
 

 شركة مساهمة عامة  - اء السفنركة أبوظبي لبنش
 

 وجزةالم  الموحدة البيانات المالية المرحلية تقرير المراجعة و

 )غير مدققة( 2021  يونيو 30

 



 

 

 شركة أبوظبي لبناء السفن ش م ع 

 البيانات المالية المرحلية الموحدة الموجزة  

 2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 

 

 جدول المحتويات 

 

 

  الصفحة 

 دارة اإلتقرير مراجعة البيانات المالية المرحلية الموحدة الموجزة إلى السـادة أعضاء مجلس  1

 بيان المركز المالي المرحلي الموحد الموجز  2

 الموجز  الموحد  بيان الدخل الشامل المرحلي  3

 بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي الموحد الموجز  4

 بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد الموجز   5

6- 81  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة الموجزة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 ش م عركة أبوظبي لبناء السفن ش

 الموجز  المرحلي الموحد الدخل الشاملبيان 
 2021يونيو  30في لفترة المنتهيه ل
 

 .الموجزةة المرحلية الموحدة  جزءًا من هذه البيانات المالي 17لى إ 1شكل اإليضاحات المرفقة من ت
3 

 

 يونيو  30الستة أشهر المنتهية في   يونيو  30أشهر المنتهية في    ستةال  
  2021 2020 2021 2020 
 ألف درهم ألف درهم  ألف درهم ألف درهم  إيضاح 
 )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(   
      

 113,859 103,654 43,122 46,744  إيرادات العقود 
 ( 119,772) ( 101,103) (52,072) ( 46,765)  تكاليف العقود 

      
 (5,913) 2,551 (8,950) ( 21)  الربح / إجمالي )الخسارة( 

      
 (27,196) ( 26,162) (12,140) ( 12,043)  مصروفات إدارية وعمومية 

 (5,271) ( 3,944) (2,614) ( 1,819)  االستهالك واإلطفاء  
 (3,706) ( 3,710) (1,372) ( 2,251)  تكاليف التمويل
 14,908 21,032 9,930 21,557  إيرادات أخرى 

      

)الخسارة(  وإجمالي الدخل (  الخسارة )  الربح

 (27,178) ( 10,233) (15,146) 5,423  للفترة  الشامل 
      

      العائدة إلى: )الخسارة(  الربح

 (27,178) ( 10,233) (15,146) 5,423  مالكي الشركة  

 - - - -  الحصص غير المسيطرة  
      
  5,423 (15,146) (10,233 ) (27,178) 
      

األساسية والمخفضة للسهم    (الخسائر )  األرباح
 (0.13) ( 0.05) (0.07) 0.03 13 )درهم( 
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 الموجز بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي الموحد
   2021يونيو  30المنتهية في  للفترة

 .الموجزةة المرحلية الموحدة  جزءًا من هذه البيانات المالي 17لى إ 1شكل اإليضاحات المرفقة من ت
4 

 

 

   الشركة األم  أسهم العائدة إلى حاملي  

 القانوني االحتياطي  رأس المال  
)الخسائر المتراكمة(  

 األرباح المحتجزة  /

  المساهمينحقوق 
  العائدة إلى حاملي 

الشركة  ملكية   حقوق 
 األم

غير   الحقوق 
 اإلجمالي  المسيطرة 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
       

 240,842 (138) 240,980 (59,730) 88,718 211,992 )مدقق(  2020يناير  1الرصيد في 

 للفترة ه الشامل الخسارة الخسارة وإجمالي 

 

- - (27,178) (27,178) - (27,178) 

 213,664 ( 138) 213,802 ( 86,908) 88,718 211,992 ( مدققة غير)2020 يونيو 30 في  الرصيد

 
      

 
 219,150 (138) 219,288 (81,422) 88,718 211,992 )مدققة(  2021يناير  1الرصيد في 

 (10,233) - (10,233) (10,233) - - للفترة ه الشامل الخسارة وإجمالي  خسارة ال

 - - - 81,422 (81,422) - شطب الخسائر المرحلة مقابل اإلحتياطي القانوني

 208,917 (138) 209,055 (10,233) 7,296 211,992 )غير مدققة(  2021يونيو  30الرصيد في 
       

       

       



 ش م عركة أبوظبي لبناء السفن ش

 الموجز  يان التدفقات النقدية المرحلي الموحدب
   2021يونيو  30المنتهية في  للفترة

 

 .الموجزةة المرحلية الموحدة  جزءًا من هذه البيانات المالي 17لى إ 1شكل اإليضاحات المرفقة من ت
5 

 يونيو  30في   المنتهيةة أشهر ستال  

 2020 2021 ات إيضاح 
 ألف درهم ألف درهم   
 )غير مدققة(  )غير مدققة(   
    

    األنشطة التشغيلية 

 (27,178) (10,233)  خسارة الفترة

    التعديالت لـ:  

 11,150 9,460  االستهالك واإلطفاء   

 4,544 1,011  استهالك أصول حق االستخدام    

 1,847 1,531  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  

 (4,812) (717) 4 عكس مخصص أصول العقود   

 (9,455) (3,151)  في قيمة الذمم المدينة، صافي  )االنخفاض(استرداد   

 (68) (11)  استعادة المخزون  

 - (17,593)  غير متداولة محتفظ بها للبيعأصول  األرباح من بيع  

 4,769 3,979  تكاليف التمويل   
    

  (15,724) (19,203) 
    

    التغيرات في رأس المال العامل: 

 (1,709) (3,155)  المخزون   

 142,572 11,652  أصول العقود   

 الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى والمبالغ المدفوعة    

  مقدماً إلى الموردين     

(57,383) (9,364) 

 (19,209) (12,594)  الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى   

 (12,370) 1,311  مبالغ مدفوعة مقدماً من العمالء   
    

 80,717 (75,893)  من العمليات ه الناتج)المستخدمه في( /  يةالنقد

 (531) ( 2,813)  نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة  ةمخصص مكافآ
    

 80,186  (78,706)  األنشطة التشغيليةمن الناتجه )المستخدمه في( / صافي التدفقات النقدية  
    

    األنشطة االستثمارية 

 (724) (569)  شراء ممتلكات وآالت ومعدات  

 - (4)  شراء أصول غير ملموسة 

  34,510  أصول غير متداولة محتفظ بها للبيعالمتحصالت من بيع 
    

 (724) 33,937  صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية 
    

    األنشطة التمويلية 

 26,633 37,067  الفترة قروض مسحوبة خالل 

 - (36,091)  سداد قروض بنكية  

 (3,664) (3,615)  كاليف التمويل المسددة ت 

 (2,516) (2,516)    سداد إلتزامات عقود اإليجار
    

 20,453 (5,155)  صافي التدفقات النقدية )المستخدمه في(/ الناتجة عن األنشطة التمويلية 
    

 99,915 (49,924)  الزيادة في النقد وما يعادله )النقص( / 

    

 (283,968) (192,539)  النقد وما يعادله في بداية الفترة 

    

 (184,053) (242,463) 6 يونيو  30النقد وما يعادله في 
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 عام  1

 

تأسيس   لبناء    تم  أبوظبي  يوليو    12تاريخ  ب   1995لسنة    5لمرسوم األميري رقم  ا  بموجب )"الشركة"(    ركة مساهمة عامة السفن ششركة 

   ، أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة.8922 .ب  . هو ص لشركة المسجل لعنوان الإن  .1995

 

 . إن أسهم الشركة العادية مدرجة في سوق أبوظبي لألوراق المالية 

 

ً يُشار إليها  تعمل الشركة وشركاتها التابعة )  "المجموعة"( بشكل رئيسي في إنشاء وصيانة وإصالح وترميم السفن والناقالت التجارية    بـ  معا

 والعسكرية. 

 

 وحصة ملكية الشركة في الشركات التابعة مبينة أدناه:  والتشغيلبلد التأسيس  و إن األنشطة الرئيسية 

 

   )%(   الحصة 

   يونيو  30 اسم الشركة التابعة
2021 

 ديسمبر  31
2020 

 النشاط الرئيسي  التأسيس بلد 

     

العربية   % 100 %100 أبوظبي سيستمز انتجريشن ذ.م.م  اإلمارات 

 المتحدة

األنظمة   وتشغيل  استيراد 

وبرامج    المتكاملة   اإللكترونية

 الحاسب اآللي 

والبحري   اللوجستي  للدعم  ذ.م.م  الخليج 

   )"جي أل أن أس"( 

العربية   % 100 100% اإلمارات 

 المتحدة

 تقديم خدمات الدعم البحري 

العربية   % 100 %100 صفوة مارين ذ.م.م  اإلمارات 

 المتحدة

 تجارة السفن والقوارب 

العربية   % 100 %100 أيه دي أس بي لالستثمارات ليمتد   اإلمارات 

 المتحدة

 االستثمارات  تملك 

العربية   % 99 % 99 لالستثمار ذ.م.م  تيرال فرونتيرس اندس اإلمارات 

 المتحدة

نظم  ووتطبيق التكنولوجيا   تطوير

 المتكاملة

العربية   % 100 %100 شركة هاي سبيد كرافت ذ.م.م  اإلمارات 

 المتحدة

وصيانة     الماكينات إصالح 

 والمعدات البحرية 

 

 . 2021 غسطسأ 8بتاريخ  2021 يونيو 30للفترة المنتهية في  الموجزة تم اعتماد إصدار البيانات المالية المرحلية الموحدة  

 

 العداد   س اأس 2

 بيان االلتزام  2.1 

للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم    "التقارير المالية المرحلية" والتي    34تم إعداد البيانات المالية المرحلية الموحدة الموجزة وفقاً 

 ,مع المتطلبات القانونية المعنية في دولة اإلمارات العربية المتحدة. 2015لسنة ( 2تتوافق أيضاً تتوافق مع القانون الفدرالي اإلماراتي رقم )

ب  تم عرض البيانات المالية المرحلية الموحدة الموجزة بدرهم اإلمارات العربية المتحدة )درهم(، وهو العملة الوظيفية للمجموعة. تم تقري  

 ك. جميع القيم إلى أقرب ألف )ألف درهم( ما لم يذكر خالف ذل

بشأن الشركات التجارية   2015لسنة  2بشأن تعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم  2020لسنة  26صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم  

. وتطبق الشركة وتعديلها. وضعها وفقًا ألحكامه في موعد ال يتجاوز  2021يناير    2، ويدخل حيز التنفيذ اعتباًرا من    2020سبتمبر    27في  

 من تاريخ نفاذ هذا المرسوم بقانون.  سنة واحدة 

الموجزة كافة  تم إعداد البيانات المالية المرحلية الموحدة الموجزة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية. ال تتضمن البيانات المالية المرحلية الموحدة   

لية، ويجب أن تقرأ  المعلومات واالفصاحات المطلوبة في البيانات المالية المكتملة التي تم إعدادها وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير الما

المتهية في   للمجموعة لسنة  السنوية  المالية  البيانات  نتائج  2020ديسمبر    31مع  تشير  بالضرورة أن  لذلك، ليس  باإلضافة  أشهر    الستة . 

. 2021ديسمبر  31للنتائج المتوقعة للسنة المالية المنتهية في  2021 يونيو 30المنتهية في 
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 ( تابعالعداد ) س اأس 2

 ( 19تأثير فيروس كورونا الُمستََجد )كوفيد       2.2

 

( وبائي نظراً لسرعة انتشاره عبر  19م، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي فيروس كورونا الُمستََجد )كوفيد 2020مارس  11بتاريخ 

متحدة. لقد اتخذت معظم الحكومات على مستوى  أرجاء الكوكب. وهذا التفشي أثر ايضاً على منطقة دولة الخليج بما فيها اإلمارات العربية ال

العالم خطوات الحتواء انتشار هذا الفيروس. و اإلمارات العربية المتحدة بشكل خاص قامت بإغالق الحدود وأطلقت سلسلة من التوجيهات  

 لتحقيق التباعد االجتماعي وفرضت اإلغالق ومنع التجّول على مستوى الدولة.  

 

ل أيضاً تقلبات حادة خالل الفترة الحالية ليس فقط بسبب موضوع انحسار الطلب على النفط نتيجة انتشار فيروس  لقد شهدت أسعار البترو

كورونا الذي أدى إلى تعطيل الحركة االقتصادية، ولكن أيضاً بسبب زيادة المعروض والذي سبق انتشار هذا الوباء. وتتضمن التأثيرات  

ركز عملياتها بشكل كبير ضمن اقتصاد يعتمد على البترول بصورة رئيسية  في ظل هذا الوباء وعدم  االقتصادية على المجموعة ـ والتي تت 

 التأكد من مدى استمراره وانتشاره:    
 

 توقف األعمال التجارية واألنشطة االقتصادية الجوهرية والقيود على السفر وعدم توافر الكوادر البشرية،.. الخ.  •

في   • كبيرة  العمالت                زيادة  صرف  وأسعار  األصول  أسعار  تقلبات  من  المزيد  من  نشهده  ما  خالل  من  االقتصادية  الضبابية 

 والهبوط العام في أسعار الفائدة على مستوى العالم. 

 تحويل/استالم النقد حيث أن معظم الشركات ال تعمل بطاقتها القصوى.  •

 ، مما قد يؤثر على نتائج المجموعة. إنخفاض اإلنفاق الحكومي، بما في ذلك في أسعار النفطإستمرار اإلنخفاض  قد يؤثر  •
 

مراجعة أحكامها الجوهرية في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة وطرق االحتساب والمصادر  لقد دفع الوضع الراهن إدارة المجموعة إلى  

. وعلى الرغم من الصعوبة بمكان  2020ديسمبر    31الرئيسية للتقدير المطبقة على البيانات المالية الموحدة السنوية عن السنة المنتهية في  

عمال واالقتصاد، إال أن اإلدارة قامت بعمل تقييم لمدى التأثير على عمليات المجموعة الكلية  التنبؤ اآلن بمستوى التأثير الكلي ومداه على األ

ي  وأعمالها التجارية بما في ذلك قنوات التوريد والقيود على السفر وأسعار البترول والطلب على المنتج ... الخ، واستنتجت بأنه ـ وكما ف

الموحدة الموجزة ـ ليس هناك تغيرات جوهرية يجب إجراؤها على األحكام والتقديرات الرئيسية.    تاريخ إصدار هذه البيانات المالية المرحلية 

تتطلب إجراء   قد  نتائج  يبرز عنها  يمكن أن  تغيرات مستقبلية في االفتراضات والتقديرات  فإن أي  الحالية  أنه، وعلى ضوء الضبابية  إال 

ل أو اإللتزامات المتأثرة بهذه النتائج وذلك في الفترات المستقبلية. وبما أن الموقف  تعديالت جوهرية على القيم الدفترية المدرجة لألصو 

 يتطور بسرعة بمزيد من الضبابية حول المستقبل فإن اإلدارة سوف تستمر في تقييم التأثير بناًء على التطورات المنظورة. 

 

 أساسي  ي محاسب مبدأ 2.3

 

، بلغت   2021يونيو  30وكما في ،  ألف درهم  10,233تكبدت المجموعة خسارة صافية بلغت  2021يونيو   30خالل الفترة المنتهية في 

، وافق مساهمو المجموعة ، من    2021يونيو    30خالل الفترة المنتهية في    . ألف درهم  10,233الخسائر المتراكمة للمجموعة ما قيمته  

مقابل االحتياطي القانوني   2020ديسمبر   31ألف درهم كما في  81.422خالل قرار خاص ، على شطب جميع الخسائر المتراكمة البالغة 

من أنه من المتوقع حدوث زيادة كبيرة في التدفقات النقدية  للمجموعة. تعتمد المجموعة على القروض المصرفية لتمويل عملياتها على الرغم  

. يشير هذا العامل إلى وجود حالة جوهرية من عدم اليقين قد  2021وكذلك اإليرادات عند بدأ العمل بالعقد الجوهري الموقع مؤخًرا في عام 

ف المجموعة على االستمرار كمنشأة مستمرة، ومع ذلك،  قدرة  لمبدأ  تلقي بشكوك جوهرية حول  الموحدة وفقاً  المالية  البيانات  تم إعداد  قد 

 :االستمرارية بناًء على ما يلي

 

 من المتوقع أن تتحسن التدفقات النقدية والربحية للمجموعة في المستقبل من خالل المشاريع الجديدة التي تم توقيعها مؤخراً؛   (أ

من المتوقع تحصيل مبلغ كبير من النقد من العمالء الرئيسيين للمجموعة من خالل تسوية العديد من العقود القديمة وهي في مرحلة    (ب 

ن ناحية أخرى ، ال يزال تعديل عقد حالي آخر من هذا العميل قيد المناقشة ، على الرغم من أنه من المتوقع  متقدمة من التفاوض. م

 أن يتم تصفية قدر كبير من المراحل التي تم إصدار فواتير بها خارج هذا التعديل من خالل التواصل والمتابعة النشطة، 

إلى انخفاض كبير في قاعدة التكلفة الحالية للمجموعة في    2021ي أبريل  سيؤدي بيع حوض السفن العائم للمجموعة الذي اكتمل ف (ت 

 و  المستقبل،

والتي من شأنها أن تقلل قاعدة التكلفة الحالية بشكل كبير    2020لعملية إعادة هيكلة في الربع األخير من عام  خضعت المجموعة   (ث 

في المستقبل 
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 أساس العداد )تابع(  2

 أساس التوحيد       2.4

 

ال  المالية  البيانات  التابعة كما في  متتكون  للشركة وشركاتها  المالية  البيانات  تكون  2020  يونيو  30وحدة من  السيطرة عندما  تحقيق  يتم   .

وائد  المجموعة معرضة، أو لديها الحق في العوائد المتفاوتة، من مشاركتها مع الجهة المستثمر فيها ولديها المقدرة على التأثير على هذه الع

 المستثمر فيها.من خالل سيطرتها على الجهة 

 وبشكل خاص تسيطر المجموعة على شركة تابعة في حال وفقط في حال أن للمجموعة:  

 ؛ سيطرة على الجهة المستثمر فيها )على سبيل المثال، وجود حقوق تعطيها المقدرة على توجيه األنشطة ذات الصلة للجهة المستثمر فيها( •

 تعاملها مع الجهة المستثمر فيها؛ و الحقوق في العوائد المتغيرة الناتجة عن  •

 المقدرة على استخدام السيطرة على الجهة المستثمر فيها للتأثير على عوائدها. •

 

تقوم المجموعة بإعادة تقييم في حال سيطرتها أو عدم سيطرتها على جهة مستثمر فيها إذا كانت الحقائق والظروف تشير إلى وجود تغييرات   

ر السيطرة الثالثة. يبدأ توحيد الشركة التابعة عندما تسيطر المجموعة على الشركة التابعة ويتوقف عندما تفقد  في واحد أو أكثر من عناص

المجموعة السيطرة على الشركة التابعة. يتم إدراج أصول وإلتزامات وإيرادات ومصروفات الشركة التابعة المستحوذ عليها أو المستبعدة  

لي الموحد وبيان الدخل الشامل الموحد منذ التاريخ الذي تحصل فيه المجموعة على السيطرة إلى التاريخ خالل السنة في بيان المركز الما

 الذي تتوقف فيه المجموعة عن السيطرة على الشركة التابعة. 

 

قوق غير المسيطرة،  ينسب الربح أو الخسارة وكافة مكونات الدخل الشامل اآلخر إلى حاملي حقوق ملكية الشركة األم للمجموعة وإلى الح 

حتى لو أدى ذلك إلى عجز في رصيد الحقوق غير المسيطرة. عند الضرورة، يتم إجراء تعديالت على البيانات المالية للشركات التابعة بهدف  

يتم استبعاد كافة األصول واإللتزامات وحقوق المساهمين واإليرادات  جعل سياساتها المحاسبية تتوافق مع السياسات المحاسبية للمجموعة.  

 والمصروفات داخل المجموعة والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت بين أعضاء المجموعة بالكامل عند التوحيد.  

أنها معا التحكم، على  القدرة على  فقدان  بدون  تابعة،  الملكية لشركة  نسبة  التغير في  فقدت  يتم احتساب  المساهمين. في حال  مالت حقوق 

 المجموعة القدرة على التحكم بالشركة التابعة فإنها: 

 تستبعد األصول )بما في ذلك الشهرة( واإللتزامات الخاصة بالشركة التابعة •

 تستبعد القيمة الدفترية ألي من الحقوق غير المسيطرة   •

 حقوق الملكية تستبعد فروق تحويل العملة المتراكمة، المدرجة في  •

 تدرج القيمة العادلة لالعتبارات المستلمة •

 تدرج القيمة العادلة ألي استثمارات تم االحتفاظ بها  •

 تدرج أي فائض أو عجز في األرباح والخسائر  •

تعيد تصنيف حصص الشركة األم للمكونات المدرجة سابقاً في الدخل الشامل اآلخر إلى األرباح والخسائر أو األرباح الغير موزعة كما   •

 هو مناسب، كما هو مطلوب لو استبعدت المجموعة األصول واإللتزامات المتعلقة.  

 

 . 1كة وشركاتها التابعة المذكورة في اإليضاح رقم تمثل البيانات المالية الموحدة للمجموعة البيانات المالية للشر 
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 ( تابع أساس العداد )          2

 

 المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة التي طبقتها المجموعة      2.5
 

يانات تتوافق السياسات المحاسبية التي طبقتها المجموعة في إعداد البيانات المالية المرحلية الموحدة الموجزة مع تلك المتبعة في إعداد الب 

يناير   1م فيما عدا تطبيق المعايير الجديدة التي تدخل حيز التنفيذ في  2020ديسمبر    31المالية السنوية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في  

 م. لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر ألي معايير أو تفسيرات أو تعديالت أخرى صدرت ولكن لم تدخل حيز التنفيذ.2021

 

، و المعيار    39، ومعيار المحاسبة الدولية    9: تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  2المرحلة    - • إصالح معيار سعر الفائدة  

 . 16و المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  4، و المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  7إلعداد التقارير المالية الدولي 

 

(  IBORتوفر التعديالت إعفاءات مؤقتة تتناول اآلثارالمتوقعة على التقارير المالية عندما يتم استبدال سعر فائدة المعروض بين البنوك ) 

 (. تشمل التعديالت الوسائل العملية التالية: RFRيل شبه خاٍل من المخاطر )بسعر فائدة بد

  وسيلة عملية تتطلب تغييرات تعاقدية أو تغييرات على التدفقات النقدية التي يتطلبها اإلصالح مباشرة ، ليتم التعامل معها كتغييرات في  -

 لسوق. سعر الفائدة المتغير ، بما يعادل الحركة في سعر الفائدة في ا

 ليتم إجراؤها للتحوط من التخصيصات ووثائق التحوط دون وقف عالقة التحوط.  IBORتغييرات التصاريح التي يتطلبها إصالح   -

كتحوط    RFRتوفير إعفاء مؤقت للمنشآت من االضطرار إلى تلبية المتطلبات التي يمكن تحديدها بشكل منفصل عندما يتم تخصيص أداة    -

 لجزء من المخاطر. 

 

 تعديل المعايير والتفسيرات الصادرة ولكن لم تصبح سارية المفعول بعد 

 

 2021يونيو  30لما بعد  COVID-19: امتيازات اإليجار ذات الصلة بـ 16رقم • تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  

 

عقود اإليجار ، لتمديد الوسيلة العملية    16، عدل مجلس معايير المحاسبة الدولية المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم    2021في مارس  

  للسماح للمستأجرين بتطبيقه على امتيازات اإليجار التي تؤثر التخفيضات في مدفوعات اإليجار على المدفوعات المستحقة أصالً في أو قبل 

، مع السماح بالتطبيق المبكر ، بما   2021أبريل  1. هذا التعديل ينطبق على التقارير السنوية الفترات التي تبدأ في أو بعد 2022يونيو  30

 .2021 يونيو 30في ذلك البيانات المالية غير المصرح بإصدارها في 

 

تأثير مادي ع أي  المذكورة أعاله  للتعديالت  يكون  أن  المتوقع  تعتزم  ليس من  للمجموعة.  الموحدة  الموجزة  المرحلية  المالية  البيانات  لى 

   المجموعة استخدام الوسائل العملية في الفترات المستقبلية إذا أصبحت قابلة للتطبيق.
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   الممتلكات واآلالت والمعدات 3

 

  724:  2020  يونيو  30ألف درهم )  569بتكلفة تبلغ    أصول ، استحوذت المجموعة على  2021  يونيو  30ة أشهر المنتهية في  ست خالل ال 

  10,767:  2020  يونيو  30ألف درهم )9,191ما قيمته    2021  يونيو  30ة أشهر المنتهية في  ست االستهالك لل  مصروفات ألف درهم(. بلغت  

 ألف درهم(. 

 

 الربح أو الخسارة المرحلي الموحد هي كما يلي: إن مصروفات االستهالك التي تم تخصيصها في بيان 

 

 

 يونيو   30

2021 

 يونيو 30

2020 

 ألف درهم ألف درهم  

 )غير مدققة(  )غير مدققة(  

   

 5,980 5,617 تكاليف العقود 

 4,787 3,574 مصروفات إدارية وعمومية 
   

 9,191 10,767 
   

 

 عقود قيد التنفيذ  ال 4

 

 

 يونيو   30
2021 

 ديسمبر  31
2020 

 ألف درهم ألف درهم  
 )مدققة(  )غير مدققة(  
   

 9,373,096 9,477,467 قيمة األعمال المنفذة 

 ( 9,191,782) ( 9,304,461) فواتير اإلنجاز المستلمة والذمم المدينة
   

 173,006 181,314 
   

 

 تم عرض العقود قيد التنفيذ كما يلي: 

 

 

 يونيو   30
2021 

 ديسمبر  31
2020 

 ألف درهم ألف درهم  
 )مدققة(  )غير مدققة(  
   

 202,178 194,841 العقود قيد التنفيذ 

 (20,864) ( 21,835) ( 9الفواتير في فائض قيمة األعمال قيد التنفيذ )إيضاح 
   

 173,006 181,314 
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 ( تابعالتنفيذ )العقود قيد  4

 

:  2020ديسمبر    31ألف درهم )  6,593بصافي مخصص االنخفاض في القيمة بمبلغ    2021  يونيو  30تم إدراج العقود قيد التنفيذ كما في  

 ألف درهم(. إن الحركة في المخصص هي كما يلي:  10,908

 

 

 يونيو   30
2021 

 ديسمبر  31
2020 

 ألف درهم ألف درهم  
 )مدققة(  )غير مدققة(  
   

 31,350 10,908 في بداية الفترة / السنة 

 (5,361) ( 717) عكس المخصص 

 (15,081) ( 3,598) ( 5الذمم التجارية المدينة*)إيضاح  إلى تحويل مخصص 
   

 10,908 6,593 في نهاية الفترة / السنة 
   

 

 إلى العمالء خالل الفترة.  التي صدر عنها فواتيرالمخصص المتعلق بالمبالغ  هذا البند *يمثل 

 

 

 الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى  5

 

 

 يونيو   30

2021 

 ديسمبر  31

2020 

 ألف درهم ألف درهم  

 )مدققة(  )غير مدققة(  

   

 421,470 477,269 الذمم التجارية المدينة

 (59,227) ( 59,791) خسائر االئتمان المتوقعة ناقصاً: مخصص  
   

 417,478 362,243 

 10,391 13,203 المبالغ المدفوعة مقدماً إلى الموردين*

 5,197 3,969 المصروفات المدفوعة مقدماً والذمم المدينة األخرى 
   

 434,650 377,831 
   

 

 بيان المركز المالي المرحلي الموحد كما يلي:  ضمنتم تحليل المبالغ المدفوعة مقدماً إلى الموردين  * 

 

 يونيو   30

2021 

 ديسمبر  31

2020 

 ألف درهم ألف درهم  

 )مدققة(  )غير مدققة(  

   

 10,391 13,203 متداولة 

 26,824 26,941 غير متداولة** 
   

 37,215 40,144 اإلجمالي 
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 ( تابع الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى )  5

 

  31)  ألف درهم 1,989ا المبلغ هو صافي مخصص خسائر االئتمان المتوقعة المتعلق بالمبالغ المدفوعة مقدماً إلى العمالء بقيمة  إن هذ ** 

 ألف درهم(.  2,106: 2020ديسمبر 

 

 السنة كما يلي:  /  الحركة في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة خالل الفترة  كانت 

 

 

 يونيو   30

2021 

 ديسمبر  31

2020 

 ألف درهم ألف درهم  

 )مدققة(  )غير مدققة(  

   

 63,742 59,227 في بداية الفترة / السنة 

 - - مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 

 (19,596) (3,034) االسترداد

 - - الشطب 

 15,081 3,598 ( 4تحويالت/عكس )إيضاح 
   

 59,227 59,791 في نهاية الفترة / السنة 
   

 

 النقد وما يعادله  6

 

 ، يتكون النقد وما يعادله مما يلي: الموجز الموحد المرحلي لغرض بيان التدفقات النقدية  

 

 

 يونيو   30

2021 

 ديسمبر  31

2020 

 ألف درهم ألف درهم  

 )مدققة(  )غير مدققة(  

   

 18,706 16,632 النقد في الصندوق 
   

 ( 211,245) ( 259,095) ( 10المكشوف من البنوك )إيضاح ناقصاً: السحوبات على 

 ( 192,539) ( 242,463) النقد وما يعادله 

 

 رأس المال  7

 

 

 يونيو   30

2021 

 ديسمبر  31

2020 

 ألف درهم ألف درهم  

 )مدققة(  )غير مدققة(  

   المصرح به والصادر والمدفوع بالكامل 

 211,992 211,992 للسهم سهم عادي بقيمة درهم واحد  211,992,000
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 المبالغ المدفوعة مقدماً من العمالء  8

 

لمشاريع ويتم تطبيقها مقابل الفواتير عند تقديمها. عن امقدماً المستلمة  تمثل المبالغ المدفوعة مقدماً من العمالء بشكل رئيسي المبالغ المدفوعة   

 المبالغ المدفوعة مقدماً من العمالء في بيان المركز المالي المرحلي الموحد كما يلي: تم تحليل 

 

 

 يونيو   30

2021 

 ديسمبر  31

2020 

 ألف درهم ألف درهم  

 )مدققة(  )غير مدققة(  

   

 77,113 78,424 متداولة 

 25,032 25,032 غير متداولة  
   

 102,145 103,456 اإلجمالي 
   

 

 الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى  9

 

 

 يونيو   30

2021 

 ديسمبر  31

2020 

 ألف درهم ألف درهم  

 )مدققة(  )غير مدققة(  

   

 62,827 48,490 الذمم التجارية الدائنة 

 64,902 66,081 مستحقات المشروع 

 47,534 50,093 اإللتزامات األخرى 

 20,864 21,835 ( 4)إيضاح  األعمال قيد التنفيذالفواتير في فائض قيمة 

 2,058 1,032 الذمم الدائنة األخرى 
   

 187,531 198,185 
   

 

 القروض البنكية  10

 

 

 يونيو   30

2021 

 ديسمبر  31

2020 

 ألف درهم ألف درهم  

 )مدققة(  )غير مدققة(  

   

 211,245 259,095 السحب على المكشوف من البنوك 
   

 

 المجموعة على تسهيالت سحب على المكشوف من عدة بنوك تجارية وتحمل فائدة بمعدالت السوق السائدة.  حصلت  

 

مليون درهم( كتسهيالت سحب على   139: 2020ديسمبر  31مليون درهم ) 16 مبلغ بقيمة ، كان لدى المجموعة2021 يونيو  30كما في  

 غير مسحوبة. والمكشوف متاحة 
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 قرض ألجل  11

 

أيًضا في استخدام القروض قصيرة األجل مع بنك محلي آخر فيما يتعلق بالسداد لمورديها  ، بدأت المجموعة    2020يناير    12اعتباًرا من  

   2021يونيو    30أشهر من تاريخ السحب. يحمل هذا القرض فائدة بسعر السوق السائد. بلغت القيمة الدفترية للقرض كما في    6مع استحقاق  

 ألف درهم(.  32,859: 2020ديسمبر   31ألف درهم ) 33,835

 

ألف درهم بتاريخ استحقاق    26,000)الشركة القابضة( بمبلغ    EDGE، حصلت المجموعة على قرض بفائدة من    2020ديسمبر    8تاريخ  ب 

يمكن تسويته على شكل أقساط أو دفعة واحدة. يتم تحديد الفائدة وفقًا لمعايير إيبور الصادرة من مصرف اإلمارات    2021ديسمبر    31في  

 26,000 2021يونيو  30زي وسيتم تعديلها على أساس ربع سنوي وفقًا لذلك. بلغت القيمة الدفترية للقرض كما في العربية المتحدة المرك

 ألف درهم(.  26,000: 2020ديسمبر  31ألف درهم )

 

 تحديث بشأن التغييرات المرتقبة في األسعار المرجعية )إيبور( 

 

المعروضة بين البنوك )إيبور( بأسعار بديلة خالية من المخاطر على استثمارات المجموعة والتزاماتها ال يزال تأثير االستعاضة عن األسعار  

، ال  2021التزال مجاالً رئيسياً للتركيز. إن تعّرض المجموعة للعقود التي تشير الى )إيبور( مثل ليبور و إيبور، الممتدة إلى ما بعد عام  

أن يتوقف )إيبور( عن النشر. ستستمر اإلدارة في قياس عقود الديون طويلة األجل التي تشير إلى    تعتبر جوهريه عندما يكون من المحتمل

.  2021م  إيبور، ومع ذلك تخطط اإلدارة لتقديم مؤشر جديد لعقود الدرهم اإلماراتي وفقاً لإلطار النقدي الجديد للدرهم في الربع األخير من العا

( معدل التمويل المضمون بين عشية وضحاها، وستقوم  SOFRسيكون المعدل المرجعي ذي الصلة )وبالنسبة للعقود المقومة باليبور ،  

اإلدارة على نحو متسق برصد التغيرات ذات الصلة وما قد يكون لها من أثر على عمليات الشركة. غير أن عملية اعتماد معدالت مرجعية  

عن تعديالت العقود. وستواصل المجموعة العمل مع مختلف أصحاب المصلحة    جديدة لن تعرض المجموعة ألي مخاطر تشغيلية ومالية ناجمة 

 لدعم االنتقال المنظم والتخفيف من المخاطر الناجمة عن االنتقال. 

 

 األصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع  12

 

متًرا بطاقة رفع تصل    180ذي يبلغ طوله  ، صادقت اللجنة التنفيذية على اقتراح إدارة الشركة ببيع رصيفها العائم ال  2020في أغسطس  

آالف طن ، والموجود حاليًا في منشأة ميناء زايد في أبوظبي. تم شراء هذا الرصيف العائم في األصل بهدف زيادة عائدات حوض    10إلى  

طن ، وطول    2000)قدرة الرفع    بناء السفن من إصالحات السفن التجارية والبحرية ، من خالل معالجة قيود البنية التحتية في منشأة المصفح

 أمتار( .  4متًرا ، وغاطس اإلرساء حوالي  80السفينة األقصى 

 

. ونتيجة لعملية البيع ، استلمت الشركة مبلغ  2021اكتملت في أبريل    2021يناير    27تم االنتهاء من الصفقة التي تم توقيعها مع مشتٍر في  

ألف درهم والذي تم عرضه كجزء من اإليرادات اآلخرى في بيان   17،593يع بمبلغ  ألف درهم إماراتي، وسجلت ربًحا من الب   34،510

 الدخل الشامل. 

 

،    تم قياس الرصيف العائم المصنف على أنه محتفظ به للبيع خالل الفترة على أساس قيمته الدفترية )مع انخفاض القيمة السابق( ، أيهما أقل 

لعائم  والقيمة العادلة ناقًصا تكاليف البيع في وقت إعادة التصنيف ، مع عدم تسجيل المزيد من التخفيضات. تم تحديد القيمة العادلة للرصيف ا

مستوى  الصناعة. يعتبر هذا قياًسا من الباستخدام سعر عرض مؤكد حديث تم تعديله بالتكاليف المقدرة لالستبعاد مع األخذ في االعتبار متوسط  

وفقًا للتسلسل الهرمي للقيمة العادلة.  3
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 المخفضة للسهم واألساسية  العوائد  13

 

المتوسط المرجح لعدد األسهم    علىاألساسية والمخفضة للسهم من خالل تقسيم الربح للفترة العائد إلى مالكي الشركة    العوائدتم احتساب  ي  

 القائمة خالل الفترة كما يلي. 

 

 في احتساب األرباح للسهم:   المستخدمة يعكس الجدول التالي الربح وبيانات األسهم 

 

 يونيو  30الستة أشهر المنتهية في   يونيو  30أشهر المنتهية في    ستةال 

 2021 2020 2021 2020 

 )غير مدققة(  مدققة( )غير  )غير مدققة(  )غير مدققة(  

     

للفترة العائد إلى حاملي أسهم   (خسارة ال )/ الربح

 (27,178) ( 10,233) (15,146) 5,423 )ألف درهم(      األم الشركة 
     

 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية الصادرة خالل 

 211,992 211,992 211,992 211,992 الفترة )ألف درهم(   
     

األساسية والمخفضة للسهم   ( الخسائر/ ) األرباح

 (0.13) ( 0.05) (0.07) 0.03 )درهم( 
     

 

 ممارستها.  عندللسهم  العوائدأدوات لها تأثير على  بإصدار أية المجموعة  تقم، لم 2020و2021 يونيو  30كما في  

 

 المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة  14

  عليها   المسيطر   والشركات   موظفي اإلدارة الرئيسيينو  أعضاء مجلس اإلدارة و  العالقة المساهمين الرئيسيين للمجموعة تتضمن األطراف ذات   

و قبلهم  قبل  من  الشركة  من  بين  المعامالت  استبعاد  تم  والتشغيلية.  المالية  القرارات  في  جوهرياً  نفوذاً  يمارسون عليها  التي  أو  عائالتهم، 

هذه المعامالت من قبل إدارة  التسعير لوسياسات    أحكاموشركاتها التابعة عند التوحيد ولم يتم اإلفصاح عنها في هذا اإليضاح. يتم اعتماد  

 المجموعة. 

 

 كما يلي:  خالل الفترة أعضاء مجلس اإلدارة واألعضاء اآلخرين لإلدارة العليا ات عويضت  كانت 

 

 

 يونيو   30

2021 

  يونيو 30

2020 

 ألف درهم ألف درهم  

 )غير مدققة(  )غير مدققة(  

   

   :موظفي الدارة الرئيسيين  تعويض 

 3,350 4,318 الرواتب والعالوات والمكافآت األخرى 

 44 361 مكافآت ما بعد التوظيف 
   

 

 

 تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة 

4,679 

 

550 

3,394 

 

1,000 
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 الطارئة وااللتزامات الرأسمالية  لتزاماتال 15

 1,628  اعتماد بحدودسندات أداء وخطابات  و   ضمانأصدرت البنوك التي تتعامل معها المجموعة، ضمن سياق أعمالها االعتيادية، خطابات   

السفن  وصيانة عقود بناء  المتعلقة ب مقدماً  دفوعةبتنفيذ العقود والمبالغ الم فيما يتعلقمليون درهم(   1,396:  2020ديسمبر  31مليون درهم )

 والتي كانت قيد التنفيذ في نهاية الفترة. 

 االلتزامات 

ديسمبر    31مليون درهم )  12,7النفقات الرأسمالية المصرح بها والمتعاقد عليها وغير المخصصة في نهاية فترة التقارير المالية ما قيمته    تبلغ 

 مليون درهم(.  12,5: 2020

 

 ية معلومات قطاع 16

 

  وهي أدناه،  موضح، كم هو خاضعين لعملية إعداد التقاريرتقارير إدارة داخلية وإعداد ميزانية بناًء على قطاعين نظام إعداد لدى المجموعة  

لكل وحدة من وحدات    على أساس ربع سنوي على األقل،وحدات األعمال االستراتيجية للمجموعة. تقوم اإلدارة بمراجعة التقارير الداخلية  

 . األعمال االستراتيجية 

 : الخاضعة لعملية إعداد التقاريرلمخلص التالي العمليات في كل قطاع من قطاعات المجموعة يوضح ا 

 

والتعديالت والتحويالت    ILSالبناء الجديد و الهندسة: ويشمل تصميم وهندسة وبحث وتطوير وبناء وتكليف واختبار وتجارب و   •

 والخدمات االستشارية للسفن العسكرية والتجارية والترفيهية. 

  LOAالقوارب الصغيرة: يشمل تطوير التصميم الداخلي ، والبحث والتطوير ، وبناء القوارب ، والنماذج األولية والقوارب مع   •

ة والتجارية والفاخرة ، والتكليف ، والخدمات ، وإصالح  متًرا مع القدرة على خط إنتاج واسع النطاق للقوارب العسكري   24حتى  

 قوارب المواد المركبة والخاصة. 

( للسفن العسكرية  MROعمليات اإلصالح والصيانة العسكرية ، بما في ذلك الترقيات والصيانة واإلصالحات واإلصالحات )  •

 وخدمات الدعم المتكاملة. 

 لتحديثات، الصيانة، اإلصالحات والترميم للناقالت التجارية والعسكرية. خدمات الصيانة و اإلصالحات التجارية، وتشمل ا •

 أنظمة القتال المتكاملة والتي تشمل استيراد وتشغيل األنظمة المتكاملة وبرامج الكمبيوتر. •

ا تم إدراجه في تقارير اإلدارة  مدرجة أدناه. يتم قياس األداء في ربح القطاع كم  ية إعداد التقاريرمخاضع لعلإن المعلومات المتعلقة بكل قطاع   

 مراجعتها من قبل مجلس اإلدارة.  تتمالداخلية التي 
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 ( تابع) يةمعلومات قطاع 16

 

 دناه: أ2020 و  2021 يونيو 30ة أشهر المنتهية في ستحول عمليات المجموعة لل يةمعلومات القطاعال تم عرض 

      

 

الجديد  البناء

 والهندسة

 بناء السفن

  

خدمات  

إلصالحات 

والصيانة  

 العسكرية 

إلصالحات   خدمات

 والصيانة التجارية

األنظمة  

 المتكاملة 

 غير الموزعة

 

 االستبعادت 

 

 المجموعة

 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم   

      

      )غير مدققة(  2021يونيو  30المنتهية في الستة أشهر

  103,654     -     -   523 25,948  72,894   2,668   1,621 إيرادات العقود 

 (101,103)    -     -  (2,183)  (25,520) (64,795)  (3,302)  (5,303)  تكاليف العقود

         

 2,551    -     -  (1,660)  428  8,099  (634)  (3,682)  إجمالي الربح

مصروفات إدارية  

 وعمومية 

 (2,462)  (843)  (6,948)  (5,665)  (287)  (9,957)   (26,162) 

 (3,944)   -  (2,024)     -  (786)  (917)  (67)  (150)  االستهالك واإلطفاء 

 (3,710)   -  (3,710)  - - - - - تكاليف التمويل

  21,032   -   (414)   219   18,852   1,683  - 692 إيرادات أخرى 
         

 (10,233)   -  (16,105)  (1,728)  12,829   1,917  (1,544)  (5,602)  ربح/)خسارة( القطاع 

         

         

      )غير مدققة( 2020يونيو   30الستة أشهرالمنتهية في 

         

 113,859     -     -   750  28,812   73,336  5,777   5,184  إيرادات العقود 

 (119,772)     -     -  (4,504)  (34,510)  (65,727)  (6,931)  (8,100)  تكاليف العقود
         

 (5,913)     -     -  (3,754)  (5,698)   7,609  (1,154)   (2,916)  إجمالي الربح

مصروفات إدارية  

 وعمومية 

 (1,915)  (1,459)  (7,810)  (6,498)  (334)  (9,180)   (27,196) 

 (5,271)     -  (2,705)     -  (1,051)  (1,226)  (89)  (200)  االستهالك واإلطفاء 

 (3,706)   -  (3,706)  - - - - - تكاليف التمويل

  14,908   -   595  1580 62  7,690  - 4,981 إيرادات أخرى 
         

 (27,178)     -  (14,996)  (2,508)  (13,185)   6,263  (2,702)   (50) ربح /)خسارة( القطاع 
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 ( تابع) يةمعلومات قطاع 16

 

 

الجديد  البناء

 والهندسة

 بناء السفن

  

خدمات  

إلصالحات 

والصيانة  

 العسكرية 

 خدمات

إلصالحات 

والصيانة  

 التجارية 

األنظمة  

 المتكاملة 

 غير الموزعة

 

 االستبعادت 

 

 المجموعة

 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم   

      

 

      )غير مدققة(  2021يونيو  30كما في 

 األصول

 
232,620 37,357 321,874  98,005   93,853  96,281  (28,790)  851,300  

 اإللتزامات 

 
153,881 9,983  59,515  10,697   34,456  393,755 (19,904)  642,383  

 النفقات الرأسمالية 

 
35  23   185  195   -     135   -     573  

       )مدققة(2020ديسمبر  31كما في 

 األصول

            

236,135 

            

33,432 

        

267,525  

        

122,176 

              

93,276 

     

101,379  

  

(28,905) 

         

825,018  

 اإللتزامات 

            

156,122 

              

7,158  

          

51,750  

          

11,217  

              

33,312  

     

366,328  

   

(20,019) 

         

605,868 

 النفقات الرأسمالية 

                   

197  130  1,037 1,098 -    759 -    3,221  

 

 

 

 

 

 

 

 


