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 الموحدالربح أو الخسارة بيان 

  2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

  إيضاحات  2018   2017
    ألف درهم  ألف درهم

      
 إيرادات عقود 20  453.507  712.137
        تكاليف عقود 21 ) (292.006 ) (435.022

      
 إجمالي الربح   161.501  277.115
  مصاريف عمومية وإدارية 21 ) (137.179 ) (171.311
 استهالك وإطفاء 7، 6 ) (31.505 ) (23.261

 خسائر إنخفاض قيمة موجودات مالية  11، 10 ) (71.480  -
 إنخفاض قيمة ممتلكات وآالت ومعدات 6 ) (55.806  -
 الحصة في خسارة مشروع مشترك 8  - ) (91
 تكاليف تمويل  ) (7.272 ) (400

       ايرادات أخرى )صافي(   11.903  6.881
      

 من تحويل عمالت )خسارة(/ ربح قبل مكسب  ) (129.838  88.933
        فروقات سعر صرف عمالت أجنبيةمكسب من    4.690  15.861

      
        )خسارة(/ ربح السنة  ) (125.148  104.794

      
 )خسارة(/ ربح عائد إلى:     

 مالكي الشركة  ) (125.148  103.584
       حقوق الملكية غير المسيطرة   -  1.210

      
104.794  125.148) (         

      
        )الخسارة(/ العائد األساسي والمخفض للسهم )فلس( 22 ) (59.0  48.9
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 الموحداآلخر الدخل الشامل و  الربح أو الخسارة بيان

  2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

  إيضاح  2018  2017
    ألف درهم  ألف درهم

      
  )خسارة(/ ربح السنة  ) (125.148  104.794

      
 الدخل الشامل األخر:     

       إعادة تصنيف خسائر تحوط إلى الربح أو الخسارة 12  -  2.442
      

       مجموع الدخل الشامل اآلخر   -  2.442
      

       مجموع )الخسارة(/ الدخل الشامل للسنة  ) (125.148  107.236
      
 مجموع )الخسارة(/ الدخل الشامل عائد إلى:     

 مالكي الشركة  ) (125.148  106.026
       حقوق الملكية غير المسيطرة   -  1.210

      
107.236  125.148) (         



                    لسفن ش.م.ع.أبوظبي لبناء اشركة 

 .الموحدة المرفقة جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية اإليضاحاتتشكل 

10 
 

  حدالمو  الملكيةبيان التغيرات في حقوق 
 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

  
 رأس 
  المـال

 إحتياطي 
  قانوني

 إحتياطي
  تحوط

)خسائر متراكمة(/ 
  أرباح مستبقاة

حقوق الملكية 
عائدة لمالكي 

  الشركة 
 حقوق الملكية 
  غير المسيطرة

 
 المجموع

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

 423.648  10.921  412.727  124.817  (2.442 ) 78.360  211.992   2017يناير  1الرصيد في 
               

 104.794  1.210  103.584  103.584  -  -  -  ربح السنة
 2.442  -  2.442  -  2.442  -  -  الدخل الشامل اآلخر

 (8.009 ) (12.262 ) 4.253  4.253  -  -  -  (5ملكية غير مسيطرة )إيضاح اإلستحواذ على حقوق 
 (21.199 ) -  (21.199 ) (21.199 ) -  -  -  (27أنصبة أرباح )إيضاح 

                -  -  -  (10.358 ) -  10.358  -  محول إلى إحتياطي قانوني
               

 501.676  (131 ) 501.807  201.097  -  88.718  211.992   2018يناير  1الرصيد في 
               

 (62.434 ) -  (62.434 ) (62.434 ) -  -  -  (29خطأ الفترة السابقة )إيضاح 
 تعديل عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 

 (33.243 ) (7 ) (33.236 ) (33.236 ) -  -  -  (2/1)إيضاح 15رقم  
)إيضاح  9عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  تعديل
2/1)  -  -  - ( 25.602) ( 25.602)  - ( 25.602) 

 (125.148 ) -  (125.148 ) (125.148 ) -  -  -  خسارة السنة
                (31.799 ) -  (31.799 ) (31.799 ) -  -  -  (27أنصبة أرباح )إيضاح 

               
                223.450  (138 ) 223.588  (77.122 ) -  88.718  211.992   2018ديسمبر  31الرصيد في 
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 بيان التدفقات النقدية الموحد 
  2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
2017  2018    
    درهمألف   درهمألف 
 التشغيلية األنشطة     

 رة(/ ربح السنة)خسا  ) (125.148  104.794
 تعديالت لـ:     

 استهالك وإطفاء    31.505  23.261
 مكافآت نهاية الخدمة المحملة    5.475  6.591

 إنخفاض قيمة ممتلكات وآالت ومعدات   55.806  -
 صافي، إنخفاض قيمة موجودات العقود   36.441  3.152

 إنخفاض قيمة ذمم مدينة، صافي   25.968  -
 خسائر تحوط محولة إلى الربح أو الخسارة   -  2.442

 حصة في خسارة مشروع مشترك   -  91
 إنخفاض قيمة مخزون متقادم وبطئ الحركة، صافي   1.065  1.435
 تكاليف تمويل   7.272  400

 خسائر/ )مكاسب( من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات   541 ) (1.127
            

141.039  38.925    
 الحركة في رأس المال العامل     

 المخزون    3.398 ) (19.569
 موجودات العقود  ) (37.267  29.250
 ذمم مدينة تجارية وأخرى ودفعات مقدمة لموردين  ) (47.642 ) (1.621

 ذمم دائنة تجارية وأخرى   ) (135.243 ) (193.580
 عمالء دفعات مقبوضة مقدمًا من  ) (16.701 ) (92.066

            
 األنشطة التشغيلية المستخدم فيالنقد   ) (194.530 ) (136.547
 مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة  ) (8.279 ) (2.896

            
 صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية  ) (202.809 ) (139.443

      
 األنشطة االستثمارية     

 دفعات لممتلكات وآالت ومعدات  ) (16.353 ) (8.496
 دفعات لموجودات غير ملموسة  ) (442 ) (1.877
 دفعات لحقوق ملكية غير مسيطرة    - ) (8.009
 عائدات من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات   -  1.127

            
 صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية  ) (16.795 ) (17.255

      
 األنشطة التمويلية     

 زيادة في حسابات بنكية مكشوفة   235.019  103.477
 تكاليف تمويل مدفوعة  ) (7.272 ) (400

 أنصبة أرباح مدفوعة   ) (31.799 ) (21.813
            

 صافي النقد الناتج من األنشطة التمويلية   195.948  81.264
            

       صافي النقص في النقد ومرادفات النقد  ) (23.656 ) (75.434
 النقد ومرادفات النقد في بداية السنة   28.565  103.999

            
 (13النقد ومرادفات النقد في نهاية السنة )إيضاح    4.909  28.565
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  الموحدة البيانات الماليةب تتعلقإيضاحات 
 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 
 ةعــاممعلومات  1
 

إن . 1995يوليـو  12بتـاري   1995لسـنة  5تأسست شركة أبوظبي لبناء السفن ش.م.ع. )"الشركة"( بموجـب مرسـوم أميـرق رقـم 
 ، أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة. 8922عنوان الشركة المسجل هو ص.ب. 

 
 وراق المالية.إن األسهم العادية للشركة مدرجة في سوق أبوظبي لأل

 
إن الشــركة وشــركاتها التابعــة )يشــار إليهــا معــًا بــــ "المجموعــة"( تقــوم بشــكل رئيســي ببنــاء وصــيانة وتصــليح وتــرميم الســفن والمرا ــب 

 التجارية والعسكرية.
 
 
 تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة 2
 
 الجديدة والمعدلة التي تم تطبيقها وليس لها تأثير هام على البيانات المالية الموحدةالمعايير الدولية للتقارير المالية   2/1
 

 األدوات المالية - 9تأثير التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 

( 2014لمعــدل فــي يوليــو األدوات الماليــة )ا 9فــي الســنة الحاليــة، قامــت المجموعــة بتطبيــق المعيــار الــدولي للتقــارير الماليــة رقــم 
الــة بشــكل إلزامــي للفتــرة   9. لـم تقـم المجموعـة بتطبيـق النسـخة السـابقة للمعيـار الـدولي للتقـارير الماليـة رقـم 2018يناير  1المحاسبية التي تبدأ في أو بعد والتعــديالت الالحقــة ذات العالقــة علــى المعــايير الدوليــة للتقــارير الماليــة األخــرى والتــي ســوف تصــبح فع 

هذا المعيار التطبيق المبدئي لللمرحلة االنتقالية المعدلة بأثر رجعي، مع  وفقاً  9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  وقامت بتطبيق
ديســـمبر  31المعلومـــات فــي لـــم يــتم إعــادة بيـــان عــرض علـــى ذلــ ،  . وبنــاءً 2018ينــاير  1 فـــي فــي تــاري  التطبيـــق األولــي، أق

2017. 
 

األدوات الماليــة:  - 7لـ ، قامــت المجموعـة بتطبيــق التعـديالت الالحقــة علـى المعيــار الـدولي للتقــارير الماليـة رقــم باإلضـافة إلــى ذ
 .2018سنة لالتي تم تطبيقها على اإلفصاحات  اإلفصاحات

 
 لـ: متطلبات جديدة 9قدم المعيار الدولي للتقارير المالية الدولية رقم ي
 

  والمطلوبات المالية؛تصنيف وقياس الموجودات المالية 
 إنخفاض قيمة الموجودات المالية؛ و 
 .محاسبة التحوط العامة 

 
 فيما يلي تفاصيل هذه المتطلبات الجديدة وتأثيرها على البيانات المالية الموحدة للمجموعة.

 
ي المعيـار الـدولي للتقـارير الماليـة وفًقا لألحكـام اإلنتقاليـة المحـددة فـ 9قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 .9رقم 

 وقياس الموجودات الماليةتصنيف )أ( 
إن تاري  التطبيق المبدئي )أق تاري  قيام المجموعـة بتقيـيم الموجـودات الماليـة والمطلوبـات الماليـة الحاليـة وفقـًا لمتطلبـات المعيـار 

يه، قامت المجموعة بتطبيق متطلبات المعيار الدولي للتقارير الماليـة . وبناًء عل2018يناير  1( هو 9الدولي للتقارير المالية رقم 
ولــم تقــم بتطبيــق المتطلبــات علــى األدوات التــي تــم  2018ينــاير  1علــى األدوات التــي ال يــزال يــتم اإلعتــراف بهــا كمــا فــي  9رقــم 

 . 2018يناير  1إلغاء اإلعتراف بها بالفعل كما في 
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 لية الموحدةإيضاحات تتعلق بالبيانات الما
 )يتبع( 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 
 تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة )يتبع( 2
 
المعــايير الدوليــة للتقــارير الماليــة الجديــدة والمعدلــة التــي تــم تطبيقهــا ولــيس لهــا تــأثير هــام علــى هــ   البيانــات الماليــة  2/1

 الموحدة )يتبع( 
 
 )يتبع(األدوات المالية  - 9ثير التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم تأ

 )أ( تصنيف وقياس الموجودات المالية )يتبع(
الحقًا بالتكلفة المطفـأة  9يجب قياس جميع الموجودات المالية المعترف بها والتي تقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية 

لعادلــة علــى أســاس نمــوذا أعمــال المنشــأة إلدارة الموجــودات الماليــة وخصــائ  التــدفقات النقديــة التعاقديــة للموجــودات أو القيمــة ا
 المالية.

 
 وعلى وجه التحديد:

 
  أدوات الدين المحتفظ بهـا فـي نمـوذا األعمـال الـذق يهـدف إلـى تحصـيل التـدفقات النقديـة التعاقديـة، والتـي يكـون لهـا تـدفقات

 ية تكون هي فقط مدفوعات أصل الدين والفائدة على المبلغ األصلي القائم، يتم قياسها الحقا بالتكلفة المطفأة؛نقدية تعاقد
  أدوات الــدين المحــتفظ بهــا ضــمن نمــوذا األعمــال الــذق يهــدف إلــى كــلا مــن تحصــيل التــدفقات النقديــة التعاقديــة وبيــع أدوات

ن هـي فقـط مـدفوعات أصـل الـدين والفائـدة علـى المبلـغ األصـلي القـائم، يـتم الدين، والتي يكـون لهـا تـدفقات نقديـة تعاقديـة تكـو 
 قياسها الحقًا بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر؛

  .يتم قياس جميع إستثمارات الدين األخرى واإلستثمارات في حقوق الملكية الحقًا بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
 

بق، يمكن للمجموعة أن تقوم باختيـار/ تحديـد بشـكل نهـائي عنـد االعتـراف المبـدئي باألصـل المـالي علـى أسـاس على الرغم مما س
 : ل أصل على حدة

 
  يمكـن للمجموعـة القيـام باختيــار بشـكل نهـائي بــغدراا التغييـرات الالحقـة فـي القيمــة العادلـة لالسـتثمار فــي حقـوق الملكيـة غيــر

 المحتمل المعترف به من قبل المشترق ضمن إندماا األعمال في الدخل الشامل اآلخر؛ و المحتفظ بها للمتاجرة أو البدل 
  يمكــن للمجموعــة تحديــد بشـــكل نهــائي أداة الــدين التـــي تســتوفي التكلفــة المطفـــأة أو معــايير القيمــة العادلـــة مــن خــالل الـــدخل

ا كـان ذلـ  يقـوم بغلغـاء أو يخفـل بشـكل كبيـر عـدم الشامل اآلخر كما تم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الـربح والخسـارة إذ
 .التطابق في المحاسبة

 
تســتوفي معــايير التكلفــة المطفــأة أو معــايير التــي فــي أدوات الــدين  اتإســتثمار  بتصــنيف أقفــي الســنة الحاليــة، لــم تقــم المجموعــة 

 ن خالل الربح أو الخسارة.القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر كما تم قياسها في بالقيمة العادلة م
 

عنـدما يـتم إلغـاء اإلعتـراف بغسـتثمارات الـدين التـي تـم قياسـها بالقيمـة العادلـة مـن خـالل الـدخل الشـامل اآلخـر، يـتم إعـادة تصـنيف 
إعـادة المكسب أو الخسارة المترا مة المعترف بها سابقًا في الدخل الشامل اآلخر من حقوق الملكية إلى الـربح أو الخسـارة كتعـديل 

عندما يتم إلغاء اإلعتراف باالستثمار في حقوق الملكية الذق تم قياسه بالقيمة العادلـة مـن خـالل الـدخل الشـامل اآلخـر،  تصنيف.
 .الحقًا إلى األرباح المستبقاةيتم إعادة تصنيف المكسب أو الخسارة المترا مة المعترف بها سابقًا في الدخل الشامل اآلخر 

 
 التي يتم قياسها الحقـًا بالتكلفـة المطفـأة أو بالقيمـة العادلـة مـن خـالل الـدخل الشـامل اآلخـر إلنخفـاض القيمـة.تخضع أدوات الدين 

 انظر )ب( أدناه.
 

بنـاًء علـى الحقـائق والظـروف  2018ينـاير  1قامت إدارة المجموعة بمراجعة وتقييم الموجودات الماليـة القائمـة للمجموعـة كمـا فـي 
لـه تـأثير علـى الموجـودات  لـم يكـن 9  وقـررت إلـى أن التطبيـق األولـي للمعيـار الـدولي للتقـارير الماليـة رقـم في ذلـ  التـاري القائمة

 المالية للمجموعة فيما يتعلق بالتصنيف والقياس.
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة
 )يتبع( 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 
 قارير المالية الجديدة والمعّدلة )يتبع(تطبيق المعايير الدولية للت 2
 
المعــايير الدوليــة للتقــارير الماليــة الجديــدة والمعدلــة التــي تــم تطبيقهــا ولــيس لهــا تــأثير هــام علــى هــ   البيانــات الماليــة  2/1

 الموحدة )يتبع( 
 

 )يتبع(األدوات المالية  - 9تأثير التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

  المالية الموجودات قيمة )ب( انخفاض
 االئتمانيـة الخسـارة نمـوذا اسـتخدام 9 رقـم الماليـة للتقـارير الـدولي المعيـار يتطلـب الماليـة، الموجـودات قيمة بانخفاض يتعلق فيما

 االئتمانيـة سـارةالخ نمـوذا يتطلـب .39رقـم  الـدولي المحاسـبي المعيـار بموجـب المتكبـدة االئتمانيـة نمـوذا الخسـارة بـدل المتوقعـة
 مـالي تقريـر  ـل فتـرة نهايـة فـي المتوقعة االئتمان خسائر في والتغيرات االئتمان المتوقعة خسائر احتساب المجموعة من المتوقعة
 حـدو  الضـرورق  مـن يعـد بـالموجودات الماليـة. أو بمعنـى آخـر، لـم المبـدئي اإلعتراف منذ االئتمان مخاطر في التغيرات لتعكس
 .االئتمان بخسائر اإلعتراف قبل ائتماني حد 
 

اإلئتمـان  لخسـائر خسـارةال بمخصـ  االعتـراف المجموعـة مـن 9علـى وجـه التحديـد، يتطلـب المعيـار الـدولي للتقـارير الماليـة رقـم 
 :المتوقعة على

 
 خر؛إستثمارات الدين التي تم قياسها الحقًا بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآل 
 ذمم التأجير المدينة؛ 
 الذمم المدينة التجارية وموجودات العقود؛ و 
 9المالية رقم  للتقارير الدولي للمعيار القيمة متطلبات إنخفاض عليها تنطبق التي المالية الضمانات عقود.  

 
ارة لــألداة الماليــة بمبلــغ مــن المجموعــة قيــاس مخصــ  الخســ 9علــى وجــه التحديــد، يتطلــب المعيــار الــدولي للتقــارير الماليــة رقــم 

 اإلعتـراف منـذ هـام بشـكل الماليـة تلـ  األدوات علـى اإلئتمـان مخاطر زادت إذا الحياة مدى على اإلئتمان المتوقعة يعادل خسائر
مـان علـى ومع ذل ، إذا لم تتم زيادة مخاطر اإلئت أو الناشئة ذات قيمة إئتمانية منخفضة. المشتراة  المالية األداة   انت المبدئي وإذا

أو الناشـئة ذات القيمـة اإلئتمانيـة المنخفضـة(،  المشـتراة  المالية أداة مالية بشكل جوهرق منذ االعتراف األولي )باستثناء الموجودات
يتطلـب  شـهًرا. 12يعـادل خسـائر اإلئتمـان المتوقعـة لمـدة  يتطلب من المجموعة قياس مخصـ  الخسـارة لتلـ  األداة الماليـة بمبلـغ

 المتوقعـة يعـادل خسـارة اإلئتمـان بمبلغ الخسارة أيضًا طريقة النهج المبسط لقياس مخص  9لي للتقارير المالية رقم المعيار الدو 
 العقود وذمم التأجير المدينة في بعل الظروف. التجارية، موجودات المدينة للذمم مدى الحياة على
  

وتقييم الموجودات المالية القائمة للمجموعة النخفاض القيمة  ، قام أعضاء مجلس إدارة المجموعة بمراجعة2018يناير  1 ما في 
باستخدام معلومات معقولة وقابلة للدعم متوفرة بدون تكلفة أو جهد ال مبرر له وفًقا لمتطلبـات المعيـار الـدولي للتقـارير الماليـة رقـم 

ينـاير  1يًا، ومقارنة ذل  بمخاطر االئتمان كما فـي في التاري  الذق تم االعتراف به مبدئ لتحديد مخاطر االئتمان للبنود المعنية 9
 . فيما يلي نتائج التقييم:2018
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة
 )يتبع( 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 
 تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة )يتبع( 2
 
ارير الماليــة الجديــدة والمعدلــة التــي تــم تطبيقهــا ولــيس لهــا تــأثير هــام علــى هــ   البيانــات الماليــةالمعــايير الدوليــة للتقــ  2/1

 الموحدة )يتبع( 
 

 )يتبع(األدوات المالية  - 9تأثير التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 

 9إلى المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  39تسوية رصيد مخصص انخفاض القيمة من المعيار المحاسبي الدولي رقم 
 

ــا لنمــوذا الخســارة المتكبــدة  يظهــر الجــدول التــالي تســوية مخصــ  إنخفــاض القيمــة الختــامي للفتــرة الســابقة والتــي تــم قياســها وفًق
ة المتوقعــة إلــى مخصــ  انخفــاض القيمـة الجديــد الــذق تــم قياســه وفًقــا لنمــوذا الخســار  39بموجـب المعيــار المحاســبي الــدولي رقــم 

 :2018يناير  1في  9بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 

 

 مخصص إنخفاض القيمة 
 وفقًا للمعيار المحاسبي 

   39الدولي رقم 
 ألف درهم

 إعادة القياس
 ألف درهم

 مخصص إنخفاض القيمة 
 وفقًا للمعيار الدولي 
  9للتقارير المالية رقم 

 ألف درهم
    

 39.265 16.158 23.107 عقودموجودات ال
 22.288 9.444 12.844 ذمم مدينة تجارية وأخرى 

    
    
 35.951 25.602 61.553 
    

  )ا( تصنيف وقياس المطلوبات المالية
بالمحاسـبة فـي تصـنيف وقيـاس المطلوبـات الماليـة  9لمعيـار الـدولي للتقـارير الماليـة رقـم ل إدخالـه وفقـاً يتعلق التغيير الهام الذق تم 

 المتعلقة بالتغيرات في القيمة العادلة لإللتزام المالي المصنفة بالقيمة العادلـة مـن خـالل الـربح أو الخسـارة العائـدة إلـى التغيـرات فـي
 مخاطر االئتمان لجهة المصدر.

 
ة العادلة لإللتزام المالي العائدة بأن يتم عرض التغيرات في القيم 9وعلى وجه التحديد، يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

إلــى التغيــرات فــي مخــاطر االئتمــان لــذل  اإللتــزام فــي الــدخل الشــامل اآلخــر، مــا لــم يكــن االعتــراف بتــأثيرات التغيــرات فــي مخــاطر 
إعــادة  االئتمــان لإللتــزام فــي الــدخل الشــامل اآلخــر مــن شــأنه أن يخلــق أو يوســع نطــاق عــدم التطــابق فــي الــربح أو الخســارة. ال يــتم

 تصنيف التغيرات في القيمة العادلة العائدة إلى مخاطر االئتمان إللتزام المالي الحقًا إلى الربح أو الخسارة، ولكن يتم تحويلها بدالً 
مــن ذلــ  إلــى األربــاح المســتبقاة عنــدما يــتم إلغــاء اإلعتــراف بــاإللتزام المــالي. فــي الســابق، وبموجــب المعيــار المحاســبي الــدولي رقــم 

تم عرض كامل مبلغ التغيير في القيمة العادلة لإللتزام المالي المصنف بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في الربح ، 39
 أو الخسارة.

 
 أق تأثير على تصنيف وقياس المطلوبات المالية للمجموعة. 9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم لم يكن لتطبيق 
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 نات المالية الموحدةإيضاحات تتعلق بالبيا
 )يتبع( 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 
 تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة )يتبع( 2
 
المعــايير الدوليــة للتقــارير الماليــة الجديــدة والمعدلــة التــي تــم تطبيقهــا ولــيس لهــا تــأثير هــام علــى هــ   البيانــات الماليــة  2/1

 تبع(الموحدة )ي 
 

 )يتبع(األدوات المالية  - 9تأثير التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 )د( محاسبة التحوط العامة
تحــتفظ متطلبــات محاســبة التحــوط العامــة الجديــدة بــاألنواع الثالثــة لمحاســبة التحــوط. ومــع ذلــ ، تــم إدخــال عــدد أ بــر مــن المرونــة 

نطبق عليها محاسبة التحوط، وعلى وجه التحديـد توسـيع نطـاق أنـواع األدوات الم هلـة ألدوات التحـوط على أنواع المعامالت التي ت
وأنــواع مكونــات المخــاطر للبنـــود غيــر الماليــة الم هلـــة لمحاســبة التحــوط. باإلضــافة إلـــى ذلــ ، تــم إســـتبدال اختبــار الفعاليــة بمبـــدأ 

رجعـــي لفعاليـــة التحـــوط. تـــم كـــذل  تقـــديم متطلبـــات أفضـــل بـــأثر تقيـــيم  "العالقـــة االقتصـــادية". لـــم يعـــد مـــن المطلـــوب أيضـــا إجـــراء
 لإلفصاح عن أنشطة إدارة المخاطر للمجموعة.

 
لمحاسبة التحوط، قامت المجموعة بتطبيق متطلبات محاسـبة التحـوط  9وفًقا لألحكام اإلنتقالية للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 . 2018يناير  1بيق المبدئي في بأثر مستقبلي من تاري  التط 9رقم 
 

أن يــتم اإلعتــراف بالمكاسـب والخســائر كتعــديل للقيمــة المدرجـة المبدئيــة للبنــود غيــر  9يتطلـب المعيــار الــدولي للتقــارير الماليـة رقــم 
القيمــة الماليــة المتحــوط لهــا )أســاس التعــديل(. باإلضــافة إلــى ذلــ ، ال يــتم إعــادة تصــنيف التعــديالت مــن احتيــاطي التحــوط إلــى 

عرض البيانات الماليـة، وبالتـالي ال تـ ثر علـى الـدخل  1المدرجة المبدئية للبند المتحوط له بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم 
الشامل اآلخر. يتم تصنيف المكاسب والخسائر التي تخضع لتعديالت األساس كمبالغ لن يـتم إعـادة تصـنيفها الحقـا إلـى الـربح أو 

 .2018ديسمبر  31لم تقم المجموعة بالتحوط ألق بند غير مالي كما في الشامل اآلخر.  الخسارة في الدخل
 

ر آخر على النتائج والمركز المالي للمجموعة يتأث ،محاسبة التحوط 9لم يكن لتطبيق متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 فصاحات مفصلة بخصوص أنشطة إدارة المخاطر للمجموعة.للحصول على إ 25يرجى مراجعة إيضاح رقم  في السنة الحالية.

 إيرادات من عقود مع العمالء – 15تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
)المعـدل فـي  إيـرادات مـن العقـود مـع العمـالء 15في السنة الحالية، قامـت المجموعـة بتطبيـق المعيـار الـدولي للتقـارير الماليـة رقـم 

. يقـدم المعيـار الـدولي للتقـارير الماليـة رقـم 2018ينـاير  1( وهو سارق المفعول للفتـرة السـنوية التـي تبـدأ فـي أو بعـد 2016أبريل 
 15تـم إضـافة إرشـادات توجيهيـة واسـعة فـي المعيـار الـدولي للتقـارير الماليـة . منهاا من خمس خطوات لإلعتـراف بـاإليرادات 15

 اصيل المتطلبات الجديدة وتأثيرها على البيانات المالية للمجموعة موضحة أدناه.تفإن  للتعامل مع سيناريوهات محددة.
 

(، مع تطبيـق وسائل عمليةاألثر الترا مي )بدون  باستخدام طريقة 15قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
وبنـاًء علـى ذلـ ، لـم يـتم إعـادة بيـان المعلومـات المدرجـة  (.2018ينـاير  1هذا المعيار مبدئيًا في تـاري  التطبيـق األولـي )أق فـي 

، والمعيـار المحاسـبي الـدولي رقـم 18أق تم إدراجها، كما تم بيانهـا سـابقًا، بموجـب المعيـار المحاسـبي الـدولي رقـم  - 2017لسنة 
 والتفسيرات المتعلقة بها. 11
 

 بأنـه "أصـل العقـد" و "إلتـزام العقـد" لتوضـيح مـا يمكـن أن يعـرف عـادةً  مصـطلحات 15يستخدم المعيار الدولي للتقارير المالية رقـم 
"، ومـع ذلـ  ال يمنـع المعيـار علـى المنشـأة اسـتخدام الفواتير التي تتجاوز قيمة األعمال قيـد اإلنجـاز "أعمال عقود قيد اإلنجاز" و "

 15فــي المعيــار الــدولي للتقــارير الماليــة رقــم بيانــات بديلــة فــي بيــان المركــز المــالي. إعتمــدت المجموعــة المصــطلحات المســتخدمة 
 لبيان هذه األرصدة.

 
تــم أدنــاه.  3تــم توضــيح السياســات المحاســبية للمجموعــة فيمــا يتعلــق بتــدفقات اإليــرادات الخاصــة بهــا بالتفصــيل فــي إيضــاح رقــم 

 .أدناه 15ارير المالية رقم مبلغ التعديل لكل بند من بنود البيان المالي المتأثر بتطبيق المعيار الدولي للتق توضيح
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة
 )يتبع( 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 
 تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة )يتبع( 2
 
لهــا تــأثير هــام علــى هــ   البيانــات الماليــةالمعــايير الدوليــة للتقــارير الماليــة الجديــدة والمعدلــة التــي تــم تطبيقهــا ولــيس   2/1

 الموحدة )يتبع( 

 إيرادات من عقود مع العمالء )يتبع( – 15تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
ر وحقــوق الملكيــة غيــعلــى األربــاح المســتبقاة  15يلخــ  الجــدول التــالي تــأثير االنتقــال إلــى المعيــار الــدولي للتقــارير الماليــة رقــم 

 .2018يناير  1في  المسيطرة
 

 يناير  1  
  2018 
 ألف درهم  

   أرباح مستبقاة
 (30.330)  بناء السفن البحرية

    (2.906)  خدمات
   
  (33.236)    
   

   حقوق الملكية غير المسيطرة
 -  بناء السفن البحرية

    (7)  خدمات
   
  (7)    
   
 

على بيان المركز المالي الموحد للمجموعـة كمـا فـي  15الية تأثيرات تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم تلخ  الجداول الت
وبيان الربح أو الخسارة الموحد والدخل الشامل اآلخر للسنة المنتهية في ذل  التاري  لكل بند مـن البنـود التـي  2018ديسمبر  31

 ى بيان التدفقات النقدية الموحد للمجموعة للسنة.تأثرت. لم يكن هناك أق تأثير هام عل
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة
 )يتبع( 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 
 تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة )يتبع( 2
 
لتــي تــم تطبيقهــا ولــيس لهــا تــأثير هــام علــى هــ   البيانــات الماليــةالمعــايير الدوليــة للتقــارير الماليــة الجديــدة والمعدلــة ا  2/1

 الموحدة )يتبع( 
 

 إيرادات من عقود مع العمالء )يتبع( – 15تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 

 التأثير على بيان المركز المالي الموحد 

 
 كما 

 تعديالت تم بيانه

المبالغ بدون تطبيق المعيار 
لي للتقارير المالية رقم الدو 
15 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
    الموجودات

 240.325 - 240.325 مجموع الموجودات غير المتداولة
    

    الموجودات المتداولة
 37.021 21.278 15.743 مخزون 

 385.680 68.689 361.991 موجودات العقود
 357.052 (3.265) 360.317 ذمم مدينة تجارية وأخرى 
 4.909 - 4.909 نقد وأرصدة لدى البنوك

    
    

 784.662 86.702 697.960 مجموع الموجودات المتداولة
    
    

 1.024.987 86.702 938.285 مجموع الموجودات
    
    

    حقوق الملكية والمطلوبات
 300.710 - 300.710 رأس المال واإلحتياطيات
 (47.150) 29.972 (77.122) باح مستبقاة)خسائر مترا مة(/ أر 

    
    

    حقوق الملكية عائدة إلى مالكي الشركة
 (134) 4 (138) حقوق الملكية غير المسيطرة

    
    

 253.426 29.976 223.450 مجموع حقوق الملكية
    
    

 50.065 - 50.065 مجموع المطلوبات غير المتداولة
    

    متداولةالمطلوبات ال
 277.334 56.726 220.608 ذمم دائنة تجارية وأخرى 

 105.666 - 105.666 دفعات مقبوضة مقدمًا من عمالء
 338.496 - 338.496 قروض بنكية

    
    

 721.496 56.726 664.770 مجموع المطلوبات المتداولة
    
    

 771.561 56.726 714.835 مجموع المطلوبات
    
    

 1.024.987 86.702 938.285 مجموع حقوق الملكية والمطلوبات
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة
 )يتبع( 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 
 تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة )يتبع( 2
 
ديــدة والمعدلــة التــي تــم تطبيقهــا ولــيس لهــا تــأثير هــام علــى هــ   البيانــات الماليــةالمعــايير الدوليــة للتقــارير الماليــة الج  2/1

 الموحدة )يتبع( 
 

 إيرادات من عقود مع العمالء )يتبع( – 15تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 

 التأثير على بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحد 
 

 
 كما 

 تعديالت تم بيانه

المبالغ بدون تطبيق المعيار 
الدولي للتقارير المالية رقم 

15 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
    

 439.908 (13.599) 453.507 إيرادات عقود 
 (281.674) 10.332 (292.006) تكاليف عقود

    
    

 158.234 (3.267) 161.501 إجمالي الربح
 (208.659) - (208.659) مصاريف عمومية وإدارية

 (31.505) - (31.505) إستهالك وإطفاء
 (55.806) - (55.806) إنخفاض قيمة ممتلكات وآالت ومعدات

 (7.272) - (7.272) تكاليف تمويل، صافي
 11.903 - 11.903 إيرادات أخرى 

    
    

 (133.105) (3.267) (129.838) بل مكسب من تحويل عمالتق خسارة
 4.690 - 4.690 قات سعر صرف عمالت اجنبيةفرو مكسب من 

    
    

 (128.415) (3.267) (125.148) خسارة السنة
    
    

 (128.415) (3.267) (125.148) مجموع الخسارة الشاملة الخرى 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة
 )يتبع( 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 
 لمعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة )يتبع(تطبيق ا 2
 
المعــايير الدوليــة للتقــارير الماليــة الجديــدة والمعدلــة التــي تــم تطبيقهــا ولــيس لهــا تــأثير هــام علــى هــ   البيانــات الماليــة  2/1

 الموحدة )يتبع( 
 

ى المعايير الدولية للتقـارير الماليـة الصـادرة مـن قبـل مجلـس في السنة الحالية، قامت المجموعة أيًضا بتطبيق التعديالت التالية عل
الــة بشــكل إلزامــي للفتــرة المحاســبية التــي تبــدأ فــي أو بعــد  . إن 2018ينــاير  1المعــايير المحاســبية الدوليــة والتــي ســوف تصــبح فع 

ى المبــالغ المدرجــة للفتــرات الحاليــة تطبيــق هــذه التعــديالت علــى المعــايير الدوليــة للتقــارير الماليــة لــم يكــن لهــا أق تــأثير مــادق علــ
 .والفترات السابقة ولكن قد ت ثر على المعامالت المحاسبية أو الترتيبات المستقبلية للمجموعة

 
  2018اإلطار المفاهيمي للتقارير المالية 
  مع حذف ة األولىتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية للمر  1تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ،

 اإلعفاءات قصيرة األجل لمعدق التقارير للمرة األولى
  التي توضح تصنيف وقياس  معامالت الدفعات على أساس األسهم 2تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم

 معامالت الدفع باألسهم
 9م قرلمالية للتقارير الي دولر المعياق ابطلتي تا نلتأميود اعق 4م قرلمالية ر ايرللتقات على المعيار الدولي يالدتع 

  نلتأميود اعق 4م قرلمالية للتقارير الي دولر المعيامع المالية دوات األا
  المتعلقة باإلفصاحات حول التطبيق  األدوات المالية: اإلفصاحات 7م قرلمالية ر ايرللتقاتعديالت على المعيار الدولي

 9المالية رقم  األولي للمعيار الدولي للتقارير
  39تعديالت للسماح للمنشأة بأن تختار اإلستمرار في تطبيق متطلبات محاسبة التحوط في المعيار المحاسبي الدولي رقم 

للتحوط للقيمة العادلة لمخاطر سعر الفائدة لجزء من محفظة االصول المالية أو االلتزامات المالية عند تطبيق المعيار 
 "وتوسيع خيار القيمة العادلة لبعل العقود التي تستوفي استثناء نطاق "االستخدام الخاص 9رقم  الدولي للتقارير المالية

 ن إستثمار عقارق مأو لی ت عقار إيالوضح تحوت رات عقاريةستثماا 40رقم لي دولالمعيار المحاسبي اعلی ت يالدتع 
 ضيح وتل وألجرة اقصيءات إلعفاالة زاإل 2016 - 2014لمالية ر ايرلية للتقادولر المعايياية علی ولسنت التحسينادورة ا

 لةدلعاالقيمة ت اقياساض بع
  معامالت بالعمالت األجنبية والبدل المدفوع مقدما 22تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم 
  تقدم توضيح لتي ا شتركةاستثمارات في شركات زميلة ومشاريع م 28تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم

ر كل إستثمار على خيال الربح أو الخسارة على أساس خالن مالعادلة لإلستثمارات بالقيمة العادلة لقيمة س اقيابخصوص 
 حدة.

 
باســتثناء ممــا ذكــر أعــاله، ال توجــد أيــة معــايير هامــة أخــرى مــن المعــايير الدوليــة للتقــارير الماليــة أو تعــديالت كانــت ســارية للمــرة 

 .2018يناير  1ولى للسنة المالية التي بدأت في أو بعد األ
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة
 )يتبع( 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 
 تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة )يتبع( 2
 
 لة المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعد 2/2
 

ــة المصــدرة التاليــة والتــي لــم يحــن موعــد  لــم تقــم المجموعــة بشــكل مبكــر بتطبيــق المعــايير الدوليــة للتقــارير الماليــة الجديــدة والمعدل
 تطبيقها بعد.

 

 المعايير الجديدة والتعديالت الهامة على المعايير السارية على المجموعة:

لفترات تسري على ا 
السنوية التي تبدأ في أو 

 بعد
   

كيفية اإلعتراف، القياس، العرض واإلفصاح عن  16يحدد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
عقود اإليجار. يقدم المعيار نموذا محاسبي واحد، يتطلب من المستأجرين اإلعتراف باصول 

شهرًا أو أقل أو أن األصل  12اإليجار والتزامات جميع عقود اإليجار إال إذا كانت مدة عقد 
موضوع العقد ذات قيمة منخفضة. يستمر الم جرين بتصنيف عقود اإليجارات كتشغيلية أو 

المتعلق بالمحاسبة للم جر دون  16تمويلية، ضمن مفهوم المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 17تغيير جوهرق عن المعيار المحاسبي الدولي السابق رقم 

 2019يناير  1 

   
عقود التأمين أن يتم قياس التزامات التأمين بالقيمة  17يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

الجارية للوفاء باإللتزامات، ويوفر نهجًا أ ثر توحيدًا للقياس والعرض لجميع عقود التأمين. تهدف 
ق لعقود التأمين. يحل المعيار هذه المتطلبات إلى تحقيق هدف قائم على مبدأ محاسبي متس

 1عقود التأمين اعتبارا من  4محل المعيار الدولي للتقارير المالية  17الدولي للتقارير المالية رقم 
 .2021يناير 

 2021يناير  1 

   
على المعايير الدولية للتقارير المالية التي تتضمن  2017-2015دورة التحسينات السنوية 

والمعايير المحاسبية الدولية أرقام  11و  3يير الدولية للتقارير المالية أرقام التعديالت على المعا
 23و  12

 2019يناير  1 

   
عدم اليقين بشأن معامالت ضريبة  23تفسير لجنة تفسيرات المعايير إلعداد التقارير المالية رقم 

ة للضريبة(، وأساس الدخل: يتناول التفسير تحديد الربح الخاضع للضريبة )الخسارة الخاضع
الضريبة، والخسائر الضريبية غير المستخدمة، واالئتمانات الضريبية غير المستخدمة ومعدالت 
الضرائب، عندما يكون هناك عدم يقين بشأن معامالت ضريبة الدخل بموجب المعيار المحاسبي 

 تهتم بشكل خاص: 12 الدولي رقم
 

 جماعي؛ إذا كان ينبغي إعتبار معالجات الضريبة بشكل -
 االفتراضات المتعلقة بغختبارات السلطات الضريبية؛ -
تحديد الربح/ )الخسارة( الخاضعة للضريبة، أسس الضريبة، خسائر الضريبة غير  -

 المستخدمة، إعفاءات الضريبة غير المستخدمة ومعدالت الضريبة؛ و 
 أثر التغيرات في الحقائق والظروف. -

 2019يناير  1 

   
األدوات المالية المتعلقة بخصائ  التسديد  9يار الدولي للتقارير المالية رقم تعديالت على المع

المبكر مع التعويضات السلبية. يقوم هذا التعديل بتعديل المتطلبات الحالية للمعيار الدولي 
فيما يتعلق بحقوق اإلنهاء من أجل السماح للقياس بالتكلفة المطفأة )أو،  9للتقارير المالية رقم 

لنموذا األعمال، بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر( حتى في حالة تسديد  وفقاً 
 التعويضات السلبية.

 2019يناير  1 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة
 )يتبع( 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 
 لمعّدلة )يتبع(تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة وا 2
 
 المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد )يتبع( 2/2
 

 المعايير الجديدة والتعديالت الهامة على المعايير السارية على المجموعة:

تسري على الفترات  
السنوية التي تبدأ في أو 

 بعد
   

 منافع الموظفين: توضح التعديالت ما يلي: - 19المحاسبي الدولي رقم تعديل على المعيار 
 
عند تعديل أو تقلي  خطة منافع محددة أو تسويتها، تستخدم الشركة حاليًا االفتراضات  -

ثة لتحديد تكاليف الخدمة الحالية وصافي الفائدة للفترة؛ و  اإل توارية المحد 
المكسب أو الخسارة في أق تسوية  حتسابيتم تجاهل تأثير الحد األقصى لألصل عند إ -

 للخطة ويتم التعامل معها بشكل منفصل في الدخل الشامل اآلخر.

 2019يناير  1 

   
استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة  28تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 

شتركة. توضح هذه المتعلقة بالحص  طويلة األجل في الشركات الزميلة والمشاريع الم
األدوات المالية على  9التعديالت بأن المنشأة تقوم بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

الحص  طويلة األجل في شركة زميلة أو مشروع مشترك والتي تشكل جزءًا من صافي 
 الملكية.اإلستثمار في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك ولكن ال يتم تطبيق طريقة حقوق 

 2019يناير  1 

   
تعديالت  -تعديالت على المراجع حول اإلطار المفاهيمي في المعايير الدولية للتقارير المالية 

، 1والمعايير المحاسبية الدولية أرقام  14، 6، 3، 2على المعيار الدولي للتقارير المالية أرقام 
، 19، 12ولية للتقارير المالية أرقام وتفسيرات لجنة تفسيرات المعايير الد 38و  37، 34، 8
لتحديث تل  األحكام فيما يتعلق بالمراجع إلى واإلقتباس من اإلطار  32والتفسير رقم   22، 20

 أو لإلشارة إلى ذل  عندما يتم اإلشارة إلى إصدار مختلف من اإلطار المفاهيمي.

 2020يناير  1 

   
البيانات المالية الموحدة والمعيار المحاسبي  10لية رقم تعديالت على المعيار الدولي للتقارير الما

( المتعلقة بمعالجة بيع أو 2011استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة ) 28الدولي رقم 
 المساهمة في األصول بين المستثمر والشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة.

تأجيل سريان التطبيق إلى  
 أجل غير مسمى. ال يزال

 التطبيق مسموح به.
 
فـي البيانـات الماليـة الموحـدة المدرجـة أعـاله سـوف يكـون لهـا تـأثير هـام علـى  تتوقع اإلدارة أن هذه المعايير الجديدة والتعديالتال 

 الفترات المستقبلية فيما عدا ما هو موضح أدناه:
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة
 )يتبع( 2018ر ديسمب 31للسنة المنتهية في 

 
 
 تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة )يتبع( 2
 
 المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد )يتبع( 2/2

 عقود اإليجار 16المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 عقود اإليجار 16لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  التأثير العام
ن ملا لکر ومعالجتهــا فـي البيانـات الماليــة إليجات اتيبارتد يدلتحنمــوذا شـامل واحـد  16يقـدم المعيـار الـدولي للتقــارير الماليـة رقـم 

ادات التـأجير الحاليـة بمـا فـي ذلـ  المعيـار محـل إرشـ 16ن. سوف يحل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم يرلمستأجن وايرجؤلما
 1عقـود اإليجـار والتفسـيرات ذات الصـلة عنـدما تصـبح سـارية للفتـرات المحاسـبية التـي تبـدأ فـي أو بعـد  17المحاسبي الدولي رقم 

 .2019يناير  1للمجموعة سوف يكون  16إن تاري  التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  .2019يناير 
 

ــنهج التجميعــي الترا مــي فــي تطبيــق المعيــار الــدولي للتقــارير الماليــة رقــم  تاختــار  وفقــا للمعيــار الــدولي للتقــارير  16المجموعــة ال
 معلومات المقارنة. بيانقوم المجموعة بغعادة تا.  وبناًء على ذل ، لن  13ا إلى  7: من 16المالية رقم 

 
ينقــل إلــى حــد كبيــر متطلبــات المحاســبة للمــ جر فــي  16ار الــدولي للتقــارير الماليــة رقــم بخــالف محاســبة المســتأجرين، فــغن المعيــ

 .17المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 األثر على محاسبة المستأجر

 عقود اإليجار التشغيلية
 كعقـود إيجـار تشـغيلية طريقة إحتساب المجموعة لعقود اإليجار المصنفة سابقاً  16سوف يغير المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 ، والتي كانت خارا الميزانية العمومية.17بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم 
 

ســوف تقــوم  )فيمــا عــدا مــا هــو مــدرا ادنــاه( ، لجميــع عقــود اإليجــار16عنــد التطبيــق المبــدئي للمعيــار الــدولي للتقــارير الماليــة رقــم 
 المجموعة بما يلي:

 
 وجـودات والمطلوبـات المتعلقــة بعقـد اإليجــار فـي بيـان المركــز المـالي الموحـد، والتــي تـم قياســها اإلعتـراف بحـق إســتخدام الم

 مبدئًيا بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار المستقبلية؛
  بغستهالك حق إستخدام األصول والفوائد على مطلوبات اإليجار في بيان الربح أو الخسارة؛ اإلعتراف 
 لنقدية المدفوعـة إلـى جـزء رئيسـي )تـم عرضـها ضـمن األنشـطة التمويليـة( والفائـدة )تـم عرضـها الفصل بين مجموع المبالغ ا

 .ضمن األنشطة التشغيلية( في بيان التدفقات النقدية الموحدة
 

 ومطلوبــات( كجـزء مــن قيـاس حـق إسـتخدام الموجـودات المجـاني سـيتم االعتـراف بحـوافز التـأجير )علـى ســبيل المثـال فتـرة اإليجـار
ويــتم إليجــار، بــالحوافز المتعلقــة بمطلوبــات ااعتــراف  17المعيــار المحاســبي الــدولي رقــم بموجــب  ســينتج عنهــاار فــي حــين اإليجــ

 .ل لمصاريف اإليجار على أساس القسط الثابتيإطفاؤها كتخف
 

ــا لنخفــاض اال الموجــودات ، ســيتم اختبــار حــق اســتخدام16إلعــداد التقــارير الماليــة رقــم  بموجــب المعيــار الــدولي معيــار للقيمــة وفًق
لالعتــراف بمخصــ  عقــود اإليجــار  ةالســابق المتطلبــات. ســيحل هــذا محــل الموجــوداتانخفــاض قيمــة  36 رقــم الــدولي يالمحاســب

 .المثقلة باإللتزامات
 

بيوتر شهًرا أو أقل( وإيجارات األصول منخفضة القيمة )مثل أجهزة الكم 12بالنسبة لعقود اإليجار قصيرة األجل )مدة اإليجار 
الشخصية واألثا  المكتبي(، سوف تختار المجموعة االعتراف بمصروفات اإليجار على أساس القسط الثابت وفًقا لما يسمح به 

 .16المعيار الدولي للتقارير المالية 
 

م إلى ألف دره 53.104، لدى المجموعة التزامات عقود إيجار تشغيلية غير قابلة لإللغاء بمبلغ 2018ديسمبر  31 ما في 
 نهاية فترة اإليجار.
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة
 )يتبع( 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 
 تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة )يتبع( 2
 
 يحن موعد تطبيقها بعد )يتبع( المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصدرة والتي لم 2/2

 عقود اإليجار )يتبع( 16المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 األثر على محاسبة المستأجر )يتبع(

 عقود اإليجار التشغيلية )يتبع(
قصيرة  ألف درهم من هذه الترتيبات تتعلق بعقود إيجار أخرى غير عقود اإليجار 53.104يشير التقييم المبدئي إلى أن مبلغ 

 49.626األجل وعقود الموجودات ذات القيمة المنخفضة، وبالتالي ستقوم المجموعة باإلعتراف بحق إستخدام الموجودات بمبلغ 
ألف درهم فيما يتعلق بجميع هذه اإليجارات. إن التأثير على الربح أو  49.626ألف درهم والتزامات اإليجار المقابلة بمبلغ 

ألف درهم، وزيادة االستهالك  9.841ة السنوية القادمة هو تخفيل المصاريف العمومية واإلدارية بمبلغ الخسارة للفترة المحاسبي
 ألف درهم. 1.508ألف درهم وزيادة مصاريف الفوائد بمبلغ  9.486بمبلغ 

 
ية كجزء من ، يتم عرض جميع مدفوعات عقود اإليجار على عقود اإليجار التشغيل17بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم 

هو تخفيل  16المعيار الدولي للتقارير المالية رقم التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية. سيكون تأثير التغييرات بموجب 
ألف درهم وزيادة صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية بنفس  1.508صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية بمبلغ 

 المبلغ.

 التمويلية يجاراإلعقود 
فيما يتعلق بالموجودات  17والمعيار المحاسبي الدولي رقم   16 رقم تتمثل الفروق الرئيسية بين المعيار الدولي للتقارير المالية

التي كان محتفظ بها سابًقا بموجب عقد إيجار تمويلي في قياس ضمانات القيمة المتبقية التي يقدمها المستأجر إلى الم جر. 
المجموعة كجزء من التزاماتها المتعلقة باإليجار فقط المبلغ المتوقع  تعترفأن  16لتقارير المالية رقم للمعيار الدولي يتطلب ا

مطلوب في المعيار المحاسبي الدولي رقم  كما هودفعه بموجب ضمان القيمة المتبقية، بداًل من الحد األقصى للمبلغ المضمون 
ضمن بند  ضمن الممتلكات واآلالت والمعداتمدرجة سابًقا المعدات المجموعة بعرض ال سوف تقوماألولي عند التطبيق . 17
 منفصل اللتزامات اإليجار. بند، في القروض ضمن سابقاً  عرضهاوالتزامات اإليجار، والتي تم  الموجودات ستخدامإحق 
 

ى أساس الحقائق والظروف السائدة في ذل  عل 2018ديسمبر  31بناًء على تحليل عقود اإليجار التمويلية للمجموعة كما في 
التاري ، قام مجلس إدارة المجموعة بتقييم أن تأثير هذا التغيير لن يكون له تأثير على المبالغ المعترف بها في البيانات المالية 

 الموحدة للمجموعة.
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة
 بع()يت 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 
 ملخص بأهم السياسات المحاسبية 3

 بيان االلتزام 3/1
 تم إعداد البيانات المالية الموحدة وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية. 

 أساس التحضير 3/2
بة علـى أسـاس القيمـة تم إعداد البيانات المالية الموحدة بناًء على مبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء األدوات الماليـة المشـتقة والمحتسـ

العادلـة. إن التكلفـة التاريخيـة بصـفة عامـة تمثـل القيمـة العادلـة للـثمن المحـدد المقدمـة مقابـل تبـادل الموجـودات. إن أهـم السياسـات 
 المحاسبية الهامة المتبعة مدرجة أدناه:

 
 ملة الوظيفية وعملة العرض لدى المجموعة.لغرض إعداد هذه البيانات المالية الموحدة، يكون الدرهم اإلماراتي )الدرهم( هو الع

 أساس التوحيد 3/3
إن البيانات المالية الموحدة تتضمن البيانات المالية للشركة والمنشآت )بمـا فـي ذلـ  المنشـآت المنظمـة( الخاضـعة لسـيطرة الشـركة 

 وشركاتها التابعة. تتحقق السيطرة عندما يكون لدى الشركة:
 

  فيها؛السلطة على الجهة المستثمر 
 التعرض للعوائد المتغيرة الناتجة من الشرا ة مع الجهة المستثمر فيها أو الحقوق فيها؛ و 
 .القدرة على استخدام سلطتها على الجهة المستثمر فيها للتأثير على عوائدها 

 
وقـائع والظـروف إلـى وجـود تقوم الشركة بغعادة تقييم فيما إذا كان لديها سـيطرة علـى الجهـة المسـتثمر بهـا أم ال فـي حـال أشـارت ال

  تغيرات في واحد أو أ ثر من عناصر السيطرة الثال  المدرجة أعاله. 
عندما يكون لدى الشركة أقل من غالبية حقوق التصويت في الجهة المستثمر بها، فغنها تمتل  السيطرة على الجهـة المسـتثمر بهـا 

وجيــه األنشــطة ذات الصــلة للجهــة المســتثمر بهــا بشــكل منفــرد. تأخــذ عنــدما تكــون حقــوق التصــويت كافيــة لمنحهــا القــدرة العمليــة لت
ذات الصــلة لتقيــيم فيمــا إذا كانــت حقــوق تصــويت الشــركة فــي الجهــة المســتثمر بهــا الوقــائع والظــروف الشــركة فــي االعتبــار جميــع 

  افية أم ال لمنحها السيطرة، بما في ذل : 
 

 جم وتوزيع أسهم أصحاب األصوات اآلخرين؛حجم امتالك الشركة لحقوق التصويت بالنظر إلى ح 
 حقوق التصويت المحتملة التي تمتلكها الشركة، أو أق من مالكي األصوات اآلخرين أو أطراف أخرى؛ 
 الحقوق الناشئة من ترتيبات تعاقدية أخرى؛ و 
 نشــطة ذات الصــلة فــي أيــة حقــائق وظــروف إضــافية تشــير إلــى أن الشــركة تمتلــ ، أو ال تمتلــ ، القــدرة الحاليــة لتوجيــه األ

 الوقت الذق يطلب فيه إصدار قرارات، باإلضافة إلى أنماط التصويت في اجتماعات المساهمين السابقة.
 

توحيــد الشــركة التابعــة عنــدما يكــون للشــركة الســيطرة علــى الشــركة التابعــة وينتهــي عنــدما تفقــد الشــركة الســيطرة علــى الشــركة يبــدأ 
إدراا ايرادات ومصاريف الشركة التابعة المسـتحوذة أو المسـتبعدة خـالل السـنة فـي بيـان الـربح أو  التابعة. وعلى وجه التحديد، يتم

الخسـارة والــدخل الشــامل اآلخـر الموحــد منــذ التــاري  الـذق تحصــل فيــه الشــركة علـى الســيطرة وحتــى التــاري  الـذق تفقــد فيــه الشــركة 
 السيطرة على الشركة التابعة.

 
بند من الدخل الشامل اآلخر يكون عائدًا إلى مالكي الشركة وحقوق الملكية غيـر المسـيطرة. إن مجمـوع إن الربح أو الخسارة وكل 

الدخل الشامل للشركات التابعة يكون عائدًا إلى مالكي الشركة وإلـى حقـوق الملكيـة غيـر المسـيطرة حتـى وإن نـتج عـن ذلـ  رصـيد 
 عجز في حقوق الملكية غير المسيطرة.

 
روريًا، يــــتم إجــــراء التعــــديالت علــــى البيانــــات الماليــــة للشــــركات التابعــــة لتتوافــــق مــــع السياســــات المحاســــبية عنـــدما يكــــون ذلــــ  ضــــ

 للمجموعة.



         أبوظبي لبناء السفن ش.م.ع.شركة 

 

26 
 

 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة
 )يتبع( 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 
 ملخص بأهم السياسات المحاسبية )يتبع( 3

 أساس التوحيد )يتبع( 3/3
ذف جميــع الموجــودات والمطلوبــات، حقــوق الملكيــة، االيــرادات، المصــاريف والتــدفقات النقديــة المتعلقــة بالمعــامالت مــا بــين يــتم حــ

 أعضاء المجموعة بالكامل عند توحيدها.
 

 نسبة المنفعة بلد التأسيس النشاط الرئيسي
 نسبة 
 اسم الشركة التابعة الملكية

     
ونيـــــــــة اســـــــــتيراد وتشـــــــــغيل األنظمـــــــــة االلكتر 

 %100 %100 اإلمارات العربية المتحدة المدمجة وبرامج الكمبيوتر
 أبوظبي سيستمز انتجريشن ذ.م.م.

 (1))"ايه دق اس آق"(  
     

 %100 %100 اإلمارات العربية المتحدة تقديم خدمات الدعم البحرق 
 الخليج للدعم اللوجستي والبحرق 

 ذ.م.م. )"جي ال ان اس"( 
     

 صفوة مارين ذ.م.م. %100 %100 اإلمارات العربية المتحدة لسفن والقواربالمتاجرة با
     

 ايه دق اس بي انفستمنتس ليمتد  %100 %100 اإلمارات العربية المتحدة  تمل  االستثمارات 
     

 (2)ل انفستمنت ذ.م.م. فرونتيرز اندستريا  %99 %99 اإلمارات العربية المتحدة  تطوير وتطبيق نظم التكنولوجيا المتكاملة
     

 (3)شركة هاق سبيد كرافت ذ.م.م.   %100 %100 اإلمارات العربية المتحدة  إصالح وصيانة اآلالت والمعدات البحرية
 
 في إيه دق إس آق. %43، إستحوذت الشركة على حصة إضافية بنسبة 2017نوفمبر  14في  (1)
مــن رأس المــال مملوكــة حاليــا مــن قبــل الشــركة و الـــ  %99 ك تمثــلبحصــة امــتال 2014مــايو  15تــم تأســيس فرونتيــرز فــي  (2)

 المتبقية مملوكة أبوظبي اوتونوموس سيستمز انفزستمنتس كومباني ذ.م.م. 1%
 ، إستحوذت الشركة على أسهم شركة هاق سبيد كرافت ذ.م.م.2017ديسمبر  25في  (3)
 

 .2018ديسمبر  31لمالية المنتهية في لم تقم المجموعة بغستثمار أو اإلستحواذ على أسهم خالل السنة ا

 اندماج األعمال 3/4
تتم المحاسبة لعمليات شراء شركات تابعة باستخدام طريقة الشراء. يتم قياس تكلفة اندماا األعمال بغجمالي القيم العادلة ) ما فـي 

لكيــة الصــادرة مــن قبــل المجموعــة مقابــل تــاري  المبادلــة( للموجــودات المعطــاة والمطلوبــات المتكبــدة أو المتحملــة وأدوات حقــوق الم
الســيطرة علــى الشــركة المشــتراة، باإلضــافة إلــى أيــة تكــاليف مباشــرة متعلقــة بانــدماا األعمــال. إن األصــول المحــددة والمطلوبـــات 

للتقـارير المتحملة وااللتزامات المحتملة للجهة المشتراة والتي تتوافق مع شروط االعتـراف المنصـوص عليهـا ضـمن المعيـار الـدولي 
اندماا األعمال يـتم االعتـراف بهـا بقيمتهـا العادلـة بتـاري  الشـراء باسـتثناء الموجـودات غيـر المتداولـة )أو مجموعـات  3المالية رقم 

موجـودات غيـر متداولـة محـتفظ بهــا  5االسـتبعاد( المصـنفة كموجـودات محـتفظ بهـا للبيـع وفقـا للمعيـار الــدولي للتقـارير الماليـة رقـم 
 ليات متوقفة، والتي يتم االعتراف بها وقياسها بالقيمة العادلة ناق  تكلفة البيع.للبيع وعم

 
إن الشهرة الناتجة عن الشراء يتم تسجيلها كأصل ويتم قياسها مبدئيًا بالتكلفة والتي تمثل زيادة التكلفة الندماا األعمال عن حصة 

 راة والمطلوبات والمطلوبات المحتملة والتي تم تسجيلها. المجموعة في صافي القيمة العادلة للموجودات المحددة المشت
 

إن حقوق الملكية غير المسيطرة والتي هي حصة ملكية حالية وتخول مالكيها إلى حصة تناسبية من صافي موجودات المنشأة 
سيطرة من المبالغ المعترف في حالة التصفية يمكن قياسها بشكل أولي إما بالقيمة العادلة أو بالحصة التناسبية للملكية غير الم

 بها لصافي الموجودات المحددة في المنشأة المشتراة. 
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يتم إعادة قياس حصة المجموعة في حقوق الملكية المحتفظ بها سابقًا في المنشأة المشتراة عندما يتم دمج األعمال على مراحل، 

بالقيمة العادلة في تاري  التمل  )أق تاري  حصول المجموعة على السيطرة( ويتم االعتراف بما ينتج من ربح أو خسارة، إن 
منشأة المشتراة قبل تاري  التمل  والتي سبق االعتراف بها في وجد، في الربح أو الخسارة. إن المبالغ الناشئة عن الملكية في ال

الدخل الشامل اآلخر يتم إعادة تصنيفها إلى الربح أو الخسارة في حال كانت هذه المعالجة مالئمة فيما لو تم استبعاد تل  
 .الحصة

  
تي حد  فيها االندماا، تسجل المجموعة المبالغ إذا لم تكتمل المحاسبة األولية الندماا األعمال مع نهاية فترة إعداد التقرير ال

الم قتة للبنود التي لم تكتمل محاسبتها. ويتم تعديل هذه المبالغ الم قتة خالل فترة القياس، أو يتم االعتراف بموجودات أو 
اري  التمل ، إذا مطلوبات إضافية، وذل  لتعكس المعلومات الجديدة التي تم الحصول عليها حول الوقائع والظروف القائمة بت

 . انت معروفة، والتي يمكن أن تكون قد أثرت على المبالغ المعترف بها في ذل  التاري 

 الشهرة 3/5
يــتم اإلعتــراف بالشــهرة الناتجــة مــن انــدماا األعمــال كأصــل بتــاري  الحصــول علــى الســيطرة )تــاري  االســتحواذ(. يــتم قيــاس الشــهرة 

حقوق الملكية غير المسـيطرة فـي المنشـأة المسـتحوذ عليهـا والقيمـة العادلـة لحصـة الملكيـة   الفائل إلجمالي المبلغ المحول، مبلغ
المحتفظ بها سابقًا من قبل المستحوذ )إن وجد( في المنشأة على صافي المبـالغ بتـاري  االسـتحواذ للموجـودات المحـددة المسـتحوذة 

حصــة المجموعــة فــي القيمــة العادلــة لصــافي الموجــودات المحــددة والمطلوبــات المتكبــدة. فــي حــال أنــه، بعــد إعــادة التقيــيم، كانــت 
للمنشأة المستحوذ عليها تتجاوز إجمالي المبلغ المحول، المبلغ ألية حقوق ملكية غير مسيطرة في المنشأة المستحوذ عليها والقيمة 

عليها )إن وجد(، يتم االعتـراف بالفـائل العادلة لحصة حقوق الملكية المحتفظ بها سابقًا من قبل المستحوذ في المنشأة المستحوذ 
 مباشرة في الربح أو الخسارة كربح من شراء صفقة.

 
ال يــتم إطفــاء الشــهرة ولكــن يــتم مراجعتهــا النخفــاض القيمــة ســنويًا علــى األقــل. لغايــات تتعلــق باختبــار انخفــاض القيمــة، يــتم توزيــع 

)أو مجموعـة مـن الوحـدات المنتجـة للنقـد( والتـي يتوقـع أن تسـتفيد  الشهرة على كل وحدة من الوحدات المنتجة للنقـد فـي المجموعـة
 من عملية اإلندماا. 

 
يتم إجراء اختبار سنوق النخفاض القيمة للوحدات المنتجـة للنقـد والتـي تـم توزيـع الشـهرة عليهـا أو علـى فتـرات أ ثـر تقاربـًا إذا وجـد 

ة لإلسـترداد للوحـدة المنتجـة للنقـد أقـل مـن قيمتهـا المدرجـة، يـتم تحميـل ما يشـير إلـى انخفـاض قيمـة الوحـدة. إذا كانـت القيمـة القابلـ
خسارة االنخفاض أواًل لتخفيل القيمة المدرجة للشهرة الموزعة على الوحـدة ثـم علـى األصـول األخـرى للوحـدة تناسـبيًا علـى أسـاس 

رة مباشـرة فـي الـربح أو الخسـارة. إن خسـائر القيمة المدرجة لكل أصل في الوحدة. يـتم االعتـراف بأيـة خسـارة النخفـاض قيمـة الشـه
 انخفاض القيمة المسجلة للشهرة ال يتم عكسها في فترات الحقة.

 
 عند إستبعاد الوحدة المنتجة للنقد، يتم إحتساب قيمة الشهرة العائدة لها لتحديد الربح أو الخسارة الناتجة من اإلستبعاد.

 استثمار في مشروع مشترك 3/6
هو ترتيب مشترك حيث يكون للجهات التي لديها سيطرة مشتركة على الترتيب حقوقًا في صافي موجودات  المشروع المشترك

الترتيب المشترك. إن السيطرة المشتركة هي المشاركة المتفق عليها تعاقديًا للسيطرة على الترتيب التي تظهر فقط عندما تستلزم 
 من الجهات التي تتشارك السيطرة. القرارات حول األنشطة ذات العالقة موافقة إجماعية

 
إن نتائج وموجودات ومطلوبات الشركات الزميلة يتم دمجها في هذه البيانات المالية الموحدة باستخدام طريقة حقوق الملكية 

للتقارير  المحاسبية باستثناء عندما يتم تصنيف االستثمار كمحتفظ به للبيع، وفي هذه الحالة، يتم احتسابه وفقًا للمعيار الدولي
. وفقًا لطريقة حقوق الملكية، يتم االعتراف الموجودات غير المتداولة المحتفظ بها للبيع والعمليات غير المستمرة 5المالية رقم 

باالستثمار في مشروع مشترك مبدئيًا في بيان المركز المالي الموحد بالتكلفة ويتم تعديلها الحقًا لالعتراف بالتغيرات بعد 
 لمشروع المشترك.لي حصة المجموعة في الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر االستحواذ ف
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المشترك عن حصة المجموعة في ذل  المشروع المشترك )التي تتضمن أية حص  طويلة إن الزيادة في خسائر المشروع 

األجل، التي وفقًا لطبيعتها، تشكل جزءًا من صافي استثمار المجموعة في شركة زميلة أو مشروع مشترك( يتم االعتراف بها فقط 
 قامت بغجراء دفعات بالنيابة عن المشروع المشترك. إلى الحد الذق يكون فيه على المجموعة التزامات قانونية أو استداللية أو

 
عندما تقوم إحدى منشآت المجموعة بغجراء معامالت مع مشروع مشترك للمجموعة، يتم حذف األرباح والخسائر ضمن نطاق 

 حصة المجموعة في المشروع المشترك.

 االعتراف بااليرادات 3/7
 الموحد بالقيمة العادلة للبدل المقبوض أو المستحق كما يلي: ةالربح أو الخسار يتم االعتراف باإليراد في بيان 

  (2018يناير  1قبل  مطبقة) عقود المقاوالت
عندما يكون من الممكن تقدير نتيجة عقود المقاوالت بشكل موثوق، يتم االعتـراف بـااليرادات والتكـاليف باإلسـتناد إلـى درجـة إتمـام 

ذل  مرحلـة اإلتمـام. يـتم إدراا التغيـرات فـي أعمـال  يعكسى طريقة المسح، باستثناء عندما ال العقد في نهاية فترة التقرير، بناًء عل
 العقد والمطالبات ودفعات الحوافز إلى الحد الذق يمكن فيه قياس المبلغ بشكل موثوق ويكون استالمه مرجحًا.

 
االعتـراف بهـا فـي ربـح أو خسـارة الفتـرة التـي حصـل  إن التغيرات في التقديرات المستخدمة لتحديد مبلـغ االيـرادات والمصـاريف يـتم

 خاللها التغير.
 

عنـدما ال يكــون مــن الممكــن تقـدير نتيجــة عقــود المقــاوالت بشــكل موثـوق يــتم االعتــراف بــايرادات العقـود إلــى حــد التكــاليف المتكبــدة 
 تم فيها تكبد تل  المصاريف. والتي من المحتمل استردادها. يتم االعتراف بتكاليف العقود كمصاريف في الفترة التي

 
عنـدما يكـون مـن المحتمـل أن يزيـد مجمـوع تكـاليف العقـد عـن مجمـوع ايـرادات العقـد، يـتم االعتـراف بالخسـارة المتوقعـة كمصـاريف 

 مباشرة.
 

 .ألخرى والتكاليف المباشرة اتشمل تكاليف المقاوالت جميع التكاليف المباشرة من عمالة ومواد وتكاليف مقاولين من الباطن 
 

عنــدما تزيــد تكــاليف العقــد المتكبــدة حتــى تاريخــه زائــدًا األربــاح المعتــرف بهــا ناقصــًا الخســائر المعتــرف بهــا عــن الفــواتير المرحليــة 
الصادرة، يتم إظهار الفائل كمبالغ مستحقة من العمالء عن أعمال مقاوالت. فيمـا يتعلـق بالمقـاوالت حيـث تزيـد الفـواتير المرحليـة 

تكــاليف العقــد المتكبــدة حتــى تاريخــه زائــدًا األربــاح المعتــرف بهــا ناقصــًا الخســائر المعتــرف بهــا، يــتم إظهــار الفــائل الصــادرة عــن 
 مبالغ مستحقة للعمالء عن أعمال مقاوالت. إن المبالغ المستلمة قبل تنفيذ األعمـال يـتم إدراجهـا فـي بيـان المركـز المـالي الموحـد، 

ن المبالغ التي تم إصدار فواتير بها لقاء العمـل المنجـز ولكـن لـم يقـوم العميـل بـدفعها حتـى اآلن  التزام، كدفعات مقدمة مستلمة. إ
 يتم إدراجها في بيان المركز المالي الموحد ضمن ذمم مدينة تجارية وأخرى.

  اصالحات وخدمات
ز علــى أســـاس إجمــالي التكـــاليف يــتم االعتـــراف بــااليراد مـــن عقــود تصـــليح الســفن والمرا ـــب بســعر ثابـــت بنــاًء علـــى نســبة اإلنجـــا

 المتكبدة حتى تاريخه إلجمالي التكاليف المقدرة. 
 

يتم االعتراف بااليراد من العقود على أساس التكلفة زائدًا هامش والمتعلقة بتصليح السـفن والمرا ـب التجاريـة والعسـكرية مـن خـالل 
 تى تاريخه.تطبيق الهامش المسموح به للعقود ذات العالقة للتكلفة المتكبدة ح

  دخل الفوائد
 يستحق دخل الفوائد على أساس زمني بالرجوع إلى المبلغ األساسي القائم وسعر الفائدة الفعلي المتعلق بها. 
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 (2018يناير  1بعد  مطبقةالعمالء) مع عقود من إيرادات 15المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
مع  عقود من إيرادات 15للتقارير المالية رقم لي دولر المعيا، قامت المجموعة للمرة األولى بتطبيق ا2018يناير  1إعتبارًا من 

 .العمالء
 

الــذق أصــدار نمــوذا شــامل واحــد للمنشــآت الســتخدامه فــي  15إصــدار المعيــار الــدولي للتقــارير الماليــة رقــم ، تــم 2014فــي مــايو 
محـل اإلرشـاد الحـالي  15سـيحل المعيـار الـدولي للتقـارير الماليـة رقـم  المحاسبة لإليرادات الناتجة من العقود المبرمة مـع العمـالء.

عقـــود  11؛ والمعيـــار المحاســـبي الـــدولي رقـــم اإليـــرادات 18اســـبي الـــدولي رقـــم لإلعتـــراف بـــاإليرادات المتضـــمن فـــي المعيـــار المح
 والتفسيرات ذات الصلة عندما تصبح سارية المفعول. المقاوالت

 
 اإلعتـراف هـو أنـه علـى المجموعـة مـع العمـالء عقـود مـن إيـرادات 15للتقـارير الماليـة رقـم لي دولاألساسـي للمعيـار ا إن المبـدأ
 الحصـول الـذق تتوقـع المنشـأة يعكـس البـدل المقابـل بمبلـغ العمالء إلى المتفق عليها أو الخدمات السلع ويلتح لتصف باإليرادات
 وعلى وجه التحديد، يقدم المعيار منهاا من خمس خطوات لإلعتراف باإليرادات: .الخدمات أو السلع تل  عليه مقابل

 
  بــين طــرفين أو أ ثــر ينشــئ حقوقــًا والتزامــات قابلــة للتنفيــذ ويحــدد تحديــد العقــد )العقــود( مــع العميــل: يحــدد العقــد بأنــه اتفــاق

 المعايير لكل من تل  الحقوق وااللتزامات.
 .تحديد أداء اإللتزام في العقد: أداء اإللتزام في العقد هو وعد بنقل سلعة أو خدمة إلى العميل 
 الحصـــول عليـــه فـــي مقابـــل تحويـــل الســـلع  تحديـــد ســـعر المعاملـــة: ســـعر المعاملـــة هـــو مبلـــغ البـــدل الـــذق تتوقـــع المجموعـــة

 والخدمات الموعودة إلى عميل، باستثناء المبالغ التي تم تحصيلها بالنيابة عن أطراف ثالثة.
  توزيع سعر المعاملة علـى أداء اإللتزامـات فـي العقـد: بالنسـبة للعقـد الـذق لـه أ ثـر مـن أداء إلتـزام، سـتقوم المجموعـة يتوزيـع

فــي مقابــل الوفــاء بكــل أداء  اء إلتــزام بمبلــغ يوصــف البــدل الــذق تتوقــع المجموعــة بأنــه يحــق لهــاســعر المعاملــة إلــى كــل أد
 إلتزام. 

  اإلعتراف باإليرادات عندما )أو كما( تلبي المنشأة أداء اإللتزام 
 

اف بـاإليرادات عنـدما ، سوف تقوم المجموعة باإلعتر مع العمالء عقود من إيرادات 15للتقارير المالية رقم لي دولبموجب المعيار ا
يتم )أو كما( يـتم تلبيـة أداء اإللتـزام، أق عنـدما يـتم تحويـل "السـيطرة" علـى السـلع أو الخـدمات التـي تتضـمن أداء إلتـزام محـدد إلـى 

 العميل.
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 حاسبية )يتبع(ملخص بأهم السياسات الم 3

 االعتراف بااليرادات )يتبع( 3/7

 (2018يناير  1بعد  مطبقةالعمالء) مع عقود من إيرادات 15المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
حــول مكونــات العقــد،  15قامــت االداره بتقيــيم عقــود اإلنشــاءات وأخــذت باإلعتبــار إرشــادات المعيــار الــدولي للتقــارير الماليــة رقــم 

يالت على العقود الناتجة عن أوامر التغيير والبـدل المتغيـر، وتقيـيم مـا إذا كـان هنـاك عنصـر تمويـل جـوهرق فـي العقـود، مـع التعد
األخـــذ بعـــين اإلعتبـــار بصـــورة خاصـــة ســـبب الفـــرق فـــي التوقيـــت بـــين نقـــل الســـيطرة علـــى الســـلع والخـــدمات إلـــى العميـــل وتوقيـــت 

 التسديدات ذات الصلة.
 

 ( بناء القوارب الصغيرة.2( بناء السفن البحرية و )1رئيسي نوعين من عقود البناء: )لدى المجموعة بشكل 
 

قامت اإلدارة بتقييم أن اإليرادات من عقود بناء السفن البحريـة ينبغـي اإلعتـراف بهـا علـى مـدى الوقـت بنـاًء علـى المعـايير التـي ال 
للمجموعة حق قابل للتنفيـذ فـي تسـديدات أداء اإللتزامـات المكتملـة يقوم أداء المجموعة بغنشاء أصل مع استخدام بديل للمجموعة و 

يحق للمجموعة إصدار فـواتير إلـى العمـالء عـن عقـود اإلنشـاء علـى أسـاس تحقيـق سلسـلة مـن المراحـل ذات الصـلة  حتى تاريخه.
 لة وفاتورة الدفع ذات الصلة.عندما يتم الوصول إلى حد  رئيسي معين، يتم إرسال بيان إلى العميل عن العمل ذق الص باألداء.

 سوف تعترف المجموعة بـ "أصل عقد" ألق عمل تم تنفيذه.
 
داء اإللتـــــزام هـــــذه بموجـــــب المعيـــــار الـــــدولي ألدم الكامـــــل المناســـــب لتقس امة لقيادلمستخل اخدلايقة ر طـــــرختيااعة ولمجمررت اق

داء اإللتـزام علـى أسـاس نسـبة تكـاليف ألدم المناسـب الكامـل يـتم تحديـد التقـ .إيرادات من عقود مع العمالء 15للتقارير المالية رقم 
تساوق تكـاليف العقـد المعتـرف بهـا فـي  العقد المتكبدة عن العمل المنجز حتى نهاية فترة التقرير إلى إجمالي تكاليف العقد المقدرة.
امش المعتـــرف بـــه بالتناســـب مـــع األعمـــال نهايـــة فتـــرة التقريـــر التكـــاليف الفعليـــة المتكبـــدة حتـــى تاريخـــه مـــع اإليـــرادات المقابلـــة والهـــ

 المنجزة. 
 

بالنسبة لبعل عقود بناء القوارب الصغيرة، عندما ال يكون لدى المجموعة حق قابل للتنفيذ فـي اسـتالم الدفعـة عـن العمـل المنجـز 
 أنها نقطة وقت التسليم. خالل إنجاز البناء، يتم اإلعتراف باإليرادات عندما يتم تحويل السيطرة على البضاعة إلى العميل، حيث

 
يتم إحتساب تعديالت العقد كعقد منفصل عندما يزيد نطاق العقد بسبب اإلضافات للسلع أو الخدمات الموعودة التـي تكـون متميـزة 

 للسلع أو الخدمات الموعودة وأق تعديالت مناسبة لذل  ويزداد سعر العقد بمبلغ من البدل يعكس عملية البيع المنفصلة للمجموعة
 السعر لتعكس ظروف العقد المحدد. 

 
تمثـل موجـودات العقـود الحـق فـي  تمثل مطلوبات العقـود إلتـزام بتحويـل سـلع أو خـدمات إلـى عميـل مقابـل بـدل مسـتلم مـن العميـل.

 البدل مقابل السلع أو الخدمات التي تم تحويلها إلى العميل.
 

بالعقــد فقــط إذا كانــت تلــ  التكــاليف مرتبطــة مباشــره بالعقــد، أو التكــاليف يــتم اإلعتــراف باألصــل بالنســبة للتكــاليف المتكبــدة للوفــاء 
دة عام إيت المنتجة أو تعزز موارد المجموعة التي سـيتم اسـتخدامها فـي الوفـاء بـأداء اإللتـزام فـي المسـتقبل ومـن المتوقـع اسـتردادها.

لی ورة إفاتدار صم فيهــــــا إلتي يتاحلة رلماية في رالتجاينة دلمم امذلالی ود إعقل سابقًا کأصتــــــم اإلعتــــــراف بــــــه مبلغ ف أق تصني
 .9م قرلمالية ر ايرلي للتقادولر افقًا للمعياولقيمة ض انخفاد ايدلتحود لعقول اصم أعة بتقييولمجمت اقام ل.لعميا



         أبوظبي لبناء السفن ش.م.ع.شركة 

 

31 
 

 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة
 )يتبع( 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 
 ات المحاسبية )يتبع(ملخص بأهم السياس 3

 االعتراف بااليرادات )يتبع( 3/7

 (2018يناير  1بعد  مطبقةالعمالء) مع عقود من إيرادات 15المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 الخدمات
 يتم إعتبار اإليرادات من الخدمات كمتميزة على أساس ما يلي:

 
 ون متاحة للعميل؛يستفيد العمالء من الخدمة بمفردها أو موارد أخرى تك 
 .وعد المجموعة لتحويل الخدمات إلى العميل بشكل منفصل محدد 

  
ت حيــث أن العميــل يســتلم قولرور امع ماإلعتــراف بهــا ينبغي ت مادلمتعلقة بالخود العقن هــذه امرادات إليم أن ابتقييدارة إلت اقام

أخـذت المجموعـة باإلعتبـار أن أفضـل  بـأداؤه.عة ولمجماوم تق عندمامع مرور الوقت عة ولمجمد المقدمة من قبل ائوالفويستهل  ا
فـي حالـة  قياس إلنجاز أداء اإللتزام مع مرور الوقت هو طريقة قائمة على التكلفة، ويـتم اإلعتـراف بـاإليرادات علـى هـذا األسـاس.

 الجهود أو المدخالت المتغيرة، يتم قياس أداء اإللتزام بالتكلفة باإلضافة إلى هامش.

 رالتأجي 3/8
يــتم تصــنيف عقــود اإليجــار كايجــارات تمويليــة عنــدما تتحــول بموجــب شــروط عقــود اإليجــار مخــاطر ومنــافع التملــ  إلــى المســتأجر 

 بشكل جوهرق. أما أنواع عقود اإليجار األخرى فيتم تصنيفها كعقود إيجار تشغيلية. 

 المجموعة كم جر

ر التمويلي مبدئيًا كأصول للمجموعـة بالقيمـة العادلـة بتـاري  بدايـة عقـد يتم االعتراف بالموجودات المحتفظ بها بموجب عقود اإليجا
يتم إدراا االلتـزام المتعلـق بـالم جر فـي بيـان المركـز  .االيجار أو، إذا كانت أقل، بالقيمة الحالية للحد األدنى لدفعات عقد اإليجار

 المالي الموحد كالتزام ايجار تمويل.
 

بـين التكـاليف الماليـة وتنزيـل للمبـالغ المسـتحقة بموجـب عقـد اإليجـار التمـويلي بهـدف تحقيـق سـعر يتم توزيع مدفوعات اإليجار مـا 
فائدة ثابت على الرصيد المتبقي من االلتزام. يتم تحميل التكاليف المالية مباشرًة إلى الربح أو الخسارة إال إذا كانت متعلقة بصـورة 

لتها بموجــب السياســة العامــة للمجموعــة لتكلفــة االقتــراض )المبينــة فــي إيضــاح مباشــرة بموجــودات م هلــة وفــي هــذه الحالــة يــتم رســم
 أدناه(.  3/10
 

يــتم االعتــراف بــدفعات اإليجــارات التشــغيلية كمصــروف وفقــًا لقاعــدة القســط الثابــت بنــاًء علــى فتــرة التــأجير المتعلقــة بهــا، إال عنــدما 
يــتم فيــه اســتنفاد المنــافع االقتصــادية مــن األصــل المــ جر. تــدرا  يكــون هنــاك أســاس منهجــي أ ثــر نموذجيــة للمخطــط الزمنــي الــذق

 اإليجارات المحتملة الناشئة بموجب عقود اإليجارات التشغيلية كمصروف في الفترة التي يتم تكبدها فيها. 
 

عتــراف بغجمــالي فــي حــال تــم اســتالم حــوافز اإليجــار للــدخول فــي اإليجــارات التشــغيلية يــتم إدراا هــذه الحــوافز كمطلوبــات. يــتم اال
منافع الحوافز كتخفيل لتكلفة التأجير وفقًا لقاعدة القسط الثابت بناًء على فترة التأجير إال عندما يكون هناك أساس منهجي أ ثر 

 نموذجية للمخطط الزمني الذق يتم فيه استنفاد المنافع االقتصادية من األصل الم جر.

 عمالت أجنبية 3/9
رض البيانــات الماليــة الموحــدة فغنــه تــم إعتبــار الــدرهم اإلمــاراتي العملــة المســتخدمة فــي عمليــات الشــركة وعملــة عــرض البيانــات لغــ

 للمجموعة.  الموحدة المالية
 

تسجل المعامالت بعمالت بخالف الدرهم اإلماراتي )عمالت أجنبية( بأسعار الصرف السـائدة بتـواري  المعـامالت. وفـي نهايـة كـل 
رة تقريــر يــتم إعــادة تحويــل البنــود النقديــة الناشــئة بعمــالت أجنبيــة بأســعار الصــرف الســائدة بــذل  التــاري . إن البنــود غيــر النقديــة فتــ

المدرجة بالقيمة العادلة والناشـئة بعمـالت أجنبيـة يـتم إعـادة تحويلهـا باألسـعار السـائدة بتـاري  تحديـد القيمـة العادلـة. إن البنـود غيـر 
 اسة حسب التكلفة التاريخية بعملة أجنبية ال يتم تحويلها.النقدية المق
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 )يتبع( عمالت أجنبية 3/9
فــي الــربح أو الخســارة وقــت حــدوثها باســتثناء مــا يتعلــق بفروقــات يــتم اإلعتــراف بالفروقــات الناتجــة عــن صــرف العمــالت األجنبيــة 

الصرف علـى البنـود النقديـة المسـتلمة مـن أو المسـتحقة إلـى عمليـة أجنبيـة والتـي لـم يـتم التخطـيط أليـة تسـوية بخصوصـها أو أنهـا 
بهـا فـي احتيـاطي تحويـل العملـة محتملة الحدو ، والتي تشكل جزءًا مـن صـافي االسـتثمار فـي عمليـة أجنبيـة والتـي يـتم االعتـراف 

 األجنبية واالعتراف بها في الربح أو الخسارة عند استبعاد صافي االستثمار.
 

ألغــراض تتعلــق بعــرض البيانــات الماليــة الموحــدة، يــتم عــرض موجــودات ومطلوبــات الشــركات التابعــة األجنبيــة للمجموعــة بالــدرهم 
ــًا لمعــدل أســعار اإلمــاراتي باســتخدام أســعار الصــرف الســائدة فــي نها يــة فتــرة التقريــر. يــتم تحويــل بنــود االيــرادات والمصــاريف وفق

الصرف للفترة، إال إذا حد  تقلب بشكل ملمـوس فـي أسـعار الصـرف خـالل الفتـرة، وفـي هـذه الحالـة يـتم اسـتخدام أسـعار الصـرف 
ل الشــامل اآلخــر وترا مهــا فــي حقــوق بتــواري  المعــامالت. إن فروقــات الصــرف الناتجــة، إن وجــدت، يــتم االعتــراف بهــا فــي الــدخ

 الملكية )العائدة إلى حقوق الملكية غير المسيطرة بالشكل المالئم(.
 

، اســتبعاد حصــة المجموعــة بالكامــل فــي عمليــة أجنبيــة، أو يتضــمن االســتبعاد خســارة للســيطرة ىعنــد اســتبعاد عمليــة أجنبيــة )بمعنــ
ة المشــتركة علــى منشــأة خاضــعة للســيطرة المشــتركة التــي تتضــمن عمليــة علــى شــركة تابعــة تتضــمن عمليــة أجنبيــة، خســارة للســيطر 

أجنبية، أو خسارة للتأثير الجوهرق على شركة زميلة تتضمن عملية أجنبية(، فـغن جميـع فروقـات الصـرف المترا مـة المتعلقـة بتلـ  
ات صـرف تكـون عائـدة فيمـا سـبق إلـى حقـوق العملية العائدة إلى المجموعة يتم إعادة تصنيفها إلى الربح أو الخسارة. إن أية فروقـ

 الملكية غير المسيطرة يتم إلغاء االعتراف بها، ولكن ال يتم إعادة تصنيفها إلى الربح أو الخسارة.

 تكاليف االقتراض 3/10
ة جوهريـة إن تكاليف االقتراض المنسوبة مباشرًة إلى شـراء أو إنشـاء أو إنتـاا أصـول م هلـة، وهـي األصـول التـي تتطلـب حتمـًا فتـر 

من الوقت لتكون جاهزة لالسـتعمال المقـرر أو بيعهـا، يـتم إضـافتها إلـى تكـاليف هـذه األصـول إلـى أن تصـبح هـذه األصـول جـاهزة 
 بصورة جوهرية لالستعمال المقرر أو بيعها.

 
صــول الم هلــة مــن يــتم خصــم إيــراد االســتثمار المتحقــق مــن االســتثمار الم قــت لمبلــغ االقتــراض الخــاص إلــى حــين إنفاقــه علــى األ

 تكاليف االقتراض الم هلة للرسملة.
 

 يتم االعتراف بجميع تكاليف االقتراض األخرى في األرباح أو الخسائر في الفترة التي يتم تكبدها فيها. 

 ممتلكات وآالت ومعدات 3/11
انخفاض القيمة المترا مـة. تشـمل التكلفـة تظهر الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة التاريخية ناقصًا االستهالك المترا م وخسائر 

 التاريخية على المصاريف المنسوبة بشكل مباشر إلى امتالك األصل.
 

يتم إدراا التكاليف الالحقة في القيمة المدرجة لألصل أو االعتراف بها كأصل منفصل حسبما يكون مالئمًا فقط عندما يكـون مـن 
ستقبلية مرتبطة بالبند المعني ويكون باإلمكان قياس التكلفة بشكل موثـوق. يـتم إدراا المحتمل أن ينتج للمجموعة فوائد اقتصادية م

   افة مصاريف اإلصالح والصيانة األخرى في الربح أو الخسارة في الفترة التي يتم تكبدها فيها.
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 ممتلكات وآالت ومعدات )يتبع( 3/11
يـــتم احتســـاب االســـتهالك لتنزيـــل تكلفـــة األصـــول إلـــى قـــيمهم المتبقيـــة وفقـــًا لقاعـــدة القســـط الثابـــت وعلـــى أســـاس العمـــر اإلنتـــاجي 

 للموجودات الموضحة كما يلي:
 1تم تطبيقها من  

 2018أكتوبر 
 30تم تطبيقها حتى 

 2018بر سبتم
   

 سنة 40 – 4 - مباني وهيا ل
 - سنة 40-30 أسمنت
 - سنة 30-20 حديد

 - سنوات 10 الهيا ل الجاهزة واألخرى 
 - سنوات 5 الهيا ل الصغيرة األخرى 

 سنة 30 – 3 سنة 25-5 معدات إنتاا وأخرى 
 سنوات 4 سنوات 4 سيارات

 سنوات 3 سنوات 3 أثا  وتجهيزات
 سنوات 3 سنوات 3 معدات مكتبية

 سنوات 4-2 سنوات 4-2 البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واألجهزة
 

تتم مراجعة األعمار اإلنتاجية التقديرية والقيم المتبقية وطرق االستهالك فـي نهايـة كـل سـنة، ويـتم احتسـاب أثـر أق تغيـر فـي القـيم 
 المقدرة على أساس مستقبلي. 

 
االسـتهالك  زيـادة فـية بمراجعة العمر اإلنتاجي المقدر للممتلكات واآلالت والمعدات مما أدى إلى ، قامت اإلدار 2018خالل سنة 
االستهالك لفتـرة التقـارير السـنوق القـادم  المحمل علىكون يللتغير في العمر اإلنتاجي، س نتيجةً  ألف درهم. 6.146بمبلغ المحمل 

 ألف درهم. 4.535أعلى بمبلغ 
 

جة لألصل مباشرة إلى القيمـة الممكـن اسـتردادها إذا كانـت القيمـة المدرجـة لألصـل أ بـر مـن قيمتـه الممكـن يتم خفل القيمة المدر 
 استردادها.

 
إن الربح أو الخسارة الناتجة من استبعاد أو تقاعد أحـد الممتلكـات واآلالت والمعـدات يـتم تحديـدها كـالفرق بـين عوائـد البيـع والقيمـة 

 بها في األرباح أو الخسائر. المدرجة لألصل ويتم االعتراف

 أعمال رأسمالية قيد اإلنجاز 3/12
إن العقارات أو الموجودات قيد اإلنشاء ألغراض اإلنتاا والتوريد واإلدارة أو ألغراض إدارية أو ألغراض لم يتم تحديـدها بعـد، يـتم 

اليف المباشــرة العائــدة إلــى تصــميم وإنشــاء إدراجهــا بالتكلفــة ناقصــًا أيــة خســائر انخفــاض مدرجــة. تشــتمل التكلفــة علــى جميــع التكــ
العقــار بمــا فــي ذلــ  تكــاليف المــوظفين ذات العالقــة. عنــدما تصــبح الموجــودات جــاهزة لالســتخدام المقــرر، يــتم تحويــل األعمــال 

 الرأسمالية قيد اإلنجاز إلى البند المالئم ضمن ممتلكات وآالت ومعدات ويتم استهال ها وفقًا لسياسات المجموعة. 
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 موجودات غير ملموسة 3/13
 مـة، إن يتم إدراا الموجودات غير الملموسة المشتراة بشكل منفصل بالتكلفة بعد تنزيل اإلطفاء المتـرا م وخسـائر االنخفـاض المترا

وجد. ويتم تحميل اإلطفاء وفقًا لقاعدة القسط الثابت على أساس األعمار التقديريـة. يـتم مراجعـة األعمـار التقديريـة بنهايـة كـل فتـرة 
 تقرير سنوية ويتم إدراا أية تغيرات في التقديرات بأثر مستقبلي. 

 الكمبيوتربرامج 
المحـددة ووضـعها  الكمبيـوترنـاة علـى أسـاس التكـاليف المتكبـدة القتنـاء بـرامج المقت الكمبيـوتريتم رسملة التراخي  الخاصة ببـرامج 

موضع االستخدام. يتم إطفاء هذه التكاليف على مدى أعمارها اإلنتاجية التقديرية بطريقة القسط الثابت والتي تمتد عـادًة علـى فتـرة 
 أربع إلى خمس سنوات.

 المخزون  3/14
وغيرها من المخزون التشغيلي. يتم إدراا المخزون بالتكلفة وصافي القيمة القابلة  راتمخزون عام، عقايشتمل المخزون على 

للتحقق، أيهما أقل. يتم احتساب التكلفة بطريقة معدل التكلفة المرجح، وتشتمل على تكاليف اإلنشاء/التمل  وغيرها من التكاليف 
لقيمة القابلة للتحقق سعر البيع المقدر ناقصًا كافة التكاليف المتكبدة لجعل المخزون في مكانه وحالته الحالية. يمثل صافي ا

 المقدرة للبيع والتسويق التي سيتم تكبدها.

 انخافض قيمة الموجودات الملموسة وغير الملموسة باستثناء الشهرة 3/15
لموسـة وذلـ  لتحديـد إن كـان تعمل المجموعة في نهاية فترة كـل تقريـر علـى مراجعـة القـيم المدرجـة لموجوداتهـا الملموسـة وغيـر الم

هنالــ  مــا يشــير إلــى أن هــذه الموجــودات قــد تعرضــت إلــى خســائر انخفــاض القيمــة. إذا وجــد مــا يشــير إلــى ذلــ  يــتم تقــدير القيمــة 
القابلـــة لالســـترداد لألصـــل وذلـــ  لتحديـــد خســـائر انخفـــاض القيمـــة )إن وجـــدت(. فـــي حـــال عـــدم الـــتمكن مـــن تقـــدير القيمـــة القابلـــة 

صل محدد، تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المنتجة للنقـد التـي يعـود إليهـا األصـل نفسـه. عنـدما لالسترداد أل
يكون من الممكن تحديد أسس توزيع معقولة وثابتـة، يـتم توزيـع األصـول المشـتركة إلـى وحـدات منتجـة للنقـد فرديـة، أو يـتم توزيعهـا 

 نتجة للنقد التي يمكن تحديد أسس توزيع معقولة وثابتة لها.إلى أصغر مجموعة من الوحدات الم
 

إن القيمـــة القابلـــة لالســـترداد هـــي القيمـــة العادلـــة لألصـــل ناقصـــًا تكلفـــة البيـــع أو قيمـــة االســـتخدام، أيهمـــا أعلـــى. عنـــد تقيـــيم قيمـــة 
معـدل خصـم يعكـس تقييمـات السـوق الحاليـة االستخدام، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقـدرة إلـى قيمهـا الحاليـة باسـتخدام 

 للقيمة الزمنية لألموال والمخاطر الخاصة باألصل.  
 

فــي حــال تــم تقــدير القيمــة القابلــة لالســترداد ألصــل )أو الوحــدة المنتجــة للنقــد( بمــا يقــل عــن القيمــة المدرجــة، يــتم تخفــيل القيمــة 
ابلــة لالســترداد. يــتم االعتــراف بخســائر االنخفــاض مباشــرًة فــي الــربح أو المدرجــة لألصــل )أو الوحــدة المنتجــة للنقــد( إلــى القيمــة الق

 الخسارة، إال إذا كان األصل مدرا بمبلغ إعادة تقييمه، فيتم عندها تسجيل خسائر االنخفاض كانخفاض إعادة التقييم.
 

تجـة للنقـد( إلـى القيمـة المعدلـة القابلـة في حالة استرجاع خسائر انخفاض القيمة، تتم زيادة القيمـة المدرجـة لألصـل )أو الوحـدة المن
لالسـترداد، بحيـث ال تزيـد القيمـة المدرجـة المعدلـة عـن القيمـة المدرجـة لألصـل )أو الوحـدة المنتجـة للنقـد( فيمـا لـو لـم يـتم احتســاب 

لخســارة إال إذا خســائر انخفــاض القيمــة فــي الســنوات الســابقة. يــتم تســجيل اســترجاع خســائر انخفــاض القيمــة مباشــرًة فــي الــربح أو ا
 ــان األصــل قــد تــم إدراجــه بمبلــغ إعــادة التقيــيم وفــي هــذه الحالــة يــتم تســجيل اســترجاع خســائر انخفــاض القيمــة كزيــادة فــي إعــادة 

 التقييم.
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 المخصصات 3/16
يــتم تكــوين المخصصــات عنــدما يكــون علــى المجموعــة التــزام قــانوني أو متوقــع ناشــئ عــن أحــدا  ســابقة مــن المحتمــل أن تــدفقًا 

 للموارد سيكون مطلوبًا لتسديد االلتزام ويمكن تقدير تكلفتها بشكل موثوق.
 

ية االلتـزام فـي نهايـة كـل فتـرة تقريـر باسـتخدام معـدل يعكـس يتم قيـاس المخصصـات بالقيمـة الحاليـة للنفقـات المتوقـع تسـديدها لتسـو 
 تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية لألموال والمخاطر الخاصة بااللتزام. 

 
عندما يكون من المتوقع استرداد من طرف ثالث بعل أو جميع المنافع االقتصادية الالزمة لتسوية أحد المخصصات، يـتم إدراا 

صل إذا أصبح من الم كد بالفعل أنه سيتم استالم التعويل وإذا كان من الممكن قياس قيمة الذمة المدينـة بشـكل الذمة المدينة كأ
 موثوق.

 عقود مثقلة بااللتزامات
إن االلتزامـات الحاليـة القائمـة بموجـب عقـود مثقلـة بااللتزامـات يــتم إدراجهـا وقياسـها كمخصصـات. يعتبـر العقـد المثقـل بااللتزامــات 

 حيثما وجد لدى المجموعة عقد تتخطى فيه التكاليف التي ال يمكن تجنبها للوفاء بااللتزامـات التعاقديـة المنـافع االقتصـادية موجوداً 
 المتوقع تحقيقها بموجب ذل  العقد.

 نهاية الخدمة للموظفين مكافآت 3/17
رة الســـتحقاقات المـــوظفين المتعلقـــة باإلجـــازات ا مخصـــ يـــتم عمـــل  لســـنوية وتـــذا ر الســـفر بنـــاًء علـــى الخـــدمات لاللتزامـــات المقـــد 

  المقدمة من قبل الموظفين الم هلين حتى نهاية السنة.
 

يتم أيضًا عمل مخص  بكافـة مبـالغ مكافـأة نهايـة الخدمـة المسـتحقة للمـوظفين مـن غيـر مـواطني دولـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة 
ن فترات خدمتهم حتى نهايـة السـنة. يـتم إدراا االسـتحقاق المتعلـق باإلجـازة وفقًا لقانون العمل في دولة اإلمارات العربية المتحدة ع

السنوية وتذا ر السفر تحت بند مطلوبات متداولة، بينما يتم إدراا المخص  المتعلق بمكافـآت نهايـة الخدمـة تحـت بنـد مطلوبـات 
 غير متداولة.

 
، تقـــوم الشـــركة بـــدفع المســـاهمات المطلوبـــة للهيئـــة العامـــة أمـــا بخصـــوص المـــوظ فين مـــن مـــواطني دولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة

المتعلـق  2000( لدولة اإلمارات العربية المتحـدة الصـادر فـي عـام 2للمعاشات والتأمينات االجتماعية وفقًا للقانون االتحادق رقم )
 رة الخدمة للموظفين.بالمعاشات والتأمينات االجتماعية. يتم تحميل هذه المساهمات في الربح أو الخسارة خالل فت

 الموجودات المالية 3/18

 (2018يناير  1قبل  مطبقةتصنيف الموجودات المالية )
تصن ف الموجودات المالية إلـى "قـروض ومـدينين" وموجـودات ماليـة بالقيمـة العادلـة مـن خـالل الـربح أو الخسـارة. يعتمـد التصـنيف 

لتصــنيف عنــد االعتــراف المبــدئي بــالموجودات الماليــة. يشــتمل قــروض علــى طبيعــة والهــدف مــن الموجــودات الماليــة ويــتم تحديــد ا
 ومدينين على النقد واألرصدة البنكية، ودائع ألجل وذمم مدينة تجارية وأخرى.

 النقد ومرادفاتالنقد 
رة ثالثـة أشـهر يتكون النقد ومرادفات النقد من النقد في الصـندوق واألرصـدة المحـتفظ بهـا لـدى البنـوك بتـواري  إسـتحقاق أصـلية لفتـ

 أو أقل.
 ومدينين قروض

القـروض والــذمم المدينــة هــي موجـودات ماليــة غيــر مشــتقة لهــا دفعـات ثابتــة وال يــتم تــداولها فــي سـوق نشــطة أو محــددة. يــتم قيــاس 
الفعلــي القــروض والمــدينين بالتكلفــة المطفــأة ناقصــًا أق انخفــاض فــي القيمــة. يــتم االعتــراف بــدخل الفوائــد باســتخدام ســعر الفائــدة 

 باستثناء األرصدة المدينة قصيرة األجل حيث يكون االعتراف بالفائدة غير مادق.
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة
 )يتبع( 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 
 ملخص بأهم السياسات المحاسبية )يتبع( 3

 )يتبع( الموجودات المالية 3/18

 ( )يتبع(2018يناير  1قبل  مطبقة) تصنيف الموجودات المالية

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
يمكــن تصـــنيف األصـــل المـــالي بغســـتثناء االصـــل المـــالي المحـــتفظ بـــه للمتـــاجرة بالقيمـــة العادلـــة مـــن خـــالل الـــربح أو الخســـارة عنـــد 

 اإلعتراف المبدئي في حال:
 

 كل اساسي بتخفـيل التنـاقل فـي القيـاس أو اإلعتـراف الـذق قـد ينـتج بخـالف ذلـ ؛  ان هذا التصنيف يحذف أو يقوم بش
 أو

  ان االصل المالي يشكل جزءًا من مجموعة موجودات أو مطلوبات مالية أو كالهما ويتم إدارتـه وتقيـيم أدائـه علـى أسـاس 
شركة وتقديم المعلومات حـول التجميـع داخليـًا التكلفة التاريخية وفقا إلدارة المخاطر أو استراتيجية اإلستثمار الموثقة لدى ال

 على ذل  االساس؛ أو 
  ـــان االصـــل يشـــكل جـــزءًا مـــن أحـــد العقـــود التـــي تتضـــمن واحـــد أو أ ثـــر مـــن المشـــتقات المتداخلـــة وفـــي حـــال أن المعيـــار 

الل الــربح أو يسـمح بتصــنيف كامـل العقـد المشــترك )األصـل أو اإللتــزام( بالقيمـة العادلـة مــن خـ 39المحاسـبي الـدولي رقــم 
 الخسارة.

 
بالقيمــة العادلــة مــع اإلعتــراف بأيــة أربــاح أو الــربح أو الخســارة يــتم إظهــار الموجــودات الماليــة المصــنفة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل 

ة خسائر ناتجة من إعادة القياس في األرباح أو الخسائر. يشكل صافي الربح أو الخسارة المعتـرف بهـا فـي األربـاح أو الخسـائر أيـ
 أنصبة أرباح أو فوائد محصلة على األصل المالي ويتم إضافتها ضمن بند "األرباح والخسائر األخرى". 

 (2018يناير  1بعد  مطبقةتصنيف الموجودات المالية )
 يتم قياس أدوات الدين التي تستوفي الشروط التالية الحقًا بالتكلفة المطفأة: 

 
 عمــال الــذق يهــدف إلــى االحتفــاا بــالموجودات الماليــة لتحصــيل التــدفقات النقديــة األصــل المــالي المحــتفظ بــه ضــمن نمــوذا األ

 التعاقدية؛ و
  الشروط التعاقدية لألصل المالي ينتج عنها تدفقات نقدية في تواري  محددة تكون هي فقط مدفوعات أصل الدين والفائـدة علـى

 المبلغ األصلي القائم.
 

 وط التالية الحقًا من خالل الدخل الشامل اآلخر:يتم قياس أدوات الدين التي تستوفي الشر 
  
  يتم اإلحتفاا باألصل المالي ضمن نموذا األعمال الذق يهدف إلى كاًل من تحصـيل التـدفقات النقديـة التعاقديـة وبيـع األصـل

 المالي؛ 
 أصل الدين والفائـدة علـى  الشروط التعاقدية لألصل المالي ينتج عنها تدفقات نقدية في تواري  محددة تكون هي فقط مدفوعات

 المبلغ األصلي القائم.
 

 بشكل افتراضي، يتم قياس جميع الموجودات المالية األخرى الحقًا بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 
 

ل ومــع ذلــ ، يمكــن للمجموعــة أن تقــوم باختيــار/ تحديــد بــدون رجــوع عنــد االعتــراف المبــدئي باألصــل المــالي علــى أســاس كــل أصــ
 :على حدة

 
  يمكن للمجموعة القيام باختيـار بشـكل نهـائي بـغدراا التغييـرات الالحقـة فـي القيمـة العادلـة لالسـتثمار فـي حقـوق الملكيـة ، فـي

 ؛ و الشروط الدخل الشامل اآلخر إذا تم تحقيق بعل
 يمــة العادلـــة مــن خــالل الـــدخل يمكــن للمجموعــة تحديــد بشـــكل نهــائي أداة الــدين التـــي تســتوفي التكلفــة المطفـــأة أو معــايير الق

الشامل اآلخر كما تم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الـربح والخسـارة إذا كـان ذلـ  يقـوم بغلغـاء أو يخفـل بشـكل كبيـر عـدم 
 التطابق في المحاسبة.
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة
 )يتبع( 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 
 لسياسات المحاسبية )يتبع(ملخص بأهم ا 3

 الموجودات المالية )يتبع( 3/18

 ( )يتبع(2018يناير  1بعد  مطبقةتصنيف الموجودات المالية )

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة
 

ل الـربح أو الخسـارة يـتم قياسـها متطلبـات قيـاس التكلفـة المطفـأة أو بالقيمـة العادلـة مـن خـالالموجودات الماليـة التـي ال تسـتوفي إن 
 على وجه التحديد:بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 

 
يــتم تصــنيف اإلســتثمارات فــي أدوات حقــوق الملكيــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الــربح او الخســارة، إال إذا قامــت المجموعــة بتحديــد 

أو البــدل الطــارن النــاتج مــن إنــدماا األعمــال بالقيمــة العادلــة مــن خــالل االســتثمار فــي حقــوق الملكيــة غيــر المحــتفظ بــه للمتــاجرة 
 الدخل الشامل اآلخر عند االعتراف المبدئي.

 
يتم تصنيف أدوات الدين التي ال تستوفي معايير التكلفة المطفأة أو معايير القيمة العادلـة مـن خـالل الـدخل الشـامل اآلخـر بالقيمـة 

ارة. باإلضـافة إلــى ذلـ ، قــد يـتم تحديـد أدوات الــدين التـي تســتوفي إمـا معــايير التكلفـة المطفــأة أو العادلـة مـن خــالل الـربح او الخســ
معايير القيمة العادلة مـن خـالل الـدخل الشـامل اآلخـر بالقيمـة العادلـة مـن خـالل الـربح او الخسـارة عنـد االعتـراف األولـي إذا كـان 

المحاسـبة )مـا يسـمى "عـدم تطـابق المحاسـبة"( الـذق قـد ينشـأ مـن قيـاس  ذل  يقوم بغلغـاء أو يخفـل بشـكل كبيـر عـدم التطـابق فـي
الموجودات أو المطلوبات أو االعتراف بالمكاسب والخسـائر الناتجـة عنهـا علـى أسـس مختلفـة. لـم تحـدد المجموعـة أق أدوات ديـن 

 بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة.
 

دلـة مـن خـالل الـربح او الخسـارة فـي نهايـة كـل فتـرة تقريـر، مـع االعتـراف بـأق مكاسـب أو يتم قياس الموجودات المالية بالقيمة العا
خسائر بالقيمة العادلة في الربح أو الخسارة إلى الحد الذق ال تكون فيه جـزًءا مـن عالقـة تحـوط معتـرف بهـا. تتضـمن الخسـارة أق 

 والخسائر األخرى". المكاسببند "توزيعات أرباح أو فوائد مكتسبة على األصل المالي ويتم إدراجه في 

 (2018يناير  1قبل  مطبقة) خفاض قيمة الموجودات الماليةنإ
فـــي نهايـــة كـــل فتـــرة تقريـــر، يـــتم مراجعـــة الموجـــودات الماليـــة لتحديـــد إن كـــان هنالـــ  مـــا يشـــير إلـــى انخفـــاض فـــي قيمتهـــا. تعتبـــر 

د  أو عدة أحدا  حصلت بعد االعتراف األولي باألصل الموجودات المالية منخفضة عندما يتوفر دليل موضوعي، يستند إلى ح
 المالي، بأن التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لالستثمار قد تأثرت.

 
 إن الدليل الموضوعي النخفاض القيمة يمكن أن يشتمل على ما يلي:

 صعوبات مالية هامة يواجهها المصدر أو الطرف المقابل؛ أو 
 ئدة أو الدفعات األساسية؛ أوتخلف أو تأخر في سداد الفا 
 .من المحتمل أن المقترض سوف يواجه إفالسًا أو إعادة هيكلة مالية 
 

أمــا بالنســبة لفئــات معينــة مــن الموجــودات الماليــة مثــل الــذمم المدينــة التجاريــة والموجــودات المقيمــة فرديــًا علــى أنهــا غيــر منخفضــة 
إن الدليل الموضوعي لالنخفاض بقيمة محفظة الذمم المدينة قـد يشـمل اعي. القيمة، فيتم تقييمها النخفاض القيمة على أساس جم

الخبرة السابقة للمجموعة فيما يخ  تحصـيل الـدفعات، والزيـادة فـي عـدد الـدفعات المتـأخرة فـي المحفظـة والتـي تتعـدى معـدل فتـرة 
 لمحلية المترابطة مع تعثر الذمم المدينة.االستدانة، كما قد يشمل التغيرات الملحوظة في األوضاع االقتصادية الوطنية أو ا

 
يتم إعداد مخص  النخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية عند وجود دليل موضوعي بأن المجموعة لن تكون قـادرة علـى تحصـيل 

ل والقيمـة جميع المبالغ المستحقة وفقًا لشروط الذمم المدينة األصلية. يكون مبلغ المخصـ  هـو الفـرق بـين القيمـة المدرجـة لألصـ
الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة المخصومة على معدل الفائدة الفعلي. يتم تحديد المخص  بالرجوع إلى الخبرة السـابقة 

 إلمكانية تحصيل الذمم المدينة في كل سوق تعمل فيه المجموعة.
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 ملخص بأهم السياسات المحاسبية )يتبع( 3

 الموجودات المالية )يتبع( 3/18

 ( )يتبع(2018يناير  1قبل  مطبقةإنخفاض قيمة الموجودات المالية )
صـــل مبلـــغ خســـارة انخفـــاض القيمـــة المعتـــرف بـــه هـــو الفـــرق بـــين قيمـــة األ يـــتم إدراا الموجـــودات الماليـــة بالتكلفـــة المطفـــأة، ويكـــون 

رة والمخصومة بموجب سعر الفائدة الفعلي األساسي لألصل المالي.  المدرجة والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقد 
 

يـتم تخفــيل القيمــة المدرجــة لألصـل المــالي بمبلــغ خســارة االنخفـاض بالقيمــة مباشــرًة، وذلــ  لكافـة األصــول الماليــة باســتثناء الــذمم 
، حيــث يــتم تخفــيل القيمــة المدرجــة مــن خــالل اســتعمال حســاب مخصــ . عنــدما تعتبــر إحــدى الــذمم المدينــة المدينــة التجاريــة

التجارية غير قابلة للتحصيل يتم عندها إعدام مبلغ الذمة في حساب المخص . إن التحصيالت الالحقة للمبالغ المحذوفة مسـبقًا 
 ت في القيمة المدرجة لحساب المخص  في الربح أو الخسارة.  يتم إضافتها مقابل حساب المخص . يتم االعتراف بالتغيرا

 
فـــي حـــال تـــدنى مبلـــغ خســـارة االنخفـــاض بالقيمـــة فـــي فتـــرة الحقـــة، وكـــان باإلمكـــان ربـــط التـــدني بشـــكل موضـــوعي بحـــد  تـــم بعـــد 

ر علــى أال تتجــاوز االعتــراف باالنخفــاض بالقيمــة، يــتم عكــس خســارة االنخفــاض المعتــرف بهــا ســابقًا مــن خــالل األربــاح أو الخســائ
القيمة المدرجة لالستثمار بتاري  عكس االنخفاض بالقيمة المبلغ الذق كانت ست ول إليه التكلفـة المطفـأة فيمـا لـو لـم يـتم االعتـراف 

 باالنخفاض بالقيمة.
 (2018يناير  1بعد  مطبقةإنخفاض قيمة الموجودات المالية )

االئتمانيـــة المتوقعـــة علـــى اإلســـتثمارات فـــي أدوات الـــدين التـــي تـــم قياســـها تقـــوم المجموعـــة بـــاإلعتراف بمخصـــ  خســـارة للخســـائر 
بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، ذمم التأجير المدينة، الذمم المدينة التجاريـة وموجـودات العقـود 

انيـة المتوقعـة فـي كـل تـاري  تقريـر بحيـث يعكـس التغيـرات باإلضافة إلى ضمانات العقود المالية. ويتم تحديث قيمة الخسائر االئتم
 في المالءة االئتمانية منذ االعتراف المبدئي لألداة المالية ذات الصلة.

 
تقــوم المجموعــة باســتمرار بــاإلعتراف بالخســائر االئتمانيــة علــى مــدى العمــر الزمنــي للــذمم المدينــة التجاريــة وذمــم التــأجير المدينــة 

ويتم تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة لتل  الموجودات المالية باستخدام مصفوفة للمخصـ  تسـتند إلـى خبـرة وموجودات العقود. 
المجموعــة الســابقة فــي الخســارة االئتمانيــة ويــتم تعــديلها بمــا يتوافــق مــع العوامــل المتعلقــة بالمــدينين واألوضــاع االقتصــادية العامــة 

 والمستقبلية في تاري  التقرير، بما في ذل  القيمة الزمنية لألموال حسب االقتضاء. وتقييم كل من االتجاه األوضاع الحالية
 

فيما يتعلـق بجميـع الموجـودات الماليـة األخـرى، تقـوم المجموعـة بـاإلعتراف بالخسـائر االئتمانيـة المتوقعـة علـى مـدى العمـر الزمنـي 
ي. ومـع ذلـ ، إن لـم يكـن هنـاك تغيـرات جوهريـة علـى مخـاطر إذا طرأت زيادة جوهريـة فـي مخـاطر االئتمـان منـذ االعتـراف المبـدئ

االئتمــان لــألداة الماليــة منــذ االعتــراف المبــدئي، فتقــوم المجموعــة بقيــاس مخصــ  الخســارة لــألداة الماليــة بقيمــة تعــادل الخســائر 
 شهًرا. 12االئتمانية المتوقعة لفترة 

 
الخسـائر االئتمانيـة المتوقعـة التـي ستنشـأ مـن جميـع حـاالت التعثـر فـي  تمثل الخسارة االئتمانيـة المتوقعـة علـى مـدى العمـر الزمنـي

شهًرا ذل  الجـزء  12السداد المحتملة على مدى العمر المتوقع لألداة المالية. وفي المقابل، تمثل الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة 
شـأ مـن حـاالت التعثـر فـي سـداد األداة الماليـة المحتمـل من الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر الزمني الـذق يتوقـع أن ين

 شهًرا بعد تاري  التقرير. 12حدوثها خالل 
 

يعتبر قياس خسائر االئتمان المتوقعة دليـل علـى احتمـال التخلـف عـن السـداد، أو الخسـارة بـافتراض التعثـر )بمعنـى حجـم الخسـارة 
يسـتند تقيــيم احتماليــة التخلــف عـن الســداد والخســارة بــافتراض التعثــر إذا كـان هنــاك تخلــف عــن السـداد( والتعرضــات عنــد التخلــف. 

علــى البيانـــات التاريخيــة التـــي تــم تعـــديلها مــن خـــالل معلومــات مســـتقبلية كمــا هـــو موضــح أعـــاله. بالنســبة للتعـــرض عنــد التعثـــر، 
ة لعقود الضمان المالي، يشمل التعـرض لألصول المالية، فغن ذل  يمثله إجمالي القيمة المدرجة للموجودات بتاري  التقرير؛ بالنسب

المبلغ المسحوب في تاري  التقرير المالي، باإلضافة إلـى أق مبـالغ إضـافية يتوقـع سـحبها فـي المسـتقبل حسـب التـاري  اإلفتراضـي 
ن المعلومــات المحــدد بنــاًء علــى االتجــاه التــاريخي، فهــم المجموعــة لإلحتياجــات التمويليــة المســتقبلية المحــددة المــدينين، وغيرهــا مــ

 المستقبلية ذات الصلة.
 

بالنسبة للموجودات الماليـة، يـتم تقـدير خسـارة اإلئتمـان المتوقعـة كـالفرق بـين جميـع التـدفقات النقديـة التعاقديـة المسـتحقة للمجموعـة 
 ألصلي. وفًقا للعقد وجميع التدفقات النقدية التي تتوقع الشركة إستالمها، مخصومة على أساس سعر الفائدة الفعلي ا
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة
 )يتبع( 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 
 ملخص بأهم السياسات المحاسبية )يتبع( 3

 الموجودات المالية )يتبع( 3/18

 ( )يتبع(2018يناير  1إنخفاض قيمة الموجودات المالية )تم تطبيقها بعد 

 تعريف التخلف عن السداد
المجموعة ما يلي بمثابة حد  للتخلف عن السداد ألهداف إدارة مخاطر االئتمان الداخلية حيث تشـير الخبـرة التاريخيـة إلـى تعتبر 

 أن الذمم المدينة التي تستوفي أحد المعايير التالية ال يمكن استردادها عموًما.
 

 عندما يكون هناك إخالل للعهود المالية من قبل الطرف المقابل؛ أو 
  تشير المعلومات التي يتم تطويرها داخلًيا أو يتم الحصول عليها من مصادر خارجية إلى أنه من غيـر المحتمـل أن عندما

 يقوم المقترض بتسديد مديونيته، بما في ذل  المجموعة، بالكامل.
 

 30لي أ ثـر مـن بغل النظر عن التحليـل السـابق، تعتبـر المجموعـة أن التخلـف عـن السـداد قـد حـد  عنـدما تجـاوز األصـل المـا
يوًما ما لم يكن لدى المجموعـة معلومـات معقولـة وقابلـة للـدعم إلثبـات أن المعيـار اإلفتراضـي األ ثـر تخلـف عـن السـداد هـو أ ثـر 

 مالءمة.

 سياسة الشطب
تقــوم المجموعــة بشــطب األصــل المــالي عنــدما تكــون هنــاك معلومــات تشــير إلــى أن المــدين يعــاني مــن صــعوبات ماليــة شــديدة وال 
يوجد هناك احتمال واقعي لإلسترداد، على سـبيل المثـال، عنـدما يكـون المـدين قـد تـم وضـعه تحـت التصـفية أو دخـل فـي إجـراءات 
حالــة اإلفــالس. قــد تخضــع الموجــودات الماليــة المشــطوبة ألنشــطة اإلنفــاذ بموجــب إجــراءات االســترداد الخاصــة بالمجموعــة، مــع 

 ما أنسب. يتم اإلعتراف بأق مبالغ مستردة في الربح أو الخسارة.األخذ باإلعتبار المشورة القانونية أيه

 بالموجودات المالية االعترافإلغاء 
تقوم المجموعـة بغلغـاء االعتـراف بأصـل مـالي فقـط عنـد انتهـاء الحقـوق التعاقديـة المتعلقـة باسـتالم التـدفقات النقديـة مـن األصـل أو 

ق كافــة مخــاطر ومنــافع الملكيــة إلــى منشــأة أخــرى. أمــا فــي حالــة عــدم قيــام عنــدما تحــول المجموعــة األصــل المــالي، وبشــكل جــوهر 
المجموعة بالتحويل أو االحتفاا بشكل جوهرق بمخاطر ومنافع الملكية واستمرارها بالسيطرة على األصل المحـول، فـغن المجموعـة 

د يجب على المجموعـة دفعهـا. أمـا فـي حالـة تقوم باالعتراف بحصتها المستبقاة في األصل المحول والمطلوبات المتعلقة به التي ق
احتفاا المجموعة بشكل جوهرق بكافة مخاطر ومنافع الملكية لألصل المالي المحـول، فـغن المجموعـة تسـتمر بـاالعتراف باألصـل 

 المالي وباالعتراف باإلقتراض المضمون للتحصيالت المستلمة.

 المطلوبات المالية وأدوات حقوق الملكية 3/19

 كدين أو حقوق ملكيةالتصنيف 
 يتم تصنيف أدوات الدين وأدوات حقوق الملكية كمطلوبات مالية أو حقوق ملكية بما يتماشى مع جوهر الترتيب التعاقدق.

 أدوات حقوق الملكية
إن أداة حقـوق الملكيـة هــي أق عقـد يبــرهن علـى حصــة متبقيـة فــي موجـودات منشــأة بعـد طــرح كافـة مطلوباتهــا. يـتم تســجيل أدوات 

 لملكية الصادرة من قبل المجموعة بالمبالغ المستلمة بعد تنزيل مصاريف اإلصدار المباشرة.ا
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة
 )يتبع( 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 
 ملخص بأهم السياسات المحاسبية )يتبع( 3

 المطلوبات المالية وأدوات حقوق الملكية )يتبع( 3/19

 مطلوبات مالية 
 يتم تصنيف المطلوبات المالية كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح و الخسارة أو "مطلوبات مالية أخرى".

 
يتم تصنيف المشتقات غير المصنفة والم هلة كـأدوات تحـوط كمطلوبـات ماليـة ويـتم اإلحتفـاا بهـا بالقيمـة العادلـة مـن خـالل الـربح 

مشتقات المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خـالل الـربح أو الخسـارة يـتم االعتـراف بهـا مبـدئيًا بالقيمـة العادلـة بتـاري  أو الخسارة. إن ال
ابرام العقد المشتق ويتم إعادة قياسها الحقًا بالقيمة العادلة في نهاية كل فترة تقرير مع االعتراف بالمكسـب أو الخسـارة الناتجـة فـي 

 .الربح أو الخسارة مباشرة
 

يـتم تصـنيف الـذمم الدائنـة التجاريـة واألخـرى، والقـروض البنكيــة ومطلوبـات أخـرى " مطلوبـات ماليـة أخـرى". يـتم قيـاس المطلوبــات 
المالية األخرى، بمـا فـي ذلـ  القـروض، مبـدئيًا بالقيمـة العادلـة، بعـد تنزيـل تكـاليف المعاملـة. يـتم قيـاس المطلوبـات الماليـة األخـرى 

مطفــأة باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعليــة، مــع اإلعتــراف بمصــروف الفائــدة علــى أســاس العائــد الفعلــي، باســتثناء مــا الحقــًا بالتكلفــة ال
 يتعلق بالذمم الدائنة قصيرة األجل أو عندما يكون االعتراف بالفائدة غير جوهرق.

 
وزيع مصاريف الفوائد على مدى الفترة المعنيـة. إن طريقة الفائدة الفعلية هي طريقة الحتساب التكلفة المطفأة للمطلوبات المالية وت

الدفعات النقدية المستقبلية المتوقعة في إطار العمر الزمني المتوقـع لاللتـزام  تماماً إن معدل الفائدة الفعلي هو المعدل الذق يخصم 
 المالي أو فترة أقصر، إذا كان ذل  مناسبًا.

 االعتراف بالمطلوبات المالية إلغاء
ة بغلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية عندما وفقط عندما يتم استيفاء االلتزام التعاقدق للمجموعـة أو إلغائـه أو انتهـاء تقوم المجموع

 مدته.

 أدوات مالية مشتقة 3/20
 تقوم المجموعة بالدخول في عقود صرف عمالت أجنبية آجلة وذل  إلدارة تعرضها لمخاطر سعر الفائدة. 

 
ليــة المشــتقة مبــدئيًا بالقيمــة العادلــة بتــاري  العقــد ويــتم إعــادة قياســها الحقــًا بالقيمــة العادلــة فــي نهايــة كــل فتــرة يــتم قيــاس األدوات الما

تقريــر. يــتم إدراا جميــع المشــتقات بالقيمــة العادلــة كموجــودات عنــدما تكــون القــيم العادلــة موجبــة، وكمطلوبــات عنــدما تكــون القــيم 
في حال كان اإلستحقاق المتبقي لـألداة أ ثـر مـن غير متداول إذا  إلتزامغير متداول أو  كأصلالعادلة سالبة. يتم إدراا المشتقات 

شـــهر. يــتم عـــرض المشـــتقات  12شــهر وعنـــدما ال يكــون مـــن المتوقــع بـــأن يــتم تحقيـــق أو تســـديد األداة الماليــة الشـــتقة خــالل  12
 . األخرى كموجودات متداولة أو كمطلوبات متداولة

 
العادلــة للمشــتقات بواســطة مقيمــين مســتقلين بـالرجوع إلــى أســعار ســوقية مدرجــة، ونمــاذا تــدفقات نقديــة مخصــومة، القــيم  يـتم تقــدير

 ونماذا تسعير معترف بها حسبما يكون مالئمًا. 
 

نـــد عالــربح أو الخســارة يــتم االعتــراف بــالتغيرات فــي القيمــة العادلـــة لــألدوات الماليــة المشــتقة غيــر الم هلــة لمحاســـبة التحــوط فــي 
 حدوثها. يتم تصنيف األدوات المالية المشتقة غير الم هلة لمحاسبة التحوط كمشتقات محتفظ بها للتداول.

 محاسبة التحوط
مــن أجــل التأهــل لمحاســبة التحــوط، يجــب أن يكــون مــن المتوقــع أن التحــوط فعــال للغايــة، أق أن التغيــرات فــي القيمــة العادلــة أو 

جــب أن تــوازن بشــكل فعــال التغيــرات المقابلــة فــي البنــد المتحــوط لــه وأن يكــون مــن الممكــن قيــاس التــدفقات النقديــة ألداة التحــوط ي
الفعالية بشكل موثوق. عنـد بـدء عالقـة التحـوط، تقـوم المنشـأة بتوثيـق أهـداف إدارة المخـاطر واسـتراتيجيتها للقيـام بمعـامالت تحـوط 

ذو العالقــة، وطبيعــة المخــاطرة المتحــوط لهــا، وكيفيــة قيــام المجموعــة  متنوعــة بمــا فــي ذلــ  تحديــد أداة التحــوط، والبنــد المتحــوط لــه
 بتقييم فعالية عالقة التحوط. والحقًا، يجب تقييم التحوط وتحديد ما إذا كان يشكل تحوط فعال على نحو مستمر.
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 بأهم السياسات المحاسبية )يتبع(ملخص  3

 أدوات مالية مشتقة )يتبع( 3/20

 التحوط للتدفقات النقدية
ال يتم االعتراف به مباشرًة في الربح أو الخسارة.اآلخر. إن الربح أو الخسارة المتعلق بالجزء غير الإن الجزء الفع ال من التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات المحددة والم هلة كتحوط للتدفقات النقدية يتم إدراجه فـي الـدخل الشـامل   فع 

 
يتم إعادة ترحيل المبالغ التي سبق إدراجها في الدخل الشـامل اآلخـر وترا مـت فـي إحتيـاطي التحـوط فـي حقـوق الملكيـة إلـى الـربح 

فس البند في الربح أو الخسارة الذق أو الخسارة في الفترات التي يتم فيها اإلعتراف بالبند المتحوط له في الربح أو الخسارة، وفي ن
تــم فيــه اإلعتــراف بالبنــد المتحــوط لــه. ومــع ذلــ ، عنــدما ينــتج عــن المعاملــة المتوقعــة المتحــوط لهــا إعتــراف بأصــول غيــر ماليــة أو 

لتكلفـة  بمطلوبـات غيـر ماليـة، يـتم تحويـل المكاسـب والخسـائر التـي ترا مـت فـي حقـوق الملكيـة سـابقًا وإدراجهـا فـي القيـاس المبـدئي
 األصل أو اإللتزام.

 
يتم التوقف عن استخدام محاسبة التحوط عند إبطال عالقة التحوط من قبل المجموعة، إنتهـاء مـدة أداة التحـوط أو بيعهـا، إلغاؤهـا 
أو تنفيــذها أو أنهــا لــم تعــد مســتوفية لمتطلبــات محاســبة التحــوط. فــي ذلــ  الوقــت يبقــى أق مكســب أو خســارة مترا مــة فــي حقــوق 

ملكيــة ضــمن حقــوق الملكيــة ويــتم اإلعتــراف بهــا عنــد إدراا المعاملــة المتوقعــة أخيــرًا فــي الــربح أو الخســارة. وعنــدما ال يعــود مــن ال
المتوقع حدو  المعاملة المتوقعة المتحوط لها، فغن المكسب أو الخسارة المترا مة ضـمن حقـوق الملكيـة يـتم اإلعتـراف بهـا مباشـرة 

 في الربح أو الخسارة.
 
 
 أحكام محاسبية حساسة ومصادر رئيسية للتقدير غير المؤكد  4

 األحكام الحساسة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة 
، قامت إدارة المجموعة باتخاذ أحكام، وتقديرات، وافتراضات معينـة ليسـت 3خالل تطبيق السياسات المحاسبية المبينة في إيضاح 

التقــديرات واالفتراضــات المرتبطــة بهــا علــى الخبــرة التاريخيــة وعوامــل أخــرى تعتبــر ذات  جليــة الوضــوح مــن مصــادر أخــرى. تعتمــد
 عالقة. ومن الممكن أن تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.

 
فيها  يتم مراجعة هذه التقديرات واالفتراضات على نحوا مستمر. يتم إدراا مراجعة التقديرات المحاسبية في فترة المراجعة التي تمت

مراجعة التقدير في حـال كـان تـأثير المراجعـة يقتصـر علـى تلـ  الفتـرة وحسـب، أو فـي فتـرة المراجعـة والفتـرات المسـتقبلية فـي حـال 
 ــان تــأثير المراجعــة يشــمل الفتــرة الحاليــة والفتــرات المســتقبلية. إن األحكــام الحساســة والتقــديرات التــي أجرتهــا اإلدارة ملخصــة كمــا 

 يلي:
 

األحكام الحساسة والتقديرات الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية التي قامت بها المجموعـة فـي عمليـة تطبيـق المعيـار فيما يلي 
والتي لها تأثير أ ثر أهمية على المبالغ المدرجة في البيانات الماليـة  إيرادات من عقود مع العمالء 15الدولي للتقارير المالية رقم 

 :الموجزة الموحدة

 فيما إذا كانت مجموعه العقود مترابطة تحديد 
يتطلب الحكـم عنـد تقيـيم مجموعـه مـن العقـود مـع نفـس العميـل لتحديـد الصـلة بـين العقـود. يتطلـب مـن المجموعـة فهـم العالقـة بـين 

يـل واإلعتمـاد العقود في سياق التعهد المقدم للعميل، أداء االالتزامات بموجب كل عقد، ومـا إذا كانـت متميـزة فـي سـياق التعهـد للعم
علــى ســعر عقــد واحــد مقابــل عقــد آخــر. إن هــذا الحكــم مطلــوب بشــكل رئيســي لمســار إيــرادات بنــاء الســفن البحريــة حيــث يــتم فيهــا 

 تحديد العقود المشتركة.
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة
 )يتبع( 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 
 رئيسية للتقدير غير المؤكد )يتبع(  أحكام محاسبية حساسة ومصادر 4

 األحكام الحساسة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة )يتبع(

 تحديد فيما إذا كان التزام األداء متميزا في سياق التعهد إلى العميل
ي سـياق التعهـد للعميـل. يتطلب من المجموعة تكوين حكم على كل إلتزام أداء فيما إذا كانت متميزة عن أداء اإللتزامات األخرى فـ

مطلوب إتباعه وينبغي فهـم طبيعـة التـزام األداء إلـى جانـب عالقتـه التحويليـة مـع التزامـات األداء  2إن النهج الموضح في الخطوة 
األخرى في سياق العقد. ويتطلب من المجموعة أن تمارس هذا الحكم بشكل رئيسي لمسار إيرادات بنـاء السـفن البحريـة واإليـرادات 

 .الخدمات من

 تحديد سعر البيع المنفصل ألداء اإللتزامات المتميزة
لتحديد أسعار البيع المنفصلة ألداء اإللتزامات المتميزة غير المتاحة بسهولة، سيتطلب الحكم لتحديد الطريقة المناسبة للتقـدير، أق 

ى ذلــ ، وبعــد ذلــ  ســيتطلب احكــام لكــل نهــج تــم تســوية الســوق، التكلفــة المتوقعــة باالضــافه إلــى الهــامش أو المتبقــي. باإلضــافة إلــ
 تحديده من قبل المجموعة ليكون مناسبًا:

 
  يجــب تســوية أســعار الســوق المتــوفرة للســلع أو الخــدمات المماثلــة مــع األخــذ باإلعتبــار حجــم وطبيعـــة  -نهــج تســوية الســوق

 صل للخدمة.الخدمة، ودرجه التخصي  للعميل والعوامل األخرى ذات الصلة لتحديد السعر المنف
 يتطلـب الحكـم لتحديـد الهـامش المناسـب للسـلعة أو الخدمـة المتميـزة حيـث يـتم تقـديم  -التكلفة المتوقعة باالضافه إلى الهـامش

 تل  السلعة أو الخدمة للعميل بشكل منفصل.

 اإلعتراف باإليرادات 
أحـد المعـايير التاليـة، وإال سـيتم االعتـراف بـاإليرادات  تأخذ اإلدارة باإلعتبار االعتراف باإليرادات مـع مـرور الوقـت، إذا تـم اسـتيفاء

 عند نقطه زمنيه:
 
 يستلم العميل ويستهل  في نفس الوقت الفوائد المقدمة من قبل أداء المجموعة غند قيام المجموعة بتنفيذ األداء؛ 
  األصل أو تحسينه؛ أوي دق أداء المجموعة إلى إنشاء أو تحسين أحد األصول التي يتحكم فيها العميل عند إنشاء 
  ال يــ دق أداء المجموعــة إلــى إنشــاء أصــل لــه اســتخدام بــديل للمنشــأة ويكــون للمنشــأة حــق قابــل للتنفيــذ فــي ســداد قيمــة األداء

 المكتمل حتى تاريخه.
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 )يتبع( 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 
 ومصادر رئيسية للتقدير غير المؤكد )يتبع( أحكام محاسبية حساسة  4

 المصادر الرئيسية للتقدير غير المؤكد
التــــي أجرتهــــا اإلدارة التــــي تحمــــل مخــــاطر مهمــــة قــــد تتســــبب فــــي تعــــديالت جوهريــــة علــــى قــــيم الموجــــودات  الهامــــة التقــــديراتإن 

 والمطلوبات المدرجة خالل السنة المالية القادمة هي:

 (2018يناير  1من  مطبقة) المقاوالت تقدير مجموع تكاليف عقود
بتــاري  كــل تقريــر، يتطلــب مــن المجموعــة تقــدير التكــاليف إلســتكمال عقــود المقــاوالت. يتطلــب هــذا مــن المجموعــة وضــع تقــديرات 

ًضـــا للتكـــاليف المســـتقبلية التـــي ســـيتم تكبـــدها، بنـــاًء علـــى العمـــل الـــذق ســـيتم إنجـــازه بعـــد تـــاري  التقريـــر. تتضـــمن هـــذه التقـــديرات أي
المطالبات المحتملة مـن قبـل المقـاولين مـن البـاطن وتكلفـة الوفـاء بااللتزامـات التعاقديـة األخـرى للعمـالء. تـنعكس آثـار أق مراجعـة 
لهذه التقديرات في الفترة التي يتم فيها مراجعة التقديرات. عندما تتجاوز تكـاليف العقـود المتوقعـة إجمـالي إيـرادات العقـود المتوقعـة، 

تراف بغجمالي الخسارة المتوقعة فوًرا، في أقرب وقت ممكن، سواء بدأ العمل في هذه العقود أم لم يبدأ. تستخدم المجموعة يتم اإلع
مشــاريعها وفريقهــا التجــارق لتقــدير تكلفــة اســتكمال هــذه العقــود. يــتم إدراا عوامــل مثــل التــأخير فــي تــاري  اإلنجــاز المتوقــع فريــق 

علـى أسـاس  العقـودغيـرات فـي أسـعار المـواد وتكـاليف العمالـة والتكـاليف األخـرى فـي تقـديرات تكلفـة والتغيرات في نطاق العمـل والت
 على أساس منتظم. الحديثةأفضل التقديرات 

 (2018يناير  1قبل  مطبقةتقدير مجموع تكاليف عقود المقاوالت )
بشـــكل موثـــوق، يـــتم االعتـــراف بـــاإليرادات  ، عنـــدما يكـــون مـــن الممكـــن تقـــدير نتيجـــة عقـــد المقـــاوالت3 مـــا هـــو مبـــين فـــي إيضـــاح 

والتكــاليف باالســتناد إلــى درجــة إتمــام العقــد فــي نهايــة فتــرة التقريــر. وللحكــم فيمــا إذا كــان مــن الممكــن تقــدير نتيجــة عقــد المقــاوالت 
. عقـود المقـاوالت 11بشكل موثوق، اعتمدت اإلدارة البنود التفصيلية لتحقيق اإليراد كما جاءت في المعيار المحاسـبي الـدولي رقـم 

رة المتعلقـة بكـل عقـد مـن عقـود المقـاوالت. عنـدما  ولغرض تقدير نسبة إنجاز عقد، اعتمـدت اإلدارة علـى اإليـرادات والتكـاليف المقـد 
تشــير التقـــديرات بـــأن مجمـــوع تكــاليف العقـــد ســـوف تتجـــاوز مجمــوع إيـــرادات العقـــد، يـــتم االعتــراف بالخســـائر المتوقعـــة كمصـــروف 

 برت اإلدارة بأن التكاليف التي يتم تكبدها استنادًا إلى التحليل والتوقعات بأعمال البناء التي سيتم تنفيذها.مباشرة. اعت

 تغييرات العقود
يتم االعتراف بتغيرات العقود كغيرادات فقط إلى الحد الذق يكون فيه من المحتمل أال ي دق إلـى عكـس هـام لإليـرادات فـي الفتـرات 

 رة بعين اإلعتبار الخبرة السابقة وتطبيق شروط العقد والعالقة مع العمالء في إصدار أحكامهم.الالحقة. تأخذ اإلدا

 مطالبات العقود
يــتم اإلعتــراف بمطالبــات العقــود كــغيرادات فقــط عنــدما تعتقــد اإلدارة أنــه فقــط إلــى الحــد الــذق يكــون فيــه مــن المحتمــل أن ينــتج عنــه 

لالحقــة. تقــوم اإلدارة بمراجعـة الحكــم المتعلــق بمطالبــات العقـود هــذه بصــورة دوريــة، ويــتم انعكـاس كبيــر فــي اإليــرادات فـي الفتــرات ا
 إجراء تعديالت في الفترات المستقبلية، إذا كانت التقييمات تشير إلى ان هذه التعديالت مناسبة. 

 (2018يناير  1قبل  مطبقةانخفاض في قيمة ذمم مدينة تجارية وموجودات العقود )
عنـدما ال يكـون مـن المحتمـل تحصـيل المبلـغ  والعقـود قيـد التنفيـذير للمبلغ القابل للتحصيل من الذمم المدينة التجاريـة يتم عمل تقد

 ــاماًل. إن تحديــد مــا إذا كانــت الــذمم المدينــة قــد تعرضــت النخفــاض فــي قيمتهــا يســتلزم مــن اإلدارة أن تقــوم بتقيــيم وضــع االئتمــان 
عالقــة ومعــدالت االســترداد التاريخيــة الخاصـــة بهــم، بمــا فــي ذلــ  مناقشــة مــع الــدائرة القانونيـــة والســيولة للعمــالء والجهــات ذات ال

مخصـــ  انخفـــاض إضـــافي للـــذمم المدينـــة  لتكـــوينومراجعـــة البيئـــة االقتصـــادية الحاليـــة. إن االدارة مقتنعـــة بعـــدم وجـــود ضـــرورة 
، علـى ألـف درهـم 23.107ألـف درهـم ومبلـغ  12.844والبـالغ بما يزيد علـى المبلـغ المخصـ  القـائم  والعقود قيد التنفيذالتجارية 

 (. 11و  10التوالي )إيضاحات 
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 )يتبع( 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 
 أحكام محاسبية حساسة ومصادر رئيسية للتقدير غير المؤكد )يتبع(  4

 )يتبع( لمؤكدالمصادر الرئيسية للتقدير غير ا

 (2018يناير  1من  مطبقةإحتساب مخص  الخسارة )
مخصـــ  الخســـارة المتوقعـــة، فـــغن المجموعـــة تســـتخدم معلومــات مســـتقبلية معقولـــة وقابلـــة للـــدعم، والتـــي تســـتند إلـــى  عنــد قيـــاس

ــأثير هــذه الــدوافع علــى بعضــها الــبعل . تســتخدم المجموعــة افتراضــات للحركــة المســتقبلية لمختلــف الــدوافع اإلقتصــادية وكيفيــة ت
 تقديرات إلحتساب معدالت الخسائر.

 
وتســتند إلــى الفــرق بــين التــدفقات النقديــة  وتعتبــر الخســارة بــافتراض التعثــر هــي تقــدير للخســارة الناتجــة عــن التخلــف عــن الســداد.

انات اإلضــافية والتحســينات التعاقديــة المســتحقة وتلــ  التــي يتوقعهــا المقتــرض، مــع األخــذ فــي اإلعتبــار التــدفقات النقديــة مــن الضــم
  وتمثل احتمالية التعثر مدخال رئيسيا في قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة. االئتمانية المتكاملة.

 
إن احتماليــة التعثــر هــي تقــدير الحتمــال التخلــف عــن الســداد علــى مــدار فتــرة زمنيــة محــددة، ويشــمل إحتســابها البيانــات التاريخيــة 

 بالظروف المستقبلية. واالفتراضات والتوقعات

 تقدير صافي القيمة القابلة للتحقق للمخزون 
 

القابلـة للتحقـق، أيهمـا أقـل. ويـتم تقيـيم صـافي القيمـة القابلـة للتحقـق بـالرجوع إلـى أسـعار  القيمـة صـافي أو المخزون بالتكلفـة يظهر
قريـر. بالنسـبة لـبعل العقـارات، يـتم تحديـد صـافي المبيعات، وتكـاليف اإل مـال، والسـلف المسـتلمة وحالـة السـوق فـي نهايـة فتـرة الت

القيمــة القابلــة للتحقيــق مــن قبــل المجموعــة بعــد الحصــول علــى عــروض خارجيــة مناســبة وفــي ضــوء معــامالت الســوق الحديثــة، إن 
 وجدت. 

 األعمار اإلنتاجية للممتلكات واآلالت والمعدات والموجودات غير الملموسة
 

واألعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات واآلالت والمعدات، والموجودات غير الملموسة في نهاية كل فتـرة  تراجع اإلدارة القيم المتبقية
 بتعـديلقامـت اإلدارة . 38، والمعيـار المحاسـبي الـدولي رقـم 16تقرير سنوية على النحو المبين في المعيار المحاسبي الدولي رقـم 

ألـف درهـم  6.146بمبلـغ  المحمـل رسـوم االسـتهالك زيـادة فـيلمعدات، ممـا أدى إلـى العمر اإلنتاجي المقدر للممتلكات واآلالت وا
 (.3/11)راجع إيضاح 

 تقدير الغرامات المفروضة بموجب عقود
فرض غرامات التأخير فـي شـروط العقـد مـع أحـد عمالئهـا الرئيسـيين. اسـتنادا إلـى المناقشـات التـي  مقابلقد تكون الشركة مس ولة 

، بغرامـات التــأخيرتعرضـهم المتوقـع فيمـا يتعلـق بتقـدير اإلدارة  قامـت، ذات العالقـةالشـروط التعاقديـة  ومراجعـةمـع العميـل  أجريـت
 ينطبق. حيثما

 مخص  ضمان
قـــدرت اإلدارة تكـــاليف ضـــمان العقـــد المتوقـــع أن تنشـــأ عـــن مشـــاريع، بنـــاًء علـــى أفضـــل تقـــديرات لـــإلدارة والخبـــرة الســـابقة وتكـــاليف 

 المتوقعة.الصيانة المستقبلية 
 
 
 اإلستحواذ على حقوق ملكية غير مسيطرة   5
 

فــي شــركتها التابعــة، أبــوظبي سيســتمز انتجريشــن  %43، إســتحوذت الشــركة علــى حصــة إضــافية بنســبة 2017نــوفمبر  14فــي 
نســـبة ى إلـــذ.م.م.، مـــن ليونـــاردو إس بـــي إيـــه )ســـابقًا ســـليكس سيســـتيمي إنتغراتـــي إس بـــي إيـــه(، والتـــي زادت مـــن ملكيـــة الشـــركة 

. وقد أدى ذل  إلى تغيير في حصة الشركة دون تغيير في السيطرة. وفقًا لذل ، تم محاسبة هذه المعاملـة كمعاملـة حقـوق 100%
 ملكية. ونتج عن هذه المعاملة زيادة في حقوق الملكية.  
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة
 )يتبع( 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 
 ممتلكات وآالت ومعدات 6

  جموعالم
موجودات تحت 

  اإلنشاء
 معدات إنتاج

  وأخرى 
 مباني

   ومنشآت 
   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم

 التكلفة        
  2017يناير  1في   322.018  214.602  19.536  556.156
 إضافات  -  -  8.496  8.496
 بعاداتإست  - ) (5.857  - ) (5.857

 تحويالت  3.390  20.757 ) (24.147  -
                   (7إعادة تصنيف )إيضاح  ) (7.653  7.043  - ) (610

 2018يناير  1في   317.755  236.545  3.885  558.185
 إضافات  -  -  16.353  16.353
 إنهاء ) (1.360 ) (43.410  - ) (44.770

 تحويالت  3.860  11.286 ) (15.146  -
                   إعادة تصنيف   99 ) (99  -  -

          2018ديسمبر  31في   320.354  204.322  5.092  529.768
 المتراكموإنخفاض القيمة اإلستهالك         

  2017يناير  1في   133.793  121.690  -  255.483
 محمل للسنة  11.630  10.448  -  22.078
 حذوفات نتيجة إستبعادات  - ) (5.857  - ) (5.857
                   (7إعادة تصنيف )إيضاح  ) (6.692  6.221  - ) (471

 2018يناير  1في   138.731  132.502  -  271.233
 محمل للسنة  16.571  14.056  -  30.627
 إنخفاض القيمة للسنة ) (1.076 ) (43.143  - ) (44.229
 إنهاءحذوفات نتيجة   3.098  51.079  1.629  55.806

                   إعادة تصنيف  80 ) (80  -  -
          2018ديسمبر  31في   157.404  154.404  1.629  313.437

 القيمة المدرجة        
          2018ديسمبر  31في   162.950  49.918  3.463  216.331

         
           2017ديسمبر  31في   179.024  104.043  3.885  286.952

 
النخفـاض قيمـة حوضـها العـائم واألصـول المسـاعدة التابعـة لقطـاع خـدمات المجموعـة  بغجراء تقيـيمالمجموعة  قامتخالل السنة 

ألـف  55.806اض فـي القيمـة بلغـت المجموعـة بخسـارة انخفـ إعترفـتخسائر حالًيـا. ونتيجـة لـذل ،  تحققحيث إن هذه األصول 
فـي السـوق لتحديـد المبلـغ القابـل لالسـترداد. تـم الوصـول إلـى إجمـالي  قابل للمقارنةباستخدام نهج  إجراؤهدرهم بناًء على تقييم تم 

قل بنــاًء ألــف درهــم بنــاًء علــى التقييمــات التــي أجراهــا مقــيم مســت 19.703 بمبلــغ اإلســتبعادتكــاليف  منهــا مخصــوماً القيمــة العادلــة 
مـع األخـذ فـي االعتبـار متوسـط الصـناعة. تـم اعتبـار قيـاس  لإلسـتبعادعلى أسعار السوق الحديثة المعدلـة وفًقـا للتكـاليف المقـدرة 

 التـــي تمـــت علـــى األســـعار المدرجـــةحيـــث أن التعـــديالت علـــى األســـعار  3المســـتوى  ليكـــون فـــيالقيمـــة العادلـــة الـــذق تـــم إجـــراؤه 
 والعمر وخصم األسعار. القدرةلقياس. تشمل هذه التعديالت ل هامةهي لألصول القابلة للمقارنة 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة
 )يتبع( 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 
 موجودات غير ملموسة  7
 

 برامج 
       كمبيوتر 
       ألف درهم

       
 التكلفة      

  2017يناير  1في       22.331
 إضافات      1.877
        (6إعادة تصنيف )إيضاح       610
       

 2018يناير  1في       24.818
 إضافات      442

        إنهاء     ) (9.010
       

        2018ديسمبر  31في       16.250
       
 اإلطفاء المتراكم وإنخفاض القيمة      

  2017يناير  1في       20.501
 محمل للسنة      1.183
        (6إعادة تصنيف )إيضاح       471

       
 2018يناير  1في       22.155

 محمل للسنة      878
        حذوفات نتيجة إنهاء     ) (9.010

       
        2018ديسمبر  31في       14.023

       
 القيمة المدرجة      

        2018ديسمبر  31في       2.227
       

         2017ديسمبر  31في       2.663
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة

 )يتبع( 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 
 إستثمار في مشروع مشترك  8
 

ميـــا  الفـــاخرة، مشـــروع مشـــترك جديـــد يســـمى "صـــنعة لليخـــوت ، شـــركة ميـــاختسمـــع ديبيـــرس المجموعـــة  أسســـت، 2013فـــي ســـنة 
. إن %30 يــاختسوديبيــرس  %70 ي" لإلســتحواذ علــى يخــت فــاخر. إن مســاهمة المجموعــة فــي المشــروع الجديــد هــ.زهولــدينج

ألــف درهــم. يتطلــب قـرار باإلجمــاع مــن أعضــاء مجلــس  9.195المبلـغ اإلجمــالي المســتثمر بــه فـي البدايــة مــن قبــل المجموعــة هـو 
 ميع القرارات المتعلقة بالسياسات واإلجراءات. ونتيجة لذل ، تعتبر ميا منشأة خاضعة لسيطرة مشتركة.  اإلدارة لج

 
 كما يلي:   يمشترك هال عمشرو الإن حركة اإلستثمار في 

 
  2018  2017 
 ألف درهـم  ألف درهـم  
     

 91  -  يناير 1في 
      (91 ) -  الحصة في خسارة السنة الحالية

     
      -  -  الحصة في صافي الموجودات األساسية 

 
 لخصة أدناه:  متعلق بالمشاريع المشتركة للمجموعة ت التيالمعلومات المالية المتاحة أحد  إن 
 

  2018  2017 
 ألف درهـم  ألف درهـم  
     

 -  -  مجموع الموجودات
      -  -  مجموع المطلوبات

     
      -  -  وداتصافي الموج

     
      -  -  حصة المجموعة في صافي موجودات المشروع المشترك

     
      130  -  خسارة السنة
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة

 )يتبع( 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 
 المخزون  9

2017   2018    
   ألف درهم  ألف درهم

     
 بضائع للبيع  3.128  3.128
 أعمال قيد اإلنجاز )بالتكلفة(  5.898  53.968
      مواد خام ومواد استهال ية   23.373  23.600

     
80.696  32.399   
      ناقصًا: مخص  بضاعة متقادمة وبطيئة الحركة ) (16.656 ) (15.671

     
65.025  15.743        

 
 خص  بضاعة متقادمة وبطيئة الحركة هي كما يلي:إن الحركة في م

 
2017   2018    

   ألف درهم  ألف درهم
     

 يناير 1في   15.671  20.049
 إضافات  1.065  1.629
 مبالغ معكوسة  - ) (194

      مبالغ مشطوبة ) (80 ) (5.813
     

      ديسمبر 31في   16.656  15.671
 
 

 قودموجودات الع 10
2017   2018    

   ألف درهم  ألف درهم
     

 قيمة العمل المنجز  8.789.038  8.452.985
      الفواتير المرحلية المستلمة والمستحقة  ) (8.494.497 ) (8.094.544

     
      ديسمبر 31في   294.541  358.441
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة

 )يتبع( 2018ديسمبر  31تهية في للسنة المن
 
 

 )يتبع(  موجودات العقود 10
 
 كما يلي: هي  موجودات العقودإن 

2017   2018    
   ألف درهم  ألف درهم

     
 *موجودات العقود  316.991  410.035
      (18)إيضاح  مطلوبات العقود** ) (22.450 ) (51.594

     
      سمبردي 31في   294.541  358.441

 
 .2017 لسنة" في البيانات المالية الموحدة ازأعمال مقاوالت قيد اإلنج هذا الرصيد " توضيح* تم 

 
 لســنة" فــي البيانــات الماليــة الموحــدة جــازفــواتير صــادرة بالزيــادة عــن قيمــة أعمــال مقــاوالت قيــد اإلن هــذا الرصــيد " توضــيح** تــم 
2017. 

 
ألــف  65.720مخصــ  إنخفــاض القيمــة بمبلــغ خصــم  بالصــافي بعــد 2018ديســمبر  31 كمــا فــي موجــودات العقــود إظهــارتــم 

 ألف درهم(. إن الحركة في المخص  هي كما يلي:   23.107: 2017درهم )
 

2017   2018    
   ألف درهم  ألف درهم

     
 ) ما تم بيانه( يناير 1في   23.107  37.812

      9لدولي للتقارير المالية رقم تعديل عند تطبيق المعيار ا  16.158  -
     

37.812  39.265   
 لسنةل خسارةمخص    36.441  3.152
 ( 11تحويل مخص  إلى الذمم المدينة التجارية )إيضاح   - ) (9.005
      شطب مخص  ) (9.986 ) (8.852

     
      ديسمبر  31في   65.720  23.107

 
 إستالموالتي تنشأ عندما  المقاوالتد هي أرصدة مستحقة من العمالء بموجب عقود و وجودات العقالمبالغ المتعلقة بمإن 

سابًقا بأصل العقد  إعترافتمع سلسلة من المعالم ذات الصلة باألداء. كانت المجموعة قد  تماشياً من العمالء  دفعاتالمجموعة 
كأصل العقد إلى الذمم المدينة التجارية في الوقت الذق سابقًا به  االعتراف تمألق عمل تم إنجازه. يتم إعادة تصنيف أق مبلغ 

 يتم فيه إصدار الفواتير للعميل.
 

الخسـارة اإلئتمانيـة المتوقعـة الخسارة على المبـالغ المسـتحقة مـن العمـالء بمبلـغ يسـاوق  مخص تقوم إدارة المجموعة دائًما بقياس 
ال يوجـد أيـة . المقـاوالتواآلفاق المستقبلية لصناعة  لتاريخية في التخلف عن السدادالخبرة ا األخذ باإلعتبارمدى الحياة، مع  على

 في نهاية فترة التقرير. مبالغ مستحقة من العمالء
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة

 )يتبع( 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 

 ذمم مدينة تجارية وأخرى  11
2017   2018    
   ألف درهم  رهمألف د

     
 ذمم مدينة تجارية  385.188  309.049
      ناقصًا: مخص  انخفاض القيمة  ) (46.340 ) (12.844

     
296.205  338.848   
 دفعات مقدمة للموردين  36.597  59.546
      مصاريف مدفوعة مقدمًا وذمم مدينة أخرى   6.639  10.838

     
366.589  382.084   
      ناقصًا: الجزء غير المتداول من دفعات مقدمة لموردين  ) (21.767 ) (24.107

     
342.482  360.317        

 
 . يومًا( 90-60: 2017) يوما 90-60بلغ متوسط فترة االئتمان للمبيعات والخدمات ي
 

مبلــغ يســاوق قيمــة الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى مــدار دائمــًا بقيــاس مخصــ  إنخفــاض القيمــة للــذمم المدينــة بتقــوم المجموعــة 
باســتخدام مصــفوفة مخصــ  تســتند إلــى  التجاريــة ذمم المدينــةالــأعمارهــا الزمنيــة. ويــتم تقــدير الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى 

مـل الخاصـة بالمـدينين والظـروف تجربة التعثر عن السداد السابقة للمدين وتحليـل للمركـز المـالي الحـالي للمـدين، معدلـة وفـق العوا
االقتصادية العامة للمجاالت التي يعمل فيها المدينون وتقييم كل مـن االتجـاه الحـالي وكـذل  توقعـات األوضـاع فـي تـاري  التقريـر. 

 .لم يحد  أق تغيير في أساليب التقدير أو االفتراضات الهامة التي تمت خالل فترة التقرير الحالية
 

جديــد، تقــوم المجموعــة بتقيــيم جــودة اإلئتمــان المحتملــة للعميــل. مــن رصــيد الــذمم المدينــة التجاريــة فــي نهايــة قبــل قبــول أق عميــل 
 عمالء رئيسيين للمجموعة.  5درهم( مستحق من  ألف 256.047: 2017درهم ) ألف 329.537السنة، يوجد مبلغ 

 
رة االئتمانيــة العاليــة واالســتقرار المــالي لعمالئهــا التجـــاريين الجــدا مــن خـــاللتعتقــد اإلدارة أن تركيــز مخــاطر االئتمــان يــتم تخفيفــه 

يتضــمن رصــيد الــذمم المدينــة التجاريــة مــدينون بقيمــة مدرجــة تبلــغ الرئيســيين وحقيقــة أن قاعــدة العمــالء المتبقيــة ليســت ذات صــلة. 
ايــة فتــرة التقريــر ولــم تكــون لهــا مليــون درهــم( والتــي تمثــل مبــالغ تجــاوزت فتــرة إســتحقاقها فــي نه 242: 2017مليــون درهــم ) 326

ــة للتحصــيل. ال تحــتفظ  المجموعــة مخصصــات إذ إنــه لــم يطــرأ تغييــر مهــم علــى جــودة اإلئتمــان وال زالــت هــذه المبــالغ تعتبــر قابل
 المجموعة بأية ضمانات على هذه األرصدة. 

 
ن المدين يواجه صعوبة مالية شديدة وليس المدينة التجارية عندما تكون هناك معلومات تشير إلى أ تقوم المجموعة بشطب الذمم
، على سبيل المثال عندما يكون المدين قد وضع تحت التصفية أو دخل في إجراءات لإلستردادهناك أق احتمال واقعي 

 .النفاذاإلفالس. ال تخضع أق من الذمم التجارية المدينة التي تم شطبها ألنشطة 
 

الخسـارة  خبـرةمخصـ  المجموعـة. نظـًرا ألن اللمدينـة التجاريـة بنـاًء علـى مصـفوفة يوضح الجدول التالي تفاصيل مخاطر الذمم ا
 المخصــ بالنسـبة لقطاعــات العمـالء المختلفــة، فـغن  هــاماالئتمانيـة التاريخيـة للمجموعــة ال تظهـر أنماًطــا مختلفـة للخســائر بشـكل 

  ة عمالء المجموعة المختلفة.الخسارة على أساس تاري  االستحقاق السابق ال يتم تمييزه بين قاعد لمخص 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة

 )يتبع( 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 

 )يتبع( ذمم مدينة تجارية وأخرى  11
 

 ، فيما يلي تحليالت الذمم الميدنة التجارية:2018ديسمبر  31في 
 
 ذمم 

 مدينة تجارية
 الخسائر 

 االئتمانية المتوقعة
 في ال مم صا

 المدينة التجارية
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
    

 12.364 570 12.934 الحالية
 84.144 1.520 85.664 يوماً  90أقل من 

 43.302 6.389 49.691 يوم 180 - 90مستحقة لـ 
 66.858 4.121 70.979 يوم 270 - 181مستحقة لـ 
 10.835 4.627 15.462 يوم 360 - 271مستحقة لـ 
     121.345 29.113 150.458 يوم 361أ ثر من مستحقة لـ

    
 385.188 46.340 338.848     
 
 

  هي كما يلي: أعمار الذمم التجارية المدينة التي تجاوزت فترة إستحقاقها وغير منخفضة القيمة، إن 2017ديسمبر  31 ما في 
 
    2017 
 ألف درهم    
     

 61.243    يوماً  90أقل من 
 60.973    يوم 180 - 90مستحقة لـ 
 15.200    يوم 270 - 181مستحقة لـ 
 10.359    يوم 360 - 271مستحقة لـ 
      93.816    يوم 361أ ثر من مستحقة لـ

     
    241.591      
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة

 )يتبع( 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 

 )يتبع( ذمم مدينة تجارية وأخرى  11
 

 كما يلي: خالل السنة الخسارةلقد كانت الحركة في مخص  
 

2017  2018   
   ألف درهـم  ألف درهـم

     
  ) ما تم بيانه( يناير 1في   12.844  3.839

      9تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  تأثير عند  9.444  -
     

 يناير )معاد بيانه( 1في   22.288  3.839
 مخص  خسارة للسنة  35.039  -
 إسترجاعات ) (9.071  -

 (10)إيضاح  موجودات العقودتحويل مخص  من   -  9.005
 شطب ) (188  -
           مبالغ معكوسة ) (1.728  -

      ديسمبر 31في   36.340  12.844
 
 

 شتقةأدوات مالية م 12
 

 . 2018ديسمبر  31كما في لدى المجموعة عقود صرف عمالت أجنبية قائمة ال يوجد 
 

العملــة األجنبيــة والتراجـــع  مركــز، توقفــت المجموعــة بشــكل مســتقبلي عـــن محاســبة التحــوط لصــافي 2009ديســمبر  31 مــا فــي 
مليـون درهـم التـي تـم اإلعتـراف  33.9التحـوط البالغـة المستقبلي مقابل المبالغ المدفوعة مقدمًا. إن الخسائر المترا مة علـى أدوات 

بها مباشرة في حقوق الملكية حتى تاري  التوقف عن محاسبة التحوط بقيت معتـرف بهـا بشـكل منفصـل فـي حقـوق الملكيـة. خـالل 
 أو الخســارةالــربح ألــف درهــم( مــن حقــوق الملكيــة إلــى بيــان  2.442: 2017درهــم ) ال شــيءالســنة، تــم إعــادة ترحيــل مبلــغ بقيمــة 

 الموحد عند حدو  المعامالت المتوقعة.
 
 

 النقد ومرادفات النقد 13
  2018  2017 
 ألف درهـم  ألف درهـم  
     

 63  4  نقد في الصندوق 
      28.502  4.905  أرصدة لدى البنوك

     
  4.909  28.565      
 
 

 رأس المال 14
  2018  2017 
 هـمألف در   ألف درهـم  

     المصرح، المصدر والمدفوع بالكامل
      211.992  211.992  درهم لكل سهم 1رأس المال بقيمة 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة

 )يتبع( 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 

 احتياطي قانونــي 15
 

، 2015( لســنة 2اريــة االتحــادق لدولـــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة رقــم )وفقــًا للنظــام األساســي للشــركة وأحكــام قــانون الشــركات التج
مـن رأس المـال  %50من األرباح السنوية إلى اإلحتياطي القـانوني حتـى يعـادل هـذا اإلحتيـاطي  %10يتطلب من الشركة تحويل 

 ع.المدفوع للشركة الذق تم تحقيقه في السنوات السابقة. إن هذا اإلحتياطي غير قابل للتوزي
 
 

 مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين  16
 

 كما يلي: يإن الحركة في مخص  مكافآت نهاية الخدمة للموظفين ه
  2018  2017 
 ألف درهم  ألف درهم  
     

 23.726  27.421  يناير  1في 
 6.591  5.475  محمل خالل السنة

      (2.896 ) (8.279 ) مبالغ مدفوعة خالل السنة
     

 27.421  24.617  ديسمبر  31في 
     
 
 

 دفعات مقبوضة مقدمًا من عمالء  17
2017  2018   

   ألف درهم  ألف درهم
     

 دفعات مقدمة من عمالء  131.114  147.815
      ناقصًا: الجزء المتداول ) (105.666 ) (97.016

     
50.799  25.448        

 
 مبالغ مقبوضة عن مشاريع والتي يتم خصمها مقابل الفواتير الصادرة. بشكل رئيسيقبوضة مقدمًا من عمالء تمثل الدفعات الم

 
 

 ذمم دائنة تجارية وأخرى  18
  2018  2017 
 ألف درهم  ألف درهم  
     

 49.373  7.063  ذمم تجارية دائنة
 131.992  114.381  مستحقات مشروع

 45.501  -  (1)مات مخص  عقود مثقلة بااللتزا
 99.813  76.376  مطلوبات أخرى 
 51.594  22.450  (10)إيضاح  مطلوبات عقود
      1.082  338  ذمم دائنة أخرى 

     
  220.608  379.355      
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة

 )يتبع( 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 

 ارية وأخرى )يتبع(ذمم دائنة تج 18
 
، قامـت الشـركة وعميلهـا الرئيسـي بتوقيـع إتفاقيـة إلعـادة تحديـد جـدول تسـليم السـفن المتعاقـد معهـا. وكجـزء 2016في أبريـل  (1)

من اإلتفاقية، وافقت الشركة على تقديم خدمات إضـافية معينـة كتعـويل بـداًل مـن تمديـد جـدول تسـليم السـفن. وقـد تـم إدراا 
 . لمستقبلية كمخص  عقد مثقل باإللتزاماتاتكلفة هذه الخدمات 

 
 إن الحركة في مخص  عقود مثقلة بااللتزامات هي كما يلي:

2017  2018   
   ألف درهـم   ألف درهـم 

     
 يناير 1في   45.501  58.795
 المستخدم خالل السنة  - ) (13.294

      المعكوس* ) (45.501  -
     

      مبرديس 31في   -  45.501
 

تم تحديـد العقـد كعقـد مـع العميـل بموجـب  .15*يتعلق المبلغ المعكوس بالتعديل نتيجًة لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 وتمت المحاسبة عنه وفًقا للسياسات المحاسبية المعمول بها. 15المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 
. ال يـــتم تحميـــل أيـــة فوائــد علـــى أرصـــدة الـــذمم يــوم( 60: 2017) يـــوم 60شــتريات البضـــائع هـــو إن معــدل فتـــرة االئتمـــان علـــى م

 الدائنة. قامت المجموعة بوضع سياسات إلدارة المخاطر للتأ د من دفع االلتزامات الدائنة في حدود فترة االئتمان المحددة.
 
 

 قروض بنكية 19
 

 تتكون القروض البنكية مما يلي: 
  2018  2017 
 ألف درهـم  ألف درهـم  
     

      103.477  338.496  حسابات بنكية مكشوفة
 

 تم الحصول على تسهيالت سحوبات بنكية مكشوفة من عدة بنوك تجارية وتحمل فائدة وفقًا ألسعار السوق السائدة.
 

درهــم( كتســهيالت ســحوبات  مليــون  250: 2017مليــون درهــم ) 104، يتــوفر لــدى المجموعــة مبلــغ 2018ديســمبر  31 مــا فــي 
 بنكية مكشوفة غير مستخدمة.
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة

 )يتبع( 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 

 إيرادات 20
 

فقات فـي تـدوعنـد نقطـه زمنيـه تستمد المجموعة إيراداتها من العقود المبرمة مع العمالء لنقـل البضـائع والخـدمات مـع مـرور الوقـت 
المعيـار عنه بموجب  التقريريتماشى ذل  مع معلومات اإليرادات التي تم اإلفصاح عنها لكل قطاع يتم  اإليرادات الرئيسية التالية.
 (.26 )انظر إيضاحالتشغيلية القطاعات  8الدولي للتقارير المالية رقم 

 
  2018  2017 
 ألف درهـم  ألف درهـم  
     

     تفصيل اإليرادات
 312.048  89.667  إيرادات من عقود مقاوالت
      400.089  363.840  إيرادات من تقديم الخدمات

     
  453.507  712.137      
     

     توقيت اإلعتراف باإليرادات
 23.441  14.298  إيرادات معترف بها عند نقطة زمنية معنية

      688.696  439.209  إيرادات معترف بها على مدة الفترة
     
  453.507  712.137      
 
هــو موضــح أدنــاه. وفًقــا لمــا هــو  2018ديســمبر  31فــي  المســتوفيةســعر المعاملــة المخصــ  )جزئًيــا( اللتزامــات األداء غيــر إن 

فصــاح عــن ســعر الصــفقة ، لــم يــتم اإل15إلعــداد التقــارير الماليــة رقــم  مســموح بــه بموجــب األحكــام االنتقاليــة فــي المعيــار الــدولي
 .2017ديسمبر  31كما في )جزئًيا(  المستوفيةالمخص  اللتزامات األداء غير 

 
    2018 
 ألف درهـم    
     

 175.409    عقود المقاوالت
      31.717    تقديم الخدمات

     
    207.126      
 
 

 تكاليف عقود ومصاريف عمومية وإدارية 21
  2018  2017 
 ألف درهـم  ألف درهـم  
     

 232.859  127.364  تكاليف مواد ومقاولي الباطن
 201.510  194.822  تكاليف الموظفين
      171.964  106.999  تكاليف أخرى 

     
  429.185  606.333      
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة

 )يتبع( 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 

 تكاليف عقود ومصاريف عمومية وإدارية )يتبع( 21
 

 الموحد كما يلي: الربح أو الخسارةفي بيان  التكاليف يتم عرض هذه
  2018  2017 
 ألف درهـم  ألف درهـم  
     

 435.022  292.006  تكاليف عقود
      171.311  137.179  مصاريف عمومية وإدارية

     
  429.185  606.333      
 
 

 العائد األساسي والمخفض للسهم  22
 

يتم إحتساب العائد األساسي للسهم بقسمة ربح السنة العائد لمالكي الشركة األم على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمـة 
  خالل السنة. 

ى المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل يتم إحتساب العائد المخفل بقسمة ربح السنة العائد لمالكي الشركة األم عل
  السنة، الذق تم تعديله لتأثير األدوات المالية المخفضة.

  يعكس الجدول التالي العائد وبيانات األسهم المستخدمة في عملية إحتساب العائد األساسي للسهم الواحد:
  2018  2017 
     

      103.584  (125.148 ) شركة األم )ألف درهم(ربح السنة العائد لمالكي ال)خسارة( 
     

      211.992  211.992  المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المصدرة )آالف األسهم(
     

      48.9  (59.0 ) العائد األساسي والمخفل على السهم )فلس()الخسارة(/ 
 

ة أدوات مالية قد يكون لها تـأثير مخفـل علـى العائـد للسـهم عنـد تحويلهـا أو ، لم تصدر المجموعة أي2018ديسمبر  31 ما في 
 إستخدامها.

 
 

  معامالت الجهات ذات عالقة  23
تشــمل الجهــات ذات العالقــة مســاهمي المجموعــة الرئيســيين، وأعضــاء مجلــس اإلدارة والمــدراء الرئيســيين والمنشــآت التــي يمتلكــون 

ن قبل عائالتهم ولهم تأثيرًا ملموسًا على القرارات المالية والتشغيلية فيها. تم حذف المعامالت ما القدرة للسيطرة عليها من قبلهم وم
بين شركات المجموعة عند التوحيد ولم يـتم إدراجهـا فـي هـذا اإليضـاح. يـتم إعتمـاد سياسـات التسـعير وشـروط هـذه المعـامالت مـن 

 قبل إدارة المجموعة.



  57         أبوظبي لبناء السفن ش.م.ع.شركة 

 
 لية الموحدةإيضاحات تتعلق بالبيانات الما

 )يتبع( 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 

 معامالت الجهات ذات عالقة )يتبع(  23
 

 إن مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة والمدراء الرئيسيين اآلخرين خالل السنة كانت كما يلي:
 

2017  2018   
   ألف درهم  ألف درهم

 المديرين الرئيسيين: تعويضات    
 رواتب وعالوات ومزايا أخرى   11.050  15.575

      تعويضات ما بعد التوظيف  233  452
     

16.027  11.283        
     

      مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  -  2.520
 

 :أرصدة جهات ذات عالقة
2017  2018   

   ألف درهم  ألف درهم
     
      ة ضمن ذمم مدينة تجارية وأخرى()مدرج جهة ذات عالقةمبالغ مستحقة من   769  -

     

-  1.127  
 )مدرجة ضمن دائنة مدينة  جهة ذات عالقة إلىمبالغ مستحقة 

      تجارية وأخرى( 
 

 .2018سنة نتجت هذه األرصدة عن اتفاقية اإلعارة الحالية لبعل الموظفين من كال الطرفين في 
 
 

 مطلوبات طارئة وإلتزامات 24
 

 بات محتملةمطلو  24/1

أصدرت البنوك التي تتعامل معها المجموعة، ضمن المسار اإلعتيادق لألعمال، خطابات ضمان، سـندات أداء وخطابـات ائتمـان 
مليون درهم( فيما يتعلق بأداء المشاريع والدفعات المقدمة المتعلقة بعقود بناء السـفن  1.250: 2017مليون درهم ) 1.187بمبلغ 

 ز في نهاية السنة.والصيانة قيد اإلنجا
 

 إلتزامات رأسمالية  24/2
 

مليـون درهـم  6بلغت المصاريف الرأسمالية المصرح بها والمتعاقد عليهـا فـي نهايـة فتـرة التقريـر والتـي لـم يـتم تكـوين مخصـ  لهـا 
 مليون درهم(. 16: 2017)
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة

 )يتبع( 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 

 )يتبع( مطلوبات طارئة وإلتزامات 24
 

 بموجب عقود إيجار تشغيليةإلتزامات   24/3
 

 :كما يليبموجب عقود إيجار تشغيلية غير قابلة لإللغاء، والتي تستحق  قائمةفي تاري  التقرير ، لدى المجموعة التزامات 
 

2017  2018   
   ألف درهم  ألف درهم

     
  تتجاوز سنة واحدة ال  9.809  9.131
 بعد سنة واحدة وال تتجاوز خمس سنوات  34.204  41.497
      بعد خمس سنوات  9.091  11.607

     
62.235  53.104        

 
 

 أدوات مالية 25

 أهم السياسات المحاسبية 25/1
ـــراف إن تفاصـــيل السياســـات المحاســـبية المهمـــة واألســـاليب المســـتخدمة بمـــا فيهـــا قواعـــد ا ـــراف، أســـاس القيـــاس وأســـاس اإلعت إلعت

باإليرادات والمصاريف والمتعلقة بكل بند من بنود الموجودات المالية والمطلوبات المالية وأدوات الملكية قد تم بيانها فـي اإليضـاح 
 حول البيانات المالية الموحدة. 3

 فئات األدوات المالية 25/2
  2018  2017 
 ألف درهـم  ألف درهـم  

     لموجودات الماليةا
      324.771  343.757  قروض وذمم مدينة )بما فيها النقد وأرصدة لدى البنوك(

     المطلوبات المالية
      437.331  559.104  مطلوبات مالية مقاسة بالتكلفة

 
ألـف  316.991فيمـا يتعلـق بالعمـل المنجـز والتـي لـم يصـدر بهـا فـواتير بمبلـغ  موجـودات العقـود* ال تتضمن الموجـودات الماليـة 

 ألف درهم(. 410.035: 2017درهم )

 أهداف إدارة المخاطر المالية 25/3
. وتتضـمن هـذه المخـاطر مخـاطر المجموعةالمالية المعلقة بعمليات  لمجموعة بغدارة الش ون المالية والمخاطرالدائرة المالية لتقوم 

الســـوق، مخـــاطر اإلئتمـــان ومخـــاطر الســـيولة. ال تقـــوم المجموعـــة بالـــدخول أو التجـــارة فـــي األدوات الماليـــة لغـــرض المضـــاربة أو 
 مخاطر اإلدارة.

 
 المخاطر المالية تحت العناوين التالية:بتحليل المجموعة  تقوم
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 تعلق بالبيانات المالية الموحدةإيضاحات ت

 )يتبع( 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 

 أدوات مالية )يتبع( 25

 إدارة مخاطر رأس المال 25/4
إن الهــدف الرئيســي مــن إدارة رأس مــال المجموعــة هــو التأ ــد بأنهــا قــادرة علــى اإلســتمرار فــي األعمــال بينمــا تقــوم بالحصــول علــى 

 . 2017إستراتيجية المجموعة بقيت بدون تغيير عن سنة  العوائد للمساهمين. إن
 

تقوم المجموعة بمراقبة رأس المال باستخدام نسـبة المديونيـة، وهـو صـافي المديونيـة مقسـومًا علـى مجمـوع حقـوق الملكيـة )بغسـتثناء 
 مديونية المجموعة كما يلي:إحتياطي التحوط وحقوق الملكية غير مسيطرة(. باإلضافة إلى صافي المديونية. يتم احتساب نسبة 

 
  2018  2017 
      ألف درهـم  ألف درهـم  

 333.854  220.608  ذمم دائنة تجارية وأخرى 
 103.477  338.496  قروض بنكية

           (28.565 ) (4.909 ) ينزل: النقد ومرادفات النقد
           408.766  554.195  صافي المديونية

           501.807  223.588  وق الملكيةمجموع حق
           910.573  777.783  مجموع حقوق الملكية وصافي المديونية

      %45  %71  نسبة المديونية

 إدارة مخاطر السوق  25/5
ـــة المســـتقبلية ألحـــد الموجـــودات أو  ـــة أو التـــدفقات النقدي ـــات الماليـــة مخـــاطر الســـوق هـــي مخـــاطر أن تكـــون القيمـــة العادل المطلوب

ستتذبذب نتيجة تغير أسـعار السـوق. تشـتمل مخـاطر السـوق علـى ثالثـة أنـواع مـن المخـاطر: مخـاطر العمـالت األجنبيـة، مخـاطر 
 أسعار الفائدة ومخاطر األسعار األخرى.

 إدارة مخاطر العمالت األجنبية أ(
الرئيسـيين ومقـاولين البـاطن هـي ناشـئة بعمـالت أخـرى غيـر إن العقود الرئيسية للمجموعة مع العمـالء وكـذل  مـع بعـل المـوردين 

 الدرهم اإلماراتي، وبالتالي، فغن المجموعة معرضة لمعاملة صرف العمالت األجنبية.
 

الدوالر األمريكي، فغن األرصدة بالدوالر األمريكي ال تمثل مخاطر عمالت أجنبية هامة. وبالتـالي مربوط بالدرهم اإلماراتي  بما أن
 تعرض المجموعة لمخاطر العمالت األجنبية محدودة بعملة اليورو.  فغناإلدارة  رأقوبحسب 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة

 )يتبع( 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 

 أدوات مالية )يتبع( 25

 إدارة مخاطر السوق )يتبع( 25/5

 )يتبع( إدارة مخاطر العمالت األجنبية أ(
 الحساسية للعمالت األجنبية تحليل

 
 إن القيمة المدرجة لموجودات ومطلوبات المجموعة المالية المسجلة بعمالت أجنبية كما في نهاية فترة التقرير هي كما يلي:

 
 الموجودات  المطلوبات  
  2018  2017  2018  2017 
 ألف درهـم  ألف درهـم  ألف درهـم  ألف درهـم  
         
 258.515  143.757  166.512  192.006  يورو 

 127.548  75.772  120.392  46.235  دوالر أمريكي
                   8  7  3.865  569  أخرى 
  238.810  290.769  219.536  386.071          
 

مقابــل  %10انخفــل بنســبة ، بــافتراض أن ســعر الصــرف للعمــالت األخــرى غيــر الــدوالر األمريكــي زاد/2018ديســمبر  31فــي 
: 2017مليـون درهــم ) 4.9الـدرهم اإلمـاراتي، مــع إبقـاء جميــع المتغيـرات األخــرى ثابتـة، لـزاد/ نقــ  ربـح المجموعــة للسـنة بمقــدار 

مليــون درهــم( ويعــود ذلــ  بشــكل رئيســي نتيجــة مكســب أو خســارة صــرف العمــالت األجنبيــة الناتجــة عــن  8.8زاد/ نقــ  بمقــدار 
 صرف اليورو. 

 إدارة مخاطر سعر الفائدة ب(
 إن المجموعة معرضة لمخاطر سعر فائدة التدفقات النقدية على قروضها البنكية التي تخضع ألسعار فائدة متغيرة.

 
تـــم تحديـــد تحلـــيالت الحساســـية أدنـــاه بنـــاًء علـــى التعـــرض ألســـعار الفائـــدة ألداة غيـــر مشـــتقة فـــي نهايـــة فتـــرة التقريـــر. فيمـــا يتعلـــق 

ر متغيــر، يــتم إعــداد التحليــل بــافتراض أن مبلــغ االلتــزام القــائم فــي نهايــة فتــرة التقريــر كــان قائمــًا طــوال الســنة. يــتم بالمطلوبــات بســع
مخـاطر سـعر الفائـدة داخليـًا إلـى مـوظفي اإلدارة الرئيسـية والـذق يوضـح  رفـع تقـاريرنقطة أساس زيادة أو نقـ  عنـد  50استخدام 

 ل في أسعار الفائدة.تقييم اإلدارة للتغير الممكن والمعقو 
 

 ربـــح زاد /لـــنق نقطـــة أســـاس وتــم اإلبقـــاء علـــى جميـــع المتغيــرات األخـــرى ثابتـــة،  50لــو كانـــت أســـعار الفائـــدة أعلى/أقــل بمعـــدل 
. ويعود ذل  بشكل رئيسي إلى أسعار الفائدة على قروضها بأسعار درهم( مليون  0.5: 2017) مليون درهم 1.7المجموعة بمبلغ 

 متغيرة.
 

 قرض قصير األجل خالل السنة.ال نتيجة تسديدصت حساسية المجموعة ألسعار الفائدة خالل السنة لقد نق

 إدارة مخاطر اإلئتمان 25/6
تشير مخاطر اإلئتمان المتعلقة بالمجموعة إلى المخاطر التي قد تنتج عـن تـأخر الطـرف المقابـل عـن أداء التزاماتـه التعاقديـة ممـا 

ارة مالية والتي تنتج بشكل رئيسي من الذمم المدينة التجارية واألخـرى واألرصـدة البنكيـة للمجموعـة. ي دق إلى تكبد المجموعة لخس
تقــوم المجموعــة بالســيطرة علــى مخــاطر اإلئتمــان بمراقبــة التعرضــات اإلئتمانيــة، حــد التعــامالت مــع أطــراف مقابلــة معينــة وبتقيــيم 

مرار. تسعى المجموعة للسـيطرة علـى مخـاطر االئتمـان المتعلقـة بـالعمالء بوضـع المالءة اإلئتمانية لألطراف المقابلة بغنتظام وباست
 حدود إئتمانية للعمالء األفراد ومراقبة الذمم المدينة القائمة. 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة

 )يتبع( 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 

 أدوات مالية )يتبع( 25

 إلئتمان )يتبع(إدارة مخاطر ا 25/6

 تركيزات مخاطر اإلئتمان
إن تركيز مخاطر االئتمان ينتج عندما يعمل عدد من األطراف المقابلة في نفس األعمال التجارية أو فـي أعمـال تجاريـة فـي نفـس 

اتهم التعاقديـة النطاق الجغرافي، أو عندما يكون لديهم نفس الخصائ  االقتصادية مما ي دق إلى أن تتأثر قدرتهم في تلبيـة التزامـ
بشــــكل مماثــــل عنــــد تغيــــر الظــــروف االقتصــــادية أو السياســــية أو غيرهــــا. إن تركيــــز مخــــاطر االئتمــــان يبــــين نســــبة حساســــية أداء 
المجموعة تجاه التطورات الم ثرة في صناعة معينة أو موقع جغرافي. تم اإلفصاح عن تفاصيل حول تركيز أرصـدة الـذمم المدينـة 

 . 11التجارية في إيضاح 
 

ديسـمبر  31القيادة العامة للقوات المسلحة لدولة اإلمارات العربية المتحدة وكما في تقوم المجموعة بتنفيذ عقود وبشكل رئيسي مع 
، بلغــت أعمــال العقــود قيــد اإلنجــاز، الــذمم المدينــة التجاريــة والــدفعات المقدمــة المســتلمة مــن القيــادة العامــة للقــوات المســلحة 2018

مليــون درهــم(. تعتقــد اإلدارة بأنــه يــتم  436: 2017مليــون درهــم ) 465العربيــة المتحــدة صــافي ذمــم مدينــة بمبلــغ لدولــة اإلمــارات 
 التخفيف من تركيز مخاطر اإلئتمان من خالل اإلئتمان العالي واالستقرار المالي لعمالئها.

 
رًا ألن األطــراف المقابلــة هــي بنــوك محليــة لــديها إن مخــاطر اإلئتمــان علــى األمــوال الســائلة واألدوات الماليــة المشــتقة محــدودة نظــ

. إن المبلــغ المــدرا فــي هــذه البيانــات الماليــة الموحــدة يمثــل الحــد  ســمعة جيــدة وتقــوم الهيئــة التنظيميــة بمراقبتهــا علــى مســتوًى عــالا
 األعلى لتعرض المجموعة لمخاطر اإلئتمان على مثل هذه القروض والذمم المدينة.

 
: أربعـة بنـوك(. تـم 2017( مـن ودائـع المجموعـة لـدى ثالثـة بنـوك )%100: 2017) %100تـم إيـداع  ،2018ديسمبر  31في 

تقييم األرصدة لدى البنوك على أنها تحتوق على مخاطر ائتمان منخفضة للتخلف عـن االلتزامـات حيـث أن هـذه  البنـوك هـي مـن 
. البنوك الرئيسية التي تعمل في اإلمارات العربية المتحدة والتي يق  وم البن  المركزق بمراقبتها على مستوًى عالا

 
إن الـذمم المدينــة التجاريـة واألخــرى واألرصــدة لـدى البنــوك والموجــودات الماليـة المشــتقة غيـر م منــة بــأق ضـمان. بشــكل عــام، إن 

كمــا فـي نهايــة فتــرة القيمـة التــي يمكــن أن تمثـل بشــكل أفضــل الحـد األعلــى للتعــرض لمخـاطر االئتمــان بالنســبة للموجـودات الماليــة 
 التقرير في حال تخلف الطرف المقابل عن أداء التزاماته تساوق تقريبًا قيمها المدرجة.

 إدارة مخاطر السيولة 25/7
إن مســ ولية إدارة مخــاطر الســيولة تقــع علــى عــاتق إدارة المجموعــة والتــي قامــت بغعــداد إطــار عمــل مالئــم إلدارة مخــاطر الســيولة 

المجموعـة النقديـة والسـيولة قصـيرة األجـل ومتوسـطة األجـل وطويلـة األجـل. وتقـوم المجموعـة بـغدارة مخـاطر  وذل  إلدارة متطلبات
الســيولة باالحتفــاا باحتياطيــات مالئمــة وتســهيالت بنكيــة وتســهيالت بنكيــة ملزمــة، وعــن طريــق مراقبــة التــدفقات النقديــة المســتقبلية 

 .الماليةاستحقاق الموجودات والمطلوبات على نحوا مستمر، وكذل  من خالل مقابلة تواري  
  

تبــين الجــداول التاليــة تــواري  االســتحقاق المتعاقــد عليهــا المتبقيــة لموجــودات المجموعــة ومطلوباتهــا الماليــة غيــر المشــتقة. تــم إعــداد 
موجـب تـواري  االسـتحقاق الجداول بناًء على التدفقات النقدية غير المخصومة للموجودات والمطلوبات المالية غير المشتقة وذلـ  ب

المبكرة التي قد يطلب بموجبها من المجموعة أن تقوم بالتسديد أو القبل. يضم الجدول التدفقات النقدية للمبالغ الرئيسية والفوائـد. 
 كما يلي:هي إن تواري  استحقاق الموجودات والمطلوبات المالية في نهاية فترة التقرير 
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 لية الموحدةإيضاحات تتعلق بالبيانات الما

 )يتبع( 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 

 أدوات مالية )يتبع( 25

 )يتبع( إدارة مخاطر السيولة 25/7

 المجموع
  5إلى  1

 سنوات
  12إلى  3

 شهراً 
 أقل من

  أشهر 3
       ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم
    2018  

 ية وأخرى ذمم دائنة تجار  7.063 213.545 - 220.608
 قروض بنكية  338.496 - - 338.496

     
     

559.104 - 213.545 345.559       
     

    2017  
 ذمم دائنة تجارية وأخرى  49.373 284.481 - 333.854
 قروض بنكية  103.477 - - 103.477

     
     

437.331 - 284.481 152.850       
 

 قروض البنكية، فغن جميع المطلوبات المالية لدى المجموعة ال تحمل أية فوائد.باستثناء ما يتعلق بال

 القيمة العادلة لألدوات المالية 25/8
 تعتقد اإلدارة بأن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية تقارب قيمتها المدرجة في بيان المركز المالي الموحد. 

 
، فــغن جميــع األدوات الماليــة التــي ينبغــي قياســها بالقيمــة العادلــة )بعــد 7ي للتقــارير الماليــة رقــم نتيجــًة للتعــديل علــى المعيــار الــدول

 1االعتراف األولي( ينبغـي أن يـتم االفصـاح عنهـا وفقـًا لتسلسـل القيمـة العادلـة أو جمعهـا ضـمن ثالثـة مسـتويات )المسـتويات مـن 
 ( بناًء على إمكانية مالحظة القيمة العادلة.3إلى 

 
تكــون مســتقاة مــن األســعار المتداولــة )غيــر معدلــة( فــي األســواق النشــطة لموجــودات أو مطلوبــات  1يمــة العادلــة فــي المســتوى الق

مــن مــدخالت غيــر األســعار المتداولــة، بينمــا يــتم اســتقاء القــيم العادلــة فــي  2مماثلــة تمامــًا. يــتم اســتقاء القــيم العادلــة فــي المســتوى 
 ييم باستخدام مصادر ال يمكن مالحظتها.بواسطة تقنيات التق 3المستوى 

 
 ، لم يكن هناك أدوات مشتقة حيث تم تسديدها خالل السنة.2018ديسمبر  31 ما في 

 
 لم يكن هناك تحويالت بين المستويات خالل السنة. 
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 طاعيةمعلومات ق 26
 

لـــدى المجموعـــة تقـــارير إداريـــة داخليـــة وإعـــداد الموازنـــة بنـــاًء علـــى قطـــاعين، كمـــا هـــو مبـــين أدنـــاه، والتـــي تمثـــل وحـــدات األعمـــال 
االستراتيجية للمجموعة. تقوم اإلدارة بمراجعة تقارير اإلدارة الداخلية لكل وحدة من وحدات األعمال االستراتيجية وذل  بصورة ربـع 

  .سنوية على األقل
  يعرض الملخ  التالي العمليات في كل قطاع أعمال لدى المجموعة:

  بناء السفن، ويشمل ذل  بناء السفن 
 ويشـمل  ودمـج األنظمـة الحربيـة الخدمات، ويشمل ذل  التحسينات، الصـيانة، االصـالح الشـامل للسـفن التجاريـة والعسـكرية

  ذل  استيراد وتشغيل األنظمة المدمجة وبرامج الكمبيوتر.
إن المعلومــات المتعلقــة بنتــائج كــل قطــاع أعمــال مدرجــة أدنــاه. يــتم قيــاس األداء بنــاًء علــى ربــح القطــاع كمــا تــم إدراجــه فــي تقــارير 

 اإلدارة الداخلية التي يقوم مجلس اإلدراة بمراجعتها.
 

 إن المعلومات القطاعية لعمليات المجموعة مدرجة أدناه: 

 2018ديسمبر  31المنتهية في  السنة
   بناء السفن  خدمات  غير موزعة  ح وفات  المجموعة
   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم

           
 إيرادات العقود  89.667  365.324  - ) (1.484  453.507
                       تكاليف العقود ) (57.565 ) (235.925  -  1.484 ) (292.006
 إجمالي الربح  32.102  129.399  -  -  161.501
 مصاريف عمومية وإدارية ) (34.916 ) (117.347 ) (56.396  - ) (208.659
 إستهالك وإطفاء ) (3.494 ) (6.732 ) (21.279  - ) (31.505

55.806) ( -  -  55.806) ( -  
إنخفاض قيمة ممتلكات وآالت 

 ومعدات
 اليف تمويل، صافيتك  -  - ) (7.272  - ) (7.272

 ايرادات اخرى   -  9.071  2.832  -  11.903
                       خسارة صرف عمالت  -  -  4.690  -  4.690

            خسارة القطاع ) (6.308 ) (41.415 ) (77.425  - ) (125.148
 2017ديسمبر  31المنتهية في  السنة
 

   بناء السفن  خدمات  غير موزعة  حذوفات  المجموعة
   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم

           
 إيرادات العقود  312.048  427.095  - ) (27.006  712.137
            تكاليف العقود ) (160.754 ) (301.274  -  27.006 ) (435.022

           
 إجمالي الربح  151.294  125.821  -  -  277.115
 مصاريف عمومية وإدارية ) (19.278 ) (80.710 ) (71.323  - ) (171.311
 إستهالك وإطفاء ) (2.167 ) (6.827 ) (14.267  - ) (23.261

 الحصة في خسارة مشروع مشترك  -  - ) (91  - ) (91
 تكاليف تمويل، صافي  - ) (52 ) (348  - ) (400

 ايرادات اخرى   1.902  1.159  3.820  -  6.881
            خسارة صرف عمالت  -  -  15.861  -  15.861

           
            ربح/ )خسارة( القطاع  131.751  39.391 ) (66.348  -  104.794
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 )يتبع( قطاعيةمعلومات  26
 

 إن موجودات ومطلوبات القطاعات والنفقات الرأسمالية للسنة المنتهية في ذل  التاري  هي كما يلي:
 

   بناء السفن  خدمات  غير موزعة  ح وفات  المجموعة
   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم

         
  2018ديسمبر  31كما في         
         

            الموجودات  269.394  569.948  179.236 ) (80.293  938.285
           

                       المطلوبات  214.024  113.745  458.473 ) (71.407  714.835
                                  النفقات الرأسمالية  1.863  3.589  11.343  -  16.795

             2017ديسمبر  31 ما في         
            الموجودات  507.511  469.141  297.994 ) (114.817  1.159.829

           
                       المطلوبات  407.016  134.308  222.661 ) (105.832  658.153
            يةالنفقات الرأسمال  966  3.044  6.363  -  10.373

 
 . 3إن السياسات المحاسبية للقطاعات التي يتم رفع تقارير عنها هي نفس السياسات المحاسبية للمجموعة والمبينة في اإليضاح 

 
خالل السنة، تم القيام ببعل إعادة التوزيعات فيما يتعلق بالمصاريف العامة بين قطاعات بناء السفن وخدمات التشغيل إلظهار 

 تشغيل لكل قطاع بصورة أ ثر مالئمة، والتي تم إظهارها كذل  بشكل مناسب في المعلومات المقارنة.أرباح ال
 
 

 أنصبة أرباح 27
 

بمبلــغ  %15، وافــق المســاهون فــي إجتمــاع الجمعيــة العموميــة الســنوية علــى توزيــع أربــاح نقديــة بنســبة 2018مــارس  15بتــاري  
 مليون درهم. 31.8

 
بمبلــغ  %10وافــق المســاهون فــي إجتمــاع الجمعيــة العموميــة الســنوية علــى توزيــع أربــاح نقديــة بنســبة ، 2017أبريــل  20بتــاري  
 مليون درهم. 21.2
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 تسوية المطلوبات الناتجة من األنشطة التمويلية  28
 

تفاصيل التغيرات في مطلوبات المجموعة الناتجة من األنشطة المويلية. إن المطلوبـات الناتجـة مـن األنشـطة  يوضح الجدول أدناه
التمويليـــة هـــي تلـــ  التـــي تكـــون التـــدفقات النقديـــة أو التـــدفقات النقديـــة المســـتقبلية مصـــنفة فـــي البيانـــات الماليـــة الموحـــدة للمجموعـــة 

 ة التمويلية.للتدفقات النقدية كتدفقات نقدية من األنشط
 

    2018 
 ألف درهـم    

     
 103.477    يناير  1في 

      235.019    (1التدفقات النقدية التمويلية )
     
    338.496      
 

 )ا( التدفقات النقدية من القروض البنكية وتسديدات القروض في بيان التدفقات النقدية. 
 
 

 خطأ الفترة السابقة  29

 
مــن  أقـل انـتك اال تمـال، حــددت المجموعـة أن تكـاليف العقـد علـى وشـ السـنة الحاليـة، وبعـد مراجعـة تفصــيلية لعقـد محـدد  خـالل

 بالضـبطالمبـالغ  المجموعـة إلـى أنـه ال يمكـن تحديـد قـررت. 2017ديسـمبر  31 قبـل فتـراتالمليون درهم في  62بمبلغ  المطلوب
 .2003 سنةبدأ العقد في  عندتأثرت  المتعلقة بكل فترة وبالتحديد الفترات التي

 
السياسـات المحاسـبية " 8" والمعيـار المحاسـبي الـدولي رقـم عرض البيانـات الماليـة" 1وفًقا لمتطلبات المعيار المحاسبي الدولي رقم 
ل إعـادة بيـان "، يتطلب من المجموعة تصحيح خطأ الفترة السابقة بأثر رجعي من خالوالتغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء

في حالة حدو  الخطأ، من غيـر الممكـن تحديـد التـأثيرات الخاصـة  مبالغ المقارنة للفترات السابقة المدرجة التي حدثت فيها الخطأ
، وقــد قامــت 8بــالفترة الزمنيــة لخطــأ الفتــرة الســابقة، وبنــاًء عليــه تــم اعتمــاد اإلعفــاء المســموح بــه فــي المعيــار المحاســبي الــدولي رقــم 

ــالغ 2018ينــاير  1موعــة بغعــادة بيــان الحســابات ذات العالقــة فــي أقــرب فتــرة لهــا بــأثر رجعــي وهــو المج . نتيجــة لــذل ، فــغن المب
المدرجة في بيان المركـز المـالي الموحـد وبيـان الـربح أو الخسـارة والـدخل الشـامل اآلخـر ال يمكـن مقارنتهمـا بالضـرورة بالمعلومـات 

 قة.المالية المدرجة في الفترة الساب
 
 

 إستثمار في أبراج القابضة  30

 
 ، لم تشارك المجموعة في أق معاملة أو كان لديها أق عالقات تجارية مع مجموعة أبراا أو شركاتها التابعة.2018سنة خالل 
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