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

 ٣٠كما في    المرحليجز المو بيان المركز المالي الموحد   منتألف  والتي ت  ،٢٠٢١ ســــــبتمبر ٣٠كما في    "المجموعة")( لها   التابعة
ــبتمبر ــهر و لدخل الشــــامل  لالعالقة    يذ  المرحلي جزالمو  الموحد  والبيان،  ٢٠٢١  ســ ــعةاللفترتي الثالثة أشــ أشــــهر المنتهيتين في  تســ

  أشــــــــــــــهر  تســــــــــــــعةاللفترة  النقدیة    تدفقا والتلتغيرات في حقوق الملكية ة لذات العالق الموحدة الموجزة المرحليةالبيانات  و ذلك التاریخ  
يانات المالية الموحدة الموجزة البهذه إن اإلدارة مســــــــــؤولة عن إعداد وعرض .  المنتهية في ذلك التاریخ واإلیضــــــــــاحات التفســــــــــيریة

ـــبي الدولي رقم لوفقًا    المرحلية ـــــــ ـــبي الدولي رقم إعداد التقاریر المالية المرحلية -  ٣٤لمعيار المحاســ ـــــــ إن   ").٣٤ ("المعيار المحاســ
تي قمنا بها.اجعة الاستنادًا إلى أعمال المر  البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحليةذه مسؤوليتنا هي إعطاء استنتاج حول ه

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

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

من الحصــــــــــــــول على  عليــه فــإنهــا ال تمكننــا    لتــدقيق الــذي یتم وفقــًا لمعــایير التــدقيق الــدوليــة وبنــاءً مجــال االمراجعــة أقــل بكثير من  
ـــق. بناءً ت التي تطلعنا عالتأكيدا ــوهریة التي یمكن تحدیدها أثناء القيام بالتدقيـــــ فإننا ال نبدي رأیًا   ،على ذلك لى جميع األمور الجــــــ

بخصوص التدقيق.

ظأساس االستنتاج المتحف
ــــــــة، قامت المجموعة بالتوقف عن تثبيت مطلوبات بمبلغ   ١٠واإلیضاح    ١٦كما هو مبين في اإلیضاح   ـــات الماليـ ـــــ (د) حول البيانـ

ـــهر المنتهية في  )  ٣) و(٢(القروض اآلجلة    ةهيكلعقب إعادة  ألف درهم    ٢٠٬٣٨٥ ــعة أشــــ ـــبتمبر  ٣٠خالل فترة التســـــ ،  ٢٠٢١ســــ
اشـترطت اتفاقية . كلتهيعاد هسـداد أقسـاط القرض المالمسـتقبلية ل  لف بشـأن االلتزاماتك أي تخ ن هنا حيث تعتقد اإلدارة أنه لن یكو 

ــویة مع   ـــداد أي في حالة  أنه الُمقرض التســـ ــاط  تخلف عن ســ ـــتقبلية  األقســـ یحق للمقرض المطالبة بجميع المطلوبات  ، ةلدعالمالمســ
. وبناًء عليه، فإن التنازل  باإلضــافة إلى جميع الفوائد والرســوم التعاقدیة وفًقا للشــروط واألحكام األصــلية للقروض اآلجلة المســتحقة

 ٩إلعداد التقاریر المالية رقم   المطلوبات المالية وفًقا ألحكام المعيار الدولي تعن هذا المبلغ ال یســــتوفي معایير التوقف عن تثبي
  النخفضــــــــــــــت  ،٩اليـة رقم  عـداد التقـاریر المـ طلبـات المعيـار الـدولي إللمتتثلـت  امقـد جموعـة  الملو أن  األدوات المـاليـة. وبـالتـالي،    -
ألف درهم.  ٢٠٬٣٨٥بمبلغ   ٢٠٢١سبتمبر   ٣٠فترة التسعة أشهر المنتهية في  معلنة لالرباح  األ

متحفظال االستنتاج
البيانات المالية الموحدة علمنا ما یستوجب االعتقاد بأن   لم یرد إلى ة،في الفقرة السابقمر الوارد  ألباستثناء اعتنــــا، استنادًا إلى مراج 

ســـــــبتمبر  ٣٠مالي للمجموعة كما في  كز العن المر النواحي الجوهریة،   كافة، من دلةال تعبر بصـــــــورة عا المرفقة   موجزة المرحليةال
.٣٤وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم  لتاریخ  ك افي ذل ةالتسعة أشهر المنتهية  ر لفت  ي وتدفقاتها النقدیةوعن أدائها المال  ،٢٠٢١







للمالحة القابضة (ش.م.ع)الخليج 

ية.رحلوحدة الموجزة المالمات المالية  بيانهذه الجزءًا من ةقرفالم٢٢إلى  ١شكل اإلیضاحات من ت
٤

المرحلي الموجزالموحديان الدخل الشامل  ب
٢٠٢١سبتمبر٣٠المنتهية فيالتسعة أشهر لفترة

المنتهيةأشهر ة  الثالثفترة أشهر المنتهية تسعةالفترة 
سبتمبر ٣٠يفسبتمبر ٣٠في
٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠

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

) معاد إدراجها*() معاد إدراجها*(
١٢٨٩٬٢٧٩١٠٨٬٢٠٣٢٧٬٠٧٨٤٠٬٦١٤اإلیرادات التشغيلية

)٤٢٣٬٣٣()٩٠٩٬٢٥()٢٨٤٬١٠٢()٧٨٨٬٧٢(١٣شغيليةلتايفلا التك
١٦٬٤٩١٥٬٩١٩١٬١٦٩٧٬١٩١األرباحيلاإجم

١٬١١٥٢٬٤٣٣٩٥١٤١دخل آخر
١٩٧٬٥٤١-١٤٨٥٬٧٥٩١٩٧٬٥٤١لبات التأمينن مطا دخل م

)٤٬٢٥٧()٦٬٥٠٩()١٤٬٤١٦()١٤٬٧٨٥(١٥مصاریف عمومية وإداریة
-٢٠٬٣٨٥-١٦٢٦٬٨٧٤مطلوبات انتفى الغرض منها شطب

ات ماليةبند موجودصمخ دخل من 
-٣٬٢٦٥-٣٬٢٦٥(د)١٠ه الحاليةتإلى قيم
)١٩٧٬٥٤١(-)١٩٧٬٥٤١(-٥ةنفيشطب س

--)٩٬٦١٠(-داتخسارة من استبعاد بند موجو 
)٩٠٨٬٣(-)٦٤٩٬١٢(-٥نفض قيمة السر انخفا ئخسا صمخص
)٨٣٣(١٨٬٤٠٥)٢٨٬٣٢٣(١١٨٬٧١٩التشغيلية للفترةسائر)خل(ا/األرباح

)٠٢٠٬٣١()١٣٤٬١٢()٢٨١٬٣٦()٩٣٩٬٣١(١٧تكاليف تمویل
)١٣٬٨٥٣(٦٬٢٧١)٦٤٬٦٠٤(٨٦٬٧٨٠األرباح/(الخسائر) قبل ضریبة الدخل

)٨٤٥()٤٥٨()١٬٣٧٣()١٬٣٧٣(ضریبة الدخل
)١٤٬٣١١(٥٬٨١٣)٦٥٬٩٧٧(٨٥٬٤٠٧فترةسائر) ال(خأرباح/

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

)١٣١٬١٤(٥٬٨١٣)٩٧٧٬٦٥(٤٠٧٬٨٥الشاملة) للفترة(الخسائر
ى:لإالعائدة

)١٤٬٢٥٥(٦٬٦١٨)٦٥٬٣٩٤(٨٦٬٧٢٤الشركةمساهمي
)٥٦()٨٠٥()٥٨٣()١٬٣١٧(غير مسيطرةحصص

٣١١٬١٤(٥٬٨١٣)٩٧٧٬٦٥(٤٠٧٬٨٥(
ةالشركإلى مساهمي العائدة سهم الربحية

)١٤٠٬٠(٦٠٠٬٠)٦٤٠٬٠(١٩٨٥٠٬٠األساسية والمخففة (درهم)

.لسابقةلمزید من التفاصيل حول تعدیالت السنة ا٢٢ح  یضا إ* راجع  



للمالحة القابضة (ش.م.ع)الخليج 

ية.رحلوحدة الموجزة المالمات المالية  بيانهذه الجزءًا من ةقرفالم٢٢إلى  ١شكل اإلیضاحات من ت
٥

المرحليالموجزت في حقوق الملكية الموحد غيراتلبيان ا
٢٠٢١سبتمبر٣٠المنتهية فيأشهرتسعةالترةلف

الشركةمالكيحقوق الملكية العائدة إلى 
غيرصالحصاحتياطيات الخسائر االحتياطي رأس

المجموعالمسيطرةالمجموع أخرى راكمة متلاالنظامي ل مالا
ألف درهمألف درهمدرهمألفألف درهممهر ألف دألف درهمألف درهم

٥٩١٬٠٣٧١١٬٥١٩٦٠٢٬٥٥٦)٢٬٧٢٤()٤٤٥٬١٩٥(١٬٠١٩٬٢٠٩١٩٬٧٤٧(مدققة)٢٠٢٠ینایر  ١الرصيد في  

قة)قدغير م(للفترةةالشاملة  الخسار إجمالي  
)٩٧٧٬٦٥()٥٨٣()٣٩٤٬٦٥(-)٣٩٤٬٦٥(--)*راجها دعاد إم(

٦٤٣٬٥٢٥٩٣٦٬١٠٥٧٩٬٥٣٦)٢٬٧٢٤()٥٨٩٬٥١٠(١٬٠١٩٬٢٠٩١٩٬٧٤٧)غير مدققة(٢٠٢٠سبتمبر٣٠الرصيد في  

٣١٢٬١٠٨١١٬٣٧٦٣٢٣٬٤٨٤)٢٬٧٢٤()٧٢٤٬١٢٤(١٬٠١٩٬٢٠٩١٩٬٧٤٧(مدققة)٢٠٢١ینایر  ١الرصيد في  

)٥٣٥٬٥(-)٥٣٥٬٥(-)٥٣٥٬٥(--)٢٢إیضاح  (ةتعدیالت الفترة السابق

٣٠٦٬٥٧٣١١٬٣٧٦٣١٧٬٩٤٩)٢٬٧٢٤()٧٢٩٬٦٥٩(١٬٠١٩٬٢٠٩١٩٬٧٤٧)*عاد إدراجها م(٢٠٢١ینایر  ١الرصيد في  

الشاملة) إجمالي الدخل الشامل/(الخسائر  
٤٠٧٬٨٥)١٬٣١٧(٢٤٧٬٦٨-٧٢٤٬٨٦--غير مدققة)رة (للفت

٢٩٧٬٣٩٣٠٥٩١٠٬٣٥٦٬٤٠٣)٢٬٧٢٤()٩٣٥٬٦٤٢(١٬٠١٩٬٢٠٩١٩٬٧٤٧(غير مدققة)٢٠٢١سبتمبر٣٠الرصيد في 

.لسابقةلمزید من التفاصيل حول تعدیالت السنة ا٢٢ح  * راجع إیضا 



للمالحة القابضة (ش.م.ع)الخليج 

ية.رحلوحدة الموجزة المالمات المالية  بيانهذه الجزءًا من ةقرفالم٢٢إلى  ١شكل اإلیضاحات من ت
٦

حلير مالوجزملالموحد بيان التدفقات النقدیة ا
٢٠٢١سبتمبر٣٠المنتهية فيأشهرتسعةالترةلف

فيةالمنتهيأشهرتسعةالفترة 
سبتمبر٣٠سبتمبر ٣٠

٢٠٢١٢٠٢٠
درهمألفدرهمألف

(غير مدققة)(غير مدققة) 
شغيليةاألنشطة التمنالتدفقات النقدیة 

)٦٥٬٩٧٧(٨٥٬٤٠٧للفترةالخسائر
ة:يلالتا تعدیالت للبنودلا

٢٩٬٢٤٩٣٦٬٧٨٩ومعداتوممتلكاتاستهالك سفن 
٢٨٧٦٣٤خدامموجودات حق االستإطفاء

٢٣٠-خدامموجودات حق االستاالنخفاض في قيمة 
١٢٬٦٤٩-السفناالنخفاض في قيمةمخصص 

٧٨١٨٩مخصص مكافآت نهایة الخدمة للموظفين
٩٬٦١٠-نفسدا عتبسار من خسائ

-)٣٬٢٦٤(الية إلى قيمته الحاليةات مدخل من خصم بند مطلوب
-)٢٦٬٨٧٤(لغرض منها مطلوبات انتفى اشطب

٩٣٩٬٣١٢٨١٬٣٦)١٧(إیضاح  تكاليف تمویل
في التدفقات النقدیة التشغيلية قبل التغيرات 

١١٦٬٨٢٢٣٠٬٤٠٥وبات التشغيليةالموجودات والمطل
١٬٩٨٧)١٧١(المخزون في النقص  /)الزیادة(
-)١٤٤(طرف ذي عالقةلغ المستحقة  مبالالفي قص  نلا

)٧٬٣٥٣(١١٬٤٧٤واألخرى التجاریة  الذمم المدینة  ) فيةیادالنقص/ (الز 
)٢٦٥٬١٤(٦٨٢الذمم الدائنة التجاریة واألخرى في )النقصالزیادة/ (

١٢٨٬٨٠٧١٠٬٧٧٤العمليات منالناتج قد نلا
)٩٨٣()٢٧٤(فينلمدفوعة للموظاةمیة الخدمكافآت نها 

٥٣٣٬١٢٨٣٧٦٬١٠األنشطة التشغيليةمنالناتج النقدصافي 
یةستثمار ة االشطاألننقدیة من التدفقات ال

)٢٬٥٨٢()١٧٬٤٠١(ومعداتممتلكاتو شراء سفن
٬٤٥٩٥-ومعداتممتلكاتو سفناستبعادنة مصلمبالغ مح 

٨٧٧٬٢)٤٠١٬١٧(یةمار ستثاالاألنشطة )/ الناتج منفيالمستخدم(النقديفصا
ةیليتمو النشطةاأل نقدیة من التدفقات ال

٩٠٬٩١٩-ة للتحویلابلة من صكوك إسالمية غير قلمبالغ محص
-٥٢٬١٥٥السلفياتة من لمبالغ محص

)١٢٬٤٩٩()٣٬٣٠١(فوعةمدترتيبات وم سر 
)٩٦٦()٣٢٦(دفعات مطلوبات عقود اإلیجار

)٥٦٬٠١٨()١٣٤٬٦٥٩()١٠(إیضاح  ياتالسلفدسدا
)٣٢٬٠١٩()٦٬٠٠٠(عالقةطرف ذي من ول عليه  تم الحصقرض اد دس

١٠٬٠٠٨-ةذات عالقأطراف  من قرض 
)١٩٬١٦٣()١٣٬٦٢٦(فوائد مدفوعة

)٥٦١٬٦()٢٨٤(مقيدالنقد  في الةدالزیا 
)٢٩٩٬٢٦()٠٤١٬١٠٦(التمویليةشطة األنيخدم فتمسلاالنقد صافي

)١٣٬٠٤٦(٥٬٠٩١خالل الفترةوشبه النقدیةفي النقدیة )النقص(/دةالزیاصافي 
٧٬٢٣٥١٦٬٩٢١الفترةالنقدیة وشبه النقدیة في بدایة  

١٢٬٣٢٦٣٬٨٧٥الفترةنهایة النقدیة في النقدیة وشبه
٩٤٠١٤٬٠٤٠٬١٨قيدد مقن

٢٦٦٬٢٧٩١٥٬٢١صندوق واألرصدة لدى البنوكاليفلنقد إجمالي ا



للمالحة القابضة (ش.م.ع)جالخلي
وجزة المرحليةمية الموحدة الالبيانات المالإیضاحات حول 

٢٠٢١سبتمبر٣٠فيالمنتهيةأشهرتسعةاللفترة  

٧

األنشطةو الوضع القانوني -١

لقــرار وزارة االقتصــاد وفقــًا ٢٠٠٦بر أكتــو ٣٠يفــ تأسســت ة عامــة كة مســاهمر شــ هــي ع ("الشــركة") .م.ششركة الخليج للمالحة القابضةإن  
وهـــي فــي دولـــة اإلمــارات العربيـــة المتحــدة. ٢٠١٥لســـنة )٢(رقــم يدللقـــانون االتحــا اً قــ وفٍل صـــحيح جـــودة بشــكو مو ٢٠٠٦لســنة ٤٢٥رقــم 

الســفنجيرأ وتــ ثلــة ئع المما ا ضــ والبتــرول والبفط ات الــنلمنتجــ ري ل النقــل البحــ رئيســي بأعمــا بشــكلتقــوم الشــركة دبــي المــالي. مدرجــة فــي ســوق 
وخــدمات ووكــالء خطــوط الشــحن البحــري الشــحنوخــدماتاب ي وللركــ ر حــ ن البللشــح تأجيرت الخدما وخطوط الشحن لنقل الركاب والبضائع و 

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

.الموجزة المرحليةالموحدةة  يالمالاناتالبيههذ

ملكية % لانسبة حقوق بلد ةنشطاأل الشركات التابعة 
دیسمبر ٣١سبتمبر٣٠

٢٠٢١٢٠٢٠التأسيس الرئيسية 
Gulf Navigation Maritime and Operations
 Management Owned by Gulf

Navigation
Holding LLC

العربيـــــــــــــــــة اتر ا اإلمــــــــــــــــ فن الخشحن الس
حدةتالم

١٠٠١٠٠

الــــخ/ لســــفنشــــحن امجموعة الخليج للمالحة ش.م.ح
ـــــــــد نة مات صـــــــــــيا خــ

القواربسفن و لا

العربيـــــــــــــــــة اراتاإلمــــــــــــــــ 
المتحدة

١٠٠١٠٠

الــــخ/ فن ســــ لشــــحن االخليج إلدارة السفن المالحية م.م.ح
ـــــــــدمات صـــــــــــيانة  خــ

السفن والقوارب

ـــــــارات العربيـــــــــــــــــة  ـــــــ اإلمــ
حدةالمت

١٠٠١٠٠

ـــــــارات العربيـــــــــــــــــة فن الخشحن السم.م.خام ذللنفط الجيناقالت الخل ـــــــ اإلمــ
المتحدة

١٠٠١٠٠
ـــــــارات العربيـــــــــــــــــة ن الخالسفشحن ذ.م.مماویاتيكج للالخليناقالت ـــــــ اإلمــ

المتحدة
١٠٠١٠٠

Gulf Navigation Polimar Maritime LLC ــالء خطــــــــوط ــ ــ وكــ
الشحن البحري 

ـــــــارات العربيـــــــــــــــــة  ـــــــ اإلمــ
دةالمتح 

٦٠٦٠

١٠٠١٠٠سلطنة عمانة السفناطسو ذ.م.ملوساطة  او للمالحة ليجالخ 
١٠٠١٠٠بنما السفنامتالك ریشنجلف إیادا كوربو 

١٠٠١٠٠بنما امتالك السفنربوریشنالت كو جلف هووای
١٠٠١٠٠بنما نفامتالك السنجلف دیفي كوربوریش

١٠٠١٠٠بنما امتالك السفنجلف جلمودا كوربوریشن
١٠٠١٠٠ما نبامتالك السفننشوربوریاتير كجلف فن

Gulf Navigation Mishref Limited١٠٠١٠٠جزر كایمانلسفنك اامتال
Gulf Navigation Mirdif Limited١٠٠١٠٠جزر كایمانامتالك السفن
Gulf Navigation Sukuk Limited١٠٠١٠٠جزر كایمانغير محدود

Gulf Maritime Ship Management LLCوإدارة ليتشـــــــــــــــــــــغ
لخاالسفن  

ـــــــارات العربيـــــــــــــــــة  ـــــــ اإلمــ
المتحدة

١٠٠١٠٠

Gulf Ship Management Co LLC وإدارة يل غتشـــــــــــــــــــــ
لخالسفن ا

ـــــــار اإل ـــــــ ات العربيـــــــــــــــــة مــ
المتحدة

١٠٠١٠٠

Gulf Navigation Mishref Limited١٠٠١٠٠ليبيریا ن السفن  ح ش



للمالحة القابضة (ش.م.ع)جالخلي
وجزة المرحليةمية الموحدة الالبيانات المالإیضاحات حول 

٢٠٢١سبتمبر٣٠فيالمنتهيةأشهرتسعةاللفترة  

٨

(تتمة) األنشطةالوضع القانوني و -١

لكية % م نسبة حقوق الد لباألنشطة الفروع
دیسمبر ٣١سبتمبر٣٠

٢٠٢١٢٠٢٠التأسيسالرئيسية

Gulf Navigation Mirdif Limited  ١٠٠١٠٠ليبيریا شحن السفن

ـــــــأجير الســـــــــفن، م.الخليج للمالحة لملكية السفن ش.ذ.م تــ
إلخ

ـــــــارات العربيـــــــــــــــــة  ـــــــ اإلمــ
المتحدة

١٠٠١٠٠

١٠٠١٠٠بنما السفنالكتامإنك، ليمتدز  ر كاریستوكالیفجيشنجلف نافي
١٠٠١٠٠بنما السفنكالامتإنك، دليمت١ریرزالیفستوك كا جلف نافيجيشن
١٠٠١٠٠بنما امتالك السفنإنك، ليمتد٢الیفستوك كاریرز  جلف نافيجيشن

١٠٠١٠٠بنما امتالك السفنایهسكابيدا أ
ـــيبينج ليم ــا فـــــي (تـــــددورانجـــــو شــ ــم إلغاؤهـــ ـــل ٢٨تـــ أبریــ

جزر مارشالالسفنكتالما)٢٠٢١
غير  
١٠٠قمنطب

كو ليمتد كاریرزجلف كرود 
)٢٠٢١یوليو ١٤بتاریخ  مسجلة (

ـــــــأجير الســـــــــفن،  تــ
١٠٠ليبریا إلخ

ـــر  ــــــــــــــــــــ غيــ
قمنطب

:الفروع التاليةالمجموعة  لدى

التأسيس بلدة الرئيسيشطةاألنالفرع
حدة تمات العربية المار اإلخ لا ،السفنتأجير)الشارقةابضة ش.م.ع (فرعمالحة القلالخليج ل

ة السعودیةملكة العربياض، المریالالخ ،السفنجيرأ ت)فرع(،ش.م.عالخليج للمالحة القابضة
Gulf Navigation Maritime and Operations

Management Owned by Gulf Navigation Holding LLC
– Abu Dhabi Branch

المتحدة ةاإلمارات العربيالخ ،السفنتأجير

Gulf Navigation Polimar Maritime LLC-Sharjah
Branch

خطــــوط الشــــحن ء وكــــال
ري البح 

ربية المتحدة ات العاإلمار 

Gulf Navigation Polimar Maritime LLC-Fujairah
Branch

ع لقطــــــــ جملــــــــةالارةجــــــــ ت
ـــام تجــــــــارة ار وأقالغيـــــــ  ســــ
ن والقوارب وغيرها فالس

تحدة ة الملعربياإلمارات ا

Gulf Ship Management Co LLC-Fujairah Branch لمتحدة اإلمارات العربية اتشغيل وإدارة السفن الخ**



للمالحة القابضة (ش.م.ع)جالخلي
وجزة المرحليةمية الموحدة الالبيانات المالإیضاحات حول 

٢٠٢١سبتمبر٣٠فيالمنتهيةأشهرتسعةاللفترة  

٩

(تتمة) األنشطةالوضع القانوني و -١

:يةلتا الةشتركالمطرةلسياتحتالمنشأة ي  فةالمجموعة أیضًا حصلدى

اهمةسنسبة المسيس لتأد ابلالنشاط الرئيسي ركة طرة المشتيتحت السأةمنش
برمسدی٣١سبتمبر ٣٠

٢٠٢١٢٠٢٠
سم.د.م.غولف ستولت تانكرز 

٪٥٠بق طمنغير مارات العربية المتحدة  إلاسفن ر التأجي ) ٢٠٢١مایو ٩خ بتاریجيلها تم إلغاء تس(

يةحاسبالموالسياساتأسس إعداد البيانات المالية-٢

دادأسس اإلع
لمعيــار المحاســبي لوفقــًا ٢٠٢١مبرســبت٣٠فــي المنتهيــةأشــهرتســعةالفتــرةللمجموعــة لوجزة المرحليــةدة المــ حــ المو الماليــةاتالبيانــ تــم إعــداد 

الماليــة البيانــات هــذهإن حــدة.قــوانين دولــة اإلمــارات العربيــة المتلمعنيــة مــن ات ابــ " والمتطلليــةالماليــة المرح اریرالتقــ إعــداد"–٣٤الــدولي رقــم 
أن تقــرأ بــالتزامن مــع البيانــات جــبیة ویالســنو ةيــ للبيانــات المالبــةالمتطلواإلفصــاحات ال تشــمل كافــة المعلومــات حليــةجزة المر و لمــ حــدة المو ا

ية.لمالیر اادها وفقًا للمعایير الدولية إلعداد التقار تم إعدالتي،٢٠٢٠دیسمبر٣١في كما مجموعة  للالسنویة المالية  

اعها خالل الفترة الحالية. صاحات المحاسبية" للمعایير والتعدیالت الجدیدة التي تم اتب سات واالفا لتغيرات في السيُیرجى االطالع على فقرة "ا 

٢والذي ینص على تعدیل بعض أحكام القانون االتحادي رقم  ٢٠٢٠لسنة  ٢٦وعالوة على ذلك، صدر المرسوم بالقانون االتحادي رقم  
وعة . تقوم المجم٢٠٢١ینایر  ٢لت التعدیالت حيز التنفيذ بتاریخ  ودخ ٢٠٢٠رسبتمب٢٧بتاریخ  بشأن الشركات التجاریة  ٢٠١٥لسنة  

خ دخول التعدیالت حيز التنفيذ.ی حاليًا بمراجعة األحكام الجدیدة وسوف تطبق متطلباتها في موعد ال یتجاوز سنة واحدة من تار 

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

ى األساس الموضح أعاله یتطلب من اإلدارة إجراء أحكام وتقدیرات وافتراضات تؤثر لع المرحلية  الموجزة  ية الموحدة  إن إعداد البيانات المال
الس تطبيق  واالفيعلى  التقدیرات  تستند  والمصاریف.  والدخل  والمطلوبات  الموجودات  عن  المعلنة  والمبالغ  المتعلقةاسات  إلى  تراضات  بها 

حكام المتعلقة بالقيم الدفتریة للموجودات ظل ظروف ونتائج أساس إصدار األمختلفة یعتقد أنها معقولة في  اریخية وعوامل أخرى لتالخبرة ا
قد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقدیرات. بدو بشكل واضح أنها من مصادر أخرى.توالمطلوبات والتي ال 

ــعالرة ائج لفتـــ إن النتـــ  ــير بالضـــرورة إلـــى ا٢٠٢١ســـبتمبر٣٠المنتهيـــة فـــي أشـــهرةتسـ ــةســـنةتوقعـــة لللنتـــائج المال تشـ ٣١المنتهيـــة فـــي الماليـ
.٢٠٢١دیسمبر

أسس التوحيد
والشــركات مــن نتــائج الشــركة ،٢٠٢١ســبتمبر٣٠نتهيــة فــي المأشــهرتســعةالفتــرة ة المرحليــة فــي ولوجز المــ لموحــدةيــة المالات اتتــألف البيانــ 

تخدام سياســات محاســبية نفس فترة إعداد التقاریر للشركة باســ لالتابعةللشركات الموجزة المرحليةالموحدة تم إعداد البيانات المالية .ا لهةالتابع
د توحيد البيانات.شركات عنبين الةواألرصدرباحت واألمالا معع الجميادعتباسمتیمماثلة. 

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



للمالحة القابضة (ش.م.ع)جالخلي
وجزة المرحليةمية الموحدة الالبيانات المالإیضاحات حول 

٢٠٢١سبتمبر٣٠فيالمنتهيةأشهرتسعةاللفترة  

١٠

(تتمة) والسياسات المحاسبيةأسس إعداد البيانات المالية-٢

مبدأ االستمراریة

ــات الم٢٠٢١ســــبتمبر٣٠فــــي ا مــــ ك ــة لتداو ، تجــــاوزت المطلوبــ ــة لمجملــ ــا تموجوداوعــ ــم (ر ألــــف د١٢٢٬٨٦٦غالمتداولــــة بمبلــــ هــ -٢٠٢٠هــ
وعــة حققــت المجمألــف درهــم). ٧٢٩٬٦٥٩-٢٠٢٠ألــف درهــم (٦٤٢٬٩٣٥راكمــة بمبلــغ تمخسائر المجموعة ولدىألف درهم)  ٣٣٨٬٧٤٩

.أشهرتسعةالفترة ) لمألف دره٦٥٬٩٧٧بدت المجموعة خسارة بمبلغ كت-٢٠٢٠(ألف درهم٨٥٬٤٠٧بلغ مبأرباحاً 

مــن ٣٠٢لمــادة لوفقــاً .٪ مــن رأس مالهــا المصــدر٥٠ةنســبفــي تجــاوز لمجموعــة ر المتراكمــة لســائخ الاســتمرت ، ٢٠٢١سبتمبر٣٠كما في  
أبریــل ٢٩اریخ تــ بالعموميــة الجمعيــة اجتمــاع قــدلعالشــركة دعــت، حــدةتمالدولة اإلمارات العربيــة في ٢٠١٥) لسنة ٢(رقم  قانون االتحاديال

اً ر قــراالعموميــةة يــ عأصــدرت الجم.خطــة إعــادة هيكلــة مناســبةاطها مــع وجــودشــ ناســتمرار أو ركةالشــ حــل إمــا بغرض التصــویت علــى ٢٠٢١
مــارات العربيــة اإلدولــةفــي ٢٠١٥) لســنة ٢رقــم (ديا حــ تقانون االالمن ٣٠٢یة عمليات الشركة وفًقا للمادة لى استمرار الموافقة عینص على  

.متحدةلا

كام السداد والشروط واألحكام األخرى للقرض اآلجل، ما أدى إلى  شروط وأح بتعدیل٥اآلجل  خالل ربع السنة السابق، قام مقرض القرض
). وخالل ربع السنة الحالي، تمكنت المجموعة من إنهاء المفاوضات مع المقرضين  ٥امتثال المجموعة للتعهدات المعدلة للقرض اآلجل (

ألف درهم من إجمالي المبلغ ٢٠٬٣٨٥بلغ  تنازل عن ملقرض على ا وافق الم. بناًء على اتفاقية التسویة،  ٣و٢بخصوص القرض اآلجل  
(د)] شریطة سداد األقساط المستقبلية في حينها. تم سداد القسط األول من جدول  ١٠ألف درهم [راجع اإلیضاح  ٩٦٬٣٨٥المستحق البالغ  

(د)].١٠اإلیضاح عمجموعة [راج ًة عن النياب٥ألف درهم من قبل مقرض القرض اآلجل ٥٠٬٠٠٠السداد المعدل والبالغ 

،حليةي عشر شهًرا من تاریخ هذه البيانات المالية الموحدة الموجزة المر ثناللتدفقات النقدیة لفترة ال تقل عن ها توقعاتإدارة المجموعة  أعدت
المنظور.في المستقبلةيليتشغال عملياتها لمواصلة الموارد الكافيةها لوف تتوفرمجموعة سبأن الة ولمعقولدیها توقعات

راضات الرئيسية التالية:تفعلى االتوقعات التدفقات النقدیة  ند تتس
فًقا لتوقعات التدفقات النقدیة؛ وتابعة للمجموعة، و تم بيع سفينة واحدةيس
٢٠٢١نوفمبرمل للمجموعة في یل رأس المال العا هم لتمو ر ألف د١٨٬٣٥٠یصل إلى  بلغمأحد المساهمين سيقدم.

مطلــوب كمــا هــو٢٠٢١أبریــل ٢٩بتــاریخ المنعقــد وميــةة العمالجمعيــ اجتمــاع ي ة فــ جموعــ يــات المة عملمســاهمون مواصــللفــي حــين قــرر ا
.سيطرة اإلدارةهي خارجة أعاله ر األمور المذكو ق تحقمدى ، فإن توقيت و ٢٠١٥) لسنة ٢من القانون االتحادي رقم (٣٠٢مادة بموجب ال

إلى حقوق ملكية عن ها وتحویلالدیون الرئيسية للمجموعة  إعادة هيكلة  بشأن  ،  ٢٠١٩ت) لسنة  ./ ر٣٢ارة رقم (د اإلقرار مجلس  عقب  
حصلت المجموعة على الموافقة الالزمة من هيئة األوراق المالية والسلع، الجهة التنظيمية لها، ، إلزاميةویل للتح قابلةوك  كصطریق إصدار

ّيم، وبدأت إجراءات التقييم بالفعل. لموافقة على تعيين مقاحصلت المجموعة على للمضي في تنفيذ الخطة. كما 

بيةالمحاستاإلفصاحاالسياسات و يرات في تغال

ة الموحــدة البيانــات الماليــ ي إعــدادفــ متبعــة لامماثلــة لتلــك في إعداد البيانات المالية الموحــدة المــوجزة المرحليــة ت المحاسبية المتبعة سياسا إن ال
والتــي ٢٠٢١ر یا ینــ ١عولهــا فــي ي مفر ســ التــي یدة المعــایير الجدیــ بــاع ء ات، باســتثنا ٢٠٢٠دیســمبر ٣١تهيــة فــي المنةللســنة للمجموعة  سنویال

فعوله بعد.ملم یسرر لكندصلم تقم المجموعة باالتباع المبكر ألي معيار أو تفسير أو تعدیل آخر، والذي  .التاليعلى النحو هي 

جموعة.رحلية للمملموجزة االة مالية الموحدت اليانا ، إال أنها ال تؤثر على الب٢٠٢١ي سنةفمرة التعدیالت ألول تطبق العدید من 
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(تتمة) والسياسات المحاسبيةنات الماليةأسس إعداد البيا-٢
(تتمة) التغيرات في السياسات واإلفصاحات المحاسبية

ي بســ يــار المحا والمع٩يــة رقــم لمالیر االمعيار الدولي إلعــداد التقــار الت على یالتعد٢المرحلة -ة لسعر الفائدقارنة المعياریةمشكيل التإعادة  
ر لتقــاریاعــداد إلوالمعيــار الــدولي ٤لمالية رقم والمعيار الدولي إلعداد التقاریر ا٧اد التقاریر المالية رقم دمعيار الدولي إلعلاو ٣٩الدولي رقم  
١٦المالية رقم 
ل مـــن ا خـــ بســـعر فائــدة بـــدیل كو بـــين البنـــ ل أســـعار الفائــدةبدااســـتعنـــدالتقـــاریر الماليــة ثير علـــىالتـــأ جالعــ تمؤقتـــة الت إعفـــاءاتتــوفر التعـــدی

تشمل التعدیالت على االستثناءات المتاحة التالية:یبًا.اطر تقر المخ 
علــى أنهــا تغيــرات فــي التشــكيل ةقبــل إعــادلمطلوبة مــن ت النقدیة افقا تغيرات في التد، أو الةتعاقدیلاستثناء یتطلب التعامل مع التغيرات ا

السوق أسعار الفائدة فييفي الحركة تغير، بما یساو المائدةسعر الف
حــوط دون تثيــق الو تائــدة بــين البنــوك علــى تعيينــات التحــوط و ات المطلوبــة مــن قبــل إعــادة تشــكيل أســعار الفييــرات األذونــ یجــب إجــراء تغ

حوطوقف عالقة الت
 مــن يلمعــدل الفائــدة الخــا ة تعيــين أدا فصــل عنــدما یــتم ل منبشــكمتطلبات التي یمكن تحدیــدها لتزام بالالنشآت من اء مؤقت للمتوفير إعفا

لمكون المخاطرالمخاطر كتحوط

فــي الفتــرات اءات ســتثنم االســتخداتزم المجموعــة اللمجموعة. تعالمرحلية ة ز ج المو لبيانـات الماليـة الموحدة ليس لهذه التعدیالت أي تأثير على ا
ت قابلة للتطبيق.تقبلية إذا أصبح سالم

المعایير والتعدیالت والتفسيرات الصادرة لكن لم یسر مفعولها بعد 
الموحدة  المالية  البيانات  إصدار  تاریخ  حتى  بعد،  مفعولها  یسر  لم  لكن  الصادرة،  العالقة  ذات  والمعدلة  الجدیدة  والتفسيرات  المعایير  إن 

ة ن من المتوقع أن یكون لها تأثير على البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحليح عنها أدناه، إذا كاا ة للمجموعة تم اإلفص الموجزة المرحلي
للمجموعة. تنوي المجموعة اتباع هذه المعایير والتفسيرات الجدیدة والمعدلة، عند االقتضاء، عندما تصبح ساریة المفعول. 

المطلوبات على أنها متداولة أو غير متداولةتصنيف-١حاسبي الدولي رقم التعدیالت على المعيار الم-
٣معيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم التعدیالت على ال–اإلشارة إلى اإلطار التصوري -
. ٣٧التعدیالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم –تكاليف الوفاء بعقد –العقود المحملة بالتزامات -
بات بالمائة للتوقف عن تثبيت المطلو ١٠الرسوم في اختبار نسبة  –األدوات المالية  - ٩قم  تقاریر المالية ر ل الدولي إلعداد ايار  المع-

المالية 
والمعيار ٩التعدیالت على المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم  ٢المرحلة  –إعادة تشكيل المقارنة المعياریة لسعر الفائدة  -

يار  والمع٤والمعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم  ٧التقاریر المالية رقم  لمعيار الدولي إلعداداو ٣٩سبي الدولي رقم  المحا 
١٦الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم 

. ١٦الدولي رقم التعدیالت على المعيار المحاسبي–الممتلكات والمكائن والمعدات: المبالغ المحصلة قبل االستخدام المقصود -

ذه التعدیالت أي تأثير على البيانـات الماليـة الموحدة الموجزة المرحلية للمجموعة.لهسلي

لعرضوعملة االمستخدمةلةعمال
ُیشــار(لــدى المجموعــةوالمشــاریع المشــتركةلكل مــن الشــركات التابعــة الموحدة الموجزة المرحلية مالية في البيانات الالبنود المدرجةاسيقیتم  
ث إن "). وحيــ المســتخدمةة لعملــ ضــمنها ("االشــركات ل هــذه ة االقتصادیة الرئيسية التــي تعمــ عملة البيئ") باستخدامالشركات"بةمجتمعا  إليه
لهــذه الشــركات هــي المســتخدمةبالــدوالر األمریكــي أو بعمــالت مربوطــة بالــدوالر األمریكــي، فــإن العملــة ةفنمصــ امالت الشــركاتعــ ملــبأغ

ــة الموحـــ ات اليانـــ البكـــي، غيـــر أنیر ر األمالـــدوال ــددة المـــوجزة المرحليـــة ماليـ ــها بـ الـــدرهم ة ("متحـــدرهم اإلمـــارات العربيـــة الللمجموعـــة یـــتم عرضـ
درهــم ٣٬٦٦بالدوالر األمریكــي إلــى الــدرهم اإلمــاراتي بســعر صــرف المصنفةبالغ لقد تم تحویل الم.ةلة العرض للمجموعمعي") كونهتاإلمارا

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

اسات المحاسبية الهامةالسـي
األخيــرة الســنویةالماليــة الموحــدةالمســتخدمة فــي إعــداد البيانــاتاالحتســابيب لا ســ وأالمحاســبيةاســاتيسبتطبيــق الالمجموعــة باســتمرار ومقــ ت

.٢٠٢٠ر بمدیس٣١للسنة المنتهية فيالصادرة

ةاطر الماليالمخةار دإ
دة كمــا حــ و يانــات الماليــة المبلفــي اعنهــا ألهــداف المفصــح ت واياســا لمجموعــة مماثلــة مــع تللــك السياسات وأهداف إدارة المخاطر المالية لسإن

.٢٠٢٠دیسمبر ٣١في وللسنة المنتهية في  
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ةالتقدیرات واألحكام المحاسبية الهام-٣

نفــس كــدة المؤ مجموعــة والمصــادر الرئيســية للتقــدیرات غيــر السياســات المحاســبية للها اإلدارة عنــد تطبيــق تذتخــ وهریــة التــي اج لاكانــت األحكــام
.، باستثناء ما هو موضح أدناه٢٠٢٠دیسمبر ٣١موعة للسنة المنتهية في الية الموحدة للمج مللبيانات افي ابقةطملمصادر الاألحكام وا

تظهــر ة جدیدة من الفيــروس التــاجي والتــي لمية بسبب انتشار ساللية حالة طوارئ صحية عا ملعا ظمة الصحة النمت  ، أعلن٢٠٢٠ر  في ینای
فيــروس صــنفت منظمــة الصــحة العالميــة تفشــي)،٢٠٢٠ق (فــي مــارس حــ فــي وقــت ال").١٩-يــدفو ("جائحــة كة ووهــان فــي الصــين نــ یمدفــي

نحــاء العــالم. أدت الطبيعــة فــي جميــع أوالعــدوى االنتشــارفــي ةعســریلاالزیــادة بســبب،عالميــةجائحــة علــى أنــه)١٩-كوفيــد(المســتجدكورونا  
الم، ممــا كــان لــه آثــارًا ســلبية علــى االقتصــاد العــالمي العلو معظم دا في مً ا ا تسفر وإغالقً عالمية على الوًداض قيالوبائية لهذا المرض إلى فر 

والحياة االجتماعية.

-، تواصــل المجموعــة تقيــيم تــأثير جائحــة كوفيــدواالقتصــادیةة االجتماعيــةفي األنشــطتا باعن ذلك من اضطر وما ینتجنتيجة لما ورد أعاله
بعض خطــوط إیراداتهــا (تــأجير الســفن وإدارة الســفن ومــا في الكبير نخفاضالواالمبيعات ع ج اتر بعدما  سي، والبشكل منتظملها أعما على  ١٩

لألزمــة والــنقص فــي البيانــات الســابقة الكافيــة ة وقعــة غيــر المســبيبالطن إل یومي.بسرعة وبشكیتغير١٩-إلى ذلك). إن تطور جائحة كوفيد
ائحــة ومــدتها ومــدى تأثيرهــا علــى االقتصــاد بشــكل عــام واألعمــال الج بط بتطــور هــذهتر المقين الكبيرستقبل وعدم اليبالمنبؤ وانخفاض نسبة الت

خــذت اإلدارة بعــين االعتبــار العدیــد مــن أة.في هذه المرحلدقةبلا ى األعمالسلبي علا التجاریة بشكل خاص، یجعل من الصعب تقييم تأثيره
یة العمليــات وتــوافر شــبكة األعمــال وقــدرة المنظمــة علــى ار ر مفــة لضــمان اســتلتر مخ نفيــذ تــدابيغيلية وقامــت بتالتشــ اطر  المجاالت المتوقعة للمخ 

التعامل مع حالة اإلغالق.

القطاعات التشغيلية -٤

اعات األعمالطق
اذ خــ تليــة إلــى المســؤول الرئيســي عــن الداخ یر ابطریقــة تتوافــق مــع تلــك المســتخدمة فــي تقــدیم التقــار عــات التشــغيلية قاریر عن القطا لتادداعإ یتم  

للمجموعــة التــي عمليــات التشــغيلية هــي اللجنــة التنفيذیــةســؤول الرئيســي عــن اتخــاذ القــرارات بشــأن الالعمليــات التشــغيلية. إن المأنبشــ القــرارات 
دیـــد ح المـــوارد. لقــد قامـــت اإلدارة بتصــيص وتخ التقــاریر الداخليـــة للمجموعــة بهـــدف تقيـــيم األداءراتيجية ومراجعـــة ذ القــرارات االســـتخـــا باتمتقــو 

ر.غيلية بناًء على هذه التقاریالتشالقطاعات  

المجموعة:فيما یلي قطاعات العمل الرئيسية لدى

؛جير السفن للعمالء: تأ امتالك وتأجير السفن•
ة الفنية للسفن؛رة السفن: اإلدار داإ•
؛للسفنمالكيماویات والوقود الالز ؤن و الممثل: تجارة البضائعبيع وتوزیع المنتجات البحریة•
سفنالورشوتقدیم خدماتئللسفن الراسية في الموانالشحنخدمات : تقدیموالخدمات الفنيةلشحناات خدم•
األنشطة اإلداریة.و سامقعلى إدارة كافة األتمل : تشخرى أ•

بالمعــایير فنيــة الوالخــدماتحن تجــات البحریــة وقطــاع خــدمات الشــ نبيــع وتوزیــع الموقطــاع الســفن وإدارة یلتــزم كــل مــن قطــاع تــأجير وامــتالك 
القطاعــات باعتبارهــا ذهبهــ ةم التقــاریر المتعلقــ تقــدی، "القطاعــات التشــغيلية"، ویــتم ٨رقــم لتقــاریر الماليــةاإلعدادالمعيار الدوليالمقررة بموجب  

المعيــار حيــث یــتم بيــان ذا بموجــب هــ ررةاإلداریــة الشــروط الكميــة المقــ ألقســام واألنشــطةقطاعات تشغيلية منفصلة، بينما ال یلبي قطاع إدارة ا
ليات هذا القطاع ضمن بند "أخرى".نتائج عم

افيةعات الجغر القطا
ري الــداخلي، وبالتــالي لــم یــتم  للتحليــل اإلداع الجغرافــي لعمليــات المجموعــة ُیعــد مالئمــاً لتوزیــ ادى المجموعــة ال تــرى أن لــ یــةإن اللجنــة التنفيذ

اعات الجغرافية.معلومات حول القطأي  فصاح عن اإل

ةمحملــ لاالقــرارات بشــأن المــوارد ذ خــا ذیــة للمجموعــة مــن أجــل اتنــة التنفياعات التشغيلية بشــكٍل منــتظم مــن قبــل اللج تتم مراجعة كافة نتائج القط
محددة حول كل قطاع.ر معلومات ماليةلكل قطاع وتقييم أدائه، والتأكد من توف



للمالحة القابضة (ش.م.ع)جالخلي
وجزة المرحليةمية الموحدة الالبيانات المالإیضاحات حول 

٢٠٢١سبتمبر٣٠فيالمنتهيةأشهرتسعةاللفترة  

١٣

ية (تتمة) غيلعات التشالقطا-٤

مدققة)(غير٢٠٢١سبتمبر٣٠المنتهية فيأشهرتسعةاللفترة

فيما االستبعادفنية  خدمات یع بيع وتوز إدارةامتالك وتأجير 
المجموعبين القطاعات أخرى وشحن حریة بالمنتجات الالسفنلسفنا

همدر ألف مدرهألف درهمألف درهمألف درهمألف ألف درهمهمدر ألف 

٨٩٬٢٧٩)٧٥٧(-٨٤٬٧٣٧٧٥٧٢٠٤٬٥٢٢إیرادات تشغيلية
)٧٢٬٧٨٨(٧٥٧-)٢٬٥٨٠()٤(-)٧٠٬٩٦١(تشغيليةتكاليف

١٬١١٥)٥٧٦(٧٠٩-٢٥-٩٥٧آخرلخ د
٨٥٬٧٥٩-----٨٥٬٧٥٩دخل من مطالبات التأمين

)١٤٬٧٨٥(٥٧٦)٦٬٩٢٦()٦٬٥٩٠()٥٥()١٬٤٩٤()٢٩٦(یةية وإدار مصاریف عموم
٢٦٬٨٧٤-٦٬٤٨٩---٢٠٬٣٨٥مطلوبات انتفى الغرض منها شطب

٣٬٢٦٥-----٣٬٢٦٥إلى قيمته الحاليةاليةمات بدخل من خصم بند مطلو 
)٣١٬٩٣٩(-)٧٬٨٨٩(---)٢٤٬٠٥٠(تمویليفتكال

)٬٣٧٣١(-)١٬٣٧٣(----ضریبة الدخل

عنها معلنالطاعات القاح/(خسائر) أرب
٤٠٧٬٨٥-)٩٩٠٬٨()٦٤٨٬٤()٤١()٧٣٧(٦٧٩٬٩٩التقاریر الماليةفي

)(غير مدققة٢٠٢١سبتمبر٣٠في 
ن عنهاعلالمالقطاعات موجودات 

٤٢٦٬٨٤٤)٩٧٥٬٦٦١١٬(٩٣٤٬٩٠٩١١٢٬٢٣٢٣٤٣٬٣١٠٬١٣٨١١٬٥٥٦١٬ليةالتقاریر المافي

هاعنالمعلنت القطاعامطلوبات 
)٠٧٠٬٤٤١(٩٠٠٬٢٠٨١٬)٧٧٩٬٨٢٢()٣٢٥٬٨()٣٬٩٥٦()٠٢٦٬٧٢()٤٠٧٬٧٨٧(التقاریر الماليةفي



للمالحة القابضة (ش.م.ع)جالخلي
وجزة المرحليةمية الموحدة الالبيانات المالإیضاحات حول 

٢٠٢١سبتمبر٣٠فيالمنتهيةأشهرتسعةاللفترة  

١٤

اعات التشغيلية (تتمة) القط-٤

)ها ج معاد إدرا(مدققة)(غير٢٠٢٠سبتمبر٣٠ة فيالمنتهيأشهرتسعةاللفترة

فيما االستبعادخدمات فنيةیعز بيع وتو ة إدار امتالك وتأجير 
المجموعطاعاتقبين الأخرى وشحنلبحریة ت انتجا المالسفن السفن 

درهمألف  همدر ألف درهمألف درهمألف درهمألف ألف درهمدرهمألف 

١٠٨٬٢٠٣)٢٬٦١٨(-١٠٤٬٢١١٢٬٦١٨٥٦٣٬٩٣٦يليةغتشإیرادات  
)١٠٢٬٢٨٤(٢٬٦١٨-)٢٬٤٧٥()٢٥(-)١٠٢٬٤٠٢(تكاليف تشغيلية

٢٬٤٣٣)٧٧٧(١٢٣٥٢٬١٢٧-٩٥٥دخل آخر
١٩٧٬٥٤١-----١٩٧٬٥٤١نالبة تأميمطمندخل 

)١٤٬٤١٦(٧٧٧)٦٬٥٩٧()٢٬٨٦٧()١٣٣()٢٬٧١٨()٢٬٨٧٨(مصاریف عمومية وإداریة
)٩٬٦١٠(-----)٩٬٦١٠(داتوجو بعاد بند ممن استخسارة

)١٩٧٬٥٤١(-----)١٩٧٬٥٤١(ةشطب سفين
)١٢٬٦٤٩(-----)١٢٬٦٤٩(السفنفاض في قيمة نخ مخصص اال

)٣٦٬٢٨١(-)٦٬٦٦٤(---)٢٩٬٦١٧(ليف تمویلتكا 
)١٬٣٧٣(-)١٬٣٧٣(----ضریبة الدخل

)٩٧٧٬٦٥(-)٠٧٥٬١٢()٤٠١٬١(٢١)٠١٠()٩٠٩٬٥١(ليةر الما التقاریيفالمعلن عنها  ات  القطاعرخسائ

)معاد إدراجها (٢٠٢٠دیسمبر ٣١في  
معلن عنها موجودات القطاعات ال

٨٦٢٬٤٨٩)١٬٥٧٣٬٤٠٨(٨٥٣٬٨٥٣٢٢٬٩٤٢٣٬١٧٥١٩٬٤٧١٬٤٥٦١٬٥٣٦الماليةر  في التقاری

معلن عنها القطاعات الباتمطلو 
)٥٤٠٬٥٤٤(١٬١٠٢٬٤٢٩)٧٣١٬١١٦()١١٬٤٣٩()٣٬٩٠٦()٢٦٬١١٨()٩٠٣٬٨٧٤(ةالتقاریر الماليفي



للمالحة القابضة (ش.م.ع)جالخلي
وجزة المرحليةمية الموحدة الالبيانات المالإیضاحات حول 

٢٠٢١سبتمبر٣٠فيالمنتهيةأشهرتسعةاللفترة  

١٥

ية (تتمة) غيلعات التشالقطا-٤

مدققة)(غير٢٠٢١سبتمبر٣٠المنتهية فيأشهرةالثالثةلفتر 

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

همدر ألف مدرهألف رهمدألف درهمألف درهمألف ألف درهمهمدر ألف 

٢٧٬٠٧٨)٢٣٦(-١٬٥١٢-٢٥٬٥٦٦٢٣٦ليةإیرادات تشغي
)٢٥٬٩٠٩(٢٣٦-)٩٧٠(--)٢٥٬١٧٥(تشغيليةتكاليف

٩٥)١٩٢(١٩٢---٩٥آخرخلد
)٦٬٥٠٩(١٩٢)٣٬٤٩٠()٢٬٧٠٩()٤()٣٨٤()١١٤(یةية وإدار ف عموممصاری
٢٠٬٣٨٥-----٢٠٬٣٨٥مطلوبات انتفى الغرض منها شطب

٣٬٢٦٥-----٣٬٢٦٥إلى قيمته الحاليةاليةات مبدخل من خصم بند مطلو 
)١٢٬١٣٤(-)١٬٥٣٣(---)١٠٬٦٠١(تمویليفتكال

)٤٥٨(-)٤٥٨(----ضریبة الدخل

عنها لنمعالطاعات الق)خسائرأرباح/ (
٥٬٨١٣-)٢٨٩٬٥()٢٬١٦٧()٤()١٤٨(٢١٤٬١٣ليةالتقاریر المافي



للمالحة القابضة (ش.م.ع)جالخلي
وجزة المرحليةمية الموحدة الالبيانات المالإیضاحات حول 

٢٠٢١سبتمبر٣٠فيالمنتهيةأشهرتسعةاللفترة  

١٦

اعات التشغيلية (تتمة) القط-٤

)معاد إدراجها (مدققة)(غير٢٠٢٠ربسبتم٣٠المنتهية فيهرأشالثالثةلفترة

فيما االستبعادخدمات فنية یعز بيع وتو إدارة وتأجير امتالك 
المجموعبين القطاعاتأخرى وشحنلبحریة ت االمنتجا السفن السفن 

درهمألف  همدر ألف درهمألف درهمألف درهمألف ألف درهمدرهمألف 

٤٠٬٦١٤)٦٣٥(-٣٩٬٤٨٢٦٣٥٢١١٬١١١يليةغتشإیرادات  
)٣٣٬٤٢٣(٦٣٥-)٦٧٦()١٢(-)٣٣٬٣٧٠(يليةتكاليف تشغ
١٤١)٢٥٩(٢٦١-٣١-١٠٨دخل آخر

١٩٧٬٥٤١-----١٩٧٬٥٤١البة تأمينمن مطدخل 
)٤٬٢٥٧(٢٥٩)٢٬٧٧٢()٨٣٣()٣٥()٧٧١()١٠٥(یف عمومية وإداریةمصار 

)١٩٧٬٥٤١(-----)١٩٧٬٥٤١(شطب سفينة
)٣٬٩٠٨(-----)٣٬٩٠٨(لسفنااض في قيمة نخفمخصص اال
)١٣٬٠٢٠(-)٣٬٤٣٨(---)٩٬٥٨٢(تكاليف تمویل
)٨٤٥(-)٤٥٨(----ضریبة الدخل

قطاعات المعلن عنها ل اائر) أرباح/ (خس
)٣١١٬١٤(-)٤٠٧٬٦()٣٩٨(٥)١٣٦()٣٧٥٬٧(في التقاریر المالية



للمالحة القابضة (ش.م.ع)جالخلي
وجزة المرحليةمية الموحدة الالبيانات المالإیضاحات حول 

٢٠٢١سبتمبر٣٠فيالمنتهيةأشهرتسعةاللفترة  

١٧

معداتالسفن والممتلكات وال-٥

ألــف ٢٬٥٨٢–٢٠٢٠ســبتمبر٣٠لممتلكــات والمعــدات (واألــف درهــم علــى الســفن ١٧٬٤٠١ت المجموعــة مبلــغ فقــ خــالل الفتــرة، أن)أ(
ألف درهم).٣٦٬٧٨٩-٢٠٢٠سبتمبر٣٠(همألف در ٢٩٬٢٤٩لفترة مبلغ ك المسجلة لالهستاال. بلغت رسوم )همدر 

ــا الدفتریـــة الســـ إن )ب( ــم٥٧٨٬٣٤٧فن التـــي یبلـــغ صـــافي قيمتهـ ــمبر ٣١(ألـــف درهـ ألـــف درهـــم) هـــي مرهونـــة ٦٠٩٬٧٧٦-٢٠٢٠دیسـ
.])و(١٠اإلیضاح  إلى  (أ) ١٠بنكية [اإلیضاح  فيات  كضمان لسل

فــي انخفــاضســجلت المجموعــة اســتنادًا إلــى التقيــيم، .٢٠٢٠ر ســمبدی٣١مة مفصل كما في قييم انخفاض القيتاءر إج قامت اإلدارة ب)ج(
خصــص انخفــاض القيمــة مــن . تــم احتســاب م٢٠٢٠دیســمبر ٣١فــي خــالل الســنة المنتهيــةألــف درهــم١٢٬٦٤٩قيمــة الســفن بمبلــغ 

ا تكلوالــذي یمثــل القيمــ ،دهاردالمبلــغ الممكــن اســتفن و تریــة للســ لقيمــة الدفل مقارنــة االخــ  االســتخدام، ةاالســتبعاد وقيمــ فــة ة العادلــة ناقصــً
أیهما أعلى.

:مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتةو ،  ٢٠٢٠دیسمبر ٣١كما في 

؛ ولف درهمأ١٦٧دار قد یرتفع بمقفاض في القيمة، فإن االنخ ٪١٬٥ا كان معدل الخصم المستخدم أعلى بنسبة إذ-

ألف درهم.٣٬٣٨٦خفاض في القيمة قد یرتفع بمقدار  الن، فإن ا٪٢٠دیة بنسبة يض التدفقات النقفخ تمتإذا-

الشهرة-٦

٢٠٢٠دیسمبر٢٠٢١٣١سبتمبر٣٠
همدر ألفدرهمألف

)مدققة((غير مدققة) 

٢١٩٬٩١٢٢١٩٬٩١٢التكلفة
)٬٤٤٩٧٦()٧٦٬٤٤٩(قعةة المتو ة انخفاض القيمخسار ناقصًا:

١٤٣٬٤٦٣٤٦٣١٤٣٬

ت وقــت االكتتــاب العــام األولــي واالســتحواذ التــي نشــأ و ألــف درهــم٨٣٬٩١٣درهــم و ألــف ١٣٥٬٩٩٩لبالغــة رة اتــم تخصــيص الشــه)أ(
.المجموعةن على التوالي لقطاع تملك السفن واستئجارها م٢٠١٨في عام  على سفن المواشي  

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

ساسيةتحليل الح 

نخفــاض فــي القيمــة االخســارة تثبيــت یــتم ، لــموبنــاًء علــى تقييمهــا .٢٠٢٠دیســمبر ٣١ي فا ة كمالنخفاض القيمًيا  اإلدارة تقييًما تفصيلأجرت  
مــع بقــاء جميــع المتغيــرات و ، ٢٠٢٠دیســمبر ٣١كمــا فــي .٢٠٢٠دیســمبر ٣١جموعــة للســنة المنتهيــة فــي اليــة الموحــدة للمفــي البيانــات الم

:ى ثابتةاألخر 
ألف درهم ؛ و٥٬١٦٣ر قيمة قد یرتفع بمقداإن االنخفاض في الف،٪٢٬٥دم أعلى بنسبة ستخ ذا كان معدل الخصم المإ-
.ألف درهم٣٤٬١٦٠ض في القيمة قد یرتفع بمقدار  ، فإن االنخفا ٪٢٠سبة إذا تم تخفيض التدفقات النقدیة بن-



للمالحة القابضة (ش.م.ع)جالخلي
وجزة المرحليةمية الموحدة الالبيانات المالإیضاحات حول 

٢٠٢١سبتمبر٣٠فيالمنتهيةأشهرتسعةاللفترة  

١٨

نة التجاریة واألخرى الذمم المدی-٧

٢٠٢٠دیسمبر٢٠٢١٣١سبتمبر٣٠
درهمألفمألف دره

)مدققة() مدققة(غير 

١٣٬٩١٦٢٠٬٦٣٤تجاریةذمم مدینة
)٣٬٣٣٨()٩٦٢٬٥(خسائر االئتمان المتوقعة: مخصص صاً ناق

٧٬٩٥٤١٧٬٢٩٦
١٤٬٦٤٠١٤٬٦٤٠))أ(٧إیضاح (االستثمار في شركة تابعةذمم مدینة عند تخفيف

٥٨٧٢٣٣مقدمة إلى الموردیناتدفع
١٬٦٤٧٢٬٠٤٢ریف مدفوعة مقدماً مصا 

٤٥٩٬٥٧٬٦٨٥رى ذمم مدینة أخ 

٤٢٢٬٣٠١٬٨٩٦٤

خليج قًا باسم الخليج بوليمار للمالحة البحریة ذ.م.م (معروفة سابالشركةن حصة مساهمتها فيم٪٤٠، باعت المجموعة  ٢٠١٧في  )أ(
ألف درهم. وفقًا ١٨٬٦٦٦ني بإجمالي مبلغ  يع و ي  مادنظير مقابل  ٢٠١٧ر  ینای١تبارًا من  ع) (شركة تابعة) ا للمالحة البحریة ذ.م.م

ألف درهم من بيع  ٣٬٢٤٥إضافة صافي الربح بمبلغ  تموحدة،يانات المالية الم: الب١٠التقاریر المالية رقم  ي إلعداد  للمعيار الدول 
شركة في  الحصة  للمالحة  بوليمار  ضمن  الخليج  ش.م.م  كما ح بحریة  الملكية.  ا٢٠٢١سبتمبر ٣٠فيقوق  المجموعة ت  ملست ، 

والت٤٬٠٢٦ مبالغ المبيعات  من إجمالي  وال یزال الرصي١٨٬٦٦٦ي تبلغ  ألف درهم  وقدره  ألف درهم  ف درهم  أل١٤٬٦٤٠د المتبقي 
.قائماً 

ة عاب الت لية في الشركة ستقبالمكة األخير ار فيما یتعلق بمشحصة األقليةشات مع المساهم باليًا مناقري المجموعة حتج عالوًة على ذلك،  
ایة فترة التقاریر المالية.بعد نهومن المتوقع أن یتم التوصل إلى اتفاقية نهائية لمجموعة.ل

خرى األة و تجاریالذمم الدائنة ال-٨

٢٠٢٠دیسمبر٢٠٢١٣١سبتمبر٣٠
ألف درهمألف درهم

)مدققة(غير مدققة) (
) ها ج معاد إدرا(

٢٤٬٥٧٠٢٧٬٦٠١ذمم دائنة تجاریة
١٠٬٥٤٨١٠٬٥٥٤زعة مستحقةو مرباح  أ

١١٬٤٤٦١٢٬٣٣٢ءدفعات مقدمة من العمال
٢٠٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠(أ))٨حإیضا (كةشر على  الستحواذعند االمبلغ المستحق

١٥٬١٨١١٤٬٥٨٧روضالقفائدة مستحقة على 
٢٬٠٥٤٧٬٦٦٧))أ(١٦یضاح إ(ضرائب مستحقة

١٬١٧١١٬١٧١جافةاألحواض الات بخصوص اإلرساء في مستحق
١٨٢٬٣٠٣٢٧٬٢٦مخصصات وذمم دائنة أخرى 

١٥٢٬١١٥٢٣٩٬١٢٠



للمالحة القابضة (ش.م.ع)جالخلي
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٢٠٢١سبتمبر٣٠فيالمنتهيةأشهرتسعةاللفترة  

١٩

(تتمة) خرى األة و تجاریالذمم الدائنة ال-٨

، وهــي شــركة Gulf Navigation Livestock Carrier Ltd Incلــى شــركة يطرة علســ اة علــىالمجموعــ ، حصــلت٢٠١٨ســنةخــالل )أ(
. مــن ألــف درهــم٤٢٠٬٠٠٠مبلــغ ، مقابــل ، والمســجلة فــي جمهوریــة بنمــا Aksab Investments LLCتابعة مملوكة بالكامل لشركة 

اوض اإلدارة . تتفــ ٢٠٢٠ســمبردی٣١و ٢٠٢١مبرســبت٣٠ألــف درهــم فــي ٢٠٬٠٠٠مبلــغ ، تــم دفــعألــف درهــم٤٢٠٬٠٠٠أصــل 
غ إلى حقوق ملكية للمجموعة.حالًيا لتحویل هذا المبل

عقود اإلیجار التمویلي -٩
دیسمبر٣١ر ب مسبت٣٠

٢٠٢١٢٠٢٠
رهمألف دألف درهم
)مدققة() (غير مدققة

یجار:اإلد عقو ب المستحقة بموج لغ  المبا 
٢٨٨٤٨٦خالل سنة واحدة

١٢٨-من سنتين إلى خمس سنوات

٢٨٨٦١٤
--ل المطبقة على السنوات المقبلةرسوم التموی:  ناقصاً 

٢٨٨٦١٤عقود اإلیجاراللتزامات  ةلحاليالقيمة ا

٢٨٨٤٨٦نة واحدةالل سخ 
٢٨١-اتن إلى خمس سنو نتيمن س

٢٨٨٦١٤
)٤٨٦()٢٨٨(: الجزء المتداولناقصاً 

١٢٨-جزء غير المتداولال

-٢٠٢٠دیســمبر ٣١ألــف درهــم (٢٨٨ســتخدام الاحــق ت بموجــودااإلیجــار المتعلقــة مطلوبــات عقــود، بلغــت ٢٠٢١ســبتمبر٣٠كمــا فــي
م).ألف دره٦١٤

لبنوكمن افيات السل-١٠

مبردیس٣١سبتمبر ٣٠
٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمألف درهم
)مدققة() (غير مدققة

متداولة
٦٠٬٠٥٩٢٧٠٬٤٤١قرض ألجل

٨٣١٨٣١لقرض قصير األج 

٨٩٠٬٦٠٢٧١٬٢٧٢

متداولةغير 
٨٢٥٬١٧١٥٤٬٥٣٩ألجلقرض
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٢٠٢١سبتمبر٣٠فيالمنتهيةأشهرتسعةاللفترة  

٢٠

(تتمة) فيات من البنوكالسل-١٠
البنوك:منلفياتفي سیلي ملخص الحركةما في

جموع الم٦قرض ألجل ٥قرض ألجل ٤قرض ألجل ٣قرض ألجل ٢رض ألجل ق١ل ألجقرض
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٣٢٤٬٩٨٠-٥٧٬٧٨٩٢٧٬٤١١٤٥٬٩٩٤١٩٣٬٧٨٦-٢٠٢١ایر ن ی١في رصيد ال
) ٣٬٣٠١() ١٬٩٥١() ١٬٣٥٠(----ات المدفوعةالترتيب ناقصًا: رسوم 

٣٢٦٤٬٧٨٨٢٥٥٬٣٧٧-٢٣٨-اتتيب ء رسوم التر : إطفا زائداً 
٥٢٬١٥٥٥٢٬١٥٥-----تم الحصول عليها خالل السنةالغ : مبزائداً 

) ١٣٤٬٦٥٩() ٣٨٥() ٣٧٬٩٥٤() ٤٦٬٣٢٠() ١٥٬٩٦٥() ٣٤٬٠٣٥(-ترة الفلالخ مسدد : القصاً نا 
) ٩٬٤٣٩(---) ٣٬١٤٤() ٦٬٢٩٥(-المشطوبات : قصاً نا 
) ٣٬٢٦٤(---) ١٬٠٤٢() ٢٬٢٢٢(-حالية الية إلى قيمته الات موبمطلد م بنخص:قصاً نا 

٣٥---٢٤١١-مةالقيمة المخصو ء : إطفا زائداً 
 --- -- --- - - --- -------- ----- -------- ----- -------- ----- -------- ---- -------- ---- -------- ----

١٥٩٬٢٧٠٤٩٬٨٤٤٢٣١٬٨٨٤-١٥٬٤٩٩٧٬٢٧١-(غير مدققة) ٢٠٢١سبتمبر٣٠د في الرصي
) ٦٠٬٠٥٩() ١١٬٢٦٢() ٤١٬٩٦١(-) ٢٬١٨٣() ٤٬٦٥٣(-اقصًا: الجزء المتداول ن

 ------------- ---- - - -- ----- -- ------ ----- -------- ----- -------- ---- -------- ---- -------- ----
١١٧٬٣٠٩٣٨٬٥٨٢١٧١٬٨٢٥-١٠٬٨٤٦٥٬٠٨٨-الجزء غير المتداول 

 ======== == = = ==== ==== == == ====== == == == = ======= == == ======== == == ======== == == ======== == ==
٣٨٧٬٥٢٣-٥٧٬٦٣٩٢٧٬٤١١٥٧٬٥٠٤٢٤٤٬٩٦٩-٢٠٢٠ایر ین ١رصيد في لا

١٬٥٤٧-١٢٧١٬٢٧٠-١٥٠-: إطفاء رسوم الترتيباتاً زائد
٤٣--٤٣---تم الحصول عليها خالل السنةالغ : مبزائداً 

) ٦٤٬١٣٣(-) ٥٢٬٤٥٣() ١١٬٦٨٠(---لفترة اخالل ناقصًا: المسدد 
 ------------- ---- --- ------- ---- - ---- - - --- -------------- ------------- ------------- -------------

٣٢٤٬٩٨٠-٥٧٬٧٨٩٢٧٬٤١١٤٥٬٩٩٤١٩٣٬٧٨٦-مدققة)(٢٠٢٠دیسمبر٣١د في الرصي
) ٢٧٠٬٤٤١(-) ١٩٣٬٧٨٦() ٤٥٬٩٩٤() ٩٬٥٣٤() ٢١٬١٢٧(-ناقصًا: الجزء المتداول 

 -- ---------- - -------------- -------- -- --- - ---------- ---- - ----- ------- -- ---------- - -------------
٥٤٬٥٣٩---٣٦٬٦٦٢١٧٬٨٧٧-ل الجزء غير المتداو 

 ======== == == ======== == == ======== == == ======== == == ======== == == ======== == == ======== == ==
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٢٠٢١سبتمبر٣٠فيالمنتهيةأشهرتسعةاللفترة  

٢١

(تتمة) البنوكيات من فالسل-١٠

١ض اآلجل لقر ا(أ) 
تب ألف درهم. وتتر ٧٩٥٬٦٨٤فة قدرها د كيماویة بتكلء ناقالت مواف درهم لشرالأ ٦٧٦٬٣٣١جموعة على قرٍض آجل بمبلغ لم اصلتح 

تم سداد . ٢٠٠٨أغسطس١قسطًا ربع سنوي بدایًة من ٣٩، وكان مستحق السداد على هامشعلى هذا القرض فائدًة بسعر ليبور زائدًا 
قرض على أنه ال المعاد هيكلته القرض رضعتم .٢٠١٩دیسمبر ٣١م خالل السنة المنتهية في رهدألف٢٥٣٬٦٨١لغ بمبهائية دفعة ن

. ٥جلاآل

٢قرض اآلجل ال(ب) 
ة  من شرك(بعد تنزیل رسوم الترتيبات) لدعم استحواذ ناقالت مواد كيماویةألف درهم٧٤٬٢٣٨ت المجموعة على قرٍض آجل بمبلغ  حصل

٢١قسطًا ربع سنوي بدایًة من  ٢٠ى  علتحق السداد  س، ویهامشر زائدًا  یبو إ فائدًة بسعر  رضا القذهعلى  ترتبوت.انكرزغولف ستولت ت 
سداد٢٠١٧سبتمبر   ویتم  بمبلغ  .  درهم في  ٣٢٬٥٠٠الدفعة األخير  ٣٠منتهية في  الأشهرتسعةالخالل فترة  .٢٠٢٣مارس  ٢١ألف 
. وقد تم عرض القرض المعاد هيكلته على أنه ٣القرض اآلجل  لى جانبرض إقنجحت المجموعة في إعادة تمویل هذا ال،  ٢٠٢١سبتمبر

. ٦القرض اآلجل 

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

٧فــي األخيــرةفعــة الدویــتم ســداد.٢٠١٨دیسمبر٧بدایًة من متساویاً بع سنوير قسطاً ٢٧ىد عل، ویستحق السداهامشیبور زائداً إربسع
نجحــت المجموعــة فــي إعــادة تمویــل هــذا القــرض إلــى جانــب ، ٢٠٢١ســبتمبر٣٠فــي أشــهر المنتهيــةتســعةالخــالل فتــرة .٢٠٢٥ســبتمبر

.٦جل  آل. وقد تم عرض القرض المعاد هيكلته على أنه القرض ا٢القرض اآلجل  

٣والقرض اآلجل ٢إعادة هيكلة القرض اآلجل )د(
. وبناًء ٢٠٢١أغسطس  ١٠حقًا بتاریخ  ، وتم تعدیلها ال٢٠٢١یونيو  ١٧أبرمت المجموعة اتفاقية إعادة هيكلة دیون مع المقرض بتاریخ  

٨٥٬٤٣٩لذي یتضمن مبلغ  رهم، وا لف دأ٩٦٬٣٨٥هو  ٢٠٢١أغسطس  ٣١على هذه االتفاقية، كان المبلغ القائم المستحق للبنك كما في  
ألف درهم مقابل الفائدة المستحقة. وفيما یلي بنود التسویة:١٠٬٩٤٦ألف درهم مقابل أصل الدین ومبلغ 

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

 ألف درهم:٧٦٬٠٠٠فيما یلي جدول سداد مبلغ
ألف درهم مستحق السداد في ٥٠٬٠٠٠(تم تعدیله الحقًا إلى  ٢٠٢١یوليو  ١٥م مستحق السداد في  ألف دره٥٥٬٠٠٠مبلغ  -

)؛٢٠٢١أغسطس ٢٥
على التوالي (تم تعدیلها  ٢٠٢٣یونيو  ١و٢٠٢٢یونيو  ١السداد بتاریخ  مستحقةدرهمألف٧٬٥٠٠دفعتين قيمة كٍل منها  -

ألف درهم لكٍل منها)؛ و٨٬٥٠٠الحقًا إلى 
ألف درهم). ٩٬٠٠٠(تم تعدیله الحقًا إلى ٢٠٢٤يو ن یو ١ألف درهم مستحق السداد في ٥٬٠٠٠مبلغ -

نز واریور مقابل هذه القروض.   وآالیا مشرفیتم فك الرهن والتنازل عن األرباح على السفينتين جلف
قائمة باإلضافة إلى جميع الفوائد في حالة حدوث أي تخلف عن السداد في المستقبل، یحق للبنك المطالبة بجميع المطلوبات ال

.٣و٢والرسوم التعاقدیة وفًقا للشروط واألحكام األصلية للقروض اآلجلة  

١٠٬٩٤٦ألف درهم مقابل أصل الدین، ومبلغ  ٩٬٤٣٩ألف درهم (٢٠٬٣٨٥لمطلوبات بمبلغ  تثبيت اعن  فوبناًء عليه، قامت اإلدارة بالتوق 
) بناًء على افتراض بأنه لن یكون هناك أي تخلف  ١٦"شطب مطلوبات انتفى الغرض منها" (إیضاح  درهم مقابل الفائدة المستحقة) ضمن  

مجموعة مؤهلة للتوقف عن تثبيت بند المطلوبات. فإن ال ليه،ع عن سداد الدفعات المستقبلية للقرض المعاد هيكلته. و 

نيابًة عن المجموعة [إیضاح  ٥من قبل مقرض القرض اآلجل  ٢٠٢١ألف درهم في شهر سبتمبر  ٥٠٬٠٠٠تم سداد القسط األول البالغ  
(ز)].١٠

ت مع  ألف درهم. وبناًء على المناقشا٢٦٬٠٠٠الغ  ب لم تذكر اتفاقية التسویة أي شيء بخصوص إمكانية فرض فائدة على القرض المتبقي ال
بنسبة المقرضين، تعتقد اإلدارة بأن القرض ال تترتب عليه فائدة.  وبناًء عليه، قامت اإلدارة بخصم هذا القرض باستخدام سعر الفائدة الفعلي 

ألف درهم. ٣٬٢٦٥، ما أدى إلى تثبيت دخل تمویل بمبلغ ٪٨

كما هي بدون تغيير. ٣والقرض اآلجل ٢اآلجل ى للقرضألخر اتظل جميع الشروط واألحكام 
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٢٢

(تتمة)البنوكيات من فالسل- ١٠

٤اآلجل القرض) ه(
رتب شية. وتتل الما ن نقحواذ على سفدعم االست ألف درهم (بعد تنزیل رسوم الترتيبات) ل٥٩٬٣٧٧حصلت المجموعة على قرٍض آجل بمبلغ 

تم سداد الدفعة . وی٢٠١٩مایو  ٢٩ربع سنوي بدایًة من  قسطاً ١٦سداد على  ویستحق ال،هامشائداً ز إیبور  دًة بسعرض فائالقر هذالى  ع
هيل لرسالة التسطاب التسهيل وتأجيل األقساط. وفًقا  ، وافق البنك على مراجعة خ ٢٠٢٠مارس  ١٨في  .٢٠٢٣نوفمبر  ٢٩ة في  األخير 
تاریخ التقریر  كما في  .٢٠٢٣فمبر  نو ٢٧ائية بتاریخ  لدفعة النهسداد امع٢٠٢٠مایو  ٢٧اریخ  من تلسدادة ا ملية، سوف تبدأ عالمعدل

).١٤إیضاحمطالبة التأمين المستلمة على إحدى سفن المواشي (ة من المبالغ المحصل القرض بالكامل من اد بسدالمجموعة قامت ، ليالما 

٥جلرض اآلالق) و(

. یتم دفع بند المطلوبات  ١دة تمویل القرض ألجل  ار إليها بـ االتفاقية" إلعا ویل "یشتمة  دعة اتفاقية إعا ، أبرمت المجمو ٢٠١٩یوليو  ١٩ي  ف
غ بمبلعة النهائيةات وتكون الدفسنو ٤فترة  هم یوميًا لدر ١٣٩٬٤٤٦شهًرا وبمعدل  ١٢درهم یوميًا وألول  ٤٣٬٩٢٠على أساس شهري بمعدل  

درهم  ١٢٨٬٦٣٨ عليه٢٠٢٤یوليو  ١٩بتاریخ  ألف  بنسبة  ة  فائدالعرسا ویترتب  المنتهية  .سنویاً ٪٩٬٤٢الفعلي  السنة  ٣١في  خالل 
ألف درهم. ٤١٬٨٣١، قامت المجموعة بسداد مبلغ ٢٠٢٠دیسمبر 

د التقاریر  لدولي إلعدالمحدد في المعيار االنحو ا" على"معاملة بيعر مؤهلة لتكون تفاقية غيجت أن اال تنتأكملت إدارة المجموعة تقييمًا واس
دیها خيار شراء إلزامي إلعادة شراء السفن في نهایة مدة اإلیجار. وبناًء حيث أن اإلدارة لعمالءاإلیرادات من العقود مع ال:١٥رقم  ةاليمال

دة. لوبات الجدیلسابقة وتثبيت المططلوبات اة الميث تمت تسویحترتيب تمویلي على أنها المعاملة ذه عليه، تعاملت اإلدارة مع ه

المالية على أساس ربع سنوي في تاریخ السداد الذي یبدأ بعد  حفاظ على نسبة الرافعة  لترتيب التمویل أعاله في ال الجوهري عهدتیتمثل ال
ناه:دكما هو موضح أر الشراء مارسة خيال م) أشهر من السحب األول وكذلك قب٣ثالثة (

٦٠-٤٨٤٩-٣٦٣٧-٢٤٢٥-١٢١٣-٠راألشه

٪ ٥٠٬٠٠٪ ٥٧٬٥٠٪ ٦٥٬٠٠٪ ٧٢٬٥٠٪ ٨٠٬٠٠ألقصى بالحد اليةاة الرافعة المنسب

فة لما ذكر أعاله، فإن التعهدات التالية تكون ساریة المفعول أیضًا: باإلضا 

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

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

كر أعاله، تم تعدیل التعهدات التالية كما یلي: باإلضافة لما ذ

 للسفن)؛لشركة المالكةالثانية (على مستوى افي السنة٪٦٥في السنة األولى و٪٧٥نسبة الرافعة المالية القصوى الموحدة
المالكة للسفن)؛الشركة توى سالحد األدنى الموحد للسيولة بمبلغ مليون دوالر أمریكي (على م
من صافي الدین، أیهما أقل (على مستوى المجموعة)؛ و٪٥مليون دوالر أمریكي أو ٢النقد غير المقيد عن یجب أال یقل
 جموعة).م(على مستوى ال٪٨٠رافعة المالية عن یجب أال تقل نسبة ال

ألف درهم.٤٦٣٬٠٣٧ميائية بصافي قيمة دفتریة قدرها اد الكيللمو إن القروض المذكورة أعاله مضمونة بموجب رهن على أربع ناقالت

كما لوبات متداولة. ومع ذلك،سابقًا كبند مط٥نظرًا ألن المجموعة لم تكن ملتزمة بالتعهدات قبل التعدیل، تم تصنيف القرض ألجل رقم  
ف القرض  ي عليه، تم تصنوبناءً المذكورة أعاله. عهدات تثل للت تمال، فإن المجموعة المرحلية الموجزةالمالية الموحدة  في تاریخ هذه البيانات  

بناًء على شروط السداد الواردة في التعدیل. إلى جزء متداول وجزء غير متداول٥ألجل رقم 
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٢٣

(تتمة)البنوكيات من فالسل- ١٠

) ٦القرض اآلجل ((ز)

تمویل٢٠٢١سبتمبر  ٢٣بتاریخ   إعادة  اتفاقية  المجموعة  أبرمت  ( تفاقية""اال،  اآلجل  القرض  تمویل  (٢إلعادة  اآلجل  والقرض   (٣ .(
درهم في اليوم بعد ذلك حتى ٢١٬٣٧٤شهرًا، وبمعدل  ١٢درهم في اليوم ألول  ٤٢٬٨٢٢وُیستحق سداد االلتزام على أساس شهري بمعدل  

،  ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠نتهية في  ترة المالفل. خال٢٠٢٣أبریل  ٣٠ألف درهم في  ٣٧٬١١٢نهائية بمبلغ  ، مع دفعة سداد  ٢٠٢٣أبریل  ٣٠
ألف درهم.٣٨٥قامت المجموعة بسداد مبلغ 

ر  قاری أكملت إدارة المجموعة تقييمًا واستنتجت أن االتفاقية غير مؤهلة لتكون "معاملة بيع" على النحو المحدد في المعيار الدولي إلعداد الت
ة لدیها خيار شراء إلزامي إلعادة شراء السفن في نهایة مدة اإلیجار. وبناًء اإلدار ث أنيح اإلیرادات من العقود مع العمالء:١٥المالية رقم  

عليه، تعاملت اإلدارة مع هذه المعاملة على أنها ترتيب تمویلي حيث تمت تسویة المطلوبات السابقة وتثبيت المطلوبات الجدیدة. 

: عالهأ ا یلي التعهدات الجوهریة التفاقية التمویل المذكورة وفيم

 ألف دوالر أمریكي. ٢٠٠٬٠٠٠د األدنى الموحد للسيولة بمبلغ الح
 في السنة الثانية   ٪٦٠في السنة األولى و٪٧٠نسبة الرافعة المالية القصوى

درها یة قر الكيميائية وسفينة تحفيز آبار النفط بصافي قيمة دفتإن القروض المذكورة أعاله مضمونة بموجب رهن على ناقلة واحدة للمواد
ألف درهم.١١٥٬٣١٠

األجل قرض قصير ) ح(

حصلت المجم٢٠١٩ینایر  ٧بتاریخ   قصير األجل بمبلغ  وعة،  تسهيل مرابحة  فائدة  أ٧٬٣٤٦على  معدل  ویترتب عليه  ت. ثابلف درهم 
متبقي مبلغ الیمثل الهم.  ر ألف د٧٬٣٤٦اد أصل الدین المستحق بمبلغ  قامت المجموعة بسد،  ٢٠٢٠بر  مدیس٣١تهية في  المنل السنةخال

الفائدة المستحقة الدفع عن هذا التسهيل. رهمألف د٨٣١البالغ 

ألرصدة مع األطراف ذات العالقة واالمعامالت- ١١

هو وارد طرف ذي عالقة كما تعریف نت أعمال أخرى تندرج ضممع مؤسسا مالت األعمال العادیة، معا عة، أثناء سيرتجري المجمو )أ(
بمعدالت متفق عليها بين الطرفين. مالت. تدرج هذه المعا ٢٤ولي رقم سبي الدلمحا افي المعيار 

ة القــ ت العآت ذالمنشــ دارة بالمجموعــة واظفي اإلبــار مــو المســاهمين الرئيســيين وأعضــاء مجلــس اإلدارة وكقــة تتضــمن األطــراف ذات العال
وشــروط تلــك عير سياســات التســ ویــتم اعتمــاد ة.المجموعــ ري بهالتــي تتــأثر بشــكل جــو ســيطرة المشــتركة أوة أو الر التــي تحــت الســيطبهــم. 

المعامالت من جانب إدارة المجموعة.

على الشروط واألحكام یة بناءً العادلعالقة أثناء األعمال  األطراف ذات اخالل الفترة المعامالت الجوهریة التالية مع  عة  أبرمت المجمو )ب(
رفين.ليها فيما بين الطلمتفق عا

ة  المنتهيأشهر الثالثة  فترة هية ر المنت أشه ةتسعالفترة 
سبتمبر ٣٠فيسبتمبر ٣٠في
٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

ر مدققة) (غي(غير مدققة) دققة) (غير م(غير مدققة) 

--١٠٠١٤٤٬١لليف التمویتكا 
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٢٠٢١سبتمبر٣٠فيالمنتهيةأشهرتسعةاللفترة  

٢٤

ة)(تتملعالقةات اذألرصدة مع األطراف واالمعامالت- ١١

ات العالقة:طراف ذألمن ا(ج) فيما یلي األرصدة القائمة

سبتمبر ٣٠
٢٠٢١

سمبردی٣١
٢٠٢٠

ألف درهم
ة) (غير مدقق

ألف درهم
(مدققة)

عالقة مبلغ مستحق لطرف ذي
مشروع مشترك 

١٤٤-لعربية المتحدة ات، اإلمارام.د.م.سكرز غولف ستولت تان
════════════════

ند الطلب.سویته عفوائد وغير مضمون وسيتم تليهیترتب عالقة المبلغ المستحق لطرف ذي عالإن 

سبتمبر ٣٠
٢٠٢٠

٢٠٢دیسمبر٣١

ألف درهم
ة) (غير مدقق

درهمألف
(مدققة)

القة(د) قرض من أطراف ذات ع

١٠٬٨٣٨١٦٬٨٣٨اول) دمتبات طلو مكبندراجتم اإلدالرئيسين (ين مساهمال
════════════════════

ویة. يما د الكت الموافة لناقالحواض الجال اإلرساء في األمن المساهمين الرئيسيين تم استخدامه لتمویيه  إن القرض الذي تم الحصول عل
في  المنتهية  السنة  تم٢٠٢٠ردیسمب٣١خالل  مبلغ،  حد  إلى  المساهمين  قرض  تسویة  المب ألف  ٤٠٬٤٠٩ت  من  المحصلة  درهم  الغ 

ة مناقشویتم حالياً ي من الفوائد خال٢٠٢١سبتمبر٣٠الرصيد المستحق كما في إنة من الصكوك اإلسالمية غير القابلة للتحویل.المستلم
.ةطراف ذات عالقة مع األه األرصدتسویة هذطریق 

یترتب على  الألف درهم من طرف ذي عالقة.١٠٬٠٠٠يمة  ر بقخآعلى قرض قصير األجل  ، حصلت المجموعة٢٠٢٠سأغسطفي
لمجموعة ، قامت ا٢٠٢١سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في  تسعةالخالل فترة  لقرض فوائد ویستحق السداد في غضون اثني عشر شهًرا.ا

ألف درهم.٦٬٠٠٠لغ مببسداد

ة العليار ویضات موظفي اإلداتع
المنتهية  أشهر الثالثةترة فأشهر المنتهية تسعةالفترة 

سبتمبر ٣٠فيسبتمبر ٣٠في
٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

(غير مدققة) قة) (غير مدق(غير مدققة) (غير مدققة) 

١٬٠٠٢١٬٤٢٣٣٥١٥٠٤ةدار أعضاء مجلس اإلب ومزایا وأتعابروات
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٢٥

ةياإلیرادات التشغيل-١٢

منتهية  الأشهر الثالثة  فترة أشهر المنتهية تسعةلافترة 
سبتمبر ٣٠فيسبتمبر ٣٠في
٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

(غير مدققة) (غير مدققة) (غير مدققة) ير مدققة) (غ
) معاد إدراجها () معاد إدراجها (

٨٤٬٧٣٧١٠٤٬٢١١٢٥٬٥٦٦٣٩٬٤٨٢نتأجير السفامتالك و 
٤٬٥٢٢٣٬٨٨٤١٬٥١٢١٬١١١ات الشحنخدم

٢١-٢٠٥٦جات البحریةبيع وتوزیع المنت
--٥٢-لخدمات الفنيةا

٢٧٩٬٨٩٢٠٣٬١٠٨٠٧٨٬٢٧٦١٤٬٤٠

ليف التشغيليةالتكا-١٣

ةيمنته لا أشهر الثالثة  فترة أشهر المنتهية تسعةالفترة
سبتمبر ٣٠فيسبتمبر ٣٠يف
٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠
درهمألفألف درهمألف درهمألف درهم

(غير مدققة) (غير مدققة) (غير مدققة) (غير مدققة) 
ر السفن:تأجيامتالك و 

٣٦٬٨٨٥٥٦٬١٦٣١٢٬٩٧٦١٨٬١٨٤السفن-تشغيل السفن
١٨٬٣٢٤٢٦٬٢٠٠٥٬٨٢١٨٬٨٥٥لسفناستهالك ا
١٠٬٤٢٤١٠٬٠٦٩٤٬١٨٣٣٬٥٦٤حواض الجافةي األء فيف اإلرسا إطفاء تكال

٣٬٥٩٣٢٬٩٧٢١٬٣٤٧١٬٠٠٦ارب الطاقمقو -ل السفنتشغي
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٢٦

مينأمطالبة تدخل من-١٤

ةالمنتهيأشهر الثالثة  فترة أشهر المنتهية تسعةالفترة
سبتمبر ٣٠فيسبتمبر ٣٠في
٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠
درهمألفألف درهمألف درهمألف درهم

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

٥٤١٬١٩٧-٧٥٩٬٨٥٥٤١٬١٩٧من مطالبة تأميندخل 

(٢٠٢٠سبتمبر  ٢بتاریخ   المواشي  سفن  إحدى  غرقت   ،Gulf Livestock 1للم التابعة  ا )  في  متجموعة  على  كان  اليابانية.  ن  لمياه 
زیلندا واثنين آخرین  واطني نيو ية وأربعة أشخاص یمثلون المستأجرین واثنين من ملفلبينية ان الجنسا مدً ر ف٣٩ا یتألفون من  دً فر ٤٣السفينة  

شركة   كانت  المو Gulf Livestock 1من أستراليا.  لتربية  الصيني  متجهة إلى البرنامج  ماشية  وانتاج تحمل  األلبان. نتيجة لهذا اشي 
مت  . قد٢٠٢٠دیسمبر٣١ألف درهم خالل السنة المنتهية في  ١٩٧٬٥٤١ة  بالغفينة الللسةیدفتر شطب القيمة الب، قامت المجموعةالحادث

بمبلغ   تأمين  مطالبة  الستر ٨٢٬٣٥٠المجموعة  درهم  المجمو ألف  استلمت  الفترة،  خالل  السفينة.  على  التأمين  مبلغ  مبلغ كامل  عة  داد 
،  ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١(هـ)]. كما في  ١٠[اإلیضاح  ٤ل  رض اآلجالقدتم استخدام هذا المبلغ لسدا.ينألف درهم من شركة التأم٨٢٬٣٥٠

بمبلغ   التأمين  مطالبة  من  الدخل  بعكس  المجموعة  المرحلية  ١٩٧٬٥٤١قامت  الموجزة  الموحدة  المالية  البيانات  في  المذكور  درهم،  ألف 
السنة التالية. محصل فيي الل، وقامت بتثبيت الدخل الفع٢٠٢٠سبتمبر ٣٠للمجموعة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

ت٢٠١٩نوفمبر٢٠بتاریخ الم،  سفن  إحدى  (عرضت  الیفستوك  واشي  بسبب ١جلف  الرئيسي  المحرك  في  ألضرار  للمجموعة  التابعة   (
أثن  الثامن  المرفقي  العمود  حرارة  درجة  عن  ارتفاع  تأمين  مطالبة  المجموعة  قدمت  وقد  بانجانغ.  ميناء  مغادرتها  بعد  المناورة  كلفة تاء 

السابق، حصلت المجموعة على كامل مبلغ خالل ربع السنةهم.  ألف در ٢٬٨٢١مبلغ  ية بحات واستلمت تأكيدًا خالل الفترة الحالاإلصال
ألف درهم من شركة التأمين. ٢٬٨٢١

"ا عنه  المفصح  المبلغ  الیتضمن  الدخل  بيان  في  التأمين"  مطالبة  من  الموحد  دخل  أعاله تين ر المذكو تينبلالمطاالمرحلي  الموجز  لشامل 
درهم. لفأ٥٨٨رى بمبلغاألخ طالبات التأمين المتنوعةومألف درهم ٢٬٨٢١وف درهم أل٨٢٬٣٥٠والبالغة 

ف العمومية واإلداریةالمصاری-١٥

المنتهية  أشهر الثالثة  فترة أشهر المنتهية تسعةالفترة 
سبتمبر ٣٠يفسبتمبر ٣٠في
٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠

ألف درهمألف درهمألف درهمدرهمألف
(غير مدققة) (غير مدققة) (غير مدققة) غير مدققة) (

٥٬٠٢٦٧٬٥٨٦١٬٥١٠٢٬٢٨٦])ب(١٥إیضاح  [تكاليف الموظفين  
١٬١٣٩١٬٥٢٨٤٠٠٤٠٧ب المهنيةاألتعا 

٦٥١٤٢٤٤١٨خسارة صرف عمالت أجنبية
---٢٬٢٧٠]أ)(١٥اح ضإی[اتالبمخصص المط

-١٬٨٦١-١٬٨٦١المتوقعةاالئتمان  ئر  سا مخصص خ 
-١٬٥٧٦-١٬٥٧٦ستشاریةأتعاب ا

--١٬٨٧٢-سفينةعادبستى اعمولة عل
٨٤٨٬٢٢٨٨٬٣١٬١١٨١٬٥٤٦اریف إداریة أخرى مص

٧٨٥٬١٤٤١٦٬١٤٥٠٩٬٦٢٥٧٬٤
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٢٧

(تتمة) ةاإلداریية و مف العمو المصاری-١٥

وعــة كانــت المجممتعلقة بسفينة طــرف آخــرلفجيرة مقابل الرسوم الء اتكاليف المستحقة لمينا مخصص المطالبات مخصصًا للیتضمن)أ(
نــي فــي مــارس وتــم بيعهــا بــالمزاد العل٢٠١٧نة مــن قبــل ســلطات المينــاء فــي عــام يتقــدم لهــا خــدمات معينــة. تــم القــبض علــى الســف

ينة رســوم المســتحقة علــى الســفالولم تكــن كافيــة لتغطيــة٢٠٢١من السفينة في فبرایر ت البيع ء عائدانا المياتلطس. استلمت  ٢٠١٩
، یجــب أن تتحمــل المجموعــة الرســوم. نتيجــًة لــذلك، ولك، أعلن مالــك الســفينة إفالســه، وعلــى هــذا النحــ الوًة على ذلسلطات الميناء. ع
تكاليف.التلكل  ية لتحمالة الح تر لفاألف درهم في ٢٬٢٧٠قدره  تم تثبيت مخصص

ظفينتكاليف المو )ب (
المنتهية  أشهر ة  الثالثفترة أشهر المنتهية تسعةالفترة 

سبتمبر ٣٠فيسبتمبر ٣٠في
٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمألف درهمألف درهممهألف در 

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

٤٬٥٦٦٦٬٢٨٧١٬٣٧٠١٬٨٣٤األجورتب و االرو 
٧٨١٨٩٢٤٧٤فينمكافأة نهایة الخدمة للموظ

٣٨٢١٬١١٠١١٦٧٨٣أخرى مزایا 

٠٢٦٬٥٥٨٦٬٧٥١٠٬١٢٨٦٬٢

شطب مطلوبات انتفى الغرض منها-١٦
المنتهية  أشهر الثالثة  فترة أشهر المنتهية تسعةالفترة 

سبتمبر ٣٠فيمبر تسب٣٠في
٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

(غير مدققة) ير مدققة) (غ(غير مدققة) (غير مدققة) 

-٢٠٬٣٨٥-٢٠٬٣٨٥])د(١٠إیضاح  [ض  ر قن التنازل ع
---٦٬١٨١])أ(١٦إیضاح  [مطلوبات الضریبة

---٣٠٨رى أخ 

٣٨٥٬٢٠-٨٧٤٬٦٢-

ا مــن الســلطات الضــریبية یشــير إلــى أن إقــرارات الفــرع ، تلقــى٢٠١٨دیســمبر ٣١خــالل الســنة المنتهيــة فــي )أ( أحــد فــروع المجموعــة خطابــً
ــوائح اال تتوافــق مــع ال٢٠١٦ى إلــ ٢٠١٠للســنوات الماليــة مــن  طات أبرمــت المجموعــة اتفاقيــة مــع الســل،٢٠١٨ســنة خــالللضــریبية. ل

. مــن أصــل ٢٠١٦ســنةضــریبية للســنوات الســابقة حتــى ة لمســتحقاتها التســویة كاملــة ونهائيــ جــراء درهم إلألف ١٧٬٧٤٩مبلغ  ية ببالضری
جموعــة تنــازًال ت المتلقــ ،لفتــرةخــالل ا.٢٠١٩دیســمبر ٣١كمــا فــي درهــمألــف ١١٬٥٦٨، قامــت المجموعــة بتســویة درهمألف  ١٧٬٧٤٩

٦٬١٨١للمجموعــة والبالغــة قــف عــن تثبيتهــا المتو ، فــإن المطلوبــات عليــهتبقيــة. و رهــم المدلــف أ٦٬١٨١مبلــغعنمن السلطات الضریبية 
.المرحليزالموج الموحدان الدخل الشامل  " في بيمطلوبات انتفى الغرض منها شطب ضمن "إدراجها  والتي تم درهم ألف  
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٢٨

تكاليف التمویل-١٧
تهية  المن أشهرالثالثة  فترة أشهر المنتهية تسعةالفترة 

سبتمبر ٣٠فيسبتمبر ٣٠في
٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

(غير مدققة) ير مدققة) (غ(غير مدققة) (غير مدققة) 

التمویل على البنود التالية:فيلا تك
٢٢٬١٠٨٢٧٬٧٦٧٩٬٠٢٥٧٬٨٣٤قروض ألجل-
--٢٩٨-مرابحةویلتمتسهيل-
--١٬١٤٤-قرض من المساهمين-
٩٬٣٦٥٥٬٢٠٩٣٬١٠٩٣٬٤٢٤سالمية غير قابلة للتحویلصكوك إ-
---١٠٠قروض أخرى -

١٬٧٦٢-٣٦٦١٬٨٦٣رى رسوم أخ 

٩٣٩٬٣١٢٨١٬٣٦١٣٤٬١٢٠٢٠٬١٣

رأس المال-١٨

یسمبرد٣١سبتمبر ٣٠
٢٠٢١٢٠٢٠

درهمألفدرهملفأ
)مدققة((غير مدققة) 

:المصرح به
٠٩٢٬٠١٩٬١٢٠٩٬٩٠١٬١همدر ١منها قيمة كلسهم) ٢٥٠٢٠٩٬٠١٩٬١٬–٢٠٢٠(سهم ٢٥٠٬٢٠٩٬٠١٩٬١

كامل:والمدفوع بالالمصدر 
٢٠٩٬٠١٩٬١٢٠٩٬٠١٩٬١درهم١قيمة كل منها )سهم٢٥٠٢٠٩٬٠١٩٬١٬–٢٠٢٠(سهم ٢٥٠٬٢٠٩٬٠١٩٬١

األسهمرباح  أ-١٩
المنتهية  أشهر الثالثة  فترة هية أشهر المنت تسعةالفترة 

سبتمبر ٣٠فيسبتمبر ٣٠في
٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهملف درهمأألف درهمألف درهم

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

)٢٥٥٬١٤(٦٬٦١٨)٣٩٤٬٦٥(٧٢٤٬٨٦ةالعائدة إلى مساهمي الشركالفترةأرباح 

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

)درهم١٤٠٬٠(درهم٦٠٠٬٠)درهم٦٤٠٬٠(درهم٨٥٠٬٠للسهمي والمخففاألساسالربح
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٢٩

لتحویللقابلة لاوك اإلسالمية غيركالص-٢٠

ألف درهم من خالل طرح  ١٢٥٬٠٠٠كوك إسالمية غير قابلة للتحویل بقيمة  دارة قراًرا بإصدار صمجلس اإلصدرأ ،  ٢٠٢٠ینایر  ١٦في  
بتاریخ   ال ع٢٠٢٠مارس  ٢٩و  ٢٠٢٠مارس  ١٢خاص.  منلى  موافقة  على  المجموعة  حصلت  والمساهة  الهيئتوالي،  ين مالتنظيمية 

التالية: ابلة للتحویل بالشروط غير القميةالصكوك اإلسالعمومية إلصدارجمعية الال ضمن اجتماعات 

بلة للتحویل الضمانات الصكوك اإلسالمية غير القا -
سالميةوفقًا للشریعة اإل-نوع الصكوك -
ألف درهم١٢٥٬٠٠٠-قيمة الصكوك -
١٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠-عدد الصكوك -
درهم للصك الواحد ١اإلصدار لكل صك: ر سع-
سنويبشكل نصفاد دیًا تستحق السسنو ٪١٢-ئدة عدل الفا م-
) ٢٠٢٠مایو ١٢(سنوات من تاریخ إصدار الصكوك٥تحقاق النهائي  تاریخ الحل/االس-

ریكي بما مأرلف دوالأ٢٣٬٩٢٧ة غير قابلة للتحویل بمبلغ  كتتاب في صكوك إسالمي، تم اال٢٠٢٠دیسمبر  ٣١ل الفترة المنتهية في  خال
ألف درهم من المبلغ  ٩٬٩١٥ر قابلة للتحویل بمبلغ إصدار صكوك إسالمية غي ة تكلفة ویستالنقد. تم  م استالموتألف درهم ٨٧٬٥٧٢یعادل 

خالل فترة الصكوك.بهسح األساسي وتم 

لية كمؤجراإلیجارات التشغي- ٢١

عكس یجاریة لتإلاض على القيمة  التفاو ةً دویتم عا غيلي (عقود تأجير آجلة).شد تأجير تو ریة بموجب عقموعة بتأجير السفن البح تقوم المج 
تقبل بموجب  قيم اإلیجاریة في المسحد األدنى للذمم المدینة للالسائدة بالسوق عند إبرام / تجدید عقد اإلیجار. وفيما یلي ال القيم اإلیجاریة

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

برمسدی٣١سبتمبر ٣٠
٢٠٢١٢٠٢٠

درهمألفدرهمألف
)مدققة((غير مدققة) 

١٠٨٬٢٠٨١٠٨٬٢٠٨سنة واحدة بحد أقصى
٢١٥٬١٠٧١٤٩٬١٨٨اتبين سنة وخمس سنو 

٤٢٣٬٢١٥٣٥٧٬٢٩٦

إعادة إدراج أرصدة المقارنة -٢٢

الحالية الفترة  األحدد،  خالل  بعض  اإلدارة  فت  یتعخطاء  بالسنيما  و ةلق  عليهناءً بالسابقة،  إجراء  ،  بأ التعدیالت  تم  ر التالية  وفقاً ثر  جعي 
: السياسات المحاسبية والتغيرات في التقدیرات المحاسبية واألخطاء–) ٨ولي رقم (لدبي المعيار المحاسل

. ٢٠٢٠دیسمبر ٣١المتعلقة بالسنة المنتهية في األداء ورقصانخفاض االستحقاق لمطالبات)١(
. ٢٠٢٠دیسمبر ٣١لسنة المنتهية في لالتكاليف التشغيلية ب ةالمتعلقلة ير المسج غتا مااللتزا)٢(

. وبناًء عليه، تم عرض عمود ثالث في بيان  ٢٠٢٠ینایر  ١لم یكن هناك أي تأثير للتعدیالت المذكورة أعاله على حقوق الملكية كما في  
المركز المالي الموحد من قبل إدارة المجموعة. 



للمالحة القابضة (ش.م.ع)جالخلي
وجزة المرحليةمية الموحدة الالبيانات المالإیضاحات حول 

٢٠٢١سبتمبر٣٠فيالمنتهيةأشهرتسعةاللفترة  

٣٠

المقارنة (تتمة)دةدراج أرصإإعادة-٢٢

:٢٠٢٠سبتمبر ٣٠بيان الدخل الشامل الموحد الموجز المرحلي لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

المعادالمعلنة
إدراجهاالتعدیالتسابقاً 

ألف درهمألف درهمألف درهم
(غير مدققة) (غير مدققة) (غير مدققة) 

١٠٨٬٢٠٣) ٧٦٦٢٬(٠٬٩٦٩١١) ١اإلیرادات التشغيلية (

) ٦٥٬٩٧٧() ٢٬٧٦٦() ٦٣٬٢١١() ١خسائر الفترة (

: ٢٠٢٠سبتمبر ٣٠بيان الدخل الشامل الموحد الموجز المرحلي لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

المعادالمعلنة
إدراجهاالتعدیالتسابقاً 

ألف درهمألف درهمألف درهم
ير مدققة) (غمدققة) ري(غ(غير مدققة) 

٤٠٬٦١٤) ٢٬٧٦٦(٤٣٬٣٨٠) ١اإلیرادات التشغيلية (

) ١٤٬٣١١() ٢٬٧٦٦() ١١٬٥٤٥() ١خسائر الفترة (

:٢٠٢٠دیسمبر ٣١بيان المركز المالي الموحد للسنة المنتهية في 

المعادالمعلنة
إدراجهاالتعدیالتسابقاً 

مهألف در ألف درهمألف درهم

١١٤٬٧٠٤٥٬٥٣٥١٢٠٬٢٣٩)٢و١ة تجاریة وأخرى (ذمم دائن

) ٧٢٩٬٦٥٩() ٥٬٥٣٥() ٧٢٤٬١٢٤()٢و١خسائر متراكمة (


