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 الموحدالموجز  بيان الدخل

 3300سبتمبر  03المنتهية في  للفترة
 
 سبتمبر 03أشهر المنتهية في  تسعةال  سبتمبر 03الثالثة أشهر المنتهية في   إيضاح 
   3300  3303  3300  3303 
 )رير مدقق(  )غير مدقق(  )رير مدقق(  )غير مدقق(   
 درهمألف   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   
 )معاد بيانه(    )معاد بيانه(     
          

 31.305.  351..0.  .313.05  334.310   إيرادات العقود 
           (939..50 ) (665.051 ) (.333.03 ) (30..060 )  تكاليف العقود

          
 30....0  070.033  .30..5  .63.46   إجمالي الربح 

داريةمواريف عمومية   (001.010 ) (406..00 ) (.39..3 ) (45.4.3 )  وا 
 (5...01 ) (30.753 ) (5.035 ) (.7.00 )  إستهقك ممتلكات وذالت ومعدات

 (..03.3 ) (54..5 ) (1...3 ) (30..3 )  ، بالوافيتكاليف تموي 
           .3.53  701  .3.33  015   إيرادات أ رى

          
 ربح قبل الخسارة من 

 التتحويل عم  
  

7.334  03.535  37.717  30...9 
           .3.  00.7.0  (.3.13 ) 05.714   من تحوي  عملة ( سارة) مكسب/

          
           0...33  40.5.3  .9...  .30.30   الفترة ربح 

          
          ربح عائد إلى:
 .30.30  1.6..0  .0...  33.310   مالكي الشركة 

           0.593  3.514  33.  137   حقوق الملكية رير المسيطرة
          
   30.30.  ...9.  40.5.3  33...0           
          

           5..03  01..0  3.30  03.43  . األساسي والمخفض للسهم )فلس( العائد
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 الموجز الموحدالشامل  بيان الدخل

  3300سبتمبر  03المنتهية في  للفترة
 
 سبتمبر 03أشهر المنتهية في  تسعةال  سبتمبر 03الثالثة أشهر المنتهية في   
  3300  3303  3300  3303 
 )رير مدقق(  )غير مدقق(  )رير مدقق(  )غير مدقق(  
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
 )معاد بيانه(    )معاد بيانه(    
         

          0...33  40.5.3  .9...  .30.30  الفترة  ربح
         

         :األخرى ةشاملل)الخسارة( ا /الدخل
 (03.1.5 ) (03.504 ) (001.. ) (06..30 ) التغيرات في القيمة العادلة لتحوط التدفقات النقدية
          3.355  37..0  .0.05  757   سا ر التحوط معترف بها في الربح أو ال سارة

         
          05.950  70..03  0.3.3  0.101  الشامل للفترة الدخلمجموع 

         
         عائدة إلى: الشاملالدخل مجموع 

 .9..03  371..3  3.093  0.303  مالكي الشركة 
          0.593  3.514  33.  137  حقوق الملكية رير المسيطرة

         
  0.101  0.3.3  03..70  05.950          
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 الموحد الموجز الملكية بيان التغيرات في حقوق 

  3300سبتمبر  03المنتهية في  فترةلل

  
 رأس 
  المـال

 إحتياطي 
  قانوني

 إحتياطي
  عام

 إحتياطي
  تحوط

 أرباح
  مستبقاة

أنصبة أرباح 
  مقترحة للتوزيع

 حقوق الملكية
عائدة لمالكي 

   الشركة
 حقوق الملكية 
  غير المسيطرة

 
 المجموع

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

 .330.53  0.500  ......0  03.533  33.311  3.915  3.3.3.  .95.39  3...300  )مدقق( 3303يناير  0في  الرويد
                   

  سارة الفترة  
 (3.0..0 ) 0.593  (09..33 ) -  (09..33 ) -  -  -  -  )كما تم بيانها سابقـا( 

                    33.013  -  33.013  -  33.013  -  -  -  -  (00السياسة المحاسبية )إيضاح التغير في 
                   

 0...33  0.593  .30.30  -  .30.30  -  -  -  -  )معاد بيانه()رير مدقق(الفترة  ربح
                   

 (003.. ) -  (003.. ) -  -  (003.. ) -  -  -  ال سارة الشاملة ا  رى
                   

                    (03.533 ) -  (03.533 ) (03.533 ) -  -  -  -  -  أنوبة أرباح
                   

 ()غير مدقق 3303 سبتمبر 03الرصيد في 
                    431.513  5.3.5  434.037  -  47.506  (0.754 ) 13.414  56.351  300.113  معاد بيانه()  
                   

 0.0.305  03..9  0.9.333  -  .93..3  (35.335 ) 3.3.3.  193..9  3...300  )مدقق( 3300يناير  0الرويد في 
                   

                    33..09  -  33..09  -  -  33..09  -  -  -  (00توحيح  ط  )إيضاح 
                   

 .331.01  03..9  330.053  -  .93..3  (03.333 ) 3.3.3.  193..9  3...300  )معاد بيانه( 3300يناير  0الرويد في 
                   

 30.9.3  3.9.3  5....0  -  5....0  -  -  -  -  الربح  ق  الفترة
                   

                                       (03.131 ) -  (03.131 ) -  -  (03.131 ) -  -  -  ا  رىال سارة الشاملة 
                    350..40  .43..  431.640  -  7.504.  (30.000 ) 13.414  754..5  300.113  )غير مدقق( 3300 سبتمبر 03الرصيد في 
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 الموحد الموجز  بيان التدفقات النقدية

 3300سبتمبر  03المنتهية في  للفترة
 
 سبتمبر 03أشهر المنتهية في  تسعةال   
   3300  3303 
 )رير مدقق(  )غير مدقق(   
 ألف درهم  ألف درهم   
 )معاد بيانه(     
      تشغيليةالنشطة األ 

 0...33  40.5.3   ربح الفترة
      لـ: تعديقت

 5...01  30.753   ومعدات إستهقكات ممتلكات وذالت
 3.933  0.033   المحملةنهاية ال دمة  مكافآت

 -  .3...   أعما  مقاوالت قيد اإلنجازإن فاض قيمة 
 05.901  -   توليحاتإن فاض قيمة 
 ..03.3  54..5   ، وافيتكاليف تموي 
 -  003   ممتلكات وذالت ومعدات  سا ر إستبعاد

             3.355  37..0    أو ال سارة  سا ر تحوط محولة إلى الربح
 3.3.3.  0.300.   رأس المال العاملفي  التغيراتالتدفقات النقدية التشغيلية قبل 

      التغيرات في: 
 095.301  00..3.0   الم زون

 303..05  06.015   أعما  مقاوالت قيد اإلنجاز
 (330.5.3 ) (1.015. )  ودفعات مقدمة لموردين مدينة تجارية وأ رى ممذ

 00.393  (7.036. )  ذمم دا نة تجارية وأ رى
       (331.519 ) (050.003 )  من عمقء دفعات مقدمة

      
 (03.0.5 ) 436..7   األنشطة التشغيلية / )المستخدم في(الناتج منالنقد 

             (3.033 ) (0.314 )   مكافآت نهاية ال دمة المدفوعة
       (..03.3 ) 73.003   تشغيليةالنشطة األ )المستخدم في(  /الناتج مننقد الصافي 
      ةاإلستثماري األنشطة
 (33..09 ) (03.344 )  ممتلكات وذالت ومعداتل دفعات

       -  65   عا دات إستبعاد ممتلكات وذالت ومعدات
      

       (33..09 ) (03.071 )  األنشطة اإلستثماريةصافي النقد المستخدم في 
      األنشطة التمويلية 

 393..00  (01.375 )  زيادة في حسابات بنكية مكشوفة)نق (/ 
 (93.301 ) 47.533   (مدفوعةمتحو  عليها/ )قويرة ا ج   قروض بنكية

 (..03.3 ) (1.354 )  مدفوعة فوا د
 -  0.333   مستلمةإيرادات تموي  
       (300.. ) -   مدفوعة أنوبة أرباح

      
             5...39  3.570   التمويليةاألنشطة  الناتج منالنقد  صافي
 (3.093 ) 63.734   نقدال مرادفاتنقد و في ال (النقصالزيادة/ )صافي 

      
       00.311  37.543   ومرادفات النقد في بداية الفترةالنقد 

      
       30..03  366...    ةفتر نقد في نهاية الال مرادفاتنقد و ال
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  الموحدةالموجزة المالية  بالبياناتإيضاحات تتعلق 

 3300سبتمبر  03المنتهية في  للفترة
 
 
 ــــامع 0
 
    إن. 9..0يوليـو  03 بتـاريخ 9..0لسـنة  9بموجب مرسـوم أميـري رقـم  )"الشركة"(ش.م.ع.  شركة أبوظبي لبناء السفن سستت 

                                     ، أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة.    33..   .    .ب    هو                    عنوان الشركة المسج  
 

 إن ا سهم العادية للشركة مدرجة في سوق أبوظبي لألوراق المالية.
 

الســفن والمراكــب  تــرميمتوــليح و ببنــاء ووــيانة و بــــ "المجموعــة"( تقــوم بشــك  ر يســي  يشــار إليهــا معــاـ التابعــة ) إن الشــركة وشــركاتها
 التجارية والعسكرية.

 
 هي كما يلي:وحوة ملكية الشركة في الشركات التابعة  ة الر يسية، بلد الت سيس والنشاطإن ا نشط

 

 سم الشركة إ

نسبة 
 األساسي النشاط التأسيس بلد  الملكية

    
 شركة أبوظبي لألنظمة المتكاملة

 ذ.م.م. )"ايه دي اس ذي"( 
ستيراد وتشغي  ا نظمة اإللكترونية إ اإلمارات العربية المتحدة 91%

     المتكاملة وبرامج الحاسوب
 شركة ال ليج للدعم اللوجستي والبحري

 تقديم  دمات الدعم البحري اإلمارات العربية المتحدة %033 ذ.م.م. )"جي إ  إن إس"( 

    
     السفن والقوارب تجارة اإلمارات العربية المتحدة %033 وفوة مارين ذ.م.م.

 اإلستثمارات تملك اإلمارات العربية المتحدة %033 لإلستثمار  المحدودة ايه دي اس بي
 
 
 بعد لم يحن موعد تطبيقهاالتي مصدرة و ال الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلةمعايير ال 3
 

 للفترات المفعول سارية  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة
        بعد أو من تي تبدأال السنوية

   
3309 يناير 0  (3303)كما تم تعديله في سنة  المالية ا دوات -.الدولي للتقارير المالية رقم  المعيار  

   
3303يناير  0  مقاوة ا وو  المالية والمطلوبات المالية -03تعديقت على المعيار المحاسبي الدولي رقم   

   
المتعلقــة  اإلفوــاحات -ا دوات الماليــة -1تعــديقت علــى المعيــار الــدولي للتقــارير الماليــة رقــم 

ـــم  باإلنتقـــا  ـــة رق ـــدولي للتقـــارير المالي ـــار ال ـــق المعي ـــى تطبي ـــق  .إل ـــد تطبي ـــك، عن )أو ب ـــقف ذل
 للمرة ا ولى( .المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

3309يناير  0   

   
، والمعيـــار البيانـــات الماليـــة الموحـــدة -03تعـــديقت علـــى المعيـــار الـــدولي للتقـــارير الماليـــة رقـــم 

والمعيـــــار  اإلفوــــاح عــــن الحوــــ  فــــي منشــــآت أ ــــرى  -03الــــدولي للتقــــارير الماليــــة رقــــم 
والمتعلقـة بمنشـآت االسـتثمار واإلعفـاء مـن  البيانـات الماليـة المنفوـلة 31المحاسبي الدولي رقـم 

 دة توحيد شركات تابعة محد

3303يناير  0   

   
المتعلقـــــة  ان فـــــاض قيمـــــة الموجـــــودات -05رقـــــم  المحاســـــبي الـــــدوليتعـــــديقت علـــــى المعيـــــار 

 بافواحات المبالغ القابلة للتحوي  من موجودات رير مالية
3303يناير  0   
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 الموجزة الموحدة المالية  بالبياناتإيضاحات تتعلق 

 )يتبع( 3300سبتمبر  03للفترة المنتهية في 
 
 
 بعد )يتبع( لم يحن موعد تطبيقهاالتي مصدرة و ال المالية الجديدة والمعدلة الدولية للتقاريرمعايير ال 3
 

 للفترات المفعول سارية  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة
        بعد أو من تي تبدأال السنوية

   
المتعلقـة  والقيـاساالدوات الماليـة: االعتـراف  -.0رقـم  المحاسبي الدوليتعديقت على المعيار 

 باستبدا  المشتقات واستمرارية محاسبة التحوط  
3303يناير  0   

   
الضرا ب – 30الدولية رقم التقارير المالية لجنة تفسيرات  تفسير 3303يناير  0    

 
هــذه التعــديقت ســيتم تطبيقهــا فــي البيانــات الماليــة المــوجزة الموحــدة فــي الفتــرة ا وليــة التــي ستوــبح فيهــا  تتوقــر اإلدارة أن إعتمــاد

ســارية المفعــو . تعتقــد اإلدارة بــ ن تطبيــق هــذه التعــديقت مــن ريــر المحتمــ  أن ينــتج عنهــا تــ ثير جــوهري علــى البيانــات الماليــة  
 الموجزة الموحدة للمجموعة.

 
 
 ملخص بأهم السياسات المحاسبية  0

 بيان اإللتزام
الوادر عـن ‘المرحلية لتقارير الماليةا’ 03بناـء على المعيار المحاسبي الدولي رقم  البيانات المالية الموجزة الموحدة هذه تم إعداد
 اإلمارات العربية المتحدة. في المعمو  بها القوانينمر متطلبات  تتوافق أيضاـ المعايير المحاسبية الدولية و  مجلس

 أساس التحضير
باعتبارهـا العملـة المسـت دمة للمجموعـة ويـتم تقريـب جميـر  )الـدرهم( بدرهم اإلمـارات ة الموجزة الموحدةليالبيانات الما لقد تم عرض

  ذلك. بغيرإال إذا أشير  )ألف درهم( القيم إلى أقرب ألف
 

 بالقيمة العادلة.ا دوات المالية  بعض قياسبناـء على مبدأ التكلفة التاري ية، باستثناء  تم إعداد البيانات المالية الموجزة الموحدة
 

جمير المعلومـات القزمـة للبيانـات الماليـة الموحـدة السـنوية الكاملـة وينبغـي أن  تتضمنإن هذه البيانات المالية الموجزة الموحدة ال 
لـذلك، إن النتـا ج . باإلضـافة 3303ديسـمبر  00تقـرأ بـالتوافق مـر البيانـات الماليـة الموحـدة المدققـة للمجموعـة للسـنة المنتهيـة فـي 

علـــى النتـــا ج التـــي يمكـــن توقعهـــا للســـنة الماليـــة  مؤشـــر ال تعتبـــر بالضـــرورة 3300ســـبتمبر  03شـــهر المنتهيـــة فـــي أ تســـعةلفتــرة ال
 .3300ديسمبر  00المنتهية في 

 
المــوجزة الموحــدة تتفــق مــر تلــك المســت دمة فــي البيانــات الماليــة  هــذهإعــداد  المســت دمة فــيوالتقــديرات  إن السياســات المحاســبية

سـتثناء مـا يتعلـق بتطبيـق المعـايير والتفسـيرات ، با3303ديسـمبر  00ة المنتهيـة فـي لسـنلالبيانات المالية الموحـدة السـنوية المدققـة 
 .3300يناير  0عتبارا من إالجديدة 

  
. لـم ينـتج عـن تطبيـق الموحـدة المـوجزة البيانـات الماليـةهـذه فـي  ةالتاليـوالمعدلـة  ةلتقارير المالية الجديـدالمعايير الدولية لتم تطبيق 

المعـامقت أو  محاسـبة الحاليـة ولكـن قـد تـؤثر علـى فتـرةتـ ثير مهـم علـى المبـالغ المدرجـة فـي الأي هذه المعـايير الجديـدة والمعدلـة 
  الترتيبات المستقبلية.
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.  
 الموجزة الموحدة المالية  بالبياناتإيضاحات تتعلق 

 )يتبع( 3300سبتمبر  03للفترة المنتهية في 
 
 
 )يتبع(ملخص بأهم السياسات المحاسبية  0
 

 )يتبع( أساس التحضير
   

 بالمتطلبات ملخص  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة
   

مزايـــــــــا  -.0 المعيـــــــــار المحاســـــــــبي الـــــــــدولي رقـــــــــم
  (3300)المعد  في سنة  الموظفين

عـــددـا مـــن التعـــديقت علـــى  .0 المعيـــار المحاســـبي الـــدولي رقـــميتضـــمن  
محاسبة  طط المزايا المحددة، بمـا فـي ذلـك ا ربـاح وال سـا ر اإلكتواريـة 

حاليـا في الد   الشام  اآل ر والتي يتم استثناؤها التي يتم االعتراف بها 
بشـــك  دا ــــم مــــن ا ربـــاح وال ســــا رة والعوا ــــد المتوقعـــة علــــى موجــــودات 

بهـا فـي ا ربـاح أو ال سـا ر، بـداـل مـن  ال طط التي لم يعد يـتم االعتـراف
ذلـــك، هنـــاك متطلـــب يـــن  علـــى االعتـــراف بالحوـــة فـــي وـــافي التـــزام 
المزايــــا المحــــدد )أوــــ ( فــــي ا ربــــاح أو ال ســــا ر، التــــي يــــتم احتســــابها 
باســت دام معــد  ال وــم المســت دم لقيــاس التــزام المزايــا المحــدد، كمــا يــتم 

الممنوحـة حاليــا ضـمن ا ربـاح  االعتراف بتكـاليف ال ـدمات السـابقة ريـر
أو ال ســا ر قبــ  إجــراء التعــدي  أو عنــدما يــتم االعتــراف بتكــاليف إعــادة 

 الهيكلة أو اإلنهاء. 
   

البيانات  -31المعيار المحاسبي الدولي رقم 
 ( 3300)المعد  في سنة  المالية المنفولة

ين  المعيار على أنه عند قيام منش ة مـا باعـداد بيانـات ماليـة منفوـلة،  
االســــــتثمارات فــــــي الشـــــركات التابعــــــة، الشــــــركات الزميلــــــة يـــــتم احتســــــاب 

ــــار  ــــة أو وفقـــــا للمعي والمنشــــآت ال اضــــعة للســــيطرة المشــــتركة إمــــا بالتكلف
 ا دوات المالية: االعتراف والقياس. .0المحاسبي الدولي رقم 

 
ا ربـاح وبعـض حـاالت م  المعيـار أيضــا مـر االعتـراف ب نوـبة كما يتعا

 ويتضمن عددـا من متطلبات اإلفواح.  الجماعية إعادة التنظيم
   

المحاسبة عـن  -.3المعيار المحاسبي الدولي رقم 
اإلســـــــــتثمار فـــــــــي المنشـــــــــآت الزميلـــــــــة والمشـــــــــارير 

  (3300)المعد  في سنة  المشتركة

ــــة   يقــــوم هــــذا المعيــــار بشــــرح محاســــبة االســــتثمارات فــــي الشــــركات الزميل
وبعـــرض المتطلبـــات المتعلقـــة بتطبيـــق طريقـــة حقـــوق الملكيـــة عنـــد القيـــام 

 بمحاسبة االستثمارات في الشركات الزميلة والمشارير المشتركة. 
 

يقوم المعيار بتعريف "الت ثير الملمـوس" وتقـديم ارشـاد حـو  كيفيـة تطبيـق 
حقـــوق الملكيـــة المحاســـبية )بمـــا فـــي ذلـــك اســـتثناءات مـــن تطبيـــق طريقـــة 

طريقة حقوق الملكية في بعض الحاالت(. كمـا يقـوم بشـرح كيفيـة ا تبـار 
 ان فاض القيمة للشركات الزميلة والمشارير المشتركة. 

   
تعديقت علـى المعيـار الـدولي للتقـارير الماليـة رقـم 

الماليـــة للمـــرة تبنـــي المعـــايير الدوليـــة للتقـــارير  -0
المتعلقة بمحاسبة قـروض الحكومـة ب سـعار  ا ولى

  أق  من سعر الفا دة السوقية
 
 
 

  

ـــي المعـــايير الدوليـــة  -0المعيـــار الـــدولي للتقـــارير الماليـــة رقـــم يعـــد    تبن
لبيان الكيفية التي سيقوم بها معـدي البيانـات  للتقارير المالية للمرة ا ولى

بمحاســـبة قــروض الحكومـــة ب ســعار أقـــ  مــن ســـعر الماليــة للمـــرة ا ولــى 
عنــــد االنتقــــا  إلــــى اســــت دام المعــــايير الدوليــــة للتقــــارير  الفا ــــدة الســــوقية

ـــين هـــذه التعـــديقت متطلبـــات المعـــايير الدوليـــة للتقـــارير  ـــة. كمـــا تب المالي
الماليــة لمعــدي البيانــات الماليــة الحــاليين فيمــا يتعلــق بتطبيــق التعــديقت 

محاسـبة المـنح  33التي تم إجراؤهـا علـى المعيـار المحاسـبي الـدولي رقـم 
يــــة واإلفوـــــاح عــــن المعونـــــات الحكوميـــــة فيمــــا يتعلـــــق بمحاســـــبة الحكوم

 القروض الحكومية. 
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03  
 الموجزة الموحدة المالية  بالبياناتإيضاحات تتعلق 

 )يتبع( 3300سبتمبر  03للفترة المنتهية في 
 
 
  )يتبع( ملخص بأهم السياسات المحاسبية 0

 )يتبع( أساس التحضير
   

 بالمتطلبات ملخص  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة
   

تعديقت علـى المعيـار الـدولي للتقـارير الماليـة رقـم 
المتعلقـــــــــة  -اإلفوـــــــــاحات -ا دوات الماليـــــــــة -1

 بمقاوة الموجودات والمطلوبات المالية 

ـــدولي للتقـــارير   يقـــوم المعيـــار بتعـــدي  متطلبـــات اإلفوـــاح فـــي المعيـــار ال
التي تستلزم الحوو  علـى  -ا دوات المالية: اإلفواحات 1المالية رقم 

معلومات حو  جمير ا دوات المالية المعترف بها التي يتم تسويتها وفقــا 
 ا دوات الماليـــــة: 03مـــــن المعيـــــار المحاســـــبي الـــــدولي رقـــــم  33للفقـــــرة 

 العرض. 
   

البيانات  -03المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
  المالية الموحدة

 
 
 
 

ــــف فيمــــا إذا كــــان   ــــادة الســــيطرة، وكيفيــــة تعري ــــوم المعيــــار بتحديــــد مب يق
مســتثمر مــا يقــوم بالســيطرة علــى الشــركة المســتثمر فيهــا وبالتــالي، ينبغــي 

مبـادة إعـداد البيانـات الماليـة القيام بتوحيد الشركة المستثمر فيها، وبيان 
 الموحدة.

 
يقدم المعيار نموذ  فردي للتوحيد لجمير المنشآت اسـتنادـا إلـى السـيطرة، 
بغــض النظــر عــن طبيعــة الشـــركة المســتثمر فيهــا )بمعنــى، ســواء كانـــت 
المنشــ ة مســيطرة عليهــا مــن  ــق  حقــوق التوــويت للمســتثمرين أو مــن 

كمـا هـو شـا ر فـي "المنشـآت  رـراض  ق  الترتيبات التعاقديـة ا  ـرى 
  اوة"(.  

   
ــــــــم  ــــــــة رق ــــــــارير المالي ــــــــدولي للتق ــــــــار ال   - 00المعي

 الترتيبات المشتركة 
الحو  في  00يح  هذا المعيار مكان المعيار المحاسبي الدولي رقم  

مشارير مشتركة. يستلزم هذا المعيار ب ن يقوم الطرف في ترتيب مشترك 
بتحديد نوع الترتيب المشترك المرتبط به من  ق  تقييم حقوقه والتزاماتـه 

 ك. ومن ثم احتساب تلك الحقوق وااللتزامات وفقـا لنوع الترتيب المشتر 
   

ـــــــــم  ـــــــــة رق ـــــــــارير المالي ـــــــــدولي للتق   -03المعيـــــــــار ال
 اإلفواح عن الحو  في منشآت أ رى  

  

يســـتلزم هـــذا المعيـــار تقـــديم إفوـــاح شـــام  حـــو  المعلومـــات التـــي تمكـــن  
مســت دمي البيانـــات الماليــة مـــن تقيـــيم الطبيعــة، الم ـــاطر ذات العققـــة، 

مركزها المالي الحو  في منشآت أ رى وت ثيرات تلك الحو  على 
 وأدا ها المالي والتدفقات النقدية.

   
قيــاس   -00المعيــار الــدولي للتقــارير الماليــة رقــم 

  القيمة العادلة
عنـدما يسـتلزم معيـار  00يتم تطبيق المعيـار الـدولي للتقـارير الماليـة رقـم  

ــــــة أو  ــــــة ذ ــــــر أو يســــــمح بقياســــــات القيمــــــة العادل ــــــي للتقــــــارير المالي دول
حــــو  قياســــات القيمــــة العادلــــة )والقياســــات، كالقيمــــة العادلــــة  إفوــــاحات

ناقوـــا تكــاليف البيــر، اســتنادـا إلــى القيمــة العادلــة أو اإلفوــاحات حــو  
تلــك القياســات(. مــر بعــض االســتثناءات، يســتلزم المعيــار مــن المنشــآت 
ب ن تقوم بتونيف هذه القياسات ضمن "مستويات القيمة العادلة" استنادـا 

االسعار المتداولة في اسواق نشـطة  -0عة  المد قت، المستوىإلى طبي
لموجودات أو مطلوبات مماثلة والتي يمكن للمنش ة الووو  إليها بتـاريخ 

المــد قت باسـتثناء االسـعار المتداولــة فـي الســوق  -3القيـاس، المسـتوى 
التـي يمكـن مقحظتهـا لألوـ  أو االلتـزام إمـا  0المدرجة ضـمن المسـتوى

المــد قت التــي ال يمكــن  -0شــر أو ريــر مباشــر، والمســتوى بشــك  مبا
 مقحظتها لألو  أو االلتزام.  

 
ينبغـــي علـــى المنشـــآت أن تقـــوم بـــاجراء إفوـــاحات متنوعـــة اســـتنادـا إلـــى 
ــــة )بمعنــــى، فيمــــا إذا تــــم االعتــــراف بــــه فــــي  طبيعــــة قيــــاس القيمــــة العادل

لـــذي تـــم فيـــه البيانـــات الماليـــة أو مجـــرد اإلفوـــاح عنـــه فقـــط( والمســـتوى ا
 تونيفها.
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00  
 الموجزة الموحدة المالية  بالبياناتإيضاحات تتعلق 

 )يتبع( 3300سبتمبر  03للفترة المنتهية في 
 
 
  )يتبع( ملخص بأهم السياسات المحاسبية 0

 )يتبع( أساس التحضير
   

 بالمتطلبات ملخص  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة
   

تشـــــــــــم   3300 - .333الســـــــــــنوية  التحســـــــــــينات
المعيار الدولي للتقـارير الماليـة رقـم التعديقت على 

و  03، 05، 0، ومعايير المحاسبة الدولية أرقام 0
03   
 
 
 

تقــــوم هــــذه التعــــديقت الســــنوية بــــاجراء تعــــديقت علــــى المعــــايير التاليــــة:  
لمعيـار السماح بالتطبيق المتكرر ل -0المالية رقم المعيار الدولي للتقارير 

، تكـاليف اإلقتـراض علـى بعـض الموجـودات 0الدولي للتقارير المالية رقم 
توضــيح متطلبــات معلومــات  -0المؤهلــة، المعيــار المحاســبي الــدولي رقــم 
توـنيف وـيانة المعـدات،  -05المقارنـة، المعيـار المحاسـبي الـدولي رقـم 

توضـــيح ضـــرورة أن يـــتم احتســـاب  -03دولي رقـــم المعيـــار المحاســـبي الـــ
ـــــة وفقــــــا للمعيـــــار  ـــــر لمـــــالكي أدوات حقـــــوق الملكي ـــــر الضـــــريبي للتوزي االث

ضـريبة الـد  ، المعيـار المحاسـبي الـدولي رقـم  03المحاسبي الدولي رقم 
ــــة لمعلومــــات القطاعــــات لمجمــــوع  -03 توضــــيح إعــــداد التقــــارير المرحلي

بــات المعيــار الــدولي للتقــارير الماليــة الموجــودات لتعزيــز التوافــق مــر متطل
 القطاعات التشغيلية.  .رقم 

   
تفســـير لجنـــة تفســـيرات التقـــارير الماليـــة الدوليـــة رقـــم 

 تكاليف الفو  في عملية إنتا  المعادن -33
يوضح التفسير متطلبات محاسبة تكاليف الفو  المرتبطة بازالة النفايـات  

فــي عمليــات إنتــا  المعــادن، بمــا فــي ذلــك متــى ينبغــي االعتــراف بتكــاليف 
  الفو  ك و ، كيفية االعتراف المبد ي با و  والقياس القحق. 

 
 ، تــم اإلفوــاح عــن السياســات المحاســبية المتعلقــة.333أكتــوبر  03بنــاـء علــى إ طــار هي ــة ا وراق الماليــة والســلر المــؤرف فــي 

 باإلستثمارات في مشارير مشتركة، موجودات مالية وأدوات مالية مشتقة أدناه. 

 مشتركةفي مشاريع  حصص
لألطراف التي لديها سيطرة مشـتركة علـى الترتيـب حقوقــا فـي وـافي موجـودات  بموجبه يكون مشتركالمشروع المشترك هو ترتيب 

ظهـر فقـط عنـدما تسـتلزم ت التـي عليهـا تعاقـديـا للسـيطرة علـى الترتيـب تفقيطرة المشتركة هي المشاركة المالسالترتيب المشترك. إن 
 تتشارك السيطرة.الجهات التي ت حو  ا نشطة ذات العققة موافقة إجماعية من قب  االقرار 
 

إن نتا ج وموجودات ومطلوبات المشارير المشـتركة يـتم إدراجهـا فـي هـذه البيانـات الماليـة المـوجزة الموحـدة باسـت دام طريقـة حقـوق 
في تلك الحالة يتم تسجيله بناـء على المعيار الدولي للتقارير فللبير،  محتفظ بهاإلستثمار كإال في حا  تونيف الملكية المحاسبية 

علـى طريقـة حقـوق الملكيـة، يـتم إظهـار واإلعتـراف بنـاـء  .متوقفـة وعمليـات للبيـرمحـتفظ بهـا  متداولـة ريـرموجودات  9المالية رقم 
الموحـد بالتكلفـة بعـد تعـديلها بمـا يـوازي تغيـرات مـا بعـد المـوجز فـي بيـان المركـز المـالي  روع المشتركمبد يـا باإلستثمارات في المش

ا رباح المقبوضة أنوبة لمشروع المشترك، ناقوـا ل ا رباح أو ال سا ر والد   الشام  اآل ر في مجموعةفي حوة ال اإلستحواذ
بيــان الــد   فــي  روع المشــتركســتثمار علــى حــدة. يــتم قيــد حوــة المجموعــة فــي نتــا ج المشــفــي قيمــة كــ  إوناقوـــا أي ان فــاض 

 . الموجز الموحد
 

حوــة المجموعـــة فــي ذلــك المشــروع المشـــترك )التــي تتضــمن أي حوــ  طويلـــة  إن  ســا ر المشــروع المشــترك التـــي تزيــد عــن
ســتثمار المجموعــة فــي المشــروع المشــترك( يــتم اإلعتــراف بهــا فقــط إلــى الحــد افي إا جــ ، والتــي فــي جوهرهــا، تشــك  جــزءـا مــن وــ

 بة عن المشروع المشترك.ستداللية أو قامت باجراء دفعات بالنياى المجموعة إلتزامات قانونية أو إالذي يكون فيه عل
 

ســتبعاد ا ربــاح وال ســا ر بمــا يعــاد  حوــة مشــروع مشــترك للمجموعــة، يــتم إالمجموعــة بالتعامــ  مــر  إحــدى منشــآت عنــدما تقــوم
 المجموعة في المشروع المشترك.
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 إستثمار في عمليات مشتركة
إن العمليــة المشــتركة هــي ترتيــب مشــترك يكــون بموجبــه لألطــراف التــي لــديها ســيطرة مشــتركة علــى الترتيــب حقوقـــا فــي الموجــودات 

للمطلوبات المتعلقة بالترتيب. إن السـيطرة المشـتركة هـي المشـاركة الموافـق عليهـا تعاقـديـا للسـيطرة علـى الترتيـب، التـي  واإللتزامات
 تظهر فقط عندما تستلزم القرارات حو  ا نشطة ذات العققة موافقة إجماعية من قب  ا طراف المشاركة في السيطرة.

 
ا ضمن عمليات مشتركة، فان المجموعة باعتبارها المشغ  المشترك تقوم بـاإلعتراف عندما تقوم إحدى منشآت المجموعة ب نشطته

 فيما يتعلق بحوتها في العملية المشتركة:
 

 بموجوداتها، بما في ذلك حوتها في أية موجودات محتفظ بها بشك  مشتركة 

 بمطلوباتها، بما في ذلك حوتها في أية مطلوبات محققة بشك  مشتركة 

  بير حوتها من الم رجات الناتجة من العملية المشتركةةبايراداتها من 

 بحوتها في اإليرادات من بير الم رجات من العملية المشتركةة و 

 .بمواريفها، بما في ذلك حوتها في أية مواريف متكبدة بشك  مشترك 

 
لعمليــة المشــتركة وفقـــا للمعــايير تقــوم المجموعــة باحتســاب الموجــودات، المطلوبــات، اإليــرادات والموــاريف المتعلقــة بحوــتها فــي ا

 الدولية للتقارير المالية المطبقة على موجودات، مطلوبات، إيرادات ومواريف معينة.
 

تكون فيها إحدى منشـآت المجموعـة مشـغ  مشـترك )مثـ  بيـر أو  عملية مشتركةالمجموعة بالتعام  مر  إحدى منشآت عندما تقوم
المجموعـــة ب نهـــا تقـــوم بالمعاملـــة مـــر أطـــراف أ ـــرى للعمليـــة المشـــتركة ويـــتم اإلعتـــراف با ربـــاح  إنشـــاء الموجـــودات(، يـــتم إعتبـــار

وال ســـا ر الناتجـــة مـــن المعـــامقت فـــي البيانـــات الماليـــة الموحـــدة للمجموعـــة فقـــط ضـــمن حوـــ  ا طـــراف ا  ـــرى فـــي العمليـــة 
 المشتركة.

 
عمليـة مشـتركة تكـون فيهـا إحـدى منشـآت المجموعـة مشـغ  مشـترك )مثـ  شـراء المجموعة بالتعامـ  مـر  إحدى منشآت عندما تقوم

الموجودات(، فان المجموعـة ال تقـوم بـاإلعتراف بحوـتها فـي ا ربـاح وال سـا ر إلـى حـين قيامهـا باعـادة بيـر تلـك الموجـودات إلـى 
 طرف ثالث.

 موجودات مالية
. يعتمد التونيف على طبيعة والهـدف نقد ومرادفات النقد"و " "ومدينين"قروض  الموجودات المالية إلى الف ات التالية: يتم تونيف

 عتراف المبد ي بالموجودات المالية.مالية ويتم تحديد التونيف عند اإلمن الموجودات ال

 النقد ومرادفاتنقد ال

بتـواريخ إسـتحقاق  (المرهونـة الودا ـرالبنوك )باسـتثناء  المحتفظ بها لدى والودا رفي الوندوق يتكون النقد ومرادفات النقد من النقد 
 أو أق . ثقثة أشهر فترة  ق  أولية

 ومدينين قروض

لها دفعات ثابتة أو محددة والتي ال يتم تداولها في سوق مشتقة  والمدينين التي تكون موجودات مالية ريرالقروض يتم تونيف 
عتراف بد   الفوا د وـا أي ان فاض في القيمة. يتم اإلالمطف ة ناقنشطة كقروض ومدينين. يتم قياس القروض والمدينين بالتكلفة 

 عتراف بالفا دة رير مادي.يكون اإل التي الحاالتباست دام سعر الفا دة الفعلي، باستثناء 
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 أدوات مالية مشتقة
 

تقوم المجموعـة باسـت دام ا دوات الماليـة المشـتقة مثـ  عقـود العمـقت اآلجلـة للتحـوط مـن م ـاطر وـرف العمـقت ا جنبيـة. إن 
بها وقياسـها مبـد يـا بالقيمـة العادلـة بالتـاريخ الـذي تـم فيـه إبـرام العقـد المشـتق ويـتم إعـادة  هذه ا دوات المالية المشتقة يتم اإلعتراف

قياسها الحقـا بالقيمة العادلة. يتم إدرا  المشتقات ك وو  مالية عندما تكون القيمة العادلـة موجبـة وكمطلوبـات ماليـة عنـدما تكـون 
 القيمة العادلة سالبة.

 
شـهر وعنـدما  03متداو  أو كالتزام رير متداو  في حا  كان اإلستحقاق المتبقي لألداة أكثر من يتم عرض المشتق ك و  رير 

شــهر. يــتم عــرض المشــتقات ا  ــرى كموجــودات متداولــة أو  03ال يكــون مــن المتوقــر بــ ن يــتم تحقيــق أو تســوية المشــتق  ــق  
 كمطلوبات متداولة.

 
لقيمة العادلة للمشتقات يتم اإلعتراف بها مباشرة في بيان الد   الموحد، باستثناء إن أية أرباح أو  سا ر ناتجة من التغيرات في ا

 الجزء الفعا  من تحوطات التدفقات النقدية التي يتم اإلعتراف بها في بيان الد   الشام  الموحد.
 

تم ربـط سـعر الوـرف اآلجـ  إن القيمة العادلـة لعقـود العمـقت اآلجلـة تكـون هـي الفـرق بـين سـعر الوـرف اآلجـ  وسـعر العقـد. يـ
 ب سعار ورف العمقت اآلجلة للعقود التي لها تواريخ إستحقاق مشابهة.

 
عنـد  ا ربـاح أو ال سـا رعتراف بالتغيرات في القيمـة العادلـة لـألدوات الماليـة المشـتقة والتـي ال تت هـ  لمحاسـبة التحـوط فـي يتم اإل

 .كمشتقات محتفظ بها للمتاجرةحدوثها. يتم تونيف ا دوات المالية المشتقة والتي ال تت ه  لمحاسبة التحوط 
 

لغـــرض محاســـبة التحـــوط، تقـــوم المجموعـــة بتوـــنيف مشـــتقات معينـــة إلـــى ف تـــي تحـــوط: )أ( تحـــوط القيمـــة العادلـــة والـــذي يتحـــوط 
تعـرض لتقلـب التـدفقات لالتدفقات النقدية والـذي يتحـوط ل و )ب( تحوطلتزام مدر ، عادلة  و  أو إمة التعرض للتغيرات في القيلل

متوقــر حــدوثها بشــك  كبيــر ســوف تــؤثر علــى وــافي  لتــزام مــدر ، أو بمعاملــةط ب وــ  أو إالنقديــة المتعلقــة إمــا ب طــر معــين مــرتب
 .المدر الد   المستقبلي 

 محاسبة التحوط
أن التحوط فعا  للغاية، أي أن التغيرات فـي القيمـة العادلـة أو التـدفقات  متوقعاـ أن يكون  ينبغمن أج  الت ه  لمحاسبة التحوط، ي
بشـك   قيـاس الفاعليـة باإلمكـانالتغيـرات المقابلـة فـي البنـد المتحـوط لـه وأن يكـون  بشك  فعا النقدية  داة التحوط يجب أن توازن 

للقيـام بمعـامقت تحـوط متنوعـة بمـا  تيجيتهاسـتراهـداف إدارة الم ـاطر وا  بتوثيـق أ جموعـةموثوق. عند بدء عققـة التحـوط، تقـوم الم
 اعليـةالمتحـوط لهـا، وكيفيـة قيـام المجموعـة بتقيـيم ف ط لـه ذو العققـة، وطبيعـة الم ـاطرفي ذلك تحديد أداة التحوط، والبنـد المتحـو 

 فعا  على نحو مستمر.ما إذا كان يشك  تحوط فيعققة التحوط. والحقـا، يجب تقييم التحوط وتحديد 

 التحوط للقيمة العادلة
 ا ربـــاح أو ال ســـا رتحـــوط للقيمـــة العادلـــة يـــتم قيـــدها مباشـــرـة فـــي كإن التغيـــرات فـــي القيمـــة العادلـــة للمشـــتقات المحـــددة والمؤهلـــة 

 التي ت   الم اطر المتحوط لها.و تغيرات في القيمة العادلة للبند المتحوط له  ةضافة  يباإل
 

نتهـاء مـدة أداة التحـوط أو بيعهـا، إلغاؤهـا أو إأو ، التحـوط مـن قبـ  المجموعـة عققـة بطـا عنـد إ دام محاسـبة التحـوط سـتإ يتوقف
نـد المتحـوط لـه النـاتج مـن تنفيذها أو أنهـا لـم تعـد مسـتوفية لمتطلبـات محاسـبة التحـوط. يـتم إطفـاء التعـدي  علـى القيمـة المدرجـة للب

 بتداـء من ذلك التاريخ.ال سا ر إ وأالمتحوط لها في حساب ا رباح  الم اطر
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 )يتبع( أدوات مالية مشتقة

 للتدفقات النقديةالتحوط 
الـد   الشـام  فـي  إدراجهإن الجزء الفّعا  من التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات المحددة والمؤهلة كتحوط للتدفقات النقدية يتم 

 .ا رباح أو ال سا رمباشرـة في  اعتراف بهة بالجزء رير الفّعا  يتم اإل. إن الربح أو ال سارة المتعلقاآل ر
 

ا ربـاح إلى  التي سبق إدراجها في الد   الشام  اآل ر وتراكمت في إحتياطي التحوط في حقوق الملكيةحي  المبالغ يتم إعادة تر 
 ا رباح أو ال سا رفي  البندفي نفس و  ،ال سا ر وأعتراف بالبند المتحوط له في ا رباح أو ال سا ر في الفترات التي يتم فيها اإل

عتـراف ب وـو  ريـر ماليـة المعاملـة المتوقعـة المتحـوط لهـا إ ينـتج عـن ومر ذلك، عنـدمابالبند المتحوط له.  عترافاإل فيه الذي تم
د سـابقاـ  فـي حقـوق الملكيـة تراكمـتأو بمطلوبات رير مالية، يتم تحوي  ا رباح وال سـا ر التـي  لتكلفـة  المبـد يفـي القيـاس  راجهـاوا 

 ا وو  أو المطلوبات.
 

نتهاء مـدة أداة التحـوط أو بيعهـا، إلغاؤهـا قة التحوط من قب  المجموعة، إام محاسبة التحوط عند إبطا  عقست ديتم التوقف عن ا
في ذلك الوقـت يبقـى أي ربـح أو  سـارة متراكمـة فـي حقـوق الملكيـة أو تنفيذها أو أنها لم تعد مستوفية لمتطلبات محاسبة التحوط. 

. وعنـدما ال يعـود مـن المتوقـر ا ربـاح أو ال سـا را  المعاملـة المتوقعـة أ يـرـا فـي عنـد إدر  اإلعتراف بهاويتم ضمن حقوق الملكية 
ا ربـاح عتراف بهـا مباشـرة فـي ضمن حقوق الملكية يتم اإلفان الربح أو ال سارة المتراكمة  ،حدوث المعاملة المتوقعة المتحوط لها

 .أو ال سا ر
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   ألف درهم  ألف درهم

     
 أعما  قيد اإلنجاز )بالتكلفة(  07..66  130..03
      مواد  ام ومواد استهقكية   05.503  ..09.3

     
053.333  .3.061   

      ناقوـا: م و  بضاعة متقادمة وبطي ة الحركة ) (5.011 ) (..9.0
     

09..330  77.073        
 
 
 ذمم مدينة تجارية وأخرى 5
 

 ديسمبر 00
3303  

 سبتمبر 03 
3300  

  

   )غير مدقق(  )مدقق(
   ألف درهم  ألف درهم

     )معاد بيانه(
     

 ذمم مدينة تجارية  005.003  053.993
      ناقوـا: م و  ان فاض القيمة  ) (..0.1 ) (....0

     
053.955  000.043   
 لموردينل دفعات مقدمة  0.0.0.5  3.3..30

      مواريف مدفوعة مقدمـا وذمم مدينة أ رى  4.160  309..
     

33..3.0  417.4..   
      دفعات مقدمة لموردين ناقوـا: الجزء رير المتداو  من   46.303 ) (13.190

     
009.033  450.47.        
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 الموجزة الموحدة المالية  بالبياناتإيضاحات تتعلق 

 )يتبع( 3300سبتمبر  03للفترة المنتهية في 
  
 
 أدوات مالية مشتقة 6
 

لدى المجموعة عقود ورف عمقت أجنبية ذجلة قا مة مونفة كتحوط تدفق نقـدي فعـا  للتحـوط مـن التعـرض لم ـاطر العمـقت 
وــرف العمــقت ا جنبيــة اآلجلــة القا مــة تســاوي تقريبـــا مبلــغ  . إن إلتزامــاتمؤكــدةواإللتزامــات ال ا جنبيــة فــي المعــامقت المتوقعــة

تطـابق لت مليـون درهـم(. تـم التفـاوض علـى شـروط عقـود وـرف العمـقت ا جنبيـة .99: 3303ديسـمبر  00مليون درهـم ) 933
 باليورو. واردةمر شروط وافي التدفقات النقدية ال

 
 ..1: 3303ديســمبر  00مليــون درهــم ) 3.9ألدوات الماليــة المشــتقة موجبــة بمبلــغ لــ القيمــة العادلــة فــي نهايــة فتــرة التقريــر، كانــت

 مليون درهم(.
 

والتراجــر  ة، توقفــت المجموعــة بشــك  مســتقبلي عــن محاســبة التحــوط لوــافي وضــر العملــة ا جنبيــ.333ديســمبر  00كمــا فــي 
درهـم التـي تـم اإلعتـراف  مليـون ..00وات التحـوط البالغـة المستقبلي مقاب  المبالغ المدفوعة مقدمـا. إن ال سا ر المتراكمة علـى أد

بها مباشرة في حقوق الملكية حتى تاريخ التوقف عن محاسبة التحوط بقيت معتـرف بهـا بشـك  منفوـ  فـي حقـوق الملكيـة.  ـق  
يــة إلــى بيــان درهــم( مــن حقــوق الملكألــف  3.355: 3303ســبتمبر  03درهــم )ألــف  31..0رحيــ  مبلــغ بقيمــة الفتــرة، تــم إعــادة ت

 الد   الموحد عند حدوث المعامقت المتوقعة.
 
 
 قروض بنكية  7
 

 تتكون القروض البنكية مما يلي:
 ديسمبر 00

3303  
 سبتمبر 03 

3300  
  

   )غير مدقق(  )مدقق(
   ألف درهم  ألف درهم

     
 حسابات بنكية مكشوفة  050.044  .0.1.30

      قرض قوير ا ج   47.533  -
     

0.1.30.  435.644        
 

 تم الحوو  على تسهيقت سحوبات على المكشوف من عدة بنوك تجارية وتحم  فا دة ب سعار سوقية سا دة.
 

. تـم الحوـو  3303 ابريـ  .0فـي  على أن يسدد ق  الفترة الحالية، حولت الشركة على قرض قوير ا ج  من بنك محلي 
 .%0 باإلضافة إلىشهر ايبور  03قرض لتموي  مشارير بناء السفن ويحم  معد  فا دة العلى 

 
مليـون درهـم( كتسـهيقت  0.: 3303ديسـمبر  00مليـون درهـم ) 303لـدى المجموعـة مبلـغ يتـوفر ، 3300سـبتمبر  03كما فـي 

 .سحوبات على المكشوف رير مست دمة
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 الموجزة الموحدة المالية  بالبياناتإيضاحات تتعلق 

 )يتبع( 3300سبتمبر  03للفترة المنتهية في 
 
 
 لسهم لاألساسي والمخفض العائد  .
 

على المتوسط المرجح لعدد ا سهم العاديـة القا مـة  ا م لشركةا مالكيلالعا د الفترة ربح  قسمةبيتم إحتساب العا د ا ساسي للسهم 
  .الفترة ق  

 
القا مـة  ـق   سهم العادية ا لعدد على المتوسط المرجحا م  الشركة مالكيلالعا د الفترة قسمة ربح ب العا د الم فضإحتساب يتم 
 .لت ثير ا دوات المالية الم فضة تم تعديلهالذي ، الفترة

 
 :الواحد العا د ا ساسي للسهم وبيانات ا سهم المست دمة في عملية إحتساب العا ديعكس الجدو  التالي 

 
 سبتمبر 03أشهر المنتهية في  تسعةال  سبتمبر 03أشهر المنتهية في  الثالثة  
  3300  3303  3300  3303 
 )رير مدقق(  )غير مدقق(  )رير مدقق(  )غير مدقق(  
 )معاد بيانه(    )معاد بيانه(    
         
)درهم عا دة لمالكي الشركة ا م الربح الفترة  

          .30.30  1.6..0  .0...  33.310  با لف(
         

المتوسط المرجح لعدد ا سهم العادية المودرة 
          3...300  300.113  3...300  300.113  (ذالف  ا سهم)
         

          5..03  01..0  3.30  03.43  العا د ا ساسي والم فض على السهم )فلس(
 

أو  تحويلهـا عنـدعلـى العا ـد للسـهم  م فـض قد يكون لهـا تـ ثير مالية أدوات ةأي المجموعةلم تودر ، 3300سبتمبر  03كما في 
 .إست دامها

 
 
  ذات عالقة الجهاتمعامالت   1

المســــاهمين الر يســــيين وأعضــــاء مجلــــس اإلدارة والمــــدراء الر يســــيين للمجموعــــة والمنشــــآت ال اضــــعة ذات عققــــة  الجهــــات تمثــــ 
. يتم إعتماد سياسات التسعير وشـروط هـذه المعـامقت مـن قبـ  أو تلك التي يمارسون فيها نفوذـا فعاالـ للسيطرة، السيطرة المشتركة 

 إدارة المجموعة.
 

مليـون درهـم مـن مسـاهم للوفـاء بمتطلبـات رأس المـا  العامـ .  93ير ا ج  بمبلـغ ، إستلمت الشركة قرض قو3300 ق  سنة 
 .3303تم تسديد القرض بالكام  في يناير 

 
  ق  الفترة كانت كما يلي: والمدراء الر يسيين اآل رينأعضاء مجلس اإلدارة  مكافآتإن 
 

   سبتمبر 03 أشهر المنتهية في تسعةال
3303  3300   

   )غير مدقق(  )رير مدقق(
   ألف درهم  ألف درهم

 مكافآت المديرين الرئيسيين:    
 ومزايا أ رى عقواترواتب و   03.473  03.330

 ةإنهاء  دم اتتعويض  643  -
      تعويضات ما بعد التوظيف  331  333

     
03.350  00.030        
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 الموجزة الموحدة المالية  بالبياناتإيضاحات تتعلق 

 )يتبع( 3300سبتمبر  03للفترة المنتهية في 
 
 

 رأسمالية لتزاماتوا   طارئةمطلوبات  03
 مطلوبات طارئة  03/0

 ةأيــ أن ينشــ  عنهــا ال يتوقــر،  طابــات ضــمان لألعمــا  عتيــادياإل المســار ضــمنأوــدرت البنــوك التــي تتعامــ  معهــا المجموعــة، 
دفعات والا داء عقود بمليون درهم( فيما يتعلق  3.1.0: 3303ديسمبر  00) درهم مليون 3.090 مبلغ بحدود، جوهريةلتزامات إ

 في نهاية الفترة. قيد اإلنجاز والويانةعقود بناء السفن ب المتعلقة المقدمة

 إلتزامات رأسمالية  03/3
ال  مبلغما يقارب  والتي لم يتم تكوين م و  لها نهاية فترة التقريرالمتعاقد عليها في المورح بها و  الرأسمالية بلغت المواريف

 مليون درهم(. 9.0: 3303ديسمبر  00) شيء

 
 

 ومات قطاعيةمعل 00
 

إلى ثقثة قطاعات أعما ، كما هو مبين أدنـاه، والتـي تشـك   بدأت المجموعة مؤ رـا إعداد تقارير اإلدارة الدا لية والموازنة إستناداـ 
اإلدارة التقارير الدا لية لك  وحدة أعما  إستراتيجية على أسـاس ربـر سـنوي علـى  تراجروحدات ا عما  اإلستراتيجية للمجموعة. 

 ا ق .
 

 إن المل   أدناه يبين العمليات لك  قطاع من قطاعات المجموعة:
 

  ية، ويتضمن بناء السفن التي يزيد طولها عن ثقثين مترـا أو السفن المزودة بنظام إدارة حربي. بناء السفن البحر 

 .بناء القوارب الوغيرة، ويتضمن بناء السفن التي يو  طولها إلى أق  ثقثين مترـا ورير المزودة بنظام إدارة حربي 

  التجارية. ال دمات، وتتضمن تحديث، ويانة، إوقح وترميم السفن العسكرية و 
 

لكــ  قطــاع أعمــا  مبينــة أدنــاه. يــتم قيــاس ا داء علــى أربــاح القطــاع المدرجــة فــي تقــارير اإلدارة  إن المعلومــات المتعلقــة بالنتــا ج
 الدا لية التي يتم مراجعتها من قب  مجلس اإلدارة. 

 
 أدناه: مدرجة 3303و  3300سبتمبر  03المنتهية في  أشهر تسعةلل لومات القطاعية لعمليات المجموعةإن المع

 
 )غير مدقق( 3300سبتمبر  03المنتهية في  أشهر تسعةال
 

  خدمات  غير موزعة  المجموعة
بناء القوارب 

   بناء السفن البحرية  الصغيرة
   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم

           
 إيرادات القطاع  373..63  7.3.4.  030.035  -  351..0.

                      

...3.) ( -  4..34) ( -  4.334) ( 
 إن فاض قيمة أعما  

 مقاوالت قيد اإلنجاز 
           
           

 إستهقك ) (65..00 ) (3.330 ) (6...7  - ) (30.753
           
           

 تموي ، وافيتكاليف  ) (0.130 ) (004 ) (01..0  - ) (54..5
           
           

   القطاع ( سارةربح/)  35.563  4.673 ) (3.503  -  37.733
                      

 إيرادات أ رى          701
دارية         ) (644  مواريف عمومية وا 

 مكسب ورف عمقت          00.7.0
           
           

40.5.3           
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 )يتبع( 3300سبتمبر  03للفترة المنتهية في 
 
 

 ومات قطاعية )يتبع(معل 00
 

حيـث أن الطريقـة  سـابقاـ كمـا تـم اإلفوـاح عنـه وـاريف ريـر المباشـرة بعض الملـتوزيـر القامـت اإلدارة بتغييـر طريقـة  ، ق  الفتـرة
 .بالنسبة لربح القطاع موثوق وأكثر ترابطاـ  قياسالجديدة تقدم 

 
 )غير مدقق( 3303سبتمبر  03المنتهية في  أشهر تسعةال
 

   دمات  رير موزعة  المجموعة
بناء القوارب 

  الوغيرة
بناء السفن 

   البحرية
   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم

           
            إيرادات القطاع  933.330  1...39  0...330  01.3.9  31.035.

           

05.901) ( -  05.901) ( -  -  
 إن فاض قيمة أعما  

            مقاوالت قيد اإلنجاز 
           

            إستهقك ) (03.350 ) (0.150 ) (10..9  - ) (5...01
           

            تكاليف تموي ، وافي ) (..3.9 ) (039 ) (0.3..  - ) (..03.3
           

             القطاع) سارة(/  /ربح  9.353  00.5.9 ) (05.5.3  01.3.9  095..0
           

 إيرادات أ رى          .3.53
                       مكسب ورف عمقت          .3.

33...0                      
 

 القطاعات أعقه. على الموجودات والمطلوبات تقوم المجموعة حاليـا بتوزير
 
 

 النتائج موسمية 03
 

سـبتمبر  03 فـي ةيـأشـهر المنته تسـعةاللفتـرة في بيان الـد   المـوجز الموحـد  ذات طبيعة موسمية هامة لم يتم تسجي  أية إيرادات
 .3303و  3300

 
 

 أرقام المقارنة 00
 

  إعادة التصنيف
إلـى أعمـا  مقـاوالت قيـد  3303ديسـمبر  00ألـف درهـم مـن ذمـم مدينـة تجاريـة وأ ـرى كمـا فـي  .05.90تم إعادة تونيف مبلغ 

 مر عرض الفترة الحالية. لتتوافقاإلنجاز في هذه البيانات المالية الموجزة الموحدة 
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 )يتبع( 3300سبتمبر  03للفترة المنتهية في 
 
 

 أرقام المقارنة )يتبع( 00
 

 إعادة البيان:
 

 وبسـعر ثابـت قامت المجموعة باعادة تقييم سياستها المحاسبية لإلعتراف باإليرادات على عقود بناء السفن طويلة ا ج  . أ
 سـتنادـا إلـى نسـبة العمـ  المنجـزسـابقـا بـاإلعتراف بـاإليرادات علـى هـذه العقـود إالمجموعـة  قامـت. 3303في نهايـة سـنة 

 إجمالي التكاليف المتكبدة حتى تاري ه إلى إجمالي التكاليف المقدرة. التي يتم تحديدها على أساس
 

سـتنادـا إلـى سياسـتها المحاسـبية لهـذه العقـود إ يـريبتغ ، قـررت المجموعـة ب نهـا سـتقوم3303 ق  الربر ا  ير مـن سـنة 
نسبة العم  المنجز باست دام طريقـة المسـح، حيـث تعتقـد بـ ن هـذه السياسـة هـي أكثـر توافقــا مـر الممارسـات المتبعـة مـن 

 ود.نسبة العم  المنجز لهذه العقوقـا وأكثر توافقـا مر موث لمباشرين في الوناعة وتقدم مقياساـ قب  نظرا ها ا
 

التزام كــ الفعالــةتحوطــات الالقــيم العادلــة لــألدوات المشــتقة فــي  بطريقــة  اط ــة، ســجلت الشــركة 3303ديســمبر  00 فــي . ب
بشـك  الحركة في القيمة العادلة لهذه المشتقات  تسجي ، تم وبالمث . أو  ماليمليون درهم بداـل من  1..1بمبلغ  مالي

  اطئ.
 

، المحاسـبية "السياسـات .لدولي رقـم " والمعيار المحاسبي اعرض البيانات المالية" 0الدولي رقم وفقـا لمتطلبات المعيار المحاسبي 
"، تم توحيح البنود الواردة أعقه ب ثر رجعـي وبنـاء علـى ذلـك، فـان ا روـدة المدرجـة التغيرات في التقديرات وا  طاء المحاسبية

ة المنتهيـة ، بيـان الـد   المـوجز الموحـد وحقـوق الملكيـة للفتـر 3303ديسـمبر  00كمـا فـي  في بيان المركـز المـالي المـوجز الموحـد
 ادة بيانها كما يلي:تم إع 3303سبتمبر  03في 
 

  بيانإعادة   معاد بيانه
 بيانه تم كما

   سابقا  
   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم

       
                 بيان المركز المالي الموحد كما في      

        )مدقق( 3303ديسمبر  00
 موجوداتال      

 مشتقات رير متداولة في تحوطات فعالة  -  0.9.3  0.9.3
 مشتقات متداولة في تحوطات فعالة  -  ..3.0  ..3.0

 مطلوباتال      
 )إلتزام( مشتقات رير متداولة في تحوطات فعالة ) (0.9.3  0.9.3  -

 ذمم دا نة تجارية وأ رى ) (101.5.3  ..3.0 ) (100.3.9
حتياطيات        رأس المال وا 

 إحتياطي تحوط  35.035 ) (33..09  03.333
 

  
 
 

 
أشهر المنتهية  تسعةالدخل الموجز الموحد للبيان  

  )غير مدقق( 3303سبتمبر  03في 

  بيانإعادة   معاد بيانه
 بيانه تم كما

   سابقا  
   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم

       
 إيرادات عقود  530.133  339.533  31.035.
 تكلفة عقود ) (91..390 ) (..055.5 ) (539..50

 ) سارة(/ ربح ورف عمقت ) (3.003  .9.30  .3.
 ) سارة(/ ربح للفترة ) (3.0..0  33.013  0...33

       
 ا ساسي والم فض للسهم )فلس()ال سارة(/ العا د  ) (....  3..33  5..03



 شركة أبوظبي لبناء السفن ش.م.ع.

 

30  
 الموجزة الموحدة المالية  بالبياناتإيضاحات تتعلق 

 )يتبع( 3300سبتمبر  03للفترة المنتهية في 
 
 

 أرقام المقارنة 00
 

 إعادة البيان )يتبع(
  

  
 
 

 
أشهر المنتهية الدخل الموجز الموحد للثالثة بيان  

 )غير مدقق(  3303سبتمبر  03في 

  بيانإعادة   معاد بيانه
 بيانه تم كما

   سابقا  
   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم

       
 إيرادات عقود  0.1.1.1  3.9.0.  .313.05
 تكلفة عقود ) (.003.13 ) (51.533 ) (.333.03

 ) سارة( ورف عمقتربح/   933.. ) (.03.35 ) (.3.13
 ربح للفترة  1.039  3.100  .9...

       
 العا د ا ساسي والم فض للسهم )فلس(  0..3  .0.3  3.30

 
 

   الموحدة إعتماد البيانات المالية الموجزة 04
 

جازة إودارها من قب   الموجزة تم إعتماد البيانات المالية  .3300 نوفمبر 03دارة بتاريخ اإلالموحدة وا 
 




