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* راجع اإليضاح 33 لمزيد من التفاصيل حول تعديالت السنة السابقة.

العائدة إلى مالكي الشركة

المجموع
ألف درهم

الحصص غير
المسيطرة
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

االحتياطيات
األخرى
ألف درهم

الخسائر
كم المترا
ألف درهم

االحتياطي
القانوني
ألف درهم

رأس
المال
ألف درهم

602,556 11,519 591,037 )2,724( )445,195( 19,747 1,019,209 الرصيد في 1 يناير 2020
)284,607( )143( )284,464( – )284,464( – – إجمالي الخسارة الشاملة للسنة 

)معاد إدراجها*(
317,949 11,376 306,573 )2,724( )729,659( 19,747 1,019,209 الرصيد في 31 ديسمبر 2020
59,522 )1,228( 60,750 – 60,750 – – إجمالي الدخل الشامل / 

)الخسائر الشاملة( للسنة
377,471 10,148 367,323 )2,724( )668,909( 19,747 1,019,209 الرصيد في 31 ديسمبر 2021

بيان التغيرات في حقوق 
 الملكية الموحد 
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 2020 ألف درهم 
)*معاد إدراجها(

2021 ألف درهم إيضاح

142,641 121,980 18 اإليرادات التشغيلية
)143,161( )98,022( 19 التكاليف التشغيلية
)520( 23,958 إجمالي األرباح / )الخسائر(
)197,541( – 5 شطب سفينة
)9,610( – 5 خسارة من استبعاد بند موجودات
)12,649( – 5 مخصص انخفاض قيمة السفن
– 3,265 13)ه( الدخل من خفض بند مطلوبات مالية إلى قيمته الحالية
)17,946( )18,667( 20 مصاريف عمومية وإدارية
185 794 دخل آخر
– 85,759 24 دخل من مطالبة التأمين
1,926 6,661 25 إعادة قيد مطلوبات انتفى الغرض منها
)236,155( 101,770 أرباح / )خسائر( تشغيلية للفترة
)46,622( )40,418( 23 تكاليف تمويل
)282,777( 61,352 أرباح / )خسائر( قبل ضريبة الدخل
)1,830( )1,830( ضريبة الدخل
)284,607( 59,522 أرباح / )خسائر( للسنة
– – بنود الدخل الشامل األخرى للسنة
)284,607( 59,522 إجمالي الدخل الشامل / )الخسائر الشاملة( للسنة

العائدة إلى:
)284,464( 60,750   مساهمي الشركة األم
)143( )1,228(   الحصص غير المسيطرة
)284,607( 59,522 إجمالي الدخل الشامل / )الخسائر الشاملة( للسنة

أرباح األسهم العائدة إلى مالكي الشركة
)0.279( 0.060 22 الربح األساسي والمخفف للسهم )الدرهم(	 

 بيان الدخل 
 الشامل الموحد 
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