
ش.م.ع.شركة الجرافات البحرية الوطنية

المختصرةالبيانات المالية المرحلية الموحدة

٢٠١٨مارس ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 



شركة الجرافات البحرية الوطنية ش.م.ع.

البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة 
(غير مدققة)٢٠١٨مارس ٣١

رقم الصفحةالمحتويات

١تقرير المراجعة حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة 

٤بيان المركز المالي المرحلي الموحد 

٥بيان الدخل المرحلي الموحد

٦بيان الدخل الشامل المرحلي الموحد 

٧لمرحلي الموحديان التغيرات في حقوق المساهمين اب

٨بيان التدفقان النقدية المرحلي الموحد

٢٠-٩إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة 
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٥

الموحدالمرحلي بيـان الدخل
٢٠١٨مارس ٣١للفترة المنتهية في 

مارس٣١الثالثة أشهر المنتهية في 
٢٠١٨٢٠١٧إيضاح

مدققة)غير ((غير مدققة)
ألف درهمألف درهم

٣٣٢,٨٨٤٣٣٦,٢١٩إيرادات العقود
)٣٠٨,٢١٧()٣٠٣,٩٥٨(العقودتكاليف 

٢٨,٩٢٦٢٨,٠٠٢إجمالي الربح

)٢٢,٢١٨()١٥,٢٦٨(مصاريف عمومية وإدارية
٤٩٤)٢٣٤(صرف العمالت األجنبية ربح (خسارة) 
القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة منربح (خسارة) 

١٢٣)١,٥٠٩(خالل الربح أو الخسارة
)٦٥١(١,٠٨١(مصاريف) التمويل، صافيإيرادات 

)٥,٦٦٧(-تعويض مجلس اإلدارة
١,١٩٢١,٤٦٦إيرادات أخرى

١٤,١٨٨١,٥٤٩الربح للفترة

٧٠,٠٦٠,٠١(درهم)لسهمالعائد األساسي والمخفض ل

جزءًا من هذه البيانات المالية  المرحلية الموحدة المختصرة.١٣إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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٦

المرحلي الموحدالشامل بيـان الدخل
٢٠١٨مارس ٣١للفترة المنتهية في 

مارس٣١الثالثة أشهر المنتهية في 
٢٠١٨٢٠٧

مدققة)غير ((غير مدققة)
ألف درهمألف درهم

١٤,١٨٨١,٥٤٩الربح للفترة

الشامل اآلخر/ الدخل (الخسارة)

:الموحدالبنود التي لن يتم إعادة تصنيفها إلى بيان الدخل 

صافي الحركة في تقييم االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من
٧٦١)٣,٦٨١(خالل الدخل الشامل اآلخر 

الموحديتم إعادة تصنيفها الحقًا إلى بيان الدخل البنود التي قد 

)٨٨()١,٣٠٤(جة عن تحويل العمليات األجنبية تافروقات الصرف الن

٦٧٣)٤,٩٨٥(الشامل اآلخر للفترةالدخل(الخسارة) 

٩,٢٠٣٢,٢٢٢إجمالي الدخل الشامل للفترة

المرحلية الموحدة المختصرة.جزءًا من هذه البيانات المالية١٣إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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٧

الموحد المرحلي المساهمينبيان التغيرات في حقوق 
٢٠١٨مارس ٣١للفترة المنتهية في 

رأس المال
عالوة إصدار 

محتجزةالرباح األاالحتياطاتاألسهم
رباح األتوزيعات 

اإلجماليمقترحةال
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٢٥٠,٠٠٠٣٤١,٥٠٠٧٤٣,٤٠٥١,٩٨٧,٦٢٩٣٧,٥٠٠٣,٣٦٠,٠٣٤(مدققة)٢٠١٧يناير ١الرصيد في 

١,٥٤٩-١,٥٤٩---الربح للفترة
٦٧٣--٦٧٣--الدخل الشامل اآلخر

٢,٢٢٢-٦٧٣١,٥٤٩--إجمالي الدخل الشامل للفترة

٢٥٠,٠٠٠٣٤١,٥٠٠٧٤٤,٠٧٨١,٩٨٩,١٧٨٣٧,٥٠٠٣,٣٦٢,٢٥٦(غير مدققة)٢٠١٧مارس ٣١الرصيد في 

٢٥٠,٠٠٠٣٤١,٥٠٠٦٩٥,٠٦٢٢,٠٤٤,٣٧٣٥٠,٠٠٠٣,٣٨٠,٩٣٥(مدققة)٢٠١٨يناير ١الرصيد في 

١٤,١٨٨-١٤,١٨٨---الربح للفترة 
)٤,٩٨٥(--)٤,٩٨٥(--خرىالخسارة الشاملة األ

٩,٢٠٣-١٤,١٨٨)٤,٩٨٥(--إجمالي الدخل الشامل للفترة

٢٥٠,٠٠٠٣٤١,٥٠٠٦٩٠,٠٧٧٢,٠٥٨,٥٦١٥٠,٠٠٠٣,٣٩٠,١٣٨(غير مدققة)٢٠١٨مارس ٣١الرصيد في 

جزءًا من هذه البيانات المالية  المرحلية الموحدة المختصرة.١٣إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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٨

مختصرالالموحد المرحليبيان التدفقات النقدية
٢٠١٨مارس ٣١للفترة المنتهية في 

مارس٣١الثالثة أشهر المنتهية في 
٢٠١٨٢٠١٧

غير مدققة)((غير مدققة)
ألف درهمألف درهمإيضاح

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 
١٤,١٨٨١,٥٤٩الربح للفترة 

تعديالت للبنود التالية: 
٣٩,٥٦٣٤٠,٤٦٧استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات

١٩٩١٩٩إطفاء الموجودات غير الملموسة 
)١٠٥()٣١٤(ربح من استبعاد الممتلكات واآلالت والمعدات

(ربح) القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة منخسارة 
خالل الربح أو الخسارة

١٢٣(١,٥٠٩(

٢,٨٣٢٢٠,٤٧٤مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
٦٥١)١,٠٨١(مصاريف التمويل، صافي(إيرادات) 

١٢٩)١٠٤(مخصصات أخرى

٥٦,٧٩٢٦٣,٢٤١
)٦٠٥()٥٥(توزيعات أرباح مدفوعة

)٦٥١()٩٨٧(الفائدة المدفوعة
)٨,١٨٢()٨٩٧(مكافآت نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة

٥٤,٨٥٣٥٣,٨٠٣
صافي الحركة في رأس المال العامل:

١١,٥٣٧)١٠,٧٧٤(التغير في المخزون
)٣٤٨,٩٢٤()١٢١,٩٥٧(التغير في الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى
١٧٩,٣٢٩)٧٠,٤٤٨(التغير في الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى

)١٠٤,٢٥٥()١٤٨,٣٢٦(صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية

النقدية من األنشطة االستثماريةالتدفقات 
)١١٣,١٧٢()٧٩,٠٠٦(شراء ممتلكات وآالت معدات

٢,٧١٤٢,٣٦٩متحصالت من استبعاد الممتلكات واآلالت والمعدات

)١١٠,٨٠٣()٧٦,٢٩٢(صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

)٢١٥,٠٥٨()٢٢٤,٦١٨(صافي النقص في النقد وما يعادله

٥٠,١٦٥١٣٧,٢٢٣يناير١النقد وما يعادله في 
)٨٨()١,٣٠٤(تعديل تحويالت صرف العمالت األجنبية

)٧٧,٩٢٣()١٧٥,٧٥٧(٦مارس ٣١النقد وما يعادله في 

جزءًا من هذه البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة.١٣إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 



ش.م.ع.شركة الجرافات البحرية الوطنية

ة مختصرالموحدة الالمرحليةالبيانات الماليةحولإيضاحات 
٢٠١٨مارس ٣١

٩

عامة معلومات ١

هي شركة مساهمة عامة تأسست في إمارة أبوظبي. تأسست ش.م.ع. ("الشركة") شركة الجرافات البحرية الوطنيةإن
الصادر من قبل ١٩٨٥لسنة ) ٩و () ٣، وتعديالته من قبل المرسوم رقم (١٩٧٩) لسنة ١٠الشركة بموجب القانون رقم (

ة هو صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الذي كان حينها نائب حاكم إمارة أبوظبي. إن العنوان المسجل للشرك
، أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة.٣٦٤٩ص.ب 

عقود الجرف واألعمال ذات الصلة باستصالح األراضي في المياه اإلقليمية لدولة تعمل الشركة بشكل رئيسي في تنفيذ 
المجموعة اإلمارات العربية المتحدة، وبشكل رئيسي بموجب توجيهات حكومة أبوظبي ("الحكومة")، مساهم رئيسي. تعمل 
أيضًا في البحرين ومصر والمملكة العربية السعودية والهند من خالل شركاتها التابعة والفروع والعملية المشتركة.

األداء والمركز والمالي ٢٠١٨مارس٣١تتضمن المعلومات المالية المرحلية للشركة كما في وللثالثة أشهر المنتهية في 
ا المبينة أدناه (يشار إليها معًا بـ "المجموعة").للشركة وشركاتها التابعة وفروعه

حصة األسهم
األنشطة الرئيسية٢٠١٨٢٠١٧بلد التأسيساالسم

مصنع إمارات أوروبا ألنظمة تكنولوجيا 
أوروبا)(إمارات البناء السريع ذ.م.م.

الخرسانة الجاهزةصناعة وتوريد%١٠٠%١٠٠اإلمارات العربية المتحدة

الوطنية شركة الجرافات البحرية 
)(صناعي

وملحقاتها؛ القيام باستثمارات تصنيع أنابيب الصلب %١٠٠%١٠٠اإلمارات العربية المتحدة
لتتماشى %١بحصة الشركات التابعة للمجموعة في 

المحليةمع التشريعات 
خدمات االستشارة في مجاالت الهندسة المدنية %١٠٠%١٠٠اإلمارات العربية المتحدةأديك لالستشارات الهندسية ذ.م.مشركة 

والتنقيب والهندسة البحرية باإلضافة إلى والمعمارية 
ذات الصلةمختبريةخدمات تقديم 

شركة أبوظبي للجرافات البحرية 
اس.بي.سي.

أنابيب يب وخدمات تركرية، ات البعقود االستصالح%١٠٠%١٠٠البحرين
التنقيبالبحرية وعقود مياه للمنشآت 

الشركة الهندية الوطنية البحرية للبنية 
التحتية الخاصة المحدودة

استصالح األراضي الحفر واألعمال المتعلقة بأعمال %١٠٠%١٠٠الهند
الموانئ وعقود الهندسة المدنية، ومقاوالت

واإلنشاءات البحرية
الوطنية (ان ام البحرية لجرافات اشركة 

دي سي)
وتجريف، قاع البحار الساحليةالحفر في أعمالتنفيذ فرعالمملكة العربية السعودية

وإخراجهاوسحب التربة 
استصالح األراضي الحفر واألعمال المتعلقة بأعمال فرعمصرلجرافات البحرية الوطنيةاشركة 

الموانئ وعقود الهندسة المدنية، ومقاوالت
واإلنشاءات البحرية

استصالح األراضي الحفر واألعمال المتعلقة بأعمال فرعالمالديفأبوظبي للجرافات البحرية الوطنيةشركة 
الموانئ وعقود الهندسة المدنية، ومقاوالت

واإلنشاءات البحرية

شركة تابعة لهيئة وهي، قامت الشركة بإبرام مذكرة اتفاقية مع شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى٢٠١٧في نوفمبر 
قناة السويس في مصر. تتعلق االتفاقية بتأسيس شركة مساهمة ("شركة ائتالف") لتنفيذ أعمال الجرف واألعمال ذات الصلة، 
وخدمات االستشارات الهندسية األخرى التي تم إرساؤها من قبل أطراف ثالثة داخل وخارج جمهورية مصر العربية. تم 

تالف ستكون موجودة مبدئيًا لفترة خمسة سنوات يتم تجديدها تلقائيًا، وسيتم تأسيسها في المنطقة االتفاق على أن شركة االئ
. إن اإلجراءات القانونية لتأسيس شركة االئتالف %٤٩االقتصادية لقناة السويس. وفقًا لالتفاقية، تبلغ نسبة مساهمة المجموعة 

لمرحلية الموحدة المختصرة.قيد التنفيذ في تاريخ إصدار هذه البيانات المالية ا



ش.م.ع.شركة الجرافات البحرية الوطنية

ة مختصرالموحدة الالمرحليةالبيانات الماليةحولإيضاحات 
٢٠١٨مارس ٣١

١٠

أساس اإلعداد والتغيرات على السياسات المحاسبية الهامة للمجموعة٢

أساس اإلعداد٢,١

، التقارير المالية ٣٤تم إعداد البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة للمجموعة وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 
المرحلية.

البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة بالدرهم اإلماراتي (درهم) وهي عملة البيئة االقتصادية الرئيسية التي تم عرض 
تعمل فيها المجموعة. تقوم كل شركة في المجموعة بتحديد عملتها الوظيفية الخاصة بها. تم تقريب كافة المعلومات المالية 

ألف ما لم يرد غير ذلك.المعروضة بالدرهم اإلماراتي إلى أقرب

ال تتضمن البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في البيانات المالية السنوية 
. باإلضافة لذلك، ٢٠١٧ديسمبر ٣١الموحدة ويجب أن تقرأ مع البيانات المالية السنوية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 

٣١بالضرورة للنتائج المتوقعة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨مارس ٣١ال تشير النتائج لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
.٢٠١٨ديسمبر

المعايير الجديدة والتفسيرات والتعديالت المطبقة من قبل المجموعة ٢,٢

المرحلية الموحدة المختصرة متوافقة مع تلك المتبعة عند إعداد إن السياسات المحاسبية الهامة عند إعداد البيانات المالية 
، باستثناء تطبيق المعايير والتفسيرات ٢٠١٧ديسمبر ٣١البيانات المالية السنوية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 

.٢٠١٨يناير ١الجديدة التالية الفعالة كما في 

، إال أنه ليس لها تأثير مادي على ٢٠١٨لتعديالت الجديدة تم تطبيقها للمرة في بالرغم من أن هذه المعايير والتفسيرات وا
البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة للمجموعة. تتعلق التفسيرات والتعديالت الجديدة بالتالي:

األجنبية واالعتبار المدفوع معامالت العمالت ٢٢تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم ·
مقدمًا

تحويالت االستثمار العقاري٤٠تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ·
تصنيف وقياس معامالت المدفوعات على أساس األسهم ٢تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ·
تعديل المعيار الدولي إلعداد ٢٠١٦–٢٠١٤التقارير المالية دورة التحسينات السنوية على المعايير الدولية إلعداد ·

٢٨ومعيار المحاسبة الدولي رقم ١التقارير المالية رقم 
اإليرادات من العقود مع العمالء١٥المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ·
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ة مختصرالموحدة الالمرحليةالبيانات الماليةحولإيضاحات 
٢٠١٨مارس ٣١

١١

(تتمة)عة المعايير الجديدة والتفسيرات والتعديالت المطبقة من قبل المجمو٢,٢

اإليرادات من العقود مع العمالء١٥المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
محل معيار المحاسبة الدولي رقم عقود اإلنشاء، ومعيار المحاسبة الدولي ١٥يحل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

على كافة اإليرادات الناتجة من العقود مع العمالء، ما لم تكن تلك  اإليرادات والتفسيرات ذات الصلة ويتم تطبيقه١٨رقم 
الناتجةاإليراداتعلىتطبيقهيتمخطواتخمسمنجديدًانموذجًايحدد المعيار الجديدالعقود في نطاق المعايير األخرى. 

الذياالعتباريعكسبمبلغاإليراداتإدراجيتم١٥رقمالماليةالتقاريرإلعدادالدوليللمعياروفقًا. العمالءمعالعقودمن
يتطلب المعيار من الشركات ممارسة األحكام، مع . عميلإلىأو الخدماتتحويل البضائعمقابلفيتستحقهأنالشركةتتوقع

المعيار األخذ في االعتبار كافة الحقائق والظروف ذات الصلة عند تطبيق كل خطوة للنموذج على العقود مع عمالئها. يحدد 
أيضًا محاسبة التكاليف اإلضافية للحصول على عقد والتكاليف المتعلقة مباشرة بالوفاء بالعقد. قامت المجموعة بتطبيق المعيار 

باستخدام منهج التطبيق بأثر رجعي.٢٠١٨يناير ١بدءًا من ١٥الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

تماشيًا مع سياسات إدراج اإليرادات الحالية. بناًء ١٥دولي إلعداد التقارير المالية رقم قامت اإلدارة بتقييم تأثير المعيار ال
في سياسات إدراج ١٥على هذا التقييم، لم يكن هناك تغيير مادي جراء تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

.٢٠١٧ديسمبر ٣١نة المنتهية في للمجموعة للسحول البيانات المالية الموحدة ٤اإليرادات المفصلة في إيضاح 

والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدةالمحاسبية الهامة األحكام٢,٣

من اإلدارة وضع األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على المختصرة يتطلب إعداد البيانات المالية المرحلية الموحدة 
. قد تختلف النتائج الفعلية عن والمصاريفللموجودات والمطلوبات واإليرادات المدرجةتطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ 

هذه التقديرات.

تطبيق عندالتي اتخذتها اإلدارة الجوهريةحكام ، كانت األمالية المرحلية الموحدة المختصرةالالبياناتعند إعداد هذه 
المطبقة في البيانات المالية الموحدة غير المؤكدة هي نفس تلكلتقديرات لالسياسات المحاسبية للمجموعة والمصادر الرئيسية 

، باستثناء األحكام والتقديرات الجديدة الموضحة أدناه.٢٠١٧ديسمبر ٣١لسنة المنتهية في ل

رقملتقارير الماليةعداد اإذا كانت االتفاقيات (الشفهية) غير الموقعة تستوفي تعريف العقد بموجب المعيار الدولي إلتحديد ما 
١٥:

(بما ًاى أساس الشروط المتفق عليها شفهي، علالعالقةأو األطراف ذات دوائرهايتم تنفيذ بعض المشاريع لحكومة أبوظبي أو 
للمجموعة. تعتبر اإلدارة السابقةوالجداول الزمنية) تماشيًا مع الممارسات التجارية لمشاريعافي ذلك تقدير إجمالي تكاليف 

لتقارير عداد اتعريف "العقد المبرم مع العميل" بموجب المعيار الدولي إلتستوفي ) غير الموقعة الشفهيةهذه االتفاقيات (أن 
.١٥رقمالمالية



ش.م.ع.شركة الجرافات البحرية الوطنية

ة مختصرالموحدة الالمرحليةالبيانات الماليةحولإيضاحات 
٢٠١٨مارس ٣١

١٢

الممتلكات واآلالت والمعدات ٣

ألف درهم

التكلفة
٣,٢٨٥,٣٨٩(مدققة)٢٠١٧يناير ١في 

١٩٥,٦٣٨إضافات 
)٢٢,١٢٩(استبعادات

)١٨٢,٩٨٣(تحويالت للموجودات "المصنفة كمحتفظ بها للبيع"

٢٠١٨٣,٢٧٥,٩١٥يناير ١في 
٨١,١٢٣إضافات

)١٥,٨٨٧(استبعادات
٥٦,٨٢٨تحويالت للموجودات "المصنفة كمحتفظ بها للبيع"

٣,٣٩٧,٩٧٩(غير مدققة)٢٠١٨مارس ٣١في 

االستهالك المتراكم
٢,١٦٧,٠٣٢(مدققة)٢٠١٧يناير ١في 

١٥٦,٨٤١المحمل للسنة
)٢١,٥٠١(استبعادات

)٩٦,٠٨٤(تحويالت للموجودات "المصنفة كمحتفظ بها للبيع"

٢,٢٠٦,٢٨٨(مدققة)٢٠١٨يناير ١في 
٣٩,٥٦٣المحمل للفترة

)١٣,٤٨٧(استبعادات
٣٣,٤٢٦تحويالت للموجودات "المصنفة كمحتفظ بها للبيع"

٢,٢٦٥,٧٩٠(غير مدققة)٢٠١٨مارس ٣١في 

القيمة الدفترية 
١,١٣٢,١٨٩(غير مدققة) ٢٠١٨مارس ٣١في 

١,٠٦٩,٦٢٧(مدققة) ٢٠١٧ديسمبر ٣١في 



ش.م.ع.شركة الجرافات البحرية الوطنية

ة مختصرالموحدة الالمرحليةالبيانات الماليةحولإيضاحات 
٢٠١٨مارس ٣١

١٣

الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى٤

٢٠١٧ديسمبر ٢٠١٨٣١مارس ٣١
(مدققة)(غير مدققة)

ألف درهمألف درهم

٤٩٨,٧٧٣٥٤٢,٢١٠الذمم التجارية المدنية، صافي مخصص االنخفاض في القيمة
٨٥,٣٧٠٤٢,٦٩٨الجزء المتداول–محتجزات مدينة 

١,٩١٦,١١٥١,٧٥٦,٩٢٥ذمم مدينة غير مقيدة بفواتير، صافي مخصص االنخفاض في القيمة
٢٧,٠٥٧٢٦,٨٩٤الودائع والمصاريف المدفوعة مقدمًا

١٢٥,٠٣٨١٠٨,٠١٨الذمم المدينة األخرى

٢,٦٥٢,٣٥٣٢,٤٧٦,٧٤٥

من المتوقع، بناًء على التجربة السابقة، أن يتم استرداد الذمم المدينة (صافي) بالكامل. ليس من عادة المجموعة الحصول 
على ضمان على الذمم المدينة، وبالتال، فإن غالبيتها غير مضمونة. 

ي:تم تحليل الذمم المدينة غير المقيدة بفواتير، صافي مخصص االنخفاض في القيمة كما يل

٢٠١٧ديسمبر ٢٠١٨٣١مارس ٣١
(مدققة)(غير مدققة)

ألف درهمألف درهم

عقود غير موقعة
٨٤٨,٩٤١٨٠٣,٠٢٤حكومة أبوظبي وشركاتها ذات الصلة-
-٤٣,٤٤٤شركات أخرى-

٨٩٢,٣٨٥٨٠٣,٠٢٤

عقود موقعة
٩٨٦,٩٦٥٨٩٠,٤٤٣حكومة أبوظبي وشركاتها ذات الصلة-
٣٦,٧٦٥٦٣,٤٥٨شركات أخرى-

١,٠٢٣,٧٣٠٩٥٣,٩٠١

١,٩١٦,١١٥١,٧٥٦,٩٢٥

ومبلغ ألف درهم)٦٢٧,٧٠٨: ٢٠١٧ديسمبر ٣١ألف درهم (٦٢٩,١٧٤تتضمن الذمم المدينة غير المقيدة بفواتير 
ألف درهم)، مبلغ قائم للفترة التي تتجاوز سنة واحدة، من عقود غير ٧٨٠,١٨٣: ٢٠١٧ديسمبر ٣١ألف درهم (٧٨٦,٣٦٩

موقعة وموقعة على التوالي.

ألف درهم مدرجة كإيرادات خالل ١٣٥,٤١٤ألف درهم ومبلغ ٨٩,٥٩٩تتضمن الذمم المدينة غير المقيدة بفواتير مبلغ 
عقود غير الموقعة والموقعة على التوالي.الفترة من ال
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ة مختصرالموحدة الالمرحليةالبيانات الماليةحولإيضاحات 
٢٠١٨مارس ٣١

١٤

الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى (تتمة)٤

مليون درهم من عقد مع شركة ذات صلة بالحكومة، من إجمالي ٦٠٠، قامت اإلدارة بإدراج إيرادات بقيمة ٢٠١٥قبل سنة 
مليون درهم فيما يتعلق ٦٠٠مم المدينة غير المقيدة بفواتير مبلغ مليون درهم. تتضمن الذ١,٣٠٦المطالبة المقترحة بقيمة 

مليون درهم). أقر العميل باستالم المطالبة وأبلغ أن المطالبة قيد المراجعة. تم استالم ٦٠٠: ٢٠١٧ديسمبر ٣١بهذا العقد (
. ٢٠١٧مؤقتة من قبل العميل في شهادة موافقة

االئتمان المتوقعة خسائرمخصص 
) للذمم التجارية المدينة غير ECLتقوم المجموعة بإدراج خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر اإلنتاجي لألداة المالية (

المقيدة بفواتير باستخدام منهج مبسط.  لتحديد خسائر االئتمان المتوقعة يتم تصنيف كافة الدائنين ضمن أربع فئات:

ر وذمم مدينة غير مقيدة بفواتير من شركات ذات صلة بالحكومة؛ ذمم مدينة مقيدة بفواتي–١الفئة ·
شركات خاصة ذات مخاطر ائتمان أقل؛–٢الفئة ·
شركة خاصة ذات مخاطر ائتمان أكثر؛ و–٣الفئة ·
دائنون بعجز.–٤الفئة ·

الدائنين وتقييم االتجاه الحالي تم تعديلها للعوامل المحددة بالدائنين والظروف االقتصادية العامة للمجال الذي يعمل فيه 
والمتوقع للظروف في تاريخ التقارير المالية، وتشمل القيمة الوقتية لألموال، بحسب ما يكون مالئمًا. 

(غير مدققة)٢٠١٨مارس ٣١الذمم التجارية المدينة والمحتجزات المدينة كما في 

الفئات
اإلجمالي٤الفئة ٣الفئة ٢الفئة ١الفئة 

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

%١٠٠%٦٠إلى ٢٠%٢٠إلى ١%١إلى ٠معدل خسائر االئتمان المتوقعة
٥٢٢,١٨٣٧٣,١٠٣٦٠٣٧,٤٩٨٦٣٢,٨٤٤إجمالي القيمة الدفترية المقدرة

اإلنتاجيخسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر
)٤٨,٧٠١()٣٧,٤٩٨()٣٠()٩,٦٠٦()١,٥٦٧(لألداة المالية

٥٨٤,١٤٣-٥٢٠,٦١٦٦٣,٤٩٧٣٠صافي الذمم التجارية المدينة والمحتجزات المدينة 

(مدققة)٢٠١٧ديسمبر٣١الذمم التجارية المدينة والمحتجزات المدينة كما في 

الفئات
اإلجمالي٤الفئة ٣الفئة ٢الفئة ١الفئة 

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

%١٠٠%٦٠إلى ٢٠%٢٠إلى ١%١إلى ٠معدل خسائر االئتمان المتوقعة
٥٨١,٢٥٨٦٨,٥٥٨١١٦٣٧,٤٩٨٦٨٧,٤٣٠إجمالي القيمة الدفترية المقدرة

اإلنتاجيخسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر
)٤٨,٧٠٠()٣٧,٤٩٨()٣١()٩,٤٢٨()١,٧٤٣(لألداة المالية

٦٣٨,٧٣٠-٥٧٩,٥١٥٥٩,١٣٠٨٥صافي الذمم التجارية المدينة والمحتجزات المدينة



ش.م.ع.شركة الجرافات البحرية الوطنية

ة مختصرالموحدة الالمرحليةالبيانات الماليةحولإيضاحات 
٢٠١٨مارس ٣١

١٥

(تتمة)الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى  ٤

(غير مدققة)٢٠١٨مارس٣١الذمم المدينة غير المقيدة بفواتير كما في 

الفئات
اإلجمالي٤الفئة ٣الفئة ٢الفئة ١الفئة 

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

%١٠٠%٦٠إلى ٢٠%٢٠إلى ١%١إلى ٠معدل خسائر االئتمان المتوقعة
١,٩٠١,٠٧٠٢٣,٦٤٧٥,٦٢١٢٦,٦٤٢١,٩٥٦,٩٨٠إجمالي القيمة الدفترية المقدرة

خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر
)٤٠,٨٦٥()٢٦,٦٤٢()١,٨٩٠()٤,٧٢٩()٧,٦٠٤(اإلنتاجي لألداة المالية

١,٩١٦,١١٥-١,٨٩٣,٤٦٦١٨,٩١٨٣,٧٣١صافي الذمم المدينة غير المقيدة بفواتير 

(مدققة)٢٠١٧ديسمبر٣١الذمم المدينة غير المقيدة بفواتير كما في 

الفئات
اإلجمالي٤الفئة ٣الفئة ٢الفئة ١الفئة 

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

%١٠٠%٦٠إلى ٢٠%٢٠إلى ١%١إلى ٠معدل خسائر االئتمان المتوقعة
١,٧٤١,٢١٠٢٤,٣١٧٥,٦٢١٢٦,٦٤٢١,٧٩٧,٧٩٠إجمالي القيمة الدفترية المقدرة

خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر
)٤٠,٨٦٥()٢٦,٦٤٢()٢,٣٩٥()٤,٨٦٣()٦,٩٦٥(اإلنتاجي لألداة المالية

١,٧٥٦,٩٢٥-١,٧٣٤,٢٤٥١٩,٤٥٤٣,٢٢٦صافي الذمم المدينة غير المقيدة بفواتير

تأخذ المجموعة في االعتبار أي تغير في جودة االئتمان للذمم التجارية المدنية لتحديد قابلية استرداد الذمم التجارية المدينة، 
من تاريخ االئتمان الذي تم منحه مبدئيًا حتى تاريخ التقارير المالية. تعتبر الذمم التجارية المدينة غير مستحقة الدفع بمجرد 

تجاوزها تاريخ االستحقاق المتعاقد عليه.

نة والذمم الدائنة األخرى الذمم التجارية الدائ٥

٢٠١٧ديسمبر ٢٠١٨٣١مارس ٣١
(مدققة)(غير مدققة)

ألف درهمألف درهم

١٩٥,٠٣١١٤٣,٠١٨الذمم التجارية الدائنة
٢٥٥,٩٦٩٢٨٢,٦٠٥المطلوبات المستحقة

٧,١٥٥١٠٠,٥٦٥المبالغ المدفوعة مقدمًا من العمالء
٣٥,٦٢١٣٥,٧٢٥المخصصات

٣١,٩٢٢٣١,٩٧٨توزيعات األرباح الدائنة
٨,٨٦٧٣,٨٧٠إجمالي المبلغ المستحق إلى العميل في عقود اإلنشاء 

١٣,٣١١١٤,٥٩١محتجزات دائنة
٨,٢٦٣١٤,٣٣٩ذمم دائنة 

٥٥٦,١٣٩٦٢٦,٦٩١
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ة مختصرالموحدة الالمرحليةالبيانات الماليةحولإيضاحات 
٢٠١٨مارس ٣١

١٦

النقد وما يعادله ٦

٢٠١٧مارس ٢٠١٧٣١ديسمبر ٢٠١٨٣١مارس ٣١
(غير مدققة)(مدققة)مدققة)(غير 

ألف درهمألف درهمألف درهم

١,٨٣٣٨٤٤١,٥٢٣النقد في الصندوق 
النقد لدى البنوك 

٤١,١٣٠١٦٦,٦٠٢١٠٢,٣٢٦الحسابات الجارية-
١٠,٤٨١١٥,٩٦٦٥,٢٩٧ودائع قصيرة األجل-

٥٣,٤٤٤١٨٣,٤١٢١٠٩,١٤٦
)١٨٧,٠٦٩()١٣١,٥٨٦()٢٢٧,٥٤٠(المكشوف من البنكناقصًا: السحب على 

-)١,٦٦١()١,٦٦١(ناقصًا: هامش النقد

)٧٧,٩٢٣(٥٠,١٦٥)١٧٥,٧٥٧(

يحمل تسهيل السحب على المكشوف من البنك فائدة بمعدل الفائدة السائدة في السوق سنويًا. لدى الودائع قصيرة األجل 
.أشهر وتحمل فائدة بمعدل الفائدة السائدة في السوق سنويًااستحقاقات أقل من ثالثة 

األرباح للسهم٧

يتم احتساب األرباح للسهم من خالل تقسيم الربح للفترة العائد حاملي حقوق األسهم العادية للشركة األم من خالل المتوسط 
المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة.

: ٢٠١٧مارس ٣١سهم (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠بلغ المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة في نهاية فترة التقارير المالية 
سهم). ال توجد أدوات مخفضة محتملة، وبالتالي فإن األرباح األساسية والمخفضة للسهم هي نفسها. ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠

المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة٨

تتضمن األطراف ذات العالقة حكومة أبوظبي وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئيسيين، وشركات اإلدارة التي 
تعمل من خالل المجموعة واألعمال التي يمكن أن تمارس عليها حكومة أبوظبي وأعضاء مجلس اإلدارة والمجموعة أو أيًا 

التي يمكن أن تمارس نفوذًا جوهريًا على المجموعة. في سياق األعمال االعتيادية، من شركاتها التابعة نفوذًا جوهريًا أو تلك 
تقوم المجموعة بتقديم الخدمات إلى، وتستلم الخدمات من، تلك األعمال بالشروط المتفق عليها من قبل اإلدارة. تقوم 

تحدة من حكومة أبوظبي ودوائرها المجموعة باستخالص الجزء الجوهري من إيراداتها في دولة اإلمارات العربية الم
والشركات ذات الصلة.
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ة مختصرالموحدة الالمرحليةالبيانات الماليةحولإيضاحات 
٢٠١٨مارس ٣١

١٧

المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة (تتمة)٨

إن األرصدة مع األطراف ذات العالقة المدرجة في بيان المركز المالي المرحلي الموحد هي كما يلي:

٢٠١٧ديسمبر ٢٠١٨٣١مارس ٣١
(مدققة)(غير مدققة)

ألف درهمدرهمألف 

األرصدة مع حكومة أبوظبي والشركات ذات الصلة:
٢,١٥٣,١٢٨٢,٠١٩,٧٩٠الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى 

األرصدة مع المساهمين (باستثناء حكومة أبوظبي والشركات
ذات الصلة):

١١,٤٤٢١١,٤٤٢الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى
٣٢,٢٤٧٣٢,٢٤٧الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى

إن المعامالت مع األطراف ذات العالقة المدرجة في بيان الدخل المرحلي الموحد هي كما يلي:

مارس٣١الثالث أشهر المنتهية في 
٢٠١٨٢٠١٧

مدققة)غير ((غير مدققة)
ألف درهمألف درهم

الحكومة واألطراف ذات العالقة
١٦٨,٧٤٥١٧٩,٢١٠اإليرادات المكتسبة خالل الفترة

المعامالت مع موظفي اإلدارة الرئيسيين

مارس٣١الثالث أشهر المنتهية في 
٢٠١٨٢٠١٧

مدققة)غير ((غير مدققة)
ألف درهمألف درهم

١,١٧٧١,١٥٤موظفي اإلدارة الرئيسين 

المعامالت مع األطراف ذات العالقة األخرى
منحت بلدية أبوظبي ("البلدية") الشركة حق استخدام األرض بمنشآت قاعدة الشركة في مصفح بدون رسوم. وبالتالي، بدءًا 

الرسوم إلى ألف درهم سنويًا مقابل استخدام هذه األرض. تم تعديل ٢٤٠قامت البلدية باحتساب رسوم بقيمة ٢٠٠٥من 
.٢٠١٧ألف سنويًا خالل ١,٧٩٩
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٢٠١٨مارس ٣١

١٨

المطلوبات وااللتزامات الطارئة ٩

٢٠١٧ديسمبر ٢٠١٨٣١مارس ٣١
(مدققة)(غير مدققة)

ألف درهمألف درهم

١,٠٦٩,٠١٦١,٠٦٥,٧٥٦ضمانات بنكية

١٤,٥٦٢٧٥,٤١٢خطابات االعتماد

٥٤,٢٠٨-التزامات رأسمالية

تم إصدار خطابات االعتماد والضمانات البنكية أعاله في سياق األعمال االعتيادية. 

القيمة العادلة لألدوات المالية ١٠

قياس القيمة العادلة المدرجة في بيان المركز المالي المرحلي الموحد

بشكل مادي عن قيمها الدفترية ٢٠١٨مارس ٣١ال تختلف القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة كما في 
في نفس التاريخ.

٣١يوضح الجدول التالي تراتبية قياس القيمة العادلة للموجودات المالية للمجموعة والتي تم قياسها بالقيمة العادلة كما في 
:٢٠١٧ديسمبر ٣١و ٢٠١٨مارس 

قياس القيمة العادلة
األسعار المدرة في 

األسواق النشطة 
مدخالت قابلة 

للمالحظة
مدخالت غير قابلة 

للمالحظة 
٣المستوى ٢المستوى ١المستوى اإلجمالي

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

(غير مدققة)٢٠١٨مارس ٣١كما في 
--٥٤,٧٤٧٥٤,٧٤٧الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

٩٤٣-٢٥,١٥٤٢٤,٢١١الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

(مدققة)٢٠١٧ديسمبر ٣١كما في 
--٥٨,٤٢٩٥٨,٤٢٩الشامل اآلخرالموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

٩٤٣-٢٦,٦٦٤٢٥,٧٢١الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

من قياسات القيمة العادلة خالل الفترة، ولم تكن هناك تحويالت داخل أو ٢والمستوى ١لم تكن هناك تحويالت بين المستوى 
لقياسات القيمة العادلة. ٣خارج المستوى 
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١٩

معلومات القطاع١١

معلومات القطاع الجغرافية
قامت المجموعة بتوحيد قطاعاتها الجغرافية داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة ودوليًا. تتضمن قطاعات دولة اإلمارات 
العربية المتحدة مشاريع في دولة اإلمارات العربية المتحدة، بينما تتضمن القطاعات الدولية العمليات في مصر والبحرين 

والهند والمالديف وشرق أفريقيا. 

(غير مدققة)٢٠١٨مارس ٣١الثالث أشهر المنتهية في 
مجموعةالدولياإلمارات العربية المتحدة

ألف درهمألف درهمألف درهم

٢٠٥,٧٧٠١٤٢,٤٤٣٣٤٨,٢١٣إيرادات القطاع
)١٥,٣٢٩()٥١٠()١٤,٨١٩(إيرادات داخل القطاع 

١٩٠,٩٥١١٤١,٩٣٣٣٣٢,٨٨٤اإليرادات

١٩,٧٩٥٩,١٣١٢٨,٩٢٦إجمالي ربح القطاع

)١٥,٢٦٨(مصاريف عمومية وإدارية 
خسارة القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة 

)١,٥٠٩(العادلة من خالل الربح أو الخسارة
١,٠٨١إيرادات التمويل، صافي

)٢٣٤(خسارة صرف العمالت األجنبية
١,١٩٢إيرادات أخرى

١٤,١٨٨الربح للفترة

(غير مدققة)٢٠١٨مارس ٣١الثالث أشهر المنتهية في 
مجموعةالدولياإلمارات العربية المتحدة

ألف درهمألف درهمألف درهم

٣,٦١٣,٧٨٥٦٥٣,٢٢٦٤,٢٦٧,٠١١إجمالي الموجودات

٦٠٧,٥٦٠٢٦٩,٣١٣٨٧٦,٨٧٣إجمالي المطلوبات

٣,٣٩٠,١٣٨حقوق الملكية
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٢٠

معلومات القطاع (تتمة)١١

(تتمة)معلومات القطاع الجغرافية

(غير مدققة)٢٠١٧مارس ٣١الثالث أشهر المنتهية في 
المجموعةدولياإلمارات العربية المتحدة

ألف درهمألف درهمألف درهم

٢٥١,٢٣٩١٢٠,٧٤٣٣٧١,٩٨٢القطاعاتإيراد
)٣٥,٧٦٣(--إيرادات داخل القطاع

٢٥١,٢٣٩١٢٠,٧٤٣٣٣٦,٢١٩اإليرادات 

٢٦,٩٩٧١,٠٠٥٢٨,٠٠٢إجمالي ربح القطاع

)٢٢,٢١٨(مصاريف عمومية وإدارية 
ربح القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة 

١٢٣من خالل الربح أو الخسارة
)٦٥١(مصاريف التمويل، صافي

٤٩٤ربح صرف العمالت األجنبية
)٥,٦٦٧(تعويض مجلس اإلدارة

١,٤٦٦إيرادات أخرى

١,٥٤٩الربح للفترة

(مدققة)٢٠١٧ديسمبر ٣١في 
المجموعةدولياإلمارات العربية المتحدة

ألف درهمألف درهمألف درهم

٣,٣٠٧,١١٠٩٢٣,٤٥٠٤,٢٣٠,٦٥٠إجمالي الموجودات

٤٠٤,٠٥٧٤٤٥,٦٥٨٨٤٩,٧١٥إجمالي المطلوبات

٣,٣٨٠,٩٣٥حقوق الملكية

اعتماد البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة١٢

. ٢٠١٨مايو ١٥تم اعتماد إصدار البيانات المرحلية الموحدة المختصرة من قبل مجلس بتاريخ 

األحداث الالحقة١٣

مليون درهم وتعويضات لمجلس اإلدارة ٥٥درهم للسهم الواحد بمبلغ ٠,٢٢وافق المساهمون على توزيعات أرباح بقيمة 
، في اجتماع الجمعية العمومية السنوي المنعقد ٢٠١٧ديسمبر ٣١مليون درهم، فيما يتعلق بالسنة المنتهية في ١٠,١البالغة

.٢٠١٨إبريل ١٥بتاريخ 


