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 مقدمـة

ــة ش.م.ع.قمنـا بمراجعـة بيـان املركز املـالي املوجز املوحـد املرفك لشــــــــــــــركـة  ـ ـ ـ ـ )"الشــــــــــــــركـة"  دبي، اإلمارات العربية املتحدة ، الخليج للمالحة القابضـ

 بــــــــــــــــــ وشــرتااها التاةعة
 
لفترة الثالثة أشــــهر  اآلخر الدخل الشــــامل و  األرباح أو الخســــائر ، وبيان 2020 ســــبتمبر  30 كما فياملجموعة" ، ”)يشــــار إلمها معا

لفترة التسعة  بيان التغيرات في حقوق امللكية املوجز املوحد وبيان التدفقات النقدية املوجز املوحدو ، 2020سبتمبر  30والتسعة أشهر املنتهية في 

ا للس أشهر املنتهية بذلك التاريخ،  . إن إدارة املجموعة هي املسؤولة عن إعداد وعرضياسات املحاسبية الهامة وإيضاحات تفسيرية أخرى وملخص 

 للمعيار املحاســ ا الدولي رق   هذه
 
إن مســؤوليتنا . " 34)"املعيار املحاســ ا الدولي رق   التقارير املالية املرحلية"”34املعلومات املالية املرحلية وفقا

 إلى مراجعتنا. املعلوماتذه هي إبداء استنتاج حول ه
 
 املالية املرحلية استنادا

 

ة  نطاق املراجعـ

ا للمعيــار الــدولي حول عمليــات املراجعــة  مراجعــة املعلومــات املــاليــة املرحليــة الاا يقوم لهــا مــدقك الحســـــــــــــــابـات ”:2410لقــد أجرينــا مراجعتنــا وفقــ 

من إجراء استفسارات، ةشكل أساس ا من املسؤولين عن األمور املالية واملحاسبية، ". تتكون مراجعة املعلومات املالية املرحلية للمنشأةاملستقل 

ا للمعـــايير  عن نطـــاقوتطبيك إجراءات تحليليـــة وإجراءات مراجعـــة أخرى. املراجعـــة أقـــل في نطـــاقهـــا إلى حـــد كبير  املراجعـــة الاا يت  إجرا هـــا وفقـــ 

يمكن تحديدها في عملية  الجوهريةيد بأننا ســــــــــــــنكون ع ى دراية بجمي  األمور الهامة الدولية للتدقيك، وبالتالي ال تمكننا من الحصــــــــــــــول ع ى تأك

 تدقيك. . وفقا لذلك، فإننا ال نبدي رأيالتدقيك

 

 السل اأساس االستنتاج 

ا إلى املعلومات الاا قدمتها لنا اإلدارة،  بة التأمين، والاا من غير بمطالتتعلك  دره مليون  197.5 بذمة مدينة قدرهااإلدارة  فقد اعترفتاســـــــتناد 

ا إمكــانيــة اســــــــــــــتردادهــا،  وليــة إلعــداد التقــارير املــاليـة املعــايير الــدبمــا يتفك م  ينبغي االعتراف لهــا  ل  يكننعتقــد أنــ   وهي ذمــة مــدينــةاملؤكــد تقريبــ 

 30في املـدينـة املشـــــــــــــــار إلمهـا بـذم  مطـالبـة التـأمين تشــــــــــــــير هـذه املعلومـات إلى أنـ  إذا ل  يت  االعتراف و  . ”املعـايير الـدوليـة إلعـداد التقـارير املـاليـة)"

خســــــــارة الفترة املنتهية في ذلك التاريخ  ولكانت، دره مليون  197.5 بقيمة قد انخفضــــــــت الذم  املدينة التجارية واألخرى  لكانت، 2020ســــــــبتمبر 

مليون  197.5بمبلغ انخفض قد جمالي حقوق امللكية إلكان . ع ى التوالي و دره  0.194و  دره مليون  197.5بمقدار قد ارتفعتا وخسارة السه  

 دره .

 

تـان ، وهو مــا ٪ من رأس مــال املجموعــة50تجــاو ت الخســـــــــــــــائر املتراكمــة قــد فلكــانــت بتعــديــل األمر املوعــــــــــــــ  أعاله، وإذا تــانــت اإلدارة قــد قــامــت 

ا للمادة  عقد جمعية عمومية ، دعوة املســـــاهمين إلى 2015   لســـــنة2من القانون االتحادي رق  ) 302ســـــ تطلأ من أعضـــــاء مجلس اإلدارة، وفق 

 من إصدار املعلومات املالية املرحلية. 30 خاللللتصويت إما ع ى حل الشركة أو مواصلة نشاطها بناء  ع ى خطة إعادة هيكلة مناسبة 
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 تقرير حول مراجعة املعلومات املالية املرحلية

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

 

 السل ا االستنتـاج

ال تعرض ةشـــــــــــــكل عادل، من جمي  املرفقة فإن هذه املعلومات املالية املرحلية بالنظر إلى األمر املبين في الفقرة الســـــــــــــابقة، تشـــــــــــــير مراجعتنا إلى أن  

 2020ســبتمبر  30، وأداءها املالي لفترة الثالثة أشــهر والتســعة أشــهر املنتهية في 2020ســبتمبر  30النواحي الجوهرية، املركز املالي للمجموعة كما في 

ا ملعيار املحاسبة الدولي رق   ك التاريخبذلوتدفقااها النقدية لفترة التسعة أشهر املنتهية   .34وفق 

 

 الشكوك الجوهرية املتعلقة باالستمرارية

فقد بقدرة املجموعة ع ى االســــــــــــــتمرار ع ى أســــــــــــــاس مبدأ االســــــــــــــتمرارية. واملتعلك  املعلومات املالية املرحلية من 2رق  نلفت االنتباه إلى اإليضــــــــــــــاح 

 30)فترة التســــــــعة أشــــــــهر املنتهية في  2020ســــــــبتمبر  30ره  خالل فترة التســــــــعة أشــــــــهر املنتهية في مليون د 63.2تكبدت املجموعة خســــــــارة قدرها 

ديســــــمبر  31مليون دره . ) 123املتداولة بمقدار  موجودااهااملتداولة  مطلوبااهامليون دره  ، وحاى ذلك التاريخ، تجاو ت  46.3: 2019ســــــبتمبر 

وحيــق قـد مليون دره  .  445.2: 2019ديســــــــــــــمبر  31مليون دره  ) 507.8ملتراكمــة للمجموعــة تبلغ الخســـــــــــــــائر اكمــا مليون دره    152: 2019

اهذه القروض  ، فقد اســــتحك ســــداد5و  4أخلت املجموعة بتعهدااها املالية م  املقرضــــين للحصــــول ع ى القرض ألجل   30عند الطلأ في  تلقائي 

 .3و  2يونها املستحقة للقروض ألجل من سداد دل  تتمكن املجموعة أن عالوة ع ى ، 2020سبتمبر 
 

 الســـــدادحل طويل األجل لهيكل رأس املال، والذي يتضـــــمن إعادة تصـــــني  الت امات للتوصـــــل إلى املجموعة مفاوضـــــات م  املقرضـــــين  لقد أجرت

 التعهداتوتعديالت 
 

ا و . 5عن القرض ألجل  ةشــــــأن التعهدات. حاى اآلن، تلقت تنا ال الســــــفينة  اســــــتبعادخيار  نظر فيباليقوم مجلس اإلدارة أيضــــــ 

 من أجل تحسين أداء املجموعة.هامش مساهمة أقل ب
 

شـــــهر ا من تاريخ إصـــــدار هذه  12االســـــتمرارية، أخذ مجلس اإلدارة ةعين االعتبار التدفقات النقدية املتوقعة ملدة تزيد عن حول عند إجراء تقيي  

االفتراضات الرئ سية مثل إمكانية استرداد مطالبة التأمين وبي  السفينة ضمن التوقعات  عدد من ومراعاةاملعلومات املالية املرحلية. إن توقيت 

املعلومات املالية  من 2رق  تشـــير هذه األحداو أو الظروف، إلى جانأ األمور األخرى املوعـــحة في إيضـــاح و ال يخضـــعان بالكامل لســـيطرة اإلدارة. 

ا جوهرية قد تثير شكي من عدم اليقين الجوهر إلى وجود حالة  املرحلية،
 
 حول قدرة املجموعة ع ى االستمرار ع ى أساس مبدأ االستمرارية.وت

 

 .ا األمرتعديل استنتاجنا فيما يتعلك لهذل  يت  
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 وحداملوجز املاآلخر الدخل الشامل األرباح أو الخسائر و بيان 

 2020 سبتمبر  30املنتهية في  أشهر  تسعةلفترة ال
 

 أشهر املنتهية  تسعةفترة ال  

 سبتمبر 30في 

 فترة الثالثة أشهر املنتهية 

 سبتمبر 30في 

  2020 2019 2020 2019 

 أل  دره  أل  دره  أل  دره  أل  دره  إيضاحات 

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

      

 44,632 43,380 130,355 110,969 12 إيرادات تشغيلية

  43,358)  33,423)  128,289)  102,284) 13 تكالي  تشغيلية

      

 1,274 9,957 2,066 8,685  الربحإجمالي 

 46 141 136 2,433  دخل آخر

 - 197,541 - 197,541 5 الدخل من مطالبات التأمين

  7,670)  4,257)  22,311)  14,416) 14 مصاري  عمومية وإدارية 

 - -  -  9,610) 5 خسارة من استبعاد سفينة

  -  197,541)  -  197,541) 5 شطأ سفينة

 -  3,908) -  12,649)  مخصص انخفاض قيمة السفن

      

  6,350) 1,933  20,109)  25,557)  التشغيلية للفترة )الخسائر  / األرباح

  11,709)  13,020)  24,846)  36,281) 16 تكالي  تمويل

      

  18,059)  11,087)  44,955)  61,838)  خسائر قبل ضريبة الدخل

      

  458)  458)  1,373)  1,373)  ضريبة الدخل

  18,517)  11,545)  46,328)  63,211)  خسارة الفترة

  - - - -  ل اآلخرالدخل الشام

  18,517)  11,545)  46,328)  63,211)  مجموع الخسارة الشاملة للفترة

      

      عائدة إلى:

  18,156)  11,489)  45,878)  62,628)  مالكي الشركة

  361)  56)  450)  583)  حقوق امللكية غير املسيطرة

  (63,211  (46,328  (11,545  (18,517  

      األسه  العائدة إلى مالكي الشركة أرباح

  0.018)  0.011)  0.046)  0.061) 18  األساس ا واملخفض )دره  
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 بيان التغيرات في حقوق امللكية املوجز املوحد 
 2020 سبتمبر  30املنتهية في  أشهر  تسعةلفترة ال

 
    عائد إلى مالكي الشركة 

 خسائر متراكمة احتياطي قانوني رأس املال 
احتياطيات 

 املجموع أخرى 
األطراف غير 

 املسيطرة
صكوك إسالمية 

 املجموع قابلة للتحويل
 أل  دره  أل  دره  أل  دره  أل  دره  أل  دره  أل  دره  أل  دره  أل  دره  
         

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

         
 -  100,000) - 100,000 - - - 100,000  17تحويل صكوك إلى رأس مال )إيضاح 

         
  344) - -  344)  344) - - -  17تكلفة تحويل صكوك )إيضاح 

         
  46,328) -   450)  45,878) -  45,878) - - مجموع الخسارة الشاملة للفترة )غير مدقك 

         
 883,205 - 13,114 870,091  2,724)  166,141) 19,747 1,019,209 )غير مدقك  2019سبتمبر  30الرصيد في 

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

         
  63,211) -  583)  62,628) -  62,628) - - مجموع الخسارة الشاملة للفترة )غير مدقك 

         
 539,345 - 10,936 528,409  2,724)  507,823) 19,747 1,019,209 )غير مدقك  2020سبتمبر  30الرصيد في 
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 ة املوجز املوحد بيان التدفقات النقدي

 2020 سبتمبر  30املنتهية في  أشهر  تسعةلفترة ال
 

 املنتهية في أشهر  تسعةفترة ال  

 2019 سبتمبر  30 2020 سبتمبر  30  

 أل  دره  أل  دره  إيضاح 

 )غير مدقك  )غير مدقك   

    التشغيلية األنشطة من النقدية التدفقات

  46,328)  63,211)  للفترة الخسارة

    تعديالت لـ:

 49,691 36,789 5 استهالك سفن وممتلكات ومعدات

 807 634  املوجودات استخدام حقوق  إطفاء

 - 230  املوجودات استخدام انخفاض قيمة حقوق 

  - 12,649 5 مخصص انخفاض قيمة السفن

 368 189 15 للموظفين الخدمة نهاية مخصص ملكافآت

 - 9,610 5 ينةخسارة من استبعاد سف

 24,846 36,281 16 التمويل تكالي 

 748 2,316  الترت بات التعاقدية رسوم إطفاء

 30,132 35,487  املوجودات واملطلوبات التشغيلية في التغييرات قبل التشغيلية النقدية التدفقات

 1,124 1,987  في املخزون النقص

 688 -  النقص في املطلوب من طرف ذو عالقة

 9,272  7,353)  األخرى و الذم  التجارية املدينة )الزيادة  / النقص في 

  335)  6,561)  النقد املقيدالزيادة في 

  24,908)  17,031)  األخرى و  الدائنةفي الذم  التجارية  النقص

 15,973 6,523  النقد الناتج من العمليات

  243)  398)  مكافآت نهاية خدمات املوظفين املدفوعة

 15,730 6,131  صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
    

    األنشطة االستثمارية من النقدية التدفقات

  33,649)  2,582) 5 واملعدات واملمتلكات السفن شراء

 539 5,459  واملعدات واملمتلكات استبعاد السفن من متحصالت

  33,110) 2,877  تثماريةصافي النقد من / )املستخدم في  األنشطة االس
    

    األنشطة التمويلية من النقدية التدفقات

 - 90,919  متحصالت من صكوك إسالمية غير قابلة للتحويل

  344) -  تكلفة تحويل / إصدار الصكوك املدفوعة

  1,277)  966) 9 إيجاريةسداد الت امات 

  6,350)  12,499) 9 رسوم ترت بات تعاقدية مدفوعة

 263,520 - 10 متحصالت من قروض جديدة

  257,585)  56,018) 10 سداد القروض

 26,210 10,008  قرض من أطراف ذات عالقة

 -  32,019) 11 علي  من طرف ذي عالقة قرض متحصلسداد 

 16,893 -  من األطراف األخرى  قروض

  22,073)  21,479)  الفائدة املدفوعة

 18,994  22,054)  األنشطة التمويليةالناتج من  /  املستخدم في)صافي النقد 
    

 1,614  13,046)  الزيادة في النقد وما يعادل  خالل الفتـرة)النقص  / صافي 

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

 24,744 3,875  النقد وما يعادل  في نهاية الفترة

 11,484 18,040  النقد املقيد

 36,228 21,915  مجموع النقد واألرصدة البنكية
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 املالية املرحلية إيضاحات حول املعلومات 

 2020 سبتمبر  30املنتهية في  أشهر  تسعةلفترة ال
 

 الوض  القانوني واألنشطة 1

 لقرار و ارة االقتصــــاد رق   2006بر أكتو  30إن شــــركة الخليج للمالحة القابضــــة ش.م.ع )"الشــــركة"  هي شــــركة مســــاهمة عامة تأســــســــت في 
 
لســــنة  425وفقا

 للقانون االتحادي رق  ) 2006
 
في دولة اإلمارات العربية املتحدة. وهي مدرجة في ســـــوق دبي املالي. تقوم الشـــــركة ةشـــــكل رئ  ـــــ ا بأعمال  2015  لســـــنة 2ووفقا

خطوط الشــــحن لنقل الرتاب والبضــــامل  وخدمات التأجير للشــــحن البحري وللرتاب النقل البحري ملنتجات النفط والبترول والبضــــامل  املماثلة وتأجير الســــفن و 

وخدمات الشــــــحن ووكالء خطوط الشــــــحن البحري وخدمات النقل والتخليص وخدمات تحميل وتفربغ وتعبخة البضــــــامل  وخدمات الشــــــحن البحري وتشــــــغيل 

برج أي بي آي تريو تاور، البرشــاء،  39ة املســاهمة العامة من خالل مكتاها في الطابك وإدارة الســفن من خالل الشــرتات التاةعة لها املدرجة أدناه. تعمل الشــرك

 بــــــــــــــ"املجموعة"  في هذه مدبي، اإلمارات العربية املتحدة. إن الشـركة والشـرتات التاةعة لها اململوكة لها ةشـكل مباشـر أو غير مباشـر مدرجة أدناه )يشـار إلمه
 
ا معا

 املالية املرحلية: املعلومات
 

 نسبة حقوق امللكية بلد التأس س األنشطة الرئ سية الشرتات التاةعة
 ديسمبر 31 سبتمبر 30   

   2020 2019 

الخليج للمالحة وإدارة العمليات البحرية ملالكها الخليج 

 100 100 اإلمارات العربية املتحدة تأجير السفن الخ للمالحة القابضة ذ.م.م.

تأجير السفن الخ/ خدمات  .حمجموعة الخليج للمالحة ش.م

 صيانة السفن والقوارب

 100 100 اإلمارات العربية املتحدة

تأجير السفن الخ/ خدمات  الخليج إلدارة السفن املالحية م.م.ح

 صيانة السفن والقوارب

 100 100 اإلمارات العربية املتحدة

 100 100 ية املتحدةاإلمارات العرب تأجير السفن الخ ناقالت الخليج للنفط الخام ذ.م.م

 100 100 اإلمارات العربية املتحدة تأجير السفن الخ ناقالت الخليج للكيماويات ذ.م.م

 60 60 اإلمارات العربية املتحدة وكالء خطوط الشحن البحري  الخليج للمالحة بوليمار البحرية ش.ذ.م.م.

 100 100 عمان الوساطة البحرية الخليج للمالحة والوساطة ذ م م

 100 100 بنما امتالك السفن جل  إيادا توربوربشن

 100 100 بنما امتالك السفن جل  هووايالت توربوربشن

 100 100 بنما امتالك السفن جل  ديفي توربوربشن

 100 100 بنما امتالك السفن جل  جلمودا توربوربشن

 100 100 بنما امتالك السفن جل  فناتير توربوربشن

 100 100 جزر تايمان امتالك السفن حة مشرف املحدودةشركة الخليج للمال 

 100 100 جزر تايمان امتالك السفن شركة الخليج للمالحة مردف املحدودة

 100 100 جزر تايمان غير محدود صكوك الخليج للمالحة املحدودة

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

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

 100 100 ليبيريا تأجير السفن  شركة الخليج للمالحة مشرف املحدودة

 100 100 ليبيريا تأجير السفن  شركة الخليج للمالحة مردف املحدودة

 100 100 اإلمارات العربية املتحدة تأجير السفن، إلخ السفن ش.ذ.م.م. الخليج للمالحة مللكية

 100 100 بنما امتالك السفن إنكجل  نافيج شن اليفستوك تارير  ليمتد، 

 100 100 بنما امتالك السفن إنكليمتد،  1جل  نافيج شن اليفستوك تارير  

 100 100 بنما نامتالك السف إنكليمتد،  2جل  نافيج شن اليفستوك تارير  

 100 100 بنما امتالك السفن تابيدا أس اي 

 100 - بنما امتالك السفن * املواش ا تومبانيا نافييرا أي اي 

 100 100 جزر مارشال امتالك السفن دورانجو للشحن املحدودة
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 املالية املرحلية إيضاحات حول املعلومات 

 )تتمة  2020 سبتمبر  30املنتهية في  أشهر  تسعةلفترة ال
 

 )تتمة الوض  القانوني واألنشطة  -1
 لدى املجموعة الفروع التالية:

 

 التأس س بلد الرئ سية األنشطة الفرع

 اإلمارات العربية املتحدة تأجير السفن، الخ الخليج للمالحة القابضة ش.م.ع )فرع الشارقة 

 لكة العربية السعوديةاملم تأجير السفن، الخ )فرع   القابضة ش.م.عالخليج للمالحة 

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

 ية املتحدةاإلمارات العرب وكالء خطوط الشحن البحري  فرع الشارقة -الخليج للمالحة بوليمار ماريتي  ذ.م.م 

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

 اإلمارات العربية املتحدة تجارة السفن والقوارب وغيرها

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

 

 

 2020 يونيو  4ها إلى طرف أخر في * ت  تحويل
 

 حصة في املنشأة تحت السيطرة املشتركة التالية:
 
 لدى املجموعة أيضا

 

 امللكية % نسبة حقوق  التأس س بلد الرئ سية  األنشطة املنشأة تحت السيطرة املشتركة

 ديسمبر 31 سبتمبر 30   

   2020 2019 
 50 50 اإلمارات العربية املتحدة تأجير السفن )قيد التصفية    غول  ستولت تانكر  م.د.م.س

 

 والسياسات املحاسبية أساس اإلعداد -2

 أساس اإلعداد
 

 للمعيار املحاســــــــــــ ا الدولي ر رق   2020 ســــــــــــبتمبر  30املنتهية في  أشــــــــــــهر  تســــــــــــعةاملالية املرحلية للمجموعة لفترة ال املعلوماتت  إعداد 
 
التقارير املالية ”34وفقا

تــافـة املــاليــة املرحليــة  املعلومــاتافك م  املتطلبــات املتعلقــة لهــا من األنظمــة املعمول لهــا في دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة. ال تتضــــــــــــمن هــذه " وتتو املرحليــة

 إلى جنأ م  البيانات املالية املدققة للمجموعة للســـنة امل
 
، 2019ديســـمبر  31نتهية في املعلومات الال مة للبيانات املالية املوحدة الســـنوية ويجأ أن تقرأ جنبا

 للمعايير الدولية إلعداد التقارير املالية.
 
 الاا ت  إعدادها وفقا

 

 ملبدأ التكلفة التاريخية.
 
 ت  إعداد البيانات املالية املوحدة املوجزة املرحلية وفقا

 

 .2020ديسمبر  31للسنة املالية الاا ستنتها في  املتوقعةنتائج للبالضرورة  2020 سبتمبر  30املنتهية في  أشهر  تسعةالفترة الثالثة أشهر و نتائج  تشير ال 
 

 أسس التوحيد

، من نتائج الشـــــــــركة والشـــــــــرتات التاةعة لها. ت  إعداد البيانات 2020 ســـــــــبتمبر  30املنتهية في  أشـــــــــهر  تســـــــــعةتتأل  البيانات املالية املوجزة املوحدة في ولفترة ال

عة لنفس فترة إعداد التقارير للشــــــركة باســــــتخدام ســــــياســــــات محاســــــبية مماثلة. يت  اســــــتبعاد جمي  املعامالت واألرباح املالية املرحلية املوجزة للشــــــرتات التاة

 واألرصدة بين الشرتات عند توحيد البيانات.
 

 عة.يت  توحيد بيانات الشرتات التاةعة بالكامل من تاريخ تحويل السيطرة للمجموعة ويتوق  التوحيد عند توق  السيطرة للمجمو 
 

 مبدأ االستمرارية

أل  دره    151.955: 2019ديسمبر  31أل  دره  ) 122.977تجاو ت املطلوبات املتداولة للمجموعة موجودااها املتداولة بمبلغ  ،2020سبتمبر  30كما في 

أل  دره   63.211خســـــــــائر بقيمة  أل  دره  . كما تكبدت املجموعة 445.195: 2019ديســـــــــمبر  31أل  دره  ) 507.823خســـــــــائر متراكمة بلغت  وتكبدت

 ل  تلت م. عالوة ع ى ذلك، 2020ســـــــــــبتمبر  30أل  دره   خالل فترة التســـــــــــعة أشـــــــــــهر املنتهية في  46.328: 2019ســـــــــــبتمبر  30)فترة تســـــــــــعة أشـــــــــــهر املنتهية في 

اهذه القروض وترتأ ع ى ذلك استحقاق سداد  5و  4تعهدااها املالية م  املقرضين للحصول ع ى قرض ألجل باملجموعة  مبين في عند الطلأ ]كما هو  تلقائي 

خرق  لقد أســــفر  )ج [. 10)ب  و  10 مبين في اإليضــــاح رق )د [. عالوة ع ى ذلك، ل  تتمكن املجموعة من ســــداد ديونها املســــتحقة ]كما هو  10 اإليضــــاح رق 

املنصــوع علي  في اتفاقية التمويل  التعثر املقابل في الســدادلى تفعيل بند التعهدات في القرض ألجل الراة  والتخل  عن ســداد القرض ألجل الثاني والثالق إ

 .5القرض ألجل ذات الصلة ب
 

اتخذت املجموعة خطوات تشـــــغيلية مختلفة بما في ذلك تأمين عقود للســـــفن غير املســـــتأجرة وتقليل  ،2020ســـــبتمبر  30خالل فترة التســـــعة أشـــــهر املنتهية في 

 الاا ستؤدي إلى تحسين الربحية في األشهر التالية.التكلفة اإلدارية الزائدة 
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 املالية املرحلية إيضاحات حول املعلومات 

 )تتمة  2020 سبتمبر  30املنتهية في  أشهر  تسعةلفترة ال
 

 )تتمة والسياسات املحاسبية أساس اإلعداد  -2

 )تتمة  مبدأ االستمرارية

ا جمي  الخيارات لتعزيز  يراعي . في هذا الســـــــياق، قامت املجموعة ، كما يجري مفاوضـــــــات فعالة م  املقرضـــــــينهيكل رأس املال للمجموعة مجلس اإلدارة أيضـــــــ 

هو  كما 2020سبتمبر  30إلى  2020أبريل  1للقرض ألجل الخامس من  التعهدات االمتثالواتفك م  البنك ع ى التنا ل عن بإعادة هيكلة القرض ألجل الراة  

ا مناقشــــات م  )ه  ع ى الترت أ 10ح وإيضــــا )د  10موعــــ  في إيضــــاح  املجموعة لتمديد الت امات  بنوك. بالنســــبة للقرض املؤقت الثاني والثالق، تجري أيضــــ 

 .)ج [ 10)ب  و  10 إيضاحالسداد للمنشآت القائمة لهدف إنشاء هيكل رأسمالي مناسأ طويل األجل للشركة. ]
 
 

 

ا من تاريخ هذه املعلومات املالية املرحلية ولديها توق  معقول بأن املجموعة أعدت إدارة املجموعة توقعات للتدفقات النقدية ل فترة ال تقل عن اثنا عشر شهر 

 ة:ستمتلك املوارد الكافية ملواصلة وجودها التشغي ي في املستقبل املنظور. تستند توقعات التدفك النقدي ع ى االفتراضات الرئ سية التالي
 

 ةسعر فائدة منخفض وستكون قادرة ع ى إتمام إعادة هيكلة القرض ألجل الثاني والثالق. 5ى إعادة جدولة القرض ألجل . ستكون املجموعة قادرة ع 1

 إضافية عن ةعض التعهدات املالية من املقرضين. إعفاءات. ستتلقى املجموعة 2

 أل  دره . 197.541. سوف تتلقى املجموعة مطالبات التأمين املدينة بمبلغ 3

ا لتوقعات . س ت  ب4  .التدفقات النقديةي  سفينة واحدة تاةعة للمجموعة، وفق 
 

ا ألهمية هذه األمور الخارجة عن وقد انتهى يقين عدم  فتشــير هذه األحداو واألوضــاع إلىســيطراه ،  نطاق أعضــاء مجلس اإلدارة إلى أن ، ةشــكل إجمالي، نظر 

 االضـطرابات الكبيرة في توقيت أو تحقيك التدفقات النقدية املتوقعةإن مبدأ االسـتمرارية.  وفكحول قدرة املجموعة ع ى االسـتمرار قد تلقي ةشـكوك  جوهري 

 والوفاء بالت امااها في سياق األعمال العادي. موجودااهاقد تؤدي إلى عدم قدرة الشركة ع ى تحقيك 

 

 التغيرات في السياسات واإلفصاحات املحاسبية

تلك املتبعة في إعداد البيانات املالية املوحدة الســــــنوية للمجموعة للســـــنة  متوافقة م املالية املرحلية  املعلوماتإعداد إن الســــــياســــــات املحاســــــبية املتبعة في 

ير أو املبكر ألي معيار أو تفسـ بالتطبيك. ل  تق  املجموعة 2020يناير  1املعايير الجديدة الاا يسـري مفعولها في  تطبيك، باسـتنناء 2019ديسـمبر  31املنتهية في 

 .ول  يسري مفعولها ةعد الاا ت  إصدارهاتعديل آخر، 

 

 .2020يناير  1املعايير والتفسيرات الصادر وبسري خالل السنة املالية الاا تبدأ في  ع ى تعديل  أ)

  في املعايير الدولية إلعداد التقارير املاليةتعديالت ع ى مراج  اإلطار املفاهيما 

، 14و  6و  3و  2، املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية أرقام ذات الصلة املعايير الدولية إلعداد التقارير املاليةما في تعديالت ع ى مراج  اإلطار املفاهي

معيار ، وع ى 22و  20و  19و  12، وع ى تفســــــــــــيرات اللجنة الدولية للتقارير املالية أرقام 38و  37و  34و  8و  1وع ى املعايير املحاســــــــــــبية الدولية أرقام 

باإلشـارات واالقتباسـات من إطار العمل أو لاشـارة إلى املكان الذي تشـير في   املعايير املتعلقةهذه ، وذلك من أجل تحديق 32لجنة املعايير الدولية رق  

 إلى نسخة مختلفة من اإلطار املفاهيما.
 

   3 الدولي للتقارير املالية رق تعديالت ع ى املعيار  - العمل التجاري تعري 

ا، يجأ أن تتضــمن، ع ى األقل، مدخالت وعملية موضــوعية تســاه   وجوداتتوعــ  التعديالت أن  لكي يت  اعتبار مجموعة األنشــطة وامل ا تجاري 
 
نشــاط

ا ةشـــكل كبير في القدرة ع ى إنشـــاء املخرجات. يو  ا أن األعمال التجارية يمكن أن توجد دون تضـــم عـــ  مجلس معايير املحاســـبة الدوليةمع  ين جمي  أيضـــ 

بالقدرة ع ى املســـاهمة في إنشـــاء ”املدخالت والعمليات الال مة إلنشـــاء املخرجات. أي أن املدخالت والعمليات املطبقة ع ى تلك املدخالت يجأ أن تتمت 

 من
 
 القدرة ع ى إنشاء املخرجات".”املخرجات" بدال

 

   8عيار املحاسبة الدولي وم 1تعديالت ع ى معيار املحاسبة الدولي  - األهمية الجوهريةتعري 

ع ى القرارات الاا يتخــذهـا فهــا أو تحريفهــا إذا تــان من املتوق  ةشــــــــــــكــل معقول أن يؤثر حــذ تعــد جوهريــةينص التعري  الجــديــد ع ى أن ململ املعلومــات 

 مالية حول تقرير محدد شخصية.'املستخدمون األساسيون للبيانات املالية لألغراض العامة ع ى أساس تلك البيانات املالية، والاا توفر معلومات 
 

  7رق  لتقارير املالية لواملعيار الدولي  39 رق  ومعيار املحاسبة الدولي 9لتقارير املالية ل املعيار الدوليتعديالت ع ى  -إصالح معيار سعر الفائدة 

الدولي واملعيار  39 رق  ومعيار املحاســـــــبة الدولي 9 الية رق الدولي للتقارير املإصـــــــالح معيار ســـــــعر الفائدة )التعديالت ع ى املعيار  ع ىتوعـــــــ  التعديالت 

  أن الشــــــــــــرتات ســــــــــــتســــــــــــتمر في تطبيك متطلبات محاســــــــــــبة التحوط معينة ع ى افتراض أن معيار معدل الفائدة الذي تعتمد علي  7 للتقارير املالية رق 

 نتيجة إلصالح معيار سعر الفائدة. لن يت  تغييره لتدفقات النقدية من أداة التحوطالتدفقات النقدية املحوطة وا
 

 16رق   الدولي للتقارير املاليةتعديالت ع ى املعيار  -19-كوفيدامتيا ات اإليجار املتعلقة بـ 

 لعقد اإليجار.  19-بكوفيديوفر التعديل للمسـتأجرين إعفاء  من تقيي  ما إذا تان امتيا  اإليجار املتعلك 
 

 املفعول سـاري  ويصـبح هذا التعديليعد تعديال

 .2020يونيو  1للفترات الاا تبدأ في أو ةعد 
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 إيضاحات حول املعلومات املالية املرحلية 

 )تتمة  2020سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر املنتهية في 
 

 أساس اإلعداد والسياسات املحاسبية )تتمة  -2

 )تتمة  التغيرات في السياسات واإلفصاحات املحاسبية

 وغير السارية ةعدت الجديدة الصادرة املعايير والتعديال   ب)

  ا ) 1رق  الدولي  املعيار املحاس اتعديالت ع ى  -أو غير متداولة  متداولةتصني  املطلوبات ع ى أنها   ؛2022يناير  1من معمول ب  اعتبار 

 ا ) 16رق  لدولي ا املعيار املحاس اتعديالت ع ى  -العائدات قبل االستخدام املقصود  -واملعدات ، اآلالت املمتلكات   ؛2022يناير  1من معمول ب  اعتبار 

  ا) 37رق  الدولي  املعيار املحاس اتعديالت ع ى  -تنفيذ العقد  تكالي  -العقود املرهقة   ؛2022يناير  1من  معمول ب  اعتبار 

  ا: عقود التأمين )17 رق  الدولي للتقارير املاليةاملعيار   2021يناير  1من  معمول ب  اعتبار 
 

 للمجموعة. املرحليةأي تأثير جوهري ع ى املعلومات املالية  أعالهالجديدة املذتورة  والتعديالتأن يكون للمعايير  ال يتوق 
 

اا من املتوق  الاا ت  إصدارها وال تفسيرات اللجنة الدولية لتفسيرات املعايير الدوليةال توجد معايير وتعديالت جديدة قابلة للتطبيك ع ى املعايير املنشورة أو 

 ع ى املعلومات املالية املرحلية للمجموعة. جوهريةأن يكون لها تأثير 

 

 العملة املستخدمة وعملة العرض

شــــــار   بـــــــــــــــــــ" الشــــــرتات" إلمهمايت  قياس البنود املدرجة في البيانات املالية املوجزة املوحدة لكل من الشــــــرتات التاةعة واملشــــــارب  املشــــــتركة لدى املجموعة )ي 
 
  معا

بالدوالر  باســــتخدام عملة الب خة االقتصــــادية الرئ ســــية الاا تعمل هذه الشــــرتات ضــــمةها )"العملة املســــتخدمة" . وحيق إن أغلأ معامالت الشــــرتات مصــــنفة

الية املوجزة املوحدة للمجموعة األمريكي أو ةعمالت مربوطة بالدوالر األمريكي، فإن العملة املســــــــتخدمة لهذه الشــــــــرتات هي الدوالر األمريكي، غير أن البيانات امل

األمريكي إلى الدره   يت  عرضــــــــــــها بدره  اإلمارات العربية املتحدة )"الدره  اإلماراتي"  تون  عملة العرض للمجموعة. لقد ت  تحويل املبالغ املصــــــــــــنفة بالدوالر 

 لثبات سعر الصرف بين الدوالر  دره  3.66اإلماراتي ةسعر صرف 
 
 األمريكي والدره  اإلماراتي.لكل دوالر أمريكي نظرا

 

 السـياسات املحاسبية الهامة

الصـــادرة للســـنة  تقوم املجموعة باســـتمرار بتطبيك الســـياســـات املحاســـبية وأســـاليأ االحتســـاب املســـتخدمة في إعداد البيانات املالية املوحدة الســـنوية األخيرة

 .2019ديسمبر  31املنتهية في 
 

 .2020 سبتمبر  30املنتهية في  أشهر  تسعةحاسبية خالل فترة الال توجد تغييرات في السياسات امل
 

 إدارة املخاطر املالية

 .2019ديسمبر  31عةها في البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية في  املفص تتفك أهداف وسياسات إدارة املخاطر املالية للمجموعة م  تلك 
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 املالية املرحلية إيضاحات حول املعلومات 

 )تتمة  2020 سبتمبر  30املنتهية في  أشهر  تسعةرة اللفت
 
 التقديرات واألحكام املحاسبية الهامة -3

املالية، من اإلدارة إصــــــدار أحكام وتقديرات وافتراضــــــات تؤثر ع ى  إلعداد التقارير يتطلأ إعداد هذه املعلومات املالية املرحلية، بما يتوافك م  املعايير الدولية 

. قد تختل  النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. تت  مراجعة املدرجةاملوجودات واملطلوبات واإليرادات واملصــــــــــروفات  وقي ملحاســــــــــبية تطبيك الســــــــــياســــــــــات ا

 لية متأثرة.أي فترات مستقب وع ى. يت  إدراج تعديالت التقديرات املحاسبية في الفترة الاا يت  فمها تعديل التقدير باستمرارالتقديرات واالفتراضات األساسية 
 

 متماثلة م  تلكإن األحكام الهامة الاا اتخذاها اإلدارة في تطبيك الســــــــــياســــــــــات املحاســــــــــبية للمجموعة واملصــــــــــادر الرئ ســــــــــية لعدم التأكد من التقديرات تانت 

 اه.باستنناء ما هو موع  أدن 2019ديسمبر  31املطبقة ع ى املعلومات املالية املرحلية للمجموعة للسنة املنتهية في 
 

في ووهان،  تورونا املســــــتجدســــــاللة جديدة من فيروس تفشــــــ ا حالة طوارئ صــــــحية عاملية ةســــــبأ وجود ، أعلنت منظمة الصــــــحة العاملية عن 2020في يناير 

في التعرض  تتفش ى بوتيرة متسارعةجائحة ك 19 -توفيد  ، صنفت منظمة الصحة العاملية تفش ا 2020 مارسفي وقت الحك )و" . 19 -توفيد الصين )"تفش ا 

وإغالق ك ي في معظ  دول العال ، م  ما  ع ى الســفر في أرجاء العال قيود  فرض والعدوى في جمي  أنحاء العال . وقد اســتدعت الطبيعة الوبائية لهذا املرض

 لذلك من آثار سلبية ع ى االقتصاد العاملي والحياة االجتماعية.
 

ةشـــكل منتظ  ع ى أعمالها، وال  19-توفيدألنشـــطة االجتماعية واالقتصـــادية، تواصـــل املجموعة تقيي  تأثير ا تباطؤ ع ىنتيجة ملا ســـبك وما نتج عن ذلك من و 

يتغير ةســـرعة ع ى أســاس  19-توفيدتطور إن ، وما إلى ذلك . تأجير الحاويات وإدارة الســـفنلبعض بنود إيرادااها )  والتراج  الواعـــ ســـيما انخفاض املبيعات 

، ومداها وتأثيرها الجائحة املرتبط بتطور  الكبير والغموض  الضـبابيةغير املسـبوقة لأل مة، ونقص البيانات التاريخية الكافية، والر ية  إن الطبيعة، حيق يومي

 بدقة في هذه املرحلة.  يصعأ تقييم أمر ع ى األعمال التأثير السل ا تحديد من  يجعلع ى االقتصاد ةشكل عام، واألعمال التجارية ةشكل خاع، 
 

 شــبكة األعمالتدابير مختلفة لضــمان اســتمرارية العمليات، وتوافر  واتخذتالعديد من املجاالت املتوقعة للمخاطر التشــغيلية ولقد أخذت اإلدارة بالحســبان 

 30أشـــــــــــهر املنتهية في  تســـــــــــعةال ع ى املجموعة في تحديد تقديرات املجموعة خالل فترة 19-توفيدت  إدراج تأثير  وقدرة املنظمة ع ى التعامل م  حالة اإلغالق.

التقديرات املتعلقة بمخصـــــــص الخســـــــارة ع ى الذم  املدينة التجارية، ومخصـــــــص للمخزون بطيء الحركة واملتقادم وانخفاض لقد تعرضـــــــات . 2020 ســـــــبتمبر 

 نتيجة لهذا األمر. للتأثيـر  قيمة السفن والشهرة
 
 القطاعات التشغيلية -4

 قطاعات األعمال
ن رير عن القطاعات التشــغيلية بطريقة تتوافك م  تلك املســتخدمة في تقدي  التقارير الداخلية إلى املســؤول الرئ  ــ ا عن اتخاذ القرارات ةشــأيت  إعداد التقا

قرارات ذ الالعمليات التشــــــــــــغيلية. إن املســــــــــــؤول الرئ  ــــــــــــ ا عن اتخاذ القرارات ةشـــــــــــــأن العمليات التشــــــــــــغيلية هي اللجنة التنفيذية للمجموعة الاا تقوم باتخا

بناء  ع ى هذه االســــــــــــتراتيجية ومراجعة التقارير الداخلية للمجموعة لهدف تقيي  األداء وتخصــــــــــــيص املوارد. لقد قامت اإلدارة بتحديد القطاعات التشــــــــــــغيلية 

 التقارير.
 

 فيما ي ي قطاعات العمل الرئ سية لدى املجموعة:

 تأجير السفن للعمالء؛امتالك وتأجير السفن : 

 :اإلدارة الفنية للسفن؛ إدارة السفن 

 تجارة البضامل  مثل املؤن والكيماويات والوقود الال م للسفن؛بي  وتو ب  املنتجات البحرية : 

 للقواربورش ال: تقدي  خدمات الوتالة للسفن الراسية في املوانئ وتقدي  خدمات خدمات الشحن والخدمات الفنية 

 إلدارية.: تشتمل ع ى إدارة تافة األقسام واألنشطة اخرى أ 
 

قررة بموجأ يلت م تـل من قطـاع تـأجير وامتالك وإدارة الســــــــــــفن وقطـاع بي  وتو ب  املنتجـات البحريـة وقطـاع خـدمـات الشــــــــــــحن والخـدمـات الفنيـة بـاملعـايير امل

ها قطاعات تشــغيلية منفصــلة، ب نما ال يل ا القطاعات التشــغيلية"، ويت  تقدي  التقارير املتعلقة لهذه القطاعات باعتبار ”،8رق   الدولي للتقارير املاليةاملعيار 

 أخرى".”قطاع إدارة األقسام واألنشطة اإلدارية الشروط الكمية املقررة بموجأ هذا املعيار حيق يت  بيان نتائج عمليات هذا القطاع ضمن بند
 

 القطاعات الجغرافية

عن معلومات  اإلفصـــــــــــــاحصــــــــــــلـة بتحليـل اإلدارة الـداخليـة، وبـالتـالي ل  يت   اجموعـة ذال تعتبر اللجنـة التنفيـذيـة للمجموعـة التو ب  الجغرافي لعمليـات املحيـق 

 .ةالجغرافي اتالقطاع
 

ا للقطاع تت  مراجعة جمي  نتائج القطاعات التشـــــــــغيلية بانتظام من قبل اللجنة التنفيذية للمجموعة التخاذ قرارات ةشـــــــــأن املوارد الاا ســـــــــ ت  تخصـــــــــيصـــــــــه

 ها معلومات مالية منفصلة.والاا تتوفر ل ،وتقيي  أدائها
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 املالية املرحلية إيضاحات حول املعلومات 
 )تتمة  2020 سبتمبر  30املنتهية في  أشهر  تسعةلفترة ال

 
 )تتمة القطاعات التشغيلية  -4
 

  غير مدقك) 2020 سبتمبر  30املنتهية في  أشهر  تسعةلفترة ال
 

 إدارة السفن امتالك وتأجير السفن 

 بي  وتو ب  

 أخرى  خدمات فنية وشحن نتجات البحريةامل

 ستبعاد اال 

 املجموع ما بين القطاعات

 أل  دره   أل  دره   أل  دره   أل  دره   أل  دره   أل  دره   أل  دره   

        

 110,969  2,618) - 3,936 56 2,618 106,977 إيرادات تشغيلية

  102,284) 2,618 -  2,475)  25) -  102,402) تكالي  تشغيلية

 2,433  777) 2,127 5 123 - 955 دخل آخر

  14,416) 777  6,597)  2,867)  133)  2,718)  2,878) مصاري  عمومية وإدارية

  9,610) - - - - -  9,610) الخسارة من استبعاد موجودات

  12,649) - - - - -  12,649) مخصص انخفاض قيمة السفن

  36,281) -  6,664) - - -  29,617) تكالي  التمويل

  1,373) -  1,373) - - - - ضريبة الدخل

  63,211) -  12,507)  1,401) 21  100)  49,224) عةها املبلغالقطاعات  )خسائر  / أرباح

        

        )غير مدقك  2020 سبتمبر  30في 

 1,086,324  1,547,396) 1,545,444 15,062 3,067 22,675 1,047,472 عةها املبلغ موجودات القطاع 

  546,979) 1,076,473  736,380)  10,905)  3,829)  25,693)  846,645) عةها املبلغمطلوبات القطاع 
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 املالية املرحلية إيضاحات حول املعلومات 
 )تتمة  2020 سبتمبر  30املنتهية في  أشهر  تسعةلفترة ال

 
 )تتمة القطاعات التشغيلية  -4

 

  غير مدقك) 2019 سبتمبر  30املنتهية في  أشهر  تسعةلفترة ال
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 إدارة السفن امتالك وتأجير السفن 

 بي  وتو ب  

 أخرى  خدمات فنية وشحن املنتجات البحرية

 ستبعاد اال 

 املجموع ما بين القطاعات

 أل  دره   أل  دره   أل  دره   أل  دره   أل  دره   أل  دره   أل  دره   

        

 130,355  4,127) - 5,225 96 4,219 124,942 إيرادات تشغيلية

  128,289) 4,127 -  3,342)  32) -  129,042) تكالي  تشغيلية

 136  777) 786 18 109 - - دخل آخر

  22,311) 777  13,686)  3,559)  136)  4,266)  1,441) مصاري  عمومية وإدارية

  24,846) -  1,724)  13) -  7)  23,102) تكالي  التمويل

  1,373) -  1,373) - - - - ضريبة الدخل

  46,328) -  15,997)  1,671) 37  54)  28,643) عةها املبلغالقطاعات  )خسائر  / أرباح

        

        )مدقك  2019ديسمبر  31في 

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

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

  )تتمة 2020 سبتمبر  30املنتهية في  أشهر  تسعةلفترة ال

 
 عداتاملو  متلكاتوامل نالسف -5

دره   ع ى الســــــــــــــفن واملمتلكـــــات واملعـــــدات. يبلغ أل   33.649: 2019 ســــــــــــــبتمبر  30أل  دره  ) 2.582أنفقـــــت املجموعـــــة خالل الفترة،   أ)

 .أل  دره   49.691: 2019 سبتمبر  30أل  دره  ) 36.789االستهالك املسجل للفترة 
 

أل  دره    859.265: 2019ديســـمبر  31) 2020 ســـبتمبر  30في كما  أل  دره  618.028الدفترية رهن الســـفن الاا يبلغ صـــافي قيمتها ت    ب)

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

 قدرها  قيمة دفتريةســــــــــفينة خليج مردف ب اســــــــــتبعادتشــــــــــمل   ل  دره أ 539: 2019 ســــــــــبتمبر  30) أل  دره  77.194بمبلغ اســــــــــتبعادات   ج)

اسـتبعاد سـفينة بمبلغ  منأل  دره . ونتيجة لذلك، تكبدت املجموعة خسـائر  68.076أل  دره  في متحصـالت املبيعات بقيمة  77.194

. ت  رهن هذه الســـفينة كضـــمان بموجأ عقد املوجز املوحد والدخل الشـــامل اآلخر  أل  دره  ت  إدراجها في بيان الربح أو الخســـارة 9,610

  .9)إيضاح رق   إيجار تموي ي
 

أل  دره   12.649مخصــص انخفاض قيمة الســفن بمبلغ  بقيد، قامت املجموعة 2020 ســبتمبر  30أشــهر املنتهية في  تســعةفترة الخالل    د)

٪  . ت  احتســـــــــــاب مخصـــــــــــص 8.5: 2019ديســـــــــــمبر  31٪ )9.5أل  دره   باســـــــــــتخدام معدل خصـــــــــــ  قدره  178،217: 2019ديســـــــــــمبر  31)

 تكلفة االسـتبعاد وهي تمثل في القيمة من خالل مقارنة القيمة الدفترية للسـفن وقيمتها القابلة لالسـترداد، االنخفاض 
 
قيمتها العادلة ناقصـا

 املستخدمة، أيهما أقل.وقيمتها 
 

ا  43 ى متةها ع تانحيق  ة للمجموعة في املياه اليابانية  التاةع1جل  الي  ســتوك غرقت إحدى ســفن املواشــ ا ) ،2020ســبتمبر  2في   ه) فرد 

ا من الجنســـــــــية الفلبينية 39من  مواطنان من نيو يلندا واثنان من أســـــــــتراليا. تانت الســـــــــفينة تحمل  -ملســـــــــتأجرين عن ا، وأربعة ممثلين فرد 

ـــطأ القيمة ال ،الصـــــــــينا. نتيجة لهذا الحادو تربية املاشـــــــــية واأللبانلالنضـــــــــمام إلى برنامج  وفي طريقهاماشـــــــــية  دفترية قامت املجموعة ةشــــــ

 قدمت املجموعة مطالبة تأمين السترداد تكلفة السفينة. ،أل  دره . كما في تاريخ التقرير 197.541للسفينة والبالغة 
 

 197.541وبالتالي ســــــــــــــجلت مطالبة تأمين مدينة بمبلغ  ،ع ى اســــــــــــــترداد مطالبة التأمين بالكامل بقدراهاتوقعات معقولة إن املجموعة لديها 

 السفينة.أل  دره  عن قيمة 

 
 الشهرة -6

 

 2019ديسمبر  31 2020 سبتمبر  30 

 أل  دره  أل  دره  

 )مدقك   غير مدقك) 

 219,912 219,912 التكلفة

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

  143,463 143,463  
 

ا نشــــــــــــــأت في وقت الطرح العام األولي وحيا ة ســــــــــــــفن الثروة أل  دره  الا 83.913 و  أل  دره  135.999الشــــــــــــــهرة البالغة ت  تخصــــــــــــــيص   أ)

 .السفن وتأجير  تملكع ى التوالي لقطاع  2018الحيوانية في 
 

الســفن، قســ  مبيعات وتو ب  املنتجات البحرية  وتأجير  تملكتقوم اإلدارة بمراجعة أداء األعمال بناء  ع ى نوع العمل. حددت اإلدارة قســ    ب)

 رئ   ا من األعمال. يت  مراقبة الشهرة من قبل اإلدارة ع ى مستوى قطاع التشغيل. الوتالة كنوعخدمات وقس  
 

 ـســــــبتمبر  30دره . كما في أل   76.449قامت املجموعة بتســــــجيل انخفاض في الشــــــهرة بمبلغ  ،2019ديســــــمبر  31خالل الســــــنة املنتهية في   ج)

  حاجة إلى مزيد من االنخفاض في القيمة.قامت املجموعة بإعادة تقيي  انخفاض القيمة وخلصت إلى أن  ال ، 2020
 

  



  15       الخليج للمالحة القابضة ش.م.ع.
 

 إيضاحات حول املعلومات املالية املرحلية 

 )تتمة  2020 سبتمبر  30املنتهية في  أشهر  تسعةلفترة ال
 

 ذم  مدينة تجارية وأخرى  -7

 2019ديسمبر  31 2020 سبتمبر  30 

 أل  دره  أل  دره  

 )مدقك  )غير مدقك  

   متداولة

 19,397 20,404 )أ [ 7]إيضاح  مدينةذم  تجارية 

  3,338)  3,338) القيمةمخصص االنخفاض في ناقص: 

 17,066 16,059 

 14,640 14,640 )ب [ 7]إيضاح الذم  املدينة من خفض االستثمار في شركة تاةعة 

 10,430 12,760 دفعات مقدمة للموردين

  مدفوعات
 
 2,855 2,403 مقدما

 - 197,541 )ه [ 5اح ذم  تأمين مدينة ]إيض

 7,014 11,484 ذم  مدينة أخرى 

 255,894 50,998 
 

يتعلك ةعميل بدأت املجموعة ضده إجراءات أل  دره    7.584: 2019ديسمبر  31)أل  دره   7.584تشمل الذم  التجارية املدينة مبلغ   أ)

ا بقيمة رصـــدتقانونية الســـترداد مســـتحقااها.  مقابل الذم  املدينة أل  دره    232: 2019ديســـمبر  31)دره  أل   267 اإلدارة مخصـــصـــ 

بســـــــــــتند تقيي  اإلدارة إلى حد كبير ع ى رأيها بأن املجموعة ســـــــــــتكون قادرة ع ى تســـــــــــوية الذم  التجارية الدائنة . و 2020 ســـــــــــبتمبر  30كما في 

 مقابل الرصيد املستحك.  ، املتعلقة بنفس املعاملةأ ) 8)إيضاح . أل  دره   7.317: 2019سبتمبر  30)أل  دره   7.317البالغة 
 

ا باســــــــــــــ  الحليج للمالحة 40، باعت املجموعة 2017في عام   ب) ٪ من حصــــــــــــــة املجموعة في الخليج للمالحة بوليمار ش.ذ.م.م. )املعروفة ســــــــــــــابق 

أل  دره .  18.666يمة إجمالية تصــــــــــــــل إلى في مقابل مبالغ نقدية وعينية بق 2017يناير  1البحرية ش.ذ.م.م.  )شــــــــــــــركة تاةعة  اعتبار ا من 

ا ملعيار إعداد التقارير املالية الدولية رق   أل  دره  من بي  الحصــــــة في  3.245البيانات املالية املوحدة ت  إدراج صــــــافي ربح قدره  - 10وفق 

أل  دره  من إجمـــالي  4.026 ى ، حصــــــــــــــلـــت املجموعـــة ع2020 ســــــــــــــبتمبر  30الخليج للمالحـــة بوليمـــار ش.ذ.م.م. في حقوق امللكيـــة. كمـــا في 

 ال يزال غير مسدد. أل  دره  14.640الرصيد املتبقي البالغ و أل  دره ،  18.666املبيعات البالغة 
 

ا مناقشـات م  مسـاه  األقلية من حيق ارتباط  في الشـركة التاةعة للمجموعة. من املتوق    التوصلعالوة ع ى ذلك، تجري املجموعة حالي 

 التقرير. فترةعد نهاية تفاق نهاملي ةال
 

 ذم  دائنة تجارية وأخرى  8
 

 2019ديسمبر  31 2020 سبتمبر  30  

 أل  درهـ  أل  درهـ   

  مدقك) )غير مدقك   

 29,248 21,927  )أ [ 8إيضاح ] ذم  دائنة تجارية

 10,566 10,560  أرباح مو عة مستحقة

 10,766 10,910  دفعات مقدمة من العمالء

 20,000 20,000  املستحك عند االستحواذ ع ى شركة املبلغ 

 6,000 13,002  فوائد مستحقة ع ى السلفيات

 10,563 10,683  ضرائأ مستحقة

 2,100 2,100  مستحقات بخصوع اإلرساء في األحواض الجافة

 27,350 18,216  مخصص وذم  دائنة أخرى 

  107,398  116,593 
 

إلى هيخات املوانئ، والاا  السـدادمسـتحقة أل  دره    7.317: 2019ديسـمبر  31)أل  دره   7.317ية مبلغ تتضـمن الذم  الدائنة التجار   أ)

توق  تسويتها مقابل الذم  املدينة بمبلغ   .[ )أ7إيضاح ]أل  دره    7.584: 2019ديسمبر  31)دره  أل   7.584ي 
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 إيضاحات حول املعلومات املالية املرحلية 

 )تتمة  2020 سبتمبر  30املنتهية في  أشهر  تسعةلفترة ال
 

  الت امات إيجارية 9

 

اتفاقية إيجار تموي ي لدع  اقتناء ســفن من ضــريبة الســل  والخدمات. تانت املطلوبات مســتحقة  2017ر نوفمب 28أبرمت املجموعة بتاريخ   أ)

ا بمعــدل  . خالل فترة 2022نوفمبر  29أل  دره  في  44.718ســــــــــــــنوات ودفعــة نهــائيــة بمبلغ  5في اليوم ملــدة  دره  28.548الــدف  شــــــــــــــهريــ 

لتســـوية )ج [ واســـتخدام عائدااها  5ســـفينة الخليج مردف ]إيضـــاح  باســـتبعادجموعة ، قامت امل2020 ســـبتمبر  30أشـــهر املنتهية في  تســـعةال

 .الت ام اإليجار التموي ي

 أل  دره  . 3.304 :2019أل  دره  ) 768وجودات حقوق االستخدام مبلغ مل، بلغت مطلوبات عقود اإليجار 2020 سبتمبر  30كما في   ب)
 

 قروضال -10

 2019ديسمبر  31 2020 سبتمبر  30 

 أل  درهـ  أل  درهـ  

  مدقك) )غير مدقك  

   متداولة

 109,675 282,425 قرض ألجل

 7,880 831 قرض قصير األجل

 283,256 117,555 

   

   غير متداولة

 277,848 57,630 قرض ألجل

 

 

 2019ديسمبر  31 2020 سبتمبر  30  

 أل  درهـ  أل  درهـ   

  مدقك) )غير مدقك   

    متداولة

 6,976 512  خالل سنة واحدة
    

    غير متداولة

 53,243 256  الجزء غير املتداول 
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 إيضاحات حول املعلومات املالية املرحلية 

 )تتمة  2020 سبتمبر  30ية في املنته أشهر  تسعةلفترة ال
 

 )تتمة  قروضال -10

 فيما ي ي ملخص الحرتات في سلفيات من البنوك:
 

 املجموع 5ألجل قرض  4ألجل قرض  3ألجل قرض  2ألجل قرض  1 ألجلقرض  

 أل  دره  أل  دره  أل  دره  أل  دره  أل  دره  أل  دره  

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

 1,161 953 95 - 113 - إطفاء رسوم الترت بات: يضاف

 43 - 43 - - - تسوية رسوم الترت بات: يضاف

ا   48,672)  41,832)  6,840) - - - معاد سداده خالل الفترة: ناقص 

       

 340,055 204,090 50,802 27,411 57,752 - )غير مدقك  2020 سبتمبر  30الرصيد في 

: الجزء املتداول 
 
  282,425)  204,090)  50,802)  8,530)  19,003) - ناقصا

 57,630 - - 18,881 38,749 - الجزء غير املتداول 

       

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

 849   573 127 - 149 - إطفاء رسوم الترت بات: يضاف

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

ا   273,026)  12,774)     2,000)     348)     4,223)  253,681) معاد سداده خالل السنة: ناقص 

       

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

ا   109,675)  34,386)  57,504)  5,157)  12,628) - املتداول  : الجزءناقص 

 277,848    210,583 - 22,254 45,011 - الجزء غير املتداول 
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 إيضاحات حول املعلومات املالية املرحلية 

 )تتمة  2020 سبتمبر  30أشهر املنتهية في  تسعةلفترة ال
 

 )تتمة  قروضال -10

 1قرض ألجل   أ)

أل  دره . يحمـل هـذا  795.684أل  دره  لشــــــــــــــراء نـاقالت مواد كيمـاويـة بتكلفـة قـدرهـا  676.331ع ى قرض ألجـل بمبلغ  حصــــــــــــــلـت املجموعـة

 رب  ســنوي يبدأ من  39، وبســتحك الســداد ع ى  ائد هامشالقرض فائدة ةســعر ليبور 
 
 31املنتهية في . ت  خالل الســنة 2008أغســطس  1قســطا

 .5أل  دره  عبر اتفاقية إعادة هيكلة. وقد ت  عرض القرض املعاد هيكلت  كقرض ألجل  253.681مة ة نهائية بقيسداد دفع 2019 ديسمبر 
 

 2قرض ألجل   ب)

رســـــــــوم الترت بات  لدع  اســـــــــتحواذ ناقالت مواد كيماوية من شـــــــــركة  خصـــــــــ أل  دره  )ةعد  74,238حصـــــــــلت املجموعة ع ى قرض ألجل بمبلغ 

 رب  سـنوي يبدأ من  20، وبسـتحك السـداد ع ى  ائد هامشةسـعر إيبور ليبور غول  سـتولت تانكر . يحمل هذا القرض فائدة 
 
سـبتمبر  21قسـطا

، ل  2020 ســـــبتمبر  30أشـــــهر املنتهية في  تســـــعةوخالل فترة ال .2023 مارس 21أل  دره  في  32.500. ويت  تســـــديد الدفعة األخيرة بمبلغ 2017

لتســــوية القرض ومن املتوق  أن تنتها املناقشــــات  املقرضاملجموعة مناقشــــات م   تجري إدارةجموعة قد ســــددت األقســــاط املســــتحقة. تكن امل

 قبل نهاية العام.
 

 3قرض ألجل   ج)

أل  دره  لدع  شـراء وتحويل سـفينة تحفي  آبار نفط. يحمل هذا القرض فائدة ةسـعر إيبور  30.000حصـلت املجموعة ع ى قرض ألجل بمبلغ 

 .2025 يونيو  7. ويت  تسديد الدفعة األخيرة في 2018ديسمبر  7قسط رب  سنوي متساوي يبدأ من  27، وبستحك السداد ع ى  ائد هامشليبور 

، ل  تق  املجموعة ةســــــداد األقســــــاط املســــــتحقة. وتجري إدارة املجموعة مناقشــــــات م  2020 ســــــبتمبر  30أشــــــهر املنتهية في  تســــــعةخالل فترة الو 

 .السنةاملناقشات قبل نهاية املقرض لتسوية القرض ومن املتوق  االنتهاء من 
 

 4قرض ألجل   د)

رسـوم الترت بات  لدع  االسـتحواذ ع ى سـفن نقل املاشـية. يحمل هذا  خصـ أل  دره  )ةعد  59.377حصـلت املجموعة ع ى قرض ألجل بمبلغ 

 رب  ســـنوي يبدأ من  16، وبســـتحك الســـداد ع ى  ائد هامشالقرض فائدة ةســـعر إيبور ليبور 
 
ويت  تســـديد الدفعة األخيرة . 2019مايو  29قســـطا

ا لخطاب التســــــهيل املعدل، ســــــتبدأ 2020مارس  18في  .2023نوفمبر  29في  ، وافك البنك ع ى مراجعة خطاب التســــــهيل وتأجيل األقســــــاط. وفق 

 .2023نوفمبر  27الدفعة الةهائية في  ع ى أن تكون  2020مايو  27الدفعات من 
 

 ومجموعات مختلفة من الضمانات وتشمل:بأشكال  4و 3و 2يت  تغطية القروض ألجل 

 تنا ل عن رهن السفن ذات العالقة؛ 

 رهن أسه  الشرتات التاةعة املالكة لتلك السفن؛ و 

 .ضمان مؤس  ا من الشركة األم والشركة األم الوسيطة و/أو الشرتات الشقيقة 

 وفيما ي ي التعهدات الجوهرية للقروض ألجل وتشمل:

  عن املطلوبات املتداولة في جمي  األوقات؛ يادة املوجودات املتداولة 

 االحتفاظ في جمي  األوقات برصيد النقدية وشب  النقدية فوق نسبة معينة من صافي الدين؛ 

 ضمان  يادة حقوق امللكية املوحدة املعدلة حسأ السوق عن نسبة معينة من إجمالي املوجودات املوحدة املعدلة حسأ السوق؛ و 

 وقية الحرة املجمعة للسفن عن نسبة معينة من صافي الدين.ضمان  يادة القيمة الس 
 

، ما ترتأ مع  من الناحية الفنية اســـــــــتحقاق 4، ظلت املجموعة مخالفة للتعهدات املالية م  مقرضـــــــــمها للقرض ألجل 2020 ســـــــــبتمبر  30كما في 

وبموجــأ التفــاهمــات بين . 2020 ســــــــــــــبتمبر  30ي ت  تصــــــــــــــنيفهــا كمطلوبــات متــداولــة كمــا ففقــد ، . وبنــاء  ع ى ذلــكعنــد الطلــأ ا القرضدف  هــذ

 تتوق  اإلدارة أن تت  املطالبة لهذه القروض من جانأ املقرضين.املقرضين واملجموعة، فال 
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 إيضاحات حول املعلومات املالية املرحلية 

 )تتمة  2020 سبتمبر  30أشهر املنتهية في  تسعةلفترة ال
 

 )تتمة  قروضال -10
 

 5قرض ألجل )ه  

االلت امات ع ى أســــــــــــــاس  ســــــــــــــداديت  . من القروض 1االتفاقية" إلعادة تمويل القرض ألجل ”تمويلاملجموعة اتفاقية  أبرمت، 2019يوليو  19ي ف

ا ملدة  139.446دره  في اليوم لألثنا عشر شهر ا األولى و  43.920شهري بمعدل   19أل  دره  في  128.638سنوات وسداد نهاملي بقيمة  4يومي 

 أل  دره . 41.831مبلغ سددت املجموعة  فترة التسعة أشهر املنتهية،خالل . 2024يوليو 
 

 
 

ا وخلصــــــــــــــــت إلى أن االتفـــاقيـــة ال تعتبر : 15رق   الـــدولي للتقـــارير املـــاليـــةمعـــاملـــة بي " ع ى النحو املحـــدد في املعيـــار ”أكملـــت إدارة املجموعـــة تقييمـــ 

 اعتبرتإلدارة لديها خيار شـــــــراء إلزامي إلعادة شـــــــراء الســـــــفن في نهاية مدة اإليجار. بناء  ع ى ذلك، ا إذ أن اإليرادات من العقود املبرمة م  العمالء

 اإلدارة هذه الصفقة كترت أ تمويل ت  بموجب  تسوية االلت امات السابقة وت  االعتراف بااللت امات الجديدة.
 

 
 

الذي يبدأ ةعد  السدادع ى نسبة الرافعة املالية ع ى أساس رب  سنوي في تاريخ الحفاظ في األساس ا لترت أ التمويل املذتور أعاله  التعهد يتمثل

ا قبل 3ثالثة )  خيار الشراء كما هو موع  أدناه: ممارسة  أشهر من السحأ األول وأيض 

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

 %50.00 %57.50 %65.00 %72.50 %80.00 الحد األقص ى لنسبة الرافعة املالية
 

املجموعـة ملحك م  املقرض ـ أبرمـتوم  ذلـك، أعاله. بـالتعهـدات املـذتورة تلت م املجموعـة  ل اعتبـار ا من تـاريخ هـذه املعلومـات املـاليـة املرحليـة، 

ال يزال القرض  .2020ســــــــــــــبتمبر  30إلى  2020أبريـل  1املـذتورة أعاله لن تكون قـابلـة للتطبيك لفترة تبـدأ من  التعهـداتوبـالتـالي وافقـت ع ى أن 

ذات الصــلة. وإضــافة إلى ذلك، في اتفاقية التمويل  املنصــوع علي  التعثر املقابل في الســداديصــن  ع ى أن  الت ام متداول ةســبأ شــرط  5ألجل 

 كما ي ي: امللحقات علمهاالتعهدات بموجأ  تعديلت  فقد 
 

 من صافي الدين؛6.5 نسبة أال يقل النقد غير املقيد عن ٪ 

  ؛ وفي جمي  األوقات االلت امات الجارية تتجاو  املوجودات املتداولةأن 

  70أن تكون نسبة الرافعة املالية أقل من.٪ 
 

 األجل قصير  ضقر   و)

 أل  دره   7,346، حصــــــلت املجموعة ع ى تســــــهيالت مرابحة قصــــــيرة األجل بقيمة 2019يناير  7في 
 

تســـــعة فترة القامت املجموعة خالل . ثابتةفائدة ب محمال

  .أل  دره 7.346ةسداد أصل املبلغ املستحك البالغ  أشهر املنتهية

 ذات العالقة األطرافمعامالت وأرصدة  11

تقوم املجموعـة، في ســــــــــــــيـاق العمـل املعتـاد، بـإجراء معـامالت م  مؤســــــــــــــســـــــــــــــات أعمـال أخرى تســــــــــــــتوفي تعري  طرف ذوعالقـة كمـا في املعيـار   أ)

 ت  تنفيذها بأسعار متفك علمها. ، وهي معامالت ي24املحاس ا الدولي رق  

ة تتضمن األطراف ذات العالقة املساهمين الرئ سيين واملديرين وموظفي اإلدارة الرئ سيين للمجموعة واملنشآت املرتبطة لها الاا لها سيطر 

 إدارة املجموعة.أو سيطرة مشتركة أو تأثير جوهري ع ى املجموعة. يت  اعتماد سياسات التسعير وشروط هذه املعامالت من قبل 
 

املعامالت الجوهرية التالية م  األطراف ذات العالقة في ســـــــــياق العمل االعتيادي وفك شـــــــــروط وأحكام متفك  الفترةخالل أبرمت املجموعة   ب)

 بادل.علمها ةشكل مت
 

 30فترة التسعة أشهر املنتهية في  

 سبتمبر

 30فترة الثالثة أشهر املنتهية في 

 سبتمبر

 2020 2019 2020 2019 

 أل  دره  أل  دره  أل  دره  أل  دره  

 )غير مدقك  )غير مدقك  )غير مدقك  )غير مدقك  

 470 - 746 1.144 قروض من أطراف ذات عالقة –تكالي  التمويل 
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 إيضاحات حول املعلومات املالية املرحلية 

 )تتمة  2020 سبتمبر  30املنتهية في  أشهر  تسعةلفترة ال
 

 )تتمة  ذات العالقة األطرافوأرصدة  معامالت 11

 :ا ي ي الرصيد القائ  إلى طرف ذي عالقةفيم  ج)
 

 2019ديسمبر  31 2020 سبتمبر  30 

 أل  درهـ  أل  درهـ  

  مدقك) )غير مدقك  

   مطلوب من طرف ذو عالقة

   مشروع مشترك

 144 144 م.د.م.س )مشروع مشترك  -غول  ستولت تانكير  
 

 ستحقة إلى الطرف ذو العالقة هي قيمة غير محملة بفائدة وغير مضمونة وس ت  سدادها عند الطلأ.إن القيمة امل
 

 قرض من أطراف ذات عالقة   )د 

 2019ديسمبر  31 2020 سبتمبر  30 

 أل  درهـ  أل  درهـ  

  مدقك) )غير مدقك  

 37,443 - كبار املساهمين )مب نة تالت ام غير متداول 

 - 16.838 مين )مب نة تالت ام متداول كبار املساه
 

 تســــــعةت  اســــــتخدام القرض الذي ت  الحصــــــول علي  من املســــــاهمين الرئ ســــــيين لتمويل اإلرســــــاء الجاف لناقالت املواد الكيميائية. خالل فترة ال

تلمة من الصــــكوك اإلســــالمية غير أل  دره  من العائدات املســــ 40،409تمت تســــوية قرض املســــاه  بمبلغ  ،2020 ســــبتمبر  30أشــــهر املنتهية في 

 .2021 يونيو  30بدون فائدة وس ت  سداده في  2020 سبتمبر  30القابلة للتحويل. الرصيد املستحك اعتبار ا من 
 

غير محمل القرض إن هذا أل  دره  من طرف ذي عالقة.  10.000ع ى قرض قصــــــير األجل آخر بقيمة  2020حصــــــلت املجموعة في أغســــــطس 

 اثنا عشر شهر ا.خالل السداد وبستحك بفوائد 

 

 مكافآت اإلدارة الرئ سية

أشهر املنتهية في  تسعةفترة ال 

 سبتمبر 30

 30فترة الثالثة أشهر املنتهية في 

 سبتمبر

 2020 2019 2020 2019 

 أل  دره  أل  دره  أل  دره  أل  دره  

 )غير مدقك  )غير مدقك  )غير مدقك  )غير مدقك  

 1.263 504 3.436 1.423 عاب ومكافآت ألعضاء مجلس اإلدارةرواتأ ومزايا وأت
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 املالية املرحلية إيضاحات حول املعلومات 

 )تتمة  2020 سبتمبر  30املنتهية في  أشهر  تسعةلفترة ال
 

 اإليرادات التشغيلية -12

 30أشهر املنتهية في  تسعةفترة ال 

 سبتمبر

 30فترة الثالثة أشهر املنتهية في 

 سبتمبر

 2020 2019 2020 2019 

 أل  دره  أل  دره  أل  دره  أل  دره  

 )غير مدقك  )غير مدقك  )غير مدقك  )غير مدقك  

 43,580 42,248 124,942 106,977 تأجير السفنامتالك و 

 952 1,111 5,015 3,884 خدمات الشحن

 33 21 96 56 بي  وتو ب  املنتجات البحرية

 67 - 210 52 الخدمات الفنية

 - - 92 - إدارة السفينة

 110,969 130,355 43,380 44,632 
 

 التكالي  التشغيلية -13

 30أشهر املنتهية في  تسعةفترة ال 

 سبتمبر

 30فترة الثالثة أشهر املنتهية في 

 سبتمبر

 2020 2019 2020 2019 

 أل  دره  أل  دره  أل  دره  أل  دره  

 )غير مدقك  دقك )غير م )غير مدقك  )غير مدقك  

     تأجير السفن:

 24,476 18,184 71,660 56,163 السفن -تشغيل السفن

 13,576 8,855 39,832 26,200 استهالك السفن

 3,376 3,564 9,250 10,069 إطفاء تكالي  اإلرساء في األحواض الجافة

 1,199 1,006 3,647 2,972 قوارب الطاق  -تشغيل السفن

 276 1,124 525 4,379 إصالح السفن

 432 677 3,260 2,460 خدمات السفن

 5 12 32 25 مبيعات وتو ب  املنتجات البحرية

 18 1 83 16 الخدمات الفنية

 102,284 128,289 33,423 43,358 
 

 مصاري  عمومية وإدارية -14

 30أشهر املنتهية في  تسعةفترة ال 

 سبتمبر

 30فترة الثالثة أشهر املنتهية في 

 مبرسبت

 2020 2019 2020 2019 

 أل  دره  أل  دره  أل  دره  أل  دره  

 )غير مدقك  )غير مدقك  )غير مدقك  )غير مدقك  

 3,918 2,286 12,217 7,586  15تكالي  املوظفين )إيضاح 

 811 407 3,501 1,528 أتعاب مهنية

 80 18 230 142 صرف العمالت األجنبيةخسائر 

 - - - 1,872 سفينةعمولة من استبعاد 

 2,861 1,546 6,363 3,288 مصاري  إدارية أخرى 

 14,416 22,311 4,257 7,670 
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 إيضاحات حول املعلومات املالية املرحلية 

 )تتمة  2020 سبتمبر  30املنتهية في  أشهر  تسعةلفترة ال
 

 تكالي  املوظفين -15

 30أشهر املنتهية في  تسعةفترة ال 

 سبتمبر

 30ثة أشهر املنتهية في فترة الثال

 سبتمبر

 2020 2019 2020 2019 

 أل  دره  أل  دره  أل  دره  أل  دره  

 )غير مدقك  )غير مدقك  )غير مدقك  )غير مدقك  

 3,023 1,834 10,391 6,287 رواتأ وأجور 

 72 74 368 189 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 823 378 1,458 1,110 مزايا أخرى 

 7,586 12,217 2,286 3,918 

 

 تكالي  التمويل -16

 30أشهر املنتهية في  تسعةفترة ال 

 سبتمبر

 30فترة الثالثة أشهر املنتهية في 

 سبتمبر

 2020 2019 2020 2019 

 أل  دره  أل  دره  أل  دره  أل  دره  

 )غير مدقك  )غير مدقك  )غير مدقك  )غير مدقك  

     تكلفة التمويل ع ى:

 10,864 7,834 22,612 27,767 روض ألجلق -

 197 - 628 298 تسهيالت تمويل مرابحة -

 470 - 746 1,144 قرض من املساهمين -

 - 3,424 - 5,209 صكوك إسالمية غير قابلة للتحويل -

 74 - 318 - وض أخرى قر  -

 104 1,762 542 1,863 رسوم أخرى 

 36,281 24,846 13,020 11,709 

 

 ملالرأس ا -17
 

 2019ديسمبر  31 2020 سبتمبر  30 

 أل  درهـ  أل  درهـ  

  مدقك) )غير مدقك  

   املصرح:

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

   املصّدر واملدفوع بالكامل:

 1,019,209 1,019,209 دره  للسه   1مة سه   بقي 1,019,209,250 :2019سه  ) 1,019,209,250
 

 إلى 2019فبراير  28في 
 
ســـه  عادي بقيمة دره   100,000,000، أنهت املجموعة تحويل ســـندات صـــكوك إســـالمية قابلة للتحويل صـــادرة ســـابقا

وذلك  ســــــــــــــه  1,019,209,250إلى  رأس املال املصــــــــــــــرح ب   يادةع ى  2019فبراير  19واحد للســــــــــــــه . تمت املوافقة من قبل الهيخة التنظيمية في 

أل  دره  فيمــــا يتعلك بتحويــــل الصــــــــــــــكوك الاا يت  عرضـــــــــــــهـــا  344. تكبــــدت املجموعــــة تكلفــــة بقيمــــة 2018املســـــــــــــــــاهمون في  بموجــــأ موافقــــة

 املوحد. املوجز  املرح يفي بيان التغيرات في حقوق امللكية ”احتياطيات أخرى ”كـ
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  املالية املرحليةإيضاحات حول املعلومات 

 )تتمة  2020 سبتمبر  30املنتهية في  أشهر  تسعةلفترة ال
 

 العائد األساس ا ع ى السه  -18

 30فترة الثالثة أشهر املنتهية في  سبتمبر 30أشهر املنتهية في  تسعةفترة ال 

 سبتمبر

 2020 2019 2020 2019 

 أل  دره  أل  دره  أل  دره  أل  دره  

 )غير مدقك  ك )غير مدق )غير مدقك  )غير مدقك  

  18,156)  11,489)  45,878)  62,628) الفترة العائدة إلى مالكي الشركة أرباح

 1,019,209,250 1,019,209,250 1,019,209,250 1,019,209,250 عدد األسه 

     

 دره   0.018) دره   0.011) دره   0.046) دره   0.061) ع ى السه  الخسارة األساسية واملخفضة

 

 الصكوك اإلسالمية غير القابلة للتحويل -19

أل  دره  عن طريك االكتتاب  125.000 بقيمةقرار ا بإصــــــــــــــدار صــــــــــــــكوك إســــــــــــــالمية غير قابلة للتحويل  2020يناير  16في أصــــــــــــــدر مجلس اإلدارة 

ع ى  الجمعية العموميةاملســــــاهمين في من الســــــلطة التنظيمية و  2020 مارس 29و  2020 مارس 12الخاع. حصــــــلت املجموعة ع ى املوافقة في 

 التوالي إلصدار الصكوك اإلسالمية غير القابلة للتحويل بالشروط التالية:

 : صكوك إسالمية غير قابلة للتحويلضمان -

 مطابقة للشربعة اإلسالمية -نوع الصكوك  -

 أل  دره  125.000 -قيمة الصكوك  -

 125.000.000 -عدد الصكوك  -

 دره  للصكوك 1للصكوك: سعر اإلصدار  -

 ٪ سنويا يستحك نص  سنوي 12 -معدل الربح  -

 سنوات من تاريخ إصدار الصكوك 5/ تاريخ االستحقاق:  اإلصدار الةهاملي -
 

 90.919أل  دوالر أمريكي بما يعادل  24,841غير قابلة للتحويل بمبلغ  إسالميةت  االكتتاب في صكوك  ،2020سبتمبر  30خالل الفترة املنتهية في 

 أل  دره  من املبلغ الرئ   ا. 12.542غير قابلة للتحويل بمبلغ  إسالميةأل  دره  وت  استالم النقد. ت  خص  تكلفة إصدار صكوك 

 

 املوجودات املحتملة -20

ا في حـالـة انخفـاض قيمـة  ا التفـاقيـة إطـار البي ، قـدم البـامل  ضــــــــــــــمـانـ  ثمن)ع ى النحو الـذي يحـدده  ســــــــــــــفن املواشــــــــــــــ اوفقـ  خالل فترة من ـ خـاريي م 

املنصـــوع علمها في عقد البي ، ث  ســـيدف  البامل   قيمة هذه الســـفنإلى املشـــتري  من أســـعار /  ســـفن املواشـــ االســـنوات التالية لتاريخ نقل ملكية 

ا أن  إذا ل  يت   وقت البي . عالوة ع ى املحددعقد البي  وتقرير التقيي  العادل ل اوفق   ســـــــــــــفن املواشـــــــــــــ االفرق في قي   ذلك، تضـــــــــــــمن البامل  أيضـــــــــــــ 

ا يســــاوي  ســــفن املواشــــ اتحقيك صــــافي أســــعار التأجير أو في حالة توق   عن العمل في أي وقت خالل الســــنوات الخمس، فإن البامل  ســــيدف  مبلغ 

 الذي تحصل علي  السفن ومعدالت اإليجار الصافية. السعر الفع ي الستخجار الناقلةالفرق في القي  بين 
 

التقيي   تقدير إلصــــدار رأي قانوني من خالل  مســــتشــــار قانونيقام مجلس اإلدارة بتعيين  ،2020ســــبتمبر  30خالل فترة التســــعة أشــــهر املنتهية في 

ثمنأجراه الذي  صــــدر األمر الواردة في شــــرط حك الرجوع ع ىباســــتخدام املعايير املذتورة في  خاريي م  ا لرأي املســــتشــــار و اتفاقية إطار البي . و  م  فق 

 بناء  ع ى تقرير التقيي  الصـــــــــــــادر عن و  ،القانوني
 
قرر مجلس  ،أع ى من ســـــــــــــعر الشـــــــــــــراء قد تانوالذي يشـــــــــــــير إلى أن التقيي  األخير  الخاريي ثمنامل

ا للتفاوض ةشــــــــــأن املبلغ  ،. وفي الوقت نفســــــــــ لذلك م وجود أي أســــــــــاساإلدارة عدم اتخاذ أي إجراء قانوني ةســــــــــبأ عد يبذل مجلس اإلدارة جهد 

 .1ستوك   الذي وق  لسفينة جل  الي الحادو املؤس   ةسبأ 8 إيضاح رق للبامل  ) السداداملستحك 
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 املالية املرحلية إيضاحات حول املعلومات 

 )تتمة  2020 سبتمبر  30املنتهية في  أشهر  تسعةلفترة ال
 

 اإليجارات التشغيلية كمؤجر -21

. عادة ما يت  2023حاى عام  اإليجار ألجل . يمتد تأجير ألجلالكيميائية املســــــــتحقة بموجأ عقد إيجار تشــــــــغي ي ) حاويااهاتقوم املجموعة بتأجير 

ي الحـد األدنى للـذم  املـدينـة للقي  اإليجـاريـة في . وفيمـا ي اإليجـار/ تجـديـد  إبرامالتفـاوض ع ى إيجـار اإليجـار ليعكس اإليجـارات الســــــــــــــوقيـة عنـد 

 :املستقبل بموجأ عقود اإليجار التشغيلية غير القابلة لالغاء )باستنناء تلك الاا تملكها املشارب  املشتركة 
 

 

 2019ديسمبر  31 2020 سبتمبر  30 

 أل  درهـ  أل  درهـ  

  مدقك) )غير مدقك  

 108,504 108,208 بحد أقص ى سنة واحدة 

 296,357 215.423 بين سنة وخمس سنوات

 323.631 404,861 

 
 معاملة غير نقدية -22

 :ةالنقدي اتفي بيان التدفق يت  إظهارهاأبرمت املجموعة خالل الفترة املعامالت غير النقدية التالية والاا ل  
 

 سبتمبر 30أشهر املنتهية في  تسعةفترة ال 

 2020 2019 

  دقكم) )غير مدقك  

 أل  درهـ  أل  درهـ  

   تدفقات نقدية من أنشطة استثمارية

 - 68,076 )ج   5عائدات استبعاد سفينة )إيضاح 

   

   تدفقات نقدية من أنشطة تمويلية

 -  68,076)   أ) 9إعادة سداد الت امات إيجارية )إيضاح 

 
  املرحليةاملالية  املعلوماتإعتماد  -23

 .2020 نوفمبـر  12بتاريخ  وصرح بإصدارها 2020 سبتمبر  30املنتهية في  أشهر  تسعةلفترة ال املرحليةاملالية  املعلومات رةاعتمد مجلس اإلدا
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