
شركة مساھمة عامة-اء السفنركة أبوظبي لبنش

المختصرةالموحدةالبیانات المالیة المرحلیةتقریر المراجعة و
(غیر مدققة)٢٠١٩مارس ٣١







ش م عركة أبوظبي لبناء السفن ش

من ھذه البیانات ١٤الى ١شكل اإلیضاحات المرفقة من ت ة المرحلیة الموحدة المختصرة.المالیجزءاً

٣

المرحلي الموحدالشاملبیان الدخل
٢٠١٩مارس ٣١فترة الثالثة أشھر المنتھیة في ل

مارس٣١الثالثة أشھر المنتھیة في 
٢٠١٩٢٠١٨

ألف درھمألف درھمإیضاحات
(غیر مدققة)(غیر مدققة)

٧٣٫٦٢٠١٤١٫٧٦٨إیرادات العقود
)١٠٠٫٩٢٥()٤٩٫٥١٢(تكالیف العقود

٢٤٫١٠٨٤٠٫٨٤٣إجمالي الربح

)٣٤٫٦٤٢()٢٣٫٣٨٨(إداریة وعمومیةمصاریف 
)٥٫١٩٨()٧٫٠٠٨(اتواإلطفاءاتاالستھالك

)١٫١٢٢()٣٫١٠٥(تكالیف التمویل
٩٫٤٨٥١٢٫٦٤٥إیرادات أخرى

٩٢١٢٫٥٢٦وإجمالي الدخل الشامل للفترةالربح 

الربح العائد إلى:
٩٢١٢٫٥٠٦مالكي الشركة 

٢٠-الحصص غیر المسیطرة 

٩٢١٢٫٥٢٦

١١٠٫٠٠٠٫٠٦(درھم)األساسیة والمخفضة للسھمالعائدات



ش م عركة أبوظبي لبناء السفن ش

من ھذه البیانات المالی١٤الى ١شكل اإلیضاحات المرفقة من ت المرحلیة الموحدة المختصرة.ة جزءاً

٤

المرحلي الموحدبیان التغیرات في حقوق المساھمین
٢٠١٩مارس ٣١المنتھیة في فترة الثالثة أشھرل

تم إدراجھ في نھایة والذي١٥والمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ٩نسبة للتعدیالت المتعلقة بتطبیق المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ٢٠١٨مارس ٣١*تم إعادة إدراج الرصید كما في 
.٢٠١٨مارس ٣١السنة ولم یتم عكسھ في البیانات المالیة المرحلیة الموحدة كما في 

. قررت ٢٠١٨ینایر١ملیون درھم في الفترات قبل ٦٢، وبعد مراجعة تفصیلیة لعقد محدد على وشك االكتمال، حددت المجموعة أن تكالیف العقد كانت أقل من المطلوب بمبلغ الفترة السابقةخالل **
في التقاریر ٢٠١٨ینایر ١على ذلك تم إعادة إدراج األرصدة كما في بناًء, ٢٠٠٣المجموعة إلى أنھ ال یمكن تحدید المبالغ بالضبط المتعلقة بكل فترة وبالتحدید الفترات التي تأثرت عند بدأ العقد في سنة 

.٢٠١٨مارس ٣١ولم یتم عكس إعادة اإلدراج في البیانات المالیة المرحلیة الموحدة كما في .٢٠١٨دیسمبر ٣١المالیة السنویة للسنة المنتھیة في 

الشركة األمالملكیة العائدة إلى حاملي حقوق ملكیة

قانونياالحتیاطي الرأس المال
المتراكمة) (الخسائر 

/األرباح المحتجزة

العائدة حقوق الملكیة 
إلى حاملي حقوق 
ملكیة الشركة األم

الحصص غیر 
المسیطرة

اإلجمالي
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

(مدققة)٢٠١٨ینایر ١الرصید في  ً ٥٠١٬٦٧٦)١٣١(٢١١٬٩٩٢٨٨٬٧١٨٢٠١٬٠٩٧٥٠١٬٨٠٧كما تم إدراجھ سابقا
)٣٣٬٢٤٣()٧()٣٣٬٢٣٦()٣٣٬٢٣٦(--*١٥تعدیل عند تطبیق المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 
)٢٥٬٦٠٢(-)٢٥٬٦٠٢()٢٥٬٦٠٢(--*٩تعدیل عند تطبیق المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 

)٦٢٬٤٣٤(-)٦٢٬٤٣٤()٦٢٬٤٣٤(--**أخطاء سنوات سابقةتعدیل 

٣٨٠٬٣٩٧)١٣٨(٢١١٬٩٩٢٨٨٬٧١٨٧٩٬٨٢٥٣٨٠٬٥٣٥كما تم تعدیلھ (مدققة)٢٠١٨ینایر ١الرصید في 
١٢٬٥٠٦١٢٬٥٠٦٢٠١٢٬٥٢٦--الربح وإجمالي الدخل الشامل للفترة 

)٣١٬٧٩٩(-)٣١٬٧٩٩()٣١٬٧٩٩(--)٧توزیعات أرباح (إیضاح 

٣٦١٬١٢٤)١١٨(٢١١٬٩٩٢٨٨٬٧١٨٦٠٬٥٣٢٣٦١٬٢٤٢*(غیر مدققة) (معاد إدراجھا) ٢٠١٨مارس ٣١الرصید في 

٢٢٣٬٤٥٠)١٣٨(٢٢٣٬٥٨٨)٧٧٬١٢٢(٢١١٬٩٩٢٨٨٬٧١٨(مدققة)٢٠١٩ینایر ١الرصید في 

٩٢-٩٢٩٢--الربح وإجمالي الدخل الشامل للفترة

٢٢٣٬٥٤٢)١٣٨(٢٢٣٬٦٨٠)٧٧٬٠٣٠(٢١١٬٩٩٢٨٨٬٧١٨(غیر مدققة)٢٠١٩مارس ٣١في الرصید 



ش م عركة أبوظبي لبناء السفن ش

من ھذه البیانات المالی١٤الى ١شكل اإلیضاحات المرفقة من ت المرحلیة الموحدة المختصرة.ة جزءاً

٥

یان التدفقات النقدیة المرحلي الموحدب
٢٠١٩مارس ٣١فترة الثالثة أشھر المنتھیة في ل

مارس٣١في الثالثة أشھر المنتھیة
٢٠١٩٢٠١٨اتإیضاح

ألف درھمألف درھم
(غیر مدققة)(غیر مدققة)

األنشطة التشغیلیة
٩٢١٢٫٥٢٦ربح الفترة
لـ: التعدیالت 
٧٫٠٧٨٥٫١٩٨اتواإلطفاءاتاالستھالك

-٢٬١٢٫٢٧٢استھالك موجودات حق االستخدام 
٨٩٩١٫٨٧٩مخصص مكافأة نھایة الخدمة للموظفین

-)٢٫٧٩٧(٤عكس مخصص موجودات العقود
٣٢٦)٣٤٠((استرداد) االنخفاض في قیمة الذمم المدینة، صافي

٣٫٥٠٧١٫١٢٢تكالیف التمویل

١٠٫٧١١٢١٫٠٥١
التغیرات في رأس المال العامل:

)٧٫١٤٦(١٠٩المخزون
)١٢٥٫٨٨٤(٣٤٫٩٢٦موجودات العقود

الذمم التجاریة المدینة والذمم المدینة األخرى والمبالغ المدفوعة 
إلى الموردین ً ٣٥٫٢٤٧)١٤٫٢٣٥(مقدما

)١١٫٠٠٦()٧٫٨٤٢(الذمم التجاریة الدائنة والذمم الدائنة األخرى
من العمالءمدفوعةمبالغ  ٢٥٫٠٢٦)١١٫٠٠١(مقدماً

)٦٢٫٧١٢(١٢٫٦٦٨العملیات(المستخدم في) منلنقدا
)١٫٨٤٣()٢٧٥(مخصص مكافآت نھایة الخدمة للموظفین المدفوعة

)٦٤٫٥٥٥(١٢٫٣٩٣(المستخدم في) األنشطة التشغیلیة یة منالنقدالتدفقاتصافي

األنشطة االستثماریة
)٧٫٥٥١()١٫٠٥٢(راء ممتلكات وآالت ومعدات ش

)٧٫٥٥١()١٫٠٥٢(في األنشطة االستثماریةةالمستخدمیةالنقدالتدفقاتصافي

األنشطة التمویلیة
١١٩٫٦٨٤)٥٫٢٣١(قروض بنكیة

)١٫١٢٢()٣٫٠٠٦(سددةتكالیف التمویل الم
-)٢٫٥١٦(٢٬١سداد مطلوبات عقود اإلیجار
)٣١٫٧٩٩(-توزیعات األرباح المدفوعة

٨٦٫٧٦٣)١٠٫٧٥٣(األنشطة التمویلیة) منالمستخدم في(یةالنقدالتدفقاتصافي

٥٨٨١٤٫٦٥٧النقد وما یعادلھالزیادة في 

٤٫٩٠٩٢٨٫٥٦٥النقد وما یعادلھ في بدایة الفترة

٦٥٫٤٩٧٤٣٫٢٢٢مارس٣١في النقد وما یعادلھ



ركة أبوظبي لبناء السفن ش م عش

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة
(غیر مدققة)٢٠١٩مارس ٣١

٦

عام١

للمرسوم ركة مساھمة عامةالسفن ششركة أبوظبي لبناء تأسست ً یولیو ١٢تاریخ ب١٩٩٥لسنة ٥رقم األمیري("الشركة") وفقا
، أبوظبي، اإلمارات العربیة المتحدة.٨٩٢٢.ب.المسجل ھو صإن عنوان الشركة.١٩٩٥

.إن أسھم الشركة العادیة مدرجة في سوق أبوظبي لألوراق المالیة

"المجموعة") بشكل رئیسي في إنشاء وصیانة وإصالح وترمیم السفن والناقالت التجاریة  ً تعمل الشركة وشركاتھا التابعة (معا
والعسكریة.

في الشركات التابعة مبینة أدناه:وحصة ملكیة الشركة، ممارسة العملیاتإن األنشطة الرئیسیة، بلد التأسیس و

(%)الحصة

مارس ٣١اسم الشركة التابعة
٢٠١٩

دیسمبر٣١
٢٠١٨

النشاط الرئیسيبلد التأسیس

استیراد وتشغیل األنظمة اإللكترونیة اإلمارات العربیة المتحدة%١٠٠%١٠٠أبوظبي سیستمز انتجریشن ذ.م.م
وبرامج الحاسب اآللي

الخلیج للدعم اللوجستي والبحري ("جي أل أن 
ذ.م.مأس") 

تقدیم خدمات الدعم البحرياإلمارات العربیة المتحدة%١٠٠%١٠٠

تجارة السفن والقوارباإلمارات العربیة المتحدة%١٠٠%١٠٠صفوة مارین ذ.م.م
االستثمارات تملك اإلمارات العربیة المتحدة%١٠٠%١٠٠أیھ دي أس بي لالستثمارات لیمتد 

م نظتطویر وتطبیق التكنولوجیا اإلمارات العربیة المتحدة%٩٩%٩٩لالستثمار ذ.م.متیرالفرونتیرس اندس
المتكاملة

والمعدات اآلالتإصالح وصیانة اإلمارات العربیة المتحدة%١٠٠%١٠٠شركة ھاي سبید كرافت ذ.م.م
البحریة

.٢٠١٩مایو ١٣بتاریخ ٢٠١٩مارس ٣١تم اعتماد إصدار البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة للفترة المنتھیة في 

اإلعداد سأس٢

للمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  ً المرحلیة" "التقاریر المالیة ٣٤تم إعداد البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة وفقا
مع المتطلباتالتي و دولة اإلمارات العربیة المتحدة.فيالمعنیة القانونیةتتوافق أیضاً

العملة الوظیفیة للمجموعة.تم عرض البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة بدرھم اإلمارات العربیة المتحدة (درھم)، وھو

لمبدأ التكلفة التاریخیة. تم إعداد البیانات المالیة المرحلیة المو ً وحدة ال تتضمن البیانات المالیة المرحلیة المحدة المختصرة وفقا
للمعاییر الدولیة إلعداد التقار ً ر یالمختصرة كافة المعلومات واالفصاحات المطلوبة في البیانات المالیة المكتملة التي تم إعدادھا وفقا

. باإلضافة لذلك، لیس بالضرورة أن تشیر ٢٠١٨دیسمبر ٣١السنویة للمجموعة للسنة المالیة، ویجب أن تقرأ مع البیانات المالیة
.٢٠١٩دیسمبر ٣١للنتائج المتوقعة للسنة المالیة المنتھیة في ٢٠١٩مارس ٣١نتائج الثالثة أشھر المنتھیة في 



ركة أبوظبي لبناء السفن ش م عش

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة
(غیر مدققة)٢٠١٩مارس ٣١

٧

(تتمة)اإلعداد سأس٢

تطبیق المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة ٢٬١

السیاسات المحاسبیة الھامة
ة في إعداد متبعالسیاسیات المتوافقة معفي إعداد البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة معتمدةإن السیاسات المحاسبیة ال

، باستثناء تطبیق المعاییر والتفسیرات٢٠١٨دیسمبر ٣١وللسنة المنتھیة فيكما فيالبیانات المالیة الموحدة السنویة للمجموعة
من والتعدیالت . لم تقم المجموعة بالتطبیق المبكر ألي معیار آخر أو تفسیر أو تعدیل تم ٢٠١٩ینایر ١الجدیدة الفعالة اعتباراً

بعد.  إصداره ولم یصبح فعاالً

عقود اإلیجار١٦یر المالیة رقم المعیار الدولي إلعداد التقار·
الشكوك حول معالجة ضریبة الدخل٢٣تفسیر لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة رقم ·
مع التعویض السلبي٩تعدیالت على المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم · : خصائص المصاریف المدفوعة مقدماً
: تعدیل أو تقلیص أو تسویة الخطة١٩المحاسبة الدولي رقم تعدیالت على معیار ·
: الحصص طویلة األجل في الشركات الزمیلة وشركات االئتالف٢٨تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم ·

٢٠١٧–٢٠١٥دورة التحسینات السنویة 
دمج األعمال٣المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ·
االتفاقیات المشتركة١١إلعداد التقاریر المالیة رقم المعیار الدولي·
ضریبة الدخل١٢معیار المحاسبة الدولي رقم ·
تكالیف االقتراض٢٣معیار المحاسبة الدولي رقم ·

لمعیار المحاسبة ١٦المجموعة للمرة األولى، بتطبیق المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم قامت ً الدولي عقود اإلیجار. وفقا
، ولكن ٢٠١٩تنطبق التعدیالت والتفسیرات األخرى للمرة األولى في ، یتم اإلفصاح عن طبیعة وتأثیر ھذه التغیرات أدناه.٣٤رقم 

.لیس لھا تأثیر على البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة للمجموعة

١٦تأثیر تطبیق المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 
باستخدام طریقة األثر الرجعي المعدل على أن یكون تاریخ ١٦اعتمدت المجموعة المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 

. بموجب ھذه الطریقة، یتم تطبیق المعیار بأثر رجعي مع إدراج التأثیر التراكمي للتطبیق ٢٠١٩ینایر ١التطبیق األولي في 
اختارت المجموعة استخدام اإلجراء العملي والذي یسمح بتطبیق المعیار فقط على تطبیق المبدئي.للمعیار في تاریخ السالمبدئی

على أنھا عقود إیجار عند تطبیق معیار المحاسبة الدولي رقم  وتفسیر لجنة تفسیرات التقاریر ١٧العقود التي تم تحدیدھا سابقاً
اختارت المجموعة كذلك استخدام إعفاءات اإلدراج لعقود اإلیجار التي لھا، في في تاریخ التطبیق المبدئي. ٤المالیة الدولیة رقم 

شھر أو أقل وال تحتوي على خیار شراء ("عقود اإلیجار قصیرة األجل") وعقود اإلیجار ١٢تاریخ بدء العقد، فترة إیجار لمدة 
.التي یكون فیھا األصل ذو قیمة منخفضة ("موجودات منخفضة القیمة")



ركة أبوظبي لبناء السفن ش م عش

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة
(غیر مدققة)٢٠١٩مارس ٣١

٨

(تتمة)أسس اإلعداد ٢

(تتمة)تطبیق المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة ٢٬١

(تتمة)١٦تأثیر تطبیق المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 

:ھو كما یلي٢٠١٩ینایر ١كما في ١٦إن تأثیر تطبیق المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 

ألف درھم

الموجودات
٤٧٫١٥٦موجودات حق االستخدام

ًبالغالم )١٫٣٧٨(المدفوعة مقدما
١٫٩٨٤المستحقات

٤٧٫٧٦٢إجمالي الموجودات

المطلوبات
٤٧٫٧٦٢مطلوبات عقود اإلیجار

٤٧٫٧٦٢إجمالي المطلوبات

-حقوق الملكیة:علىتعدیلالإجمالي 

-األرباح المحتجزة 

١٦طبیعة تأثیر تطبیق المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 
بتصنیف كل ١٦لدى المجموعة عقود إیجار مختلفة، حیث قامت المجموعة قبل تطبیق المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 

إیجار تشغیلي. لم تتم رسملة األصل المؤجر وتم إدراج مدفوعات اإلیجار كمصاریف عقود إیجارھا (كمستأجر) في تاریخ البدء كعقد 
واإلیجار  إیجار ضمن بیان األرباح والخسائر على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإلیجار. یتم إدراج أي إیجار مدفوع مقدماً

م التجاریة الدائنة والذمم الدائنة األخرى" على التوالي. عند المستحق ضمن "الذمم التجاریة المدینة والذمم المدینة األخرى" و"الذم
، قامت المجموعة بتطبیق طریقة اإلدراج والقیاس الفردیة لكافة عقود اإلیجار، ١٦اعتماد المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 

یمة. یوفر المعیار متطلبات انتقال محددة باستثناء عقود اإلیجار قصیرة األجل وعقود اإلیجار ذات الموجودات منخفضة الق
.وإجراءات عملیة، والتي تم تطبیقھا من قبل المجموعة

كعقود إیجار تشغیلیة،  قامت المجموعة بإدراج موجودات حق االستخدام ومطلوبات عقود اإلیجار لتلك العقود التي تم تصنیفھا سابقاً
على باستثناء عقود اإلیجار قصیرة األجل وعقود اإلیج ار ذات الموجودات منخفضة القیمة. تم إدراج موجودات حق االستخدام بناًء

ذات  ومدفوعات اإلیجار المستحقة التي تم إدراجھا سابقاً المبلغ المساوي لمطلوبات عقود اإلیجار المعدل ألیة مبالغ مدفوعة مقدماً
على القیمة الحالیة لمدفو عات اإلیجار المتبقیة، المخصومة باستخدام معدل االقتراض الصلة. تم إدراج مطلوبات اإلیجار بناًء

المبدئي.اإلضافي في تاریخ التطبیق 
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إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة
(غیر مدققة)٢٠١٩مارس ٣١

٩

(تتمة)أسس اإلعداد ٢

(تتمة)تطبیق المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة ٢٬١

:قامت المجموعة كذلك بتطبیق اإلجراءات العملیة المتاحة حیث
قبل تاریخ التطبیق · ؛المبدئياعتمدت على تقییمھا لما إذا كانت عقود اإلیجار مثقلة بااللتزامات مباشرةً
شھر من تاریخ التطبیق ١٢طبقت إعفاءات عقود اإلیجار قصیرة األجل على عقود اإلیجار التي تنتھي مدتھا في غضون ·

؛المبدئي
؛ والمبدئياستبعدت التكالیف األولیة المباشرة من قیاس أصل حق االستخدام في تاریخ التطبیق ·
یحتوي العقد على خیارات لتمدید أو إنھاء عقد اإلیجار.حیثاستخدمت اإلدراك المتأخر في تحدید مدة عقد اإلیجار ·

على ٢٠١٨دیسمبر ٣١ود اإلیجار التشغیلیة كما في مع التزامات عق٢٠١٩ینایر ١یمكن تسویة مطلوبات عقود اإلیجار في 
:النحو التالي

٥٥٫٦٤١درھم)ألف (٢٠١٨دیسمبر ٣١التزامات عقود اإلیجار التشغیلیة كما في 
%٢٠١٩٥٫٩ینایر ١كما في اإلضافيمعدل االقتراض

٤٧٫٧٦٢درھم)ألف (٢٠١٩ینایر ١التزامات عقود اإلیجار التشغیلیة المخصومة في 
-درھم)ألف تعدیل االلتزامات المتعلقة بعقود اإلیجار ذات الموجودات منخفضة القیمة (

٤٧٫٧٦٢درھم)ألف (٢٠١٩ینایر ١مطلوبات عقود اإلیجار كما في 

ملخص السیاسات المحاسبیة الجدیدة
من ، والذي تم اعتماده١٦الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم فیما یلي السیاسات المحاسبیة الجدیدة للمجموعة عند تطبیق المعیار 

:المبدئيتاریخ التطبیق 

موجودات حق االستخدام
لالستخدام). یتم  تقوم المجموعة بإدراج موجودات حق االستخدام في تاریخ بدء عقد اإلیجار (التاریخ الذي یصبح فیھ األصل متاحاً

أیة خسائر استھالك وانخفاض في القیمة، ویتم تعدیلھا ألیة عملیة إعادة قیاس قیاس موجودات حق االستخدام  ً بالتكلفة، ناقصا
لمطلوبات عقود اإلیجار. تتضمن تكلفة موجودات حق االستخدام مبلغ مطلوبات عقود اإلیجار المسجل، والتكالیف المباشرة المبدئیة 

أیة حوافز إیجار مستلمة. ما لم تكن المجموعة إلى حٍد المتكبدة، ومدفوعات اإلیجار التي تمت في أو قبل تار ً یخ بدء العقد، ناقصا
كبیر على یقین من الحصول على ملكیة األصل المؤجر في نھایة مدة عقد اإلیجار، یتم استھالك موجودات حق االستخدام المدرجة 

أیھما أقصر. تخضع موجودات حق االستخدام على أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لھا وفترة اإلیجار،
.لالنخفاض في القیمة
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إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة
(غیر مدققة)٢٠١٩مارس ٣١

١٠

(تتمة)أسس اإلعداد ٢

(تتمة)تطبیق المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة ٢٬١

(تتمة)ملخص السیاسات المحاسبیة الجدیدة
مطلوبات عقود اإلیجار

في تاریخ بدء عقد اإلیجار، تقوم المجموعة بإدراج مطلوبات عقود اإلیجار المقاسة بالقیمة الحالیة لمدفوعات اإلیجار التي یتوجب 
ًدفعھا على مدى فترة عقد اإلیجار. تتضمن مدفوعات اإلیجار المدفوعات الثابتة (بما في ذلك المدفوعات الثابتة  ً)جوھریا ناقصا

اإلیجار المتغیرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل، والمبالغ المتوقع دفعھا بموجب ضمانات القیمة مدفوعات، مدینةأیة حوافز إیجار 
المتبقیة. تتضمن مدفوعات اإلیجار كذلك سعر ممارسة خیار الشراء والذي من المؤكد أن تمارسھ المجموعة ومدفوعات غرامات 

ار تُظھر أن المجموعة تمارس خیار اإلنھاء. یتم إدراج مدفوعات اإلیجار المتغیرة التي إنھاء عقد اإلیجار، إذا كانت مدة عقد اإلیج
.ال تعتمد على مؤشر أو معدل كمصاریف في الفترة التي یقع فیھا الحدث أو الظرف الذي یؤدي إلى الدفع

ریخ بدء اإلیجار إذا كان معدل الفائدة عند احتساب القیمة الحالیة لمدفوعات اإلیجار، تستخدم المجموعة معدل االقتراض في تا
الضمني في عقد اإلیجار غیر قابل للتحدید بسھولة. بعد تاریخ بدء عقد اإلیجار، یتم زیادة مبلغ مطلوبات عقود اإلیجار لتعكس 

عقود اإلیجار وباتتراكم الفائدة ویتم تخفیضھ بقیمة مدفوعات اإلیجار. وباإلضافة إلى ذلك، یتم إعادة قیاس القیمة الدفتریة لمطل
أو تغییر في التقییم لشراء األصل  ً إذا كان ھناك تعدیل أو تغییر في مدة اإلیجار أو تغییر في مدفوعات اإلیجار الثابتة جوھریا

.الضمني

عقود اإلیجار قصیرة األجل وعقود اإلیجار ذات الموجودات منخفضة القیمة
ت والمعدامتلكاتار قصیرة األجل على عقود إیجارھا قصیرة األجل المتعلقة بالمتطبق المجموعة اإلعفاء من إدراج عقود اإلیج

شھر أو أقل من تاریخ بدء العقد وال تحتوي على خیار شراء). كما تقوم كذلك بتطبیق ١٢(أي عقود اإلیجار التي لھا مدة إیجار تبلغ 
عقود إیجار المعدات المكتبیة التي تعتبر منخفضة القیمة. اإلعفاء من إدراج عقود اإلیجار ذات الموجودات منخفضة القیمة على 

یتم إدراج مدفوعات اإلیجار على عقود اإلیجار قصیرة األجل وعقود اإلیجار ذات الموجودات منخفضة القیمة كمصاریف على 
.أساس القسط الثابت على مدى فترة اإلیجار

یارات التجدیدأحكام جوھریة عند تحدید مدة عقد اإلیجار للعقود ذات خ
تحدد المجموعة مدة عقد اإلیجار على أنھا مدة غیر قابلة لإللغاء لعقد اإلیجار، إلى جانب أي فترات مشمولة بخیار تمدید عقد 
اإلیجار إذا كان من المؤكد أنھ سوف تتم ممارستھ، أو أیة فترات یغطیھا خیار إنھاء عقد اإلیجار، إذا كان من المؤكد أنھ لن تتم 

.ممارستھ
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إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة
(غیر مدققة)٢٠١٩مارس ٣١

١١

(تتمة)اإلعدادأسس٢

(تتمة)تطبیق المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة ٢٫١

المبالغ المدرجة في بیان المركز المالي واألرباح أو الخسائر
:بالمجموعة وتحركاتھا خالل الفترةیبین الجدول أدناه القیم الدفتریة لموجودات حق االستخدام ومطلوبات عقود اإلیجار الخاصة 

حق موجودات 
االستخدام

مطلوبات عقود 
اإلیجار

ألف درھمألف درھم

٢٠١٩٤٧٫١٥٦٤٧٫٧٦٢ینایر ١كما في 
-)٢٫٢٧٢(مصاریف االستھالك

٥٠١-مصاریف الفائدة
)٢٫٥١٦(-الدفعات

٢٠١٩٤٤٫٨٨٤٤٥٫٧٤٧مارس ٣١كما في 

مطلوبات عقود اإلیجار في بیان المركز المالي المرحلي الموحد كما یلي:تحلیلتم 

مارس ٣١
٢٠١٩

ألف درھم
(غیر مدققة)

٩٫٣٦٨متداولة
٣٦٫٣٧٩غیر متداولة

٤٥٫٧٤٧اإلجمالي
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إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة
(غیر مدققة)٢٠١٩مارس ٣١

١٢

الممتلكات واآلالت والمعدات٣

مارس ٣١ألف درھم (١٬٠٥٢استحوذت المجموعة على موجودات بتكلفة تبلغ ،٢٠١٩مارس ٣١خالل الثالثة أشھر المنتھیة في 
ألف درھم ٦٬٨٥٤ما قیمتھ ٢٠١٩مارس ٣١ألف درھم). بلغت مصاریف االستھالك للثالثة أشھر المنتھیة في ٧٬٥٥١: ٢٠١٨

ألف درھم).٥٬٠٦٥: ٢٠١٨مارس ٣١(

أو الخسارة المرحلي الموحد ھي كما یلي:إن مصاریف االستھالك التي تم تخصیصھا في بیان الربح

مارس ٣١
٢٠١٩

مارس ٣١
٢٠١٨

ألف درھمألف درھم
(غیر مدققة)(غیر مدققة)

-٧٠تكالیف العقود
٦٫٧٨٤٥٫٠٦٥إداریة وعمومیةمصاریف 

٦٫٨٥٤٥٫٠٦٥

العقود قید التنفیذ ٤

مارس ٣١
٢٠١٩

دیسمبر٣١
٢٠١٨

ألف درھمألف درھم
(مدققة)(غیر مدققة)

٨٫٨٧٨٫٠٨٦٨٫٧٨٩٫٠٣٨قیمة األعمال المنفذة
)٨٫٤٩٤٫٤٩٧()٨٫٦١٤٫٦٥٦(فواتیر اإلنجاز المستلمة والذمم المدینة

٢٦٣٫٤٣٠٢٩٤٫٥٤١

تم عرض العقود قید التنفیذ كما یلي:

مارس ٣١
٢٠١٩

دیسمبر٣١
٢٠١٨

ألف درھمألف درھم
(مدققة)(غیر مدققة)

٢٩٧٫٤٩٣٣١٦٫٩٩١العقود قید التنفیذ
)٢٢٫٤٥٠()٣٤٫٠٦٣()٩الفواتیر في فائض قیمة األعمال قید التنفیذ (إیضاح 

٢٦٣٫٤٣٠٢٩٤٫٥٤١
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إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة
(غیر مدققة)٢٠١٩مارس ٣١

١٣

العقود قید التنفیذ (تتمة)٤

(٤٥٬٦٥٤بصافي مخصص االنخفاض في القیمة بمبلغ ٢٠١٩مارس ٣١تم إدراج العقود قید التنفیذ كما في  ٣١ألف درھم 
ألف درھم). إن الحركة في المخصص ھي كما یلي:٦٥٬٧٢٠: ٢٠١٨دیسمبر 

مارس ٣١
٢٠١٩

دیسمبر٣١
٢٠١٨

ألف درھمألف درھم
(مدققة)(غیر مدققة)

٦٥٫٧٢٠٣٩٫٢٦٥في بدایة الفترة/السنة
٣٦٫٤٤١-المحمل للفترة/السنة

)٩٫٩٨٦()٢٫٧٩٧(عكس المخصص
-)٤٫٦٣٨(شطب المخصص

-)١٢٫٦٣١()٥تحویل مخصص الذمم التجاریة المدینة*(إیضاح 

٤٥٫٦٥٤٦٥٫٧٢٠في نھایة الفترة/السنة

المخصص المتعلق بالمبالغ المقیدة في الفواتیر إلى العمالء خالل الفترة.ھذا البند*یمثل

التجاریة المدینة والذمم المدینة األخرىالذمم٥

مارس ٣١
٢٠١٩

دیسمبر٣١
٢٠١٨

ألف درھمألف درھم
(مدققة)(غیر مدققة)

٤٠٠٫٣٩٥٣٨٥٫١٨٨الذمم التجاریة المدینة
)٤٦٫٣٤٠()٥٥٫٦٣٦(ناقصاً: مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

إلى الموردین* ً ٣٤٤٫٧٥٩٣٣٨٫٨٤٨المبالغ المدفوعة مقدما
والذمم المدینة األخرى ً ١٣٫٥٢٥١٤٫٨٣٠المصاریف المدفوعة مقدما

٥٫٥٩٤٦٫٦٣٩

٣٦٣٫٨٧٨٣٦٠٫٣١٧
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إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة
(غیر مدققة)٢٠١٩مارس ٣١

١٤

(تتمة)الذمم التجاریة المدینة والذمم المدینة األخرى ٥

إلى الموردین في بیان المركز المالي المرحلي* ً الموحد كما یلي:تم تحلیل المبالغ المدفوعة مقدما

مارس ٣١
٢٠١٩

دیسمبر٣١
٢٠١٨

ألف درھمألف درھم
(مدققة)(غیر مدققة)

١٣٫٥٢٥١٤٫٨٣٠متداولة
١٨٫٧٧٢٢١٫٧٦٧غیر متداولة**

٣٢٫٢٩٧٣٦٫٥٩٧اإلجمالي

إلى العمالء بقیمة ا المبلغ ھو صافي مخصص خسائر االئتمان المتوقعة المتعلق بالمبالغ إن ھذ** ً ألف ٢٬٩٩٥المدفوعة مقدما
درھم.

إن الحركة في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة خالل الفترة/السنة ھي كما یلي:

مارس ٣١
٢٠١٩

دیسمبر٣١
٢٠١٨

ألف درھمألف درھم
(مدققة)(غیر مدققة)

٤٦٫٣٤٠٢٢٫٢٨٨في بدایة الفترة/السنة
١٣٣٥٫٠٣٩االئتمان المتوقعةمخصص خسائر 

)٩٫٠٧١()٣٥٣(االسترداد
)١٨٨(-المشطوبات

)١٫٧٢٨(١٢٫٦٣١)٤تحویالت/عكس (إیضاح 

٥٨٫٦٣١٤٦٫٣٤٠في نھایة الفترة/السنة

النقد وما یعادلھ٦

لغرض بیان التدفقات النقدیة الموحد، یتكون النقد وما یعادلھ مما یلي:

مارس ٣١
٢٠١٩

دیسمبر٣١
٢٠١٨

ألف درھمألف درھم
(مدققة)(غیر مدققة)

٦٤النقد في الصندوق
٥٫٤٩١٤٫٩٠٥األرصدة البنكیة

٥٫٤٩٧٤٫٩٠٩



ركة أبوظبي لبناء السفن ش م عش

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة
(غیر مدققة)٢٠١٩مارس ٣١

١٥

رأس المال٧

مارس ٣١
٢٠١٩

دیسمبر٣١
٢٠١٨

ألف درھمألف درھم
(مدققة)(غیر مدققة)

والمدفوع بالكاملالمصرح بھ والصادر 
٢١١٫٩٩٢٢١١٫٩٩٢درھم للسھم١سھم عادي بقیمة ٢١١٬٩٩٢٬٠٠٠

درھم للسھم ٠٬١٥، اعتمد المساھمون توزیعات أرباح نقدیة بقیمة ٢٠١٨مارس ١٥ة المنعقد بتاریخالعمومیھیئةفي اجتماع ال
ألف درھم.٣١٬٧٩٩بإجمالي 

من ٨ العمالءالمبالغ المدفوعة مقدماً

من العمالء بشكل رئیسي المبالغ المدفوعة  المستلمة للمشاریع ویتم تطبیقھا مقابل الفواتیر عتمثل المبالغ المدفوعة مقدماً ً ند مقدما
من العمالء في بیان المركز المالي المرحلي الموحد كما یلي: تقدیمھا. تم تحلیل المبالغ المدفوعة مقدماً

مارس ٣١
٢٠١٩

دیسمبر٣١
٢٠١٨

ألف درھمألف درھم
(مدققة)(غیر مدققة)

٩٥٫٠٨١١٠٥٫٦٦٦متداولة
٢٥٫٠٣٢٢٥٫٤٤٨غیر متداولة 

١٢٠٫١١٣١٣١٫١١٤اإلجمالي

الذمم التجاریة الدائنة والذمم الدائنة األخرى٩

مارس ٣١
٢٠١٩

دیسمبر٣١
٢٠١٨

ألف درھمألف درھم
(مدققة)مدققة)(غیر 

٨٫٣٦٦٧٫٠٦٣الذمم التجاریة الدائنة
١٠٥٫٦٣٦١١٤٫٣٨١مستحقات المشروع
٦١٫٥٧٥٧٦٫٣٧٦المطلوبات األخرى

٣٤٫٠٦٣٢٢٫٤٥٠)٤(إیضاح الفواتیر في فائض قیمة األعمال قید التنفیذ
١٫١٤٢٣٣٨الذمم الدائنة األخرى

٢١٠٫٧٨٢٢٢٠٫٦٠٨



ركة أبوظبي لبناء السفن ش م عش

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة
(غیر مدققة)٢٠١٩مارس ٣١

١٦

القروض البنكیة١٠

مارس ٣١
٢٠١٩

دیسمبر٣١
٢٠١٨

ألف درھمألف درھم
(غیر مدققة)(غیر مدققة)

٣٣٣٫٢٦٥٣٣٨٫٤٩٦السحب على المكشوف من البنوك

تحصلت المجموعة على تسھیالت سحب على المكشوف من عدة بنوك تجاریة وتحمل فائدة بمعدالت السوق السائدة.

ملیون درھم) كتسھیالت سحب على ١٠٤: ٢٠١٨دیسمبر ٣١ملیون درھم (٥٨، كان لدى المجموعة ٢٠١٩مارس ٣١كما في 
غیر مسحوبة.والمكشوف متاحة 

األساسیة المخفضة للسھمعائداتال١١

األساسیة والمخفضة للسھم من خالل تقسیم الربح للفترة العائدة إلى مالكي الشركة من خالل المتوسط المرجح عائداتتم احتساب ال
لعدد األسھم القائمة خالل الفترة كما یلي.

یعكس الجدول التالي الربح وبیانات األسھم في احتساب األرباح للسھم:

مارس٣١الثالثة أشھر المنتھیة في 
٢٠١٩٢٠١٨

(غیر مدققة)(غیر مدققة)

٩٢١٢٫٥٠٦الربح للسنة العائد إلى مالكي حقوق ملكیة الشركة األم (ألف درھم)

٢١١٫٩٩٢٢١١٫٩٩٢المتوسط المرجح لعدد األسھم الصادرة خالل الفترة (ألف درھم)

٠٫٠٠٠٫٠٦األرباح األساسیة المخفضة للسھم (درھم)

، لم تصدر المجموعة أي أدوات لھا تأثیر على األرباح للسھم التي تمت ممارستھا.٢٠١٨و٢٠١٩مارس ٣١كما في 

المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة١٢

واألعمال تتضمن األطراف ذات العالقة المساھمین الرئیسیین للمجموعة، أعضاء مجلس اإلدارة، موظفي اإلدارة الرئیسیین، 
في القرارات المالیة والتشغیلیة. تم استبعاد المعامالت بین  جوھریاً المسیطرة من قبلھم وعائالتھم، أو التي یمارسون علیھا نفوذاً
الشركة وشركاتھا التابعة عند التوحید ولم یتم اإلفصاح عنھا في ھذا اإلیضاح. یتم اعتماد شروط وسیاسات ھذه المعامالت من قبل 

المجموعة.إدارة 



ركة أبوظبي لبناء السفن ش م عش

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة
(غیر مدققة)٢٠١٩مارس ٣١

١٧

المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة (تتمة)١٢

إن تعویض أعضاء مجلس اإلدارة واألعضاء اآلخرین لإلدارة العلیا كان كما یلي:

مارس ٣١
٢٠١٩

دیسمبر٣١
٢٠١٨

ألف درھمألف درھم
(غیر مدققة)(غیر مدققة)

تعویض موظفي اإلدارة الرئیسیین:
١٫٩٥٢٣٫٤٦٤الرواتب والعالوات والمكافآت األخرى

٢٩٤٠مكافآت ما بعد التوظیف

١٫٩٨١٣٫٥٠٤

االلتزامات الطارئة وااللتزامات الرأسمالیة١٣

اعتماد صدرت البنوك التي تتعامل معھا المجموعة، ضمن سیاق أعمالھا االعتیادیة، خطابات ضمان، سندات أداء وخطابات أ
الناتجة عن دفوعةملیون درھم) تتعلق بتنفیذ العقود والمبالغ الم١٬١٨٧: ٢٠١٨دیسمبر ٣١ملیون درھم (١٬١٨٩بحدود ً مقدما

عقود بناء السفن والصیانة والتي كانت قید التنفیذ في نھایة الفترة.

االلتزامات
ملیون درھم ٢٬٥المخصصة في نھایة فترة التقاریر المالیة ما قیمتھ بلغت النفقات الرأسمالیة المصرح بھا والمتعاقد علیھا وغیر 

ملیون درھم).٥٬٧: ٢٠١٨دیسمبر ٣١(

معلومات القطاع١٤

على قطاعین قابلین للتقریر، كم ھو مبین أدناه، وھي وحدات األعمال  لدى المجموعة تقاریر إدارة داخلیة وإعداد میزانیة بناًء
لكل وحدة من وحدات األعمالعلى أساس ربع سنوي على األقل،االستراتیجیة للمجموعة. تقوم اإلدارة بمراجعة التقاریر الداخلیة 

.االستراتیجیة

المخلص التالي العملیات في كل قطاع من قطاعات المجموعة القابلة للتقریر:یوضح 

بناء السفن، ویشمل إنشاء الناقالت العسكریة والتجاریة·
خدمات الدعم، وتشمل التحدیثات، الصیانة، اإلصالحات والترمیم للناقالت التجاریة والعسكریة، وخدمات الدعم المتكاملة.·
.تتضمن استیراد وتشغیل األنظمة المتكاملة وبرامج الحاسب اآللياألنظمة المتكاملة التي·

إن المعلومات المتعلقة بكل قطاع قابل للتقریر مدرجة أدناه. یتم قیاس األداء في ربح القطاع كما تم إدراجھ في تقاریر اإلدارة 
الداخلیة التي تمت مراجعتھا من قبل أعضاء مجلس اإلدارة.



ركة أبوظبي لبناء السفن ش م عش

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة
(غیر مدققة)٢٠١٩مارس ٣١

١٨

(تتمة)معلومات القطاع١٤

أدناه:٢٠١٨و٢٠١٩مارس ٣١تم عرض معلومات القطاع حول عملیات المجموعة للثالثة أشھر المنتھیة في 

األنظمة خدمات الدعمبناء السفن
المتكاملة

المجموعةاتاالستبعادموزعةغیر ال

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

(غیر مدققة)٢٠١٩مارس ٣١األشھر المنتھیة في الثالثة

٧٣٫٦٢٠---١٫٥٢٤٧٢٫٠٩٦إیرادات العقود
)٤٩٫٥١٢(---)٤٨٫٣٩١()١٫١٢١(تكالیف العقود

٢٤٫١٠٨---٤٠٣٢٣٫٧٠٥إجمالي الربح
)٢٣٫٣٨٨(-)٩٫٨٤٩()١٫٩٩٢()٩٫١٩٧()٢٫٣٥٠(إداریة وعمومیةمصاریف 
)٧٫٠٠٨(-)٤٫٥٥٤(-)٢٫١٥٦()٢٩٨(اتواإلطفاءاتاالستھالك

)٣٫١٠٥(-)٣٫١٠٥(---تكالیف التمویل
٩٫٤٨٥-٩٫٤٨٥---إیرادات أخرى

٩٢-)٨٫٠٢٣()١٫٩٩٢(١٢٫٣٥٢)٢٫٢٤٥(ربح/(خسارة) القطاع

(غیر مدققة)٢٠١٨مارس ٣١األشھر المنتھیة في الثالثة 

١٤١٫٧٦٨)٢٫١٢٩(-٣٨٫٧٠٩٩٨٫٩٥٤٦٫٢٣٤إیرادات العقود
)١٠٠٫٩٢٥(٢٫١٢٩-)٢٫٨٣٦()٧٢٫٣٣٦()٢٧٫٨٨٢(تكالیف العقود

٤٠٫٨٤٣--١٠٫٨٢٧٢٦٫٦١٨٣٫٣٩٨إجمالي الربح
)٣٤٫٦٤٢(-)١٠٫٨١٣()١٫٥٧٥()١٥٫٨٨٤()٦٫٣٧٠(مصاریف إداریة وعمومیة
)٥٫١٩٨(-)٣٫١٤٦()٢٠()١٫٥٧١()٤٦١(االستھالكات واإلطفاءات

)١٫١٢٢(-)١٫١٢٢(---تكالیف التمویل
١٢٫٦٤٥-٣٫٥٧٤-٩٫٠٧١-إیرادات أخرى

١٢٫٥٢٦-)١١٬٥٠٧(٣٫٩٩٦١٨٫٢٣٤١٬٨٠٣القطاع/(خسارة)ربح



ركة أبوظبي لبناء السفن ش م عش

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة
(غیر مدققة)٢٠١٩مارس ٣١

١٩

(تتمة)معلومات القطاع ١٤

، وبالتالي، ٢٠١٩دیسمبر ٣١إعادة تصنیف فیما یتعلق بمعلومات القطاع لعملیات المجموعة للثالثة أشھر المنتھیة في تم إجراء
على النشاط الذي یعتمد ٢٠١٨مارس ٣١تم تعدیل أرقام الثالثة أشھر المنتھیة في  لتعكس الربح التشغیلي بشكل مالئم للقطاع بناًء

على التكلفة.

األنظمة خدمات الدعمبناء السفن
المتكاملة

المجموعةاتاالستبعادوزعةغیر الم

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

(غیر مدققة)٢٠١٩مارس ٣١كما في 

٩٥٨٫٦٩٠)٨١٫٢٨٢(٢٤٧٫٧٢٢٥٠٢٫٤٧٤٥٦٫٢٠٨٢٣٣٫٥٦٨الموجودات

٧٣٥٫١٤٨)٧٢٫٣٩٦(٢١٢٫٨٦٧١٠٧٫٥٩٤٣٫٤٤٢٤٨٣٫٦٤١المطلوبات

١٫٠٥٢-٦٨٣-٤٥٣٢٤النفقات الرأسمالیة

(مدققة)٨٢٠١دیسمبر٣١كما في 

٩٣٨٫٢٨٥)٨٠٫٢٩٣(٢٦٩٫٣٩٤٥٠٨٫٨٩٠٥٩٫٢٥٤١٨١٫٠٤٠الموجودات

٧١٤٫٨٣٥)٧١٫٤٠٧(٢١٤٫٠٢٤١١١٫٣١٠٢٫٤٣٥٤٥٨٫٤٧٣المطلوبات

١٦٫٧٩٥-١١٫٣٤٣-١٫٨٦٣٣٫٥٨٩النفقات الرأسمالیة


