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المقدمة
لهــا التابعــةوالشــركات") الشــركة("الخلــيج للمالحــة القابضــة (ش.م.ع)لشــركة المرفقــة البيانــات الماليــة الموحــدة المــوجزة المرحليــةلقــد راجعنــا 

٣٠كمــا فــي المرحلــيالمــوجزبيــان المركــز المــالي الموحــد تــألف مــنوالتــي ت،٢٠٢٢یونيــو٣٠كمــا فــي (یشار إليهــا مجتمعــة بـــ"المجموعة")
تة أشــهر المنتهيتــين فــي ذلــك التــاریخ الســ لفترتــي الثالثــة أشــهر و لــدخل الشــامل لالعالقــة يذالمرحلــيجزالمــو الموحــدوالبيــان، ٢٠٢٢یونيــو

المنتهيــة فــي ذلــك التــاریخ الســتة أشــهرلفتــرة النقدیــة والتــدفقاتقــوق الملكيــة لتغيــرات فــي ح ة لذات العالقــ الموحــدة المــوجزة المرحليــةالبيانــات و 
لمعيــار المحاســبي الــدولي لوفقــًا يانات الماليــة الموحــدة المــوجزة المرحليــةالبهذه إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض .  واإلیضاحات التفسيریة

البيانـــات "). إن مســؤوليتنا هـــي إعطــاء اســتنتاج حــول هــذه ٣٤اســبي الــدولي رقــم("المعيـــار المح إعــداد التقــاریر الماليــة المرحليــة-٣٤رقــم 
تي قمنا بها.اجعة الاستنادًا إلى أعمال المر المالية الموحدة الموجزة المرحلية

مجال المراجعة
المنجــزة مــن قبــل المرحليــة يــة مالالالمعلومــاتالــذي ینطبــق علــى مهــام المراجعــة "مراجعــة ٢٤١٠لقد تمــت مراجعتنــا وفقــًا للمعيــار الــدولي رقــم 

من األشخاص المســؤولين بصورة رئيسية االستفساراتمن طلب حلية المر المالية المعلوماتمدقق حسابات المنشأة المستقل". تتألف مراجعة 
ة أقــل بكثيــر مــن مجــال عــن األمــور الماليــة والمحاســبية وتطبيــق اإلجــراءات التحليليــة وإجــراءات المراجعــة األخــرى. إن مجــال عمليــة المراجعــ 

لــى جميــع األمــور ت التــي تطلعنــا عمــن الحصــول علــى التأكيــداعليــه فإنهــا ال تمكننــا التــدقيق الــذي یــتم وفقــًا لمعــایير التــدقيق الدوليــة وبنــاءً 
فإننا ال نبدي رأیًا بخصوص التدقيق.،على ذلكالجـوهریة التي یمكن تحدیدها أثناء القيام بالتدقيـق. بناءً 

تاجاالستن
كافــة، مــن المرفقة لــم یــتم إعــدادها موجزة المرحليةالبيانات المالية الموحدة الاستنادًا إلى مراجعتنـا، لم یرد إلى علمنا ما یستوجب االعتقاد بأن 

.٣٤النواحي الجوهریة، وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم 

مبدأ االستمراریة شأن بریةشكوك جوه
ر علــى لمجموعــة علــى االســتمراقــدرة اینظــر فــيوالــذي حــول البيانــات الماليــة الموحــدة المــوجزة المرحليــة ٢اح رقــم نلفــت االنتبــاه إلــى اإلیضــ 

خســـارة بمبلـــغ ،ألـــف درهـــم٩٬٧٠٩بمبلـــغ شـــطب مطلوبـــات انتفـــى الغـــرض منهـــا باســـتثناء ، تكبـــدت المجموعـــةقـــد ، تمراریةأســـاس مبـــدأ االســـ 
مبلـــغ–٢٠٢١یونيـــو٣٠المنتهيـــة فــي الســتة أشـــهرفتـــرة (٢٠٢٢یونيــو٣٠فـــي تهيـــة المنالســـتة أشــهرألــف درهـــم خــالل فتـــرة ١٢٬١٦١
بمبلــغ شــطب مطلوبــات انتفــى الغــرض منهــا و ألــف درهــم٨٥٬٧٥٩تــأمين بمبلــغ مــن مطالبــة المحقــق لــدخل ناء اباســتثألــف درهــم١٢٬٦٥٤
٣١ألــف درهــم (٢٨٠٬٦٨٨بمبلــغ المتداولــة هــا موجوداتعــة وزت المطلوبــات المتداولــة للمجمو لتــاریخ، تجــا ما في ذلك ا)، وكألف درهم٦٬٤٨٩
ألف درهم).١٢٧٬٨٧٤-٢٠٢١دیسمبر 

مقرضــيمــع مكثفــةیقــوم بــإجراء مناقشــات و ،لمجموعــةامال رأســ لتعزیــز هيكــلالمتاحــة جميــع الخيــارات یــدرسمجلــس اإلدارة فــي حــين أن 
مــع مفاوضــات النجاحستوجبیدارة و اإلةطر سيیخرج عن رة ااإلدتوقعات لق عدد من االفتراضات الرئيسية تحقمدى يت و توقنإ ف،  المجموعة

مقرضي المجموعة.



مساهمي شركةسادة إلى الالبيانات المالية الموحدة الموجزة المرحليةتقریر مراجعة 
(تتمة)لخليج للمالحة القابضة (ش.م.ع)ا

یة (تتمة)ر یة المتعلقة بمبدأ االستمراالمؤكدة الجوهر التقدیرات غير  

ــات ٢، تشــير هــذه األحــداث أو الظــروف، إلــى جانــب األمــور األخــرى المنصــوص عليهــا فــي اإلیضــاح ٢كمــا ورد فــي اإلیضــاح  حــول البيان
علــى ر الســتمراة علــى اشــكوك جوهریــة حــول قــدرة المجموعــ لقــي بم یقــين جــوهري والــذي قــد یُ عــدزة المرحليــة، إلــى وجــود المالية الموحــدة المــوج 

ستمراریة.االمبدأأساس

األمر.ر معدل بخصوص هذاوإن استنتاجنا غي

عن إرنست ویونغ

موقعة من:
أبو شرخأشرف وحيد

شریـك
٦٩٠رقم القيد : 

٢٠٢٢أغسطس ١٢
دبي، اإلمارات العربية المتحدة
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خليج للمالحة القابضة (ش.م.ع)ال

ية.الموجزة المرحلوحدة المة  ات الماليهذه البيانرفقة جزءًا من لما٢٢إلى  ١شكل اإلیضاحات من ت
٤

المرحليالموجزيان الدخل الشامل الموحد ب
٢٠٢٢یونيو٣٠المنتهية فيالستة أشهر لفترة

المنتهية  أشهر ثةثال الفترة أشهر المنتهية الستةفترة 
یونيو ٣٠يفيو یون٣٠في
٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمإیضاح 
(غير مدققة) (غير مدققة) (غير مدققة) (غير مدققة) 

١٢٧٢٬٣٤٥٦٢٬٤٢٦٣٧٬٢٧٧٣١٬٢٣٨اإلیرادات التشغيلية

)٨٩٧٬١٢()٠٢٣٬٣٢()٨٧٩٬٦٤()١٣٤٬٦٠(١٣التشغيليةيفلا التك

١٢٬٢١١١٥٬٥٤٧٥٬٢٥٤٩٬٣٤١إجمالي األرباح 

١٠٧٩٥١٠١٢٨دخل آخر

٢٬٨٢٢-٨٥٬٧٥٩-)ج(٥لبات التأمينن مطا دخل م

)٢٬٩١٨()٣٬٢٠١()٨٬٢٧٦()٧٬٧٤٤(١٤مصاریف عمومية وإداریة

٧٠٩٬٩٤٨٩٦٬١٨٩٬١٣٠٨ها رض منى الغمطلوبات انتفشطب 

١٤٬١٨٦١٠٠٬٣١٤٣٬٢٥٢٩٬٦٨١التشغيلية للفترةاألرباح

)٠٩٩٬٩()٠٦٨٬٧()٨٠٥٬١٩()٧٢٣٬١٥(١٦تكاليف تمویل

٥٨٢)٣٬٨١٦(٨٠٬٥٠٩)١٬٥٣٧(قبل ضریبة الدخلاألرباح)/ الخسائر(

)٤٥٧()٧٤٥()٩١٥()٩١٥(خلضریبة الد

١٢٥)٤٬٢٧٣(٧٩٬٥٩٤)٢٬٤٥٢(فترةالأرباح)/ خسائر(

----بنود الدخل الشامل األخرى 

/املشلإجمالي الدخل ا
١٢٥)٢٧٣٬٤(٤٥٩٧٩٬)٤٥٢٬٢(للفترة) سائر الشاملةالخ(

العائدة إلى:
)٢٦()٤٬١٨٩(٨٠٬١٠٦)٢٬٥٣١(مساهمي الشركة

١٥١)٨٤()٥١٢(٧٩حصص غير مسيطرة

)١٢٥)٢٧٣٬٤(٥٩٤٧٩٬)٤٥٢٬٢

ةركي الشمهإلى مساالعائدة األسهم أرباح
)٠٠٠٣٠.٠()١٤٠.٠٠(٠.٠٧٨٦)٢٥٠.٠٠(١٨األساسية والمخففة (درهم)-



خليج للمالحة القابضة (ش.م.ع)ال

ية.الموجزة المرحلوحدة المة  ات الماليهذه البيانرفقة جزءًا من لما٢٢إلى  ١شكل اإلیضاحات من ت
٥

ليلمرحاالموجزفي حقوق الملكية الموحد تغيراتلبيان ا
٢٠٢٢یونيو٣٠المنتهية فيالستة أشهرترةلف

الشركةمساهميحقوق الملكية العائدة إلى 
غيرصالحصاحتياطيات الخسائر االحتياطي أسهمرأس
المجموعالمسيطرةالمجموع أخرى المتراكمة ي امالنظینة الخز ل ماال

ف درهملأدرهمألف درهمألفهمدر ألفمهر ألف دألف درهمألف درهمألف درهم

٣١٢٬١٠٨١١٬٣٧٦٣٢٣٬٤٨٤)٢٬٧٢٤()٧٢٤٬١٢٤(١٩٬٧٤٧-١٬٠١٩٬٢٠٩(مدققة)٢٠٢١ینایر  ١الرصيد في  

)الشاملةالخسائر  (/شاملالدخل الإجمالي  
٥٩٤٧٩٬)٥١٢(١٠٦٨٠٬-١٠٦٨٠٬---ر مدققة)ي(غة  للفتر 

٢١٤٣٩٢٬٨٦٤١٠٬٠٧٨٬٤٠٣)٢٬٧٢٤()٠١٨٬٦٤٤(١٩٬٧٤٧-١٬٠١٩٬٢٠٩مدققة)ير(غ٢١٢٠یونيو٣٠الرصيد في  

٣٦٧٬٣٢٣١٠٬١٤٨٣٧٧٬٤٧١)٢٬٧٢٤()٦٦٨٬٩٠٩(١٩٬٧٤٧-١٬٠١٩٬٢٠٩(مدققة)٢٠٢٢ینایر  ١الرصيد في  

)٣٣٥(-)٣٣٥(---)٣٣٥(-)٢٠إیضاح  (ینةأسهم خز شراء

)لالشامخل  الد(/ةالشاملة  الخسار إجمالي  
)٤٥٢٬٢(٧٩)٥٣١٬٢(-)٥٣١٬٢(---قة)غير مدق(ترةللف

٤٥٧٬٣٦٤٢٢٧١٠٬٦٨٤٬٤٣٧)٢٬٧٢٤()٤٤٠٬٦٧١(١٩٬٧٤٧)٥٣٣(١٬٠١٩٬٢٠٩)ققةغير مد(٢٠٢٢یونيو٣٠الرصيد في 



خليج للمالحة القابضة (ش.م.ع)ال

ية.الموجزة المرحلوحدة المة  ات الماليهذه البيانرفقة جزءًا من لما٢٢إلى  ١شكل اإلیضاحات من ت
٦

حليالمر وجزالمد بيان التدفقات النقدیة الموح
٢٠٢٢یونيو٣٠المنتهية فيالستة أشهرترةلف

فيةالمنتهيالستة أشهرفترة 
٢٠٢١یونيو٢٠٢٢٣٠یونيو٣٠

درهمألفدرهمألف
(غير مدققة)(غير مدققة) إیضاح 

شغيليةاألنشطة التمنالتدفقات النقدیة 
٨٠٬٥٠٩)١٬٥٣٧(ةقبل الضریبللفترة  األرباح)/  الخسائر(

التعدیالت للبنود التالية:
٥٢٠٬٥٠٣١٩٬٠٨٠ومعداتوممتلكاتن فسكاستهال
١٩٢١٩١خدامك موجودات حق االستالهاست

٨٢٥٤مخصص مكافآت نهایة الخدمة للموظفين
)٦٬٤٨٩()٩٬٧٠٩(لغرض منها مطلوبات انتفى اشطب 

١٦٢٣٧٬١٥٨٠٥٬١٩تكاليف تمویل

فيت راغيقبل التلتشغيليةالتدفقات النقدیة ا
٢٥٬٢٥٤١١٣٬١٥٠غيليةالمطلوبات التشالموجودات و 

)٣٦(٢٬١١٢ن خزو م
)١٤٤(-قة لطرف ذي عالقةمستح مبالغ 
٥٬٤٠٩)٨٥٥(أخرى و تجاریة مدینة ذمم 
)٥٥٨(٢٠٧٬١أخرى تجاریة و دائنة ذمم 

٢٧٬٧١٨١١٧٬٨٢١العمليات منالناتج قد الن
)١٥٩()٣٥(فينللموظمة المدفوعة مكافآت نهایة الخد

٣٦٨٬٢٧٦٦٢٬١١٧األنشطة التشغيليةمنالناتج النقدصافي 

یةستثمار ة االشطاألنمن نقدیةالتدفقات ال
)١٩٠٬١٧(-٥ومعداتممتلكاتو شراء سفن

)١٩٠٬١٧(-یةمار ستثاالاألنشطة فيدممستخلاالنقد

ةیليتمو النشطةاأل نقدیة من التدفقات ال
-)٣٣٥(ینةخز شراء أسهم 

)١٬٣٥٠()٤٥٣(فوعةمدترتيبات رسوم 
-٢١٠٬٠٦٥) ١(١٠قصيرة األجلقروضمن مبالغ محصلة

)٢٣٠()١٩٢(مطلوبات عقود اإلیجارالجزء األساسي من دفع 
)٧٣٬٨٠٨()٢٥٬٩٣٢((أ)١٠سداد السلفيات

)٦٬٠٠٠(-عالقةطرف ذي من ول عليه  تم الحصقرض اد دس
)١٠٬٧٩١()٩٬١٥٥(مدفوعةفائدة
١٧٤٤مقيدالنقد  الي الحركة في صاف

)٧٣٢٬٩١()١٠٠٬٢٦(التمویليةشطة األنيخدم فتمسالالنقد صافي

١٬٦٨٢٨٬٧٤٠خالل الفترةوشبه النقدیةدیة النقفي ةدالزیاصافي 
٤٠٩٬٧٢٣٥٬٧الفترةالنقدیة وشبه النقدیة في بدایة  

١١٬٤٢٢١٥٬٩٧٥الفترةنهایة النقدیة وشبه النقدیة في 

٩٣٤١٤٬٢٠٩١٤٬قيدد مقن

٣٥٦٬٢٦٤١٨٬٣٠لدى البنوكاألرصدةصندوق و في اللنقد إجمالي ا
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٧

األنشطةو الوضع القانوني -١

لقــرار وزارة االقتصــاد وفقــًا ٢٠٠٦بر أكتــو ٣٠تأسســت فــي مــة عا ة كة مســاهمر شــ هــي ع ("الشــركة") .م.ششركة الخليج للمالحة القابضةإن  
وهـــي المتحــدة.ربيـــةالعفــي دولـــة اإلمــارات٢٠١٥ة ســـنل)٢(رقــم ديللقـــانون االتحــا وفقــًا جـــودة بشــكٍل صـــحيح و مو ٢٠٠٦نة لســ ٤٢٥قــم ر 

وتــأجير الســفنثلــة ئع المما تــرول والبضــا لبوافط ات الــنلمنتجــ ري ل النقــل البحــ رئيســي بأعمــا بشــكلتقــوم الشــركة دبــي المــالي. مدرجــة فــي ســوق 
ت وخــدما الشــحن البحــري ء خطــوطووكــالالشــحنوخــدماتتأجير للشــحن البحــري وللركــاب ت الخدما ضائع و ركاب والبوخطوط الشحن لنقل ال

لهــا التابعــة ت كا ل الشــر خــالمــن غيل وإدارة الســفن عبئــة البضــائع وخــدمات الشــحن البحــري وتشــ یــغ وتوتفر وخــدمات تحميــللــيصالتخ قــل و نال
عربيــة مــارات ال، دبــي، اإلشــاءالبر ، برج أي بي آي تریــو تــاور٣٩ابق لطافيتبها كمخالل من أدناه. تعمل الشركة المساهمة العامة المدرجة
فــي )ة"وعجمبـــ"المعــة مجتمیشــار إليهــا (نــاه مدرجــة أدمباشــر أو غيــر مباشــرلهــا بشــكل لوكــةالمموالشــركات التابعــة لهــا كة شــر النإالمتحــدة.
یونيــو٣٠المنتهيــة فــي الســتة أشــهريــر فــي هيكــل المجموعــة خــالل فتــرة تغيك أين هنــا لــم یكــ .المــوجزة المرحليــةالموحــدةالماليــة البيانــات
٢٠٢٢.

يةحاسبالموالسياساتاليةمات اللبيانأسس إعداد ا-٢

أسس اإلعداد
دولي محاسبي اللمعيار اللوفقًا  ٢٠٢٢یونيو٣٠في  المنتهيةالستة أشهرفترةة ل جموعللميةحلالموجزة المر وحدةالمالماليةالبياناتتم إعداد 

قامت المجموعة بإعداد البيانات  حدة.ات العربية المتمار لة اإلقوانين دو لمعنية من  " والمتطلبات اليةالمالية المرح اریرالتقإعداد"–٣٤رقم  
ة بأنه ال توجد لس اإلدار أعضاء مج المالية الموحدة الموجزة المرحلية على أساس أنها ستقوم بمواصلة أعمالها وفقًا لمبدأ االستمراریة. ویعتقد

اإلدارة إلى حكٍم بأن هناك وقد توصل أعضاء مجلسراض.  االفتأي تقدیرات غير مؤكدة جوهریة والتي قد تلقي بشكوٍك جوهریة حول هذا  
هایة هرًا من نش١٢ل عن  توقع معقول بأن المجموعة لدیها الموارد الكافية لمواصلة وجودها التشغيلي في المستقبل المنظور، ولفترة ال تق

فترة التقاریر المالية. 

أن تقــرأ الســنویة ویجــبةيــ للبيانــات المالبــةالمتطلإلفصــاحات او ات ومــ علافــة المل كتشــمالحليــةجزة المر حــدة المــو البيانــات الماليــة المو هــذه إن 
ية.لمالیر اللمعایير الدولية إلعداد التقار اً دادها وفقالتي تم إع،٢٠٢١دیسمبر٣١في  كما مجموعة للالسنویة  بالتزامن مع البيانات المالية  

كلفة التاریخية.تلأ ابدلمية وفقًا  لمرح الة  ة الموجز موحدة اليانات الماليتم إعداد الب

دیســمبر٣١المنتهيــة فــي الماليــةســنةلنتــائج المتوقعــة للال تشــير بالضــرورة إلــى ا٢٠٢٢یونيــو٣٠المنتهيــة فــي الستة أشــهرإن النتائج لفترة 
٢٠٢٢.

أسس التوحيد
مــن نتــائج الشــركة والشــركات التابعــة ،٢٠٢٢یونيــو٣٠هيــة فــيتنالمالســتة أشــهرفتــرة ة المرحلية في وللموحدة الموجز ية المالات اتتألف البيان

تخدام سياســات محاســبية لشــركة باســ نفس فتــرة إعــداد التقــاریر للــ للشــركات التابعــةالمــوجزة المرحليــةالموحــدة تــم إعــداد البيانــات الماليــة .ا لهــ 
ت.نا بيا يد الد توح ت عنشركا ة بين الواألرصدجميع المعامالت واألرباحادعتباسمتیمماثلة. 

وعة.للمجمالسيطرة  توقفللمجموعة ویتوقف التوحيد من تاریخ  السيطرةریخ تحویل  ا تبيانات الشركات التابعة بالكامل من توحيدم یت

مبدأ االستمراریة

خــالل مف درهــ ألــ ١٢٬١٦١درهــم، تكبــدت المجموعــة خســارة بمبلــغ ألــف ٩٬٧٠٩لــغ بمبفــى الغــرض منهــا لوبــات التــي انتء شــطب المطباســتثنا 
ل ناء الــدخ ، باســتثألــف درهــم١٢٬٦٥٤–٢٠٢١یونيــو ٣٠(فتــرة الســتة أشــهر المنتهيــة فــي ٢٠٢٢یونيــو ٣٠المنتهيــة فــي ة أشــهر فترة الســت

خ، ك التــاری) وكمــا فــي ذلــ ألــف درهــم٦٬٤٨٩طلوبــات انتفــى الغــرض منهــا بمبلــغ الــف درهــم وشــطب م٨٥٬٧٥٩غ مــن مطالبــة التــأمين بمبلــ 
.ألف درهم)١٢٧٬٨٧٤–٢٠٢١دیسمبر ٣١ألف درهم (٢٨٠٬٦٨٨اولة للمجموعة موجوداتها المتداولة بمبلغ ات المتدوبالمطلتجاوزت  
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(تتمة) والسياسات المحاسبيةيةات المالانبيأسس إعداد ال-٢

(تتمة)مراریةتسمبدأ اال

ه وفقــاً نــ لهــا المصــدر، وعلــى هــذا النحــو، فإ أس ما مــن ر ٪٥٠ه لمجموعــة مــا نســبتاوزت الخســائر المتراكمــة لتجــ ، ٢٠٢٢یونيــو٣٠كمــا فــي 
اجتمــاع الجمعيــة العموميــة لعقــدالشــركة دعــت، حــدةالمتة دولــة اإلمــارات العربيــ فــي ٢٠١٥) لســنة ٢(رقــم قانون االتحادين الم٣٠٢ة  ادلمل
عيــة أصــدرت الجم.هيكلــة مناســبةادةإعــ طةخ نشاطها مع وجوداستمرار أو الشركة حل إما بغرض التصویت على ٢٠٢١یل  أبر ٢٩اریخ  تب

ا للمــادة لــى اســتمرار فقــة عالمواعلــى یــنص اً ر قــراالعمومية دولــة فــي ٢٠١٥) لســنة ٢رقــم (ديتحــا االقــانون المــن ٣٠٢یة عمليــات الشــركة وفقــً
.المتحدةاإلمارات العربية 

،حليةمر ا من تاریخ هذه البيانات المالية الموحدة الموجزة الرً شهشر  ي عثناللتدفقات النقدیة لفترة ال تقل عن ها توقعاتإدارة المجموعة  أعدت
.بل المنظورفي المستقةالتشغيليها ياتعمللمواصلة يةمجموعة سوف تتوفر لها الموارد الكافبأن الولة معقیها توقعاتلدو 

راضات الرئيسية التالية:تفعلى االتوقعات التدفقات النقدیة  تستند 
نعلى السفهن  یل الر درهم من إعادة تمو ٢٢٦٬٩٢٠٬٠٠٠غ لى مبلعة علمجمو حصل امن المتوقع أن ت.

كمــا هــو مطلــوب٢٠٢١أبریــل ٢٩بتــاریخ المنعقــد الجمعيــة العموميــة اجتمــاع يفــ ة جموعــ يــات المفــي حــين قــرر المســاهمون مواصــلة عمل
.ةسيطرة اإلدار هي خارجاألمور المذكورة أعاله ق تحقمدى ، فإن توقيت و ٢٠١٥) لسنة ٢من القانون االتحادي رقم (٣٠٢مادةبموجب ال

یون الرئيســية للمجموعــة وتحویلهــا إلــى حقــوق ملكيــة عــن لــدا، بشــأن إعــادة هيكلــة٢٠١٩/ ر. ت) لســنة ٣٢جلــس اإلدارة رقــم (رار معقــب قــ 
والســلع، الجهــة التنظيميــة لهــا، ماليةاق الطریق إصدار صكوك قابلة للتحویل إلزامية، حصلت المجموعة على الموافقة الالزمة من هيئة األور 

فعــل االنتهــاء مــن التقيــيم ورفــع تقریــر إلــى مجلــس البحصلت المجموعة على الموافقة على تعيين مقّيم، وقــد تــملخطة. كما ي تنفيذ اللمضي ف
ســندات إلزاميــة قابلــة إصــدارعلــى ، وتقــرر الموافقــة٢٠٢٢ینــایر ٣١رة. وبنــاًء علــى ذلــك، تــم عقــد اجتمــاع الجمعيــة العموميــة بتــاریخ اإلدا

كتتــاب خــاص. كمــا تقـــرر ایــقدرهــم (مائـــة وخمســون مليــون درهــم) ("ســندات جدیــدة") عـــن طر ١٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠ل إلــى للتحویــل بقيمــة تصــ 
ســهم بغــرض تحویــل الســندات الجدیــدة إلــى ٤٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠درهــم موزعــة علــى ٤٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠شــركة إلــى الموافقــة علــى زیــادة رأس مــال ال

.لشركةفي اأسهم

بيةمحاست الاإلفصاحاالسياسات و التغيرات في 

ة الموحــدة البيانــات الماليــ متبعــة فــي إعــداد لامماثلــة لتلــك المــوجزة المرحليــة ة حــدفي إعداد البيانات المالية المو متبعة إن السياسات المحاسبية ال
يتــ وال٢٠٢٢ایر ینــ ١عولهــا فــي ســري مفالتــي یالجدیــدة ایيرالمعــ بــاعء ات، باســتثنا ٢٠٢١دیســمبر ٣١للســنة المنتهيــة فــي ة للمجموعة  السنوی

فعوله بعد.ر لكن لم یسر مدصأو تفسير أو تعدیل آخر، والذي  ارعيتقم المجموعة باالتباع المبكر ألي ممل.ي على النحو التاليه

جموعة.لمرحلية للمة الموجزة اموحدة الماليلت ايانا ، إال أنها ال تؤثر على الب٢٠٢٢تطبق العدید من التعدیالت ألول مرة في سنة 
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(تتمة) سبيةات المحاوالسياسالماليةالبياناتس إعدادسأ-٢

وعملة العرضمةالمستخدلةعمال
شــاریُ لــدى المجموعــة (والمشــاریع المشــتركةلكل مــن الشــركات التابعــة المرحلية الموحدة الموجزة مالية الفي البياناتالبنود المدرجةقياسیتم  
"). وحيــث إن ةدمالمســتخ ة لعملــ ضــمنها ("االشــركات ل هــذه ئيسية التــي تعمــ ر تصادیة البيئة االق") باستخدام عملة الالشركات"بمجتمعة  ا  إليه

لهــذه الشــركات هــي المســتخدمةیكــي، فــإن العملــة ة بالــدوالر األمر أو بعمــالت مربوطــ األمریكــيبالــدوالرةنفمصــ معــامالت الشــركاتأغلــب
ــة الموحـــ ات اليانـــ البكـــي، غيـــر أن یر األمالـــدوالر  ــدة يـــ لزة المرح دة المـــوج ماليـ ــها بـ همالـــدر ة ("متحـــدرهم اإلمـــارات العربيـــة الللمجموعـــة یـــتم عرضـ

درهــم ٣٬٦٦مریكــي إلــى الــدرهم اإلمــاراتي بســعر صــرف الر األبالدو المصنفةبالغ ویل المة. لقد تم تح عملة العرض للمجموعي") كونهإلماراتا
ماراتي.الدرهم اإلألمریكي و الصرف بين الدوالر ابات سعر أمریكي نظرًا لثوالرإماراتي لكل د

اسات المحاسبية الهامةالسـي
األخيــرة الســنویةالماليــة الموحــدةيانــاتالمســتخدمة فــي إعــداد الباباالحتســ يب ســالوأالمحاســبيةسياســاتبتطبيــق الر تمرااســ بالمجموعــةومقــ ت

.٢٠٢١ر بمدیس٣١للسنة المنتهية في الصادرة

ةاطر الماليالمخإدارة
كمــا وحــدةلبيانــات الماليــة المفــي المفصــح عنهــا اافألهــدت واياســا لمجموعــة مماثلــة مــع تللــك السرة المخاطر المالية لاوأهداف إدإن سياسات  

.٢٠٢١مبر دیس٣١سنة المنتهية في  للو في  

هامةالتقدیرات واألحكام المحاسبية ال-٣

حكــام والتقــدیراتع األریر الماليــة یتطلــب مــن اإلدارة وضــ د التقــا لية إلعــداایير الدو مرحلية الموجزة وفقًا للمعالمالية الموحدة لانات  إن إعداد البيا 
ختلــف النتــائج ت والــدخل والمصــروفات. قــد تة للموجــودات والمطلوبــا اســبية والمبــالغ المعلنــ المح سات يق السيا ت التي تؤثر على تطبفتراضا االو 

یرات المحاســبية لتقــدورة مســتمرة. یــتم تثبيــت التعــدیالت علــى اصــ بعــة لهــا باضــات التا ة التقــدیرات واالفتر تم مراجعــ ك التقــدیرات. تــ لــ تعــن الفعليــة
ة بذلك.ات المستقبلية المتأثر لفتر ا وایرات فيهلتي تم مراجعة التقدلفترة اامنض

نفــس كــدة المؤ یرات غيــر المصــادر الرئيســية للتقــدســبية للمجموعــة و المحا اســات ها اإلدارة عنــد تطبيــق السيذتتخــ وهریــة التــي اج لكانــت األحكــام ا
.٢٠٢١دیسمبر ٣١ة في موعة للسنة المنتهيمج دة لللمالية الموح مطبقة في البيانات ااألحكام والمصادر ال

القطاعات التشغيلية -٤

اعات األعمالقط
رئيســي عــن اتخــاذ ول الالمســؤ إلــى ليــة لداخ یر االمســتخدمة فــي تقــدیم التقــار تلــك فــق مــعقاریر عن القطاعــات التشــغيلية بطریقــة تتوالتاإعدادیتم  

للمجموعــة التــي عمليــات التشــغيلية هــي اللجنــة التنفيذیــة عــن اتخــاذ القــرارات بشــأن الســييئر لســؤول الية. إن المت التشــغيالعمليــا بشــأنالقــرارات 
اإلدارة بتحدیـــد قامـــت لقــد ارد.المـــو صــيص وتخ لمجموعــة بهـــدف تقيـــيم األداءليـــة لالداخ ذ القــرارات االســـتراتيجية ومراجعـــة التقــاریر خـــا باتمتقــو 

ر.هذه التقاریاًء على  غيلية بنالتشالقطاعات  



لخليج للمالحة القابضة (ش.م.ع)ا
ةجزة المرحليموحدة المو ية الالبيانات المالحول إیضاحات 

٢٠٢٢یونيو٣٠فيمنتهية أشهر الةالستلفترة  

١٠

(تتمة)طاعات التشغيليةلقا-٤

(تتمة)اعات األعمالقط

المجموعة:یلي قطاعات العمل الرئيسية لدىما في

؛ءلعمالجير السفن ل: تأ امتالك وتأجير السفن•
رة السفن: اإلدارة الفنية للسفن؛داإ•
؛للسفنم ز الكيماویات والوقود الالؤن و الممثل: تجارة البضائعت البحریةع المنتجا بيع وتوزی•
سفنالورشوتقدیم خدماتئللسفن الراسية في الموانالشحنخدمات : تقدیمت الفنيةوالخدما لشحناخدمات •
األنشطة اإلداریة.و مألقسا افة اعلى إدارة ك: تشتمل خرى أ•

معــایير بالالفنيــة والخــدماتحنلشــ نتجــات البحریــة وقطــاع خــدمات ابيــع وتوزیــع الموقطــاع الســفن وإدارة امــتالكع تــأجير و یلتــزم كــل مــن قطــا 
القطاعــات باعتبارهــا ذههــ لقــة بالمتعم التقــاریر ، "القطاعــات التشــغيلية"، ویــتم تقــدی٨رقــم لتقــاریر الماليــةاإلعدادمعيار الدوليالالمقررة بموجب  
حيــث یــتم بيــان ذا المعيــار بموجــب هــ ةرر مقــ ألقســام واألنشــطة اإلداریــة الشــروط الكميــة الایلبي قطاع إدارة بينما ال منفصلة، قطاعات تشغيلية

ات هذا القطاع ضمن بند "أخرى".لينتائج عم

افيةعات الجغر القطا
ل اإلداري الــداخلي، وبالتــالي لــم یــتم تحليــ للالئمــاً جغرافــي لعمليــات المجموعــة ُیعــد موزیــع الن التتــرى ألــدى المجموعــة ال یــةإن اللجنــة التنفيذ

ات الجغرافية.عطا لقحول اأي معلومات فصاح عن اإل

المحملــةد لمــوار ذ القــرارات بشــأن اخــا ذیــة للمجموعــة مــن أجــل اتنــة التنفياعات التشغيلية بشــكٍل منــتظم مــن قبــل اللج تتم مراجعة كافة نتائج القط
ت مالية محددة حول كل قطاع.لوما ر معن توفلكل قطاع وتقييم أدائه، والتأكد م



لخليج للمالحة القابضة (ش.م.ع)ا
ةجزة المرحليموحدة المو ية الالبيانات المالحول إیضاحات 

٢٠٢٢یونيو٣٠فيمنتهية أشهر الةالستلفترة  

١١

) غيلية (تتمةعات التشالقطا-٤

مدققة)(غير٢٠٢٢یونيو٣٠لمنتهية فياالستة أشهرةتر لف

فيما االستبعادفنية  خدمات یع بيع وتوز إدارةامتالك وتأجير 
المجموعبين القطاعات أخرى وشحن لبحریة جات االمنتالسفنالسفن

همدر ألف مدرهألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمف ألهمدر ف أل

٧٢٬٣٤٥)٤٧٢(-٨٬١١٩-٦٤٬٢٢٦٤٧٢يةيلت تشغإیرادا
)٦٠٬١٣٤(٤٧٢-)٦٬٠١٤(--)٥٤٬٥٩٢(تشغيليةتكاليف

١٠)٣٨٤(٤٣٨٤--٦آخرخلد
)٧٬٧٤٤(٣٨٤)٥٬٢٥٩()١٬٦٨٣()١()٩٥١()٢٣٤(یةية وإدار مصاریف عموم

٩٬٧٠٩-----٩٬٧٠٩مطلوبات انتفى الغرض منها شطب 
)١٥٬٧٢٣(-)٥٬٠٢٩(---)١٠٬٦٩٤(تمویليفتكال

)٩١٥(-)٩١٥(----ضریبة الدخل

معلن عنها الطاعات القأرباح/(خسائر) 
)٤٥٢٬٢(-)٨١٩٬١٠(٤٢٦)١()٤٧٩(٤٢١٨٬اليةر المتقاریاليف

)(غير مدققة٢٠٢٢یونيو٣٠في 
ن عنهاعلالمالقطاعات موجودات 

١٦٨٬٤٨١)٦٤٨٬٦٧٥١٬(٥٩٦٬٨٨٨٦٣١٢٣٬٢١٤٣٬٥٧٢٬١٤٨٠٣٬٥٥٩١٬التقاریر الماليةفي

عنهاالمعلنت القطاعامطلوبات 
)٤٨٤٬٣٩٤(٤٣٧٬٢٢١١٬)٥١٧٬٨٤٤()١٨٨٬٨()٨٣٬٩٥()١٢٦٬٢٨()٣٦٧٬٥٧٧(اليةر المقاریالتفي



لخليج للمالحة القابضة (ش.م.ع)ا
ةجزة المرحليموحدة المو ية الالبيانات المالحول إیضاحات 

٢٠٢٢یونيو٣٠فيمنتهية أشهر الةالستلفترة  

١٢

اعات التشغيلية (تتمة) القط-٤

(غير مدققة)٢٠٢١یونيو٣٠المنتهية في  الستة أشهرلفترة  

فيما االستبعادية نفت ما خدیعبيع وتوز إدارة امتالك وتأجير 
المجموعبين القطاعاتأخرى وشحنة حریات الب المنتجالسفن السفن 

همدر ألف  مدرهألف درهمألف درهمألف درهمألف ألف درهمهمدر ألف 

٦٢٬٤٢٦)٥٢١(-٥٩٬٣٩٦٥٢١٢٠٣٬٠١٠إیرادات تشغيلية
)٤٦٬٨٧٩(٥٢١-)١٬٦١٠()٤(-)٤٥٬٧٨٦(تشغيليةتكاليف

٧٩٥)٣٨٤(٥١٦-٢٥-٦٣٨آخرخلد
٨٥٬٧٥٩-----٨٥٬٧٥٩دخل من مطالبات التأمين

)٨٬٢٧٦(٣٨٤)٣٬٤٣٦()٣٬٨٨١()٥١()١٬١١٠()١٨٢(یةية وإدار مصاریف عموم
٦٬٤٨٩-٦٬٤٨٩----مطلوبات انتفى الغرض منها شطب
)١٩٬٨٠٥(-)٦٬٣٥٦(---)١٣٬٤٤٩(تمویليفتكال

)٩١٥(-)٩١٥(----ضریبة الدخل

عنها  معلنالطاعات  القاح/(خسائر)  أرب
٥٩٤٧٩٬-)٧٠٢٬٣()٤٨١٢٬()١٠()٥٨٩(٣٧٦٬٦٨التقاریر الماليةفي

)قةر مدق(غي٢٠٢١یونيو٣٠في  
ن عنها علالمالقطاعات  موجودات 

٤٣٧٬٨٣٤)٢٢٤٬٦٦٦١٬(٢٤٢٬٩٠٤٣١٥٬٣٢٢٣٤٣٬٣٥٠٬٤١٥٢٠٬٥٥٥١٬يةمالریر الالتقا في

ها عنالمعلنت  القطاعا مطلوبات 
)٩٦٦٬٤٥٦(٣٠٩٬٢١٢١٬)٩٨٥٬٨٣٣()٠٨٣٬٩()٣٬٩٥٦()٤٦٦٬٧٢()٧٨٥٬٧٩٤(التقاریر الماليةفي



لخليج للمالحة القابضة (ش.م.ع)ا
ةجزة المرحليموحدة المو ية الالبيانات المالحول إیضاحات 

٢٠٢٢یونيو٣٠فيمنتهية أشهر الةالستلفترة  

١٣

ية (تتمة) غيلعات التشطاالق-٤

مدققة)(غير٢٠٢٢یونيو٣٠فيالمنتهيةأشهرةالثالثةلفتر 

فيما االستبعادفنية  خدمات یع بيع وتوز إدارةامتالك وتأجير 
المجموعبين القطاعات أخرى وشحن المنتجات البحریة السفنالسفن

همدر ألف مدرهألف رهمدألف درهمألف درهمألف ألف درهمهمدر ألف 

٣٧٬٢٧٧)٢٣٦(-٣٬٧٩٦-٣٣٬٤٨١٢٣٦ليةإیرادات تشغي
)٣٢٬٠٢٣(٢٣٦-)٢٬٨٧٣(--)٢٩٬٣٨٦(تشغيليةتكاليف

١٠)١٩٢(٤١٩٢--٦آخرخلد
)٣٬٢٠١(١٩٢)٢٬٠١٢()٨٤٠(-)٤٩٣()٤٨(یةية وإدار ف عموممصاری
١٬١٨٩-----١٬١٨٩مطلوبات انتفى الغرض منها شطب
)٧٬٠٦٨(-)١٬٨٤٠(---)٥٬٢٢٨(تمویليفتكال

)٤٥٧(-)٤٥٧(----ضریبة الدخل

عنها لنمعالطاعات الق)خسائرأرباح/ (
المالية لفترة الثالثة أشهر  التقاریر في
)٤٬٢٧٣(-)٧١١٬٤(٨٧-)٢٥٧(٢٢٠٢١٤یونيو ٣٠ي هية فالمنت



لخليج للمالحة القابضة (ش.م.ع)ا
ةجزة المرحليموحدة المو ية الالبيانات المالحول إیضاحات 

٢٠٢٢یونيو٣٠فيمنتهية أشهر الةالستلفترة  

١٤

ية (تتمة) غيلعات التشالقطا-٤

مدققة)(غير٢٠٢١یونيو٣٠المنتهية فيأشهرةالثالثةلفتر 

فيما االستبعادفنية خدمات یعبيع وتوز إدارة امتالك وتأجير 
المجموعاتلقطاع بين اأخرى وشحنالمنتجات البحریة السفن السفن 

همدر ألف  مدرهألف رهمدألف همدر ألف همدر ألف ألف درهمهمدر ألف 

٣١٬٢٣٨)٢٣٦(-٢٩٬٦٣٩٢٣٦٤١٬٥٩٥ليةإیرادات تشغي
)٢١٬٨٩٧(٢٣٦-)٨٣٨(١-)٢١٬٢٩٦(تشغيليةتكاليف

١٢٨)١٩٢(٣٢٤-)٤(--آخرخلد
٢٬٨٢٢-----٢٬٨٢٢لبات التأمينمطا من ل دخ 

)٢٬٩١٨(١٩٢)١٬٦٩٥()٨٧١()١٩()٤٩٣()٣٢(یةية وإدار ف عموممصاری
٣٠٨-٣٠٨----مطلوبات انتفى الغرض منها شطب
)٩٬٠٩٩(-)٣٬٢٥٩(---)٥٬٨٤٠(تمویليفتكال

)٤٥٧(-)٤٥٧(----لضریبة الدخ 

عنها لنمعالعات  ا طالق)رائخسأرباح/ (
لفترة الثالثة أشهر ليةالتقاریر الما في

١٢٥-)٧٧٩٬٤()١١٤()١٨()٢٥٧(٢٠٢١٢٩٣٬٥یونيو ٣٠في  المنتهية



لخليج للمالحة القابضة (ش.م.ع)ا
ةجزة المرحليموحدة المو ية الالبيانات المالحول إیضاحات 

٢٠٢٢یونيو٣٠فيمنتهية أشهر الةالستلفترة  

١٥

معداتالسفن والممتلكات وال-٥
ألــف ١٧٬١٩٠–٢٠٢١یونيــو٣٠يفــ نتهية لماالستة أشهرفترة والممتلكات والمعدات (سفن لااءبشر المجموعة لم تقمخالل الفترة،  )أ(

ــم ــجلة ل)درهـ ــوم االســـتهالك المسـ ــرة مبلـــغ . بلغـــت رسـ ــم (ألـــف در ٢٠٬٥٠٣لفتـ ــرة هـ ــتة أشـــهرفتـ ــو٣٠فـــي المنتهيـــة السـ -٢٠٢١یونيـ
ألف درهم).١٩٬٠٨٠

ــا الدفتریـــة إن)ب( ــملـــفأ٦٠١٬٩١١الســـفن التـــي یبلـــغ صـــافي قيمتهـ ــمبر ٣١(درهـ ــم٥٦٩٬٩١٥-٢٠٢١دیسـ ــة ) هـــي مرهو ألـــف درهـ نـ
].٢)١(١٠اإلیضاح  [ل  قروض قصيرة األج و ])ح(١٠واإلیضاح  (ز)  ١٠إلیضاح  وا(ج) ١٠اإلیضاح  كية [نبكضمان لسلفيات  

نــت ا يــة وكياباني الميــاه ال) التابعــة للمجموعــة للغــرق فــ ١ســتوك ، تعرضت إحدى سفن المواشــي (جلــف الیــف٢٠٢٠سبتمبر  ٢في  )ه(
. نــدا واثنــان مــن أســتراليا يوزیلاطنــان مــن نمو -ممثلــين للمســتأجرین ةينيــة، وأربعــ لبفــرًدا مــن الجنســية الف٣٩فــرًدا مــن بيــنهم ٤٣تقــل 

الصــيني. ونتيجــة لهــذا الحــادث، قامــت ماشــية متجهــة لالنضــمام إلــى برنــامج تربيــة األلبــان تحمــل ١كانت سفينة جلف الیف ســتوك 
ت تقــدم.٢٠٢٠دیســمبر ٣١يفــ منتهيــةنة اللســ ل اخــالألــف درهــم١٩٧٬٥٤١لدفتریــة للســفينة والبالغــة قيمــة االمجموعــة بشــطب ال

دیســمبر ٣١. خــالل الســنة المنتهيــة فــي ألف درهم السترداد القيمة المؤمن عليها للسفينة٨٢٬٣٥٠لبة تأمين بقيمة  بمطا المجموعة
.زود خدمة التأمينألف درهم من م٨٢٬٣٥٠، استلمت المجموعة مبلغ ٢٠٢١

للمجموعة ألضرار في المحرك الرئيسي ) التابعة١، تعرضت إحدى سفن المواشي (جلف الیفستوك  ٢٠١٩نوفمبر  ٢٠بتاریخ  
تأمين   مطالبة  المجموعة  قدمت  بانجانغ.  ميناء  مغادرتها  بعد  المناورة  أثناء  الثامن  المرفقي  العمود  حرارة  درجة  ارتفاع  بسبب 

اإلصالح البالغةل تكاليف  مبلغ  ٢٬٨٢٢لتعویض عن  كامل  واستلمت  خدمات التأمين  ٢٬٨٢٢ألف درهم  من مزود  ألف درهم 
. ٢٠٢١دیسمبر ٣١ل السنة المنتهية في خال

ن تيالمذكور تينالموجز المطالبالموحد المرحلي  في بيان الدخل الشامل  تأمين"طالبة الدخل من ملیتضمن المبلغ المفصح عنه "ا 
درهم. ألف ٥٨٧ومطالبات التأمين المتنوعة األخرى بمبلغ، درهمألف ٢٬٨٢٢وف درهم أل٨٢٬٣٥٠تينأعاله والبالغ

أي المجموعـــةلــم تســـجلاســتنادًا إلـــى التقيـــيم، .٢٠٢١یســـمبر د٣١القيمـــة مفصـــل كمــا فـــي راء تقيـــيم انخفــاض بـــإج اإلدارةقامــت )د(
خصــص انخفــاض القيمــة مــن . تــم احتســاب م٢٠٢١دیســمبر ٣١لمنتهيــة فــي خــالل الســنة اقيمــة الســفن في  نخفاضلالمخصص

ا تكاده، والــذي یمثــل االمبلغ الممكن اســتردفن و تریة للسل مقارنة القيمة الدفالخ  الســتخدام، اةلفــة االســتبعاد وقيمــ لقيمــة العادلــة ناقصــً
أیهما أعلى.

تحليل الحساسية
٪، مــع ثبــات جميــع المتغيــرات األخــرى، فلــن یكــون هنــاك ٠٬٥ن نســبة مــ مستخدم أعلى ، إذا كان معدل الخصم ال٢٠٢١دیسمبر ٣١كما في 

لن یكــون هنــاك تة، ثاباألخرى تغيرات ، مع بقاء جميع الم٪٠٬٥نسبة المستخدم أعلى بإذا كان معدل الخصم -٢٠٢٠(مة  لقيانخفاض في ا
).ض في القيمةانخفا 

:خصيص مصاریف االستهالك كما یليتم ته)(

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١ونيوی٣٠
درهمألفدرهمألف

٢٠٬٢٨٠١٨٬٧٤٤)١٣إیضاح  (لتشغيليةالتكاليف ا
٢٢٣٣٣٦اریةإلدالمصاریف العمومية وا

٥٠٣٬٢٠٠٨٠٬١٩
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١٦

الشهرة-٦
٢٠٢١دیسمبر٢٠٢٢٣١یونيو٣٠

درهمألفدرهمألف
)مدققة((غير مدققة) 

٢١٩٬٩١٢٢١٩٬٩١٢التكلفة
)٧٦٬٤٤٩()٧٦٬٤٤٩(ة المتوقعةخسارة انخفاض القيمناقصًا:

١٤٣٬٤٦٣٤٣٬٤٦٣١

فن ســ االســتحواذ علــى و ت وقــت االكتتــاب العــام األولــي التــي نشــأ و ألــف درهــم٨٣٬٩١٣درهــم وألــف ١٣٥٬٩٩٩ة البالغــة الشــهر إن )أ(
.المجموعةن استئجارها مو لقطاع تملك السفن ها تم تخصيصوالي، على الت٢٠١٨واشي في عام  الم

یـــع وز بيـــع وتقســـم جير الســـفن و الك وتـــأ قســـم امـــتإلدارةقـــد حــددت الـــى نـــوع األعمـــال. و األعمـــال بنـــاًء عأداءمراجعـــة تتــولى اإلدارة )ب(
.دارة على مستوى القطاع التشغيلياإلقبلالشهرة من مراقبةتتم ساسية. و األباعتبارها أنشطتها الوكالة  سموقالمنتجات البحریة  

ساسيةتحليل الح
نخفــاض فــي القيمــة االخســارة تثبيــت لــم یــتم ،علــى تقييمهــا . وبنــاًء ٢٠٢١دیســمبر ٣١ا في النخفاض القيمة كمأجرت اإلدارة تقييًما تفصيلًيا  

ــة الموحـــدة للمفـــي البيانـــات الم ــنة المنتهيـــة فـــي جموعـــ اليـ ــمبر ٣١ة للسـ ــا فـــي ٢٠٢١دیسـ ــدل الخصـــم،٢٠٢١دیســـمبر ٣١. كمـ ــان معـ إذا كـ
م علــى ألــف درهــ ٩٬٣٤١مبلــغ بمــة القيانخفــاضخســارة اك نسيكون ه، ى ثابتةمع بقاء جميع المتغيرات األخر و ،٪٠٬٥دم أعلى بنسبة المستخ 
.الشهرة

نة التجاریة واألخرى الذمم المدی-٧

٢٠٢١دیسمبر٢٠٢٢٣١یونيو٣٠
درهمألفألف درهم

)مدققة((غير مدققة) 

١٤٬٠٢٤١٣٬٥٤٥نة تجاریةذمم مدی
)٥٬٤٨٠()٤٨٠٥٬(: مخصص الخسارةصاً ناق

٨٬٥٤٤٨٬٠٦٥
١٤٬٦٤٠١٤٬٦٤٠))أ(٧إیضاح (ستثمار في شركة تابعةاالمم مدینة عند تخفيفذ

١٬٢٩٩١٬٠٥٥مقدمة إلى الموردیناتدفع
١٬٦٦٤١٬٦٧٣مصاریف مدفوعة مقدماً 

٦٧٣٥٬٥٬٥٣٢رى ذمم مدینة أخ 

٨٢٠٬١٣٣٠٬٩٦٥

قًا باسم الخليج ة البحریة ذ.م.م (معروفة سابخليج بوليمار للمالح الن حصة مساهمتها في شركةم٪٤٠، باعت المجموعة  ٢٠١٧في  )أ(
ألف درهم. وفقًا ١٨٬٦٦٦عيني بإجمالي مبلغ  نظير مقابل مادي و ٢٠١٧ینایر١ًا من  تبار ) (شركة تابعة) اعللمالحة البحریة ذ.م.م

بتميانات المالية الموحدة،: الب١٠التقاریر المالية رقم  ي إلعداد  معيار الدول لل ألف درهم من بيع  ٣٬٢٤٥مبلغ  إضافة صافي الربح 
٤٬٠٢٦المجموعة  ، استلمت٢٠٢٢یونيو ٣٠في  الملكية. كما  قوق  بحریة ش.م.م ضمن ح حصة في شركة الخليج بوليمار للمالحة ال

.ف درهم قائماً أل ١٤٬٦٤٠د المتبقي وقدره ألف درهم وال یزال الرصي١٨٬٦٦٦ي تبلغ لمبيعات والت األف درهم من إجمالي مبالغ 

لية في الشركة التابعة  المستقباألخير كةفيما یتعلق بمشار حصة األقليةاليًا مناقشات مع المساهم بري المجموعة حتج ًة على ذلك،  عالو 
ایة فترة التقاریر المالية.بعد نهفاقية نهائية ت ومن المتوقع أن یتم التوصل إلى المجموعة.ل
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١٧

رى خاألة و ریتجاالدائنة الالذمم-٨

٢٠٢١دیسمبر٢٠٢٢٣١یونيو٣٠
ألف درهمألف درهم

)مدققة(غير مدققة) (

غير المتداولة
١٠٬٩٤٦١٠٬٩٤٦))ه(١٠حإیضا (روضالقة على حقفائدة مست

المتداولة
٢٦٬٢٢٤٢٥٬٢٤٥ذمم دائنة تجاریة

١٠٬٥٤٣١٠٬٥٤٤أرباح موزعة مستحقة
١١٬٥٠٩١٢٬٨٤٩ءدفعات مقدمة من العمال

١٢٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠(أ))٨حإیضا (على شركةتحق عند االستحواذالمبلغ المس
٢١٬٦٢٣١٨٬٠٣١روضالقة على فائدة مستحق

٣٬٥٨٨٢٬٦٧٣ضرائب مستحقة
٧١٨٬٣٣٣٣٬٨٥٤مخصصات وذمم دائنة أخرى 

٢٠٥٬١١٩١٢٣٬١٩٦

١٥١٬١٣٠١٣٤٬١٤٢

، وهــي شــركة Gulf Navigation Livestock Carrier Ltd Incيطرة علــى شــركة لســ ة علــى ا، حصــلت المجموعــ ٢٠١٨ســنةخــالل )أ(
. مــن ألــف درهــم٤٢٠٬٠٠٠مبلــغ ، مقابــل ، والمســجلة فــي جمهوریــة بنمــا Aksab Investments LLCتابعة مملوكة بالكامل لشركة 

ــم٤٢٠٬٠٠٠أصـــل ــم دفـــعألـــف درهـ ــم فـــي ١٢٬٠٠٠مبلـــغ ، تـ ــو٣٠ألـــف درهـ ــمبر دی٣١(٢٠٢٢یونيـ ألـــف ٢٠٬٠٠٠-٢٠٢١سـ
ا لتحویــل هــذا المبلــ تتفــاوض اإلدارة . درهــم) ٨٬٠٠٠بمبلــغ ت المجموعــة تنــازالً لقــ تخــالل الفتــرة غ إلــى حقــوق ملكيــة للمجموعــة.حاليــً

" فــي بيــان الــدخل مطلوبــات انتفــى الغــرض منهــا شطب ضمن "إدراجها موالتي تAksab Investments LLCركة ألف درهم من ش
.٢٠٢٢یونيو٣٠المنتهية في  الستة أشهرفترة  لالمرحليجز المو الموحدالشامل  
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١٨

عقود اإلیجار التمویلي -٩

یسمبرد٣١یونيو ٣٠
٢٠٢٢٢٠٢١
رهمألف دألف درهم
)مدققة() (غير مدققة

اإلیجار:عقود بالمبالغ المستحقة بموج 
١٩٢-دةخالل سنة واح 

-١٩٢
--المقبلةل المطبقة على السنواترسوم التموی:  ناقصاً 

١٩٢-عقود اإلیجارالقيمة الحالية اللتزامات  

١٩٢-دةح خالل سنة وا

-١٩٢
)١٩٢(-: الجزء المتداولاقصاً ن

--ولاجزء غير المتدال

ألــف ١٩٢-٢٠٢١دیســمبر ٣١(ء ال شــيحــق االســتخدام موجــودات باإلیجــار المتعلقــة مطلوبــات عقــود، بلغــت ٢٠٢٢یونيو٣٠كما في
م).دره

فيات من البنوكالسل-١٠

ردیسمب٣١یونيو ٣٠
٢٠٢٢٢٠٢١
مألف درهألف درهم
)مدققة() (غير مدققة

متداولة
٢٠٤٬٢٩٨٥٦٬٧١٥قرض ألجل

٦٦٩١٠٬٨٣١لقرض قصير األج 

٧٦٩٬٤١٢٥٧٬٥٤٦

متداولةغير 
٧١٬٦٨٦١-قرض ألجل
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١٩

(تتمة) فيات من البنوكالسل-١٠

:البنوكمنسلفيات الما یلي ملخص الحركة في في(أ)

جموع الم٥قرض ألجل ٥قرض ألجل ٤ض ألجل قر ٣قرض ألجل ٢رض ألجل ق١ل قرض ألج
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمدرهمألف 

١٤٨٬٧٦٠٤٦٬٩٦٩٢٢٨٬٤٠١-٢٢٬١٠٩١٠٬٥٦٣-٢٠٢٢ینایر ١رصيد في ال
٣٣٨٦٠٩٩٤٧----تيبات: إطفاء رسوم التر زائداً 

) ٢٥٬٩٣٢() ٥٬٩٥٢() ١٩٬٩٨٠(----ترة الف: المسدد خالل قصاً نا 
٨٨٢---٦٠١٢٨١-القيمة المخصومة: إطفاء زائداً 

────────────────────────────────────────────────────────
١٢٩٬١١٨٤١٬٦٢٦٢٠٤٬٢٩٨-٢٢٬٧١٠١٠٬٨٤٤-(غير مدققة)٢٠٢٢یونيو ٣٠د في الرصي

) ٢٠٤٬٢٩٨() ٤١٬٦٢٦() ١٢٩٬١١٨(-) ١٠٬٨٤٤() ٢٢٬٧١٠(-ناقصًا: الجزء المتداول 
────────────────────────────────────────────────────────

-------غير المتداول الجزء 
 ======== == == ======== == == ======== == == ==== ==== == == ======== == == ======== == == ======== == =

٣٢٤٬٩٨٠-٥٧٬٧٨٩٢٧٬٤١١٤٥٬٩٩٤١٩٣٬٧٨٦-٢٠٢١ینایر ١يد في رصلا
) ٣٬٣٠١() ١٬٩٥١() ١٬٣٥٠(----مدفوعة تيباتتر رسوم:قصاً نا 

٣٢٦٤٬٩٥٧٣٢٩٥٬٨٥٠-٢٣٨-إطفاء رسوم الترتيبات:زائداً 
٥٢٬١٥٥٥٢٬١٥٥-----لسنةتم الحصول عليها خالل ا الغ : مبزائداً 

) ١٤٨٬٥١٧() ٣٬٥٦٤() ٤٨٬٦٣٣() ٤٦٬٣٢٠() ١٥٬٩٦٥() ٣٤٬٠٣٥(-نة السناقصًا: المسدد خالل 
لحالية خصم بند المطلوبات المالي إلى قيمته اناقصًا: 

-)٣٬٢٦٤(---) ١٬٠٤٢() ٢٬٢٢٢ (
٤٩٨---٣٣٩١٥٩-مخصومةالقيمة ال: إطفاء ئداً زا

────────────────────────────────────────────────────────
١٤٨٬٧٦٠٤٦٬٩٦٩٢٢٨٬٤٠١-٢٢٬١٠٩١٠٬٥٦٣-مدققة) (٢٠٢١یونيو٣٠د في الرصي

) ٥٦٬٧١٥() ٩٬٢٩٩() ٤٠٬٤٤١(-) ٢٬٢٢٧() ٤٬٧٤٨(-ناقصًا: الجزء المتداول 
────────────────────────────────────────────────────────

١٠٨٬٣١٩٣٧٬٦٧٠١٧١٬٦٨٦-١٧٬٣٦١٨٬٣٣٦-الجزء غير المتداول 
 ======== = = == ======== == == ======== == == ======== == == ======== == == ======== == == = ======= == ==
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٢٠

(تتمة) فيات من البنوكلالس-١٠

١اآلجل القرض ب)(
رهم. وتترتب دألف٧٩٥٬٦٨٤درها ف درهم لشراء ناقالت مواد كيماویة بتكلفة قأل٦٧٦٬٣٣١حصلت المجموعة على قرٍض آجل بمبلغ 

. تم سداد ٢٠٠٨طس أغس١سنوي بدایًة من ربعقسطًا ٣٩ستحق السداد على ئدًا هامش، وكان مر زاليبو ض فائدًة بسعر لقر هذا اعلى
ه على أنه القرضلتعاد هيكالقرض الم. تم عرض  ٢٠١٩دیسمبر ٣١ألف درهم خالل السنة المنتهية في ٢٥٣٬٦٨١ئية بمبلغدفعة نها 
. ٥اآلجل 

٢) القرض اآلجل ج(
مواد كيماویة من شركة  ت  لدعم استحواذ ناقالدرهم (بعد تنزیل رسوم الترتيبات)ألف  ٧٤٬٢٣٨آجل بمبلغ  رضٍ المجموعة على قلت  حص

٢١یًة من  ًا ربع سنوي بداسطق٢٠السداد على  هامش، ویستحقوتترتب على هذا القرض فائدًة بسعر إیبور زائداً نكرز.  غولف ستولت تا 
،  ٢٠٢١دیسمبر٣١ة في  المنتهيالسنة. خالل  ٢٠٢٣مارس  ٢١ألف درهم في  ٣٢٬٥٠٠غ  مبللدفعة األخير بد اسداتم. وی٢٠١٧سبتمبر  

أنه القرض اآلجل  د هيكلته على  . وقد تم عرض القرض المعا ٣تمویل هذا القرض إلى جانب القرض اآلجل  نجحت المجموعة في إعادة  
٦.

٣جل ) القرض اآلد(
ذا القــرض فائــدًة وتترتــب علــى هــ .نة تحفيــز آبــار نفــطوتحویــل ســفيم لــدعم شــراء درهألف ٣٠٬٠٠٠لغ بمبآجل المجموعة على قرض حصلت

٧فــيالدفعــة األخيــرة . ویــتم ســداد٢٠١٨دیسمبر ٧قسطًا ربع سنوي متساویًا بدایًة من ٢٧حق السداد على إیبور زائدًا هامش، ویستعر  بس
القــرض إلــى جانــب القــرض اآلجــل عــة فــي إعــادة تمویــل هــذا جمو ، نجحــت الم٢٠٢١بردیســم٣١المنتهيــة فــي نةالســ خــالل  .٢٠٢٥سبتمبر  

.٦أنه القرض اآلجل  د هيكلته علىمعا قد تم عرض القرض ال. و ٢

٣والقرض اآلجل ٢إعادة هيكلة القرض اآلجل ) ه(
. وبناًء ٢٠٢١طس  أغس١٠قًا بتاریخ  الح لها  ، وتم تعدی٢٠٢١نيو  یو ١٧ریخ  مع المقرض بتا ن  یو لمجموعة اتفاقية إعادة هيكلة دأبرمت ا
٨٥٬٤٣٩ألف درهم، والذي یتضمن مبلغ  ٩٦٬٣٨٥هو  ٢٠٢١أغسطس  ٣١في  المستحق للبنك كما  ه االتفاقية، كان المبلغ القائم  على هذ

نود التسویة:يما یلي بدة المستحقة. وفائ ألف درهم مقابل الف١٠٬٩٤٦بلغ لدین ومألف درهم مقابل أصل ا

مقابل المبلغ م)  ألف دره٧٦٬٠٠٠إلى  ألف درهم (تم تعدیله الحقًا  ٧٥٬٠٠٠د مبلغ إجمالي قدره  سدااآلن بمطالبة  وعةلمجمإن ا
. ٣اآلجل والقرض٢ألف درهم لتسویة القرض اآلجل ٩٦٬٣٨٥الحالي المستحق البالغ 

 ألف درهم:٧٦٬٠٠٠فيما یلي جدول سداد مبلغ
ألف درهم مستحق السداد في ٥٠٬٠٠٠م تعدیله الحقًا إلى  (ت٢٠٢١و  یولي١٥فيسدادألف درهم مستحق ال٥٥٬٠٠٠لغ  مب-

)؛٢٠٢١أغسطس ٢٥
والي (تم تعدیلها  على الت٢٠٢٣یونيو  ١و٢٠٢٢یونيو  ١ألف درهم مستحقة السداد بتاریخ  ٧٬٥٠٠قيمة كٍل منها  تيندفع-

و منها)؛ ألف درهم لكلٍ ٨٬٥٠٠الحقًا إلى 
ألف درهم). ٩٬٠٠٠حقًا إلى (تم تعدیله ال٢٠٢٤نيو یو ١د في حق السدامسترهم ألف د٥٬٠٠٠مبلغ -

ألرباح على السفينتين جلف مشرف وآالیانز واریور مقابل هذه القروض.   ن اك الرهن والتنازل ع یتم ف
فوائد جميع الإلىافة  وبات القائمة باإلض ميع المطلبنك المطالبة بج لل ف عن السداد في المستقبل، یحق  أي تخلفي حالة حدوث

.٣و٢آلجلة  لشروط واألحكام األصلية للقروض ارسوم التعاقدیة وفًقا لوال

٢٠٬٣٨٥عن تثبيت المطلوبات بمبلغ  بالتوقف  المجموعةستقوم  ،  المدفوعات وفًقا التفاقية التسویةبمجرد أن یتم سداد جميعليه،  عوبناءً 
. المستحقة)الفائدةدرهم مقابل١٠٬٩٤٦م مقابل أصل الدین، ومبلغ درهألف ٩٬٤٣٩ألف درهم (

. المجموعةًة عن  نياب٥آلجل رض امن قبل مقرض الق٢٠٢١مبر  سبتألف درهم في شهر ٥٠٬٠٠٠تم سداد القسط األول البالغ 

لمناقشات مع  ألف درهم. وبناًء على ا٢٦٬٠٠٠ض المتبقي البالغ  لقر اء بخصوص إمكانية فرض فائدة علىة التسویة أي شيلم تذكر اتفاقي
عر  ام سباستخدبند المطلوبات المعاد هيكلته  رة بخصم  داناًء عليه، قامت اإلبأن القرض ال تترتب عليه فائدة.  وبضين، تعتقد اإلدارةالمقر 

درهم.لفأ٣٬٢٦٥يت دخل تمویل بمبلغ تثب، ما أدى إلى ٪٨بنسبة الفائدة الفعلي

كما هي بدون تغيير. ٣والقرض اآلجل٢جل اآل واألحكام األخرى للقرضوط تظل جميع الشر 

، ومــن ثــم تــم تصــنيف كامــل مبلــغ القــروض ألــف درهــم٨٬٥٠٠لــغ بمب٢٠٢٢ونيــو ی١وض اآلجلــة بتــاریخ قــر عــة عــن ســداد التخلفــت المجمو 
.يان المركز الماليد مطلوبات متداولة في بنألف درهم على أنه ب١٧٬٧٩٨اآلجلة البالغ  



لخليج للمالحة القابضة (ش.م.ع)ا
ةجزة المرحليموحدة المو ية الالبيانات المالحول إیضاحات 

٢٠٢٢یونيو٣٠فيمنتهية أشهر الةالستلفترة  

٢١

(تتمة) فيات من البنوكالسل-١٠

٤ض اآلجل ) القر و(
نقل الماشية. وتترتب حواذ على سفن ) لدعم االست الترتيباتیل رسوم تنز ألف درهم (بعد٥٩٬٣٧٧بمبلغ صلت المجموعة على قرٍض آجلح 

دفعة سداد ال. ویتم  ٢٠١٩مایو  ٢٩قسطًا ربع سنوي بدایًة من  ١٦ستحق السداد على  ائدًا هامش، ویور ز لقرض فائدًة بسعر إیبا اعلى هذ
ل لرسالة التسهيقساط. وفًقا  تأجيل األ لتسهيل و اب ا، وافق البنك على مراجعة خط ٢٠٢٠مارس  ١٨. في  ٢٠٢٣فمبر  نو ٢٩رة في  األخي

كما في  ٢٠٢٣نوفمبر  ٢٧عة النهائية بتاریخ  مع سداد الدف٢٠٢٠مایو٢٧داد من تاریخ  السالمعدلة، سوف تبدأ عملية   دیسمبر ٣١. 
المجموع،٢٠٢١ القامت  بسداد  بالكاملة  المحصلةقرض  المبالغ  المستلمةمن  التأمين  مطالبة  سفعلىمن  المواشيإحدى  (إیضاح  ن 

).(ج)٥

٥آلجل ) القرض از(

لوبات  . یتم دفع بند المط١ا بـ االتفاقية" إلعادة تمویل القرض ألجل  ة تمویل "یشار إليهإعادمت المجموعة اتفاقية  أبر ،  ٢٠١٩یوليو  ١٩في  
لغ هائية بمبوتكون الدفعة النسنوات  ٤ًا لفترةیوميدرهم  ١٣٩٬٤٤٦شهًرا وبمعدل  ١٢درهم یوميًا وألول  ٤٣٬٩٢٠معدل  ساس شهري بعلى أ

سنویًا. ٪٩٬٤٢ي بنسبة سعر الفائدة الفعلليها ویترتب ع٢٠٢٤یوليو ١٩ألف درهم بتاریخ١٢٨٬٦٣٨

دولي إلعداد التقاریر اللى النحو المحدد في المعيار"معاملة بيع" عؤهلة لتكون  اقية غير من االتفجت أالمجموعة تقييمًا واستنتارة  أكملت إد
ن في نهایة مدة اإلیجار. وبناًء زامي إلعادة شراء السفادات من العقود مع العمالء حيث أن اإلدارة لدیها خيار شراء إل : اإلیر ١٥الية رقم  الم
وبات الجدیدة. مطللمطلوبات السابقة وتثبيت اليث تمت تسویة ايب تمویلي حى أنها ترتاملة علالمعتعاملت اإلدارة مع هذه ليه،ع

داد الذي یبدأ بعد  ربع سنوي في تاریخ السالتمویل أعاله في الحفاظ على نسبة الرافعة المالية على أساس  عهد الجوهري لترتيبالتیتمثل
ناه:هو موضح أدالشراء كما ة خيار مارسالسحب األول وكذلك قبل ممن ) أشهر٣ثالثة (

٦٠-٤٨٤٩-٣٦٣٧-٢٤٢٥-١٢١٣-٠األشهر

٪ ٥٠٬٠٠٪ ٥٧٬٥٠٪ ٦٥٬٠٠٪ ٧٢٬٥٠٪ ٨٠٬٠٠لية بالحد األقصى المانسبة الرافعة 

تكون ساریة المفعول أیضًا: فإن التعهدات التاليةأعاله،باإلضافة لما ذكر 

 في الدین؛ ٪ من صا ٦٬٥أال یقل النقد غير المقيد عنیجب
 ات المتداولة؛ ولوب اولة وفي جميع األوقات المطلموجودات المتدأن تتجاوز ا
٧٠ية أقل من نسبة الرافعة المالكون أن ت .٪

تعدیالً ٢٠٢١أبریل  ٢٧بتاریخ   سداد ، أبرمت المجموعة  بشروط  مع البنك  سداد   وُیستحق  ("التعدیل").  شهري  معدلة  أساس  االلتزام على 
أبریل  ٣٠درهم في  ألف  ١٠٩٬٤٣٤هائية بمبلغ  د ن، مع دفعة سدا٢٠٢١مایو  ١ن  نتين ابتداًء ميوم لفترة سدرهم في ال١٢٨٬٤٦٦دل  بمع

٢٠٢٣ .

یلي: تعدیل التعهدات التالية كما باإلضافة لما ذكر أعاله، تم

 للسفن)؛كة المالكة مستوى الشر ة (على ثانيفي السنة ال٪٦٥سنة األولى وفي ال٪٧٥المالية القصوى الموحدة نسبة الرافعة
 للسفن)؛توى الشركة المالكةى مسيون دوالر أمریكي (علملألدنى الموحد للسيولة بمبلغاالحد
 ؛ ون، أیهما أقل (على مستوى المجموعةمن صافي الدی٪٥كي أو مليون دوالر أمری٢یجب أال یقل النقد غير المقيد عن(
جموعة).ى مستوى الم(عل ٪٨٠عن لمالية عة ایجب أال تقل نسبة الراف

ألف درهم.٤٤١٬٣٠٩بصافي قيمة دفتریة قدرها للمواد الكيميائية الت وجب رهن على أربع ناقبمقروض المذكورة أعاله مضمونةلإن ا

تصن اآلجيتم  القرض  كمطلوبات  ف  الذكر  سالف  نظل  تسدیدللراً متداولة  المقرر  النهائية  بتاریخ  دفعة  لل٢٠٢٣یل  أبر ٣٠ها  الحقًا  فترة  . 
نيف جزء  ن ثم، سيتم إعادة تص، ومسنوات٥المذكور أعاله لمدة عة في إعادة تمویل القرض مجمو ، نجحت ال٢٠٢٢یونيو  ٣٠المنتهية في 

ك.تداولة بعد ذلير مكبير من القرض كمطلوبات غ
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٢٠٢٢یونيو٣٠فيمنتهية أشهر الةالستلفترة  

٢٢

(تتمة) فيات من البنوكالسل-١٠

) ٦جل (اآللقرضا)ح(

المجم٢٠٢١سبتمبر  ٢٣بتاریخ   أبرمت  تمو ،  إعادة  اتفاقية  "اعة  إلعادالتفویل  تمویل  اقية"  ( القرضة  (٢اآلجل  اآلجل  والقرض   (٣ .(
اليوم بعد ذلك حتى درهم في  ٢١٬٣٧٤شهرًا، وبمعدل  ١٢درهم في اليوم ألول  ٤٢٬٨٢٢وُیستحق سداد االلتزام على أساس شهري بمعدل  

.  ٢٠٢٣أبریل ٣٠في مألف دره٣٧٬١١٢لغ ائية بمب، مع دفعة سداد نه٢٠٢٣ریل  أب٣٠

ي إلعداد التقاریر لدول يار اى النحو المحدد في المعواستنتجت أن االتفاقية غير مؤهلة لتكون "معاملة بيع" علة تقييمًا  ارة المجموعأكملت إد
. وبناًء ي نهایة مدة اإلیجار إلزامي إلعادة شراء السفن فشراء  اإلدارة لدیها خيار  أنحيثت من العقود مع العمالءاإلیرادا:١٥رقم  المالية  

ت الجدیدة. لوبا المطمطلوبات السابقة وتثبيتع هذه المعاملة على أنها ترتيب تمویلي حيث تمت تسویة الاإلدارة مليه، تعاملتع

: الهتفاقية التمویل المذكورة أعهدات الجوهریة الیلي التعوفيما 

 الر أمریكي. ألف دو ٢٠٠٬٠٠٠سيولة بمبلغ حد للالحد األدنى المو
في السنة الثانية   ٪٦٠نة األولى وفي الس٪٧٠لية القصوى رافعة المانسبة ال

رها دة قبار النفط بصافي قيمة دفتریة وسفينة تحفيز آالكيميائيقلة واحدة للمواد  ى نا هن علة أعاله مضمونة بموجب ر إن القروض المذكور 
م.ألف دره١١١٬٨١٤

تصن اآلجيتم  القرض  ا ف  سالف  كمطلوبات  ل  نظلذكر  تسدیدللراً متداولة  المقرر  النهائية  بتاریخ  دفعة  للفترة  ٢٠٢٣یل  أبر ٣٠ها  الحقًا   .
نيف جزء  ن ثم، سيتم إعادة تص، ومسنوات٥المذكور أعاله لمدة عة في إعادة تمویل القرض مجمو ، نجحت ال٢٠٢٢یونيو  ٣٠المنتهية في 

.كتداولة بعد ذلير مكبير من القرض كمطلوبات غ

قرض قصير األجل (و) 

ألف درهم ویترتب عليه معدل فائدة ثابت.  ٧٬٣٤٦رابحة قصير األجل بمبلغ على تسهيل موعةالمجم، حصلت٢٠١٩ینایر ٧بتاریخ .١
قامت المجموعة بسد٢٠٢١دیسمبر  ٣١ة في  المنتهيل السنةخال بم،  ل المبلغ  یمثألف درهم.٧٬٣٤٦بلغ  اد أصل الدین المستحق 
الفائدة المستحقة الدفع عن هذا التسهيل. متبقي  ال

مليون دوالر أمریكي (ما یعادل ٢٬٧٥ة على قرض رأس مال عامل من طرف ثالث بمبلغ  صلت المجموع، ح ٢٠٢٢یر  ینا ٢٠في  .٢
هن القرض مضمونة بموجب ر هذا.ةواحدسنة ویستحق السداد بعد ٪ سنویاً ١٢القرض فائدة بنسبة یترتب على ). ن درهممليو ١٠٬٠٧

ألف درهم من رسوم الترتيب والتي ٤٥٣المجموعة  دفعت  درهم.ألف  ٥١٬٣٤٠على إحدى سفن المواشي بصافي قيمة دفتریة قدرها  
ل فترة القرض. تم تعدیلها من المبلغ الرئيسي وتم حٌله خال
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٢٣

ألرصدة مع األطراف ذات العالقة واالمعامالت- ١١

وارد هوالقة كما ف طرف ذي عت أعمال أخرى تندرج ضمن تعریمع مؤسسا ادیة، معامالت أثناء سير األعمال العتجري المجموعة، )أ(
طرفين. مالت بمعدالت متفق عليها بين الج هذه المعا . تدر ٢٤اسبي الدولي رقم في المعيار المح 

ة القــ ت العلمنشــآت ذاعــة واظفي اإلدارة بالمجمو مــو المســاهمين الرئيســيين وأعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار قــة تتضــمن األطــراف ذات العال
عير وشــروط تلــك سياســات التســ ویــتم اعتمــاد بالمجموعــة.لتــي تتــأثر بشــكل جــوهري امشــتركة أوالســيطرة الالتــي تحــت الســيطرة أو بهــم. 

ب إدارة المجموعة.المعامالت من جان

ات العالقة:طراف ذألفيما یلي األرصدة القائمة من اب)(

نيو یو ٣٠
٢٠٢٢

ردیسمب٣١
٢٠٢٠

ألف درهم
ة) مدقق(غير

درهمألف
(مدققة)

١٠٬٨٣٨١٠٬٨٣٨متداول) كبند مطلوبات راجتم اإلدين (الرئيساهمين مسال
════════════════════

ویة. د الكيما مواواض الجافة لناقالت الح من المساهمين الرئيسيين تم استخدامه لتمویل اإلرساء في األيه  رض الذي تم الحصول علإن الق
ألف  ٤٠٬٤٠٩-٢٠٢١(ف درهمأل ٦٬٠٠٠لى حد مبلغمساهمين إتسویة قرض الت  ، تم٢٠٢١دیسمبر  ٣١خالل السنة المنتهية في  

. دئخالي من الفوا٢٠٢٢یونيو٣٠الرصيد المستحق كما فيإن.)رهمد

عليایضات موظفي اإلدارة الو تع
المنتهية  أشهر ثة  الثال فترة المنتهية أشهر الستةفترة 

یونيو ٣٠فيیونيو ٣٠في
٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

) (غير مدققة(غير مدققة) (غير مدققة) (غير مدققة) 

٤٥٧٬١٦٥١٣٥١٢٩٨ةدار أعضاء مجلس اإلرواتب ومزایا وأتعاب

التشغيليةاإلیرادات -١٢
منتهية  الأشهر الثالثة  فترة أشهر المنتهية ةالستفترة 

یونيو ٣٠فيیونيو ٣٠في
٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

(غير مدققة) (غير مدققة) دققة) (غير م(غير مدققة) 

٦٤٬٢٢٦٥٩٬٣٩٦٣٣٬٤٨١٢٩٬٦٣٩تأجير السفنامتالك و 
٨٬١١٩٣٬٠١٠٣٬٧٩٦١٬٥٩٥ات الشحنخدم

٤-٢٠-جات البحریةبيع وتوزیع المنت

٣٤٥٬٧٢٤٢٦٬٦٢٢٧٧٬٣٧٢٣٨٬٣١



لخليج للمالحة القابضة (ش.م.ع)ا
ةجزة المرحليموحدة المو ية الالبيانات المالحول إیضاحات 

٢٠٢٢یونيو٣٠فيمنتهية أشهر الةالستلفترة  

٢٤

التكاليف التشغيلية-١٣

ةالمنتهيأشهر الثالثة  فترةأشهر المنتهية الستةفترة 
یونيو ٣٠فيیونيو ٣٠في
٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١

درهمألفهمألف در ألف درهمدرهمألف
ة) (غير مدقق(غير مدققة) (غير مدققة) (غير مدققة) 

ر السفن:تأجيمتالك و ا
٣٠٬٦٢٦٢٣٬٩٠٩١٧٬٤٧٦١٠٬٢٤٧لسفنا-تشغيل السفن

١٢٬٤٦١١٢٬٥٠٣٦٬٢٦٤٦٬٢٧٢استهالك السفن
٧٬٨١٩٦٬٢٤١٣٬٩٠٩٣٬١٨٥حواض الجافةي األء فإطفاء تكاليف اإلرسا 

٢٬٦٨٨٢٬٢٤٦١٬٣٩٥١٬١٦١ارب الطاقمقو -تشغيل السفن
٥٢٥٣٦٦١٠٥١٩٥ح السفنإصال

٦٬٠١٥١٬٦٠٩٢٬٨٧٤٨٣٧خدمات الشحن
--٥-حریةالبلمنتجاتبيع وتوزیع ا

١٣٤٬٦٠٨٧٩٬٤٦٠٢٣٬٣٢٨٩٧٬٢١

مومية واإلداریةاریف العالمص-١٤

المنتهية  أشهر الثالثة  فترة أشهر المنتهية الستةرة فت
یونيو ٣٠فيیونيو ٠٣في
٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

(غير مدققة) (غير مدققة) (غير مدققة) غير مدققة) (

٣٬٦٦٧٣٬٥١٦١٬٨٦٨١٬٧٥٤)١٥ن (إیضاح  تكاليف الموظفي
٧١٢٧٣٩٢٣٣٣١٦المهنيةب األتعا 

--٢٬٢٧٠-دناه)أةالملحوظ(انظر  اتالبمخصص المط
٣٦٥٬٣٧٥١٬١١٠٠٬١٨٤٨صاریف إداریة أخرى م

٧٤٤٬٧٢٧٦٬٨٢٠١٬٣٩١٨٬٢

وعــة تقــدم انــت المجمكعلقــة بســفينة طــرف آخــرالمتلفجيــرة مقابــل الرســوم ء امخصص المطالبــات مخصصــًا للتكــاليف المســتحقة لمينــا یتضمن
. اســتلمت ٢٠١٩لعلنــي فــي مــارس وتــم بيعهــا بــالمزاد ا٢٠١٧قبــل ســلطات المينــاء فــي عــام لها خدمات معينة. تم القــبض علــى الســفينة مــن 

وًة الة لســلطات المينــاء. عــ ســفينرســوم المســتحقة علــى الالولــم تكــن كافيــة لتغطيــة٢٠٢١من السفينة في فبرایــر البيع  تسلطات الميناء عائدا
٢٬٢٧٠خصــص قــدره يجــًة لــذلك، تــم تثبيــت مأن تتحمل المجموعــة الرســوم. نتلك، أعلن مالك السفينة إفالسه، وعلى هذا النحو، یجب على ذ

تكاليف.التلكللتحمحاليةالألف درهم في الفترة  



لخليج للمالحة القابضة (ش.م.ع)ا
ةجزة المرحليموحدة المو ية الالبيانات المالحول إیضاحات 

٢٠٢٢یونيو٣٠فيمنتهية أشهر الةالستلفترة  

٢٥

تكاليف الموظفين-١٥
المنتهية  شهر أالثالثة  فترة أشهر المنتهية الستةفترة 

یونيو ٣٠فيیونيو ٣٠في
٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١
ألف درهمألف درهمدرهمألف ألف درهم

(غير مدققة) (غير مدققة) (غير مدققة) غير مدققة) (

٣٬٣٤٥٣٬١٩٦١٬٧١٧١٬٥٧٠الرواتب واألجور
٨٢٥٤٤٨٣٢فيننهایة الخدمة للموظمكافأة  

٠٢٤٢٦٦١٠٣١٥٢مزایا أخرى 

٦٦٧٬٣٥١٦٬٣٨٦٨٬١٧٥٤١٬

تكاليف التمویل-١٦
المنتهية  أشهر الثالثة  فترة أشهر المنتهية ةالستفترة 

یونيو ٣٠فيیونيو ٣٠في
٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

ر مدققة) (غي(غير مدققة) (غير مدققة) غير مدققة) (

یل على البنود التالية:تكلفة التمو 
٩٬٧٤٢١٣٬٠٨٣٤٬٧٥٠٥٬٨٤٠قروض ألجل-
-٤١٩-٧٧٠ة األجلقروض قصير -
٤٬٧٧٢٦٬٢٥٦١٬٧٢١٣٬١٥٩سالمية غير قابلة للتحویلصكوك إ-
١٠٠-١٠٠-قروض أخرى -

-٤٣٩٦٦٣١٧٨رسوم أخرى 

٧٢٣٬١٥٨٠٥٬٩١٠٦٨٬٧٠٩٩٬٩

رأس المال-١٧
یسمبرد٣١یونيو ٣٠

٢٠٢٢٢٠٢١
درهمفألدرهمألف

)مدققة((غير مدققة) 
:المصرح به

٠٩٢٬٠١٩٬١٢٠٩٬٩٠١٬١درهم١ها منلقيمة كسهم) ٢٥٠٢٠٩٬٩٬٠١١٬–٢٠٢١(سهم ٢٥٠٬٢٠٩٬٠١٩٬١

كامل:المدفوع بالالمصدر و 
٢٠٩٬٠١٩٬١٢٠٩٬٠١٩٬١درهم١) قيمة كل منها سهم٢٥٠٢٠٩٬٠١٩٬١٬–١٢٠٢(سهم ٢٥٠٬٢٠٩٬٠١٩٬١



لخليج للمالحة القابضة (ش.م.ع)ا
ةجزة المرحليموحدة المو ية الالبيانات المالحول إیضاحات 

٢٠٢٢یونيو٣٠فيمنتهية أشهر الةالستلفترة  

٢٦

سهمح األأربا-١٨
المنتهية  أشهر الثالثة  فترة أشهر المنتهية الستةفترة 

یونيو ٣٠فيیونيو ٣٠في
٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

ة) (غير مدقق(غير مدققة) (غير مدققة) غير مدققة) (

العائدةلفترةاأرباح)/  خسائر(
)٢٦()١٨٩٬٤(١٠٦٬٨٠)٥٣١٬٢(ي الشركةإلى مساهم

١٬٠١٩٬٢٠٩٬٢٥٠١٬٠١٩٬٢٠٩٬٢٥٠١٬٠١٩٬٢٠٩٬٢٥٠١٬٠١٩٬٢٠٩٬٢٥٠عدد األسهم

)درهم٠٠٠٣٠٬٠()درهم٤١٠.٠٠(درهم٠٧٨٦٬٠)درهم٢٥٠.٠٠(لسهملاألساسي والمخففالربح

لتحویل لقابلة للصكوك اإلسالمية غير اا- ١٩

ألف درهم من خالل طرح  ١٢٥٬٠٠٠كوك إسالمية غير قابلة للتحویل بقيمة  اإلدارة قراًرا بإصدار صمجلس  ، أصدر٢٠٢٠ینایر  ١٦في  
همين ضمن التنظيمية والمسا ة  هيئالجموعة على موافقة من  على التوالي، حصلت الم٢٠٢٠مارس  ٢٩و٢٠٢٠مارس  ١٢اص. بتاریخ  خ 

التالية: لقابلة للتحویل بالشروط غير االصكوك اإلسالمية عمومية إلصدارجمعية الاجتماعات ال 

بلة للتحویل الضمانات الصكوك اإلسالمية غير القا -
وفقًا للشریعة اإلسالمية-نوع الصكوك -
ألف درهم١٢٥٬٠٠٠-قيمة الصكوك -
١٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠-د الصكوك عد-
درهم للصك الواحد ١اإلصدار لكل صك: ر سع-
صف سنويشكل نیًا تستحق السداد بسنو ٪١٢-ئدة عدل الفا م-
سنوات من تاریخ إصدار الصكوك٥تحقاق النهائي  تاریخ الحل/االس-

أمریكي بما ردوالف  أل ٢٣٬٩٢٧حویل بمبلغ  ، تم االكتتاب في صكوك إسالمية غير قابلة للت ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١ي  ل الفترة المنتهية فخال
ألف درهم من المبلغ  ٩٬٩١٥بمبلغ المية غير قابلة للتحویلوك إسویة تكلفة إصدار صكالنقد. تم تسم استالمألف درهم وت٨٧٬٥٧٢ل یعاد

خالل فترة الصكوك.بهسح األساسي وتم 
دیسمبر٣١یونيو ٣٠

٢٠٢٢٢٠٢١
مدرهألفدرهمألف
مدققة)() مدققة(غير

٨١٬٣٨٥٧٩٬٥٤٦ینایر١صيد في  ر ال
٩١٩١٬٨٣٩تالرتيبا رسومإطفاء  

٣٠٤٬٨٢٨١٬٣٨٥



لخليج للمالحة القابضة (ش.م.ع)ا
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٢٠٢٢یونيو٣٠فيمنتهية أشهر الةالستلفترة  

٢٧

ینة أسهم الخز - ٢٠

أســهمء س اإلدارة بإعــادة شــراة علــى توصــية مجلــ خــالل اجتمــاع الجمعيــة العموميــة الســنوي، وافــق مســاهمي المجموعــ ٢٠٢٢أبریــل ٢٨فــي 
ع بخصــوص هــذا وجب القــرار الصــادر عــن هيئــة األوراق الماليــة والســل، بغرض استبعادها بمها أسهم٪ من إجمالي ١٠الشركة بما ال یتجاوز 

األمر، من خالل توكيل مجلس إدارة المجموعة بما یلي:

لسلع.ة األوراق المالية واي تقرها هيئتنفيذ قرار الجمعية العمومية خالل الفترة الت-
مشــتراة بإلغــاء ئــة األوراق الماليــة والســلع للتصــرف فــي األســهم التــرة المحــددة مــن قبــل هيتخفيض رأس مال الشركة في حــال عــدم اســتيفاء الف-

تلك األسهم مع تعدیل رأس مال الشركة في النظام األساسي للشركة.

إلغاء  ولم یتم ألف درهم. ٣٣٥سهم متراكم بتكلفة ١٬١٥٠٬٠٠٠، اشترت المجموعة إجمالي عدد ٢٠٢٢یونيو ٣٠خالل الفترة المنتهية في 
مرحلية. تاریخ الموافقة على هذه البيانات المالية الموحدة الموجزة الهذه األسهم حتى

اإلیجارات التشغيلية كمؤجر- ٢١

لتعكس اإلیجاریة ض على القيمة  التفاو ةً ویتم عادغيلي (عقود تأجير آجلة).د تأجير تشریة بموجب عقو تقوم المجموعة بتأجير السفن البح 
لمدینة للقيم اإلیجاریة في المستقبل بموجب  حد األدنى للذمم اند إبرام / تجدید عقد اإلیجار. وفيما یلي ال عة السائدة بالسوق اریإلیج القيم ا

: )شاریع المشتركةالمملكها تلك التي تثناء باستيلية غير القابلة لإللغاء (ر التشغعقود اإلیجا 

بردیسم٣١یونيو ٣٠
٢٠٢٢٢٠٢١

درهمألفرهمدألف
)مدققة(ة) ق(غير مدق

٩٨٬٩١٢١٠٧٬٠٣٧سنة واحدة بحد أقصى
٥٧٨٬٣٥٨١٬١١٢خمس سنواتبين سنة و 

٤٩٠٬١٣٤١٨٨٬١٤٩

ة قحألحداث الالا- ٢٢

) ٥جــل (اآلقــرض ن إلعــادة تمویــل التمویــل ســفن مــع شــركة تــأجير مقرهــا فــي الصــيدة اتفاقيــة إعــا ،٢٠٢٢یونيو ٢خ بتاری،أبرمت المجموعة
دة التمویــل وتمــت تســویة هاء معاملــة إعــا ن، تم إ٢٠٢٢یونيو ٣٠ي رة المنتهية ففتدرهم. والحقًا لل٢٢٦٬٩٢٠٬٠٠٠) بمبلغ  ٦اآلجل (والقرض  

.) بالكامل وإغالقه٦) والقرض اآلجل (٥القرض اآلجل (


