
 

                                                 

 رسالة رئيس مجلس اإلدارة
 

 ،الكرام المساهمون السادة 
 

 .وبركاتههللا عليكم ورحمة السالم 
 

أود أن أطلعكم على التقرير ، مجلس اإلدارة إخواني أعضاء وبالنيابة عن  ،باألصالة عن نفسي
 أبوظبي لبناء السفن. لشــركةالسنوي 

 
 آل زايد بن خليفة الشيخ السمو لصاحب متناناالو  تقديرأتقدم ببالغ اليشرفني أن في البداية، 

 عهد ولي نهيان، آل زايد بن محمد الشيخ السمو وصاحب ،(هللا حفظه) دولةال رئيس ،نهيان
 الرؤيتهم أبوظبي، إلمارة التنفيذي المجلس ورئيس المسلحة للقوات األعلى القائد نائب أبوظبي
 كما ،السفن لبناء أبوظبي لشركة والالمحدود المستمر اودعمهم الرشيدة اوقيادتهم الحكيمة

 .العام هذا خالل بالشركةثقتهم و  دعمهم على لعمالئنا الجزيل بالشكر أتوجه
 

في  تحوالا شهد  2021 عامبأن  أعلمكمأن في مستهل هذا التقرير يسرني ، المساهمون  السادة
 درهم مليون  11.0 اقدرهصافية  اا أرباح الشركة حققت حيث السفن لبناء أبوظبي شركةأداء 
 في خسائرإضافة إلى ال ،2020 عام في درهم مليون ( 21.7) قدره خسارة بصافي مقارنةا 

 .السابقين العامين
 

 تحسين لعملية نتيجة لشركةا اليفتك قاعدة انخفاض إلى السنةهذه  حاربالفضل في أ ويعود
 وبعض العائم، الحوض بيع عمليةكذلك و  ،2020 عام نهايةب تنفيذهاجرى  التي التكلفة



 

                                                 

 المدينة الذمم على المخصصات بعض عكس لىإ ضافةا إ الجديدة، العقود من المساهمات
 .السنة هذه في تسويتها تمت التيو  القديمة العقود على سابقاا تشكلت  والتي المستحقة

 
 بحرية دورية سفن أربع لبناء 3فلج عقد توقيعب 2021لقد قمنا خالل عام ، المساهمون  السادة
 ،العام من الرابع الربع منتصف في إال يبدأ لم المشروع لكن ،لبحريةا القوات صالحل جديدة

 هناك ستكون  ولكن ؛محدودة 2021 عامل واألرباح داتاإليرا فيالمشروع  مساهمةجاءت  لكلذ
 هذا خالل من اإليرادات في اا كبير  اا نمو  شركةال شهدتس حيث الحالي العام في أكبر مساهمة

أحد  مع العسكري  الدعم خدمات عقد إلى باإلضافةهذا  ،سنوات لخمس الذي يمتد المهم العقد
 شركةلكل ذلك سيوفر و الحالي،  التجاري  الدعم خدمات عقدجانب  إلى العمالء البارزين

 .المستقبل في واألرباح اإليرادات في المستدام للنمومتيناا  اا أساس السفن لبناء أبوظبي
 

بشكل متزايد على فرص التنويع وتطوير أننا نركز ولن تقف جهودنا عند هذا الحد، حيث 
مجموعة المنتجات التي يتم تصميمها وبناؤها داخل الشركة بالتعاون مع شركاء بارزين في 

 . والفاخرة أسواق المنتجات التجارية نحوالنوعي القطاع، إضافة إلى مبيعات التصدير، والتوسع 
 

االجتماع  خالل خاص بقرار أوصىقد  اإلدارة مجلسإلى أن  الكريمة وأود هنا أن ألفت عنايتكم
 حتى تاريخ المتراكمة الخسائر كامل بشطب ،2021 أبريل 28 بتاريخ للشركة العام السنوي 

 88.7 البالغ للشركة القانوني االحتياطي من درهم مليون ( 81.4) والبالغة 2020 ديسمبر 31
 المتراكمة للخسائر استجابةا  ذلك جاءو . ينالمساهموقد حظيت هذه الخطوة بموافقة ، درهم مليون 
تسبب في  مام ،مالال رأس من٪ 50 تجاوزت والتي 2020 سبتمبر 30حتى تاريخ  للشركة
 .المالية لألوراق أبوظبي سوق لدى " الحمراء" الفئةضمن  السفن لبناء أبوظبي شركة وضع

 



 

                                                 

 الذي الترويجيو  التسويقي الدعم من كبير بشكل االستفادة الشركة تواصلوبالتوازي مع ذلك، 
مستويات  من التي تحظى به الدعم إلى افةضإ ،"دجيا"باعتبارها شركة تابعة لمجموعة  تتلقاه

 مجلسمستمر من الدعم الإلى جانب هذا  ،وخارجها اإلماراتدولة  في القرار عاصنعالية ل
، استراتيجية أكثر أعمال نحوبخطوات ثابتة  الشركة ن يوجهون وفريق اإلدارة العليا الذي اإلدارة

 .األرباح توزيعإلى سيمّكن الشركة من العودة  مام
 

 5 رقم األميري  المرسوم بموجب السفن لبناء أبوظبي شركة تأسستلقد ، المساهمون  السادة
 السفن من متعددة أنواع لبناء صناعية قاعدة بإنشاء هاتكليف تمو  ،(المعدل) 1995 لعام

قادرة وتطوير قدرات محلية والتصليح،  الصيانة أعمال كافة ، وإنجازالمتميزة البحرية والمعدات
 تقديم تواصل الشركة أنب أبلغكم أنفي هذا الصدد  يسعدنيو . الشركة متطلباتعلى مواكبة 

جهاز حماية المنشآت و  البحرية القوات ذلك في بما ،البارزين لعمالئها ةتنافسي دعمخدمات 
 ."أدنوك" شركةفي مقدمتهم و  ،التجاريين العمالء إلى باإلضافة ،دولةلل الحيوية والسواحل

 

 الكبيرة جهودهم على السفن لبناء أبوظبي شركة موظفي لجميع الشكر بجزيل أتقدم ،في الختام
 بناءل أبوظبي شركةالية بعال ثقتهم على الشركة ولمساهمي بالتحديات، مليء آخر عام خالل
 تحت والخدمات لمنتجاتفي ا استثنائية جودة تقديم مواصلة من الشركةمكنت  والتي السفن
 فيالرائدة  االستراتيجية الشركات من واحدة لتبقىتماشياا مع جهودها الحثيثة  الظروف جميع
 .اإلماراتدولة 
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