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 2021ديسمبر   31تقرير مجلس اإلدارة للسنة المنتهية في 
 

ة لشركة الخليج للمالحة القابضة ش.م.ع )"الشركة"( والشركات التابعة لهاا انات المالية الموحدأعضاء مجلس اإلدارة تقديم تقريرهم والبي  يسر
. ساااوت  اااتم عااار  التقريااار والبياناااات المالياااة الموحااادة علااا  2021ديسااامبر  31)يشاااار إليهاااا مجتمعاااة باااا "المجموعاااة( للسااانة المنتهياااة فاااي 
 .2022ف األول من المقرر عقده في النصالمساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للشركة 

 
 األنشطة الرئيسية 

 
تقاوم بشاا لئ رئيسااي المجموعااة بلعماال النقاال الئحااري للئضااائ  وتاالجير السافن وخاادمات الشااحن والنقاال الئحاري بموجاا  عقااود خا ااة للركااا  

 ئتها.والتّجار وخدمات التخليص والشحن الجمركي وخدمات تحميل الحاويات وتفريغها وإخالئها وتعب
 
 يعات األرباحلنتائج وتوز ا

 
 من هذه البيانات المالية الموحدة. 9مبينة في الصفحة رقم  2021ديسمبر  31إن نتائج المجموعة للسنة المنتهية في 

 
 مبدأ االستمرارية

 
 - 2020رهاااام )دألاااف  127,874، تجااااوات المبلوباااات المتداولااااة للمجموعاااة الموجاااودات المتداولااااة بمبلااا  2021ديساااامبر  31كماااا فاااي 

ألاااف درهااام(. حققااا   729,659 - 2020رهااام )ألاااف د 668,909ألاااف درهااام( وأن المجموعاااة لاااد ها خساااائر متراكماااة بمبلااا   338,749
ألااف درهاام( للساانة المنتهيااة فااي  لاا   284,607تكباادت المجموعااة خسااارة بمبلاا   - 2020ألااف درهاام ) 59,522المجموعااة أرباحاااب بمبلاا  

 التاريخ.  
 

 302مصادر. وفقااب للماادة ٪ مان رأ  مالهاا ال50ستمرت الخسائر المتراكمة للمجموعاة فاي تجااوا ماا نسابت  ، ا2021سمبر  دي  31كما في  
اجتمااع الجمعياة العمومياة  إلا  عقادالشاركة  دعا )وتعد التا (،  2015( لسانة 2من القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )

أ ادرت الجمعياة ة.   حل الشركة أو االستمرار بنشاطها م  وجاود خباة إعاادة لي لاة مناسائالتصوي  علغر  ب  2021أبريل    29بتاريخ  
ا بالموافقاة علا  اساتمرارية عملياات الشاركة وفقااب للماادة  مان القاانون االتحاادي لدولاة اإلماارات العربياة المتحادة رقام  302العمومية قراربا خا ب

 .)وتعد الت ( 2015( لسنة 2)
 
م األخار  للقار  اآلجال، ماا أد  إلا  امت اال ( بتعد ل شارو  وأح اام الساداد والشارو  واألح اا5ام مقر  القر  اآلجل )لسنة، قال  خال 

(. وكذل ، تم ن  المجموعة من إنهاء المفاوضاات ما  المقرضاين بخصاوق القار  اآلجال 5المجموعة للتعهدات المعدلة للقر  اآلجل )
 96,385تحق الئاال  ألاف درهام مان إجماالي المبلا  المسا 20,385مقر  علا  التنااال عان مبلا  ة، وافق التسويقية ال. بناءب عل  اتفا3و  2

)هااا(ش شاريبة سااداد األقساا  المسااتقبلية فاي حينهااا. تام سااداد القساا األول ماان جادول السااداد المعادل والئااال   13ألاف درهام اراجاا  اإليضااح 
 )ها(ش. 13المجموعة اراج  اإليضاح نيابةب عن ( 5)اآلجل ألف درهم من قبل مقر  القر   50,000

 
ا للتادفقات النقدياة لفتارة ال تقال عان اشناي عشار شاهربا مان تااريخ هاذه البياناات المالياة الموحادة، ولاد ها توقعاات أعدت إدارة المجموعة توقعاته

 نظور.  مستقبل المي اليلية فمعقولة بلن المجموعة سوت تتوفر لها الموارد الكافية لموا لة عملياتها التشغ
 

 يسية التالية:إن توقعات التدفقات النقدية تستند عل  االفتراضات الرئ
 

 تابعة للمجموعة، وفقبا لتوقعات التدفقات النقدية؛ وفن الأحد السسيتم بي    •
 .2022لمجموعة في  ونيو ألف درهم لتمويل رأ  المال العامل ل 8,500ما يصل إل   توفيريقوم أحد المساهمين بس •

 
 302بموجا  الماادة  2021أبريال  29اجتمااع الجمعياة العمومياة المنعقاد بتااريخ  خااللقارر المسااهمون موا الة عملياات المجموعاة   بينما

 .خارج سيبرة اإلدارةإن توقي  ومد  تحقق األمور المذكورة أعاله ، ف(وتعد الت ) 2015( لسنة 2من القانون االتحادي رقم )
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مساهميإلى السادة  المستقلين تقریر مدققي الحسابات
شركة الخليج للمالحة القابضة ش.م.ع

الموحدة البيانات المالية تدقيق تقریر حول

ظالمتحف الرأي
تها التابعة (یشار إليها مجتمعة بـ  ألم") وشركا يج للمالحة القابضة ش.م.ع ("الشركة القــد دققنا البيانات المالية الموحدة لشركة الخل

، والبيانات الموحدة للدخل الشــامل والتغيرات  ٢٠٢١دیســمبر    ٣١"المجموعة")، والتي تتضــمن بيان المركز المالي الموحد كما في  
ــنة المنتهية في ذلك التار والتدفقات النقدیة  الملكية  في حقوق  الموحدة، بما في ذلك یخ واإلیضــــــــــــــاحات حول البيانات المالية  للســــــــــــ

لمحاسبية الهامة.ملخص السياسات ا

أســــاس الرأي المتحفظ من تقریرنا، فإن البيانات المالية الموحدة   في رأینا، وباســــتثناء اآلثار الناتجة عن األمور الموضــــحة في فقرة
، وعن ٢٠٢١دیســمبر  ٣١عة كما في  ریة، عن المركز المالي الموحد للمجمو المرفقة تعبر بصــورة عادلة، من كافة النواحي الجوه

للمعایير الدولية إلعداد التقاریر المالية.حدة للسنة المنتهية في ذلك التاریخ وفقًا  ا المالي الموحد وتدفقاتها النقدیة المو أدائه

أساس إبداء الرأي المتحفظ

ومع ذلك، لم ل مدقق حسابات آخر.  قبمن    ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١لقد تم تدقيق البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  )أ
التحقق من صــحة األرصــدة  ال یمكننا   ونتيجًة لذلك  ،٢٠٢١ینایر   ١كما في    نتمكن من التحقق من األرصــدة االفتتاحية

األداء المالي   تدخل في تحدید  ٢٠٢١ینایر   ١تتاحية كما في  .  بما أن األرصــــدة االف٢٠٢١ینایر   ١  يفاالفتتاحية كما 
، فإننا غير قادرین على تحدید ما إذا كان من الضــروري إجراء  ٢٠٢١دیســمبر  ٣١قدیة للســنة المنتهية في  نوالتدفقات ال

ــــنة المنتهيةالعمليات    جئونتا   ٢٠٢١ینایر   ١ة االفتتاحية كما في  التعدیالت على األرصــــــد ــــمبر    ٣١في   للســ   ٢٠٢١دیســ
ــافي التدفقات النق ــامل الموحد وصـــــ ــغيلية المعلن عنها في بيان  المعلن عنها في بيان الدخل الشـــــ دیة من األنشـــــــطة التشـــــ

.ة الموحدالتدفقات النقدی

ــيحها   في فقرة "مســــــــــــــؤولية مدققي لقد قمنا بتدقيقنا وفقًا لمعایير التدقيق الدولية. إن مســــــــــــــؤولياتنا بموجب تلك المعایير تم توضــــــــــــ
ــتقلقيق البـيانات المـالـية الموحدة" من هذا الحســــــــــــــابات عن تد عد الســــــــــــــلوك المهني ن عن المجموعة وفـقًا لقوا و التقریر. نحن مســــــــــــ

ن القانونيين الصادرة عن مجلس المعایير األخالقية الدولية للمحاسبين إلى جانب متطلبات أخالقيات المهنة واالستقاللية  يللمحاسب
ــؤولياتنا األخال، وقد اســـتوفينا جميوحدة في دولة االمارات العربية المتحدةت الصـــلة بتدقيقنا للبيانات المالية المذا ى  خر األ قيةع مسـ

ــــلوك المهني للمحاســــــبين القانونيين الصــــــادرة عن مجلس المعایير األخالقية الدولية للمحاســــــبين.    وفقًا لهذه المتطلبات ولقواعد الســ
المالية الموحدة.  متحفظ حول البياناتاسبة لتوفر لنا األساس إلبداء رأینا اللة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومنوباعتقادنا أن أد

المتعلقة بمبدأ االستمراریةر المؤكدة الجوهریة رات غيالتقدی
 على أســــاس مبدأ االســــتمراریة.  قدرة المجموعة على االســــتمرار  بشــــأنحول البيانات المالية الموحدة،   ٢نلفت االنتباه إلى إیضــــاح  

ألف    ٦٬٦٦١ها بمبلغ طب مطلوبات انتفى الغرض منألف درهم وشـــــــ   ٨٥٬٧٥٩حقق من مطالبة تأمين بمبلغ الدخل الم فباســـــــتثناء
ــارة بمبلغ  دره ـــنة المنتهية في    ٣٢٬٨٩٨م، قد تكبدت المجموعة خســـ ــمبر  ٣١ألف درهم للســ ــارة بمبلغ  -  ٢٠٢٠(  ٢٠٢١دیســـ خســـ

  ١٢٧٬٨٧٤تــداولــة بمبلغ  وبــات المتــداولــة للمجموعــة موجوداتهــا المم)، وكمــا في ذلــك التــاریخ، تجــاوزت المطلألف دره  ٢٨٤٬٦٠٧
ألف درهم).  ٣٣٨٬٧٤٩ - ٢٠٢٠ألف درهم (
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(تتمة)الموحدةيةالبيانات المالتدقيقتقریر حول

لقة بمبدأ االستمراریة (تتمة)كدة الجوهریة المتعالتقدیرات غير المؤ 
حول البيانات المالية  ٢في اإلیضاح  ةنيَّ بَ مُ أخرى  أمور  روف، إلى جانب  ألحداث أو الظ، تشير هذه ا٢اح  في اإلیض كما ورد  

ستمرار على أساس مبدأ االستمراریة.االالموحدة، إلى وجود شكوك جوهریة حول قدرة المجموعة على

وإن استنتاجنا غير معدل بخصوص هذا األمر. 

أمور التدقيق الهامة 
ینا المهني، كان لها أكثر أهمية في تدقيقنا للبيانات المالية الموحدة للسنة ي تلك األمور التي، في رأإن أمور التدقيق الهامة ه

مالي وعند  للبيانات المالية الموحدة بشكل إج امل مع تلك األمور في سياق تدقيقنا التع . وقد تم  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١المنتهية في  
أمر من األمور الموضحة أدناه، فإن وصفنا لكيفية  ل هذه األمور. وبخصوص كل  ال نبدي رأیًا منفصًال حو تكوین رأینا حولها، و 

معالجة تدقيقنا لهذا األمر موضح في هذا السياق. 

في ذلك  عن تدقيق البيانات المالية الموحدة من تقریرنا، بما دققي الحسابات  فقرة مسؤولية مولياتنا الموضحة في  مسؤ لقد قمنا بتنفيذ
وبناًء عليه، فقد تضمن تدقيقنا تنفيذ اإلجراءات المصممة لالستجابة إلى تقييمنا لمخاطر األخطاء الجوهریة  مور.ما یتعلق بهذه األ

ت المنفذة للتعامل مع األمور  لتي قمنا بها، بما في ذلك اإلجراءاوتوفر لنا نتائج إجراءات التدقيق ادة.  في البيانات المالية الموح 
ت المالية الموحدة المرفقة. ء رأینا حول تدقيق البيانا ضحة أدناه، أساسًا إلبداو مال

كيف تمت معالجة األمر خالل عملية التدقيق أمر التدقيق الهام 
ولة لسيمتابعة وضع الدین وا

ر التدقيق الهامة وذلك ألن یعد االمتثال للتعهدات أحد أمو 
للعالت تخضع  للمجموعة  االئتمانية  من  سهيالت  دید 

ا ویفصح  البيانات ١٣و  ٢إلیضاحان  التعهدات.  حول 
المجموعة لتعهدات الدین  المالية الموحدة عن حالة امتثال

ین  والخطوات التي اتخذتها اإلدارة بهدف تحسين وضع الد
ولة لدى المجموعة. والسي

ومتابعة وضع في المستقبللتعهدات الدیون ثال  ویعد االمت
نا وذلك ألنه ة األهمية بالنسبة لتدقيقالسيولة أمورًا في غای

مرار الشركة یمكن أن یكون لها أثرًا جوهریًا على افتراض است
تم بناًء  األساس الذي  وهو  مبدأ االستمراریة،  أساس  على 

ت االمتثال یتوقف إثبا يانات المالية الموحدة. و الب عليه إعداد  
المستقبل على  في  السيولة  وضع  ومتابعة  التعهدات  لتلك 

الخاصا والتقدیرات  أو لتوقعات  و/  المستقبلي  بالسوق  ة 
كن أن تتأثر تلك  األوضاع االقتصادیة المستقبلية، إلخ. ویم

یة نقدافتراضية مثل التدفقات العناصر  التوقعات والتقدیرات ب
وقعة من العمليات هوامش المتلنتائج والالمستقبلية المقدرة وا 

االقتصاد والسوق.والتوقعات حول التطورات المستقبلية في 

جراءات التالية: نفيذ اإلقمنا بت

واالفترا المدخالت  بتقييم  نموذج قمنا  الخارجية ضمن  ضات 
الخارجم البيانات  مع  مقارنتها  خالل  من  االستمراریة  ية بدأ 

الملحوظة للسوق.
مصادر التمویل المستقبلي  الوثائق الثبوتية لكما قمنا بمراجعة  

المتوفرة لدى المجموعة.   
اختبا  صحة  من  تحققنا  الذ وقد  والضغوط  الحساسيات  ي  ر 

أ االستمراریة. أجرته اإلدارة بشان توقعات مبد
المجموعة  لدى  الدیون  تعهدات  حسابات  من  تحققنا  كما 

مدى ، وقمنا بتقييم٢٠٢١دیسمبر ٣١ا كما في واالمتثال له
اإلفصاح المعایير  كفایة  لمتطلبات  وفقًا  العالقة  ذات  ات 

تقاریر المالية.عداد الالدولية إل
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(تتمة)وحدةلماالبيانات الماليةتدقيقتقریر حول

لشهرة تقييم القيمة المدرجة ل
یجب  المالية،  التقاریر  إلعداد  الدولية  المعایير  بموجب 

یًا. قيمة الشهرة سنو تبار االنخفاض فيجموعة اخعلى الم
هریًا بالنسبة لتدقيقنا نظرًا وقد كان هذا االختبار السنوي جو 

ألف ١٤٣٬٤٦٣ألن القيمة المدرجة للشهرة التي بلغت  
في  د كما  جوهری٢٠٢١دیسمبر  ٣١رهم  في تعتبر  ة 
عملية  ال تعد  ذلك،  على  وعالوة  الموحدة.  المالية  بيانات 

وهي افتراضات معينة،یریة إذ تقوم على دارة تقدتقييم اإل
لية ومعدل النمو ومعدل  على وجه التحدید الهوامش اإلجما

الخصم والتي تتأثر بالسوق المستقبلي المتوقع أو الظروف 
قتصادیة المتوقعة.اال

رة على مستوى القطاع التشغيلي. عة الشهتقوم اإلدارة بمتاب
ا قطاع امتالك لية بأنهحددت المجموعة قطاعاتها التشغي

ومبيعوت السفن  وخدمات أجير  البحریة  المنتجات  ات 
والشحن. وقد تم تخصيص الشهرة لقطاع امتالك التوزیع  

وتأجير السفن. 

ءات التالية: قمنا بتنفيذ اإلجرا

لإلدارة والعملية  فقات النقدیة المستقبليةقمنا بتقييم توقعات التد
التدفقات  برنا سالمة نموذججها واختالتي تم اتباعها في استنتا

ة المخصومة المعني. النقدی
وقمنا بمقارنة التوقعات المستخدمة في هذا النموذج مع الخطة 

سابقة لتقييم  انيات السنة الوتقييم األداء الفعلي للسنة مقابل ميز 
ات السابقة. دقة التوقع

المستخدمة   اإلدارة  مجلس  افتراضات  بتقييم  قمنا  في  كما 
زیادمید  تحد المستقبلية  نقدالالتدفقاتةدى  في  الواردة  یة 

الخطة، من خالل: 

  باالفتراضات یتعلق  فيما  الحساسية  تحليل  إجراء 
تلك   في  التغير  مدى  من  للتأكد  األساسية 

مطلوبة، إما بشكل فردي االفتراضات التي قد تكون  
النخف جماعي،  بتقييم  أو  وقمنا  الشهرة.  قيمة  اض 

ت. االفتراضا التغييرات في ه هذحدوث احتمالية 

القيمة،   انخفاض  لتقييم  لدینا  خبراءكلفنا  بالنسبة  التقييم 
المدخالت  اختبارب مقارنة  خالل  من  الخصم،  معدالت 

المشتقة خارجيًا  الرئيسية، إذا كان ذلك مناسبًا، مع البيانات
مدرجة المماثلة؛ وأو بيانات المنشآت ال

مع استخدام  االعتبار  في  الناتج  وضعنا  إجمالي  نمو  دل 
الوحدة حل الم بها  تعمل  التي  للدولة  البعيد  المدى  على  ي 

المنتجة للنقد لتحدید معدل النمو المستخدم بعد الفترة المشمولة 
ضمن الخطة. 

عة  م مدى كفایة إفصاحات المجمو وعالوة على ذلك، قمنا بتقيي
یتع اإلیضاح  فيما  في  بالشهرة  المالية  ٧لق  البيانات  حول 

موحدة.ال



كات األعضاء  ارنست ويونغ العالمية المحدودة  إحدى ال

مساهميإلى السادة المستقلينالحساباتتقریر مدققي 
(تتمة)شركة الخليج للمالحة القابضة ش.م.ع

(تتمة)الموحدةالبيانات الماليةتدقيقتقریر حول

المعلومات األخرى 
رأیًا  آخر والذي أبدى  ق حساباتقبل مدقمن٢٠٢٠دیسمبر  ٣١وعة للسنة المنتهية في  دقيق البيانات المالية الموحدة للمجمتتم

، قبل سریان مفعول التعدیالت كما هو موضح في اإلیضاح ٢٠٢١مارس  ٣١المالية الموحدة بتاریخ  غير معدل حول هذه البيانات  
ة. ليحول هذه البيانات الما٣٣رقم 

البيانات ر مجلس اإلدارة وال تتضمنتتألف المعلومات األخرى من تقریلمعلومات األخرى.  یتحمل مجلس اإلدارة المسؤولية عن ا
بنا. المالية الموحدة وتقریر مدققي الحسابات الخاص 

تدقيق حولها. إن رأینا حول البيانات المالية الموحدة ال یشمل المعلومات األخرى وإننا ال نبدي أي استنتاج 

بتدقيقنا لل مسؤوليتنا في قراءبيانات المالية الوفيما یتعلق  والتح موحدة، تتمثل  المعلومات األخرى  المعلومات ة  كانت  مما إذا  قق 
جوهري   أو التي یبدو أنها  األخرى غير متسقة بشكل  مع البيانات المالية الموحدة أو المعرفة التي حصلنا عليها أثناء التدقيق 

ك أخطاًء جوهریة في تلك  إلجراءات التي قمنا بها، أن هنا نتاج، بناًء على اأخطاًء جوهریة. وفي حال توصلنا إلى استتتضمن  
ا ما نبلغ عنه في هذا الصدد.لمعلومات األخرى، فإنه علينا اإلشارة إلى ذلك. وليس لدین ا

األمر واتخاذ تعين علينا إحاطة مسؤولي الحوكمة بهذا  في حال خلصنا إلى وجود خطأ جوهري في التقریر السنوي أثناء قراءته، ی
الدولية للتدقيق. راءات المناسبة وفقًا للمعایير اإلج 

ارة ومجلس اإلدارة عن هذه البيانات المالية الموحدة ة اإلدمسؤولي

ولية إلعداد التقاریر المالية واألحكام إن اإلدارة مسؤولة عن اإلعداد والعرض العادل لهذه البيانات المالية الموحدة وفقًا للمعایير الد
، العربية المتحدةفي دولة اإلمارات متحدة (وتعدیالته)دولة اإلمارات العربية الفي ٢٠١٥) لسنة ٢المعنية للقانون االتحادي رقم (

ارة ضروریة إلعداد بيانات مالية خالية من أخطاء جوهریة، سواًء كان ذلك نتيجًة الحتيال  وعن الرقابة الداخلية التي تعتبرها اإلد
أو خطأ. 

تقييمتحمل اإلدارة  ت،  الموحدةعند إعداد البيانات المالية   مبدأ اقدرة المجممسؤولية  الستمراریة  وعة على االستمرار على أساس 
مناسب هو  كما  ذات العالقة  واإلفصاح،  مبدأ  ، عن األمور  واستخدام  مبدأ االستمراریة  أساس  المجموعة على  بمواصلة أعمال 

دیل واقعي سوى أو ليس لدیها أي ب،مالها ة أو إیقاف أععال إذا كانت اإلدارة تنوي تصفية المجمو االستمراریة كأساس للمحاسبة إ
ام بذلك. القي

إلدارة مسؤولية اإلشراف على عملية إعداد التقاریر المالية للمجموعة. مجلس ایتحمل 

مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة 
خالية من األخطاء بشكل إجمالالية الموحدة،البيانات المولة حول ما إذا كانت ول على تأكيدات معقإن أهدافنا هي الحص ي، 

لك نتيجًة الحتيال أو خطأ، وإصدار تقریر مدققي الحسابات الذي یتضمن رأینا حول البيانات المالية الموحدة.  كان ذة، سواءً الجوهری
ایير  ه وفقًا لمعالذي تم إجراؤ بأن التدقيق  عاٍل من التأكيدات، لكنها ليست ضماناً وإن التأكيدات المعقولة هي عبارة عن مستوى

خطاء الجوهریة عند وجودها. وقد تنشأ األخطاء نتيجة الحتيال أو خطأ، وتعتبر جوهریة إذا  مًا األتشف دائالتدقيق الدولية سوف یك
اًء على  تم اتخاذها بنلقرارات االقتصادیة للمستخدمين والتي یكان من المتوقع أن تؤثر، منفردة أو مجتمعة، بشكل معقول على ا

الية الموحدة.لبيانات المهذه ا



كات األعضاء  ارنست ويونغ العالمية المحدودة  إحدى ال

مساهميإلى السادة المستقليناتتقریر مدققي الحساب
(تتمة)شركة الخليج للمالحة القابضة ش.م.ع

(تتمة)الموحدةالبيانات الماليةتدقيقتقریر حول

) لموحدة (تتمةتدقيق البيانات المالية ا مسؤولية مدققي الحسابات عن
جراء األحكام المهنية مع إبقاء مبدأ الشك المهني خالل عملية   لمعایير التدقيق الدولية، نقوم بإ التي تتم وفقاً ية التدقيق  في إطار عمل
ا نقوم بما یلي: التدقيق. كم

فيذ  أ، وتصميم وتنة، سواًء كان ذلك نتيجًة الحتيال أو خطتحدید وتقييم مخاطر األخطاء الجوهریة في البيانات المالية الموحد
والحصول على أدللتدقيق المن إجراءات ا ومالئمة لتوفر  اسبة لتلك المخاطر،  كافية  تدقيق  إلبداء رأینا حول ة  أساس  لنا 

الناتجة عن  طر عدم اكتشاف الخطأ الجوهري الناتج عن االحتيال أعلى من المخاطرالبيانات المالية الموحدة. إن مخا 
قابة الداخلية. ذف المتعمد أو التحریف أو تجاوز الر زویر أو الحلتواطؤ أو التال قد یتضمن ا األخطاء، نظرًا ألن االحتي

  الحصول على فهم لنظام الرقابة الداخلية المعني بتدقيق البيانات المالية لتصميم إجراءات تدقيق مناسبة للظروف، وليس
لية نظام الرقابة الداخلية للمجموعة. بهدف إبداء رأي حول فعا

ذات العالقة التي قامت  اسبية واإلفصاحاتلمتبعة ومدى معقولية التقدیرات المحالمحاسبية اءمة السياسات  تقييم مدى مال
بها اإلدارة. 

  على أدلة التدقيق التي تم  االستنتاج حول مدى مالءمة استخدام اإلدارة لطریقة المحاسبة وفقًا لمبدأ االستمراریة وتقييم، بناًء
شكوك تلقي بمزید من الیتعلق باألحداث أو الظروف التي قد  جوهري فيما هناك عدم یقين، ما إذا كان  الحصول عليها 

حول قدرة المجموعة على مواصلة أعمالها على أساس مبدأ االستمراریة. إذا توصلنا إلى أن هناك عدم یقين جوهري، فإنه 
علينا أن نلفت الحسابات الخیتعين  اإلاالنتباه في تقریر مدققي  بنا إلى  ذات ااص  البفصاحات  يانات المالية  لصلة في 
اإلفصاحات غير كافية. وتعتمد استنتاجاتنا على أدلة التدقيق التي حصلنا عليها حتى  نا إذا كانت هذه  الموحدة أو تعدیل رأی

ة  توقف المجموعحداث أو الظروف المستقبلية قد تتسبب فيتاریخ إصدار تقریر مدققي الحسابات الخاص بنا. إال أن األ 
دأ االستمراریة. ر وفقًا لمبعن االستمرا

بيانات المالية الموحدة، بما في ذلك اإلفصاحات، وما إذا كانت البيانات المالية الموحدة وهيكل ومحتوى التقييم العرض العام
العادل للبيانات المالية الموحدة. تمثل المعامالت واألحداث المتضمنة بشكل یحقق العرض

اخل المجموعة إلبداء  نشطة التجاریة دوص المعلومات المالية للمنشآت أو األة ومالئمة بخصتدقيق كافيول على أدلةحص ال
جموعة  رأٍي حول البيانات المالية الموحدة. ونحن نتحمل المسؤولية عن توجيه وتنفيذ عملية تدقيق البيانات المالية الموحدة للم

. نات الماليةینا حول البيا مسؤولية عن رأ واإلشراف عليها. ونتحمل وحدنا ال

، النطاق واإلطار الزمني المخطط للتدقيق ونتائج التدقيق الجوهریة، بما ن بين أموٍر أخرى نتواصل مع مجلس اإلدارة بخصوص، م
التدقيق. في ذلك أي عيوب جوهریة في نظام الرقابة الداخلية نحددها خالل عملية

العالقات واألمور  ، ونبلغهم بكافة  فيما یتعلق باالستقالليةلوك المهني  لقواعد السنا قد امتثلنا دارة یفيد بأنكما نقدم إقرارًا لمجلس اإل
األخرى التي قد ُیعتقد بشكل معقول بأنها تؤثر على استقالليتنا، والضوابط ذات الصلة، في حال وجدت.

بيانات  ثر أهمية في تدقيق النها كانت أكور التي نرى أ حدید تلك األملس اإلدارة، یتم تیتم اإلبالغ عنها لمجومن بين األمور التي 
الحالية، وبذلك تعتبر أمور التدقيق الهامة. ونقوم بوصف تلك األمور في تقریر مدققي الحسابات الخاص ة الموحدة للفتر المالية

إلفصاح  ه یجب عدم الغایة، نرى أنحاالت نادرة لع اإلفصاح عن هذا األمر للعامة أو، في بنا إال إذا كان القانون أو اللوائح تمن
أن تتجاوز التداعيات السلبية للقيام بذلك بشكل معقول فوائد المصلحة العامة أنه من المتوقع عن هذا األمر في تقریرنا حيث

الناتجة عن هذا اإلفصاح.



كات األعضاء  ارنست ويونغ العالمية المحدودة  إحدى ال

مساهمية السادإلى المستقلينتقریر مدققي الحسابات
)تمة(تابضة ش.م.عشركة الخليج للمالحة الق

نظيمية األخرى ات القانونية والت تقریر حول المتطلب 

، للسنة المنتهية  ي دولة اإلمارات العربية المتحدةف(وتعدیالته)٢٠١٥) لسنة ٢نشير، وفقًا لمتطلبات القانون االتحادي رقم (ا كم
إلى ما یلي: ٢٠٢١دیسمبر ٣١في 

يقنا؛ة ألغراض تدقأیناها ضروریلقد حصلنا على جميع المعلومات التي ر )١

ية من النظام األساسي للشركة والقانون  فة النواحي الجوهریة، وفقًا لألحكام المعنلبيانات المالية الموحدة، من كا داد اتم إع)٢
؛ المتحدةفي دولة اإلمارات العربية (وتعدیالته)٢٠١٥) لسنة ٢االتحادي رقم (

؛ تحتفظ الشركة بسجالت محاسبية منتظمة)٣

اسبية للشركة؛المح ي تقریر مجلس اإلدارة مع السجالت لمالية الواردة ف علومات اتتفق الم)٤

؛ ٢٠٢١دیسمبر ٣١لم تقم الشركة بأي استثمارات في األسهم واألوراق المالية خالل السنة المنتهية في )٥

ها؛ اعتمدت عليمع األطراف ذات العالقة والشروط التية المعامالت الجوهری١٧یبين اإلیضاح رقم )٦

خالل السلنا، لم یسترع انمات التي تم توفيرها استنادًا إلى المعلو )٧ یستوجب االعتقاد بأن الشركة قد خالفت،  نة تباهنا ما 
(وتعدیالته)٢٠١٥) لسنة٢، أي من األحكام المعنية من القانون االتحادي رقم (٢٠٢١دیسمبر  ٣١المالية المنتهية في  

لى أنشطتها أو مركزها ركة على وجه قد یكون له تأثير جوهري عشأو النظام األساسي للة دفي دولة اإلمارات العربية المتح 
؛ و ٢٠٢١دیسمبر ٣١المالي كما في 

. ٢٠٢١دیسمبر ٣١المساهمات االجتماعية خالل السنة المنتهية في  ٢٠یبين إیضاح )٨

عن ارنست ویونغ

موقعة من قبل:
أبو شرخأشرف 
شریك

٦٩٠رقم التسجيل : 

٢٠٢٢مارس ٣١
ت العربية المتحدة إلمارادبي، ا
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 الموحد   الشامل بيان الدخل
 2021ديسمبر  31 في المنتهية للسنة

  2021 2020 
 درهم ألف درهم ألف إيضاح 

 (*اجها)معاد إدر    
 

  142,641   121,980  18 يليةدات التشغ رااإل
 

  (,161143)  (,02298) 19 التكاليف التشغيلية
 

  (520)  23,958   / )الخسائر( إجمالي األرباح
 

  (197,541)       -  5 شب  سفينة
 

  (9,610)       -  5 خسارة من استئعاد بند موجودات
 

  (12,649)  -  5 مخصص انخفا  قيمة السفن
 

  -   3,265  ه()13 قيمت  الحاليةية إل  بلوبات مالد مبن خفضمن خل الد
 

  (17,946)  (18,667) 20 مومية وإداريةيف عمصار 
 

  185   794   دخل آخر
 

  -   85,759  24 دخل من مبالئة التلمين
 

  ,9261   661,6  25 إعادة قيد مبلوبات انتف  الغر  منها
 

  (236,155)  101,770   رةر( تشغيلية للفتأرباح / )خسائ
 

  (,62246)  (,41840) 23 تكاليف تمويل
 

  (282,777)  61,352   ئر( قبل ضريبة الدخل)خسا /أرباح 
 

  (,8301)  (,8301)  ضريئة الدخل
 

  (284,607)  59,522   أرباح / )خسائر( للسنة
 

  -        -   للسنة بنود الدخل الشامل األخر  
 

  (,607284)  522,59   سنةلل( الشاملة )الخسائر / الشاملالدخل لي ماإج
 

 العائدة إل :
  (284,464)  60,750   الشركة األم هميمسا  

  (143)  (1,228)  الحصص  ير المسيبرة  
 

  (,607284)  522,59   للسنة)الخسائر الشاملة(  /الدخل الشامل إجمالي 
 

 ركةكي الشالعائدة إلى مالاألسهم  أرباح
  (279,0)  006,0  22 الدرهم() هملمخفف للسالربح األساسي وا -
 

 تعد الت السنة السابقة.لتفا يل حول لمزيد من ا 33 * راج  اإليضاح
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 ية الموحدة.مالالمرفقة جزءاب من هذه البيانات ال 34إل   1ش ل اإليضاحات من ت
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 التغيرات في حقوق الملكية الموحدبيان  
 2021ديسمبر  31 في يةالمنتهللسنة 

  الشركةمالكي العائدة إل    
  الحصص  ير   ت اطيا حتيالا الخسائر االحتياطي  رأ  
 المجموع يبرة المس المجموع األخر   المتراكمة  القانوني ل الما 

 ألف درهم ألف درهم  ألف درهم  ف درهم لأ ألف درهم  ألف درهم  درهم ف أل 
 

  602,556   11,519   591,037   (2,724)  (445,195)  19,747  1,019,209 2020  نا ر 1الر يد في 
 

  (6074,28)  (143)  (,464284)       -   (,464284)       -       - (*دراجها)معاد إ للسنةاملة إجمالي الخسارة الش
 

  ,949317   3761,1   ,573306   (,7242)  (,659729)  ,74719  ,209019,1 2020بر ديسم 31الر يد في 
 

  522,59   (,2281)  750,06   -   750,06   -       - للسنة)الخسائر الشاملة(  /الدخل الشامل إجمالي 
 

  471,737   ,14810   323,736   (,7242)  (909,866)  ,74719  ,209019,1 2021ديسمبر  31الر يد في 
 
 

 لمزيد من التفا يل حول تعد الت السنة السابقة. 33* راج  اإليضاح 
 
 
 



 ابعة لهاوالشركات الت  للمالحة القابضة )ش.م.ع(  الخليج

 ية الموحدة.مالالمرفقة جزءاب من هذه البيانات ال 34إل   1ش ل اإليضاحات من ت
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 بيان التدفقات النقدية الموحد
  2021ديسمبر  31 في المنتهيةللسنة 

  2021 2020 
 درهم فأل درهم ألف إيضاح 

 األنشطة التشغيليةالنقدية من   فقاتالتد
  (284,607)  59,522   سنة:الخسائر( للاألرباح / )

 التعد الت للبنود التالية:
  197,541        -  5 شب  سفينة  
  12,649   -  5 مخصص انخفا  قيمة السفن  
  9,610        -  5 خسارة من استئعاد سفينة  
  46,113   39,659  5 ات ومعداتاستهالك سفن وممتلك  
  730   383  6 دامخإطفاء موجودات حق االست  
  230        -  6 ة بند موجودات حق االستخدام  قيمانخفا  
       -   2,142  9 فا  قيمة المد نون التجاريون مخصص انخ  
       -   (3,265) 13 الحاليةت  ميقبند مبلوبات مالية إل   خفضالدخل من   
  230   128  15 ة نهاية الخدمة للموظفينم افلمخصص   
  46,622   40,418  23 تكاليف تمويل  

  (,9261)  (661,6) 25 إعادة قيد مبلوبات انتف  الغر  منها  
 

 الموجوداتالتدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في 
  27,192   132,326   التشغيليةوالمطلوبات    

  2,906   (1,815)  المخزون 
       -   (144)  مئال  مستحقة من طرت  ي عالقة

  9,103   8,790   خر   مم مد نة تجارية وأ
  (,0626)  175,6   تجارية وأخر  دائنة  مم 

 
  33,139   145,332   عملياتالنقد الناتج من ال

  (694)  (299) 15 ينللموظفالمدفوعة م افلة نهاية الخدمة 
 

  ,44532   ,033145   األنشبة التشغيليةناتج من  افي النقد ال
 

 يةتثمار نشطة االساأل قدية من ات النالتدفق
  (3,110)  (18,322) 5 ومعداتممتلكات  و ن شراء سف

  ,4595        -   ومعداتممتلكات و ن سفمئال  محصلة من استئعاد 
 

  ,3492   (,32218)  األنشبة االست ماريةمن  افي النقد )المستخدم في( / 
 

 يةنشطة التمويلاأل التدفقات النقدية من 
  (1,120)  (422) 6 ود اإليجارلرئيسي من مبلوبات عقلجزء اسداد ا

  (3,177)  (279) 10 الزيادة في النقد المقيد
  (9,195)  (3,301) 13 سداد أتعا  االتفاقيات

       -   52,155  13 مئال  محصلة من السلفيات
  (71,479)  (148,517) 13 سداد السلفيات

  87,572        -  14 تحويلقابلة للمئال  محصلة من   وك إسالمية  ير 
  10,008        -  17 قر  من أطرات  ات عالقة

  (32,019)  (6,000) 17 طرت  ي عالقةمن قر  تم الحصول علي   دسدا
  (,07025)  (,84217)  ئد مدفوعةفوا
 

  (,48044)  (,206124)  ةشبة التمويلي افي النقد المستخدم في األن
 

  (9,686)  2,505   خالل السنة النقدية وشبه النقديةالنقص( في صافي الزيادة / )
 

  ,92116   ,2357   في بداية السنةالنقدية وشئ  النقدية 
 

  7,235   9,740  10 في نهاية السنةالنقدية وشبه النقدية 
 

  ,66514   ,93514  10 مقيدد الالنق
 

  ,89121   6754,2  10 الصندوق واألرصدة لدى البنوكلنقد في إجمالي ا
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 األنشطةو انوني الوضع الق -1
 

 2006أكتاوبر  30إن شركة الخليج للمالحة القابضة ش.م.ع )"الشركة"( هي شركة قائمة بش ل  حيح كشاركة مسااهمة عاماة مناذ تااريخ 
فاي دولاة  )وتعد الت ( 2015لسنة ( 2ادي رقم )ش لئ  حيح وفقاب للقانون االتحوموجودة ب 2006لسنة  425د رقم رة االقتصارار وااوفقاب لق

في سوق دبي المالي. تقوم الشركة بش ل رئيسي بلعمال النقل الئحري لمنتجات النفا والبترول . إن الشركة مدرجة ربية المتحدةاإلمارات الع
ن ووكاالء وخادمات الشاح ئحاري وللركاا ئضائ  وخدمات التلجير للشحن الل الركا  والن وخبو  الشحن لنقتلجير السفماشلة و والئضائ  الم
ل وتفري  وتعبئة الئضائ  وخدمات الشحن الئحاري وتشاغيل وإدارة السافن مان ن الئحري وخدمات النقل والتخليص وخدمات تحميخبو  الشح

البرشااء، باي آي ترياو، ، بارج إيا  39م تبها في البابق امة من خالل شركة المساهمة العه. تعمل الجة أدناخالل الشركات التابعة لها المدر 
لمملوكة لها بالكامل بش ل مئاشر أو  ير مئاشر مدرجة أدناه )يشار إليها المتحدة. إن الشركة والشركات التابعة لها ا ، اإلمارات العربيةدبي

 لموحدة.المالية ا لبياناتمجتمعة با"المجموعة"( في هذه ا
 

 ملكية % لانسبة حقوق  بلد  ةطشناأل  التابعةالشركات 

 2020 2021 سيستأال الرئيسية  
Gulf Navigation Maritime and Operations 

  Management Owned by Gulf 
Navigation  

Holding LLC 

العربيااااااااااااااااة  اتر ااإلماااااااااااااااا فن الخشحن الس
 حدةتالم

100 100 

الااااخ/  لساااافنشااااحن ا ة ش.م.حللمالح مجموعة الخليج
نة  ااااااااااايات ماخاااااااااااد

 قوار لاو ن سفلا

العربيااااااااااااااااة  اراتاإلماااااااااااااااا
 المتحدة

100 100 

الااااخ/ فن ساااالشااااحن ا ية م.م.حالخليج إلدارة السفن المالح
خااااااااااادمات  ااااااااااايانة 

 السفن والقوار 

اإلمااااااااااااااااارات العربيااااااااااااااااة 
 حدةالمت

100 100 

ة العربياااااااااااااااا اإلمااااااااااااااااارات فن الخشحن الس م.م.خام  للنفا ال جيناقالت الخل
 المتحدة

100 100 
 اإلمااااااااااااااااارات العربيااااااااااااااااة ن الخالسفشحن   .م.م اتويمايكج للليلخا ناقالت

 المتحدة
100 100 

Gulf Navigation Polimar Maritime LLC   وكااااااااالء خبااااااااو
 الشحن الئحري 

اإلمااااااااااااااااارات العربيااااااااااااااااة 
 دةالمتح

60 60 

 100 100 سلبنة عمان ة السفناطسو   .م.ملوساطة او للمالحة  ليجالخ
 100 100 بنما فنالسامتالك  ريشنادا كوربو إي جلف

 100 100 بنما امتالك السفن ربوريشنالت كو جلف هووا 
 100 100 بنما نفامتالك الس نشجلف ديفي كوربوري

 100 100 بنما امتالك السفن جلف جلمودا كوربوريشن
 100 100 مانب امتالك السفن نشوربورياتير كجلف فن

Gulf Navigation Mishref Limited 100 100 كايمانر جز  لسفنك اامتال 
Gulf Navigation Mirdif Limited 100 100 جزر كايمان لسفنك اامتال 
Gulf Navigation Sukuk Limited 100 100 جزر كايمان إ دار   وك 

Gulf Maritime Ship Management LLC وإدارة  ليتشاااااااااااااااااااااغ
 لخاالسفن 

اإلمااااااااااااااااارات العربيااااااااااااااااة 
 دةالمتح

100 100 

Gulf Ship Management Co LLC  ةر وإدا يلغتشااااااااااااااااااااا 
 لخلسفن اا

ات العربيااااااااااااااااة مااااااااااااااااار اإل
 ةالمتحد

100 100 

Gulf Navigation Mishref Limited  100 100 ليبيريا ن السفن  حش 
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 )تتمة( األنشطةالوضع القانوني و  -1
 
 

 لكية % منسبة حقوق ال د  لب األنشطة  الفروع

 2020 2021 التأسيس الرئيسية 
     Gulf Navigation Mirdif Limited    100 100 ليبيريا شحن السفن 

ساااااااافن، ر التاااااااالجي م.ة السفن ش. .مالحة لملكيالخليج للم
 إلخ

اإلمااااااااااااااااارات العربيااااااااااااااااة 
 المتحدة

100 100 

 100 100 بنما السفن الكتام إن ، ليمتدا ر كاري  ستوكاليف جيشنجلف نافي
 100 100 بنما نفالس كالامت إن ، دمتيل 1 راير اليفستوك كا جلف نافيجيشن

 100 100 بنما تالك السفنما إن ، ليمتد 2اليفستوك كاريرا  نافيجيشنف جل
 100 100 بنما امتالك السفن اي   دا أكابي

أبريااااال  28تااااام إلغاؤهاااااا فاااااي ) تاااااددورانجاااااو شااااايبينج ليم
 100 100 جزر مارشال السفن كتالما (2021

 متد لي كو كاريراجلف كرود 
 (2021 وليو  14 بتاريخمسجلة )

فن، تاااااااالجير الساااااااا
 100 ليبريا إلخ

 يااااااااااااااااااااااااار 
 قمنبب

 
 :الفروع التاليةعة المجمو  لد 

 
 التأسيس  بلد ة الرئيسي شطةاألن الفرع

 حدة تمات العربية المار اإل خ ل ا ،السفن تلجير (الشارقة ابضة ش.م.ع )فرعمالحة القلالخليج ل
 ودية ة السعيالعربملكة الم الخ  ،السفن جيرلت (فرع) ،عش.م. الخليج للمالحة القابضة

Gulf Navigation Maritime and Operations 
Management Owned by Gulf Navigation Holding LLC 

– Abu Dhabi Branch  

 المتحدة  ةاإلمارات العربي الخ  ،السفن تلجير

Gulf Navigation Polimar Maritime LLC-Sharjah 
Branch 

 نحالشاااا و خبااااء الكااااو 
 ري الئح

 ة ربية المتحدعات الاإلمار 

Gulf Navigation Polimar Maritime LLC-Fujairah 
Branch 

  باااااااالق جملااااااااةال ارةجاااااااات
ساااااااام تجاااااااارة ار وأقالغيااااااا

 ن والقوار  و يرهافالس

 تحدة ة الملعربياإلمارات ا

Gulf Ship Management Co LLC-Fujairah لمتحدة اة بير عال اإلمارات تشغيل وإدارة السفن الخ 
 

 :يةلتاال ةشتركالم برةلسيا تح منشلة لاي ف ةضاب حصالمجموعة أي لد 
 

 اهمةسنسبة الم سيس لتأد ابل سيالرئي النشاط ركة طرة المشتيتحت الس أةمنش
   2021 2020 

   م.د.م. ولف ستول  تانكرا 
 ٪50 بق بمن ير  متحدة ربية المارات العإلا سفنر التلجي ( 2021ما و  9خ بتاري جيلهاسء تاغتم إل)  
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 والسياسات المحاسبيةانات المالية اد البيس إعدأس -2
 
 البيانات الماليةإعداد  أسس 2-1
 

البيانااات الماليااة الموحاادة وفقاااب للمعااا ير الدوليااة إلعااداد التقااارير الماليااة الصااادرة عاان مجلااس معااا ير المحاساائة الدوليااة والمتبلئااات عااداد  ااتم ا 
ات فااي السياساااات المحاسااابية موعااة.   رجااا  االطاااالع علاا  فقااارة "التغيااار المج ل بهاااالتااي تعمااالياااة للبلااادان االقااوانين المح فعاااول مااانالسااارية الم

 لية.معا ير والتعد الت الجد دة التي تم اتئاعها خالل السنة الحازيد من المعلومات عن المصاحات" للواإلف
 

لن  ( بشااا)وتعد التااا 2015لسااانة  2رقااام  حاااادياالت، والاااذي  لغاااي ويساااتبدل القاااانون 2021لسااانة  32إن المرساااوم بالقاااانون االتحاااادي رقااام 
. تقااوم المجموعااة حالياااب بمراجعااة 2022 نااا ر  2ذ بتاااريخ ودخاال حيااز التنفياا 2021ساابتمبر  20ره بتاااريخ ة، قااد تاام إ ااداشااركات التجاريااال

 حيز التنفيذ. الجد دنون القاواحدة من تاريخ دخول المرسوم ب وسوت تببق متبلئاتها السارية في موعد ال  تجاوا سنة القانون الجد د
 

 لفة التاريخية.لمبدأ التكلموحدة وفقاب نات المالية االبياعداد  تم إ 
 

اماة. موحدة بما  توافق م  المعا ير الدولية إلعداد التقارير المالية  تبل  استخدام بعض التقاد رات المحاسابية الهنات المالية الإن إعداد البيا
الجواناا  التااي إلفصاااح عان مجموعااة.  اتم االمحاسابية لل ياساااتق السضامن سااياق عمليااة تببيا ألح ااامار اإ اد كماا أنهااا تتبلا  ماان اإلدارة

ات جوهرياة للبياناات المالياة الموحادة فاي اإليضااح من األح ام أو التعقيد أو الجوان  التي تعد فيهاا االفتراضاات والتقاد ر تتبل  درجة عالية  
 .3رقم 

 
 .2022 مار  31ريخ الموحدة للمجموعة بتامالية ت الياناتم  الموافقة عل  إ دار الب

 
 ليةأسس توحيد البيانات الما 2-2
 

.  اتم تحقياق السايبرة 2021ديسامبر  31الخا ة بالشركة والشركات التابعة لها كما في  موحدة من البيانات الماليةتتللف البيانات المالية ال
  لشير علا  تلالقادرة فاي التايهاا ولاد ها ات مر فة المسامان اشاتراكها ما  الشاركغيارة د متعوائامجموعة معرضاة، أو لاد ها حقاوق، لعندما تكون ال

الشاركة المسات مر فيهاا إ ا وفقاا  لشركة المسات مر فيهاا. وعلا  وجا  التحد اد، تقاوم المجموعاة بالسايبرة علا العوائد من خالل سلبتها عل  ا
 :إ ا كان لد  المجموعة

 
العالقااة   األنشاابة  ات علاا  توجياا ة الحاليااةوعااة القاادر عبااي المجملحقااوق الحاليااة التااي تا )أي فيهاااالساالبة علاا  الشااركة المساات مر  •

 للشركة المست مر فيها(
 التعر ، أو حقوق، للعوائد المتغيرة من ارتئاطها م  الشركة المست مر فيها •
 فيها للتلشير عل  عوائدها.القدرة عل  استخدام السلبة عل  الشركة المست مر  •

 
لبيااة لمجموعااة أقاال ماان أ وعناادما ي ااون لذا االفتاارا ، رة. لاادعم هااصااوي   نااتج عنهااا ساايبك افتاارا  باالن أ لبيااة حقااوق التام، هناااعاالئ بشاا 

تقيايم ماا ست مر فيهاا، تضا  المجموعاة فاي االعتئاار جميا  الحقاائق والظاروت  ات العالقاة فاي حقوق التصوي  أو حقوق مماشلة للشركة الم
 مست مر فيها، بما في  ل :شركة الل  اعل إ ا كان لها السلبة

 
 آلخرين في الشركة المست مر فيهاتصوي  ام  أ حا  حقوق التيئات التعاقدية تر ال •
 الحقوق الناتجة من الترتيئات التعاقدية األخر   •
 حقوق التصوي  الخا ة بالمجموعة وحقوق التصوي  المحتملة •

 
اك هنا أنوالظروت تشير إلا   ، إ ا كان  الحقائقة عل  الشركة المست مر فيها أم اليبر الس لد ها  ا كان إعادة تقييم فيما  تقوم المجموعة بإ

لشركة التابعة عندما تحصل المجموعاة علا  السايبرة علا  الشاركة التابعاة نا ر ال الث للسيبرة.  بدأ توحيد اتغيرات لواحد أو أك ر من الع
تابعاة التاي تام ومصااريف الشاركة ال لتابعاة. إن موجاودات ومبلوباات ودخالة اشاركلعلا  ا السايبرةما تخسار المجموعاة  ويتوقف التوحيد عند

بادءاب مان تااريخ حصاول المجموعاة علا  السايبرة حتا  تااريخ  تادرج فاي البياناات المالياة الموحادة يها أو استئعادها خاالل السانةعل  وا تحاالس
 التابعة.توقف سيبرة المجموعة عل  الشركة 
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 )تتمة( والسياسات المحاسبيةة ماليت الأسس إعداد البيانا -2
 
 )تتمة( نات الماليةأسس توحيد البيا 2-2
 

الااادخل الشاااامل األخاار  تعاااود لمسااااهمي الشااركة األم للمجموعاااة والحصاااص  يااار عنا ااار بنااود  وكااال عنصاار مااان الخساااائرباااح أو ر األإن 
ياناات المالياة رورة،  تم إجراء تعد الت علا  البالض عند المسيبرة تظهر عجزاب في الر يد.المسيبرة، حت  ولو كان  نتائج الحصص  ير 

للمجموعاة.  اتم اسااتئعاد جميا  موجاودات ومبلوباات وحقااوق ت المحاسابية   ما  السياساااة تتماشالمحاسابيا هماتياسااكات التابعاة لجعال سللشار 
ت عضااء المجموعاة عناد توحياد البيانااين أ ت بال المجموعاة التاي تتعلاق بالمعاامالالملكية والدخل والمصاريف والتدفقات النقدية بالكامال داخا

 المالية.
 

 معاملة حقوق ملكية.رة السيبرة، كابعة، دون خساركة التفي الش كيةلتغير في حصة الملتسا  ا تم اح
 

ص الحصاماا فاي  لا  الشاهرة( والمبلوباات و إ ا خسرت المجموعة السيبرة عل  الشركة التابعة، فإنها توقف ت بي  موجودات  ات عالقاة )ب
ت بيااا  أي الخساااائر.  اااتم بااااح أو فاااي األر  رةسااااو خ بيااا  أي نااااتج رباااح أالملكياااة، حياااث  اااتم تر المسااايبرة وعنا ااار أخااار  مااان حقاااوق  يااا

  مارات محتفن بها بالقيمة العادلة.است 
 
 مبدأ االستمرارية 2-3
 

 - 2020ألاااف درهاااام ) 127,874 مبلااا لااااة بولااااة للمجموعاااة الموجاااودات المتداو ، تجااااوات المبلوباااات المتدا2021ديساااامبر  31كماااا فاااي 
ألاااف درهااام(. حققااا   729,659 - 2020) ألاااف درهااام 668,909اكماااة بمبلااا  وعاااة لاااد ها خساااائر متر لمجمأن ادرهااام( و ألاااف  338,749

ألااف درهاام( للساانة المنتهيااة فااي  لاا   284,607تكباادت المجموعااة خسااارة بمبلاا   - 2020ألااف درهاام ) 59,522المجموعااة أرباحاااب بمبلاا  
 خ.تاريال
 

للمااادة رقاام ماان رأ  مالهااا المصاادر. وفقاااب ٪ 50 نساائة تتجاااوا  حتاا وعااة لمجممااة لالمتراكلخسااائر ، اسااتمرت ا2021ديساامبر  31كمااا فااي 
الجمعيااة  اجتماااع عقااد  إلااالشااركة  دعاا )وتعد التاا (،  2015( لساانة 2المتحاادة رقاام ) ماان القااانون االتحااادي لدولااة اإلمااارات العربيااة 302
. أ ادرت دة لي لاة مناسائةجود خبة إعاابنشاطها م  و و االستمرار أكة لشر ل  حل ابغر  التصوي  ع  2021أبريل    29مية بتاريخ  العمو 

ا بالموافقااة علاا  اسااتمرارية عمليااات الشااركة وفقاااب للمااادة لعموميااة قااراربا خاالجمعيااة ا العربيااة  ماان القااانون االتحااادي لدولااة اإلمااارات 302 ااب
 عد الت (.)وت 2015سنة ( ل2المتحدة رقم )

 
ل، ماا أد  إلا  امت اال لشارو  واألح اام األخار  للقار  اآلجام الساداد وال شارو  وأح اا( بتعاد 5جال )اآل قار مقار  الخالل السنة، قاام  

مقرضاين بخصاوق القار  اآلجال ل ، تم ن  المجموعة من إنهاء المفاوضاات ما  ال(. وكذ5المجموعة للتعهدات المعدلة للقر  اآلجل )
 96,385ل  ي المبلا  المساتحق الئااألاف درهام مان إجماال 20,385ال عان مبلا  التنا  امقر  علالتسوية، وافق الل  اتفاقية ا. بناءب ع3و  2
دل والئااال  هااا. تام سااداد القساا األول ماان جادول السااداد المعا)هااا(ش شاريبة سااداد األقساا  المسااتقبلية فاي حين 13لاف درهام اراجاا  اإليضااح أ

 )ها(ش.   13اإليضاح   راجة االمجموع( نيابةب عن 5) القر  اآلجل من قبل مقر  ألف درهم 50,000
 

البياناات المالياة الموحادة، ولاد ها توقعاات لفتارة ال تقال عان اشناي عشار شاهربا مان تااريخ هاذه   ها للتادفقات النقدياةمجموعة توقعاتأعدت إدارة ال
   لمنظور.ة في المستقبل اتها التشغيليموا لة عملياتوفر لها الموارد الكافية لمعقولة بلن المجموعة سوت ت

 
 الفتراضات الرئيسية التالية:ند عل  اقات النقدية تستإن توقعات التدف

 
 ي  سفينة واحدة تابعة للمجموعة، وفقبا لتوقعات التدفقات النقدية؛ وم بسيت •
 .2022 ونيو للمجموعة في لمال العامل ألف درهم لتمويل رأ  ا 8,500سوق يقوم أحد المساهمين بتقديم ما يصل إل   •

 
كمااا هااو مبلااو   2021أبرياال  29يخ اع الجمعيااة العموميااة المنعقااد بتااار جموعااة فااي اجتمااعمليااات المون موا االة لمساااهمقاارر ا حااينفااي 

 ة.سيبرة اإلدار ور المذكورة أعاله هي خارج ، فإن توقي  ومد  تحقق األم2015( لسنة 2ي رقم )من القانون االتحاد 302بموج  المادة 
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 )تتمة( سات المحاسبيةسياوالأسس إعداد البيانات المالية  -2
 
 )تتمة( مراريةمبدأ االست 2-3
 

بشاالن إعاادة لي لااة الاد ون الرئيساية للمجموعااة وتحويلهاا إلا  حقااوق ملكياة عاان  ،2019/ ر. ت( لسانة  32م )دارة رقاعقا  قارار مجلااس اإل
ها، يمية لظلسل ، الجهة التنوراق المالية واة عل  الموافقة الالامة من هيئة األجموعية، حصل  المر   وك قابلة للتحويل إلزامطريق إ دا

مجلاس تقريار إلا   رفا و االنتهااء مان التقيايم بالفعال وقد تم موعة عل  الموافقة عل  تعيين مقّيم، ل  المجمضي في تنفيذ الخبة. كما حصلل
لزاميااة قابلااة دات إار ساانفقااة علاا  إ اادوتقاارر الموا، 2022 نااا ر  31ميااة بتاااريخ اع الجمعيااة العمو    لاا ، تاام عقااد اجتماا علاااإلدارة. وبناااءب 

خاااق. كمااا تقاارر  اكتتااا وخمسااون مليااون درهاام( )"سااندات جد اادة"( عاان طريااق  م )مائااةدرهاا 150,000,000ياال بقيمااة تصاال إلاا  للتحو 
ندات الجد ادة إلا  تحويال السا بغار ساهم  450,000,000درهام مواعاة علا   450,000,000الموافقة علا  اياادة رأ  ماال الشاركة إلا  

 سهم في الشركة.أ
 
 ت المحاسبية واإلفصاحاتالتغيرات في السياسا 2-4
 

 لتفسيرات والتعديالت الجديدة المتبعة من قبل المجموعةوا اييرالمع
نة د البيانات المالية الموحدة للسند إعداتخدمة علة لتل  المسلمالية الموحدة مماشإن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد هذه البيانات ا

ت الجد ادة التالياة الساارية المفعاول للفتارات السانوية التاي تبادأ سايراالتفع المعا ير والتعاد الت و اتئا  است ناء، ب2020ديسمبر    31المنتهية في  
 درة ولم يسر مفعولها بعد. الت  اأو تعد ر أو تفسيراتالمئ ر ألي معا ياع تئ. لم تقم المجموعة باال2021 نا ر  1في أو بعد 

 
 وقامت المجموعة باتباعهالها مفعو المحاسبة الدولية والتي يسري جلس معايير الصادرة عن موالتفسيرات  اييرالمع

 عة.للمجمو  لياة الموحدةعداد البياناات الماإن التعد الت والتفسيرات عل  المعا ير المحاسبية  ات العالقة التالية تم اتئاعها في إ 
 

لادولي إلعاداد ار المعياالتعاد الت علا  ا - 2021 ونيو  30بعد ( فيما 19-)كوفيدكورونا المستجد   خصومات اإليجار فيما  تعلق بفيرو 
 16التقارير المالية رقم 

وفر د ماااد  تاااليزيااا 16المالياااة رقااام لي إلعاااداد التقاااارير بتعاااد ل المعيااار الااادو  2021قااام مجلاااس معاااا ير المحاسااائة الدولياااة فاااي شاااهر ماااار  
ر التااي  االشر أي يجااات اإلعلاا  خصااوما 2021عااد ل ساانة فااي ت الااوارد  نببااق االساات ناء (.2021تعااد ل ساانة االساات ناء لماادة ساانة واحاادة )

و  يبة اساتيفاء الشاار شار  ،2022 ونياو  30تخفايض فاي مادفوعات اإليجاار عليهااا فقاا علا  المادفوعات المسااتحقة فاي األ ال فاي أو قباال 
  ر.لمئ ، م  السماح باالتئاع ا2021ل أبري 1 ي تبدأ في أو بعدارير السنوية الت.  نببق التعد ل عل  فترات التقست ناءببيق االاألخر  لت

 
ي لألرباااح  ياار باالشر رجعااي، ماا  ت بياا  األشاار التراكمااي لتببيقاا  مباادئياب كتعااد ل للر اايد االفتتاااح 2021ساايببق المسااتلجرون تعااد ل ساانة 

هاا التعاد ل ألول مارة. فاي بئقاون فيالسانوية التاي ي ة فترة التقااريريمن حقوق الملكية، حس  االقتضاء( في بداعة )أو أي عنصر آخر الموا 
  ساتلجر اإلفصااح عان المعلوماات المبلوباة بموجاألول مارة، لان ي بلا  مان الم 2021قارير التي يببق فيها المساتلجر تعاد ل سانة فترة الت
 .8دولي رقم المعيار المحاسبي ال)و( من  28الفقرة 

 
اء باساتمرار علا  العقاود الملهلاة  ات ساتلجر تببياق اإلعفا،  تعاين علا  الم16المالية رقام  التقاريرر الدولي إلعداد من المعيا 2وفقبا للفقرة 

 ل سانة تببياق المساتلجر لتعاد لالسات ناء نتيجاة اشلة وفاي الظاروت المماشلاة، بغاض النظار عماا إ ا كاان العقاد أ ائح مالهالب الخصائص المم
ياناااات المالياااة الموحاادة تعااد الت لاايس لهااا أي تاالشير علاا  الب. إن ال2021و تعااد ل ساانة لساانة السااابقة( أا)والتااي اتئعتهااا الشااركة فااي  2020

 .2021ديسمبر  31للمجموعة للسنة المنتهية في 
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 )تتمة( محاسبيةوالسياسات الأسس إعداد البيانات المالية  -2
 
 )تتمة( احاتات المحاسبية واإلفصالتغيرات في السياس 2-4
 

 )تتمة( امت المجموعة باتباعهاها وق مفعوللمحاسبة الدولية والتي يسري جلس معايير الصادرة عن مالتفسيرات ايير و المعا
 

المعياااار و  9م ياااة رقاااالتقاااارير المالالااادولي إلعاااداد عياااار التعاااد الت علااا  الم - 2المرحلاااة  –ة إعاااادة تشااا يل المقارناااة المعيارياااة لساااعر الفائاااد
والمعيااار الاادولي  4قااارير الماليااة رقاام المعيااار الاادولي إلعااداد التو  7رقاام لماليااة عااداد التقااارير االمعيااار الاادولي إلو  39المحاساابي الاادولي رقاام 

 16داد التقارير المالية رقم إلع
 الت ، التعاد2المرحلاة  –لسعر الفائدة  ياريةالمع تش يل المقارنةالدولية إعادة اسئة ، أ در مجلس معا ير المح2020أ سبس    27بتاريخ  

 7لتقااارير الماليااة رقاام والمعيااار الاادولي إلعااداد ا 39الاادولي رقاام  والمعيااار المحاساابي 9ة رقاام المالياا لتقاااريرالاادولي إلعااداد ا علاا  المعيااار
نياة، أكمال . وم  إ دار تعد الت المرحلة ال ا16قم لية ر التقارير الما الدولي إلعداد معياروال 4إلعداد التقارير المالية رقم والمعيار الدولي  

ن البناوك. تنبباق التعاد الت شا يل المقارناة المعيارياة لساعر الفائادة بايماا يخاص االساتجابة إلعاادة تعمل  فيلدولية عا ير المحاسئة امجلس م
ل ساعر علا  التقاارير المالياة عناد اساتبدا شيراتالتال ات ملقتاة تعاالجوتاوفر إعفااء 2021 ر  ناا 1المالياة التاي تبادأ فاي أو بعاد عل  السنوات  

علاا  البياناااات المالياااة  اب. إن التعااد الت لاايس لهااا أي تاالشير جااوهري د ل خااالئ ماان المخاااطر تقريئاافائاادة باابمعاادل  ن البنااوك )إ بااور(الفائاادة بااي
 .2021ديسمبر  31عة للسنة المنتهية في الموحدة للمجمو 

 
 دم يسر مفعولها بعالمحاسبية الدولية الصادرة لكن ل عاييرس المت وتفسيرات مجلمعايير وتعديال

نهااا أدناااه. تنااوي ، لكاان لاام يساار مفعولهااا بعااد تاام اإلفصاااح ع2021ديساامبر  31ي صااادرة كمااا فاات الجد اادة والمعدلااة الإن المعااا ير والتفساايرا
 رية المفعول.ئح ساما تصاالقتضاء، عند والمعدلة، عند جد دةاتئاع هذه المعا ير والتفسيرات ال المجموعة

 
يساري مفعولهاا للفتارات السانوية التاي ) 3لية رقم إلعداد التقارير الما ت عل  المعيار الدولي الالتعد  -التصوري    اإلشارة إل  اإلطار •

 (.2022ا ر  ن 1تبدأ في أو بعد 
 16لمعيااار المحاساابي الاادولي رقاام ا التعااد الت علاا  –ود باال االسااتخدام المقصااقالمئااال  المحصاالة  -والم ااائن والمعاادات  الممتلكااات •

 (.2022 نا ر  1د بع أو أ فيالسنوية التي تبدمفعولها للفترات )يسري  
)يساااري مفعولهاااا للفتااارات  37لي رقااام التعاااد الت علااا  المعياااار المحاسااابي الااادو  –تكااااليف الوفااااء بعقاااد  – لاااة بالتزامااااتالعقااود المحم •

 (.2022 نا ر  1د التي تبدأ في أو بع ةالسنوي
ة التابعاة باعتئارهاا الشارك –إلعاداد التقاارير المالياة  الدولياةول مارة للمعاا ير االتئااع أل 1رقام يار الدولي إلعاداد التقاارير المالياة معال •

 (.2022 ا ر ن 1فترات السنوية التي تبدأ في أو بعد تئاع المعيار ألول مرة )يسري مفعول  للشركة تقوم با
المبلوباات ت بيا  وقاف عان بالمائاة للت 10ة وم فاي اختئاار نسائالرسا –األدوات المالية  9رقم   المالية  التقاريرولي إلعداد  المعيار الد •

 (.2022 نا ر  1تبدأ في أو بعد عول  للفترات السنوية التي المالية )يسري مف
للفتارات السانوية  مفعولهاا)يساري   يار متداولاة كمتداولاة أو مبلوبااتصانيف الت - 1عل  المعيار المحاسبي الادولي رقام    التعد الت •

 (.2023 نا ر  1أو بعد التي تبدأ في 
فااي أو وية التااي تبادأ ياف التقااد رات المحاسابية )يساري مفعولهااا للفتارات السانتعر  - 8ولي رقاام عيااار المحاسابي الادالتعاد الت علا  الم •

 (.2023 نا ر  1بعد 
اإلفصااح  لتقاارير المالياة:الخاق بالمعا ير الدولية إلعاداد ا 2 قمر  وبيان الممارسة 1 محاسبي الدولي رقمالل  المعيار التعد الت ع •

 (.2023ر  نا  1سنوية التي تبدأ في أو بعد محاسبية )يسري مفعولها للفترات الاسات العن السي
املاة فردياة الناتجاة عان معلوباات والمب قاة باالموجوداتلملجلاة المتعلالضريئة ا - 12يار المحاسبي الدولي رقم التعد الت عل  المع •

 (.2023 نا ر  1أو بعد  وية التي تبدأ فيسري مفعولها للفترات السن)ي
بيا  أو مسااهمة باالموجودات  -28عياار المحاسابي الادولي رقام والم 10داد التقاارير المالياة رقام التعد الت عل  المعياار الادولي إلعا •

ذا التعااد ل ألجاال ة بتلجياال تاااريخ سااريان هااالمحاساائة الدوليااام مجلااس معااا ير رك قاالمشااتيقة أو مشااروع  ا مر وشااركت  الشااقبااين المساات
 حقوق الملكية. بخصوق طريقة محاسئة مشروع  الئح ينتيجة    ير مسم  بانتظار

 
 مالية للمجموعة.عل  البيانات العاله ال  توق  أن ي ون لها تلشير جوهري إن المعا ير والتفسيرات المعدلة المذكورة أ 
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 )تتمة( والسياسات المحاسبيةت المالية أسس إعداد البيانا -2
 
 محاسبية الهامةالسياسات ال 2-5
 

 (COVID-19نا المستجد )وس كورو أثر فير 
 ( فااي مختلااف المناااطق الجغرافيااة علاا  مسااتو  العااالم، والااذي أعلناا  منظمااة الصااحةCOVID-19فشااي فياارو  كورونااا المسااتجد )  تتسااب

 بة االقتصادية.نشي تعبيل األعمال واألمية أن  جائحة، فعالال
 

م ن في  تقد ر التلشيرات المستمرة، ي يالذل  الحد ي و حي  ير ملكد ن. وإمن تلشير مالي واجتماعا اها وما  رتئا بهإن مدة الجائحة ومد
 لموحدة.ة االيفقد أخذنا في االعتئار هذه التقد رات  ير الملكدة عند إعداد البيانات الم

 
القتصاااد  ياار تملااة علاا  اهااا المحوال تاازال تلشيراتسااتمرة فااي التبااور م 19-لمتوقعااة لجائحااة كوفياادجااة الخبااورة اال الماادة ودر ، ال تااز وماا   لاا 
ة جموعاي، هنااك بعاض التقاد رات  يار الملكادة التاي قاد تالشر علا  األعماال فاي المساتقبل. واساتجابة لهاذه األاماة، تتخاذ الملتالوبا  واضحة.

 اتوالتقد ر لزم من األح ام بويل واتخا  ما  عم استمرارية أعمالها عل  المد  ال  لدلمراقئة وإدارة الوضراءات استئاقية إج
 

 تحويل العمالت األجنبية
 

 لمستخدمة وعملة العر لة االعم
يهاا المجموعاة )ي شاار إل ة المشاتركة لاد لسايبر ضاعة ل تم قيا  البنود المدرجة فاي البياناات المالياة لكال مان الشاركات التابعاة والمنشاآت الخا

. وحياث إن أ لا  دمة"(لمساتخذه المنشآت ضامنها )"العملاة اي تعمل هية الرئيسية التالبيئة االقتصاد جتمعة  " الشركات"( باستخدام عملةم
هااي الاادوالر  ة لهااذه الشااركاتسااتخدمة الممعااامالت الشااركات مصاانفة بالاادوالر األمري ااي أو بعمااالت مربوطااة بالاادوالر األمري ااي، فااإن العملاا

لاة العار  نا  عم"( كو )"الادرهم اإلمااراتيالمتحادة  ت العربياةبدرهم اإلماارا مجموعة  تم عرضهار أن البيانات المالية الموحدة للي.  ياألمري 
رباا مساتمر ي نظاراب لوجاود إماارتدرهام  3.66دوالر أمري اي   1للمجموعة. تم تحويل مئال  بالدوالر األمري ي إل  الادرهم اإلمااراتي بمعادل 

 مري ي والدرهم اإلماراتي.ر األبين الدوال
 

 واألر دةمالت  المعا
خدام أسعار الصرت السائدة بتاريخ تل  المعاامالت. إن أربااح وخساائر ة باستمستخدملالت األجنبية إل  العملة اتحويل المعامالت بالعمم   ت

 نقدياااة المصاانفة باااالعمالت األجنبياااةبااات الل الموجاااودات والمبلو مالت وعااان تحويااالمعاااا ية هااذه اارت العماااالت األجنبيااة الناتجاااة عاان تساااو 
خسائر. ويتم تلجيلها ضمن حقوق الملكياة إ ا كانا  متعلقاة أو ال ألرباحعموماب في بيان ام ت بيتها ة السنة  تسائدة في نهايبلسعار الصرت ال

 بية.ست مار في عملية أجنء من  افي االإل  جز عائدة بتحوطات التدفقات النقدية الملهلة أو إ ا كان  
 

الاادخل الشااامل بيااان  ديااة فاايوالنقديااة وشاائ  النقالبنكيااة لساالفيات ة فيمااا  تعلااق باالعمااالت األجنبياا  ااتم عاار  األرباااح والخسااائر ماان  اارت
ي بياان الادخل ت األجنبياة فاالعماال تحويال الموحد ضمن بند "إ رادات أو تكاليف تمويل". كما  تم عر  كافة األرباح والخسائر األخر  من

 د ضمن بند "دخل آخر".الموح الشامل
 

 جموعةشركات الم
عملتهاا مان اقتصااد متضاخم( والتاي لهاا عملاة وظيفياة تختلاف تعااني  التاي اللشاركات التابعاة للمجموعاة )لماالي لكافاة اوالمركاز ا  إن النتائج

 لتالي:النحو ار  عل  عن عملة العر   تم تحويل كل منها إل  عملة الع
 

 ا؛مالي هذخ بيان المركز العر اإلقفال بتاريان مركز مالي معرو ، بسمبلوبات، لكل بيل الموجودات والتحوي تم  •
شاامل بمتوساا أساعار الصارت )إال إ ا كاان متوساا الساعر ال يم ال تقريئااب معقاوالب  لكال بياان دخال دات والمصااريف تم تحويل اإل را •

رت صااريف بلساعار الصا اتم تحويال اإل ارادات والمي هاذه الحالاة واريخ المعامالت، وفاة في تالصرت السائد  متراكم ألسعارللتلشير ال
 ؛ و  تواريخ المعامالت(في 

 عمالت األجنبية ضمن بنود الدخل الشامل األخر .ناتجة عن  رت المي  الفروقات ال تم ت بي  ج •
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 )تتمة( ةسبية الهامسات المحاالسيا 2-5
 

 دمج األعمال والشهرة
أنهاا إجماالي المبلا  المحاول الاذي تام قياسا  بالقيماة الساتحوا  علا   .  اتم قياا  تكلفاة اخدام طريقة االستحواباستج األعمال  سا  دم تم احت

موعاة قياا  الحصاص ج أعماال، تختاار المجستحو  عليها. لكل دمادلة بتاريخ االستحوا  ومبل  أي حصص  ير مسيبرة في الشركة المالع
القابلااة للتحد ااد للشااركة المسااتحو  في الموجااودات حصااة التناساابية ماان  اااقيمااة العادلااة أو بالبال تحو  عليهاااة المساافااي الشااركالمساايبرة   ياار

 المصاريف اإلدارية. يف  ات العالقة باالستحوا  كمصروت عند تكبدها ويتم تضمينها فيعليها. ت درج التكال
 

المادخالت وعملياة  عليهاا أحادالمساتحو   بة والموجاوداتضامن مجموعاة األنشامااالب، و لا  عنادما تتها استحو ت عل  أعتعتبر المجموعة أن
تحد اد لضارورية ا كانا  إ  أساسايةليهاا لياة المساتحو  عتعتبار العم  إنتااج مخرجاات. والتي تساهم معااب بشا لئ جاوهري فاي القادرة علا  جوهرية
ارات أو بالمهاا تتمتاا  المنظمااة التاايظفين المااو  الت المسااتحو  عليهااا فئااةات، وأن تشاامل الماادخج المخرجاافااي إنتااا لقاادرة علاا  االسااتمرارمااد  ا

 ا أوعتبار  لا  فريادب اج المخرجاات وي  االساتمرار فاي إنتااء تل  العملية أو أن تسااهم بشا ل كبيار فاي القادرة علاالمعرفة أو الخبرة الالامة ألد
 مخرجات.اج الي إنتالقدرة عل  االستمرار فو جهد أو تلخير في جوهرية أن تكلفة ربا أو ال يم ن استبدال  دو ناد
 

عاقدياة فقاب للبناود التدات والمبلوبات المالية المفترضة من أجل تصنيف مناس  و وعة عل  أعمال، تجري تقييماب للموجو حو  المجمعندما تست
ن اساي ماالمتضامنة فاي العقاد األسعل  فصال المشاتقات  شتمل هذاتحوا . يات عالقة كما في تاريخ االسوت  الظر ع االقتصادية و واألوضا

 ليها.تحو  عالشركة المس قبل
 

لمصاانف لمبلاا  البااارت االعادلااة بتاااريخ االسااتحوا . إن الشااركة المسااتحو ة ساايتم ت بيتاا  بالقيمااة إن أي مبلاا  طااارت ساايتم تحويلاا  ماان قباال ا
بناااد  ات أوموجاااود  الباااارت المصااانف كبناااد ق الملكياااة. إن المبلاااضااامن حقاااو  ه الالحاااقد قياسااا ، وياااتم احتساااا  ساااداد يعااااكياااة الكحقاااوق مل

ة العادلاة  اتم قياسا  بالقيمااألدوات المالياة،  9لي إلعاداد التقاارير المالياة رقام داة مالية ويق  ضمن نباق المعيار الدو يم ل أ  ت والذيمبلوبا
  ااتم قيااا  المبلاا  .9اد التقااارير الماليااة رقاام للمعيااار الاادولي إلعاادر وفقاااب و الخسااائالعادلااة فااي بيااان األرباااح أقيمااة فااي ال بياا  التغياارات ماا  ت

لي ما  ت بيا  اريخ كال تقريار ماابالقيماة العادلاة فاي تا 9الذي ال يق  ضمن نباق المعيار الدولي إلعداد التقاارير المالياة رقام اآلخر    البارت 
 ضمن األرباح أو الخسائر. عادلةمة التغيرات في القيال
 

م با  للحصاص  يار المسايبرة، وأي حصاص مبلا  الحاول والجمالي المبل  المة، والتي تم ل الزيادة في إة في البداية بالتكلف  الشهر  تم قيا
عادلاااة لصاااافي ماااة الالقي دها(. إ ا كانااا لاااة المم ااان تحد ااامحاااتفن بهاااا ساااابقاب، علااا   اااافي الموجاااودات المساااتحو  عليهاااا والمبلوباااات المتحم

 ل  ااحيح كافااة حااددت بشاااناا  قااد ة تقياايم مااا إ ا كلمحااول؛ تقااوم المجموعااة بإعااادعاان إجمااالي المبلاا  ا يهااا تزياادسااتحو  علالموجااودات الم
. تحوا االسا ت بيتهاا بتااريخالمئال  لياتم  الموجودات المستحو  عليها وجمي  المبلوبات المفترضة وتقوم بمراجعة اإلجراءات المستخدمة لقيا 

محاول،  اتم ت بيا  مبل  المالي الحو  عليها عل  إجادلة لصافي الموجودات المستايادة في القيمة العتج عنها تزال  ن إ ا كان  إعادة تقييم ال
 األرباح بعد  ل  ضمن األرباح أو الخسائر.

 
ماة، فاإن فاي القي كماة. لغار  اختئاار االنخفاا مترا لقيماةئر انخفاا  فاي اناقصااب أياة خساابعد الت بي  األولاي،  اتم قياا  الشاهرة بالتكلفاة 

وحادات المنتجااة للنقاد الخا اة بالمجموعاة والتااي جميا  المخصصاة لاريخ االساتحوا ، هاا فاي دمااج األعماال هاي، مان تااالشاهرة المساتحو  علي
عليهاا قاد تام تخصيصاها تحو  المسا ات أخار  للشاركةجاودات أو مبلوبا توق  بلن تستفيد من دمج األعماال، بغاض النظار فيماا إ ا كانا  مو 

 الوحدات.لتل  
 

ن الشهرة المتعلقة بالعملياة المساتئعدة تضاات إلا  حدة، فإهذه الو من العملية داخل لمنتجة للنقد واستئعاد جزء عند تخصيص الشهرة للوحدة ا
إلا  ساتناداب ي هاذه الظاروت  اتم قياساها ادها فاساتئعاشهرة التي تام استئعاد. إن الالمبل  المدرج للعملية عند تحد د األرباح أو الخسائر من اال

 ن ب .المحتف دة المنتجة للنقدت المستئعدة والجزء من الوحم المتعلقة بالعملياالقي
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 ر المتداولةالتصنيفات المتداولة مقابل التصنيفات غي
 . ولداالمت نيف المتداول/ يرز المالي استناداب إل  التصبات في بيان المركلو ات والمبالموجود تقوم المجموعة بعر 

 يعتبر بند الموجودات متداوالب عندما ي ون:
 

 متوق  تحقيق  أو هناك النية لبيع  أو استهالك  في الدورة التشغيلية •
 رة، محتفن ب  بش ل رئيسي لغر  المتاج •
 لمالية التقارير اة إعداد  بعد فتر  شهراب  12متوق  تحقيق  خالل  •

 أو
 شهراب بعد فترة المحاسئة. 12و يستخدم لسداد بند مبلوبات عل  األقل لفترة أ ول أن يحا كان مقيداب من نقدية أو شئ  نقدية إال إ   •

 
  تم تصنيف جمي  الموجودات األخر  عل  أنها  ير متداولة. 

 
  إ ا كان: بلوبات متداوالب يعتبر بند الم

 ية؛ ل الدورة التشغيلية العادخالت  تسوي  متوق  •
 ر  المتاجرة، محتفن ب  بش ل رئيسي لغ •
 شهراب بعد فترة إعداد التقارير المالية  12  اد خاللحق السدتمس •

 أو
 لمحاسئة.شهراب بعد فترة ا 12ال توجد هناك حقوق  ير مشروطة لتلجيل تسوية بند المبلوبات عل  األقل لمدة   •

 
ة ال تالشر الملكيا ات حقاوق و ن طرياق إ ادار أدلا  اختياار البارت المقابال، عاتساويت ، بنااءب عنهاا د  ناتج عت التاي قاإن شرو  بناد المبلوباا

 عل  تصنيفها. تقوم المجموعة بتصنيف جمي  المبلوبات األخر  عل  أنها  ير متداولة.
 

 سفن وممتلكات ومعدات
لبناود. لا  اساتحوا  االنفقاات العائادة مئاشارةب إ قةالساابتشامل التكلفاة  تهالك. االساقصاب ن السابقةمعدات بالتكلفة وال والممتلكات  تم إدراج السفن

جاودات أو ت بيتهاا كبناد موجاودات منفصال، حسائما ي اون مالئمااب، فقاا عنادما ي اون ليف الالحقة في القيماة المدرجاة لبناد المو إدراج التكا تم  
ياتم شا ل موشاوق. و ويم ان قياا  تكلفاة هاذا البناد ب ،فق إل  المجموعاةسوت تتد ة بالبندرتئبستقبلية الماالقتصادية الم  مرجح أن المزايامن ال

الجتهاا محاسابياب كبناد موجاودات عناد اساتبدالها. وياتم تحميال كافاة تكااليف قيماة المدرجاة ألي مان الم وناات التاي تام مععان ت بيا  الالتوقف  
 تكبدها فيها. لمالية التي  تمالسنة ا وحد خاللالم لدخل الشاملخر  إل  بيان اليح والصيانة األأعمال التص

  
إلا  الفتارة التاي تتادفق فيهاا المنااف  االقتصاادية األحاوا  الجافاة وياتم اساتهالكها اساتناداب ء السافن فاي أشنااء إرساا  لفاة المتكبادةتتم رسملة التك

 ة.المستقبلية المرتئبة إل  المجموع
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 )تتمة( يةالمحاسباسات والسينات المالية داد البياأسس إع -2
 
 )تتمة( سبية الهامةالمحا ساتالسيا 2-5
 

المتئقياة المقادرة علا  ماد  األعماار المقادرة، كماا ب  لتحد اد تكلفاة الموجاودات ناقصااب القيماة ا  القسا ال اا  االستهالك عل  أساحتس تم  
  لي:

 
 السنوات 

  السفن 
 30-10  ةاويكيمناقالت المواد ال •
 40-20 المواشي ناقالت  •
 5  - 3 لجافة   ااألحوا ليفتكا •

 10 رة تحسينات عل  المئاني المستلج
 5  - 2 المعدات

 5 شاث وتركيئات أ
 5 سيارات 

 
 تتم مراجعة القيم المتئقية للموجودات وأعمارها المقدرة، وتعد لها عند الضرورة، بتاريخ إعداد كل تقرير.

  
 بلة لالسترداد.يمت  القارةب إل  قاد،  تم خفضها مئاشد رية القابلة لالستردالتق قيمت من  أكبرند موجودات يمة المدرجة لبعندما تكون الق

  
 ائر عند االستئعاد بمقارنة العوائد م  القيمة الدفترية، ويتم إدراجها في بيان األرباح أو الخسائر.الخساألرباح و   تم تحد د
  

السافن عنادما  هاا إلا  فئاة، ويتم نقلقيد التنفيذ )إن وجد(، كلعمال رأسمالية لقيمةفي ا خفا االناقصاب التشييد بالتكلفة ن   تم تحميل السفن قيد
  الستخدام.تكون جاهزة ل

 
 األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ

ون كدما تات عنلمعدأو اإل  الممتلكات أو اآلالت  اإن الموجودات قيد اإلنشاء  تم إدراجها بالتكلفة كلعمال رأسمالية قيد التنفيذ، ويتم تحويله
 موعة.كها وفقبا لسياسات المجاهزة لالستخدام المقصود ويتم استهالالموجودات ج

 
 غير الملموسةاالنخفاض في قيمة الموجودات الملموسة 

ك أي هنااا كاان الملموسااة لتحد اد مااا إ ا يارو فاي نهاياة كاال فتارة تقرياار ماالي، تقاوم المجموعااة بمراجعاة القاايم المدرجاة للموجااودات الملموساة 
تقااد ر القيمااة القابلاااة  هااذا الملشاار،  ااتم فااي حالااة وجااود م االلقيماااة. وجااودات قااد تعرضاا  لخسااائر انخفااا  فااي اعلاا  أن هااذه المملشاار 

 لالسترداد لبند الموجودات لتحد د مد  خسارة انخفا  القيمة، إن وجدت.
 

منتجة القيمة القابلة لالسترداد للوحدة ال د رلمجموعة بتقاوم تق ي،ردت فجودابلة لالسترداد لبند مو لقاة اوإ ا كان من  ير المم ن تقد ر القيم
ق للتخصااايص،  اااتم كاااذل  تخصااايص الموجاااودات إليهاااا بناااد الموجاااودات. فاااي حالاااة إم انياااة تحد اااد أساااا  معقاااول ومتساااللنقاااد التاااي  نتماااي 

م ان تحد اد أساا  لمنتجاة للنقاد يات االوحاد ة مانجموعات  لا  تخصيصاها أل اغر مخاالم بالملسسية للوحدات الفردية المنتجة للنقد، أو  ت
 ا.تخصيص معقول ومتسق له

 
 العادلة ناقصاب تكاليف البي  وقيمة االستخدام أ هما أعل . لالسترداد هو القيمةي ون المبل  القابل 
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 )تتمة( غير الملموسةي قيمة الموجودات الملموسة ض ف خفاناال 
رجاة لبناد فاض القيماة المدة المنتجاة للنقاد( بلقال مان قيمتا  المدرجاة،  اتم خأو الوحادلالسترداد لبناد الموجاودات )  تقد ر المبل  القابلالة  في ح

االنخفاا  فاي القيماة مئاشارة فاي األربااح أو الخساائر،  ائرخسا يا  بتم ت . قيمت  القابلة لالسترداد الموجودات )أو الوحدة المنتجة للنقد( إل 
ماة علاا  أنهااا نخفااا  فااي القيتقييماا ، فااي تلا  الحالااة  اتم التعاماال ماا  خساائر االبااالمبل  المعااد موجاودات  و العالقااة إ ا تام إدراج بنااد الإال 

 نقص في إعادة التقييم.
 

ل لنقاد( إلا  التقاد ر المعادالموجاودات )أو الوحادة المنتجاة ل المبل  المدرج لبند ادةاي تمت قاب،الح  في القيمةسارة االنخفا   وفي حالة ع س خ
تم تحد ااده فااي حالااة عاادم ت بياا  خسااارة رج الااذي كااان ساايتاا  ال  تجاااوا المبلاا  الماادرج الزائااد المبلاا  الماادلقيمتاا  القابلااة لالسااترداد، و لاا  ح

فاي القيماة فاوراب  خفاا قد( خالل السنوات السابقة.  تم ت بي  ع س خساائر االنللنجة نتلمدة االوحيمة لبند الموجودات )أو االنخفا  في الق
فاإن ع اس االنخفاا  فاي القيماة  اتم في هذه الحالاة ند الموجودات المعني مدرج بمبل  معاد تقييم ، و ، إال إ ا كان باألرباح أو الخسائر  في

 في إعادة التقييم. التعامل مع  كزيادة
 

 تيراداإلق اتحق
المجموعة بت بي  المستحقة أو الخدمات المقدمة. تقوم حق القئض وتم ل المئال  ا  اإل رادات بالقيمة العادلة للمبل  المقبو  أو مستقي  تم

عاااة الااذي تتوقاا  المجمو  لمبلااا عماااالء بمبلاا  يع ااس اما تحاااول الساايبرة علاا  الئضاااائ  أو الخاادمات إلاا  الاال اارادات ماان عقاااود العمااالء عنااد
 لنحو التالي:خا الخدمة الرئيسي عل  ا تم ت بي  اإل رادات من بل هذه الئضائ  أو الخدمات. مقاي  علل لحصو ا

 
   عل  مد  فترة اإليجار.لجير عل  أسا  القسا ال ابالمستلمة من عقود الت تم ت بي  اإل رادات 

  
سااال  الماااوّردة والخااادمات المقدماااة، بعاااد تنزيااال ال تيروافااا ة مااانئحريااايعاااات وتوايااا  المنتجاااات التتاااللف إ ااارادات خااادمات الشاااحن وإ ااارادات مب

 دمات.ا عندما  تم تسليم السل  وتقديم الخوالمرتجعات، ويتم ت بيتهالخصومات 
 

 رتيئاات اإل ارادات الخا اةتعمال كبارت رئيساي فاي معظام تا لترتيئات اإل رادات م  العمالء بلنها استنتج  المجموعة، استناداب إل  مراجعته
 لتسعير وتتعر  لمخاطر المخزون ومخاطر االئتمان.ة احريا  هولد بها
 

 ون مخز 
ت أوالب وتتضامن أوالب يصار أ هماا أقال. تحتسا  التكلفاة علا  أساا  أن ماا  ارد  المم ان تحقيقهاالتكلفاة و اافي القيماة   تم إظهاار المخازون با

البياا  التقااد ري خااالل سااير األعمااال العاديااة،  سااعرا  أساا  ا علااقيقهااد  ااافي القيمااة المم اان تحكافااة المصاااريف المتعلقااة باالسااتيراد. يسااتن
 مبئقة.صاريف البي  المتغيرة الناقصاب م

  
 ريبة الدخلض

 ااتم ت بياا  ضااريئة الاادخل فااي بيااان الاادخل ة الملجلااة. تتكااون ضااريئة الاادخل علاا  األرباااح أو الخسااائر للساانة ماان الضااريئة الحاليااة والضااريئ
 لملكية.قوق اضمن حلحالة  تم ت بيتها في حقوق الملكية، وفي هذه ا ق بالبنود الم بتة مئاشرةعل تذي ال الحدإل  لشامل الموحد باست ناء ا

 
و لاا  باسااتخدام نساا  الضااريئة المفروضااة أو إن الضااريئة الحاليااة هااي الضااريئة المتوقاا  اسااتحقاقها علاا  الاادخل الخاضاا  للضااريئة للساانة 

 ااة مسااتحقة الاادف  والخاوأيااة تعااد الت علاا  الضااريئة الالتابعااة الخاضااعة للضااريئة ة ركالشاالاا  يااة علماللياااب بتاااريخ التقااارير االمفروضااة فع
 سابقة.نوات بس
 

ات والمبلوبااات أل اارا  التقااارير الماليااة والمئااال   ااتم احتسااا  الضااريئة الملجلااة فيمااا  تعلااق بااالفروق الملقتااة بااين القاايم الدفتريااة للموجااود
ات موجاااودالقيماااة الدفترياااة للة المتوقعاااة لتحقياااق أو تساااوية الملجلاااة يعتماااد علااا  البريقاااة يئلضااار   امبلااا . إنمساااتخدمة أل ااارا  الضااارائ ال
 ياب في تاريخ التقرير المالي.لمفروضة أو المفروضة فعللمبلوبات، باستخدام معدالت الضرائ  اوا
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 )تتمة( ريبة الدخلض
 

ن اساتخدام بناد توفر األرباح الضريبية المساتقبلية التاي يم ا الذي ي ون في  من المحتملة الملجلة فقا إل  الحد  تم ت بي  موجودات الضريئ
 الضريبية  ات العالقة.عة منفق التحقيمم ن ال لم يعد منعنده الذي جودات الضريئة الملجلة إل  الحد  تم تخفيض مو الموجودات مقابلها. 

 
 األدوات المالية

رفااا فااي األح ااام التعاقديااة مااالي الموحااد للمجموعااة عناادما تصاائح المجموعااة طاليااة فااي بيااان المركااز اللمبلوبااات الملموجااودات وا ااتم ت بياا  ا
 لألداة.

 
لاا  اسااتحوا  أو ا اادار لمعااامالت العائاادة مئاشاارةب عكاااليف اة. إن تدلااة مباادئياب بالقيمااة العااليااة والمبلوبااات الماليااموجااودات الم ااتم قيااا  ال

لقيماااة العادلاااة مااان خاااالل األربااااح أو ودات المالياااة والمبلوباااات المالياااة المدرجاااة بالمالياااة )باسااات ناء الموجاااات المالياااة والمبلوباااات االموجاااود
األولي.  تم ت بيا   ند االقتضاء، عند الت بي ع ة،لماليلوبات االية أو المبلموجودات المت إل  أو تخصم من القيمة العادلة لالخسائر( تضا

ة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر وجودات المالية أو المبلوبات المالية بالقيمإل  االستحوا  عل  الم  لمعامالت العائدة مئاشرةتكاليف ا
 األرباح أو الخسائر. فوراب في

 
 لماليةالموجودات ا

متااجرة. إن المشاتريات بيتهاا علا  أساا  تااريخ الة  تم ت بيتها والتوقف عان ت المالية بالبريقة العاديات  الموجودمبيعات  إن جمي  مشتريات و 
دة  اايل الموجااودات خااالل فتاارة امنيااة محاادأو المبيعااات للموجااودات الماليااة التااي تسااتلزم تو  و المبيعااات بالبريقااة العاديااة تم اال المشااترياتأ

 .وق ي السلسائد فم أو العرت احس  النظا
 

ا علاا  تصاانيف الموجااودات مبفاالة أو بالقيمااة العا ل كاماال إمااا بالتكلفااة الالموجااودات الماليااة الم بتااة بشااالحقاااب،  ااتم قيااا  جمياا   دلااة، اعتمااادب
 المالية.

 
 تصنيف الموجودات المالية

 
 ة المبفلةالمصنفة بالتكلفأدوات الد ن  (1)
 

 :فلةالحقبا بالتكلفة المبلتالية لشرو  االتي تستوفي ا دوات الد ن تم قيا  أ
 

تحصيل دت من  االحتفاظ بالموجودات المالية من أجل ال والذي ي ون الهالمالية ضمن نمو ج األعمتم االحتفاظ ببند الموجودات   •
 التدفقات النقدية التعاقدية، و

مبلاا  األساسااي فقااا عاان دفعااات ماان ال ة عئااارةات نقديااليااة فااي تااواريخ معينااة تاادفقد التعاقديااة لبنااد الموجااودات الماعاان البنااو  إ ا نااتج •
 ألساسي المستحق.والفوائد عل  المبل  ا
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 تتمة() تصنيف الموجودات المالية
 
 اآلخرامل الشخل بالدنفة لمصأدوات الد ن ا (2)
 

 الشامل األخر :العادلة من خالل بنود الدخل  لية الحقبا بالقيمةالتا لشرو د ن التي تستوفي ا تم قيا  أدوات ال
 

ات النقدياااة عمااال الااذي  تحقااق الهاادت منااا  ماان خااالل تحصاايل التاادفقإ ا تاام االحتفاااظ ببنااد الموجااودات الماليااة ضااامن نمااو ج األ •
 الية، وملودات االموج  التعاقدية وبي

قااا عاان دفعااات ماان المبلاا  األساسااي ت نقديااة عئااارة فتاادفقاعينااة فااي تااواريخ ملماليااة جااودات االتعاقديااة لبنااد المو  إ ا نااتج عاان البنااود •
 والفوائد عل  المبل  األساسي المستحق.

 
  سائر.أو الخرباح ل األمن خالة دلحقبا بالقيمة العا،  تم قيا  جمي  الموجودات المالية األخر  الئيلقات  لئ شب

 
 الفعليالتكلفة المبفلة وطريقة سعر الفائدة  (3)
 

ألولاي ناقصااب الادفعات الرئيساية، بيا  ا  الاذي يقاا  با  بناد الموجاودات المالياة عناد الت لة لبناد الموجاودات المالياة هاي المبلاففة المبإن التكل
أي إلدراج  بلااا  األولاااي ومبلااا  االساااتحقاق، والاااذي تااام تعد لااا لااا  المين  رق باااة ألي فاااالفعليااا دام طريقاااة الفائااادةساااتخبا تاااراكمالماائاااداب اإلطفااااء 

 مخصص خسارة.
 

 ة عل  مد  الفترة المعنية.لفائددخل اتسا  التكلفة المبفلة ألداة الد ن وتخصيص إن طريقة سعر الفائدة الفعلي هي طريقة اح
 

 لة مان خاالل بناود الادخلحقبا بالتكلفة المبفلة وبالقيمة العادلد ن المقاسة الا دواتفعلية ألستخدام طريقة الفائدة البا  ائد تم ت بي  إ رادات الفو 
 امل األخر .لشا

 
،  ااتم وتعرضاا  لالنخفااا  فااي قيمتهااا االئتمانيااة  االالموجااودة باأللتااي تاام شاارائها أو بخااالت الموجااودات الماليااة ابالنساائة لااألدوات الماليااة 

جااودات اساات ناء المو الماليااة، ب د الموجااوداتيمااة الدفتريااة لبنااالي القعلاا  إجمااائاادة الفعلااي ريااق تببيااق معاادل الفلفوائااد عاان طسااا  دخاال ااحت
ا  ات قيمااة ائتمانيااة منخفضااة )انظاار الماليااة التااي أ اا الحقاااب منخفضااة القيمااة أدناااه(. بالنساائة للموجااودات الماليااة التااي أ اائح  ئح  الحقااب

بية فتارات المحاساماالي. فاي اللموجاودات الة المبفالة لبناد االتكلف علي عل الفائدة الف من خالل تببيق سعر  ل الفائدةتم ت بي  دخاالئتمانية،  
ات الماليااة بحيااث لاام يعااد بنااد الموجااود قيمتهااا االئتمانيااةالتااي انخفضاا  حساان المخاااطر االئتمانيااة علاا  األداة الماليااة الالحقااة، فااي حااال ت
ياة لبناد الموجااودات فتر الد  إجماالي القيمااة فعلاي علاائاادة الق معادل الفطرياق تببيا الفوائاد عاانإ ارادات  ئتمانياة،  ااتم ت بيا مانخفض القيماة اال

 المالية.
 

، تقااوم المجموعااة بت بياا  دخاال وتعرضاا  لالنخفااا  فااي قيمتهاا االئتمانيااة  االالموجااودة باألو اليااة التااي تاام شاراؤها أبالنسائة للموجااودات الم
الت بياا  ليااة ماان ات الما  التكلفااة المبفاالة لبنااد الموجااودعلاا انيااةلقيمااة االئتمساا  ادل حالمعاالفائاادة الفعلااي يااق تببيااق سااعر اطر ن الفوائااد عاا
ا بحياث لام يعاد بناد خااطر االئتماان لبناد الموجاودات المالياة الحقاب الي حتا  فاي حاال تحسان مال  نتقل االحتسا  إل  األساا  اإلجمااألولي.  

 يمة االئتمانية.خفض القالموجودات المالية من
 

 خل الفوائد".د -ويل التم لخضمن بند "د لخسائر ويتم إدراج رباح أو االفوائد في األ تم ت بي  دخل 
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 خر  ألنود الدخل الشامل اادلة من خالل بالمصنفة بالقيمة الع أدوات حقوق الملكية (4)
 

الملكيااة االسات مارات فاي أدوات حقاوق )علا  أساا  أداة بالداة( تصانيف لغااء عاة باختياار  يار قابال لإلي، قاد تقاوم المجمو عناد الت بيا  األولا
ر   يار مساموح با  الشاامل األخادلاة مان خاالل بناود الادخل إن التصنيف بالقيمة العاالشامل األخر . بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل 

 في عملية دمج األعمال.ما مستحو  ت م ب  من قبل   طار الملكية محتفن ب  للمتاجرة أو إ ا كان مبلحقوق  ر فيالست ماكان ا اإ 
 

 تكااليف ا  في البداية بالقيمة العادلة اائداب لة من خالل بنود الدخل الشامل األخر  تقإن االست مارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العاد
ي بنااود فاالناتجااة ماان التغياارات فااي القيمااة العادلااة الم بتااة ائر اا بالقيمااة العادلااة ماا  ت بياا  األرباااح والخسااقياسااه  ااتم  لااذل ،. الحقاااب المعااامالت

لا  األربااح أو و الخسائر المتراكماة إصنيف األرباح ألن  تم إعادة تعادة تقييم االست مارات. الدخل الشامل األخر  والمتراكمة في احتياطي إ 
 ل  األرباح  ير المواعة.لها إت حقوق الملكية، وبدالب من  ل ، سيتم تحويت ماراد اساستئعا ائر عندالخس

 
، إال إ ا كانا  9لياة رقام اب للمعياار الادولي إلعاداد التقاارير المارباح عل  هذه االست مارات في األرباح أو الخساائر وفقا تم ت بي  توايعات األ

يااال" فاااي األربااااح أو التمو السااات مار. تااادرج توايعاااات األربااااح ضااامن "دخااال اليف ان تكااالجااازء مااا اساااتردادات تم ااال بشااا ل واضاااح هاااذه التوايعااا
 الخسائر.

 
 انخفا  قيمة الموجودات المالية

قود ضمان  مم تجارية مد نة وأخر  وكذل  عل  ع ئتمانية المتوقعة عل  است مارات فير االخسائمخصص خسارة البت بي  المجموعة تقوم  
األولاي الت بيا  لتغيارات فاي مخااطر االئتماان مناذ ع س ايار لات  خسائر االئتمان المتوقعاة فاي تااريخ كال تقر مبل م تحد ثجدت.  تمالي إن و 

 باألداة المالية المعنية.
 

اتقااوم  ئر لخساااتقااد ر األخاار .  ااتم مد نااة ارة الااذمم التجاريااة المد نااة والااذمم الالخسااائر االئتمانيااة المتوقعااة طااوال فتااياا  بت ب المجموعااة دائمااب
صفوفة مخصص بناءب عل  الخبرة السابقة لخسارة االئتمان للمجموعة، معدلة للعوامل م ماالئتمانية المتوقعة لهذه الموجودات المالية باستخدا

قيمة   الا في  لالتقرير، بمتاريخ تجاه الحالي وكذل  المتوق  الشرو  في ت االقتصادية العامة وتقييم كل من االرو الخا ة بالمد نين، والظ
 الزمنية للمال عند االقتضاء.

 
فااي  الخسااائر االئتمانيااة المتوقعااة علاا  مااد  الحياااة لجمياا  األدوات الماليااة األخاار  عناادما تكااون هناااك ايااادة كبياارة  بت بيااتقااوم المجموعااة 

، تقااوم الت بيا  األولايرياة مناذ ة جوهياة ايااداألداة المالوما   لا ، إ ا لام تشاهد مخاااطر االئتماان علا   .الت بيا  األولايمخااطر االئتماان مناذ 
 شهربا. 12لية بمبل  يعادل الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة سارة لتل  األداة المامجموعة بقيا  مخصص الخال
 

لاة المحتمالساداد اث التع ار عان ئتمانياة المتوقعاة التاي ساتنتج عان جميا  أحادالحياة الخساائر اال نية المتوقعة عل  مد تم ل الخسائر االئتما
ا ماان الخسااائر االئتمانيااة  12ئتمانيااة المتوقعااة  لاا ، تم اال الخسااائر اال ماليااة. علاا  النقاايض ماان علاا  مااد  العماار المتوقاا  ألداة  شااهربا جاازءب

تااريخ  شاهربا بعاد 12 ر عن السداد عل  أداة مالية مم نة فاي  ضاون التي من المتوق  أن تنتج عن أحداث التع المتوقعة عل  مد  الحياة و 
 ر.التقري
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 )تتمة( ليةانخفا  قيمة الموجودات الما
األولاي، تقاارن المجموعاة مخااطر حادوث   الت بيا االئتماان علا  األداة المالياة قاد شاهدت اياادة جوهرياة مناذ رعند تقيايم ماا إ ا كانا  مخااط

ا األولااي. عنااد إجااراء هااذ الت بياا الماليااة فااي تاااريخ  لماليااة فااي تاااريخ التقرياار ماا  خباار حاادوث تع اار فااي سااداد األداة تع اار فااي سااداد األداة ا
والمعلوماات الساابقة   الخبارة ا في  لتها، بمة والنوعية عل  حد سواء والتي تعد معقولة ويم ن إشئاكميال جموعة المعلوماتالتقييم، تراعي الم

التاي  اق المستقبلية للصاناعاتمعلومات المستقبلية التي تم أخذها بالحسئان اآلفن تكلفة أو جهد  ير مبرر. تتضمن الالمستقبلية المتوفرة دو 
ن، والهيئاات الح ومياة، ومراكاز الماالييمحللاين الحصاول عليهاا مان تقاارير الخباراء االقتصااد ين، وال تي تم، والون للمجموعةيعمل فيها المد ن

االقتصااادية المتعلقااة  لمماشلااة األخاار ، باإلضااافة إلاا  النظاار فااي مصااادر خارجيااة مختلفااة وتوقاا  المعلوماااتظمااات اوالمن الفكاار  ات الصاالة
 .موعةالعمليات األساسية للمجب

 
لبناد ة در   تلشير ضار عل  التدفقات النقدية المستقبلية المقاأك ر ل حدث أو ت المالية كمنخفضة القيمة االئتمانية عند وقوعالموجودا   تم تقييم

 الموجودات المالي.
 

التع ار. وتم ال  ار والتعرضاات عناد الخساارة بافتاارا  التعلكال مان احتمالياة التع ار و لخسائر االئتمانية المتوقعة هاي النااتج المخصاوم وتعد ا
و شاهربا( أ 12التع ار لفتاارة  تمالياةشاهربا المقبلاة )اح 12مات  المالية إما عل  مدار الا ء التزااستيفا  مالية التع ر احتمالية تع ر المقر  فياحت

تعار  افتاارا  التع ار ال. وتم ال الخساارة بي( لاللتزاماات المالياةع ار علا  مادار العمار الزمناعل  مادار العمار الزمناي المتئقاي )احتمالياة الت
ائماة غيرات المحتملاة للمئاال  القة والترة بافتارا  التع ر من التعر  الحالي لألدوات المالية الخساالمجموعالمتوق  في حالة التع ر. وتستمد 

ماااا يمتااا  الدفتاااارية. أمالياااة هاااي إجماااالي قر ألي مااان الموجاااودات الد الخساااارة بافتاااارا  التع اااالمساااموح بهاااا بالعقاااد المتضااامن اإلطفااااء. وت عااا
 الزمنية للنقد. ع ر وقيمتها المتوقعة عند تحقيقها والقيمةتفة عل  الالمتوق لمتوقعةالتعرضات عند التع ر فهي الخسارة ا

 
نااة كمااا هااو مسااموح باا  فااي م التجاريااة المد المتوقعااة علاا  مااد  الحياااة للااذمخسااائر االئتمااان لت بياا  ببيااق الاانهج المئسااا تتوقاا  المجموعااة ت

التاي الئتمانياة و صنيف الاذمم التجارياة المد ناة التاي لام تانخفض قيمتهاا ا،  تم تعل   ل . وبناءب 9التقارير المالية رقم المعيار الدولي إلعداد 
 ة.نية المتوقعة عل  مد  الحيامائتالخسائر االت بي  و  2تمويل هام ضمن المرحلة ليس لها عنصر 

 
لية والفائادة قاد تخبا  ل  األ اد للمئاإ ا كان هناك أي سداالد ن قد تعرض  النخفا  القيمة ما  ويتضمن الدليل الموضوعي عل  أن أداة 

ا أو عنااد وجااود أي  ااعو   90تاااريخ اسااتحقاقها ألك اار ماان  خبااة عماال الباارت ات معلومااة فااي التاادفقات النقديااة بمااا فااي  لاا  اسااتدامة بومااب
ر قيمااة ة وتاادهو ين األداء عناادما تظهاار الصااعوبات الماليااية وقدرتاا  علاا  تحسااشاارو  العقااد األ اال تصاانيف  االئتماااني وخاارق المقاباال وتاادني 

ي علا  وجاود انخفاا  فاي القيماة علا  أساا  فاردي ان هنااك دليال موضاوعإ ا كا الضمانات وإل  ما  ير  ل . وتقوم المجموعة بتقييم ماا
 مية فردية.يس لها أهر  التي لجودات األخجماعي بالنسئة للمو   ي قيمة فردية وبش لبند موجودات لكل 

 
 لية للتكلفة المبفلة.لي القيمة المدرجة للموجودات الماتوقعة كخفض من إجمانية الماالئتماويتم عر  مخصصات الخسارة للخسائر 

 
 الموجودات الماليةالتوقف عن ت بي  

بنااد نقديااة ماان ة المتعلقااة باسااتالم التاادفقات الفقااا عنااد انتهاااء الحقااوق التعاقدياا الماليااةالموجااودات بنااد ت بياا  التوقف عاان بااتقااوم المجموعااة 
إلا  منشالة أخار . أماا فاي حالاة خاطر ومنااف  الملكياة ، وبش ل جوهري كافة مةالمالي بند الموجوداتالمجموعة  ا تحول  أو عندم  الموجودات

المحاول، فااإن بناد الموجاودات علاا   اطر ومناااف  الملكياة واساتمرارها بالسايبرةحتفاااظ بشا ل جاوهري بمخاموعاة بالتحويال أو االعادم قياام المج
أماا  التاي قاد يجا  علا  المجموعاة دفعهاا.المحاول والمبلوباات المتعلقاة با   بناد الموجاوداتفاي  تفن بهامحالتها  صحبت بي   المجموعة تقوم  

بت بيا  بناد عاة تساتمر حاول، فاإن المجمو الملموجاودات المالياة د البناكياة فة مخاطر ومناف  الملفي حالة احتفاظ المجموعة بش ل جوهري ب ا
 بالمئال  المستلمة. لمرهونةالقرو  ات بي  و  ةالماليالموجودات 
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مااالي وإجلبنااد الموجااودات أي فاارق بااين المبلاا  الماادرج ت بياا  ة،  ااتم بالتكلفااة المبفاال ةالماليااة المقاسااالموجااودات بنااد ن ت بياا  التوقااف عااعنااد 

سات مار فاي أداة د ان االالتوقاف عان ت بيا  . باإلضاافة إلا   لا ، عناد ضمن األربااح أو الخساائرم  و الذي سوت  تم استالالمستلم أ  بل الم
تاااراكمة سااابقبا فااي احتياااطي إعااادة تقياايم ارة المأو الخساادة تصاانيف الااربح لااة ماان خااالل الاادخل الشااامل اآلخاار،  ااتم إعااامصاانفة بالقيمااة العاد

ة باختيارهااا االسات مار فااي أداة حقاوق الملكيااة التاي قاماا  المجموعاالتوقاف عاان ت بيا  د ساارة. فااي المقابال، عنااربح أو الخفاي الااارات االسات م
ربااح أو الخساائر المتااراكمة ساابقبا فاي صانيف األإعاادة تالعادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، وال  تم  بالقيمة بالقيا   الت بي  األوليعند  
 .االمحتفن بهالخسارة، ولكن  تم تحويلها إل  األرباح  ست مارات في الربح أوالة تقييم اياطي إعاداحت

 
 المطلوبات المالية

 خالل الربح أو الخسارة. ادلة منيمة العالفعلية أو بالق لتكلفة المبفلة باستخدام طريقة الفائدةتقا  جمي  المبلوبات المالية الحقبا با
 

 الل الربح أو الخسارةالعادلة من خ المبلوبات المالية بالقيمة
ن التغيارات خسائر ناشئة عأي أرباح أو  ت بي القيمة العادلة، م  ب تم عر  المبلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

ا مان عالقاة تحالخساارة بح أو افي القيماة العادلاة فاي بياان الار  مل  اافي الاربح أو محاددة. يشات و الموحاد إلا  الحاد الاذي ال تكاون فيا  جازءب
 لمالية.ت اوبافي بيان أو الربح المجم  عل  أي فائدة مدفوعة عل  المبل الم ب الخسارة 

 
لبناد مبلا  التغييار فاي القيماة العادلاة ت بيا  ياتم ساارة، فلعادلاة مان خاالل الاربح أو الخالمالية المصنفة بالقيمة ا وم   ل ، بالنسئة للمبلوبات

 تبااين بلناا  قااد  لاادخل الشااامل اآلخار، مااا لاام  اتمفااي بياان ا لبنااد المبلوباات  لاا د إلا  التغياارات فااي مخااطر االئتمااان العائاا لماليااةالمبلوباات ا
بيان عدم تباابق محاسابي فاي الاربح  يادة فيود أو ا في مخاطر االئتمان للمبلوبات في الدخل الشامل اآلخر وج ر التغيرات ترت  عل  آشا

 أو الخسارة.
 

لقيماة العادلااة العائاادة إلاا  فااي الااربح أو الخساارة. إن التغياارات فااي البنااد المبلوباات ر فاي القيمااة العادلااة المتئقاي ماان التغييااالمبلاا   بياا  ت اتم 
ا إلا  بياان الاربح أو الخساارة؛ بادالب ة تتم إعاادخر ال  في بيان الدخل الشامل اآل  الم بتةان للمبلوبات المالية  ممخاطر االئت مان صانيفها الحقاب
 .التوقف عن ت بي  بند المبلوبات الماليةويلها إل  األرباح المحتجزة عند  ل ،  تم تح

 
ادلاة يماة العفي الق جموعة كماادرة عن المجموعة والتي تم تحد دها من قبل الملخسائر من عقود الضمان المالي الصح أو ااألربات بي    تم  
 خالل الربح أو الخسارة في الربح أو الخسارة. من
 

 بالتكلفة المبفلة ة المقاسة الحقباالمبلوبات المالي
الحقااب بالتكلفاة المبفالة باساتخدام طريقاة الفائادة  لقيمة العادلة من خاالل الاربح أو الخساارة تم قيا  المبلوبات المالية التي لم  تم تصنيفها با

 ية.الفعل
 

مصااروت الفوائااد علاا  مااد  الفتاارة  ات الصاالة. ات الماليااة وتخصاايص فعليااة هااي طريقااة حسااا  التكلفااة المبفاالة للمبلوبااة الفائاادة اليقااطر 
مقدرة )بما في  ل  جميا  الرساوم والنقاا  المدفوعاة ية المستقبلية البالضئا المدفوعات النقدفعلي بالسعر الذي يخصم ويعرت معدل الفائدة ال

اأو المستلمة ا و الخصاومات األخار ( خاالل العمار المتوقا  ال  تجزأ من معدل الفائدة الفعلي وتكاليف المعامالت واألقسا  أ لتي تش ل جزءب
 .لماليةلبند المبلوبات المبفلة أقصر للتكلفة ا االقتضاء( فترة أو )عند لبند المبلوبات المالية

 
 المبلوبات الماليةالتوقف عن ت بي  

و انتهااء  االحيتها. لية عندما وفقا عندما  اتم تصاريف التزاماات المجموعاة أو إلغاؤهاا أالمبلوبات الما  بالتوقف عن ت بي تقوم المجموعة  
 .ضمن األرباح أو الخسائرالمدفوع والمستحق  المبل ققة و مبلوبات المالية  ير المحلدفترية للالفرق بين القيمة ات بي    تم 
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 تسوية األدوات المالية
إ ا كاان هنااك حاق قاانوني ملازم  ياان المركاز الماالي الموحاد فقااوبات المالية ويدرج  اافي المبلا  فاي بلية والمبلتسوية الموجودات الما تم  

 و لتحقيق الموجودات وسداد المبلوبات بالتزامن.وجد نية للسداد عل  أسا  الصافي أحالياب لتسوية المئال  الم بتة وت
 

 المخصصات
لاا  ماان سااابق، وماان المحتماال أن يب تاازام قااانوني أو ضاامني حااالي نتيجااة لحاادثلمجموعااة الخصصااات عناادما ي ااون علاا  االمت بياا   ااتم 

 المجموعة تسوية االلتزام، ويم ن تقد ر المبل  بش ل موشوق.
 
المبلاو  لتساوية االلتازام فاي تااريخ التقريار، ما  األخاذ فاي االعتئاار المخااطر والشا وك للمبلا  كمخصص أفضل تقاد ر  الم ب عد المبل  وي
 لتزام.محيبة باالال
 

ق المساتحت بيا  المبلا  ية المبلوباة لتساوية مخصاص مان طارت شالاث،  اتم اد بعض أو كل المناف  االقتصاداستردي ون من المتوق   عندما  
 إ ا كان من شئ  الملكد أن  سيتم استالم السداد ويم ن قيا  مبل  المستحق بش ل موشوق.كبند موجودات 

 
 منافع الموظفين

التاي يقاادمها الموظفاون حتاا  جااااة السانوية وتاذاكر اإلجااااة نتيجاة للخاادمات الماوظفين لإلايااا لمز  المقادر المبلوباااتلبناد مخصااص  اتم تكاوين 
 تاريخ التقرير.

 
ا لقاانون العمال فاي تم أ ا تكوين مخصص لم افالة نهاياة الخدماة المساتحقة للماوظفين وفقاب اإلماارات العربياة المتحادة لفتارات خادمتهم دولاة  يضب

ا لسعااداد التقااارير باساات ناء المااوظفين الااذتاا  تاااريخ إ ح ياسااة المجموعااة. تساامح سياسااة  ن  ااتم عماال مخصااص م افاالة نهايااة الخدمااة لهاام وفقااب
المتعلاق .  تم اإلفصااح عان المخصاص اإلمارات العربية المتحدةدولة  فيين بإنهاء الخدمة عل  المزايا وفقبا لقانون العمل المجموعة للموظف

 اتم اإلفصااح عان المخصاص المتعلاق باإلجاااة السانوية وتاذاكر السافر اإلجاااة . مبلوبات  يار متاداولبند  للموظفين ك  اية الخدمةبم افلة نه
 .ند مبلوبات متداولبك
 

ح   اا مسااهماتت بيا  المجموعاة بتقاوم بالنسئة للماوظفين المالهلين لخباة المعاشاات التقاعدياة الوطنياة لدولاة اإلماارات العربياة المتحادة، 
ا للقاوانين المعماول بهاا  ات ل  أساا  االساتحقاق فاي الاربح أو الخسااالعمل ع . بخاالت مسااهمة المعااش العالقاةرة، والتاي  اتم تحد ادها وفقاب

 ي الشهرية، ليس هناك أي التزام آخر عل  المجموعة.دالتقاع
 

 العمالت األجنبية
 لمجموعة.د  الوعملة العر   المستخدمةدة هو العملة ربية المتحية الموحدة، فإن درهم اإلمارات العلغر  هذه البيانات المال

 
تااريخ المعاامالت. فاي نهاياة كال فتارة تقريار،  ائدة فايبلساعار الصارت الساو درهم )العماالت األجنبياة( ال تم تسجيل المعامالت بعمالت  ير  
ر النقدياة المدرجاة التقارير.  تم إعاادة تحويال البناود  ياترة إعداد ت أجنبية بالمعدالت السائدة في نهاية ف تم إعادة تحويل البنود النقدية بعمال

فياا  القيمااة العادلااة. وال ي عااد تحوياال البنااود  ياار النقديااة ت حاادد  بعمااالت أجنبياة بالمعاادالت السااائدة فااي التاااريخ الاذيالمصاانفة بالقيماة العادلااة 
 بعملة أجنبية. السابقةالمقاسة بالتكلفة 

 
 ها.ح أو الخسارة في الفترة التي تنشل فيرت في الربفروقات الص  ت بي  تم 
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 ()تتمة العمالت األجنبية
فيااة للمنشاالة )العمااالت األجنبيااة( عملااة الوظيلالمعااامالت التااي تااتم بعمااالت  ياار ات بياا  لبيانااات الماليااة لمنشااآت المجموعااة،  ااتم عنااد إعااداد ا

وبااات المالياة باالعمالت األجنبيااة مالت. فاي تاااريخ كال تقريار،  ااتم إعاادة تحويال الموجاودات والمبلار الصارت الساائدة فااي تاواريخ المعاابلساع
ت األجنبياة بالمعادالت الساائدة فاي ددة بالعمالحائدة في  ل  التاريخ.  تم تحويل البنود  ير النقدية المدرجة بالقيمة العادلة والمباألسعار الس

 بعملة أجنبية. السابقةاسها بالتكلفة لعادلة. ال  تم إعادة تحويل البنود  ير النقدية التي  تم قيتاريخ الذي تم في  تحد د القيمة اال
 

 فروق الصرت في الربح أو الخسارة في الفترة التي تنشل فيها باست ناء:ت بي    تم 
 

دات قياااد اإلنشااااء لالساااتخدام اإلنتااااجي المساااتقبلي، والتاااي  اااتم   العماااالت األجنبياااة المتعلقاااة باااالموجو رت علااا  قااارو وق الصااار فااا •
 ئدة عل  القرو  بالعمالت األجنبية.دما  تم اعتئارها كتعد ل لتكاليف الفاتضمينها في تكلفة تل  الموجودات عن

 
ماان خباايا لتسااويتها و  ااتم الت لاادف  لعمليااة أجنبيااة والتااي الالمسااتحقة اماان أو  فااروق الصاارت علاا  البنااود النقديااة المسااتحقة القاائض •

هاا ت بيتتم سات مار فاي العملياة األجنبياة(، والتاي  االمحتمل أن تحدث في المستقبل القري  )وبالتالي تش ل جزءبا من  افي اال ير  
رة عند البيا  أو البيا  الجزئاي لصاافي ح أو الخساالرب وإعادة تصنيفها من حقوق الملكية إل األخر   الدخل الشامل  بنود  مبدئيبا في  
 االست مار.

 
اريخ ياة للمجموعاة بلساعار الصارت الساائدة فاي تالغر  عر  البيانات المالية الموحادة،  اتم تحويال موجاودات ومبلوباات العملياات الخارج

الصارت بشا ل كبيار خاالل تلا  الفتارة، قلا  أساعار لام تتالتقرير.  تم تحويل بنود اإل رادات والمصروفات بمتوسا أسعار الصرت للفتارة، ماا 
الادخل الشاامل د بناو وجادت، فاي  فاروق الصارت الناشائة، إنت بيا  الصارت فاي تااريخ المعاامالت.  اتم   ي هذه الحالة  تم استخدام أسعاروف

 تضاء(.القتجميعها في احتياطي تحويل العمالت األجنبية )العائدة إل  الحصص  ير المسيبرة حس  ا ويتماألخر  
 

ئعاد كامال حصاة المجموعاة فاي عملياة أجنبياة، أو اساتئعاد  نباوي علا  فقادان السايبرة علا  شاركة د استئعاد العملية األجنبياة )م ال اساتعن
فن المحاتة في ترتيا  مشاترك أو شاركة اميلاة  تضامن عملياة أجنبياة تتحاول فيهاا الفائادة تتضمن عملية أجنبية أو استئعاد جزئي لحص  تابعة

األجنبياة فيمااا  تعلاق بتلاا  وق الصارت المتراكمااة فاي احتياااطي تحويال العمااالت (،  ااتم إعاادة تصاانيف جميا  فاار ةماليادات بناد موجااو   إلاا بهاا
 مالكي المجموعة إل  الربح أو الخسارة.العملية العائدة إل  

 
، فااال ري ااي ماارتئا بسااعر  اارت الاادرهممدوالر األيااات األجنبيااة للمجموعااة، يم اال الاادوالر األمري ااي العملااة الوظيفيااة وبمااا أن الاابالنساائة للعمل

 د فرق في الصرت بسب  تحويل العمالت. وج
 

 عقود اإليجار
 

 المجموعة كمستلجر
 

حاااق االساااتخدام بت بيااا  بناااد موجاااودات المجموعاااة تقاااوم ياااة العقاااد. ماااا إ ا كاااان العقاااد أو يحتاااوي علااا  إيجاااار، فاااي بداتقااوم المجموعاااة بتقيااايم 
لمعرفاة بلنهاا لمساتلجر، باسات ناء عقاود اإليجاار قصايرة األجال )اترتيئاات اإليجاار التاي ي اون فيهاا ا يا  تعلاق بجم ومبلو  إيجار مقابل فيما

المجموعااة تقااوم نساائة لهااذه اإليجااارات، هربا أو أقاال( وإيجااارات الموجااودات  ات القيمااة المنخفضااة. بالشاا 12عقااود إيجااار بماادة إيجااار تبلاا  
يجاار مااا لام ي اان األساا  المنهجااي اآلخار أك اار لقساا ال اباا  علا  ماد  فتاارة اإلأسااا  ا شااغيلية علا دفعاات اإليجااار كمصاروفات تبت بيا  
   االقتصادية من الموجودات الملجرة.لنما الزمني الذي  تم في  استهالك المنافتم يالب ل

 
، ويااتم خصاامها باسااتخدام اريخ الباادءدفعهااا فااي تاااريااة مباادئيبا بالقيمااة الحاليااة لماادفوعات اإليجااار التااي لاام  ااتم اإليجالمبلوبااات بنااد  ااتم قيااا  

 القتاارا  المتزا اادةنساائة ام هااذا السااعر بسااهولة، فااإن المجموعااة تسااتخدعر الضاامني فااي عقااد اإليجااار. إ ا لاام ي اان ماان المم اان تحد ااد الساا
 .الخا ة بها
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 )تتمة( عقود اإليجار
 

 )تتمة( ستلجرالمجموعة كم
 

 عل : اإليجار بند مبلوبات عقودتشتمل مدفوعات اإليجار المدرجة في قيا  
 

 ؛عات ال ابتة )بما في  ل  المدفوعات ال ابتة جوهرياب(، ناقصاب أي حوافز إيجارالمدفو  •
 المعدل كما في تاريخ البدء؛قياسها مبدئياب باستخدام الملشر أو  معدل،  تم مدفوعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد عل  ملشر أو •
  قيمة المتئقيةالمئال  المتوق  أن تستحق الدف  بواسبة المستلجر بموج  ضمانات ال •
  هذا الخيار؛ و سعر الممارسة لخيار الشراء إ ا كان المستلجر متلكداب إل  حدئ معقول لممارسة •
 سة خيار إنهاء عقد اإليجار.جار، إ ا كان  مدة اإليجار تع س ممار ء عقد اإليمدفوعات  رامات إنها •

 
 مالي الموحد.كبند منفصل في بيان المركز ال اإليجارعقود  مبلوباتبند  تم عر  

 
ا عاان طريااق ايااادة القيمااة الد اإليجااارعقااود  مبلوباااتبنااد  ااتم قيااا   تخدام )باساا يجاااراإلعقااود  مبلوباااتبنااد فتريااة لااتع س الفائاادة علاا  الحقااب

 القيمة الدفترية لتع س مدفوعات اإليجار التي تم إجراؤها. طريقة الفائدة الفعلية( وتقليل
 

 ( كلما:العالقةموجودات حق االستخدام  ات )وتقوم بإجراء تعد ل مناظر ل اإليجارعقود  لوباتمببند تقوم المجموعة بإعادة قيا  
 

 اإليجاارعقاود  مبلوبااتبناد عاادة قياا  ة خياار الشاراء، وفاي هاذه الحالاة  اتم إ قييم ممارست مدة اإليجار أو حدث تغيير في تير تغ •
 .المعدلم باستخدام معدل الخصالمعدلة عن طريق خصم مدفوعات اإليجار 

قيماة متئقياة مضامونة، وفاي هاذه ملشر أو سعر أو تغير فاي الساداد المتوقا  بموجا  تغير مدفوعات اإليجار بسب  التغييرات في  •
باساتخدام معادل الخصام األولاي  المعدلاةعن طريق خصم مادفوعات اإليجاار  راإليجاعقود  مبلوباتبند ة قيا  إعاد  لحاالت  تما

  تم استخدام معدل الخصم المعدل(.يجار بسب  تغير في سعر الفائدة العائم، وفي هذه الحالة )ما لم تتغير مدفوعات اإل
عقاود  مبلوبااتبناد  تم إعاادة قياا  ر كعقد إيجار منفصل، وفي هذه الحالة د ل اإليجاعدم احتسا  تعاإليجار م   تم تعد ل عقد •

 .المعدلالخصم  باستخدام معدل المعدلةعن طريق خصم مدفوعات اإليجار  اإليجار
 

 ا القبيل خالل الفترات المعروضة.لم تقم المجموعة بإجراء أي تعد الت من هذ
 

. إ ا قاام عقاد إيجاار لبناد الموجاودات المعناي المقادرة أقصار مان مادة اإليجاار والعمار لا  ماد  فتار ساتخدام عوجودات حق اال تم استهالك م
يع س أن المجموعة تتوق  ممارسة خيار شاراء،  اتم اساتهالك بند الموجودات لالستخدام أو تكلفة حق ا بند الموجودات المعنيبتحويل ملكية  

 جار.دء اإلي.  بدأ االستهالك في تاريخ بت المعنيد الموجودالبن المقدرالعمر حق االستخدام المرتئا عل  مد  
 

 منفصل في بيان المركز المالي الموحد. كبند تم عر  حق استخدام الموجودات 
 

م قااد تعرضاا  لالنخفااا  فااي قيمتهااا لتحد ااد مااا إ ا كااان أحااد موجااودات حااق االسااتخدا 36معيااار المحاساابي الاادولي رقاام المجموعااة التببااق 
 والممتلكات والمعدات""السفن  القيمة المحددة كما هو موضح في سياسةفا  رة انخوحسابات خسا

 
وموجاودات حاق االساتخدام.  اتم ت عقاود اإليجاار بناد مبلوبااعر فاي قياا  اإليجارات المتغيارة التاي ال تعتماد علا  ملشار أو سا إدراجال  تم 
 حالة التي تلدي إل  هذه المدفوعات.و اللحدث أت الصلة كمصروت في الفترة التي يحدث فيها االمدفوعات  ات بي   
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 )تتمة( عقود اإليجار
 

 المجموعة كملجر
 

ين تلجير المعدات لتجاار التجزئاة الضاروريالمجموعة بتبرم المجموعة عقود إيجار كملجر فيما  تعلق بئعض عقاراتها االست مارية. كما تقوم 
 األحذية والمعدات المصنعة من قبل المجموعة.للعر  وتركي  العمالء واختئار 

 
اإليجاار التاي تكاون المجموعاة مالجربا لهاا كعقااود إيجاار تماويلي أو تشاغيلي. عنادما تحاول شارو  اإليجاار بشا ل جااوهري  نيف عقاودتصا  اتم

إليجاار األخار  عقاود اإليجاار ار تمويلي.  تم تصنيف جميا  عقاود امستلجر،  تم تصنيف العقد عل  أن  إيجالملكية للجمي  مخاطر ومزايا  
 التشغيلية.

 
ة ماالجربا وساايببا، فإنهااا تم اال عقااد اإليجااار الرئيسااي والعقااد ماان الئاااطن كعقااد ن منفصاالين. ي صاانف عقااد اإليجااار ماان جموعااكااون المعناادما ت

 م الناشئ عن عقد اإليجار الرئيسي.ي أو تشغيلي بالرجوع إل  حق االستخدايجار تمويلالئاطن عل  أن  عقد إ
 

أسا  القسا ال اب  عل  مد  فترة اإليجار. تضاات التكااليف المئاشارة األولياة  يلية عل ر التشغاإليجا إ رادات اإليجار من عقودت بي   تم  
د علا  أساا  القساا ال ابا  علا  المالجر وتقيا اتدناد الموجاو لبالدفترياة لا  القيماة المتكبدة فاي التفااو  علا  عقاد إيجاار تشاغيلي وترتيئا  إ

 مد  فترة اإليجار.
 

موج  عقود اإليجار التمويلي كذمم مد نة بمبل   افي است مار المجموعة في عقاود اإليجاار. ن بمستلجرية من الالمئال  المستحقت بي    تم  
لا   اافي اسات مار المجموعاة القاائم فيماا بية بحيث تع س معدل عائد دوري شاب  علمحاسرات ا تم تخصيص إ رادات التلجير التمويلي للفت

  تعلق باإليجارات.
 

 المبلاا لتخصاايص  15رقاام و ياار التاالجير، تببااق المجموعااة المعيااار الاادولي إلعااداد التقااارير الماليااة ير ت التاالجد م وناااعناادما  تضاامن العقاا
 بموج  العقد لكل م ون.

 
 تراضتكاليف االق 

 وهااي الموجااودات التااي تسااتغرق بالضاارورة فتاارة شااراء أو إنشاااء أو إنتاااج الموجااودات الملهلااة،تكاااليف االقتاارا  العائاادة مئاشاارة إلاا  ات تضاا
هاا المقصاود، إلا  تكلفاة تلا  الموجاودات، حتا  وقا  الموجاودات جااهزة إلا  حاد كبيار لالساتخدام ويلة لالستعداد الستخدامها أو بيعامنية ط
 ي .أو الب المقصود

 
  االقتارا إنفاقها عل  الموجودات الملهلة من تكاليف ة من االست مار الملق  لقرو  محددة بانتظار تم خصم إ رادات االست مار الم تسئ

 تكاليف االقترا  األخر  في الربح أو الخسارة في الفترة التي  تم تكبدها فيها. ت بي الملهلة للرسملة.  تم 
 

القارو  البنكياة بالتكلفاة المبفالة.  اتم ليف المعاملاة المتكبادة.  اتم إدراج بدئيبا بالقيمة العادلة، بعد خصام تكااالمصرفية م  القرو   ت بي  تم  
المعاملة( وقيمة االسترداد في بيان الدخل الشاامل الموحاد خاالل فتارة االقتارا  المصارفي عائدات ) افية من تكاليف أي فرق بين ال  ت بي 

 لفعلي.دل الربح اعباستخدام طريقة م
 

ل تمل فيا  ساح  بعاض أو كاها تكاليف معامالت للقر  إل  الحد الذي يحند إنشاء تسهيالت القر  عل  أنالرسوم المدفوعة ع ت بي  تم  
الحالااة،  ااتم تلجياال الرسااوم حتاا   ااتم السااح . وعنااد تيااا  دلياال علاا  احتماليااة سااح  بعااض أو كاال التسااهيالت،  ااتم التسااهيالت. فااي هااذه 

 الصلة.كها خالل فترة التسهيالت  ات فعة مسئقة لخدمات السيولة ويتم استهالالرسوم كد رسملة
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 تتمة() سبية الهامةسات المحاالسيا 2-5
 

 )تتمة( تكاليف االقتراض
 

الفارق ت بي  نتهاء  الحيت .  تم تزام المحدد في العقد أو إلغاؤه أو اتسد د االل تم  مالي الموحد عندماتتم حذت القرو  من بيان المركز ال
 يار نقدياة تام  المادفوع، بماا فاي  لا  أي موجاودات المبلا يلها إل  طرت آخار و بين القيمة الدفترية للمبلوبات المالية التي تم حذفها أو تحو 

 ل الشامل اآلخر.لدخالموحد وا أو الخسارةة، في بيان الربح نقلها أو أية مبلوبات مفترض
 

إلطفااء كال أو جازء مان ما  قياام المنشالة بنقال أدوات حقاوق الملكياة إلا  دائان  ةالماليا بند المبلوبااتالتفاو  عل  شرو    عندما تتم إعادة
يمة الدفترية رق بين القياسها بالفم قالخسارة، والتي  تاألرباح أو الخسائر في الربح أو ت بي  )د ن مقابل مئادلة األسهم(،  تم بند المبلوبات  

 مالية والقيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية المصدرة.للمبلوبات ال
 

شهربا عل  األقل بعد   12لم ي ن للمجموعة حق  ير مشرو  في تلجيل تسوية المبلوبات لمدة  تم تصنيف القرو  كمبلوبات متداولة ما 
 فترة التقرير.

 
و إنشاااء أو إنتاااج الموجااودات الملهلااة خااالل الفتاارة الزمنيااة لمحااددة التااي تعااز  مئاشاارةب إلاا  شااراء أالعامااة وا را تكاااليف االقتااسااملة تااتم ر 

غرق بالضارورة فتارة الموجاودات الملهلاة هاي الموجاودات التاي تساتإن لالستخدام المقصاود أو البيا .   اتبند الموجودالمبلوبة إلكمال وإعداد  
 و البي .أ المقصود لالستخدامامنية طويلة لالستعداد 

 
االقتارا   الم تسئة من االست مار الملق  لقرو  محددة بانتظار إنفاقها عل  الموجودات الملهلة من تكاليف  تم خصم إ رادات االست مار

 الملهلة للرسملة.
 

 ضريبة القيمة المضافة 
راء القيماة المضاافة المتكبادة علا  شااضاريئة كانا   إ ا المضاافة، إال المصاروفات والموجاودات بالصاافي مان مبلا  ضاريئة القيماةت بيا   اتم 

ريئة القيمااة المضااافة كجاازء ماان تكلفااة ضاات بياا  الموجااودات أو الخاادمات  ياار قابلااة لالسااترداد ماان ساالبة الضاارائ ، وفااي هااذه الحالااة،  ااتم 
 أو كجزء من بند النفقات، حس  االقتضاء. اتدبند الموجو اقتناء 

 
للسداد من سلبة الضرائ  كجزء من الذمم المد نة أو الدائناة لقابل لالسترداد أو القابل المضافة اة مئة القيلصافي لضري تم تضمين المبل  ا

 في بيان المركز المالي الموحد.
 
 مطلوبات الطارئةال

تضمن ارد التي تلمو خارج ل ستئعد تدفقويتم اإلفصاح عنها إال إ ا كان من الم ال  تم ت بي  المبلوبات البارئة في البيانات المالية الموحدة.
المارجح تادفق داخال  تم ت بي  بند موجودات طارئة في البيانات المالية الموحدة لكن  تم اإلفصاح عنها عندما ي ون مانال    مزايا اقتصادية.

 للمزايا االقتصادية.
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من اإلدارة إجراء التقد رات واالفتراضاات واألح اام التاي تقارير المالية  تبل  لولية إلعداد االدمعا ير وفقاب لل إن إعداد البيانات المالية للشركة
المصاريف والموجودات والمبلوبات المعلنة واإلفصاحات المرتئباة بهاا واإلفصااحات عان المبلوباات تلشر عل  المئال  المدرجة لإل رادات و 

ل  تعد ل جوهري عل  القيمة المدرجاة للموجاودات أن  لدي إل  نتائج تتبلتقد رات يم ن وا فتراضاتل هذه االإن عدم التلكد حو   المحتملة.
 أو المبلوبات المتلشرة في الفترات المستقبلية.

 
د عتقاالتاي ي لمساتقبلية تم تقييم األح ام والتقد رات بصورةئ منتظمة وتستند إل  التجربة السابقة وعوامل أخر ، بما في  ل  توقعات التقد رات ا

 .ظل الظروت المتوفرة أنها معقولة في
 

 األحكام الهامة المتخذة في سياق تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة
، اتخذت اإلدارة األح ام التالية التي لها تلشير جوهري عل  المئاال  4يضاح ات المحاسبية للمجموعة، والمبينة في إفي عملية تببيق السياس

 تناولها أدناه( . تقد رات، والتي  تم ية الموحدة )باست ناء تل  التي تتضمنمالانات الفي البي الم بتة
 

 االستمرارياااةمبدأ 
 2رار عل  أسا  مبدأ االستمرارية، كما هو مبين في اإليضااح إجراء تقييم لقدرة المجموعة عل  االستمقام أعضاء مجلس إدارة المجموعة ب

ي، نظااربا ألهميااة األماور كمااا تاام اإلفصاااح ، بشا ل إجمااالعلاا  التقيايم، خلااص أعضاااء مجلااس اإلدارةاءب دة. بنااالمالياة الموحاا مان هااذه البيانااات
ا حاول قادرة المجموعاة الظروت تشير إل  وجود حالة من عدم اليقا، إل  أن هذه األحداث و 2عنها في اإليضاح  ين الجاوهري قاد ت يار شا وكب

تادفقات النقدياة المتوقعاة إلا  أو تحقياق ال عل  عدم االستقرار الملحاوظ فاي توقيا  ترت . قد  االستمرارية.    عل  االستمرار عل  أسا  مبدأ
 .ةالعادياألعمال في سياق  باتهابمبلو عدم قدرة الشركة عل  تحقيق موجوداتها والوفاء 

 
 الضرائ 

 عنااد تحد ااد مخصااص الضااريئة.الجوهريااة  ويااتم تببيااق األح ااام تتعاار  المجموعااة للضاارائ  بشاا لئ رئيسااي فااي المملكااة العربيااة السااعودية.
تقاااوم  ال العادياااة.معاااامالت واالحتساااابات التاااي ي اااون التحد اااد النهاااائي للضاااريئة الخا اااة بهاااا  يااار ملكاااد أشنااااء ساااير األعماااهنااااك بعاااض ال

مسااتحقة  افية سااتكون المجموعااة بت بياا  المبلوبااات لمسااائل المراجعااة الضااريبية المتوقعااة اسااتناداب إلاا  تقااد ر فيمااا إ ا كاناا  الضاارائ  اإلضاا
ختالفاات ساتلشر الضريبية النهائية لهذه المسائل مختلفة عن المئال  التي تم ت بيتها في البداية، فاإن هاذه اال  ون المتحصالتعندما تك  الدف .

 عل  مخصصات الضرائ  في الفترة التي يجري فيها هذا التحد د.
 

 المصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة
فترة التقريار الماالي، التاي لهاا  الرئيسية األخر  للتقد رات  ير الملكدة في نهاية لرئيسية المتعلقة بالمستقبل والمصادرفتراضات افيما  لي اال

 .ة للتسب  بتعد ل جوهري للمئال  المدرجة للموجودات والمبلوبات خالل السنة المالية القادمةمخاطر جوهري
 

 انخفا  قيمة السفن والشهرة
موجودات أو وحدة منتجة للنقد عن المبل  القابل للتحصايل، باعتئااره قيمتا  العادلاة   زيد المبل  المدرج لبندلقيمة عندما  نخفا  في ا نشل اال

ئعاد يستند عل  البيانات المتوفرة من إن احتسا  القيمة العادلة ناقصاب تكاليف االست يف االستئعاد وقيمة االستخدام، أ هما أعل .ناقصاب تكال
دات مشاااابهة أو أساااعار الساااوق الملحوظاااة ناقصااااب التكااااليف اإلضاااافية الساااتئعاد بناااد شاااراء الملزماااة الساااائدة فاااي الساااوق لموجاااو معاااامالت ال
 حسا  قيمة االستخدام عل  نمو ج التدفقات النقدية المخصومة. يستند الموجودات.
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 )تتمة( مؤكدةرات غير الالمصادر الرئيسية للتقدي
 

 )تتمة( شهرةالسفن وال انخفا  قيمة
بعاد أو  شبة إعاادة الهي لاة التاي لام تلتازم بهاا المجموعاةأن  تم اشتقاق التدفقات النقدية من ميزانية العمر اإلنتاجي المتئقي للسفن وال تتضمن

تخدم فاي نماو ج للتحصايل  تغيار بتغيار ساعر الخصام المسا بل  القابالإن الماست مارات مستقبلية كبيرة ستعزا أداء السفن التي  تم اختئارها. 
إن هااذه  بل ومعاادل النمااو المسااتخدم أل اارا  االسااتقراء.خصااومة وكااذل  التاادفقات النقديااة الداخلااة المتوقعااة فااي المسااتقالتاادفقات النقديااة الم

مبلا  القابال تراضاات الرئيساية المساتخدمة لتحد اد الإن االف ة.التقد رات أك ر ارتئاطاب بانخفا  قيمة السفن والشاهرة الم بتاة مان قبال المجموعا
ماان هااذه البياناااات  7و  5ومبينااة فااي االيضاااحين مفصااح عنهااا  ،بمااا فااي  لاا  تحلياال الحساسااية للنقااد المختلفااة،للتحصاايل للوحاادات المنتجااة 

 المالياة الموحدة.
 

  للسفن والممتلكات والمعدات المقدرةتقد ر األعمار 
لمعادات بناااءب علا  الفتارة التاي مان المتوقاا  أن تكاون الموجاودات متاحاة خاللهااا لكاات والسافن واللممت المقاادرةاألعماار عاة بتقاد ر تقاوم المجمو 

وياتم تحاد  ها إ ا كانا  التوقعاات تختلاف عان التقاد رات الساابقة بساب  اإلهاالك المقدرة بش ل دوري  المقدرةجعة األعمار  م مرالالستخدام. تت
 المقاادرةإلاا   لاا ، يسااتند تقااد ر االعمااار  باإلضااافةا علاا  اسااتخدام الموجااودات. لقانونيااة أو  يرهااو التجاااري والقيااود ادم الفنااي أالمااادي والتقااا

م  الموجودات المماشلة.  السابقةالصناعة والتقييم التقني الداخلي وعل  الخبرة   المعدات عل  التقييم الجماعي لممارساتوالسفن و   للممتلكات
بش ل جوهري بالتغيرات في التقد رات الناتجة عن التغيرات في العوامل المذكورة  لمستقبلية للعملياتن تتلشر النتائج ان المم ن أوم   ل ، م

 ي فترة بالتغيرات في هذه العوامل والظروت.شر مئال  وتوقي  النفقات المسجلة أله. سوت تتلأعال
 

 المجموعة كملجر -تصنيف عقود اإليجار 
وحاددت المجموعاة، اساتناداب إلا  تقيايم شارو  وأح اام االتفاقياات، أن فتارة  سافن.اتفاقيات عقود إيجار طويلة األجال لل  وعة بإبرامقام  المجم

زءاب رئيسااياب ماان العماار االقتصااادي للساافن وال تبلاا  القيمااة الحاليااة لاادفعات الحااد األدناا  لإليجااار فعلياااب كاماال مبلاا  القيمااة اإليجااار ال تم اال جاا
 ملكية للسفن وبالتالي تحتس  عقود اإليجار كعقود إيجار تشغيلية.يا الا تحتفن بجمي  المخاطر الجوهرية ومزالسفن، وأنهالعادلة ل

 
 ستلجرالمجموعة كم

 نسئة االقترا  المتزا دة تقد ر
خا ااة بهااا لقيااا  متزا اادة الال يم اان للمجموعااة تحد ااد نساائة الفائاادة الضاامنية فااي عقااد اإليجااار بسااهولة، وماان شاام تسااتخدم نساائة االقتاارا  ال

تارة مماشلاة، وبانفس لالقترا  لففائدة التي قد  توج  عل  المجموعة دفعها إن نسئة االقترا  المتزا دة هي نسئة ال .لوبات عقود اإليجارمب
شاام  وماان ماشلااة.مااوال الالامااة للحصااول علاا  بنااد موجااودات بقيمااة مماشلااة لبنااد موجااودات حااق االسااتخدام فااي بيئااة اقتصااادية مالضاامان، األ

عناد الحاجاة ج إلا  تقاد ر عناد عادم تاوفر نسا  ملحوظاة أو قد  توج  عل  المجموعة دفع ، والذي يحتا قترا  المتزا دة ماتع س نسئة اال
عار تقوم المجموعة بتقد ر نسئة االقترا  المتزا دة باستخدام المدخالت الملحوظة )م ل أسا م عقد اإليجار.إل  تعد لها لتع س شرو  وأح ا

 راء بعض التقد رات الخا ة بالمنشلة.وفرها وت بال   بإجة في السوق( عند تالفائد
 

 التجارية مخصص خسائر االئتمان المتوقعة للذمم المد نة
ناااد قياااا  خساااائر االئتماااان المتوقعاااة، تساااتخدم المجموعاااة معلوماااات تبلعياااة معقولاااة ويم ااان اشئاتهاااا بلدلاااة، تساااتند إلااا  افتراضاااات للحركاااة ع

 هذه المحركات عل  بعضها الئعض.ستلشر  تصادية وكيف تلف المحركات االقتقبلية لمخالمس
 

يعتماد  لاا  علا  الفاارق بااين التادفقات النقديااة التعاقدياة المسااتحقة وتلاا    اار.تجااة عان التعإن الخساارة بااافترا  التع ار هااي تقاد ر للخسااارة النا
 والمتكاملة. ضمونةالئتمانية المية من التحسينات افقات النقدالتي  توق  المقر  استالمها، م  األخذ في االعتئار التد

 
الية التع ر هي تقد ر الحتمال حدوث التع ر عل  مد  إن احتم عة.تش ل احتمالية التع ر مدخالت رئيسية في قيا  خسائر االئتمان المتوق

 ة.المستقبلي فترة امنية معينة،  تضمن حساب  البيانات السابقة واالفتراضات وتوقعات الظروت
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 )تتمة( المصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة
 

 ممتقادمخصص المخزون ببيء الحركة وال
 

يجا  بالنسائة لتحد اد ماا إ ا كاان مخصاص التقاادم  مناتظم.تقوم المجموعة بمراجعة مخزونها لتقييم الخسائر الناتجة عن التقادم عل  أسا  
المجموعااة بوضاا  أح ااام حااول مااا إ ا كااان هناااك أي بيانااات ملحوظااة تشااير إلاا  وجااود أي أو الخسااائر، تقااوم  ل فااي بيااان األرباااحأن يسااج

لقيمااة عناادما ي ااون  ااافي ا  فااي اووفقاااب لااذل ، يحاادد مخصااص االنخفاا قبلية للمنااتج و ااافي قيمااة المنااتج القابلااة للتحقااق.إم انيااة بياا  مساات
 رتكااز مخصاص تقاادم المخاازون علا  التحد ااد  لتقااد رات مان قبال اإلدارة.الساتناد إلاا  أفضال ان التكلفااة و لا  باتحقااق أقال ماالقيماة القابلاة لل

 زون.المادي والحركة السابقة للمخ
 
 
 القطاعات التشغيلية -4
 

 قطاعات األعمال
خاا  سالول الرئيساي عان اتالداخلياة إلا  الم   التقااريرما  تلا  المساتخدمة فاي رفا التشاغيلية ببريقاة تتوافاقد التقاارير عان القباعاات   تم إعدا

التشاغيلية هاي اللجناة التنفيذياة للمجموعاة التاي القرارات بشلن العمليات التشاغيلية. إن المسالول الرئيساي عان اتخاا  القارارات بشالن العملياات 
باعاات اإلدارة بتحد اد القلماوارد. لقاد قاما  ء وتخصايص امجموعاة بهادت تقيايم األداعة التقارير الداخلية للارات االستراتيجية ومراجتتخذ القر 

 التشغيلية بناءب عل  هذه التقارير.
 

 فيما  لي قباعات العمل الرئيسية لد  المجموعة:
 
 امتالك وتلجير السفن: تلجير السفن للعمالء؛ • 
 ن؛ن: اإلدارة الفنية للسفإدارة السف • 
 وقود الالام للسفن؛ن والكيماويات وال  م ل المل بي  وتواي  المنتجات الئحرية: تجارة الئضائ • 
 الورش للقوار  خدمات الشحن والخدمات الفنية: تقديم خدمات الوكالة للسفن الراسية في الموانئ وتقديم خدمات • 
 ألنشبة اإلدارية.أخر : تشتمل عل  إدارة كافة األقسام وا • 
 

دمات الفنياة بالمعاا ير المقاررة ع خادمات الشاحن والخاتجاات الئحرياة وقبااتوايا  المنباع تلجير وامتالك وإدارة السفن وقباع بيا  و في قيستو 
التشااغيلية، وياتم رفاا  التقاارير المتعلقااة بهاذه القباعااات باعتئارهاا قباعااات  القباعاات 8بموجا  المعياار الاادولي إلعاداد التقااارير المالياة رقاام 

ا المعيااار حيااث  ااتم بيااان نتااائج ة المقااررة بموجاا  هااذاريااة الشاارو  الكمياانشاابة اإلدفصاالة، بينمااا ال  لبااي قباااع إدارة األقسااام واألة منغيليتشاا
 عمليات هذا القباع ضمن بند "أخر ".

 
 القطاعات الجغرافية

دارة الداخليااة، وبالتااالي لاام  ااتم اإلفصاااح عاان اإل حلياالباار اللجنااة التنفيذيااة للمجموعااة التواياا  الجغرافااي لعمليااات المجموعااة  ا  االة بتال تعت
 افية.لن القباعات الجغر معلومات بش

 
الماوارد التاي سايتم تخصيصاها  جمي  نتائج القباعات التشغيلية بانتظام من قبال اللجناة التنفيذياة للمجموعاة التخاا  قارارات بشالنتتم مراجعة  

 نفصلة.ية ممال للقباع وتقييم أدائها، والتي تتوفر لها معلومات
 



 الشركات التابعة لهاو   حة القابضة )ش.م.ع(الللميج  لخلا
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 )تتمة( القطاعات التشغيلية -4
 

   فيما  ستئعاداال  خدمات فنية    بي  وتواي إدارة ر تالك وتلجيام 
  المجموع بين القباعات أخر   شحن ت الخدماو  المنتجات الئحرية السفن  السفن  

  درهمألف  درهم ألف  درهم ألف  درهم ألف  درهم ألف  ألف درهم  درهم ألف  
 

  121,980   (993)       -   5,657   20   993   116,303  إ رادات تشغيلية
  (98,022)  993        -   (3,181)  (5)       -   (95,829) تكاليف تشغيلية

  794   (769)  901   1   25        -   636  دخل آخر
  85,759        -        -        -        -        -   85,759  دخل من مبالئات التلمين

  3,265        -        -        -        -        -   3,265  يةالحالت  يمقبند مبلوبات مالية إل   خفضالدخل من 
  (18,667)  769   (8,483)  (6,947)  (55)  (1,968)  (1,983) مصاريف عمومية وإدارية

  (40,418)       -   (12,618)       -        -        -   (27,800) تكاليف تمويل
  6,661        -   6,661        -        -        -   -  مبلوبات انتف  الغر  منها شب 

  (,8301)       -   (,8301)       -        -        -        -  ضريئة الدخل
 

  522,59        -   (369,51)  (,4704)  (15)  (975)  351,80  غ عنهاالمبل  رباح / )خسائر( القطاعاتأ
 

 2021ديسمبر  31في 
 

  ,437834   (,224666,1)  ,520555,1   ,35014   ,2343   ,31523   242,904  المبلغ عنها  القطاعات موجودات
 

  (966,645)  ,309212,1   (985,383)  (,0839)  (,9563)  (,46627)  (785,794) المبلغ عنها  القطاعاتمطلوبات  
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 )تتمة( القطاعات التشغيلية -4
 

   فيما  ستئعاداال  خدمات فنية  واي  بي  وت إدارة امتالك وتلجير  
  المجموع بين القباعات أخر   شحن ت الخدماو  المنتجات الئحرية السفن  السفن  

  درهمألف  م درهألف  درهم ألف  درهم ألف  درهم ألف  ألف درهم  هم در ألف  
 

  142,641   (3,000)       -   5,529   84   3,000   137,028  ةإ رادات تشغيلي
  (143,161)  3,000        -   (3,449)  (34)       -   (142,678) يليةتكاليف تشغ

  185   (1,036)  1,041   5   174        -   1  دخل آخر
  (17,946)  1,036   (8,897)  (3,602)  (172)  (3,258)  (3,053) مصاريف عمومية وإدارية

  (46,622)       -   (9,332)       -        -        -   (37,290) تكاليف تمويل
  (12,649)       -        -        -        -        -   (12,649) ة السفنمخصص انخفا  قيم

  (9,610)       -        -        -        -        -   (9,610) بند موجوداتخسارة من استئعاد 
  (197,541)       -        -        -        -        -   (197,541) شب  سفينة

  1,926        -   1,346        -        -        -   580  بات انتف  الغر  منهاإعادة قيد مبلو 
  (,8301)       -   (,8301)       -        -        -        -  ضريئة الدخل

 

  (,607284)       -   (,67217)  (,5171)  52   (258)  (,212265) المبل  عنها رباح / )خسائر( القباعاتأ
 

 )معاد إدراجها( 2020ديسمبر  31ي ف
 

  ,489862   (,408573,1)  ,456536,1   ,47119   ,1753   ,94222   ,853853  المبل  عنها القباعاتموجودات 
 

  (,540544)  ,429102,1   (,116731)  (,94311)  (,9063)  (,11826)  (,390874) )معاد إدراجها( المبل  عنها قباعاتالمبلوبات  
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 السفن والممتلكات والمعدات -5
    أشاث  التحسينات عل    
  المجموع سيارات  وتركيئات  معدات  مستلجرة العقارات ال السفن   
  ألف درهم هم ألف در  رهم د ألف ألف درهم  لف درهم أ رهم ألف د  

 :التكلفة
  1,596,332   428   504   2,627   3,845   1,588,928  2020 نا ر  1في   
  3,110        -        -        -        -   3,110  إضافات  
  (207,460)       -        -        -        -   (207,460) )ج(( 5ت )إيضاح المشبوبا  
  (,226126)       -        -        -        -   (,226126) ) ((5ادات )إيضاح االستئع  
 
  1,265,756   428   504   2,627   3,845   1,258,352  2020ديسمبر  331في   
  18,322        -        -        -        -   18,322  اإلضافات  
  (15)       -   (15)       -        -        -  االستئعادات  
 
  ,063284,1   428   489   ,6272   ,8453   ,674276,1  2021ديسمبر  31في   
 

 سائر انخفاض القيمة:استهالك متراكم وخ
  617,723   419   302   2,199   2,382   612,421  2020 نا ر  1في   
  46,113   6   142   92   455   45,418  ()ه(5إيضاح للسنة )  
  (9,919)       -        -        -        -   (9,919) )ج((5جودات تم شببها )إيضاح متعلق بمو   
  (49,031)       -        -        -        -   (49,031) ) ((5ضاح لالستئعادات )إي  
  ,64912        -        -        -        -   ,64912  )د((5انخفا  القيمة )إيضاح رة خسا  
 
  617,535   425   444   2,291   2,837   611,538  2020ديسمبر  31في   
  39,659   3   60   158   451   38,987  )ه(( 5للسنة )إيضاح   
  (15)       -   (15)       -        -        -  لالستئعادات  
 
  ,179657   428   489   ,4492   ,2883   ,525650  2021ديسمبر  31في   
 

 رية:القيمة الدفت
  ,884626        -        -   178   557   149,626  2021ديسمبر  31في   
 
   ,221648   3   60   363   ,0081   ,814646   2020ديسمبر  13في   
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 )تتمة(  السفن والممتلكات والمعدات  -5
 

 2021ديسامبر  31لاف درهام( كماا فاي أ 609,776 - 2020ألاف درهام ) 569,915تم رهان السافن التاي تبلا  قيمتهاا الدفترياة  )أ(
 (.13ل قرو  بنكية )إيضاح كضمان مقاب

 
 77,195ة خليج ماردت بقيماة دفترياة قادرها استئعاد سفينتم ل ادات ستئعاال، كان  2020ديسمبر    31لمنتهية في  ل السنة االخ ) (

ألااف  9،610رة ماان بياا  الساافينة بمبلاا  . نتيجااة لااذل ، تكباادت المجموعااة خساااألااف درهاام 68,076ألااف درهاام بعائااد مبيعااات قاادره 
إيجار سفينة كضمان بموج  عقد ذه اللدخل الشامل اآلخر الموحد. تم رهن هالخسارة وا م االعترات بها في بيان الربح أودرهم وت

 (.6تمويلي )إيضاح 
 

ي الميااه اليابانياة وكانا  ( التابعاة للمجموعاة للغارق فا1ستوك  ، تعرض  إحد  سفن المواشي )جلف اليف2020سبتمبر    2في   )ج(
ا مان  43تقل   ا مان الجنساية الفلب 39بيانهم فردب . نادا واشناان مان أساتراليايوايلمواطناان مان ن -ة مم لاين للمساتلجرين ينياة، وأربعافاردب

الصايني. ونتيجاة لهاذا الحاادث، قاما  ماشية متجهاة لالنضامام إلا  برناامج تربياة األلئاان تحمل 1كان  سفينة جلف اليف ستوك 
تقاادم   .2020ديساامبر  31فااي  منتهيااةنة الل السااخااال ألااف درهام 197,541ئالغااة المجموعاة بشااب  القيمااة الدفتريااة للساافينة وال

ديسامبر  31. خالل السنة المنتهية في ألف درهم السترداد القيمة الملمن عليها للسفينة  82,350لئة تلمين بقيمة  بمبا  المجموعة
 (.24ضاح )راج  إي ألف درهم من مزود خدمة التلمين 82,350، استلم  المجموعة مبل  2021

 
ألف  12,649 - 2020)خفا  قيمة السفن  صص انمخأية المجموعة  تسجل   لم،  2021سمبر  دي  31ية في  خالل السنة المنته )د(

يمتها القابلة لالسترداد، وهي قيمتهاا درهم(. تم احتسا  مخصص االنخفا  في القيمة من خالل مقارنة القيمة الدفترية للسفن وق
 االستخدام، أ هما أعل . ا قيدستئعاد وقيمتهالعادلة ناقصاب تكلفة اال

 
رياااق خصاام توقعاااات التاادفقات النقدياااة مااان االسااتخدام المساااتمر للسااافن حتاا  نهاياااة عمرهاااا ساااتخدمة لهاااذه الساافن عااان طة المتاام تحد اااد القيماا

 تالية:ات الإل  االفتراض ية عل  الخبرة السابقة وخبة العمل المعتمدة من اإلدارة، وتستنداإلنتاجي. تستند توقعات التدفقات النقد
 

ا لل ة عل السفن المستلجر  تم تحد د إ رادات • عقاود حياث تام تحد اد إ ارادات السافن المساتلجرة علا  أساا  أساعار أسا  األساعار وفقاب
 عقود اإليجار عل  أسا  امني المستقبلية المتوقعة؛

للعااام  صااروفات المدرجااة فااي الميزانيااةلمنة السااابقة واد تكلفااة تشااغيل الساافينة باسااتخدام ماازيج ماان المصااروفات الفعليااة للسااتاام تحد اا •
 ير تضخم عادي؛  تلشالمقبل م

فاي لهذه التكلفة للسفن والتكلفاة المتوقعاة التاي سايتم تكبادها  السابقالنفقات األخر  م ل اإلرساء الجات باستخدام االتجاه  تم تقد ر •
 المستقبل؛

 ر اإلنتاجي للسفينة؛ وعمالفي نهاية تم تحد د القيمة المتئقية باستخدام قيمة الفوال   •
 ٪ سنويبا(.8,2 - 2020)٪ سنويا 9,48ة باستخدام معدل خصم لنقدي افي التدفقات اتم خصم  •

 
 تحليل الحساسية 

٪، م  شئات جمي  المتغيرات األخر ، فلان ي اون 0,5ن نسئة ، إ ا كان معدل الخصم المستخدم أعل  أو أقل م2021ديسمبر    31كما في  
لن ي ون شابتة، األخر  تغيرات ٪، م  بقاء جمي  الم0,5نسئة المستخدم أعل  بإ ا كان معدل الخصم  -  2020)مة لقيخفا  في اهناك ان

 (.هناك انخفا  في القيمة
 

 تم تخصيص االستهالك كما  لي: ()ه
 2021 2020 
 رهمألف د ألف درهم 

 
 45,418  38,987  (19التشغيلية )إيضاح التكلفة 

  695  672  (20إيضاح مية وإدارية )مصاريف عمو 
 

  965,39  113,46  
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 إليجاراعقود  -6
  

 تأجرالمجموعة كمس
(. إن سانتين - 2020)أقال مان سانة واحادة لم ال هاذه الم اتا  المتئقياة حصل  المجموعة عل  مئااني م تبياة لإليجاار. تبلا  مادة اإليجاار 

 ل هذه اإليجارات.الملجرة لم  التزامات المجموعة مضمونة بملكية الملجر للموجودات
 

 حق االستخدامبند موجودات 
 ناه:حق االستخدام الم بتة والحركات خالل السنة مبينة أدال  الدفترية لموجودات المئ إن
 

 2021 2020 
 ألف درهم ألف درهم 

 
 :الم ات 
  2,825   575    نا ر 1كما في 

 (730)  (383)  (20االستهالك )إيضاح 
 (230)       -   ستخدامحق اال بند موجوداتانخفا  قيمة 

  (,2901)       -   لتعد التا
 

  575   192   مبرديس 31كما في 
 

 بند مطلوبات عقود اإليجار
 نة أدناه:خالل السنة مبيمبلوبات عقود اإليجار والحركات بند إن المئال  الدفترية ل

 
 2021 2020 
 ألف درهم ألف درهم 

 
  ار:عقود اإليج بموج مستحقة  مئال  

  486   192   خالل سنة واحدة  
  128      -   س سنواتمإل  خمن سنتين   
 

   192   614  
  (486)  (192)  ناقصاب: الجزء المتداول

 
  128      -   الجزء  ير المتداول  
 

 Gulf Stolt Tankerفن مان شااركة اتفاقيااة إيجاار تمااويلي لادعم االسااتحوا  علا  سااالمجموعاة أبرماا  ، 2017ناوفمبر  28بتااريخ * 
(GST) .نهااائي مبلا  سااداد بسانوات و  5لماادة و فاي الياوم درهاام  28،548معادل الاادف  علا  أساا  شااهري ب مساتحقكااان المبلوباات  إن بناد

لايج الخ سافينة، قاما  المجموعاة باساتئعاد 2020ديسامبر  31المنتهية في . خالل السنة 2020 ونيو  29بتاريخ ألف درهم   63,495قدره  
 د اإليجار التمويلي.عق اتبند مبلوبتسوية ) (ش واستخدم  عائداتها ل 5ضاح يإامردت 

 
 في بيان الدخل الشامل: الم بتةيما  لي المئال  ف
 

 2021 2020 
 ألف درهم ألف درهم 

 
  730  383   (20إيضاح وجودات حق االستخدام )استهالك بند م

 
  ,3453  -   الفوائد عل  بند مبلوبات عقود اإليجار

 
  342  303   القيمة المنخفضةو ات ألجل ار قصيرة اعقود اإليجعل  مصاريف اإليجار 
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 )تتمة( إليجارعقود ا -6
 

 مؤجرالمجموعة ك
لجير آجلاة(. وياتم عاادةب التفااو  علا  القيماة اإليجارياة لاتع س تقوم المجموعة بتلجير السفن الئحرية بموج  عقود تلجير تشغيلي )عقود تا

يجارياة فاي المساتقبل بموجا  ذمم المد ناة للقايم اإليماا  لاي الحاد األدنا  للار. وفجد د عقاد اإليجااقيم اإليجارية السائدة بالسوق عند إبرام / تال
 ها المشاري  المشتركة( هو عل  النحو التالي:عقود اإليجار التشغيلية  ير القابلة لإللغاء )باست ناء تل  التي تملك

 
 2021 2020 
 ألف درهم درهمألف  

 
 108,208  107,037  بحد أقص  سنة واحدة

  ,149188  ,12181  دة إل  خمس سنواتة واحمن سن
 

  149188,  357296,  
 
 
 الشهرة -7
 

 2021 2020 
 ألف درهم ألف درهم 

 
 219,912   219,912   القيمة المتداولة للشهرة

  (,44976)  (,44976)  خسارة انخفا  القيمة المتراكمة
 

   463143,   463143,  
 
 رهاام التااي نشاالت فااي وقاا  االكتتااا  األولااي العااام واالسااتحوا ألااف د 83,913لااف درهاام و أ 135,999رة الئالغااة تاام تخصاايص الشااه (أ)

 ئجارها.عل  التوالي لقباع ملكية السفن واست 2018عل  سفن المواشي في 
 

  المنتجاات وتوايالسافن وقبااع بيا  مال. وقاد حاددت اإلدارة قبااع اماتالك وتالجير اتتول  اإلدارة مراجعة األعمال بناءب عل  نوع األع ) (
ة. وتاااتم مراقئااة الشااهرة مااان قباال اإلدارة علااا  مسااتو  القبااااع خااادمات الوكالااة علااا  أنهااا قباعااات األعماااال األساسااي اعالئحريااة وقباا

 التشغيلي. 
 

ا تكلفة البي . ة ناقو القيمة العادلقد بناءب عل  ارتفاع القيمة قيد االستخدام أتم تحد د المبل  القابل لالسترداد لجمي  وحدات توليد الن )ج( صب قبال  )د(، ويتم االستعانة فاي حساابها علا  التوقعاات التادفقات النقدياة 7قم د القيمة قيد االستخدام، كما هو مبين في اإليضاح ر لتحد 
تم ال  تاي الللسافن ال لساابقةاومات السوق المتاحاة والمتداولاة واالتجاهاات الضريئة بناءب عل  معدالت االستئجار المقدرة باستخدام معل

ة بعاد اتفاقياة البارت المساتلجر الموقعاة باساتخدام معادل النماو   المد  البويل.  تم التحصل علا  التادفقات النقدياإيجارات امنية عل
ل الخصام تنشا بها وحدة توليد النقد. تم استخدام معد   تجاوا معدل النمو متوسا معدل النمو طويل األجل لألعمال التيالمقدر. ال

ال  - 2020)تم قياد انخفاا  فاي القيماة نويبا( لخصام التادفقات النقدياة. ونتيجاة لاذل ، لام  ا٪ س8,2 -  2020)سنويبا    ٪9,48الئال   
 (.شيء

 
بقااء جميا  المتغيارات األخار  شابتاة، ٪، ما  0,5، إ ا كان معدل الخصم المستخدم أعلا  أو أقال بنسائة 2021ديسمبر  31كما في    )د(

 (.لن تكون هناك خسارة انخفا  في الشهرة  - 2020)م عل  الشهرة ألف دره 9,341بمبل  مة القي انخفا خسارة  اك سي ون هن
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 المخزون  -8
 

 2021 2020 
 ألف درهم ألف درهم 

 
 5,788  5,153  غيارقب  ال

 526  3,007  ايوت ومواد تشحيم السفن
  129  98  أخر  

 
  2588,  4436,  

 
 ألف درهم(. 6,647 - 2020)ألف درهم  5,077 خزون خالل السنةبل  استهالك الم ( أ)
 
 
 الذمم المدينة التجارية واألخرى  -9
 

 2021 2020 
 ألف درهم ألف درهم 

 
  20,634   13,545  () ( 9 مم مد نة تجارية )إيضاح 

  (,3383)  (,4805)  المتوقعة ناقصاب: مخصص خسائر االئتمان
 

  8,065   17,296  
  14,640   14,640  )أ((9 )إيضاح ر في شركة تابعةست ماة عند تخفيف اال مم مد ن

  233   1,055  دفعة مقدمة إل  المورد ن
  2,042   1,673  مصاريف مدفوعة مقدماب 

  ,6857   ,5325  مد نون آخرون 
 

  59630,   89641,  
 
ا مناقشااات ماا  مساااهم األقليااة ماان حيااث مشاااركتتجااري المجموعااة حال ()أ االتفاااق علاا  للمجموعااة. وماان المتوقاا  ابعااة فااي الشااركة الت  يااب

تقيايم التعااون المحتمال بعاد بصدد ن يالبرفأن حيث بعد، لم تتم تسويت  المستحق المبل  هذا إن    اتفاق نهائي بعد نهاية فترة التقرير.
 هذه السنة.ة نهائية في  ضون ونتوق  التو ل إل  تسوي 19-جائحة كوفيد

 
ا  120إلا   30ترة االئتمان عل  الذمم التجارية المد نة مان تتراوح ف ()  ا( مان تااريخ الفااتورة. تجاري  120إلا   30 - 2020) وماب  وماب

ا للمااالء تااتم مراجعااة االئتمااان لكاال عمياال.  ياال المحتماال ماا  وضاا  حاادودللعم ة االئتمانيااةالمجموعااة قباال قبااول أي عمياال جد ااد تقييمااب
مم التجارية المد ناة فاي نهاياة السانة مبلا  عائدة إل  العمالء عل  فترات منتظمة.  تضمن ر يد الذحدود االئتمان ودرجة االئتمان ال

 4 ناااة المساااتحقة مااان المد جماااالي الاااذمم٪( مااان إ60 - 2020)٪ 52ألاااف درهااام( تم ااال  12,276 - 2020)ألاااف درهااام  7,088
 جمالي الذمم التجارية المد نة في تاريخ التقرير.٪ من إ5ال  وجد عمالء آخرون يم لون أك ر من عمالء(.  4 - 2020)ء عمال

 
ي لتلا  يس المجموعة مخصص الخسارة للذمم التجارية المد نة بمبل  يعاادل الخساائر االئتمانياة المتوقعاة علا  ماد  العمار الزمناتق

ة المعاادل ماان خااالل تقساايم الااذمم التجاريااة المد نااة علاا  أسااا  نهااج الخسااار تمانيااة المتوقعااة علاا  يااتم تقااد ر الخسااائر االئمم. و الااذ
خاطر المشتركة عند االعترات األولي. من أجال تباوير معادالت الخساارة الخا اة بالمجموعاة، المد نين عل  أسا  خصائص الم

الي للمااد ن، ماا  تعااد ل  لاا  وفااق لياال الوضاا  المااالي الحااداد السااابقة للمااد ن وتحن السااة التع اار عااتلخااذ المجموعااة بالحساائان حالاا
مسااتقبلية لمجاااالت أعمااال المااد نين وتقياايم الوضاا  الحااالي ة بالمااد نين، والظااروت االقتصااادية العامااة والعنا اار الالعواماال الخا اا

 والمتوق  للظروت في تاريخ التقرير.
 

ات المجموعة. وحيث أن تجربة الخساارة ناءب عل  مصفوفة مخصصذمم التجارية المد نة بطر ال وضاح الجدول التالي تفا يل مخا
 ل كبير لشرائح العمالء المختلفة، فاإن مخصاص الخساارة بنااءب علا  نية السابقة للمجموعة ال تظهر أنما  خسارة مختلفة بشاالئتما

 ء المختلفة للمجموعة:العمالة االستحقاق السابقة لم  تم تمييزه بش ل أكبر بين قاعدة حال
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 )تتمة( تجارية واألخرى الذمم المدينة ال -9
 

  منخفضة القيمة المتلخرة ولكن  ير  
 365ك ر من  أ  365-121 120-91 90-0 ولم ير متلخرة   

  وم  وم  وم  وم ض قيمتها تنخف المجموع 
 درهم  درهم  درهم  درهم  درهم  درهم  

 
2021 

 معدل خسارة 
  ٪98  ٪4  ٪5  ٪0  ٪0  ٪40 وقعةاالئتمان المت  

 

  5,530  672  440  1,860  5,043  13,545 لدفتريةإجمالي القيمة ا

 

  5,436  24  20       -       -  5,480  مم مد نة منخفضة القيمة

 

  94  648  420  1,860  5,043  8,065  افي الذمم المد نة
 
 

2020 
 معدل خسارة 

  ٪27  ٪0  ٪0  ٪0  ٪0  ٪16 االئتمان المتوقعة  

 

  12,414  572  86  2,108  5,454  20,634 ي القيمة الدفتريةإجمال

 

  3,338       -      -      -      - 3,338 مد نة منخفضة القيمة مم 

 

  9,076  572  86  2,108  5,454  17,296  افي الذمم المد نة
 

رية المد نة وفقبا للنهج المئساا المحادد ترات بها للذمم التجاالمتوقعة التي تم االع مانية(  وضح الجدول التالي الحركة في الخسائر االئتج)
 :9قارير المالية لمعيار الدولي إلعداد التفي ا

 
 المجموع م قيمة فرديبا جماعيبا م قيمة  
 ألف درهم  ف درهم أل ألف درهم  
 

 3,338 3,338 - 2019 ديسمبر 31الر يد كما في  
 - - - خصص الخسارة ا  م افي إعادة قي

    
 3,338 3,338 - 2020يسمبر د 31الر يد كما في  

 2,142 2,142 - مخصص الخسارة  افي إعادة قيا  
 5,480 5,480 - 2021ر ديسمب 31الرصيد كما في 

 
ا بمبل   )د(  .2021ديسمبر  31المد نة كما في التجارية ألف درهم مقابل الذمم  5,480سجل  اإلدارة مخصصب



 والشركات التابعة لها  )ش.م.ع(  يج للمالحة القابضةالخل
 نات المالية الموحدةالبيا إيضاحات حول

 2021بر ديسم 31في 
 
 

45 

 
 ه النقديةالنقدية وشب -10

 
 2021 2020 
 ألف درهم درهمألف  

 
  124   161    الصندوق النقد في 

  ,76721   ,51424   بنوكالنقد لد  ال
 

  21,891   24,675   كالصندوق واألر دة لد  البنو النقد في 
  (,65614)  (,93514)  ()أ(01)إيضاح  النقد المقيد

 
  ,2357   ,4079     النقديةالنقدية وشئ

 
 

 .متبلئات السيولة بالحد األدن ألرباح وتكاليف تفن ب  في الحسابات البنكية لسداد توايعات ايم ل النقد المقيد النقد المح ( أ)
 

ك تخضاا  لتنظاايم لتع اار نظااراب ألن هااذه البنااو منخفضااة بخصااوق اان ائتمااالبنااوك علاا  أنهااا  ات مخاااطر تاام تقياايم األر اادة لااد   ( )
األر ادة لاد  وم إدارة المجموعة بتقد ر مخصص الخسارة علا  وبناءب علي ، تق  المركزي.  ورقابة مصرت اإلمارات العربية المتحدة

لاد  البناوك فاي نهاياة إن األر ادة  .هراب ش 12ر االئتمان المتوقعة لفترة اسئة بمبل  يساوي خسائالتقارير المحالبنوك في نهاية فترة 
حاليااة للبنااوك فااي االعتئااار، قاماا  إدارة والتصاانيفات االئتمانيااة ال المحاساائة ليساا  متاالخرة، وماا  وضاا  خباارات التع اار السااابقةفتاارة 

 .ر دةي مخصصات خسائر عل  هذه األمن شم لم تقم بتسجيل أ ير جوهري، و  وعة بتقييم بلن االنخفا  في القيمةالمجم
 
 

 الرأس الم -11
 

 2021 2020 
  ف درهمأل ألف درهم 

 :المصرح
  ,209019,1   ,209019,1  سهم الواحددرهم لل 1بقيمة  (سهم ,250,209019,1 -2020) سهم ,250209,019,1

 
 ر والمدفوع بالكامل:صد  الم

  ,209019,1   ,209019,1  درهم للسهم الواحد 1مة بقي (سهم ,250209,019,1 -2020) سهم ,250209,019,1
 
 

 االحتياطي القانوني -12
 

موعاة،  تعاين مجوالنظاام األساساي لل ارات العربياة المتحادة في دولاة اإلما )وتعد الت ( 2015( لسنة 2وفقاب لمتبلئات القانون االتحادي رقم )
مان  ٪50الحتيااطي عندما  بل  ر ايد اويل مجموعة أن تقرر وقف هذا التحويجوا لل إل  االحتياطي القانوني. من ربح السنة ٪10تحويل  

 خاالل السانة، لام  اتم تحويال أي فاي القاانون. ناء الحااالت المنصاوق عليهااإن هذا االحتياطي  ير قابل للتواي  باسات   المدفوع.  رأ  المال
 بل  إل  االحتياطي القانوني.م
 



 والشركات التابعة لها  )ش.م.ع(  يج للمالحة القابضةالخل
 نات المالية الموحدةالبيا إيضاحات حول

 2021بر ديسم 31في 
 
 

46 

 
 سلفيات  -13

 
 2021 2020 
  ف درهمأل ألف درهم 

 متداولة
  270,441   56,715    )أ((13 يضاح)إ قر  ألجل

  183   831   ((1)13ل )إيضاح صير األج  ققر 
  ,272271   5467,5   سلفيات من البنوك

 
 اولةمتدغير 

  539,54   686,171   )أ((13)إيضاح  قر  ألجل
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 )تتمة(سلفيات  -13
 

 نوك:ملخص الحركة في سلفيات من الب  لي  فيما ( أ)
 
 المجموع 6قرض ألجل  5قرض ألجل  4 قرض ألجل 3ض ألجل قر  2قرض ألجل  1قرض ألجل  
 ألف درهم ألف درهم درهم ألف ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
        

 324,980 - 193,786 45,994 27,411 57,789 - 2021 نا ر  1الر يد في 
 ( 3,301) ( 1,951) ( 1,350) - - - - اب: رسوم الترتيئات المدفوعة قصنا
 5,850 329 4,957 326 - 238 - الترتيئات  رسومائداب: إطفاء ا 

 52,155 52,155 - - - - - السنة  اائداب: مئال  تم الحصول عليها خالل
 ( 148,517) ( 3,564) ( 48,633) ( 46,320) ( 15,965) ( 34,035) - السنة ناقصاب: المسدد خالل  

 ( 3,264) - - - ( 1,042) ( 2,222) - لحالية مبلوبات مالية إل  قيمت  اناقصاب: خصم بند 
 498 - - - 159 339 - طفاء القيمة المخصومة اائداب: إ

 ------------- ------------- ------------- ------------- ------------ ------------ ------------ 
 228,401 46,969 148,760 - 10,563 22,109 -  2021 ديسمبر 31في الرصيد 

 ( 56,715) ( 9,299) ( 40,441) - ( 2,227) ( 4,748) - اقصاب: الجزء المتداول ن
 ------------- ------------- ------------- ------------- ------------ ------------ ------------ 

 171,686 37,670 108,319 - 8,336 17,361 - لغير المتداوالجزء 
  ==== ========  ============  === =========  ============  ============  ============  ============ 

 387,523 - 244,969 57,504 27,411 57,639 - 2020 نا ر  1الر يد في 
 1,547 - 1,270 127 - 150 - رتيئات اائداب: إطفاء رسوم الت

 43 - - 43 - - - خالل السنة يها اائداب: مئال  تم الحصول عل
 ( 64,133) - ( 52,453) ( 11,680) - - - خالل الفترة ناقصاب: المسدد 

 ------------- -------------- -------------- -------------- ------------- ------------- ------------- 
 324,980 - 193,786 45,994 27,411 57,789 -   2020يسمبر د 31الر يد في 
 ( 270,441) - ( 193,786) ( 45,994) ( 9,534) ( 21,127) - زء المتداول ناقصاب: الج

 ------------- -------------- -------------- -------------- ------------- ------------- ------------- 
 54,539 - - - 17,877 36,662 - المتداول  الجزء  ير

  ============  ====== ==== ==  ============  = ===========  ============  ============  ============ 
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 )تتمة(سلفيات  -13
 
 1اآلجل القرض  ب()

درهم. وتترت   ألف 795,684درها قالت مواد كيماوية بتكلفة قألف درهم لشراء نا  676,331حصل  المجموعة عل  قر ئ آجل بمبل  
. تم سداد  2008أ سبس  1رب  سنوي بدايةب من  قسباب   39ستحق السداد عل   ئداب هامش، وكان مر ااهذا القر  فائدةب بسعر ليبو  عل 

القر  . تم عر  فاقية إعادة لي لةاتمن خالل  2019ديسمبر   31ألف درهم خالل السنة المنتهية في  253,681 ئية بمبل دفعة نها
 . 5اآلجل  لت  عل  أن  القر  عاد لي الم
 
 2( القرض اآلجل ج)

ت مواد كيماوية من شركة  درهم )بعد تنزيل رسوم الترتيئات( لدعم استحوا  ناقالألف    74,238ر ئ آجل بمبل   ل  المجموعة عل  قحص
  21يةب من  سباب رب  سنوي بداق  20السداد عل     إ بور اائداب هامش، ويستحق  وتترت  عل  هذا القر  فائدةب بسعرنكرا.   ولف ستول  تا

،  2021  ديسمبر  31المنتهية في    السنة. خالل  2023مار     21ألف درهم في    32,500مبل   د الدفعة األخير بسدا  تم. وي2017سبتمبر  
أن  القر  اآلجل    القر  المعاد لي لت  عل   . وقد تم عر 3تمويل هذا القر  إل  جان  القر  اآلجل  نجح  المجموعة في إعادة  

6. 
 
 3جل ( القرض اآلد)

وتترتا  علا  هاذا القار  فائادةب  .نة تحفياز آباار نفااوتحويل سافيدرهم لدعم شراء ألف  30,000بمبل  آجل حصل  المجموعة عل  قر  
 7فاي الدفعاة األخيارة  . ويتم ساداد2018ديسمبر  7ن قسباب رب  سنوي متساوياب بدايةب م 27حق السداد عل  عر إ بور اائداب هامش، ويستبس

القار  إلا  جانا  القار  اآلجال جموعاة فاي إعاادة تمويال هاذا ، نجحا  الم2021 برديسام 31المنتهياة فاي   السنةخالل    .2025سبتمبر  
 .6أن  القر  اآلجل  معاد لي لت  عل . وقد تم عر  القر  ال2
 
 3جل والقرض اآل 2إعادة هيكلة القرض اآلجل ( ه)

. وبناءب 2021أ سبس    10الحقاب بتاريخ  لها  ، وتم تعد 2021 ونيو    17ريخ  م  المقر  بتا ون  أبرم  المجموعة اتفاقية إعادة لي لة د
  85,439ألف درهم، والذي  تضمن مبل     96,385هو    2021أ سبس    31في  ه االتفاقية، كان المبل  القائم المستحق للبن  كما  عل  هذ

 يما  لي بنود التسوية:ائدة المستحقة. وفألف درهم مقابل الف 10,946لد ن ومبل  أ ل ا ألف درهم مقابل
 

م( مقابل المبل  ألف دره  76,000ألف درهم )تم تعد ل  الحقاب إل     75,000سداد مبل  إجمالي قدره  اآلن بوعة مبالئة  لمجمإن ا •
 . 3اآلجل  والقر  2ألف درهم لتسوية القر  اآلجل  96,385الحالي المستحق الئال   

 ألف درهم:  76,000فيما  لي جدول سداد مبل   •
ألف درهم مستحق السداد في    50,000)تم تعد ل  الحقاب إل     2021و   ولي  15في    سدادألف درهم مستحق ال  55,000ل   مب -

 (؛ 2021أ سبس   25
عل  التوالي )تم تعد لها    2023   ونيو  1و  2022 ونيو    1ألف درهم مستحقة السداد بتاريخ    7,500تين قيمة كلئ منها  دفع -

  منها(؛ و ألف درهم لكلئ  8,500الحقاب إل  
 ألف درهم(. 9,000حقاب إل  )تم تعد ل  ال  2024 ونيو  1د في مستحق السدارهم ألف د 5,000مبل   -

 ن األرباح عل  السفينتين جلف مشرت وآاليانز واريور مقابل هذه القرو .    تم ف  الرهن والتناال ع  •
فوائد  إل  جمي  الافة  مي  المبلوبات القائمة باإلضللبن  المبالئة بجأي تخلف عن السداد في المستقبل، يحق    ة حدوثفي حال  •

 . 3و 2لشرو  واألح ام األ لية للقرو  اآلجلة  والرسوم التعاقدية وفقبا ل
 

  20,385بالتوقف عن ت بي  المبلوبات بمبل     موعة المجستقوم  ،  المدفوعات وفقبا التفاقية التسوية  بمجرد أن  تم سداد جمي  علي ،  وبناءب 
 .المستحقة( درهم مقابل الفائدة  10,946درهم مقابل أ ل الد ن، ومبل  ألف  9,439ألف درهم ) 

 
 . المجموعةةب عن نياب 5آلجل ر  امن قبل مقر  الق 2021سبتمبر ألف درهم في شهر   50,000تم سداد القسا األول الئال  

 
ألف درهم. وبناءب عل  المناقشات م    26,000  المتئقي الئال   القر   التسوية أي شيء بخصوق إم انية فر  فائدة عل ة  لم تذكر اتفاقي

عر  ام سباستخد بند المبلوبات المعاد لي لت   دارة بخصم  بلن القر  ال تترت  علي  فائدة.  وبناءب علي ، قام  اإل  المقرضين، تعتقد اإلدارة
 لف درهم. أ  3,265ي  دخل تمويل بمبل  ، ما أد  إل  ت ب٪8بنسئة  الفائدة الفعلي

 
 كما هي بدون تغيير.  3والقر  اآلجل   2اآلجل  و  واألح ام األخر  للقر تظل جمي  الشر 
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 )تتمة( سلفيات -13

 
 4( القرض اآلجل و)

نقل الماشية. وتترت   ستحوا  عل  سفن  ( لدعم االالترتيئاتيل رسوم  تنز   ألف درهم )بعد  59,377بمبل     حصل  المجموعة عل  قر ئ آجل
سداد الدفعة  . ويتم  2019ما و    29قسباب رب  سنوي بدايةب من    16ور اائداب هامش، ويستحق السداد عل   ا القر  فائدةب بسعر إ بعل  هذ 

ل ا لرسالة التسهيقسا . وفقب تلجيل األلتسهيل و ا  ا، وافق البن  عل  مراجعة خب2020مار     18. في  2023نوفمبر    29األخيرة في  
. كما في تاريخ التقرير 2023نوفمبر    27م  سداد الدفعة النهائية بتاريخ    2020  ما و  27السداد من تاريخ  المعدلة، سوت تبدأ عملية  

 (. 24)إيضاح  ن المواشيإحد  سف عل   من مبالئة التلمين المستلمة قام  المجموعة بسداد القر  بالكامل من المئال  المحصلة المالي،
 
 5آلجل ( القرض از)
 

لوبات  .  تم دف  بند المب1إعادة تمويل "يشار إليها با االتفاقية" إلعادة تمويل القر  ألجل  أبرم  المجموعة اتفاقية  ،  2019 وليو    19في  
ل  فعة النهائية بمبوتكون الدسنوات    4  اب لفترة وميدرهم    139,446شهربا وبمعدل    12درهم  ومياب وألول    43,920عل  أسا  شهري بمعدل  

بتاريخ  128,638 درهم  ع  2024 وليو    19  ألف  بنسئة  ويترت   الفعلي  الفائدة  سعر  في    ٪9,42ليها  المنتهية  السنة    31سنوياب. خالل 
 ألف درهم. 41,831، قام  المجموعة بسداد مبل  2020ديسمبر 

 
  الدولي إلعداد التقارير   ل  النحو المحدد في المعيارن "معاملة بي " علهلة لتكو ن االتفاقية  ير مج  أالمجموعة تقييماب واستنتارة  أكمل  إد

زامي إلعادة شراء السفن في نهاية مدة اإليجار. وبناءب  : اإل رادات من العقود م  العمالء حيث أن اإلدارة لد ها خيار شراء إل15المالية رقم  
 مبلوبات الجد دة.لمبلوبات السابقة وت بي  الحيث تم  تسوية ا ي  تمويلياملة عل  أنها ترتالمعتعامل  اإلدارة م  هذه  لي ،ع
 

المالية عل  أسا      تم ل التمويل أعاله في الحفاظ عل  نسئة الرافعة  رب  سنوي في تاريخ السداد الذي  بدأ بعد  التعهد الجوهري لترتي  
 أدناه:هو موضح  ة خيار الشراء كمامارسالسح  األول وكذل  قبل ممن   ( أشهر3شالشة )

 
 60-49 48-37 36-25 24-13 12-0 األشهر

      
 ٪ 50,00 ٪ 57,50 ٪ 65,00 ٪ 72,50 ٪ 80,00 المالية بالحد األقص نسئة الرافعة 

 
 فإن التعهدات التالية تكون سارية المفعول أيضاب:  أعاله،باإلضافة لما  كر 

 
 ٪ من  افي الد ن؛ 6,5 أال يقل النقد  ير المقيد عنيج   •
 لوبات المتداولة؛ و اولة وفي جمي  األوقات المبالموجودات المتد أن تتجاوا •
 ٪. 70كون نسئة الرافعة المالية أقل من أن ت •

 
المجموعة تعد الب 2021أبريل    27بتاريخ   أبرم   )"التعد ل"(. وي ستحق سداد،  البن  بشرو  سداد معدلة  االلتزام عل  أسا  شهري     م  

أبريل    30ألف درهم في    109,434د نهائية بمبل   ، م  دفعة سدا2021ما و    1ن  سنتين ابتداءب م  يوم لفترةدرهم في ال  128,466دل  بمع
2023 . 

 
  لي: تعد ل التعهدات التالية كما باإلضافة لما  كر أعاله، تم

 
 ة للسفن(؛ كة المالكة )عل  مستو  الشر  انيفي السنة ال ٪65سنة األول  وفي ال ٪75نسئة الرافعة المالية القصو  الموحدة   •
   مستو  الشركة المالكة للسفن(؛ مليون دوالر أمري ي )عل ألدن  الموحد للسيولة بمبل االحد  •
 (؛ و من  افي الد ن، أ هما أقل )عل  مستو  المجموعة ٪ 5 ي أو مليون دوالر أمري 2يج  أال يقل النقد  ير المقيد عن  •
 لمجموعة(.   مستو  ا)عل ٪80لمالية عن  عة ايج  أال تقل نسئة الراف •

 
 ألف درهم. 456,394الت للمواد الكيميائية بصافي قيمة دفترية قدرها بموج  رهن عل  أرب  ناق قرو  المذكورة أعاله مضمونةلإن ا 

 
 ، كما  ت متداولة. وم   للوباسابقاب كبند مب  5  ألجل رقم  عة لم تكن ملتزمة بالتعهدات قبل التعد ل، تم تصنيف القر راب ألن المجمو ظن

إل     5ات المذكورة أعاله. وبناءب علي ، تم تصنيف القر  ألجل رقم  لمجموعة ال تمت ل للتعهد، فإن ا نات المالية الموحدةاتاريخ هذه البي  في
 متداول بناءب عل  شرو  السداد الواردة في التعد ل. جزء متداول وجزء  ير



 والشركات التابعة لها  الخليج للمالحة القابضة )ش.م.ع(
 ةالبيانات المالية الموحدإيضاحات حول 

 2021ديسمبر  31ي ف
 
 

50 

 
 )تتمة(سلفيات  -13

 
 (6جل )اآل القرض (ح)
 

المجم2021سبتمبر    23بتاريخ   أبرم   "ا،  تمويل  إعادة  اتفاقية  تمويل  وعة  إلعادة  )التفاقية"  اآلجل  )2القر   اآلجل  والقر    )3  .)
اليوم بعد  ل  حت   درهم في    21,374شهراب، وبمعدل    12درهم في اليوم ألول    42,822وي ستحق سداد االلتزام عل  أسا  شهري بمعدل  

،  2021  مبرديس  31المنتهية في    لسنةا. خالل  2023أبريل    30م في  ألف دره  37,112   لائية بمب، م  دفعة سداد نه2023أبريل    30
 ألف درهم.  3,564قام  المجموعة بسداد مبل  

 
  ي إلعداد التقارير لدول   النحو المحدد في المعيار اواستنتج  أن االتفاقية  ير ملهلة لتكون "معاملة بي " علأكمل  إدارة المجموعة تقييماب  

شراء إلزامي إلعادة شراء السفن في نهاية مدة اإليجار. وبناءب  أن اإلدارة لد ها خيار    حيث  ت من العقود م  العمالءاإل رادا  :15رقم  المالية  
 ت الجد دة.لوبامبلوبات السابقة وت بي  المب  هذه المعاملة عل  أنها ترتي  تمويلي حيث تم  تسوية العلي ، تعامل  اإلدارة م

 
 اله:تفاقية التمويل المذكورة أعهدات الجوهرية ال لي التع وفيما

 
 ألف دوالر أمري ي.  200,000حد للسيولة بمبل  الحد األدن  المو   •
 في السنة ال انية     ٪60نة األول  وفي الس ٪70نسئة الرافعة المالية القصو   •

 
للمواد    ناة أعاله مضمونة بموج  رهن علإن القرو  المذكور  النفا بصافي قيمة دفترية وسفينة تحفيز آالكيميائيقلة واحدة  ة قدرها  بار 

 م. ألف دره 113,521
 

 )ح( قرض قصير األجل
 

المجموعة عل  تسهيل مرابحة قصير  ،  2019 نا ر    7بتاريخ   فائدة شاب  7,346األجل بمبل   حصل    .  ألف درهم ويترت  علي  معدل 
م. يم ل المبل  المتئقي ألف دره  7,346لمستحق بمبل   سداد أ ل الد ن المجموعة ب، قام  ا2020سمبر  دي  31خالل السنة المنتهية في  

 هذا التسهيل. ألف درهم الفائدة المستحقة الدف  عن  831الئال  
 
 

 غير القابلة للتحويل الصكوك اإلسالمية -14
 

من خالل طرح  ألف درهم    125,000ل بقيمة   ير قابلة للتحوي  ميةدارة قراربا بإ دار   وك إسال، أ در مجلس اإل2020 نا ر    16في  
عل  التوالي، حصل  المجموعة عل  موافقة من الهيئة التنظيمية والمساهمين ضمن    2020مار     29و  2020مار     12خاق. بتاريخ  

 لة للتحويل بالشرو  التالية: ات الجمعية العمومية إل دار الص وك اإلسالمية  ير القاباجتماع
 

 لبلة للتحوير القاسالمية  يضمانات الص وك اإلال -
 عة اإلسالمية وفقاب للشري -نوع الص وك  -
 ألف درهم  125,000  -ك قيمة الص و  -
 125,000,000 -عدد الص وك  -
 احد درهم للص  الو  1سعر اإل دار لكل   :   -
 نوي سنوياب تستحق السداد بش ل نصف س ٪ 12  -معدل الفائدة  -
 ( 2020ما و  12)لص وك خ إ دار اسنوات من تاري 5ي نهائتاريخ الحل/االستحقاق ال -
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 تتمة() ة غير القابلة للتحويلالصكوك اإلسالمي -14
 

ألف دوالر أمري ي بما   23,927لة للتحويل بمبل   ، تم االكتتا  في   وك إسالمية  ير قاب2020ديسمبر    31المنتهية في    السنةخالل  
ل  درهم من المب ألف  9,915لة للتحويل بمبل   إسالمية  ير قاب  دار   وكتم تسوية تكلفة إ   نقد.ألف درهم وتم استالم ال  87,572يعادل  

 وتم سحئ  خالل فترة الص وك. األساسي
 2021 2020 
  ألف درهم ألف درهم 

 
  -   79,546     نا ر 1 في الر يد

  87,572   -    المصدر خالل السنة
  1,169   1,839    رسوم الترتي  إطفاء

  (,5199)  -   ةرسوم ترتي  مدفوع
 

  546,79   385,81   ديسمبر 31ي الر يد ف
 
 

 ية الخدمة للموظفينمخصص مكافآت نها -15
  

 2021 2020 
  ألف درهم ألف درهم 

 
  1,812   1,348    نا ر 1الر يد في 

  230   128   (21للسنة )إيضاح 
  (694)  (299)  السنةالدفعات خالل 

 
  ,3481   ,7171   ديسمبر 31 د فيالر ي

 
للموظف تم تكوين مخص الخدمة  نهاية  لم افآت  العمل  ص  لقوانين  الحالي  ين وفقاب  الرات   المتحدة، وتستند عل   العربية  اإلمارات  دولة  في 

 . المالي لتراكمية في تاريخ التقريروعدد سنوات الخدمة ا 
 
 

 ية واألخرى التجار  الذمم الدائنة -16
 2021 2020 
 ألف درهم لف درهمأ 

 ج ()معاد إدرا  
 متداولةغير 

  -  10,946  )ه((13) ياتلففوائد مستحقة الدف  عل  الس
 

 متداولة
  27,601  25,245  ة تجارية مم دائن

  20,000  20,000  () (16 ستحوا  عل  األعمال )إيضاحمئال  مستحقة الدف  عل  اال
  14,587  18,031  )ه((13) ياتفوائد مستحقة الدف  عل  السلف

  12,332  12,849  العمالء مندفعات مقدمة 
  10,554  10,544  ستحقةماح توايعات أرب

  7,667  2,673  )أ((25 )إيضاح  ضرائ  مستحقة
  1,171  -  جافةالوا  حمستحقات متعلقة باإلرساء باأل

  ,32726  854,33  ئنة أخر  مخصصات و مم دا
 

  196,312  239120,  
 

  142,431  239120,  
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 )تتمة( ية واألخرى الدائنة التجار الذمم  -16

 
 

 31خاالل السانة المنتهياة فاي  هام(در  1,926 – 2020)درهام  27,046مبلوبات بمبلا  بي  جموعة التوقف عن ت لماتباع   اس ( أ)
 (.25ج ضمن بند " شب  مبلوبات انتف  الغر  منها" في األرباح أو الخسائر )راج  إيضاح والتي تندر  2021ديسمبر  

 
ابعااة ، إناا ، وهااي شااركة تيمتااداليفسااتوك كاااريرا ل نافيجيشاان ل  المجموعااة علاا  الساايبرة علاا  شااركة جلااف، حصاا2018خااالل  ( )

ومان  ألف درهام. 420,000ير مبل  شراء قدره   انفستمنتس  .م.م، والمسجلة في جمهورية بنما، نظأكسا  مملوكة بالكامل لشركة
ديسااامبر  31و 2021 ديسااامبر 31تحق الااادف  كماااا فاااي ألاااف درهااام مسااا 20,000ألاااف درهااام،  وجاااد مبلااا   420,000باااين مبلااا  

2020. 
 
 

 قةالعالدة الطرف ذي وأرصمعامالت  -17
 

درج ضمن تعريف طرت  ي عالقة كما هاو مال أخر  تنسير األعمال العادية، معامالت م  ملسسات أعتجري المجموعة، أشناء  ( أ)
 عدالت متفق عليها بين البرفين.هذه المعامالت بم تدرج .24وارد في المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 
اإلدارة العلياا لاد  المجموعاة والمنشاآت مجلس اإلدارة وكئار موظفي الرئيسيين وأعضاء مين  ات العالقة المساهاألطرات    تتضمن
جموعاة موافقاة إدارة الم تلخاذ التي تح  السيبرة أو السايبرة المشاتركة أو التاي تتالشر بشا ل جاوهري بالمجموعاة.  لعالقة بهم ات ا

 لمعامالت.قة بهذه اعل  األسعار وشرو  الدف  المتعل
 

لاا  الشاارو  ماا  األطاارات  ات العالقااة أشناااء األعمااال العاديااة بناااءب عمعااامالت الجوهريااة التاليااة وعااة خااالل الساانة اللمجمأبرماا  ا ( )
 واألح ام المتفق عليها فيما بين البرفين.

 
 2021 2020 
 همألف در  ألف درهم 

 
  ,4411  100  (27قة )إيضاح من أطرات  ات عالقرو   –يل  تكلفة تمو 

 
 

  ات العالقة:إل  األطرات  ال  المستحقةر دة القائمة للمئاأل فيما  لي)ج( 
 

 2021 2020 
 ألف درهم ألف درهم 

 
 شتركمشروع م

  144  -  ، اإلمارات العربية المتحدةم.د.م.  ولف ستول  تانكرا 
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 )تتمة( العالقةي ت وأرصدة الطرف ذمعامال -17

 
 

 .ند البل عيتم سدادها  ير مضمونة و و دة، فائ ال تترت  علي القة لبرت  ي عالمئال  المستحقة 
 
 قر  من أطرات  ات عالقة( )د

 2021 2020 
 همألف در  ألف درهم 

 
  ,83816  ,83810  )االفصاح كبند متداول() المساهمين الرئيسيين

 
كيماوياة. لنااقالت الماواد الافاة سااء فاي األحاوا  الجمويال اإلر ن المسااهمين الرئيسايين تام اساتخدام  لتتم الحصول عليا  ما  إن القر  الذي

ألااف  40,409 -2020) الااف درهاام 6,000 د مبلاا ، تماا  تسااوية قاار  المساااهمين إلاا  حاا2021مبر ديساا 31هيااة فااي خااالل الساانة المنت
  .علي  فائدة ترت ال ت 2021 مبرديس 31إن الر يد المستحق كما في . (درهم

 
 لياأتعا  اإلدارة الع)ه( 

 2021 2020 
  همر ف دأل ألف درهم 

 
  1,710  1,215  أخر   روات  ومزايا

 
  93  34  فآت نهاية الخدمة للموظفينم ا

 
 ألف درهم(. 12 - 2020) ال شيءالمصاريف المدفوعة   ءباست نارة العليا اإلدا  تبل  أتعا 

 
 .2020و 2021يسمبر د 31تين المنتهيتين في خالل السنإدارة المجموعة أي رسوم حول المجموعة تحميل أعضاء مجلس لم  تم )و( 

 
 

 ة شغيليالت اإليرادات -18
 

لئضااائ  والخاادمات بماارور الوقاا  وفااي وقاا  معااين فااي الجواناا  الرئيسااية لإل اارادات تحقااق المجموعااة إ راداتهااا ماان عقااود العمااالء ماان نقاال ا
 (.4)إيضاح  8رقم  ةرير المالياد التقعدا  المعيار الدولي إلعن  بموج ومات اال رادات المبينة لكل قباع معلن تفق هذا م  معل .اليةالت
 

 2021 2020 
  ألف درهم ألف درهم 

 )معاد إدراج (  
 

 ترة امنيةعل  مد  ف
  136,551   115,881    تلجير السفن

  5,529   5,657    الخدمات الفنية وخدمات الشحن
 

 ق  معينفي و 
  84   20    حريةقباع بي  وتواي  المنتجات الئ

  477   422   آخر دخل تشغيلي
 

   980,121   641142,  
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 شغيلية تال تكاليفال -19
 2021 2020 
 درهمألف  ألف درهم 

 )معاد إدراج (  
 تلجير السفن:
  85,880   49,791  السفن -تشغيل السفن
  45,418  38,987 )ه((5اح )إيض   الجافةاألحواوتكلفة  لباقم()باست ناء قوار  ا فناستهالك الس

  3,326  3,968  اقمقوار  الب -السفنغيل  تش
  5,053  2,090  لسفنإ الح ا

 
 خدمات الشحن:

  3,434  3,181  يلتكاليف التشغ
  34  5  بي  وتواي  المنتجات الئحرية

  16  -  الخدمات الفنية
 

  22098,  161143,  
 
 

 لمصاريف العمومية واإلداريةا -20
 2021 2020 
  ألف درهم همألف در  

 
  8,905  7,853  (21ح ف الموظفين )إيضاكاليت

  -  1,507  ()أ(20إيضاح ) المبالئاتمخصص 
  -  1,576  ةاالستشارياألتعا   

  1,915  1,563  األتعا  المهنية
  -  2,142  ان المتوقعةاالئتم مخصص خسائر

  695  672  )ه((5)إيضاح  والمعدات كاتلوالممت استهالك السفن
  730  383  (6الستخدام )إيضاح حق اموجودات ستهالك  ا

  332  69  عمالت األجنبيةخسائر  رت ال
  1,872  -  عمولة عل  استئعاد سفينة

  ,4973  902,2  أخر  
 

  667,81  94617,  
 

 
عاة و كان  المجم آخربسفينة طرت  متعلقةجيرة مقابل الرسوم الفلء اميناتكاليف المستحقة للمخصص المبالئات مخصصاب ل   تضمن ( أ)

نااي فااي مااار  لعلوتاام بيعهااا بااالمزاد ا 2017ماان قباال ساالبات الميناااء فااي عااام نة يينااة. تاام القاائض علاا  الساافقاادم لهااا خاادمات معت
ينة وم المساتحقة علا  السافسار ال غبياةولم تكن كافية لت 2021من السفينة في فبرا ر ت البي   ء عائداناالمي  اتلبس. استلم   2019

جا  أن تتحمال المجموعاة الرساوم. نتيجاةب لاذل ، ، يوإفالسا ، وعلا  هاذا النحا علن مال  السفينة ، أ لالوةب عل   . علبات الميناءلس
 تكاليف.ال تل ل ية لتحمالة الحتر لفاألف درهم في  1,507قدره  خصصتم ت بي  م

 
 ال شيء(. - 2020) 2021ر ديسمب 31ل السنة المنتهية في عية خالبلي مبالئات اجتما لم تقم المجموعة ( )
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 كاليف الموظفينت -21

 
 2021 2020 
  رهمألف د ألف درهم 

 
  7,680  7,202  روات  واألجورال

  230  128  (15)إيضاح  خدمة للموظفينم افلة نهاية ال
  995  523  مزايا أخر  

 
  853,7  9058,  

 
 

 أرباح األسهم -22
 

 2021 2020 
 درهمألف  ألف درهم 

 د إدراج ()معا  
 
  (,464284)  750,06   )ألف درهم(   مال  الشركةالسنة العائدة إلئر( ألرباح / )الخساا

 
  ,250209,019,1   ,25009,2019,1   (11عدد األسهم )إيضاح 

 
  همدر  (.2790)  همدر  ,0060   المخففة للسهمو  ةاألساسي )الخسائر( /األرباح

 
 

  عادية المصدرة.دد األسهم التوسا المرجح لعالمجموعة عل  الم لكيلماباح العائدة األر  بتقسيم األساسية للسهم  األرباح تم احتسا  
 
 

 تكاليف التمويل -23
 2021 2020 
  ألف درهم درهم ألف 

 التمويل عل  البنود التالية:  فيلاتك
  35,440  27,434  قرو  ألجل -
  7,877  12,518  ويلحية  ير قابلة للتسالم  وك إ -
  298  -  مرابحة  ويلتم تسهيل -
  1,144  100  ) ((17)إيضاح  ر  من المساهمينق -

  ,8631  366  ر  أخ رسوم
 

  41840,  62246,  
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 مينأمطالبة ت دخل من -24
 

 2021 2020 
  ألف درهم ألف درهم 

 
  75985,  -  

 
)،  2020سبتمبر    2بتاريخ   المواشي  سفن  إحد   للمGulf Livestock 1رق   التابعة  ا(  في  اللمياجموعة  عل  ه  كان  ن مت  يابانية. 
لندا واشنين آخرين  يا واطني نيو  لون المستلجرين واشنين من مية وأربعة أشخاق يملفلبينية ا ن الجنسا مدب ر ف  39فون من  ا  تللدب فر   43السفينة  

كان  شركة أستراليا.  الصين  Gulf Livestock 1  من  البرنامج  إل   متجهة  ماشية  المو تحمل  لتربية  لهذا  لئاناأل  اشي وانتاجي  نتيجة   .
    م. قد2020  ديسمبر  31السنة المنتهية في  ألف درهم خالل    197,541ة  ئالغفينة الللس  ةيدفتر قيمة الشب  الب  ، قام  المجموعة ادثالح

بمبل    تلمين  مبالئة  الستر ألف    82,350المجموعة  مدرهم  الفترة،  داد  خالل  السفينة.  عل   التلمين  المجمو بل   مبل  كامل  عة  استلم  
  .ينكة التلمألف درهم من شر  82,350

 
لدخل من مبالئة  ا، قام  المجموعة بع س 2020ديسمبر  31في (ش. كما و) 13ااإليضاح  4ل ر  اآلجالق دذا المبل  لسداتم استخدام ه

،  2020سبتمبر    30في  أشهر المنتهية  لفترة التسعة  للمجموعة  في البيانات المالية الموحدة    ف درهم، المذكورأل  197,541التلمين بمبل   
 السنة التالية.  محصل في لي ا لوقام  بت بي  الدخل الفع

 
ت2019  نوفمبر  20  بتاريخ المعرض،  سفن  إحد     ( اليفستوك  ل ج واشي  الرئيسي  1ف  المحرك  في  للمجموعة ألضرار  التابعة  بسب   ( 

كيداب حات واستلم  تلاإل ال  كلفةتمبالئة تلمين عن  وعة  وقد قدم  المجمان .  ناء بانجاء المناورة بعد مغادرتها مي أشنة حرارة  ارتفاع درج
  2,821، حصل  المجموعة عل  كامل مبل   2021مبر  ديس  31السنة المنتهية في    خاللهم.  ألف در   2,821مبل   ية بخالل الفترة الحال

 . من شركة التلمينألف درهم 
 

ف  أل  82,350لئالغة  أعاله وا  تينر المذكو   تينبلالمباشامل الموحد لل الدخ" في بيان ابالئة التلميندخل من مل تضمن المبل  المفصح عن  "ا
 درهم.  لف أ 588 ر  بمبل األخ ين المتنوعةمبالئات التلومألف درهم   2,821ودرهم 

 
 

 شطب مطلوبات انتفى الغرض منها -25
 2021 2020 
  ألف درهم همألف در  

 
  -  6,181  ((أ) 25إيضاح ا ئةلضريمبلوبات ا

  ,9261  480  ر  أخ
 

  661,6  926,1  
 
ا مان السالبات الضااريبية يشاير إلاا  أن إقارار لأحاد فااروع ا ، تلقا 2018ساامبر دي 31خاالل السانة المنتهيااة فاي  ( أ) ات الفاارع مجموعاة خبابااب

بات ة ماا  الساالأبرماا  المجموعااة اتفاقياا ،2018ة ساان خااالللضااريبية. وائح الاا  الال تتوافااق ماا 2016  إلاا 2010للساانوات الماليااة ماان 
. مان أ ال 2016 سانةات الساابقة حتا  و ضاريبية للسانة لمساتحقاتها التسوية كاملاة ونهائياجراء  هم إلدر ألف    17,749مبل   ية ببيالضر 

تناااالب  موعاةج  المتلقا ،لفتارةخاالل ا .2019ديسامبر  31كماا فاي  درهامألاف  11,568م  المجموعة بتساوية ، قادرهمألف    17,749
 6,181للمجموعاة والئالغاة  ت بيتهااقاف عان المتو ، فاإن المبلوباات  علياتئقياة. و رهم المدلف أ 6,181 مبل  عنبية من السلبات الضري

 .مرحليال زالموج الموحدان الدخل الشامل " في بيتف  الغر  منهامبلوبات انشب   ضمن "إدراجها والتي تم درهم ألف 
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 يةاألدوات المال -26

 
 فئات األدوات المالية (أ

 
 2021 2020 
 درهمألف  ألف درهم 

 )معاد إدراج (  
 الموجودات المالية

 المبفلة بالتكلفة
 الدفعات المقدمة للمورد ن الذمم المد نة التجارية واألخر  )باست ناء

  39,621  28,237  (9إيضاح ( )المصاريف المدفوعة مقدماب و   
  ,89121  ,67524  (10)إيضاح لبنوك د  اق واألر دة لندو في الص قدلنا

 
  29152,  51261,  

 
 

 2021 2020 
 درهمألف  ألف درهم 

 دراج ()معاد إ  
 المالية  المطلوبات

 بالتكلفة المبفلة
  107,907  121,293 (16إيضاح ) من العمالءالدفعات المقدمة   ناءالتجارية واألخر  )باست الدائنةالذمم 

  325,811  229,232  (13إيضاح ) سلفيات
  16,838  10,838  (17ضاح إي) رات  ات عالقةالقر  من أط

  144  -  (17إيضاح )  عالقة تحقة إل  طرت  يالمئال  المس
  614  192  (6إيضاح ) اراإليجند مبلوبات عقود ب

  ,54679  ,38581  (14)إيضاح  ويلحسالمية  ير قابلة للتإ   وك
 

  940,244  860530,  
 

 العادلة لألدوات الماليةيمة الق (ب)
ين  وع لتحويل بند مبلوبات ما في معاملة منتظمة بين المشاركهي السعر الذي سيتم قئض  لبي  بند موجودات ما أو المدفن القيمة العادلة إ

عند تقييم   آخر.  قييمو مقدرة باستخدام أسلو  تر أ، بصرت النظر عن ما إ ا كان  األسعار ملحوظة بش لئ مئاشفي السوق بتاريخ القيا 
الموجودات أو بند المبلوبات إ ا كان المشاركون ت أو بند مبلوبات، تض  المجموعة في اعتئاره خصائص بند  عادلة لبند موجوداالقيمة ال

 القيا .  ريختئارهم عند تسعير بند الموجودات أو بند المبلوبات في تاسيضعون هذه الخصائص في اع في السوق 
 

 المالي.المدرجة في بيان المركز المالي في نهاية فترة التقرير ية تقار  مئالغها لموجودات والمبلوبات الماللة لإن القيم العاد
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 االلتزامات -27
 

 رأسمالية  مصاريف  متعلقة التزامات
 

 (.ألف درهم 1,171 -2020ال شيء )رأسمالية للمجموعة بلغ  المصاريف ال
 
 

 ضماناتال -28
 

 2021 2020 
 درهم ألف مهدر  فأل  

 
  105  105  ضمانات بنكية

 
 جوهرية. مبلوباتعنها أي   نتجوق  أن يادي، وال  تي سياق العمل االعتف بنكية ناتجةلد  المجموعة ضمانات   كان 

 
 

 المطلوبات الطارئة -29
 

 ال شيء(. - 2020) ، لم ي ن لد  المجموعة أي مبلوبات طارئة2021ديسمبر  31في 
 
 

 اطر الماليةالمخإدارة   -30
 

 يةمخاطر المالال عوامل 30-1
 
 ظرة عامةن

 ها لألدوات المالية:للمخبر التالية نتيجة استخدامتتعر  المجموعة 
 مخاطر السوق  (أ

 ، ومخاطر االئتمان ( 
 مخاطر السيولة (ت
 

لقيااا  وإدارة وعااة ت وسياسااات وعمليااات المجمأهااداضاااح معلومااات حااول تعاار  المجموعااة لكاال ماان المخاااطر أعاااله، و يعاار  هااذا اإلي
 المال.لرأ  ة المجموعة دار المخاطر وإ

 
بوير مخاطر المجموعة. إن اإلدارة العليا للمجموعة مسلولة عن ت  ةدار إلومراقئة إطار عمل  إلنشاء    الكاملةمسلولية المجلس اإلدارة    تحمل

 رة.إلدارية بلنشبتها إل  مجلس ار دو مخاطر المجموعة وتقديم تقاريإدارة ومراقئة سياسات 
 

قسام المالياة لاد  المجموعاة بتحد اد وتقيايم في إطار السياسات المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة. يقوم الية قبل قسم الممن تتم إدارة المخاطر 
 لئ ر بشاساات موشقاة إلدارة المخااطسيا دات التشغيلية لاد  المجموعاة. ويقاوم مجلاس اإلدارة بتاوفيرالمخاطر المالية بالتعاون الوشيق م  الوح

ومخااطر  معادل األربااحطر ومخاا ياةاألجنب  ارت العماالتبي مجاالت محددة، م ال مخااطر ر  تغات موشقة أخياسعام، باإلضافة إل  س
م رفعهاا إلا  كئاار ويت ية عن عملية إدارة المخاطر المالية عل  مستو  المجموعة،االئتمان واست مار السيولة الفائضة.  تم إعداد تقارير شهر 

 عة.جمو باإلدارة العليا لد  الملين المسلو 
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 )تتمة( المخاطر الماليةإدارة   -30
 

 تتمة() يةالمخاطر المال عوامل 30-1
 

 )تتمة( نظرة عامة
 

 مخاطر السوق 
 

 مخاطر  رت العمالت األجنبية
مقوماة أساساااب  وسالفياتهاا عاتها البياة مشاترياتها ومبي  ألنيسا  معرضاة بشا لئ كبيار لمخااطر  ارت العمااالت األجنبياة نظاراب إن المجموعاة ل

الااادرهم تااام تحوياال مئاااال  بالاادوالر األمري اااي إلاا  ر األمري ااي. بالاادوال المااارتئالشاااركات المجموعااة أو بالااادرهم اإلماااراتي  فيااةلعمالت الوظيبااا
 .راتيإلماالدرهم االر األمري ي و الدو  مستمر بيندرهم إمارتي نظراب لوجود ربا  3.66=ر أمري ي دوال 1بمعدل   اإلماراتي

 
 مخاطر األسعار

 .جوهرية أسعارمخاطر  يألالمجموعة   ر تعتال 
 

 دلةقيمة العالل أرباح  معدالت مخاطر
 .معدالت األرباحالتغيرات في  نتيجة قيمة العادلةجوهرية للأرباح مخاطر  يألالمجموعة   تتعر ال 
 

 للتدفقات النقدية  معدالت أرباحمخاطر 
 بلساعارالصاادرة  السالفياتمتغيارة. إن  رباحجال بلساعار األطويلاة  لفياتلسااالمجموعة بش لئ رئيساي مان لد     معدالت األرباحمخاطر    تنشل
 للتدفقات النقدية. معدالت أرباحيرة ت عّر  المجموعة لمخاطر متغ

 
األربااح بصاورة  معادلتم اعتمااد سياساة مخااطر ي، ويابمراقئاة مخااطر معادل األربااح لاد  المجموعاة علا  أساا  شاهر  تقوم إدارة المجموعاة

ألرباح بش لئ نشاائ وحياوي. وتاتم محاكااة تصاورات رة. تقوم اإلدارة بتحليل تعّر  المجموعة لمخاطر معدل اداقبل مجلس اإل  منرب  سنوية  
التصورات، تقوم هذه التحو . واستناداب إل   لة و دة التمويل وتجد د المراكز الحالية ومصادر التمويل البدمختلفة، م  األخذ بعين االعتئار إعا

م اسااتخدام التصااورات إال للمبلوبااات التااي تم اال باالي تغيااّر يباارأ علاا  معاادل األرباااح. ال  اات رباااح والخسااائراأل تاالشرا  مااد  حسااالمجموعااة ب
 ودالحادارة المحتملاة ي اون ضامن للخسا وتتم محاكاة  ل  بصورة شهرية للتحقق مان أن الحاد األقصا  .أرباحبمعدل المراكز الكبر  المحملة  

 ة.الموضوعة من قبل اإلدار 
 

ساا  )فااي حالاة معادل األربااح المتغياارة( ما  بقااء كافاة المتغياارات نقباة أ 50بواقا   سالفيات مان البنااوكالمعادل األرباااح علا   ياّرفيماا لاو تغ
 31سانة المنتهياة فاي م للألاف درها 1,351موعاة بلا  المج األرباح وحقاوق الملكياة لاد )الخسائر(/ التغيير عل   افي األخر  شابتة، لكان 

 ألف درهم( كنتيجة لذل . 2,027 – 2020) 2021  ديسمبر
 

 مخاطر االئتمان
لبنااوك والمئاال  المسااتحقة مان األطاارات االئتمااان فاي األسااا  مان الاذمم المد نااة التجارياة والنقااد فاي الصااندوق واألر ادة لاد  ا تنشال مخااطر

. إن الذمم طيئةتل  التي تتمت  بسمعة  أو يفاب مستقالب صنلملسسات المالية المصنفة تت واالمجموعة إال م  المصار عامل   ات العالقة. ال تت
لاة لالساترداد بشا لئ كامال فاي تااريخ ، قابلها باست ناء التي تم تكوين مخصصوالمئال  المستحقة من األطرات  ات العالقة، المد نة األخر   

 .إعداد التقرير
 



 والشركات التابعة لها  الخليج للمالحة القابضة )ش.م.ع(
 ةالبيانات المالية الموحدإيضاحات حول 

 2021ديسمبر  31ي ف
 
 

60 

 مة()تت ة المخاطر الماليةإدار  -30
 

 )تتمة( يةالمخاطر المال عوامل 30-1
 

 ()تتمة االئتمانمخاطر  
 

 وفقاب لما  لي: ودات المالية المحتفن بها لد  المصارت بالرجوع إل  التصنيفات االئتمانية الخارجيةيم ن تقييم الجدارة االئتمانية للموج
 

 تصنيف )موديز( 
 2021 2020 2021 2020 

 درهم ألف درهم ألف درهم ألف  درهم ألف المقابل البرت 
 

 البنوك
  Aa1  Aa1  13,183  6,715 أ

  Aa3  Aa3  10,543  10,554  
  A2  A2  577  387 ج
  A1  A1  3  2,603 د

  A2  A2  148  82 ه
  Baa1  Baa1  -  27 و
  A1  A1  14  14 ا
  Aa3  Aa3  4  1,342 ح
  1Baa  1Baa  42  43  
 

  ,76721  ,51424     (10ح )إيضا كو لد  البنالنقد 
 

 .9يضاح رقم تمان المتعلقة بالذمم المد نة التجارية واألخر  في اإلمخاطر االئ عن تم اإلفصاح
 

 مخاطر السيولة
ياة يقاوم قسام المال جموعاة.يلية للمجموعاة وياتم تجميعهاا بواسابة قسام المالياة لاد  الم تم إجراء توقعات التدفقات النقدية عل  المنشآت التشاغ

ات التشغيلية م  االحتفااظ بقادرئ مجموعة بما يضمن توفر السيولة الكافية لتلبية االحتياجالسيولة لد  الوقعات المتجددة لمتبلئات الت  اقئةبمر 
القتارا  )إن هادات ابة في جميا  األوقاات لكاي تتفااد  المجموعاة خارق ساقوت أو تعكاتئ من تسهيالت االقترا  الملتزم بها  ير المسحو 

باا المجموعاة المال في المستقبل. تلخذ تل  التوقعات بعاين االعتئاار خة متبلئات رأ  الت القرو ، وأيضاب لتغبيتسهيمن    ت( أليوجد
 . لبيان المركز المالي الموحدهدفة لتمويل الد ون وااللتزام بالتعهدات والوفاء بالمعدالت الداخلية المست
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 )تتمة( اليةاطر المإدارة المخ -30
 

 )تتمة( يةالمخاطر المال املعو  30-1
 

 ة()تتم السيولة  مخاطر
 وتلشير اتفاقيات المقا ة: تكاليف التمويل دفعاتة، بما في  ل  االستحقاق التعاقدي للمبلوبات المالي آجال فيما  لي

 
 سنةمن  أقل من سنة  النقدية التدفقات  القيمة 

 اتسنو  5ى إل واحدة  التعاقدية المدرجة  
 درهم ألف درهم فأل مألف دره ألف درهم 

 2021يسمبر د 31في 
 الدفعات المقدمة من ة تجارية وأخر  )باست ناءدائن  مم
      10,946  99,803  110,749  110,749 العمالء وتوايعات األرباح المستحقة(  

      -       -       -       - (17اح ضة إل  طرت  ي عالقة )إيستحقالمئال  الم
 177,670  77,380  255,050  229,232 (13)إيضاح سلفيات 

      -  192  192  192 (6يضاح ود ايجار )إعقبند مبلوبات  
 119,734  20,380  140,114  81,385 (14)إيضاح  ويلحر قابلة للتسالمية  ي  وك إ

       -  10,838  10,838  10,838 (17يضاح )إقة عالقرو  من أطرات  ات 
 

 ,396243  943,651  ,593820  350,308  
 

 سنةمن  أقل من سنة  قدية الن التدفقات القيمة 
 سنوات 5إل   ة واحد التعاقدية المدرجة  

 درهم ألف درهم  ألف ألف درهم  ألف درهم  
 إدراجها()معاد  2020يسمبر د 31ي ف

 مة مندائنة تجارية وأخر  )باست ناء الدفعات المقد  مم
  -  97,353  97,353  97,353 وتوايعات األرباح المستحقة(العمالء  

  -  144  144  144 (17اح ضة إل  طرت  ي عالقة )إيستحقالم المئال 
  249,215  141,189  390,404  325,811 (13)إيضاح سلفيات 

   128  486  614  614  (6يضاح ود ايجار )إعقبند مبلوبات  
 124,352  15,763  140,115  79,545 (14)إيضاح  ويلحر قابلة للتسالمية  ي  وك إ

  -  838,16  838,16  ,83816 (17يضاح )إقة عالت قرو  من أطرات  ا
 

 3050,52  468645,  773271,  695373,  
 

بياان الادفعات هام(. وفيماا  لاي ألاف در  59,521 – 2020ألاف درهام ) 20,529سالفيات البنكياة ية المتعلقة بالالمستقبل  يلتمو تكاليف التبل   
 :التكاليفالمتعلقة بهذه 

 2021 2020 
 مدره ألف ألف درهم 

 
  22,391   16,418   نة واحدة فلقلس

  ,13037   ,1114     خمس سنواتمن سنة إل
   52920,   52159,  
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 س المال ة مخاطر رأإدار  -31

  
لمجموعاة، وبالتااالي ي ال رأ  المااال األم ال الاذي  اادعم أعماال افااي الحفااظ علا  ل إن الهادت الرئيساي مان إدارة رأ  مااال المجموعاة  تم ال 

ة المجموعاا د تقااومماان أجاال الحفاااظ علاا  لي اال رأ  المااال أو تعد لاا ، فقاامساااهمين والمناااف  أل ااحا  المصاالحة اآلخاارين. و ق الحقااو  ايااادة
 الد ن.بتعد ل مئال  األرباح المواعة عل  المساهمين أو إ دار أسهم جد دة لخفض 

 
ل  اافي رأ  الماال. يم ا افي الاد ن علا  مجماوع سمة ة بقنية.  تم حسا  هذه النسئلمجموعة رأ  المال عل  أسا  نسئة المد و تراق  ا

 ببياان المركازكماا هاو وارد  )جزء من "الذمم الدائنة التجارية واألخر "( "رو  األخر  الق" و"السلفيات من البنوك"و  "اإليجار التمويلي"  الد ن
  علا  أسااماوع رأ  الماال ة الموحاد.  اتم حساا  مجنقديات الا هو وارد ببيان التدفقا" كمية وشئ  النقديةمخصوماب منها "النقدالموحد    المالي

 افاب إليها  افي الد ن.الموحد مض ببيان المركز المالي"مجموع حقوق الملكية" 
 2021 2020 
 ألف درهم ألف درهم 

 
  422,809   321,647    (17و 14و 13و 6 ات)إيضاحإجمالي السلفيات 

  (,3527)  (,0749)  (10)إيضاح  نقديةالنقدية وشئ  ال
 

  415,574   311,907    افي الد ن
  ,484323   471,737   حقوق الملكية ليإجما

 
  ,058739   378,896   الرأ  الم إجمالي

   24.45%   56.23٪  
 

 حصص غير المسيطرة -32
 

التي لها حصص  ير عربية المتحدة ت المارا، اإلم م   ار الئحرية شالخليج للمالحة بوليمبشركة   صة المتعلقةت المالية الملخلوماإن المع
 المجموعة. لعمليات داخلقبل احتسا  المئال  الملغاة لالمئال   تم ل المعلومات المالية الملخصة أدناه ية مبينة أدناه.مسيبرة جوهر 

 2021 2020 
 ألف درهم ألف درهم 

 
  6,024   5,555    متداولة ير  جوداتمو 
  33,768   28,320    وجودات متداولةم

  (10,824)  (8,023)   مبلوبات متداولة
  (528)  (482)  مبلوبات  ير متداولة

 
  28,440   25,370   الموجودات افي 

  17,064   15,222   حقوق الملكية العائدة إل  مالكي الشركة
  ,37611   ,14810    ير المسيبرة إل  الحصص حقوق الملكية العائدة

 
  11,128   12,162   اال رادات

  (5841,1)  (,23215)  المصاريف إجمالي
 

  (357)  (3,070)  الشامل للسنةخسائر وإجمالي الدخل ال افي 
  (214)  (1,842)  العائدة إل  مالكي الشركة الخسارة الشاملةإجمالي 

  (143)  (,2281)  المسيبرةالحصص  ير حقوق الملكية العائدة إل  
 

  9   283   غيليةبة التشنشألن ا افي النقد الناتج م
  -   -   نقد المستخدم في األنشبة االست ماريةي ال اف

  -   -   ألنشبة التمويليةفي االنقد المستخدم  افي 
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 إعادة إدراج أرصدة المقارنة  - 33

 
الحالية الفترة  اإلدار حدد،  خالل  األت  ف خة بعض  بالسنيما  تعباء  و   ةلق  علي ناءب بالسابقة،  بلالتعد الت  ء  راإج  تم  ،  ر التالية   اب وفق   جعيشر 

 :التقد رات المحاسبية واألخباءسات المحاسبية والتغيرات في السيا –( 8ولي رقم )لدبي احاسملمعيار الل
 
 . 2020مبر ديس 31في  المتعلقة بالسنة المنتهيةاألداء   ورقص انخفا  االستحقاق لمبالئات ( 1)
 . 2020يسمبر د 31لسنة المنتهية في للتشغيلية ا يفكالالتب ة المتعلقلة ير المسج  تامااللتزا ( 2)
 
. وبناءب علي ، تم عر  عمود شالث في بيان  2020 نا ر    1لملكية كما في  ت المذكورة أعاله عل  حقوق ام ي ن هناك أي تلشير للتعد الل

 جموعة. إدارة الم المركز المالي الموحد من قبل
 

 :2020 ديسمبر 31ي ة ف المنتهي للسنةبيان الدخل الشامل الموحد 
 

 ادالمع  المعلنة   
 هاإدراج التعد الت  سابقاب   
 ألف درهم  لف درهم أ ألف درهم   

 
  ,641142   ( ,6883)  329,146  (1التشغيلية ) اإل رادات

 
  ( ,161143)  ( ,8471)  ( ,314141) (2) غيليةكاليف التشالت
 

  ( ,607284)  ( ,5355)  ( ,072279) (1ئر الفترة )خسا
 
 
 :2020ديسمبر  31هية في لمنتلمركز المالي الموحد للسنة اا انبي
 

 المعاد  المعلنة   
 إدراجها التعد الت  سابقاب   
 م هألف در  ألف درهم  ألف درهم   

 
  ,239120   ,5355   ,704114  ( 2و 1ة تجارية وأخر  ) مم دائن

 
  ( ,659729)  ( ,5355)  ( ,124724) ( 2و 1) ئر متراكمةخسا
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 اث الالحقةحدألا - 34

ة وتحويلهاا إلا  حقااوق ملكياة عاان  لااة الاد ون الرئيساية للمجموعاابشاالن إعاادة لي ،2019/ ر. ت( لسانة  32م )ة رقادار عقا  قارار مجلااس اإل
، هاة لة الالامة من هيئة األوراق المالية والسل ، الجهة التنظيمية عل  الموافقية، حصل  المجموعطريق إ دار   وك قابلة للتحويل إلزام

االنتهااء تام ، 2021سامبر دي 31قبا للسنة المنتهياة فاي الح .موعة عل  الموافقة عل  تعيين مقّيمالمجصل  للمضي في تنفيذ الخبة. كما ح
  وتقرر الموافقة عل، 2022 نا ر  31مية بتاريخ الجمعية العمو اع    ل ، تم عقد اجتممجلس اإلدارة. وبناءب علتقرير إل    رف و من التقييم 

عاان طريااق  مليااون درهاام( )"سااندات جد اادة"(درهاام )مائااة وخمسااون  150,000,000يمااة تصاال إلاا  سااندات إلزاميااة قابلااة للتحوياال بق ار اادإ
 بغاار سااهم  450,000,000  درهاام مواعااة علاا 450,000,000خاااق. كمااا تقاارر الموافقااة علاا  ايااادة رأ  مااال الشااركة إلاا   اكتتااا 

 .كةشر ال ندات الجد دة إل  أسهم فيتحويل الس
 

مليااون دوالر  2,75، حصاال  المجموعااة علاا  قاار  رأ  مااال عاماال ماان طاارت شالااث بمبلاا  2021ديساامبر  31لساانة المنتهيااة فااي بعااد ا
 .ةواحدسنة السداد بعد ويستحق  ٪ سنوياب 12القر  فائدة بنسئة  ترت  عل  (. مليون درهم 10,07أمري ي )ما يعادل 
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بيان باإلجراءات التي تم اتخاذها الستكمال نظام حوكمة الشركات خالل  -1

 ، وكيفية تطبيقها.2021عام 

إعتمدت شــركة الخليل للمالحة القابضــة ع.م.ا )والمشــار إليها الحقاا بــــــــــــ لالشــركةل( قواعد الحوكمة بالكامل   (أ

ــتناداا إرى قرار ر يس مجلس إدارة الهيئة رقم ) ــلع، وذلت اســ ــنة  7كما حددتها هيئة األوراق المالية والســ  2016/ ر. م( لســ

/ر.م.( 3اهمة العامة. وقرار ر يس مجلس إدارة الهيئة رقم )بشــ ن معايير االنضــبام الم ســســي وحوكمة الشــركات المســ 

 بش ن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة.  2020لسنة  

 

يعد تبني إطار الحوكمة محط اهتمام ر يســـــــي لكل من مجلس اإلدارة واإلدارة التنفي ية على حد ســـــــواء، األمر   (ب

ــمان االمت ال   ــاعد على نـ ــفافية، ورفع ال ي يسـ ــااية بما يكفل تحقيق الشـ ــايعات السـ للقواعد واللوا ح التنظيمية والتشـ

 مستوى حماية المساهمين، وحماية مصالح أصحاب المصالح والتخفيف من مخاطر األعمال.

 

تلتزم شـركة الخليل للمالحة القابضـة بشـكل كامل بتطبيق معايير الحوكمة وأفضـل الممارسـات المرتبطة بها،  (ج

لتي تم نـــــــمها وتوعيقها بعناية من قبل مجلس إدارة الشـــــــركة من خالل لتقاير حوكمة الشـــــــركةل، ويحكم ه ا التقاير وا

أعمال ووظا ف الشــركة من خالل إرســاء إطار عمل وانــح يشــمل دور ومســئوليات مجلس اإلدارة ولجان ، والعالقة بين  

والصــــــالحيات الممنوحة إرى اإلدارة التنفي ية وقواعد الســــــلو   مجلس اإلدارة واإلدارة التنفي ية، بما في ذلت التفويضــــــات 

 .المهني وغير ذلت

 تعتمد الشركة عدة إجراءات تعزز آلية الحوكمة نمن المجموعة، بما في ذلت: (د

 تعديل النظام األساسي كلما إقتضت الحاجة . .1

 إعداد وإصدار تقاير الحوكمة بشكل سنوي. .2

على أن تقوم كافة اللجان برفع  ، اإلدارة وفقاا لمتطلبات حوكمة الشــــــــركاتتشــــــــكيل لجان تنب ق عن مجلس   .3

 توصياتها بشكل دوري لمجلس اإلدارة وموافاتهم بالمستجدات بشكل فوري التخاذ القرارات المناسبة.

والمســئوليات(  م المجلس ولجان  األســاســية بالحد االدعى لعدد االجتماعات الســنوية )بما في ذلت المهام اإلتز  .4

 المشار إلي  آنفاا. 2016/ر.م( لسنة  7المنصوص عليها بقرار ر يس مجلس إدارة الهيئة رقم )

تم إعتماد اإلجراءات المتعلقة بتداول األوراق المالية للشــركة ومتابعتها انســجاماا مع توجيهات هيئة األوراق   .5

 المالية والسلع.

 اإلدارة والموظفين وتنفي ه.  تم إعداد وتطوير قواعد السلو  المهني لمجلس .6

إعتمدت الشـــــــركة ســـــــياســـــــة إعداد التقااير الســـــــاية التي يتم بموجبها إبال  لجنة التدقيق عن أي إســـــــاءات   .7

 محتملة في السلو  أو التصرف وأي أمور أخرى.

يقوم كل عضـــــو مجلس إدارة بشـــــكل ســـــنوي بتوقيع إقرار االســـــتقاللية وإقرارات عضـــــو مجلس اإلدارة وفقاا  .8

 ذج المعتمد من قبل هيئة األوراق المالية والسلع.  للنمو 

يقدم الموقع االلكتروعي للشـركة جميع المعلومات الر يسـية حول الشـركة إرى اصـحاب المصـالح، بما في ذلت  .9

 اإلفصاحات التي يتم نشرها في سوق دبي الماري.
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 )7/2016من القرار  3المـادة ( مجلس اإلدارة 

يحــدد النظــام األساســي الخــاص بشــركة الخليل للمالحة القابضة المســا ل المتعلقــــة بتعييــــن مجلــــس اإلدارة )المجلــــس(  

ــام  ـــ ـــــس خالل العـ ــة المجلـ ـــ ــات عضويـ ـــ ــي فئـ ـــ ـــ فـ ـــ ــي التناسـ ـــ ــد روعـ ـــ ــ وليات . وقـ ــ  ومسـ ــة بـ ــاء 2021واألدوار المنوطـ ـــ ، للوفـ

فــــي مــــا يتعلــــق باألعضاء التنفي ييــــن وغيــــر التنفي ييــــن، واألعضاء المســــتقلين   7/2016القرار   بالمعاييــــر التــــي حددهــــا

 إلــى جانـــ المهــارات والخبــرات والقــدرات المناســبة لعضويــة المجلــس.

 

 )7/2016من القرار  46المـادة (لجان مجلس اإلدارة 

ــراه نروايا أو يتمتــع المجلــس بصالحيــة تشــكيل لجــ  ــ ــا ي ـــ مــ ــان حســ ــ ه اللجــ ــى هــ ــات إلــ ان المجلــس وتفويــــل الصالحيــ

ــا يقــــوم المجلــــس بتفويــــل مهــــام معينــــة إلــــى تلــــت اللجــــان ولكــــن دون التخلي عن مســــ وليات . وتعــــد لجــــان  مناســــبا. كمــ

ـــــددة وبشــــــكل مفصــــــل.  المجلـــس وســـيلة فاعلـــة لتوليـــع العمـــل بيـــن أعضـــاء ا ـــــا ل محـ ـــــر فــــــي مسـ ـــــان النظـ لمجلــــــس إلمعـ

ــــــــــــ دي جممع لجان المجلس مهامها نيابة عن مجلس اإلدارة بحي  يكون مجلس اإلدارة مس وال عن تشكيل وتعيين  تــــــــ

 واختيار وتحديد فترة العضوية.

 

 (7/2016من القرار  47المـادة ( لجنة الترشـيحات والمكافآت

ــالت وأجور وتعيين  ــق بم هــ ــا يتعلــ ــي مــ ــ وليات  فــ ــى االنطالا بمســ ــآت المجلــــس علــ ــيحات والمكافــ ــة الترشــ ــاعد لجنــ تســ

ــكل  ــل بشـ ـــــس اإلدارة وتعمـ ــة مجلـ ـــ ــح لعضويـ ـــ ــة الترشـ ـــ ــى عمليـ ـــ ــة علـ ـــ ــرف اللجنـ ـــ ــا تشـ ـــ ــا. كمـ ـــ ــي اإلدارة العليـ ـــ وإحالل موظفـ

 قاللية أعضـاء المجلـس المسـتقلين.مسـتمر علـى مراقبـة اسـت

 

 (7/2016من القرار  48المـادة (لجنة التدقيق 

ــــة شــــك ل مجلــــس اإلدارة لجنــــة التدقيــــق لتقــــوم بمراقبــــة البيانــــات الماليــــة، وتقديــــم التوصيــــات بشــــ ن الت ييــــرات الالزم

الخاصــة بالشــركة باإلنافة إلــى تعييــن مدققــي الحســابات الخارجييـن والحـرص علـى  ألنظمــة المراقبــة واألنظمة الماليــة  

ــات   ــاد التوصيــ ــ ولة عــــن اعتمــ ــة وهــــي المســ ــة الداخليــ ــة علــــى عمــــل الرقابــ ــا تشــــرف اللجنــ إقامــة عالقات جيــدة معهــم. كمــ

 يـة.التــي مــن شــ نها تحسـين أداء الرقابـة الداخل

 

 (3/2020من القرار  33المـادة ( تعامالت المطلعينعلى لجنة المتابعة واإلشراف 

ـــــــة ـــــــس اإلدارة لجنـــ ـــــــك ل مجلـــ وملكياتهم واالحتفاظ بالسجل الخاص بهم   لى تعامالت المطلعينعالمتابعة واإلشراف    شـــ

 ورفع الكشوفات والتقااير الدواية ارى السوق.  
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بيان بملكية وتعامالت أعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم وأبناؤهم في األوراق  -2

 : 2021المالية للشركة خالل العام 

 )تداول المطلعين(سياسة األوراق المالية الصادرة عن شركة الخليج للمالحة القابضة  . أ
 

إن لدى شركة الخليل للمالحة القابضة سياسة تتضمن عدد من التوجيهات ألعضاء مجلس اإلدارة والموظفين فيما  

 .يتعلق بالتعامالت في شركة الخليل للمالحة القابضة فضال عن األوراق المالية للشركة األم، والفروا، والشركات التابعة

بصف السياسة  ه ه  مراجعة  باإلفصاح  وتتم  الخاصة  التنظيمية  لاللوا ح  المحدعة  النسخة  على  بناءا  وتعديلها  دا مة  ة 

 .والشفافيةل الصادرة عن هيئة األوراق المالية والسلع
 

ساية غير مفصح عنها، والتي قد ت عر أو    ووفقاا له ه السياسة، تم تصنيف الموظف المطلع على معلومات أساسية

نمن فئة لالشخص المطلعل. وبناءا علي ، ال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة وموظفي الشركة  على سعر السهم في السوق 

المطلعين تداول األوراق المالية الخاصة بشركة الخليل للمالحة القابضة خالل فترة حظر التداول. وتفرض فترة حظر  

 النظر في موانيع حساسة. التداول عند العمل على إعداد البيانات المالية السنوية والابعية وك لت عند 

 

وسعياا منا إلنفاء المزيد من الشفافية على ه ه السياسة، فإن كل عضو مجلس إدارة مطالـ باإلفصاح عن التعامالت  

التي تمت تحت اسهم  )بما في ذلت االقارب من الدرجة األورى( بصورة سنوية. ويطلـ الحصول على الت كيد من كل  

 رسمية )إقرار موقع( يشمل تفاصيل حركات التداول. عضو مجلس إدارة من خالل آلية
 

تشكيل   تم  المطلعين كما  تعامالت  على  واإلشراف  المتابعة  المطلعين(    لجنة  والموظفين  اإلدارة  )ألعضاء مجلس 

 بصفة دواية، وتضم اللجنة عضوين: 

 

 ر يس اللجنة –السيد عبدالرحمن محمود العفيفي  (أ)

 عضو –أمين سر مجلس اإلدارة  –يزن مراغة السيد  (ب)

 عضو -مدير عالقات المست ماين واإلتصال الم سسي  -السيد نادر مقبل (ت)

 

 :1202تم تنفيذ المهام التالية من قبل اللجنة خالل عام   -ب 

 تعديل وتحدي  دوري لسجل المطلعين.     ا.

عـدم قيـامهم بـالتـداول خالل تلـت  إطالا المطلعين بشــــــــــكـل رســــــــــمي على فترات حضــــــــــر التـداول للتـ كـد من      ب.

 الفترات.

 الحصول على إقرار من المطلعين والموظفين اآلخاين عن تداول أسهمهم، بشكل سنوي.    ج.
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التزام أعضــــــــاء مجلس اإلدارة بمتطلبات اإلفصــــــــاي حول تعامالتهم في  األوراق المالية   . ب

 الصادرة عن  الشركة 
 

ــركة )بما في ذلت أزواجهم وأبنا هم(   ــاح عن التعامالت باألوراق المالية للشــــــ ــاء مجلس اإلدارة ملزمون باإلفصــــــ إن أعضــــــ

ــنوية، وذلت وفقاا ل لية المبينة أعاله. خالل عام  ــفة ســــ ــاء مجلس اإلدارة باألوراق المالية   2021بصــــ كانت تداوالت أعضــــ

 للشركة كما يلي:

 

 

وفقاً للجدول   2021مجلس اإلدارة وأزواجهم وأبناؤهم في األوراق المالية للشـــركة خالل العام  بيان بتعامالت أعضـــاء  

   :التالي 

 اسم عضو مجلس اإلدارة
المنصـــــــــــ  أو 

 صلة القرابة

عدد االســــــــهم 

تــــــــم  الــــــــتــــــــي 

شــراءها خالل  

 2021عام  

عــدد االســـــــــهم 

التي تم بيعهــا  

ــام   عـــــــ خـــــــــالل 

2021 

ــم  االســــــــــــهـ عـــــدد 

حـتـ   الـمـمـلـوكـــــة 

ــ    ــا يــــــــــ  31تــــــــــ

 2021ديسمبر 

بـن  ذيـــــاب  ــيـ   الشــــــــ ســــــــــمـو 

 طحنون بن محمد آل نهيان

مجــلس   ر يس 

 اإلدارة
 ال يوجد ال يوجد ال يوجد

المهنــدع عبــدح صــــــــــبحي  

 عطاطرة

ر ـيـس   ـــ  ــا ـــ نـــ

 مجلس اإلدارة
 ال يوجد ال يوجد ال يوجد

ــيد/ أحمد لمحمد فتحيل   السـ

 عبد الحفيظ الكيالعي
 ال يوجد ال يوجد ال يوجد عضو

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد عضو الدكتور  عبدالعزيز العنقري

محـمـود   عبـــــدالرحمـن  الـــــدكـتور 

 عبدالرحمن العفيفي
 ال يوجد ال يوجد ال يوجد عضو

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد عضو السيد / محمد الحمادي

 (2021 يونيو 10 فيأعضاء مستقيلين )كما  

 *29,106,252 *893,748 - عضو المهندع وليد محمد محمد

 .  2021يونيو  10األسهم المملوكة حت   عدد األسهم التي تم بيعها وشرائها و*

 لمالي.احركات تداول اعضاء مجلس اإلدارة من سوق دبي  يؤكد رسمي تم الحصول على كشف * *
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 تشكيل مجلس اإلدارة:  -3

 بيان تشكيل مجلس اإلدارة: .أ

الشـركة، ويشـمل النظام األسـاسـي للشـركة طايقة وأسـلوب تشـكيل مجلس اإلدارة  يتورى مجلس اإلدارة مسـ ولية إدارة  

وعدد أعضـــــــا  ، فضـــــــالا عن مدة توليهم لمناصـــــــبهم باالمت ال لمتطلبات الحوكمة وقانون الشـــــــركات التجااية الســـــــاري  

وذلت   العمومية  مفعول . ويقوم المساهمون بإنتخاب أعضاء مجلس اإلدارة وتعيينهم خالل االجتماا السنوي للجمعية

. كما تنام أو نتيجة ألي حاالت أخرى نص عليها القانون  إســـــتكمالهم لفترة عضـــــويتهم المنصـــــوص عليها قانونا  إما بعد

 تحقيق أهداف الشركة وأغرانها وفقاا لنظامها األساسي.  تمكنهم من  بالمجلس صالحيات 

 

 نوع/طبيعة العضوية المنص  اسم العضو
تـا ي  التعيين في  

 مجلس اإلدارة

ــتقالة   تا ي  االسـ

 من المجلس 

سمو الشي  ذياب بن طحنون بن 

 محمد آل نهيان
 غير تنفي ي / مستقل ر يس مجلس اإلدارة

أغسطس   31

2020 - 

ــبــحــي   صـــــــــ عــبـــــدح  الــمــهــنـــــدع 

 عطاطرة

نا ـ ر يس مجلس  

 اإلدارة 
 غير تنفي ي / مستقل

أغسطس   31

2020 - 

الســـــــــيـــد/ أحمـــد لمحمـــد فتحيل  

 الحفيظ الكيالعيعبد 

اإلدارة عضو مجلس 

 والعضو المنتدب 
 2016مارع  7 تنفي ي/ غير مستقل

- 

 غير تنفي ي / مستقل عضو مجلس االدارة الدكتور عبدالعزيز العنقري

أغسطس   31

2020 - 

ــدالــرحــمــن مــحــمــود  عــبـــ الـــــدكــتــور 

 عبدالرحمن العفيفي
 2018مارع  25 غير تنفي ي / مستقل عضو مجلس االدارة

- 

 غير تنفي ي/ مستقل عضو مجلس اإلدارة السيد / محمد الحمادي

أغسطس   31

2020 - 

 غير تنفي ي / مستقل عضو مجلس االدارة المهندع وليد محمد محمد

أغسطس   31

 2021يونيو  10 2020

ــو منتم  **   ــيد/ أحمد الكيالعي كعضــ ــركة بموج  قرار مجلس اإلدارة  تتعيين الســ ــادر  دب بالشــ ــمن اجتماعهم ال ال  من  الصــ ضــ

 والذي تم على أساسه تعديل عضويته. 10/06/2021والمؤرخ في  2021العام 
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  مؤهالت/ نبذة عن أعضاء المجلس ▪

 وجد(:فيما يلي بيان موجز لخبرات وم هالت أعضاء مجلس اإلدارة فضالا عن عملهم لدى شركات أخرى )إن 

 

 سمو الشي  ذياب بن طحنون آل نهيان .1

 رئيس مجلس اإلدارة   ▪
 

 

 ، حاصل على شهادة البكالوايوع في الهندسة المعمااية.2004تخرج من جامعة اإلمارات العابية المتحدة سنة 

 دخل مجال التجارة وإدارة األعمال فور تخرج  من الجامعة ويقوم بإدارة أعمل وأمال  والده. 

 

 حاليا عدة مناصـ منها: ويش ل 

 نا ـ ر يس مجلس إدارة شركة أبوظبي للت مين ▪

 ر يس مجلس إدارة مجموعة سيتي الند. ▪

 ر يس مجلس إدارة تمكن العقااية ▪

 

 المهندس عبدهللا صبحي عطاطرة .2

 لجنة الترشيحات والمكافأت رئيس  ▪ نائ  رئيس مجلس اإلدارة   ▪

 

ويحمل شهادة البكالوايوع في الهندسة المدنية ودرجة الماجستير في إدارة   2000خايل جامعة اإلمارات المتحدة سنة  

 األعمال )التمويل والمصارف(. 

يش ل المهندع عبدح عطاطرة منصـ نا ـ ر يس مجلس اإلدارة لشركة تبار  لإلست مار ع.ذ.م.م، وعالوة على  

في  اشونال ع.م.ا، وعضو مجلس إدارة  مجلس إدارة في شركة دايت أند سكل إنترن  نا ـ ر يسمنصب  ه ا يش ل  

 ع.م.خ.  عنان لالست مار القابضةشركة 

كما ويش ل عطاطرة منصـ عضو مجلس أمناء جامعة العين حي  يساهم في تزويد الجامعة ب فكار إبداعية خالقة  

 من خالل خبرات  ومهارات  اإلدااية التي تعمل على تطوير الجامعة في شتى المجاالت. 
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 السيد/ أحمد "محمد فتحي" عبد الحفيظ الكيالعي  .3

 رئيس لجنة التدقيق  ▪ عضو مجلس االدارة  ▪

الرئيس التنفيذي لشركة تبارك لالست مار   ▪

 ذ.م.م 

 

 

عاما في مجال التمويل والخدمات المصرفية    18أحمد الكيالعي، لدي  الدراية المالية والمهنية الكاملة مع خبرة ألك ر من  

االست مااية وتمويل الشركات وذلت في الشركات اإلقليمية والمحلية. تتنوا خبرة أحمد الكيالعي بين قطاعات الطاقة  

والعقارات واإلنشاءات والصناعات والتعليم والسياحة. أدار أحمد الكيالعي العديد من العمليات التي تتضمن االكتتابات  

 ابات الخاصة وإعادة الهيكلة وتقييم األسهم. األولية وعمليات الدمل واالستحواذ واالكتت

يش ل أحمد الكيالعي حالياا منصـ الر يس التنفي ي لشركة تبار  لالست مار وهو عضو مجلس إدارة حالياا في شركة 

 دايت أند سكل إنترناشونال ع.م.ا. 

 

 المهندس وليد محمد محمد .4

 والمكافأت عضو لجنة الترشيحات  ▪ )مستقيل(  عضو مجلس إدارة  ▪

 

. وهو رجل 1987حاصل على شهادة البكالوايوع في الهندسة المدنية من جامعة دمشق    المهندع وليد محمد محمد

ك ر من   . الفنادق والسياحة(-العقارات-الصناعة-شركة في مختلف النشاطات )المقاوالت  30أعمال يملت أ

أبوظبي ودبي والسعودية من جامعات ومدارع ومشاايع مختلفة  كما نف ت شركات  مشاايع نوعية في كل من إمارة  

 طابق. 80وأبراج سكنية وتجااية يصل ارتفاا بعضها إرى 

من عضوية مجلس إدارة شركة الخليل للمالحة القابضة ع.م.ا   استقالت بالمهندع وليد محمد محمد    ه ا وقد تقدم

  .2021يونيو  10بتااي   وعضويت  في اللجان المنب قة وتم اإلفصاح عنها لسوق دبي الماري

 

 الدكتور عبدالعزيز العنقري .5

  عضو مجلس اإلدارة   ▪

 

 والمكافآت  الترشيحات لجنة   عضو ▪

البكالوايوع من   العام  حاصل على درجة  األمايكية في  المتحدة  العام    1996الواليات  درجة    2001وفي  حصل على 

 الدكتوراه في إدارة األعمال. 

، وعضو مجلس اإلدارة وشايت في    ع.م.خ  عنان لالست مار القابضةمجلس إدارة نا ـ ر يس  كما يش ل حاليا منصـ  

وشركة   الاياض،  في  القابضة  بنيان  كشركة  وشركة    -BITSمجموعة شركات سعودية  الرقمية،   Industrialللحلول 

Construction Technology    وشركة الاياض،  الواليات    Advanced Solutions for Special Needs في  ومقرها 

 المتحدة األمايكية. 
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لية في العديد من القطاعات التجااية والعقااية وقد ساهم في ت سيس العديد من الشركات التجااية  كما لدي  خبرة عم

 ولدي  الخبرة الكافية في العديد من القطاعات. 

 الدكتور عبدالرحمن محمود عبدالرحمن العفيفي  .6

لجنة المتابعة واإلشراف على تعامالت  رئيس  ▪ عضو مجلس إدارة  ▪

 المطلعين 

  تدقيق عضو لجنة  ▪

 المدير العام للمكت  الخاص بسمو الشي  طحنون آل نهيان / الرئيس التنفيذي لمجموعة تمكن  ▪

 

تنفـي ي  ســــــــــنوات في اإلدارة المتجـددة كمـدير  10عـبدالرحمن العفيفي هو مواطن إمـارا ي يمتـلت خبرة تزـيد عن   /دكتورالـ 

را ـد ومتحمس، حيـ  لـديـ  خبرة تنفيـ يـة ألنظمـة اإلدارة الرفيعـة التي تتطلــ تفهمـا متمكنـا وعميقـا لمحركـات    تنظيمي

ــناعات المختلفة، ك ــواق والصـــــــ ــمة في األســـــــ ما ان  ناجح جدا في بناء العالقات مع متخ ي قرارات  العمل التجاري الحاســـــــ

 المستويات الرفيعة، وقادر على اإلمسا  بزمام مراقبة مناطق المشكالت الحاسمة وتحقيق التزامات العمالء. 

ر يس التنفـي ي لمجموعـة  و ،ومن خالل عمـل  كمـدير عـام للمكتــ الخـاص لســــــــــمو الشــــــــــي  طحنون بن محمـد آل نهـيان

بمهنية   ســـــــــايعة الت ير  في بيئةفيفي وعلى مر الســـــــــنين بتحقيق العا دات وأهداف نمو العمل التجاري  الع  نجح، تمكن

عالية في التخطيط االســــتراتيجي والتنفي ي وقيادة وتوجي  الم ســــســــة من خالل إدارة الت يير الراســــخة بتوظيف القيادة  

ــك ــهود لها بحل مشــ ــبح قدوة مشــ ــتراتيجية القوية والفعالة، حتى أصــ ــية بتوظيف التقدير االســ ــتعصــ ــركات المســ الت الشــ

 المتميز ومهارات اتخاذ القرار.

المكتـ الخاص لسمو الشي   وحتى االن كمدير تنفي ي لمجموعة تمكن تحت إشراف    2007ويعمل العفيفي من  عام  

فيل ، ودعم تقــديم الجودة وتخللمجموعــةحيــ  يعمــل على إدارة وتوجيــ  وحــدات العمــل التجــاري    طحنون آل نهيــان

التكلفة واالســــــــتمرار ب فضــــــــل الممارســــــــات لدعم نمو الســــــــوق، وتحمل كامل المســــــــئولية العتماد خط العمل التجاري  

ــ يلية   كات وبناء البنى التحتية التشـ ــرا ــليم ، وت ســـيس الشـ ــيل والتسـ ــتراتيجية النمو وتحديد العروض وانمام التوصـ واسـ

ــالـة واألهـداف وتحـديـد الابحيـة وفرص العـا ـدات ، وتحـديـد األهـداف الحـاســــــــــمـة وعوامـل النجـاح ،   لتطوير الرؤيـة والرســــــــ

وت ســيس أهداف وانــحة وخطط عمل عملية ، ودعم ورعاية االبتكار وتحمل المخاطر وبناء فرق العمل وأقامة العالقات  

ير مع الموردين والشـــركاء، إنـــافة ارى إدارة الفايق من وحدات العمل التجاري المختلف ، ومدراء المنتل ومختصـــي تطو 

 العمليات والعمل التجاري / وموظفي الخدمات اللوجستية.  

ـــ   ــي  طحنون بن محمد آل نهيان، فتورى منصـــــ ــمو الشـــــ ـــ اعناء عمل  في مكتـ ســـــ تدرج العفيفي في عدد من المناصـــــ

مهندع معماري، ومدير مشـروا م بتاا على مدى السـنوات قدرت  على إدارة الخطط اإلسـتراتيجية وتطوير وخطط العمل  

 اءة ومهنية عالية االمر ال ي أهل  لتوري منصب  الحاري كر يس تنفي ي للمكتـ الخاص لسمو الشي .بكف
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كمل مسـيرتة   2011حصـل العفيفي على درجة البكالوايوع في الهندسـة المعمااية من جامعة اإلمارات في العين عام  وا

على شـهادة الدكتوراة في إدارة المشـاايع   حصـلعم  االكاديمية فحصـل على الماجسـتير في إدارة األعمال من ذات الجامعة،  

 من الجامعة البايطانية في دبي.

 السيد/ محمد أحمد الحمادي .7

 عضو لجنة التدقيق  ▪ عضو مجلس اإلدارة  ▪

  عضو لجنة الترشيحات والمكافأت  ▪

 

من جـامعـة اإلمـارات العابيـة المتحـدة، تم   )اإلتصــــــــــال الجمـاهيري(  في مجـال اإلعالم  البكـالوايوعحـاصــــــــــل على شــــــــــهـادة  

 .1991اإللتحاق بالعمل في المجال اإلعالمي في الصحافة اإلقتصادية بصحيفة اإلتحاد ب بوظبي في عام 

لدى وزارة شــــ ون الر اســــة باح ا في مجال الدراســــات والبحوب وشــــاغال لمنصـــــ ر يس قســــم   2000كما عمل في عام  

كما تواجد محمد الحمادي في عدد من اللجان الحكومية الم ســـــــــســــــــــية   .2016ية عم البحوب واإلحصـــــــــاء فيها حتى نها

 العاملة في المجاالت االجتماعية واإلقتصادية وغيرها.

 

   عضوية مجلس اإلدارة في أي شركات مساهمة عامة أخرى ▪

 عضوياتهم ومناصبهم في أية شركات مساهمة أخرى اإلسم

 شركة دايت اند سكل انترناشونال نا ـ ر يس مجلس إدارة عطاطرة صبحي المهندع عبدح

 عضو مجلس إدارة شركة دايت اند سكل انترناشونال  السيد/ أحمد لمحمد فتحيل عبد الحفيظ الكيالعي

 

  أخرىرقابية أو حكومية أو تجا ية هامة  مواقع  عضوية مجلس اإلدارة في أي  ▪

 مساهمة أخرىعضوياتهم ومناصبهم في أية شركات  اإلسم

 سمو الشي  ذياب بن طحنون آل نهيان

 نا ـ ر يس مجلس إدارة شركة أبوظبي للت مين

 .ر يس مجلس إدارة مجموعة سيتي الند

 ر يس مجلس إدارة تمكن العقااية

 ع.م.خ عنان لالست مار القابضةعضو مجلس إدارة شركة  عطاطرة صبحي المهندع عبدح

 العنقريالدكتور عبدالعزيز 
 نا ـ ر يس مجلس إدارة عنان لالست مار القابضة ع.م.خ

 عضو مجلس إدارة شركة بنيان القابضة في الاياض

 نا ـ ر يس مجلس إدارة عنان لالست مار القابضة ع.م.خ السيد/ أحمد لمحمد فتحيل عبد الحفيظ الكيالعي
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  2021للعام بيان بنسبة تم يل العنصر النسائي في مجلس اإلدارة  .ب 

 نسائي.  تم يل يوجدال  

 بيان ب سباب عدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس اإلدارة.   .ت 

، وجاري إتخاذ الشـــركة وإدارتها لكافة اإلجراءات الالزمة لضـــمان تم يل عدم ترشـــح أي عنصـــر نســـائي في انتخابات مجلس اإلدارة

العنصــر النســائي في مجلســها بما في ذلت المشــاركة بالندوات والدورات ذات الصــلة إرى جانـ تعديل النظام األســاســي للشــركة  

 بما يتناسـ والنصوص القانونية المنظمة ل لت.

 

 بيان بما يلي :  .ث 

 .2020جلس اإلدارة المدفوعة عن العام مجموا مكافآت أعضاء م .1

 .2020لم يتقانى أعضاء مجلس اإلدارة أي مبلغ كمكافآت عن جهودهم المب ولة خالل عام 

 

والتي ســــــيتم عرنــــــها في اجتماا الجمعية    2021مجموا مكافآت أعضــــــاء مجلس اإلدارة المقترحة عن العام   .2

 .العمومية السنوي للمصادقة عليها

مقابل حضـــــــورهم  2021وفقا لتوصـــــــية مجلس اإلدارة فإن  لن يتم صـــــــرف اي مكافآت ألعضـــــــاء مجلس اإلدارة عن عام 

ـ  ــ ــنوية فقط لمن يشـــــ ل منصـــ ــهاية/ ســـ   إجتماعات المجلس أو إجتماعات لجان  المنب قة، ويتم تخصـــــيص مكاف ة شـــ

 العضو المنتدب بالشركة وذلت مقابل ما يقدم  من جهود في إدارة الشركة.

بيان بتفاصـــيل بدالت حضـــور جلســـات اللجان المنب قة عن المجلس التي تقانـــاها أعضـــاء مجلس اإلدارة عن  .3

 :2021السنة المالية 

، المادة رقم 2016/ر.م( لســنة  7وفقا لمعايير هيئة األوراق المالية والســلع ل قرار ر يس مجلس إدارة الهيئة رقم ) ▪

عدم تلقي أي رســــوم حضــــور او بدالت عن   2016القابضــــة من  عام   ، قرر أعضــــاء مجلس إدارة الخليل للمالحة 21

ــاايف كـ تعـاب او بـدالت اجتمـاعـات مجلس اإلدارة او اللجـان المنب قـة عن المجلس ، وبـالتـاري ليس هنـا  أي مصــــــــ

ــاء مجلس اإلدارة واللجان المنب قة عن  خالل الفترة المالية   ــهاية  مكاف ة تخصــــيص  ويتم ،2021ألعضــ ــنوية  /شــ ســ

   ولجان  المنب قة.  مجلس اإلدارة هما يقرر بحسـ    مقابل ما يقدم  من جهود في إدارة الشركة  المنتدب للعضو
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مع بيـان توااي  انعقـادهـا،   2021عـدد اجتمـاعـات مجلس اإلدارة التي عقـدت خالل الســـــــــنـة المـاليـة   .ج

 وعدد مرات الحضور الشخصي لجميع األعضاء مع بيان األعضاء الحاناين بالوكالة 
 

 2021يناير  01مجلس اإلدارة من  تااي  اجتماعات 

 اعضاء مجلس اإلدارة
 اجتماعات عن طايق الحضور 

14 /02/2021 31 /03/2021 10 /06/2021 11 /08/2021 14 /11/2021 

الشي  ذياب بن طحنون سمو 

 بن محمد آل نهيان
  غائب بعذر  

صــــــــــبحي   عبــــدح  المهنــــدع 

 عطاطرة
   

الســـيد/ أحمد لمحمد فتحيل  

 عبد الحفيظ الكيالعي
   

مستقيلمستقيل مستقيل   *المهندع وليد محمد محمد

  غائب بعذر   عبدالعزيز العنقري  الدكتور

محمـود   عبـــــدالرحمن  الـــــدكتور 

 عبدالرحمن العفيفي
   

  غائب بعذر   السيد / محمد الحمادي

 

 توااي  انعقادهامع بيان    2021عدد قرارات مجلس اإلدارة التي صدرت بالتماير خالل السنة المالية   .ح

 تااي  االجتماا م

1 03 /01/2021 

2 10 /05/2021 

3 08 /09/2021 
 

بيان مهام واختصـــــاصـــــات مجلس اإلدارة التي قام بها أحد أعضـــــاء المجلس أو اإلدارة التنفي ية خالل   .خ

 بناءا على تفويل من المجلس مع تحديد مدة وصالحية التفويل حسـ الجدول التاري: 2021عام 

تم تحديد مهام ومسـ وليات مجلس إدارة الشـركة بنظامها األسـاسـي، حي  يلتزم مجلس اإلدارة باتخاذ اإلجراءات الالزمة  

لضــــــــــمان االلتزام ب حكام القوانين واالنظمة والقرارات المعمول بها ومتطلبات الجهات الرقابية، وك لت اعتماد التوجهات  

ــركة وا ــة للشـ ــتراتيجية واألهداف الر يسـ ــراف على تنفي ها، حي  قام مجلس اإلدارة  االسـ ــو مجلس اإلدارة  إلشـ بتعيين عضـ

بالتعاون مع اإلدارة    عضـو المنتدبال ى، وتور السـيد/ أحمد الكيالعي كعضـو منتدب بالشـركة ومنح  كافة الصـالحيات ل لت

ا ر بشــــكل فعال من  العليا للشــــركة العمل على تحقيق األهداف المحددة من قبل المجلس بما يضــــمن إدارة جميع الدو

في تنفـي  الرؤـية والرســــــــــاـلة   ـبالعضــــــــــو المنـتدب حـي  الموارد، والعملـيات، والابحـية، وتتلخص المهـام الر يســـــــــــية المـناطـة

 .والخطط االستراتيجية والخطط السنوية وتحسين النمو اإلجماري واالرتقاء بسمعة شركة الخليل للمالحة القابضة

 .  2021يونيو  10* تقدم المهندع وليد محمد محمد باستقالت  من عضويت  في مجلس إدارة الشركة والتي تم اإلفصاح عنها لسوق دبي الماري بتااي  
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 مع األطراف ذات العالقة:بيان بتفاصيل التعامالت التي تمت  . د 

تت لف األطراف ذات العالقة من المســـــاهمين الر يســـــيين وأعضـــــاء مجلس اإلدارة وكبار أعضـــــاء اإلدارة العليا بالمجموعة  

وشـــــركاتهم ذات العالقة، تقوم إدارة المجموعة باعتماد ســـــياســـــات تســـــعير وشـــــروم ه ه المعامالت. ويتم اإلعالن عنها  

 ات المالية.بشكل دوري كجزء من البيان

 معامالت الطرف ذي العالقة (أ
أبرمت المجموعة خالل الســــــــــنة المعامالت الجوهاية التالية مع األطراف ذات العالقة أعناء األعمال العادية بناءا على   -

 :الشروم واألحكام المتفق عليها فيما بين الطرفين

 التعامل )درهم(حجم  نوا التعامل تونيح طبيعة العالقة بيان بالطرف ذو العالقة م

 6,838,000 قرض مساهم شركة تبار  لإلست مار 1

 4,000,000 قرض مساهم شركة رويال ماجيستيت لالست مار 2

 100,000 م تعديل اتفاقيةورس مساهم شركة رويال ماجيستيت لالست مار 3

 

 مكافآت اإلدارة العليا  (ب

 2021 

 ألف درهم 

 2020 

 ألف درهم 

 1,710  1,215 منافع قصيرة األجل  -

 39  34  *أتعاب نهاية الخدمة -

 *بناءاا على أساع اإلستحقاق

 .ةالهيكل التنظيمي الخاص بالشرك . ذ 

 

 

 

 

 

 

 

مجلس اإلدارة

العضو املنتدب

يذيالرئيس املالي التنف

الرقابة املالية
اإلدارة املالية 

للمجموعة

املستشار 

القانوني

مدير العمليات والشؤون 

التقنية

الوكالة عمليات األسطول  األمن والجودة

مدير املوارد 

البشرية

الشؤون اإلدارية شؤون املوظفين
تكنولوجيا 

املعلومات

مدير عالقات 

املستثمرين

الرئيس النفيذي للشؤون

التجارية واالستثمارية

أمين سر املجلس
لجان مجلس اإلدارة
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بيان تفصـيلي لكبار الموظفين التنفي يين في الصـف األول وال اعي حســ ما ورد في الهيكل التنظيمي   .ر

وتوااي  تعيينهم مع بيان بمجموا الرواتـ والمكافآت المدفوعة ذ( ووظا فهم   - 3للشـركة )حســ 

 لهم، وذلت حسـ الجدول التاري:
 

 تا ي  التعيين  المنص  

الروات   

والبدالت 

 )بالدرهم(

 المكافآت

أي مكافآة  

أخرى  

 نقدية/عينية 

تا ي  

 اإلستقالة 

 - ال يوجد 350,000 ال يوجد 2021-06- 10 العضو المنتدب 

 ال يوجد ال يوجد 759,400 2021-03- 31 الماري التنفي ي الر يس 
- 

التجااية  للش ون  التنفي ي  الر يس 

 واالست مااية
 ال يوجد ال يوجد 87,890 11-2021- 28

- 

 ال يوجد ال يوجد 223,700 2019-11- 03 مدير العمليات والش ون التقنية 
23 -04-2021 

 - ال يوجد ال يوجد 119,289 2021-09- 05 مدير العمليات والش ون التقنية 

 ال يوجد ال يوجد 349,721 2009-07- 01 مدير عام فرا السعودية
- 

 - ال يوجد ال يوجد 278,800 2020-09- 30 أمين سر مجلس اإلدارة  

 ال يوجد ال يوجد 282,250 2021-02- 14 مدير عالقات المست ماين 
- 

 

 مدقق الحسابات الخارجي: -4

 حسابات الشركة للمساهمين.نب ة عن مدقق  . أ

ــادة ل ــت  تم تعيين الســــ ــاهمين خالل اجتماا الجمعية العمومية  يونغو إرنســــ ل كمدقق خارجي للمجموعة من قبل المســــ

وتم    كمدقق حســــابات خارجي بهدف مراجعة البيانات المالية الســــنوية والابع ســــنوية. 2021ابايل   29المنعقد بتااي   

 كمم ل عنهم ومس ول عن حسابات الشركة. يونغو إرنست  الشايت بشركة  - أشرف أبو شرختعيين السيد/  
 

 

كبر شـركات الخدمات المهنية في العالم.   تعتبر ارنسـت ويونغ شـركة خدمات مهنية متعددة الجنسـيات وتعد واحدة من أ

ــاء التي تعتبر كيانات قانونية منفصــــلة في كل دولة على حدة ولديها  التعمل الشــــركة من خ ل شــــبكة من الشــــركات اعضــ

ك ر من    250,000 ، وتقــدم  دوالرمليــار    8,34العــالميــة    اإليراداتدولـة حول العــالم. تبلغ    150مكتـــ في    700موظف في أ

ــرا ـ، ا،  ذلت التدقيق الماري  بما في)خدمات التحقق   ــاد واإلالضـــ ــاراالرشـــ ــتشـــ ــركاتســـ . تتواجد ارنســـــت ويونغ في  (ت للشـــ

ويضـــــــم مكتـ   1966العابية المتحدة من  عام    اإلماراتوفي  1923من  عام   وشـــــــمال إفايقيا  األوســـــــطمنطقة الشـــــــرق  

ك ر من   الحكوميين، والشــــــــركات   العمالءمجموعة واســــــــعة ومتنوعة من   موظف ويخدم 1400ارنســــــــت ويونغ في دبي أ

 الخاصة ومتعددة الجنسيات.
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بـيان األتعـاب والتكـاليف الخـاصــــــــــة ـبالتـدقيق أو الخـدمـات التي قـدمهـا مـدقق الحســــــــــاـبات الخـارجي ،  . ب

 -وذلت حسـ الجدول التاري:

للقيام بمهمة التدقيق   ارنســـــت ويونغ( على تعيين شـــــركة  2021  ابايل 29وافقت الجمعية العمومية )المنعقدة بتااي   

درهم إمـارا ي   370,000الخـارجي للبيـاـنات المـاليـة للمجموعـة والشــــــــــركـات األخرى المرتبطـة بهـا، وـب تعـاب إجمـاليـة قـدرهـا  

 كحد أقصى.
 

وتطلـ الشـــركة ســـنويا عرض أســـعار من شـــركات التدقيق المختلفة حي  يجرى تقييم رســـمي قبل ترشـــيح المدققين  

المقبــل، بمــا في ذلــت اســــــــــتعراض وتوصــــــــــيــة من لجنــة التــدقيق. تمــت الموافقــة على تعيين مــدققي  الخــارجيين للعــام  

الحسـابات الخارجيين حســ األصـول من قبل المسـاهمين خالل اجتماا الجمعية العمومية السـنوي، بناءا على توصـيات  

 من مجلس ادارتها.
 

 اسم مكت  التدقيق 

المحاسبون   مكت  

اس    -المتحدون   أر 

 ام 

 الشبانات 

المحاس   

 السعودي 

 اكسلنس   كي بي ام جي 
مارس  

 لالستشارات 

 شركات المجموعة  

الخليل للمالحة 

فرا   –القابضة 

 السعودية 

الخليل للمالحة 

فرا   –القابضة 

 السعودية 

الخليل للمالحة 

 القابضة  ع م ا

  مجموعة -

الخليل للمالحة 

FZCO 

جلف ناف   -

إلدارة السفن  

FZE 

الخليل للمالحة 

وفروعها   –القابضة 

 في اإلمارات  

عدد السنوات التي قضاها  

كمدقق حسابات خارجي 

 للشركة  

2021 2017 2019 2016 2020 

إجمالي أتعاب التدقيق  

  2021للبيانات المالية لعام 

 )درهم(  

 ال يوجد  درهم   4,000 ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد 

أتعاب وتكاليف الخدمات 

الخاصة األخرى بخالف  

التدقيق للبيانات المالية  

 )درهم(  2021لعام 

 درهم  17,568 درهم  26,834
231,367.50  

 درهم 
 درهم  10,000 ال يوجد 

تفاصيل وطبيعة الخدمات  

 المقدمة األخرى  

المصادقة على  -

البيانات المالية لفرا  

 الشركة في السعودية 

 مستشار نايبي   -

مستشار نايبي  

لفرا الشركة في  

 السعودية 

 ال يوجد  تقييم  خدمات ال 

مستشار تطبيق    

تقاير األنشطة  

االقتصاديّة  

 الواقعّية 

بيان بالخدمات التي قام 

مدقق حسابات خارجي آخر  

غير مدقق حسابات الشركة  

 2021بتقديمها خالل العام 

 ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد 

 

بيان يونـــــح التحفظات التي قام مدقق حســـــابات الشـــــركة بتضـــــمينها في القوا م المالية المرحلية و   . ج

. 2021السنوية للعام   وفي حال عدم وجود أي تحفظات يجـ أن يتم ذكر ذلت صراحةا

 2021المرحلية والسنوية لعام   لم يقم المدقق الخارجي بتضمين أي تحفظات ارى البيانات المالية
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 لجنــة التدقيــق:  -5

 أسماء أعضاء لجنة التدقيق وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة إليها. .أ

 2021ديسمبر   31تت لف لجنة التدقيق من األعضاء التالية أسماؤهم كما هو الحال بتااي   
 

 الحالة المنص  أسماء أعضاء مجلس اإلدارة

عبــــد   فتحيل  الســـــــــيــــد/ أحمــــد لمحمــــد 

 الكيالعيالحفيظ 
 عضو مجلس إدارة تنفي ي وغير مستقل ر يس لجنة التدقيق 

 عضو مجلس إدارة مستقل / غير تنفي ي  عضو الدكتور عبدالرحمن العفيفي

 عضو مجلس إدارة مستقل/ غير تنفي ي عضو السيد/ محمد الحمادي

 

 تشمل المهام الرئيسية للجنة التدقيق ما يلي: .ب

 وإدارة المخاطر واالمت ال للقوانينالرقابة الداخلية  ▪

 مراجعة الضوابط المالية للشركة والضوابط الداخلية وإطار عمل إدارة المخاطر. .1

 مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع اإلدارة ونمان عمل  بفعالية. .2

القواعد واللوا ح التنظيمية  االمت ال لقواعد اإلدراج واإلفصـــــاح الصـــــادرة عن هيئة األوراق المالية والســـــلع )بما فيها   .3

 السااية األخرى(.

 مراجعة البيانات المالية ▪

نـمان تكامل البيانات المالية مع التشـديد على أي ت ييرات في السـياسـات والممارسـات والجوانـ المحاسـبية مع   .1

لجـااـية واالمتـ ال  مراعـاة األحكـام أو التقـديرات أو التعـديالت الجوهاـية الـناجمـة عن ـتدقيق الحســــــــــاـبات واالهتمـامـات ا

 للمعايير الدولية إلعداد التقااير المالية.

النظر في اإلبال  عن أي مســــــــــا ـل هـامـة وغير مـ لوفـة من خالل البيـاـنات المـاليـة، والتطرق إرى التحفظـات التي ي يرهـا   .2

 المدير الماري التنفي ي، أو نابط االمت ال للقوانين، أو مدققوا الحسابات الخارجيين.

 ات وإجراءات الشركة المالية والمحاسبية.مراجعة سياس .3

 نمان االمت ال للقواعد المدرجة والمتطلبات القانونية األخرى المتعلقة بإعداد التقااير المالية. .4

 مراجعة واعتماد البيانات المالية السنوية والابعية قبل تقديمها للمجلس لالعتماد. .5
 

 العالقة مع مدقق الحسابات الخارجي ▪

لية مدقق الحســـــــــابات الخارجي ومناقشـــــــــة طبيعة تدقيق الحســـــــــابات ونطاق  وفعاليت  مع مدقق  مراقبة اســـــــــتقال .1

 الحسابات الخارجي، وذلت وفقاا للمعايير المحاسبية المقبولة عموماا.

نـــمان اســـتالم النتا ل والتوصـــيات الهامة الصـــادرة عن مدققي الحســـابات الخارجيين والردود المقترحة من اإلدارة   .2

 التصرف على أساسها بالشكل الصحيح.ومناقشتها و

ونــــــع وتطوير الســــــياســــــة المتعلقة بتعيين مدقق الحســــــابات الخارجي لتقديم خدمات غير تدقيق الحســــــابات إن  .3

 وجدت، وذلت لضمان عدم الحد من استقاللية مدقق الحسابات الخارجي ومونعيت .
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ــابات الخارجي وإبال  مجلس   .4 ــا ل تتطلـ التصـــرف من  تبني ســـياســـة للتعامل مع مدقق الحسـ اإلدارة حول أي مسـ

 قبل المجلس.

 االجتماا بمدققي الحسابات الخارجيين بشكل دوري. .5

 مراجعة وبح  أي مراسالت أو استفسارات مستلمة من مدقق الحسابات الخارجي. .6

 مراجعة تعيين مدقق الحسابات الخارجي أو إعادة تعيين  أو استبدال  والتوصية بها. .7

 مدقق الحسابات الخارجي واعتمادهما. تعيينمراجعة أتعاب ومدة  .8
 

 

ــنــة .ت مع التوا ي  ومرات    2021 عــدد االجتمــاعــات التي عقــدتهــا لجنــة التــدقيق خالل الســـــــ

  الحضور
 

 2021خالل إجتماعات لجنة التدقيق 

 14/11/2021 11/08/2021 10/05/2021 31/03/2021 أسماء أعضاء لجنة التدقيق

     ر يس اللجنة    - السيد/ أحمد الكيالعي

     عضو   –الدكتور عبدالرحمن العفيفي

    بع ر  غا ـ عضو  –السيد/ محمد الحمادي  

 

رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته آللية   -  أحمد الكيالعي"يقر السيد / 

 فعاليتها" عملها والتأكد من 

 

 لجنة الترشيحات والمكافآت:  -6

 أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة إليها. . أ

 كانت لجنة الترشيحات والمكافآت تت لف من األعضاء التاري بياناتهم: 2021ديسمبر   31بتااي   

 الحالة  المنص   أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت 

 ر يس المهندع عبدح عطاطرة 
نا ـ ر يس مجلس إدارة مستقل/ غير 

 تنفي ي

 عضو مجلس إدارة مستقل/ غير تنفي ي عضو السيد/ محمد الحمادي 

 عضو مجلس إدارة مستقل / غير تنفي ي عضو *المهندع وليد محمد

 عضو مجلس إدارة مستقل / غير تنفي ي عضو **الدكتور عبدالعزيز العنقري

 .  2021يونيو  10*تقدم المهندع وليد محمد محمد باستقالت  من عضويت  في اللجان المنب قة والتي تم اإلفصاح عنها لسوق دبي الماري بتااي  

 العنقري كعضو في لجنة الترشيحات والمكافآت ليحل محل عضو اللجنة المستقيل.  زالعزيعبد تعيين الدكتور تم ** 

 فيما يلي المهام الرئيسية للجنة الترشيحات والمكافآت: . ب
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 التحقق من إستقاللية أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين. ▪

والموظفين ومراجعتها إعتماد وتطوير ســـــــياســـــــة األتعاب والمزايا والحوافز والرواتـ ألعضـــــــاء مجلس اإلدارة   ▪

 بشكل سنوي.

 تحديد حاجة الشركة للموارد. ▪

 وسياسة التدايـ والتحفيز.  للموارد البشايةالصياغة واإلشراف على تطبيق المراجعة السنوية   ▪

 مراجعة ومتابعة إجراءات تعيين وإنتخاب أعضاء مجلس اإلدارة. ▪
 

مع التوا ي  ومرات   1202والمكــافــآت خالل عــام  االجتمــاعــات التي عقــدتهــا لجنــة الترشـــــــــيحــات   . ت

  الحضور

 

 2021 نوفمبر 14 2021يونيو  10 2021مارس  31 أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

  المهندع عبدح عطاطرة

 غا ـ بع ر  السيد/ محمد الحمادي

 مستقيل مستقيل  *المهندع وليد محمد

- **عبدالعزيز العنقريالدكتور 

 .  2021 يونيو 10 بتااي  الماري  دبي  لسوق  عنها اإلفصاح تم والتياللجان المنب قة  باستقالت  من عضويت  في  محمدالمهندع وليد محمد   تقدم*

 العنقري كعضو في لجنة الترشيحات والمكافآت ليحل محل عضو اللجنة المستقيل.  عبدالعزيز الدكتور  تعيينتم ** 

ــركة وعن    -  المهندس عبدهللا عطاطرة"يقر  ــؤوليته عن نظام اللجنة في الشـ ــيحات والمكافآت بمسـ رئيس لجنة الترشـ

 مراجعته آللية عملها والتأكد من فعاليتها"

 متابعة واإلشراف على تعامالت المطلعيناللجنة  -7

ظفين  إعتمدت شـركة الخليل للمالحة القابضـة مجموعة من اإلرشـادات والتوجيهات الدواية ألعضـاء مجلس اإلدارة والمو 

بشـكل    اإلرشـاداتفيما يتعلق بالتداول في أسـهم الشـركة والشـركات التابعة والشـركات الشـقيقة، حي  تتم مراجعة ه ه 

ا ألحدب اإلصـــــدارات والتعليمات الصـــــادرة عن هيئة االوراق   دوري كجزء من نظام حوكمة الشـــــركات للشـــــركة وذلت وفقا

 المالية والسلع.

ا لسياسة الشركة، يتم تصنيف الموظف المطلع على المعلومات المهمة والساية غير المعلنة والتي قد يكون لها    وفقا

ا ل لت، ال ُيسمح ألعضاء مجلس اإلدارة وموظفي الشركة  ت عير على سعر السهم في السوق تحت فئة لشخص مطلعل. وفقا

د وتعليمات هيئة االوراق المالية  المطلعين بالتداول في السهم أعناء فترات حضر التداول الدواية كما هو محدد في قواع

 والسلع. 

وللت كد من إلتزام الشـركة ب قصـى معايير الحوكمة والشـفافية فقد شـكلت الشـركة لجنة مع كبار موظفي اإلدارة لمراجعة  

 ومراقبة تداول أسهم المطلعين )أعضاء مجلس اإلدارة والموظفين المطلعين( على بشكل سنوي. 
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 : ثالث أعضاءتتألف اللجنة من    -أ 

 ر يس اللجنة –عبدالرحمن محمود العفيفي  دكتورال -أ

 عضو –أمين سر مجلس اإلدارة   –يزن مراغة  السيد    -ب

 عضو -الم سسي   واإلتصالمدير عالقات المست ماين   -نادر مقبل  السيد -ت

 

 :1202تم تنفيذ المهام التالية من قبل اللجنة خالل عام   -ب 

 تعديل وتحدي  دوري لسجل المطلعين.     ا.

 إطالا المطلعين بشكل رسمي على فترات حضر التداول للت كد من عدم قيامهم بالتداول خالل تلت الفترات.   ب.

 أسهمهم، بشكل سنوي.الحصول على إقرار من المطلعين والموظفين اآلخاين عن تداول     ج.

 

بمســــؤوليته    لجنة المتابعة واإلشــــراف على تعامالت المطلعينرئيس   -عبد الرحمن محمود العفيفي   /دكتورال"يقر 

 عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته آللية عملها والتأكد من فعاليتها"

 نظام الرقابة الداخلية: -8

 إقرار من المجلس بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته آللية عمله والتأكد من فعاليته .أ

 الخاصة بالرقابة الداخلية واإلطار الخاص بها.يتحمل المجلس المس ولية الكاملة لضمان عمل األنظمة   ▪

ــتها   ــا ل التي تتم مناقشـ ــتالمها من خالل لجنة التدقيق والتركيز على المسـ ــايا التي يتم اسـ يقوم المجلس بمراجعة القضـ

واالمت ـال  والقرارات التي تتخـ هـا لجنـة التـدقيق بعـد كـل اجتمـاا والتي ترتبط بمهـام التـدقيق الـداخليـة ومتـابعـة التـدقيق  

 للتدقيق وإدارة المخاطر والحوكمة.

كتشافهم أي مخالفة    ▪  )سياسة اإلبال /التقااير الساية(ونع آلية للموظفين للتواصل مباشرة مع لجنة التدقيق في حالة ا

 

 اا لمتطلبات مجلس اإلدارة.إجراء تحقيقات خاصة وفق ▪

إرى لجنـة التـدقيق مع المالحظـات على التـدقيق، ومبررات   وتقـديمهـاإلقـاء نظرة عـامـة مســــــــــتقلـة على البيـانـات المـاليـة   ▪

 الت ييرات.

 التعامل مع أي مشاكل رئيسية في الشركة .ب

لم تواج  الشــــــركة قضــــــايا جوهاية تتطلـ اإلفصــــــاح عنها في التقااير والحســــــابات الســــــنوية لوفي حال  2021خالل عام  ▪

لمتابعة الدواية له ه القضــايا وتتم اوجدتل يتم مناقشــة أي قضــايا ر يســية/حســاســة مع لجنة التدقيق واإلدارة العليا، 

 لضمان تنفي ها وفقاا لتوجيهات المجلس/اللجان.

 مؤهالتهاسم مدير اإلدارة و .ت

 2021لم يتم تعيين مدير إدارة للرقابة الداخلية خالل العام  ▪
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 اسم ضابط االمت ال ومؤهالته .ث

مناصـــ  عاما في   18بخبرة تزيد على  ويتمتع  .2021فبراير  14في الشــركة بتااي  اســتلم الســيد نادر مقبل مهام اإلمت ال   ▪

 الكندية. سانت ماري  جامعة شهادة البكالوايوع في التجارة من  ويحمل  .  مختلفةادااية في قطاعات  
 

 

 عدد التقا ير الصادرة من إدارة الرقابة الداخلية لمجلس اإلدارة . ج 

 لم يتم إصدار أي تقاير من إدارة الرقابة الداخلية   ▪

 

  2021تفاصيل المخالفات المرتكبة خالل عام  -9

بمجلس إدارتها الحاري وإداراتها التنفي ية على عدم اإلخالل    ةالقابضـة ع.م.ا مم للطالما حرصـت شـركة الخليل للمالحة   ▪

ــوص أو قرارات تنظيمية ــويبها ألي مخالفات كان قد تم ارتكابها    ب ي نصـ ــبقاال بل وتصـ مما نتل عن  عدم تلقيها ألي   ،مسـ

 .2021مخالفات عن العام 

 

كنتيجة ألفعال   والســلع  المالية  األوراق  هيئة  صــادرة عن الســادة  إن ار  /مخالفة 19  القابضــة للمالحةالخليل   شــركة  تلقت ▪

  الدوري  والتي أســــــفر عنها ملخص التفتي وفي مطلع ،   2020 في فترة ما قبل العام  أو اإلمتناا عنها ارتكابهاكان قد تم  

 :بخالف النصوص والقوانين والقرارات التالية، 2020لعام 

بشــــــــ ن معايير االنضــــــــبام الم ســــــــســــــــي وحوكمة الشــــــــركات   2016لســــــــنة   (7)قرار مجلس إدارة الهيئة رقم  -

بشـــــــــ ن اعتماد دليل حوكمة  2020لســـــــــنة   (ر.م/3وقرار ر يس مجلس إدارة الهيئة رقم )  العامة  المســـــــــاهمة

ــركات ــاهمة العامة  الشــــــ ــمن  ذوات األرقام  المســــــ  و(  14/27) و( 14/20)  و( 59) و( 58)، والمواد الواردة نــــــ

 (79/1) و( 76/1( و )67( و )52) و( 15/5)

 

ــادة - ــانــون  مــن(  162)  رقــم  الــمـــ ــاايـــــة.   2015  لســـــــــــنـــــة(  2)  رقــم  االتــحـــــادي  الــقـــ الــتــجـــ الشـــــــــــركـــــات   بشــــــــــــــ ن 

 

ــال عن أن  جاري ▪ ــ ن المخالفات الم كورة   االزمة  والردود  حاليا تقديم التبايرات  فضـــــ بعد أن تم   أعالهللجهة التنظيمية بشـــــ

اللجان الداخلية وجهات تحقيق    بالتعاون مع الوقوف عليها من قبل مجلس اإلدارة الحاري وإدارة الشـركة التنفي ية وذلت

الشـــــركة وكافة  وتعملكما ،  المســـــتقبلية  التحســـــين  مجاالتتصـــــويبها وخلق  بهدف  إمت ال الشـــــركةفايق  و خارجية كما

لمعـايير   واالمت ـال  المـ كورة  المخـالفـاتزمـة لمعـالجـة  على دمل الضــــــــــوابط الوقـا يـة والتصــــــــــحيحـات اال  إداراتهـا ولجـانهـا

 .المستقبل  في اإلنضبام الم سسي وحوكمة الشركات

 

بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خالل  -10

 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة.   2021العام 

 لم تقم الشركة ب ي مساهمات.
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 معلومات عامة:  -11
 

بيان بســعر ســهم الشــركة في الســوق )ســعر اإلغالق، أعلى ســعر، وأدعى ســعر( في نهاية كل شــهر خالل الســنة المالية   .أ

 2021للعام  

 (2021األشهر )
ــعــــــــر  ســــــــــــــ أعــــــــلــــــــى 

 )بالدرهم(

ــر   ســـــــــــــــــــعــــــــ أدعــــــــــى 

 )بالدرهم(
 سعر اإلغالق )بالدرهم(

 0.371 0.365 0.469 يناير

 0.338 0.317 0.385 فبراير

 0.347 0.330 0.360 مارس

 0.33 0.300 0.350 أبريل

 0.322 0.310 0.360 مايو

 0.295 0.277 0.325 يونيو

 0.29 0.278 0.305 يوليو

 0.312 0.278 0.315 أغسطس

 0.285 0.276 0.310 سبتمبر

كتوبر  0.27 0.255 0.285 أ

 0.312 0.272 0.360 نوفمبر

 0.312 0.300 0.355 ديسمبر

 * تم الحصول على المعلومات السابقة من سوق دبي الماري.            
 

 

 

بيان باألداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام المؤشر العام لسوق دبي المالي( ومؤشر القطاع الذي  . ب

:  2021 تنتمي إليه الشركة خالل العام
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  تم الحصول على المعلومات أعاله من سوق دبي الماري *  

بين م شـر القطاا ألن لالخليل للمالحة القابضـةل هي الشـركة المختصـة بالمالحة والنقل الوحيدة  : من المتع ر إجراء المقارنة بشـكل فعال  مالحظة

 المدرجة في سوق دبي الماري.
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 )افراد، شركات، حكومات( مصنفة على النحو التالي:   31/12/2021في بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما   . ي 

 إجمالي حكومة مؤسسة  شركة مصرف  فرد  الملكية/مواطن 

 - - %0.25 - %10.65 عربي

من دول مجلس 

 التعاون الخليجي
5.82% - 5.32% - - 

 - %0.13 %37.33 %5.70 %30.39 إماراتي 

 - - %0.65 %0.10 %3.67 غير ذلك 

 اإلجمالي

 تم الحصول على المعلومات الواردة أعاله من سوق دبي المالي.*         

 

 

 

ك ر من راس مال الشركة كما في 5بيان بالمساهمين الذين يملكون  . خ   حس  الجدول التالي: 31/12/2021% أو أ

 الكمية المملوكة )نسبة( الكمية المملوكة )عدد( اسم المساهم  

 %8.03 81,830,270 مصرف عجمان ع  م ا

 %7.46 76,048,405 تبار  انترناشيونال لالست مار

 %6.87 70,000,000 واح  الزاوي  لالست مار والتطوير العقارى

 تم الحصول على المعلومات الواردة أعاله من سوق دبي المالي.*         

 

 

 
 

 حس  الجدول التالي  31/12/2021هـ. بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقا لحجم الملكية كما في  .د

ــة الحصـــــــــــة   حجم ملكيـ

 ملكية األسهم 
 عدد األسهم المملوكة  عدد المساهمين 

نسبة االسهم المملوكة من  

 راس المال

 %4.016 40,934,857 10,634 50,000أقل من 

50,000 – 500,000 545 87,558,667 8.591% 

500,000   – 

5,000,000 167 229,382,345 22.506% 

 %64.887 661,333,381 31 5,000,000فوق 

 %100 1,019,209,250 11,377 اإلجمالي 

 * تم الحصول على المعلومات الواردة أعاله من سوق دبي الماري.

 

 
 



 

 

 2021تقرير الحوكمة لعام 
Page 22 of 24 

 -بيان باإلجراءات التي تم إتخاذها بشأن ضوابط عالقات المست مرين مع بيان ما يلي: . أ

( عينت الشـــــــركة الســـــــيد نادر مقبل مديراا لعالقات المســـــــت ماين والتواصل  7/2016)من القرار   35عمالا بالمادة   -

 مع المسـاهمين.

 بيانات التواصل مع عالقات المست ماين    -

 investor.relations@gulfnav.com البايد اإللكتروعي:

 0104 427 4 971+    الهاتف:

 0799 778 56 971+  المحمول:

 0103 427 4 971+  الفاكس:

 الرابط اإللكتروعي لصفحة عالقات المست ماين على الموقع اإللكتروعي للشركة. -
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واإلجراءات    2021بيـان بـالقرارات الخـاصـــــــــة التي تم عرضـــــــــهـا في الجمعيـة العموميـة المنعقـدة خالل عـام  . ب

 المتخذة بشأنها.

 :2021 ابريل 29القرارات الخاصة الصادرة في اجتماع الجمعية العمومية المؤرخ في  ▪

 .2015لسنة   2الشركات رقم  ( من قانون 302الموافقة على استمرااية الشركة عمال ب حكام المادة )

 إسم مقرر إجتماعات مجلس اإلدارة وتا ي  تعينه. . ج

كتوبر  27ين  بتااي   يتع من مهام امين سـر مجلس اإلدارة  –تسـلم السـيد/ يزن مراغة   ويمتلت السـيد يزن خبرة    .2020أ

تزيد عن عشـــرة ســـنوات في مجال القانون العام والقانون التجاري بشـــكل خاص كما شـــ ل منصــــ المســـتشـــار القانوعي 

وأمين ســـــــر مجلس إدارة لعدة شـــــــركات مســـــــاهمة عامة وذات مســـــــ ولية محدودة أخرى، كما ان  وإرى جانـ دراســــــــت   

 .2018ين سر مجلس إدارة معتمد من قبل سوق دبي الماري عام  لتخصص القانون فإن  حاصل أيضا على شهادة ام

 :2021بيان مهام عمل مقرر االجتماعات خالل عام  ▪

 توعيق اجتماعات مجلس اإلدارة وإعداد محانرها. .1

 .االحتفاظ بالتقااير الُمقدمة إرى مجلس اإلدارة والتقااير التي ُيعدها المجلس .2

 أعمال اجتماا مجلس اإلدارة.موافاة أعضاء مجلس اإلدارة بجدول  .3

 .إخطار أعضاء مجلس اإلدارة بتوااي  اجتماعات المجلس قبل وقت كاٍف من التااي  المحدد النعقاد االجتماا .4

 .تقديم مسودة المحضر إرى أعضاء المجلس إلبداء آرا هم بش نها قبل التوقيع عليها .5

 .للشركة ورفع التقااير بش ن تنفي ها وتطبيقهاتبليغ قرارات مجلس اإلدارة ولجان  إرى اإلدارة التنفي ية   .6

 .دعم عملية تقييم مجلس اإلدارة .7

 .التنسيق بين أعضاء مجلس اإلدارة والمس ولين التنفي يين .8
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 .2021بيان تفصيلي باألحداب الجوهاية واإلفصاحات الهامة التي صادفت الشركة خالل العام  . د

 تم تعيين السيد/ علي عبوده بمنصـ الر يس الماري التنفي ي للشركة وتحديد بدالت . :2021مارس   31 .1

ــركة عمال ب حكام المادة   :2021أبريل  29 .2 ــتمرااية الشـ إتخاذ الجمعية العمومية لقرارها الخاص بالموافقة على اسـ

 .2015لسنة   2( من قانون الشركات رقم 302)

تم تعيين الســـــــيد/ أحمد الكيالعي كعضـــــــو منتدب في الشـــــــركة ومنح  كافة الصـــــــالحيات الالزمة   :2021  يونيو 10 .3

 ل لت

تم نشـر جميع المعلومات الجوهاية / البيان الصـحفي / اإلفصـاح في الوقت المحدد على الموقع اإللكتروعي لهيئة  .4

ــركة،   ــوق دبي الماري والمواقع اإللكترونية للشــــ ــلع / ســــ يرجى الرجوا في حالة وجود مزيد من األوراق المالية والســــ

 التفاصيل.  

تم اإلفصـاح عن جميع المعلومات الجوهاية أيضـاا لهيئة األوراق المالية والسـلع / سـوق دبي الماري والمسـاهمين   .5

 من خالل بيانات مالية منتظمة و/أو إفصاح منفصل خالل السنة )حي  يكون ذلت مطبقاا(.

 

ك ر 5والتي تسـاوي   2021بيان بالصـفقات التي قامت بها الشـركة مع األطراف ذات العالقة خالل عام  .ه % أو أ

 من رأع مال الشركة.

 .ال يوجد

 2021، 2020،2019بيان نسبة التوطين في الشركة بنهاية األعوام  .و

 المتحدة.، لم توظف الشركة اي من مواطني دولة اإلمارات العابية 2021خالل العام 

 ، لم توظف الشركة اي من مواطني دولة اإلمارات العابية المتحدة.2020خالل العام 

 ، لم توظف الشركة اي من مواطني دولة اإلمارات العابية المتحدة.2019خالل العام 

 

 .2021بيان بالمشاايع والمبادرات االبتكااية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خالل العام  .ز

، فإن هنا  العديد من المشــــاايع المبتكرة قيد المســــتقبلية التوســــعة  خططوء من األهداف االســــتراتيجية للشــــركة  كجز

التطوير والتي تهدف في النهاية إرى ليادة التميز التشــــــ يلي، وتعزيز أداء األعمال، وفعالية التكاليف، وتحقيق االســــــتدامة،  

 والقيمة المضافة للمساهمين.  للشركةوالجودة؛ مما ي دي إرى النمو الكلي  
 

 ل على تنفي  وتطوير بعل المشاايع االبتكااية وهي كما يلي: ، تم استكمال العم 2021خالل عام 
 

إعتمــاد خطط وبرامل لإللتزام الكلي بــالقوانين البيئيــة الــدوليــة للحــد من اإلنبعــاعــات الــدفيئــة والت ير المنــاخي   -

المجموعة  والتحول الفوري والمستقبلي للحد من البصمة البيئية ألسطول    2030و 2025و 2023وأهدافها لــــ 

 البحري والعمليات العابرة للبحار وتخفيل نسبة انبعاب الكبايت.
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إنافة المزيد من األجهزة المتطورة لمعالجة مياه الصابورة ومنع التلوب البيولوجي الناتل عنها، لتصبح سفننا   -

 متوافقة مع المعايير العالمية التي تفرنها المنظمة البحاية الدولية.

ــ نها  حدي ة ومتطورة للمحركات زة  أجهتركيـ  العمل على   -   إســــتهال  ليتقلو   الطاقة  الحد من إســــتخداممن شــ

لكي يكون األســـــطول مطابق للمواصـــــفات المحددة من المنظمة    بما يزيد عن الحاجة الفعلية للســـــفن  الوقود

 (EXXI & CIIم ك افة الكابون يتعلق بم شر االدولية بمالبحاية  

 السفن.أمن المعلومات على متن   -

 لحد من اإلنبعاعات الدفيئة.بش ن منع التلوب النفطي وا  USCGاإلمت ال لمتطلبات   -

 

   

سمو الشي  ذياب بن طحنون بن 

 محمد آل نهيان 

السيد/ أحمد "محمد فتحي"  

 عبد الحفيظ الكيالعي 

المهندس عبدهللا صبحي  

 عطاطرة

 ر يس

 مجلس اإلدارة 

 ر يس

 لجنة التدقيق 

 ر يس

 الترشيحات والمكافآت لجنة 
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كة الخلیج للمالحة القا�ضة ن�ذة عن ��

ق�منا...
� تـــحـــد�ـــد وتــوجــ�ــه 

قــ�ــمــنــا �ــمــثــا�ــة بـــوصـــلـــة دقـــ�ـــقـــة �ــســهــم ��
تـــ�فـــاتـــنـــا ورســــــم مـــالمـــح ســلــوكــنــا عـــنـــد الـــتـــعـــامـــل وتــقــد�ــم 

. �ائنا الخدمة ل��
� رسم صورة مستق�ل أ���

�• الق�ادة: الشجاعة واالبت�ار ��
اقا إ��

التوظ�ف األمثل للعالقات   �
الفعال�ة األ��دة �� التعاون:   •

�ائنا كتنا و�� الجماع�ة للتعاون �ما ف�ه تحقيق مصالح ��
ام والتمسك �أر�� الق�م وأخالق�ات العمل � اهة: االل�� � • ال��

اهة � وال��
• المساءلة: تو�� المسؤول�ة عن أعمالنا

. � • الجودة: تقد�م خدمات عال�ة الجودة مع التم��

مهمتنا...
ــــالن هــدفــنــا  ــ�عـ ــ تــــ�ــــدأ آفـــاقـــنـــا الــــجــــد�ــــدة مــــع �ـــــدء مــهــمــتــنــا, و�ـ
الــذي نق�م من خالله  المع�ار  كة فإنه س�كون �مثا�ة  ك��

� نتخذها اإلجراءات والقرارات ال��

To build, 
additional 
value to our 
stakeholders 
and business 
partners 

To be totally proactive 
& innovative to spire 
moments of optimism 
and happiness 

1 

To sharpen our knowlege 

for changing horizon, value 
creation and 
transformation 

To focus, 
sustain and 
grow our 
business with 
commitments 
to the future 

رؤ��نا..
يــوجــه رؤ�ــ�ــنــا إطــــار عـــام �ــســ�ــنــد إ� ”رؤ�ــ�ــنــا الــواســعــة نحو 
آفــــاق جــــد�ــــدة“والــــذي �ــحــدد لــمــخــتــلــف جـــوانـــب أعــمــالــنــا ما 
� س��ل متا�عة التقدم بتحقيق النمو 

نحن �حاجة إلنجازە ��
. � �جودة العمل المستدام والتم��

� �ـــــأن تــكــون ــــ�� مـ � ــــ�� ــلـ ــ � ومـــبـــتـــكـــ��ـــن ومـ • مـــوظـــفـــونـــــــا: مـــلـــهـــمـــ��
. كة �ح��ة عاملة كتهم أفضل �� ��

ــــــا: مـــحـــفـــظـــة مـــتـــ�ـــامـــلـــة ومـــتـــنـــوعـــة مــن  ــــ ــة أعـــمـــالـــنـ ـــ • مــحــفــظـــ
ــــجـــــودة والــتــقــنــ�ــة  ــ�ـــة عـــالـــ�ـــة الـ الــــخــــدمــــات الـــ�ـــحـــ��ـــة والـــمـــالحـ

. والمب��ة ع� أساس الوقت والق�مة
ال�ح��ة  االعــمــال  مــع جهات  ب��جاب  التواصل  الشـر�اء:   •
ا�  تهدف  ات�ج�ة  اس�� ا�ـــات  و�ــنــاء �� المتنوعة  والمالح�ة 

. خلق فرص عمل مت�ادلة توجد ق�مة أعمال دائمة
 � � واضــعــ�� لــلــمــســاهــمــ�� الــمــضــافــة  • االر�ـــــــاح: تعظ�م الق�مة 
�ائنا  نصب أعي�نا مسؤول�اتنا المؤسس�ة الشاملة اتجاە ��

. � العمل والب�ئة
��

� األعــمــال الــتــجــار�ــة �ــصــورة أ�ــ�� • اإلنــتــاجــ�ــة: إعــــادة تــركــ��
ح�مة وذ�اء من خالل مراق�ة الت�ال�ف، والتح�� �الم�ادرة 
ــافــــة ا� ز�ـــــــادة اإلنــتــاجــ�ــة  والـــســـلـــوك الـــفـــعـــال والــــمــــؤثــــر، إضــ

ار. والفعال�ة �استمر
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قطاعات أعمالنا
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ــــة الــخــلــیــج لــلــمــالحــة الــقــا�ــضــة ش.م.م �ــأنــھــا  كـ • تــمــتــاز ��
ــتـــعـــاون �ــشــ�ــل تــــام و�ـــامـــل،  كـــــة مــتــ�ــامــلــة عـــ� مـــ�ـــادئ الـ ��
ــــك مـــن خــــالل اعـــتـــمـــاد مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة مـــن األعـــمـــال  وذلـ

. التجار�ة متعددة الوظائف
أ�ــ�ــد لالنطالق نحو  ة وشــغــف  • مدفوعة بتطلعات كــبــ��
وعــات  آفـــاق واســعــة لتحقیق اإلنـــجـــازات مــن خـــالل الــمــ��
ــــم، وعــقــد  ــدائـ ــ الـــجـــد�ـــدة والـــتـــطـــ��ـــر الــمــســتــمــر واالرتـــــقـــــاء الـ
ات�جة عالم�ة بھدف تط��ر القطاع ال�حري.  ا�ات اس�� ��
ــــع وتـــوســـیـــع نــــطــــاق مــــصــــادر اإلیـــــــــــرادات،  ــ��ـــــ ــ ــنـ ــ فــــضــــً� عــــن تـ
ــتــــحــــول لــتــصــبــح مـــؤســـســـة تـــجـــار�ـــة مـــتـــعـــددة  واالنــــتــــقــــال والــ
� ھــذە 

وعــات، وأن نــ�ــبــوأ مــركــز الـــ��ـــادة والـــصـــدارة �� الــمــ��
ت. القطاعا

� �خدمات  � والــدولــیــ�� • وكــذلــك تــزو�ــد عمالئنا اإلقــلــ�ــمــ��
ــــالوة عــ�  مـــرمـــوقـــة ومـــتـــفـــوقـــة تـــمـــتـــاز بــ�نــتــاجــ�ــة مـــ��ـــحـــة، عــ
الفعال�ة األ�ــ�ــدة مــن حــ�ــث الت�لفة والــنــفــقــات والــخــدمــات 

ة. � المتم��

� ب��ادة األصول، ناھ�ك عن تحقیق أق� م�� � • �ما أننا مل��
. قدر من العائدات واألر�اح لمساھ�منا

كة ال�ح��ة / المالح�ة � �كوننا ال�� • وھكذا فإننا نع��
� اإلمارات

كة عامة �� الوح�دة المدرجة والمسجلة ك��
ة، الع���ة المتحد

� التوس لتمتد أعمالنا التجار�ة إ�
• مع إم�ان�ات كرى ��

. مناطق مختلفة من العالم
• ح�ازة و�شغ�ل و�دارة أسطول من ناقالت المواد 

ال��م�ائ�ة وسفن الدعم ال�حري، وقوارب المالحة، كذلك 

�
فأننا نقوم بتقد�م خدمات �ح��ة مت�املة ومتخصصة ��

ام � مجال نقل النفط الخام والمنتجات ال��م�ائ�ة مع االل��
. التام �م�ادئ السالمة �ط��قة فعالة

� مجالنا من
�� �

 للمعای�� األر��
�
• �ما أننا نزاول عملنا وفقا

 � ح�ث الجودة، الصحة، السالمة، األمن والب�ئة والقوان��
�ع�ة المعتمدة. ال���
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أسطولنا

الرا�ةسنة الصنعالحمولة الساكنةالفئةالنوعاسم السفينة

GULF DEFFI IMO II ناقلة مواد ك�م�ائ�ة من الن�عDNV 45951 ي السعود�ة / بنما 2009طن م��

GULF FANATIR  IMO II ناقلة مواد ك�م�ائ�ة من الن�عDNV 45920 ي السعود�ة / بنما 2008طن م��

GULF HUWAYLAT DNV 45967 ي السعود�ة / بنما 2008طن م��

GULF JALMUDA DNV 45907 ي السعود�ة / بنما 2009طن م��

الرا�ةسنة الصنعالحمولة الساكنةالفئةالنوعاسم السفينة

GULF MISHREF IMO II ناقلة مواد ك�م�ائ�ة من الن�عBV 46086 ي �ا 2010طن م�� لی��

3 

ا 1- ناقالت المواد ال��م�ائ�ة – K، 22 45 صه��ج�

 IMO II ناقلة مواد ك�م�ائ�ة من الن�ع

 IMO II ناقلة مواد ك�م�ائ�ة من الن�ع

ا 2 – ناقالت المواد ال��م�ائ�ة – K، 29 46 صه��ج�



الخلیج للمالحة القا�ضة  I 2021 تق��ر االستدامة لعام 

الفئةالسعةإجما�� الطولاسم السفينة

GULF NAV-111 27.4 ��مTASNEEF 

ة الرا�

اإلمارات الع���ة المتحدة

GULF NAV-IV 27.4 ��مTASNEEF 

GULF NAV-1 23.7 ��مDNV 

GULF NAV-11 23.7 ��مBV 

الرا�ةالفئة اسم السفينة

 GULF LIVESTOCK 2 

الن�ع

�
 RINAناقلة موا��

الصنع  الحمولة السا�نة     سنة 

طن 6244                1985

سنة التح��ل

بنما2014

الحمولة السا�نةالفئةالن�عاسم السفينة

Allianz Warrior AHTS IRS 1800 طن

سنة الصنع                           الرا�ة 

2007                                       سانت فی�س�ت

4 

3 – األسطول ال�حري

�
4 طاقم + 03 را��ا

�
4 طاقم + 03 را��ا

ا  4طاقم +39  را���

ا  4طاقم +39  را���

اإلمارات الع���ة المتحدة

اإلمارات الع���ة المتحدة

اإلمارات الع���ة المتحدة

�
4- ناقلة الموا��

� اآل�ار النفط�ة 5-  سفينة تحف��
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الخليج للمالحة بول�مار ال�ح��ة (ش.ذ.م.م)

كة تا�عة  � عام 2017، وصارت ��
تأسست ��

ا�ة  لمجموعة الخليج للمالحة القا�ضة ع� إثر ��
ك�ة  كة بول�مار ال�� كة الخليج للمالحة و�� �� � ب��

القا�ضة وذلك بهدف تنم�ة أسطولها وز�ادة 
� � د��

كة �� . �قع المقر الرئ��� لل�� ان�شارها العال��
ة � وخورف�ان والفج�� � د��

ولها م�اتب ��

الخليج للمالحة إلدارة العمل�ات ال�ح��ة 
(ش.ذ.م.م)

� عام 2016 لتنف�ذ خطط التط��ر 
تأسست ��

� ات�ج�ة الجد�دة ال�� والتوسع للمجموعة وفًق ا لالس��
�ات  � ال�� كة الخليج للمالحة ب�� تهدف إ� وضع ��

� القطاع ال�حري
العالم�ة الرائدة ��

كة الخليج لناقالت النفط ���

كة الخليج  كة تا�عة ل�� � عام 2006 ك��
تأسست ��

للمالحة القا�ضة ش.م.ع. لتقد�م خدمات 
متخصصة لنقل النفط والغاز ومشتقاته �اإلضافة 

إ� تقد�م خدمات الدعم ال�حري من أجل تلب�ة 
ا�د المحتمل ع� منتجات الطاقة � الطلب الم��

كة الخليج لناقالت ال��ماو�ات (ش.ذ.م.م)� ��

كة تا�عة  كة الخليج لناقالت ال��ماو�ات �� �� ��
كة الخليج للمالحة القا�ضة ش.م.ع. تأسست  ل��

� تقدمها  عام 2006 لتوسيع نطاق الخدمات ال��
المجموعة وتن��ــــع أ�شطتها من أجل تلب�ة جميع 

ة. � متطل�ات القطاعات ال�ح��ة المم��

الخليج إلدارة السفن (ش.ذ.م.م)

 �
كة الخليج إلدارة السفن �� تأسست ��

كة تا�عة مملوكة �ال�امل  عام2009 ، و�� ��
كة الخليج للمالحة القا�ضة ش.م.ع. وتقدم  ل��

كة مجموعة �املة من خدمات اإلدارة  ال��
المت�املة للسفن / والخدمات الفن�ة للسفن 

كة الخليج للمالحة وسفن الجهات  المملوكة ل��
الخارج�ة
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� عام2021 
نظرة عامة ع� األداء ��

تنوع القوة العامة

 oEoo 

0
°

o
e

O
e

w 

� الما�� االمتثال لقواعد سوق د��

 المساھمون

اإلنجازات المال�ة

�الملیون 
درھم

i� 
vv 

10   ج�س�ات ممثلة
%22  �س�ة المرأة من القو ة العاملة

مساھم  11.377 

GULFNAV : � الما�� سوق د��
19  غرامة/ عق��ة خالل عام 2021 

� تق��ر الحو�مة
* التفاص�ل ��

ح � األر�ا
60       صا��

ادات 122    إجما�� اإلير
ل 834     إجما�� األصو

� � اإلماراتي�� 73.6      �س�ة المساهم��
�ات %43.6   من أسهم GULFNAV مملوكة لل��
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, 

تواجدنا

GULFNAV خ��طة

@ ® 

® 0

© 0 

@ ® 

© © 

© (8) 

© 

�

إجما�� الرحالت: 181

االستھالك    إجما�� 
ز�ت الوقود + ز�ت الغاز البحر�ة 

   30,074.06طن متري

© 
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• إجما�� الرحالت: 28
• إجما�� االستھالك : 

ي • ز�ت الوقود + ز�ت الغاز ال�حري:  2428.9طن م��

 :Gulf Fana�r السفينة   Gulf Mishrefالسفینة 
• إجما�� الرحالت: 54

• ز�ت الوقود + ز�ت الغاز ال�حري:  7173.827 طن م�� ي

 : Gulf Huwaylat السفینة 
• إجما�� الرحالت: 93
• إجما�� االستھال ك:

• ز�ت الوقود + ز�ت الغاز ال�حري: 6175.4 طن م�� ي

 :  Gulf Deffiالسفینة 
• إجما�� الرحالت:36
• إجما�� االستھالك :

ي • ز�ت الوقود + ز�ت الغاز ال�حري:   7306.884طن م��

 : Gulf Jalmuda السفینة 
• إجما�� الرحالت: 93
• إجما�� االستھال ك:

• ز�ت الوقود + ز�ت الغاز ال�حري: 6175.4 طن م�� ي

اإلمارات العربیة المتحدة

الممل�ة الع���ة السعود�ة

م�

ترك�ا

� الص��

سنغافورة

تايوان

الیابان

كور�ا الجن���ة

إ�طال�ا

أس�ان�ا

ھولندا

�لج��ا
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 أھداف األمم المتحدة 
 (SDG)للتنم�ة المستدامة
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كة الخلیج للمالحة أھداف األمم المتحدة �� �
ندعم ��

� العمل 
للتنم�ة المستدامة، ونؤمن �أن النھج الذي ن��عه ��

� إقامة 
� المساھمة ��

� نؤمن بھا س�ساعدنا �� والق�م ال��
سلسلة تور�د أ��� استدامة.

أھداف التنمیة المستدامة

 الحد من أوجه10
عدم المساواة

أھداف التنم�ة المستدامة



ات�ج�ة التنم�ة المستدامة اس��

10 

ا 
�
�� ا �االستدامة والمرونة ونكون �� أن نتمتع دوم�

� تقد�م حلول الشحن العالم�ة.
ا �ه لعمالئنا ��

�
موثوق

ا  � نعتمد علیھا جم�ع� الب�ئة: نح�� الب�ئة والنظم الب�ئ�ة ال��
من خالل اتخاذ إجراءات �شأن تغ�� المناخ ومنع التلوث 

ال�حري واستخدام الموارد �ش�ل مسؤول.

� أعمالنا
: نعمل ع� رعا�ة األفراد �� الجانب االجتما��

� نعمل فیھا وتمكینھم وذلك من خالل  والمجتمعات ال��
ام حقوق إدارة مواھبنا وحما�ة صحتھم وسالمتھم واح��

اإل�سان ودعم المجتمعات المحل�ة.

�
الحو�مة: نحافظ ع� أع� معاي�� السلوك األخال��
�ات �ما يتوافق مع اللوائح  لألعمال وحو�مة ال��

والس�اسات الداخل�ة المط�قة لدينا

 تق��ر االستدامة لعام I  2021الخلیج للمالحة القا�ضة
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أصحاب المصلحة

11 

كة شحن العد�د من المسؤول�ات - تجاە  لدينا �صفتنا ��
�ائنا والحكومة والھیئات  موظفینا ومقاولینا و��

اء الصناعة ومجتمعاتنا. � التنظ�م�ة و��

ي�یح لنا العمل مع أصحاب المصلحة لدينا تقدير وجھات 
، �ما �ساعدنا  النظر المختلفة والحفاظ ع� منظور عال��

� بناء عالقات مت�ادلة المنفعة وط��لة األمد وخلق 
��

ا � تتما�� مع اھتماماتھم، وھو ما ُ�عد أمر� الفرص ال��
كتنا. �� � � تحس��

� االستمرار ��
ا لمساعدتنا �� أساس��

اك أصحاب  و�ستخدم مجموعة متنوعة من اآلل�ات إل��
� ذلك االجتماعات الداخل�ة

المصلحة لدينا، �ما ��
 � � التنف�ذي�� والخارج�ة ، و�رسال خطا�ات ل��ار المسؤول��

، �
و�� �د اإلل��� والب�انات الصحف�ة، والتواصل ع�� ال��

والم�شورات مثل التق��ر السنوي والعروض التقد�م�ة 
. للمس�ثم��ن 

الموظفون
موظفونا ھم العوامل األساس�ة لنجاح أعمالنا المستمر، 

ومن ثم نحافظ أن �كون موظفونا ع� اطالع دائم 
�الس�اق الذي �عملون ف�ه وأ�شأنا قنوات لموظفینا �� 

ي�س�� لھم خالل اإلفصاح عن مخاوفھم ع�� مجموعة
�اتنا، أضف إ� ذلك لدينا حوار مستمر مع موظفینا  ��

ة من المسائل، منھا المزا�ا  �خصوص مجموعة كب��
وفرص التط��ر والتن�ع.

الصناعة
� وضع

نعمل من خالل مجموعات صناع�ة للمساعدة ��
المعاي�� ومعالجة تحد�ات الطاقة المعقدة، �ما أننا 

� ھیئات صناع�ة مثل االتفاق�ة الدول�ة لمنع
أعضاء ��

�ات مجموعتنا ھي  التلوث الناتج عن السفن، و��
� اتحادات صناع�ة ذات صلة �عمل�اتھا.

ا أعضاء �� أ�ض�

اء � الموردون والمقاولون وال��
ھا �ما كة الخلیج للمالحة �معزل عن غ�� ا ما تعمل �� نادر�

� ھذا المجال. تعتمد العمل�ات اآلمنة
ھو حال نظرائنا ��

�ائنا.  والمسؤولة ع� قدرة وأداء موردينا ومقاولینا و��
ولھذە الغا�ة، وضعنا معاي�� �شغ�ل�ة من خالل اتفاق�ات 
� بناء

ا �� ا، �ما �ساعد التدر��ات والحوار أ�ض�
�
ملزمة قانون

قدرة مقاولینا .

الحكومات والمنظمون

� عدة مجاالت،
نتعامل مع الحكومة المحل�ة واالتحاد�ة ��

ونھدف إ� الحفاظ ع� الحوار مع جمیع الو�االت الحكوم�ة 
� �ل مرحلة من مراحل عمل�اتنا. �ما

والوزارات ذات الصلة ��
� تكون محل اھتمام لنا � مناقشات الس�اسات ال��

�شارك ��
� نعمل فیھا، مثل تغ�� المناخ والطاقة و�دارة  وللمجتمعات ال��

الم�اە واألمن.

العمالء

وة � ال�� كة الخلیج للمالحة من منت�� ي�ن�ع عمالء ��
� ال��ار للنفط والغاز  � الصناعی�� الحیوان�ة إ� المنتج��
وك�ماو�ات، و��س�� من خالل مجموعة الطب��� والب��

�اتنا المعن�ة التواصل مع العمالء �خصوص إدارة سلسلة  ��
التور�د وان�عاثات غازات الدفیئة واستدامة سفننا ع�� دورة 

ح�اتھا.
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االتفاق�ة الدول�ة لمنع التلوث الناتج عن السفن

االتفاق�ة الدول�ة لمنع التلوث من السفن (LOPRAM) ھي 
� ت�ناول منع تلوث الب�ئة  االتفاق�ة الدول�ة الرئ�س�ة ال��

ة ال�ح��ة من السفن ألس�اب �شغ�ل�ة أو عرض�

� الملحق األول لوائح منع التلوث �النفط (دخل ح��
� 2 أ�ت��ر 1983)

التنف�ذ ��

ي�ناول ھذا الملحق منع التلوث �النفط �س�ب  اإلجراءات 
ال�شغ�ل�ة، �اإلضافة إ� عمل�ات  الت��ف العرض�ة؛ 

� أج��ت ع�  وتجدر اإلشارة إ� أن تعد�الت  عام 1992 ال��
ا ع� ناقالت النفط الجد�دة أن  الملحق األول جعلت إلزام��

ا   زمن��
ً

ا، ووضعت جدوال  مزدوج�
ً

�كون  لديھا ھ��ال
ك�ب ھ�ا�ل مزدوجة، وتم  تعد�له للناقالت الحال�ة ل��

. � عا�� 2001 و 2003 
ا �� الحق�

� التلوث الناجم عن المواد
� لوائح التح�م ��

الملحق الثا��
2 �

� التنف�ذ �� ة (دخل ح�� السائلة الضارة ��م�ات كب��
أ�ت��ر 1983)

ي�ناول �التفص�ل معاي�� الت��ف والتداب�� الخاصة 
�م�افحة التلوث الناجم عن المواد السائلة الضارة المنقولة 
� القائمة

سائ�ة؛ وقد تم تقی�م حوا�� 250 مادة و�دراجھا ��
� مرافق

الملحقة �االتفاق�ة؛ ُ�سمح بت��ف �قا�اھا فقط ��
� وط معینة (وال�� ات و�� � ك�� ام ب�� � االستق�ال ح�� يتم االل��

تختلف �اختالف فئة المواد).
� تحتوي ع�  وال ُ�سمح ع� أي حال بت��ف المخلفات ال��

 من أقرب منطقة ب��ة .
ً

مواد ضارة ضمن مسافة 12 م�ال

الملحق الثالث: منع التلوث الناجم عن المواد الضارة المع�أة
� 1 يولیو 1992)

� التنف�ذ �� ا (دخل ح�� المنقولة �حر�

�حتوي ع� المتطل�ات العامة إلصدار المعاي�� التفص�ل�ة 
�خصوص التعبئة، ووضع العالمات وال�سم�ة والتوثیق 

ثناءات  وال�س��ف والقیود المتعلقة �ال�م�ة واالس�
رات. واإلخطا

� تم  وألغراض ھذا الملحق، ُ�قصد �ـ "المواد الضارة" المواد ال��
� المدونة ال�ح��ة الدول�ة

تحد�دھا ع� أنھا ملوثات �ح��ة ��
� المعاي�� الواردة

� �ستو�� للسلع الخطرة (مدونة IMDG) أو ال��
� مرفق الملحق الثالث .

��

الملحق الرابع: منع التلوث الناجم عن م�اە ال�ف 
� 27 س�تم�� 2003)

� التنف�ذ �� الص�� من السفن (دخل ح��

� تلوث ال�حر �م�اە ال�ف
�حتوي ع� متطل�ات للتح�م ��

� ال�حر، إال 
؛ �حظر ت��ف م�اە ال�ف الص�� �� الص��

عندما تحتوي السفینة محطة معتمدة لمعالجة م�اە ال�ف 
، أو عندما تقوم السفینة بتف��ــــغ م�اە ال�ف الص��  الص��

المفتتة والمطھرة �استخدام النظام المعتمد ع� مسافة ت��د 
� لم  عن3  م�ل �حري.  و�جب ت��ف م�اە ال�ف الص�� ال��
ا من   �ح���

ً
ھا ع� مسافة ت��د عن12  م�ال يتم تفت�تھا أو تطھ��

أقرب �ا�سة .

الملحق الخامس: منع التلوث الناجم عن نفا�ات السفن 
� 31 د�سم�� 1988)

� التنف�ذ �� (دخل ح��

يتعامل مع أنواع مختلفة من النفا�ات و�حدد المسافات من 

�
ة �� � � �مكن التخلص منھا؛ أھم م�� ال�ا�سة والط��قة ال��

الملحق ھي الحظر ال�امل المفروض ع� التخلص من جمیع 
� ال�حر .

أش�ال ال�الس��ك ��

� الملحق السادس: منع تلوث الھواء من السفن (دخل ح��
� 19 مايو 2005)

التنف�ذ ��
� وج�� �ت وأ�س�د النی�� ا ع� ان�عاثات أ�س�د ال��� �ضع قیود�

من عوادم السفن و�حظر االن�عاثات المتعمدة للمواد 
المس�نفدة لألوزون؛ تضع مناطق معینة معاي�� أ��� �امة

� وج�� �ت وأ�س�د النی�� لمراق�ة ان�عاثات أ�اس�د ال���
� عام  2011

والحب��ات الضارة. �ما �شمل فصل تم اعتمادە ��
�حتوي ع� تداب�� إلزام�ة تقن�ة و�شغ�ل�ة متعلقة �كفاءة 

الطاقة تھدف إ� الحد من ان�عاثات غازات الدفیئة من السفن .

المنظمة ال�ح��ة 
الدول�ة

 2 �
تم اعتماد االتفاق�ة الدول�ة لمنع التلوث من السفن ��

� المنظمة ال�ح��ة الدول�ة، �ما تم اعتماد 
نوفم�� 1973 ��

بروتوكول عام 1978 استجا�ة لسلسلة من حوادث الناقالت 
ا ألن االتفاق�ة الدول�ة لمنع  � عا�� 1976-1977. ونظر�

��
� التنف�ذ �عد،  التلوث من السفن لعام 1973 لم تدخل ح��
فقد تضمن بروتوكول عام 1978 االتفاق�ة األم. ودخلت 
� عام 

� 2 أ�ت��ر 1983. و��
� التنف�ذ �� الوث�قة المجمعة ح��

1997، تم اعتماد بروتوكول لتعد�ل االتفاق�ة و�ضافة ملحق 
� 19 مايو 2005. وقد تم 

� التنف�ذ �� سادس جد�د دخل ح��
تحد�ث االتفاق�ة الدول�ة لمنع التلوث من السفن من خالل 

ات. إدخال تعد�الت عليها �مرور السنو
تتضمن االتفاق�ة لوائح تهدف إ� منع التلوث من السفن 
� والتلوث الناجم عن العمل�ات 

وتقل�له –التلوث العر��
ا ستة مالحق فن�ة. وثمة مناطق  الروت�ن�ة - وتتضمن حال��

خاصة تخضع لقيود صارمة ع� عمل�ات الت��ف 
. � معظم المالحق

ال�شغ�ل�ة مدرجة ��
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استجا�ة الخلیج للمالحة

ا نواجھه �ل وك�ماو�ة والماش�ة تحد�� �مثل نقل المنتجات الب��
� الوقت ذاته ع�

يوم لتلب�ة احت�اجات عمالئنا مع الحفاظ ��
معاي�� صارمة للب�ئة والسالمة.

إننا نعمل �ش�ل مسؤول وننفذ ممارسات و�جراءات وس�اسات 
اھة والعنا�ة � مستدامة قائمة ع� الحو�مة المؤسس�ة الج�دة وال��
�الب�ئة، و�نعكس ھذا ع� ط��قة اتخاذنا للقرارات والتفاعل مع 

ف مع عمالئنا وأصحاب المصلحة. �عضنا ال�عض والت�

� لالستدامة كة الخلیج للمالحة ونھجھا البی�� ات�ج�ة �� ھن اس�� ت��
� ا ب�دارة أعمال مسؤولة مع الحفاظ ع� الب�ئة وتب�� ا واضح� ام� � ال��

از�ة للتخف�ف من آثار تغ�� المناخ العال�� واألثار الب�ئ�ة. جھود اح��

كة الخلیج للمالحة ع� تع��ز  � إطار سعیھا لتحقیق رؤ�تھا، تعمل ��
و��

� ع� �حار و�ا�سة و�ضائع نظ�فة من خالل مراق�ة  ات��� � االس�� ك�� ال��
مخزون المواد الخطرة والمحافظة عل�ه وفقال التفاق�ة ھونغ كونغ 
الصادرة عن المنظمة ال�ح��ة الدول�ة لعام 9002 �شأن إعادة تدو�ر 

� إلعادة تدو�ر  � والئحة االتحاد األورو�� السفن ولوائح االتحاد األورو��
� التقن�ات المبتكرة منخفضة 

السفن لعام 3102 ، وعن ط��ق االس�ثمار ��
ال���ون وكفاءة الطاقة وال�فاءة ال�شغ�ل�ة. و�اإلضافة إ� ذلك، تم تع��ز 
ة من خالل  � السنوات األخ��

كة الخلیج للمالحة �ش�ل كب�� �� أسطول ��
� أحدث ج�ل من التقن�ات 

. لقد اس�ثمرنا ع� نطاق واسع �� � برنامج تحدي��
ال�ح��ة، مثل مراوح الدفع واألطراف األمام�ة الجد�دة الموفرة للطاقة 

. � كفاءة الطاقة لدينا  لتقل�ل استھالك الوقود و�التا�� تحس��
امنا بتوف�� ب�ئة أنظف إ� أج�النا المستق��� من خالل جھودنا  � �ظھر ال��

ا  � تلب�ة المتطل�ات القانون�ة المعمول بھا ول�ن أ�ض�
المستمرة ل�س فقط ��

� الس��فاء المتطل�ات المستق�ل�ة. ال تضمن متطل�ات 
للعمل �ش�ل اس��ا��

مخزون المواد الخطرة المذكورة أعالە ضوا�ط مخزون المواد الخطرة 
ا إعادة  أثناء بناء السفن والعمر ال�شغ��� للسفینة فحسب، �ل تضمن أ�ض�

. ا  ا للسفن أ�ض� التدو�ر اآلمن ب�ئ��
ا من اإلجراءات ال�شغ�ل�ة  � ونفذنا عدد� إننا نراقب �استمرار أدائنا البی��

� أ�س�د ال���ون لتلب�ة اللوائح الجد�دة المتوقعة، 
ل��ادة تقل�ل ان�عاثات ثا��

. IMO)( س�ت�ناھا المنظمة ال�ح��ة الدول�ة � � ذلك تلك ال��
�ما ��

اتفاق�ة إدارة م�اە الصابورة 
الخاصة �المنظمة ال�ح��ة 

الدول�ة

عززت المنظمة ال�ح��ة 
الدول�ة لعام 2020 حد 

�ت العال��  ال���
(الملحق السادس من اتفاق�ة 

منع التلوث من السفن، 
الالئحة 14)

 (DCS) نظام جمع الب�انات
الخاص �المنظمة ال�ح��ة 

الدول�ة

عمل�ات المراق�ة واإل�الغ 
والتحقق الخاصة �االتحاد 

� األورو��

تضع االتفاق�ة معاي�� لإلدارة السل�مة لم�اە الصابورة 
والرواسب لمنع ان�شار أجناس �ح��ة ضارة.

 2017 تار�ــــخ ال��ان 8 س�تم��

� الوقود 
�ت �� يتم تع��ز الحدود الحال�ة لمحتوى ال���

ھا من  �ت وغ�� ال�حري لتقل�ل ان�عاثات أ�اس�د ال���
الملوثات. تار�ــــخ ال��ان: 1 يناير .2020

 � يتطلب جمع ب�انات استھالك الوقود للسفن ال��
ت�لغ5000  طن أو أ��� كجزء من الخطة اإللزام�ة 

إلدارة كفاءة طاقة السفن.

تار�ــــخ ال��ان: 1 مارس 2018 و�تم جمع الب�انات 
ا من1  يناير2019 .  اعت�ار�

� أ�س�د ال���ون للسفن 
تتطلب جمع ب�انات ان�عاثات ثا��

� � تتصل إ� موا�� � ت��د حمولتھا عن5000  طن وال�� ال��
� / را�طة التجارة الحرة األورو��ة. االتحاد األورو��

تار�ــــخ ال��ان: 1 يولیو2015  
ا من 1 يناير 2018.  يتم جمع الب�انات اعت�ار�

�
ترك�ب أنظمة متطورة لمعالجة م�اە الصابورة ��
إحدى سفننا، وُ�ستھدف تركیبھا ع�� أسطولنا 

�ال�امل �حلول عام 2023

ترك�ب أنظمة لتنظ�ف غاز العادم (ECGS)؛ 
� ذلك استخدام 

ات�ج�ة الوقود �ما �� وتط��ر اس��
.   (LSFO)ت� ز�ت وقود منخفض ال���

�دء الحصول ع� الب�انات المتقدمة ع��
األسطول.

�دء الحصول ع� الب�انات المتقدمة ع�� 
األسطول

ضة  تق��ر االستدامة لعام I  2021الخلیج للمالحة القا�

ات�جی�نا للتعامل مع الب�ئة – اس��
� واالستدامة الب�ئ�ة

التغ�� المنا��
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� المستمر  التحس��
� ألدائنا البی��

� أ�سید الكر�ون حسب المسافة (طن/ میل بحري) 0.299
�لغت ان�عاثات ثا��

: � أ�سید الكر�ون لكل عمل من أعمال النقل (جرام/ طن * میل بحري)
ان�عاثات ثا��

15.920
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�
ا ب��ادة تقل�ل استھالك الطاقة وان�عاثات ثا�� مون تمام� � نحن مل��

� جمیع عمل�اتنا. تختلف االن�عاثات من سفینة إ� 
أ�س�د ال���ون ��

أخرى ومن رحلة إ� أخرى ألس�اب منھا عوامل ال�شغ�ل وحمولة 
. � � الموا��

السفینة وأوقات االنتظار ��

�� ي�س�� مراق�ة أداء السفن الفرد�ة وأسطولنا �مرور الوقت 
� تداب�� أخرى، أداة المؤ�� ال�شغ��� ل�فاءة  �ستخدم، من ب��

� إرشادات المنظمة 
الطاقة(EEOI) ، ع� النحو المنصوص عل�ه ��

ال�ح��ة الدول�ة، MEPC.1، التعم�م 684، وُتظھر تحل�الت المؤ�� 
�
ال�شغ��� ل�فاءة الطاقة لدينا أننا قد قللنا �ش�ل كب�� من ان�عاثات ثا��
ي من ال�ضائع المنقولة ع� أساس �ل  أ�س�د ال���ون ل�ل طن م��

م�ل. وللوفاء �االمتثال لمؤ�� كفاءة استخدام الطاقة المرتقب، نتعاون 
كة مان لحلول الطاقة  �ات تص�یع محر�ات مثل ھیونداي و�� مع ��

لتعد�ل أجھزة الحد من قدرة المحرك ع� سفننا كحل امتثال قص�� 
المدى، واخت�ار الم��د من التقن�ات األ��� مراعاة للب�ئة لتط��ر سفننا 
. � متطل�ات المنظمة ال�ح��ة الدول�ة المستق�ل�ة األ��� �امة  �ما �ل��

كة حاصلة ع� كة الخلیج للمالحة ال�ح��ة، �صفتھا �� م �� � تل��
تاس �متطل�ات  و ف�� كة ب�� شھادة ISO 9001: 2015 ومعتمدة من ��
المدونة الدول�ة لإلدارة من أجل ال�شغ�ل اآلمن للسفن، ومنع التلوث 

� واللوائح  والس�طرة الب�ئ�ة و�شمل ذلك االمتثال لجمیع القوان��
والمتطل�ات الدول�ة المعمول بھا .

 �
تحتفظ سفن الخلیج للمالحة �ش�ل روتی��

ا لالتفاق�ة الدول�ة لمنع التلوث من 
�
�الشھادات التال�ة وفق

السفن:
افحة القا ذورات • الشھادة الدول�ة لم�

• الشھادة الدول�ة لمنع التلوث النف��
• الشھادة الدول�ة إلدارة م�اە الصابو رة

• الشھادة الدول�ة لمنع تلوث م�اە ال�ف الص��
ة لمنع تلوث الھو اء • الشھادة الدول�

• شھادة مراق�ة ال�ف الص��
ب القا ذورات • شھادة منع التلوث �س�

ة • شھادة االمتثال لمخزون المواد الخطر 
انات • تأ��د االمتثال لـنظام جمع الب�

امھا �حما�ة الب�ئة  � كة الخلیج للمالحة إلث�ات ال�� �س� ��
وفاعل�ة نظام اإلدارة الب�ئ�ة لديھا وامتثاله لمتطل�ات معاي�� 

 .ISO 14001 االتفاق�ة الدول�ة لمنع التلوث من السفن و
م �المدونة الدول�ة لإلدارة من أجل  � وعالوة ع� ذلك، نل��

ال�شغ�ل اآلمن للسفن ومنع التلو ث.

ا لإلدارة  كة الخلیج للمالحة نظام� ولھذا الغرض، أعدت ��
الب�ئ�ة وقامت بتوث�قه وتطب�قه، و�توافق ھذا النظام مع 

أق� المتطل�ات الوطن�ة والدول�ة .
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الجانب االجتما�� – حما�ة أفرادنا
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الحفاظ ع� سالمة موظفینا وعمل�اتنا مدعومة من 
ق�ادتنا، ُتعد السالمة ق�مة أساس�ة ومسؤول�ة شخص�ة 

�ائھا ومقاولیھا. كة الخلیج للمالحة و�� �� �
لجمیع موظ��

�س� جاھدين لخلق ب�ئة عمل خال�ة من اإلصا�ات 
والحفاظ علیھا وتطبیق ممارسات �شغ�ل وص�انة 

� أما�ن عملنا.
ق��ة ع�� سفننا و��

امنا � كتنا جزء ال يتجزأ من ال�� إن النجاح المستمر ل��
� توف�� ب�ئة عمل

ف�ما يتعلق �الصحة والسالمة وتفان�نا ��
يتم فیھا معاملة الجمیع ب�نصاف وتتاح لھم الفرصة 

لتحقیق أق� إم�اناتھم.

الصحة والسالمة المھن�ة

�
كة الخلیج للمالحة إ� منع أي خسائر �� تھدف ��

�
ور�ة ع� صحة اإل�سان �� األرواح ومخاطر غ�� ��
 عن ضمان السالمة الب�ئ�ة والتعامل 

ً
عمل�اتھا، فضال

السل�م مع ال�ضائع و�دارتھا.

كة الخلیج للمالحة و�� ي�س�� تحقیق ذلك، يتوفر لدى ��
س�استھا الخاصة �الجودة والصحة والسالمة واألمن والب�ئة 

� تتما�� مع المتطل�ات المعمول بھا المحددة للشحن وال��
الدو�� :

� ال�حار– المدونات
• االتفاق�ة الدول�ة لسالمة األرواح ��

الدول�ة لحاالت الطوارئ والوقا�ة من الحرائق واألجھزة 
المنقذة للح�اة وأمن المالحة ونقل ال�ضائع و�دارة 

السالمة الدول�ة والمدونة الدول�ة ألمن السفق والمرافق 
. المرفئ�ة 

• االتفاق�ة الدول�ة لمنع التلوث من السفن - الب�ئة 
اء وال��ماو�ات والنفا�ات والھو 

• معاي�� التدر�ب واالعتماد والمراق�ة - معاي�� تأھ�ل 
ة ال��ان والض�اط والطاقم ع� السفن التجار�ة ال�ح��

• اتفاق�ة العمل ال�حري – أوضاع العمل ع� السفن ، �ما 
� ذلك أوضاع العمل والحما�ة الصح�ة والرعا�ة الطب�ة 

��
وحما�ة الضمان االجتما��

الحفاظ ع� سالمة موظفینا وعمل�اتنا

� نھا�ة
� و�صحة ج�دة �� إن عودة موظفینا إ� منازلھم سالم��

�ل يوم عمل وتمكینھم من إنھاء ح�اتھم العمل�ة �ش�ل الئق 
� �افة أعمالنا. و�غض النظر عن م�ان

وص�� ھو أمر أسا�� ��
وجود موظفینا أو ن�ع العمل الذي �قومون �ه، فإننا �س� 

جاھدين لخلق ب�ئة عمل خال�ة من األمراض واإلصا�ات 
ة. المھن�

� جمیع
� العمل�ات والضوا�ط المط�قة لدينا ��

ينعكس ھذا ��
أنحاء مؤسس�نا. تعت�� م�ادئنا ومتطل�اتنا المتعلقة بتوف�� 

ا من س�اسة الجودة  عمل�ات آمنة وموثوقة ومتوافقة جزء�
� ع� جمیع � يتع�� والصحة والسالمة واألمن والب�ئة لدينا وال��
كة الخلیج للمالحة التوافق معھا. تتطلب عمل�اتنا  عمل�ات ��

ا وجود أنظمة لتحد�د األزمات وحاالت الطوارئ  أ�ض�
المتوقعة و�دارتھا واالستجا�ة لھا �ش�ل فعال. تم تصم�م 
ھذە المتطل�ات، �ش�ل مجمل، �� ي�س�� لعمل�اتنا العودة

� أقرب وقت ممكن.
�أمان إ� ال�شغ�ل ال�امل ��

رعا�ة موظفینا

مة مون �ضمان توف�� ب�ئة عمل موات�ة ومح�� � نحن مل��
� � المھ�� وآمنة لموظفینا ودعم تطورھم ع� المست����

. والشخ��
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مستوى األداء ف�ما يتعلق �الصحة والسالمة المھن�ة لعام 2021 

0 0 0 0 

الحالةالمستھدفاألھدافالمش�لةالعن�

� السفن � تدعم السالمة ع� م��
العمل�ات الداخل�ة ال��
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عدد إصا�ات العمل ذات عدد الوف�ات
العواقب العال�ة 

ا�س�ا�ات النفط     عدد إصا�ات العمل القا�لة لل�سج�ل 

�ات النفط  * األرقام المذكورة أعالە مب��ة ع� إرشادات المنتدى ال�حري الدو�� ل��
ة الخاصة �اإل�الغ عن اإلصا�ات ال�ح��

أھداف الصحة والسالمة

الحو ادث

ثقافة السالمة

مراجعة السالمة

السالمة ع� 
السفن

و�ــــج للسالمة  ال��
ع� السفن

إصا�ة األفر اد

اإل�الغ عن الحوادث 
الق���ة

التوع�ة �السالمة 
�الم�اتب

التوع�ة �السالمة 
ع� السفن

التوع�ة �السالمة 
ع� السفن 

كة  �أسطول ��
الخلیج للمالحة

مراق�ة الحوادث 
والوقا�ة منھا

خفض عدد الحو ادث

تنف�ذ مراجعات 
السالمة وتدر��ات 

اإلخالء �الم�اتب

إدراج تدر��ات السالمة 
ع� السفن

ضمان الو�� المستمر 
� المستمر  والتحس��

� لجوانب السالمة ع� م��
السفن . 

مراق�ة مجم�ع تكرار حاالت 
ال�سج�ل ومعدل تكرار اإلصا�ات

المض�عة للوقت 

 � � ال�ح���� جعل غالب�ة العامل��
� اإل�الغ عن الحوادث 

�شاركون ��
الق���ة

مرة واحدة �ل عام ع� األقل

تنف�ذ تدر��ات السالمة �أسطول 
ا من  كة الخليج للمالحة اعت�ار� ��

� من عام 2021
ال��ــع الثا��

إطالق حملة سن��ة للسالمة

قائم

قائم

قائم

قائم

قائم

 اس�ب�ان مشاركة
ال�حار�ن

 تعقي�ات من الطاقم 
ول من السفن � عند ال��

ل  التفاعل من خال
حلقات نقاش�ة لألطقم

عمل�ات الفحص 
�والتدقيق

التقييم الذا��

كة مستقلة  ��
خارج�ة

� مرة �ل عام��

تعقی�ات �خصوص 
مناطق محد دة

إخطار الطاقم 
�اإلجراءات المتخذة 

ل�شج�عھم ع� 
مواصلة عمل�ات 

اإل�ال غ 

حلقات نقاش�ة �مدن 
متعددة

ورش عمل الق�ادة 
و�ناء الفرق

تعقی�ات صادقة 
و��حة

مف�ش خاص �اتفاق�ة 
العمل ال�حري

المراقبون وعمل�ات 
التدقیق

ز تعقی�ات الماس��

االحت�اجات التدر���ة

تص��ف االتفاق�ة 
الدول�ة لمنع التلوث من 

السفن

إجراءات السالمة

كة إجراءات ال��

االحت�اجات التدر���ة
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� األعمال، ومن 
ات�ج�ة وتنافس�ة �� التن�ع ھو م��ة اس��

ثم فإننا �س� جاھدين إل�جاد ب�ئة عمل �شمل الجمیع 
ا الغتنام الفرص  من خالل تك��ن قوة عاملة أ��� تنوع�

� صنع قرارات 
ع�� مشاركة أنماط تفك�� مبتكرة �سھم ��

� سمعتنا. ون��جة لذلك، فإننا ن�حث  ة، وتحس�� مس�ن��
� للعمل ذوي خلف�ات متنوعة إلمدادنا  عن مرشح��

�المواھب والمھارات واإلم�انات الالزمة لتحقیق 
. أھدافنا 

نعكف �صفة مستمرة ع� تقی�م تنف�ذ جداول أ عمال 
� عمل المرأة، �ما نقوم بتوف�� فرص  أ��� مرونة لتحس��
� العمل، ولدينا إجراء داخ�� 

� للتقدم �� مت�افئة للموظف��
ا  مالئم لتقد�م التظلمات. وھو ما يوفر �دورە مسار�

� الخارج الذين 
� وسائر أصحاب المصلحة �� للموظف��

 � نتعامل معھم لإلفصاح عن مخاوفھم المتعلقة �أي تمی��
اماتنا �دعم التن�ع وت�افؤ  � متصور قد يتعارض مع ال��

. � الفرص وعدم التمی��

ا إلجراء التظلم  �حق ألي موظف تقد�م شكوى وفق�
� حالة التعامل معه 

كة الخلیج للمالحة �� �� �
المعمول �ه ��

�عات المعمول بھا أو  �أ�ة ط��قة تتعارض مع نصوص ال���
�ة، أو حال  مع بنود عقد العمل أو مع س�اسة الموارد ال���
التعرض لمعاملة مجحفة. وقد حدد إجراء التظلم خطوات 

� بھا. وقد يتدخل قسم الموارد  يتم إ�الغ جمیع الموظف��
ا ع� الحالة. �ة واإلدارة العل�ا وذلك اعتماد� ال���

ع القوة العاملة تن�
ات • يوجد تمث�ل لـ 10 ج�س�

� القوة العاملة
• تمث�ل المرأة ب�س�ة ٪22 ��

ات الج�س�
•  اإلمارات الع���ة المتحدة

•  األردن
� •  فلسط��
� •  الفلیب��

•  الھند

ب س�اسة التوظ�ف والتدر�
كة الخلیج للمالحة معاي�� االتفاق�ة الدول�ة لمعاي��  ت�� ��

� وتصادق علیھا وترى أن  التدر�ب واإلجازة والخفارة للمالح��
� ع� جمیع  ھذە المتطل�ات �مثا�ة الحد األد�� الذي يتع��

ام �ه. إننا نضمن  � � السفن المدارة االل��
�� � � المعین�� المالحی��

� المناصب المناس�ة و�تعل�مات 
�� � توظ�ف األشخاص المناسب��

 � العمل المناس�ة. �جب توف�� التدر�ب المناسب لجمیع الموظف��
لتمكینھم من األداء �أفضل ما لديھم من قدرات، �ما �جب أن 
�كونوا ع� درا�ة ج�دة �أفضل الممارسات الصناع�ة الحال�ة.

•  �ا�ستان
ة المتحد ة •  الممل�

ة  •  الممل�ة الع���ة السعود�
ا •  لی��
•  لبنان

افحة الفساد م�
�قوض الفساد التنم�ة االجتماع�ة واالقتصاد�ة، فھو يزع�ع 

� حركة التجارة 
استقرار ب�ئة األعمال، و���د من ت�لفة المشاركة ��

العالم�ة، �ما إنه يؤثر ع� مستوى الثقة الخارج�ة وكذلك الحالة 
�عات المتعلقة  كة. قد يؤدي عدم االمتثال لل��� المعن��ة لل��

�الرشوة والفساد إ� مخاطر قانون�ة ومخاطر تتعلق �السمعة، 
 عن ت�ال�ف إضاف�ة وأوجه قصور ف�ما يتعلق �أعمالنا، 

ً
فضال

� نھا�ة 
�اإلضافة إ� الغرامات والسجن والحرمان من األسواق ��

المطا ف. 

 �
كة الخلیج للمالحة إ� القضاء ع� الفساد �� �� �

نھدف ��
القطاع ال�حري من خالل تعاون أصحاب المصلحة المتعددين 

� عمل�اتنا، إن  ھدفنا المحدد لعام  2020وما 
وتنف�ذ اإلجراءات ��

�عات الخاصة �ممارسات م�افحة الفساد،  �عدە ھو االمتثال لل���
� تكون ن��جتھا الحتم�ة القضاء ع� الرشوة و�لغاء دفعات  وال��

 . ال�سھ�ل 

إننا نعمل ع� م�افحة الرشوة واالحت�ال والمعاملة التفض�ل�ة 
�اء  وذلك من خالل تنف�ذ إجراء العنا�ة الواج�ة للو�الء و��
� وتحد�د أھداف  كة والموردين الرئ�سی�� المشار�ــــع المش��

االندماج واالستحواذ ق�ل توقیع العقود أو الدخول إ� سوق 
 � جد�د. وتجدر اإلشارة إ� أن التوقعات الخاصة �جمیع الموظف��

كة الخلیج  � مدونة قواعد السلوك الخاصة ���
موضحة ��

للمالحة، �ما أننا نفرض قواعد ع� السفر والوج�ات واإلقامة 
ف�ه، و�ست�مل الموظفون تدر��ات ع� االمتثال. وال��

سان حقوق اال�
ا للح��ة وال�رامة لألشخاص،  ا مس�ق� ط� ُتعد حقوق اإل�سان ��

ولس�ادة القانون ولتحقیق النمو الشامل والمستدام الذي نعتمد 
ام حقوق  كة تجار�ة. ومن الجدير �الذكر أن اح�� عل�ه ك��

ا إلجازة العمل من   أساس��
ً

� ق�منا وُ�عد عامال
اإل�سان متجذر ��

� والعمالء والمس�ثم��ن والمجتمعات  جانب الموظف��
ن والحكومات وأصحاب المصلحة اآلخ��

وتجدر اإلشارة إ� أن عمل�ات تنظ�م حقوق اإل�سان المؤسس�ة 
� االزد�اد، و�شمل اإل�الغ ومتطل�ات العنا�ة الواج�ة 

آخذة ��
اإللزام�ة. إننا ندعم التنظ�م الفعال والمتوازن الذي �عزز ت�افؤ 

ة للمؤسسات المسؤولة . الفرص العالم�

كة الخلیج للمالحة قصارى جھدنا لضمان منع اآلثار  �� �
ن�ذل ��

السلب�ة ع� حقوق اإل�سان المرت�طة �أ�شطتنا التجار�ة 
امنا ب�ذل العنا�ة الواج�ة ف�ما يتعلق  � ومعالجتھا. وقد تم دمج ال��

كتنا .  � مدونة قواعد السلوك الخاصة ���
�حقوق اإل�سان ��

ونحن ع� استعداد أفضل مع ھذە المدونات والتوجیھات 
ا لمعاي�� دول�ة. وعالوة  الجد�دة لمراق�ة التقدم واألداء وفق�

ع� ذلك، نواصل تقی�م الجوانب األخالق�ة المحتملة 
الستخدامنا للتقن�ات الجد�دة.
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القرصنة واألمن 

� ال�حر محل 
إن خطر القرصنة واختطاف السفن التجار�ة ��

 �
اھتمام لمشغ�� السفن. و�تمثل أحد الجوانب المھمة لھذا األمر ��

اق أنظمة تقن�ة المعلومات والتقن�ة ال�شغ�ل�ة  إم�ان�ة اخ��
اق األنظمة  � السفینة بنفس سھولة اخ�� الموجودة ع� م��

ر كب�� �سالمة وأمن  � إلحاق ��
الشاطئ�ة، وھو ما قد ي�س�ب ��

� والمرافق ال�ح��ة .   السفن والموا��

� تداب�� مناس�ة لحما�ة أنظمة أعمالنا من خالل األمن  �عت�� تب��
ا  ا مھم� � ومنع الھجمات واختطاف مرك�اتنا التجار�ة أمر�

ا�� السی��
كة الخلیج للمالحة. وقد تم إعداد س�اسة المعلومات األمن�ة  ل��

كة الخلیج  لدينا من أجل توف�� حما�ة ألصول معلومات ��
للمالحة - سواء أ�انت رقم�ة أم غ�� رقم�ة، توضح ھذە الس�اسة 

�التفص�ل الحد األد�� من المتطل�ات والمسؤول�ات لجمیع 
موظفینا لضمان الحفاظ ع� ال��ة وخصوص�ة الب�انات، 

وكذلك ك�ف�ة اإل�الغ عن حوادث أمن الب�انات. و�اإلضافة إ� 
ا س�اسة إلدارة تقن�ة المعلومات تحدد متطل�ات  ذلك، لدينا أ�ض�
كة الخلیج للمالحة طوال  إدارة أصول تقن�ة المعلومات لدى ��

دورة ح�اة تلك األصول �أ�ملھا . 

كة الخلیج للمالحة بتوف�� ب�ئة عمل آمنة ومأمونة لجمیع  م �� � تل��
� السفن، �ح�ث ال �كون ھناك أحد  � ع� ال�� وع� م�� الموظف��

ا أن تكون جمیع السفن  ور�ة. ونضمن أ�ض� معرض لمخاطر غ�� ��
ا للمتطل�ات الحال�ة لقانون األمن  الخاضعة إلدارتنا تمتثل دائم�
، وكذلك أي إرشادات أمن�ة ع� النحو  � الدو�� للسفن والموا��

� تحمل السفن رايتھا وكذلك  المنصوص عل�ه من ِق�ل الدول ال��
ة الھیئات التنظ�م�

�ات رائدة  ا لموظفینا وأصولنا، نتعاون مع ��
�
لتوف�� ب�ئة أ��� أمان

� للحصول ع� أحدث معلومات عن األمن  ي س�كیور��� مثل أمب��
والقرصنة .

خطط الطوارئ

كة الخلیج للمالحة الس�اسات واإلجراءات  يتوفر لدى ��
� جمیع األوقات للتعامل مع 

المناس�ة �� تكون جاھزة ��
جمیع حاالت الطوارئ �ط��قة مرض�ة .

و�� ي�س�� تحقیق ھذا الھدف، يتم تنف�ذ الس�اسات 
التال�ة

ة • توف�� قوى عاملة �اف�ة ومؤهلة وذات خ��
� المكتب

• وجود غرفة طوارئ مجهزة �ش�ل صحيح ��
• وسائل تواصل فعالة

•  خطط طوارئ محدثة، خطة طوارئ للتلوث ال�حري ع� 
� السفن،  � السفن / خطة طوارئ للتلوث �ال��ت ع� م�� م��

� �ال�فورن�ا، 
خطة االستجا�ة للسفن و خطة طوارئ السفن ��

� قناة بنما وغ�� 
� السفن �� خطة طوارئ للتلوث �ال��ت ع� م��

ا ذلك حس�ما �كون مالئم�

ازي إ� تجنب المناطق عال�ة  ا �إجراء اح�� �س� دائم�
الخطورة، واستخدام فوھات م�اە ذات ضغط عا�� وترك�ب 
أسالك شائكة لمنع الصعود غ�� الم�ح �ه، ولحسن الحظ، 
لم تكن ھناك أي انتھا�ات ألمن المعلومات، ولم تكن ھناك 

� عام 2021 .
كذلك حاالت قرصنة ��
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� والمس�ثم��ن  من أجل الحفاظ ع� ثقة المساھم��
يتوجب علینا الت�ف �مسؤول�ة و�دارة أ�شطتنا وأعمالنا 

�شفاف�ة ونزاھة.

�عتمد نھجنا ع� إطار حو�مة مت�امل* مع قنوات مساءلة 
واضحة ومتطل�ات شفاف�ة وحدود استقالل�ة. و�تو� مجلس إدارة 

اف ع�  كة الخلیج للمالحة ولجان مجلس اإلدارة مھمة اإل�� ��
كة . ات�ج�ات وخطط وس�اسات ال�� اس��

�ات ذات  � قواعد حو�مة ال�� كة الخلیج للمالحة ب�ب�� قامت ��
الصلة  وتطب�قھا ع� النحو المنصوص عل�ه من ِق�ل  ھیئة األوراق 

المال�ة والسلع، القرار رقم  7ر.م لسنة 2016 �شأن معاي�� االنض�اط 
�ات المساھمة العامة. وقرار رئ�س مجلس  المؤس�� وحو�مة ال��

إدارة الھیئة رقم (3/  ر.م) لسنة 2020 �شأن اعتماد دل�ل حو�مة 
�ات المساھمة ال��

ا ل�ل من  ا أساس��
�
�ات وتنف�ذە ھدف ُ�عد اعتماد إطار حو�مة ال��

� ضمان االمتثال 
مجلس اإلدارة واإلدارة التنف�ذ�ة؛ مما �ساعد ��

للقواعد واللوائح المعمول بھا والشفاف�ة واإلفصاحات وز�ادة ق�مة 
� وحما�ة مصالح أصحاب المصلحة وتخف�ف مخاطر  المساھم��

العمل �ش�ل مناسب 

� ذلك مجلس اإلدارة ولجان مجلس اإلدارة والتع��ضات التنف�ذ�ة)، ُير�� الرج�ع إ� تق��ر حو�مة 
�ات لدينا (�ما �� * لم��د من التفاص�ل �خصوص إطار حو�مة ال��

�
و�� كة الشامل لعام 2021 المتاح ع� موقعنا اإلل��� ال��
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لم��د من التفاص�ل، ُير�� الرج�ع إ� كت�ب "حقوق وواج�ات المس�ثم��ن" 

. �
و�� � الما�� والم�شور ع� موقعنا اإلل��� الصادر عن سوق د��

الخلیج للمالحة القا�ضة I 2021 تق��ر االستدامة لعام 

كة الخلیج للمالحة القا�ضة  �� 
�ات ھ��ل حو�مة ال��

 �شك�ل مجلس اإلدارة

كة ط��قة وأسلوب �شك�ل مجلس اإلدارة وعدد  كة، و�شمل النظام األسا�� لل�� يتو� مجلس اإلدارة مسؤول�ة إدارة ال��
�ات التجار�ة الساري مفعوله. و�قوم   عن مدة تولیھم لمناصبھم �االمتثال لمتطل�ات الحو�مة وقانون ال��

ً
أعضائه، فضال

المساھمون ب�نتخاب أعضاء مجلس اإلدارة وتعی�نھم خالل االجتماع السنوي للجمع�ة العموم�ة. �ما تناط �المجلس صالح�ات 
.  لنظامھا األسا��

�
كة وأغراضھا وفقا المجلس لتحقیق أھداف ال��

لجان مجلس اإلدارة
يتمتـع المجلـس �صالح�ـة �شـك�ل لجـان المجلـس وتف��ــض 

ور�ا  أو مناســ�ا.  الصالح�ــات إلــى ھــذە اللجــان حســب مــا �ــراە ��
�مــا �قــوم المجلــس بتف��ــض مھــام معینــة إلــى تلــك اللجــان ول�ــن 
دون التخ��  عن مســؤول�اته. وتعــد لجــان المجلـس وسـ�لة فاعلـة 

لتوز�ـع العمـل ب�ـن أعضـاء المجلــس إلمعــان النظــر فــي مســائل 
محــددة  و�شــ�ل مفصــل. تــؤدي جمیع لجان المجلس مھامھا  

ن�ا�ة عن مجلس اإلدارة �ح�ث �كون مجلس اإلدارة مسؤوال عن 
. ة العض��ة  � واخت�ار وتحد�د ف�� �شك�ل وتعی��

ت  ش�حات والم�افآ لجنة ال��
� االضطالع 

ش�حات والم�افآت مجلس اإلدارة �� �ساعد لجنة ال��
 � �مسؤول�اته ف�ما يتعلق �المؤھالت والتع��ضات والتعی��
 ، � � اإلدارة الرئ�سی��

وخالفة أعضاء مجلس اإلدارة وموظ��
كة ألعضاء مجلس اإلدارة  ف اللجنة ع� عمل�ة ترشیح ال�� و���

وتراقب �ش�ل مستمر استقالل�ة أعضاء مجلس اإلدارة 
. � المستقل��

لجنة التدقیق
ل مجلــس اإلدارة لجنــة التدق�ــق لتقــوم �مراق�ــة الب�انــات 

�
 شــ�

المال�ــة، وتقد�ــم التوص�ــات �شــأن التغی�ــرات الالزمــة ألنظمــة 
المراق�ــة واألنظمة المال�ــة الخاصــة �الشــركة �اإلضافة إلــى تعی�ــن 

مدققــي الحســا�ات الخارجی�ـن والحـرص علـى إقامـة عالقات 
ج�ـدة معھـم. �مــا �شــرف اللجنــة علــى عمــل الرقا�ــة الداخل�ــة 

 � وھــي المســؤولة عــن اعتمــاد التوص�ــات التــي مــن شــأنھا تحسـ��
ـة. أداء الرقا�ـة الداخل�

اف: � والمتا�عة واإل�� لجنة تداول األشخاص المطلع��
 � قام مجلس اإلدارة ب�ش�ل "لجنة تداول األشخاص المطلع��

اف" �غرض حفظ  والمتا�عة واإل��

السجالت وتقد�م الب�انات والتقار�ر الدور�ة إ� السو ق.

حقوق المس�ثم��ن*

 � � دولة اإلمارات المساھم��
�عات المعمول بھا ��  تمنح ال���

� السوق العد�د من الحقوق والمزا�ا، ال س�ما حق 
�� � والمشارك��

� تملك 
� السوق ��

� يتم تداول أسھمھا �� كة ال�� � ال��
�� � المساھم��

تلك األسھم ونقل مل�یتھا، �اإلضافة إ� األر�اح الموزعة من ِق�ل 
كة مرحلة تصف�ة. �ما �حق  � حالة دخول ال��

كة والعائدات �� ال��
� �متل�ون  كة ال�� � عمل�ة اتخاذ القرار داخل ال��

لھم المشاركة ��
ا من خالل حضور اجتماعات الجمع�ات العموم�ة  فیھا أسھم�

كة والتص��ت فیھا وكذلك انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة  لل��
وعزلھم .

كة من خالل الوصول إ�  � مراق�ة إدارة ال�� �ما �حق للمساھم��
كة، ومحاس�ة مجلس  المعلومات والب�انات الخاصة �أداء ال��

كة، �اإلضافة إ�  اإلدارة، وط�ح أسئلة ع� مدقق حسا�ات ال��
� رفع الش�اوى إ� السلطات المختصة ضد أي طرف / 

حقھم ��
ر  ر مالئم أو وق�ع �� � حالة وجود م��

� الما�� �� � سوق د��
أطراف ��

ع� المس�ثمر .

� حقوق المساھم��

كة وأصولها واحت�اطاتها عند تصف�ة  � مل��ة ال��
1- المشاركة ��

كة ال��
 �

كة من خالل ممارسة حقهم �� � إدارة ال��
2- المشاركة ��

كة (�كون  التص��ت خالل اجتماعات الجمع�ة العموم�ة لل��
 . التص��ت ع� أساس عدد األوراق المال�ة)

ح 3- الحصول ع� حصصهم السن��ة من األر�ا
ق. * � السو

بيع األوراق المال�ة ��
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