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

 ٣٠كمـا في    المرحليجز  المو بيـان المركز المـالي الموحـد    تـألف منوالتي ت  ،٢٠٢١  یونيو  ٣٠كمـا في    "المجموعـة")(  لهـا   التـابعـة
تة أشــــهر المنتهيتين في ذلك الســــ لفترتي الثالثة أشــــهر و لدخل الشــــامل  لالعالقة  يذ  المرحلي  جزالمو  الموحد  والبيان،  ٢٠٢١ یونيو

ــتة أشــــــــهرلفترة النقدیة    والتدفقاتلتغيرات في حقوق الملكية ة لذات العالق الموحدة الموجزة المرحليةالبيانات  و التاریخ   المنتهية  الســــــ
وفقًا   يانات المالية الموحدة الموجزة المرحليةالبهذه  إن اإلدارة مســؤولة عن إعداد وعرض  . في ذلك التاریخ واإلیضــاحات التفســيریة

ـــبي الدولي رقم  ل ـــبي الدولي رقم  إعداد التقاریر المالية المرحلية - ٣٤لمعيار المحاســــ ــؤوليتنا هي   ").٣٤("المعيار المحاســــ إن مســـــ
تي قمنا بها.اجعة الاستنادًا إلى أعمال المر   البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحليةذه 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 المراجعــة أقــل بكثير من مجــال ا
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.

االستنتاج
، المرفقة لم یتم إعدادها  موجزة المرحليةالبيانات المالية الموحدة العلمنا ما یستوجب االعتقاد بأن    عتنـا، لم یرد إلىاستنادًا إلى مراج 

.٣٤النواحي الجوهریة، وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم  كافةمن 

مبدأ االستمراریة شأن ب ریةشكوك جوه 
ــتمراقدرة ا  ینظر فيوالذي  دة الموجزة المرحلية المالية الموح   حول البيانات ٢نلفت االنتباه إلى اإلیضـــاح رقم  ر  لمجموعة على االسـ

تكبدت المجموعة خســارة  قد ألف درهم،    ٨٥٬٧٥٩تأمين بمبلغ من مطالبة المحقق  باســتثناء الدخل  فتمراریة.  على أســاس مبدأ االســ 
  ٢٠٢٠ یونيو ٣٠المنتهية في   الســتة أشــهرفترة  (  ٢٠٢١  یونيو ٣٠المنتهية في   الســتة أشــهرألف درهم خالل فترة    ٦٬١٦٥بمبلغ 

  ١٢٥٬٣٢٩بمبلغ المتـداولـة    هـا موجوداتوزت المطلوبـات المتـداولـة للمجموعـة  لتـاریخ، تجـا مـا في ذلـك األف درهم)، وك  ٥١٬٦٦٦  -
ألف درهم).  ٣٣٣٬٢١٤ -  ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١ألف درهم (

مع    مكثفـةیقوم بـإجراء مـناقشــــــــــــــات    ،لمجموعـةامـال يكـل رأســــــــــــــ یز هلتعز المتـاحـة  جميع الخـيارات   ـیدرسمجلس اإلدارة  في حين أن  
  ســـتوجبیدارة و اإل ةطر ســـيیخرج عن رة  ااإلدتوقعات لق عدد من االفتراضـــات الرئيســـية  تحقمدى يت و توق  نإ ف،  المجموعة مقرضـــي

مع مقرضي المجموعة.مفاوضات  ال  نجاح



كات األعضاء  ارنست ويونغ العالمية المحدودة  إحدى ال

مساهمي شركة سادة  إلى ال  البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحليةتقریر مراجعة 
(تتمة) لخليج للمالحة القابضة (ش.م.ع)ا

یة المتعلقة بمبدأ االستمراریة (تتمة)المؤكدة الجوهر التقدیرات غير  

حول   ٢، تشـــــير هذه األحداث أو الظروف، إلى جانب األمور األخرى المنصـــــوص عليها في اإلیضـــــاح  ٢كما ورد في اإلیضـــــاح  
مبدأ  أســــــــــــاسعلى  ر الســــــــــــتمراة على اشــــــــــــكوك جوهریة حول قدرة المجموعة الموجزة المرحلية، إلى وجود البيانات المالية الموحد

ستمراریة.اال

وإن استنتاجنا غير معدل بخصوص هذا األمر. 

أمر آخر 

الذي أبدى من قبل مدقق حســـابات آخر و   ٢٠٢٠دیســـمبر    ٣١تم تدقيق البيانات المالية الموحدة للمجموعة للســـنة المنتهية في  لقد 
.٢٠٢١  مارس ٣١  هذه البيانـات الماليـة الموحدة بتاریخحول  رأیًا غير معدل

ـــــــــــة الموحدة الموجزة المرحلية للمجموعة لفترة   ـــــــــــات الماليـــ من قبل   ٢٠٢٠  یونيو ٣٠المنتهية في   الستة أشهرلقد تم مراجعة البيانـــ
.٢٠٢٠أغسطس  ١١تاریخ  مات الماليـة بو لك المعحول تل معدلغير    مدقق حسابات آخر والذي أبدى استنتاج

عن إرنست ویونغ

موقعة من:
أبو شرخ أشرف وحيد

شریـك
٦٩٠رقم القيد : 

٢٠٢١أغسطس  ١١
دبي، اإلمارات العربية المتحدة





الخليج للمالحة القابضة (ش.م.ع)

ية.رحلوحدة الموجزة المالمات المالية  بيانهذه الرفقة جزءًا من الم٢٠إلى  ١شكل اإلیضاحات من ت
٤

يان الدخل الشامل الموحد المرحليب
٢٠٢١یونيو٣٠المنتهية فيللفترة

المنتهية  أشهر الثالثة  فترة أشهر المنتهية الستةفترة 
یونيو ٣٠يفیونيو ٣٠في
٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠

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

١٢٦٢٬٢٠١٦٧٬٥٨٩٣١٬١٢٨٣٤٬٠٧٥اإلیرادات التشغيلية

)٦٣٧٬٣٢()٨٩٧٬٢١()٨٦١٬٦٨()٨٧٩٬٤٦(١٣التشغيليةيفلا التك

٩٬٢٣١١٬٤٣٨)١٬٢٧٢(١٥٬٣٢٢األرباح/(الخسائر)يلاإجم

١٬٠٢٠٢٬٢٩٢٢٣٨٢٬٠٨٦دخل آخر

-٢٬٨٢٢-٨٥٬٧٥٩(ب)٧لبات التأمينن مطا دخل م

)٦٬٣٠٨()٢٬٩١٨()١٠٬١٥٩()٨٬٢٧٦(١٤مصاریف عمومية وإداریة

-٣٠٨-٦٬٤٨٩)ب(٨إعادة قيد مطلوبات انتفى الغرض منها 

)٩٬٦١٠(-)٩٬٦١٠(-داتخسارة من استبعاد بند موجو 

)٨٬٧٤١(-)٨٬٧٤١(-٥نفض قيمة السر انخفا مخصص خسائ

)٢١٬١٣٥(٩٬٦٨١)٢٧٬٤٩٠(١٠٠٬٣١٤التشغيلية للفترةسائر)خل(ا/األرباح

)٩٨٢١١٬()٠٩٩٬٩()٢٦١٬٢٣()٨٠٥٬١٩(١٦تكاليف تمویل

)٣٣٬١١٧(٥٨٢)٥٠٬٧٥١(٨٠٬٥٠٩األرباح/(الخسائر) قبل ضریبة الدخل

)٤٥٧()٧٤٥()٩١٥()٩١٥(ضریبة الدخل

)٣٣٬٥٧٤(١٢٥)٥١٬٦٦٦(٧٩٬٥٩٤فترةسائر) ال(خأرباح/

----بنود الدخل الشامل األخرى 

ل/ماشلإجمالي الدخل ا
)٥٧٤٬٣٣(١٢٥)٦٦٦٬٥١(٥٩٤٧٩٬الشاملة) للفترة(الخسائر

إلى:العائدة
)٣٣٬٢١٣()٢٦()٥١٬١٣٩(٨٠٬١٠٦الشركةمساهمي
)٣٦١(١٥١)٥٢٧()٥١٢(غير مسيطرةحصص

٥٧٤٬٣٣(١٢٥)٦٦٦٬٥١(٥٩٤٧٩٬(

ةالشركإلى مساهمي العائدة سهم الربحية
)٠٣٢٦٬٠()٠٠٠٣٠٬٠()٠٥٠٢٬٠(١٨٠٧٨٦٬٠األساسية والمخففة (درهم)



الخليج للمالحة القابضة (ش.م.ع)

ية.رحلوحدة الموجزة المالمات المالية  بيانهذه الرفقة جزءًا من الم٢٠إلى  ١شكل اإلیضاحات من ت
٥

الموجزت في حقوق الملكية الموحد المرحليغيراتلبيان ا
٢٠٢١یونيو٣٠المنتهية فيالستة أشهرترةلف

الشركةمالكيحقوق الملكية العائدة إلى 
غيرصالحصاحتياطيات الخسائر االحتياطي رأس

المجموعالمسيطرةالمجموع أخرى المتراكمة النظامي 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  

)٦٦٦٬٥١()٥٢٧()١٣٩٬٥١(-)١٣٩٬٥١(--قة)قدغير م(للفترةةالشاملة  الخسار إجمالي  

٨٩٨٬٥٣٩٩٩٢٬١٠٨٩٠٬٥٥٠)٢٬٧٢٤()٣٣٤٬٤٩٦(١٬٠١٩٬٢٠٩١٩٬٧٤٧)غير مدققة(٢٠٢٠یونيو٣٠الرصيد في  

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

الشاملة) إجمالي الدخل الشامل/(الخسائر  
٥٩٤٧٩٬)٥١٢(١٠٦٨٠٬-١٠٦٨٠٬--للفترة (غير مدققة)

٢١٤٣٩٢٬٨٦٤١٠٬٠٧٨٬٤٠٣)٢٬٧٢٤()٠١٨٬٦٤٤(١٬٠١٩٬٢٠٩١٩٬٧٤٧(غير مدققة)٢٠٢١یونيو٣٠الرصيد في 



الخليج للمالحة القابضة (ش.م.ع)

ية.رحلوحدة الموجزة المالمات المالية  بيانهذه الرفقة جزءًا من الم٢٠إلى  ١شكل اإلیضاحات من ت
٦

وجزملاحليبيان التدفقات النقدیة الموحد المر 
٢٠٢١یونيو٣٠المنتهية فيالستة أشهرترةلف

فيةالمنتهيالستة أشهرفترة 
٢٠٢٠یونيو٢٠٢١٣٠یونيو٣٠

درهمألفدرهمألف
(غير مدققة)(غير مدققة) 

شغيليةاألنشطة التمنالتدفقات النقدیة 
)٥٠٬٧٥١(٨٠٬٥٠٩للفترةالخسائر

ة:يلالتا التعدیالت للبنود  
١٩٬٠٨٠٢٤٬١٩٥ومعداتوممتلكاتاستهالك سفن 

١٩١٥٣٨خدامالك موجودات حق االستهاست
٢٣٠-خدامموجودات حق االستاالنخفاض في قيمة 

٨٬٧٤١-السفناالنخفاض في قيمةمخصص 
٥٤١١٥مخصص مكافآت نهایة الخدمة للموظفين

٩٬٦١٠-نفسدا استبعر من خسائ
-)٦٬٤٨٩(لغرض منها إعادة قيد مطلوبات انتفى ا

٨٠٥٬١٩٢٦١٬٢٣)١٦(إیضاح  تكاليف تمویل
في التدفقات النقدیة التشغيلية قبل التغيرات 

١١٣٬١٥٠١٥٬٩٣٩الموجودات والمطلوبات التشغيلية
٨٦٤)٣٦(المخزون في النقص  /)الزیادة(
-)١٤٤(طرف ذي عالقةلغ المستحقة  مبالالفي قص  نلا

)٤٬١٠٦(٥٬٤٠٩واألخرى التجاریة  الذمم المدینة  ) فيةیادالنقص/ (الز 
)٨٠٩٬١٦()٥٥٨(الذمم الدائنة التجاریة واألخرى في النقص  

)٤٬١١٢(١١٧٬٨٢١العمليات ) مستخدم فيال(/منالناتج قد الن
)٣٢٤()١٥٩(فينلمدفوعة للموظاةمیة الخدمكافآت نها 

)٤٣٦٬٤(٦٦٢٬١١٧في) األنشطة التشغيليةستخدم(الم/منالناتج النقدصافي 
یةستثمار ة االشطاألننقدیة من التدفقات ال

)٤٬٠٨٥()١٧٬١٩٠(ومعداتممتلكاتو شراء سفن
٬٤٥٩٥-ومعداتممتلكاتو سفناستبعادة من صلمبالغ مح 

١٬٣٧٤)١٩٠٬١٧(یةمار ستثاالاألنشطة )/ الناتج منفيالمستخدم(النقديفصا
ةیليتمو النشطةاأل نقدیة من التدفقات ال

٩٠٬٩١٩-ة للتحویلابلة من صكوك إسالمية غير قلمبالغ محص
)١٢٬٤٩٩()١٬٣٥٠(فوعةمدترتيبات رسوم 

)٥٠()٢٣٠(دفعات مطلوبات عقود اإلیجار
)٤٬٣٧٩()٧٣٬٨٠٨()١٠(إیضاح  ياتالسلفدسدا
)٣٢٬٠١٩()٦٬٠٠٠(عالقةطرف ذي من ول عليه  تم الحصقرض اد دس

)٧٬٣٤٨(-األخرى األطراف  من سداد السلفيات
)٨٬٦٨٦()١٠٬٧٩١(فوائد مدفوعة

)٥١٤٬٥(٤٤٧مقيدالنقد  ة) في الدالنقص/ (الزیا 
٤٤٢٬٢٠)٧٣٢٬٩١(التمویليةشطة األنمناتج لنا)/يخدم فتمسال(النقد صافي

٨٬٧٤٠١٧٬٣٦٢خالل الفترةوشبه النقدیةفي النقدیة دةالزیاصافي 
٧٬٢٣٥١٦٬٩٢١الفترةالنقدیة وشبه النقدیة في بدایة  

١٥٬٩٧٥٣٤٬٢٨٣الفترةنهایة النقدیة وشبه النقدیة في 
٢٠٩١٤٬٣٩٩٬١٦قيدد مقن

١٨٤٬٣٠٢٧٦٬٥١صندوق واألرصدة لدى البنوكاليفلنقد إجمالي ا



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

٢٠٢١یونيو٣٠فيالمنتهية الستة أشهرلفترة  

٧

األنشطةو الوضع القانوني -١

لقــرار وزارة االقتصــاد وفقــًا ٢٠٠٦بر أكتــو ٣٠تأسســت فــي 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 

وتــأجير الســفنثلــة ئع المما والبتــرول والبضــا فط 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 

لهــا كات 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 أدناه. تعمل الشركة المساهمة العامة المدرجة
فــي )جموعة"بـــ"المعــة مجتمیشــار إليهــا (نــاه مدرجــة أدمباشــر أو غيــر مباشــرلهــا بشــكل لوكــةالمموالشــركات التابعــة لهــا الشــركة إن المتحــدة.

.الموجزة المرحليةالموحدةالمالية  هذه البيانات

ملكية % لانسبة حقوق بلد ةنشطاأل الشركات التابعة 
دیسمبر٣١یونيو٣٠

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

Navigation
Holding LLC

ـــــــارات العربيـــــــــــــــــة فن الخشحن الس ـــــــ اإلمــ
المتحدة

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 السناقالت الخليج للنفط الخام ذ.م.م 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 عمانوساطة السفنللمالحة والوساطة ذ.م.مليجالخ 
١٠٠١٠٠بنما السفنامتالك ریشنجلف إیادا كوربو 

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

١٠٠١٠٠بنما امتالك السفنجلف جلمودا كوربوریشن
١٠٠١٠٠بنما امتالك السفنوربوریشناتير كجلف فن

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

Gulf Maritime Ship Management LLC تشـــــــــــــــــــــغيل وإدارة
السفن الخ

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)الخليج
وجزة المرحليةمية الموحدة الالبيانات المالإیضاحات حول 

٢٠٢١یونيو٣٠فيالمنتهية الستة أشهرلفترة  

٨

(تتمة) األنشطةالوضع القانوني و -١

نسبة حقوق الملكية % بلد األنشطة الفروع
دیسمبر٣١یونيو٣٠

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 امتالك السفنإنك، ليمتدز  كاریر ستوكالیفجيشنجلف 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 مارشالالسفنكامتال)٢٠٢١
غير  
١٠٠قمنطب

:الفروع التاليةالمجموعة  لدى

بلد شطةاألنكات التابعة شر لا

التأسيس ة الرئيسي
حدة تمات العربية المار اإلالخ ،السفنتأجير)الشارقةابضة ش.م.ع (فرعمالحة القلالخليج ل

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

Management Owned by Gulf Navigation Holding LLC
– Abu Dhabi Branch

اإلمارات العربية المتحدة الخ ،السفنتأجير

Gulf Navigation Polimar Maritime LLC-Sharjah
Branch

وكــــالء خطــــوط الشــــحن 
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 لعربية الماإلمارات ا

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



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

٢٠٢١یونيو٣٠فيالمنتهية الستة أشهرلفترة  

٩

(تتمة) األنشطةالوضع القانوني و -١

:يةلتا الةشتركالمطرةلسياتحتالمنشأة ي  فةالمجموعة أیضًا حصلدى

نسبة المساهمةد التأسيس بلالنشاط الرئيسي ركة طرة المشتيتحت السأةمنش
برمسدی٣١یونيو ٣٠

٢٠٢١٢٠٢٠
م.د.م.سغولف ستولت تانكرز 

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

يةحاسبالموالسياساتأسس إعداد البيانات المالية-٢

دادأسس اإلع
لمعيــار المحاســـبي لوفقــًا ٢٠٢١یونيــو٣٠فــي المنتهيــةالســتة أشــهرفتـــرةللمجموعــة لالموحــدة المــوجزة المرحليــةالماليــةاتالبيانــ 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 الســنویة ویجــبةيــ للبيانــات المالبــةالمتطلواإلفصــاحات ال تشــمل كافــة المعلومــات حليــةجزة المر و حــدة المــ لمو ا

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

حالية. ُیرجى االطالع على فقرة "التغيرات في السياسات واالفصاحات المحاسبية" للمعایير والتعدیالت الجدیدة التي تم اتباعها خالل الفترة ال 

٢والذي ینص على تعدیل بعض أحكام القانون االتحادي رقم  ٢٠٢٠لسنة  ٢٦وعالوة على ذلك، صدر المرسوم بالقانون االتحادي رقم  
. تقوم المجموعة ٢٠٢١ینایر  ٢ودخلت التعدیالت حيز التنفيذ بتاریخ  ٢٠٢٠سبتمبر  ٢٧بشأن الشركات التجاریة بتاریخ  ٢٠١٥لسنة  

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

لتكلفة التاریخية.ة الموجزة المرحلية وفقًا لمبدأ اموحدلة ايانات الماليالبتم إعداد

ية الموحدة المرحلية الموجزة على األساس الموضح أعاله یتطلب من اإلدارة إجراء أحكام وتقدیرات وافتراضات تؤثر إن إعداد البيانات المال
الس تطبيق  إلى  يعلى  بها  المتعلقة  واالفتراضات  التقدیرات  تستند  والمصاریف.  والدخل  والمطلوبات  الموجودات  عن  المعلنة  والمبالغ  اسات 

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

دیســمبر٣١المنتهيــة فــي الماليــةســنةلنتــائج المتوقعــة للال تشــير بالضــرورة إلــى ا٢٠٢١یونيــو٣٠المنتهيــة فــي الستة أشــهرإن النتائج لفترة 
٢٠٢١.

أسس التوحيد
مــن نتــائج الشــركة والشــركات التابعــة ،٢٠٢١یونيــو٣٠نتهيــة فــي المالســتة أشــهرفتــرة ة المرحلية في ولوجز الملموحدةية المالات اتتألف البيان

تخدام سياســات محاســبية نفس فتــرة إعــداد التقــاریر للشــركة باســ لــ للشــركات التابعــةالمــوجزة المرحليــةالموحــدة تــم إعــداد البيانــات الماليــة .ا لهــ 
د توحيد البيانات.شركات عنبين الةواألرصدرباحت واألمالا معع الجميادعتباسمتیمماثلة. 

وعة.للمجمالسيطرة  توقفللمجموعة ویتوقف التوحيد من تاریخ  السيطرةریخ تحویل  ا تبيانات الشركات التابعة بالكامل من یتم توحيد



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

٢٠٢١یونيو٣٠فيالمنتهية الستة أشهرلفترة  

١٠

(تتمة) والسياسات المحاسبيةأسس إعداد البيانات المالية-٢

مبدأ االستمراریة

٣٣٣٬٢١٤-٢٠٢٠ألــف درهــم (١٢٥٬٣٢٩المتداولة بمبلغها تموجوداوعة لمجملة لتداو ، تجاوزت المطلوبات الم٢٠٢١یونيو٣٠في  ا  مك
بلــغ مبوعــة أرباحــاً حققــت المجمألف درهــم). ٧٢٤٬١٢٤-٢٠٢٠ألف درهم (٦٤٤٬٠١٨راكمة بمبلغ تمخسائر المجموعة ولدىألف درهم)  
.أشهرتة السفترة  ) لمألف دره٥١٬٦٦٦بدت المجموعة خسارة بمبلغ كت-٢٠٢٠(ألف درهم٧٩٬٥٩٤

ه وفقــاً نــ ٪ مــن رأس مالهــا المصــدر، وعلــى هــذا النحــو، فإ ٥٠لمجموعــة مــا نســبته ، تجــاوزت الخســائر المتراكمــة ل٢٠٢١یونيــو٣٠كمــا فــي 
العموميــة الجمعيــة اجتمــاع قــدلعالشــركة دعــت، حــدةتمالدولــة اإلمــارات العربيــة فــي ٢٠١٥) لســنة ٢(رقــم قانون االتحاديمن ال٣٠٢لمادة  ل
عيــة أصــدرت الجم.خطة إعــادة هيكلــة مناســبةنشاطها مع وجوداستمرار أو الشركة حل إما بغرض التصویت على ٢٠٢١أبریل  ٢٩اریخ  تب

ا للمــادة لــى اســتمرار الموافقــة عیــنص علــى اً ر قــراالعمومية دولــةفــي ٢٠١٥) لســنة ٢رقــم (ديا حــ تقــانون االالمــن ٣٠٢یة عمليــات الشــركة وفقــً
.متحدةلامارات العربية اإل

في .وعةالمجممقرضيمع  مكثفةكما یقوم بإجراء مناقشات  ،لمجموعةامال  لتعزیز هيكل رأسالمتاحة  ت  جميع الخيارامجلس اإلدارة  یدرس
السياق،   الفتهذا  عملية  المجموعمتأترة  خالل  الهية  ألجللكإعادة  للقرض  ألجلتغييرات  إجراءمع ٥رقمة  القرض  . ٥رقملتعهدات 

الت  تسهيت لللتزامات الدفعا المجموعة لتمدید اعها التي تتعامل مبنوكالدثات مع  ًضا إجراء محا یتم أی،٣و  ٢رقمض ألجلو بالنسبة للقر 
)]. ج(١٠) واإلیضاح ب(١٠[اإلیضاح المجموعةألعمالألجل یل او طرأس مال مناسب يكل اء هدف إنشلية بهحا ال

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

راضات الرئيسية التالية:تفعلى االتوقعات التدفقات النقدیة  ند تتس
 ؛٣رقم  ألجللقرضوا٢رقملهيكلة القرض ألج دةإعا إتمامىعلموعة قادرةستكون المج
تم بيع سفينة واحدة تابعة للمجموعة، وفًقا لتوقعات التدفقات النقدیة؛ ويس
٢٠٢١نوفمبرمل للمجموعة في یل رأس المال العا هم لتمو ر ألف د١٨٬٣٥٠یصل إلى  بلغمأحد المساهمين سيقدم.

كمــا هــو مطلــوب ٢٠٢١أبریــل ٢٩بتــاریخ المنعقــد وميــةة العمالجمعيــ اجتمــاع ي ة فــ جموعــ يــات المفــي حــين قــرر المســاهمون مواصــلة عمل
.سيطرة اإلدارةهي خارجة أعاله ر األمور المذكو ق تحقمدى ، فإن توقيت و ٢٠١٥) لسنة ٢من القانون االتحادي رقم (٣٠٢مادة بموجب ال

ت) / ر.  ٣٢ارة رقم (دًقا لقرار مجلس اإلفو وذلك  ،  يةعنالمابية  الرق ة  ئيهالة األوراق المالية والسلع، وهيمع هيئاتها مناقشالمجموعةتجري 
. إلزاميةویلللتح قابلةوك  كصإلى حقوق ملكية عن طریق إصدارها وتحویلالدیون الرئيسية للمجموعة  إعادة هيكلة  بشأن  ،  ٢٠١٩لسنة  

ني خارجي. قانو رتشا مسقبلمن هذا األمرمع تم التعاملی و مازالت اإلجراءات قيد التنفيذ،

بيةالمحاستاإلفصاحاالسياسات و يرات في تغال

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

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

جموعة.رحلية للمملموجزة االة مالية الموحدت اليانا ، إال أنها ال تؤثر على الب٢٠٢١تطبق العدید من التعدیالت ألول مرة في سنة 
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١١

(تتمة) والسياسات المحاسبيةأسس إعداد البيانات المالية-٢

(تتمة) التغيرات في السياسات واإلفصاحات المحاسبية

ي بســ يــار المحا والمع٩يــة رقــم لمالیر االتعدیالت على المعيار الدولي إلعــداد التقــار ٢المرحلة -لسعر الفائدة قارنة المعياریةمشكيل التإعادة  
ر لتقــاریاعــداد إلوالمعيــار الــدولي ٤لمالية رقم والمعيار الدولي إلعداد التقاریر ا٧اد التقاریر المالية رقم معيار الدولي إلعدلاو ٣٩الدولي رقم  
١٦المالية رقم 

ل مـــن ا خـــ بســـعر فائــدة بـــدیل كو بـــين البنـــ ل أســـعار الفائــدةبدااســـتعنـــدالتقـــاریر الماليــة ثير علـــىالتـــأ تعــالجتــوفر التعـــدیالت إعفـــاءات مؤقتـــة 
تشمل التعدیالت على االستثناءات المتاحة التالية:اطر تقریبًا.المخ 
ت النقدیة المطلوبة مــن قبــل إعــادة التشــكيل علــى أنهــا تغيــرات فــي فقا 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 یجــب إجــراء تغييــرات األذونــات المطلوبــة مــن قبــل إعــادة تشــكيل أســعار الف

حوطوقف عالقة الت
 مــن يلمعــدل الفائــدة الخــا ة تعيــين أدا فصــل عنــدما یــتم ل منبشــكتوفير إعفاء مؤقت للمنشآت من االلتزام بالمتطلبات التي یمكن تحدیــدها

لمكون المخاطرالمخاطر كتحوط

)٣٧ولي رقم دیالت على المعيار المحاسبي التكاليف الوفاء بعقد (التعد–العقود المحملة بالتزامات 
تنطبق  تحدد التعدیالت التكاليف التي تقوم المنشأة بتضمينها عند تحدید تكلفة الوفاء بالعقد بغرض تقييم ما إذا كان العقد محمل بالتزامات.  

تطبيق التعدیالت ائمة في التاریخ الذي یتم فيهعلى العقود الق٢٠٢٢ینایر  ١التعدیالت على فترات التقاریر السنویة التي تبدأ في أو بعد  
تاریخ التطبيق المبدئي، یتم تثبيت األثر التراكمي لتطبيق التعدیالت كتعدیل على الرصيد االفتتاحي لألرباح غير الموزعة أو ألول مرة. في  

لبيانات المالية ا لهذه التعدیالت أي تأثير على  العناصر األخرى لحقوق الملكية حسب االقتضاء. ال تتم إعادة إدراج أرقام المقارنة. ليس  
زة المرحلية للمجموعة.الموحدة الموج 

ســتثناءات فــي الفتــرات ســتخدام االتزم المجموعــة اة للمجموعة. تعز ج لبيانـات الماليـة الموحدة المرحلية المو ليس لهذه التعدیالت أي تأثير على ا
المستقبلية إذا أصبحت قابلة للتطبيق.

لعرضوعملة االمستخدمةلةعمال
ُیشــارلــدى المجموعــة (والمشــاریع المشــتركةلكل مــن الشــركات التابعــة الموحدة الموجزة المرحلية مالية في البيانات الالبنود المدرجةاسيقیتم  
ث إن "). وحيــ المســتخدمةة لعملــ ضــمنها ("االشــركات ل هــذه ") باستخدام عملة البيئة االقتصادیة الرئيسية التــي تعمــ الشركات"بمجتمعة  ا  إليه
لهــذه الشــركات هــي المســتخدمةبالــدوالر األمریكــي أو بعمــالت مربوطــة بالــدوالر األمریكــي، فــإن العملــة ةفنمصــ امالت الشــركاتعــ ملــبأغ

ــة الموحـــ ات اليانـــ البكـــي، غيـــر أن یر الـــدوالر األم 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

الصرف بين الدوالر األمریكي والدرهم اإلماراتي.بات سعر أمریكي نظرًا لثإماراتي لكل دوالر

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

.٢٠٢٠ر بمدیس٣١للسنة المنتهية في الصادرة

ةاطر الماليالمخإدارة
دة كمــا حــ و يانــات الماليــة المبلفــي اعنهــا ألهــداف المفصــح ت واياســا لمجموعــة مماثلــة مــع تللــك السإن سياسات وأهداف إدارة المخاطر المالية ل

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

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

تظهــر ية حالة طوارئ صحية عالمية بسبب انتشار ساللة جدیدة من الفيــروس التــاجي والتــي لمعا ظمة الصحة النم، أعلنت  ٢٠٢٠ر  في ینای
فيــروس صــنفت منظمــة الصــحة العالميــة تفشــي)،٢٠٢٠ق (فــي مــارس حــ فــي وقــت ال").١٩-يــدفو ("جائحــة كة ووهــان فــي الصــين نــ یمدفــي

والعــدوى فــي جميــع أنحــاء العــالم. أدت الطبيعــة االنتشــارفــي عة ســریلاالزیــادة 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.

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

وقة لألزمــة والــنقص فــي البيانــات الســابقة الكافيــة عــة غيــر المســبيبإن الطل یومي.بسرعة وبشكیتغير ١٩-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

ة. أخــذت اإلدارة بعــين االعتبــار العدیــد مــن في هذه المرحلال بدقةى األعمالسلبي علالتجاریة بشكل خاص، یجعل من الصعب تقييم تأثيرها 
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 األعمالقط
اذ خــ تليــة إلــى المســؤول الرئيســي عــن الداخ یر اقاریر عن القطاعــات التشــغيلية بطریقــة تتوافــق مــع تلــك المســتخدمة فــي تقــدیم التقــار لتاإعدادیتم  

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

ر.غيلية بناًء على هذه التقاریالتشالقطاعات  

المجموعة:فيما یلي قطاعات العمل الرئيسية لدى

؛جير السفن للعمالء: تأ امتالك وتأجير السفن•
رة السفن: اإلدارة الفنية للسفن؛داإ•
؛للسفنمالكيماویات والوقود الالز ؤن و الممثل: تجارة البضائعبيع وتوزیع المنتجات البحریة•
سفنالورشوتقدیم خدماتئللسفن الراسية في الموانالشحنخدمات : تقدیموالخدمات الفنيةلشحناات خدم•
األنشطة اإلداریة.و على إدارة كافة األقسام: تشتمل خرى أ•

بالمعــایير فنيــة الوالخــدماتحن تجــات البحریــة وقطــاع خــدمات الشــ نبيــع وتوزیــع الموقطــاع الســفن وإدارة یلتــزم كــل مــن قطــاع تــأجير وامــتالك 
القطاعــات باعتبارهــا ذهم التقــاریر المتعلقــة بهــ ، "القطاعــات التشــغيلية"، ویــتم تقــدی٨رقــم 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 اإلدالــدى المجموعــة ال تــرى أن التوزیــع الجغرافــي لعمليــات المجموعــة ُیعــد مالئمــاً یــةإن اللجنــة التنفيذ

معلومات حول القطاعات الجغرافية.أي  فصاح عن اإل

المحملــةذ القــرارات بشــأن المــوارد 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)الخليج
وجزة المرحليةمية الموحدة الالبيانات المالإیضاحات حول 

٢٠٢١یونيو٣٠فيالمنتهية الستة أشهرلفترة  

١٣

ية (تتمة) غيلعات التشالقطا-٤

مدققة)(غير٢٠٢١یونيو٣٠المنتهية فيالستة أشهرلفترة

فيما االستبعادفنية  خدمات یع بيع وتوز إدارةامتالك وتأجير 
المجموعبين القطاعات أخرى وشحن المنتجات البحریة السفنالسفن

همدر ألف مدرهألف درهمألف درهمألف درهمألف ألف درهمهمدر ألف 

٦٢٬٢٠١)٥٢١(-٥٩٬١٧١٥٢١٢٠٣٬٠١٠إیرادات تشغيلية
)٤٦٬٨٧٩(٥٢١-)١٬٦١٠()٤(-)٤٥٬٧٨٦(تشغيليةتكاليف

١٬٠٢٠)٣٨٤(٥١٦-٢٥-٨٦٣آخرخلد
٨٥٬٧٥٩-----٨٥٬٧٥٩دخل من مطالبات التأمين

)٨٬٢٧٦(٣٨٤)٣٬٤٣٦()٣٬٨٨١()٥١()١٬١١٠()١٨٢(یةية وإدار مصاریف عموم
٦٬٤٨٩-٦٬٤٨٩----إعادة قيد مطلوبات انتفى الغرض منها 

)١٩٬٨٠٥(-)٦٬٣٥٦(---)١٣٬٤٤٩(تمویليفتكال
)٩١٥(-)٩١٥(----ضریبة الدخل

عنها معلنالطاعات القاح/(خسائر) أرب
٥٩٤٧٩٬-)٧٠٢٬٣()٤٨١٢٬()١٠()٥٨٩(٣٧٦٬٦٨التقاریر الماليةفي

)(غير مدققة٢٠٢١یونيو٣٠في 
ن عنهاعلالمالقطاعات موجودات 

٣٢٨٬٨٦٣)٠٤٣٬٦٥٨١٬(٨٣٨٬٩٢٤٩٤٩٢٢٬٢٣٤٣٬٨١٧٬١٢٥٣٣٬٥٥٧١٬التقاریر الماليةفي

هاعنالمعلنت القطاعامطلوبات 
)٢٥٠٬٤٦٠(٤٠٣٬٢٠٤١٬)٧٨٢٬٨١٩()٠٧٣٬٦()٣٬٩٥٦()٧١٥٢٦٬()١٢٧٬٨٠٨(التقاریر الماليةفي



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

٢٠٢١یونيو٣٠فيالمنتهية الستة أشهرلفترة  

١٤

اعات التشغيلية (تتمة) القط-٤

مدققة)(غير٢٠٢٠یونيو٣٠المنتهية فيالستة أشهرلفترة

فيما االستبعادخدمات فنيةیعز بيع وتو ة إدار امتالك وتأجير 
المجموعبين القطاعاتأخرى وشحنلبحریة ت االمنتجا السفن السفن 

درهمألف  همدر ألف درهمألف درهمألف درهمألف ألف درهمدرهمألف 

٦٧٬٥٨٩)١٬٩٨٣(-٦٤٬٧٢٩١٬٩٨٣٣٥٢٬٨٢٥يليةغتشإیرادات  
)٦٨٬٨٦١(١٬٩٨٣-)١٬٧٩٩()١٣(-)٦٩٬٠٣٢(تكاليف تشغيلية

٢٬٢٩٢)٥١٨(٩٢٥١٬٨٦٦-٨٤٧دخل آخر
)١٠٬١٥٩(٥١٨)٣٬٨٢٥()٢٬٠٣٤()٩٨()١٬٩٤٧()٢٬٧٧٣(مصاریف عمومية وإداریة

)٩٬٦١٠(-----)٩٬٦١٠(وجوداتبعاد بند ممن استخسارة
)٨٬٧٤١(-----)٨٬٧٤١(السفنفاض في قيمة نخ مخصص اال
)٢٣٬٢٦١(-)٣٬٢٢٦(---)٢٠٬٠٣٥(تكاليف تمویل
)٩١٥(-)٩١٥(----ضریبة الدخل

)٦٦٦٬٥١(-)١٠٠٬٦()٠٠٣٬١(٣٦١٦)٦١٥٬٤٤(التقاریر الماليةيفالمعلن عنها  ات  القطاعرخسائ

(مدققة)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 
)٥٣٩٬٠٠٥(١٬١٠٢٬٤٢٩)٧٣١٬١١٦()١١٬٤٣٩()٣٬٩٠٦()٢٦٬١١٨()٥٥٨٦٨٬٨(التقاریر الماليةفي 



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

٢٠٢١یونيو٣٠فيالمنتهية الستة أشهرلفترة  

١٥

ية (تتمة) غيلعات التشالقطا-٤

مدققة)(غير٢٠٢١یونيو٣٠المنتهية فيأشهرةالثالثلفترة

فيما االستبعادفنية  خدمات یع بيع وتوز إدارةامتالك وتأجير 
المجموعبين القطاعات أخرى وشحن المنتجات البحریة السفنالسفن

همدر ألف مدرهألف رهمدألف درهمألف درهمألف ألف درهمهمدر ألف 

٣١٬١٢٨)٢٣٦(-٢٩٬٥٢٩٢٣٦٤١٬٥٩٥إیرادات تشغيلية
)٢١٬٨٩٧(٢٣٦-)٨٣٨(١-)٢١٬٢٩٦(تشغيليةتكاليف

٢٣٨)١٩٢(٣٢٤-)٤(-١١٠آخرخلد
٢٬٨٢٢-----٢٬٨٢٢دخل من مطالبات التأمين

)٢٬٩١٨(١٩٢)١٬٦٩٥()٨٧١()١٩()٤٩٣()٣٢(یةية وإدار ف عموممصاری
٣٠٨-٣٠٨----إعادة قيد مطلوبات انتفى الغرض منها 

)٩٬٠٩٩(-)٣٬٢٥٩(---)٥٬٨٤٠(تمویليفتكال
)٤٥٧(-)٤٥٧(----ضریبة الدخل

عنها لنمعالطاعات الق)خسائرأرباح/ (
١٢٥-)٧٧٩٬٤()١١٤()١٨()٢٥٧(٢٩٣٬٥التقاریر الماليةفي



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

٢٠٢١یونيو٣٠فيالمنتهية الستة أشهرلفترة  

١٦

اعات التشغيلية (تتمة) القط-٤

مدققة)(غير٢٠٢٠یونيو٣٠المنتهية فيأشهرالثالثةلفترة

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

درهمألف  همدر ألف درهمألف درهمألف درهمألف ألف درهمدرهمألف 

٣٤٬٠٧٤)٩٩٢(-٣٢٬٧٥٠٩٩٢١٨١٬٣٠٧يليةغتشإیرادات  
)٣٢٬٦٣٧(٩٩٢-)٨٢٧()١٠(-)٣٢٬٧٩٢(تكاليف تشغيلية

٢٬٠٨٦)٢٥٩(١٬٦٠٦)١(٥٧-٦٨٣دخل آخر
)٦٬٣٠٨(٢٥٩)١٬٩٧٥()٩٧٨()٣٩()٩٠٣()٢٬٦٧٢(مصاریف عمومية وإداریة

)٩٬٦١٠(-----)٩٬٦١٠(وجوداتبعاد بند ممن استخسارة
)٨٬٧٤١(-----)٨٬٧٤١(لسفنانخفاض في قيمة مخصص اال
)١١٬٩٨٢(-)٢٬٢٨٥(١٣--)٩٬٧١٠(تكاليف تمویل
)٤٥٧(-)٤٥٧(----ضریبة الدخل

أرباح/ (خسائر) القطاعات المعلن عنها 
)٥٧٤٬٣٣(-)١١١٬٣()٤٨٦(٩٨٢٦)٢٠٩٬٣٠(في التقاریر المالية



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

٢٠٢١یونيو٣٠فيالمنتهية الستة أشهرلفترة  

١٧

معداتالسفن والممتلكات وال-٥

ألـــف ٤٬٠٨٥–٢٠٢٠یونيـــو٣٠والممتلكـــات والمعـــدات (ألـــف درهـــم علـــى الســـفن ١٧٬١٩٠ت المجموعـــة مبلـــغ فقـــ خـــالل الفتـــرة، أن)أ(
ألف درهم).٢٤٬١٩٥-٢٠٢٠یونيو٣٠(همألف در ١٩٬٠٨٠لفترة مبلغ ستهالك المسجلة ل. بلغت رسوم اال)همدر 

ــا الدفتریـــة إن الســـ )ب( ــم٥٥٤٬٩١٠فن التـــي یبلـــغ صـــافي قيمتهـ ــمبر ٣١(ألـــف درهـ ألـــف درهـــم) هـــي مرهونـــة ٦٠٩٬٧٧٦-٢٠٢٠دیسـ
هـ)].(١٠(د) واإلیضاح  ١٠(ج) واإلیضاح  ١٠(ب) واإلیضاح  ١٠(أ) واإلیضاح  ١٠بنكية [اإلیضاح  كضمان لسلفيات  

فــي انخفــاضســجلت المجموعــة اســتنادًا إلــى التقيــيم، .٢٠٢٠ر دیســمب٣١مة مفصل كما في اء تقييم انخفاض القير قامت اإلدارة بإج )ج(
خصــص انخفــاض القيمــة مــن . تــم احتســاب م٢٠٢٠دیســمبر ٣١خــالل الســنة المنتهيــة فــي ألــف درهــم١٢٬٦٤٩قيمــة الســفن بمبلــغ 

ا تكلفــة ده، والــذي یمثــل القيمــ االمبلــغ الممكــن اســتردفن و تریــة للســ لقيمــة الدفل مقارنــة االخــ  االســتخدام، ةاالســتبعاد وقيمــ ة العادلــة ناقصــً
أیهما أعلى.

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

؛ وألف درهم١٦٧دار قد یرتفع بمقفاض في القيمة، فإن االنخ ٪١٬٥إذا كان معدل الخصم المستخدم أعلى بنسبة -

ألف درهم.٣٬٣٨٦خفاض في القيمة قد یرتفع بمقدار  ، فإن االن٪٢٠دیة بنسبة تخفيض التدفقات النقمإذا ت-

الشهرة-٦

٢٠٢٠دیسمبر٢٠٢١٣١یونيو٣٠
درهمألفدرهمألف

)مدققة((غير مدققة) 
٢١٩٬٩١٢٢١٩٬٩١٢التكلفة
)٧٦٬٤٤٩()٧٦٬٤٤٩(ة المتوقعةة انخفاض القيمخسار ناقصًا:

١٤٣٬٤٦٣٤٦٣١٤٣٬

ت وقــت االكتتــاب العــام األولــي واالســتحواذ التــي نشــأ و ألــف درهــم٨٣٬٩١٣درهــم و ألــف ١٣٥٬٩٩٩لبالغــة تــم تخصــيص الشــهرة ا)أ(
.المجموعةن على التوالي لقطاع تملك السفن واستئجارها م٢٠١٨على سفن المواشي في عام  

یـــع وز بيـــع وتقســـم وتـــأجير الســـفن و قســـم امـــتالكحــددت اإلدارةلـــى نـــوع األعمـــال. وقـــد األعمـــال بنـــاًء عأداءمراجعـــة تتــولى اإلدارة )ب(
دارة على مستوى القطاع التشغيلي.اإلقبلالشهرة من مراقبةساسية. وتتم األباعتبارها أنشطتها الوكالة  سموقالمنتجات البحریة  

ساسيةتحليل الح

نخفــاض فــي القيمــة االخســارة تثبيــت یــتم ، لــموبنــاًء علــى تقييمهــا .٢٠٢٠دیســمبر ٣١ا في النخفاض القيمة كماإلدارة تقييًما تفصيلًيا  أجرت  
مــع بقــاء جميــع المتغيــرات و ، ٢٠٢٠دیســمبر ٣١. كمــا فــي ٢٠٢٠دیســمبر ٣١جموعــة للســنة المنتهيــة فــي اليــة الموحــدة للمفــي البيانــات الم

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



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

٢٠٢١یونيو٣٠فيالمنتهية الستة أشهرلفترة  

١٨

نة التجاریة واألخرى الذمم المدی-٧

٢٠٢٠دیسمبر٢٠٢١٣١یونيو٣٠
درهمألفألف درهم
)مدققة() (غير مدققة

١٤٬٣٩٩٢٠٬٦٣٤تجاریةذمم مدینة
)٣٬٣٣٨()٤٬١٠١(: مخصص الخسارةصاً ناق

١٠٬٢٩٨١٧٬٢٩٦
١٤٬٦٤٠١٤٬٦٤٠))أ(٧إیضاح (االستثمار في شركة تابعةذمم مدینة عند تخفيف

٥٥٤٢٣٣مقدمة إلى الموردیناتدفع
٢٬١٦٤٢٬٠٤٢مصاریف مدفوعة مقدماً 

-٢٬٨٢١))ب(٧(إیضاح  تأمينمن مطالبات الدینة مذمم 
٠١٠٬٦٧٬٦٨٥رى ذمم مدینة أخ 

٤٨٧٬٣٦١٬٨٩٦٤

خليج قًا باسم الخليج بوليمار للمالحة البحریة ذ.م.م (معروفة سابالن حصة مساهمتها في شركةم٪٤٠، باعت المجموعة  ٢٠١٧في  )أ(
ألف درهم. وفقًا ١٨٬٦٦٦ني بإجمالي مبلغ  نظير مقابل مادي وعي٢٠١٧ینایر  ١تبارًا من  ع) (شركة تابعة) ا للمالحة البحریة ذ.م.م

ألف درهم من بيع  ٣٬٢٤٥إضافة صافي الربح بمبلغ  تميانات المالية الموحدة،: الب١٠التقاریر المالية رقم  ي إلعداد  للمعيار الدول 
٤٬٠٢٦المجموعة  ، استلمت  ٢٠٢١یونيو ٣٠قوق الملكية. كما فيح بحریة ش.م.م ضمن  الخليج بوليمار للمالحة الحصة في شركة

.ف درهم قائماً أل ١٤٬٦٤٠د المتبقي وقدره ألف درهم وال یزال الرصي١٨٬٦٦٦ي تبلغ ألف درهم من إجمالي مبالغ المبيعات والت 

لية في الشركة التابعة  المستقبكة 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

ن لمياه اليابانية. كان على متجموعة في ا) التابعة للمGulf Livestock 1، غرقت إحدى سفن المواشي (٢٠٢٠سبتمبر  ٢بتاریخ  )ب(
زیلندا واثنين واطني نيو ية وأربعة أشخاص یمثلون المستأجرین واثنين من مرًدا من الجنسية الفلبين ف٣٩ا یتألفون من  دً فر ٤٣السفينة  

ماشية متجهة إلى البرنامج الصيني لتربية المو Gulf Livestock 1آخرین من أستراليا. كانت شركة   األلبان. اشي وانتاجتحمل 
الحادث لهذا  المجموعةنتيجة  قامت  الدفتر ب،  القيمة  البالغة  شطب  للسفينة  في  ١٩٧٬٥٤١یة  المنتهية  السنة  خالل  درهم  ٣١ألف 

ألف درهم السترداد مبلغ التأمين على السفينة. خالل الفترة، استلمت  ٨٢٬٣٥٠مت المجموعة مطالبة تأمين بمبلغ  . قد٢٠٢٠دیسمبر
.ينألف درهم من شركة التأم٨٢٬٣٥٠مبلغ كامل عة المجمو 

) التابعة للمجموعة ألضرار في المحرك الرئيسي بسبب  ١جلف الیفستوك  عرضت إحدى سفن المواشي (، ت٢٠١٩نوفمبر٢٠بتاریخ  
تأمين عن تكلفة  مطالبة  قدمت المجموعة  وقد  ميناء بانجانغ.  مغادرتها  بعد  حرارة العمود المرفقي الثامن أثناء المناورة  ارتفاع درجة 

. ٢٠٢١یونيو ٣٠ق السداد في  ن المبلغ مستح ألف درهم. وإ٢٬٨٢١مبلغ اإلصالحات واستلمت تأكيدًا خالل الفترة الحالية ب

"ا عنه  المفصح  المبلغ  المطالبلیتضمن  الموجز  المرحلي  الموحد  الشامل  الدخل  بيان  في  التأمين"  مطالبة  من  أعاله تين المذكور تيندخل 
درهم. لف أ٥٨٨رى بمبلغطالبات التأمين المتنوعة األخ ومألف درهم ٢٬٨٢١وف درهم أل٨٢٬٣٥٠والبالغة 



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

٢٠٢١یونيو٣٠فيالمنتهية الستة أشهرلفترة  

١٩

خرى األة و تجاریالذمم الدائنة ال-٨

٢٠٢٠دیسمبر٢٠٢١٣١یونيو٣٠
ألف درهمألف درهم

)مدققة(غير مدققة) (

٢٥٬١٨٩٢٧٬٦٠١ذمم دائنة تجاریة
١٠٬٥٤٩١٠٬٥٥٤أرباح موزعة مستحقة

١٣٬٩٩٦١٢٬٣٣٢ءدفعات مقدمة من العمال
٢٠٬٠٠٠٢٠٬٠٠٠(أ))٨حإیضا (شركةعلى  الستحواذالمبلغ المستحق عند ا

٢٢٬٦١٠١٤٬٥٨٧روضالقفائدة مستحقة على 
١٬٥٩٧٧٬٦٦٧(ب))٨یضاح إ(ضرائب مستحقة

١٬١٧١١٬١٧١األحواض الجافةمستحقات بخصوص اإلرساء في 
٢٧٩٬٢٠٢٠٬٧٩٢مخصصات وذمم دائنة أخرى 

٣٩١٬١١٥١١٤٬٧٠٤

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

اوض اإلدارة . تتفــ ٢٠٢٠ســمبردی٣١و ٢٠٢١یونيــو٣٠ألــف درهــم فــي ٢٠٬٠٠٠مبلــغ ، تــم دفــعألــف درهــم٤٢٠٬٠٠٠أصــل 
غ إلى حقوق ملكية للمجموعة.حالًيا لتحویل هذا المبل

ا مــن الســلطات الضــریبية یشــير إلــى أن إقــرارات ٢٠١٨دیســمبر ٣١خــالل الســنة المنتهيــة فــي )ب( ، تلقــى أحــد فــروع المجموعــة خطابــً
أبرمــت المجموعــة اتفاقيــة مــع ،٢٠١٨ســنة خــالللضــریبية. ال تتوافــق مــع اللــوائح ا٢٠١٦ى إلــ ٢٠١٠الفــرع للســنوات الماليــة مــن 

ســـنةة لمســـتحقاتها الضــریبية للســـنوات الســـابقة حتـــى تســـویة كاملـــة ونهائيـــ جــراء درهـــم إلألـــف ١٧٬٧٤٩طات الضـــریبية بمبلـــغ الســل
لفتــرة . خــالل ا٢٠١٩دیســمبر ٣١كمــا فــي درهــمألــف ١١٬٥٦٨، قامــت المجموعــة بتســویة درهمألف ١٧٬٧٤٩. من أصل ٢٠١٦
قــف عــن المتو ، فــإن المطلوبــات عليــهدرهــم المتبقيــة. و ألف ٦٬١٨١مبلغعنجموعة تنازًال من السلطات الضریبية ت الم، تلقالحالية
ان الــدخل " فــي بيــ إعــادة قيــد مطلوبــات انتفــى الغــرض منهــا ضــمن "إدراجهــا والتــي تــم درهــم ألــف ٦٬١٨١للمجموعــة والبالغــة تثبيتهــا 
.المرحليالموجزالموحدالشامل  

بنـــاًء علـــى مســـتقبلي أثر بـــ الضـــرائب باقتطـــاع لمخصصــات المتعلقـــة اتثبيـــت ، اســـتمرت المجموعـــة فـــي ٢٠٢١نيـــویو ٣٠ا فـــي كمــ 
تفاقية مع السلطات الضریبية.اال



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

٢٠٢١یونيو٣٠فيالمنتهية الستة أشهرلفترة  

٢٠

عقود اإلیجار التمویلي -٩

دیسمبر٣١یونيو ٣٠
٢٠٢١٢٠٢٠
رهمألف دألف درهم
)مدققة() (غير مدققة

یجار:اإلعقود ب المستحقة بموج المبالغ  
٣٨٤٤٨٦خالل سنة واحدة

١٢٨-من سنتين إلى خمس سنوات

٣٨٤٦١٤
--رسوم التمویل المطبقة على السنوات المقبلة:  ناقصاً 

٣٨٤٦١٤عقود اإلیجارالقيمة الحالية اللتزامات  

٣٨٤٤٨٦نة واحدةالل سخ 
٢٨١-اتن إلى خمس سنو من سنتي

٣٨٤٦١٤
)٤٨٦()٣٨٤(: الجزء المتداولناقصاً 

١٢٨-جزء غير المتداولال

-٢٠٢٠دیســمبر ٣١ألــف درهــم (٣٨٤حــق االســتخدام بموجــودات اإلیجــار المتعلقــة مطلوبــات عقــود، بلغــت ٢٠٢١یونيــو٣٠كمــا فــي
م).ألف دره٦١٤

لبنوكفيات من االسل-١٠

مبردیس٣١یونيو ٣٠
٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمألف درهم
)مدققة() (غير مدققة

متداولة
٧١٬٠٣٥٢٧٠٬٤٤١قرض ألجل

٨٣١٨٣١لقرض قصير األج 

٨٦٦٬٧١٢٧١٬٢٧٢

متداولةغير 
٠٦٤٬١٨٠٥٤٬٥٣٩قرض ألجل
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٢٠٢١یونيو٣٠فيالمنتهية الستة أشهرلفترة  

٢١

(تتمة) فيات من البنوكالسل-١٠

البنوك:منلفياتیلي ملخص الحركة في سما في

جموع الم٥قرض ألجل ٤قرض ألجل ٣قرض ألجل ٢رض ألجل ق١ل ألجقرض
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٥٧٬٧٨٩٢٧٬٤١١٤٥٬٩٩٤١٩٣٬٧٨٦٣٢٤٬٩٨٠-٢٠٢١ینایر ١رصيد في ال
) ١٬٣٥٠() ١٬٣٥٠(----ات المدفوعةالترتيب ناقصًا: رسوم 

٣٢٦٨٧٦١٬٢٧٧-٧٥-اتتيب ء رسوم التر : إطفا زائداً 
) ٧٣٬٨٠٨() ٢٧٬٤٨٨() ٤٦٬٣٢٠(---ترة الف: المسدد خاللقصاً نا 

 -------------- -------- ----- -------- ----- -------- ----- -------- ----- -------- -----
١٦٥٬٨٢٤٢٥١٬٠٩٩-٥٧٬٨٦٤٢٧٬٤١١-(غير مدققة)٢٠٢١یونيو ٣٠د في الرصي

) ٧١٬٠٣٥() ٣٣٬٧٩٥(-) ١١٬٨٦٢() ٢٥٬٣٧٨(-اقصًا: الجزء المتداول ن
 -------------- -------- ----- -------- ----- -------- ----- -------- ----- -------- -----

١٣٢٬٠٢٩١٨٠٬٠٦٤-٣٢٬٤٨٦١٥٬٥٤٩-الجزء غير المتداول 
 ======== == == ==== ==== == == ======== == == = ======= == == ======== == == ======== == ==

٥٧٬٦٣٩٢٧٬٤١١٥٧٬٥٠٤٢٤٤٬٩٦٩٣٨٧٬٥٢٣-٢٠٢٠ایر ین ١رصيد في لا
١٢٧١٬٢٧٠١٬٥٤٧-١٥٠-: إطفاء رسوم الترتيباتزائداً 
٤٣-٤٣---تم الحصول عليها خالل السنةالغ : مبزائداً 

) ٦٤٬١٣٣() ٥٢٬٤٥٣() ١١٬٦٨٠(---لفترة اناقصًا: المسدد خالل 
 -------------- ---- --- ------- ----- ----- ---- -------------- -------------- --------------

٥٧٬٧٨٩٢٧٬٤١١٤٥٬٩٩٤١٩٣٬٧٨٦٣٢٤٬٩٨٠-مدققة) (٢٠٢٠یونيو٣٠د في الرصي
) ٢٧٠٬٤٤١() ١٩٣٬٧٨٦() ٤٥٬٩٩٤() ٩٬٥٣٤() ٢١٬١٢٧(-ناقصًا: الجزء المتداول 

 -- ---------- - - -------------- ---------- --- - ---------- ---- - ----- -------- --------------
٥٤٬٥٣٩--٣٦٬٦٦٢١٧٬٨٧٧-الجزء غير المتداول 

 ======== == == ======== == == ======== == == ======== == == ======== == == ======== == ==
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٢٠٢١یونيو٣٠فيالمنتهية الستة أشهرلفترة  

٢٢

(تتمة) البنوكفيات من السل-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 صلت الم ح 

تم سداد . ٢٠٠٨أغسطس ١قسطًا ربع سنوي بدایًة من ٣٩، وكان مستحق السداد على هامشعلى هذا القرض فائدًة بسعر ليبور زائدًا 
.المعاد هيكلته كقرض ألجلدیم القرض تم تق.٢٠١٩دیسمبر ٣١م خالل السنة المنتهية في ألف دره٢٥٣٬٦٨١لغ بمبدفعة نهائية 

٢القرض اآلجل (ب) 
ة (بعــد تنزیــل رســوم الترتيبــات) لــدعم اســتحواذ نــاقالت مــواد كيماویــة مــن شــركألف درهــم٧٤٬٢٣٨ت المجموعة على قرٍض آجل بمبلغ حصل

٢١قســطًا ربــع ســنوي بدایــًة مــن ٢٠ى علــ تحق الســداد ســ ، ویهــامشر زائــدًا یبو إفائدًة بسعر ا القرضذترتب على هوت.غولف ستولت تانكرز
یونيــو٣٠منتهيــة فــي الالســتة أشــهرخالل فترة .٢٠٢٣مارس ٢١ألف درهم في ٣٢٬٥٠٠الدفعة األخير بمبلغ . ویتم سداد٢٠١٧سبتمبر  
ــًا مناقشــاٍت مــع المقرضــ إدارة الي قة. ُتجــر ســتح جموعــة بســداد األقســاط الم، لــم تقــم الم٢٠٢١ رض ومــن المتوقــع ين لمراجعــة القــ مجموعــة حالي

.٢٠٢١دیسمبر ٣١االنتهاء من المحادثات قبل نهایة السنة في 

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

٧فــي األخيــرةفعــة الدویــتم ســداد.٢٠١٨دیسمبر٧بدایًة من متساویاً ربع سنويقسطاً ٢٧د على ، ویستحق السداهامشیبور زائداً إربسع
عــة جمو مســتحقة. ُتجــري إدارة الم، لــم تقــم المجموعــة بســداد األقســاط ال٢٠٢١یونيــو٣٠فــي الســتة أشــهر المنتهيــةخــالل فتــرة .٢٠٢٥یونيــو
.٢٠٢١دیسمبر ٣١ن المحادثات قبل نهایة السنة في  لمتوقع االنتهاء مالمقرضين لمراجعة القرض ومن اقشاٍت مع منا حالياً 

٤اآلجل القرض(د) 
رتب ل الماشية. وتتن نقدعم االستحواذ على سفألف درهم (بعد تنزیل رسوم الترتيبات) ل٥٩٬٣٧٧حصلت المجموعة على قرٍض آجل بمبلغ 

. ویتم سداد الدفعة ٢٠١٩مایو  ٢٩ربع سنوي بدایًة من  قسطاً ١٦سداد على  ، ویستحق الهامشإیبور زائدًا  دًة بسعرض فائالقر هذالى  ع
هيل طاب التسهيل وتأجيل األقساط. وفًقا لرسالة التس، وافق البنك على مراجعة خ ٢٠٢٠مارس  ١٨في  .٢٠٢٣نوفمبر  ٢٩ة في  األخير 

تاریخ التقریر  كما في  .٢٠٢٣فمبر  نو ٢٧ائية بتاریخ  مع سداد الدفعة النه٢٠٢٠مایو  ٢٧اریخ  من تلسدادة ا مليالمعدلة، سوف تبدأ ع
من  اد  بسدالمجموعة  قامت  ،  المالي بالكامل  المحصلالقرض  من  المبالغ  ( ة  المواشي  سفن  إحدى  على  المستلمة  التأمين  إیضاح مطالبة 

).)ب(٧



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

٢٠٢١یونيو٣٠فيالمنتهية الستة أشهرلفترة  

٢٣

) (تتمةفيات من البنوكلسلا-١٠

٥جلرض اآلالق(هـ) 

. یتم دفع بند المطلوبات  ١تمویل "یشار إليها بـ االتفاقية" إلعادة تمویل القرض ألجل  عة اتفاقية إعادة  ، أبرمت المجمو ٢٠١٩یوليو  ١٩ي  ف
غ بمبلعة النهائيةسنوات وتكون الدف٤فترة  درهم یوميًا ل١٣٩٬٤٤٦شهًرا وبمعدل  ١٢درهم یوميًا وألول  ٤٣٬٩٢٠على أساس شهري بمعدل  

درهم  ١٢٨٬٦٣٨ عليها  ٢٠٢٤یوليو  ١٩بتاریخ  ألف  السویترتب  بنسبة  فائدة  عر  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 بيعتفاقية غير مؤهلة لتكون جت أن اال تنتأكملت إدارة المجموعة تقييمًا واس
دیها خيار شراء إلزامي إلعادة شراء السفن في نهایة مدة اإلیجار. وبناًء حيث أن اإلدارة لاإلیرادات من العقود مع العمالء:١٥ة رقم  المالي

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

المالية على أساس ربع سنوي في تاریخ السداد الذي یبدأ بعد  الجوهري لترتيب التمویل أعاله في الحفاظ على نسبة الرافعة  یتمثل التعهد
ناه:در الشراء كما هو موضح أمارسة خيال م) أشهر من السحب األول وكذلك قب٣ثالثة (

٦٠-٤٨٤٩-٣٦٣٧-٢٤٢٥-١٢١٣-٠راألشه

٪ ٥٠٬٠٠٪ ٥٧٬٥٠٪ ٦٥٬٠٠٪ ٧٢٬٥٠٪ ٨٠٬٠٠بالحد األقصى ة الرافعة الماليةنسب

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

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

شهري  ٢٠٢١أبریل  ٢٧بتاریخ   أساس  سداد االلتزام على  وُیستحق  ("التعدیل").  معدلة  سداد  بشروط  مع البنك  تعدیًال  ، أبرمت المجموعة 
أبریل  ٣٠درهم في  ألف١٠٩٬٤٣٤، مع دفعة سداد نهائية بمبلغ  ٢٠٢١مایو  ١نتين ابتداًء من  سدرهم في اليوم لفترة  ١٢٨٬٤٦٦بمعدل  
٢٠٢٣ .

باإلضافة لما ذكر أعاله، تم تعدیل التعهدات التالية كما یلي: 

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

كما سابقًا كبند مطلوبات متداولة. ومع ذلك،٥نظرًا ألن المجموعة لم تكن ملتزمة بالتعهدات قبل التعدیل، تم تصنيف القرض ألجل رقم  
ف القرض  يوبناًء عليه، تم تصنالمالية الموحدة المرحلية الموجزة، فإن المجموعة ال تمتثل للتعهدات المذكورة أعاله.  في تاریخ هذه البيانات  

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

قرض قصير األجل (و) 

حصلت المجم٢٠١٩ینایر  ٧بتاریخ   قصير األجل بمبلغ  وعة،  تسهيل مرابحة  ثابأ٧٬٣٤٦على  فائدة  معدل  ویترتب عليه  ت. لف درهم 
متبقي ألف درهم. یمثل المبلغ ال٧٬٣٤٦اد أصل الدین المستحق بمبلغ  قامت المجموعة بسد،  ٢٠٢٠بر  مدیس٣١المنتهية في  ل السنةخال

الفائدة المستحقة الدفع عن هذا التسهيل. ألف درهم٨٣١البالغ 



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

٢٠٢١یونيو٣٠فيالمنتهية الستة أشهرلفترة  

٢٤

ألرصدة مع األطراف ذات العالقة واالمعامالت- ١١

هو وارد طرف ذي عالقة كما تعریف نت أعمال أخرى تندرج ضممع مؤسسا مالت عة، أثناء سير األعمال العادیة، معا تجري المجمو )أ(
مالت بمعدالت متفق عليها بين الطرفين. . تدرج هذه المعا ٢٤في المعيار المحاسبي الدولي رقم 

ة القــ ت العآت ذالمنشــ ظفي اإلدارة بالمجموعــة وابــار مــو المســاهمين الرئيســيين وأعضــاء مجلــس اإلدارة وكقــة تتضــمن األطــراف ذات العال
عير وشــروط تلــك سياســات التســ ویــتم اعتمــاد التــي تتــأثر بشــكل جــوهري بالمجموعــة.ســيطرة المشــتركة أوة أو الر التــي تحــت الســيطبهــم. 

المعامالت من جانب إدارة المجموعة.

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

المنتهية  أشهر الثالثة  فترة أشهر المنتهية الستةفترة 
یونيو ٣٠فيیونيو ٣٠في
٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

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

١٠٠٤٠٦٬١٠٠١٦٥٢لليف التمویتكا 

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

یونيو ٣٠
٢٠٢١

دیسمبر٣١
٢٠٢٠

ألف درهم
ة) (غير مدقق

ألف درهم
(مدققة)

عالقة مبلغ مستحق لطرف ذي
مشروع مشترك 

١٤٤-لعربية المتحدة ت ا، اإلمارام.د.م.سغولف ستولت تانكرز 
════════════════

سویته عند الطلب.فوائد وغير مضمون وسيتم تليهیترتب عالقة المبلغ المستحق لطرف ذي عالإن 

یونيو ٣٠
٢٠٢٠

٢٠٢دیسمبر٣١

ألف درهم
ة) (غير مدقق

درهمألف
(مدققة)

(د) قرض من أطراف ذات عالقة

١٠٬٨٣٨١٦٬٨٣٨اول) دمتطلوبات كبند مراجتم اإلدالرئيسين (مساهمين ال
════════════════════



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

٢٠٢١یونيو٣٠فيالمنتهية الستة أشهرلفترة  

٢٥

(تتمة)صدة مع األطراف ذات العالقةالمعامالت واألر - ١١

ویة. د الكيما ت المواحواض الجافة لناقالل 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 ٤٠٬٤٠٩ت  من  درهم  المحصلة  ألف  الغ 

ة ویتم حاليًا مناقشي من الفوائد  خال٢٠٢١یونيو٣٠الرصيد المستحق كما في  إنالمستلمة من الصكوك اإلسالمية غير القابلة للتحویل.
.ةطراف ذات عالقة مع األتسویة هذه األرصدطریق 

ال یترتب على  ألف درهم من طرف ذي عالقة.١٠٬٠٠٠آخر بقيمة  على قرض قصير األجل  ، حصلت المجموعة٢٠٢٠سأغسطفي
لمجموعة بسداد ، قامت ا٢٠٢١یونيو٣٠أشهر المنتهية في  الستةخالل فترة  لقرض فوائد ویستحق السداد في غضون اثني عشر شهًرا. ا
ألف درهم.٦٬٠٠٠لغ مب

ة العليار ویضات موظفي اإلداتع
المنتهية  أشهر الثالثة  فترة أشهر المنتهية الستةفترة 

یونيو ٣٠فيیونيو ٣٠في
٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

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

٦٥١٩١٩٩٨٢٤٥٩ةدار أعضاء مجلس اإلرواتب ومزایا وأتعاب

اإلیرادات التشغيلية-١٢

المنتهية  أشهر الثالثة  فترة أشهر المنتهية الستةفترة 
یونيو ٣٠فيیونيو ٣٠في
٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

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

٥٩٬١٧١٦٤٬٧٢٩٢٩٬٥٢٩٣٢٬٧٥٠تأجير السفنامتالك و 
٣٬٠١٠٢٬٧٧٣١٬٥٩٥١٬٣٠٨ات الشحنخدم

٢٠٣٤٤١٧بيع وتوزیع المنتجات البحریة
--٥٣-لخدمات الفنيةا

٢٠١٬٦٢٥٨٩٬٦٧١٢٨٬٣١٠٧٥٬٣٤



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

٢٠٢١یونيو٣٠فيالمنتهية الستة أشهرلفترة  

٢٦

التكاليف التشغيلية-١٣

ةالمنتهيأشهر الثالثة  فترة أشهر المنتهية الستةفترة 
یونيو ٣٠فيیونيو ٣٠في
٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

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

٢٣٬٩٠٩٣٧٬٩٧٩١٠٬٢٤٧١٨٬٠٣٧السفن-تشغيل السفن
١٢٬٥٠٣١٧٬٣٤٥٦٬٢٧٢٦٬٧٥١لسفناستهالك ا
٦٬٢٤١٦٬٥٠٥٣٬١٨٥٢٬٩٦٣حواض الجافةي األء فيف اإلرسا إطفاء تكال

٢٬٢٤٦١٬٩٦٦١٬١٦١٨٧١ارب الطاقمقو -تشغيل السفن
٣٦٦٣٬٢٥٥١٩٥٣٬١٧٩ح السفنإصال

١٬٦٠٩١٬٧٨٣٨٣٧٨٢٥خدمات الشحن
١٠-٥١٣حریةبيع وتوزیع المنتجات الب

١-١٥-الخدمات الفنية

٨٧٩٬٤٦٨٦١٬٦٨٩٧٨٬٢١٦٣٧٬٣٢

المصاریف العمومية واإلداریة-١٤

المنتهية  أشهر الثالثة  فترة أشهر المنتهية الستةفترة 
یونيو ٣٠فيیونيو ٣٠في
٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

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

٣٬٥١٦٥٬٣٠٠١٬٧٥٤٢٬٥٦٤)١٥تكاليف الموظفين (إیضاح  
٧٣٩١٬١٢١٣١٦٩١٨ب المهنيةاألتعا 

٢١١٢٤٢١٣٣خسارة صرف عمالت أجنبية
---٢٬٢٧٠أدناه)الملحوظة(انظر  اتالبمخصص المط

١٬٨٧٢-١٬٨٧٢-سفينةعادبستى اعمولة عل
٧٣٠٬١٧٤٢٬١٨٢٧٩٢١اریف إداریة أخرى مص

٢٧٦٬٨١٥٩٬١٠٩١٨٬٢٣٠٨٬٦

وعــة تقــدم لفجيــرة مقابــل الرســوم المتعلقــة بســفينة طــرف آخــر كانــت المجمء اتكــاليف المســتحقة لمينــا مخصص المطالبــات مخصصــًا للیتضمن
. اســتلمت ٢٠١٩نــي فــي مــارس وتــم بيعهــا بــالمزاد العل٢٠١٧نة مــن قبــل ســلطات المينــاء فــي عــام يلها خدمات معينة. تم القــبض علــى الســف

رســوم المســتحقة علــى الســفينة لســلطات المينــاء. عــالوًة الولــم تكــن كافيــة لتغطيــة٢٠٢١من السفينة في فبرایــر ت البيع  ناء عائداسلطات المي
٢٬٢٧٠قــدره ، یجب أن تتحمل المجموعــة الرســوم. نتيجــًة لــذلك، تــم تثبيــت مخصــصولك، أعلن مالك السفينة إفالسه، وعلى هذا النح على ذ

تكاليف.التلكل  الية لتحمألف درهم في الفترة الح 



للمالحة القابضة (ش.م.ع)الخليج
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٢٠٢١یونيو٣٠فيالمنتهية الستة أشهرلفترة  

٢٧

ظفينتكاليف المو -١٥
المنتهية  أشهر الثالثة  فترة أشهر المنتهية الستةفترة 

یونيو ٣٠فيیونيو ٣٠في
٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمألف درهمألف درهممهألف در 

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

٣٬١٩٦٤٬٤٥٣١٬٥٧٠٢٬٠٩٨الرواتب واألجور
٥٤١١٥٣٢٨٤فينمكافأة نهایة الخدمة للموظ

٢٦٦٧٣٢١٥٢٣٨٢مزایا أخرى 

٥١٦٬٣٣٠٠٬٥٧٥٤٬١٥٦٤٬٢

تكاليف التمویل-١٦
المنتهية  أشهر الثالثة  فترة أشهر المنتهية الستةفترة 

یونيو ٣٠فيیونيو ٣٠في
٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

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

التمویل على البنود التالية:فيلا تك
١٣٬٠٨٣١٩٬٩٣٣٥٬٨٤٠٩٬٦٥٩قروض ألجل-
١١١-٢٩٨-مرابحةویلتمتسهيل-
٣٩٠-١٬١٤٤-قرض من المساهمين-
٦٬٢٥٦١٬٧٨٥٣٬١٥٩١٬٧٨٥سالمية غير قابلة للتحویلصكوك إ-
-١٠٠-١٠٠قروض أخرى -

٣٧-٣٦٦١٠١رسوم أخرى 

٨٠٥٬١٩٢٦١٬٢٣٠٩٩٬٩٩٨٢١١٬

رأس المال-١٧

یسمبرد٣١یونيو ٣٠
٢٠٢١٢٠٢٠

درهمألفدرهمألف
)مدققة((غير مدققة) 

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

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



للمالحة القابضة (ش.م.ع)الخليج
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٢٠٢١یونيو٣٠فيالمنتهية الستة أشهرلفترة  

٢٨

رباح األسهمأ-١٨
المنتهية  أشهر الثالثة  فترة أشهر المنتهية الستةفترة 

یونيو ٣٠فيیونيو ٣٠في
٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

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

)٢١٣٬٣٣()٦٢()١٣٩٬٥١(١٠٦٬٨٠العائدة إلى مساهمي الشركةالفترة(خسائر)/أرباح 

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

)درهم٣٢٦٠٬٠()درهم٠٠٠٣٠٬٠()درهم٥٠٢٠٬٠(درهم٠٧٨٦٬٠للسهماألساسي والمخففالربح

لتحویل لقابلة لاوك اإلسالمية غيركالص- ١٩

ألف درهم من خالل طرح  ١٢٥٬٠٠٠، أصدر مجلس اإلدارة قراًرا بإصدار صكوك إسالمية غير قابلة للتحویل بقيمة  ٢٠٢٠ینایر  ١٦في  
بتاریخ   ال ٢٠٢٠مارس  ٢٩و  ٢٠٢٠مارس  ١٢خاص.  منعلى  موافقة  على  المجموعة  حصلت  والمساهة  الهيئتوالي،  ين مالتنظيمية 

الصكوك اإلسالمية غير القابلة للتحویل بالشروط التالية: عمومية إلصدارجمعية الال ضمن اجتماعات 

بلة للتحویل الضمانات الصكوك اإلسالمية غير القا -
وفقًا للشریعة اإلسالمية-نوع الصكوك -
ألف درهم١٢٥٬٠٠٠-قيمة الصكوك -
١٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠-عدد الصكوك -
درهم للصك الواحد ١اإلصدار لكل صك: ر سع-
یًا تستحق السداد بشكل نصف سنويسنو ٪١٢-ئدة عدل الفا م-
) ٢٠٢٠مایو ١٢(سنوات من تاریخ إصدار الصكوك٥تاریخ الحل/االستحقاق النهائي  -

ریكي بما مأرلف دوالأ٢٣٬٩٢٧ة غير قابلة للتحویل بمبلغ  ، تم االكتتاب في صكوك إسالمي٢٠٢٠دیسمبر  ٣١ل الفترة المنتهية في  خال
ألف درهم من المبلغ  ٩٬٩١٥ویة تكلفة إصدار صكوك إسالمية غير قابلة للتحویل بمبلغ النقد. تم تسم استالموتألف درهم ٨٧٬٥٧٢یعادل 

خالل فترة الصكوك.بهسح األساسي وتم 
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٢٩

اإلیجارات التشغيلية كمؤجر- ٢٠

اإلیجاریة لتعكس ض على القيمة  التفاو ةً دویتم عا غيلي (عقود تأجير آجلة).شد تأجير تو ریة بموجب عقموعة بتأجير السفن البح تقوم المج 
حد األدنى للذمم المدینة للقيم اإلیجاریة في المستقبل بموجب  القيم اإلیجاریة السائدة بالسوق عند إبرام / تجدید عقد اإلیجار. وفيما یلي ال 

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

بردیسم٣١یونيو ٣٠
٢٠٢١٢٠٢٠

درهمألفدرهمألف
)مدققة((غير مدققة) 

١٠٨٬٢٠٨١٠٨٬٢٠٨سنة واحدة بحد أقصى
٤٩٠٬١٣٤١٤٩٬١٨٨بين سنة وخمس سنوات

٩٨٦٬٢٤٢٣٥٧٬٢٩٦


