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 2019ديسمبر  31تقرير مجلس اإلدارة للسنة املنتهية في 

تقريره  والبيانات املالية املوحدة لشررركة الخليج للمالحة القابضررة ش.م.ع )رالشررركةر( والشررربات التا  ة ل ا  يسررر أاضررال مجلس اإلدارة تقدي 

. سرررروم يت  ارت التقرير والبيانات املالية املوحدة املس املسرررراهمين في 2019ديسررررمبر  31)يشررررار إلمها مجتم ة بررررررررررررررررر راة مواة( للسررررنة املنتهية في 

 .2020السنوي للشركة املقرر اقده في النصف الول من اجتماع ال م ية ال مومية 

 

 النشطة الرئيسية 

تقوم  شرررررررسلي رئيمرررررررما اة مواة ببامال النقل البحري للبضرررررررات  وتبجير السرررررررفن وخدمات ال رررررررحن والنقل البحري بموج  اقود خا رررررررة للربا  

 وإخالئها وت بئتها.والتّجار وخدمات التخليص وال حن ال مربي وخدمات تحميل الحاويات وتفريغ ا 

 

 لنتائج وتوزي ات الرباحا

 من هذه البيانات املالية املوحدة. 10مبينة في الصفحة رق   2019ديسمبر  31إن نتائج اة مواة للسنة املنتهية في 

 

 مبدأ االستمرارية

ألف  344,951: 2018ألف دره  ) 151,995للمجمواررة موجودااهررا الحرراليررة بمبل   املتررداولررة، تجرراوزت املطلوبررات 2019ديسرررررررررررررمبر  31كمررا في 

 326,977 بقيمةألف دره (. تكبدت اة مواة خسرررررائر  120,263: 2018ألف دره  ) 445,195 بقيمةاة مواة خسرررررائر املس دره ( وتراكمت 

املالية م  املقرضررررررررررررين  ألف دره ( للسررررررررررررنة املنتهية في  لال التاريذ. االوة املس  لال، قامت اة مواة بخرق ت  دااها 39,906: 2018ألف دره  )

)د([. االوة املس  لال،  18القرت اند الطل  ]كما هو مبين في إيضرراح  يترت  املس  لال اسررتحقاق سرردادللحصررول املس القرت الرا   لجل مما 

 ل  تتمكن اة مواة من سداد ديونها املستحقة.
 

اة املس االسرررررتمرار كممشررررربة مسرررررتمرة، إال أن اإلدارة ومجلس قدرة اة مو  حول املس الرغ  من أن هذه الحداث تشرررررير إلس وجود جرررررسو  جوهرية 

هررذه البيررانررات املرراليررة املوحرردة املس هررذا  قرراموا برردارردادجررديرردة لضرررررررررررررمرران االسرررررررررررررتمراريررة للمجمواررة ولررذلررال  قرردموا خطررة امررل مطورةاإلدارة قررد 

 الساس.
 

ألف دره  ان طريق االكتتا  الخاص.  125.000مبل  وفًقا لخطة ال مل، فدن اة مواة بصرررردد إ رررردار  ررررسو  إسررررالمية غير قابلة للتحويل ب

، أ ررردر مجلس اإلدارة قراًرا بد ررردار م ل هذه الصرررسو  اإلسرررالمية غير القابلة للتحويل. حصرررلت اة مواة 2020يناير  16، في السرررنة  د نهاية 

ال م ية ال مومية التا من املسرررررراهمين في وسررررررلسررررررىس للحصررررررول املس املوافقة املطلوبة  2020مارس  12املس موافقة من السررررررلطة التنفيمية في 

اائدات إ ررررررردار الصرررررررسو  اإلسرررررررالمية غير القابلة للتحويل للسررررررروية  فسررررررريت  اسرررررررتخدامفًقا لخطة ال مل، و . و 2020مارس  29بتاريذ  سرررررررلن قد

 .اللشغيمليمتطلبات رأس املال  وكذلال اسليفالااللتزامات املتبخرة، وسداد الديون 
 

في هذا السياق، تجري أيًضا مناقشات م  واالوة املس  لال جمي  الخيارات لت زيز هيسل رأس املال للمجمواة. سبان ويبخذ مجلس اإلدارة بالح

 القائمة بهدم إنشال هيسل رأسمالي طويل الجل مناس  للشركة. لللس يالتالتزامات السداد  لتمديداة مواة  البنو  التا تت امل م  ا
 

وم  مراااة الحصررررررررررولة للمجمواة ملدة ال تقل ان اثنا اشررررررررررر جرررررررررر را،  التدفقات النقديةأااله ومراج ة توق ات    د النفر في الوقات  املذبورة

ببن اة مواة لديها املوارد فمن املتوق   شررررررررسل م قول موافقة ال م ية ال مومية املس إ رررررررردار الصررررررررسو  اإلسررررررررالمية غير القابلة للتحويل،  املس

إاداد هذه  انداملسررررررررتقبل املنفور. لذلال، توا ررررررررل اة مواة ااتماد أسرررررررراس االسررررررررتمرارية االسررررررررتمرارية في أامال ا وفق مبدأ السافية ملوا ررررررررلة 

 البيانات املالية املوحدة.
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  مدقق الحسابات املستقلتقرير 

 السادة املساهمين

 شركة الخليج للمالحة القابضة ش.م.ع

 

 تقرير حول تدقيق البيانات املالية املوحدة

 الرأي

ــــــــــــــــــد دقق ا البيانات املالية املوحدة  )يشــــــاا ملتتا مبتم ة بـ  وشـــــر التا التا  ة"( )"الشــــــركة للمالحة القابضــــة ش.م.ع لشـــــركة الخليجلقـ

اآلخر الشــــــــــــامل  والدخل األاباح أو الخســــــــــــا ر وبيان  ،2019ديســــــــــــم    31والتي تتضــــــــــــم  بيان املركد املا ف املوحد كما  ف  ،"املجموعة"(

للســـــــــــــ ة امل لتية  ف الي التاايو وا يضـــــــــــــاحات حول املوحد التدفقات ال قدية بيان و املوحد لتغي ات  ف حقوق امللكية املوحد وبيان ا

 بما  ف الي ملخص السياسات املحاسبية الهامة. ،البيانات املالية املوحدة

 

املركد املا ف املوحد للمبموعة كما  ف  ،م   افة ال واحف الجوهرية ،بصـــــــــــــواة عادلة تظهر  ف اأي ا من البيانات املالية املوحدة املرفقة 

 للم ايي  الدولية  عداد  ،2019ديســــــــــم    31
 
وع  أدائتا املا ف املوحد وتدفقالتا ال قدية املوحدة للســــــــــ ة امل لتية  ف الي التاايو وفقا

 التقااير املالية.

 

 أساس مبداء الرأي

 
 
مل ايي  التدقيق الدولية. من مســـــــــــــبوليات ا بمور  ه ت امل ايي  تف تو ـــــــــــــي ها  ف فقرة "مســـــــــــــبولية مدقق  لقد قم ا بتدقيق ا وفقا

 لقواعـــد الســـــــــــــلو  امل ي 
 
الحســـــــــــــــابـــات ع  تـــدقيق البيـــانـــات املـــاليـــة املوحـــدة" م  هـــ ا التقرير. ن   مســـــــــــــتقلون ع  املجموعـــة وفقـــا

ية الدولية للم اســـبين م ا ران  متالبات أخالقيات امله ة واقســـتقاللية للم اســـبين القانونيين الصـــاداة ع  مبلي امل ايي  األخالق

وقد اســـــتوفي ا رميو مســـــبوليات ا األخالقية األخر   ،اات الصـــــلة بتدقيق ا للبيانات املالية املوحدة  ف دولة اقمااات ال ربية املت دة

 له ت املتالبات ولقواعد الســــــــــــلو  امل ي للم اســــــــــــبين القانونيين ا
 
لصــــــــــــاداة ع  مبلي امل ايي  األخالقية الدولية للم اســــــــــــبين. وفقا

 وباعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصل ا علتتا  افية وم اسبة لتوفر ل ا األساس  بداء اأي ا حول البيانات املالية املوحدة.

 

 املت لق باقستمرااية الجوهري عدم اليقين 

مليون داهف  327والتي تشـــــــــــــي  م ا تكبـد املجموعـة خســــــــــــــااة قـداهـا  ،البيـانـات املـاليـة املوحـدة م  2 ا يضــــــــــــــاح اقفنلفـ  اقنببـات م ا 

املالوبـات املتــداولـة للمبموعــة تبــاو ت  ،و ف الـي التــاايو ،2019ديســـــــــــــم    31مليون داهف( خالل الســـــــــــــ ــة امل لتيــة  ف  40: 2018)

 ،تشـي  ه ت األحدا  أو الظرو  ،2 ف ميضـاح  مبيناهف(. كما هو مليون د 345: 2018مليون داهف ) 151بمبلغ  مورودالتا املتداولة

املجموعة علا اقســــتمراا كم شــــ ة  شــــجو  روهرية تت لق بقداةم ا ورود  ،2 ا يضــــاح اقفاألخر  امل صــــوي علتتا  ف  األموا بان  ب

 .من اأي ا غي  مت فظ  ش ن ه ا األمرمستمرة. 

 

  



 

  

 

 م ا السادة مساهمي مدقق الحسابات املستقلتقرير 

 شركة الخليج للمالحة القابضة ش.م.ع )تتمة(

 الر يسيةأموا التدقيق 

هف تلي األموا التي،  ف اأي ا امل ي،  ان لها أكث  أهمية  ف تدقيق ا للبيانات املالية املوحدة للفت ة الحالية. وقد تف  الر يســــــــــــيةمن أموا التدقيق 

 حول 
 
 م فصــــــــــــال

 
ه ت  الت امل مو تلي األموا  ف ســــــــــــياق تدقيق ا للبيانات املالية املوحدة  شــــــــــــجل مرما ف وع د تجوي  اأي ا حولها، وق نبدي اأيا

 خصوي  ل أمر م  األموا املوضحة أدنات، فإن وصف ا لكيفية م الجة تدقيق ا له ا األمر موضح  ف ه ا السياق.األموا. وب
 

 كيف تف ت اول أمر التدقيق أمر التدقيق الر يس ي

  انخفاض قيمة السف 

 976.5بلغ  القيمة الدفت ية للســــــــــــف   ،2019ديســــــــــــم    31كما  ف 

. وتســــــــب د قيملتا القابلة 7كما هو موضــــــــح  ف ميضــــــــاح  ،مليون داهف

ا تجلفــة البيو  لالســــــــــــت داد علا تقييف القيمــة ال ــادلــة األعلا نــاقصــــــــــــــ 

والقيمة املستخدمة. يتف حساب القيمة املستخدمة باعتبااها صا ف 

 ف  ل حالة  ،القيمة الحالية للتدفقات ال قدية املســــــــــــتقبلية املقداة

 .أساس  ل سفي ة علا حد علا 

 

ا   ،وروداتانخفاض قيمة امل 36 للم ياا املحاســــــــــــمي الدو ف اقفوفق 

يت ين علا امل شـــــــــــــــ ة اختبـــاا انخفـــاض قيمـــة الســــــــــــف  بمبرد  هوا 

 مبشرات علا الي.

 

يتف مثبات انخفاض القيمة  ف بيان املركد املا ف املوحد ع دما يجون 

ا  للم ياا املبلغ القابل لالســـــت داد أقل م  صـــــا ف القيمة الدفت ية وفق 

 م  4 اقف ا يضــــــــــــــاح ف  مبينكمـــا هو  ،36 املحـــاســــــــــــمي الـــدو ف اقف

علا  لالســــــــــــت دادالبيانات املالية املوحدة. ي تمد ت ديد املبلغ القابل 

ا  التدفقات ال قدية املســــــــتقبلية املخصــــــــومة والقيمة ال ادلة ناقصــــــــ 

 )أيتما أعلا(. تجلفة البيو

 

م  أموا انخفــاض قيمــة الســــــــــــف  هو األمر املت لق بــلقــد اعت  نــا أن 

لالست داد  القيمة القابلةبال ظر م ا طريقة ت ديد التدقيق الر يسية 

 ــــــــــــافة م ا اق  ف البيانات املالية املوحدة للمبموعة. ب قيملتاوأهمية 

علا اســـــتخدام افت ا ـــــات أو  لالســـــت دادتســـــب د املبالغ القابلة  ،الي

وخـــاصـــــــــــــــة توق ـــات  ،دااةاق تقـــديرات أو تقييمـــات مهمـــة قـــامـــ   تـــا 

 التدفقات ال قدية املستقبلية وتقدير م دل الخصف.

لدي ا تقييف تصــــــــــــميف وت في   ــــــــــــواب   التدقيقتضــــــــــــم   مرراءات 

ا  ،ت ليل انخفاض القيمة وحســــــــابالتا. با  ــــــــافة م ا الي قم ا أيضــــــــ 

 بإرراءات املرار ة املو وعية التالية:

  أخصــــــــــــال  التقييف الداخلف لدي ا لتقييف تقييف  قم ا بإشــــــــــــرا

 ؛السف  وخاصة م دل الخصف املستخدم

 ما ماا  ان  ال مااج املســــــــــــتخدمة م  قبل ا دااة  قم ا بتقييف

لحســـاب املبلغ القابل لالســـت داد لجل ســـفي ة تتوافق مو امل ايي  

 ؛ عداد التقااير املاليةالدولية 

 ات األســـــاســـــية التي قدملتا اقفت ا ـــــوقم ا بت ليل  حصـــــل ا علا

 ؛وقابلة لإلثباتا دااة لت ديد ما ماا  ان  م قولة 

  
 

 لتجلفة املرجح دقت الخصــــــــف و و أو املتوســــــــ  مل أرري ا ت ليال

 ؛املال اأس

 لإليرادات الر يســــــية  التدفقات ال قديةافت ا ــــــات  قم ا بتقييف

لتلــي التي  وال ســـــــــــــ  اليوميــةبمــا  ف الــي اقســــــــــــتخــدام املتوقو 

 ؛قق   ف الس وات السابقة وال قود املوق ةت 

  ســـــــــــيت ين املاالبة  تاالتي  اليومية املحبســـــــــــبةم دقت الت ادل 

 بامل دقت الف لية اليوميةقســــــــــــت داد القيمة الدفت ية ومقاانلتا 

 ؛املحققة

  مقــاانــة التجــاليف املتوق ــة لجــل ســــــــــــفي ــة بتلــي التي تكبــدلتــا  ف

 ؛الص بةالس وات السابقة وفهمها والت ديات 

  ؛امل د  مرار ة التوق ات لت ديد اسبب اد ا نفاق الرأسما ف 

 و ؛معادة الدقة الحسابية لت ببات التدفقات ال قدية 

 ت املــاليــة املوحــدة  ف البيــانــا ات الواادةا فصـــــــــــــاحــ قم ــا بتقييف

 عــــداد مقــــابــــل متالبــــات امل ــــايي  الــــدوليــــة ا األمر املت لقــــة  تــــ 

 .التقااير املالية

 
  



 

  

 

 م ا السادة مساهمي مدقق الحسابات املستقلتقرير 

 شركة الخليج للمالحة القابضة ش.م.ع )تتمة(

 )تتمة( الر يسيةأموا التدقيق 

 كيف تف ت اول أمر التدقيق أمر التدقيق الر يس ي

  انخفاض قيمة الشهرة

 143.5بلغ  القيمة الدفت ية للشــــــــــــهرة  ،2019ديســــــــــــم    31كما  ف 

 .9اقف يضاح ا   ف  مبينكما هو  ،مليون داهف
 

ا  انخفــــــاض قيمــــــة  36 اقف للم يــــــاا املحــــــاســــــــــــمي الــــــدو ف اقفوفقــــــ 

يت ين علا امل شــــــــــ ة اختباا الشــــــــــهرة املســــــــــت وا علتتا  ف  ،املورودات

ا علا األقــل  انــدمــاج األعمــال علا أســـــــــــــاس انخفــاض القيمــة ســــــــــــ ويــ 

  غض ال ظر عما ماا  ان ه ا  أي مبشر علا انخفاض القيمة.
 

يتف مثبات انخفاض القيمة  ف بيان املركد املا ف املوحد ع دما يجون 

ا  للم ياا املبلغ القابل لالســـــت داد أقل م  صـــــا ف القيمة الدفت ية وفق 

 م  4 اقف ا يضــــــــــــــاح ف  مبينكمـــا هو  ،36 املحـــاســــــــــــمي الـــدو ف اقف

 لالســــــــــــت داد القيمــة القــابلــةالبيــانــات املــاليــة املوحــدة. ي تمــد ت ــديــد 

 علا التدفقات ال قدية املستقبلية املخصومةباألساس 
 

م  أموا هو  الشــــــــــــهرةانخفــاض قيمــة األمر املت لق بــلقــد اعت  نــا أن 

لالست داد  القيمة القابلةبال ظر م ا طريقة ت ديد التدقيق الر يسية 

 .يانات املالية املوحدة للمبموعة ف الب تلي قيملتاوأهمية 

قم ا باختباا نمااج انخفاض القيمة واقفت ا ــــــــــــات الر يســــــــــــية التي 

تضــــــــــــم   و تســــــــــــتخدمها ا دااة بمشــــــــــــااكة أخصــــــــــــا  ي التقييف لدي ا. 

 مرراءات املرار ة لدي ا ما يلف:
 

  وت ـــديـــد  ،األعمـــال لتقييف انخفـــاض القيمـــةمرراء فهف عمليـــة

وت في   ،الضــــــــــــواب  الداخلية اات الصــــــــــــلة واختباا تصــــــــــــميمها

بما  ف الي مبشــــــــرات انخفاض  ،تقييف انخفاض القيمةعملية 

 القيمة.
 

 مـــــا ماا  ـــــانـــــ  التـــــدفقـــــات ال قـــــديـــــة  ف ال مـــــااج  قم ـــــا بتقييف

املســـــتخدمة م  قبل ا دااة لحســـــاب القيمة القابلة لالســـــت داد 

 . عداد التقااير املاليةتتوافق مو متالبات امل ايي  الدولية 
 

 خا  األعمال امل تمدة لجل أصـــــــل  حصـــــــل ا علا وقم ا بت ليل

حســــــــــــــ  اققتضــــــــــــــاء( لتقييف دقـــة  ،لجـــل وحـــدة توليـــد نقـــد)أو 

 ؛الحسابات وامل قولية الشاملة لالفت ا ات الر يسية

  ــتــــــا ــج الــتــــــدفــق الــ ــقــــــدي الــتــــــاايــ ــف الــفــ ـلـف لــمــقــــــاانــــــة أرــريــ ــــــا 

 .التوق اتالتوق ات السابقة لتقييف دقة ب

 املجموعــة لتقــدير امل هجيــة املســــــــــــتخــدمــة م  قبــل  قم ــا بتقييف

م ـــدقت بمتوســــــــــــ  التجلفـــة املرجح لرأس املـــال ومقـــاانـــة الـــي 

الخصــف املســتخدمة م  قبل الشــر ات املماثلة األخر  واملباد  

 ؛تتية اات الصلة بالقااع الخااجفالتور

  فر ــــــــــيات املقاانة امل يااية مل دقت ال مو طويلة أرري ا بقياس

 األرـلاألرـل لل ـاتج ا رمـا ف املحلف وتوق ـات التطــــــــــــخف طويلـة 

تي ت شــــــــــــرهـــا و ـــاقت ال قـــد مو املصــــــــــــــادا الخـــااريـــة للبيـــانـــات ال

 ؛ وال املية

  حس  اققتضاءقياس القيف بمضاعفات السوق. 
 

 للحساسية حول اقفت ا ات الر يسية املستخدمة 
 
لقد أرري ا ت ليال

ت ديل ه ت اقفت ا ـــــــات قبل أن   ـــــــرواةم  قبل ا دااة لفهف مد  

 ي تج عنتا خسااة م افية قنخفاض القيمة.
 

اات  ا فصـــــــــــــاحــاتقم ــا بتقييف ال رض ال ــام وهيجــل وم تو  كمــا 

املالية املوحدة مقابل  م  البيانات 9اقف  الواادة با يضـــــــــاحالصـــــــــلة 

 املالية.  عداد التقااير متالبات امل ايي  الدولية 
 

 أمر آخر

ا  م  قبل مدقق حســـــــــابات آخر  2018ديســـــــــم    31تف تدقيق البيانات املالية املجم ة للمبموعة للســـــــــ ة امل لتية  ف 
 
ا غي  م تفظ وقد أبد  اأي 

 .2019مااس  19حول ه ت البيانات  ف 



 

  

 

 مدقق الحسابات املستقل م ا السادة مساهميتقرير 

 شركة الخليج للمالحة القابضة ش.م.ع )تتمة(
 

 امل لومات األخر  

تتضم  امل لومات األخر  تقرير مبلي ا دااة ال ي حصل ا عليه قبل تاايو تقرير مدقق و ع  امل لومات األخر .  هو املسبولمبلي ا دااة من 

 . ش نتاالحسابات ه ا. ق تتضم  امل لومات األخر  البيانات املالية املوحدة وتقرير مدقق الحسابات 
 

 أي است تاج تدقيق حولها.من ا ق نبدي ، كما من اأي ا حول البيانات املالية املوحدة ق يشمل امل لومات األخر  
 

  غي  مبسقة وفيما يت لق بتدقيق ا للبيانات املالية املوحدة، تتمثل مسبوليب ا  ف قراءة امل لومات األخر  والت قق مما ماا  ان  امل لومات األخر 

 أنتا تتضم  أخااء  روهرية.  شجل روهري مو البيانات املالية املوحدة أو امل رفة التي حصل ا علتتا أث اء التدقيق أو التي يبدو 
 

ا م ا ت ت امل لومات األخر    أخااء روهرية تت لقاست تب ا أن ه ا  و ف حال  علا امل لومات األخر  التي  أرري اتال مل ال ي  والي اسب اد 

 ع ه  ف ه ا الصدد.غ   تلي األخااء. ق يورد لدي ا ما نبلحصل ا علتتا قبل تاايو تقرير املدقق ه ا، فإن ا ماالبون با بالغ ع

 

 مسبولية ا دااة ومبلي ا دااة ع  ه ت البيانات املالية املوحدة

 للم ايي  الدولية  عداد التقااير املالية واألح
 
جام امل  ية م  من ا دااة مسبولة ع  ا عداد وال رض ال ادل له ت البيانات املالية املوحدة وفقا

 ف دولة ا مااات ال ربية املت دة، وع  الرقابة الداخلية التي ت ت  ها ا دااة  رواية  عداد بيانات  2015( لس ة 2القانون اقت ادي اقف )

 قحتيال أو خا .
 
 مالية موحدة خالية م  أخااء روهرية، سواء   ان الي نبيبة

 

اقستمراا علا أساس مبدأ اقستمرااية وا فصاح، كما ع د معداد البيانات املالية املوحدة، تت مل ا دااة مسبولية تقييف قداة املجموعة علا 

هو م اس ، ع  األموا اات ال القة بمواصلة أعمال الشركة علا أساس مبدأ اقستمرااية واستخدام مبدأ اقستمرااية ك ساس للم اسبة مق 

  لي.ماا  ان  ا دااة ت وي تصفية املجموعة أو ميقا  أعمالها أو ليي لديتا أي بديل واقعف ل
 

 يت مل مبلي ا دااة مسبولية ا شرا  علا عملية معداد التقااير املالية للمبموعة.

 

 مسبولية مدقق  الحسابات ع  تدقيق البيانات املالية املوحدة

الجوهرية، ســــواء  من أهداف ا هف الحصــــول علا ت كيدات م قولة حول ما ماا  ان  البيانات املالية املوحدة،  شــــجل مرما ف، خالية م  األخااء 

 قحتيال أو خا ، ومصــــــــداا تقرير مدقق  الحســــــــابات ال ي يتضــــــــم  اأي ا حول البيانات املالية املوحدة. ومن الت كيدات امل ق
 
ولة  ان الي نبيبة

 مل ايي  التدقيق الدولية
 
 ب ن التدقيق ال ي تف مرراوت وفقا

 
  هف عبااة ع  مسـتو  عا ف م  الت كيدات، لكنتا ليسـ   ـمانا

 
سـو  يكبشـف دا ما

ة، األخااء الجوهرية ع د ورودها. وقد ت شــــــــــــ  األخااء نبيبة قحتيال أو خا ، وت ت   روهرية ماا  ان م  املتوقو أن تبثر، م فردة أو مبتم 

  شجل م قول علا القرااات اققتصادية للمستخدمين والتي يتف اتخااها ب اء  علا ه ت البيانات املالية.

 مل ايي  التدقيق الدولية ف مطاا عملية 
 
نقوم بإرراء األحجام امله ية مو مبقاء مبدأ الشــــــــــــي امل ي خالل عملية التدقيق.  ،التدقيق التي تتف وفقا

 كما نقوم بما يلف:

 قحتيال أو خا  ،ت ديد وتقييف مخاطر األخااء الجوهرية  ف البيانات املالية املوحدة 
 
مرراءات وتصـــــــــــميف وت في   ،ســـــــــــواء   ان الي نبيبة

والحصــول علا أدلة تدقيق  افية ومال مة لتوفر ل ا أســاس  بداء اأي ا حول البيانات املالية املوحدة. من  ،التدقيق امل اســبة لتلي املخاطر

 ألن اقحتيال قد يتضــــم  التوا ،مخاطر عدم اكبشــــا  الخا  الجوهري ال اتج ع  اقحتيال أعلا م  املخاطر ال اتبة ع  األخااء
 
طب نظرا

 أو التزوير أو الح   املت مد أو الت ريف أو تباو  الرقابة الداخلية.

 وليي  تد   ،لتصميف مرراءات تدقيق م اسبة للظرو  املوحدة الحصول علا فهف نظام الرقابة الداخلية امل ني بتدقيق البيانات املالية

 مبداء اأي حول ف الية نظام الرقابة الداخلية للمبموعة.
 

  



 

  

 

 

 م ا السادة مساهمي مدقق الحسابات املستقلتقرير 

 شركة الخليج للمالحة القابضة ش.م.ع )تتمة(
 

 )تتمة( مسبولية مدقق  الحسابات ع  تدقيق البيانات املالية املوحدة

   تا ا دااة.تقييف مد  مالءمة السياسات املحاسبية املتب ة ومد  م قولية التقديرات املحاسبية وا فصاحات اات ال القة التي قام  

  ملبدأ اقســتمرااية وتقييف، ب اء  علا أدلة التدقيق التي تف الحصــو 
 
ل اقســت تاج حول مد  مالءمة اســتخدام ا دااة لاريقة املحاســبة وفقا

لا علتتا، ما ماا  ان ه ا  عدم يقين روهري فيما يت لق باألحدا  أو الظرو  التي قد تلق  بمديد م  الشــــــــــــجو  حول قداة املجموعة ع

مواصــــــلة أعمالها علا أســــــاس مبدأ اقســــــتمرااية. ماا توصــــــل ا م ا أن ه ا  عدم يقين روهري، فإنه يت ين علي ا أن نلف  اقنببات  ف تقرير 

 مدقق  الحسابات الخاي ب ا م ا ا فصاحات اات الصلة  ف البيانات املالية املوحدة أو ت ديل اأي ا ماا  ان  ه ت ا فصاحات غي   افية.

تمد اســــــــــــت تارات ا علا أدلة التدقيق التي حصــــــــــــل ا علتتا حتي تاايو مصــــــــــــداا تقرير مدقق  الحســــــــــــابات الخاي ب ا. مق أن األحدا  أو وت 

 ملبدأ اقستمرااية.
 
 الظرو  املستقبلية قد تبسب   ف توقف املجموعة ع  اقستمراا وفقا

 مــا  ف الــي ا فصـــــــــــــاحــات، ومــا ماا  ــانــ  البيــانــات املــاليــة املوحــدة تمثــل تقييف ال رض ال ــام وهيجــل وم تو  البيــانــات املــاليــة املوحــدة، ب

 امل امالت واألحدا  املتضم ة  شجل ي قق ال رض ال ادل للبيانات املالية املوحدة.

   حول الحصــــــــول علا أدلة تدقيق  افية ومال مة بخصــــــــوي امل لومات املالية للم شــــــــخت أو األعشــــــــاة التبااية داخل املجموعة  بداء اأي

البيانات املالية املوحدة. ون   نت مل املســــــــــــبولية ع  توريه وت في  عملية تدقيق البيانات املالية املوحدة للمبموعة وا شــــــــــــرا  علتتا. 

 .املوحدة ونت مل وحدنا املسبولية ع  اأي ا حول البيانات املالية

 

الدمني املخا  للتدقيق ونتا ج التدقيق الجوهرية، بما  ف الي أي نتواصـــــل مو مبلي ا دااة بخصـــــوي، م  بين أموا  أخر ، ال ااق وا طاا 

 عيوب روهرية  ف نظام الرقابة الداخلية ن ددها خالل عملية التدقيق.
 

 ملجلي ا دااة يفيد ب ن ا قد امتثل ا لقواعد الســـــــــلو  امل ي فيما يت لق باقســـــــــتقاللية، ونبلغهف بجافة ال القات واأل 
 
األخر  موا كما نقدم مقرااا

 التي قد ُي تقد  شجل م قول ب نتا تبثر علا استقالليب ا، والضواب  اات الصلة،  ف حال وردت.
 

لية املوحدة للفت ة وم  بين األموا التي يتف ا بالغ عنتا ملجلي ا دااة، يتف ت ديد تلي األموا التي نر  أنتا  ان  أكث  أهمية  ف تدقيق البيانات املا

ت   أموا التدقيق الهامة. ونقوم بوصف تلي األموا  ف تقرير مدقق  الحسابات الخاي ب ا مق ماا  ان القانون أو اللوا ح تم و الحالية، وب لي ت 

تتباو  ا فصاح ع  ه ا األمر لل امة أو،  ف حاقت ناداة للغاية، نر  أنه يب  عدم ا فصاح ع  ه ا األمر  ف تقريرنا حيث أنه م  املتوقو أن 

 .ات السلبية للقيام ب لي  شجل م قول فوا د املصلحة ال امة ال اتبة ع  ه ا ا فصاحالتداعي
 

  



 

  

 

 تقرير مدقق الحسابات املستقل م ا السادة مساهمي

 شركة الخليج للمالحة القابضة ش.م.ع )تتمة(

 تقرير حول املتالبات القانونية والت ظيمية األخر  

 ملتالبات القانون اقت ادي اقف ) ،كما عشي 
 
 م ا ما يلف: ، ف دولة ا مااات ال ربية املت دة 2015( لس ة 2وفقا

 

 لقد حصل ا علا رميو امل لومات التي اأي اها  رواية ألغراض تدقيق ا؛ 
 

 

 لألحجام امل  ية للقانون اقت ادي اقف ) ،م   افة ال واحف الجوهرية ،تف معداد البيانات املالية املوحدة 
 
 ف دولة  2015( لس ة 2وفقا

 ا مااات ال ربية املت دة وال ظام األساس ي للشركة؛
 

 ت تفظ الشركة  سجالت م اسبية م تظمة؛ 
 

 تتفق امل لومات املالية الواادة  ف تقرير أعضاء مبلي ا دااة مو الدفاتر املحاسبية للشركة؛ 
 

  ؛2019ديسم    31لف تقف الشركة ب ي اسبثمااات  ف األسهف واألوااق املالية خالل الس ة امل لتية  ف 
 

  حول البيانات املالية امل امالت الجوهرية مو األطرا  اات ال القة والشروط التي اعتمدت علتتا؛ 21يبين ميضاح 
 

 م ا امل لومات التي تف توفي ها ل ا 
 
خالل الس ة املالية امل لتية  ف  ،باه ا ما يستور  اقعتقاد ب ن الشركة قد خالف لف يست ع انب ،اسب ادا

 ف دولة ا مااات ال ربية املت دة أو ال ظام األساس ي  2015( لس ة 2أي م  األحجام امل  ية م  القانون اقت ادي اقف ) ،2019ديسم    31

 ؛ و 2019ديسم    31مركدها كما  ف  للشركة علا وره قد يجون له ت ثي  روهري علا أعشالتا أو 
 

  حول البيانات املالية املساهمات اقرتماعية خالل الس ة. 24يبين ميضاح 

 

 ديلوي  آند توش )الشرق األوس (

 

 

 

 م مد رـالد

 1164اقف البسجيل: 

 2020مااس  25

 دب 

 مااات ال ربية املت دةا  
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ً
 من هذه البيانات املالية املوحدة.ال يتجزأ تشسل اإليضاحات املرفقة جزلا

 املوحد اآلخر الدخل الشامل و  الرباح أو الخسائر  بيان

 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 

 2018 2019 إيضاحات 

 ألف دره  ألف دره   

 )م اد ارضه(   

 147,077 166,261 22 إيرادات تشغيلية

 (128,301) (171,817) 23 تشغيليةتساليف 

 18,776 (5,556)  الربح)الخسارة( / إجمالي 
    

 1,260 594  الدخل اآلخر

 (43,864) (32,558) 24 مصاريف امومية وإدارية 

 - (178,217) 7 مخصص انخفات قيمة السفن

 - (76,449) 9 مخصص انخفات قيمة الش رة

 (23,828) (292,186)  الخسائر اللشغيلية
    

 (22,293) (35,875) 26 تساليف تمويل

 8,727 2,914 20 مطلوبة التزامات ل  ت د جط 

 (682) - 10 مشاري  مشتركةنتائج  منالحصة 

 (38,076) (325,147)  خسائر قبل ضريبة الدخل

    

 (1,830) (1,830) 20 ضريبة الدخل

 (39,906) (326,977)  للسنةخسارة ال
    

 - -  الشامل اآلخر الدخل

 (39,906) (326,977)  للسنةمجموع الخسارة الشاملة 
    

    اائدة إلس:

 (40,016) (324,932)  مالسي الشركة

 110 (2,045)  حقوق امللكية غير املسيطرة

 (39,906) (326,977)  للسنةمجموع الخسارة الشاملة 
    

    خسائر الس  

 (0.046) (0.324) 27 دره (بال)خفضة للس   الرباح الساسية واة -
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ً
 من هذه البيانات املالية املوحدة.ال يتجزأ تشسل اإليضاحات املرفقة جزلا

 

 بيان التغيرات في حقوق امللكية املوحد

 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

    اائد إلس مالسي الشركة 

 اة موع احتياطيات أخره  خسائر متراكمة احتياطي قانوني رأس املال 

الطرام غير 

 املسيطرة

 سو  إسالمية 

  موعاة قابلة للتحويل

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

         

 504,621 - 13,454 491,167 - (80,247) 19,747 551,667 2018يناير  1الر يد في 

         

 367,542 - - 367,542 - - - 367,542 (14)إيضاح  املال املصدر رأس 

         

 (2,380) - - (2,380) (2,380) - - - (14)إيضاح  إ دار حقوق تساليف 

         

 100,000 100,000 - - - - - - (16 سو  إسالمية قابلة للتحويل )إيضاح 

         

للسنة ا )الخسارة( / الدخل الشاملمجموع 

 (39,906) - 110 (40,016) - (40,016) - - م اد ارضه –

         

 929,877 100,000 13,564 816,313 (2,380) (120,263) 19,747 919,209  2018ديسمبر  31الر يد في 

         

 - (100,000) - 100,000 - - - 100,000 (16تحويل  سو  إلس رأس مال )إيضاح 

         

 (344) - - (344) (344) - - - (14تسلفة تحويل  سو  )إيضاح 

         

 (326,977) - (2,045) (324,932) - (324,932) - -  للسنةلة مجموع الخسارة الشام

         

 602,556 - 11,519 591,037 (2,724) (445,195) 19,747 1,019,209  2019ديسمبر  31الر يد في 
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ً
 من هذه البيانات املالية املوحدة.ال يتجزأ تشسل اإليضاحات املرفقة جزلا

 بيان التدفقات النقدية املوحد

 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 2018ديسمبر  31 2019ديسمبر  31 

 ألف دره  ره ألف د 

 )م اد ارضه(  

   اللشغيلية النشطة من النقدية التدفقات

 (39,906) (326,977) للسنة الخسارة

   ت ديالت لر:

 53,818 66,862 (7استهال  سفن وممتلسات وم دات )إيضاح 

 - 1,076 (8املوجودات )إيضاح  استخدام حقوق  إطفال

 682 - (10)إيضاح   افي الخسارة في مشاري  مشتركة من حصة

 390 467 (19 إيضاح)للمو فين  الخدمة نهاية مخصص ملسافات

 (8,727) (2,914) مطلوبات مستردة ل  ت د مطلوبة

 - 178,217 (7انخفات قيمة سفن وممتلسات وم دات )إيضاح 

  76,449 (9انخفات قيمة الش رة )إيضاح 

 (1,007) 395 الربح من اسلب اد سفن وممتلسات وم دات

 750 2,353 (12مخصص خسارة الذم  التجارية املدينة )إيضاح 

 22,293 35,875 (27 إيضاح) التمويل تساليف

 - 1,231 الترتيبات الت اقدية رسوم إطفال

   

 28,293 33,034 املوجودات واملطلوبات اللشغيلية في التغييرات قبل اللشغيلية النقدية التدفقات

 (1,481) 3,881 اةخزون في( الزيادة/ ) النقص

 1,972 1,161  لة  ي طرم من املطلو  في النقص

 (5,977) 9,945 والخره  املدينة التجارية الذم  في( الزيادة/ ) النقص

 (15,884) (8,794) الزيادة في الذم  التجارية الدائنة والذم  الدائنة الخره 

 6,923 39,227 النقد الناتج من ال مليات

 (230) (295) (19هاية خدمات املو فين املدفواة )إيضاح مسافات ن

 6,693 38,932  افي النقد من النشطة اللشغيلية
   

   االسل ماري  المشاط من النقدية التدفقات

 (82,635) (35,488) (7وامل دات )إيضاح  واملمتلسات السفن جرال

 (400,000) -  افي التدفقات النقدية من االستحوا  املس امل تجاري 

 4,027 539 وامل دات واملمتلسات اسلب اد السفن من متحصالت

 (511) (330) تحويل إلس النقد املقيد

 (479,119) (35,279)  افي النقد املستخدم في المشاط االسل ماري 
   

   النشطة التمويلية من النقدية التدفقات

 100,000 - متحصالت من سندات إسالمية قابلة للتحويل

 367,542 - الحقوق  إ دار  من مبال  مالية مستلمة

 - (1,610) إيجارية التزامات دف 

 - (6,350)  الترتيبات الت اقدية رسوم دف 

 (2,380) (344) حقوق مدفواة إ دار  تسلفة

 89,377 263,520  جديدة قروت من متحصالت

 - 36,117 االقة  ات أطرام من قرت

 - 16,893 أخره  أطرام من قروت

 (64,580) (282,873) قروت إاادة سداد

 (22,438) (35,215) تساليف تمويل مدفواة

 467,521 (9,862)  افي النقد )املستخدم في( / الناتج من النشطة التمويلية
   

 (4,905) (6,209)  افي النقص في النقد وما ي ادله خالل الفترة

 28,035 23,130 النقد وما ي ادله في بداية الفترة

 23,130 16,921 النقد وما ي ادله في نهاية الفترة

 11,149 11,479 (13النقد املقيد )إيضاح 

 34,279 28,400 مجموع النقد والر دة البنكية
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

  2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 الوض  القانوني والنشطة -1

 لقرار وزارة االقتصررراد رق   2006أكتوبر  30ش.م.ع )رالشرررركةر( كشرررركة مسررراهمة اامة في  ليج للمالحة القابضرررةتبسرررسرررت جرررركة الخ
ً
 425وفقا

 للقانون االتحادي رق  ) 2006لسررررررررررنة 
ً
في دولة اإلمارات ال ربية املتحدة. وهي مدرجة في سرررررررررروق دبي املالي. تقوم الشررررررررررركة  2015( لسررررررررررنة 2ووفقا

قل البحري ملنتجات النفط والبترول والبضات  املماثلة وتبجير السفن وخطوط ال حن لنقل الربا  والبضات  وخدمات  شسل رئيمما ببامال الن

التبجير لل ررررررحن البحري وللربا  وخدمات ال ررررررحن ووكالل خطوط ال ررررررحن البحري وخدمات النقل والتخليص وخدمات تحميل وتفري  وت بئة 

إدارة السررررررفن من خالل الشررررررربات التا  ة ل ا املدرجة أدناه. ت مل الشررررررركة املسرررررراهمة ال امة من البضررررررات  وخدمات ال ررررررحن البحري وتشررررررغيل و 

والشرررربات التا  ة ل ا اململوكة ل ا بالسامل الشرررركة اإلمارات ال ربية املتحدة. إن  ،دبي ،البرجرررال ،برج إيه بي آي تريو ،39خالل مكتبها في الطابق 

 ناه )يشار إلمها مجتم ة برراة مواةر( في هذه البيانات املالية املوحدة. شسل مباجر أو غير مباجر مدرجة أد

 نسبة حقوق امللكية % بلد التبسيس الرئيسية النشطة الشربات التا  ة

 
   2019 2018 

الررخررلرريررج لررلررمررالحرررررررة وادارة الرر ررمررلرريرررررررات 

الرربررحررريرررررررة ملرررررررالرركرر رررررررا الررخررلرريررج لررلررمررالحرررررررة 

 القابضة  .م.م

 100 100 ربية املتحدةاإلمارات ال  الخ ،تبجير السفن

الرررخ/ خررررررردمرررررررات  ،تررررررربجررريرررر السرررررررررررررررررفرررن مجمواة الخليج للمالحة ش.م.ح

  يانة السفن والقوار 

 100 100 اإلمارات ال ربية املتحدة

الرررخ/ خررررررردمرررررررات  ،تررررررربجررريرررر السرررررررررررررررررفرررن الخليج إلدارة السفن املالحية م.م.ح

  يانة السفن والقوار 

 100 100 اإلمارات ال ربية املتحدة

 100 100 اإلمارات ال ربية املتحدة الخ ،تبجير السفن للنفط الخام  .م.م ناقالت الخليج

 100 100 اإلمارات ال ربية املتحدة الخ ،تبجير السفن ناقالت الخليج للكيماويات  .م.م

الررخررلرريررج لررلررمررالحرررررررة بررولرريررمرررررررار الرربررحررريرررررررة 

 ش. .م.م

 60 60 اإلمارات ال ربية املتحدة وكالل خطوط ال حن البحري 

 انجمنت م.د.م.س جلف جي  م

 (2019فبراير  6)ت  إلغال تس يل ا في 

 100 غير منطبق اإلمارات ال ربية املتحدة تشغيل وإدارة السفن الخ

 100 100 سلطنة امان وساطة السفن الخليج للمالحة والوساطة  .م.م

 100 100 بنما امتال  السفن جلف إيادا بوربوريشن

 100 100 بنما سفنامتال  ال جلف هووايالت بوربوريشن

 100 100 بنما امتال  السفن جلف ديفي بوربوريشن

 100 100 بنما امتال  السفن جلف جلمودا بوربوريشن

 100 100 بنما امتال  السفن جلف فناتير بوربوريشن

 100 100 جزر بايمان امتال  السفن جلف نافيجيشن مشرم ليمتد

 100 100 ر بايمانجز  امتال  السفن جلف نافيجيشن مردم ليمتد

 100 100 جزر بايمان غير محدود جلف نافيجيشن  سو  ليمتد

جرررررررررررررركرررة الخليج البحريرررة إلدارة السرررررررررررررفن 

 ) .م.م( *

 100 100 اإلمارات ال ربية املتحدة تشغيل وإدارة السفن الخ

 100 100 اإلمارات ال ربية املتحدة تشغيل وإدارة السفن الخ جركة الخليج إلدارة السفن  .م.م

 100 100 ليبيريا تبجير السفن  جلف نافيجيشن مشرم ليمتد
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

 )تتمة( 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 الوض  القانوني والنشطة )تتمة( -1
 

 نسبة حقوق امللكية % بلد التبسيس الرئيسية النشطة الشربات التا  ة

   2019 2018 

 100 100 ليبيريا تبجير السفن  جلف نافيجيشن مردم ليمتد

 100 100 جزر مارجال امتال  السفن جي اس جيبينج بوربوريشن

 100 100 جزر مارجال امتال  السفن *جلف أحمدي للمالحة إنال

 100 100 جزر مارجال امتال  السفن *جلف جقرا للمالحة إنال

اإلمرررررارات ال ربيرررررة  إلخ ،تبجير السفن الخليج للمالحة مللكية السفن ش. .م.م

 املتحدة

100 100 

 100 100 بنما امتال  السفن إنال ،ليمتداليفستو  باريرز  جلف نافيجيشن

 100 100 بنما امتال  السفن إنال ،ليمتد اليفستو  باريرز  جلف نافيجيشن

 100 100 بنما امتال  السفن إنال ،ليمتداليفستو  باريرز  جلف نافيجيشن

 100 100 بنما امتال  السفن يدا أي ايهباب

 100 100 بنما امتال  السفن بومبانيا نافييرا أي ايه املواشما

 100 100 جزر مارجال امتال  السفن دورانجو جيبينج ليمتد
 

 2019 إبريل 4بتاريذ  إلغاعها* ت  
 

 لده اة مواة الفروع التالية:

 التبسيس بلد الرئيسية النشطة عالفر 

 اإلمارات ال ربية املتحدة  ج للمالحة القابضة م.د.م.س )فرع(*الخلي

 اإلمارات ال ربية املتحدة الخ ،تبجير السفن الخليج للمالحة القابضة ش.م.ع )فرع الشارقة(

 اململكة ال ربية الس ودية الخ ،تبجير السفن الخليج للمالحة القابضة ش.م.ع )فرع(

لبحرية ملالك ا الخليج للمالحة الخليج للمالحة وادارة ال مليات ا

 فرع أبو ما** –القابضة  .م.م 

 اإلمارات ال ربية املتحدة تشغيل وإدارة السفن الخ

 فرع الشارقة –الخليج للمالحة بوليمار البحرية ش   م م 
 اإلمارات ال ربية املتحدة وكالل خطوط ال حن البحري 

 فجيرةفرع ال –الخليج للمالحة بوليمار البحرية  .م.م 
تجررارة ال ملررة لقط  الغيررار وأقسرررررررررررررام 

 تجارة السفن والقوار  وغيرها

 اإلمارات ال ربية املتحدة

 اإلمارات ال ربية املتحدة تشغيل وإدارة السفن الخ فرع الفجيرة *** –جركة الخليج إلدارة السفن  .م.م 
 

 2019أبريل  17* توقفت ال مليات في 

 2019أبريل  25** تبسست في 

 2019يوليو  3بسست في *** ت
 

 حصة في ممشات تحت السيطرة املشتركة:
ً
 لده اة مواة أيضا

 نسبة املساهمة بلد التبسيس المشاط الرئيمما ممشبة تحت السيطرة املشتركة

   2019 2018 

 %50 %50 اإلمارات ال ربية املتحدة  تبجير السفن م.د.م.س )قيد التصفية(غولف ستولت تانكرز 



 15 الخليج للمالحة القابضة )ش.م.ع(

 

 

 البيانات املالية املوحدة إيضاحات حول 

 )تتمة( 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 

 مبدأ االستمرارية -2

ألف  344,951: 2018ألف دره  ) 151,995للمجمواررة موجودااهررا الحرراليررة بمبل   املتررداولررة، تجرراوزت املطلوبررات 2019ديسررررررررررررمبر  31كمررا في 

 326,977 بقيمةألف دره (. تكبدت اة مواة خسررررررررائر  120,263: 2018دره  ) ألف 445,195 بقيمةاة مواة خسررررررررائر املس دره ( وتراكمت 

ألف دره ( للسررررررررررررنة املنتهية في  لال التاريذ. االوة املس  لال، قامت اة مواة بخرق ت  دااها املالية م  املقرضررررررررررررين  39,906: 2018ألف دره  )

)د([. االوة املس  لال،  18قرت اند الطل  ]كما هو مبين في إيضررراح ال يترت  املس  لال اسرررتحقاق سررردادللحصرررول املس القرت الرا   لجل مما 

 ل  تتمكن اة مواة من سداد ديونها املستحقة.
 

قدرة اة مواة املس االسررررررتمرار كممشرررررربة مسررررررتمرة، إال أن اإلدارة ومجلس  حول املس الرغ  من أن هذه الحداث تشررررررير إلس وجود جررررررسو  جوهرية 

 هذه البيانات املالية املوحدة املس هذا الساس. قاموا بدادادجديدة لضمان االستمرارية للمجمواة ولذلال  قدموا خطة امل مطورةاإلدارة قد 
 

ألف دره  ان طريق االكتتا  الخاص.  125.000وفًقا لخطة ال مل، فدن اة مواة بصررررردد إ ررررردار  رررررسو  إسرررررالمية غير قابلة للتحويل بمبل  

در مجلس اإلدارة قراًرا بد رررردار م ل هذه الصررررسو  اإلسررررالمية غير القابلة للتحويل. حصررررلت اة مواة ، أ رررر2020يناير  16، في السررررنة  د نهاية 

ال م ية ال مومية السنوية وسلسىس للحصول املس املوافقة املطلوبة من املساهمين في  2020مارس  12املس موافقة من السلطة التنفيمية في 

اائدات إ رررردار الصررررسو  اإلسررررالمية غير القابلة للتحويل للسرررروية  فسرررريت  اسررررتخدامة ال مل، فًقا لخطو . و 2020مارس  29التا سررررلن قدبتاريذ 

 .اللشغيمليمتطلبات رأس املال  وكذلال اسليفالااللتزامات املتبخرة، وسداد الديون 
 

ا مناقشررات م  في هذا السررواالوة املس  لال جمي  الخيارات لت زيز هيسل رأس املال للمجمواة. ويبخذ مجلس اإلدارة بالحسرربان  ياق، تجري أيضررً

 القائمة بهدم إنشال هيسل رأسمالي طويل الجل مناس  للشركة. لللس يالتالتزامات السداد  لتمديداة مواة  البنو  التا تت امل م  ا
 

 وم  مراااة الحصولة املس، للمجمواة ملدة ال تقل ان اثنا اشر ج را التدفقات النقدية  د النفر في الوقات  املذبورة أااله ومراج ة توق ات 

ببن اة مواة لديها املوارد السافية فمن املتوق   شرررسل م قول موافقة ال م ية ال مومية املس إ ررردار الصرررسو  اإلسرررالمية غير القابلة للتحويل، 

إاداد هذه البيانات املالية  اندة املستقبل املنفور. لذلال، توا ل اة مواة ااتماد أساس االستمراريأامال ا وفق مبدأ االستمرارية في ملوا لة 

 املوحدة.

 

 املالية ال ديدة وامل ّدلة إلاداد التقارير امل ايير الدولية تطبيق  -3

 املالية ال ديدة وامل دلة التا أ بحت سارية املف ول للسنة الحالية إلاداد التقارير امل ايير الدولية  3-1

اقود اإليجار )الصررررررررررادر ان مجلس م ايير  16رق   إلاداد التقارير املاليةبتطبيق امل يار الدولي  ،قامت اة مواة للمرة الولس ،في السررررررررررنة الحالية

راقود  17بما في  لال امل يار اةحاسرررما الدولي رق   ،اقود اإليجار  شررربن(. يحل امل يار محل اإلرجرررادات الحالية 2016اةحاسررربة الدولية في يناير 

راإليجارات  15رق  و  ،رتحديد ما إ ا بان التررررررررررررتي  يتضمن اقد إيجارر 4رق   إلاداد التقارير املاليةامل ايير  ل نة تفسيرات اتتفسير و  ،اإليجارر

 رتقيي  جوهر امل امالت في الشسل القانوني ل قد اإليجارر. 27رق  و الحوافزر  -اللشغيلية
 

م دلة فيما يت لق بمحاسررررررربة اقود اإليجار. يقدم امل يار تغييرات هامة في متطلبات جديدة أو  16رق   إلاداد التقارير املاليةيقدم امل يار الدولي 

محاسرررررربة املسررررررتبجر من خالل إزالة الفرق بين اقود اإليجار اللشررررررغيلية والتمويلية ويتطل  االاترررررررررررررررررررام بحق إسررررررتخدام ال ررررررل وإلتزامات اقود 

يجار قصرررررررريرة الجل واقود إيجار املوجودات  ات القيمة املنخفضررررررررة. املس باسررررررررتدنال اقود اإل  ،اإليجار اند بدل اقد اإليجار ل مي  اقود اإليجار

 16رق   إلاداد التقارير املاليةفدن امل يار الدولي  ،متطلبات محاسررربة املاجر دون تغيير إلس حد كبير. لذلال فقد  لت ،اكس محاسررربة املسرررتبجر

. فيما يملي تبثير تطبيق 3جر. ت  إدراج تفا يل هذه املتطلبات ال ديدة في إيضاح هي املا  اة مواة فمهاتسون  التا اإليجار ليس له تبثير املس اقود 

 إلاررداد التقررارير إن ترراريذ التطبيق الولي للم يررار الرردولي  للمجمواررة.املوحرردة املس البيررانررات املرراليررة  16رق   إلاررداد التقررارير املرراليررةامل يررار الرردولي 

 .2019يناير  1للمجمواة هو  16املالية رق  
 

اند تطبيق امل يار ال ديد. قامت  16التقارير املالية رق   إلاداداختارت اة مواة التطبيق ببثر رجىي السامل الذي يسمح به امل يار الدولي 

نفًرا لن ولكن  ،في السنة السابقة بموجودات حق االستخدام وااللتزامات اإليجاريةامل لومات املقارنة وبالتالي االاترام  ارتاة مواة بداادة 

 .، فقد ت  تجاهل هذا التبثيراجوهريً  ل  يكنالتبثير املس أرباح أو خسائر السنة السابقة 

  



 16 الخليج للمالحة القابضة )ش.م.ع(

 

 

 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

 )تتمة( 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 )تتمة( ال ديدة وامل ّدلة إلاداد التقارير املاليةامل ايير الدولية تطبيق  -3

 )تتمة( ال ديدة وامل دلة التا أ بحت سارية املف ول للسنة الحالية إلاداد التقارير املالية ايير الدولية امل 3-1

 )تتمة( 16التبثير املالي للتطبيق الولي للم يار الدولي إلاداد التقارير املالية رق  

 التبثير املس محاسبة املستبجر

 اقود اإليجار اللشغيلية السابقة

إحلسرررا  اة مواة ل قود اإليجار املصرررنفة سرررابًقا ك قود إيجار تشرررغيلية  تغييرات املس كيفية 16رق   إلاداد التقارير املاليةر الدولي امل يا ُيدخل

 والتا بانت خارج امليزانية. ،17بموج  امل يار اةحاسما الدولي رق  
 

 بالمسبة ل مي  اقود اإليجار )باستدنال ما هو مشار اليه أدناه(: ،16رق   إلاداد التقارير املاليةتقوم اة مواة بتطبيق امل يار الدولي 

 بالقيمة الحالية ملدفواات اإليجار  ،اإلاتررام بحق إستخدام املوجودات وااللتزامات اإليجارية في بيان املركز املالي املوحد (أ
ً
ويت  قياس ا مبدئيا

 املستقبلية؛

 و الرباح أو الخسائر؛ائد املس االلتزامات اإليجارية في اإلاتررام باستهال  حق استخدام املوجودات والفو  ( 

 تقسرري  املبل  اإلجمالي للنقد املدفوع إلس جزل رئيمررما )مدرج ضررمن النشررطة التمويلية( والفائدة )مدرجة ضررمن النشررطة اللشررغيلية( في بيان (ج

 .املوحد التدفقات النقدية
 

اة انية( كجزل من قياس حق إسرررررررررتخدام املوجودات وااللتزامات اإليجارية بينما بموج  حوافز التبجير )املس سررررررررربيل امل ال فتررررررررررررررررررررررة اإليجار  تقيد

 املطفبة كتخفيا ملصروفات اإليجار املس أساس القسط ال ابت. ،يمتج ا ها االاتررام بالتزامات حوافز التبجير 17امل يار اةحاسما الدولي رق  
 

يت  اختبار حق إسرررررتخدام املوجودات النخفات القيمة وفًقا للم يار اةحاسرررررما الدولي رق   ،16ق  ر  إلاداد التقارير املاليةبموج  امل يار الدولي 

 انخفات قيمة املوجودات. ويحل  لال محل املتطلبات السابقة لالاتررام بمخصص اقود اإليجار امل قلة باإللتزامات. بالمسبة ل قود اإليجار  36

 ،ل( واقود تبجير املوجودات منخفضررررررة القيمة )م ل أج زة الكمبيوتررررررررررررررررررر ال ررررررخصررررررية والثاث املكتما(جرررررر ًرا أو أق 12قصرررررريرة الجل )مدة اإليجار 

. 16رق   إلاداد التقارير املاليةاختارت اة مواة االاتررررررررررررررام بمصروفات اإليجار املس أساس القسط ال ابت كما هو مسموح به في امل يار الدولي 

 في الربح أو الخسارة.ر الخره  داريةاإل املصاريف ريت  ارت هذه املصاريف ضمن 
 

 اقود اإليجار التمويلية السابقة

فيما يت لق باملوجودات اةحتفظ بها  17وامل يار اةحاسررررررررررررما الدولي رق   16رق   إلاداد التقارير املاليةيتم ل الفرق الرئيمررررررررررررما بين امل يار الدولي 

إلاداد التقارير قيمة املتبقية املقدمة من املسرررتبجر إلس املاجر. يتطل  امل يار الدولي سرررابًقا بموج  اقود اإليجار التمويلية هو قياس ضرررمانات ال

 ،أن تقوم اة مواة باإلاترررررررررررررررررررررام كجزل من التزامااها املت لقة باإليجار فقط باملبل  املتوق  دف ه بموج  ضررررررررمان القيمة املتبقية 16رق   املالية

 من الحد القصرررمى للمبل  املضرررمون كما 
ً
. ل  يكن ل ذا التغيير تبثير جوهري املس البيانات 17هو مطلو  بموج  امل يار اةحاسرررما الدولي رق  بدال

 املالية املوحدة للمجمواة.
 

 التبثير املس محاسبة املاجر

إلاداد التقارير  يار الدولي كيفية قيام املاجر بدحلسررررررررررررا  اقود اإليجار. بموج  امل كبير إلس حد  16 إلاداد التقارير املاليةال يغير امل يار الدولي 

يسرررررتمر املاجر بتصرررررميف اقود اإليجار املس أنها إما اقد إيجار تمويملي أو اقد إيجار تشرررررغيملي وإحلسرررررا  هذين النواين من اقود  ،16رق   املالية

وبشررررررسل خاص  ،اإلفصرررررراحات املطلوبة بتغيير وتوسرررررري  نطاق 16رق   إلاداد التقارير املاليةقام امل يار الدولي  ،اإليجار بطريقة مختلفة. وم   لال

 املاجرة. املوجوداتفيما يت لق بكيفية قيام املاجر بددارة اةخاطر الناتجة ان حصته املتبقية في 
 

اإليجار من الباطن ك قدين اقد اقد اإليجار الرئيمرررررررما و  باحلسرررررررا يقوم املاجر الوسررررررريط  ،16بموج  امل يار الدولي إلاداد التقارير املالية رق  

تشررررغيملي بالرجوع إلس حق اسررررتخدام ال ررررل  إيجار  أو اقد يتمويملإيجار  قد كمن املاجر الوسرررريط تصررررميف ال قد من الباطن  يتطل فصررررلين. من

 ،هذا التغيير نليجة(. 17 رق  الدولي ا يار اةحاسررررررررماملان اقد اإليجار الرئيمررررررررما )وليس بالرجوع إلس ال ررررررررل السرررررررراسررررررررما كما بان الحال في  الناتج

 إلاداد التقارير املالية. وفًقا ملا يقتضرررررريه امل يار الدولي ةة مواة بداادة تصررررررميف   ا اتفاقيات اإليجار من الباطن ك قود تبجير تمويليقامت ا

 .ة قود التبجير التمويلياملدينة ل الذم ت  تس يل مخصص للخسائر االئتمانية املتوق ة في  ،9 رق 



 17 الخليج للمالحة القابضة )ش.م.ع(

 

 

 دة إيضاحات حول البيانات املالية املوح

 )تتمة( 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 )تتمة( ال ديدة وامل ّدلة إلاداد التقارير املاليةامل ايير الدولية تطبيق  -3

 )تتمة( ال ديدة وامل دلة التا أ بحت سارية املف ول للسنة الحالية إلاداد التقارير املاليةامل ايير الدولية  3-1

 16ي للم يار الدولي إلاداد التقارير املالية رق  التبثير املالي للتطبيق الول

 )تتمة( التبثير املس محاسبة املاجر 

 2019يناير  1التبثير املس املوجودات واملطلوبات وحقوق امللكية كما في 
 

  ارضهكما ت   
ً
 م اد بيانه  الت ديالت  سابقا

 ألف دره   ألف دره   ألف دره  

 3,901  3,901  - حق إستخدام املوجودات
 (3,650)  (3,650)  - إلتزامات اقود اإليجار

 

 .2019يناير  1في  املقيدةكما يملي اللتزامات اقود اإليجار  2018ديسمبر  31كما في  غير املس لةيت  تسوية التزامات اقود اإليجار 

 ألف دره  

 3,650 2018ديسمبر  31التزامات اقود اإليجار اللشغيلية ت  اإلفصاح ا ها كما في 

 3,650 2019يناير  1إلتزامات اقود اإليجار امل تررم بها كما في 

  والتا م ها:

 1,070 إلتزامات اقود اإليجار املتداولة

  2,580 املتداولة غير  إلتزامات اقود اإليجار 

 3,650 
 

 املوحدة وبالتالي ل  يت  االاترام بها. جوهري املس البيانات املالية االلتزامات اإليجارية غير اة مواة إلس أن تبثير خص   اسمتجت
 

 حق اسررررررررتخدامبالاترررررررررررررررررررررام ل. اسررررررررتخدمت اة مواة نهً ا موحًدا ببثر رجىي املرتبطة بحق االسررررررررتخدام املس أسرررررررراس م دل املوجوداتت  قياس 

 ي ادلالب ا اآلخر بمبل  في حين ت  قياس  ،كما لو بانت القوااد ال ديدة مطبقة دائًما موجودات حق االسررررررررررررتخدام   ا تقاس. املوجودات

ا يو  ،االلتزامات اإليجارية به في بيان هذا  تررررررررررررررررررررم امليجار اإل مدفواة مسررررررربًقا أو مسرررررررتحقة تت لق   قد  إيجار أي مدفواات  بمبل ت  ت ديله أيضرررررررً

في  املوجودات يل املس حق استخدامإجرال ت دقد اقتضت  بااللتزاماتم قلة املركز املالي املوحد كما في فترررررررة التقرير. ل  تكن هنا  اقود تبجير 

 تاريذ التطبيق الولي.
 

 تت لق موجودات حق االستخدام بفئات املوجودات التالية:
 

 2019يناير  1 2019ديسمبر  31 

 ألف دره  ألف دره  

 3,901 2,825 مباني مكتبية

 3,901 2,825 مجموع موجودات حق االستخدام
 

 اة مواة كمستبجر

ا ك قود إيجررار تشررررررررررررغيليررة بموجرر  امل يررار  16رق   إلاررداد التقررارير املرراليررة يررار الرردولي نتج ان تطبيق امل (أ املس اقود اإليجررار املصررررررررررررنفررة سرررررررررررررابقررً

إلس االاترررررررررررررررررررررام بحق إسرررررررتخدام املوجودات والتزامات اقود اإليجار. وقد نتج ان  لال إلس انخفات في املصررررررراريف  17اةحاسرررررررما الدولي رق  

 الستهال  واإلطفال ومصاريف الفوائد.الخره وزيادة في مصاريف ا
 

واملبل  اةحسرررو  في قياس حق  ةااللتزامات اإليجارية املاجلة امل ترررررررررررررررررم بها سرررابًقا فيما يت لق   قود التبجير اللشرررغيليب اإلاترررررررررررررررررام ت  إلغال ( 

 .املوجودات وااللتزامات اإليجاريةاستخدام 
 

 اة مواة كماجر

يف   ا اتفاقيات اإليجار من الباطن كديجار تمويملي. ت  إلغال االاترام باملوجودات املاجرة وإثبات بداادة تصم ،كماجر ،قامت اة مواة (أ

 توقيت االاترام باإليرادات  ات الصلة. احلسا التمويلية. يغير هذا التغيير  للموجوداتالذم  املدينة 
 

 النقدية املوحد للمجمواة. لتدفقاتبيان ا املس تبثيًرا 16املالية  دإلاداتطبيق امل يار الدولي ل لقد بان
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

 )تتمة( 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 

 ال ديدة وامل ّدلة )تتمة( إلاداد التقارير املاليةامل ايير الدولية تطبيق  -3

 بقة بدون تبثير جوهري املس البيانات املالية املوحدةاملطال ديدة وامل دلة  إلاداد التقارير املاليةامل ايير الدولية  3-3

 1التا أ بحت سارية املف ول للفتررررررررررررررات السنوية التا تبدأ في أو   د  ،ال ديدة وامل دلة التالية إلاداد التقارير املاليةت  تطبيق امل ايير الدولية 

 في هذه البيانات املالية املوحدة. 2019يناير 

  ال ديدة وامل ّدلة د التقارير املاليةإلاداامل ايير الدولية 

 يسري تطبيق ا للفتررات 

 السنوية التا تبدأ من أو   د
   

خصائص اللسديد املبكر م  الت ويضات السلبية  9رق   إلاداد التقارير املاليةت ديالت املس امل يار الدولي 

 وت ديل املطلوبات املالية
 

أنه لغرات تقيي  ما إ ا بانت ميزة الدف   9 داد التقارير املاليةإلاتوضح الت ديالت املس امل يار الدولي 

 تفي  شرط مدفواات أ ل الدين والفائدة فقط
ً
يجوز للطرم الذي يمارس الخيار أن يقوم بالدف   ،مقدما

ال  ،أو الحصول املس ت ويا م قول ان الدف  املقدم  غا النفر ان سب  الدف  املقدم. بم نى آخر

 ف  املسبق م  الت ويا السلما تلقائًيا مدفواات أ ل الدين والفائدة فقط.تفشل ميزات الد

 2019يناير  1 

   
م  السماح بالتطبيق املبكر.  ،2019يناير  1يت  تطبيق الت ديل املس الفتررات السنوية التا تبدأ في أو   د 

فيما يت لق بالتطبيق  ،الولس توجد هنا  أحسام انتقالية محددة بناًل املس تاريذ تطبيق الت ديالت للمرة

 .9رق   إلاداد التقارير املاليةاملبدتي للم يار الدولي 

  

   
تت لق  :اسل مارات في جربات زميلة ومشاري  مشترركة 28ت ديالت املس امل يار اةحاسما الدولي رق  

 الحصص طويلة الجل في الشربات الزميلة أو املشاري  املشترركةالت ديالت ب

 2019اير ين 1 

   
الدوات املالية  9رق   إلاداد التقارير املاليةتوضح هذه الت ديالت ببن املمشبة تقوم بتطبيق امل يار الدولي 

 من  افي اإلسل مار في 
ً
املس الحصص طويلة الجل في جركة زميلة أو مشروع مشترر  والتا تشسل جزلا

 طبيق طريقة حقوق امللكية المها.الشركة الزميلة أو املشروع املشترر  ولكن ال يت  ت

  

   
التا تتضمن الت ديالت  إلاداد التقارير املاليةاملس امل ايير الدولية  2017-2015 التحسينات السنويةدورة 

إندماج الامال وامل يار الدولي إلاداد التقارير املالية رق   3امل يار الدولي إلاداد التقارير املالية رق  املس 

 23ضرائ  الدخل وامل يار اةحاسما الدولي رق   12ات املشترركة وامل يار اةحاسما الدولي رق  التررتيب 11

 تساليف اإلقتررات

 2019يناير  1 

   
   تتضمن التحسينات السنوية املس أرب ة م ايير

   
 2019يناير  1  ضريبة الدخل 12امل يار اةحاسما الدولي رق  

   
س املمشبة االاتررام بالنتائج املتررتبة املس ضريبة الدخل املس أنصبة الرباح في الربح توضح الت ديالت أنه امل

 
ً
أو الخسارة أو الدخل الشامل اآلخر أو حقوق امللكية وفًقا للمسان الذي ااتررفت فيه املمشبة أساسا

ت م دالت الضريبة بامل امالت التا ولدت الرباح القابلة للتوزي . هذا هو الحال  غا النفر اما إ ا بان

 اةختلفة تنطبق املس الرباح املوزاة وغير املوزاة.

  

   
 2019يناير  1  تساليف اإلقتررات 23امل يار اةحاسما الدولي رق  

   
 
ً
   د أن يسون ال ل  و ال القة جاهزا

ً
توضح الت ديالت أنه في حال أي اقتررات محدد ال يزال مستحقا

يصبح  لال االقتررات جزل من الموال التا تقتررض ا املمشبة  شسل اام  ،لبي لالستخدام املقصود أو ا

 اند احلسا  م دل الرسملة املس االقتررات ال ام.
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

 )تتمة( 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 ة وامل ّدلة )تتمة(ال ديد إلاداد التقارير املاليةامل ايير الدولية تطبيق  -3

 املطبقة بدون تبثير جوهري املس البيانات املالية املوحدة )تتمة(ال ديدة وامل دلة  إلاداد التقارير املاليةامل ايير الدولية  3-3
 

  ال ديدة وامل ّدلة إلاداد التقارير املاليةامل ايير الدولية 

 يسري تطبيق ا للفتررات 

 السنوية التا تبدأ من أو   د
   

 2019يناير  1  اندماج الامال 3رق   إلاداد التقارير املاليةت ديالت املس امل يار الدولي 
   

أنه اندما تحصل املمشبة املس السيطرة  3رق   إلاداد التقارير املاليةتوضح الت ديالت املس امل يار الدولي 

 ،دمج الامال اةحققة املس مراحلتقوم املمشبة بتطبيق متطلبات  ،املس الامال التا هي املية مشترركة

 في ال ملية املشترركة بالقيمة ال ادلة. تشتمل الحصة 
ً
بما في  لال إاادة قياس حصتها اةحتفظ بها سابقا

 التا ي اد قياس ا أي موجودات ومطلوبات وج رة غير م تررم بها واملت لقة بال ملية 
ً
اةحتفظ بها سابقا

 املشترركة.

  

   
 2019يناير  1  التررتيبات املشترركة 11رق   إلاداد التقارير املالية امل يار الدولي

   
أنه اندما يحصل الطرم الذي يشار   11رق   إلاداد التقارير املاليةتوضح الت ديالت املس امل يار الدولي 

أامال متحصل إن ال ملية املشترركة والتا هي  ،ولكن ال يمتلال سيطرة مشترركة المها ،في ال ملية املشترركة

فدن املمشبة ال تق  بداادة قياس الحصة  ،من خالل ا املس سيطرة مشترركة املس م ل هذه ال ملية املشترركة

 في ال ملية املشترركة.
ً
 اةحتفظ بها سابقا

  

   
 2019يناير  1  .تقليص أو تسوية الخطة ،مناف  املو فين املت لق بت ديالت 19ت ديالت املس امل يار اةحاسما الدولي رق  

   
ت ديالت خطة املناف   احلسا  مناف  املو فين 19ا الدولي رق  توضح الت ديالت املس امل يار اةحاسم

 وتقليص ا وتسويتها. ،اةحددة

  

   
ضريبة الشسو  املت لقة بم املة  23تفسير ل نة تفسيرات امل ايير الدولية إلاداد التقارير املالية رق  

 الدخل

 2019يناير  1 

   
خسائر الضريبة غير  ،أسس الضريبة ،يلناول التفسير تحديد الربح/ )الخسارة( الخاض ة للضريبة

اندما يسون هنا  ادم يقين حول  ،إافالات الضريبة غير املستخدمة وم دالت الضريبة ،املستخدمة

 خذ باالاتبار:. واملس وجه التحديد يب12م ال ات الضريبة بموج  امل يار اةحاسما الدولي رق  

  

   

 إ ا بان يمبغي ااتبار م ال ات الضريبة  شسل جماعي؛ 

 االفترراضات املت لقة باختبارات السلطات الضريبية؛ 

 خسائر الضريبة غير املستخدمة ،أسس الضريبة ،تحديد الربح/ )الخسارة( الخاض ة للضريبة، 

 إافالات الضريبة غير املستخدمة وم دالت الضريبة؛ و

 تغيرات في الحقائق والفروم.أثر ال 
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 ال ديدة وامل ّدلة )تتمة( إلاداد التقارير املاليةامل ايير الدولية تطبيق  -3

 ال ديدة وامل دلة املصدرة والتا ل  يحن مواد تطبيق ا   د ول  يت  ااتمادها  شسل مبكر إلاداد التقارير املاليةامل ايير الدولية  3-3

 ال ديدة وامل دلة املصدرة التالية والتا ل  يحن مواد تطبيق ا   د. إلاداد التقارير املاليةاة مواة بتطبيق امل ايير الدولية ل  تق  

  ال ديدة وامل ّدلة إلاداد التقارير املاليةامل ايير الدولية 

 يسري تطبيق ا للفتررات 

 السنوية التا تبدأ من أو   د
   

ارت البيانات املالية وامل يار  1امل يار اةحاسما الدولي رق  ت ديالت املس  - ريةالهمية ال وهت ريف 

 التغييرات في التقديرات والخطال اةحاسبية 8اةحاسما الدولي رق  

 2019يناير  1 

   
قد إخفائها جوهرية إ ا بان اإلهمال أو الخطب أو  م لوماتر امل لومات ت ديوضح الت ريف ال ديد ببن 

ثر  شسل م قول املس القرارات التا يتخذها املستخدمون الساسيون للبيانات املالية  ات الغرات يا 

 والتا تقدم م لومات مالية ان ممشبة محددة.ر ،ال امة املس أساس تلال البيانات املالية

  

   

 2020يناير  1  إندماج االامالامليات  3رق   إلاداد التقارير املاليةت ديالت املس امل يار الدولي  -ت ريف الامال 
   

يج  أن تتضمن مجمواة متساملة من  ،توضح الت ديالت أنه لسي يت  ااتبار النشطة كبامال تجارية

مدخالت واملية جوهرية تساه  مً ا  شسل كبير في القدرة املس إنشال  ،كحد أدنى ،وجوداتالنشطة وامل

أيًضا أن الامال يمكن أن توجد بدون إدراج جمي  مخرجات. يوضح مجلس م ايير اةحاسبة الدولية 

املدخالت وال مليات الالزمة لتسوين اةخرجات. أي أن املدخالت وال مليات املطبقة املس هذه املدخالت 

 من رالقدرة املس تسوين اةخرجاتر.
ً
 يج  أن يسون ل ا رالقدرة املس املساهمة في تسوين اةخرجاتر بدال

  

   
 2020يناير  1  إلاداد التقارير املاليةراج  حول اإلطار املفاهيما في امل ايير الدولية ت ديالت املس امل

   
  املراج  حول اإلطار املفاهيما في امل ايير الدولية إلاداد التقارير املاليةتت لق الت ديالت املس 

 

 14 ،6 ،3،2أرقام  ر املاليةإلاداد التقاري ت ديالت املس املراج  حول اإلطار املفاهيما للم ايير الدولية

إلاداد وتفسيرات ل نة تفسيرات امل ايير الدولية  38و  37 ،34 ،8 ،1وامل ايير اةحاسبية الدولية أرقام 

لتحديث تلال الحسام فيما يت لق باملراج  إلس  32والتفسير رق   ،22و  20 ،19،12أرقام  التقارير املالية

 س  لال اندما يت  اإلجارة إلس إ دار مختلف من اإلطار املفاهيماواإلقتباس من اإلطار أو لإلجارة إل

  

   
الدوات املالية: اإلفصاحات وامل يار الدولي إلاداد التقارير  7امل يار الدولي إلاداد التقارير املالية رق  

 الدوات املالية - 9املالية رق  

 2020يناير  1 

   
   السلبدال في سياق إاادة تشكيل ايبور الت ديالت املت لقة بمسائل ما قبل ا

   
 2022يناير  1  اقود التبمين 17رق   إلاداد التقارير املاليةامل يار الدولي 

   
قياس التزامات التبمين بالقيمة الحالية للوفال  17رق   إلاداد التقارير املاليةيتطل  امل يار الدولي 

 ل ،باإللتزامات
ً
 أكثر توحيدا

ً
لقياس وال رت ل مي  اقود التبمين. اهدم هذه املتطلبات إلس ويوفر نه ا

رق   إلاداد التقارير املاليةتحقيق هدم قائ  املس مبدأ محاسما ملسق ل قود التبمين. يحل امل يار الدولي 

 .2022يناير  1اقود التبمين ااتبارا من  4 إلاداد التقارير املاليةمحل امل يار الدولي  17

  

   

وامل يار اةحاسما الدولي  البيانات املالية املوحدة 10رق   إلاداد التقارير املاليةملس امل يار الدولي ت ديالت ا

( املت لقة بم ال ة بي  أو املساهمة في 2011) اسل مارات في جربات زميلة ومشاري  مشترركة 28رق  

 بين املسل مر والشربات الزميلة أو املشاري  املشترركة. وجوداتامل

جيل سررررررررريان التطبيق إلس أجل تب 

غرريررر مسرررررررررررررمررى. ال يررزال الررتررطرربرريررق 

 مسموح به.
   

 ،ة للتطبيقتتوق  اإلدارة أن هذه امل ايير والتفسيرات والت ديالت ال ديدة سيت  تطبيق ا في البيانات املالية املوحدة للمجمواة اندما تسون قابل

 ،الفقرات السابقة توضحكما  16رق   إلاداد التقارير املاليةباستدنال امل يار الدولي  ،دةوقد ال يسون ل ذه امل ايير والتفسيرات والت ديالت ال دي

 أي تبثير جوهري املس البيرانات املالية املوحدة للمجمواة في فتررة التطبيق املبدتي.
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 أه  السياسات اةحاسبية  -4

 االلتزامبيان 

الصررادرة ان مجلس م ايير اةحاسرربة الدولية ومتطلبات القانون االتحادي  إلاداد التقارير املاليةايير الدولية ت  إاداد البيانات املالية املوحدة بناًل املس امل 

 وبنود النفام الساسما للشركة. 2015لسنة  2لدولة اإلمارات ال ربية املتحدة رق  
 

 أساس اإلاداد

 ملبدأ التسلفة التار 
ً
يخية. إن التسلفة التاريخية بصفة اامة تقوم املس اساس القيمة ال ادلة لل من اةحدد مقابل لقد ت  إاداد البيانات املالية املوحدة وفقا

 . املوجوداتتبادل 
 

 فيما يملي أه  السياسات اةحاسبية.

 

 أساس التوحيد

 .تتضمن البيانات املالية املوحدة البيانات املالية للشركة واملمشات التا تسيطر المها الشركة )جربااها التا  ة(

توحيد حتى تاريذ توقف تلال الالتا  ة من تاريذ االسررررررررررررتحوا  بااتباره التاريذ الذي تحصررررررررررررل فيه اة مواة املس السرررررررررررريطرة ويسررررررررررررتمر  الشرررررررررررررباتيت  توحيد 

 السيطرة.

 تتحقق السيطرة اندما يسون لده الشركة:

 السلطة املس ال  ة املسل مر بها؛ 

 يجة الرتباط ا باملمشبة املسل مر بها؛ وأو لديها حق في ال وائد املتغيرة نل ،الت رت إلس 

 .القدرة املس استخدام سلطتها املس ال  ة املسل مر بها للتبثير املس اوائدها 
 

ي واحد أو أكثر من تقوم الشرررركة بداادة تقيي  فيما إ ا بان لديها سررريطرة املس ال  ة املسرررل مر بها أم ال في حال أجرررارت الوقات  والفروم إلس وجود تغيرات ف

  ر السيطرة ال الث املدرجة أااله. انا
 

فدنها تمتلال السررررررررررريطرة املس ال  ة املسرررررررررررل مر بها اندما تسون حقوق  ،اندما يسون لده الشرررررررررررركة أقل من غالبية حقوق التصرررررررررررويت في ال  ة املسرررررررررررل مر بها

. تبخذ الشرررررركة في االاتبار جمي  الوقات  والفروم التصرررررويت بافية ملنح ا القدرة ال ملية لتوجيه النشرررررطة  ات الصرررررلة لل  ة املسرررررل مر بها  شرررررسل منفرد

 بما في  لال:  ، ات الصلة لتقيي  فيما إ ا بانت حقوق تصويت الشركة في ال  ة املسل مر بها بافية أم ال ملنح ا السيطرة

 ح   امتال  الشركة لحقوق التصويت بالنفر إلس ح   وتوزي  أس   أصحا  ال وات اآلخرين؛ 

 أو أي من مالسي ال وات اآلخرين أو أطرام أخره؛ ،حتملة التا تمتلك ا الشركةحقوق التصويت اة 

 الحقوق الناجئة من التررتيبات الت اقدية الخره؛ و 

 القدرة الحالية لتوجيه النشطة  ات الصلة في الوقت الذي يطل  فيه إ دار  ،أو ال تمتلال ،أية حقائق و روم إضافية تشير إلس أن الشركة تمتلال

 باإلضافة إلس أنماط التصويت في اجتمااات املساهمين السابقة. ،اراتقر 
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 )تتمة(أه  السياسات اةحاسبية  -4

 )تتمة( أساس التوحيد

 اة مواة السيطرة املس جركة تا  ة فدنها: فقدتإ ا 

 ا  ةتتوقف ان قيد املوجودات )بما في  لال الش رة( واملطلوبات كموجودات ومطلوبات خا ة بالشركة الت 

 تتوقف ان قيد املبل  املدرج لي من الحصص غير املسيطرة 

 املس لة في حقوق امللكية ،تتوقف ان قيد فروقات التحويل املترراكمة 

 القيمة ال ادلة للمبل  املستل ب اإلاتررام 

 القيمة ال ادلة لي اسل مار محتفظ بهب اإلاتررام 

 ربي فائا أو ع ز في الرباح أو الخسائب اإلاتررام 

  في الدخل الشامل  امل تررم بهات يد تصميف بنود حصة الشركة الم 
ً
 .أيهما أنس  ،أو الرباح املسلبقاة إلس الرباح أو الخسائر  اآلخر سابقا

 

اداد التقارير  ات الغرات الخا رررررررررررة )الشرررررررررررربات الم الوسررررررررررريطة( لنفس تاريذ إاملمشرررررررررررات يت  إاداد البيانات املالية للشرررررررررررربات التا  ة اململوكة من خالل 

 .مالئمةباستخدام سياسات محاسبية  ،للمجمواة
 

 لتتوافق م  السياسات اةحاسبية للمجمواة.  ،حس  االقتضال ،يت  إجرال الت ديالت املس البيانات املالية للشربات التا  ة
 

حذم
ُ
 اة مواة بالسامل اند توحيدها. جرباتمالت ما بين املت لقة بامل ا والربح أو الخسارةاملصاريف و  االيراداتالر دة وامل امالت و جمي   وت

 

 دمج الامالامليات 

والتا يت  احلسابها  ،يت  احلسا  امليات االستحوا  املس الامال باستخدام طريقة االستحوا . يت  قياس املقابل اةحول في اندماج االامال بالقيمة ال ادلة

للموجودات اةحولة من قبل اة مواة واملطلوبات التا تكبداها اة مواة إلس املالكين السابقين للشركة  املس أنها مجموع القي  ال ادلة في تاريذ الشرال

ستحوا   شسل اام املستحو  المها وحقوق امللكية.  ادرة ان اة مواة مقابل السيطرة املس الشركة املستحو  المها. يت  االاترام بالتساليف املت لقة باال 

 ة اند تكبدها.في الربح أو الخسار 

 

 باستدنال ما يملي: ،باملوجودات القابلة للتحديد املستحو  المها واملطلوبات املفترضة بقيمتها ال ادلةاالستحوا  في تاريذ يت  االاترام 

س ا وفًقا للم يار اةحاسما يت  االاترام باملوجودات أو االلتزامات الضريبية املاجلة واملوجودات أو الخصوم املت لقة بترتيبات مناف  املو فين وقيا -

 ،املس التوالي 19 يار اةحاسما الدولي رق  املو  ضرائ  الدخل 12الدولي رق  

لمجمواة يت  قياس املطلوبات أو أدوات حقوق امللكية املت لقة بترتيبات الدف  املس أساس الس   للمشتريات أو ترتيبات الدف  املس أساس الس   ل -

 الدف  املس أساس الس   2الدف  املس أساس الس   في الشركة املستحو  المها وفًقا للم يار الدولي إلاداد التقارير املالية املبرمة السلبدال ترتيبات 

 اند تاريذ االستحوا ؛ و

املوجودات غير املتداولة  5 رق  يت  قياس املوجودات )أو مجمواات االسلب اد( املصنفة كمحتفظ بها للبي  وفًقا للم يار الدولي إلاداد التقارير املالية -

 وفًقا لذلال امل يار. اةحتفظ بها للبي  وال مليات املتوقفة

 

والقيمة ال ادلة لحصة حقوق ملكية  ،أي حصص غير مسيطرة في الشركة املستحو  المها وقيمة ،مبل  املقابل اةحول  في يت  قياس الش رة املس أنها زيادة

مبال  املوجودات القابلة للتحديد املستحو  المها واملطلوبات املفترضة. -املشتراة )إن وجدت( املس  افي االستحوا   املشتري اةحتفظ بها سابًقا في الشركة

وقيمة أي  ،  د  افي املبال  من تاريذ االستحوا  للموجودات اةحددة املكلسبة واملطلوبات املفترضة يتجاوز مجموع املقابل اةحول  ،  د إاادة التقيي  ،إ ا

يت  االاترام بالزيادة  ،غير مسيطرة في الشركة املستحو  المها والقيمة ال ادلة لحصة املشتري اةحتفظ بها سابًقا في في الشركة املشتراة )إن وجدت( حصص

 جرال.ناتج ان  فقة املس الفور في الربح أو الخسارة كربح 
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 أه  السياسات اةحاسبية )تتمة( -4

 )تتمة( دمج الامالامليات 

 افي موجودات املمشبة في حالة التصفية مبدئًيا  بالتناس  م يمكن قياس الحصص غير املسيطرة التا تم ل حقوق ملكية حالية وتخول حاملمها حصة 

ستحو  المها. يت  غير املسيطرة من املبال  امل ترم بها  افي املوجودات القابلة للتحديد للشركة امل املتناسبة م  الحصصإما بالقيمة ال ادلة أو بالحصة 

املس الساس اةحدد في  ،اند االقتضال ،أو ،أنواع أخره من الحصص غير املسيطرة بالقيمة ال ادلة وتقاسسل م املة املس حدة. لاختيار أساس القياس 

 م ايير دولية أخره إلاداد التقارير املالية.
 

يت  قياس املقابل اةحتمل  ،امال موجودات أو مطلوبات ناتجة ان ترتي  مقابل محتملدمج ال امليات اندما يتضمن املقابل اةحول من قبل اة مواة في 

للمقابل اةحتمل املاهل  بالقيمة ال ادلة في تاريذ االستحوا  ويت  إدراجه كجزل من املقابل اةحول في اندماج الامال. يت  ت ديل التغيرات في القيمة ال ادلة

م  الت ديالت املقابلة مقابل الش رة. تسويات فترة القياس هي اللسويات التا تمشب من امل لومات اإلضافية التا ت   ،كلسويات فترة القياس ببثر رجىي

ي تاريذ الحصول المها خالل رفترة القياسر )والتا ال يمكن أن تتجاوز سنة واحدة من تاريذ االستحوا ( حول الحقائق والفروم التا بانت موجودة ف

 االستحوا .
 

للتغيرات في القيمة ال ادلة للمقابل اةحتمل غير املاهل كلسويات فترة القياس املس كيفية تصميف املقابل اةحتمل. إن املقابل  الالحقةمد اةحاسبة ت ت

س  ضمن حقوق امللكية. تحل الالحقةاةحتمل املصنف كحقوق ملكية ال ي اد قياسه في تواريذ التقارير االلحقة وتواريذ إاداد التقارير االلحقة وتسويته 

الدوات املالية: االاترام  39يت  إاادة قياس املقابل اةحتمل املصنف كموجودات أو مطلوبات في تواريذ التقارير الالحقة وفًقا للم يار اةحاسما الدولي رق  

 ترم املم  الربح أو الخسارة املقابلة  ،حس  االقتضال ،ةواملوجودات اةحتمل الطارئةاةخصصات واملطلوبات  37أو م يار اةحاسما الدولي رق   ،والقياس

 بها في الربح أو الخسارة.
 

 في الشركة املستحو  المها إلس القيمة ال ادلة لتاريذ االستحوا   ،اندما يتحقق اندماج الامال املس مراحل
ً
يت  إاادة قياس حقوق امللكية اةحتفظ بها سابقا

في الربح أو الخسارة. يت  إاادة تصميف املبال  الناتجة من الفوائد في الشركة املستحو  المها قبل  ،إن وجدت ،ائر الناتجةويت  االاترام بالرباح أو الخس

 ائدة.هذه الفاسلب اد  في حالةمناسًبا  هذا االاتبار تاريذ االستحوا  والتا ت  االاترام بها سابًقا في الدخل الشامل اآلخر إلس الربح أو الخسارة حيث يسون 
 

فدن اة مواة تس ل املبال  املاقتة للبنود  ،إ ا بانت اةحاسبة الولية لدمج الامال غير مكتملة بحلول نهاية تاريذ إاداد التقارير الذي حدث فيه الدمج

لت كس  ،وجودات أو الخصوم اإلضافيةأو يت  االاترام بامل ،التا ل  تكتمل اةحاسبة. يت  ت ديل هذه املبال  املاقتة خالل فترة القياس )انفر أااله(

من جبنها أن تاثر املس املبال   ،إ ا بانت م روفة ،في تاريذ االستحوا  والتا الراهنةامل لومات ال ديدة التا ت  الحصول المها حول الحقائق والفروم 

 امل ترم بها في  لال تاريذ.

 

 الش رة

وهي زيادة تسلفة اندماج الامال املس حصة اة مواة في  افي القيمة  ،  قياس ا مبدئًيا بالتسلفةيت  االاترام بالش رة الناجئة ان االستحوا  كب ل ويت

تجاوزت حصة اة مواة في  افي القيمة ال ادلة  ،  د إاادة التقيي  ،ال ادلة للموجودات واملطلوبات واملطلوبات الطارئة اةحددة امل ترم بها. إ ا

 يت  االاترام بالزيادة املس الفور في الربح أو الخسارة. ،ت اةحتملة اةحددة للشركة املستحو  المها تسلفة اندماج الامالللموجودات واملطلوبات واملطلوبا
 

ل. لي تسلفة الشراتم ل الرباح الناتجة ان جرال  فقة جرال جركة تا  ة زيادة  افي القيمة ال ادلة للموجودات واملطلوبات واملطلوبات اةحتملة املس إجما

 ت ترم اة مواة بالرباح الناتجة من جرال  فقة في الربح أو الخسارة في تاريذ االستحوا .
 

ي  افي تم ل الش رة الناجئة ان االستحوا  املس جركة تا  ة أو جركة خاض ة لسيطرة مشتركة الزيادة في تسلفة االستحوا  املس موجودات اة مواة ف

واملطلوبات اةحتملة للشركة التا  ة أو الشركة الخاض ة للسيطرة املشتركة امل ترم بها في تاريذ استحوا . يت   القيمة ال ادلة للموجودات واملطلوبات

 االاترام بالش رة مبدئًيا كموجودات بالتسلفة ويت  قياس ا الحًقا بالتسلفة ناقًصا أي خسائر انخفات متراكمة.
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 أه  السياسات اةحاسبية )تتمة( -4

 (الش رة )تتمة

يت  تخصيص الش رة لسل من الوحدات املولدة للنقد في اة مواة والتا يتوق  أن تستفيد من التازر بين اة مواة. يت   ،لغرت اختبار انخفات القيمة

ملس أن الوحدة قد أو  شسل أكثر تكراًرا اندما يسون هنا  ماجر ا ،اختبار انخفات القيمة سنوًيا للوحدات املنتجة للنقد التا ت  تخصيص الش رة ل ا

فدن خسارة االنخفات في القيمة يت  تخصيص ا  ،انخفضت قيمتها. إ ا بانت القيمة القابلة لالسترداد للوحدة املنتجة للنقد أقل من القيمة الدفترية للوحدة

 لتقليل القيمة الدفترية لي ج رة ت  تخصيص ا للوحدة ث  للموجودات الخره للوحدة بالتناس . املس أ
ً
 ال ساس القيمة الدفترية لسل أ ل في الوحدة. أوال

 .الحقةيت  اكس خسارة انخفات القيمة امل ترم بها للش رة في فترة 
 

 يت  تضمين املبل  املمسو  للش رة في تحديد الربح أو الخسارة من االسلب اد. ،للسيطرة املشتركة ممشبة خاض ةاند اسلب اد جركة تا  ة أو 

 

 ر اسل مارات في مشروع مشت

السيطرة إن سيطرة مشتركة املس الترتي  حقوق في  افي موجودات الترتي  املشتر .  ل ااملشروع املشتر  هو ترتي  مشتر  يسون بموجبه لألطرام التا 

طة  ات الصلة موافقة باإلجماع إال اندما تتطل  القرارات املت لقة بالنش تتوفر والتا ال  ،املشتركة هي املشاركة املتفق المها ت اقدًيا للسيطرة املس الترتي 

 السيطرة. املشاركةمن الطرام 
 

باستدنال الحاالت التا  ،يت  إدراج نتائج وموجودات ومطلوبات املشاري  املشتركة في هذه البيانات املالية املوحدة باستخدام طريقة حقوق امللكية للمحاسبة

. بموج  طريقة حقوق 5وفي هذه الحالة يت  حسابه وفًقا لر امل يار الدولي إلاداد التقارير املالية  ،يت  فمها تصميف االسل مار أو جزل منه كمحتفظ به للبي 

ح أو الخسارة يت  االاترام باالسل مار في مشروع مشتر  مبدئًيا في بيان املركز املالي بالتسلفة ويت  ت ديله   د  لال إلثبات حصة اة مواة في الرب ،امللكية

خر للمشروع املشتر . اندما تتجاوز حصة اة مواة في خسائر املشروع املشتر  حصة اة مواة في  لال املشروع املشتر  )الذي والدخل الشامل اآل 

تتوقف اة مواة ان االاترام بحصتها  ،جزًلا من  افي اسل مار اة مواة في املشروع املشتر ( ،من حيث ال وهر ،يتضمن أي حصص طويلة الجل تشسل

نيابة ان  قامت   مليات سدادالخسائر. يت  االاترام بالخسائر االضافية فقط إلس الحد الذي تكبدت فيه اة مواة التزامات قانونية أو بنالة أو املزيد من 

 املشروع املشتر .
 

ا. اند استحوا  يت  احلسا  االسل مار في مشروع مشتر  باستخدام طريقة حقوق امللكية من التاريذ الذي يصبح فيه املسل مر فيه مشر 
ً
وًاا مشترب

فدن أي زيادة في تسلفة االسل مار املس حصة اة مواة في  افي القيمة ال ادلة للموجودات واملطلوبات القابلة للتحديد للشركة  ،االسل مار في مشروع مشتر 

. يت  إثبات أي زيادة في حصة اة مواة في  افي القيمة ال ادلة والتا يت  تضمي ها ضمن القيمة الدفترية لر االسل مار ،املسل مر فمها يت  االاترام بها كش رة

 مباجرة في الربح أو الخسارة في الفترة التا ت  فمها جرال االسل مار. ،  د إاادة التقيي  ،للموجودات واملطلوبات القابلة للتحديد املس تسلفة االسل مار
 

كب ل انخفات قيمة املوجودات  36 مار )بما في  لال الش رة( وفًقا للم يار اةحاسما الدولي رق  يت  اختبار انخفات القيمة الدفترية لالسل ،اند الضرورة

 رية.واحد من خالل مقارنة املبل  القابل لالسترداد )أاملس من القيمة قيد االستخدام والقيمة ال ادلة ناقًصا تساليف البي ( م  قيمته الدفت
 

أو اندما يت  تصميف االسل مار املس أنه محتفظ  ،امللكية من تاريذ توقف االسل مار ان بونه مشروع مشتر  تتوقف اة مواة ان استخدام طريقة حقوق 

تقوم اة مواة بقياس الفائدة اةحتفظ بها  ،به للبي . اندما تحتفظ اة مواة بحصة في املشروع املشتر  السابق وتسون الفائدة اةحتفظ بها كب ل مالي

. الفرق بين يت  تحديد القيمة 9لال التاريذ املس أنها قيمتها ال ادلة اند االاترام الولي وفًقا للم يار الدولي إلاداد التقارير املالية رق  بالقيمة ال ادلة في  

لب اد حصة في ويت  تضمين القيمة ال ادلة لي فائدة محتفظ بها وأي اائدات من اس ،الدفترية للمشروع املشتر  في تاريذ إيقام طريقة حقوق امللكية

الدخل الشامل  املشروع املشتر  في تحديد الربح أو الخسارة اند اسلب اد املشروع املشتر . سيت  إاادة تصميف الربح أو الخسارة امل ترم به مسبًقا في

 اآلخر من قبل هذا املشروع املشتر  إلس الربح أو الخسارة اند اسلب اد املشروع املشتر .
 

 والخسائر غير اةحققة الناتجة ان امل امالت بين اة مواة واملشروع املشتر  إلس حد الفائدة في املشروع املشتر .يت  اسلب اد الرباح 
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 السفن واملمتلسات وامل دات

 االستهال . تتضمن التسلفة التار 
ً
 إلس اقتنال البنود. يت  تف ر السفن واملمتلسات وامل دات بالتسلفة التاريخية ناقصا

ً
يخية النفقات التا يمكن ازوها مباجرة

فقط اندما يسون من اةحتمل أن تتدفق إلس اة مواة  ،حس  االقتضال ،إدراج التساليف الالحقة في القيمة الدفترية لأل ل أو االاترام بها كب ل منفصل

سلفة البند  شسل موثوق. يت  إلغال االاترام بالقيمة الدفترية لي مسون يت  احلسابه كب ل الفوائد االقتصادية املستقبلية املرتبطة بالبند ويمكن قياس ت

 بدها فمها.منفصل اند اسلبداله. يت  تحميل جمي  امليات اإل الح والصيانة الخره املس بيان الدخل الشامل املوحد خالل السنة املالية التا يت  تك
 

إلرسال ال ام للسفن ويت  استهالك ا املس أساس الفترة التا تتدفق فمها الفوائد االقتصادية املرتبطة باة مواة إلس يت  رسملة التسلفة املتكبدة أثنال ا

 اة مواة.
 

 املس ،املتوق يت  احلسا  االستهال  باستخدام طريقة القسط ال ابت لتخصيص تسلفة املوجودات ناقًصا القي  املتبقية املقدرة املس مده امرها اإلنتاجي 

 النحو التالي:

 السنوات 

  سفن

  25 - 10 كيماويةمواد ناقالت 

 40 - 20 الثروة الحيوانية 

  5 - 3 ال ام الحوتتساليف 

 10 إيجاريةت ديالت 

 5 - 2 م دات

 5 أثاث

 5 مركبات
 

 ريذ إاداد تقرير.تت  مراج ة القي  املتبقية والامار اإلنتاجية للموجودات وت ديل ا إ ا بان  لال مناسًبا في بل تا
 

 يت  تخفيض ا املس الفور إلس قيمتها القابلة لالسترداد. ،اندما تسون القيمة الدفترية ل ل ما أكبر من قيمته القابلة لالسترداد
 

 حد.يت  تحديد الرباح والخسائر من البي  من خالل مقارنة ال ائدات م  القيمة الدفترية ويت  إدراج ا في بيان الدخل الشامل املو 
 

ويت  نقل ا إلس فئة السفن اندما تسون متاحة  ،ك مل رأسمالي قيد التنفيذ ،يت  نقل السفن أثنال البنال بالتسلفة ناقًصا انخفات القيمة )إن وجدت(

 لالستخدام.

 

 قيد التنفيذ الامال الرأسمالية

تحويل ا إلس املمتلسات أو املصان  أو امل دات اندما تسون املوجودات جاهزة ويت   ،يت  نقل املوجودات أثنال اإلنشال بالتسلفة ك مل رأسمالي قيد التنفيذ

 لالستخدام املقصود ويت  استهالك ا وفًقا لسياسات اة مواة.

 

 انخفات قيمة املوجودات امللموسة وغير امللموسة

غير امللموسة لتحديد ما إ ا بان هنا  أي ماجر املس أن تلال املوجودات تقوم اة مواة بمراج ة القي  الدفترية ملوجودااها امللموسة و  ،في نهاية بل فترة تقرير

 ،يت  تقدير القيمة القابلة لالسترداد لأل ل لتحديد مده خسارة انخفات القيمة ،قد ت رضت لخسارة انخفات في القيمة. في حالة وجود م ل هذا املاجر

 إن وجدت.
 

تقوم اة مواة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد للوحدة املنتجة للنقد التا يمتما إلمها ال ل.  ، ل فردياندما يت ذر تقدير القيمة القابلة لالسترداد ل 

خصص ،يمكن تحديد أساس م قول وثابت للتخصيص واندما
ُ
خص  اند أو خالم  لال  ،موجودات الشركة أيًضا لوحدات توليد النقد الفردية ت

ُ
أ غر ت

 تحديد أساس توزي  م قول وثابت. بموجبهاتا مجمواة من وحدات توليد النقد ال
 

 تساليف البي  والقيمة قيد االستخدام
ً
 أيهما أاملس. ،املبل  القابل لالسترداد هو القيمة ال ادلة ناقصا
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 )تتمة( انخفات قيمة املوجودات امللموسة وغير امللموسة

يت  تخفيا القيمة املدرجة لأل ل )أو وحدة توليد النقد( إلس قيمته  ،لأل ل )أو وحدة توليد النقد( أقل من قيمته الدفترية إ ا بان املبل  القابل لالسترداد

وفي هذه  ،ما ل  يت  إدراج ال ل  ي الصلة بقيمة إاادة التقيي  ،القابلة لالسترداد. يت  االاترام بخسارة انخفات القيمة مباجرة في الربح أو الخسارة

 الحالة يت  م ال ة خسارة انخفات القيمة املس أنها انخفات في إاادة التقيي .
 

 ،يت  زيادة القيمة الدفترية لأل ل )أو وحدة توليد النقد( إلس التقدير امل دل ملبلغه القابل لالسترداد ،اندما تن كس خسارة انخفات القيمة في وقت الحق

زايدة القيمة الدفترية التا بان من املمكن تحديدها لو ل  يكن ت  االاترام بخسارة انخفات القيمة لأل ل )أو ولكن بحيث ال تتجاوز القيمة الدفترية املت

ما ل  يت  إدراج ال ل  ي الصلة بقيمة  ،وحدة توليد النقد( في السنوات السابقة. يت  إثبات اكس خسارة انخفات القيمة مباجرة في الربح أو الخسارة

 ي هذه الحالة يت  الت امل م  اكس خسارة انخفات القيمة كزيادة في إاادة التقيي .وف ،إاادة التقيي 
 

 اإليراداتب االاترام

وتم ل املبال  املستحقة مقابل الخدمات املقدمة. تحلس  اة مواة اإليرادات اندما  ،يت  قياس االيرادات بالقيمة ال ادلة للمقابل املستل  أو املستحق

يرادات  شسل موثوق؛ اندما يسون من اةحتمل أن تتدفق املناف  االقتصادية املستقبلية إلس الكيان؛ واندما يت  اسليفال م ايير محددة يمكن قياس مبل  اإل 

 كما هو موضح أدناه: ،لسل من أنشطة اة مواة
 

 يت  االاترام باإليرادات املتلقاة من مواثيق الوقت املس أساس القسط ال ابت طوال مدة املي اق.
 

  د خص  الخصومات  ،تتسون خدمات ال حن ومبي ات املنتجات البحرية وإيرادات التوزي  من القيمة املفوترة للبضات  املوردة والخدمات املقدمة

 واملرتج ات ويت  االاترام بها اند تسلي  السل  وتنفيذ الخدمات.
 

إلس أنها هي ال  ة الرئيسية في م ف  ترتيبات اإليرادات الخا ة بها حيث أنها  ،ال ماللبناًل املس مراج تها لترتيبات اإليرادات م   ،اة مواة لقد استمتجت

 كما أنها م رضة للمخزون و مخاطر االئتمان. ،ولديها خط ارت أس ار ،هي امللتزم الساسما في جمي  ترتيبات اإليرادات
 

 اةخزون

 رأيهما أقل. يت  تحديد التسلفة املس أساس  ،املقدرةيت  إ  ار اةخزون بالتسلفة أو  افي القيمة القابلة للتحقق 
ً
   ادر الوارد أوال

ً
وتشمل جمي  نفقات  رأوال

 ناقًصا مصروفات البي  املتغيرة القابلة للتطبيق. ،االستيراد املمسوبة.  افي القيمة القابلة للتحقق هو س ر البي  املقدر في سياق الامال ال ادية
 

 ضريبة الدخل

تت لق  بالقدر الذيضريبة الدخل في بيان الدخل الشامل املوحد  وتقيددخل املس الربح أو الخسارة للسنة من الضريبة الحالية واملاجلة. تتسون ضريبة ال

 وفي هذه الحالة يت  االاترام بها في حقوق امللكية. ،فيه بالبنود امل ترم بها مباجرة في حقوق امللكية
 

 سيت  تشري  اأو  تشري  اباستخدام م دالت الضريبة التا ت   ،وق ة املستحقة املس الدخل الخاض  للضريبة للسنةالضريبة الحالية هي الضريبة املتإن 

 وأي ت ديل للضريبة املستحقة فيما يت لق بالسنوات السابقة. ، شسل جوهري في تاريذ التقرير املس الشركة التا  ة الخاض ة للضريبة
 

ت لق باالختالفات املاقتة بين القي  الدفترية للموجودات والخصوم لغرات إاداد التقارير املالية واملبال  املستخدمة يت  احلسا  الضريبة املاجلة فيما ي

باستخدام م دالت الضريبة  ،لغرات الضريبة. يسلند مبل  الضريبة املاجلة إلس الطريقة املتوق ة لتحقيق أو تسوية القيمة الدفترية للموجودات واملطلوبات

 ا ت  س ها أو س ها  شسل جوهري في تاريذ التقرير.الت
 

. يت  تخفيا يت  االاترام بب ل الضريبة املاجلة فقط إلس الحد الذي يسون فيه من اةحتمل توفر أرباح ضريبية مستقبلية يمكن استخدام ا مقابل ال ل

 ف ة الضريبية  ات الصلة.موجودات الضريبة املاجلة إلس الحد الذي يصبح من غير اةحتمل م ه تحقق املن
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 اليةاملدوات ال 

 في الحسام الت اقدية لألد
ً
 اة.يت  االاترام باملوجودات واملطلوبات املالية في بيان املركز املالي للمجمواة اندما تصبح اة مواة طرفا

 

قاس
ُ
ال ادلة. تساليف امل امالت التا ت زه مباجرة إلس استحوا  أو إ دار املوجودات املالية واملطلوبات املالية  املوجودات واملطلوبات املالية مبدئًيا بالقيمة ت

ية أو الخصوم املالية أو )بخالم املوجودات املالية واملطلوبات املالية بالقيمة ال ادلة من خالل الربح أو الخسارة( تضام إلس القيمة ال ادلة للموجودات املال

خص 
ُ
اند االاترام الولي. يت  االاترام بتساليف امل امالت املمسوبة مباجرة إلس جرال املوجودات املالية أو املطلوبات املالية بالقيمة  ،حس  االقتضال ،م ها ت

 ال ادلة من خالل الربح أو الخسارة مباجرة في الربح أو الخسارة.

 

 املوجودات املالية

. إن امليات الشرال أو البي  التداول بي ات املوجودات املالية بالطريقة ال ادية وإلغال االاترام بها املس أساس تاريذ يت  االاترام بجمي  مشتريات أو م

 .الارام السوقيةاإلطار الزمنا الذي تحدده اللوائح أو  ضمنتسلي  املوجودات  تقضمابالطريقة امل تادة هي امليات جرال أو بي  املوجودات املالية التا 
 

 ااتماًدا املس تصميف املوجودات املالية. و لال ،الحًقا إما بالتسلفة املطفبة أو بالقيمة ال ادلة شسل بامل جمي  املوجودات املالية امل ترم بها  ستقا

 

 تصميف املوجودات املالية

 أدوات الدين املصنفة بالتسلفة املطفبة( 1)

 بالتسلفة املطفبة: بالحًق يت  قياس أدوات الدين التا تستوفي الشروط التالية 

  املالي ضمن نمو ج امل يهدم إلس االحتفاظ باملوجودات املالية من أجل جم  التدفقات النقدية الت اقدية؛ وبال ل يت  االحتفاظ اندما 

 فائدة املس املبل  ال ملي مدفواات رأس املال وال ال تم ل سوه نقدية وجود تدفقات الشروط الت اقدية لأل ل املالي في تواريذ محددة  أن يترت  املس

 القائ .

 

 أداة الدين املصنفة في الدخل الشامل اآلخر( 2)

 :يت  قياس أدوات الدين التا تستوفي الشروط التالية الحًقا بالقيمة ال ادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

  دفقات النقدية الت اقدية وبي  املوجودات املالية؛ ويت  االحتفاظ بال ل املالي ضمن نمو ج أامال يت  تحقيق هدفه من خالل جم  التاندما 

 مدفواات رأس املال والفائدة املس املبل  ال ملي  ال تم ل سوه نقدية وجود تدفقات الشروط الت اقدية لأل ل املالي في تواريذ محددة  أن يترت  املس

 القائ .
 

 ال ادلة من خالل الربح أو الخسارة.الحًقا بالقيمة تلقائًيا يت  قياس جمي  املوجودات املالية الخره 
 

)أي املوجودات التا تنخفا قيمتها منخفضة القيمة االئتمانية  املشتراة أو الناجئةبالمسبة لألدوات املالية بخالم املوجودات املالية  ات القيمة االئتمانية 

بالضبط اإليرادات النقدية املستقبلية املقدرة )بما في  لال جمي  الرسوم  فدن س ر الفائدة الف ملي هو الس ر الذي يخص  ،االئتمانية اند االاترام الولي(

ستدنال خسائر والنقاط املدفواة أو املستلمة التا تشسل جزًلا ال يتجزأ من س ر الفائدة الف ملي وتساليف امل امالت والقساط أو الخصومات الخره( با

إلس إجمالي القيمة الدفترية لداة الدين املس االاترام الولي. بالمسبة  ،فترة أقصر ،اند االقتضال ،أو ،خالل ال مر املتوق  لداة الدين ،االئتمان املتوق ة

يت  احلسا  م دل الفائدة الف لية امل دلة من خالل خص  التدفقات النقدية  ،للموجودات املالية املشتراة أو الناجئة منخفضة القيمة االئتمانية

 إلس التسلفة املطفبة لداة الدين اند االاترام الولي. ،بما في  لال خسائر االئتمان املتوق ة ،املستقبلية املقدرة

 

 الف ليةالتسلفة املطفبة وطريقة س ر الفائدة 

ستهال  التراكما باستخدام باإلضافة إلس اال  ،التسلفة املطفبة لأل ل املالي هي املبل  الذي يت  قياس ال ل املالي اند االاترام الولي ناقص السداد الرئيمما

 امل دل لي خسارة مخصص. ،طريقة الفائدة الف لية لي فرق بين هذا املبل  الولي ومبل  االستحقاق
 

 املس مده الفترة  ات الصلة. إيرادات الفائدةحسا  التسلفة املطفبة لداة الدين وتخصيص طريقة الفائدة الف لية هي طريقة 
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 الحًقا بالتسلفة املطفبة وبالقيمة ال ادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. املقاسةالدين يت  إثبات إيرادات الفوائد باستخدام طريقة الفائدة الف لية لدوات 
 

فقد ت  احلسا  دخل الفوائد من خالل تطبيق م دل الفائدة الف ملي املس  ،بالمسبة لألدوات املالية بخالم املوجودات املالية التا ت  جراعها أو نشباها

باستدنال املوجودات املالية التا أ بحت الحًقا منخفضة القيمة االئتمانية )انفر أدناه(. بالمسبة للموجودات املالية  ،يإجمالي القيمة الدفترية لأل ل املال

يت  االاترام بديرادات الفوائد من خالل تطبيق س ر الفائدة الف ملي املس التسلفة املطفبة لأل ل املالي.  ،منخفضة القيمة االئتمانيةالتا أ بحت   د  لال 

انخفات في تحسمت مخاطر االئتمان املس الداة املالية منخفضة القيمة االئتمانية بحيث ل  ي د ال ل املالي ي اني من  ،في فترات التقارير الالحقة ، اإ

 املالي.يت  االاترام بديرادات الفوائد من خالل تطبيق م دل الفائدة الف ملي املس إجمالي القيمة الدفترية لأل ل  ،القيمة االئتمانية
 

فدن اة مواة ت ترم بديرادات الفوائد من خالل تطبيق م دل الفائدة الف ملي  ،املشتراة أو الناجئة منخفضة القيمة االئتمانيةبالمسبة للموجودات املالية 

إلجمالي حتى لو تحسمت مخاطر االئتمان امل دل املس االئتمان املس التسلفة املطفبة للموجودات املالية من االاترام الولي. ال ي ود الحسا  إلس الساس ا

 لأل ل املالي في وقت الحق بحيث ل  ي د ال ل املالي ي اني من ض ف في االئتمان.
 

 إيرادات الفوائدر. -يت  االاترام بديرادات الفوائد في الربح أو الخسارة ويت  تضمي ها في بند رإيرادات التمويل 

 

 يمة ال ادلة من خالل الدخل الشامل اآلخردوات حقوق امللكية املصنفة بالق( أ1)

االسل مارات في أدوات حقوق امللكية كما في القيمة  لتحديد)املس أساس بل أداة املس حدة(  نهاتي تحديدقد تقوم اة مواة بدجرال  ،اند االاترام املبدتي

ا به للتداول أو إ ا ال ادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إن بان  بالقيمةاالسل مار في الس    بتحديدال ادلة من خالل الربح أو الخسارة. ال ُيسمح 
ً
محتفف

 
ً

ا بهبان مقابال
ً
 وم ترف

ً
 اندماج الامال. ضمن امليةمن قبل املشتري  محتمال

 

ا إلمها تساليف امل امالت. الحًقايت  قياس االسل مارات في أدوات حقوق امللكية بالقيمة ال ادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مبدئًيا بالقيمة ال ادلة مضا
ً
 ،ف

اكمة في احتياطي إاادة يت  قياس ا بالقيمة ال ادلة م  االرباح والخسائر الناجئة ان التغيرات في القيمة ال ادلة امل ترم بها في الدخل الشامل االخر واملتر 

 من  لال ،ربح أو الخسارة اند اسلب اد اسل مارات حقوق امللكيةتقيي  االسل مارات. لن يت  إاادة تصميف الرباح أو الخسائر املتراكمة إلس ال
ً
سيت   ،وبدال

 .املسلبقاةتحويل ا إلس الرباح 
 

ما ل  تم ل  ،9املالية رق  يت  إدراج توزي ات الرباح املس هذه االسل مارات في أدوات حقوق امللكية في الربح أو الخسارة وفًقا للم يار الدولي إلاداد التقارير 

 باح الس   بوضوح استرداد جزل من تسلفة االسل مار. يت  تضمين أرباح الس   في بند رإيرادات التمويلر في الربح أو الخسارة.أر 
 

 انخفات قيمة املوجودات املالية

ود ضمان مالي إن وجدت. يت  ت ترم اة مواة بمخصص خسارة الخسائر االئتمانية املتوق ة املس اسل مارات في  م  تجارية مدينة وأخره وكذلال املس اق

  نية.تحديث مبل  خسائر االئتمان املتوق ة في تاريذ بل تقرير لت كس التغيرات في مخاطر االئتمان منذ االاترام الولي بالداة املالية امل
 

لخره. يت  تقدير الخسائر االئتمانية املتوق ة ل ذه الخسائر االئتمانية املتوق ة طوال فترة الذم  التجارية املدينة والذم  املدينة اائًما اة مواة د تقيد

والفروم  ،م دلة لل وامل الخا ة باملدينين ،املوجودات املالية باستخدام مصفوفة مخصص بناًل املس الخبرة السابقة لخسارة االئتمان للمجمواة

 بما في  لال القيمة الزمنية للمال اند االقتضال. ،التقريراالقتصادية ال امة وتقيي  بل من االتجاه الحالي وكذلال املتوق  الشروط في تاريذ 
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الية الخره اندما تسون هنا  زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان منذ تقوم اة مواة بدثبات الخسائر االئتمانية املتوق ة املس مده الحياة ل مي  الدوات امل

تقوم اة مواة بقياس مخصص الخسارة لتلال  ،منذ االاترام الوليزيادة جوهرية مخاطر االئتمان املس الداة املالية  تش دإ ا ل   ،االاترام الولي. وم   لال

 ج ًرا. 12 توق ة ملدةي ادل الخسائر االئتمانية املالداة املالية بمبل  
 

ة املس مده ال مر تم ل الخسائر االئتمانية املتوق ة املس مده الحياة الخسائر االئتمانية املتوق ة التا ستمتج ان جمي  أحداث الت ثر ان السداد اةحتمل

خسائر االئتمانية املتوق ة املس مده الحياة والتا من ج ًرا جزًلا من ال 12تم ل الخسائر االئتمانية املتوق ة  ،املتوق  لداة مالية. املس النقيا من  لال

 ج ًرا   د تاريذ التقرير. 12 املتوق  أن تمتج ان أحداث الت ثر ان السداد املس أداة مالية ممكنة في غضون 
 

الداة ت ثر في سداد  مواة مخاطر حدوث تقارن اة ،منذ االاترام الولي ج دت زيادة جوهريةاند تقيي  ما إ ا بانت مخاطر االئتمان املس الداة املالية قد 

اة مواة امل لومات الكمية  تراعي ،. اند إجرال هذا التقيي االاترام الوليالداة املالية في تاريذ ت ثر في سداد املالية في تاريذ التقرير م  خطر حدوث 

لتاريخية وامل لومات املستقبلية املتوفرة دون تسلفة أو ج د غير مبرر. تتضمن بما في  لال الخبرة ا ،ويمكن إثبااهام قولة  ت دوالنواية املس حد سوال والتا 

والتا ت  الحصول المها من تقارير الخبرال  ،اآلفاق املستقبلية للصنااات التا ي مل فمها املدينون للمجمواة أخذها بالحسبانامل لومات املستقبلية التا ت  

باإلضافة إلس النفر في مصادر خارجية مختلفة  ،ومراكز الفكر  ات الصلة واملنفمات املماثلة الخره  ،ئات الحسوميةوال ي ،واةحللين املاليين ،االقتصاديين

 وتوق  امل لومات االقتصادية املت لقة بال مليات الساسية للمجمواة
 

 تدفقات النقدية املستقبلية املقدرة لأل ل املالي. ي تبر ال ل املالي  ات قيمة ائتمانية منخفضة اند وقوع حدث أو أكثر له تبثير سلما املس ال
 

ل احتمالية الت ثر وت د الخسائر االئتمانية املتوق ة هي الناتج اةخصوم لسل من احتمالية الت ثر والخسارة بافتررات الت ثر والت رضات اند الت ثر. وتم 

ج ًرا( أو املس مدار ال مر الزمنا املتبقي  12ج ًرا املقبلة )احتمالية الت ثر لفتررة  12الر احتمالية ت ثر املقرت في اسليفال التزاماته املالية إما املس مدار 

مد اة مواة الخسارة )احتمالية الت ثر املس مدار ال مر الزمنا( لاللتزامات املالية. وتم ل الخسارة بافتررات الت ثر الت رت املتوق  في حالة الت ثر. وتست

 د الخسارة بافتررات الت ثبافتررات الت ثر من الت 
ُ
ر رت الحالي لألدوات املالية والتغيرات اةحتملة للمبال  القائمة املسموح بها بال قد املتضمن اإلطفال. وت

ق ة اند تحقيق ا ملتو لي من املوجودات املالية هي إجمالي قيمته الدفتررية. أما الت رضات اند الت ثر فها الخسارة املتوق ة املتوقفة املس ال ثر وقيمتها ا

 والقيمة الزمنية للنقد.
 

مسموح به في امل يار الدولي  كما هو  التجارية املدينةمده الحياة للذم  املس تتوق  اة مواة تطبيق النهج املبسط لالاتررام بخسائر االئتمان املتوق ة 

ضمن  هامالتا ل  تنخفا قيمتها االئتمانية والتا ليس ل ا انصر تمويل  دينةالتجارية امليت  تصميف الذم   ،. وبناًل املس  لال9 رق  إلاداد التقارير املالية

 مده الحياة. بالخسائر اإلئتمانية املتوق ة املس واإلاتررام 2املرحلة 
 

طت تاريذ استحقاق ا ويتضمن الدليل املوضوعي املس أن أداة الدين قد ت رضت النخفات القيمة ما إ ا بان هنا  أي سداد للمبال  ال لية والفائدة قد تخ

يوًما أو اند وجود أي   وبات م لومة في التدفقات النقدية بما في  لال استدامة خطة امل الطرم املقابل وتدني تصميفه االئتماني وخرق  90لكثر من 

ير  لال. وتقوم اة مواة بتقيي  ما إ ا جروط ال قد ال لية وقدرته املس تحسين الدال اندما تف ر الص وبات املالية وتدهور قيمة الضمانات وإلس ما غ

ليس بان هنا  دليل موضوعي املس وجود انخفات في القيمة املس أساس فردي لسل أ ل  ي قيمة فردية وبشسل جماعي بالمسبة للموجودات الخره التا 

 ل ا أهمية فردية.
 

 للموجودات املالية للتسلفة املطفبة. املدرجةة من إجمالي القيم كخفات  ارت مخصصات الخسارة للخسائر االئتمانية املتوق ة يو 
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دفقات النقدية من ال ل أو اندما تحول اة مواة تقوم اة مواة بدلغال االاتررام بب ل مالي فقط اند انتهال الحقوق الت اقدية املت لقة باستالم الت

وبشسل جوهري بافة مخاطر ومناف  امللكية إلس ممشبة أخره. أما في حالة ادم قيام اة مواة بالتحويل أو االحتفاظ  شسل جوهري بمخاطر  ،ال ل املالي

الاتررام بحصتها املسلبقاة في ال ل اةحول واملطلوبات املت لقة به التا قد فدن اة مواة تقوم با ،ومناف  امللكية واستمرارها بالسيطرة املس ال ل اةحول 

فدن اة مواة تستمر باالاتررام  ،يج  املس اة مواة دف  ا. أما في حالة احتفاظ اة مواة  شسل جوهري بسافة مخاطر ومناف  امللكية لأل ل املالي اةحول 

 باملبال  املستلمة.بال ل املالي واالاتررام بالقروت املرهونة 
 

يت  االاتررام ببي فرق بين املبل  املدرج لأل ل وإجمالي البدل املستل  أو الذي سوم  ،بالتسلفة املطفبةببي من املطلوبات املالية املقاس اند إلغال االاتررام 

 ،داة دين مصنفة بالقيمة ال ادلة من خالل الدخل الشامل اآلخراند إلغال اإلاتررام باإلسل مار في أ ،يت  استالمه في الربح أو الخسارة. باإلضافة إلس  لال

اند إلغال اإلاتررام باالسل مار  ،يت  إاادة تصميف الربح أو الخسارة املترراكمة سابًقا في احتياطي إاادة تقيي  االسل مارات في الربح أو الخسارة. في املقابل

وال يت  إاادة تصميف  ،ا اند اإلاتررام املبدتي بالقياس بالقيمة ال ادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرفي أداة حقوق امللكية التا قامت اة مواة باختياره

 ولكن يت  تحويل ا إلس الرباح املسلبقاة. ،الرباح أو الخسائر املترراكمة سابًقا في احتياطي إاادة تقيي  االسل مارات في الربح أو الخسارة

 

 املطلوبات املالية

   املطلوبات املالية الحًقا بالتسلفة املطفبة باستخدام طريقة الفائدة الف لية أو بالقيمة ال ادلة من خالل الربح أو الخسارة.جمي تقاس
 

 املطلوبات املالية بالقيمة ال ادلة من خالل الربح أو الخسارة

م  إثبات أي أرباح أو خسائر ناجئة ان التغيرات في القيمة ال ادلة  ،ل ادلةاملطلوبات املالية بالقيمة ال ادلة من خالل الربح أو الخسارة بالقيمة ا ارتيت  

ي بيان أو الربح في بيان الربح أو الخسارة املوحد إلس الحد الذي ال تسون فيه جزًلا من االقة تحوط محددة. يشتمل  افي الربح أو الخسارة امل ترم به ف

 الية.اة م  املس أي فائدة مدفواة املس املطلوبات امل
 

مبل  التغيير في القيمة ال ادلة لاللتزام املالي ب فيت  االاترام ،بالمسبة للمطلوبات املالية املصنفة بالقيمة ال ادلة من خالل الربح أو الخسارة ،وم   لال

آثار التغيرات في مخاطر ببنه قد يترت  املس  يلبينما ل  يت   ،املمسو  إلس التغيرات في مخاطر االئتمان لتلال االلتزامات به في بيان الدخل الشامل اآلخر

 بيان ادم تطابق محاسما في الربح أو الخسارة.وجود أو زيادة في االئتمان للمطلوبات في الدخل الشامل اآلخر 
 

املمسوبة إلس مخاطر االئتمان للمطلوبات  يت  إثبات املبل  املتبقي من التغيير في القيمة ال ادلة لاللتزام في الربح أو الخسارة. إن التغيرات في القيمة ال ادلة

 من  لال
ً
يت  تحويل ا إلس الرباح اةحتجزة اند  ،املالية امل ترم بها في بيان الدخل الشامل اآلخر ال يت  إاادة تصميف ا الحًقا إلس بيان الربح أو الخسارة؛ بدال

 ادم االاترام بااللتزام املالي.
 

من اقود الضمان املالي الصادرة ان اة مواة والتا ت  تحديدها من قبل اة مواة كما في القيمة ال ادلة من خالل الربح  يت  االاترام بالرباح أو الخسائر 

 أو الخسارة في الربح أو الخسارة.

 

 بالتسلفة املطفبة الحًقا املقاسة املطلوبات املالية

 بالتسلفة املطفبة باستخدام طريقة الفائدة الف لية.يت  قياس املطلوبات املالية التا ل  يت  تصميف ا بالقيمة ال ادل
ً
 ة من خالل الربح أو الخسارة الحقا

 

م دل الفائدة وي رم وتخصيص مصروم الفوائد املس مده الفترة  ات الصلة.  للمطلوبات املاليةالتسلفة املطفبة  حسا طريقة الفائدة الف لية هي طريقة 

واات النقدية املستقبلية املقدرة )بما في  لال جمي  الرسوم والنقاط املدفواة أو املستلمة التا تشسل جزًلا ال الس ر الذي يخص  بالضبط املدفبالف ملي 

ال( فترة أقصر للتسلفة يتجزأ من م دل الفائدة الف ملي وتساليف امل امالت والقساط أو الخصومات الخره( خالل ال مر املتوق  لاللتزام املالي أو )اند االقتض

 بة لاللتزام املالي.املطف
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 )تتمة( املطلوبات املالية

 إلغال االاترام باملطلوبات املالية

حيتها. يت  االاترام بالفرق تقوم اة مواة بدلغال االاترام باملطلوبات املالية اندما وفقط اندما يت  تصريف التزامات اة مواة أو إلغاعها أو انتهال  ال 

 بين القيمة الدفترية للمطلوبات املالية غير اةحققة واملقابل املدفوع واملستحق في الربح أو الخسارة.

 

 اةخصصات

 ،تسوية االلتزام ومن اةحتمل أن يطل  من اة مواة ،يت  االاترام باةخصصات اندما يسون املس اة مواة التزام قانوني أو ضمنا حالي نليجة لحدث سابق

 ويمكن تقدير املبل   شسل موثوق.
 

 م  الخذ في االاتبار اةخاطر والشسو  اةحيطة بااللتزام. ،املبل  امل ترم به كمخصص أفضل تقدير للمقابل املطلو  للسوية االلتزام في تاريذ التقريروي د 
 

يت  االاترام باملستحق كب ل إ ا بان من جبه املاكد  ،سوية مخصص من طرم ثالثاسترداد   ا أو بل املناف  االقتصادية املطلوبة لل يتوق اندما 

 أنه سيت  استالم السداد ويمكن قياس مبل  املستحق  شسل موثوق.
 

 املو فين مناف 

 و فون حتى تاريذ التقرير.اإلجازة نليجة للخدمات التا يقدم ا امل وتذاكر املو فين لإلجازة السنوية  ملناف يت  تسوين مخصص لاللتزامات املقدرة 
 

تاريذ إاداد التقارير يت  أيًضا تسوين مخصص ملسافبة نهاية الخدمة املستحقة للمو فين وفًقا لقانون ال مل في اإلمارات ال ربية املتحدة لفترات خدمته  حتى 

تسمح سياسة اة مواة للمو فين بدنهال الخدمة املس املزايا  باستدنال املو فين الذين يت  امل مخصص مسافبة نهاية الخدمة ل   وفًقا لسياسة اة مواة.

ن اةخصص وفًقا لقانون ال مل اإلماراتي. يت  اإلفصاح ان اةخصص املت لق بمسافبة نهاية الخدمة للمو فين كمطلوبات غير متداولة. يت  اإلفصاح ا

 اإلجازة بالتزام حالي. وتذاكر السفر املت لق باإلجازة السنوية 
 

ت ترم اة مواة بمساهمات  اح  ال مل املس أساس  ،بة للمو فين املاهلين لخطة امل اجات التقاادية الوطنية لدولة اإلمارات ال ربية املتحدةبالمس

س هنا  أي لي ،والتا يت  تحديدها وفًقا للقوانين امل مول بها  ات الصلة. بخالم مساهمة امل اش التقاادي الش رية ،االستحقاق في الربح أو الخسارة

 التزام آخر املس اة مواة.
 

 ال مالت الجنبية

 فدن دره  اإلمارات ال ربية املتحدة هو ال ملة الو يفية واملة ال رت للمجمواة. ،لغرت هذه البيانات املالية املوحدة
 

يت  إاادة تحويل البنود  ،ت. في نهاية بل فترة تقريريت  تس يل امل امالت   مالت غير دره  )ال مالت الجنبية( ببس ار الصرم السائدة في تاريذ امل امال 

دلة املقومة   مالت أجنبية النقدية   مالت أجنبية بامل دالت السائدة في نهاية فترة إاداد التقارير. يت  إاادة تحويل البنود غير النقدية املدرجة بالقيمة ال ا

ال ادلة. إن البنود غير النقدية التا يت  قياس ا من حيث التسلفة التاريخية   ملة أجنبية ال يت  بامل دالت السائدة في التاريذ الذي ت  فيه تحديد القيمة 

 إاادة تحويل ا.
 

 يت  إثبات فروقات الصرم في الربح أو الخسارة في الفترة التا تمشب فمها.
 

 اقود اإليجار

 2019يناير  1من  املطبقة ااتباًرا السياسة

 اة مواة كمستبجر

في بداية ال قد. ت ترم اة مواة بب ل حق االستخدام ومطلو  إيجار مقابل فيما يت لق  ، مواة بتقيي  ما إ ا بان ال قد أو يحتوي املس إيجارتقوم اة

ج ًرا أو أقل( وإيجارات  12باستدنال اقود اإليجار قصيرة الجل )امل رفة ببنها اقود إيجار بمدة إيجار تبل   ،بجمي  ترتيبات اإليجار التا يسون فمها املستبجر

ت ترم اة مواة بدف ات اإليجار كمصروفات تشغيلية املس أساس القسط ال ابت املس مده  ،املوجودات  ات القيمة املنخفضة. بالمسبة ل ذه اإليجارات

 للنمط الزمنا الذي يت  فيه استهال  املناف  اال
ً
 قتصادية من املوجودات املاجرة.فترة اإليجار ما ل  يكن الساس امل هجي اآلخر أكثر تم يال
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ويت  خصم ا باستخدام الس ر الضمنا في اقد  ،البدليت  قياس االلتزامات اإليجارية مبدئًيا بالقيمة الحالية ملدفواات اإليجار التا ل  يت  دف  ا في تاريذ 

 فدن اة مواة تستخدم م دل االقترات اإلضافي. ،اإليجار. إ ا ل  يكن من املمكن تحديد هذا الس ر  س ولة
 

 تشتمل مدفواات اإليجار املدرجة في قياس االلتزامات اإليجارية املس:

 ناقًصا أي حوافز تبجير؛ ،ل ابتة املضمنة(مدفواات اإليجار ال ابتة )بما في  لال املدفواات ا 

 يت  قياسه مبدئًيا باستخدام املاجر أو الس ر في تاريذ البدل؛ ،مدفواات اإليجار املتغيرة التا ت تمد املس ماجر أو س ر 

 املبل  املتوق  أن يدف ه املستبجر بموج  ضمانات القيمة املتبقية؛ 

 ر متبكًدا  شسل م قول من ممارسة الخيارات؛ وإ ا بان املستبج ،س ر ممارسة خيارات الشرال 

 إ ا بانت مدة اإليجار ت كس ممارسة خيار إلنهال اإليجار. ،دف  غرامات إنهال اقد اإليجار 
 

 يت  ارت االلتزامات اإليجارية كبند منفصل في بيان املركز املالي املوحد.
 

الدفترية لت كس الفائدة املس االلتزامات اإليجارية )باستخدام طريقة الفائدة الف لية( وتقليل  يت  قياس االلتزامات اإليجارية الحًقا ان طريق زيادة القيمة

 القيمة الدفترية لت كس مدفواات اإليجار التا ت  إجراعها.
 

 تقوم اة مواة بداادة قياس االلتزامات اإليجارية )وتقوم بدجرال ت ديل منا ر ملوجودات حق االستخدام  ات الصلة( بلما:

 وفي هذه الحالة يت  إاادة قياس االلتزامات اإليجارية ان طريق خص  مدفواات  ،تغيرت مدة اإليجار أو حدث تغيير في تقيي  ممارسة خيار الشرال

 اإليجار املنقحة باستخدام م دل الخص  املنقح.

 وفي هذه الحاالت يت  إاادة قياس  ،  قيمة متبقية مضمونةتغير مدفواات اإليجار  سب  التغييرات في ماجر أو س ر أو تغير في الدف  املتوق  بموج

س ر  االلتزامات اإليجارية ان طريق خص  مدفواات اإليجار املنقحة باستخدام م دل الخص  الولي )ما ل  تتغير مدفواات اإليجار  سب  تغير في

 وفي هذه الحالة يت  استخدام م دل الخص  امل دل(. ،الفائدة ال ائ 

 وفي هذه الحالة يت  إاادة قياس االلتزامات اإليجارية ان طريق خص   ،احلسا  ت ديل اإليجار ك قد إيجار منفصل م  ادمقد اإليجار ت  ت ديل ا

 مدفواات اإليجار املنقحة باستخدام م دل الخص  املنقح.
 

 ل  تق  اة مواة بدجرال أي ت ديالت من هذا القبيل خالل الفترات امل روضة.
 

موجودات حق االستخدام املس مده فترة أقصر من مدة اإليجار وال مر اإلنتاجي لأل ل الساسما. إ ا قام اقد إيجار بتحويل ملكية ال ل  يت  استهال 

يت  استهال  حق االستخدام املرتبط املس مده ال مر اإلنتاجي  ،الساسما أو تسلفة حق االستخدام لأل ل ي كس أن اة مواة تتوق  ممارسة خيار جرال

 لأل ل الساسما . يبدأ االستهال  في تاريذ بدل اإليجار.
 

 يت  ارت حق استخدام املوجودات كسطر منفصل في بيان املركز املالي املوحد.
 

لتحديد ما إ ا بان أحد موجودات حق االستخدام قد ت رضت لالنخفات في قيمتها وحسابات خسارة  36تطبق اة مواة اللم يار اةحاسما الدولي رق  

 انخفات القيمة اةحددة كما هو موضح في سياسة رالسفن واملمتلسات وامل داتر
 

م باملدفواات  ات ال يت  تضمين اإليجارات املتغيرة التا ال ت تمد املس ماجر أو س ر في قياس االلتزامات اإليجارية وموجودات حق االستخدام. يت  االاترا

 ث أو الحالة التا تادي إلس هذه املدفواات.الصلة كمصروم في الفترة التا يحدث فمها الحد
 

 من  لال ي تبر أي إيجار واملسونات  ،اإليجاريةللمستبجر   دم فصل املسونات غير  16التقارير املالية رق   إلاداديسمح امل يار الدولي  ،وبوسيلة املية
ً

وبدال

 الوسيلة ال ملية. غير التبجيرية املرتبطة به بم ابة ترتي  واحد. ل  تستخدم اة مواة هذه
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روريين لل رت وتركي  اة مواة اقود إيجار كماجر فيما يت لق بب ا اقارااها االسل مارية. كما تقوم اة مواة بتبجير امل دات لتجار التجزئة الض تبرم

 ال مالل واختبار الحذية وامل دات املصن ة من قبل اة مواة.
 

اطر ومزايا يت  تصميف اقود اإليجار التا تسون اة مواة ماجًرا ل ا ك قود إيجار تمويملي أو تشغيملي. اندما تحول جروط اإليجار  شسل جوهري جمي  مخ

 إيجار تمويملي. يت  تصميف جمي  اقود اإليجار الخره اقود اإليجار اللشغيلية. يت  تصميف ال قد املس أنه ،امللكية للمستبجر
 

ا
ً
فدنها تم ل اقد اإليجار الرئيمما وال قد من الباطن ك قدين منفصلين. ُيصنف اقد اإليجار من الباطن املس أنه اقد  ،اندما تسون اة مواة ماجًرا وسيط

 تخدام الناشمئ ان اقد اإليجار الرئيمما.إيجار تمويملي أو تشغيملي بالرجوع إلس حق االس
 

ولية املتكبدة في يت  االاترام بديرادات اإليجار من اقود اإليجار اللشغيلية املس أساس القسط ال ابت املس مده فترة اإليجار. تضام التساليف املباجرة ال 

 املس أساس القسط ال ابت املس مده فترة اإليجار. التفاوت املس اقد إيجار تشغيملي وترتيبه إلس القيمة الدفترية لأل ل املاجر وتقيد
 

ار. يت  تخصيص يت  االاترام باملبال  املستحقة من املستبجرين بموج  اقود اإليجار التمويملي كذم  مدينة بمبل   افي اسل مار اة مواة في اقود اإليج

 ت املس  افي اسل مار اة مواة القائ  فيما يت لق باإليجارات.إيرادات التبجير التمويملي للفترات اةحاسبية بحيث ت كس م دل اائد دوري ثاب
 

 لتخصيص املقابل بموج  ال قد لسل مسون. 15تطبق اة مواة امل يار الدولي إلاداد التقارير املالية  ،اندما يتضمن ال قد مسونات التبجير وغير التبجير

 

 2019يناير  1قبل  مول بهاامل  ،17 رق  اقود اإليجار بموج  اللم يار اةحاسما الدولي

ف جمي  يت  تصميف اقود اإليجار ك قود إيجار تمويملي بلما بانت جروط اإليجار تحول  شسل جوهري جمي  مخاطر ومزايا امللكية للمستبجر. يت  تصمي

 اقود اإليجار الخره اقود اإليجار اللشغيلية.
 

 اة مواة كماجر

بجرين بموج  اقود اإليجار التمويملي كذم  مدينة بمبل   افي اسل مار اة مواة في اقود اإليجار. يت  تخصيص يت  االاترام باملبال  املستحقة من املست

 إيرادات التبجير التمويملي للفترات اةحاسبية لت كس م دل اائد دوري ثابت املس  افي اسل مار اة مواة القائ  فيما يت لق باإليجارات.
 

من اقود اإليجار اللشغيلية املس أساس القسط ال ابت املس مده فترة اإليجار. تضام التساليف املباجرة الولية املتكبدة في يت  االاترام بديرادات اإليجار 

 التفاوت املس اقد إيجار تشغيملي وترتيبه إلس القيمة الدفترية لأل ل املاجر وتقيد املس أساس القسط ال ابت املس مده فترة اإليجار.
 

 اة مواة كمستبجر

إ ا بانت  ،والاترام باملوجودات اةحتفظ بها بموج  اقود اإليجار التمويلية مبدئًيا كموجودات للمجمواة بقيمتها ال ادلة اند بداية اقد االيجار أيت  ا

 .إيجارات تمويليةتزام بالقيمة الحالية للحد االدنى من مدفواات االيجار. يت  إدراج االلتزام املقابل للماجر في بيان املركز املالي املوحد بال ،أقل
 

يت  االاترام و . يت  تقسي  مدفواات اإليجار بين مصروفات التمويل وخفا االلتزامات اإليجارية لتحقيق م دل فائدة ثابت املس الر يد املتبقي من االلتزام

وفي هذه الحالة يت  رسملتها وفًقا للسياسة ال امة  ،ما ل  تكن مرتبطة مباجرة باملوجودات املاهلة ،بمصروفات التمويل املس الفور في الربح أو الخسارة

 للمجمواة  شبن تساليف االقترات. يت  االاترام باإليجارات اةحتملة كمصروفات في الفترات التا يت  تكبدها فمها.
 

ت التا يسون فمها الساس امل هجي اآلخر باستدنال الحاال  ،يت  إثبات مدفواات اإليجار اللشغيملي كمصروم املس أساس القسط ال ابت املس مده فترة اإليجار

 للنمط الزمنا الذي يت  فيه استهال  املناف  االقتصادية من ال ل املاجر. يت  االاترام باإليجارات اةحتملة الناجئة ا
ً

ن اإليجارات اللشغيلية أكثر تم يال

يت  االاترام بهذه الحوافز بالتزام. يت  االاترام  ،خول في اقود إيجار تشغيليةكمصروم في الفترة التا يت  تكبدها فمها. في حالة استالم حوافز اإليجار للد

  ،باملزايا اإلجمالية للحوافز املس أنها تخفيا ملصروم اإليجار املس أساس القسط ال ابت
ً

باستدنال الحاالت التا يسون فمها الساس امل هجي اآلخر أكثر تم يال

 ملناف  االقتصادية من املوجودات املاجرة.للنمط الزمنا الذي يت  فيه استهال  ا
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 تساليف االقترات

وهي املوجودات التا تستغرق بالضرورة فترة زمنية طويلة لالست داد  ،تضام تساليف االقترات املمسوبة مباجرة إلس جرال أو إنشال أو إنتاج املوجودات املاهلة

 حتى وقت املوجودات جاهزة إلس حد كبير لالستخدام املقصود أو البي . ،إلس تسلفة تلال املوجودات ،املقصود الستخدام ا أو بي  ا
 

ملاهلة للرسملة. يت  خص  إيرادات االسل مار املكلسبة من االسل مار املاقت لقروت محددة بانتفار إنفاق ا املس املوجودات املاهلة من تساليف االقترات ا

 ساليف االقترات الخره في الربح أو الخسارة في الفترة التا يت  تكبدها فمها.يت  االاترام بت
 

  د خص  تساليف امل املة املتكبدة. يت  إدراج القروت البنكية بالتسلفة املطفبة. يت  إثبات أي  ،يت  االاترام بالقروت املصرفية مبدئًيا بالقيمة ال ادلة

 املة( وقيمة االسترداد في بيان الدخل الشامل املوحد خالل فترة االقترات املصرفي باستخدام طريقة م دل فرق بين ال ائدات ) افية من تساليف امل

 الربح الف ملي.
 

س يالت. يت  االاترام بالرسوم املدفواة اند إنشال تس يالت القرت املس أنها تساليف م امالت للقرت إلس الحد الذي يحتمل فيه سح    ا أو بل الل

يت  رسملة الرسوم كدف ة مسبقة  ،سح    ا أو بل اللس يالتواند غيا  دليل املس احتمالية السح .  يت يت  تبجيل الرسوم حتى  ،حالةفي هذه ال

 . ات الصلةلخدمات السيولة ويت  استهالك ا خالل فترة اللس يالت 
 

د في ال قد أو إلغاعه أو انتهال  الحيته. يت  االاترام بالفرق بين القيمة من بيان املركز املالي املوحد اندما يت  تسديد االلتزام اةحد حذم القروتتت  

 ،مطلوبات مفترضةأية أو  نقل ابما في  لال أي موجودات غير نقدية ت   ،أو تحويل ا إلس طرم آخر واملقابل املدفوع حذف االدفترية للمطلوبات املالية التا ت  

 الشامل اآلخر.في بيان الربح أو الخسارة املوحد والدخل 
 

أدوات حقوق امللكية إلس دائن إلطفال بل أو جزل من االلتزام )دين مقابل مبادلة  م  قيام املمشبة بنقلاندما تت  إاادة التفاوت املس جروط االلتزام املالي 

ة الدفترية للمطلوبات املالية والقيمة ال ادلة لدوات والتا يت  قياس ا بالفرق بين القيم ،يت  االاترام بالرباح أو الخسائر في الربح أو الخسارة ،الس  (

 حقوق امللكية املصدرة.
 

 ج ًرا املس القل   د فترة التقرير. 12يت  تصميف القروت كمطلوبات متداولة ما ل  يكن للمجمواة حق غير مشروط في تبجيل تسوية املطلوبات ملدة 
 

 إلس جرال أو إنشال أو إنتاج املوجودات املاهلة خالل الفترة الزمنية املطلوبة إلكمال  ت زه تت  رسملة تساليف االقترات ال امة واةحددة التا 
ً
 وإادادمباجرة

 قصود أو البي .ال ل لالستخدام املقصود أو البي . املوجودات املاهلة هي املوجودات التا تستغرق بالضرورة فترة زمنية طويلة لالست داد لالستخدام امل
 

 ة.ات االسل مار املكلسبة من االسل مار املاقت لقروت محددة بانتفار إنفاق ا املس املوجودات املاهلة من تساليف االقترات املاهلة للرسمليت  خص  إيراد

 

 ضريبة القيمة املضافة 

ة املتكبدة املس جرال املوجودات أو إال إ ا بانت ضريبة القيمة املضاف ،يت  االاترام باملصروفات واملوجودات بالصافي من مبل  ضريبة القيمة املضافة

يت  االاترام بضريبة القيمة املضافة كجزل من تسلفة اقتنال ال ل. أو كجزل من بند  ،وفي هذه الحالة ،الخدمات غير قابلة لالسترداد من سلطة الضرائ 

 حس  االقتضال ،النفقات
 

د أو القابل للدف  من سلطة الضرائ  كجزل من الذم  املدينة أو الدائنة في بيان املركز يت  تضمين املبل  الصافي لضريبة القيمة املضافة القابل لالستردا

 .املوحداملالي 
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 للتقديرات غير املاكدةالحسام اةحاسبية ال امة واملصادر الرئيسية  -5

 تطبيق السياسات اةحاسبية للمجمواة املتخذة اندالحسام ال امة 

اتخذت اإلدارة الحسام التالية التا ل ا تبثير كبير املس املبال  امل ترم بها في  ،4واملو وفة في إيضاح  ،حاسبية للمجمواةفي املية تطبيق السياسات اة

 والتا يت  تناول ا أدناه( . ،البيانات املالية املوحدة )باستدنال تلال التا تتضمن تقديرات

 

 تحديد مدة اإليجار

أو ال تمارس خيار إنهال الخدمة.  ،في االاتبار جمي  الحقائق والفروم التا تخلق حافًزا اقتصادًيا ملمارسة خيار التمديد تبخذ اإلدارة ،اند تحديد مدة اإليجار

 دم إنهائه(.ال يت  تضمين خيارات التمديد )أو الفترات التا تملي خيارات اإلنهال( إال في مدة التبجير إ ا بان من املاكد تمديد اقد اإليجار )أو ا

 

 ائ الضر 

ابات تت رت اة مواة للضرائ   شسل رئيمما في اململكة ال ربية الس ودية. ينطوي حك  هام املس تحديد مخصص الضريبة. هنا    ا امل امالت والحس

ة املتوق ة بناًل املس تقديرات التا يسون التحديد الضريما ال هاتي غير ماكد ل ا أثنال سير ال مل ال ادي. ت ترم اة مواة باملطلوبات املت لقة باملسائل الضريبي

ستاثر هذه  ،مبدئًياما إ ا بانت الضرائ  اإلضافية مستحقة. اندما تسون النليجة الضريبية ال هائية ل ذه المور مختلفة ان املبال  التا ت  االاترام بها 

 الفروق املس اةخصص الضريما في الفترة التا يت  فمها تحديد  لال.

 

 ديرات غير املاكدةللتقاملصادر الرئيسية 

والتا تنطوي  ،واملصادر الرئيسية الخره ل دم التبكد من التقديرات في نهاية الفترة املشمولة بالتقرير ،فيما يملي االفتراضات الرئيسية املت لقة باملستقبل

 الية التالية.املس مخاطر كبيرة من اللسب  في ت ديل جوهري للمبال  املدرجة للموجودات واملطلوبات خالل السنة امل

 

 انخفات قيمة السفن والش رة

وهي أاملس من قيمتها ال ادلة ناقًصا  ،يحدث انخفات القيمة اندما تتجاوز القيمة الدفترية لأل ل أو الوحدة املنتجة للنقد قيمته القابلة إلاادة ال حن

والتا يت   ،لسا  التصرم املس البيانات املتاحة من م امالت البي  امللزمةتسلفة االسلب اد وقيمتها قيد االستخدام. تسلند القيمة ال ادلة ناقًصا تسلفة اح

للموجودات املماثلة أو أس ار السوق امللحو ة ناقًصا التساليف اإلضافية للتصرم في املوجودات. ي تمد حسا  القيمة  ،استدااعها املس طول الذراع

 .اةخصوم تدفقات النقديةاملستخدمة املس نمو ج ال

 

اسل مارات قاق التدفقات النقدية من ميزانية ال مر اإلنتاجي املتبقي للسفن وال تتضمن أنشطة إاادة ال يسلة التا ل  تلتزم بها اة مواة   د أو يت  اجت

 تدفقات النقديةال مستقبلية كبيرة ست زز أدال السفن التا يت  اختبارها. ي تبر املبل  القابل لالسترداد حساًسا مل دل الخص  املستخدم لنمو ج نمو ج

قيمة السفن  اةخصوم وكذلال التدفقات النقدية املستقبلية املتوق ة وم دل النمو املستخدم لغرات االستقرال. هذه التقديرات هي الكثر  لة بانخفات

بما  ،اللسترداد ةختلف وحدات توليد النقد والش رة امل ترم بها من قبل اة مواة. ت  االفصاح ان االفتراضات الرئيسية املستخدمة لتحديد املبل  القابل

 من هذه البيانات املالية املوحدة. 9و  7 ي شسل إضافي في إيضاح تناول اوت   ،في  لال تحليل الحساسية

 

 تقدير الامار اإلنتاجية للسفن واملمتلسات وامل دات

 املس الفترة التا من املتوق  أن تسون املوجودات متاحة خالل ا لالستخدام. تت  تقوم اة مواة بتقدير الامار اإلنتاجية للممتلسات والسفن وامل دات بنالً 

املادي والتقادم الفنا أو  اإلهال مراج ة الامار اإلنتاجية املقدرة  شسل دوري ويت  تحديثها إ ا بانت التوق ات تختلف ان التقديرات السابقة  سب  

يسلند تقدير االامار االنتاجية للممتلسات والسفن وامل دات املس التقيي   ،خدام املوجودات. باالضافة إلس  لالالتجاري والقيود القانونية أو غيرها املس است

من املمكن أن تتبثر النتائج املستقبلية  ،ال ماعي ملمارسات الصنااة والتقيي  التقنا الداخملي واملس الخبرة التاريخية م  املوجودات املماثلة. وم   لال

جوهري بالتغيرات في التقديرات الناتجة ان التغيرات في ال وامل املذبورة أااله. سوم تتبثر مبال  وتوقيت النفقات املس لة لي فترة  لل مليات  شسل

 بالتغيرات في هذه ال وامل والفروم.
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 للتقديرات غير املاكدة )تتمة(الحسام اةحاسبية ال امة واملصادر الرئيسية  -5

 )تتمة( تقديرات غير املاكدةللاملصادر الرئيسية 

 الخسارة مخصصحسا  

والتا تقوم املس افتراضات الحركة املستقبلية  ،تستخدم اة مواة م لومات مستقبلية م قولة ويمكن دام ا ،اند قياس الخسائر االئتمانية املتوق ة

 ةختلف الدواف  االقتصادية وكيف ستاثر هذه ال وامل املس   ض ا الب ا.
 

هي تقدير للخسارة الناجئة ان الت ثر ان السداد. ويسلند إلس الفرق بين التدفقات النقدية الت اقدية املستحقة وتلال التا  ة بافترات الت ثر وت د الخسار 

 م  مراااة التدفقات النقدية من الضمانات والتحسينات االئتمانية املتساملة. ،استالم ايتوق  املقرت 
 

 ر ية الت ثر شسل احتمالوت
ً
 في قياس الخسائر االئتمانية املتوق ة. احتمالية الت ثر ان السداد هو تقدير الحتمالية الت ثر خالل أفق زمنا محددمدخال

ً
 ،ئيسيا

 يتضمن حسابه البيانات التاريخية واالفتراضات وتوق ات الفروم املستقبلية.
 

 اةخزون بطيل الحركة مخصص

املس أساس التقادم  شسل منتف . اند تحديد ما إ ا بان يج  تس يل مخصص التقادم في الربح أو  تقوم اة مواة بمراج ة مخزونها لتقيي  الخسارة

قابلية في املستقبل لبي  املنتج و افي القيمة القابلة  وجودتشير إلس  ملحو ةفدن اة مواة تصدر أحساًما  شبن ما إ ا بانت هنا  أي بيانات  ،الخسارة

تسوين مخصص النخفات القيمة اندما يسون  افي القيمة القابلة للتحقق أقل من التسلفة بناًل املس أفضل التقديرات  يت  ،للتحقق ل ذا املنتج. واليه

 من قبل اإلدارة. ويسلند مخصص تقادم اةخزون إلس التحديد املادي للمخزون وحركته السابقة.
 

 القطااات اللشغيلية -6

 قطااات الامال

ات اللشررررررررررغيلية بطريقة تتوافق م  تلال املسررررررررررتخدمة في تقدي  التقارير الداخلية إلس املسرررررررررراول الرئيمررررررررررما ان اتخا  القرارات يت  إاداد التقارير ان القطاا

باتخا  القرارات  شبن ال مليات اللشغيلية. إن املساول الرئيمما ان اتخا  القرارات  شبن ال مليات اللشغيلية هي الل نة التنفيذية للمجمواة التا تقوم 

املس هذه اتيجية ومراج ة التقارير الداخلية للمجمواة بهدم تقيي  الدال وتخصررررررريص املوارد. لقد قامت اإلدارة بتحديد القطااات اللشرررررررغيلية بناًل االسرررررررتر 

 التقارير.

 

 فيما يملي قطااات ال مل الرئيسية لده اة مواة:

 تبجير السفن لل مالل؛امتال  وتبجير السفن : 

 ية للسفن؛إدارة السفن: اإلدارة الفن 

 تجارة البضات  م ل املان والكيماويات والوقود الالزم للسفن؛بي  وتوزي  املنتجات البحرية : 

 تقدي  خدمات الوبالة للسفن الراسية في املوانئ وتقدي  خدمات الورش للقوار خدمات ال حن والخدمات الفنية : 

 تشتمل املس إدارة بافة القسام والنشطة اإلدارية.خره أ : 
 

مل يار قطاع تبجير وامتال  وإدارة السرررررفن وقطاع بي  وتوزي  املنتجات البحرية وقطاع خدمات ال رررررحن والخدمات الفنية بامل ايير املقررة بموج  ا وفييسرررررت

بينما ال يلما  ،ية منفصرررررررلةالتقارير املت لقة بهذه القطااات بااتبارها قطااات تشرررررررغيل رف ويت   ،القطااات اللشرررررررغيلية 8إلاداد التقارير املالية رق  الدولي 

 رهر.قطاع إدارة القسام والنشطة اإلدارية الشروط الكمية املقررة بموج  هذا امل يار حيث يت  بيان نتائج امليات هذا القطاع ضمن بند رأخ
 

 القطااات ال غرافية

 شبن ان م لومات  اإلفصاحوبالتالي ل  يت   ،ل اإلدارة الداخليةال ت تبر الل نة التنفيذية للمجمواة التوزي  ال غرافي ل مليات اة مواة  ا  لة بتحلي

 .القطااات ال غرافية
 

ا للقطاع تت  مراج ة جمي  نتائج القطااات اللشغيلية بانتفام من قبل الل نة التنفيذية للمجمواة التخا  قرارات  شبن املوارد التا سيت  تخصيص 

 لية منفصلة.والتا تتوفر ل ا م لومات ما ،وتقيي  أدائها
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 القطااات اللشغيلية )تتمة( -6

 

  

 

امتال  وتبجير 

 اة موع اإلسلب اد بين القطااات أخره  خدمات فنية وشحن بي  وتوزي  املنتجات البحرية إدارة السفن السفن

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

        

 166,261 (5,349) - 6,906 102 5,440 159,162 إيرادات تشغيلية

 (171,817) 5,349 - (4,300) (34) - (172,832) تساليف تشغيلية

 594 (1,036) 1,488 28 114 - - دخل آخر

 (32,558) 1,036 (16,657) (8,535) (195) (6,183) (2,024) مصاريف امومية وإدارية

 (35,875) - (2,427) (34) - (7) (33,407) تساليف التمويل

 (178,217) - - - - - (178,217) انخفات قيمة السفن

 (76,449) - (76,449) - - - - انخفات قيمة الش رة

 2,914 - 2,730 - - 130 54 التزامات مشطوبة ل  ت د مطلوبة

 (1,830) - (1,830) - - - - ضريبة الدخل

 (326,977) - (93,145) (5,935) (13) (620) (227,264) ا ها اإلبالغالقطااات التا ت   خسائر 

        

        2019ديسمبر  31في 

 1,214,170 (1,558,314) 1,553,044 17,820 803 20,951 1,179,866  ا ها اإلبالغالتا ت   موجودات القطاع

 (611,614) 1,105,721 (717,589) (9,613) (1,586) (23,870) (964,677) ا ها اإلبالغ مطلوبات القطاع  التا ت 
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 القطااات اللشغيلية )تتمة( -6

 

 

 

 

 

امتال  وتبجير 

 اة موع اإلسلب اد بين القطااات أخره  خدمات فنية وشحن بي  وتوزي  املنتجات البحرية إدارة السفن السفن

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

 147,077 (4,668) - 14,112 404 5,034 132,195 إيرادات تشغيلية

 (128,301) 4,668 - (10,006) (210) - (122,753) تساليف تشغيلية

 1,260 (1,036) 1,087 26 122 - 1,061 دخل آخر

 (43,864) 1,036 (31,151) (3,744) (178) (7,044) (2,783) مصاريف امومية وإدارية

 (22,293) - (805) - - - (21,488) تساليف التمويل

 8,727 - 5,177 - - - 3,550 مطلوبات مستردة ل  ت د مطلوبة

 (682) - - - - - (682) الحصة من  افي خسارة مشروع مشتر 

 (1,830) - (1,830) - - - - ضريبة الدخل

        

 (39,906) - (27,522) 388 138 (2,010) (10,900) ا ها اإلبالغالتا ت   القطااات )خسائر( / أرباح

        

        2018ديسمبر  31في 

 1,525,296 (1,836,036) 1,383,046 16,440 11,555 17,169 1,933,122 )م اد ارضه( ا ها اإلبالغ التا ت  موجودات القطاع

 (595,419) 1,382,062 (679,000) (2,639) (12,602) (19,469) (1,263,771) )م اد ارضه( ا ها اإلبالغ  مطلوبات القطاع  التا ت 
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 السفن واملمتلسات وامل دات -7
 

 اة موع أامال رأسمالية قيد التنفيذ سيارات أثاث وتركيبات م دات اإليجاريةالتحسينات  السفن 

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

        التسلفة

 1,270,494 108,045 531 503 2,627 3,702 1,155,086 2018يناير  1في 

 336,087 - - - -  336,087 )أ([ 9املستحو  المها خالل دمج الامال )إيضاح 

 82,635 27,771 8 - 547 143 54,166 اإلضافات 

 (19,124) - - - - - (19,124) االسلب ادات 

 (108,156) (108,045) (111) - - - - مشطوبةوجودات م

 1,561,936 27,771 428 503 3,174 3,845 1,526,215 2018ديسمبر  31في 

 35,488 7,136 - 1 7 - 28,344 اإلضافات 

 - (34,907)     34,907 تحويل من أامال رأسمالية جارية إلس سفن

 (1,092) - - - (554) - (538) االسلب ادات

 1,596,332 - 428 504 2,627 3,845 1,588,928 2019ديسمبر  31في 
        

        االستهال  املتراك  وخسائر االنخفات في القيمة

 427,140 108,045 507 79 1,893 1,457 315,159 2018يناير  1في 

 53,818 - 13 131 214 462 52,998 للسنةاةحمل 

 (108,156) (108,045) (111) - - - - املشطوبةمت لقة باملوجودات 

 372,802 - 409 210 2,107 1,919 368,157 2018ديسمبر  31في 

 66,862 - 10 92 250 463 66,047 للسنةاةحمل 

 (158) - - - (158) - - االسلب ادات

 178,217 - - - - - 178,217 خسارة انخفات القيمة
        

 617,723 - 419 302 2,199 2,382 612,421 2019ديسمبر  31في 

        القيمة املدرجة

 978,609 - 9 202 428 1,463 976,507 2019ديسمبر  31في 

 1,189,134 27,771 19 293 1,067 1,926 1,158,058 )م اد ارضه( 2018ديسمبر  31في 
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 لسفن واملمتلسات وامل دات )تتمة(ا -7

كضررررررمان للقروت  2019ديسررررررمبر  31 ألف دره ( كما في 1.091.158: 2018ألف دره  ) 859.265ت  رهن السررررررفن التا يبل   ررررررافي قيمتها الدفترية  (أ)

 (.18)إيضاح  البنكية
 

ألف دره (.  121.148: 2018ألف دره  ) 78.690بلغت  2019ديسررررررررررمبر  31في  ةالقيمة الدفترية للسررررررررررفينة اةحتفظ بها بموج  اقود إيجار تمويلي ( )

 (.17املاجرة كضمان إليجارات التمويل  ات الصلة )إيضاح  وجوداتيت  رهن امل
 

ألف دره . القصررد من السررفينة أن يت  تحويل ا إلس سررفينة تحفيز نفطي لخدمة  10.460اسررتحو ت اة مواة املس سررفينة بمبل   ،2018 خالل سررنة (ج)

تهال بامال رأسرررمالية قيد التنفيذ أثنال التحويل. ت  االنكالسرررفينة في البداية إ  ار . ت  2019الزمنا املقرر تنفيذها في يناير  للت  داملتطلبات اةحددة 

 .2019ديسمبر  31كما في  رفينةرس من الامال الرأسمالية قيد التنفيذ إلس امن التحويل خالل السنة وإاادة تصميف 
 

ألف دره . ت  احلسرررررررا   178.217قامت اة مواة بلسررررررر يل مخصرررررررص انخفات قيمة السرررررررفن بمبل   ،2019ديسرررررررمبر  31السرررررررنة املنتهية في خالل  (د)

 تسلفة  ،خالل مقارنة القيمة الدفترية للسررررررررررفن وقيمتها القابلة لالسررررررررررتردادمخصررررررررررص االنخفات في القيمة من 
ً
 االسررررررررررلب ادوهي قيمتها ال ادلة ناقصررررررررررا

 أيهما أاملس. ،وقيمتها قيد االستخدام
 

إلنتاجي. التدفقات النقدية من االسررررتخدام املسررررتمر للسررررفن حتى نهاية امرها ا توق اتت  تحديد القيمة املسررررتخدمة ل ذه السررررفن ان طريق خصرررر  

 وتسلند إلس االفتراضات التالية: ،تسلند توق ات التدفقات النقدية املس الخبرة السابقة وخطة ال مل امل تمدة من اإلدارة

  اقود أسرررررر ار ت  تحديد إيرادات السررررررفن املسررررررتبجرة املس أسرررررراس السرررررر ار وفًقا لل قود حيث ت  تحديد إيرادات السررررررفن املسررررررتبجرة املس أسرررررراس

 املستقبلية املتوق ة؛ س زمنااإليجار املس أسا

  تبثير  ت  تحديد تسلفة تشغيل السفينة باستخدام مزيج من املصروفات الف لية للسنة السابقة واملصروفات املدرجة في امليزانية لل ام املقبل م

 تضخ  اادي؛

 ن والتسلفرة املتوق رة التا سرررررررررررريت  تكبردهرا في ت  تقردير النفقرات الخره م رل اإلرسرررررررررررررال ال رام براسررررررررررررتخردام االتجراه التراري ي ل رذه التسلفرة للسررررررررررررف

 املستقبل؛

 ت  تحديد القيمة املتبقية باستخدام قيمة الفوال  في نهاية ال مر اإلنتاجي للسفينة؛ و 

   سنويا8.5ت  خص   افي التدفقات النقدية باستخدام م دل خص ٪ 
 

 تحليل الحساسية

خسررارة انخفات القيمة بمقدار فسررتزيد  ،م  ثبات جمي  املتغيرات الخره  ،٪0.5أاملس بمسرربة  إ ا بان م دل الخصرر  املسررتخدم ،2019ديسررمبر  31كما في 

سررررررررلنخفا خسررررررررائر انخفات القيمة بمبل   ،م  ثبات جمي  املتغيرات الخره  ،٪0.5إ ا بان م دل الخصرررررررر  املسررررررررتخدم أقل بمسرررررررربة  ،ألف دره  16.544

 ألف دره . 19.415
 

 ت  تخصيص االستهال  كما يملي: (ه)

 2019 2018 

 ألف دره  ألف دره  

 52,443 66,047 (23التسلفة اللشغيلية )إيضاح 

 1,375 815 (24مصاريف امومية وإدارية )إيضاح 

 53,818 66,862 ديسمبر  31الر يد في 
 

 حق استخدام املوجودات -8

 للموجوداتسررنوات. إن التزامات اة مواة مضررمونة بملكية املاجر  مدة اإليجار مل ل هذه املسات  خمستبل  حصررلت اة مواة املس مباني مكتبية لإليجار. 

 املاجرة مل ل هذه اإليجارات.

 مكتبيةمباني  

 ألف دره  

 3,901 )م اد ارضه( 2019يناير  1

 (1,076) إطفال

 2,825 2019ديسمبر  31
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 االستحوا  املس جركة تا  ة -9

 دمج الامال )أ(

جررررركة فراية مملوكة بالسامل لشررررركة وهي  ،إنال ،جلف نافيجيشررررن اليفسررررتو  باريرز ليمتدملس السرررريطرة املس جررررركة ا 2018خالل اام حصررررلة اة مواة 

 20.000يت  دف  مبل   ،ألف دره  420.000ألف دره . من مبل   420.000مقابل جررال بقيمة  ،واملسر لة في جم ورية بنما ،أكسرا  لالسرل مارات  .م.م.

وبالتالي ت   ،أنهت اة مواة تخصررررررريص سررررررر ر الشررررررررال ،(. خالل السرررررررنة20)إيضررررررراح املس التوالي  2018ديسرررررررمبر  31و  2019ديسرررررررمبر  31ألف دره  كما في 

 ألف دره  وت  ت ديل البيانات املالية املوحدة وفًقا لذلال. 83.913 بالش رة البال  قيمتهااالاترام 
 

 ات املستحو  المها واملبال  املدفواة في تاريذ االستحوا .يلخص ال دول التالي املبال  امل اد بيانها للموجودات واملطلوب
 

 

 ،لال انية لالنتهاالسررنة  الذي يوافقسررريان اليج  املس اة مواة الحصررول املس تقرير تقيي  للسررفن م  تاريذ  ،من اتفاقية إطار البي  الخامسررةوفًقا للفقرة 

واوامل السرررررررررررروق اةحددة املس النحو  اةحققةخذ   ين االاتبار م دالت اإليجار الف لية ال م   ،وتحديد تقيي  للسررررررررررررفن في  لال التاريذ )رالتقيي  ال ديدر(

قي . يت  إاداد تقرير التقيي  الخاص بالتقيي  ال ديد من قبل مقي  
ُ
واة ويت  تحديده وفًقا يت  ت يينه من قبل اة م  و سررررررررررررم ة طيبةالذي يحدده امل

 في التقرير اةحدد في وقت جرال السفن )يشار إلمها باس  رتقريرر(.املستخدمة  وباستخدام نفس االفتراضات ،لنفس املنه ية
 

 (.32)إيضاح  انة مواة بتقيي  تبثير هذا الضموب د  لال ستقوم ا ،لالنتهال السنة ال انيةوهو  ،2020 أكتوبرر في  ستجري اة مواة تقييًما جديًدا
 

 الش رة ) (

 2019 2018 

 ألف دره  ألف دره  

 135,999 219,912 يناير 1الر يد في 

 83,913 - )أ([ 9]إيضاح اإلضافات خالل السنة 

 - (76,449) انخفات القيمة خالل السنة

 219,912 143,463 2019 ديسمبر  31الر يد في 
 

 دره  التا نشبت وقت االكتتا  ال ام الولي لقطاع امتال  وتبجير السفن. لف أ 135.999قيمة الش رة البالغة  ت  تخصيص
 

ية وقطاع خدمات تتولس اإلدارة مراج ة الامال بناًل املس نوع الامال. وقد حددت اإلدارة قطاع امتال  وتبجير السررررررررررررفن وقطاع بي  وتوزي  املنتجات البحر 

 تت  مراقبة الش رة من قبل اإلدارة املس مستوه القطاع اللشغيملي. الوبالة املس أنها قطااات الامال الساسية. و 
 

  

 ألف دره  

 )ُمدققة وم اد ارض ا(

  املوجودات

 336,087 السفن

 336,087 إجمالي  افي املوجودات اةحددة بقيمة اادلة ماقتة

: املبال  املدفواة واملبال  امل
ً
 (420,000) ةطلوبناقصا

 83,913 )م اد ارض ا( الش رة
  

  ان االستحوا  تدفقات النقديةال

 -  افي النقد املستحو  اليه

 (400,000) الخارجي ان االستحوا  تدفقات النقدية افي ال
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 )تتمة( االستحوا  املس جركة تا  ة -9
 )تتمة( الش رة ) (

ا تسلفة الب ارتفاعبناًل املس  سررترداد ل مي  وحدات توليد النقدت  تحديد املبل  القابل لال  القيمة  ي . لتحديدالقيمة قيد االسررتخدام أو القيمة ال ادلة ناقصررً

قبل الضررررررررررررريبة بناًل املس م دالت  التدفقات النقديةتوق ات املس الحسررررررررررررابها  ويت  االسررررررررررررت انة في ،)د( 7 اإليضرررررررررررراح رق في  مبينكما هو  قيد االسررررررررررررتخدام،

التحصل . يت  ملس املده الطويل تم ل إيجارات زمنية اتجاهات التاريخية للسفن التا ال واالواملتداولة االسلئجار املقدرة باستخدام م لومات السوق املتاحة 

 الجل طويل النمو  م دلالتدفقات النقدية   د اتفاقية الطرم املسررررررررررررتبجر املوق ة باسررررررررررررتخدام م دل النمو املقدر. ال يتجاوز م دل النمو متوسررررررررررررط  املس

 القيمةفي  انخفات قيد ت  ،لذلال ونليجة. ةالنقدي التدفقات لخص  ٪8.50 البال  الخص  م دل استخدام ت . النقد توليد وحدة تمشط بها التا لألامال

 .دره  ألف 76.449 قدره
 

خسررررارة االنخفات في الشرررر رة  فسررررتزيد ،م  ثبات جمي  املتغيرات الخره  ،٪0.5إ ا بان م دل الخصرررر  املسررررتخدم أاملس بمسرررربة  ،2019ديسررررمبر  31كما في 

ت سررلنخفا خسررارة انخفا ،م  االحتفاظ بجمي  املتغيرات الخره ثابًتا ،٪0.5إ ا بان م دل الخصرر  املسررتخدم أقل بمسرربة  ،ألف دره  18.997بمقدار 

 .ألف دره  18.388القيمة بمقدار 
 

 االسل مار في مشروع مشتر  -10

 2019 2018 

 ألف دره  ألف دره  

 300 - يناير 1الر يد في 

 (682) - الحصة في  افي الخسائر في املشاري  املشتركة

 382 - حربات أخره 

 - - ديسمبر 31الر يد في 
 

 

في جررركة غولف سررتولت تانكيرز م.د.م.س التا ت مل  شررسل رئيمررما في امتال  السررفن. ت   %50يم ل االسررل مار في مشررروع مشررتر  حصررة اة مواة بمسرربة 

 وهي قيد التصفية في الوقت الراهن. ،ان أوجن ميدل إيست سيرفيسز ليمتدتشكيل املشروع املشتر  بموج  اتفاقية مبرمة م  جركة ستولت نيلسن إندي
 

 ول  يت  ت ديل ا بمسبة امللكية التا تحتفظ بها اة مواة: ،فيما يملي امل لومات املالية للمشروع املشتر 
 

 غولف ستولت تانكيرز م.د.م.س
 

 2019 2018 
 ألف دره  ألف دره  

 4,698      - موجودات متداولة

 (779)      - مطلوبات متداولة

 3,919      - افي املوجودات 

 -       
      -      - االيرادات
 (682)      - املصاريف

 (682)      - الخسارة للسنة
 

 اةخزون -11

 2019 2018 
 ألف دره  ألف دره  

 9,223 7,241 قط  غيار
 4,411 2,564 زيوت وشحوم السفن

 122 70 أخره 

 9,875 13,756 
 

 ألف دره (. 7.785: 2018ألف دره  ) 9.804  اةخزون خالل السنة بل  استهال)أ(   
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 والخره  التجارية املدينةالذم   -12
 

 2019 2018 

 ألف دره  ألف دره  

   

 18,737 19,397 ) ([ 12]إيضاح  تجارية مدينة م  

 (985) (3,338) القيمةمخصص االنخفات في 

 16,059 17,752 

 14,640 14,640 )أ([ 12]إيضاح االسل مار في جركة تا  ة الذم  املدينة من خفا 

 3,464 10,430 دف ات مقدمة للموردين

 
ً
 3,515 2,855 مصاريف مدفواة مقدما

 16,104 - الذم  املدينة من بي  السفن

 7,822 7,014  م  مدينة أخره 

 50,998 63,297 
 

 

في الشركة التا  ة للمجمواة. ومن املتوق  االتفاق املس اتفاق نهاتي   د نهاية  مشاركتهيث من ح مساه  القليةتجري اة مواة حالًيا مناقشات م   (أ)

 التقرير.فترة 
 

ا ) 120إلس  30من  التجرراريررة املرردينررةتتراوح فترة االئتمرران املس الررذم   ( ) ا( من ترراريذ الفرراتورة.  120إلس  30: 2018يومررً قبررل قبول أي تجري اة مواررة يومررً

املمسررررررروبة إلس  ودرجة االئتمان. تت  مراج ة حدود االئتمان لسل اميلحدود االئتمان  م  وضررررررر لل ميل اةحتمل للماللة االئتمانية تقييًما اميل جديد 

٪ 60ألف دره ( تم ل  8,238: 2018ألف دره  ) 11,554 السررررررررنة مبل في نهاية  التجارية املدينةر رررررررريد الذم  يتضررررررررمن ال مالل املس فترات منتفمة. 

٪ من إجمالي الذم  5: ثالثة امالل(. ال يوجد امالل آخرون يم لون أكثر من 2018( من إجمالي الذم  املدينة املستحقة من أرب ة امالل )44٪: 2018)

 في تاريذ التقرير. التجارية املدينة
 

يت  تقدير و . ده ال مر الزمنا لتلال الذم املس ماملتوق ة  ي ادل الخسرررائر االئتمانيةبمبل   لذم  التجارية املدينةتقيس اة مواة مخصرررص الخسرررارة ل

من خالل تقسررررري  املدينين املس أسررررراس خصرررررائص اةخاطر  دل املاملس أسررررراس نهج الخسرررررارة  التجارية املدينةالخسرررررائر االئتمانية املتوق ة املس الذم  

ان السررررررداد السررررررابقة حالة الت ثر  بالحسرررررربانة تبخذ اة موا ،الخا ررررررة باة مواةاملشررررررتركة اند االاترام الولي. من أجل تطوير م دالت الخسررررررارة 

املسرررررررتقبلية والفروم االقتصرررررررادية ال امة وال نا رررررررر  ،الخا رررررررة باملدينين م  ت ديل  لال وفق ال وامل ،للمدين وتحليل الوضررررررر  املالي الحالي للمدين

 املتوق  للفروم في تاريذ التقرير.و الحالي  الوض ن وتقيي  ياملدين ة االت أامال
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 )تتمة( والخره  التجارية املدينةالذم   -12

أن تجربة الخسرررررارة االئتمانية السرررررابقة وحيث بناًل املس مصرررررفوفة مخصرررررصرررررات اة مواة.  التجارية املدينةال دول التالي تفا ررررريل مخاطر الذم   يوضررررررررررررررررررررررح

ل  يت  تمييزه  السررابقةبناًل املس حالة االسررتحقاق  فدن مخصررص الخسررارة ،للمجمواة ال تف ر أنماط خسررارة مختلفة  شررسل كبير لشرررائح ال مالل اةختلفة

  شسل أكبر بين قاادة ال مالل اةختلفة للمجمواة:

 

 

الخسائر االئتمانية 

 املتوق ة

إجمالي القيمة الدفترية 

 اند الت ثر

الذم  املدينة 

  افي الذم  املدينة منخفضة القيمة

 ألف دره  ألف دره  ألف دره   

     2019ديسمبر  31

 5,046 8 5,054 %0.2 يوًما 90إلس  0من 

 356 6 362 %1.7 يوًما 120إلس  91

 238 6 244 %2.5 يوًما 150إلس  121

 2,381 886 3,267 %27.1 يوًما 365إلس  151

 8,038 2,432 10,470 %23.2 يوم 365اكثر من 

  19,397 3,338 16,059 

     

     2018ديسمبر  31

 9,624 33 9,657 %0.3 يوًما 90إلس  0من 

 628 - 628 %0.0 يوًما 120إلس  91

 189 26 215 %12.1 يوًما 150إلس  121

 1,815 8 1,823 %0.4 يوًما 365إلس  151

 5,496 918 6,414 %14.3 يوم 365اكثر من 

  18,737 985 17,752 

 

وفًقا للنهج املبسررررررررط اةحدد في امل يار الدولي  للذم  التجارية املدينة  االاترام بها يوضررررررررح ال دول التالي الحركة في الخسررررررررائر االئتمانية املتوق ة التا ت(  )

 :9املالية  إلاداد التقارير 

 

 اة موع ُمقيمة فردًيا ُمقيمة جمااًيا 

 ألف دره  ألف دره  ألف دره  

 235 235 - 2018يناير  1الر يد كما في 

 750 750 -  افي إاادة قياس مخصص الخسارة

    

 985 985 - 2018ديسمبر  31الر يد كما في 

 2,353 2,353 -  افي إاادة قياس مخصص الخسارة

 3,338 3,338 - 2019ديسمبر  31الر يد كما في 

 

ها. سررررررر لت ألف دره  يت لق   ميل قامت اة مواة باتخا  إجرالات قانونية ضرررررررده السرررررررترداد مسرررررررتحقاا 7,584)ج( تتضرررررررمن الذم  التجارية املدينة مبل  

ا بمبل    بقدرة. وي تمد تقيي  اإلدارة  شرررررررررررسل كبير املس وج ة نفرها 2019ديسرررررررررررمبر  31ألف دره  مقابل الذم  املدينة كما في  267اإلدارة مخصرررررررررررصرررررررررررً

 الر يد املستحق.املت لقة بنفس امل املة مقابل  ،(20ألف دره  )إيضاح  7,317س تسوية الذم  التجارية الدائنة البالغة املاة مواة ستسون قادرة 
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 وما ي ادلهالنقد  -13

 2019 2018 

 ألف دره  ألف دره  

 420 157 النقد في الصندوق 

 33,859 28,243 ر دة بنكيةال 

   

 34,279 28,400 ر دة بنكيةالنقد في الصندوق وال 

 ( 11,149) (11,479) )أ(( 13)إيضاح  نقد مقيد

 23,130 16,921 النقد وما ي ادله

 

 ال افة. الحوات ل النقد املقيد النقد اةحتفظ به في حسابات مصرفية م ينة لدف  أرباح الس   وتساليف يم (أ)
 

 ،وبناًل اليهمصرم اإلمارات املركزي. من قبل   ارمةت  تقيي  أر دة البنو  املس أنها  ات مخاطر ائتمانية منخفضة لن هذه البنو  تخض  لرقابة  ( )

جررر ًرا. ل   12 ي ادل الخسرررائر االئتمانية املتوق ة ملدةمخصرررص الخسرررارة لألر ررردة لده البنو  في نهاية فترة التقرير بمبل   تقوم إدارة الشرررركة بتقدير 

والتصررررررررررميفات االئتمانية الحالية  السررررررررررابقةان السررررررررررداد  الت ثر وم  الخذ في االاتبار تجربة  ،التقريريتبخر أي من الر رررررررررردة لده البنو  في نهاية فترة 

 أي مخصصات خسائر املس هذه الر دة. تقيدوبالتالي ل   ،االنخفات غير جوهري  قيمةفقد قيمت إدارة الشركة أن  ،للبنو 

 

 رأس املال -14
 

 2019 2018 

 ألف دره  ألف دره  

   املصرح:

 1,000,000 1,019,209 الواحد دره  للس   1س  ( بقيمة  1,000,000,000: 2018س   ) 1,019,209,250

   

   املصّدر واملدفوع بالسامل:

 919,209 1,019,209 دره  للس   الواحد 1س  ( بقيمة  919.209.250 :2018س   ) 1,019,209,250

 

 إلس  ،2019فبراير  28في 
ً
سررررررررر   اادي بقيمة دره  واحد  100,000,000أنهت اة مواة تحويل سرررررررررندات  رررررررررسو  إسرررررررررالمية قابلة للتحويل  رررررررررادرة سرررررررررابقا

 و لال بموج  موافقة سرررررررررررر   1,019,209,250رأس املال املصرررررررررررررح به إلس  زيادةاملس  2019فبراير  19من قبل ال يئة التنفيمية في وافقة للسرررررررررررر  . تمت امل

راحتياطيات أخره رفي بيان التغيرات  كرألف دره  فيما يت لق بتحويل الصسو  التا يت  ارض ا  344. تكبدت اة مواة تسلفة بقيمة 2018املساهمون في 

 ي حقوق امللكية املوحد.ف

 

 االحتياطي القانوني -15

 ملتطلبات القانون االتحادي لدولة اإلمارات ال ربية املتحدة رق  )
ً
من ربح السنة إلس  %10يت ين تحويل  ،للمجمواةوالنفام الساسما  ،2015( لسنة 2وفقا

من رأس املال املدفوع. إن هذا االحتياطي غير قابل  %50  ر رررررررررررريد االحتياطي أن تقرر وقف هذا التحويل اندما يبل للمجمواةاالحتياطي القانوني. ويجوز 

 .خالل السنةل  يت  تحويل أية مبال  إلس االحتياطي القانوني للتوزي  باستدنال الحاالت املنصوص المها في القانون. 
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  سو  إسالمية قابلة للتحويل -16

 2019 2018 

 ألف دره  ألف دره  

 - 100,000 قابلة للتحويل  سو  إسالمية
 

ألف دره  ان طريق اكتتا  خاص لشررررركة  100.000قامت اة مواة بد رررردار  ررررسو  إسررررالمية قابلة للتحويل )رالصررررسو ر( بقيمة  ،2019نوفمبر  18في 

 ل دة جروط ،واحة الزاوية لالسل مار والتطوير ال قاري  .م.م
ً
 من بي ها: ،و لال وفقا

 

 زامية قابلة للتحويلالضمان:  سو  إسالمية إل -

 بما يتوافق م  الشري ة اإلسالمية -نوع الصسو   -

 دره ألف  100.000.000قيمة الصسو   -

 ألف دره  100.000.000ادد الصسو   -

 لشرررررررروط وأحسام الصرررررررسو  ودون الحاجة إلس أي موافقات مسرررررررتقبلية املس املية  اة مواةنوع التحويل: إلزامي ليت  تحويله إلس أسررررررر   في  -
ً
وفقا

 أو ال  ات التنفيمية للمجمواةلتحويل من ال م ية ال مومية ا

 س ر التحويل: دره  واحد لسل  ال -

 %0م دل الفائدة لسل  ال:  -

 2019فبراير  18أج ر من تاريذ اإل دار املنتها في  3فترة التحويل:  -
 

 إلس تحويل سندات  سو  إسالمية قابلة للتحويل  ادرة سابق 2019فبراير  28في أنهت اة مواة 
ً
 س   اادي بقيمة دره  واحد للس  . 100,000,000ا

 

 اقود اإليجار التمويملي -17

 2019 2018 

 ألف دره  ألف دره  

   :ةة الدف  ضمن اقود اإليجار التمويليمطلوبمبال  

 11,090 19,401 خالل سنة واحدة

 75,172 66,873 سنوات 5-2بين 

 86,274 86,262 

: رسوم التموي
ً
 (24,815) (26,055) ل التا تنطبق املس السنوات املستقبليةناقصا

 61,447 60,219 القيمة الحالية اللتزامات اقود التبجير 
   

 3,663 6,976 خالل سنة واحدة

 57,784 53,243 سنوات 5-2بين 

 60,219 61,447 

: ال زل املتداول 
ً
 (3,663) (6,976) ناقصا

 57,784 53,243 ال زل غير املتداول 
 

 بقيمة. تسررتحق االلتزامات املس أسرراس جرر ري جي إس تيأبرمت اة مواة اتفاقية إيجار تمويملي لدا  االسررتحوا  املس سررفن من ، 2017نوفمبر  28في  (أ)

  سرررررررررررداد مبل وقامت اة مواة خالل السرررررررررررنة . 2022نوفمبر  29ألف دره  في  44,718سرررررررررررنوات وسرررررررررررداد نهاتي بقيمة  5دره  في اليوم ملدة  28,548

 ألف دره (. 7,410:  2018ألف دره  ) 1,075
 

 ألف دره (. 3,650: 2018ألف دره  ) 3,123حقوق االستخدام  بموجوداتاملت لقة  االلتزامات اإليجاريةبلغت  ،2019ديسمبر  31في  ( )
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 قروت بنكية -18

 2019 2018 

 ألف دره  ألف دره  

 323,835 117,555 متداولة
   

 78,695 277,848 متداولةغير 
 

 فيما يملي ملخص الحربات في سلفيات من البنو :
 

 اة موع 4قرت آجل  3قرت آجل  2قرت آجل  1قرت آجل  

 ألف دره  ألف دره  ألف دره  ألف دره  ألف دره  

 402,530 59,377 27,759 61,713 253,681 2019يناير  1الر يد في 

 :
ً
 849 127 - 149 573 إطفال رسوم الترتيباتزائدا

: املسحو  خالل السنة
ً
 257,170 - - - 257,170 زائدا

: املسدد خالل السنة
ً
 (273,026) (2,000) (348) (4,223) (266,455) ناقصا

      

 387,523 57,504 27,411 57,639 244,969 2019ديسمبر  31الر يد في 

: ال زل املتداول 
ً
 (109,675) (57,504) (5,157) (12,628) (34,386) ناقصا

      

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

 

 اة موع 4قرت آجل  3قرت آجل  2قرت آجل  1قرت آجل  

 ألف دره  ألف دره  ألف دره  ألف دره  ألف دره  

 375,449      -      - 70,064 305,385 2018يناير  1الر يد في 

: املسحو  خالل السنة
ً
 89,377 59,377 30,000      -      - زائدا

: املسدد خالل السنة
ً
 (62,296)      - (2,241) (8,351) (51,704) ناقصا

      

 402,530 59,377 27,759 61,713 253,681 2018ديسمبر  31الر يد في 

: ال زل املتداول 
ً
 (323,835) (59,377) (2,426) (8,351) (253,681) ناقصا

      

 78,695    - 25,333 53,362    - ملتداول ال زل غير ا
 

 

 1قرت لجل  (أ)

ألف دره . يحمل هذا القرت فائدة  795.684ألف دره  لشرررررررال ناقالت مواد كيماوية بتسلفة قدرها  676.331حصررررررلت اة مواة املس قرت لجل بمبل  

 رب  سرررررررنوي  39، ويسرررررررتحق السرررررررداد املس زائد هامش سررررررر ر ليبور 
ً
سرررررررداد دف ة نهائية بقيمة  السرررررررنة الحالية. ت  خالل 2008أغسرررررررطس  1يبدأ من  قسرررررررطا

 ألف دره . 253.681
 

ان طريق اتفاقية البي  والتبجير م  ماسسة مالية أخره والتا تمك ها من السداد املبكر للقرت تمويل الترتي  قامت اة مواة بداادة  ،2019يوليو  17في 

 .قة واالاترام باملطلوبات ال ديدةالتا ت  بموجبها تسوية االلتزامات الساب إاادة ال يسلة ترتيبات التمويل تماثللجل. 
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 )تتمة( قروت بنكية -18

 )تتمة( 1قرت لجل )أ( 
 

االلتزامات املس أسررررررررراس جررررررررر ري  سرررررررررداديت  . مويل القرت لجل الول من القروتراالتفاقيةر إلاادة ت تمويلاة مواة اتفاقية  أبرمت ،2019يوليو  19في 

. 2024يوليو  19ألف دره  في  128.638سرررررررررنوات وسرررررررررداد نهاتي بقيمة  4يومًيا ملدة  139.446دره  في اليوم لألثنا اشرررررررررر جررررررررر ًرا الولس و  43.920 دل بم

 ألف دره . 12,774خالل الفترة مبل  سددت اة مواة 
 

( 3الذي يبدأ   د ثالثة ) السرردادة املالية املس أسرراس رب  سررنوي في تاريذ الحفاظ املس نسرربة الراف في السرراسررما لترتي  التمويل املذبور أااله  الت  د يتم ل

 أج ر من السح  الول وأيًضا قبل ممارسة خيار الشرال كما هو موضح أدناه:
 

 60 – 49 48 – 37 36 – 25 24 – 13 12 – 0 الش ور 

 %50.00 %57.50 %65.00 %72.50 %80.00 الحد القصمى لمسبة الراف ة املالية
 

 .املوحدة هذه البيانات املاليةااتماد تاريذ  بانت اة مواة ملتزمة بالت  دات املذبورة أااله كما في

اإليرادات : 15املالية رق  أكملت إدارة اة مواة تقييًما وخلصررررررررررررت إلس أن االتفاقية ال ت تبر رم املة بي ر املس النحو اةحدد في امل يار الدولي إلاداد التقارير 

اإلدارة هذه الصررررفقة  ااتبرتاإلدارة لديها خيار جرررررال إلزامي إلاادة جرررررال السررررفن في نهاية مدة اإليجار. بناًل املس  لال،  إ  أن املبرمة م  ال مالل من ال قود

 كترتي  تمويل ت  بموجبه تسوية االلتزامات السابقة وت  االاترام بااللتزامات ال ديدة.
 

 2قرت لجل  ( )

رسوم الترتيبات( لدا  استحوا  ناقالت مواد كيماوية من جركة غولف ستولت  خص ألف دره  )  د  74,238جل بمبل  حصلت اة مواة املس قرت ل 

 رب  سرررررررنوي يبدأ من  20، ويسرررررررتحق السرررررررداد املس زائد هامشتانكرز. يحمل هذا القرت فائدة  سررررررر ر إيبور ليبور 
ً
. ويت  تسرررررررديد 2017سررررررربتمبر  21قسرررررررطا

 .2023مارس  21ألف دره  في  32.500الدف ة الخيرة بمبل  
 

 3قرت لجل  (ج)

زائد ألف دره  لدا  جرررال وتحويل سررفينة تحفيز آبار نفط. يحمل هذا القرت فائدة  سرر ر إيبور ليبور  30.000حصررلت اة مواة املس قرت لجل بمبل  

 .2025 يونيو  7 ة الخيرة في . ويت  تسديد الدف2018ديسمبر  7قسط رب  سنوي ملساوي يبدأ من  27، ويستحق السداد املس هامش
 

 4قرت لجل  (د)

رسررررروم الترتيبات( لدا  االسرررررتحوا  املس سرررررفن نقل املاجرررررية. يحمل هذا القرت  خصررررر ألف دره  )  د  59.377حصرررررلت اة مواة املس قرت لجل بمبل  

 رب  سنوي يبدأ من  16، ويستحق السداد املس زائد هامشفائدة  س ر إيبور ليبور 
ً
 .2023نوفمبر  29ويت  تسديد الدف ة الخيرة في  .2019مايو  29قسطا

 

 ببجسال ومجمواات مختلفة من الضمانات وتشمل: 4و 3و 2يت  تغطية القروت لجل 

 تنازل ان رهن السفن  ات ال القة؛ 

 رهن أس   الشربات التا  ة املالكة لتلال السفن؛ و 

 ت الشقيقة.ضمان ماسمما من الشركة الم والشركة الم الوسيطة و/أو الشربا 

 وفيما يملي الت  دات ال وهرية للقروت لجل وتشمل:

 زيادة املوجودات املتداولة ان املطلوبات املتداولة في جمي  الوقات؛ 

 االحتفاظ في جمي  الوقات بر يد النقدية وجبه النقدية فوق نسبة م ينة من  افي الدين؛ 

  ان نسبة م ينة من إجمالي املوجودات املوحدة امل دلة حس  السوق؛ وضمان زيادة حقوق امللكية املوحدة امل دلة حس  السوق 

 .ضمان زيادة القيمة السوقية الحرة اة م ة للسفن ان نسبة م ينة من  افي الدين 
 

ا تحقاق دف  هذ، ما ترت  م ه من الناحية الفنية اسررررررررررر4،  لت اة مواة مخالفة للت  دات املالية م  مقرضرررررررررررمها للقرت لجل 2019 ديسرررررررررررمبر  31كما في 

 مناقشرررراتي م  املقرضررررين 2019 ديسررررمبر  31ت  تصررررميف ا كمطلوبات متداولة كما في فقد ، . وبناًل املس  لالاند الطل  القرت
ً
جري إدارة اة مواة حاليا

ُ
. ت

 ملراج ة القرت، وال تتوق  اإلدارة أن تت  املطالبة بهذه القروت من جان  املقرضين.
 

 قروت قصيرة الجل )هر(

 ألف دره   7,346، حصرررررررررررلت اة مواة املس تسررررررررررر يالت مرابحة قصررررررررررريرة الجل بقيمة 2019يناير  7في  (1)
ً

. بان القرت قصرررررررررررير الجل ثابتةفائدة ب محمال

 .2020يونيو  30ت  تمديد أجل االستحقاق حتى  إال أنه قد، 2019مستحًقا في أبريل 
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 مخصص مسافات نهاية الخدمة للمو فين -19

 2019 2018 

 ألف دره  ألف دره  يناير 1في  الر يد

 1,480 1,640 (25للسنة )إيضاح محمل 

 390 467 خالل السنة مدفواات

 (230) (295) ديسمبر 31الر يد في 

 1,812 1,640 
 

 في تاريذ التقرير. ملتراكمةا وسنوات ال مللمسافبة الحالية لويسلند بدولة اإلمارات ال مل  وفق قانون يت  تسوين مخصص ملسافبة نهاية الخدمة للمو فين 

 

 والخره  التجارية الدائنةالذم   -20

 2019 2018 

 ألف دره  ألف دره  

 37,141 29,248 ) ([ 20 م  تجارية دائنة ]إيضاح 

 10,600 10,566 ارباح مستحقة الدف 

 7,138 10,766 من ال مالل مبال  مقدًما

 20,000 20,000 )أ([ 9 إيضاح] ي امل تجار املقابل املستحق اند االستحوا  املس 

 3,491 6,000 الفوائد املستحقة املس القروت

 13,220 10,563 )ج([ 20 إيضاحاالستحقاق الضريما ]

 9,728 2,100 ال ام بالحوتاالستحقاقات  ات الصلة 

 28,484 27,350 اةخصصات والذم  الدائنة الخره 

 116,593 129,802 

 

ديسررررمبر  31ألف دره ( خالل السررررنة املنتهية في  8,727: 2018ألف دره  ) 2,914ل االاترام باملطلوبات التا يبل  إجمالمها تمكنت اة مواة من إلغا (أ)

 ر في الرباح أو الخسائر.مشطوبةرمطلوبات ل  ت د مطلوبة  فيوالتا ت  تضمي ها  2019

 

 7,584تسررررررويتها مقابل الذم  املدينة البالغة  يتوق اد لسررررررلطات املوانئ السررررررد مسررررررتحقةألف دره   7,317تشررررررتمل الذم  الدائنة التجارية املس مبل   ( )

 )ج([. 12ألف دره  ]إيضاح 

 

اة مواة خطاًبا من السرررررلطات الضرررررريبية يشرررررير إلس أن اوائد الفرع للسرررررنوات املالية من  أحد فروعتلقى  ،2018ديسرررررمبر  31خالل السرررررنة املنتهية في  (ج)

مليون  18أبرمت اة مواة اتفاقية م  السررررلطات الضررررريبية بمبل   ،2018في الرب  الرا   من اام وئح الضررررريبية. ل  تتوافق م  اللوا 2016إلس  2010

 7قامت اة مواة بلسرررروية  ،مليون دره  18. من 2016دره  من أجل اللسرررروية الساملة وال هائية ملسررررتحقااها الضررررريبية للسررررنوات السررررابقة حتى اام 

 مليون دره . 4.7بمبل  دف ة اة مواة  سددت ،2019ديسمبر  31. خالل السنة املنتهية في 2018بر ديسم 31ماليين دره  كما في 
 

 بناًل املس االتفاقية املبرمة م  السرررررررررررلطات الضرررررررررررريبية. كما قامت  ،2019ديسرررررررررررمبر  31كما في 
ً
اسرررررررررررتمرت اة مواة في االاترام باةخصرررررررررررص مسرررررررررررتقبال

 ٪ من الر يد املستحق.1 الغرامة بمسبةاة مواة بلس يل مخصص املس 
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 ال القةالطرام  ات م امالت  -21

بدجرال م امالت م  ماسررررسررررات أامال أخره تسررررتوفي ت ريف طرم  واالقة كما في امل يار اةحاسررررما الدولي  ،في سررررياق ال مل امل تاد ،تقوم اة مواة (أ)

 ، وهي م امالت يت  تنفيذها ببس ار متفق المها. 24رق  

ال القة املساهمين الرئيسيين واملديرين ومو في اإلدارة الرئيسيين للمجمواة واملمشات املرتبطة بها التا ل ا سيطرة أو سيطرة تتضمن الطرام  ات 

 مشتركة أو تبثير جوهري املس اة مواة. يت  ااتماد سياسات اللس ير وجروط هذه امل امالت من قبل إدارة اة مواة.
 

الت ال وهرية التالية م  الطرام  ات ال القة في سياق ال مل االاتيادي وفق جروط وأحسام متفق المها  شسل خالل السنة امل اماة مواة أبرمت  ( )

 بادل.مت
 

 2019 2018 

 ألف دره  ألف دره  

 770 1,326 (27قروت من أطرام  ات االقة )إيضاح  –يف التمويل اال تس
 

 

 من الطرام  ات ال القة: /فيما يملي الر دة القائمة للمبال  املستحقة  )إلس(  (ج)
 

 2019 2018 
 ألف دره  ألف دره  

   مشروع مشتر 

 1,017 (144) م.د.م.س )مشروع مشتر ( -غولف ستولت تانكيرز 

   
 

 / من الطرم  و ال القة هي قيمة غير محملة بفائدة وغير مضمونة وسيت  سدادها اند الطل . إلسإن القيمة املستحقة 
 

 2019 2018 
 ألف دره  لف دره أ 

   قرت من أطرام  ات االقة   )د(

 - 37,443 كبار املساهمين
 

 ،إجمالي الر رررريد املسررررتحق يتضررررمنال ام لناقالت الكيماويات.  الحوتت  اسررررتخدام القرت الذي ت  الحصررررول اليه من املسرررراهمين الرئيسرررريين لتمويل 

 .2021يونيو  30مل ر يد القرت املتبقي فائدة  س ر ثابت. سيت  سداد القرضين في بينما يح ،فوائدب غير محملألف دره   5,000القرت بمبل  

 

 مسافات اإلدارة الرئيسية )هر(

 2019 2018 

 ألف دره  ألف دره  

 6,294 3,654 روات  ومزايا وأت ا  ومسافات نهاية الخدمة لاضال مجلس اإلدارة

   

 74 85 مسافات نهاية الخدمة للمو فين
 

 ألف دره (. 169: 2018ألف دره  ) 166البالغة  القابلة لالستردادشمل مسافات اإلدارة الرئيسية املصروفات ال ت

 

 .2019ديسمبر  31اة مواة أي رسوم للمجمواة خالل السنة املنتهية في  أاضال مجلس إدارةل  يتقاضمى  )و(
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 اإليرادات اللشغيلية -22

املبرمة م  ال مالل لنقل السررررل  والخدمات بمرور الوقت وفي وقت م ين في التدفقات الرئيسررررية التالية من اإليرادات.  تسررررتمد اة مواة إيرادااها من ال قود

 (.6 إيضاح رق ) 8رق   إلاداد التقارير املاليةيتوافق هذا م  م لومات اإليرادات التا ت  اإلفصاح ا ها لسل قطاع يت  اإلبالغ انه بموج  امل يار الدولي 

 

 2019 2018 

 ألف دره  ألف دره  

 132,192 159,162 تبجير السفن

 13,563 6,622 خدمات ال حن

 407 102 بي  وتوزي  املنتجات البحرية

 549 284 الخدمات الفنية

 366 91 إدارة السفينة

 166,261 147,077 

 

 التساليف اللشغيلية -23

 2019 2018 

 ألف دره  ألف دره  

   تبجير السفن:

 60,571 95,722 السفن -تشغيل السفن

 3,821 4,841 قوار  الطاق  -تشغيل السفن

 45,274 53,421 استهال  السفن )باستدنال قوار  الطاق (

 7,169 12,626 إطفال تساليف اإلرسال في الحوات ال افة

 1,250 873 إ الح السفن

   

   خدمات ال حن:

 9,848 4,199 تساليف تشغيلية

   

 210 34 ي  وتوزي  املنتجات البحريةب

 158 101 الخدمات الفنية

 171,817 128,301 

 

 املصاريف ال مومية واإلدارية -24

 2019 2018 

 ألف دره  ألف دره  

 17,780 15,456 (25تساليف املو فين )إيضاح 

 14,112 3,922 الت ا  امل نية

 4,210 939 خسارة  رم ال مالت الجنبية

 7,762 12,241 يف إدارية أخره مصار 

 32,558 43,864 
 

 ال شمال(. -2018) 2019ديسمبر  31اجتمااية خالل السنة املنتهية في  مساهماتل  تق  اة مواة ببي 
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 تساليف املو فين -25

 2019 2018 

 ألف دره  ألف دره  

 13,757 13,153 الروات  والجور 

 390 467 (19 مسافبة نهاية الخدمة للمو فين )إيضاح

 3,633 1,836 مزايا أخره 

 15,456 17,780 

 

 أرباح الس   -26

 2019 2018 

 (40,016) (324,932) لسنة )ألف دره (ل الخسارة
   

 919,209,250 1,019,209,250 (12ادد الس   )إيضاح 
   

 دره  (0.046) دره  (0.324) اةخففة للس  و الرباح الساسية 
 

 ،2018نوفمبر  18الرباح السررراسرررية للسررر   بتقسررري  الرباح ال ائدة ملالسي اة مواة املس املتوسرررط املرجح ل دد السررر   ال ادية املصررردرة. في  يت  احلسرررا 

 سند إسالمي قابل للتحويل والذي يسون له تبثير املس الرباح اةخففة للس  . 100.000.000قامت اة مواة بد دار 

 

 تساليف التمويل -27

 2019 2018 

 ألف دره  ألف دره  

   تسلفة التمويل املس:

 21,422 33,246 قروت لجل -

 - 837 تس يالت تمويل مرابحة -

 770 1,326 ) ([ 21قرت من املساهمين ]إيضاح  -

 - 201 قروت أخره  -

 101 265 رسوم أخره 

 35,875 22,293 
 

 اإليجارات اللشغيلية كماجر -28

 التفاوت املس القيمة اإليجارية لت كس القي  اإليجارية تقوم اة مواة بتب
ً
جير السررررفن البحرية بموج  اقود تبجير تشررررغيملي )اقود تبجير آجلة(. ويت  اادة

غيلية غير جار اللشرررررالسرررررائدة بالسررررروق اند إبرام / تجديد اقد اإليجار. وفيما يملي الحد الدنى للذم  املدينة للقي  اإليجارية في املسرررررتقبل بموج  اقود اإلي

 هو املس النحو التالي: القابلة لإللغال )باستدنال تلال التا تملك ا املشاري  املشتركة(
 

 2019 2018 

 ألف دره  ألف دره  

 106,578 108,504 بحد أقصمى سنة واحدة 

 395,495 296,357 بين سنة وخمس سنوات

 6,880 - أكثر من خمس سنوات

 404,861 508,953 
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 املالية بحس  الفئةالدوات  -29

 2019 2018 

 ألف دره  ألف دره  

   املوجودات املالية

   القروت والذم  املدينة

( تجارية مدينة م  
ً
 56,318 37,713 وأخره )باستدنال الدف ات املقدمة للموردين واملبال  املدفواة مقدما

 1,017 - من طرم  ي االقة مطلو 

 34,279 28,400 والر دة البنكيةالنقد 

 66,113 91,614 

   

   املطلوبات املالية

   مطلوبات مالية أخره 

 122,664 105,827 ة(طلوبالرباح امل وأخره )باستدنال الدف ات املقدمة من ال مالل وتوزي ات تجارية دائنة م  

 402,530 395,403 قروت

 - 37,443 قرت من أطرام  ات االقة

 - 144 مطلو  إلس طرم  و االقة

 61,447 60,219 اقود اإليجار التمويلية

 599,036 586,641 

 

 االلتزامات -30

 التزامات مت لقة مصاريف رأسمالية  (أ)

 (.ألف دره  4.026: 2018ألف دره  ) 3.219بلغت املصاريف الرأسمالية للمجمواة 
 

 التزامات مت لقة   قود اإليجار اللشغيلية  ( )

  قود اإليجار اللشغيلية غير القابلة لإللغال:فيما يملي االلتزامات املت لقة  

 2019 2018 

 ألف دره  ألف دره  

 1,070 - سنة واحدة بحد أقصمى 

 2,580 - أكثر من سنة واحدة وأقل من خمس سنوات

 - 3,650 

 

 الضمانات -31

 2019 2018 

 ألف دره  ألف دره  
   

 105 105 ضمانات بنكية

 

 وال يتوق  أن يمتج ا ها أي مطلوبات جوهرية. ،ت بنكية ناتجة في سياق ال مل االاتياديبانت لده اة مواة ضمانا
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 املطلوبات الطارئة -32

 الطارئةاملطلوبات 

 ما تف ر تشررررررررررررري ات ولوائح تنفيمية تت لق بامللكية القانونية والضرررررررررررررائ  وامل امالت بال مالت الجنبية في ادد من الدول التا ت م
ً
ة مواة. ل فمها ادائما

 واضرررررحة في  رررررياغتها
ً
ويخضررررر  تفسررررريرها لوج ات نفر السرررررلطات اةحلية والوطنية. وهنا  أم لة  ،وب ا هذه اللشرررررري ات واللوائح التنفيمية ال تسون دائما

 املس التناقا في وج ات النفر بين السلطات اةحلية والوطنية  شبن م ل هذه اللشري ات.
 

 .م قول تحديد املبل   شسلي  املس أن يت  ،افمه يحتمل تكبدها اة مواةي الفترة اةحاسبية التا خسارة فبقيد سياسة اة مواة  تقضما
 

تطبيق اللشرررررررررررري ات واللوائح التنفيمية الحالية واملسرررررررررررتقبلية. وإن  والتا تتضرررررررررررمن سرررررررررررتفل امليات اة مواة ومركزها املالي يتبثر بالتطورات السرررررررررررياسرررررررررررية

نفس القطراع بليسرررررررررررررت جوهريرة بربكثر ممرا تت رت لره الشررررررررررررربرات امل يلرة ال راملرة  ،فيمرا يت لق   مليرااهرا ،برات الطرارئرةاة موارة املس قنراارة بربن هرذه املطلو 

 والدول التا ت مل فمها اة مواة.

 

 اةحتملة وجوداتامل

ملواشررررما كما هو محدد في اتفاقية إطار قدم أحد املسرررراهمين الرئيسرررريين في الشررررركة ت  ًدا غير قابل لالسررررترداد وغير مشررررروط وضررررمان تبمين أدال بات  سررررفن ا

قدم البات  ضرررماًنا في حالة انخفات قيمة السرررفن )املس النحو الذي يحدده ُم من طرم ثالث مسرررتقل خالل فترة  ،البي  للسرررفينة. وفًقا التفاقية إطار البي 

ث  سررريدف  البات  الفرق في قي   ،ملنصررروص المها في اقد البي من السرررنوات التالية لتاريذ نقل ملكية السرررفن إلس املشرررتري( من أسررر ار / قي  جررررال السرررفن ا

ا أنه إ ا ل  يت  تحقيق  رررررافي أسررررر ار  ،السرررررفن كما هو محدد في اقد البي  وتقرير التقيي  ال ادل اةحدد في وقت البي . االوة املس  لال تضرررررمن البات  أيضرررررً

ا يساوي الفرق في القي  بين املي اق الف ملي م دل  التبجير أو في حالة توقف السفن ان ال مل في أي وقت خالل السنوات
ً
الخمس، فدن البات  سيدف  مبلغ

 التو يف الذي تحصل اليه السفن وم دالت اإليجار الصافية.

 

 .2020 أكتوبر تاريذ إاداد التقارير املالية تقوم اة مواة بتقيي  مبل  هذا الضمان ليت  االاترام به اند انتهال سمتين، أي في  كما

 

 إدارة اةخاطر املالية -33

 اوامل اةخاطر املالية 33-1

 نفرة اامة

 التالية نليجة استخدام ا لألدوات املالية: للمخاطر تت رت اة مواة 

 مخاطر السوق  (أ

 و ،مخاطر االئتمان ( 

 مخاطر السيولة (ج
 

ليررات اة مواررة لقيرراس وإدارة اةخرراطر وإدارة وأهرردام وسرررررررررررريرراسرررررررررررررات وام ،ي رت هررذا اإليضررررررررررررراح م لومررات حول ت رت اة مواررة لسررل من اةخرراطر أااله

 اة مواة لرأس املال.
 

ر ومراقبة يتحمل مجلس اإلدارة املسرررررررررررراولية الساملة إلنشررررررررررررال ومراقبة إطار امل إلدارة مخاطر اة مواة. إن اإلدارة ال ليا للمجمواة مسرررررررررررراولة ان تطوي

 إلس مجلس اإلدارة.سياسات إدارة مخاطر اة مواة وتقدي  تقارير دورية ببنشطتها 
 

ي  اةخاطر املالية تت  إدارة اةخاطر من قبل قس  املالية في إطار السياسات امل تمدة من قبل مجلس اإلدارة. يقوم قس  املالية لده اة مواة بتحديد وتقي

باإلضررررافة إلس سررررياسررررات  ،ارة اةخاطر  شررررسلي اامبالت اون الوثيق م  الوحدات اللشررررغيلية لده اة مواة. ويقوم مجلس اإلدارة بتوفير سررررياسررررات موثقة إلد

م ل مخاطر  رررررم ال مالت الجنبية ومخاطر م دل الرباح ومخاطر االئتمان واسررررل مار السرررريولة الفائضررررة. يت  إاداد  ،موثقة أخره تغطي مجاالت محددة

 بار املساولين باإلدارة ال ليا لده اة مواة.ويت  رف  ا إلس ك ،تقارير ج رية ان املية إدارة اةخاطر املالية املس مستوه اة مواة
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 إدارة اةخاطر املالية )تتمة( -33

 اوامل اةخاطر املالية )تتمة( 33-1

 نفرة اامة )تتمة(

 مخاطر السوق 

 مخاطر  رم ال مالت الجنبية

 لن غالبية مشررتريااها
ً
 بال مالت الو يفية  إن اة مواة ليسررت م رضررة  شررسلي كبير ةخاطر  رررم ال مالت الجنبية نفرا

ً
ومبي ااها وسررلفيااها مقومة أسرراسررا

دره   3.66دوالر أمريسي = 1لشررررررررررربات اة مواة أو بالدره  اإلماراتي املرتبط بالدوالر المريسي. ت  تحويل مبال  بالدوالر المريسي إلس الدره  اإلماراتي بم دل 

 لوجود ربط مستمر بين الدوالر المريسي والد
ً
 ره  اإلماراتي.إمارتي نفرا

 

 مخاطر الس ار

 ال تت رت اة مواة لي مخاطر أس ار جوهرية.

 

 مخاطر م دالت أرباح للقيمة ال ادلة

 ال تت رت اة مواة لي مخاطر أرباح جوهرية للقيمة ال ادلة نليجة التغيرات في م دالت الرباح.

 

 مخاطر م دالت أرباح للتدفقات النقدية 

 ّرت تمشرررررب مخاطر م دالت ال 
ُ
رباح لده اة مواة  شرررررسلي رئيمرررررما من السرررررلفيات طويلة الجل ببسررررر ار ربح متغيرة. إن السرررررلفيات الصرررررادرة ببسررررر ار متغيرة ت

 اة مواة ةخاطر م دالت أرباح للتدفقات النقدية.

 

خاطر م دل الرباح بصرررررورة رب  سرررررنوية من ويت  ااتماد سرررررياسرررررة م ،تقوم إدارة اة مواة بمراقبة مخاطر م دل الرباح لده اة مواة املس أسررررراس جررررر ري 

م  الخذ   ين  ،قبل مجلس اإلدارة. تقوم اإلدارة بتحليل ت ّرت اة مواة ةخاطر م دل الرباح  شررررررررررررسلي نشررررررررررررطي وحيوي. وتت  محاباة تصررررررررررررورات مختلفة

 
ً
تقوم اة مواة بحسررررا  مده تبثر الرباح  ،إلس هذه التصررررورات االاتبار إاادة التمويل وتجديد املراكز الحالية ومصررررادر التمويل البديلة والتحوط. واسررررلنادا

وتت  محاباة  لال  والخسررررررررررائر ببي تغّير يطرأ املس م دل الرباح. ال يت  اسررررررررررتخدام التصررررررررررورات إال للمطلوبات التا تم ل املراكز الكبره اةحملة بم دل أرباح.

 ضمن الحدود املوضواة من قبل اإلدارة. بصورة ج رية للتحقق من أن الحد القصمى للخسارة اةحتملة يسون 

 

لسان  ،نقطة أسرررررررررررراس )في حالة م دل الرباح املتغيرة( م  بقال بافة املتغيرات الخره ثابتة 50فيما لو تغّير م دل الرباح املس السررررررررررررلفيات من البنو  بواق  

ألف دره (  1.764 :2018) 2019ديسرمبر  31ف دره  للسرنة املنتهية في أل 2.384التغيير املس  رافي )الخسرائر(/ الرباح وحقوق امللكية لده اة مواة بل  

 كنليجة لذلال.

 

 مخاطر االئتمان

ة من الطرام  ات ال القة. ال تت امل طلوبواملبال  امل ر ررررررررردة بنكيةوالنقد في الصرررررررررندوق وال  التجارية املدينةتمشرررررررررب مخاطر االئتمان في السررررررررراس من الذم  

 أو تلال التا تتمت   سرررررررم ة  اة مواة إال م  املصرررررررارم
ً
 مسرررررررتقال

ً
ة من طلوب. إن الذم  املدينة الخره واملبال  املطيبةواملاسرررررررسرررررررات املالية املصرررررررنفة تصرررررررميفا

 قابلة لالسترداد  شسلي بامل في تاريذ إاداد التقرير. ،باستدنال التا ت  تسوين مخصص ل ا ،الطرام  ات ال القة
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 ()تتمة إدارة اةخاطر املالية -33

 )تتمة( اوامل اةخاطر املالية 33-1

 مخاطر االئتمان )تتمة(

 ملا ي
ً
 ملي:يمكن تقيي  ال دارة االئتمانية للموجودات املالية اةحتفظ بها لده املصارم بالرجوع إلس التصميفات االئتمانية الخارجية وفقا

 

   تصميف )موديز( 

 2018 2019 2018 2019 الطرم املقابل

 ألف دره  ألف دره  ره ألف د ألف دره  

     البنو 

 - 13,454 ال ينطبق Aa1 أ

 A2 - 20,725 ال ينطبق  

 Aa3 Aa3 10,564 10,601 ج

 Baa1 Baa1 49 1,117 د

 A2 A2 2,781 694 ه

 A1 A1 915 549 و

 A3 A3 430 115 ز

 Baa1 Baa1 27 27 ح

 Aa3 Aa3 23 23 ط

 A3 A3 - 3 ي

  A1 A1 - 3 

 A3 A3 - 1 ل

 33,859 28,243   (13النقد لده البنو  )إيضاح 

 

 .12والخره في اإليضاح رق   التجارية املدينةت  اإلفصاح ان مخاطر االئتمان املت لقة بالذم  
 

 مخاطر السيولة

 مواة. يقوم قسررررر  املالية بمراقبة يت  إجرال توق ات التدفقات النقدية املس املمشرررررات اللشرررررغيلية للمجمواة ويت  تجمي  ا بواسرررررطة قسررررر  املالية لده اة

امي من تسرر يالت التوق ات املتجددة ملتطلبات السرريولة لده اة مواة بما يضررمن توفر السرريولة السافية لتلبية االحتياجات اللشررغيلية م  االحتفاظ بقدري ب

 ،  دات االقترات )إن وجدت( لي من تسرررررررررررر يالت القروتاالقترات امللتزم بها غير املسررررررررررررحوبة في جمي  الوقات لسي تتفاده اة مواة خرق سررررررررررررقوم أو ت

 لتغطية متطلبات رأس املال في املسررررررتقبل. تبخذ تلال التوق ات   ين االاتبار خطط اة مواة لتمويل الديون وااللتزام بالت  دات و 
ً
الوفال بامل دالت وأيضررررررا

 الداخلية املستهدفة لبيان املركز املالي املوحد. 
 

 بما في  لال دف ات تساليف التمويل وتبثير اتفاقيات املقا ة: ،ستحقاق الت اقدي للمطلوبات املاليةفيما يملي آجال اال 
 

 واحدة أقل من سنة الت اقدية التدفقات النقدية املدرجة القيمة 

 ألف دره  ألف دره  ألف دره  

    2019ديسمبر  31في 

ال مالل  وأخره )باستدنال الدف ات املقدمة من تجارية دائنة م  

 95,261 95,261 95,261 ة(طلوبوتوزي ات الرباح امل

 144 144 144 لطرم  و االقةمطلو  

 140,251 484,374 395,403 سلفيات من البنو 

 17,772 83,150 60,219 اقود اإليجار التمويلية

 551,027 662,299 253,428 
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 )تتمة( إدارة اةخاطر املالية -33

 )تتمة( اوامل اةخاطر املالية 33-1

 مة(مخاطر السيولة )تت

 واحدة أقل من سنة الت اقدية التدفقات النقدية املدرجة القيمة 

 ألف دره  ألف دره  ألف دره  

    2018ديسمبر  31في 

ال مالل  وأخره )باستدنال الدف ات املقدمة من تجارية دائنة م  

 112.064 112.064 112.064 ة(طلوبوتوزي ات الرباح امل

 329.427 422.105 402.530 سلفيات من البنو 

 9.615 83.106 57.797 اقود اإليجار التمويلية

 572.391 617.275 451.106 

 

  ذه التساليف:لفيما يملي بيان الدف ات ألف دره (.  44.883: 2018ألف دره  ) 36,983تبل  تساليف التمويل املستقبلية املت لقة بالسلفيات البنكية 
 

 2019 2018 

 ألف دره  ألف دره  

 12.614 16,188 سنة واحدة د أقصمى بح

 32.269 20,795 من سنة إلس خمس سنوات

 36,983 44.883 

 

 إدارة مخاطر رأس املال  -34

وبالتالي زيادة حقوق املسرررررراهمين  ،يتم ل ال دم الرئيمررررررما من إدارة رأس مال اة مواة في الحفاظ املس هيسل رأس املال الم ل الذي يدا  أامال اة مواة

فقد تقوم اة مواة بت ديل مبال  الرباح املوزاة املس املسرررررراهمين  ،اف  لصررررررحا  املصررررررلحة اآلخرين. ومن أجل الحفاظ املس هيسل رأس املال أو ت ديلهواملن

 أو إ دار أس   جديدة لخفا الدين.
 

س مجموع رأس املال. يم ل  رررررافي الدين راإليجار تراق  اة مواة رأس املال املس أسررررراس نسررررربة املديونية. يت  حسرررررا  هذه المسررررربة بقسرررررمة  رررررافي الدين امل

 م ها رالفي والخرهر( كما  التجارية الدائنةالتمويملير ورالسررررررررلفيات من البنو ر ورالقروت الخرهر )جزل من رالذم  
ً
نقد بيان املركز املالي املوحد مخصرررررررروما

 إلمها مجموع رأس امل ُيحلسررررررررر بيان التدفقات النقدية املوحد. في ر كما وما ي ادله
ً
ال املس أسررررررررراس رمجموع حقوق امللكيةر ببيان املركز املالي املوحد مضرررررررررافا

  افي الدين.
 

 2019 2018 

 ألف دره  ألف دره  

 460.328 455,622 (18و  17إيضاحي ) القروتإجمالي 

 (23.130) (16,921) (13النقد وما ي ادله )إيضاح 

 437.198 438,701  افي الدين

 929.777 602,556 لكيةإجمالي حقوق امل

 1.366.975 1,041,257 إجمالي رأس املال

 %1.9 %42.1 نسبة املديونية
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