
2021
التقريــر المتكامــل 

2021
التقريــر المتكامــل 





صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان

رئيــس دولة اإلمارات العربيــة المتحدة، حاكم إمارة أبوظبي

صاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان

ولــي عهــد أبوظبي، نائب القائد األعلى للقوات المســلحة،
رئيــس المجلس التنفيذي



6التقريــر المتكامــل لشــركة الجرافــات البحريــة الوطنية 2021

ــًا أقوى مع

(GRI 102-44, GRI 102-45, GRI 102-46, GRI 102-47, GRI 102-48, GRI 102-49, GRI 102-50,

GRI 102-51, GRI 102-52, GRI 102-53. GRI 102-54, GRI 102-56, ADX-G7, ADX-G8, ADX-G9)
أطــر إعداد التقرير

ــات إعــداد  ــر علــى نحــو يتفــق تمامــًا مــع متطلب ــا التقري لقــد أعددن
التقاريــر المتكاملــة التــي حددتهــا هيئــة األوراق الماليــة والســلع 
ــنًا وراجعنــا اإلطــار الدولــي  اإلماراتيــة. ولقــد اخترنــا نهجــًا ُمحسًّ
إلعــداد التقاريــر المتكاملــة )لمؤسســة تقاريــر القيمــة( باعتبــاره إطار 

ــا. إعــداد تقريرن

باإلضافــة إلــى ذلــك، ُأِعــد محتــوى االســتدامة فــي التقريــر وفقــًا 
لمعاييــر المبــادرة العالميــة للتقاريــر: الخيار األساســي وبالتماشــى 
مــع المقاييــس البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات البالــغ 

ــة. عددهــا 31 والتــي وضعهــا ســوق أبوظبــي لــأوراق المالي

وأخيــرًا، عملنــا أيضــًا علــى مواءمــة تقريرنــا مــع أهــداف التنميــة 
المســتدامة التــي تشــكل أهميــًة جوهريــًة لنمــوذج أعمالنــا وكذلــك 

مــع الرؤيــة االقتصاديــة 2030 إلمــارة أبــو ظبــي.

الضمان الخارجي

لقــد اســتخدمنا نهجــًا منســقًا للتأكــد مــن العناصــر المختلفــة لهــذا 
آنــد يونــغ عمليــة تدقيــق  التقريــر، فقــد تولــت شــركة إرنســت 
بالنســبة لمحتــوى  أمــا   .2021 المرفقــة لعــام  الماليــة  البيانــات 
األعمــال واالســتراتيجية واالســتدامة وتقريــر حوكمــة الشــركة، 
والــذي تمــت مراجعتــه اإلدارات المعنيــة بالشــركة وســوف ننظــر 
فــي توســيع نطــاق التحقــق مــن صحــة تقريرنــا التالــي ليشــمل 

قســم التدقيــق الداخلــي لدينــا.

نبــذة عن هذا التقرير

شــهد عام 2021 اكتمال عملية االســتحواذ على شــركة اإلنشــاءات البترولية الوطنية واندماجها بنجاح في شركة الجرافات البحرية الوطنية. 
وقــد شــمل ذلــك تكامــل أقســام أعمالنــا واســتراتيجياتها بنــاًء علــى االمتــداد الجغرافــي الجديد للشــركة والتغطيــة األعمق لسلســلة قيمة 

أعمــال الهندســة والمشــتريات والبناء في قطاعــي األعمال البحريــة والطاقة.

ملــة  لمتكا ا يــر  ر لتقا ا لــى  إ فــة  باإلضا
البيئيــة  بالجوانــب  المتعلــق  والمحتــوى 
واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات، يشــمل 
هــذا التقريــر تقريــر أعضــاء مجلــس إدارتنــا، 
والبيانــات  وتحليلهــا،  اإلدارة  ومناقشــة 
 2021 الماليــة  للســنة  المدققــة  الماليــة 
الشــركة. حوكمــة  تقريــر  إلــى  باإلضافــة 

ويغطــي هــذا التقريــر الفتــرة مــن 1 ينايــر 
إلــى 31 ديســمبر من الســنة المالية 2021، 

مــا لــم ُيذَكــر خــاف ذلــك.

لتوضيــح  أدنــاه  الفهــرس  نــا  ضمَّ وقــد   
عنهــا. المبلــغ  الحــدود 

حــدود التقرير والفترة التــي يغطيها

يختلــف هــذا التقريــر المتكامــل مقارنــًة بتقريــر االســتدامة لعــام 
2021 الــذي لــم يتضمــن أي عنصــر متكامــل إلعــداد التقارير وشــمل 
فقــط أداء الجوانــب البيئيــة واالجتماعية وحوكمة الشــركات للقطاع 
البحــري. وُيرجــى العلــم أن االســتحواذ علــى شــركة اإلنشــاءات 
البتروليــة الوطنيــة قــد اكتمــل فــي فبرايــر 2021، ومــن ثــم لــم يكــن 

ضمــن حــدود تقاريــر العــام الماضــي.

ولقــد حاولنــا، قــدر اإلمــكان، الحفــاظ علــى بعــض االســتمرارية مــع 
تقريــر العــام الماضــي. وعليــه، تــم اســتخاص بعــض البيانــات، 
وخاصــًة المتعلقــة بــاألداء الجوانــب البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة 
الشــركات لشــركتنا، فقط من قطــاع التجريف واالســتصاح والبناء 
البحــري فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة، والــذي يشــبه نطــاق تقريــر 
ــة،  ــر المتكامل ــوى التقاري العــام الماضــي. وبالنســبة لمعظــم محت
المتعلقــة  للمســائل  المجموعــة  علــى مســتوى  تغطيــة  اخترنــا 
نموذجنــا  إلــى  باإلضافــة  والفــرص،  والمخاطــر  باالســتراتيجية 

ــق القيمــة. لتحقي

عمليــة تحديد المســائل الجوهرية

توافــر  مــن  للتأكــد  المصلحــة  مــع أصحــاب  باســتمرار  نتواصــل 
تحليــل محــدث الهتماماتهــم الرئيســية، وذلــك مــن أجــل تحديــد 
الموضوعــات التــي يجــب علــى شــركة الجرافــات البحريــة الوطنيــة 
اإلبــاغ عنهــا وإدارتهــا. وتعتمــد عمليــة إشــراك أصحــاب المصلحــة 
التــي نتبعهــا علــى كل مــن إطــار إعــداد التقاريــر المتكاملــة ودليــل 
ــار إشــراك  ــر باإلضافــة إلــى معي ــة للتقاري ــادرة العالمي ــر المب معايي
الشــمولية  مبــادئ  قــت  وُطبِّ  .AA1000  - المصلحــة  أصحــاب 

والمســائل الجوهريــة واالســتجابة طــوال العمليــة.

نهجنا المتكامل بشــأن االســتدامة
تحقيــق القيمة للمســاهمين

رفــاه الموظفين
حمايــة البيئة

تقليــل انبعاثــات الغــازات الدفيئة التــي ننتجها
خطتنــا إلدارة النفايــات وتقليلها

مجتمــع يتمتــع بالصحة
مبــادرات المســؤولية االجتماعية للشــركات

دعم المورديــن المحليين
تحقيــق القيمــة عن طريــق الحوكمة القوية

التقرير الفترةالنطاققسم 

لمحة موجزة عن شركة الجرافات البحرية الوطنية
مجــال تركيزنا االســتراتيجي

الســنة المالية 2021»مجموعة« شــركة الجرافات البحريــة الوطنية
الســنة المالية 2021
الســنة المالية 2021
الســنة المالية 2021
الســنة المالية 2021

الســنة المالية 2021
الســنة المالية 2021
الســنة المالية 2021

الســنة المالية 2021
يوليو 2020 إلى يوليو 2021

»مجموعة« شــركة الجرافات البحريــة الوطنية
»مجموعة« شــركة الجرافات البحريــة الوطنية
»مجموعة« شــركة الجرافات البحريــة الوطنية

القطاع البحري لشركة الجرافات البحرية الوطنية في اإلمارات

القطاع البحري لشركة الجرافات البحرية الوطنية في اإلمارات

القطاع البحري لشركة الجرافات البحرية الوطنية في اإلمارات
القطاع البحري لشركة الجرافات البحرية الوطنية - اإلمارات ومصر

القطاع البحري لشركة الجرافات البحرية الوطنية في اإلمارات - قاعدة 

»مجموعة« شركة الجرافات البحرية الوطنية
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ــًا أقوى مع

GRI 102-9
GRI 102-10

GRI 204:rment Practices

GRI 401:

GRI 102-11
GRI 102-16
GRI 102-18
GRI 102-20
GRI 102-23

GRI 205:nti-Corruption 

GRI 403: 

GRI 404: 

GRI 201: 

GRI 405: 

GRI 413:

GRI 306:

GRI 305:

ADX–G1

ADX-G2

ADX-G5

ADX-S10

ADX-S11, ADX S12

ADX–G4

ADX-S3, ADX-S5

ADX-S2, ADX-S4, ADX-S6

ADX-S7, ADX-S8

ADX E1, ADX E2

ADX-E3, ADX-E4

ADX-E5, ADX-E6

ADX-E7, ADX-E8, ADX-E9

ووِضعــت قائمــة الموضوعــات الجوهريــة أدنــاه علــى أســاس أســاليبنا الحاليــة إلشــراك أصحــاب المصلحــة ووفقــًا ألفضــل 
الممارســات فــي القطــاع. وســنعمل علــى توســيع هــذه الممارســة، عن طريــق استشــاري مســتقل، لتحديث وتوســيع نطاق 
مشــاركتنا مــع أصحــاب المصلحــة بشــأن الموضوعــات االقتصاديــة والموضوعــات البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات 

وفقــًا للمبــادئ والمعاييــر واألطــر المذكــورة أعــاه.

 البيانات المســتقبلية

تنطــوي البيانــات المســتقبلية علــى عــدم اليقيــن نظــرًا 
للكثيــر مــن العوامــل الخارجيــة التــي مــن شــأنها أن تؤثر 
علــى البيئــة التــي تعمــل فيهــا الشــركة. وعليــه، ال 
تتحمــل الشــركة أي التــزام بتحديث بياناتها المســتقبلية 
أو مراجعتهــا خــال الســنة الماليــة المقبلــة باســتثناء ما 

تقتضيــه القوانيــن واللوائــح المعمــول بهــا.

مســؤولية مجلس اإلدارة

يقــر مجلس اإلدارة بمســؤوليته عن ضمــان تكامل هذا 
التقريــر ونزاهتــه ويؤكــد علــى أن المعلومــات المفصــح 
عنهــا تمثــل بشــكل عادل وضع شــركة الجرافــات البحرية 
ــق  ــر بشــكل دقي ــى رجــوع التقري ــة وأداءهــا وعل الوطني
إلــى اإلطــار الدولــي إلعــداد التقاريــر المتكاملــة فضــًا 

عــن معاييــر المبــادرة العالميــة للتقاريــر.

المالحظــات والتعليقات

فــي حــال وجود أي استفســارات أو ماحظــات وتعليقــات 
نبذة عن هذا التقرير، يرجــــى التواصــــل معنا:

integrated_report@nmdc.ae :البريد اإللكتروني

اإلفصــاح المتعلــق بالمبادرة العالميــة للتقاريرالموضوع الجوهريالبند
اإلفصاح المتعلق بالمقياس 
المقابل من مقاييس سوق 

أبوظبي لألوراق المالية

األكثر أهميًة

عالي األهمية

 هام

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

الصحة والسالمة

التدريــب والتعليم

التنــوع البيولوجي

األداء االقتصادي

رفاهيــة المجتمع والتوطين

التنوع والشمول

إدارة النفايات

ممارسات الشراء

التوظيف

الحوكمــة القوية 
وأخالقيات العمل

انبعاثات الغازات 
الدفيئــة وكفاءة الطاقة

الصحــة والســامة المهنية

مكافحة الفســاد

االنبعاثات

التدريــب والتعليم

األداء االقتصادي

التنــوع البيولوجي
)نهج اإلدارة(

GRI 304:

المجتمعــات المحلية
)نهج اإلدارة(

التنــوع وتكافؤ الفرص

النفايات

ممارسات الشراء

التوظيف





أفــكار تأملية من رئيس مجلس اإلدارة 

مقابلة مع الرئيــس التنفيذي للمجموعة

لمحة موجزة عن شــركة الجرافــات البحرية الوطنية

توجهنا االستراتيجي

 نهجنا المتكامل بشــأن االستدامة

 تحقيق القيمة للمســاهمين

رفــاه الموظفيــن 

حماية البيئة
 

مجتمــع يتمتع بالصحة

تحقيــق القيمة عن طريــق الحوكمة المتينة

المالحق
البيانــات البيئية واالجتماعية وحوكمة الشــركات

جــدول فهــرس محتوى معاييــر المبادرة العالمية للتقارير )GRI( وســوق أبوظبي لأوراق المالية
 

تقرير حوكمة الشركة

 تقريــر أعضاء مجلس اإلدارة ومناقشــة اإلدارة وتحليلها

البيانات المالية الســنوية المدققة

جدول المحتويات

ــا أقوى مع

13

15

19

29

35

43

47

57

61

63

71
73
83

99

135

147
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ــًا أقوى مع

(GRI 102-14, GRI 102-32, ADX-G7, ADX-G8)

“
عمليــة  الوطنيــة  البحريــة  الجرافــات  شــركة  أكملــت 
اســتحواذها علــى شــركة اإلنشــاءات البتروليــة الوطنيــة 
األعمــال  كيانــات  إحــدى  لتنشــئ   ،2021 عــام  فــي 
الهندسية والمشتريات والبناء اإلقليمية الرائدة الجديدة 
ــل  ــة. ويمث فــي مجــال أعمــال الطاقــة والخدمــات البحري
اندمــاج اثنيــن مــن الشــركات الرائــدة الوطنيــة اإلماراتيــة، 
واللتيــن تجمعــان 90 عامــًا مــن العمــل، إحــدى العامــات 

البــارزة وبدايــة حقبــة جديــدة مــن النمــو.

وقــد أصبحــت شــركة الجرافــات البحريــة الوطنيــة اآلن 
ــًة تعمــل فــي مجــال األعمــال الهندســية  شــركًة متكامل
الطاقــة  بخدمــات  المرتبطــة  والبنــاء  والمشــتريات 
والخدمــات البحريــة، حيث يمتــد نطاق أعمالهــا الجغرافي 
ليشــمل دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق 
األوســط وشمال أفريقيا األوســع وجنوب آسيا. وبدأت 
الشــركة بســرعة فــي تقديــم أوجــه الترابــط مــن خــال 

ــرادات. ــم اإلي ــات وتعظي ــط العملي منهــج ضب

وقدراتهــا  الواســع  الجغرافــي  لنطاقهــا  ونظــرًا 
المتكاملــة فــي مجــال األعمــال الهندســية والمشــتريات 
واإلنشــاءات، رســخت شــركة الجرافــات البحريــة الوطنيــة 
ــة حيــث بلغــت قيمــة األصــول  قــوة ميزانيتهــا العمومي
12.92 مليــار درهــم إماراتــي وبلغت حقوق الملكيــة 5.52 
مليــار درهــم إماراتــي، وهــو مــا ســيمّكنها مــن زيــادة 
قدراتهــا وإمكانياتهــا للتوســع مــع خلــق قيمــة مســتدامة 
لجميــع أصحــاب المصلحــة. وعــاوًة علــى ذلــك، وعلــى 
الرغــم مــن اســتمرار ضعــف االنتعــاش االقتصــادي 
العالمــي واإلقليمــي، يســرني أن أعلــن  أن الشــركة 
حققــت نمــوًا كبيــرًا علــى أســاس ســنوي فــي الســنة 
الماليــة 2021. فقــد ســجلت الشــركة زيــادة بنســبة %78.3 
فــي اإليــرادات من 4.42 مليــار درهم إماراتي فــي 2020 
إلــى 7,89 مليــار درهــم وزيــادة بمعــدل تســعة أضعــاف 
فــي صافــي الدخــل مــن 106.99 مليــون درهــم إماراتــي 

ــار درهــم.  ــى 1,00 ملي ــة إل مــن الســنة الماضي

أفكار تأملية من
رئيس مجلس اإلدارة

تحقيــق القيمة ألصحــاب المصلحة

تحــرص الشــركة علــى التواصــل المســتمر مــع جميــع 
فهــم  أجــل  مــن  الرئيســيين،  المصلحــة  أصحــاب 
احتياجاتهــم المتطــورة، وهــي ملتزمــة بالتركيــز علــى 
خلــق قيمــة مشــتركة، والتــي ســتؤدي فــي النهايــة 
أيضــًا إلــى إحــداث أثــر اقتصــادي إيجابــي مســتدام.

ــر المتكامــل )اعتمــادًا علــى  ويمثــل إصــدار هــذا التقري
اإلطــار الدولــي إلعــداد التقاريــر المتكاملــة لمؤسســة 
إعــداد  القيمــة( تطــورًا مهمــًا فــي أســلوب  تقاريــر 
التقاريــر المؤسســية لدينــا ألنــه يضيــف عنصــرًا مــن 
الشــفافية والشــمولية ويضمــن توافــر المعلومــات 
الجوهريــة لمســتثمرينا. ومــن خــال تقريرنــا المتكامل، 
شــرعنا فــي اإلفصــاح عــن رؤوس األمــوال الســت 
التــي تصــف قــدرة شــركتنا علــى تحقيــق قيمــة لجميــع 
أصحــاب المصلحــة المترابطيــن بمــا فــي ذلــك عمائنــا 
والمجتمــع  والحكومــة  والمســاهمين  وموظفينــا 

والبيئــة وموردينــا. 

ــز أفضــل ممارســات  ــى تعزي وسنســعى باســتمرار إل
التقاريــر العالميــة والحــرص علــى التماشــي  إعــداد 
الرحلــة. ومــن  جــزءًا مــن هــذه  ذلــك  باعتبــار  معهــا، 
المهــم ماحظــة أن تقريرنــا المتكامــل يشــمل أداءنــا 
البيئيــة  بالجوانــب  المرتبــط  أداءنــا  المالــي، وكذلــك 
لمعاييــر  وفقــًا  الشــركات،  وحوكمــة  واالجتماعيــة 

للتقاريــر. العالميــة  المبــادرة 

رســم مالمح المستقبل

تزامنــًا مــع احتفالنــا بالذكــرى الخمســين لتأســيس دولــة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي ديســمبر 2021، ال 
يســع المــرء إال أن يتوقــف للتفكيــر فــي اإلنجــازات 
العربيــة  اإلمــارات  مكانــة  رســخت  التــي  العديــدة 
المتحــدة بيــن الــدول الرائــدة فــي العالــم. ونعــرب عــن 
فائــق تقديرنــا وامتناننــا للرؤيــة المســتقبلية لوالدنــا 
المؤســس المغفــور لــه بــإذن اللــه الشــيخ زايــد بــن 
ســلطان آل نهيــان. فتحــت مظلــة قيادتــه، بــدأت دولــة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي كتابة تاريخهــا الثري وما 
زلنــا نسترشــد بقيمــه التــي تتمحــور حــول أهميــة رأس 

المــال البشــري.

تحــت مظلــة  القادمــة  عامــًا  الخمســين  نبــدأ  وبينمــا 
الشــيخ  الســمو  لصاحــب  الحكيمــة  والرؤيــة  القيــادة 
رئيــس دولــة اإلمــارات  نهيــان،  آل  زايــد  بــن  خليفــة 
العربيــة المتحــدة وحاكــم أبوظبــي، وصاحــب الســمو 
الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان، ولــي عهــد أبوظبــي 
ونائــب القائــد األعلــى للقــوات المســلحة اإلماراتيــة، 
إلــى  الوطنيــة  البحريــة  الجرافــات  ستســعى شــركة 
تقديــم مســاهمة مهمــة فــي اســتمرارية تطويــر دولــة 
ــة  ــة المتحــدة، مسترشــدًة بخطــة مئوي اإلمــارات العربي
اإلمــارات 2071 باإلضافــة إلــى المبــادئ العشــرة لدولة 
اإلمــارات خــال الخمســين عامــًا القادمــة. وســنعمل 
علــى تحقيــق ذلــك مــن خــال تبنــي التميــز التشــغيلي 

واالبتــكار والممارســات المســتدامة.

محمد ثاني مرشد الرميثي
رئيس مجلس اإلدارة

البحريــة  الجرافــات  شــركة  ستســعى 
الوطنيــة إلــى تقديــم مســاهمة مهمة 
فــي اســتمرارية تطويــر دولــة اإلمــارات 

ــة المتحــدة العربي
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مقابلة مع الرئيس
التنفيذي للمجموعة

كيــف تمكنتــم مــن الحفــاظ علــى تركيــز الشــركة علــى 
ــون فــي نفــس الوقــت  ــا بينمــا تعمل ــر أعماله تطوي

علــى تحقيــق التكامــل بعــد عمليــة االســتحواذ؟

لقــد كان بالفعــل عامــًا نشــطًا مــن جميــع النواحــي. 
فقــد حصلنــا علــى الموافقــات التنظيميــة علــى عمليــة 
االســتحواذ فــي شــهر فبرايــر، وأعلّنــا اكتمالهــا فعليــًا. 
عمليــة  مــن  التاليــة  المرحلــة  إلــى  بســرعة  وانتقلنــا 
االســتحواذ وانتهينــا مــن الدمج لاســتفادة علــى الفور 
مــن أوجــه الترابــط. وبينمــا نواصــل إدارة مشــاريعنا 
الضخمــة البالــغ قيمتهــا 23,8 مليــار درهــم إماراتــي، 
نرّســخ وضــع المجموعــة لتكــون الشــريك المفضــل 

لعمائنــا. 

 باإلضافــة إلــى مــا ســبق مــن أعمــال، أبرمــت  الشــركة 
عقــدًا بقيمــة 369 مليــون دوالر مــع موانــئ أبوظبــي 
ــاء  ــر الجانــب الشــمالي مــن مين ألعمــال مشــروع تطوي
خليفــة وكذلــك عقــدًا لمشــروع دادنــا الفجيــرة ومشــروع 
البردويــل )مصــر( بقيمــة إجماليــة تبلــغ 173 مليــون 
دوالر. أمــا بالنســبة لقطــاع أعمــال الطاقــة، وقعنــا 
ــن  ــك مشــروعين تابعي ــددًا مــن العقــود بمــا فــي ذل ع
ألدنــوك بقيمــة 500 مليــون دوالر و 967 مليــون دوالر 
ــر حقــل دلمــا للغــاز )فــي مشــروع  ــق بتطوي فيمــا يتعل
مشــترك مــع تكنيــكاس ريونيــداس( وحقــل أم الشــيف 
علــى الترتيــب، باإلضافــة إلــى مشــروع بقيمــة 744 
مليــون دوالر فيمــا يتعلــق بالتطويــر الكامــل لحقــل 
بلبــازم البحــري و كذلــك مشــروع حقــل الزلــف بقيمــة 

2.3 مليــار دوالر التابــع لشــركة أرامكــو.

 مــا هــي األولويــات االســتراتيجية الجديــدة لشــركة 
ســتتطلع  وكيــف  لوطنيــة  ا يــة  لبحر ا فــات  ا لجر ا
المجموعــة لالســتفادة مــن أوجــه الترابــط مــع شــركة 

الوطنيــة؟ البتروليــة  اإلنشــاءات 

عــام  فــي  المجموعــة  علــى  جديــدًا  اســمًا  ســنطلق 
2022، والــذي ســنحدد تحــت مظلتــه وضــع وحــدات 
ذلــك شــركة  بمــا فــي  الرئيســية،  الخمســة  أعمالنــا 
اإلمــارات, شــركة  الوطنيــة فــي  البحريــة  الجرافــات 
أوروبــا,  ,إمــارات  الوطنيــة  البتروليــة  اإلنشــاءات 
الهندســية و شــركة  المتطــور لاستشــارات  المركــز 
وتعمــل  مصــر.  فــي  الوطنيــة  البحريــة  الجرافــات 
موضوعاتنــا االســتراتيجية الرئيســية الثاثــة بمثابــة 
مظلــة الســتراتيجية التكامــل الخاصــة بنــا، وهــي )1( 
»الوصــول إلــى أســواق وقطاعــات جديــدة وتنويعها« 
لدفــع المجموعــة لتحقيــق نمــو مســتدام متســارع؛ )2( 
ــز العاقــات مــع الحكومــات والعمــاء« بهــدف  »تعزي
أن نكــون الشــريك المفضــل لهــم؛ وأخيــرًا )3( »تبنــي 

العمليــات والثقافــة القائمــة علــى األداء«.

 أمــا بالنســبة لاســتفادة مــن أوجــه الترابــط، فقــد أدى 
ــة تعمــل  ــدة متكامل ــى إنشــاء شــركة رائ االســتحواذ إل
الهندســة والمشــتريات والبنــاء  أعمــال  فــي مجــال 
المرتبطــة بخدمــات الطاقــة والخدمــات البحريــة. وتوجد 
مجلــس  دول  فــي  المشــتركة  الرئيســية  أســواقنا 
ــا علــى  التعــاون الخليجــي ومصــر والهنــد. ولقــد عملن
الفــور علــى ترســيخ مكانتنــا الحاليــة فــي األســواق 
المشــتركة فــي دول مجلــس التعــاون الخليجي ومصر 
والهنــد، وتتبعنــا بشــكل نشــط فــرص النمــو األفقــي 
ــوب آســيا  ــدة، ال ســيما فــي جن فــي األســواق الجدي
التعــاون  مجلــس  ودول  أوروبــا  وجنــوب  وأفريقيــا 

الخليجــي علــى نطــاق أوســع.

كيف تعملون على تضمين االستدامة في مؤسستكم؟

المتكاملــة  تمثــل االســتدامة جــزءًا ال يتجــزأ مــن االســتراتيجية 
لمجموعتنــا والتــي تركز بشــكل رئيســي علــى الجوانــب االجتماعية 
مســتقبًا  ونتطلــع  والســامة.  والصحــة  البشــرية  والمــوارد 
ــى  ــة التحــول إل ــاء نهــج شــامل ومتكامــل لضمــان مواصل ــى بن إل

ممارســات االســتدامة المعــززة.

وأصدرنــا العــام الماضــي تقريرنــا األول عــن االســتدامة، ونعمــل 
هــذا العــام علــى تعزيــز عمليــة إعــداد تقاريرنا مــن خال هــذا التقرير 
المتكامــل )اعتمــادًا علــى اإلطار الدولي إلعــداد التقاريــر المتكاملة( 
الــذي يضــم أداءنا المتعلــق بالجوانــب البيئية واالجتماعيــة وحوكمة 

الشــركات، وفقــًا لمعاييــر المبــادرة العالميــة للتقارير.

عمــل مســتدام  مــكان  إنشــاء  علــى  تركيزنــا  نطــاق  يمتــد  ولــن 
فحســب، بــل ســنعمل علــى زيــادة نطــاق قدراتنــا للمســاهمة 
فــي تحــول اإلمــارات والعالــم إلــى اســتخدام مزيــج طاقــة أنظــف 
وكذلــك فــي تطويــر تقنيــات إزالــة الكربــون. وتحقيقًا لهــذه الغاية، 
وقعــت شــركة اإلنشــاءات البتروليــة الوطنيــة مذكــرة تفاهــم مــع 
تكنيــب إنرجيــز إلنشــاء مشــروع مشــترك لمشــاريع التحــول فــي 
اســتخدام الطاقــة )مــع التركيــز علــى الهيدروجيــن( والمشــاريع 

المتعلقــة بإزالــة الكربــون.

وقــد أعلنــت اإلمــارات العــام الماضي عــن التزامهــا بتحقيــق الحياد 
المناخــي بحلــول عــام 2050. وســيكون لهــذا االلتــزام بــا شــك 
تأثيــر علــى جميــع المؤسســات التــي ســيتعين عليهــا مواءمــة 
أنشــطتها مــع هــذا االلتــزام. ومــن المرجــح أن ُيصــاغ هــذا االلتــزام 
فــي شــكل مراســيم تشــريعية فــي القريــب العاجــل، ومــن ثــم 
مــن المهــم للغايــة أن تضــع جميــع المؤسســات خططــًا وتســتعد 

لهــذا التحــول. 

كيــف تقيمــون النتائــج الماليــة لشــركة الجرافــات البحريــة 
الوطنيــة للســنة الماليــة 2021؟

اســتطعنا أن نحقــق نمــوًا ماليــًا هائــًا خــال عــام 2021، 
حيــث زادت اإليــرادات مــن 4.42 مليــار درهــم إماراتــي في 
العــام الســابق إلــى 7.89 مليــار درهــم إماراتــي، وارتفعــت 
األربــاح مــن 106.99 مليــون درهم إماراتي فــي عام 2020 
إلــى 1.00 مليــار درهــم إماراتــي. وارتفــع هامــش الربــح 

مــن 2.42% إلــى 12.71% خــال هــذه الفتــرة. 
أصولنــا  ارتفعــت  العموميــة،  الميزانيــة  منظــور  فمــن 
بنســبة 74.61% لتصــل إلــى 12,92 مليــار درهــم إماراتــي، 
بينمــا ارتفعــت حقــوق الملكيــة بنســبة 78.27% لتصــل إلــى 
5,52 مليــار درهــم إماراتــي. وال تــزال نســبة الديــن إلــى 
حقــوق الملكيــة طويلــة األجــل قويــة للغاية إذ تبلــغ 0.24 .

المهندس ياسر زغلول
الرئيس التنفيذي للمجموعة
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(GRI 102-1, GRI 102-2, GRI 102-3, GRI 102-4, GRI 102-5, GRI 102-6, GRI 102-7, GRI 102-8, GRI 102-10, 

GRI 102-12, GRI 102-13, GRI 102-16, GRI 102-21, GRI 102-40, GRI 102-42, GRI 102-43, GRI 102-44)

لمحة موجزة عن شــركة 
الجرافــات البحرية الوطنية

5 وحــدات أعمال

5 أقســام أعمال

شركة الجرافات
البحرية الوطنية
في اإلمارات

شركة اإلنشاءات 
البترولية الوطنية

المركز المتطور 
لالستشارات الهندسية

االستشارات الهندسية

شركة الجرافات البحرية 
الوطنية في مصر

األعمال البحرية وأعمال 
الطاقة في مصر

إمارات أوروبا

األعمال المدنية  األعمال البحرية 
الطاقةوأعمال التجريف

نبذة عامة

فــي شــهر فبرايــر مــن عــام 2021، شــهدت اإلمــارات 
اندمــاج شــركتين إماراتيتيــن رائدتيــن مــن أجــل إنشــاء 
شــركة متكاملــة تعمــل فــي مجــال أعمــال الهندســة 
الطاقــة  بخدمــات  المرتبطــة  والبنــاء  والمشــتريات 
والخدمــات البحريــة، بنطــاق انتشــار يغطــي منطقــة 
إلــى  أفريقيــا باإلضافــة  الشــرق األوســط وشــمال 

جنــوب آســيا.

 ونتيجــًة لذلــك، ُأنشــئت منصــة تآزريــة القتنــاص فرص 
النمــو داخــل اإلمــارات واألســواق اإلقليميــة الرئيســية 
مدعومــة  بقــدرات  معــزز  بشــكل  مجهــزة  وخارجهــا، 

ــر سلســلة القيمــة. للتوســع عب

الوطنيــة  البحريــة  الجرافــات  شــركة  عملــت  وقــد 
علــى هيكلــة خطــوط أعمالهــا المختلفــة فــي خمــس 
ــة األساســية  ــك األعمــال البحري وحــدات، بمــا فــي ذل
للشــركة، وأعمــال الطاقة لشــركة اإلنشــاءات البترولية 
الوطنيــة، وإمــارات أوروبــا )مصنــع ألنظمــة تكنولوجيــا 
لاستشــارات  المتطــور  والمركــز  الســريع(،  البنــاء 
ــرًا الشــركة التابعــة لشــركة الجرافــات  الهندســية، وأخي
البحريــة الوطنيــة فــي مصــر )مشــروع مشــترك مــع 

هيئــة قنــاة الســويس(:

المزيــد عن كياناتنا الرئيســية:

شركة الجرافات البحرية الوطنية

باشــرت شــركة الجرافــات البحريــة الوطنيــة نشــاطها 
أبوظبــي  بتــرول  شــركة  مظلــة  تحــت  البدايــة  فــي 
الوطنيــة فــي عــام 1976. وتــم تأسيســها رســميًا بعــد 
ذلــك بوصفهــا كيــان مســاهم مســتقل فــي عــام 1979 
ثــم تــم إدراجهــا فــي ســوق أبوظبــي لــأوراق الماليــة 

بوصفهــا شــركة مســاهمة عامــة فــي عــام 2000.

التجريــف  خدمــات  الوطنيــة  البحريــة  الجرافــات  شــركة  وتقــدم 
واالســتصاح واإلنشــاءات البحريــة للعمــاء في قطاعــات الطاقة 
والبيئــة واألعمــال البحريــة والســياحة والتنميــة الحضريــة، وهــي 
واحــدة مــن كبــرى الجهــات الفاعلــة فــي مجــال أعمــال التجريــف 
فــي المنطقــة. ومــن الجديــر بالذكــر أن الشــركة تســتخدم أحــدث 
التقنيــات في أعمــال التجريف، وتقــدم التميز التشــغيلي والجودة 

االســتثنائية والخبــرة العالميــة.

ــم أنشــطة شــركة الجرافــات البحريــة  وُتنظَّ
موظفوهــا  يؤديهــا  لتــي  ا  ، لوطنيــة ا
فــي   ، موظفــًا  2221 عددهــم  لــغ  لبا ا

: ئيســيين ر قســمين 

الجرافــات  الرئيســي لشــركة  المقــر  يقــع 
البحريــة الوطنيــة فــي أبــو ظبــي، وتعمــل 
مــن مبــاٍن حديثــة ومجهــزة تجهيــزًا جيــدًا، 
متعــددة  عمــل  ورش  تشــمل  لتــي  وا
التخصصــات، و ممــرات ألنــزال الســفن، 
وإدارات إداريــة وفنيــة مدعومــة بالكامــل.

أعمال التجريف واالســتصالح

األعمــال المدنية البحرية

أعمال التجريف واالستصالح	 
أعمال المسح	 

اإلنشاءات البحرية	 
الخدمات اللوجستية البحرية	 
األعمال الجيوتقنية	 
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شركة اإلنشاءاتالبترولية
الوطنية

تأسســت شــركة اإلنشــاءات البتروليــة الوطنيــة فــي 
حلــواًل شــاملًة  وتقــدم  أبــو ظبــي  فــي   1973 عــام 
ألعمــال الهندســة والمشــتريات والبنــاء )EPC( للعمــاء 
فــي الخــارج والداخــل فــي قطــاع النفــط والغــاز. وتتيــح 
القــدرات اإلداريــة للشــركة وديناميكيتهــا، جنبــًا إلــى 
جنــب مــع خبرتهــا الفنيــة المثبتــة، تقديــم خدمــات عاليــة 
الجــودة وتلبيــة احتياجــات عمائهــا المتطورة باســتمرار.

ومع وجود قوة عاملة تضم أكثر من 10,000 موظف

ــم  ــى تقدي فــإن الشــركة لديهــا القــدرة ليــس فقــط عل
خدماتهــا المتنوعــة بشــكل متميــز ولكــن أيضــًا علــى 
اســتخدام نهــج متكامــل حيــث تعمــل بصفتهــا نقطــة 
اتصــال واحدة للمشــاريع الكبرى. وتعتمد قدرة الشــركة 
علــى تنفيــذ المشــاريع علــى مبــادئ التعــاون والتكامــل 
والســامة والخبــرة. والنهــج المنظــم إلدارة المشــاريع 
الــذي تتبعــه الشــركة والتواصــل الفعــال واألنظمــة 
التــي تتمتــع بالكفــاءة إلدارة المخاطــر وتخفيفهــا قــد 
ــر  مكنتهــا مــن تســطير ســجل حافــل بالنجــاح يمتــد ألكث

مــن 45 عامــًا.

الهندســي، تحــت إشــراف  التصميــم  وتقــدم الشــركة خدمــات 
أكثــر مــن 1,500 مهنــدس يتمتعــون بالخبــرة. وتغطــي خدمــات 
المشــتريات فــي الشــركة جميــع جوانــب مصــادر المــواد والخدمــات 
ومعالجــة  المــواد  وإدارة  الشــراء  وعمليــة  البائعيــن  وتقييــم 
الطلبــات والتفتيــش والشــحن والخدمــات اللوجســتية. ويقــدم 
هــذه الخدمــات فريــق يتمتــع بالمهــارات المطلوبــة وفًقــا لقوانيــن 

المحتــوى المحلــي واللوائــح ومواصفــات العمــاء.

تمتلــك شــركة اإلنشــاءات البتروليــة الوطنيــة مســاحًة تبلــغ 1,3 
نهــا مــن تقديــم الخدمــات والمنتجــات  مليــون متــر مربــع، ممــا يمكِّ

ــك: الرئيســية بمــا فــي ذل

تصنيــع الهيــاكل الثقيلــة )بــأوزان تصــل إلــى 100,000 طــن 	 
ألنــواع  وكــرات  التخزيــن  صهاريــج  وكذلــك  ســنويًا(،  متــري 

البتروليــة المنتجــات  مــن  مختلفــة 
طاء األنابيب	 
بناء أوعية الضغط	 
مرافق التحميل حتى 30,000 طن متري كهيكل واحد	 
ساحة تصنيع مخصصة للبناء والتجميع والتحميل	 
خدمات دعم العمليات البحرية	 
تخزين المواد الداخلي والخارجي	 
ورش عمل األنابيب / التجميع الفرعي	 
مرافق المعالجة الحرارية بعد اللحام )PWHT( مزودة بأفران	 

نظــرة على شــركة الجرافات البحريــة الوطنية الجديدة

مبادئ العمل

رؤيتنا

قيمنا

أن نكــون الخيار االمثــل أينما نعمل

المسؤوليةالعمل الجماعي التميز اإلخالص االلتزام

مهمتنا

المساهمين نعمل على تحقيق 
مصالح مساهمينا والمحافظة على 

آدائنا المتميز على المدى الطويل

م أفضل الخدمات  العمالء نقدَّ
لعمالئنا ونحافظ على مبدأ التميز 

واالحترام في كافة مجاالت 
التشغيل واإلدارة ألعمالنا

البيئة نهتم بالبيئة ونسعى 
إليجاد بيئة نظيفة وآمنة للعيش 

ال  المجتمع نقوم بدور فعَّ
ونعتبر مساهمًا مسؤواًل ورائدًا 

في مجال خدمة المجتمع

النوعية نعمل باستمرار للتوسع 
وفقًا ألفضل الممارسات العالمية 

ونسعى لتحقيق عوائد الستثماراتنا 
بطريقة تنافسية ومستدامة

الموظفين نسعى لخلق بيئة عمل 
إيجابية لموظفينا حيث أن تطويرهم 

يعتبر األساس لنجاح الشركة
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ــًا أقوى مع

أسطول مشــترك يضم 130 سفينة

تمتلــك المجموعــة حاليــًا أســطواًل بحريــًا يضــم 130 
ســفينة إلــى جانــب مجموعــة واســعة مــن المعــدات 

البريــة، والتــي تتكــون ممــا يلــي:

19 جرافة

برجان حفر بمواضع ديناميكية مزودان )DP2/DP3( ببوارج رفع 
لمد األنابيب )بقدرة رفع تبلغ 4,200 طن و1,600 طن وسعة 

تستوعب أكثر من 300 فردًا لكل منهما(

6 بوارج أعمال لمنصات الرفع الذاتي

96 مركبة دعم أخرى )قاطرات، بوارج، سفن مالتيكاتس، سفن 
اإلقامة، وغيرها(

3 محطــات تعزيز عائمة

1 ناقل حركة رفع ثقيل ذاتي الدفع )بقدرة رفع 2500 وسعة 
تستوعب 240 فردًا(

3 مقطــورات ابراج حفر مزودة ببــوارج لمد األنابيب

)حفارات، رافعات، مولدات، وغيرها( 

مجموعــة كبيرة مــن المعدات األرضية

جنوب شرق آسيا

بنغالديش
المالديف

الهند

باكستان

المملكة
العربية

السعودية

العراق

ليبيامصر

نيجيريا

البحرين

اإلمارات العربية
المتحدة

األســواق المرتقبة )او المســتقبلية( لشــركة الجرفات الوطنيــة )المجموعة(

األســواق الحالية لشــركة الجرفات الوطنيــة )المجموعة(

مجموعــة مختارة مــن المتعاملين المميزيــن المجمعين

تمتلــك كل مــن شــركة اإلنشــاءات البتروليــة الوطنيــة وشــركة الجرافــات البحريــة الوطنيــة مجموعــة كبيــرة مــن المتعامليــن مــن أبرزهــم 
ســلطات الموانــئ وشــركات الطاقــة والتطويــر البحــري العالميــة:

البصمــة الجغرافية الحاليــة المجمعة

البتروليــة  اإلنشــاءات  لشــركة  الرئيســي  المقــر  يقــع 
الوطنيــة فــي مدينــة المصفــح الصناعيــة فــي أبــو ظبــي 
باإلمــارات العربيــة المتحــدة وتحظــى بحضــور موســع علــى 
المســتوى لتشــغيلي ومكاتــب بــكل مــن المملكــة العربيــة 
الســعودية والهنــد وماليزيــا وفرنســا. كمــا تمتلــك الشــركة 

ــة: كذلــك مكاتــب فــي المواقــع التالي

ــك مــن خــال شــركة 	  ــة الســعودية، وذل المملكــة العربي
اإلنشــاءات البتروليــة الوطنيــة الســعودية المحــدودة

الهند، وذلك من خال:	 
- أنيوا الهندسية الخاصة ليمتد

- إن بي سي سي إنجينيرنج ليمتد
ماليزيــا، مــن خــال إن بــي ســي ســي ماليزيــا إس دي 	 

إن بــي إتــش دي
فرنسا، من خال برينسيبال إنجينيرنج	 

يقــع المقــر الرئيســي لشــركة الجرافــات البحريــة الوطنيــة 
كذلــك فــي مدينــة المصفــح الصناعيــة ولديها حضــور على 
المســتوى التشــغيلي فــي العديــد مــن األســواق بما في 
ذلــك دول مجلــس التعــاون الخليجــي والشــرق األوســط 
وشــمال أفريقيــا ومصــر والهنــد وجــزر المالديــف وجزيــرة 

سيشــل وأوروبــا.

الخدمات المشــتركة

تســمح العــروض التــي تقدمهــا شــركة الجرافــات البحريــة الوطنيــة 
وشــركة اإلنشــاءات البتروليــة الوطنيــة بشــكل تعاونــي بفــرص 
ــادة القــدرة التنافســية مــن خــال  ــع المتقاطــع، فضــًا عــن زي البي
تحســين التكلفــة، وتحســين فــرص اســتخدام األصــول، مــن بيــن 

ــم القيمــة. عناصــر أخــرى لتعظي

يتضح ما ورد أعاه بشكل خاص في قطاعات األعمال التالية:

الخدمات اللوجستية البحرية	 
أعمال المسح واألعمال الهندسية البحرية	 
المشتريات	 
 	 / البحريــة  والحلــول  الجيوتقنيــة  واألعمــال  التجريــف  أعمــال 

البحريــة اإلنشــاءات 
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ــًا أقوى مع

30%
شــيميرا لالستثمار

70%
الشــركة القابضة
العامــة - ش م ع )صناعات(

التغييــرات التــي طرأت على هيكل الملكية - شــرح

لقــد تغيــر هيــكل الملكيــة بالشــركة بالطبــع نتيجــة لصفقــة االســتحواذ. وقــد جــاءت بعــض هــذه التغييــرات كنتيجــة مباشــرة للصفقــة بينمــا 
طــرأت تغييــرات أخــرى نتيجــة للتعديــات فــي هيــكل الملكيــة علــى مســتوى كبار مســاهمي الشــركة. يســتعرض الشــكل التالــي تفاصيل 

التغييــرات الرئيســية التــي طرأت.

1. هيــكال الملكيــة فــي شــركة الجرافــات البحريــة الوطنيــة وشــركة اإلنشــاءات البتروليــة الوطنيــة 
قبــل صفقــة االســتحواذ لشــركة اإلنشــاءات البتروليــة الوطنيــة، وتحديــدًا فــي 31 ديســمبر 2020:

26.18%
آخرون

32.00%
شركة ابوظبي التنموية 
القابضة ش م ع

8.86%
مجموعــة أبوظبي
المتحــدة لالســتثمار والتطوير

6.63%
مؤسســة الهندسة والمقاوالت 

ألعمــال النفط - بيكون

15.19%
المســاهمون المالكون ألقل
من ٪5 وأكثر من ٪2 األســهم

11.14%
شــركة تصاميــم العقارية ذ م م

هيكل الملكية في شركة 
الجرافات البحرية الوطنية كما 

في 31 ديسمبر 2020

هيكل الملكية في شركة 
اإلنشاءات البترولية الوطنية 

كما في 31 ديسمبر 2020

هيكل الملكية في شركة اإلنشاءات البترولية الوطنية قبل صفقة االستحواذ )كما في 31 ديسمبر 2020(

2. عرض االندماج العكسي والموافقة عليه

تأرســلت شــركة اإلنشــاءات البتروليــة الوطنية إلى شــركة الجرافــات البحريــة الوطنية عرضًا 
لاندمــاج العكســي فــي 15 أغســطس 2020، وقــد وافق عليه مســاهمو شــركة الجرافات 
البحريــة الوطنيــة بتاريــخ 14 ديســمبر 2020. وقــد تــم الحصــول علــى الموافقــة التنظيميــة 

لاندمــاج العكســي فــي 11 فبرايــر 2021، ممــا أدى إلــى إنفــاذ إتمــام الصفقة.

وقــد نتــج عــن تلــك الصفقــة امتــاك مســاهمي شــركة اإلنشــاءات البتروليــة الوطنيــة مــا 
نســبته 69.70%مــن أســهم شــركة الجرافــات البحريــة الوطنيــة، وبالتالــي أصبــح مســاهمو 
شــركة الجرافــات البحريــة الوطنيــة مالكيــن لمــا نســبته 30.30% مــن شــركة الجرافــات البحرية 
الوطنيــة )بعــد صفقــة االســتحواذ(. ولهــذا الســبب، تعتبــر هــذه الصفقــة اندمــاج عكســي.

الشروط المالية للهيكل

ُمنــح مســاهمو شــركة اإلنشــاءات البتروليــة الوطنيــة ســندات إلزاميــة قابلــة للتحويــل. 
ونصــت الشــروط علــى أنــه فــور االنتهاء مــن الصفقة، ســتتحول هــذه الســندات اإللزامية 
ــة للتحويــل إلــى 575,000,000 ســهم عــادي بقيمــة اســمية فــي رأس مــال شــركة  القابل
الجرافــات البحريــة الوطنيــة )وســتكون هــذه األســهم عبــارة عــن أســهم جديــدة ترفــع 
إجمالــي رأس مــال شــركة الجرافــات البحريــة الوطنيــة الجديــد إلــى 825,000,000 درهــم 
ــن  ــة بعــد صفقــة االســتحواذ بي ــي للملكي ــى التقســيم التال ــك إل ــي(، وقــد أدى ذل إمارات

شــركة الجرافــات البحريــة الوطنيــة وشــركة اإلنشــاءات البتروليــة الوطنيــة:

تقسيم األسهم بعد االستحواذ

%69.70 المساهمون في شركة اإلنشاءات البترولية الوطنية 
30.30%

المســاهمون في شــركة الجرافات 
البحريــة الوطنية

3. التغييرات الطارئة على هيكل الملكية بعد االستحواذ

وبعــد ذلــك، خــال الربع الثاني من عــام 2021، قامت الشــركة القابضة العامة 
– ش م ع بنقــل ملكيــة مــا نســبته 44.20% مــن أســهمها إلــى كيانــات مملوكــة 
ــة للشــركة  بالكامــل لشــركة ألفــا ظبــي القابضــة ش.م.ع، وهــي شــركة فرعي
العالميــة القابضــة. وبفضــل هــذه الصفقــة، أصبحــت ألفــا ظبــي المســاهم 
المالــك ألغلبيــة األســهم، إلــى جانــب نســبة مســاهمتها الســابقة فــي حقوق 
الملكيــة بالشــركة، إذ أنهــا امتلكــت مــا نســبته 65.10% من األســهم، وقد زادت 

هــذه النســبة إلــى 68.48% قبيــل نهايــة عــام 2021.
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ــًا أقوى مع

20.91%
دبليــو إيــه إس تو لالســتثمار التجاري - 

شــركة الشــخص الواحد ذ م م

20.61%
آخرون

44.20%
ســوجنو لالســتثمار التجاري -
شــركة الشــخص الواحد ذ م م

14.28%
الشــركة القابضة
العامــة - ش م ع

هيكل المساهمين في شركة 
الجرافات البحرية الوطنية 
)المجموعة( اعتبارًا من 31 

ديسمبر 2021

هيكل المساهمين في شركة الجرافات البحرية الوطنية اعتبارًا من 31 ديسمبر 2021

سوجنو لالستثمار التجاري ودبليو إيه إس تو لالستثمار التجاري مملوكتان بالكامل لشركة ألفا ظبي القابضة ش.م.ع.

التواصل مع أصحــاب المصلحة

الرئيســية  االســتراتيجية  الموضوعــات  بيــن  مــن 
مــع  المســتمر  التواصــل  إلــى  نتطلــع  لمجموعتنــا، 
أصحــاب المصلحــة لدينــا بهــدف أن نكــون الشــريك 
المفضــل لهــم. ولتحقيــق هــذه الغايــة، ســنركز فــي 
الفتــرة المقبلــة علــى ترســيخ عاقاتنــا مــع أصحــاب 
ــك، ســنجري  ــى ذل ــة الرئيســيين. باإلضافــة إل المصلح
بشــأن  المصلحــة  أصحــاب  شــامًا إلشــراك  تدريبــًا 
ــة فضــًا عــن  ــة واجتماعي ــة وبيئي موضوعــات اقتصادي
ــة مدخــات  موضوعــات الحوكمــة التــي ســتكون بمثاب
المحدثــة  النســبية  األهميــة  لمصفوفــة  رئيســية 
والمجمعــة التــي ســيتم الكشــف عنهــا فــي التقريــر 
القــادم. وســنتمكن مــن خــال مصفوفــة األهميــة 
النســبية هــذه مــن تحديــث قائمــة الموضوعــات الهامة 
وحوكمــة  واالجتماعيــة  البيئيــة  بالجوانــب  المتعلقــة 
الشــركات علــى مســتوى المجموعــة والتــي ســنقوم 

باإلبــاغ عنهــا علــى الــدوام.

بتعميــق  المصلحــة  أصحــاب  مدخــات  لنــا  تســمح 
فهمنــا للموضوعــات الرئيســية االقتصاديــة والبيئيــة 
ــة  ــي تشــكل أهمي ــة وحوكمــة الشــركات الت واالجتماعي
بالنســبة لهــم، وبالتالــي يجــب أن نتناولهــا ونعتبرهــا 

جــزءًا مــن مبادراتنــا االســتراتيجية.

 لــن نتمكــن مــن خلــق قيمــة لجميــع أصحــاب المصلحــة، 
بمــا فــي ذلــك مســاهمينا، بطريقــة مســتدامة، إال 
مــن خــال دمــج نتائــج إشــراك أصحــاب المصلحــة فــي 

ــا االســتراتيجية والتشــغيلية. ــع قراراتن ــة صن عملي

المصلحــة  أصحــاب  بــإدراج  قمنــا  لذلــك،  وفقــًا 
الرئيســيين أدنــاه والموضوعــات الهامــة الخاصــة بــكل 
منهــم، والتــي تــم تحديدهــا مــن خــال طــرق اإلشــراك 

الحاليــة لدينــا:

أصحاب المصلحة
الرئيسيون

طرق
اإلشراك

الموضوعات الرئيسية 
المطروحة للنقاش

الموضوعات ذات 
األهمية النسبية

• استطالعات تقييم األداء
• التفاعالت واالجتماعات اليومية

• الموقع اإللكتروني
• المواد التسويقية )على سبيل المثال: التقارير 

السنوية، تقارير االستدامة، وسائل التواصل 
االجتماعي، وغيرها(

• المعارض والمؤتمرات
• جهود تطوير األعمال

• فعاليات التواصل الشبكي

• استبيانات والء الموظفين
• تعليقات على األداء

• التواصل الداخلي
• أحداث الشركة

• تخطيط التعاقب والتطوير الوظيفي
• السياسات واإلجراءات

• مقابالت ترك العمل

• المبادرات المحلية واألنشطة التطوعية
• استطالعات مجتمعية

• التبرعات والرعاية

• اجتمـاع الجمعيـة العموميـة السـنوي
• االجتماعات الدورية

• اإلفصاحات التنظيمية للشركة

• اجتماعات مجلس اإلدارة واللجان ذات الصلة
• االجتماعات الدورية

• أحداث الشركة
• بيانات صحفية

• المشاركة المباشرة من خالل قسم
الترخيص في الموقع

• الخطط والبرامج الوطنية للتطوير
• التدقيق

• بيانات صحفية
• المنتديات المحلية

• القواعد السلوكية للموردين
• تقييم الموردين ومراجعة الحسابات

• اجتماعات منتظمة مع الموردين األساسيين 
ومقاولي الباطن

• درجة القيمة المحلية المضافة
• استبيان بشأن مدى رضا الموردين

• رفاهية المتعاملين
• الخصوصية واألمن

• االستجابة لمتطلباتهم
• الجودة والسالمة والتكلفة

• أخالقيات العمل
• أثر الشركة على البيئة

• الجودة والصحة والسالمة
• التنوع الحيوي

• انبعاثات الغازات الدفيئة
• إدارة النفايات

• أخالقيات العمل
• ممارسات الشراء

• رفاه الموظفين
• أخالقيات العمل
• التنوع والشمول
• الصحة والسالمة
• التدريب والتطوير

• االستدامة في مكان العمل
• التعويضات

• تخطيط التعاقب الوظيفي

• الصحة والسالمة المهنية
• تكافؤ الفرص والتنوع والشمول

• التدريب والتطوير
• العمل مقابل أجر
• أخالقيات العمل

• األثر البيئي
• رفاهية المجتمع

• الممارسات الصناعية

• رفاهية المجتمع
• األثر البيئي وممارسات االستدامة

• أخالقيات العمل
• التنوع الحيوي
• إدارة النفايات

• األداء االقتصادي
• تخصيص رأس المال

• تنفيذ االستراتيجية بنجاح
• أخالقيات العمل

• توظيف المواطنين
• األمور المتعلقة بالجوانب البيئية 

واالجتماعية وحوكمة الشركات
• األثر البيئي

• األمور التنظيمية

• األداء االقتصادي
• أخالقيات العمل

• الحوكمة
• التوطين

• األثر البيئي وانبعاثات الغازات 
الدفيئة

• رعاية المجتمع
• ممارسات الشراء

• األداء االقتصادي
• أخالقيات العمل

• األداء البيئي واالجتماعي 
والحوكمة

• التوطين
• تنفيذ االستراتيجية بنجاح

• تخصيص رأس المال
• التحّول الرقمي

• األداء االقتصادي
• أخالقيات العمل
• الحوكمة القوية

• التوطين
• األداء البيئي واالجتماعي والحوكمة

• األثر البيئي وانبعاثات الغازات 
الدفيئة

• االستدامة في مكان العمل 
وممارساتها

• االمتثال البيئي
• المواءمة مع الخطط والبرامج 

الوطنية للتطوير
• االمتثال التنظيمي

• ممارسات العمل
• الشفافية

• رفاهية المجتمع
• توظيف المواطنين

• أخالقيات العمل
• األداء االقتصادي

• التوطين
• األداء البيئي واالجتماعي والحوكمة

• ممارسات الشراء
• األثر البيئي وممارسات االستدامة

• رفاهية المجتمع
• التنوع الحيوي

• ممارسات الشراء
• الممارسات العادلة

• أخالقيات العمل
• األثر البيئي

• الشروط واألحكام
• التفاوض على التكلفة

• ممارسات الشراء
• األثر البيئي وممارسات 

االستدامة
• أخالقيات العمل

• إدارة النفايات

المتعاملون

الموظفون

المجتمع

المساهمون

أعضاء مجلس 
اإلدارة

الجهات الحكومية

الموردون
وشركاء العمل
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(GRI 102-15, GRI 102-30, GRI 201-2, ADX-G6)

توجهنا االستراتيجي

1. محاورنا االســتراتيجية واألهداف 
االســتراتيجية ذات الصلة بها

لتحقيــق طموحاتنــا، وضعنــا ثاثــة محــاور اســتراتيجية 
ثاثــة  جانــب  إلــى  ورســالتنا  رؤيتنــا  تكمــل  واضحــة 

رئيســية: أهــداف اســتراتيجية 

SO01: »الوصول إلى أسواق
وقطاعات جديدة وتنويعها«

سلة
سل

القيمة

مــا برحــت شــركة الجرافــات البحريــة الوطنيــة )»المجموعــة«( تخلــق 
مزيــدًا مــن القيمــة ألصحــاب المصلحــة المشــتركين علــى نحــٍو 
مســتدام فــي إطــار مــن التطلعــات التجاريــة األكبــر والوصــول 
األوســع يدعمهــا وضــع مالــي أقــوى لدعــم خططهــا الطموحــة.

 باإلضافــة إلــى ذلــك، فقــد نجحنــا فــي وضــع اســتراتيجية متكاملة 
الجغرافــي،  والتنويــع  المتبــادل،  البيــع  إلــى  المجموعــة  تدفــع 
ــرة مــن سلســلة القيمــة فــي قطــاع  وكذلــك تغطيــة مجموعــة كبي

الهندســة والشــراء والبنــاء.

باإلضافــة إلــى مــا ســبق، ُنفــذ برنامــج شــامل لضمــان الموائمــة 
والتكامــل الثقافييــن.

ســتراتيجية
ال

ت ا
ضوعا

  المو

تعظيــم القيمة

دراسة الجدوى
التصميم الهندسي 

من الواجهة حتي 
الخلفية

أصحــاب المصلحة

العمليــات والقدرات 
الداخلية

SO02: »تعزيز العالقات
مع الحكومات والعمالء«

SO03: »اعتناق العمليات
والثقافة القائمة على األداء«

2. تحديــد مكانة سلســلة القيمة

تكمــل أنشــطة شــركة الجرافــات البحريــة الوطنيــة والشــركة الوطنيــة لإلنشــاءات البتروليــة بعضهــا بعضــًا إلــى حٍد كبيــر وتحقــق تغطية على 
نطــاق أوســع عبــر سلســلة القيمــة في قطــاع الهندســة والشــراء والبناء. الرســم البيانــي التالي يوضــح القدرات الرئيســية للكيــان المدمج:

3. نمــو يرتكــز على القدرات من خالل 
قطاعات األعمال الخمســة

عائدات النمو

هــو  االســتحواذ  الرئيســية لصفقــة  األهــداف  أحــد 
مــن  المزيــد  لخلــق  الكيانيــن  كا  قــدرات  اســتخدام 
القيمــة ألصحــاب المصلحــة. ويتضمــن ذلــك ترســيخ 
المكانــة الحاليــة، فضــًا عــن تحديــد الفــرص الســانحة 
لتحقيــق زيــادة إضافيــة فــي األربــاح. وقــد قمنــا بذلــك 

ــي: مــن خــال مــا يل

طة
ش

ألن
ا

األنشطة

التشغيل التجريبياإلنشاءاتالمشترياتاألعمال الهندسية
 وبدء التشغيل

العمليات التشغيلية 
وقف التشغيل والصيانة

المسح
الزلزالي 

مسح 
قاع البحر

مسح
السطح 

المخطط
األساسي

خدمات الغوص
/ المركبات التي

تعمل عن بعد

التصميم
المفاهيمي / 

الهندسة المفاهيمية

األعمال
الهندسية

الفنية / التجارية

التفاصيل 
الفنية

دليل القدرات: 

األعمال
الهندسية الجيوتقنية

األعمال الهندسية 
المدنية / الهيكلية

األعمال الهندسية 
الميكانيكية

األعمال الكهربائية / 
المعدات 

طالء األنابيب / 
أوعية الضغط

خط األنابيب البري 
وأنابيب تحت الماء

هندسة العمليات 

األعمال الهندسية 
المعمارية البحرية

أعمال التركيب البحرية 

األعمال الهندسية 
المدنية البحرية

تحديد مصادر 
 المواد الخام

شراء
المعدات / 
 قطع الغيار

عقود الخدمات
/ العمال  

عقود السفن

دعم الخدمات 
اللوجستية البحرية

خدمات الغوص / 
 المركبات التي
تعمل عن بعد

حلول إدارة
األصول

خدمات
المعاينة / التآكل 

دعم عمليات
التشغيل والصيانة

الحلول
المدارة

دعم الخدمات 
اللوجستية البحرية

التفكيك 

الضمانات اإلنشائية 
والبحرية

تحليل السالمة الفنية

رفع المعدات

اإلزالة والتخلص
من النفايات

خدمات الغوص /
 المركبات التي
تعمل عن بعد

دعم الخدمات 
اللوجستية  البحرية

فحص النظام

اختبار النظام

التسليم

التدريب

خدمات الغوص /
 المركبات التي
تعمل عن بعد

دعم الخدمات 
اللوجستية

البحرية

األعمال المدنية 
وأعمال تجهيز

الموقع البرية 

تجهيز الموقع، 
التعبئة الميدانية 

النقل
والتركيب

أنابيب تحت الماء
واألنابيب البرية 

التوصيل والطفو 

التصنيع / 
دمج الوحدات 

خدمات الغوص /
 المركبات التي تعمل 

عن بعد

األعمال 
الجيوتقنية 

األعمال المدنية 
البحرية 

أعمال التجريف / 
استصالح األراضي 

إنشاء األبراج 
والتوربينات وتركيبها

أنظمة 
التحويل الكهربائي

تخطيط المشاريع، إدارة المشاريع واإلنشاءات، تقدير التكلفة

دليل القدرات:

مشتركة 

شركة اإلنشاءات 
البتروليــة الوطنية

شركة الجرافات 
البحريــة الوطنية

وال واحــدة منهما

م خدمات له حاليًا  القطاع الذي ُتقدَّ
النفط والغاز البحري 
النفط والغاز البري 

األعمال البحرية المدنية بالقرب من الشاطئ 
اإلنشاءات البحرية األخرى 

الموانئ / المرافئ
مصادر الطاقة المتجددة البحرية

تحقيــق النمــو لعملنــا الرئيســي يتعلــق هذا األمــر بتقديم المزيــد للمتعامليــن الحاليين بفضــل زيادة قدراتنــا بعد صفقة االســتحواذ، 	 
واكتســاب متعامليــن جــدد فــي نفس قطاع الســوق وتحســين عروضنا الحاليــة داخل قطاعاتنا األساســية

ــا 	  ــى نطاقاتن ــدة إل ــة جدي ــك مــن خــال إدخــال منتجــات وخدمــات تكميلي ــم ذل ــي للنمــو. يت ــا وهــو االتجــاه التال توســيع نظــام قدراتن
الجغرافيــة الحاليــة،

يتضمــن المســتوى الثالــث التوســع الجغرافــي. بينمــا نعــزز مكانتنــا داخــل مناطقنــا الجغرافيــة الحاليــة ونوســع قدراتنــا لتقديــم المزيــد 	 
مــن الخدمــات، فإننــا ســنعمل علــى زيــادة مواردنــا للتّوســع فــي مناطــق جغرافيــة جديــدة،

وأخيــرًا، فــإن اكتســاب مهــارات جديــدة مــن األمــور التــي تحظى بنفــس األهميــة لمواجهــة المخاطــر الناشــئة واغتنــام الفــرص المتاحة 	 
فــي العالــم. ســنركز تحديــدًا علــى تغيــر المنــاخ ونلعــب دورنــا فــي مســاعدة العالــم علــى االنتقــال إلــى اســتخدام مزيــج أنظــف مــن 

الطاقــة مثــل مصــادر الطاقــة المتجــددة.  
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123

أمثلةالبيانالقطاع

التوســع الجغرافي

قدرات جديدة

األساس

القــدرات المتقاربة 

توسعة
نظام القدرات

اكتساب 
قدرات جديدة

توسيع
 نطاق االنتشار 

الجغرافي

تنمية
األساس

تحقيق النمو في أعمال 
الهندسة والمشتريات والبناء 

واألعمال المدنية البحرية 
والتجريف في دول مجلس 

التعاون الخليجي والهند ومصر1 

مثل الصيانة والشــحن 
والتفريغ واألعمال 

البحرية تحت ســطح البحر 
والمتخصصة

على ســبيل المثال التوسع 
إلى جنوب غرب آســيا

على سبيل المثال أعمال 
الهندسة والمشتريات والبناء 

البرية واألعمال المدنية بالقرب 
من الشاطئ وأعمال الهندسة 
والمشتريات والبناء المتعلقة 

بالرياح البحرية

4. توقعات اســتراتيجية رفيعة المســتوى
لمدة 5 ســنوات وما بعدها

يوضــح الرســم البيانــي التالــي أولوياتنــا علــى المــدى القصيــر والمتوســط 
أهدافهــا  لتحقيــق  حيويــة  بصــورة  المجموعــة  ســتدفع  التــي  والطويــل 
أســواقنا  فــي  القويــة  مكانتنــا  عززنــا   ،2021 عــام  وخــال  وطموحاتهــا. 
أوجــه  نطــاق  زيــادة  إلــى  حاليــًا  ونتطلــع  التــآزر  أوجــه  األساســية وحققنــا 
التقــارب بيــن القــدرات مــع وضــع أنظمــة قــدرات جديــدة أيضــًا. وســنبحث 
دئمــًا عــن فــرص »التوســع« التــي ســنقيمها علــى أســاس كل حالــة على حدة 

تحديدهــا. بمجــرد  ونحتضنهــا 

وبعــد الســنة الخامســة، ســنعمل علــى ترســيخ مكانتنــا بأســواقنا األساســية 
الســانحة لدينــا، واقتنــاص فــرص  النمــو  الجديــدة، وإعــادة تقييــم ســبل 
التوســع المختــارة الســانحة أمامنــا لدفــع المجموعــة إلــى تحقيــق نموهــا 

المتســارع علــى مــدار الخمــس ســنوات التاليــة.

عمليات االســتحواذ في إطار معايير محددة
إذا تناولنــا المســتوى الرابــع مــن اســتراتيجية النمــو »اكتســاب قــدرات جديــدة« بشــكٍل أعمــق، مــن الطبيعــي أن نتطلــع إلــى 

تحديــد األهــداف التــي تتناســب مــع االعتبــارات االســتراتيجية للمجموعــة.

تتضمــن معايير االســتحواذ لدينا، على وجــه التحديد، ما يلي:

1. المساهمة بشكٍل مباشر في استراتيجية النمو لدينا من قبل الهدف المراد االستحواذ عليه. ويتحقق ذلك عن
     طريق إضافة قدرة استراتيجية جديدة للمجموعة وبالتالي السماح بتوسيع خدماتنا وزيادة قيمة أصحاب المصلحة لدينا،
2. شــراء حصص مســيطرة لدمج الكيان الجديد في ثقافتنا وهيكلنا المؤسســي الحالي وكذلك ألغراض التوحيد المالي.

جمع خيارات النمو وإعادة تقييمهاتسريع عملية التوسع لضم القدرات المتقاربةتعزيز المكانة الحالية واستهداف النمو األسي

المدى الطويل - 5+ ســنوات المدى المتوســط - 5-2 سنوات  المــدى القصير - 2-1 ســنتان قادمتان

االستفادة من أوجه التآزر 	 
ترسيخ المكانة في السوق في األسواق الرئيسية 	 
السعي بشكل نشط وراء فرص البيع المتقاطع 	 

الناتجة عن عملية االستحواذ
تحسين عملية استخدام األصول	 
السعي بشكل انتقائي وراء القدرات المتقاربة	 
تقييم فرص “التوسع الخارجي” ودعمها 	 

مواصلة التوسع بقوة في األسواق الرئيسية 	 
التركيز على إنشاء منصة للتوسع إلى القدرات 	 

المتقاربة الرئيسية 
السعي وراء االستثمارات المستهدفة في 	 

أصول وقدرات جديدة
إنشاء نظام قدرات جديد ألي فرص مختارة 	 

للتوسع الخارجي

توحيد الوضع في “األساس الجديد”	 
إعادة تقييم األماكن التي يمكن فيها تحقيق 	 

النمو بالنسبة للقدرات المتقاربة الجديدة
تفعيل الفرص المختارة للتوسع الخارجي 	 

باعتبارها منصة لعملية النمو الجديدة 

بيــع المزيــد مــن الخدمــات الموجــودة إلــى العمــالء الحالييــن • 
بواســطة نظــام القــدرات الحالــي

استقطاب عمالء جدد في نفس قطاع السوق• 
تعزيز عمق العروض الحالية	 

االســتفادة مــن نظــام القــدرات إلجــراء توســعة لتشــمل 	 
منتجــات وخدمــات إضافيــة وتكميلية في المناطــق الجغرافية 

الحاليــة

إدخــال العــروض ونظــام القــدرات وطريقــة أداء األعمــال إلــى • 
مناطــق جغرافيــة جديــدة حيــث يمكــن تحقيــق النمــو واالزدهــار

تعديــل نظــام القــدرات فقــط فــي حــال تغيــر أساســيات البيــع 	 
وتحقيــق الربــح

رأب الفجــوات الموجــودة فــي القــدرات بشــكل انتقائــي، إذا 	 
كانــت توجــد فــرص كبيــرة “للبــدء مــن جديــد” تتطلــب ذلــك

5. المخاطــر والفرص

أ. أكبــر مخاطر األعمال

 لقــد وضعنــا فــي االعتبــار العديــد مــن المخاطــر عنــد وضــع اســتراتيجيتنا وخطتنــا 
للنمــو عــن طريــق إجــراء تحليــل الســيناريو لتحديــد اآلثــار الملحوظــة والمحتملــة لهــذه 

المخاطــر علــى أدائنــا المالــي.

 تشــمل العوامــل الرئيســية التــي أخذناهــا فــي االعتبــار عنــد إجــراء تحليــل الســيناريو 
النفــط والغــاز واألعمــال البحريــة المدنيــة؛ والتجــارة المنقولــة بحــرا؛ والنمــو الســكاني؛ 

وحمايــة الســواحل؛ والطاقــة والســياحة الشــاطئية والبيئــة.

تتضمن بعض عوامل الخطر الرئيســية المدروســة ما يلي:

أســعار النفــط: يرتبــط جــزء كبيــر مــن نشــاطنا ارتباطــًا مباشــرًا بقطــاع النفــط والغــاز 
ممــا يجعــل اإليــرادات المحتمــل تحقيقهــا مــن شــرائح األعمــال المرتبطــة بهــذا القطــاع 
عرضــة للتقلــب بنــاًء علــى متوســط ســعر برميــل النفــط. باإلضافــة إلــى ذلــك، يتحقــق 
جــزء مهــم مــن عائداتنــا أيضــًا مــن البلــدان التــي ال تــزال تعتمــد حاليــا علــى الدخــل مــن 
ــا  ــة لدين ــة والغازي ــر النفطي صــادرات النفــط والغــاز، ممــا يجعــل قطاعــات األعمــال غي

)خاصــة اإلنشــاءات البحريــة( تتأثــر بشــكل غيــر مباشــر بســعر النفــط والغــاز.

 أ. لقــد وضعنــا ســيناريو يفتــرض ارتفاع متوســط ســعر النفــط تدريجيًا خال الســنوات 
الخمــس القادمــة، والــذي يمكــن أن يؤمــن تدفقــات إضافيــة لإليــرادات ويدعــم مزيــد 
مــن التوســع الجغرافــي، ثــم تناولنــا ســيناريو الحالــة األساســية الــذي يفتــرض تحقيــق 
نمــوًا مــن خــال األســواق األساســية فقــط. وأخيــرًا الســيناريو األســوأ حيــث تعتمــد 

التنميــة علــى المــوارد المحليــة علــى األغلــب.
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ــًا أقوى مع

الطبيعــة التنافســية لألســواق الجديــدة: يمثــل 
النمــو  خطــة  مــن  مهمــًا  جــزءًا  الجغرافــي  التوســع 
التنافســية  الطبيعــة  تقييــم  يتطلــب  ممــا  لدينــا. 
الغايــة،  لهــذه  ووصــواًل  دقــة.  بــكل  ســوق  لــكل 
علــى  عــدم قدرتنــا  يفتــرض  لقــد وضعنــا ســيناريو 
ــدة بســبب المنافســة  ــراق أســواق أو مناطــق جدي اخت
المحليــة، وتكييــف اســتراتيجية التســعير للحفــاظ علــى 
حجــم العمــل المتراكــم خــال األوقــات االقتصاديــة 
هنــاك  تكــون  قــد  ذلــك،  إلــى  )باإلضافــة  الصعبــة 
ــدة بســبب  ــود مفروضــة علــى دخــول أســواق جدي قي
متطلبــات المحتــوى المحلــي والتطــورات السياســية 
األســعار  علــى  تؤثــر  التــي  الســوق  واضطرابــات 
الحالــة  أمــا ســيناريو  تحديــدًا(.  الطاقــة  فــي قطــاع 
الدخــول  االعتبــار  بعيــن  يأخــذ  فهــو  األساســي، 
)مــع  الجديــدة  إلــى األســواق  التدريجــي والمتزايــد 
التركيــز علــى االســتفادة مــن العاقــات المتاحــة مــع 
الشــركات التابعــة فــي دول مثــل الهنــد والمملكــة 
إلــى  الســيناريو  هــذا  يــؤدي  الســعودية(.  العربيــة 
حــدوث منافســة شــديدة فــي األســعار فــي الشــرائح 
متوســطة الحجــم، مــع إمكانيــة التحكــم فــي متطلبــات 
الســيناريو  افتــرض   ، وأخيــرًا المحلــي.  المحتــوى 
األفضــل فتــح أســواق جديــدة )علــى ســبيل المثــال، 
المملكــة العربيــة الســعودية والهنــد( مــن خــال إقامــة 
شــراكات رئيســية، ومشــاريع مشــتركة، واالســتفادة 
الســيناريو  يأخــذ  القائمــة.  القويــة  العاقــات  مــن 
األفضــل، علــى وجــه الخصــوص، بعيــن االعتبــار دعــم 
العربيــة  اإلمــارات  فــي  المضافــة  المحليــة  القيمــة 
المتحــدة ومســتوى المنافســة الميدانيــة للفــرص في 

أســواق النمــو فــي قطــاع الطاقــة.

ب. الفرص

مجــااًل  االســتحواذ  صفقــة  اتاحــت  لقــد 
أوســع مــن الفــرص أمــام كا الكيانيــن مــن 
خــال تغطيــة أوســع للحلــول و الخدمــات 
لقــد   . جغرافيــًا التواجــد  نطــاق  وزيــادة 
أتيحــت مجموعــة جديــدة مــن عمليــات البيــع 
اإلســتراتيجي المتقاطــع باإلضافــة إلــى 
توفيــر فــرص تحســين التكلفــة التــي مــن 
شــأنها تعزيز القدرة التنافســية للمجموعة.

إلــى  ســنتطلع  ذلــك،  إلــى  باإلضافــة 
المشــتركة  المشــاريع  مــن  االســتفادة 
ــا فــي قطاعــات  ــز مكانتن والشــراكات لتعزي
ــة مــع اســتعدادنا  ــة معين / مناطــق جغرافي
للنمــو باالســتعانة بالمــوارد الخارجيــة، عــن 

طريــق الحصــول علــى أعمــال تكميليــة.

ســيكون ســجلنا الحافل بالنجاحــات ومعايير 
الصحــة والســامة والبيئــة العاليــة بمثابــة 

حجــر الزاويــة الســتراتيجيتنا.

جائحــة فيــروس كورونــا )كوفيــد-19( والســفر 
الدولــي: أثنــاء كتابتنــا لهــذا التقريــر، اليــزال النشــاط 
االقتصــادي يعانــي مــن االضطــراب مــن جــراء جائحــة 
فيــروس كورونــا )كوفيــد-19( ومتغيراتــه. وعلــى الرغــم 
مــن أنــه يبــدو حاليــًا أن متغيــرات كوفيــد-19 تســبب 
أمراضــًا أقــل خطــورة ونّســب وفيــات أقــل، إال أن 
العديــد مــن البلــدان ال تــزال تطبــق بعــض التدابيــر 
علــى  للســيطرة  اإلغــاق،  تدابيــر  مثــل  التقييديــة، 
ــر علــى األنشــطة التجاريــة.  انتشــار المــرض الــذي يؤث
المتعلقــة  المخاطــر  تأتــي أهميــة وضــع  ومــن هنــا 
بـــكوفيد-19 بعيــن االعتبــار فــي تحليل الســيناريو الذي 

نقــوم بإجرائــه.

الــذي يفتــرض  الســيناريو األســوأ  بتقييــم   أ. قمنــا 
إعــادة فــرض ضوابــط صارمــة علــى الحــدود ممــا 
يتســبب فــي اضطــراب اقتصــادي مســتدام )ومــا 
يترتــب علــى ذلك من تأخــر االنتعــاش االقتصادي(. 
ويفتــرض الســيناريو األساســي اســتمرار فــرض 
 ،PCR القيــود علــى الســفر مع اإللــزام بعمــل اختبار
التهديــدات  بســبب  حــذر  اســتثماري  نهــج  واتبــاع 
ــرًا، تناولنــا  المســتمرة التــي تشــكلها الجائحــة. وأخي
بدأنــا رؤيتــه قبــل عطلــة  الــذي  الســيناريو  أيضــًا 
الســفر  قيــود  رفــع  أدى  عنــد   ،2020 عــام  نهايــة 
إلــى زيــادة الطلــب علــى الســياحة عبــر الموانــئ 
والمراســي والعــودة إلــى معــدالت مــا قبــل جائحــة 
البحريــة  التجاريــة  لأنشــطة  بالنســبة  كوفيــد-19 

ومناولــة الحاويــات.

االســتثمارات  حجــم  يعتبــر  الحضريــة:  لتنميــة  ا
يؤثــر  مهمــًا  عامــًا  الحضريــة  للتنميــة  المخصصــة 
نشــاطنا  فــي  البحريــة  اإلنشــاءات  قطاعــات  علــى 
ســيناريوهات  عــدة  تناولنــا  عليــه،  وبنــاًء  التجــاري. 
منهــا الســيناريو األســوأ الــذي يفتــرض وجــود نقــص 
التنميــة  فــي  تراجــع  عليــه  يترتــب  االســتثمار  فــي 
والســيناريو  التغييــر؛  عــدم  وســيناريو  الحضريــة؛ 
الثالــث وهــو زيــادة التمويــل الحكومــي واالســتثمار 

الســواحل. حمايــة  مشــروعات  فــي 
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(GRI 102-29, GRI 102-31, GRI 102-32, GRI 102-46)

نهجنا المتكامل
بشأن االستدامة

يتمثــل الغــرض األساســي مــن شــركتنا 
أصحــاب  لجميــع  قيمــة  ء  إضفــا فــي 
المصلحــة لدينــا، وال يمكننــا إضفــاء قيمــة 
مســتدامة علــى المــدى الطويــل إال مــن 
خــال ضمــان فهــم االحتياجــات الماديــة 
الرئيســيين وأخذهــا  المصلحــة  ألصحــاب 

فــي االعتبــار فــي نمــوذج أعمالنــا.

يتــم  لتــي  ا المتكاملــة  ريــر  التقا تقــدم 
الدولــي إلعــداد  لإلطــار  إعدادهــا وفقــًا 
التقاريــر المتكاملــة أداة موثوقــًا بهــا ألي 
رؤوس  عــن  والكشــف  للتخطيــط  شــركة 
األمــوال التــي تعتمــد عليهــا فــي نجاحهــا.

بمثابــة  هــذه  األمــوال  رؤوس  وتعتبــر   
أســهم ذات قيمــة، قــد تزيــد أو تقــل أو 
يتــم تحويلهــا مــن خــال أنشــطة الشــركة، 
وهــي تســاعد فــي تحديــد أداء الشــركة 
تجــاه جميــع أصحــاب المصلحــة ومــا إذا كان 

يزيــد مــن قيمتهــا أو يقلــل منهــا.

تســاعد التقاريــر المتكاملــة فــي التخلــص 
مــن العقليــة المنغلقــة التي غالبــًا ما تكون 
موجــودة داخــل أي شــركة. يجــب أن تجتمــع 
اإلدارات المختلفــة معــًا لتخطيــط وتقييــم 
األمــوال  لــرؤوس  وفقــًا  الشــركة  أداء 
الســتة. يعــزز هــذا النهــج التفكيــر المتكامــل 
الســليم  القــرار  اتخــاذ  إلــى  يــؤدي  الــذي 
وتنفيــذه. وهــذا بــدوره يــؤدي إلــى امتــاك 
اإلدارة للبيانــات األساســية الازمــة التخــاذ 

قــرارات فّعالــة تضفــي قيمــة.

يحــدد الجــدول أدنــاه رؤوس األمــوال )التــي قمنــا بتكييفهــا لتتــاءم مــع نمــوذج أعمالنــا(، 
وفقــًا إلطــار عمــل إعــداد التقاريــر المتكاملــة:

رأس المال المرتبط باألصول المالية
هو مجموعة األموال المتاح استخدامها لدى 
المنظمة في إنتاج منتجاتها أو تقديم خدماتها

رؤوس األموال الستة

رأس المال المرتبط بالموارد البشرية
هو كفاءات األفراد وقدراتهم وخبراتهم 

ودوافعهم لابتكار

رأس المال )األصول(
المرتبط بالبنية التحتية

هو األشياء المادية المتاح استخدامها لدى 
المنظمة في إنتاج منتجاتها أو تقديم خدماتها

رأس المال المرتبط باألصول الطبيعية
هو جميع الموارد والعمليات البيئية المتجددة 
وغير المتجددة التي ُيستعان بها في تقديم 

خدمات تدعم ازدهار المنظمة سواًء في 
الماضي أو الحاضر أو المستقبل

رأس المال المرتبط
بالمجتمع والعالقات

هو المؤسسات والعاقات القائمة على 
مستوى المجتمعات ومجموعات أصحاب 

المصلحة وغيرها من الشبكات وفيما بينها، 
والقدرة على مشاركة المعلومات لتعزيز 

الرفاهية الفردية والجماعية

رأس المال المرتبط باألصول الفكرية
هو األصول غير الملموسة القائمة على 

المعرفة لدى المنظمة
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قيمنا

الموائمة مع أهداف 
التنمية المستدامة

نموذج خلــق القيمة لدينا

ييوضــح نمــوذج خلــق القيمــة لدينــا كيفيــة قيــام أنشــطة الشــركة بخلــق القيمــة لــرؤوس أموالنــا الســتة، أو اســتنفاذها أو الحفــاظ عليهــا 
علــى مــدار الزمــن. يوضــح النمــوذج المدخــات التــي تمثــل رؤوس األمــوال )أو المــوارد( التــي تحتاجهــا شــركتنا فــي التشــغيل. تتفاعــل 
هــذه المدخــات مــع أنشــطة أعمالنــا وتخــرج فــي الطــرف اآلخــر من النمــوذج على هيئــة مخرجــات ونتائج، تمثــل نتائــج أنشــطتنا وتأثيراتها.

المدخــالت والمخرجاتنموذج أعمالناالمدخالت

رأس المــال المرتبط باألصــول المالية

رأس المــال المرتبط بالموارد البشــرية

رأس المــال المرتبط بالبنيــة التحتية

1.17
مليار درهم إماراتي

النقدية وأرصدة 
البنوك 

3.80
مليار درهم إماراتي

178.61
مليون درهم إماراتي

11,68660238,151.55
إجمالي عدد 

الموظفين
إجمالي عدد ساعات الجنسيات

التدريب والتطوير 
للمجموعة

األرباح
المحتجزة

النفقات
الرأسمالية

رأس المال المرتبط باألصول الفكرية والعالقات

األنشطة التي تركز على االبتكار:
Challenge Me Program 1( برنامج التحدي(

2021 Accomplished Innovations 2021 و)2( االبتكارات المنجزة لعام

سنوات متضافرة من الخبرة في قطاعي الطاقة والنقل
البحري وسجل حافل من النجاحات: 90 عامًا

 عالقات قوية مع الحكومات وكبار العمالء الرئيسيين

انتشار جغرافي واسع وشريك مفضل: اإلمارات العربية المتحدة ودول 
مجلس التعاون الخليجي مع التركيز على السعودية ومصر والهند

أسطول ضخم ومتنوع

55
أسطواًل للسفن

1.3
مليون متر مربع

مهمتنا

رؤيتنا

مهمتنا

عوامــل التمكين

المبادرات االســتراتيجية

قيمنا

العمليــات والقدرات 
الداخلية

توطيد شــراكتنا مــع العمالء والحكوماتالتكامــل بعد االندماج

تنمية القدرات إدراك أوجه التآزر واالســتفادة منها

 التوســع إلى أسواق جديدة

الحصول على أســطول بحري جديد 
 اكتساب القدرات شــبه الفرعيةالســتيعاب تطلعات النمو

التوســع إلى قطاعات جديدة

وحدة أعمال المســح 
والغوص

 اكتساب قدرات
الرفع الثقيل

 اكتســاب قدرات ما بعد 
حفر الخنادق

اإللتــزام / اإلخــالص / التميز / العمل الجماعي / المســؤولية

رأس المــال المرتبط باألصــول المالية

7.89
مليار درهم إماراتي

العائدات من العقود 
المبرمة مع العمالء

1.00
مليار درهم إماراتي

)1.26 عائدات للسهم الواحد(

5.52
مليار درهم إماراتي

1.49
مليار درهم إماراتي

صافي الدخل
حقوق

المساهمين

رأس المــال المرتبط بالموارد البشــرية

83%
معدل

االستبقاء
ضمن رواتب ومزايا 

الموظفين

إضفــاء طابع الالمركزية على قســم الموارد 
البشــرية عن طريق تأســيس مركــز تميز الموارد 
البشــرية وتخصيص شــريك موارد بشرية لكل 

وحــدة أعمال لتعزيز المشــاركة وزيادة معدل 
رضا الموظفين

رأس المال المرتبط باألصول الفكرية والعالقات

صندوق أبوظبي للتنمية - شريك موثوق به

العمل مع بعض كبار العمالء داخل قطاعاتنا مثل: أدنوك، أرامكو، توتال، ميرسك، موانىء 
أبوظبي، قناة السويس، أوكيو )عمان( وآخرين.

أقامت الشركة شراكة مع هيئة قناة السويس في مصر، ووقعت شركة اإلنشاءات البترولية 
الوطنية مذكرة تفاهم لتأسيس مشروع مشترك مع »تكنيب إنرجيس« لتحسين نقل الطاقة في 

اإلمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا على نطاق أوسع.

البنية التحتية

سيعمل زيادة حجم أسطول السفن وتنوعه على تغطية سلسلة قيمة الهندسة 
والمشتريات والبناء على نطاق أوسع، وتحسين التكلفة وتحقيق معدل استخدام أعلى.

تأسيس ساحة تصنيع لشركة أرامكو مماثلة لساحة أبوظبي مما سيساهم في زيادة 
التعاون مع العمالء وإضافة المزيد من النجاحات على السجل الحالي.

 رأس المــال المرتبــط بالمجتمع واألصــول الطبيعية

162.63
مليون درهم إماراتي 

تم سدادها مقابل ضريبة القيمة المضافة 
والضرائب األخرى المستحقة عن عام 2021

كمساهمات داخلية في إطار 
المسؤولية المجتمعية للشركة

~300,000
درهم إماراتي

مساهمات 
مجتمعية 

~7
مليون درهم إماراتي

رأس المال المرتبط بالمجتمع واألصول الطبيعية

االهتمام بالمجتمع من خالل المبادرات والمساهمات

التمتع بثقافة كبيرة تتعلق بالجودة والصحة والسالمة والبيئة وسجل 
حافل بالنجاحات

التركيز على المجتمع المحلي:
التركيز على زيادة عدد العاملين اإلماراتيين حاليًا عند نسبة ٪10• 
التركيز على الموردين المحليين: أكثر من 93٪ من المشتريات من • 

موردين محليين لعمليات شركة الجرافات البحرية الوطنية في 
اإلمارات و75٪ للمجموعة   

زيادة اإلمكانيات لتشمل نقل الطاقة

الجوائز:

• جائز نيشان للصحة والسالمة والبيئة- موانىء أبوظبي
• تحقيق 20 مليون ساعة عمل دون أي إصابة هادرة للوقت )أدنوك(

• جائزة تحقيق 25 مليون ساعة عمل دون أي إصابة هادرة للوقت )مشروع تطوير حقلي هيل وغشا التابع ألدنوك(
• جائزة »درع الشرف« المرموقة من مجلس السالمة البريطاني اللتزام باإلدارة الممتازة للصحة والسالمة

• تصنيف 5 نجوم من قبل مجلس السالمة البريطاني لحصولها على ) 97.4٪ ( عند التدقيق
• ميدالية روسبا 2021 الذهبية )8 ميداليات ذهبية متتالية(

• جائزة السالمة الدولية من مجلس السالمة البريطاني بامتياز

11 مبادرة بيئية ذات صلة

 7 مبادرات في التنوع البيولوجي تتضمن أنشطة إعادة التشجير
وتنظيف الشواطئ وإنقاذ السالحف البحرية

ستراتيجية
ت اال

ضوعا
المو

SO02: »تعزيز العالقات
مع الحكومات والعمالء«

SO03: »اعتناق العمليات
والثقافة القائمة على األداء«

SO01: »الوصول إلى أسواق
وقطاعات جديدة وتنويعها«

أصحــاب المصلحة

تعظيــم القيمة

المساهمين نعمل على تحقيق مصالح مساهمينا والمحافظة على آدائنا المتميز 
على المدى الطويل

الموظفين نسعى لخلق بيئة عمل إيجابية لموظفينا حيث أن تطويرهم يعتبر 
األساس لنجاح الشركة

النوعية نعمل باستمرار للتوسع وفقًا ألفضل الممارسات العالمية ونسعى لتحقيق 
عوائد الستثماراتنا بطريقة تنافسية ومستدامة

ال ونعتبر مساهمًا مسؤواًل ورائدًا في مجال خدمة المجتمع؛ المجتمع نقوم بدور فعَّ

م أفضل الخدمات لعمالئنا ونحافظ على مبدأ التميز واالحترام في كافة  العمالء نقدَّ
مجاالت التشغيل واإلدارة ألعمالنا؛ و 

البيئة نهتم بالبيئة ونسعى إليجاد بيئة نظيفة وآمنة للعيش. 

أن نكــون الخيار االمثــل أينما نعمل
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ــى أهــداف التنميــة المســتدامة  تأثيرنــا عل
)SDGs( لألمــم المتحــدة

المتحــدة،  األمــم  فــي  األعضــاء  البلــدان  اعتمــدت 
لتنميــة  ا أعمــال  جــدول   ، عضــوًا  193 وعددهــم 
المســتدامة لعــام 2030 وأهــداف التنميــة المســتدامة 
الســبعة عشــر )SDGs( فــي عــام 2015. تــم اعتمــاد 
االقتصــاد  توجيــه  إعــادة  بهــدف  األعمــال  جــدول 
العالمــي مــن الحالــة المتزايــدة مــن عــدم المســاواة 
واإلقصــاء االجتماعــي وتدهــور البيئــة إلــى حالــة يتــم 
فيهــا فصــل النمــو االقتصــادي عــن التدهــور البيئــي 

المجتمعــات. وإشــراك 

أجــل  مــن  األهميــة  متزايــد  دورًا  الشــركات  وتلعــب 
تحقيــق هــذه األهــداف بحلــول عــام 2030. وتدعــم 
التنميــة  البحريــة الوطنيــة أهــداف  شــركة الجرافــات 
المســتدامة وتســعى جاهــدة للقيــام بدورهــا فــي 
إحــداث تأثيــر إيجابــي علــى تلــك األهــداف التــي تعتبــر 
جوهريــة لعملياتنــا. فــي القســم التالــي، يتــم موائمــة 
المكونــات المختلفــة لرؤيــة أبوظبــي 2030 مــع كل 
هــدف مــن أهــداف التنميــة المســتدامة وذلــك لربــط 
جميــع العناصــر التــي ستســاعد فــي وضــع اقتصــاد 
علــى  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  ودولــة  أبوظبــي 

مســار مســتدام.

أهداف التنمية المستدامة
التــي وضعتها األمم المتحدة

ــة المســتدامة رقــم 7  هــدف التنمي
ــة طاقــة نظيفــة وبأســعار معقول

ركائز رؤية أبوظبي 2030
• اقتصاد مرتكز على المعرفة المستدامة

• االستخدام األمثل لموارد اإلمارة

ركائز رؤية أبوظبي 2030
• اقتصاد مرتكز على المعرفة المستدامة

• بيئة تنظيمية مثالية تمتاز بالشفافية
• الحفاظ على قيم أبوظبي وثقافتها وتراثها

ضمان حصول الجميع بتكلفة ميســورة على طاقة حديثة وموثوقة ومســتدامة

تعزيــز النمو االقتصادي المطرد والشــامل والمســتدام والعمالة الكاملة والمنتجــة والعمل الالئق للجميع

المســاهمة األساسية لشــركة الجرافات البحرية الوطنية

تهدف جهودنا االســتراتيجية والتشــغيلية إلى تســريع االنتقال إلى نظام الطاقة المســتدامة من خالل إعطاء األولوية لممارســات كفاءة الطاقة 
واعتمــاد تقنيــات الطاقة النظيفة والبنية التحتية عبر مواقعنا التشــغيلية ومواقع المشــاريع.

 باإلضافــة إلــى ذلــك، وقعت شــركة الجرافــات البحرية الوطنية مذكرة تفاهم مع تكنيب إلقامة شــراكة تهدف إلى تعزيز التعــاون في مجال الهيدروجين 
األزرق واألخضر، ومشــاريع إزالة الكربون ذات الصلة.

وتتطلــع الجرافــات البحرية إلى تطوير القــدرات المتعلقة بتحويل الطاقة.

الموضوعات الجوهرية المشــمولة بالتقرير

• انبعاثــات الغازات الدفيئة
• كفاءة الطاقة

• إدارة النفايات
• التنوع الحيوي

للمزيــد من المعلومات،
ُيرجــى مراجعة حماية البيئة

أهداف التنمية المستدامة
التــي وضعتها األمم المتحدة

هدف التنمية المستدامة رقم 8
العمل الالئق ونمو االقتصاد

المســاهمة األساسية لشــركة الجرافات البحرية الوطنية

نعــزز النمــو االقتصــادي مــن خــالل توفيــر فــرص عمل إلجمالــي 11686 موظفًا مــع تطبيــق اســتراتيجية إدارة 
المواهــب المحــددة بدقــة والتــي تضــع رفاهيــة موظفينــا فــي صميمها.

 تتبع معايير العمل لدينا أفضل الممارســات وهي مبنية على الممارســات غير التمييزية والتنوع والشــمول

الموضوعات الجوهرية المشــمولة بالتقرير

• التوظيف
• التنوع والشمول

• التوطين

• الصحة والسالمة
• التدريب والتعليم

للمزيد مــن المعلومات، يرجى االطاّلع
على قســم  خلق القيمة للمساهمين 

ورفاهية الموظفين



42التقريــر المتكامــل لشــركة الجرافــات البحريــة الوطنية 2021

ــًا أقوى مع

ركائز رؤية أبوظبي 2030
• اقتصاد مرتكز على المعرفة المستدامة

• أصول التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية المتميزة

ضمــان تمّتــع الجميع بأنماط عيش صحيــة وبالرفاهية في جميع األعمار.

أهداف التنمية المستدامة
التــي وضعتها األمم المتحدة

هدف التنمية المستدامة رقم 3 
الصحة الجيدة والرفاه

المســاهمة األساسية لشــركة الجرافات البحرية الوطنية

منــــذ بدايــــة تفشــي جائحة كورونا )كوفيد-19(، اّتخذت الشــركة جميع التدابير الالزمة لحماية صحة موظفينا من خالل تطبيق بروتوكوالت صارمة لمنع 
انتشــار الفيروس في مكان العمل.

باإلضافــة إلــى ذلــك، نقــدم مزايا صحية لجميع موظفينا في شــكل تأمين طبي، وكذلــك تأمين على الحياة للبعض، ونشــجع موظفينا على اتباع 
أســلوب حيــاة صحــي من خالل رعاية الفعاليــات الرياضية الداخلية والمجتمعية. وأخيرًا، يقيم قســم الجودة والصحة والســالمة والبيئة لدينا على 

الــدوام حمــالت توعية وجلســات تدريبية ذات صلة لتعزيز فهم موظفينا لمخاطر الســالمة.  

الموضوعات الجوهرية المشــمولة بالتقرير

• التدريب والتعليم
• رعاية المجتمع

• العمل مقابل أجر

للمزيد مــن المعلومات، يرجى االطاّلع• الصحة والســالمة المهنية
على قيــم رفاهية الموظفين

والمجتمع السليم

ركائز رؤية أبوظبي 2030
• اقتصاد مرتكز على المعرفة المستدامة

• االستخدام األمثل لموارد اإلمارة
• أصول التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية المتميزة

اتخــاذ إجراءات عاجلــة للتصدي لتغير المناخ وآثاره

أهداف التنمية المستدامة
التــي وضعتها األمم المتحدة

هدف التنمية المستدامة رقم 13
تغير المناخ

المســاهمة األساسية لشــركة الجرافات البحرية الوطنية

المســاهمة األساسية لشــركة الجرافات البحرية الوطنية
نحــن ملتزمــون بالحــد مــن انبعاثات الغــازات الدفيئة خالل عملياتنا وسلســلة التوريد الخاصة بنا مع إضافة قدرات إلى قطاعات أعمالنا التي تســاهم 

بشــكل مباشــر في نقل الطاقة )على ســبيل المثال، اتفاقيتنا مع تكنيب إلقامة شــراكة من شــأنها تطوير حلول نقل الطاقة(.
عــالوة علــى ذلــك، نســاهم أيضًا من خالل مشــاريعنا وخدماتنا في التكيف مع تغيــر المناخ عن طريق حماية المناطق الســاحلية من الفيضانات.

الموضوعات الجوهرية المشــمولة بالتقرير

• انبعاثــات الغازات الدفيئة
• كفاءة الطاقة

• إدارة النفايات
• التنوع الحيوي

للمزيــد من المعلومات،
ُيرجــى مراجعة حماية البيئة

ركائز رؤية أبوظبي 2030
• اقتصاد مرتكز على المعرفة المستدامة

• االستخدام األمثل لموارد اإلمارة
• أصول التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية المتميزة

إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود وتحفيز التصنيع الشــامل للجميع والمســتدام وتشــجيع االبتكار

أهداف التنمية المستدامة
التــي وضعتها األمم المتحدة

هدف التنمية المستدامة رقم 9 
االبتكار والبنية التحتية

المســاهمة األساسية لشــركة الجرافات البحرية الوطنية

تســاهم مشــاريع الطاقة والخدمات البحرية لدينا، وال ســيما قطاع التجريف، في تطوير البنية التحتية مثل الموانئ والمراســي من أجل 
رفاهيــة المجتمــع. باإلضافــة إلــى ذلك، يعزز مكان العمل لدينا االبتكار الذي نعتقد أنه أداة رئيســية لتمكين رأس المال البشــري.

الموضوعات الجوهرية المشــمولة بالتقرير

• التوظيف
• األداء االقتصادي

للمزيد مــن المعلومات، يرجى االطاّلع• ممارسات الشراء
على قســم التركيز االستراتيجي

ورفاهية الموظفين

ركائز رؤية أبوظبي 2030
• اقتصاد مرتكز على المعرفة المستدامة

• االستخدام األمثل لموارد اإلمارة
• أصول التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية المتميزة

حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واســتخدامها على نحو مســتدام لتحقيق التنمية المســتدامة

أهداف التنمية المستدامة
التــي وضعتها األمم المتحدة

هدف التنمية المستدامة رقم 14 
الحياة تحت الماء

المســاهمة األساسية لشــركة الجرافات البحرية الوطنية

تتبــع كل مــن تدفقــات أعمــال الطاقــة البحرية والطاقة في البحر لدينا اإلجــراءات والعمليات الالزمة لضمان حماية النظــام البيئي البحري وعدم تأثر 
تنوعــه البيولوجي ســلبيًا بأنشــطتنا. في إطار مبادراتنا، نشــجع األنشــطة المختلفة المتعلقــة بالتنوع البيولوجي مثل تنظيــف الحطام البحري بما فيه 
مــن مــواد بالســتيكية أو إنقــاذ الســالحف البحرية ومراقبتها. فضاًل عن ذلك، فإننــا نعمل على حماية التنوع البيولوجي حــول مواقع العمل لدينا عن 

طريــق إيجــاد موائــل بديلة عن طريق نقل النباتات والحيوانات، وإنشــاء مناطق خضــراء بيئية بديلة وبناء بيوت ســمكية عبر مواقع مختلفة.

الموضوعات الجوهرية المشــمولة بالتقرير

• انبعاثــات الغازات الدفيئة
• كفاءة الطاقة

• إدارة النفايات
• التنوع الحيوي

للمزيــد من المعلومات،
ُيرجــى مراجعة حماية البيئة
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(GRI 102-7, GRI 201-1)

2021

2020

2019

2018
664

652

8,200

459

1,003

7,889

8,875

6,873

تحقيق القيمة
للمساهمين

ُاعــدت البيانات الواردة أدناه حســب تصنيفات معايير 
المبــادرة العالمية للتقارير

بلغــت القيمة االقتصاديــة الموزعة 7.28 مليار درهم إماراتي

بلغت القيمة االقتصادية المباشرة المحققة 8.03 مليار درهم إماراتي

بلغت اإليرادات + مصادر الدخل األخرى 
8.03 مليار درهم إماراتي

بلغت تكاليف التشغيل
5.52 مليار درهم إماراتي

بلغت المدفوعات المقدمة للحكومة 
201.50 مليون درهم إماراتي

بلغ االستثمار المجتمعي 7.00 
مليون درهم إماراتي

بلغت المدفوعات المقدمة لمقدمي 
رأس المال 75 مليون درهم إماراتي

بلغت 
رواتب 
ومزايا 

الموظفين 
1.49 مليار 

درهم 
إماراتي

األداء المالي

شــهدت البيانــات الماليــة لشــركة الجرافــات البحريــة 
نتيجــة  ديناميكيــًا  تحــواًل   2021 ســنة  عــن  الوطنيــة 
البتروليــة  اإلنشــاءات  لشــركة  االســتحواذ  لصفقــة 
إلــى جزأيــن،  الوطنيــة، وقــد قســمنا هــذا القســم 
يتنــاول الجــزء األول منهمــا التغييــرات التــي طــرأت 
ــة بالســنة الســابقة، ومــن  علــى أرقــام الشــركة مقارن
البحريــة  الجرافــات  شــركة  أرقــام  بيــن  الجمــع  ذلــك 
ــة قبــل  ــة الوطني الوطنيــة وشــركة اإلنشــاءات البترولي
إتمــام صفقــة االســتحواذ لتقييــم مســتوى التقــدم 
بالتفصيــل  الثانــي  الجــزء  بينمــا يســتعرض  المحــرز، 
لموقــع  وا األعمــال  شــريحة  حســب  ادات  اإليــر
الجغرافــي بهــدف إجــراء تحليــل علــى نطــاق أوســع.

أبرز األرقام الرئيســية

ارتفاع صافي الدخــل نتيجة الرتفاع هامش الربح

ــة  ــة الوطني ــا أرقــام شــركة الجرافــات البحري إذا مــا قارن
قبــل إتمــام صفقــة االســتحواذ لشــركة اإلنشــاءات 
البتروليــة الوطنيــة وبأرقامهــا بعــد إتمــام الصفقــة 
وتحديــدًا فيمــا يتعلــق بعــام 2021 مقارنــة بعــام 2020، 
ــرة بواقــع  ــادة كبي ــرادات الشــركة شــهدت زي ــرى أن إي ن
78.30% إذ وصلــت إلــى 7.89 مليــار درهــم إماراتــي 
فــي عــام 2021، بــل وشــهد صافــي دخــل الشــركة 
زيــادة بنســبة أكبــر إذا ارتفــع مــن 106.99 مليــون درهــم 
ــار درهــم  ــى 1.00 ملي إماراتــي كمــا فــي عــام 2020 إل
إجمالــي  ارتفــع  2021. كمــا  عــام  إمارتــي كمــا فــي 
هامــش الربــح بالشــركة ليصــل نســبته إلــى %13.53 
مقارنــة بالنســبة التــي حققهــا فــي عــام 2020 وهــي 
إلــى  لتصــل نســبته  الربــح  وارتفــع هامــش   ،%4.99
12.71% مقارنــة بالنســبة التــي حققهــا فــي عــام 2020 

وهــي %2.42.

 ويوضــح الرســم البيانــي التالــي اإليــرادات وصافــي 
وبالنســبة   .2021 عــام  حتــى   2018 عــام  مــن  الربــح 
للســنوات الســابقة لصفقــة االســتحواذ )وهــي 2018 
و2019 و2020(، جمعنــا أرقام اإليرادات والربح لشــركة 
الجرافــات  وشــركة  الوطنيــة  البتروليــة  اإلنشــاءات 

البحريــة الوطنيــة وذلــك ألغــراض المقارنــة.

اإليرادات وصافي الربح )مليون درهم إماراتي(

شركة الجرافات البحرية الوطنية بعد االستحواذ

صافي الربحاإليرادات

القيمــة االقتصاديــة المحققة والموزعة

مــن  أساســي  عنصــر  االقتصــادي  االزدهــار  يعتبــر 
بتحقيــق  للنــاس  يســمح  ألنــه  االســتدامة  عناصــر 
تطلعاتهــم فــي الحيــاة والمســاهمة فــي رفاهيــة تلك 

إليهــا. ينتمــون  التــي  المجتمعــات 

إلــى العديــد مــن أصحــاب   ويمتــد ازدهــار الشــركة 
ــك تقاضــي الموظفــون  المصلحــة. وقــد يتضمــن ذل
أجورهــم التــي تســاعدهم فــي التمتــع بجــودة حيــاة 
كريمــة، ودفــع الضرائــب أو ضريبــة القيمــة المضافــة 
للحكومــات حتــى تفــي بالتزاماتهــا تجــاه مواطنيهــا، 
والشــراء مــن تجــار التجزئــة المحلييــن لدعــم االقتصــاد 
المحلــي ومســاعدة جميــع المشــاركين فيها. وتســاهم 
المجتمــع عــن  الشــركات أيضــًا بشــكل مباشــر فــي 

طريــق التبرعــات والرعايــات واألنشــطة التطوعيــة.

 ُيمثــل خلــق القيمــة االقتصاديــة وتوزيعهــا مؤشــرًا 
علــى قــدرة الشــركة علــى توليــد ثــروة لجميــع أصحــاب 
الرســم  يوضــح  تحديــدًا،  أكثــر  وبشــكل  المصلحــة. 

البيانــي أدنــاه المكونــات التاليــة لـــلشركة:

تتمثــل . 1 المحققــة  المباشــرة  القيمــة االقتصاديــة 
فــي اإليــرادات التــي تحققهــا الشــركة إلــى جانــب 

مصــادر الدخــل األخــرى،
تكاليــف . 2 تشــمل  الموزعــة:  االقتصاديــة  القيمــة 

لتــي  ا يــا  والمزا الموظفيــن  وأجــور  التشــغيل 
رأس  لمقدمــي  والمدفوعــات  عليهــا  يحصلــون 
واالســتثمارات  للحكومــة  والمدفوعــات  المــال 

، لمجتمعيــة ا
طــرح . 3 يتــم  بهــا:  المحتفــظ  االقتصاديــة  القيمــة 

النقطــة 2 أعــاه من النقطــة 1 )القيمة االقتصادية 
المباشــرة المحققــة ناقــص القيمــة االقتصاديــة 

الموزعــة( للحصــول علــى هــذا المكــون
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2020

2021

201820192021 2020

ــادة قاعــدة  ــة بزي ــة الوطني ــة، ســمح االندمــاج العكســي لشــركة الجرافــات البحري ــة العمومي  مــن حيــث الميزاني
أصولهــا وحقــوق الملكيــة فيهــا مــع االحتفــاظ بمعــدل إقــراض قــوي للغايــة، األمــر الــذي ســيكون مفيــدًا فــي 

دعــم اســتراتيجية الشــركة وخطــة نموهــا، ممــا يســمح للمجموعــة بالوصــول إلــى طموحاتهــا:

 فيمــا يلــي األرقــام الرئيســية للميزانيــة العموميــة التــي حققتهــا شــركة الجرافــات البحريــة الوطنيــة كمــا فــي 31 
ديســمبر 2021 مقارنــة بأرقــام الشــركة عــن عــام 2020:

تقســيم اإليرادات والتقســيم الجغرافي

تقسيم اإليرادات
ايوضــح الرســم البيانــي التالــي األرقــام التــي ســاهم بهــا مســار العمــل البحــري ومســار أعمــال الهندســة والشــراء والبنــاء فــي إجمالــي 
اإليــرادات فــي عــام 2021. وإلجــراء تحليــل أكثــر تفصيــًا، أدرجنــا فــي التحليــل األرقــام المحققــة منــذ عــام 2018 والتــي تطابــق بشــكل 
طبيعــي األرقــام التــي حققتهــا شــركة الجرافــات البحريــة الوطنيــة قبــل عــام 2021 فــي مســار العمــل البحــري واألرقــام التــي حققتهــا 

شــركة اإلنشــاءات البتروليــة الوطنيــة فــي مســار أعمــال الهندســة والشــراء والبنــاء.

0.51 مليار درهم إماراتي
األرصدة النقدية 

والمصرفية

1.17 مليار درهم إماراتي
األرصدة النقدية 

والمصرفية

3.10 مليار درهم إماراتي
إجمالي حقوق الملكية

5.52 مليار درهم إماراتي
إجمالي حقوق الملكية

7.40 مليار درهم إماراتي
إجمالي األصول

12.92 مليار درهم إماراتي
إجمالي األصول

%129 زيادة بنســبة %78.27 زيادة بنســبة %74.61 زيادة بنســبة

اإليرادات وصافي الربح )مليون درهم إماراتي(

مسار أعمال 
الهندسة والشراء 

والبناء

مسار العمل البحري

شــركة الجرافــات البحريــة 
الوطنيــة بعد االســتحواذ

3,776 
3,946 أو 46%

أو 50%

 3,943
أو 50%

4,424
أو 54%

 2,811 
أو 32%

1,532
أو 22%

 6,064 
أو 68%  5,341

أو 78%

التقســيم الجغرافي
تشــمل المواقــع المشــتركة الرئيســية للمجموعــة دول مجلــس 
التعــاون الخليجــي )ال ســيما دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
والمملكــة العربيــة الســعودية( والهنــد ومصــر، وُيعــد التنويــع 
ــزة اســتراتيجية مهمــة فــي تقــدم الشــركة. وفــي  الجغرافــي ركي
فــي  مكانتنــا  ترســيخ  القصيــر  المــدى  علــى  نعتــزم  أننــا  حيــن 
األســواق األساســية التــي نــزاول فيهــا أعمالنــا، فإننــا نتطلــع إلى 
توســيع نطــاق تواجدنــا فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال 
إفريقيــا األوســع نطاقــًا، إلــى جانــب جنــوب شــرق آســيا، وغيرهمــا 

مــن المناطــق.

 ويتنــاول الرســم البيانــي التالــي تقســيم األعمــال بيــن دولــة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة وباقــي الــدول مــن حيــث كل مســار 

عمــل وعلــى مســتوى مجموعــة ككل:

مسار أعمال الطاقةمسار العمل البحري

%14 باقي الدول

%46 باقي الدول

باقي الدول
 79%

اإلمارات العربية
المتحدة

86%

اإلمارات العربية المتحدة 21%

األعمال على مستوى المجموعة

اإلمارات العربية المتحدة

باقي الدول

اإلمارات العربية
المتحدة

54%
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(GRI 102-7, GRI 102-8, GRI 401-1, GRI 401-2, GRI 403-1, GRI 403-2, GRI 403-3, GRI 403-4, 

GRI 403-5, GRI 403-6, GRI 403-7, GRI 403-8, GRI 403-9, GRI 404-1, GRI 404-3, GRI 405-1, 

ADX-S2, ADX-S3, ADX-S4, ADX-S5, ADX-S6, ADX-S7, ADX-S8, ADX-S11) 

رفاه الموظفين
مجموعــة مواهبنا

يعمــل لــدى شــركة الجرافــات البحريــة الوطنيــة بالقطــاع البحــري فــي اإلمــارات )بمــا فــي ذلــك خدمــات 
التجريــف واالســتصاح واإلنشــاءات البحرية( 

مجــاالت التركيز الرئيســية في االندماج

وضع اســتراتيجية مشتركة
إلدارة المواهب

 وضع استراتيجية مشتركة إلدارة المواهب • 
على أساس الركائز األربعة التالية: )1( جذب 

المواهب، )2( وتوظيفهم، )3( واستبقائهم، 
 )4( وتطويرهم

  االهتمام بتنمية المواهب الداخلية• 

 وضع خطة تعاقب وظيفي واضحة لجميع • 
 المناصب الحيوية

االعتبارات المهمة الرئيســية

 لدى الكيانان المندمجان خطط تعويضات ومزايا • 
 مختلفة ال بد من تحليلها ودمجها معًا

 يعد التنوع، ال سيما التنوع من حيث عمل • 
اإلناث بالشركة، تحديًا يجب التغلب عليه نظرًا 

 لطبيعة األقسام الخارجية

 لم يعد نظام العمل بالعقود الدائمة معمواًل • 
به قانون العمل اإلماراتي، الذي يدعو إلى 
التحول االستراتيجي لجذب المواهب رفيعة 

المستوى

الشــركة.  حيــاة  شــريان  هــم  موظفونــا 
وابتكارهــم،  وإبداعهــم  الجــاد  فبعملهــم 
نحقــق االزدهــار، وباالهتمــام برفاهيتهــم 
بيــن  المفضلــة  الوجهــة  الشــركة  تصبــح 
الموظفيــن التــي توفــر قيمــة مســتدامة 

المصلحــة فيهــا. لجميــع أصحــاب 

جديــر بالذكــر أن قســم المــوارد البشــرية 
ــد األقســام الخاضعــة لاندمــاج،  ــا أح لدين
وعليــه، ســُتدمج إدارتــي المــوارد البشــرية 
بشــركة الجرافــات البحريــة الوطنية وشــركة 
خــال  الوطنيــة  لبتروليــة  ا اإلنشــاءات 
ــام 2022، وســتعمان  ــع األول مــن ع الرب
علــى وضــع اســتراتيجية مشــتركة واحــدة 
وســُتطبق  المؤسســة؛  مســتوى  علــى 
المنبثقــة عنهــا  المبــادرات االســتراتيجية 
علــى مســتويات المؤسســة وصــواًل إلــى 

وحــدات األعمــال.

ية  لبشــر ا د  ر ا لمــو ا ة  ر ا د إ وســتعمل 
ــر فــوري علــى  ــى إحــداث تأثي الموحــدة عل
ــق  ــز ممارســاتها عــن طري المجموعــة بتعزي
لموظفيــن  ا مــع  لمســتمر  ا لتواصــل  ا

احتياجاتهــم. تلبيــة  وضمــان 

2,278
موظفًا

60
جنسية مختلفة من
جميع أرجاء العالم.

ــه  ــا، بمــا فــي ذلــك طبيعت ــات العمــل فــي قطــاع أعمالن وانطاقــًا مــن ديناميكي
المتمثلــة فــي كثافــة اليــد العاملــة، ومواقعــه الخارجية وســاعات العمل الشــاقة، 
ــا، بمــا  ــة موظفين ــز علــى رفاهي ــر مــن التركي ــا أن نولــي قــدرًا أكب ــد علين ــه ال ب فإن
فــي ذلــك ســامتهم وصحتهــم العقليــة، فضــًا عــن المنافــع التــي ُتقــدم لهــم.

ــدوام الكامــل، ويعمــل مــا نســبته 45% منهــم بعقــود  ــا بنظــام ال ــع موظفين يعمــل جمي
ــة. دائمــة ومــا نســبته 55% منهــم بعقــود مؤقت

وبالنســبة لتقســيم الفئــات الوظائفيــة، فــإن القــوى العاملــة لدينــا ُمقســمة بالتســاوي 
بيــن مناصــب العمــال ومســتوى المبتدئيــن والمســتوى المتوســط )وتمثــل هــذه الفئــات 
مجتمعــة مــا نســبته  94.47%(، بينمــا تمثــل المناصــب مــن مســتوى كبار المســؤولين إلى 

المســؤولين التنفيذييــن مــا نســبته 5.53% مــن إجمالــي القــوى العاملــة.

45%
عقود دائمة

55%
عقود مؤقتة
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“

نسبة اإلناث العامالت

تمثــل اإلنــاث العامــات 4.13% مــن إجمالــي القــوى العاملــة. ونظــرًا لطبيعــة نموذجنــا التشــغيلي، فــإن غالبيــة 
العامليــن فــي قطاعنــا مــن الذكــور، ال ســيما العامليــن فــي األســطول وفــي المواقــع النائيــة. ومــن هنــا فــإن 
تركيزنــا، مــن حيــث زيــادة نســبة اإلنــاث العامــات بالشــركة، ينصــب فــي الغالــب علــى الفئــات الوظيفيــة التــي 

تتضمــن المهندســين والفنييــن، إلــى جانــب المناصــب اإلداريــة.

 لقــد نجحنــا فــي زيــادة عــدد اإلنــاث العامــات بصــورة مســتمرة وســنعزز هــذه الجهــود مــن خــال جعــل التنــوع 
بيــن الجنســين جــزءًا مــن مؤشــرات األداء الرئيســية وبطاقــات النتائــج لفريــق المــوارد البشــرية. فقــد بــدأت رحلتنا 

فــي عــام 2012 بموظفــة أنثــى واحــدة، وقــد زاد عــدد العامــات اإلنــاث إلــى 94 عاملــة فــي عــام 2021.

وتتركــز الموظفــات اإلنــاث المعامــات فــي قطــاع العمليــات التشــغيلية باإلمــارات العربيــة المتحــدة علــى مســتوى شــركة الجرافــات 
البحريــة الوطنيــة بيــن المناصــب مــن مســتوى المبتدئيــن والمســتوى المتوســط )بنســبة 94%(، فــي حيــن ال يتقلــد ســوى ثــاث فقــط 

منهــن مناصــب مــن مســتوى كبــار المســؤولين إلــى المســؤولين التنفيذييــن.

وأخيــرًا، بلــغ متوســط األجــور بيــن اإلنــاث والذكــور لعــام 2021 مــا قيمتــه 14,500 درهم إماراتــي إلى 8,350 درهــم إماراتــي، أي بمعدل 
290:167، ومــن العوامــل التــي يعــزل لهــا ذلــك أن الوظائــف التــي تشــغلها اإلنــاث تتركــز فــي الغالــب علــى المناصــب مــن مســتوى 
المبتدئيــن إلــى المســتوى المتوســط، فــي حيــن تميــل الوظائــف التــي يشــغلها الذكــور إلــى شــريحة رواتــب أقــل )نظــرًا لتركز ما نســبته 

33.50% مــن العامليــن الذكــور علــى مناصــب العمــال(.

2012
موظفة أنثى

واحدة

2021
 94 عامالت

اإلناث 

اســتبقاء الموظفين

نســعى جاهديــن للحفــاظ باســتمرار علــى معــدل دوران قــوي أقل 
مــن 10% ســنويًا، ونحقــق ذلــك مــن خــال نظــام التقييــم الســنوي 
الــذي نطبقــه أو برامــج التدريــب والتطويــر المختلفــة أو خطــط 
األجــور التنافســية أو األحــداث األخــرى التــي تســمح بممارســات 
التوظيــف المــدرة للربــح. وباإلضافــة إلــى مــا ســبق، فإننــا نطبــق 
ــا  ــة. كمــا أنن ــات الوظيفي ــع الفئ ــة لجمي خطــة أجــور تنافســية مغري
نقــدم مجموعــة مــن المزايــا منهــا، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، 
التأميــن الصحــي، واســتحقاق العمــال للتعويــض، وإجــازة الوضــع 
وإجــازة المولــود الجديــد، وبــدل تذاكــر الســفر الســنوي، وخطــط 

التقاعــد، ومواصــات الشــركة، وغيرهــا مــن الحوافــز األخــرى.

بلــغ معــدل الــدوران بالشــركة لعــام 2021 مــا نســبته 15%، علمــًا 
بــأن 32% ممــن تركــوا الشــركة مــن الفئــة العمريــة التــي تزيــد 
أعمارهــا عــن 50 عامــًا )116 من أصــل 360(. وفي المقابــل، عينت 
الشــركة 147 موظفــًا جديــدًا خــال نفــس العــام )معــدل توظيــف 

نســبته %6(.

 وممــا ال شــك فيــه أن جائحــة فيــروس كورونــا )كوفيــد-19( قــد 
أثــرت علــى نشــاط التوظيــف بالشــركة، باإلضافــة إلــى ذلــك، 
فــإن صفقــات االســتحواذ عــادة مــا تحــدث، بطبيعتهــا، تقلبــات 
فــي عــدد الموظفيــن، وبالتالــي ارتفــع معــدل الــدوران إلــى %15 
فــي عــام 2021 مقارنــة بالنســبة التــي ســجلها فــي عــام 2020 

والبالغــة %5.

وفــي المقابــل، عينــت الشــركة 147 
العــام  موظفــًا جديــدًا خــالل نفــس 

)معــدل توظيــف نســبته %6(.

والء الموظفين

موظفينــا  مــع  التواصــل  علينــا  يتعيــن 
تهــم  احتياجا لتقييــم  مســتمرة  بصــورة 
تعــزز  لبيئــة  توفيرنــا  المتطــورة وضمــان 

الفــرص. وتكافــؤ  والشــمول  التنــوع 

 السياسات واإلجراءات
للسياســات  تطبيقنــا  باســتمرار  نضمــن 
حقــوق  يــة  لحما الازمــة  واإلجــراءات 
بيئــة  توفيــر  تعزيــز  وكذلــك  الموظفيــن، 
علــى  موظفينــا  وجميــع  صحيــة.  عمــل 
علــم بسياســات الشــركة وإجراءاتهــا، مــع 
التشــديد علــى إباغهــم بهــذه المعلومــات 

التوجيهيــة. الجلســات  فــي 

تطبــق شــركة الجرافــات البحريــة الوطنيــة 
قويــة،  مهنــي  ســلوك  قواعــد  مدونــة 
تتضمــن بنــودًا واضحــة بخصــوص التحرش 
الجنســي وسياســة عــدم التمييــز، ويجــب 

علــى جميــع موظفينــا االلتــزام بهــا.

الشــركة   وتعــزز مدونــة قواعــد ســلوك 
ن  مــكا فيــر  تو و ظفيــن  لمو ا هيــة  فا ر
األخاقيــة  المعاييــر  أعلــى  يجســد  عمــل 
والمهنيــة. كمــا أنهــا تؤكــد علــى أهميــة 
توفيــر مــكان عمــل صحــي وآمــن يخلــو مــن 

والتحــرش. التمييــز 

مركــز تميز تابع للموارد البشــرية

النهــج المركــزي للمــوارد البشــرية ولكننــا نتبنــى نهجــًا  ال نتبــع 
يخصــص فيــه شــريك مــوارد بشــرية لــكل وحــدة أعمــال، وذلــك 
جميــع  مراعــاة  وضمــان  موظفينــا  والء  مســتوى  زيــادة  بغيــة 
احتياجاتهــم المختلفــة والمتغيــرة فــي توجهنــا االســتراتيجي فــي 
المــوارد البشــرية، وهــذا األمــر سيســاعد فــي ســد الفجــوات 
هــذا  وسيشــكل  دقيقــة.  تعليقــات  علــى  الحصــول  وضمــان 
النمــوذج عامــًا داعمــًا إضافيــًا فــي والء الموظفيــن، كمــا يعــزز 
قنــوات التواصــل بيــن قســم المــوارد البشــرية والموظفيــن.
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ــًا أقوى مع

35,261
ســاعة تدريب في المجمل في عام 2021

115%
نســبة االرتفاع عن عام 2020

التدريــب والتطوير

يمثــل التدريــب والتطويــر عامًا أساســيًا في اســتبقاء 
بقدرتهــم  الموظفيــن  شــعور  أن  إذ  الموظفيــن، 
ــة واالرتقــاء بهــا فــي أي  ــر حياتهــم المهني علــى تطوي
شــركة يحثهــم علــى البقــاء فــي تلــك الشــركة. وتعــزز 
مبــادرات التطويــر مســتوى األمــن الوظيفــي وأداء 
إنــه  المــال المرتبــط بالمــوارد البشــرية، حيــث  رأس 
يمكــن ألي شــركة اكتســاب القــدرات وزيــادة قيمتهــا 

مــن خــال االســتثمار فــي مواهبهــا.

مــن  المقدمــة  والتطويــر  التدريــب  برامــج  تنقســم   
شــركة الجرافــات البحريــة الوطنيــة إلــى ثــاث أنــواع 
هــي: )1( برامــج تطويــر الموظفيــن: ونضمــن مــن 
خــال هــذه البرامــج أن نوفــر لموظفينــا فرصــًا تعــزز 
أدائهــم الوظيفــي وتدعــم أهــداف تطويــر مســرتهم 
التعليــم  دعــم  وبرامــج   )2 ( الشــخصية؛  المهنيــة 
األكاديمــي: وتســتهدف هــذه البرامج خاصــة موظفينا 
مــن مواطنــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، حيــث 
إننــا نوفــر لهــم فــرص التعليــم المســتمر؛ )3( وبرامــج 
تدريــب مختلفــة  برامــج  عــن  عبــارة  التدريــب: وهــي 
ُأعــدت بهــدف تحســين أداء األفــراد والمؤسســة ككل.

قدمــت الشــركة 35,261 ســاعة تدريــب فــي المجمــل 
فــي عــام 2021، بزيــادة كبيــرة نســبتها 115% عــن العام 
التدريــب  عــدد ســاعات  بلغــت فيهــا  الــذي  الســابق 

16,429 ســاعة.

مــن   %46 نســبته  مــا  ُقــدم  تحديــدًا،  أكثــر  وبشــكل 
ســاعات التدريــب إلــى الفئــة الوظيفيــة من المســتوى 
إلــى   %16 نســبته  مــا  ُقــدم  حيــن  فــي  المتوســط، 
مســتوى  إلــى   %26 نســبته  ومــا  العمــال  مســتوى 
المبتدئيــن ومــا نســبته 12% إلــى المســتوى مــن كبــار 

التنفيذييــن.   المســؤولين  إلــى  المســؤولين 

التدريب
قــام قســم المــوارد البشــرية فــي عــام 2021 بتخصيــص برامــج 
التدريــب بحيــث تناســب كل قســم. باإلضافــة إلــى ذلــك، تولــت 
أكاديميــة شــركة الجرافــات البحريــة الوطنيــة التــي تــم إنشــاؤها 
ســابقًا تدريــب المواهــب الشــابة فــي أعمــال التجريف التــي تمثل 
محــور مســار العمــل البحــري بالشــركة. وفــي عــام 2021، شــارك 
ــة. ــًا مــن المواهــب الشــابة فــي دورة التدريــب الكامل 22 موهوب

تضمنــت  لــكل قســم،  إضافيــة  تدريبيــة  دورات  ُقدمــت  كمــا   
الشــخصية. المهــارات  علــى  التدريــب 

 وتضمنــت بعــض البرامــج التدريبيــة التدريــب والتوجيــه، والتفكيــر 
شــديدة  لتفــاوض  ا رات  ومهــا تيجيين،  االســترا لتخطيــط  وا
التأثيــر، وإدارة النزاعــات وحلهــا، وإدارة األزمــات، وموضوعــات 
العقــود لغيــر المتخصصيــن فيهــا، وموضوعــات التمويــل لغيــر 

المتخصصيــن فيــه، وغيــر ذلــك.

التطوير
أطلقــت شــركة الجرافــات البحريــة الوطنيــة إجــراءات إدارة مواهــب 
 .2021 عــام  فــي  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  فــي  للعامليــن 
وقــد ُطبقــت تلــك اإلجــراءات علــى جميــع المناصــب الحيويــة، 
مــع التركيــز علــى الوظائــف التشــغيلية. وعلــى ســبيل التحديــد، 
54 وظيفــة علــى أنهــا مــن وظائــف حيويــة للعمليــات  ُحــددت 
بقــدرات  يتمتعــون  أنهــم  علــى  92 موظفــًا  وُحــدد  التشــغيلية 
شــغل هــذه المناصــب. وقــد نفذنــا خطــة تطويــر لــكل موظــف من 
ــاس النفســي  هــؤالء الموظفيــن، بمــا فــي ذلــك تقييمــات القي
وتقييمــات الكفــاءة التــي تســاعد فــي توجيــه عمليــة تطويرهــم.

التوطين

خــال  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  حكومــة  أطلقــت 
مســتهل عــام 2000 مبــادرة »توطيــن« التــي تدعــو 
إلــى إشــراك اإلماراتييــن فــي القطــاع الخــاص، وذلــك 
التــوازن الهيكلــي فــي  بهــدف القضــاء علــى عــدم 
ــة  ــه المواهــب المحلي ــي وتوجي ســوق العمــل اإلمارات
إلــى القطــاع الخــاص. وهــذه المبــادرة مهمــة ويجــب 
المســاهمة  الخــاص  القطــاع  شــركات  جميــع  علــى 
فيهــا، إذ أنهــا ســتزيد مــن مســتوى التنوع فــي القوى 
العاملــة التــي ستتحســن طبيعتهــا مــن خــال زيــادة 

نســبة مســاهمة المواطنيــن اإلماراتييــن.

مــن  اتخذنــا  المجتمــع،  تجــاه  التزامنــا  إطــار  وفــي 
لشــركتنا. اســتراتيجية  أولويــة  التوطيــن 

لمواطنيــن  با خاصتيــن  تيــن  در مبا وضعنــا  وقــد 
: وهمــا تييــن،  ا ر اإلما

للمواهــب . 1 مخصصــة  متخصصــة  تدريبيــة  برامــج 
لتجريــف  ا قطــاع  لــى  إ جذبهــم  بغيــة  المحليــة 
واألعمــال البحريــة المدنيــة، منهــا برنامــج هندســي 

الجــدد، للخريجيــن 
المواطنيــن . 2 لتدريــب  التجريــف  أكاديميــة  أسســنا 

اإلماراتييــن شــبه المهــرة فــي أنشــطة التجريــف. 
وتضــم األكاديميــة نظــم محــاكاة لعمليــات التجريــف 

ــرة. ــة األخي ــت فــي اآلون ُحدث

الجرافــات  شــركة  فــي  التوطيــن  معــدل  بلــغ  وقــد 
البحريــة الوطنيــة 7% خــال عــام 2021، ويتمثــل هدفنــا 
فــي الوصــول إلــى الحد األدنــى البالغ 8% هــذا العام.
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ــًا أقوى مع

Follow the
 correct

 procedures and
instructions
for all tasks

 Ensure positively
 contribution to your

 health and
wellbeing

 Ensure you are
 trained for each

work task

 Keep your
 workplace clean,

tidy and safe at
all times

 Drive vehicles &
EME safely

 Challenge and
stop unsafe acts

and behaviors

 Ensure using the
 correct tool for
each job and keep
 all tools and
 equipment in good
working order

Wear the
correct PPE

 Ensure you have
the correct
work permit

 Take all measures
 to reduce harm to
the environment

 Ensure you have
 read and
 understood the risk
 assessments for all
tasks you perform

 Communicate
actively on all
HSE matters

N M D C  G O L D E N  R U L E S

29,440,442

1

1

0.01

0.24

5

5,859

69,797

27,233,183

1

2

0.01

0.12

5

5,560

77,138

20202021

االبتكار

ييــؤدي التشــجيع علــى االبتــكار فــي مــكان 
محفــزة  عمــل  بيئــة  خلــق  إلــى  العمــل 
باإلضافــة  أعمالنــا،  تعزيــز  شــأنها  مــن 
القــوى  إلــى ذلــك، فــإن االبتــكار يمّكــن 
يضيــف  الــذي  األمــر  بالشــركة،  العاملــة 
إلــى جميــع  المطــاف قيمــة  نهايــة  فــي 
أصحــاب المصلحــة فيهــا. ونظــرًا ألننــا نركــز 
ــر تقدمــًا  باســتمرار علــى تقديــم حلــول أكث
وأيســر تكلفــة لعمائنــا، فإننــا نتطلــع إلــى 

وضــع االبتــكار فــي صميــم قيمنــا.

وضعــت شــركة الجرافــات البحريــة الوطنيــة 
خطــة ابتــكار وإطــار عمــل لمشــاركة األفــكار 
ومناقشــتها. وتتولى لجنة االســتراتيجيات 
واالســتدامة قيــادة هــذه الجهــود ودعــم 
األنشــطة االبتكاريــة والتشــجع عليهــا علــى 

جميــع مســتويات الشــركة.

باإلضافــة إلــى ذلــك، فــإن خطــة االبتــكار 
أيضــًا  ســتركز  الشــركة  وضعتهــا  التــي 
اختــراع  بــراءات  وتســجيل  إنشــاء  علــى 
كة  لشــر ا لموظفــي  منســوبة  يــدة  جد
المرتبــط  لــرأس مالهــا  بغيــة خلــق قيمــة 

الفكريــة.   باألصــول 

ُيمثــل االبتــكار عامــًا أساســيًا مــن عوامــل 
النجــاح، ويجــب علينــا تعزيــزه فــي مــكان 
العمــل بمــا يعــود بالنفــع علــى المجتمــع.

السالمة أوال

تحظــى إدارة صحــة وســامة موظفينــا ومقاولينا مــن الباطن 
باألهميــة القصــوى فــي أعمالنــا. ومــن هــذا المنطلــق يتولى 
قســم الجــودة والصحــة والســامة والء الموظفيــن بصــورة 
ــل هــذا األمــر  مســتمرة فــي أمــور الصحــة والســامة، ويمث
العامــل الرئيســي فــي خلــق ثقافــة قويــة للصحة والســامة. 
باإلضافــة إلــى ذلــك، ُتقــدم الشــركة دورات تدريبيــة بشــأن 
قــدرات التعــرف علــى المخاطــر األساســية وتصورهــا علــى 

أســاس ســنوي لتعزيــز مســتوى الوعــي بيــن العامليــن.

ويضطلــع قســم الجــودة والصحــة والســامة بمســؤولية ضمــان 
تحديــث سياســاته والشــهادات ISO التــي يحصــل عليهــا، إلــى 
جانــب تحديــد مواعيــد أعمــال التدقيــق والتفتيــش والتدريبــات 

بصــورة منتظمــة.

وعلــى وجــه التحديد، فإن شــركة الجرافــات البحريــة الوطنية حاصلة 
علــى الشــهادات التالية المرتبطة بالجودة والصحة والســامة:

ISO 45001:2018 نظام إدارة الصحة والسامة المهنية	 
ISO 9001: 2015 نظم إدارة الجودة	 
OSHAD: هــذه الشــهادة معنيــة بنظــام إدارة الصحة والســامة 	 

المهنيــة خاصــة لمركــز أبوظبــي للصحــة العامــة ودائــرة البلديات 
والنقــل بأبوظبي.

أداء الصحة والســالمة
حظــت الشــركة باإلشــادة علــى مــدار الســنوات لثقافتهــا المترســخة الخاصــة بالصحــة والســامة ومســتوى أدائهــا المرتفــع، وهــو مــا 
ُيمثــل فــي حقيقــة األمــر أحــد المزايــا التنافســية للشــركة وأحــد الجوانــب التــي اســتطاعت أن تحصــد بــه العديــد مــن الجوائــز. يمتلــك 
فريــق الجــودة والصحــة والســامة والبيئــة بالشــركة القــدرة علــى تحقيــق مؤشــرات األداء الرئيســية بــل وتخطيهــا باســتمرار كمــا يحــرص 

علــى عمــل الشــركة علــى تحســين ممارســات الصحــة والســامة لديهــا.

شــهد عــام 2021 حادثــًا مأســاويًا نتجــت عنــه حالــة وفــاة أثنــاء أحــد أعمــال الرفع، وقــد اتخذنــا نتيجة لذلــك إجــراًء فوريًا للحــول دون تكــرار هذا 
األمــر مجــددًا. وســتواصل الشــركة ســعيها الدائــم للحفــاظ على ســامة جميــع الموظفين وبقــاء هذا المؤشــر عند مســتوى الصفر.

يوضح الجدول أدناه مؤشــرات األداء الرئيســية للصحة والســامة بالشــركة على مدار العامين الماضيين:

إجمالي عدد ســاعات عمل الموظفين

الوفيات

إجمالي حــوادث اإلصابات الهادرة للوقت

معــدل تكــرار اإلصابات الهادرة للوقت / 200,000

إجمالــي معدل الحوادث القابلة للتســجيل / 200,000

حمات الصحة والســامة والبيئة

عدد تدقيقات الســامة السلوكية

ساعات التدريب

تم حساب المعدالت على أساس عدد ساعات عمل منجزة يبلغ 200,000 ساعة

الجوائز
الجــودة والصحــة والســامة والبيئــة  حصــل قســم 
لدينــا علــى ثــاث جوائــز فــي عــام 2021، وتضــم:

جائــزة مــن أدنــوك لبلــوغ 10 مليون ســاعة عمل دون . 1
إصابــات هادرة للوقت لمشــروعي هيل وغشــا

جائــزة أخــرى مــن أدنــوك لبلــوغ 20 مليــون ســاعة . 2
عمــل دون إصابــات هــادرة للوقــت لمشــروعي حائل 

وغشــا
جائــزة »نيشــان« مــن موانئ أبوظبي لفئــة العماء . 3

/ المتعاملين
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ــًا أقوى مع

 0.92
إجمالــي معدل الحوادث
القابلــة للتســجيل/ مليون

 141,128
التدريب ساعات 
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 0.87
إجمالــي معدل الحوادث
القابلــة للتســجيل/ مليون

 0.70
إجمالــي معدل الحوادث
القابلــة للتســجيل/ مليون

 6
إجمالــي حوادث اإلصابات

الهادرة للوقت

 3
إجمالــي حوادث اإلصابات

الهادرة للوقت

 3
إجمالــي حوادث اإلصابات

الهادرة للوقت

 0.08
معــدل تكرار اإلصابات

الهــادرة للوقت / مليون

 0.05
معــدل تكرار اإلصابات

الهــادرة للوقت / مليون

 0.05
معــدل تكرار اإلصابات

الهــادرة للوقت / مليون

 104,376
التدريب ساعات 

 145,340
التدريب ساعات 

تلتــزم الشــركة باالرتقــاء المســتمر لتدابيــر الصحــة والســامة لديهــا وكــذا مســتوى األداء عــن طريــق تطويــر المهــارات وزيادة 
ســاعات التدريــب. ومــن أجــل تحقيــق هــذه الغايــة، فقــد تــم تقديــم 77,138 ســاعة تدريــب أثناء عــام 2021.

ــى مــدار  ــة عل ــد الصحــة والســامة والبيئ ــا إضافــة هــذا القســم لتســجيل مســتوى أداء المجموعــة علــى صعي وقــد اخترن
ــكل  ــا ب ــا جمعن ــه هــو أنن ــا ب ــة االســتحواذ، فــكل مــا قمن ــل عملي ــن 2019 و2020 قب ــرة )بالنســبة للعامي ــة أعــوام األخي الثاث

ــن األرقــام للشــركتين معــًا(: بســاطة بي

إجمالي عدد ســاعات العمل

الوفيات

إجمالي حــوادث اإلصابات الهادرة للوقت

معــدل تكرار اإلصابــات الهادرة للوقت / مليون

إجمالــي معدل الحوادث القابلة للتســجيل/ مليون

حمات الصحة والســامة والبيئة

عدد تدقيقات الســامة السلوكية

حساب انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون / البصمة الكربونية

ساعات التدريب

مؤشرات األداء الرئيسية 2019م
فعلي

2020
فعلي

2021
فعلي

مبــادرات فيروس كورونا

ال تــزال ســاالت فيــروس كورونــا حتــى وقــت كتابــة التقريــر ُتعطــل مســيرة االقتصــاد العالمــي، وعليــه، فقــد حافظنــا علــى مجموعــة 
مــن التدابيــر للحيلولــة دون انتشــار الفيــروس بيــن العالميــن لدينــا. وتشــمل المبــادرات مــا يلــي:

تم تشــكيل لجنة االستجابة 
االســتراتيجية لفيروس كورونا

تم فــرض الحجر الصحي على الحاالت 
المشــتبه في إصابتها وحاالت التعامل 

المباشــر مع حاالت إيجابية والحاالت المنتظر 
صــدور نتائج اختبار )PCR( الخاص بها

متابعة ورصد جميع الحاالت المشــتبه في 
إصابتهــا والحاالت اإليجابية

 تم تقييــد جميع الزيارات لمقر 
الشــركة للحاالت التي أصبحت نتائج 

اختبار )PCR( الخاص بها ســلبية

تم تقييــد خدمات تقديم الطعام 
والشراب الداخلية

تم تعليق اجتماعات العمل وأنشــطة 
اجتماعات الفريق

تم توزيــع معقمات اليدين على 
مستوى المجموعة

تم فرض ارتداء الكمامات

تم تركيب عدة بوابات
للكشف عن الحرارة

تم توفير األجهزة المحمولة للكشــف 
عــن الحرارة / الحمى الحرارية

تم فرض نقاط الوصول
الفردية للمباني

إصدار منشــورات توعوية يومية

إجراء زيارات تفتيشــية يومية في 
جميع مباني الشــركة للتأكد من 

االمتثــال للتدابير المطبقة

تم تشــكيل فريق عمل إلدارة 
اســتمرارية األعمال في ظل جائحة 

فيروس كورونا

تم تحرير وثائق إرشــادات حول 
فيروس كورونا

تــم تطبيق نظام »العمل من 
المنزل« بنسبة ٪100

اســُتخدمت إمكانيات تقنية 
المعلومــات المتطورة للتعامل مع 

متطلبــات العمل من المنزل.

 الخط الســاخن لفيروس كورونا

تم تخصيــص مبنى خارجي
للحاالت المشــتبه في

إصابتها والحــاالت اإليجابية

تقييد دخول األشــخاص فوق سن 55 
المصابين بأمراض مزمنة إلى الشــركة

تخصيص مبنى خارجي إلقامة الموظف 
المفصول أو الذي يقضي إجازات طويلة

تم إجــراء اختبارات تفاعل البلمرة 
التسلسلي )PCR( بشــكل متكرر للكشف 

عن الحــاالت المصابة بفيروس كورونا

ُيطبق برنامــج التعقيم المنتظم في 
المكاتــب وأماكن اإلقامة والحافالت

تم إنشــاء غرفة عزل خاصة
بالمركز الطبي

تــم تقييد جميع الرحالت
إلى البلدان الخارجية
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(GRI 201-2, GRI 304, GRI 305-1, GRI 305-2, GRI 305-4, GRI 306-3, ADX-E1, ADX-E2, ADX-E3, 

ADX-E4, ADX-E5, ADX-E6, ADX-E7, ADX-E8, ADX-E9, ADX-E10)  

1,804.871,824.732,660.50

1,314.432,696.652,626.90

N/AN/A643.30

3,119.304,521.385,930.70

2021 2020 2019

حماية البيئة

تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة التي ننتجها

نظامــًا  البيئيــة، وضعنــا  للحمايــة  إطــار خطتنــا  فــي 
يعمــل علــى رصــد حجــم انبعاثــات الغــازات الدفيئــة 
والــذي  ونشــرها،  التشــغيلية  عملياتنــا  عــن  الناتجــة 
ُيغطــي فــي الوقــت الحالــي أنشــطة الشــركة بقاعــدة 
مصفــح، غيــر أننــا سنســعى نحــو التوســع فــي نطــاق 
عمليــة القيــاس لتشــمل جميــع عملياتنــا التشــغيلية.

حســاب  عمليــة  ُتغطيهــا  التــي  األنشــطة  وتتمثــل 
انبعاثــات الغــازات الدفيئــة فــي الوقــت الحالــي علــى 
وجــه التحديــد فــي أنشــطة التخطيــط واإلدارة والدعــم 
أعمــال  جانــب  إلــى  الشــركة  لمشــروع  والمتابعــة 
والحشــد  والتخزيــن  والتفريــغ  والتحميــل  الصيانــة 

الشــركة. ألســطول 

ويتمثل الحد الخاص باالنبعاثات المحتسبة فيما يلي:

ــات مــن مصــادر مملوكــة أو واقعــة  النطــاق 1: انبعاث
تحــت ســيطرة جهــة التســجيل. ويتضمــن ذلــك فــي 
حالتنــا االنبعاثــات الناتجــة عــن احتــراق مختلــف أنــواع 
الوقــود المســتخدم بالمعــدات والمولــدات ومركبــات 
التبريــد  مــواد  اســتهاك  إلــى  باإلضافــة  الــركاب 

بأنظمــة تكييــف الهــواء المســتخدمة لدينــا،
ــر المباشــرة  ــة غي ــات الغــازات الدفيئ النطــاق 2: انبعاث
الناتجــة عمــا تشــتريه الشــركة مــن الكهربــاء أو التدفئــة 
الحســاب  نطــاق  ويتضمــن  التبريــد.  أو  البخــار  أو 
المذكــور االنبعاثــات الناتجــة عــن الكهربــاء المشــتراة 

مــن شــبكة المرافــق،
ــر المباشــرة  ــة غي ــات الغــازات الدفيئ النطــاق 3: انبعاث
الناتجــة عــن األنشــطة المرتبطــة بــإدارة النفايــات، مثل 

الطمــر وإعــادة التدويــر واســتهاك الميــاه.

وقــد ســارت عمليات القياس لدينا وفــق بروتوكول غازات الدفيئة. ُيمثــل التغيــر المناخــي تهديــدًا رئيســيًا للحيــاة علــى كوكب األرض، 
حــرارة  درجــات  كذلــك  وترتفــع  البحــار  مســتويات  ترتفــع  حيــث 
المحيطــات. وتتضمــن األحــداث المناخيــة القاســية كذلــك حــاالت 
ــه يومــًا بعــد يــوم للزراعــة  ــزداد حدت ــدًا ت الجفــاف الــي ُتمثــل تهدي

والحيــاة البريــة ومــوارد الميــاه العذبــة.

لــم يعــد باإلمــكان تجاهــل مخاطــر التغير المناخــي وأصبــح لزامًا على 
كل واحــد منــا أن يقــوم بــدوره علــى نحــو الســرعة. ذكرتنــا جائحــة 
كورونــا جميعــًا بــأن المخاطــر ومكامــن الضعــف تطــال كل شــيء 
ويرتبــط كل منهمــا باآلخــر، ومــن هنــا جــاءت أهميــة العمــل الموحــد.

الوطنيــة وفــق دليــل خــاص  البحريــة  الجرافــات   تعمــل شــركة 
ــع عملياتهــا التشــغيلية  ــة يضمــن ممارســة جمي بنظــام إدارة البيئ
بشــكل صديــق للبيئــة مــع االلتــزام فــي الوقــت ذاتــه بمتطلبــات 
معيــار ISO 14001-2015. عــاوة علــى ذلــك، ُتطبــق الشــركة خطــة 
تفتيــش بيئــي ســنوية ُتغطــي جميــع مشــاريعها القائمــة، كمــا 
ــة الدوليــة  أنهــا حاصلــة علــى اعتمــاد ISM:2018 المرتبــط بالمدون
متطلبــات  بتطبيــق  وتلتــزم  البحريــة  الســفن  ســامة  إلدارة 
القوانيــن واالتفاقــات البحريــة الدوليــة، وخاصــة اتفاقيــة ماربــول 
التــي تتنــاول بشــكل خــاص مســألة الســيطرة علــى التلــوث الناتــج 

ــات الســفن. عــن نفاي

ــل بيئــي يعمــل علــى ترجمــة االلتزامــات  ــك دلي ــدى الشــركة كذل ل
وفقــًا  الشــركة  تتخذهــا  تحــركات  إلــى  بالسياســات  المرتبطــة 

البيئــة ومراقبتهــا. التدابيــر المتاحــة إلدارة  ألفضــل 

لــدى الشــركة أيضــًا برنامــج للمراقبــة معنــي بمجموعــة محددة من 
المؤشــرات البيئيــة، مثــل الميــاه والهــواء والضوضــاء والنفايــات 
والفضــات الســائلة والتربــة، وذلــك بمــا يتماشــى مــع متطلبــات 

نظــام إدارة البيئــة.

انبعاثات الغازات الدفيئة )طن متري من ثاني أكسيد الكربون(

اإلجمالي

النطاق 1 )اســتهالك الوقود(

النطاق 2 )الكهرباء(

النطــاق 3 )النفايات، والمياه، والكهرباء: 
الفقــد الناتج عن النقل والتوزيع(

قيــادة التحول في اســتخدام الطاقة

اإلنشــاءات  شــركة  علــى  اســتحواذنا  منــذ  عكفنــا 
المبذولــة  الجهــود  تكثيــف  علــى  الوطنيــة  البتروليــة 
العمليــات  تطــال  لــم  والتــي  المنــاخ،  مجــال  فــي 
تمثلــت  بــل  فحســب،  لدينــا  القائمــة  التشــغيلية 
كذلــك فــي االضطــاع بــدور فــي قيــادة التحــول فــي 
اســتخدام الطاقــة. وسنســعى إلــى تحقيــق ذلــك عــن 
طريــق التوســع فــي قدراتنــا لتشــمل قطــاع الطاقــة 

النظيفــة. والطاقــة  المتجــددة 

أعمال الهندسة والمشتريات والبناء للمحطات 
البحرية لتوليد الطاقة من الرياح

الريــاح بالبحــر أحــد  ُيمثــل قطــاع توليــد الطاقــة مــن 
القطاعــات ذات معــدل النمــو المرتفــع علــى المــدى 
للجهــات  ســانحة  فــرص  بهــا  تكمــن  التــي  البعيــد 
العاملــة فــي مجــال الهندســة والمشــتريات والبنــاء 
بالبحــر. وســنولي مســتقبًا أهميــة خاصــة لأســواق 

األوروبيــة واآلســيوية.

بــدأ مجــال توليــد الطاقــة مــن الريــاح بالبحــر 
فــي أوروبــا فــي عــام 1991 وأصبــح اآلن 
بالعالــم،  المجــال  أكبــر ســوق فــي هــذا 
ومــن المتوقــع أن يشــهد عــدد المحطــات 
المنشــأة بالبحــر فــي هــذا المجــال نمــوًا 
 2020 عامــي  بيــن  20% ســنويًا  بحوالــي 
المتحــدة  المملكــة  ُتمثــل  حيــث   2030 و
والدنمــارك  وفرنســا  وهولنــدا  وألمانيــا 

األســواق األكبــر.

عــاوة على ذلك، فإن الســوق اآلســيوي، 
وخاصــة الصيــن والهنــد، تكمــن بهــا فــرص 

هائلــة لنمــو هــذا القطــاع.
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ــًا أقوى مع

الطاقة النظيفة
ــاد المناخــي التــي ُتطلقهــا  ــادرات الحي ــادة مب نظــرًا لزي
الــدول حــول العالــم، يجــب تســريع وتيــرة التحــول نحــو 
الطاقــة النظيفــة بمــا يوفــر للحكومــات والمؤسســات 
الازمــة  األدوات  ســواء  حــد  علــى  والمســتهلكين 

لتقليــل بصمتهــا مــن االنبعاثــات.

 فــي إطــار التركيــز علــى الوقــود الهيدروجينــي األزرق 
واألخضــر ومشــاريع خفــض انبعاثــات الكربــون ذات 
شــركة  خــال  مــن  الشــركة،  عــت  وقَّ قــد  الصلــة، 
اإلنشــاءات البتروليــة الوطنيــة، مذكــرة تفاهــم مــع 
شــركة تكنيــب إنرجيــز إلنشــاء مشــروع مشــترك تتمثــل 
اســتخدام  فــي  التحــول  رحلــة  قيــادة  فــي  مهمتــه 

الطاقــة.

ــًا مــن التعــاون  ــًا ســابقًا طوي ــك الشــركتان تاريخ تمتل
الناجــح الــذي يمتــد ألكثــر مــن ثاثــة عقــود. وسُتســهم 
بخبراتهــا  المشــترك  المشــروع  فــي  إنرجيــز  تكنيــب 
التقنيــة وبقدراتهــا العامــة بــإدارة المشــاريع وبحلولهــا 
المبتكــرة، بينمــا سُتســهم شــركة اإلنشــاءات البتروليــة 
مشــاريع  بــإدارة  بمهاراتهــا  جانبهــا  مــن  الوطنيــة 
اإلقليمــي  وحضورهــا  والبنــاء  والشــراء  الهندســة 

التصنيعيــة. وقدراتهــا 

الرائــدة  الشــركات  إنرجيــز واحــدة مــن  تكنيــب  ُتمثــل 
للتحــول  بالنســبة  والتقنيــات  الهندســة  مجــال  فــي 
مصــاف  فــي  تقــع  كمــا  الطاقــة  اســتخدام  فــي 
ــل الصــدارة فــي الغــاز الطبيعــي  الشــركات التــي تحت
المســال والوقــود الهيدروجينــي واإليثيليــن وهــي 
بالســوق  المتنامــي  الحضــور  ذات  الشــركات  مــن 
فــي مجــال الوقــود الهيدروجينــي األزرق واألخضــر 
والكيميــاء المســتدامة وإدارة ثانــي أكســيد الكربــون.

خطتنــا إلدارة النفايــات وتقليلها

وضعــت الشــركة خطة قويــة إلدارة النفايــات وتقليلها 
تضمــن تحولهــا نحــو عمليــات تشــغيلية تقــوم علــى 
االنبعاثــات  خفــض  جانــب  إلــى  الدائــري  االقتصــاد 
الناتجــة عــن النفايــات، وقــد تــم تطويــر هــذه الخطــة 
اإلجمالــي  الجــم  بخفــض  الشــركة  التــزام  لتعكــس 
الخطــة  ُتجســد  مرافقهــا.  مــن  المتولــدة  للنفايــات 
العمليــات والبرامــج الحاليــة والمخطــط لهــا المعنيــة 
بالتنفيــذ والتــي تســتهدف تحقيق مســتويات الخفض 
المنشــودة مــع االمتثــال فــي الوقــت ذاتــه بمتطلبــات 
المرحلــة الثانــي من نظــام التعرفة الخــاص بمركز إدارة 
النفايــات بأبوظبــي، وهــو النظــام الــذي أطلقــه المركز 
بالتعــاون مــع دائــرة التنميــة االقتصاديــة ويتألــف مــن 
ــزي ُمصمــم لتشــجيع المؤسســات علــى  برنامــج تحفي

تقليــل كميــات النفايــات.

تبلــغ حاليــًا األهــداف التــي حددهــا مركــز إدارة النفايــات 
فيمــا يتعلــق بخفــض النفايــات 20% ســنويًا.

ُيشــكل نظــام إدارة النفايــات لــدى الشــركة جــزًءا ال 
يتجــزأ مــن نظــام البيئــة والصحــة والســامة الشــامل، 
لإلجــراءات  موحــدة  عمليــة  اعتمــاد  لغــرض  وذلــك 
المتعلقــة بالنفايــات مــن )1( المناولــة، )2( والجمــع، 
)3( والتخزيــن، )4( والنقــل، )5( والتخلــص. وتتضمــن 
الحالــي  النفايــات  إدارة  لنظــام  الرئيســية  العناصــر 

بالشــركة مــا يلــي:

فصــل النفايــات مــن حيــث الفصــل بيــن النفايــات 	 
الخطــرة والنفايــات غيــر الخطــرة، بمــا فــي ذلــك 

التصنيــف بحســب األلــوان،
الســليمة 	  بالممارســات  العمــل  فريــق  تعريــف 

النفايــات، إلدارة  والفعالــة 
وضع خطة إلدارة النفايات لكل مشروع،	 
إعــادة اســتخدام عنــاص رمحــددة مــن لنفايــات، مثــل 	 

ألــواح الخشــب والبراميــل وغيرهــا،
وإعــادة 	  التدويــر  إلعــادة  القابلــة  النفايــات  جمــع 

تدويــر مجموعــة محــددة مــن المــواد، مثــل المعــدن 
والبطاريــات وغيرهــا.

يبلــغ إجمالــي وزن النفايــات والمــواد القابلــة إلعــادة التدويــر 
المتولــدة 2,719 طنــًا فــي عــام 2021 مقارنــة بالعــام الســابق حيث 

كان 12,548 طــن.

بالنظــر علــى وجــه التحديــد علــى مســتوى النفايــات الخطــرة وغيــر 
ــام 2021 قــد ســجل انخفاضــًا بواقــع %45.18  الخطــرة، نجــد أ ن ع
ــًا إلــى 1,048.62 طــن، مــع العلــم أن النفايــات  مــن 1,913.00 طن

الخطــرة ُتمثــل أقــل مــن 1% مــن إجمالــي النفايــات المتولــدة.

ومــن ناحيــة المــواد القابلــة إلعــادة التدويــر، والتــي ُتمثــل 26,719 
طنــًا فــي عــام 2021، فــإن غالبيتهــا كانــت مرتبطــة بنفايــات رمليــة 
أتــت خــردة الحديــد فــي  77.56%(، بينمــا  )20,723.36 طــن، أو 
المرتبــة الثانيــة حيــث بلغــت كميتهــا 3,647.93 طــن، أو %13.56.

كبيــر  المتولــدة ســنويًا  النفايــات  إلــى أن حجــم  تجــدر اإلشــارة 
المنفــذة ســنويًا وحجمهــا وأنواعهــا.  مقارنــة بعــدد المشــاريع 
وتســعى الشــركة إلــى إضفــاء التحســينات علــى خطتهــا لخفــض 
مســتوى النفايــات عــن طريــق إحــداث تحــول فــي عمليــات الشــراء 
بهــدف زيــادة نســبة المــواد التــي ُيمكــن إعــادة اســتخدامها أو 
بهــا  ينتهــي  التــي  النفايــات  تقليــل  بهــدف  وذلــك  تدويرهــا، 

بالمكبــات. المطــاف 

يكــون تقليــل النفايــات بصــورة رئيســية مــن خــال وجــود نظــام 
شــراء ُمحســن، حســبما هــو مذكــور أعاهــخ، ومــن خــال تحســين 

اســتخدام المــواد.

وأخيــرًا، يتمثــل هدفنــا لعــام 2022 فــي تقليــل صافــي حجــم 
النفايــات الناتــج عــن مشــاريع وقاعــدة مصفــح التابعــة للشــركة 
بواقــع 200 طــن )أو 25%( مــن الحجــم المتولــد فــي عــام 2021. 
وتتضمــن المبــادرات المدشــنة لتحقيــق هــذه الهــدف مــا يلــي:

تحسين عمليات شراء المواد الخام	 
تحشين عمليات استخدام المواد	 
تحقيق الكفاءة في فصل النفايات	 
إعادة استخدام مواد النفايات بصورة داخلية	 
إعــادة بيــع المــواد المعــاد تدويرهــا المفصولــة مــن النفايــات 	 

لمورديــن معتمديــن

التنوع الحيوي

التنــوع الحيــوي هــو مصطلــح علمــي ُيعبــر عــن التنــوع 
األرضيــة،  الكــرة  علــى  الحيــاة  أشــكال  جميــع  فــي 
وهــو مؤشــر األداء الرئيســي لصحــة النظــام البيئــي 
المتمثــل فــي تنقيــة المــاء والهــواء والحفــاظ علــى 
تربــة جيــدة وتنظيــم دورة المناخ. ُتشــير التقديرات إلى 
أن معــدالت االنقــراض الحاليــة علــى مســتوى العالــم 
تفــوق المعــدالت الطبيعيــة بمــا بيــن 100 و1000 مرة، 
وهــو األمــر الكارثــي، حيــث يبلــغ عــدد األنــواع المهددة 
نــوع مــن  باالنقــراض فــي الوقــت الحالــي مليــون 

النباتــات والحيوانــات.

ُيمثــل الحفــاظ علــى التنــوع الحيــوي عنصــرًا أساســيًا 
الخاصــة  أولوياتنــا  التشــغيلية وفــي  فــي عملياتنــا 
بحمايــة البيئــة. وقــد يؤثــر نشــاطنا بحســب المشــروع 
الــذي نعمــل بــه علــى التنــوع الحيــوي وهــو مــا يدفعنــا 

ــر. ــر الازمــة لتخفيــف هــذا األث ــى اتخــاذ التدابي إل

وعلــى وجــه التحديــد، فقــد أســهمنا بمشــاريع حمايــة 
التنــوع الحيــوي التاليــة خــال عــام 2021 بالمشــاركة 
ــة فــي  ــادة فــي إطــار مشــروع الجــزر االصطناعي والقي

ــل وغشــا: هي

1. تركيب منصات تعشــيش الطيور
2. حمات تنظيف الشــواطئ بهيل وغشــا وبوطينة

3. إنقاذ الســاحف البحرية ومراقبتها
4. إعــادة زراعة النباتــات حول مناطق البناء
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ــًا أقوى مع

(GRI-413, ADX-S12)

مجتمــع يتمتع بالصحة

مبادرات المســؤولية االجتماعية 
للشركات

المبادرات الداخلية
عــن  الموظفيــن  رفاهيــة  فــي  ُنســهم 
طريــق التركيــز علــى مختلــف القضايــا ذات 
األهميــة الجوهريــة التــي تأتــي مــن بينهــا 
يتضمــن  بمــا  وذلــك  الموظفيــن،  صحــة 
تغطيــة تكاليــف الرعايــة الصحيــة حــال عــدم 
ســداد التغطيــة الطبيــة للموظفيــن ألي 

مــن مطالباتهــم.

ُنشــجع  ننــا  فإ لــك،  ذ علــى  عــاوة   
حيــاة  أنمــاط  انتهــاج  علــى  الموظفيــن 
دائمــًا  الحفــاظ  وعلــى  بالشــركة  صحيــة 
عــام  أثنــاء  علــى نشــاطهم. وقــد حجزنــا 
القــدم  وكــرة  الســلة  لكــرة  2021 ماعبــًا 
حتــى  الرياضيــة  األنشــطة  مــن  وغيرهــا 
علــى ممارســة  قــدرة موظفينــا  نضمــن 
تلــك األنشــطة دون أي تكلفــة. وقــد بلــغ 
المبــادرات  تلــك  علــى  اإلنفــاق  إجمالــي 
 299,110.02  2021 عــام  فــي  الداخليــة 

إماراتــي. درهــم 

دعــم المحتوى المحلي

التوريــد علــى المســتوى المحلــي عــن عــدد مــن  ُيثمــر 
حيــث  مباشــرة،  مشــتركة  قيمــة  تخلــق  التــي  المزايــا 
المورديــن  وخاصــة  محلييــن،  مورديــن  توافــر  ُيســهم 
الذيــن ُينتجــون بضائعهــم علــى المســتوى المحلــي، فــي 
تقليــل التكاليــف المرتبطــة بسلســلة التوريــد والحصــول 
األمــر  ذلــك  ُيجســد  كمــا  تنافســية.  أكثــر  أســعار  علــى 
أيضــًا مبــادرة مجتمعيــة متميــزة حيــث ينطــوي علــى دعــم 
الشــركات المحليــة األخــرى وُيســاعد فــي خلــق الفــرص 

ويدعــم تحقيــق االزدهــار باالقتصــاد المحلــي.

باإلضافــة إلــى مــا ســبق، فــإن توطيــن سلســلة التوريــد 
يخلــق فرصــة إضافيــة إلحــداث تأثيــر إيجابــي علــى البيئــة، 
علــى  المحلــي  المســتوى  علــى  الشــراء  يعمــل  حيــث 

تقليــل االنبعاثــات الناتجــة عــن الشــحن والنقــل البــري.

أطلقــت اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي إطــار مشــاريع 
علــى  المضافــة  الوطنيــة  القيمــة  برنامــج  الخمســين 
المســتوى االتحــادي الــذي يهــدف إلــى زيــادة الطلــب على 
البضائــع والخدمــات المحليــة وُيشــجع القــدرات المحليــة 
ــي المباشــر. وقــد  ــد مــن االســتثمار األجنب ويجــذب المزي
تــم إطــاق برنامــج القيمــة الوطنيــة المضافــة ألول مــرة 
ــًا،  فــي أبوظبــي فــي عــام 2018 وقــد شــهد نجاحــًا هائ
وتفخــر الشــركة بمســاهمتها فــي هــذه المبــادرة وبتحقيــق 
درجــة عاليــة بــه، األمــر الــذي يمنحهــا القــدرة علــى التعامــل 

مــع جميــع الهيئــات والمؤسســات الحكوميــة.

وتصديقــًا علــى مــا ســبق، فــإن 99%مــن إجمالــي اإلنفــاق 
علــى المشــتريات بالشــركة خــال عــام 2021  كان علــى 
المســتوى المحلــي، بواقــع 671.96 مليــون درهــم إماراتي 
مــن إجمالــي حجم اإلنفــاق على المشــتريات البالغ 678.45 
درهــم، بينمــا بلغــت نســبة عمليــات الشــراء مــن المورديــن 
المحلييــن 93.75% بواقــع 2.24 مليــار درهــم إماراتــي مــن 

إجمالــي اإلنفــاق البالــغ 2.39 مليــار درهــم إماراتــي.

 بلــغ عــدد المورديــن المحلييــن 118 مــوردًا مــن إجمالــي 
عــد المورديــن البالــغ 124 مــوردًا بنســبة 95.15%، بينمــا 
بلــغ عــدد مــوردي الشــراء المحلييــن 204 مورديــن مــن 

إجمالــي 248 مــوردًا بنســبة %82.26.

المبادرات الخارجية
المرتبطة بالرياضة

ــة الرئيســية للشــركة فــي عــام 2021 رعايتهــا  مــن بيــن اإلســهامات المجتمعي
لنــادي الجزيــرة لكــرة القــدم بتكلفــة 6,996,389 درهــم إماراتــي. ُيمثــل نــادي 
الجزيــرة الــذي تأســس فــي عــام 1974 رمــزًا تفخــر بــه إمــارة أبوظبــي، وهــو 
ُينافــس فــي الوقــت الحالــي فــي أعلــى فئــة بالــدوري اإلماراتــي، أال وهــي 
دوري المحترفيــن، ويمتلــك قاعــدة جماهيريــة عريضــة وملعبــًا باإلمــارة بقــدرة 

اســتيعابية تبلــغ 37,500 متفــرج.

المرتبطة بالبيئة
انطاقــًا مــن اهتمــام الشــركة بتكثيــف أثرهــا اإليجابي علــى البيئــة وخلق قيمة 
للمجتمــع والبيئــة ككل بمســتوى غيــر مســبوق وبصــورة مترابطــة أشــد الترابــط 
علــى كا الصعيديــن، فقــد عكفــت علــى تنظيــم المبــادرات بصــورة منتظمــة 
فــي إطــار المســؤولية االجتماعيــة للشــركات. وقــد تضمنــت هــذه المبــادرات 

فــي عــام 2021 مــا يلــي:
نصــب الافتــات البيئيــة علــى الشــواطئ لرفع مســتوى الوعــي فيما يتعلق 	 

ــى  ــة الحفــاظ عل ــج عــن المخلفــات الباســتيكية وأهمي ــر الســلبي النات بالتأثي
الحيــاة البريــة، مثــل الدالفيــن. وقد جــاءت المبادرة ضمن مشــروع بنــاء الجزيرة 
الصناعيــة بهيــل وغشــا وتــم تنفيذهــا بالتنســيق مــع هيئــة البيئــة - أبوظبــي،

حملة لتنظيف البيئة والحفاظ على المياه،	 
جلسات ومبادرات مرتبطة بالتوعية بإدارة النفايات،	 
تنظيم حملة لفصل النفايات في نوفمبر 2021،	 

ُتمثــل المجتمعــات التــي نعمــل بهــا الركيــزة األساســية فــي نجاحنــا، وهــو ديــن يجــب علينــا أن نوفيــه 
للمجتمــع مــن خــال المســاهمة فــي رفاهيتــه. ولكوننــا أحــد الجهــات الداعمــة الرئيســية بهــذا المجــال 
باإلمــارات العربيــة المتحــدة، فعلينــا أن نكــون مثــًا ُيحتــذى بــه فــي االلتــزام بقيــم الدولــة التــي تدعــو 

إلــى مجتمــع ســعيد يقــوم علــى التســامح ويخلــو مــن اإلقصــاء.

عــاوة علــى ذلــك، فــإن مــن شــأن األنشــطة المرتبطــة بالمجتمــع أن تبــث شــعورًا متزايــدًا باالنتمــاء 
لــدى الموظفيــن وتخلــق لهــم بيئــة عمــل أفضــل.

نســعى دائمــًا وأبــدًا بالشــركة علــى خلــق قيمــة لجميــع أصــاب المصلحــة؛ فهــذا هــو الســبيل 
ــادرات  ــا خــال عــام 2021 عــددًا مــن المب الوحيــد للحفــاظ علــى االســتدامة بالمؤسســة. وقــد نظمن
ــادرات الداخليــة والثانيــة هــي  ذات الصلــة قســمناها إلــى شــريحتين عريضتيــن؛ األولــى هــي المب

المبــادرات الخارجيــة:
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(GRI 102-9, GRI 102-10, GRI 102-11, GRI 102-16, GRI 102-17, GRI 102-18, GRI 102-20,

GRI 102-22, GRI 102-23, GRI 102-24, GRI 102-25, GRI 102-26, GRI 102-27, GRI 102-30,

GRI 102-33, GRI 102-36, GRI 102-38, GRI 204-1, GRI 205-3, ADX-G1, ADX-G2, ADX-G4, 

ADX-G5, ADX-S6, ADX-S10, ADX-E8, ADX-E9, ADX-G4)

تحقيق القيمة عن
طريــق الحوكمة المتينة

تســتطيع المؤسســات التي تمتلك منظومة حوكمة 
متينــة أن تضمن حمايــة مصالح جميع أصحاب 

المصلحة وإنشــاء القيمــة للجميع. وذلك ما يضمن 
في جوهره تحقيق االزدهار المســتدام.

 تتمثــل مهمــة مجلس اإلدارة في ضمان وضوح 
غرض الشــركة ورســالتها ورؤيتها وقيمها، كما أنه 

ايضًا المســؤول عن وضع التوجه اإلســتراتيجي 
وضمان توافر اللجان والسياســات واإلجراءات 

الضرورية وترسيخ الشــفافية والمساءلة.

 وأخيــرًا، فإنه مــن مهام مجلس اإلدارة كذلك 
اإلشــراف على المخاطــر وإدارتها وضمان وجود نظام 

رقابــة داخلي متين من أجل ضمان تحقيق مســتوى 
فعال من االمتثال.

تشــكيل المجلس

كجــزء مــن عمليــة التكامــل الجاريــة بعــد االســتحواذ 
الوطنيــة، فإننــا  البتروليــة  علــى شــركة اإلنشــاءات 
فــي  لدينــا  الحوكمــة  هيــكل  إخضــاع  علــى  نحــرص 
الوقــت الحالــي لبعــض التغييــرات بهــدف تدعيمــه.

يرتبــط الحــدث الرئيســي الــذي وقــع علــى مســتوى 
مجلــس اإلدارة في عام 2021 بإعادة انتخاب المجلس، 
وقــد قررنــا ضــم عــدد ســبعة أعضــاء مجلــس اإلدارة 
ليكــون ســبعة أعضــاء بــداًل مــن تســعة أعضــاء قبــل 
ذلــك. حيــث يتألــف مجلــس اإلدارة الجديــد مــن ثاثــة 
أعضــاء ســابقين، بمــا فيهــم رئيــس مجلــس اإلدارة 
وأربعــة أعضــاء جدد. وجميــع أعضاء مجلــس اإلدارة هم 
أعضــاء غيــر تنفيذييــن يمتلكــون ســجًا حافــًا مشــهودًا 

ــادة المؤسســات. مــن النجاحــات فــي قي

يلتــزم مجلــس إدارة الشــركة بتنفيــذ ممارســات حوكمة 
لدولــة  التوجيهيــة  المبــادئ  مــن  كًا  تراعــي  قويــة 
إلــى أفضــل  اإلمــارات العربيــة المتحــدة باإلضافــة 
الممارســات الدوليــة. ُيمثــل امتــاك هيــكل حوكمــة 
ــم المؤسســة وثقافتهــا،  ــن جــزءًا ال يتجــزأ مــن قي متي
ومــن ثــم فإننــا نحــرص دائمــًا علــى إعــادة النظــر فــي 
ممارســاتنا الخاصــة بالحوكمــة والعمل علــى تطويرها.

أعضاء مجلس إدارة الشركة:

الســيد/ حمد ســالم محمد العامريالســيد/ محمد ثاني مرشــد الرميثي 

نائــب رئيس مجلس اإلدارةرئيس مجلس اإلدارة

الســيد/ عبدالغفار
عبــد الخالق الخوري

عضو مجلس إدارة

السيد/ محمد
احمــد بندوق القمزي 

عضو مجلس إدارة

السيد/ محمد
إبراهيم الحمادي 

عضو مجلس إدارة

الســيد/ ياسر سعيد
المزروعي

عضو مجلس إدارة

الســيد/ أحمد عامر
عمــر صالح عمر

عضو مجلس إدارة
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لجان مجلس اإلدارة

ألفضــل  وفقــًا  أساســية،  لجانــًا  الشــركة  شــكلت 
ممارســات حوكمــة الشــركات، لضمــان تنفيــذ مهــام 
مجلــس اإلدارة بدقــة وتطبيــق مســؤولياتهم علــى 

أكمــل وجــه.

وقــد شــهد هيــكل حوكمــة الشــركة المحــدث فــي عــام 
2021 تشــكيل بعــض اللجــان الســابقة مــرة أخــرى مــع 
إضافــة لجــان أخرى بهــدف تطبيق أفضل الممارســات. 

وفيمــا يلــي قائمــة بلجــان الشــركة:

1. لجان مجلس اإلدارة:

 أ. لجنــة التدقيق
 ب. لجنة الترشــيحات والمكافآت

 ج. اللجنة اإلســتراتيجية

تــم توضيــح تفاصيــل جميــع اللجــان المذكــورة أعــاه 
بوضــوح فــي تقريــر حوكمــة الشــركة المرفــق فــي 

نهايــة هــذا التقريــر.

2- لجان اإلدارة:

لجنة اإلســتراتيجية واالستدامة
للجنــة  ئيســية  لر ا لمهمــة  ا تتمثــل 
فــي  مة   ا ســتد ال ا و تيجية  ا ســتر إل ا
أنشــطة المراجعــة واالعتمــاد والتنســيق 
وبعيــدة  المــدى  قريبــة  لإلســتراتيجيات 
ريع  لمشــا وا األعمــال  وخطــة  لمــدى  ا
االســتثمارات  ذلــك  فــي  بمــا  الخاصــة، 
وعمليــات االندمــاج واالســتحواذ وفــرص 
تصفيــة االســتثمارات. كمــا تضطلــع اللجنة 
كذلــك بمراجعــة مجــاالت األعمــال التاليــة 
األعمــال،  أداء  واعتمادهــا:  وتنقيحهــا 
واالســتدامة، واالبتــكار وإدارة المعرفــة.

لجنــة اســتمرارية األعمال وإدارة المخاطر
تعمــل هــذه اللجنــة علــى قيــادة األنشــطة 
مــج  نا بر ت  ســا ر مما بتنفيــذ  صــة  لخا ا
جميــع  علــى  األعمــال  اســتمرارية  إدارة 
المســتويات بالمجموعــة واإلشــراف علــى 
مــا يرتبــط بذلــك مــن سياســات وإجــراءات 
ومبــادرات اســتراتيجية. كمــا تضطلــع هــذه 
علــى  اإلشــراف  بمهمــة  كذلــك  اللجنــة 
بــإدارة  الخاصــة  والعمليــات  السياســات 
الفعاليــة  لضمــان  المؤسســية  المخاطــر 

واالمتثــال.

اللجنــة التنفيذية للموارد البشــرية
ســتضطلع هــذه اللجنــة بمهمــة مراجعــة 
جميــع التوصيــات والمبــادرات ذات الصلــة 

بــإدارة المواهــب والمــوارد البشــرية.

لجنة التحــول التكنولوجي
تيجية  ا ســتر إل ا ة  ر د لمبــا ا ر  طــا إ فــي 
للمجموعــة المتمثلــة فــي تعزيــز ترســيخ 
التقنيــات  واســتخدام  الرقمــي  التحــول 
فــي عملياتهــا التشــغيلية وفــي خطتهــا 
هــذه  إلــى  ُأســندت  فقــد  النمــو،  نحــو 
اللجنــة مهمــة اإلشــراف علــى تنفيــذ جميــع 
بتقنيــة  المتعلقــة  اإلســتراتيجية  الخطــط 

لمعلومــات. ا

لجنة المســؤولية االجتماعية للشــركة
االجتماعيــة  المســؤولية  لجنــة  تتولــى 
للشــركة مهمــة اإلشــراف علــى تنفيــذ إطار 
العمــل المعنيــة بالمســؤولية االجتماعيــة 
ذاتــه  الوقــت  فــي  العمــل  مــع  للشــركة 
علــى رســم معالــم أنشــطة الشــركة بهــذا 
ــك. ــًا لذل ــات وفق ــال واعتمــاد الموازن المج

لجنــة األخالقيات واالمتثال
واألخاقيــات  االمتثــال  بــط  ضا يرفــع 
تكــون  التــي  اللجنــة  هــذه  إلــى  التقاريــر 
جميــع  علــى  اإلشــراف  عــن  مســؤولة 
وكشــف  بالحمايــة  المرتبطــة  المســائل 
إلــى ضمــان وجــود  باإلضافــة  االحتيــال 

الازمــة. االســتجابة  تدابيــر 

لجنة المتابعة واإلشــراف
ســجل  بعــة  متا للجنــة  ا هــذه  تتولــى 
األشــخاص المطلعيــن بالشــركة، بمــا فــي 
عــن  تعامــات صــادرة  أي  مراقبــة  ذلــك 
جميــع المطلعيــن ومتابعتهــا واإلشــراف 
عليهــا وإدارتهــا. عــاوة علــى ذلــك، تعمــل 
اللجنــة علــى تســجيل تعامــات المطلعيــن 
يــر  ر لتقا ا وترفــع  بالســجل  تهــم  وملكيا
لــأوراق  أبوظبــي  إلــى ســوق  الدوريــة 

بانتظــام. تلــك األمــور  الماليــة بجميــع 
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نظــام الرقابة الداخلية

بالشــركة  الداخليــة  الرقابــة  نظــام  ُوضــع 
علــى  واإلدارة  المجلــس  قــدرة  لضمــان 
بأســلوب  يــة  ر لتجا ا أهدافهمــا  تحقيــق 
حــذر. مــن الضــروري حمايــة مصالــح جميــع 
أصحــاب المصلحــة أثنــاء اإلشــراف علــى 
المتعلقــة باالحتيــال أو األمــور  المخاطــر 

وإدارتهــا. األخــرى  التنظيميــة 

تتــم مراجعــة نظــام الرقابــة الداخليــة لدينــا 
وتقييمــه بانتظــام ، بمــا فــي ذلــك مــن 
لضمــان   ، الخارجييــن  المدققيــن  خــال 
بشــكل  يغطــي  ه  محتــوا وأن  نتــه  متا
شــامل تحديــد وتقييــم ومراقبــة المخاطــر 

لشــركتنا. الرئيســية 

لــم يشــهد عــام 2021 أي حــوادث فســاد 
بالشــركة.

ممارســات المشتريات والشراء

المشــتريات  ممارســات  وجــود  ُيمثــل 
نظــام  فــي  أساســيًا  عنصــرًا  المناســبة 

شــركة. بــأي  الحوكمــة 

الشــركة  مــوردي  جميــع  تســجيل  يتــم   
المقاوليــن  ذلــك  فــي  )بمــا  الرئيســيين 
مــن الباطــن( بصــورة مســبقة بمــا يضمــن 
امتثالهــم بمتطلبــات الشــركة. أمــا فيمــا 
فيتــم  الباطــن،  مــن  بالمقاوليــن  يتعلــق 
االمتثــال  لضمــان  فنــي  تقييــم  إجــراء 
بالصحــة والســامة  المرتبطــة  بالمعاييــر 

والجــودة. والقوانيــن 

كــون  ضمــان  علــى  كذلــك  نعمــل  كمــا   
وامتــاك  أصليــة  المشــتراة  المعــدات 
لباطــن  ا مــن  وليــن  لمقا وا ديــن  لمور ا
عــاوة  الصلــة.  ذات  االيــزو  العتمــادات 
منــح  علــى  دائمــًا  نعمــل  ذلــك،  علــى 
المحلييــن وضمــان  للمورديــن  األولويــة 
د  القتصــا ا ر  دهــا ز ا فــي  همتنا  مســا
اإلماراتــي. وتحقيقــًا لهــذه الغايــة، فقــد 
علــى  اإلنفــاق  مــن   %99 مــن  أكثــر  كان 
علــى  اإلنفــاق  مــن  و%93  المشــتريات 

محلييــن. مورديــن  عبــر  كان  الشــراء 

معهــم  مــل  نتعا مــن  جميــع  لــب  نطا
لســلوك  ا عــد  قوا بمدونــة  م  ا اللتــز با
يخضــع  كمــا  لدينــا  المطبقــة  والمعاييــر 
جميــع المورديــن والمقاوليــن مــن الباطــن 
منتظمــة. بصــورة  للتدقيــق  الرئيســيين 

سياســة وإجراءات الرقابة على االحتيال
قواعــد  مدونــة  كــون  مــن  الرغــم  علــى 
طــر  لمخا ا ُتغطــي  لمهنــي  ا لســلوك  ا
ومكافحــة  االحتيــال  بمكافحــة  المرتبطــة 
الفســاد، فقــد عززنــا العمليــة اإلشــرافية 
التــي تنطــوي عليهــا هــذه المدونــة بمــا 
يشــمل طــرح سياســة وإجــراءات الرقابــة 
علــى االحتيــال. ولــم ُتســجل الشــركة خــال 
العــام أي حــاالت احتيــال ونحــن ملتزمــون 
بمواصلــة عــدم التهــاون تجــاه أي مــن هــذه 
التصرفــات. كمــا ســنواصل الســعي كذلك 
نحــو تنفيــذ ســلوكيات تجاريــة جيــدة بمــا 

الشــركة. يحمــي ســمعة 

مدونة قواعد الســلوك المهني
تمتلــك الشــركة مدونــة مفصلــة وشــاملة 
لقواعــد الســلوك المهنــي التــي تضمــن 
التــزام جميــع الموظفيــن بأعلــى المعاييــر 
مــع  لمتصــل  ا ق  واالتســا األخاقيــة 
وُتغطــي  للشــركة.  األساســية  لقيــم  ا
لمهنــي  ا ك  لســلو ا عــد  ا قو نــة  و مد
واللوائــح  والقواعــد  للقوانيــن  االمتثــال 
لمنافســة  وا لشــخصية  ا لســلوكيات  وا
والتعامــل المنصــف والنزاهــة وتضــارب 

وغيرهــا. المصالــح 

وتتضمــن السياســات األخــرى المرتبطــة 
بالرقابــة الداخليــة مــا يلــي:

• سياســات التحقيق
• سياســات اإلبالغ عن المخالفات

الرقابــة  نظــام  سياســات  جميــع  تخضــع 
الداخليــة فــي الوقــت الحالــي للمراجعــة 
جــل  أ مــن  ذ  االســتحوا لعمليــة  نتيجــة 
ضمــان تغطيتهــا لأنشــطة الجديــدة التــي 

المجموعــة. تمارســها 





الماحق

ــًا أقوى مع
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ــًا أقوى مع

2019

2020

2021

2,136

2,495

2,278

2019

2020

2021

64

64

60

2019

2020

2021

80

109

94

2,056

2,386

2,184

2019

2020

2021

0.42%

0.38%

0.27%

99.58%

99.62%

99.73%

8.21%

9.66%

9.55%

91.79%

90.34%

90.45%

3.29%

3.51%

3.34%

96.71%

96.49%

96.66%

3.10%

2.90%

2.38%

96.90%

97.10%

97.62%

2019

2020

2021

6.41%

8.45%

9.14%

71.17%

72.13%

75.58%

22.42%

19.42%

15.28%

14.01%

14.75%

15.37%

71.98%

73.24%

75.22%

14.01%

12.01%

9.40%

3.89%

4.39%

5.61%

75.30%

77.69%

80.24%

20.81%

17.92%

14.15%

0.00%

0.00%

0.79%

63.57%

67.39%

67.46%

36.43%

32.61%

31.75%

2019

2020

2021

30

43

34

1,131

1,097

998

50

66

60

925

1,289

1,186

البيانــات البيئية واالجتماعية وحوكمة الشــركات

بيانات الموارد البشــرية

التنوع والشمولإجمالــي القوى العاملة

إجمالي عــدد الموظفين

عقد مؤقتعقد دائم

الذكورالذكوراإلناث اإلناث

دوام كامل

الذكوراإلناث

إجمالــي عدد الموظفين بحســب فئة الوظيفة وبحســب النوع

الذكورالذكورالذكورالذكوراإلناث اإلناثاإلناثاإلناث

 من مستوى كبار المسؤولين المســتوى المتوسطمســتوى المبتدئينالعمالة
إلى المسؤولين التنفيذيين

 من مستوى كبار المسؤولين 
إلى المسؤولين التنفيذيين

إجمالــي عدد الموظفين بحســب فئــة الوظيفة وبحســب الفئة العمرية

المســتوى المتوسطمســتوى المبتدئينالعمالة

أقل من
30 عامًا

بين
50 - 30

عامًا

أكبر من
50 عامًا

أكبر من
50 عامًا

أكبر من
50 عامًا

أكبر من
50 عامًا

بين
50 - 30

عامًا

بين
50 - 30

عامًا

بين
50 - 30

عامًا

أقل من
30 عامًا

أقل من
30 عامًا

أقل من
30 عامًا

إجمالي عدد الجنســيات



76التقريــر المتكامــل لشــركة الجرافــات البحريــة الوطنية 2021

ــًا أقوى مع

2019

2020

2021

23

35

26

60

66

65

28%

35%

29%

72%

65%

71%

2019

2019

2020

2020

2021

2021

56

70

66

0%

0%

0%

22

25

20

97%

97%

97%

5

6

5

3%

3%

3%

2019

2020

2021

58

40

5

882

551

142

6.17%

6.77%

3.40%

93.83%

93.23%

96.60%

2019

2020

2021

17

4

19

110

121

341

13.39%

3.20%

5.28%

86.61%

96.80%

94.72%

2019

2020

2021

140

76

22

690

465

121

110

50

4

2019

2020

2021

14.89%

12.86%

14.97%

73.40%

78.68%

82.31%

11.70%

8.46%

2.72%

التوظيفالتوطين

إجمالــي عــدد المواطنين اإلماراتيين

الذكور )النســبة المئوية(اإلناث )النســبة المئوية(الذكور )العدد(اإلناث )العدد(

إجمالــي عــدد المواطنين اإلماراتيين

مســتوى المبتدئين )العدد(

مســتوى المبتدئين )النســبة المئوية(

من مســتوى كبار المســؤولين إلى 
المســؤولين التنفيذييــن )العدد(

من مستوى كبار المسؤولين إلى 
المسؤولين التنفيذيين )النسبة المئوية(

المســتوى المتوسط )العدد(

المستوى المتوسط )النسبة المئوية(

إجمالــي الموظفيــن المعينين الجدد حســب النوع

إجمالــي عــدد الموظفين الذين تركوا العمل حســب النوع

الذكور )النســبة المئوية(اإلناث )النســبة المئوية(الذكور )العدد(اإلناث )العدد(

إجمالــي الموظفيــن المعينيــن الجدد حســب الفئة العمرية

أقل من 30 عامًا

أقل من 30 عامًا

بيــن 30 - 50 عامًا

بيــن 30 - 50 عامًا

أكبــر من 50 عامًا

أكبــر من 50 عامًا

الذكور )النســبة المئوية(اإلناث )النســبة المئوية(الذكور )العدد(اإلناث )العدد(
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ــًا أقوى مع

2019

2020

2021

22

14

23

74

74

221

31

37

116

2019

2020

2021

17%

11%

6%

58%

59%

61%

24%

30%

32%

2019

2020

2021

6%

5%

16%

2019

2020

2021

500

3,041

2,818

12,604

13,388

32,443

عــدد الموظفين الذيــن تركوا العمل حســب الفئة العمرية

أقل من 30 عامًا

أقل من 30 عامًا

بيــن 30 - 50 عامًا

بيــن 30 - 50 عامًا

أكبــر من 50 عامًا

أكبــر من 50 عامًا

معــدل الدوران الوظيفي

التدريــب والتطوير
ملحوظــة: لــم تكــن البيانــات الخاصــة بمراجعة األداء والتطوير الوظيفي متوفرة بشــكل كامل في وقت نشــر هــذا التقرير

إجمالي عدد ســاعات التدريب، بحســب النوع

الذكوراإلناث

إجمالــي عدد ســاعات التدريب، بحســب فئة الموظف

2019

2020

2021

4,484

2,921

5,677

3,084

6,325

9,148

4,432

5,754

16,167

1,104

1,429

4,269

2019

2019

2020

2020

2021

2021

61

95

N/A

3

3

1,750

2,224

N/A

102

104

76.25%

87.16%

N/A

2.75%

3.19%

85.12%

93.21%

N/A

4.27%

4.76%

من مستوى كبار المسؤولين المســتوى المتوسطالمستوى اإلداريالعمالة
إلى المسؤولين التنفيذيين

إجمالــي عــدد الموظفين، بحســب النوع - مراجعة األداء

الذكور )النســبة المئوية(اإلناث )النســبة المئوية(الذكور )العدد(اإلناث )العدد(

إجمالــي عــدد الموظفين، بحســب النوع - مراجعــة التطوير الوظيفي

الذكور )النســبة المئوية(اإلناث )النســبة المئوية(الذكور )العدد(اإلناث )العدد(

ال ينطبق ال ينطبقال ينطبق ال ينطبق
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ــًا أقوى مع

2019

2019

2020

2020

2021

2021

659

751

91.78%

94.70%

521

693

83.90%

90.47%

532

749

79.64%

93.86%

99

126

76.74%

91.30%

201920202021

1,804.87

1,314.43

N/A

3,119.30

1,824.73

2,696.65

N/A

4,521.38

2,660.50

2,626.90

643.30

5,930.70

2019

2020

2021

843

1,900.00

1,038.42

17

13.00

10.20

4519

12,548.00

26,719.00

العمالة

العمالة

المستوى اإلداري

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

المستوى اإلداري

المســتوى المتوسط

المســتوى المتوسط

من مستوى كبار المسؤولين 
إلى المسؤولين التنفيذيين

من مستوى كبار المسؤولين 
إلى المسؤولين التنفيذيين

إجمالــي عدد الموظفين، بحســب فئــة الموظف - مراجعة األداء

2019

2019

2020

2020

2021

2021

8

8

1.01%

1.09%

17

19

2.22%

2.84%

59

59

7.39%

7.88%

18

18

13.04%

14.29%

العمالة

العمالة

المستوى اإلداري

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

المستوى اإلداري

المســتوى المتوسط

المســتوى المتوسط

من مستوى كبار المسؤولين 
إلى المسؤولين التنفيذيين

من مستوى كبار المسؤولين 
إلى المسؤولين التنفيذيين

إجمالــي عدد الموظفين، بحســب فئــة الموظف - مراجعــة التطوير الوظيفي

بيانــات البيئة

انبعاثــات الغازات الدفيئة

النطــاق 3 )النفايات، والمياه، والكهرباء: 
الفقــد الناتج عن النقل والتوزيع(

اإلجمالي

انبعاثات الغازات الدفيئة )طن متري من ثاني أكسيد الكربون(

النطاق 1 )استهالك الوقود(

النطاق 2 )الكهرباء(

اســتهالك النفايات

إجمالــي وزن النفايات المنتجــة )بالطن المتري(

المــواد القابلة إلعادة التدويروزن النفايــات الخطرةوزن النفايــات غير الخطرة



82التقريــر المتكامــل لشــركة الجرافــات البحريــة الوطنية 2021

ــًا أقوى مع

17.25

4.08

20,723.36

221.10

3,647.93

526.07

1.12

488.10

3.00

1,087.00

2019

2020

2021

114

153

124

88.60%

92.16%

95.16%

2019

2020

2021

399

411

248

75.19%

71.29%

82.26%

2019

2020

2021

2,453,888,929.42

1,655,416,227.16

678,447,489.80

85.22%

90.31%

99.04%

2019

2020

2021

1,235,828,216.00

2,355,110,212.00

2,391,333,232.00

92.89%

93.47%

93.75%

2020

29,440,442

1

N/A

0.01

0.27

2

2,000

2021

27,233,183

1

2

0.01

0.12

5.00

5,560

بيانات الشراء

بيانات المشــتريات لعام 2021
األخشاب

الورق )الكرتون(

نفايات رملية

النفايات الخرســانية

خردة المعادن

أثاث مهشم

إطارات مســتعملة

نفايات زراعية

بطاريات مســتخدمة

زيوت مستخدمة

كميــة المواد القابلــة للتدوير لعام 2021

إجمالــي عدد المورديــن / المقاولين من الباطن

إجمالي اإلنفاق على المشــتريات
 بالدرهم اإلماراتي

نســبة المورديــن / المقاولين من الباطــن المحليين

نســبة اإلنفاق على مشــتريات من الموردين / 
المقاوليــن مــن الباطن المحلييــن بالدرهم اإلماراتي

إجمالي عدد ســاعات عمــل الموظفين

الوفيات

إجمالــي حوادث اإلصابات الهــادرة للوقت / مليون

معدل تكرار اإلصابــات الهادرة للوقت

إجمالــي معدل الحــوادث القابلة للتســجيل/ مليون

حمالت الصحة والســالمة والبيئة

عدد تدقيقات الســالمة الســلوكية

بيانات الســالمة والصحــة المهنية

تم حســاب المعدالت على أســاس عدد ســاعات عمل منجزة يبلغ 200,000 ســاعة

انبعاثــات الغازات الدفيئة

إجمالــي عدد المورديــن / المقاولين من الباطن

إجمالي اإلنفاق على المشــتريات
 بالدرهم اإلماراتي

نســبة المورديــن / المقاولين من الباطــن المحليين

نســبة اإلنفاق على مشــتريات من الموردين / 
المقاوليــن مــن الباطن المحلييــن بالدرهم اإلماراتي
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ــًا أقوى مع

102-1

102-14

102-2

102-3

102-4

102-5

102-9

102-10

102-11

102-12

102-13

102-6

102-7

102-8

102-15

جــدول فهرس محتوى معاييــر المبادرة العالمية 
للتقارير )GRI( وســوق أبوظبي لألوراق المالية

معاييــر المبادرة العالميــة للتقارير

اإلفصاحات العامة

المالحظاتالقســم المرجعيإفصاح سوق أبوظبي لألوراق الماليةالمحتوى إفصــاح المبادرة العالميــة للتقارير

الملــف التنظيمي

االستراتيجية

اســم المنظمة

األنشــطة والعامــات التجاريــة والمنتجات والخدمات

موقع المقر الرئيســي

موقــع العمليات

الملكيــة والشــكل القانوني

األســواق التي تخدمها

حجــم المنظمة

معلومــات عــن الموظفيــن والعمال اآلخرين

سلســلة التوريد

التغيــرات الهامــة علــى المنظمة وسلســلة التوريــد الخاصة بها

مبــدأ أو منهج التحوط

المبــادرات الخارجية

عضويــة الجمعيــات أو االتحــادات المهنية

ADX-S4: التنــوع بيــن الجنســين 

ADX-S5: نســبة العمــال المؤقتين

ADX-G7:تقارير االســتدامة

ADX-G8:  ممارســات اإلفصاح

ADX-G4: القواعــد الســلوكية للمورد

عضويــة الجمعيــات أو االتحــادات المهنية

ADX-G4: القواعــد الســلوكية للموردعضويــة الجمعيــات أو االتحــادات المهنية

19

19

19

19

19

19

19,43,47

19,47

19,63

63

19

19

13,15

29

63
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ــًا أقوى مع

102-18

102-20

102-21

102-22

102-23

102-24

102-25

102-26

102-27

102-29

102-30

102-31

102-32

102-33

102-36

102-38

102-16

102-17

معاييــر المبادرة العالميــة للتقارير

اإلفصاحات العامة

المالحظاتالقســم المرجعيإفصاح سوق أبوظبي لألوراق الماليةالمحتوى إفصــاح المبادرة العالميــة للتقارير

الملــف التنظيمي

الحوكمة

ِصــف القيــم، والمبادئ، والمعايير، وقواعد الســلوك فــي منظمتك

آليــات تقديم المشــورة واإلباغ عــن المخاوف المتعلقــة باألخاقيات

هيــكل الحوكمة

مســؤولية المســتوى التنفيــذي عــن الموضوعــات االقتصادية والبيئيــة واالجتماعية

استشــارة أصحــاب المصلحة حــول الموضوعــات االقتصادية والبيئيــة واالجتماعية

تكويــن أعلى هيئــة إدارة ولجانها

رئيــس أعلى هيئة إدارة

ترشــيح واختيــار أعلى هيئة إدارة

تضــارب المصالح

دور أعلــى هيئــة إدارة فــي تحديد رســالة المنظمــة وقيمها واســتراتيجيتها

المعرفــة الجماعيــة ألعلى هيئة إدارة

تحديــد اآلثــار االقتصاديــة والبيئيــة واالجتماعية وإدارتها

فعاليــة عمليــات إدارة المخاطــر 

مراجعــة الموضوعــات االقتصادية والبيئيــة واالجتماعية

دور أعلــى هيئــة إدارة في إعداد تقارير االســتدامة

التواصــل حــول المخاوف الحرجة

عمليــة تحديد األجور

نســبة إجمالي األجور الســنوية

ADX-S6: عــدم التمييز

ADX-S9: الطفــل والعمالــة اإلجبارية

ADX-S10: حقوق االنســان

ADX-G5: األخاقيــات ومكافحة الفســاد

ADX-G1: تنــوع مجلس اإلدارة

ADX-G2: اســتقالية مجلس اإلدارة
:ADX-E8, ADX-E9

الرقابــة البيئيــة 
ADX-G3: الرواتــب بحوافز

ADX-E8, E9:الرقابــة البيئية

ADX-G3:  الرواتــب بحوافز

ADX-S1: معــّدل راتب المديــر التنفيذي

63

63

19

63

63

63

63

63

63

35

29,63

35

13,15,35

63

63

63

19,63

63



88التقريــر المتكامــل لشــركة الجرافــات البحريــة الوطنية 2021

ــًا أقوى مع

Organizational profile

102-40

102-42

102-43

102-44

102-41

102-47

102-48

102-49

102-45

102-46

102-50

102-51

102-52

102-53

102-54

102-55

102-56

معاييــر المبادرة العالميــة للتقارير

اإلفصاحات العامة

المالحظاتالقســم المرجعيإفصاح سوق أبوظبي لألوراق الماليةالمحتوى إفصــاح المبادرة العالميــة للتقارير

إشــراك أصحاب المصلحة

قائمــة مجموعات أصحــاب المصلحة

اتفاقــات المفاوضــة الجماعية

تحديــد واختيار أصحــاب المصلحة

منهج إشــراك أصحــاب المصلحة

الموضوعــات واالهتمامــات الرئيســية المثــارة 

الكيانــات المدرجــة في القوائــم المالية الموحدة

تحديــد محتوى التقريــر وحدود الموضوع

قائمــة الموضوعــات الجوهرية

إعادة صياغــة المعلومات

التغيــرات في إعــداد التقرير

الفتــرة المشــمولة بالتقرير

تاريــخ آخر تقرير

دورة إعــداد التقرير

جهــة االتصال لأســئلة المتعلقــة بالتقرير

)GRI( ادعــاءات إعــداد التقارير وفًقــا لمعاييــر المبادرة العالميــة للتقارير

)GRI( فهــرس محتــوى المبادرة العالميــة للتقارير

التحقــق الخارجي

ADX-G7: تقارير االســتدامة

ADX-G8: ممارســات اإلفصاح 

ADX-G9: المصادقــة الخارجية

العاملــة  الشــركات  علــى  ينطبــق  ال 
المتحــدة العربيــة  اإلمــارات  فــي 

ممارســات إعداد التقارير

19

-

19

19

5,19

5

5,35

5

5

5

5

5

5

5

83

5

5
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ــًا أقوى مع

201-1

103-1

103-2

103-3

103-1

204-1

103-2

103-3

103-1

103-2

103-3

205-3

201-2

معاييــر المبادرة العالميــة للتقارير

الموضوعــات الجوهرية

المالحظاتالقســم المرجعيإفصاح سوق أبوظبي لألوراق الماليةالمحتوى إفصــاح المبادرة العالميــة للتقارير

شــرح الموضوع الجوهري وحدوده

منهــج اإلدارة ومكوناته

تقييــم منهج اإلدارة

القيمــة االقتصاديــة المباشــرة الُمنتجة والموزعة

اآلثــار الماليــة والمخاطــر والفرص األخــرى الناجمة عــن تغير المناخ

شــرح الموضوع الجوهري وحدوده

منهــج اإلدارة ومكوناته

تقييــم منهج اإلدارة

نســبة اإلنفــاق على المورديــن المحليين

وقائع الفســاد المؤكدة واإلجــراءات المتخذة

ADX-G4: القواعــد الســلوكية للمورد

ADX-G5: األخاقيــات ومكافحة الفســاد

GRI 200: سلســلة المعاييــر االقتصادية

GRI 201: األداء االقتصــادي 2016

GRI 103: منهج اإلدارة

معاييــر المبــادرة العالميــة للتقارير 201 الخاصــة بموضوع محدد

GRI 204: ممارســات الشراء 2016

GRI 103: منهــج اإلدارة   

معاييــر المبــادرة العالميــة للتقارير 204 الخاصــة بموضوع محدد

GRI 205: مكافحة الفســاد 2016

GRI 103: منهــج اإلدارة 

معاييــر المبــادرة العالميــة للتقارير 205 الخاصــة بموضوع محدد

شــرح الموضوع الجوهري وحدوده

منهــج اإلدارة ومكوناته

تقييــم منهج اإلدارة

43, 147

43

43

43

29,57

63

63

63

63,82

63

63

63

63
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ــًا أقوى مع

103-1

103-2

103-3

103-1

103-2

103-3

305-1

305-2

305-4

103-1

103-2

103-3

306-3

معاييــر المبادرة العالميــة للتقارير

الموضوعــات الجوهرية

المالحظاتالقســم المرجعيإفصاح سوق أبوظبي لألوراق الماليةالمحتوى إفصــاح المبادرة العالميــة للتقارير

شــرح الموضوع الجوهري وحدوده

منهــج اإلدارة ومكوناته

تقييــم منهج اإلدارة

GRI 300: سلســلة المعاييــر البيئية

GRI 304: التنــوع البيولوجي

GRI 103: منهــج اإلدارة   

ADX-E6: اســتخدام الماء
ADX-E7: العمليــات البيئية

ADX-E8: الرقابــة البيئية
ADX-E9: الرقابــة البيئية

ADX-E1: انبعاثــات الغــازات الدفيئة
ADX-E2: كثافــة االنبعاثات
ADX-E3: اســتخدام الطاقة

ADX-E4: كثافــة الطاقة
ADX-E5: مــزج الطاقة

ADX-E10: التخفيــف من حدة
المخاطــر المناخية

شــرح الموضوع الجوهري وحدوده

شــرح الموضوع الجوهري وحدوده

انبعاثــات غــازات الدفيئة المباشــرة )نطاق 1(

منهــج اإلدارة ومكوناته

منهــج اإلدارة ومكوناته

انبعاثــات غــازات الدفيئــة غير المباشــرة للطاقة )نطاق 2(

تقييــم منهج اإلدارة

تقييــم منهج اإلدارة

النفايــات المنتجــة 

كثافــة انبعاثات غــازات الدفيئة

GRI 305: االنبعاثات 2016

GRI 103: منهج اإلدارة

ADX-E7: العمليــات البيئية
ADX-E8: الرقابــة البيئية
ADX-E9: الرقابــة البيئية

تــم اإلفصاح عــن نهج اإلدارة فقط

معاييــر المبــادرة العالميــة للتقارير 305 الخاصــة بموضوع محدد

GRI 306: النفايات 2020

GRI 103: منهج اإلدارة

معاييــر المبــادرة العالميــة للتقاريــر 306 الخاصــة بموضــوع محــدد  

ADX-E7: العمليــات البيئية
ADX-E8: الرقابــة البيئية
ADX-E9: الرقابــة البيئية

57

57

57,80

57

57,80
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ــًا أقوى مع

103-1

103-2

103-3

401-1

401-2

103-1

103-2

103-3

403-1

403-2

403-3

403-4

403-5

403-6

403-7

403-8

403-9

معاييــر المبادرة العالميــة للتقارير

الموضوعــات الجوهرية

المالحظاتالقســم المرجعيإفصاح سوق أبوظبي لألوراق الماليةالمحتوى إفصــاح المبادرة العالميــة للتقارير

شــرح الموضوع الجوهري وحدوده

شــرح الموضوع الجوهري وحدوده

منهــج اإلدارة ومكوناته

منهــج اإلدارة ومكوناته

تقييــم منهج اإلدارة

تقييــم منهج اإلدارة

نظــام إدارة الصحة والســامة المهنية

تحديــد األخطــار وتقييــم المخاطــر والتحقيق في الحوادث

خدمات الصحــة المهنية

مشــاركة العمــال والتشــاور والتواصل معهم بشــأن الصحة والســامة المهنية

تدريــب العمال علــى الصحة والســامة المهنية

تعزيــز صحة العمال

منــع وتخفيــف آثــار الصحــة والســامة المهنيــة المرتبطــة مباشــرة بعاقــات العمــل 

العمــال المشــمولون بنظــام إدارة الصحة والســامة المهنية

اإلصابــات المرتبطــة بالعمل

تعييــن الموظفيــن الجــدد ومعدل ترك الموظفيــن للعمل

الحوافز المقدمة للموظفين بدوام كامل والتي
م للموظفين المؤقتين أو الموظفين بدوام جزئي  ال ُتقدَّ

GRI 400: سلســلة المعاييــر االجتماعية

GRI 401: التوظيف 2016

GRI 103: منهــج اإلدارة 

معاييــر المبــادرة العالميــة للتقاريــر 401 الخاصــة بموضــوع محــدد  

GRI 403: الصحــة والســالمة المهنية 2018

GRI 103: منهــج اإلدارة 

معاييــر المبــادرة العالميــة للتقاريــر 403 الخاصــة بموضــوع محــدد  

ADX-S3: معــّدل دوران الموظفين

ADX-S8: الصحــة والســامة العالمية

ADX-S8: الصحــة والســامة العالمية

ADX-S7: معــّدل اإلصابات

47

47

48

47

47,73

47,73

47

47

47

47

47

47

47

47

47

47,81

47,81
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 مقدمة - 1
( في بيئة عالمية متطورة او "المجموعة" شركة الجرافات البحرية الوطنية )"شركة الجرافات" أو "الشركة" مجموعة تعمل

ونحن  .مشاركة أصحاب المصلحة والمساءلةالتركيز على  في طلب متزايد، وةمستمر ةتنظيمي تتشهد توقعات متنوعة وتغيرا
 بتبني واالمتثالالتزامنا  منالتنظيم؛ غير أننا على ثقة ونعترف أن البيئة التي نعمل فيها تطرح تحديات من منظور الحوكمة 

 اإلدارةيتيح لمجلس  ا  قوي ا  ستظل توفر للمجموعة أساس مما ، مع احترام ثقافة الشركة وقيمها،الجيدةت حوكمة الشركات اممارسل
  والشركة أن تفي بهذه التحديات المستمرة.

 
حوكمة اعتماد دليل ، بشأن 2020لعام  3ويتمثل الهدف من هذه الوثيقة في إيضاح إطار حوكمة شركة الجرافات، طبق ا للقرار رقم 

 . وتعديالته من وقت آلخر  المالية والسلعحوكمة الشركة( الصادر عن هيئة األوراق  دليل) المساهمة العامةشركات ال
 

   ويشمل هذا التقرير مناقشة للنقاط التالية :
 
 ؛ تبناه الشركة لتنفيذ هذه المبادئمبادئ إطار حوكمة الشركة والمنهج التي ت –ممارسات حوكمة الشركة  .1

تشكيل المجلس، وشروط عضوية دور المجلس فيما يتصل بإطار حكومة الشركة، وهيكل  -مجلس اإلدارة )"المجلس"(  .2
جور التي يحصلون عليها أعضاء المجلس، بما في ذلك العضوية في الشركات المساهمة األخرى، والتفاصيل الخاصة باأل

 ؛ من الشركة

وصف لسياسة تداول أسهم الشركة، ومنهج الشركة  –تداوالت أعضاء مجلس اإلدارة في األوراق المالية لشركة الجرافات  .3
 دارة في األوراق المالية للشركة؛المرتبطة بتداوالت أعضاء مجلس اإل اتاإلفصاحبالتزامها في ضمان 

ملخص عن شركة التدقيق الحسابي، يشمل األتعاب والنفقات المرتبطة بالتدقيق أو الخدمات األخرى  – الخارجيونالمدققون  .4
 ؛  والسنوية بدئيةالم المالية البياناتب علقتما يفي المتحفظ رأيهمو تي يقدمها المدقق الحسابي للشركةال

لجنة التدقيق، لجنة الترشيحات  – الثالثوصف لتكوين ووظائف ومسؤوليات لجان مجلس اإلدارة  –لجان مجلس اإلدارة  .5
 ؛ نة االستراتيجيةوالمكافآت، واللج

 ؛ زام بهذا النظامالشركة في االلت وصف لنظام الرقابة الداخلية للشركة، ومنهج –نظام الرقابة الداخلية  .6

 ؛ و2021في تنمية المجتمع المحلي وحماية البيئة أثناء عام  –مساهمة الشركة  .7

 التحركات السعرية لسهم الشركة،معلومات أخرى محددة تطلبها هيئة األوراق المالية والسلع، وتشمل  –المعلومات العامة  .8
 التوطين، ونسبة المبتكرة، والمبادرات ،والمشاريع الشركة واجهتها التي المهمة باألحداث وبيانوتقسيم ملكية أسهم الشركة، 

 .2021 خالل الشركة بحوكمة متعلقة مخالفات وأي المستثمرين، وعالقات

 شركة مع شركة الجرافات البحرية الوطنية لمجموعة االندماج بعد ما بفترة تتعلق معلومات هذا الشركة حوكمة تقرير يقدم
شركة الجرافات البحرية  تفاصيل فقط االعتبارعين  في تأخذ السابقة بالسنوات المتعلقة المعلومات. الوطنية البترولية اإلنشاءات
 االوراق المالية. سوق في ا  سابق مدرجة شركة اإلنشاءات البترولية الوطنية تكن لم حيث الوطنية
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 ممارسات حوكمة الشركة - 2
 قواعد حوكمة الشركة 2-1

وفق ا لمعيار قياسي مقتبس من مزيج من التوجيهات اإلماراتية وأفضل  محكمةيلتزم مجلس الشركة بتنفيذ ممارسات حوكمة 
 التيوترتكز هذه المتطلبات القانونية والتنظيمية وأفضل الممارسات إلى قيم وفلسفات شركة الجرافات،  الممارسات العالمية.

أعضاء يتصرف وتتطلب قيمنا أن  الحوكمة الجيدة. خصائص لتقييم والممارسات السلوك أساسه على نقيس الذي اإلطار توفر
 التابعون لشركتنا بنزاهة وسلوك حسن، لتعزيز الثقة والمحافظة عليها. والموظفون مجلس االدارة

 
ويتم تصميم هياكل الشركة لنضمن أن تظل  افتنا ووظائفنا وهيكلنا التنظيمي.حوكمة الشركة السليمة راسخة في قيمنا وثقتعد و

هذه الهياكل واستخدام بيان  مراجعةباستمرار بقيمنا راسخة في كل ما نقوم به من أعمال وما نؤديه من عمليات. ونحن نقوم 
ة، وتشمل مكتوب لقيمنا ليمثل قواعد السلوك في شركتنا. وتُجري شركة الجرافات مراجعة دورية لبيئتها االستراتيجية والتشغيلي

هذه المراجعة التواصل مع أصحاب الشأن ذوي الصلة بالشركة، حتى يتسنى لها تحديد التوازن ونطاق العمل ومدى التطور 
 المناسب إلطار حوكمة الشركة، بما يتناسب مع طبيعة شركة الجرافات وحجمها ومدى تعقيدها. 

 

 ية : العوامل التال شركة الجرافاتوتقود ثقافة حوكمة الشركة في 

  ؛ لتوجيه شؤون الشركة ووضع أهدافهادراية وافية وفعالية تنفيذية ذات مجلس إدارة 

  في الشركة؛ والمدراءر المسؤولين وكبا مجلس اإلدارة ولجانهألعضاء بوضوح وظائف ومسؤوليات محددة 

 ؛ راتيجيات المنتجة وإدارة المخاطراختيار االست 

 ؛ والمحاسبة تجاه اإلدارةلمسؤولية التفويض المناسب ومراقبة ا 

 ؛ ليات اإلفصاح الجوهرية ذات الصلةتلبية مصالح أصحاب الشأن من خالل عم 

 ؛ لتزام بكل االلتزامات التنظيميةضمان اال 

 ،من خالل نظام رقابة داخلية  التأكد من توفير التوجيه والرقابة المناسبة على األداء وإعداد التقارير المالية في الشركة
 ؛ فعال

 ؛ والمجتمعمع لعمل ا 

  رفيعةتبني الشركة ومسؤوليها وموظفيها معايير أخالقية . 

 
وحتى يتسنى تحقيق هذه األهداف وضمان االلتزام بالمتطلبات المحددة لقواعد حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة األوراق المالية 

 التالية :  عاضيالمووالسلع، قامت الشركة بإعداد وتطبيق كتيب حوكمة الشركة الخاص بها، الذي يضم سياسات تخص 
 ؛ شؤون مجلس اإلدارة وأعضائه 

 ؛ ومواثيق اللجان اإلدارة لجان مجلس 

  تفويض السلطة لإلدارة؛ 

  ؛ المساهمينالعالقة مع 

  التزامات اإلفصاح الخاصة بالشركة؛ 

  نظام الرقابة الداخلية؛ 

  مشاركة المدققين الخارجيين؛ 
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  قواعد السلوك؛ 

 سياسة تداول األسهم. 

 
 القانون في التعديالتالتعديالت الصادرة الحقا  وو الشركات حوكمة بشأن 2020 لعام 3 رقم القرار بمراجعة اإلدارة مجلس قام

 .المتطلبات هذه مع ليتوافق ةالشرك حوكمة دليل بتحديث وسيقوم التجارية الشركات بشأن 2015 لعام 2 رقم االتحادي
 

لشركة  الموحدةبالقوائم المالية  يتعلقيتحمل أعضاء مجلس اإلدارة مسؤولية المراقبة والمراجعة والنزاهة والموثوقية في ما 
 االعضاء دعم يتم المسؤولية، بهذه القيام في الجرافات، وسياسات المحاسبة الخاصة بها والمعلومات الواردة في التقرير السنوي.

 من وغيرها المالية المعلومات إعداد في الشركة تواجهها التي الهامة المخاطر وإدارة وتقييم لتحديد مستمرة عملية خالل من
. وقد ُطبقت هذه العملية بالنسبة للعام قيد المراجعة وحتى تاريخ اعتماد التقرير السنوي السنوي التقرير في الواردة المعلومات

لجنة االستراتيجية الوتتولى اإلدارة تنفيذ هذه العملية، في حين تقوم لجان مجلس اإلدارة التي تشمل لجنة التدقيق و والقوائم المالية.
  .اقبة فاعليتهالجنة الترشيحات والمكافآت واللجنة الفنية، بمرو
 

 هيكل حوكمة الشركة 2-2
 بين والمسئوليات الحقوق توزيع الشركات حوكمة هيكل يحدد .لشركةا أعمال ومراقبة توجيه خالله من يتم نظام الشركة حوكمة
 والمدراء المسئولين وكبار للمجموعة التنفيذي والرئيس اإلدارة مجلس رئيس مثل الشركة داخل المصلحة أصحاب مختلف

 حوكمة لسياسة األساسي الهدف يتمثل .الشركات بشئون المتعلقة القرارات التخاذ واإلجراءات القواعد ويحدد والمساهمين،
  .الشركة داخل عليها والحفاظ القيمة وخلق صنع في الشركة

 
 في مشاركتهم وتعزيز حقوقهم ولحماية المصلحة أصحاب لجميع شفافة هذه الحوكمة مبادئ تكون أن المهم من أنه الشركة ترى
 .الشركة حوكمة عملية

 
المسؤول في نهاية المطاف عن ضمان التزام الشركة بالتزاماتها  ؛ فهوالشركةفي إطار حوكمة  ا  محوري را  مجلس اإلدارة دويقوم 

ساعد المجلس في هذه العملية يالقانونية والتنظيمية، ومذكرة تأسيس الشركة ونظامها األساسي، وواجباتها حيال أصحاب الشأن. و
(، عالوة على الترشيحات والمكافآتلجان مجلس اإلدارة المختلفة )وبصفة خاصة لجنة التدقيق، واللجنة االستراتيجية، ولجنة 

، للمجموعة والرئيس المالي للمجموعة الداخليين والخارجيين، ومسؤولي وموظفي الشركة )بما في ذلك الرئيس التنفيذي المدققين
 ، وباقي أعضاء اإلدارة العليا(. مدير التدقيق الداخلي واالمتثالو
  

كبير من المواثيق والقواعد والسياسات  عددعلى  المجموعةوافق مجلس إدارة وفضال  عن النظام األساسي والقوانين المنظمة، 
والهياكل والعمليات التجارية المحددة بعناية، حتى يتسنى تسجيل هذه القرارات والتفويضات، وتنظيم العمليات واإلشراف على 

 لتي يُعد كل المديرينوالسلوك الشخصي، اأنشطة الشركة والشركات التابعة لها. كما أصدر المجلس القواعد العامة للتصرف 
 .ا  جماعي ا  ين حيالها كأفراد أو بوصفهم كيانوالموظفين ملتزم
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 اإلفصاح ممارسات 2-3
تلتزم الشركة باالمتثال لكل التزامات اإلفصاح، التي تشمل االلتزامات حيال هيئة األوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي لألوراق 

الشركة بعمليات إفصاح منتظمة لهيئة  ، قامت2021وفي عام  .مستنيرسوق المالية وأصحاب الشأن، بحيث يتم تداول األسهم في 
وقرارات مجلس اإلدارة، ونشر التقرير السنوي، بما في ذلك، اجتماعات األوراق المالية والسلع، وسوق أبوظبي لألوراق المالية، 

توفير نسخ أو التشغيلية األساسية، التي تحرص الشركة على  المالية و/ المعامالت /ذات الصلة بالشؤون فصاحاتاإلوغيرها من 
    الخاص بالشركة.الموقع األلكتروني منها وتحديثها على 

 

 الصالحياتتفويض  2-4
 .العليا واإلدارة للجان صالحياته لتفويض السلطة لديه المجلس ولكن الشركة، عمليات عن الكاملة المسئولية اإلدارة مجلس يتحمل

 
 الصالحيات حدود الصالحياتتفويض  يحدد .2020عام  في المحدثة الصالحياتمجلس اإلدارة على منظومة تفويض  اعتمد

  .خارجهاالتنفيذية واإلدارة والموظفين، إلدارة شؤون الشركة وعملياتها في دولة اإلمارات و انالتي يخولها المجلس للج
 

جنة الترشيحات والمكافآت واللولجنة  معينة للجان التابعة له، والتي تضم لجنة التدقيق صالحياتكما فوض مجلس اإلدارة 
 .2019 عام في تحديثها التي تم اعتمادو مواثيقها، في محدد هو كما ،االستراتيجية

 
 قواعد السلوك التجاري وسياسة الرقابة على االحتيال 2-5

 المعايير أعلى الشركة تطالب .التجارية األعمال ممارسة لعملية والنهج القيم من مجموعة على والحفاظ إنشاء أهمية الشركة تدرك
الرقابة على االحتيال، التي تشمل الجوانب  اتمحددة وسياس ةقواعد سلوك تجاري من خالل التجارية أنشطتها في األخالقية
 : التالية التجارية
 ؛ واللوائح االلتزام بالقوانين واألنظمة 

 ؛ صيالسلوك الشخ 

 ؛ معايير السلوك 

 ؛ السرية وحقوق الملكية الفكرية 

 ؛ النزاهة وتعارض المصالح 

 ؛المنافسة والتداول العادل 

 فرص الشركة؛  

 ؛ ول الشركة واالستخدام العادل لهاحماية أص 

 ؛المجتمع وخدمة البيئة 

 ؛ الصحة والسالمة 

 ؛ اإلبالغ عن أي مخالفات للقواعد 

  ؛ وااللتزامإجراء 

 .اإلفصاح في التقارير والوثائق 
 

 بااللتزام بهذه القواعد أثناء أداء واجباتهم. وموظفين الشركةراء مدمطالبون 
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 الجدد وتعريفهم بالشركة بأعضاء مجلس اإلدارة الترحيبسياسة  2-6
الجدد  جميع األعضاءأن يشارك على  ،الجدد وتعريفهم بالشركة بأعضاء مجلس اإلدارةتقتضي سياسة الشركة الخاصة بالترحيب 
باالهداف الجدد  األعضاءتقديمية تقدمها اإلدارة لتعريف  ا  ويشمل هذا البرنامج عروض في برنامج الترحيب والتعريف بالشركة.

ويهدف البرنامج  الخطط االستراتيجية للشركة وعملياتها وأنشطتها التجارية، ووحداتها التجارية وإداراتها وموظفيها األساسيين.و
ه ومسؤولياته طبق ا للقوانين واألنظمة السارية، وإطار حوكمة جديد لواجبات عضوإلى تقديم المعلومات المطلوبة لضمان فهم كل 
 الشركة، وفهمه لسياسات الشركة وإجراءاته.

 

 سياسة تداول أسهم الشركة 2-7
 موضح هو كما المتصلين، وأشخاصهم) وموظفيها الشركة أعضاء أن من التأكد هو الشركة أسهم تداول سياسة من الغرض إن
 على بناء   الشقيقة الشركات أو لها التابعة الشركات أو الشركة عن الصادرة المالية األوراق في يتداولون أو يتعاملون ال( أدناه

 . التعارض ظروف في أو عنها اإلفصاح يتم لم سرية معلومات
 

 لرقابة تخصع أخرى شركة أو تابعة شركة أي أو) بالشركة موظف أو عضو أي قيام عدم في الشركة أسهم تداول سياسة تتمثل
 للشركة، المالية األوراق سعر على تؤثر أن يمكن معلومات أي لديهم يكون عندما للشركة المالية االوراق في بالتعامل( الشركة
 األوراق هذه على الحائزين غير لألعضاء يجوز. المالية لألوراق أبوظبي سوق إلى المعلومات هذه عن اإلفصاح يتم لم حيث

 في ،(غيابه حالة في الرئيس نائب أو) الرئيس من مسبقة خطية موافقة وجود بشرط ولكن للشركة المالية األوراق في التعامل
 أو) للمجموعة التنفيذي الرئيس من مسبقة خطية بموافقة إال ذلك لهم يحق ال األوراق هذه على الحائزين غير الموظفين أن حين

 (.غيابه حالة في الشركة سكرتير
 
 األوراق في التداول قبل المالية لألوراق أبوظبي سوق إدارة مجلس موافقة على الحصول إلى الحاجة السياسة هذه تتجنب ال

 في موضح هو كما حظر فترة أي خالل للشركة المالية األوراق في بالتعامل موظف أو عضو ألي تسمح وال للشركة، المالية
 وائحل أو القوانين تمثل فهي باالمتثال، القانونية المتطلبات تتجنب ال كونها إلى باإلضافة السياسة هذه أن كما دليل حوكمة الشركة.

 . سارية ولوائح قوانين ألي امتثالهم عدم عن شخصيا   مسئولون والموظفون األعضاء سيظل. بها معمول أخرى
 

 طلعينالمعلى تعامالت األشخاص واالشراف لجنة المتابعة  2-8
 وتسجيل المطلعين جميع تعامالت وإدارة واإلشراف ومتابعة مراقبة ذلك في بما المطلعين سجل مسؤولية المتابعة لجنة تتولى

 بشكل منتظم. المسائل هذه جميع والتواصل واخطار سوق أبوظبي لألوراق المالية في السجل في وملكيتهم معامالتهم

  :ةلتاليااالعضاء  منة واالشراف لجنة المتابع تتألف

 المنصب الوظيفي المسمى االسم
 رئيس اللجنة التدقيق الداخلي واالمتثالمدير  السيد/ كاشف نواز شيخ
 في اللجنة عضو العامة مدير المشتريات السيد/ محمد الفالحي

 في اللجنة عضو ضابط عالقات المستثمرين التياشالالسيد/ خالد 
 

على تعامالت األشخاص المتطلعين في الشركة وعن مراجعته يقر السيد/ كاشف شيخ بمسؤوليته عن نظام المتابعة واإلشراف 
 آللية عمله والتأكد من فعاليته.
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 ودليل سوق أبوظبي لألوراق المالية لوائح مع تمشيا  وذلك . بانتظام المطلعين سجل وتحديث بمراجعة 2021 عام في اللجنة قامت
 للمطلعين تداول اي هناك يكن لمو. التداولحظر  لفترات المطلعين إلى اإلخطارات إرسال تمو ،للشركة التابع ةالشرك حوكمة

 .2021 عام خالل في فترة الحظر
 

 س اإلدارةمجل أعضاء الشركة من قبل أسهمتداول معامالت  2-9
يدرك مجلس اإلدارة وكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة، عالوة على إدارة الشركة، التزاماتهم المرتبطة بمتطلبات اإلفصاح 
ذات الصلة بتداوالتهم لألوراق المالية لشركة الجرافات، وهم يلتزمون بكل المتطلبات التي تصدر عن هيئة األوراق المالية 

 ة. والسلع وسوق أبوظبي لألوراق المالي
 

ديسمبر  31كما في  زوجاتهم واوالدهموألعضاء مجلس اإلدارة  واالرصدة ويوضح الجدول التالي بيانات تداول األوراق المالية
2021 : 

 
/  المنصب عضو مجلس اإلدارة اسم

 القرابة صلة
 المملوكة األسهم

 في كما
31/12/2021 

 مجموع
  البيع معامالت

 مجموع
 معامالت
 الشراء

 الغفار عبد الخالق الخوريالسيد/ عبد 

 5,999,999 عضو

- - 

 3,199 االبن
 3,199 االبن
 3,199 االبن
 3,199 االبن
 3,199 االبنة

 - - 53,999 الزوجة السيد/ محمد أحمد القمزي
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 مجلس اإلدارة - 3
 دور المجلس 3-1

 عن وضع وتقديم قيمة مستدامة من خالل إدارة أعمال الشركة. يُعد المجلس مسؤوال  تجاه أصحاب الشأن ذوي الصلة بالشركة
وبصفة خاصة، يُعد المجلس مسؤوال  عن تقديم التوجيه االستراتيجي، واإلشراف على اإلدارة ووضع وسائل الرقابة الكافية بهدف 

 ، ويعد المجلس مسوؤل عن اداء وشوؤن الشركة.الشركة وقيمتها على المدى البعيدتعزيز نجاح 
 

وقد اعتمد المجلس دليل حوكمة الشركة، الذي يعرض اإلطار  في إطار حوكمة الشركة. ا  محوري ا  كما يلعب مجلس اإلدارة دور
 العام لكيفية عمل المجلس، عالوة على نوعية القرارات التي سيتخذها المجلس، والقرارات التي ينبغي تفويضها إلى اإلدارة.

مطاف عن ضمان التزام الشركة بالتزاماتها القانونية والتنظيمية، ومذكرة تأسيس الشركة المسؤول في نهاية ال مجلس اإلدارة
  سي، وواجباتها حيال أصحاب الشأن.ونظامها األسا

 
 ويقوم مجلس إدارة شركة الجرافات بما يلي: 

 السلطات لدى بها المعمول والمتطلبات والقرارات واللوائح للقوانين االمتثال لضمان الالزمة اإلجراءات اتخاذ 
 .التنظيمية

 تنفيذها على واإلشراف للشركة الرئيسية واألهداف اإلستراتيجية المناهج على الموافقة . 

 الشركة في العمل لسير الداخلية الرقابة فعالية لضمان الكافية االجراءات اتخاذ  

 التنظيمية الجهات ومتطلبات بها المعمول والقرارات واللوائح بالقوانين االلتزام لمتابعة داخلية رقابة إدارة إنشاء 
 .اإلدارة مجلس يضعها التي واإلجراءات والقواعد الداخلية والسياسة

 ألعضاء بالنسبة التضارب هذا لمثل المحتملة الحاالت مع والتعامل المصالح تضارب لتنظيم خطية إجراءات وضع 
 استخدام إساءة حاالت في اتخاذها الواجب اإلجراءات وتحديد والمساهمين، العليا التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس
 .العالقة ذات األطراف مع المعامالت عن الناتج التصرف سوء أو الشركة منشآت أو أصول

 المالية التقارير بإعداد المتعلقة القواعد ذلك في بما والمحاسبية، والمالية اإلدارية القواعد سالمة ضمان. 
 بشفافية ومناقشتها المحتملة المخاطر تحديد خالل من المخاطر إلدارة المناسبة التنظيمية القواعد استخدام ضمان. 
 العمومية الجمعية موافقة بعد التنفيذ موضع ووضعها اإلدارة مجلس لعضوية ودقيقة واضحة وإجراءات معايير تحديد. 
 إليهم الموكلة والصالحيات المفوضين األشخاص لتحديد الشركة في واضحة تفويض سياسة وضع. 
 على والحفاظ تجاههم بالتزاماتها الشركة وفاء تضمن التي الجهة في المصلحة أصحاب مع العالقة تنظم سياسة وضع 

 .معهم سليمة عالقات وإقامة المطلوبة بالمعلومات وتزويدهم حقوقهم
 أعمال لبعض تعيينهم تم الذين واألشخاص والمدققين والموظفين اإلدارة مجلس ألعضاء السلوك قواعد مدونة وضع 

 .الشركة
 سنوي بشكل بها االلتزام مدى وتقييم اإلجراءات هذه ومراجعة الشركة في الحوكمة قواعد لتطبيق إجراءات وضع. 
 في الفعالة المشاركة وضمان ومهاراتهم معرفتهم وتحديث لتحسين المجلس ألعضاء مناسبة تدريبية برامج تصميم 

 .السوق أو الهيئة تحددها تأهيل أو تدريب برامج ألية االمتثال ضمان إلى باإلضافة. اإلدارة مجلس
 لضمان المطلوبة المعلومات بجميع وتزويده الشركة، وإدارات أقسام بجميع حديث ا المعين اإلدارة مجلس عضو تعريف 

 األصول حسب بواجباته القيام من يمكنه ما وكل لمسئولياته، الكاملة والدراية وأعمالها، الشركة ألنشطة الصحيح الفهم
 .أعمالها مجال في الشركة وسياسات األخرى التنظيمية المتطلبات وجميع بها، المعمول للتشريعات وفقا

 السرية الداخلية المعلومات استخدام من المعلومات إلى الوصول إمكانية لديهم الذين الموظفين لمنع إجراءات وضع 
 .ملموسة غير أو ملموسة مكاسب لتحقيق للشركة

 الجمعية أعمال جدول في معينة بقضايا المتعلقة مقترحاتهم ذلك في بما المساهمين ومقترحات شكاوي لتلقي آلية وضع 
 .بشأنها الصحيحة القرارات واتخاذ المقترحات هذه دراسة تضمن بطريقة العمومية
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 واإلدارة اإلدارة مجلس ألعضاء الخاصة واالمتيازات والمكافآت الحوافز تُمنح أساسها على التي القواعد على الموافقة 
 .أهدافها تحقيق على وتساعد الشركة اهتمام من تزيد بطريقة العليا التنفيذية

 المعمول والتشريعات التنظيمية السلطات متطلبات مع يتفق بما تنفيذها ومتابعة والشفافية لإلفصاح الشركة سياسة وضع 
 .بها

 على عرضها ويجب والشركة، المساهمين من كل مصالح من تزيد بطريقة الشركة أرباح لتوزيع واضحة سياسة وضع 
 .اإلدارة مجلس تقرير في ذلك ذكر ويجب العمومية الجمعية اجتماع في المساهمين

 

 تشكيل المجلس 3-2
  :التاليين األعضاء من يتألف مجلسال
 

 سنة التعيين فئة العضوية المنصب االسم
 األولي

 2007 غير تنفيذي رئيس المجلس محمد ثاني مرشد الرميثيالسيد/ 
 2021 مستقل نائب رئيس المجلس السيد/ حمد سالم محمد العامري

 2007 غير تنفيذي عضو المجلس السيد/ عبد الغفار عبد الخالق الخوري
 2013 غير تنفيذي عضو المجلس القمزيبندوق السيد/ محمد أحمد 

 2021 مستقل عضو المجلس الحماديمحمد ابراهيم السيد/ 
 2021 مستقل عضو المجلس ياسر سعيد المزروعيالسيد/ 

 2021 مستقل عضو المجلس السيد/ أحمد عامر عمر صالح عمر
 

أو مستقلين، حسب التعريفات المستخدمة في قواعد و/أعضاء  غير تنفيذيين  ويُعد كل أعضاء مجلس اإلدارة المشار إليهم آنفا  
غير تنفيذي إذا لم يكن  الشركات. وعلى وجه التحديد، تنص القواعد على أن يُعد أي عضو من أعضاء المجلس عضوا  حوكمة 

وبناء  على ويندرج كل أعضاء المجلس بهذا التعريف،  الشركة أو ال يحصل على راتب شهري أو سنوي من الشركة.موظفا في 
 يُعدون أعضاء غير تنفيذيين. ذلك

 
 :التالية الحالت في هستقالليل ا تنتفي صفة اإلدارة مجلس عضو أن على الضوءلحوكمة الشركات  2020 لعام 3 رقم القرار يسلط

 أو للشركة العليا التنفيذية اإلدارة في يعمل الثانية الدرجة من أقاربه من أي أو اإلدارة مجلس أعضاء أحد كان إذا 
 .اإلدارة مجلس لعضوية ترشحه لتاريخ السابقين األخيرين العامين خالل التابعة شركتها

 مع تعقد التي والمشاريع العقود في مباشرة غير أو مباشرة مصلحة األولى الدرجة من أقاربه أحد أو للعضو كان إذا 
 رأس من%( 5) نسبة مجموعها في الصفقات هذه وتجاوزت األخيرين العامين خالل لها التابعة الشركات أو الشركة
 مما العالقة كانت اذا إال أقل أيهما أجنبية عملة من يعادلها ما أو درهما   ماليين خمسة مبلغ أو المدفوع الشركة مال
 .تفضيلية شروط وبدون الشركة عمل طبيعة في يدخل

 اإلدارة مجلس لعضوية شغله لتاريخ السابقين أو لها التابعة أو الشركات أو الشركة لدى عمل قد كان أو يعمل كان إذا. 

 أو الشقيقة أو التابعة أو األم الشركات من أي أو للشركة استشارية بأعمال تقوم شركةب شريكا   كان أو يعمل كان إذا 
 .األخيرين العامين خالل لها الحليفة

 خالل لها الحليفة أو الشقيقة أو التابعة أو األم الشركات من أي أو الشركة مع شخصية خدمات عقود أي لديه كان إذا 
 .األخيرين العامين

 بها مرتبط طرف من أو الشركة من كبيرة مالية موارد تتلقى ربحية غير منظمة في ةمباشر بشكل مرتبطا   كان إذا. 
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 السابقين األخيرين العامين خالل كان إذا أو لديه، موظفا   أو الشركة حسابات لمدقق شريكا   أقاربه أحد أو العضو كان إذا 
 .الشركة حسابات مدققي لدى موظفا   أو شريكا   اإلدارة مجلس لعضوية شغله لتاريخ

 فأكثر٪( 10) نسبة الشركة رأسمال في كليهما أو القصر أبنائه أو هو ملكيته بلغت إذا . 

 متتالية رابعة لمدة اإلدارة مجلس عضو اختير إذا. 

 أي امتالك حالة في التابعة شركاتها من أي أو األم الشركة في موظفا   كونه بسبب اإلدارة مجلس عضو استقاللية تتأثر ال
 .للحكومة مملوكة التابعة الشركات أو األم الشركة من األقل على٪( 75) حالة في أو الحكومة قبل من الشركات هذه من

 

 تمثيل األعضاء اإلناث في مجلس اإلدارة 3-3
سعيا  وراء  واللوائح المعمول بهااعالن يتماشى مع القوانين ، وتم ارسال 2021تم إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة في سنة 
للتعيين في  الترشيحات الواردةلجنة الترشيحات والمكأفات جميع  راجعت وبعد ذلك الترشيحات للمجلس من األعضاء المؤهلين.

 تمثيل يوجدال ولذلك اإلناث استالم أي ترشيحات من لم يتم  ومع ذلك ،المجلس وفقا  للنظام األساسي للشركة واللوائح المعمول بها
 .الحالي اإلدارة مجلس في نسائي

 

  مؤهالت أعضاء المجلس وخبرتهم 3-4
 على النحو التالي: الحالي تكون مؤهالت وخبرات أعضاء المجلس 

 
 اية في ومناصب عضوياتالخبرةالمؤهلاالسم

أخرى مساهمة شركات
 أو حكومية أو رقابية مواقع أية في مناصب

 اخرى هامة تجارية
 ثاني محمد /السيد
الرميثي مرشد

 25+ أعمال رجل
 عام

رئيس مجلس إدارة ألفا  .1
 ظبي

 بنك في إدارة مجلس عضو .2
 األول ابوظبي

 يونيليفر مرشد ثاني شركة إدارة مجلس رئيس .

 سالم حمد /السيد
 العامري محمد

 في بكالوريوس
 المدنية الهندسة

 إدارة في وماجستير
 األعمال

+25 
 عام

 عضو مجلس إدارة ألفا .1
 ظبي والرئيس التنفيذي

 في إدارة مجلس عضو .2
 الدار العقارية

عضو مجلس إدارة في  .3
 ارابتك

 

 أحمد محمد /السيد
القمزي بندوق

 علوم بكالوريوس
 في وماجستير اإلدارة
 التنفيذية األعمال إدارة

 القادة تطوير وبرنامج

+25 
 عام

- 

 جهاز في المنتدب العضو سمو مكتب في مستشار .
لالستثمار ابوظبي

التعاونية الخالدية جمعية إدارة مجلس عضو .

 الوطني االستشاري المجلس عضو .

 الغفار عبد /السيد
 الخالق عبد

الخوري

 25+ أعمال رجل
- عام

 الخوري الخالق عبد لشركة التنفيذي الرئيس .
وأوالده

 انترناشونال ميليبول لشركة العام المدير .
 محمد /السيد

الحمادي ابراهيم
 اإلدارة في ماجستير
 وبكالوريوس الهندسية

 الكهربائية الهندسة في
فخرية دكتوراهو

+25 
 عام

-

 اإلمارات لمؤسسة التنفيذي والرئيس المنتدب العضو .
.النووية للطاقة

() النووية للعمليات العالمية الرابطة عضو .

األمريكية النووية الجمعية عضو .

 الكهرباء مهندسي معهد في أول عضو .
 ،(األمريكية المتحدة الواليات) واإللكترونيات
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 اية في ومناصب عضوياتالخبرةالمؤهلاالسم
أخرى مساهمة شركات

 أو حكومية أو رقابية مواقع أية في مناصب
 اخرى هامة تجارية

 ونقابة الكبيرة، الكهربائية لألنظمة الدولي والمجلس
المتحدة العربية اإلمارات في المهندسين

 سعيد ياسر /السيد
المزروعي

ماجستر في هندسة 
البترول

+25 
 عام

في شركة أدنوك  ضوع .1
 للحفر

 واإلنتاجرئيس تنفيذي لدائرة اإلستكشاف والتطوير  .
 ادنوك -

 عامر أحمد /السيد
  عمر صالح عمر

بكالوريوس إدارة 
 اعمال

+25 
 عام

شركة  رئيس مجلس إدارة  .1
 اسمنت راس الخيمة

 

 
 أعضاء مجلس اإلدارةمكآفات  3-5

حوكمة أعضاء مجلس اإلدارة بصفة سنوية. وطبق ا لنظام الشركة األساسي وقواعد  مكافآتتحدد الجمعية العمومية للشركة 
 االستهالك% من صافي أرباح الشركة، عقب اقتطاع 10مجلس اإلدارة  أعضاء مكافآتتجاوز ت الشركة، ال يمكن أن

 .المخصصات القانونيةو
 

كما يجب على لجنة الترشيحات والمكافآت أن تراجع، بصفة سنوية على األقل، األجور المقترح دفعها ألعضاء مجلس اإلدارة، 
 .ا  توصيات للمجلس حسبما يكون مناسب في المجلس أو في لجان المجلس، وتقديم سواء  بصفتهم أعضاء

 
كما . 2020مليون درهم فيما يتعلق بالعام المالي  11بلغ مجموعها  ةآ، حصل أعضاء مجلس اإلدارة على مكاف2021في 

 بمبالغ التقرير هذا تحديث سيتمو. 2021 لعام الموظفين ومكافآت اإلدارة مجلس لمكافآت درهم مليون 95 مبلغ الشركة خصصت
 .عند اعتمادها ألعضاء مجلس االدارة المكافآت

 
، لم يتم دفع أي بدالت أخرى ألعضاء مجلس اإلدارة نظير حضور اجتماعات المجلس أوعضوية المكافأة المذكورة اعالهوبخالف 

  .2021لعام  اللجان التي يشكلها المجلس
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 اجتماع مجلس اإلدارة 3-6
  في التواريخ التالية : 2021خالل عام  ( اجتماعات5) خمسة اإلدارةعقد مجلس 

 

 االسم
  رقماالجتماع 

(1) 
  رقماالجتماع 

(2) 
رقم االجتماع 

(3) 
رقم االجتماع 

(4) 
رقم االجتماع 

(5) 
28/2/2021 31/3/2021 6/5/2021 15/7/2021 18/11/2021 

 )الرئيس( السيد/ محمد ثاني مرشد الرميثي

 1 رقم مالحظة )نائب الرئيس( العامري محمد سالم حمد /السيد

  السيد/ عبد الغفار عبد الخالق الخوري

  القمزي بندوقالسيد/ محمد أحمد 

 1 رقم مالحظة الحمادي ابراهيم محمدالسيد/ 

 1 رقم مالحظة المزروعي سعيد ياسرالسيد/ 

 1 رقم مالحظة عمر صالح عمر عامر أحمد /السيد

2 رقم مالحظة 2 رقم مالحظة 2 رقم مالحظة 2 رقم مالحظة  الدكتور/ محمد راشد أحمد الهاملي

2 رقم مالحظة2 رقم مالحظة2 رقم مالحظة 2 رقم مالحظة  السيد/ ماجد أحمد الكربي

2 رقم مالحظة2 رقم مالحظة2 رقم مالحظة 2 رقم مالحظة العزيز ربيع المهيريالسيد/ خليفة محمد عبد 

2 رقم مالحظة2 رقم مالحظة2 رقم مالحظة 2 رقم مالحظة السيد/ ربيع محمد عبد العزيز ربيع المهيري

2 رقم مالحظة2 رقم مالحظة2 رقم مالحظة 2 رقم مالحظة السيد/ داغر درويش المرر

2 رقم مالحظة 2 رقم مالحظة 2 رقم مالحظة 2 رقم مالحظة      محمد راشد مبارك الكتبي السيد/

 
 تشير إلى حضور االجتماع      تشير إلى الغياب عن االجتماع 

 
 ،المزروعي سعيد ياسر /والسيد ،الحمادي إبراهيم محمد /والسيد ،العامري محمد سالم حمد /السيدكل من  تعيينتم  :1 رقم حظةمال

 مارس 28 في عقدت التي السنوية العمومية الجمعية في دارةاإل مجلسب جدداعضاء ك عمر صالح عمر عامر أحمد /والسيد
2021.  

 
 /السيدو الهاملي، أحمد راشد محمدكتور/ دوال المهيري، يعرب العزيز عبد محمد خليفة /السيدتم استبدال كل من  :2 رقم حظةمال

 أحمد ماجد /السيدو المرر، درويش داغر /السيدو المهيري، يعرب العزيز عبد محمد يعرب /السيدو الكتبي، مبارك راشد محمد
  .2021 مارس 28 في عقدت التي السنوية العمومية الجمعية فياعضاء جدد ب الكربى

.  
 

 سكرتير مجلس اإلدارة 3-7
 تم دولية محاماة شركة وهي وأوفري، ألين الخارجي المستشار قبل من 2021 عام في اإلدارة مجلس سكرتير منصب شغل تم

 مكتبا   40 من وأكثر شريكا   550 من وأكثر محام، 2,800و موظف، 5,500 من أكثر وأوفري ألين تضم. 2012 عام في تعيينها
 والهيئات الخاصة األسهم شركات ذلك في بما - والمستثمرين الراعية الجهات من كال   فريقهم يوصي. مختلفة دولة 30 في

 الشرعية الجوانب ذلك في بما الصلة، ذات والقضايا الصناديق إنشاء بشأن - الشركات وعمالء المالية والمؤسسات الحكومية
 تلك وخاصة العقود مطالبات وخرق التجارية النزاعات بشأن للعمالء المشورة تقديم في كبيرة خبرة لديهم. الصناديق لهياكل
 والتشريعات واللوائح القوانين صياغة في واسعة خبرة لديهم ، ذلك إلى باإلضافة. الخليجي التعاون مجلس دول قوانين بموجب
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 واإلمارات السعودية العربية المملكة في ذلك في بما األوسط، الشرق أنحاء جميع في النزاعات تشمل التي التحكيم على والعمل
 .نواألرد ومصر والبحرين وعمان والعراق المتحدة العربية

:العام خالل بواجباتهم بيان يلي فيما

 ؛اإلدارة مجلس الجتماعات الدعوات وإرسال إعداد

 ؛اإلدارة مجلس اجتماع أعمال جدول توزيع

 ؛اإلدارة مجلس اجتماع خالل االجتماع محاضر تدوين

 الحاجة عند اإلدارة لمجلس القانونية االستشارات تقديم.

 اإلدارة التنفيذيةو اعضاء مجلس اإلدارة  تؤديهاواجبات واختصاصات المجلس التي  3-8
 مجلس اعضاءو ،للنظام األساسي وبموجب مختلف القرارات، فوض مجلس إدارة الشركة إلى لجان المجلس األخرى وطبقا  

 ء األعمال نيابة عن الشركة. أو باقي المسؤولين، سلطة إجرا للمجموعة الرئيس التنفيذيو اإلدارة،
 

( ثييالرم مرشد ثاني محمد /السيد) اإلدارة مجلس رئيس وتفويض وتعيين بترشيح اإلدارة مجلس قام لتحقيق هذا الغرض ا  وسعي
 :أسماؤهم التالية اإلدارة مجلس أعضاء من أي مع مجتمعا   منهم أي أو مجتمعين ،(العامري محمد سالم حمد /السيد) الرئيس ونائب

 

اإلدارة مجلس اعضاء  

 السيد/ عبد الغفار عبد الخالق الخوري
 السيد/ محمد أحمد بندوق القمزي
 السيد/ محمد ابراهيم الحمادي
 السيد/ ياسر سعيد المزروعي

 السيد/ أحمد عامر عمر صالح عمر
 

 المثال سبيل على بها المفوض الواجبات بعض .2024 نوفمبر 29 في وتنتهي 2021 نوفمبر 30 من الرسمي التوكيل مدة تبدأ
 أدناه مذكورة الحصر ال

 عنها نيابة والتصرف الشركة وتمثيل وأعمالهم، لها التابعة والشركات الشركة على تؤثر التي األمور بجميع االهتمام 
 .والمحلية الحكومية الدوائر أمام عنها نيابة والتوقيع

 أو مالية مؤسسة أو بنك أي لدى لها التابعة الشركات حسابات من أي أو الشركة باسم وإغالق وإدارة وسحب لفتح 
 .وخارجها المتحدة العربية اإلمارات دولة داخل صندوق أو ائتمان

 وتوقيع وتنفيذ آخر مكان أي في أو المتحدة العربية اإلمارات دولة في لها التابعة الشركات من وأي الشركة لتمثيل 
 حالة أو الشركة لوضع( نوع أي من) تغيير أو تنازل أو تعديل بأي يتعلق فيما والمطلوبة الصلة ذات المستندات جميع

 نيابة والحصول أخرى، مؤسسية أو دستورية مسألة أي أو الموظفين أو اإلدارة أو المال رأس لها، التابعة الشركات
 .التغييرات أو التعديالت هذه بخصوص وثيقة أو شهادة أي على الشركة عن

 وملكية باالستحواذ المتعلقة االتفاقيات أو العقود جميع وتسليم وتوقيع وإبرام للتفاوض الكاملة السلطة لديه يكون أن 
 .خارجها أو المتحدة العربية اإلمارات دولة داخل سواء األخرى الجمعيات أو الشركات
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 اإلجراءات أو القضائية الدعاوى جميع في لها التابعة الشركات من أي أو الشركة مصلحة عن والدفاع وحماية لفرض 
 .ضدها أو لها التابعة الشركات من أي أو الشركة رفعتها سواء األخرى، القانونية

 ممن وغيرهم والدعاة والمحامين القانوني والمستشار المالي المستشار ذلك في بما وتوظيفهم بالمستشارين لالحتفاظ 
 هؤالء مع ارتباط خطابات وتوقيع تمثيلها، أو الشركة لصالح العمل أو المشورة لتقديم المناسبة المهارات يمتلكون

 .أتعابهم وتحديد المستشارين،

 العربية اإلمارات دولة داخل الشركة أعمال لممارسة للمجموعة التنفيذي الرئيس اإلدارة مجلس رئيس فوض ذلك، على عالوة
 .معينة مالية بحدود الشركة بأغراض للوفاء معقول بشكل الالزمة األعمال بجميع والقيام وخارجها، المتحدة

 
 المفوض الشخص اسم المنصب التفويض مدة

 زغلول نصر ياسر /السيد للمجموعة التنفيذي رئيس 2022 أغسطس 26 حتى 2019 اغسطس 27
 

 ياسر /السيد) للمجموعة التنفيذي الرئيس يخول اإلدارة، مجلس رئيس قبل من الموقع الخاص التوكيل فإن ، التحديد وجه وعلى
  :يلي بما القيام( زغلول نصر
  توقيع كل مراسالت الشركة لدى اإلدارات الحكومية والمحلية؛ 

  استكمال اإلجراءات القانونية نيابة عن الشركة طبق ا لسياسات وإجراءات الشركة؛ 

  تحديد عناوين اإلخطارات والتحذيرات وإرسالها واستالمها نيابة عن الشركة؛ 

 تحادية والمحلية الستكمال وتوقيع كل المتطلبات اإلدارية والقانونية والقضائية التوجه إلى كل اإلدارات والمؤسسات اال
 ألعمال الشركة؛ 

  توقيع كل العطاءات والمناقصات وعقود التوريد وعقود المشروعات التي تنفذها الشركة، أو تُنفذ نيابة عنها عن طريق
 التعاقد من الباطن؛ و

  المعادن التي ترغب الشركة في التصرف فيها وبيعها ألطراف خارجية. المواد أو السيارات أوتوقيع عقود بيع 

 له المخولة الصالحيات بعض أو بكل للقيام الغير تفويض في الحق. 
 

 العالقةذات  التعامالت مع األطراف 3-9
 الشركة.% أو اكثر من راس مال 5مع األطراف ذات العالقة والتي تساوي  عامالتتإجراء  تملم ي، 2021خالل عام 
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 اإلدارة التنفيذية 3-10
 .الشركة ألعمال اليومية اإلدارة عن مسؤوال   اإلدارة، فريق من بدعم مصحوبا   ،للمجموعة التنفيذي الرئيس يُعد

 :للمجموعة التنظيمي الهيكل يلي ما يوضح

 
 

  

  
 

 
 
 
 
 

   
 

35 من   19    

2021تقرير حوكمة الشركة   
 

 
تاريخ تعيينهم ورواتبهم وبدالتهم ومكافآتهم  إلىباإلضافة ، للمجموعة يوضح الجدول التالي بيانات فريق اإلدارة التنفيذي الحالي

 :  2021التي دُفعت لهم في العام المالي 
 

تاريخ التعيين  المنصب
في المنصب 

حسب  الحالي
 *الهيكل الجديد

إجمالي الرواتب 
والبدالت 

المدفوعة لعام 
 )بالدرهم( 2021

المكافآت لعام 
2021 

 )بالدرهم(

نقدية/  مكافأة أي
 أخرى عينية
 2021للعام 

 - 1 رقم مالحظة 5،412،744 29/7/2021 للمجموعة الرئيس التنفيذي
شركة اإلنشاءات  – الرئيس التنفيذي
 - 1 رقم مالحظة 2،961،110 29/7/2021 البترولية الوطنية

وتكنولوجيا  الرئيس المالي
 - 1 رقم مالحظة 1،296،333 29/7/2021 باإلنابة -المعلومات للمجموعة 

شركة الجرافات  –رئيس العمليات 
 - 1 رقم مالحظة 1،445،771 29/7/2021 البحرية الوطنية

 -الرئيس الفني وتجمع الموارد 
 - 1 رقم مالحظة 1،641،905 29/7/2021  إلنابةبا

 - 1 رقم مالحظة 1،259،981 29/7/2021 الرئيس التجاري واعمال الهندسة
 - 1 رقم مالحظة 1،668،755 29/7/2021 البحرية  –رئيس العمليات 

- 1 رقم مالحظة 1،296،315 29/7/2021 رئيس الموارد البشرية
- 1 رقم مالحظة 102،666 21/11/2021 االول التنفيذي المكتب مدير

. جديدة وظيفية مناصب عن فيه اإلعالن تم والذي 2021 يوليو 29 في الصادر الجديد التنظيمي الهيكل إلى الحالي التعيين تاريخ استند* 
 باستثناء بأكمله، 2021 عام تغطي 2021 عام في المدفوعة والبدالت الرواتب إجمالي في المذكورة المعلومات أن ومن الجدير بالذكر

 .2021 نوفمبر 21 في ا  حديث تعيينه تم الذي األول التنفيذي المكتب مدير

 
 تحديث سيتمو .2021 لعام للشركة التنفيذية اإلدارة مكافأة اإلدارة مجلس يقرر لم ،رالتقري هذا تاريخ حتى :1 رقم مالحظة
 .المكافأة إقرار فور العام خالل التقرير
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نيالخارجين يمدققال - 4  
 تعيين المدققين الخارجيين 4-1

 مهنية خدمات مؤسسة هي يونغ آند إرنست. يونغ آند إرنست شركة هو 2021 لعام المعيّن للشركة الخارجي الحسابات مدقق
 شركة يونغ آند إرنست. دولة 150 من أكثر في موظف ا 247,570 من أكثر وتضم أمريكي دوالر مليار 31,4 قيمتها تبلغ عالمية
 .االستشارية والخدمات والمعامالت والضرائب التدقيق خدمات تقديم في عالميا   رائدة

 
تم تعيين و .2021كمدقق حسابات خارجي للعام  يونغ آند إرنستتقييم، بتعيين شركة الدراسة والتدقيق، بعد اللقد أوصت لجنة 

في  المنعقد للجمعية العمومية السنوي الشركة كمدقق لحسابات الشركة بموجب قرار من المساهمين في اجتماع يونغ آند إرنست
 .2021 مارس 28

 
 خارجيينالمدققين ال يةاستقالل 4-2

بشأن استقالل المدققين الخارجيين، ال يجوز بموجبها للمدقق الخارجي، أثناء قيامه بتدقيق القوائم المالية تطبق الشركة سياسة 
للشركة، بأداء أي خدمات فنية أو إدارية أو استشارية أو أي أعمال ذات صلة بواجباته المنوطة به، من شأنها التأثير على قراراته 

 جوز أن يقدمها المدقق الخارجي، وفق ا لتقدير هيئة األوراق المالية والسلع.واستقالله، أو أي خدمات أو أعمال ال ي
 

 المدققين الخارجيين، تشمل ما يلي :  يةوتشمل سياسة الشركة تدابير لضمان استقالل
  ،؛ توصيات لجنة التدقيق على بناءا  يرشح المجلس المدقق الخارجي 

  ركة، لمدة عام واحد قابل للتجديد؛العمومية السنوية للشيتم تعيين المدقق الخارجي بموجب قرار الجمعية 

   أو وكيال  أو قريبا   ينبغي أن يكون المدقق الخارجي مستقال  عن الشركة ومجلس إدارتها وال يجوز أن يكون شريكا ،
  لرابعة، ألي مؤسس أو مدير للشركة؛ وحتى من الدرجة ا

  قترحة من قبل المدققين الخارجيين.م خدمات إضافيةألي موافقة ومراجعة لجنة التدقيق 

 
 التدقيق الخارجي من شركة االستفسار والتأكدشركة التدقيق الخارجي المعينة، من خالل  يةوتشعر اإلدارة باالرتياح حيال استقالل

 عرضهم خالل المعينين المدققين قبل من االستقاللية هذه على التأكيد يتم كما .فريق العمل المشارك في التدقيق يةعن استقالل
 .اإلدارة مجلس /التدقيق لجنة على السنوي ربعال
 

 أتعاب المدققين الخارجيين 4-3
 :2021 لعام الخارجي المدقق رسوم تفاصيل يلي فيما

 
 يونغ آند إرنست اسم المدقق الخارجي

 السيد/ أحمد الدالي اسم شريك التدقيق الخارجي
 اعواماربعة  سنوات العمل كمدقق خارجي للشركة

 درهم 971،900  2021أتعاب مراجعة / تدقيق القوائم المالية للشركة عام 
 

 والنقل البلديات دائرة عن صادرة استشاري تصنيف لشهادة مهنية خدمات يونغ آند إرنستقدمت  ،2021خالل السنة المالية 
  .درهم 18،000 بقيمة أبوظبي في
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 من شركات تدقيق خارجية أخرىالخدمات التي تم الحصول عليها  4-4
 من شركات تدقيق خارجية أخرى :  2021خالل عام  تشمل الخدمات التي تم الحصول عليها

قيمة الخدمة  طبيعة الخدمة مقدم الخدمة
 )درهم(

برايس واتر هاوس 
 كوبرز

 -لشركة الجرافات البحرية الوطنية  ضريبيةت استشارا خدمات
 24،232 مالديف

 توشيديلويت آند 
 المملكة في التحويل أسعار -شركة الجرافات البحرية الوطنية 

 لشركة أدنوك/  ( (ICVالقيمة داخل البلد شهادة/  السعودية العربية
 السعودية العربية المملكة في الضريبية االستشارات خدمة

173،393 

 ديلويت آند توشي
 لشركة( والسنوية المرحلية) المالية البيانات ومراجعة تدقيق

 لعام المتحدة العربية اإلمارات - الوطنية يةالبترولاإلنشاءات 
2021 

300،000 

 ديلويت آند توشي
 لشركة( والسنوية المرحلية) المالية البيانات ومراجعة تدقيق

 لعام السعودية العربية المملكة - الوطنية يةالبترولاإلنشاءات 
2021 

88،037 

نيل  لشركة( والسنوية المرحلية) المالية البيانات ومراجعة تدقيق ديلويت آند توشي
(NEL) - 163،205 2021 لعام الهند 

انيوا  لشركة( والسنوية المرحلية) المالية البيانات ومراجعة تدقيق ديلويت آند توشي
(ANEWA) - 49،153 2021 لعام الهند 

 ديلويت آند توشي
 القيمة داخل البلد شهادة على للحصول واالعتماد التقييم عملية أكمل

ICV 3.0)) برنامج على للحصول وكذلك 2019 المالية للسنة 
 (ETIP) الكهرباء تعرفة تحفيز

44،100 

 جلف لوار جي إم بي كي
 399،000 2020 لعام ICOFR / COSO لالمتثال الذاتي التقييم عملية ليمتد

 

 الخارجيين الحسابات بمدققي الخاص التحفظات تقرير 4-5
 .2021 لعام والسنوية المرحلية المالية البيانات في ويونغ إرنست الخارجيين الحسابات مدققي عن صادر تحفظ يوجد ال
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 لجان مجلس اإلدارة -5
 بقرار مجلس اإلدارة، وتشمل أعضاء مجلس إدارة غير تنفيذيين / مستقلين :  تأسست لجان مجلس اإلدارة التالية

 األعضاء اسم اللجنة التابعة لمجلس اإلدارة

 *لجنة التدقيق
  اللجنة( رئيس) أحمد عامر عمر صالح عمرالسيد/ 
 (عضوالقمزي ) بندوق محمد أحمد /السيد
 )عضو(عبد الغفار عبد الخالق الخوري  /السيد
 ()عضو محمد إبراهيم الحماديالسيد/ 

 *لجنة الترشيحات والمكافآت
 )رئيس اللجنة( محمد إبراهيم الحمادي /السيد
 )عضو( أحمد عامر عمر صالح عمرالسيد/ 
 ياسر سعيد أحمد المزروعي )عضو( /السيد

 *اللجنة االستراتيجية
 اللجنة( السيد/ حمد سالم محمد العامري )رئيس

 )عضو(محمد أحمد القمزي  /السيد
 )عضو(ياسر سعيد أحمد المزروعي  /السيد
 )عضو( أحمد عامر عمر صالح عمرالسيد/ 

 .اإلدارة مجلس اجتماع في 2021 مارس 31 فيان اللج تشكيل تم *

 
وقد وافقت الشركة على شروط مرجعية رسمية )مواثيق( لكل لجنة من هذه اللجان، بحيث تتناول هذه الشروط المرجعية تشكيل 

 الشركة. اللجنة وواجباتها ومسؤولياتها، عالوة على أمور أخرى. وتلتزم هذه الشروط المرجعية بمتطلبات قواعد حوكمة
 

 ، وفق ا لدليل حوكمة الشركة: اوتحكم البنود التالية العالقة بين مجلس اإلدارة واللجان التابعة له
 فع كل لجنة تقاريرها بصفة منتظمة إلى المجلس بشأن األنشطة التي تقوم بها رت :رفع التقارير إلى مجلس اإلدارة

ها اللجان كل اجتماع للمجلس على كل القرارات التي اتخذتويشمل ذلك إطالع المجلس في  –وممارستها لصالحياتها 
 ؛ منذ آخر اجتماع للمجلس

 لشروطها المرجعية ذات الصلة بصفة سنوية، مع السعي لتحسين أعمال  ا  تُقيّم كل لجنة عملها طبق :التقييم السنوي
 ؛ ودارةاللجنة المختصة أو عالقتها بمجلس اإل

 يتابع مجلس اإلدارة عمليات اللجان لضمان التزامها بشروطها المرجعية. :متابعة المجلس 
 

 لجنة التدقيق 5-1
رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته آللية عملها  أحمد عامر عمر صالح عمريقر السيد/ 

 والتأكد من فعاليتها.

 الشركة تقارير سالمة ومراقبة بالشركة، الخاصة والمحاسبية المالية واإلجراءات السياسات مراجعة في اللجنة دور يتمثل
 أنظمة وتقييم ومراجعة اإلدارة، مجلس إلى التوصيات وتقديم الشركة حسابات مدققي اختيار سياسة وتنفيذ المالية، ومعلوماتها

 .السلوك قواعد مدونة تنفيذ وضمان سري، بشكل االنتهاكات عن اإلبالغ لتمكين قواعد ووضع المخاطر، وإدارة الداخلية الرقابة

. وبصفة خاصة، المعتمد التدقيق لجنة ميثاق في محددة وهي الشركات حوكمة دليل مع التدقيق لجنة ومسؤوليات واجباتتتوافق 
  بالواجبات والمسؤوليات التالية:تضطلع لجنة التدقيق 

  ؛ ومراجعتهااإلشراف على نزاهة القوائم المالية للشركة والتقارير السنوية والفصلية 
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  وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع المدققين الخارجيين، والمتابعة واإلشراف على مؤهالت واستقالل وأداء المدقق
 الخارجي؛ 

 واعتماد خطة التدقيق السنوية التي يُعدها وأداء موظفي التدقيق الداخلي للشركة،  يةاإلشراف على مؤهالت واستقالل
 المدققون الداخليون؛ 

  مراجعة خطابات وتقارير وتوصيات إدارة المدقق الداخلي والخارجي، وردود اإلدارة، واإلشراف على تنفيذ
 اإلجراءات التي توصي بها لجنة التدقيق؛ 

 في الشركة؛  مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر 

 اإلشراف على نطاق التزام الشركة بقواعد السلوك ومختلف االلتزامات القانونية والتنظيمية؛ و 

  مراجعة أو دراسة أي إدعاءات باالحتيال أو السرقة تُطرح على لجنة التدقيق، والمقدمة عن طريق الموظفين أو
 جلس. أعضاء مجلس اإلدارة أو ضدهم، وتقديم التوصيات المناسبة للم

 
 حوكمة الشركةد اإلدارة وقواع، ألداء الواجبات التي أسندها مجلس 2021( اجتماعات خالل عام 6) ستةوقد عقدت لجنة التدقيق 

 : 2021المنعقدة أثناء عام  لالجتماعات الحضور وفيما يلي تفاصيل .إلى لجنة التدقيق
 

 السما

 االجتماع رقم
(1) 

االجتماع رقم 
(2) 

االجتماع رقم 
(3) 

االجتماع رقم 
(4) 

االجتماع رقم 
(5) 

االجتماع رقم 
(6) 

17/1/21 11/2/21 28/2/21 6/5/21 15/7/21 14/10/21 

السيد/ أحمد عامر عمر صالح 
1 مالحظة رقم *)رئيس اللجنة(عمر  1 مالحظة رقم 1 مالحظة رقم 

القمزي بندوق السيد/ محمد أحمد 
   *)عضو(

السيد/ عبد الغفار عبد الخالق 
  )عضو( الخوري 

السيد/ محمد إبراهيم الحمادي 
1 مالحظة رقم )عضو( 1 مالحظة رقم  1 مالحظة رقم 

السيد/ محمد راشد مبارك 
 مالحظة رقم )عضو( الكتبي

1 مالحظة رقم1 مالحظة رقم1

 السيد/ داغر درويش المرر
 مالحظة رقم )عضو(

11 مالحظة رقم 1 مالحظة رقم

 تشير إلى حضور االجتماع     تشير إلى الغياب عن االجتماع 
 .2021 مارس 31 فيالتدقيق  للجنة كرئيس عمر صالح عمر عامر أحمد /بالسيد القمزي بندوق أحمد محمد /السيدتم استبدال *

 
 عمر صالح عمر عامر أحمد /بالسيد الكتبي مبارك راشد محمد /والسيد المرر درويش داغر /السيد استبدال تم:  1 رقم مالحظة
 .2021 مارس 31 في المنعقد اإلدارة مجلس اجتماع في الحمادي إبراهيم محمد /والسيد

 
السنوي إلى مجلس اإلدارة، ويُعنى التقرير باألنشطة التي قامت لجنة التدقيق بتنفيذها خالل عام  هالجنة التدقيق بتقديم تقرير تقوم

 ألداء المسؤوليات المنوطة بها.
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 لجنة الترشيحات والمكافآت 5-2
مراجعته آللية رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن محمد إبراهيم الحمادي يقر السيد/ 

 عملها والتأكد من فعاليتها.
 

 المكافآت منح أساس على التنفيذية، واإلدارة اإلدارة مجلس لعضوية الترشيح بشأن ولوائحها سياسة وضع في اللجنة دور يتمثل
 . الصلة ذات األخرى البشرية المواردسياسات و والموظفين المجلس ألعضاء والمرتبات والحوافز واالمتيازات

 
الترشيحات  لجنة ميثاق في محددة وهي الشركات حوكمة دليل معالترشيحات والمكافآت  لجنة ومسؤوليات واجباتتتوافق 

 : بالواجبات والمسؤوليات التاليةوبصفة خاصة، تضطلع لجنة الترشيحات والمكافآت  .المعتمدوالمكافآت 
 

  تنظيم ومتابعة إجراءات ترشيح المجلس في ضوء متطلبات القوانين واألنظمة السارية وقواعد حوكمة الشركات
الصادرة عن هيئة األوراق المالية والسلع، عالوة على تحديد احتياجات الشركة للموظفين المؤهلين على مستوى 

 اإلدارة العليا وأساس االختيار؛ 

  أعضاء المجلس المستقلين؛  يةاستقاللاستمرار  التأكد من 

  مراجعة واعتماد شروط وأحكام عقود الخدمة الخاصة بالرؤساء التنفيذيين وموظفي اإلدارة العليا، بالتشاور مع رئيس
 ؛ اإلدارة و / أو الرئيس التنفيذي مجلس

  بنود من الراتب أو المكافآت المراجعة السنوية على األقل لألجور ) التي تشمل الراتب األساسي والبدالت األخرى وأي
مقترح دفعها ألعضاء مجلس مرتبطة باألداء ( الخاصة بموظفي الشركة، بما في ذلك فريق اإلدارة العليا، واألجور ال

 ؛ واإلدارة

 وأفراد اإلدارة الرئيسيين. التنفيذيون الرؤساءإعداد خطة خالفة وظيفية لمجلس اإلدارة ولجانه، و 

 
، 2021خالل عام  (1) مرة واحدةلجنة الترشيحات والمكافآت  اجتمعتقد ووالمكافآت حسب الحاجة. تجتمع لجنة الترشيحات 

 :جتماعاتلال الحضور وفيما يلي تفاصيل
 

 *(1االجتماع رقم ) االسم
18/3/2021 

 الغفار عبدالخالق الخوري )رئيس اللجنة( عبد /السيد

 القمزي  بندوقمحمد أحمد  /السيد

 محمد راشد مبارك الكتبي /السيد

 ربيع محمد عبدالعزيز ربيع المهيري /السيد

 تشير إلى حضور االجتماع  تشير إلى الغياب عن االجتماع 
 .الجديد واللجان اإلدارة مجلس تشكيل قبل االجتماع هذا عقد تم*

 
 

 ستراتيجيةاللجنة اإل 5-3
 والمسؤوليات المهام اللجنة تتولى الخصوص، وجه وعلى .المعتمد ميثاقها في محددة اإلستراتيجية لجنة ومسؤوليات واجبات إن

 :التالية الرئيسية
 السنوية والخطة والميزانيات األعمال باستراتيجية يتعلق فيما التنفيذية اإلدارة من المقدمة التوصيات وتقييم مراجعة. 

  
 

 
 
 
 
 

   
 

35 من   25    

2021تقرير حوكمة الشركة   
 

 ستراتيجيةإلا هدافألوا العمل استراتيجية حول دارةاإل مجلس إلى توصيات تقديم على التنفيذية دارةإلا مع العمل 
 .الحليفة والشركات التابعة الشركات جميع ذلك في بما للشركة، جلاأل طويلة

 التشغيلية والنفقات النطاق واسعة الرأسمالية االستثمارات وتقييم مراجعة. 

 حصول على لل اإلدارة مجلس إلى وإحالتها للشركة ستراتيجيةاإل للخطة دعما   للشركة التشغيلية الخطط وتقييم مراجعة
 :ذلك في بما النهائية، موافقةال

o جديدة مشتركة ومشاريع، فروعشركات تابعة، و إنشاء ذلك في بما التوسع، استراتيجية. 
o االستحواذ استراتيجية. 
o المحتملة االستحواذ لعمليات فرص. 

 مع التعاقدية بالترتيبات المتعلقة النفقات ذلك في بما الميزانية، في المدرجة غير الرئيسية النفقات وتقييم مراجعة 
 .والمستشارين االستشاريين

 والمنافسة الصناعة واتجاهات االقتصاد في التغيرات مثل الخارجية، والعوامل للتطورات االستجابات وتقييم مراجعة 
 .للشركة ستراتيجيةاإل الخطة على تؤثر قد والتي والتكنولوجيا،

 
 :أدناه املفصل النحو على( 5) خمسة الستراتيجية لجنة عقدت ،2021 عام في. الحاجة دعت كلما اإلستراتيجية لجنة تجتمع

 االسم
االجتماع 

 (1رقم )
االجتماع رقم 

(2) 
االجتماع رقم 

(3) 
االجتماع رقم 

(4) 
االجتماع رقم 

(5) 
7/1/2021 6/4/2021 5/5/2021 10/6/2021 24/8/2021 

 رقم مالحظة (للجنةا رئيس) العامري محمد سالم حمد /السيد
1  

 القمزي  بندوق محمد أحمد /السيد

1مالحظة رقم  المزروعي أحمد سعيد ياسر /السيد   

1مالحظة رقم  عمر صالح عمر عامر أحمد /السيد  

1مالحظة رقم  الغفار عبدالخالق الخوري  عبد /السيد  1رقم مالحظة  1مالحظة رقم  1مالحظة رقم 

1مالحظة رقم   المرر درويش داغر /السيد  1مالحظة رقم  1مالحظة رقم  1مالحظة رقم 

1مالحظة رقم   الكربي عمر أحمد ماجد /السيد  1مالحظة رقم  1مالحظة رقم  1مالحظة رقم 

 تشير إلى حضور االجتماع  تشير إلى الغياب عن االجتماع 
 .2021 مارس 31 فيإلستراتيجية ا للجنة كرئيسحمد سالم محمد العامري  /بالسيد القمزي بندوق أحمد محمد /السيد استبدال تم*

 
 الكربي عمر أحمد ماجد /والسيد رالمر درويش داغر /والسيد الخوري الخالق عبد الغفار عبد /السيد استبدال تم: 1 رقم حظةمال

 لجنةال في كأعضاء عمر صالح عمر عامر أحمد /والسيد المزروعي محمد سالم ياسر /والسيد العامري محمد سالم حمد /بالسيد
 .2021 مارس 31 في المنعقد اإلدارة مجلس اجتماع في االستراتيجية
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 نظام الرقابة الداخلية - 6
 البحرية الوطنية نظام الرقابة الداخلية في شركة الجرافات 6-1

 أصدرت ذلك، على عالوة. الفعالية وضمان العمل آلية ومراجعة للشركة الداخلية الرقابة نظام عن بمسؤوليته اإلدارة مجلس يقر
 ،2021 عام خالل حدثت التي الرئيسية بالمشكالت يتعلق فيما. 2021 عام في اإلدارة مجلس إلى تقرير 8 التدقيق الداخلي إدارة
 .2021 عام خالل كبيرة مشاكل أي الشركة تواجه لم
 

، عالوة على حكيمُوضع نظام الرقابة الداخلية بالشركة لضمان قدرة المجلس واإلدارة على تحقيق أهدافهما التجارية بأسلوب 
لح مساهمي الشركة وباقي أصحاب الشأن، مع العمل في الوقت ذاته على الحد من المخاطر األساسية كاالحتيال احماية مص

ائم المالية المضللة، والتحمل غير المستنير للمخاطر، أو مخالفة االلتزامات القانونية أو والنشاط التجاري غير المصرح به، والقو
 التعاقدية، مع ضمان تحقيق أعلى مستوى من الجودة في بيئة آمنة ومستدامة. 

 
دقيق، يتناول  وطبق ا لدليل حوكمة الشركة المعتمد، يُعد مجلس اإلدارة مسؤوال  عن ضمان تطبيق الشركة لنظام رقابة داخلية

 صيل الوارد أدناه : االوظائف األساسية التالية التي يديرها مدير كل منها وفق ا للتف
 

 مدير اإلدارة اإلدارة
 و المنصب

 الخبرة المؤهل  تاريخ التعيين

 التدقيق الداخلي
 واالمتثال 

كاشف نواز شيخ 
 التدقيق مدير)

الداخلي 
 (االمتثالو

1/2/2019 

 محاسب معتمد  -
  مدقق داخلي معتمد -

التكلفة وإدارة محاسب  -
 الحسابات.

من الخبرة  عاما   16أكثر من 
المهنية في مجال التدقيق 

والتدقيق القانوني،  الداخلي،
وإدارة المخاطر، وحوكمة 

ومراجعة العمليات الشركات، 
 التجارية.

الجودة والصحة 
 والسالمة والبيئة

 من أيضا   تتكون)
 ر(المخاط إدارة

ياسين  محمد
مدير محمد )

الجودة والصحة 
والسالمة 
 (والبيئة

25/8/2016 

 مهندس مدنى -
 دبلوم في إدارة االنشاءات -
 ماجستر في إدارة االعمال -

 9001:2015ايزو  -
 مدقق رئيسي معتمد

 الدولية نيبوششهادة  -

من الخبرة  عاما   27أكثر من 
في الجودة، والصحة والسالمة 

 والبيئة، واإلنشاءات.

 
وتعد اإلدارة مسؤولة عن ضمان تنفيذ وسائل الرقابة الداخلية الكافية )سواء المالية أو التشغيلية( بهدف حماية وإدارة أصول 

 الشركة بأسلوب يتسم بالكفاءة والفعالية.
 

 التقييم المستقل لنظام الرقابة الداخلية 6-2
ومن  الكبرى التي تواجهها الشركة، وليس القضاء على هذه المخاطر.تم تصميم الرقابة الداخلية بهدف التخفيف من المخاطر 

ويتحقق  ، لعدم حدوث أي خطأ أو سهو أو تحريف أو خسارة جوهرية.ا  معقوال ، لكنه ليس مطلق ا  المعلوم أن هذا النظام يوفر ضمان
ذلك داخل الشركة من خالل مزيج من تحديد المخاطر، وعمليات التقييم والمراقبة، واالجتماعات المناسبة التخاذ القرار 
واإلشراف، وضمان ومراقبة بعض الوظائف مثل التدقيق الخارجي، والتدقيق الداخلي، والسلوك وااللتزام والجودة، والصحة 
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هذه العمليات المستمرة، التي تتفق مع الممارسات الرائدة وقواعد حوكمة الشركة، طوال العام قيد والسالمة والبيئة. وقد تم تنفيذ 
 المراجعة، وحتى تاريخ اعتماد التقرير السنوي والقوائم المالية. 

 
 نظام الرقابة الداخلية الخاص بالشركة: ل، خضعت الشركة للتقييمات المستقلة التالية 2021خالل عام 

 وهي شركة يونغ آند إرنستخارجي السنوي والمراجعات المؤقتة للقوائم المالية المجمعة للشركة عن طريق التدقيق ال ،
إعداد التقارير المالية، رغم أنه ال يقتضي  فييشمل عمل التدقيق الخارجي تقييم وسائل الرقابة الداخلية خدمات مهنية 

 إبداء الرأي بشأن فعالية الرقابة الداخلية للشركة.

 لخطة تدقيق داخلي تعتمدها لجنة  التدقيق الداخلي، وفقا   وظيفةشركة من خالل للعمليات والوظائف التجارية لا مراجعة
، وتم تحديد الشركةكال من العمليات األساسية وعمليات الدعم في  2021التدقيق. شمل نطاق التدقيق الداخلي لعام 

 لمنهج تحليل المخاطر. أولوياته طبقا  

 

أن اإلدارة تتحمل مسؤولية توفير نظام سليم للرقابة الداخلية، وأن العمل  على افتراضتصميم إجراءات التدقيق الداخلي وقد تم 
القوة والضعف التي ربما تكون موجودة، لكن يظل هناك احتمال  اوجهالذي يؤديه التدقيق الداخلي قد ال يؤدي إلى تحديد كل 

على المجاالت التي تشير اإلدارة إلى أنها تمثل أكبر  ايضا   وتركز إجراءات التدقيق الداخليمعقول باكتشاف أي مخالفة جوهرية. 
 ، وتخضع خطة التدقيق الداخلي العتماد لجنة التدقيق.كبيرةالمخاطر وأنها تحظى بأهمية 

 
رها بشأن أي توصيات رقابة إلى وترفع إدارة التدقيق الداخلي تقاري التدقيق الداخلي لجنة التدقيق تبعية مباشرة. وظيفةوتتبع 

ويتم  السنوية. تهافي خط تأخذ بعين االعتبار وتشتمل مجاالت معينة للتدقيق اإلدارة العليا ولجنة التدقيق. وظيفة التدقيق الداخلي
  إبالغ لجنة التدقيق بالوقائع الجوهرية والمخالفات الكبرى لألنظمة ووسائل الرقابة.

 
وتضمن العمليات  الخارجي تناقش خطاب إدارتها مع لجنة التدقيق إلبراز أوجه القصور في الرقابة، إن ُوجدت.أما وظيفة التدقيق 

طرحها يالمناسبة، التي تشمل المراجعة التي تقوم بها وظيفة التدقيق، اتخاذ إجراء تصحيحي في الوقت المناسب لألمور التي 
لثغرات وتطوير وسائل الرقابة الداخلية لتفادي وقوع أمثلة مشابهة في المستقبل، . وتقدم اإلدارة خطة عمل لسد الخارجيالتدقيق ا

 .المحددكما يتابع التدقيق الداخلي بانتظام تنفيذ خطة العمل ويرفع تقاريره إلى لجنة التدقيق في حال عدم التنفيذ في الموعد 
 

وتُعد اإلدارة مسؤولة عن تنفيذ وسائل الرقابة الداخلية،  مقررة.وتعتمد وسائل الرقابة المالية الداخلية على سياسات وإجراءات 
وتخضع  وضمان كون الموظفين مؤهلين بصورة مناسبة، ووجود فصل مناسب بين الواجبات وإجراء مراجعة مستقلة مناسبة.

 لتدقيق الداخلي وااللتزام.هذه المجاالت لمراقبة مجلس اإلدارة عبر لجنة التدقيق، ويتم تقييمها بشكل مستقل عن طريق وظائف ا
ويتم تطبيق بعض العمليات لمراقبة فعالية الرقابة الداخلية، وتحديد المخالفات الجوهرية واإلبالغ عنها، والتأكد من اتخاذ اإلجراء 

والتنظيمية تنسيق ومراجعة التقارير المالية الشركة بالوتقوم إدارة الشؤون المالية في  التصحيحي المناسب في الموعد المناسب.
 الشهرية والتعليق عليها، وتيسير عملية إعداد التقارير المالية المؤقتة والسنوية، بما في ذلك عملية التدقيق المستقلة. 

 
 مع اإلدارة ولجنة التدقيق التخاذ إجراءات تصحيحية.  تم مناقشتهاخالل العام  في الرقابة الداخلية التي لوحظت أوجه الضعف جميع
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 إدارة المخاطر 6-3
 الوسائل توفير خالل من واستمراريتها األعمال استدامة تعزيز إلى المخاطر إدارة ممارسة تهدف العالمية، المخاطر تتزايد بينما

 من المؤسسة مستوى على في المجموعة المخاطر ندير. عليها والسيطرة استباقي بشكل والفرص المخاطر إلدارة واآلليات
 المستويات جميع على تطبيقها يتم والتي حدتها من والتخفيف وتقييمها المخاطر تحديد في الممارسات أفضل تطبيق خالل

 .التنظيمية

 وحماية االستدامة على والحفاظ مجموعة،لل المرجوة العمل أهداف لتحقيق أساسية ركيزة المؤسسة مخاطر إدارة ممارسة تعد
 ومستوى االستراتيجي المستوى على المخاطر إدارة ممارسة تطبيق يتم لذلك،. وفعالية بكفاءة المصلحة أصحاب جميع مصالح
 ومتسق موحد عمل إطار وضع عن المسؤولة المركزية المؤسسة مخاطر إدارة وظيفة خالل من المشروع ومستويات الشركة
( والتواصل والتخفيف األولويات وتحديد والتقييم التحديد) المخاطر إدارة عمليات وتسهيل المخاطر إدارة ثقافة لترسيخ ومنظم
 .األعمال استمرارية وضمان

 

 خالقياتواالاالمتثال  6-4
في التحقيق والتعامل  واألخالقيات متثالاال مكتب. ويتمثل دور التدقيق الداخلي واالمتثالجزء من إدارة  االمتثال واالخالقيات

مع أي أفعال خاطئة محتملة يشير إليها النظام التحذيري، والتحقق من التزام الشركة ومسؤوليها وموظفيها بالمتطلبات القانونية 
ت والسلع وسوق أبوظبي لألوراق المالية(، والسياسا األوراق الماليةوالتنظيمية السارية )بما في ذلك القرارات الصادرة عن هيئة 

)بما في ذلك الجهات المقرضة للشركة والجهات المناظرة  واإلجراءات الداخلية للشركة، وااللتزامات حيال األطراف الخارجية
 لها(.

 
والتحقيق. وقد صيغت هذه  ،المخالفات عن واالبالغسياسات وإجراءات للرقابة على االحتيال،  2014ووضعت الشركة عام 

وتم  يالحظونها في الشركة. ةاإلبالغ بنية حسنة عن أي ممارسات غير أخالقية أو غير الئق السياسات لتتيح للموظفين فرصة
كما تتحمل إدارة الشركة مسؤولية محددة  .مدير التدقيق الداخلي واالمتثالتفويض مسؤولية اإلشراف على السياسة وتنفيذها إلى 

لنشر الوعي بالرقابة على االحتيال والنظام  تواصل جلساتعقد ب ةالشرك تقوم لتحقيق ذلك، وسعيا   ترتبط بتيسير تنفيذ السياسة.
وقام المختصون بالتحقيق الوافي في الوقائع المبلغ عنها أثناء العام من خالل النظام التحذيري،  التحذيري بين موظفي الشركة.

 الموارد البشرية في الشركة توعية ضمن برنامجها التعريفي للموظفيين الجدد. ضمتباإلضافة إلى ذلك،  وحلها بشكل مناسب.
 

 الجودة والصحة والسالمة والبيئة 6-5
 جديدة مستويات إلى االرتقاءب الشركة واصلت ،كورونا جائحة واستمرار العالمي االنكماش عن الناجمة التحديات من الرغم على
 .والبيئة والسالمة والصحة الجودة أداء في
 
 نعمل من كل حياة مع أولوياتها، رأس على تزال وال والبيئة والسالمة والصحة الجودةب الشركة التزمت السابقة، السنوات في كما
 .لعمالئنا مضافة قيمة ذات خدمات مع الجودة عالية مشاريع تقديم واصلنا ذلك، ومع. بأنشطتنا تأثروا الذين واآلخرين معه

 
 المرتبطة والمخاطر اآلثار بإدارة الشركة تلتزم والبيئة، والسالمة والصحة الجودة ألداء المستمر التحسين على الحفاظ أجل من

 :ستباقيةالا ثقافةال لتعزيز التالية األنشطة والبيئة والسالمة والصحة الجودة بدأت بااللتزام، للوفاء. ومنتجاتها بأنشطتها
 

 لنظام الباطن من المقاول امتثال زيعزت "HSEMS" والتدقيق المراقبة فرض خالل من العمل، موقع في لشركةل التابع. 
 الفريق لقيادة المباشر المدير وكفاءة بمهارات الوعي لزيادة والقيادة اإلشراف حملة تقديم. 
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 في ساهموا الذين( والبيئة والسالمة والصحة الجودة موظفي غير) المعتمدين الداخليين المدققين عدد في ملحوظة زيادة 
 .للتدقيق الداخلي والبيئة والسالمة والصحة الجودة برنامج

 اإلرشادي الموقع في العليا اإلدارة مشاركة تعزيز. 
 

 مهاراتهم زيادة خالل من الموظفين وتشجيع والبيئة، والسالمة والصحة الجودة تجاه االستباقي النهج لتحسين اإلدارة توجيهات فهم
 الجودة تمكنت جيد، بشكل والمصممة المناسبة التدريب برامج بفضل. التدريب توفير خالل من بالسالمة ووعيهم وكفاءتهم
 2،000و المؤسسة داخل والبيئة والسالمة الصحة على تدريب ساعة 40،000 من أكثر ترتيب من والبيئة والسالمة والصحة

 .الجودة أدوات صندوق حديث
 

 :لها مخطط هو كما التالية المعالم تحقيق تم ، 2021 عام خالل
 9001و 45001االيزرو  لشهادة المراقبة تدقيق الشركة تاجتاز 
 مؤهلة كونها إلى باإلضافة للتطبيق القابلة البحرية الوحدات متن على مطبق إدارة نظام على الحفاظ في الشركة نجحت 

 .العاملين تزويد/  للتوظيف "MLC" كوكالة
  ساعة عمل بدون إصابات مضيعة للوقت.مليون  25سجل مشروع حيل وغشة 

  

128



  
 

 
 
 
 
 

   
 

35 من   30    

2021تقرير حوكمة الشركة   
 

 مساهمة الشركة - 7
 للشركة االجتماعية المسؤولية مبادرات 7-1

تأثيرا  محتمال  على البيئة البحرية، وفرضت هذه الحقيقة  يمكن أن يكون ألنشطتهابعدم وجود إدارة حذرة، شركة أنه الأدركت 
 اصحابعلى الشركة وضع أول خطة للمسؤولية االجتماعية لمعالجة التحديات البيئية واالجتماعية وبالتالي تحقيق توقعات 

مة، الربح" وتؤكد على "البيئة، الناس، القي من كل فيشركة المع رسالة  ة. تتماشى خطة المسؤولية االجتماعية للشركالمصالح
هدفها االستراتيجي المتمثل في تنفيذ األنشطة الموجهة نحو برنامج "لمصلحة المجتمع". إن خطة المسؤولية االجتماعية التي 

كما أن سياسة الصحة  .المساهمينشركة تم تهيئتها بانتظام لتناسب التغيرات التي تطرأ بيئة العمل الخاصة بها وتوقعات التنتهجها 
بحماية الجميع ومنع التلوث والحد الشركة لسالمة والبيئة تهدف إلى "عدم إلحاق األذى بالناس والبيئة والمجتمع" لضمان إلتزام وا

 من أي آثار كبيرة سالبة على البيئة فضال  عن اإللتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها.
 

التي ترتبط بسياساتها واستراتيجياتها في المسؤولية  ةاالجتماعية للشركلمسؤولية التابعة لوتختار مبادرات  الشركةتحدد 
 االجتماعية وتضيف قيمة إلى أربعة أجزاء، على النحو التالي:

  المبادرات التي تعزز مشاركتها في حياة المجتمع. علىشركة الالتبرعات: تشجع 

  ظروف عمل جيدة وآمنة تعزز ميزان الحياة المبادرات التي توفر على شركة في الداخل: تشجع الشركة العمالء
 العملية وترفع من مستوى مشاركة الموظفين.

  شركة مع شركاء األعمال والسلطات في تقديم رؤية أبوظبي للتخطيط العمراني الشركاء األعمال والسلطات: تساهم
أعضاء اتحاد الجرافات المركزية وتشارك  عمالئهاوتشجع استراتيجية الشراكة الطويلة األمد مع  2030واالقتصادي 

 واالتحاد الدولي للمقاولين البحريين الدروس والعلوم التي تعلّمتها.

 المبادرات التي تؤدي إلى الحد من اآلثار البيئية السالبة وتحقيق  على شركةال: تشجع يةالصحة والسالمة والبيئة البحر
 .يأداء بيئي عال

 

 تطوير المجتمع المحليلالمساهمة  7-2
 وتحديد للشركة، االجتماعية المسؤولية أداء لتقييم مجتمعية، استطالعات إلجراء مستقل ثالث طرف أخصائي بتعيين الشركة تقوم

 .للشركة االجتماعية المسؤولية ومبادرات واستراتيجيات لسياسات إدارتها لتحسين الالزمة اإلجراءات
 

 ما يلي :  2021 عامفي  الشركةالتي قامت بها  والجهات الراعية تشمل األنشطة
 حمالت التبرع بالدم 

 السرطان مرض عن توعية حملة 

 جامعة من بيئيين طالب 10 من أكثر تدريب تم والتدريب، العليا الدراسات لطالب الداخلي التدريب برنامج خالل من 
 .السعودية العربية المملكة في ا  سعودي ا  مرشح 129و زايد

 رمضان شهر خالل اإلماراتي األحمر الهالل مع الوثيق بالتعاون المحتاجة لألسر الغذائية المواد توزيع. 

 العيد خالل اإلماراتي األحمر الهالل مع الوثيق بالتعاون المجتمع وأفراد المحتاجة األسر على" العيدية" توزيع. 
 

 حماية البيئةلالمساهمة  7-3

 السالحفالكثير من  إنقاذ إلى البحرية السالحف وإنقاذ رصد برنامج أدى. 
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 المملكة في الشواطئ لتنظيف وحملتين ة"وغش ليح"و "بوطينة" شواطئ تنظيف حمالت - الشواطئ تنظيف حملة 
 .السعودية أرامكو شركة مع بالتنسيق السعودية العربية

 وجزيرة "ياس بني صير" وجزيرة "غراب رأس" جزيرة في بالتنسيق البيئية للتوعية إرشادية لوحات تركيب تم 
 ."السعديات"

 السعودية أرامكو شركة مع بالتعاون السعودية العربية المملكة وفي ة"وغش ليح" في األشجار زراعة. 

 تخفيض لتحقيق المياه توفير/  الطاقة استهالك لتقليل مبادرات تطبيق - للبيئة صديقة اإلنشاءات البترولية الوطنية شركة 
 .2025 عام بحلول٪ 30 بنسبة إجمالي

 جهود بذل تم المتزايدة، المناخ تغير قضية تشكلها التي بالتهديدات يتعلق فيما الموظفين وعي لتعزيز: األرض ساعة 
 .ساعة لمدة الضرورية غير اإللكترونية واألجهزة األضواء إلطفاء متضافرة
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 معلومات عامة - 8
 السعر الشهري لسهم الشركة مقارنة بالمؤشر العام ومؤشر القطاع 8-1

بيان سعر سهم الشركة في السوق )سعر اإلغالق وأعلى سعر وأدنى سعر(، والمؤشر العام للسوق ومؤشر القطاع، في نهاية كل 
 :  2021شهر أثناء عام 

 
مؤشر قطاع  سعر اإلغالق أقل سعر أعلى سعر الشهر

 الخدمات
 المؤشر العام

 5،593.48 2،765.70 5.900 5.500 5.910 يناير
 5،663.62 2،953.49 6.990 5.810 7.000 فبراير
 5،912.56 2،993.65 7.100 6.200 7.500 مارس
 6،046.80 3،133.68 7.080 6.850 7.390 أبريل
 6،558.71 3،673.83 8.650 6.850 9.000 مايو
 6،835.43 3،786.32 8.710 8.190 9.200 يونيو
 7،318.18 3،974.78 10.540 8.700 11.440 يوليو

 7،684.61 4،056.15 11.000 10.300 11.400 أغسطس
 7،698.81 4،095.73 14.000 10.720 15.000 سبتمبر
 7،865.11 4،133.58 13.580 13.000 14.240 أكتوبر
 8،546.52 4،037.00 13.020 12.520 13.660 نوفمبر
 8،488.36 4،201.93 13.040 12.700 14.200 ديسمبر

 بالمقارنة مع المؤشر العام ومؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركةمخطط أداء سهم الشركة  8-2

يناير فبراير مارس ابريل مايو يونيو يوليو اغسطس سبتمبر اكتوبر نوفمبر ديسمبر
المؤشر العام 5,593 5,664 5,913 6,047 6,559 6,835 7,318 7,685 7,699 7,865 8,547 8,488
قطاع الخدمات 2,766 2,953 2,994 3,134 3,674 3,786 3,975 4,056 4,096 4,134 4,037 4,202
سعر سهم 5.9 6.99 7.1 7.08 8.65 8.71 10.54 11 14 13.58 13.02 13.04
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 2021 ديسمبر 31ة في ئتقسيم ملكية أسهم شركة الجرافات حسب الجنسية وحسب الف 8-3

 إجمالي األسهم الحكومة أسهم الشركات أسهم األفراد المساهمين فئة

 824،954،569 - 764،401،158 60،553،411  المواطنون اإلماراتيون
 33،778 - 29،593 4،185 مواطنو دول مجلس التعاون 

العرب )بخالف مواطني دول 
 3،599 - - 3،599  الخليج(

 8،054 - - 8،054 األجانب
 825،000،000 0 764،430،751 60،569،249 اإلجمالي

%0 92.66% 7.34% النسبة المئوية  %100 
 

 2021ديسمبر  31، وذلك كما في % أو أكثر من رأس مال الشركة5 بيان مساهمي الشركة الذين يملكون 8-4

 النسبة المئوية عدد األسهم المساهم

 44.20% 364،649،990  فرديةشركه  -ستثمار التجاري لالسوجنو 

 20.91% 172،500،000  فردية شركه - التجاري لالستثمار تو اس ايه دبليو

 14.28% 117،850،009 ع م ش - العامة القابضة شركة
 

 2021ديسمبر  31وذلك كما في  لكية المساهمين للشركةبيان م 8-5

 نسبة األسهم المملوكة عدد األسهم المملوكة عدد المساهمين ملكية األسهم )سهم( #

%1.49 12،289،940 3،253 50.000أقل من  1  
%2.81 23،209،096 155 500.000و أقل من  50.000 2  
%3.05 25،193،739 22 5.000.000و أقل من  500.000 3  
%92.65 764،307،225 11 5.000.000أكثر من  4  

%100 825،000،000 3،441 المجموع  
 

 2021 بيان باألحداث الهامة التي واجهتها الشركة خالل العام 8-6

 علىفيه  حيث انه تم الموافقة ،2021 مارس 28 في الوطنية البحرية الجرافات لشركة الجمعية العمومية جتماعا انعقد 
 .القادمة سنوات الثالثيتشكل من سبع اعضاء لفترة  جديد مجلس إدارة تعيين

 لإلكمال المطلوبة التنظيمية الموافقات جميع تلقي إلى باإلضافة 2020 ديسمبر 14 في المساهمين تصويت بعد ذلك يأتي
 الشركتين بين الجمع ادى. الوطنية ءات البتروليةاإلنشا شركة مع شركة الجرافات البحرية الوطنية لتكامل القانوني

 الهندسةو البحرية والخدمات والغاز النفط خدمات مجال في الرائدة الشركات من واحدة إنشاء إلى( المشتركة المجموعة)
 األعمال. آسيا وجنوب إفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة أنحاء جميع في راسخة بصمة وجود مع ،والبناء والمشتريات
 . المشتركة للمجموعة اإليرادات في كبيرا   تنوعا   الصفقة وتوفر البعض، لبعضها مكملة التجارية

132



  
 

 
 
 
 
 

   
 

35 من   34    

2021تقرير حوكمة الشركة   
 

 العربية اإلمارات في النمو فرص القتناص مثالي وضع في المشتركة المجموعة تكون واحدة، منصة إنشاء خالل من
 .المستقبلية التوسع خطط لدعم األنشطة سلسلة عبر قوية قدرات مع الرئيسية، اإلقليمية واألسواق المتحدة

 الشمال تنمية ومشروع دمياط ميناء وتطوير تعميق مشروع علىالجرافات البحرية الوطنية  شركة حازت ،2021 عام في .
 يمةغالج منصة ،(وبناء ومشتريات دسةهن) المبكر لإلنتاج الدلخ مأ مشروع على الوطنية ءات البتروليةاإلنشا شركة ازتوح

 عقدي من أ وحزمة ،البحري بلبازم مشروع، 18" أنابيب خط إصالح مشروع تجاوز، نظام - (CRPO # 69) البحرية
 .للهندسة والمشتريات والبناء دلما

 و بيتروجت مصر مع تفاهم مذكرتي الوطنية ءات البتروليةاإلنشا شركة وقعت ،2021 عام في"CNCEC" الصين. 

 

 المستثمرينمسؤول عالقات  8-7
 مخصصة صفحة يوجد كما .في الشركة المستثمرين عالقات مسؤول بمنصبوالسيد/ أحمد يسري  شاالتيال خالد /السيد يشغل

النظام االساسي للشركة، وأسماء  تتضمن والتي( www.nmdc.com( للشركة االلكتروني الموقععلى المستثمرين  لعالقات
  .المستثمرين عالقات لمسؤومع تواصل لا ومعلومات، عنوان الشركةو السادة المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة،

 المستثمرين عالقات مسؤول مع التواصل بيانات

 ir@nmdc.aeالبريد اإللكتروني: 

 0252 513 02 / 0242 513 – 02: المكتبرقم 

 6218611-050 / 4111846-050هاتف المحمول: الرقم 

 

 2021التوطين في عام  8-8
 يوضح .2021 ديسمبر 31 في كما وذلك% 10 الشركة لدى( اليدويين غير العمال) الموظفين طبقة في التوطين نسبة بلغت

 .2020 و 2019 كل من في التوطين نسبة أدناه الجدول

 العام نسبة الوطين
10%  2019 
11%  2020 

 

 2021 عام في مبتكرة ومبادرات مشاريع 8-9
 ريبح تالوجك

 بتصميمشركة ال قامت. للخطر المعرضة البحر ألبقار تغذية وأرض كمأوى عالمية بأهمية ةالحيوي ةمرو محمية تتمتع
 .بتطويره وتقوم البحرية المحميةة مرو لمنطقة البيئية لبياناتل كتالوج

 

 2021تفاصيل المخالفات أثناء عام  8-10
 .2021مخالفات خالل العام  يوجد أي ال
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 (تتمة) األحداث الرئیسیة 

ملیون درھم للسنة المنتھیة  ۷٫۸۸۹ البالغة قیمتھازیادة فوریة في التنوع الجغرافي إلیرادات المجموعة الموحدة  عملیة الدمجنتج عن   •
 لبیاني الدائري أدناه:كما ھو موضح في الرسم ا ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱بالسنة المنتھیة في  ، مقارنةً ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱في 

 

 
 

 

وأوائل  ۲۰۲۱كدلیل على نموھا المستمر، حصلت المجموعة مؤخراً على المشاریع الكبرى الجدیدة التالیة في النصف األخیر من عام  •
 :۲۰۲۲عام 

 
  ملیار  ۱٫۸۹ قیمتھ تبلغعقد ب، حصلت المجموعة على مشروع تطویر غاز دلما من أدنوك ۲۰۲۱في مؤتمر أدیبك السنوي لعام

 .الصینیة ن سي أي سيإسي درھم. باإلضافة إلى ذلك، وقعت المجموعة مذكرتي تفاھم مع شركة بتروجیت المصریة وشركة 
 
 البحریة  لتنفیذ أعمال التطویرملیار درھم من مجموعة موانئ أبوظبي  ۱٫۳قیمتھ تبلغ فوزھا بعقد بالمجموعة العام  اختتمت

 ملیار درھم. ۸٫۲ تبلغ قیمتھعقد بمع شركة أرامكو في المملكة العربیة السعودیة  البحري حقل الزلفعقد ب فازتوللجانب الشمالي 
 

  ۳٫٥ تبلغ قیمتھعقد ب، حصلت المجموعة على عقد حقل أم الشیف من شركة أدنوك في اإلمارات العربیة المتحدة ۲۰۲۲في ینایر 
لشركة أدنوك، ویصادف عام  ذات التاریخ األعرقالبحریة  أحد الموجوداتملیار درھم. ومن الجدیر بالذكر أن أم الشیف ھي 

 ).۱۹٦۲الذكرى الستین ألول تصدیر نفطي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة من نفط أم الشیف الخام (یولیو  ۲۰۲۲
 

 بعقد ناء سفاجا بمصر كما حصلت المجموعة على مشروع أعمال التجریف عند مدخل القناة المالحیة وخندق جدار الرصیف بمی
 ملیون درھم. ۷۹ تبلغ قیمتھ

  

UAE
1,647 

KSA
2,472 

Kuwait
267 

India
38 

إیرادات العقود 
)الجغرافیة(2020لعام 

KSA
2,569 

India
259 

Egypt
545 

(Revenue 2021- AED million) ملیون درھم) – ۲۰۲۱(إیرادات عام 

 الكویت 
۲٦۹ 

 اإلمارات 
٤٫۲٤۷ 

 مصر 
٥٤٥ 

 الكویت
۲٦۷ 

 الھند
۲٥۹ 

 الھند
 السعودیة ۳۸

۲٫٤۷۲ 

 السعودیة
۲٫٥٦۹ 

 اإلمارات 
۱٫٦٤۷ 

 
 

 

 
 

 ومناقشة وتحلیل اإلدارة تقریر أعضاء مجلس اإلدارة
 

تقدیم التقریر السنوي لعام  " أو "المجموعة")شركة الجرافات البحریة الوطنیة شركة الجرافات البحریة الوطنیة ("یسر مجلس إدارة 
 .۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ إلى جانب البیانات المالیة المدققة كما في وللسنة المنتھیة في* ۲۰۲۱

 

 األحداث الرئیسیة 

. أدت عملیة الدمج مع الشركة الوطنیة لإلنشاءات البترولیة شركة الجرافات البحریة الوطنیة نقطة تحول في تاریخ ۲۰۲۱كان عام  •
إن إم دي سي، وأدت إلى نمو ھائل في اإلیرادات واألرباح،  إلى تحول في حجم ومدى واتساع عملیات ۲۰۲۱فبرایر  ۱۱ش.م.ع في 

 كبیر في مركزھا المالي.وتعزیز 
 

تبع عملیة الدمج تغییر في ملكیة شركة أبوظبي التنمویة القابضة ("الشركة القابضة") لشركات في مجموعة ألفا ظبي القابضة ش.م.ع  •
ملیار ("ألفا")، وھي شركة تابعة لمجموعة الشركة العالمیة القابضة، كما اختتمت المجموعة العام بصافي ربح موحد یتجاوز عتبة ال

 عاماً. ٤۲درھم ألول مرة في تاریخھا الممتد على 

 

تحدیات اقتصادیة غیر مسبوقة ناجمة عن جائحة  شركة الجرافات البحریة الوطنیة في الوقت ذاتھ، وإلى جانب بقیة العالم، واجھت •
صحة وسالمة الموظفین كأولویتھا  ، لكنھا أظھرت مرونة واستمرت في تحقیق تحسن في األداء المالي العام، مع الحفاظ على۱۹كوفید 

 القصوى.

 

 

 

 

 

 

 

 

شركة ھي القیم المالیة الموحدة ( ۲۰۲۱ بینما لقیم المالیة لعام الشركة الوطنیة لإلنشاءات البترولیة ش.م.عالواردة في ھذا التقریر  ۲۰۲۰القیم المالیة لعام  تخص* 
 ات البترولیة ش.م.ع)الشركة الوطنیة لإلنشاء الجرافات البحریة الوطنیة ش.م.ع و
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 تكنولوجیا المعلومات

 
. لقد قمنا ظ على حوكمة الشركةبأتمتة العدید من العملیات التجاریة من أجل زیادة كفاءة المستخدمین مع الحفا المجموعةخالل العام، قامت 

 بتطویر/تطبیق:
 
 لعمالئنا المشاریعقدرتنا على تسلیم  یعززوھو نظام ھندسي حدیث  الھندسي إلدارة موارد المؤسساتآیفیفا نظام  •
 
وتقادم المبالغ عة، للمجمو الذمم المدینة، وتقادم الموزونةمثل بطاقات األداء  اتخاذ القرارالداعمة لعملیة لوحات المعلومات التنفیذیة  •

 .اللزومتقییم األداء مقابل األھداف واتخاذ إجراءات ھادفة عند  وذلك بھدفواألداء المالي  غیر المفوترة للمجموعة
 

، یمكن للموردین إرسال فواتیرھم مع مرفقات من اآلن فصاعداً الموردین عبر اإلنترنت).  فواتیر" (نظام إدخال أوراكل آیسبالیر" •
 عبر اإلنترنت. لمحرز للمدفوعاتتقدم االویمكنھم مراجعة الخاصة بشركة إن إم دي سي موردین بوابة ال عبر

 
 نظام الفوترة الذاتیة في نظام أوراكل مما أدى إلى إلغاء عملیة الموافقة وبالتالي تقلیل الوقت المستغرق. •
 
 .وأوروباانتھاء الصالحیة في اإلمارات اریخ تو الرقم التسلسليتخطیط المخزون وإعداد التقاریر بناًء على تفاصیل  مھام •

 
أداء المتعلقة بمعلومات الوتوفیر العدید من لوحات  المشاریعللحصول على تحكم كامل في میزانیات  أوراكلمع  إنیتتطبیق  دمج •

 بناًء على البیانات الفعلیة.  المشاریع
 
تعاون بین  یعتبر ھذا بمثابةین ومشاركة الموقع حتى التسریح النھائي. البائع تعیینعملیات البائعین الرقمیة. یدیر النظام  تعیینخطة  •

والمتابعة المناسبة  للموردین المعینین) لضمان االستخدام الفعال واإلنشاء، التصریح، التشغیلمن الباطن،  التعاقدجمیع األقسام المعنیة (
 لجمیع المتطلبات.

 
 .من بوابة واحدة المشاریعشاء من إدارة ومراقبة بوابة إدارة اإلنشاء. یمّكن النظام مدیر اإلن •

 
فاتورة الكمیات. یُنشئ النظام فاتورة الكمیات من مكاتب تحویل األموال التي یتم نظام ) لدینا، أطلقنا البريزیادة كفاءة قسم الھندسة (بھدف 

ً إنشاؤھا ھندسی نظام و فاتورة الكمیاتیتم استخدام نظام وف صة. سأو من مكاتب تحویل األموال المستلمة من تغذیة العمالء في المناق ا
 التسعیر عند تطبیق إستراتیجیة التعاقد من الباطن على المشاریع الداخلیة. عملیة أثناءالتمھیدي  األسعار

 
ً بتعزیز االتصاالت وأمن المعلومات بطرق أكثر تمشركة الجرافات البحریة الوطنیة  كما قام فریق تكنولوجیا المعلومات في  :رسا

 
المعلومات في شركة الجرافات البحریة الوطنیة تطبیق الخدمات عبر اإلنترنت؛ بتوفیر منصة  تكنولوجیااالتصاالت: واصل قسم  •

استیفاء متطلبات التواصل على للتعاون واالجتماعات عبر اإلنترنت والمكالمات الفردیة عبر اإلنترنت. لقد ساعدت ھذه المنصة 
 .۱۹لى التواجد الفعلي أثناء أزمة كوفید والتعاون دون الحاجة إ

 
  

 
 

 

 
 النتائج المالیة

مقارنةً بإیرادات بلغت قیمتھا  ۲۰۲۱ملیون درھم لعام  ۱٫۰۰۳ملیون درھم وصافي أرباح بقیمة  ۷٫۸۸۹حققت المجموعة إیرادات بقیمة 
 .۲۰۲۰ملیون درھم في عام  ۱۰۷ملیون درھم وصافي أرباح بقیمة  ٤٫٤۲٤

 

على العملیات واألداء المستقبلي للمجموعة،  ۱۹لتأثیر الكبیر والشامل المتوقع لوباء كوفید ستمرار ام من تحسن األداء، ونظراً العلى الرغ
، من أجل تمكین المجموعة من الحفاظ على احتیاطیاتھا النقدیة بھدف ۲۰۲۱اقترح أعضاء مجلس اإلدارة عدم دفع أیة توزیعات أرباح لعام 

 نمو الطموحة ومواجھة التحدیات التي قد تنتظرھا.تمویل خطط ال

 

 المركز المالي
یرجع النمو . ۲۰۲۰٪ عن عام ۷۸، بزیادة بلغت نسبتھا ۲۰۲۱ملیون درھم في نھایة عام  ٥٫٥۱۸بلغت حقوق الملكیة للمجموعة ما قیمتھ 

 .۲۰۲۱ع وصافي الربح المدرج في عام .م.الكبیر بشكل أساسي إلى عملیة الدمج مع الشركة الوطنیة لإلنشاءات البترولیة ش
 

٪ وكان ٤٤عند  ۲۰۲۰٪، وھو أقل مما كانت علیھ في عام ۲٤، حافظت المجموعة على نسبة الدین إلى حقوق الملكیة عند ۲۰۲۱في عام 
 .الشركة الوطنیة لإلنشاءات البترولیة ش.م.عذلك ناتجاً عن الزیادة في حقوق الملكیة بعد عملیة الدمج مع 

 
 ات الرأسمالیةالنفق

من أجل تقدیم خدمات لعمالئنا على أعلى مستوى، نواصل عملیات االستثمار في أحدث التقنیات والماكینات والمعدات التي من شأنھا دعم 
درھم في  ملیون ۱۷۸وعلیھ، فقد استثمرنا في موجودات ثابتة بقیمة . عملیات التنفیذ المستقبلیة للمشاریع الكبیرة والمعقدة وتحسین ھوامشنا

بمدفوعات الحوض الجاف واألتمتة  ۲۰۲۱تتعلق غالبیة النفقات الرأسمالیة في عام . ۲۰۲۰ملیون درھم في عام  ۱۱۲مقابل  ۲۰۲۱عام 
 .واإلصالحات الرئیسیة على السفن الحالیة واالستثمارات في المعدات األخرى التطویر /

 
 األسطول

 
 سفینة تتكون من: ۱۳۰ناً من تمتلك المجموعة حالیاً أسطوالً بحریاً مكو

 
 محطات تقویة عائمة ۳جرافة +  ۱۹  •
أكثر  كل منھا تستوعبطن و ۱٫٦۰۰طن و ٤٫۲۰۰) (بسعة رفع تبلغ DP۲ / DP۳( بارجتین رفع / مد أنابیب بموضع دینامیكي •

  فرد ۳۰۰من 
 )فرد ۲٤۰ تستوعبوطن  ۲٫٥۰۰رفع ثقیل ذاتیة الدفع (بسعة رفع  سفینة •
 مد أنابیب/  رفعبارجات  ۳ •
 بارجات عمل بمنصة ذاتیة الرفع ٦ •
 مركبة دعم أخرى (قاطرات، بارجات، مراكب متعددة االستخدامات، بارجات إقامة، إلخ) ۹٦ •
 مجموعة واسعة من المعدات األرضیة (حفارات، ورافعات، ومولدات، إلخ) •
 

ً في استراتیجیة إدارة أسطول المجموعة الدمج، یعد االستخدام المتبادل لألسطول بین وحدات األعمال الرئ عملیة بعد یسیة عنصراً ھاما
 محافظ مشاریعنا. عبرلضمان زیادة االستخدام وتنفیذ األعمال الفعالة من حیث التكلفة 
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 (تتمة) والبیئةالجودة والصحة والسالمة 

 
 التطبیق الصارم واإلجباري لنظام تصاریح العمل؛ •
 إطالق برنامج للحد من انبعاثات ثاني أكسید الكربون في جمیع أنحاء مواقع التشغیل؛ و •
 حملة للتبرع بالدم.إطالق  •
 

الموظفین  شركة الجرافات البحریة الوطنیةكجزء من التزام اإلدارة بتحسین النھج االستباقي تجاه الجودة والصحة والسالمة والبیئة، تشجع 
ً . تم تقدیم معظم التدریبات داخلیتقدیم دورات تدریبیة لھممن خالل زیادة مھاراتھم وكفاءتھم ووعیھم بالسالمة من خالل  تم توفیر  ولكن ا

 ۲۰۲۱ساعات التدریب لعام  تجاوزتالكفاءة من جھات خارجیة على النحو المطلوب.  حول ةواإللزامی ةالمتقدم الدورات التدریبیةبعض 
 ساعة. ۱٤٥٫۰۰۰

 
تطورات جائحة كوفید  في ظلحمایة صحة ورفاھیة موظفي المجموعة في  شركة الجرافات البحریة الوطنیةكجزء من جھود مجموعة 

نتائج التحلیل العالمیة والدراسات العلمیة التي  تأخذ في االعتبارریق إدارة األزمات التابع للمجموعة بوضع وتنفیذ إرشادات ، قام ف۱۹
 .وأعراضھ تأثیر المرضمستویات شدة انخفاض تتوقع زیادة عدد الحاالت و

 
لعام  وضعھاالمبادرات الرئیسیة التي تم  وفي ظلملیاتنا، ع الناتج عنمن تأثیرنا البیئي  الحد في شأنواصلنا الحفاظ على تركیزنا القوي 

ً  اً تغییر، رأینا ۲۰۲۱ على سجلنا لعام آخر  ۲۰۲۱عام  نا خاللعملیاتنا من خالل برنامج المراقبة البیئیة الخاص بنا. حافظ كافةفي  إیجابیا
ھا قد تحققت أثناء مشاركتنا بشكل كبیر في تنفیذ مشاریعنا دون وقوع حوادث تلوث. تعتبر ھذه اإلنجازات رائعة بالنظر إلى أن مليء بالنجاح

 جدیدة. حقولالكبرى وتطویر 
 

إن الجودة والصحة والسالمة والبیئة ھذه النتائج الممتازة. ب فیما یتعلقعكست االستثمارات طویلة األجل التي قمنا بھا في الجوانب البشریة 
م، فإننا نضع برامج استباقیة وأدوات للسالمة السلوكیة، والتي تبناھا موظفونا ومقاولینا األكثر قیمة للمجموعة؛ ومن ث كنزناھم  موظفونا

 على ثقافة الصحة والسالمة والبیئة النابضة بالحیاة في جمیع مجاالت عملنا. حافظنا، وبالتالي بشكل كاملومارسوھا 
 

. الشركة الوطنیة لإلنشاءات البترولیة ش.م.عو شركة الجرافات البحریة الوطنیة عملیة دمجستشھد السنوات القادمة المزید من التحدیات بعد 
والصحة والسالمة والبیئة في السنوات  القائم على الجودةنا االستثنائي ؤأدا أدىوقد  ،مستویات تعرضنا للمخاطر في االرتفاع تستمرسوف 

 بالرضا. شعورنااألخیرة إلى 
 

ً فسنا أیضلذلك من الضروري، بینما نحتفل بانتصاراتنا، أن نذكر أن أن نكون یقظین أھمیة خرى، باأل نا، وجمیع موظفینا ومقاولینا وأطرافا
 .۲۰۲۲عام في وأن نواصل بذل قصارى جھدنا لمواجھة التحدیات 

  

 
 

 

 
 (تتمة) تكنولوجیا المعلومات

 
قام قسم تقنیة المعلومات في شركة الجرافات البحریة الوطنیة بتحدیث مركز البیانات لضمان االستقرار في الشبكة األساسیة وبالتالي  •

 توفیر إمكانیة عالیة لخدمات تكنولوجیا المعلومات الھامة.
 
مستوى أمن مركز بشأن وھي أرقى شھادة في مجال أمن المعلومات، بھدف الحصول على اعتراف دولي  ۲۷۰۰۱شھادة آیزو إكمال   •

 لقد حصلنا على العدید من الشھادات / االعترافات بما في ذلك: .البیانات لدینا؛ نظراً للمخاوف الكبیرة حول أمن تكنولوجیا المعلومات
 

 بي (إدارة خدمات تكنولوجیا المعلومات) في التدقیق الرقا ۲۰۰۰۰آیزو  •
 شھادة تدقیق أمن تكنولوجیا المعلومات لھیئة الصحة أبوظبي •
 تدقیق االمتثال ألمن تكنولوجیا المعلومات لشركة أرامكو السعودیة •

 
 والبیئةالجودة والصحة والسالمة 

 
االرتقاء إلى  شركة الجرافات البحریة الوطنیة ، واصلت۱۹د تمرار جائحة كوفیعلى الرغم من التحدیات الناجمة عن اإلغالق العالمي واس

 الجودة والصحة والسالمة والبیئة. جوانبمستویات جدیدة في 
 

ساعة عمل باإلضافة إلى ملیون لكل  ۰٫۰٥مساراً قویاً آخر لألداء، حیث بلغ معدل حوادث ضیاع الوقت القابلة للتسجیل  ۲۰۲۱شھد عام 
 .۰٫۷۰یل بمعدل إجمالي حوادث قابلة للتسج

 
بإدارة المخاطر المرتبطة  شركة الجرافات البحریةأداء الجودة والصحة والسالمة والبیئة، تلتزم في من أجل الحفاظ على التحسن المستمر 

ارة الصحة والسالمة بأنشطتھا وخدماتھا. من أجل الوفاء بھذا االلتزام، بدأ قسم الصحة والسالمة والبیئة األنشطة التالیة من أجل تنفیذ نظام إد
 وتعزیز ثقافة السالمة االستباقیة: بشكل فعال والبیئة

 
في موقع العمل، من  الجرافات البحریة الوطنیة خاص بشركةال إدارة الصحة والسالمة والبیئةمن الباطن لنظام  ینتعزیز امتثال المقاول •

 خالل فرض المراقبة والتدقیق؛
 قیادة الفریق؛في الوعي بمھارات وكفاءة المدیر المباشر  حملة اإلشراف والقیادة لزیادة إطالق •
 ؛خطیرة مرتبطة بالحرارة حاالت ةلم یتم التعامل مع أیحیث تنفیذ حملة اإلجھاد الحراري  •
قدرتھم المحدودة على فھم اللغة اإلنجلیزیة، قمنا بترجمة عرض التوعیة بالصحة نظراً للوجود موظفین متعددي الثقافات و اً نظر •

 لقوى العاملة؛وعرضناه على االمة والبیئة إلى عدة لغات والس
الصحة والسالمة والبیئة للموظفین الرئیسیین في المشروع للتأكید على مسؤولیاتھم تجاه الصحة والسالمة  حولعقد عدة جلسات توعیة   •

 ؛والبیئة
 ؛تحسین مرافق رعایة الموظفین في الموقع والمخیمات •
 ؛السلوكي تجاه السالمة تصرفوالتعزیز رفاھیة الموظفین  •
 حمالت اإلرشاد في الموقع؛تعزیز مشاركة اإلدارة العلیا في  •
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 مالءمتھانظم الرقابة الداخلیة ومدى 

 
حمایة مصالح للضمان قدرة مجلس اإلدارة واإلدارة على تحقیق أھداف أعمالھم بطریقة حكیمة، و ركةللشتم إنشاء نظام الرقابة الداخلیة 

األعمال غیر المصرح أنشطة مثل االحتیال و ذاتھاآلخرین، مع تقلیل المخاطر الرئیسیة في الوقت  المصالحوأصحاب  الشركةمساھمي 
أعلى جودة تحقیق الواعیة، أو خرق االلتزامات القانونیة أو التعاقدیة، وكذلك ضمان بھا، أو البیانات المالیة المضللة، أو المخاطرة غیر 

 في بیئة آمنة ومستدامة.
 

أن مثل ھذا  من المتعارف علیھلقضاء علیھا. لتم مواجھتھا ولیس تللتخفیف من المخاطر الكبیرة التي  للشركةتم تصمیم الرقابة الداخلیة 
ً النظام یوفر ضمان ً لكن لیس مطلق، ومعقوالً  ا من خالل  الشركة، ضد الخطأ المادي أو الحذف أو التحریف أو الخسارة. یتم تحقیق ذلك داخل ا

الضمان والرقابة مثل  ووحداتمنتدیات الرقابة عقد مجموعة من عملیات تحدید المخاطر وتقییمھا ومراقبتھا واتخاذ القرارات المناسبة و
كانت ھذه العملیات الجاریة، والتي تتوافق  واالمتثال والجودة والصحة والسالمة والبیئة. خالق المھنةوأالتدقیق الخارجي والتدقیق الداخلي 

 مع الممارسات الرائدة ودلیل حوكمة الشركات، قید المراجعة على مدار العام وحتى تاریخ اعتماد التقریر السنوي والبیانات المالیة.
 

 لمستقلة التالیة المتعلقة بنظام الرقابة الداخلیة الخاص بھا:، خضعت الشركة للتقییمات ا۲۰۲۱خالل عام 
 
إرنست من خالل  شركة الجرافات البحریة الوطنیةالتدقیق الخارجي السنوي والمراجعات المرحلیة للبیانات المالیة الموحدة لمجموعة   •

التقاریر المالیة، على الرغم  عملیة إعدادالتدقیق الخارجي تقییم الضوابط الداخلیة على  نطاقشركة خدمات مھنیة. یغطي ویونغ، وھي 
 الرقابة الداخلیة للشركة. مدى فاعلیةمن أن ذلك ال یستلزم إبداء رأي حول 

 
ً التدقیق الداخلي، وفق قسممن خالل  شركة الجرافات البحریة الوطنیةلعملیات ووظائف مجموعة  مراجعات • لخطة التدقیق الداخلي  ا

شركة كالً من العملیات األساسیة وعملیات الدعم في مجموعة  ۲۰۲۱م المعتمدة من قبل لجنة التدقیق. غطى نطاق التدقیق الداخلي لعا
ً ، وتم تحدید أولویاتھ وفق الجرافات البحریة الوطنیة  لمنھجیة تحلیل المخاطر. ا

 
 التوطین

 
 .۲۰۲۱الماضیة وبالتأكید لعام  األعوامعلى مدى  شركة الجرافات البحریة الوطنیةیعد التوطین مؤشر أداء رئیسي لرؤیة ورسالة 

 
العدید من  خوضالحیاتیة. تم  مھاراتھم تعزیزتعمل على واإلماراتیین في مختلف المجاالت لجرافات البحریة الوطنیة بتدریب شركة ا تقوم

 أعمال الھندسة واإلنشاء والتورید لتعزیز المواھب اإلماراتیة في مجال ۲۰۲۱ عام فيشركة الجرافات البحریة الوطنیة المبادرات في 
 ریة المدنیة:البح واألعمالالتجریف و
 

ً قانونی شركة الجرافات البحریة الوطنیة التزاماً عت وقّ  مع ھیئة أبوظبي للموارد البشریة لتوظیف مواطني دولة اإلمارات العربیة المتحدة  ا
 النقل البحري من خالل برنامج الھندسة للخریجین الجدد. قطاعفي 

  

 
 

 

 
 قوتنا التنافسیة

 
 وفیما یلي بعض جوانبھا: نعتقد أننا في وضع جید للحفاظ على مكانتنا الرائدة وتعزیزھا في األسواق التي نعمل فیھا، بسبب قوتنا التنافسیة،

 
 واحدة من أكبر المنشآت المتكاملة في مجال الھندسة والتورید واإلنشاء والتجریف في المنطقة

 أدت عملیة الدمج األخیرة إلى تحویل شركة إن إم دي سي إلى واحدة من الشركات الرائدة في مجال الھندسة والتورید واإلنشاء المتكامل
ة التعاون في النطاق واإلیرادات والتكلفة والوصول إلى أسواق أوسع وتنویع اإلیرادات (القطاعیة والجغرافیة زیاد في ظلفي المنطقة، 

 وقاعدة العمالء)، وبإمكانیات قویة عبر سلسلة األنشطة ذات القیمة من أجل دعم خطط التوسع المستقبلیة.
 

 حدةأكبر محفظة للموجودات البحریة في دولة اإلمارات العربیة المت
كیلوواط،  ۲۰٫۷۲٥كیلوواط إلى  ۱٫۷۹٥جرافة بسعات تتراوح من  ۱۹للتجریف واإلنشاءات البحریة یتألف من  تمتلك المجموعة أسطوالً 

) DP۲ / DP۳وبارجتین رفع / مد أنابیب بموضع دینامیكي (، ۳م ۸۰۰۰و ۳م ٦۰۰۰بما في ذلك جرافتي ھوبر تریلینج سكشین بسعة 
طن  ۲٫٥۰۰رفع ثقیل ذاتیة الدفع (بسعة رفع  وسفینة، فرد ۳۰۰أكثر من تستوعب كل منھا طن و ۱٫٦۰۰ن وط ٤٫۲۰۰رفع تبلغ  بسعة(

 .بارجات عمل بمنصة ذاتیة الرفع ٦بارجات رفع / مد أنابیب و ۳، وفرد) ۲٤۰تستوعب 
 

ودة ببوارج قادرة على تقدیم المساعدة عند یتم دعم السفن الخاصة بنا بالمعدات البحریة الحدیثة مثل القاطرات والمراكب المتعددة، والمز
كجزء من إستراتیجیة شركة الجرافات البحریة الوطنیة، نقوم بمراجعة وتوسیع أسطولنا باستمرار لتلبیة متطلبات العمالء الملیئة . الضرورة

 .بالتحدیات وتقدیم خدمة من الدرجة األولى في كافة المشاریع المعتمدة
 

 عالقات قویة مع العمالء
من أكبر  ةكواحد الصدارةأعمالنا الرئیسیة التي تضعنا في  من ضمنالبحري  واإلنشاءوالجرف  الھندسة والتورید واإلنشاءتعتبر مقاوالت 

والیوم، تمتلك الشركة اإلمكانات الالزمة لتنفیذ عملیات في المنطقة، مع سجل حافل وعالقات قویة مع معظم العمالء في المنطقة.  الشركات
 التعقید وتسھم أحدث وسائل التكنولوجیا المطبقة لدینا في مساعدة عمالئنا لیس فقط في تلبیة احتیاجاتھم بل ولتجاوز توقعاتھم أیضاً.  شدیدة

 
 استراتیجیاتنا

 
تراتیجیة نصبح أكبر مزود مستقل للحلول الجاھزة في المنطقة. تستند إس في طریقنا ألنكمجموعة، ملتزمون بتحقیق نمو عالي الجودة نحن 

 النمو لدینا إلى األھداف اإلستراتیجیة الستة التالیة، والتي یدعم كل منھا مجموعة من المبادرات األساسیة:
 
 تنمیة العوائد من خالل الوصول إلى أسواق جدیدة وقطاعات جدیدة •
 جدیدة إیراداتلتولید مصادر  جدیدةفرص  استحداث •
 الحكومة والعمالء مععالقات ترسیخ الموقف االستراتیجي من خالل تعزیز ال •
 الناتجة عن عملیة الدمج التعاوناإلمكانات الكاملة ألوجھ  تحقیق •
 المشاریع على ضوابطالتبني أعلى معاییر  •
 تقدیم خدمات متكاملة وشاملة بھدفتعزیز نمو محفظة المجموعة  •
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 (تتمة) التوطین

 
خریجین المن خالل برنامج المجموعة مھنیة مثیرة مع  رحلةمقابلتھم واختیارھم لبدء  تتمحیث لجدد؛ الخریجین ا ن منمھندسیالیتم اختبار 

 مختلفة. ال نامواقعنا وفي أقسام فيالعمل  عبرویتابعون التدریب  اجدد لمدة عامین یتعلمون خاللھال
 

صة بھا والتي یتم من خاللھا توظیف القوى العاملة اإلماراتیة أكادیمیة التجریف الخاشركة الجرافات البحریة الوطنیة عن ذلك؛ أنشأت  فضالً 
. تم إنشاء محاكیات تجریف في األكادیمیة لھذا عملیات التجریف من خاللھاتتم لألعمال التي  على األنشطة الرئیسیةشبھ الماھرة لتدریبھا 

 الصناعة لدینا. خبراءلة من قبل دورات مفصّ  تنظیمالغرض بالذات؛ كما تم 
 

 بعد عام. اً عام ة أعدادھملمواصلة زیاد خطط مع المؤسسة٪ من القوى العاملة في ۱۰، یشكل المواطنون اإلماراتیون ۲۰۲۱من  اً تباراع
 

 شكر وتقدیر
یسرني نیابة عن مجلس اإلدارة أن أعرب عن تقدیرنا لدعم وتعاون المؤسسات المالیة والموردین والمقاولین من الباطن وشركاء العمل 

. كما یود مجلس اإلدارة أن یعرب عن بالغ المجموعةطات الحكومیة ونتوقع منھم الشيء نفسھ في المستقبل للحفاظ على معدل نمو والسل
 .على كافة المستویات تقدیراً لما بذلوه من عمل شاق والتزام وجھود دؤوبةالمجموعة شكره وتقدیره لموظفي 

 
 
 
 
 
 
 
 

 محمد ثاني مرشد الرمیثي
 دارةرئیس مجلس اإل

 



البيانات المالية 
السنوية المدققة

ــًا أقوى مع
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الوطنية البحریة الجرافات ش.م.ع.شركة

من المرفقة اإلیضاحات الموحدة. ٣٢إلى١تشكل المالية البيانات هذه من جزءًا
٩

األرباح الموحدوأبیان الخسائر
في المنتھیة ٢٠٢١دیسمبر٣١للسنة

٢٠٢١٢٠٢٠
درھمإیضاح درھمألف ألف

العمالء مع العقود من ٢١٧٫٨٨٨٫٧٦٢٤٫٤٢٤٫٣٧٣اإلیرادات
العقود )٤٫٢٠٣٫٧٦٨()٦٫٨٢١٫٥٨١(تكالیف

الربح ١٫٠٦٧٫١٨١٢٢٠٫٦٠٥إجمالي

الملكیة لحقوق وفقاً محتسبة فیھا مستثمر جھات نتائج صافي من ٨٨٫٨٦٤١٫٢٩١حصة
وإداریة عمومیة ) ١٠٠٫٣٤٧()٢٠٤٫٦٦٩(مصاریف

التمویل تكالیف ) ٤٦٫٤٠٨()٣٩٫٦٨٨(٢٣صافي
األجنبیة   العمالت صرف من ٢١٫٩٦٤١٠٫٦٩٤ربح

خالل من العادلة بالقیمة المالیة الموجودات على العادلة القیمة ربح
الخسائر أو -١٫٢٦٥األرباح

صافي أخرى، ٢٤١٤٥٫١٢٢٧٥٫٢٩٢إیرادات

الضریبة قبل ١٫٠٠٠٫٠٣٩١٦١٫١٢٧الربح

الخارجیة)مصاریف(ائتمان /  العملیات على الدخل ) ٥٤٫١٣٥(١٠٢٫٥٢٠ضریبة

للسنة ٢٢١٫٠٠٢٫٥٥٩١٠٦٫٩٩٢الربح

إلى:   العائد الربح
الشركة   ١٫٠٠٢٫٤٠٤١٠٦٫٧٤٨مساھمي

المسطرة   غیر ١٥٥٢٤٤الحقوق

للسنة ١٫٠٠٢٫٥٥٩١٠٦٫٩٩٢الربح

أسھم   حاملي إلى (بالدرھم) العائد للسھم والمخفض األساسي العائد
٢٥١٫٢٦٠٫١٩الشركة

الوطنية البحریة الجرافات ش.م.ع.شركة

من المرفقة اإلیضاحات الموحدة. ٣٢إلى١تشكل المالية البيانات هذه من جزءًا
١٠

الموحد الشامل الدخل بیان
في المنتھیة ٢٠٢١دیسمبر٣١للسنة

٢٠٢١٢٠٢٠
درھمإیضاح درھمألف ألف

للسنة ١٫٠٠٢٫٥٥٩١٠٦٫٩٩٢الربح

اآلخرالدخل (الخسارة) الشامل
األرباح بیان إلى الحقاً تصنیفھا إعادة یتم قد التي لخسائراوأالبنود

الحقة:  فترات في الموحد

السنة خالل التحوط أدوات عن الناشئ العادلة )٧٫٤٧٩(٥٫١٢٥ربح (خسارة) القیمة
األجنبیة العملیات تحویل عن الناتجة الصرف )٢٫٧٠٠(٢٨٧فروقات

اآلخر (الخسارة) الشامل ) ١٠٫١٧٩(٥٫٤١٢للسنةالدخل

للسنة الشامل الدخل ١٫٠٠٧٫٩٧١٩٦٫٨١٣إجمالي

الشامل الدخل إلى: إجمالي العائد
الشركة   ١٫٠٠٧٫٨١٦٩٦٫٥٦٩مساھمي

المسیطرة غیر ١٥٥٢٤٤الحقوق

للسنة الشامل الدخل ١٫٠٠٧٫٩٧١٩٦٫٨١٣إجمالي
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الوطنية البحریة الجرافات ش.م.ع.شركة

من المرفقة اإلیضاحات الموحدة. ٣٢إلى١تشكل المالية البيانات هذه من جزءًا
١٢

الموحد النقدیة التدفقات بیان
في المنتھیة ٢٠٢١دیسمبر٣١للسنة

٢٠٢١٢٠٢٠
درھمإیضاح درھمألف ألف

التشغیلیة   األنشطة
الضریبة قبل ١٫٠٠٠٫٠٣٩١٦١٫١٢٧الربح

التالیة:   للبنود تعدیالت
والمعدات واآلالت الممتلكات ٥٤٣٨٫٥٦٩٢٥٧٫٤٥٩استھالك

االستخدام   حق موجودات ٦١٣٫٣٥٨١٠٫٦١٢استھالك
والمعدات واآلالت الممتلكات استبعاد من ١٠٥) ١٣٫٦٩٥((ربح) خسارة

الخسائر أو األرباح خالل من العادلة بالقیمة المالیة للموجودات العادلة القیمة -) ١٫٢٦٥(٩ربح
األرباح توزیعات -) ٣٧١(إیرادات

والمتقادم الحركة بطيء )٥٫٢٤٢(١١٢٫٣١١مخصص (عكس) المخزون
الملكیة   لحقوق وفقاً محتسبة فیھا مستثمر جھات نتائج صافي من )١٫٢٩١() ٨٫٨٦٤(٨حصة

األجنبیة   العمالت -) ١٣٫٩٥٦(تحویل
المتوقعة االئتمان خسائر -١٠٨٫٥٦٨مخصص

بااللتزامات   الُمثقلة العقود -٣٨٦٫٧٦٣مخصص
األضرار عن التعویضات مخصص -) ٢٩٧٫٤٧٢(٢٠٫٢عكس

صفقة   شراء من -) ٤٩٫٧٠٨(٤ربح
التمویل صافيتكالیف ،٢٣٣٩٫٦٨٨٤٦٫٤٠٨

للموظفین الخدمة نھایة مكافآت ١٩٦٧٫٣٩٣٣٥٫٨٢١مخصص

١٫٦٧١٫٣٥٨٥٠٤٫٩٩٩
الضریبة صافي  مدفوعةالدخل ،٣٨٫٣٥٥() ٣٧٫٨٧٠(١٠(

المدفوعة للموظفین الخدمة نھایة )٦٠٫٦١٢() ١١٧٫٤٠٨(١٩مكافآت

١٫٥١٦٫٠٨٠٤٠٦٫٠٣٢
العامل:  المال رأس في التغیرات

المخزون في ٥١٫٤٩٣٣٠٫٨٧٥التغیر
األخرى المدینة والذمم المدینة التجاریة الذمم في ) ٦٤٨٫٨٢٤(٧٦٦٫٥٦٠التغیر

العقود   موجودات في )٨٤٫٠٩٧() ٨٣٧٫٤٦٦(التغیر
األخرى الدائنة والذمم الدائنة التجاریة الذمم في ١١٧٫٧٢٥٢٣٧٫٥٣٨التغیر

النقد التشغیلیةمنصافي في) األنشطة )٥٨٫٤٧٦(١٫٦١٤٫٣٩٢(المستخدم

االستثماریة األنشطة
ومعدات وآالت ممتلكات ) ١١١٫٧٩٢() ١٧٨٫٦١٢(٥شراء

ومعدات    وآالت ممتلكات استبعاد من ٩٫٨٧٧٨٠متحصالت
صافي    تابعة، شركة على االستحواذ عند المفترضة المكشوف على -) ٤٨١٫٩٠٥(٤السحوبات

مستلمة   أرباح -١٫٨٣٦توزیعات
مستلمة -١٤٫٨٦١فائدة

االستثماریة األنشطة في المستخدم النقد ) ١١١٫٧١٢() ٦٣٣٫٩٤٣(صافي

التمویلیة األنشطة
قر من ٢٤٩٫٤١٤١٫٨٣٦٫٣٤٩ألجلضومتحصالت

اإلیجار   عقود ومطلوبات ألجل قروض )١٫٤٤٣٫٢٨٦() ٨١٨٫٥٥٢(سداد
مساھم   قرض ) ٢٩٣٫٨١٦(-سداد

مدفوعة أرباح -) ٧٥٫٣٦٩(توزیعات
مدفوعة )٤٦٫٤٠٨() ٤٢٫٤٣٥(فوائد

النقد في)  صافي التمویلیة(المستخدم األنشطة ٥٢٫٨٣٩) ٦٨٦٫٩٤٢(من

الزیادة یعادلھ) النقص(صافي وما النقد ) ١١٧٫٣٤٩(٢٩٣٫٥٠٧في

في یعادلھ وما ٥٠٨٫٦٩٢٦٢٨٫٦٦٣ینایر١النقد
األجنبیة العمالت صرف )٢٫٦٢٢(-تعدیل

في یعادلھ وما ١٤٨٠٢٫١٩٩٥٠٨٫٦٩٢دیسمبر٣١النقد
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عامة  ١ معلومات

أبوظبي.  إمارة في تأسست عامة مساھمة شركة سي" أو "الشركة") ھي دي إم ش.م.ع. ("إن الوطنیة البحریة الجرافات شركة إن
) رقم القانون بموجب الشركة (١٩٧٩) لسنة  ١٠تأسست رقم المرسوم قبل من والمعدل ،٣) قبل  ١٩٨٥) لسنة  ٩) و من الصادر

نھی آل زاید بن خلیفة الشیخ السمو ص.ب  صاحب ھو للشركة المسجل العنوان أبوظبي. إن إمارة حاكم نائب حینھا كان الذي ان،
المتحدة. ٣٦٤٩ العربیة اإلمارات أبوظبي، ،

إلیھا   (یُشار وفروعھا  االئتالف وشركة التابعة وشركاتھا للشركة المالي والمركز األداء الموحدة المالیة البیانات ھذه تتضمن
"المجموعة")، بـ أدناه.  مجتمعة تفاصیلھا إدراج تم حیث

القابضة  ٢٠٢٠خالل   التنمویة أبوظبي شركة من عرض على الشركة مساھمو وافق القابضة("، وشركة  ") (الشركة حالي مساھم
أبوظبي لحكومة بالكامل ش) مملوكة الوطنیة البترولیة اإلنشاءات شركة في آخرین أقلیة حصة.م.ومساھمین على لالستحواذ ع،

ش١٠٠بنسبة الوطنیة البترولیة اإلنشاءات شركة في إصدار  .م.٪ مقابل إلى  ٥٧٥٫٠٠٠٫٠٠٠ع، الشركة في ملكیة حقوق سھم
ش الوطنیة البترولیة اإلنشاءات شركة في اآلخرین والمساھمین القابضة الموافقات  .  ع.م.الشركة على المعاملة ھذه حصلت

في   إلى  ٢٠٢١ایر  فبر١١التنظیمیة الشركة مال رأس ارتفع وبالتالي، التاریخ٨٢٥٫٠٠٠٫٠٠٠، ذلك منذ لھذه  .  درھم نتیجة
الشركة أسھم أغلبیة صاحبة أبوظبي حكومة أصبحت مایو  .  المعاملة، في من  ٢٠٢١الحقاً حصة بتحویل القابضة الشركة قامت ،

ملكیتھا البالغة  ٪٤٤٫٢بنسبةأسھم مساھمتھا حصة إجمالي الشركة٥٨٫٤٨من في مجموعةإلى٪ في القابضة  شركات ظبي ألفا
المعاملة")ألفا("ع  .م.ش ھذه وبموجب القابضة العالمیة للشركة تابعة شركة وھي جانب، في  وإلى السابقة مساھمتھا حصة

الشركة في األكبر المساھم ألفا مجموعة أصبحت رقم(الشركة، اإلیضاحین إلى كذلك الرجوع . )١٦و٤یرجى

تنفیذ في رئیسي بشكل الشركة األراضي  تعمل باستصالح الصلة ذات واألعمال الجرف وعقود واإلنشاء والتورید الھندسة عقود
تعمل ("الحكومة").  أبوظبي  حكومة توجیھات بموجب رئیسي وبشكل المتحدة، العربیة اإلمارات لدولة اإلقلیمیة المیاه في

في   أیضاً منوالیات  الالمجموعة والھند السعودیة العربیة والمملكة ومصر البحرین ذلك ویشمل المنطقة في األخرى القضائیة
المشتركة. والعملیات والفروع التابعة شركاتھا خالل

الملكیة حصة
التأسیساالسم الرئیسیة٢٠٢١٢٠٢٠بلد األنشطة

الجرافات   لشركة التابعة الشركات
ش.م.ع   الوطنیة البحریة

ش.م.ع الوطنیة البترولیة اإلنشاءات العربیة  شركة اإلمارات
المتحدة

واإلنشاء  -٪١٠٠ والتورید الھندسة

تكنولوجیا ألنظمة أوروبا إمارات مصنع
أوروبا)  ذ.م.م. (إمارات السریع البناء

العربیة   اإلمارات
المتحدة

الجاھزة-٪١٠٠ الخرسانة وتورید صناعة

الوطنیة   البحریة الجرافات شركة
(صناعي) 

العربیة   اإلمارات
المتحدة

بنسبة  -٪١٠٠ واالحتفاظ وملحقاتھا؛ الصلب أنابیب ٪١تصنیع
بحصة    للمجموعة التابعة الشركات استثمارات من

المحلیة التشریعات مع لتتماشى
ذ.م.م الھندسیة لالستشارات أدیك العربیة  شركة اإلمارات

المتحدة
المدنیة  -٪١٠٠ الھندسة مجاالت في االستشارة خدمات

إلى   باإلضافة البحریة والھندسة والتنقیب والمعماریة
صلة ذات مختبریة خدمات تقدیم

البحریة للجرافات أبوظبي شركة
اس.بي.سي. 

أنابیب  -٪١٠٠البحرین تركیب وخدمات البریة، االستصالحات عقود
التنقیب وعقود البحریة للمنشآت میاه

الھندیة   للبنیةالشركة البحریة الوطنیة
المحدودة الخاصة التحتیة

األراضي  -٪١٠٠الھند باستصالح المتعلقة واألعمال الحفر أعمال
واإلنشاءات   الموانئ وعقود المدنیة، الھندسة ومقاوالت

البحریة
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(تتمة) ١ عامة معلومات
الملكیة حصة

التأسیساالسم الرئیسیةاألنشطة٢٠٢١٢٠٢٠بلد
اإلنشاءات   لشركة التابعة الشركات

ش.م.ع   الوطنیة البترولیة
الوطنیة   البترولیة اإلنشاءات شركة

(السعودیة) المحدودة  
العربیة   المملكة

السعودیة  
واإلنشاء  ٪١٠٠٪١٠٠ والتورید الھندسة

الوطنیة   البترولیة اإلنشاءات شركة
المحدودة الھندسیة

الھندسة  ٪١٠٠٪١٠٠الھند

المحدودة   تي في بي الھندسیة الھندسة  ٪٨٠٪٨٠الھندأنیوا
الوطنیة البحریة الجرافات شركة فروع

ش.م.ع  
الوطنیة البحریة الجرافات العربیة  شركة المملكة

السعودیة
األراضي  -فرع باستصالح المتعلقة واألعمال الحفر أعمال

واإلنشاءات   الموانئ وعقود المدنیة، الھندسة ومقاوالت
البحریة

الوطنیة البحریة الجرافات األراضي  -فرعمصرشركة باستصالح المتعلقة واألعمال الحفر أعمال
وعقود   المدنیة، الھندسة واإلنشاءات  ومقاوالت الموانئ

البحریة
الوطنیة البحریة الجرافات األراضي  -فرعالمالدیفشركة باستصالح المتعلقة واألعمال الحفر أعمال

واإلنشاءات   الموانئ وعقود المدنیة، الھندسة ومقاوالت
البحریة

الوطنیة البحریة الجرافات الحفر  -فرعأبوظبيشركة األراضي  أعمال باستصالح المتعلقة واألعمال
واإلنشاءات   الموانئ وعقود المدنیة، الھندسة ومقاوالت

البحریة
الوطنیة البحریة الجرافات األراضي  -فرعدبيشركة باستصالح المتعلقة واألعمال الحفر أعمال

واإلنشاءات   الموانئ وعقود المدنیة، الھندسة ومقاوالت
البحریة

البحریة الجرافات شركة ائتالف شركة
ش.م.ع    الوطنیة

اإلماراتیة   المصریة التحدي شركة
البحریة للجرافات

األراضي  -٪٤٩مصر باستصالح المتعلقة واألعمال الحفر أعمال
واإلنشاءات   الموانئ وعقود المدنیة، الھندسة ومقاوالت

البحریة
اإلنشاءات   لشركة الزمیلة الشركة

ش.م.ع   الوطنیة البترولیة
اس   ایھ أس واالستشاریة  ٪٣٣٫٣٣٪٣٣٫٣٣فرنسا  برنسیبیا الھندسیة الخدمات

اإلنشاءات   لشركة المشتركة العملیات
ش.م.ع   الوطنیة البترولیة

البترولیة  -تیكنیب اإلنشاءات شركة
سطح–الوطنیة الكامل الحقل

واإلنشاء٪٥٠٪٥٠ والتورید الھندسة

الوطنیة   البترولیة اإلنشاءات تیكنیب  –شركة
زید– سي٧٥٠–یو بي ) ١-(إي

واإلنشاء٪٤٠٪٤٠ والتورید الھندسة

الوطنیة   البترولیة اإلنشاءات تیكنیب  –شركة
إل ٢–یو

واإلنشاء٪٥٠٪٥٠ والتورید الھندسة

الوطنیة   البترولیة اإلنشاءات تیكنیب  –شركة
ایھ اف جي ایھ

واإلنشاء٪٥٠٪٥٠ والتورید الھندسة

ش.م.ع   الوطنیة البترولیة اإلنشاءات شركة
في– جیھ فید–تیكنیب كاب جاز اس یو

واإلنشاء٪٥٠٪٥٠ والتورید الھندسة
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اإلعداد٢ الھامة  أساس المحاسبیة واألحكام

اإلعداد٢٫١ أساس

المالیة ( التقاریر إلعداد الدولیة للمعاییر وفقاً للمجموعة الموحدة المالیة البیانات إعداد الدولي  )  IFRSتم المجلس عن الصادرة
المحاسبیة ( رقم  )IASBللمعاییر المتحدة العربیة اإلمارات لدولة االتحادي القانون من المعنیة كما(٢٠١٥لسنة  ٢والمتطلبات

معدل رقم٢٠٢١سبتمبر٢٠في.) ھو اتحادي بقانون مرسوم صدر االتحادي  ٢٠٢١لسنة٣٢، القانون محل ویحل یلغي الذي
معدل(٢٠١٥لسنة٢رقم   ھو ویسريكما التجاریة، الشركات طور  إن  .  ٢٠٢٢ینایر  ٢من  اًاعتبارمفعولھ) بشأن في الشركة

و الجدید القانون بمراجعة تقوم دخولسوف تاریخ من واحدة سنة أقصاه موعد في متطلباتھ التنفیذ. ھتطبیق حیز

ال عرض بھاتم تعمل التي الرئیسیة االقتصادیة للبیئة الوظیفیة العملة وھو اإلماراتي (درھم)، بالدرھم الموحدة المالیة بیانات
اإلماراتي   بالدرھم المعروضة المالیة المعلومات كافة تقریب الوظیفیة. تم عملتھا بتحدید المجموعة في شركة كل الشركة. تقوم

إلى أُشیر إذا إال ألف أقرب ذلك. إلى خالف

بالقیمة المالیة والموجودات المشتقة المالیة األدوات باستثناء التاریخیة، التكلفة لمبدأ وفقاً الموحدة المالیة البیانات إعداد العادلةتم
أو األرباح خالل العادلةمن بالقیمة قیاسھا تم والتي . الخسائر

التوحید٢٫٢ أساس

الحق،   لدیھا أو معرضة، المجموعة تكون عندما السیطرة المجموعة. توجد قبل من علیھا ُمسیطر شركات ھي التابعة الشركات إن
سیطرتھا   خالل من العوائد تلك على التأثیر على المقدرة ولھا فیھا، المستثمر الجھة مع مشاركتھا عن الناتجة المتفاوتة العوائد في

فی المستثمر الجھة أن  وبشكلھا.  على حال في وفقط حال، في فیھا المستثمر الجھة على بالسیطرة المجموعة تقوم خاص،
یلي:  ما كافة للمجموعة

  المستثمر للجھة الصلة ذات األنشطة توجیھ على الحالیة المقدرة تعطیھا قائمة حقوق (أي، فیھا المستثمر الجھة على سیطرة
فیھا)

في الحقوق، أو فیھاالتعرض، المستثمر الجھة مع مشاركتھا من المتفاوتة العوائد
عوائدھا على للتأثیر فیھا المستثمر الجھة على سیطرتھا استخدام على المقدرة

من   أقل للمجموعة یكون السیطرة. عندما إلى یؤدي التصویت حقوق غالبیة امتالك أن على ینص افتراض ھناك عام، بشكل
حقوق كان  غالبیة إذا ما تقییم عند والظروف الحقائق كافة االعتبار في تأخذ فیھا، المستثمر الجھة في مماثلة حقوق أو التصویت

ذلك: ویشمل ال، أم فیھا المستثمر الجھة على سیطرة لدیھا

فیھا المستثمر الجھة في اآلخرین التصویت حقوق حاملي مع التعاقدیة االتفاقیات
اال عن الناتجة األخرىالحقوق التعاقدیة تفاقیات
المحتملة التصویت وحقوق المجموعة تصویت حقوق
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اإلعداد٢ (تتمة) أساس الھامة المحاسبیة واألحكام

(تتمة) ٢٫٢ التوحید أساس

في   تغیرات وجود إلى والظروف الحقائق أشارت حال في فیھا مستثمر جھة على تسیطر كانت إذا ما تقیم بإعادة المجموعة تقوم
الشركات على السیطرة على المجموعة تحصل عندما التابعة الشركات توحید الثالث. یبدأ السیطرة عناصر من أكثر أو واحد

المجموعة   تفقد عندما ویتوقف ومصاریف  التابعة وإیرادات ومطلوبات موجودات إدراج یتم التابعة.  الشركة على السیطرة
من   اآلخر الشامل والدخل والخسائر لألرباح الموحدة البیانات في السنة خالل المستبعدة أو علیھا المستحوذ التابعة الشركات

فیھ تتوقف الذي التاریخ إلى السیطرة على المجموعة فیھ تحصل الذي التابعة. ینسب  التاریخ الشركة على السیطرة عن المجموعة
المسیطرة   غیر الملكیة حقوق وإلى للمجموعة األم الشركة مساھمي إلى اآلخر الشامل الدخل مكونات وكافة الخسارة أو الربح

البیا على تعدیالت إجراء یتم الضرورة، المسیطرة. عند غیر الملكیة حقوق رصید في عجز إلى ذلك أدى لو المالیة  حتى نات
الموجودات جمیع استبعاد یتم للمجموعة.  المحاسبیة السیاسات مع متوافقة المحاسبیة سیاساتھا جعل بھدف التابعة للشركات

بالكامل   المجموعة أعضاء بین بالمعامالت المتعلقة النقدیة والتدفقات والمصاریف واإلیرادات المساھمین وحقوق والمطلوبات
التوحید.   عند

غیر   الحقوق قیاس فیھا. یمكن المجموعة ملكیة حقوق عن منفصل بشكل التابعة الشركات في المسیطرة غیر الحقوق تحدید یتم
مبدئیاً التصفیة، عند الموجودات صافي من متناسبة حصة حاملیھا تخول حالیة ملكیة حصص تمثل التي للمساھمین المسیطرة

للح النسبیة بالحصة أو العادلة المستحوذبالقیمة للجھة للتحدید القابلة الموجودات لصافي العادلة القیمة في المسیطرة غیر قوق
األخرى المسیطرة غیر الحقوق قیاس حدة. یتم على استحواذ عملیة كل أساس على االستحواذ أساس على القیاس اختیار علیھا. یتم

الدفت القیمة تُعتبر االستحواذ، العادلة. بعد بالقیمة المبدئي  مبدئیاً اإلدراج عند الحقوق تلك مبلغ ھي المسیطرة غیر للحقوق ریة
غیر   الحقوق إلى الشامل الدخل إجمالي ینسب الملكیة.  حقوق في الالحقة التغیرات في المسیطرة غیر الحقوق حصة زائداً

المسیطرة.  غیر الحقوق رصید في عجز وجود إلى ذلك أدى لو حتى المسیطرة

التغیر احتساب السیطرةیتم المجموعة فقدت ملكیة. إذا حقوق كمعاملة السیطرة، فقدان دون التابعة، الشركات ملكیة حصة في
األخرى والمكونات المسیطرة غیر والحقوق الشھرة) والمطلوبات ذلك في الموجودات (بما باستبعاد تقوم تابعة، شركة على

أرباح أیة إدراج یتم حین في الصلة ذات الملكیة األرباحلحقوق ضمن ناتجة خسائر متبقي  وأأو استثمار أي إدراج الخسائر. یتم
العادلة.  بالقیمة

والمعدلة٢٫٣ الجدیدة والتفسیرات المالیة التقاریر إلعداد الدولیة المعاییر

على  ٢٠٢١في   التعدیالت المجموعة طبقت رقم  ، المالیة التقاریر إلعداد الدولي رقم  ٩المعیار الدولي المحاسبة ومعیار ،٣٩  ،
رقم   المالیة التقاریر إلعداد الدولي رقم  ٧والمعیار المالیة التقاریر إلعداد الدولي والمعیار التقاریر  ٤، إلعداد الدولي والمعیار ،

رقم معی١٦المالیة بإصالح المتعلقة التعدیالت جانب الفائدةإلى معدل للمعاییر  -ار الدولي المجلس عن الصادرة الثانیة المرحلة
بعد  ")  IASBالمحاسبیة (" أو في تبدأ التي المحاسبیة للفترة إلزامیاً مفعولھا یسري ھذه٢٠٢١ینایر  ١والتي لتطبیق یكن . لم

على مادي تأثیر أي المالیة التقاریر إلعداد الدولیة المعاییر على یؤثرالتعدیالت قد ولكن والسابقة الحالیة للفترات المدرجة المبالغ
المستقبلیة. الترتیبات أو للمعامالت المجموعة محاسبة على

حیز   دخلت أخرى جوھریة تفسیرات أو تعدیالت أو المالیة التقاریر إلعداد دولیة معاییر أیة ھناك تكن لم أعاله، ورد ما بخالف
ال للسنة األولى للمرة بعدالتنفیذ أو في تبدأ التي .٢٠٢١ینایر١مالیة
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(تتمة) ٢ الھامة المحاسبیة واألحكام اإلعداد أساس

والمعدلة٢٫٣ الجدیدة والتفسیرات المالیة التقاریر إلعداد الدولیة ) تتمة(المعاییر

بعد.  فعّالة غیر ولكنھا صادرة ومعدلة جدیدة مالیة تقاریر إلعداد دولیة معاییر أیة بتطبیق مبكر بشكل المجموعة تقم لم

المجموعة:  على للتطبیق القابلة المعاییر على الھامة والتعدیالت الجدیدة المعاییر
السنویة   للفترات فعّالة
بعد أو في تبدأ التي

على   رقم  تعدیالت المالیة التقاریر إلعداد الدولي تحدیث٣المعیار على تعمل األعمال" والتي "دمج
رقم المالیة التقاریر إلعداد الدولي المعیار في وارد قدیم كبیر.٣مرجع بشكل متطلباتھ تغییر دون

٢٠٢٢ینایر١

رقم   الدولي المحاسبة معیار على والمعد١٦تعدیالت واآلالت یتعلق"الممتلكات فیما ات" 
الالزمة   والحالة الموقع إلى األصل إیصال عملیة أثناء إنتاجھا تم التي البنود بیع من بالمتحصالت

اإلدارة.  تحددھا التي بالطریقة العمل على قادراً لیكون

٢٠٢٢ینایر١

رقم   الدولي المحاسبة معیار على والموجودات٣٧تعدیالت الطارئة المطلوبات "المخصصات،
عند  الطارئة" العقد تنفیذ كتكلفة الشركة تدرجھا أن یجب التي بالتكالیف المتعلق المعیار تعّدل والتي

بااللتزامات.  مثقالً العقد كان إذا ما تقییم

٢٠٢٢ینایر١

المالیة التقاریر إلعداد الدولیة المعاییر على السنویة ٢٠٢٢ینایر٢٠٢٠١-٢٠١٨التحسینات

معیا على رقم  تعدیالت الدولي المحاسبة تصنیف  ١ر یتناول والذي المالیة"  البیانات "عرض
التعاقدیة   الترتیبات على بناًء عمومیة أكثر نھجاً یوفر مما متداولة غیر أو كمتداولة المطلوبات

المالیة.  التقاریر تاریخ في بھا المعمول

٢٠٢٣ینایر١

التقاریر   إلعداد الدولي رقم  المعیار مطلوبات١٧المالیة قیاس یتم أن یتطلب والذي التأمین عقود
عقود لكافة والعرض للقیاس توحیداً أكثر نھجاً ویوفر االلتزامات، الستیفاء الحالیة بالقیمة التأمین

التأمین.  لعقود متسق محاسبي مبدأ على قائم ھدف تحقیق أجل من المتطلبات ھذه تصمیم التأمین. تم
المعیار رقم  یحل المالیة التقاریر إلعداد رقم  ١٧الدولي المالیة التقاریر إلعداد الدولي المعیار محل

من٤ التأمین" اعتباراً . ٢٠٢١ینایر١"عقود

٢٠٢٣ینایر١

رقم   المالیة التقاریر إلعداد الدولي المعیار على الشكوك١٧تعدیالت یتناول التأمین" الذي "عقود
المتعلقة المالیة  والتحدیات التقاریر إلعداد الدولي المعیار إصدار بعد تحدیدھا تم التي التطبیق بعملیة

. ٢٠١٧في١٧رقم

٢٠٢٣ینایر١

رقم   المالیة التقاریر إلعداد الدولي المعیار تطبیق من المؤقت اإلعفاء المعیار٩تمدید على (تعدیالت
رقم   المالیة التقاریر إلعداد ال٤الدولي لإلعفاء). یقوم الثابت الصالحیة انتھاء تاریخ بتغییر تعدیل

رقم المالیة التقاریر إلعداد الدولي المعیار في الوارد المعیار  ٤المؤقت تطبیق التأمین" عن "عقود
رقم   المالیة التقاریر إلعداد بتطبیق  ٩الدولي مطالبة الشركات تكون بحیث المالیة"، "األدوات

ال إلعداد الدولي رقمالمعیار المالیة بعد٩تقاریر أو في تبدأ التي السنویة . ٢٠٢٣ینایر١للفترات

٢٠٢٣ینایر١

رقم   الدولي المحاسبة معیار على المحاسبیة (تعدیالت السیاسات عن ممارسة  ١اإلفصاح وبیان
رقم   المالیة التقاریر إلعداد الدولي عن  ٢المعیار المنشأة تفصح أن تتطلب المحاسبیة) التي سیاساتھا

أن   للمنشأة یمكن كیف التعدیالت من المزید الھامة. توضح المحاسبیة سیاساتھا من بدالً الجوھریة،
الجوھریة. المحاسبیة السیاسة تحدد

٢٠٢٣ینایر١
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١٨

(تتمة) ٢ الھامة المحاسبیة واألحكام اإلعداد أساس

والمعدلة٢٫٣ الجدیدة والتفسیرات المالیة التقاریر إلعداد الدولیة ) تتمة(المعاییر

المجموعة:  على للتطبیق القابلة المعاییر على الھامة والتعدیالت الجدیدة المعاییر
السنویة   للفترات فعّالة
بعد أو في تبدأ التي

المحاسبیة   التقدیرات تعریف محل التعدیالت رقم  تحل الدولي المحاسبة معیار على ) ٨(تعدیالت
المحاسبیة. بموجب- التقدیرات بتعریف المحاسبیة التقدیرات في التغییر تعریف التعدیالت تستبدل

تخضع التي المالیة البیانات في النقدیة "المبالغ ھي  المحاسبیة التقدیرات فإن الجدید، التعریف
بو المنشآت القیاس". تقوم حول تتطلب  لشكوك المحاسبیة السیاسات كانت إذا محاسبیة تقدیرات ضع

أن   التعدیالت توضح القیاس.  حول شكوك على تنطوي بطریقة المالیة البیانات في بنود قیاس
لخطأ.  تصحیحاً یعد ال جدیدة تطورات أو جدیدة معلومات عن الناتج المحاسبي التقدیر في التغییر

٢٠٢٣ینایر١

الد المجلس والمطلوباتأصدر بالموجودات المتعلقة المؤجلة المحاسبیة "الضریبة للمعاییر ولي
رقم   الدولي المحاسبة معیار على واحدة (تعدیالت معاملة عن كیفیة  ١٢الناشئة توضح )" والتي

التشغیل.  وقف والتزامات اإلیجار عقود مثل المعامالت على المؤجلة للضرائب الشركات احتساب

٢٠٢٣ینایر١

إلزامیاً تطبیقھا فیھا یصبح فترة أول في المالیة المعلومات في التعدیالت ھذه تطبیق یتم أن اإلدارة ھذه  .  تتوقع تأثیر تقییم حالیاً یتم
اإلدارة قبل من والتعدیالت .  المعاییر

المؤكدة٢٫٤ غیر للتقدیرات الرئیسیة والمصادر الھامة المحاسبیة األحكام

إعداد   السیاسات  یتطلب تطبیق على تؤثر التي واالفتراضات والتقدیرات األحكام وضع اإلدارة من الموحدة المالیة البیانات
التقدیرات.  ھذه عن الفعلیة النتائج تختلف والمصاریف. قد واإلیرادات والمطلوبات للموجودات المدرجة والمبالغ المحاسبیة

األحكام
تطبیق عملیة على  أثناء األكبر الجوھري التأثیر لھا والتي التالیة، األحكام بوضع اإلدارة قامت للمجموعة، المحاسبیة السیاسات

الموحدة:  المالیة البیانات في المدرجة المبالغ

التقاریر إلعداد الدولي المعیار بموجب العقد تعریف (الشفویة) تستوفي الموقعة غیر االتفاقیات كانت إذا ما : ١٥المالیةتحدید
المتفق   الشروط أساس على مصر، في والعمالء العالقة، ذات أطرافھا أو دوائرھا أو أبوظبي حكومة مشاریع بعض تنفیذ یتم
التاریخیة   األعمال ممارسات مع یتماشى بما الزمنیة)  والجداول للمشروع اإلجمالیة التكلفة تقدیرات ذلك في (بما شفھیاً  علیھا

اإل الدولي  للمجموعة. قررت المعیار العمیل" بموجب مع تعریف "العقد تستوفي الموقعة غیر الشفویة االتفاقیات ھذه مثل أن دارة
رقم   المالیة التقاریر االتفاقیات  ١٥إلعداد ھذه مثل أن اإلدارة تعتبر القانونیة، اآلراء على الخارجیة. بناًء القانونیة اآلراء على بناًء
تستو الموقعة غیر رقم  الشفویة المالیة التقاریر إلعداد الدولي المعیار بموجب العمیل"  مع "العقد تعریف  أن١٥في باعتبار

تُترك   التفاصیل مسائل أن من الرغم على أخرى، قانونیة شروط وأیة للعقد األساسیة العناصر على یتفقان والعمیل المجموعة
في   حتى ملزماً العقد ویعتبر الحق، وقت في علیھا إلى  لالتفاق بالتفصیل. وباإلضافة المسألة ھذه بشأن اتفاقیة وجود عدم حالة

رقم   المادة بموجب القضیة١٣٢ذلك، في العلیا اإلداریة المحكمة حكم وبموجب المتحدة العربیة اإلمارات لدولة المدني القانون من
بتاریخ٤٢من١٣٤رقم قضائیة شفھیا١٩٩٧ًیولیو٢٢سنة العقد یكون أن یمكن أفعال  ، عن العقد ینتج أن یمكن كما كتابیاً، أو

المعنیة األطراف بین متبادلة موافقة وجود .تُظھر
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(تتمة) ٢ الھامة المحاسبیة واألحكام اإلعداد أساس

المؤكدة٢٫٤ غیر للتقدیرات الرئیسیة والمصادر الھامة المحاسبیة (تتمة) األحكام

(تتمة)  األحكام
مشتركة اتفاقیة

توجد   ال والتي االتفاقیة، على السیطرة لمشاركة التعاقدیة االتفاقیة االعتبار في المجموعة أخذت المشتركة، السیطرة تقییم أجل من
ما   تقییم السیطرة. لغرض تتشارك التي األطراف من باإلجماع موافقة الصلة ذات باألنشطة المتعلقة القرارات تتطلب عندما إال

سیطرة  إذ لدیھا كان إذا ما االعتبار في المجموعة أخذت مشتركة، عملیة أو ائتالف شركة عن عبارة ھي المشتركة االتفاقیة كانت ا
في حقوق أو ائتالف شركات أنھا على معھا التعامل یتم الحالة ھذه وفي االتفاقیة، موجودات صافي في الحقوق على مشتركة

ال مقابل وااللتزامات مشتركةالموجودات كعملیات معھا التعامل یتم الحالة ھذه وفي باالتفاقیة، المتعلقة .مطلوبات

المجموعة " شركة أن إلى المجموعة البحریةخلصت للجرافات اإلماراتیة المصریة التحدي باعتبار  شركة ائتالف شركة ھي ،"
مجلس   موافقة وأن اإلدارة مجلس في متساوي تمثیل طرف كل لدى المجموعةأنھ ولدى قرار أي لتمریر مطلوبة باإلجماع اإلدارة

التعاقدیة. االتفاقیة بموجب المشتركة االتفاقیات موجودات صافي في حقوق

واالفتراضات التقدیرات
ا تاریخ في المؤكدة غیر للتقدیرات األخرى الرئیسیة والمصادر بالمستقبل المتعلقة الرئیسیة واالفتراضات التقدیرات لتقاریر  إن

المالیة   السنة خالل والمطلوبات للموجودات الدفتریة القیم على مادیة تعدیالت في تتسبب قد جوھریة مخاطر لھا والتي المالیة،
أدناه مناقشتھا تمت : القادمة،

العقود إیرادات
أو األرباح بیان في اإلنشاء عقود من اإلیرادات إدراج یكونیتم عندما الموحد موثوقالخسائر بشكل العقد نتائج تقدیر .  باإلمكان

الشكوك   من متنوعة بمجموعة العقود إیرادات قیاس المنجز(یتأثر العمل واستطالعات التكلفة تقدیر ذلك في تعتمد  )  بما والتي
المستقبلیة األحداث نتائج . على

رقم   اإلیضاح في مذكور ھو إی٣كما إدراج یتم الموحد، المالیة البیانات أوحول األرباح بیان في العقود الموحد  رادات الخسائر
العقود إنجاز مرحلة أساس مختلفة.  على بطرق اإلنجاز مرحلة قیاس في  .  یمكن تساعد التي التالیة الطرق إحدى اإلدارة تستخدم

العقد طبیعة على بناًء موثوق، بشكل العقد في المنجز الفعلي العمل :قیاس

أو المنجز؛ العمل مسوحات
للعقد المقدرة التكالیف إجمالي إلى اآلن حتى المتكبدة التكالیف .نسبة

المحتمل   من سیكون التي المتكبدة العقد تكالیف مدى إلى فقط اإلیرادات إدراج یتم موثوق، بشكل العقد نتائج تقدیر یتعذر عندما
ف تكبدھا یتم التي الفترة في كمصاریف العقد تكالیف إدراج یھا.استردادھا. یتم

یزید   قد للشكوك. لذلك، لحل التوصل وعند األحداث وقوع عند أعاله المذكورة التقدیرات مراجعة إلى حاجة ھناك تكون ما غالباً
إیرادات مبلغ ینقص أخرىأو إلى فترة من المدرج . العقد
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٢٠

(تتمة) ٢ الھامة المحاسبیة واألحكام اإلعداد أساس

(تتمة) األحكام٢٫٤ المؤكدة غیر للتقدیرات الرئیسیة والمصادر الھامة المحاسبیة

واالفتراضات (تتمة) التقدیرات
١٩كوفید

المستجد (كوفید   كورونا فیروس االقتصادي. خالل  ١٩یستمر والنشاط األعمال تعطیل في یتسبب مما والتطور، التفشي ) في
ھذه   ومدة حجم یزال ال ذلك، ومع السلع.  على والطلب باألسعار یتعلق فیما الكلي االقتصاد حول شكوك ھناك كانت السنة،

أن   یمكن ولكن مؤكدین غیر جائحة  یؤثراالتطورات تطورات المجموعة المالي. تراقب ووضعنا النقدیة وتدفقاتنا أرباحنا على
المستقبل. ١٩كوفید في التأثیرات من المزید تقییم تواصل وسوف

كوفید   لوباء السلبي األثر من التخفیف والھیئات١٩بھدف المركزي والمصرف المتحدة العربیة اإلمارات دولة حكومة اتخذت ،
المتحدة   العربیة اإلمارات دولة واقتصاد التجاریة األعمال لدعم ٍ وأصدرتتوجیھات تدابیراً األخرى المستقلة والتنظیمیة القضائیة
الضغط   من والتخفیف االجتماعي التباعد خالل من المستمرة األعمال وتسھیل النھائیة، المواعید تمدید ذلك في بما عام، بشكٍل

والسیول االئتمان المتحدة. على العربیة اإلمارات دولة في ة

التطور في للتحدیات، والشعب الحكومة استجابة ذلك في بما الوضع، بسرعةیستمر تأثیر.  والتصاعد ومدة مدى یزال ال لذلك،
ال كما المرحلة، ھذه في بدقة بھا التنبؤ یمكن ال التي المستقبلیة التطورات على ویعتمدان مؤكدین غیر األوضاع إجراءھذه یمكن

الموحدة المالیة البیانات ھذه اعتماد تاریخ في للتأثیر بھ موثوق على  . تقدیر التطورات ھذه تؤثر أن یمكن ذلك، من الرغم وعلى
للمجموعة المالي والمركز النقدیة والتدفقات المستقبلیة المالیة . النتائج

والمطالبات العقود اختالفات
إدراج   موثوق. یتم بشكل قیاسھا یمكن إیرادات عنھا ینتج أن المحتمل من فیھ یكون الذي المدى إلى فقط كإیرادات العقود اختالفات

العمالء مع والعالقة العقد شروط وتطبیق لإلدارة السابقة الخبرة على بناًء االختالفات لقیمة تقدیر إجراء األمر ھذا .یتطلب

كإی العقود مطالبات إدراج تقدیریتم ویمكن المفاوضات من متقدمة مرحلة إلى الوصول تم قد أنھ اإلدارة تعتقد عندما فقط رادات
في التعدیالت إجراء ویتم دوري بشكل ھذه العقود بمطالبات المتعلقة األحكام بمراجعة اإلدارة معقول. تقوم بتأكید اإلیرادات

أن إلى التقییمات تشیر كانت إذا المستقبلیة، مناسبةالفترات التعدیالت .ھذه

المدینة   التجاریة الذمم على المتوقعة االئتمان خسارة مخصص
االئتمان   خسارة نموذج اإلدارة تستخدم المطفأة، بالتكلفة المقاسة المالیة للموجودات المتوقعة االئتمان خسارة مخصص قیاس عند

بالظروف  )  ECL(المتوقعة المتعلقة السداد.  واالفتراضات عن العمیل تعثر احتمالیة مثل االئتماني والسلوك المستقبلیة االقتصادیة
التالیة والتقدیرات األحكام االعتبار في اإلدارة :تأخذ

خسارة نموذج المدخالت؛تطویر واختیار الحسابیة الصیغة ذلك في بما المتوقعة، االئتمان
مخصصات قیاس ینبغي وبالتالي االئتمان مخاطر في جوھري ارتفاع ھناك كان ما إذا إلى تشیر التي المعاییر تحدید

والتقییم لألداة المتوقع العمر مدى على المتوقعة االئتمان خسارة أساس على المالیة النوعیة؛للموجودات ات
جماعي؛ أساس على المتوقعة االئتمان خسارة تقییم یتم عندما المالیة الموجودات تقسیم
) السداد عن التعثر احتمالیة على وتأثیرھا االقتصادیة والمدخالت الكلي االقتصاد سیناریوھات بین االرتباطات ) PDsتحدید

) السداد عن التعثر عند ال) EADsوالتعرض عند (والخسارة السداد عن و) LGDتعثر ؛
  االئتمان خسارة نماذج في االقتصادیة المدخالت الشتقاق احتمالھا، وترجیحات المستقبلیة الكلي االقتصاد سیناریوھات اختیار

المتوقعة.
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٢١

(تتمة) ٢ الھامة المحاسبیة واألحكام اإلعداد أساس

للتقدی٢٫٤ الرئیسیة والمصادر الھامة المحاسبیة (تتمة) األحكام المؤكدة غیر رات

واالفتراضات (تتمة) التقدیرات
(تتمة)  المدینة التجاریة الذمم على المتوقعة االئتمان خسارة مخصص

التي   المدینة والمحتجزات المدینة التجاریة للذمم لألداة المتوقع العمر مدى على المتوقعة االئتمان خسائر بإدراج المجموعة تقوم
عنھا   یصدر رقم  لم المبسط (اإلیضاح النھج باستخدام في  ١٣فواتیر خسائر  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١). كما مخصص قیمة بلغت ،

قیمتھ ما المدینة والمحتجزات المدینة التجاریة الذمم على المتوقعة (٥٦٫٣٦٢االئتمان درھم شيء)٢٠٢٠ألف .: ال

العقود موجودات
العقود موجودات للعمالءالمبالغتمثل بھا فاتورة إصدار بعد یتم لم والتي المنجز بالعمل عن. المتعلقة العقود موجودات قیاس یتم

ذات المنجزة األعمال أو جرفھا تم التي الفعلیة الكمیات على المتوقعة لالسترداد القابلة المعدالت من األدنى الحد تطبیق طریق
وعرض  .  الصلة تصنیف العقود  یتم بعد  المتوقعموجودات واحدةفترة  تحقیقھا المالیة  سنة التقاریر تاریخ متداولةمن یتم  .  كغیر

المبالغ ھذه واسترداد المدرجة العقود وموجودات اإلیرادات لمبالغ اإلدارة تقییم في جوھریة أحكام األحكام.  إدراج ھذه مراجعة تتم
تأ لھا یكون قد علیھا تغییرات أیة فإن وبالتالي األحداث وقوع فيعند العقود موجودات وعلى المدرجة اإلیرادات مبلغ على ثیر

الموحدة المالیة البیانات . ھذه

المشاریع من للعدید وكسلف القائمة الفواتیر تسویة عند معینین عمالء من كاملة مدفوعات المجموعة تخصیص. تستلم تحدید یتم
على بناًء العقود وموجودات الفواتیر مقابل اإلدارةالمتحصالت . تقدیر

في العقود٢٠٢١دیسمبر٣١كما لموجودات المتوقعة االئتمان خسائر مخصص قیمة بلغت درھم٥٢٫٢٠٦، دیسمبر٣١(ألف
شيء: ٢٠٢٠ .)ال

والمعدات واآلالت للممتلكات اإلنتاجیة األعمار
لبنود   المتبقیة والقیم اإلنتاجي العمر بتخصیص اإلدارة للموجوداتتقوم المقصود االستخدام على بناًء والمعدات واآلالت الممتلكات

الموجودات لتلك المتوقعة االقتصادیة االستخدام  .  واألعمار أو التكنولوجي التقدم مثل الظروف في الالحقة التغیرات تؤدي قد
المت القیم أو الفعلیة اإلنتاجیة األعمار اختالف إلى المعنیة للموجودات األولیةالمحتمل التقدیرات عن . بقیة

نتیجة السابقة التقدیرات عن تختلف التوقعات كانت إذا تحدیثھ ویتم دوري بشكل أصل لكل المقدر اإلنتاجي العمر مراجعة تتم
األصل استخدام على المفروضة األخرى والقیود التجاري أو الفني والتقادم والتلف، اإلھالك التقییم  تعتمد  .  لعوامل على المراجعة

المجموعة مھندسو یجریھ الذي .  الفني

بتغییر  السنةخالل وقامت والمعدات واآلالت للممتلكات الرئیسیة للبنود اإلنتاجیة واألعمار المتبقیة القیم بمراجعة اإلدارة قامت ،
بنود لبعض اإلنتاجي بالعمر یتعلق فیما من  تقدیراتھا اع٣٠إلى  ١٨الجرافات من  سنة بنود٢٠٢١أكتوبر  ١تباراً وبعض

من   والمعدات، واآلالت الممتلكات ضمن المدرجة والمركبات األنابیب وخطوط واآلالت الدعم وسفن سنة٣٠إلى  ٥البارجات
من  ٤٠إلى  ٨إلى   اعتباراً مع٢٠٢١ینایر  ١سنة لمتطلبات وفقاً المحاسبیة التقدیرات في كتغییر التغییر ھذا احتساب یار  . تم

رقم   الدولي واألخطاء-٨المحاسبة المحاسبیة التقدیرات في التغیرات المحاسبیة، التغییر  السیاسات ھذا تأثیر إدراج تم لذلك، . وفقاً
الموحد.  الخسائر أو األرباح بیان في مستقبلي بأثر
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الموحدةحولإیضاحات المالية البيانات
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٢٢

(تتمة) ٢ الھامة المحاسبیة واألحكام اإلعداد أساس

المؤكدة٢٫٤ غیر للتقدیرات الرئیسیة والمصادر الھامة المحاسبیة ) تتمة(األحكام

واالفتراضات ) تتمة(التقدیرات
والمعدات واآلالت للممتلكات اإلنتاجیة ) تتمة(األعمار

یلي:  كما والمتوقعة الفعلیة االستھالك مصاریف على التغییر ھذا تأثیر كان

دیسمبر  ٣١
*٢٠٢٥دیسمبر  ٢٠٢٤٣١دیسمبر  ٢٠٢٣٣١دیسمبر  ٢٠٢٢٣١دیسمبر  ٢٠٢١٣١

درھم درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف ألف

اإلنتاجي   العمر في للتغیر نتیجة االستھالك مصاریف في االنخفاض
األنابیب   وخطوط واآلالت الدعم وسفن والبارجات للجرافات

٢٧٫١٧٥٣٧٫٣٣٠٣٧٫٣٣٠٣٧٫٣٣٠٣٧٫٣٣٠والمركبات  

اإلنتاجي   العمر نھایة *حتى

والمتقادم الحركة بطيء المخزون مخصص
لتقییم   مخزونھا وحركة تقادم ومدى األساسیة التكالیف بمراجعة المجموعة والتقادم  تقوم السوق في تدھور أي عن الناتجة الخسائر

منتظم األرباح. بشكل ضمن مخصص إدراج ینبغي كان إذا ما تحدید إذا  وأعند ما حول أحكام بوضع المجموعة تقوم الخسائر،
ل القابلة القیمة وصافي للمنتج مستقبلي سوق أي وجود إلى تشیر والتي للمالحظة قابلة بیانات أیة ھناك المنتجكانت لھذا .  لتحقیق

في   والمتقادم الحركة بطيء المخزون مخصص قیمة بلغت أنھ اإلدارة قررت ذلك، على قیمتھ٢٠٢١دیسمبر٣١وبناًء ما
درھم٤٨٫٧٢٨ درھم٤٦٫٤١٧: ٢٠٢٠دیسمبر٣١(ألف .)ألف

الشھرة قیمة في االنخفاض
انخفضت   قد الشھرة كانت إذا ما تحدید أعلى  یتطلب أیھما البیع، تكلفة ناقصاً العادلة القیمة أو االستخدام قید القیمة تقدیر قیمتھا،

لھا الشھرة تخصیص تم التي للنقد المولدة صافي  .  للوحدة باحتساب المجموعة قیام للشھرة االستخدام قید القیمة احتساب یتطلب
بعض تتطلب التي المستقبلیة النقدیة للتدفقات الحالیة یليالقیمة لما اإلدارة توقعات ذلك في بما : االفتراضات،

النقدیة؛ التدفقات في األجل طویلة النمو معدالت
و المستقبلیة؛ الرأسمالیة النفقات وكمیة توقیت
تتضمنھا التي المخاطر لتعكس الخصم معدالت . اختیار

والمعدات واآلالت الممتلكات قیمة انخفاض
مالیة تقاریر فترة كل في والمعدات واآلالت للممتلكات القیمة في االنخفاض مؤشرات بتقییم المجموعة إذا  .  تقوم ما تحدید عند

یمكن   بیانات أیة ھناك كانت إذا ما حول أحكاماً المجموعة تصدر القیمة، في انخفاض خسائر إدراج ینبغي تشیر  كان مالحظتھا
المقدرة المستقبلیة النقدیة التدفقات في للقیاس قابل انخفاض وجود القیمة.  إلى في لالنخفاض مخصص تكوین یتم لذلك، ووفقاً

استرداد   قابلیة في انخفاض على دلیل تعتبر السابقة، الخبرة على بناًء والتي، محددة خسارة حالة أو حدث ھناك یكون عندما
النقد . یةالتدفقات
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٢٣

(تتمة) ٢ الھامة المحاسبیة واألحكام اإلعداد أساس

المؤكدة٢٫٤ غیر للتقدیرات الرئیسیة والمصادر الھامة المحاسبیة ) تتمة(األحكام

واالفتراضات ) تتمة(التقدیرات
مؤكدة غیر ضریبیة مراكز

المعقدة الضریبیة اللوائح بتفسیر یتعلق فیما شكوك للضریبةتوجد الخاضع الدخل وتوقیت ومبلغ الضرائب قوانین في والتغیرات
المستقبل التعاقدیة.  في االتفاقیات تعقید ومدى األجل طویلة والطبیعة الدولیة التجاریة العالقات من الواسعة المجموعة إلى بالنظر

الضر الدخل على والتعدیالت الفعلیة النتائج بین اختالفات تنشأ قد إدراجھاالحالیة، تم قد كان التي والمصاریف إدراج  .  یبي یتم
خاضع   ربح توفر المحتمل من فیھ یكون الذي المدى إلى المستخدمة غیر الضریبیة الخسائر لكافة المؤجلة الضریبة موجودات

الخسائر استخدام مقابلھ یمكن الم.  للضریبة من المؤجلة الدخل ضریبة موجودات استرداد قابلیة تقییم وضعیتطلب جموعة
المستقبل في للضریبة الخاضع الدخل بتوقعات تتعلق جوھریة المستقبل.  افتراضات في للضریبة الخاضع الدخل تقدیرات تعتمد

قضائیة سلطة كل في الحالیة الضرائب قوانین وتطبیق العملیات من المتوقعة النقدیة التدفقات التدفقات  .  على فیھ تختلف الذي بالقدر
موجودات   صافي تحقیق على المجموعة قدرة تتأثر قد التقدیرات، عن كبیر بشكل للضریبة الخاضعة واإلیرادات المستقبلیة النقدیة

المالیة التقاریر تاریخ في المدرجة المؤجلة في. الضریبة بقیمة٢٠٢١دیسمبر٣١كما رصید بإدراج المجموعة قامت ،٧٫٧٣٨
درھم مؤجل)شيءال: ٢٠٢٠دیسمبر٣١(ألف ضریبة المثال  .  كأصل سبیل على المؤكدة، غیر الضریبیة المراكز احتساب تم

المحتمل المبلغ تطبیق طریق عن الضریبیة، من.  النزاعات مجموعة بین األرجح على المحتمل المبلغ ھو المحتمل المبلغ إن
واقعي بشكل الممكنة .الخیارات

الطا والمطلوبات القانونیة رئةالمطالبات
القانوني المستشار آراء على المجموعة تعتمد الطارئة، والمطلوبات القانونیة للمطالبات المحتملة النتائج تقییم آراء  .  عند تستند

القانونیة   والخبرة اإلجراءات سیر من الحالیة المرحلة االعتبار في وتأخذ المھني تقدیره إلى للمجموعة القانوني المتراكمةالمستشار
مختلفة بمسائل یتعلق بتعبیر  . فیما تسویتھا یتم قد أو المحاكم قبل من المطاف نھایة في تحدیدھا یتم قد المطالبات نتائج ألن نظراً

التقدیرات تلك عن مختلفة تكون فقد . آخر،

اإلیجار عقود اللتزام المبدئي القیاس في المستخدم الخصم معدل
كمستأجر المجموعة، البدءتقوم تاریخ في المدفوعة غیر اإلیجار لمدفوعات الحالیة بالقیمة اإلیجار عقد التزام بقیاس خصم  . ، یتم

بسھولة المعدل ھذا تحدید یمكن كان إذا اإلیجار، عقد في الضمني الفائدة معدل باستخدام اإلیجار ھذا  .  مدفوعات تحدید تعذر إذا
اإلدرا عند المجموعة تستخدم بسھولة، اإلضافيالمعدل االقتراض معدل اإلیجار لعقد المبدئي اإلضافي. إن  ج االقتراض معدل

حق   لموجودات مماثلة بقیمة أصل على للحصول الالزمة األموال القتراض دفعھ الشركة على یتوجب الذي الفائدة معدل ھو
بیئة مماثلة اقتصادیة بیئة في مماثل،االستخدام ضمان مع مماثلة، . لمدة
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(تتمة) ٢ الھامة المحاسبیة واألحكام اإلعداد أساس

المؤكدة٢٫٤ غیر للتقدیرات الرئیسیة والمصادر الھامة المحاسبیة ) تتمة(األحكام

واالفتراضات ) تتمة(التقدیرات
المشتقة المالیة األدوات

بالقیمة   المقاسة المشتقة المالیة لألدوات العادلة القیم على الحصول المدرجةیتم السوق أسعار إلى بالرجوع عام بشكٍل العادلة
القیم تحدید یتم مستقلة، أسعار تتوفر ال مناسب. عندما ھو كما بھا المعترف التسعیر ونماذج المخصومة النقدیة التدفقات ونماذج

ھذ مالحظتھا. تشمل یمكن التي السوق بیانات على تعتمد التي التقییم أسالیب باستخدام مماثلة  العادلة أدوات مع المقارنة األسالیب ه
التقییم   وأسالیب الخیارات تسعیر ونماذج المخصومة، النقدیة التدفقات وتحلیل السوق، في مالحظتھا یمكن أسعار توجد حیث

السوق. في المشاركین قبل من استخدامھا یشیع التي األخرى

الضمان مخصص
العقد   ضمان تكالیف اإلدارة وتكالیف  قدرت السابقة والخبرة اإلدارة تقدیرات أفضل على بناًء المشاریع، على ظھورھا المتوقع

المتوقعة. المستقبلیة الصیانة

الھامة٣ المحاسبیة السیاسات ملخص

والشھرة األعمال دمج
االستحواذ   تكلفة احتساب االستحواذ. یتم طریقة باستخدام األعمال دمج احتساب یتم  یتم التي المحولة الشراء اعتبارات كإجمالي

أعمال،   دمج لكل علیھا. بالنسبة المستحوذ الجھة في مسیطرة غیر حقوق أیة ومبلغ االستحواذ تاریخ في العادلة بالقیمة قیاسھا
متناسبة بحصة أو العادلة بالقیمة إما علیھا المستحوذ الجھة في المسیطرة غیر الحقوق قیاس المجموعة موجوداتتختار صافي من

اإلداریة.  المصاریف ضمن إدراجھا ویتم تكبدھا عند باالستحواذ المتعلقة التكالیف إدراج للتحدید. یتم القابلة علیھا المستحوذ الجھة

والتعیین التصنیف لغرض المفترضة والمطلوبات المالیة الموجودات بتقییم تقوم أعمال، على باالستحواذ المجموعة تقوم عندما
فصل   ھذا االستحواذ. یتضمن تاریخ في كما بھا المتعلقة والظروف االقتصادیة والظروف علیھا المتعاقد للشروط ووفقاً المناسب

علیھا.  المستحوذ الجھة قبل من المضیفة العقود في الضمنیة المشتقات

عند   العادلة بالقیمة المستحوذ قبل من تحویلھ سیتم طارئ اعتبار أي إدراج الطارئ  یتم االعتبار قیاس االستحواذ. یتم تاریخ
رقم   المالیة التقاریر إلعداد الدولي المعیار نطاق وضمن مالیة أداة عن عبارة ھو والذي التزام أو كأصل األدوات  ٩المصنف

الموحد.  المالیة الخسائر أو األرباح بیان في العادلة القیمة في التغیرات إدراج مع العادلة بالقیمة ،

حصص  ی وأیة المسیطرة غیر للحقوق المدرجة والقیمة المحول االعتبار إجمالي في الزیادة (وھي بالتكلفة، مبدئیاً الشھرة قیاس تم
لصافي   العادلة القیمة أن حال المفترضة). في وااللتزامات للتحدید القابلة علیھا المستحوذ الموجودات صافي على بھا محتفظ سابقة

المستحوذ الموجوداتالموجودات كافة بتحدید قامت إذا فیما تقییم بإعادة المجموعة تقوم المحول، االعتبار إجمالي تتجاوز علیھا
إدراجھا   یتم سوف التي المبالغ لقیاس المستخدمة اإلجراءات وبمراجعة صحیح بشكل المفترضة المطلوبات وكافة علیھا المستحوذ

التقی إعادة أن حال االستحواذ. في تاریخ إجمالي  عند علیھا المستحوذ الموجودات لصافي العادلة القیمة تجاوز إلى تؤدي تزال ال یم
الموحد.  الخسائر أو األرباح بیان في الربح إدراج عندھا یتم المحول، االعتبار
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والشھرة (تتمة)  األعمال دمج
یتم   المبدئي، اإلدراج في  بعد االنخفاض اختبار وبھدف متراكمة.  القیمة في انخفاض خسائر أیة ناقصاً بالتكلفة الشھرة قیاس

المجموعة وحدات من وحدة كل على االستحواذ، تاریخ منذ األعمال، دمج من علیھا المستحوذ الشھرة تخصیص یتم القیمة،
النظر بغض الدمج، من تستفید أن المتوقع من والتي للنقد المستحوذ  المولدة الجھة مطلوبات أو موجودات تعیین تم ما إذا عن

الوحدات. لھذه علیھا

المرتبطة   الشھرة إدراج یتم الوحدة، تلك ضمن العملیة من جزء استبعاد وتم للنقد مولدة وحدة على الشھرة تخصیص تم حیث
ال أو األرباح تحدید عند للعملیة الدفتریة القیمة ضمن المستبعدة ھذهبالعملیة في المستبعدة الشھرة قیاس االستبعاد. یتم من خسائر

بھا.  المحتفظ للنقد المولدة الوحدة من المتبقي والجزء المستبعدة للعملیة النسبیة القیم على بناًء الظروف

ال بالمبلغ قیاسھ یتم العادلة. الحقاً، بقیمتھ مبدئیاً األعمال دمج ضمن المدرج الطارئ االلتزام قیاس وفقاًیتم إدراجھ یتم سوف ذي
رقم   الدولي المحاسبة معیار في الواردة المخصصات الطارئة٣٧لمتطلبات والموجودات الطارئة المطلوبات أو  المخصصات، ،

أعلى.  أیھما اإلیرادات، إدراج لمتطلبات وفقاً المدرج المتراكم مناسب) اإلطفاء ھو (كما ً ناقصا مبدئیاً المدرج المبلغ

الملكیة)  لحقوق وفقاً محتسبة فیھا مستثمر (جھات ائتالف وشركات زمیلة شركات في االستثمارات
في   المشاركة على القدرة ھو الجوھري النفوذ إن علیھا.  جوھري نفوذ للمجموعة یكون التي الشركة ھي الزمیلة الشركة إن

ولكن فیھا، المستثمر للجھة والتشغیلیة المالیة السیاسة السیاسات.قرارات تلك على المشتركة السیطرة أو السیطرة لیس

في   حقوق االتفاقیة على مشتركة سیطرة لھا التي لألطراف یكون حیث المشتركة االتفاقیات من نوع ھي االئتالف شركة إن
تع علیھا متفق اتفاقیة على السیطرة في المشاركة ھي المشتركة السیطرة االئتالف. إّن شركة موجودات فقط  صافي وتوجد اقدیاً،

السیطرة.  تتشارك التي األطراف قبل من جماعیة موافقةً الصلة ذات األنشطة حول القرارات اتخاذ یتطلب عندما

على   السیطرة لتحدید الالزمة لتلك مماثلة المشتركة السیطرة أو الجوھري النفوذ تحدید عند وضعھا یتم التي االعتبارات إّن
التابعة. االشركات الملكیة. یتم حقوق طریقة باستخدام االئتالف وشركة الزمیلة شركتھا في المجموعة استثمار عن لمحاسبة

الدفتریة   القیمة تعدیل بالتكلفة. یتم مبدئیاً ائتالف شركة أو زمیلة شركة في االستثمار إدراج یتم الملكیة، حقوق طریقة بموجب
ص من المجموعة حصة في التغیرات إلدراج االستحواذ.  لالستثمار تاریخ منذ االئتالف شركة أو الزمیلة الشركة موجودات افي

في   لالنخفاض فحصھا یتم وال لالستثمار الدفتریة القیمة ضمن االئتالف شركة أو الزمیلة بالشركة المتعلقة الشھرة إدراج یتم
منفصل.  بشكل القیمة

نتائ من المجموعة حصة الموحد الخسائر أو األرباح بیان أي  یعكس عرض االئتالف. یتم شركة أو الزمیلة الشركة عملیات ج
یكون عندما ذلك، إلى للمجموعة. باإلضافة اآلخر الشامل الدخل من كجزء فیھا المستثمر للجھات اآلخر الشامل الدخل في تغییر

بإد المجموعة تقوم االئتالف، شركة أو الزمیلة الشركة ملكیة حقوق في مباشرةً مدرج تغییر تغییرات،ھناك أیة من حصتھا راج
المعامالت عن الناتجة المحققة غیر والخسائر األرباح استبعاد الموحد. یتم المساھمین حقوق في التغیرات بیان في اللزوم، عند

االئتالف.  شركة أو الزمیلة الشركة في الحصة مدى إلى االئتالف شركة أو الزمیلة والشركة المجموعة بین

ح إجمالي عرض الخسائر  یتم أو األرباح بیان صدارة في االئتالف وشركة الزمیلة الشركة خسارة أو ربح من المجموعة صة
للشركة   التابعة الشركات في المسیطرة غیر والحقوق الضرائب بعد الخسارة أو الربح ویمثل التشغیلیة األرباح خارج الموحد

االئتالف. شركة أو الزمیلة
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السیاسات٣ (تتمة) ملخص الھامة المحاسبیة

الملكیة) (تتمة)  لحقوق وفقاً محتسبة فیھا مستثمر (جھات ائتالف وشركات زمیلة شركات في االستثمارات
لجعل تعدیالت إجراء یتم اللزوم، للمجموعة. عند المالیة الفترة لنفس االئتالف شركة أو الزمیلة للشركة المالیة البیانات إعداد یتم

الم بالمجموعة.السیاسات الخاصة تلك مع متوافقة حاسبیة

في   استثماراتھا قیمة في انخفاض خسارة إدراج الضروري من كان إذا ما المجموعة تحدد الملكیة، حقوق طریقة تطبیق بعد
اال على موضوعي دلیل ھناك كان إذا ما المجموعة تحدد مالیة، تقاریر كل تاریخ االئتالف. في شركة أو الزمیلة نخفاض  شركتھا

االنخفاض   مبلغ باحتساب المجموعة تقوم الدلیل، ھذا مثل وجود حال االئتالف. في شركة أو الزمیلة الشركة في االستثمار قیمة في
ضمن   الخسارة إدراج ثم ومن الدفتریة، وقیمتھ االئتالف شركة أو الزمیلة للشركة لالسترداد القابل المبلغ بین كالفرق القیمة في

صافي من الموحد."حصة الخسائر أو األرباح بیان الملكیة" في لحقوق وفقاً المحتسبة فیھا المستثمر الجھات نتائج

أي   وإدراج بقیاس المجموعة تقوم االئتالف، شركة على المشتركة السیطرة أو الزمیلة الشركة على الجوھري النفوذ فقدان عند
فرق أي إدراج العادلة. یتم بقیمتھ بھ محتفظ النفوذاستثمار فقدان عند االئتالف شركة أو الزمیلة للشركة الدفتریة القیمة بین

الخسائر   أو األرباح بیان ضمن االستبعاد ومتحصالت بھا المحتفظ لالستثمارات العادلة والقیمة المشتركة السیطرة أو الجوھري
الموحد.

المشتركة العملیات في الحصة
ترتیب   ھي المشتركة العملیة في  إن حقوق الترتیب على مشتركة سیطرة لدیھا التي لألطراف بموجبھ یكون حیث مشترك

على   للسیطرة تعاقدیاً علیھا المتفق المشاركة ھي المشتركة السیطرة بالترتیب. إن المتعلقة المطلوبات في والتزامات الموجودات
ذ باألنشطة المتعلقة القرارات تتطلب عندما فقط توجد والتي تتشارك  الترتیب، التي األطراف قبل من باإلجماع موافقة الصلة ات

السیطرة. 

یلي   ما بإدراج تقوم مشترك كمشغل المجموعة فإن مشتركة، عملیات إطار في أنشطتھا المجموعة شركات إحدى تباشر عندما
المشتركة: العملیة في بحصتھا یتعلق فیما

محتفظ موجودات أیة في حصتھا ذلك في بما مشترك؛موجوداتھا، بشكل بھا
مشترك؛ بشكل تكبدھا یتم مطلوبات أیة في حصتھا ذلك في بما مطلوباتھا،
المشتركة؛ العملیة عن الناتجة المخرجات في حصتھا بیع من إیراداتھا
  یتم مصاریف أیة من حصتھا ذلك في بما ومصاریفھا، المشتركة؛ العملیة قبل من المخرجات بیع من اإلیرادات في حصتھا

مشترك. تك بشكل بدھا

للمعاییر   وفقاً مشتركة عملیة في بحصتھا المتعلقة والمصاریف واإلیرادات والمطلوبات الموجودات عن بالمحاسبة المجموعة تقوم
المحددة.  والمصاریف واإلیرادات والمطلوبات الموجودات على للتطبیق القابلة المالیة التقاریر إلعداد الدولیة

تدخل   أو  عندما البیع (مثل ً مشتركا مشغالً المجموعة شركة فیھا تكون مشتركة عملیة مع معاملة في المجموعة شركات إحدى
إدراج ویتم المشتركة، العملیة في األخرى األطراف مع المعاملة تجري أنھا عندھا المجموعة تعتبر بالموجودات)، المساھمة

البی في المعامالت عن الناتجة والخسائر في  األرباح األخرى األطراف حصص حدود في فقط للمجموعة الموحدة المالیة انات
المشتركة. العملیة

الموجودات)، شراء (مثل ً مشتركا مشغالً المجموعة شركة فیھا تكون مشتركة عملیة مع المجموعة شركات إحدى تتعامل عندما
تقو حتى والخسائر األرباح في حصتھا بإدراج عندھا المجموعة تقوم ثالث. ال لطرف الموجودات تلك بیع بإعادة م
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العمالء مع العقود من اإلیرادات
رقم   المالیة التقاریر إلعداد الدولي المعیار مع  ١٥یحدد العقود من الناتجة اإلیرادات على تطبیقھ یتم خطوات خمس من نموذجاً

اإل إدراج االعتبارالعمالء. یتم یعكس بمبلغ إلى  یرادات الخدمات أو البضائع تحویل مقابل في تستحقھ أن المجموعة تتوقع الذي
ھيعمیل.  الخمس الخطوات :إن

رقم العقد١الخطوة العمیل؛/تحدید مع العقود
رقم العقد؛٢الخطوة في األداء التزامات تحدید
رقم المعاملة؛٣الخطوة سعر تحدید
رقم و٤الخطوة العقد؛ في األداء اللتزامات المعاملة سعر تخصیص
رقم عندما٥الخطوة اإلیرادات حینما(إدراج األداء) أو التزام المجموعة . تستوفي

أحد استیفاء تم إذا الوقت، بمرور اإلیرادات بإدراج وتقوم األداء التزام الشركة التالیةتستوفي : المعاییر

المنجز  )أ األداء دفعات في قانوني حق المجموعة لدى ویكون للمجموعة، بدیل استخدام ذو أصل المجموعة أداء عن ینشأ ال أن
تاریخھ .حتى

تعزیزه) ب أو األصل إنشاء أثناء العمیل علیھ یسیطر أصل تعزیر أو إنشاء إلى المجموعة أداء یؤدي . أن
واستھال)ج بأدائھااستالم المجموعة قیام عند متزامن، وقت في المجموعة أداء یوفرھا التي للمنافع العمیل . ك

التزام   استیفاء فیھ یتم الذي الوقت في اإلیرادات إدراج یتم أعاله، المذكورة الشروط أحد تستوفي لم التي األداء اللتزامات بالنسبة
.األداء

المبر العقود من اإلیرادات إدراج االعتبار  یتم یعكس بمبلغ العمیل إلى الخدمات أو السلع على السیطرة تحویل عند العمالء مع مة
الخدمات أو السلع تلك مقابل علیھ الحصول المجموعة تتوقع قیاس  . الذي باإلمكان یكون عندما اإلیرادات بإدراج المجموعة تقوم

أن   المحتمل من یكون وعندما موثوق؛ بشكل اإلیرادات یتممبلغ وعندما الشركة؛ إلى تتدفق سوف المستقبلیة االقتصادیة المنافع
أعاله موضح ھو كما المجموعة، أنشطة من نشاط لكل محددة معاییر النتائج  .استیفاء على عوائدھا تقدیر في المجموعة تعتمد
اتفاقیة كل وخصائص المعاملة ونوع العمیل نوع االعتبار في األخذ مع .  السابقة،

العقود إیرادات
اإلجمالیة   الدفعة ذات واإلنشاء والتورید الھندسة مشاریع بخدمات المتعلقة العقود تنفیذ من اإلیرادات على العقود إیرادات تشتمل

بھا المرتبطة األراضي استصالح وأعمال التجریف وأنشطة والتورید  .  الواحدة الھندسة مشاریع تنفیذ خدمات عقود تحتوي
ذات العقدواإلنشاء سیاق في تختلف ال متمیزة وخدمات سلع على الواحدة اإلجمالیة واحد. الدفعة أداء التزام في دمجھا یتم . لذلك

بمرور   الواحدة اإلجمالیة الدفعة ذات واإلنشاء والتورید الھندسة مشاریع تنفیذ خدمات عقود من اإلیرادات بإدراج المجموعة تقوم
التي   الموجودات أن حیث الحقالوقت وللمجموعة بدیل استخدام أي دون العمالء الحتیاجات كبیر بشكل مخصصة إنشاؤھا تم

تاریخھ حتى المكتمل األداء مقابل الدفعات على الحصول .في
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(تتمة) ٣ الھامة المحاسبیة السیاسات ملخص

(تتمة)  العمالء مع العقود من اإلیرادات
العقود ) تتمة(إیرادات

إلى  تتضمن الحوافز، ومدفوعات العقد، أعمال في اختالفات أیة إلى باإلضافة العقد في علیھ المتفق المبدئي المبلغ العقد إیرادات
العمالء قبل من اعتمادھا وسیتم موثوق بشكل قیاسھا یمكن إیرادات، عنھا ینتج أن المحتمل من فیھ یكون الذي إدراج. المدى یتم

المفا تصل عندما بشكل  المطالبات المبلغ قیاس ویمكن المطالبة العمیل یقبل أن المحتمل من یكون بحیث متقدمة مرحلة إلى وضات
واالستصالح.  موثوق الجرف بأعمال متعلقة مھمة مشاریع منح ضمان من إیرادات كذلك العقود إیرادات ھذه.  تتضمن إدراج یتم

ا الھامة الخدمة التزامات كافة استیفاء یتم عندما الصلةالمبالغ ذات الخدمات عن . لناشئة

أو األرباح بیان في العقد إیرادات إدراج یتم موثوق، بشكل العقد نتائج تقدیر الممكن من كان معإذا یتناسب بما الموحد الخسائر
العقد إنجاز یتم  .  مرحلة بھ، موثوق بشكل عقد كل على المنجز الفعلي العمل تقیس التي الطریقة على االنجاز  بناًء مرحلة تحدید

تكالیف   بإجمالي مقارنةً تاریخھ حتى المنجز العمل عن المتكبدة العقد تكالیف بنسبة أو المنجزة لألعمال المسوحات أساس على إما
المقدرة بم.  العقد متوقعة، خسائر ألیة الكامل للمبلغ مخصص إدراج ویتم الفردي العقد أساس على العقود على الخسائر تقییم ا  یتم

مرة ألول بالخسارة التنبؤ فیھا یتم التي الفترة في العقد، على المستقبلي بالعمل المتعلقة الخسائر ذلك .في

المعدالت بتطبیق اإلیرادات قیاس یتم المنجزة، لألعمال المسوحات أساس على اإلیرادات إدراج فیھا یتم التي العقود، حالة في
للمعدالت األدنى الحد أو المنجزةالتعاقدیة، الصلة ذات األعمال أو جرفھا تم التي الفعلیة الكمیات على المتوقعة، لالسترداد . القابلة

بالفعل المستخدمة تلك عن مختلفة المعتمدة المعدالت كانت إذا النھائیة العمیل موافقة على بناًء الحقاً اإلیرادات تعدیل .یتم

موثوق،   بشكل العقد نتائج تقدیر یتعذر قابلة  عندما المتكبدة العقد تكالیف فیھ تكون الذي الحد إلى فقط اإلیرادات إدراج یتم
فیھا تكبدھا یتم التي الفترة في كمصروف العقد تكالیف إدراج وینبغي . لالسترداد؛

الضمان التزامات
یق كما البیع، وقت موجودة كانت التي للعیوب العامة لإلصالحات ضمانات عام بشكل المجموعة القانونتقدم ھذا  .  تضي على

رقم المالیة التقاریر إلعداد الدولي المعیار بموجب التأكید نوع من ضمانات عن عبارة ھي الضمانات كافة فإن والتي  ١٥النحو، ،
رقم الدولي المحاسبة معیار بموجب المجموعة الطارئة٣٧تحتسبھا والموجودات الطارئة والمطلوبات .المخصصات

الجوھريعنصر التمویل
المجموعة   استالم توقیت في اختالف ھناك كان إذا الواحدة، اإلجمالیة الدفعة ذات واإلنشاء والتورید الھندسة لمشاریع بالنسبة

إیرادات بإدراج تقوم وعندما المرحلیة والمدفوعات المقدمة عنصر  للمدفوعات وجود إلى ضمنیاً تشیر المجموعة فإن العقود،
جوھري لكيتمویل المعاملة سعر بتعدیل وتقوم المالضمني قیمة على الوقت تأثیرات الفوائد.  یشمل بإدراج المجموعة تقوم

فوائد كإیرادات المتأخرة المدفوعات . على

عمالئھا من األجل قصیرة سلف المجموعة تستلم عام، بشكل األخرى للعقود المعیااإلجراءباستخدام  .  بالنسبة في الوارد ر  العملي
رقم   المالیة التقاریر إلعداد إذا  ١٥الدولي الجوھري التمویل عنصر لتأثیرات بھ المتعھد االعتبار مبلغ بتعدیل المجموعة تقوم ال ،

ھذه مقابل للمبالغ العمیل دفع ووقت العمیل إلى بھا المتعھد الخدمة أو السلعة تحویل بین الفترة أن العقد، بدایة في تتوقع، كانت
أو أقلالسلعة أو واحدة سنة ستكون . الخدمة
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(تتمة) ٣ الھامة المحاسبیة السیاسات ملخص

(تتمة)  العمالء مع العقود من اإلیرادات
بھا الوفاء وتكالیف العقود على الحصول تكلفة

الذي   األصل یكون عندما مباشرةً العقود على االستحواذ تكالیف لصرف العملي اإلجراء المجموعة رسملة  طبقت عن سینتج كان
أقل أو واحدة سنة خالل إطفاؤه تم قد التكالیف التي  . ھذه بعقد للوفاء وتكالیف عقد على للحصول تكالیف أیة المجموعة تتحمل ال

للرسملة مؤھلةً .تكون

التمویل إیرادات
المصرفیة الودائع على الفوائد إیرادات التمویل إیرادات إدراج  .  تشمل أویتم األرباح بیان في استحقاقھا عند الفوائد إیرادات

. الموحدالخسائر

التمویل تكالیف
القروض على الفوائد مصاریف التمویل تكالیف على. تشمل االستحواذ إلى مباشر بشكل العائدة غیر القروض تكالیف إدراج یتم

أو األرباح بیان في مؤھل أصل إنتاج أو إنشاء الموحدأو الفعلیةالخسائر الفائدة طریقة .باستخدام

عبارة   ھي والتي المؤھلة، الموجودات إنتاج أو إنشاء أو على االستحواذ إلى مباشر بشكل تعود التي القروض تكالیف إضافة یتم
الم تلك تكلفة إلى لبیعھا، أو منھا المقصود لالستخدام لتجھیزھا الزمن من طویلة فترة بالضرورة تستغرق موجودات وجودات،عن

للبیع أو منھا المقصود لالستخدام كبیر ٍ إلىحد جاھزة الموجودات ھذه فیھ تصبح الذي الوقت یحین أن . إلى

أخرى إیرادات
الخردة بیع

وفقاً العمالء إلى والمنافع المخاطر تحویل ویتم العمالء فیھ یستلمھا الذي الوقت في الخردة بیع من الدخل إدراج للشروط  یتم
علیھا المتفق . واألحكام

األرباح توزیعات إیرادات
أو األرباح بیان في األرباح توزیعات إیرادات إدراج استالمیتم في المجموعة حق فیھ ینشأ الذي التاریخ في الموحد الخسائر

السابق األرباح توزیع تاریخ المتداولة المالیة األوراق حالة في وھو . الدفعة،

ا لتأمینمطالبة
أو األرباح بیان في التأمین مطالبات إدراج المطالبةیتم قیمة المجموعة فیھ تستلم الذي التاریخ في الموحد .الخسائر

األجنبیة العمالت
المعامالت تاریخ في الصرف بمعدالت اإلماراتي الدرھم إلى األجنبیة بالعمالت المعامالت تحویل تحویل  .  یتم إعادة الموجوداتیتم

التاریخ ذلك في الصرف بمعدل اإلماراتي الدرھم إلى المالیة التقاریر تاریخ في أجنبیة بعمالت السائدة النقدیة .والمطلوبات

المعدلإن   السنة، بدایة في اإلماراتي بالدرھم المطفأة التكلفة بین الفرق ھو النقدیة البنود على األجنبیة بالعملة الخسارة أو الربح
السنةلل نھایة في الصرف بمعدل المحولة األجنبیة بالعملة المطفأة والتكلفة الفترة خالل الفعلیة والمدفوعات . فائدة
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(تتمة) ٣ الھامة المحاسبیة السیاسات ملخص

األجنبیة ) تتمة(العمالت
حیث   من قیاسھا یتم التي النقدیة غیر والمطلوبات الموجودات تحویل إعادة معدلیتم باستخدام أجنبیة بعملة التاریخیة التكلفة

المعاملة تاریخ في بالقیمة  .  الصرف قیاسھا یتم والتي أجنبیة بعمالت السائدة النقدیة غیر والمطلوبات الموجودات تحویل إعادة تتم
العادلة القیمة تحدید تاریخ في الصرف بسعر اإلماراتي الدرھم إلى العم.  العادلة فروق إدراج التحویل  یتم عن الناتجة األجنبیة الت

أو األرباح بیان منالخسائرفي العادلة بالقیمة الملكیة حقوق أدوات تحویل إعادة عن الناشئة الصرف فروق باستثناء الموحد،
اآلخرخال الشامل الدخل یتل والتي فعالة، التحوط عملیة فیھ تكون الذي الحد إلى المؤھلة النقدیة للتدفقات في  والتحوط إدراجھا م

اآلخر الشامل الصافي.  الدخل أساس على المالیة والمطلوبات المالیة الموجودات من األجنبیة بالعملة والخسائر األرباح إدراج . یتم

الدرھم   إلى للمجموعة األجنبیة العملیات ومطلوبات موجودات تحویل یتم الموحدة، المالیة البیانات ھذه اإلماراتي  ألغراضعرض
مالیة تقاریر فترة كل نھایة في السائدة الصرف معدالت الصرف  . باستخدام معدالت بمتوسط والمصاریف الدخل بنود تحویل یتم

تاریخ في الصرف معدالت استخدام یتم الحالة ھذه وفي الفترة، تلك خالل كبیر بشكل الصرف معدالت تتقلب لم ما للفترة،
فروق.  المعامالت إدراج كاحتیاطیاتیتم الملكیة حقوق في تجمیعھا ویتم اآلخر الشامل الدخل في وجدت، إن الناشئة، الصرف

األجنبیة العمالت . لتحویل

الضرائب
المؤجلة) /  مصاریف(تشتمل   والضریبة الحالیة الضریبة على الدخل ضریبة في  .  منافع والمؤجلة الحالیة الضریبة إدراج یتم

أو باساألرباح أوالخسائر األعمال بدمج یتعلق الذي الحد الشامل  تثناء الدخل في أو الملكیة حقوق ضمن مباشرةً المدرجة البنود
. اآلخر

الحالیة الضریبة
للفترة   للضریبة الخاضع الربح على حالیاً الدفع المستحقة الضریبة صافي  .  السنة/تعتمد عن للضریبة الخاضع الربح یختلف

أو األرباح ضمن المدرج في  الربح للخصم القابلة أو للضریبة الخاضعة المصاریف أو اإلیرادات بنود یستثني ألنھ الخسائر
ال البنود كذلك ویستثني أخرى للخصمسنوات أو للضریبة أبداً تخضع ال الحالیة.  تي الضرائب مقابل المجموعة التزام احتساب یتم

المالیة التقاریر فترة نھایة في كبیر ٍ إلىحد فرضھا أو سنھا تم التي الضرائب معدالت .باستخدام

المحت من ولكن مؤكداً غیر لھا الضریبة تحدید یكون التي المسائل لتلك مخصص إدراج خارجيیتم تدفق ھناك یكون أن مل
الضرائب ھیئة إلى لألموال الدفع.مستقبلي مستحق یصبح أن المتوقع للمبلغ تقدیر أفضل باستخدام المخصصات قیاس یعتمد.  یتم

بعض   وفي األنشطة ھذه بمثل یتعلق فیما سابقة بخبرات المدعومة المجموعة داخل الضرائب متخصصي أحكام على التقییم
بن الخبراءالحاالت من مستقلة ضریبیة مشورة على .اًء

المؤجلة الضریبة
المالیة التقاریر إعداد ألغراض والمطلوبات للموجودات الدفتریة القیم بین المؤقتة بالفروق یتعلق فیما المؤجلة الضریبة إدراج یتم

الضرائب ألغراض المستخدمة المؤجلة  .  والمبالغ الضریبة إدراج یتم التالیةال المؤقتة أو:  للفروق للموجودات المبدئي اإلدراج
المتعلقة والفروق للضریبة، الخاضعة الخسائر أو األرباح أو المحاسبة على تؤثر وال أعمال دمج تمثل ال معاملة في المطلوبات

ال أن المحتمل من فیھ یكون الذي المدى إلى االئتالف وشركة التابعة الشركات في المنظورباالستثمارات المستقبل في . تنعكس
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(تتمة) ٣ الھامة المحاسبیة السیاسات ملخص

(تتمة)  الضرائب
المؤجلة )تتمة(الضریبة

للشھرة المبدئي اإلدراج عن الناشئة للضریبة الخاضعة المؤقتة للفروق المؤجلة الضریبة إدراج یتم ال ذلك، إلى یتم.  باإلضافة
الضریبة أوقیاس سنھا تم التي القوانین على بناًء عكسھا، عند المؤقتة الفروق على تطبیقھا المتوقع الضریبیة بالمعدالت المؤجلة

المالیة التقاریر تاریخ في كبیر حد إلى سنھا النفاذ.  تم واجب حق ھناك كان إذا المؤجلة الضریبة ومطلوبات موجودات مقاصة یتم
وموجودا مطلوبات لمقاصة نفس  قانوناً على الضرائب سلطة نفس تفرضھا التي الدخل بضرائب تتعلق وھي الحالیة، الضریبة ت

على   الحالیة الضریبة وموجودات مطلوبات تسویة تنوي ولكنھا المختلفة، الضریبة شركات على أو للضریبة، الخاضعة الشركة
واحد وقت في الضریبة ومطلوبات موجودات تحقیق یتم سوف أو الصافي .أساس

المؤقتة   والفروقات المستخدمة، غیر الضریبة وائتمانات المستخدمة، غیر الضریبة لخسائر المؤجلة الضریبة أصل إدراج یتم
المؤقت الفرق استخدام مقابلھا یمكن للضریبة خاضعة مستقبلیة أرباح توفر المحتمل من فیھ یكون الذي المدى إلى للخصم، . القابلة

الضری موجودات مراجعة تحقیقتتم المحتمل من فیھ یعد لم الذي الحد إلى تخفیضھا ویتم مالیة تقاریر كل تاریخ في المؤجلة بة
الصلة ذات الضریبیة . المنفعة

المضافة القیمة )VAT(ضریبة
باستثناء المضافة، القیمة ضریبة مبلغ خصم بعد والموجودات المصاریف إدراج : یتم

  ضریبة  عندما تكون السلطة  ال من لالسترداد قابلة الخدمات أو الموجودات شراء عند تكبدھا یتم التي المضافة القیمة
بند   من كجزء أو األصل على االستحواذ تكلفة من كجزء المضافة القیمة ضریبة إدراج یتم الحالة، ھذه في الضریبیة،

مناسب.  ھو كما المصاریف،
یتم بعندما والدائنة المدینة الذمم المدرجإدراج المضافة القیمة ضریبة .مبلغ

الذمم من كجزء إلیھا الدفع المستحق أو الضریبیة السلطة من لالسترداد القابل المضافة القیمة ضریبة مبلغ صافي إدراج یتم
الموحد المالي المركز بیان في الدائنة أو .المدینة

والمعدات واآلالت الممتلكات
والقیاس اإلدراج

وجدتیتم إن القیمة، في االنخفاض وخسائر المتراكم االستھالك ناقصاً بالتكلفة والمعدات واآلالت الممتلكات بنود .إدراج

الموجودات على االستحواذ إلى مباشر بشكل تعود التي النفقات التكلفة ً.  تتضمن ذاتیا إنشاؤھا یتم التي الموجودات تكلفة تتضمن
المواد   منھ،تكلفة المقصود لالستخدام صالحة حالة إلى األصل إیصال إلى مباشرةً تعود أخرى تكالیف وأیة المباشرة والعمالة

علیھ تقع الذي الموقع واستعادة البنود وإزالة تفكیك المرسملةوتكالیفوتكالیف أیة.  االقتراض تحویل كذلك التكلفة تتضمن قد
للتدف التحوط أنشطة على خسائر أو الدخلأرباح من والمعدات، واآلالت الممتلكات لشراء األجنبیة للعمالت المؤھلة النقدیة قات

اآلخر تلك  .  الشامل من كجزء الصلة ذات المعدات وظائف من یتجزأ ال جزءاً تعد والتي شراؤھا تم التي البرامج رسملة تتم
.المعدات

منفصلة   كبنود احتسابھا فیتم مختلفة، إنتاجیة أعمار والمعدات واآلالت الممتلكات بنود من ألجزاء یكون رئیسیة(عندما ) مكونات
والمعدات واآلالت .للممتلكات
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٣٢

(تتمة) ٣ الھامة المحاسبیة السیاسات ملخص

والمعدات واآلالت ) تتمة(الممتلكات
الالحقة التكالیف

تتدفق  یتم   أن المحتمل من كان إذا للبند الدفتریة القیمة ضمن والمعدات واآلالت الممتلكات بند من جزء استبدال تكلفة إدراج
موثوق بشكل تكلفتھا قیاس ویمكن المجموعة إلى الجزء ذلك في المتضمنة المستقبلیة االقتصادیة تكالیف  .  المنافع رسملة یتم

الج اإلرساء وتكالیف السفن تكبدھاإصالح عند الجرافات عن منفصل كعنصر للممتلكات. اف الیومیة الخدمات تكالیف إدراج یتم
أو األرباح بیان في والمعدات تكبدھاالخسائرواآلالت عند .الموحد

االستھالك
أو األرباح بیان في االستھالك إدراج األعمار  یتم مدى على الثابت القسط أساس على الموحد جزءالخسائر لكل المقدرة اإلنتاجیة
والمعدات واآلالت الممتلكات بند اإلرساء  . من حتى الممتدة الفترة مدى على الجاف واإلرساء السفن إصالح تكالیف استھالك یتم

سنوات أربع عادة یبلغ والذي التالي، لل. الجاف والمعدات واآلالت للممتلكات األخرى للبنود المقدرة اإلنتاجیة األعمار سنواتإن
یلي كما ھي المقارنة وسنوات :الحالیة

سنوات

األساسیة والمرافق ٢٥المباني
٣٠–٥الجرافات

والمركبات   األنابیب وخطوط واآلالت الدعم وسفن ٤٠–١البارجات
المكتبي   واألثاث ٥-٣المعدات

والقیم   اإلنتاجیة واألعمار االستھالك طرق مراجعة فيتتم تغییرات أیة تأثیر احتساب مع مالیة، سنة كل نھایة في المتبقیة
مستقبلي أساس على . التقدیرات

(یرجى   والمعدات واآلالت الممتلكات من الرئیسیة البنود لبعض المقدر اإلنتاجي العمر تقییم بإعادة المجموعة قامت السنة، خالل
رقم اإلیضاح إلى ). ٢٫٤الرجوع

بنو استھالك یتعلق  یتم فیما أو لالستخدام، جاھزة وتصبح فیھ تثبیتھا یتم الذي التاریخ من والمعدات واآلالت الممتلكات د
لالستخدام جاھزاً فیھ ویصبح األصل فیھ یكتمل الذي التاریخ من داخلیاً، إنشاؤھا یتم التي . بالموجودات

التنفیذ قید رأسمالیة أعمال
التكال كافة برسملة المجموعة تاریخ  تقوم وحتى التنفیذ، قید رأسمالیة كأعمال الملموسة الثابتة الموجودات بإنشاء المتعلقة یف

األصل من ویتم  .  االنتھاء االنتھاء، عند المناسبة الموجودات فئة إلى التنفیذ قید الرأسمالیة األعمال من التكالیف ھذه تحویل یتم
المقّد اإلنتاجي االقتصادي عمرھا مدى على االنتھاءاستھالكھا تاریخ من . ر
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(تتمة) ٣ الھامة المحاسبیة السیاسات ملخص

والمعدات واآلالت ) تتمة(الممتلكات
االستبعاد

من   مستقبلیة اقتصادیة منافع تنشأ أن یتوقع ال عندما أو االستبعاد عند والمعدات واآلالت الممتلكات بنود من بند شطب یتم
المستمر   كالفرق  .  لألصلاالستخدام والمعدات واآلالت الممتلكات بند تقاعد أو استبعاد عن ناتجة خسارة أو ربح أي تحدید یتم

أو األرباح ضمن إدراجھا ویتم لألصل الدفتریة والقیمة البیع متحصالت التأمین،  .  الخسائربین مطالبات متحصالت إدراج یتم
واآل الممتلكات من المؤّمن البند مقابل وجدت، ضمنإن والمعدات األخرى"الت أو" اإلیرادات األرباح . الخسائرفي

المالیة غیر الموجودات قیمة انخفاض
أصل. في   قیمة انخفاض على مؤشرات أیة ھناك كانت إذا فیما لتحدید مالیة تقاریر كل تاریخ في تقییم بإجراء المجموعة تقوم

إل حاجة ھناك یكون عندما أو المؤشر، ھذا وجود بتقدیر  حال المجموعة تقوم األصل، قیمة في لالنخفاض سنوي اختبار جراء
تكالیف ناقصاً للنقد، المولدة للوحدة أو لألصل العادلة القیمة ھي لالسترداد القابلة األصل قیمة لالسترداد. إّن القابلة األصل قیمة

القابل القیمة تحدید أعلى. یتم أیھما االستخدام، قید وقیمتھ األصل  االستبعاد، تولید عدم حالة في إال حدة، على أصل لكل لالسترداد ة
تتجاوز   األخرى. عندما الموجودات من مجموعة أو أخرى موجودات قبل من المولدة تلك عن كبیرة بدرجة مستقلة نقدیة لتدفقات

منخ األصل یعتبر لالسترداد، القابلة قیمتھا للنقد المولدة الوحدة أو لألصل الدفتریة قیمتھالقیمة إلى تخفیضھ ویتم القیمة، فض
لالسترداد.  القابلة

قبل   ما خصم معدل باستخدام الحالیة قیمتھا إلى المتوقعة المستقبلیة النقدیة التدفقات خصم یتم االستخدام، قید القیمة تقییم عند
ناقصاً العادلة القیمة تحدید باألصل. عند المتعلقة والمخاطر للمال الوقتیة للقیمة الحالیة السوق تقییمات یعكس الذي الضریبة

تؤ البیع، مناسب.  تكالیف تقییم نموذج استخدام یتم المعامالت، ھذه مثل تحدید یتم لم الحدیثة. إذا السوق معامالت االعتبار في خذ
بشكل إعدادھا یتم والتي متوقعة، حسابیة وعملیات مفصلة موازنات على القیمة في لالنخفاض احتسابھا عند المجموعة تعتمد

للنقد   المولدة الوحدات من وحدة لكل لھا.  منفصل فردیة موجودات تخصیص یتم التي للمجموعة

االنخفاض   خسائر أن على مؤشر ھناك كان إذا فیما لتحدید مالیة تقاریر كل تاریخ في الشھرة باستثناء للموجودات تقییم إجراء یتم
تقوم   المؤشر، ھذا مثل وجود حال انخفضت. في أو موجودة، تعد لم سابقاً المدرجة القیمة القابل  في المبلغ بتقدیر المجموعة

تغیر حدوث عند فقط سابقاً المدرجة القیمة في االنخفاض خسارة عكس للنقد. یتم المولدة الوحدة أو باألصل المتعلق لالسترداد
محدو العكس القیمة. إن في االنخفاض لخسائر إدراج آخر منذ لالسترداد القابلة القیمة لتحدید المستخدمة االفتراضات بحیث  في د

فیما االستھالك، صافي تحدیدھا، الممكن من كان التي الدفتریة القیمة أو لالسترداد القابلة قیمتھ لألصل الدفتریة القیمة تتجاوز ال
إال   الموحد الخسائر أو األرباح بیان في العكس إدراج السابقة. یتم السنوات في لألصل القیمة في انخفاض خسارة إدراج یتم لم لو

تم التقییم. إذا إعادة عن ناتجة كزیادة العكس معاملة یتم الحالة، ھذه وفي تقییمھ، معاد بمبلغ األصل إدراج
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٣٤

(تتمة) ٣ الھامة المحاسبیة السیاسات ملخص

المالیة   غیر الموجودات قیمة ) تتمة(انخفاض
احتم إلى الظروف تشیر وعندما سنویاً القیمة في لالنخفاض الشھرة اختبار االنخفاض  یتم تحدید الدفتریة. یتم القیمة انخفاض الیة

المولدة   الوحدات من مجموعة للنقد (أو المولد الوحدات من وحدة لكل لالسترداد القابلة القیمة تقییم خالل من للشھرة القیمة في
أقل للنقد المولدة للوحدة لالسترداد القابل المبلغ یكون الشھرة. عندما بھا تتعلق خسارة  للنقد) التي إدراج یتم الدفتریة، قیمتھا من

مستقبلیة.  فترات في بالشھرة المتعلقة القیمة في االنخفاض خسائر عكس یمكن القیمة. ال في االنخفاض

المخزون
القابلة   القیمة صافي أو بالتكلفة قیاسھ ویتم لالستھالك القابلة الغیار وقطع المستودعات من المخزون أقلیتكون أیھما .  للتحقیق،

األخرى   والتكالیف المخزون على لالستحواذ المتكبدة النفقات وتشمل المرجح، المتوسط طریقة على المخزون تكالیف تعتمد
الحالیة وحالتھ موقعھ إلى إلیصالھ .المتكبدة

نا االعتیادیة، األعمال سیاق ضمن المقدر البیع سعر ھو للتحقیق القابلة القیمة صافي البیعإن مصاریف .قصاً

اإلدارة تقییم حسب المتوقع االستخدام على بناًء والمتقادم الحركة بطيء للمخزون مخصص تكوین . یتم

اإلیجار عقود
إیجار عقد على یحتوي أو عن عبارة العقد كان إذا ما بتقییم المجموعة تقوم العقد، بدء عقد.  عند على یحتوي أو ھو العقد إن

ك إذا اعتبارإیجار، مبلغ مقابل الزمن من لفترة محدد أصل استخدام على السیطرة في الحق ینقل العقد . ان

بشكل إیجار كعقد العقد ضمن إیجاري مكون كل باحتساب المجموعة تقوم إیجار، عقد على یحتوي أو یعتبر، الذي للعقد بالنسبة
العقد في اإلیجاریة غیر المكونات عن . منفصل

منتحدد كل مع اإلیجار، لعقد لإللغاء القابلة غیر الفترة أنھا على اإلیجار عقد مدة : المجموعة

و)أ الخیار؛ ھذا ممارسة من معقول یقین على المستأجر كان إذا اإلیجار عقد تمدید خیار یغطیھا التي الفترات
مع) ب یقین على المستأجر كان إذا اإلیجار عقد إنھاء خیار یغطیھا التي الخیارالفترات ھذا ممارسة عدم من .قول

اإلیجار، عقد إنھاء خیار ممارسة عدم أو اإلیجار، عقد تمدید خیار ممارسة من معقول یقین على المستأجر كان إذا ما تقدیر عند
ت خیار لممارسة للمستأجر اقتصادیاً حافزاً تخلق التي الصلة ذات والظروف الحقائق كافة االعتبار في المجموعة عقدتأخذ مدید

اإلیجار عقد إنھاء خیار ممارسة عدم أو غیر  .  اإلیجار، الفترة في تغییر ھناك كان إذا اإلیجار عقد مدة بتعدیل المجموعة تقوم
اإلیجار لعقد لإللغاء . القابلة

كمؤجر المجموعة
إیجار   كعقود األصل ملكیة ومنافع مخاطر كافة بتحویل كبیر ٍ إلىحد بموجبھا المجموعة تقوم ال التي اإلیجار عقود تصنیف یتم

المؤجر  .  تشغیلیة لألصل الدفتریة القیمة إلى تشغیلي إیجار عقد على التفاوض في المتكبدة المباشرة األولیة التكالیف إضافة یتم
ف مدى على إدراجھا إیجارویتم كدخل األساس بنفس اإلیجار عقد یتم  . ترة التي الفترة في كإیرادات الطارئة اإلیجارات إدراج یتم

تحصیلھا . فیھا
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(تتمة) ٣ الھامة المحاسبیة السیاسات ملخص

(تتمة)  اإلیجار عقود
كمستأجر المجموعة

أو   واحد وعلى إیجاري مكون على یحتوي الذي للعقد المجموعة  بالنسبة تخصص اإلیجاریة، غیر أو اإلیجاریة المكونات من أكثر
إیجار مكون لكل العقد في االعتبار للمكونات  يمبلغ المستقل السعر ومجموع اإلیجاري للمكون المستقل النسبي السعر أساس على

اإلیجاریة . غیر

اإلیجاریة   وغیر اإلیجاریة للمكونات المستقل النسبي السعر تحدید مشابھ،  یتم مورد أو المؤجر، سیفرضھ الذي السعر أساس على
منفصل بشكل مماثل، مكون أو المكون، ھذا مقابل الشركة تقوم  .  على بسھولة، متاحاً غیر للمالحظة القابل المستقل السعر كان إذا

للمالحظة القابلة المعلومات استخدام من والزیادة المستقل، السعر بتقدیر . المجموعة

عدممن   أو التمدید، خیار ممارسة معقول بشكل المؤكد من كان إذا ما تقییم بإعادة الشركة تقوم اإلیجار، عقد مدة تحدید أجل
التي الظروف في جوھري تغییر أو ھام حدث أي وقوع عند اإلنھاء، خیار : ممارسة

و)أ المجموعة؛ سیطرة تحت تقع
معقول  ) ب یقین على المجموعة كانت إذا ما على أو  تؤثر اإلیجار، عقد مدة تحدید أثناء مسبقاً إدراجھ یتم لم خیار ممارسة من

اإلیجار عقد مدة تحدید أثناء مسبقاً مدرج خیار ممارسة . عدم

المالي المركز بیان في منفصل بشكل المصنف اإلیجار عقد والتزام االستخدام حق أصل بإدراج المجموعة تقوم البدء، تاریخ في
.الموحد

االستخدامموجود حق ات
متاحاً الضمني األصل فیھ یصبح الذي التاریخ (أي، اإلیجار عقد بدء تاریخ في االستخدام حق موجودات بإدراج المجموعة تقوم
تعدیلھا   ویتم متراكمة، القیمة في وانخفاض استھالك خسائر أیة ناقصاً بالتكلفة، االستخدام حق موجودات قیاس لالستخدام). یتم

المدرج،ألیة   اإلیجار عقود مطلوبات مبلغ االستخدام حق موجودات تكلفة اإلیجار. تتضمن عقود لمطلوبات قیاس إعادة عملیة
مستلمة.  إیجار حوافز أیة ناقصاً العقد، بدء تاریخ قبل أو في تمت التي اإلیجار ومدفوعات المتكبدة، المبدئیة المباشرة والتكالیف

  ٍ إلىحد المجموعة تكن لم استھالكما یتم اإلیجار، عقد مدة نھایة في المؤجر األصل ملكیة على الحصول من یقین على كبیر
أقصر. إذا   أیھما اإلیجار، وفترة لھا المقدر اإلنتاجي العمر مدى على الثابت القسط أساس على المدرجة االستخدام حق موجودات

تكل كانت إذا أو الضمني األصل ملكیة ینقل اإلیجار عقد خیاركان ممارسة تتوقع المجموعة أن إلى تشیر األصل استخدام حق فة
بدء   تاریخ في االستھالك الضمني. یبدأ لألصل اإلنتاجي العمر مدى على الصلة ذو االستخدام حق أصل استھالك یتم الشراء،

رقم   الدولي المحاسبة معیار المجموعة اإلیجار. تطبق االست٣٦عقد حق أصل كان إذا ما ال  لتحدید أم قیمتھ انخفضت قد خدام
المالیة". غیر الموجودات قیمة في "االنخفاض سیاسة في موضح ھو كما المحددة القیمة في االنخفاض خسارة باحتساب وتقوم
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٣٦

(تتمة) ٣ الھامة المحاسبیة السیاسات ملخص

اإلیجار ) تتمة( عقود
اإلیجار عقود مطلوبات

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

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

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

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

القیم قیاس إعادة یتم ذلك، إلى المقدمة. وباإلضافة اإلیجار مدفوعات تخفیض ویتم الفائدة تراكم عقودلتعكس لمطلوبات الدفتریة ة
لشراء   التقییم في تغییر أو جوھریاً الثابتة اإلیجار مدفوعات في تغییر أو اإلیجار مدة في تغییر أو تعدیل ھناك كان إذا اإلیجار

الضمني.  األصل

القیمة منخفضة الموجودات ذات اإلیجار وعقود األجل قصیرة اإلیجار عقود
إ من اإلعفاء المجموعة والمعداتتطبق بالممتلكات المتعلقة األجل قصیرة إیجارھا عقود على األجل قصیرة اإلیجار عقود دراج

تبلغ   إیجار مدة لھا التي اإلیجار عقود كذلك١٢(أي تقوم شراء). كما خیار على تحتوي وال العقد بدء تاریخ من أقل أو شھر
منخ الموجودات ذات اإلیجار عقود إدراج من اإلعفاء منخفضةبتطبیق تعتبر التي المكتبیة المعدات إیجار عقود على القیمة فضة

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

المالیة األدوات
إدراج   لألدواتیتم التعاقدیة األحكام في طرفاً المجموعة في شركة تصبح عندما المالیة والمطلوبات .الموجودات

المالیة الموجودات
والقیاس المبدئي اإلدراج

خالل   من العادلة بالقیمة أو المطفأة، بالتكلفة الحقاً كمقاسة المبدئي، اإلدراج عند المالیة، الموجودات تصنیف الشامل  یتم الدخل
أو األرباح خالل من العادلة بالقیمة أو .الخسائراآلخر

أعمال   ونموذج المالي لألصل التعاقدیة النقدیة التدفقات خصائص على المبدئي اإلدراج عند المالیة الموجودات تصنیف یعتمد
الموجودات ھذه إلدارة بقیمتھ. المجموعة مالي أصل بقیاس مبدئیاً المجموعة غیر  تقوم المالیة الموجودات حالة في زائداً، العادلة

أو األرباح خالل من العادلة بالقیمة المعاملةالمدرجة تكالیف .الخسائر،

نقدیة   تدفقات یولّد أن یجب اآلخر، الشامل الدخل خالل من العادلة بالقیمة أو المطفأة بالتكلفة وقیاسھ مالي أصل تصنیف یتم لكي
ع عبارة تكون "والتي والفائدةمجرد  ن األساسي للمبلغ اختبار"دفعات باسم التقییم ھذا إلى القائم. یُشار األساسي المبلغ على

والفائدة   األساسي المبلغ األداة.  دفعات مستوى على إجراؤه إلى  ویتم المالیة الموجودات إلدارة المجموعة أعمال نموذج یشیر
تولی أجل من المالیة موجوداتھا إدارة النقدیةكیفیة التدفقات تحصیل  . د عن ستنتج النقدیة التدفقات كانت إذا ما العمل نموذج یحدد

كلیھما أو المالیة الموجودات بیع أو التعاقدیة النقدیة . التدفقات
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٣٧

(تتمة) ٣ الھامة المحاسبیة السیاسات ملخص

المالیة ) تتمة( األدوات
المالیة ) تتمة( الموجودات

الالحقالقیاس
فئات أربع ضمن المالیة الموجودات تصنیف یتم الالحق، القیاس : ألغراض

المطفأة)أ بالتكلفة المالیة المدینة(الموجودات التجاریة والذمم یعادلھ وما والنقد الدین ) أدوات
خال) ب من العادلة بالقیمة المالیة اآلخر  الموجودات الشامل الدخل المتراكمة  ل والخسائر األرباح تدویر إعادة الدین(مع ) أدوات
خالل)ج من العادلة بالقیمة المصنفة المالیة اآلخر  الموجودات الشامل عند  الدخل المتراكمة والخسائر األرباح تدویر إعادة دون

الملكیة(االستبعاد حقوق )أدوات
أو)د األرباح خالل من العادلة بالقیمة المالیة الخسائرالموجودات

التالیة المالیة الموجودات المجموعة : لدى

یعادلھ وما النقد
والودائع البنوك من المكشوف على والسحب البنوك، لدى والنقد الصندوق، في النقد یتضمن والذي یعادلھ وما النقد تصنیف یتم

لثالثة أصلیة استحقاقات لھا والتي البنوك لدى الطلب عند بھا المطفأةالمحتفظ بالتكلفة مالیة كموجودات أقل، أو . أشھر

عالقة)  ذات أطراف من المستحقة والمبالغ البنكیة واألرصدة والنقد المدینة التجاریة (الذمم المطفأة بالتكلفة المالیة الموجودات
استیفاء تم إذا المطفأة، بالتكلفة المالیة الموجودات بقیاس المجموعة التالیین: تقوم المعیارین

التدفقات  )أ تحصیل لغرض المالیة بالموجودات االحتفاظ إلى یھدف أعمال نموذج ضمن بھ محتفظاً المالي األصل كان إذا
و التعاقدیة؛ النقدیة

األ) ب للمبالغ دفعات مجرد تعتبر والتي نقدیة تدفقات محددة تواریخ في المالي لألصل التعاقدیة البنود عن ینشأ كان ساسیة  إذا
القائم.  األساسي المبلغ على والفائدة

القیمة في لالنخفاض وتخضع الفعلیة الفائدة طریقة باستخدام المطفأة بالتكلفة المالیة الموجودات قیاس الحقاً األرباح  .  یتم إدراج یتم
أو األرباح ضمن في قیمتھوالخسائر انخفاض أو تعدیلھ أو األصل استبعاد عند .الخسائر

صافي   أقل، أو أشھر لثالثة أصلیة استحقاقات ذات البنوك لدى بھا المحتفظ والودائع الصندوق في النقد یعادلھ وما النقد یتضمن
البنوك. من المكشوف على السحب أرصدة
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٣٨

(تتمة) ٣ الھامة المحاسبیة السیاسات ملخص

المالیة ) تتمة( األدوات
المالیة ) تتمة( الموجودات

أو األرباح خالل من العادلة بالقیمة المالیة الخسائرالموجودات
األرباح خالل من العادلة بالقیمة المالیة الموجودات الموجوداتوأتتضمن أو للمتاجرة، بھا المحتفظ المالیة الموجودات الخسائر

أو األرباح خالل من العادلة بالقیمة المبدئي اإلدراج عند المصنفة قیاسھا  الخالمالیة إلزامیاً سیتم التي المالیة الموجودات أو سائر،
العادلة في  .  بالقیمة الشراء إعادة أو البیع لغرض علیھا االستحواذ تم إذا للمتاجرة بھا كمحتفظ المالیة الموجودات تصنیف یتم
القریب .المدى

خالل من العادلة بالقیمة المالیة الموجودات إدراج الخسائیتم أو إدراج  راألرباح مع العادلة بالقیمة الموحد المالي المركز بیان في
أو األرباح بیان في العادلة القیمة في التغیرات .الموحدالخسائرصافي

من العادلة بالقیمة تصنیفھا لإللغاء قابل غیر بشكل المجموعة تختار لم التي المتداولة األسھم في االستثمارات الفئة ھذه تتضمن
اآلخرخالل   الشامل بیان  .الدخل في أخرى كإیرادات المدرجة األسھم في االستثمارات على األرباح توزیعات إدراج كذلك یتم

أو الدفعاتاألرباح إجراء في الحق ینشأ عندما الموحد . الخسائر

المالیة الموجودات قیمة انخفاض
لخسائر   خسارة مخصصات بإدراج المجموعة عقودتقوم وذمم المطفأة بالتكلفة المقاسة المالیة الموجودات على المتوقعة االئتمان

المالي الضمان وعقود القروض التزامات إلى باإلضافة المدینة التجاریة والذمم المدینة في  . اإلیجار انخفاض خسائر إدراج یتم ال
الملكیة حقوق أدوات في لالستثمارات خسائر.  القیمة مبلغ تحدیث لتعكس  یتم مالیة تقاریر فترة كل نھایة في المتوقعة االئتمان

المعنیة المالیة لألداة المبدئي اإلدراج منذ االئتمان مخاطر في . التغیرات

لألداة المتوقع العمر مدى على المتوقعة االئتمان خسارة بإدراج الدوام على المجموعة وموجودات  تقوم المدینة التجاریة للذمم
والم المبسطالعقود النھج باستخدام وذلك المدینة، المالیة  .  حتجزات الموجودات ھذه على المتوقعة االئتمان خسائر تقدیر یتم

بالمدینین   خاصة لعوامل وفقاً المعدلة االئتمان خسارة في السابقة المجموعة تجربة على بناًء المخصصات مصفوفة باستخدام
ا من كل وتقییم العامة االقتصادیة الزمنیة  والظروف القیمة ذلك في بما المالیة، التقاریر تاریخ في للظروف والمتوقع الحالي لتوجھ

مناسب ھو كما . للمال،

عندما   لألداة المتوقع العمر مدى على المتوقعة االئتمان خسارة بإدراج المجموعة تقوم األخرى، المالیة األدوات لكافة بالنسبة
ا مخاطر في جوھري ارتفاع ھناك المبدئيیكون اإلدراج منذ األداة  .  الئتمان على االئتمان مخاطر ترتفع لم أخرى، ناحیة من إذا،

خسارة یساوي بمبلغ المالیة األداة لتلك الخسارة مخصص بقیاس المجموعة تقوم المبدئي، اإلدراج منذ جوھري بشكل المالیة
لمدة   خسارة  .شھر١٢االئتمان إدراج یجب كان إذا ما تقییم االرتفاعات  یعتمد على لألداة المتوقع العمر مدى على المتوقعة االئتمان

االئتمانیة   قیمتھ انخفضت قد المالي األصل أن إثبات من بدالً المبدئي اإلدراج منذ تعثر حدوث مخاطر أو احتمالیة في الجوھریة
فعلي تعثر حدث وقع إذا ما أو المالیة التقاریر فترة نھایة . في
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٣٩

(تتمة) ملخص٣ الھامة المحاسبیة السیاسات

المالیة ) تتمة( األدوات
المالیة )تتمة( الموجودات

المالیة الموجودات قیمة ) تتمة(انخفاض
االئتمان)١ مخاطر في الجوھري االرتفاع

مخاطر كانت إذا ما تقییم بمقارنة  عند المجموعة تقوم المبدئي، اإلدراج منذ جوھري بشكل ارتفعت قد مالیة أداة على االئتمان
األداة   على التعثر حدوث مخاطر مع المالیة التقاریر فترة نھایة في كما المالیة األداة على تحدث التي السداد عن التعثر مخاطر

المبدئي اإلدراج تاریخ في كما إجراء  .  المالیة المعقولةعند والنوعیة الكمیة المعلومات االعتبار في المجموعة تأخذ التقییم، ھذا
یذكر جھد أو تكلفة دون المتاحة المستقبلیة والمعلومات التاریخیة الخبرة ذلك في بما للدعم، التقییم.  والقابلة نتیجة عن النظر بغض

ق المالي األصل على االئتمان مخاطر أن المجموعة تفترض تتجاوز  أعاله، عندما المبدئي اإلدراج منذ جوھري بشكل ارتفعت د
التعاقدیة ذلك٣٠المدفوعات خالف تثبت للدعم وقابلة معقولة معلومات المجموعة لدى یكن لم ما .یوماً،

المب اإلدراج منذ جوھریاً ترتفع لم المالیة األداة على االئتمان مخاطر أن المجموعة تفترض تقدم، مما الرغم تحدیدعلى تم إذا دئي
المالیة التقاریر تاریخ في منخفضة ائتمان مخاطر ذات المالیة األداة منخفضة  . أن ائتمانیة مخاطر ذات المالیة األداة أن تحدید یتم

كان   السداد،  )  ١(إذا في للتعثر منخفضة مخاطر المالیة األداة المتعل)  ب(لدى بالتزاماتھ الوفاء على قویة قدرة المقترض قة  لدى
و   القریب؛ المدى في التعاقدیة النقدیة على  )  ٣(بالتدفقات األعمال وظروف االقتصادیة الظروف في السلبیة التغیرات تؤدي قد

التعاقدیة النقدیة بالتدفقات المتعلقة بالتزاماتھ الوفاء على المقترض قدرة من بالتقلیل بالضرورة، تساھم لن ولكنھا الطویل، . المدى
المجموع بـ  تعتبر خارجي أو داخلي ائتماني تصنیف لدیھا یكون عندما منخفضة ائتمان مخاطر المالیة الموجودات لدى أنھ ة

استثمار" ً" درجة عالمیا علیھ المتعارف للتعریف . وفقًا

االئتما مخاطر في جوھري ارتفاع ھناك كان إذا ما لتحدید المستخدمة المعاییر فاعلیة مدى بانتظام المجموعة وتقومتراقب ن
المبلغ یصبح أن قبل االئتمان مخاطر في الجوھري االرتفاع تحدید على قادرة المعاییر أن من للتأكد مناسب ھو كما بمراجعتھ

. قاًمستح

السداد) ٢ عن التعثر تعریف
الحتمالیة تقدیرات وإنشاء جمعھا تم التي البیانات لتحلیل إحصائیة نماذج المجموعة بمرور  تستخدم للتعرضات السداد عن التعثر

عبر  . الوقت الرئیسیة الكلي االقتصاد عوامل في والتغیرات السداد عن التعثر معدالت في تغیرات أیة تحدید التحلیل ھذا یتضمن
للمجموعة الجغرافیة المناطق .مختلف

االئتمانیة) ٣ القیمة المنخفضة المالیة الموجودات
منخفیعتبر   المالي المقدرة  األصل المستقبلیة النقدیة التدفقات على ضار تأثیر ذو أكثر أو حدث وقوع عند االئتمانیة القیمة ض

البیانات االئتمانیة القیمة في االنخفاض على األدلة المالي. تتضمن التالیة: الملحوظةلألصل األحداث حول

المصدر؛ أو للمقترض بالنسبة كبیرة مالیة صعوبة
مثل للعقد السداد؛خرق في تأخر أو تعثر
ًتنازال المقترض، یواجھھا التي المالیة بالصعوبة تتعلق تعاقدیة أو اقتصادیة ألسباب (مقرضون) المقترض، مقرض یمنح أن

أخرى؛ ظروف المقرض (المقرضون) في لیمنحھ یكن (للمقترضین) لم (تنازالت) للمقترض
إفالس حالة في المقترض یدخل أن المحتمل من أوأصبح أخرى؛ مالي تنظیم إعادة أو
 .المالیة للصعوبات نتیجة المالي لألصل النشط السوق اختفاء
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٤٠

(تتمة) ٣ الھامة المحاسبیة السیاسات ملخص

المالیة ) تتمة( األدوات
المالیة ) تتمة( الموجودات

المالیة الموجودات قیمة ) تتمة(انخفاض
الشطب٤ ) سیاسة

المجموعة وال  تقوم شدیدة مالیة صعوبات من یعاني المقابل الطرف أن إلى تشیر معلومات ھناك تكون عندما مالي أصل بشطب
لالسترداد.  واقعیة احتمالیة توجد

المتوقعة) ٥ االئتمان خسائر وإدراج قیاس
ع الناتجة والخسارة السداد، عن التعثر الحتمالیة محصلة ھو المتوقعة االئتمان خسائر قیاس فيإن الخسارة حجم التعثر (أي ن

تاریخیة   بیانات على التعثر عن الناتجة والخسارة السداد عن التعثر احتمالیة تقییم التعثر. یعتمد عند تعثر) والتعرض وجود حالة
یتم   المالیة، للموجودات بالنسبة التعثر عند للتعرض أعاله. بالنسبة موضح ھو ما مستقبلیة معلومات بواسطة ضبطھا تمثیلتم

المبلغ التعرض یتضمن المالي، الضمان لعقود بالنسبة المالیة.  التقاریر تاریخ في للموجودات اإلجمالیة الدفتریة بالقیمة ذلك
بناًء المحدد التعثر تاریخ بحلول المستقبل في سحبھا یتوقع إضافیة مبالغ أیة جانب إلى المالیة، التقاریر تاریخ في كما المسحوب

ا التوجھ لتاریخي. على

وفق للمجموعة المستحقة التعاقدیة النقدیة التدفقات كافة بین كالفرق المتوقعة االئتمان خسارة تقدیر یتم المالیة، للموجودات اًبالنسبة
األصلي.  الفعلي الفائدة بمعدل والمخصومة علیھا، الحصول المجموعة تتوقع التي النقدیة التدفقات وكافة للعقد

یتم فیھاقیاسعندما تتوفر ال قد التي الحاالت لتلبیة جماعي أساس على لألداة المتوقع العمر مدى على المتوقعة االئتمان خسارة
ما   أساس على المالیة األدوات تجمیع یتم الفردیة، األداة مستوى على االئتمان مخاطر في جوھریة ارتفاعات حدوث على أدلة

: یلي

  المالیة األدوات یت(طبیعة التمویلیةأي اإلیجار عقود وذمم األخرى، المدینة والذمم المدینة التجاریة الذمم من كل تقییم م
منفصلة كمجموعة العمالء من المستحقة والمبالغ ؛)المدینة

السداد؛ عن التأخر حاالت
و المدینین؛ وصناعة وحجم طبیعة
توفرھا عند الخارجیة االئتمانیة . التصنیفات

المجم مراجعة مخاطر  تتم خصائص مشاركة في مجموعة كل مكونات تستمر أن لضمان اإلدارة قبل من منتظم بشكل وعات
المماثلة . االئتمان

أو األرباح بیان في القیمة في االنخفاض خسارة أو ربح بإدراج المجموعة التعدیل  تقوم مع المالیة األدوات لكافة الموحد الخسائر
خال من الدفتریة لقیمھا الخسارةالمقابل مخصص حساب . ل
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(تتمة) ٣ الھامة المحاسبیة السیاسات ملخص

المالیة ) تتمة( األدوات
المالیة ) تتمة( الموجودات

االستبعاد
األصل   بتحویل تقوم عندما أو األصل؛ من النقدیة للتدفقات التعاقدیة الحقوق تنتھي عندما فقط المالي األصل المجموعة تستبعد

أخرى شركة إلى األصل ملكیة ومنافع مخاطر وكافة الملكیة.  المالي ومنافع مخاطر بكافة االحتفاظ أو بتحویل المجموعة تقم لم إذا
عل السیطرة في للمبالغواستمرت بھ المرتبط وااللتزام األصل في بھا المحتفظ حصتھا بإدراج المجموعة تقوم المحول، األصل ى

لدفعھا تضطر قد إدراج  .  التي تواصل المجموعة فإن المحول، المالي األصل ملكیة ومنافع مخاطر بكافة المجموعة احتفظت إذا
المالي الماألصل مقابل المضمون االقتراض إدراج المطفأة،وكذلك بالتكلفة المقاس المالي األصل استبعاد المستلمة. عند تحصالت

الخسائر.  أو األرباح في والمدین المستلم االعتبار وإجمالي لألصل الدفتریة القیمة بین الفرق إدراج یتم

المالیة المطلوبات
كـ   األخرى الدائنة والذمم الدائنة التجاریة الذمم تصنیف مالیة"یتم تكالیف  "  مطلوبات خصم بعد العادلة، بالقیمة مبدئیاً قیاسھا ویتم

الفعلي، العائد أساس على الفائدة مصاریف إدراج مع الفعلیة، الفائدة طریقة باستخدام المطفأة بالتكلفة الحقاً قیاسھا ویتم المعاملة،
جوھریاًإال غیر الفائدة إدراج یكون عندما األجل قصیرة بالمطلوبات یتعلق . فیما

ذات   الفترة مدى على الفائدة مصاریف وتخصیص مالي اللتزام المطفأة التكلفة الحتساب طریقة ھي الفعلیة الفائدة طریقة إن
المدفوعا.  الصلة بخصم فعلیاً یقوم الذي المعدل ھو الفعلي الفائدة معدل لاللتزام  إن المتوقع العمر خالل المقدرة المستقبلیة النقدیة ت

أقصر فترة مناسب، ھو كما أو . المالي،

المالیة المطلوبات استبعاد
صالحیتھا انتھاء أو إلغاؤھا أو المجموعة التزامات استیفاء یتم عندما، وفقط عندما، المالیة المطلوبات باستبعاد المجموعة . تقوم

الخسائر. یتم أو األرباح في والدائن المدفوع واالعتبار المستبعدة المالیة للمطلوبات الدفتریة القیمة بین الفرق إدراج

المالیة األدوات مقاصة
حالیاً ھناك كان إذا الموحد المالي المركز بیان في المبلغ صافي إدراج ویتم المالیة والمطلوبات المالیة الموجودات مقاصة یتم

وتسویة  حق   الموجودات وتحقیق الصافي، أساس على للتسویة نیة ھناك وكانت المدرجة المبالغ لمقاصة النفاذ واجب قانوني
واحد ٍ فيوقت . المطلوبات

المالي الضمان عقود
عن   العقد حامل لتعویض مدفوعات سداد تتطلب التي العقود تلك ھي المجموعة تصدرھا التي المالي الضمان عقود الخسارة  إن

الدین أداة لشروط وفقاً استحقاقھ عند السداد في معین مدین فشل بسبب تكبدھا ً.  التي مبدئیا المالي الضمان عقود إدراج یتم
الضمان إصدار إلى مباشر بشكل العائدة المعامالت لتكالیف تعدیلھا ویتم العادلة، بالقیمة قیاس  .  كمطلوبات یتم الحق، وقت في

تق بأعلى المتراكمااللتزام اإلطفاء ناقصاً المدرج والمبلغ المالیة التقاریر تاریخ في الحالي االلتزام لتسویة المطلوبة للمصاریف . دیر
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(تتمة) ٣ الھامة المحاسبیة السیاسات ملخص

المشتقة المالیة األدوات
إلدارة   المشتقة المالیة األدوات من متنوعة مجموعة في المجموعة معدالتتدخل ومخاطر الفائدة معدالت لمخاطر تعرضھا

الفائدة معدالت تبادل وعقود الخیارات وعقود اآلجلة األجنبیة العمالت صرف عقود ذلك في بما األجنبیة، العمالت .صرف

بقیمتھا الحقاً قیاسھا إعادة وتتم المشتقات عقد إبرام تاریخ في العادلة بالقیمة مبدئیاً المشتقات إدراج كل  یتم تاریخ في العادلة
مالیة أو.  تقاریر األرباح ضمن الناتجة الخسائر أو األرباح إدراج وما  یتم المشتقة األداة تخصیص یتم لم ما الفور على الخسائر

أو األرباح ضمن اإلدراج توقیت یعتمد الحالة ھذه وفي تحوط، كأداة فعّالة تكن التحوطلم عالقة طبیعة على .الخسائر

إدر ماليیتم كالتزام السالبة العادلة القیمة ذات المشتقات إدراج یتم بینما مالي كأصل الموجبة العادلة القیمة ذات المشتقات ال  .  اج
للمقاصة ونیة قانوني حق المجموعة لدى یكن لم ما الموحدة المالیة البیانات في للمشتقات مقاصة إجراء المشتقات  .  یتم عرض یتم

ال أو متداول غیر من  كأصل أكثر لألداة المتبقي االستحقاق تاریخ كان إذا متداول غیر تسویتھا١٢تزام أو تحقیقھا یُتوقع وال شھر
متداولة. شھر١٢خالل مطلوبات أو متداولة كموجودات األخرى المشتقات عرض .  یتم

التحوط محاسبة
ا العمالت بمخاطر یتعلق فیما تحوط كأدوات المشتقات بعض المجموعة تحوطات  تصنف ضمن الفائدة معدالت ومخاطر ألجنبیة

العادلة النقدیة. القیمة للتدفقات كتحوطات المؤكدة االلتزامات على األجنبیة العمالت صرف مخاطر تحوطات عن المحاسبة .یتم

أھد جانب إلى لھ، المتحوط والبند التحوط أداة بین العالقة بتوثیق المجموعة تقوم التحوط، عالقة بدایة المخاطر  في إدارة اف
المختلفة التحوط معامالت إلجراء ما. واستراتیجیتھا المجموعة توثق مستمر، أساٍس وعلى التحوط بدایة عند ذلك، إلى باإلضافة

التحوط مخاطر إلى العائد لھ المتحوط للبند النقدیة التدفقات أو العادلة القیمة في التغیرات مقاصة في فعالة التحوط أداة كانت ،إذا
التالیة التحوط فاعلیة متطلبات كافة التحوط عالقات تستوفي عندما :وذلك

التحوط؛ وأداة لھ المتحوط البند بین اقتصادیة عالقة وجود
و االقتصادیة؛ العالقة تلك عن تنتج التي القیمة في التغیرات على االئتمان مخاطر تأثیر یسیطر ال
الن نفسھا ھي التحوط لعالقة التحوط أداةنسبة وكمیة لھ بالتحوط فعلیاً المجموعة تقوم الذي لھ المتحوط البند كمیة عن اتجة

لھ المتحوط بند من الكمیة لتلك للتحوط بالفعل المجموعة تستخدمھا التي .التحوط

المخاط إدارة ھدف ظل ولكن التحوط بنسبة المتعلقة التحوط فاعلیة متطلبات استیفاء عن التحوط عالقة توقفت التحوطإذا لعالقة ر
التحوط   بعالقة الخاصة التحوط نسبة بتعدیل المجموعة تقوم عندھا ھو، كما التحوط(المحددة موازنة إعادة یستوفي  )  أي بحیث

أخرى مرةً التأھّل . معاییر

اآلجل   للعقد العادلة القیمة في الكامل التغییر المجموعة اآلجلة(تصنف العناصر ذلك في بما التحوط  )  أي عالقات لكافة تحوط كأداة
آجلة عقود على تنطوي . التي

تكلفة   في المتراكمة الخسارة كل أو بعض استرداد یتم لن أنھ تتوقع المجموعة كانت إذا ذلك، إلى في  باإلضافة التحوط احتیاطي
أو األرباح إلى الفور على المبلغ ھذا تصنیف إعادة یتم عندھا . الخسائرالمستقبل،
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المشتقة المالیة ) تتمة( األدوات
النقدیة التدفقات تحوطات

و للمشتقات العادلة القیمة في للتغیرات الفعّال الجزء إدراج للتدفقاتیتم كتحوط والمؤھلة المصنفة األخرى المؤھلة التحوط أدوات
في   التراكمي التغیر على تقتصر والتي النقدیة، للتدفقات التحوط احتیاطي ضمن تجمیعھا ویتم اآلخر الشامل الدخل في النقدیة

التحوط بدایة منذ لھ المتحوط للبند العادلة أو  .  القیمة األرباح إدراج مباشرةًیتم الفعال غیر بالجزء المتعلقة ضمن  الخسائر
أو . الخسائراألرباح

أو األرباح إلى الملكیة حقوق في والمتراكمة اآلخر الشامل الدخل في سابقاً المدرجة المبالغ تصنیف إعادة الفتراتتتم في الخسائر
أو األرباح على لھ المتحوط البند فیھا یؤثر نفسالتي وضمن لھاالخسائر، المتحوط عن.  المدرجلبند ینتج عندما ذلك، ومع

الدخل   في سابقاً المدرجة والخسائر األرباح حذف یتم مالي، غیر التزام أو مالي غیر أصل إدراج لھا المتحوط المتوقعة المعاملة
لتك المبدئي القیاس ضمن إدراجھا ویتم الملكیة حقوق من الملكیة حقوق في والمتراكمة اآلخر أو  الشامل المالي غیر األصل لفة

المالي غیر اآلخر. االلتزام الشامل الدخل على التحویل یؤثر . ال

النقدیة   للتدفقات التحوط احتیاطي في المتراكمة الخسائر كل أو بعض استرداد عدم تتوقع المجموعة كانت إذا ذلك، إلى باإلضافة
على المبلغ ھذا تصنیف إعادة تتم سوف عندھا المستقبل، أوفي األرباح إلى . الخسائرالفور

التحوط   عالقة تتوقف عندما فقط التحوط محاسبة عن المجموعة منھا(تتوقف جزء التأھل)  أو معاییر استیفاء إعادة  (عن بعد
وجدت إن ممارستھا).  الموازنة، أو إنھاؤھا أو بیعھا یتم أو التحوط أداة صالحیة فیھا تنتھي التي الحاالت ذلك یتم.  یتضمن

مستقبلي بأثر التوقف خسائر.  احتساب أو أرباح أیة للتدفقاتتظل التحوط احتیاطي في والمتراكمة اآلخر الشامل الدخل في مدرجة
أو األرباح إلى تصنیفھا إعادة ویتم الملكیة حقوق ضمن الوقت ذلك في المتوقعةالنقدیة المعاملة حدوث عند ال  .  الخسائر عندما

حدوث   المتوقع من النقدیةیكون التدفقات تحوط احتیاطي في المتراكمة الخسائر أو األرباح تصنیف إعادة یتم متوقعة، معاملة
أو األرباح إلى الفور . الخسائرعلى

الموظفین مكافآت
السفر وتذكرة السنویة لإلجازة الموظفین الستحقاق المقدرة لاللتزامات مخصص تكوین قبل  مقابلیتم من المقدمة الخدمات

مالیةال تقاریر فترة كل نھایة حتى المؤھلین . موظفین

األقل   على تساوي والتي المجموعة، لسیاسة وفقاً للموظفین المستحقة الخدمة نھایة مكافآت مبلغ لكامل مخصص تكوین كذلك یتم
تقاریر فترة كل نھایة حتى خدمتھم فترة عن اإلماراتي، العمل لقانون وفقاً الدفع المستحقة عن.  مالیةالمكافآت اإلفصاح یتم

نھایة بمكافآت المتعلق المخصص عن اإلفصاح یتم بینما متداول، كالتزام السفر وتذاكر السنویة باإلجازة المتعلق االستحقاق
متداول غیر كالتزام .الخدمة

االجتماعیة   والتأمینات للمعاشات العامة الھیئة إلى المتحدة العربیة اإلمارات دولة مواطني من للموظفین التقاعد مساھمات دفع یتم
المكافآت وصنادیق أبوظبي في التقاعد معاشات لصنادیق وفقاً المتحدة العربیة اإلمارات دولة مكافآتفي قانون یشملھم والذین

الخدم وترك رقم  التقاعد االجتماعیة٢/٢٠٠٠ة والتأمینات خالل.  للمعاشات المالي األداء بیان إلى المساھمات ھذه تحمیل یتم
الموظفین خدمة .فترة
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٤٤

(تتمة) ٣ الھامة المحاسبیة السیاسات ملخص

األرباح توزیعات
األ توزیعات اعتماد فیھا یتم التي الفترة في كالتزام األرباح توزیعات إدراج إدراجھا  یتم ویتم الشركة مساھمي قبل من رباح

الملكیة حقوق ضمن . كتوزیعات

المخصصات
بشكل تقدیره یمكن حالي استنتاجي أو قانوني التزام سابقة، ألحداث نتیجة المجموعة، على كان إذا المخصصات إدراج یتم

المنافع   لتدفق حاجة ھناك تكون أن المحتمل ومن االلتزامموثوق، لتسویة للمال  .  االقتصادیة الزمنیة القیمة تأثیر یكون عندما
یعكس والذي الضریبة قبل ما بمعدل المتوقعة المستقبلیة النقدیة التدفقات خصم طریق عن المخصصات تحدید یتم جوھریاً،

لاللتزام المحددة والمخاطر للمال الزمنیة للقیمة الحالیة السوق ع. تقییمات إدراج تمویلیتم كتكلفة الخصم . كس

إلى   المخصص عكس یتم محتمالً، الخارجي التدفق یعد لم وإذا مالیة، تقاریر تاریخ كل في وتعدیلھا المخصصات مراجعة تتم
. الدخل

الذمم   إدراج یتم ثالث، طرف من المخصص لتسویة المطلوبة االقتصادیة المنافع كافة أو بعض استرداد المتوقع من یكون عندما
بھ. موثوق بشكل المدینة الذمم مبلغ قیاس ویمكن السداد مبلغ استالم یتم سوف أنھ كبیر ٍ إلىحد المؤكد من كان إذا كأصل المدینة

بااللتزامات المثقلة العقود
كمخصصات قیاسھا ویتم بااللتزامات المثقلة العقود بموجب الناشئة الحالیة االلتزامات إدراج بااللتزامات  یعتبر  . یتم المثقل العقد

المنافع العقد بموجب االلتزامات الستیفاء تجنبھا یمكن ال التي التكالیف بموجبھ تتجاوز عقد المجموعة لدى یكون عندما موجوداً
المتوق بموجبھاالقتصادیة استالمھا . ع

الطارئة المطلوبات
عند   خارجیة تدفقات أیة حدوث إمكانیة تكن لم المطلوباتما فئات من فئة كل عن باإلفصاح المجموعة تقوم بعیدة، التسویة

الطارئ االلتزام لطبیعة موجز ووصف المالیة التقاریر فترة نھایة في عن  .  الطارئة المجموعة تفصح ممكناً، ذلك یكون عندما
خارج تدفق أي توقیت أو بحجم المتعلقة الشكوك إلى إشارةً المالي؛ للتأثیر تعویضتقدیرھا أیة وإمكانیة .ي؛

محتمالً أمراً اقتصادیة منافع یجسد الذي للموارد الخارجي التدفق أصبح إذا ما لتحدید باستمرار الطارئة المطلوبات تقییم إذا  . یتم
إدراج   یتم طارئ، كالتزام معھ التعامل سبق لبند مستقبلیة اقتصادیة منافع تدفق إلى حاجة ھناك تكون أن المحتمل من أصبح

االحتمالیة في التغییر فیھا یحدث التي الفترة في الموحدة المالیة البیانات في للغایة  (مخصص الحدوث نادرة الحاالت في باستثناء
إجراء یمكن ال لھاالتي بھ موثوق ).تقدیر

القطاع معلومات
رقم   المالیة التقاریر إلعداد الدولي المعیار مع للمجموعة التشغیلیة القطاعات معلومات التشغیلیة٨تتوافق یتطلب.  القطاعات

رقم   المالیة التقاریر إلعداد الدولي التي٨المعیار الداخلیة التقاریر أساس على التشغیلیة القطاعات بانتظام  تحدید مراجعتھا یتم
أدائھا وتقییم للقطاعات الموارد لتخصیص استخدامھا ویتم المجموعة في الرئیسي التشغیلي القرار متخذ قبل . من
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(تتمة) ٣ الھامة المحاسبیة السیاسات ملخص

المتداول غیر التصنیف مقابل المتداول التصنیف
المتداول. یتم   المتداول/ غیر التصنیف على بناًء الموحد المالي المركز بیان في ومطلوباتھا موجوداتھا بعرض المجموعة تقوم

عند:   كمتداول األصل تصنیف

،االعتیادیة التشغیلیة الدورة نطاق ضمن استخدامھ أو بیعھ في النیة أو تحقیقھ توقع
الم ھو بھ االحتفاظ من الرئیسي تاجرة،الھدف
أو المالیة، التقاریر تاریخ بعد شھراً عشر اثني فترة خالل تحقیقھ توقع
  فترة بعد األقل على شھراً عشر اثني لفترة االلتزام لتسویة المستخدم أو التبادل من المقید النقد باستثناء یعادلھ ما أو النقد

المالیة.  التقاریر

كموجودا األخرى الموجودات كافة تصنیف متداولةیتم غیر .ت

عند كمتداول االلتزام تصنیف : یتم

االعتیادیة التشغیلیة الدورة نطاق ضمن تسویتھ توقع
  المتاجرة وھو رئیسي بھدف بھ االحتفاظ
أو المالیة، التقاریر فترة بعد شھراً عشر اثني فترة خالل تسویتھ وجوب
االلتزام تسویة لتأجیل مشروط غیر حق وجود المالیة. عدم التقاریر فترة بعد األقل على شھراً عشر اثني لفترة

كافة بتصنیف المجموعة متداولة.المطلوباتتقوم غیر كمطلوبات األخرى

العادلة القیمة قیاس
ال مساھمي بین منتظمة معاملة في التزام لتحویل دفعھ أو أصل لبیع استالمھ یتم قد الذي السعر ھي العادلة القیمة في  إن سوق

إما: تتم االلتزام تحویل أو األصل بیع معاملة أن افتراض على العادلة القیمة قیاس القیاس. یعتمد تاریخ

أو االلتزام؛ أو لألصل الرئیسي السوق في
 .االلتزام أو لألصل منفعة ذات األسواق أكثر في الرئیسي، السوق غیاب ظل في

الوصول   على قادرة المجموعة تكون أن أویجب لألصل العادلة القیمة قیاس منفعة. یتم األسواق أكثر أو الرئیسي السوق إلى
مساھمي بافتراضتصرف االلتزام، أو األصل تسعیر عند باستخدامھا السوق مساھمي یقوم قد التي االفتراضات باستخدام االلتزام

االقتصادیة.  مصالحھم أفضل في یصب فیما السوق
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٤٦

(تتمة) ملخص٣ الھامة المحاسبیة السیاسات

العادلة القیمة ) تتمة( قیاس
تراتیبیة   ضمن الموحدة المالیة البیانات في العادلة قیمتھا عن االفصاح أو قیاس تم التي والمطلوبات الموجودات كافة تصنیف یتم

أدنى   على بناًء یلي، كما عنھا وصف تقدیم تم والتي العادلة، العادلة  القیمة القیمة لقیاس جوھریة تعتبر التي المدخالت مستویات
ككل:

المماثلة-١المستوى المطلوبات أو للموجودات النشطة األسواق في المعدلة) المتداولة (غیر السوقیة األسعار
  القیم-٢المستوى قیاس على جوھري بشكل المؤثرة المدخالت مستویات أدنى فیھا تكون أخرى تقییم ملحوظة،طرق العادلة

مباشر غیر أو مباشر بشكل سواء
ملحوظة. طرق- ٣المستوى غیر العادلة القیم قیاس على جوھري بشكل المؤثرة المدخالت مستویات أدنى فیھا تكون تقییم

ت متكرر، أساس على العادلة، بالقیمة الموحدة المالیة البیانات في المدرجة والمطلوبات للموجودات إذابالنسبة ما المجموعة حدد
التصنیف   تقییم إعادة خالل من التراتیبیة ضمن المستویات بین حدثت قد تحویالت ھناك المدخالت(كانت مستویات أدنى على بناًء

ككل العادلة القیمة لقیاس مالیة) الھامة تقاریر فترة كل نھایة . في

ف بتحدید المجموعة قامت العادلة، القیمة عن وخصائصومخاطر  لغرضاإلفصاح طبیعة أساس على والمطلوبات الموجودات ئات
أعاله موضح ھو كما العادلة القیمة تراتیبیة ومستوى االلتزام أو . األصل

العادلة   بالقیمة قیاسھا یتم التي المالیة غیر والموجودات المالیة لألدوات العادلة بالقیمة المتعلقة اإلفصاحات حول ملخص تقدیم تم
التي رقمأو اإلیضاح ضمن العادلة، قیمتھا عن اإلفصاح . ٣٠تم

ش.م.ع٤ الوطنیة البترولیة اإلنشاءات شركة على االستحواذ

رقم   اإلیضاح في مذكور ھو في  ١كما البترولیة  ٢٠٢٠، اإلنشاءات شركة مساھمي من عرض على الشركة ووافقت تلقت ،
بنسبة   مساھمة حصة لتحویل ش.م.ع البحریة  ٪١٠٠الوطنیة الجرافات شركة إلى ش.م.ع الوطنیة البترولیة اإلنشاءات شركة في

ش.م.ع ("المعاملة"). في   بالمعاملة،  ٢٠٢١فبرایر  ١١الوطنیة المتعلقة التنظیمیة الموافقات كافة استالم تم االستحواذ")، ("تاریخ
البترولیة   اإلنشاءات لشركة بالكامل الصادر المال رأس تحویل ش.م.ع  وتم الوطنیة البحریة الجرافات شركة إلى ش.م.ع الوطنیة

الوطنیة   البترولیة اإلنشاءات شركة مساھمي إلى ش.م.ع الوطنیة البحریة الجرافات شركة قبل من للتحویل قابلة أداة إصدار مقابل
إلى   اإلصدار عند للتحویل القابلة األداة ھذه تحویل االستحواذ. تم تاریخ في اسمیة  ٥٧٥٫٠٠٠٫٠٠٠ش.م.ع بقیمة عادي سھم

یمثل مما منھا لكل واحد درھم الدمج. ٦٩٫٧٠تبلغ بعد المشتركة للشركة الصادر المال رأس من ٪

رقم   المالیة التقاریر إلعداد الدولي للمعیار األعمال٣وفقاً شركةدمج اعتبار بجانب عكسي كاستحواذ المعاملة احتساب یتم ،
الجھةاإلنشاءات   ش.م.ع الوطنیة البحریة الجرافات شركة واعتبار المحاسبیة المستحوذة الجھة ش.م.ع الوطنیة البترولیة

المستحوذة   الجھة ھي ش.م.ع الوطنیة البترولیة اإلنشاءات شركة أن تحدید المحاسبة. تم ألغراض المحاسبیة علیھا المستحوذ
التالیة   والظروف الحقائق على بناًء الملكیة (١(المحاسبیة حقوق أدوات تبادل بطریقة المعاملة الدمج،٢) تتأثر لھذا ) كنتیجة

) القابضة شركة ونسبة  )،  ADQامتلكت ش.م.ع الوطنیة البترولیة اإلنشاءات شركة أسھم غالبیة تملك شركة  ٪٣٢التي أسھم من
ملكیة نسبة أكبر الدمج، قبل ش.م.ع الوطنیة البحریة رأس٪٥٨٫٤٨الجرافات (من االستحواذ بعد الشركة، شركة  ٣مال ) لدى

) ()  ADQالقابضة و  الشركة؛ إدارة مجلس أعضاء أغلبیة اختیار على لشركة  ٤القدرة الموحد المالي والمركز األداء إن  (
المؤش من یتضح كما ش.م.ع الوطنیة البحریة الجرافات شركة لدى التي تلك من أكبر ش.م.ع الوطنیة البترولیة رات  اإلنشاءات

التالي: الجدول في
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٤٧

(تتمة) ٤ ش.م.ع الوطنیة البترولیة اإلنشاءات شركة على االستحواذ

الوطنیة البترولیة اإلنشاءات ش.م.عش.م.عشركة الوطنیة البحریة الجرافات شركة
درھم ٢٠١٨٢٠١٩٢٠٢٠٢٠١٨٢٠١٩٢٠٢٠ألف
٥٫٣٤١٫٠١٤٦٫٠٦٤٫٠٩٤٤٫٤٢٤٫٣٧٣١٫٥٣٢٫٠٦٩٢٫٨١٠٫٧٣٣٣٫٧٧٦٫٢٣٢اإلیرادات  

الضریبة بعد ٥٤٣٫٠٩٢٤٧١٫٢٧٢١٠٦٫٩٩٢١٢٠٫٩٥٩١٨٠٫٨٤٤٣٥١٫٧٥٦الربح
الموجودات   ٦٫٩٩٤٫٣٤٠٦٫٩٦١٫٦٩١٧٫٣٩٧٫٨١٣٤٫٧٤١٫٣٩١٥٫٧٦٦٫٧٠٥٧٫٢٣١٫٣٦٣إجمالي

العكسي، ( االستحواذ مبادئ إلى ھذه  ١استناداً في المعروضة المعلومات ھي  ) كانت المقارنة فترة في الموحدة المالیة البیانات
المحاسبیة ( المستحوذة الجھة تخص التي وبالتالي،٢تلك المحاسبیة علیھا المستحوذ الجھة مال رأس لیعكس المال رأس تعدیل ) یتم

المساھمین حقوق في التغیرات بیان في المال رأس عرض ش.الموحدیتم الوطنیة البحریة الجرافات الرجوعلشركة م.ع (یرجى
رقم   اإلیضاح (١٦إلى والمطلوبات  ٣)؛ علیھا المستحوذ الموجودات بإدراج ش.م.ع الوطنیة البترولیة اإلنشاءات شركة ) قامت

) االستحواذ؛  تاریخ من اعتباراً العادلة بقیمھا ش.م.ع الوطنیة البحریة الجرافات لشركة الجرافات٤المفترضة شركة تظل  (
الوطنیة (البحریة أعاله)؛ محدد ھو كما بالشركة أیضاَ إلیھا التقاریر (یشار إلیھا یُرفع التي والشركة المستمر المسجل )  ٥ش.م.ع

بقیمة   دمج احتیاطي تكوین رقم  ٧٦٥٫٠٠٠تم اإلیضاح إلى الرجوع درھم (یرجى الواحد١٧ألف للسھم العائدات تعدیل ) وتم
ر اإلیضاح إلى الرجوع المقارنة (یرجى ). ٢٥قملفترة

الشراء اعتبار
ملكیة حصص السابقون) باستبدال ٌمالكھا علیھا (أو المستحوذ والجھة المستحوذة الجھة فیھا تقوم التي األعمال دمج عملیة في

لحصص   العادلة القیمة من موثوق بشكل للقیاس قابلیة أكثر علیھا المستحوذ الجھة ملكیة لحصص العادلة القیمة تكون قد فقط،
المستحوذة.   الجھة كملكیة العادلة  إذا القیمة استخدام خالل من الشھرة قیمة تحدید المستحوذة الجھة على الحال،  یتوجب ھذا ان

المحولة.  الملكیة لحصص العادلة القیمة عن بدالً علیھا المستحوذ الجھة ملكیة لحصص

الملكی لحصص مساویاً الشراء اعتبار یكون أن یتوجب عكسي، استحواذ تمثل المعاملة ھذه أن إصدارھا  بما یتوجب كان التي ة
النسبیة.   الملكیة نفس ش.م.ع الوطنیة البحریة الجرافات شركة مساھمي لمنح ش.م.ع الوطنیة البترولیة اإلنشاءات شركة قبل من

ش.م.ع   الوطنیة البترولیة اإلنشاءات شركة لدى كان الدمج، تاریخ لكل  ١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠في واحد درھم بقیمة قائم صادر سھم
تمث نسبة  سھم بإصدار  ٪٦٩٫٧ل مستحوذة، كجھة ش.م.ع، الوطنیة البترولیة اإلنشاءات شركة المدمجة. قامت الشركة قیمة من

تمثل   والتي ش.م.ع الوطنیة البحریة الجرافات شركة مساھمي إلى تقدیریة الغایة،٪٣٠٫٣أسھم المدمجة. لھذه الشركة قیمة من
الوطنیة   البترولیة اإلنشاءات شركة شركة٤٣٫٤٧٨٫٢٦١ش.م.ع  أصدرت على االستحواذ مقابل شراء كاعتبار تقدیري سھم

بإصدار   ش.م.ع الوطنیة البحریة الجرافات شركة ستقوم للصفقة، ش.م.ع. وفقاً الوطنیة البحریة سھم  ٥٧٥٫٠٠٠٫٠٠٠الجرافات
إلى١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠مقابل   تشیر والتي ش.م.ع، الوطنیة البترولیة اإلنشاءات شركة في ھو  سھم االستبدال معدل سھم٥٫٧٥أن

السوق سعر ش.م.ع. كان الوطنیة البترولیة اإلنشاءات شركة من واحد سھم یساوي ش.م.ع الوطنیة البحریة الجرافات شركة من
في   ش.م.ع الوطنیة البحریة الجرافات شركة المعاملة") ھو٢٠٢١فبرایر١٠ألسھم أن  ٥٫٩٦("تاریخ إلى للسھم. نظراً درھم

بلغتال المعاملة تاریخ في ش.م.ع الوطنیة البترولیة اإلنشاءات شركة ألسھم العادلة یعتبر  ٣٤٫٢٧قیمة علیھ، بناًء للسھم، درھم
ھو الشراء درھم. ١٫٤٩٠٫٠٠٠اعتبار ألف

الوطنية البحریة الجرافات ش.م.ع.شركة

الموحدةحولإیضاحات المالية البيانات
٢٠٢١دیسمبر٣١

٤٨

(تتمة) ٤ ش.م.ع الوطنیة البترولیة اإلنشاءات شركة على االستحواذ

(تتمة) الشراء اعتبار
الجدول االستحواذ:یلخص تاریخ في المحول لالعتبار العادلة القیمة التالي

(من الدمج بعد ما المال رأس البترولیة  ھیكل اإلنشاءات شركة منظور
ش.م.ع المستحوذة) – الوطنیة الملكیة % األسھمالجھة نسبة

لشركة القائمة ش.م.عاألسھم الوطنیة البترولیة المعاملةاإلنشاءات ٪١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٦٩٫٧قبل
إلى إصدارھا یتوجب التي الوطنیةاألسھم البحریة الجرافات شركة

الدمجش.م.ع بعد ما المال رأس ھیكل ٪٤٣٫٤٧٨٫٢٦١٣٠٫٣لتحقیق

العكسي) (االستحواذ الدمج بعد ما المال رأس ٪١٤٣٫٤٧٨٫٢٦١١٠٠٫٠ھیكل

الشراء اعتبار احتساب
تصدرھا سوف التي الجدیدة األسھم للحصولعدد ش.م.ع الوطنیة البحریة الجرافات شركة

بنسبة حصة ش.م.ع٪١٠٠على الوطنیة البترولیة اإلنشاءات شركة ملكیة ٥٧٥٫٠٠٠٫٠٠٠من
ل القائمة األسھم الوطنیةعدد البترولیة اإلنشاءات المعاملةشركة قبل ١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ش.م.ع

أسھم التبادل: عدد ش.م.عمعدل الوطنیة البحریة الجرافات فيشركة الواحد شركةللسھم
الوطنیة البترولیة ٥٫٧٥ش.م.عاإلنشاءات
لشركة المدرجة األسھم ش.م.عسعر الوطنیة البحریة درھمالجرافات المعاملة، تاریخ ٥٫٩٦في
في الواحد للسھم العادلة الوطنیةالقیمة البترولیة اإلنشاءات درھمشركة المعاملة، تاریخ في ٣٤٫٢٧ش.م.ع

شركة إلى إصدارھا یجب التي رأساألسھم ھیكل لتحقیق ش.م.ع الوطنیة البحریة الجرافات
الدمج بعد ما ٤٣٫٤٧٨٫٢٦١المال

) العكسي االستحواذ مقابل المحول بقیمة٤٣٫٤٧٨٫٢٦١االعتبار صادر جدید درھم٣٤٫٢٧سھم
درھم ألف الواحد)، ١٫٤٩٠٫٠٠٠للسھم
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الوطنية البحریة الجرافات ش.م.ع.شركة

الموحدةحولإیضاحات المالية البيانات
٢٠٢١دیسمبر٣١

٤٩

(تتمة) ٤ ش.م.ع الوطنیة البترولیة اإلنشاءات شركة على االستحواذ

للتحدید القابلة المفترضة والمطلوبات علیھا المستحوذ الموجودات
المفترضة: والمطلوبات علیھا المستحوذ للموجودات المدرجة العادلة القیم التالي الجدول یلخص

درھم ألف
الموجودات
والمعداتالممتلكات ١٫٥٢٧٫٧٦٤واآلالت

االستخدام حق ٢٤٫٢١٠موجودات
الملكیة لحقوق وفقاً المحتسبة فیھا المستثمر الجھات في ٢٤٫٤٣٨االستثمارات

الخسائر أو األرباح خالل من العادلة بالقیمة المالیة ٢٧٫٨٣٨الموجودات
٢٤٤٫٢٩٢المخزون

والذمم المدینة التجاریة األخرىالذمم ١٫٣٤٥٫٣١٢المدینة
العقود ٢٫٤٠٠٫٣٤٧موجودات

المؤجلة الضریبة ٤٫١٤٢أصل

الموجودات ٥٫٥٩٨٫٣٤٣إجمالي

المطلوبات
ألجل )٥٦٦٫٨٩٧(القروض

البنكیة) واألرصدة النقد (صافي البنوك من المكشوف على )٤٨١٫٩٠٥(السحب
اإلیجار عقود )١٢٫٤١٦(مطلوبات

للموظفین الخدمة نھایة )١٣٣٫٣٠٠(مكافآت
األخرى الدائنة والذمم الدائنة التجاریة )٢٫٨٦٤٫١١٧(الذمم

)٤٫٠٥٨٫٦٣٥(

علیھا المستحوذ الموجودات ١٫٥٣٩٫٧٠٨صافي
الشراء )١٫٤٩٠٫٠٠٠(اعتبار

(إیضاح صفقة شراء من ٤٩٫٧٠٨) ٢٤الربح

صفقة شراء من الربح
إدراج   الشراء. تم اعتبار تجاوزت علیھا المستحوذ الموجودات لصافي العادلة القیمة ألن صفقة شراء معاملة االستحواذ عن نتج

قدره البالغ الصفقة شراء ربح الموحد.  ٤٩٫٧٠٨وعرض الدخل بیان صافي" في أخرى، "إیرادات ضمن درھم

باالستحواذ المتعلقة التكالیف
ت المجموعة بقیمةتكبدت باالستحواذ متعلقة درھم.٤٫٥٦٧كالیف ألف

الوطنية البحریة الجرافات ش.م.ع.شركة

الموحدةحولإیضاحات المالية البيانات
٢٠٢١دیسمبر٣١

٥٠

(تتمة) ٤ ش.م.ع الوطنیة البترولیة اإلنشاءات شركة على االستحواذ

علیھا المستحوذ الجھة بھا ساھمت التي الضریبة قبل واألرباح اإلیرادات
من ساھمت٢٠٢١دیسمبر٣١إلى٢٠٢١فبرایر١١للفترة قدرھا، بإیرادات علیھا المستحوذ درھم٣٫٩٤٦٫٢٣٥الجھة ألف

قدره   الضریبة قبل ربح بتاریخ  ٨٣٥٫٥٠٦وصافي المعاملة تنفیذ تم حال المجموعة. في نتائج إلى درھم ،  ٢٠٢١ینایر  ١ألف
قیمة   اإلدارة تقدیر حسب الموحدة التقدیریة اإلیرادات ال٨٫٢٤٧٫٨٢٧لبلغت صافي ولبلغ درھم، التقدیريألف الضریبة قبل ربح

درھم.٩٩٩٫٥٢٦للسنةالموحد ألف

علیھا المستحوذ الجھة بھا ساھمت التي المدینة والمحتجزات المدینة التجاریة الذمم
قدرھا  ٢٠٢١فبرایر  ١١بتاریخ   عادلة بقیمة مدینة ومحتجزات تجاریة ذمم علیھا المستحوذ األعمال تتضمن ألف  ٨٩٦٫٤٦٣،

وإجمال تعاقدیةدرھم قیمة درھم. ١٫١٠٠٫٨٢٠ي ألف
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الوطنية البحریة الجرافات ش.م.ع.شركة

الموحدةحولإیضاحات المالية البيانات
٢٠٢١دیسمبر٣١

٥٣

اإلیجار  ٦ عقود ومطلوبات االستخدام حق موجودات

حق   موجودات
(أرض)  االستخدام

عقود مطلوبات
اإلیجار

درھم درھمألف ألف

في ٢٠٢٠٣٠٨٫٦٠٨٣١٢٫٢٦٥ینایر١كما
االستھالك -)١٠٫٦١٢(مصاریف

األخرى -١الحركة
الفائدة ١١٫٨٦٢-مصاریف

) ١٧٫٢٨٦(-المدفوعات

في ٢٠٢٠٢٩٧٫٩٩٧٣٠٦٫٨٤١دیسمبر٣١كما

في ٢٠٢١٢٩٧٫٩٩٧٣٠٦٫٨٤١ینایر١كما
(إیضاح الفترة خالل ٢٤٫٢١٠١٢٫٤١٦) ٤االستحواذ

االستھالك -)١٣٫٣٥٨(مصاریف
الفائدة ١٢٫١١٤-مصاریف

) ١٨٫١٦٢(-المدفوعات

في ٢٠٢١٣٠٨٫٨٤٩٣١٣٫٢٠٩دیسمبر٣١كما

یلي: كما الموحد المالي المركز بیان في اإلیجار عقود مطلوبات عن اإلفصاح تم

٢٠٢١٢٠٢٠
درھم درھمألف ألف

متداولة ٦٫٧٢٣٦٫١١٧مطلوبات
متداولة غیر ٣٠٦٫٤٨٦٣٠٠٫٧٢٤مطلوبات

٣١٣٫٢٠٩٣٠٦٫٨٤١اإلجمالي

بیان في المدرجة المبالغ یلي أوفیما الموحداألرباح :الخسائر

٢٠٢١٢٠٢٠
درھم درھمألف ألف

االستخدام حق موجودات ١٣٫٣٥٨١٠٫٦١٢استھالك

اإلیجار عقود مطلوبات على الفائدة ١٢٫١١٤١١٫٨٦٢مصاریف

الوطنية البحریة الجرافات ش.م.ع.شركة

الموحدةحولإیضاحات المالية البيانات
٢٠٢١دیسمبر٣١

٥٤

اإلیجار (تتمة) ٦ عقود ومطلوبات االستخدام حق موجودات

اإلیجار   عقود مطلوبات استحقاق تحلیل

٢٠٢١٢٠٢٠
درھم درھمألف ألف

واحدة سنة من ٦٫٧٢٣٦٫١١٧أقل
سنوات خمس إلى واحدة سنة من ٣٩٫٣٣٩٣٤٫٤٥٧أكثر

سنوات خمس من ٢٦٧٫١٤٧٢٦٦٫٢٦٧أكثر

٣١٣٫٢٠٩٣٠٦٫٨٤١اإلجمالي

الشھرة٧

شركات على تابعةاالستحواذ
نسبة  ٢٠١٥في على المجموعة استحوذت شركاتھا٪٨٠، إحدى خالل من لیمتد برایفت انجنیرینج انیوا شركة حصص من

الھند.  لیمتد، انجنیرینج سي سي بي أن التابعة

الن على التابعة للشركات االستحواذ تاریخ في للتحدید القابلة والمطلوبات للموجودات العادلة القیم تحدید التالي:تم حو

اإلجمالي
درھم ألف

علیھا المستحوذ الموجودات لصافي العادلة ١٢٫٧٤٩القیمة

المدفوع ٧٫٦٩٢االعتبار

االستحواذ عند ٥٫٠٥٧الشھرة
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الموحدةحولإیضاحات المالية البيانات
٢٠٢١دیسمبر٣١

٥٥

الملكیة٨ لحقوق وفقاً المحتسبة فیھا المستثمر الجھات في االستثمارات

یلي: التحركاتإن كما ھي الملكیة لحقوق وفقاً المحتسبة فیھا المستثمر الجھات في االستثمارات في

٢٠٢١٢٠٢٠
درھم درھمألف ألف

٢٤٫٠١٣٢٢٫٧٢٢ینایر١في
(إیضاح   السنة خالل -٢٤٫٤٣٨)٤االستحواذ

السنة   خالل مستلمة أرباح -)١٫٤٦٥(توزیعات
للسنة الربح من ٨٫٨٦٤١٫٢٩١حصة

٥٥٫٨٥٠٢٤٫٠١٣دیسمبر  ٣١في

الملكیةإن لحقوق وفقاً المحتسبة فیھا المستثمر الجھات في المجموعة الستثمارات الدفتریة ھي٣١في  القیم یلي: دیسمبر كما

٢٠٢١٢٠٢٠
درھم درھمألف ألف

اس ایھ اس ٢٣٫٨٠٦٢٤٫٠١٣برنسبیا
التحدي البحریةشركة للجرافات اإلماراتیة -٣٢٫٠٤٤المصریة

٥٥٫٨٥٠٢٤٫٠١٣

الملكیة: لحقوق وفقاً المحتسبة فیھا المستثمر المجموعة لجھات المالیة المعلومات ملخص یلي فیما

٢٠٢١٢٠٢٠
درھم درھمألف ألف

الموجودات   ٥٤٢٫٣١٥٥٣٫٤٢٧إجمالي

المطلوبات ٤٧٦٫٨٣٢٢٨٫٢٥٦إجمالي

الموجودات ٦٥٫٤٨٣٢٥٫١٧١صافي

الموجودات صافي من المجموعة ٣٢٫٠٤٤٨٫٣٩٠حصة

اإلیرادات   ٤٠٢٫٩٥٨٥٥٫٥٠١إجمالي

للسنة   ١٧٫٨٧٢٣٫٨٧٠الربح

الربح صافي من المجموعة ٨٫١٦٦١٫٢٩١حصة

من   فیھا  یُستثنى المستثمر للجھات المالیة المعلومات ضمن الواردة الموجودات وصافي المطلوبات وإجمالي الموجودات إجمالي
متاحة.  المعلومات ھذه تكن لم حیث "برنسبیا"، زمیلة بشركة المتعلقة األرصدة أعاله، الملكیة لحقوق وفقاً المحتسبة
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٢٠٢١دیسمبر٣١

٥٦

بالقیمة٩ المالیة الخسائرالموجودات أو األرباح خالل من العادلة

٢٠٢١٢٠٢٠
درھم درھمألف ألف

--ینایر١في
(إیضاح الفترة خالل -٢٧٫٨٣٨) ٤االستحواذ

العادلة القیمة في -١٫٢٦٥التغیر

-٢٩٫١٠٣دیسمبر٣١في

بالقیمة المالیة الموجودات حول تفاصیل تقدیم أدناه. تم المالیة التقاریر تاریخ نھایة في الخسائر أو األرباح خالل من العادلة

٢٠٢١٢٠٢٠
درھم درھمألف ألف

متداولة إماراتیة أسھم سندات في -٢٩٫١٠٣استثمارات

في   المتداولة السوق أسعار على المالیة التقاریر تاریخ في المتداولة اإلماراتیة األسھم لسندات العادلة القیمة دیسمبر٣١تعتمد
األول٢٠٢١ المستوى لتقییم . وفقاً

الضریبة١٠

ھو: الخارجیة الدخل ائتمان / (مصاریف) ضریبة مكون إن

٢٠٢١٢٠٢٠
درھم درھمألف ألف

الحالیة:  الضریبة
للسنة األرباح على الحالیة ٣٧٫٤٨٠٥٤٫١٣٥الضریبة

السابقة السنوات في تكوینھا تم التي الضریبة مخصصات عكس
الھند في المجموعة بعملیات -)٤٠٫٠٠٠(المتعلقة

الحالیة الضریبة ائتمان / مصاریف ٥٤٫١٣٥)٢٫٥٢٠(إجمالي

المؤجلة:  الضریبة
المؤقتة الفروقات وعكس --نشوء

المؤجلة:  الضریبة --إجمالي

الدخل ضریبة ٥٤٫١٣٥)٢٫٥٢٠((ائتمان) / مصاریف
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الموحدةحولإیضاحات المالية البيانات
٢٠٢١دیسمبر٣١

٥٧

الضریبة (تتمة) ١٠

یلي:  كما المحاسبي الربح مقابل للسنة الدخل ضریبة ائتمان تسویة یمكن

٢٠٢١٢٠٢٠
درھمدرھمألف ألف

الدخل ضریبة قبل ١٧٢٫٥٥١١٦١٫١٢٧الربح

األرباح على المطبقة المحلیة الضریبة بمعدالت المحتسبة الضریبة
المعنیة الضریبیة السلطات ٪٣٤٪٢٢في

السنوات ضریبة مخصص عكس (باستثناء الدخل ضریبة مصاریف
٣٧٫٤٨٠٥٤٫١٣٥السابقة)

الدخلرسوم ضریبة
ھالمعدلإن   أعاله للتسویة المستخدم عن  والضریبي األجنبیة  عبارة الضریبیة السلطات في األرباح على للتطبیق قابلة معدالت

في وخاصة السعودیة. المعنیة، العربیة والمملكة والھند مصر

یلي:  كما ھي الدائنة الدخل ضریبة في الحركة إن
٢٠٢١٢٠٢٠

درھم درھمألف ألف

٨٦٫٦٠٦٧٠٫٨٢٦ینایر١في
االستحواذ   عند -١٥٫٢٦٥المفترضة
للسنة ٥٤٫١٣٥)٢٫٥٢٠((االئتمان) / المحمل

السنة   خالل المستلم المسترد ١٫٠٢٠١٦٫٢٥٤المبلغ
المؤجلة الضریبة أصل في -٣٫٥٩٦الحركة

العمالت تحویل --فروقات
السنة خالل ) ٥٤٫٦٠٩()٣٨٫٨٩٠(المدفوعات

٦٥٫٠٧٧٨٦٫٦٠٦دیسمبر٣١في

یلي:  كما ھي المؤجلة الضریبة موجودات في الحركة إن

٢٠٢١٢٠٢٠
درھم درھمألف ألف

--ینایر١في
رقم   اإلیضاح إلى الرجوع (یرجى االستحواذ عند علیھا -٤٫١٤٢)٤المستحوذ

السنة خالل الخسارة أو الربح على -)٤٫٥٧٢(المحملة
األخرىفروقات التحویل وفروقات -٨٫١٦٨مؤقتة

-٧٫٧٣٨دیسمبر٣١في
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٢٠٢١دیسمبر٣١

٥٨

المخزون١١

٢٠٢١٢٠٢٠
درھم درھمألف ألف

االستھالكیة والمواد والوقود الغیار ٣٩١٫٨٨٩١٩٩٫٠٩٠قطع
والمتقادم الحركة بطيء المخزون ) ٤٦٫٤١٧()٤٨٫٧٢٨(ناقصاً: مخصص

٣٤٣٫١٦١١٥٢٫٦٧٣

في   المنتھیة السنة بقیمة  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١خالل إضافي مبلغ إدراج تم درھم (٢٫٣١١، بقیمة  ٢٠٢٠ألف مخصص : عكس
والمتقادم.٥٫٢٤٢ الحركة بطيء المخزون مخصص درھم) مقابل ألف

٢٠٢١٢٠٢٠
درھم درھمألف ألف

٤٦٫٤١٧٥١٫٦٥٩ینایر١في
السنةالمحمل )٥٫٢٤٢(٢٫٣١١(المعكوس) خالل

٤٨٫٧٢٨٤٦٫٤١٧دیسمبر٣١في

األخرى١٢ المدینة والذمم المدینة التجاریة الذمم

٢٠٢١٢٠٢٠
درھم درھمألف ألف

المتوقعة االئتمان خسائر مخصص صافي المدینة، التجاریة ١٫٧٨٧٫٦١٩١٫٥٧٦٫٤٦٠الذمم
مدینة المتداول–محتجزات ١٧٫١٠٥١٫١٠٧الجزء

مقدماً المدفوعة والمبالغ ٨٤٫٢٩٧١٤٤٫٣٢٨الودائع
للموردین مدفوعة ٤٨٠٫٠٠٣٢٦٩٫٩٩٤سلفات

مشتق مالي ٦٫٤٠٣٧٫١٧٤أصل
المدینة والخدمات البضائع وضریبة المضافة القیمة ضریبة ١٨٣٫٢١٧٦٢٫٠٦٠ذمم

المضافة القیمة عمیلضریبة عن نیابةً ١١٥٫٤٨٩-المدفوعة
للموظفین مدفوعة ٣١٫٦٧٤٣٢٫٣٠٠سلفات

أخرى مدینة ١٧١٫٠٩١٥٢٫٨٦١ذمم

٢٫٧٦١٫٤٠٩٢٫٢٦١٫٧٧٣

على   الحصول المجموعة عادة من بالكامل. لیس صافي المدینة، الذمم استرداد یتم أن السابقة، الخبرة على بناًء المتوقع، من
منھا.  العظمى الغالبیة ضمان یتم ال وبالتالي، المدینة، الذمم على ضمان
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٥٩

(تتمة) ١٢ األخرى المدینة والذمم المدینة التجاریة الذمم

التجاریة  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١في   الذمم ضمن بالمجموعة. مدرج عالقة ذات أطرافاً العالقة ذات وشركاتھا أبوظبي حكومة تعد لم ،
بقیمة   مبلغ في  ٣٧٤المدینة كما العالقة ذات وشركاتھا أبوظبي حكومة من مستحق درھم ھو  ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١ملیون كما ،

رقم   اإلیضاح في البیانات  ٢٦مبین السنة  حول خالل العالقة ذات األطراف تلك من المولّدة اإلیرادات الموحدة. بلغت المالیة
في قیمتھ٢٠٢٠دیسمبر٣١المنتھیة درھم.١٫٣٥٠ما ملیون

المتوقعة   االئتمان خسائر مخصص
لألداة ( المتوقع العمر مدى على المتوقعة االئتمان خسائر بإدراج المجموعة والمحتجزات  للذمم  )  ECLتقوم المدینة التجاریة

اإلیضاح   إلى الرجوع العقود (یرجى وموجودات المتوقعة١٣المدینة االئتمان خسائر تحدید أجل المبسط. من النھج ) باستخدام
فئات:  أربع ضمن الدائنون كافة تصنیف یتم

الحكو–١الفئة من فواتیر عنھا یصدر لم مدینة وذمم فواتیر عنھا صدر مدینة العالقة؛ذمم ذات والشركات مة
منخفضة؛–٢الفئة ائتمانیة مخاطر ذات خاصة شركات
و–٣الفئة مرتفعة؛ ائتمانیة مخاطر ذات خاصة شركة
متعثرون. –٤الفئة دائنون

وتقیی المدینون فیھا یعمل التي للصناعة العامة االقتصادیة والظروف بالمدینین خاصة لعوامل الفئات ھذه تعدیل التوجھ  تم من كل م
مناسب.   ھو كما للمال، الزمنیة القیمة ذلك في بما المالیة، التقاریر تاریخ في للظروف والمتوقع الحالي

التجاریة للذمم االئتمان جودة في تغیر أي االعتبار في المجموعة تأخذ المدینة، التجاریة الذمم استرداد قابلیة مدى تحدید عند
منذ   بمجردالمدنیة السداد مستحقة المدینة التجاریة الذمم المالیة. تعتبر التقاریر تاریخ حتى مبدئیاً االئتمان منح فیھ تم الذي التاریخ

علیھ المتعاقد استحقاقھا تاریخ المدینة.  انقضاء الذمم استرداد في بالتأخیر یتعلق فیما متوقعة ائتمان خسارة بإدراج اإلدارة تقم لم
استرد الخصمالمتوقع تعدیل یلزم ال وبالتالي القصیر المدى على استردادھا المتوقع من أنھ باعتبار المستقبل في بالكامل . ادھا

٢٠٢١٢٠٢٠
درھم درھمألف ألف

مدینة ومحتجزات مدینة تجاریة ١٫٨٦١٫٠٨٦١٫٥٧٧٫٥٦٧ذمم
المتوقعة االئتمان خسائر -)٥٦٫٣٦٢(ناقصاً: مخصص

١٫٨٠٤٫٧٢٤١٫٥٧٧٫٥٦٧دیسمبر  ٣١في
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الموحدةحولإیضاحات المالية البيانات
٢٠٢١دیسمبر٣١

٦٠

(تتمة) ١٢ األخرى المدینة والذمم المدینة التجاریة الذمم

المدینة والمحتجزات المدینة التجاریة الذمم أعمار
القیمة:   المنخفضة غیر المدینة والمحتجزات المدینة التجاریة الذمم أعمار یلي فیما

٢٠٢١٢٠٢٠
درھم درھمألف ألف

السداد مستحقة ١٫٠٧٧٫٠٩٥١٫١٠٧غیر
(یوم السداد ٤٤١٫٠١٢١٫٤٣٥٫٧٨٠یوم) ٩٠–مستحقة

) السداد ٣٨٫٤٨٠١٤٠٫٦٨٠یوم) ١٨٠–یوم٩١مستحقة
من (أكثر السداد -٢٤٨٫١٣٧یوم)١٨٠مستحقة

١٫٨٠٤٫٧٢٤١٫٥٧٧٫٥٦٧

مخصص في الحركة یلي: إن كما ھي المدینة والمحتجزات المدینة التجاریة الذمم على المتوقعة االئتمان خسائر

٢٠٢١٢٠٢٠
درھم درھمألف ألف

--ینایر١في
خالل -٥٦٫٣٦٢السنةالمحمل

-٥٦٫٣٦٢دیسمبر٣١في

العقود١٣ موجودات

٢٠٢١٢٠٢٠
درھم درھمألف ألف

متداولة غیر
والخصم المتوقعة االئتمان خسائر مخصص صافي اإلنشاء، عقود

-٣٠٧٫٥٠٨) ١٣٫١(إیضاح
(إیضاح التنفیذ قید -٣٨٠٫٤٧٠) ١٣٫٣أعمال

٦٨٧٫٩٧٨-

متداولة
(إیضاح   المتوقعة االئتمان خسائر مخصص صافي اإلنشاء، ٣٫٢٢٠٫٤٠١١٫٣٩٥٫٥٢٨)١٣٫٢عقود

(إیضاح التنفیذ قید -٢٨٥٫٩٩٣) ١٣٫٣أعمال

٣٫٥٠٦٫٣٩٤١٫٣٩٥٫٥٢٨
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الموحدةحولإیضاحات المالية البيانات
٢٠٢١دیسمبر٣١

٦١

(تتمة) ١٣ العقود موجودات

المتوقعة  ١٣٫١ االئتمان خسارة مخصص صافي اإلنشاء، والخصمعقود

بعد   بھا فواتیر إصدار یتم أن المتوقع من والتي فواتیر عنھا یصدر لم التي األرصدة البند ھذا تاریخ  شھر١٢فترة  یمثل من
المتوقعة االئتمان خسائر مخصص بصافي الرصید عرض تم متداولة.  كغیر وعرضھا تصنیفھا یتم وبالتالي المالیة التقاریر

الخصم قیمة الموحد.٧٫٤١٨والخصم. بلغت الخسائر أو األرباح بیان في إدراجھ وتم درھم ألف

المتوقعة  ١٣٫٢ االئتمان خسارة مخصص صافي اإلنشاء، عقود

٢٠٢١٢٠٢٠
درھم درھمألف ألف

السنة خالل العقود موجودات في التغیرات
١٫٣٩٥٫٥٢٨١٫٣١١٫٤٣١ینایر١في

السنة خالل -١٫٥٩٥٫١٩٤زائداً: االستحواذ
(إیضاح السنة خالل المدرجة ٧٫٨٨٨٫٧٦٢٤٫٤٢٤٫٣٧٣)٢١٫٢زائداً: اإلیرادات

المتوقعة االئتمان خسارة مخصص في -)٥٢٫٢٠٦(ناقصاً: الحركة
المتداول غیر الجزء -)٧٫٤١٨(ناقصاً: خصم

اإلنجاز )٤٫٣٤٠٫٢٧٦()٧٫٢٩١٫٩٥١(ناقصاً: فواتیر

المتداول)اإلجمالي غیر الجزء ذلك في ٣٫٥٢٧٫٩٠٩١٫٣٩٥٫٥٢٨(بما

یلي:  كما والخصم المتوقعة االئتمان خسائر مخصص صافي اإلنشاء، موجودات تحلیل تم

٢٠٢١٢٠٢٠
درھم درھمألف ألف

موقعة غیر عقود
أبوظبي- العالقةحكومة ذات -٢٣٢٫٢٦٧وشركاتھا
الملكیة- لحقوق وفقاً محتسبة فیھا مستثمر -٢٤٨٫٤٤٠جھات

٤٨٠٫٧٠٧-

موقعة عقود
العالقة- ذات وشركاتھا أبوظبي ١٫٥٢٠٫١٥٠٥٥٣٫٨٠١حكومة
الملكیة- لحقوق وفقاً محتسبة فیھا مستثمر -١٩٣٫٢٢٩جھات
أخرى- ١٫٣٣٣٫٨٢٣٨٤١٫٧٢٧شركات

٣٫٠٤٧٫٢٠٢١٫٣٩٥٫٥٢٨

٣٫٥٢٧٫٩٠٩١٫٣٩٥٫٥٢٨

أبوظبي٢٠٢١دیسمبر  ٣١في   حكومة تعد لم موجودات، ضمن بالمجموعة. مدرج عالقة ذات أطرافاً العالقة ذات وشركاتھا
بقیمة   مبلغ في  ٣٧٧العقود كما العالقة ذات وشركاتھا أبوظبي حكومة من مستحق درھم مبین  ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١ملیون ھو كما ،
رقم اإلیضاح الموحدة.  ٢٦في المالیة البیانات حول
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الموحدةحولإیضاحات المالية البيانات
٢٠٢١دیسمبر٣١

٦٢

(تتمة) ١٣ العقود موجودات

(تتمة) ١٣٫٢ المتوقعة االئتمان خسارة مخصص صافي اإلنشاء، عقود

على المتوقعة االئتمان خسائر مخصص في الحركة یلي فواتیر)فیما عنھا یصدر لم التي المدینة (الذمم اإلنشاء :عقود

٢٠٢١٢٠٢٠
درھم درھمألف ألف

--ینایر  ١في
خالل -٥٢٫٢٠٦السنة  المحمل

-٥٢٫٢٠٦دیسمبر  ٣١في

التنفیذاأل١٣٫٣ قید عمال

للمجموعة تعاقدیاً یحق ال التي الرئیسیة، المجموعة مشاریع إلحدى معینة عناصر على المتكبدة التكالیف التنفیذ قید األعمال تمثل
حتى   ھذه األعمال حزم من أیاً تسلیم یتم لم أنھ وتسلیمھا. بما المختلفة األعمال حزم إكمال حتى منھا إیرادات دیسمبر٣١تحصیل

خالل  ،  ٢٠٢٢سنة  ن  ماعتباراً،  ٢٠٢١ الرصید تخفیض إلى سیؤدي مما وتسلیمھا، األعمال حزم من عدد من االنتھاء المقرر من
بمبلغ   بااللتزامات الُمثقلة العقود مخصص بصافي التنفیذ قید األعمال عرض العقد. یتم فترة من تبقى ویتم  ٦٨٢ما درھم ملیون

الصلة.  ذو المشروع مقابل إدراجھا

وع تصنیف التقاریر  یتم تاریخ من واحدة سنة بعد منھ إیرادات على الحصول المتوقع من الذي التنفیذ قید العمل رصید رض
متداول.  كغیر المالیة،

یعادلھ١٤ وما النقد

٢٠٢١٢٠٢٠
درھم درھمألف ألف

الصندوق في ٢٫٠٣٦٨٦٧نقد
البنوك لدى نقد

الجاریة- ٨٠٣٫٥٢٧٥٠٧٫٨٢٥الحسابات
األجل- قصیرة -٣٥٩٫٧٦٠ودائع

البنكیة واألرصدة ١٫١٦٥٫٣٢٣٥٠٨٫٦٩٢النقد
البنوك من المكشوف على -)٣٦٣٫١٢٤() ١٥(إیضاحناقصاً: السحب

یعادلھ وما ٨٠٢٫١٩٩٥٠٨٫٦٩٢النقد

األجل   قصیرة الودائع البنوكلدى من المكشوف على السحب وتسھیالت الودائع ھذه أقل. تحمل أو أشھر لثالثة أصلیة استحقاقات
السوق. في السائدة الفائدة بمعدالت فائدة
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الموحدةحولإیضاحات المالية البيانات
٢٠٢١دیسمبر٣١

٦٣

القروض١٥

٢٠٢١٢٠٢٠
درھم درھمألف ألف

األجل طویلة قروض
غیر ألجلالمتداول  الجزء القروض ١٫٣٢٦٫٥٦٩١٫٣٧٣٫٥٩٠من

األجل طویلة ١٫٣٢٦٫٥٦٩١٫٣٧٣٫٥٩٠قروض

األجل قصیرة قروض
البنوك من المكشوف على -٣٦٣٫١٢٤) ١٤(إیضاحسحوبات
ألجل القروض من المتداول ٣١٣٫١٠١٢٦٤٫٤٣٤الجزء

األجل قصیرة ٦٧٦٫٢٢٥٢٦٤٫٤٣٤قروض

ألجل القروض : تتضمن

مبلغ   لیبور+٥٠٠بقیمة  سحب بمعدل فعلي فائدة معدل یحمل مشترك قرض اتفاقیة من أمریكي دوالر . یتكون  ٪٠٫٩٠ملیون
بقیمة   جزئین: تقلیدي من المشترك القرض اتفاقیة بقیمة  ١٦٧إجمالي وإسالمي أمریكي، دوالر أمریكي. ٣٣٣ملیون دوالر ملیون

أق على القرض سداد یستحق االتفاقیة، لشروط یونیو  وفقاً من تبدأ سنویة ربع بحلول  ٢٠٢٠ساط بالكامل سداده المتوقع ومن ،
(٢٠٢٧فبرایر خمسة رھن مقابل مضمون القرض ) سفن. ٥. إن

بقیمة   في  ٦٥٫٦٧قرض علیھ الحصول تم یورو إنشاء  ٢٠٢٠ملیون لمدة  لتمویل جدیدة ھوبر فائدة١٠جرافة ویحمل سنوات
یوریبور + القرض٪١٫٣بمعدل فبرایر  . كان من ابتداًء سنوي نصف أساس على السداد سداده  ٢٠٢١مستحق المتوقع من وكان ،
أغسطس دیسمبر٢٠٣٠بحلول في بالكامل القرض ھذا سداد أدناه. ٢٠٢١. تم مذكور ھو كما جدید بقرض تمویلھ إعادة وتمت ،

بقیمة ألجل دیسمبر٢٤٩قرض في علیھ الحصول تم درھم لمدة٢٠٢١ملیون إیبور  س٥، واحد شھر بمعدل فائدة ویحمل نوات
مارس١٫١٥+  من تبدأ سنویة ربع أقساط على القرض سداد سنویاً. یستحق بحلول  ٢٠٢٢٪ بالكامل سداده یتم أن المتوقع ومن

ھوبر.٢٠٢٦دیسمبر جرافة على رھن مقابل مضمون القرض ھذا . إن

بقیمة   األجل قصیر لـ  ٢٠٠قرض إجمالیة بمدة درھم إیبور+١٢ملیون واحد شھر بمعدل فائدة ویحمل سنویاً.  ٪١٫٣شھراً
) عشر اثنى على القرض سداد فبرایر  ١٢یستحق من تبدأ . ٢٠٢١) قسطاً

بقیمة األجل قصیر لـ٧٥قرض إجمالیة بمدة درھم بمعدل١٢ملیون فائدة ویحمل إ٦شھراً سنویاً. یستحق  ٪١٫٢٥یبور+أشھر
مارس من یبدآن سنویین نصف قسطین على القرض سبتمبر  ٢٠٢١سداد في بالكامل القرض سداد . ٢٠٢١. تم
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الموحدةحولإیضاحات المالية البيانات
٢٠٢١دیسمبر٣١

٦٤

(تتمة) القروض١٥

یلي كما ھو ألجل للقروض التعاقدي السداد جدول :إن

٢٠٢١٢٠٢٠
درھم درھمألف ألف

واحدة سنة من ٣١٣٫١٠١٢٦٤٫٤٣٤أقل
إلى ٥٩٢٫٨٧٠٥٢٨٫٨٦٩سنوات٣سنة

٦٨٢٫٢٨٤٥٢٨٫٨٦٩سنوات٥إلى٣
وأكثر٥ ٥١٫٤١٥٣١٥٫٨٥٢سنوات

١٫٦٣٩٫٦٧٠١٫٦٣٨٫٠٢٤دیسمبر  ٣١في

یلي كما ھي ألجل القروض في الحركة : إن

٢٠٢١٢٠٢٠
درھم درھمألف ألف

في ١٫٦٣٨٫٠٢٤١٫٢٣٩٫٥٣٧ینایر  ١الرصید
االستحواذ (إیضاح عند المفترضة -٥٦٦٫٨٩٧)٤المطلوبات

السنة خالل علیھ متحصل ٢٤٩٫٤١٤١٫٨٣٦٫٣٤٩قرض
األجنبي الصرف -)١٤٫٢٧٥(تقلبات

القرض )١٫٤٣٧٫٨٦٢()٨٠٠٫٣٩٠(سداد

١٫٦٣٩٫٦٧٠١٫٦٣٨٫٠٢٤دیسمبر٣١في

المال١٦ رأس

٢٠٢١٢٠٢٠
درھم درھمألف ألف

بالكامل والمدفوع والصادر بھ، المصرح
) سھم٥٧٥٫٠٠٠٫٠٠٠:  ٢٠٢٠دیسمبر٣١(٨٢٥٫٠٠٠٫٠٠٠

سھم لكل واحد درھم بقیمة ٨٢٥٫٠٠٠٥٧٥٫٠٠٠عادي
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الموحدةحولإیضاحات المالية البيانات
٢٠٢١دیسمبر٣١

٦٥

(تتمة) ١٦ المال رأس

رقم   اإلیضاح في مذكور ھو الوطنیة  ٤كما البحریة الجرافات شركة بین الدمج عملیة إدراج تم الموحدة، المالیة البیانات ھذه حول
رقم   المالیة التقاریر إلعداد الدولي للمعیار وفقاً عكسي كاستحواذ ش.م.ع الوطنیة البترولیة اإلنشاءات وشركة دمج٣ش.م.ع

تماألعمال في. وبالتالي، المال رأس (٢٠٢٠دیسمبر٣١تعدیل األسھم عدد لیعكس رجعي سھم) الصادرة٥٧٥٫٠٠٠٫٠٠بأثر
الشركة.  في ش.م.ع الوطنیة البترولیة اإلنشاءات شركة مساھمي إلى

الشركة   مساھمو إلى٢٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠استلم للشركة الصادر المال رأس ارتفع وبالتالي شراء، كاعتبار الشركة في سھم
سھم.٨٢٥٫٠٠٠٫٠٠٠

الدمج١٧ احتیاطي

رقم   المالیة التقاریر إلعداد الدولي للمعیار ھذه٣وفقاً في المعروض الملكیة حقوق ھیكل یعكس العكسي، االستحواذ ومبادئ
ا البحریة الجرافات (شركة علیھا  المستحوذ المحاسبیة األسھم) للجھة (عدد المال  رأس ھیكل الموحدة المالیة لوطنیةالبیانات

الوطنیة البترولیة اإلنشاءات شركة إلى ش.م.ع الوطنیة البحریة الجرافات شركة قبل من الصادرة األسھم ذلك في بما ش.م.ع)،
األعمال (إیضاح   دمج لتفعیل قیمتھ٤ش.م.ع البالغة الدمج احتیاطي احتساب دمج". تم إنشاء "احتیاطي األمر ھذا عن ). نتج

كالفرق٧٦٥٫٠٠٠ درھم بین: ألف

بقیمة  )أ( الشراء اعتبار درھم (إیضاح  ١٫٤٩٠٫٠٠٠إجمالي ش.م.ع٤ألف الوطنیة البترولیة اإلنشاءات شركة مال ) ورأس
بقیمة الدمج و١٠٠٫٠٠٠قبل درھم؛ ألف

بقیمة  )ب( الدمج بعد الشركة مال درھم (٨٢٥٫٠٠٠رأس ورد  ٨٢٥٫٠٠٠٫٠٠٠ألف كما واحد)، درھم تبلغ اسمیة بقیمة سھم
اإل رقمفي . ١٦یضاح

رجعي  إن   بأثر قیمتھالتعدیل أصدرتھا  ٤٧٥٫٠٠٠البالغة التي الجدیدة األسھم قیمة بین الفرق ھو درھم الجرافات  ألف شركة
ش.م.ع الوطنیة علىالبحریة بنسبةللحصول شركة  في٪  ١٠٠حصة أسھم وقیمة ش.م.ع الوطنیة البترولیة اإلنشاءات شركة

قبل القائمة ش.م.ع الوطنیة البترولیة . الدمجاإلنشاءات

شركةالجرافاتالبحریةالوطنية
ش.م.ع.

ت
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إی
حول
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-
-

٥٫١٢٥
-

٥٫١٢٥
تعدیلتحویل

تاألجنبیة
علىالعملیا

تالمتراكم
العمال

-
-

-
٢٨٧
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١٫٢٩١
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)

٩٫١١١
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١٤٣٫١٨٤

االحتیاطيالقانوني
رقم  
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)٢
  (

لسنة  
٢٠١٥

،یتمتحویل  
١٠
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٪
  .
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 .

االحتیاطيالمق
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ھذهالمبالغ

تالتابعةإلىاالحتیاطيالمقید،باعتبارأن
تالنظامیةللشركا

تمتحویلاالحتیاطیا
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الموحدةحولإیضاحات المالية البيانات
٢٠٢١دیسمبر٣١

٦٧

للموظفین١٩ الخدمة نھایة مكافآت مخصص

٢٠٢١٢٠٢٠
درھم درھمألف ألف

٣٠٨٫٧٧٦٣٣٣٫٥٦٧ینایر١في
(إیضاح االستحواذ عند -١٣٣٫٣٠٠) ٤المفترض

للسنة ٦٧٫٣٩٣٣٥٫٨٢١المحمل
السنة خالل ) ٦٠٫٦١٢()١١٧٫٤٠٨(المدفوع

٣٩٢٫٠٦١٣٠٨٫٧٧٦دیسمبر٣١في

بقیمة   مبلغ بإجمالي المجموعة ساھمت السنة، (٢٨٫٨٢٧خالل درھم  معاشات  ٢٣٫٠٨٣:  ٢٠٢٠ألف درھم) لصندوق ألف
أبوظبي.  إلمارة التقاعد ومكافآت

األخرى٢٠ الدائنة والذمم الدائنة التجاریة الذمم

٢٠٢١٢٠٢٠
درھم درھمألف ألف

الدائنة التجاریة ١٫٣٠٣٫٠٩٥٤٤٥٫٠٦٣الذمم
األخرى والمستحقات المشروع ١٫٦٩٦٫٩٣٩١٫٠١٦٫٣٦٣مستحقات

(إیضاح العمالء من ٦٠٣٫٧٣٠٢٠٨٫٣١٧) ٢٠٫١سلفات
٤٠١٫٨٤٥١٧٠٫٦٠٢) ٢٠٫٢المخصصات (إیضاح

(إیضاح الدائنة األرباح -٢٢٫٢٦٨)٢٠٫٣توزیعات
(إیضاح العقود ١٣٥٫٢٧٦٧١٫٠٨٤)٢٠٫٤مطلوبات

٥٥٫٢٠٠٧٫٩٢٦دائنةمحتجزات
(إیضاح الدائنة الدخل ٦٥٫٠٧٧٨٦٫٦٠٦)١٠ضریبة

مشتق مالي ٥٫٦٣٩١١٫٥٣٤التزام
الدائنة المضافة القیمة ضریبة ١٧٦٫١٦١٢٦٫٩٧١ذمم

أخرى دائنة ٢٢٥٫٦١٠٤٫٢٦٧ذمم

٤٫٦٩٠٫٨٤٠٢٫٠٤٨٫٧٣٣

توجد لالئتمان. ال الزمني اإلطار غضون في الدائنة الذمم جمیع دفع یتم أن لضمان مالیة مخاطر إدارة سیاسات المجموعة لدى
القائمة. األرصدة على الدفع مستحقة فائدة

أبوظبي٢٠٢١دیسمبر  ٣١في   حكومة تعد لم التجاریة  ، الذمم ضمن بالمجموعة. مدرج عالقة ذات أطرافاً العالقة ذات وشركاتھا
بقیمة العقود) مبلغ مطلوبات (باستثناء األخرى الدائنة والذمم ذات  ١٢٫٥الدائنة وشركاتھا أبوظبي لحكومة مستحق درھم ملیون

في كما رقم٢٠٢٠دیسمبر٣١العالقة اإلیضاح في مبین ھو كما الموحدة.  حول٢٦، المالیة البیانات

الوطنية البحریة الجرافات ش.م.ع.شركة

الموحدةحولإیضاحات المالية البيانات
٢٠٢١دیسمبر٣١

٦٨

(تتمة) ٢٠ األخرى الدائنة والذمم الدائنة التجاریة الذمم

العمالء٢٠٫١ من سلفات

العمالء من السلفات المستقبلیة  تمثل الفواتیر مقابل تعدیلھا یتم سوف والتي المشاریع بعض مقابل العمالء من مقدماً المستلمة المبالغ
التعاقدیة.  لألحكام وفقاً المشاریع تنفیذ فترة خالل

المخصصات٢٠٫٢

٢٠٢١٢٠٢٠
درھم درھمألف ألف

المقررة األضرار -١٩٫٧٨٣)١(مخصص
الموظفینمخصص ومكافآت اإلدارة مجلس ١٠١٫٧٤٠٣٢٫٦٦٧تعویضات

المستقبلیة الخسائر ٨٨٫٦٩٥١٨٫١٠٠مخصص
المستخدمة غیر اإلجازات ٥٨٫٦٩٣٤٧٫٠٠٧مخصص

الضمان ٢٥٫٨٩١٦٠٫١٨٨مخصص
أخرى ١٠٧٫٠٤٣١٢٫٦٤٠مخصصات

٤٠١٫٨٤٥١٧٠٫٦٠٢

المشاریع  السنةخالل   ببعض یتعلق فیما المقررة األضرار عن بالتعویضات الخاصة المخصصات بعكس المجموعة قامت ،
بمبلغ في٢٩٧الجاریة كما مطلوبة تعد لم أنھا على تقییمھا تم حیث درھم . ٢٠٢١دیسمبر٣١ملیون

الدائنة٢٠٫٣ األرباح توزیعات

٢٠٢١٢٠٢٠
درھم درھمألف ألف

--ینایر١في
االستحواذ عند المفترضة -٢٢٫٦١٢المطلوبات

السنة خالل الدفع معتمدة أرباح -٧٥٫٠٠٠توزیعات
السنة خالل -)٧٥٫٣٤٤(المدفوعات

٢٢٫٢٦٨-

في   المنعقد السنوي العمومیة الجمعیة اجتماع بقیمة  ٢٠٢١مارس  ٢٨في أرباح توزیعات على المساھمون وافق درھم  ٠٫٣٠،
قیمتھ تبلغ إجمالي بمبلغ الواحد في٧٥٫٠٠٠للسھم المنتھیة للسنة درھم . ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١ملیون
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الموحدةحولإیضاحات المالية البيانات
٢٠٢١دیسمبر٣١

٦٩

(تتمة) ٢٠ األخرى الدائنة والذمم الدائنة التجاریة الذمم

العقود٢٠٫٤ مطلوبات

٢٠٢١٢٠٢٠
درھم درھمألف ألف

المالیة التقاریر فترة نھایة في التنفیذ قید عقود
الدائنة   التجاریة الذمم ضمن المدرجة العقود عمالء إلى المستحقة المبالغ

(إیضاح األخرى الدائنة ١٣٥٫٢٧٦٧١٫٠٨٤) ٢٠والذمم

العقود   ھذه اإلنشاء. لدى عقود من ناتجة مؤجلة إیرادات أعاله المبلغ جزئیاً)  یمثل مستوفاة غیر أو مستوفاة أداء (غیر التزامات
العقود. لھذه المتبقیة الفترة مدى على كإیرادات إدراجھا المتوقع من والتي

ضمن  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١في   بالمجموعة. مدرج عالقة ذات أطرافاً العالقة ذات وشركاتھا أبوظبي حكومة تعد لم مطلوبات،
بقیمةالعقود مستحقملیون١٣مبلغ فيلدرھم كما العالقة ذات وشركاتھا أبوظبي في  ٢٠٢٠دیسمبر٣١حكومة مبین ھو كما ،

رقم الموحدة.  ٢٦اإلیضاح المالیة البیانات حول

العمالء٢١ مع العقود من اإلیرادات

النشاط٢١٫١ حسب اإلیرادات

في المنتھیة ٢٠٢١دیسمبر٣١السنة

المجموعةدولياإلمارات
درھم درھمألف درھمألف ألف

واالستصالح   ١٫٣٠٠٫٠٩٤٥٦٨٫٤٦٢١٫٨٦٨٫٥٥٦التجریف
البحریة ١٫٨١٦٫٣٧٣-١٫٨١٦٫٣٧٣اإلنشاءات

األخرى واإلنشاءات والمشتریات ١٫١٠٧٫٤٢٩٣٫٠٩٦٫٤٠٤٤٫٢٠٣٫٨٣٣الھندسة

٤٫٢٢٣٫٨٩٦٣٫٦٦٤٫٨٦٦٧٫٨٨٨٫٧٦٢اإلجمالي

في المنتھیة ٢٠٢٠دیسمبر٣١السنة

المجموعةدولياإلمارات
درھم درھمألف درھمألف ألف

األخرى واإلنشاءات والتورید ١٫٦٤٧٫١٣٧٢٫٧٧٧٫٢٣٦٤٫٤٢٤٫٣٧٣الھندسة

١٫٦٤٧٫١٣٧٢٫٧٧٧٫٢٣٦٤٫٤٢٤٫٣٧٣اإلجمالي
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الموحدةحولإیضاحات المالية البيانات
٢٠٢١دیسمبر٣١

٧٠

العمالء٢١ مع العقود من (تتمة) اإلیرادات

اإلیرادات٢١٫٢ إدراج توقیت
٢٠٢١٢٠٢٠

درھم درھمألف ألف

الزمن بمرور المحولة ٧٫٨٨٨٫٧٦٢٤٫٤٢٤٫٣٧٣الخدمات

األخرى٢١٫٣ المعلومات

من   بأكثر فردي بشكل یساھمون والذین الرئیسیین المجموعة بعمالء متعلقة معلومات التالي الجدول إیراداتمن  ٪١٠یقدم
المجموعة:

التجریف  
البحريواالستصالح اإلنشاء

الھندسة  
والتورید

واإلنشاءات  
اإلجمالياألخرى

درھم درھمألف درھمألف درھمألف ألف

في المنتھیة ٢٠٢١دیسمبر  ٣١السنة
٢٫٥٦٩٫٤٦٧٢٫٥٦٩٫٤٦٧--١العمیل
٢١٠٢٫١٦٤١٫١٥٥٫١٥٢٧٧٤٫١٢٥٢٫٠٣١٫٤٤١العمیل

١٠٢٫١٦٤١٫١٥٥٫١٥٢٣٫٣٤٣٫٥٩٢٤٫٦٠٠٫٩٠٨

التجریف  
البحريواالستصالح اإلنشاء

والتورید   الھندسة
واإلنشاءات  

اإلجمالياألخرى
درھم درھمألف درھمألف درھمألف ألف

في المنتھیة ٢٠٢٠دیسمبر٣١السنة
٢٫٤٧٢٫٤٨١٢٫٤٧٢٫٤٨١--١العمیل
١٫٤٧٨٫٤٥٣١٫٤٧٨٫٤٥٣--٢العمیل

--٣٫٩٥٠٫٩٣٤٣٫٩٥٠٫٩٣٤

المستوفى٢١٫٤ غیر األداء التزام

في المستوفاة غیر األداء (جزئیاً) اللتزامات المخصص المعاملة سعر یلي : ٢٠٢٠دیسمبر٣١و٢٠٢١دیسمبر٣١فیما

٢٠٢١٢٠٢٠
درھم درھمألف ألف

واحدة سنة ٧٫٥٢٧٫٠٦٣٣٫٢٥٢٫٠٠٠خالل
واحدة سنة من ١١٫٦٥٠٫٢٥٩٦٦٤٫٠٠٠أكثر

١٩٫١٧٧٫٣٢٢٣٫٩١٦٫٠٠٠
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الموحدةحولإیضاحات المالية البيانات
٢٠٢١دیسمبر٣١

٧١

للسنةالربح  ٢٢

الربح إدراج بعد:للسنةتم

٢٠٢١٢٠٢٠
درھم درھمألف ألف

األخرى والمكافآت ١٫٤٩٣٫٣٩٥١٫١١٨٫٨٨٤الرواتب

والمعداتاستھالك واآلالت ٤٣٨٫٥٦٩٢٥٧٫٤٥٩الممتلكات

اجتماعیة -٧٫٢٩٥مساھمات

طویلة**  فترة منذ مستحقة مدینة ذمم -٣٣٠٫٠١٥استرداد

على االتفاق تم حیث مشاریعھا ألحد نھائیة تسویة في المجموعة دخلت السنة، درھم٣٣٠٫٠١٥بقیمةمبلغأن** خالل ألف
بمثابة یكون مسبقسوف شطبھا تم التي المشروع لمستحقات ونھائیة كاملة تماًتسویة النحو، ھذا المجموعة. على قبل إدراجمن

المسترد بیانالمبلغ الخسائرفي أو كتخفیضضمنالموحداألرباح العقد العقد. إلتكالیف تكالیف جمالي

تكالیف  ٢٣ التمویلصافي

٢٠٢١٢٠٢٠
درھم درھمألف ألف

التمویل تكالیف
من المكشوف على السحوبات على الفائدة مصاریف

ألجل والقروض ) ٣٤٫٥٤٦()٤٢٫٤٣٥(البنوك
اإلیجار   عقود مطلوبات على الفائدة ) ١١٫٨٦٢()١٢٫١١٤(مصاریف

)٤٦٫٤٠٨()٥٤٫٥٤٩ (

التمویلإیرادات
الفائدة -١٤٫٨٦١إیرادات

١٤٫٨٦١-

التمویل تكالیف ) ٤٦٫٤٠٨()٣٩٫٦٨٨(صافي

التمویل تكالیف
اإلیجار   عقود مطلوبات ألجل، القروض المكشوف، على السحب تسھیالت على بنكیة فائدة رئیسي بشكل التمویل تكالیف تتضمن

السائدة.  السوق بمعدالت فائدة المكشوف على السحب تسھیالت األخرى. تحمل البنكیة المعامالت ورسوم

التمویل إیرادات
اإلیرادات من التمویل إیرادات زائداًتتكون المتغیرة السوق بمعدالت فائدة تحمل والتي األجل، قصیرة الودائع الھامش. من
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الموحدةحولإیضاحات المالية البيانات
٢٠٢١دیسمبر٣١

٧٢

صافي٢٤ (المصاریف) األخرى، اإلیرادات

٢٠٢١٢٠٢٠
درھم درھمألف ألف

(إیضاح صفقة شراء من -٤٩٫٧٠٨) ٤ربح
تأمین ٢٢٫٥٩١١٦٫٠٣٨مطالبة

الخردة بیع من ٤٦٫٦٥١٤٤٫٨٩٩اإلیرادات
ومعدات   وآالت ممتلكات بیع (الخسارة) من )١٠٥(١٣٫٦٩٥الربح

متنوعة ١٢٫٤٧٧١٤٫٤٦٠إیرادات

١٤٥٫١٢٢٧٥٫٢٩٢

الواحد٢٥ للسھم العوائد

الربح   تقسیم خالل من الواحد للسھم األساسیة العوائد احتساب المتوسطللسنةیتم على للشركة العادیین المساھمین إلى العائد
خالل   القائمة األسھم لعدد .السنةالمرجح

٢٠٢١٢٠٢٠
إدراجھ) (معاد

درھم) (ألف الشركة مساھمي إلى العائد ١٫٠٠٢٫٤٠٤١٠٦٫٧٤٨الربح

(ألف) العادیة األسھم لعدد المرجح ٧٩٦٫٢٣٣٥٧٥٫٠٠٠المتوسط

الشركة (درھم)  مساھمي إلى العائدة الواحد للسھم ١٫٢٦٠٫١٩العوائد

رقم   المالیة التقاریر إلعداد الدولي المعیار لمتطلبات الواحد  ٣وفقاً للسھم األساسیة األرباح إدراج إعادة تمت في  المقارنةلسنة،
الواحد  ھذه   للسھم األساسیة األرباح احتساب العكسي. تم االستحواذ بعد الموحدة، المالیة تقسیملسنةالبیانات خالل من المقارنة

العادیین المساھمین إلى العائدة ش.م.ع الوطنیة البترولیة اإلنشاءات شركة التاریخي  لسنةخسارة المرجح المتوسط على المقارنة
في العادیة األسھم بموجب  لعدد المحدد التبادل بمعدل مضروبة قائمة، كانت التي ش.م.ع الوطنیة البترولیة اإلنشاءات شركة

األعمال.  دمج اتفاقیة

في كما الواحد للسھم المخفضة العوائد الواحد.٢٠٢٠دیسمبر٣١و٢٠٢١دیسمبر٣١إن للسھم األساسیة العوائد تعادل
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٧٣

األط٢٦ مع واألرصدة العالقةالمعامالت ذات راف

اإلدارة   مجلس أعضاء الملكیة، لحقوق وفقاً المحسبة فیھا المستثمر الجھات األغلبیة، مساھمي العالقة ذات األطراف تتضمن
أعضاء   أو األغلبیة لمساھمین یمكن التي الشركات وتلك المجموعة، مع تعمل التي اإلدارة شركات الرئیسیین، اإلدارة وموظفي

اإلدارة   المجموعة. مجلس على جوھري نفوذ ممارسة یمكنھا التي أو علیھا، جوھري نفوذ ممارسة التابعة شركاتھا أو المجموعة أو
قبل   من علیھا متفق شروط بموجب الشركات تلك من، خدمات وتتلقى خدمات، المجموعة تقدم االعتیادیة، األعمال سیاق ضمن

اإلدارة. 

عالقةلم ذو طرفاً أبوظبي حكومة المالیة  تعد التقاریر إلعداد الدولیة المعاییر في الواردة اإلفصاح متطلبات من اإلعفاء ضوء في
جوھري نفوذ أو مشتركة، سیطرة أو سیطرة لدیھا التي الحكومة مع القائمة واألرصدة العالقة ذات األطراف بمعامالت یتعلق فیما

الحكومة. ط لنفس عالقة ذو طرفاً تعد وشركة المجموعة فقط  على وافصحت الحكومة بشركات متعلقة إعفاءات المجموعة بقت
رقم   الدولي المحاسبة لمعیار وفقاً اإلفصاح متطلبات لتستوفي المعلومات بعض العالقة. إفصاحات٢٤عن ذات األطراف

تخضع التي للشركات أعماالً الحدیثة معامالتھا خالل ومن االعتیادیة أعمالھا سیاق ضمن المجموعة النھائیة  تنفذ للسیطرة
رقم   اإلیضاح في مذكور ھو أبوظبي. كما حكومة قبل من المشتركة األكبر  ١والسیطرة حصتھا بتحویل القابضة الشركة قامت ،

األرصدة   فإن عالقة. وعلیھ، ذو طرفاً تعد لم وبالتالي رئیسیاً مساھماً أبوظبي حكومة تعد لم لذلك ونتیجةً ألفا لشركة األسھم من
رقم  والمعام اإلیضاحات في عنھا اإلفصاح تم التي الصلة ذات لفترة  ٢٠و١٣،  ١٢الت ھي الموحدة المالیة البیانات ھذه حول

فقط.  المقارنة

یلي: كما ھي الموحد المالي المركز بیان في المدرجة العالقة ذات األطراف مع األرصدة إن

٢٠٢١٢٠٢٠
درھم درھمألف ألف

الملكیة لحقوق وفقاً المحتسبة فیھا المستثمر الجھات من المستحقة المبالغ
الصلة: ذات المشاریع أعمال عن

األخرى المدینة والذمم المدینة التجاریة -١٨٣٫١٨٣الذمم

العقود   -٤٦٣٫٥٤٢موجودات

أخرى:  عالقة ذات أطراف من / إلى مستحقة مبالغ
األخرى المدینة والذمم المدینة التجاریة -٦٦٫٨٠٠الذمم

العقود   -١٩٤٫١٣٦موجودات

األخرى الدائنة والذمم الدائنة التجاریة -٧٠٫٨٤٢الذمم

بنكي -٨٥٧٫٢٣٦رصید

-٤٩٥٫٤٠٢قروض

الوطنية البحریة الجرافات ش.م.ع.شركة

الموحدةحولإیضاحات المالية البيانات
٢٠٢١دیسمبر٣١

٧٤

العالقة  ٢٦ ذات األطراف مع واألرصدة (تتمة) المعامالت

األرباح بیان في المدرجة العالقة ذات األطراف مع المعامالت یلي: وأإن كما ھي الموحد الخسائر

٢٠٢١٢٠٢٠
درھم درھمألف ألف

األخرى العالقة ذات األطراف
المشتراة/ المستلمة والخدمات ١٨٫٦٣٨٤٢٫٦٤٣المواد

المكتسبة -٩٢٠٫٥٦١اإلیرادات
الفائدة -١١٫٠٢٥إیرادات

الملكیة لحقوق وفقاً محتسبة فیھا مستثمر جھة
المكتسبة -٥٤٥٫٨٤٩اإلیرادات

المساھم
مسدد   ٢٩٣٫٨١٦-قرض

الرئیسیین اإلدارة موظفي مع المعامالت
اإلدارة موظفي مكافآت یلي: إن كما ھي الرئیسیین

٢٠٢١٢٠٢٠
درھم درھمألف ألف

األجل   قصیرة األخرى والمكافآت ٧٫٩٧٩٢٫٠٠٠الرواتب
للموظفین الخدمة نھایة -٥٧٣مكافآت

٨٫٥٥٢٢٫٠٠٠

المشتركة٢٧ العملیات في الحصة

ونتائج   والمطلوبات الموجودات في حصة المجموعة الحصة: لدى نسبة إلى باإلضافة التالیة المشتركة العملیات عملیات

٢٠٢١٢٠٢٠

المشتركة   العملیات
الوطنیة-تیكنیب البترولیة اإلنشاءات سطح–شركة الكامل ٪٥٠٪٥٠الحقل

الوطنیة البترولیة اإلنشاءات زید–تیكنیب–شركة سي٧٥٠–یو بي ٪٤٠٪٤٠)١-(إي
الوطنیةشركة البترولیة إل–اإلنشاءات یو ٪٥٠٪٢٥٠–تیكنیب

الوطنیة البترولیة اإلنشاءات ایھ–شركة اف جي ایھ ٪٥٠٪٥٠تیكنیب
الوطنیة البترولیة اإلنشاءات في–شركة جیھ فید–تیكنیب كاب جاز اس ٪٥٠٪٥٠یو
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٧٥

(تتمة) ٢٧ المشتركة العملیات في الحصة

المشتركة:تتضمن العملیات في لحصتھا النسبي للتوحید نتیجة التالیة المبالغ الموحدة المالیة البیانات

٢٠٢١٢٠٢٠
درھم درھمألف ألف

الموجودات   ١٤٠٫٨٠١٢٠٣٫٠٦٩إجمالي

المطلوبات ٢٧٫٨٠٤١٠٫٠١٠إجمالي

الموجودات ١١٢٫٩٩٧١٩٣٫٠٥٩صافي

اإلیرادات   ٦٫٨٤٧١٢٨٫٣١٧إجمالي

للسنة   ٤٥٫٣٦٨١٧٫٣١٠الربح

وااللتزامات  ٢٨ الطارئة المطلوبات

٢٠٢١٢٠٢٠
درھم درھمألف ألف

بنكیة ٧٫٢٦٤٫٣٩٩٥٫٣٤٤٫٧٢٧ضمانات

اعتماد ٢٧٠٫٠٣٤٣٨٫٥٩٧خطابات

رأسمالیة ٤١٫٢٩٣٢٨٫٩٢٤التزامات

الشراء   ١٫٦٧٢٫٣١٢١٫٤٦٢٫٤٧٦التزامات

االعتیادیة.  األعمال سیاق ضمن أعاله البنكیة والضمانات االعتماد خطابات إصدار تم

المالیة٢٩ المخاطر إدارة وسیاسات أھداف

العمالت ومخاطر السیولة ومخاطر الفائدة معدالت مخاطر في للمجموعة المالیة األدوات عن الناشئة الرئیسیة المخاطر تتمثل
االئتمان ومخاطر األسھم ومخاطر بمراجعة  .  األجنبیة المجموعة إدارة المخاطر  واعتمادتقوم ھذه من كل إلدارة السیاسات

أدناه . الموضحة

االئتمان مخاطر
والوضع الطیبة السمعة ذوي من عمالء مع التعامل خالل من بالعمالء یتعلق فیما االئتمان مخاطر من للحد المجموعة تسعى

القائمة. المدینة الذمم ومراقبة الجید األكبر  المالي الخمسة المجموعة عمالء (٨٤یمثل القائمة٩٧:  ٢٠٢٠٪ المدینة الذمم ٪) من
رقم٢٠٢١دیسمبر٣١في اإلیضاح في موضح ھو كما الدفتریة القیمة ھو للتعرض األقصى الحد المالیة  ١٢. إن البیانات حول

.الموحدة

الوطنية البحریة الجرافات ش.م.ع.شركة
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٧٦

(تتمة) ٢٩ المالیة المخاطر إدارة وسیاسات أھداف

االئتمان (تتمة) مخاطر
بمخاطر   یتعلق تعرضفیما ینشأ یعادلھ، وما النقد ذلك في بما للمجموعة، األخرى المالیة الموجودات عن الناشئة االئتمان

األدوات. لھذه الدفتریة للقیمة مساوي تعرض أقصى مع المقابل، الطرف تعثر عن االئتمان لمخاطر المجموعةتقومالمجموعة
ال خالل من بالبنوك یتعلق فیما االئتمان مخاطر الطیبةبإدارة السمعة ذات البنوك مع فقط .تعامل

السیولة مخاطر
البنكیة التسھیالت توفر ضمان خالل من السیولة مخاطر من للحد المجموعة المجموعة٢٠٢١دیسمبر٣١في  .  تسعى لدى كان ،

ائتمانیة بقیمةغیرتسھیالت (ألف٩١١٫٨٧٦مستخدمة درھم٢٠٢٠:٢٠٠٫٠٠٠درھم البنوك)ألف . من

في للمجموعة المخصومة غیر المالیة المطلوبات استحقاقات أدناه الجدول التعاقدیة  ٣١یلخص السداد تواریخ على بناًء دیسمبر،
الحالیة السوقیة الفائدة : ومعدالت

الطلب واحدة  عند سنة إلى  أقل منسنوات٥سنة اإلجماليسنوات٥أكثر
درھم درھمألف درھمدرھمألف  ألف درھمألف ألف

٢٠٢١دیسمبر٣١في
دائنة تجاریة ٢٫٢٥٤٫٨٩٥- - ٢٫٢٥٤٫٨٩٥- ذمم

اإلیجار   عقود ٦٫٧٢٣٣٩٫٣٣٩٢٦٧٫١٤٧٣١٣٫٢٠٩- مطلوبات
البنوك من المكشوف على ٣٦٣٫١٢٤- - - ٣٦٣٫١٢٤السحب

ألجل ٣٣٧٫٩٥٥١٫٣٤٠٫٣٣٧٥١٫٧٥٧١٫٧٣٠٫٠٤٩- قروض

٣٦٣٫١٢٤٢٫٥٩٩٫٥٧٣١٫٣٧٩٫٦٧٦٣١٨٫٩٠٤٤٫٦٦١٫٢٧٧اإلجمالي

٢٠٢٠دیسمبر  ٣١في
دائنة تجاریة ٧٥٢٫٩٦٩- - ٧٥٢٫٩٦٩- ذمم

اإلیجار   عقود ٦٫١١٧٣٤٫٤٥٧٢٦٦٫٢٦٧٣٠٦٫٨٤١- مطلوبات
ألجل ٢٨٦٫٧٤٦١٫١٣٠٫٢٨١٣٢١٫٥٠٦١٫٧٣٨٫٥٣٣- قروض

١٫٠٤٥٫٨٣٢١٫١٦٤٫٧٣٨٥٨٧٫٧٧٣٢٫٧٩٨٫٣٤٣- اإلجمالي

السوق مخاطر
مخاطر السوق. تتمثل أسعار في التغیرات بسبب المالیة لألداة المستقبلیة النقدیة التدفقات أو العادلة القیمة تقلب مخاطر في السوق

مثل   األخرى، األسعار ومخاطر العمالت ومخاطر الفائدة معدالت المخاطر: مخاطر من أنواع ثالثة على السوق مخاطر تشتمل
األسھم أسعار ا. مخاطر األدوات األسھمتتضمن واستثمارات المصرفیة الودائع السوق بمخاطر المتأثرة .لمالیة

الفائدة معدالت مخاطر
البنوك من المكشوف على السحوبات على الفائدة معدالت لمخاطر رئیسي بشكل معرضة المجموعة ألجل. إن والقروض

على ثابتة، األخرى المتغیرات كافة بقاء مع الفائدة، معدالت في معقول بشكل محتمل تغییر أي حساسیة التالي الجدول یوضح
واحدة سنة لمدة المجموعة .ربح



226

الوطنية البحریة الجرافات ش.م.ع.شركة

الموحدةحولإیضاحات المالية البيانات
٢٠٢١دیسمبر٣١

٧٧

(تتمة) ٢٩ المالیة المخاطر إدارة وسیاسات أھداف

(تتمة)  الفائدة معدالت مخاطر

على   التأثیر
الملكیة/الربح حقوق

درھم ألف
٢٠٢١

األساس١٠٠+ نقاط في )٢٠٫٠٢٨(زیادة
األساس١٠٠- نقاط في ٢٠٫٠٢٨نقص

٢٠٢٠
األساس١٠٠+ نقاط في ) ١٦٫٣٨٠(زیادة
في١٠٠- األساسنقص ١٦٫٣٨٠نقاط

الفائدة معدالت تبادل عقود
الثابتة الفائدة معدالت مبالغ بین الفرق مبادلة على المجموعة توافق الفائدة، معدالت تبادل عقود على  والعائمةبموجب المحتسبة

األساسیة   المبالغ علیھا. تُاالسمیةأساس تغیر  ّمالمتفق مخاطر من التخفیف من المجموعة العقود ھذه القیمة  معدالتكن على الفائدة
الصادرة   للدیون الصادرةبمعدلالعادلة للدیون النقدیة التدفقات وتعرضات متغیرةثابت العادلةبمعدالت القیمة تحدید لعقود. یتم

تاریخ  معدالتتبادل في المالیةالفائدة الالتقاریر خصم طریق تاریخ  عن في المنحنیات باستخدام المستقبلیة النقدیة التقاریر  تدفقات
االئتمانالمالیة فيومخاطر أدناه. االمتأصلة عنھا اإلفصاح ویتم لعقد،

متوسط   المالیة.معدلیعتمد السنة نھایة في القائمة األرصدة على الفائدة

تسویة   معدالتیتم تبادل سنوي.  عقود ربع أساس على تبادلالفائدة لعقود العائم المعدل ھو  معدالتإن دوالرباللیبور  معدلالفائدة
لمدةاأل بین  وفأشھر. س٣مریكي الفرق بتسویة المجموعة الثابتمعدلتقوم الصافي. والعائمالفائدة أساس على

األساسیة   المبالغ التالیة الجداول لعقود  الموالفتراتاالسمیةتوضح معدالتتبقیة المالیةتبادل السنة نھایة في القائمة البالغةالفائدة
(٦٨٦٫٧٥٨قیمتھا درھم ):درھمألف٨١٩٫٠١٢: ٢٠٢٠ألف

أمریكيألف درھمدوالر ألف
٢٠٢١

رقم ذا١األداة الدفعات والمتغیرة بالدوالر  ت: القائمة لیبور الثابت المعدل
) أشھر لثالثة ١٫٦٦٥٦٫١١٥٪) ٠٫٨األمریكي

٢٠٢٠
رقم ذا١األداة الدفعات والمتغیرة بالدوالر  ت: القائمة لیبور الثابت المعدل

) أشھر لثالثة ) ١١٫٥٣٤()٣٫١٤١(٪) ٠٫٩األمریكي
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٧٨

المخاطر٢٩ إدارة وسیاسات (تتمة) أھداف المالیة

األجنبیة العمالت مخاطر
األجنبیة.إن   العمالت صرف معدالت في التغیر بسبب المالیة األدوات تقلب مخاطر ھي األجنبیة العمالت یتم  مخاطر ما عادةً

العمالت. لمخاطر التعرضات من للتخلص األعمال تداول فیھا یتم التي العملة بنفس الموجودات تمویل

الھندیة والروبیة المصري والجنیھ بالیورو المقومة والمطلوبات بالموجودات المتعلقة الصرف معدالت لتقلبات المجموعة تتعرض
الصرف   معدالت تقلبات من مخاطر توجد ال وبالتالي اإلماراتي، بالدرھم مرتبطة األخرى العمالت إن اإلسترلیني.  والجنیھ

لھا.  بالنسبة

٢٠٢١٢٠٢٠
الموجوداتالمطلوباتالموجوداتالمطلوبات
درھم درھمألف درھمألف درھمألف ألف

مصري --٥٢٠٫٧٣٥١٫٣٧٧٫٨٧٤جنیھ
٥٦٫٨٥١١٫٤٥٣٢٫٣٤٩٨٫٩٩٦یورو

السعودي --٤٤٩٫١٩٩٤٥٦٫٠٦٢الریـال

١٫٠٢٦٫٧٨٥١٫٨٣٥٫٣٨٩٢٫٣٤٩٨٫٩٩٦

تحلیل   على بنسبة  بناًء للزیادة / النقص یُفترض  ٥الحساسیة الصلة (التي ذات األجنبیة العمالت مقابل اإلماراتي الدرھم في ٪
بأكملھا):  للسنة قائمة بأنھا

بقیمة  )أ( المصري بالجنیھ القائمة األرصدة تقییم إعادة من ربح / خسارة صافي ھناك درھم (٤٢٫٨٥٧كان : ال٢٠٢٠ألف
شيء). 

ربح) ب( صافي ھناك بقیمة  كان بالیورو القائمة األرصدة تقییم إعادة من درھم (٢٫٧٧٠/ خسارة درھم). ٣٣٢:  ٢٠٢٠ألف ألف
بقیمة  ) ج( السعودي بالریـال القائمة األرصدة تقییم إعادة من ربح / خسارة صافي ھناك (٣٤٣كان درھم شيء).٢٠٢٠ألف : ال

األسھم أسعار مخاطر
معرضة   للمجموعة المدرجة األسھم سندات الناتجألسعارإن حولعن  ةالسوق المالیة  الشكوك لألوراق المستقبلیة القیم

واإلجمالیةمخاطربإدارة  المجموعة  تقوم.االستثماریة الفردیة األسھم الستثمارات حدود ووضع التنویع خالل من األسھم . أسعار
واعتماد بمراجعة المجموعة إدارة االستثمارالكافةتقوم .یةقرارات

لتغیرات   العادلة القیمة في المتراكمة التغیرات حساسیة مدى یلي ما العادلة  یوضح معقولالمحتملةالقیمة األبشكل أسعار سھم،في
كافةمع   ثابتةبقاء الموضحة.المتغیرات الزیادات لتأثیر ومعاكساً مساویاً األسھم أسعار في االنخفاض تأثیر یكون أن المتوقع . من
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٧٩

(تتمة) ٢٩ المالیة المخاطر إدارة وسیاسات أھداف

األسھم أسعار (تتمة) مخاطر

األرباح خالل من العادلة بالقیمة المدرجة درھمالخسائروأاالستثمارات ألف
٢٠٢١

بنسبة المتغیرات٪٥تغیر ١٫٤٥٥في

٢٠٢٠
بنسبة المتغیرات٪٥تغیر -في

اآلجلة األجنبیة العمالت صرف عقود
آجلةتدخل أجنبیة عمالت صرف عقود في سیاستھاالمجموعة محددة. بموجب أجنبیة عمالت ومقبوضات مدفوعات لتغطیة

ستة   حتى المتوقعة والشراء البیع بعملیات المرتبطة المخاطر إلدارة آجلة أجنبیة عمالت صرف عقود في كذلك المجموعة تدخل
ا القیم على األساسیة التعدیالت إجراء الشراء  أشھر. یتم أو البیع معامالت حدوث عند لھا المتحوط المالیة غیر للبنود لدفتریة

المتوقعة.

المالیة:  التقاریر فترة نھایة في القائمة اآلجلة األجنبیة العمالت عقود تفاصیل التالي الجدول یوضح

األجنبیة االسمیةالعملة العادلةالقیمة القیمة
القیمة   في التغیرات

العادلة
درھم درھمألف درھمألف ألف

٢٠٢١
آجل ) ٥٫٣٥١(٢٦٥٫٩٧١٢٦٠٫٦٢٠یوروعقد
٢٠٢٠
آجل أمریكيعقد ٤٤٠٫٧٢٤٤٤٧٫٨٩٨٧٫١٧٤دوالر

المال رأس إدارة
قوي   ائتماني بتصنیف احتفاظھا ضمان في المجموعة في المال رأس إلدارة الرئیسي الھدف أجل  یتمثل من جیدة رأسمالیة ونسب

المساھم. قیمة وزیادة أعمالھا دعم

األعمال. ظروف في التغییرات ضوء في علیھ التعدیالت وإجراء الرأسمالي ھیكلھا بإدارة المجموعة أیتقوم إجراء یتم ةلم
في   المنتھیتین السنتین خالل العملیات أو السیاسات أو األھداف على . یتكون٢٠٢٠دیسمبر  ٣١و٢٠٢١دیسمبر  ٣١تغییرات

بمبلغ   قیاسھ ویتم المحتجزة، واألرباح واالحتیاطیات، الشركة، مال رأس من المال في  ٥٫٥١٥٫٥٠٩رأس كما درھم ٣١ألف
درھم).٣٫٠٩٢٫٦٩٣: ٢٠٢٠(٢٠٢١دیسمبر ألف
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٨٠

المالیة  ٣٠ لألدوات العادلة القیمة

بیان   في المدرجة العادلة القیمة الموحدقیاس المالي المركز
في   كما للمجموعة المالیة والمطلوبات للموجودات العادلة القیم تختلف جوھري٢٠٢٠دیسمبر  ٣١و٢٠٢١دیسمبر  ٣١ال بشكل

المالیة.  التقاریر تاریخ في الدفتریة قیمھا عن

للموجودات   العادلة القیمة قیاس تراتبیة التالي الجدول كما  والمطلوبات  یوضح العادلة بالقیمة قیاسھا یتم والتي للمجموعة المالیة
: ٢٠٢٠دیسمبر٣١و٢٠٢١دیسمبر٣١في

العادلة القیمة قیاس
المدرجة   األسعار

النشطة   األسواق في
جوھریة   مدخالت
للمالحظة قابلة

جوھریة   مدخالت
للمالحظة   قابلة غیر

) ٣(المستوى) ٢(المستوى) ١(المستوىاإلجمالي
درھم درھمألف درھمألف درھمألف ألف

في ٢٠٢١دیسمبر٣١كما
مشتق   مالي - ٦٫٤٠٣- ٦٫٤٠٣أصل

مشتق مالي - ) ٥٫٦٣٩(- ) ٥٫٦٣٩(التزام

األرباح خالل من العادلة بالقیمة مالیة - - ٢٩٫١٠٣٢٩٫١٠٣الخسائروأموجودات

في ٢٠٢٠دیسمبر٣١كما
مشتق مالي - ٧٫١٧٤- ٧٫١٧٤أصل

مشتق مالي - ) ١١٫٥٣٤(- ) ١١٫٥٣٤(التزام

القطاع٣١ معلومات

الجغرافیة القطاع معلومات
العربیة   اإلمارات دولة قطاعات ودولیاً. تتضمن المتحدة العربیة اإلمارات دولة داخل الجغرافیة قطاعاتھا بتوحید المجموعة قامت
السعودیة العربیة والمملكة مصر في العملیات الدولیة القطاعات تتضمن بینما المتحدة، العربیة اإلمارات دولة في مشاریع المتحدة

و والھند أفریقیا.  والبحرین وشرق والمالدیف الكویت



230

الوطنية البحریة الجرافات ش.م.ع.شركة

الموحدةحولإیضاحات المالية البيانات
٢٠٢١دیسمبر٣١

٨١

(تتمة) ٣١ القطاع معلومات

(تتمة)  الجغرافیة القطاع معلومات

للمجموعة:  الجغرافي القطاع تحلیل التالي الجدول یوضح

٢٠٢١دیسمبر٣١
المتحدة العربیة المجموعةدولياإلمارات

درھم درھمألف درھمألف ألف

القطاع ٤٫٦٦٤٫٥٠٧٣٫٦٦٤٫٨٦٦٨٫٢٣٩٫٣٧٣إیرادات
القطاع   داخل )٤٤٠٫٦١١(--إیرادات

٧٫٨٨٨٫٧٦٢اإلیرادات

القطاع ربح ١٫٠٥٢٫٤٩١١٤٫٦٩٠١٫٠٦٧٫١٨١إجمالي

محتسبة فیھا مستثمر جھات نتائج صافي من حصة
الملكیة لحقوق ً ٨٫٨٦٤--وفقا

وإداریة عمومیة )٢٠٤٫٦٦٩(--مصاریف
األجنبیة العمالت صرف ٢١٫٩٦٤--ربح

بالقیمة المالیة الموجودات على العادلة القیمة ربح
الخسائر أو األرباح خالل من ١٫٢٦٥--العادلة

التمویل تكالیف ) ٣٩٫٦٨٨(--صافي
صافي أخرى، ١٤٥٫١٢٢--إیرادات

قبل للسنةالربح ١٫٠٠٠٫٠٣٩--الضریبة
األجنبیة العملیات على الدخل ضریبة ٢٫٥٢٠--ائتمان

الضریبة بعد ١٫٠٠٢٫٥٥٩الربح

الموجودات ٩٫٧٠٦٫٧٢١٣٫٢١٠٫٥٦٨١٢٫٩١٧٫٢٨٩إجمالي

المطلوبات ٤٫٩١٨٫٠٦٦٢٫٤٨٠٫٨٣٨٧٫٣٩٨٫٩٠٤إجمالي
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٨٢

(تتمة) معلومات٣١ القطاع

(تتمة)  الجغرافیة القطاع معلومات

٢٠٢٠دیسمبر٣١
المتحدة العربیة المجموعةدولياإلمارات

درھم درھمألف درھمألف ألف

القطاع ١٫٦٤٧٫١٣٧٢٫٧٧٧٫٢٣٦٤٫٤٢٤٫٣٧٣إیرادات
القطاع   داخل ---إیرادات

٤٫٤٢٤٫٣٧٣اإلیرادات

(خسارة) القطاع ربح ٢٢٠٫٦٠٥) ٢٠٩٫٠٦١(٤٢٩٫٦٦٦إجمالي

محتسبة فیھا مستثمر جھات نتائج صافي من حصة
الملكیة لحقوق ً ١٫٢٩١--وفقا

وإداریة عمومیة ) ١٠٠٫٣٤٧(--مصاریف
األجنبیة العمالت صرف ١٠٫٦٩٤--ربح

التمویل تكالیف ) ٤٦٫٤٠٨(--صافي
صافيإیرادات   ٧٥٫٢٩٢--أخرى،

للسنة الضریبة قبل ١٦١٫١٢٧--الربح
األجنبیة العملیات على الدخل ضریبة ) ٥٤٫١٣٥(مصاریف

الضریبة   بعد ١٠٦٫٩٩٢الربح

المتحدة العربیة المجموعةدولياإلمارات
درھم درھمألف درھمألف ألف

٤٫٨٩١٫٥٢٩٢٫٥٠٦٫٢٨٤٧٫٣٩٧٫٨١٣الموجوداتإجمالي  

المطلوبات ٢٫١١٧٫٠٠٩٢٫١٨٥٫٣٦٥٤٫٣٠٢٫٣٧٤إجمالي

الموحدة٣٢ المالیة البیانات اعتماد

بتاریخ مجلس قبل من الموحدة المالیة البیانات إصدار اعتماد .٢٠٢٢ینایر٢٧تم




