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إرنست ويونغ العالمية المحدودة إحدى الشركات األعضاء في

تقریر مراجعة البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة إلى مجلس إدارة 
شركة الجرافات البحریة الوطنیة ش.م.ع 

مقدمة 
البحریة الوطنیة ش.م.ع. ("الشركة") وشركاتھا لشركة الجرافات لقد قمنا بمراجعة البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة المرفقة 

، والبیانات ٢٠٢١مارس    ٣١الموحد المختصر كما في    المرحلي، والتي تتضمن بیان المركز المالي  التابعة (یشار إلیھا معاً بـ "المجموعة")
والتدفقات النقدیة لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في ذلك التاریخ والدخل الشامل  ،المرحلیة الموحدة المختصرة ذات الصلة لألرباح والخسائر

لمعیار المحاسبة الدولي رقم  واإلیضاحات. إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة وعرضھا وفقاً 
. إن مسؤولیتنا ھي إبداء استنتاج حول ھذه البیانات المالیـة المرحلیة الموحدة المختصرة استنادًا إلى مراجعتنا."التقاریر المالیة المرحلیة"  ٣٤

نطاق المراجعة
"مراجعة المعلومات المالیة المرحلیة من قبل مدقق الحسابات  ٢٤١٠لقد تمت مراجعتنا وفقاً للمعیار الدولي المتعلق بأعمال المراجعة رقم 

. إن مراجعة المعلومات المالیة المرحلیة محددة بصفة رئیسیة باالستفسار من المسؤولین عن األمور المالیة والمحاسبیة المستقل للمنشأة"
ر جراء مراجعة تحلیلیة للمعلومات المالیة وإجراءات مراجعة أخرى. إن نطاق المراجعة یقل كثیرًا عن نطاق التدقیق الذي یتم وفقاً لمعاییوبإ 

 التدقیق الدولیة وبالتالي ال نستطیع الحصول على التأكید الذي یمكن أن نحصل علیھ عن كافة األمور الجوھریة خالل أعمال التدقیق ونظراً 
لك فإننا ال نبدي رأي مدقق الحسابات.لذ

االستنتاج
دھا، من بناًء على مراجعتنا، لم یصل إلى علمنا أیة أمور تجعلنا نعتقد بأن البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة المرفقة لم یتم إعدا

.٣٤كافة النواحي الجوھریة، وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي رقم 

أخرى مسألة
والذي أبدى رأیًا غیر من قبل مدقق حسابات آخر  ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١تم تدقیق البیانات المالیة الموحدة للمجموعة للسنة المنتھیة في لقد 

.٢٠٢١مارس  ١٠حول تلك البیانات المالیة الموحدة بتاریخ  متحفظاً 

من قبل مدقق حسابات  ٢٠٢٠مارس  ٣١فترة المنتھیة في للمجموعة للالمختصرة تمت مراجعة البیانات المالیة المرحلیة الموحدة لقد 
.٢٠٢١مایو  ١٠بتاریخ  المختصرة تلك البیانات المالیة المرحلیة الموحدة متحفظاً حولغیر  اً أبدى استنتاج  والذي آخر
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 المرحلي الموحد المختصربيان األرباح والخسائر 

 2021مارس  31المنتهية في  الثالثة أشهرلفترة 

 

 

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

 870.452 1.168.486 21 اإليرادات من العقود مع العمالء 
 (948.516) (1.185.922)  تكاليف العقود

    

 (78.064) (17.436)  الخسارةإجمالي 

    
 - 1.743 8 جهات مستثمر فيها محتسبة وفقاً لحقوق الملكية  صافي نتائجحصة من 

 (21.436) (23.789)  مصاريف عمومية وإدارية

 (16.660) (12.160) 23 صافي تكاليف التمويل 
 1.229 13.738  ربح صرف العمالت األجنبية 

 ربح القيمة العادلة على الموجودات المالية بالقيمة العادلة 

 - 4.246  من خالل األرباح والخسائر  
 973 61.848 24 إيرادات أخرى، صافي

    

 (113.958) 28.190  الربح )الخسارة( قبل الضريبة 
    

 (18.942) (1.570) 10 مصاريف ضريبة الدخل على العمليات الخارجية
    

 (132.900) 26.620 22 الربح )الخسارة( للفترة 
    

    الربح )الخسارة( العائد إلى:  
 (133.005) 26.547  مساهمي الشركة  

 105 73  الحقوق غير المسطرة 
    

 (132.900) 26.620  للفترة   )الخسارة( الربح
    

    العوائد )الخسائر( األساسية والمخفضة للسهم )بالدرهم(  

 (0.23) 0.04 25 العائدة إلى حملة أسهم الشركة  
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 بيـان الدخل الشامل المرحلي الموحد المختصر

 2021مارس  31المنتهية في  لفترة الثالثة أشهر

 

 

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

 (132.900) 26.620  )الخسارة( للفترة  الربح  
    

    الدخل )الخسارة( الشامل اآلخر 
 إلى بيان األرباح والخسائر  الحقاً  يتم إعادة تصنيفها  قدالبنود التي 

    في فترات الحقة: الموحد  

    
 (14.733) 4.595  القيمة العادلة الناشئ عن أدوات التحوط خالل الفترة  (خسارةربح )

 (2.469) 295  فروقات الصرف الناتجة عن تحويل العمليات األجنبية 
    

 (17.202) 4.890  الدخل )الخسارة( الشامل اآلخر للفترة  
    

 (150.102) 31.510  للفترة  الشامل )الخسارة( إجمالي الدخل 
    

    العائد إلى:  الشامل)الخسارة( إجمالي الدخل 
 (150.207) 31.437  مساهمي الشركة  

 105 73  الحقوق غير المسيطرة
    

 (150.102) 31.510  إجمالي الدخل )الخسارة( الشامل للفترة 
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 بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي الموحد المختصر

 2021مارس  31المنتهية في  لفترة الثالثة أشهر

 

 

 احتياطي الدمج   رأس المال  
حتياطيات  اال
 األرباح المحتجزة  خرى  األ

حقوق المساهمين  
العائدة إلى مساهمي  

 الشركة 
الحقوق غير  

 المسطرة  
إجمالي حقوق  

 المساهمين 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
        

 2.998.626 2.502 2.996.124 2.848.413 47.711 - 100.000 )مدققة(   2020يناير  1الرصيد في 
        

 ( 132.900) 105 ( 133.005) ( 133.005) - - - للفترة الربح  )الخسارة( 
 - - - - - ( 475.000) 475.000 ( 17االستحواذ )يرجى الرجوع إلى اإليضاح رقم  – التعديل بأثر رجعي 

 (17.202) - (17.202) - (17.202) - - الخسارة الشاملة األخرى 
        

 ( 150.102) 105 ( 150.207) ( 133.005) (17.202) - - للفترة  الخسارة( الدخل الشامل  )إجمالي 
        

 2.848.524 2.607 2.845.917 2.715.408 30.509 ( 475.000) 575.000 )غير مدققة(  2020ديسمبر  31الرصيد في 
        

 3.095.439 2.746 3.092.693 2.955.161 37.532 ( 475.000) 575.000 )مدققة(   2021يناير  1الرصيد في 
        

 26.620 73 26.547 26.547 - - -   للفترة الربح 
 4.890 - 4.890 - 4.890 - - الدخل الشامل اآلخر  

        
 31.510 73 31.437 26.547 4.890 - - إجمالي الدخل الشامل للفترة  
 1.490.000 - 1.490.000 - - 1.240.000 250.000 ( 4)يرجى الرجوع إلى اإليضاح رقم  االستحواذ على شركة تابعة 

 (75.000) - (75.000) (75.000) - - - توزيعات أرباح دائنة  
        

 4.541.949 2.819 4.539.130 2.906.708 42.422 765.000 825.000 )غير مدققة(   2021مارس  31الرصيد في 
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 بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد المختصر

 مارس  31المنتهية في  لفترة الثالثة أشهر

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

    األنشطة التشغيلية  

 ( 113.958) 28.190  قبل الضريبة  )الخسارة( الربح 

    

    تعديالت للبنود التالية:  

 63.597 93.790 5 استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات   

 2.653 2.851 6 استهالك موجودات حق االستخدام    

 178 -  خسارة من استبعاد الممتلكات واآلالت والمعدات   

 - ( 4.246) 9 ربح القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر  

 1.645 447 11 مخصص المخزون بطيء الحركة والمتقادم   

 - ( 1.743) 8 نتائج جهات مستثمر فيها محتسبة وفقاً لحقوق الملكية   صافي  حصة من  

 - ( 8.022)  تحويل العمالت األجنبية    

 - ( 1.868)  )عكس( / مخصص خسائر االئتمان المتوقعة   

 - ( 49.708) 4 ربح من شراء صفقة    

 16.660 12.160  ، صافي تكاليف التمويل  

 8.755 9.893 19 مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين   
    

  81.744 (20.470) 

 (16.696) ( 4.487) 10 ضريبة الدخل المدفوعة 

 (8.877) ( 14.966) 19 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة 
    

  62.291 (46.043) 

    التغيرات في رأس المال العامل: 

 (11.659) 51.588  التغير في المخزون   

 272.516 615.944  التغير في الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى   

 87.817 ( 23.898)  التغير في موجودات العقود    

 (23.479) ( 376.178)  التغير في الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى   
    

 279.152 329.747  صافي النقد من األنشطة التشغيلية 
    

    األنشطة االستثمارية 

 (31.412) ( 19.800) 5 شراء ممتلكات وآالت معدات 

 - 22  متحصالت من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات   

 - ( 481.905) 4   السحوبات على المكشوف المفترضة عند االستحواذ على شركة تابعة، صافي 

 - 1.271  فائدة مستلمة 
    

 (31.412) ( 500.412)  صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية 
    

    األنشطة التمويلية

 1.836.350 -  ض ألجل و متحصالت من قر

 (1.253.856) ( 160.138)  ض ألجل ومطلوبات عقود اإليجار  وسداد قر

 ( 293.816) -  سداد قرض مساهم  

 - ( 75.207)  توزيعات أرباح مدفوعة 

 (16.660) ( 10.424)  فوائد مدفوعة 
    

 272.018 ( 245.769)  صافي النقد )المستخدم في( من األنشطة التمويلية 
    

 519.758 ( 416.434)  صافي )النقص( الزيادة في النقد وما يعادله 

    

 628.663 508.692  يناير  1النقد وما يعادله في 

 (2.434) -  تعديل صرف العمالت األجنبية 
    

 1.145.987 92.258 14 مارس   31النقد وما يعادله في 
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 معلومات عامة   1

 

"الشركة"( هي شركة مساهمة عامة تأسست في إمارة إم دي سي"( أو  ن"إإن شركة الجرافات البحرية الوطنية ش.م.ع. ) 

الصادر   1985( لسنة  9( و )3المرسوم رقم )، والمعدل من قبل  1979( لسنة  10أبوظبي. تأسست الشركة بموجب القانون رقم )

من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الذي كان حينها نائب حاكم إمارة أبوظبي. إن العنوان المسجل للشركة هو  

 ، أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة.3649ص.ب 

 

ي للشركة وشركاتها التابعة وشركة االئتالف وفروعها )يُشار إليها تتضمن هذه البيانات المالية الموحدة األداء والمركز والمال 

 مجتمعة بـ "المجموعة"(، حيث تم إدراج تفاصيلها أدناه. 

 

مساهم حالي وشركة  "( )الشركة القابضة)"، وافق مساهمو الشركة على عرض من شركة أبوظبي التنموية القابضة  2020خالل  

ع، لالستحواذ على حصة .م.ومساهمين أقلية آخرين في شركة اإلنشاءات البترولية الوطنية ش( مملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي

سهم حقوق ملكية في الشركة إلى  575.000.000ع، مقابل إصدار .م.٪ في شركة اإلنشاءات البترولية الوطنية ش100بنسبة 

حصلت هذه المعاملة على الموافقات . ع.م.ية شالشركة القابضة والمساهمين اآلخرين في شركة اإلنشاءات البترولية الوطن

نتيجة لهذه . درهم منذ ذلك التاريخ 825.000.000، وبالتالي، ارتفع رأس مال الشركة إلى 2021فبراير  11التنظيمية في 

 (.16و 4يرجى الرجوع كذلك إلى اإليضاحين رقم )المعاملة، أصبحت حكومة أبوظبي اآلن صاحبة أغلبية أسهم الشركة 

 

عقود الهندسة والتوريد واإلنشاء وعقود الجرف واألعمال ذات الصلة باستصالح األراضي تعمل الشركة بشكل رئيسي في تنفيذ  

في المياه اإلقليمية لدولة اإلمارات العربية المتحدة، وبشكل رئيسي بموجب توجيهات حكومة أبوظبي )"الحكومة"(، مالك أغلبية 

ضاً في البحرين ومصر والمملكة العربية السعودية والهند من خالل شركاتها التابعة والفروع أسهم الشركة. تعمل المجموعة أي

 والعمليات المشتركة.

 
  حصة الملكية  

 األنشطة الرئيسية 2020 2021 بلد التأسيس  االسم

 لشركة الجرافات   الشركات التابعة
     البحرية الوطنية  
     

اإلمارات العربية   البترولية الوطنية ش.م.ع شركة اإلنشاءات 
 المتحدة 

 الهندسة والتوريد واإلنشاء   - % 100

     
 مصنع إمارات أوروبا ألنظمة تكنولوجيا 

 البناء السريع ذ.م.م. )إمارات أوروبا(   
اإلمارات العربية  

 المتحدة 
 صناعة وتوريد الخرسانة الجاهزة  - % 100

     
   البحرية الوطنيةشركة الجرافات 

 )صناعي(   
اإلمارات العربية  

 المتحدة 
  ٪ 1تصنيع أنابيب الصلب وملحقاتها؛ واالحتفاظ بنسبة  - % 100

من استثمارات الشركات التابعة للمجموعة بحصة   
 لتتماشى مع التشريعات المحلية 

     
اإلمارات العربية   شركة أديك لالستشارات الهندسية ذ.م.م 

 المتحدة 
خدمات االستشارة في مجاالت الهندسة المدنية   - % 100

والمعمارية والتنقيب والهندسة البحرية باإلضافة إلى  
 تقديم خدمات مختبرية ذات صلة 

     
 شركة أبوظبي للجرافات البحرية 

 اس.بي.سي.   
عقود االستصالحات البرية، وخدمات تركيب أنابيب   - % 100 البحرين 

 البحرية وعقود التنقيب مياه للمنشآت 
     

 الشركة الهندية الوطنية البحرية للبنية 
 التحتية الخاصة المحدودة   

أعمال الحفر واألعمال المتعلقة باستصالح األراضي   - % 100 الهند 
ومقاوالت الهندسة المدنية، وعقود الموانئ واإلنشاءات  

 البحرية 
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 معلومات عامة )تتمة(  1

 
  الملكيةحصة   

 األنشطة الرئيسية 2020 2021 بلد التأسيس  االسم

 الشركات التابعة لشركة اإلنشاءات  
     البترولية الوطنية    
     

 شركة اإلنشاءات البترولية الوطنية  
 )السعودية( المحدودة    

المملكة العربية  
 السعودية  

 الهندسة والتوريد واإلنشاء   100٪ % 100

     
 شركة اإلنشاءات البترولية الوطنية  

 الهندسية المحدودة   
 الهندسة   ٪100 % 100 الهند 

     
 الهندسة   ٪80 % 80 الهند  أنيوا الهندسية بي في تي المحدودة  

     
     فروع شركة الجرافات البحرية الوطنية 

     
المملكة العربية   البحرية الوطنية شركة الجرافات 

 السعودية 
أعمال الحفر واألعمال المتعلقة باستصالح األراضي   - فرع 

ومقاوالت الهندسة المدنية، وعقود الموانئ واإلنشاءات  
 البحرية 

     
أعمال الحفر واألعمال المتعلقة باستصالح األراضي   - فرع  مصر  شركة الجرافات البحرية الوطنية 

ومقاوالت الهندسة المدنية، وعقود الموانئ واإلنشاءات  
 البحرية 

     
أعمال الحفر واألعمال المتعلقة باستصالح األراضي   - فرع  المالديف  شركة الجرافات البحرية الوطنية 

ومقاوالت الهندسة المدنية، وعقود الموانئ واإلنشاءات  
 البحرية 

     
أعمال الحفر واألعمال المتعلقة باستصالح األراضي   - فرع  أبوظبي الوطنية شركة الجرافات البحرية  

ومقاوالت الهندسة المدنية، وعقود الموانئ واإلنشاءات  
 البحرية 

أعمال الحفر واألعمال المتعلقة باستصالح األراضي   - فرع  دبي شركة الجرافات البحرية الوطنية 
الموانئ واإلنشاءات  ومقاوالت الهندسة المدنية، وعقود 

 البحرية 
 شركة الجرافات البحرية   شركة ائتالف

 الوطنية   
    

     
 شركة التحدي المصرية اإلماراتية  

 للجرافات البحرية 
أعمال الحفر واألعمال المتعلقة باستصالح األراضي   - % 49 مصر 

ومقاوالت الهندسة المدنية، وعقود الموانئ واإلنشاءات  
 البحرية 

     
 الشركة الزميلة لشركة اإلنشاءات  

 البترولية الوطنية  
    

     
 الخدمات الهندسية واالستشارية   ٪33 % 33 فرنسا   برنسيبيا أس ايه اس  

     
 العمليات المشتركة لشركة اإلنشاءات  

 البترولية الوطنية    
    

     
 شركة اإلنشاءات البترولية   -تيكنيب 

 الحقل الكامل سطح  –الوطنية   
 الهندسة والتوريد واإلنشاء  50٪ % 50 

     
 تيكنيب    –  شركة اإلنشاءات البترولية الوطنية

 ( 1-ي بي سيإ ) 750– يو زيد –  
 الهندسة والتوريد واإلنشاء  40٪ % 40 

     
 تيكنيب    –شركة اإلنشاءات البترولية الوطنية  

 2 –يو إل   
 الهندسة والتوريد واإلنشاء  50٪ % 50 

     
 تيكنيب    –شركة اإلنشاءات البترولية الوطنية  

 ايه جي اف ايه   
 الهندسة والتوريد واإلنشاء  50٪ % 50 

     
شركة اإلنشاءات البترولية الوطنية ش.م.ع  

 يو اس جاز كاب فيد  –تيكنيب جيه في  –
 الهندسة والتوريد واإلنشاء  50٪ % 50 
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 واألحكام المحاسبية الهامة أساس اإلعداد  2

 

 أساس اإلعداد 2.1

 

 ، التقارير المالية المرحلية.34تم إعداد البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة للمجموعة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم   

 

بالدرهم اإلماراتي )درهم(، وهو العملة الوظيفية للبيئة االقتصادية الرئيسية المرحلية الموحدة المختصرة  تم عرض البيانات المالية   

التي تعمل بها الشركة. تقوم كل شركة في المجموعة بتحديد عملتها الوظيفية. تم تقريب كافة المعلومات المالية المعروضة بالدرهم 

 اإلماراتي إلى أقرب ألف إال إذا أُشير إلى خالف ذلك.

 

والموجودات  األدوات المالية المشتقة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية، باستثناءالمرحلية الموحدة المختصرة تم إعداد البيانات المالية  

 .ادلةوالتي تم قياسها بالقيمة الع المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر

 

 

 أساس التوحيد  2.2

 

توجد السيطرة عندما تكون المجموعة معرضة، أو لديها الحق، .  إن الشركات التابعة هي شركات ُمسيطر عليها من قبل المجموعة 

خالل سيطرتها في العوائد المتفاوتة الناتجة عن مشاركتها مع الجهة المستثمر فيها، ولها المقدرة على التأثير على تلك العوائد من  

خاص، تقوم المجموعة بالسيطرة على الجهة المستثمر فيها في حال، وفقط في حال أن  وبشكل. على الجهة المستثمر فيها 

 للمجموعة كافة ما يلي:

 

أي، حقوق قائمة تعطيها المقدرة الحالية على توجيه األنشطة ذات الصلة للجهة المستثمر )سيطرة على الجهة المستثمر فيها  •

 (ها في

 التعرض، أو الحقوق، في العوائد المتفاوتة من مشاركتها مع الجهة المستثمر فيها •

 المقدرة على استخدام سيطرتها على الجهة المستثمر فيها للتأثير على عوائدها •

 

ن  بشكل عام، هناك افتراض ينص على أن امتالك غالبية حقوق التصويت يؤدي إلى السيطرة. عندما يكون للمجموعة أقل م 

غالبية حقوق التصويت أو حقوق مماثلة في الجهة المستثمر فيها، تأخذ في االعتبار كافة الحقائق والظروف عند تقييم ما إذا كان 

 لديها سيطرة على الجهة المستثمر فيها أم ال، ويشمل ذلك:

 

 االتفاقيات التعاقدية مع حاملي حقوق التصويت اآلخرين في الجهة المستثمر فيها •

 الحقوق الناتجة عن االتفاقيات التعاقدية األخرى •

 حقوق تصويت المجموعة وحقوق التصويت المحتملة •
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 أساس اإلعداد واألحكام المحاسبية الهامة )تتمة(  2

 

 ( تتمة ) أساس التوحيد  2.2

 

تقوم المجموعة بإعادة تقيم ما إذا كانت تسيطر على جهة مستثمر فيها في حال أشارت الحقائق والظروف إلى وجود تغيرات في  

واحد أو أكثر من عناصر السيطرة الثالث. يبدأ توحيد الشركات التابعة عندما تحصل المجموعة على السيطرة على الشركات 

السيطرة على الشركة التابعة. يتم إدراج موجودات ومطلوبات وإيرادات ومصاريف التابعة ويتوقف عندما تفقد المجموعة 

الشركات التابعة المستحوذ عليها أو المستبعدة خالل السنة في البيانات الموحدة لألرباح والخسائر والدخل الشامل اآلخر من 

المجموعة عن السيطرة على الشركة التابعة. ينسب   التاريخ الذي تحصل فيه المجموعة على السيطرة إلى التاريخ الذي تتوقف فيه

الربح أو الخسارة وكافة مكونات الدخل الشامل اآلخر إلى مساهمي الشركة األم للمجموعة وإلى حقوق الملكية غير المسيطرة 

نات المالية حتى لو أدى ذلك إلى عجز في رصيد حقوق الملكية غير المسيطرة. عند الضرورة، يتم إجراء تعديالت على البيا 

للشركات التابعة بهدف جعل سياساتها المحاسبية متوافقة مع السياسات المحاسبية للمجموعة. يتم استبعاد جميع الموجودات 

والمطلوبات وحقوق المساهمين واإليرادات والمصاريف والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت بين أعضاء المجموعة بالكامل 

 عند التوحيد. 

 

الحقوق غير  غير المسيطرة في الشركات التابعة بشكل منفصل عن حقوق ملكية المجموعة فيها. يمكن قياس الحقوقيتم تحديد 

اً مبدئي ،عند التصفية الموجوداتتخول حامليها حصة متناسبة من صافي  حالية التي تمثل حصص ملكيةالمسيطرة للمساهمين 

الموجودات القابلة للتحديد للجهة المستحوذ غير المسيطرة في القيمة العادلة لصافي  قوقللح بالقيمة العادلة أو بالحصة النسبية 

حقوق غير المسيطرة األخرى ال. يتم قياس  كل عملية استحواذ على حدة. يتم اختيار القياس على أساس االستحواذ على أساس  عليها 

المبدئي  اإلدراجعند  الحقوقرية للحقوق غير المسيطرة هي مبلغ تلك القيمة الدفت تُعتبراالستحواذ،  بعدبالقيمة العادلة. اً مبدئي

حصة الحقوق غير المسيطرة في التغيرات الالحقة في حقوق الملكية. ينسب إجمالي الدخل الشامل إلى الحقوق غير  زائداً 

 المسيطرة حتى لو أدى ذلك إلى وجود عجز في رصيد الحقوق غير المسيطرة.

 

في حصة ملكية الشركات التابعة، دون فقدان السيطرة، كمعاملة حقوق ملكية. إذا فقدت المجموعة السيطرة  يتم احتساب التغير 

على شركة تابعة، تقوم باستبعاد الموجودات )بما في ذلك الشهرة( والمطلوبات والحقوق غير المسيطرة والمكونات األخرى 

خسائر ناتجة ضمن األرباح والخسائر. يتم إدراج أي استثمار متبقي ولحقوق الملكية ذات الصلة في حين يتم إدراج أية أرباح 

 بالقيمة العادلة. 

 

 

 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية والتفسيرات الجديدة والمعدلة  2.3

 

لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر ألي معيار أو تفسير أو تعديل تم إصداره ولكنه غير فعال بعد. تنطبق العديد من التعديالت  

 ، ولكن ليس لها تأثير على البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة للمجموعة: 2021للمرة األولى في 

 

ومعيار المحاسبة الدولي   9ديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم : تع2المرحلة  -إصالح معيار معدل الفائدة 

والمعيار الدولي إلعداد   4والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  7والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  39رقم 

 .16التقارير المالية رقم 

 

تناول تأثيرات التقارير المالية عندما يتم استبدال معدل فائدة معروض بين البنوك بمعدل فائدة تمنح التعديالت إعفاءات مؤقتة ت

 بديل شبه خاٍل من المخاطر.
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 أساس اإلعداد واألحكام المحاسبية الهامة )تتمة(  2

 

 ( تتمة )المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية والتفسيرات الجديدة والمعدلة  2.3

 

 تشمل التعديالت الوسائل العملية التالية:

 

وسيلة عملية تتطلب تغييرات تعاقدية أو تغييرات على التدفقات النقدية التي يتطلبها اإلصالح مباشرةً، والتي سوف يتم التعامل  •

 تغييرات على معدل الفائدة المتغير، بما يعادل الحركة في معدل الفائدة في السوق.معها على أنها 

تغييرات التصاريح التي يتطلبها إصالح معدل إيبور والتي سوف يتم إجراؤها على تصنيفات التحوط وتوثيق التحوط دون  •

 وقف عالقة التحوط.

يمكن تحديدها بشكل منفصل عندما يتم تخصيص أداة بمعدل خاٍل   تقديم إعفاء مؤقت للمنشآت من لزوم استيفاء المتطلبات التي •

 من المخاطر كتحوط لمكون المخاطر.

 

لم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة للمجموعة. لدى المجموعة النية في استخدام 

 قابلة للتطبيق.الوسائل العملية في الفترات المستقبلية إذا أصبحت 

 

 

 األحكام المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة 2.4

 

من اإلدارة وضع األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على  المرحلية الموحدة المختصرةيتطلب إعداد البيانات المالية  

قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه .  تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف

 .التقديرات

 

 األحكام 

ارة بوضع األحكام التالية، والتي لها التأثير الجوهري األكبر على السياسات المحاسبية للمجموعة، قامت اإلد أثناء عملية تطبيق 

 المبالغ المدرجة في البيانات المالية الموحدة:

 

 :15تستوفي تعريف العقد بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ( الشفوية)تحديد ما إذا كانت االتفاقيات غير الموقعة  

يتم تنفيذ بعض مشاريع حكومة أبوظبي أو دوائرها أو أطرافها ذات العالقة، والعمالء في مصر، على أساس الشروط المتفق  

بما يتماشى مع ممارسات األعمال التاريخية ( بما في ذلك تقديرات التكلفة اإلجمالية للمشروع والجداول الزمنية)عليها شفهياً 

بموجب المعيار الدولي "  العقد مع العميل"هذه االتفاقيات الشفوية غير الموقعة تستوفي تعريف  قررت اإلدارة أن مثل  .  للمجموعة

بناًء على اآلراء القانونية، تعتبر اإلدارة أن مثل هذه االتفاقيات .  بناًء على اآلراء القانونية الخارجية  15إلعداد التقارير المالية رقم  

باعتبار أن  15بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم " قد مع العميلالع"الشفوية غير الموقعة تستوفي تعريف 

المجموعة والعميل يتفقان على العناصر األساسية للعقد وأية شروط قانونية أخرى، على الرغم من أن مسائل التفاصيل تُترك 

وباإلضافة إلى . اتفاقية بشأن هذه المسألة بالتفصيل لالتفاق عليها في وقت الحق، ويعتبر العقد ملزماً حتى في حالة عدم وجود

من القانون المدني لدولة اإلمارات العربية المتحدة وبموجب حكم المحكمة اإلدارية العليا في القضية   132ذلك، بموجب المادة رقم  

ما يمكن أن ينتج العقد عن أفعال ، يمكن أن يكون العقد شفهياً أو كتابياً، ك1997يوليو  22سنة قضائية بتاريخ  42من  134رقم 

 .تُظهر وجود موافقة متبادلة بين األطراف المعنية

  



  شركة الجرافات البحرية الوطنية ش.م.ع.
 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة 

  2021مارس  31
 

13 

 

 

 أساس اإلعداد واألحكام المحاسبية الهامة )تتمة(  2

 

 ( تتمة)األحكام المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة  2.4

 

 ( تتمة)األحكام  

 اتفاقية مشتركة 

من أجل تقييم السيطرة المشتركة، أخذت المجموعة في االعتبار االتفاقية التعاقدية لمشاركة السيطرة على االتفاقية، والتي ال توجد  

لغرض تقييم ما . القرارات المتعلقة باألنشطة ذات الصلة موافقة باإلجماع من األطراف التي تتشارك السيطرةإال عندما تتطلب 

إذا كانت االتفاقية المشتركة هي عبارة عن شركة ائتالف أو عملية مشتركة، أخذت المجموعة في االعتبار ما إذا كان لديها سيطرة 

اقية، وفي هذه الحالة يتم التعامل معها على أنها شركات ائتالف أو حقوق في مشتركة على الحقوق في صافي موجودات االتف

 .الموجودات وااللتزامات مقابل المطلوبات المتعلقة باالتفاقية، وفي هذه الحالة يتم التعامل معها كعمليات مشتركة

 

"، هي شركة ائتالف باعتبار البحريةشركة التحدي المصرية اإلماراتية للجرافات خلصت المجموعة إلى أن شركة المجموعة " 

أنه لدى كل طرف تمثيل متساوي في مجلس اإلدارة وأن موافقة مجلس اإلدارة باإلجماع مطلوبة لتمرير أي قرار ولدى المجموعة 

 حقوق في صافي موجودات االتفاقيات المشتركة بموجب االتفاقية التعاقدية.

 

 التقديرات واالفتراضات  

التقديرات واالفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى للتقديرات غير المؤكدة في تاريخ التقارير إن  

المالية، والتي لها مخاطر جوهرية قد تتسبب في تعديالت مادية على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية 

 :ناهالقادمة، تمت مناقشتها أد

 

 إيرادات العقود 

عندما يكون باإلمكان تقدير نتائج  المرحلي الموحد المختصريتم إدراج اإليرادات من عقود اإلنشاء في بيان األرباح والخسائر  

بما في ذلك تقدير التكلفة واستطالعات العمل )يتأثر قياس إيرادات العقود بمجموعة متنوعة من الشكوك . العقد بشكل موثوق

 .والتي تعتمد على نتائج األحداث المستقبلية( المنجز

 

األرباح   في بيان  إيرادات العقود، يتم إدراج  المرحلية الموحدة المختصرةحول البيانات المالية    3كما هو مذكور في اإليضاح رقم   

تستخدم اإلدارة .  يمكن قياس مرحلة اإلنجاز بطرق مختلفة.  على أساس مرحلة إنجاز العقود  المرحلي الموحد المختصروالخسائر 

 :إحدى الطرق التالية التي تساعد في قياس العمل الفعلي المنجز في العقد بشكل موثوق، بناًء على طبيعة العقد

 

 مسوحات العمل المنجز؛ أو •

 .نسبة التكاليف المتكبدة حتى اآلن إلى إجمالي التكاليف المقدرة للعقد •

 

عندما يتعذر تقدير نتائج العقد بشكل موثوق، يتم إدراج اإليرادات فقط إلى مدى تكاليف العقد المتكبدة التي سيكون من المحتمل  

 يها.استردادها. يتم إدراج تكاليف العقد كمصاريف في الفترة التي يتم تكبدها ف

 

غالباً ما تكون هناك حاجة إلى مراجعة التقديرات المذكورة أعاله عند وقوع األحداث وعند التوصل لحل للشكوك. لذلك، قد يزيد   

   .العقد المدرج من فترة إلى أخرى أو ينقص مبلغ إيرادات
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 19كوفيد 

 (19كوفيد )، أجرت منظمة الصحة العالمية تقييماً توصلت من خالله إلى تصنيف تفشي فيروس كورونا 2020مارس  11في 

نتيجة لعدد من العوامل السياسية  2020باإلضافة إلى ذلك، انخفضت أسعار النفط بشكل كبير في يناير وحتى مارس . كوباء

انخفاضاً في حركة العمالء، وتنفيذاً ألمر الحكومة، تم تعليق السفر ونتيجة لذلك، شهدت الشركات في   وقٍت الحق  .  واالقتصادية

 .مؤقتاً وإغالق المرافق الترفيهية والمرافق العامة

 

، اتخذت حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة والمصرف المركزي والهيئات 19بهدف التخفيف من األثر السلبي لوباء كوفيد  

المستقلة األخرى تدابيراً وأصدرت توجيهات لدعم األعمال التجارية واقتصاد دولة اإلمارات العربية المتحدة القضائية والتنظيمية  

بشكٍل عام، بما في ذلك تمديد المواعيد النهائية، وتسهيل األعمال المستمرة من خالل التباعد االجتماعي والتخفيف من الضغط 

 عربية المتحدة.على االئتمان والسيولة في دولة اإلمارات ال

 

لذلك، ال يزال مدى ومدة تأثير . والتصاعد بسرعة يستمر الوضع، بما في ذلك استجابة الحكومة والشعب للتحديات، في التطور

هذه األوضاع غير مؤكدين ويعتمدان على التطورات المستقبلية التي ال يمكن التنبؤ بها بدقة في هذه المرحلة، كما ال يمكن إجراء 

وعلى الرغم من ذلك، يمكن أن تؤثر . وق به للتأثير في تاريخ اعتماد هذه البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرةتقدير موث

 . هذه التطورات على نتائج المجموعة المالية المستقبلية وتدفقاتها النقدية ووضعها المالي

 

 اختالفات العقود والمطالبات 

. كإيرادات فقط إلى المدى الذي يكون فيه من المحتمل أن ينتج عنها إيرادات يمكن قياسها بشكل موثوقيتم إدراج اختالفات العقود   

 .يتطلب هذا األمر إجراء تقدير لقيمة االختالفات بناًء على الخبرة السابقة لإلدارة وتطبيق شروط العقد والعالقة مع العمالء

 

تعتقد اإلدارة أنه قد تم الوصول إلى مرحلة متقدمة من المفاوضات ويمكن تقدير يتم إدراج مطالبات العقود كإيرادات فقط عندما  

تقوم اإلدارة بمراجعة األحكام المتعلقة بمطالبات العقود هذه بشكل دوري ويتم إجراء التعديالت في . اإليرادات بتأكيد معقول

 .اسبةالفترات المستقبلية، إذا كانت تشير التقييمات إلى أن هذه التعديالت من

 

 مخصص خسارة االئتمان المتوقعة على الذمم التجارية المدينة  

عند قياس مخصص خسارة االئتمان المتوقعة للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة، تستخدم اإلدارة نموذج خسارة االئتمان  

. ك االئتماني مثل احتمالية تعثر العميل عن السدادواالفتراضات المتعلقة بالظروف االقتصادية المستقبلية والسلو(  ECL)  المتوقعة

 :تأخذ اإلدارة في االعتبار األحكام والتقديرات التالية

 

 تطوير نموذج  خسارة االئتمان المتوقعة، بما في ذلك الصيغة الحسابية واختيار المدخالت؛ •

االئتمان وبالتالي ينبغي قياس مخصصات تحديد المعايير التي تشير إلى إذا ما كان هناك ارتفاع جوهري في مخاطر  •

 للموجودات المالية على أساس خسارة االئتمان المتوقعة على مدى العمر المتوقع لألداة والتقييمات النوعية؛

 تقسيم الموجودات المالية عندما يتم تقييم خسارة االئتمان المتوقعة على أساس جماعي؛ •

( PDs)الكلي والمدخالت االقتصادية وتأثيرها على احتمالية التعثر عن السداد    تحديد االرتباطات بين سيناريوهات االقتصاد •

 ؛ و ( LGD)والخسارة عند التعثر عن السداد ( EADs)والتعرض عند التعثر عن السداد 

خسارة االئتمان اختيار سيناريوهات االقتصاد الكلي المستقبلية وترجيحات احتمالها، الشتقاق المدخالت االقتصادية في نماذج   •

   .المتوقعة
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 ( تتمة)مخصص خسارة االئتمان المتوقعة على الذمم التجارية المدينة  

التي لم يصدر  للموجودات التجارية وموجودات العقودتقوم المجموعة بإدراج خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر المتوقع  

ت قيمة مخصص خسائر االئتمان بلغ،  2021مارس    31كما في  (.  13و  12رقم    يناإليضاح )عنها فواتير باستخدام النهج المبسط  

 .(ال شيء: 2020ديسمبر  31)ألف درهم  226.647ما قيمته والمحتجزات المدينة المتوقعة على الذمم التجارية المدينة 

 

 موجودات العقود  

عن موجودات العقود يتم قياس . للعمالء ا المبالغ المتعلقة بالعمل المنجز والتي لم يتم بعد إصدار فاتورة به موجودات العقود تمثل  

طريق تطبيق الحد األدنى من المعدالت القابلة لالسترداد المتوقعة على الكميات الفعلية التي تم جرفها أو األعمال المنجزة ذات 

قابلة للتحصيل في غضون اثني عشر شهراً من تاريخ التقارير المالية، وبالتالي موجودات العقود دارة أن كافة تعتقد اإل. الصلة

وموجودات العقود  يتم إدراج أحكام جوهرية في تقييم اإلدارة لمبالغ اإليرادات . يتم تصنيف الرصيد ضمن الموجودات المتداولة

هذه األحكام عند وقوع األحداث وبالتالي فإن أية تغييرات عليها قد يكون لها تأثير  تتم مراجعة. المدرجة واسترداد هذه المبالغ

 .المرحلية الموحدة المختصرةفي هذه البيانات المالية موجودات العقود على مبلغ اإليرادات المدرج وعلى 

 

يتم تحديد تخصيص . للعديد من المشاريعتستلم المجموعة مدفوعات كاملة من عمالء معينين عند تسوية الفواتير القائمة وكسلف  

 .بناًء على تقدير اإلدارةوموجودات العقود المتحصالت مقابل الفواتير 

 

 31)ألف درهم  1.289.357لموجودات العقود ، بلغت قيمة مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 2021مارس  31كما في  

 .(ال شيء: 2020ديسمبر 

 

 األعمار اإلنتاجية للممتلكات واآلالت والمعدات  

تقوم اإلدارة بتخصيص العمر اإلنتاجي والقيم المتبقية لبنود الممتلكات واآلالت والمعدات بناًء على االستخدام المقصود للموجودات  

قدم التكنولوجي أو االستخدام قد تؤدي التغيرات الالحقة في الظروف مثل الت. واألعمار االقتصادية المتوقعة لتلك الموجودات

قامت اإلدارة بمراجعة . المحتمل للموجودات المعنية إلى اختالف األعمار اإلنتاجية الفعلية أو القيم المتبقية عن التقديرات األولية

 .ي تعديلالقيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية للبنود الرئيسية للممتلكات واآلالت والمعدات وقررت أنه ال ضرورة إلجراء أ

 

تتم مراجعة العمر اإلنتاجي المقدر لكل أصل بشكل دوري ويتم تحديثه إذا كانت التوقعات تختلف عن التقديرات السابقة نتيجة  

تعتمد المراجعة على التقييم .  لعوامل اإلهالك والتلف، والتقادم الفني أو التجاري والقيود األخرى المفروضة على استخدام األصل

 .  جريه مهندسو المجموعةيالفني الذي 

 

 مخصص المخزون بطيء الحركة والمتقادم 

تقوم المجموعة بمراجعة التكاليف األساسية ومدى تقادم وحركة مخزونها لتقييم الخسائر الناتجة عن أي تدهور في السوق والتقادم  

والخسائر، تقوم المجموعة بوضع أحكام حول ما إذا عند تحديد ما إذا كان ينبغي إدراج مخصص ضمن األرباح . بشكل منتظم

. كانت هناك أية بيانات قابلة للمالحظة والتي تشير إلى وجود أي سوق مستقبلي للمنتج وصافي القيمة القابلة للتحقيق لهذا المنتج

ما قيمته  2021مارس  31وبناًء على ذلك، قررت اإلدارة أنه بلغت قيمة مخصص المخزون بطيء الحركة والمتقادم في 

 .(ألف درهم 46.417: 2020ديسمبر  31)ألف درهم  208.587
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 االنخفاض في قيمة الشهرة 

أو القيمة العادلة ناقصاً تكلفة البيع، أيهما أعلى يتطلب تحديد ما إذا كانت الشهرة قد انخفضت قيمتها، تقدير القيمة قيد االستخدام  

يتطلب احتساب القيمة قيد االستخدام للشهرة قيام المجموعة باحتساب صافي . للوحدة المولدة للنقد التي تم تخصيص الشهرة لها 

 :الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية التي تتطلب بعض االفتراضات، بما في ذلك توقعات اإلدارة لما يليالقيمة 

 

 معدالت النمو طويلة األجل في التدفقات النقدية؛ •

 توقيت وكمية النفقات الرأسمالية المستقبلية؛ و •

 .اختيار معدالت الخصم لتعكس المخاطر التي تتضمنها  •

 

 تلكات واآلالت والمعدات انخفاض قيمة المم 

عند تحديد ما إذا . في كل فترة تقارير ماليةلممتلكات واآلالت والمعدات تقوم المجموعة بتقييم مؤشرات االنخفاض في القيمة ل 

تشير كان ينبغي إدراج خسائر انخفاض في القيمة، تصدر المجموعة أحكاماً حول ما إذا كانت هناك أية بيانات يمكن مالحظتها 

ووفقاً لذلك، يتم تكوين مخصص لالنخفاض في القيمة . إلى وجود انخفاض قابل للقياس في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة

عندما يكون هناك حدث أو حالة خسارة محددة والتي، بناًء على الخبرة السابقة، تعتبر دليل على انخفاض في قابلية استرداد 

 .التدفقات النقدية

 

 كز ضريبية غير مؤكدةمرا 

توجد شكوك فيما يتعلق بتفسير اللوائح الضريبية المعقدة والتغيرات في قوانين الضرائب ومبلغ وتوقيت الدخل الخاضع للضريبة  

ية بالنظر إلى المجموعة الواسعة من العالقات التجارية الدولية والطبيعة طويلة األجل ومدى تعقيد االتفاقيات التعاقد.  في المستقبل

يتم إدراج . الحالية، قد تنشأ اختالفات بين النتائج الفعلية والتعديالت على الدخل الضريبي والمصاريف التي كان قد تم إدراجها 

موجودات الضريبة المؤجلة لكافة الخسائر الضريبية غير المستخدمة إلى المدى الذي يكون فيه من المحتمل توفر ربح خاضع 

يتطلب تقييم قابلية استرداد موجودات ضريبة الدخل المؤجلة من المجموعة وضع . دام الخسائرللضريبة يمكن مقابله استخ 

تعتمد تقديرات الدخل الخاضع للضريبة في المستقبل . افتراضات جوهرية تتعلق بتوقعات الدخل الخاضع للضريبة في المستقبل

بالقدر الذي تختلف فيه التدفقات .  ئب الحالية في كل سلطة قضائيةعلى التدفقات النقدية المتوقعة من العمليات وتطبيق قوانين الضرا

النقدية المستقبلية واإليرادات الخاضعة للضريبة بشكل كبير عن التقديرات، قد تتأثر قدرة المجموعة على تحقيق صافي موجودات 

 4.578، قامت المجموعة بإدراج رصيد بقيمة 2021مارس  31كما في . الضريبة المؤجلة المدرجة في تاريخ التقارير المالية

تم احتساب المراكز الضريبية غير المؤكدة، على سبيل المثال . كأصل ضريبة مؤجل (ال شيء: 2020ديسمبر  31) ألف درهم

 إن المبلغ المحتمل هو المبلغ المحتمل على األرجح بين مجموعة من. النزاعات الضريبية، عن طريق تطبيق المبلغ المحتمل

  .الخيارات الممكنة بشكل واقعي
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 القيمة العادلة للموجودات المصنفة كمحتفظ بها للبيع 

يتم الوصول .  الموجودات المصنفة كمحتفظ بها للبيع بالقيمة الدفترية السابقة والقيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع، أيهما أقليتم قياس   

أو األسعار المتفق عليها مع  /للقيمة العادلة ناقصاً تكلفة البيع لهذه الموجودات من التقييم الذي يتم إجراؤه من قبل طرف ثالث و 

بالنسبة للتقييم الذي تم إجراؤه من قبل طرف ثالث أو من قبل اإلدارة، يستلزم وجود درجة . ملين ناقصاً التكلفةالمشترين المحت

. تشمل األحكام األخذ في االعتبار الطلب في السوق على هذه الموجودات وطبيعة الموجودات.  من التقدير عند تحديد القيم العادلة

 .االفتراضات حول هذه العوامل على القيمة العادلة المدرجة للموجودات المصنفة كمحتفظ بها للبيعيمكن أن تؤثر التغيرات في 

 

 المطالبات القانونية والمطلوبات الطارئة 

تستند آراء . عند تقييم النتائج المحتملة للمطالبات القانونية والمطلوبات الطارئة، تعتمد المجموعة على آراء المستشار القانوني 

ستشار القانوني للمجموعة إلى تقديره المهني وتأخذ في االعتبار المرحلة الحالية من سير اإلجراءات والخبرة القانونية المتراكمة الم

نظراً ألن نتائج المطالبات قد يتم تحديدها في نهاية المطاف من قبل المحاكم أو قد يتم تسويتها بتعبير . فيما يتعلق بمسائل مختلفة

 .ن مختلفة عن تلك التقديراتآخر، فقد تكو

 

 معدل الخصم المستخدم في القياس المبدئي اللتزام عقود اإليجار 

يتم خصم . ، كمستأجر، بقياس التزام عقد اإليجار بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار غير المدفوعة في تاريخ البدءالمجموعةتقوم  

إذا تعذر تحديد هذا  . الضمني في عقد اإليجار، إذا كان يمكن تحديد هذا المعدل بسهولةمدفوعات اإليجار باستخدام معدل الفائدة 

معدل االقتراض اإلضافي . إن عند اإلدراج المبدئي لعقد اإليجار معدل االقتراض اإلضافيالمجموعة المعدل بسهولة، تستخدم 

مة للحصول على أصل بقيمة مماثلة لموجودات حق  دفعه القتراض األموال الالز الشركةهو معدل الفائدة الذي يتوجب على 

 . لمدة مماثلة، مع ضمان مماثل، االستخدام في بيئة اقتصادية مماثلة بيئة

 

 األدوات المالية المشتقة 

المدرجة يتم الحصول على القيم العادلة لألدوات المالية المشتقة المقاسة بالقيمة العادلة بشكٍل عام بالرجوع إلى أسعار السوق  

ونماذج التدفقات النقدية المخصومة ونماذج التسعير المعترف بها كما هو مناسب. عندما ال تتوفر أسعار مستقلة، يتم تحديد القيم 

العادلة باستخدام أساليب التقييم التي تعتمد على بيانات السوق التي يمكن مالحظتها. تشمل هذه األساليب المقارنة مع أدوات مماثلة 

جد أسعار يمكن مالحظتها في السوق، وتحليل التدفقات النقدية المخصومة، ونماذج تسعير الخيارات وأساليب التقييم حيث تو

 األخرى التي يشيع استخدامها من قبل المشاركين في السوق.

 

 مخصص الضمان 

تقديرات اإلدارة والخبرة السابقة وتكاليف قدرت اإلدارة تكاليف ضمان العقد المتوقع ظهورها على المشاريع، بناًء على أفضل  

 الصيانة المستقبلية المتوقعة.
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 دمج األعمال والشهرة  

يتم احتساب دمج األعمال باستخدام طريقة االستحواذ. يتم احتساب تكلفة االستحواذ كإجمالي اعتبارات الشراء المحولة التي يتم  

قياسها بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ ومبلغ أية حقوق غير مسيطرة في الجهة المستحوذ عليها. بالنسبة لكل دمج أعمال، 

تختار المجموعة قياس الحقوق غير المسيطرة في الجهة المستحوذ عليها إما بالقيمة العادلة أو بحصة متناسبة من صافي موجودات 

 ابلة للتحديد. يتم إدراج التكاليف المتعلقة باالستحواذ عند تكبدها ويتم إدراجها ضمن المصاريف اإلدارية.الجهة المستحوذ عليها الق

 

عندما تقوم المجموعة باالستحواذ على أعمال، تقوم بتقييم الموجودات المالية والمطلوبات المفترضة لغرض التصنيف والتعيين  

المناسب ووفقاً للشروط المتعاقد عليها والظروف االقتصادية والظروف المتعلقة بها كما في تاريخ االستحواذ. يتضمن هذا فصل 

 المضيفة من قبل الجهة المستحوذ عليها. المشتقات الضمنية في العقود 

 

يتم إدراج أي اعتبار طارئ سيتم تحويله من قبل المستحوذ بالقيمة العادلة عند تاريخ االستحواذ. يتم قياس االعتبار الطارئ  

األدوات  9قم المصنف كأصل أو التزام والذي هو عبارة عن أداة مالية وضمن نطاق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ر

 ، بالقيمة العادلة مع إدراج التغيرات في القيمة العادلة في بيان األرباح والخسائر الموحد. المالية

 

يتم قياس الشهرة مبدئياً بالتكلفة، )وهي الزيادة في إجمالي االعتبار المحول والقيمة المدرجة للحقوق غير المسيطرة وأية حصص  

وجودات المستحوذ عليها القابلة للتحديد وااللتزامات المفترضة(. في حال أن القيمة العادلة لصافي سابقة محتفظ بها على صافي الم

الموجودات المستحوذ عليها تتجاوز إجمالي االعتبار المحول، تقوم المجموعة بإعادة تقييم فيما إذا قامت بتحديد كافة الموجودات 

صحيح وبمراجعة اإلجراءات المستخدمة لقياس المبالغ التي سوف يتم إدراجها المستحوذ عليها وكافة المطلوبات المفترضة بشكل  

عند تاريخ االستحواذ. في حال أن إعادة التقييم ال تزال تؤدي إلى تجاوز القيمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ عليها إجمالي 

 موحد. االعتبار المحول، يتم عندها إدراج الربح في بيان األرباح والخسائر ال

 

بعد اإلدراج المبدئي، يتم قياس الشهرة بالتكلفة ناقصاً أية خسائر انخفاض في القيمة متراكمة. وبهدف اختبار االنخفاض في  

القيمة، يتم تخصيص الشهرة المستحوذ عليها من دمج األعمال، منذ تاريخ االستحواذ، على كل وحدة من وحدات المجموعة 

توقع أن تستفيد من الدمج، بغض النظر عن إذا ما تم تعيين موجودات أو مطلوبات الجهة المستحوذ  المولدة للنقد والتي من الم

 عليها لهذه الوحدات.

 

حيث تم تخصيص الشهرة على وحدة مولدة للنقد وتم استبعاد جزء من العملية ضمن تلك الوحدة، يتم إدراج الشهرة المرتبطة  

ية للعملية عند تحديد األرباح أو الخسائر من االستبعاد. يتم قياس الشهرة المستبعدة في هذه بالعملية المستبعدة ضمن القيمة الدفتر

 الظروف بناًء على القيم النسبية للعملية المستبعدة والجزء المتبقي من الوحدة المولدة للنقد المحتفظ بها.

 

ادلة. الحقاً، يتم قياسه بالمبلغ الذي سوف يتم إدراجه وفقاً يتم قياس االلتزام الطارئ المدرج ضمن دمج األعمال مبدئياً بقيمته الع 

المخصصات، المطلوبات الطارئة والموجودات الطارئة، أو  37لمتطلبات المخصصات الواردة في معيار المحاسبة الدولي رقم 

 اإليرادات، أيهما أعلى.المبلغ المدرج مبدئياً ناقصاً )كما هو مناسب( اإلطفاء المتراكم المدرج وفقاً لمتطلبات إدراج 
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 االستثمارات في شركات زميلة وشركات ائتالف )جهات مستثمر فيها محتسبة وفقاً لحقوق الملكية(  

المشاركة في إن الشركة الزميلة هي الشركة التي يكون للمجموعة نفوذ جوهري عليها. إن النفوذ الجوهري هو القدرة على 

 قرارات السياسة المالية والتشغيلية للجهة المستثمر فيها، ولكن ليس السيطرة أو السيطرة المشتركة على تلك السياسات.

 

إن شركة االئتالف هي نوع من االتفاقيات المشتركة حيث يكون لألطراف التي لها سيطرة مشتركة على االتفاقية حقوق في 

ف. إّن السيطرة المشتركة هي المشاركة في السيطرة على اتفاقية متفق عليها تعاقدياً، وتوجد فقط صافي موجودات شركة االئتال

 عندما يتطلب اتخاذ القرارات حول األنشطة ذات الصلة موافقةً جماعية من قبل األطراف التي تتشارك السيطرة.

 

ة المشتركة مماثلة لتلك الالزمة لتحديد السيطرة على إّن االعتبارات التي يتم وضعها عند تحديد النفوذ الجوهري أو السيطر 

 يتم المحاسبة عن استثمار المجموعة في شركتها الزميلة وشركة االئتالف باستخدام طريقة حقوق الملكية. الشركات التابعة.

 

بالتكلفة. يتم تعديل القيمة الدفترية بموجب طريقة حقوق الملكية، يتم إدراج االستثمار في شركة زميلة أو شركة ائتالف مبدئياً 

لالستثمار إلدراج التغيرات في حصة المجموعة من صافي موجودات الشركة الزميلة أو شركة االئتالف منذ تاريخ االستحواذ. 

اض في يتم إدراج الشهرة المتعلقة بالشركة الزميلة أو شركة االئتالف ضمن القيمة الدفترية لالستثمار وال يتم فحصها لالنخف

 القيمة بشكل منفصل.

 

الخسائر الموحد حصة المجموعة من نتائج عمليات الشركة الزميلة أو شركة االئتالف. يتم عرض أي تغيير ويعكس بيان األرباح  

في الدخل الشامل اآلخر للجهات المستثمر فيها كجزء من الدخل الشامل اآلخر للمجموعة. باإلضافة إلى ذلك، عندما يكون هناك 

ير مدرج مباشرةً في حقوق ملكية الشركة الزميلة أو شركة االئتالف، تقوم المجموعة بإدراج حصتها من أية تغييرات، عند تغي

اللزوم، في بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد. يتم استبعاد األرباح والخسائر غير المحققة الناتجة عن المعامالت بين 

 ركة االئتالف إلى مدى الحصة في الشركة الزميلة أو شركة االئتالف.المجموعة والشركة الزميلة أو ش

 

الخسائر ويتم عرض إجمالي حصة المجموعة من ربح أو خسارة الشركة الزميلة وشركة االئتالف في صدارة بيان األرباح 

ي الشركات التابعة للشركة الموحد خارج األرباح التشغيلية ويمثل الربح أو الخسارة بعد الضرائب والحقوق غير المسيطرة ف

 الزميلة أو شركة االئتالف.

 

يتم إعداد البيانات المالية للشركة الزميلة أو شركة االئتالف لنفس الفترة المالية للمجموعة. عند اللزوم، يتم إجراء تعديالت لجعل 

 السياسات المحاسبية متوافقة مع تلك الخاصة بالمجموعة.

 

ة، تحدد المجموعة ما إذا كان من الضروري إدراج خسارة انخفاض في قيمة استثماراتها في بعد تطبيق طريقة حقوق الملكي

شركتها الزميلة أو شركة االئتالف. في تاريخ كل تقارير مالية، تحدد المجموعة ما إذا كان هناك دليل موضوعي على االنخفاض 

وجود مثل هذا الدليل، تقوم المجموعة باحتساب مبلغ االنخفاض   في قيمة االستثمار في الشركة الزميلة أو شركة االئتالف. في حالة

في القيمة كالفرق بين المبلغ القابل لالسترداد للشركة الزميلة أو شركة االئتالف وقيمته الدفترية، ومن ثم إدراج الخسارة ضمن 

 الخسائر الموحد.وح "حصة من صافي نتائج الجهات المستثمر المحتسبة وفقاً لحقوق الملكية" في بيان األربا 

 

عند فقدان النفوذ الجوهري على الشركة الزميلة أو السيطرة المشتركة على شركة االئتالف، تقوم المجموعة بقياس وإدراج أي 

استثمار محتفظ به بقيمته العادلة. يتم إدراج أي فرق بين القيمة الدفترية للشركة الزميلة أو شركة االئتالف عند فقدان النفوذ 

الخسائر وهري أو السيطرة المشتركة والقيمة العادلة لالستثمارات المحتفظ بها ومتحصالت االستبعاد ضمن بيان األرباح الجو

  الموحد.
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 الحصة في العمليات المشتركة 

لألطراف التي لديها سيطرة مشتركة على الترتيب حقوق في بموجبه إن العملية المشتركة هي ترتيب مشترك حيث يكون 

الموجودات والتزامات في المطلوبات المتعلقة بالترتيب. إن السيطرة المشتركة هي المشاركة المتفق عليها تعاقدياً للسيطرة على 

القرارات المتعلقة باألنشطة ذات الصلة موافقة باإلجماع من قبل األطراف التي تتشارك  الترتيب، والتي توجد فقط عندما تتطلب

 السيطرة.

 

عندما تباشر إحدى شركات المجموعة أنشطتها في إطار عمليات مشتركة، فإن المجموعة كمشغل مشترك تقوم بإدراج ما يلي 

 فيما يتعلق بحصتها في العملية المشتركة:

 

 ذلك حصتها في أية موجودات محتفظ بها بشكل مشترك؛موجوداتها، بما في  •

 مطلوباتها، بما في ذلك حصتها في أية مطلوبات يتم تكبدها بشكل مشترك؛ •

 إيراداتها من بيع حصتها في المخرجات الناتجة عن العملية المشتركة؛  •

من أية مصاريف يتم  حصتها ذلك ، بما في ؛ ومصاريفها العملية المشتركة من قبلاإليرادات من بيع المخرجات  حصتها في •

 تكبدها بشكل مشترك. 

 

اً للمعايير المتعلقة بحصتها في عملية مشتركة وفق  والمصاريفتقوم المجموعة بالمحاسبة عن الموجودات والمطلوبات واإليرادات  

 المحددة. فوالمصاريعلى الموجودات والمطلوبات واإليرادات  القابلة للتطبيق الدولية إلعداد التقارير المالية

 

بيع أو ال)مثل  اً مشترك المجموعة مشغالً  شركةمع عملية مشتركة تكون فيها في معاملة المجموعة  إحدى شركات تدخلعندما 

 ويتم إدراجأنها تجري المعاملة مع األطراف األخرى في العملية المشتركة،  عندها المجموعة  تعتبر(، بالموجوداتالمساهمة 

للمجموعة فقط في حدود حصص  المختصرة الموحدةالمرحلية الناتجة عن المعامالت في البيانات المالية  والخسائراألرباح 

 األطراف األخرى في العملية المشتركة.

 

(، الموجودات)مثل شراء  اً مشترك عندما تتعامل إحدى شركات المجموعة مع عملية مشتركة تكون فيها شركة المجموعة مشغالً 

 لطرف ثالث. الموجوداتوالخسائر حتى تقوم بإعادة بيع تلك  األرباححصتها في إدراج ب عندها  المجموعة تقومال 

 

 اإليرادات من العقود مع العمالء  

نموذجاً من خمس خطوات يتم تطبيقه على اإليرادات الناتجة من العقود مع   15يحدد المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  

الذي تتوقع المجموعة أن تستحقه في مقابل تحويل البضائع أو الخدمات إلى  العمالء. يتم إدراج اإليرادات بمبلغ يعكس االعتبار

 :إن الخطوات الخمس هيعميل. 

 

  العقود مع العميل؛ /تحديد العقد 1الخطوة رقم 

 تحديد التزامات األداء في العقد؛ 2الخطوة رقم 

 تحديد سعر المعاملة؛ 3الخطوة رقم 

 تخصيص سعر المعاملة اللتزامات األداء في العقد؛ 4الخطوة رقم 

 .التزام األداء المجموعةتستوفي ( أو حينما )إدراج اإليرادات عندما  5الخطوة رقم 
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 اإليرادات من العقود مع العمالء )تتمة(  

 :تستوفي الشركة التزام األداء وتقوم بإدراج اإليرادات بمرور الوقت، إذا تم استيفاء أحد المعايير التالية

 

أن ال ينشأ عن أداء المجموعة أصل ذو استخدام بديل للمجموعة، ويكون لدى المجموعة حق قانوني في دفعات األداء المنجز  (أ

 .تاريخه حتى

 .أن يؤدي أداء المجموعة إلى إنشاء أو تعزير أصل يسيطر عليه العميل أثناء إنشاء األصل أو تعزيزه ( ب

 .استالم واستهالك العميل للمنافع التي يوفرها أداء المجموعة في وقت متزامن، عند قيام المجموعة بأدائها  (ج

 

وط المذكورة أعاله، يتم إدراج اإليرادات في الوقت الذي يتم فيه استيفاء التزام بالنسبة اللتزامات األداء التي لم تستوفي أحد الشر 

 .األداء

 

يتم إدراج اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء عند تحويل السيطرة على السلع أو الخدمات إلى العميل بمبلغ يعكس االعتبار  

تقوم المجموعة بإدراج اإليرادات عندما يكون باإلمكان قياس  .السلع أو الخدماتالذي تتوقع المجموعة الحصول عليه مقابل تلك 

مبلغ اإليرادات بشكل موثوق؛ وعندما يكون من المحتمل أن المنافع االقتصادية المستقبلية سوف تتدفق إلى الشركة؛ وعندما يتم 

تعتمد المجموعة في تقدير عوائدها على النتائج  .أعالهاستيفاء معايير محددة لكل نشاط من أنشطة المجموعة، كما هو موضح 

 . السابقة، مع األخذ في االعتبار نوع العميل ونوع المعاملة وخصائص كل اتفاقية

  

 إيرادات العقود

إلجمالية تشتمل إيرادات العقود على اإليرادات من تنفيذ العقود المتعلقة بخدمات مشاريع الهندسة والتوريد واإلنشاء ذات الدفعة ا 

تحتوي عقود خدمات تنفيذ مشاريع الهندسة والتوريد . الواحدة وأنشطة التجريف وأعمال استصالح األراضي المرتبطة بها 

 .لذلك يتم دمجها في التزام أداء واحد. واإلنشاء ذات الدفعة اإلجمالية الواحدة على سلع وخدمات متميزة ال تختلف في سياق العقد

 

المجموعة بإدراج اإليرادات من عقود خدمات تنفيذ مشاريع الهندسة والتوريد واإلنشاء ذات الدفعة اإلجمالية الواحدة بمرور تقوم  

الوقت حيث أن الموجودات التي تم إنشاؤها مخصصة بشكل كبير الحتياجات العمالء دون أي استخدام بديل وللمجموعة الحق 

 .المكتمل حتى تاريخه في الحصول على الدفعات مقابل األداء

 

تتضمن إيرادات العقد المبلغ المبدئي المتفق عليه في العقد باإلضافة إلى أية اختالفات في أعمال العقد، ومدفوعات الحوافز، إلى 

اج يتم إدر. المدى الذي يكون فيه من المحتمل أن ينتج عنها إيرادات، يمكن قياسها بشكل موثوق وسيتم اعتمادها من قبل العمالء

المطالبات عندما تصل المفاوضات إلى مرحلة متقدمة بحيث يكون من المحتمل أن يقبل العميل المطالبة ويمكن قياس المبلغ بشكل  

يتم إدراج هذه .  تتضمن إيرادات العقود كذلك إيرادات من ضمان منح مشاريع مهمة متعلقة بأعمال الجرف واالستصالح.  موثوق

 .افة التزامات الخدمة الهامة الناشئة عن الخدمات ذات الصلةالمبالغ عندما يتم استيفاء ك

 

 المرحلي الموحد المختصرإذا كان من الممكن تقدير نتائج العقد بشكل موثوق، يتم إدراج إيرادات العقد في بيان األرباح والخسائر   

نجز على كل عقد بشكل موثوق به، يتم تحديد بناًء على الطريقة التي تقيس العمل الفعلي الم. بما يتناسب مع مرحلة إنجاز العقد

مرحلة االنجاز إما على أساس المسوحات لألعمال المنجزة أو بنسبة تكاليف العقد المتكبدة عن العمل المنجز حتى تاريخه مقارنًة 

لمبلغ الكامل ألية يتم تقييم الخسائر على العقود على أساس العقد الفردي ويتم إدراج مخصص ل. بإجمالي تكاليف العقد المقدرة

  .خسائر متوقعة، بما في ذلك الخسائر المتعلقة بالعمل المستقبلي على العقد، في الفترة التي يتم فيها التنبؤ بالخسارة ألول مرة
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 اإليرادات من العقود مع العمالء )تتمة(  

إدراج اإليرادات على أساس المسوحات لألعمال المنجزة، يتم قياس اإليرادات بتطبيق المعدالت في حالة العقود، التي يتم فيها 

. التعاقدية، أو الحد األدنى للمعدالت القابلة لالسترداد المتوقعة، على الكميات الفعلية التي تم جرفها أو األعمال ذات الصلة المنجزة

 .العميل النهائية إذا كانت المعدالت المعتمدة مختلفة عن تلك المستخدمة بالفعل يتم تعديل اإليرادات الحقاً بناًء على موافقة

 

عندما يتعذر تقدير نتائج العقد بشكل موثوق، يتم إدراج اإليرادات فقط إلى الحد الذي تكون فيه تكاليف العقد المتكبدة قابلة  

 .م تكبدها فيها لالسترداد؛ وينبغي إدراج تكاليف العقد كمصروف في الفترة التي يت

 

 التزامات الضمان

على هذا . تقدم المجموعة بشكل عام ضمانات لإلصالحات العامة للعيوب التي كانت موجودة وقت البيع، كما يقتضي القانون

، والتي 15  رقم  لتقارير الماليةعداد االنحو، فإن كافة الضمانات هي عبارة عن ضمانات من نوع التأكيد بموجب المعيار الدولي إل

 .الطارئة والموجوداتالمخصصات والمطلوبات الطارئة  37 رقم المجموعة بموجب معيار المحاسبة الدولي تحتسبها 

 

 عنصر التمويل الجوهري 

، إذا كان هناك اختالف في توقيت استالم المجموعة الهندسة والتوريد واإلنشاء ذات الدفعة اإلجمالية الواحدةبالنسبة لمشاريع 

إلى وجود عنصر  اً ، فإن المجموعة تشير ضمنيالعقود تقوم بإدراج إيراداتت المقدمة والمدفوعات المرحلية وعندما للمدفوعا 

الفوائد بإدراج المجموعة  تقوم. الوقت على قيمة المال تأثيراتشمل ي لكيضمني وتقوم بتعديل سعر المعاملة  جوهريتمويل 

 .فوائدعلى المدفوعات المتأخرة كإيرادات 

 

العملي الوارد في المعيار   اإلجراءباستخدام  .  بشكل عام، تستلم المجموعة سلف قصيرة األجل من عمالئها بالنسبة للعقود األخرى   

، ال تقوم المجموعة بتعديل مبلغ االعتبار المتعهد به لتأثيرات عنصر التمويل الجوهري إذا 15الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  

قع، في بداية العقد، أن الفترة بين تحويل السلعة أو الخدمة المتعهد بها إلى العميل ووقت دفع العميل للمبالغ مقابل هذه كانت تتو

 .السلعة أو الخدمة ستكون سنة واحدة أو أقل

 

 تكلفة الحصول على العقود وتكاليف الوفاء بها 

االستحواذ على العقود مباشرةً عندما يكون األصل الذي كان سينتج عن رسملة طبقت المجموعة اإلجراء العملي لصرف تكاليف   

ال تتحمل المجموعة أية تكاليف للحصول على عقد وتكاليف للوفاء بعقد مؤهل  .  هذه التكاليف قد تم إطفاؤه خالل سنة واحدة أو أقل

 .للرسملة

 

 إيرادات التمويل  

 يتم إدراج إيرادات الفوائد عند استحقاقها في بيان األرباح والخسائر.  الودائع المصرفية  تشمل إيرادات التمويل إيرادات الفوائد على 

 .الموحد

 

 تكاليف التمويل  

يتم إدراج تكاليف القروض غير العائدة بشكل مباشر إلى االستحواذ على . تشمل تكاليف التمويل مصاريف الفوائد على القروض 

 .باستخدام طريقة الفائدة الفعلية المختصر الموحدالمرحلي أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤهل في بيان األرباح والخسائر 

 

إنتاج الموجودات المؤهلة، والتي هي عبارة يتم إضافة تكاليف القروض التي تعود بشكل مباشر إلى االستحواذ على أو إنشاء أو  

عن موجودات تستغرق بالضرورة فترة طويلة من الزمن لتجهيزها لالستخدام المقصود منها أو لبيعها، إلى تكلفة تلك الموجودات، 

   .إلى أن يحين الوقت الذي تصبح فيه هذه الموجودات جاهزة إلى حٍد كبير لالستخدام المقصود منها أو للبيع
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 إيرادات أخرى  

 بيع الخردة 

يتم إدراج الدخل من بيع الخردة في الوقت الذي يستلمها فيه العمالء ويتم تحويل المخاطر والمنافع إلى العمالء وفقاً للشروط  

 .واألحكام المتفق عليها 

 

 إيرادات توزيعات األرباح 

في التاريخ الذي ينشأ فيه حق  المختصر الموحدالمرحلي يتم إدراج إيرادات توزيعات األرباح في بيان األرباح والخسائر  

 .المجموعة في استالم الدفعة، وهو في حالة األوراق المالية المتداولة تاريخ توزيع األرباح السابق

 

 مطالبة التأمين 

في التاريخ الذي تستلم فيه المجموعة قيمة المرحلي الموحد المختصر يتم إدراج مطالبات التأمين في بيان األرباح والخسائر 

 .المطالبة

 

 العمالت األجنبية 

جودات يتم إعادة تحويل المو.  يتم تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية إلى الدرهم اإلماراتي بمعدالت الصرف في تاريخ المعامالت 

 .والمطلوبات النقدية السائدة بعمالت أجنبية في تاريخ التقارير المالية إلى الدرهم اإلماراتي بمعدل الصرف في ذلك التاريخ

 

الربح أو الخسارة بالعملة األجنبية على البنود النقدية هو الفرق بين التكلفة المطفأة بالدرهم اإلماراتي في بداية السنة، المعدل إن  

 .للفائدة والمدفوعات الفعلية خالل الفترة والتكلفة المطفأة بالعملة األجنبية المحولة بمعدل الصرف في نهاية السنة

 

يتم إعادة تحويل الموجودات والمطلوبات غير النقدية التي يتم قياسها من حيث التكلفة التاريخية بعملة أجنبية باستخدام معدل  

إعادة تحويل الموجودات والمطلوبات غير النقدية السائدة بعمالت أجنبية والتي يتم قياسها بالقيمة   تتم.  الصرف في تاريخ المعاملة

يتم إدراج فروق العمالت األجنبية الناتجة عن التحويل .  العادلة إلى الدرهم اإلماراتي بسعر الصرف في تاريخ تحديد القيمة العادلة

، باستثناء فروق الصرف الناشئة عن إعادة تحويل أدوات حقوق الملكية لمختصرالمرحلي الموحد ا في بيان األرباح والخسائر

فعالة،  عملية التحوطالنقدية المؤهلة إلى الحد الذي تكون فيه  والتحوط للتدفقاتل الدخل الشامل اآلخر بالقيمة العادلة من خال

بالعملة األجنبية من الموجودات المالية والمطلوبات  يتم إدراج األرباح والخسائر. والتي يتم إدراجها في الدخل الشامل اآلخر

 .المالية على أساس الصافي

 

ألغراض عرض هذه البيانات المالية الموحدة، يتم تحويل موجودات ومطلوبات العمليات األجنبية للمجموعة إلى الدرهم اإلماراتي  

م تحويل بنود الدخل والمصاريف بمتوسط معدالت الصرف يت. باستخدام معدالت الصرف السائدة في نهاية كل فترة تقارير مالية

للفترة، ما لم تتقلب معدالت الصرف بشكل كبير خالل تلك الفترة، وفي هذه الحالة يتم استخدام معدالت الصرف في تاريخ 

الملكية كاحتياطيات يتم إدراج فروق الصرف الناشئة، إن وجدت، في الدخل الشامل اآلخر ويتم تجميعها في حقوق . المعامالت

 .لتحويل العمالت األجنبية

 

 الضرائب  

يتم إدراج الضريبة الحالية والمؤجلة في . منافع ضريبة الدخل على الضريبة الحالية والضريبة المؤجلة( / مصاريف)تشتمل  

 .ملكية في الدخل الشامل اآلخراألرباح والخسائر باستثناء الحد الذي يتعلق بدمج األعمال والبنود المدرجة مباشرةً ضمن حقوق ال
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 الضرائب )تتمة(  

 الضريبة الحالية 

يختلف الربح الخاضع للضريبة عن صافي . لسنةا /لفترة تعتمد الضريبة المستحقة الدفع حالياً على الربح الخاضع للضريبة ل

والخسائر ألنه يستثني بنود اإليرادات أو المصاريف الخاضعة للضريبة أو القابلة للخصم في سنوات  الربح المدرج ضمن األرباح  

يتم احتساب التزام المجموعة مقابل الضرائب الحالية باستخدام .  أخرى ويستثني كذلك البنود التي ال تخضع أبداً للضريبة أو للخصم

 .بير في نهاية فترة التقارير الماليةمعدالت الضرائب التي تم سنها أو فرضها إلى حٍد ك

 

يتم إدراج مخصص لتلك المسائل التي يكون تحديد الضريبة لها غير مؤكداً ولكن من المحتمل أن يكون هناك تدفق خارجي 

د يعتم.  يتم قياس المخصصات باستخدام أفضل تقدير للمبلغ المتوقع أن يصبح مستحق الدفع.  مستقبلي لألموال إلى هيئة الضرائب

التقييم على أحكام متخصصي الضرائب داخل المجموعة المدعومة بخبرات سابقة فيما يتعلق بمثل هذه األنشطة وفي بعض  

 .مستقلة من الخبراءالحاالت بناًء على مشورة ضريبية 

 

 الضريبة المؤجلة 

للموجودات والمطلوبات ألغراض إعداد التقارير المالية يتم إدراج الضريبة المؤجلة فيما يتعلق بالفروق المؤقتة بين القيم الدفترية   

اإلدراج المبدئي للموجودات أو : ال يتم إدراج الضريبة المؤجلة للفروق المؤقتة التالية. والمبالغ المستخدمة ألغراض الضرائب

ة للضريبة، والفروق المتعلقة المطلوبات في معاملة ال تمثل دمج أعمال وال تؤثر على المحاسبة أو األرباح أو الخسائر الخاضع

 .إلى المدى الذي يكون فيه من المحتمل أن ال تنعكس في المستقبل المنظور وشركة االئتالفباالستثمارات في الشركات التابعة 

 

يتم . باإلضافة إلى ذلك، ال يتم إدراج الضريبة المؤجلة للفروق المؤقتة الخاضعة للضريبة الناشئة عن اإلدراج المبدئي للشهرة 

قياس الضريبة المؤجلة بالمعدالت الضريبية المتوقع تطبيقها على الفروق المؤقتة عند عكسها، بناًء على القوانين التي تم سنها أو 

يتم مقاصة موجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة إذا كان هناك حق واجب النفاذ .  تم سنها إلى حد كبير في تاريخ التقارير المالية

اصة مطلوبات وموجودات الضريبة الحالية، وهي تتعلق بضرائب الدخل التي تفرضها نفس سلطة الضرائب على نفس قانوناً لمق

الشركة الخاضعة للضريبة، أو على شركات الضريبة المختلفة، ولكنها تنوي تسوية مطلوبات وموجودات الضريبة الحالية على 

 .ضريبة في وقت واحدأساس الصافي أو سوف يتم تحقيق موجودات ومطلوبات ال

 

يتم إدراج أصل الضريبة المؤجلة لخسائر الضريبة غير المستخدمة، وائتمانات الضريبة غير المستخدمة، والفروقات المؤقتة  

. القابلة للخصم، إلى المدى الذي يكون فيه من المحتمل توفر أرباح مستقبلية خاضعة للضريبة يمكن مقابلها استخدام الفرق المؤقت

راجعة موجودات الضريبة المؤجلة في تاريخ كل تقارير مالية ويتم تخفيضها إلى الحد الذي لم يعد فيه من المحتمل تحقيق تتم م

 .المنفعة الضريبية ذات الصلة

 

 (VAT)ضريبة القيمة المضافة  

 :يتم إدراج المصاريف والموجودات بعد خصم مبلغ ضريبة القيمة المضافة، باستثناء 

 

تكون ضريبة القيمة المضافة التي يتم تكبدها عند شراء الموجودات أو الخدمات قابلة لالسترداد من السلطة ال عندما  •

الضريبية، في هذه الحالة، يتم إدراج ضريبة القيمة المضافة كجزء من تكلفة االستحواذ على األصل أو كجزء من بند 

 المصاريف، كما هو مناسب. 

 .والدائنة بمبلغ ضريبة القيمة المضافة المدرج إدراج الذمم المدينة عندما يتم •

 

يتم إدراج صافي مبلغ ضريبة القيمة المضافة القابل لالسترداد من السلطة الضريبية أو المستحق الدفع إليها كجزء من الذمم  

   .المرحلي الموحد المختصرالمدينة أو الدائنة في بيان المركز المالي 
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 الممتلكات واآلالت والمعدات  

 اإلدراج والقياس 

 .يتم إدراج بنود الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة، إن وجدت 

 

تتضمن تكلفة الموجودات التي يتم إنشاؤها ذاتياً . الموجوداتتتضمن التكلفة النفقات التي تعود بشكل مباشر إلى االستحواذ على  

تكلفة المواد والعمالة المباشرة وأية تكاليف أخرى تعود مباشرةً إلى إيصال األصل إلى حالة صالحة لالستخدام المقصود منه، 

قد تتضمن التكلفة كذلك تحويل أية  .االقتراض المرسملة وتكاليف وتكاليف تفكيك وإزالة البنود واستعادة الموقع الذي تقع عليه

النقدية المؤهلة للعمالت األجنبية لشراء الممتلكات واآلالت والمعدات، من الدخل  التحوط للتدفقاتأرباح أو خسائر على أنشطة 

تلك  تتم رسملة البرامج التي تم شراؤها والتي تعد جزءاً ال يتجزأ من وظائف المعدات ذات الصلة كجزء من. الشامل اآلخر

 .المعدات

 

( مكونات رئيسية)عندما يكون ألجزاء من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات أعمار إنتاجية مختلفة، فيتم احتسابها كبنود منفصلة   

 .للممتلكات واآلالت والمعدات

 

 التكاليف الالحقة 

القيمة الدفترية للبند إذا كان من المحتمل أن تتدفق يتم إدراج تكلفة استبدال جزء من بند الممتلكات واآلالت والمعدات ضمن  

يتم رسملة تكاليف . المنافع االقتصادية المستقبلية المتضمنة في ذلك الجزء إلى المجموعة ويمكن قياس تكلفتها بشكل موثوق

ت اليومية للممتلكات يتم إدراج تكاليف الخدما . إصالح السفن وتكاليف اإلرساء الجاف كعنصر منفصل عن الجرافات عند تكبدها 

 عند تكبدهاالمرحلي الموحد المختصر  واآلالت والمعدات في بيان األرباح والخسائر

 

 االستهالك 

على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لكل جزء الموحد يتم إدراج االستهالك في بيان األرباح والخسائر  

يتم استهالك تكاليف إصالح السفن واإلرساء الجاف على مدى الفترة الممتدة حتى اإلرساء . اتمن بند الممتلكات واآلالت والمعد

إن األعمار اإلنتاجية المقدرة للبنود األخرى للممتلكات واآلالت والمعدات للسنوات . الجاف التالي، والذي يبلغ عادة أربع سنوات

 :الحالية وسنوات المقارنة هي كما يلي

 

 سنوات  
  

 25 المباني والمرافق األساسية

 25 -5 الجرافات
 40 – 1 واآلالت وخطوط األنابيب والمركبات  سفن الدعمالبارجات و

 5 - 3 المعدات واألثاث المكتبي 

 

تغييرات في تتم مراجعة طرق االستهالك واألعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية في نهاية كل سنة مالية، مع احتساب تأثير أية  

 .التقديرات على أساس مستقبلي

 

يتم استهالك بنود الممتلكات واآلالت والمعدات من التاريخ الذي يتم تثبيتها فيه وتصبح جاهزة لالستخدام، أو فيما يتعلق  

 .بالموجودات التي يتم إنشاؤها داخلياً، من التاريخ الذي يكتمل فيه األصل ويصبح فيه جاهزاً لالستخدام
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  3

 

 ( تتمة)الممتلكات واآلالت والمعدات  

 أعمال رأسمالية قيد التنفيذ 

تقوم المجموعة برسملة كافة التكاليف المتعلقة بإنشاء الموجودات الثابتة الملموسة كأعمال رأسمالية قيد التنفيذ، وحتى تاريخ  

هذه التكاليف من األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ إلى فئة الموجودات المناسبة عند االنتهاء، ويتم يتم تحويل . االنتهاء من األصل

 .استهالكها على مدى عمرها االقتصادي اإلنتاجي المقّدر من تاريخ االنتهاء

 

 االستبعاد 

ن تنشأ منافع اقتصادية مستقبلية من يتم شطب بند من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات عند االستبعاد أو عندما ال يتوقع أ 

يتم تحديد أي ربح أو خسارة ناتجة عن استبعاد أو تقاعد بند الممتلكات واآلالت والمعدات كالفرق . االستخدام المستمر لألصل

ين، إن يتم إدراج متحصالت مطالبات التأم. بين متحصالت البيع والقيمة الدفترية لألصل ويتم إدراجها ضمن األرباح والخسائر

 .في األرباح والخسائر" اإليرادات األخرى"وجدت، مقابل البند المؤّمن من الممتلكات واآلالت والمعدات ضمن 

 

 انخفاض قيمة الموجودات غير المالية  

أصل. في تقوم المجموعة بإجراء تقييم في تاريخ كل تقارير مالية لتحديد فيما إذا كانت هناك أية مؤشرات على انخفاض قيمة  

حال وجود هذا المؤشر، أو عندما يكون هناك حاجة إلجراء اختبار سنوي لالنخفاض في قيمة الموجودات، تقوم المجموعة بتقدير 

 قيمة الموجودات القابلة لالسترداد. إّن قيمة الموجودات القابلة لالسترداد هي القيمة العادلة لألصل أو للوحدة المولدة للنقد، ناقصاً 

الستبعاد وقيمتها قيد االستخدام، أيهما أعلى. يتم تحديد القيمة القابلة لالسترداد لكل أصل على حدة، إال في حالة عدم توليد تكاليف ا

األصل لتدفقات نقدية مستقلة بدرجة كبيرة عن تلك المولدة من قبل موجودات أخرى أو مجموعة من الموجودات األخرى. عندما 

ل أو الوحدة المولدة للنقد قيمتها القابلة لالسترداد، يعتبر األصل منخفض القيمة، ويتم تخفيضه إلى تتجاوز القيمة الدفترية لألص

 قيمته القابلة لالسترداد.

 

عند تقييم القيمة قيد االستخدام، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم ما قبل  

عكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الوقتية للمال والمخاطر المتعلقة باألصل. عند تحديد القيمة العادلة ناقصاً الضريبة الذي ي

تكاليف البيع، تؤخذ في االعتبار معامالت السوق الحديثة. إذا لم يتم تحديد مثل هذه المعامالت، يتم استخدام نموذج تقييم مناسب.  

نخفاض في القيمة على موازنات مفصلة وعمليات حسابية متوقعة، والتي يتم إعدادها بشكل تعتمد المجموعة عند احتسابها لال

 منفصل لكل وحدة من الوحدات المولدة للنقد للمجموعة التي يتم تخصيص موجودات فردية لها. 

 

اك مؤشر على أن خسائر االنخفاض يتم إجراء تقييم للموجودات باستثناء الشهرة في تاريخ كل تقارير مالية لتحديد فيما إذا كان هن 

في القيمة المدرجة سابقاً لم تعد موجودة، أو انخفضت. في حال وجود مثل هذا المؤشر، تقوم المجموعة بتقدير المبلغ القابل 

دوث لالسترداد المتعلق بالموجودات أو الوحدات المولدة للنقد. يتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة المدرجة سابقاً فقط عند ح 

تغير في االفتراضات المستخدمة لتحديد القيمة القابلة لالسترداد منذ آخر إدراج لخسائر االنخفاض في القيمة. إن العكس محدود 

بحيث ال تتجاوز القيمة الدفترية لألصل قيمته القابلة لالسترداد أو القيمة الدفترية التي كان من الممكن تحديدها، صافي االستهالك، 

المرحلي يتم إدراج خسارة انخفاض في القيمة لألصل في السنوات السابقة. يتم إدراج العكس في بيان األرباح والخسائر  فيما لو لم  

 إال إذا تم إدراج األصل بمبلغ معاد تقييمه، وفي هذه الحالة، يتم معاملة العكس كزيادة ناتجة عن إعادة التقييم.الموحد المختصر 
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 بية الهامة )تتمة( ملخص السياسات المحاس 3

 

 ( تتمة)انخفاض قيمة الموجودات غير المالية   

يتم اختبار الشهرة لالنخفاض في القيمة سنوياً وعندما تشير الظروف إلى احتمالية انخفاض القيمة الدفترية. يتم تحديد االنخفاض  

في القيمة للشهرة من خالل تقييم القيمة القابلة لالسترداد لكل وحدة من الوحدات المولد للنقد )أو مجموعة من الوحدات المولدة  

بها الشهرة. عندما يكون المبلغ القابل لالسترداد للوحدة المولدة للنقد أقل من قيمتها الدفترية، يتم إدراج خسارة للنقد( التي تتعلق 

 االنخفاض في القيمة. ال يمكن عكس خسائر االنخفاض في القيمة المتعلقة بالشهرة في فترات مستقبلية. 

 

 المخزون  

. الغيار القابلة لالستهالك ويتم قياسه بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقيق، أيهما أقليتكون المخزون من المستودعات وقطع  

تعتمد تكاليف المخزون على طريقة المتوسط المرجح، وتشمل النفقات المتكبدة لالستحواذ على المخزون والتكاليف األخرى 

 .المتكبدة إليصاله إلى موقعه وحالته الحالية

 

 .القابلة للتحقيق هو سعر البيع المقدر ضمن سياق األعمال االعتيادية، ناقصاً مصاريف البيع إن صافي القيمة 

 

 .يتم تكوين مخصص للمخزون بطيء الحركة والمتقادم بناًء على االستخدام المتوقع حسب تقييم اإلدارة 

 

 عقود اإليجار  

إن العقد هو أو يحتوي على عقد . بتقييم ما إذا كان العقد عبارة عن أو يحتوي على عقد إيجار المجموعةعند بدء العقد، تقوم  

 .إيجار، إذا كان العقد ينقل الحق في السيطرة على استخدام أصل محدد لفترة من الزمن مقابل مبلغ اعتبار

 

ب كل مكون إيجاري ضمن العقد كعقد إيجار بشكل باحتسا  المجموعةبالنسبة للعقد الذي يعتبر، أو يحتوي على عقد إيجار، تقوم  

 .منفصل عن المكونات غير اإليجارية في العقد

 

 : مدة عقد اإليجار على أنها الفترة غير القابلة لإللغاء لعقد اإليجار، مع كل من المجموعةتحدد  

 

 معقول من ممارسة هذا الخيار؛ والفترات التي يغطيها خيار تمديد عقد اإليجار إذا كان المستأجر على يقين  (أ

 .الفترات التي يغطيها خيار إنهاء عقد اإليجار إذا كان المستأجر على يقين معقول من عدم ممارسة هذا الخيار ( ب

 

عند تقدير ما إذا كان المستأجر على يقين معقول من ممارسة خيار تمديد عقد اإليجار، أو عدم ممارسة خيار إنهاء عقد اإليجار،  

في االعتبار كافة الحقائق والظروف ذات الصلة التي تخلق حافزاً اقتصادياً للمستأجر لممارسة خيار تمديد عقد  المجموعةتأخذ 

بتعديل مدة عقد اإليجار إذا كان هناك تغيير في الفترة غير  المجموعةتقوم . خيار إنهاء عقد اإليجاراإليجار، أو عدم ممارسة 

 .القابلة لإللغاء لعقد اإليجار

 

 كمؤجر المجموعة 

بموجبها إلى حٍد كبير بتحويل كافة مخاطر ومنافع ملكية األصل كعقود إيجار  المجموعةيتم تصنيف عقود اإليجار التي ال تقوم  

يتم إضافة التكاليف األولية المباشرة المتكبدة في التفاوض على عقد إيجار تشغيلي إلى القيمة الدفترية لألصل المؤجر . تشغيلية

إدراج اإليجارات الطارئة كإيرادات في الفترة التي يتم يتم . ويتم إدراجها على مدى فترة عقد اإليجار بنفس األساس كدخل إيجار

 .فيها تحصيلها 
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  3

 

 عقود اإليجار )تتمة(  

 كمستأجر المجموعة 

 المجموعةبالنسبة للعقد الذي يحتوي على مكون إيجاري وعلى واحد أو أكثر من المكونات اإليجارية أو غير اإليجارية، تخصص   

على أساس السعر النسبي المستقل للمكون اإليجاري ومجموع السعر المستقل للمكونات   يمبلغ االعتبار في العقد لكل مكون إيجار

 .غير اإليجارية

 

يتم تحديد السعر النسبي المستقل للمكونات اإليجارية وغير اإليجارية على أساس السعر الذي سيفرضه المؤجر، أو مورد مشابه،   

إذا كان السعر المستقل القابل للمالحظة غير متاحاً بسهولة، تقوم  .  ل منفصلمقابل هذا المكون، أو مكون مماثل، بشك  الشركةعلى  

 .بتقدير السعر المستقل، والزيادة من استخدام المعلومات القابلة للمالحظة المجموعة

 

د، أو عدم من أجل تحديد مدة عقد اإليجار، تقوم الشركة بإعادة تقييم ما إذا كان من المؤكد بشكل معقول ممارسة خيار التمدي

 :ممارسة خيار اإلنهاء، عند وقوع أي حدث هام أو تغيير جوهري في الظروف التي

 

 ؛ والمجموعةتقع تحت سيطرة  (أ

على يقين معقول من ممارسة خيار لم يتم إدراجه مسبقاً أثناء تحديد مدة عقد اإليجار، أو  المجموعةتؤثر على ما إذا كانت  ( ب

 .عدم ممارسة خيار مدرج مسبقاً أثناء تحديد مدة عقد اإليجار

 

 بإدراج أصل حق االستخدام والتزام عقد اإليجار المصنف بشكل منفصل في بيان المركز المالي المجموعةفي تاريخ البدء، تقوم  

 .المرحلي الموحد المختصر

 

 موجودات حق االستخدام 

تقوم المجموعة بإدراج موجودات حق االستخدام في تاريخ بدء عقد اإليجار )أي، التاريخ الذي يصبح فيه األصل الضمني متاحاً  

لالستخدام(. يتم قياس موجودات حق االستخدام بالتكلفة، ناقصاً أية خسائر استهالك وانخفاض في القيمة متراكمة، ويتم تعديلها 

لوبات عقود اإليجار. تتضمن تكلفة موجودات حق االستخدام مبلغ مطلوبات عقود اإليجار المدرج، ألية عملية إعادة قياس لمط

والتكاليف المباشرة المبدئية المتكبدة، ومدفوعات اإليجار التي تمت في أو قبل تاريخ بدء العقد، ناقصاً أية حوافز إيجار مستلمة. 

صول على ملكية األصل المؤجر في نهاية مدة عقد اإليجار، يتم استهالك ما لم تكن المجموعة إلى حٍد كبير على يقين من الح

إذا موجودات حق االستخدام المدرجة على أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لها وفترة اإليجار، أيهما أقصر. 

األصل تشير إلى أن المجموعة تتوقع ممارسة خيار كان عقد اإليجار ينقل ملكية األصل الضمني أو إذا كانت تكلفة حق استخدام 

الشراء، يتم استهالك أصل حق االستخدام ذو الصلة على مدى العمر اإلنتاجي لألصل الضمني. يبدأ االستهالك في تاريخ بدء 

قيمته أم ال  لتحديد ما إذا كان أصل حق االستخدام قد انخفضت 36عقد اإليجار. تطبق المجموعة معيار المحاسبة الدولي رقم 

 وتقوم باحتساب خسارة االنخفاض في القيمة المحددة كما هو موضح في سياسة "االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية".
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  3

 

 ( تتمة) عقود اإليجار  

 مطلوبات عقود اإليجار 

في تاريخ بدء عقد اإليجار، تقوم المجموعة بإدراج مطلوبات عقود اإليجار المقاسة بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي يتوجب  

( ناقصاً جوهرياً دفعها على مدى فترة عقد اإليجار. تتضمن مدفوعات اإليجار المدفوعات الثابتة )بما في ذلك المدفوعات الثابتة 

ينة ومدفوعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل، والمبالغ المتوقع دفعها بموجب ضمانات أية حوافز إيجار مد

القيمة المتبقية. تتضمن مدفوعات اإليجار كذلك سعر ممارسة خيار الشراء والذي من المؤكد أن تمارسه المجموعة ومدفوعات 

تُظهر أن المجموعة تمارس خيار اإلنهاء. يتم إدراج مدفوعات اإليجار  غرامات إنهاء عقد اإليجار، إذا كانت مدة عقد اإليجار

 المتغيرة التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل كمصاريف في الفترة التي يقع فيها الحدث أو الظرف الذي يؤدي إلى الدفع.

 

في تاريخ بدء اإليجار إذا كان معدل   عند احتساب القيمة الحالية لمدفوعات اإليجار، تستخدم المجموعة معدل االقتراض اإلضافي 

الفائدة الضمني في عقد اإليجار غير قابل للتحديد بسهولة. بعد تاريخ بدء عقد اإليجار، يتم زيادة مبلغ مطلوبات عقود اإليجار 

ية لمطلوبات عقود لتعكس تراكم الفائدة ويتم تخفيض مدفوعات اإليجار المقدمة. وباإلضافة إلى ذلك، يتم إعادة قياس القيمة الدفتر

اإليجار إذا كان هناك تعديل أو تغيير في مدة اإليجار أو تغيير في مدفوعات اإليجار الثابتة جوهرياً أو تغيير في التقييم لشراء 

 األصل الضمني.

 

 عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار ذات الموجودات منخفضة القيمة 

د اإليجار قصيرة األجل على عقود إيجارها قصيرة األجل المتعلقة بالممتلكات والمعدات تطبق المجموعة اإلعفاء من إدراج عقو 

شهر أو أقل من تاريخ بدء العقد وال تحتوي على خيار شراء(. كما تقوم كذلك  12)أي عقود اإليجار التي لها مدة إيجار تبلغ 

مة على عقود إيجار المعدات المكتبية التي تعتبر منخفضة بتطبيق اإلعفاء من إدراج عقود اإليجار ذات الموجودات منخفضة القي

القيمة. يتم إدراج مدفوعات اإليجار على عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار ذات الموجودات منخفضة القيمة كمصاريف 

 على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.

 

 األدوات المالية  

 .الموجودات والمطلوبات المالية عندما تصبح شركة في المجموعة طرفاً في األحكام التعاقدية لألدواتيتم إدراج  

 

 الموجودات المالية  

 اإلدراج المبدئي والقياس 

الدخل الشامل يتم تصنيف الموجودات المالية، عند اإلدراج المبدئي، كمقاسة الحقاً بالتكلفة المطفأة، أو بالقيمة العادلة من خالل  

 .اآلخر أو بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر

 

يعتمد تصنيف الموجودات المالية عند اإلدراج المبدئي على خصائص التدفقات النقدية التعاقدية لألصل المالي ونموذج أعمال  

عادلة زائداً تكاليف المعاملة، في حالة تقوم المجموعة مبدئياً بقياس أصل مالي بقيمته ال. المجموعة إلدارة هذه الموجودات

  .الموجودات المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر

 

لكي يتم تصنيف أصل مالي وقياسه بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، يجب أن يولّد تدفقات نقدية  

 على المبلغ األساسي القائم. يُشار إلى هذا التقييم باسم اختبار "دفعات للمبلغ األساسي والفائدةرد مجوالتي تكون عبارة عن "

يشير نموذج أعمال المجموعة إلدارة الموجودات المالية إلى ويتم إجراؤه على مستوى األداة. دفعات المبلغ األساسي والفائدة 

يحدد نموذج العمل ما إذا كانت التدفقات النقدية ستنتج عن تحصيل . دفقات النقديةكيفية إدارة موجوداتها المالية من أجل توليد الت

 .التدفقات النقدية التعاقدية أو بيع الموجودات المالية أو كليهما 
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  3

 

 ( تتمة)  األدوات المالية 

 ( تتمة)  الموجودات المالية 

 القياس الالحق 

 :ألغراض القياس الالحق، يتم تصنيف الموجودات المالية ضمن أربع فئات 

 

 (أدوات الدين والنقد وما يعادله والذمم التجارية المدينة)الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة  (أ

 (أدوات الدين)كمة  مع إعادة تدوير األرباح والخسائر المترال الدخل الشامل اآلخر  الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خال ( ب

دون إعادة تدوير األرباح والخسائر المتراكمة عند الدخل الشامل اآلخر   الموجودات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل (ج

 (أدوات حقوق الملكية)االستبعاد 

 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر (د

 

 :التالية لدى المجموعة الموجودات المالية 

 

 النقد وما يعادله 

يتم تصنيف النقد وما يعادله والذي يتضمن النقد في الصندوق، والنقد لدى البنوك، والسحب على المكشوف من البنوك والودائع  

 .المطفأةالمحتفظ بها عند الطلب لدى البنوك والتي لها استحقاقات أصلية لثالثة أشهر أو أقل، كموجودات مالية بالتكلفة 

 

 )الذمم التجارية المدينة والنقد واألرصدة البنكية والمبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة( الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة 

 تقوم المجموعة بقياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة، إذا تم استيفاء المعيارين التاليين: 

 

محتفظاً به ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات المالية لغرض تحصيل التدفقات إذا كان األصل المالي  (أ

 النقدية التعاقدية؛ و

إذا كان ينشأ عن البنود التعاقدية لألصل المالي في تواريخ محددة تدفقات نقدية والتي تعتبر مجرد دفعات للمبالغ األساسية   ( ب

 والفائدة على المبلغ األساسي القائم.

 

يتم إدراج األرباح .  يتم الحقاً قياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية وتخضع لالنخفاض في القيمة 

 .والخسائر في ضمن األرباح والخسائر عند استبعاد األصل أو تعديله أو انخفاض قيمته

 

المحتفظ بها لدى البنوك ذات استحقاقات أصلية لثالثة أشهر أو أقل، صافي  يتضمن النقد وما يعادله النقد في الصندوق والودائع 

 أرصدة السحب على المكشوف من البنوك.
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  3

 

 ( تتمة)  األدوات المالية 

 ( تتمة)  الموجودات المالية 

 والخسائرالموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح  

تتضمن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر الموجودات المالية المحتفظ بها للمتاجرة، أو الموجودات  

المالية المصنفة عند اإلدراج المبدئي بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر، أو الموجودات المالية التي سيتم إلزامياً قياسها 

يتم تصنيف الموجودات المالية كمحتفظ بها للمتاجرة إذا تم االستحواذ عليها لغرض البيع أو إعادة الشراء في . قيمة العادلةبال

 .المدى القريب

 

بالقيمة المرحلي الموحد المختصر  في بيان المركز المالي    األرباح والخسائريتم إدراج الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل   

 .المرحلي الموحد المختصر العادلة مع إدراج صافي التغيرات في القيمة العادلة في بيان األرباح والخسائر

 

تتضمن هذه الفئة االستثمارات في األسهم المتداولة التي لم تختار المجموعة بشكل غير قابل لإللغاء تصنيفها بالقيمة العادلة من  

يتم كذلك إدراج توزيعات األرباح على االستثمارات في األسهم المدرجة كإيرادات أخرى في بيان  .الدخل الشامل اآلخرخالل 

 .عندما ينشأ الحق في إجراء الدفعاتالمرحلي الموحد المختصر األرباح والخسائر 

 

 انخفاض قيمة الموجودات المالية 

لخسائر االئتمان المتوقعة على الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة وذمم عقود تقوم المجموعة بإدراج مخصصات خسارة  

ال يتم إدراج خسائر انخفاض في . اإليجار المدينة والذمم التجارية المدينة باإلضافة إلى التزامات القروض وعقود الضمان المالي

غ خسائر االئتمان المتوقعة في نهاية كل فترة تقارير مالية لتعكس يتم تحديث مبل. القيمة لالستثمارات في أدوات حقوق الملكية

 . التغيرات في مخاطر االئتمان منذ اإلدراج المبدئي لألداة المالية المعنية

 

وموجودات   للذمم التجارية المدينة تقوم المجموعة على الدوام بإدراج خسارة االئتمان المتوقعة على مدى العمر المتوقع لألداة 

يتم تقدير خسائر االئتمان المتوقعة على هذه الموجودات المالية . ، وذلك باستخدام النهج المبسطود والمحتجزات المدينةالعق

باستخدام مصفوفة المخصصات بناًء على تجربة المجموعة السابقة في خسارة االئتمان المعدلة وفقاً لعوامل خاصة بالمدينين 

كل من التوجه الحالي والمتوقع للظروف في تاريخ التقارير المالية، بما في ذلك القيمة الزمنية والظروف االقتصادية العامة وتقييم  

 . للمال، كما هو مناسب

 

بالنسبة لكافة األدوات المالية األخرى، تقوم المجموعة بإدراج خسارة االئتمان المتوقعة على مدى العمر المتوقع لألداة عندما  

إذا، من ناحية أخرى، لم ترتفع مخاطر االئتمان على األداة .  جوهري في مخاطر االئتمان منذ اإلدراج المبدئييكون هناك ارتفاع  

المالية بشكل جوهري منذ اإلدراج المبدئي، تقوم المجموعة بقياس مخصص الخسارة لتلك األداة المالية بمبلغ يساوي خسارة 

يجب إدراج خسارة االئتمان المتوقعة على مدى العمر المتوقع لألداة على االرتفاعات يعتمد تقييم ما إذا كان    .شهر  12االئتمان لمدة  

الجوهرية في احتمالية أو مخاطر حدوث تعثر منذ اإلدراج المبدئي بدالً من إثبات أن األصل المالي قد انخفضت قيمته االئتمانية 

 .في نهاية فترة التقارير المالية أو ما إذا وقع حدث تعثر فعلي
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  3

 

 ( تتمة)  األدوات المالية 

   (تتمة)  الموجودات المالية 

 ( تتمة) انخفاض قيمة الموجودات المالية 

 االرتفاع الجوهري في مخاطر االئتمان (1 

اإلدراج المبدئي، تقوم المجموعة بمقارنة عند تقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان على أداة مالية قد ارتفعت بشكل جوهري منذ  

مخاطر التعثر عن السداد التي تحدث على األداة المالية كما في نهاية فترة التقارير المالية مع مخاطر حدوث التعثر على األداة 

لكمية والنوعية المعقولة عند إجراء هذا التقييم، تأخذ المجموعة في االعتبار المعلومات ا. المالية كما في تاريخ اإلدراج المبدئي

بغض النظر عن نتيجة التقييم .  والقابلة للدعم، بما في ذلك الخبرة التاريخية والمعلومات المستقبلية المتاحة دون تكلفة أو جهد يذكر

وز أعاله، تفترض المجموعة أن مخاطر االئتمان على األصل المالي قد ارتفعت بشكل جوهري منذ اإلدراج المبدئي عندما تتجا 

 .يوماً، ما لم يكن لدى المجموعة معلومات معقولة وقابلة للدعم تثبت خالف ذلك 30المدفوعات التعاقدية 

 

على الرغم مما تقدم، تفترض المجموعة أن مخاطر االئتمان على األداة المالية لم ترتفع جوهرياً منذ اإلدراج المبدئي إذا تم تحديد  

يتم تحديد أن األداة المالية ذات مخاطر ائتمانية منخفضة . ائتمان منخفضة في تاريخ التقارير الماليةأن األداة المالية ذات مخاطر 

لدى المقترض قدرة قوية على الوفاء بالتزاماته المتعلقة ( ب)لدى األداة المالية مخاطر منخفضة للتعثر في السداد، ( 1)إذا كان 

قد تؤدي التغيرات السلبية في الظروف االقتصادية وظروف األعمال على ( 3)ب؛ و بالتدفقات النقدية التعاقدية في المدى القري

. المدى الطويل، ولكنها لن تساهم بالضرورة، بالتقليل من قدرة المقترض على الوفاء بالتزاماته المتعلقة بالتدفقات النقدية التعاقدية

ضة عندما يكون لديها تصنيف ائتماني داخلي أو خارجي بـ تعتبر المجموعة أنه لدى الموجودات المالية مخاطر ائتمان منخف

 .وفقًا للتعريف المتعارف عليه عالمياً " درجة استثمار"

 

تراقب المجموعة بانتظام مدى فاعلية المعايير المستخدمة لتحديد ما إذا كان هناك ارتفاع جوهري في مخاطر االئتمان وتقوم  

معايير قادرة على تحديد االرتفاع الجوهري في مخاطر االئتمان قبل أن يصبح المبلغ بمراجعته كما هو مناسب للتأكد من أن ال

  .قاً مستح 

 

 تعريف التعثر عن السداد( 2 

تستخدم المجموعة نماذج إحصائية لتحليل البيانات التي تم جمعها وإنشاء تقديرات الحتمالية التعثر عن السداد للتعرضات بمرور 

التحليل تحديد أية تغيرات في معدالت التعثر عن السداد والتغيرات في عوامل االقتصاد الكلي الرئيسية عبر يتضمن هذا . الوقت

 .مختلف المناطق الجغرافية للمجموعة

 

 الموجودات المالية المنخفضة القيمة االئتمانية( 3 

ضار على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة  األصل المالي منخفض القيمة االئتمانية عند وقوع حدث أو أكثر ذو تأثيريعتبر  

 حول األحداث التالية:الملحوظة لألصل المالي. تتضمن األدلة على االنخفاض في القيمة االئتمانية البيانات 

 

 صعوبة مالية كبيرة بالنسبة للمقترض أو المصدر؛ •

 خرق للعقد مثل تعثر أو تأخر في السداد؛ •

المقترض، تنازاًل يواجهها  أن يمنح مقرض )مقرضون( المقترض، ألسباب اقتصادية أو تعاقدية تتعلق بالصعوبة المالية التي   •

 )تنازالت( للمقترض )للمقترضين( لم يكن ليمنحه المقرض )المقرضون( في ظروف أخرى؛

 أخرى؛ أوأصبح من المحتمل أن يدخل المقترض في حالة إفالس أو إعادة تنظيم مالي  •

 اختفاء السوق النشط لألصل المالي نتيجة للصعوبات المالية. •
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  3

 

 ( تتمة)  األدوات المالية 

 ( تتمة)  الموجودات المالية 

 ( تتمة) انخفاض قيمة الموجودات المالية 

 ( سياسة الشطب 4 

تقوم المجموعة بشطب أصل مالي عندما تكون هناك معلومات تشير إلى أن الطرف المقابل يعاني من صعوبات مالية شديدة وال  

 .توجد احتمالية واقعية لالسترداد

 

 قياس وإدراج خسائر االئتمان المتوقعة( 5 

السداد، والخسارة الناتجة عن التعثر )أي حجم الخسارة في إن قياس خسائر االئتمان المتوقعة هو محصلة الحتمالية التعثر عن 

حالة وجود تعثر( والتعرض عند التعثر. يعتمد تقييم احتمالية التعثر عن السداد والخسارة الناتجة عن التعثر على بيانات تاريخية 

بة للموجودات المالية، يتم تمثيل تم ضبطها بواسطة معلومات مستقبلية ما هو موضح أعاله. بالنسبة للتعرض عند التعثر بالنس

بالنسبة لعقود الضمان المالي، يتضمن التعرض المبلغ  .ذلك بالقيمة الدفترية اإلجمالية للموجودات في تاريخ التقارير المالية

المحدد بناًء  المسحوب كما في تاريخ التقارير المالية، إلى جانب أية مبالغ إضافية يتوقع سحبها في المستقبل بحلول تاريخ التعثر

 على التوجه التاريخي.

 

اً بالنسبة للموجودات المالية، يتم تقدير خسارة االئتمان المتوقعة كالفرق بين كافة التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة للمجموعة وفق

 ي األصلي.للعقد وكافة التدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة الحصول عليها، والمخصومة بمعدل الفائدة الفعل

 

خسارة االئتمان المتوقعة على مدى العمر المتوقع لألداة على أساس جماعي لتلبية الحاالت التي قد ال تتوفر فيها  عندما يتم قياس 

أدلة على حدوث ارتفاعات جوهرية في مخاطر االئتمان على مستوى األداة الفردية، يتم تجميع األدوات المالية على أساس ما 

 :يلي

 

أي يتم تقييم كل من الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى، وذمم عقود اإليجار التمويلية )طبيعة األدوات المالية  •

 ؛(المدينة والمبالغ المستحقة من العمالء كمجموعة منفصلة

 حاالت التأخر عن السداد؛ •

 طبيعة وحجم وصناعة المدينين؛ و •

 .د توفرها التصنيفات االئتمانية الخارجية عن •

 

تتم مراجعة المجموعات بشكل منتظم من قبل اإلدارة لضمان أن تستمر مكونات كل مجموعة في مشاركة خصائص مخاطر  

 .االئتمان المماثلة

 

لكافة األدوات المرحلي الموحد المختصر تقوم المجموعة بإدراج ربح أو خسارة االنخفاض في القيمة في بيان األرباح والخسائر  

 .مع التعديل المقابل لقيمها الدفترية من خالل حساب مخصص الخسارة المالية
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  3

 

 ( تتمة)  األدوات المالية 

 ( تتمة)  الموجودات المالية 

 االستبعاد 

األصل؛ أو عندما تقوم بتحويل األصل تستبعد المجموعة األصل المالي فقط عندما تنتهي الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من  

إذا لم تقم المجموعة بتحويل أو االحتفاظ بكافة مخاطر ومنافع الملكية .  المالي وكافة مخاطر ومنافع ملكية األصل إلى شركة أخرى

به للمبالغ واستمرت في السيطرة على األصل المحول، تقوم المجموعة بإدراج حصتها المحتفظ بها في األصل وااللتزام المرتبط  

إذا احتفظت المجموعة بكافة مخاطر ومنافع ملكية األصل المالي المحول، فإن المجموعة تواصل إدراج . التي قد تضطر لدفعها 

وكذلك إدراج االقتراض المضمون مقابل المتحصالت المستلمة. عند استبعاد األصل المالي المقاس بالتكلفة المطفأة،   األصل المالي

 .بين القيمة الدفترية لألصل وإجمالي االعتبار المستلم والمدين في األرباح والخسائر يتم إدراج الفرق

 

 المطلوبات المالية  

ويتم قياسها مبدئياً بالقيمة العادلة، بعد خصم تكاليف "  مطلوبات مالية"يتم تصنيف الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى كـ   

الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية، مع إدراج مصاريف الفائدة على أساس العائد الفعلي، المعاملة، ويتم قياسها 

 .إال فيما يتعلق بالمطلوبات قصيرة األجل عندما يكون إدراج الفائدة غير جوهرياً 

 

وتخصيص مصاريف الفائدة على مدى الفترة ذات إن طريقة الفائدة الفعلية هي طريقة الحتساب التكلفة المطفأة اللتزام مالي  

إن معدل الفائدة الفعلي هو المعدل الذي يقوم فعلياً بخصم المدفوعات النقدية المستقبلية المقدرة خالل العمر المتوقع لاللتزام .  الصلة

 .المالي، أو كما هو مناسب، فترة أقصر

 

 استبعاد المطلوبات المالية 

 .باستبعاد المطلوبات المالية عندما، وفقط عندما، يتم استيفاء التزامات المجموعة أو إلغاؤها أو انتهاء صالحيتها تقوم المجموعة  

 يتم إدراج الفرق بين القيمة الدفترية للمطلوبات المالية المستبعدة واالعتبار المدفوع والدائن في األرباح والخسائر.

 

 مقاصة األدوات المالية 

إذا المرحلي الموحد المختصر  وجودات المالية والمطلوبات المالية ويتم إدراج صافي المبلغ في بيان المركز المالي  يتم مقاصة الم 

كان هناك حالياً حق قانوني واجب النفاذ لمقاصة المبالغ المدرجة وكانت هناك نية للتسوية على أساس الصافي، وتحقيق الموجودات 

 .وتسوية المطلوبات في وقٍت واحد

 

 عقود الضمان المالي  

إن عقود الضمان المالي التي تصدرها المجموعة هي تلك العقود التي تتطلب سداد مدفوعات لتعويض حامل العقد عن الخسارة  

يتم إدراج عقود الضمان المالي مبدئياً . التي تكبدها بسبب فشل مدين معين في السداد عند استحقاقه وفقاً لشروط أداة الدين

في وقت الحق، يتم قياس . القيمة العادلة، ويتم تعديلها لتكاليف المعامالت العائدة بشكل مباشر إلى إصدار الضمانكمطلوبات ب

 .مااللتزام بأعلى تقدير للمصاريف المطلوبة لتسوية االلتزام الحالي في تاريخ التقارير المالية والمبلغ المدرج ناقصاً اإلطفاء المتراك
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( ملخص  3

 

 األدوات المالية المشتقة 

 معدالتالفائدة ومخاطر  معدالتتدخل المجموعة في مجموعة متنوعة من األدوات المالية المشتقة إلدارة تعرضها لمخاطر 

 .الفائدة دل معدالتوعقود تبا الخيارات عقود ، بما في ذلك عقود صرف العمالت األجنبية اآلجلة وصرف العمالت األجنبية

 

بقيمتها العادلة في تاريخ كل  اً قياسها الحق وتتم إعادةبالقيمة العادلة في تاريخ إبرام عقد المشتقات  إدراج المشتقات مبدئياً يتم 

وما لم  على الفور ما لم يتم تخصيص األداة المشتقة ضمن األرباح والخسائرأو الخسائر الناتجة  إدراج األرباحيتم . تقارير مالية

 .على طبيعة عالقة التحوط اإلدراج ضمن األرباح والخسائركأداة تحوط، وفي هذه الحالة يعتمد توقيت  تكن فعّالة

 

. ذات القيمة العادلة السالبة كمطلوبات مالية  إدراج المشتقاتذات القيمة العادلة الموجبة كأصل مالي بينما يتم    إدراج المشتقاتيتم  

. ما لم يكن لدى المجموعة حق قانوني ونية للمقاصةالمرحلية الموحدة المختصرة  ال يتم إجراء مقاصة للمشتقات في البيانات المالية  

شهر وال  12يتم عرض المشتقات كأصل غير متداول أو التزام غير متداول إذا كان تاريخ االستحقاق المتبقي لألداة أكثر من 

 .  متداولة أو مطلوبات متداولة كموجوداتيتم عرض المشتقات األخرى . شهر 12خالل  ا هأو تسويت ا يُتوقع تحقيقه

 

 محاسبة التحوط

تصنف المجموعة بعض المشتقات كأدوات تحوط فيما يتعلق بمخاطر العمالت األجنبية ومخاطر معدالت الفائدة ضمن تحوطات 

 .على االلتزامات المؤكدة كتحوطات للتدفقات النقدية صرف العمالت األجنبيةيتم المحاسبة عن تحوطات مخاطر . القيمة العادلة

 

في بداية عالقة التحوط، تقوم المجموعة بتوثيق العالقة بين أداة التحوط والبند المتحوط له، إلى جانب أهداف إدارة المخاطر 

مستمر، توثق المجموعة ما  ، عند بداية التحوط وعلى أساٍس باإلضافة إلى ذلك. التحوط المختلفةواستراتيجيتها إلجراء معامالت 

مخاطر التحوط،  المتحوط له العائد إلىالتغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية للبند  مقاصةإذا كانت أداة التحوط فعالة في 

 :التحوط التالية فاعلية متطلبات كافةعالقات التحوط  تستوفيوذلك عندما 

 

 .وأداة التحوط المتحوط لهوجود عالقة اقتصادية بين البند  •

 و ؛تأثير مخاطر االئتمان على التغيرات في القيمة التي تنتج عن تلك العالقة االقتصاديةال يسيطر  •

عة فعلياً بالتحوط له وكمية أداة المتحوط له الذي تقوم المجمونسبة التحوط لعالقة التحوط هي نفسها الناتجة عن كمية البند  •

 .التحوط التي تستخدمها المجموعة بالفعل للتحوط لتلك الكمية من بند المتحوط له

 

هدف إدارة المخاطر لعالقة التحوط   ظلالتحوط المتعلقة بنسبة التحوط ولكن    استيفاء متطلبات فاعليةإذا توقفت عالقة التحوط عن  

  يستوفيبحيث ( التحوط موازنةأي إعادة )جموعة بتعديل نسبة التحوط الخاصة بعالقة التحوط تقوم المعندها المحددة كما هو، 

 .أخرى ل مرةً معايير التأهّ 

 

عالقات التحوط   لكافةكأداة تحوط  (  أي بما في ذلك العناصر اآلجلة)المجموعة التغيير الكامل في القيمة العادلة للعقد اآلجل    تصنف

 .التي تنطوي على عقود آجلة

 

بعض أو كل الخسارة المتراكمة في تكلفة احتياطي التحوط في  ه لن يتم استرداد، إذا كانت المجموعة تتوقع أنباإلضافة إلى ذلك

 .إلى األرباح والخسائريتم إعادة تصنيف هذا المبلغ على الفور  عندها  المستقبل،
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 حاسبية الهامة )تتمة( ملخص السياسات الم 3

 

 ( تتمة) األدوات المالية المشتقة 

 ةالنقدي اتتحوطات التدفق

ال للتغيرات في القيمة العادلة للمشتقات وأدوات التحوط المؤهلة األخرى المصنفة والمؤهلة كتحوط للتدفقات الفعّ   إدراج الجزءيتم  

لتدفقات النقدية، والتي تقتصر على التغير التراكمي في لتحوط الاحتياطي  ضمنالنقدية في الدخل الشامل اآلخر ويتم تجميعها 

ضمن األرباح   المتعلقة بالجزء غير الفعال مباشرةً   إدراج األرباح أو الخسائريتم  .  بداية التحوط  ذمن  للبند المتحوط لهالقيمة العادلة  

 .والخسائر

 

في الفترات   األرباح والخسائرفي الدخل الشامل اآلخر والمتراكمة في حقوق الملكية إلى    المدرجة سابقاً المبالغ  تتم إعادة تصنيف  

ومع ذلك، عندما ينتج عن المعاملة .  المدرج  البند المتحوط له  ضمن نفسو،  األرباح والخسائرى  عل  المتحوط لهالتي يؤثر فيها البند  

في الدخل الشامل  المدرجة سابقاً األرباح والخسائر  يتم حذفغير مالي أو التزام غير مالي،  إدراج أصلالمتوقعة المتحوط لها 

لتكلفة األصل غير المالي أو االلتزام  ضمن القياس المبدئيإدراجها يتم اآلخر والمتراكمة في حقوق الملكية من حقوق الملكية و

 .ال يؤثر التحويل على الدخل الشامل اآلخر. غير المالي

 

، إذا كانت المجموعة تتوقع عدم استرداد بعض أو كل الخسائر المتراكمة في احتياطي التحوط للتدفقات النقدية باإلضافة إلى ذلك

 .األرباح والخسائرإعادة تصنيف هذا المبلغ على الفور إلى  تتمعندها سوف في المستقبل، 

 

بعد إعادة ) استيفاء معايير التأهلعن ( أو جزء منها )تتوقف المجموعة عن محاسبة التحوط فقط عندما تتوقف عالقة التحوط 

يتم . أداة التحوط أو يتم بيعها أو إنهاؤها أو ممارستها صالحية يتضمن ذلك الحاالت التي تنتهي فيها (. ، إن وجدتالموازنة

تدفقات للتحوط  الفي الدخل الشامل اآلخر والمتراكمة في احتياطي    مدرجة  تظل أية أرباح أو خسائر.  احتساب التوقف بأثر مستقبلي

عندما ال . عند حدوث المعاملة المتوقعة الخسائرواألرباح ادة تصنيفها إلى حقوق الملكية ويتم إع ضمنالنقدية في ذلك الوقت 

المتراكمة في احتياطي تحوط التدفقات النقدية  األرباح أو الخسائريكون من المتوقع حدوث معاملة متوقعة، يتم إعادة تصنيف 

 .األرباح والخسائرعلى الفور إلى 

 

 الموظفين  مكافآت 

لخدمات المقدمة من قبل ا مقابل السفرات المقدرة الستحقاق الموظفين لإلجازة السنوية وتذكرة لاللتزام مخصصيتم تكوين 

 .تقارير ماليةالموظفين المؤهلين حتى نهاية كل فترة 

 

لسياسة المجموعة، والتي تساوي على األقل  اً نهاية الخدمة المستحقة للموظفين وفق لكامل مبلغ مكافآتتكوين مخصص  كذلكيتم 

يتم اإلفصاح عن . تقارير ماليةلقانون العمل اإلماراتي، عن فترة خدمتهم حتى نهاية كل فترة  اً المستحقة الدفع وفق المكافآت

بمكافآت نهاية االستحقاق المتعلق باإلجازة السنوية وتذاكر السفر كالتزام متداول، بينما يتم اإلفصاح عن المخصص المتعلق 

 .غير متداول كالتزامالخدمة 

 

العامة للمعاشات والتأمينات االجتماعية   الهيئةإلى  العربية المتحدة  التقاعد للموظفين من مواطني دولة اإلمارات    مساهماتيتم دفع  

مكافآت قانون  ذين يشملهموال المكافآتمعاشات التقاعد في أبوظبي وصناديق صناديق ل اً في دولة اإلمارات العربية المتحدة وفق

بيان األداء المالي خالل  إلىيتم تحميل هذه المساهمات . للمعاشات والتأمينات االجتماعية 2/2000ترك الخدمة رقم والتقاعد 

 .فترة خدمة الموظفين
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  3

 

 توزيعات األرباح  

كالتزام في الفترة التي يتم فيها اعتماد توزيعات األرباح من قبل مساهمي الشركة ويتم إدراجها يتم إدراج توزيعات األرباح  

 .كتوزيعات ضمن حقوق الملكية

 

 المخصصات  

يتم إدراج المخصصات إذا كان على المجموعة، نتيجة ألحداث سابقة، التزام قانوني أو استنتاجي حالي يمكن تقديره بشكل  

عندما يكون تأثير القيمة الزمنية للمال . المحتمل أن تكون هناك حاجة لتدفق المنافع االقتصادية لتسوية االلتزامموثوق، ومن 

جوهرياً، يتم تحديد المخصصات عن طريق خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بمعدل ما قبل الضريبة والذي يعكس 

 .يتم إدراج عكس الخصم كتكلفة تمويل. ل والمخاطر المحددة لاللتزامتقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للما

 

تتم مراجعة المخصصات وتعديلها في كل تاريخ تقارير مالية، وإذا لم يعد التدفق الخارجي محتمالً، يتم عكس المخصص إلى  

 .الدخل

 

وية المخصص من طرف ثالث، يتم إدراج الذمم عندما يكون من المتوقع استرداد بعض أو كافة المنافع االقتصادية المطلوبة لتس

 المدينة كأصل إذا كان من المؤكد إلى حٍد كبير أنه سوف يتم استالم مبلغ السداد ويمكن قياس مبلغ الذمم المدينة بشكل موثوق به.

 

 العقود المثقلة بااللتزامات 

يعتبر العقد المثقل بااللتزامات . بااللتزامات ويتم قياسها كمخصصاتيتم إدراج االلتزامات الحالية الناشئة بموجب العقود المثقلة  

موجوداً عندما يكون لدى المجموعة عقد تتجاوز بموجبه التكاليف التي ال يمكن تجنبها الستيفاء االلتزامات بموجب العقد المنافع 

 . ع استالمها بموجبهاالقتصادية المتوق

 

 المطلوبات الطارئة  

ية حدوث أية تدفقات خارجية عند التسوية بعيدة، تقوم المجموعة باإلفصاح عن كل فئة من فئات المطلوبات ما لم تكن إمكان 

عندما يكون ذلك ممكناً، تفصح المجموعة عن . وصف موجز لطبيعة االلتزام الطارئوالطارئة في نهاية فترة التقارير المالية 

 .المتعلقة بحجم أو توقيت أي تدفق خارجي؛ وإمكانية أية تعويضتقديرها للتأثير المالي؛ إشارةً إلى الشكوك 

 

إذا . يتم تقييم المطلوبات الطارئة باستمرار لتحديد ما إذا أصبح التدفق الخارجي للموارد الذي يجسد منافع اقتصادية أمراً محتمالً 

ق التعامل معه كالتزام طارئ، يتم إدراج أصبح من المحتمل أن تكون هناك حاجة إلى تدفق منافع اقتصادية مستقبلية لبند سب

باستثناء في الحاالت )فترة التي يحدث فيها التغيير في االحتمالية في الالمرحلية الموحدة المختصرة مخصص في البيانات المالية 

 (.نادرة الحدوث للغاية التي ال يمكن إجراء تدير موثوق به لها 

 

 معلومات القطاع 

يتطلب . القطاعات التشغيلية 8تتوافق معلومات القطاعات التشغيلية للمجموعة مع المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

تحديد القطاعات التشغيلية على أساس التقارير الداخلية التي يتم مراجعتها بانتظام  8المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 .ار التشغيلي الرئيسي في المجموعة ويتم استخدامها لتخصيص الموارد للقطاعات وتقييم أدائها من قبل متخذ القر
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  3

 

 التصنيف المتداول مقابل التصنيف غير المتداول  

بناًء على التصنيف المتداول/  المرحلي الموحد المختصرتقوم المجموعة بعرض موجوداتها ومطلوباتها في بيان المركز المالي  

 غير المتداول. يتم تصنيف األصل كمتداول عند: 

 

 توقع تحقيقه أو النية في بيعه أو استخدامه ضمن نطاق الدورة التشغيلية االعتيادية، •

 حتفاظ به هو المتاجرة،الهدف الرئيسي من اال •

 توقع تحقيقه خالل فترة اثني عشر شهراً بعد تاريخ التقارير المالية، أو  •

النقد أو ما يعادله باستثناء النقد المقيد من التبادل أو المستخدم لتسوية االلتزام لفترة اثني عشر شهراً على األقل بعد فترة  •

 التقارير المالية. 

 

 .ت األخرى كموجودات غير متداولةيتم تصنيف كافة الموجودا 

 

 :يتم تصنيف االلتزام كمتداول عند 

 

 توقع تسويته ضمن نطاق الدورة التشغيلية االعتيادية •

 االحتفاظ به بهدف رئيسي وهو المتاجرة  •

 وجوب تسويته خالل فترة اثني عشر شهراً بعد فترة التقارير المالية، أو •

 لتزام لفترة اثني عشر شهراً على األقل بعد فترة التقارير المالية.عدم وجود حق غير مشروط لتأجيل تسوية اال •

 

 األخرى كمطلوبات غير متداولة. المطلوباتتقوم المجموعة بتصنيف كافة  

 

 قياس القيمة العادلة  

مساهمي السوق في  إن القيمة العادلة هي السعر الذي قد يتم استالمه لبيع أصل أو دفعه لتحويل التزام في معاملة منتظمة بين  

 تاريخ القياس. يعتمد قياس القيمة العادلة على افتراض أن معاملة بيع األصل أو تحويل االلتزام تتم إما:

 

 في السوق الرئيسي لألصل أو االلتزام؛ أو •

 في ظل غياب السوق الرئيسي، في أكثر األسواق ذات منفعة لألصل أو االلتزام. •

 

ى الوصول إلى السوق الرئيسي أو أكثر األسواق منفعة. يتم قياس القيمة العادلة لألصل أو يجب أن تكون المجموعة قادرة عل 

االلتزام باستخدام االفتراضات التي قد يقوم مساهمي السوق باستخدامها عند تسعير األصل أو االلتزام، بافتراض تصرف مساهمي 

 السوق فيما يصب في أفضل مصالحهم االقتصادية.

  



  شركة الجرافات البحرية الوطنية ش.م.ع.
 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة 

  2021مارس  31
 

39 

 

 

 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( ملخص  3

 

 ( تتمة)  قياس القيمة العادلة 

المرحلية الموحدة يتم تصنيف كافة الموجودات والمطلوبات التي تم قياس أو االفصاح عن قيمتها العادلة في البيانات المالية  

لى أدنى مستويات المدخالت التي تعتبر ضمن تراتيبية القيمة العادلة، والتي تم تقديم وصف عنها كما يلي، بناًء عالمختصرة 

 جوهرية لقياس القيمة العادلة ككل:

 

 األسعار السوقية )غير المعدلة( المتداولة في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة - 1المستوى  •

طرق تقييم أخرى تكون فيها أدنى مستويات المدخالت المؤثرة بشكل جوهري على قياس القيم العادلة ملحوظة،   -  2المستوى   •

 سواء بشكل مباشر أو غير مباشر 

 تقييم تكون فيها أدنى مستويات المدخالت المؤثرة بشكل جوهري على قياس القيم العادلة غير ملحوظة. طرق -  3 المستوى •

 

بالقيمة العادلة، على أساس متكرر، المرحلية الموحدة المختصرة بالنسبة للموجودات والمطلوبات المدرجة في البيانات المالية  

بناًء على )ت بين المستويات ضمن التراتيبية من خالل إعادة تقييم التصنيف تحدد المجموعة ما إذا كانت هناك تحويالت قد حدث

 .في نهاية كل فترة تقارير مالية( أدنى مستويات المدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة ككل

 

ئص ومخاطر لغرض اإلفصاح عن القيمة العادلة، قامت المجموعة بتحديد فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبيعة وخصا 

 .األصل أو االلتزام ومستوى تراتيبية القيمة العادلة كما هو موضح أعاله

 

تم تقديم ملخص حول اإلفصاحات المتعلقة بالقيمة العادلة لألدوات المالية والموجودات غير المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة  

 .28م أو التي تم اإلفصاح عن قيمتها العادلة، ضمن اإليضاح رق

 

 

 االستحواذ على شركة اإلنشاءات البترولية الوطنية   4

 

شركة اإلنشاءات البترولية ، تلقت ووافقت الشركة على عرض من مساهمي 2020، في 1 رقم كما هو مذكور في اإليضاح 

 شركة الجرافات البحرية الوطنيةشركة اإلنشاءات البترولية الوطنية إلى في  ٪100لتحويل حصة مساهمة بنسبة الوطنية 

، وتم تحويل بالمعاملةالموافقات التنظيمية المتعلقة  كافةتم استالم  ،)"تاريخ االستحواذ"( 2021فبراير  11"(. في المعاملة)"

مقابل إصدار أداة قابلة رافات البحرية الوطنية شركة الجبالكامل لشركة اإلنشاءات البترولية الوطنية إلى  الصادررأس المال 

. تم تحويل في تاريخ االستحواذإلى مساهمي شركة اإلنشاءات البترولية الوطنية    شركة الجرافات البحرية الوطنيةللتحويل من قبل  

٪ 69.70  مما يمثللكل منها    درهم واحد  تبلغسهم عادي بقيمة اسمية    575.000.000هذه األداة القابلة للتحويل عند اإلصدار إلى  

 .الدمجبعد  المشتركة للشركة الصادرمن رأس المال 

 

ملة كاستحواذ عكسي بجانب اعتبار شركة ، يتم احتساب المعا دمج األعمال 3وفقاً للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  

اإلنشاءات البترولية الوطنية الجهة المستحوذة المحاسبية واعتبار شركة الجرافات البحرية الوطنية ش.م.ع الجهة المستحوذ عليها 

بناًء على الحقائق الجهة المستحوذة المحاسبية    هيشركة اإلنشاءات البترولية الوطنية    تم تحديد أنالمحاسبية ألغراض المحاسبة.  

(، ADQ( كنتيجة لهذا الدمج، امتلكت شركة القابضة )2( تتأثر المعاملة بطريقة تبادل أدوات حقوق الملكية )1والظروف التالية )

من أسهم شركة الجرافات البحرية الوطنية ش.م.ع قبل  ٪32التي تملك غالبية أسهم شركة اإلنشاءات البترولية الوطنية ونسبة 

( القدرة على اختيار ADQ( لدى شركة القابضة )3الشركة، بعد االستحواذ ) رأس مالمن  ٪58.48كبر نسبة ملكية الدمج، أ

المالي الموحد لشركة اإلنشاءات البترولية الوطنية أكبر من تلك والمركز  األداء( إن 4أغلبية أعضاء مجلس إدارة الشركة؛ و )

  :يتضح من المؤشرات في الجدول التالي .م.ع كما التي لدى شركة الجرافات البحرية الوطنية ش
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 االستحواذ على شركة اإلنشاءات البترولية الوطنية )تتمة(  4

 
 شركة الجرافات البحرية الوطنية ش.م.ع  شركة اإلنشاءات البترولية الوطنية 

 2020 2019 2018 2020 2019 2018 ألف درهم 

 3.776.232 2.810.733 1.532.069 4.424.373 6.064.094 5.341.014 اإليرادات  

 351.756 180.844 120.959 106.992 471.272 543.092 الربح قبل الضريبة 

 7.231.363 5.766.705 4.741.391 7.397.813 6.961.691 6.994.340 إجمالي الموجودات  

 

البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة في  هذه المعروضة في( كانت المعلومات 1استناداً إلى مبادئ االستحواذ العكسي، )

عليها   ( يتم تعديل رأس المال ليعكس رأس مال الجهة المستحوذ2فترة المقارنة هي تلك التي تخص الجهة المستحوذة المحاسبية )

الجرافات البحرية الوطنية ش.م.ع المحاسبية وبالتالي، يتم عرض رأس المال في بيان التغيرات في حقوق المساهمين لشركة 

 المستحوذ عليها( قامت شركة اإلنشاءات البترولية الوطنية بإدراج الموجودات 3(؛ )16 رقم )يرجى الرجوع إلى اإليضاح

( تظل شركة 4والمطلوبات المفترضة لشركة الجرافات البحرية الوطنية ش.م.ع بقيمها العادلة اعتباراً من تاريخ االستحواذ؛ )

رفع إليها التقارير )يشار إليها أيضاَ بالشركة كما هو محدد  الجرافات البحرية الوطنية ش.م.ع المسجل المستمر والشركة التي يُ 

( وتم تعديل العائدات 17 رقم ألف درهم )يرجى الرجوع إلى اإليضاح 765.000تياطي دمج بقيمة ( تم تكوين اح 5أعاله(؛ )

(. كما تم عرض المجموعة المكتملة من السياسات المحاسبية 25 رقم للسهم الواحد لفترة المقارنة )يرجى الرجوع إلى اإليضاح

 لمرحلية الموحدة المختصرة.الهامة واألحكام المحاسبية الهامة في هذه البيانات المالية ا

 

 اعتبار الشراء 

في عملية دمج األعمال التي تقوم فيها الجهة المستحوذة والجهة المستحوذ عليها )أو ٌمالكها السابقون( باستبدال حصص ملكية  

ة العادلة لحصص فقط، قد تكون القيمة العادلة لحصص ملكية الجهة المستحوذ عليها أكثر قابلية للقياس بشكل موثوق من القيم

إذا كان هذا الحال،  يتوجب على الجهة المستحوذة تحديد قيمة الشهرة من خالل استخدام القيمة العادلة ملكية الجهة المستحوذة. 

 لحصص ملكية الجهة المستحوذ عليها بدالً عن القيمة العادلة لحصص الملكية المحولة.

 

يتوجب أن يكون اعتبار الشراء مساوي لحصص الملكية التي كان يتوجب إصدارها بما أن هذه المعاملة تمثل استحواذ عكسي،  

من قبل شركة اإلنشاءات البترولية الوطنية لمنح مساهمي شركة الجرافات البحرية الوطنية ش.م.ع نفس الملكية النسبية. في 

درهم لكل سهم  1.000رة قائمة بقيمة أسهم صاد 100.000تاريخ الدمج، كان لدى شركة اإلنشاءات البترولية الوطنية عدد 

من قيمة الشركة المدمجة. قامت شركة اإلنشاءات البترولية الوطنية، كجهة مستحوذة، بإصدار أسهم تقديرية  ٪69.7تمثل نسبة 

كة نم قيمة الشركة المدمجة. لهذه الغاية، أصدرت شر ٪30.3إلى مساهمي شركة الجرافات البحرية الوطنية ش.م.ع والتي تمثل  

سهم تقديري كاعتبار شراء مقابل االستحواذ على شركة الجرافات البحرية الوطنية  43.478.26اإلنشاءات البترولية الوطنية 

سهم  100.000سهم مقابل  575.000.000ش.م.ع. وفقاً للصفقة، ستقوم شركة الجرافات البحرية الوطنية ش.م.ع بإصدار 

سهم من شركة الجرافات البحرية الوطنية   5.750والتي تشير إلى أن معدل االستبدال هو  في شركة اإلنشاءات البترولية الوطنية،  

ش.م.ع يساوي سهم واحد من شركة اإلنشاءات البترولية الوطنية. كان سعر السوق ألسهم شركة الجرافات البحرية الوطنية 

إلى أن القيمة العادلة ألسهم شركة اإلنشاءات درهم للسهم. نظراً  5.96هو  المعاملة"(تاريخ )" 2021فبراير  10 ش.م.ع في

 ألف درهم.  1.490.000درهم للسهم، بناًء عليه، يعتبر اعتبار الشراء  هو    34.270بلغت    المعاملةالبترولية الوطنية في تاريخ  
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 اعتبار الشراء )تتمة( 

 لتالي القيمة العادلة لالعتبار المحول في تاريخ االستحواذ:يلخص الجدول ا 

 

منظور شركة اإلنشاءات البترولية  هيكل رأس المال ما قبل الدمج )من 
 نسبة الملكية % األسهم ( الجهة المستحوذة –الوطنية 

 ٪69.7 100.000.00 قبل المعاملة اإلنشاءات البترولية الوطنية األسهم القائمة لشركة
 شركة الجرافات البحرية الوطنية األسهم التي يتوجب إصدارها إلى 

 ٪30.3 43.478.26 لتحقيق هيكل رأس المال ما قبل الدمج ش.م.ع   
   

 %100.0 143.478.26 هيكل رأس المال ما قبل الدمج )االستحواذ العكسي(
   

 

  اعتبار الشراء  احتساب 
 شركة الجرافات البحرية الوطنية ش.م.ع للحصولعدد األسهم الجديدة التي سوف تصدرها 

 575.000.000 من ملكية شركة اإلنشاءات البترولية الوطنية ٪100 حصة بنسبة على  

 100.000 قبل المعاملة شركة اإلنشاءات البترولية الوطنيةعدد األسهم القائمة ل
 شركةللسهم الواحد في  الجرافات البحرية الوطنية ش.م.ع شركةمعدل التبادل: عدد أسهم 

 5.750 اإلنشاءات البترولية الوطنية  

 5.96 في تاريخ المعاملة، درهم الجرافات البحرية الوطنية ش.م.عسعر األسهم المدرجة لشركة 
 34.270 في تاريخ المعاملة، درهم شركة اإلنشاءات البترولية الوطنيةالقيمة العادلة للسهم الواحد في 

 الجرافات البحرية الوطنية ش.م.ع لتحقيق هيكل رأساألسهم التي يجب إصدارها إلى شركة 

 43.478.26 المال ما قبل الدمج  
  

 درهم 34.270سهم جديد صادر بقيمة  43.478.26االعتبار المحول مقابل االستحواذ العكسي )

 1.490.000 ألف درهم، للسهم الواحد(  
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 والمطلوبات المفترضة القابلة للتحديد المستحوذ عليها الموجودات  

 والمطلوبات المفترضة: المستحوذ عليها يلخص الجدول التالي القيم العادلة المدرجة للموجودات  

 

 ألف درهم 
  الموجودات 

 1.527.764 الممتلكات واآلالت والمعدات
 24.210 موجودات حق االستخدام

 24.438 االستثمارات في الجهات المستثمر فيها المحتسبة وفقاً لحقوق الملكية
 27.838 الخسائرومالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح الموجودات ال

 244.292 المخزون

 1.345.312 الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى
 2.400.347 د وموجودات العق

 4.142 أصل الضريبة المؤجلة
  

 5.598.343 إجمالي الموجودات 
  

  المطلوبات 

 (566.897) قروض ألجلال
 (481.905) سحب على المكشوف من البنوك )صافي النقد واألرصدة البنكية(ال

 (12.416) د اإليجارومطلوبات عق

 (133.300) مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
 (2.864.117) الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى

  

 (4.058.635) 
  

 1.539.708 المستحوذ عليها صافي الموجودات 

 (1.490.000) اعتبار الشراء
  

 49.708 ( 24الربح من شراء صفقة )إيضاح 
  

 

 الربح من شراء صفقة 

تجاوزت اعتبار الشراء. تم إدراج  المستحوذ عليها نتج عن االستحواذ معاملة شراء صفقة ألن القيمة العادلة لصافي الموجودات  

في بيان الدخل المرحلي الموحد  "صافي ،إيرادات أخرى"درهم ضمن  ألف 49.708وعرض ربح شراء الصفقة البالغ قدره 

 المختصر. 

 

 اذالتكاليف المتعلقة باالستحو 

 درهم. ألف 4.567بقيمة  باالستحواذالمجموعة تكاليف متعلقة  تكبدت 

 

 

  



  شركة الجرافات البحرية الوطنية ش.م.ع.
 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة 

  2021مارس  31
 

43 

 

 

 االستحواذ على شركة اإلنشاءات البترولية الوطنية )تتمة(  4

 

 المستحوذ عليهااإليرادات واألرباح قبل الضريبة التي ساهمت بها الجهة  

ألف درهم  541.917بإيرادات قدرها  المستحوذ عليها ،  ساهمت الجهة 2021مارس  31إلى  2021فبراير  11للفترة من  

، 2021يناير  1ألف درهم إلى نتائج المجموعة. في حال تم تنفيذ المعاملة بتاريخ  59.672وصافي ربح قبل الضريبة قدره 

ألف درهم، ولبلغ صافي الربح قبل الضريبة التقديري   1.527.551اإلدارة قيمة  لبلغت اإليرادات التقديرية الموحدة حسب تقدير  

 ألف درهم. 27.677الموحد للفترة 

 

 المستحوذ عليهاالذمم التجارية المدينة والمحتجزات المدينة التي ساهمت بها الجهة  

ألف  896.463دينة بقيمة عادلة قدرها ، تتضمن األعمال المستحوذ عليها ذمم تجارية ومحتجزات م2021فبراير  11بتاريخ  

 ألف درهم. 1.100.820درهم وإجمالي قيمة تعاقدية 
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 الممتلكات واآلالت والمعدات  5

 

 
المباني والمرافق  

 الجرافات  األساسية 

سفن الدعم، والتعزيز  
وخطوط  واآلالت 
 األنابيب 

المعدات واألثاث  
 المكتبي 

األعمال الرأسمالية  
 اإلجمالي  قيد التنفيذ

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

2021       
       التكلفة: 

 6.461.103 18.526 113.017 5.791.855 - 537.705 )مدققة(  2021يناير  1في   
 1.527.764 27.940 10.927 511.402 924.079 53.416 ( 4ستحواذ على شركة تابعة )إيضاح اال  
 19.800 13.434 259 6.048 - 59 إضافات   
 (1.902) - - (1.902) - - استبعادات/مشطوبات   
 (16) - (16) - - - فروقات تحويل العمالت األجنبية  
       
 8.006.749 59.900 124.187 6.307.403 924.079 591.180 )غير مدققة(  2021مارس   31في   
       

       االستهالك المتراكم:
 3.709.023 - 90.167 3.262.292 - 356.564 )مدققة(  2021يناير  1  
 93.790 - 2.182 77.325 10.702 3.581 المحمل للفترة   
 (1.880) - - (1.880) - - استبعادات/مشطوبات   
 (13) - (13) - - - فروقات تحويل العمالت األجنبية  
       
 3.800.920 - 92.336 3.337.737 10.702 360.145 )غير مدققة(  2021مارس   31في   
       

       الدفترية: صافي القيمة 
 4.205.829 59.900 31.851 2.969.666 913.377 231.035 )غير مدققة(  2021مارس   31في   
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 الممتلكات واآلالت والمعدات )تتمة(  5

 

 
المباني والمرافق  

 األساسية 

  سفن الدعم، والتعزيز
وخطوط   واآلالت 
 األنابيب 

المعدات واألثاث  
 المكتبي 

الرأسمالية  األعمال  
 اإلجمالي  قيد التنفيذ

 درهم ألف  درهم ألف  درهم ألف  درهم ألف  درهم ألف  
      

2020      
      التكلفة:

 6.361.083 366.929 103.311 5.357.175 533.668 )مدققة(  2020يناير  1في   
 111.792 67.427 7.520 36.826 19 إضافات   
 - ( 415.830) 2.515 409.297 4.018 تحويالت   
 (11.478) - (35) (11.443) - استبعادات/مشطوبات   
 ( 294) - ( 294) - - فروقات تحويل العمالت األجنبية  
      
 6.461.103 18.526 113.017 5.791.855 537.705 )مدققة(  2020ديسمبر  31في   
      

      االستهالك المتراكم:
 3.463.073 - 82.906 3.038.050 342.117 )مدققة(  2020يناير  1  
 257.459 - 7.505 235.507 14.447 المحمل للسنة   
 (11.293) - (28) (11.265) - استبعادات/مشطوبات   
 ( 216) - ( 216) - - فروقات تحويل العمالت األجنبية    
      
 3.709.023 - 90.167 3.262.292 356.564 )مدققة(  2020ديسمبر  31في   
      

      صافي القيمة الدفترية: 
 2.752.080 18.526 22.850 2.529.563 181.141 )مدققة(  2020ديسمبر  31في   
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 موجودات حق االستخدام ومطلوبات عقود اإليجار   6

 

 
موجودات حق   

 مطلوبات عقد اإليجار االستخدام )أرض(
 ألف درهم ألف درهم 
   

 312.265 308.608 )مدققة( 2020يناير  1كما في 
 - (10.612) ستهالكاالمصاريف 

 - 1 خرىاألحركة ال

 11.862 - فائدةالمصاريف 
 (17.286) - مدفوعاتال
   

 306.841 297.997 )مدققة( 2020ديسمبر  31كما في 
   

   

 306.841 297.997 )مدققة( 2021يناير  1كما في 
 12.416 24.210 (4ستحواذ خالل الفترة )إيضاح اال

 - (2.851) ستهالكاالمصاريف 

 - ( 1) خرىاألحركة ال
 3.007 - فائدةالمصاريف 

 (8.130) - مدفوعاتال
   

 314.134 319.355 )غير مدققة( 2021مارس  31كما في 
   

 

 تم تحليل مطلوبات عقد اإليجار في بيان المركز المالي المرحلي الموحد المختصر كما يلي: 

 

 2020ديسمبر  31 2021مارس  31 
 ألف درهم ألف درهم 
 )مدققة(  )غير مدققة(  
   

 6.117 7.301 مطلوبات متداولة
 300.724 306.833 مطلوبات غير متداولة

   
 306.841 314.134 اإلجمالي

   

 

 :المختصر الموحد الخسائر المرحليوفيما يلي المبالغ المدرجة في بيان األرباح  

 

 2020مارس  31 2021مارس  31 
 ألف درهم ألف درهم 
 )غير مدققة( )غير مدققة(  
   

 2.653 2.851 االستخداماستهالك موجودات حق 
   

 2.966 3.007 د اإليجارومصاريف الفائدة على مطلوبات عق
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 الشهرة  7

 

 على شركات تابعة ستحواذاال 

من حصص شركة انيوا انجنيرينج برايفت ليمتد من خالل إحدى  ٪80، استحوذت المجموعة على نسبة 2015خالل سنة  

 انجنيرينج ليمتد، الهند.شركاتها التابعة أن بي سي سي 

 

 :تم تحديد القيم العادلة للموجودات والمطلوبات القابلة للتحديد في تاريخ االستحواذ للشركات التابعة على النحو التالي 

 

 اإلجمالي  
 ألف درهم 
  

 12.749 المستحوذ عليهاالقيمة العادلة لصافي الموجودات 
  

 7.692 االعتبار المدفوع
  

 5.057 الشهرة عند االستحواذ
  

 

 

 االستثمارات في الجهات المستثمر فيها المحتسبة وفقاً لحقوق الملكية  8

 

 كانت الحركة في االستثمارات في الجهات المستثمر فيها المحتسبة وفقاً لحقوق الملكية كما يلي: 

 

 2020ديسمبر  31 2021مارس  31 
 ألف درهم ألف درهم 
 )مدققة(  مدققة( )غير  
   

 22.722 24.013 يناير 1في 
 - 24.438 ستحواذ خالل الفترةاال

 1.291 1.743 حصة من الربح للفترة/السنة
   

 24.013 50.194 في تاريخ التقارير المالية
   

 

 كانت قيمة االستثمارات في تاريخ التقارير المالية كما يلي: 

 

 24.013 24.206 برنسبيا اس ايه اس
 - 25.988 شركة التحدي المصرية اإلماراتية للتكريك واألعمال البحرية

   

 50.194 24.013 
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 الخسائر و الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح  9

 

 2020ديسمبر  31 2021مارس  31 
 ألف درهم ألف درهم 
 )مدققة(  )غير مدققة(  
   

 - - يناير 1في 
 - 27.838 ستحواذ خالل الفترةاال

 - 4.246 التغير في القيمة العادلة
   

 - 32.084 في تاريخ التقارير المالية
   

 

 تم تقديم تفاصيل حول الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر في نهاية تاريخ التقارير المالية أدناه. 

 

 2020ديسمبر  31 2021مارس  31 
 ألف درهم ألف درهم 
 )مدققة(  )غير مدققة(  
   

 - 32.084 استثمارات في سندات أسهم إماراتية متداولة
   

 

مارس  31تعتمد القيمة العادلة لسندات األسهم اإلماراتية المتداولة في تاريخ التقارير المالية على أسعار السوق المتداولة في  

 . على التوالي وفقاً لتقييم المستوى األول 2021

 

 

 ضريبة الدخل الدائنة  10

 

 2020ديسمبر  31 2021مارس  31 
 ألف درهم ألف درهم 
 )مدققة(  مدققة( )غير  

   كانت الحركة في ضريبة الدخل المستحقة كما يلي:

 70.826 86.606 الرصيد االفتتاحي
 - 15.265 المفترضة عند االستحواذ

 54.135 1.570 المحملة للفترة / السنة 

 16.254 - مبالغ مستردة مستلمة خالل الفترة/السنة
 - 436 الحركة في أصل الضريبة المؤجلة 

 - 4 تقلبات صرف العمالت األجنبية 

 (54.609) (4.487) مدفوعات خالل الفترة/السنة
   

 86.606 99.394 في تاريخ التقارير المالية
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 المخزون  11

 

 2020ديسمبر  31 2021مارس  31 
 ألف درهم ألف درهم 
 )مدققة(  )غير مدققة(  
   

 199.090 553.517 والمواد االستهالكية والوقود قطع الغيار 
 (46.417) (208.587) ناقصاً: مخصص المخزون بطيء الحركة والمتقادم

   
 344.930 152.673 
   

 

للمخزون ألف درهم( كمخصص  1.645: 2020مارس  31ألف درهم ) 447، تم إدراج مبلغ بقيمة 2021مارس  31كما في  

 بطيء الحركة والمتقادم.

 

 2020ديسمبر  31 2021مارس  31 
 ألف درهم ألف درهم 
 )مدققة(  )غير مدققة(  
   

 51.659 46.417 يناير 1في 

 - 161.723 مفترض عند االستحواذال
 (5.242) 447 المحمل )المعكوس( خالل الفترة/السنة

   
 46.417 208.587 في تاريخ التقارير المالية

   

 

 

 الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى 12

 

 2020ديسمبر  31 2021مارس  31 
 ألف درهم ألف درهم 
 )مدققة(  )غير مدققة(  
   

 1.576.460 1.907.817 الذمم التجارية المدينة، صافي مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

 1.107 43.855 المتداولالجزء  –محتجزات مدينة 
 144.328 200.557 الودائع والمبالغ المدفوعة مقدماً 
 269.994 434.740 مبالغ مدفوعة مقدماً للموردين

 7.174 1.317 أصل مالي مشتق
 62.060 68.567 ذمم ضريبة القيمة المضافة وضريبة البضائع والخدمات المدينة

 115.489 119.700 المدفوعة نيابةً عن عميل ضريبة القيمة المضافة

 32.300 43.441 للموظفين مدفوعة سلفيات
 52.861 114.154 ذمم مدينة أخرى

   
 2.934.148 2.261.773 
   

 

من المتوقع، بناًء على الخبرة السابقة، أن يتم استرداد الذمم المدينة، صافي بالكامل. ليس من عادة المجموعة الحصول على  

  ضمان على الذمم المدينة، وبالتالي، ال يتم ضمان الغالبية العظمى منها. 
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 الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى )تتمة(  12

 

حكومة أبوظبي    مستحق من(  مليون درهم  374:  2020ديسمبر    31)مليون درهم    711مدرج ضمن الذمم التجارية المدينة مبلغ   

بلغت اإليرادات .  حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة 26تم اإلفصاح عنه في اإليضاح  وشركاتها ذات العالقة كما  

مارس   31)مليون درهم    419قيمة    2021مارس    31قة خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في  الناتجة من تلك األطراف ذات العال

 (.مليون درهم 288: 2020

 

 مخصص خسائر االئتمان المتوقعة   

والمحتجزات للذمم التجارية المدينة ( ECLتقوم المجموعة بإدراج خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر المتوقع لألداة ) 

( باستخدام النهج المبسط. من أجل تحديد خسائر االئتمان المتوقعة يتم 13المدينة وموجودات العقد )يرجى الرجوع إلى اإليضاح 

 تصنيف كافة الدائنون ضمن أربع فئات:

 

 ات العالقة؛ ذمم مدينة صدر عنها فواتير وذمم مدينة لم يصدر عنها فواتير من حكومة أبوظبي والشركات ذ – 1الفئة  •

 شركات خاصة ذات مخاطر ائتمانية منخفضة؛ – 2الفئة  •

 شركة خاصة ذات مخاطر ائتمانية مرتفعة؛ و – 3الفئة  •

 دائنون متعثرون. – 4الفئة  •

 

تم تعديل هذه الفئات لعوامل خاصة بالمدينين والظروف االقتصادية العامة للصناعة التي يعمل فيها المدينون وتقييم كل من التوجه  

 الحالي والمتوقع للظروف في تاريخ التقارير المالية، بما في ذلك القيمة الزمنية للمال، كما هو مناسب.  

 

لتجارية المدينة، تأخذ المجموعة في االعتبار أي تغير في جودة االئتمان للذمم التجارية عند تحديد مدى قابلية استرداد الذمم ا 

مجرد المدنية منذ التاريخ الذي تم فيه منح االئتمان مبدئياً حتى تاريخ التقارير المالية. تعتبر الذمم التجارية المدينة مستحقة السداد ب

م اإلدارة بإدراج خسارة ائتمان متوقعة فيما يتعلق بالتأخير في استرداد الذمم المدينة لم تق. انقضاء تاريخ استحقاقها المتعاقد عليه

 .المتوقع استردادها بالكامل في المستقبل باعتبار أنه من المتوقع استردادها على المدى القصير وبالتالي ال يلزم تعديل الخصم

 

 2020ديسمبر  31 2021مارس  31 
 ألف درهم ألف درهم 
 )مدققة(  )غير مدققة(  
   

 1.576.460 2.213.022 )بما في ذلك الجزء غير المتداول( ذمم تجارية مدينة ومحتجزات مدينة
 - (226.647) ناقصاً: مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

   
 1.576.460 1.986.375 في تاريخ التقارير المالية
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 والذمم المدينة األخرى )تتمة( الذمم التجارية المدينة  12

 

 أعمار الذمم التجارية المدينة والمحتجزات المدينة  

 فيما يلي أعمار الذمم التجارية المدينة والمحتجزات المدينة غير المنخفضة القيمة:  

 

 2020ديسمبر  31 2021مارس  31 
 ألف درهم ألف درهم 
 )مدققة(  )غير مدققة(  
   

 - 855.078 السدادغير مستحقة 
 1.435.780 530.584 يوم(  90 –مستحقة السداد )يوم 

 140.680 324.493 يوم( 180 – 91مستحقة السداد )

 - 276.220 يوم( 180مستحقة السداد )أكثر من 
   
 1.986.375 1.576.460 
   

 

 المدينة والمحتجزات المدينة هي كما يلي:خسائر االئتمان المتوقعة على الذمم التجارية إن الحركة في مخصص  

 

 2020ديسمبر  31 2021مارس  31 
 ألف درهم ألف درهم 
 )مدققة(  )غير مدققة(  
   

 - - يناير 1في 

 - 204.357 مفترض عند االستحواذالمخصص ال
 - 22.290 المحمل خالل الفترة/السنة

   
 - 226.647 في تاريخ التقارير المالية

   

 

 

 د وموجودات العق 13

 

 2020ديسمبر  31 2021مارس  31 
 ألف درهم ألف درهم 
 )مدققة(  )غير مدققة(  
   

 1.395.528 2.927.596 (13.1عقود البناء، صافي مخصص خسارة االئتمان المتوقعة )إيضاح 

 - 916.335 (13.2أعمال قيد التنفيذ )إيضاح 
   
 3.843.931 1.395.528 
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 د )تتمة( وموجودات العق 13

 

 عقود البناء، صافي مخصص خسارة االئتمان المتوقعة  13.1

 
 2020ديسمبر  31 2021مارس  31 
 ألف درهم ألف درهم 
 )مدققة(  )غير مدققة(  
   

   د خالل الفترة/السنةوالتغيرات في موجودات العق
 1.311.431 1.395.528 يناير 1في 

 - 1.595.194 االستحواذ خالل الفترةزائداً: 
 4.424.373 1.168.456 مدرجة خالل الفترة/السنةاليرادات اإلزائداً: 

 - 24.158 زائداً: الحركة في مخصص خسارة االئتمان المتوقعة

 (4.340.276) (1.255.740) ناقصاً: فواتير اإلنجاز
   
 2.927.596 1.395.528 
   

 

 د، صافي مخصص خسارة االئتمان المتوقعة كما يلي:وموجودات العقتم تحليل  

 

 2020ديسمبر  31 2021مارس  31 
 ألف درهم ألف درهم 
 )مدققة(  )غير مدققة(  
   

   عقود غير موقعة

 - 184.506 حكومة أبوظبي وشركاتها ذات العالقة -
 - 50.906 جهات مستثمر فيها محتسبة وفقاً لحقوق الملكية -
   
 235.412 - 
   

   عقود موقعة 

 553.801 1.568.964 حكومة أبوظبي وشركاتها ذات العالقة -
 - 179.169 جهات مستثمر فيها محتسبة وفقاً لحقوق الملكية -
 841.727 944.051 شركات أخرى -
   
 2.692.184 1.395.528 
   
 2.927.596 1.395.528 
   

 

حكومة أبوظبي  مليون درهم( مستحق من 377: 2020ديسمبر  31مليون درهم ) 2.528موجودات العقد مبلغ مدرج ضمن  

 حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة. 26عنه في اإليضاح كما تم اإلفصاح  وشركاتها ذات العالقة
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 د )تتمة( وموجودات العق 13

 

 ة االئتمان المتوقعة )تتمة( عقود البناء، صافي مخصص خسار  13.1

 

 فيما يلي الحركة في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة على موجودات العقد: 

 

 2020ديسمبر  31 2021مارس  31 
 ألف درهم ألف درهم 
 )مدققة(  )غير مدققة(  
   

 - - يناير  1في 

 - 1.313.515 المخصص المفترض عند االستحواذ
 - 904 الفترة/السنةالمحمل خالل 

 - (25.062) المعكوس 
   

 - 1.289.357 في تاريخ التقارير المالية
   

 

 أعمال قيد التنفيذ  13.2

 

ألف درهم متعلق بالتكاليف المتكبدة من عناصر معينة إلحدى مشاريع المجموعة  916.335تمثل األعمال قيد التنفيذ مبلغ  

تعاقدياً للمجموعة باكتساب إيرادات منها حتى إكمال حزم األعمال المختلفة وتسليمها. بما أنه لم يتم تسليم الرئيسية، التي ال يحق 

أياً من حزم األعمال هذه حتى تاريخه، بدايةً من السنة الحالية، من المقرر أن يتم إنجاز وتسليم عدد كبير من حزم األعمال 

 .2021خالل ما تبقى من سنة وبالتالي سيؤدي ذلك إلى انخفاض في الرصيد 

 

 

 النقد وما يعادله  14

 

 2020ديسمبر  31 2021مارس  31 
 ألف درهم ألف درهم 
 )مدققة(  )غير مدققة(  
   

 867 2.388 نقد في الصندوق

   نقد لدى البنوك
 507.825 593.841 الحسابات الجارية - 
 - 104.910 ودائع قصيرة األجل - 

   
 508.692 701.139 واألرصدة البنكيةالنقد 

 - (608.881) (15)إيضاح ناقصاً: السحب على المكشوف من البنك 
   

 508.692 92.258 النقد وما يعادله
   

 

لدى الودائع قصيرة األجل استحقاقات أصلية ألقل من ثالثة أشهر. تحمل هذه الودائع وتسهيالت السحب على المكشوف من  

 فائدة بمعدالت الفائدة السائدة في السوق.البنوك 
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 القروض  15

 

 2020ديسمبر  31 2021مارس  31 
 ألف درهم ألف درهم 
 )مدققة(  )غير مدققة(  
   
   األجل  ةض طويلوقر
 1.373.590 1.547.728 من القروض ألجل  متداولالجزء غير ال  
   
 1.373.590 1.547.728 قروض طويلة األجل   
   

   األجل  ةض قصيروقر

 - 608.881 (14)إيضاح سحوبات على المكشوف من البنك   
 264.434 496.865 الجزء المتداول من القروض ألجل  
   
 264.434 1.105.746 قروض قصيرة األجل   
   

 

 : تتضمن القروض ألجل 

ويحمل فائدة بمعدل  سنوات 10جرافة قادوس جديدة لمدة مليون يورو لتمويل إنشاء  65.67تم الحصول على قرض بقيمة  

، ومن المتوقع سداده بحلول 2021يبدأ من فبراير حيث على أساس نصف سنوي  السداد . إن القرض مستحق٪1.3يوريبور +

 .2030أغسطس 

 

. يتكون إجمالي اتفاقية ٪0.90ل فائدة فعلي ليبور+مليون دوالر أمريكي من اتفاقية قرض مشترك يحمل معد  500تم سحب مبلغ   

مليون دوالر أمريكي. وفقاً لشروط   333مليون دوالر أمريكي، وإسالمي بقيمة    167القرض المشترك من جزئين: تقليدي بقيمة  

. إن 2027 ، ومن المتوقع سداده بالكامل بحلول2020تبدأ من يونيو حيث االتفاقية، يستحق القرض على أقساط ربع سنوية 

 ( سفن. 5القرض مضمون مقابل رهن خمسة )

 

سنوياً. إن  ٪1.25إيبور+ أشهر 6بمعدل شهراً فائدة  12ألف درهم بإجمالي مدة  75.000يحمل القرض قصير األجل بقيمة  

 .2021قسطين حيث يبدآن من مارس القرض مستحق السداد على 

 

سنوياً. إن  ٪1.3شهراً معدل فائدة شهر واحد إيبور+ 12ألف درهم بإجمالي مدة  200.000يحمل القرض قصير األجل بقيمة  

 .2021فبراير  منتبدأ حيث ( 12القرض مستحق السداد على اثنى عشر )

 

 :ض ألجل هو كما يليوإن جدول السداد التعاقدي للقر 

 2020ديسمبر  31 2021مارس  31 
 ألف درهم ألف درهم 
 )مدققة(  )غير مدققة(  
   

 264.434 496.865 أقل من سنة واحدة
 528.869 585.398 سنوات 3إلى  1
 528.869 585.398 سنوات 5إلى  3

 315.852 376.932 سنوات وأكثر 5
   

 1.638.024 2.044.593 في تاريخ التقارير المالية 
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 )تتمة(  القروض 15

 

 :الحركة في القروض ألجل هي كما يليإن  

 

 2020ديسمبر  31 2021مارس  31 
 ألف درهم ألف درهم 
 )مدققة(  )غير مدققة(  
   

 1.239.537 1.638.024 يناير  1الرصيد في 
 - 566.897 (4المطلوبات المفترضة عند االستحواذ )إيضاح 

 1.836.349 - قرض متحصل عليه خالل الفترة/السنة
 - (8.320) تقلبات الصرف األجنبي

 (1.437.862) (152.008) سداد القرض
   

 1.638.024 2.044.593 في تاريخ التقارير المالية 
   

 

 

 رأس المال  16

 

 2020ديسمبر  31 2021مارس  31 
 ألف درهم ألف درهم 
 )مدققة(  )غير مدققة(  
 )معاد إدراجها(  

   والصادر والمدفوع بالكامل المصرح به، 
 ( أسهم575.000.000: 2020ديسمبر  31) 825.000.000

 575.000 825.000 عادية بقيمة درهم واحد لكل سهم     
   

 

حول هذه البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة، تم إدراج الدمج بين شركة الجرافات  4كما هو مذكور في اإليضاح رقم  

دمج  3البحرية الوطنية وشركة اإلنشاءات البترولية الوطنية كاستحواذ عكسي وفقاً للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

سهم( صادرة إلى   575.000.00بأثر رجعي لعكس عدد األسهم )  2020ديسمبر    31األعمال. بالتالي، تم تعديل رأس المال في  

 مساهمي شركة اإلنشاءات البترولية الوطنية في الشركة.

 

سهم في الشركة كاعتبار شراء، وبالتالي زادت أسهم رأس المال الصادرة للشركة إلى  250.000.000 مساهمو الشركةاستلم  

 سهم. 825.000.000
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 احتياطي الدمج  17

 

وفقاً للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية، ومبادئ االستحواذ العكسي، يعكس هيكل حقوق الملكية في هذه البيانات المالية  

المرحلية الموحدة المختصرة هيكل رأس المال )عدد األسهم( لحساب المستحوذ )شركة الجرافات البحرية الوطنية(، بما فيه 

ة الجرافات البحرية الوطنية إلى شركة اإلنشاءات البترولية الوطنية لتفعيل دمج األعمال )إيضاح األسهم الصادرة من قبل شرك

 ألف درهم كالفرق بين: 765.000(. نتج هذا عن "احتياطي دمج". تم احتساب احتياطي الدمج بقيمة 4

 

البترولية الوطنية قبل الدمج  ( ورأسمال شركة اإلنشاءات4ألف درهم )إيضاح  1.490.000إجمالي اعتبار شراء بقيمة  (أ)

 ألف درهم؛ و 100.000بقيمة 

درهم، كما ورد في إيضاح  1سهم بقيمة اسمية  825.000.000ألف درهم ) 825.000بلغ رأسمال الشركة بعد الدمج   (ب )

16. 
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 االحتياطيات األخرى  18

 

 تحوط احتياطي  احتياطي مقيد  االحتياطي القانوني  
احتياطي تحويل  
 اإلجمالي  العمالت األجنبية 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  درهم ألف  ألف درهم  
      

 47.711 (6.698) 3.118 1.291 50.000 )مدققة(  2020يناير  1في 

 (14.733) - (14.733) - - التحوط خسارة القيمة العادلة عند إعادة تقييم أدوات 

 (2.469) (2.469) - - - تعديل تحويل العمالت المتراكم على العمليات األجنبية
      

 30.509 (9.167) (11.615) 1.291 50.000 )غير مدققة(  2020مارس   31في 
      

 37.532 (9.398) (4.361) 1.291 50.000 )مدققة(  2021يناير  1في 

 4.595 - 4.595 - - التحوطربح القيمة العادلة عند إعادة تقييم أدوات 

 295 295 - - - األجنبيةتعديل تحويل العمالت المتراكم على العمليات 
      

 42.422 ( 9.103) 234 1.291 50.000 )غير مدققة(  2021مارس   31في 
      

 

 االحتياطي القانوني 

يجب إجراء التحويالت إلى . إلى احتياطي قانوني غير قابل للتوزيع للمجموعة٪ من األرباح السنوية 10، يتم تحويل 2015لسنة ( 2)وفقًا للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم  

 . ٪ من رأس مال الشركة المدفوع50هذا االحتياطي إلى أن تبلغ قيمته 

 

 االحتياطي المقيد 

 .أن هذه المبالغ غير متاحة للتوزيع باعتبارتم تحويل االحتياطي النظامي للشركات التابعة إلى االحتياطي المقيد،  
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 مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين  19

 

 2020ديسمبر  31 2021مارس  31 
 ألف درهم ألف درهم 
 )مدققة(  )غير مدققة(  
   

 333.567 308.776 يناير 1في 
 - 133.300 (4مفترض عند االستحواذ )إيضاح ال

 35.821 9.893 المحمل للفترة/السنة

 (60.612) (14.966) المدفوع خالل الفترة/السنة
   

 308.776 437.003 في تاريخ التقارير المالية
   

 

ألف درهم( لصندوق  23.083: 2020ديسمبر  31ألف درهم ) 5.486خالل السنة، ساهمت المجموعة بإجمالي مبلغ بقيمة  

 معاشات ومكافآت التقاعد إلمارة أبوظبي.

 

 

 الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى   20

 

 2020ديسمبر  31 2021مارس  31 
 ألف درهم ألف درهم 
 )مدققة(  )غير مدققة(  
   

 445.063 1.287.389 الذمم التجارية الدائنة
 1.016.363 1.472.981 مستحقات المشروع والمستحقات األخرى

 208.317 388.539 (20.1العمالء )إيضاح المبالغ المدفوعة مقدماً من 
 170.602 680.099 (20.2المخصصات )إيضاح 

 - 22.405 (20.3توزيعات األرباح الدائنة )إيضاح 

 71.084 314.021 (20.4مطلوبات العقود )إيضاح 
 7.926 46.751 محتجزات دائنة

 86.606 99.394 (10ضريبة الدخل الدائنة )إيضاح 

 11.534 1.083 مالي مشتقالتزام 
 26.971 26.159 ذمم ضريبة القيمة المضافة الدائنة

 4.267 190.567 ذمم دائنة أخرى
   
 4.529.388 2.048.733 
   

 

لدى المجموعة سياسات إدارة مخاطر مالية لضمان أن يتم دفع جميع الذمم الدائنة في غضون اإلطار الزمني لالئتمان. ال توجد  

 فائدة مستحقة الدفع على األرصدة القائمة.

 

ديسمبر   31مليون درهم )  191مدرجة ضمن الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى )باستثناء مطلوبات العقود( مبالغ بقيمة   

حول هذه  26عنها في إيضاح  لحكومة أبوظبي وشركاتها ذات العالقة كما تم اإلفصاحمليون درهم( مستحقة  12.5: 2020

 البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة.
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 الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى )تتمة(  20

 

 المبالغ المدفوعة مقدماً من العمالء  20.1

 

يتم تعديلها مقابل الفواتير المستقبلية يمثل هذا اإليضاح المبالغ المستلمة مقدماً من العمالء مقابل بعض المشاريع والتي سوف  

 خالل فترة تنفيذ المشاريع وفقاً لألحكام التعاقدية.

 

 المخصصات  20.2

 

 2020ديسمبر  31 2021مارس  31 
 ألف درهم ألف درهم 
 )مدققة(  )غير مدققة(  
   

 - 317.254 مخصص األضرار المقررة 

 32.667 94.521 الموظفينمخصص تعويضات مجلس اإلدارة ومكافآت 
 18.100 63.390 مخصص الخسائر المستقبلية

 47.007 61.701 مخصص اإلجازات غير المستخدمة

 60.188 36.177 مخصص الضمان
 12.640 107.056 مخصصات أخرى

   
 680.099 170.602 
   

 

 

 توزيعات األرباح الدائنة  20.3

 

 2020ديسمبر  31 2021مارس  31 
 ألف درهم درهمألف  

 )مدققة(  )غير مدققة(  
   

 - - يناير 1في 

 - 22.612 المطلوبات المفترضة عند االستحواذ 
 - 75.000 خالل الفترة الدفعتوزيعات أرباح معتمدة 

 - (75.207) مدفوعات خالل الفترةال
   
 22.405 - 
   

 

درهم  0.30، وافق المساهمون على توزيعات أرباح بقيمة 2021مارس  28في اجتماع الجمعية العمومية السنوية المنعقد في  

 .2020ديسمبر  31مليون درهم للسنة المنتهية في  75.000للسهم الواحد بمبلغ إجمالي تبلغ قيمته 

  



  ش.م.ع. شركة الجرافات البحرية الوطنية
  البيانات المالية الموحدة حولإيضاحات 

  2021مارس  31
 

60 

 

 

 )تتمة( الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى   20

 

 مطلوبات العقود  20.4

 

 2020ديسمبر  31 2021مارس  31 
 ألف درهم ألف درهم 
 )مدققة(  )غير مدققة(  
   

   عقود قيد التنفيذ في نهاية فترة التقارير المالية 
 المبالغ المستحقة إلى عقود العمالء المدرجة ضمن الذمم التجارية الدائنة 

 71.084 314.021 (20والذمم الدائنة األخرى )إيضاح   
   

 

يمثل المبلغ أعاله إيرادات مؤجلة ناتجة من عقود اإلنشاء. لدى هذه العقود التزامات أداء )غير مستوفية أو غير مستوفية جزئياً(  

 والذي من المتوقع إدراجه كإيرادات على بقيمة مدة هذه العقود.

 

لحكومة أبوظبي مليون درهم( مستحقة    13:  2020ديسمبر    31مليون درهم )  169إن المبالغ المدرجة في مطلوبات العقود بقيمة   

 ية الموحدة المختصرة.حول هذه البيانات المالية المرحل 26عنها في إيضاح  وشركاتها ذات العالقة كما تم اإلفصاح

 

 

 اإليرادات من العقود مع العمالء  21

 

 اإليرادات حسب النشاط 21.1

 

 )غير مدققة(  2021مارس  31 

 
 المجموعة  دولي  اإلمارات 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
    

 240.941 37.368 203.573 التجريف واالستصالح  

 223.270 1.882 221.388 اإلنشاءات البحرية

 704.275 521.910 182.365 الهندسة والمشتريات واإلنشاءات األخرى
    

 1.168.486 561.160 607.326 اإلجمالي 
    

 

 )غير مدققة( 2020مارس  31 

 
 المجموعة  دولي  اإلمارات  
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
    

 870.452 566.854 303.598 واإلنشاءات األخرى والتوريد الهندسة 
    

 870.452 566.854 303.598 اإلجمالي 
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 اإليرادات من العقود مع العمالء )تتمة(  21

 

 توقيت إدراج اإليرادات  21.2

 

 2020مارس  31 2021مارس  31 
 ألف درهم ألف درهم 
 )غير مدققة( )غير مدققة(  
   

 870.452 1.168.486 الخدمات المحولة بمرور الزمن
   

 

 المعلومات األخرى 21.3

 

من إيرادات  ٪10يقدم الجدول التالي معلومات متعلقة بعمالء المجموعة الرئيسيين والذين يساهمون بشكل فردي بأكثر من  

 المجموعة:

 

 

التجريف  
 اإلنشاء البحري  واالستصالح 

الهندسة والتوريد  
  واإلنشاءات 

 اإلجمالي  األخرى 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  درهم ألف  
     

     )غير مدققة(  2021مارس   31الفترة المنتهية في 

 377.716 377.716 - - 1العميل 

 343.101 149.695 105.272 88.134 2العميل 
     

 88.134 105.272 527.411 720.817 
     

 

من إيرادات  ٪10المجموعة الرئيسيين والذين يساهمون بشكل فردي بأكثر من يقدم الجدول التالي معلومات متعلقة بعمالء  

 المجموعة:

 

 

التجريف  
 اإلنشاء البحري  واالستصالح 

الهندسة والتوريد  
واإلنشاءات  

 اإلجمالي  األخرى 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
     

     )غير مدققة(  2020مارس  31الفترة المنتهية في 

 530.860 530.860 - - 1العميل 

 281.741 281.741 - - 2العميل 
     

 - - 812.601 812.601 
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 للفترة )الخسارة( الربح   22

 

 للفترة بعد:)الخسارة( تم إدراج الربح  

 

 2020مارس  31 2021مارس  31 
 ألف درهم ألف درهم 
 )غير مدققة( )غير مدققة(  
   

 328.855 404.736 الرواتب والمكافآت
   

 63.597 93.790 استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات
   

 

 

 صافي تكاليف التمويل  23

 

 2020مارس  31 2021مارس  31 
 ألف درهم ألف درهم 
 )غير مدققة( )غير مدققة(  
   

   تكاليف التمويل 

 المكشوف من البنك والقروضمصاريف الفائدة على السحوبات على 
 (14.630) (10.424) ألجل 

 (2.966) (3.007) مصاريف الفائدة في مطلوبات عقود اإليجار 
   
 (13.431) (17.596) 
   

   إيرادات التمويل 
 936 1.271 إيرادات الفائدة

   

 1.271 936 
   

 (16.660) (12.160) صافي تكاليف التمويل 
   

 

 تكاليف التمويل  

تتضمن تكاليف التمويل بشكل رئيسي فائدة بنكية على تسهيالت السحب على المكشوف، القروض ألجل، مطلوبات عقود اإليجار  

 ورسوم المعامالت البنكية األخرى. تحمل تسهيالت السحب على المكشوف فائدة بمعدالت السوق السائدة. 

 

 إيرادات التمويل  

 الهامش.يل من اإليرادات من الودائع قصيرة األجل، والتي تحمل فائدة بمعدالت السوق المتغيرة زائداً تتكون إيرادات التمو 
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 اإليرادات األخرى، صافي  24

 

 2020مارس  31 2021مارس  31 
 ألف درهم ألف درهم 
 )غير مدققة( )غير مدققة(  
   

 - 49.708 (4)إيضاح شراء صفقة ربح من 
 - 10.568 التأمين ةمطالب

 973 1.572 إيرادات متنوعة
   
 61.848 973 
   

 

 

 العوائد للسهم  25

 

على المتوسط  المساهمين العاديين للشركةللفترة العائد إلى  )الخسارة( يتم احتساب العوائد األساسية للسهم من خالل تقسيم الربح 

 المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة.

 

 2020مارس  31 2021مارس  31 
 )غير مدققة( )غير مدققة(  
 )معاد إدراجها(  
   

 (133.005) 26.547 إلى مساهمي الشركة )ألف درهم( الربح )الخسارة( العائد
   

 575.000 708.333 ألسهم العادية )ألف(عدد االمتوسط المرجح ل
   

 (0.23) 0.04 ( للسهم العائدة إلى مساهمي الشركة )درهم( الخسائر) العوائد
   

 

البيانات المالية ، تمت إعادة بيان األرباح األساسية للسهم في هذه 3وفقاً لمتطلبات المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  

المرحلية الموحدة المختصرة، عقب االستحواذ العكسي، لفترة المقارنة. تم احتساب األرباح األساسية للسهم لفترة المقارنة من 

المتوسط المرجح على  العاديين لفترة المقارنة شركة اإلنشاءات البترولية الوطنية العائدة إلى المساهمينخالل تقسيم خسارة 

التاريخي لعدد األسهم العادية في شركة اإلنشاءات البترولية الوطنية التي كانت قائمة، مضروبة في معدل الصرف بموجب اتفاقية 

 دمج األعمال.

 

 تساوي العوائد األساسية للسهم. 2020مارس  31و 2021مارس  31ما في إن العوائد المخفضة للسهم ك 

 

 

 المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة  26

 

حقوق الملكية، أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة ل المحسبة وفقاً تتضمن األطراف ذات العالقة الشركات المستثمر فيها  

تعمل مع المجموعة، وتلك الشركات التي يمكن ألعضاء مجلس اإلدارة أو المجموعة أو شركاتها الرئيسيين، شركات اإلدارة التي  

التابعة ممارسة نفوذ جوهري، أو التي يمكنها ممارسة نفوذ جوهري على المجموعة. في سياق األعمال االعتيادية، تقدم المجموعة 

 ا من قبل اإلدارة.خدمات، وتستلم خدمات من، تلك الشركات بموجب شروط متفق عليه
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 المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة )تتمة(  26

 

ال تعد حكومة أبوظبي طرف ذو عالقة في ضوء اإلعفاء من متطلبات اإلفصاح المبينة في المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  

حكومة التي لديها سيطرة أو سيطرة مشتركة، أو نفوذ جوهري لافيما يتعلق بمعامالت األطراف ذات العالقة واألرصدة القائمة مع  

حكومة وافصحت فقط العلى المجموعة وشركة هي طرفة ذو عالقة لنفس الحكومة. طبقت المجموعة إعفاءات متعلقة بشركات 

 العالقة. افصاحات األطراف ذات 24عن معلومات محددة لتستوفي متطلبات اإلفصاح وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

 

تنفذ المجموعة ضمن سياق أعمالها االعتيادية ومن خالل معامالتها الحديثة أعمال للشركات التي تخضع للسيطرة النهائية  

 20و  13، 12والسيطرة المشتركة من قبل حكومة أبوظبي. تم اإلفصاح عن األرصدة والمعامالت ذات العالقة في إيضاحات 

 ية الموحدة المختصرة.حول البيانات المالية المرحل

 

 هي كما يلي: المرحلي الموحد المختصرإن األرصدة مع األطراف ذات العالقة المدرجة في بيان المركز المالي  

 

 2020ديسمبر  31 2021مارس  31 
 ألف درهم ألف درهم 
 )مدققة(  )غير مدققة(  
   

   األطراف ذات العالقة األخرى 
 - 11.000 الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى   
   

   
 حقوق الملكية ل المحتسبة وفقاً المستثمر فيها  من الجهاتالمبالغ المستحقة 

   ألعمال المشاريع ذات الصلة:  
 - 314.626 الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى  
   

 

 هي كما يلي: المرحلي الموحد المختصرالخسائر وإن المعامالت مع األطراف ذات العالقة المدرجة في بيان األرباح  

 

 2020مارس  31 2021مارس  31 
 ألف درهم ألف درهم 
 مدققة(غير ) )غير مدققة(  
   

   األطراف ذات العالقة األخرى
 101.054 2.901 الفترةمستلمة خالل الالمواد والخدمات المشتراة/  
   

   حقوق الملكية ل محتسبة وفقاً مستثمر فيها  جهة
 - 37.368 مكتسبة خالل الفترةاليرادات اإل  
   

   المساهم

 293.816 - قرض مسدد خالل الفترة  
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 المطلوبات الطارئة وااللتزامات   27

 

 2020ديسمبر  31 2021مارس  31 
 ألف درهم ألف درهم 
 )مدققة(  )غير مدققة(  
   

 5.344.727 7.395.872 ضمانات بنكية
   

 38.597 197.049 خطابات اعتماد
   

 28.924 49.976 التزامات رأسمالية
   

 1.462.476 1.156.312 التزامات الشراء 
   

 

 تم إصدار خطابات االعتماد والضمانات البنكية أعاله ضمن سياق األعمال االعتيادية.  

 

 

 القيمة العادلة لألدوات المالية   28

 

 المرحلي الموحد المختصر قياس القيمة العادلة المدرجة في بيان المركز المالي  

بشكل جوهري  2020ديسمبر  31و 2021مارس  31والمطلوبات المالية للمجموعة كما في ال تختلف القيم العادلة للموجودات  

 عن قيمها الدفترية في تاريخ التقارير المالية.

 

المالية للمجموعة والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة كما  والمطلوبات يوضح الجدول التالي تراتبية قياس القيمة العادلة للموجودات 

 :2020ديسمبر  31و 2021مارس  31في 

 
 قياس القيمة العادلة  

  
األسعار المدرجة  

 في األسواق النشطة  
مدخالت جوهرية  

 قابلة للمالحظة 
مدخالت جوهرية  

 غير قابلة للمالحظة  
 ( 3)المستوى  ( 2)المستوى  ( 1)المستوى  اإلجمالي  
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
     

     )غير مدققة(   2021مارس  31كما في 

 -  -  1.317 1.317 أصل مالي مشتق 

     

 -  -  ( 1.083) ( 1.083) التزام مالي مشتق 

     

 -  -  32.084 32.084 األرباح والخسائر موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل  

     

     )مدققة(   2020ديسمبر  31كما في 

 -  -  7.174 7.174 أصل مالي مشتق 

     

 -  -  ( 11.534) ( 11.534) التزام مالي مشتق 
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 معلومات القطاع 29

 

 معلومات القطاع الجغرافية  

قامت المجموعة بتوحيد قطاعاتها الجغرافية داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة ودولياً. تتضمن قطاعات دولة اإلمارات العربية  

المتحدة مشاريع في دولة اإلمارات العربية المتحدة، بينما تتضمن القطاعات الدولية العمليات في مصر والمملكة العربية السعودية 

 الكويت والمالديف وشرق أفريقيا. والبحرين والهند و

 

 يوضح الجدول التالي تحليل القطاع الجغرافي للمجموعة: 

 

 )غير مدققة(  2021مارس   31 

 المجموعة  دولي  اإلمارات العربية المتحدة  

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

    

 1.188.012 561.159 626.853 إيرادات القطاع 

 ( 19.526) - - إيرادات داخل القطاع  
    

 1.168.486   اإليرادات 
    

 ( 17.436) 24.279 ( 41.715) إجمالي ربح القطاع 
    

 محتسبةمستثمر فيها  جهات  صافي نتائجحصة من 

 1.743 - - حقوق الملكيةوفقاً ل  

 ( 23.789) - - مصاريف عمومية وإدارية 

 13.738 - - األجنبيةربح صرف العمالت 

 ربح القيمة العادلة على الموجودات المالية بالقيمة 

 4.246 - - األرباح والخسائر العادلة من خالل    

 ( 12.160) - - صافي تكاليف التمويل 

 61.848 - - إيرادات أخرى، صافي 
    

 28.190 - - الربح قبل الضريبة للفترة 

 ( 1.570) - - العمليات األجنبيةمصاريف ضريبة الدخل على 
    

 26.620   الربح بعد الضريبة
    

 12.475.948 3.342.752 9.133.196 إجمالي الموجودات 
    

 7.933.999 3.050.740 4.883.259 إجمالي المطلوبات 
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 معلومات القطاع )تتمة(  29

 

 معلومات القطاع الجغرافية )تتمة(  

 

 )غير مدققة( 2020مارس  31 

 المجموعة  دولي  اإلمارات العربية المتحدة  

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

    

 870.452 566.854 303.598 إيرادات القطاع 

 - - - إيرادات داخل القطاع  
    

 870.452 - - اإليرادات 
    

 (78.064) (16.618) (61.446) إجمالي ربح القطاع 
    

 (21.436) - - مصاريف عمومية وإدارية 

 1.229 - - ربح صرف العمالت األجنبية

 (16.660) - - التمويل   تكاليفصافي 

 973 - - إيرادات أخرى، صافي 
    

 (113.958) - - قبل الضريبة للفترة الخسارة

 (18.942)   مصاريف ضريبة الدخل على العمليات األجنبية

    

 (132.900)   بعد الضريبة الخسارة
    

 

 )مدققة( 2020ديسمبر  31 

 المجموعة  دولي  اإلمارات العربية المتحدة  

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

    

 7.397.813 2.506.284 4.891.529 إجمالي الموجودات 
    

 4.302.374 2.185.365 2.117.009 إجمالي المطلوبات 
    

 

 

 المرحلية الموحدة المختصرةاعتماد البيانات المالية  30

 

  .2021 مايو 6بتاريخ  اإلدارة من قبل مجلس المرحلية الموحدة المختصرةتم اعتماد إصدار البيانات المالية  

 

 

 


