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والشركات التابعة لھاالخلیج للمالحة القابضة (ش.م.ع)

المرفقة جزءًا من ھذه البیانات المالیة الموحدة.٣٣إلى ١شكل اإلیضاحات من ت
٨

الموحد الشاملبیان الدخل
٢٠١٨دیسمبر ٣١فيالمنتھیةللسنة

٢٠١٨٢٠١٧
درھمألفدرھمألفإیضاح

٢٠١٤٧٫٠٧٧١٣٧٫٩٢٧اإلیرادات التشغیلیة

)٨٨٫٩٦٦()١٢٨٫٤٠١(٢١التكالیف التشغیلیة

١٨٫٦٧٦٤٨٫٩٦١إجمالي األرباح

١٫٢٦٠٧٩٠دخل اآلخرال

)٢٦٫٠٣٠()٤٣٫٨٦٤(٢٢ف عمومیة وإداریةمصاری

٢٣٫٧٢١)٢٣٫٩٢٨(األرباح التشغیلیة(الخسائر)/ 

١٫٢٩٩-دخل التمویل

)١٢٫٢٢٣()٢٢٫٢٩٣(٥٢التمویلتكالیف 

)١٠٫٩٢٤()٢٢٫٢٩٣(صافي-التمویلتكالیف 

١٨٨٫٧٢٧٣١٫٦٧٣إعادة قید مطلوبات انتفى الغرض منھا

)١٫٨١٠()٦٨٢(٨خسائر مشروع مشتركمن صة ح

٤٢٫٦٦٠)٣٨٫١٧٦(أرباح قبل ضریبة الدخل(خسائر)/ 

)٩٣٠٫١()١٫٨٣٠(ضریبة الدخل

٤٠٫٧٣٠)٤٠٫٠٠٦(أرباح السنة(خسائر)/ 

--للسنةبنود الدخل الشامل األخرى

٤٠٫٧٣٠)٤٠٫٠٠٦(الدخل الشامل للسنة(الخسائر الشاملة) /إجمالي 

العائدة إلى:
٣٩٫٩٥٢)٤٠٫١١٦(الشركة األممساھمي

١١٠٧٧٨حصص غیر مسیطرة

٤٠٫٧٣٠)٤٠٫٠٠٦(الدخل الشامل للسنة(الخسائر الشاملة)/إجمالي

أرباح األسھم
٠٫٠٧٤)٠٫٠٤٧(٢٤(درھم)الربح األساسي للسھم-

٠٫٠٧٤)٠٫٠٤٦(٢٤(درھم)الربح المخفف للسھم-



والشركات التابعة لھاالخلیج للمالحة القابضة (ش.م.ع)

المرفقة جزءًا من ھذه البیانات المالیة الموحدة.٣٣إلى ١شكل اإلیضاحات من ت
٩

التغیرات في حقوق الملكیة الموحدبیان 
٢٠١٨دیسمبر ٣١فيالمنتھیةللسنة 

حقوق الملكیة العائدة إلى مساھمي الشركة األم
إجماليصكوك إسالمیةالحصص غیراالحتیاطیاتالخسائراالحتیاطيرأس
حقوق الملكیةقابلة للتحویلیطرةالمسالمجموعاألخرىالمتراكمةالنظاميالمال

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

٤٤٧٫٩٧٠--٤٤٧٫٩٧٠-)١١٩٫٣٧١(٢٠١٧٥٥١٫٦٦٧١٥٫٦٧٤ینایر ١الرصید في 

فيخفض االستثمار 
١٥٫٩٢١-٣٫٢٤٥١٢٫٦٧٦-٣٫٢٤٥--)١-٢شركة تابعة (إیضاح 

٤٠٫٧٣٠-٣٩٫٩٥٢٧٧٨-٣٩٫٩٥٢--إجمالي الدخل الشامل للسنة

تحویالت إلى االحتیاطي 
-----)٤٫٠٧٣(٤٫٠٧٣-)١٣النظامي (إیضاح 

٥٠٤٫٦٢١-٤٩١٫١٦٧١٣٫٤٥٤-)٨٠٫٢٤٧(٢٠١٧٥٥١٫٦٦٧١٩٫٧٤٧دیسمبر ٣١الرصید في 

٣٦٧٫٥٤٢--٣٦٧٫٥٤٢---٣٦٧٫٥٤٢)١٢رأس المال الصادر (إیضاح 

)٢٫٣٨٠(--)٢٫٣٨٠()٢٫٣٨٠(---)١٢تكلفة أسھم الزیادة (إیضاح 

صكوك إسالمیة قابلة
١٠٠٫٠٠٠١٠٠٫٠٠٠------)١٤للتحویل (إیضاح 

الدخل(الخسائر الشاملة)/إجمالي
)٤٠٫٠٠٦(-١١٠)٤٠٫١١٦(-)٤٠٫١١٦(--الشامل للسنة

٨١٦٫٢١٣٥٦٤٫١٣١٠٠٫٠٠٠٩٢٩٫٧٧٧)٢٫٣٨٠()١٢٠٫٣٦٣(٢٠١٨٩١٩٫٢٠٩١٩٫٧٤٧دیسمبر ٣١الرصید في 



والشركات التابعة لھاالخلیج للمالحة القابضة (ش.م.ع)

المرفقة جزءًا من ھذه البیانات المالیة الموحدة.٣٣إلى ١شكل اإلیضاحات من ت
١٠

بیان التدفقات النقدیة الموحد
٢٠١٨دیسمبر ٣١فيالمنتھیةللسنة 

٢٠١٨٢٠١٧
درھمألفدرھمألفإیضاح

األنشطة التشغیلیة
٤٠٫٧٣٠)٤٠٫٠٠٦(السنةأرباح (خسائر) /

التعدیالت للبنود التالیة:
٦٥٣٫٩١٨٣٩٫١٢٦االستھالك

٨٦٨٢١٫٨١٠المشاریع المشتركةفيخسائرصافي في حصة 
١٧٣٩٠٤٣٩مخصص مكافآت نھایة الخدمة للموظفین

)٣١٫٦٧٣()٨٫٧٢٧(١٨إعادة قید مطلوبات انتفى الغرض منھا
٢٦-تم شطبھامتلكات ومعداتمسفن و

-)١٫٠٠٧(٦أرباح من استبعاد السفن
-١٠٧٥٠تجاریةالمدینة الذمم المخصص النخفاض في قیمة 

٢٥٢٢٫٢٩٣١٢٫٢٢٣التمویلتكالیف 
)٩٩١٫٢(-التمویلدخل

٢٨٫٢٩٣٦١٫٣٨٢التدفقات النقدیة التشغیلیة قبل التغیرات في رأس المال العامل

التغیرات في رأس المال العامل:
)٤٫١٠٧()١٫٤٨١(المخزون

١٫٩٧٢٢٫٧٩٩عالقةحقة من طرف ذيالمبالغ المست
)٦٫٢٥٦()٥٫٩٧٧(الذمم المدینة التجاریة واألخرى

٦٫٤٨٤)١٥٫٨٨٤(ئنة التجاریة واألخرىالذمم الدا
)٢٢٤(-ألطراف ذات العالقةاإلىالمبالغ المستحقة 

٦٫٩٢٣٦٠٫٠٧٨
)٧٨٩()٢٣٠(١٧للموظفینالمدفوعةمكافآت نھایة الخدمة

٦٫٦٩٣٥٩٫٢٨٩من األنشطة التشغیلیةالتدفقات النقدیةصافي 

األنشطة االستثماریة
)١٢١٫١٩٧()٨٢٫٦٣٥(٦والمعداتوالممتلكاتالسفن شراء

-)٤٠٠٫٠٠٠(٧أعمالعلى استحواذ صافي التدفقات النقدیة
-٦٤٫٠٢٧السفن والممتلكات والمعداتالمبالغ المحصلة من استبعاد 

١٫٢٩٩-دخل التمویل المستلم
١٠٫٠٨٧)٥١١(النقد المقیدمن/)إلى(المحول 

)١٠٩٫٨١١()٤٧٩٫١١٩(األنشطة االستثماریةالتدفقات النقدیة المستخدمة فيصافي 

األنشطة التمویلیة
-١٤١٠٠٫٠٠٠سندات إسالمیة قابلة للتحویلمبالغ محصلة من 

-١٢٣٦٧٫٥٤٢أسھم الزیادةمقبوضة من مبالغ 
-)٢٫٣٨٠(١٢مدفوعةالتكلفة أسھم الزیادة 

١٦٨٩٫٣٧٧١٣٤٫٥٤٦جدیدةسلفیاتصلة من مبالغ مح
٢٫٥٦٢-أموال مستثمرة من قبل حصص غیر مسیطرة

)٥٠٫١٤٨()٦٤٫٥٨٠(١٦سداد سلفیات
)١٣٫٠٢٢()٢٢٫٤٣٨(ةالتمویل المدفوعتكالیف 

٤٦٧٫٥٢١٧٣٫٩٣٨األنشطة التمویلیةالناتجة منالتدفقات النقدیة صافي 

٢٣٫٤١٦)٤٫٩٠٥()ة(آجلفي النقدیة وشبھ النقدیةالزیادة/)النقص(صافي 

٢٣٫٤١٦)٤٫٩٠٥(صافي (النقص)/ الزیادة في النقدیة وشبھ النقدیة 
٢٨٫٠٣٥٤٫٦١٩السنةالنقدیة وشبھ النقدیة في بدایة 

١١٢٣٫١٣٠٢٨٫٠٣٥السنةالنقدیة وشبھ النقدیة في نھایة 

١١٫١٤٩١٠٫٦٣٨النقد المقید

٣٤٫٢٧٩٣٨٫٦٧٣إجمالي النقد في الصندوق واألرصدة لدى البنوك

الحركات غیر النقدیة الجوھریة
)١٤٤٫٦٣١(-٦متلكات ومعداتموسفنشراء 



تابعة لھاوالشركات الالخلیج للمالحة القابضة (ش.م.ع)
البیانات المالیة الموحدةإیضاحات حول 

٢٠١٨دیسمبر ٣١في 

١١

األنشطةوالوضع القانوني -١

ة ("الشركة") ع.م.ششركة الخلیج للمالحة القابضةتأسست  ي كشركة مساھمة عام وبر ٣٠ف اً ٢٠٠٦أكت م وفق رار وزارة االقتصاد رق لق
ة المتحدة. ٢٠١٥لسنة )٢(رقم للقانون االتحاديفقًا وو٢٠٠٦لسنة ٤٢٥ ارات العربی ة اإلم ي دول الي. ف ي الم ي سوق دب وھي مدرجة ف

ةالنقل البحريبأعمال رئیسيبشكلتقوم الشركة  رول والبضائع المماثل نفط والبت أجیر السلمنتجات ال اب فنوت ل الرك وخطوط الشحن لنق
یصووكالء خطوط الشحن البحري وخدمات الشحنلشحن البحري وللركاب خدمات التأجیر لوالبضائع و ل والتخل وخدمات وخدمات النق

اه. وتفریغ وتعبئة البضائع وخدمات الشحن البحري وتشغیل وإدارة السفن تحمیل ا المدرجة أدن ة لھ ل امن خالل الشركات التابع لشركة تعم
وبرج،٣٩الطابق مكتبھا فيخالل من المساھمة العامة  اء، إیھ بي آي تری دة.البرش ة المتح ارات العربی ي، اإلم والشركات الشركة إن ، دب

ا  ة لھ ةالتابع ل المملوك ا بالكام ر مباشربشكل لھ اه مباشر أو غی ة أدن ا (مدرج ار إلیھ ة یش ـ"المجموعة"مجتمع ة )ب ات المالی ذه البیان ي ھ ف
.الموحدة

نسبة حقوق الملكیة %بلداألنشطةالشركات التابعة

٢٠١٨٢٠١٧التأسیسالرئیسیة
یج  ا الخل ة لمالكھ ات البحری ة وادارة العملی یج للمالح الخل

للمالحة القابضة ذ.م.م
١٠٠١٠٠اإلمارات العربیة المتحدةتأجیر السفن، الخ

فن، مجموعة الخلیج للمالحة ش.م.ح أجیر الس خت / ال
خدمات صیانة السفن 

والقوارب

١٠٠١٠٠اإلمارات العربیة المتحدة

خالخلیج إلدارة السفن المالحیة م.م.ح فن، ال أجیر الس / ت
خدمات صیانة السفن 

والقوارب

١٠٠١٠٠اإلمارات العربیة المتحدة

١٠٠١٠٠اإلمارات العربیة المتحدةتأجیر السفن، الخناقالت الخلیج للنفط الخام ذ.م.م
١٠٠١٠٠اإلمارات العربیة المتحدةتأجیر السفن، الخناقالت الخلیج للكیماویات ذ.م.م

وط الخلیج للمالحة بولیمار البحریة ش.ذ.م.م الء خط وك
الشحن البحري

٦٠٦٠اإلمارات العربیة المتحدة

ت م.د.م.س یب مانجمن ف ش جیلھا(جل اء تس م إلغ ي ت ٦ف
)٢٠١٩فبرایر 

غیل وإدار ة تش
السفن الخ

١٠٠١٠٠اإلمارات العربیة المتحدة

١٠٠١٠٠سلطنة عمانوساطة السفنالخلیج للمالحة والوساطة ذ.م.م
١٠٠١٠٠بنماامتالك السفنجلف إیادا كوربوریشن

١٠٠١٠٠بنماامتالك السفنجلف ھووایالت كوربوریشن
١٠٠١٠٠بنماامتالك السفنجلف دیفي كوربوریشن

١٠٠١٠٠بنماامتالك السفنلمودا كوربوریشنجلف ج
١٠٠١٠٠بنماامتالك السفنجلف فناتیر كوربوریشن

١٠٠١٠٠جزر كایمانامتالك السفنجلف نافیجیشن مشرف لیمتد
١٠٠١٠٠جزر كایمانامتالك السفنلیمتدمردفجلف نافیجیشن 
١٠٠١٠٠جزر كایمانغیر محدودلیمتدصكوكجلف نافیجیشن 

غیل وإدارة (ذ.م.م) *إلدارة السفنالبحریةشركة الخلیج  تش
السفن الخ

ر ١٠٠اإلمارات العربیة المتحدة غی
منطبق

غیل وإدارة شركة الخلیج إلدارة السفن ذ.م.م تش
السفن الخ

١٠٠١٠٠اإلمارات العربیة المتحدة

١٠٠١٠٠لیبیریاتأجیر السفنجلف نافیجیشن مشرف لیمتد



تابعة لھاوالشركات الالخلیج للمالحة القابضة (ش.م.ع)
البیانات المالیة الموحدةإیضاحات حول 

٢٠١٨دیسمبر ٣١في 

١٢

(تتمة)األنشطةالوضع القانوني و-١

نسبة حقوق الملكیة %بلداألنشطةالشركات التابعة

٢٠١٨٢٠١٧التأسیسالرئیسیة
ر ١٠٠لیبیریاتأجیر السفن**لیمتدمردفجلف نافیجیشن  غی

منطبق

١٠٠١٠٠جزر مارشالامتالك السفنكوربوریشنجي اس شیبینج 

١٠٠١٠٠جزر مارشالالسفنامتالكجلف أحمدي للمالحة إنك

١٠٠١٠٠جزر مارشالامتالك السفنجلف شقرا للمالحة إنك
ر ١٠٠اإلمارات العربیة المتحدةتأجیر السفن، إلخ***الخلیج للمالحة لملكیة السفن ش.ذ.م.م غی

منطبق

ر ١٠٠بنماامتالك السفن****إنك، لیمتدالیفستوك كاریرزجلف نافیجیشن غی
منطبق

ر ١٠٠بنماامتالك السفن****إنك، لیمتدالیفستوك كاریرز  ف نافیجیشنجل غی
منطبق

ر ١٠٠بنماامتالك السفن****إنك، لیمتدالیفستوك كاریرز جلف نافیجیشن غی
منطبق

ر ١٠٠بنماامتالك السفن****كابیدا أي ایھ غی
منطبق

ر ١٠٠ابنمامتالك السفن****أي ایھكومبانیا نافییرا یفستوكال غی
منطبق

ر ١٠٠جزر مارشالامتالك السفندورانجو شیبینج لیمتد**** غی
منطبق

٢٠١٨ینایر ٢٥* تم تأسیسھا بتاریخ 
٢٠١٨فبرایر ١٣تم تأسیسھا بتاریخ ** 

٢٠١٨أكتوبر ٧تم تأسیسھا بتاریخ *** 
٢٠١٨نوفمبر ٢١علیھا بتاریخ ذاالستحواتم **** 



تابعة لھاوالشركات الالخلیج للمالحة القابضة (ش.م.ع)
البیانات المالیة الموحدةإیضاحات حول 

٢٠١٨دیسمبر ٣١في 

١٣

(تتمة)األنشطةالوضع القانوني و-١

:الفروع التالیةالمجموعة لدى

بلداألنشطةالفروع

التأسیسالرئیسیة
اإلمارات العربیة المتحدةتأجیر السفن، الخ*الخلیج للمالحة القابضة م.د.م.س (فرع)

اإلمارات العربیة المتحدةتأجیر السفن، الخ)الشارقةالخلیج للمالحة القابضة ش.م.ع (فرع

المملكة العربیة السعودیةتأجیر السفن، الخیج للمالحة القابضة ش.م.ع (فرع)الخل

الخلیج للمالحة وادارة العملیات البحریة لمالكھا الخلیج للمالحة القابضة 
فرع أبوظبي**–ذ.م.م 

اإلمارات العربیة المتحدةتشغیل وإدارة السفن الخ

رع الشارقةف–م مذالخلیج للمالحة بولیمار البحریة ش
حن  وط الش الء خط وك

البحري
اإلمارات العربیة المتحدة

الفجیرةفرع –الخلیج للمالحة بولیمار البحریة ذ.م.م 
تجارة الجملة لقطع الغیار 

وأقسام تجارة السفن والقوارب 
وغیرھا

اإلمارات العربیة المتحدة

اإلمارات العربیة المتحدةارة السفن الختشغیل وإدفرع الفجیرة ***–شركة الخلیج إلدارة السفن ذ.م.م 

٢٠١٨أبریل ١٧* توقفت العملیات في 
٢٠١٨أبریل ٢٥** تأسست في 

٢٠١٨یولیو ٧تأسست في ***

:لسیطرة المشتركةاتحتفي منشآت ةالمجموعة أیضاً حصلدى

نسبة المساھمةبلد التأسیسالنشاط الرئیسيمنشأة تحت السیطرة المشتركة

٢٠١٨٢٠١٧
%٥٠%٥٠اإلمارات العربیة المتحدة تأجیر السفن(قید التصفیة)م.د.م.سغولف ستولت تانكرز 
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والسیاسات المحاسبیةأسس إعداد البیانات المالیة١-٢

أسس اإلعداد
ة والتفإلعداد القد تم إعداد البیانات المالیة الموحدة وفقاً للمعاییر الدولیة  اریر المالی ة لتق اییر الدولی ة تفسیرات المع سیرات الصادرة عن لجن

ات إلعداد االشركات التي تقوم بإعداد تقاریرھا المالیة وفق للمعاییر الدولیة المطبقة علىلتقاریر المالیة إلعداد ا ل البیان لتقاریر المالیة. وتمتث
ة  اییر الدولی دة للمع داد االمالیة الموح ة الصادرة عن مإلع اریر المالی دادلتق م إع ا ت ة. كم بة الدولی اییر المحاس س مع ذهجل ة ھ ات المالی البیان

.الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاریخیة

ة یتطلب اییر الدولی ع المع التوافق م دة ب ة الموح ات المالی داد البیان داد اإع بیة إلع دیرات محاس ة استخدام تق اریر المالی ةلتق ا دقیق محددة، كم
ة من اإلدارة إبداءیتطلب ة عالی ى درج ي تنطوي عل رأیھا في عملیة تطبیق السیاسات المحاسبیة للمجموعة. یتم اإلفصاح عن المجاالت الت

.٤من إبداء الرأي أو التعقید أو المجاالت التي تعد فیھا االفتراضات والتقدیرات أساسیة للبیانات المالیة الموحدة في اإلیضاح رقم 

أسس التوحید
.٢٠١٨دیسمبر ٣١منشآت تحت سیطرة الشركة (شركاتھا التابعة) كما في المن البیانات المالیة للشركة والیة الموحدة تتألف البیانات الم

:تتحقق السیطرة عندما یتم استیفاء كافة المعاییر التالیة

السیطرة على منشأة ما؛(أ) لدى الشركة 
منشأة؛ والبارتباطھامتغیرة نتیجة عوائدأو (ب) لدى الشركة حقوق 

عوائد الشركة.على المنشأة للتأثیرعلى سیطرتھا(ج) لدیھا القدرة على استخدام 

ي عندما یكون للمجموعة أقل وقیة ف ةالتصویت أو حق ا، مماثل ار للشركة المستثمر فیھ ین االعتب ا تأخذ بع ائع والظروف ذات فإنھ كل الوق
المستثمر فیھا، بما في ذلك:السیطرة على الشركةاتقییم ما إذا كانت لدیھبالصلة 

الترتیب التعاقدي مع أصحاب األصوات األخرى للشركة المستثمر فیھا-
عن ترتیبات تعاقدیة أخرىالناتجةالحقوق -
للمجموعةحقوق التصویت وحقوق التصویت المحتملة-

دیھاما إذا كانتقییمإعادة بمجموعة تقوم ال ن ل م یك دیھا السیطرةأو ل ى ل ا لاعل دماشركة المستثمر فیھ ى أن تشیرعن ائع والظروف إل الوق
د یبدأنطاق السیطرة. علىھناك تغییرات على واحد أو أكثر من العناصر الثالثة  ة توحی دما شركة تابع ة تسیطرعن ى الشركة المجموع عل

ة و ة الستالتابع د المجموع دما تفق ف عن ودات وتوق درج موج ة. ت ركة التابع ى الش لات مطلوبیطرة عل اریفودخ ة اومص ركة التابع لش
ة ةخالل العام في البیانات المالیة الموحدة من تاریخ سیطرالمستبعدةأو المستحوذ علیھا ف مجموع سیطرة عن الالمجموعة حتى تاریخ توق

.تابعةالشركة العلى 

ي  ة ٢٠١٨ف ت المجموع ركة %٤٠، باع ي ش ة مساھمتھا ف ن حص ار للمالحة البحریم یج بولیم یج الخل م الخل ابقاً باس ة س ة ذ.م.م (معروف
ألف درھم. وفقاً للمعیار ١٢٫٦٧٦نظیر مقابل مادي وعیني بإجمالي مبلغ ٢٠١٨ینایر ١(شركة تابعة) اعتبارًا من للمالحة البحریة ذ.م.م)

الغ المحصلة من ١٠الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ( إن صافي المب ي شركة ) البیانات المالیة الموحدة، ف ع حصتھا ف ار بی یج بولیم الخل
ة ٣٫٢٤٥بمبلغ للمالحة البحریة ذ.م.م وق الملكی ي حق رات ف ان التغی ي بی ة ف ل الخسائر المتراكم ا بشكٍل مباشر مقاب م إدراجھ م ت ف درھ أل

الموحد كمعاملة لحقوق الملكیة.

الشركات التابعة
دما الشركات التابعة ھي كافة المنشآت (بما في ذلك المنشآت  ا عن أة م ى منش المھیكلة) الخاضعة لسیطرة المجموعة. تسیطر المجموعة عل

ي  ا ف د من خالل حقھ ك العوائ ى تل أثیر عل ى الت درتھا عل ى ق أة إضافة إل یكون للمجموعة حقوق أو عوائد متغیرة نتیجة مشاركتھا في المنش
ن توجیھ أنشطة المنشأة. یتم توحید الشركات التابعة بالكامل اعتبارًا م ارًا م د اعتب اف التوحی تم إیق ى المجموعة وی ن تاریخ تحّول السیطرة إل

تاریخ انتھاء السیطرة.

األعمال المبرمة من قبل المجموعة.دمجتستخدم طریقة االستحواذ المحاسبیة الحتساب 
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أسس التوحید (تتمة)

(تتمة)لتابعةالشركات ا
تبعاد الخسائر  تم اس ا ی ة. كم ین شركات المجموع ة ب امالت المبرم ن المع ة م ر المحقق یتم حذف المعامالت الداخلیة واألرصدة واألرباح غی

بیة للشركبند الموجوداتغیر المحققة ما لم توفر المعاملة دلیًال على االنخفاض في قیمة  دیل السیاسات المحاس ة المحّول. لقد تم تع ات التابع
من قبل المجموعة.المتبعةمع السیاسات تماثلھاعند الضرورة بما یضمن 

دخل الموحدتظھر الحصص غیر المسیطرة في النتائج وحقوق الملكیة للشركات التابعة بشكل منفصل في بیان األرباح أو الخسائر ان ال وبی
على التوالي. ز المالي الموحدوبیان المركوبیان التغیرات في حقوق الملكیة الموحد الشامل 

الترتیبات المشتركة
دولي  ار ال ب المعی داد ابموج م إلع ة رق اریر المالی تركة"١١لتق ات المش ا "،الترتیب ى أنھ تركة عل ات المش ي الترتیب تثمارات ف نف االس تص

ل مویعتمد التصنیف عملیات مشتركة أو مشاریع مشتركة ة لك ات التعاقدی وق وااللتزام ى الحق انوني عل تثمر بغض النظر عن الشكل الق س
للترتیب المشترك. قامت المجموعة بتقییم طبیعة ترتیباتھا المشتركة وقررت أنھا من المشاریع المشتركة.

تم محاسبیاً الحصص في المشاریع المشتركةیتم معالجة د أن ی ة، بع وق الملكی ة حق اباستخدام طریق ة تثبیتھ دئیاً بالتكلف ان المركمب ي بی ز ف
المالي الموحد.

طریقة حقوق الملكیة
ة المجموعة  ك الحتساب حص د ذل دیلھا بع تم تع بموجب طریقة حقوق الملكیة، تحتسب الحصص في المشاریع المشتركة مبدئیاً بالتكلفة ثم ی

ائر  اح أو خس ي أرب ركة ف تثمرالش االمس يفیھ تحواذ ف د االس ة بع انالناتج ذلك احتسبی ائر، وك اح أو الخس ي األرب ة ف ة المجموع اب حص
ي  ود الحركات ف دخل الشامل بن االخاص األخرىال تثمر فیھ ي بالشركة المس ود ف دخل الشامل بن تم األخرىال ت. ی اح تثبی ات األرب توزیع

لالستثمار.المدرجةأو مشاریع مشتركة كتخفیض في القیمة شقیقةمن شركات المستحقةأو المقبوضة

ك عندما تكون حصة المجموعة من خ ي ذل سائر االستثمار المحتسب بطریقة حقوق الملكیة مساویة لحصتھا في المنشأة أو زائدة عنھا، بما ف
ات أو أجرت  دت التزام أي ذمم مدینة أخرى طویلة األجل وغیر مضمونة، فإن المجموعة ال تحتسب أي خسائر أخرى، إال إذا كانت قد تكب

دفعات بالنیابة عن المنشأة األخرى.

تم عاداستبیتم  األرباح غیر المحققة من المعامالت بین المجموعة ومشاریعھا المشتركة بقدر حصة المجموعة في المشاریع المشتركة. كما ی
ة  ي قیم اض ف ود انخف ى وج یًال عل ة دل وفر المعامل م ت ا ل ة م ر المحقق ائر غی ذف الخس وداتح د الموج ات بن دیل السیاس م تع د ت ّول. لق المح

ركات ا بیة للش من المحاس ا یض رورة بم د الض ة عن وق الملكی ة حق بة بطریق ا والمحتس تثمر فیھ المس ات تماثلھ ع السیاس ةم ل المتبع ن قب م
المجموعة.

.٣-٢مدى االنخفاض في قیمتھا وفقاً للسیاسات المبینة في اإلیضاح لتحدیدللمشاریع المشتركة المدرجةیتم فحص القیمة 

التغیرات في حصص الملكیة
ي تُعامل المج املي األسھم ف ع ح امالت م موعة المعامالت المبرمة مع حملة الحصص غیر المسیطرة التي ال ینتج عنھا فقدان السیطرة كمع

ین  دیل ب راء تع ى إج ة إل ة الملكی ي حص ر ف ؤدي التغی ة. ی ةالمجموع ةالقیم س المدرج ث یعك یطرة بحی ر المس یطرة وغی ص المس للحص
ر المسیطرة وأي أي تثبیتحصصھم في الشركة التابعة. یتم  ى الحصص غی دیل عل غفرق بین قیمة التع اطي مبل ي احتی تلم ف دفوع أو مس م

المجموعة.لمالكيمنفصل ضمن حقوق الملكیة العائدة 

أثیر  تركة أو الت یطرة المش یطرة أو الس دان الس ة لفق ة نتیج وق الملكی ة حق تثمار بطریق اب االس د أو احتس ة التوحی ف المجموع دما توق عن
انضمن المدرجةري، فإن أي حقوق محتفظ بھا في المنشأة ُیعاد قیاسھا بالقیمة العادلة، مع التغییر في القیمة الجوھ اح أو الخسائربی . األرب

ة  ة ھي القیم ة العادل اً كشركة المدرجةإن القیم ا الحق تفظ بھ وق المح ة ألغراض احتساب الحق قیقةالمبدئی د أو كمشروع مشترك أو ش كبن
و األخرى محاسبیاً الدخل الشامل بنود في مدرجةأي مبالغ معالجة. وباإلضافة إلى ذلك، یتم ليماموجودات ا ل ك المنشأة كم ق بتل ا یتعل فیم

الغ العالقةكانت المجموعة قد قامت مباشرة باستبعاد الموجودات أو المطلوبات ذات  ي المدرجة. وقد یعني ھذا أن ُیعاد تصنیف المب ابقاً ف س
األرباح أو الخسائر. بیانإلىاألخرى الشامل الدخل بنود 
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(تتمة)التغیرات في حصص الملكیة
، فال ُیعاد تصنیف إال ةأو السیطرة المشتركمع االحتفاظ بالتأثیر الجوھريشقیقةحصة الملكیة في مشروع مشترك أو شركة تخفیضإذا تم 

عند االقتضاء. األرباح أو الخسائر بیانإلىاألخرىالدخل الشامل في بنود سابقاً المدرجةالحصة المتناسبة من المبالغ 

مبدأ االستمراریة

الي ماعتبارا من تاریخ اعتماد ھذه البیانات المالیة الموحدة، ر عن أثبتت المجموعة قدرتھا على تحسین مركزھا الم غ كبی ع مبل ن خالل جم
ةاألطراف حقوق الملكیة الجدیدة والتوصل للتسویة الكاملة والنھائیة مع  ل .المقابلة المتبقی ادة تموی ى إع ل المجموعة عل ى، تعم باإلضافة إل

وفر تسھیالت قروضھا مع مقرضین جدد. أحد  ى ت د االطالع عل ول بع س اإلدارة، بشكل معق ل مصادرویتوقع أعضاء مجل ن تموی ا م (إم
والتدفقات النقدیة المتوقعة للمجموعة والخطط )؛ تتضمن إصدار صكوك أو نماذج بدیلة أخرىقرض بنكي أو حقوق الملكیة اإلضافیةخالل 

ا ، ) شھرًا من تاریخ التوقیع على ھذه البیانات المالیة الموحدة١٢االستراتیجیة لفترة ال تقل عن اثني عشر ( وفر لھ أن المجموعة سوف تت ب
ي الموارد الكا افیة لكي تستمر ف ة عملیاتھ ذا، سوف تواصل المجموع ي المستقبل المنظور. ول قف ل وف دأ االستمراریة العم دمب داد عن إع

بیاناتھا المالیة الموحدة.

التغیرات في السیاسات واإلفصاحات المحاسبیة٢-٢
ة  ة إن السیاسات المحاسبیة المتبع ل المجموع ن قب ي الم ك المستخدمة ف ة لتل نة مماثل ة س اییر والتفسیرات المالی اع المع ابقة، باستثناء اتب الس

:الجدیدة الصادرة عن مجلس المعاییر المحاسبیة الدولیة

من قبل المجموعةالمتبعة والتعدیالتالمعاییر والتفسیرات الجدیدة أ)
ك المستخدفي عرض البیانات المالیة الموحدة إن السیاسات المحاسبیة المتبعة  ة لتل ي مماثل دة للمجموعة مة ف ة الموح ات المالی عرض البیان

. ٢٠١٩ینایر ١الجدیدة الساریة المفعول كما في معاییر والتفسیراتاتباع الباستثناء ،٢٠١٨دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

المالیةاألدوات٩المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ·
اإلیرادات من عقود العمالء١٥الیة رقم المعیار الدولي إلعداد التقاریر الم·
تصنیف وقیاس معامالت الدفعات على أساس األسھم ٢المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم التعدیالت على ·
م ٤التعدیالت على المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم · ة رق اریر المالی داد التق دولي إلع ار ال ع األد٩تطبیق المعی ة م وات المالی

عقود التأمین٤المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 
تحویل العقارات االستثماریة-٤٠التعدیالت على المعیار المحاسبي الدولي رقم ·
ة وال٢٢التفسیر رقم · العمالت األجنبی امالت ب ة المع اریر المالی داد التق ة إلع اییر الدولی ة تفسیرات المع دفوع الصادر عن لجن غ الم مبل

مقدماً 
حذف -اتباع المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة ألول مرة ١المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ، خطة التحسینات السنویة·

االعفاءات قصیرة األجل لمن یقوم باتباع المعاییر ألول مرة
ى · دیالت عل م التع دولي رق بي ال ار المحاس تركةاال-٢٨المعی اریع المش قیقة والمش ركات الش ي الش تثمارات ف اس -س یح أن قی توض

ةكل استثمار على حدو خیار لھالشركات المستثمر فیھا بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

تثناء المعاییر والتفسیرات أعاله إلتباعلیس  دة للمجموعة باس ة الموح ات المالی اریر المأي تأثیر جوھري على البیان داد التق دولي إلع ار ال عی
الموضحان أدناه.١٥والمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ٩المالیة رقم 
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(تتمة)التغیرات في السیاسات واإلفصاحات المحاسبیة٢-٢
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األدوات المالیة-٩عداد التقاریر المالیة رقم المعیار الدولي إل·
م  ة رق اریر المالی داد التق دولي إلع ار ال م ٩إن المعی دولي رق بي ال ار المحاس ل المعی ل مح ة یح ة:٣٩األدوات المالی ت األدوات المالی التثبی
د  ي أو بع دأ ف ي تب نویة الت ایر ١والقیاس للفترات الس ة الجوان٢٠١٨ین ین كاف ع ب ث یجم ة: التصنیف ، حی بة األدوات المالی ة لمحاس ب الثالث

والقیاس واالنخفاض في القیمة ومحاسبة التحوط.

ت  اع قام م المجموعة بإتب ة رق اریر المالی داد التق دولي إلع ار ال ن ا٩المعی ارًا م ایر ١عتب ا . ٢٠١٨ین دولي وفیم ار ال اع المعی أثیر اتب ي ت یل
:٩إلعداد التقاریر المالیة رقم 

التصنیف والقیاس
قیاس التالیة:، تقوم المجموعة بتصنیف موجوداتھا المالیة ضمن فئات ال٢٠١٨ینایر ١اعتبارًا من 

تلك التي تقاس الحقًا بالقیمة العادلة (إما من خالل بنود الدخل الشامل األخرى أو من خالل األرباح أو الخسائر)؛ و·
تلك التي تقاس بالتكلفة المطفأة.·

أعمال المنشأة إلدارة الموجودات المالیة والشروط التعاقدیة للتدفقات النقدیة.یعتمد التصنیف على نموذج 

دخل الش ود ال ي بن ائر أو ف اح أو الخس ي األرب ا ف ائر إم اح أو الخس تم تسجیل األرب ة، ی ة العادل م قیاسھا بالقیم امل بالنسبة للموجودات التي ت
اجرة، فيراتلالستثمابالنسبةاألخرى. ا لغرض المت اظ بھ تم االحتف ي ال ی ة الت ا اذا قامت اعلىكلذدیعتمأدوات حقوق الملكی عةولمجمم

حقوق الملكیة بالقیمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى.فيراتالستثماابلحسالإللغاء عند التثبیت األولي قابلرغیتیار باخ

تعید المجموعة تصنیف استثمارات الدیون عندما وفقط عندما یتغیر نموذج أعمالھا إلدارة تلك التغیرات في الموجودات.

د -عات االعتیادیة من الموجودات المالیة بتاریخ المتاجرة تحتسب المشتریات والمبی ع بن ة بشراء أو بی وھو التاریخ الذي تلتزم فیھ المجموع
یتم التوقف عن تثبیت الموجودات المالیة بانقضاء الحقوق في استالم التدفقات النقدیة من الموجودات المالیة أو عند تحویلھا مع الموجودات.

ل كافة مخاطر ومزایا الملكیة بشكٍل كامل.قیام المجموعة بتحوی

دالعادلة زائدًا، في حالةالموجودات المالیة بقیمتھعند التثبیت األولي، تقوم المجموعة بقیاس بند درجبن ر الم ة غی ة الموجودات المالی بالقیم
امالت الیف المع اح أو الخسائر، تك ى استحواذ العادلة من خالل األرب دة مباشرًة إل د العائ ة.بن تمالموجودات المالی الیفإدراجی ةتك معامل

األرباح أو الخسائر كمصروف في األرباح أو الخسائر.خاللمنالعادلةبالقیمةالمدرجةالمالیةالموجودات

تإذاماتحدیدعندمجملھافيالمتضمنةالمشتقاتمعالمالیةالموجوداتاعتباریتم دفقاتكان ةالت االخاصةالنقدی دفوعاتھيبھ أصلم
.والفائدةالدین

االنخفاض في القیمة
ب دولي إلیتطل ار ال اع المعی م اتب ة رق اریر المالی داد التق ن ٩ع ةم بةالمجموع ر محاس ة عب ودات المالی ة الموج ي قیم اض ف ائر االنخف خس

االئتمان المتوقعة المستقبلیة.بمنھجیة خسائر ٣٩استبدال منھجیة الخسائر المتكبدة وفقاً للمعیار المحاسبي الدولي رقم 

ع بتسجیلالمجموعة ٩ویطالب المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  ة لجمی ان المتوقع روض وممخصص لخسائر االئتم وجودات الق
تند خسائر االئت.خالل األرباح أو الخسائرغیر المحتفظ بھا بالقیمة العادلة من الدین المالیة األخرى للدیون ین تس رق ب ى الف ة إل ان المتوقع م

ة استالمھا. ع المجموع ي تتوق ة الت دفقات النقدی ب التدفقات النقدیة التعاقدیة المستحقة وفًقا للعقد وجمیع الت ك بتقری د ذل تم خصم العجز بع وی
سعر الفائدة الفعلي األصلي لبند الموجودات.

دادإبالمجموعةقامتو. للمعیارالمبسطةالطریقةیقبتطبالمجموعةقامتواآلخرون،التجاریونلمدینونلبالنسبة مصفوفة مخصصاتع
.االقتصادیةوالبیئةبالمدینینالخاصةالمستقبلیةالعواملاالعتباربعیناألخذمعاالئتمانیةللخسارةالسابقةالخبرةإلىتستند

ومع ذلك، في بعض الحاالت، یوماً.١٨٠الدفعة التعاقدیة لمدة تعتبر المجموعة بند الموجودات المالي متخلف عن السداد عندما یتأخر سداد
ل أن  ر المحتم ن غی ھ م ى أن ة إل ة أو الخارجی ات الداخلی دما تشیر المعلوم ف عن السداد عن الي متخل قد تعتبر المجموعة بند الموجودات الم

ائتمانیة تحتفظ بھا المجموعة.تحصل المجموعة على المبالغ التعاقدیة القائمة بالكامل قبل مراعاة أي تحسینات 
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م أجرت اإلدارة تقییمًا لخسائ دینین ٩ر االئتمان المتوقعة وفقاً لما ھو مذكور في متطلبات المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رق ل الم مقاب
.ري على البیانات المالیة الموحدةالتجاریین والذمم المدینة االخرى واستنتجت بأنھ لم یكن ھناك أي تأثیر جوھ

محاسبة التحوط
ات،  ي تحوط ة ف دخل المجموع اليال ت وط وبالت ات التح إن متطلب دولي إلل، ف ار ال داد المعی ة ع اریر المالی م لتق یس ٩رق ا أي تل ى ألھ ثیر عل
البیانات المالیة الموحدة للمجموعة.

ت من عقود العمالءاإلیرادا-١٥المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ·
م ١١ل محل المعیار المحاسبي الدولي رقم یح١٥إن المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  عقود اإلنشاء والمعیار المحاسبي الدولي رق

ود العمالء.١٨ ار اإلیرادات والتفسیرات ذات الصلة وینطبق، مع استثناءات محدودة، على جمیع اإلیرادات الناتجة عن عق ویؤسس المعی
رادات نموذجاً من خمس خطو١٥الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  ت اإلی ب تثبی ود العمالء ویتطل رادات الناتجة عن عق ات لحساب اإلی

بقیمة تعكس المبلغ الذي تتوقع المنشأة أن یحق لھا مقابل نقل بضاعة أو خدمات إلى العمالء.

ار جمی١٥یتطلب المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  ي االعتب ع األخذ ف ام، م ائع والظروف ذات من المنشآت ممارسة األحك ع الوق
ى الصلة عند تطبیق كل خطوة من النموذج على العقود مع عمالئھا. الیف اإلضافیة للحصول عل بة الخاصة بالتك ار المحاس كما یحدد المعی

ر شموًال. ار إفصاحات أكث ب المعی ك، یتطل ى ذل د. باإلضافة إل ذ العق ب المعالعقد والتكالیف المرتبطة مباشرة بتنفی ا یتطل ن كم د م ار مزی ی
اإلفصاحات.

ي االتباع المعدل بأثر رجعباستخدام طریقة ١٥موعة یإتباع المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم جقامت الم ق األول ي في تاریخ التطبی
ل یمكن تطبیق ھذا المعیار إما لكل العقود في تاریخ التطبیق األولي أووبموجب ھذه الطریقة،. ٢٠١٨ینایر ١في  م تكتم ي ل ود الت ط للعق فق

.٢٠١٨ینایر ١تطبیق المعیار على جمیع العقود كما في وقد اختارت المجموعةفي ھذا التاریخ. 

وط  أجیر السفن وخط ة وت رول والبضائع المماثل نفط والبت ل البحري لمنتجات ال ال النق عالوًة على ذلك، تقوم المجموعة بشكل رئیسي بأعم
ل الشحن لنقل الركاب وال اب وخدمات الشحن ووكالء خطوط الشحن البحري وخدمات النق بضائع وخدمات التأجیر للشحن البحري وللرك

أجیر والتخلیص وخدمات تحمیل وتفریغ وتعبئة البضائع وخدمات الشحن البحري وتشغیل وإدارة السفن. یمكن تصنیف الخدمات كخدمات ت
ط.یتم تثبیت إیرادات التأجیر على أساس اسفن وشحن. دم لمعدل الیومي الثابت بینما یتم تثبیت خدمات الشحن حسب األیام المأجورة فق ال تق

م خلصت اإلدارة أن ضمانات أو خصومات متعلقة بالخدمات المقدمة.المجموعة ة رق ھ ١٥المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالی ون ل ن یك ل
ع ىماشتتاإلیراداتتثبیتسیاسة ظراً ألننأي تأثیر على البیانات المالیة الموحدة للمجموعة  مم ة رق اریر المالی داد التق دولي إلع ار ال المعی

١٥.

ك، قامت باإلضافة  ل إلدارةاإلى ذل ا تعم ى أنھ ة عل یم المجموع تلم المجموعة بعض بتقی ا. تس ع ترتیباتھ بصفتھا الطرف الرئیسي في جمی
ذه البضاعة الفترة بین تحویل نظراً ألنالدفعات المقدمة من عمالئھا  ل ھ دفع مقاب ل ب ام العمی البضاعة أو الخدمة المتعھد بھا إلى العمیل وقی

أو الخدمة ستكون سنة واحدة أو أقل.

المعاییر الصادرة ولكن لم یسر مفعولھا ب)

دار  اریخ إص ى ت د، حت ا بع م یسر مفعولھ ن ل ة الصادرة، لك ة ذات العالق دة والمعدل یرات الجدی اییر والتفس دة إن المع ة الموح ات المالی البیان
اییر للمجموعة تم اإلفصاح عنھا أدناه. ذه المع دما تصبح ساریة والتفسیرات تنوي المجموعة اتباع ھ د االقتضاء، عن ة، عن دة والمعدل الجدی

المفعول.

اً عال.١٦ار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقمییرد أدناه تقییم اإلدارة لألثر الناتج عن تنفیذ المع وًة على ذلك، ال تتوقع اإلدارة تأثیرًا جوھری
على البیانات المالیة الموحدة للمجموعة وفقاً للمعاییر والتعدیالت والتفسیرات األخرى.
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(تتمة)التغیرات في السیاسات واإلفصاحات المحاسبیة٢-٢

المعاییر الصادرة ولكن لم یسر مفعولھا (تتمة)ب)

اإلیجارعقود١٦رقمالمالیةالتقاریرإلعدادالدوليالمعیار
دادالدوليالمعیارإصدارتم اریرإلع ةالتق مالمالی ي١٦رق ایرف ارمحلویحل٢٠١٧ین دوليالمحاسبيالمعی مال ود١٧رق اإلیجار،عق

دعلىيیحتوالترتیبكانإذامایحددالذيالدولیةالمالیةالتقاریرتفسیراتلجنةعنالصادر٤رقموالتفسیر رارإیجار،عق موالق ١٥رق
اییرتفسیرلجنةعنالصادر ىبالخصوماتالخاصالمع ودعل رارالتشغیلیة،اإلیجارعق موالق ةعنالصادر٢٧رق اییرتفسیرلجن المع

دادالدوليالمعیارویوضح. اإلیجارلعقدالقانونيالشكلتتضمنالتيالمعامالتطبیعةبتقییموالخاص اریإلع ةرالتق مالمالی ادئ١٦رق مب
عبحسابالمستأجرینویطالباإلیجار،عقودعنواإلفصاحوالعرضوالقیاسالتثبیت ودجمی ةنموذجضمناإلیجارعق ةمیزانی عمومی
د لواح بةمماث ودلمحاس ارعق ةاإلیج بالتمویلی اربموج بيالمعی دوليالمحاس مال من. ١٧رق ارویتض تثناءینالمعی تاس بةبالنللتثبی س

وترأجھزةمثل" (قیمةاألقل"الموجوداتإیجارعقودوھماللمستأجرین، ود) الشخصیةالكمبی ود(األجلقصیرةاإلیجاروعق اإلیجارعق
د(اإلیجاردفعاتلسدادمطلوباتبندبتثبیتالمستأجرسیقوماإلیجار،عقدبدایةتاریخوفي). أقلأوشھراً ١٢مدتھاتبلغالتي اتبن مطلوب

ا). االستخدامحقموجوداتبند(اإلیجارمدةخاللالمعنيالعقاراستخدامفيالحقیمثلموجوداتوبند) إلیجارا بكم المستأجرونُیطاَل
.منفصلبشكلٍ االستخدامحقموجوداتبندعلىاالستھالكومصاریفاإلیجارعقدمطلوباتبندعلىالفوائدمصاریفبتثبیت

رأواإلیجارمدةفيتغییرحدوثمثل(الحاالتبعضوقوععقباإلیجارمطلوباتبندقیاسبإعادةالمستأجرُیطاَلبكما يتغیی اتف دفع
اً المستأجروسیقوم). الدفعاتتلكلتحدیدالمستخدمالسعرأوالمؤشرفيتغیرحدوثعنینتجوالذيالمستقبلیةاإلیجار تعموم غبتثبی مبل

.االستخدامحقموجوداتلبندكتسویةاإلیجارعقدمطلوباتبندقیاسإعادة

بةتتغیرال بالمؤجرمحاس اربموج دوليالمعی دادال اریرإلع ةالتق مالمالی كلٍ ١٦رق بةعنجوھريبش ةالمحاس اربموجبالحالی المعی
دوليالمحاسبي مال يالمؤجرونیستمر. ١٧رق عتصنیفف ودجمی سباستخداماإلیجارعق دأنف االتصنیفمب يكم ارف المحاسبيالمعی

.التمویلیةاإلیجاروعقودالتشغیلیةاإلیجارعقود: اإلیجارعقودمننوعینبینویفرقون،١٧رقمالدولي

ب اریطال دوليالمعی دادال اریرإلع ةالتق مالمالی ذي ، ، ١٦رق ھ ال ري مفعول د یس ي أو بع دأ ف ي تب نویة الت رات الس ایر ١للفت ،٢٠١٩ین
.١٧رقمالدوليالمحاسبيالمعیاربموجبمطلوبھومماأكثرالشاملةاإلفصاحاتمنمزیدبتقدیموالمؤجرینالمستأجرین

التطبیقویسمح. ٢٠١٩ینایر١بعدأوفيتبدأالتيالسنویةللفترات١٦رقمالمالیةالتقاریرإلعدادالدوليالمعیارمفعولیسري ر،ب المبك
ارتطبیقاختیارللمستأجرویمكن. ١٥رقمالمالیةالتقاریرإلعدادالدوليالمعیارةالمنشأتطبقأنقبللیسلكن اباستخدامالمعی ةإم منھجی

.اإلعفاءاتببعضالجدیدالمعیارإلىاالنتقالأحكاموتسمح. رجعيبأثرالمعدلالتطبیقأورجعيبأثرالكاملالتطبیق

على البیانات المالیة الموحدة.١٦رقم لتقاریر المالیة إلعداد االدولي للمعیار تمل تقییم التأثیر المححالیاً بالمجموعة تقوم
)٢٠٢١ینایر ١(عقود التأمین-١٧المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ·
)٢٠١٩ینایر ١(الدخللضرائبالتقدیرات غیر المؤكدةالصادر عن لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة ٢٣التفسیر رقم ·
)٢٠١٩ینایر ١مزایا السداد ذات التعویض السالب (٩التعدیالت على المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ·
المستثمر بیع أو مساھمة بالموجودات بین-٢٨والمعیار المحاسبي الدولي رقم ١٠التعدیالت على المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ·

)لم یقرر تاریخ سریان المفعول(الشركة وشركتھ الشقیقة أو 
)٢٠١٩ینایر ١(تعدیل الخطة أو تقلیصھا أو تسویتھا -١٩التعدیالت على المعیار المحاسبي الدولي رقم ·
)٢٠١٩ینایر ١شتركة (الحصص طویلة األجل في الشركات الشقیقة والمشاریع الم٢٨التعدیالت على المعیار المحاسبي الدولي رقم ·
ة مشتركة (–دمج األعمال ٣خطة التحسینات السنویة، المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم · ي عملی ابقاً ف ا س ١الحصص المحتفظ بھ

)٢٠١٩ینایر 
لمحتفظ بھا سابقاً في عملیة مشتركة الحصص ا-الترتیبات المشتركة ١١خطة التحسینات السنویة، المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ·

)٢٠١٩ینایر ١(
م · دخل ١٢خطة التحسینات السنویة، المعیار المحاسبي الدولي رق ة المصنفة –ضرائب ال ى األدوات المالی دخل عل ات ضریبة ال ائج دفع نت

)٢٠١٩ینایر ١كحقوق ملكیة (
)٢٠١٩ینایر ١یف االقتراض المؤھلة للرسملة (تكال–٢٣خطة التحسینات السنویة، المعیار المحاسبي الدولي رقم ·



تابعة لھاوالشركات الالخلیج للمالحة القابضة (ش.م.ع)
البیانات المالیة الموحدةإیضاحات حول 

٢٠١٨دیسمبر ٣١في 

٢٠

الھامةالسیاسات المحاسبیةملخص٣-٢

تحویل العمالت األجنبیة

وعملة العرضالمستخدمةالعملة 
ة  دى المجموعة (المشتركةالخاضعة للسیطرةوالمنشآت یتم قیاس البنود المدرجة في البیانات المالیة لكل من الشركات التابع ا ُیشار إل لیھ

"). وحیث إن أغلب المستخدمةضمنھا ("العملة الشركات ") باستخدام عملة البیئة االقتصادیة الرئیسیة التي تعمل ھذه الشركات"بمجتمعة 
ة مصنفةمعامالت الشركات  إن العمل دوالر المستخدمةبالدوالر األمریكي أو بعمالت مربوطة بالدوالر األمریكي، ف ذه الشركات ھي ال لھ

ر أن األمری دة كي، غی ة الموح ات المالی ة البیان ھ عمل اراتي") كون درھم اإلم دة ("ال ة المتح ارات العربی درھم اإلم ھا ب تم عرض ة ی للمجموع
درھم بسعر صرف المصنفةالعرض للمجموعة. لقد تم تحویل المبالغ  ى ال دوالر األمریكي إل ل دوالر أمریكي ٣٫٦٦بال اراتي لك م إم درھ

بین الدوالر األمریكي والدرھم اإلماراتي.نظرًا لثبات سعر الصرف

المعامالت واألرصدة
امالت  ل المع تم تحوی نفةی اح المص امالت. إن أرب واریخ المع ائدة بت رف الس عار الص تخدام أس ة باس ة الوظیفی ى العمل ة إل العمالت األجنبی ب

ل الم ن تحوی امالت وع ذه المع ویة ھ ن تس ة ع ة الناتج الت األجنبی رف العم ة وخسائر ص ات النقدی ودات والمطلوب نفةوج العمالت المص ب
ت األرباح أو الخسائربیانعموماً فيتثبیتھااألجنبیة بأسعار الصرف السائدة في نھایة السنة یتم  ة إذا كان وق الملكی ا ضمن حق تم تأجیلھ . وی

ر في عملیة أجنبیة. إلى جزء من صافي االستثماعائدةمتعلقة بتحوطات التدفقات النقدیة المؤھلة أو إذا كانت 

دخل والنقدیة وشبھ النقدیةالبنكیة بالسلفیاتیتم عرض األرباح والخسائر من صرف العمالت األجنبیة فیما یتعلق  د الشاملفي بیان ال الموح
دخل العمالت األجنبیة في بیتحویلضمن بند "إیرادات أو تكالیف تمویل". كما یتم عرض كافة األرباح والخسائر األخرى من  الشاملان ال

الموحد ضمن بند "دخل آخر".

شركات المجموعة
ة تختلف ع ة وظیفی ن إن النتائج والمركز المالي لكافة الشركات التابعة للمجموعة (التي ال تعاني عملتھا من اقتصاد متضخم) والتي لھا عمل

عملة العرض یتم تحویل كل منھا إلى عملة العرض على النحو التالي:

.بیان المركز المالي، بسعر اإلقفال بتاریخ تلك معروضبیان مركز بیان ماليل الموجودات والمطلوبات، لكل یتم تحوی•
أثیر • وًال للت اً معق ل تقریب ان متوسط السعر ال یمث ان دخل بمتوسط أسعار الصرف (إال إذا ك یتم تحویل اإلیرادات والمصاریف لكل بی

واری ي ت راكم ألسعار الصرف السائدة ف ي المت رادات والمصاریف بأسعار الصرف ف ل اإلی تم تحوی ة ی ذه الحال ي ھ امالت، وف خ المع
تواریخ المعامالت). 

.األخرىالدخل الشامل بنود فروق الصرف الناتجة في تثبیتیتم •

األعمالدمج
ة أو تستخدم طریقة االستحواذ المحاسبیة الحتساب كافة اندماجات األعمال، بصرف النظر عن ما إذا تم اال وق ملكی ى أدوات حق ستحواذ عل

من: تابعةاالستحواذ على شركة مقابلالمحّول المبلغموجودات أخرى. یتكون 

القیم العادلة للموجودات المحولة؛•
المطلوبات المتكبدة للُمـالك السابقین في الشركة المستحوذ علیھا؛•
حصص حقوق الملكیة الصادرة عن المجموعة؛ •
ناتج عن أي ترتیبات طارئة؛ واتمطلوببند أو بند موجوداتالقیمة العادلة ألي•
القیمة العادلة ألي حصة مملوكة قبل االستحواذ من حصص حقوق الملكیة في الشركة التابعة.•

جالمحّملة عن الطارئةالمطلوبات وااللتزامات ویتم مبدئیاً قیاس الموجودات المحددة المستحوذ علیھا  تثناء بدم ال، باس عض الحاالت األعم
ي الشركة أساس كل عملیة استحواذ على حدة، المجموعة، على تثبتالمحدودة، بقیمھا العادلة بتاریخ االستحواذ.  أي حصة غیر مسیطرة ف

.المستحوذ علیھا إما بالقیمة العادلة أو بالحصة المتناسبة للحصة غیر المسیطرة من صافي الموجودات المحددة في الشركة المستحوذ علیھا



تابعة لھاوالشركات الالخلیج للمالحة القابضة (ش.م.ع)
البیانات المالیة الموحدةإیضاحات حول 

٢٠١٨دیسمبر ٣١في 

٢١

الھامة (تتمة)السیاسات المحاسبیةملخص٣-٢

(تتمة)األعمالدمج
التكالیف المتعلقة بعملیة االستحواذ كمصاریف عند تكبدھا. تدرج

:الزیادة في
المحول؛المبلغ•
قیمة أي حصة غیر مسیطرة في الشركة المستحوذ علیھا؛ و•
حقوق ملكیة الشركة المستحوذ علیھاالقیمة العادلة في تاریخ االستحواذ ألي حصة سابقة في•

ذه  ت ھ ي حال كان د الشھرة. وف ا تحت بن تم إدراجھ ا ی ي صافي الموجودات المحددة المستحوذ علیھ عن القیمة العادلة لحصة المجموعة ف
تم  ا، ی ة المحددة والمستحوذ علیھ ة لصافي موجودات الشركة التابع ة العادل ن القیم رق مباإدراجالمبالغ أقل م ي الف انشرةً ف اح أو بی األرب

كشراء بالمقایضة. الخسائر

اریخ الالنقدي، یتم خصم المبالغ المبلغفي حالة تأجیل تسویة أي جزء من  ي ت ا ف ة كم ا الحالی ى قیمتھ تقبل إل لمستحقة الدفع في المس . التحوی
ى اإلضافي للشركة، وھو ما یمثل المعاالقتراضویتمثل معدل الخصم المستخدم في معدل  د الحصول عل ھ عن ن الحصول علی ذي یمك دل ال

اقتراض مماثل من ممّول مستقل بموجب أحكام وشروط مماثلة. 

اليبند. وُیعاد قیاس المبالغ المصنفة ضمن المطلوبات الماليبندضمن حقوق الملكیة أوالمبلغ الطارئیصنف  ة المطلوبات الم اً بالقیم الحق
. الدخل الشامل الموحدبیانقیمة العادلة في التغیرات في الإدراجالعادلة مع 

ة  إن القیم ى مراحل، ف ال عل دماج األعم م إجراء ان اریخ االستحواذ لالمدرجةفي حال ت ة السابقةحصص بت ي الملكی للشركة المستحوذة ف
اس أي أرباإدراجالشركة المستحوذ علیھا تتم إعادة قیاسھا بالقیمة العادلة في تاریخ االستحواذ. ویتم  ادة القی ح أو خسائر ناتجة عن عملیة إع

الدخل الشامل الموحد.بیانفي 

سفن وممتلكات ومعدات
ات إدراجیتم  ة النفق ة التاریخی ة ناقصاً االستھالك. تشمل التكلف ة التاریخی دات بالتكلف ات والمع دةالسفن والممتلك ى العائ استحواذمباشرًة إل

دما كبند موجودات منفصلأو احتسابھا لبند الموجوداتالمدرجةفي القیمة البنود. یتم إدراج التكالیف الالحقة  اً، إال عن ون مالئم بما یك ، حس
ھ. مزایایكون من الُمرّجح أن تتدفق إلى المجموعة  وق ب د بشكٍل موث ة البن تم اقتصادیة مستقبلیة مرتبطة بالبند ویكون باإلمكان قیاس تكلف وی

عند استبدالھا. ویتم تحمیل كافة تكالیف أعمال كبند موجودات التي تم معالجتھا محاسبیاً ألي من المكونات المدرجةالقیمة التوقف عن تثبیت
المالیة التي یتم تكبدھا فیھا.السنةالموحد خالل الشامل التصلیح والصیانة األخرى إلى بیان الدخل 

:كما یلي،مدى األعمار المقدرةعلى ناقصاً القیمة المتبقیة المقدرة جوداتتكلفة المولتحدیدالقسط الثابت على أساس االستھالك یتم احتساب
السنوات

سفن
٢٥-١٠ناقالت مواد كیماویة·
٤٠-٢٠يمواش·

١٠تحسینات على عقار مستأجر
٥-٢معدات

٥أثاث وتجھیزات
٥السیارات

٥-٣تكالیف الحوض الجاف (المدرجة في القیمة الدفتریة للسفن)

كل تقریر.إعداد ، وتعدیلھا عند الضرورة، بتاریخ المقدرةتتم مراجعة القیم المتبقیة للموجودات وأعمارھا 

أكبر من قیمتھ التقدیریة القابلة لالسترداد، یتم خفضھا مباشرًة إلى قیمتھ القابلة لالسترداد.لبند موجوداتالمدرجةعندما تكون القیمة 



تابعة لھاوالشركات الالخلیج للمالحة القابضة (ش.م.ع)
البیانات المالیة الموحدةإیضاحات حول 

٢٠١٨دیسمبر ٣١في 

٢٢

الھامة (تتمة)المحاسبیةالسیاسات ملخص٣-٢

(تتمة)سفن وممتلكات ومعدات

الموحد.الشامل االستبعاد بمقارنة العوائد مع القیمة الدفتریة، ویتم إدراجھا في بیان الدخل عندیتم تحدید األرباح والخسائر 

ال رأ ة (إن وجد)، كأعم د یتم تحمیل السفن قید التشیید بالتكلفة ناقصاً االنخفاض في القیم ذسمالیة قی دما التنفی ة السفن عن ى فئ ا إل تم نقلھ ، وی
تكون جاھزة لالستخدام.

ملموسةالموجودات غیر ال

الشھرة
حواذ الشركات التابعة في الموجودات غیر الملموسة. وال یتم ت. وتُدرج الشھرة الناتجة عن اس٧یتم قیاس الشھرة على النحو المبین في اإلیضاح 

االنخفاض في قیمتھا، أو أكثر تكرارًا إذا أشارت األحداث أو التغیرات في الظروف إلى وجود لتحدیدتم فحصھا سنویاً إطفاء الشھرة، ولكن ی
اح والخسائر  ة. تشمل األرب ي القیم اض ف عن الناتجةانخفاض محتمل في القیمة ویتم إدراجھا بالتكلفة ناقصاً الخسائر المتراكمة عن االنخف

للشھرة المتعلقة بالمنشأة المباعة. المدرجةة استبعاد أي منشأة القیم

ى  یص الشھرة إل تم تخص یص لالی راء التخص تم إج ة. ی ي القیم اض ف ص االنخف د لغرض فح دات المنتجة للنق د أو لوح ة للنق وحدات المنتج
ال دمجوحدات المنتجة للنقد المتوقع استفادتھا من المجموعات من  ياألعم أ عنھتالت تم تانش ن الشھرة. وی د الوحدات أو مجموعات م حدی

الوحدات عند أدنى مستوى یتم من خاللھ مراقبة الشھرة ألغراض اإلدارة الداخلیة وفقاً للقطاع التشغیلي.

المخزون
ة وتتضمن بالتكلفة وصافي القیمة الممكن تحقیقھا أیھما أقل. تحتسب التكلفة على أساس أن ما یرد أوًال یصرف أوالً المخزونیتم إظھار  كاف

تیراد دیري المصاریف المتعلقة باالس ع التق ى أساس سعر البی ا عل ن تحقیقھ ة الممك تند صافي القیم ةخالل . یس ال العادی ، ناقصاً سیر األعم
البیع المتغیرة المطبقة.مصاریف

االنخفاض في قیمة موجودات غیر مالیة
تم وال تخضع الشھرة لإلطفاء،  ا ی نویاً اختبارھ دس اضلتحدی ي االنخف رات ف رات أقصر إذا أشارت األحداث أو التغی ى فت ا أو عل ي قیمتھ ف

رى  ودات األخ ص الموج تم فح ة. ی ي القیم ل ف اض محتم ود انخف ى وج روف إل دالظ داث أو لتحدی یر األح دما تش ا عن ي قیمتھ اض ف االنخف
ى ة للتحصیلأنالتغیرات في الظروف إل ون قابل د ال تك ة المدرجة ق ت خسائ. القیم تم تثبی ة ی د القیم ث تزی غ حی ة المبل ي قیم اض ف ر االنخف

الیف  ودات ناقصاً تك د الموج ة لبن ة العادل و القیم ل للتحصیل ھ تبعادالمدرجة لبند الموجودات عن قیمتھ القابلة للتحصیل. إن المبلغ القاب االس
داخلة أقل المستویات التي یوجد لھا تدفقات نقدیة . ألغراض تقییم االنخفاض في القیمة، یتم تجمیع الموجودات بأعلىوقیمة االستخدام، أیھما

دھا بشكل منفصل ن الموجودات أو مجموعات الموجودات األخرىیمكن تحدی ة م دفقات النقدی ر عن الت ٍد كبی ى ح ون مستقلة إل ي تك والت
د). اج النق دة إنت ي قیمتھ(وح اض ف ت النخف ي تعرض ھرة الت الف الش ة بخ ر المالی ودات غی ة الموج تم مراجع دا ت ساللتحدی لعك المحتم

كل تقریر. إعداد نھایة فترةنخفاض في القیمة بتاریخالل

الموجودات المالیة

التصنیف
وم  ة. تق م شراء الموجودات المالی ھ ت ن أجل تصنف المجموعة موجوداتھا المالیة كقروض وذمم مدینة. یعتمد التصنیف على الغرض الذي م

اتھا المالیة عند االعتراف المبدئي.اإلدارة بتحدید التصنیف لموجود
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(تتمة)الموجودات المالیة

القروض والذمم المدینة

ي  ر مدرجة ف د وغی ة للتحدی ة أو قابل ات ثابت تقة ذات دفع ر مش ة غی ودات مالی ي موج ة ھ ذمم المدین روض وال طالسوٍق الالق تم إدراج نش . ی
د عن القروض و ة ١٢الذمم المدینة في الموجودات المتداولة، باستثناء تلك التي لھا فترات استحقاق تزی د نھای رة إعدادشھرًا بع ر فت التقری

حیث یتم تصنیفھا كموجودات غیر متداولة. تتألف القروض والذمم المدینة لدى المجموعة من "ذمم مدینة تجاریة وأخرى" و"مبالغ مستحقة 
).١٩و١١(اإلیضاحات بیان المركز المالي الموحدالقة" في من أطراف ذات ع

ع -تحتسب المشتریات والمبیعات االعتیادیة من الموجودات المالیة بتاریخ المتاجرة  د وھو التاریخ الذي تلتزم فیھ المجموعة بشراء أو بی بن
الم التدفقات النقدیة من الموجودات المالیة أو عند تحویلھا مع الموجودات المالیة بانقضاء الحقوق في استالتوقف عن تثبیت. یتم الموجودات

قیام المجموعة بتحویل كافة مخاطر وعوائد الملكیة بشكٍل كامل. 

ة  أة باستخدام طریق ة المطف اً بالتكلف تم تسجیلھا الحق ة وی ة العادل دئیاً بالقیم ة مب ذمم المدین ةیتم قیاس القروض وال اح الفعلی دل األرب وم مع . تق
لمجموعة في نھایة فترة كل تقریر بتقییم ما إذا كان ھناك دلیل موضوعي على انخفاض قیمة الموجودات المالیة.ا

ذمم مدینة تجاریة
ن المباعةعن البضاعة الذمم المدینة التجاریة ھي المبالغ المستحقة من العمالء  ان م إذا ك ادي. ف ل االعتی یاق العم ي س ة ف والخدمات المقدم

تم تصنیفھا كموجودات المتوقع تح ت أطول، ی أة إذا كان ة للمنش صیل ھذه الذمم في غضون سنة واحدة أو أقل أو خالل دورة التشغیل العادی
متداولة. وإن لم یكن كذلك، یتم عرضھا كموجودات غیر متداولة.

ة  اً بالتكلف ھا الحق تم قیاس ة وی ة العادل دئیاً بالقیم ة مب ة التجاری ذمم المدین تم إدراج ال ة ی أة باستخدام طریق احالمطف دل األرب اً مع ة، ناقص الفعلی
مخصص االنخفاض في القیمة.

وشبھ النقدیةالنقدیة
ي الصندوق والنقدیة وشبھ النقدیةشتمل تبیان التدفقات النقدیة الموحد، ضلغر د ف ى النق وكعل دى البن ع القصیرة األجل األرصدة ل والودائ

.من البنوكالقائمة السحوبات على المكشوف ، بعد تنزیل أشھر أو أقلالتي تستحق في األصل خالل ثالثة 

االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة
ة موجودات الشركةتقوم  ة أو مجموع بإجراء تقییم بتاریخ التقاریر المالیة، لتحدید فیما إذا كان یوجد دلیل موضوعي بأن بند موجودات مالی

مة. یعتبر بند الموجودات المالیة أو مجموعة الموجودات المالیة منخفضة القیمة فقط في حال وجود دلیل مالیة قد تعرضت النخفاض في القی
ودات (حدث  د الموج ي لبن ت األول د التثبی موضوعي على حصول انخفاض في القیمة نتیجة حدث أو مجموعة من األحداث التي حصلت بع

ة من خسارة) ویكون لحدث (أو أحداث) الخسارة ذلك تأثیر ع ة أو لمجموع د الموجودات المالی تقبل لبن لى التدفقات النقدیة المتوقعة في المس
الموجودات المالیة التي یمكن تقدیرھا بصورة موثوقة.

درة (باالمدرجة لبند الموجوداتیتم قیاس مقدار الخسارة على أساس الفرق بین القیمة  تقبلیة المق ة المس دفقات النقدی ة للت تثناء والقیمة الحالی س
دل  اً لمع دھا) مخصومة وفق تم تكب م ی احخسائر االئتمان المستقبلیة التي ل د الموجوداتةالفعلیةاألصلیاألرب ة لبن یض القیم تم تخف الي. ی الم

غ الشاملفي بیان الدخلالخسائروإدراجالمدرجة لبند الموجودات د. إذا نقص مبل رة الحقخسائرالموح ي أي فت ة ف ي القیم اض ف ة، االنخف
اني  یم االئتم ن التقی ل تحّس ة (مث ي القیم اض ف م احتساب خسارة االنخف د أن ت نقص موضوعیاً بحدثٍ یحصل بع ذا ال ط ھ وكان باإلمكان رب

الموحد.الشامل سابقاً في بیان الدخل المثبتة عكس خسارة االنخفاض في القیمة إدراج للمدین)، یتم 
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سلفیات من البنوك
ت تم تثبی وكالی ن البن لفیات م ة س ة العادل دئیاً بالقیم ل مب د تنزی تم إدراج بع دة. ی ة المتكب الیف المعامل وكالتك ن البن لفیات م ة س اً بالتكلف الحق

دخل بعد تنزیل المطفأة. ویتم احتساب أي فرق بین العوائد ( ان ال ي بی ة المستردة ف ة) والقیم الیف المعامل اتك رة مل الش دى فت ى م الموحد عل
.الفعلیةمعدل األرباحباستخدام طریقة سلفیات من البنوكال

ي لھاكتكالیف معاملة السلفیاتالرسوم المدفوعة إلبرام تسھیالت یتم تثبیت ا. وف شریطة وجود احتمال بسحب بعض التسھیالت أو جمیعھ
ح ة الس وع عملی ى وق وم حت اب الرس ل احتس تم تأجی ة، ی ذه الحال ھیالت أو ھ ض التس حب بع ال س ى احتم ل عل وفر دلی دم ت ال ع ي ح ب. وف

ة  رة التسھیالت المتعلق دى فت ى م جمیعھا، تتم رسملة الرسوم وإدراجھا ضمن المبالغ المدفوعة مقدماً عن خدمات السیولة، ویتم إطفاؤھا عل
بھا.

تم عند انقضاء االلتزام المحبیان المركز المالي الموحدمن السلفیاتُتحذف  اؤه. وی ھ أو إلغ اء ب د أو الوف ي العق تدد ف ة تثبی ین القیم رق ب الف
ة أو اتلمطلوببند الالمدرجة ة المحول ر النقدی ھ الموجودات غی ا فی دفوع، بم ل الم ى طرف آخر والمقاب ھ إل اؤه أو تحویل م انھ ذي ت المالي ال

تمویل. كدخل آخر أو تكالیفبیان الدخل الشامل الموحدالمطلوبات المحّملة، في 

دائنین المالي اتلمطلوببند افي حال إعادة جدولة شروط  د ال ى أح اءوإصدار الشركة أدوات حقوق ملكیة إل ھ إلنھ ا أو بعضاً من زام كلی االلت
ي  تم تسجیلھا ف اح أو الخسائر ی ان(مبادلة الدین بحصة في الملكیة)، فإن األرب اح أو الخسائربی ى أساس الفرقاألرب ب عل ذي یحتس ین ال ب

والقیمة العادلة ألدوات حقوق الملكیة الصادرة. المالي اتلمطلوببند الالمدرجةالقیمة 

د ١٢كمطلوبات متداولة ما لم یتوفر لدى المجموعة حق غیر مشروط بتأجیل تسویة االلتزام لفترة ال تقل عن السلفیاتیتم تصنیف  شھرًا بع
التقریر.إعداد فترة 

ى العائدةعامة والمحددة الالسلفیاتإن تكالیف  ة استحواذمباشرًة إل رة الزمنی تم رسملتھا خالل الفت ة ت اج الموجودات المؤھل یید أو إنت أو تش
ي تستغرق بالضرورة بند الموجوداتالمطلوبة الستكمال وإعداد  لالستخدام المقصود منھ أو بیعھ. الموجودات المؤھلة ھي الموجودات الت
ح جاھزة لالستخدام المرجو منھا أو بیعھا.فترة زمنیة كبیرة لكي تصب

قدخلیتم خصم  تثمار المحق ت االس تثمار المؤق تم خصم للسلفیاتباالس ا ی ل مصاریفھاالمحددة ریثم الیف الموجوداتلتأھی من خالل تك
المستحقة للرسملة.السلفیات

لتي یتم تكبدھا فیھا.الموحد في الفترة االشامل األخرى في بیان الدخل السلفیاتتدرج تكالیف 

ذمم دائنة تجاریة وأخرى
ر مضمو نة، تمثل ھذه المبالغ المطلوبات غیر المسددة عن البضائع والخدمات المقدمة للمجموعة قبل نھایة السنة المالیة. تعد ھذه المبالغ غی

ة واألالتثبیتیوم من ٣٠وھي عادة ما تدفع خالل فترة  ذمم . ویتم عرض الذمم الدائنة التجاری ذه ال ت ھ ة إال إذا كان ات متداول خرى كمطلوب
رة ١٢مستحقة السداد خالل  د فت داد شھرًا بع تم إع ر. وی االتقری ة تثبیتھ أة باستخدام طریق ة المطف اً بالتكلف اس الحق ة وتق ا العادل دئیاً بقیمتھ مب

الفعلي.األرباحمعدل 
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الضرائب
أي فوائد وغرامات مستحقة الدفع إلى مصروف ضریبة الدخل. كما یشمل ل مصروف ضریبة الدخل مجموع ضریبة الدخل الحالیةیمث

.ھیئات الضرائب

الحالیة للفترات الحالیة والسابقة بالمبلغ المتوقع أن یتم تحصیلھ من أو دفعھ إلى السلطات ضریبة الیتم قیاس موجودات ومطلوبات 
إن معدالت الضریبة وقوانین الضرائب المستخدمة في احتساب المبلغ ھي تلك المطبقة أو المطبقة بصورة كبیرة بتاریخ إعداد .الضریبیة

وتنتج دخل خاضع للضرائب.لمجموعةاالتقریر المالي في الدول التي تعمل فیھا 

وضاع التي تكون فیھا التشریعات الضریبیة المطبقة ة بخصوص األیالضریباإلقراراتبتقوم اإلدارة بشكل دوري بتقییم المراكز المتعلقة 
د المخصصات عندما یكون ذلك مالئماً.خاضعة للتفسیر وتحد

القیمة المضافةضریبة 
عند تكبد ضریبة القیمة المضافة على شراء موجودات ضریبة القیمة المضافة، باستثناءیتم تثبیت المصاریف والموجودات بعد تنزیل مبلغ

صلحة الضرائب، وفي ھذه الحالة، یتم تثبیت ضریبة القیمة المضافة كجزء من تكالیف شراء بند او خدمات ال یمكن استردادھا من م
.متى كان ذلك مناسباً ،د المصاریفجزء من بنكموجودات او ال

مدینة أو ویتم تضمین صافي مبلغ ضریبة القیمة المضافة القابل لالسترداد من، أو المستحق الدفع إلى، ھیئة الضرائب كجزء في الذمم ال
الذمم الدائنة في بیان المركز المالي الموحد.

المطلوبات المالیةالتوقف عن التثبیت
صالحیة االلتزامات ضمن المطلوبات المالیة. عند انتھاءالتوقف عن تثبیت المطلوبات المالیة عند اإلعفاء من أو إلغاء أو بتقوم المجموعة

نفس المقرض وفقًا لشروط مختلفة بشكل رئیسي أو أن الشروط المتعلقة ببند المطلوبات الحالي استبدال بند مطلوبات مالیة حالي بآخر من
.الموحدالدخل الشامل ضمن المبالغ المدرجة المتعلقة بذلك في بیانالفارققد تم تغییرھا بشكل جوھري، یتم تثبیت 

تسویة األدوات المالیة
زم الموحدمالیة وصافي المبلغ المدرج في بیان المركز الماليیتم تسویة الموجودات المالیة والمطلوبات ال ، فقط في حال وجود حق حالي مل

قانونًا لتسویة المبالغ المثبتة وتوفر الرغبة في التسویة على أساس الصافي أو لتحقیق الموجودات وتسدید المطلوبات بالتزامن.

مخصصات
ت تم تثبی می ة وض ات القانونی ن المطالب ات ع زام المخصص ة الت ى المجموع ب عل دما یترت دة عن ات جی راء التزام دمات وإج الي انات الخ ح

زمومن المرجح أن قانوني أو ضمني نتیجة ألحداثٍ سابقة،  دفقات یل زام ت وارد لتسدید االلت ن إجراءخارجة للم دیر ویمك وق تق غ موث لمبل
مخصصات لخسائر العملیات المستقبلیة. یتم تثبیت. ال االلتزام

دھا ومت تم تحدی زام ی وارد لتسویة االلت دفق خارجي للم ر إجراء ت ة أن یستدعي األم إن احتمالی ة، ف ات المماثل ن االلتزام ى كان ھناك عدد م
درج تثبیتبالنظر إلى فئة االلتزامات ككل. ویتم  د م أي بن ق ب ا یتعل دفق خارجي فیم المخصص حتى وإن كان ھناك احتمال ضئیل بإجراء ت

تزامات. في نفس فئة االل

رةللمصاریفیتم قیاس المخصصات بالقیمة الحالیة ألفضل تقدیر لدى اإلدارة  ة فت ي نھای زام الحالي ف دادالمطلوبة لتسویة االلت ر. إع التقری
ة الزمنی ة للقیم ات السوق الحالی ال ویتمثل معدل الخصم المستخدم لتحدید القیمة الحالیة في معدل قبل خصم الضریبة الذي یعكس تقییم ة للم

. كتكالیف تمویل. تحتسب الزیادة في المخصص نتیجة لمرور الزمن لبند المطلوباتوالمخاطر المصاحبة 

مخصص مكافآت نھایة الخدمة للموظفین
ة  ي دول ل ف انون العم اً لق وظفین وفق تحقة للم ة المس ة الخدم آت نھای ة مكاف ل قیم ة، لكام الیب االكتواری ص، باستخدام األس د مخص تم رص ی

وظفین كا ة للم ة الخدم آت نھای ق بمكاف تم إدراج المخصص المتعل د إلمارات العربیة المتحدة عن فترات خدمتھم حتى نھایة فترة التقریر. ی بن
غیر متداول. مطلوبات 
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رأس المال
ي ُتصّنف األسھم العادیة كحقوق ملكیة. یتم إدراج التكالیف اإل ودضافیة الت ھم ضمن تع ارات أس دة أو خی ة جدی مباشرًة إلصدار أسھم عادی

حقوق الملكیة كخصم من العائدات، بعد تنزیل الضریبة. 

الیف  ك أي تك ي ذل ا ف دفوع بم ل الم إن المقاب ة)، ف عندما تقوم إحدى شركات المجموعة بشراء أي أسھم في رأس مال الشركة (أسھم الخزین
تم إضافیة عائدة مباش ى ی اطي أسھم خاصة) حت ي الشركة (احتی ة األسھم ف ى حمل دة إل رًة لعملیة الشراء یتم خصمھا من حقوق الملكیة العائ

الیف إضافی ن أي تك وض، صافیاً م الي مقب ل م ة إلغاء األسھم أو إعادة إصدارھا. وعند إعادة إصدار تلك األسھم العادیة الحقاً، فإن أي مقاب
تأثیرات ضریبة الدخل ذات العالقة، یتم إدراجھ في حقوق الملكیة العائدة إلى حملة األسھم في المجموعة. عائدة مباشرة للمعاملة و

توزیعات أرباح
دیر  ع لتق د تخض م تع ي ل م والت ى النحو المالئ ل الشركةیتم رصد مخصص لمبلغ توزیعات األرباح المعلن عنھا والمصرح بھا عل ي أو قب ف

لم یتم توزیعھا في نھایة فترة التقریر. نھایة فترة التقریر، لكن 

تحقق االیرادات
ة. وتمثلمستحق القبضیتم قیاس اإلیرادات بالقیمة العادلة للمبلغ المقبوض أو  دمات المقدم ومالمبالغ المستحقة أو الخ ت المجموعة تق بتثبی

ون م ھ ویك وق ب ا اقتصادیةن المرّجح اإلیرادات عندما یكون باإلمكان قیاس قیمة اإلیرادات بشكٍل موث دفق مزای ى المجموعة مستقبلیةت إل
وعندما یتم استیفاء معاییر محددة لكل نشاط من أنشطة المجموعة، كما ھو موضح أدناه:

على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإلیجار.عقود التأجیر یتم تسجیل اإلیرادات المستلمة من 

رادا حن وإی دمات الش رادات خ ألف إی ة،تت دمات المقدم وّردة والخ لع الم واتیر الس ن ف ة م ات البحری ع المنتج ات وتوزی لت مبیع د تنزی بع
الخصومات والمرتجعات، ویتم تسجیلھا عندما یتم تسلیم السلع وتقدیم الخدمات.

رادات الخاصة في ممورد أساسي تعمل كاستنتجت المجموعة، استنادًا إلى مراجعتھا لترتیبات اإلیرادات مع العمالء بأنھا  ات اإلی عظم ترتیب
ولدیھا حریة التسعیر وتتعرض لمخاطر المخزون ومخاطر االئتمان.بھا

إیجارات
المجموعة كمستأجر

نقل یتم تصنیف اإلیجار في تاریخ اإلنشاء إلى عقد إیجار تمویلي أو عقد إیجار تشغیلي. یتم تصنیف اإلیجار إلى عقد إیجار تمویلي إذا تم ال
.إلى المجموعةالملكیةمزایاجمیع مخاطر والجوھري ل

یجار، أیھما إن عقود اإلیجار التمویلیة یتم رسملتھا عند بدء اإلیجار بالقیمة العادلة للعقار المؤجر أو بالقیمة الحالیة للحد األدنى لدفعات اإل
فائدة ثابت من الرصید المتبقي لاللتزام. یتم تحمیل أقل. تنقسم دفعات اإلیجار بین مصاریف التمویل وخفض التزامات اإلیجار لتحقیق معدل 

.الدخل الشامل الموحدبیان تكالیف التمویل في مصاریف التمویل مباشرة على 

صر یتم استھالك الموجودات المستأجرة بموجب عقود اإلیجار التمویلیة على مدى األعمار المقدرة المتوقعة لھا أو مدة عقد اإلیجار أیھما أق
دم التأكد من امتالك المجموعة للموجودات عند نھایة مدة عقود اإلیجار التمویلیة.في حال ع

األرباح أو یتم تثبیت دفعات عقود اإلیجار التشغیلیة كمصروف في بیان عقد االیجار التشغیلي ھو عقد ایجار عدا عقد االیجار التمویلي. 
اإلیجار.على أساس طریقة القسط الثابت على مدى فترة عقد الخسائر

المجموعة كمؤجر
رة  دى فت ى م ُتحتسب اإلیرادات من عقود اإلیجار التشغیلي التي تمثل المجموعة فیھا الطرف المؤجر في الدخل على أساس القسط الثابت عل

استنادًا إلى طبیعتھا. بیان المركز المالي الموحداإلیجار. یتم إدراج الموجودات المؤجرة ذات الصلة في 



تابعة لھاوالشركات الالخلیج للمالحة القابضة (ش.م.ع)
البیانات المالیة الموحدةإیضاحات حول 

٢٠١٨دیسمبر ٣١في 

٢٧

الھامة (تتمة)السیاسات المحاسبیةصملخ٣-٢

التصنیف المتداول مقابل غیر المتداول
رض  ةتع الي المجموع ز الم ان المرك ي بی ات ف ودات والمطلوب د الموج ر الموح داول. یعتب ر المت داول / غی نیف المت اس التص ى أس د عل بن

مصنفاً باعتباره متداول عندما یكون:الموجودات

بغرض البیع أو االستھالك في دورة التشغیل العادیة؛من المتوقع أن یتحقق أو·
محتفظ بھ بشكل رئیسي لغرض المتاجرة؛·
من المتوقع أن یتحقق خالل اثني عشر شھرا بعد فترة إعداد التقاریر؛ أو·
د لمدة اثني عشربند المطلوباتالنقدیة وشبھ النقدیة ما لم یكن علیھ قید من أن یتم استبدالھ أو استخدامھ لسداد · ل بع ى األق شھرًا عل

فترة اعداد التقاریر.

إذا كان:متداوالً المطلوباتبند عتبر ی
متوقع تسویتھ خالل الدورة التشغیلیة العادیة؛·
محتفظ بھ بشكل رئیسي لغرض المتاجرة؛·
شھرًا بعد فترة إعداد التقاریر المالیة، أو ١٢مستحق السداد خالل ·
شھرًا بعد فترة إعداد التقاریر المالیة.١٢لفترةعلى األقل المطلوباتبند سدادجیل ال توجد ھناك حقوق غیر مشروطة لتأ·

على أنھا غیر متداولة.األخرى بتصنیف جمیع مطلوباتھا المجموعةتقوم 

تقاریر القطاعات
ى المس ة إل اریر الداخلی ع التق ة رف ع طریق ق م ة تتف غیلیة بطریق ات التش ن القطاع اریر ع داد التق تم إع رارات ی اذ الق ن اتخ ي ع ؤول الرئیس

ة  ة التنفیذی اره اللجن ؤول باعتب ذا المس د ھ م تحدی غیلیة، وت ات التش یم أداء القطاع وارد وتقی یص الم ھ تخص ى عاتق ع عل ذي یق غیلیة ال التش
للمجموعة المكلفة باتخاذ القرارات االستراتیجیة.

تقریب المبالغ
یة الموحدة واإلیضاحات مقربة إلى أقرب ألف درھم ما لم ُیذكر خالف ذلك.المبالغ المبینة في البیانات المالإن كافة 

إدارة المخاطر المالیة-٣

عوامل المخاطر المالیة١-٣

نظرة عامة
للمخطر التالیة نتیجة استخدامھا لألدوات المالیة:تتعرض المجموعة 

مخاطر السوق)أ
، ومخاطر االئتمان)ب
مخاطر السیولة)ت

اس وإدارة یعرض ھذا اإلیضا ات المجموعة لقی داف وسیاسات وعملی ن المخاطر أعاله، وأھ ل م ات حول تعرض المجموعة لك ح معلوم
المخاطر وإدارة المجموعة لرأس المال.

ل س اإلدارة یتحم ةمسؤولیة المجل ل الكامل ار عم ة إط اء ومراقب ن ةدارإلإلنش ؤولة ع ا للمجموعة مس اطر المجموعة. إن اإلدارة العلی مخ
مخاطر المجموعة وتقدیم تقاریر دوریة بأنشطتھا إلى مجلس اإلدارة.إدارة یر ومراقبة سیاسات تطو

د وتقی دى المجموعة بتحدی ة ل م المالی وم قس س اإلدارة. یق ل مجل ن قب یم تتم إدارة المخاطر من قبل قسم المالیة في إطار السیاسات المعتمدة م
ة إلدارة المخاطر بشكٍل المخاطر المالیة بالتعاون الوثیق مع الوحدا وفیر سیاسات موثق س اإلدارة بت ت التشغیلیة لدى المجموعة. ویقوم مجل

ل مخاطر  ةاألجنبصرف العمالتعام، باإلضافة إلى سیاسات موثقة أخرى تغطي مجاالت محددة، مث احومخاطر ی دل األرب ومخاطر مع
ار االئتمان واستثمار السیولة الفائضة. یتم إعداد تقاریر شھریة ى كب عن عملیة إدارة المخاطر المالیة على مستوى المجموعة، ویتم رفعھا إل

المسؤولین باإلدارة العلیا لدى المجموعة.



تابعة لھاوالشركات الالخلیج للمالحة القابضة (ش.م.ع)
البیانات المالیة الموحدةإیضاحات حول 

٢٠١٨دیسمبر ٣١في 

٢٨

(تتمة)إدارة المخاطر المالیة-٣

(تتمة)عوامل المخاطر المالیة١-٣

(تتمة)نظرة عامة

مخاطر السوق

مخاطر صرف العمالت األجنبیة
ا إن المجموعة لیست  ة مشتریاتھا ومبیعاتھ ة نظرًا ألن غالبی ة أساساً وسلفیاتھامعرضة بشكٍل كبیر لمخاطر صرف العمالت األجنبی مقوم

اراتي  ي. المرتبطبالعمالت الوظیفیة لشركات المجموعة أو بالدرھم اإلم دوالر األمریك ى بال ي إل دوالر األمریك الغ بال ل مب م تحوی درھم ت ال
.الدرھم اإلماراتيمستمر بین الدوالر األمریكي ودرھم إمارتي نظراً لوجود ربط ٣٫٦٦=مریكي دوالر أ١بمعدل اإلماراتي

مخاطر األسعار
.جوھریةأسعارمخاطر ي ألالمجموعة تتعرضال 

قیمة العادلةللأرباحمعدالتمخاطر
.ت األرباحمعدالالتغیرات في نتیجةقیمة العادلةجوھریة للأرباح مخاطر يألالمجموعة تتعرضال 

للتدفقات النقدیة معدالت أرباحمخاطر 
ة األجل بأسعار السلفیاتلدى المجموعة بشكٍل رئیسي من معدالت األرباحتنشأ مخاطر  حطویل رة. إن رب بأسعارالصادرة السلفیاتمتغی

للتدفقات النقدیة.معدالت أرباحمتغیرة تُعّرض المجموعة لمخاطر 

اح بصورة تقوم إدارة المجموعة بمر دل األرب اقبة مخاطر معدل األرباح لدى المجموعة على أساس شھري، ویتم اعتماد سیاسة مخاطر مع
اة  تم محاك وي. وت ٍط وحی كٍل نش اح بش دل األرب اطر مع ة لمخ ّرض المجموع ل تع وم اإلدارة بتحلی س اإلدارة. تق ل مجل ن قب نویة م ع س رب

ادة ا ار إع ین االعتب ع األخذ بع ة، م ذه تصورات مختلف ى ھ تناداً إل ة والتحوط. واس ل البدیل ة ومصادر التموی ز الحالی د المراك ل وتجدی لتموی
دى  اب م ة بحس وم المجموع ورات، تق أثرالتص ائرت اح والخس ورات إال األرب تخدام التص تم اس اح. ال ی دل األرب ى مع رأ عل ر یط أي تغّی ب

ة  رى المحمل ز الكب ل المراك ي تمث ات الت دل للمطلوب احبمع تأرب ارة . وت ى للخس د األقص ن أن الح ق م ھریة للتحق ورة ش ك بص اة ذل م محاك
الموضوعة من قبل اإلدارة.الحدودالمحتملة یكون ضمن 

ى  وكالفیما لو تغّیر معدل األرباح عل ن البن ع سلفیات م رات ٥٠بواق ة المتغی اء كاف ع بق رة) م اح المتغی دل األرب ة مع ي حال ة أساس (ف نقط
غ (الخسائر)/ ییر على صافي األخرى ثابتة، لكان التغ ة بل دى المجموع ي ١٫٧٦٤األرباح وحقوق الملكیة ل ة ف نة المنتھی م للس ف درھ ٣١أل

ألف درھم) كنتیجة لذلك.١٫٥٣٠-٢٠١٧(٢٠١٨دیسمبر 

مخاطر االئتمان
ك والمبالغ المستحقة من األطراف ذات تنشأ مخاطر االئتمان في األساس من الذمم المدینة التجاریة والنقد في الصندوق واألرصدة لدى البنو

ة طیبةالعالقة. ال تتعامل المجموعة إال مع المصارف والمؤسسات المالیة المصنفة تصنیفاً مستقًال أو تلك التي تتمتع بسمعة  . إن الذمم المدین
اباستثناء التي تم تكوین مخصصاألخرى والمبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة،  ة للھ اریخ ، قابل ي ت ل ف إعداد السترداد بشكٍل كام

.التقریر



تابعة لھاوالشركات الالخلیج للمالحة القابضة (ش.م.ع)
البیانات المالیة الموحدةإیضاحات حول 

٢٠١٨دیسمبر ٣١في 

٢٩

إدارة المخاطر المالیة-٣

عوامل المخاطر المالیة١-٣

(تتمة)مخاطر االئتمان

لي:یمكن تقییم الجدارة االئتمانیة للموجودات المالیة المحتفظ بھا لدى المصارف بالرجوع إلى التصنیفات االئتمانیة الخارجیة وفقاً لما ی

یف (مودیز)تصن
٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٧

درھمألفدرھمألفالطرف المقابل

البنوك
A2A2٢٠٫٧٢٥١٧٫٥٦١أ

Aa3Aa3١٠٫٦٠١١٠٫٦٣٩ب
Baa1Baa1١٫١١٧٩٫٤٢٧ج
ال یوجدA2A2٦٩٤د
ال یوجدA1A1٥٤٩ه
A3A3١١٥٧٧٩و
ال یوجدBaa1Baa1٢٧ز
Aa3Aa3٢٣٤ح
A3A3٣٣ط
A1A1٣٣ي
A3A3١١ك
Baa1Baa1١١ل

٣٣٫٨٥٩٣٨٫٤١٨)١١(إیضاح كوالنقد لدى البن

.١٠مخاطر االئتمان المتعلقة بالذمم المدینة التجاریة واألخرى في اإلیضاح رقم تم اإلفصاح عن

مخاطر السیولة
ة یتم إجراء توقعات الت م المالی وم قس دى المجموعة. یق ة ل م المالی ا بواسطة قس تم تجمیعھ دفقات النقدیة على المنشآت التشغیلیة للمجموعة وی

اظ ع االحتف ة االحتیاجات التشغیلیة م دٍر بمراقبة التوقعات المتجددة لمتطلبات السیولة لدى المجموعة بما یضمن توفر السیولة الكافیة لتلبی بق
راض (إن كاٍف من تسھیالت  دات االقت ادى المجموعة خرق سقوف أو تعھ االقتراض الملتزم بھا غیر المسحوبة في جمیع األوقات لكي تتف

ار خطط المجموعة  ین االعتب ات بع ك التوقع وجدت) ألي من تسھیالت القروض، وأیضاً لتغطیة متطلبات رأس المال في المستقبل. تأخذ تل
. لبیان المركز المالي الموحدالوفاء بالمعدالت الداخلیة المستھدفة لتمویل الدیون وااللتزام بالتعھدات و



تابعة لھاوالشركات الالخلیج للمالحة القابضة (ش.م.ع)
البیانات المالیة الموحدةإیضاحات حول 

٢٠١٨دیسمبر ٣١في 

٣٠

إدارة المخاطر المالیة (تتمة)-٣

(تتمة)عوامل المخاطر المالیة١-٣

(تتمة)مخاطر السیولة
لمقاصة:وتأثیر اتفاقیات اتكالیف التمویلدفعاتاالستحقاق التعاقدي للمطلوبات المالیة، بما في ذلك آجالفیما یلي

أقل من سنةالتدفقات النقدیةالقیمة
واحدةالتعاقدیةالمدرجة
درھمألفألف درھمألف درھم

٢٠١٨دیسمبر ٣١في 
ذمم دائنة تجاریة وأخرى (باستثناء الدفعات المقدمة من

١١٢٫٠٦٤١١٢٫٠٦٤١١٢٫٠٦٤العمالء وتوزیعات األرباح المستحقة)
٤٠٢٫٥٣٠٤٢٢٫١٠٥٣٢٩٫٤٢٧سلفیات من البنوك

٥٧٫٧٩٧٨٣٫١٠٦٩٫٦١٥عقود اإلیجار التمویلیة

٥٧٢٫٣٩١٦١٧٫٢٧٥٤٥١٫١٠٦

٢٠١٧دیسمبر ٣١في 
ذمم دائنة تجاریة وأخرى (باستثناء الدفعات المقدمة من

١٢١٫٧٢١١٢١٫٧٢١٤٠٫٧١٣العمالء وتوزیعات األرباح المستحقة)
٣٧٥٫٤٤٩٣٨٩٫٥٢٤٣١٧٫٤٩٠سلفیات من البنوك

٦٠٫٠٨١٩٢٫٧٩٧٩٫٩٦٥عقود اإلیجار التمویلیة

٥٥٧٫٢٥١٦٠٤٫٠٤٢٣٦٨٫١٦٨

ة بالتكالیف التمویلتبلغ  ة المستقبلیة المتعلق م (٤٤٫٨٨٣سلفیات البنكی ف درھ دفعات ٦٩٫١٥٤–٢٠١٧أل ان ال ي بی ا یل م). وفیم ف درھ أل
:التكالیفالمتعلقة بھذه 

٢٠١٨٢٠١٧
ألف درھمرھمألف د

١٢٫٦١٤١٨٫١٤٥سنة واحدة فأقل
٣٢٫٢٦٩٥١٫٠٠٩من سنة إلى خمس سنوات

٤٤٫٨٨٣٦٩٫١٥٤

س المال إدارة مخاطر رأ٢-٣

ال المجموعة، وبالت دعم أعم ذي ی ل ال ال األمث ل رأس الم ى ھیك اظ عل ي الحف ل ف الي إن الھدف الرئیسي من إدارة رأس مال المجموعة یتمث
ة  وم المجموع د تق ھ، فق ال أو تعدیل ل رأس الم ى ھیك اظ عل ن أجل الحف لحة اآلخرین. وم افع ألصحاب المص وق المساھمین والمن ادة حق زی

بتعدیل مبالغ األرباح الموزعة على المساھمین أو إصدار أسھم جدیدة لخفض الدین.



تابعة لھاوالشركات الالخلیج للمالحة القابضة (ش.م.ع)
البیانات المالیة الموحدةإیضاحات حول 

٢٠١٨دیسمبر ٣١في 

٣١

إدارة المخاطر المالیة (تتمة)-٣

(تتمة)إدارة مخاطر رأس المال ٢-٣

ل صافي  ال. یمث وع رأس الم ى مجم دین عل تراقب المجموعة رأس المال على أساس نسبة المدیونیة. یتم حساب ھذه النسبة بقسمة صافي ال
ة واألخرى")"القروض األخرى" و"السلفیات من البنوك"و"اإلیجار التمویلي"الدین ة التجاری ذمم الدائن و وارد (جزء من "ال ا ھ ان كم ببی

" كما ھو وارد ببیان التدفقات النقدیة الموحد. یتم حساب مجموع رأس المال على یة وشبھ النقدیةالموحد مخصومًا منھا "النقدالماليالمركز
الموحد مضافًا إلیھا صافي الدین.ببیان المركز الماليأساس "مجموع حقوق الملكیة" 

٢٠١٨٢٠١٧
ألف درھمألف درھم

٤٦٠٫٣٢٨٤٤٤٫٦٧٩)١٨و١٦و١٥ات(إیضاحإجمالي السلفیات 
)٢٨٫٠٣٥()٢٣٫١٣٠()١١(إیضاح النقدیة وشبھ النقدیة

٤٣٧٫١٩٨٤١٦٫٦٤٤صافي الدین
٩٢٩٫٧٧٧٥٠٤٫٦٢١حقوق الملكیةإجمالي

١٫٣٦٦٫٩٧٥٢٦٥٫٩٢١رأس المالإجمالي

%٤٥٫٢%٣١٫٩نسبة المدیونیة

لعادلةالقیمة اتقدیر ٣-٣

.٢٠١٧و٢٠١٨دیسمبر ٣١لیس لدى المجموعة أي موجودات أو مطلوبات مالیة أخرى تم قیاسھا بالقیمة العادلة بتاریخ 

التقدیرات واألحكام المحاسبیة الھامة-٤

د یتم تقییم التقدیرات واألحكام بصورٍة منتظمة وتستند إلى التجربة السابقة وعوامل أخرى، بما في ذلك توقعات  األحداث المستقبلیة التي یعتق
أنھا معقولة في ظل الظروف المتوفرة.

ع ال ائج تقوم المجموعة بإعداد تقدیرات وافتراضات تتعلق بالمستقبل. ومن النادر أن تتوافق التقدیرات المحاسبیة الناتجة، بحكم طبیعتھا، م نت
یم الفعلیة ذات الصلة. إن التقدیرات واالفتراضات التي لھا مخاطر  ى الق وھري عل دیل ج للموجودات المدرجةكبیرة في التسبب بإحداث تع

والمطلوبات في غضون السنة المالیة القادمة یتم تناولھا أدناه:

والممتلكات والمعداتاالنخفاض في قیمة السفن
ة متى أشارت األحداث أو التغیوالممتلكات والمعدات تقوم اإلدارة بتقییم االنخفاض في قیمة السفن  ى أن القیم ي الظروف إل المدرجةرات ف

قد ال تكون قابلة لالسترداد. إن العوامل الھامة التي قد تؤدي إلى إجراء مراجعة لالنخفاض في القیمة تتضمن ما یلي:

؛بمرور الوقت أو االستخدام العاديأكثر مما كان متوقعاً لبند الموجوداتفي القیمة السوقیة الجوھرياالنخفاض ·
؛بند الموجوداتفي طریقة استخدام المجموعة لموجوداتھا أو في استراتیجیة التشغیل التي ینتمي لھا الجوھریةات التغیر·
؛سالیب التقنیة والبیئة التنظیمیةفي األالجوھریةالتغیرات ·
، أو سیكون كذلك.أسوأ مما كان متوقعاً لبند الموجوداتوجود أدلة من التقاریر الداخلیة تشیر إلى أن األداء االقتصادي ·

یم المدرجة للوحدة لفي حالة وجود أي من ھذه المؤشرات، یتم إجراء فحص  ة الق ة المنتجةالنخفاض في القیمة بمقارن ا القابل ع قیمھ د م للنق
.قیمة االستخدامفي االعتبار عند تقدیر لبند الموجوداتلالسترداد. ویؤخذ المبلغ القابل لالسترداد 
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حكام المحاسبیة الھامة (تتمة)التقدیرات واأل-٤

سفن وممتلكات ومعداتاألعمار المقدرة واستھالك 
ا ع للمزای وذج المتوق ة للنم رة االستھالك مماثل ة وفت ن أن طریق د م ة االستھالك للتأك درة وطریق ار المق ة لألعم ة دوری تقوم اإلدارة بمراجع

االقتصادیة من ھذه الموجودات.

موعة كمؤجرالمج-تصنیف عقود اإلیجار
اتو. للسفنطویلة األجلقامت المجموعة بإبرام اتفاقیات عقود إیجار ام االتفاقی یم شروط وأحك ى تقی تنادًا إل رة ، حددت المجموعة، اس أن فت

اً یجار لإلالحد األدنى القیمة الحالیة لدفعاتوال تبلغ ال تمثل جزءًا رئیسیًا من الحیاة االقتصادیة للسفن اإلیجار غكامفعلی ة ل مبل ة العادل القیم
، وأنھا تحتفظ بجمیع المخاطر الجوھریة ومزایا الملكیة للسفن وبالتالي تحتسب عقود اإلیجار كعقود إیجار تشغیلیة.للسفن

المجموعة كمستأجر
وھري اإلیجار عقدیتم تصنیفیتم تصنیف عقد اإلیجار في تاریخ بدایة العقد كعقد إیجار تمویلي أو عقد إیجار تشغیلي. الذي یحول بشكٍل ج

.كعقد إیجار تمویليجمیع مخاطر ومزایا الملكیة إلى المجموعة

دفعات اإلیجار، إن عقد اإلیجار التمویلي یتم رسملتھ ى ل تإعند بدء اإلیجار بالقیمة العادلة للعقار المؤجر أو بالقیمة الحالیة للحد األدن ذا كان
ل. اریف التموأق ین مص ار ب ات اإلیج م دفع ت تنقس دة ثاب دل فائ ق مع ار لتحقی ات اإلیج د مطلوب ض بن ل وخف ىعی د ل ي لبن ید المتبق الرص

تكالیف التمویل في بیان الدخل الشامل الموحد.ضمنیتم تثبیت مصاریف التمویل المطلوبات.

د الموجودات المستأجر دى یتم استھالك بن ى م د الموجودات.استخدعمر االعل ع م لبن ك،وم ي حال عدم ذل ة وف دات معقول ود تأكی ن ج م
بند الستخدام المقدرلعمر الموجودات عند نھایة مدة عقد اإلیجار، یتم استھالك بند الموجودات على مدى ابند لى ملكیة عالمجموعة صول ح

أیھما أقصر.،الموجودات ومدة عقد اإلیجار

ار التعقد االیجار التمویلي.خالفبعقد االیجار التشغیلي ھو عقد ایجار  ود اإلیج ات عق ت دفع تم تثبی ان تشغیلي شغیلیة كمصروف ی ي بی ف
األرباح أو الخسائر على أساس طریقة القسط الثابت على مدى فترة عقد اإلیجار.

توحید الشركات التابعة
ى  ت تسیطر عل ا إذا كان د فیم ن أجل تحدی قامت المجموعة بتقییم جمیع المنشآت المستثمر فیھا بما في ذلك المنشآت ذات الغرض الخاص م

تثمر ف أة المس م المنش ة رق اریر المالی داد التق دولي إلع ار ال ي المعی ددة ف اییس المح ب المق ا حس ت –١٠یھ دة. قام ة الموح ات المالی البیان
ة للمنشآت  ا باألنشطة ذات عالق دى ارتباطھ درتھا وم ة وق ة القائم المجموعة بتقییم، من بین أمور أخرى، حصة ملكیتھا والترتیبات التعاقدی

ید فیما إذا كانت لدیھا السیطرة على الشركة المستثمر فیھا.المستثمر فیھا من أجل تحد

الذمم المدینةفي قیمة االنخفاض
تم الت ة، ی دیر بصورة یتم إجراء تقدیر لمبلغ الذمم المدینة التجاریة عندما لم یعد ممكناً تحصیل كامل المبلغ. بالنسبة للمبالغ الجوھریة الفردی ق

رة فردیة. إن المبالغ التي لیست جوھ اً لطول الفت ة ویؤخذ مخصص وفق ا بصورة إجمالی تم تقییمھ د، ی ذ أم ریة بصورة فردیة والمستحقة من
الزمنیة المستحقة استناداً لنسب التحصیل التاریخیة.

ف درھم١٣٫٣٤٨-٢٠١٧دیسمبر ٣١(ألف درھم١٨٫٧٣٧بلغت الذمم المدینة بتاریخ إعداد التقاریر المالیة  غ مخصص أل دیوا) وبل ن ل
ف درھم٩٨٥المشكوك في تحصیلھا  ف درھم٢٣٥-٢٠١٧دیسمبر ٣١(أل رات أل ي الفت اً ف الغ المحصلة فعلی ین المب ا ب رق م ). إن أي ف

.الموحدالشاملالمستقبلیة والمبالغ المتوقع تحصیلھا یتم تثبیتھ في بیان الدخل
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ة المخزوناالنخفاض في قیم
دیر لصافي صافي القیمة الممكن تحقیقھا أیھما أقل.ویتم االحتفاظ بالمخزون بالتكلفة  تم إجراء تق اً، ی دیماً أو متقادم عندما یصبح المخزون ق

ة.القیمة الممكن تحقیقھا. دیر بصورة فردی ذا التق الغ الجوھریبالنسبة للمبالغ الجوھریة الفردیة، یتم ھ بة للمب ا بالنس ا أم ة ولكنھ ر الفردی ة غی
.حسب نوع المخزون ودرجة العمر أو التقادممقابل االنخفاض في القیمة المطبقة قدیمة أو متقادمة فیتم تقدیرھا مجتمعًة ویؤخذ مخصص 

تحقق اإلیرادات
راداتمراجعتھا لترتیبات لاستنادًا اإلدارةاستنتجت  ع العمالء،اإلی ام زم بأنھ ا الملت ا كونھ ات إیراداتھ ة ترتیب ي كاف ورد أساسي ف ل كم تعم

طر البضاعة ومخاطر االئتمان. الدیھا حریة التسعیر، ومعرضة أیضاً لمخواألساسي لجمیع ترتیبات اإلیرادات، 

الضرائب
إجراء تقوم وبشكل رئیسي في المملكة العربیة السعودیة. لضرائب للمجموعةاتتعرض  ة ب ام جوھری د عأحك د المخصص للضرائب. ن تحدی

ابات  امالت والحس ض المع اك بع ون ھن دھا یك الل عن د خ ر مؤك ائي غی رائب النھ د الض اديتحدی ال االعتی یاق األعم ت . تس ةثب المجموع
دفع. ت الضرائب اإلضافیة ستكون مستحقة ال ا إذا كان دیر فیم ى تق تنادًا إل ة اس دما المطلوبات لمسائل المراجعة الضریبیة المتوقع ون عن تك

م  ي ت الغ الت ن المب ة ع ائل مختلف ذه المس ة لھ ریبیة النھائی االمتحصالت الض ى تثبیتھ تؤثر عل ات س ذه االختالف إن ھ ة، ف ي البدای صمف خص
الضرائب في الفترة التي یجري فیھا ھذا التحدید.

المخصصات والمطلوبات الطارئة
ز ي یل ة الت ات الحالی غ االلتزام دیر مبل ى المجموعة تق ك یجب عل ب ذل الي. ویتطل ز الم ان المرك اریخ بی ي ت ا ف ا كم وین مخصصات لھ م تك

ة ق بالنزاعات القانونی ذي یتعل ة (وال دقیق الھام ور الت ن أم ر م ل أم ي الوضع الحالي لك ھ ف أو قضایا استخدام مستوى الجوھریة المعلن عن
.والمشورة المقدمة من المستشارین الخارجیین)التحكیم أو المفاوضات الجاریة

االنخفاض في قیمة الشھرة
د ٣-٢الواردة في االیضاح تقوم المجموعة سنویاً بتحدید ما إذا كانت الشھرة قد تعرضت النخفاٍض في قیمتھا وفقاً للسیاسة المحاسبیة م . لق ت

ابات استخدام بعض . لالسترداد لجمیع الوحدات المنتجة للنقد بناًء على حسابات القیمة قید االستخدامةلغ القابلاتحدید المب ذه الحس ب ھ وتتطل
).٧التقدیرات (إیضاح 

استخدمت اإلدارة افتراضات معدل نمو اإلیرادات التالیة في تحدید القیمة قید االستخدام:

٪٢إلى ٪٠-إلى السنة الثالثة األولىالسنة 
٪٢٣٫٤إلى ٪٠-الرابعةة السن

٪٢إلى ٪٠من -وأكثرسنوات ٥

بالكامل.منخفضة الشھرة ستكون، معدل خالل السنوات الخمس المقبلةعات الإذا لم تتحقق توق

ات المنتجةانخفض إجمالي الھامش المقدر والمستعمل في حساب القیمة قید االستخدام لوحدة تأجیر السفن ارتفع/فیما لو  للنقد (باستثناء حاوی
بة  ل) بنس ة األج أجیر طویل ود الت ب عق ة بموج واد الكیمیائی ي ٪٥الم ا ف دیرات اإلدارة كم ن تق مبر ٣١ع ن ٢٠١٧و ٢٠١٨دیس ان م ، لك

الممكن عدم احتساب أي مخصص عن االنخفاض في القیمة.

د المنتجة/ انخفضت تكلفة رأس المال المقدرة المستخدمة في تحدید معدل الخصم قبل تنزیل الضریبة لوحدة تأجیر السفن فیما لو ارتفعت للنق
اإلدارة، لكان من الممكن عدم احتساب أي مخصص عن االنخفاض في القیمة. عن تقدیرات٪٠٫٥بنسبة 

درھم. ألف٢٦٤٫٤٢٧مبلغ تساويالزیادةفإن%٨٫٤٢بنسبة إلدارة وفقاً لالمتوسط المرجح لتكلفة رأس المال استخدامعند
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القطاعات التشغیلیة-٥

قطاعات األعمال
اذ التقاریر عن القطاعات التشإعدادیتم  ى المسؤول الرئیسي عن اتخ ة إل اریر الداخلی دیم التق ي تق ك المستخدمة ف غیلیة بطریقة تتوافق مع تل

ة للمجموعة ا ة التنفیذی ات التشغیلیة ھي اللجن ي القرارات بشأن العملیات التشغیلیة. إن المسؤول الرئیسي عن اتخاذ القرارات بشأن العملی لت
د باتخاذ القرارات االستراتیجیة تقوم د قامت اإلدارة بتحدی وارد. لق یم األداء وتخصیص الم دف تقی ة للمجموعة بھ اریر الداخلی ومراجعة التق

القطاعات التشغیلیة بناًء على ھذه التقاریر.

فیما یلي قطاعات العمل الرئیسیة لدى المجموعة:

: تأجیر السفن للعمالء.امتالك وتأجیر السفن•
للسفن.إدارة السفن: اإلدارة الفنیة•
: تجارة البضائع مثل المؤن والكیماویات والوقود الالزم للسفن.بیع وتوزیع المنتجات البحریة•
للقوارب.ورشالوتقدیم خدماتللسفن الراسیة في الموانئالوكالة: تقدیم خدمات الشحنخدمات والخدمات الفنیة•
: تشتمل على إدارة كافة األقسام واألنشطة اإلداریة.خرىأ•

ار السفن وقطاع وامتالكیلتزم كل من قطاع تأجیر  اییر المقررة بموجب المعی ة وقطاع خدمات الشحن بالمع بیع وتوزیع المنتجات البحری
دولي دادال م اإلع ة رق اریر المالی غیلیة ٨لتق ات تش ا قطاع ات باعتبارھ ذه القطاع ة بھ اریر المتعلق دیم التق تم تق غیلیة"، وی ات التش ، "القطاع
د القطاعات األخرىلبي تة، بینما ال منفصل ذا القطاع ضمن بن ات ھ ائج عملی ان نت تم بی ث ی ار حی ذا المعی الشروط الكمیة المقررة بموجب ھ

"أخرى".

القطاعات الجغرافیة
دا ل اإلداري ال اً للتحلی د مالئم ات المجموعة ُیع ي لعملی ع الجغراف رى أن التوزی دى المجموعة ال ت تم إن اللجنة التنفیذیة ل م ی الي ل خلي، وبالت

اإلفصاح عن أي معلومات حول القطاعات الجغرافیة.

وارد  رارات بشأن الم ن أجل اتخاذ الق ةتتم مراجعة كافة نتائج القطاعات التشغیلیة بشكٍل منتظم من قبل اللجنة التنفیذیة للمجموعة م المحمل
حول كل قطاع.لكل قطاع وتقییم أدائھ، والتأكد من توفر معلومات مالیة محددة 
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فیمااالستبعادخدمات فنیة بیع وتوزیعإدارةامتالك وتأجیر
المجموعبین القطاعاتأخرىشحنخدمات الوالمنتجات البحریةالسفنالسفن

درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف ألف درھمدرھمألف 

١٤٧٫٠٧٧)٤٫٦٦٨(-١٣٢٫١٩٥٥٫٠٣٤٤٠٤١٤٫١١٢لیةإیرادات تشغی
)١٢٨٫٤٠١(٤٫٦٦٨-)١٠٫٠٠٦()٢١٠(-)١٢٢٫٨٥٣(تكالیف تشغیلیة

١٫٢٦٠)١٫٠٣٦(١٢٢٢٦١٫٠٨٧-١٫٠٦١دخل آخر
)٤٥٫٦٩٤(١٫٠٣٦)٣٢٫٩٨١()٣٫٧٤٤()١٧٨()٧٫٠٤٤()٢٫٧٨٣(مصاریف عمومیة وإداریة

)٢٢٫٢٩٣(-)٨٠٥(---)٢١٫٤٨٨(تكالیف التمویل
٨٫٧٢٧-٥٫١٧٧---٣٫٥٥٠إعادة قید مطلوبات انتفى الغرض منھا

)٦٨٢(-----)٦٨٢(المشاریع المشتركةأرباحصافيحصة من

)٤٠٫٠٠٦(-)٢٧٫٥٢٢(١٣٨٣٨٨)٢٫٠١٠()١١٫٠٠٠(اریر المالیةالتقالمعلن عنھا فيالقطاعات أرباح(خسائر)/

٢٠١٨دیسمبر ٣١في 

١٫٥٢١٫٥٤٦)١٫٨٣٦٫٠٣٦(١٫٩٣٣٫٠٢٢١٧٫١٦٩١١٫٥٥٥١٦٫٤٤٠١٫٣٧٩٫٣٩٦موجودات القطاعات المعلن عنھا في التقاریر المالیة

٥٩١٫٧٦٩)١٫٣٨٢٫٠٦٢(١٫٢٦٣٫٧٧١١٩٫٤٦٩١٢٫٦٠٢٢٫٦٣٩٦٧٥٫٣٥٠لمالیةمطلوبات القطاعات المعلن عنھا في التقاریر ا



تابعة لھاوالشركات الالخلیج للمالحة القابضة (ش.م.ع)
البیانات المالیة الموحدةإیضاحات حول 

٢٠١٨دیسمبر ٣١في 

٣٦

القطاعات التشغیلیة (تتمة)-٥

االستبعاد فیماخدمات فنیة بیع وتوزیعإدارةامتالك وتأجیر
المجموعبین القطاعاتأخرىوخدمات الشحنالمنتجات البحریةالسفنالسفن

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمدرھمألف ألف درھم

١٣٧٫٩٢٧)٣٫٣٧٧(-١٢٠٫٥٣٥٤٫٢٥٣٢٫٤٧٥١٤٫٠٤١إیرادات تشغیلیة
)٨٨٫٩٦٦(٣٫٣٧٧-)٩٫٢٧٨()٢٫٠٣٢(-)٨١٫٠٣٣(تكالیف تشغیلیة

٧٩٠)١٫١٦٩(١٫٢٢٩-٧٣٠--دخل آخر
)٢٧٫٩٦٠(١٫١٦٩)١٧٫٤٣١()٣٫٤٦٦()٤٨٤()٤٫٩٧٩()٢٫٧٦٩(وإداریةمصاریف عمومیة 

١٫٢٩٩-١١٣٩١٫٢٤٢-٧دخل التمویل
)١٢٫٢٢٣(-)١٫٩٤٨()١٩()١٣٣()٢١()١٠٫١٠٢(تكالیف التمویل

٣١٫٦٧٣-٣١٫٦٧٣----إعادة قید مطلوبات انتفى الغرض منھا
)١٫٨١٠(-----)١٫٨١٠(حصة من صافي أرباح المشاریع المشتركة

٤٠٫٧٣٠-٥٦٧١٫٣١٧١٤٫٧٦٥)٧٤٧(٢٤٫٨٢٨أرباح القطاعات المعلن عنھا في التقاریر المالیة

٢٠١٧دیسمبر ٣١في 

١٫٠٧٦٫١٨٩)٩٦٣٫٢٢٦(٨٦٨٫٣٩٧١٥٫٩٦٧٣٫٦٨٤٢٢٫٥٨٩٧٧٨٫١٢٨٫١موجودات القطاعات المعلن عنھا في التقاریر المالیة

٥٧١٫٥٦٨)٨٧٧٫٠٤٤(١٫٠٦١٫٤٥١١٢٫٠٨٩٢٫٧٧٥١١٫٣٥٠٣٦٠٫٩٤٧مطلوبات القطاعات المعلن عنھا في التقاریر المالیة



تابعة لھاوالشركات الالخلیج للمالحة القابضة (ش.م.ع)
البیانات المالیة الموحدةإیضاحات حول 

٢٠١٨دیسمبر ٣١في 

٣٧

السفن والممتلكات والمعدات-٦
أعمال رأسمالیةأثاثالتحسینات على

المجموعقید التنفیذسیاراتوتركیباتمعداتالعقارات المستأجرةالسفن
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

التكلفة
٢٠١٨١٫١٥٥٫٠٨٦٣٫٧٠٢٢٫٦٢٧٥٠٣٥٣١١٠٨٫٠٤٥١٫٢٧٠٫٤٩٤ینایر ١في 

٣٩٥٫٦٥٧-----٣٩٥٫٦٥٧)١-٧المستحوذ علیھا خالل دمج األعمال (إیضاح 
٨٢٧٫٧٧١٨٢٫٦٣٥-٥٤٫١٦٦١٤٣٥٤٧اإلضافات 

)١٩٫١٢٤(-----)١٩٫١٢٤(االستبعادات
)١٠٨٫١٥٦()١٠٨٫٠٤٥()١١١(----موجودات تم شطبھا

٢٠١٨٧٨٥٫٥٨٥٫١٣٫٨٤٥٣٫١٧٤٥٠٣٤٢٨٢٧٫٧٧١٫٥٠٦٦٢١٫١دیسمبر ٣١في 

االستھالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القیمة
٢٠١٨٣١٥٫١٥٩١٫٤٥٧١٫٨٩٣٧٩٥٠٧١٠٨٫٠٤٥٤٢٧٫١٤٠ینایر ١في 

٥٣٫٩١٨-٥٣٫٠٩٨٤٦٢٢١٤١٣١١٣للسنة
)١٠٨٫١٥٦()١٠٨٫٠٤٥()١١١(----للموجودات المشطوبة

٣٧٢٫٩٠٢-٢٠١٨٣٦٨٫٢٥٧١٫٩١٩٢٫١٠٧٢١٠٤٠٩دیسمبر ٣١في 

صافي القیمة المدرجة
٢٠١٨١٫٢١٧٫٥٢٨١٫٩٢٦١٫٠٦٧٢٩٣١٩٢٧٫٧٧١١٫٢٤٨٫٦٠٤دیسمبر ٣١في 



تابعة لھاوالشركات الالخلیج للمالحة القابضة (ش.م.ع)
البیانات المالیة الموحدةإیضاحات حول 

٢٠١٨دیسمبر ٣١في 

٣٨

(تتمة)السفن والممتلكات والمعدات -٦

أعمال رأسمالیةأثاثالتحسینات على
المجموعقید التنفیذسیاراتوتركیباتمعداتالعقارات المستأجرةالسفن

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم
التكلفة

٢٠١٧٨٩٢٫٥١٤٢٫٦٣٧٢٫٠٢٨٢٨٧٥٣١١٠٨٫٠٤٥١٫٠٠٦٫٠٤٢ینایر ١في 
٢٦٥٫٨٢٨--٢٦٢٫٥٧٢٢٫١٩٠٥٩٩٤٦٧اإلضافات 

)١٫٣٧٦(--)٢٥١(-)١٫١٢٥(-موجودات تم شطبھا

٧٢٠١١٫١٥٥٫٠٨٦٣٫٧٠٢٢٫٦٢٧٥٠٣٥٣١١٠٨٫٠٤٥١٫٢٧٠٫٤٩٤دیسمبر ٣١في 

االستھالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القیمة
٢٠١٧٢٧٦٫٢٦٢٢٫٤٦٢١٫٨٢٨٢٧٣٤٩٤١٠٨٫٠٤٥٣٨٩٫٣٦٤ینایر ١في 

٣٩٫١٢٦-٣٨٫٨٩٧١٠٠٦٥٥١١٣للسنة
)١٫٣٥٠(--)٢٤٥(-)١٫١٠٥(-للموجودات المشطوبة

٢٠١٧٣١٥٫١٥٩١٫٤٥٧١٫٨٩٣٧٩٥٠٧١٠٨٫٠٤٥٤٢٧٫١٤٠دیسمبر ٣١في 

صافي القیمة المدرجة
٨٤٣٫٣٥٤-٢٠١٧٨٣٩٫٩٢٧٢٫٢٤٥٧٣٤٤٢٤٢٤دیسمبر ٣١في



والشركات التابعة لھاالخلیج للمالحة القابضة (ش.م.ع)
البیانات المالیة الموحدةإیضاحات حول 

٢٠١٨دیسمبر ٣١في 

٣٩

(تتمة)السفن والممتلكات والمعدات-٦

فن · ن س م رھ ة ت ةبقیم افیة مدرج غ ص مان ١٫٠٩١٫١٥٨تبل م كض ف درھ لفیاتأل وك للس ن البن ي م ا ف مبر ٣١كم ٢٠١٨دیس
.)١٦(إیضاح ألف درھم)٧٠٦٫٦٤٤–٢٠١٧(

ي · ا ف مب٣١كم ت ٢٠١٨ر دیس ویلي ، بلغ أجیر التم ود الت ب عق ا بموج تفظ بھ فن المح ة للس ة الدفتری م ١٢١٫١٤٨القیم ف درھ أل
).١٦(إیضاح العالقةیجار التمویلیة ذات اإلكضمان لعقود رھن الموجودات المؤجرة م یت).ألف درھم١٢٨٫٤٨١-٢٠١٧(

ط  ألف درھم. ١٠٫٤٦٠خالل السنة، استحوذت المجموعة على بمبلغ · ة نف الغرض من السفینة ھو تحویلھا إلى سفینة تنشیط حرك
ایر قد إیجار ألجل عمتطلبات لخدمة  ي ین ا . ٢٠١٩من المقرر تنفیذه ف ى أنھ ا عل تم اإلفصاح عنھ ل وی د التحوی اً قی فینة حالی إن الس

.الحالیةالسنةخالل ألف درھم ١٫٠٥٢بھذه السفینة بمبلغ تتعلق اقتراض تكالیف رسملة تمت وأعمال رأسمالیة قید التنفیذ. 
ألف درھم.١٫٠٠٧رباح بقیمة ألف درھم وسجلت أ١٩٫١٢٤دفتریة بمبلغ قیمة سفینة بصافي سنة، استبعدت المجموعة الخالل ·
دفالمدرجةلبناء سفینتین جدیدتین. وبلغت القیمة تعاقدت إدارة المجموعة سابقًا مع حوض لبناء السفن ("المقاول") · ة علل ات المقدم

ي مسجلة كجزء من ال غ ٢٠١٣دیسمبر ٣١األعمال الرأسمالیة قید التنفیذ كما ف م. ١٠٦٫٥٠٦مبل ف درھ واستمرت المناقشاتأل
دین ومع ذلك، إلى جانب ھذه المناقشات أصدر المقاول إخطارات إنھاء مع المقاول فیما یتعلق بالبنود التعاقدیة الجدیدة.  ذین العق لھ

دھا. وردت المجموعة بعن أيالتعویضاتلالحتفاظ بالقسط األول و/أو قام برفع دعوىو ت قضائیةدعوى خسائر تكب م ُأحیل ، ث
م الصادر عن القضیة إلى التحكیم. واس ى الحك یمتنادًا إل ة التحك ارس ھیئ ي شھر م وین مخصص ٢٠١٤ف ت المجموعة بتك ، قام

الغ  ل والب ذ بالكام د التنفی مالیة قی ال الرأس غ األعم ة مبل ي قیم اض ف ذي یت١٠٨٫٠٤٥لالنخف م، وال ف درھ ة أل ة المقدم من الدفع ض
اول . ٢٠١٣دیسمبر ٣١، كجزء من نتائج السنة المنتھیة في سالفة الذكر خالل السنة، توصلت المجموعة إلى تسویة ودیة مع المق

غ  ة بمبل ي القیم اض ف اًء ١٠٨٫٠٤٥وعلى ضوء شروط التسویة، تم استخدام كامل مخصص االنخف رة. وبن م خالل الفت ف درھ أل
مقابل مخصص االنخفاض في القیمة ذي العالقة.األعمال الرأسمالیة قید التنفیذعلیھ، تم شطب 

مج األعمالد١-٧

اریرز المجموعة على السیطرة على صلتحخالل السنة،  د، جلف نافیجیشن الیفستوك ك كلیمت ل إن ة بالكام لشركة اكساب ، شركة مملوك
ن أصل ٤٢٠٫٠٠٠شراء بقیمة مبلغ مقابل لالستثمار ذ.م.م، المسجلة في بنما،  م، ٤٢٠٫٠٠٠ألف درھم. م ف درھ اك أل غ ھن ٢٠٫٠٠٠مبل

).١٨(إیضاح ٢٠١٨دیسمبر ٣١الدفع كما في ألف درھم یستحق 

للموجودات والمطلوبات المستحوذ علیھا والمبالغ المدفوعة في تاریخ االستحواذ.المبالغ المثبتة یلخص الجدول التالي 
ألف درھم

الموجودات
٣٩٥٫٦٥٧السفن

٣٩٥٫٦٥٧ؤقتةمعادلة قیمة بإجمالي صافي الموجودات المحددة 
٤٢٠٫٠٠٠ناقصاً: المبالغ المدفوعة والمبالغ المستحقة

٢٤٫٣٤٣الشھرة

ألف درھماالستحواذنعالتدفق النقدي 
-صافي النقد المستحوذ علیھ

)٤٠٠٫٠٠٠(االستحواذنعصافي التدفق النقدي الخارجي 



والشركات التابعة لھاالخلیج للمالحة القابضة (ش.م.ع)
البیانات المالیة الموحدةإیضاحات حول 

٢٠١٨دیسمبر ٣١في 

٤٠

دمج األعمال (تتمة)١-٧

م ؤقتمتقییم تستند إلى ٢٠١٨سمبر دی٣١بتاریخ البیانات المالیة الموحدة صافي الموجودات المثبتة في كانت  ھ، ت لقیمتھم العادلة وبناًء علی
اییر .ؤقتمألف درھم على أساس ٢٤٫٣٤٣تثبیت الشھرة بمبلغ  سیتم إعادة تقییم القیمة العادلة خالل الفترة الزمنیة المسموحة بموجب المع

الدولیة إلعداد التقاریر المالیة.

اھمت ذمن تحواذ، س اریخ االس اریرز ت توك ك ن الیفس ف نافیجیش د، جل كلیمت غ بإن غ ١٣٫٤٨٠إیراد بمبل ارة بمبل افي خس م وص ف درھ أل
ألف درھم إلى المجموعة.١٫٨٧٧

الشھرة٢-٧
٢٠١٨٢٠١٧

ألف درھمألف درھم

١٣٥٫٩٩٩١٣٥٫٩٩٩ینایر١الرصید في 
-٢٤٫٣٤٣)١-٧اإلضافات خالل السنة (اإلیضاح

١٦٠٫٣٤٢١٣٥٫٩٩٩دیسمبر٣١الرصید في 

یج للمالحة القابضة درھم ١٣٥٫٩٩٩بمبلغ الشھرة  د حصول المساھمین المؤسسین لشركة الخل ي بع التي نشأت وقت االكتتاب العام األول
ن ذ.م.م على أصول الشركات القائمة من المساھمین األصلیین بعد خصم مخصص االنخفا اً م ذه الشركات عینی ل ھ ض في القیمة. وقد تم نق

م %٤٥قبل المساھمین المؤسسین إلى شركة الخلیج للمالحة القابضة ذ.م.م بنسبة مساھمة  د ت ة ش.م.ع وق في شركة الخلیج للمالحة القابض
تخصیص الشھرة لقطاع امتالك وتأجیر السفن. 

وع األ ى ن اًء عل ال بن ة األعم ولى اإلدارة مراجع ددت اإلدارة تت د ح ال. وق اع عم فن وقط أجیر الس تالك وت ات قطاع ام ع المنتج ع وتوزی بی
اإلدارة على مستوى القطاع التشغیلي. قبلالشھرة من مراقبةساسیة. وتتم األعمال األقطاعاتعلى أنھا وقطاع خدمات الوكالة البحریة

ع الوحدات المنتجة ل ل لالسترداد لجمی د االستخدام. تم تحدید المبلغ القاب ة قی ى حسابات القیم اًء عل د بن ات لنق ك الحسابات توقع وتستخدم تل
ة للسفن التدفقات النقدیة قبل خصم الضریبة  ات التاریخی اً واالتجاھ وفرة حالی بناًء على أسعار اإلیجار المقدرة باستخدام معلومات السوق المت

رة . ومع ذلك، بالنسبة للالتي لیست مؤجرة على المدى الطویل م استخدام الفت ر من خمس سنوات، ت ل ألكث سفن المؤجرة على المدى الطوی
تم  ة االستخدام. وی ة استقراءالممتدة حتى نھایة اتفاقیة التأجیر الخاصة بھا لحساب قیم أجیر الموقع ة الت ى اتفاقی ة عل ة المترتب دفقات النقدی الت

وفیما یلي للنشاط الذي تعمل فیھ الوحدة المنتجة للنقد.معدل النمو طویل األجل باستخدام معدل النمو المقدر. وال یتجاوز معدل النمو متوسط
االفتراضات األساسیة المستخدمة في حسابات قیمة االستخدام:

الھامش اإلجمالي
یتوقف الھامش اإلجمالي على مستوى النشاط الحالي وأسعار اإلیجار المستقبلیة المقدرة.

٢٠١٨٢٠١٧

%٢%٢معدل النمو

معدالت الخصم
م %٧٫٣٢–٢٠١٧(%٨٫٤٢یبلغ معدل الخصم  ى اإلیضاح رق ٤) ویعكس مؤشر اإلدارة لتقییم العروض االستثماریة. یرجى الرجوع إل

لالطالع على تحلیل الحساسیة.



والشركات التابعة لھاالخلیج للمالحة القابضة (ش.م.ع)
البیانات المالیة الموحدةإیضاحات حول 

٢٠١٨دیسمبر ٣١في 

٤١

في مشروع مشتركاالستثمار-٨
٢٠١٨٢٠١٧

ألف درھمألف درھم

٣٠٠١١٧٫٢٣٨ینایر١الرصید في 
)١٫٨١٠()٦٨٢(في المشاریع المشتركةالخسائرالحصة في صافي 

)١٠٨٫٢٢٢(-الدفعات مقدماً لمشاریع مشتركة في وقت سابق، تطبق اآلن لشراء سفن
)٣٫٥٣٥(-رد جزئي لمساھمة رأس المال غیر المعكوسة

)٣٫٣٧١(٣٨٢)١٩إیضاح تتعلق بطرف ذي عالقة (حركات أخرى

٣٠٠-دیسمبر٣١الرصید في 

ي في شركة غولف ستولت تانكیرز م.د.م.س%٥٠حصة المجموعة بنسبة ع مشتركومثل االستثمار في مشری ل بشكل رئیسي ف التي تعم
بموجب اتفاقیة مبرمة مع شركة ستولت نیلسن إندیان أوشن میدل إیست سیرفیسز لیمتد.مشترك المشروع تشكیل التم .امتالك السفن

، ولم یتم تعدیلھا بنسبة الملكیة التي تحتفظ بھا المجموعة:كع المشتروفیما یلي المعلومات المالیة للمشر

غولف ستولت تانكیرز م.د.م.س
٢٠١٨٢٠١٧

ألف درھمألف درھم

٤٫٦٩٨١٦٫١٠٩موجودات متداولة
)١٫٠٩٢()٧٧٩(مطلوبات متداولة

٣٫٩١٩١٥٫٠١٧صافي الموجودات

٧٠٫٥٩٣-االیرادات
)٧٤٫٢١٣()٢٦٨(المصاریف

)٣٫٦٢٠()٦٨٢(السنةخسائر

ال شيء).-٢٠١٧(٢٠١٨دیسمبر ٣١األوراق المالیة خالل السنة المنتھیة في وأم المجموعة باالستثمار في األسھم لم تق

المخزون-٩
٢٠١٨٢٠١٧

ألف درھمألف درھم

٩٫٢٢٣١٠٫٣٦٨قطع غیار
٤٫٤١١١٫٨٥٤زیوت وشحوم السفن

١٢٢٥٣أخرى
١٣٫٧٥٦١٢٫٢٧٥

ألف درھم).٤٫٨٦٩–٢٠١٧ألف درھم (٧٫٧٨٥بلغ استھالك المخزون خالل السنة 



والشركات التابعة لھاالخلیج للمالحة القابضة (ش.م.ع)
البیانات المالیة الموحدةإیضاحات حول 

٢٠١٨دیسمبر ٣١في 

٤٢

الذمم المدینة التجاریة واألخرى-١٠
٢٠١٨٢٠١٧

ألف درھمألف درھم
متداولة

١٨٫٧٣٧١٣٫٣٤٨ذمم مدینة تجاریة
)٢٣٥()٩٨٥(الذمم المدینة التجاریةمخصص االنخفاض في قیمة 

١٧٫٧٥٢١٣٫١١٣
١٤٫٦٤٠١٤٫٦٤٠)١-٢االستثمار في شركة تابعة (انظر اإلیضاح خفضالذمم المدینة من 

٣٫٤٦٤١٫٨٤٤دفعات مقدمة للموردین
٣٫٧٦٦٤٫٩٥١مصاریف مدفوعة مقدماً 

-١٦٫١٠٤)٦الذمم المدینة من بیع السفن (إیضاح 
٧٫٨٢٢٧٫٦٦٩ذمم مدینة أخرى

٦٣٫٥٤٨٤٢٫٢١٧

ع  اتٍ م اً مناقش ة حالی اھم ُتجري المجموع ة األبالمس ة حص اركةقلی وص المش تقبلیة لبخص ة. المس ة للمجموع ركة التابع ي الش ر ف نمألخی
ر المالي. المتوقع الموافقة على اتفاق نھائي بعد نھایة فترة إعداد التقری

ا ١٣٫١١٣-٢٠١٧ألف درھم (١٧٫٧٥٢، كانت ھناك ذمم مدینة تجاریة بقیمة ٢٠١٨دیسمبر ٣١كما في  ألف درھم) تأخر سدادھا ولكنھ
لم تتعرض لالنخفاض في القیمة. إن تحلیل أعمار ھذه الذمم المدینة التجاریة ھو على النحو التالي:

٢٠١٨٢٠١٧
ألف درھمألف درھم

٩٫٦٢٤٧٫٤٦٣یوم٩٠حتى
٦٢٨٨٤٣یوم١٢٠حتى٩١من
١٨٩٤٤٢یوم١٥٠حتى١٢١من

١٫٨١٥١٫٠٨٢یوم٣٦٥حتى یوم١٥١من 
٥٫٤٩٦٣٫٢٨٣یوم٣٦٥أكثر من 

١٧٫٧٥٢١٣٫١١٣

درھا ٢٠١٨دیسمبر ٣١كما في  ة اسمیة ق ة بقیم ة تجاری م مدین ف در٩٨٥، تعرضت ذم م (أل ي ٢٣٥-٢٠١٧ھ اض ف م) لالنخف ف درھ أل
القیمة. إن الحركة في مخصص االنخفاض في قیمة الذمم المدینة بیانھا كما یلي:



والشركات التابعة لھاالخلیج للمالحة القابضة (ش.م.ع)
البیانات المالیة الموحدةإیضاحات حول 

٢٠١٨دیسمبر ٣١في 

٤٣

الذمم المدینة التجاریة واألخرى (تتمة)-١٠
٢٠١٨٢٠١٧

ألف درھمألف درھم

٢٣٥٢٣٥ینایر١الرصید في 
-٧٥٠اإلضافات

٩٨٥٢٣٥دیسمبر٣١الرصید في 

دخل ان ال ي بی ة ف د. الشاملتم إدراج ما تم رصده وتحریره من مخصص الذمم المدینة التجاریة ضمن المصاریف العمومیة واإلداری الموح
ذمم المبالغ المقیدة في حساب المخصص، إذا لم یكن من المتوقع استرداد ھذه المبالغ. ال تحتوي الفئات األخرى من شطبویتم بشكٍل عام  ال

اراتي درھم اإلم ة بال ة واألخرى مقوم ة التجاری ذمم المدین ا. إن ال ي قیمتھ اض ف ت النخف ى موجودات تعرض المدینة التجاریة واألخرى عل
.والدوالر األمریكي

ذمم ةالمدرجإن الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان على الذمم المدینة التجاریة واألخرى بتاریخ التقریر یتمثل في القیمة  ن ال ة م لكل فئ
المدینة المذكورة أعاله، والتي تقارب قیمتھا الدفتریة بتاریخ التقریر. ال تحتفظ المجموعة بأي رھن كضمان.

األرصدة لدى البنوكالنقد في الصندوق و-١١
٢٠١٨٢٠١٧

ألف درھمألف درھم

٤٢٠٢٥٥النقد في الصندوق
٣٣٫٨٥٩٨٫٤١٨٣األرصدة لدى البنوك

٣٤٫٢٧٩٣٨٫٦٧٣األرصدة لدى البنوكالنقد في الصندوق و
)١٠٫٦٣٨()١١٫١٤٩(نقد مقید

٢٣٫١٣٠٢٨٫٠٣٥النقدیة وشبھ النقدیة

لسداد توزیعات األرباح وتكالیف الحوض الجاف.البنكیةیمثل النقد المقید النقد المحتفظ بھ في الحسابات 

رأس المال-١٢
٢٠١٨٢٠١٧

ألف درھمألف درھم
:المصرح

١٫٠٠٠٫٠٠٠١٫٠٠٠٫٠٠٠درھم للسھم الواحد١سھم بقیمة ١٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠

المصدّر والمدفوع بالكامل:
سھم٩١٩٫٢٠٩٫٢٥٠

٩١٩٫٢٠٩٥٥١٫٦٦٧درھم للسھم الواحد١بقیمة )سھم٥٥١٫٦٦٦٫٦٦٦-٢٠١٧(



والشركات التابعة لھاالخلیج للمالحة القابضة (ش.م.ع)
البیانات المالیة الموحدةإیضاحات حول 

٢٠١٨دیسمبر ٣١في 

٤٤

(تتمة)رأس المال-١٢

ل. درھم لكل منھا، ١سھم عادي بقیمة ٣٦٧٫٥٤٢٫٥٨٤، قامت الشركة بإصدار ٢٠١٨مارس ٦في  ا بالكام ا ودفعھ اب بھ م االكتت والتي ت
ة  ة بقیم دت المجموعة تكلف ف ٢٫٣٨٠تمت زیادة رأس المال الجدید من خالل زیادة رأس المال المعروضة على المساھمین الحالیین. تكب أل

.الموحدبیان التغیرات في حقوق الملكیةضمن على أنھا "احتیاطیات أخرى" دراجھاإوالتي تم درھم فیما یتعلق بزیادة رأس المال

اً ال ة لحق نةنھای ى الس ھ إل رح ب ال المص ادة رأس الم م زی ة ١٫٠١٩٫٢٠٩٫٢٥٠، ت ھم بقیم ھم١س م للس ددرھ كالواح ى ذل الوة عل م . ع ، ت
.الواحدللصكدرھم ١لة للتحویل باستخدام معدل تحویل قدره الكامل عن طریق تحویل الصكوك اإلسالمیة القاببي األسھمفاالكتتاب

االحتیاطي القانوني-١٣

ل ٢٠١٥) لسنة ٢وفقًا لمتطلبات القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة رقم ( ین تحوی ن %١٠، والنظام األساسي للشركة، یتع م
من رأس المال المدفوع. %٥٠تقرر وقف ھذا التحویل عندما یبلغ رصید االحتیاطي أنللشركةربح السنة إلى االحتیاطي القانوني. ویجوز 

ة  غ بقیم ل مبل نة تحوی م خالل الس انون. ت –٢٠١٧(ال شيء إن ھذا االحتیاطي غیر قابل للتوزیع باستثناء الحاالت المنصوص علیھا في الق
ألف درھم) إلى االحتیاطي القانوني.٤٫٠٧٣

قابلة للتحویلصكوك إسالمیة -١٤

٢٠١٨٢٠١٧
ألف درھمألف درھم

-١٠٠٫٠٠٠صكوك إسالمیة قابلة للتحویل

ل، قامت المجموعة بإصدار ٢٠١٨نوفمبر ١٨في  ة للتحوی ة صكوك إسالمیة قابل م ١٠٠٫٠٠٠("الصكوك") بقیم ف درھ ق أل عن طری
:اكتتاب خاص لشركة واحة الزاویة لالستثمار والتطویر العقاري ذ.م.م، وذلك وفقاً لعدة شروط، من بینھا

الضمان: صكوك إسالمیة إلزامیة قابلة للتحویل-
بما یتوافق مع الشریعة اإلسالمیة-نوع الصكوك -
درھم١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠–قیمة الصكوك -
١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠-عدد الصكوك -
تقبلیة - ات مس ى أي موافق ام الصكوك ودون الحاجة إل اً لشروط وأحك ي الشركة وفق ى أسھم ف ھ إل نوع التحویل: إلزامي لیتم تحویل

حویل من الجمعیة العمومیة للشركة أو الجھات التنظیمیةعلى عملیة الت
سعر التحویل: درھم واحد لكل صك-
%٠معدل الفائدة لكل صك: -
٢٠١٩فبرایر ١٨أشھر من تاریخ اإلصدار المنتھي في ٣فترة التحویل: -

اليمن تاریخ اإلصدار. فائدة وھي إلزامیة لتحویلھا إلى أسھم في الشركة خالل ثالثة أشھر الصكوكال یترتب على  ت المجموعة وبالت ، قام
حقوق ملكیة في البیانات المالیة الموحدة.كبتصنیف الصكوك 



والشركات التابعة لھاالخلیج للمالحة القابضة (ش.م.ع)
البیانات المالیة الموحدةإیضاحات حول 

٢٠١٨دیسمبر ٣١في 

٤٥

عقود اإلیجار التمویلي-١٥
٢٠١٨٢٠١٧

ألف درھمألف درھم
ضمن عقود اإلیجار التمویلي:لدفع مبالغ مستحقة ا

١٠٫٠٢٠١٠٫٤٢٠خالل سنة واحدة
٧٢٫٥٩٢٨٣٫٧٢٢سنوات٥-٢بین 

٨٢٫٦١٢٩٤٫١٤٢
)٠٦١٫٣٤()٢٤٫٨١٥(ناقصاً: رسوم التمویل التي تنطبق على السنوات المستقبلیة

٥٧٫٧٩٧٦٠٫٠٨١القیمة الحالیة اللتزامات عقود التأجیر 

٢٫٥٩٣٢٫٥٣١الل سنة واحدةخ
٥٥٫٢٠٤٥٧٫٥٥٠سنوات٥-٢بین 

٥٧٫٧٩٧٦٠٫٠٨١
)٢٫٥٣١()٢٫٥٩٣(ناقصاً: الجزء المتداول

٥٥٫٢٠٤٥٧٫٥٥٠الجزء غیر المتداول

ى سفن م٢٠١٨نوفمبر ٢٨بتاریخ  ة االستحواذ عل دعم عملی ویلي ل أجیر تم ة ت ة اتفاقی انكرز ، أبرمت المجموع ف ستولت ت ن شركة غول
غ ٥درھم یومیاً لمدة ٢٨٫٥٤٨بند المطلوبات على أساس شھري بمعدل سدادم.د.م.س. یستحق ائي یبل داد النھ ف ٤٤٫٧١٨سنوات والس أل

ألف درھم.٢٢٦-٢١٧ألف درھم (٧٫٤١٠. خالل السنة ، قامت المجموعة بسداد مبلغ٢٠٢٢نوفمبر ٢٩درھم في 

البنوكسلفیات من -١٦
٢٠١٨٢٠١٧

ألف درھمألف درھم
متداولة

٣٢٣٫٨٣٥٣١٣٫٧٣٦سلفیات من البنوك

متداولةغیر 
٧٨٫٦٩٥٣٦١٫٧١سلفیات من البنوك



والشركات التابعة لھاالخلیج للمالحة القابضة (ش.م.ع)
البیانات المالیة الموحدةإیضاحات حول 

٢٠١٨دیسمبر ٣١في 

٤٦

سلفیات من البنوك (تتمة)-١٦

:سلفیات من البنوكفي فیما یلي ملخص الحركات

المجموع٤قرض آجل ٣قرض آجل ٢قرض آجل ١قرض آجل 
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھملف درھمأ

٣٧٥٫٤٤٩--٢٠١٨٣٠٥٫٣٨٥٧٠٫٠٦٤ینایر ١الرصید في 
٣٠٫٠٠٠٥٩٫٣٧٧٨٩٫٣٧٧--السنةزائدًا: المسحوب خالل 

)٦٢٫٢٩٦(-)٢٫٢٤١()٨٫٣٥١()٥١٫٧٠٤(السنةناقصاً: المسدد خالل 

٢٠١٨٢٥٣٫٦٨١٦١٫٧١٣٢٧٫٧٥٩٥٩٫٣٧٧٤٠٢٫٥٣٠دیسمبر٣١الرصید في 

)٣٢٣٫٨٣٥()٥٩٫٣٧٧()٢٫٤٢٦()٨٫٣٥١()٢٥٣٫٦٨١(ناقصاً: الجزء المتداول

٧٨٫٦٩٥-٥٣٫٣٦٢٢٥٫٣٣٣-الجزء غیر المتداول

%٥٫١٢%٥٫٦٧%٦٫٠٨%٥٫٨٧%٢٫٨٦متوسط سعر الفائدة االسمي

المجموع٤قرض آجل ٣قرض آجل ٢قرض آجل ١ل قرض آج
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

٣٥١٫١٣٢---٢٠١٧٣٥١٫١٣٢ینایر ١الرصید في 
٧٤٫٢٣٩--٧٤٫٢٣٩-زائدًا: المسحوب خالل السنة

)٤٩٫٩٢٢(--)٤٫١٧٥()٤٥٫٧٤٧(ناقصاً: المسدد خالل السنة

٣٧٥٫٤٤٩--٢٠١٧٣٠٥٫٣٨٥٧٠٫٠٦٤دیسمبر ٣١الرصید في 

)٣١٣٫٧٣٦(--)٨٫٣٥١()٣٠٥٫٣٨٥(ناقصاً: الجزء المتداول

٦١٫٧١٣--٦١٫٧١٣-الجزء غیر المتداول

%٣٫٧٠--%٥٫٥%١٫٨٩متوسط سعر الفائدة االسمي

١ألجل قرض 

ب ٧٩٥٫٦٨٤ألف درھم لشراء ناقالت مواد كیماویة بتكلفة قدرھا ٦٧٦٫٣٣١حصلت المجموعة على قرٍض آجل بمبلغ  م. وتترت ف درھ أل
دًا  ور زائ ل بسعر لیب ة تموی ى %٠٫٧على ھذا القرض تكلف ان مستحق السداد عل نویاً، وك ًة من ٣٩س ع سنوي بدای أغسطس ١قسطاً رب

غ ٢٠٠٨ ة بمبل ة نھائی ي ٢٧٩٫٨٧٤ودفع م ف ف درھ ارس ٣١أل غ ٢٠١٩م داد مبل م س الل ٥١٫٧٠٤. ت م خ ف درھ نةأل -٢٠١٧(الس
.ألف درھم)٤٥٫٧٤٧



والشركات التابعة لھاالخلیج للمالحة القابضة (ش.م.ع)
البیانات المالیة الموحدةإیضاحات حول 

٢٠١٨دیسمبر ٣١في 

٤٧

سلفیات من البنوك (تتمة)-١٦

٢ألجلقرض 
ة من شركة ٧٤٫٢٣٨حصلت المجموعة على قرٍض آجل بمبلغ  واد كیماوی ألف درھم(بعد تنزیل رسوم الترتیبات) لدعم استحواذ ناقالت م

ى %٣٫٥یبور زائدًا إوتترتب على ھذا القرض فائدًة بسعر . ف ستولت تانكرزغول نویًا، ویستحق السداد عل ًة ٢٠س ع سنوي بدای قسطاً رب
م خالل ٨٫٣٥١. تم سداد مبلغ ٢٠٢٣مارس ٢١ألف درھم في ٣٢٫٥٠٠. ویتم سداد الدفعة األخیر بمبلغ ٢٠١٨سبتمبر ٢١من  ف درھ أل

.درھم)ألف ٤٫١٧٥-٢٠١٧(السنة

٣ألجلقرض 
نفطوتحویل سفینة ألف درھم لدعم االستحواذ على ٣٠٫٠٠٠قرٍض آجل بمبلغ حصلت المجموعة على  ة ال ذا وتترتب. تنشیط حرك ى ھ عل

تم ٢٠١٨دیسمبر٧بدایًة من بشكل متساويقسطاً ربع سنوي٢٧سنویاً، ویستحق السداد على %٣٫٥یبور زائدًا إالقرض فائدًة بسعر  . وی
ألف درھم خالل السنة.٢٫٢٤١تم سداد مبلغ .٢٠٢٥یونیو ٧داد الدفعة األخیرة في س

٤قرض ألجل 
غ  رٍض آجل بمبل ى ق دعم ٥٩٫٣٧٧حصلت المجموعة عل ات) ل وم الترتیب ل رس د تنزی م (بع ف درھ ل ستحواذاالأل ى سفن لنق یةلاعل .ماش

. ویتم ٢٠١٩مایو٢٩قسطاً ربع سنوي بدایًة من ١٦یستحق السداد على سنویاً، و%٣٫٠یبور زائدًا إوتترتب على ھذا القرض فائدًة بسعر 
.٢٠٢٣نوفمبر٢٩سداد الدفعة األخیرة في 

وتشمل:الضماناتبأشكال ومجموعات مختلفة من ٤و٣و٢و١ةیتم تغطیة القروض اآلجل

تنازل عن رھن السفن ذات العالقة؛·
ن؛ ورھن أسھم الشركات التابعة المالكة لتلك السف·
.شقیقةضمان مؤسسي من الشركة األم والشركة األم الوسیطة و/أو الشركات ال·

وتشمل:ةلقروض اآلجلوفیما یلي التعھدات الجوھریة ل
زیادة الموجودات المتداولة عن المطلوبات المتداولة في جمیع األوقات؛·
من صافي الدین؛االحتفاظ في جمیع األوقات برصید النقدیة وشبھ النقدیة فوق نسبة معینة·
ضمان زیادة حقوق الملكیة الموحدة المعدلة حسب السوق عن نسبة معینة من إجمالي الموجودات الموحدة المعدلة حسب السوق؛ و·
ضمان زیادة القیمة السوقیة الحرة المجمعة للسفن عن نسبة معینة من صافي الدین.·

ن ٤لقرض ألجل وا١للقرض ألجل بعض التعھدات مع دائنیھافنیاً تخالفالمجموعة تزالال، ٢٠١٨دیسمبر ٣١بتاریخ  ھ م ، ما ترتب مع
ي القرض عند الطلباالناحیة الفنیة استحقاق دفع ھذ ا ف ة كم ات متداول ا مطلوب ى أنھ م تصنیفھا عل . ٢٠١٨دیسمبر ٣١وعلى ھذا النحو، ت

.ھا المقرضینب ترى أن القروض ھذه سیطالبوالُتجري إدارة المجموعة حالیاً مناقشاتٍ مع المقرضین لمراجعة القرض

مخصص مكافآت نھایة الخدمة للموظفین-١٧

٢٠١٨٢٠١٧
ألف درھمألف درھم

١٫٤٨٠١٫٨٣٠ینایر١الرصید في 
٣٩٠٤٣٩)٢٣للسنة (إیضاح 

)٧٨٩()٢٣٠(الدفعات خالل السنة

١٫٦٤٠١٫٤٨٠دیسمبر٣١الرصید في 



والشركات التابعة لھاالخلیج للمالحة القابضة (ش.م.ع)
البیانات المالیة الموحدةإیضاحات حول 

٢٠١٨دیسمبر ٣١في 

٤٨

(تتمة)خصص مكافآت نھایة الخدمة للموظفینم-١٧

م  دولي رق ار المحاسبي ال ي ١٩وفقًا ألحكام المعی ا ف ات المجموعة كم ة اللتزام ة الحالی دیر القیم ت اإلدارة بتق د قام ٢٠١٨دیسمبر ٣١، فق
ل ، وذلك باستخدام طریقة الوحدة اإلضافیة المقدرة، وذلك فیما یتعلق بمكافآت نھایة الخدمة ل٢٠١٧و انون العم لموظفین المستحقة بموجب ق

ب  ة وللرات دى المجموع ة للموظف ل ة المتوقع رة الخدم یم لفت م إجراء تقی د ت ة، فق ذه الطریق في دولة اإلمارات العربیة المتحدة. وبموجب ھ
بة  ة بنس ادة / ترقی الیف زی د افترضت اإلدارة متوسط تك ة. وق رك الخدم م خصم %٥-٢٠١٧(%٥األساسي المتوقع في تاریخ ت د ت ). وق

غ  دل خصم یبل ة %٢٫٥٤-٢٠١٧(%٢٫٥٤االلتزام المتوقع في تاریخ ترك الخدمة إلى صافي قیمتھ الحالیة باستخدام مع یم الحالی ). إن الق
ة اإلمارات٢٠١٧و٢٠١٨دیسمبر ٣١لاللتزامات كما في  ل لدول انون العم اً لق وب وفق اً عن المخصص المحس اً جوھری ف اختالف ال تختل

العربیة المتحدة.

الذمم الدائنة التجاریة واألخرى-١٨
٢٠١٨٢٠١٧

ألف درھمألف درھم
غیر متداول

٨١٫٠٠٨-مخصصات وذمم دائنة أخرى

متداول
٣٧٫١٤١١٢٫٧٦٨ذمم دائنة تجاریة
١٠٫٦٠٠١٠٫٦٣٨مستحقةتوزیعات أرباح 

٧٫١٣٨٢٫١٩٩دفعات مقدمة من العمالء
-٢٠٫٠٠٠)١-٧ستحقة الدفع على االستحواذ على األعمال (إیضاح مبالغ م

٣٫٤٩١٦٫٩٧٢یاتفوائد مستحقة الدفع على السلف
١٣٫٢٢٠٢٫٢٦٣ضرائب مستحقة

٩٫١٥٠-قروض أخرى
-٩٫٧٢٨جافةالحواض اء باألمتعلقة باإلرسمستحقات 

٢٨٫٤٨٤٩٫٥٦٠مخصصات وذمم دائنة أخرى

١٢٩٫٨٠٢٥٣٫٥٥٠

١٢٩٫٨٠٢١٣٤٫٥٥٨

ا والذمم الدائنة األخرى بلغت المخصصات  ي كم غ ب٢٠١٨دیسمبر ٣١ف ف درھم٨١٫٠٠٨مبل الغ أل ي تتضمن مب ق والت ات تتعل بالمطالب
ثوالمطلوبات الطارئة األخرىالتي لیست في صالح المجموعةقرارات التحكیم و داول" حی تمت إعادة تصنیفھا على أنھا "بند مطلوبات مت

غ ااستطاعت .ألف درھم خالل السنة٦١٫٤٣٠تم تسویة مبلغ  ات بمبل ت مطلوب م خالل السنة ٨٫٧٢٧لمجموعة التوقف عن تثبی ف درھ أل
م) ٣١٫٦٧٣–٢٠١٧(٢٠١٨دیسمبر ٣١المنتھیة في  درج ألف درھ ي تن دوالت د "ضمن بن ادة قی اإع ى الغرض منھ ات انتف ي مطلوب " ف

بیان الدخل الشامل الموحد.

معامالت وأرصدة الطرف ذي العالقة-١٩

ار موظفي اإلدارة س اإلدارة وكب یین وأعضاء مجل ة المساھمین الرئیس اتتضمن األطراف ذات العالق دى العلی ة والمنشآت ذات المل جموع
اد بالمجموعة. التي تحت السیطرة أو السیطرة المشتركة أو التي تتأثر بشكل جوھري العالقة بھم  تم اعتم ك سیوی اسات التسعیر وشروط تل

المعامالت من جانب إدارة المجموعة.



والشركات التابعة لھاالخلیج للمالحة القابضة (ش.م.ع)
البیانات المالیة الموحدةإیضاحات حول 

٢٠١٨دیسمبر ٣١في 

٤٩

معامالت وأرصدة الطرف ذي العالقة (تتمة)-١٩

معامالت الطرف ذي العالقة
نةأبرمت المجموعة خالل  ة الس ع األطراف ذات العالق ة م ة التالی اءالمعامالت الجوھری ام أثن ى الشروط واألحك اًء عل ة بن ال العادی األعم

فق علیھا فیما بین الطرفین.المت
٢٠١٨٢٠١٧

ألف درھمألف درھم

١٫٢٠٢-مستحق من طرف ذي عالقة–دخل التمویل 

٢٦٢٫٦٨١-ممتلكات ومعداتوشراء سفن 

أرصدة الطرف ذي العالقة
لمبالغ المستحقة من / إلى األطراف ذات العالقة:القائمة لرصدةاألفیما یلي 

٢٠١٨٢٠١٧
درھمألفدرھملفأ

متداولة
١٫٠١٧٣٫٣٧١)(مشروع مشتركم.د.م.س-غولف ستولت تانكیرز 

ى األطراف ٢٠١٨دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في  الغ المستحقة عل ة بالمب ة المتعلق ذمم المدین ة ال ي قیم اض ف ، لم تسجل المجموعة أي انخف
ال شيء).-٢٠١٧ذات العالقة (

اأتعاب اإلدارة العلی
٢٠١٨٢٠١٧

ألف درھمألف درھم

٦٫٢٩٤٥٫٨٠١رواتب ومزایا وأتعاب ومكافآت نھایة الخدمة ألعضاء مجلس اإلدارة

٧٤٧٦مكافآت نھایة الخدمة للموظفین

ألف درھم).٢٨٣-٢٠١٧ألف درھم (١٦٩المصاریف المدفوعة ءباستثنااإلدارة العلیا تبلغ أتعاب



والشركات التابعة لھاالخلیج للمالحة القابضة (ش.م.ع)
البیانات المالیة الموحدةإیضاحات حول 

٢٠١٨دیسمبر ٣١في 

٥٠

التشغیلیةاإلیرادات-٢٠

٢٠١٨٢٠١٧
ألف درھمألف درھم

١٣٢٫١٩٢١٢٠٫٥٣٥تأجیر السفن
١٣٫٥٦٣١١٫٢٩٦خدمات الشحن

٤٠٧٢٫٤٧٥بیع وتوزیع المنتجات البحریة
٥٤٩٢٫٧٤٦الخدمات الفنیة

٣٦٦٨٧٥إدارة السفینة

١٤٧٫٠٧٧١٣٧٫٩٢٧

ة التكالیف التشغیلی-٢١
٢٠١٨٢٠١٧

ألف درھمألف درھم
تأجیر السفن:
٦٠٫٥٧١٣٣٫١٩٦السفن-تشغیل السفن
٣٫٨٢١٤٫٣٢٦قوارب الطاقم-تشغیل السفن

٤٥٫٣٧٤٣٥٫٦٠٣(باستثناء قوارب الطاقم)استھالك السفن
٧٫١٦٩٣٫٧٧١إطفاء تكالیف اإلرساء في األحواض الجافة

١٫٢٥٠٧٦٠إصالح السفن

خدمات الشحن:
٩٫٨٤٨٧٫٥٠٥تكالیف التشغیل

٢١٠٢٫٠٣٢بیع وتوزیع المنتجات البحریة
١٥٨١٫٧٧٣الخدمات الفنیة

١٢٨٫٤٠١٨٨٫٩٦٦



والشركات التابعة لھاالخلیج للمالحة القابضة (ش.م.ع)
البیانات المالیة الموحدةإیضاحات حول 

٢٠١٨دیسمبر ٣١في 

٥١

المصاریف العمومیة واإلداریة-٢٢

٢٠١٨٢٠١٧
ألف درھمألف درھم

١٧٫٧٨٠١٧٫٢٠٩)٢٣تكالیف الموظفین (إیضاح 
١٤٫١١٢٥٩٤المھنیةاألتعاب 

٤٫٢١٠٥٠٠خسارة صرف العمالت األجنبیة
٧٫٧٦٢٧٫٧٢٧مصاریف إداریة أخرى

٤٣٫٨٦٤٢٦٫٠٣٠

.ال شيء)-٢٠١٧(٢٠١٨دیسمبر ٣١لم تقم المجموعة بأي مطالبات اجتماعیة خالل السنة المنتھیة في 

تكالیف الموظفین-٢٣

٢٠١٨٢٠١٧
رھمألف دألف درھم

١٣٫٧٥٧١٣٫٥٦٩رواتب واألجورال
٣٩٠٤٣٩)١٧(إیضاح مكافأة نھایة الخدمة للموظفین

٦٣٣٫٣٣٫٢٠١مزایا أخرى

٧٨٠٫١٧١٧٫٢٠٩

أرباح األسھم-٢٤

٢٠١٨٢٠١٧

٤٠٫٧٣٠)٤٠٫١١٦(أرباح السنة (ألف درھم)(خسائر)/ 

٩١٩٫٢٠٩٫٢٥٠٥١٫٦٦٦٫٦٦٦٥)١٢(إیضاح عدد األسھم

درھم٠٧٤٫٠درھم) ٠٫٠٤٧(للسھمةاألساسیألرباح ا

درھم٠٧٤٫٠درھم) ٠٫٠٤٦(األرباح المخففة للسھم

ة المصدرة.لمالكياألرباح العائدة بتقسیماألساسیة للسھم األرباحیتم احتساب  ي المجموعة على المتوسط المرجح لعدد األسھم العادی ١٨ف
.لسھمألرباح المخففة لاعلى تأثیر والذي یكون لھسند إسالمي قابل للتحویل١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠، قامت المجموعة بإصدار ٢٠١٨فمبر نو



والشركات التابعة لھاالخلیج للمالحة القابضة (ش.م.ع)
البیانات المالیة الموحدةإیضاحات حول 

٢٠١٨دیسمبر ٣١في 

٥٢

تكالیف التمویل-٢٥
٢٠١٨٢٠١٧

ألف درھمألف درھم

٢١٫٤٢٢١٠٫١٥٦سلفیات من البنوك
٧٧٠١٫٩٩٩قروض أخرى 

١٠١٦٨رسوم بنكیة 

٢٢٫٢٩٣٢٫٢٢٣١

اإلیجارات التشغیلیة كمؤجر-٢٦

ة)البحریة بموجب عقودالسفن تقوم المجموعة بتأجیر  أجیر آجل تعكس تأجیر تشغیلي (عقود ت ة ل ة اإلیجاری ى القیم اوض عل ادًة التف تم ع . وی
ذمم ال ى لل ي الحد األدن ا یل د اإلیجار. وفیم د عق رام / تجدی ب القیم اإلیجاریة السائدة بالسوق عند إب ي المستقبل بموج ة ف یم اإلیجاری ة للق مدین

:ھو على النحو التاليالمشاریع المشتركة)ملكھاتتلك التي عقود اإلیجار التشغیلیة غیر القابلة لإللغاء (باستثناء 

٢٠١٨٢٠١٧
درھمألفدرھمألف

١٠٦٫٥٧٨٩٨٫٥٤١سنة واحدة بحد أقصى
٣٩٥٫٤٩٥٣٩٠٫٤٤٨بین سنة وخمس سنوات
٦٫٨٨٠٨١٫٠٨٩أكثر من خمس سنوات

٥٠٨٫٩٥٣٥٧٠٫٠٧٨

األدوات المالیة بحسب الفئة-٢٧
٢٠١٨٢٠١٧

ألف درھمألف درھم
الموجودات المالیة

القروض والذمم المدینة
ذمم مدینة تجاریة وأخرى (باستثناء الدفعات المقدمة للموردین 

٥٦٫٣١٨٢٠٫٧٨٢والمبالغ المدفوعة مقدماً)
١٫٠١٧٣٫٣٧١مبالغ مستحقة من طرف ذي عالقة

٣٤٫٢٧٩٣٨٫٦٧٣النقد في الصندوق واألرصدة لدى البنوك

٩١٫٦١٤٦٢٫٨٢٦
المطلوبات المالیة

مطلوبات مالیة أخرى 
العمالءمن تجاریة وأخرى (باستثناء الدفعات المقدمة دائنةذمم 

١١٢٫٠٦٤١٢١٫٥٧٣األرباح المستحقة)وتوزیعات
٤٠٢٫٥٣٠٤٣٥٫٥٢٩من البنوكتسلفیا

٥١٤٫٥٩٤٥٥٧٫١٠٢



والشركات التابعة لھاالخلیج للمالحة القابضة (ش.م.ع)
البیانات المالیة الموحدةإیضاحات حول 

٢٠١٨دیسمبر ٣١في 

٥٣

االلتزامات-٢٨

رأسمالیة مصاریفمتعلقةالتزامات)أ(

ال شيء).-٢٠١٧ألف درھم (٤٫٠٢٦بلغت المصاریف الرأسمالیة للمجموعة 

متعلقة بعقود اإلیجار التشغیلیة لتزامات ا)ب(

قة بعقود اإلیجار التشغیلیة غیر القابلة لإللغاء:فیما یلي االلتزامات المتعل

٢٠١٨٢٠١٧
درھمألفدرھمألف

١٫٠٧٠١٫٠٧٦سنة واحدة فأقل
٢٫٥٨٠٣٫٩٠١أكثر من سنة واحدة وأقل من خمس سنوات

٣٫٦٥٠٤٫٩٧٧

الضمانات-٢٩

٢٠١٨٢٠١٧
درھمألفدرھمألف

١٠٥٣٠٠ضمانات بنكیة

جوھریة.مطلوباتعنھا أي ینتجفي سیاق العمل االعتیادي، وال یتوقع أن بنكیة ناتجةت لدى المجموعة ضمانات كان

توزیعات أرباح-٣٠

ال شيء).-٢٠١٧(٢٠١٨لم تكن ھناك أي أرباح مقترح توزیعھا لعام 

المطلوبات الطارئة-٣١

ل دائمًا ما تظھر تشریعات ولوائح تنظیمیة تتعلق بالم ي تعم دول الت ن ال ي عدد م ة ف العمالت األجنبی امالت ب لكیة القانونیة والضرائب والمع
ات نظر السلطات فیھا المجموعة. وبعض ھذه التشریعات واللوائح التنظیمیة ال تكون دائماً واضحة في صیاغتھا، ویخضع تفسیرھا  لوجھ

ین السلطات المحلیة والوطنیة بشأن مثل ھذه التشریعات.المحلیة والوطنیة. وھناك أمثلة على التناقض في وجھات النظر ب

د  تم تحدی ذه الخسارة. وی ة ھ ا المجموع د فیھ ل أن تتكب ن المحتم ي م بیة الت إن من سیاسة المجموعة أن تقوم بتثبیت خسارة في الفترة المحاس
).١٨المبلغ بشكٍل معقول (راجع إیضاح 

بالتطورات السیاسیة، بما في ذلك تطبیق التشریعات واللوائح التنظیمیة الحالیة والمستقبلیة. ستظل عملیات المجموعة ومركزھا المالي یتأثر
ة العامل ة وإن المجموعة على قناعة بأن ھذه المطلوبات الطارئة، فیما یتعلق بعملیاتھا، لیست جوھریة بأكثر مما تتعرض لھ الشركات المثیل

.نفس القطاع والدول التي تعمل فیھا المجموعة



والشركات التابعة لھاالخلیج للمالحة القابضة (ش.م.ع)
البیانات المالیة الموحدةإیضاحات حول 

٢٠١٨دیسمبر ٣١في 

٥٤

ةالحقحداثأ-٣٢

م ١٫٠١٩٫٢٠٩ألف درھم إلى ٩١٩٫٢٠٩بھ من ، زادت الشركة رأسمالھا المصرح ٢٠١٩فبرایر ١٨في  ألف درھم. وعالوة على ذلك، ت
سھم في الشركة.١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠تحویل الصكوك إلى 

أمر آخر -٣٣

ا  ي كم مبر ٣١ف رك، ٢٠١٨دیس ر لش رض آخ ي أو تع تثمار ف ة أي اس یس للمجموع ن ل ا أو أي م ة لھ ركات التابع ة أو للش راج القابض ة أب
الشركات التابعة لھا.أي من شركة أبراج القابضة أو دیرھاتالتي لصنادیقا




