استدامة التنمية عبر
المحيطات الشرق األوسط
وما بعد
التقرير السنوي 2019
www.nmdc.com

4

صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة ،حاكم إمارة أبوظبي

ولي عهد أبوظبي ،نائب القائد األعلى للقوات المسلحة ،رئيس المجلس التنفيذي

شركة الجرافات البحرية الوطنية التقرير السنوي 2019

شركة الجرافات البحرية الوطنية التقرير السنوي 2019

5

المحتويات
27 -9

تقرير مجلس اإلدارة
تقرير مدققي الحسابات المستقلين

28

بيان المركز المالي الموحد

36

بيان األرباح والخسائر الموحد

37

بيان الدخل الشامل الموحد

37

بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد

38

بيان التدفقات النقدية الموحد

39

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

6

شركة الجرافات البحرية الوطنية التقرير السنوي 2019

85 - 41

شركة الجرافات البحرية الوطنية التقرير السنوي 2019

7

تقرير مجلس
اإلدارة
 31ديسمبر 2019

8

شركة الجرافات البحرية الوطنية التقرير السنوي 2019

1

شركة الجرافات البحرية الوطنية التقرير السنوي 2019

9

رسالة رئيس مجلس اإلدارة

سعادة  /محمد ثانى مرشد
الرميثي
رئيس مجلس اإلدارة
منذ تأسيسها عام  ، 1976كانت
شركة الجرافات البحرية الوطنية
( )NMDCعامال رئيسيا في
تطوير مدينة أبوظبي.
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يسعدني االلتقاء بكم وتقديم التقرير
السنوي لشركة الجرافات البحرية الوطنية
(“المجموعة”) للسنة المنتهية في 31
ً
ملخصا ألداء
ديسمبر  .2019يتضمن التقرير
المجموعة وبياناتها المالية وتقرير مدققي
الحسابات حولها.
في البداية ،اسمحوا لي أن أعبر عن خالص
شكري وتقديري لسمو الشيخ خليفة بن زايد
آل نهيان رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة،
وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،ولي
عهد أبوظبي ،على دعمهم المتواصل
بشكل عام ومجموعتكم
للشركات الوطنية
ٍ
بشكل خاص.
ٍ
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سعادة  /محمد ثانى مرشد
الرميثي

سعادة  /خليفة محمد عبد
العزيز المهيري

رئيس مجلس اإلدارة.

نائب رئيس مجلس اإلدارة.

سعادة  /محمد أحمد
بندوق القمزي

سعادة الدكتور /محمد راشد أحمد
خلف الهاملي

عضو مجلس اإلدارة.

عضو مجلس اإلدارة.

سعادة  /ربيع محمد
عبد العزيز ربيع المهيري

سعادة  /عبد الغفار عبد الخالق
الخوري

عضو مجلس اإلدارة.

عضو مجلس اإلدارة.

سعادة  /داغر المرر

سعادة  /محمد راشد
مبارك الكتبي

عضو مجلس اإلدارة.

عضو مجلس اإلدارة.

سعادة  /ماجد أحمد عمر
سالم الكربي

المهندس /ياسر نصر
زغلول

عضو مجلس اإلدارة.

المدير التنفيذي للشركة.
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نظرة عامة

%84

أدى ركود التجارة العالمية وضعف االستثمار والغموض المتزايد
حول السياسات إلى عام عصيب آخر على االقتصاد العالمي.

ً
وفقــا لتقريــر منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة ( )OECDالمنشــور فــي نوفمبــر ( 2019قبــل اجتيــاح فيــروس
كورونــا) ،فــإن التوقعــات العالميــة هشــة ،فــي ظــل المؤشــرات المتزايــدة علــى أن االنكمــاش االقتصــادي المتكــرر
قــد أصبــح راسـ ً
ـخا .ال يــزال نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي ضعيفـ ًـا ،مــع اســتمرار التباطــؤ فــي كافــة االقتصــادات
تقريبـ ًـا هــذا العــام .مــن المتوقــع أن يظــل نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي العالمــي ثابتـ ًـا عنــد حوالــي  ٪3فــي 2020
و ،2021بعــد انخفاضــه إلــى  ٪2.9هــذا العــام .توقــع تقريــر الــرؤى الســوقية المســتقبلية حــول ســوق التجريــف
العالمــي الــذي يغطــي الفتــرة مــن  2019إلــى  ،2029والــذي تــم نشــره أيضـ ًـا قبــل بدايــة اجتيــاح فيــروس كورونــا ،أن
ينمــو ســوق التجريــف العالمــي بمعــدل نمــو ســنوي مركــب بطــيء خــال فتــرة التقييــم ،بواقــع .٪3.3
بعــد هــذه التقاريــر ،ومــع تفشــي فيــروس كورونــا ،يــرى صنــدوق النقــد الدولــي اآلن أن الوبــاء يتســبب فــي ركــود
ً
ً
مؤخــرا ،فــإن
وفقــا لبيــان أصــدره صنــدوق النقــد الدولــي
عالمــي فــي عــام  ،2020ولــو انتعــش فــي عــام .2021
الركــود العالمــي الناجــم عــن الوبــاء فــي عــام  2020قــد يكــون أســوأ مــن ذلــك الــذي أثارتــه األزمــة الماليــة العالميــة
فــي عامــي .2009-2008

2019
درهم

2,811

مليون
إيرادات العقود

توقيع اتفاقية إنشاء جزر هيل وغشا الصناعية

قام بالتوقيع

ســوف تعانــي االقتصــادات المعتمــدة علــى النفــط فــي الشــرق األوســط مــن انخفــاض أســعار النفــط الــذي يصاحــب
الوبــاء .وقــد صرحــت وكالــة فيتــش للتصنيفــات بــأن تراجــع أســعار النفــط ســوف يوســع العجــز المالــي بشــكل كبيــر
فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي ،مضيفــة أن هــذا العجــز الكبيــر ســوف يسـ ّـرع مــن عمليــات الســحب مــن صناديــق
الثــروة وإصــدار الديــون ،فــي ظــل افتراضهــا ســعر نفــط برينــت المعـ ّـدل عنــد  41دوالر أمريكــي للبرميــل لعــام .2020
تفتــرض هــذه التوقعــات أن المملكــة العربيــة الســعودية (أ/ثابــت) وأبوظبــي (أأ/ثابــت) ســتحمالن إلــى حــد كبيــر
زياداتهمــا المعلنــة فــي اإلنتــاج وســتقومان بالحفــاظ عليهــا لبقيــة العــام ،ليصــل متوســط اإلنتــاج الســنوي إلــى 11.5
مليــون برميــل فــي اليــوم و 3.5مليــون برميــل فــي اليــوم علــى التوالــي (مــن  9.8و 3.1مليــون فــي .)2019

عبد المنعم الكندي
الرئيس التنفيذي لدائرة االستكشاف
والتطوير واإلنتاج في أدنوك

لمواجهــة بعــض تداعيــات تفشــي فيــروس كورونــا ،وافــق مجلــس وزراء دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة علــى حزمــة
حوافــز إجماليــة تبلــغ  126مليــار درهــم ( 34.3مليــار دوالر أمريكــي) كمــا وافــق مجلــس الــوزراء علــى إجــراءات جديــدة
لخفــض تكاليــف ممارســة األعمــال التجاريــة ودعــم الشــركات الصغيــرة وتســريع مشــاريع البنيــة التحتيــة الرئيســية.

وياسر نصر زغلول
الرئيس التنفيذي لشركة الجرافات البحرية
الوطنية

تأتــي الزيــادة فــي الحوافــز بعــد سلســلة مــن المبــادرات األخــرى والمســاعدات التــي قدمتهــا الحكومــة والقطــاع
الخــاص هــذا الشــهر .طــرح مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي فــي وقــت ســابق مــن هــذا الشــهر مجموعــة
إجــراءات بقيمــة  100مليــار درهــم ( 27.2مليــار دوالر أمريكــي) لدعــم بنوكــه.
فــي الختــام ،نحــن نعمــل فــي بيئــة اقتصاديــة مليئــة بالشــكوك .ال يمكــن التأكــد مــن التأثيــر الكامــل لمســألة فيــروس
كورونــا ،كمــا ال يمكــن كذلــك التأكــد إلــى أي مــدى يمكــن للتدابيــر التحفيزيــة التــي أعلنتهــا الحكومــات فــي جميــع أنحــاء
أداء ماليـ ًـا قويـ ًـا فــي عــام  ،2019ال تــزال
العالــم معالجــة هــذا التأثيــر .وبالتالــي ،حيــث حققــت مجموعتكــم مــرة أخــرى
ً
تتطلــب هــذه األوضــاع غيــر المســتقرة حاليـ ًـا نهجـ ًـا حـ ً
ـذرا تجــاه المســتقبل.
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زيادة
اإليرادات في
عام 2019

شهد توقيع االتفاقية معالي الدكتور سلطان
أحمد الجابر ،وزير دولة ,الرئيس التنفيذي ألدنوك
ومجموعة شركاتها ،وسعادة محمد مرشد
الرميثي ،رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي
و رئيس مجلس إدارة شركة الجرافات البحرية
الوطنية

درهم

181

مليون الربح للسنة

2018
درهم

1,532

مليون
إيرادات العقود

درهم

121

مليون الربح للسنة
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األداء المالي

الرؤية

باإلشــارة إلــى العــام المالــي  ،2019وهــو عــام كان مليئـ ًـا باإلنجــازات الســارة رغم تحديات الســوق ،أظهرت مجموعتكم
مرونــة واســتمرت فــي أدائهــا الجيــد ،كمــا هــو موضــح فــي األداء المالي للمجموعــة ،الملخص أدناه.

فــي ظــل القيــادة والرؤيــة الرشــيدة لســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة،
وســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان ،ولــي عهــد أبوظبــي حفظهمــا اللــه وجعلهمــا ذخـ ً
ـرا لوطننــا الحبيــب وشــعب
اإلمــارات .حيــث تتحــرك اإلمــارات العربيــة المتحــدة بوضــوح لرســم وضعهــا االقتصــادي ،فــإن مجموعتكــم ملزمــة بــأن
تكــون شـ ً
ـريكا فــي حركــة التنميــة .نحــن مفعمــون باألمــل وكلنــا ثقــة بأننــا ســوف ننمــو مــن خــال التجــارب الجديــدة
والوفــاء بالوعــود التــي نقطعهــا علــى أنفســنا.

حققــت المجموعــة إيــرادات بلغــت قيمتهــا  2,811مليــون درهــم لعــام  ،2019بارتفــاع تبلــغ نســبته  ٪84عــن عــام .2018
ترجــع الزيــادة فــي اإليــرادات إلــى حـ ٍـد كبيــر إلــى المســاهمات مــن المشــاريع الكبيــرة مثــل حيــل وغشــا ومينــاء خليفــة.
أظهــرت األربــاح الصافيــة لعــام  2019والبالغــة قيمتهــا  181مليــون درهــم ( 121 :2018مليــون درهــم) زيــادة مطلقــة
بنســبة  .٪50إلــى جانــب الزيــادة فــي األربــاح التشــغيلية مــن ارتفــاع اإليــرادات ،نتجــت المســاهمات الكبيــرة فــي الربــح
فــي عــام  2019مــن أربــاح صــرف العمــات األجنبيــة غيــر المحققــة ،وإيــرادات الفوائــد علــى الودائــع ،واإليــرادات
األخــرى.
مــن أجــل مواصلــة بنــاء البنيــة التحتيــة بهــدف دعــم نمــو مجموعتكــم ،اســتثمرنا فــي موجــودات ثابتــة بمبلــغ 498
مليــون درهــم خــال العــام ،يتعلــق معظمهــا باالســتثمارات فــي األســطول ،بمــا فــي ذلــك جرافــة هوبــر تريلينــج
سكشــين وجرافــة بــاك هــو الجديدتيــن قيــد اإلنشــاء ،المقــرر تســليمهما فــي الربــع الثانــي مــن عــام  ،2020وزورق
دعــم إضافــي.

اإلنجازات الرئيسية

علــى مــدار العقــود األربعــة الماضيــة ،حــرص مســاهمونا وعمالؤنــا وحكوماتنــا وشــركاؤنا وموظفونــا ومــن يتمنــون
لنــا التقــدم والرقــي علــى دعــم اســتراتيجيتنا وقراراتنــا ووقفــوا بجانبنــا كمــا ينبغــي .ومــع نهايــة هــذا العــام وبدايــة
العــام الجديــد ،نتقــدم لكــم جميعـ ًـا بالشــكر ونتطلــع إلــى دعمكــم وثقتكــم المســتمرة.
نتعهــد بــأن نعمــل بجــد لتلبيــة توقعــات وطموحــات مســاهمينا ،لكنكــم تعلمــون جميعـ ًـا أن طريــق النجــاح طويــل فــا
يمكــن تحقيــق النجــاح بــدون العمــل الجــاد والعــزم والتضحيــة الشــخصية .نحــن نؤمــن باســتراتيجيتنا وكلنــا ثقــة بأنهــا
ســوف تقودنــا إلــى النجــاح فــي نهايــة المطــاف.

سعادة  /محمد ثانى مرشد الرميثي

رئيس مجلس اإلدارة

فــي الربــع األول مــن عــام  ،2019تــم منــح المجموعــة مشــروع إنشــاء جــزر اصطناعيــة رفيــع المســتوى فــي الحيــل
وغشــا مــن قبــل شــركة بتــرول أبوظبــي الوطنيــة إلنشــاء  11جزيــرة اصطناعيــة ،ضمــن مشــروع تبلــغ قيمتــه 5.18
مليــار درهــم.
واصلــت المجموعــة تنفيــذ األعمــال فــي مشــاريع متعــددة فــي اإلمــارات العربية المتحــدة ،وكان من المشــاريع البارزة
تطويــر رصيــف مينــاء خليفــة جنــوب وأعمــال الشــواطئ ،ومشــروع إنشــاء جــزر اصطناعيــة فــي الحيــل وغشــا ،وتطويــر
جزيــرة الياســات ومينــاء دلمــا وأعمــال البنيــة التحتيــة فــي جزيــرة جبيــل باإلضافــة لألعمــال التطويريــة المســتمرة فــي
مينائــي الســلع ومغرق.
فيمــا يتعلــق بالمشــاريع الدوليــة ،ال يــزال النشــاط الرئيســي يتمثــل فــي مصــر حيــث تــم إحــراز تقــدم فــي مشــروعين
رئيســيين همــا رأس جرجــوب وبحيــرة المنزلــة.
لــدى هــذه اإلنجــازات أهميــة اســتراتيجية بالنســبة لشــركة الجرافــات البحريــة الوطنيــة حيــث ســوف تمنــح مجموعتكــم
الفرصــة بــأن تصبــح مقــاول رئيســي ألعمــال الهندســة والتوريــد والتشــييد وســوف تم ّكــن مجموعتكــم مــن النمــو
خــارج حــدود اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
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تأسيس الشركة

نعمل على تحقيق مصالح مساهمينا و المحافظة على ادائنا المتميز على
المدى الطويل (المساهمين)

رؤيتنا

أن نكون
الخيار
األفضل
أينما نعمل.

نسعى لخلق بيئة عمل ايجابية لموظفينا حيث أن تطويرهم يعتبر أساس
نجاح الشركة (الموظفين)
نعمل باستمرار للتوسع وفقا ألفضل الممارسات العالمية و نسعى
لتحقيق عوائد الستثماراتنا بطريقة تنافسية و مستدامة (الجودة)
نقدم أفضل الخدمات لعمالئنا و نحافظ على مبدأ التميز و االحترام في
كافة مجاالت التشغيل و اإلدارة ألعمالنا (العمالء)
ملتزمون تجاه الصحة و السالمة و البيئة و نسعى إليجاد بيئة صحية و
نظيفة و امنة للعمل و العيش (الصحة و السالمة و البيئة)

قيمنا

اإللتزام :نعرف أهدافنا و نلتزم بتطوير و تنفيذ خططنا.
النزاهة :نعمل على تقييم األعمال و الحلول التي نقدمها و نتأكد من مدى صحتها و من أنها تعكس المبادئ التي نؤمن بها.
التميز :نسعى لألفضل في كل ما نقوم به.
العمل الجماعي :نعمل كمجموعة متكاملة و نقوم باالستفادة من جميع المهارات و القدرات لكل موظفينا لتقديم عمل متميز.
المسؤولية :نتحمل مسؤولية كل ما نقوم به و نحرص على إنجاز أي مهمة بشكل كامل.
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النتائج المالية
حققــت شــركتكم إيــرادات بلغــت  2,811مليــون درهــم وصافــي أربــاح بقيمــة  181مليــون درهــم لعــام  2019مقارنـ ًـة
بإيــرادات بلغــت  1,532مليــون درهــم وصافــي أربــاح بقيمــة  121مليــون درهــم فــي .2018

تقرير أعضاء مجلس اإلدارة
يســر مجلــس إدارة الشــركة تقديــم التقريــر الســنوي لعــام  2019إلــى جانــب البيانــات الماليــة المدققــة
كمــا فــي وللســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر .2019

مالحظات
•علــى الرغــم مــن التحديــات االقتصاديــة المســتمرة فــي الســوق ،أظهــرت شــركة الجرافــات البحريــة الوطنيــة
مرونــة واســتمرت فــي تســجيل تحســن فــي األداء المالــي العــام.
•فــي فبرايــر  ،2019تــم منــح شــركة الجرافــات البحريــة الوطنيــة مشــروع إنشــاء جــزر اصطناعيــة رفيــع المســتوى
فــي الحيــل وغشــا مــن قبــل شــركة بتــرول أبوظبــي الوطنيــة.
ً
عــددا مــن العقــود بهــدف زيــادة أســطولها ،بإضافــة جرافــة هوبــر
•وقعــت شــركة الجرافــات البحريــة الوطنيــة
تريلينــج سكشــين “غشــا” وجرافــة بــاك هــو “صــرب” (كالهمــا قيــد اإلنشــاء) ،باإلضافــة إلــى االســتحواذ علــى
عــدد مــن ســفن الدعــم.
•تــم توقيــع عشــرين عقــد بقيمــة إجماليــة تبلــغ  971مليــون درهــم مــن قبــل ديــوان ولــي العهــد حيــث تغطــي
معظــم المشــاريع القائمــة منــذ فتــرة طويلــة والمشــاريع الحاليــة والتــي تــم إصــدار فاتــورة بمبلــغ  754مليــون
درهــم لهــا فــي عــام  ،2019وتــم اســتالمها بالكامــل فــي  2019و.2020

2,288
مليون

2016
درهم

1,224
مليون

2017
درهم

1,418
مليون

2018
درهم

1,532
مليون

2019
درهم

2,811
مليون

الربح للسنة

2015
درهم

152
مليون
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المركز المالي
تبلغ حقوق ملكية شركتكم ما قيمته  3,543مليون
درهم في نهاية عام  ،2019وهو ما يمثل زيادة
بنسبة  ٪3عن  3,434مليون درهم في نهاية عام
ً
ً
نسبيا من
مستقرا
 .2018كان إجمالي حقوق الملكية
عام  2015حتى عام  ،2019مما يدل على وجود معدل
نمو سنوي مركب متواضع ولكن ثابت بنسبة 0.8
بالمئة.
في عام  ،2019حافظت الشركة على نسبة الدين
إلى حقوق الملكية عند  ،٪10بما يتماشى مع عام
 .2018يتوافق انخفاض مستوى الدين في الهيكل
الرأسمالي مع القرار االستراتيجي للحفاظ على
القدرة المالية المركبة عند المستوى األمثل.

3,543
3,434

3,427
3,381
3,360

2015

2016

2017

2018

2019

إجمالي حقوق الملكية

النفقات الرأسمالية

إيرادات العقود

2015
درهم

ونتيجــة لذلــك ،ارتفــع العائــد علــى الســهم مــن  0.48درهــم فــي  2018إلــى  0.72درهــم فــي  .2019وعلــى الرغــم مــن
تحســن األداء ،نتيجــة للتأثيــر الكبيــر والمتوقــع لقضيــة فيــروس كورونــا علــى العمليــات واألداء المســتقبلي للشــركة،
فقــد اقتــرح أعضــاء مجلــس اإلدارة عــدم دفــع توزيعــات أربــاح لعــام  ،2019مــن أجــل تمكيــن الشــركة مــن الحفــاظ علــى
احتياطياتهــا النقديــة لمواجهــة التحديــات التــي قــد تواجههــا.

مــن أجــل تقديــم الخدمــات لعمالئنــا علــى أعلــى مســتوى ،نواصــل االســتثمار فــي أحــدث التقنيــات والماكينــات
ـاء
والمعــدات التــي مــن شــأنها دعــم التنفيــذ المســتقبلي للمشــاريع الكبيــرة والمعقــدة وتحســين هوامشــنا .وبنـ ً
علــى ذلــك ،قمنــا بإضافــة موجــودات ثابتــة بقيمــة  498مليــون درهــم فــي عــام  2019مقابــل  121مليــون درهــم فــي
عــام  .2018تتعلــق معظــم النفقــات الرأســمالية فــي عــام  2019باألقســاط المدفوعــة لجرافــة هوبــر تريلينــج سكشــين
الجديــدة ،والمدفوعــات لجرافــة بــاك هــو الجديــدة وســفن الدعــم وخطــوط األنابيــب ومدفوعــات النفقــات الرأســمالية
األخــرى.

النفقات الرأسمالية

2016
درهم

2017
درهم

مليون

مليون

57
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2018
درهم

121
مليون

2019
درهم

181
مليون

2015
درهم

169
مليون

2016
درهم

153
مليون

2017
درهم

196
مليون

2018
درهم

121
مليون

2019
درهم

498
مليون
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األسطول
ـطوال بحريـ ًـا يتكــون مــن  17جرافــة (اثنتيــن إضافيتيــن قيــد الطلــب) ،و 3محطــات تقويــة
تمتلــك شــركتكم حاليـ ًـا أسـ
ً
الدفــع ،وبارجــة واحــدة لإلقامــة (يمكــن أن تســتوعب أكثــر مــن  300فــرد) و 77معــدات بحريــة أخــرى مثــل القاطــرات
البحريــة ،وبارجــات الوقــود ،وســفن دعــم و 87وحــدة مــن المعــدات األرضيــة.
خــال الربــع األول ،وقعــت شــركة الجرافــات البحريــة الوطنيــة اتفاقيــات إلنشــاء جرافــة هوبــر تريلينــج سكشــين
جديــدة بســعة  8000متــر مكعــب ،وجرافــة بــاك هــو ،والتــي مــن المتوقــع أن يتــم تســليمهما فــي الربــع الثانــي مــن
عــام  ،2020باإلضافــة إلــى ذلــك خــال الربــع الثانــي ،وقعــت شــركة الجرافــات البحريــة الوطنيــة اتفاقيــات لشــراء
ثمانيــة مراكــب ،وأربعــة قاطــرات ،ومراكــب متعــددة االســتخدامات .مــن خــال االســتثمار المســتمر ،طــورت شــركتكم
أســطولها وتعتبــر حاليـ ًـا أكبــر مالــك أســطول فــي المنطقــة ،وواحــدة مــن أكبــر الشــركات العالميــة.
ســوف يــؤدي إضافــة هــذه الســفن إلــى أســطولنا إلــى الســماح لشــركة الجرافــات البحريــة الوطنيــة بخــوض مشــاريع
أكثــر تحديـ ًـا وواســعة النطــاق ومتنوعــة ،وأن تصبــح أكثــر تنافســية فــي ســوق التجريــف فــي الســنوات القادمــة.

تكنولوجيا المعلومات
خــال العــام ،قامــت مجموعتكــم بأتمتــة العديــد مــن عمليــات األعمــال مــن أجــل زيــادة كفــاءة المســتخدمين مــع
الحفــاظ علــى حوكمــة الشــركة:
•أطلقــت شــركة الجرافــات البحريــة الوطنيــة نظــام يتمثــل ببطاقــة الدرجــات المتوازنــة الســحابية مــن أجــل قيــاس
أداء المنظمــة ومؤشــرات األداء الرئيســية لــإدارة بطريقــة أكثــر دقــة وأكثــر تمرسـ ًـا؛
•بــدأت شــركة الجرافــات البحريــة الوطنيــة فــي قيــاس أداء الموظفيــن باســتخدام نظــام يتمثــل فــي إدارة األداء
القائــم علــى الســحابة اإللكترونيــة؛
•أطلقــت شــركة الجرافــات البحريــة الوطنيــة بوابتهــا للتوظيــف عبــر اإلنترنــت للحصــول علــى أفضــل الكفــاءات فــي
الســوق والســتيعاب التوســع علــى مســتوى المنظمــة؛ و
•مــع الحاجــة إلــى الحفــاظ علــى الموجــودات ذات القيمــة الكبيــرة ،قمنــا بأتمتــة عمليــة تتبــع الموجــودات لنكــون
قادريــن علــى تقييــم ومراقبــة موجــودات شــركة الجرافــات البحريــة الوطنيــة بطريقــة سلســة.
كمــا قــام فريــق تكنولوجيــا المعلومــات فــي شــركة الجرافــات البحريــة الوطنيــة بتعزيــز االتصــاالت وأمــن المعلومــات
بطــرق أكثــر تمرسـ ًـا:
1 .االتصــاالت :أطلقــت شــركة الجرافــات البحريــة الوطنيــة منصــة اتصــاالت موحــدة تفتــح المجــال لعقــد المؤتمــرات
عبــر اإلنترنــت ،وإدارة فريــق العمــل والمهــام عــن بعــد ،وتبــادل الملفــات وغيرهــا الكثيــر .وقــد عــزز التعــاون بيــن
المقــر الرئيســي ومواقــع العمــل عــن بعــد ،وخفــض تكاليــف االتصــاالت والســفر.
2 .األمــن اإللكترونــي :حســنت شــركة الجرافــات البحريــة الوطنيــة أمــان الشــبكة مــن خــال تطبيــق حــل التحكــم فــي
الوصــول إلــى الشــبكة وهــو حــل أمــان عالــي القياســية ،ويحمــي هــذا الحــل شــبكة الشــركة والبيانــات مــن
الوصــول غيــر المصــرح بــه والتأكــد مــن التــزام األجهــزة المتصلــة بسياســة أمــان شــركة الجرافــات البحريــة الوطنيــة.
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الجودة والصحة والسالمة والبيئة
تواصــل شــركة الجرافــات البحريــة الوطنيــة التزامهــا بالحفــاظ علــى تميزهــا فــي مجــال الجــودة والصحــة والســامة
والبيئــة ،ممــا يجعــل الجــودة والصحــة والســامة والبيئــة أولويــة مطلقــة فــي كافــة أماكــن عملنــا ومواقــع مشــاريعنا
ومرافــق اإلقامــة .تعتبــر ثقافــة الجــودة والســامة جـ ً
ـزءا ال يتجــزأ مــن مؤسســتنا ممــا يجعــل الســامة جــزء متكامــل
تمامـ ًـا مــن ســلوك العمــل.
علــى الرغــم مــن أن شــركة الجرافــات البحريــة الوطنيــة قــد تجــاوزت  15مليــون ســاعة عمــل بــدون حــوادث ضيــاع
للوقــت ،لألســف ،وقــع للمقاوليــن مــن الباطــن الذيــن يعملــون معنــا حادثتيــن أســفرتا عــن وفيــات خــال عــام ،2019
ممــا يؤكــد علــى الحاجــة إلــى مزيــد مــن اليقظــة فــي نهــج الجــودة والصحــة والســامة والبيئــة الخــاص بنــا.
تم خالل عام  2019إنجاز األمور التالية كما تم التخطيط له:
•اجتياز شركة الجرافات البحرية الوطنية لعملية التدقيق وحصولها على شهادة آيزو .45001
•بدأت شركة الجرافات البحرية الوطنية خطتها لمدة عامين لرفع مستوى الوعي بالجودة بين كافة الموظفين.
•وضعت شركة الجرافات البحرية الوطنية قواعدها الذهبية الـ  12للسالمة ،وال تزال جلسات التدريب
والتوعية مستمرة.
•أدت جهودنا المعترف بها والتزامنا بالسالمة إلى حصولنا على جائزة “أفضل أداء لمشروع إنشاءات على
مستوى الصحة والسالمة والبيئة” من موانئ أبوظبي.
•تم االنتهاء من تسجيل نظام إدارة الصحة والسالمة والبيئة لدى بلدية أبوظبي خالل العام.
أنهــت شــركة الجرافــات البحريــة الوطنيــة عــام  2019برقــم قياســي فــي
كفــاءة نظــام اإلبــاغ اإللكترونــي للصحــة والســامة والبيئــة وتحليــل
ـميا فــي
األداء .تــم إطــاق برنامــج الصحــة والســامة والبيئــة لإلبــاغ رسـ ً
نهايــة عــام .2019

إن الوتيــرة المتزايــدة للتغييــر ،وتطلبــات العمــاء وعولمــة الســوق ،كلهــا تضــع إدارة المخاطــر علــى جــدول أعمــال
ـزءا أساسـ ً
شــركة الجرافــات البحريــة الوطنيــة عنــد التفكيــر المســتقبلي .لذلــك ،أصبحــت إدارة المخاطــر والفــرص جـ ً
ـيا
مــن نهــج إدارة شــركة الجرافــات البحريــة الوطنيــة لعملياتهــا وخاصــة فيمــا يتعلــق باألقســام الداعمــة والمشــتريات
واألقســام التجاريــة وغيرهــا.

إن توقعــات العمــاء وإســتراتيجية شــركة الجرافــات البحريــة الوطنيــة
يســتلزمان المراقبــة والتحســينات المســتمرة مــن أجــل تحقيــق أهدافنــا
ثــم تجاوزهــا ،ولتحقيــق مســتوى التميــز المتوقــع مــن مقــاول ألعمــال
الهندســة والتوريــد والتشــييد مثلنــا .ينعكــس هــذا فــي مؤشــرات
األداء الرئيســية لدينــا ،ونهجنــا المبتكــر فــي التخطيــط وحــل المشــكالت.
ً
حديثــا ،ســوف يكــون تركيزنــا علــى
بمســاعدة التكنولوجيــا المكتســبة
الثغــرات التــي تــم تحديدهــا أثنــاء قيــاس األداء والتدقيــق الداخلــي.
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إدارة المخاطر

وعلــى وجــه الخصــوص ،أصبــح الوضــع الحالــي مــع تفشــي فيــروس كورونــا األخيــر أولويــة رئيســية لقســم الجــودة
والصحــة والســامة والبيئــة .بالتنســيق مــع فريــق إدارة األزمــات المعــاد تشــكيله حديثـ ًـا فــي شــركة الجرافــات البحريــة
الوطنيــة ،أدخلنــا بســرعة تدابيــر لالمتثــال للتوجيهــات الحكوميــة وغيرهــا مــن التدابيــر الحتــواء انتشــار الفيــروس،
ولرعايــة صحــة موظفينــا ،داخــل مكاتبنــا ،ومواقــع المشــاريع ومرافــق اإلقامــة المشــتركة ،مثــل:
ً
وفقــا
•تقييــم تأثيــر عمليــات اإلغــاق المحتملــة أو قيــود حركــة الموظفيــن األخــرى علــى قدرتنــا علــى األداء
لتوقعــات العميــل والموظفيــن ،وإدارتهــا قــدر اإلمــكان؛

122,475
عدد ساعات التدريب
في مقر الشركة

•برنامج العمل من المنزل؛
•رصد المؤشرات الحيوية لكافة الموظفين والزوار الذين يدخلون إلى منشآتنا.
•قيود صارمة على السفر؛
•إدخال سياسات مؤقتة للتعامل مع إجازة الموظفين وتناوبهم؛ و
•إجــراءات تنظيــف وصــرف صحــي محســنة فــي كافــة مواقــع عملنــا ومواقــع مشــاريعنا ومعســكرات العمــال
وأماكــن إقامــة الموظفيــن المشــتركة األخــرى.
كمــا نواصــل مراقبــة تطــور هــذا الوضــع الناشــئ ،واتخــاذ تدابيــر اســتباقية للتخفيــف والســيطرة علــى المخاطــر
الناشــئة عــن ذلــك.
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مناقشة وتحليل اإلدارة
شرح اإلدارة للتحفظ في تقرير مدققي الحسابات
باإلشــارة إلــى تقريــر مدقــق الحســابات حــول البيانــات الماليــة الموحــدة “ -الــرأي المتحفــظ” و “التأكيــد علــى مســائل”
 تــود اإلدارة أن تســلط الضــوء علــى أن المجموعــة تقــوم بتنفيــذ مشــاريع اســتراتيجية لحكومــة أبوظبــي و  /أوالجهــات ذات الصلــة بالحكومــة .تشــارك المجموعــة فــي المشــاريع بدايـ ًـة مــن وضــع التصــور إلــى عمليــة اإلنشــاء
النهائيــة وتتطلــب طبيعــة هــذه المشــاريع وقتـ ًـا مــن وضــع التصــور وحتــى االنتهــاء مــع العمــاء .أحــرزت المناقشــات
مــع العمــاء لوضــع اللمســات األخيــرة علــى اتفاقيــات الفواتيــر تقدمـ ًـا كبيـ ً
ـرا خــال العــام الحالــي .تــم توقيــع عشــرين
عقــد بقيمــة إجماليــة تبلــغ  971مليــون درهــم مــن قبــل ديــوان ولــي العهــد خــال العــام حيــث تغطــي غالبيــة المشــاريع
القائمــة لفتــرة طويلــة والمشــاريع الحاليــة حيــث تــم إصــدار فاتــورة بمبلــغ  754مليــون درهــم منهــا فــي عــام 2019
واســتالمها بالكامــل فــي  2019و .2020ال تــزال المناقشــات حــول األرصــدة المتبقيــة والمســتحقة منــذ فتــرة طويلــة
مســتمرة وتتوقــع اإلدارة إحــراز تقــدم فــي الحصــول علــى الموافقــات علــى الفواتيــر فــي الفتــرات القادمــة.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،قــام مدققــو الحســابات بإزالــة فقــرة التأكيــد علــى مســألة فيمــا يتعلــق بأحــكام اإلدارة حــول
إدراج اإليــرادات علــى العقــود غيــر الموقعــة ،مــن تقريرهــم.

قوتنا التنافسية
نحــن نؤمــن بأننــا فــي وضــع جيــد للحفــاظ علــى مكانتنــا القياديــة وتعزيزهــا فــي ســوق التجريــف واإلنشــاء البحــري،
نظـ ً
ـرا لقوتنــا التنافســية ،المتمثلــة فــي:
شركة التجريف المدعومة من قبل الحكومة في اإلمارات العربية المتحدة
إن شــركة الجرافــات البحريــة الوطنيــة هــي واحــدة مــن الشــركات الرائــدة التــي تقــدم أعمــال التجريــف واالســتصالح
واإلنشــاء البحــري فــي الشــرق األوســط .يعمــل أســطولنا بشــكل رئيســي فــي منطقــة الشــرق األوســط .ومــع ذلــك،
يمكــن توســيع قدراتنــا التقنيــة إلــى أي جــزء مــن العالــم .نحــن نعمــل مــن خــال مبنــى حديــث مجهــز تجهيـ ً
ـا،
ـزا كامـ ً
والــذي يتضمــن ورش عمــل متعــددة التخصصــات ،وممــرات انــزالق وأقســام إداريــة وتقنيــة مدعومــة بالكامــل.
أكبر محفظة موجودات تجريف في اإلمارات
ـطوال بحريـ ًـا يتكــون مــن  17جرافــة (اثنتيــن إضافيتيــن قيــد الطلــب) ،بســعات تتــراوح مــن
تمتلــك شــركتكم حاليـ ًـا أسـ
ً
 1,795كيلــو واط إلــى  20,725كيلــو واط بمــا فــي ذلــك جرافــة هوبــر تريلينــج سكشــين بســعة  6000متــر مكعــب .يتــم
دعــم جرافاتنــا بالمعــدات البحريــة الحديثــة مثــل القاطــرات والمراكــب المتعــددة ،والمــزودة ببــوارج قــادرة علــى تقديــم
المســاعدة عنــد الضــرورة .تحــرص الشــركة علــى االســتمرار فــي فحــص وتوســيع أســطولنا لتلبيــة متطلبــات عمالئنــا.
مــع تســليم جرافــة هوبــر تريلينــج سكشــين الجديــدة “أرزانــة” فــي مطلــع عــام  ،2018أصبحــت تمتلــك شــركة الجرافــات
البحريــة الوطنيــة وتقــوم بتشــغيل أول جرافــة هوبــر والتــي تــم تصميمهــا خصيصـ ًـا للعمــل فــي مناطــق مثــل الخليــج
العربــي وفــي ظــروف تشــغيل مماثلــة .تــم تســليم المشــروع ضمــن اإلطــار الزمنــي المخطــط لــه وفــي حــدود
الميزانيــة بســبب التعــاون الممتــاز بيــن شــركة الجرافــات البحريــة الوطنيــة وحــوض بنــاء الســفن.
العالقات القوية مع العمالء
تعــد أعمــال التجريــف واإلنشــاء البحــري مجــال عملنــا المســتمر والــذي يضعنــا فــي الصــدارة كواحــدة مــن أكبــر شــركات
التجريــف فــي المنطقــة .واليــوم ،تمتلــك الشــركة اإلمكانــات الالزمــة لتنفيــذ عمليــات شــديدة التعقيــد وتســهم
أحــدث وســائل التكنولوجيــا المطبقــة لدينــا فــي مســاعدة عمالئنــا ليــس فقــط فــي تلبيــة احتياجاتهــم بــل ولتجــاوز
توقعاتهــم أيضـ ًـا.
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استراتيجياتنا
تلتــزم الشــركة بتحقيــق أعلــى مســتويات النمــو وتحــرص فــي الوقــت نفســه علــى أن تكــون أكبــر مــزود مســتقل
للحلــول المتكاملــة فــي المنطقــة.
التوجه نحو األسواق الخارجية
إلــى جانــب تعزيــز تواجدنــا فــي الســوق اإلماراتيــة ،أنشــأنا فروعـ ًـا لنا في مصــر والبحرين والمملكة العربية الســعودية
وســلطنة عمــان والمالديــف والهنــد كجــزء مــن اســتراتيجية التوســع فــي األســواق العالميــة بغيــة الحــد مــن المخاطــر
ً
ـاريعا فــي مصــر والبحريــن وعمــان
الجغرافيــة .لقــد بــدأت هــذه االســتراتيجية تؤتــي ثمارهــا حيــث نفــذت الشــركة مشـ
ومؤخـ ً
ـرا فــي المملكــة العربيــة الســعودية والهنــد وجــزر المالديــف .كمــا ســاهمت عملياتنــا فــي مصــر بأكثــر مــن 10
فــي المائــة مــن اإليــرادات خــال عــام  30 :2018( 2019فــي المائــة) كمــا دشــنّ ا مشــروعنا المشــترك الجديــد باســم
الشــركة المصريــة اإلماراتيــة للجرافــات البحريــة رسـ ً
ـميا خــال عــام .2018
التحول إلى أكبر مقاول متكامل ورائد في أعمال الهندسة والتوريد واإلنشاءات بمنطقة الشرق األوسط
دأبــت الشــركة علــى مــدار الســنين علــى توســيع قدراتهــا وعملياتهــا مــن تنفيــذ أنشــطة التجريــف فقــط إلــى أنشــطة
اإلنشــاء البحــري ذات الصلــة .وكاســتراتيجية طويلــة األجــل ،تســعى الشــركة إلــى توســعة أنشــطتها والتحــول مــن
نمــوذج مقــاول األنشــطة البحريــة إلــى مقــاول متكامــل ألعمــال الهندســة والتوريــد واإلنشــاءات إلــى جانــب قــدرات
اإلنشــاء المدنــي خــارج نطــاق المقــاوالت البحريــة حيــث تؤمــن اإلدارة أن هــذا األمــر ســيكون بالــغ األهميــة حتــى
تتمكــن الشــركة مــن تحقيــق عمليــات ونمــو مســتدام فــي المســتقبل.
وتحقيقـ ًـا لهــذه الغايــة ،تبحــث الشــركة بفعاليــة عــن فــرص لالســتحواذ علــى منشــآت فــي مراحــل متقدمــة أو متأخــرة
مــن سلســلة القيمــة وكذلــك الدخــول فــي تحالفــات أو عمليــات اســتحواذ اســتراتيجية بهــدف تنويــع األعمــال والتحول
إلــى المشــاريع المدنيــة أو مشــاريع البنيــة التحتيــة.
تقليل التكلفة التشغيلية
تبنــت الشــركة فــي الســنوات األخيــرة نمــوذج طلــب وعــرض لدعــم العمليــات والــذي ينصــب تركيــزه علــى خفــض
التكلفــة الثابتــة وتحســين اســتخدام المــوارد الداخليــة .وقــد تــم الشــروع فــي مبــادرة تقليــل التكاليــف بغيــة خفــض
التكلفــة دون التأثيــر علــى جــودة الخدمــات ممــا ترتــب عليــه إدخــال تحســينات علــى النظــم وخفــض التكاليــف.
خــال إنشــاء وتطويــر عالقــات تجاريــة جيــدة مــع البنــوك ،أولــت شــركتكم اهتمامـ ًـا خاصـ ًـا بالحصــول علــى تســهيالت
ماليــة بأســعار تنافســية للغايــة ،ممــا جعــل المجموعــة قــادرةً علــى الحصــول علــى تســهيالت تمويليــة وغيــر تمويليــة
بأســعار أقــل.
ً
حاليا ببناء ســفينة
تســلمت مجموعتكــم الجرافــة الجديــدة “أرزنــة” مــن النــوع “ ”TSHDفــي شــهر مــارس  2018وتقــوم
أخــرى مماثلــة فــي نفــس الحــوض (أحــد أحــواض بنــاء الســفن الرائــدة لهــذا النــوع مــن الســفن) .تعتبر “جرافــات هوبر”
حديثــة اإلنشــاء بمثابــة إضافــة اســتراتيجية لألســطول حيــث لــن توفــر للشــركة قــدرة إضافيــة فحســب ،بــل ستســهم
أيضـ ًـا فــي توســيع نطــاق األعمــال أيضـ ًـا وســوف تمنــح المجموعــة ميــزة تنافســية .وباإلضافــة إلــى “جرافــة هوبــر”
الجديــدة ،تمتلــك مجموعتكــم جرافــة بــاك هــو جديــدة قيــد اإلنشــاء ،ومــن المتوقــع أن يتــم تســليم كلتــا الســفينتين
فــي الربــع الثانــي مــن عــام  .2020باإلضافــة إلــى الجرافــات ،اســتحوذت المجموعــة علــى العديــد مــن ســفن الدعــم
األخــرى خــال العــام بمــا فــي ذلــك ثمانيــة بارجــات ،وأربــع قاطــرات ،ومراكــب متعــددة االســتخدام ،وقامــت بإصــاح
الحــوض الجــاف وإصالحــات جذريــة للعديــد مــن ســفنها الحاليــة.
تحسين االستفادة من القدرات
تلتزم شــركتكم باالســتمرار في تحســين االســتفادة من قدراتها من خالل المراقبة والمراجعة المســتمرة للمشــاريع،
ممــا يقلــل مــن وقــت توقــف المعــدات عــن العمــل مــن خــال تنفيــذ أنشــطة الصيانــة والعمــل إلــى جانــب أحــواض
اإلصــاح لتســريع فتــرات إصــاح الحــوض الجــاف وكذلــك مــن خــال التركيــز المتجــدد علــى التدريــب
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نظم الرقابة الداخلية ومدى كفايتها
تتبنــى الشــركة نظــام تفويــض معقــول بمســتويات مناســبة كمــا تطبــق نظــام رقابــة داخليــة مناســب بمــا يتماشــى
مــع حجــم وطبيعــة أعمالهــا .لــدى الشــركة قســم تدقيــق داخلــي مســتقل خــاص بهــا إلجــراء تدقيــق شــامل للعديــد مــن
المســائل التشــغيلية والماليــة الهامــة.
وبغيــة تطويــر ثقافــة الشــركة المتمثلــة فــي عــدم التســامح مــع االحتيــال علــى اإلطــاق ،أنشــأت الشــركة خــال العــام
إدارة األخالقيــات واالمتثــال والتــي ترفــع تقاريرهــا مباشــرةً إلــى الرئيــس التنفيــذي و/أو لجنــة التدقيــق .ولزيــادة
التوعيــة بهــذه المســألة ،عقــدت الشــركة العديــد مــن الــدورات التدريبيــة وورش العمــل للتوعيــة بمخاطــر االحتيــال.

التوطين
أقــرت الشــركة خطــة لتنفيــذ اســتراتيجية التوطيــن مــن أجــل توفيــر المزيــد مــن الفــرص للمواطنيــن اإلماراتييــن للعمــل
فــي شــركة الجرافــات البحريــة الوطنيــة .تقــوم الشــركة بالتنســيق مــع الجهــات الحكوميــة مثــل مجلــس التوطيــن لدعــم
هــذه المبــادرة ،كمــا تقــدم دورات ومــوارد تدريبيــة للمواطنيــن وتحــرص فــي الوقــت نفســه علــى تعيينهــم فــي
ـدوام كامــل.
ٍ
الشــركة ضمــن نظــام العمــل بـ

شكر وتقدير
يســرني نيابــة عــن مجلــس اإلدارة أن أعــرب عــن تقديرنــا لدعــم وتعــاون المؤسســات الماليــة والمورديــن والمقاوليــن
مــن الباطــن وشــركاء العمــل والســلطات الحكوميــة ونتوقــع منهــم الشــيء نفســه فــي المســتقبل للحفــاظ علــى
معــدل نمــو الشــركة .كمــا يــود مجلــس اإلدارة أن يعــرب عــن بالــغ شــكره وتقديــره لموظفــي الشــركة علــى كافــة
المســتويات تقديـ ً
ـرا لمــا بذلــوه مــن عمــل شــاق والتــزام وجهــود دؤوبــة خــال مســيرة عملهــم فــي الشــركة.

سعادة  /محمد ثاني مرشد الرميثي

رئيس مجلس اإلدارة
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تقرير مدققي الحسابات المستقلين إلى
السادة مساهمي شركة الجرافات البحرية
الوطنية ش.م.ع.
تقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة

أمور التدقيق الهامة
إن أمــور التدقيــق الهامــة هــي تلــك األمــور التــي ،فــي رأينــا المهنــي ،كان لهــا أكبــر أهميــة فــي تدقيقنــا للبيانــات
الماليــة الموحــدة للفتــرة الحاليــة .وقــد تــم التعامــل مــع تلــك األمــور فــي ســياق تدقيقنــا للبيانــات الماليــة الموحــدة
ـا حــول هــذه األمــور .وبخصــوص كل أمــر مــن األمــور الموضحــة
ككل وعنــد تكويــن رأينــا حولهــا ،وال نبــدي رأيـ ًـا منفصـ ً
أدنــاه ،فــإن وصفنــا لكيفيــة التعامــل مــع ذلــك األمــر مــن خــال أعمــال تدقيقنــا موضــح فــي هــذا الســياق.
لقــد قمنــا بتنفيــذ مســؤولياتنا الموضحــة فــي فقــرة مســؤولية مدققــي الحســابات عــن تدقيــق البيانــات الماليــة
ـاء عليــه ،فقــد تضمــن تدقيقنــا تنفيــذ اإلجــراءات
الموحــدة مــن تقريرنــا ،بمــا فــي ذلــك مــا يتعلــق بهــذه األمــور .وبنـ ً
المصممــة لالســتجابة إلــى تقييمنــا لمخاطــر األخطــاء الماديــة فــي البيانــات الماليــة الموحــدة .وتوفــر لنا نتائــج إجراءات
التدقيــق التــي قمنــا بهــا ،بمــا فــي ذلــك اإلجــراءات المنفــذة للتعامــل مــع األمــور الموضحــة أدنــاه ،أساسـ ًـا إلبــداء
رأينــا حــول تدقيــق البيانــات الماليــة الموحــدة المرفقــة.

الرأي المتحفظ
لقــد دققنــا البيانــات الماليــة الموحــدة لشــركة الجرافــات البحريــة الوطنيــة ش.م.ع“( .الشــركة”) وشــركاتها التابعــة
ً
معــا بـــ “المجموعــة”) ،والتــي تتضمــن بيــان المركــز المالــي الموحــد كمــا فــي  31ديســمبر 2019
ُ(يشــار إليهــا
والبيانــات الموحــدة لألربــاح والخســائر والدخــل الشــامل والتغيــرات فــي حقــوق المســاهمين والتدفقــات النقديــة
للســنة المنتهيــة فــي ذلــك التاريــخ ،واإليضاحــات حــول البيانــات الماليــة الموحــدة ،ويشــمل ذلــك ملخــص السياســات
المحاســبية الهامــة.

إدراج إيرادات المشاريع

كيف تعامل تدقيقنا مع نطاق التركيز

قامــت المجموعــة بــإدراج مبلــغ بقيمــة  2.811مليــون
درهــم مــن إيــرادات المشــاريع للســنة المنتهيــة فــي
 31ديســمبر .2019

لقــد حصلنــا علــى فهــم للضوابــط الداخليــة وأنظمــة
تكنولوجيــا المعلومــات الرئيســية التــي تدعــم إدارة
ومحاســبة المشــاريع .شــملت هــذه الضوابــط ضوابــط
فــي السياســات واإلجــراءات المتعلقــة بتحديــد نســبة
اإلنجــاز ،والتقديــرات الســتكمال كل مــن اإليــرادات
والتكاليــف والمخصصــات للمشــاريع الخاســرة.

فــي رأينــا ،باســتثناء التأثيــرات المحتملــة للمســألة الموضحــة فــي أســاس الــرأي المتحفــظ مــن تقريرنــا ،إن البيانــات
الماليــة الموحــدة المرفقــة تعبــر بصــورة عادلــة ،مــن كافــة النواحــي الماديــة ،عــن المركــز المالــي للمجموعــة كمــا فــي
 31ديســمبر  ،2019وعــن أدائهــا المالــي الموحــد وتدفقاتهــا النقديــة الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي ذلــك التاريــخ
وفقـ ًـا للمعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة.

ً
جوهريا بالنســبة للبيانات
يعد إدراج إيرادات المشــاريع
الكميــة الجوهريــة ودرجــة التقديــر
بنــاء علــى
الماليــة
ً
ً
الالزمــة مــن اإلدارة إلدراج اإليــرادات .يتــم إدراج
ً
وفقــا لمرحلــة إنجــاز المشــاريع المعنيــة،
اإليــرادات
والتــي يتــم قياســها باســتخدام “طريقــة التكلفــة إلــى
التكلفــة” ومســوحات العمــل المنجــز.

تشــمل الذمــم التجاريــة المدينــة والذمــم المدينــة األخــرى فــي  31ديســمبر  2019الذمــم المدينــة التــي لــم يصــدر
عنهــا فواتيــر والمتعلقــة بعقــود معينــة مــع حكومــة أبوظبــي أو دوائرهــا أو أطرافهــا ذات العالقــة .لــم نتمكــن مــن
الحصــول علــى أدلــة كافيــة ومناســبة لدعــم إمكانيــة اســترداد المبالــغ التــي بلــغ مجموعهــا  464,356ألــف درهــم
(العقــود الشــفوية) و 152,891ألــف درهــم (العقــود الموقعــة) والمدرجــة ضمــن هــذه األرصــدة ،بســبب عــدم وجــود
عقــود موقعــة و  /أو التأخيــرات الكبيــرة فــي عمليــات الفوتــرة وتحصيــل المبالــغ .وعليــه ،لــم نتمكــن مــن تحديــد مــا إذا
كانــت أيــة تعديــات علــى هــذه المبالــغ ضروريــة.

ً
نظــرا لطبيعــة التعاقــد الخاصــة باألعمــال ،تتضمــن
عمليــة إدراج اإليــرادات درجــة كبيــرة مــن الحكــم ،مــع
إجــراء التقديــرات مــن أجــل:

أساس الرأي المتحفظ

ً
وفقــا لمعاييــر التدقيــق الدوليــة .إن مســؤولياتنا بموجــب هــذه المعاييــر تــم توضيحهــا فــي
لقــد قمنــا بتدقيقنــا
فقــرة مســؤولية مدققــي الحســابات عــن تدقيــق البيانــات الماليــة الموحــدة مــن هــذا التقريــر .نحــن مســتقلون عــن
المجموعــة وفقـ ًـا لقواعــد الســلوك المهنــي للمحاســبين القانونييــن (بمــا فــي ذلــك معاييــر االســتقاللية الدوليــة)
إلــى جانــب متطلبــات الســلوك المهنــي ذات الصلــة بتدقيقنــا للبيانــات الماليــة الموحــدة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة ،وقــد التزمنــا بمســؤولياتنا المهنيــة وفقـ ًـا لهــذه المتطلبــات ومتطلبــات الســلوك المهنــي الصــادرة عــن
المجلــس الدولــي لمعاييــر الســلوك المهنــي للمحاســبين .وباعتقادنــا إن أدلــة التدقيــق التــي حصلنــا عليهــا كافيــة
ومناســبة لتوفــر لنــا األســاس إلبــداء رأينــا.

التأكيد على مسائل
كمــا هــو مذكــور فــي اإليضــاح رقــم  12حــول البيانــات الماليــة الموحــدة المرفقــة ،تتضمــن الذمــم المدينــة التــي لــم
يصــدر عنهــا فواتيــر مبلــغ بقيمــة  600,000ألــف درهــم مــدرج علــى أســاس المطالبــات المقدمــة إلــى العميــل فــي
الفتــرات الســابقة .ال يــزال المبلــغ النهائــي للمطالبــات قيــد التفــاوض ويخضــع لمراجعــة مــن قبــل استشــاري ،والتــي
يمكــن أن يكــون إلتمامهــا تأثيــر جوهــري علــى مبلــغ الذمــم المدينــة المدرجــة .إن رأينــا غيــر متحفــظ فيمــا يتعلــق بهــذه
المســألة.
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•تقييم إجمالي تكاليف العقد؛
•تقييم مرحلة إنجاز العقد؛
•تقييــم نســبة اإليــرادات ،بمــا فــي ذلــك أوامــر
التغييــر ،إلجــراء عمليــة اإلدراج بمــا يتماشــى مــع
نســبة إنجــاز العقــد؛
•التنبــؤ بهامــش الربــح فــي كل عقــد ويتضمــن
ذلــك المخصصــات المناســبة للمخاطــر الفنيــة
والتجاريــة؛ و
•تحديــد وتقديــر قيمــة العقــود المثقلــة بااللتزامــات
وتكويــن المخصصــات لهــا بشــكل مناســب.
توجــد هنــاك مجموعــة مــن النتائج المقبولــة الناتجة عن
هــذه األحــكام التــي يمكــن أن تــؤدي إلــى إدراج إيــرادات
أو دخــل مختلــف فــي البيانــات الماليــة الموحدة.

لقــد استفســرنا مــن اإلدارة عــن مجموعــة مختــارة مــن
المشــاريع الرئيســية للحصــول علــى فهــم حــول ســير
التطــورات وأيــة تغيــرات جوهريــة فــي العقــود واألداء
المالــي المتوقــع للمشــاريع مقابــل تقاريــر الجــدوى.
لقــد تحققنــا مــن عينــة مــن العقــود مــع العمــاء
وقمنــا بتقييــم تكاليــف المشــاريع حتــى تاريخــه،
وتقديــرات اإليــرادات والتكاليــف إلنجازهــا .كمــا قمنــا
بمطابقــة عينــة مــن التكاليــف المتكبــدة مــع الفاتــورة
و  /أو الدفعــة ،بمــا فــي ذلــك اختبــار مــا إذا كان قــد
تــم تخصيصهــا للمشــروع المناســب .لقــد قمنــا كذلــك
بتقييــم المدفوعــات الالحقــة التــي تــم إجراؤهــا بعــد
تاريــخ التقاريــر الماليــة لتقييــم مــا إذا كانــت التكاليــف
قــد اســتحقت فــي فتــرة التقاريــر الماليــة الصحيحــة.
لقــد قمنــا كذلــك بتقييــم المبــادئ المحاســبية إلدراج
اإليــرادات ،والتــي تشــكل األســاس إلدراج الذمــم
المدينــة التــي لــم يصــدر عنهــا فواتيــر .وباإلضافــة
إلــى ذلــك ،لقــد قمنــا بتقييــم مــدى مالءمــة إفصاحــات
الشــركة فيمــا يتعلــق بالذمــم التجاريــة المدينــة والذمــم
المدينــة التــي لــم يصــدر عنهــا فواتيــر علــى المشــاريع،
والمخاطــر ذات الصلــة مثــل مخاطــر االئتمــان وأعمــار
الذمــم التجاريــة المدينــة كمــا هــو موضــح فــي اإليضاح
رقــم  12حــول البيانــات الماليــة الموحــدة.
لقــد قمنــا كذلــك بفحــص الحوكمــة حــول اعتمــاد
ميزانيــات المشــاريع وأجرينــا مناقشــات مــع اإلدارة
عنــد مالحظــة فروقــات جوهريــة مقابــل الميزانيــات
المعتمــدة.
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لقــد اعتبــرت اإلدارة هذا الجانب كذلك تقدير محاســبي
رئيســي كمــا هــو موضــح فــي إيضــاح ”التقديــرات
المحاســبية وأحــكام اإلدارة” حــول البيانــات الماليــة
الموحــدة.

وباإلضافــة إلــى ذلــك ،لقــد قمنــا بتنفيــذ إجــراءات
بهــدف ضمــان أن معاييــر إدراج اإليــرادات التــي
تتبناهــا المجموعــة مناســبة وتتوافــق مــع السياســة
المحاســبية للمجموعــة.

تقييم الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة
التي لم يصدر عنها فواتير (بما في ذلك مخصص
خسارة االئتمان المتوقعة)

كيف تعامل تدقيقنا مع نطاق التركيز

كمــا فــي  31ديســمبر  ،2019بلــغ إجمالــي الذمــم
التجاريــة المدينــة وإجمالــي الذمــم المدينــة التــي لــم
يصــدر عنهــا فواتيــر علــى المشــاريع  1.023مليــون
درهــم و 2.352مليــون درهــم ،يرتبــط مبلــغ بقيمــة 920
مليــون درهــم و 1.589مليــون درهــم منهــا بالعقــود
الموقعــة بينمــا يرتبــط مبلــغ بقيمــة  103مليــون
درهــم و 763مليــون درهــم علــى التوالــي بالعقــود
غيــر الموقعــة  /العقــود الشــفوية .إن هــذه الذمــم
المدينــة جوهريــة للمجموعــة حيــث أنهــا تمثــل حوالــي
 ٪59مــن إجمالــي الميزانيــة العموميــة .وعــاوة علــى
ذلــك ،يبلــغ رصيــد الذمــم التجاريــة المدينــة والذمــم
المدينــة التــي لــم يصــدر عنهــا فواتيــر والتــي تزيــد عــن
ســنة واحــدة  ٪36مــن حســاب الذمــم التجاريــة المدينــة.
وبالتالــي ،يعتبــر تحصيــل الذمــم المدينــة مســألة
أساســية للمجموعــة.
بالنســبة لمخصــص االنخفــاض فــي قيمــة الذمــم
التجاريــة المدينــة والذمــم المدينــة التــي لــم يصــدر
عنهــا فواتيــر مــن العمــاء ،فهــو يعتبــر مســألة مهمــة
حيــث أنــه يتطلــب تطبيــق أحــكام مــن قبــل اإلدارة.
يتضمــن هــذا األمــر أحــكام حيــث يجــب أن تعكــس
خســائر االئتمــان المتوقعــة معلومــات حــول األحــداث
الماضيــة ،والظــروف الحاليــة وتوقعــات حــول الظــروف
المســتقبلية ،وكذلــك القيمــة الزمنيــة للمــال .تــم
إدراج إفصاحــات المجموعــة ضمــن اإليضــاح رقــم 3
واإليضــاح رقــم  12حــول البيانــات الماليــة الموحــدة،
والتــي تحــدد السياســة المحاســبية لتحديــد مخصــص
االنخفــاض فــي القيمــة.

مسؤولية اإلدارة ومجلس اإلدارة عن البيانات المالية الموحدة

مفصلــة علــى المشــاريع
لقــد قمنــا بتنفيــذ إجــراءات
ّ
الجوهريــة بشــكل فــردي ،مثــل إثبــات المعامــات
بالوثائــق األساســية ،بمــا فــي ذلــك العقــود
والمراســات مــع األطــراف الثالثــة ،للحصــول علــى
أدلــة حــول مــدى الدقــة وقابليــة التحصيــل.
لقــد فحصنــا تقييــم المجموعــة للظــروف الماليــة
للعمــاء وقدرتهــم علــى ســداد الديــون وأخذنــا فــي
االعتبــار عــادات الســداد التاريخيــة للعمــاء إلــى جانــب
معلومــات االقتصــاد الكلــي األخــرى.
لقــد طلبنــا اآلراء القانونيــة وقمنــا بتقييمهــا فــي
المواقــف التــي تكــون فيهــا مخرجــات نتائــج المشــاريع
أو قابليــة اســترداد الذمــم المدينــة التــي صــدر (لــم
يصــدر) عنهــا فواتيــر تعتمــد علــى نتيجــة اإلجــراءات
القانونيــة أو التحكيــم.
لقــد حصلنــا علــى فهــم حــول عمليــة تقييــم اإلدارة
لخســائر االئتمــان المتوقعــة وافتراضاتهــا المطبقــة
مثــل معــدالت الخســارة التاريخيــة والقيمــة الزمنيــة
للمــال إلــخ ،وتقييــم مــا إذا كانــت االفتراضــات
المســتخدمة فــي التقييــم معقولــة.

المعلومات األخرى
تتضمــن المعلومــات األخــرى المعلومــات الــواردة فــي التقريــر الســنوي للمجموعــة لســنة  2019وتقريــر مجلــس
اإلدارة ،بخــاف البيانــات الماليــة الموحــدة وتقريــر مدققــي الحســابات .لقــد حصلنــا علــى تقريــر مجلــس اإلدارة قبــل
تاريــخ تقريــر تدقيقنــا ،ونتوقــع أن نحصــل علــى األقســام األخــرى مــن التقريــر الســنوي للمجموعــة لســنة  2019بعــد
تاريــخ تقريرنــا حــول البيانــات الماليــة الموحــدة .إن اإلدارة مســؤولة عــن المعلومــات األخــرى.
إن رأينا حول البيانات المالية الموحدة ال يشمل المعلومات األخرى وال نبدي أي استنتاج تدقيق حولها.
وفيمــا يتعلــق بتدقيقنــا للبيانــات الماليــة الموحــدة ،تتمثــل مســؤوليتنا فــي قــراءة المعلومــات األخــرى المذكــورة
ـكل جوهــري مــع البيانــات الماليــة
أعــاه ،ومــن خــال تلــك القــراءة تقييــم مــا إذا كانــت المعلومــات األخــرى تتعــارض بشـ ٍ
30
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أخطــاء
الموحــدة أو المعرفــة التــي حصلنــا عليهــا خــال التدقيــق أو فيمــا إذا كانــت المعلومــات األخــرى تتضمــن
ً
جوهريــة .وفــي حــال أنــه توصلنــا إلــى اســتنتاج بوجــود أخطــاء ماديــة فــي تلــك المعلومــات األخــرى التــي حصلنــا
عليهــا قبــل تاريــخ إصــدار رأينــا حــول البيانــات الماليــة الموحــدة ،فإنــه يتطلــب منــا اإلبــاغ عــن ذلــك .وليــس لدينــا مــا
نبلــغ عنــه فــي هــذا الصــدد.

إن اإلدارة مســؤولة عــن اإلعــداد والعــرض العــادل لهــذه البيانــات الماليــة الموحــدة وفقـ ًـا للمعاييــر الدوليــة إلعــداد
التقاريــر الماليــة ووفقـ ًـا لألحــكام المعنيــة مــن النظــام األساســي للشــركة والقانــون االتحــادي لدولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة رقــم ( )2لســنة  ،2015وعــن نظــام الرقابــة الداخليــة الــذي تعتبــره اإلدارة ضروريـ ًـا إلعــداد بيانــات ماليــة موحــدة
ـواء كان ذلــك نتيجـ ًـة الحتيــال أو خطــأ.
خاليــة مــن األخطــاء الماديــة ،سـ ً
عنــد إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة ،تتحمــل اإلدارة مســؤولية تقييــم قــدرة المجموعــة علــى االســتمرار وفقـ ًـا لمبــدأ
االســتمرارية ،وعــن اإلفصــاح ،كمــا هــو مناســب ،عــن األمــور ذات العالقــة بمبــدأ االســتمرارية واســتخدام مبــدأ
االســتمرارية كأســاس محاســبي ،إال إذا كانــت نيــة اإلدارة تصفيــة المجموعــة أو إيقــاف أعمالهــا أو عــدم وجــود أي
بديــل واقعــي آخــر ســوى القيــام بذلــك.

يتحمل مجلس اإلدارة ولجنة التدقيق مسؤولية اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية الموحدة للمجموعة.
مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة
ـواء
إن هدفنــا هــو الحصــول علــى تأكيــد معقــول بــأن البيانــات الماليــة الموحــدة ،ككل ،خاليــة مــن األخطــاء الماديــة ،سـ ً
نتيجــة الحتيــال أو خطــأ ،وإصــدار تقريــر مدققــي الحســابات الــذي يتضمــن رأينــا حــول البيانــات الماليــة
ً
كان ذلــك
الموحــدة .إن التأكيــد المعقــول هــو عبــارة عــن مســتوى عالــي مــن التأكيــد ،لكنــه ليــس ضمانـ ًـا بــأن التدقيــق الــذي تــم
إجــراؤه وفقـ ًـا لمعاييــر التدقيــق الدوليــة ســوف يكتشــف دائمـ ًـا األخطــاء الماديــة عنــد وجودهــا .قــد تنشــأ األخطــاء
نتيجــة الحتيــال أو خطــأ ،وتعتبــر ماديــة إذا كان مــن المتوقــع بشــكل معقــول أن تؤثــر ،منفــردة أو مجتمعــة ،علــى
ـاء علــى تلــك البيانــات الماليــة الموحــدة.
القــرارات االقتصاديــة للمســتخدمين والتــي تــم اتخاذهــا بنـ ً
كجــزء مــن عمليــة التدقيــق التــي تتــم وفقـ ًـا لمعاييــر التدقيــق الدوليــة ،نقــوم بممارســة االجتهــاد المهنــي والمحافظــة
علــى الشــك المهنــي خــال عمليــة التدقيــق .كمــا نقــوم بمــا يلــي:
ـواء كان ذلــك نتيجـ ًـة الحتيــال أو خطــأ،
•تحديــد وتقييــم مخاطــر األخطــاء الماديــة فــي البيانــات الماليــة الموحــدة ،سـ ً
وتصميــم وتنفيــذ إجــراءات التدقيــق المناســبة لتلــك المخاطــر ،والحصــول علــى أدلــة تدقيــق كافيــة ومالئمــة
لتوفــر لنــا أســاس إلبــداء رأينــا حــول البيانــات الماليــة الموحــدة .إن مخاطــر عــدم اكتشــاف الخطــأ المــادي الناتــج عــن
االحتيــال أعلــى مــن المخاطــر الناتجــة عــن األخطــاء ،نظـ ً
ـرا ألن االحتيــال قــد يتضمــن التواطــؤ أو التزويــر أو الحــذف
المتعمــد أو التحريــف أو تجــاوز الرقابــة الداخليــة.
•الحصــول علــى فهــم حــول نظــام الرقابــة الداخليــة المعنــي بتدقيــق البيانــات الماليــة الموحــدة لتصميــم إجــراءات
تدقيــق مناســبة للظــروف ،وليــس بهــدف إبــداء رأي حــول فعاليــة نظــم الرقابــة الداخليــة للمجموعــة.
•تقييــم مــدى مالءمــة السياســات المحاســبية المتبعــة ومــدى معقوليــة التقديــرات المحاســبية واإلفصاحــات ذات
العالقــة التــي قامــت بهــا اإلدارة.
ـاء علــى
•التوصــل إلــى اســتنتاج حــول مــدى مالءمــة اســتخدام اإلدارة لمبــدأ االســتمرارية المحاســبي وتقييــم ،بنـ ً
أدلــة التدقيــق التــي تــم الحصــول عليهــا ،مــا إذا كان هنــاك حالــة جوهريــة مــن عــدم التأكــد تتعلــق بأحــداث أو
ظــروف قــد تلقــي بشــكوك جوهريــة حــول قــدرة المجموعــة علــى االســتمرار .إذا توصلنــا إلــى اســتنتاج أن
هنــاك حالــة جوهريــة مــن عــدم التأكــد ،فإنــه يتعيــن علينــا أن نلفــت االنتبــاه فــي تقريــر مدققــي الحســابات إلــى
اإلفصاحــات ذات الصلــة فــي البيانــات الماليــة الموحــدة أو تعديــل رأينــا إذا كانــت هــذه اإلفصاحــات غيــر كافيــة.
تعتمــد اســتنتاجاتنا علــى أدلــة التدقيــق التــي حصلنــا عليهــا حتــى تاريــخ إصــدار تقريــر مدققــي الحســابات الخــاص
بنــا .إال أن األحــداث أو الظــروف المســتقبلية قــد تتســبب فــي توقــف المجموعــة عــن االســتمرار وفقـ ًـا لمبــدأ
االســتمرارية.
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تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى
•تقييــم العــرض العــام ومحتــوى البيانــات الماليــة الموحــدة ،بمــا فــي ذلــك اإلفصاحــات ،ومــا إذا كانــت البيانــات
ـكل يحقــق العــرض العــادل للبيانــات الماليــة الموحــدة.
الماليــة الموحــدة تمثــل المعامــات واألحــداث بشـ ٍ
•الحصــول علــى أدلــة تدقيــق كافيــة ومالئمــة بخصــوص المعلومــات الماليــة للمنشــآت أو األنشــطة التجاريــة
ي حــول البيانــات الماليــة الموحــدة .إننــا مســؤولون عــن توجيــه واإلشــراف علــى
داخــل المجموعــة بغــرض إبــداء رأ ٍ
وإنجــاز عمليــة التدقيــق للمجموعــة .ونتحمــل المســؤولية عــن رأينــا حــول البيانــات الماليــة الموحــدة.
نقــوم بالتواصــل مــع مســؤولي الحوكمــة بخصــوص ،مــن بيــن أمــو ٍر أخــرى ،نطــاق التدقيــق وتوقيتــه ومالحظــات
التدقيــق الهامــة ،والتــي تتضمــن نقــاط الضعــف الجوهريــة فــي نظــام الرقابــة الداخليــة التــي نحددهــا خــال عمليــة
التدقيــق.

كمــا نشــير ،وفقـ ًـا لمتطلبــات القانــون االتحــادي رقــم ( )2لســنة  2015فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،إلــى مــا
يلــي:
1 .لقد حصلنا على جميع المعلومات وااليضاحات التي رأيناها ضرورية ألغراض تدقيقنا؛
2 .لقــد تــم إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة ،مــن كافــة النواحــي الجوهريــة ،وفقـ ًـا لألحــكام المعنيــة مــن القانــون
االتحــادي رقــم ( )2لســنة  2015فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،والنظــام األساســي للشــركة؛
3 .تحتفظ المجموعة بسجالت محاسبية منتظمة؛
4 .تتفق المعلومات المالية الواردة في تقرير أعضاء مجلس اإلدارة مع السجالت والدفاتر المحاسبية للشركة؛

كمــا نقــوم بتزويــد لجنــة التدقيــق ومجلــس اإلدارة بمــا يفيــد التزامنــا بمتطلبــات الســلوك المهنــي المتعلقــة
باالســتقاللية ،ويتــم إبالغهــم بكافــة العالقــات واألمــور األخــرى التــي تظهــر أنهــا قــد تؤثــر بشــكل معقــول علــى
اســتقالليتنا ،والضوابــط التــي مــن شــأنها أن تحافــظ علــى االســتقاللية إن وجــدت.

5 .تــم إدراج االســتثمارات فــي األســهم واألوراق الماليــة ضمــن اإليضاحيــن رقــم  8و 9حــول البيانــات الماليــة
الموحــدة ،ويشــمالن المشــتريات واالســتثمارات التــي قامــت بهــا المجموعــة خــال الســنة المنتهيــة فــي 31
ديســمبر 2019؛
6 .يبيــن اإليضــاح رقــم  26حــول البيانــات الماليــة الموحــدة اإلفصاحــات المتعلقــة بالمعامــات مــع األطــراف ذات
العالقــة والشــروط التــي اعتمــدت عليهــا؛ و

ومــن تلــك األمــور التــي يتــم التواصــل بهــا مــع لجنــة التدقيــق ومجلــس اإلدارة ،نقــوم بتحديــد األمــور التــي نــرى أنهــا
كانــت أكثــر أهميــة فــي تدقيــق البيانــات الماليــة الموحــدة للفتــرة الحاليــة ،والتــي تمثــل أمــور التدقيــق الهامــة .ونقــوم
بوصــف تلــك األمــور فــي تقريــر مدققــي الحســابات ،إال إذا كانــت القوانيــن أو التشــريعات تمنــع اإلفصــاح عــن هــذا
األمــر للعامــة أو ،فــي حــاالت نــادرة جـ ً
ـدا ،نــرى أنــه يجــب عــدم اإلفصــاح عــن هــذا األمــر فــي تقريرنــا ألن العواقــب
الســلبية المتوقعــة عــن االفصــاح قــد تفــوق المنفعــة العامــة الناتجــة عنــه.

ً
ـتنادا إلــى المعلومــات التــي تــم توفيرهــا لنــا ،لــم يســترعي انتباهنــا مــا يســتوجب االعتقــاد بــأن الشــركة قــد
7 .اسـ
خالفــت ،خــال الســنة الماليــة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  ،2019أي مــن األحــكام المعنيــة مــن القانــون االتحــادي
رقــم ( )2لســنة  2015فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة أو النظــام األساســي للشــركة علــى وجــه قــد يكــون
لــه تأثيــر مــادي علــى أنشــطتها أو مركزهــا المالــي كمــا فــي  31ديســمبر 2019؛ و
8 .يوضح اإليضاح رقم  22المساهمات االجتماعية المدرجة خالل السنة.
بتوقيع:
رائد أحمد
شريك
إرنست ويونغ ,رقم القيد 811
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بيان المركز
المالي الموحد
 31ديسمبر 2019
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بيان المركز المالي الموحد كما في |  31ديسمبر 2019

الموجودات
الموجودات غير المتداولة
الممتلكات واآلالت والمعدات
الشهرة والموجودات غير الملموسة األخرى
استثمار في شركة ائتالف
الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
موجودات الضريبة المؤجلة
المحتجزات المدينة

بيان األرباح والخسائر الموحد للسنة المنتهية في |  31ديسمبر 2019
إيضاحات

2019
ألف درهم

2018
ألف درهم

4
6
7
8
10

1,444,334
36,276
21,451
31,669
2,623

1,052,584
49,805
16,869
46,645
5,410

1,543,748

1,190,422

393,640
3,546,516
27,097
254,226
4,221,479
1,478
4,222,957

238,640
3,122,843
26,000
106,933
3,494,416
56,553
3,550,969

5,766,705

4,741,391

إجمالي الموجودات غير المتداولة
الموجودات المتداولة
المخزون
الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى
الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر
النقد واألرصدة البنكية
الموجودات المصنفة كمحتفظ بها للبيع
إجمالي الموجودات المتداولة

11
12
9
13
5

إجمالي الموجودات

7,395

19,109

إيضاحات
اإليرادات من العقود مع العمالء

20

2,810,733

1,532,069

تكاليف العقود

21

)(2,536,861

)(1,303,190

273,872

228,879

1,245
)(137,257

14,713
)(126,426

إجمالي الربح
حصة من ربح شركة ائتالف
مصاريف عمومية وإدارية

ربح ( /خسارة) صرف العمالت األجنبية

7
22

36,845

رأس المال واالحتياطيات
رأس المال
عالوة األسهم
االحتياطيات
األرباح المحتجزة
توزيعات األرباح المقترحة

15
16
17

إجمالي حقوق المساهمين
المطلوبات غير المتداولة
مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
قرض ألجل
مطلوبات عقود اإليجار طويلة األجل

18
14
3

إجمالي المطلوبات غير المتداولة
المطلوبات المتداولة
الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى
قروض قصيرة األجل

19
14

250,000
341,500
672,725
2,278,676
3,542,901

3,433,941

118,419
148,565
8,724

97,641
-

275,708

97,641

1,751,807
196,289

881,149
328,660

9
23
23
24

1,097
)(22,316
22,367
15,320

مصاريف ضريبة الدخل على العمليات الخارجية

10

)(10,329

)(11,068

180,844

120,959

0,72

0,48

الربح قبل الضريبة

191,173

الربح للسنة
العائد األساسي والمخفض للسهم (بالدرهم) العائد إلى حملة أسهم
الشركة

25

إيضاحات
الربح للسنة

خسارة من إعادة تقييم استثمار في موجودات مالية مدرجة بالقيمة

العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

فروقات الصرف الناتجة عن تحويل العمليات األجنبية

)(9,384

)(12,953

171,460

108,006

إجمالي حقوق المساهمين والمطلوبات

5,766,705

4,741,391

إجمالي الدخل الشامل للسنة

سريمونت براساد باروا
الرئيس المالي

ً
جزءا من هذه البيانات المالية الموحدة.
تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى 31
36
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)(14,976

)(11,784

5,592

إجمالي المطلوبات
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120,959

)(1,169

2,223,804

رئيس مجلس اإلدارة

2018
ألف درهم

ً
الحقا إلى بيان األرباح والخسائر
البنود التي قد يتم إعادة تصنيفها
:الموحد في فترات الحقة

1,307,450

محمد ثاني مرشد الرميثي

132,027

الدخل (الخسارة) الشامل اآلخر
البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها إلى بيان األرباح والخسائر الموحد

الخسارة الشاملة األخرى للسنة

الرئيس التنفيذي

2019
ألف درهم

180,844

1,948,096

ياسر نصر زغلول

)(664
)(9,844
5,681
20,712

بيان الدخل الشامل الموحد للسنة المنتهية في |  31ديسمبر 2019

1,209,809

إجمالي المطلوبات المتداولة

)(1,024

ربح (خسارة) القيمة العادلة على الموجودات المالية بالقيمة العادلة
من خالل األرباح والخسائر
تكاليف التمويل
إيرادات التمويل
إيرادات أخرى ،صافي

حقوق المساهمين والمطلوبات
250,000
341,500
682,109
2,105,332
55,000

2019
ألف درهم

2018
ألف درهم

ً
جزءا من هذه البيانات المالية الموحدة.
تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى 31
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الرصيد في  31ديسمبر 2019

توزيعات أرباح (إيضاح )19.3

إجمالي (الخسارة) الدخل الشامل للفترة

الخسارة الشاملة األخرى

الربح للسنة

الرصيد في  1يناير 2019

الرصيد في  31ديسمبر 2018

إجمالي (الخسارة) الدخل الشامل للفترة
توزيعات أرباح مدفوعة (إيضاح )19.3
توزيعات أرباح مقترحة

الربح للسنة
الخسارة الشاملة األخرى

الرصيد في  1يناير 2018

341,500

-

-

-

-

341,500

341,500

-

-

341,500

672,725

-

)(9,384

)(9,384

-

682,109

682,109

)(12,953
-

)(12,953

695,062

2,278,676

)(7,500

180,844

-

180,844

2,105,332

2,105,332

120,959
)(5,000
)(55,000

120,959
-

2,044,373

األرباح المحتجزة
ألف درهم

ً
جزءا من هذه البيانات المالية الموحدة.
تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى 31

250,000

-

-

-

-

250,000

250,000

-

-

250,000

رأس المال
ألف درهم
عالوة أسهم
ألف درهم
االحتياطيات
ألف درهم

بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد للسنة المنتهية في |  31ديسمبر 2019

بيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية في |  31ديسمبر 2019

-

)(55,000

-

3,542,901

)(62,500

171,460

180,844

3,433,941

3,433,941

108,006
)(55,000
-

120,959
)(12,953

3,380,935

-

-

55,000

55,000

)(50,000
55,000

-

50,000

توزيعات األرباح
المقترحة
ألف درهم
إجمالي حقوق
المساهمين
ألف درهم

)(9,384

2019
ألف درهم

2018
ألف درهم

191,173

132,027

4
6
24

164,969
)(5,659

154,044
796
)(13,493

9

)(1,097

664

11
7
24

5,095
)(1,245
)(2,674
)(90,258
42,823
)(51
22,430

)(14,713
)(1,950
90,408
17,300
4,163
9,691

مكافآت نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة

325,506
)(4,842
320,664

380,905
)(3,488
377,417

التغير في المخزون
التغير في الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى
التغير في الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى

)(160,095
)(320,193
822,809

)(14,189
)(707,946
232,556

صافي النقد من (المستخدم في) األنشطة التشغيلية

663,185

)(112,162

األنشطة االستثمارية
شراء ممتلكات وآالت معدات
استثمارات في شركة ائتالف
متحصالت من استبعاد الممتلكات واآلالت والمعدات
الفائدة المستلمة
توزيعات أرباح مستلمة

)(498,440
)(3,337
27,098
22,367
2,674

)(120,535
)(2,156
27,382
5,681
1,950

)(449,638

)(87,678

األنشطة التمويلية
متحصالت من قرض ألجل

14

248,565

-

توزيعات أرباح مدفوعة

19.3

)(66,176

)(58,972

فوائد مدفوعة

)(21,869

)(11,911

صافي النقد من (المستخدم في) األنشطة التمويلية

152,186

)(70,883

صافي الزيادة (النقص) في النقد وما يعادله

365,733

)(270,723

النقد وما يعادله في  1يناير

)(221,727

50,165

تعديل صرف العمالت األجنبية

5,597

)(1,169

149,603

)(221,727

إيضاحات
األنشطة التشغيلية
الربح قبل الضريبة
:تعديالت للبنود التالية
استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات
إطفاء الموجودات غير الملموسة
ربح من استبعاد الممتلكات واآلالت والمعدات

انخفاض قيمة الموجودات المحتفظ بها للبيع
ربح) خسارة القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل(
األرباح والخسائر
مخصص المخزون بطيء الحركة والمتقادم
حصة من ربح شركة ائتالف
إيرادات توزيعات األرباح
عكس)  /مخصص خسائر االئتمان المتوقعة(
مخصصات أخرى
تكاليف التمويل ،صافي
مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

5

23
18

:التغيرات في رأس المال العامل

23
7
24

صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

سداد قرض

النقد وما يعادله في  31ديسمبر

13

-

)(8,334

1,968

-

ً
جزءا من هذه البيانات المالية الموحدة.
تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى 31
38
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إيضاحات حول
البيانات المالية
الموحدة
 31ديسمبر 2019
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة |  31ديسمبر 2019

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة |  31ديسمبر 2019

 .1معلومات عامة

 .2أساس اإلعداد والتغيرات في السياسات المحاسبية للمجموعة

إن شــركة الجرافــات البحريــة الوطنيــة ش.م.ع“( .الشــركة”) هــي شــركة مســاهمة عامــة تأسســت فــي إمــارة أبوظبي .تأسســت
الشــركة بموجــب القانــون رقــم ( )10لســنة  ،1979والمعــدل مــن قبــل المرســوم رقــم ( )3و ( )9لســنة  1985الصــادر مــن قبــل
صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان ،الــذي كان حينهــا نائــب حاكــم إمــارة أبوظبــي .إن العنــوان المســجل للشــركة
هــو ص.ب  ،3649أبوظبــي ،اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

 .2.1أساس اإلعداد

تتضمــن هــذه البيانــات الماليــة الموحــدة األداء والمركــز والمالــي للشــركة وشــركاتها التابعــة وشــركة االئتــاف وفروعهــا ُ(يشــار
إليهــا مجتمعــة بـــ “المجموعــة”) ،حيــث تــم إدراج تفاصيلهــا أدنــاه.
تعمــل الشــركة بشــكل رئيســي فــي تنفيــذ عقــود الجــرف واألعمــال ذات الصلــة باســتصالح األراضــي فــي الميــاه اإلقليميــة
لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،وبشــكل رئيســي بموجــب توجيهــات حكومــة أبوظبــي (“الحكومــة”) ،مســاهم رئيســي.
تعمــل المجموعــة كذلــك فــي ســلطات قضائيــة أخــرى فــي المنطقــة بمــا فــي ذلــك فــي البحريــن ومصــر والمملكــة العربيــة
الســعودية والهنــد مــن خــال شــركاتها التابعــة والفــروع والعمليــات المشــتركة.

االسم
الشركات التابعة

بلد التأسيس

حصة الملكية

األنشطة الرئيسية

2019

2018

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

اإلمارات العربية
المتحدة

%100

%100

صناعة وتوريد الخرسانة الجاهزة

شركة الجرافات البحرية الوطنية
)صناعي(

اإلمارات العربية
المتحدة

%100

%100

تصنيع أنابيب الصلب وملحقاتها؛ واالحتفاظ بنسبة  1%من
استثمارات الشركات التابعة للمجموعة بحصة لتتماشى مع
التشريعات المحلية

شركة أديك لالستشارات الهندسية
ذ.م.م

اإلمارات العربية
المتحدة

%100

%100

خدمات االستشارة في مجاالت الهندسة المدنية والمعمارية
والتنقيب والهندسة البحرية باإلضافة إلى تقديم خدمات
مختبرية ذات صلة

شركة أبوظبي للجرافات البحرية
.اس.بي.سي

البحرين

%100

%100

عقود االستصالحات البرية ،وخدمات تركيب أنابيب مياه
للمنشآت البحرية وعقود التنقيب

الشركة الهندية الوطنية البحرية
للبنية
التحتية الخاصة المحدودة

الهند

%100

%100

أعمال الحفر واألعمال المتعلقة باستصالح األراضي ومقاوالت
الهندسة المدنية ،وعقود الموانئ واإلنشاءات البحرية

الفروع
شركة الجرافات البحرية الوطنية
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تــم إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة للمجموعــة وفقـ ًـا للمعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة ( )IFRSالصــادرة عــن المجلــس
الدولــي للمعاييــر المحاســبية ( )IASBوالمتطلبــات المعنيــة مــن القانــون االتحــادي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة رقــم 2
لســنة .2015
تــم عــرض البيانــات الماليــة الموحــدة بالدرهــم اإلماراتــي (درهــم) ،وهــو العملــة الوظيفيــة للبيئــة االقتصاديــة الرئيســية التــي
تعمــل بهــا الشــركة .تقــوم كل شــركة فــي المجموعــة بتحديــد عملتهــا الوظيفيــة .تــم تقريب كافــة المعلومات الماليــة المعروضة
بالدرهــم اإلماراتــي إلــى أقــرب ألــف إال إذا ُأشــير إلــى خــاف ذلــك.
تــم إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة وفقـ ًـا لمبــدأ التكلفــة التاريخيــة ،باســتثناء االســتثمارات فــي الموجــودات الماليــة بالقيمــة
العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر والموجــودات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح والخســائر والتــي تــم قياســها
بالقيمــة العادلــة ،والموجــودات المحتفــظ بهــا للبيــع والتــي تــم قياســها بالتكلفــة والقيمــة العادلــة ناقصـ ًـا تكلفــة البيــع ،أيهمــا
أقــل.

 .2.2أساس التوحيد
إن الشــركات التابعــة هــي شــركات ُمســيطر عليهــا مــن قبــل المجموعــة .توجــد الســيطرة عندمــا تكــون المجموعــة معرضــة ،أو
لديهــا الحــق ،فــي العوائــد المتفاوتــة الناتجــة عــن مشــاركتها مــع الجهــة المســتثمر فيهــا ،ولهــا المقــدرة علــى التأثيــر علــى تلــك
العوائــد مــن خــال ســيطرتها علــى الجهــة المســتثمر فيهــا .وبشــكل خــاص ،تقــوم المجموعــة بالســيطرة علــى الجهــة المســتثمر
فيهــا فــي حــال ،وفقــط فــي حــال أن للمجموعــة كافــة مــا يلــي:
•ســيطرة علــى الجهــة المســتثمر فيهــا (أي ،حقــوق قائمــة تعطيهــا المقــدرة الحاليــة علــى توجيــه األنشــطة ذات الصلــة للجهــة
المســتثمر فيها)
•التعرض ،أو الحقوق ،في العوائد المتفاوتة من مشاركتها مع الجهة المستثمر فيها
•المقدرة على استخدام سيطرتها على الجهة المستثمر فيها للتأثير على عوائدها
بشــكل عــام ،هنــاك افتــراض ينــص علــى أن امتــاك غالبيــة حقــوق التصويــت يــؤدي إلــى الســيطرة .عندمــا يكــون للمجموعــة
أقــل مــن غالبيــة حقــوق التصويــت أو حقــوق مماثلــة فــي الجهــة المســتثمر فيهــا ،تأخــذ فــي االعتبــار كافــة الحقائــق والظــروف
عنــد تقييــم مــا إذا كان لديهــا ســيطرة علــى الجهــة المســتثمر فيهــا أم ال ،ويشــمل ذلــك:
•االتفاقيات التعاقدية مع حاملي حقوق التصويت اآلخرين في الجهة المستثمر فيها
•الحقوق الناتجة عن االتفاقيات التعاقدية األخرى
•حقوق تصويت المجموعة وحقوق التصويت المحتملة
تقــوم المجموعــة بإعــادة تقيــم مــا إذا كانــت تســيطر علــى جهــة مســتثمر فيهــا فــي حــال أشــارت الحقائــق والظــروف إلــى وجــود
تغيــرات فــي واحــد أو أكثــر مــن عناصــر الســيطرة الثــاث .يبــدأ توحيــد الشــركات التابعــة عندمــا تحصــل المجموعــة علــى الســيطرة
علــى الشــركات التابعــة ويتوقــف عندمــا تفقــد المجموعــة الســيطرة علــى الشــركة التابعــة .يتــم إدراج موجــودات ومطلوبــات
وإيــرادات ومصاريــف الشــركات التابعــة المســتحوذ عليهــا أو المســتبعدة خــال الســنة فــي البيانــات الموحــدة لألربــاح والخســائر
والدخــل الشــامل اآلخــر مــن التاريــخ الــذي تحصــل فيــه المجموعــة علــى الســيطرة إلــى التاريــخ الــذي تتوقــف فيــه المجموعــة
عــن الســيطرة علــى الشــركة التابعــة .ينســب الربــح أو الخســارة وكافــة مكونــات الدخــل الشــامل اآلخــر إلــى مســاهمي الشــركة
األم للمجموعــة وإلــى حقــوق الملكيــة غيــر المســيطرة حتــى لــو أدى ذلــك إلــى عجــز فــي رصيــد حقــوق الملكيــة غيــر المســيطرة.
عنــد الضــرورة ،يتــم إجــراء تعديــات علــى البيانــات الماليــة للشــركات التابعــة بهــدف جعــل سياســاتها المحاســبية متوافقــة
مــع السياســات المحاســبية للمجموعــة .يتــم اســتبعاد جميــع الموجــودات والمطلوبــات وحقــوق المســاهمين واإليــرادات
والمصاريــف والتدفقــات النقديــة المتعلقــة بالمعامــات بيــن أعضــاء المجموعــة بالكامــل عنــد التوحيــد.
يتــم احتســاب التغيــر فــي حصــة ملكيــة الشــركات التابعــة ،دون فقــدان الســيطرة ،كمعاملــة حقــوق ملكيــة .إذا فقــدت المجموعة
الســيطرة علــى شــركة تابعــة ،تقــوم باســتبعاد الموجــودات (بمــا فــي ذلــك الشــهرة) والمطلوبــات والحقــوق غيــر المســيطرة
والمكونــات األخــرى لحقــوق الملكيــة ذات الصلــة فــي حيــن يتــم إدراج أيــة أربــاح أو خســائر ناتجــة ضمــن األربــاح والخســائر .يتــم
إدراج أي اســتثمار متبقــي بالقيمــة العادلــة.
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 .2.3المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية والتفسيرات الجديدة والمعدلة

تأثير تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 16

الفعالة والمطبقة في السنة الحالية
أ)
ّ

اعتمــدت المجموعــة المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم  16باســتخدام طريقــة األثــر الرجعــي المعــدل علــى أن يكــون
تاريــخ التطبيــق المبدئــي فــي  1ينايــر  .2019بموجــب هــذه الطريقــة ،يتــم تطبيــق المعيــار بأثــر رجعــي مــع إدراج التأثيــر التراكمــي
للتطبيــق المبدئــي للمعيــار فــي تاريــخ التطبيــق المبدئــي فــي  1ينايــر  .2019اختــارت المجموعــة اســتخدام اإلجــراء العملــي
ً
ســابقا علــى أنهــا عقــود إيجــار عنــد تطبيــق معيــار
والــذي يســمح بتطبيــق المعيــار فقــط علــى العقــود التــي تــم تحديدهــا
المحاســبة الدولــي رقــم  17وتفســير لجنــة تفســيرات التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم  4فــي تاريــخ التطبيــق المبدئــي .اختــارت
المجموعــة كذلــك اســتخدام إعفــاءات اإلدراج لعقــود اإليجــار التــي لهــا ،فــي تاريــخ بــدء العقــد ،فتــرة إيجــار لمــدة  12شــهر أو أقــل
وال تحتــوي علــى خيــار شــراء (“عقــود اإليجــار قصيــرة األجــل”) وعقــود اإليجــار التــي يكــون فيهــا األصــل الضمنــي ذو قيمــة
منخفضــة (“موجــودات منخفضــة القيمــة”).

إن السياســات المحاســبية المطبقــة متوافقــة مــع تلــك المتبعــة فــي الســنة الماليــة الســابقة ،باســتثناء المعاييــر الدوليــة
الفعالــة اعتبـ ً
ـارا مــن  1ينايــر  ،2019باســتثناء المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر
إلعــداد التقاريــر الماليــة الجديــدة والمعدلــة التاليــة
ّ
الماليــة رقــم  ،16والتــي لــم يكــن لهــا تأثيــر جوهــري علــى البيانــات الماليــة الموحــدة للمجموعــة:
•المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  16عقود اإليجار؛
•تفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم  23الشكوك حول معالجة ضريبة الدخل؛
ً
مقدمــا ذات التعويــض
•تعديــات علــى المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم  9خصائــص المبالــغ المدفوعــة
الســلبي؛
•تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  19تعديل أو تقليص أو تسوية الخطة؛
•تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  28الحصص طويلة األجل في الشركات الزميلة وشركات االئتالف؛
دورة التحسينات السنوية على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
ً
سابقا في عملية مشتركة؛
•المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  3دمج األعمال – الحصص المحتفظ بها
ً
•المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم  11االتفاقيــات المشــتركة – الحصــص المحتفــظ بهــا
ســابقا فــي عمليــة
مشــتركة؛
•معيــار المحاســبة الدولــي رقــم  12ضرائــب الدخــل – تبعــات ضريبــة الدخــل علــى دفعــات األدوات الماليــة المصنفــة كحقــوق
ملكية؛
•معيار المحاسبة الدولي رقم  23تكاليف االقتراض – تكاليف االقتراض المؤهلة للرسملة.

إن تأثير تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  16كما في  1يناير  2019هو كما يلي:
ألف درهم
الموجودات
إدراج أصل حق االستخدام (األرض)
استبعاد أصل غير ملموس فيما يتعلق بعقد إيجار ذو منفعة
ً
مقدما
المبالغ المدفوعة

23,978
)(13,529
)(420

إجمالي الموجودات

10,029

المطلوبات
إدراج مطلوبات عقود اإليجار

لــم تقــم المجموعــة بالتطبيــق المبكــر أليــة معاييــر أو تفســيرات أو تعديــات خــال الســنة التــي تــم إصدارهــا بهــا ولكنهــا غيــر
فعالــة بعــد .فــي  ،2019قامــت المجموعــة بتطبيــق المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم  16عقــود اإليجــار للمــرة
ّ
األولــى .تــم اإلفصــاح عــن طبيعــة وتأثيــر التغيــرات الناشــئة عنــه أدنــاه.

إجمالي المطلوبات

طبيعة تأثير تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 16

األرباح المحتجزة

لــدى المجموعــة عقــود إيجار(كمســتأجر) حيــث قامــت المجموعــة قبــل اعتمــاد المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم
 16بتصنيفهــا فــي تاريــخ البــدء كعقــود إيجــار تشــغيلية .لــم تتــم رســملة الموجــودات المؤجــرة وتــم إدراج مدفوعــات اإليجــار
كمصاريــف إيجــار ضمــن األربــاح أو الخســائر علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدى فتــرة اإليجــار .كان يتــم إدراج أي إيجار مدفوع
مقدمـ ًـا واإليجــار المســتحق ضمــن “الذمــم التجاريــة المدينــة والذمــم المدينــة األخرى”و”الذمــم التجاريــة الدائنــة والذمــم الدائنــة
األخــرى علــى التوالــي .عنــد اعتمــاد المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم  ،16قامــت المجموعــة بتطبيــق طريقــة اإلدراج
والقيــاس الفرديــة لكافــة عقــود اإليجــار ،باســتثناء عقــود اإليجــار قصيــرة األجــل وعقــود اإليجــار ذات الموجــودات منخفضــة
القيمــة .يوفــر المعيــار متطلبــات انتقــال محــددة وإجــراءات عمليــة ،والتــي تــم تطبيقهــا مــن قبــل المجموعــة.
قامــت المجموعــة بــإدراج موجــودات حــق االســتخدام ومطلوبــات عقــود اإليجــار لتلــك العقــود التــي تــم تصنيفهــا سـ ً
ـابقا كعقــود
إيجــار تشــغيلية ،باســتثناء عقــود اإليجــار قصيــرة األجــل وعقــود اإليجــار ذات الموجــودات منخفضــة القيمــة .تــم إدراج موجــودات
بنــاء علــى المبلــغ المســاوي لمطلوبــات عقــود اإليجــار ،المعــدل أليــة موجــودات غيــر ملموســة ذات صلــة
حــق االســتخدام
ً
تتعلــق بعقــد إيجــار ذو منفعــة بقيمــة  13,529ألــف درهــم ،ومبالــغ مدفوعــة مقدمـ ًـا ومدفوعــات اإليجــار المســتحقة التــي تــم
إدراجهــا سـ ً
ـاء علــى القيمــة الحاليــة لمدفوعــات اإليجــار المتبقيــة ،المخصومــة باســتخدام
ـابقا .تــم إدراج مطلوبــات اإليجــار بنـ ً
معــدل االقتــراض اإلضافــي فــي تاريــخ التطبيــق المبدئــي.

10,029
10,029

إجمالي التعديل على حقوق الملكية:

-

يمكن تسوية مطلوبات عقود اإليجار في  1يناير  2019مع التزامات عقود اإليجار التشغيلية كما في 31
ديسمبر  2018على النحو التالي:
ألف درهم
التزامات عقود اإليجار التشغيلية كما في  31ديسمبر ( 2018ألف درهم)

13,554

معدل االقتراض اإلضافي كما في  1يناير 2019
التزامات عقود اإليجار التشغيلية المخصومة في  1يناير ( 2019ألف درهم)

%4.5
10,029

تعديل االلتزامات المتعلقة بعقود اإليجار ذات الموجودات منخفضة القيمة (ألف درهم)

-

مطلوبات عقود اإليجار كما في  1يناير ( 2019ألف درهم)

10,029

قامت المجموعة كذلك بتطبيق اإلجراءات العملية المتاحة حيث:
•اعتمدت على تقييمها لما إذا كانت عقود اإليجار خاسرة مباشرةً قبل تاريخ التطبيق المبدئي؛
•طبقــت إعفــاءات عقــود اإليجــار قصيــرة األجــل علــى عقــود اإليجــار التــي تنتهــي مدتهــا فــي غضــون  12شــهر مــن تاريــخ
التطبيــق المبدئــي؛
•استبعدت التكاليف األولية المباشرة من قياس أصل حق االستخدام في تاريخ التطبيق المبدئي؛ و
•استخدمت اإلدراك المتأخر في تحديد مدة عقد اإليجار حيث يحتوي العقد على خيارات لتمديد أو إنهاء عقد اإليجار.
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فعالة بعد
ب) المعايير الصادرة ولكنها غير ّ
إإن المعاييــر والتفســيرات الصــادرة ،ولكــن غيــر فعالــة بعــد ،حتــى تاريــخ إصــدار البيانــات الماليــة الموحــدة للمجموعــة مفصــح
عنهــا أدنــاه .لــدى المجموعــة النيــة فــي تطبيــق هــذه المعاييــر ،فــي حــال إمكانيــة التطبيــق ،عندمــا تصبــح فعالــة:

الموجودات المصنفة كمحتفظ بها للبيع

•المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  17عقود التأمين
•تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  :3تعريف األعمال
•تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  1ومعيار المحاسبة الدولي رقم  :8تعريف المادية
•تعديــات علــى المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم  ،9ومعيــار المحاســبة الدولــي رقــم  39والمعيــار الدولــي
إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم  :7تعديــل معيــار معــدل الفائــدة؛
•اإلطار النظري إلعداد التقارير المالية؛
•تعديــات علــى المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم  10ومعيــار المحاســبة الدولــي رقــم  :28البيــع أو المســاهمة
بالموجــودات بيــن المســتثمر وشــركته الزميلــة أو شــركة االئتــاف.
فعالة بعد تأثير جوهري على البيانات
ال تتوقــع اإلدارة أن يكــون لتطبيــق المعاييــر والتفســيرات والتعديــات الصــادرة ولكنهــا غير ّ
الماليــة الموحــدة للمجموعــة .يتطلــب إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة مــن اإلدارة وضــع األحــكام والتقديــرات واالفتراضــات
التــي تؤثــر علــى تطبيــق السياســات المحاســبية والمبالــغ المدرجــة للموجــودات والمطلوبــات واإليــرادات والمصاريــف .قــد
تختلــف النتائــج الفعليــة عــن هــذه التقديــرات.
فعــال لتحديــد موقــع
بالخطــة ،ال تــزال الموجــودات متاحــة للبيــع الفــوري فــي حالتهــا الحاليــة وتــم البــدء فــي اســتخدام برنامــج ّ
المشــتري وإكمــال الخطــة.

 .2.4األحكام المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة
األحكام
أثنــاء عمليــة تطبيــق السياســات المحاســبية للمجموعــة ،قامــت اإلدارة بوضــع األحــكام التاليــة ،والتــي لهــا التأثيــر الجوهــري األكبر
علــى المبالــغ المدرجــة فــي البيانــات الماليــة الموحــدة:

تحديــد مــا إذا كانــت االتفاقيــات غيــر الموقعــة (الشــفوية) تســتوفي تعريــف العقــد بموجــب المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر
الماليــة :15
يتــم تنفيــذ بعــض مشــاريع حكومــة أبوظبــي أو دوائرهــا أو أطرافهــا ذات العالقــة ،والعمــاء فــي مصــر ،علــى أســاس الشــروط
ً
ـفهيا (بمــا فــي ذلــك تقديــرات التكلفــة اإلجماليــة للمشــروع والجــداول الزمنيــة) بمــا يتماشــى مــع ممارســات
المتفــق عليهــا شـ
األعمــال التاريخيــة للمجموعــة .قــررت اإلدارة أن مثــل هــذه االتفاقيــات الشــفوية غيــر الموقعــة تســتوفي تعريــف “العقــد
ـاء علــى اآلراء
ـاء علــى اآلراء القانونيــة الخارجيــة .بنـ ً
مــع العميــل” بموجــب المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم  15بنـ ً
القانونيــة ،تعتبــر اإلدارة أن مثــل هــذه االتفاقيــات الشــفوية غيــر الموقعــة تســتوفي تعريــف “العقــد مــع العميــل” بموجــب
المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم  15باعتبــار أن المجموعــة والعميــل يتفقــان علــى العناصــر األساســية للعقــد وأيــة
شــروط قانونيــة أخــرى ،علــى الرغــم مــن أن مســائل التفاصيــل تُ تــرك لالتفــاق عليهــا فــي وقــت الحــق ،ويعتبــر العقــد ملزمـ ًـا
حتــى فــي حالــة عــدم وجــود اتفاقيــة بشــأن هــذه المســألة بالتفصيــل .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،بموجــب المــادة رقــم  132مــن
القانــون المدنــي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وبموجــب حكــم المحكمــة اإلداريــة العليــا فــي القضيــة رقــم  134مــن  42ســنة
ً
ـفهيا أو كتابيـ ًـا ،كمــا يمكــن أن ينتــج العقــد عــن أفعــال تُ ظهــر وجــود
قضائيــة بتاريــخ  22يوليــو  ،1997يمكــن أن يكــون العقــد شـ
موافقــة متبادلــة بيــن األطــراف المعنيــة.
اتفاقية مشتركة
مــن أجــل تقييــم الســيطرة المشــتركة ،أخــذت المجموعــة فــي االعتبــار االتفاقيــة التعاقديــة لمشــاركة الســيطرة علــى االتفاقيــة،
والتــي ال توجــد إال عندمــا تتطلــب القــرارات المتعلقــة باألنشــطة ذات الصلــة موافقــة باإلجمــاع مــن األطــراف التــي تتشــارك
الســيطرة .لغــرض تقييــم مــا إذا كانــت االتفاقيــة المشــتركة هــي عبــارة عــن شــركة ائتــاف أو عمليــة مشــتركة ،أخــذت المجموعــة
فــي االعتبــار مــا إذا كان لديهــا ســيطرة مشــتركة علــى الحقــوق فــي صافــي موجــودات االتفاقيــة ،وفــي هــذه الحالــة يتــم
التعامــل معهــا علــى أنهــا شــركات ائتــاف أو حقــوق فــي الموجــودات وااللتزامــات مقابــل المطلوبــات المتعلقــة باالتفاقيــة،
وفــي هــذه الحالــة يتــم التعامــل معهــا كعمليــات مشــتركة.

تتضمــن خطــة أســطول المجموعــة بعــض الجرافــات والســفن المخصصــة للبيــع حيــث يجــري التفــاوض بشــأن عــدد مــن
الموجــودات مــع المشــترين المحتمليــن .خــال الســنة ،قامــت المجموعــة بإعــادة تشــغيل بعــض الجرافــات والمعــدات البحريــة
الســتيفاء المتطلبــات التشــغيلية المتزايــدة ،وتــم بيــع بعــض الموجــودات خــال الســنة .ال زالــت بعــض الموجــودات المتبقيــة
ـاء علــى حقيقــة أن المجموعــة ال تــزال ملتزمــة
غيــر مباعــة .واصلــت اإلدارة تصنيــف هــذه الموجــودات كمحتفــظ بهــا للبيــع بنـ ً
فعــال لتحديــد موقــع
بالخطــة ،ال تــزال الموجــودات متاحــة للبيــع الفــوري فــي حالتهــا الحاليــة وتــم البــدء فــي اســتخدام برنامــج ّ
المشــتري وإكمــال الخطــة.
التقديرات واالفتراضات
إن التقديــرات واالفتراضــات الرئيســية المتعلقــة بالمســتقبل والمصــادر الرئيســية األخــرى للتقديــرات غيــر المؤكــدة فــي تاريــخ
التقاريــر الماليــة ،والتــي لهــا مخاطــر جوهريــة قــد تتســبب فــي تعديــات ماديــة علــى القيــم الدفتريــة للموجــودات والمطلوبــات
خــال الســنة الماليــة القادمــة ،تمــت مناقشــتها أدنــاه:

إيرادات العقود
يتــم إدراج اإليــرادات مــن عقــود اإلنشــاء فــي بيــان األربــاح والخســائر الموحــد عندمــا يكــون باإلمــكان تقديــر نتائــج العقــد بشــكل
موثــوق .يتأثــر قيــاس إيــرادات العقــود بمجموعــة متنوعــة مــن الشــكوك (بمــا فــي ذلــك تقديــر التكلفــة واســتطالعات العمــل
المنجــز) والتــي تعتمــد علــى نتائــج األحــداث المســتقبلية.
كمــا هــو مذكــور فــي اإليضــاح رقــم  3حــول البيانــات الماليــة الموحــدة ،يتــم إدراج اإليــرادات فــي بيــان األربــاح والخســائر الموحــد
علــى أســاس مرحلــة إنجــاز العقــود .يمكــن قيــاس مرحلــة اإلنجــاز بطــرق مختلفــة .تســتخدم اإلدارة إحــدى الطــرق التاليــة التــي
ـاء علــى طبيعــة العقــد:
تســاعد فــي قيــاس العمــل الفعلــي المنجــز فــي العقــد بشــكل موثــوق ،بنـ ً
•مسوحات العمل المنجز؛ أو
•نسبة التكاليف المتكبدة حتى اآلن إلى إجمالي التكاليف المقدرة للعقد.
عندمــا يتعــذر تقديــر نتائــج العقــد بشــكل موثــوق ،يتــم إدراج اإليــرادات فقــط إلــى مــدى تكاليــف العقــد المتكبــدة التــي ســيكون
مــن المحتمــل اســتردادها .يتــم إدراج تكاليــف العقــد كمصاريــف فــي الفتــرة التــي يتــم تكبدهــا فيهــا.
غالبـ ًـا مــا تكــون هنــاك حاجــة إلــى مراجعــة التقديــرات المذكــورة أعــاه عنــد وقــوع األحــداث وعنــد التوصــل لحــل للشــكوك .لذلــك،
قــد يزيــد أو ينقــص مبلــغ إيــرادات العقــد المــدرج مــن فتــرة إلــى أخــرى.

اختالفات العقود والمطالبات
يتــم إدراج اختالفــات العقــود كإيــرادات فقــط إلــى المــدى الــذي يكــون فيــه مــن المحتمــل أن ينتــج عنهــا إيــرادات يمكــن قياســها
ـاء علــى الخبــرة الســابقة لــإدارة وتطبيــق شــروط العقــد
بشــكل موثــوق .يتطلــب هــذا األمــر إجــراء تقديــر لقيمــة االختالفــات بنـ ً
والعالقــة مــع العمــاء.
يتــم إدراج مطالبــات العقــود كإيــرادات فقــط عندمــا تعتقــد اإلدارة أنــه قــد تــم الوصــول إلــى مرحلــة متقدمــة مــن المفاوضــات
ويمكــن تقديــر اإليــرادات بتأكيــد معقــول .تقــوم اإلدارة بمراجعــة األحــكام المتعلقــة بمطالبــات العقــود هــذه بشــكل دوري ويتــم
إجــراء التعديــات فــي الفتــرات المســتقبلية ،إذا كانــت تشــير التقييمــات إلــى أن هــذه التعديــات مناســبة.
مخصص خسارة االئتمان المتوقعة على الذمم التجارية المدينة
عنــد قيــاس مخصــص خســارة االئتمــان المتوقعــة للموجــودات الماليــة المقاســة بالتكلفــة المطفــأة ،تســتخدم اإلدارة نمــوذج
خســارة االئتمــان المتوقعــة ( )ECLواالفتراضــات المتعلقــة بالظــروف االقتصاديــة المســتقبلية والســلوك االئتمانــي مثــل
احتماليــة تعثــر العميــل عــن الســداد .تأخــذ اإلدارة فــي االعتبــار األحــكام والتقديــرات التاليــة:

خلصــت المجموعــة إلــى أن شــركة المجموعــة “شــركة التحــدي المصريــة اإلماراتيــة للجرافــات البحريــة” ،هــي شــركة ائتــاف
باعتبــار أنــه لــدى كل طــرف تمثيــل متســاوي فــي مجلــس اإلدارة وأن موافقــة مجلــس اإلدارة باإلجمــاع مطلوبــة لتمريــر أي قــرار
ولــدى المجموعــة حقــوق فــي صافــي موجــودات االتفاقيــات المشــتركة بموجــب االتفاقيــة التعاقديــة.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة |  31ديسمبر 2019
•تطوير نموذج خسارة االئتمان المتوقعة ،بما في ذلك الصيغة الحسابية واختيار المدخالت؛
•تحديــد المعاييــر التــي تشــير إلــى إذا مــا كان هنــاك ارتفــاع جوهــري فــي مخاطــر االئتمــان وبالتالــي ينبغي قيــاس مخصصات
للموجــودات الماليــة علــى أســاس خســارة االئتمــان المتوقعــة علــى مدى العمــر المتوقع لألداة والتقييمــات النوعية؛
•تقسيم الموجودات المالية عندما يتم تقييم خسارة االئتمان المتوقعة على أساس جماعي؛
•تحديــد االرتباطــات بيــن ســيناريوهات االقتصــاد الكلــي والمدخــات االقتصاديــة وتأثيرهــا علــى احتماليــة التعثــر عــن الســداد
( )PDsوالتعــرض عنــد التعثــر عــن الســداد ( )EADsوالخســارة عنــد التعثــر عــن الســداد ( )LGD؛ و
•اختيــار ســيناريوهات االقتصــاد الكلــي المســتقبلية وترجيحــات احتمالهــا ،الشــتقاق المدخــات االقتصاديــة فــي نمــاذج
خســارة االئتمــان المتوقعــة.
تقــوم المجموعــة بــإدراج خســائر االئتمــان المتوقعــة علــى مــدى العمــر المتوقــع لــأداة للذمــم التجاريــة المدينــة والذمــم المدينــة
التــي لــم يصــدر عنهــا فواتيــر باســتخدام النهــج المبســط (اإليضــاح رقــم  .)12كمــا فــي  31ديســمبر  ،2019بلغــت قيمــة مخصــص
خســائر االئتمــان المتوقعــة علــى الذمــم التجاريــة المدينــة مــا قيمتــه  49,674ألــف درهــم ( 130,728 :2018ألــف درهــم).

الذمم المدينة التي لم يصدر عنها فواتير
تمثــل الذمــم المدينــة التــي لــم يصــدر عنهــا فواتيــر المبالــغ المتعلقــة بالعمــل المنجــز والتــي لــم يتــم بعــد إصــدار فاتــورة بــه
للعمــاء .يتــم قيــاس الذمــم المدينــة التــي لــم يصــدر عنهــا فواتيــر عــن طريــق تطبيــق الحــد األدنــى مــن المعــدالت القابلــة
لالســترداد المتوقعــة علــى الكميــات الفعليــة التــي تــم جرفهــا أو األعمــال المنجــزة ذات الصلــة .تعتقــد اإلدارة أن كافــة الذمــم
المدينــة التــي لــم يصــدر عنهــا فواتيــر قابلــة للتحصيــل فــي غضــون اثنــي عشــر شـ ً
ـهرا مــن تاريــخ التقاريــر الماليــة ،وبالتالــي يتــم
تصنيــف الرصيــد ضمــن الموجــودات المتداولــة .يتــم إدراج أحــكام جوهريــة فــي تقييــم اإلدارة لمبالــغ اإليــرادات والذمــم المدينــة
المدرجــة التــي لــم يصــدر عنهــا فواتيــر واســترداد هــذه المبالــغ .تتــم مراجعــة هــذه األحــكام عنــد وقــوع األحــداث وبالتالــي فــإن
أيــة تغييــرات عليهــا قــد يكــون لهــا تأثيــر علــى مبلــغ اإليــرادات المــدرج وعلــى الذمــم المدينــة التــي لــم يصــدر عنهــا فواتيــر فــي
هــذه البيانــات الماليــة الموحــدة.
تســتلم المجموعــة مدفوعــات كاملــة مــن عمــاء معينيــن عنــد تســوية الفواتيــر القائمــة وكســلف للعديــد مــن المشــاريع .يتــم
ـاء علــى تقديــر اإلدارة.
تحديــد تخصيــص المتحصــات مقابــل الفواتيــر والذمــم المدينــة التــي لــم يصــدر عنهــا فواتيــر بنـ ً
كمــا فــي  31ديســمبر  ،2019بلغــت قيمــة مخصــص خســائر االئتمــان المتوقعــة للذمــم المدينــة التــي لــم يصــدر عنهــا فواتيــر
 40,041ألــف درهــم ( 49,245 :2018ألــف درهــم).

األعمار اإلنتاجية للممتلكات واآلالت والمعدات والموجودات غير الملموسة
تقــوم اإلدارة بتخصيــص العمــر اإلنتاجــي والقيــم المتبقيــة لبنــود الممتلــكات واآلالت والمعــدات والموجــودات غيــر الملموســة
ـاء علــى االســتخدام المقصــود للموجــودات واألعمــار االقتصاديــة المتوقعــة لتلــك الموجــودات .قــد تــؤدي التغيــرات الالحقــة
بنـ ً
فــي الظــروف مثــل التقــدم التكنولوجــي أو االســتخدام المحتمــل للموجــودات المعنيــة إلــى اختــاف األعمــار اإلنتاجيــة الفعليــة
أو القيــم المتبقيــة عــن التقديــرات األوليــة .قامــت اإلدارة بمراجعــة القيــم المتبقيــة واألعمــار اإلنتاجيــة للبنــود الرئيســية
للممتلــكات واآلالت والمعــدات والموجــودات غيــر الملموســة وقــررت أنــه ال يلــزم إجــراء أيــة تعديــل.
تتــم مراجعــة العمــر اإلنتاجــي المقــدر لــكل أصــل بشــكل دوري ويتــم تحديثــه إذا كانــت التوقعــات تختلــف عــن التقديــرات الســابقة
نتيجــة لعوامــل اإلهــاك والتلــف ،والتقــادم الفنــي أو التجــاري والقيــود األخــرى المفروضــة علــى اســتخدام األصــل .تعتمــد
المراجعــة علــى التقييــم الفنــي الــذي يجريــه مهندســو المجموعــة.

مخصص المخزون بطيء الحركة والمتقادم
تقــوم المجموعــة بمراجعــة التكاليــف األساســية ومــدى تقــادم وحركــة مخزونهــا لتقييــم الخســائر الناتجــة عــن أي تدهــور فــي
الســوق والتقــادم بشــكل منتظــم .عنــد تحديــد مــا إذا كان ينبغــي إدراج مخصــص ضمــن األربــاح والخســائر ،تقــوم المجموعــة
بوضــع أحــكام حــول مــا إذا كانــت هنــاك أيــة بيانــات قابلــة للمالحظــة والتــي تشــير إلــى وجــود أي ســوق مســتقبلي للمنتــج
ـاء علــى ذلــك ،قــررت اإلدارة أنــه بلغــت قيمــة مخصــص المخــزون بطــيء
وصافــي القيمــة القابلــة للتحقيــق لهــذا المنتــج .وبنـ ً
الحركــة والمتقــادم فــي  31ديســمبر  35,671 2019ألــف درهــم ( 30,576 :2018ألــف درهــم).
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة |  31ديسمبر 2019
االنخفاض في قيمة الشهرة
يتطلــب تحديــد مــا إذا كانــت الشــهرة قــد انخفضــت قيمتهــا ،تقديــر القيمــة قيــد االســتخدام أو القيمــة العادلــة ناقصـ ًـا تكلفــة
البيــع ،أيهمــا أعلــى للوحــدة المولــدة للنقــد التــي تــم تخصيــص الشــهرة لهــا .يتطلــب احتســاب القيمــة قيــد االســتخدام للشــهرة
قيــام المجموعــة باحتســاب صافــي القيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية التــي تتطلــب بعــض االفتراضــات ،بمــا فــي
ذلــك توقعــات اإلدارة لمــا يلــي:
•معدالت النمو طويلة األجل في التدفقات النقدية؛
•توقيت وكمية النفقات الرأسمالية المستقبلية؛ و
•اختيار معدالت الخصم لتعكس المخاطر التي تتضمنها.
يتــم توضيــح االفتراضــات الرئيســية المســتخدمة والحساســية ضمــن اإليضــاح رقــم  6حــول البيانــات الماليــة الموحــدة .قــد
يــؤدي التغيــر فــي االفتراضــات أو التوقعــات الرئيســية إلــى انخفــاض قيمــة الشــهرة.
تبلــغ القيمــة الدفتريــة لقســم الخرســانة الجاهــزة  112,299ألــف درهــم والتــي تشــمل الشــهرة وأصل حق االســتخدام وتعديالت
القيمــة العادلــة علــى الممتلــكات واآلالت والمعــدات وصافــي الموجــودات بمبلــغ  36,276ألــف درهــم و 12,713ألــف درهــم
المفصــل الــذي أجرتــه
بنــاء علــى تقييــم االنخفــاض فــي القيمــة
و 9,401ألــف درهــم و 53,909ألــف درهــم ،علــى التوالــي.
ّ
ً
اإلدارة ،لــم يتــم إدراج أيــة خســائر انخفــاض فــي القيمــة علــى الشــهرة كمــا فــي  31ديســمبر  2019و.2018

انخفاض قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات والموجودات غير الملموسة األخرى
تقــوم المجموعــة بتقييــم مؤشــرات االنخفــاض فــي القيمــة للممتلــكات واآلالت والمعــدات والموجــودات غيــر الملموســة
األخــرى فــي كل فتــرة تقاريــر ماليــة .عنــد تحديــد مــا إذا كان ينبغــي إدراج خســائر انخفــاض فــي القيمــة ،تصــدر المجموعــة أحكامـ ًـا
حــول مــا إذا كانــت هنــاك أيــة بيانــات يمكــن مالحظتهــا تشــير إلــى وجــود انخفــاض قابــل للقيــاس فــي التدفقــات النقديــة
المســتقبلية المقــدرة .ووفقـ ًـا لذلــك ،يتــم تكويــن مخصــص لالنخفــاض فــي القيمــة عندمــا يكــون هنــاك حــدث أو حالــة خســارة
ـاء علــى الخبــرة الســابقة ،تعتبــر دليــل علــى انخفــاض فــي قابليــة اســترداد التدفقــات النقديــة.
محــددة والتــي ،بنـ ً

مراكز ضريبية غير مؤكدة
توجــد شــكوك فيمــا يتعلــق بتفســير اللوائــح الضريبيــة المعقــدة والتغيــرات فــي قوانيــن الضرائــب ومبلــغ وتوقيــت الدخــل
الخاضــع للضريبــة فــي المســتقبل .بالنظــر إلــى المجموعــة الواســعة مــن العالقــات التجاريــة الدوليــة والطبيعــة طويلــة األجــل
ومــدى تعقيــد االتفاقيــات التعاقديــة الحاليــة ،قــد تنشــأ اختالفــات بيــن النتائــج الفعليــة والتعديــات علــى الدخــل الضريبــي
والمصاريــف التــي كان قــد تــم إدراجهــا .يتــم إدراج موجــودات الضريبــة المؤجلــة لكافــة الخســائر الضريبيــة غيــر المســتخدمة
إلــى المــدى الــذي يكــون فيــه مــن المحتمــل توفــر ربــح خاضــع للضريبــة يمكــن مقابلــه اســتخدام الخســائر .يتطلــب تقييــم
قابليــة اســترداد موجــودات ضريبــة الدخــل المؤجلــة مــن المجموعــة وضــع افتراضــات جوهريــة تتعلــق بتوقعــات الدخــل الخاضــع
للضريبــة فــي المســتقبل .تعتمــد تقديــرات الدخــل الخاضــع للضريبــة فــي المســتقبل علــى التدفقــات النقديــة المتوقعــة
مــن العمليــات وتطبيــق قوانيــن الضرائــب الحاليــة فــي كل ســلطة قضائيــة .بالقــدر الــذي تختلــف فيــه التدفقــات النقديــة
المســتقبلية واإليــرادات الخاضعــة للضريبــة بشــكل كبيــر عــن التقديــرات ،قــد تتأثــر قــدرة المجموعــة علــى تحقيــق صافــي
موجــودات الضريبــة المؤجلــة المدرجــة فــي تاريــخ التقاريــر الماليــة .كمــا فــي  31ديســمبر  ،2019قامــت المجموعــة بــإدراج رصيــد
بقيمــة  2,623ألــف درهــم ( 5,410 :2018درهــم) كأصــل ضريبــة مؤجــل .تــم احتســاب المراكــز الضريبيــة غيــر المؤكــدة ،علــى
ســبيل المثــال النزاعــات الضريبيــة ،عــن طريــق تطبيــق المبلــغ المحتمــل .إن المبلــغ المحتمــل هــو المبلــغ المحتمــل علــى األرجــح
بيــن مجموعــة مــن الخيــارات الممكنــة بشــكل واقعــي.

القيمة العادلة للموجودات المصنفة كمحتفظ بها للبيع
يتــم قيــاس الموجــودات المصنفــة كمحتفــظ بهــا للبيــع بالقيمــة الدفتريــة الســابقة والقيمــة العادلــة ناقصـ ًـا تكاليــف البيــع ،أيهمــا
أقــل .يتــم الوصــول للقيمــة العادلــة ناقصـ ًـا تكلفــة البيــع لهــذه الموجــودات مــن التقييــم الــذي يتــم إجــراؤه مــن قبــل طــرف ثالــث
و  /أو األســعار المتفــق عليهــا مــع المشــترين المحتمليــن ناقصـ ًـا التكلفــة .بالنســبة للتقييــم الــذي تــم إجــراؤه مــن قبــل طــرف
ثالــث أو مــن قبــل اإلدارة ،يســتلزم وجــود درجــة مــن التقديــر عنــد تحديــد القيــم العادلــة .تشــمل األحــكام األخــذ فــي االعتبــار
الطلــب فــي الســوق علــى هــذه الموجــودات وطبيعــة الموجــودات .يمكــن أن تؤثــر التغيــرات فــي االفتراضــات حــول هــذه
العوامــل علــى القيمــة العادلــة المدرجــة للموجــودات المصنفــة كمحتفــظ بهــا للبيــع.
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المطالبات القانونية والمطلوبات الطارئة

يتــم قيــاس االلتــزام الطــارئ المــدرج ضمــن دمــج األعمــال مبدئيـ ًـا بقيمتــه العادلــة .الحقـ ًـا ،يتــم قياســه بالمبلــغ الــذي ســوف
يتــم إدراجــه وفقـ ًـا لمتطلبــات المخصصــات الــواردة فــي معيــار المحاســبة الدولــي رقــم  37المخصصــات ،المطلوبــات الطارئــة
والموجــودات الطارئــة ،أو المبلــغ المــدرج مبدئيـ ًـا ناقصـ ًـا (كمــا هــو مناســب) اإلطفــاء المتراكــم المــدرج وفقـ ًـا لمتطلبــات إدراج
اإليــرادات ،أيهمــا أعلــى.

عنــد تقييــم النتائــج المحتملــة للمطالبــات القانونيــة والمطلوبــات الطارئــة ،تعتمــد المجموعــة علــى آراء المستشــار القانونــي.
تســتند آراء المستشــار القانونــي للمجموعــة إلــى تقديــره المهنــي وتأخــذ فــي االعتبــار المرحلــة الحاليــة مــن ســير اإلجــراءات
والخبــرة القانونيــة المتراكمــة فيمــا يتعلــق بمســائل مختلفــة .نظـ ً
ـرا ألن نتائــج المطالبــات قــد يتــم تحديدهــا فــي نهايــة المطــاف
مــن قبــل المحاكــم أو قــد يتــم تســويتها بتعبيــر آخــر ،فقــد تكــون مختلفــة عــن تلــك التقديــرات.

معدل الخصم المستخدم في القياس المبدئي اللتزام عقود اإليجار
تقــوم الشــركة ،كمســتأجر ،بقيــاس التــزام عقــد اإليجــار بالقيمــة الحاليــة لمدفوعــات اإليجــار غيــر المدفوعــة فــي تاريــخ البــدء .يتــم
خصــم مدفوعــات اإليجــار باســتخدام معــدل الفائــدة الضمنــي فــي عقــد اإليجــار ،إذا كان يمكــن تحديــد هــذا المعــدل بســهولة.
إذا تعــذر تحديــد هــذا المعــدل بســهولة ،تســتخدم الشــركة عنــد اإلدراج المبدئــي لعقــد اإليجــار معــدل االقتــراض اإلضافــي .إن
معــدل االقتــراض اإلضافــي هــو معــدل الفائــدة الــذي يتوجــب علــى الشــركة دفعــه القتــراض األمــوال الالزمــة للحصــول علــى
أصــل بقيمــة مماثلــة لموجــودات حــق االســتخدام فــي بيئــة اقتصاديــة مماثلــة بيئــة ،لمــدة مماثلــة ،مــع ضمــان مماثــل .حــددت
الشــركة معــدل االقتــراض اإلضافــي بنســبة  ٪4.5فيمــا يتعلــق بالتزامــات عقــود اإليجــار (إيضــاح .)2.3

 .3ملخص السياسات المحاسبية الهامة
دمج األعمال والشهرة
يتــم احتســاب دمــج األعمــال باســتخدام طريقــة االســتحواذ .يتــم احتســاب تكلفــة االســتحواذ كإجمالــي اعتبــارات الشــراء المحولــة
التــي يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة فــي تاريــخ االســتحواذ ومبلــغ أيــة حقــوق غيــر مســيطرة فــي الجهــة المســتحوذ عليهــا.
بالنســبة لــكل دمــج أعمــال ،تختــار المجموعــة قيــاس الحقــوق غيــر المســيطرة فــي الجهــة المســتحوذ عليهــا إمــا بالقيمــة العادلــة
أو بحصــة متناســبة مــن صافــي موجــودات الجهــة المســتحوذ عليهــا القابلــة للتحديــد .يتــم إدراج التكاليــف المتعلقــة باالســتحواذ
عنــد تكبدهــا ويتــم إدراجهــا ضمــن المصاريــف اإلداريــة.
عندمــا تقــوم المجموعــة باالســتحواذ علــى أعمــال ،تقــوم بتقييــم الموجــودات الماليــة والمطلوبــات المفترضــة لغــرض
التصنيــف والتعييــن المناســب ووفقـ ًـا للشــروط المتعاقــد عليهــا والظــروف االقتصاديــة والظــروف المتعلقــة بهــا كمــا فــي
تاريــخ االســتحواذ .يتضمــن هــذا فصــل المشــتقات الضمنيــة فــي العقــود المضيفــة مــن قبــل الجهــة المســتحوذ عليهــا.
يتــم إدراج أي اعتبــار طــارئ ســيتم تحويلــه مــن قبــل المســتحوذ بالقيمــة العادلــة عنــد تاريــخ االســتحواذ .يتــم قيــاس االعتبــار
الطــارئ المصنــف كأصــل أو التــزام والــذي هــو عبــارة عــن أداة ماليــة وضمــن نطــاق المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم
 9األدوات الماليــة ،بالقيمــة العادلــة مــع إدراج التغيــرات فــي القيمــة العادلــة فــي بيــان األربــاح والخســائر الموحــد.

استثمارات في شركة االئتالف
إن شــركة االئتــاف هــي نــوع مــن االتفاقيــات المشــتركة حيــث يكــون لألطــراف التــي لهــا ســيطرة مشــتركة علــى االتفاقيــة
إن الســيطرة المشــتركة هــي المشــاركة فــي الســيطرة علــى اتفاقيــة متفــق
حقــوق فــي صافــي موجــودات شــركة االئتــافّ .
عليهــا تعاقديـ ًـا ،وتوجــد فقــط عندمــا يتطلــب اتخــاذ القــرارات حــول األنشــطة ذات الصلــة موافقـ ًـة جماعيــة مــن قبــل األطــراف
التــي تتشــارك الســيطرة.
إن االعتبــارات التــي يتــم وضعهــا عنــد تحديــد النفــوذ الجوهــري أو الســيطرة المشــتركة مماثلــة لتلــك الالزمــة لتحديــد الســيطرة
ّ
علــى الشــركات التابعــة.
يتم احتساب استثمارات المجموعة في شركة االئتالف باستخدام طريقة حقوق الملكية.
ً
ً
مبدئيــا بالتكلفــة .يتــم تعديــل القيمــة الدفتريــة
وفقــا لطريقــة حقــوق الملكيــة ،يتــم إدراج االســتثمار فــي شــركة االئتــاف
لالســتثمار إلدراج التغيــرات فــي حصــة المجموعــة مــن صافــي موجــودات الشــركة الزميلــة أو شــركة االئتــاف منــذ تاريــخ
االســتحواذ .يتــم إدراج الشــهرة المتعلقــة بشــركة االئتــاف ضمــن القيمــة الدفتريــة لالســتثمار وال يتــم إطفاؤهــا وال اختبارهــا
لالنخفــاض فــي القيمــة بشــكل فــردي.
يعكــس بيــان األربــاح والخســائر الموحــد حصــة المجموعــة مــن نتائــج عمليــات شــركة االئتــاف .يتــم عــرض أي تغييــر فــي الدخــل
الشــامل اآلخــر لشــركة االئتــاف كجــزء مــن الدخــل الشــامل اآلخــر للمجموعــة .باإلضافــة إلــى ذلــك ،عندمــا يتــم إدراج أي تغيــر
مباشــرةً فــي حقــوق ملكيــة الشــركة الزميلــة أو شــركة االئتــاف ،تقــوم المجموعــة بــإدراج حصتهــا مــن أيــة تغيــرات ،عندمــا يكــون
ذلــك مناسـ ً
ـبا ،فــي بيــان التغييــرات فــي حقــوق المســاهمين الموحــد .يتــم اســتبعاد األربــاح والخســائر غيــر المحققــة الناتجــة عــن
المعامــات بيــن المجموعــة وشــركة االئتــاف إلــى مــدى حصــة المجموعــة فــي شــركة االئتــاف.
بعــد تطبيــق طريقــة حقــوق الملكيــة ،تحــدد المجموعــة فيمــا إذا كان مــن الضــروري إدراج خســائر انخفــاض فــي القيمــة علــى
اســتثماراتها فــي شــركة االئتــاف .فــي كل تاريــخ تقاريــر ماليــة ،تحــدد المجموعــة مــا إذا كان هنــاك دليــل موضوعــي يشــير إلــى
انخفــاض قيمــة اســتثمارها فــي شــركة االئتــاف .فــي حــال وجــود هــذا الدليــل ،تقــوم المجموعــة باحتســاب قيمــة االنخفــاض
فــي القيمــة كالفــرق بيــن القيمــة القابلــة لالســترداد لشــركة االئتــاف وقيمتهــا الدفتريــة ،ومــن ثــم تقــوم بــإدراج الخســارة كـــ
“حصــة مــن نتائــج شــركات االئتــاف” فــي بيــان األربــاح والخســائر الموحــد.

يتــم قيــاس الشــهرة مبدئيـ ًـا بالتكلفــة( ،وهــي الزيــادة فــي إجمالــي االعتبــار المحــول والقيمــة المدرجــة للحقــوق غيــر المســيطرة
وأيــة حصــص ســابقة محتفــظ بهــا علــى صافــي الموجــودات المســتحوذ عليهــا القابلــة للتحديــد وااللتزامــات المفترضــة) .فــي
حــال أن القيمــة العادلــة لصافــي الموجــودات المســتحوذ عليهــا تتجــاوز إجمالــي االعتبــار المحــول ،تقــوم المجموعــة بإعــادة
تقييــم فيمــا إذا قامــت بتحديــد كافــة الموجــودات المســتحوذ عليهــا وكافــة المطلوبــات المفترضــة بشــكل صحيــح وبمراجعــة
اإلجــراءات المســتخدمة لقيــاس المبالــغ التــي ســوف يتــم إدراجهــا عنــد تاريــخ االســتحواذ .فــي حــال أن إعــادة التقييــم ال تــزال
تــؤدي إلــى تجــاوز القيمــة العادلــة لصافــي الموجــودات المســتحوذ عليهــا إجمالــي االعتبــار المحــول ،يتــم عندهــا إدراج الربــح
فــي بيــان األربــاح والخســائر الموحــد.
ً
ناقصــا أيــة خســائر انخفــاض فــي القيمــة متراكمــة .وبهــدف اختبــار
بعــد اإلدراج المبدئــي ،يتــم قيــاس الشــهرة بالتكلفــة
االنخفــاض فــي القيمــة ،يتــم تخصيــص الشــهرة المســتحوذ عليهــا مــن دمــج األعمــال ،منــذ تاريــخ االســتحواذ ،علــى كل وحــدة
مــن وحــدات المجموعــة المولــدة للنقــد والتــي مــن المتوقــع أن تســتفيد مــن الدمــج ،بغــض النظــر عــن إذا مــا تــم تعييــن
موجــودات أو مطلوبــات الجهــة المســتحوذ عليهــا لهــذه الوحــدات.
حيــث تــم تخصيــص الشــهرة علــى وحــدة مولــدة للنقــد وتــم اســتبعاد جــزء مــن العمليــة ضمــن تلــك الوحــدة ،يتــم إدراج الشــهرة
المرتبطــة بالعمليــة المســتبعدة ضمــن القيمــة الدفتريــة للعمليــة عنــد تحديــد األربــاح أو الخســائر مــن االســتبعاد .يتــم قيــاس
ـاء علــى القيــم النســبية للعمليــة المســتبعدة والجــزء المتبقــي مــن الوحــدة المولــدة
الشــهرة المســتبعدة فــي هــذه الظــروف بنـ ً
للنقــد المحتفــظ بهــا.
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اإليرادات من العقود مع العمالء

عنصر التمويل الجوهري

يحــدد المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم  15نموذجـ ًـا مــن خمــس خطــوات يتــم تطبيقــه علــى اإليــرادات الناتجــة مــن
العقــود مــع العمــاء .يتــم إدراج اإليــرادات بمبلــغ يعكــس االعتبــار الــذي تتوقــع المجموعــة أن تســتحقه فــي مقابــل تحويــل
البضائــع أو الخدمــات إلــى عميــل .إن الخطــوات الخمــس هــي:

بشــكل عــام ،تســتلم المجموعــة ســلف قصيــرة األجــل مــن عمالئهــا .باســتخدام اإلجــراء العملــي الــوارد فــي المعيــار الدولــي
إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم  ،15ال تقــوم المجموعــة بتعديــل مبلــغ االعتبــار المتعهــد بــه لتأثيــرات عنصــر التمويــل الجوهــري إذا
كانــت تتوقــع ،فــي بدايــة العقــد ،أن الفتــرة بيــن تحويــل الســلعة أو الخدمــة المتعهــد بهــا إلــى العميــل ووقــت دفــع العميــل
للمبالــغ مقابــل هــذه الســلعة أو الخدمــة ســتكون ســنة واحــدة أو أقــل.

الخطوة رقم  1تحديد العقد /العقود مع العميل؛
الخطوة رقم  2تحديد التزامات األداء في العقد؛
الخطوة رقم  3تحديد سعر المعاملة؛
الخطوة رقم  4تخصيص سعر المعاملة اللتزامات األداء في العقد؛
الخطوة رقم  5إدراج اإليرادات عندما (أو حينما) تستوفي المجموعة التزام األداء.
تستوفي الشركة التزام األداء وتقوم بإدراج اإليرادات بمرور الوقت ،إذا تم استيفاء أحد المعايير التالية:
1 .أن ال ينشــأ عــن أداء المجموعــة أصــل ذو اســتخدام بديــل للمجموعــة ،ويكــون لــدى المجموعــة حــق قانونــي فــي دفعــات
األداء المنجــز حتــى تاريخــه.
2 .أن يؤدي أداء المجموعة إلى إنشاء أو تعزير أصل يسيطر عليه العميل أثناء إنشاء األصل أو تعزيزه.
3 .استالم واستهالك العميل للمنافع التي يوفرها أداء المجموعة في وقت متزامن ،عند قيام المجموعة بأدائها.
بالنســبة اللتزامــات األداء التــي لــم تســتوفي أحــد الشــروط المذكــورة أعــاه ،يتــم إدراج اإليــرادات فــي الوقــت الــذي يتــم فيــه
اســتيفاء التــزام األداء.
يتــم إدراج اإليــرادات مــن العقــود المبرمــة مــع العمــاء عنــد تحويــل الســيطرة علــى الســلع أو الخدمــات إلــى العميــل بمبلــغ
يعكــس االعتبــار الــذي تتوقــع المجموعــة الحصــول عليــه مقابــل تلــك الســلع أو الخدمــات .تقــوم المجموعــة بــإدراج اإليــرادات
عندمــا يكــون باإلمــكان قيــاس مبلــغ اإليــرادات بشــكل موثــوق؛ وعندمــا يكــون من المحتمــل أن المنافع االقتصادية المســتقبلية
ســوف تتدفــق إلــى الشــركة؛ وعندمــا يتــم اســتيفاء معاييــر محــددة لــكل نشــاط مــن أنشــطة المجموعــة ،كمــا هــو موضــح أعــاه.
تعتمــد المجموعــة فــي تقديــر عوائدهــا علــى النتائــج الســابقة ،مــع األخــذ فــي االعتبــار نــوع العميــل ونــوع المعاملــة وخصائــص
كل اتفاقيــة.

إيرادات العقود
تشــتمل إيــرادات العقــود علــى اإليــرادات مــن تنفيــذ العقــود المتعلقــة بأنشــطة الجــرف وأعمــال اســتصالح األراضــي المرتبطــة
بهــا .تتضمــن إيــرادات العقــد المبلــغ المبدئــي المتفــق عليــه فــي العقــد باإلضافــة إلــى أيــة اختالفــات فــي أعمــال العقــد،
ومدفوعــات الحوافــز ،إلــى المــدى الــذي يكــون فيــه مــن المحتمــل أن ينتــج عنهــا إيــرادات ،يمكــن قياســها بشــكل موثــوق وســيتم
اعتمادهــا مــن قبــل العمــاء .يتــم إدراج المطالبــات عندمــا تصــل المفاوضــات إلــى مرحلــة متقدمــة بحيــث يكــون مــن المحتمــل
أن يقبــل العميــل المطالبــة ويمكــن قيــاس المبلــغ بشــكل موثــوق .تتضمــن إيــرادات العقــود كذلــك إيــرادات مــن ضمــان منــح
مشــاريع مهمــة متعلقــة بأعمــال الجــرف واالســتصالح .يتــم إدراج هــذه المبالــغ عندمــا يتــم اســتيفاء كافــة التزامــات الخدمــة
الهامــة الناشــئة عــن الخدمــات ذات الصلــة.
إذا كان مــن الممكــن تقديــر نتائــج العقــد بشــكل موثــوق ،يتــم إدراج إيــرادات العقــد فــي بيــان األربــاح والخســائر الموحــد بمــا
ـاء علــى الطريقــة التــي تقيــس العمــل الفعلــي المنجــز علــى كل عقــد بشــكل موثــوق بــه،
يتناســب مــع مرحلــة إنجــاز العقــد .بنـ ً
يتــم تحديــد مرحلــة االنجــاز إمــا علــى أســاس المســوحات لألعمــال المنجــزة أو بنســبة تكاليــف العقــد المتكبــدة عــن العمــل المنجــز
حتــى تاريخــه مقارنـ ًـة بإجمالــي تكاليــف العقــد المقــدرة .يتــم تقييــم الخســائر علــى العقــود علــى أســاس العقــد الفــردي ويتــم
إدراج مخصــص للمبلــغ الكامــل أليــة خســائر متوقعــة ،بمــا فــي ذلــك الخســائر المتعلقــة بالعمــل المســتقبلي علــى العقــد ،فــي
الفتــرة التــي يتــم فيهــا التنبــؤ بالخســارة ألول مــرة.
فــي حالــة العقــود ،التــي يتــم فيهــا إدراج اإليــرادات علــى أســاس المســوحات لألعمــال المنجــزة ،يتــم قيــاس اإليــرادات بتطبيــق
المعــدالت التعاقديــة ،أو الحــد األدنــى للمعــدالت القابلــة لالســترداد المتوقعــة ،علــى الكميــات الفعليــة التــي تــم جرفهــا أو
ـاء علــى موافقــة العميــل النهائيــة إذا كانــت المعــدالت المعتمــدة
األعمــال ذات الصلــة المنجــزة .يتــم تعديــل اإليــرادات الحقـ ًـا بنـ ً
مختلفــة عــن تلــك المســتخدمة بالفعــل.

تكلفة الحصول على العقود وتكاليف الوفاء بها
طبقــت المجموعــة اإلجــراء العملــي لصــرف تكاليــف االســتحواذ علــى العقــود مباشــرةً عندمــا يكــون األصــل الــذي كان ســينتج
عــن رســملة هــذه التكاليــف قــد تــم إطفــاؤه خــال ســنة واحــدة أو أقــل .ال تتحمــل المجموعــة أيــة تكاليــف للحصــول علــى عقــد
وتكاليــف للوفــاء بعقــد مؤهــل للرســملة.
إيرادات التمويل
تشــمل إيــرادات التمويــل إيــرادات الفوائــد علــى الودائــع المصرفيــة .يتــم إدراج إيــرادات الفوائــد عنــد اســتحقاقها فــي بيــان
األربــاح والخســائر الموحــد.
تكاليف التمويل
تشــمل تكاليــف التمويــل مصاريــف الفوائــد علــى القــروض .يتــم إدراج تكاليــف القــروض غيــر العائــدة بشــكل مباشــر إلــى
االســتحواذ علــى أو إنشــاء أو إنتــاج أصــل مؤهــل فــي بيــان األربــاح والخســائر الموحــد باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعليــة.
يتــم إضافــة تكاليــف القــروض التــي تعــود بشــكل مباشــر إلــى االســتحواذ علــى أو إنشــاء أو إنتــاج الموجــودات المؤهلــة،
والتــي هــي عبــارة عــن موجــودات تســتغرق بالضــرورة فتــرة طويلــة مــن الزمــن لتجهيزهــا لالســتخدام المقصــود منهــا أو لبيعهــا،
حــد كبيــر لالســتخدام
إلــى تكلفــة تلــك الموجــودات ،إلــى أن يحيــن الوقــت الــذي تصبــح فيــه هــذه الموجــودات جاهــزة إلــى ٍ
المقصــود منهــا أو للبيــع.
إيرادات أخرى

بيع الخردة
يتــم إدراج الدخــل مــن بيــع الخــردة فــي الوقــت الــذي يســتلمها فيــه العمــاء ويتــم تحويــل المخاطــر والمنافــع إلــى العمــاء وفقـ ًـا
للشــروط واألحــكام المتفــق عليها.
إيرادات توزيعات األرباح
يتــم إدراج إيــرادات توزيعــات األربــاح فــي بيــان األربــاح والخســائر الموحــد فــي التاريــخ الــذي ينشــأ فيــه حــق المجموعــة فــي
اســتالم الدفعــة ،وهــو فــي حالــة األوراق الماليــة المتداولــة تاريــخ توزيــع األربــاح الســابق.
العمالت األجنبية
يتــم تحويــل المعامــات بالعمــات األجنبيــة إلــى الدرهــم اإلماراتــي بمعــدالت الصــرف فــي تاريــخ المعامــات .يتــم إعــادة
تحويــل الموجــودات والمطلوبــات النقديــة الســائدة بعمــات أجنبيــة فــي تاريــخ التقاريــر الماليــة إلــى الدرهــم اإلماراتــي بمعــدل
الصــرف فــي ذلــك التاريــخ.
إن الربــح أو الخســارة بالعملــة األجنبيــة علــى البنــود النقديــة هــو الفــرق بيــن التكلفــة المطفــأة بالدرهــم اإلماراتــي فــي بدايــة
الســنة ،المعــدل للفائــدة والمدفوعــات الفعليــة خــال الفتــرة والتكلفــة المطفــأة بالعملــة األجنبيــة المحولــة بمعــدل الصــرف
فــي نهايــة الســنة.

عندمــا يتعــذر تقديــر نتائــج العقــد بشــكل موثــوق ،يتــم إدراج اإليــرادات فقــط إلــى الحــد الــذي تكــون فيــه تكاليــف العقــد المتكبــدة
قابلــة لالســترداد؛ وينبغــي إدراج تكاليــف العقــد كمصــروف فــي الفتــرة التــي يتــم تكبدهــا فيهــا.
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يتــم إعــادة تحويــل الموجــودات والمطلوبــات غيــر النقديــة التــي يتــم قياســها مــن حيــث التكلفــة التاريخيــة بعملــة أجنبيــة
باســتخدام معــدل الصــرف فــي تاريــخ المعاملــة .تتــم إعــادة تحويــل الموجــودات والمطلوبــات غيــر النقديــة الســائدة بعمــات
أجنبيــة والتــي يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة إلــى الدرهــم اإلماراتــي بســعر الصــرف فــي تاريــخ تحديــد القيمــة العادلة .يتــم إدراج
فــروق العمــات األجنبيــة الناتجــة عــن التحويــل فــي بيــان األربــاح والخســائر الموحــد ،باســتثناء فــروق الصــرف الناشــئة عــن إعــادة
تحويــل أدوات حقــوق الملكيــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر وحمايــة التدفقــات النقديــة المؤهلــة إلــى الحــد
الــذي تكــون فيــه الحمايــة فعالــة ،والتــي يتــم إدراجهــا فــي الدخــل الشــامل اآلخــر .يتــم إدراج األربــاح والخســائر بالعملــة األجنبيــة
مــن الموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة علــى أســاس الصافــي.
ألغــراض عــرض هــذه البيانــات الماليــة الموحــدة ،يتــم تحويــل موجــودات ومطلوبــات العمليــات األجنبيــة للمجموعــة إلــى الدرهــم
اإلماراتــي باســتخدام معــدالت الصــرف الســائدة فــي نهايــة كل فتــرة تقاريــر ماليــة .يتــم تحويــل بنــود الدخــل والمصاريــف
بمتوســط معــدالت الصــرف للفتــرة ،مــا لــم تتقلــب معــدالت الصــرف بشــكل كبيــر خــال تلــك الفتــرة ،وفــي هــذه الحالــة يتــم
اســتخدام معــدالت الصــرف فــي تاريــخ المعامــات .يتــم إدراج فــروق الصــرف الناشــئة ،إن وجــدت ،فــي الدخــل الشــامل اآلخــر
ويتــم تجميعهــا فــي حقــوق الملكيــة كاحتياطيــات لتحويــل العمــات األجنبيــة.
الضرائب
تشــتمل (مصاريــف)  /منافــع ضريبــة الدخــل علــى الضريبــة الحاليــة والضريبــة المؤجلــة .يتــم إدراج الضريبــة الحاليــة والمؤجلــة
فــي األربــاح والخســائر باســتثناء الحــد الــذي يتعلــق بدمــج األعمــال والبنــود المدرجــة مباشــرةً ضمــن حقــوق الملكيــة فــي الدخــل
الشــامل اآلخــر.

الضريبة الحالية
إن الضريبــة الحاليــة هــي الضريبــة المتوقعــة المســتحقة علــى الدخــل أو الخســارة الخاضعــة للضريبــة للســنة ،وذلــك باســتخدام
معــدالت الضريبــة المطبقــة أو المطبقــة إلــى حــد كبيــر فــي تاريــخ التقاريــر الماليــة وأي تعديــل علــى الضريبــة المســتحقة فيمــا
يتعلــق بالســنوات الســابقة.
قــررت المجموعــة أن الفوائــد والغرامــات المتعلقــة بضرائــب الدخــل ال تفــي بتعريــف ضرائــب الدخــل ،وبالتالــي تــم احتســابها
بموجــب أحــكام معيــار المحاســبة الدولــي رقــم  ،37المطلوبــات الطارئــة والموجــودات الطارئــة.

الضريبة المؤجلة
يتــم إدراج الضريبــة المؤجلــة فيمــا يتعلــق بالفــروق المؤقتــة بيــن القيــم الدفتريــة للموجــودات والمطلوبــات ألغــراض إعــداد
التقاريــر الماليــة والمبالــغ المســتخدمة ألغــراض الضرائــب .ال يتــم إدراج الضريبــة المؤجلــة للفــروق المؤقتــة التاليــة :اإلدراج
المبدئــي للموجــودات أو المطلوبــات فــي معاملــة ال تمثــل دمــج أعمــال وال تؤثــر علــى المحاســبة أو األربــاح أو الخســائر
الخاضعــة للضريبــة ،والفــروق المتعلقــة باالســتثمارات فــي الشــركات التابعــة وشــركة االئتــاف إلــى المــدى الــذي يكــون فيــه
مــن المحتمــل أن ال تنعكــس فــي المســتقبل المنظــور.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،ال يتــم إدراج الضريبــة المؤجلــة للفــروق المؤقتــة الخاضعــة للضريبــة الناشــئة عــن اإلدراج المبدئــي
ـاء علــى
للشــهرة .يتــم قيــاس الضريبــة المؤجلــة بالمعــدالت الضريبيــة المتوقــع تطبيقهــا علــى الفــروق المؤقتــة عنــد عكســها ،بنـ ً
القوانيــن التــي تــم ســنها أو تــم ســنها إلــى حــد كبيــر فــي تاريــخ التقاريــر الماليــة .يتــم مقاصــة موجــودات ومطلوبــات الضريبــة
المؤجلــة إذا كان هنــاك حــق واجــب النفــاذ قانونـ ًـا لمقاصــة مطلوبــات وموجــودات الضريبــة الحاليــة ،وهي تتعلــق بضرائب الدخل
التــي تفرضهــا نفــس ســلطة الضرائــب علــى نفــس الشــركة الخاضعــة للضريبــة ،أو علــى شــركات الضريبــة المختلفــة ،ولكنهــا
تنــوي تســوية مطلوبــات وموجــودات الضريبــة الحاليــة علــى أســاس الصافــي أو ســوف يتــم تحقيــق موجــودات ومطلوبــات
الضريبــة فــي وقــت واحــد.
يتــم إدراج أصــل الضريبــة المؤجلــة لخســائر الضريبــة غيــر المســتخدمة ،وائتمانــات الضريبــة غيــر المســتخدمة ،والفروقــات
المؤقتــة القابلــة للخصــم ،إلــى المــدى الــذي يكــون فيــه مــن المحتمــل توفــر أربــاح مســتقبلية خاضعــة للضريبــة يمكــن مقابلهــا
اســتخدام الفــرق المؤقــت .تتــم مراجعــة موجــودات الضريبــة المؤجلــة فــي تاريــخ كل تقاريــر ماليــة ويتــم تخفيضهــا إلــى الحــد
الــذي لــم يعــد فيــه مــن المحتمــل تحقيــق المنفعــة الضريبيــة ذات الصلــة.

ضريبة القيمة المضافة ()VAT
يتم إدراج المصاريف والموجودات بعد خصم مبلغ ضريبة القيمة المضافة ،باستثناء:
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•عندمــا ال تكــون ضريبــة القيمــة المضافــة التــي يتــم تكبدهــا عنــد شــراء الموجــودات أو الخدمــات قابلــة لالســترداد مــن
الســلطة الضريبيــة ،فــي هــذه الحالــة ،يتــم إدراج ضريبــة القيمــة المضافــة كجــزء مــن تكلفــة االســتحواذ علــى األصــل أو
كجــزء مــن بنــد المصاريــف ،كمــا هــو مناســب.
•عندما يتم إدراج الذمم المدينة والدائنة بمبلغ ضريبة القيمة المضافة المدرج.
يتــم إدراج صافــي مبلــغ ضريبــة القيمــة المضافــة القابــل لالســترداد مــن الســلطة الضريبيــة أو المســتحق الدفــع إليهــا كجــزء مــن
الذمــم المدينــة أو الدائنــة فــي بيــان المركــز المالــي الموحــد.
الممتلكات واآلالت والمعدات
اإلدراج والقياس
يتــم إدراج بنــود الممتلــكات واآلالت والمعــدات بالتكلفــة ناقصـ ًـا االســتهالك المتراكــم وخســائر االنخفــاض فــي القيمــة ،إن
وجــدت.
تتضمــن التكلفــة النفقــات التــي تعــود بشــكل مباشــر إلــى االســتحواذ علــى الموجــودات .تتضمــن تكلفــة الموجــودات التــي
يتــم إنشــاؤها ذاتيـ ًـا تكلفــة المــواد والعمالــة المباشــرة وأيــة تكاليــف أخــرى تعــود مباشــرةً إلــى إيصــال األصــل إلــى حالــة صالحــة
لالســتخدام المقصــود منــه ،وتكاليــف تفكيــك وإزالــة البنــود واســتعادة الموقــع الــذي تقــع عليــه وتكاليــف االقتراض المرســملة.
قــد تتضمــن التكلفــة كذلــك تحويــل أيــة أربــاح أو خســائر علــى أنشــطة حمايــة التدفقــات النقديــة المؤهلــة للعمــات األجنبيــة
لشــراء الممتلــكات واآلالت والمعــدات ،مــن الدخــل الشــامل اآلخــر .تتــم رســملة البرامــج التــي تــم شــراؤها والتــي تعــد جـ ً
ـزءا ال
يتجــزأ مــن وظائــف المعــدات ذات الصلــة كجــزء مــن تلــك المعــدات.
عندمــا يكــون ألجــزاء مــن بنــود الممتلــكات واآلالت والمعــدات أعمــار إنتاجيــة مختلفــة ،فيتــم احتســابها كبنــود منفصلــة (مكونــات
رئيســية) للممتلــكات واآلالت والمعدات.

التكاليف الالحقة
يتــم إدراج تكلفــة اســتبدال جــزء مــن بنــد الممتلــكات واآلالت والمعــدات ضمــن القيمــة الدفتريــة للبنــد إذا كان مــن المحتمــل أن
تتدفــق المنافــع االقتصاديــة المســتقبلية المتضمنــة فــي ذلــك الجــزء إلــى المجموعــة ويمكــن قيــاس تكلفتهــا بشــكل موثــوق.
يتــم رســملة تكاليــف إصــاح الســفن وتكاليــف اإلرســاء الجــاف كعنصــر منفصــل عــن الجرافــات عنــد تكبدهــا .يتــم إدراج تكاليــف
الخدمــات اليوميــة للممتلــكات واآلالت والمعــدات فــي بيــان األربــاح والخســائر الموحــد عنــد تكبدهــا
االستهالك
يتــم إدراج االســتهالك فــي بيــان األربــاح والخســائر الموحــد علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدى األعمــار اإلنتاجيــة المقــدرة
لــكل جــزء مــن بنــد الممتلــكات واآلالت والمعــدات .يتــم اســتهالك تكاليــف إصــاح الســفن واإلرســاء الجــاف علــى مــدى الفتــرة
الممتــدة حتــى اإلرســاء الجــاف التالــي ،والــذي يبلــغ عــادة أربــع ســنوات .إن األعمــار اإلنتاجيــة المقــدرة للبنــود األخــرى للممتلــكات
واآلالت والمعــدات للســنوات الحاليــة وســنوات المقارنــة هــي كمــا يلــي:
سنوات
25
25 - 5
10- 1
15 - 2
5-3

المباني والمرافق األساسية
الجرافات
سفن الدعم ،والتعزيز وخطوط األنابيب
اآلالت والماكينات والسيارات
المعدات واألثاث المكتبي

تتــم مراجعــة طــرق االســتهالك واألعمــار اإلنتاجيــة والقيــم المتبقيــة فــي نهايــة كل ســنة ماليــة ،مــع احتســاب تأثيــر أيــة تغييــرات
فــي التقديــرات علــى أســاس مســتقبلي.
يتــم اســتهالك بنــود الممتلــكات واآلالت والمعــدات مــن التاريــخ الــذي يتــم تثبيتهــا فيــه وتصبــح جاهــزة لالســتخدام ،أو فيمــا
يتعلــق بالموجــودات التــي يتــم إنشــاؤها داخليـ ًـا ،مــن التاريــخ الــذي يكتمــل فيــه األصــل ويصبــح فيــه جاهـ ً
ـزا لالســتخدام.

أعمال رأسمالية قيد التنفيذ
تقــوم المجموعــة برســملة كافــة التكاليــف المتعلقــة بإنشــاء الموجــودات الثابتــة الملموســة كأعمــال رأســمالية قيــد التنفيــذ،
وحتــى تاريــخ االنتهــاء مــن األصــل .يتــم تحويــل هــذه التكاليــف مــن األعمــال الرأســمالية قيــد التنفيــذ إلــى فئــة الموجــودات
المناســبة عنــد االنتهــاء ،ويتــم اســتهالكها علــى مــدى عمرهــا االقتصــادي اإلنتاجــي المقـ ّـدر مــن تاريــخ االنتهــاء.
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االستبعاد
يتــم شــطب بنــد مــن بنــود الممتلــكات واآلالت والمعــدات عنــد االســتبعاد أو عندمــا ال يتوقــع أن تنشــأ منافــع اقتصاديــة
مســتقبلية مــن االســتخدام المســتمر لألصــل .يتــم تحديــد أي ربــح أو خســارة ناتجــة عــن اســتبعاد أو تقاعــد بنــد الممتلــكات
واآلالت والمعــدات كالفــرق بيــن متحصــات البيــع والقيمــة الدفتريــة لألصــل ويتــم إدراجهــا ضمــن األربــاح والخســائر .يتــم
المؤمــن مــن الممتلــكات واآلالت والمعــدات ضمــن “اإليــرادات
إدراج متحصــات مطالبــات التأميــن ،إن وجــدت ،مقابــل البنــد
ّ
األخــرى” فــي األربــاح والخســائر.

يتــم اختبــار الشــهرة لالنخفــاض فــي القيمــة سـ ً
ـنويا وعندمــا تشــير الظــروف إلــى احتماليــة انخفــاض القيمــة الدفتريــة .يتــم
تحديــد االنخفــاض فــي القيمــة للشــهرة مــن خــال تقييــم القيمــة القابلــة لالســترداد لــكل وحــدة مــن الوحــدات المولــد للنقــد
(أو مجموعــة مــن الوحــدات المولــدة للنقــد) التــي تتعلــق بهــا الشــهرة .عندمــا يكــون المبلــغ القابــل لالســترداد للوحــدة المولــدة
للنقــد أقــل مــن قيمتهــا الدفتريــة ،يتــم إدراج خســارة االنخفــاض فــي القيمــة .ال يمكــن عكــس خســائر االنخفــاض فــي القيمــة
المتعلقــة بالشــهرة فــي فتــرات مســتقبلية.

الموجودات غير الملموسة
إن تكلفة الموجودات
يتــم قيــاس الموجــودات غيــر الملموســة المســتحوذ عليهــا بشــكل منفصــل بالتكلفة عند اإلدراج المبدئــيّ .
غيــر الملموســة المســتحوذ عليهــا عنــد دمــج األعمــال هــي قيمتهــا العادلــة فــي تاريــخ االســتحواذ .بعــد اإلدراج المبدئــي ،يتــم
إدراج الموجــودات غيــر الملموســة بالتكلفــة ناقصـ ًـا اإلطفــاء المتراكــم وأيــة خســائر انخفــاض فــي القيمــة متراكمــة.

الموجودات المصنفة كمحتفظ بها للبيع
يتــم تصنيــف الموجــودات غيــر المتداولــة ومجموعــات االســتبعاد كمحتفــظ بهــا للبيــع إذا كان ســيتم اســترداد قيمتهــا الدفتريــة
بشــكل أساســي مــن خــال معاملــة بيــع وليــس مــن خــال االســتخدام المســتمر .يتــم اســتيفاء هــذا الشــرط فقــط عندمــا يكــون
حــد كبيــر وتكــون الموجــودات غيــر المتداولــة (أو مجموعــة االســتبعاد) متاحــة للبيــع الفــوري فــي حالتهــا
محتمــا إلــى ٍ
البيــع
ً
ـا لــإدراج كعمليــة بيــع مكتملــة خــال ســنة واحــدة مــن تاريــخ
ـ
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ـ
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ـ
يتوق
ـذي
ـ
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ـع،
ـ
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اإلدارة
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ـ
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ـب
ـ
يج
ـة.
ـ
الحالي
ً
التصنيــف.

يتــم إدراج اإلطفــاء ضمــن األربــاح والخســائر علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدى األعمــار اإلنتاجيــة المقــدرة للموجــودات
غيــر الملموســة ،منــذ تاريــخ إتاحتهــا لالســتخدام .تشــمل الموجــودات غيــر الملموســة القيمــة العادلــة لحقــوق عقــود اإليجــار
التشــغيلية .يبلــغ العمــر اإلنتاجــي المقــدر لهــذه الموجــودات  24ســنة.

إن تمديــد الفتــرة المطلوبــة إلتمــام عمليــة البيــع ال يحــول دون تصنيــف األصــل كمحتفــظ بــه للبيــع إذا كان التأخيــر ناجمـ ًـا عــن
كاف علــى أن الشــركة ال زالــت ملتزمــة بخطتهــا لبيــع األصــل.
ٍ
أحــداث أو ظــروف خارجــة عــن ســيطرة الشــركة وكان هنــاك دليــل

تتــم مراجعــة طــرق اإلطفــاء واألعمــار اإلنتاجيــة والقيــم المتبقيــة فــي نهايــة كل ســنة ماليــة ،مــع احتســاب تأثيــر أيــة تغيــرات فــي
التقديــرات على أســاس مســتقبلي.

يتــم قيــاس الموجــودات غيــر المتداولــة (ومجموعــات االســتبعاد) المصنفــة كمحتفــظ بهــا للبيــع بالقيمــة الدفتريــة الســابقة أو
ناقصــا تكاليــف البيــع ،أيهمــا أقــل.
القيمــة العادلــة
ً

يتــم شــطب أصــل غيــر ملمــوس عنــد االســتبعاد أو عندمــا ال يتوقــع أن تنشــأ منافــع اقتصاديــة مســتقبلية مــن اســتخدامه أو
اســتبعاده .يتــم إدراج األربــاح أو الخســائر الناتجــة عــن اســتبعاد األصــل غيــر الملمــوس ،والتــي يتــم قياســها كالفــرق بيــن صافــي
متحصــات االســتبعاد والقيمــة الدفتريــة لألصــل ،ضمــن األربــاح والخســائر عنــد اســتبعاد األصــل.

المخزون

انخفاض قيمة الموجودات غير المالية
تقــوم المجموعــة بإجــراء تقييــم فــي تاريــخ كل تقاريــر ماليــة لتحديــد فيمــا إذا كانــت هنــاك أيــة مؤشــرات علــى انخفــاض قيمــة
أصــل .فــي حــال وجــود هــذا المؤشــر ،أو عندمــا يكــون هنــاك حاجــة إلجــراء اختبــار ســنوي لالنخفــاض فــي قيمــة الموجــودات،
إن قيمــة الموجــودات القابلــة لالســترداد هــي القيمــة العادلــة
تقــوم المجموعــة بتقديــر قيمــة الموجــودات القابلــة لالســتردادّ .
لألصــل أو للوحــدة المولــدة للنقــد ،ناقصـ ًـا تكاليــف االســتبعاد وقيمتهــا قيــد االســتخدام ،أيهمــا أعلــى .يتــم تحديــد القيمــة
القابلــة لالســترداد لــكل أصــل علــى حــدة ،إال فــي حالــة عــدم توليــد األصــل لتدفقــات نقديــة مســتقلة بدرجــة كبيــرة عــن تلــك
المولــدة مــن قبــل موجــودات أخــرى أو مجموعــة مــن الموجــودات األخــرى .عندمــا تتجــاوز القيمــة الدفتريــة لألصــل أو الوحــدة
المولــدة للنقــد قيمتهــا القابلــة لالســترداد ،يعتبــر األصــل منخفــض القيمــة ،ويتــم تخفيضــه إلــى قيمتــه القابلــة لالســترداد.
عنــد تقييــم القيمــة قيــد االســتخدام ،يتــم خصــم التدفقــات النقديــة المســتقبلية المتوقعــة إلــى قيمتهــا الحاليــة باســتخدام
معــدل خصــم مــا قبــل الضريبــة الــذي يعكــس تقييمــات الســوق الحاليــة للقيمــة الوقتيــة للمــال والمخاطــر المتعلقــة باألصــل.
عنــد تحديــد القيمــة العادلــة ناقصـ ًـا تكاليــف البيــع ،تؤخــذ فــي االعتبــار معامــات الســوق الحديثــة .إذا لــم يتــم تحديــد مثــل هــذه
المعامــات ،يتــم اســتخدام نمــوذج تقييــم مناســب .تعتمــد المجموعــة عنــد احتســابها لالنخفــاض فــي القيمــة علــى موازنــات
مفصلــة وعمليــات حســابية متوقعــة ،والتــي يتــم إعدادهــا بشــكل منفصــل لــكل وحــدة مــن الوحــدات المولــدة للنقــد للمجموعــة
التــي يتــم تخصيــص موجــودات فرديــة لهــا.
يتــم إجــراء تقييــم للموجــودات باســتثناء الشــهرة فــي تاريــخ كل تقاريــر ماليــة لتحديــد فيمــا إذا كان هنــاك مؤشــر علــى أن خســائر
االنخفــاض فــي القيمــة المدرجــة سـ ً
ـابقا لــم تعــد موجــودة ،أو انخفضــت .فــي حــال وجــود مثــل هــذا المؤشــر ،تقــوم المجموعــة
بتقديــر المبلــغ القابــل لالســترداد المتعلــق بالموجــودات أو الوحــدات المولــدة للنقــد .يتــم عكــس خســارة االنخفــاض فــي
القيمــة المدرجــة سـ ً
ـابقا فقــط عنــد حــدوث تغيــر فــي االفتراضــات المســتخدمة لتحديــد القيمــة القابلــة لالســترداد منــذ آخــر إدراج
لخســائر االنخفــاض فــي القيمــة .إن العكــس محــدود بحيــث ال تتجــاوز القيمــة الدفتريــة لألصــل قيمتــه القابلــة لالســترداد أو
القيمــة الدفتريــة التــي كان مــن الممكــن تحديدهــا ،صافــي االســتهالك ،فيمــا لــو لــم يتــم إدراج خســارة انخفــاض فــي القيمــة
لألصــل فــي الســنوات الســابقة .يتــم إدراج العكــس فــي بيــان األربــاح والخســائر الموحــد إال إذا تــم إدراج األصــل بمبلــغ معــاد
تقييمــه ،وفــي هــذه الحالــة ،يتــم معاملــة العكــس كزيــادة ناتجــة عــن إعــادة التقييــم.

يتكــون المخــزون مــن المســتودعات وقطــع الغيــار القابلــة لالســتهالك ويتــم قياســه بالتكلفــة أو صافــي القيمــة القابلــة
للتحقيــق ،أيهمــا أقــل .تعتمــد تكاليــف المخــزون علــى طريقــة المتوســط المرجــح ،وتشــمل النفقــات المتكبــدة لالســتحواذ علــى
المخــزون والتكاليــف األخــرى المتكبــدة إليصالــه إلــى موقعــه وحالتــه الحاليــة.
ً
ناقصا مصاريف البيع.
إن صافي القيمة القابلة للتحقيق هو سعر البيع المقدر ضمن سياق األعمال االعتيادية،
بناء على االستخدام المتوقع حسب تقييم اإلدارة.
يتم تكوين مخصص للمخزون بطيء الحركة والمتقادم ً
عقود اإليجار
عنــد بــدء العقــد ،تقــوم المجموعــة بتقييــم مــا إذا كان العقــد عبــارة عــن أو يحتــوي علــى عقــد إيجــار .إن العقــد هــو أو يحتــوي
علــى عقــد إيجــار ،إذا كان العقــد ينقــل الحــق فــي الســيطرة علــى اســتخدام أصــل محــدد لفتــرة مــن الزمــن مقابــل مبلــغ اعتبــار.
بالنســبة للعقــد الــذي يعتبــر ،أو يحتــوي علــى عقــد إيجــار ،تقــوم المجموعــة باحتســاب كل مكــون إيجــاري ضمــن العقــد كعقــد
إيجــار بشــكل منفصــل عــن المكونــات غيــر اإليجاريــة فــي العقــد.
تحدد المجموعة مدة عقد اإليجار على أنها الفترة غير القابلة لإللغاء لعقد اإليجار ،مع كل من:
1 .الفترات التي يغطيها خيار تمديد عقد اإليجار إذا كان المستأجر على يقين معقول من ممارسة هذا الخيار؛ و
2 .الفترات التي يغطيها خيار إنهاء عقد اإليجار إذا كان المستأجر على يقين معقول من عدم ممارسة هذا الخيار.
عنــد تقديــر مــا إذا كان المســتأجر علــى يقيــن معقــول مــن ممارســة خيــار تمديــد عقــد اإليجــار ،أو عــدم ممارســة خيــار إنهــاء عقــد
اإليجــار ،تأخــذ المجموعــة فــي االعتبــار كافــة الحقائــق والظــروف ذات الصلــة التــي تخلــق حافـ ً
ـزا اقتصاديـ ًـا للمســتأجر لممارســة
خيــار تمديــد عقــد اإليجــار ،أو عــدم ممارســة خيــار إنهــاء عقــد اإليجــار .تقــوم المجموعــة بتعديــل مــدة عقــد اإليجــار إذا كان هنــاك
تغييــر فــي الفتــرة غيــر القابلــة لإللغــاء لعقــد اإليجــار.

المجموعة كمؤجر
يتــم تصنيــف عقــود اإليجــار التــي ال تقــوم المجموعــة بموجبهــا إلــى حـ ٍـد كبيــر بتحويــل كافــة مخاطــر ومنافــع ملكيــة األصــل
كعقــود إيجــار تشــغيلية .يتــم إضافــة التكاليــف األوليــة المباشــرة المتكبــدة فــي التفــاوض علــى عقــد إيجــار تشــغيلي إلــى
القيمــة الدفتريــة لألصــل المؤجــر ويتــم إدراجهــا علــى مــدى فتــرة عقــد اإليجــار بنفــس األســاس كدخــل إيجــار .يتــم إدراج اإليجــارات
الطارئــة كإيــرادات فــي الفتــرة التــي يتــم فيهــا تحصيلهــا.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة |  31ديسمبر 2019
المجموعة كمستأجر
بالنســبة للعقــد الــذي يحتــوي علــى مكــون إيجــاري وعلــى واحــد أو أكثــر مــن المكونــات اإليجاريــة أو غيــر اإليجاريــة ،تخصــص
المجموعــة مبلــغ االعتبــار فــي العقــد لــكل مكــون إيجــاري علــى أســاس الســعر النســبي المســتقل للمكــون اإليجــاري ومجمــوع
الســعر المســتقل للمكونــات غيــر اإليجاريــة.
يتــم تحديــد الســعر النســبي المســتقل للمكونــات اإليجاريــة وغيــر اإليجاريــة علــى أســاس الســعر الــذي ســيفرضه المؤجــر،
أو مــورد مشــابه ،علــى الشــركة مقابــل هــذا المكــون ،أو مكــون مماثــل ،بشــكل منفصــل .إذا كان الســعر المســتقل القابــل
ً
متاحــا بســهولة ،تقــوم المجموعــة بتقديــر الســعر المســتقل ،والزيــادة مــن اســتخدام المعلومــات القابلــة
للمالحظــة غيــر
للمالحظــة.
مــن أجــل تحديــد مــدة عقــد اإليجــار ،تقــوم الشــركة بإعــادة تقييــم مــا إذا كان مــن المؤكــد بشــكل معقــول ممارســة خيــار التمديــد،
أو عــدم ممارســة خيــار اإلنهــاء ،عنــد وقــوع أي حــدث هــام أو تغييــر جوهــري فــي الظــروف التــي:
1 .تقع تحت سيطرة المجموعة؛ و
2 .تؤثــر علــى مــا إذا كانــت المجموعــة علــى يقيــن معقــول مــن ممارســة خيــار لــم يتــم إدراجــه مسـ ً
ـبقا أثنــاء تحديــد مــدة عقــد
اإليجــار ،أو عــدم ممارســة خيــار مــدرج مسـ ً
ـبقا أثنــاء تحديــد مــدة عقــد اإليجــار.
فــي تاريــخ البــدء ،تقــوم المجموعــة بــإدراج أصــل حــق االســتخدام المصنــف ضمــن الممتلــكات واآلالت والمعــدات والتــزام عقــد
اإليجــار المصنــف بشــكل منفصــل فــي بيــان المركــز المالــي الموحــد.

موجودات حق االستخدام
تقــوم المجموعــة بــإدراج موجــودات حــق االســتخدام فــي تاريــخ بــدء عقــد اإليجــار (أي ،التاريــخ الــذي يصبــح فيــه األصــل الضمنــي
متاحـ ًـا لالســتخدام) .يتــم قيــاس موجــودات حــق االســتخدام بالتكلفــة ،ناقصـ ًـا أيــة خســائر اســتهالك وانخفــاض فــي القيمــة
متراكمــة ،ويتــم تعديلهــا أليــة عمليــة إعــادة قيــاس لمطلوبــات عقــود اإليجــار .تتضمــن تكلفــة موجــودات حــق االســتخدام مبلــغ
مطلوبــات عقــود اإليجــار المــدرج ،والتكاليــف المباشــرة المبدئيــة المتكبــدة ،ومدفوعــات اإليجــار التــي تمــت فــي أو قبــل تاريــخ
بــدء العقــد ،ناقصـ ًـا أيــة حوافــز إيجــار مســتلمة .مــا لــم تكــن المجموعــة إلــى حـ ٍـد كبيــر علــى يقيــن مــن الحصــول علــى ملكيــة
األصــل المؤجــر فــي نهايــة مــدة عقــد اإليجــار ،يتــم اســتهالك موجــودات حــق االســتخدام المدرجــة علــى أســاس القســط الثابــت
علــى مــدى العمــر اإلنتاجــي المقــدر لهــا وفتــرة اإليجــار ،أيهمــا أقصــر .ونتيجــة لذلــك ،تــم اســتهالك حــق االســتخدام المــدرج كمــا
فــي  31ديســمبر  2019علــى مــدى فتــرة تقــدر بـــ  16ســنة والتــي تمثــل مــدة اإليجــار المتبقيــة .تخضــع موجــودات حق االســتخدام
لالنخفــاض فــي القيمــة.
مطلوبات عقود اإليجار
فــي تاريــخ بــدء عقــد اإليجــار ،تقــوم المجموعــة بــإدراج مطلوبــات عقــود اإليجــار المقاســة بالقيمــة الحاليــة لمدفوعــات اإليجــار
التــي يتوجــب دفعهــا علــى مــدى فتــرة عقــد اإليجــار .تتضمــن مدفوعــات اإليجــار المدفوعــات الثابتــة (بمــا فــي ذلــك المدفوعــات
الثابتــة جوهريـ ًـا) ناقصـ ًـا أيــة حوافــز إيجــار مدينــة ومدفوعــات اإليجــار المتغيــرة التــي تعتمــد علــى مؤشــر أو معــدل ،والمبالــغ
المتوقــع دفعهــا بموجــب ضمانــات القيمــة المتبقيــة .تتضمــن مدفوعــات اإليجــار كذلــك ســعر ممارســة خيــار الشــراء والــذي مــن
المؤكــد أن تمارســه المجموعــة ومدفوعــات غرامــات إنهــاء عقــد اإليجــار ،إذا كانــت مــدة عقــد اإليجــار تُ ظهــر أن المجموعــة تمــارس
خيــار اإلنهــاء .يتــم إدراج مدفوعــات اإليجــار المتغيــرة التــي ال تعتمــد علــى مؤشــر أو معــدل كمصاريــف فــي الفتــرة التــي يقــع
فيهــا الحــدث أو الظــرف الــذي يــؤدي إلــى الدفــع.
عنــد احتســاب القيمــة الحاليــة لمدفوعــات اإليجــار ،تســتخدم المجموعــة معــدل االقتــراض اإلضافــي فــي تاريــخ بــدء اإليجــار
إذا كان معــدل الفائــدة الضمنــي فــي عقــد اإليجــار غيــر قابــل للتحديــد بســهولة .بعــد تاريــخ بــدء عقــد اإليجــار ،يتــم زيــادة مبلــغ
مطلوبــات عقــود اإليجــار لتعكــس تراكــم الفائــدة ويتــم تخفيــض مدفوعــات اإليجــار المقدمــة .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،يتــم إعــادة
قيــاس القيمــة الدفتريــة لمطلوبــات عقــود اإليجــار إذا كان هنــاك تعديــل أو تغييــر فــي مــدة اإليجــار أو تغييــر فــي مدفوعــات
اإليجــار الثابتــة جوهريـ ًـا أو تغييــر فــي التقييــم لشــراء األصــل الضمنــي.

عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار ذات الموجودات منخفضة القيمة
تطبــق المجموعــة اإلعفــاء مــن إدراج عقــود اإليجــار قصيــرة األجــل علــى عقــود إيجارهــا قصيــرة األجــل المتعلقــة بالممتلــكات
والمعــدات (أي عقــود اإليجــار التــي لهــا مــدة إيجــار تبلــغ  12شــهر أو أقــل مــن تاريــخ بــدء العقــد وال تحتــوي علــى خيــار شــراء) .كمــا
تقــوم كذلــك بتطبيــق اإلعفــاء مــن إدراج عقــود اإليجــار ذات الموجــودات منخفضــة القيمــة علــى عقــود إيجــار المعــدات المكتبيــة
التــي تعتبــر منخفضــة القيمــة .يتــم إدراج مدفوعــات اإليجــار علــى عقــود اإليجــار قصيــرة األجــل وعقــود اإليجــار ذات الموجــودات
منخفضــة القيمــة كمصاريــف علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدى فتــرة اإليجــار.
المبالغ المدرجة في بيان المركز المالي واألرباح أو الخسائر الموحد
يبيــن الجــدول أدنــاه القيــم الدفتريــة لموجــودات حــق االســتخدام ومطلوبــات عقــود اإليجــار الخاصــة بالمجموعــة وتحركاتهــا خــال
الفترة:
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حق االستخدام (أرض)
ألف درهم

مطلوبات عقود اإليجار
ألف درهم

كما في  1يناير 2019
مصاريف االستهالك
مصاريف الفائدة
الدفعات

23,978
)(1,446
-

10,029
447
)(876

كما في  31ديسمبر 2019

22,532

9,600

قامــت المجموعــة بــإدراج مصاريــف إيجــار مــن عقــود اإليجــار قصيــرة األجــل بقيمــة  14.168ألــف درهــم للســنة المنتهيــة فــي 31
ديســمبر .2019
تم تحليل مطلوبات عقود اإليجار في بيان المركز المالي الموحد كما يلي:
 31ديسمبر 2019
ألف درهم
876

المطلوبات المتداولة (إيضاح )19
المطلوبات غير المتداولة

8,724

اإلجمالي

9,600

تم إدراج الجزء المتداول من مطلوبات عقود اإليجار ضمن الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى.
األدوات المالية
ً
طرفا في األحكام التعاقدية لألدوات.
يتم إدراج الموجودات والمطلوبات المالية عندما تصبح شركة في المجموعة
الموجودات المالية

اإلدراج المبدئي والقياس
ً
يتــم تصنيــف الموجــودات الماليــة ،عنــد اإلدراج المبدئــي ،كمقاســة الحقــا بالتكلفــة المطفــأة ،أو بالقيمــة العادلــة مــن خــال
الدخــل الشــامل اآلخــر أو بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح والخســائر.
يعتمــد تصنيــف الموجــودات الماليــة عنــد اإلدراج المبدئــي علــى خصائــص التدفقــات النقديــة التعاقديــة لألصــل المالــي
ونمــوذج أعمــال المجموعــة إلدارة هــذه الموجــودات .تقــوم المجموعــة مبدئيـ ًـا بقيــاس أصــل مالــي بقيمتــه العادلــة زائـ ً
ـدا تكاليــف
المعاملــة ،فــي حالــة الموجــودات الماليــة غيــر المدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح والخســائر.
لكــي يتــم تصنيــف أصــل مالــي وقياســه بالتكلفــة المطفــأة أو بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر ،يجــب أن ّ
يولــد
تدفقــات نقديــة والتــي تكــون عبــارة عــن “مجــرد دفعــات للمبلــغ األساســي والفائــدة” علــى المبلــغ األساســي القائــمُ .يشــار
إلــى هــذا التقييــم باســم اختبــار دفعــات المبلــغ األساســي والفائــدة ويتــم إجــراؤه علــى مســتوى األداة .يشــير نمــوذج أعمــال
المجموعــة إلدارة الموجــودات الماليــة إلــى كيفيــة إدارة موجوداتهــا الماليــة مــن أجــل توليــد التدفقــات النقديــة .يحــدد نمــوذج
العمــل مــا إذا كانــت التدفقــات النقديــة ســتنتج عــن تحصيــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة أو بيــع الموجــودات الماليــة أو كليهما.

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

1الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة (أدوات الدين والنقد وما يعادله والذمم التجارية المدينة)
2الموجــودات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر مــع إعــادة تدويــر األربــاح والخســائر المتراكمــة (أدوات
الدين)
3الموجــودات الماليــة المصنفــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر دون إعــادة تدويــر األربــاح والخســائر
المتراكمــة عنــد االســتبعاد (أدوات حقــوق الملكيــة)
4الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر
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لدى المجموعة الموجودات المالية التالية:

تقــوم المجموعــة علــى الــدوام بــإدراج خســارة االئتمــان المتوقعــة علــى مــدى العمــر المتوقــع لــأداة للذمــم التجاريــة المدينــة،
وذلــك باســتخدام النهــج المبســط .يتــم تقديــر خســائر االئتمــان المتوقعــة علــى هــذه الموجــودات الماليــة باســتخدام مصفوفــة
ـاء علــى تجربــة المجموعــة الســابقة فــي خســارة االئتمــان المعدلــة وفقـ ًـا لعوامــل خاصــة بالمدينيــن والظــروف
المخصصــات بنـ ً
االقتصاديــة العامــة وتقييــم كل مــن التوجــه الحالــي والمتوقــع للظــروف فــي تاريــخ التقاريــر الماليــة ،بمــا فــي ذلــك القيمــة
الزمنيــة للمــال ،كمــا هــو مناســب.

النقد وما يعادله
يتــم تصنيــف النقــد ومــا يعادلــه والــذي يتضمــن النقــد فــي الصنــدوق ،والنقــد لــدى البنــوك ،والســحب علــى المكشــوف مــن
البنــوك والودائــع المحتفــظ بهــا عنــد الطلــب لــدى البنــوك والتــي لهــا اســتحقاقات أصليــة لثالثــة أشــهر أو أقــل ،كموجــودات
ماليــة بالتكلفــة المطفــأة.
الموجــودات الماليــة بالتكلفــة المطفــأة (الذمــم التجاريــة المدينــة والنقــد واألرصــدة البنكيــة والمبالــغ المســتحقة مــن أطــراف
ذات عالقــة)
تقوم المجموعة بقياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة ،إذا تم استيفاء المعيارين التاليين:
ً
محتفظــا بــه ضمــن نمــوذج أعمــال يهــدف إلــى االحتفــاظ بالموجــودات الماليــة لغــرض تحصيــل
1 .إذا كان األصــل المالــي
التدفقــات النقديــة التعاقديــة؛ و
2 .إذا كان ينشــأ عــن البنــود التعاقديــة لألصــل المالــي فــي تواريــخ محــددة تدفقــات نقديــة والتــي تعتبــر مجــرد دفعــات
للمبالــغ األساســية والفائــدة علــى المبلــغ األساســي القائــم.
يتــم الحقـ ًـا قيــاس الموجــودات الماليــة بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعليــة وتخضــع لالنخفــاض فــي القيمــة.
يتــم إدراج األربــاح والخســائر فــي ضمــن األربــاح والخســائر عنــد اســتبعاد األصــل أو تعديلــه أو انخفــاض قيمتــه.
يتضمــن النقــد ومــا يعادلــه النقــد فــي الصنــدوق والودائــع المحتفــظ بهــا لــدى البنــوك ذات اســتحقاقات أصليــة لثالثــة أشــهر
أو أقــل ،صافــي أرصــدة الســحب علــى المكشــوف مــن البنــوك.

الموجودات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (أدوات حقوق الملكية)
عنــد اإلدراج المبدئــي ،يمكــن أن تختــار المجموعــة تصنيــف اســتثماراتها فــي حقــوق الملكيــة بشــكل غيــر قابــل لإللغــاء كأدوات
حقــوق ملكيــة مصنفــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر عندمــا تســتوفي تعريــف حقــوق الملكيــة بموجــب
معيــار المحاســبة الدولــي رقــم  32األدوات الماليــة :العــرض وعندمــا تكــون غيــر محتفــظ بهــا للمتاجــرة .يتــم تحديــد التصنيــف
علــى أســاس كل أداة علــى حــدة.
ال يتــم إعــادة تدويــر األربــاح والخســائر الناتجــة عــن هــذه الموجــودات الماليــة إلــى األربــاح والخســائر علــى اإلطــاق .يتــم إدراج
توزيعــات األربــاح كإيــرادات أخــرى فــي بيــان األربــاح والخســائر الموحــد عندمــا ينشــأ الحــق فــي إجــراء الدفعــات ،إال عندمــا تســتفيد
المجموعــة مــن هــذه المتحصــات كاســترداد لجــزء مــن تكلفــة األصــل المالــي ،وفــي هــذه الحالــة ،تكــون هــذه األربــاح مدرجــة
ضمــن الدخــل الشــامل اآلخــر .ال تخضــع أدوات حقــوق الملكيــة المصنفــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر
لتقييــم االنخفــاض فــي القيمــة.

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر
تتضمــن الموجــودات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح والخســائر الموجــودات الماليــة المحتفــظ بهــا للمتاجــرة ،أو
الموجــودات الماليــة المصنفــة عنــد اإلدراج المبدئــي بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح والخســائر ،أو الموجــودات الماليــة التــي
ســيتم إلزاميـ ًـا قياســها بالقيمــة العادلــة .يتــم تصنيــف الموجــودات الماليــة كمحتفــظ بهــا للمتاجــرة إذا تــم االســتحواذ عليهــا
لغــرض البيــع أو إعــادة الشــراء فــي المــدى القريــب.
يتــم إدراج الموجــودات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح والخســائر فــي بيــان المركــز المالــي الموحــد بالقيمــة العادلــة
مــع إدراج صافــي التغيــرات فــي القيمــة العادلــة فــي بيــان األربــاح والخســائر الموحــد.
تتضمــن هــذه الفئــة االســتثمارات فــي األســهم المتداولــة التــي لــم تختــار المجموعــة بشــكل غيــر قابــل لإللغــاء تصنيفهــا
بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر .يتــم كذلــك إدراج توزيعــات األربــاح علــى االســتثمارات فــي األســهم المدرجــة
كإيــرادات أخــرى فــي بيــان األربــاح والخســائر الموحــد عندمــا ينشــأ الحــق فــي إجــراء الدفعــات.

انخفاض قيمة الموجودات المالية
تقــوم المجموعــة بــإدراج مخصصــات خســارة لخســائر االئتمــان المتوقعــة علــى الموجــودات الماليــة المقاســة بالتكلفــة المطفــأة
وذمــم عقــود اإليجــار المدينــة والذمــم التجاريــة المدينــة باإلضافــة إلــى التزامــات القــروض وعقــود الضمــان المالــي .ال يتــم
إدراج خســائر انخفــاض فــي القيمــة لالســتثمارات فــي أدوات حقــوق الملكيــة .يتــم تحديــث مبلــغ خســائر االئتمــان المتوقعــة
فــي نهايــة كل فتــرة تقاريــر ماليــة لتعكــس التغيــرات فــي مخاطــر االئتمــان منــذ اإلدراج المبدئــي لــأداة الماليــة المعنيــة.
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بالنســبة لكافــة األدوات الماليــة األخــرى ،تقــوم المجموعــة بــإدراج خســارة االئتمــان المتوقعــة علــى مــدى العمــر المتوقــع لــأداة
عندمــا يكــون هنــاك ارتفــاع جوهــري فــي مخاطــر االئتمــان منــذ اإلدراج المبدئــي .إذا ،مــن ناحيــة أخــرى ،لــم ترتفــع مخاطــر االئتمــان
علــى األداة الماليــة بشــكل جوهــري منــذ اإلدراج المبدئــي ،تقــوم المجموعــة بقيــاس مخصــص الخســارة لتلــك األداة الماليــة
بمبلــغ يســاوي خســارة االئتمــان لمــدة  12شــهر .يعتمــد تقييــم مــا إذا كان يجــب إدراج خســارة االئتمــان المتوقعــة علــى مــدى
ـدال مــن إثبــات
العمــر المتوقــع لــأداة علــى االرتفاعــات الجوهريــة فــي احتماليــة أو مخاطــر حــدوث تعثــر منــذ اإلدراج المبدئــي بـ ً
أن األصــل المالــي قــد انخفضــت قيمتــه االئتمانيــة فــي نهايــة فتــرة التقاريــر الماليــة أو مــا إذا وقــع حــدث تعثــر فعلــي.

 )1االرتفاع الجوهري في مخاطر االئتمان
عنــد تقييــم مــا إذا كانــت مخاطــر االئتمــان علــى أداة ماليــة قــد ارتفعــت بشــكل جوهــري منــذ اإلدراج المبدئــي ،تقــوم المجموعــة
بمقارنــة مخاطــر التعثــر عــن الســداد التــي تحــدث علــى األداة الماليــة كمــا فــي نهايــة فتــرة التقاريــر الماليــة مــع مخاطــر حــدوث
التعثــر علــى األداة الماليــة كمــا فــي تاريــخ اإلدراج المبدئــي .عنــد إجــراء هــذا التقييــم ،تأخــذ المجموعــة فــي االعتبــار المعلومــات
الكميــة والنوعيــة المعقولــة والقابلــة للدعــم ،بمــا فــي ذلــك الخبــرة التاريخيــة والمعلومــات المســتقبلية المتاحــة دون تكلفــة أو
جهــد يذكــر .بغــض النظــر عــن نتيجــة التقييــم أعــاه ،تفتــرض المجموعــة أن مخاطــر االئتمــان علــى األصــل المالــي قــد ارتفعــت
بشــكل جوهــري منــذ اإلدراج المبدئــي عندمــا تتجــاوز المدفوعــات التعاقديــة  30يومـ ًـا ،مــا لــم يكــن لــدى المجموعــة معلومــات
معقولــة وقابلــة للدعــم تثبــت خــاف ذلــك.
علــى الرغــم ممــا تقــدم ،تفتــرض المجموعــة أن مخاطــر االئتمــان علــى األداة الماليــة لــم ترتفــع جوهريـ ًـا منــذ اإلدراج المبدئــي
إذا تــم تحديــد أن األداة الماليــة ذات مخاطــر ائتمــان منخفضــة فــي تاريــخ التقاريــر الماليــة .يتــم تحديــد أن األداة الماليــة ذات
مخاطــر ائتمانيــة منخفضــة إذا كان ( )1لــدى األداة الماليــة مخاطــر منخفضــة للتعثــر فــي الســداد( ،ب) لــدى المقتــرض قــدرة قويــة
علــى الوفــاء بالتزاماتــه المتعلقــة بالتدفقــات النقديــة التعاقديــة فــي المــدى القريــب؛ و ( )3قــد تــؤدي التغيــرات الســلبية فــي
الظــروف االقتصاديــة وظــروف األعمــال علــى المــدى الطويــل ،ولكنهــا لــن تســاهم بالضــرورة ،بالتقليــل مــن قــدرة المقتــرض
علــى الوفــاء بالتزاماتــه المتعلقــة بالتدفقــات النقديــة التعاقديــة .تعتبــر المجموعــة أنــه لــدى الموجــودات الماليــة مخاطــر ائتمــان
وفقــا للتعريــف المتعــارف عليــه عالميـ ًـا.
ً
منخفضــة عندمــا يكــون لديهــا تصنيــف ائتمانــي داخلــي أو خارجــي بـــ “درجــة اســتثمار”
تراقــب المجموعــة بانتظــام مــدى فاعليــة المعاييــر المســتخدمة لتحديــد مــا إذا كان هنــاك ارتفــاع جوهــري فــي مخاطــر االئتمــان
وتقــوم بمراجعتــه كمــا هــو مناســب للتأكــد مــن أن المعاييــر قــادرة علــى تحديــد االرتفــاع الجوهــري فــي مخاطــر االئتمــان قبــل
ً
ـتحقا
أن يصبــح المبلــغ مسـ

 )2تعريف التعثر عن السداد
تعتبــر المجموعــة مــا يلــي بمثابــة حــدث تعثــر ألغــراض إدارة مخاطــر االئتمــان الداخليــة حيــث تشــير التجربــة التاريخيــة إلــى أن
الذمــم المدينــة التــي تســتوفي أي مــن المعاييــر التاليــة مشــكوك فــي تحصيلهــا إلــى حـ ٍـد كبيــر ،مــا لــم يكــن لــدى المجموعــة
معلومــات معقولــة وقابلــة للدعــم إلثبــات أن هنــاك معيــار للتعثــر أكثــر مالءمــة:
•عندما يكون هناك انتهاك للعهود المالية من قبل الطرف المقابل؛ أو
•تشــير المعلومــات التــي تــم تطويرهــا داخليـ ًـا أو التــي تــم الحصــول عليهــا مــن مصــادر خارجيــة إلــى أنــه مــن غيــر المرجــح أن
يقــوم المديــن بالدفــع إلــى دائنيــه ،بمــا فــي ذلــك المجموعــة ،بالكامــل.

 )3الموجودات المالية المنخفضة القيمة االئتمانية
يعتبــر األصــل المالــي منخفــض القيمــة االئتمانيــة عنــد وقــوع حــدث أو أكثــر ذو تأثيــر ضــار علــى التدفقــات النقديــة المســتقبلية
المقــدرة لألصــل المالــي .تتضمــن األدلــة علــى االنخفــاض فــي القيمــة االئتمانيــة البيانــات الملحوظــة حــول األحــداث التاليــة:
•صعوبة مالية كبيرة بالنسبة للمقترض أو المصدر؛
•خرق للعقد مثل تعثر أو تأخر في السداد؛
•أن يمنــح مقــرض (مقرضــون) المقتــرض ،ألســباب اقتصاديــة أو تعاقديــة تتعلــق بالصعوبــة الماليــة التــي يواجههــا
تنــازال (تنــازالت) للمقتــرض (للمقترضيــن) لــم يكــن ليمنحــه المقــرض (المقرضــون) فــي ظــروف أخــرى؛
المقتــرض،
ً
•أصبح من المحتمل أن يدخل المقترض في حالة إفالس أو إعادة تنظيم مالي أخرى؛ أو
•اختفاء السوق النشط لألصل المالي نتيجة للصعوبات المالية.
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 )4قياس وإدراج خسائر االئتمان المتوقعة

عقود الضمان المالي

إن قيــاس خســائر االئتمــان المتوقعــة هــو محصلــة الحتماليــة التعثــر عــن الســداد ،والخســارة الناتجــة عــن التعثــر (أي حجــم
الخســارة فــي حالــة وجــود تعثــر) والتعــرض عنــد التعثــر .يعتمــد تقييــم احتماليــة التعثــر عــن الســداد والخســارة الناتجــة عــن التعثــر
علــى بيانــات تاريخيــة تــم ضبطهــا بواســطة معلومــات مســتقبلية كمــا هــو موضــح أعــاه .بالنســبة للتعــرض عنــد التعثــر بالنســبة
للموجــودات الماليــة ،يتــم تمثيــل ذلــك بالقيمــة الدفتريــة اإلجماليــة للموجــودات فــي تاريــخ التقاريــر الماليــة.

إن عقــود الضمــان المالــي التــي تصدرهــا المجموعــة هــي تلــك العقــود التــي تتطلــب ســداد مدفوعــات لتعويــض حامــل العقــد
عــن الخســارة التــي تكبدهــا بســبب فشــل مديــن معيــن فــي الســداد عنــد اســتحقاقه وفقـ ًـا لشــروط أداة الديــن .يتــم إدراج عقــود
الضمــان المالــي مبدئيـ ًـا كمطلوبــات بالقيمــة العادلــة ،ويتــم تعديلهــا لتكاليــف المعامــات العائــدة بشــكل مباشــر إلــى إصــدار
الضمــان .فــي وقــت الحــق ،يتــم قيــاس االلتــزام بأعلــى تقديــر للمصاريــف المطلوبــة لتســوية االلتــزام الحالــي فــي تاريــخ
التقاريــر الماليــة والمبلــغ المــدرج ناقصـ ًـا اإلطفــاء المتراكــم.

عندمــا يتــم قيــاس خســارة االئتمــان المتوقعــة علــى مــدى العمــر المتوقــع لــأداة علــى أســاس جماعــي لتلبيــة الحــاالت التــي قــد
ال تتوفــر فيهــا أدلــة علــى حــدوث ارتفاعــات جوهريــة فــي مخاطــر االئتمــان علــى مســتوى األداة الفرديــة ،يتــم تجميــع األدوات
الماليــة علــى أســاس مــا يلــي:
•طبيعــة األدوات الماليــة (أي يتــم تقييــم كل مــن الذمــم التجاريــة المدينــة والذمــم المدينــة األخــرى ،وذمــم عقــود اإليجــار
التمويليــة المدينــة والمبالــغ المســتحقة مــن العمــاء كمجموعــة منفصلــة)؛
•حاالت التأخر عن السداد؛
•طبيعة وحجم وصناعة المدينين؛ و
•التصنيفات االئتمانية الخارجية عند توفرها.
تتــم مراجعــة المجموعــات بشــكل منتظــم مــن قبــل اإلدارة لضمــان أن تســتمر مكونــات كل مجموعــة فــي مشــاركة خصائــص
مخاطــر االئتمــان المماثلــة.
تقــوم المجموعــة بــإدراج ربــح أو خســارة االنخفــاض فــي القيمــة فــي بيــان األربــاح والخســائر الموحــد لكافــة األدوات الماليــة مــع
التعديــل المقابــل لقيمهــا الدفتريــة مــن خــال حســاب مخصــص الخســارة.

االستبعاد
تســتبعد المجموعــة األصــل المالــي فقــط عندمــا تنتهــي الحقــوق التعاقديــة للتدفقــات النقديــة مــن األصــل؛ أو عندمــا تقــوم
بتحويــل األصــل المالــي وكافــة مخاطــر ومنافــع ملكيــة األصــل إلــى شــركة أخــرى .إذا لــم تقــم المجموعــة بتحويــل أو االحتفــاظ
بكافــة مخاطــر ومنافــع الملكيــة واســتمرت فــي الســيطرة علــى األصــل المحــول ،تقــوم المجموعــة بــإدراج حصتهــا المحتفــظ بهــا
فــي األصــل وااللتــزام المرتبــط بــه للمبالــغ التــي قــد تضطــر لدفعهــا .إذا احتفظــت المجموعــة بكافــة مخاطــر ومنافــع ملكيــة
األصــل المالــي المحــول ،فــإن المجموعــة تواصــل إدراج األصــل المالــي.
المطلوبات المالية
يتــم تصنيــف الذمــم التجاريــة الدائنــة والذمــم الدائنــة األخــرى كـــ “مطلوبــات ماليــة” ويتــم قياســها مبدئيـ ًـا بالقيمــة العادلــة،
بعــد خصــم تكاليــف المعاملــة ،ويتــم قياســها الحقـ ًـا بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعليــة ،مــع إدراج مصاريــف
الفائــدة علــى أســاس العائــد الفعلــي ،إال فيمــا يتعلــق بالمطلوبــات قصيــرة األجــل عندمــا يكــون إدراج الفائــدة غيــر جوهريـ ًـا.
إن طريقــة الفائــدة الفعليــة هــي طريقــة الحتســاب التكلفــة المطفــأة اللتــزام مالــي وتخصيــص مصاريــف الفائــدة علــى مــدى
ً
فعليــا بخصــم المدفوعــات النقديــة المســتقبلية
الفتــرة ذات الصلــة .إن معــدل الفائــدة الفعلــي هــو المعــدل الــذي يقــوم
المقــدرة خــال العمــر المتوقــع لاللتــزام المالــي ،أو كمــا هــو مناســب ،فتــرة أقصــر.

استبعاد المطلوبات المالية
تقــوم المجموعــة باســتبعاد المطلوبــات الماليــة عندمــا ،وفقــط عندمــا ،يتــم اســتيفاء التزامــات المجموعــة أو إلغاؤهــا أو انتهــاء
صالحيتها.
مقاصة األدوات المالية
يتــم مقاصــة الموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة ويتــم إدراج صافــي المبلــغ فــي بيــان المركــز المالــي الموحــد إذا كان
هنــاك حاليـ ًـا حــق قانونــي واجــب النفــاذ لمقاصــة المبالــغ المدرجــة وكانــت هنــاك نيــة للتســوية علــى أســاس الصافــي ،وتحقيــق
ـت واحــد.
الموجــودات وتســوية المطلوبــات فــي وقـ ٍ

مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
تقــدم المجموعــة مكافــآت نهايــة الخدمــة لموظفيهــا .يعتمــد اســتحقاق هــذه المكافــآت علــى الراتــب النهائــي للموظفيــن
وطــول مــدة الخدمــة ،ويخضــع إلكمــال الحــد األدنــى مــن فتــرة الخدمــة .يتــم اســتحقاق التكاليــف المتوقعــة لهــذه المكافــآت
علــى مــدى فتــرة التوظيــف.
يتــم تقديــم مســاهمات التقاعــد الشــهرية فيمــا يتعلــق بالموظفيــن مــن مواطنــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،الذيــن
يشــملهم القانــون رقــم  2لعــام  .2000يتــم إدارة صنــدوق المعاشــات التقاعديــة مــن قبــل حكومــة أبوظبــي ،دائــرة الماليــة،
ويمثلهــا صنــدوق معاشــات ومكافــآت التقاعــد فــي أبوظبــي.
توزيعات األرباح
يتــم إدراج توزيعــات األربــاح كالتــزام فــي الفتــرة التــي يتــم فيهــا اعتمــاد توزيعــات األربــاح مــن قبــل مســاهمي الشــركة ويتــم
إدراجهــا كتوزيعــات ضمــن حقــوق الملكيــة.
المخصصات
يتــم إدراج المخصصــات إذا كان علــى المجموعــة ،نتيجــة ألحــداث ســابقة ،التــزام قانونــي أو اســتنتاجي حالــي يمكــن تقديــره
بشــكل موثــوق ،ومــن المحتمــل أن تكــون هنــاك حاجــة لتدفــق المنافــع االقتصاديــة لتســوية االلتــزام .عندمــا يكــون تأثيــر القيمــة
الزمنيــة للمــال جوهريـ ًـا ،يتــم تحديــد المخصصــات عــن طريــق خصــم التدفقــات النقديــة المســتقبلية المتوقعــة بمعــدل مــا قبــل
الضريبــة والــذي يعكــس تقييمــات الســوق الحاليــة للقيمــة الزمنيــة للمــال والمخاطــر المحــددة لاللتــزام .يتــم إدراج عكــس الخصــم
كتكلفــة تمويــل.
ـا ،يتــم عكــس المخصــص
تتــم مراجعــة المخصصــات وتعديلهــا فــي كل تاريــخ تقاريــر ماليــة ،وإذا لــم يعــد التدفــق الخارجــي محتمـ ً
إلــى الدخل.

العقود المثقلة بااللتزامات
يتــم إدراج االلتزامــات الحاليــة الناشــئة بموجــب العقــود المثقلــة بااللتزامــات ويتــم قياســها كمخصصــات .يعتبــر العقــد المثقــل
بااللتزامــات موجـ ً
ـودا عندمــا يكــون لــدى المجموعــة عقــد تتجــاوز بموجبــه التكاليــف التــي ال يمكــن تجنبهــا الســتيفاء االلتزامــات
بموجــب العقــد المنافــع االقتصاديــة المتوقــع اســتالمها بموجبــه.
المطلوبات الطارئة
مــا لــم تكــن إمكانيــة حــدوث أيــة تدفقــات خارجيــة عنــد التســوية بعيــدة ،تقــوم المجموعــة باإلفصــاح عــن كل فئــة مــن فئــات
ً
ممكنــا،
المطلوبــات الطارئــة فــي نهايــة فتــرة التقاريــر الماليــة ووصــف موجــز لطبيعــة االلتــزام الطــارئ .عندمــا يكــون ذلــك
تفصــح المجموعــة عــن تقديرهــا للتأثيــر المالــي؛ إشــارةً إلــى الشــكوك المتعلقــة بحجــم أو توقيــت أي تدفــق خارجــي؛ وإمكانيــة
أيــة تعويــض.
يتــم تقييــم المطلوبــات الطارئــة باســتمرار لتحديــد مــا إذا أصبــح التدفــق الخارجــي للمــوارد الــذي يجســد منافــع اقتصاديــة أمـ ً
ـرا
ـا .إذا أصبــح مــن المحتمــل أن تكــون هنــاك حاجــة إلــى تدفــق منافــع اقتصاديــة مســتقبلية لبنــد ســبق التعامــل معــه
محتمـ ً
كالتــزام طــارئ ،يتــم إدراج مخصــص فــي البيانــات الماليــة الموحــدة فــي الفتــرة التــي يحــدث فيهــا التغييــر فــي االحتماليــة
(باســتثناء فــي الحــاالت نــادرة الحــدوث للغايــة التــي ال يمكــن إجــراء تقديــر موثــوق بــه لهــا).
معلومات القطاع
تتوافــق معلومــات القطاعــات التشــغيلية للمجموعــة مــع المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم  8القطاعــات التشــغيلية.
يتطلــب المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم  8تحديــد القطاعــات التشــغيلية علــى أســاس التقاريــر الداخليــة التــي
يتــم مراجعتهــا بانتظــام مــن قبــل متخــذ القــرار التشــغيلي الرئيســي فــي المجموعــة ويتــم اســتخدامها لتخصيــص المــوارد
للقطاعــات وتقييــم أدائهــا.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة |  31ديسمبر 2019
التصنيف المتداول مقابل التصنيف غير المتداول
بنــاء علــى التصنيــف المتــداول /غيــر
تقــوم المجموعــة بعــرض موجوداتهــا ومطلوباتهــا فــي بيــان المركــز المالــي الموحــد
ً
المتــداول .يتــم تصنيــف األصــل كمتــداول عنــد:
•توقع تحقيقه أو النية في بيعه أو استخدامه ضمن نطاق الدورة التشغيلية االعتيادية،
•الهدف الرئيسي من االحتفاظ به هو المتاجرة،
ً
شهرا بعد تاريخ التقارير المالية ،أو
•توقع تحقيقه خالل فترة اثني عشر
ً
•النقــد أو مــا يعادلــه باســتثناء النقــد المقيــد مــن التبــادل أو المســتخدم لتســوية االلتــزام لفتــرة اثنــي عشــر شــهرا علــى
األقــل بعــد فتــرة التقاريــر الماليــة.
يتم تصنيف كافة الموجودات األخرى كموجودات غير متداولة.
يتم تصنيف االلتزام كمتداول عند:
•توقع تسويته ضمن نطاق الدورة التشغيلية االعتيادية
•االحتفاظ به بهدف رئيسي وهو المتاجرة
ً
شهرا بعد فترة التقارير المالية ،أو
•وجوب تسويته خالل فترة اثني عشر
ً
•عدم وجود حق غير مشروط لتأجيل تسوية االلتزام لفترة اثني عشر شهرا على األقل بعد فترة التقارير المالية.
تقوم المجموعة بتصنيف كافة المطلوبات األخرى كمطلوبات غير متداولة.
قياس القيمة العادلة
إن القيمــة العادلــة هــي الســعر الــذي قــد يتــم اســتالمه لبيــع أصــل أو دفعــه لتحويــل التــزام فــي معاملــة منتظمــة بيــن
مســاهمي الســوق فــي تاريــخ القيــاس .يعتمــد قيــاس القيمــة العادلــة علــى افتــراض أن معاملــة بيــع األصــل أو تحويــل
االلتــزام تتــم إمــا:
•في السوق الرئيسي لألصل أو االلتزام؛ أو
•في ظل غياب السوق الرئيسي ،في أكثر األسواق ذات منفعة لألصل أو االلتزام.
يجــب أن تكــون المجموعــة قــادرة علــى الوصــول إلــى الســوق الرئيســي أو أكثــر األســواق منفعــة .يتــم قيــاس القيمــة العادلــة
لألصــل أو االلتــزام باســتخدام االفتراضــات التــي قــد يقــوم مســاهمي الســوق باســتخدامها عنــد تســعير األصــل أو االلتــزام،
بافتــراض تصــرف مســاهمي الســوق فيمــا يصــب فــي أفضــل مصالحهــم االقتصاديــة.
يتــم تصنيــف كافــة الموجــودات والمطلوبــات التــي تــم قيــاس أو االفصــاح عــن قيمتهــا العادلــة فــي البيانــات الماليــة الموحــدة
ـاء علــى أدنــى مســتويات المدخــات التــي تعتبــر
ضمــن تراتيبيــة القيمــة العادلــة ،والتــي تــم تقديــم وصــف عنهــا كمــا يلــي ،بنـ ً
جوهريــة لقيــاس القيمــة العادلــة ككل:
•المستوى  - 1األسعار السوقية (غير المعدلة) المتداولة في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة
•المســتوى  - 2طــرق تقييــم أخــرى تكــون فيهــا أدنــى مســتويات المدخــات المؤثــرة بشــكل جوهــري علــى قيــاس القيــم
العادلــة ملحوظــة ،ســواء بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر
•المســتوى  - 3طــرق تقييــم تكــون فيهــا أدنــى مســتويات المدخــات المؤثــرة بشــكل جوهــري علــى قيــاس القيــم العادلــة
غيــر ملحوظــة.
بالنســبة للموجــودات والمطلوبــات المدرجــة فــي البيانــات الماليــة الموحــدة بالقيمــة العادلــة ،علــى أســاس متكــرر ،تحــدد
ـاء
المجموعــة مــا إذا كانــت هنــاك تحويــات قــد حدثــت بيــن المســتويات ضمــن التراتيبيــة مــن خــال إعــادة تقييــم التصنيــف (بنـ ً
علــى أدنــى مســتويات المدخــات الهامــة لقيــاس القيمــة العادلــة ككل) فــي نهايــة كل فتــرة تقاريــر ماليــة.
لغــرض اإلفصــاح عــن القيمــة العادلــة ،قامــت المجموعــة بتحديــد فئــات الموجــودات والمطلوبــات علــى أســاس طبيعــة
وخصائــص ومخاطــر األصــل أو االلتــزام ومســتوى تراتيبيــة القيمــة العادلــة كمــا هــو موضــح أعــاه.
تــم تقديــم ملخــص حــول اإلفصاحــات المتعلقــة بالقيمــة العادلــة لــأدوات الماليــة والموجــودات غيــر الماليــة التــي يتــم قياســها
بالقيمــة العادلــة أو التــي تــم اإلفصــاح عــن قيمتهــا العادلــة ،ضمــن اإليضــاح رقــم .29
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 .4الممتلكات واآلالت والمعدات
المباني
والمرافق
األساسية
درهم

64

الجرافات
درهم

المعدات واألثاث
المكتبي
درهم

اإلجمالي
درهم

2019
التكلفة:
في  1يناير 2018
تأثير تغيير السياسة المحاسبية – المعيار
الدولي إلعداد
التقارير المالية رقم ( 16إيضاح )2.3

180,322

1,399,920

1,224,622

359,616

70,114

26,143

3,260,737

23,978

-

-

-

-

-

23,978

إضافات

2,974

31,114

97,025

32,766

5,313

329,248

498,440

تحويالت

)(113

)(5,655

26,144

9,880

5,035

)(35,291

-

استبعادات

)(656

)(34,739

)(23,275

)(16,220

)(5,010

)(63

)(79,963

المعاد تصنيفها (إيضاح )5
الموجودات ُ

-

36,495

57,602

-

-

-

94,097

فروقات تحويل العمالت األجنبية

2

-

-

-

132

689

823

في  31ديسمبر 2019

206,507

1,427,135

1,382,118

386,042

75,584

320,726

3,798,112

 1يناير 2019

98,217

950,619

798,788

304,765

55,764

-

2,208,153

المحمل للسنة

االستهالك المتراكم:
8,471

61,262

64,422

26,072

4,742

-

164,969

تحويل

)(333

)(4,632

)(10

2,103

2,872

-

-

استبعادات

)(645

)(17,198

)(23,275

)(12,498

)(4,907

-

)(58,523

المعاد تصنيفها (إيضاح )5
الموجودات ُ

-

15,534

23,488

-

-

-

39,022

فروقات تحويل العمالت األجنبية

119

-

22

-

16

-

157

في  31ديسمبر 2019

105,829

1,005,585

863,435

320,442

58,487

-

2,353,778

صافي القيمة الدفترية:
في  31ديسمبر 2019

100,678

518,683

421,550

17,097

65,600

1,444,334

320,726

تتعلق األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ بالجرافات والمعدات ذات الصلة قيد اإلنشاء كما في  31ديسمبر  2019و.2018
المباني
والمرافق
األساسية
درهم

الجرافات
درهم

سفن الدعم،
والتعزيز
وخطوط
األنابيب
درهم

اآلالت
والماكينات
والسيارات
درهم

المعدات واألثاث
المكتبي
درهم

األعمال
الرأسمالية قيد
التنفيذ
درهم

اإلجمالي
درهم

2018
التكلفة:
في  1يناير 2018

182,945

1,066,557

1,249,278

489,691

65,168

222,276

3,275,915

إضافات

321

14,949

27,157

9,758

7,649

62,778

122,612

تحويالت

-

255,774

-

3,137

-

)(258,911

-

استبعادات

)(2,903

)(828

)(51,813

)(142,963

)(2,718

-

)(201,225

-

63,468

-

-

-

-

63,468

المعاد تصنيفها (إيضاح )5
الموجودات ُ
فروقات تحويل العمالت األجنبية

)(41

-

-

)(7

15

-

)(33

في  31ديسمبر 2018

180,322

1,399,920

1,224,622

359,616

70,114

26,143

3,260,737

:االستهالك المتراكم
 1يناير 2018

90,863

المحمل للسنة

9,185

60,239

استبعادات

)(1,825

)(760

المعاد تصنيفها (إيضاح )5
الموجودات ُ

-

35,153

413,118

855,987

794,157
52,501

26,126

)(47,590

)(134,759

-

2,206,288

52,163

-

5,993
)(2,402

-

)(187,336

-

-

-

35,153

154,044

فروقات تحويل العمالت األجنبية

)(6

-

)(280

280

10

-

4

في  31ديسمبر 2018

98,217

950,619

798,788

304,765

55,764

-

2,208,153

صافي القيمة الدفترية:
في  31ديسمبر 2018
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سفن الدعم،
والتعزيز
وخطوط
األنابيب
درهم

اآلالت
والماكينات
والسيارات
درهم

األعمال
الرأسمالية قيد
التنفيذ
درهم

82,105

449,301

425,834

54,851

14,350

26,143

1,052,584
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 .5الموجودات المصنفة كمحتفظ بها للبيع

ً
ســابقا كعقــود
قامــت المجموعــة بــإدراج موجــودات حــق االســتخدام ومطلوبــات عقــود اإليجــار لعقــود اإليجــار المصنفــة
إيجــار تشــغيلية ،باســتثناء عقــود اإليجــار قصيــرة األجــل وعقــود إيجــار الموجــودات منخفضــة القيمــة .تــم إدراج موجــودات حــق
ـاء علــى مبلــغ يعــادل مطلوبــات عقــود اإليجــار ،المعـ ّـدل أليــة موجــودات غيــر ملموســة ذات صلــة فيمــا يتعلــق
االســتخدام بنـ ً
بعقــود اإليجــار المواتيــة بقيمــة  13,529ألــف درهــم (يرجــى الرجــوع إلــى اإليضــاح رقــم ( 2.3أ)).

2019
ألف درهم

2018
ألف درهم

كما في  1يناير
تحويالت إلى الممتلكات واآلالت والمعدات (إيضاح )4
االستبعادات
خسارة القيمة العادلة للسنة

56,553
)(55,075
-

86,899
)(28,315
)(63
)(1,968

اختبار االنخفاض في قيمة الوحدات المولدة للنقد التي تحتوي على شهرة

في  31ديسمبر

1,478

56,553

لغــرض اختبــار االنخفــاض فــي القيمــة ،يتــم تخصيــص الشــهرة علــى قســم الخرســانة الجاهــزة .اعتمــد المبلــغ القابــل لالســترداد
للوحــدات المولــدة للنقــد للخرســانة الجاهــزة (اإلمــارات أوروبــا) علــى قيمتهــا قيــد االســتخدام ،والتــي يتــم تحديدهــا عــن طريــق
خصــم التدفقــات النقديــة المســتقبلية قبــل الضريبــة لمــدة خمــس ســنوات والتــي ســيتم توليدهــا مــن االســتخدام المســتمر
للوحــدة المولــدة للنقــد .تــم تحديــد القيمــة الدفتريــة للوحــدة المولــدة للنقــد بأقــل مــن القيمــة القابلــة لالســترداد ،وبالتالــي لــم
يتــم إدراج خســائر انخفــاض فــي القيمــة.

فــي  ،2019قامــت المجموعــة بإعــادة بعــض الجرافــات والمعــدات البحريــة بقيمــة دفتريــة تبلــغ  55,075ألــف درهــم (:2018
 28,315ألــف درهــم) إلــى فئــة الممتلــكات واآلالت والمعــدات ،مــن أجــل أن تســتوفي المتطلبــات التشــغيلية المتزايــدة.

إن االفتراضــات الرئيســية المســتخدمة فــي احتســاب القيمــة قيــد االســتخدام هــي معــدل الخصــم ومعــدل نمــو القيمــة
النهائيــة ومعــدل نمــو األربــاح قبــل الفائــدة والضريبــة واالســتهالك واإلطفــاء .كانــت هــذه االفتراضــات علــى النحــو التالــي:

بالنســبة للموجــودات المتبقيــة ،إن المجموعــة فــي صــدد تحديــد موقــع المشــترين المســتعدين للشــراء بســعر الســوق .ال تــزال
فعــال لتحديــد
المجموعــة ملتزمــة بالخطــة ،وال تــزال الموجــودات متاحــة للبيــع الفــوري بحالتهــا الحاليــة ،وقــد تــم البــدء ببرنامــج ّ
موقــع المشــتري وإكمــال الخطــة.
معدل الخصم (قبل الضريبة)
معدل نمو القيمة النهائية
معدل نمو األرباح قبل الفائدة والضريبة واالستهالك
واإلطفاء المقدر

 .6الشهرة والموجودات غير الملموسة األخرى
الشهرة
ألف درهم
التكلفة
في  1يناير 2019
التعديل :االستبعاد عند تطبيق المعيار الدولي إلعداد
التقارير المالية رقم ( 16إيضاح (2.3أ))
(معدلة)
في  1يناير 2019
ّ
اإلطفاء
 1يناير 2019
التعديل :االستبعاد عند تطبيق المعيار الدولي إلعداد
التقارير المالية رقم ( 16إيضاح (2.3أ))
المحمل للسنة
في  31ديسمبر 2019
التكلفة
في  1يناير 2018
اإلطفاء
 1يناير 2018
المحمل للسنة
في  31ديسمبر 2018
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الشهرة
ألف درهم

الشهرة
ألف درهم

36,276

19,313

55,589

-

)(19,313

)(19,313

36,276

-

36,276

-

5,784

5,784

-

)(5,784

)(5,784

-

-

-

36,276

-

36,276

36,276

19,313

55,589

-

4,988
796
5,784

4,988
796
5,784

36,276

13,529

49,805

2019

2018

%8.0
%2.5

%10.4
%4.1

%5

%5

ـال مــن المخاطــر تــم الحصــول عليــه مــن العائــد علــى ســندات مدتهــا  10ســنوات صــادرة
اعتمــد معــدل الخصــم علــى معــدل خـ ٍ
ً
عــن الحكومــة فــي الســوق ذات الصلــة وبنفــس عملــة التدفقــات النقديــة ،والمعدلــة وفقــا لعــاوة مخاطــر مــن أجــل أن تعكــس
كال مــن زيــادة مخاطــر االســتثمار فــي األســهم بشــكل عــام والمخاطــر النظاميــة للوحــدة المولــدة للنقــد المحــددة.
ً

 .7االستثمار في شركة االئتالف
2019
ألف درهم

2018
ألف درهم

في  1يناير
استثمار إضافي في شركة ائتالف
حصة من الربح للسنة

16,869
3,337
1,245

2,156
14,713

في  31ديسمبر

21,451

16,869
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 .8الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 .10الضريبة

في  1يناير
تعديالت القيمة العادلة

2019
ألف درهم
46,645
)(14,976

2018
ألف درهم
58,429
)(11,784

في  31ديسمبر

31,669

46,645

تــم تقديــم تفاصيــل حــول الموجــودات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر فــي نهايــة فتــرة التقاريــر
الماليــة أدنــاه.

استثمارات في سندات أسهم إماراتية متداولة

إجمالي الضريبة الحالية

10,329
10,329

11,068
11,068

الضريبة المؤجلة:
نشوء وعكس الفروقات المؤقتة

)(2,787

2019
ألف درهم

2018
ألف درهم

إجمالي الضريبة المؤجلة

)(2,787

5,410

31,669

46,645

ائتمان ضريبة الدخل

7,542

16,478

 .9الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر

في  1يناير
التغير في القيمة العادلة

2019
ألف درهم
26,000
1,097

2018
ألف درهم
26,664
)(664

في  31ديسمبر

27,097

26,000

تــم تقديــم تفاصيــل حــول الموجــودات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح والخســائر فــي نهايــة فتــرة التقاريــر الماليــة
أدنــاه.

استثمارات في سندات أسهم إماراتية متداولة
استثمارات في سندات أسهم إماراتية غير متداولة

2019
ألف درهم
26,154
943

2018
ألف درهم
25,057
943

في  31ديسمبر

27,097

26,000

تعتمــد القيمــة العادلــة لســندات األســهم اإلماراتيــة المتداولــة علــى أســعار الســوق المتداولــة فــي نهايــة الســنة وفقـ ًـا لتقييــم
بنــاء علــى القيمــة العادلــة
المســتوى األول .تــم التوصــل إلــى القيمــة العادلــة لســندات األســهم اإلماراتيــة غيــر المتداولــة
ً
الســوقية وفقـ ًـا لتقييــم المســتوى .3
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الضريبة الحالية:
الضريبة الحالية على األرباح للسنة
تعديالت فيما يتعلق بالسنوات السابقة

5,410

تعتمــد القيمــة العادلــة لســندات األســهم اإلماراتيــة المتداولــة علــى أســعار الســوق المتداولــة فــي نهايــة الســنة وفقـ ًـا لتقييــم
المستوى األول.

شركة الجرافات البحرية الوطنية التقرير السنوي 2019

2019
إن مكونات ائتمان ( /مصاريف) ضريبة الدخل األجنبية هي:
ألف درهم

2018
ألف درهم

يمكن تسوية ائتمان ضريبة الدخل للسنة مقابل الربح
المحاسبي كما يلي:
الربح قبل ضريبة الدخل

33,520

73,236

الضريبة المحتسبة بمعدالت الضريبة المحلية المطبقة
على األرباح في السلطات الضريبية المعنية

%22.50

%22.50

ائتمان ضريبة الدخل

7,542

16,478

ائتمان ضريبة الدخل
إن المعــدالت الضريبيــة المســتخدمة للتســوية أعــاه هــي معــدالت قابلــة للتطبيــق علــى األربــاح فــي الســلطات الضريبيــة
األجنبيــة المعنيــة ،وخاصــة فــي مصــر.
إن الحركة في موجودات الضريبة المؤجلة هي كما يلي:

موجودات الضريبة المؤجلة
في  1يناير
المحملة على الربح أو الخسارة خالل السنة
فروقات مؤقتة وفروقات التحويل األخرى

2019
ألف درهم

2018
ألف درهم

5,410
)(5,410
2,623

5,410

في  31ديسمبر

2,623

5,410

تنشــأ الضريبــة المؤجلــة بشــكل رئيســي مــن الفــروق المؤقتــة المتعلقــة بالمزايــا الضريبيــة علــى المصاريــف المتكبــدة فــي
مصــر .قامــت المجموعــة بــإدراج أصــل الضريبــة المؤجلــة إلــى المــدى الــذي يكــون فيــه مــن المحتمــل أن تتوفــر أربــاح مســتقبلية
خاضعــة للضريبــة يمكــن مقابلهــا اســتخدام الفــروق المؤقتــة.
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 .11المخزون

قطع الغيار والمواد االستهالكية
مواد خام
السلع تامة الصنع
ً
ناقصا :مخصص المخزون بطيء الحركة والمتقادم

2019
ألف درهم
425,682
1,147
2,482
)(35,671

2018
ألف درهم
262,764
1,337
5,115
)(30,576

393,640

238,640

عقود غير موقعة
 حكومة أبوظبي وشركاتها ذات العالقة -شركة ائتالف

2019
ألف درهم

2018
ألف درهم

715,410
18,365
733,775

975,278
12,578
987,856

عقود موقعة

كمــا فــي  31ديســمبر  ،2019تــم إدراج مبلــغ بقيمــة  35,671ألــف درهــم ( 30,576 :2018ألــف درهــم) كمخصــص للمخــزون بطــيء
الحركــة والمتقادم.

في  1يناير
المحمل للسنة

2019
ألف درهم
30,576
5,095

2018
ألف درهم
30,576
-

في  31ديسمبر

35,671

30,576

 حكومة أبوظبي وشركاتها ذات العالقة شركة ائتالف -شركات أخرى

1,388,541
161,712
27,934

1,057,218
509,089
48,285

1,578,187

1,614,592

2,311,962

2,602,448

تتضمــن الذمــم المدينــة التــي لــم يصــدر عنهــا فواتيــر مبلغيــن بقيمــة  464,356ألــف درهــم ( 769,313 :2018ألــف درهــم)
و 1,011,048ألــف درهــم ( 904,247 :2018ألــف درهــم) ،والذيــن كانــا قائميــن لفتــرة تتجــاوز ســنة واحــدة ،مــن عقــود غيــر موقعــة
وموقعــة علــى التوالــي.
تتضمــن الذمــم المدينــة التــي لــم يصــدر عنهــا فواتيــر مبالــغ بقيمــة  267,084ألــف درهــم ( 218,165 :2018درهــم) و671,359
ألــف درهــم ( 851,328 :2018ألــف درهــم) مدرجــة كإيــرادات خــال الســنة مــن العقــود غيــر الموقعــة والموقعــة علــى التوالــي.
حــددت اإلدارة أن هــذه الذمــم المدينــة قابلــة لالســترداد بالكامــل نظـ ً
ـرا ألنهــا معتمــدة بخطابــات موافقــة مــع األخــذ فــي االعتبــار
أنهــا لــم تكــن قائمــة لفتــرة طويلــة مــن الزمــن.
تشــمل الذمــم المدينــة التــي لــم يصــدر عنهــا فواتيــر مبلــغ بقيمــة  600,000ألــف درهــم ( 600,000 :2018ألــف درهــم) مــدرج
علــى أســاس المطالبــات المقدمــة إلــى العميــل فــي الفتــرات الســابقة .ال يــزال المبلــغ النهائــي للمطالبــات قيــد التفــاوض
ويخضــع لمراجعــة مــن قبــل استشــاري ،والتــي يمكــن أن يكــون إلتمامهــا تأثيــر جوهــري علــى مبلــغ الذمــم المدينــة المــدرج.

 .12الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى

الذمم التجارية المدينة ،صافي مخصص خسائر االئتمان
المتوقعة
محتجزات مدينة – الجزء المتداول
ذمم مدينة لم يصدر عنها فواتير ،صافي مخصص خسائر
االئتمان المتوقعة
ً
مقدما
الودائع والمبالغ المدفوعة

2019
ألف درهم

2018
ألف درهم

973,347
49,722

206,067
14,312

2,311,962
43,071

2,602,448
15,080

الذمم المدينة األخرى

168,414

284,936

3,546,516

3,122,843

ـاء علــى الخبــرة الســابقة ،أن يتــم اســترداد الذمــم المدينــة بالكامــل .ليــس مــن عــادة المجموعــة الحصــول علــى
مــن المتوقــع ،بنـ ً
ضمــان علــى الذمــم المدينــة ،وبالتالــي ،ال يتــم ضمــان الغالبيــة العظمــى منهــا.

مخصص خسائر االئتمان المتوقعة
تقــوم المجموعــة بــإدراج خســائر االئتمــان المتوقعــة علــى مــدى العمــر المتوقــع لــأداة ( )ECLللذمــم التجاريــة المدينــة والذمــم
المدينــة التــي لــم يصــدر عنهــا فواتيــر باســتخدام النهــج المبســط .مــن أجــل تحديــد خســائر االئتمــان المتوقعــة يتــم تصنيــف كافــة
الدائنــون ضمــن أربــع فئــات:
•الفئــة  – 1ذمــم مدينــة صــدر عنهــا فواتيــر وذمــم مدينــة لــم يصــدر عنهــا فواتيــر مــن حكومــة أبوظبــي والشــركات ذات
العالقــة؛
•الفئة  – 2شركات خاصة ذات مخاطر ائتمانية منخفضة؛
•الفئة  – 3شركة خاصة ذات مخاطر ائتمانية مرتفعة؛ و
•الفئة  – 4دائنون متعثرون.
تــم تعديــل هــذه الفئــات لعوامــل خاصــة بالمدينيــن والظــروف االقتصاديــة العامــة للصناعــة التــي يعمــل فيهــا المدينــون
وتقييــم كل مــن التوجــه الحالــي والمتوقــع للظــروف فــي تاريــخ التقاريــر الماليــة ،بمــا فــي ذلــك القيمــة الزمنيــة للمــال ،كمــا هــو
مناســب.

خــال الســنة الســابقة ،أنهــت المجموعــة عملياتهــا بموجــب عقــد مــع عميــل بســبب نــزاع مســتمر فيمــا يتعلــق بنطــاق العمــل
والتزامــات أداء المجموعــة بموجــب العقــد .قامــت المجموعــة سـ ً
ـابقا بإصــدار ضمــان أداء فيمــا يتعلــق بالعقــد ولديهــا بعــض
األرصــدة المدينــة المســتحقة مــن العميــل فيمــا يتعلــق بالعمــل المنجــز بموجــب العقــد .تمــت تســوية المبلــغ بالكامــل خــال
الســنة الحاليــة.
تم تحليل الذمم المدينة التي لم يصدر عنها فواتير ،صافي مخصص خسائر االئتمان المتوقعة كما يلي:
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الذمم التجارية المدينة والمحتجزات المدينة كما في  31ديسمبر .2019

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

الفئات
اإلجمالي
ألف درهم

الفئة 1
ألف درهم

الفئة 2
ألف درهم

الفئة 3
ألف درهم

الفئة 4
ألف درهم

معدل خسارة االئتمان المتوقعة

 0إالى %1

 1إالى %2

 2إالى %99

%100

إجمالي القيمة الدفترية المقدرة

962,902

71,118

-

46,118

1,080,138

مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

)(2,134

)(1,422

-

)(46,118

)(49,674

صافي الذمم التجارية المدينة والمحتجزات المدينة

960,768

69,696

-

-

1,030,464

في  1يناير
المحمل خالل السنة
المعكوس

2019
ألف درهم
130,728
2,987
)(84,041

2018
ألف درهم
48,700
90,301
)(8,273

في  31ديسمبر

49,674

130,728

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

الذمم التجارية المدينة والمحتجزات المدينة كما في  31ديسمبر .2018

في  1يناير
المحمل خالل السنة
المعكوس

2019
ألف درهم
49,245
3,749
)(12,953

2018
ألف درهم
40,865
14,765
)(6,385

في  31ديسمبر

40,041

49,245

الفئات
اإلجمالي
ألف درهم

الفئة 1
ألف درهم

الفئة 2
ألف درهم

الفئة 3
ألف درهم

الفئة 4
ألف درهم

معدل خسارة االئتمان المتوقعة

 0إالى %1

 1إالى %2

 2إالى %99

%100

إجمالي القيمة الدفترية المقدرة

139,760

93,375

93,160

43,921

370,216

مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

)(418

)(1,868

)(84,521

)(43,921

)(130,728

صافي الذمم التجارية المدينة والمحتجزات المدينة

139,342

91,507

8,639

-

239,488

إن الحركة في خسائر االئتمان المتوقعة على الذمم المدينة التي لم يصدر عنها فواتير هي كما يلي:
2019
ألف درهم

الذمم المدينة التي لم يصدر عنها فواتير كما في  31ديسمبر 2019
الفئات
اإلجمالي
ألف درهم

الفئة 1
ألف درهم

الفئة 2
ألف درهم

الفئة 3
ألف درهم

الفئة 4
ألف درهم

معدل خسارة االئتمان المتوقعة

 0إالى %1

 1إالى %2

 2إالى %99

%100

إجمالي القيمة الدفترية المقدرة

2,292,060

27,325

-

32,618

2,352,003

مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

)(6,876

)(547

-

)(32,618

)(40,041

صافي الذمم المدينة التي لم يصدر عنها فواتير

2,285,184

26,778

-

-

2,311,962

عقود قيد التنفيذ في نهاية فترة التقارير المالية
المبالغ المستحقة من عمالء العقود المدرجة ضمن الذمم التجارية
2,352,003
المدينة والذمم المدينة األخرى (اإلجمالي) (إيضاح )12

ً
ً
ناقصا الخسائر
زائدا األرباح المدرجة
تكلفة العقود المتكبدة
المدرجة حتى تاريخه
ً
ناقصا :فواتير اإلنجاز

2018
ألف درهم
2,651,693

10,554,999

9,219,212

)(8,202,996

)(6,567,519

2,352,003

2,651,693

 .13النقد وما يعادله

الذمم المدينة التي لم يصدر عنها فواتير كما في  31ديسمبر 2018
الفئات
اإلجمالي
ألف درهم

الفئة 1
ألف درهم

الفئة 2
ألف درهم

الفئة 3
ألف درهم

الفئة 4
ألف درهم

معدل خسارة االئتمان المتوقعة

 0إالى %1

 1إالى %2

 2إالى %99

%100

إجمالي القيمة الدفترية المقدرة

2,598,188

9,024

17,484

26,997

2,651,693

مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

)(7,791

)(180

)(14,277

)(26,997

)(49,245

صافي الذمم المدينة التي لم يصدر عنها فواتير

2,590,397

8,844

3,207

-

2,602,448

عند تحديد مدى قابلية استرداد الذمم التجارية المدينة ،تأخذ المجموعة في االعتبار أي تغير في جودة االئتمان للذمم
ً
مبدئيا حتى تاريخ التقارير المالية .تعتبر الذمم التجارية المدينة
التجارية المدنية منذ التاريخ الذي تم فيه منح االئتمان
مستحقة السداد بمجرد انقضاء تاريخ استحقاقها المتعاقد عليه .لم تقم اإلدارة بإدراج خسارة ائتمان متوقعة فيما يتعلق
بالتأخير في استرداد الذمم المدينة المتوقع استردادها بالكامل في المستقبل باعتبار أنه من المتوقع استردادها على
المدى القصير وبالتالي ال يلزم تعديل الخصم.
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نقد في الصندوق
نقد لدى البنوك

 الحسابات الجارية -ودائع قصيرة األجل

النقد واألرصدة البنكية

2019
ألف درهم
2,005

2018
ألف درهم
1,765

132,557
119,664

53,847
51,321

254,226

106,933

ً
ناقصا :السحب على المكشوف من البنك (إيضاح )14

)(104,623

)(328,660

النقد وما يعادله

149,603

)(221,727

لــدى الودائــع قصيــرة األجــل اســتحقاقات أصليــة ألقــل مــن ثالثــة أشــهر .تحمــل هــذه الودائــع وتســهيالت الســحب علــى
المكشــوف مــن البنــوك فائــدة بمعــدالت الفائــدة الســائدة فــي الســوق.
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 .14القروض

 .17االحتياطيات

قروض قصيرة األجل
سحوبات على المكشوف من البنك (إيضاح )13

2019
ألف درهم

2018
ألف درهم

قروض قصيرة األجل

104,623

328,660

91,666

قرض قصير األجل

196,289

328,660

خالل السنة ،دخلت المجموعة في قرض قصير األجل بقيمة  100,000ألف درهم لفترة إجمالية تبلغ  12شهر والتي تحمل
ً
سنويا .يستحق سداد القرض على  12قسط شهري تبدأ في  30نوفمبر .2019
معدل فائدة لمدة شهر واحد ايبور %1.3 +

2019
ألف درهم

2018
ألف درهم

250,000

250,000

 .16عالوة أسهم  /رأس المال اإلضافي
بتاريخ  4فبراير  ،2010أبرمت الشركة وشركة تصاميم العقارية ذ.م.م (“تصاميم”) اتفاقية أصدرت بموجبها الشركة
 50,000,000سند قابل للتحويل إلى تصاميم وهي قابلة للتحويل إلى  50,000,000سهم حقوق ملكية للشركة بمبلغ 7,83
درهم للسهم الواحد على مدى فترة أربع سنوات.
أصدرت الشركة  50,000ألف سند قابل للتحويل إلى تصاميم من  2010إلى  ،2013باعتبار إجمالي بلغت قيمته 391,500
ألف درهم .تم تحويل هذه السندات إلى  50,000ألف سهم حقوق ملكية للشركة بقيمة اسمية تبلغ درهم واحد للسهم
الواحد ،مما أدى إلى زيادة في رأس مال الشركة بمبلغ  50,000ألف درهم كما في  31ديسمبر .2014
تم إدراج الزيادة في االعتبار على القيمة االسمية ألسهم حقوق الملكية الصادرة والبالغة قيمتها 341,500ألف درهم
كعالوة لألسهم.
عمال بالقرار الوزاري رقم ( )71لسنة  2014وقرار مجلس اإلدارة الذي تم تعميمه بتاريخ  22يناير  ،2014وافق مجلس إدارة
ً
وبناء على ذلك ،ارتفع رأس مال الشركة
الشركة على زيادة رأس مالها من  227,848,502سهم إلى  250,000,000سهم.
ً
بمبلغ  22,151,498سهم بقيمة اسمية تبلغ درهم واحد والتي تم التصريح بها وإصدارها ودفعها بالكامل .تم إدراج هذه
ً
الحقا في سوق أبوظبي لألوراق المالية.
األسهم اإلضافية

74

125,000

595,000

20,000

)(3,277

)(41,661

695,062

-

-

-

-

)(11,784

)(11,784

-

-

-

)(1,169

-

)(1,169

125,000

595,000

20,000

)(4,446

)(53,445

682,109

التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية
بالقيمة العادلة

125,000

595,000

20,000

)(4,446

)(53,445

682,109

من خالل الدخل الشامل اآلخر (إيضاح )8

-

-

-

-

)(14,976

)(14,976

تعديل تحويل العمالت المتراكم على العمليات
األجنبية

-

-

-

5,592

-

5,592

في  31ديسمبر 2019

125,000

595,000

20,000

1,146

)(68,421

672,725

االحتياطي القانوني
وفقا للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ( )2لسنة  ،2015يتم تحويل  ٪10من األرباح السنوية للشركة
ً
إلى احتياطي قانوني غير قابل للتوزيع .يجب إجراء التحويالت إلى هذا االحتياطي إلى أن تبلغ قيمته  ٪50من رأس مال
الشركة المدفوع .لم يتم إجراء أية تحويالت خالل السنة حيث بلغت االحتياطيات  ٪50من رأس المال المدفوع.

 .15رأس المال
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اإلجمالي
ألف درهم

في  1يناير 2019

في  8يوليو  ،2019وقعت المجموعة اتفاقية للحصول على تسهيل بقيمة  65,67مليون يورو مع رابو بنك التعاوني يو
آيه لتمويل إنشاء جرافة هوبر الجديدة ،مع فترة سداد مدتها  10سنوات حيث تم سحب مبلغ يعادل  148,565ألف درهم
كما في  31ديسمبر  .2019بموجب شروط االتفاقية ،سوف يبدأ سداد القرض بعد ستة أشهر من تسليم السفينة ،األمر
ً
وفقا لذلك ،تم تصنيف كامل المبلغ المسحوب خالل الفترة كالتزام غير متداول
الذي لم يحدث كما في  31ديسمبر .2019
في البيانات المالية الموحدة.

عادي بقيمة درهم واحد لكل سهم

من خالل الدخل الشامل اآلخر (إيضاح )8
تعديل تحويل العمالت المتراكم على العمليات
األجنبية
في  31ديسمبر 2018

القرض طويل األجل

المصرح به ،والصادر والمدفوع بالكامل
 )250,000,000 :2018( 250,000,000سهم

في  1يناير 2018
التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية
بالقيمة العادلة

االحتياطي
القانوني
ألف درهم

احتياطي استبدال
األصل
ألف درهم

االحتياطي
النظامي
ألف درهم

احتياطي
تحويل
العمالت
األجنبية
ألف درهم

خسارة غير محققة
على الموجودات
المالية بالقيمة
العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر
ألف درهم

احتياطي استبدال الموجودات
ً
يمثل هذا االحتياطي حصة من الربح السنوي ،وفقا لتقدير مجلس اإلدارة بموافقة الجمعية العمومية ،لتسهيل تمويل
الجرافات وسفن الدعم والبنود الرئيسية األخرى للممتلكات واآلالت والمعدات .لم يتم تخصيص نسبة من ربح السنة
الحالية أو السابقة لهذا االحتياطي.
االحتياطي النظامي
ً
ً
ووفقا
وفقا لتقدير مجلس اإلدارة بموافقة الجمعية العمومية
يتم إجراء التحويالت من وإلى االحتياطي النظامي
للصالحيات الممنوحة بموجب النظام األساسي .يمكن استخدام هذا االحتياطي ألغراض يراها مجلس اإلدارة ضرورية
ألنشطة الشركة .لم يتم تخصيص نسبة من أرباح السنة الحالية أو السنة السابقة لهذا االحتياطي.

 .18مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

في  1يناير

2019
ألف درهم
97,641

2018
ألف درهم
91,438

المحمل للسنة

22,430

9,691

المدفوع خالل السنة

)(4,842

)(3,488

ًمعاد تصنيفه إلى المصاريف المستحقة

3,190

-

في  31ديسمبر

118,419

97,641

خالل السنة ،ساهمت المجموعة بإجمالي مبلغ بقيمة  3,231ألف درهم ( 2,802 :2018ألف درهم) لصندوق معاشات
ومكافآت التقاعد إلمارة أبوظبي.
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 .19الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى

.19.4إجمالي المبلغ المستحق إلى العمالء في عقود اإلنشاء

الذمم التجارية الدائنة
المطلوبات المستحقة

2019
ألف درهم
619,222
432,743

ً
مقدما من العمالء (إيضاح )19.1
المبالغ المدفوعة

245,480

توزيعات األرباح الدائنة (إيضاح )19.3

24,330

المخصصات (إيضاح )19.2
التزام عقد اإليجار (إيضاح )3

إجمالي المبلغ المستحق إلى العمالء في عقود اإلنشاء
(إيضاح )19.4
محتجزات دائنة
ذمم دائنة أخرى

95,745

2018
ألف درهم
191,960
304,075
166,383
52,922
28,006

876

-

209,566

1,771

8,033

12,384

115,812

123,648

1,751,807

881,149

لــدى المجموعــة سياســات إدارة مخاطــر ماليــة لضمــان أن يتــم دفــع كافــة الذمــم الدائنــة فــي غضــون اإلطــار الزمنــي لالئتمــان.
ال توجــد فائــدة مســتحقة الدفــع علــى األرصــدة القائمــة.

ً
مقدما من العمالء
.19.1المبالغ المدفوعة

ً
مقدمــا مــن العمــاء مقابــل بعــض المشــاريع والتــي ســوف يتــم تعديلهــا مقابــل
يمثــل هــذا اإليضــاح المبالــغ المســتلمة
ً
الفواتيــر المســتقبلية خــال فتــرة تنفيــذ المشــاريع وفقــا لألحــكام التعاقديــة.

.19.2المخصصات
مخصص تعويضات مجلس اإلدارة ومكافآت الموظفين

2019
ألف درهم
48,500

مخصص الضمانات

7,225

مخصص اإلجازات غير المستخدمة
مخصص التعويضات عن األضرار
المخصصات األخرى

17,669

2018
ألف درهم
28,104
10,277
7,981
-

483

6,560

95,745

52,922

.19.3توزيعات األرباح الدائنة

في  1يناير
توزيعات أرباح معلن عنها خالل السنة
مدفوعات خالل السنة

2019
ألف درهم
28,006
62,500

2018
ألف درهم
31,978
55,000

)(66,176

)(58,972

24,330

28,006

2018
ألف درهم

2019
ألف درهم

عقود قيد التنفيذ في نهاية فترة التقارير المالية
المبالغ المستحقة إلى عقود العمالء المدرجة ضمن الذمم
التجارية الدائنة
209,566
والذمم الدائنة األخرى (إيضاح )19

1,771

ً
ً
ناقصا الخسائر
زائدا األرباح المدرجة
تكلفة العقود المتكبدة
المدرجة
828,520
حتى تاريخه
ً
ناقصا :فواتير اإلنجاز

1,703

)(1,038,086

)(3,474

209,566

1,771

 .20اإليرادات من العقود مع العمالء
 .20.1اإليرادات حسب نوع المشروع

الطاقة

2019
اإلمارات
ألف درهم
741,125

2019
دولي
ألف درهم
-

2019
المجموعة
ألف درهم
741,125

البيئة

ً
بحرا
التجارة المنقولة

48,219

197,629

245,848

926,028

94,223

1,020,251

السياحة

54,835

314,636

369,471

التطوير العمراني

306,918

-

306,918

أخرى

127,120

-

127,120

اإلجمالي

2,204,245

606,488

2,810,733

الطاقة

2018
اإلمارات
ألف درهم
71,852

2018
دولي
ألف درهم
60,091

2018
المجموعة
ألف درهم
131,943

البيئة

ً
بحرا
التجارة المنقولة

164,892

173,302

338,194

331,240

370,627

701,867

السياحة

92,129

18,783

110,912

التطوير العمراني

131,188

35,319

166,507

أخرى

82,646

-

82,646

اإلجمالي

873,947

658,122

1,532,069

فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة الســنوية المنعقــد فــي  21إبريــل  ،2019وافــق المســاهمون علــى توزيعــات أربــاح بقيمــة 0.25
درهــم للســهم الواحــد بإجمالــي توزيعــات أربــاح تبلــغ  62.5مليــون درهــم ( 55 :2018مليــون درهــم) ومكافــآت مجلــس اإلدارة
بمبلــغ  11مليــون درهــم ( 10.1 :2018مليــون درهــم) ،والمتعلقــة بالســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر .2018
أوصــى مجلــس اإلدارة فــي االجتمــاع المنعقــد بتاريــخ  22مــارس  2020بعــدم دفــع توزيعــات أربــاح للســنة المنتهيــة فــي 31
ديســمبر  .2019يخضــع هــذا األمــر لموافقــة المســاهمين فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة الســنوية المتوقــع انعقــاده بتاريــخ
 19إبريــل .2020
76
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 .2. 20اإليرادات حسب النشاط

 .21تكاليف العقود

التجريف واالستصالح

2019
اإلمارات
ألف درهم
1,228,619

2019
دولي
ألف درهم
287,893

2019
المجموعة
ألف درهم
1,516,512

اإلنشاء البحري

497,333

318,595

815,928

أخرى

478,293

-

478,293

اإلجمالي

2,204,245

606,488

2,810,733

التجريف واالستصالح

2018
اإلمارات
ألف درهم
519,612

2018
دولي
ألف درهم
547,944

2018
المجموعة
ألف درهم
1,067,556

اإلنشاء البحري

271,689

110,122

381,811

أخرى

82,646

56

82,702

اإلجمالي

873,947

658,122

1,532,069

تكاليف المشاريع المباشرة
تكلفة الجرافات التشغيلية وسفن الدعم والتعزيز

2019
ألف درهم
2,012,382
379,890

تكاليف تشغيلية أخرى

110,923

104,459

2,536,861

1,303,190

تكلفة ورشة العمل والمستودعات

الخدمات المحولة في وقت محدد
الخدمات المحولة بمرور الزمن

2019
ألف درهم
-

2,810,733

1,532,069

إجمالي اإليرادات من العقود مع العمالء

2,810,733

1,532,069

2019
ألف درهم
53,508

2018
ألف درهم
42,600

تعويضات مجلس اإلدارة ومكافآت الموظفين

52,020

أخرى

26,622

21,966

137,257

126,426

االستهالك
2018
ألف درهم
-

26,647

 .22المصاريف العمومية واإلدارية

الرواتب والمكافآت األخرى

 .3. 20توقيت إدراج اإليرادات

33,666

2018
ألف درهم
861,799
310,285

5,107

56,208
5,652

مــدرج ضمــن المصاريــف األخــرى مبلــغ بقيمــة  2,672ألــف درهــم ( 1,462 :2018ألــف درهــم) مقابــل المســاهمات االجتماعيــة
التــي تــم دفعهــا خــال الســنة.

 .23تكاليف التمويل وإيرادات التمويل

 .20.4المعلومات األخرى

تكاليف التمويل

يقــدم الجــدول التالــي معلومــات متعلقــة بعمــاء المجموعــة الرئيســيين والذيــن يســاهمون بشــكل فــردي بأكثــر مــن  %10مــن
إيــرادات المجموعــة:

تتضمــن تكاليــف التمويــل بشــكل رئيســي الفائــدة المصرفيــة علــى تســهيالت الســحب علــى المكشــوف ورســوم المعامــات
المصرفيــة األخــرى .تحمــل تســهيالت الســحب علــى المكشــوف معــدالت الفائــدة الســائدة فــي الســوق.

التجريف
واالستصالح
ألف درهم

اإلنشاء البحري
ألف درهم

أخرى
ألف درهم

اإلجمالي
ألف درهم

العميل 1

630,643

225,017

-

855,660

العميل 2

377,974

29,645

333,506

741,125

العميل 3

-

312,812

-

312,812

1,008,617

567,474

333,506

1,909,597

السنة المنتهية في  31ديسمبر 2019

السنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
العميل 1

443,089

112,840

-

555,929

العميل 2

134,689

179,482

-

314,171

العميل 3

240,297

48,142

-

288,439

818,075

340,464

-

1,158,539
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رسوم الفائدة
)عكس الخصم على عقد اإليجار التمويلي (إيضاح 3

2019
ألف درهم
21,869
447

22,316

2018
ألف درهم
9,844
9,844

إيرادات التمويل
تتكــون إيــرادات التمويــل مــن اإليــرادات مــن الودائــع قصيــرة األجــل ،والتــي تحمــل فائــدة بمعــدالت الســوق المتغيــرة زائـ ً
ـدا
الهامــش.
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 .24اإليرادات األخرى

المعامالت مع موظفي اإلدارة الرئيسيين
إن مكافآت موظفي اإلدارة الرئيسيين هي كما يلي:
2019
ألف درهم

2018
ألف درهم
13,557

ربح من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات

5,659

إيرادات متنوعة

6,987

5,205

15,320

20,712

إيرادات توزيعات األرباح

2,674

1,950

 .25العوائد للسهم
يتــم احتســاب العوائــد األساســية للســهم مــن خــال تقســيم الربــح للفتــرة العائــد إلــى حاملــي األســهم العاديــة للشــركة األم
علــى المتوســط المرجــح لعــدد األســهم القائمــة خــال الســنة.
بلــغ المتوســط المرجــح لعــدد األســهم العاديــة القائمــة فــي نهايــة فتــرة التقاريــر الماليــة  250,000,000ســهم (:2018
 250,000,000ســهم) .ال توجــد أدوات مخفضــة محتملــة ،وبالتالــي فــإن األربــاح األساســية والمخفضــة للســهم هــي نفســها.

تتضمــن األطــراف ذات العالقــة حكومــة أبوظبــي وشــركات االئتــاف وأعضــاء مجلــس اإلدارة وموظفــي اإلدارة الرئيســيين،
وشــركات اإلدارة التــي تــم تعيينهــا مــن قبــل المجموعــة وتلــك األعمــال التــي يمكــن أن تمــارس عليهــا حكومــة أبوظبــي وأعضــاء
ـوذا جوهريـ ًـا أو تلــك التــي يمكــن أن تمــارس نفـ ً
مجلــس اإلدارة والمجموعــة أو أيـ ًـا مــن شــركاتها التابعــة نفـ ً
ـوذا جوهريـ ًـا علــى
المجموعــة .فــي ســياق األعمــال االعتياديــة ،تقــوم المجموعــة بتقديــم الخدمــات إلــى ،وتســتلم الخدمــات مــن ،تلــك األعمــال
بالشــروط المتفــق عليهــا مــن قبــل اإلدارة .تقــوم المجموعــة باســتخالص الجــزء الجوهــري مــن إيراداتهــا فــي دولــة اإلمــارات
العربيــة المتحــدة مــن حكومــة أبوظبــي ودوائرهــا والشــركات ذات العالقــة.
إن األرصدة مع األطراف ذات العالقة المدرجة في بيان المركز المالي الموحد هي كما يلي:

الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى

2019
ألف درهم

2018
ألف درهم

2,759,743

2,171,840

األرصدة مع المساهمين (باستثناء حكومة أبوظبي
والشركات ذات العالقة):
الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى

1,626

13,452

الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى

1,000

1,000

المبالغ المستحقة من شركة ائتالف ألعمال المشروع ذات
الصلة
الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى

إيرادات مكتسبة خالل السنة
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الرواتب والمكافآت األخرى قصيرة األجل

492

مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

395
4,788

6,869

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة الســنوية المنعقــد بتاريــخ  21إبريــل  ،2019وافــق المســاهمون علــى مكافــآت مجلــس اإلدارة
بمبلــغ  11,000ألــف درهــم ( 10,100 :2018ألــف درهــم تتعلــق بتاريــخ  31ديســمبر  )2017والمتعلقــة بتاريــخ  31ديســمبر 2018
والتــي تــم دفعهــا فــي .2019
معامالت أخرى مع األطراف ذات العالقة
فــي  ،2018منحــت بلديــة أبوظبــي الشــركة الحــق فــي اســتخدام األرض التــي تقــع عليهــا منشــآت الشــركة فــي مصفــح مقابــل
رســم ســنوي بقيمــة  1,799ألــف درهــم ( 1,799 :2018ألــف درهــم) سـ ً
ـنويا لمــدة  24ســنة.

اسم الشركة

طبيعة المعامالت

المعامالت في 2019
(ألف درهم)

المعامالت في 2018
(ألف درهم)

شركة الخزنة للتأمين

خدمات التأمين

-

1,818

 .27المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة
2019
ألف درهم

ضمانات بنكية

1,772,166

2018
ألف درهم
1,034,801

خطابات االعتماد

361,294

17,332

التزامات رأسمالية

196,201

3,792

تم إصدار خطابات االعتماد والضمانات البنكية أعاله ضمن سياق األعمال االعتيادية.
459,849

554,090

إن المعامالت مع األطراف ذات العالقة المدرجة في بيان األرباح والخسائر الموحد هي كما يلي:

حكومة أبوظبي والشركات ذات العالقة
اإليرادات المكتسبة خالل السنة
شركة ائتالف

6,377

يقــدم الجــدول أدنــاه تفاصيــل التعامــات التــي تقــوم بهــا الشــركة مــع الشــركات ذات الصلــة بأعضــاء مجلــس اإلدارة .تــم تنفيــذ
كافــة المعامــات مــع هــذه األطــراف ذات العالقــة فــي ســياق األعمــال االعتياديــة ،وفقـ ًـا للمعامــات التجاريــة الحديثــة ،ووفقـ ًـا
للسياســات واإلجــراءات المعمــول بهــا.

 .26المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة

األرصدة مع حكومة أبوظبي والشركات ذات العالقة:

2019
ألف درهم

2018
ألف درهم
4,393

2019
ألف درهم

2018
ألف درهم

2,388,726

704,891

291,680

556,390

ً
تعاقديــا مــع المورديــن
تتكــون االلتزامــات الرأســمالية بشــكل رئيســي مــن النفقــات الرأســمالية والتــي تــم االتفــاق عليهــا
للفتــرات المســتقبلية لبنــاء ســفن جديــدة أو تجديــد الســفن الموجــودة.
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 .28أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية

التأثير على الربح ألف درهم
2019

تتمثــل المخاطــر الرئيســية الناشــئة عــن األدوات الماليــة للمجموعــة فــي مخاطــر معــدالت الفائــدة ومخاطــر الســيولة ومخاطــر
العمــات األجنبيــة ومخاطــر األســهم ومخاطــر االئتمــان .تقــوم إدارة المجموعــة بمراجعــة واعتمــاد السياســات إلدارة كل مــن
هــذه المخاطــر الموضحــة أدنــاه.
مخاطر االئتمان
تســعى المجموعــة للحــد مــن مخاطــر االئتمــان فيمــا يتعلــق بالعمــاء مــن خــال التعامــل مــع عمــاء مــن ذوي الســمعة الطيبــة
والوضــع المالــي الجيــد ومراقبــة الذمــم المدينــة القائمــة .يمثــل عمــاء المجموعــة الخمســة األكبــر  )٪61 :2018( ٪57مــن الذمــم
المدينــة القائمــة فــي  31ديســمبر  .2019إن الحــد األقصــى للتعــرض هــو القيمــة الدفتريــة كمــا هــو موضــح فــي اإليضــاح رقــم
 12حــول البيانــات الماليــة الموحــدة.
مخاطر االئتمان (تتمة)
فيمــا يتعلــق بمخاطــر االئتمــان الناشــئة عــن الموجــودات الماليــة األخــرى للمجموعــة ،بمــا فــي ذلــك النقــد ومــا يعادلــه ،ينشــأ
تعــرض المجموعــة لمخاطــر االئتمــان عــن تعثــر الطــرف المقابــل ،مــع أقصــى تعــرض مســاوي للقيمــة الدفتريــة لهــذه األدوات.
تقــوم المجموعــة بــإدارة مخاطــر االئتمــان فيمــا يتعلــق بالبنــوك مــن خــال التعامــل فقــط مــع البنــوك ذات الســمعة الطيبــة.
مخاطر السيولة
تســعى المجموعــة للحــد مــن مخاطــر الســيولة مــن خــال ضمــان توفــر التســهيالت البنكيــة .فــي  31ديســمبر  ،2019كان لــدى
المجموعــة تســهيالت ائتمانيــة مســتخدمة بقيمــة  545,377ألــف درهــم مــن البنــوك والتــي تعتبــر تســهيالت متجــددة.
ـاء علــى تواريــخ الســداد
يلخــص الجــدول أدنــاه اســتحقاقات المطلوبــات الماليــة غيــر المخصومــة للمجموعــة فــي  31ديســمبر ،بنـ ً
التعاقديــة ومعــدالت الفائــدة الســوقية الحاليــة:

)(2,566

 100+زيادة في نقاط األساس

 100 -نقص في نقاط األساس

2,566

 100+زيادة في نقاط األساس

)(2,623

 100 -نقص في نقاط األساس

2,623

2018

مخاطر العمالت األجنبية
إن مخاطــر العمــات األجنبيــة هــي مخاطــر تقلــب األدوات الماليــة بســبب التغيــر فــي معــدالت صــرف العمــات األجنبيــة .عــادةً
مــا يتــم تمويــل الموجــودات بنفــس العملــة التــي يتــم فيهــا تــداول األعمــال للتخلــص مــن التعرضــات لمخاطــر العمــات .تعتقــد
اإلدارة أن هنــاك مخاطــر ضئيلــة لتكبــد خســارة جوهريــة بســبب تقلبــات معــدالت الصــرف ،وبالتالــي فــإن المجموعــة ال تحمــي
تعرضهــا لمخاطــر العمــات األجنبيــة.
2019

جنيه مصري

2018

المطلوبات
ألف درهم
68,099

الموجودات
ألف درهم
435,232

-

38

53,777

918

6,525

19

-

60,184

دينار بحريني

53,791

الريـال السعودي

141,866

137,591

الروبية الهندية

3,968

61,318

3,890

أخرى

-

-

263

-

93,919

446,202

يورو

2,001

المطلوبات
ألف درهم
29,464

الموجودات
ألف درهم
385,081

عند الطلب
ألف درهم

أقل من  3أشهر
ألف درهم

 3إلى  12شهر
ألف درهم

 1إلى 5
سنوات
ألف درهم

أكثر من 5
سنوات
ألف درهم

اإلجمالي
ألف درهم

ذمم تجارية دائنة

-

906,621

-

-

-

906,621

السحب على المكشوف من البنوك

104,623

-

-

-

-

104,623

إن المعامالت الرئيسية بالعمالت األجنبية للمجموعة هي بالجنيه المصري والدينار البحريني واليورو والروبية الهندية.

قرض قصير األجل
ذمم تجارية دائنة

-

25,000
1,075

66,667
16,615

147,972

-

91,667
165,662

اإلجمالي

104,623

932,696

83,282

147,972

-

1,268,573

في  31ديسمبر 2018
ذمم تجارية دائنة

مخاطر أسعار األسهم
إن ســندات األســهم المدرجــة للمجموعــة معرضــة ألســعار الســوق الناتجــة عــن الشــكوك حــول القيــم المســتقبلية لــأوراق
الماليــة االســتثمارية .تقــوم المجموعــة بــإدارة مخاطــر أســعار األســهم مــن خــال التنويــع ووضــع حــدود الســتثمارات األســهم
الفرديــة واإلجماليــة .تقــوم إدارة المجموعــة بمراجعــة واعتمــاد كافــة القــرارات االســتثمارية.

-

632,067

-

-

-

632,067

السحب على المكشوف من البنوك

328,660

-

-

-

-

328,660

اإلجمالي

328,660

632,067

-

-

-

960,727

في  31ديسمبر 2019

مخاطر السوق
تتمثــل مخاطــر الســوق فــي مخاطــر تقلــب القيمــة العادلــة أو التدفقــات النقديــة المســتقبلية لــأداة الماليــة بســبب التغيــرات
فــي أســعار الســوق .تشــتمل مخاطــر الســوق علــى ثالثــة أنــواع مــن المخاطــر :مخاطــر معــدالت الفائــدة ومخاطــر العمــات
ومخاطــر األســعار األخــرى ،مثــل مخاطــر أســعار األســهم .تتضمــن األدوات الماليــة المتأثــرة بمخاطــر الســوق الودائــع المصرفيــة
واســتثمارات األســهم.
مخاطر معدالت الفائدة
إن المجموعــة معرضــة بشــكل رئيســي لمخاطــر معــدالت الفائــدة علــى الســحوبات علــى المكشــوف مــن البنــوك والقــرض
قصيــر األجــل والقــرض طويــل األجــل.
يوضــح الجــدول التالــي حساســية أي تغييــر محتمــل بشــكل معقــول فــي معــدالت الفائــدة ،مــع بقــاء كافــة المتغيــرات األخــرى
ثابتــة ،علــى ربــح المجموعــة لمــدة ســنة واحــدة.
ال يوجد أي تأثير على حقوق ملكية المجموعة.
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267,724

636,180

يوضــح مــا يلــي مــدى حساســية التغيــرات المتراكمــة فــي القيمــة العادلــة لتغيــرات القيمــة العادلــة المحتملــة بشــكل معقــول
فــي أســعار األســهم ،مــع بقــاء كافــة المتغيــرات ثابتــة .مــن المتوقــع أن يكــون تأثيــر االنخفــاض فــي أســعار األســهم مسـ ً
ـاويا
ومعاكسـ ًـا لتأثيــر الزيــادات الموضحــة.

التأثير على الربح ألف درهم
االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر
2019
تغير بنسبة  %5في المتغيرات

1,355

تغير بنسبة  %5في المتغيرات

1,300

2018

االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
2019

تغير بنسبة  %5في المتغيرات
2018

تغير بنسبة  %5في المتغيرات

1,583
2,332
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إدارة رأس المال

 31ديسمبر 2019

يتمثــل الهــدف الرئيســي إلدارة رأس المــال فــي المجموعــة فــي ضمــان احتفاظهــا بتصنيــف ائتمانــي قــوي ونســب رأســمالية
جيــدة مــن أجــل دعــم أعمالهــا وزيــادة قيمــة المســاهم.
تقــوم المجموعــة بــإدارة هيكلهــا الرأســمالي وإجــراء التعديــات عليــه فــي ضــوء التغييــرات فــي ظــروف األعمــال .لــم يتــم إجــراء
أيــة تغييــرات علــى األهــداف أو السياســات أو العمليــات خــال الســنتين المنتهيتيــن فــي  31ديســمبر  2019و 31ديســمبر
 .2018يتكــون رأس المــال مــن رأس مــال الشــركة ،وعــاوة األســهم ،واالحتياطيــات ،واألربــاح المحتجــزة ،وتوزيعــات األربــاح
المقترحــة ويتــم قياســه بمبلــغ  3,542,901ألــف درهــم كمــا فــي  31ديســمبر  3,433,941 :2018( 2019ألــف درهــم).

 .29القيمة العادلة لألدوات المالية
قياس القيمة العادلة المدرجة في بيان المركز المالي الموحد
ال تختلف القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة كما في  31ديسمبر  2019بشكل جوهري عن قيمها
الدفترية في تاريخ التقارير المالية.
يوضح الجدول التالي تراتبية قياس القيمة العادلة للموجودات المالية للمجموعة والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة كما
في  31ديسمبر  2019و 31ديسمبر :2018

اإلجمالي
ألف درهم

كما في  31ديسمبر 2019
الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل
31,669
الدخل الشامل اآلخر
الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل
األرباح والخسائر

27,097

-

2,810,733

اإليرادات
إجمالي ربح القطاع

219,044

54,828

273,872

حصة من ربح شركة ائتالف

-

-

1,245

مصاريف عمومية وإدارية

-

-

)(137,257

ربح صرف العمالت األجنبية

-

-

36,845

ربح القيمة العادلة على الموجودات المالية بالقيمة
العادلة من خالل األرباح والخسائر

-

-

1,097

إيرادات التمويل – صافي

-

-

51

إيرادات أخرى  -صافي

-

-

15,320

الربح قبل الضريبة للفترة

-

-

191,173

مصاريف ضريبة الدخل على العمليات األجنبية

-

-

)(10,329

مدخالت جوهرية غير
قابلة للمالحظة
(المستوى )3
ألف درهم

31,669

-

-

26,154

-

943

180,844

إجمالي الموجودات

4,577,726

1,189,873

5,766,705

إجمالي المطلوبات

1,210,369

1,014,309

2,223,804

 31ديسمبر 2018
إيرادات القطاع

953,421

888,189

1,841,610

إيرادات داخل القطاع

-

-

)(309,541

اإليرادات

-

-

1,532,609

إجمالي ربح القطاع

116,770

112,109

228,879

حصة من ربح شركة ائتالف

كما في  31ديسمبر 2018
الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل
46,645
الدخل الشامل اآلخر
الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل
األرباح والخسائر

إيرادات داخل القطاع

-

)(584,743

الربح بعد الضريبة

قياس القيمة العادلة
األسعار المدرجة في مدخالت جوهرية
قابلة للمالحظة
األسواق النشطة
(المستوى )2
(المستوى )1
ألف درهم
ألف درهم

إيرادات القطاع

اإلمارات العربية المتحدة دولي
ألف درهم
ألف درهم
426,743
2,968,733

26,000

46,645

-

-

25,057

-

943

 .30معلومات القطاع

المجموعة
ألف درهم
3,395,476

14,713

مصاريف عمومية وإدارية

-

-

)(126,426

خسارة صرف العمالت األجنبية
خسارة القيمة العادلة على الموجودات المالية
بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر

-

-

)(1,024

-

-

)(664

تكاليف التمويل – صافي

-

-

)(4,163

إيرادات أخرى

-

-

20,712

الربح قبل الضريبة للفترة
مصاريف ضريبة الدخل على العمليات األجنبية

-

-

132,027
)(11,068

معلومات القطاع الجغرافية

الربح بعد الضريبة

ً
ودوليا .تتضمن قطاعات دولة اإلمارات
قامت المجموعة بتوحيد قطاعاتها الجغرافية داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة
العربية المتحدة مشاريع في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،بينما تتضمن القطاعات الدولية العمليات في مصر والبحرين
والهند والمالديف وشرق أفريقيا.

120,959

إجمالي الموجودات

3,709,393

1,031,998

4,741,391

إجمالي المطلوبات

323,987

983,463

1,307,450

يوضح الجدول التالي تحليل القطاع الجغرافي للمجموعة:

 .31اعتماد البيانات المالية الموحدة
تم اعتماد إصدار البيانات المالية الموحدة من قبل مجلس بتاريخ  22مارس .2020
84

شركة الجرافات البحرية الوطنية التقرير السنوي 2019

شركة الجرافات البحرية الوطنية التقرير السنوي 2019

85

56

Corporate Governance Report 2019

Corporate Governance Report 2019

57

