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المقدمة
والشـــــــركات") الشـــــــركة("الخليج للمالحة القابضـــــــة (ش.م.ع)لشـــــــركة المرفقة البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحليةلقد راجعنا  

جز المو بيان المركز المالي الموحد  منتألف  والتي ت،٢٠٢٢برسبتم٣٠كما في  (یشار إليها مجتمعة بـــــــ "المجموعة")لها التابعة
ــامل لالعالقة يذالمرحليجزالمو الموحدوالبيان،  ٢٠٢٢ســــبتمبر٣٠كما في  المرحلي ــهر و لدخل الشــ ــعةاللفترتي الثالثة أشــ تســ

النقـدـیة تدفقـا والتـ ق الملكـية في حقو لتغيراتة لذات العالقـ الموحـدة الموجزة المرحليـةالبيـانـات  و أشــــــــــــــهر المنتهيتين في ذـلك الـتاریخ  
ــعةاللفترة   ــهرتســ ــيریةأشــ ــاحات التفســ يانات المالية  البهذه  إن اإلدارة مســــؤولة عن إعداد وعرض . المنتهية في ذلك التاریخ واإلیضــ

ي الدولي رقمر المحاسب("المعيا إعداد التقاریر المالية المرحلية-٣٤لمعيار المحاسبي الدولي رقم لوفقًا  الموحدة الموجزة المرحلية
ــؤوليتنا هي إعطاء اســــــتنتاج حول ه").٣٤ تي  اجعة الاســــــتنادًا إلى أعمال المر البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحليةذه  إن مســــ

قمنا بها.

مجال المراجعة
ة  المنجز المرحليـة  المـاليـة  مـات لو المعالـذي ینطبق على مهـام المراجعـة "مراجعـة  ٢٤١٠لقـد تمـت مراجعتنـا وفقـًا للمعيـار الـدولي رقم 

من بصـــورة رئيســـية  االســـتفســـاراتمن طلب حلية المر المالية  ومات  المعلبل مدقق حســـابات المنشـــأة المســـتقل". تتألف مراجعة من ق
األشـــــخاص المســـــؤولين عن األمور المالية والمحاســـــبية وتطبيق اإلجراءات التحليلية وإجراءات المراجعة األخرى. إن مجال عملية 

من الحصــــــــــــــول على  عليــه فــإنهــا ال تمكننــا  لتــدقيق الــذي یتم وفقــًا لمعــایير التــدقيق الــدوليــة وبنــاءً مجــال المراجعــة أقــل بكثير من  ا
ــــــــق. بناءً ت التي تطلعنا عالتأكيدا ــــــــوهریة التي یمكن تحدیدها أثناء القيام بالتدقيـ فإننا ال نبدي رأیًا  ،على ذلكلى جميع األمور الجـ

بخصوص التدقيق.

ظأساس االستنتاج المتحف
ــكوك غير القابلة للتحویل   ــة  تشـــمل الصـ ــكوك بغير مطفأة تتعلقترتيبوم ســـ ر ٢٠٢٢ســـبتمبر ٣٠في لمجموعة كما با الخاصـ صـ

ــــهم  م إلىثالتحویلإلزاميةســــــندات حویلها إلى  والتي تّم تهم  ألف در ٥٠٬٥٤١بمبلغقابلة للتحویل  غير   ترة  الشــــــركة خالل ففي  أســ
يةوكافةتدقيق مالئمأدلةالحصــول على  منن م نتمكولتزویدنا بتفاصــيل  لم یتم .  ٢٠٢٢ســبتمبر  ٣٠في  ية هتنالتســعة أشــهر الم

ــندات  مبلغ رســــوم الترتيب المتعلق بالصــــكوك التي تّم تحویلها إلى  حول   ــطبنبغيذي كان ی، واللتحویلاإلزاميةســ ــمنشــ بيان  ه ضــ
.٢٠٢٢سبتمبر ٣٠في فترة التسعة أشهر المنتهيةلالدخل الشامل الموحد الموجز المرحلي للمجموعة  

ــالتـــالي،   ــدیـــد  لم نتمكن منوبـ ــةتحـ ــةاللتعـــدیالت  اقيمـ ــدة الموجزة المر عالزمـ ــاليـــة الموحـ المـ ــانـــات  ــة في حليـــة للفتر لى البيـ ة المنتهيـ
.٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠

متحفظالتنتاجساال
الية الموحدة ات المالبيان علمنا ما یستوجب االعتقاد بأن  لم یرد إلىة،في الفقرة السابقمر الوارد ألاباستثناء عتنـا، ج استنادًا إلى مرا 

تمبر  سب٣٠مالي للمجموعة كما في كز العن المر النواحي الجوهریة، كافة، من دلةال تعبر بصورة عا المرفقة موجزة المرحليةال
. ٣٤وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم لتاریخ ك افي ذلةالتسعة أشهر المنتهية ر تلفا النقدیةفقاته ي وتد وعن أدائها المال،٢٠٢٢



كات األعضاء  ارنست ويونغ العالمية المحدودة  إحدى ال

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

مبدأ االستمراریة شأن بریةوه شكوك ج
ــتمراملقدرة اینظر فيوالذي  دة الموجزة المرحلية المالية الموح حول البيانات٢اح رقم ضـــ یه إلى اإلالنتبا انلفت ر  جموعة على االسـ

من المحقق  الدخل  و ألف درهم١٩٬٠٤٩بمبلغ شــــــــطب مطلوبات انتفى الغرض منها باســــــــتثناء  فتمراریة. على أســــــــاس مبدأ االســــــــ 
ــار ت المجموعةبدتك،  ألف درهم٦٠٠تأمين بمبلغ لبة مطا  ــعةالألف درهم خالل فترة  ١٧٬٨٩٨بلغ ة بمخســـ ــهرتســـ المنتهية في أشـــ
، باســـــتثناء الدخل المحقق من ألف درهم٢٧٬٢٢٦-٢٠٢١ســـــبتمبر٣٠المنتهية في  أشـــــهرتســـــعةالفترة (٢٠٢٢ســـــبتمبر٣٠

لتاریخ،  ك اي ذلما ف)، وكألف درهم٦٬٤٨٩ات انتفى الغرض منها بمبلغ  ألف درهم وشـــــــطب مطلوب٨٥٬٧٥٩مطالبة تأمين بمبلغ 
ألف  ١٢٧٬٨٧٤-٢٠٢١دیســــــمبر  ٣١هم (ألف در ٩٠٬٢٨٨بمبلغ المتداولة ها موجوداتوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة تجا 

درهم).

ویقوم بـإجراء مـناقشــــــــــــــات مكثـفة مع  ةفي حين أن مجلس اإلدارة یـدرس جميع الخـيارات المتـاحـة لتعزیز هيكـل رأســــــــــــــمـال المجموعـ 
ــات الرئيســـية لتوقعات اإلدارة یخرج عن ســـيطرة اإلدارة ویســـتوجب  إن توقيت ومدى مقرضـــي المجموعة، ف تحقق عدد من االفتراضـ

نجاح المفاوضات مع مقرضي المجموعة.

ل حو ٢عليها في اإلیضـــــاح  لى جانب األمور األخرى المنصـــــوص، تشـــــير هذه األحداث أو الظروف، إ٢كما ورد في اإلیضـــــاح  
مبدأ أســــــــــــاسعلى  ر الســــــــــــتمراة على اشــــــــــــكوك جوهریة حول قدرة المجموعموجزة المرحلية، إلى وجود الة دلموح المالية االبيانات

ستمراریة.الا

استنتاجنا غير معدل بخصوص هذا األمر. ن إو 

عن إرنست ویونغ

موقعة من:
أبو شرخوحيدرفأش

شریـك
٦٩٠رقم القيد : 

٢٠٢٢نوفمبر٤
متحدة ت العربية البي، اإلماراد



للمالحة القابضة (ش.م.ع)الخليج 

ية.رحلوحدة الموجزة المالمات المالية  بيانهذه الجزءًا من ةقرفالم٢٤إلى  ١شكل اإلیضاحات من ت
٣

المرحليالموجزز المالي الموحدمركلابيان 
٢٠٢٢سبتمبر٣٠في كما 

٢٠٢١دیسمبر٢٠٢٢٣١سبتمبر٣٠
درهمألفدرهمفلأاح إیض

)مدققة((غير مدققة) 
ت الموجودا

المتداولةالموجودات غير
٥٥٩٧٬٥٤٤٦٢٦٬٨٨٤ومعداتتلكاتممسفن و 

١٩٢-مستخداموجودات حق اال
٦٬٤٦٣١٤٣١٤٣٬٤٦٣الشهرة

٠٠٧٬٤١٧٥٣٩٬٧٧٠ت غير المتداولةجوداالمو إجمالي 
موجودات متداولة

٦٬١٦٧٨٬٢٥٨ن مخزو 
٧٢٠٬٥٤٠٣٠٬٩٦٥ذمم مدینة تجاریة وأخرى 

١٢٣٬٤٦٦٧٥٬٢٤لدى البنوكندوق وأرصدةي الصفنقد 
٨٣٠٬٧٢٨٩٨٬٦٣المتداولةالموجودات إجمالي 
٨٣٧٬٨١٣٤٣٧٬٨٣٤الموجودات إجمالي 

حقوق الملكية والمطلوبات 
حقوق الملكية

١٧١٬٢٧٥٬٣٩١١٬٠١٩٬٢٠٩رأس المال
-)١٤٬٦٩٦(٢١أسهم خزینة

قانوني ١٩٬٧٤٧١٩٬٧٤٧احتياطي 
)٦٦٨٬٩٠٩()٦٦٧٬١٥٨(ئر متراكمةا خس

)٢٬٧٢٤()٠٧١٬١٨١(١٨احتياطيات أخرى 

٤٣٢٬٢١٣٣٦٧٬٣٢٣الشركةمساهميإلى ةدحقوق الملكية العائ
١٤٨٬١٠-مسيطرةحصص غير

٢١٣٬٤٣٢٤٧١٬٣٧٧إجمالي حقوق الملكية
مطلوبات 

مطلوبات غير متداولة
١٬١٦١١٬١٧٧نالخدمة للموظفيمخصص مكافأة نهایة
٨١٠٬٩٤٦١٠٬٩٤٦لفياتفائدة مستحقة على الس

١٠١٧٤٬١٧٦١٧١٬٦٨٦سلفيات
٢٠٢٢٣٬٣٢٣٨٥٬٨١صكوك إسالمية غير قابلة للتحویل
٥٠٦٬٢١٨١٩٤٬٢٦٥إجمالي المطلوبات غير المتداولة

ةالمتداولبات و لمطال
٨٧٩٬٧٦٤١٢٣٬١٩٦ذمم دائنة تجاریة وأخرى 

١٩٢-٩ود اإلیجارات عقبمطلو 
١٠٨٣٬٣٥٤٥٧٬٥٤٦سلفيات

٨٣٨٬١٠-١١قةالعقرض من أطراف ذات 
١١٨٬١٦٣٧٧٢٬١٩١ي المطلوبات المتداولةإجمال

٢٤٦٬٣٨١٩٦٦٬٤٥٦إجمالي المطلوبات 
٨٣٧٬٨١٣٤٣٧٬٨٣٤طلوبات موق الملكية والقحإجمالي 

ووقعت نيابة عنهم من قبل:٢٠٢٢______من قبل مجلس اإلدارة بتاریخ  البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحليةعلى تمت الموافقة  

__________________________
علي عبودةأ. الكيالني"م. ف.أحمد "فيفيعحمن الالر دبعد.

المدیر المالي التنفيذي إلدارة س الج عضو معضو مجلس اإلدارة 



للمالحة القابضة (ش.م.ع)الخليج 

ية.رحلوحدة الموجزة المالمات المالية  بيانهذه ال من جزءاً ةقرفالم٢٤إلى  ١شكل اإلیضاحات من ت
٤

رحلي المالموجزالموحديان الدخل الشامل  ب
٢٠٢٢سبتمبر٣٠المنتهية فيأشهر التسعةلفترة

المنتهيةأشهر ة  الثالثفترة أشهر المنتهية تسعةالفترة 
سبتمبر ٣٠يفسبتمبر ٣٠في
٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١

ألف درهمألف درهممهألف در ألف درهمإیضاح 
(غير مدققة) (غير مدققة) (غير مدققة) (غير مدققة) 

) معاد إدراجها () معاد إدراجها (
١٢١٠٤٬٠٩٣٨٩٬٢٧٩٣١٬٧٤٨٢٧٬٠٧٨اإلیرادات التشغيلية

)٩٠٩٬٢٥()٦١٦٬٢٦()٧٨٨٬٧٢()٧٥٠٬٨٦(١٣شغيليةلتايفلا التك
١٧٬٣٤٣١٦٬٤٩١٥٬١٣٢١٬١٦٩األرباحيلاإجم

٨٢٩١٬١١٥٨١٩٩٥ردخل آخ 
-٦٠٠٨٥٬٧٥٩٦٠٠لبات التأمينطا ن مدخل م

)٦٬٥٠٩()٢٬٥٨٥()١٤٬٧٨٥()١٠٬٣٢٩(١٤مصاریف عمومية وإداریة
ماليةمطلوباتبند صمخ من لدخ 

١٩١٣٬٢٦٥١٩١٣٬٢٦٥ه الحاليةتإلى قيم
-٠٤٩٬١٩٤٨٩٦٬٣٤٠٬٩مطلوبات انتفى الغرض منها شطب
)١٬٩٨٠(٢٧٬٦٨٣٩٨٬٣٣٤١٣٬٤٩٧لية للفترةيغشتالسائر)خل(ا/حاألربا

)١٣٤٬١٢()٨٣٦٬٨()٩٣٩٬٣١()٥٥٩٬٢٤(١٦تكاليف تمویل
)١٤٬١١٤(٣٬١٢٤٦٦٬٣٩٥٤٬٦٦١األرباح/(الخسائر) قبل ضریبة الدخل

)٨٤٥()٤٥٨()٣٧٣١٬()٣٧٣١٬(ضریبة الدخل
)١٤٬٥٧٢(١٬٧٥١٦٥٬٠٢٢٤٬٢٠٣فترةللسائر) خال(رباح/األ 

----بنود الدخل الشامل األخرى 
ل/ماشلإجمالي الدخل ا

)٥٧٢٬١٤(٧٥١٬١٠٢٢٦٥٬٢٠٣٤٬الشاملة) للفترة(الخسائر
ى:لإالعائدة

)١٣٬٧٦٧(١٬٩٣٩٦٦٬٣٣٩٤٬٤٧٠الشركةمساهمي
)٨٠٥()٢٦٧()٧٣١١٬()١٨٨(طرةغير مسيحصص

٥٧٢٬١٤(٧٥١٬١٠٢٢٦٥٬٢٠٣٬٤(
ةالشركإلى مساهمي العائدة سهم الربحية

)٠١٤٣٬٠(١٩٠١٤٠٬٠٠٦٣٨٠٬٣٣٠٠٬٠األساسية والمخففة (درهم)
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ية.رحلوحدة الموجزة المالمات المالية  بيانهذه ال من جزءاً ةقرفالم٢٤إلى  ١شكل اإلیضاحات من ت
٥

المرحليالموجزحد المو الملكية ت في حقوق غيراتلبيان ا
٢٠٢٢برسبتم٣٠تهية فيمنالأشهرتسعةالترةلف

الشركةمساهميحقوق الملكية العائدة إلى 
غيرصالحصسندات إلزامية احتياطيات الخسائر االحتياطي أسهمرأس

المجموعالمسيطرةالمجموع غير قابلة للتحویل أخرى راكمة متلاالقانوني خزینة ل مالا
ألف درهمألف درهممدرهفلأألف درهمألف درهممهر ألف دألف درهمألف درهممألف دره

٣٠٦٬٥٧٣١١٬٣٧٦٣١٧٬٩٤٩-)٢٬٧٢٤()٧٢٩٬٦٥٩(١٩٬٧٤٧-١٬٠١٩٬٢٠٩(مدققة)٢٠٢١ینایر  ١الرصيد في  

)ةالشاملرئالخسا الدخل الشامل/ (إجمالي  
٢٢٠٦٥٬)٣١٧١٬(٩٣٣٦٦٬--٣٣٩٦٦٬---)راجها دعاد إم(فترة (غير مدققة) لل

)غير مدققة(٢٠٢١سبتمبر٣٠الرصيد في  
٩١٢٬٣٧٢٠٥٩١٠٬٩٧١٬٣٨٢-)٧٢٤٢٬()٣٢٠٦٦٣٬(٧٤٧١٩٬-٢٠٩٠١٩٬١٬)ا عاد إدراجهم(

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

الشاملة) امل/(الخسائر  لدخل الشإجمالي ا
١٬٧٥١)١٨٨(١٬٩٣٩--١٬٩٣٩---غير مدققة)رة (للفت

)١٤٬٦٩٦(-)١٤٬٦٩٦(----)١٤٬٦٩٦(-)٢١شراء أسهم خزینة (إیضاح  

مالكيمنصادرة  التحویلإلزاميةسندات 
٨٥٬٣٩٤-٨٥٬٣٩٤٨٥٬٣٩٤-----)]١(١٨[إیضاح )ید""سند جد(المطلوبات

حقوق ملكية صادرة إلى مالكي السندات
---)٨٥٬٣٩٤()١٧٠٬٧٨٨(---٢٥٦٬١٨٢)]١(١٨الجدیدة [إیضاح  

حصص غير مسيطرةعلى  استحواذ  
)٧٠٧١٧٬()٩٦٠٩٬()٧٤٧٬٧(-)٥٥٩٧٬()١٨٨(---)]٢(١٨اح یض[إ

٢١٣٤٣٢٬-٢١٣٤٣٢٬-)٠٧١١٨١٬()١٥٨٦٦٧٬(٧٤٧١٩٬)٦٩٦١٤٬(٣٩١٢٧٥٬١٬مدققة)(غير٢٠٢٢سبتمبر٣٠الرصيد في 
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حلير مالوجزملالموحد بيان التدفقات النقدیة ا
٢٠٢٢سبتمبر٣٠فيتهيةالمنأشهرتسعةالترةلف

فيةيهمنتالأشهرتسعةالفترة 
سبتمبر٣٠سبتمبر ٣٠

٢٠٢٢٢٠٢١
درهمألفدرهمألف

(غير مدققة)(غير مدققة) 
معاد إدراجها 

شغيليةاألنشطة التمنالتدفقات النقدیة 
٣٬١٢٤٦٦٬٣٩٥قبل الضریبةللفترةاألرباح

ة:يلالتا تعدیالت للبنودلا
٥٣٠٬٨٥٢٢٩٬٢٤٩ومعداتوممتلكاتك سفن استهال
١٩٢٢٨٧خداماالستموجودات حقإطفاء

)٣٬٢٦٥()١٩١(الية إلى قيمته الحاليةات مدخل من خصم بند مطلوب
١١٩٧٨مخصص مكافآت نهایة الخدمة للموظفين

)٦٬٤٨٩()١٩٬٠٤٩(لغرض منها مطلوبات انتفى اشطب
٥٥٩٢٤٬٩٣٩٬٣١مویليف تتكال

في التغيرات ة التشغيلية قبلالتدفقات النقدی
٣٩٬٦٠٦١١٨٬١٩٤وبات التشغيليةالموجودات والمطل

)١٧١(٢٬٠٩١المخزون 
)١٤٤(-طرف ذي عالقةلغ المستحقة لا مبال

١١٬٤٧٥)٦٬٤٢٤(واألخرى التجاریة  الذمم المدینة 
)٥٤٧()٢٨٥١١٬(خرى التجاریة واألالذمم الدائنة

٢٣٬٩٨٨١٢٨٬٨٠٧العمليات منناتج لاقد نلا
)٢٧٤()١٣٥(فينظلمدفوعة للمو اةمیة الخدمكافآت نها 

٨٥٣٬٢٣٥٣٣١٢٨٬األنشطة التشغيليةمنالناتج النقدصافي 
یةستثمار ة االشطاألننقدیة من التدفقات ال

)١٧٬٤٠١()١٬٥١٢(٥ومعداتاتكممتلو شراء سفنتصليح/
-)٩١٥(ركة تابعةاستثمار في ش

)٤٠١١٧٬()٤٢٧٬٢(یةمار ستثاالاألنشطة فيالمستخدمالنقد
ةیليتمو النشطةاأل نقدیة من التدفقات ال

-)١٤٬٦٩٦(٢١شراء أسهم خزینة
)٣٬٣٠١()٤٬١٧٢((أ)١٠فوعةمدترتيبات وم سر 

)٣٢٦()١٩٢(ود اإلیجارقدفعات مطلوبات ع
)١٣٤٬٦٥٩(-قروضالداسد
)٦٬٠٠٠(-عالقةطرف ذي من ول عليه  تم الحصقرض اد دس

٢٨٬٦٧٠٥٢٬١٥٥خالل الفترة، صافيتم الحصول عليه جدید قرض 
)١٣٬٦٢٦()٩٬٤٠٠(فوائد مدفوعة

)٢٨٤(٢٧٨٤٬مقيدالنقد  في الصافي الحركة
)٠٤١١٠٦٬(٤٨٨٤٬ةتمویليلاشطة نأل ا)يخدم فتمسلا(/الناتج مند نقلاصافي

٢٥٬٩١٤٥٬٠٩١خالل الفترةوشبه النقدیةفي النقدیة دةالزیاصافي 
٧٤٠٩٬٢٣٥٧٬الفترةالنقدیة وشبه النقدیة في بدایة  

٣٥٬٦٥٤١٢٬٣٢٦الفترةنهایة النقدیة في النقدیة وشبه
٤٦٩٬١٠٩٤٠١٤٬دقيد مقن

١٢٣٬٤٦٢٦٦٢٧٬دة لدى البنوكواألرصصندوق اليفقد نلايلإجما
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األنشطةو الوضع القانوني -١

لقــرار وزارة االقتصــاد وفقــًا ٢٠٠٦بر أكتــو ٣٠يفــ تأسســت ة عامــة كة مســاهمر شــ هــي ع ("الشــركة") .م.ششركة الخليج للمالحة القابضةإن  
وهـــي فــي دولـــة اإلمــارات العربيـــة المتحــدة. ٢٠١٥لســـنة )٢(رقــم يدتحــا االن و للقـــاناً قــ وفٍل صـــحيح بشــكدةو جـــ و مو ٢٠٠٦لســنة ٤٢٥رقــم 

الســفنجيرأ وتــ ثلــة ئع المما ا ضــ والبتــرول والبفط ات الــنلمنتجــ ري ل النقــل البحــ رئيســي بأعمــا بشــكلتقــوم الشــركة دبــي المــالي. مدرجــة فــي ســوق 
وخــدمات وط الشــحن البحــري ء خطــ ووكــالالشــحناتدموخــ با ي وللركــ ر حــ ن البللشــح تأجيرلات خدما وخطوط الشحن لنقل الركاب والبضائع و 

ا هــ لكات التابعــة ل الشــر خــالمــن غيل وإدارة الســفن عبئــة البضــائع وخــدمات الشــحن البحــري وتشــ یــغ وتوتفر وخــدمات تحميــلالنقــل والتخلــيص
العربيــة إلمــارات ، دبــي، اءا شــ البر ، رو ا تریــو تــ يآبرج أي بي ٣٩ق با لطافيمكتبها خالل من لشركة المساهمة العامة تعمل ا.أدناهالمدرجة
فــي )جموعة"بـــ"المعــة مجتمیشــار إليهــا (نــاه مدرجــة أدمباشــر أو غيــر مباشــرلهــا بشــكل لوكــةالمموالشــركات التابعــة لهــا الشــركة إن المتحــدة.

.الموجزة المرحليةالموحدةة  يالمالاناتالبيههذ

وبنــاًء تابعــة.شــركتها الفــي ٪٤٠نســبةبالمسيطرة المتبقيــة ير ة غالحصواذ على ة لالستح أبرمت المجموعة اتفاقي،٢٠٢٢سبتمبر  ١٩بتاریخ  
. ألــف درهــم٩١٥عنــد ســداد مبلــغ علــى الفــور٪٤٠البالغــة تحوذ عليهــا المســ مــن أســهم الشــركة ٪١٠تفاقيــة، ســتُنقل ملكيــة علــى شــروط اال

ســنة. تــرد تفاصــيل مــدتها تــأمينع فتــرة درهــم مــ ألــف٢٬٧٤٥تحویــل بقيمــة لالمجموعة في شكل ســند إلزامــي االمتبقية إلى ٪٣٠ةنسبنقل  تُ وس
).٢(١٨المعاملة في اإلیضاح  

يةحاسبالموالسياساتأسس إعداد البيانات المالية-٢

دادأسس اإلع
اســبي لمعيــار المح لاً قــ وف٢٠٢٢ربمســبت٣٠فــي المنتهيــةأشــهرتســعةلافتــرةللمجموعــة لوجزة المرحليــةدة المــ حــ المو الماليــةاتالبيانــ تــم إعــداد 

وقامــت المجموعــة بإعــداد حــدة.قــوانين دولــة اإلمــارات العربيــة المتلمعنيــة مــن ات ابــ " والمتطلليــةالمالية المرح اریرالتقإعداد"–٣٤رقم  الدولي
عــدم ارةأعضــاء مجلــس اإلدویفتــرضیة. لمبــدأ االســتمرار عملياتهــا وفقــاً أنهــا ستواصــلالبيانات المالية الموحــدة المــوجزة المرحليــة علــى أســاس

بــأن المجموعــة ةمعقولــ اتبأن هناك توقعإلى حكموتوصلوا هذا االفتراض.قد تلقي بشكوك جوهریة حول تقدیرات غير مؤكدة جوهریة وجود  
لية.رة إعداد التقاریر الما شهرًا من نهایة فت١٢ن ال تقل ع، ولمدةالموارد الكافية لكي تستمر في عملياتها في المستقبل المنظورلدیها 

رأقــ تأن جــبیة ویالســنو ةيــ للبيانــات المالبــةالمتطلواإلفصــاحات ال تشــمل كافــة المعلومــات حليــةجزة المر و لمــ حــدة المو الماليــة االبيانــات هــذهإن 
ية.لمالایر  لتقار ر الدولية إلعداد اادها وفقًا للمعایيتم إعدالتي،٢٠٢١دیسمبر٣١في  كما مجموعة للالسنویة  بالتزامن مع البيانات المالية  

یخية.التار ةلتكلفًا لمبدأ اة الموجزة المرحلية وفقموحدلة ايانات الماليالبتم إعداد

ــعالرة ائج لفتـــ إن النتـــ  ــير بالضـــرورة إلـــى ا٢٠٢٢ســـبتمبر٣٠المنتهيـــة فـــي أشـــهرةتسـ ٣١المنتهيـــة فـــي ةالماليـــ ســـنةتوقعـــة لللنتـــائج المال تشـ
.٢٠٢٢دیسمبر

أسس التوحيد
والشــركات مــن نتــائج الشــركة ،٢٠٢٢ســبتمبر٣٠نتهيــة فــي المأشــهرتســعةالفتــرة ة المرحليــة فــي ولوجز المــ لموحــدةيــة المالااتتتــألف البيانــ 

محاســبية سياســاتتخدام لتقاریر للشركة باســ عداد اإ فترة سنفلالتابعةللشركات الموجزة المرحليةالموحدة تم إعداد البيانات المالية .ا لهةالتابع
د توحيد البيانات.شركات عنبين الةواألرصدرباحت واألمالا معع الجميادعتباسمتیمماثلة. 

.ةوعللمجمطرة  السيتوقفللمجموعة ویتوقف التوحيد من تاریخ  السيطرةریخ تحویل  ا تمن التابعة بالكاملبيانات الشركات یتم توحيد

ستمراریةاالأمبد

، تكبــدت ألــف درهــم٦٠٠بمبلــغ دخل مــن مطالبــة التــأمينالــ و درهــمألــف ١٩٬٠٤٩لــغ بمبهــا فى الغــرض منلوبات التي انتطء شطب المباستثنا 
٣٠أشــهر المنتهيــة فــي التســعة(فتــرة ٢٠٢٢ســبتمبر٣٠المنتهيــة فــي أشــهر التســعةخالل فترة مهف در أل١٧٬٨٩٨المجموعة خسارة بمبلغ 

طلوبات انتفى الغــرض منهــا لف درهم وشطب مأ٨٥٬٧٥٩غ ين بمبلل من مطالبة التأمناء الدخ ث، باستألف درهم٢٧٬٢٢٦–٢٠٢١ربسبتم
ألــف درهــم ٩٠٬٢٨٨اولــة للمجموعــة موجوداتهــا المتداولــة بمبلــغ لمتدااتوبــ المطلتجــاوزت خ، ك التــاری) وكمــا فــي ذلــ ألــف درهــم٦٬٤٨٩بمبلــغ 

.ألف درهم)١٢٧٬٨٧٤–٢٠٢١دیسمبر ٣١(
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(تتمة) لمحاسبيةوالسياسات ايةبيانات المالأسس إعداد ال-٢

(تتمة)مبدأ االستمراریة

ارًا مــن ، وهــو مــا یســتوجب إصــدار قــر ٪ من رأس مالها المصدر٥٠ةنسبلمجموعة ر المتراكمة لسائخ التجاوزت، ٢٠٢٢سبتمبر٣٠كما في 
حــدةتمالإلمــارات العربيــة ة ادولــ فــي ٢٠١٥) لســنة ٢(رقــم يقــانون االتحــادالمــن٣٠٢ة دلمــا لوفقــاً و .المجموعــةیةاســتمرار شــأن المســاهمين ب

بغــرض التصــویت ٢٠٢٢أبریــل ٢٩اریخ تــ بالعموميــة الجمعيــة اجتمــاع قــدلعالشــركة دعــت، ٢٠٢١دیســمبر ٣١بشــأن الســنة المنتهيــة فــي 
لــى عموافقــة لایــنص علــى اً ر قــراةالعموميــ ة يــ عأصــدرت الجمو.ةخطــة إعــادة هيكلــة مناســباطها مــع وجــودشــ ناســتمرار أو ركةالشــ حل إما  على  

وســتعيد الشــركة .متحــدةلامــارات العربيــة اإلدولــةفــي ٢٠١٥) لسنة ٢رقم (ديا ح تقانون االالمن ٣٠٢یة عمليات الشركة وفًقا للمادة استمرار 
التجاریة.بشأن الشركات ٢٠٢١لسنة ٣٢م التحادي رقاالمرسوم بالكامل وفقًا ألحكام٢٠٢٢دیسمبر ٣١تقييم الوضع للسنة المنتهية في  

،حليةي عشر شهًرا من تاریخ هذه البيانات المالية الموحدة الموجزة المر ثناعن ل قللتدفقات النقدیة لفترة ال تها توقعاتإدارة المجموعة  دتعأ 
المنظور.تقبلفي المسةيليتشغال اتها لي معلمواصلة الموارد الكافيةها لوف تتوفرمجموعة سبأن الة ولمعقولدیها توقعات

مطلــوب كمــا هــو٢٠٢٢ریــل بأ٢٩بتــاریخ المنعقــد وميــةة العمالجمعيــ اجتمــاع ي ة فــ جموعــ يــات المة عملمســاهمون مواصــللافــي حــين قــرر 
.سيطرة اإلدارةجر هي خا ة أعاله ر األمور المذكو ق تحقمدى ، فإن توقيت و ٢٠١٥) لسنة ٢من القانون االتحادي رقم (٣٠٢مادة بموجب ال

ية عن كلإلى حقوق مها وتحویلالدیون الرئيسية للمجموعة  إعادة هيكلة  بشأن  ،  ٢٠١٩ت) لسنة  .ر/  ٣٢ارة رقم ( داإلمجلس  ارقر عقب  
ة لها، يحصلت المجموعة على الموافقة الالزمة من هيئة األوراق المالية والسلع، الجهة التنظيم، إلزاميةویل للتح قابلةوك  كصیق إصدارطر 

ال بالفعل االنتهاء من التقييم ورفع تقریر إلى مجلس و ،ّيملموافقة على تعيين مقاحصلت المجموعة علىخطة. كما للمضي في تنفيذ  تم 
التحویل زاميةإلسندات  ، وتقرر الموافقة على إصدار  ٢٠٢٢ینایر  ٣١وبناًء على ذلك، تم عقد اجتماع الجمعية العمومية بتاریخ  اإلدارة.

جدیدة") عن طریق اكتتاب خاص. كما تقرر الموافقة على م) ("سندات  ن مليون دره يوخمسم (مائةدره١٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠بقيمة تصل إلى  
الشرك مال  رأس  إلى  زیادة  على  ٤٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠ة  موزعة  في ٤٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠درهم  أسهم  إلى  الجدیدة  السندات  تحویل  بغرض  سهم 

الشركة.

سندات  إلى  ألف درهم  ١٥٠٬٠٠٠ة  البالغمدة  السندات الجدیدة المعتمنألف درهم  ٨٥٬٣٩٤بقيمةمطلوباتد  نبتحویل  قامت المجموعة ب
)]. ١(١٨[إیضاح أسهم إلى ول بعد ذلك ح والتي ت التحویلإلزامية

بيةالمحاستاإلفصاحاو السياساتيرات في تغال

ة الموحــدة البيانــات الماليــ ي إعــدادفــ متبعــة لامماثلــة لتلــك حليــة ية الموحــدة المــوجزة المر لفي إعداد البيانات الما ت المحاسبية المتبعة سياسا إن ال
والتــي ٢٠٢٢ر یا ینــ ١فــي ا هــ عولي مفر ســ التــي یدة المعــایير الجدیــ بــاع ء ات، باســتثنا ٢٠٢١دیســمبر ٣١تهيــة فــي المنةللســنة للمجموعة  سنویال

فعوله بعد.ملم یسرر لكندصآخر، والذير ألي معيار أو تفسير أو تعدیل كلم تقم المجموعة باالتباع المب.التاليعلى النحو هي 

جموعة.ملرحلية لملموجزة االة مالية الموحدت اليانا ، إال أنها ال تؤثر على الب٢٠٢٢ي سنةفمرة التعدیالت ألول تطبق العدید من 

لعرضوعملة االمستخدمةلةعمال
ُیشــار(لــدى المجموعــةوالمشــاریع المشــتركةابعــة تللشــركات الكــل مــن االموحدة الموجزة المرحلية مالية لافي البيانات البنود المدرجةاسيقیتم  
ث إن "). وحيــ المســتخدمةة لعملــ ضــمنها ("االشــركاتل هــذه ة االقتصادیة الرئيسية التــي تعمــ عملة البيئ") باستخدامالشركات"بةمجتمعا  إليه
لهــذه الشــركات هــي المســتخدمةلعملــة كــي، فــإن ابعمــالت مربوطــة بالــدوالر األمریألمریكــي أو ابالــدوالر ةفنمصــ امالت الشــركاتعــ ملــبأغ

ــر أنیر ر األمالـــدوال ــددة المـــوجزة المرحليـــة ماليـــة الموحـــ ات اليانـــ البكـــي، غيـ ــتم عرضـــها بـ ــة یـ الـــدرهم ة ("متحـــدعربيـــة اللارهم اإلمـــارات للمجموعـ
درهــم ٣٬٦٦رف ســعر صــ مــاراتي بالــدرهم اإلبالدوالر األمریكــي إلــى المصنفةبالغ ل المیلقد تم تحو .ةلة العرض للمجموعمعي") كونهتاإلمارا

ریكي والدرهم اإلماراتي.لدوالر األمالصرف بين ابات سعر لثأمریكي نظراً ل دوالرإماراتي لك
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٩

(تتمة) والسياسات المحاسبيةنات الماليةأسس إعداد البيا-٢

الهامةةاسات المحاسبيالسـي
األخيــرة الســنویةالماليــة الموحــدةالمســتخدمة فــي إعــداد البيانــاتاالحتســابيب لا ســ وأبيةالمحاســ اســاتيسبتطبيــق الالمجموعــة باســتمرار ومقــ ت

.٢٠٢١ر بمدیس٣١للسنة المنتهية فيالصادرة

ةاطر الماليالمخةار دإ
كمــا ةدحــ و يــة الميانــات المالبلفــي اعنهــا ألهــداف المفصــح ت واا ياســ تللــك السعلمجموعــة مماثلــة مــ ياسات وأهداف إدارة المخاطر المالية لسإن

.٢٠٢١دیسمبر ٣١في وللسنة المنتهية في  

ةالتقدیرات واألحكام المحاسبية الهام-٣

حكــام والتقــدیرات وفقًا للمعایير الدولية إلعــداد التقــاریر الماليــة یتطلــب مــن اإلدارة وضــع األالمرحلية الموجزةإعداد البيانات المالية الموحدةإن
تــائج قــد تختلــف النو بالغ المعلنة للموجودات والمطلوبــات والــدخل والمصــروفات. لمحاسبية والملسياسات اى تطبيق اواالفتراضات التي تؤثر عل
دیرات المحاســبية قــ تتم مراجعــة التقــدیرات واالفتراضــات التابعــة لهــا بصــورة مســتمرة. یــتم تثبيــت التعــدیالت علــى التو الفعلية عن تلك التقدیرات. 
ذلك.تأثرة بالفترات المستقبلية المات فيها و ة التقدیر ضمن الفترة التي تم مراجع

نفــس كــدة المؤ غيــر مجموعــة والمصــادر الرئيســية للتقــدیراتالسياســات المحاســبية للها اإلدارة عنــد تطبيــق تذتخــ وهریــة التــي اج لاكانــت األحكــام
.٢٠٢١بر دیسم٣١ي موعة للسنة المنتهية فالية الموحدة للمج ملالبيانات  في ابقةطملمصادر الاألحكام وا

القطاعات التشغيلية -٤

اعات األعمالطق
اذ خــ تليــة إلــى المســؤول الرئيســي عــن الداخ یر اقــار تلبطریقــة تتوافــق مــع تلــك المســتخدمة فــي تقــدیم اعــات التشــغيلية قاریر عن القطا لتادداعإ یتم  

للمجموعــة التــي ليــات التشــغيلية هــي اللجنــة التنفيذیــةمعبشــأن الســؤول الرئيســي عــن اتخــاذ القــراراتية. إن الملالعمليــات التشــغيأنبشــ القــرارات 
دیـــد ح المـــوارد. لقــد قامـــت اإلدارة بتصــيص وتخ داءألالتقــاریر الداخليـــة للمجموعــة بهـــدف تقيـــيم اراتيجية ومراجعـــة ذ القــرارات االســـتخـــا باتمتقــو 

ر.ذه التقاریهغيلية بناًء على  التشالقطاعات  

المجموعة:يسية لدىفيما یلي قطاعات العمل الرئ

؛جير السفن للعمالء: تأ امتالك وتأجير السفن•
ة الفنية للسفن؛رة السفن: اإلدار داإ•
؛للسفنمالكيماویات والوقود الالز ؤن و الممثلائعضب: تجارة البيع وتوزیع المنتجات البحریة•
سفنالورشدیم خدماتتقو ئالموانللسفن الراسية في  الشحنخدمات : تقدیمنيةفوالخدمات اللشحناات خدم•
األنشطة اإلداریة.و سامقعلى إدارة كافة األتمل : تشخرى أ•

بالمعــایير فنيــة الوالخــدماتحن تجــات البحریــة وقطــاع خــدمات الشــ نوتوزیــع المعبيــ وقطــاع الســفن وإدارة یلتــزم كــل مــن قطــاع تــأجير وامــتالك 
القطاعــات باعتبارهــا ذهبهــ ةم التقــاریر المتعلقــ تقــدی، "القطاعــات التشــغيلية"، ویــتم ٨م رقــ لماليــةلتقــاریر ااإلعدادالمعيار الدولية بموجب  ر المقر 

المعيــار حيــث یــتم بيــانذا بموجــب هــ ررةاإلداریــة الشــروط الكميــة المقــ ام واألنشــطةســ قألقطاعات تشغيلية منفصلة، بينما ال یلبي قطاع إدارة ا
ليات هذا القطاع ضمن بند "أخرى".نتائج عم

افيةجغر العات القطا
ي لــم یــتم لا ري الــداخلي، وبالتــ  للتحليــل اإلداع الجغرافــي لعمليــات المجموعــة ُیعــد مالئمــاً لتوزیــ ادى المجموعــة ال تــرى أن لــ یــةإن اللجنــة التنفيذ

اعات الجغرافية.معلومات حول القطأي  فصاح عن اإل

ةمحملــ لاالقــرارات بشــأن المــوارد ذ خــا ذیــة للمجموعــة مــن أجــل اتنفيالتنــة ل اللج اعات التشغيلية بشــكٍل منــتظم مــن قبــ ائج القطتتتم مراجعة كافة ن
.عمحددة حول كل قطا ر معلومات ماليةلكل قطاع وتقييم أدائه، والتأكد من توف
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١٠

ية (تتمة) غيلعات التشالقطا-٤

مدققة)(غير٢٠٢٢سبتمبر٣٠المنتهية فيأشهرتسعةاللفترة

فيما االستبعادفنية  خدمات یع وتوز ع بيإدارةامتالك وتأجير 
المجموعبين القطاعات أخرى وشحن حریة بالمنتجات الالسفنلسفنا

همدر ألف مدرهألف درهمفألدرهمألف درهمألف ألف درهمهمدر ألف 

١٠٤٬٠٩٣)٦٢٢(-٨٬٧٥١-٩٥٬٣٤٢٦٢٢إیرادات تشغيلية
)٨٦٬٧٥٠(٦٢٢-)٦٬٣٤٤(--)٨١٬٠٢٨(تشغيليةتكاليف

٨٢٩)٥٧٦(٦٤٣---٧٦٢آخرلخ د
٦٠٠-----٦٠٠دخل من مطالبات التأمين

)١٠٬٣٢٩(٥٧٦)٦٬٣٧٠()٢٬٥٢٥(-)١٬١٩٤()٨١٦(یةية وإدار مصاریف عموم
١٩٬٠٤٩-٨٬٠٠٠---١١٬٠٤٩مطلوبات انتفى الغرض منها بشط

١٩١-١٩١----إلى قيمته الحاليةاليةمات بدخل من خصم بند مطلو 
)٢٤٬٥٥٩(-)٧٬١٨٢(---)١٧٬٣٧٧(تمویليفتكال

)٣٧٣٬١(-)٣٧٣١٬(----ضریبة الدخل

عنها معلنالطاعات القاح/(خسائر) أرب
٧٥١١٬-)٠٩١٦٬()١١٨(-)٥٧٢(٥٣٢٨٬الماليةالتقاریر في

)(غير مدققة٢٠٢٢سبتمبر٣٠في 
عنهانعلالمالقطاعات موجودات 

٨٣٧٬٨١٣)٤١٣٬٦٥٠١٬(٥٧٦٨٩٥٬٩٢٩٬٢٣٢١٤٣٬٦٢١١٢٬٩١٠٬٥٢٨١٬ليةالتقاریر المافي

هاعنالمعلنت القطاعامطلوبات 
١٤٣٬٩٣٩١٬٦٢٥٣٨١٬)٦٧٩٬٧٣٢()٩١٧٥٬()٨٩٥٣٬()٧٣٤٢٨٬()٢٣٠٧٨٦٬(ةاليیر المالتقار في
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١١

اعات التشغيلية (تتمة) القط-٤

مدققة)(غير٢٠٢١سبتمبر٣٠ة فيالمنتهيأشهرتسعةالةر تلف

فيمااالستبعادخدمات فنيةیعز بيع وتو ة إدار تأجير ك و امتال
المجموعطاعاتقبين الأخرى وشحنلبحریة اتنتجا المالسفن السفن 

مهدر ألف  همدر ألف درهمألف درهمألف درهمألف ألف درهمدرهمألف 

٨٩٬٢٧٩)٧٥٧(-٨٤٬٧٣٧٧٥٧٢٠٤٬٥٢٢يليةغتشإیرادات  
)٧٢٬٧٨٨(٧٥٧-)٢٬٥٨٠()٤(-)٧٠٬٩٦١(اليف تشغيليةكت

١٬١١٥)٥٧٦(٧٠٩-٢٥-٩٥٧دخل آخر
٨٥٬٧٥٩-----٨٥٬٧٥٩نالبة تأميمطمندخل 
)١٤٬٧٨٥(٥٧٦)٦٬٩٢٦()٦٬٥٩٠()٥٥()١٬٤٩٤()٢٩٦(یف عمومية وإداریةر ا مص

٦٬٤٨٩-٦٬٤٨٩----انتفى الغرض منها شطب مطلوبات
٣٬٢٦٥-----٣٬٢٦٥الحاليةإلى قيمتهدخل من خصم بند مطلوبات مالية  

)٣١٬٩٣٩(-)٧٬٨٨٩(---)٢٤٬٠٥٠(ليف تمویلتكا 
)٣٧٣١٬(-)٣٧٣١٬(----دخلضریبة ال

المعلن عنها  ات  القطاع)رخسائأرباح/(
٠٢٢٦٥٬-)٠٩٩٨٬()٦٤٨٤٬()١٤()٧٣٧(٤١١٧٩٬ليةا ر المالتقاریيف

)مدققة(٢٠٢١دیسمبر ٣١في  
معلن عنها جودات القطاعات الو م

٤٣٧٬٨٣٤)٢٢٤٬٦٦٦١٬(٢٤٢٩٠٤٬٣١٥٢٣٬٢٣٤٣٬٣٥٠١٤٬٠٥٢٬٥٥٥١٬الماليةر  في التقاری

معلن عنها القطاعات الباتمطلو 
)٩٦٦٬٤٥٦(٣٠٩٬٢١٢١٬)٥٩٨٬٨٣٣()٠٨٣٩٬()٩٥٦٣٬()٤٦٦٢٧٬()٧٨٥٧٩٤٬(ةيلالتقاریر الما في



للمالحة القابضة (ش.م.ع)جالخلي
ة المرحليةوجز مة الموحدية الالبيانات المالإیضاحات حول 

٢٠٢٢سبتمبر٣٠فيالمنتهيةأشهرتسعةاللفترة  

١٢

ية (تتمة) غيلعات التشاالقط-٤

)ققةمد(غير٢٠٢٢سبتمبر٣٠المنتهية فيأشهرةالثالثةلفتر 

فيما االستبعادفنية  خدمات یع بيع وتوز إدارةامتالك وتأجير 
المجموعبين القطاعات خرى أوشحن ة ی المنتجات البحر السفنالسفن

همدر ألف مرهدألف رهمدألف درهمألف درهمألف رهمألف دهمر دألف 

٣١٬٧٤٨)٢٠٧(-٦٣٢-٣١٬١١٦٢٠٧ليةإیرادات تشغي
)٢٦٬٦١٦(٢٠٧-)٣٢٩(--)٢٦٬٤٩٤(تشغيليةتكاليف

٨١٩)١٩٢(٢٤٩---٧٦٢آخرخلد
٦٠٠-----٦٠٠نالبة تأميمطمندخل 

)٢٬٥٨٥(١٩٢)١٬١٠٨()٨٤٢(-)٢٤٣()٥٨٤(یةية وإدار ف عموممصاری
٩٬٣٤٠-----٩٬٣٤٠مطلوبات انتفى الغرض منها طبش

١٩١-١٩١----إلى قيمته الحاليةاليةات مبو م بند مطلدخل من خص
)٨٬٨٣٦(-)١٬٩٧١(---)٦٬٨٦٥(تمویليفتكال

)٤٥٨(-)٤٥٨(----ضریبة الدخل

عنها لنمعالطاعات الق)خسائرباح/ (ر أ
٢٠٣٤٬-)٠٩٧٣٬()٥٣٩(-)٣٦(٨٧٥٧٬ليةالتقاریر المافي
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١٣

مة) تاعات التشغيلية (تالقط-٤

مدققة)(غير٢٠٢١ربتمبس٣٠المنتهية فيهرأشالثالثةلفترة

فيمااالستبعادةخدمات فنيیعز بيع وتو إدارة وتأجير امتالك 
موعمج البين القطاعاتأخرى وشحنلبحریة ت االمنتجا السفن السفن 

درهمألف  همدر ألف درهمألف درهمألف درهمألف ألف درهمدرهمألف 

٢٧٬٠٧٨)٢٣٦(-١٬٥١٢-٢٥٬٥٦٦٢٣٦يليةغتشدات  رایإ
)٢٥٬٩٠٩(٢٣٦-)٩٧٠(--)٢٥٬١٧٥(يليةتكاليف تشغ

٩٥)١٩٢(١٩٢---٩٥دخل آخر
)٦٬٥٠٩(١٩٢)٣٬٤٩٠()٢٬٧٠٩()٤()٣٨٤()١١٤(یف عمومية وإداریةمصار 

------الغرض منها شطب مطلوبات انتفى
٣٬٢٦٥-----٣٬٢٦٥وبات مالية إلى قيمته الحاليةند مطلخصم بمندخل

)١٢٬١٣٤(-)١٬٥٣٣(---)١٠٬٦٠١(تكاليف تمویل
)٨٤٥(-)٤٥٨(----ضریبة الدخل

عنها قطاعات المعلنل اائر) أرباح/ (خس
)٥٧٢٬١٤(-)٢٨٩٥٬()١٦٧٢٬()٤()٨١٤()٩٦٤٦٬(في التقاریر المالية



للمالحة القابضة (ش.م.ع)جالخلي
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١٤

معداتالسفن والممتلكات وال-٥

١٧٬٤٠١–٢٠٢١ســبتمبر٣٠فتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة فــي (وممتلكات ومعــداتسفنلم تقم المجموعة بشراء أي خالل الفترة،  )أ(
ة درهــم (فتــرة التســعلــف أ١٬٥١٢مبلــغ ســفن بالألحــدكبيــرةإصــالحات إجــراءنتيجــةاریف رأســمالية صــ تكبــدت مإال أنهــا .)هــمدر ألــف 

هــمألــف در ٣٠٬٨٥٢لفتــرة مبلــغ ك المســجلة لالهســتاالبلغــت رســوم و ألف درهــم).١٧٬٤٠١–٢٠٢١سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في 
هم).ر ألف د٢٩٬٢٤٩–٢٠٢١سبتمبر٣٠فترة التسعة أشهر المنتهية في (

مرهونــة كضــمان ألــف درهــم) ٦٢٦٬٨٨٤–٢٠٢١دیســمبر ٣١(ألــف درهــم٥٩٧٬٥٤٤فتریــة فن التــي یبلــغ صــافي قيمتهــا الدالســ إن )ب(
-)١(١٠وقرض قصير األجــل [اإلیضــاح ])و(١٠اإلیضاح ) و ز(١٠(د)، اإلیضاح ١٠، اإلیضاح )ج(١٠بنكية [اإلیضاح  قروضل

فينة.على السلمواشي وفك الرهن  ابسفينة المتعلقالقرضوتم سداد ].٢

) التابعــة للمجموعــة للغــرق فــي الميــاه اليابانيــة وكانــت ١سفن المواشــي (جلــف الیــف ســتوك إحدى، تعرضت٢٠٢٠سبتمبر  ٢في  )ج(
يا. لمــن أســتراومــواطنينن مــن نيوزیلنــدا يمــواطن-وأربعــة ممثلــين للمســتأجرینفرًدا مــن الجنســية الفلبينيــة٣٩فرًدا من بينهم ٤٣تقل  

ى برنــامج تربيــة األلبــان الصــيني. ونتيجــة لهــذا الحــادث، قامــت ام إلــ هة لالنضــمتحمل ماشية متج ١فينة جلف الیف ستوككانت س
تقــدمت .٢٠٢٠دیســمبر ٣١ألــف درهــم خــالل الســنة المنتهيــة فــي ١٩٧٬٥٤١المجموعــة بشــطب القيمــة الدفتریــة للســفينة والبالغــة 

دیســمبر ٣١لســنة المنتهيــة فــي ل اخــالفينة. هــا للســ ألف درهم السترداد القيمة المؤمن علي٨٢٬٣٥٠المجموعة بمطالبة تأمين بقيمة 
ألف درهم من مزود خدمة التأمين.٨٢٬٣٥٠، استلمت المجموعة مبلغ ٢٠٢١

بعة للمجموعــة ألضــرار فــي المحــرك الرئيســي) التا ١ستوك ، تعرضت إحدى سفن المواشي (جلف الیف٢٠١٩نوفمبر  ٢٠بتاریخ  
رة بعــد مغادرتهــا مينــاء بانجــانغ. قــدمت المجموعــة مطالبــة تــأمين المنــاو أثنــاء فــي الثــامن بســبب ارتفــاع درجــة حــرارة العمــود المرفقــي 
ألــف درهــم مــن مــزود خــدمات التــأمين٢٬٨٢٢ألــف درهــم واســتلمت كامــل مبلــغ ٢٬٨٢٢للتعــویض عــن تكــاليف اإلصــالح البالغــة 

.٢٠٢١دیسمبر ٣١خالل السنة المنتهية في  

المطــالبتين المــذكورتين المرحلــي المــوجز الــدخل الشــامل الموحــد " فــي بيــانة التــأمينیتضمن المبلغ المفصح عنه "الــدخل مــن مطالبــ 
م.ألف دره٥٨٧ألف درهم، ومطالبات التأمين المتنوعة األخرى بمبلغ ٢٬٨٢٢ألف درهم و٨٢٬٣٥٠أعاله والبالغتين  

أي المجموعـــةلـــم تســـجليم، يـــ قإلـــى التاســـتناداً .٢٠٢١یســـمبر د٣١القيمـــة مفصـــل كمـــا فــي ض ا راء تقيـــيم انخفـــ بـــإج اإلدارةقامــت )د(
خصــص انخفــاض القيمــة مــن . تــم احتســاب م٢٠٢١دیســمبر ٣١لمنتهيــة فــي خــالل الســنة اقيمــة الســفن فــي نخفــاضلالمخصص

ا تكلعادلــة القيمــة اده، والــذي یمثــل االمبلــغ الممكــن اســتردفن و تریة للسل مقارنة القيمة الدفالخ  ، الســتخداماةلفــة االســتبعاد وقيمــ ناقصــً
لى.عأ أیهما 

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

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

:خصيص مصاریف االستهالك كما یليتم ته)(

٢٠٢١سبتمبر٢٠٢٢٣٠سبتمبر٣٠
درهمألفدرهمألف

٣٠٬٥٢٠٢٨٬٧٤٨)١٣إیضاح  (لتشغيليةالتكاليف ا
٣٣٢٥٠١اریةإلدالمصاریف العمومية وا

٨٥٢٣٠٬٢٤٩٢٩٬
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١٥

الشهرة-٦

٢٠٢١ردیسمب٢٠٢٢٣١سبتمبر٣٠
همدر ألفدرهمألف

)مدققة(غير مدققة) (

٢١٩٬٩١٢٢١٩٬٩١٢التكلفة
)٤٤٩٬٧٦()٤٤٩٧٦٬(المتراكمةة انخفاض القيمخسائرناقصًا:

٤٦٣١٤٣٬٤٦٣١٤٣٬

ت وقــت االكتتــاب العــام األولــي واالســتحواذ التــي نشــأ و درهــمفألــ ٨٣٬٩١٣درهــم و ألــف ١٣٥٬٩٩٩لبالغــة رة اتــم تخصــيص الشــه)أ(
.المجموعةمنواستئجارها على التوالي لقطاع تملك السفن  ٢٠١٨في عام  فن المواشي  على س

ع یـــ وز بيـــع وتقســـم وتـــأجير الســـفن و تالكقســـم امـــ حــددت اإلدارةنـــوع األعمـــال. وقـــد ىلـــ ًء عاألعمـــال بنـــا أداءمراجعـــةتتــولى اإلدارة )ب(
دارة على مستوى القطاع التشغيلي.اإلقبلمن الشهرةمراقبةساسية. وتتم األباعتبارها أنشطتها الوكالة  سموقات البحریة  ج المنت

ساسيةتحليل الح 
القيمــة . وبنــاًء علــى تقييمهــا، لــم یــتم تثبيــت خســارة االنخفــاض فــي٢٠٢١دیســمبر ٣١أجرت اإلدارة تقييًما تفصيلًيا النخفاض القيمة كمــا فــي 

ــنة المنتهيـــة فـــي فـــي البيانـــات الما  ــة للسـ ــة الموحـــدة للمجموعـ ــمبر ٣١ليـ ــا فـــي ٢٠٢١دیسـ خصـــم ، إذا كـــان معـــدل ال٢٠٢١دیســـمبر ٣١. كمـ
ألــف درهــم علــى ٩٬٣٤١٪، ومع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة، سيكون هنــاك خســارة انخفــاض القيمــة بمبلــغ ٠٬٥المستخدم أعلى بنسبة 

الشهرة.

خرى نة التجاریة واألم المدیمالذ-٧

٢٠٢١دیسمبر٢٠٢٢٣١سبتمبر٣٠
درهمألفمألف دره

)مدققة() مدققة(غير 

١٢٬٩٠١١٣٬٥٤٥تجاریةذمم مدینة
)٤٨٠٥٬()٤٨٠٬٥(رخسائال: مخصص صاً ناق

٧٬٤٢١٨٬٠٦٥
١٤٬٦٤٠-))أ(٧إیضاح (في شركة تابعةاالستثمارذمم مدینة عند تخفيف

٦٬٣٧١١٬٠٥٥(ب)]٧إیضاح  [موردینمقدمة إلى الاتدفع
١٬٩٥٢١٬٦٧٣ریف مدفوعة مقدماً مصا 

٧٩٦٤٬٥٣٢٥٬رى ذمم مدینة أخ 

٥٤٠٢٠٬٩٦٥٣٠٬

خليج القًا باسمم.م (معروفة سابخليج بوليمار للمالحة البحریة ذ.الشركةن حصة مساهمتها فيم٪٤٠المجموعة  ، باعت٢٠١٧في  )أ(
ألف درهم. وفقًا ١٨٬٦٦٦ني بإجمالي مبلغ  يع و ي  مادنظير مقابل  ٢٠١٧ر  ینای١تبارًا من  ع) (شركة تابعة) ا ذ.م.مللمالحة البحریة  

لف درهم من بيع  أ٣٬٢٤٥إضافة صافي الربح بمبلغ  تتموحدة،يانات المالية الم: الب١٠ية رقم  لالتقاریر الما ي إلعداد  للمعيار الدول 
ألف درهم من إجمالي ٤٬٠٢٦المجموعة  ت  ملستاو قوق الملكية.  ح بحریة ش.م.م ضمن  مالحة ال الخليج بوليمار للشركةيحصة فال

.ف درهم قائماً أل١٤٬٦٤٠د المتبقي وقدره  م وال یزال الرصيهألف در ١٨٬٦٦٦ي تبلغ مبالغ المبيعات والت
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١٦

(تتمة) نة التجاریة واألخرى الذمم المدی-٧

المجمو ٢٠٢٢ر  تمب بس١٩بتاریخ  أبرمت  مالكي  ،  مع  اتفاقية  المسيطرة لالستحواذ على  عة  في ٪٤٠نسبة  الحصص غير  المتبقية 
ذ.م.مشركة   البحریة  للمالحة  بوليمار  و الخليج  بنبرامإبعد  .  بتعدیل  المجموعة  قامت  التسویة،  [إیضاح اتفاقية  هذا  المدینة  الذمم  د 

٢(١٨.[(

المجموعةع)ب( سيولة  مينت  ألتبغرض  وفر  سيولة  الشركةسهوفير  المالي  م  دبي  سوق  منظمة  المدرجة في  إدخال خالل  من  كسوق 
التداول  تسعيرات نظام  في  االتجاه  ثنائية  ودیعة  وأودعت.  السوق في  یومية  درهم  ٥٬٠٠٠بقيمة  تأمينالمجموعة  موفر لدىألف 

دفعة مقدمة إلى الموردین. لة للتداول، والتي تم تصنيفها السيو 

خرى األة و تجاریمم الدائنة الذال-٨

٢٠٢١یسمبرد٢٠٢٢٣١سبتمبر٣٠
ألف درهمألف درهم

)مدققة(غير مدققة) (

غير متداولة
١٠٬٩٤٦١٠٬٩٤٦(ه)]١٠[إیضاح  قروضعلى الفائدة مستحقة

متداولة
٢٢٬٩٦٣٢٥٬٢٤٥ذمم دائنة تجاریة

١٠٬٤٧٠١٠٬٥٤٤زعة مستحقةو مرباح  أ
١٠٬٣٨٧١٢٬٨٤٩ءمن العمالةدفعات مقدم

٢٠٬٠٠٠-(أ))٨حإیضا (كةشر على  الستحواذعند استحقمغ الالمبل
١٢٬٦٤٦١٨٬٠٣١قروضالعلى فائدة مستحقة 

٣٬٨١٢٢٬٦٧٣ضرائب مستحقة
٤٨٦١٩٬٨٥٤٣٣٬مخصصات وذمم دائنة أخرى 

٧٦٤٧٩٬١٩٦١٢٣٬
٧١٠٩٠٬١٤٢١٣٤٬

، وهــي شــركة Gulf Navigation Livestock Carrier Ltd Incكة لــى شــر يطرة علســ اة علــىالمجموعــ ، حصلت٢٠١٨سنةخالل )أ(
مــن و . ألــف درهــم٤٢٠٬٠٠٠مبلــغ ، مقابــل والمســجلة فــي جمهوریــة بنمــا ،اكســاب لالســتثمار ذ.م.ملشــركة تابعــة مملوكــة بالكامــل 

الــدفع مســتحقألــف درهــم)٢٠٬٠٠٠–٢٠٢١دیســمبر ٣١(ألــف درهــم ١٢٬٠٠٠مبلــغ تحویــل، تــم ألــف درهــم٤٢٠٬٠٠٠أصــل 
اكســاب ألف درهــم مــن شــركة ٨٬٠٠٠تنازل بقيمة علىةالسنمنفي وقت سابقالمجموعة وحصلتملكية المجموعة. إلى حقوق  

في بيان الدخل الشــامل الموحــد المــوجز المرحلــي مطلوبات انتفى الغرض منها"شطب تم إدراجه في بند "والذي،  لالستثمار ذ.م.م
.٢٠٢٢تمبر سب٣٠شهر المنتهية فيفترة التسعة أل

فــي اإلیضــاح مبــين تفصــيًال كمــا هــو إلــى حقــوق ملكيــة ائنين الــدمــن تحویــل اجــزءً درهــم ألــف ١٢٬٠٠٠الرصيد المتبقي البالغ وكان
١(١٨.(

ــي و ،٢٠٢٢ســـبتمبر درهـــم فـــيألـــف ٨٬٢١٣لتشـــغيلية بقيمـــة اقامـــت المجموعـــة بشـــطب مبـــالغ مســـتحقة الـــدفع تتعلـــق بالتكـــاليف )ب( هـ
نتفــى الغــرض منهــا" مــن مطلوبــات اشــطب "نــدمــا یتبقــى مــن بتــألفیو انتفــى الغــرض منهــا".وبــاتمطلبنــد "شــطب مصــنفة تحــت 

زالت التي تم الحصول عليها وتسویة المطالبات.ألف درهم تتعلق بالتنا ٢٬٨٣٦مطلوبات مشطوبة بقيمة 



للمالحة القابضة (ش.م.ع)جالخلي
ة المرحليةوجز مة الموحدية الالبيانات المالإیضاحات حول 

٢٠٢٢سبتمبر٣٠فيالمنتهيةأشهرتسعةاللفترة  

١٧

عقود اإلیجارمطلوبات  -٩
یسمبرد٣١ر ب مسبت٣٠

٢٠٢٢٢٠٢١
رهملف دأألف درهم

)مدققة() ر مدققة(غي

یجار:اإلد عقو ب تحقة بموج سالملغ  المبا 
١٩٢-خالل سنة واحدة

-١٩٢
--ل المطبقة على السنوات المقبلةرسوم التموی:  ناقصاً 

١٩٢-عقود اإلیجاراللتزامات  ةلحاليالقيمة ا

١٩٢-حدةنة واالل سخ 

-١٩٢
)١٩٢(-ء المتداول: الجز ناقصاً 

--جزء غير المتداولال

ال شـــيء حيــث تــم تجدیـــد عقــد اإلیجـــار ســتخدام الاحــق ت بموجـــودااإلیجــار المتعلقــة مطلوبــات عقـــود، بلغــت ٢٠٢٢ســـبتمبر٣٠كمــا فــي
م).ألف دره١٩٢-٢٠٢١سمبر دی٣١(األجلكعقد إیجار قصيرلسنة واحدة فقط وتم إدراجه  ٢٠٢٢یونيو ٣٠منتهي في ال

قروضال-١٠

مبردیس٣١سبتمبر ٣٠
٢٠٢٢٢٠٢١

ألف درهمألف درهم
)دققةم() (غير مدققة

متداولة
٨٢٬٥٢٣٥٦٬٧١٥قرض ألجل

٨٣١٨٣١لقرض قصير األج 

٣٥٤٨٣٬٥٤٦٥٧٬

متداولةغير 
١٧٦١٧٤٬٦٨٦١٬١٧ألجلقرض



للمالحة القابضة (ش.م.ع)جالخلي
ة المرحليةوجز مة الموحدية الالبيانات المالإیضاحات حول 

٢٠٢٢سبتمبر٣٠فيالمنتهيةأشهرتسعةاللفترة  

١٨

(تتمة) قروضال-١٠
:قروضالفي لحركةیلي ملخص اا مفي)أ(

جموع الم٧قرض ألجل ٦قرض ألجل ٥قرض ألجل ٤قرض ألجل ٣قرض ألجل ٢رض ألجل ق١ل ألجقرض
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٢٢٨٬٤٠١-١٤٨٬٧٦٠٤٦٬٩٦٩-٢٢٬١٠٩١٠٬٥٦٣-٢٠٢٢ایر ن ی١في رصيد ال
٨٩٩١٬٦٢٢٧٧٢٬٥٩٨----اتتيب ء رسوم التر : إطفا زائداً 
١٬٢٠٢----٨١٨٣٨٤-فاء القيمة المخصومةإط: زائداً 

٢٢٦٬٩٢٠٢٢٦٬٩٢٠------خالل السنةا تم الحصول عليهمبالغ زائدًا: 
) ١٩٨٬٢٥٠(-) ٤٨٬٥٩١() ١٤٩٬٦٥٩(----ترة الفلالخ مسدد : القصاً نا 

) ٤٬١٧٢() ٤٬١٧٢(------رسوم الترتيبات المدفوعة:ناقصاً 
 --- -- --- - - -- -------- ---- -------- ---- -------- ---- -------- --- -------- --- -------- --- --- - ---- ---

٢٢٢٬٨٢٥٢٥٦٬٦٩٩---٢٢٬٩٢٧١٠٬٩٤٧-(غير مدققة) ٢٠٢٢سبتمبر٣٠د في الرصي
) ٨٢٬٥٢٣() ٤٨٬٦٤٩(---) ١٠٬٩٤٧() ٢٢٬٩٢٧(-ء المتداول اقصًا: الجز ن

 ------------ ---- - - -- ---- -- ------ ---- -------- ---- -------- --- -------- --- -------- --- -------- ---
١٧٤٬١٧٦١٧٤٬١٧٦------الجزء غير المتداول 

 ======== = = = ==== ==== == == ====== == == == = ======= == = = ======== == = ======== == = ======== == = ======== == =
٣٢٤٬٩٨٠--٥٧٬٧٨٩٢٧٬٤١١٤٥٬٩٩٤١٩٣٬٧٨٦-٢٠٢١ایر ین ١رصيد في لا

) ٣٬٣٠١(-) ١٬٩٥١() ١٬٣٥٠(---ناقصًا: رسوم الترتيبات المدفوعة
٥٬٨٥٠-٣٢٦٤٬٩٥٧٣٢٩-٢٣٨-: إطفاء رسوم الترتيباتاً زائد
٥٢٬١٥٥-٥٢٬١٥٥----عليها خالل السنةتم الحصول غ ال: مبزائداً 

) ١٤٨٬٥١٧(-) ٣٬٥٦٤() ٤٨٬٦٣٣() ٤٦٬٣٢٠() ١٥٬٩٦٥() ٣٤٬٠٣٥(-السنة خالل ناقصًا: المسدد 
) ٣٬٢٦٤(----) ١٬٠٤٢() ٢٬٢٢٢(-خصم بند المطلوبات المالي إلى قيمته الحالية صًا: ناق

٤٩٨----٣٣٩١٥٩-اء القيمة المخصومةزائدًا: إطف 
 ------------ ---- --- ------ ---- - ---- - - -- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------

٢٢٨٬٤٠١-١٤٨٬٧٦٠٤٦٬٩٦٩-٢٢٬١٠٩١٠٬٥٦٣-مدققة)(٢٠٢١یسمبرد٣١د في الرصي
) ٥٦٬٧١٥(-) ٩٬٢٩٩() ٤٠٬٤٤١(-) ٢٬٢٢٧() ٤٬٧٤٨(-المتداول لجزءناقصًا: ا

 -- ---------- ------------- -------- -- --- ---------- --- - ----- ------ -- ---------- -- ---------- ------------
١٧١٬٦٨٦-١٠٨٬٣١٩٣٧٬٦٧٠-١٧٬٣٦١٨٬٣٣٦-ل الجزء غير المتداو 

 ======== == = ======== == == ======== == == == ====== == == ======== == = ======== == = ======== == = ======== == =



للمالحة القابضة (ش.م.ع)جالخلي
ة المرحليةوجز مة الموحدية الالبيانات المالإیضاحات حول 

٢٠٢٢سبتمبر٣٠فيالمنتهيةأشهرتسعةاللفترة  

١٩

(تتمة) قروضال-١٠

١ض اآلجل لقر ا) ب (
وترتبتألف درهم. ٧٩٥٬٦٨٤قدرها ةفد كيماویة بتكلء ناقالت مواف درهم لشرالأ ٦٧٦٬٣٣١جموعة على قرٍض آجل بمبلغ لم اصلتح 

تم سداد . ٢٠٠٨أغسطس١ربع سنوي بدایًة من قسطاً ٣٩على ، وكان مستحق السداد شهاميبور زائداً على هذا القرض فائدًة بسعر ل
قرض ه النعلى أالمعاد هيكلته القرض رضعتم .٢٠١٩دیسمبر ٣١م خالل السنة المنتهية في رهدألف٢٥٣٬٦٨١لغ بمبهائية دفعة ن

. ٢٠٢٢وتم سداده بالكامل في یوليو ٥جلاآل

٢اآلجل قرضال) ج(
ة  من شرك(بعد تنزیل رسوم الترتيبات) لدعم استحواذ ناقالت مواد كيماویةألف درهم٧٤٬٢٣٨بمبلغ  لمجموعة على قرٍض آجل  ت احصل

٢١نوي بدایًة من  سقسطًا ربع  ٢٠ى  علتحق السداد  س، ویهامشر زائدًا  یبو إ فائدًة بسعر  رضا القذهعلى  ترتبوت.انكرزغولف ستولت ت 
،  ٢٠٢١دیسمبر٣١منتهية في  الالسنةخالل  .٢٠٢٣مارس  ٢١في  درهمألف٣٢٬٥٠٠دفعة األخير بمبلغ  ال. ویتم سداد٢٠١٧سبتمبر  

٦ل. وقد تم عرض القرض المعاد هيكلته على أنه القرض اآلج ٣القرض اآلجل  لى جانبرض إقنجحت المجموعة في إعادة تمویل هذا ال
.٢٠٢٢وتم سداده بالكامل في یوليو 

٣القرض اآلجل ) د(
دًة ائــ القــرض فهــذاعلــى ترتــب وت.ز آبــار نفــطفينة تحفيــ وتحویــل ســ لــدعم شــراءألف درهم٣٠٬٠٠٠رض آجل بمبلغقعلىالمجموعةحصلت

٧فــي ةاألخيــر فعــة الدویــتم ســداد.٢٠١٨دیسمبر٧بدایًة من متساویاً بع سنوير قسطاً ٢٧ىد عل، ویستحق السداهامشیبور زائداً إربسع
جحــت المجموعــة فــي إعــادة تمویــل هــذا القــرض إلــى جانــب القــرض ن، ٢٠٢١بردیســم٣١فــي ةالمنتهيــ الســنةل فتــرة خــال.٢٠٢٥ســبتمبر
.٢٠٢٢وتم سداده بالكامل في یوليو ٦جل  آل. وقد تم عرض القرض المعاد هيكلته على أنه القرض ا٢اآلجل  

٣والقرض اآلجل ٢إعادة هيكلة القرض اآلجل )ه(
. وبناًء ٢٠٢١أغسطس  ١٠ریخ  حقًا بتا ، وتم تعدیلها ال٢٠٢١یونيو  ١٧اریخ  مع المقرض بتعادة هيكلة دیون  إ قية  ت المجموعة اتفا أبرم

٨٥٬٤٣٩مبلغ  تضمنلذي  رهم، والف دأ ٩٦٬٣٨٥هو  ٢٠٢١أغسطس  ٣١على هذه االتفاقية، كان المبلغ القائم المستحق للبنك كما في  
يما یلي بنود التسویة:المستحقة. وفهم مقابل الفائدة ر ف دأل١٠٬٩٤٦ومبلغ ألف درهم مقابل أصل الدین 

ألف درهم) مقابل المبلغ ٧٦٬٠٠٠ألف درهم (تم تعدیله الحقًا إلى  ٧٥٬٠٠٠اآلن بسداد مبلغ إجمالي قدره  إن المجموعة مطالبة
. ٣ل والقرض اآلج ٢ألف درهم لتسویة القرض اآلجل ٩٦٬٣٨٥لبالغ حق اتالحالي المس

 ألف درهم:٧٦٬٠٠٠سداد مبلغ دولفيما یلي ج
ألف درهم مستحق السداد في ٥٠٬٠٠٠(تم تعدیله الحقًا إلى  ٢٠٢١يو  یول١٥م مستحق السداد في  ألف دره٥٥٬٠٠٠لغ  مب-

)؛٢٠٢١أغسطس ٢٥
لهالتوالي (تم تعدیعلى ا٢٠٢٣یونيو  ١و٢٠٢٢یونيو  ١السداد بتاریخ  مستحقةدرهمألف٧٬٥٠٠دفعتين قيمة كٍل منها  -

 منها)؛ وألف درهم لكلٍ ٨٬٥٠٠الحقًا إلى 
ألف درهم). ٩٬٠٠٠(تم تعدیله الحقًا إلى ٢٠٢٤يو ن یو ١اد في ألف درهم مستحق السد٥٬٠٠٠مبلغ -

نز واریور مقابل هذه القروض.   وآالیا مشرفیتم فك الرهن والتنازل عن األرباح على السفينتين جلف
لفوائد قائمة باإلضافة إلى جميع اميع المطلوبات الالمطالبة بج مستقبل، یحق للبنك لي اخلف عن السداد ففي حالة حدوث أي ت

.٣و٢والرسوم التعاقدیة وفًقا للشروط واألحكام األصلية للقروض اآلجلة  

٢٠٬٣٨٥لوبات بمبلغ  ف عن تثبيت المط عليه، بمجرد أن یتم سداد جميع المدفوعات وفًقا التفاقية التسویة، ستقوم المجموعة بالتوق وبناءً 
درهم مقابل الفائدة المستحقة). ١٠٬٩٤٦ومبلغ ألف درهم مقابل أصل الدین٩٬٤٣٩ف درهم (أل

. بًة عن المجموعةنيا ٥من قبل مقرض القرض اآلجل ٢٠٢١ألف درهم في شهر سبتمبر  ٥٠٬٠٠٠لبالغ اتم سداد القسط األول 

ت مع  ألف درهم. وبناًء على المناقشا٢٦٬٠٠٠الغ  ب المتبقي الة فرض فائدة على القرضيء بخصوص إمكانيلم تذكر اتفاقية التسویة أي ش
دام سعر  باستخ بند المطلوبات المعاد هيكلتهض ال تترتب عليه فائدة.  وبناًء عليه، قامت اإلدارة بخصم  ر المقرضين، تعتقد اإلدارة بأن الق

م.ألف دره٣٬٢٦٥ل بمبلغ تثبيت دخل تموی ، ما أدى إلى٪٨الفائدة الفعلي بنسبة 

كما هي بدون تغيير. ٣والقرض اآلجل ٢اآلجل ى للقرضألخر االشروط واألحكام تظل جميع

، ومــن ثــم تــم تصــنيف كامــل مبلــغ القــروض ألــف درهــم٨٬٥٠٠لــغ بمب٢٠٢٢ونيــو ی١وض اآلجلــة بتــاریخ قــر عــة عــن ســداد التخلفــت المجمو 
.٢٠٢٢سبتمبر ٣٠ما في المرحلي كموحد الموجز  اليان المركز الماليببات متداولة في  د مطلو نعلى أنه باآلجلة  



للمالحة القابضة (ش.م.ع)جالخلي
ة المرحليةوجز مة الموحدية الالبيانات المالإیضاحات حول 

٢٠٢٢سبتمبر٣٠فيالمنتهيةأشهرتسعةاللفترة  

٢٠

(تتمة)قروضال- ١٠

٤اآلجل القرض) و(
رتب شية. وتتل الما ن نقحواذ على سفدعم االست درهم (بعد تنزیل رسوم الترتيبات) لألف٥٩٬٣٧٧حصلت المجموعة على قرٍض آجل بمبلغ 

سداد الدفعة تم. وی٢٠١٩مایو  ٢٩ربع سنوي بدایًة من  طاً قس١٦اد على  سدویستحق ال،هامشائداً ز إیبور  ًة بسعردض فائالقر هذالى  ع
هيل لرسالة التسطاب التسهيل وتأجيل األقساط. وفًقا  مراجعة خ ، وافق البنك على٢٠٢٠مارس  ١٨في  .٢٠٢٣نوفمبر  ٢٩ة في  األخير 
دیسمبر ٣١كما في  .٢٠٢٣فمبر  نو ٢٧ية بتاریخ  ائلدفعة النهسداد امع ٢٠٢٠مایو  ٢٧ریخ  ا من تلسدادة املية، سوف تبدأ عالمعدل

من  اد  بسدالمجموعة  قامت  ،٢٠٢١ بالكامل  المحصلالقرض  من  المبالغ  التأمي ة  المواشي  مطالبة  سفن  إحدى  المستلمة على  إیضاح [ن 
.(ج)]٥

٥جلرض اآلالق) ز(

لوبات  ط. یتم دفع بند الم ١ة تمویل القرض ألجل  دفاقية" إلعا ار إليها بـ االتویل "یشتمة  دتفاقية إعا عة ا، أبرمت المجمو ٢٠١٩یوليو  ١٩ي  ف
غ بمبلعة النهائيةات وتكون الدفسنو ٤فترة  هم یوميًا لدر ١٣٩٬٤٤٦شهًرا وبمعدل  ١٢درهم یوميًا وألول  ٤٣٬٩٢٠على أساس شهري بمعدل  

.سنویاً ٪٩٬٤٢الفعلي بنسبة ة فائدالعر سا یترتب عليهو ٢٠٢٤یوليو ١٩بتاریخ ألف درهم ١٢٨٬٦٣٨

لتقاریر  د الدولي إلعدالمحدد في المعيار ا النحو ا" على"معاملة بيعر مؤهلة لتكون تفاقية غيجت أن اال تنت مًا واسأكملت إدارة المجموعة تقيي
ر. وبناًء ة مدة اإلیجا زامي إلعادة شراء السفن في نهایل دیها خيار شراء إحيث أن اإلدارة لعمالءاإلیرادات من العقود مع ال:١٥رقم  ةاليمال

دة. لوبات الجدیلسابقة وتثبيت المططلوبات اة الميث تمت تسویحترتيب تمویلي على أنها المعاملة ذه رة مع هعليه، تعاملت اإلدا

یبدأ بعد  ربع سنوي في تاریخ السداد الذي  المالية على أساسحفاظ على نسبة الرافعة  لترتيب التمویل أعاله في ال الجوهري عهدتیتمثل ال
ناه:دكما هو موضح أر الشراء مارسة خيال مكذلك قب) أشهر من السحب األول و ٣ثة (ثال

٦٠-٤٨٤٩-٣٦٣٧-٢٤٢٥-١٢١٣-٠راألشه

٪ ٥٠٬٠٠٪ ٥٧٬٥٠٪ ٦٥٬٠٠٪ ٧٢٬٥٠٪ ٨٠٬٠٠ألقصى بالحد اليةالرافعة المة انسب

یضًا: یة المفعول أفإن التعهدات التالية تكون سار ،فة لما ذكر أعالهباإلضا 

ن؛ صافي الدی ٪ من ٦٬٥عنالمقيدیجب أال یقل النقد غير
 ولة؛ميع األوقات المطلوبات المتداو لة وفي ج متداو لموجودات الا أن تتجاوز
 ٧٠ة المالية أقل من الرافعةنسبأن تكون .٪

تعدیالً ٢٠٢١أبریل  ٢٧یخ  بتار  المجموعة  ("، أبرمت  معدلة  بشروط سداد  مع البنك  و   س شهري  ُیستحق سداد االلتزام على أسا التعدیل"). 
أبریل  ٣٠في  درهمألف١٠٩٬٤٣٤، مع دفعة سداد نهائية بمبلغ  ٢٠٢١مایو  ١نتين ابتداًء من  ساليوم لفترة  درهم في١٢٨٬٤٦٦بمعدل  
٢٠٢٣ .

یلي: ا كر أعاله، تم تعدیل التعهدات التالية كمباإلضافة لما ذ

للسفن)؛لشركة المالكةالثانية (على مستوى اي السنةف٪٦٥في السنة األولى و٪٧٥قصوى الموحدةنسبة الرافعة المالية ال
المالكة للسفن)؛لشركة اتوى سكي (على مالحد األدنى الموحد للسيولة بمبلغ مليون دوالر أمری
ى المجموعة)؛ وقل (على مستو من صافي الدین، أیهما أ٪٥كي أو یمليون دوالر أمر ٢النقد غير المقيد عن یجب أال یقل
 جموعة).م(على مستوى ال٪٨٠رافعة المالية عن نسبة ال یجب أال تقل

. ميائيةاد الكيلمو اناقالترهن على الوتم فك٢٠٢٢في یوليوالكامل  بالمذكورة أعاله قروضتم سداد ال



للمالحة القابضة (ش.م.ع)جالخلي
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٢١

(تتمة)قروضال- ١٠

٦القرض اآلجل )ح(

). وُیستحق ٣) والقرض اآلجل (٢إلعادة تمویل القرض اآلجل (تفاقية""االإعادة تمویلترتيبمجموعة ، أبرمت ال٢٠٢١سبتمبر ٢٣بتاریخ  
أبریل ٣٠درهم في اليوم بعد ذلك حتى  ٢١٬٣٧٤شهرًا، وبمعدل  ١٢ول  رهم في اليوم ألد٤٢٬٨٢٢زام على أساس شهري بمعدل  تسداد االل
. ٢٠٢٣یل أبر ٣٠هم في ألف در ٣٧٬١١٢نهائية بمبلغ ، مع دفعة سداد ٢٠٢٣

ر  ری لي إلعداد التقا ملة بيع" على النحو المحدد في المعيار الدو كملت إدارة المجموعة تقييمًا واستنتجت أن االتفاقية غير مؤهلة لتكون "معا أ
بناًء و اإلیجار.  في نهایة مدةة لدیها خيار شراء إلزامي إلعادة شراء السفن  اإلدار ث أنيح اإلیرادات من العقود مع العمالء:١٥المالية رقم  

ات الجدیدة. مت تسویة المطلوبات السابقة وتثبيت المطلوبعليه، تعاملت اإلدارة مع هذه المعاملة على أنها ترتيب تمویلي حيث ت

: عالهأ التمویل المذكورلترتيبا یلي التعهدات الجوهریة يموف

 أمریكي. ألف دوالر٢٠٠٬٠٠٠د األدنى الموحد للسيولة بمبلغ الح
في السنة الثانية   ٪٦٠في السنة األولى و٪٧٠عة المالية القصوى فة الرانسب

على ناقالت المواد الكيميائية. وتم فك الرهن٢٠٢٢المذكورة أعاله بالكامل في یوليو قروضتم سداد ال

٧(ط) القرض اآلجل 

المجموعة٢٠٢٢یوليو  ٢٢بتاریخ   أبرمت  مع  ،  تمویل  إعادة  المؤسسا إحدترتيب  هيكلةى  إلعادة  المالية  للترتيب، قروضت  ووفقًا  ها. 
المجموعة   ال٢٢٦٬٩٢٠مبلغاقترضت  بتسویة  المجموعة  وقامت  درهم.  اآلجل  ألف  اآلجل  وال٥قرض  من  ٦قرض  المبالغ بالكامل 

والتي تّم إطفاؤها. درهم ألف ٤٬١٧٢وتكبدت المجموعة رسوم ترتيب بقيمة القرض.المتحصلة من

ع سنوي  أساس ربعلى  التسهيل  سداد  عة. وُیستحق  مس ناقالت للمواد الكيميائية تابعة للمجمو لخ إیجارفي معاملة بيع وإعادة  یتمثل التسهيل
ألف درهم في ٥٧٬٠٩٢بقيمةائيةنهدفعة كبيرة  سداد  للخمس سنوات التالية مع  ریةعا استئجار سفينة  من خالل٢٠٢٢و  بدایة من یولي
ق.ر فإلى باإلضافة أشهر ٣ة لمدليبوروفقًا لسعر ةدفتریبقيمة استئجار متغيروعائدثابتاستئجارعائدمن تألفتسنوات، نهایة الخمس

"معا يلغير مؤهلبيع السفينة للمقرضواستنتجت أن  للترتيب  كملت إدارة المجموعة تقييمًا  أ محدد في المعيار  ملة بيع" على النحو الكون 
ي  شراء السفن ف ة لدیها خيار شراء إلزامي إلعادةاإلدار نإث  يح العمالءمع  عقود  لااإلیرادات من  :١٥ة رقم  ر الماليالدولي إلعداد التقاری 
ذات الصلة كبند مطلوبات. قروضیتم إظهار اللم یتم التوقف عن تثبيت السفن و بناًء عليه، و نهایة مدة اإلیجار. 

عاله: لي التعهدات الجوهریة لترتيب التمویل المذكور أ وفيما ی

  یعادل نقدي  المجموعة برصيد  بحد  مليون  ٢٬٠تحتفظ  أمریكي  التسدوالر  خالل  من  السنو أدنى  ربع  تحدليم  امتثال  لشهادة  د ي 
وحسابات النسب ذات الصلة؛ التعهدات

؛ ١٬٠أكبر من نسبة تغطية خدمة الدین
 ؛٪٧٠سبعين بالمائة (عن وقية المعدلةالسرافعة نسبة ال یجب أال تقل(
؛ ٪٧٥نسبة تغطية بند الموجودات عن خمسة وسبعين بالمائة (ال تقل یجب أ(
١١٠في التاریخ المعني عن المستحق لعقد اإلیجار السنویةدلةعا سوقية الالقيمة الیجب أال تقل٪ .

. ٢٠٢٢سبتمبر ٣٠لفترة المنتهية في كما في االقرضات الالزمة لهذاتمتثل المجموعة لجميع التعهد



للمالحة القابضة (ش.م.ع)جالخلي
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٢٢

(تتمة)قروضال- ١٠

األجل قرض قصير) ي(

ل فائدة لف درهم ویترتب عليه معدأ٧٬٣٤٦بمبلغ  ة قصير األجل  على تسهيل مرابح وعةجمم، حصلت ال٢٠١٩ینایر  ٧بتاریخ  )١(
السنةت. خالثاب في  المنل  بسد،  ٢٠٢٠بر  مدیس٣١تهية  المجموعة  الدین  قامت  بمبلغ  اد أصل  هم.  ر ألف د٧٬٣٤٦المستحق 
سهيل.تالفائدة المستحقة الدفع عن هذا ال متبقيمبلغ الیمثل الو 

مليون دوالر أمریكي (ما  ٢٬٧٥س مال عامل من طرف ثالث بمبلغ  عة على قرض رأحصلت المجمو ،٢٠٢٢ینایر  ٢٠بتاریخ  )٢(
ن  ویستحق السداد بعد سنة واحدة. هذا القرض مضمو ٪ سنویاً ١٢مليون درهم). یترتب على القرض فائدة بنسبة  ١٠٬٠٧یعادل  

المواشي ب دفعت  ٥١٬٣٤٠صافي قيمة دفتریة قدرها  بموجب رهن على إحدى سفن  ألف درهم من  ٤٥٣المجموعة  ألف درهم. 
٢٠٢٢س  تم سداد هذا القرض بالكامل في أغسطرسوم الترتيب والتي تم تعدیلها من المبلغ الرئيسي وتم حٌله خالل فترة القرض.

وتم فك الرهن على سفينة المواشي. 

ألرصدة مع األطراف ذات العالقة واالمعامالت- ١١

هو وارد طرف ذي عالقة كما تعریف نت أعمال أخرى تندرج ضممع مؤسسا مالتادیة، معا األعمال العأثناء سيرعة، تجري المجمو )أ(
عدالت متفق عليها بين الطرفين. بممالت. تدرج هذه المعا ٢٤ولي رقم سبي الدلمحا افي المعيار 

ة القــ ت العاآت ذلمنشــ عــة وادارة بالمجمو ظفي اإلمــو بــار المســاهمين الرئيســيين وأعضــاء مجلــس اإلدارة وكقــة ذات العالضــمن األطــراف تت
وط تلــك وشــر عير سياســات التســ ویــتم اعتمــاد ة.المجموعــ ري بهالتــي تتــأثر بشــكل جــو ســيطرة المشــتركة أوة أو الر التــي تحــت الســيطبهــم. 

مجموعة.لالمعامالت من جانب إدارة ا

ا یلي األرصدة القائمة من األطراف ذات العالقة:فيم)ب(

سبتمبر ٣٠
٢٠٢٢

سمبردی٣١
٢٠٢١

ألف درهم
ة) (غير مدقق

ألف درهم
(مدققة)

١٠٬٨٣٨-) تم اإلدراج كبند مطلوبات متداولمساهمون رئيسيون (
════════════════

ویة. يما د الكت الموافة لناقالالجاحواضل اإلرساء في األتم استخدامه لتمویمن المساهمين الرئيسيين  يه  حصول عللض الذي تم اإن القر 
ألف  ٤٠٬٤٠٩–٢٠٢١(درهم  ألف  ٦٬٠٠٠ت تسویة قرض المساهمين إلى حد مبلغ، تم٢٠٢١ردیسمب٣١ينة المنتهية فخالل الس

(ي)].١٨إلى حقوق ملكية [إیضاح  المتبقيالرصيد  . وتم تحویلدرهم)

ة العليار اإلداویضات موظفيتع
المنتهية  أشهر الثالثةترة فأشهر المنتهية تسعةالفترة 

سبتمبر ٣٠يفسبتمبر ٣٠في
٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم
قة) (غير مدققة) ر مدق(غي(غير مدققة) (غير مدققة) 

٨٣١٬١٠٠٢١٬٣٧٤٣٥١ةدار أعضاء مجلس اإلب ومزایا وأتعابروات
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٢٣

ةياإلیرادات التشغيل-١٢

منتهية  الأشهر ثة  الثال فترة ة أشهر المنتهي تسعةلافترة 
سبتمبر ٣٠فيسبتمبر ٣٠في
٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١

درهمألف ألف درهمألف درهمألف درهم
(غير مدققة) (غير مدققة) (غير مدققة) ققة) ير مد(غ

٩٥٬٣٤٢٨٥٬٧٣٧٣١٬١١٦٢٦٬٥٦٦نتأجير السفالك و امت
٨٬٧٥١٣٬٥٢٢٦٣٢٥١٢ات الشحنخدم

--٢٠-جات البحریةزیع المنتوتو عبي
٠٩٣١٠٤٬٢٧٩٨٩٬٧٤٨٣١٬٠٧٨٢٧٬

ليف التشغيليةالتكا-١٣

ةيمنته لا أشهر الثالثة  فترة ية أشهر المنتهتسعةالفترة
سبتمبر ٣٠فيبر سبتم٣٠يف
٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١

درهمألفألف درهمرهمدألف ألف درهم
) (غير مدققة(غير مدققة) (غير مدققة) (غير مدققة) 

ر السفن:تأجيامتالك و 
٤٥٬٠١٦٣٦٬٨٨٥١٤٬٣٩٠١٢٬٩٧٦السفن-تشغيل السفن

١٨٬٧٩١١٨٬٦٦٦٦٬٣٣٠٦٬١٦٤لسفنك ااستهال
١١٬٧٢٩١٠٬٠٨١٣٬٩١٠٣٬٨٤٠حواض الجافةي األء فيف اإلرسا فاء تكالإط

٤٬٠٥٢٣٬٥٩٣١٬٣٦٤١٬٣٤٧طاقمارب القو -سفنل التشغي
٨١٨٩٧٩٢٩٣٦١٢ح السفنإصال

٦٬٣٤٤٢٬٥٧٩٣٢٩٩٧٠لشحنخدمات ا
--٥-حریةیع المنتجات الببيع وتوز 

٧٥٠٨٦٬٧٨٨٧٢٬٦١٦٢٦٬٩٠٩٢٥٬
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٢٤

یةف العمومية واإلدار المصاری-١٤

المنتهية  أشهر الثالثة  فترة أشهر المنتهية تسعةالفترة 
سبتمبر ٣٠يفسبتمبر ٣٠في
٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١

همألف در ألف درهمألف درهمدرهمألف
مدققة) (غيرققة) د(غير م(غير مدققة) غير مدققة) (

٤٬٩٩٨٥٬٠٢٦١٬٣٣١١٬٥١٠)١٥إیضاح  (تكاليف الموظفين  
١٬٤٠١١٬١٣٩٦٨٨٤٠٠ةب المهنياألتعا 

--٦٥-خسارة صرف عمالت أجنبية
١٬٥٧٦-٢٬٢٧٠-أدناه)الملحوظةراجع (اتالبمخصص المط

٤٤-١٬٨٦١-المتوقعةاالئتمان  ئرسا مخصص خ 
١٬٨٦١-١٬٥٧٦-تشاریةسأتعاب ا

٩٣٠٣٬٨٤٨٢٬٥٦٦٨١١١٬اریف إداریة أخرى مص

٣٢٩١٠٬٧٨٥١٤٬٥٨٥٢٬٥٠٩٦٬

وعــة تقــدم ت المجمكانــ متعلقــة بســفينة طــرف آخــرجيــرة مقابــل الرســوم الفلء اتكــاليف المســتحقة لمينــا مخصص المطالبــات مخصصــًا للیتضمن
اســتلمت .٢٠١٩نــي فــي مــارس وتــم بيعهــا بــالمزاد العل٢٠١٧نة مــن قبــل ســلطات المينــاء فــي عــام يالســفمعينة. تم القــبض علــىلها خدمات

الوةً ينة لســلطات المينــاء. عــ وم المســتحقة علــى الســفســ ر الولــم تكــن كافيــة لتغطيــة٢٠٢١من السفينة فــي فبرایــر ت البيع ء عائدانا المياتلطس
٢٬٢٧٠قــدره ، یجب أن تتحمل المجموعــة الرســوم. نتيجــًة لــذلك، تــم تثبيــت مخصــصوالنح ينة إفالسه، وعلى هذالك، أعلن مالك السفعلى ذ
.درهمألف  

ظفينالمو تكاليف- ١٥

المنتهية  أشهر ة  الثالثفترة ة ي أشهر المنتهتسعةالفترة 
سبتمبر ٣٠فيسبتمبر ٣٠في
٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١
ألف درهمألف درهمألف درهممهألف در 

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

٤٬٥٢٠٤٬٥٦٦١٬١٧٥١٬٣٧٠األجورتب و االرو 
١١٩٧٨٣٧٢٤فينمكافأة نهایة الخدمة للموظ

٣٥٩٣٨٢١١٩١١٦أخرى مزایا 
٩٩٨٤٬٠٢٦٥٬٣٣١٬١٥١٠١٬
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٢٥

تكاليف التمویل-١٦
تهية  المن أشهرالثالثة  فترة أشهر المنتهية تسعةالفترة 

سبتمبر ٣٠فيسبتمبر ٣٠في
٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١

ألف درهمألف درهمدرهمفألألف درهم
قة) (غير مدقير مدققة) (غ(غير مدققة) (غير مدققة) 

١٣٬٠٥٦١٦٬٤٤٧٤٬٤٨٦٥٬٣١٩قروض ألجل-
٤٬٤٩٥٧٬٥٠٠٢٬٤٠٤٤٬٣١٩إطفاء رسوم الترتيب-
٥٬٠٤٤٧٬٥٢٦١٬١٩١٢٬٤٩٦ویلح سالمية غير قابلة للتصكوك إ-
-٤٣٤-١٬٢٠٤يرة األجلقصقروض-
--١٠٠-قروض أخرى -
-٧٦٠٣٦٦٣٢١رى رسوم أخ -

٥٥٩٢٤٬٩٣٩٣١٬٨٣٦٨٬١٣٤١٢٬

الرأس الم-١٧

یسمبرد٣١سبتمبر ٣٠
٢٠٢٢٢٠٢١

درهمألفدرهملفأ
)مدققة((غير مدققة) 

:المصرح به
٣٩١٬٢٧٥٬١٢٠٩٬٩٠١٬١همدر ١منها قيمة كلسهم) ٢٥٠٢٠٩٬٠١٩٬١٬–٢٠٢١(سهم ٢٤٩٬٣٩١٬٢٧٥٬١

كامل:والمدفوع بالدر المص
٣٩١٬٢٧٥٬١٢٠٩٬٠١٩٬١درهم١كل منها قيمة )سهم٢٥٠٢٠٩٬٠١٩٬١٬–٢٠٢١(سهم ٢٤٩٬٣٩١٬٢٧٥٬١

ــندات اإلســـالعـــود الت ــر القا زیـــادة فـــي رأس المـــال إلـــى حقـــوق الملكيـــة الصـــادرة إلـــى مـــالكي المطلوبـــات فـــي السـ والـــدائنينبلـــة للتحویـــل مية غيـ
(ي)].١٨واألطراف ذات عالقة [إیضاح  

احتياطات أخرى -١٨

ات األخرى بسبب:التغير في االحتياطكان

ستحقة والدائنين إلى حقوق ملكيةالفائدة المالصكوك اإلسالمية غير القابلة للتحویل و بندیلتحو )١(

") بقيمــة جدیــدالســندال("التحویــلإلزامــيســندت المجموعــة إصــدار ، اعتمــد٢٠٢٢ینــایر ٣١بتــاریخالمنعقــد ة العموميــةجتمــاع الجمعيــ اخــالل 
.الحاليينالدائنينمطلوبات وبند  للتحویل  القابلة  غير اإلسالمية زیادة رأس المال إلعادة هيكلة الصكوك ألغراضدرهم ألف  ١٥٠٬٠٠٠

، اتفقــت المجموعــة ٢٠٢٢جدیــد. وفــي یونيــو الســند الصــدار الماليــة والســلع إل، حصلت المجموعــة علــى موافقــة هيئــة األوراق وفي وقت الحق
راف التالية:على التحویل إلى السند الجدید مع األط

مــارس ٣١مســتحقة حتــى فائــدمــعألــف درهــم، ٥٠٬٥٤٠بلــغمباإلســالمية غيــر القابلــة للتحویــل صــكوك مــالكي المطلوبــات فــي ال)أ(
ف درهم؛لأ١١٬٥٦٥بقيمة ٢٠٢٢

رهم؛ وألف د١٢٬٤٥٠بمبلغالدائنين  )ب(
درهم.ألف  ١٠٬٨٣٨بمبلغالقروض قصيرة األجل من أطراف ذات عالقة )ج(
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احتياطات أخرى (تتمة) -١٨

(تتمة) ستحقة والدائنين إلى حقوق ملكية الم القابلة للتحویل والفائدة تحویل الصكوك اإلسالمية غير )   ١(

. فقة عليهتمت الموا الذي  ألف درهم  ١٥٠٬٠٠٠مبلغ  م من  ألف دره٨٥٬٣٩٤مة  المجموعة لألطراف المذكورة أعاله سند جدید بقيأصدرت
الجدید إلى   السند  تم تحویل  لفترة  جميع األس. وتخضع  الواحددرهم للسهم٠٬٣٣بسعرسهم  ألف  ٢٥٦٬١٨٢وبالتالي،  الجدیدة  تأمينهم 

مدتها سنة واحدة.

درهم. ١٬٢٧٥٬٣٩١٬٢٥٠درهم إلى ١٬٠١٩٬٢٠٩٬٢٥٠بزیادة من ٢٠٢٢سبتمبر ٢٩من اعتباراً استوفت الشركة اشتراط زیادة رأس المال 

شركة الخليج بوليمار للمالحة البحریة ذ.م.مفي ٪٤٠استثمار بنسبة شراء)٢(

بنسبة في شركة الخليج بوليمار للمالحة البحریة ذ.م.م  ستثمار  باقي االتسویة لشراء  مجموعة اتفاقية  البرمتأ،  ٢٠٢٢سبتمبر  ١٩بتاریخ  
بي. في ("بوليمار"). وكانت الشروط كما یلي: بوليمار هولدینغ شركة من ٪٤٠

ألف  ٩٬٩٦٠ألف درهم و١٦٬٦٠٤ألف درهم و٢٬٧٤٥ة  الحصص غير المسيطرة لبوليمار البالغتسویة األرصدة الدائنة والمدینة و )أ(
؛درهم على الترتيب

سبتمبر شهر  ألف درهم منه في  ٩١٥بلغ  من ُیدفع  ، على أاألسهممن  ٪٤٠شراءمقابلألف درهم٣٬٦٦٠مبلغ  تم االتفاق على  )ب(
تأمين رة  فتله  حویللتاسند إلزامي  في شكلألف درهم  ٢٬٧٤٥البالغ  باقي المبلغ  سداد  من األسهم. وسُيستحق  ٪١٠نسبةمقابل

قامت ذلك،  ة على  وعالو ئنة.  دامالمبلغ المتبقي كذمإدراجتم  ،  ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠الفترة المنتهية في  مدتها سنة واحدة. وكما في  
الخصم في البيانات المالية  ألف درهم كدخل عن١٩١أدرجت مبلغ  و ألف درهم إلى قيمته الحالية٢٬٧٤٥مبلغ  م  خصبمجموعة  ال

. ٢٠٢٢سبتمبر ٣٠عة أشهر المنتهية في فترة التسرحلية للمجموعة لحدة الموجزة المالمو 

لغ المتبقي. ار إلى المجموعة عند تسویة المبوليمبأسهم باقي سيتم تحویل )ج(

ت الصالحيا تلك  اء  نيابة عن بوليمار بصفتها مساهمًا في الشركة مع كامل الصالحيات، باستثن بالتصرف  ةقانونيوكالةُمنحت المجموعة  
للوكيل  یمكن ية المذكورة،قانونلوبموجب الصالحيات المنوطة وفقًا للوكالة اىاألول ة السنليمار. وبعد انقضاء أسهم بو تصرف فيبالالمتعلقة 

في الفترة المنتهية في الستحواذ كما الخاصة با ٪٤٠الـنسبة. وبذلك، قامت المجموعة بتثبيتوتحویل سنداتها وملكيتها أسهم بوليماربيع  
. على أسهم بوليمارسيطرةالعلى ها حصولمع ٢٠٢٢سبتمبر ٣٠

بتم   احتياطا ٧٬٥٥٩مبلغ  االحتفاظ  بند  وإدراجه ضمن  درهم  أخرى ألف  في  الو ،ت  الزیادة  یمثل  القيقيمة  ذي  الشراء عن صافي  مة مبلغ 
غير المسيطرة كما في تاریخ االستحواذ. ةالدفتریة للحص

سهمح األأربا-١٩
المنتهية  أشهر الثة  الثفترة أشهر المنتهية التسعةفترة 

سبتمبر ٣٠فيسبتمبر ٣٠في
٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم
ة) (غير مدقققة) (غير مدق(غير مدققة) غير مدققة) (

العائدةلفترةاأرباح
٧٥١١٬٧٢٤٨٦٬٢٠٣٤٬٦١٨٦٬ي الشركةإلى مساهم

١٬٢٧٥٬٣٩١١٬٠١٩٬٢٠٩١٬٢٧٥٬٣٩١١٬٠١٩٬٢٠٩عدد األسهم

)٤٣٠١٬٠(١٤٠.٠٠٠٦٣٨٬٠٠٠٣٣٠٬لسهملاألساسي والمخففالربح
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٢٧

لتحویل لقابلة للصكوك اإلسالمية غير اا- ٢٠

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

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

لة للتحویل بلقا الضمانات الصكوك اإلسالمية غير ا-
سالميةوفقًا للشریعة اإل-ك وع الصكو ن-
ألف درهم١٢٥٬٠٠٠-قيمة الصكوك -
١٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠-عدد الصكوك -
درهم للصك الواحد ١ار لكل صك: اإلصدر سع-
سنويبشكل نصفاد دیًا تستحق السسنو ٪١٢-ئدة عدل الفا م-
وكسنوات من تاریخ إصدار الصك٥تحقاق النهائي  تاریخ الحل/االس-

كي بما ری مأرلف دوالأ٢٣٬٩٢٧ة غير قابلة للتحویل بمبلغ  صكوك إسالميكتتاب في  ، تم اال٢٠٢٠دیسمبر  ٣١في  ل الفترة المنتهيةخال
ألف درهم من ٩٬٩١٥ر قابلة للتحویل بمبلغ  إصدار صكوك إسالمية غي ة تكلفة  ویستتالنقد. تمم استالموتألف درهم  ٨٧٬٥٧٢یعادل  

ألف درهم  ٥٠٬٥٤١بقيمة  قابلة للتحویلغير  إسالميةصكوك  وخالل الفترة، وافق مالكو  ك.خالل فترة الصكو بهسح وتم  غ األساسي  لالمب
.١٨كيتهم ألسهم للمجموعة. وترد شروط التحویل في اإلیضاح على تحویل مل

دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠
٢٠٢٢٢٠٢١

مدرهألفدرهمألف
مدققة)() مدققة(غير

٨١٬٣٨٥٧٩٬٥٤٦ینایر١يد في  صر ال
-)٥٠٬٥٤١()١٨(إیضاح  التحویلإلزاميةسندات ة غير قابلة للتحویل إلى  صكوك إسالميتحویل
٣٧٩١٬٨٣٩١٬تالرتيبا رسومإطفاء  

٢٢٣٣٢٬٣٨٥٨١٬

ینة أسهم الخز - ٢١

أســهمء اإلدارة بإعــادة شــراس ة علــى توصــية مجلــ مجموعــ الوخــالل اجتمــاع الجمعيــة العموميــة الســنوي، وافــق مســاهم٢٠٢٢أبریــل ٢٨فــي 
هــذا ع بخصــوصب القــرار الصــادر عــن هيئــة األوراق الماليــة والســلوج ، بغرض استبعادها بمها أسهم٪ من إجمالي ١٠الشركة بما ال یتجاوز 

األمر، من خالل توكيل مجلس إدارة المجموعة بما یلي:

لسلع.وراق المالية واة األي تقرها هيئرة التتنفيذ قرار الجمعية العمومية خالل الفت-
بإلغــاء مشــتراة ئــة األوراق الماليــة والســلع للتصــرف فــي األســهم الترة المحــددة مــن قبــل هيتخفيض رأس مال الشركة في حال عدم استيفاء الف-

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

بقيمة  أسهمها  ، اشترت المجموعة٢٠٢٢سبتمبر٣٠خالل الفترة المنتهية في  . و نت المجموعة موفر سيولة، عي٧وكما ُذكر في اإلیضاح  
هم.شراء هذه األسر السيولة مقابل ألف درهم مستحق لموف١١٬٣٦١بمبلغةائنذمم دولدى المجموعة ألف درهم.١٤٬٦٩٦

بعد. األسهمهذه غاء، لم یتم إلةالمرحلي ةالموجز ةالموحدةالمالياتالبيانهوكما في تاریخ اعتماد هذ



للمالحة القابضة (ش.م.ع)جالخلي
ة المرحليةوجز مة الموحدية الالبيانات المالإیضاحات حول 

٢٠٢٢سبتمبر٣٠فيالمنتهيةأشهرتسعةاللفترة  

٢٨

لية كمؤجراإلیجارات التشغي- ٢٢

عكس یجاریة لتإلاعلى القيمة ض التفاو ةً دویتم عا غيلي (عقود تأجير آجلة).شد تأجير تو ریة بموجب عقموعة بتأجير السفن البح تقوم المج 
تقبل بموجب  قيم اإلیجاریة في المسألدنى للذمم المدینة لل حد ایلي ال وفيما السائدة بالسوق عند إبرام / تجدید عقد اإلیجار.القيم اإلیجاریة

: )ةشاریع المشتركالمملكها تلك التي تثناء باست(يلية غير القابلة لإللغاء ر التشغجا عقود اإلی

برمسدی٣١سبتمبر ٣٠
٢٠٢٢٢٠٢١

درهمألفدرهمألف
)مدققة((غير مدققة) 

٨٨٬٠١٩١٠٧٬٠٣٧صىقسنة واحدة بحد أ
١٩٦١٩٬١١٢٨١٬اتبين سنة وخمس سنو 

٢١٥١٠٧٬١٤٩١٨٨٬

ة قحألحداث الالا- ٢٣

فتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة فــي المرحليــة للمجموعــة للموحــدة المــوجزة الحقة قد یكون لها تأثير جوهري على البيانات الماليــة ا توجد أحداث ال
.٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠

لمقارنةامعلوماتج إعادة إدرا-٢٤

ألف درهم والتي لم تكن  ٢٠٬٣٨٥بمبلغمطلوبات  توقفت المجموعة عن تثبيت  ،  ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠فترة التسعة أشهر المنتهية في  خالل  
مع   الماليةالدوليالمعایير  أحكاممتوافقة  التقاریر  ذلك،  ةإلعداد  ومع  الحقًا  .  المجموعة  البيا راجإدأعادت  في  المطلوبات  الما بند  لية  نات 

قة بفترة التسعة أشهر المنتهية إدراج معلومات المقارنة المتعلاإلدارة  . وأعادت٢٠٢١دیسمبر  ٣١سنة المنتهية في  الموحدة الخاصة بها لل
.بيانات المالية الموحدة الموجزة المرحليةالهذه في ٢٠٢١سبتمبر ٣٠في 


