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 إلى السادة أعضاء مجلس إدارة مرحليةالمالية ال المعلوماتتقرير مراجعة 
 شركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع. 

 المقدمة
كما في  ،  لو "المجموعة"( "شرررررررركةال)" شرررررررركة لبوواي لشمواع.       لقمنا بمراجعة بيان المركز المالي الموجز الموحد المرفق  

الدخل الشرررامل، الراترات في حقول المش ية والردفقات   ،لشربح لو الخسرررا ةالموجزة الموحدة  اتاياعوكٍل من ال  2021  سرررارمار  30
المالية    المعشومات  إن اإلدا ة مسروولة عن إعداد ذذ   وإيضراحات ففسرترية مخرا ة يخالمنررية بذلك الرا   لشررر  رسرعةالة  رر لفالنقدية  

  إن مسرروولترنا ذي إبداا اسرررنرال حوه ذذ  "الرقا ير المالية المرحشية"  34المرحشية وعرضرررا وفقال لشمايا  المساسرراي الدولي  ق   
  المالية المرحشية اسرنادال إلى مراجعرنا  المعشومات

 عطال المراجعرة
"مراجعرة المعشومرات المراليرة المرحشيرة الري يقو  بررا   2410   لقرد قمنرا بمراجعرنرا وفقرال لشمايرا  الردولي حوه عمشيرات المراجعرة  ق

، بشرر ل  سيسرري من االسرررفسررا اتالمالية المرحشية القيا  بإجراا   المعشومات  فرضررمن مراجعة " لشمنشرر ةمدقق السسررابات المسرررقل  
وإجرااات مراجعة لخرى  إن عطال المراجعة لقررررررل  األشخاص المسوولتن عن األمو  المالية والمساساية، وإفبا  إجرااات فسشتشية  

جوذريا من عطال القيا  بالردقتق وفقال لشمعايتر الدولتررررررررررررررررة لشردقتق، وبالرالي، فإعرا ال فم ننا من السورروه عشى ف  تد حوه جمي  
 األمو  الرامرة الري يم ن لن ياتنرا الردقتق  لذا، فإعنا ال عادي  لي فدقتق بش عرا 

   االسرنرال
ل  ير  إعدادذا، من لشمجموعة  المالتررررة المرحشية المرفقة   المعشوماتب ن  االعرقادسرنادال إلى مراجعرنا، ل  يراتن لنا ما يدعوعا إلى  ا

  الرقا ير المالية المرحشية 34جمي  النواحي الجوذرية، وفقال لشمايا  المساساي الدولي  ق  

 لمو  لخرى 
من قارل مردقق حسررررررررررررررابرات رخر والرذي لورر فقرير     2020ديسررررررررررررررمار    31في   كمراف  فردقتق الايراعرات المراليرة الموحردة لشمجموعرة  

  لي غتر معده حولرا  2021لبريل  22المو خ في 
 

رات في حقول والدخل الشرررررررامل والرات الخسرررررررا ةلو   لشربحالموحدة    الموجزةمعشومات المقا عة في الاياعات   فدقتقل  ير  مراجعة لو  
  2020سارمار  30المش ية والردفقات النقدية والمعشومات الرفسترية ذات الوشة لفررة الرسعة لشرر المنررية في 

 
  ديشويت رعد فو  )الشرل األوسط(

  
  
  
  

  عباد  مسمد ولتد القوفشي
  1056 ق  القتد 

  2021عوفمار  2
 لبوواي

  اإلما ات العربية المرسدة
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 يان المركز المالي الموجز الموحدب

 2021 سبتمبر 30في كما 
 

 دةسمشر  31   سبتمبر 30   
   2021  2020 
 دةذ  الف   درهمألف    
 )مدقق(  )غير مدقق(   إيضاحات  
 )معاد بيا ه(      

      الموجودات
      الموجودات غير المتداولة

 15,374,891  16,313,883  5 مممعيات واالت معدات 
 3,458,019  3,549,828  6 اسمثماةات عقاةية  

 234,733  226,716  7 موجودات غرر معموسة وشررة  
 665,026  641,075  8 حق اسمخدا  الموجودات 

 428,730  454,759  9 اسمثماة في مشاةيو مشمركة 
 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خال  الدخل  

 58,788  58,788  10 الشامل اآلخر  
 1,332,580  1,544,524  11 ذم  مدينة فجاةية واخرى 

             -  49,400  13 ملاةيف مدفوعة مقدمًا ودفعات مقدمة 
       21,552,767  22,838,973   مجموع الموجودات غير المتداولة

      الموجودات المتداولة
 16,420  21,867  12 مخزون 

 1,906,388  2,379,302  11 واخرى ذم  مدينة فجاةية 
 700,000  -  25 قروض قلررة اصجل إلى جرات ذات عالقة  

 336,730  361,865  13 ملاةيف مدفوعة مقدمًا ودفعات مقدمة 
             271,411  632,213  14  قد واةصدة لدى الشنوك 

             3,230,949  3,395,247   مجموع الموجودات المتداولة 
       24,783,716  26,234,220   مجموع الموجودات

      حقوق الملكية والمطلوبات 
      حقوق الملكية 

 3,840,000  3,840,000  15 ةاس الما  
 295,292  295,292   إحمياطي قا و ي 

 22,063) ) 22,063) )  احمياطي فوزيو اصصو  
 134,175) ) ( 103,060 )  احمياطي فحوط المدفقات النقدةة 

 1,319,288  1,319,288   احمياطي ا دما  
 2,387,520  2,977,567   اةباح مسمبقاة 

             33,343  1,433,343   مساذمة المالك
             7,719,205  9,740,367   حقو  المعيية العاسدة إلى مالك الشركة 

             6,426  10,993   حقو  المعيية غرر المسيطرة 
       7,725,631  9,751,360   مجموع حقوق الملكية 



  شركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع.

 الموحدة.الموجزة تشكل اإليضاحات المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية 

3  
 بيان المركز المالي الموجز الموحد

 )يتبع(  2021 سبتمبر 30كما في 
 

 دةسمشر  31   سبتمبر 30   
   2021  2020 
 الف دةذ    ألف درهم   
 )مدقق(  )غير مدقق(   إيضاحات  
 ( بيا ه)معاد      

      المطلوبات 
      المطلوبات غير المتداولة

 6,119,865  6,032,649  16 منح ح ومية موجعة  
 97,323  113,692  17 مخلص م افآت  راةة الخدمة لعمو فرن 

 774,094  739,715  18 مطعوبات عقود اإلةجاة 
 2,414,902  2,401,773  19 مطعوب إلى شركات المشرو   

 -  3,578,788  20 سندات داسنة 
 -  367,310  21 قروض 

             200,096  123,293  22 ذم  داسنة فجاةية واخرى 
       9,606,280  13,357,220   مجموع المطلوبات غير المتداولة

      المطلوبات المتداولة 
  106,985  133,600  16 منح ح ومية موجعة  

 14,145  17,138  19 مطعوب إلى شركات المشرو   
 56,355  56,355  18 مطعوبات عقود اإلةجاة 

 4,050,000   -  21 قروض  
             3,224,320  2,918,547  22 ذم  داسنة فجاةية واخرى 

             7,451,805  3,125,640   المطلوبات المتداولةمجموع 
             17,058,085  16,482,860   مجموع المطلوبات 

       24,783,716  26,234,220   مجموع حقوق الملكية والمطلوبات
 
 
 
 
 
 
 

 معالي فالح األحبابي
 ةسيس مجعس اإلداةة 

 محمد الشامسي 
 الرسيس المنفرذي 

 مارتن آروب 
 المدير المالي 

asma.alarabeed
Falah's Sign
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4  
 بيان الربح أو الخسارة الموجز الموحد  

 2021 سبتمبر 30المنتهية في   أشهر تسعة ال  لفترة
 
 سبتمبر  30أشهر المنتهية في  تسعةال  سبتمبر  30الثالثة أشهر المنتهية في    
   2021  2020  2021  2020 
 الف دةذ    ألف درهم   الف دةذ    ألف درهم    
 )غرر مدقق(  )غير مدقق(  )غرر مدقق(  )غير مدقق(  إيضاحات  
          

 2,294,622  2,791,018  777,634  959,387  23 إيرادات  
 79,148  91,649  26,383  32,939  16 منح ح ومية 

           (1,111,817)   ( 1,577,079)   ( 400,073)   ( 549,532)   24 فياليف مباشرة  
          

 1,261,953  1,305,588  403,944  442,794   إجمالي الربح  
          

 43,887  33,729  14,575  (2,489)   9 من المشاةيو المشمركة   )الخساةة(  /حلة الربح
 ( 416,205)   ( 479,773)   ( 143,776)   ( 171,980)    ملاةيف عمومية وإداةية 

 (15,877)   ( 29,167)   (5,925)   ( 10,753)    ملاةيف بيو وفسويق  
خساسر ا خفاض قيمة  )مخلص(  /ع وسات

 (54,769)   15,586  9,917  27,792  11 موجودات مالية   
 إ خفاض قيمة إسمثماةات محمسبة وفقًا  

 -  ( 17,850)   -  ( 17,850)   9 لحقو  المعيية  
 4,535  477  151  143   إيرادات فمويل  
 ( 185,204)   ( 246,284)   (61,314)   ( 83,921)    فياليف فمويل  

           163  13,385  (979)   5,432   اخرى   )ملاةيف(  / إيرادات 
          

           638,483  595,691  216,593  189,168   ربح للفترة  
          

          عائد إلى:
 636,409  590,047  216,389  187,337   مالك الشركة

           2,074  5,644  204  1,831   حقو  المعيية غرر المسيطرة  
          
   189,168  216,593  595,691  638,483           
          

           0,17  0,15  0,06  0,05  26 العائد األساسي والمخفض للسهم )بالدرهم(
          

األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك  
           1,081,370  1,160,717  367,303  390,798  27 المعدلة  واإلطفاء 
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5  
 بيان الدخل الشامل الموجز الموحد 

 2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعة لفترة ال
 
 سبتمبر  30أشهر المنتهية في  تسعةال  سبتمبر  30الثالثة أشهر المنتهية في    
   2021  2020  2021  2020 
 الف دةذ    ألف درهم   الف دةذ    ألف درهم    
 )غرر مدقق(  )غير مدقق(  )غرر مدقق(  )غير مدقق(  إيضاح  
          

 638,483  595,691  216,593  189,168   ربح للفترة  
          

          :  األخرى  ة)الخسارة(الشامل الدخل/  
          

البنود التي قد يتم إعادة تصنيفها الحقاً إلى بيان  
 الربح أو الخسارة:

  
 

 
 

 
 

 
 

 )خساةة( القيمة العادلة صدوات  م سب/  
 المحوط المي ف  إبرامرا لمحوطات المدفقات    
           (22,796)   31,115  19,951  24,340  9 النقدةة   
          

           (22,796)   31,115  19,951  24,340   مجموع الدخل/ )الخسارة( الشاملة األخرى 
          

           615,687  626,806  236,544  213,508   مجموع الدخل الشامل للفترة  
          

          عائد إلى:
 613,613  621,162  236,340  211,677   مالك الشركة

           2,074  5,644  204  1,831   حقو  المعيية غرر المسيطرة  
          
   213,508  236,544  626,806  615,687           
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 الموحد  الموجز بيان التغيرات في حقوق الملكية 

 2021 سبتمبر 30المنتهية في   أشهر تسعة لفترة ال
 

  
 رأس  
  المـال 

 إحتياطي
  قانوني

 إحتياطي
  توزيع األصول

 إحتياطي 
تحوط التدفقات  

  النقدية  
 إحتياطي 

  اندماج 
 أرباح

  مستبقاة
 مساهمة 

  المالك 

حقوق الملكية  
إلى  العائدة 

  الشركة  مالك
 حقوق الملكية  
 مجموع ال  غير المسيطرة 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  درهمألف   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
                     

 7,526,082  2,890  7,523,192  -  2,032,531  1,520,656  (103,781 ) ( 22,063 ) 255,849  3,840,000  )مدقق( 2020يناير   1الرصرد في  
 638,483  2,074  636,409  -  636,409  -  -  -  -  -  ةبح لعفمرة  

 ( 22,796 ) -  ( 22,796 ) -  -  -  ( 22,796 ) -  -  -  الخساةة الشامعة اصخرى لعفمرة
                     
                     

 615,687  2,074  613,613  -  636,409  -  ( 22,796 ) -  -  -  مجمو  الدخل/ )الخساةة( الشامعة لعفمرة  
 33,343  -  33,343  33,343  -  -  -  -  -  -  (25)إةضاح  مساذمة المالك  

                     
                     

 8,175,112  4,964  8,170,148  33,343  2,668,940  1,520,656  (126,577 ) ( 22,063 ) 255,849  3,840,000  )غرر مدقق(  2020 سشممشر 30الرصرد في 
                     

                     
 7,725,631  6,426  7,719,205  33,343  2,387,520  1,319,288  (134,175 ) ( 22,063 ) 295,292  3,840,000  )مدقق( 2021يناير   1الرصرد في  
 595,691  5,644  590,047  -  590,047  -  -  -  -  -  ةبح لعفمرة  

 31,115  -  31,115  -  -  -  31,115  -  -  -  الدخل الشامل اصخر لعفمرة
                     
                     

 626,806  5,644  621,162  -  590,047  -  31,115  -  -  -  مجمو  الدخل الشامل لعفمرة
 ا لبة اةباح مععنة لحقو  معيية غرر 

 مسيطرة في شركات فابعة    
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- ( 1,077 ) ( 1,077 ) 

 1,400,000  -  1,400,000  1,400,000  -  -  -  -  -  -  (25مساذمة المالك )إةضاح  
                     
                     

 9,751,360  10,993  9,740,367  1,433,343  2,977,567  1,319,288  ( 103,060 ) ( 22,063 ) 295,292  3,840,000  )غير مدقق(   2021 سبتمبر 30الرصيد في 
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 الموحد  الموجز  بيان التدفقات النقدية  

 2021 سبتمبر 30المنتهية في   أشهر تسعة لفترة ال
 

 سبتمبر  30أشهر المنتهية في  تسعةال  
  2021 

 درهمألف 
 2020 

 دةذ  الف 
 )غرر مدقق(   )غير مدقق(   
     

     التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
 638,483  595,691  ةبح الفمرة 

     فعديالت لر: 
 287,688  360,053  اسمرالك مممعيات واالت ومعدات واسمثماةات عقاةية 

 25,006  24,948  إطفال حق اسمخدا  الموجودات  
 8,018  8,017  إطفال موجودات غرر معموسة 

 ( 43,887)  (33,729)  حلة الربح من مشاةيو مشمركة 
 خساسر ا خفاض القيمة ععى  )ع وسات(/ مخلص 

 54,769  (15,586)  الموجودات المالية  
 -  17,850  لحقو  المعيية إ خفاض قيمة إسمثماةات محمسبة وفقًا 

 795  475  مخلص مخزون بطيل الحركة  
 ( 79,148)  (91,649)  إطفال منح ح ومية 

 14,418  22,059  مخلص م افآت  راةة الخدمة لعمو فرن 
 177  (330)  صرف عمالت اجنشية )م سب(/ خساةة 

 185,204  246,284  فياليف فمويل  
           ( 4,535)  (477)  إيرادات فواسد 

 1,086,988  1,133,606  التدفقات النقدية التشغيلية قبل الحركة في رأس المال العامل
 ( 3,045)  (5,922)  زيادة في مخزون 

 ( 492,126)  ( 271,156)  زيادة في ذم  مدينة فجاةية واخرى 
 ( 277,640)  16,462   قص/ )زيادة( في ملاةيف مدفوعة مقدمًا ودفعات مقدمة 

           ( 33,586)  ( 272,256)   قص في ذم  داسنة فجاةية واخرى 
 280,592  600,734  النقد الناتج من العمليات

           ( 4,597)  (5,690)  م افآت  راةة خدمة المو فرن المدفوعة 
      275,995  595,044  صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 
     التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 

 ( 1,776,107)  ( 1,835,252)  مممعيات واالت ومعدات دفعات ل
 ( 101,668)  ( 175,630)  سمثماةات عقاةية ال دفعات
 45,600  43,000  اةباح مسمعمة من مشرو  مشمرك ا لبة 

 4,535  477  فواسد مسمعمة 
 -  (1,513)  صافي الحركة في وداسو قلررة اصجل
 ( 30,387)  (22,035)  إسمثماةات مودعة في مشاةيو مشمركة

 -  700,000  فسديد مسمع  من القرض المقد  إلى جرة ذات عالقة 
           ( 700,000)  -  عالقة قرض مقد  إلى جرة ذات 

      ( 2,558,027)  ( 1,290,953)  صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية 
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 بيان التدفقات النقدية الموجز الموحد  

 )يتبع(   2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعة لفترة ال
 

 سبتمبر  30أشهر المنتهية في  تسعةال  
  2021 

 ألف درهم
 2020 

 الف دةذ  
 )غرر مدقق(   )غير مدقق(   
     

     التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 
 1,635,144  1,822,160  قروض صجل مسمعمة 
 -  ( 5,504,850)  قرض صجل مدفو   

 -  3,597,165  عاسدات من إصداة سندات  
 -  (22,000)  فيعفة إصداة سندات مدفوعة  

 -  52,048  منح مسمعمة 
 ( 232,034)  ( 225,058)  فيعفة فمويل مدفوعة 

 ( 22,020)  (34,449)  فسديد المشعغ الرسيسي لمطعوبات عقود إةجاة 
 ( 9,240)  (28,741)  فواسد مدفوعة ععى مطعوبات عقود اإلةجاة

 -  1,400,000  مساذمات مسمعمة من مساذ  
           -  (1,077)  ا لبة اةباح مدفوعة لحقو  معيية غرر مسيطرة في الشركات المابعة

           1,371,850  1,055,198  صافي النقد الناتج من األنشطة التمويلية
      ( 910,182)  359,289  في النقد ومرادفات النقد  (النقصالزيادة/ ) صافي

           1,056,945  262,046  النقد ومرادفات النقد في بداةة الفمرة 
      146,763  621,335  ( 14نقد ومرادفات النقد في نهاية الفترة )إيضاح ال
     

     معامالت غير نقدية هامة: 
     

 فحويل اعما  ةاسمالية قرد المنفرذ إلى ذم  مدينة لمشرو  فطوير 
      -  482,728  مرنال الفجررة  
     

      -  21,000  منح ح ومية محولة إلى جرة ذات عالقة 
     

 مشعغ مسمحق من جرة ذات عالقة ف  مقاصمه مقابل مشعغ 
      -  84,610  مسمحق لجرة ذات عالقة  
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   الموحدة الموجزة    المالية بالبيانات إيضاحات تتعلق 

 2021 سبتمبر 30المنتهية في   أشهر تسعة ال  لفترة
 
 
  عامةمعلومات  1
 
ف سست وفقًا صح ا  المرسو  اصمرري شركة مساذمة عامة   او "موا   ابو شي"( ذي  "شركة)"ال  شركة ابو شي لعموا           إن

)"المرسررررررررررررررو "( كجزل من إعرادة اي عرة قطرا  الموا   المجراةيرة في إمراةة ابو شي   2006مراةس   4بمراةيخ    2006( لسررررررررررررررنرة  6ةق  )
 "( اإلماةة)"
 

الرسيسي  المركزعنوان  إن     2006ماةس   29ف  فسجرل الشركة في داسرة المنمية االقملادةة وحلعت ععى الرخلة المجاةية في  
 مرنال زايد، ابو شي، اإلماةات العربية الممحدة  ،54477  المسجل لعشركة ذو    ب

 
، ف   قل معيية الشرررركة إلى شرررركة ابو شي 143/2019وقراة المجعس المنفرذي ةق    2018( لسرررنة  2بموجب قا ون ابو شي ةق  )

وبناًل ععى ذلك، فإن شرركة ابو شي المنموية القابضرة    2019يو رو    20المنموية القابضرة        من ح ومة ابو شي اعمباةًا من 
        ذي الشركة اص  لعشركة، وح ومة ابو شي )"الح ومة"( ذي الجرة المسيطرة النراسية ععى الشركة 

 
وفنوعت إلى اعما  مميامعة ةاسرريًا مو الشررركة والشررركات المابعة لرا والمشرراةيو المشررمركة )ةشرراة إلررا معًا برررررررررررررررر "المجموعة"(    مت

 :عمعيات عشر الموا   والمناطق اللناعية والحرة والخدمات العوجسمية والخدمات البحرية والرقمية
 

 موا   ومحطات في دولة اإلماةات العربية الممحدة   10، المي فممعك او فدير الموانئ •
 

، المي فدير بشررر ل اسررراسررري مدينة خعيفة اللرررناعية وصما ي مناطق صرررناعية اخرى بعد دم  المناطق الصــناةية والحرة •
 ؛2020كوةب في المجموعة في بداةة  ززو 

 
جسمية، مثل خدمات النقل والمخزين ومناولة البضاسو وخدمات القيمة ، والمي فقد  مجموعة من الخدمات العو اللوجستيات •

 ؛المضافة، بش ل اساسي من خال  شركة مي و
 

وإعررادة  خرردمررات الرردع  البحري    إلى جررا ررب، المي فقررد  مجموعررة من الخرردمررات البحريررة، بمررا في ذلررك الميررذةررة،  البحريـة •
 لممرات الماسية في ابو شي والمنظ ا  عن  الرسيسرررررري  المسرررررروو  البحرية، فعمشر المجموعة ذي من خال  ابو شي   الشررررررحن
 و ؛البحري في ابو شي لعقطا 

 
، والمي فقرد  الخردمرات الرقميرة لععمالل الخراةجررن من خال  بوابرة المقطو براإلضررررررررررررررافرة إلى الخردمرات المقردمرة إلى  الرقمـية •

 اصخرى   القطاعات
 

اص شرررطة الرسيسرررية والعمعيات وحلرررة المعيية لعشرررركة والشرررركات المابعة لرا والمشررراةيو المشرررمركة خال  فمرة ال يوجد اي فيررر في 
دةسرمشر  31  ةاجو الشيا ات المالية الموحدة لعمجموعة كما في ولعسرنة المنمرية في 2021  سرشممشر  30اشررر المنمرية في   مسرعةال

 معيات وحلة معيية الشركات المابعة والمشاةيو المشمركة لعشركة لعحلو  ععى ففاصرل اص شطة الرسيسية والع 2020
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة  

 )يتبع(   2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعة لفترة ال
 
 
           والمعد لةتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة   2
 
وليس لهــا تــ ثير هــام على البيــانــات المــاليــة   المطبقــة والتيالمعــايير الــدوليــة للتقــارير المــاليــة الجــديــدة والمعــدلــة    2/1

 الموجزة الموحدة 
 

في الفمرة الحراليرة، قرامرت المجموعرة بمطشرق المعرديالت المراليرة ععى المعرايرر الردوليرة لعمقراةير المراليرة اللرررررررررررررررادةة من قشرل مجعس 
الة بشر ل إلزامي لعفمرة المحاسرشية المي فشدا في او بعد     إن فطشرق ذذ  2021يناير    1المعايرر المحاسرشية الدولية والمي فلربح فعل

يرر الدولية لعمقاةير المالية ل  ة ن لرا اي ف صرر مادي ععى المبالغ المدةجة لعفمرات الحالية والفمرات السررررررررابقة  المعديالت ععى المعا
 .ولين قد فوصر ععى المعامالت المحاسشية او المرفربات المسمقشعية لعمجموعة

   

                                                      المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعد لة
 يسري تطبيقها للفترات 

 السنوية التي تبدأ من أو بعد
   

)فعديالت ععى المعياة الدولي لعمقاةير    2مرحعة    –إعادة فش رل معياة سعر الفاسدة  
، المعياة الدولي لعمقاةير المالية ةق   39، المعياة المحاسشي الدولي ةق   9المالية ةق   

 ( 16والمعياة الدولي لعمقاةير المالية ةق    4، المعياة الدولي لعمقاةير المالية ةق   7

 2021يناير  1 

 
اخرى من المعرايرر الدوليرة لعمقراةير المراليرة او فعرديالت كا ت سرررررررررررررراةية لعمرة  باسررررررررررررررمثنرال ممرا ذكر اعال ، ال فوجد اةة معرايرر ذامة

  2021يناير  1في او بعد  فشدااصولى لعسنة المالية المي 
 
 المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصدرة والتي لم تصبح سارية المفعول ولم يتم تطبيقها بشكل مبكر  2/2
 

بمطشرق المعايرر الدولية لعمقاةير المالية الجديدة والمعدلة الملرررررردةة المالية والمي ل  فلرررررربح سرررررراةية   موعة بشرررررر ل مب رالمجل  فق  
 المفعو  بعد:

   

                                                      المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعد لة
 يسري تطبيقها للفترات 

 السنوية التي تبدأ من أو بعد
   

 2023يناير  1  عقود الم مرن 17المعياة الدولي لعمقاةير المالية ةق  
   

ةق    الدولي  المحاسشي  المعياة  ععى  فلنيف    1فعديالت  المالية:  الشيا ات  عرض 
 المطعوبات كممداولة او غرر ممداولة 

 2023يناير  1 

   
ععى   ةق   فعديالت  المالية  لعمقاةير  الدولي  إلى    3المعياة  اإلشاةة  اصعما :  ا دما  

 اإلطاة المفاايمي 
 2022يناير  1 

   
الدولي ةق    المحاسشي  المعياة  الممععق  مممعيات واالت ومعدات    16فعديالت ععى 

 بالعاسدات قشل االسمخدا  المقلود
 2022يناير  1 

   
الدولي ةق    المحاسشي  المعياة  الطاةسة    37فعديالت ععى  المخللات، المطعوبات 

 فيعفة فنفرذ العقد -والموجودات الطاةسة الممععق بالعقود المثقعة باإللمزامات 
 2022يناير  1 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة  

 )يتبع(   2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعة لفترة ال
 
 
                                                                 تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعد لة )يتبع( 2
 
سارية المفعول ولم يتم تطبيقها بشكل مبكر  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصدرة والتي لم تصبح   2/2

 )يتبع(
   

                                                      المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعد لة
 يسري تطبيقها للفترات 

 السنوية التي تبدأ من أو بعد
   

السنوية   المحسرنات  المي    2020-2018دوةة  المالية  لعمقاةير  الدولية  المعايرر  ععى 
، المعياة الدولي لعمقاةير 1المعديالت ععى المعياة الدولي لعمقاةير المالية ةق   فمضمن  

والمعياة المحاسشي الدولي ةق     16، المعياة الدولي لعمقاةير المالية ةق   9المالية ةق   
41 

المعديالت ععى المعايرر   فسري 
،  1  اةقا   الدولية لعمقاةير المالية

الدولي    9 المحاسشي  والمعياة 
من    41ةق    يناير    1اعمباةًا 

ول  يم  بعد فحديد فاةيخ   2022
المعياة  المعديالت ععى  فطشرق 

المالية ةق    لعمقاةير    16الدولي 
 عقود اإلةجاة 

   
والمعياة   الشيا ات المالية الموحدة  10فعديالت ععى المعياة الدولي لعمقاةير المالية ةق   

 ( 2011) اسمثماةات في شركات زمرعة ومشاةيو مشمركة  28المحاسشي الدولي ةق   
ف جرل سريان المطشرق إلى اجل   

المطشرق  يزا   ال  مسمى   غرر 
 مسموح به 

   
والمعياة الدولي    عرض الشيا ات المالية  1فعديالت ععى المعياة المحاسشي الدولي ةق   

ممععقة باإلفلاح عن السياسات   ذامةإصداة اح ا    2لعمقاةير المالية بيان المماةسة  
 المحاسشية

 2023يناير  1 

   
الدولي ةق    المحاسشي  المعياة  المحاسشية والميرررات في   8فعديالت ععى  السياسات 

 الممععقة بمعريف المقديرات المحاسشية   المقديرات المحاسشية واصخطال
 2023يناير  1 

   
فيما   ضراسب الدخلفعديالت ععى    12فعديالت ععى المعياة المحاسشي الدولي ةق   

 يمععق بالضراسب الموجعة ععى عقود اإلةجاة والمزامات وقف المشيرل
 2023يناير  1 

   
لممديد اإلعفال من   عقود اإلةجاة  16فعديل ععى المعياة الدولي لعمقاةير المالية ةق   
 فعديل لعقد اإلةجاة ةعمشر 19-فقري  ما إذا كان اممياز اإلةجاة الممععق ب وفرد

 2021ابريل  1 

 
فموقو اإلداةة ان ذذ  المعايرر والمفسرررررررات والمعديالت سررررروف يم  فطشيقرا في الشيا ات المالية الموحدة لعمجموعة عندما فيون قابعة  

لمطشرق ذذ  المعايرر والمفسررات الجديدة والمعديالت اي ف صرر جوذري ععى الشيا ات المالية الموجزة الموحدة لعمطشرق، وقد ال ة ون  
 لعمجموعة في فمرة المطشرق المشدسي 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة  

 )يتبع(   2021سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 
 
 
 بيان االلتزام وأساس اإلعداد  3

 بيان االلتزام
وكرذلرك  المقراةير المراليرة المرحعيرة"  " 34ف  إعرداد ذرذ  الشيرا رات المراليرة الموجزة الموحردة بنراًل ععى المعيراة المحراسررررررررررررررشي الردولي ةق   

الممحدة، وال فمضرررررمن جميو المععومات الالزمة لعشيا ات المالية  االممثا  لعممطعبات المعمو  برا لعقوا رن في دولة اإلماةات العربية 
لعسررنة المنمرية في كما في و   الموحدة السررنوية اليامعة وينبيي ان فقرا جنبًا إلى جنب مو الشيا ات المالية الموحدة المدققة لعمجموعة

ال فعمشر بالضررروةة موشررر  2021 سررشممشر 30اشرررر المنمرية في  مسررعة  باإلضررافة لذلك، فإن النماس  لفمرة ال2020دةسررمشر    31
  2021دةسمشر  31ععى النماس  المي ةم ن فوقعرا لعسنة المالية المي سمنمري في 

 
بشرررر ن الشررررركات   2015لسررررنة   2بمعديل بعض اح ا  القا ون االفحادي ةق    2020لسررررنة   26صرررردة مرسررررو  بقا ون افحادي ةق   

بلرررردد مراجعة اصح ا  الجديدة  الشررررركة  إن  2021يناير  2ودخعت المعديالت حرز المنفرذ في    2020سررررشممشر    27المجاةية في 
 وسرم  فطشرق ممطعبافرا في موعد ال يمجاوز سنة واحدة من فاةيخ دخو  المعديالت حرز المنفرذ 

 أساس اإلعداد
 ( باعمباة  العمعة المسمخدمة وعمعة العرض لعمجموعة ويم   لقد ف  عرض الشيا ات المالية الموجزة الموحدة بالدةذ  اإلماةافي )الدةذ

 فقريب جميو القي  إلى اقرب الف )الف دةذ ( إال إذا اشرر إلى غرر ذلك  
 

، براسررررررررررررررمثنرال الموجودات المراليرة برالقيمرة العرادلرة من لقرد ف  إعرداد ذرذ  الشيرا رات المراليرة الموجزة الموحردة وفقرًا لمشردا الميعفرة المراةيخيرة
فسررررررمند الميعفة الماةيخية بشرررررر ل عا  ععى القيمة العادلة لعشد  المقد  بالقيمة العادلة    الذي ف  قياسررررررهالدخل الشررررررامل اآلخر خال   

 مقابل فباد  الموجودات 
 

ب ن المجموعة لديرا مواةد كافية لالسرممراة في اصعما  في المسرمقشل المنظوة، وذي فمرة ال   ععى قناعةإن اعضرال مجعس اإلداةة 
 شرًرا من فاةيخ ذذا المقرير  وبناًل ععيه، اسممروا في اعمماد مشدا االسممراةية في إعداد الشيا ات المالية الموجزة  12فقل عن 

 
 
 والتقديرات واألحكامملخص ب هم السياسات المحاسبية  4
 

فموافق السررياسررات المحاسررشية واصح ا  الرامة والمقديرات واالفمراضررات المطبقة من قشل المجموعة في ذذ  الشيا ات المالية الموجزة 
دةسرررررررمشر  31الشيا ات المالية الموحدة المدققة السرررررررنوية لعمجموعة كما في ولعسرررررررنة المنمرية في    الممبعة في إعدادالموحدة مو فعك 

كما ذو مشرن في   2021يناير    1سررراةية المفعو  اعمباةًا من المي اصررربحت شرق المعايرر والمفسرررررات الجديدة ، باسرررمثنال فط2020
 21في اح ا  اإلداةة كما ذو مدة  في إةضاح  اتوالميررر  اعال  2اإلةضاح 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة  

 )يتبع(   2021 سبتمبر 30المنتهية في   أشهر تسعة لفترة ال
 
 
 معداتآالت و ممتلكات و  5
 

 إن الحركة في ةصرد المممعيات واآلالت والمعدات ذي كما يعي:
 دةسمشر 31

2020 
 سبتمبر 30 

2021 
  

   ألف درهم  الف دةذ  
   )غير مدقق(   )مدقق(

     
 الفمرة/ السنةالقيمة المدةجة في بداةة    15,374,891  13,019,334
 إضافات خال  الفمرة/ السنة   1,697,952  2,703,166

 اسمبعادات خال  الفمرة/ السنة  - ) 14,375)
 محو  إلى ذم  مدينة خال  الفمرة/ السنة  ) ( 482,728  -

      اسمرالك محمل خال  الفمرة/ السنة ) ( 276,232 ) 333,234)
     

      القيمة المدرجة في نهاية الفترة/ السنة   16,313,883  15,374,891
 

 ف  فوزيو االسمرالك المحمل في بيان الربح او الخساةة الموجز الموحد كما يعي:
 

   سبتمبر   30أشهر المنتهية في    تسعة ال 
2020  2021   

   ألف درهم  الف دةذ  
   )غير مدقق(   )غرر مدقق( 

     
 فياليف مباشرة   228,826  207,408
      ملاةيف عمومية وإداةية   47,406  40,922

     
248,330  276,232        

 
، يم  االعمراف بجميو المممعيات واآلالت والمعدات الممنوحة من 16باسرمثنال المممعيات واآلالت والمعدات الموضرحة في إةضراح 

 دةذ   1قشل ح ومة ابو شي لعمجموعة بقيمة إسمية فشعغ 
 

 فشممل اصعما  الراسمالية قرد المنفرذ بش ل اساسي ععى المياليف الممععقة بمطوير مرنال خعيفة والمناطق اللناعية 
 

 دةسمشر 31
2020 

 سبتمبر 30 
2021 

  

   ألف درهم  الف دةذ  
   )غير مدقق(   )مدقق(

     
 فوسعة الشنية المحمية لعموا     2,054,402  3,304,029

 فطوير الشنية المحمية واصصو  المشنية في المناطق اللناعية   1,509,176  966,310
      جاةيةاخرى مشاةيو   460,167  422,111

     
      القيمة المدرجة في نهاية الفترة/ السنة   4,023,745  4,692,450

 
اشررررر المنمرية في  مسرررعةمعرون دةذ  ضرررمن اعما  ةاسرررمالية قرد المنفرذ خال  فمرة ال  109,0فمت ةسرررمعة فياليف المو فرن بمشعغ 

 معرون دةذ (  97,5: 2020 سشممشر 30) 2021 سشممشر 30
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة  

 )يتبع(   2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعة لفترة ال
 
 
 ممتلكات وآالت ومعدات )يتبع( 5
 

  سرررشممشر   30)  2021  سرررشممشر  30اشررررر المنمرية في  مسرررعةمعرون دةذ  خال  فمرة ال  35,3فمت ةسرررمعة فياليف االقمراض بمشعغ 
 معرون دةذ (  22,2: 2020

 
  30اشررررر المنمرية في  مسرررعةل  يم  فسرررجرل اي موشررررات ععى ا خفاض قيمة المممعيات واآلالت والمعدات كما في وخال  فمرة ال

  2021  سشممشر
 
 
 استثمارات عقارية 6
 

 الحركة في الرصرد ذي كما يعي:إن 
 

   عقارات منجزة  عقارات قيد التطوير    المجموع
   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم

  2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في   تسعةفترة ال      
 )غير مدقق(  

 القيمة المدةجة في بداةة الفمرة  2,850,781  607,238  3,458,019
 إضافات خال  الفمرة  -  175,630  175,630

 فحويالت من عقاةات قرد المطوير  235,844 ) ( 235,844  -
        اسمرالك محمل لعفمرة  ) ( 83,821  - ) ( 83,821

       
        القيمة المدرجة في نهاية الفترة  3,002,804  547,024  3,549,828

       
 )مدقق(   2020دةسمشر  31السنة المنمرية في       

 القيمة المدةجة في بداةة السنة   2,285,592  1,489,497  3,775,089
 إضافات خال  السنة   132,972  107,341  240,313

 فحويالت من عقاةات قرد المطوير  989,600 ) 989,600)  -
 اسمرالك محمل لعسنة ) 98,483)  - ) 98,483)

        خساةة ا خفاض القيمة لعسنة  ) 458,900)  - ) 458,900)
       

        القيمة المدةجة في  راةة السنة   2,850,781  607,238  3,458,019
 

 ف  فسجرل االسمرالك المحمل ضمن المياليف المباشرة في بيان الربح او الخساةة الموجز الموحد 
 

دةذ ، والمي فمثل القيمة االسرررررمية لعموجودات الممنوحة  فشرررررمل   1االعمراف بجزل من االسرررررمثماةات العقاةية لعمجموعة بميعفة يم  
  ومرنال زايد ذذ  االسمثماةات العقاةية المسمودعات والموجودات الممععقة برمدينة خعيفة اللناعية ب بو شي

 
معرون دةذ ، ععى اساس المقري  الداخعي    8,967ادلة لالسمثماةات العقاةية بمشعغ ، ف  فحديد القيمة الع2020دةسمشر    31وما في 

لعقيمررة العررادلررة الررذي ف  إجراو  بررالرجو  إلى فوقعررات المرردفقررات النقرردةررة المخلررررررررررررررومررة بنرراًل ععى فقررديرات موصوقررة لعمرردفقررات النقرردةررة 
٪، مما ةع س فقري  السررو  8ة وباسررمخدا  معد  خلرر  يشعغ المسررمقشعية، مدعومة بالشررروط المموقعة لمرفربات عقود اإلةجاة الحالي

من مشعغ وفوقررررت المررردفقرررات النقررردةرررة  فعمقرررد اإلداةة ا ررره ال يوجرررد فيررر جوذري في القيمرررة العرررادلرررة    اليقرنالحرررالي لرداةة لعرررد   
  ف  فلررررنيف القي  العادلة لالسررررمثماةات العقاةية 2021  سررررشممشر  30اشرررررر المنمرية في    مسررررعةلالسررررمثماةات العقاةية خال  فمرة ال

 لعمسعسل الررمي لعقيمة العادلة  3ضمن المسموى 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة  

 )يتبع(   2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعة لفترة ال
 
 
 استثمارات عقارية )يتبع( 6
 

االسرررررمثماةات العقاةية ، اعمرفت المجموعة بإيرادات اإلةجاة من ف جرر 2021  سرررررشممشر  30اشررررررر المنمرية في   مسرررررعةخال  فمرة ال
 دةذ (  معرون  643,7: 2020 سشممشر 30دةذ  ) معرون  769,9بمشعغ  

 
 
 موجودات غير ملموسة وشهرة  7
 

 إن الحركة في الرصرد ذي كما يعي:

  حقوق    المجموع
عقود وعالقات  

 الشهرة  العمالء
  

   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم
  سبتمبر 30أشهر المنتهية في   تسعةفترة ال        

 )غير مدقق( 2021  
 القيمة المدةجة في بداةة الفمرة  54,534  155,293  24,906  234,733

          لعفمرة إطفال محمل   - ) ( 7,016 ) ( 1,001 ) ( 8,017
         

          القيمة المدرجة في نهاية الفترة  54,534  148,277  23,905  226,716
         
 )مدقق(   2020دةسمشر  31السنة المنمرية في         

 القيمة المدةجة في بداةة السنة   54,534  165,078  25,812  245,424
          إطفال محمل لعسنة  - ) ( 9,785 ) ( 906 ) ( 10,691

         
          القيمة المدةجة في  راةة السنة   54,534  155,293  24,906  234,733

 
  2018 سررنة ذ      خال  مراف  ابو شي٪ من اسررر  شررركة 50معرون دةذ  من االسررمحواذ ععى  سرربة    32,8 شرر ت الشررررة بمشعغ 

 سررنة  شررركة الشررخص الواحد ذ      خال   -معرون دةذ  فيما يمععق باالسررمحواذ ععى شررركة مي و لعخدمات العوجسررمية  21,7مشعغ و 
2019  

 
، والمي ف  فحديدذا القيمة في االسررمخدا مشعغ القابل لالسررمرداد لعوحدة المنمجة لعنقد ذذ  إلى  ، اسررمند ال2020دةسررمشر    31وما في  

٪ ععى مدى العمر 8بخلرررر  المدفقات النقدةة المسررررمقشعية المي سرررررم  ا ماجرا من االسررررمخدا  المسررررممر لعوحدة المنمجة لعنقد بنسرررربة 
اشرر  مسعةجد فيررر جوذري في المشعغ القابل لالسمرداد لعشررة خال  فمرة السنة  فعمقد اإلداةة ا ه ال يو   30االفمراضي المقدة بررررر 

  راةة السنة  مووسمقو  بإجرال المقري  اليامل  2021 سشممشر 30المنمرية في 
 

 فشمل عقود وعالقات العمالل ما يعي:
 

لمقري  عقد طويل اصجل برن من ا دما  اصعما   ميجة   2018 سرررنة  معرون دةذ  خال   172,9ف  االسرررمحواذ ععى مشعغ   ( 1
 ؛ و2013 سنة شركة مراف  ابو شي ومنش ة محعية فقد  فيه شركة مراف  ابو شي خدمات فشيرل الشوابة منذ

معرون دةذ  من عقود وعالقات العمالل  ميجة االسرمحواذ ععى شرركة المزةوعي لعشرحن الدولي )مي و( ذ        8,3مشعغ  ( 2
  2019يناير  24في 

 
 ميجة لموقيو اففاقية طويعة اصجل مو شررررركة شررررحن   2018معرون دةذ  ف  االسررررمحواذ ععررا خال     27,1ادلة فشعغ حقو  بقيمة ع

 ٪ من اسر  شركة مراف  ابو شي 49دولية مقابل بيو  سبة 
 

  30اشررر المنمرية في  مسرعةكما في واصنال فمرة ال  والحقو  العمالل   وعالقات ل  يم  فسرجرل اي موشررات ععى ا خفاض قيمة عقود
  2021  سشممشر
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة  

 )يتبع(   2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعة لفترة ال
 
 
 حق استخدام الموجودات  8
 

 الموجودات ععى اصةاضي الموجرة والشنية المحمية لعموا   ومبا ي الم افب والمممعيات والمعدات اعمرفت المجموعة بحق اسمخدا   
 

 إن الحركة في الرصرد ذي كما يعي:
 دةسمشر 31

2020 
 سبتمبر 30 

2021 
  

   ألف درهم  الف دةذ  
   )غير مدقق(   )مدقق(

     
 الفمرة/ السنةالقيمة المدةجة في بداةة    665,026  701,541
 إطفال خال  الفمرة/ السنة  ) ( 24,948 ) ( 33,322
      فعديالت اخرى/ )خل  مسمع ( خال  الفمرة/ السنة   997 ) ( 3,193

     
      القيمة المدرجة في نهاية الفترة/ السنة   641,075  665,026

 
 الربح او الخساةة الموجز الموحد ف  فسجرل اإلطفال المحمل ضمن المياليف المباشرة في بيان 

 
 
 استثمار في مشاريع مشتركة  9
 

 إن الحركة في الرصرد ذي كما يعي:
 دةسمشر 31

2020 
 سبتمبر 30 

2021 
  

   ألف درهم  الف دةذ  
   )غير مدقق(   )مدقق(

     )معاد بيا ه( 
     

 الرصرد في بداةة الفمرة/ السنة    428,730  398,185
 إسمثماةات مودعة خال  الفمرة/ السنة  22,035  55,522
 حلة الربح لعفمرة/ السنة، صافي   33,729  51,017
 حلة الدخل/ )الخساةة( الشامعة اصخرى لعفمرة/ السنة  31,115 ) ( 30,394

 إ خفاض قيمة الشررة خال  الفمرة/ السنة   (17,850)  -
      ا لبة اةباح مسمعمة خال  الفمرة/ السنة   (43,000) ) ( 45,600

     
      الرصيد في نهاية الفترة/ السنة   454,759  428,730

 
ما جمنت     إي إ  ا  شرررررشن و ا فسررررممنت ليممد   كي شرررررشن  وذياسررررمنمجت اإلداةة إلى ان القروض الممنوحة لعمشرررراةيو المشررررمركة 

السرمثماةات المجموعة في   اتذي اممدادكامشرن ماةيماة  دي غو ي إس إي و كامشرن دةس شراةجرراس دي غو ي إس إي و  ليممد
ضرررررمن   افي المسرررررمقشل المنظوة، وبالمالي يم  فلرررررنيفر  اال ةحممل حدوصرو  مخطط لراان فسرررررويمرا غرر المشررررراةيو المشرررررمركة حر  

 االسمثماة في المشاةيو المشمركة 
 

معرون دةذ  والمي    17,85شرررة بمشعغ    2018 م  عن االسرمحواذ ععى اعما  الحاويات من شرركة مراف  ابو شي ذ      في سرنة 
  2021سشممشر  30باليامل خال  الفمرة المنمرية في   قيممراف  ا خفاض  ف  احمسابرا ضمن االسمثماة في مشرو  مشمرك 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(   2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعة لفترة ال

 
 
 استثمار في مشاريع مشتركة )يتبع( 9
 

 إن معخص بيان المركز المالي الموجز الموحد لعمشاةيو المشمركة ذو كما يعي: 
 

إلدارة السفن   إل دي بي إلمع مشاريع مشتركة 
   شركة مرافئ أبوظبي ذ.م.م.   صندوق زون كورب للبنية التحتية   دي إم سي إيه إس تي )إل دي بي إل(
 النشاط الرئيسي  فشيرل وإداةة مرافق الموا    إداةة صندو  االسمثماة  فشيرل السفن إلداةة عمعيات إعادة الشحن 

 دةسمشر   31
2020  

   سبتمبر 30
2021  

 دةسمشر   31
2020  

   سبتمبر 30
2021  

 دةسمشر   31
2020  

   سبتمبر 30
2021  

 

   ألف درهم  الف دةذ    ألف درهم  الف دةذ    ألف درهم  الف دةذ  
   )غير مدقق(   )مدقق(   )غير مدقق(   )مدقق(   )غير مدقق(   )مدقق( 

             
 % الملكيةنسبة   % 51  ٪ 51  % 50  ٪ 50  % 50  ٪ 50
             

 موجودات ممداولة   269,142  225,405  338,522  356,563  119,333  91,885
 موجودات غرر ممداولة   2,673,313  2,643,392  2,152,766  2,164,316  539,935  609,641
 مطعوبات ممداولة  ) ( 292,373 ) 354,720) ) (78,297 ) 78,098) ) ( 325,830 ) 251,648)
                           مطعوبات غرر ممداولة  ) (3,012,398 ) 2,765,923) ) (1,582,559 ) 1,705,225) ) ( 387,811 ) 438,145)

 صافي الموجودات/ )المطعوبات( ) ( 362,078 ) ( 251,846  830,432  737,556 ) (54,373  11,733
             

 حلة المجموعة في صافي الموجودات  -   -  415,216  368,778  -   205
 شررة  -   17,850  -  -  -   -

              حركات اخرى   -  ) 15,535) ) (99,962 ) ( 92,889  139,505  150,321
             

150,526  139,505  275,889  315,254  2,315   -  
 القيمة المدةجة لعمجموعة في

              المشاةيو المشمركة  
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(   2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعة لفترة ال

 
 
 استثمار في مشاريع مشتركة )يتبع( 9
 

 فمضمن الموجودات والمطعوبات اعال  ما يعي:
 

مع إل دي بي إل إلدارة السفن  مشاريع مشتركة 
   شركة مرافئ أبوظبي ذ.م.م.   صندوق زون كورب للبنية التحتية   إل(دي إم سي إيه إس تي )إل دي بي 

 دةسمشر   31
2020  

   سبتمبر 30
2021  

 دةسمشر   31
2020  

   سبتمبر 30
2021  

 دةسمشر   31
2020  

   سبتمبر 30
2021  

 

   ألف درهم  الف دةذ    ألف درهم  الف دةذ    ألف درهم  الف دةذ  
   )غير مدقق(   )مدقق(   )غير مدقق(   )مدقق(   )غير مدقق(   )مدقق( 

             
               قد واةصدة لدى الشنوك  138,470  91,936  68,125  91,721  13,988  - 
             

435,420 ) ( 676,002 ) ( 1,763,402 ) ( 1,644,641) ( 2,849,588 ) ( 3,002,167) ( 
 مطعوبات مالية )باسمثنال ذم  داسنة 

              فجاةية ومخللات(  
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(   2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعة لفترة ال

 
 
 استثمار في مشاريع مشتركة )يتبع( 9
 

 الموجز الموحد لعمشاةيو المشمركة ذو كما يعي:  اآلخرإن معخص بيان الربح او الخساةة والدخل الشامل 
 

مع إل دي بي إل إلدارة السفن  مشاريع مشتركة 
   شركة مرافئ أبوظبي ذ.م.م.   صندوق زون كورب للبنية التحتية   دي إم سي إيه إس تي )إل دي بي إل(

 سشممشر  30
2020  

 سبتمبر   30
2021  

 سشممشر  30
2020  

 سبتمبر   30
2021  

 سشممشر  30
2020  

 سبتمبر   30
2021  

 

   ألف درهم  الف دةذ    ألف درهم  الف دةذ    ألف درهم  الف دةذ  
   )غير مدقق(   )غرر مدقق(  )غير مدقق(   )غرر مدقق(  )غير مدقق(   )غرر مدقق(

             
 إيرادات   230,519  258,584  187,563  187,991  126,691  184,557
 فيعفة مباشرة  ) ( 236,267 ) ( 152,231  -  - ) ( 138,561 ) ( 145,013

 ملاةيف إداةية  ) (24,462 ) ( 67,331 ) ( 9,726 ) ( 10,132 ) ( 3,749 ) ( 4,212
 فياليف فمويل  ) (96,712 ) ( 49,658 ) (44,334 ) ( 118,058 ) ( 8,193 ) ( 9,207

                           إيرادات اخرى   3,107  1,468  68  96 ) (439 ) ( 315
              )خسارة( للفترة ربح/  ) ( 123,815 ) ( 9,168  133,571  59,897 ) (24,251  25,810

             
              الفمرة )خساةة(ةبح/ المجموعة فيحلة   -   -   66,786  36,000 ) (33,057  7,887

             
              الدخل/ )الخسارة( الشاملة األخرى   4,073 ) ( 30,021  45,303 ) ( 56,695  -   - 
             
 
 -  

 
 -  11,144 ) ( 15,579  11,652 ) ( 15,536  

 حلة المجموعة في الدخل/ )الخساةة( 
              الشامعة اصخرى لعفمرة  



 شركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع. 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(   2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعة لفترة ال

 
 

 الدخل الشامل اآلخرموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل  10
 دةسمشر 31

2020 
 سبتمبر 30 

2021 
  

   ألف درهم  الف دةذ  
   )غير مدقق(   )مدقق(

     )معاد بيا ه( 
     

      غرر مدةجة  إسمثماةات  58,788  58,788
 

فعمل  منشرر ةوذي ، ذ     فررمرنا سرري اس بي ابو شي  وكذلك قدمت قرض إلى ٪ من حقو  المعيية10نسرربة  بالمجموعة    فحمفظ
اسمنمجت اإلداةة اسمحقا  محدد   فاةيخفواسد وليس له  بدون  القرض  إن  معرون دةذ     58,8 بمشعغفي عمعيات محطات الحاويات، 

إلى ان المجموعة غرر قادةة ععى مماةسررررة  فوذ ذا  ععى الشررررركة المسررررمثمر فررا، ومو ذلك فإ را سررررمحمفظ باالسررررمثماة صغراض 
سرررمرافيجية مموسرررطة إلى طويعة اصجل  وبناًل ععيه، اخماةت اإلداةة فلرررنيف االسرررمثماةات ك صرررل مالي بالقيمة العادلة من خال  إ

  2021سشممشر  30و  2020دةسمشر  31ال يوجد فيررر جوذري في القيمة العادلة لالسمثماة كما في   الدخل الشامل اآلخر
 
 

 ذمم مدينة تجارية وأخرى  11
 دةسمشر 31

2020 
 سبتمبر 30 

2021 
  

   ألف درهم  الف دةذ  
   )غير مدقق(   )مدقق(
     ( بيا ه)معاد 

 جزء غير متداول    
 إةجاةات مدينة ل  ةلدة برا فوافرر  1,741,104  1,563,602
      ينز : مخلص خساةة  ) ( 196,580 ) 231,022)

     
1,332,580  1,544,524        

 جزء متداول    
 ذم  مدينة فجاةية واخرى   1,480,050  1,626,443

 (25مسمحق من جرات ذات عالقة )إةضاح   423,797  527,868
      إيرادات مسمحقة   437,972  244,064

     
2,398,375  2,341,819   
      ينز : مخلص خساةة  ) ( 511,909 ) 565,505)

     
1,832,870  1,829,910   

 ( 1ذم  مدينة لمطوير مرنال الفجررة )   482,728  -
 ذم  مو فرن مدينة   43,301  66,766
      ذم  مدينة اخرى   23,363  6,752

     
1,906,388  2,379,302        



 شركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع. 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(   2021سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 
 

 ذمم مدينة تجارية وأخرى )يتبع( 11
 
  30 كما فيمعرون دةذ    482,7  بمشعغقيمة إجمالي فحسررررررررررنات ععى الشنية المحمية لمرنال الفجررة ب بإ شرررررررررال( قامت المجموعة 1)

المطوةة من قشل وزاةة شرررررروون الرساسررررررة وف  اإلفلرررررراح عنرا ضررررررمن دفعات مقدمة لمطوير  الموجودات  ف  فمويل 2021سررررررشممشر  
 لررئة مرنال الفجررة  الموجوداتي  المجموعة بلدد فسع إن ( 22معرون دةذ  )إةضاح  500 بمشعغالموا   

 
 ذي كما يعي:  مخلص خساةة االسممان المموقعة ععى الذم  المدينة المجاةية الممداولة وغرر الممداولةإن الحركة في 

 
 دةسمشر 31

2020 
 سبتمبر 30 

2021 
  

   ألف درهم  الف دةذ  
   )غير مدقق(   )مدقق(

     
 الرصرد في بداةة الفمرة/ السنة  796,527  712,581
 صافي إعادة قياس مخلص الخساةة خال  الفمرة/ السنة ) ( 15,586  92,394
      مبالغ مشطوبة خال  الفمرة/ السنة ) ( 72,452 ) 8,448)

     
      الرصيد في نهاية الفترة/ السنة  708,489  796,527

     
 احمسابرا ضمن: يم      

 جزل غرر ممداو    196,580  231,022
      جزل ممداو    511,909  565,505

     
796,527  708,489        



 للموانئ ش.م.ع.  شركة أبوظبي 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(   2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعة لفترة ال

 
 

 ذمم مدينة تجارية وأخرى )يتبع( 11
 

 ذي كما يعي: والمسمحق من جرات ذات عالقة إن اعماة إجمالي الذم  المدينة المجاةية واصخرى 
 

  365أكثر من 
  يوم

181 – 365  
  يوم

91 – 180 
  يوم

61 – 90   
  يوم

31 – 60   
  يوم

0 – 30   
  المجموع   المتداول    يوم

 

   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم
                 
 2021 سبتمبر 30                

                  ذم  مدينة فجاةية    1,480,050  453,185  121,152  43,878  60,945  131,418  210,328  459,144
                 

                  مسمحق من جرات ذات عالقة   423,797  115,720  51,817  42,236  36,101  17,120  52,253  108,550
 2020دةسمشر   31                

                  ذم  مدينة فجاةية    1,626,443  340,095  102,217  77,675  97,588  121,493  161,617  725,758
                 
                  مسمحق من جرات ذات عالقة   527,868  100,482  217,740  12,428  67,205  395  129,618  -
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(   2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعة لفترة ال

 
 

 مخزون  12
 دةسمشر 31

2020 
 سبتمبر 30 

2021 
  

   ألف درهم  الف دةذ  
   )غير مدقق(   )مدقق(

     
 مخزون   29,047  23,125
       اقلًا: مخلص لمخزون ممقاد  وبطيل الحركة   ) (7,180 ) ( 6,705

     
16,420  21,867        

 
 إن الحركة في مخلص مخزون ممقاد  وبطيل الحركة ذي كما يعي:

 دةسمشر 31
2020 

 سبتمبر 30 
2021 

  

   ألف درهم  الف دةذ  
   )غير مدقق(   )مدقق(

     
 الرصرد في بداةة الفمرة/ السنة  6,705  5,908

      مخلص خال  الفمرة/ السنة   475  797
     

      الرصيد في نهاية الفترة/ السنة  7,180  6,705
 
 

 مصاريف مدفوعة مقدمًا ودفعات مقدمة 13
 دةسمشر 31

2020 
 سبتمبر 30 

2021 
  

   ألف درهم  دةذ  الف 
   )غير مدقق(   )مدقق(

     
 الجزء غير المتداول    
      ملاةيف مدفوعة مسبقاً   49,400  -
     
 الجزء المتداول    

 دفعات مقدمة لعمقاولرن   302,128  311,107
      ملاةيف مدفوعة مسبقاً   59,737  25,623

     
336,730  361,865        



 شركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع. 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(   2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعة لفترة ال

 
 

 نقد وأرصدة لدى البنوك 14
 

 ومرادفات النقد مما يعي: النقد يميون  الموحد، النقدةة الموجز المدفقات بيان ليرض
 

 دةسمشر 31
2020 

 سبتمبر 30 
2021 

  

   ألف درهم  الف دةذ  
   )غير مدقق(   )مدقق(

     
  قد لدى الشنوك  613,940  253,693

  قد في اللندو     7,026  7,985
      وداسو قلررة اصجل  11,247  9,733

     
  قد واةصدة لدى الشنوك  632,213  271,411

       اقلًا: وداسو قلررة اصجل بمواةيخ إسمحقا  صوثر من صالصة اشرر ) ( 10,878 ) ( 9,365
     

      نقد ومرادفات النقد   621,335  262,046
 

 ( سنويًا ٪0,6: 2020دةسمشر  31) ٪0,6فحمل الوداسو صجل معد  فاسدة بنسبة 
 
 

 رأس المال  15
 دةسمشر 31

2020 
 سبتمبر 30 

2021 
  

   ألف درهم  الف دةذ  
   )غير مدقق(   )مدقق(

     
 رأس المال المصرح به والمصدر والمكتتب والمدفوع     

      دةذ  لعسر    1سر  عادي بقيمة  3,840,000,000  3,840,000  3,840,000



 شركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع. 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(   2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعة لفترة ال

 
 

 منح حكومية مؤجلة  16
 

 إن الحركة في الرصرد ذي كما يعي:
 

 دةسمشر 31
2020 

 سبتمبر 30 
2021 

  

   ألف درهم  الف دةذ  
   )غير مدقق(   )مدقق(

     
 الرصرد في بداةة الفمرة/ السنة  6,226,850  6,064,292

 إضافات خال  الفمرة/ السنة   52,048  269,543
 مبالغ معمرف برا كإيرادات خال  الفمرة/ السنة   ) ( 91,649 ) 106,985)

      عالقة  ذاتفحويالت إلى جرة  ) 21,000)  -
     

      الرصيد في نهاية الفترة/ السنة  6,166,249  6,226,850
 

 إن الملنيف الممداو  وغرر الممداو  لعمنح الح ومية الموجعة ذو كما يعي:
 

 دةسمشر 31
2020 

 سبتمبر 30 
2021 

  

   ألف درهم  الف دةذ  
   )غير مدقق(   )مدقق(

     
 مطعوبات ممداولة    133,600  106,985

      مطعوبات غرر ممداولة   6,032,649  6,119,865
     

6,226,850  6,166,249        
 
 

 مخصص مكافآت نهاية خدمة الموظفين  17
 دةسمشر 31

2020 
 سبتمبر 30 

2021 
  

   ألف درهم  الف دةذ  
   )غير مدقق(   )مدقق(

     
 الرصرد في بداةة الفمرة/ السنة  97,323  84,582
 محمل لعفمرة/ السنة  22,059  28,497

      دفعات خال  الفمرة/ السنة   ) (5,690 ) 15,756)
     

      الرصيد في نهاية الفترة/ السنة  113,692  97,323



 شركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع. 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(   2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعة لفترة ال

 
 

 مطلوبات عقود اإليجار   18
 

 إن الحركة في مطعوبات عقود اإلةجاة ذي كما يعي:
 دةسمشر 31

2020 
 سبتمبر 30 

2021 
  

   ألف درهم  الف دةذ  
   )غير مدقق(   )مدقق(

     
 الرصرد في بداةة الفمرة/ السنة  830,449   820,984
 فاسدة لعفمرة/ السنةملاةيف   28,810   39,712  

 فسديدات خال  الفمرة/ السنة  ) ( 63,189 ) 27,075)          
      خل  مسمع  خال  الفمرة/ السنة  - ) 3,172)

     
      الرصيد في نهاية الفترة/ السنة  796,070  830,449

 
 كما يعي: والممداو  لمطعوبات عقود اإلةجاة ذإن الملنيف الممداو  وغرر 

 دةسمشر 31
2020 

 سبتمبر 30 
2021 

  

   ألف درهم  الف دةذ  
   )غير مدقق(   )مدقق(

     
 مطعوبات ممداولة    56,355  56,355

      مطعوبات غرر ممداولة   739,715  774,094
     

830,449  796,070        
 
 

 لشركات المشروع مطلوب 19
 

 إن الحركة في الرصرد ذي كما يعي:
 دةسمشر 31

2020 
 سبتمبر 30 

2021 
  

   ألف درهم  الف دةذ  
   )غير مدقق(   )مدقق(

     
 الرصرد في بداةة الفمرة/ السنة  2,429,047  2,433,395

 محمعة لعفمرة/ السنة فاسدة   183,281  261,132
      فسديدات خال  الفمرة/ السنة  ) ( 193,417 ) 265,480)

     
      الرصيد في نهاية الفترة/ السنة  2,418,911  2,429,047

 



 شركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع. 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(   2021 سبتمبر 30المنتهية في   أشهر تسعة لفترة ال

 
 

 مطلوب لشركات المشروع )يتبع( 19
 

 إن الملنيف الممداو  وغرر الممداو  ععى المطعوب لشركات المشرو  ذو كما يعي:
 

 دةسمشر 31
2020 

 سبتمبر 30 
2021 

  

   ألف درهم  الف دةذ  
        )غير مدقق(   )مدقق(

 مطعوبات ممداولة    17,138  14,145
           مطعوبات غرر ممداولة   2,401,773  2,414,902
2,429,047  2,418,911        

 
٪ سررنويًا(  سرروف يم  اسررمحقاقرا 10,57:  2020٪ سررنويًا )10,57إن معد  الفاسدة المحمل ععى المطعوب لشررركات المشرررو  ذو 

  2039اوموبر  25و 2037اوموبر  25في الفمرة ما برن 
 
 

 سندات دائنة    20
 

"( بموجب بر ام  السرررررندات السرررررنداتسرررررنوات )"  10معياة دوالة امري ي لمدة  1اصررررردةت الشرررررركة سرررررندات غرر مضرررررمو ة بقيمة 
( وسررو  ابو شي لروةا  LSE"(، والذي ف  إدةاجه بشرر ل مشررمرك في بوةصررة لندن )EMTNاصوةوبية مموسررطة اصجل )"بر ام   

رغراض  ل٪ سرررررنويًا  سررررررم  اسرررررمخدا  العاسدات 2,5وفحمل كوبون بنسررررربة    2031مايو    6(  فسرررررمحق السرررررندات في ADXالمالية )
معرون دوالة  979,2مشعغ    المجموعرةواسررررررررررررررمعمرت    2021مرايو   6في   ف  اوممرا  االوممرابفمويرل الرديون    وإعرادة لعشررررررررررررررركرةعرامرة ال

معرون دةذ ( وف  إصرررداةذا    3,673,5معرون دوالة امري ي )  1,000معرون دةذ (  فشعغ القيمة االسرررمية لعسرررند    3,579,2امري ي )
 معرون دةذ (  76,3معرون دوالة امري ي ) 20,8 شعغاسدات بممما ادى إلى ا خفاض صافي الع ةاالسميالقيمة بسعر اقل من 

 
 معرون دةذ (  3,719,4معرون دوالة امري ي ) 1,012,5 مشعغ 2021 سشممشر 30كما في  لعسندات الداسنةبعيت القيمة العادلة 

 
 معرون دةذ   21,1 غرر المطف ة لعسندات مقدماً بعيت فيعفة المعامالت المدفوعة  ،2021 سشممشر 30 وما في

 
 

 قروض  21
 دةسمشر 31

2020 
 سبتمبر 30 

2021 
  

   ألف درهم  الف دةذ  
        )غير مدقق(   )مدقق(

 1قرض فسررل   -  3,300,000
 2فسررل قرض   -  750,000

           3فسررل قرض   367,310  -
 المجمو   367,310  4,050,000

-  (367,310 )  
 شررًا من  راةة فمرة المقرير  12ينز : المشعغ المسمحق لعمسديد بعد 

      )ملنف ضمن مطعوبات غرر ممداولة(   

4,050,000  - 
 شررًا من  راةة فمرة المقرير   12المشعغ المسمحق لعمسديد خال    

      )ملنف ضمن مطعوبات ممداولة(   
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(   2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعة لفترة ال

 
 

 قروض )يتبع( 21
 

 القروض صجل مما يعي:فميون  

 1 تسهيل قرض
معرون دةذ  ليرض فمويل الملروفات    3,300حلعت المجموعة ععى فسررل اسمما ي ممجدد غرر مضمون من بنك محعي بمشعغ  

  كان القرض 2020دةسررررمشر    31الراسررررمالية واصغراض العامة لشررررركات المجموعة  ف  سررررحب إجمالي المسررررررل باليامل كما في  
 اشرر  3٪ ععى اساس إيشوة لمدة 0,8ويحمل معد  فاسدة بنسبة  2021ععى ان يم  فجديد  في يولرو  /مسمحق السداد

 
 معرون دةذ  وإليال المسررل االسمما ي الممجدد  3,300، قامت المجموعة بمسوية الرصرد القاس  البالغ 2021خال  

 2 تسهيل قرض
معرون دةذ  ليرض   1,000د غرر مضرررررررمون من بنك محعي بمشعغ  ، اسرررررررمفادت المجموعة من فسرررررررررل اسمما ي ممجد2020خال   

ويحمل معد    2021  كان القرض مسررررمحق السررررداد في دةسررررمشر لشررررركات المجموعةفمويل النفقات الراسررررمالية واصغراض العامة 
دةسرررررمشر  31معرون دةذ  كما في    750مشعغ بحدود اشررررررر  ف  سرررررحب المسرررررررل   3 اسررررراس إيشوة لمدة٪ ععى  1,15فاسدة بنسررررربة 

2020  
 

 ، قامت المجموعة بمسوية الرصرد القاس  وإليال المسررل االسمما ي الممجدد 2021خال  

 3تسهيل قرض 
معرون دوالة   1,000، حلرررررررررررعت المجموعة ععى اففاقية فسرررررررررررررل اسمما ي ممجدد غرر مضرررررررررررمون بحد اسمما ي يشعغ  2021خال   

الراسرمالية واصغراض العامة   الملرروفاتوك المحعية والدولية ليرض فمويل الشن  مجموعة منمعرون دةذ ( من    3,673,5امري ي )
سررررررنوات وخياة الممديد لمدة عامرن بزيادات سررررررنة واحدة ويحمل معد  فاسدة فععي من   3المسررررررررل فمرة  لدى     لشررررررركات المجموعة

الحفاظ ععى صررررافي    المجموعةمن    فمطعب شررررروط االففاقيةالمسررررررلاسررررمخدا     إلى اسررررمناداً ٪ فو  سررررعر لرشوة 1,00  -٪  0,85
 معياةات دةذ   6معموسة ال فقل عن  حقو  معيية

 
ععى ا ه المسررررررل االسمما ي الممجدد ععى اسرررراس شرررررري، إال ان المجموعة صررررنفت   ممجددععى الرغ  من ان المسررررررل االسمما ي  

ى اصقل بعد فمرة المقرير بموجب اففاقية المسرررررل عع شررررراً  12المجموعة لديرا الحق في فجديد االلمزا  لمدة   إنغرر ممداو  حر   
  ععى اصقل من فمرة المقرير شرراً  12اإلداةة النية لمسوية االلمزا  لمدة وال يوجد لدى الحالية، 

 
 ض صجل مو المدفقات النقدةة النافجة عن اص شطة الممويعية ذي كما يعي: و إن فسوية حركة القر 

 
 دةسمشر 31

2020 
 سبتمبر 30 

2021 
  

   ألف درهم  الف دةذ  
   )غير مدقق(   )مدقق(

     
 الرصرد في بداةة الفمرة/ السنة  4,050,000  1,719,986
 الفمرة/ السنة ض خال   و سحب قر   1,822,248  2,369,552

      ض خال  الفمرة/ السنة و سداد قر  ) ( 5,504,938 ) 39,538)
     

      الرصيد في نهاية الفترة/ السنة  367,310  4,050,000



 شركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع. 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(   2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعة لفترة ال

 
 

 ذمم دائنة تجارية وأخرى  22
 دةسمشر 31

2020 
 سبتمبر 30 

2021 
  

   ألف درهم  الف دةذ  
   )غير مدقق(   )مدقق(
     ( بيا ه)معاد 

 متداولالجزء غير ال    
 ف مرنات مسمردة  87,482  71,344

      محمجزات داسنة  35,811  128,752
     

200,096  123,293        
     
 متداولالجزء ال    

 ملاةيف مسمحقة وفياليف ممععقة بالمقاوالت    888,285  1,288,030
 لمشرو  فطوير مرنال الفجررةدفعات مقدمة   500,000  499,500
 (25مسمحق إلى جرات ذات عالقة )إةضاح   291,766  432,005
 مقاولرن وموةدين داسنرن  322,355  185,667
 سعفيات عمالل   241,292  216,010
 ةاسمالية اخرى دفعات مقدمة مقابل مشاةيو    233,838  233,838
 إيرادات موجعة   115,516  173,149

 محمجزات داسنة   113,011  300
      ذم  داسنة اخرى   212,483  195,821

     
3,224,320  2,918,546        

 



 شركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع. 

 

30 
 

 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(   2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعة لفترة ال

 
 

 إيرادات   23
   سبتمبر  30أشهر المنتهية في   الثالثة  سبتمبر 30التسعة أشهر المنتهية في 
2020  2021  2020  2021   

   درهمألف    الف دةذ    ألف درهم  الف دةذ  
   )غير مدقق(   )غرر مدقق(  )غير مدقق(   )غرر مدقق(

 في زمن محدد   –تصنيف اإليرادات         
 عمعيات الموا     152,815  99,417  443,103  300,991
 عمعيات لوجسمية    149,602  137,807  424,202  401,176
 خدمات بحرية    132,918  92,395  382,128  257,315
 خدمات ةقمية    29,698  3,600  80,561  11,354
          خدمات المنطقة اللناعية    10,566  23,028  15,889  52,656

         
1,023,492  1,345,883  356,247  475,599            

 مع مرور الوقت   –تصنيف اإليرادات         
 ف جرر المنطقة اللناعية    293,811  259,873  880,164  728,222
 امميازات وف جرر الموا     117,458  95,262  338,332  335,028
 خدمات المنطقة اللناعية    72,494  64,588  225,069  204,914

          عمعيات لوجسمية    25  1,644  1,570  2,966
         

1,271,130  1,445,135  421,367  483,788            
         

          إجمالي اإليرادات    959,387  777,634  2,791,018  2,294,622
 
 
 

  تكاليف مباشرة 24
   سبتمبر  30أشهر المنتهية في   الثالثة  سبتمبر 30التسعة أشهر المنتهية في 

2020  2021  2020  2021   
   ألف درهم  الف دةذ    ألف درهم  الف دةذ  

   )غير مدقق(   )غرر مدقق(  )غير مدقق(   )غرر مدقق(
         

 إسمرالك مممعيات واالت ومعدات وإسمثماةات عقاةية  106,677  90,416  312,647  267,421
 العامعة اصيديياليف ف   85,757  81,425  255,822  246,734
 ياليف اإلصالح والليا ةف   79,486  58,262  225,406  140,576
 شحن البضاسو  68,115  35,935  199,474  74,486

 خدماتفياليف   53,159  45,862  156,020  134,467
 البحري النقل ةسو  الموا   و   42,274  81  84,338  453

 فيعفة الوقود  24,373  8,106  62,608  26,664
 فياليف المخزين والمناولة   17,454  29,908  56,729  95,206
 ةحالت  ةسو  اسمئجاة  11,338  7,467  52,677  7,467

30,989  39,960  10,626  14,695  
 فياليف االسمعا ة بملادة خاةجية وفياليف  

 العامعة الخاةجية  اصيدي 
 إطفال حق إسمخدا  الموجودات   8,316  8,316  24,948  25,006
 إطفال الموجودات غرر المعموسة   2,673  2,673  8,017  8,018

          فياليف فشيرعية اخرى   46,401  12,027  107,527  31,431
         

1,111,817  1,577,079  400,073  549,532            



 شركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع. 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(   2021سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 
 

 جهات ذات عالقة 25
 

فممثل الجرات ذات العالقة في المساذمرن واعضال مجعس اإلداةة ومو في اإلداةة الرسيسررن لعشركة والمنشآت الخاضعة لعسيطرة،  
المشررررررررمركة او الم صرر الجوذري من قشل ذذ  الجرات، حر  ة ون لرذ  الجرات القدةة ععى السرررررررريطرة او مماةسررررررررة ف صرر السرررررررريطرة 

 جوذري في القراةات المالية والمشيرعية  يم  اعمماد سياسات المسعرر وشروط ذذ  المعامالت من قشل إداةة الشركة 
 

 شروط وأحكام المعامالت مع الجهات ذات العالقة 
 

 يم  فقدة  الخدمات من وإلى الجرات ذات العالقة ب سعاة السو  االعميادةة 
 

فنشر  اصةصردة مو ذذ  الجرات ذات العالقة بشر ل عا  من المعامالت المجاةية في سريا  اصعما  االعميادةة ععى اسراس فجاةي  
 الموحد في فاةيخ المقرير المالي ما يعي:  فمضمن اصةصدة مو الجرات ذات العالقة الواةدة في بيان المركز المالي الموجز

 
 دةسمشر 31

2020 
 سبتمبر 30 

2021 
  

   ألف درهم  الف دةذ  
   )غير مدقق(   )مدقق(

     )معاد بيا ه( 
 (11مستحق من جهات ذات عالقة )إيضاح     

 شركة الجرافات البحرية الوطنية  113,071  41,173
 القيادة العامة لعقوات المسعحة  97,071  121,558
 ابو شي  –داسرة المالية   30,484     87,578
 (برو )شركة ابو شي لعشوليمرات المحدودة   36,266  27,339
 )حديد اإلماةات(      شركة اإلماةات لعلناعات الحديدةة    24,563  33,890

 ذ     ةافد لعرعاةة اللحية   23,956  -
 شركة مراف  ابو شي ذ       12,245  114,153    

 سال  لرغذةة والمينولوجيا ذ       10,691  66,673
      منشآت اخرى خاضعة لسيطرة ح ومة ابو شي  75,450  17,779

     
510,143  423,797   
      ينز : مخلص ا خفاض القيمة  ) 6,344) ) ( 73,744

     
436,399  417,453        



 شركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع. 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(   2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعة لفترة ال

 
 

 جهات ذات عالقة )يتبع( 25
 

  المسمحق من الجرات ذات العالقة فاسدة وغرر مضمون وال يوجد فمرة سداد صابمة ال ةحمل 
 دةسمشر 31

2020 
 سبتمبر 30 

2021 
  

   ألف درهم  الف دةذ  
   )غير مدقق(   )مدقق(

  (11)إيضاح  إيرادات مستحقة    
  المنموية القابضة        شركة ابو شي  231,510  101,096
 شركة مراف  ابو شي ذ       14,169  20,365
           منشآت اخرى خاضعة لسيطرة ح ومة ابو شي  22,064  7,579

129,040  267,743        
 (11)إيضاح  ذمم إيجار مدينة لم يصد بها فواتير    

 شركة مراف  ابو شي ذ       256,669  218,436
           منشآت اخرى خاضعة لسيطرة ح ومة ابو شي  38,634  73,949

292,385  295,303        
     
 ذات عالقة ةإلى جهقصير األجل  قرض    

      المنموية القابضة        شركة ابو شي  -  700,000
 

الذي ف   باليامل  القرض  بمسرررررديد شرررررركة ابو شي المنموية القابضرررررة        ت، قام2021سرررررشممشر    30خال  الفمرة المنمرية في  
 الحلو  ععيه من المجموعة 

 دةسمشر 31
2020 

 سبتمبر 30 
2021 

  

   ألف درهم  الف دةذ  
   )غير مدقق(   )مدقق(

 ( 22مستحق إلى جهات ذات عالقة )إيضاح     
 ابو شي  –داسرة المالية   113,046  113,046

 شركة الجرافات البحرية الوطنية  66,596  5,462
 وزاةة العمل  56,291  57,813
 وزاةة المالية  23,402  23,402

 شركة مراف  ابو شي ذ       5,827  205,897
           منشآت اخرى خاضعة لسيطرة ح ومة ابو شي  26,604  26,385

432,005  291,766        



 شركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع. 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(   2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعة لفترة ال

 
 

 عالقة )يتبع(جهات ذات  25
 دةسمشر 31

2020 
 سبتمبر 30 

2021 
  

   ألف درهم  الف دةذ  
   )غير مدقق(   )مدقق(

     )معاد بيا ه( 
 (22)إيضاح  لمشروع تطوير ميناء الفجيرةدفعات مقدمة     

      وزاةة شوون الرساسة  500,000  499,500
     
 (22)إيضاح  مقابل مشاريع أخرى دفعات مقدمة     

 داسرة الشعدةات والنقل   232,362  232,362
      ابو شي  –داسرة المالية   1,476  1,476

     
233,338  233,838        

     
 (: 19)إيضاح  مطلوب لشركات المشروع    

      كوةب لعشنية المحمية صندو  زو ز  2,418,911  2,429,047
     
 : مساهمة المالك    
 شركة ابو شي المنموية القابضة         1,400,000  -

                           منشآت اخرى خاضعة لسيطرة شركة ابو شي المنموية القابضة         33,343  33,343
     

33,343  1,433,343        
     
 (16منح حكومية مؤجلة )إيضاح     

 ح ومة ابو شي    5,826,264  5,905,412        
      شركة ابو شي المنموية القابضة         312,638  321,438           

     
6,226,850  6,138,902        

     
 ( 21قروض )إيضاح     

      بنوك خاضعة لسيطرة ح ومة ابو شي  367,310  4,050,000
     
 (14)إيضاح  نقد وأرصدة لدى البنوك    

      بنوك خاضعة لسيطرة ح ومة ابو شي  607,834  241,915
 (13)إيضاح  مصاريف مدفوعة مقدمًا ودفعات مقدمة    

      المجموعةخاضعة لسيطرة   منش ة  74,884  51
     
 (11 إيضاحلمشروع رأسمالي ) ذمم مدينة    
      وزاةة شوون الرساسة  482,728  -



 شركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع. 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(   2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعة لفترة ال

 
 

 جهات ذات عالقة )يتبع( 25
 

 إن المعامالت الرامة مو جرات ذات عالقة ذي كما يعي:
   سبتمبر   30أشهر المنتهية في    تسعة ال 

2020  2021   
   ألف درهم  الف دةذ  

   )غير مدقق(   )غرر مدقق( 
     
   (23)إيضاح  إيرادات    

 عمعيات لوجسمية   326,425  235,293
 عمعيات الموا    252,660  102,482
 امميازات وف جرر الموا    237,978  19,526

 ف جرر المنطقة اللناعة    222,381  207,094
 خدمات بحرية   126,588  88,084
 خدمات المنطقة اللناعة    23,089  7,040
      خدمات ةقمية   3,933  3,352

     
662,871  1,193,054        

     
 (19)إيضاح  شركات المشروعذمم دائنة ل    

      المبالغ الداسنة لشركات المشرو فيعفة فمويل ععى   183,281  65,634
     

      لشركات المشرو   مدفوعات  193,417  195,290
     
 (9)إيضاح  إستثمار في مشاريع مشتركة     

      صندو  زو ز كوةب لعشنية المحميةإيرادات فوزيعات اةباح من   43,000  25,000
     

      حلة الربح   33,729  43,887
     

      حلة الدخل/ )الخساةة( الشامعة اصخرى   31,115 ) ( 22,796
     
      إ خفاض قيمة الشررة في شركة موا   ابو شي ذ        17,500  -
     

      إسمثماةات مودعة  22,035  55,522
     
 (16)إيضاح  منح حكومية مؤجلة    
      منح إضافية مسمعمة  52,048  -
     
      سال  لرغذةة والمينولوجيا ذ     فحويل منحة إلى   (21,000)  -
     
      منح ف  اإلعمراف برا كإيرادات  (91,649)  ( 79,148)



 شركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع. 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(   2021سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 
 

 جهات ذات عالقة )يتبع( 25
   سبتمبر   30التسعة أشهر المنتهية في  

2020  2021   
   ألف درهم  الف دةذ  

   )غير مدقق(   )غرر مدقق( 
     
 (21)إيضاح  قروض    
      قروض لشنوك خاضعة لسيطرة ح ومة ابو شي فسديد  ( 5,504,938)  -
     

      من بنوك خاضعة لسيطرة ح ومة ابو شي مسحوبة قروض   1,822,248  1,635,144
     

8,773  21,972  
 فياليف فمويل ععى قروض صجل ممحلل ععررا من بنوك خاضعة  

      لسيطرة ح ومة ابو شي   
     
 مخصص خسائر إئتمانية متوقعة على الذمم المدينة التجارية واألخرى     

 (11)إيضاح 
      مبالغ مشطوبة خال  الفمرة   (72,186)  -
     
 (13)إيضاح  مقدمةمصاريف مدفوعة مقدمًا ودفعات     
      شركة مراف  ابو شي ذ        76,000  -
     
 مساهمة المالك المستلمة     

      شركة ابو شي المنموية القابضة         1,400,000  33,343
     
 تسديد قرض قصير األجل    
      المنموية القابضة         شركة ابو شيفسديد قرض من قشل   700,000  -
     
      ( 11)إةضاح فحويل اعما  ةاسمالية قرد المنفرذ إلى ذم  مدينة   482,728  -
     
 تعويضات اإلدارة الرئيسية:    

 مزاةا قلررة اصجل   34,998  29,435
      مزاةا طويعة اصجل  2,971  2,222

     
31,657  37,969        



 شركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع. 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(   2021سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 
 

 العائد األساسي والمخفض للسهم  26
 

ععى المموسط المرجح العاسد ععى ماليي حقو  معيية الشركة اص  يم  احمساب ةبحية السر  اصساسية عن طريق قسمة ةبح الفمرة  
لعسرر  ممطابق  إن احمسراب   والمخفض ظرًا لعد  وجود ادوات مخففة قاسمة، فإن الربح اصسراسري    .لعدد اصسرر  القاسمة خال  الفمرة

 العاسدة إلى ماليي الشركة مشرن اد ا   لمخفضةواةبحية السر  اصساسية 
 

 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةال  سبتمبر  30الثالثة أشهر المنتهية في    
  2021  2020  2021  2020 
 )غرر مدقق(  )غير مدقق(   )غرر مدقق(  )غير مدقق(   
         

         أرباح )ألف درهم( 
 السر  اصساسية والمخفضة ةبحية اةباح ليرض 

          636,409  590,047  216,389  187,337  لفمرة العاسد إلى ماليي المجموعة(ا)ةبح   
         

         المتوسط المرجح لعدد األسهم )باأللف(
 ةبحية المموسط المرجح لعدد اصسر  العادةة ليرض 

          3,840,000  3,840,000  3,840,000  3,840,000  السر  اصساسية والمخفضة   
         

 العائد األساسي والمخفض للسهم العائد  
          0,17  0,15  0,06  0,05  إلى مالكي المجموعة )بالدرهم(   
 
 

 معلومات القطاع   27
 

المععومات المقدمة إلى الرسيس المنفرذي لعمجموعة )المسررررروو  الرسيسررررري عن افخاذ القراةات المشررررريرعية( صغراض فخلررررريص فركز 
المواةد وفقري  ادال القطا  ععى المنمجات والخدمات المي فقدمرا مجموعات منشرررررررآت اصعما   ف  فحديد شررررررر ل المقاةير القطاعية 

ة حر  فم صر مخاطر المجموعة ومعدالت العاسد في اليالب باالخمالفات في المنمجات مشرررريرعيالقطاعات اسرررراس الاصسرررراسررررية ععى  
والخدمات المي فقدمرا مجموعات منشررررررررآت اصعما   يم  فنظي  وإداةة قطاعات المشرررررررريرل بشرررررررر ل منفلررررررررل وفقًا لطشيعة المنمجات  

 معفة وفخد  اسواقًا مخمعفة والخدمات المقدمة، حر  ةمثل كل قطا  وحدة فشيرل اسمرافيجية فقد  منمجات مخ
  

 قطاعات التشغيل
 

صغراض اإلداةة، ف  فنظي  المجموعة حاليًا في سرت قطاعات فشريرعية ةسيسرية  ذذ  القطاعات ذي اصسراس الذي ععى اسراسره فقد  
 المجموعة فقاةيرذا عن المععومات القطاعية اصساسية  وذذ  ذي:

 
الموا      قطرا   ةسررررررررررررررممردا   ومحطرات في دولرة اإلمراةات العربيرة الممحردة   مو   10دير  يرممعرك او  ة  الرذي،  الموانئ  قطـاع •

 من عمعيات الشحن العامة وامميازات محطات الحاويات وإةجاةات الشنية المحمية لعموا  ؛بش ل اساسي إيرادافه 
 

دير بشر ل اسراسري مدينة خعيفة اللرناعية وصما ي مناطق صرناعية اخرى بعد  ي  والذي، المناطق الصـناةية والحرةقطاع   •
إيرادافه بشررررررر ل اسررررررراسررررررري من عقود اصةاضررررررري  المناطق اللرررررررناعية والحرةقطا  سرررررررممد  ة   2020في    دم  زو ز كوةب

 والمسمودعات وخدمات المرافق اصخرى؛
 

ومناولة البضرراسو إلى   والمسررمودعاتمثل خدمات النقل    العوجسررمية،قد  مجموعة من الخدمات ة  والذي،  اللوجســتيةقطاع   •
ةة المسرررمودعات وشرررحن من إدابشررر ل اسررراسررري إيرادافه   العوجسرررمية قطا سرررممد  ةجا ب خدمات اخرى ذات قيمة مضرررافة   

 البضاسو وخدمات الشحن؛
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 )يتبع(معلومات القطاع   27
 

الردع  البحري وإعرادة  قرد  مجموعرة من الخردمرات البحريرة، بمرا في ذلرك الميرذةرة، إلى جرا رب خردمرات  ة  الرذي، البحرـيةقـطاع   •
لممرات الماسية في ابو شي عن اذي المسررررررروو  الرسيسررررررري اةضرررررررًا   من خال  ابو شي البحرية، فعمشر المجموعة  الشرررررررحن
من ةسرررو  الخدمات الجا شية لعمرنال، بشررر ل إسررراسررري  البحرية إيرادافه   قطا سرررممد  ةالبحري في ابو شي   لعقطا   والمنظ 

 السفن والخدمات البحرية العامة اصخرى؛ و  وف جررالميذةة، الخدمات البحرية 
 

المقدمة وفر الخدمات الرقمية لععمالل الخاةجررن من خال  بوابة المقطو باإلضررررررررافة إلى الخدمات  ي  الذي،  الرقميةقطاع   •
امالت، وفطوير من ةقمنة خدمات المعبشرررر ل اسرررراسرررري الرقمية إيرادافه  قطا سررررممد  ة   لعمجموعة اصخرى   القطاعاتإلى  

 الشرمجيات وخدمات الدع  اصخرى؛ و
 
فطوير اصررو  الشنية المحمية   المجموعة،، المسرروو  عن إداةة االسررمثماةات المي فحمفظ برا  للشـركاتاإلدارة العامة قطاع   •

  ، والمنسرق العا  ص شطة المجموعةلعمجموعات، إداةة اص شطة اإلداةية لعمجموعات
 

فخلرريص المواةد وإداةة اصدال   النماس  المشرريرعية لوحدات اعمالرا بشرر ل منفلررل ليرض افخاذ القراةات بشرر نبمراقبة  اإلداةة فقو  
اصةباح قشل الفواسد  المعدلة  يم  احمسرررراب اصةباح قشل الفواسد والضررررراسب واالسررررمرالك واإلطفال يم  قياس ادال القطا  ععى اسرررراس  
اسررررررمبعاد ف صرر  من خال فعديل صررررررافي الربح لعفمرة من العمعيات المسررررررممرة   من خال المعدلة  والضررررررراسب واالسررررررمرالك واإلطفال 

الضررررراسب وصررررافي فياليف الممويل واالسررررمرالك واإلطفال واإليرادات من إطفال المنح الح ومية وا خفاض القيمة الممععقة بالشررررررة  
 والموجودات غرر المعموسة والمممعيات واآلالت والمعدات 
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 معلومات القطاع )يتبع( 27
 

 يم  عرض المععومات الممععقة برذ  القطاعات اد ا :
 

 )غير مدقق( 2021 سبتمبر 30
 الموانئ 

الصناةية  المناطق 
 المجموع  الحذوقات     اإلدارة العامة للشركات الرقمية  البحرية   اللوجستية  والحرة

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

 2,791,018 (149,468) 47 184,483 383,295 436,265 1,131,067 805,329 إيرادات 
 91,649 - - - 2,880 -  13,775  74,994    منح ح ومية  

 (1,577,079) 96,437 (102,688)  (53,218)  (312,147)  (304,612)  (486,069)  (414,782)  فياليف مباشرة 
         
         

 1,305,588 (53,031) (102,641) 131,265 74,028 131,653 658,773 465,541 إجمالي الربح/ )الخسارة(  
         

 33,729 - - - (33,057)  -  66,786 - حلة الربح/ )الخساةة( من مشاةيو مشمركة  
 (479,773) - (199,435)  (58,337)  (50,947)  (17,636)  (38,675)  (114,743)  ملاةيف عمومية وإداةية  

 (29,167) - (20,493)  (68)  (910)  (4,939)  (2,716)  (41)  ملاةيف بيو وفسويق  
)مخلص(/ ع وسات لخساسر إ خفاض القيمة ععى  

 الموجودات المالية 
 

7,364  
 

12,643  
 

1,714  
  

(5,057) 
 

 (1,078) 
 
- 

 
- 

 
15,586 

 (17,850) - - - - - - (17,850)                                 ً                إ خفاض قيمة إسمثماةات محمسبة وفقا  لحقو  المعيية 
 477 - (1,120)  -  10  1,553  34 - إيرادات فمويل  
 (246,284)  2,048 (28,245)  (1)  (17)  (2,589)  (196,926)  (20,554)  فياليف فمويل 
 13,385 -  1 - 12,581  341 -  462 إيرادات اخرى  

         
         

 595,691 (50,983) (351,933) 71,781 (3,369) 110,097 499,919 320,179 ربح/ )خسارة( للفترة  
         
         

         تعديالت لـ: 
 246,284  (2,048) 28,245  1 17  2,589 196,926  20,554 فياليف فمويل 
 (477) - 1,120 -  (10)  (1,553)  (34) - إيرادات فمويل  

 360,053  (719) 18,428  5,688  33,680  31,748  102,461  168,767  إسمرالك 
 32,965 - 7,014 - - 1,001  15,268  9,682 إطفال

 (91,649) - - -  (2,880) -  (13,775) (74,994) منحة ح ومية 
 17,850 - - - - - - 17,850                                 ً                إ خفاض قيمة إسمثماةات محمسبة وفقا  لحقو  المعيية 

         
         

الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء  األرباح قبل 
 1,160,717 (53,750) (297,126) 77,470 27,438 143,882 800,765 462,038 المعدلة 
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 معلومات القطاع )يتبع( 27
 

 )غرر مدقق( 2020 سشممشر 30
 الموا    

المناطق اللناعية  
 المجمو   الحذوقات   اإلداةة العامة لعشركات   الرقمية   البحرية   العوجسمية   والحرة 

 الف دةذ   الف دةذ   الف دةذ   الف دةذ   الف دةذ   الف دةذ   الف دةذ   الف دةذ   
         

 2,294,622 (79,334)   121  60,149  257,562  413,532  987,434  655,158 إيرادات 
 79,148 - - -  2,879 -  1,447  74,822 منح ح ومية  

 (1,111,817)  78,530 (70,710)  (10,760)  (131,661)  (287,011)  (389,292)  (300,913)  فياليف مباشرة 
         
         

 1,261,953 (804) (70,589) 49,389 128,780 126,521 599,589 429,067 إجمالي الربح 
         

  43,887 - - -  7,964 -  36,000 (77)  حلة الربح من مشاةيو مشمركة  
 (416,205)  119 (150,307)  (45,739)  (24,467)  (15,885)  (73,622)  (106,304)  ملاةيف عمومية وإداةية  

 (54,769) - - (266)  (4,724)   303 (40,059)  (10,023)  ا خفاض قيمة ذم  مدينة فجاةية 
 (15,877) - (14,195)  - (46)  (324) (1,050)  (262)  ملاةيف بيو وفسويق  

 4,535 (38)   645 -  11  5  3,912 - إيرادات فمويل  
 (185,204)  1,904 (11,362)  - (2)  (4,791)  (150,086)  (20,867)  فياليف فمويل 
 163 (200)  − - -  121 -  242 إيرادات اخرى  

         
         

 638,483 981 (245,808) 3,384 107,516 105,950 374,684 291,776 ربح/ )خسارة( للفترة  
         
         

         تعديالت لـ: 
 185,204 (1,904) 11,362 - 2 4,791 150,086 20,867 فياليف فمويل 
 (4,535) 38 (645) - (11) (5) (3,912) - إيرادات فمويل  

 308,343 (660) 12,410 6,668 21,597 22,587 81,299 164,442 إسمرالك 
 33,023 - 7,017 -  1,001 15,324 9,681 إطفال

 (79,148) - - - (2,879) - (1,447) (74,822) منحة ح ومية 
         
         

األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء  
 1,081,370 (1,545) (215,664) 10,052 126,225 134,324 616,034 411,944 المعدلة 
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 نتائج موسمية 28
 

اشرررر المنمرية في   مسررعةل  يم  فسررجرل اي إيرادات جوذرية ذات طشيعة موسررمية في بيان الربح او الخسرراةة الموجز الموحد لفمرة ال
  2020و 2021 سشممشر 30
 
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية  29
 

فعمشر إداةة المجموعة ان القي  العادلة لعموجودات المالية والمطعوبات المالية فقاةب قيممرا المدةجة كما ذو موضرررررررررررح في الشيا ات 
 المالية الموجزة الموحدة 

 
 

 مطلوبات طارئة والتزامات 30
 

 بات طارئةمطلو 
 

 ضما ات 
 

فممثل سررررياسررررة المجموعة في فقدة  ضررررما ات مقابل مطعوبات الشررررركات المابعة والمشرررراةيو المشررررمركة  لدى المجموعة الضررررما ات 
 :المالية ساةية المفعو  كما في فاةيخ المقرير المالي

 
المجاةي        فيما يمععق بالمسررررررررررررالت االسمما ية الممنوحة  لشنك ابو شي 2019اصرررررررررردةت المجموعة ضررررررررررمان في  •

٪ من المشعغ اصسرررررراسرررررري لعمسررررررررل القاس ، ويجب اال 50ذ     ، بما ةعاد   مراف  ابو شيلمشررررررروعرا المشررررررمرك شررررررركة 
 معرون دةذ ، وذو الحد اصقلى لعمشعغ الذي فمعرض له المجموعة  367,5يمجاوز ذذا المشعغ اإلجمالي 

 
إلى سرررررروسرررررررميه جنرا  فيما يمععق بالمسررررررررالت االسمما ية الممنوحة لمشررررررروعرا   2019المجموعة ضررررررمان في   اصرررررردةت •

٪ من المشعغ اصسرررراسرررري لعمسررررررل القاس ، ويجب اال يمجاوز ذذا    50شرررررشرن  ا فسررررممنت ليممد، بما ةعاد  -المشررررمرك كي
 فمعرض له المجموعة  معرون دوالة، وذو الحد اصقلى لعمشعغ الذي 38,4المشعغ اإلجمالي 

 
 معرون   33:  2020دةسمشر   31)  2021  سشممشر  30معرون دةذ  كما في    59المجموعة ضما ات بنيية بمشعغ اصدةت   •

 ( دةذ 
 

 التزامات رأسمالية
 

مشر دةسرررررررررررررر  31معرون دةذ  )  1,593ل  يم  فيشردذرا بعرد   والميبعيرت النفقرات الراسررررررررررررررمراليرة المقردةة الممعراقرد ععرررا في فراةيخ المقرير 
 معرون دةذ (   1,371: 2020
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 19 -ت ثير وباء كوفيد   31
 

ذو وبرال وفسررررررررررررررشرب في فعطرل اصعمرا  واص شررررررررررررررطرة   19  -، اععنرت منظمرة اللررررررررررررررحرة العرالميرة ان كوفررد  2020مراةس   11في  
االقملرادةة  فراقب المجموعة عن كثب مو فقد  الوضرو وقامت بمفعرل خطة اسرممراةية اعمالرا ومماةسرات إداةة المخاطر اصخرى 

 .ل الماليوذلك إلداةة فعطل ا شطة اصعما  المحممعة واصدا
 
حالة من عد  اليقرن في الشرئة االقملادةة العالمية  في ضول الوضو المملاعد بسرعة، اخذت المجموعة    19  -قد احدث كوفرد  ل

بعرن االعمباة فيما إذا كان من الضررررررررررررروةي النظر في اي فعديالت وفيرررات في اصح ا  والمقديرات وإداةة المخاطر وإدةاجرا في 
 الموجزة الموحدة  ال فزا  العمعيات المجاةية لعمجموعة غرر مم صرة إلى حد كشرر بالوضو الحالي   الشيا ات المالية

 
فيما يعي االفمراضررررررات الرسيسررررررية حو  المسررررررمقشل وملررررررادة المقدير الرسيسررررررية اصخرى في الشيا ات المالية الموجزة الموحدة لعسررررررنة 

 :2020دةسمشر  31المنمرية في 
 

 االسممراةيةمشدا 
 

قامت المجموعة بمقري  ما إذا كا ت قادةة ععى االسررررممراة في ضررررول الظروف االقملررررادةة الحالية وجميو المععومات المماحة حو  
المخاطر والشررر وك المسرررمقشعية  ف  إعداد الموقعات المي فيطي اصدال المسرررمقشعي لعمجموعة وةاس الما  والسررررولة  قد ةسرررممر ف صرر 

في المطوة، ولين في الوقرت الحرالي فظرر الموقعرات ان المجموعرة لرديررا مواةد كرافيرة لالسررررررررررررررممراة في النشررررررررررررررراط   19  -ووفررد  
  و ميجة لذلك، ف  إعداد ذذ  2020دةسرررررررررررمشر    31المشررررررررررريرعي، ويبقى مشدا االسرررررررررررممراةية غرر مم صر إلى حد كشرر ول  يميرر منذ 

 ساس مشدا االسممراةية الشيا ات المالية الموجزة الموحدة بش ل مناسب ععى ا
 

عن كثب مو فقد  الوضرررررو إلداةة ا قطا  اصعما  المحممل  ميجة لمفشررررري    19  -سررررروف فسرررررممر المجموعة في مراقبة ف صرر كوفرد 
  2021ععى عمعيافرا واداسرا المالي في  19 -ووفرد 

 
 

   أحداث الحقة 32
 

 فنوي الشركة إدةا  اسرمرا العادةة في سو  ابو شي لروةا  المالية بعد الحلو  ععى الموافقات المنظيمية 
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 إعادة تصنيفات واألخطاء   33
 

ف  إعادة فلررنيف بعض اةقا  المقاة ة، عند الضررروةة، لمموافق مو عرض الفمرة الحالية  فعمقد اإلداةة ان عرض الفمرة الحالية ةقد  
 مععومات اوثر فاسدة لمسمخدمي الشيا ات المالية الموجزة الموحدة 

 
السرررررررياسرررررررات المحاسرررررررشية   8والمعياة المحاسرررررررشي الدولي    ض الشيا ات الماليةعر   1وفقًا لممطعبات المعياة المحاسرررررررشي الدولي ةق   
، ف  فلرررررحيح الشنود المالية ب صر ةجعي وبناًل ععيه، ف  إعادة فلرررررنيف اصةصررررردة في والميرررات في المقديرات واصخطال المحاسرررررشية

 كما يعي: 2020دةسمشر  31الشيا ات المالية الموحدة المقاة ة كما في 
 

   بيانه كما تم  
 معاد بيانه  إعادة تصنيف       ً سابقا   
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
    

 428,730 144,659 284,071 في مشاةيو مشمركة اسمثماة
 58,788 58,788 - موجودات مالية بالقيمة العادلة من خال  الدخل الشامل اآلخر 

 (2,414,902) 14,145 (2,429,047) غرر ممداو  – شركات المشرو ذم  داسنة إلى 
 (14,145) (14,145) -  ممداو  – شركات المشرو ذم  داسنة إلى 

 1,906,388 (233,954) 2,140,342 ممداو  –ذم  مدينة فجاةية واخرى 
 (200,096)  (200,096)           -  غرر ممداو  –ذم  داسنة فجاةية واخرى 
 (3,224,320) 230,603 (3,454,923)  ممداو  –ذم  داسنة فجاةية واخرى 

 
معرون دةذ  وقد ف  فلنيفرا سابًقا ضمن ذم  مدينة فجاةية واخرى في الشيا ات    144,7بعيت القروض المقدمة لعمشاةيو المشمركة  

إلى اسررمثماة في مشرراةيو مشررمركة حر  فعمشر ذذ  القروض   حالياً وف  إعادة فلررنيفرا    2020دةسررمشر    31المالية الموحدة كما في  
 وال ةحممل ان فحدث في المسمقشل المنظوة  لرا مخطط غرر  فسويمراحر  ان  ،المشمركة المشاةيواممداًدا السمثماةات  

 
وقد ف  احمسرابرا سرابًقا ضرمن ذم  مدينة   نا  ذ     رسري اس بي ابو شي فررممعرون دةذ  في    58,8بعيت حلرة المعيية والقرض  

القيمة العادلة من ك صررل مالي ب حالياً فلررنيفرا    وف  إعادة  2020دةسررمشر    31فجاةية واخرى في الشيا ات المالية الموحدة كما في 
 خال  الدخل الشامل اآلخر بعد فقري  اإلداةة لنموذ  اصعما  الممععق بخلاسص االسمثماة والقروض والمدفقات النقدةة 

 
معرون دةذ  سابًقا كمطعوبات غرر ممداولة في الشيا ات المالية الموحدة   14,1ف  عرض المبالغ المسمحقة لشركات المشرو  البالية  

إعادة فلرررررررررنيف ذذا المشعغ وعرضررررررررره بشررررررررر ل منفلرررررررررل  حالياً ، ف  فواةيخ المنفرذ المقرةة  بناًل ععى  2020دةسرررررررررمشر    31  وما في
  ةممداول  ومطعوبات

 
جمالي في اإلضرريبة المدخالت وضرريبة القيمة المضرافة بشر ل منفلرل ضرمن الذم  المدينة والداسنة ععى اسراس  فسرجرلف  سرابًقا 

بالنظر إلى ان المجموعة قد ف  فسرررجرعرا لضرررريبة القيمة المضرررافة كمنشررر ة    2020دةسرررمشر    31كما في    الشيا ات المالية الموحدة
اخرى وف  عرضرا ععى  و فجاةية داسنة ذم  إلى  اخرى  و فجاةية ينة  دممعرون دةذ  من ذم     30,5  مشعغ  فلنيف  ف  إعادة، فقد  واحدة

 الموحدة  الموجزة اساس اللافي في الشيا ات المالية
 

ا كمطعوبرات ممرداولرة في   71,3وداسو العمالل بمشعغ  و معرون دةذ     128,7  ف  عرض المحمجزات الرداسنرة بمشعغ معرون دةذ  سررررررررررررررابقرً
، ف  إعادة فلرررررررنيفرا وعرضررررررررا بشررررررر ل اسرررررررمنادًا إلى فواةيخ المنفرذ المقرةة   2020دةسرررررررمشر    31الشيا ات المالية الموحدة كما في  

  داولةكمطعوبات ممداولة وغرر مممنفلل 
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