








                      
 
 
 
 
 

   
 

7 من   صفحة  1  

 خالل المساھمین السادة من وردت التي األسئلة
 البحریة الجرافات لشركة العمومیة الجمعیة اجتماع

 31 في المنتھیة المالیة للسنة الوطنیة
 2019دیسمبر

NMDC AGM for the YE 31 Dec 2019  

Minutes of questions from shareholders and 

responses  
Held online on 21 June 2020 

 ٦٤ رقم صفحة الشركة بمیزانیة یتعلق فیما: االول السؤال

 ، درھم ملیون ٤۲٥ وقیمتھا الغیار قطع أن ذكر. ۱۱ إیضاح

 قطع الواقع في ھي الضخمة الكبیرة القیمة بھذه القطع ھذه

 التي المعدات و اآلالت و الممتلكات بنود من لبندین غیار

 ھما البندین و ٤ إیضاح  ٥۸ رقم صفحة في الجدول یوضحھا

 ملیون ۹٤۰ قیمتھم مجموع و الدعم سفن بند و الجرافات بند

 درھم ملیون ٤۲٥ بقیمة غیار قطع اشترت الشركة إذا. درھم

 ؟؟؟ معقول ھذا ھل. درھم ملیون ۹٤۰ قیمتھم معدات أجل من

 ؟؟؟ ذلك وتوضیح التعلیق نرجو

Q1: Company FS, page 64 Note#11 

Inventories. It’s mentioned that Spare parts are 

AED425 mil, these parts with this large value 

are related to two classifications in the PPE 

note#4 page 58, and the two classifications are 

1. Dredgers & 2. Support craft totaling AED 

940 mil. If the company purchased Spare parts 

worth AED 425 mil for Equipment worth AED 

940 mil. Is that possible??? Please comment 

and clarify??? 

 
 السؤال. ۲۱ رقم ص الشركة میزانیة ۳ رقم بند: الثاني السؤال

 المیزانیة في خرىاأل المدینة والذمم المدینة التجاریة الذمم عن

 میزانیات نراجع عندما لألسف. درھم ملیار ۳٬٥ والبالغة

 وعندما متضخم البند ھذا أن نجد ماضیة سنوات لعدة الشركة

 العام ھذا تحصیلھ سیتم المبلغ ھذا إن الجواب یكون عنھ نسأل

 سنة الدیون ومبلغ سنوات منذ یتغیّر لم نفسھ ھو الجواب وھكذا

 أن شك ال. الضخم الرقم ھذا وصل أن إلى یتضّخم سنة عن

 بمبدأ وعمالً  المبالغ، ھذه تحصیل سبیل في مشاكل ھناك

 .لنا توضیحھا نرجو والشفافیّة الوضوح

Q2: Item No. 3 of the company’s budget, p. 21. 

The question on trade and other receivables in 

the budget, which amounts to 3.5 billion 

dirhams. Unfortunately, when we review the 

company’s budgets for the past several years, 

we find that this item is enlarged, and when we 

ask about it, the answer will be that this amount 

will be collected this year, and so the answer is 

the same. There is no doubt that there are 

problems in collecting these sums, and pursuant 

to the principle of clarity and transparency, we 

hope that they will not be clarified 
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 ۳۰إیضاح  ۸٦ ص میزانیة الشركة ۳بند رقم السؤال الثالث: 

إن إجمالي الربح في أعمال الشركة التي تمت داخل الدولة 

ملیون درھم وعندما تُنسب إلى اإلیرادات تشّكل  ۲۱۹مبلغ 

٪ بینما نسبة إجمالي الربح في أعمال الّشركة التي تّمت ۷٬۳

خارج الّدولة في مصر وغیرھا منسوباً إلى اإلیرادات یساوي 

ھامش في الربح الضعیف من ٪ والسؤال لماذا ھذا ال۱۲٬۸

أعمال الّشركة داخل الدولة بینما نحن نعمل في بالدنا أي یُمكن 

 القول أنّنا نعمل في بیئة ُمساندة.

 
 ربح صافي: ۲۲ص الشركة میزانیة ۳ رقم بند: الرابع السؤال

 ۱۲۳ التشغیلي الربح صافي ولكن درھم ملیون ۱۸۰ الشركة

 عمالت صرف ربح درھم ملیون ۳۷ خصم بعد درھم ملیون

 الربح صافي إذاً . تمویل إیرادات درھم ملیون ۲۲٬۳+  أجنبیة

ً  التشغیلي  الربح وأیضاً ٪ ٤٫٤ یساوي اإلیرادات إلى منسوبا

 توضیح نرجو٪ ۳٫٥ یساوي المساھمین حقوق/  التشغیلي

 المؤشرین حسب الّشركة أداء في الّشدید الضعف أسباب

 .المذكورین

 
) الموّحد الدخل قائمة( الشركة میزانیة ۳ بند: الخامس السؤال

 العقود تكالیف أنّ  الحظنا ۲۱ إیضاح ۷۸ ص إلى بالرجوع

 قیمة من٪ ۹۰٬۲ إلى وصلت حیث جداً  مرتفعة المباشرة

 إداریّة مصروفات من التّكالیف بقیّة إضافة قبل ھذا العقود،

 صافي في كبیر ضعف عنھ نتج مّما. وغیرھا وعمومیّة

 التكالیف ارتفاع اسباب توضیح نرجو التشغیلیّة، األرباح

  .للعقود المباشرة
 دور ھو ما والسؤال ۲ رقم سؤال تكملة) : أ( الخامس السؤال

 إذا الّشركة في للمساھمین ممثالً  یُعتبر الذي الخارجي المدقق

 إدارة بموافقة إال المحاسبیّة المعاییر تطبیق یستطیع ال كان

 أي أخذ یستطیع ال إنّھ تقریره في ذُكر ما حسب الشركة

 المدقق من المطلوب. اإلدارة موافقة بعد إال للذمم مخّصص

 الضخمة الدیون ھذه في رأیھ یعطینا بأن والشفافیة الوضوح

Q3: Item No. 3 of the company’s budget 86 
Note 30 The total profit in the company’s work 
that took place inside the state is 219 million 
dirhams and when it is attributed to the 
revenues it constitutes 7.3% while the 
percentage of the total profit in the company’s 
work that was done outside the country in Egypt 
and others attributed to the revenue equals 12 
The question is, why is this margin in the weak 
profit from the company’s business within the 
state while we work in our country, i.e. it can be 
said that we work in a supportive environment? 
 
Q4: Question Item 3 (the company's budget), p. 
22: The net profit of the company is 180 million 
dirhams, but the net operating profit is 123 
million dirhams, after deduction of 37 million 
dirhams in foreign exchange income + 22.3 
million dirhams in financing income. So net 
operating profit attributable to revenue = 4.4% 
and also operating profit / shareholders ’equity 
= 3.5%. Please explain the reasons for the 
severe weakness in the performance of the 
company according to the two mentioned 
indicators. 
 
Q5: Item 3 The Company's Budget 
(Consolidated Income Statement) With 
reference to P.78 Note 21 We have noted that 
the costs of direct contracts are very high, 
reaching 90.2% of the contract value, before 
adding the rest of the costs from 
administrative, general and other expenses. As 
a result of a significant weakness in the net 
operating profit, we hope to explain the 
reasons for the high direct costs of the 
contracts 
Q5 A: Supplement to Question 2 and the 
question: What is the role of the external auditor 
who is considered a representative of the 
shareholders in the company if he cannot apply 
the accounting standards except with the 
approval of the company’s management 
according to what was stated in his report that 
he cannot take any provision for receivables 
except after the approval of the management. 
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 سنوات ۸ أو ۷ بعضھا عدیدة سنوات علیھا مضى التي

 وجود من الُمدقّق تأّكد وھل. تحصیلھا تستطع لم والّشركة

 الدیون ھذه في الّشركة أحقیّة تُثبت التي الّشركة لدى المستندات

 ً  بقیمة أعمال نفّذت الشركة أن التّقریر في ذُِكر كما خصوصا

 .شفھیة أوامر بموجب درھم ملیار واحد

 
 
 

 الحسابات مدقق تقریر ۲ رقم البند سؤال: السادس السؤال

 درھم ملیار ۳٬٥ المیزانیة حسب للشركة الدیون بلغت

 ملیار ۱ و فواتیر بھا یصدر لم ذمم ملیار ۲٬۳ وتفصیلھم

 أنّ  كیف والسؤال شفھیّة أوامر بموجب نُفّذت أعمال بموجب

. فقط درھم ملیون ٦۱۷ مبلغ على سوى یتحفّظ لم المدقق الّسید

 مستحقة ھي منھا كبیر جزء الضخمة المبالغ ھذه أن نعلم ونحن

 عشر إلى تصل قد سنوات عّدة منذ أنجزت أعمال عن للّشركة

 كنت لكوني بھ علم على الّسائل أنا واحد مبلغ إنّ  بل. سنوات

 ومقداره التدقیق لجنة في وعضو اإلدارة مجلس في عضو

 عن مطلوب وھو أدنوك شركة من مطلوب درھم ملیون ٦۰۰

 سنوات، عشر تقارب طویلة ُمّدة من الّشركة أنجزتھا أعمال

 حتّى وال تحصیلھ تستطع ولم بھ تُطالب الشركة زالت وال

 .منھ جزء تحصیل

 

The auditor is required to have clarity and 
transparency to give us his opinion on these 
huge debts that are many years old, some of 
them 7 or 8 years old, and the company was 
unable to collect it. Did the auditor confirm the 
existence of documents with the company that 
prove the company's eligibility for these debts, 
especially as mentioned in the report that the 
company executed works worth one billion 
dirhams according to oral orders 
 
Q6: Question Item No. 2 Auditor's Report The 
company's debts amounted to 3.5 billion 
dirhams, detailing 2.3 billion receivables 
without bills and 1 billion according to actions 
carried out according to verbal orders and the 
question is how the auditor kept only 617 
million dirhams . We know that these large 
sums are a large part of them which are owed to 
the company for works that were completed 
several years ago that may reach ten years. 
Rather, one amount I am aware of is that I was 
a member of the board of directors and a 
member of the audit committee of 600 million 
dirhams required by ADNOC and it is required 
for work that the company has done for a long 
period of nearly ten years, and the company is 
still demanding it and it was not able to collect 
it, not even Collect part of it 
 

میزانیة الشركة ھل استفادت  ۳سؤال بند السؤال السابع: 

الشركة من المبادرات التي أطلقتھا الحكومة لسداد المستحقات 

التي على الحكومة للشركات الخاصة والموردین التي تمت في 

كذلك في عن طریق تشكیل لجان  ۲۰۲۰و  ۲۰۱۹األعوام 

مبادرة من حكومة أبوظبي لسداد  - مخصصة لذلك وھما:

الدیون والمستحقات التي على الحكومة للموّردین والّشركات 

ً بتاریخ  -الخاّصة  مبادرة المجلس  ۲۰۱۹أبریل  ۸أیضا

التنفیذي ألبوظبي لسداد مستحقات الشركات على الحكومة. 

وھذا یدل على إھتمام وحرص الدولة على الوفاء بإلتزاماتھا 

Q7: Question Item 3 of the company budget: 
Did the company benefit from the initiatives 
launched by the government to pay the dues 
owed by the government to private companies 
and suppliers that took place in the years 2019 
and 2020 also by forming ad hoc committees 
for that which are: - An initiative from the Abu 
Dhabi government to pay debts and dues owed 
by the government to suppliers and companies 
Special - Also on April 8, 2019, the Abu Dhabi 
Executive Council initiative to pay the 
corporate dues to the government. This 
indicates the interest and keenness of the state 
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الخاص تشجیعاً لھ للقیام بأداء عملھ. والجرافات تجاه القطاع 

لھا مبالغ كبیرة تصل عدة ملیارات وھي مستحقّة عن أعمال 

أنجزت من سنوات طویلة یصل بعضھا إلى قرابة ثمان 

 ’سنوات.

 
السماح و% 50زیادة نسبة االرباح الي السؤال الثامن: 

 .لالجانب بتداول السھم
 

 الى %25األرباح النقدیة من رفع توزیع السؤال التاسع:  
اضافة نشاط الشركة في مجال تنقیب النفط والغاز % 50

 . والبیع في األسواق العالمیة مثل شركة دانا غاز
 

 
 

 تم التي المسائل بخصوص التنفیذیة اإلدارة توضیح
 بشأنھا االستفسار

 
أنھ یمكن تقسیم أسئلة المساھمین ب أوضحت اإلدارة التنفیذیة

قطع الغیار  مخزونوھي خاصة بما یلي: إلى خمس فئات 
 ومستحقات أرباح الشركةوالمواد االستھالكیة والربحیة و

المساھمین تملك وفي نشاطات الشركة والتنویع الشركة 
المدققین خاصة بتقریر األجانب، باإلضافة إلى أسئلة 

 . الخارجیین
 
 
 

to fulfill its obligations towards the private 
sector in order to encourage it to carry out its 
work. Bulldozers have large amounts of several 
billion, and they are due for work carried out for 
many years, some of which reach nearly eight 
years. 
 
Q8: Increase the dividend to shareholders to 
50%, allowing foreigners to trade the stock 
 
Q9: Increase the cash dividend distribution 
from 25% to 50% 2-Add the company's 
activity in the field of oil and gas exploration 
and sale in global markets such as Dana Gas 
 
 
Executive Management Clarifications with 

regards to the questions raised 
 
 
The Executive Management of NMDC 
responded saying that the questions from the 
shareholders can be subdivided into five 
categories - Inventory of spares and 
consumables, profitability and dividend, 
receivables, diversification and foreign 
shareholders, in addition to the questions for the 
auditors.  

  
 : قطع الغیار والمواد االستھالكیة مخزون .1

أن القیمة الدفتریة الصافیة بفي حین أنھ من الصحیح 
ملیون درھم فقط، فإن  941حوالي  للسفن ھي

وفي ملیار درھم.  2.4تزید عن قد التكلفة األصلیة 
العدید  الشركةلدى  ھذا الخصوص نضیف بأنھ یوجد

منخفضة لھا قیمة دفتریة و التشغیل قیدمن السفن 
ً ما نظراً لعمرھا  دفتریة قیمة لدیھا لیس او نوعا
 التشغیل قید السفن ھذهال تزال  ذلك عمو، التشغیلي

غیر مبالغ كبیرة من اإلیرادات. وبالتالي،  وتجني
الدفتریة  ةمقارنة قیمة قطع الغیار بصافي القیمدقیق 

 قیمةمقارنة  یجبفمقارنة أكثر واقعیة ولللسفن؛ 
الدفتریة  ةتدل القیم ھذه السفن. تجنیھااإلیرادات التي 
 ً على عمر السفن، مما یؤدي بدوره  المنخفضة أیضا

إلى زیادة تكالیف اإلصالح والصیانة بما في ذلك 

1. Inventory of spares and consumables: 
While it is true that the net book value of 
vessels is only 941m, the original cost is in 
excess of 2.4B.  NMDC has several vessels 
in operation that have zero or insignificant 
book value, but are still operating and 
generating significant amounts of revenue.  
Hence, it is not appropriate to compare the 
value of spares with the net book values of 
the vessels; a more realistic comparison 
would be to compare with the revenue that 
such vessels are generating. The low book 
values are also indicative of the age of 
the vessels, which, in turn leads to 
increased repairs and maintenance costs 



                      
 
 
 
 
 

   
 

7 من   صفحة  5  

في المخزون الغیار قطعالحاجة إلى وجود المزید من 
إلى االحتفاظ  باإلضافةلھذه اإلصالحات والصیانة 
السوق.  في متواجدة غیرببعض القطع التي أصبحت 

غیار القطع ل مخزونب تحتفظ الشركةونتیجة لذلك، 
 شركات مع بالمقارنةأعلى من المستوى المطلوب 

سفن أحدث. عالوة على ذلك، كما ھو موضح  تملك
في وصف البند في البیانات المالیة، مالحظة رقم 

یار والمواد االستھالكیة". بـ "قطع الغ المتعلقة 11
 اتغیار الحفار قطعوبالتالي، ال یشمل ھذا البند فقط 

ً االمداد وسفن المواد االستھالكیة بما  ، بل یشمل أیضا
والمواد  ولوازم الورش اریعفي ذلك مواد المش

إلى أنھ خالل العام،  بالذكر الجدیر ومن. االستھالكیة
ي یزید قامت اإلدارة بتخفیض قیمة المخزون الت

 ٪.20عمرھا عن عامین بنحو 

 

including the need to have more items 
in inventory for such repairs and 
maintenance and parts that have become 
obsolete in the market.  As a result, we 
hold spares in inventory that are at 
levels higher than what would be 
required for an entity which has newer 
vessels. Further, as indicated in the 
description of the line item in the 
financial statements, the note #11 
disclosure relates to “Spare parts and 
consumables”.   Thus, this line item 
includes not only dredger and supply 
craft spare parts, but also includes 
consumables including project 
materials and workshop supplies, major 
items. It may be noted that during the 
year, management have reduced the 
value of inventory items that are older 
than 2 years, by almost 20%.   

 

  
: فیما یتعلق بالسؤال عن الھوامش النسبیة الربحیة .2

ذكرت اإلدارة اإلمارات ومصر،  مشاریعبین 
في أبوظبي  الشركة من عمل كبیراً  إن جزءاً  التنفیذیة

من خالل  باعمالفي العام الحالي ھو نتیجة الفوز 
عقود تنافسیة حیث كانت المنافسة صعبة وكان علینا 

 منخفضة.  ربحھوامش  وضع
 

باإلضافة إلى ذلك، فإن المشاریع في مصر ھي 

، ھتشمل أعمال تجریف بحت حیث بسیطةبشكل عام 

في حین أن المشاریع في أبوظبي متعددة الوظائف، 

والتكالیف  وامشھال بخصوص مع ھوامش أقل.

نعمل  أفادت اإلدارة التنفیذیة بأن الشركةبشكل عام، 

عتقد أن تفي سوق تنافسیة للغایة، وبالنظر إلى ذلك، 

 حققتھا الشركةالحفاظ على ھوامش مثل تلك التي 

تبحث على ضعف األداء. ومع ذلك،  لیس مؤشراً 

باستمرار عن طرق للتحسین، وقد تم تنفیذ  االدارة

2. Profitability: With regard to the 
question on relative margins between 
UAE and Egypt projects, The Executive 
Management said that a large portion of 
our work in Abu Dhabi in the current 
year is the result of winning work 
through competitive contracts where the 
competition was tough and we had to 
quote at low margins.  In addition, 
projects in Egypt are generally simpler 
projects, involving purely dredging 
work, whereas those in Abu Dhabi are 
multifunction, with lower margins.  
On margins and costs in general, he 
went on to say that, we are operating in 
very competitive market, and in view of 
this, we believe that maintaining 
margins such as the ones we have 
achieved are not an indicator of weak 
performance.  However, we are 
constantly looking for ways to improve, 
and measures such as diversification in 
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دمات تدابیر مثل التنویع في كل من عروض الخ

واالنتشار الجغرافي وھي قید الدراسة المستمرة. في 

حین أننا نبذل قصارى جھدنا لخفض التكالیف، فإن 

بشكل أساسي نسبة  ترفعالھوامش التنافسیة ھي التي 

 التكالیف المباشرة إلى اإلیرادات.

 

both service offerings and geographical 
spread have been implemented and are 
under active consideration.  While we 
are doing everything possible to reduce 
costs, it is mainly the competitive 
margins that are driving up the 
proportion of direct 

  ٪:50إلى  25رباح من األ توزیعزیادة  .3
 

تم التصویت على نسبة  ھناالرئیس التنفیذي  ذكر
 اغالقوتم بناء على طلب المساھمین  األرباحتوزیع 
 .الموضوع ھذا حول النقاش

 
الزیادة في الذمم المدینة التجاریة  الذمم المدینة: .4

متوقعة بالنظر إلى الزیادة الكبیرة في اإلیرادات التي 
في العامین الماضیین (على سبیل الشركة  تھاشھد

 2.8 حوالي ملیار درھم إلى 1.5 حوالي المثال من
قامت ٪). في الواقع، 85ملیار درھم العام الماضي 

في عام  التحصیلعملیات بعمل جید في  الشركة
ملیار  2.7 حوالي على الحصول تم، حیث 2019

على وجھ الخصوص، لقد وقعنا ودرھم خالل العام. 
ملیون درھم  750أكثر من  وحصلناعقود اعمال 

الذین كانت المبالغ  من العمالء 2020و 2019في 
تزید عن عام واحد، مما  طویلةالمستحقة لھم لفترات 

القبض التي لم  أدى إلى انخفاض المبالغ المستحقة
ملیون درھم صافي، والمبالغ  300تم سدادھا بنحو ی

من قبل المدققین من حوالي ملیار درھم  تحفظةالم
 .2019ملیون في  500إلى  2018في 

 

3. Increase in dividend from 25 to 50%:   
 
CEO said that this item has already been 
voted upon and concluded. 
 
 

4. Receivables: An increase in trade 
receivables is not unexpected considering 
the significant increase in the revenue we 
have experienced in the last two years (for 
example from 1.5B to 2.8B last year -85%).  
In fact, we have done well on collections in 
2019, collecting a total of 2.7B during the 
year.  In particular, we have signed 
contracts and collected over 750M in 2019 
and 2020 relating to customers for whom 
amounts had been outstanding for 
significant periods in excess of over 1 year, 
resulting in a decrease in the unbilled 
receivable amounts by about 300M net, and 
the amounts qualified by auditors from 
almost 1B in 2018, to 500m in 2019. 
 

 

الرئیس التنفیذي إن ھذا  ذكر: المساھمة األجنبیة .5
 البند سیتم عرضھ على مجلس اإلدارة لدراستھ.

 
ً  ذكره تم: كما التنویع .6 ، اتخذت الشركة بالفعل سابقا

عدة خطوات في التنویع الجغرافي، وال تزال 
 الدراسةإجراءات التنویع في عروض الخدمات قید 

 .المستمر والبحث
 

 

5. Foreign shareholding:  The CEO said this 
item will be tabled before the Board of 
Directors for their consideration. 
 

6. Diversification:  As mentioned previously, 
the company has already taken several steps 
in geographical diversification, and 
measures for diversification in service 
offerings are under active consideration. 
 

 
 



                      
 
 
 
 
 

   
 

7 من   صفحة  7  

بالرد  داليأحمد ال /لمدقق الخارجي السیدا قامبعد ذلك  .7
 النحو التالي:على االسئلة المطروحة لھم على 

 إلى قسمین: التحفظ تقسیم ھ تمالمدقق أن ذكر
 

فیما یتعلق واحدة المبالغ المستحقة لمدة تزید عن سنة  -1
 .بالعقود غیر الموقعة

المبالغ المستحقة لمدة تزید على سنة واحدة فیما یتعلق  -2
 .بالعقود الموقعة

 
بالنظر إلى  متحفظھوأوضح مدقق الحسابات أن المبالغ كانت 

قة لفترة طویلة ألنھا كانت معل ھاوجود شكوك تتعلق باسترداد
ً  المخصصوأن  اما بخصوص . المسجل ضدھا لم یكن كافیا

 .سجیل مخصصات كافیھ لھاتم تالمبالغ المتبقیھ ذكر انھ 
 
 

 ً انخفضت  حفظإلى أن المبالغ الخاضعة للت وأشار المدقق أیضا
ألن الشركة وقعت  بشكل كبیر مقارنة بالسنة السابقة، نظراً 

المبالغ  تم الحصول علىو على عدد من العقود خالل العام
 المستحقة من ھذه العقود.

 
 

اوضح  ملیون درھم، 600 على مبلغ بتأكید األمرفیما یتعلق 
بالنظر إلى تأكید األمر  انھم سیستمروا في المدقق الخارجي

أنھ كانت ھناك مناقشات وتطورات خالل العام تشیر إلى وجود 
أدلة كافیة على إمكانیة استرداد المبالغ؛ وبالتالي، ال تخضع 

 .للتحفظ
 

7- The external auditor, Mr. Ahmed Al-Dali, 
answered the questions as follows: 
The auditor noted that the qualification was 
split into two parts being the following: 
1- Amounts outstanding for a period of more 

than one year relating to unsigned contracts  
2- Amounts outstanding for a period of more 

than one year relating to signed contracts 
The auditor clarified that the amounts were 
qualified given that there were doubts relating 
to the recoverability of the amounts since they 
have been outstanding for a long period of time 
and that the provision recorded against them 
was not sufficient. All remaining amounts were 
adequately provided for.  
The auditor also noted that the amounts subject 
to the qualification reduced significantly when 
compared to the prior year given that the 
Company signed a number of contracts during 
the year and collected amounts due from such 
contracts. 
With regards to the AED 600 million emphasis 
of matter, this remained an emphasis given that 
there have been discussions and developments 
during the year which would indicate that there 
is sufficient evidence that amounts might be 
recoverable; hence, not subject to the 
qualification.  
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