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 الخليج للمالحة القابضة ش.م.ع. 

 دبي، اإلمارات العربية املتحدة

 

 مقدمـة

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

ــــــــــــــــــــ "امل موعة" ،   بـ
مل
التغيرات في حقوق امللكية املوجز املوحد بيان و ، اآلخرالدخل الشـــــــامل و  األرباح أو الخســـــــائر ، وبيان 2020مارس  31كما في )يشـــــــار إلًها معا

ا للســــياســــات املحاســــحية الهامة وإيضــــاحات تفســــيرية أخر   املنتهية بذلك التاريخ ثالثة أشــــهر لفترة ال وبيان التدفقات النقدية املوجز املوحد . إن إدارة وملخصــــمل

 ل
مل
)"املعيار املحاســــــــي   "التقارير املالية املرحلية" 34لمعيار املحاســــــــي  الدولي رق  امل موعة هي املســــــــإولة عو إعداد وعرع وذا املعلومات املالية املرحلية وفقا

 إلى مراجعتنا. املعلومات. إن مسإوليتنا هي إبداء استنتاج حول وذا الصادر عو مجلس املعايير املحاسحية الدولي " 34الدولي رق  
مل
 املالية املرحلية استنادا

 

 نطاق املراجعـة

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

ألمور املالية واملحاســــحية، ". تتضــــمو مراجعة املعلومات املالية املرحلية القيام بءجراء اإلســــتفســــارات،  شــــخل رئملســــن  مو األ ــــخا  املســــإولين عو اللمنشــــ ة 

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

 لذا، فءننا ال نبدي رأي تدقيق  ش نها.تمكننا مو الحصول على ت كيد حول جميع األمور الهامـة الت  يمكو أن يحينها التدقيق. 

 

 االستنتـاج

 إلى مراجعتنا، ل  يتبين لنا ما يدعونا إلى اإلعتقاد ب ن املعلومات املالية املرحلية 
مل
 املوجزة اســـــــــــتنادا

مل
املرفقة ل  يت  إعدادوا، مو جميع النواحي ال وورية، وفقا

 ".رحليةاملالية امل " التقارير 34للمعيار املحاسي  الدولي رق  

 

 الشخوك ال وورية املتعلقة باالستمرارية

على أساس مبدأ االستمرارية. تكبدت امل موعة  مواصلة أعمالهافيما يتعلق بقدرة امل موعة على  ،املعلومات املالية املرحلية مو 2نلفت االنتباا إلى اإليضاح 

  درو ألف  11.057: 2019مارس  31)فترة الثالثة أشـــــــــهر املنتهية في  2020يونيو  30خالل فترة الثالثة أشـــــــــهر املنتهية في  درو ألف  18.092خســـــــــارة قدروا 

ألف درو  .  151.995: 2019ديســـــــــــــم ر  31)درو  ألف  160.920. بقيمــةتجــاو ت املطلوبــات املتــداولــة للمجموعــة موجودالهــا املتــداولــة  ،وحتى ذلــك التــاريخ

ا وذا القرع اســــتحق ســــداد وبالتالي ، 4القرع ألجل  شــــ ن وعة بتعهدالها املالية مع مقرضــــًها أخلت امل م حيث يحق  2020مارس  31عند الطلب في تلقائيمل

 .3و  2ل  تتمكو امل موعة مو سداد ديونها املستحقة للقرع ألجل  ،. عالوة على ذلكدرو ألف  57.536 ملبلغللمقرضين طلب السداد الفوري 
 

 .التعهداتوتعديالت  السدادوالذي يتضمو إعادة تصنيف التزامات  ،حل طويل األجل لهيخل رأس املالللتوصل لموعة مفاوضات مع املقرضين امل  تجري 
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 تقرير حول مراجعة املعلومات املالية املرحلية

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

 

 الشخوك ال وورية املتعلقة باالستمرارية )تتمة 

ا مو تـاريخ إصـــــــــــــــدار وـذا  12أخـذ مجلس اإلدارة  عين االعتبـار التـدفقـات النقـديـة املتوقعـة ملـدة تزيـد عو  ،عنـد إجراء تقيي  االســــــــــــــتمراريـة شــــــــــــــهرمل

عدد مو االفتراضـــــــات الرئملســـــــية ضـــــــمو التوقعات ال ياضـــــــعان بالخامل لســـــــيطرة اإلدارة  واألخذ بالحســـــــباناملعلومات املالية املرحلية. إن توقيت 

 مع مقرضن  امل موعة.مفاوضات ناجحة  حيث يقتضيا إجراء

 

قد عدم يقين جووري إلى وجود  ،حول املعلومات املالية املرحلية 2إلى جانب األمور األخر  املوضـــحة في إيضـــاح  ،تشـــير وذا األحداو أو الفرو 

 يلقي بفالل مو الشك على قدرة امل موعة على االستمرار على أساس مبدأ االستمرارية.
 

 .ا األمرفيما يتعلق بهذ رأيناتعديل  ل  يت 

 

 أمر آخر

مو قبل مدقق حسابات آخر، الذي أظهر تقريرا املإرخ  2019مارس  31املنتهية في  ثالثة أشهر ت  مراجعة املعلومات املالية املرحلية لفترة ال لقد

 . ش ن تلك املعلومات استنتاج غير معدل 2019مايو  13في 

 

 )الشرق األوسط ديلويت آند توش 
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 اإلمارات العربية املتحدة
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 املوجز املوحداآلخر الدخل الشامل األرباح أو الخسائر و بيان 

 2020مارس  31املنتهية في  ثالثة أشهر لفترة ال
 

 أشهر املنتهية  الثالثةفترة  إيضاحات 

 سحتم ر 30في 

 ألف درو  ألف درو   

 )غير مدقق  )غير مدقق   

    

 45,032 33,514 12 إيرادات تشغيلية

  41,837)  36,224) 13 تخاليف تشغيلية

    

 3,195  2,710)  الربح)الخسارة  / إجمالي 

    

 59 206  دخل آخر

  7,759)  3,851) 14 مصاريف عمومية وإدارية 

    

  4,505)  6,355)  الخسائر التشغيلية للفترة

  6,094)  11,279) 16 تخاليف تمويل

    

  10,599)  17,634)  خسائر قبل ضريبة الدخل

    

  458)  458)  ضريبة الدخل

  11,057)  18,092)  خسارة الفترة

 -  -  الدخل الشامل اآلخر

  11,057)  18,092)  الشاملة للفترةمجموع الخسارة 

    

    عائدة إلى:

  11,018)  17,926)  مالخي الشركة

  39)  166)  حقوق امللكية غير املسيطرة

  (18,092  (11,057  

    خسائر األسه  العائدة إلى مالخي الشركة

  0.0115)   0.0176) 18 األساسن  واملخفض )درو  
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 بيان التغيرات في حقوق امللكية املوجز املوحد 
 2020مارس  31املنتهية في  ثالثة أشهر لفترة ال

 
    عائد إلى مالخي الشركة 

 امل موع احتياطيات أخر   خسائر متراكمة احتياطي قانوني رأس املال 
األطرا  غير 

 املسيطرة
صخوك إسالمية 

 امل موع قابلة للتحويل
 ألف درو  ألف درو  ألف درو  ألف درو  ألف درو  ألف درو  ألف درو  ألف درو  
         

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

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

  344) - -  344)  344) - - -  17تخلفة تحويل صخوك )إيضاح 
         

  11,057) -   39)  11,018) -  11,018) - - )غير مدقق مجموع الخسارة الشاملة للفترة 
         

 918,476      - 13,525 904,951  2,724)  131.281) 19,747 1,019,209 )غير مدقق  2019 مارس 31الرصيد في 
         

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

  18,092) -  166)  17,926) -  17,926) - - )غير مدقق  مجموع الخسارة الشاملة للفترة
         

 584,464 - 11,353 573,111  2,724)  463,121) 19,747 1,019,209 )غير مدقق  2020مارس  31الرصيد في 
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 بيان التدفقات النقدية املوجز املوحد 

 2020مارس  31املنتهية في  ثالثة أشهر لفترة ال
 

 املنتهية في ثالثة أشهر فترة ال إيضاحات 

 2019مارس  31 2020مارس  31  

 ألف درو  ألف درو   

 )غير مدقق  )غير مدقق   

    التشغيلية األنشطة مو النقدية التدفقات

  10,599)  17,634)  قبل الضريبة للفترة خسارةال

    تعديالت لـ:

 15,935 14,304 5 سفو وممتلخات ومعدات استهالك

 269 269  املوجودات استادام حقوق  إطفاء

 83 31  للموظفين الخدمة نهاية ماصص ملخافآت

    165 482  الترتملبات التعاقدية رسوم إطفاء

 6,094 11,279 16 التمويل تخاليف

 11,947 8,731  املوجودات واملطلوبات التشغيلية في التغييرات قبل التشغيلية النقدية التدفقات

    التشغيلي:التغييرات في رأس املال 

 579  782)  في املخزون النقص)الزيادة  / 

 4,426  2,347)  األخر  و )الزيادة  / النقص في الذم  التجارية املدينة 

  162)  2,769)  املقيدالزيادة في النقد 

 3,115  7,031)  األخر  و  الدائنة)النقص  / الزيادة في الذم  التجارية 

 19,905  4,198)  التدفقات النقدية مو العمليات

  13)  170)  مخافآت نهاية خدمات املوظفين املدفوعة

 19,892  4,368)  الناتج مو األنشطة التشغيلية )املستادم في  / صافي النقد
 

 
  

    األنشطة االستثمارية مو النقدية التدفقات

  2,569) -  واملعدات واملمتلخات السفو شراء

 539 -  واملعدات واملمتلخات استبعاد السفو مو متحصالت

 416 8,541  الزيادة في قرع مو أطرا  ذات عالقة

  1,614) 8,541  الناتج مو / )املستادم في  األنشطة االستثماريةصافي النقد 
 

   

    األنشطة التمويلية مو النقدية التدفقات

  344) - 17 املدفوعة الصخوك إصدار /  تحويل تخلفة

  127)  50)  إيجارية التزامات سداد

 1,830 -  جديدة قروع مو متحصالت

  5,416)  3,528) 10 قروع إعادة سداد

  5,413)  1,563)  مدفوعة تخاليف تمويل

  9,470)  5,141)  النقد الناتج مو األنشطة التمويلية صافي
 

   

 8,808  968)  خالل الفتـرة )النقص  / الزيادة في النقد وما يعادلهصافي 

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

 31,938 15,953  النقد وما يعادله في نهاية الفترة

 11,311 14,248  النقد املقيد

 43,249 30,201  مجموع النقد واألرصدة البنكية
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 املالية املرحلية إيضاحات حول املعلومات 

 2020مارس  31املنتهية في  أشهر  ثالثةلفترة ال
 

 الوضع القانوني واألنشطة 1

 لقرار و ارة االقتصــــاد رق   2006أكتوبر  30إن شــــركة الخليج للمالحة القابضــــة ش.م.ع )"الشــــركة"  هي شــــركة مســــاومة عامة ت ســــســــت في 
مل
لســــنة  425وفقا

 للقانون االتحادي رق  ) 2006
مل
عربية املتحدة. وهي مدرجة في ســـــوق دبي املالي. تقوم الشـــــركة  شـــــخل رئملســـــن  ب عمال في دولة اإلمارات ال 2015  لســـــنة 2ووفقا

ري وللر اب النقل البحري ملنتجات النفط والبترول والبضــــاملع املماثلة وت جير الســــفو وخطول ال ــــحو لنقل الر اب والبضــــاملع وخدمات الت جير لل ــــحو البح

لنقل والتاليص وخدمات تحميل وتفريغ وتعبئة البضـــــــاملع وخدمات ال ـــــــحو البحري وتشـــــــغيل وخدمات ال ـــــــحو ووكالء خطول ال ـــــــحو البحري وخدمات ا

برج أي بي آي تريو تاور، ال رشــاء،  39وإدارة الســفو مو خالل الشــر ات التا عة لها املدرجة أدناا. تعمل الشــركة املســاومة العامة مو خالل مكتلها في الطابق 

 بــــــــــــــ"امل موعة"  في وذا ملشركة والشر ات التا عة لها اململوكة لها  شخل مباشر أو غير مباشر مدرجة أدناا )يشار إلًهدبي، اإلمارات العربية املتحدة. إن ا
مل
ا معا

 املالية املرحلية: املعلومات
 

 نسبة حقوق امللكية الت سملس بلد األنشطة الرئملسية الشر ات التا عة

 ديسم ر 31 مارس 31   

   2020 2019 

للمالحة وإدارة العمليات البحرية ملالكها الخليج الخليج 

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

 مجموعة الخليج للمالحة ش.م.ح

ت جير السفو الخ/ خدمات 

 100 100 اإلمارات العربية املتحدة صيانة السفو والقوارب

 م.م.حالخليج إلدارة السفو املالحية 

ت جير السفو الخ/ خدمات 

 100 100 اإلمارات العربية املتحدة صيانة السفو والقوارب

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

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

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

 100 100 سلطنة عمان وساطة السفو الخليج للمالحة والوساطة ذ.م.م

 100 100 بنما امتالك السفو جلف إيادا  وربوريشو

 100 100 بنما امتالك السفو جلف وووايالت  وربوريشو

 100 100 بنما امتالك السفو  وربوريشو جلف ديفي

 100 100 بنما امتالك السفو جلف جلمودا  وربوريشو

 100 100 بنما امتالك السفو جلف فناتير  وربوريشو

 100 100 جزر  ايمان امتالك السفو شركة الخليج للمالحة مشر  املحدودة

 100 100  ايمانجزر  امتالك السفو شركة الخليج للمالحة مرد  املحدودة

 100 100 جزر  ايمان غير محدود صخوك الخليج للمالحة املحدودة

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

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

 100 100 ليبيريا ت جير السفو  شركة الخليج للمالحة مشر  املحدودة

 100 100 لي ريا ت جير السفو  شركة الخليج للمالحة مرد  املحدودة

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

 100 100 بنما امتالك السفو إنكجلف نافيجملشو اليفستوك  ارير  ليمتد، 

 100 100 بنما امتالك السفو إنكليمتد،  1جلف نافيجملشو اليفستوك  ارير  

 100 100 بنما امتالك السفو إنكليمتد،  2جلف نافيجملشو اليفستوك  ارير  

 100 100 بنما امتالك السفو  ابيدا أس ايه

 100 100 بنما امتالك السفو املواشن   ومبانيا نافييرا أي ايه

 100 100 جزر مارشال امتالك السفو دورانجو لل حو املحدودة
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 املالية املرحلية إيضاحات حول املعلومات 

 )تتمة  2020مارس  31املنتهية في  ثالثة أشهر لفترة ال
 

 )تتمة الوضع القانوني واألنشطة  -1
 لد  امل موعة الفروع التالية:

 

 الت سملس بلد الرئملسية األنشطة الشر ات التا عة

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

 العربية السعوديةاململكة  ت جير السفو، الخ )فرع   القابضة ش.م.عالخليج للمالحة 

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

 املتحدةاإلمارات العربية  وكالء خطول ال حو البحري  فرع الشارقة -الخليج للمالحة بوليمار ماريتي  ذ.م.م 

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

 اإلمارات العربية املتحدة تجارة السفو والقوارب وغيروا

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

 

 

 حصة في املنش ة تحت السيطرة املشتركة التالية:لد  امل موعة 
مل
 أيضا

 

 امللكية % نسبة حقوق  الت سملس بلد الرئملسية  األنشطة املنش ة تحت السيطرة املشتركة
 ديسم ر 31 مارس 31   
   2019 2019 

  غولف ستولت تانكر  م.د.م.س
 )قيد التصفية   

 50 50 اإلمارات العربية املتحدة ت جير السفو

 

 والسياسات املحاسحية أساس اإلعداد -2
 

 للمعيــار املحــاســـــــــــــي  الــدولي ر رق   2020مــارس  31املنتهيــة في  ثالثــة أشـــــــــــــهر املــاليــة املرحليــة للمجموعــة لفترة ال املعلومــاتت  إعــداد 
مل
التقــارير املــاليــة " 34وفقــا

 ــافــة املــاليــة املرحليــة  املعلومــات" وتتوافق مع املتطلبــات املتعلقــة بهــا مو األنفمــة املعمول بهــا في دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة. ال تتضـــــــــــــمو وــذا املرحليــة

 إلى جنب مع البيانات املالية املدققة للمجموعة للســـ
مل
، 2019ديســـم ر  31نة املنتهية في املعلومات الال مة للبيانات املالية املوحدة الســـنوية ويجب أن تقرأ جنبا

 للمعايير الدولية إلعداد التقارير املالية.
مل
 الت  ت  إعدادوا وفقا

 

 ملبدأ التخلفة التارياية.
مل
 ت  إعداد البيانات املالية املوحدة املوجزة املرحلية وفقا

 

 .2020ديسم ر  31على النتائج الت  يمكو توقعها للسنة املالية الت  ستنته  في  ابالضرورة مإشرمل  2020مارس  31املنتهية في  ثالثة أشهر ال نتائج فترة تمثلال 
 

 أسس التوحيد

، مو نتائج الشــــركة والشــــر ات التا عة لها. ت  إعداد البيانات املالية 2020مارس  31املنتهية في  ثالثة أشــــهر تت لف البيانات املالية املوجزة املوحدة في ولفترة ال

للشــر ات التا عة لنفس فترة إعداد التقارير للشــركة باســتادام ســياســات محاســحية مماثلة. يت  اســتبعاد جميع املعامالت واألرباح واألرصــدة  املرحلية املوجزة

 بين الشر ات عند توحيد البيانات.
 

 السيطرة للمجموعة.يت  توحيد بيانات الشر ات التا عة بالخامل مو تاريخ تحويل السيطرة للمجموعة ويتوقف التوحيد عند توقف 
 

 مبدأ االستمرارية

ألف درو    151,995: 2019ديســــــم ر  31ألف درو  ) 160,920بمبلغ  املتداولةها موجودالللمجموعة  املتداولةتجاو ت املطلوبات  ،2020مارس  31كما في 

ألف درو  )فترة  18.092دت امل موعة خســائر بمبلغ ألف درو  . تكب 445,195: 2019ديســم ر  31ألف درو  ) 463,121وتراكمت امل موعة خســائر بمبلغ 

انتهكت امل موعة تعهدالها املالية  ،فترة الثالثة أشـــــــــهر املنتهية في ذلك التاريخ. عالوة على ذلكلألف درو    11.057: 2019مارس  31الثالثة أشـــــــــهر املنتهية في 

ل  تتمكو  ،)د [. عالوة على ذلك 10 إيضــــاحفي مبين الدفع عند الطلب ]كما وو مع املقرضــــين للحصــــول على القرع ألجل الرا ع مما يجعل القرع يســــتحق 

 امل موعة مو سداد ديونها املستحقة وأقسال الت جير التمويلي.
 

قدرة امل موعة على االســـــــــــــتمرار كمنشـــــــــــــ ة مســـــــــــــتمرة. وافق مســـــــــــــاومو  تلقي  شـــــــــــــخوك حول  تنطوي على شـــــــــــــخوك جوورية قد على الرغ  مو أن وذا األحداو

 ،ألف درو .  عـد تـاريخ وـذا املعلومـات املـاليـة املرحليـة 125,000على إصــــــــــــــدار صـــــــــــــخوك إســـــــــــــالميـة غير قـابلـة للتحويـل بمبلغ  ،2020مـارس  29في  ،امل موعـة

ـــــــــــــــــــر نوفمباســــــتالمها بحلول  يتوقعألف درو  والت   33,181حصــــــلت امل موعة على نقد مقابل إصــــــدار صــــــخوك إســــــالمية غير قابلة للتحويل باســــــت ناء   2020 ـ

الديون سداد إعادة عائدات إصدار الصخوك اإلسالمية غير القابلة للتحويل لتسوية االلتزامات املت خرة وقرع املساومين و  كما سملت  استغالل . 19)إيضاح 

 .للمجموعة التشغيليمتطلبات رأس املال  استيفاءوذلك مو أجل 
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 املالية املرحلية إيضاحات حول املعلومات 

 )تتمة  2020مارس  31املنتهية في  ثالثة أشهر لفترة ال
 

 )تتمة والسياسات املحاسحية أساس اإلعداد  -2

 )تتمة  مبدأ االستمرارية

ا  ي خذ  ،. وفي وذا الســـــــياقمفاوضـــــــات فعالة مع املقرضـــــــين، كما يجري الديو القائ  للمجموعة إلعادة ويخلةجميع الخيارات بالحســـــــبان مجلس اإلدارة أيضـــــــمل

ا مناقشات مع   امل موعة لتمديد التزامات السداد للمنشآت القائمة بهد  إنشاء ويخل رأسمالي مناسب طويل األجل للشركة. بنوكتجري أيضمل
 

ا خطوات تشــــغيلي ،عالوة على ذلك املإجرة وتقليل التخلفة اإلدارية الزائدة الت  ســــتإدي  لســــفو غير اة ماتلفة بما في ذلك ت مين عقود اتاذت امل موعة أيضــــمل

 إلى تحسين الربحية في األشهر التالية.
 

 شخل ا. إنه مو املتوقع ملدة ال تقل عو اثن  عشر شهرمل  ، عد النفر في الحقائق املذ ورة أعالا ومراجعة توقعات التدفق النقدي للمجموعة ،إن مجلس اإلدارة

لديها املوارد الخافية ملواصـــلة وجودوا التشـــغيلي في املســـتقبل املنفور. . لذلك تواصـــل امل موعة اعتماد أســـاس االســـتمرارية في  فر ســـملتو ب ن امل موعة  معقول 

 إعداد وذا املعلومات املالية املرحلية.

 

 التغيرات في السياسات واإلفصاحات املحاسحية

تلك املتبعة في إعداد البيانات املالية املوحدة الســــــنوية للمجموعة للســــــنة  متوافقة معاملالية املرحلية  املعلوماتإن الســــــياســــــات املحاســــــحية املتبعة في إعداد 

املبكر ألي معيار أو تفســير أو  بالتطبيق. ل  تق  امل موعة 2020يناير  1املعايير ال ديدة الت  يســري مفعولها في  تطبيق، باســت ناء 2019ديســم ر  31املنتهية في 

 .ول  يسري مفعولها  عد الت  ت  إصداروا، تعديل آخر

 

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

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

  ؛8واملعيار املحاسي  الدولي رق   1 املعيار املحاسي  الدولي رق تعديالت على  - األومية ال ووريةتعريف 

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

   إلعداد التقارير املالية؛ و املعدلاإلطار املفاويم 

  إلعداد التقارير واملعيار الدولي  39واملعيار املحاســـــــــــي  الدولي رق   9 التقارير املالية رق إلعداد تعديالت على املعيار الدولي  -إصـــــــــــالح معيار ســـــــــــعر الفائدة

 .7 املالية رق 
 

 وغير السارية  عداملعايير والتعديالت ال ديدة الصادرة   ب)

  ا : عقود الت مين )يسري 17 إلعداد التقارير املالية رق املعيار الدولي   2021يناير  1مو  اعتبارمل
 

 للمجموعة. املرحليةأي ت ثير جووري على املعلومات املالية  أعالاال ديدة املذ ورة  والتعديالتأن يخون للمعايير  عال يتوق
 

الت  ت  إصداروا والت  مو املتوقع  تفسيرات الل نة الدولية لتفسيرات املعايير الدوليةال توجد معايير وتعديالت جديدة قابلة للتطبيق على املعايير املنشورة أو 

 على املعلومات املالية املرحلية للمجموعة. جووريةأن يخون لها ت ثير 
 

 العملة املستادمة وعملة العرع

شــــــار   بـــــــــــــــــــ" الشــــــر ات"   إلًهمايت  قياس البنود املدرجة في البيانات املالية املوجزة املوحدة لخل مو الشــــــر ات التا عة واملشــــــاريع املشــــــتركة لد  امل موعة )ي 
مل
معا

بالدوالر  باســــتادام عملة البملئة االقتصــــادية الرئملســــية الت  تعمل وذا الشــــر ات ضــــمنها )"العملة املســــتادمة" . وحيث إن أغلب معامالت الشــــر ات مصــــنفة

يخي، غير أن البيانات املالية املوجزة املوحدة للمجموعة األمريخي أو  عمالت مربوطة بالدوالر األمريخي، فءن العملة املســـــــــتادمة لهذا الشـــــــــر ات هي الدوالر األمر 

األمريخي إلى الدرو   يت  عرضــــــــــــها بدرو  اإلمارات العربية املتحدة )"الدرو  اإلماراتي"   ونه عملة العرع للمجموعة. لقد ت  تحويل املبالغ املصــــــــــــنفة بالدوالر 

 لثبات سعر الصر  بين الدوالر األمريخي والدرو  اإلماراتي. درو  3.66اإلماراتي  سعر صر  
مل
 لخل دوالر أمريخي نفرا

 
 السـياسات املحاسحية الهامة

الصـــادرة للســـنة  تقوم امل موعة باســـتمرار بتطبيق الســـياســـات املحاســـحية وأســـاليب االحتســـاب املســـتادمة في إعداد البيانات املالية املوحدة الســـنوية األخيرة

 .2019ديسم ر  31في  املنتهية
 

 .2020مارس  31ال توجد تغييرات في السياسات املحاسحية خالل فترة الثالثة أشهر املنتهية في 
 

 إدارة املخاطر املالية

 .2019ديسم ر  31عنها في البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية في  املفصحتتفق أودا  وسياسات إدارة املخاطر املالية للمجموعة مع تلك 
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 )تتمة  2020مارس  31املنتهية في  ثالثة أشهر لفترة ال
 
 التقديرات واألحخام املحاسحية الهامة -3

مو اإلدارة إصــــــدار أحخام وتقديرات وافتراضــــــات تإثر على  ،املالية إلعداد التقارير بما يتوافق مع املعايير الدولية  ،املالية املرحليةيتطلب إعداد وذا املعلومات 

. قد تاتلف النتائج الفعلية عو وذا التقديرات. تت  مراجعة املدرجةواإليرادات واملصــــــــــروفات طلوبات وامل وجوداتامل وقي تطبيق الســــــــــياســــــــــات املحاســــــــــحية 

 أي فترات مستقبلية مت ثرة. وعلى. يت  إدراج تعديالت التقديرات املحاسحية في الفترة الت  يت  فًها تعديل التقدير باستمرارالتقديرات واالفتراضات األساسية 
 

 متماثلة مع تلكياســــــــــات املحاســــــــــحية للمجموعة واملصــــــــــادر الرئملســــــــــية لعدم الت كد مو التقديرات  انت إن األحخام الهامة الت  اتاذلها اإلدارة في تطبيق الســــــــــ

 باست ناء ما وو موضح أدناا. 2019ديسم ر  31املطبقة على املعلومات املالية املرحلية للمجموعة للسنة املنتهية في 
 

 ،في وووان  ورونا املســـــــتجد ســـــــاللة جديدة مو فيروستفشـــــــن  ئ صـــــــحية عاملية  ســـــــحب حالة طوار وجود أعلنت منفمة الصـــــــحة العاملية عو  ،2020في يناير 

في التعرع  تتفشنى بوتيرة متسارعةجائحة ك 19 - وفيد صنفت منفمة الصحة العاملية تفشن   ، 2020في وقت الحق )مارس و" . 19 - وفيد الصين )"تفشن  

مع ما  ،وإغالق كلي في معف  دول العال  على الســفر في أرجاء العال قيود  فرع ائية لهذا املرعوالعدو  في جميع أنحاء العال . وقد اســتدعت الطبيعة الوب

 لذلك مو آثار سلبية على االقتصاد العاملي والحياة االجتماعية.
 

وال  ، شـــخل منتف  على أعمالها 19- وفيدتواصـــل امل موعة تقيي  ت ثير  ،ألنشـــطة االجتماعية واالقتصـــاديةا تباطإ علىنتيجة ملا ســـبق وما نتج عو ذلك مو و 

يتغير  ســـرعة على أســـاس  19- وفيدتطور إن وما إلى ذلك .  ،ت جير الحاويات وإدارة الســـفولبعض بنود إيرادالها )  والتراجع الواضـــحســـيما انافاع املبيعات 

ومدلها وت ثيروا  ،ال ائحة املرتبط بتطور  الكبير والغموع  الضـبابيةؤية والر  ،ونقص البيانات التارياية الخافية ،إن الطبيعة غير املسـبوقة لز مة، حيث يومي

ولقد بدقة في وذا املرحلة.  يصـــــــــعب تقييمهأمر على األعمال الت ثير الســـــــــلي  تحديد مو  يجعل ،واألعمال التجارية  شـــــــــخل خا  ،على االقتصـــــــــاد  شـــــــــخل عام

وقدرة  شبكة األعمالوتوافر  ،تدابير ماتلفة لضمان استمرارية العمليات واتاذتطر التشغيلية العديد مو امل االت املتوقعة للمااأخذت اإلدارة بالحسبان 

 املنفمة على التعامل مع حالة اإلغالق.
 
 القطاعات التشغيلية -4

 قطاعات األعمال

الداخلية إلى املســـإول الرئملســـن  عو اتااذ القرارات  شـــ ن يت  إعداد التقارير عو القطاعات التشـــغيلية بطريقة تتوافق مع تلك املســـتادمة في تقدي  التقارير 

ذ القرارات العمليات التشـــــــــــــغيلية. إن املســـــــــــــإول الرئملســـــــــــــن  عو اتااذ القرارات  شـــــــــــــ ن العمليات التشـــــــــــــغيلية هي الل نة التنفيذية للمجموعة الت  تقوم باتاا

اصــــــــــــيص املوارد. لقد قامت اإلدارة بتحديد القطاعات التشــــــــــــغيلية بناءمل على وذا االســــــــــــتراتيجية ومراجعة التقارير الداخلية للمجموعة بهد  تقيي  األداء وت

 التقارير.
 

 فيما يلي قطاعات العمل الرئملسية لد  امل موعة:

 ت جير السفو للعمالء؛امتالك وت جير السفو : 

 إدارة السفو: اإلدارة الفنية للسفو؛ 

 والكيماويات والوقود الال م للسفو؛ : تجارة البضاملع مثل املإن بيع وتو يع املنتجات البحرية 

 للقواربورش ال: تقدي  خدمات الو الة للسفو الراسية في املوانئ وتقدي  خدمات خدمات ال حو والخدمات الفنية 

 تشتمل على إدارة  افة األقسام واألنشطة اإلدارية.خر  أ : 
 

تجـات البحريـة وقطـاع خـدمـات ال ـــــــــــــحو والخـدمـات الفنيـة بـاملعـايير املقررة بموجـب يلتزم  ـل مو قطـاع تـ جير وامتالك وإدارة الســـــــــــــفو وقطـاع بيع وتو يع املن

، "القطاعات التشغيلية"، ويت  تقدي  التقارير املتعلقة بهذا القطاعات باعتباروا قطاعات تشغيلية منفصلة، بملنما 8املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رق  

 اإلدارية الشرول الكمية املقررة بموجب وذا املعيار حيث يت  بيان نتائج عمليات وذا القطاع ضمو بند "أخر ". ال يلي  قطاع إدارة األقسام واألنشطة
 

 القطاعات ال غرافية

عو معلومات ـ اإلفصـــــــــــــاح، وبالتالي ل  يت  صـــــــــــــلة بتحليل اإلدارة الداخلية ا يع ال غرافي لعمليات امل موعة ذال تعت ر الل نة التنفيذية للمجموعة التو حيث 

 .ةال غرافي اتالقطاع

 

ا للقطاع تت  مراجعة جميع نتائج القطاعات التشـــــــــغيلية بانتفام مو قبل الل نة التنفيذية للمجموعة التااذ قرارات  شـــــــــ ن املوارد الت  ســـــــــملت  تاصـــــــــيصـــــــــه

 والت  تتوفر لها معلومات مالية منفصلة. ،وتقيي  أدائها
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 املالية املرحلية إيضاحات حول املعلومات 
 )تتمة  2020مارس  31املنتهية في  ثالثة أشهر لفترة ال

 
 )تتمة القطاعات التشغيلية  -4
 

 )غير مدقق  2020مارس  31املنتهية في  ثالثة أشهر لفترة ال
 

 إدارة السفو امتالك وت جير السفو 

 بيع وتو يع 

 أخر   خدمات فنية و حو املنتجات البحرية

 اإلستبعاد 

 امل موع ما بين القطاعات

 ألف درو   ألف درو   ألف درو   ألف درو   ألف درو   ألف درو   ألف درو   

        

 33,514  991) - 1,518 17 991 31,979 إيرادات تشغيلية

  36,224) 991 -  972)  3) -  36,240) تخاليف تشغيلية

 206  259) 260 6 35 - 164 دخل آخر

  3,851) 259  1,850)  1,056)  59)  1,044)  101) مصاريف عمومية وإدارية

  11,279) -  941)  13) - -  10,325) تخاليف التمويل

  458) -  458) - - - - ضريبة الدخل

        

  18,092) -  2,989)  517)  10)  53)  14,523) عنها املبلغالقطاعات  خسائر 

        

        )غير مدقق  2020مارس  31في 

        

 1,204,527  1,560,848) 1,553,641 18,552 837 21,869 1,170,476 عنها املبلغ موجودات القطاع 

        

  620,063) 1,104,784  717,353)  10,363)  1,628)  24,840)  970,663) عنها املبلغمطلوبات القطاع 
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 املالية املرحلية إيضاحات حول املعلومات 
 )تتمة  2020مارس  31املنتهية في  ثالثة أشهر لفترة ال

 
 )تتمة القطاعات التشغيلية  -4

 

 
 )غير مدقق  2019مارس  31املنتهية في  ثالثة أشهر لفترة ال

 
 
 

 إدارة السفو امتالك وت جير السفو  

 بيع وتو يع 

 أخر   خدمات فنية و حو املنتجات البحرية

 اإلستبعاد 

 امل موع ما بين القطاعات

 ألف درو   ألف درو   ألف درو   ألف درو   ألف درو   ألف درو   ألف درو   

        

 45,032  1,376)    - 2,695 38 1,467 42,208 إيرادات تشغيلية

  41,837) 1,376    -  1,997)  17)    -  41,199) تخاليف تشغيلية

 59  259) 265 2 51    -    - دخل آخر

  7,759) 259  4,913)  1,116)  38)  1,448)  503) مصاريف عمومية وإدارية

  6,094)    -  218)    -    -    -  5,876) تخاليف التمويل

  458)    -  458)    -    -    -    - ضريبة الدخل

        

  11,057)    -  5,324)  416) 34 19  5,370) عنها املبلغالقطاعات  )خسائر  / أرباح

        

        )غير مدقق  2019مارس  31في 

        

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

        

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

 )تتمة  2020مارس  31لفترة الثالثة أشهر املنتهية في 

 
 عداتاملو  متلخاتوامل والسف -5

: ـ2019مارس  31متلخات واملعدات )على الســفو وامل 2020مارس  31الثالثة أشــهر املنتهية في ال توجد أية إضــافات واســتبعادات خالل فترة   أ)

ألف درو   14,304املســـــ ل للفترة مبلغ  االســـــتهالكألف درو  . يبلغ  539، وقيمة االســـــتبعادات ألف درو  2.569 بلغت قيمة اإلضـــــافات

 .ألف درو   15،935: 2019مارس  31)
 

ألف درو    859.265: 2019ديســـــــم ر  31) 2020مارس  31في كما  ألف درو  846.769روو الســـــــفو الت  يبلغ صـــــــافي قيمتها الدفترية ت    ب)

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

ديســــــــــــــم ر  31) 2020مـارس  31في  درو ألف  77.425 تبلغ قيمتهـا ةالقيمـة الـدفتريـة للســــــــــــــفو املحتفإ بهـا بموجـب عقود إيجـار تمويليـ إن  ج)

  .9املإجرة كضمان إليجارات التمويل ذات الصلة )إيضاح  املوجوداتألف درو  . يت  روو  78.690 :2019
 

ألف درو . ت   178.217قامت امل موعة بتســــــــ يل ماصــــــــص انافاع قيمة الســــــــفو بمبلغ  ،2019ديســــــــم ر  31الســــــــنة املنتهية في خالل   د)

  ،احتســــــاب ماصــــــص االنافاع في القيمة مو خالل مقارنة القيمة الدفترية للســــــفو وقيمتها القابلة لالســــــترداد
مل
وهي قيمتها العادلة ناقصــــــا

 واستنتجتقامت امل موعة بءعادة تقيي  انافاع القيمة  ،2019ارس م 31كما في و  أيهما أعلى. ،وقيمتها قيد االستادام االستبعادتخلفة 

 .إلى أنه ال حاجة إلى مزيد مو االنافاع في القيمة
 

 

 الشهرة -6
 

 2019ديسم ر  31 2020مارس  31 

 ألف درو  ألف درو  

 )مدقق  )غير مدقق  

 219,912 219,912 التخلفة

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

  143,463 143,463  

 

وحيا ة ســـــــــــــفو ال روة  رح العام األوليألف درو  الت  نشـــــــــــــ ت في وقت الط 83,913 و  ألف درو  135،999الشـــــــــــــهرة البالغة ت  تاصـــــــــــــيص   أ)

 .السفو وت جير  تملكعلى التوالي لقطاع  2018الحيوانية في 
 

الســفو، قســ  مبيعات وتو يع املنتجات البحرية  وت جير  تملكتقوم اإلدارة بمراجعة أداء األعمال بناءمل على نوع العمل. حددت اإلدارة قســ    ب)

 الو الة كنوع رئملسن  مو األعمال. يت  مراقبة الشهرة مو قبل اإلدارة على مستو  قطاع التشغيل.خدمات وقس  
 

ـــم 31خالل الســـــنة املنتهية في   ج) ، ـ2019مارس  31درو . كما في  76.449قامت امل موعة بتســـــ يل انافاع في الشـــــهرة بمبلغ  ،2019 ر ديســ

 قامت امل موعة بءعادة تقيي  انافاع القيمة وخلصت إلى أنه ال حاجة إلى مزيد مو االنافاع في القيمة.
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 إيضاحات حول املعلومات املالية املرحلية 

 )تتمة  2020مارس  31لفترة الثالثة أشهر املنتهية في 
 

 ذم  مدينة تجارية وأخر   -7

 2019ديسم ر  31 2020مارس  31 

 ألف درو  ألف درو  

 )مدقق  )غير مدقق  

 19,397 19,932 )أ [ 7]إيضاح  تجارية مدينةذم  

  3,338)  3,338) القيمةماصص االنافاع في 

 16,594 16,059 

 14,640 14,640 )ب [ 7]إيضاح الذم  املدينة مو خفض االستثمار في شركة تا عة 

 10,430 13,001 دفعات مقدمة للمورديو

 
مل
 2,855 2,148 مصاريف مدفوعة مقدما

 7,014 6,962 ذم  مدينة أخر  

 53,345 50,998 
 

 

قامت ألف درو  يتعلق  عميل بدأت امل موعة ضـــــــدا إجراءات قانونية الســـــــترداد مســـــــتحقالها.  7.584تشـــــــمل الذم  التجارية املدينة مبلغ   أ)

ا بقيمة  . يســـــــتند تقيي  اإلدارة إلى حد كبير على رأيها ـ2020مارس  31ألف درو  مقابل الذم  املدينة كما في  267اإلدارة بتخويو ماصـــــــصـــــــمل

مقابل  ، ، املتعلقة بنفس املعاملة8ألف درو  )إيضـــــــــــاح  7.317لدائنة البالغة ب ن امل موعة ســـــــــــتخون قادرة على تســـــــــــوية الذم  التجارية ا

 الرصيد املستحق.
 

ا باســــــــــــــ  الحليج للمالحة 40، باعت امل موعة 2017في عام   ب) ٪ مو حصــــــــــــــة امل موعة في الخليج للمالحة بوليمار ش.ذ.م.م. )املعروفة ســــــــــــــابقمل

ا مو  ألف درو .  18.666في مقابل مبالغ نقدية وعينية بقيمة إجمالية تصــــــــــــــل إلى  2017يناير  1البحرية ش.ذ.م.م.  )شــــــــــــــركة تا عة  اعتبارمل

ا ملعيار إ ألف درو  مو بيع الحصــــــة في  3.245البيانات املالية املوحدة ت  إدراج صــــــافي ربح قدرا  - 10عداد التقارير املالية الدولية رق  وفقمل

ألف درو  مو إجمالي املبيعات  4.026، حصلت امل موعة على 2020مارس  31الخليج للمالحة بوليمار ش.ذ.م.م. في حقوق امللكية. كما في 

 ال يزال غير مسدد. ألف درو  14.640املتبقي البالغ  الرصيدو لف درو ، أ 18.666البالغة 
 

ا مناقشات مع مساو  األقلية مو حيث ارتباطه في الشركة التا عة للمجموعة. مو املتوقع   التوصلعالوة على ذلك، تجري امل موعة حاليمل

 التقرير. فترةتفاق نهاملي  عد نهاية ال
 

 ذم  دائنة تجارية وأخر   8
 

 2019ديسم ر  31 2020مارس  31  

  مدقق) )غير مدقق   

 ألف دروـ  ألف دروـ   

 29,248 31,554  )أ [ 8إيضاح ] ذم  دائنة تجارية

 10,566 10,565  أرباح مو عة مستحقة

 10,766 10,264  دفعات مقدمة مو العمالء

 20,000 20,000  ستحواذ على شركة املبلغ املستحق عند اال 

 6,000 9,877  مستحقة على السلفياتفوائد 

 10,563 11,021  ضرائب مستحقة

 2,100 2,100  مستحقات باصو  اإلرساء في األحواع ال افة

 27,350 23,414  ماصص وذم  دائنة أخر  

  118,795  116,593 

 

توقع تسـويتها مقابل الذم  املدينة بمبلغ ألف درو  مسـتحقة الدفع إلى ويئات املوانئ،  7.317تتضـمو الذم  الدائنة التجارية مبلغ   أ) والت  ي 

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

 )تتمة  2020مارس  31لفترة الثالثة أشهر املنتهية في 
 

 مطلوبات عقود اإليجار  9

 

، أبرمت امل موعة اتفاقية ت جير تمويلي لدع  عملية االســــــــــــــتحواذ على ســــــــــــــفو مو شــــــــــــــركة غولف ســــــــــــــتولت تانكر  2017نوفم ر  28بتاريخ   أ)

ادرو   28.548م.د.م.س. يستحق سداد بند املطلوبات على أساس شهري بمعدل  ألف  44.718سنوات والسداد النهاملي يبلغ  5ملدة  شهريمل

قــادرة على إعــادة ســـــــــــــــداد األقســـــــــــــــال  2020مــارس  31فترة الثالثــة أشــــــــــــــهر املنتهيــة في امل موعــة خالل  ول  تكو. 2022نوفم ر  29درو  في 

 )ج [. 5ذات الصلة ]إيضاح  لعقود اإليجار التمويليةاملإجرة كضمان  املوجوداتألف درو  . يت  روو  1،075: 2019) املستحقة
 

ســـــــفينة الخليج مرد  واســـــــتادام عائدالها لتســـــــوية عقد اإليجار  اســـــــتبعدت امل موعة ،2020مارس  31أشـــــــهر املنتهية في  عد فترة الثالثة 

  .22التمويلي )راجع إيضاح 
 

 3,123 :2019ألف درو  ) 3.073، بلغــت مطلوبــات عقود اإليجــار املتعلقــة بموجودات حقوق االســــــــــــــتاــدام مبلغ 2020مــارس  31كمــا في   ب)

 ألف درو  .
 

 قروعال -10

 2019ديسم ر  31 2020مارس  31 

  مدقق) )غير مدقق  

 ألف دروـ  ألف دروـ  

 117,555 128,270 متداولة
   

 277,848 264,178 متداولةغير 

 

  

 2019ديسم ر  31 2020مارس  31  

  مدقق) )غير مدقق   

 ألف دروـ  دروـ ألف   

    متداولة

 6,976  7,914  خالل سنة واحدة
    

    غير متداولة

 53,243  52,351  سنوات 5-2بين 
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 إيضاحات حول املعلومات املالية املرحلية 

 )تتمة  2020مارس  31لفترة الثالثة أشهر املنتهية في 
 

 )تتمة  قروعال -10

 سلفيات مو البنوك:فيما يلي ملخص الحر ات في 
 

 امل موع 5ألجل قرع  4قرع ألجل  3ألجل قرع  2ألجل قرع  1 ألجلقرع   

 ألف درو  ألف درو  ألف درو  ألف درو  ألف درو  ألف درو   

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

 :
مل
 386 316 32 - 38 -  إطفاء رسوم الترتملبات ائدا

 :
مل
  3,528)  3,528) - - - -  معاد سدادا خالل الفترةناقصا

        

 384,381 241,757 57,536 27,411 57,677 -  )غير مدقق  2020مارس  31الرصيد في 

: ال زء املتداول 
مل
  120,203)  41,581)  57,536)  6,333)  14,753) -  ناقصا

 264,178 200,176 - 21,078 42,924 -  ال زء غير املتداول 

        

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

 849   573 127    - 149 -  إطفاء رسوم الترتملبات: يضا 

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

 :
مل
  273,026)  12,774)     2,000)     348)     4,223)  253,681)  معاد سدادا خالل الفترةناقصا

        

 387,523 244,969 57,504 27,411 57,639 -   )مدقق 2019ديسم ر  31الرصيد في 

: ال زء املتداول 
مل
  109,675)  34,386)  57,504)  5,157)  12,628) -  ناقصا

 277,848    210,583    - 22,254 45,011 -  ال زء غير املتداول 

 

 1قرع ألجل   أ)

ــلـت امل موعـة على قرع ألجـل بمبلغ  ألف درو . يحمـل وـذا  795.684ألف درو  لشــــــــــــــراء نـاقالت مواد كيمـاويـة بتخلفـة قـدروـا  676.331حصــــــــــــ

 ربع ســنوي  39، ويســتحق الســداد على  ائد وامشالقرع فائدة  ســعر ليبور 
مل
 31املنتهية في . ت  خالل الســنة 2008أغســطس  1يبدأ مو  قســطا

 .5لقد ت  عرع القرع املعاد الهيخلته كقرع ألجل  ألف درو . 253.681عة نهائية بقيمة سداد دف 2019ديمس ر 
 

 

 

 2قرع ألجل )ب  

ـــلت امل موعة على قرع ألجل بمبلغ  ـــ ألف درو  ) عد  74,238حصــــــ رســـــــــوم الترتملبات  لدع  اســـــــــتحواذ ناقالت مواد كيماوية مو شـــــــــركة ـ خصــــــ

 ربع سنوي يبدأ مو  20، ويستحق السداد على  ائد وامشغولف ستولت تانكر . يحمل وذا القرع فائدة  سعر إيبور ليبور 
مل
سحتم ر  21قسطا

ل  تق   ،2020يونيو  30فترة الثالثة أشــــــــهر املنتهية في خالل  .2023مارس  21ألف درو  في  32.500. ويت  تســــــــديد الدفعة األخيرة بمبلغ 2017

لتســــوية القرع ومو املتوقع االنتهاء مو املناقشــــات  ال هة املقرضــــةامل موعة  ســــداد األقســــال املســــتحقة. تجري إدارة امل موعة مناقشــــات مع 

 السنة.قبل نهاية 
 

 

 3قرع ألجل   ج)

ألف درو  لدع  شـراء وتحويل سـفينة تحفيز آبار نفط. يحمل وذا القرع فائدة  سـعر إيبور  30.000حصـلت امل موعة على قرع ألجل بمبلغ 

 .2025 يونيو  7. ويت  تسديد الدفعة األخيرة في 2018ديسم ر  7قسط ربع سنوي متساوي يبدأ مو  27، ويستحق السداد على  ائد وامشليبور 

ال هة ل  تق  امل موعة  ســــــداد األقســــــال املســــــتحقة. تجري إدارة امل موعة مناقشــــــات مع  ،2020يونيو  30ثالثة أشــــــهر املنتهية في خالل فترة ال

 السنة.لتسوية القرع ومو املتوقع أن تنته  املناقشات قبل نهاية  املقرضة
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 إيضاحات حول املعلومات املالية املرحلية 

 )تتمة  2020مارس  31لفترة الثالثة أشهر املنتهية في 
 

 )تتمة  قروع -10

 4قرع ألجل   د)

رسـوم الترتملبات  لدع  االسـتحواذ على سـفو نقل املاشـية. يحمل وذا  خصـ ألف درو  ) عد  59.377حصـلت امل موعة على قرع ألجل بمبلغ 

 ربع ســـنوي يبدأ مو  16، ويســـتحق الســـداد على  ائد وامشالقرع فائدة  ســـعر إيبور ليبور 
مل
. ويت  تســـديد الدفعة األخيرة 2019مايو  29قســـطا

ا لرســــــــــــالة التســــــــــــهيل املعد ،2020مارس  18في  .2023نوفم ر  29في  تبدأ  ،لةوافق البنك على مراجعة خطاب التســــــــــــهيل وت جيل األقســــــــــــال. وفقمل

 .2023نوفم ر  27مع الدفعة النهائية في  2020مايو  27املدفوعات مو 
 

 ب شخال ومجموعات ماتلفة مو الضمانات وتشمل: 4و 3و 2يت  تغطية القروع ألجل 

 تنا ل عو روو السفو ذات العالقة؛ 

 روو أسه  الشر ات التا عة املالكة لتلك السفو؛ و 

 .ضمان مإسسن  مو الشركة األم والشركة األم الوسيطة و/أو الشر ات الشقيقة 

 جل وتشمل:وفيما يلي التعهدات ال وورية للقروع أل 

 يادة املوجودات املتداولة عو املطلوبات املتداولة في جميع األوقات؛  

 االحتفاظ في جميع األوقات برصيد النقدية وشبه النقدية فوق نسبة معينة مو صافي الديو؛ 

 لة حسب السوق؛ وضمان  يادة حقوق امللكية املوحدة املعدلة حسب السوق عو نسبة معينة مو إجمالي املوجودات املوحدة املعد 

 .ضمان  يادة القيمة السوقية الحرة امل معة للسفو عو نسبة معينة مو صافي الديو 
 

، ما ترتب معه مو الناحية الفنية اســـــــــتحقاق 4، ظلت امل موعة ماالفة للتعهدات املالية مع مقرضـــــــــًها للقرع ألجل 2019 ديســـــــــم ر  31كما في 

 2019 ديســــــــــــــم ر  31ت  تصــــــــــــــنيفهـا كمطلوبـات متـداولـة كمـا في فقـد ، . وبنـاءمل على ذلـكعنـد الطلـب ا القرعدفع وـذ
مل
جري إدارة امل موعـة حـاليـا . ت 

 مناقشاٍت مع املقرضين ملراجعة القرع، وال تتوقع اإلدارة أن تت  املطالبة بهذا القروع مو جانب املقرضين.
 

 4قرع ألجل   ه)

عو طريق اتفاقية البيع والت جير مع مإســــــــــــســــــــــــة مالية أخر  والت  تمكنها مو الســــــــــــداد تمويل الترتملب بءعادة  2019يوليو  17في قامت امل موعة 

 .إعادة الهيخلة ترتملبات التمويل الت  ت  بموجلها تسوية االلتزامات السابقة واالعترا  باملطلوبات ال ديدة تماثلاملبكر للقرع ألجل. 
 

االلتزامات على أساس  سداديت  . مويل القرع ألجل األول مو القروعية" إلعادة ت"االتفاق تمويلامل موعة اتفاقية  أبرمت ،2019يوليو  19في 

ا األولى و  43.920شهري بمعدل  ا ملدة  139.446درو  في اليوم لزثن  عشر شهرمل  19ألف درو  في  128.638سنوات وسداد نهاملي بقيمة  4يوميمل

 ألف درو . 3,529خالل الفترة مبلغ سددت امل موعة . 2024يوليو 
 

ا وخلصـــــــت إلى أن االتفاقية ال تعت ر "معاملة بيع" على النحو املحدد في املعيار الدولي إلعداد التقارير  : 15املالية رق  أكملت إدارة امل موعة تقييممل

 اعت رتمدة اإليجار. بناءمل على ذلك، اإلدارة لديها خيار شـــــــراء إلزامي إلعادة شـــــــراء الســـــــفو في نهاية  إذ أن اإليرادات مو العقود امل رمة مع العمالء

 اإلدارة وذا الصفقة كترتملب تمويل ت  بموجبه تسوية االلتزامات السابقة وت  االعترا  بااللتزامات ال ديدة.
 

الذي يبدأ  عد  السدادالحفاظ على نسبة الرافعة املالية على أساس ربع سنوي في تاريخ في األساسن  لترتملب التمويل املذ ور أعالا  التعهد يتمثل

ا قبل ممارسة خيار الشراء كما وو موضح أدناا:3ثالثة )    أشهر مو السحب األول وأيضمل

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

 %50.00 %57.50 %65.00 %72.50 %80.00 الحد األقصنى لنسبة الرافعة املالية
 

 املرحلية. املالية املعلوماتوذا اعتماد تاريخ  أعالا كما في انت امل موعة ملتزمة بالتعهدات املذ ورة 

 

 األجل قصير  عقر  ـ و)

 ألف درو   7,346، حصــلت امل موعة على تســهيالت مرابحة قصــيرة األجل بقيمة 2019يناير  7في 
مل

.  ان القرع قصــير األجل ثابتةفائدة ب محمال

ا في أبريــل  أعــادت وبعــد تــاريخ وــذا املعلومــات املــاليــة املرحليــة،  .2020يونيو  30ت  تمــديــد أجــل االســــــــــــــتحقــاق حتى  إال أنــه قــد، 2019مســــــــــــــتحقــمل

 ألف درو . 7.346امل موعة سداد املبلغ األصلي البالغ 
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 إيضاحات حول املعلومات املالية املرحلية 

 )تتمة  2020مارس  31لفترة الثالثة أشهر املنتهية في 
 

 ذات العالقة األطرا معامالت وأرصدة  11

بـءجراء معـامالت مع مإســــــــــــــســـــــــــــــات أعمـال أخر  تســــــــــــــتوفي تعريف طر  ذوعالقـة كمـا في املعيـار  ،في ســــــــــــــيـاق العمـل املعتـاد ،تقوم امل موعـة  أ)

 ، وهي معامالت يت  تنفيذوا ب سعار متفق علًها. 24املحاسي  الدولي رق  

ئملسيين واملديريو وموظفي اإلدارة الرئملسيين للمجموعة واملنشآت املرتبطة بها الت  لها سيطرة تتضمو األطرا  ذات العالقة املساومين الر 

 أو سيطرة مشتركة أو ت ثير جووري على امل موعة. يت  اعتماد سياسات التسعير وشرول وذا املعامالت مو قبل إدارة امل موعة.

املعامالت ال وورية التالية مع األطرا  ذات العالقة في ســـــــــياق العمل االعتيادي وفق شـــــــــرول وأحخام متفق  الفترةخالل امل موعة أبرمت   ب)

 بادل.علًها  شخل مت
 

 مارس 31فترة الثالثة أشهر املنتهية في  

 2020 2019 

 ألف درو  ألف درو  

 )غير مدقق  )غير مدقق  

 3 754 قروع مو أطرا  ذات عالقة –تخاليف التمويل 
 

 فيما يلي األرصدة القائمة مو األطرا  ذات العالقة:  ج)
 

 2019ديسم ر  31 2020مارس  31 

  مدقق) )غير مدقق  

 ألف دروـ  ألف دروـ  

   مطلوب مو طر  ذو عالقة

   مشروع مشترك

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

 العالقة هي قيمة غير محملة بفائدة وغير مضمونة وسملت  سدادوا عند الطلب.إن القيمة املستحقة إلى الطر  ذو 
 

 2019ديسم ر  31 2020مارس  31 

  مدقق) )غير مدقق  

 ألف دروـ  ألف دروـ  

   قرع مو أطرا  ذات عالقة   )د 

 37,443 46,738 كبار املساومين
 

ـــموال ا  لناقالت الكيماويات.  الحوعت  اســـــتادام القرع الذي ت  الحصـــــول عليه مو املســـــاومين الرئملســـــيين لتمويل  إجمالي الرصـــــيد  يتضــ

بملنما يحمل رصــــيد القرع املتبقي فائدة  ســــعر ثابت. ســــملت  ســــداد القرضــــين في  ،فوائدب غير محملألف درو   5,000القرع بمبلغ  ،املســــتحق

 .2021يونيو  30
 

ألف درو  مو خالل العائدات املســـــــتلمة مو  40,409، تمت تســـــــوية قرع املســـــــاومين بمبلغ 2020مارس  31ة أشـــــــهر املنتهية في  عد فترة الثالث

 الصخوك اإلسالمية غير القابلة للتحويل.
 

 مخافآت اإلدارة الرئملسية )وـ 

 مارس 31فترة الثالثة أشهر املنتهية في  

 2020 2019 

 درو  ألف ألف درو  

 )غير مدقق  )غير مدقق  

 1.506 460 رواتب ومزايا وأتعاب ومخافآت نهاية الخدمة ألعضاء مجلس اإلدارة
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 املالية املرحلية إيضاحات حول املعلومات 

 )تتمة  2020مارس  31املنتهية في  ثالثة أشهر لفترة ال
 

 اإليرادات التشغيلية -12

 مارس 31فترة الثالثة أشهر املنتهية في  

 2020 2019 

 ألف درو  ألف درو  

 )غير مدقق  )غير مدقق  

 42,208 31,979 ت جير السفوامتالك و 

 2,630 1,465 خدمات ال حو

 38 17 بيع وتو يع املنتجات البحرية

 64 53 الخدمات الفنية

 92 - إدارة السفينة

 33,514 45,032 

 

 التخاليف التشغيلية -13

 مارس 31فترة الثالثة أشهر املنتهية في  

 2020 2019 

 ألف درو  ألف درو  

 )غير مدقق  )غير مدقق  

   ت جير السفو:

 22,834 19,942 السفو -تشغيل السفو

 1,217 1,095 قوارب الطاق  -تشغيل السفو

 13,008 10,594 الطاق  استهالك السفو )باست ناء قوارب 

 2,721 3,542 إطفاء تخاليف اإلرساء في األحواع ال افة

 43 76 إصالح السفو

 1,968 958 خدمات السفو

 17 3 مبيعات وتو يع املنتجات البحرية

 29 14 الخدمات الفنية

 36,224 41,837 

 

 مصاريف عمومية وإدارية -14

 مارس 31املنتهية في فترة الثالثة أشهر  

 2020 2019 

 ألف درو  ألف درو  

 )غير مدقق  )غير مدقق  

 4,598 2,736  15تخاليف املوظفين )إيضاح 

 1,420 203 أتعاب مهنية

 - 91 صر  العمالت األجنحيةخسائر 

 1,741 821 مصاريف إدارية أخر  

 3,851 7,759 
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 إيضاحات حول املعلومات املالية املرحلية 

 )تتمة  2020مارس  31لفترة الثالثة أشهر املنتهية في 
 

 تخاليف املوظفين -15

 مارس 31فترة الثالثة أشهر املنتهية في  

 2020 2019 

 ألف درو  ألف درو  

 )غير مدقق  )غير مدقق  

 4,031 2,355 رواتب وأجور 

 83 31 للموظفينمخاف ة نهاية الخدمة 

 484 350 مزايا أخر  

 2,736 4,598 

 

 تخاليف التمويل -16

 مارس 31فترة الثالثة أشهر املنتهية في  

 2020 2019 

 ألف درو  ألف درو  

 )غير مدقق  )غير مدقق  

   تخلفة التمويل على:

 5,818 10,274 قروع ألجل -

 207 187 تسهيالت تمويل مرابحة -

 3 754 قرع مو املساومين -

 66 64 رسوم أخر  

 11,279 6,094 

 

 رأس املال -17
 

 2019ديسم ر  31 2020مارس  31 

  مدقق) )غير مدقق  

 ألف دروـ  ألف دروـ  

   املصرح:

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

   املصّدر واملدفوع بالخامل:

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

 إلى  ،2019ف راير  28في 
مل
ســـه  عادي بقيمة درو   100,000,000أنهت امل موعة تحويل ســـندات صـــخوك إســـالمية قابلة للتحويل صـــادرة ســـابقا

وذلك  ســــــــــــــه  1,019,209,250رأس املال املصــــــــــــــرح به إلى   يادةعلى  2019ف راير  19للســــــــــــــه . تمت املوافقة مو قبل الهيئة التنفيمية في واحد 

 كـألف درو  فيمـــا يتعلق بتحويـــل الصــــــــــــــخوك الت  يت  عرضــــــــــــــهـــا  344. تكبـــدت امل موعـــة تخلفـــة بقيمـــة 2018املســــــــــــــــاومون في  بموجـــب موافقـــة

 املوحد.املوجز ان التغيرات في حقوق امللكية "احتياطيات أخر  "في بي
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 املالية املرحلية إيضاحات حول املعلومات 

 )تتمة  2020مارس  31املنتهية في  ثالثة أشهر لفترة ال
 

 العائد األساسن  على السه  -18
 

 مارس 31فترة الثالثة أشهر املنتهية في  

 2020 2019 

 ألف درو  درو ألف  

 )غير مدقق  )غير مدقق  

   

  11,018)  17,926) خسائر الفترة العائدة إلى مالخي الشركة

   

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

   

 درو   0.115)   درو 0.0176) على السه  الخسارة األساسية واملخفضة

 

 الصخوك اإلسالمية غير القابلة للتحويل -19

ا بءصــــــــــــدار صــــــــــــخوك إســــــــــــالمية غير قابلة للتحويل  ،2020يناير  16 في ألف درو  عو طريق االكتتاب  125.000 بقيمةأصــــــــــــدر مجلس اإلدارة قرارمل

ـــلت امل موعة على املوافقة في  على  ال معية العموميةمو الســـــــلطة التنفيمية واملســـــــاومين في  2020مارس  29و  2020مارس  12الخا . حصــــ

 صخوك اإلسالمية غير القابلة للتحويل بالشرول التالية:التوالي إلصدار ال

 : صخوك إسالمية غير قابلة للتحويلضمان -

 مطابقة للشريعة اإلسالمية -نوع الصخوك  -

 ألف درو  125.000 -قيمة الصخوك  -

 125.000.000 -عدد الصخوك  -

 درو  للصخوك 1سعر اإلصدار للصخوك:  -

 ق نصف سنوي ٪ سنويا يستح12 -معدل الربح  -

 سنوات مو تاريخ إصدار الصخوك 5/ تاريخ االستحقاق:  اإلصدار النهاملي -
 

ألف درو  وت  استالم النقد  125.000ت  اكتتاب صخوك إسالمية غير قابلة للتحويل بمبلغ  ،2020مارس  31أشهر املنتهية في   عد فترة الثالثة

 .2020استالمها في ديسم ر  حيث يتوقعألف درو   36.703باست ناء 
 

 املوجودات املحتملة -20

ا غير قابل لالســـــــترداد وغير مشـــــــرول وضـــــــمان ت مين أداء باملع ســـــــفو املواشـــــــن  كما وو محدد في  قدم أحد املســـــــاومين الرئملســـــــيين في الشـــــــركة تعهدمل

ا في حالة ا ا التفاقية إطار البيع، قدم الباملع ضــــــمانمل ثمو طر  اتفاقية إطار البيع للســــــفينة. وفقمل نافاع قيمة الســــــفو )على النحو الذي يحددا م 

ثالث مســــــتقل خالل فترة مو الســــــنوات التالية لتاريخ نقل ملكية الســــــفو إلى املشــــــتري  مو أســــــعار / قي  شــــــراء الســــــفو املنصــــــو  علًها في عقد 

عادل املحدد في وقت البيع. عالوة على ذلك، تضـــمو البيع، ث  ســـيدفع الباملع الفرق في قي  الســـفو كما وو محدد في عقد البيع وتقرير التقيي  ال

ا أنه إذا ل  يت  تحقيق صــــــــافي أســــــــعار الت جير أو في حالة توقف الســــــــفو عو العمل في أي وقت خالل الســــــــنوات الخمس، فءن الباملع  الباملع أيضــــــــمل

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

 .2020 أكتوبر تاريخ إعداد التقارير املالية تقوم امل موعة بتقيي  مبلغ وذا الضمان ليت  االعترا  به عند انتهاء سنتين، أي في  كما
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 املالية املرحلية إيضاحات حول املعلومات 

 )تتمة  2020مارس  31املنتهية في  ثالثة أشهر لفترة ال
 

 اإليجارات التشغيلية كمإجر -21

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

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

 :املستقبل بموجب عقود اإليجار التشغيلية غير القابلة لإللغاء )باست ناء تلك الت  تملكها املشاريع املشتركة 
 

 

 2019ديسم ر  31 2020مارس  31 

  مدقق) )غير مدقق  

 ألف دروـ  ألف دروـ  

 108,504 108,208 بحد أقصنى سنة واحدة 

 296,357 269,675 بين سنة وخمس سنوات

 377,883 404,861 

 
 غير معّدلحدو الحق  -22

وقعت امل موعة مذكرة اتفاق مع  ،2020أبريل  13امل موعة ســــــــــــــفينة الخليج مرد . في  اســــــــــــــتبعدت ، عد تاريخ وذا املعلومات املالية املرحلية

ا ع. وقد الســـفو والتفاوع على شـــرول البي معاينةلبدء  أحد املشـــتريو في حســـاب ضـــمان لد   ٪ مو الســـعر املقدر للبيع10تلقت امل موعة أيضـــمل

 تعديل الوديعة مقابل عائدات البيع النهائية. ، فقد ت اكتمال املفاوضات بنجاح. وبعد وكيل ضمان في سنغافورة
 

إلى أن املعايير  ، وانتهتاألحداو  عد فترة إعداد التقرير :10 رق  بتقيي  املعاملة املذ ورة أعالا بموجب معيار املحاســـــــــــبة الدولي امل موعةقامت 

عد تاريخ ـ  اســــــــــــــتيفاءوايت   غير املتداولة املحتفإ بها للبيع والعمليات املتوقفة املوجودات: 5إلعداد التقارير املالية رق املذ ورة في املعيار الدولي 

 التقرير وبالتالي تتطلب اإلفصاح على أنه حدو غير معّدل.
 

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

  املرحليةاملالية  املعلوماتإعتماد  -24

 .2020 أغسطس 11بتاريخ  وصرح بءصداروا 2020مارس  31املنتهية في  ثالثة أشهر لفترة ال املرحليةاملالية  املعلومات اعتمد مجلس اإلدارة


