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 تقرير حول مراجعة املعلومات املالية املرحلية

  السادة أعضاء مجلس اإلدارة املحترمين

 الخليج للمالحة القابضة ش.م.ع. 

 دبي، اإلمارات العربية املتحدة
 

 مقدمـة

ـــر الها التا عة)"الشـــــــركة"  دبي، اإلمارات العربية املتحدة ، الخليج للمالحة القابضـــــة ش.م.ع.قمنا بمراجعة بيان املركز املالي املوجز املوحد املرفق لشـــــــركة   وشــ

 بـ "املجموعة" ، 
ً
التغيرات في حقوق امللكية املوجز املوحد وبيان بيان و ، اآلخرالدخل الشامل و  األرباح أو الخسائر ، وبيان 2020 يونيو  30كما في )يشار إليها معا

ا للســيااــات املحااــمية الهامة وإيضــاحات تفســيرية أخر   املنتهية بذلك التاريخ ســتة أشــهر الالثالثة أشــهر و لفترة  التدفقات النقدية املوجز املوحد . إن وملخصــً

 للمعيــار املحــااـــــــــــــ   الــدولي رق   هــذ  إدارة املجموعــة  ي املســـــــــــــعولــة ع  إعــداد وعر 
ً
)"املعيــار  "التقــارير املــاليــة املرحليــة" 34املعلومــات املــاليــة املرحليــة وفقــا

 إل   املعلومات. إن مســــــعولي نا  ي إبداء ااــــــت تا  حول هذ  الصــــــادر ع  مجلس املعايير املحااــــــمية الدولي " 34املحااــــــ   الدولي رق  
ً
املالية املرحلية ااــــــ نادا

 .مراجعتنا
 

 نطاق املراجعـة

 للمعيار الدولي حول عمليات املراجعة رق  
ً
الت  يقوم بها مدقق الحســـــــــــــابات املســـــــــــــتقل  مراجعة املعلومات املالية املرحلية، " 2410لقد قمنا بمراجعتنا وفقا

األشــــخاس املســــعولين ع  األمور املالية واملحااــــمية، ". تتضــــم  مراجعة املعلومات املالية املرحلية القيام بءجراء اإلاــــتفســــارات،  شــــ ل رئ  ــــ   م  للم شــــ ة 

 للمعايير الدوليـــة للت
ً
دقيق، وبالتالي، فءنها ال وإتباع إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخر . إن نطاق املراجعة أقـــل جوهريا م  نطاق القيام بالتدقيق وفقا

 ك  أن يمينها التدقيق. لذا، فءننا ال نبدي رأي تدقيق  ش نها.تمكننا م  الحصول عل  ت كيد حول جميع األمور الهامـة الت  يم
 

 االات تـا 

 إل  مراجعتنا، ل  ي بين لنا ما يدعونا إل  اإلعتقاد ب ن املعلومات املالية املرحلية املرفقة ل  يت  إعدادها، م  جميع الن
ً
 للمعيار ااـــــــــــــ نادا

ً
واحي الجوهرية، وفقا

 ".املالية املرحلية ير" التقار  34املحاا   الدولي رق  

 

 الش وك الجوهرية املتعلقة باالاتمرارية

عل  أااس مبدأ االاتمرارية. تكبدت املجموعة خسارة  مواصلة أعمالهام  املعلومات املالية املرحلية  ش ن قدرة املجموعة عل   2نلفت االن با  إل  اإليضاح 

ألف دره   وحتى ذلك  27.811: 2019يونيو  30)فترة الستة أشهر املنتهية في  2020يونيو  30ألف دره  خالل فترة الستة أشهر املنتهية في  51.666قدرها 

ألف دره  . أخلت املجموعة  151.995: 2019ديسمبر  31) ألف دره  324.406. لغبمبتجاوزت املطلوبات املتداولة للمجموعة موجودالها املتداولة  ،التاريخ

يحق للمقرضين حيث  2020يونيو  30عند الطلب في  السداد تلقائًيامما جعل هذ  القرو  مستحقة  ،5 و 4 القر  ألجل  ش نبتعهدالها املالية مع مقرضيها 

 .3و  2ل  تتمك  املجموعة م  اداد ديونها املستحقة للقر  ألجل  ،عل  ذلك . عالوةدره ألف  298.832بلغ ملطلب السداد الفوري 

  

 السدادوالذي يصف ذلك يتضم  إعادة تص يف التزامات  ،طويل األجل لهي ل رأس املال الخاس بها للتوصل لحلاملجموعة مفاوضات مع املقرضين  أجرت

 بموجب  ،. حتى اآلنالتعهداتوتعديالت 
ً

 .5 القر  ألجل دات  ش نالتعهتلقت تنازال
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 تقرير حول مراجعة املعلومات املالية املرحلية

 )تتمة للمالحة القابضة ش.م.ع.الخليج إدارة السادة أعضاء مجلس 

 

 الش وك الجوهرية املتعلقة باالاتمرارية )تتمة 

شــــــــــــــهًرا م  تـاريخ إصـــــــــــــــدار هـذ   12أخـذ مجلس اإلدارة  عين االعتبـار التـدفقـات النقـديـة املتوقعـة ملـدة تزيـد ع   ،عنـد إجراء تقيي  االاــــــــــــــتمراريـة

عدد م  االفتراضـــــــات الرئ ســـــــية ضـــــــم  التوقعات ال ياضـــــــعان بال امل لســـــــيطرة اإلدارة  واألخذ بالحســـــــباناملعلومات املالية املرحلية. إن توقيت 

 مفاوضات ناجحة مع مقرض   املجموعة. حيث يقتضيا إجراء

 

قد عدم يقين جوهري   وجود إل ،حول املعلومات املالية املرحلية 2إل  جانب األمور األخر  املوضـــحة في إيضـــاح  ،تشـــير هذ  األحداو أو الفرو 

 يلقي بفالل م  الشك عل  قدرة املجموعة عل  االاتمرار عل  أااس مبدأ االاتمرارية.
 

 .ا األمرفيما يتعلق بهذ رأيناتعديل  ل  يت 

 

  ديلويت آند توش )الشرق األواط 
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 املوجز املوحداآلخر الدخل الشامل األرباح أو الخسائر و بيان 

 2020 يونيو  30املنتهية في  ستة أشهر لفترة ال
 

 فترة الستة أشهر املنتهية   

 يونيو 30في 

 فترة الثالثة أشهر املنتهية 

 يونيو 30في 

 ألف دره  ألف دره  ألف دره  ألف دره  إيضاحات 

 )غير مدققة   غير مدققة) )غير مدققة   غير مدققة)  

      

 40,691 34,075 85,723 67,589 12 إيرادات تشغيلية

  43,094)  32,637)  84,931)  68,861) 13 ت اليف تشغيلية

      

  2,403) 1,438 792  1,272)  الربح /)الخسارة  إجمالي 

 31 2,086 90 2,292  دخل آخر

  6,882)  6,308)  14,641)  10,159) 14 مصاريف عمومية وإدارية 

 -  9,610) -  9,610)  خسارة م  اا بعاد موجودات

 -  8,741) -  8,741) 5 ماصص انافا  قيمة السف 

      

  9,254)  21,135)  13,759)  27,490)  الخسائر ال شغيلية للفترة

  7,043)  11,982)  13,137)  23,261) 16 ت اليف تمويل

      

  16,297)  33,117)  26,896)  50,751)  خسائر قبل ضريبة الدخل

      

  457)  457)  915)  915)  ضريبة الدخل

  16,754)  33,574)  27,811)  51,666)  خسارة الفترة

 - - - -  الدخل الشامل اآلخر

  16,754)  33,574)  27,811)  51,666)  مجموع الخسارة الشاملة للفترة

      

      عائدة إل :

  16,704)  33,213)  27,722)  51,139)  مال ي الشركة

  50)  361)  89)  527)  حقوق امللكية غير املسيطرة

  (51,666  (27,811  (33,574  (16,754  

      األاه  العائدة إل  مال ي الشركة أرباح

  0.0169)  0.0326)  0.0281)  0.0502) 18  األااس   واملخفض )دره  
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 بيان التغيرات في حقوق امللكية املوجز املوحد 
 2020 يونيو  30املنتهية في  ستة أشهر لفترة ال

 
    عائد إل  مال ي الشركة 

 خسائر متراكمة احتياطي قانوني رأس املال 
احتياطيات 

 املجموع أخر  
األطرا  غير 

 املسيطرة
ص وك إاالمية 

 املجموع قابلة للتحويل
 ألف دره  ألف دره  ألف دره  ألف دره  ألف دره  ألف دره  ألف دره  ألف دره  
         

 929,877 100,000 13,564 816,313  2,380)  120,263) 19,747 919,209  مدقق ومعاد عرضه) 2019يناير  1الرصيد في 
         

 -  100,000) - 100,000 - - - 100,000  17تحويل ص وك إل  رأس مال )إيضاح 
         

  344) - -  344)  344) - - -  17ت لفة تحويل ص وك )إيضاح 
         

  27,811) -  89)  27,722) -  27,722) - -  غير مدققمجموع الخسارة الشاملة للفترة )
         

 901,722 - 13,475 888,247  2,724)  147,985) 19,747 1,019,209  مدققغير ) 2019 يونيو  30الرصيد في 
         

 602,556 - 11,519 591,037  2,724)  445,195) 19,747 1,019,209  مدقق) 2020يناير  1الرصيد في 
         

  51,666) -  527)  51,139) -  51,139) - -  غير مدقق) مجموع الخسارة الشاملة للفترة
         

 550,890 - 10,992 539,898  2,724)  496,334) 19,747 1,019,209  غير مدقق) 2020 يونيو  30الرصيد في 
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 بيان التدفقات النقدية املوجز املوحد 

 2020 يونيو  30املنتهية في  ستة أشهر لفترة ال
 

 املنتهية في ستة أشهر فترة ال  

 2019 يونيو  30 2020 يونيو  30  

 ألف دره  ألف دره   

 )غير مدقق   غير مدقق)  

    ال شغيلية األنشطة م  النقدية التدفقات

  27,811)  51,666)  قبل الضريبة للفترة خسارةال

    تعديالت لـ:

 32,535 24,195  اف  وممتل ات ومعدات ااتهالك

 538 538  املوجودات ااتادام حقوق  إطفاء

 - 230  املوجودات ااتادام حقوق انافا  قيمة 

 - 8,741  ماصص انافا  قيمة السف 

 295 115  للموظفين الخدمة نهاية ماصص مل افآت

 - 9,610  خسارة م  اا بعاد اف 

 13,137 23,261   16)إيضاح  التمويل ت اليف

 138 1,255  الترت بات التعاقدية راوم إطفاء

 18,832 16,279  املوجودات واملطلوبات ال شغيلية في التغييرات قبل ال شغيلية النقدية التدفقات

 503 864  في املخزون النقص

 688 -  النقص في املطلوب م  طر  ذو عالقة

 11,579  4,106)  األخر  و الذم  التجارية املدينة )الزيادة  / النقص في 

  249)  5,514)  املقيدالنقد في  الزيادة

  1,608)  15,894)  األخر  و  الدائنةفي الذم  التجارية  النقص

 29,745  8,371)  العملياتالناتج م   )املستادم في  / النقد

  135)  324)  م افآت نهاية خدمات املوظفين املدفوعة

 29,610  8,695)  الناتج م  األنشطة ال شغيلية )املستادم في  / صافي النقد
 

   

    األنشطة االا ثمارية م  النقدية التدفقات

  33,750)  4,085)  واملعدات واملمتل ات السف  شراء

 539 5,459  واملعدات واملمتل ات اا بعاد السف  م  متحصالت

  33,211) 1,374  الناتج م  / )املستادم في  األنشطة االا ثماريةصافي النقد 
 

   

    األنشطة التمويلية م  النقدية التدفقات

 - 90,919  متحصالت م  ص وك إاالمية غير قابلة للتحويل

  344)  12,499)  راوم ترت بات مدفوعة

  1,021)  50)  إيجارية التزامات اداد

  7,541)  4,379)   10)إيضاح  قرو  إعادة اداد

 25,916 -  قر  م  أطرا  ذات عالقة

 -  32,019)  متحصل عليه م  طر  ذو عالقةإعادة اداد قر  

 16,101 -   10قرو  م  أطرا  أخر  )إيضاح 

 -  7,348)  إعادة اداد قرو  م  أطرا  أخر  

  13,072)  9,941)  مدفوعة ت اليف تمويل

 20,039  24,683)  الناتج م  األنشطة التمويلية)املستادم في  / صافي النقد 
 

   

 16,438 17,362  النقد وما يعادله خالل الفتـرةالزيادة في صافي 

 23,130 16,921  النقد وما يعادله في بداية الفترة

 39,568 34,283  النقد وما يعادله في نهاية الفترة

 11,398 16,993  النقد املقيد

 50,966 51,276  مجموع النقد واألرصدة البنكية



       الخليج للمالحة القابضة ش.م.ع.
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 املالية املرحلية إيضاحات حول املعلومات 

 2020 يونيو  30املنتهية في  ستة أشهر لفترة ال
 

 الوضع القانوني واألنشطة 1

 لقرار وزارة االقتصــــاد رق   2006أكتوبر  30القابضــــة ش.م.ع )"الشــــركة"   ي شــــركة مســــاهمة عامة ت اــــســــت في إن شــــركة الخليج للمالحة 
ً
لســــنة  425وفقا

 للقانون االتحادي رق  ) 2006
ً
في دولة اإلمارات العربية املتحدة. و ي مدرجة في اـــــوق دبي املالي. تقوم الشـــــركة  شـــــ ل رئ  ـــــ   ب عمال  2015  لســـــنة 2ووفقا

 اب لبحري ملنتجات النفط والبترول والبضــــاملع املماثلة وت جير الســــف  وخطول ال ــــح  لنقل الر اب والبضــــاملع وخدمات الت جير لل ــــح  البحري وللر النقل ا

وخدمات ال ـــــــح  ووكالء خطول ال ـــــــح  البحري وخدمات النقل والتاليص وخدمات تحميل وتفراغ وتعبمة البضـــــــاملع وخدمات ال ـــــــح  البحري وتشـــــــغيل 

بر  أي بي آي تريو تاور، البرشــاء،  39ة الســف  م  خالل الشــر ات التا عة لها املدرجة أدنا . تعمل الشــركة املســاهمة العامة م  خالل مكتلها في الطابق وإدار 

 بــــــــــــــ"املجموعة"  في هذ  مإليه دبي، اإلمارات العربية املتحدة. إن الشركة والشر ات التا عة لها اململوكة لها  ش ل مباشر أو غير مباشر مدرجة أدنا  )يشار 
ً
ا معا

 املالية املرحلية: املعلومات
 

 نسبة حقوق امللكية الت ا س بلد األنشطة الرئ سية الشر ات التا عة

 ديسمبر 31 يونيو 30   

   2020 2019 

الخليج للمالحة وإدارة العمليات البحرية ملالكها الخليج 

 100 100 اإلمارات العربية املتحدة ت جير السف  الخ للمالحة القابضة ذ.م.م.

 مجموعة الخليج للمالحة ش.م.ح

ت جير السف  الخ/ خدمات 

 100 100 اإلمارات العربية املتحدة صيانة السف  والقوارب

 الخليج إلدارة السف  املالحية م.م.ح

ت جير السف  الخ/ خدمات 

 100 100 اإلمارات العربية املتحدة صيانة السف  والقوارب

 100 100 اإلمارات العربية املتحدة ت جير السف  الخ ناقالت الخليج للنفط الخام ذ.م.م

 100 100 اإلمارات العربية املتحدة ت جير السف  الخ ناقالت الخليج للكيماويات ذ.م.م

 60 60 اإلمارات العربية املتحدة وكالء خطول ال ح  البحري  الخليج للمالحة بوليمار البحرية ش.ذ.م.م.

 100 100 بنما امتالك السف  جلف إيادا  وربوراش 

 100 100 بنما امتالك السف  جلف هووايالت  وربوراش 

 100 100 بنما امتالك السف  جلف ديفي  وربوراش 

 100 100 بنما امتالك السف  جلف جلمودا  وربوراش 

 100 100 بنما امتالك السف  جلف فناتير  وربوراش 

 100 100 جزر  ايمان امتالك السف  للمالحة مشر  املحدودةشركة الخليج 

 100 100 جزر  ايمان امتالك السف  شركة الخليج للمالحة مرد  املحدودة

 100 100 جزر  ايمان غير محدود ص وك الخليج للمالحة املحدودة

 100 100 العربية املتحدةاإلمارات  تشغيل وإدارة السف  الخ شركة الخليج البحرية إلدارة السف  ذ.م.م.

 100 100 اإلمارات العربية املتحدة تشغيل وإدارة السف  الخ شركة الخليج إلدارة السف  ذ.م.م.

 100 100 ليبيريا ت جير السف   شركة الخليج للمالحة مشر  املحدودة

 100 100 ليبيريا ت جير السف   شركة الخليج للمالحة مرد  املحدودة

 100 100 اإلمارات العربية املتحدة ت جير السف ، إلخ مللكية السف  ش.ذ.م.م. الخليج للمالحة

 100 100 بنما امتالك السف  إنكجلف نافيج ش  اليفستوك  اريرز ليمتد، 

 100 100 بنما امتالك السف  إنكليمتد،  1جلف نافيج ش  اليفستوك  اريرز 

 100 100 بنما امتالك السف  إنكليمتد،  2جلف نافيج ش  اليفستوك  اريرز 

 100 100 بنما امتالك السف   ابيدا أس ايه

 100 - بنما امتالك السف  *املواش    ومبانيا نافييرا أي ايه

 100 100 جزر مارشال امتالك السف  دورانجو لل ح  املحدودة
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 املالية املرحلية إيضاحات حول املعلومات 

 )تتمة  2020 يونيو  30املنتهية في  ستة أشهر لفترة ال
 

 )تتمة الوضع القانوني واألنشطة  -1
 لد  املجموعة الفروع التالية:

 

 الت ا س بلد الرئ سية األنشطة الفرع

 اإلمارات العربية املتحدة ت جير السف ، الخ الشارقة الخليج للمالحة القابضة ش.م.ع )فرع 

 اململكة العربية السعودية ت جير السف ، الخ )فرع   القابضة ش.م.عالخليج للمالحة 

 الخليج للمالحة وإدارة العمليات البحرية مملوكة لشركة الخليج للمالحة القابضة
 اإلمارات العربية املتحدة تشغيل وإدارة السف ، الخ فرع أبو ظ   -ذ.م.م 

 اإلمارات العربية املتحدة وكالء خطول ال ح  البحري  فرع الشارقة -الخليج للمالحة بوليمار ماري ي  ذ.م.م 

 فرع الفجيرة -ذ.م.م  البحريةالخليج للمالحة بوليمار 
تجارة الجملة لقطع الغيار وأقسام 

 املتحدةاإلمارات العربية  تجارة السف  والقوارب وغيرها

 اإلمارات العربية املتحدة تشغيل وإدارة السف  الخ فرع الفجيرة -رة السف  ذ.م.م شركة الخليج إلدا
 

 

 

 2020يونيو  4* ت  تحويلها إل  طر  أخر في 
 

 حصة في امل ش ة تحت السيطرة املشتركة التالية:
ً
 لد  املجموعة أيضا

 

 امللكية % نسبة حقوق  الت ا س بلد الرئ سية  األنشطة امل ش ة تحت السيطرة املشتركة
 ديسمبر 31 يونيو 30   
   2020 2019 

  غولف اتولت تانكرز م.د.م.س
 )قيد التصفية   

 50 50 اإلمارات العربية املتحدة ت جير السف 

 

 والسيااات املحاامية أااس اإلعداد -2

 أااس اإلعداد
 

 للمعيار املحااـ   الدولي ر رق   2020 يونيو  30املنتهية في  سـتة أشـهر املالية املرحلية للمجموعة لفترة ال املعلوماتت  إعداد 
ً
" التقارير املالية املرحلية" 34وفقا

 افة املعلومات الالزمة ية املرحلية املال املعلوماتوتتوافق مع املتطلبات املتعلقة بها م  األنفمة املعمول بها في دولة اإلمارات العربية املتحدة. ال تتضـــم  هذ  

 إل  جنب مع البيانات املالية املدققة للمجموعة للســــــنة املنتهية في 
ً
، الت  ت  إعدادها 2019ديســــــمبر  31للبيانات املالية املوحدة الســــــنوية ويجب أن تقرأ جنبا

 للمعايير الدولية إلعداد التقارير املالية.
ً
 وفقا

 

 ملبدأ الت لفة التارياية. ت  إعداد البيانات املالية
ً
 املوحدة املوجزة املرحلية وفقا

 

 .2020ديسمبر  31للسنة املالية الت  ات ته  في  املتوقعةلنتائج ل ابالضرورة معشرً  2020 يونيو  30املنتهية في  ستة أشهر الفترة الثالثة أشهر و نتائج  تمثلال 
 

 أاس التوحيد

، م  نتائج الشـــــركة والشـــــر ات التا عة لها. ت  إعداد البيانات املالية 2020 يونيو  30املنتهية في  ســـــتة أشـــــهر املوحدة في ولفترة التت لف البيانات املالية املوجزة 

رصــدة األرباح واأل املرحلية املوجزة للشــر ات التا عة لنفس فترة إعداد التقارير للشــركة بااــتادام اــيااــات محااــمية مماثلة. يت  ااــ بعاد جميع املعامالت و 

 بين الشر ات عند توحيد البيانات.
 

 يت  توحيد بيانات الشر ات التا عة بال امل م  تاريخ تحويل السيطرة للمجموعة ويتوقف التوحيد عند توقف السيطرة للمجموعة.
 

 مبدأ االاتمرارية

ألف دره    151,995: 2019ديســــــــــــمبر  31ألف دره  ) 324.406بمبلغ  املتداولةللمجموعة موجودالها  املتداولة، تجاوزت املطلوبات 2020 يونيو  30كما في 

ألف دره  )فترة  51.666ألف دره  . تكبدت املجموعة خســائر بمبلغ  445,195: 2019ديســمبر  31ألف دره  ) 496.334وتراكمت املجموعة خســائر بمبلغ 

فترة لألف دره   8,695كما حققت تدفقات نقدية اـــــــــلبية م  األنشـــــــــطة ال شـــــــــغيلية بقيمة ألف دره    27.811: 2019 يونيو  30املنتهية في  ســـــــــتة أشـــــــــهر ال

مما يجعل  والخامس املنتهية في ذلك التاريخ. عالوة عل  ذلك، انتهكت املجموعة تعهدالها املالية مع املقرضــــين للحصــــول عل  القر  ألجل الرا ع ســــتة أشــــهر ال

[. عالوة عل  ذلك، ل  تتمك  املجموعة م  اـــــداد ديونها املســـــتحقة  ه) 10 إيضـــــاحو  )د  10 إيضـــــاحفي بين معند الطلب ]كما هو  مســـــتحق الســـــدادالقر  

 .[ )   10)ب  و  10كما هو مفصح عنه في إيضاح ]
 

مســتمرة. وافق مســاهمو قدرة املجموعة عل  االاــتمرار كم شــ ة حول  جوهرية  شــ وكتنطوي عل  عدم يقين جوهري يلقي وعل  الرغ  م  أن هذ  األحداو 

عل  نقد مقابل خالل الفترة ألف دره . حصــــلت املجموعة  125,000عل  إصــــدار صــــ وك إاــــالمية غير قابلة للتحويل بمبلغ  ،2020 مارس 29في  ،املجموعة

لقد ت   . 19)إيضاح  2020 نوفمبــــر بحلول م  طر  ذو عالقة ااتالمها  يتوقعألف دره  والت   37.181إصدار ص وك إاالمية غير قابلة للتحويل بااتثناء 

الديون األخر  وذلك م  اداد إعادة عائدات إصدار الص وك اإلاالمية غير القابلة للتحويل ل سوية االلتزامات املت خرة وقر  املساهمين و  ااتغاللكذلك 

 .للمجموعة ال شغيليمتطلبات رأس املال  اا يفاءأجل 
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 املالية املرحلية إيضاحات حول املعلومات 

 )تتمة  2020 يونيو  30املنتهية في  ستة أشهر لفترة ال
 

 )تتمة والسيااات املحاامية أااس اإلعداد  -2

 )تتمة  مبدأ االاتمرارية

ا جميع الخيارات لتعزيز هي ل رأس املال للمجموعة يراعي قامت املجموعة  ،. في هذا الســـــــياقاملقرضـــــــين ، كما يجري مفاوضـــــــات فعالة معمجلس اإلدارة أيضـــــــً

هو  كما 2020امتمبر  30إل   2020أبريل  1للقر  ألجل الخامس م   التعهدات االمتثالواتفق مع البنك عل  التنازل ع  بءعادة هي لة القر  ألجل الرا ع 

ا مناقشــــات مع  ،الثالث. بال ســــبة للقر  املعقت الثاني و )ه  عل  الترت ب 10وإيضــــاح  )د  10موضــــح في إيضــــاح  املجموعة لتمديد التزامات  بنوكتجري أيضــــً

 )  [. 10)ب  و  10 إيضاحالسداد للم شآت القائمة بهد  إنشاء هي ل رأامالي منااب طويل األجل للشركة. ]

 

 

ا خطوات تشــــغيلي ،عالوة عل  ذلك وتقليل الت لفة اإلدارية الزائدة الت  اــــتعدي لســــف  غير املعجرة اة ماتلفة بما في ذلك ت مين عقود اتاذت املجموعة أيضــــً

 إل  تحسين الربحية في األشهر التالية.
 

ا م  تــاريخ هــذ  ملــدة ال تقــل ع  اثش  عشـــــــــــــر شـــــــــــــهرً  ، عــد النفر في الحقــائق املــذ ورة أعال  ومراجعــة توقعــات التــدفق النقــدي للمجموعــة ،إن مجلس اإلدارة

لديها املوارد ال افية ملواصـــلة وجودها ال شـــغيلي في املســـتقبل املنفور. . لذلك تواصـــل  اـــ توفر ب ن املجموعة  عقول يتوقع  شـــ ل م املعلومات املالية املرحلية،

 املجموعة اعتماد أااس االاتمرارية في إعداد هذ  املعلومات املالية املرحلية.
 

 التغيرات في السيااات واإلفصاحات املحاامية

تلك املتبعة في إعداد البيانات املالية املوحدة الســــــنوية للمجموعة للســــــنة  متوافقة معاملالية املرحلية  املعلوماتإن الســــــيااــــــات املحااــــــمية املتبعة في إعداد 

املبكر ألي معيار أو تفســير أو  بالتطبيق . ل  تق  املجموعة2020يناير  1املعايير الجديدة الت  يســري مفعولها في  تطبيق، بااــتثناء 2019ديســمبر  31املنتهية في 

 .ول  يسري مفعولها  عد الت  ت  إصدارهاتعديل آخر، 

 .2020يناير  1املعايير والتفسيرات الصادرة والسارية خالل السنة املالية الت  تبدأ في  عل  تعديل  أ)

 :2020يناير  1يسري عل  الفترات السنوية الت  تبدأ خالل السنة املالية الت  تبدأ في 

 تعديالت عل  اإلشارات لإلطار املفاهيم  الوارد باملعايير الدولية إلعداد التقارير املالية؛ 

  ؛3 إلعداد التقارير املالية رق تعديالت عل  املعيار الدولي  - العمل التجاري تعريف 

  ؛8واملعيار املحاا   الدولي رق   1 املعيار املحاا   الدولي رق تعديالت عل   - األهمية الجوهريةتعريف 

  إلعداد التقارير واملعيار الدولي  39واملعيار املحااـــــــــــ   الدولي رق   9 إلعداد التقارير املالية رق تعديالت عل  املعيار الدولي  -إصـــــــــــالح معيار اـــــــــــعر الفائدة

 ؛ و7 املالية رق 

  9املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رق   تعديالت عل  – 19-اإليجارية املترتبة عل  تفش    وفيداإلعفاءات. 
 

 وغير السارية  عداملعايير والتعديالت الجديدة الصادرة   ب)

  ؛ 2022يناير  1م  معمول به اعتباًرا ) 1رق  الدولي  املعيار املحاا  تعديالت عل   -أو غير متداولة  متداولةتص يف املطلوبات عل  أنها 

 ؛ 2022يناير  1م  معمول به اعتباًرا ) 16رق  الدولي  املعيار املحاا  تعديالت عل   -العائدات قبل االاتادام املقصود  -واملعدات ، اآلالت املمتل ات 

  ؛ 2022يناير  1م   معمول به اعتباًرا) 37رق  الدولي  املعيار املحاا  تعديالت عل   -تنفيذ العقد  ت اليف -العقود املرهقة 

  2021يناير  1م   معمول به اعتباًرا: عقود الت مين )17 إلعداد التقارير املالية رق املعيار الدولي  
 

 للمجموعة. املرحليةأي ت ثير جوهري عل  املعلومات املالية  أعال الجديدة املذ ورة  والتعديالتأن ي ون للمعايير  ال يتوقع
 

الت  ت  إصدارها والت  م  املتوقع  تفسيرات اللجنة الدولية لتفسيرات املعايير الدوليةال توجد معايير وتعديالت جديدة قابلة للتطبيق عل  املعايير امل شورة أو 

 عل  املعلومات املالية املرحلية للمجموعة. جوهريةأن ي ون لها ت ثير 
 

 العملة املستادمة وعملة العر 

شــــــار يت  قياس   بـــــــــــــــــــ" الشــــــر ات"   إليهماالبنود املدرجة في البيانات املالية املوجزة املوحدة ل ل م  الشــــــر ات التا عة واملشــــــاراع املشــــــتركة لد  املجموعة )ي 
ً
معا

ات مصــــنفة بالدوالر بااــــتادام عملة الب مة االقتصــــادية الرئ ســــية الت  تعمل هذ  الشــــر ات ضــــمنها )"العملة املســــتادمة" . وحيث إن أغلب معامالت الشــــر 

ملوجزة املوحدة للمجموعة األمري ي أو  عمالت مربوطة بالدوالر األمري ي، فءن العملة املســـــــــتادمة لهذ  الشـــــــــر ات  ي الدوالر األمري ي، غير أن البيانات املالية ا

قد ت  تحويل املبالغ املصــــــــــــنفة بالدوالر األمري ي إل  الدره  يت  عرضــــــــــــها بدره  اإلمارات العربية املتحدة )"الدره  اإلماراتي"   ونه عملة العر  للمجموعة. ل

 لثبات اعر الصر  بين الدوالر األمري ي والدره  اإلماراتي. دره  3.66اإلماراتي  سعر صر  
ً
 ل ل دوالر أمري ي نفرا

 

 السـيااات املحاامية الهامة

االح ســـاب املســـتادمة في إعداد البيانات املالية املوحدة الســـنوية األخيرة الصـــادرة للســـنة تقوم املجموعة بااـــتمرار بتطبيق الســـيااـــات املحااـــمية وأاـــاليب 

 .2019ديسمبر  31املنتهية في 
 

 .2020 يونيو  30املنتهية في  ستة أشهر ال توجد تغييرات في السيااات املحاامية خالل فترة ال
 

 إدارة املخاطر املالية

 .2019ديسمبر  31عنها في البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية في  املفصحتتفق أهدا  وايااات إدارة املخاطر املالية للمجموعة مع تلك 
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 املالية املرحلية إيضاحات حول املعلومات 

 )تتمة  2020 يونيو  30املنتهية في  ستة أشهر لفترة ال
 
 التقديرات واألح ام املحاامية الهامة -3

م  اإلدارة إصــــــدار أح ام وتقديرات وافتراضــــــات تعثر عل   ،املالية إلعداد التقارير بما يتوافق مع املعايير الدولية  ،يتطلب إعداد هذ  املعلومات املالية املرحلية

. قد تاتلف النتائج الفعلية ع  هذ  التقديرات. تت  مراجعة املدرجةفات واإليرادات واملصــــــــــرو طلوبات وامل وجوداتامل وقي تطبيق الســــــــــيااــــــــــات املحااــــــــــمية 

 أي فترات مستقبلية مت ثرة. وعل . يت  إدرا  تعديالت التقديرات املحاامية في الفترة الت  يت  فيها تعديل التقدير بااتمرارالتقديرات واالفتراضات األاااية 
 

 متماثلة مع تلكإن األح ام الهامة الت  اتاذلها اإلدارة في تطبيق الســــــــــيااــــــــــات املحااــــــــــمية للمجموعة واملصــــــــــادر الرئ ســــــــــية لعدم الت كد م  التقديرات  انت 

 بااتثناء ما هو موضح أدنا . 2019ديسمبر  31املطبقة عل  املعلومات املالية املرحلية للمجموعة للسنة املنتهية في 
 

 ،في ووهان  ورونا املســـــــتجد اـــــــاللة جديدة م  فيروستفشـــــــ   حالة طوارئ صـــــــحية عاملية  ســـــــمب وجود أعلنت منفمة الصـــــــحة العاملية ع   ،2020 في يناير 

في التعر   تتفش ى بوتيرة م سارعةجائحة ك 19 - وفيد صنفت منفمة الصحة العاملية تفش    ، 2020 مارسفي وقت الحق )و" . 19 - وفيد الصين )"تفش   

مع ما  ،وإغالق كلي في معف  دول العال  عل  الســفر في أرجاء العال قيود  فر  والعدو  في جميع أنحاء العال . وقد ااــتدعت الطبيعة الوبائية لهذا املر 

 لذلك م  آثار البية عل  االقتصاد العاملي والحياة االجتماعية.
 

وال  ، شـــ ل منتف  عل  أعمالها 19- وفيدتواصـــل املجموعة تقيي  ت ثير  ،ألنشـــطة االجتماعية واالقتصـــاديةا تباطع عل ن يجة ملا اـــبق وما نتج ع  ذلك م  و 

يتغير  ســـرعة عل  أاـــاس  19- وفيدتطور إن وما إل  ذلك .  ،ت جير الحاويات وإدارة الســـف لبعض بنود إيرادالها )  والتراجع الواضـــحاـــيما انافا  املبيعات 

ومدلها وت ثيرها  ،الجائحة املرتبط بتطور  الكبير والغمو   الضـبابيةوالرؤية  ،ونقص البيانات التارياية ال افية ،غير املسـبوقة لززمة إن الطبيعة، حيث يومي

ولقد بدقة في هذ  املرحلة.  يصـــــــــعب تقييمهأمر عل  األعمال الت ثير الســـــــــل   تحديد م   يجعل ،واألعمال التجارية  شـــــــــ ل خاس ،عل  االقتصـــــــــاد  شـــــــــ ل عام

وقدرة  شبكة األعمالوتوافر  ،تدابير ماتلفة لضمان ااتمرارية العمليات واتاذتالعديد م  املجاالت املتوقعة للمااطر ال شغيلية أخذت اإلدارة بالحسبان 

يونيو  30الســـــــــــــتة أشـــــــــــــهر املنتهية في عل  املجموعة في تحديد تقديرات املجموعة خالل فترة  19- وفيدت  إدرا  ت ثير  املنفمة عل  التعامل مع حالة اإلغالق.

وماصــــــــــــص للمازون بطيء الحركة واملتقادم وانافا  قيمة  ،التقديرات املتعلقة بماصــــــــــــص الخســــــــــــارة عل  الذم  املدينة التجاريةلقد تعرضــــــــــــات . 2020

 ن يجة لهذا األمر. للت ثيـر  السف  والشهرة
 
 القطاعات ال شغيلية -4

 قطاعات األعمال

ع  القطاعات ال شـــغيلية بطريقة تتوافق مع تلك املســـتادمة في تقدي  التقارير الداخلية إل  املســـعول الرئ  ـــ   ع  اتااذ القرارات  شـــ ن  يت  إعداد التقارير 

رات ذ القراالعمليات ال شـــــــــــــغيلية. إن املســـــــــــــعول الرئ  ـــــــــــــ   ع  اتااذ القرارات  شـــــــــــــ ن العمليات ال شـــــــــــــغيلية  ي اللجنة التنفيذية للمجموعة الت  تقوم باتاا

بناًء عل  هذ  االاــــــــــــتراتيجية ومراجعة التقارير الداخلية للمجموعة بهد  تقيي  األداء وتاصــــــــــــيص املوارد. لقد قامت اإلدارة بتحديد القطاعات ال شــــــــــــغيلية 

 التقارير.
 

 فيما يلي قطاعات العمل الرئ سية لد  املجموعة:

  ت جير السف  للعمالء؛امتالك وت جير السف : 

  : اإلدارة الفنية للسف ؛إدارة السف 

 تجارة البضاملع مثل املعن والكيماويات والوقود الالزم للسف ؛بيع وتوزاع املنتجات البحرية : 

 للقواربورش ال: تقدي  خدمات الو الة للسف  الرااية في املوانئ وتقدي  خدمات خدمات ال ح  والخدمات الفنية 

 دارية.: تشتمل عل  إدارة  افة األقسام واألنشطة اإل خر  أ 
 

قررة بموجـب يلتزم  ـل م  قطـاع تـ جير وامتالك وإدارة الســـــــــــــف  وقطـاع بيع وتوزاع املنتجـات البحريـة وقطـاع خـدمـات ال ـــــــــــــح  والخـدمـات الفنيـة بـاملعـايير امل

باعتبارها قطاعات تشغيلية منفصلة، ب نما ، "القطاعات ال شغيلية"، ويت  تقدي  التقارير املتعلقة بهذ  القطاعات 8املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رق  

 بند "أخر ". ال يل   قطاع إدارة األقسام واألنشطة اإلدارية الشرول الكمية املقررة بموجب هذا املعيار حيث يت  بيان نتائج عمليات هذا القطاع ضم 
 

 القطاعات الجغرافية

ع  معلومات ـ اإلفصـــــــــــــاح، وبالتالي ل  يت  صـــــــــــــلة بتحليل اإلدارة الداخلية العمليات املجموعة ذزاع الجغرافي ال تعتبر اللجنة التنفيذية للمجموعة التو حيث 

 .ةالجغرافي اتالقطاع
 

ا للقطاع تت  مراجعة جميع نتائج القطاعات ال شـــــــــغيلية بانتفام م  قبل اللجنة التنفيذية للمجموعة التااذ قرارات  شـــــــــ ن املوارد الت  اـــــــــ ت  تاصـــــــــيصـــــــــه

 لت  تتوفر لها معلومات مالية منفصلة.وا ،وتقيي  أدائها
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 املالية املرحلية إيضاحات حول املعلومات 
 )تتمة  2020 يونيو  30املنتهية في  ستة أشهر لفترة ال

 
 )تتمة القطاعات ال شغيلية  -4
 

  غير مدقق) 2020 يونيو  30املنتهية في  ستة أشهر لفترة ال
 

 إدارة السف  وت جير السف امتالك  

 بيع وتوزاع 

 أخر   خدمات فنية وشح  املنتجات البحرية

 اإلا بعاد 

 املجموع ما بين القطاعات

 ألف دره   ألف دره   ألف دره   ألف دره   ألف دره   ألف دره   ألف دره   

        

 67,589  1,983) - 2,825 35 1,983 64,729 إيرادات تشغيلية

  68,861) 1,983 -  1,799)  13) -  69,032) تشغيليةت اليف 

 2,292  518) 1,866 5 92 - 847 دخل آخر

  10,159) 518  3,825)  2,034)  98)  1,947)  2,773) مصاريف عمومية وإدارية

  9,610) -  - - -  9,610) الخسارة م  اا بعاد موجودات

  8,741) - - - - -  8,741) ماصص انافا  قيمة السف 

  23,261)   3,226) - - -  20,035) ت اليف التمويل

  915) -  915) - - - - ضريبة الدخل

  51,666) -  6,100)  1,003) 16 36  44,615) عنها املبلغالقطاعات  )خسائر  / أرباح

        

        )غير مدقق  2020يونيو  30في 

 1,131,660  1,578,105) 1,571,965 22,355 926 22,480 1,092,039 عنها املبلغ موجودات القطاع 

  580,770) 1,106,292  753,034)  15,247)  1,693)  25,363)  891,725) عنها املبلغمطلوبات القطاع 
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 املالية املرحلية إيضاحات حول املعلومات 
 )تتمة  2020 يونيو  30املنتهية في  ستة أشهر لفترة ال

 
 )تتمة القطاعات ال شغيلية  -4

 

  غير مدقق) 2019 يونيو  30املنتهية في  ستة أشهر لفترة ال
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 إدارة السف  امتالك وت جير السف  

 بيع وتوزاع 

 أخر   خدمات فنية وشح  املنتجات البحرية

 اإلا بعاد 

 املجموع ما بين القطاعات

 ألف دره   ألف دره   ألف دره   ألف دره   ألف دره   ألف دره   ألف دره   

        

 85,723  2,752) - 4,206 63 2,843 81,363 إيرادات تشغيلية

  84,931) 2,752 -  2,892)  27) -  84,764) ت اليف تشغيلية

 90  518) 525 8 75 - - دخل آخر

  14,641) 518  9,202)  2,263)  80)  2,855)  759) مصاريف عمومية وإدارية

  13,137) -  1,067) - - -  12,070) ت اليف التمويل

  915) -  915) - - - - ضريبة الدخل

  27,811) -  10,659)  941) 31  12)  16,230) عنها املبلغالقطاعات  )خسائر  / أرباح

        

        )غير مدقق  2019 يونيو  30في 

 1,214,170  1,558,314) 1,553,044 17,820 803 20,951 1,179,866 عنها املبلغ موجودات القطاع 

  611,614) 1,105,721  717,589)  9,613)  1,586)  23,870)  964,677) عنها املبلغمطلوبات القطاع  
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 إيضاحات حول املعلومات املالية املرحلية 

 )تتمة  2020يونيو  30لفترة الستة أشهر املنتهية في 
 
 )تتمة القطاعات ال شغيلية  -4

 

  غير مدقق) 2020يونيو  30أشهر املنتهية في  الثالثةلفترة 
 

 

  

 إدارة السف  امتالك وت جير السف  

 بيع وتوزاع 

 أخر   خدمات فنية وشح  املنتجات البحرية

 اإلا بعاد 

 املجموع ما بين القطاعات

 ألف دره   ألف دره   ألف دره   ألف دره   ألف دره   ألف دره   ألف دره   

        

 34,075  992) - 1,307 18 992 32.750 إيرادات تشغيلية

  32,637) 992 -  827)  10) -  32,792) ت اليف تشغيلية

 2,086  259) 1,606  1) 57 - 683 دخل آخر

  6,308) 259  1,975)  978)  39)  903)  2,672) مصاريف عمومية وإدارية

  9,610) - - - - -  9,610) الخسارة م  اا بعاد موجودات

  8,741) - - - - -  8,741) ماصص انافا  قيمة السف 

  11,982) -  2,285) 13 - -  9,710) ت اليف التمويل

  457) -  457) - - - - ضريبة الدخل

  33,574) -  3,111)  486) 26 89  30,092) عنها املبلغالقطاعات خسائر 
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 إيضاحات حول املعلومات املالية املرحلية 

 )تتمة  2020يونيو  30لفترة الستة أشهر املنتهية في 
 
 )تتمة القطاعات ال شغيلية  -4

 

  غير مدقق) 2019يونيو  30أشهر املنتهية في  الثالثةلفترة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إدارة السف  امتالك وت جير السف  

 بيع وتوزاع 

 أخر   خدمات فنية وشح  املنتجات البحرية

 اإلا بعاد 

 املجموع ما بين القطاعات

 ألف دره   ألف دره   ألف دره   ألف دره   ألف دره   ألف دره   ألف دره   

        

 40,691  1,376) - 1,511 25 1,376 39,155 إيرادات تشغيلية

  43,094) 1,376     -  895)  10) -  43,565) ت اليف تشغيلية

 31  259) 260 6 24 - - دخل آخر

  6,882) 259  4,289)  1,147)  42)  1,407)  256) مصاريف عمومية وإدارية

  7,043) -  849) - - -  6,194) ت اليف التمويل

  457) -  457) -  - - - ضريبة الدخل

  16,754) -  5,335)  525)  3)  31)  10,860) عنها املبلغالقطاعات خسائر 
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 إيضاحات حول املعلومات املالية املرحلية 

 )تتمة  2020 يونيو  30املنتهية في  ستة أشهر لفترة ال

 
 عداتاملو  متل اتوامل  السف -5

دره   عل  الســــــــــــــف  واملمتل ــات واملعــدات. يبلغ االاــــــــــــــتهالك ـ 33.750: 2019يونيو  30ألف دره  ) 4.085أنفقــت املجموعــة خالل الفترة،   أ)

 .ألف دره   32.535: 2019يونيو  30ألف دره  ) 24.195املسجل للفترة 
 

ألف دره    859.265: 2019ديســـــــــمبر  31) 2020 يونيو  30في كما  ألف دره  832.996ره  الســـــــــف  الت  يبلغ صـــــــــافي قيمتها الدفترية ت    ب)

 )د [. 10)   وإيضاح  10إيضاح  ،)ب  10إيضاح  ،)أ  10]إيضاح  البنكيةكضمان للقرو  
 

ـــمـل   لف دره أ 539: 2019يونيو  30) ألف دره  77.194بمبلغ ااــــــــــــــ بعـادات    )  قدرها  دفتريةاــــــــــــــفينـة خليج مرد  بقيمـة  ااــــــــــــــ بعـادتشـــــــــــ

ااـ بعاد اـفينة بمبلغ  م ، تكبدت املجموعة خسـائر ألف دره . ون يجة لذلك 68.076ألف دره  في متحصـالت املبيعات بقيمة  77.194

. ت  ره  هذ  الســـفينة كضـــمان بموجب عقد املوجز املوحد والدخل الشـــامل اآلخر  ألف دره  ت  إدراجها في بيان الربح أو الخســـارة 9,610

  .9)إيضاح رق   إيجار تمويلي
 

 ـ31ألف دره  ) 8.741ماصـــص انافا  قيمة الســـف  بمبلغ  بقيدقامت املجموعة  ،2020يونيو  30فترة الســـتة أشـــهر املنتهية في خالل    د)

٪  . ت  اح ســاب ماصــص االنافا  8.5: 2019ديســمبر  31٪ )9.5ألف دره   بااــتادام معدل خصــ  قدر   178،217: 2019ديســمبر 

 ت لفة االاــــــــ بعاد وقيمتها و ي تمثل  ،في القيمة م  خالل مقارنة القيمة الدفترية للســــــــف  وقيمتها القابلة لالاــــــــترداد
ً
قيمتها العادلة ناقصــــــــا

 املستادمة، أيهما أقل.
 

 الشهرة -6
 

 2019ديسمبر  31 2020 يونيو  30 

 ألف دره  ألف دره  

 )مدقق   غير مدقق) 

 219,912 219,912 الت لفة

  76,449)  76,449) يطرح: خسارة انافا  القيمة املتراكمة

  143,463 143,463  

 

وحيازة اــــــــــــــف  ال روة  رح العام األوليألف دره  الت  نشــــــــــــــ ت في وقت الط 83.913 و  ألف دره  135.999الشــــــــــــــهرة البالغة ت  تاصــــــــــــــيص   أ)

 .السف  وت جير  تملكعل  التوالي لقطاع  2018الحيوانية في 
 

الســف ، قســ  مبيعات وتوزاع املنتجات البحرية  وت جير  تملكتقوم اإلدارة بمراجعة أداء األعمال بناًء عل  نوع العمل. حددت اإلدارة قســ    ب)

 الو الة كنوع رئ     م  األعمال. يت  مراقبة الشهرة م  قبل اإلدارة عل  مستو  قطاع ال شغيل.خدمات وقس  
 

، ـ2019 يونيو  30دره . كما في  76.449قامت املجموعة ب ســــــجيل انافا  في الشــــــهرة بمبلغ  ،2019ديســــــمبر  31خالل الســــــنة املنتهية في    )

 قامت املجموعة بءعادة تقيي  انافا  القيمة وخلصت إل  أنه ال حاجة إل  مزيد م  االنافا  في القيمة.
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 إيضاحات حول املعلومات املالية املرحلية 

 )تتمة  2020 يونيو  30املنتهية في  ستة أشهر لفترة ال
 

 ذم  مدينة تجارية وأخر   -7

 2019ديسمبر  31 2020 يونيو  30 

 ألف دره  ألف دره  

 )مدقق  )غير مدقق  

   متداولة

 19,397 22,031 )أ [ 7]إيضاح  تجارية مدينةذم  

  3,338)  3,338) القيمةماصص االنافا  في 

 18,693 16,059 

 14,640 14,640 )ب [ 7]إيضاح الذم  املدينة م  خفض االا ثمار في شركة تا عة 

 10,430 11,682 دفعات مقدمة للموردي 

 
ً
 2,855 3,249 مصاريف مدفوعة مقدما

 7,014 6,840 ذم  مدينة أخر  

 55,104 50,998 
 

قامت ألف دره  يتعلق  عميل بدأت املجموعة ضـــــــد  إجراءات قانونية الاـــــــترداد مســـــــتحقالها.  7.584تشـــــــمل الذم  التجارية املدينة مبلغ   أ)

ا بقيمة  . يســـــــــ ند تقيي  اإلدارة إل  حد كبير عل  رأيها ـ2020 يونيو  30ألف دره  مقابل الذم  املدينة كما في  267اإلدارة بت وي  ماصـــــــــصـــــــــً

مقابل  ، ، املتعلقة بنفس املعاملة8ألف دره  )إيضـــــــــــاح  7.317ب ن املجموعة اـــــــــــت ون قادرة عل  تســـــــــــوية الذم  التجارية الدائنة البالغة 

 الرصيد املستحق.
 

٪ م  حصــــــــــــــة املجموعة في الخليج للمالحة بوليمار ش.ذ.م.م. )املعروفة اــــــــــــــابًقا بااــــــــــــــ  الحليج للمالحة 40، باعت املجموعة 2017في عام   ب)

ألف دره .  18.666في مقابل مبالغ نقدية وعي ية بقيمة إجمالية تصــــــــــــــل إل   2017يناير  1البحرية ش.ذ.م.م.  )شــــــــــــــركة تا عة  اعتباًرا م  

ألف دره  م  بيع الحصــــــة في  3.245البيانات املالية املوحدة ت  إدرا  صــــــافي ربح قدر   - 10عداد التقارير املالية الدولية رق  وفًقا ملعيار إ

ألف دره  م  إجمالي املبيعات  4.026، حصــلت املجموعة عل  2020 يونيو  30الخليج للمالحة بوليمار ش.ذ.م.م. في حقوق امللكية. كما في 

 ال يزال غير مسدد. ألف دره  14.640املتبقي البالغ  الرصيدو ألف دره ،  18.666البالغة 
 

 التوصلعالوة عل  ذلك، تجري املجموعة حالًيا مناقشات مع مساه  األقلية م  حيث ارتباطه في الشركة التا عة للمجموعة. م  املتوقع 

 التقرير. فترةتفاق نهاملي  عد نهاية ال
 

 ذم  دائنة تجارية وأخر   8
 

 2019ديسمبر  31 2020 يونيو  30  

 ألف درهـ  ألف درهـ   

  مدقق) )غير مدقق   

 29,248 26,456  )أ [ 8إيضاح ] ذم  دائنة تجارية

 10,566 10,565  أرباح موزعة مستحقة

 10,766 3,954  دفعات مقدمة م  العمالء

 20,000 20,000  اتحواذ عل  شركة املبلغ املستحق عند اال 

 6,000 7,482  مستحقة عل  السلفياتفوائد 

 - 1,495  قابلة للتحويلذم  فائدة دائنة عل  ص وك إاالمية غير 

 10,563 10,411  ضرائب مستحقة

 2,100 2,100  مستحقات باصوس اإلرااء في األحوا  الجافة

 27,350 24,591  ماصص وذم  دائنة أخر  

  107,054  116,593 
 

توقع تسـويتها مقابل الذم  املدينة بمبلغ  7.317التجارية مبلغ تتضـم  الذم  الدائنة   أ) ألف دره  مسـتحقة الدفع إل  هيمات املوانئ، والت  ي 

 .[ )أ7إيضاح ]ألف دره   7.584
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 إيضاحات حول املعلومات املالية املرحلية 

 )تتمة  2020 يونيو  30املنتهية في  ستة أشهر لفترة ال
 

  التزامات إيجارية 9

 

والخدمات.  انت املطلوبات مســتحقة اتفاقية إيجار تمويلي لدع  اقتناء اــف  م  ضــريبة الســلع  2017نوفمبر  28أبرمت املجموعة بتاريخ   أ)

. خالل فترة الستة 2022نوفمبر  29ألف دره  في  44.718انوات ودفعة نهائية بمبلغ  5في اليوم ملدة  دره  28.548لدفع شهرًيا بمعدل ا

لها ل ســـــــــوية التزام )  [ وااـــــــــتادام عائدا 5اـــــــــفينة الخليج مرد  ]إيضـــــــــاح  بااـــــــــ بعادقامت املجموعة  ،2020يونيو  30أشـــــــــهر املنتهية في 

ألف دره  مســـــــــتحًقا والذي اـــــــــ ت  تعويضـــــــــه مقابل احتياطي اإلراـــــــــاء  915ال يزال الرصـــــــــيد البالغ  ،2020يونيو  30اإليجار التمويلي. حتى 

 الجا  املحتفظ به لد  البنك بنفس املبلغ.

ألف  3.123 :2019ألف دره  ) 768، بلغت مطلوبات عقود اإليجار املتعلقة بموجودات حقوق االاــــــــــــــتادام مبلغ 2020 يونيو  30كما في   ب)

 دره  .
 

 قرو ال -10

 2019ديسمبر  31 2020يونيو  30 

 ألف درهـ  ألف درهـ  

  مدقق) )غير مدقق  

   متداولة

 109,675 323,113 قر  ألجل

 7,880 831 قر  قصير األجل

 323,944 117,555 

   

   غير متداولة

 277,848 60,845 قر  ألجل

 

 

 2019ديسمبر  31 2020 يونيو  30  

 ألف درهـ  ألف درهـ   

  مدقق) )غير مدقق   

    متداولة

 6,976 1.299  خالل انة واحدة
    

    غير متداولة

 53,243 384  الجزء غير املتداول 
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 إيضاحات حول املعلومات املالية املرحلية 

 )تتمة  2020 يونيو  30املنتهية في  ستة أشهر لفترة ال
 

 )تتمة  قرو ال -10

 فيما يلي ملخص الحر ات في الفيات م  البنوك:
 

 املجموع 5ألجل قر   4ألجل قر   3ألجل قر   2ألجل قر   1 ألجلقر   

 ألف دره  ألف دره  ألف دره  ألف دره  ألف دره  ألف دره  

 387,523 244,969 57,504 27,411 57,639 - 2020يناير  1الرصيد في 

 774 635 63 - 76 - إطفاء راوم الترت بات: يضا 

 43 - 43 - - - تسويتة راوم الترت بات: يضا 

  4,382)  2,382)  2,000) - - - معاد اداد  خالل الفترة: ناقًصا

       

 383,958 243,222 55,610 27,411 57,715 - )غير مدقق  2020 يونيو  30الرصيد في 

: الجزء املتداول 
ً
  323,113)  243,222)  55,610)  7,403)  16,878) - ناقصا

 60,845 - - 20,008 40,837 - الجزء غير املتداول 

       

 402,530 - 59,377 27,759 61,713 253,681 2019يناير  1الرصيد في 

 849   573 127    - 149   - إطفاء راوم الترت بات: يضا 

 257,170   257,170 -    -    -   - رصيد مستغل خالل السنة: يضا 

  273,026)  12,774)     2,000)     348)     4,223)  253,681) معاد اداد  خالل الفترة: ناقًصا

       

 387,523 244,969 57,504 27,411 57,639 - )مدققة  2019ديسمبر  31الرصيد في 

  109,675)  34,386)  57,504)  5,157)  12,628) - : الجزء املتداول ناقًصا

 277,848    210,583    - 22,254 45,011  - الجزء غير املتداول 
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 )تتمة  قرو ال -10

 إيضاحات حول املعلومات املالية املرحلية 

 )تتمة  2020 يونيو  30املنتهية في  ستة أشهر لفترة ال
 

 1قر  ألجل   أ)

ــلـت املجموعـة عل  قر  ألجـل بمبلغ  ألف دره . يحمـل هـذا  795.684ألف دره  لشــــــــــــــراء نـاقالت مواد كيمـاويـة بت لفـة قـدرهـا  676.331حصــــــــــــ

 ربع اــنوي  39، واســتحق الســداد عل  زائد هامشالقر  فائدة  ســعر ليبور 
ً
 31املنتهية في . ت  خالل الســنة 2008أغســطس  1يبدأ م   قســطا

 .5ألف دره  عبر اتفاقية إعادة هي لة. وقد ت  عر  القر  املعاد هي لته كقر  ألجل  253.681ة نهائية بقيمة عاداد دف 2019ديمسبر 
 

 2قر  ألجل   ب)

ـــلت املجموعة عل  قر  ألجل بمبلغ  ـــ ألف دره  ) عد  74,238حصــــــ راـــــــــوم الترت بات  لدع  ااـــــــــتحواذ ناقالت مواد كيماوية م  شـــــــــركة ـ خصــــــ

 ربع انوي يبدأ م   20، واستحق السداد عل  زائد هامشغولف اتولت تانكرز. يحمل هذا القر  فائدة  سعر إيبور ليبور 
ً
امتمبر  21قسطا

، ل  تك  2020يونيو  30فترة الســتة أشــهر املنتهية في  وخالل .2023 مارس 21ألف دره  في  32.500. ويت  تســديد الدفعة األخيرة بمبلغ 2017

ل ســـــوية القر  وم  املتوقع أن ت ته  املناقشـــــات قبل  املقر تجري إدارة املجموعة مناقشـــــات مع جموعة قد اـــــددت األقســـــال املســـــتحقة. امل

 نهاية العام.
 

 3قر  ألجل    )

ألف دره  لدع  شـراء وتحويل اـفينة تحفيز آبار نفط. يحمل هذا القر  فائدة  سـعر إيبور  30.000حصـلت املجموعة عل  قر  ألجل بمبلغ 

 .2025 يونيو  7. ويت  تسديد الدفعة األخيرة في 2018ديسمبر  7قسط ربع انوي م ساوي يبدأ م   27، واستحق السداد عل  زائد هامشليبور 

ل  تق  املجموعة  سداد األقسال املستحقة. وتجري إدارة املجموعة مناقشات مع املقر   ،2020يونيو  30لستة أشهر املنتهية في خالل فترة او 

 .السنةل سوية القر  وم  املتوقع االنتهاء م  املناقشات قبل نهاية 
 

 4قر  ألجل   د)

راـوم الترت بات  لدع  االاـتحواذ عل  اـف  نقل املاشـية. يحمل هذا  خصـ ألف دره  ) عد  59.377حصـلت املجموعة عل  قر  ألجل بمبلغ 

 ربع اـــنوي يبدأ م   16، واســـتحق الســـداد عل  زائد هامشالقر  فائدة  ســـعر إيبور ليبور 
ً
. ويت  تســـديد الدفعة األخيرة 2019مايو  29قســـطا

اـــــــ بدأ  ،وت جيل األقســـــــال. وفًقا لخطاب ال ســـــــهيل املعدل وافق البنك عل  مراجعة خطاب ال ســـــــهيل ،2020مارس  18في  .2023نوفمبر  29في 

 .2023نوفمبر  27الدفعة النهائية في  عل  أن ت ون  2020مايو  27الدفعات م  
 

 ب ش ال ومجموعات ماتلفة م  الضمانات وتشمل: 4و 3و 2يت  تغطية القرو  ألجل 

 تنازل ع  ره  السف  ذات العالقة؛ 

  املالكة لتلك السف ؛ وره  أاه  الشر ات التا عة 

 .ضمان معا    م  الشركة األم والشركة األم الوايطة و/أو الشر ات الشقيقة 

 وفيما يلي التعهدات الجوهرية للقرو  ألجل وتشمل:

 زيادة املوجودات املتداولة ع  املطلوبات املتداولة في جميع األوقات؛ 

  فوق نسبة معينة م  صافي الدي ؛االحتفاظ في جميع األوقات برصيد النقدية وشبه النقدية 

 ضمان زيادة حقوق امللكية املوحدة املعدلة حسب السوق ع  نسبة معينة م  إجمالي املوجودات املوحدة املعدلة حسب السوق؛ و 

 . ضمان زيادة القيمة السوقية الحرة املجمعة للسف  ع  نسبة معينة م  صافي الدي 
 

، ما ترتب معه م  الناحية الفنية ااــتحقاق دفع 4ماالفة للتعهدات املالية مع مقرضــيها للقر  ألجل ، ظلت املجموعة 2020يونيو  30كما في 

وبموجـب التفـاهمـات بين املقرضــــــــــــــين . 2020يونيو  30ت  تصــــــــــــــ يفهـا كمطلوبـات متـداولـة كمـا في فقـد ، . وبنـاًء عل  ذلـكعنـد الطلـب ا القر هـذ

 بهذ  القرو  م  جانب املقرضين. تتوقع اإلدارة أن تت  املطالبةواملجموعة، فال 
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 إيضاحات حول املعلومات املالية املرحلية 

 )تتمة  2020 يونيو  30املنتهية في  ستة أشهر لفترة ال
 

 )تتمة  قرو ال -10
 

 5قر  ألجل   ه)

ع  طريق اتفاقية البيع والت جير مع معاـــــــــســـــــــة مالية أخر  والت  تمكنها م  الســـــــــداد تمويل الترت ب قامت املجموعة بءعادة  ،2019يوليو  17في 

 .قة واالعترا  باملطلوبات الجديدةإعادة الهي لة ترت بات التمويل الت  ت  بموجلها تسوية االلتزامات الساب تماثلاملبكر للقر  ألجل. 
 

االلتزامات عل  أاـــــــــــــاس  اـــــــــــــداديت  . م  القرو  1مويل القر  ألجل "االتفاقية" إلعادة ت تمويلاملجموعة اتفاقية  أبرمت ،2019يوليو  19في 

 19ألف دره  في  128.638انوات واداد نهاملي بقيمة  4يومًيا ملدة  139.446دره  في اليوم لزثش  عشر شهًرا األول  و  43.920شهري بمعدل 

 لف دره .أ 3,529خالل الفترة مبلغ اددت املجموعة . 2024يوليو 
 

 

 

: 15املالية رق  أكملت إدارة املجموعة تقييًما وخلصـــــــت إل  أن االتفاقية ال تعتبر "معاملة بيع" عل  النحو املحدد في املعيار الدولي إلعداد التقارير 

 اعتبرتاإلدارة لديها خيار شـــــــراء إلزامي إلعادة شـــــــراء الســـــــف  في نهاية مدة اإليجار. بناًء عل  ذلك،  إذ أن اإليرادات م  العقود املبرمة مع العمالء

 اإلدارة هذ  الصفقة كترت ب تمويل ت  بموجبه تسوية االلتزامات السابقة وت  االعترا  بااللتزامات الجديدة.
 

 

 

الذي يبدأ  عد  السدادظ عل  نسبة الرافعة املالية عل  أااس ربع انوي في تاريخ الحفافي األااس   لترت ب التمويل املذ ور أعال   التعهد يتمثل

 خيار الشراء كما هو موضح أدنا : مماراة  أشهر م  السحب األول وأيًضا قبل 3ثالثة )

 60 – 49 48 – 37 36 – 25 24 – 13 12 – 0 الشهور 

 %50.00 %57.50 %65.00 %72.50 %80.00 الحد األقص ى ل سبة الرافعة املالية
 

ولــذلــك قــد ت  إعــادة تصــــــــــــــ يف القر   ــالتزام أعال . بــالتعهــدات املــذ ورة تلتزم املجموعــة  ل  ،اعتبــاًرا م  تــاريخ هــذ  املعلومــات املــاليــة املرحليــة

املــذ ورة  التعهــداتاملجموعــة ملحق مع املقر  وبــالتــالي وافقــت عل  أن  أبرمــت ، عــد تــاريخ هــذ  املعلومــات املــاليــة املرحليــة ،ومع ذلــكمتــداول. 

 كما يلي: امللحقات عليهاالتعهدات بموجب  تعديلكما ت   .2020امتمبر  30إل   2020أبريل  1أعال  ل  ت ون قابلة للتطبيق لفترة تبدأ م  
 

  م  صافي الدي ؛6.5 نسبة أال يقل النقد غير املقيد ع ٪ 

  ؛ وفي جميع األوقات االلتزامات الجارية املوجودات املتداولةأن تتجاوز 

   70أن ت ون نسبة الرافعة املالية أقل م.٪ 
 

 

 األجل قصير   قر  )هـ 

ـــيرة األجل بقيمة 2019يناير  7في  ـــلت املجموعة عل  تســــــــهيالت مرابحة قصـــــ  ألف دره   7,346، حصـــــ
ً

قامت املجموعة خالل . ثابتةفائدة ب محمال

  .ألف دره 7.346لغ املستحق البالغ أصل املب الفترة  سداد

  



  21       الخليج للمالحة القابضة ش.م.ع.

 

 إيضاحات حول املعلومات املالية املرحلية 

 )تتمة  2020 يونيو  30املنتهية في  ستة أشهر لفترة ال
 

 ذات العالقة األطرا معامالت وأرصدة  11

بـءجراء معـامالت مع معاــــــــــــــســـــــــــــــات أعمـال أخر  تســــــــــــــتوفي تعريف طر  ذوعالقـة كمـا في املعيـار  ،في اــــــــــــــيـاق العمـل املعتـاد ،تقوم املجموعـة  أ)

 ، و ي معامالت يت  تنفيذها ب اعار متفق عليها. 24املحاا   الدولي رق  

الت  لها ايطرة  تتضم  األطرا  ذات العالقة املساهمين الرئ سيين واملديري  وموظفي اإلدارة الرئ سيين للمجموعة وامل شآت املرتبطة بها

 أو ايطرة مشتركة أو ت ثير جوهري عل  املجموعة. يت  اعتماد ايااات ال سعير وشرول هذ  املعامالت م  قبل إدارة املجموعة.

املعامالت الجوهرية التالية مع األطرا  ذات العالقة في اـــــــــياق العمل االعتيادي وفق شـــــــــرول وأح ام متفق  الفترةخالل املجموعة أبرمت   ب)

 بادل.ا  ش ل متعليه
 

 يونيو 30فترة الثالثة أشهر املنتهية في  يونيو 30فترة الستة أشهر املنتهية في  

 2020 2019 2020 2019 

 ألف دره  ألف دره  ألف دره  ألف دره  

 )غير مدقق  )غير مدقق  )غير مدقق  )غير مدقق  

 522 652 522 1.406 ت اليف التمويل 
 

 القائمة م  األطرا  ذات العالقة:فيما يلي األرصدة    )
 

 2019ديسمبر  31 2020 يونيو  30 

 ألف درهـ  ألف درهـ  

  مدقق) )غير مدقق  

   مطلوب م  طر  ذو عالقة

   مشروع مشترك

 144 144 م.د.م.س )مشروع مشترك  -غولف اتولت تانكيرز 
 

 بفائدة وغير مضمونة وا ت  ادادها عند الطلب. إن القيمة املستحقة إل  الطر  ذو العالقة  ي قيمة غير محملة
 

 2019ديسمبر  31 2020 يونيو  30 

 ألف درهـ  ألف درهـ  

  مدقق) )غير مدقق  

   قر  م  أطرا  ذات عالقة   )د 

 37,443 - كبار املساهمين )مب نة  التزام غير متداول 

 - 86.830 كبار املساهمين )مب نة  التزام غير متداول 
 

شهر ت  ااتادام القر  الذي ت  الحصول عليه م  املساهمين الرئ سيين لتمويل اإلرااء الجا  لناقالت املواد الكيميائية. خالل فترة الستة أ

ألف دره  م  العائدات املســــــتلمة م  الصــــــ وك اإلاــــــالمية غير القابلة  40،409تمت تســــــوية قر  املســــــاه  بمبلغ  ،2020يونيو  30املنتهية في 

 .2021يونيو  30بدون فائدة وا ت  اداد  في  2020يونيو  30حويل. الرصيد املستحق اعتباًرا م  للت
 

 م افآت اإلدارة الرئ سية )هـ 

 30فترة الستة أشهر املنتهية في  

 يونيو

 30فترة الثالثة أشهر املنتهية في 

 يونيو

 2020 2019 2020 2019 

 ألف دره  ألف دره  ألف دره  ألف دره  

 )غير مدقق  )غير مدقق  )غير مدقق  )غير مدقق  

 667 459 2.173 919 رواتب ومزايا وأتعاب وم افآت ألعضاء مجلس اإلدارة
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 املالية املرحلية إيضاحات حول املعلومات 

 )تتمة  2020 يونيو  30املنتهية في  ستة أشهر لفترة ال
 

 ال شغيليةاإليرادات  -12

 يونيو 30املنتهية في  الثالثة أشهر فترة  يونيو 30املنتهية في  ستة أشهر فترة ال 

 2020 2019 2020 2019 

 ألف دره  ألف دره  ألف دره  ألف دره  

 )غير مدقق  )غير مدقق  )غير مدقق  )غير مدقق  

 39,154 32,750 81,362 64,729 ت جير السف امتالك و 

 1,433 1,308 4,063 2,773 خدمات ال ح 

 25 17 63 34 بيع وتوزاع املنتجات البحرية

 79 - 143 53 الخدمات الفنية

 -  92 - إدارة السفينة

 67,589 85,723 34,075 40,691 

 

 الت اليف ال شغيلية -13

 يونيو 30املنتهية في  الثالثة أشهر فترة  يونيو 30املنتهية في  ستة أشهر فترة ال 

 2020 2019 2020 2019 

 ألف دره  ألف دره  ألف دره  ألف دره  

 )غير مدقق  )غير مدقق  )غير مدقق  )غير مدقق  

     ت جير السف :

 24,351 18,037 47,185 37,979 السف  -تشغيل السف 

 13,248 6,751 26,256 17,345 ااتهالك السف 

 3,153 2,963 5,874 6,505 إطفاء ت اليف اإلرااء في األحوا  الجافة

 1,231 871 2,448 1,966 قوارب الطاق  -تشغيل السف 

 206 3,179 249 3,255 إصالح السف 

 860 825 2,828 1,783 خدمات السف 

 10 10 27 13 مبيعات وتوزاع املنتجات البحرية

 35 1 64 15 الخدمات الفنية

 68,861 84,931 32,637 43,094 

 

 وإداريةمصاريف عمومية  -14

 يونيو 30املنتهية في  الثالثة أشهر فترة  يونيو 30املنتهية في  ستة أشهر فترة ال 

 2020 2019 2020 2019 

 ألف دره  ألف دره  ألف دره  ألف دره  

 )غير مدقق  )غير مدقق  )غير مدقق  )غير مدقق  

 3,700 2,564 8,298 5,300  15ت اليف املوظفين )إيضاح 

 1,271 918 2,691 1,121 أتعاب مهنية

 143 33 150 124 صر  العمالت األجنميةخسائر 

 - 1,872 - 1,872 عمولة م  اا بعاد افينة

 1,768 921 3,502 1,742 مصاريف إدارية أخر  

 10,159 14,641 6,308 6,882 
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 إيضاحات حول املعلومات املالية املرحلية 

 )تتمة  2020 يونيو  30املنتهية في  ستة أشهر لفترة ال
 

 ت اليف املوظفين -15

 يونيو 30املنتهية في  الثالثة أشهر فترة  يونيو 30املنتهية في  ستة أشهر فترة ال 

 2020 2019 2020 2019 

 ألف دره  ألف دره  ألف دره  ألف دره  

 )غير مدقق  )غير مدقق  )غير مدقق  )غير مدقق  

 3,337 2,098 7,368 4,453 رواتب وأجور 

 213 84 295 115 م اف ة نهاية الخدمة للموظفين

 150 382 635 732 مزايا أخر  

 5,300 8,298 2,564 3,700 

 

 ت اليف التمويل -16

 يونيو 30املنتهية في  الثالثة أشهر فترة  يونيو 30املنتهية في  ستة أشهر فترة ال 

 2020 2019 2020 2019 

 ألف دره  ألف دره  دره ألف  ألف دره  

 )غير مدقق  )غير مدقق  )غير مدقق  )غير مدقق  

     ت لفة التمويل عل :

 5,930 9,659 11,748 19,933 قرو  ألجل -

 224 111 431 298 تسهيالت تمويل مرابحة -

 273 390 276 1,144 قر  م  املساهمين -

 - 1,785 - 1,785 ص وك إاالمية غير قابلة للتحويل -

 244 - 244 - و  أخر  قر  -

 372 37 438 101 راوم أخر  

 23,261 13,137 11,982 7,043 

 

 رأس املال -17
 

 2019ديسمبر  31 2020 يونيو  30 

 ألف درهـ  ألف درهـ  

  مدقق) )غير مدقق  

   املصرح:

 1,019,209 1,019,209  للسه دره   1اه   بقيمة  1,019,209,250: 2019اه  ) 1,019,209,250
   

   املصّدر واملدفوع بال امل:

 1,019,209 1,019,209 دره  للسه   1اه   بقيمة  1,019,209,250 :2019اه  ) 1,019,209,250
 

 إل   ،2019فبراير  28في 
ً
بقيمة دره   اـــه  عادي 100,000,000أنهت املجموعة تحويل اـــندات صـــ وك إاـــالمية قابلة للتحويل صـــادرة اـــابقا

وذلك  اــــــــــــــه  1,019,209,250رأس املال املصــــــــــــــرح به إل   زيادةعل   2019فبراير  19واحد للســــــــــــــه . تمت املوافقة م  قبل الهيمة التنفيمية في 

 كـألف دره  فيمـــا يتعلق بتحويـــل الصــــــــــــــ وك الت  يت  عرضــــــــــــــهـــا  344. تكبـــدت املجموعـــة ت لفـــة بقيمـــة 2018املســــــــــــــــاهمون في  بموجـــب موافقـــة

 املوحد. املوجز  املرحلياطيات أخر  "في بيان التغيرات في حقوق امللكية "احتي
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 املالية املرحلية إيضاحات حول املعلومات 

 )تتمة  2020 يونيو  30املنتهية في  ستة أشهر لفترة ال
 

 العائد األااس   عل  السه  -18

 يونيو 30املنتهية في  الثالثة أشهر فترة  يونيو 30املنتهية في  ستة أشهر فترة ال 

 2020 2019 2020 2019 

 ألف دره  ألف دره  ألف دره  ألف دره  

 )غير مدقق  )غير مدقق  )غير مدقق  )غير مدقق  

     

  16,704)  33,213)  27,722)  51,139) خسائر الفترة العائدة إل  مال ي الشركة

 1,019,209,250 1,019,209,250 1,019,209,250 1,019,209,250 عدد األاه 

 دره   0.0169) دره   0.0326) دره   0.0281) دره   0.0502) عل  السه  األاااية واملخفضة الخسارة

 

 الص وك اإلاالمية غير القابلة للتحويل -19

ألف دره  ع  طريق االكتتاب  125.000 بقيمةأصــــــــــــدر مجلس اإلدارة قراًرا بءصــــــــــــدار صــــــــــــ وك إاــــــــــــالمية غير قابلة للتحويل  ،2020يناير  16في 

ـــلت املجموعة عل  املوافقة في  عل   الجمعية العموميةم  الســـــــــــلطة التنفيمية واملســـــــــــاهمين في  2020 يونيو  29و  2020 يونيو  12الخاس. حصــــــــ

 ة غير القابلة للتحويل بالشرول التالية:التوالي إلصدار الص وك اإلاالمي

 : ص وك إاالمية غير قابلة للتحويلضمان -

 مطابقة للشراعة اإلاالمية -نوع الص وك  -

 ألف دره  125.000 -قيمة الص وك  -

 125.000.000 -عدد الص وك  -

 دره  للص وك 1اعر اإلصدار للص وك:  -

 ٪ انويا يستحق نصف انوي 12 -معدل الربح  -

 انوات م  تاريخ إصدار الص وك 5/ تاريخ االاتحقاق:  اإلصدار النهاملي -
 

بما يـــــــــــــــــــــــعادل  دوالر أمري ي ألف 35.000 بقيمة قدرهات  إكتتاب صـــــــــ وك إاـــــــــالمية غير قابلة للتحويل  ،2020يونيو  30خالل الفترة املنتهية في و 

إاالمية ت لفة إصدار ص وك . ت  خص  2020ألف دره  املتوقع ااتالمها في نوفمبر  37.181 بااتثناءدره  وت  ااتالم النقد  ألف 128.100

 ألف دره  م  املبلغ األااس  . 12.542غير قابلة للتحويل بمبلغ 
 

 املوجودات املحتملة -20

باملع اـــــــف  املواشـــــــ   كما هو محدد في  قدم أحد املســـــــاهمين الرئ ســـــــيين في الشـــــــركة تعهًدا غير قابل لالاـــــــترداد وغير مشـــــــرول وضـــــــمان ت مين أداء

ثم   طر  اتفاقية إطار البيع للســــــفينة. وفًقا التفاقية إطار البيع، قدم الباملع ضــــــماًنا في حالة انافا  قيمة الســــــف  )عل  النحو الذي يحدد  م 

راء الســــــف  املنصــــــوس عليها في عقد ثالث مســــــتقل خالل فترة م  الســــــنوات التالية لتاريخ نقل ملكية الســــــف  إل  املشــــــتري  م  أاــــــعار / قي  شــــــ

تضـــم  البيع، ث  اـــيدفع الباملع الفرق في قي  الســـف  كما هو محدد في عقد البيع وتقرير التقيي  العادل املحدد في وقت البيع. عالوة عل  ذلك، 

ا أنه إذا ل  يت  تحقيق صــــــــافي أاــــــــعار الت جير أو في حالة توقف الســــــــف  ع  العمل في أي وقت خ الل الســــــــنوات الخمس، فءن الباملع الباملع أيضــــــــً

ا يساوي الفرق في القي  بين امليثاق الفعلي معدل التوظيف الذي تحصل عليه السف  ومعدالت اإليجار الصافية.
ً
 ايدفع مبلغ

 .2020 وبر أكتتاريخ إعداد التقارير املالية تقوم املجموعة بتقيي  مبلغ هذا الضمان ليت  االعترا  به عند انتهاء ا تين، أي في  كما
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 املالية املرحلية إيضاحات حول املعلومات 

 )تتمة  2020 يونيو  30املنتهية في  ستة أشهر لفترة ال
 

 اإليجارات ال شغيلية كمعجر -21

. عادة ما يت  2023حتى عام  اإليجار ألجل . يمتد ت جير ألجلالكيميائية املســــــــتحقة بموجب عقد إيجار تشــــــــغيلي ) حاويالهاتقوم املجموعة بت جير 

وفيمــا يلي الحــد األدنذ للــذم  املـدينــة للقي  اإليجــاريـة في . اإليجــار/ تجــديـد  إبرامالتفــاو  عل  إيجــار اإليجــار ليعكس اإليجــارات الســــــــــــــوقيــة عنــد 

 :ملشاراع املشتركة املستقبل بموجب عقود اإليجار ال شغيلية غير القابلة لإللغاء )بااتثناء تلك الت  تملكها ا
 

 

 2019ديسمبر  31 2020 يونيو  30 

 ألف درهـ  ألف درهـ  

  مدقق) )غير مدقق  

 108,504 108,208 بحد أقص ى انة واحدة 

 296,357 242,698 بين انة وخمس انوات

 350,906 404,861 

 
 معاملة غير نقدية -22

 :ةالنقدي اتفي بيان التدفق يت  إظهارهااملعامالت غير النقدية التالية والت  ل  خالل الفترة أبرمت املجموعة 
 

 يونيو 30فترة الستة أشهر املنتهية في  

 2020 2019 

  مدقق) )غير مدقق  

 ألف درهـ  ألف درهـ  

   تدفقات نقدية م  أنشطة اا ثمارية

 - 68,076 )    5عائدات اا بعاد افينة )إيضاح 

   

   تدفقات نقدية م  أنشطة تمويلية

 -  68,076) )    9)إيضاح  إعادة اداد التزامات إيجارية

 
  حدو الحق -23
 مجلس اإلدارة. وقبلهاللمجموعة ااتقاالله  التنفيذي ، قدم خمسة م  أعضاء مجلس اإلدارة واملدير املالي  2020أغسطس  11في 
 

  املرحليةاملالية  املعلوماتإعتماد  -24

 .2020 أغسطس 11بتاريخ  وصرح بءصدارها 2020 يونيو  30املنتهية في  ستة أشهر لفترة ال املرحليةاملالية  املعلومات اعتمد مجلس اإلدارة


