
.م.ع)(شالخلیج للمالحة القابضة
والشركات التابعة لھا

البیانات المالیة الموحدة الموجزة المرحلیة
٢٠١٨مارس ٣١للفترة المنتھیة في



والشركات التابعة لھاالخلیج للمالحة القابضة (ش.م.ع)
البیانات المالیة الموحدة الموجزة المرحلیة 

٢٠١٨مارس ٣١فترة المنتھیة في لل

الصفحةجدول المحتویات

١البیانات المالیة الموحدة الموجزة المرحلیةتقریر مراجعة 

٢يبیان المركز المالي الموحد المرحل

٣الموحد المرحليالشامل بیان الدخل 

٤بیان التغیرات في حقوق الملكیة الموحد المرحلي

٥بیان التدفقات النقدیة الموحد المرحلي

٢٣-٦البیانات المالیة الموحدة الموجزة المرحلیةإیضاحات حول 





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

من ھذه البیانات المالیة الموحدة الموجزة المرحلیة.١٩إلى ١شكل اإلیضاحات من ت المرفقة جزءاً
٢

بیان المركز المالي الموحد المرحلي
٢٠١٨مارس٣١في 

دیسمبر ٣١مارس٣١
٢٠١٨٢٠١٧

درھمألفدرھمألفإیضاح
(مدققة)(غیر مدققة)

الموجودات
الموجودات غیر المتداولة

٥٨٣١٫٠٩٥٨٤٣٫٣٥٤سفن وعقارات ومعدات
٦١٣٥٫٩٩٩١٣٥٫٩٩٩شھرة

٣٠٠-في مشاریع مشتركةاستثمار
٠٩٤٫٩٦٧٦٥٣٫٩٧٩

الموجودات المتداولة
١٢٫٧٧٣١٢٫٢٧٥مخزون

٧٤١٫٢٤٢٤٢٫٢١٧ذمم مدینة تجاریة وأخرى
١١٢٫٧٣٥٣٫٣٧١مبالغ مستحقة من طرف ذي عالقة

٤٦١٫٣٦٩٦٧٣٫٣٨نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك
٢١١٫٤٢٦٥٣٦٫٩٦

٣٠٥٫٣٩٣٫١١٨٩٫٠٧٦٫١إجمالي الموجودات
المطلوباتوحقوق الملكیة
حقوق الملكیة

١٧٩١٩٫٢٠٩٥٥١٫٦٦٧المالرأس 
١٩٫٧٤٧١٩٫٧٤٧نظامياحتیاطي 

)٨٠٫٢٤٧()٧٥٫٥٢٦(١٧خسائر متراكمة
-)٣٨٠٫٢(احتیاطیات أخرى

٨٦١٫٠٥٠٤٩١٫١٦٧حقوق الملكیة العائدة إلى مساھمي الشركة األم
٦٧٤٫١٣٤٥٤٫١٣غیر مسیطرةصحص

٢٤٧٫٨٧٤٦٢١٫٥٠٤حقوق الملكیةإجمالي

المطلوبات
المطلوبات غیر المتداولة

١٫٥٦٧١٫٤٨٠مكافأة نھایة الخدمة للموظفینمخصص 
٨٣٩٫٦٦٠٨١٫٠٠٨مخصصات وذمم دائنة أخرى

٩٥٥٫٨١٢٥٧٫٥٥٠عقود إیجار تمویلیة
١٠٦٢٦٫٥٩٧١٣٫٦١سلفیات من البنوك

٦٦٥٫١٥٦٧٥١٫٢٠١

متداولةالمطلوبات ال
٨٥٤٫٨١٩٥٣٫٥٥٠ذمم دائنة تجاریة وأخرى

٩٢٫٦٩٦٢٫٥٣١عقود إیجار تمویلیة
١٠٤٠١٫٣٠٤٧٣٦٫٣١٣من البنوكسلفیات

٩١٦٫٣٦١٨١٧٫٣٦٩
٥٨١٫٥١٨٥٦٨٫٥٧١إجمالي المطلوبات

٣٠٥٫٣٩٣٫١١٨٩٫٠٧٦٫١المطلوباتوحقوق الملكیةإجمالي

ووقعت نیابة عنھم من قبل:٢٠١٨مایو ١٣من قبل مجلس اإلدارة بتاریخ البیانات المالیة الموحدة الموجزة المرحلیةعلى ة تمت الموافق

__________________________
عبد هللا سعید عبد هللا بروك الحمیري

رئیس مجلس اإلدارة



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

من ھذه البیانات المالیة الموحدة الموجزة المرحلیة.١٩إلى ١شكل اإلیضاحات من ت المرفقة جزءاً
٣

بیان الدخل الشامل الموحد المرحلي
٢٠١٨مارس٣١المنتھیة فيللفترة

الثالثة أشھر المنتھیة في
مارس٣١مارس٣١

٢٠١٨٢٠١٧
(غیر مدققة)(غیر مدققة)

درھمألفدرھمألفإیضاح

٣٨٫٢٥٣٣١٫٨٥٩إجمالي الدخل

)٤٨٢٫٢()٥٨٣(ناقصاً: دخل الوكالة

١٢٣٧٫٦٧٠٢٩٫٣٧٧اإلیرادات التشغیلیة

)٧٤٨٫١٩()٥٢٢٫٢٧(٣١التكالیف التشغیلیة

١٠٫١٤٨٩٫٦٢٩إجمالي األرباح

١١٠١٥٧آخردخل

)٦٩٥٫٦()٧٨٧٫٧(٤١مصاریف عمومیة وإداریة

٤٧١٫٢٠٩١٫٣للفترةةالتشغیلیاألرباح

٦٢٢-دخل التمویل

)٢٥٣٫٢()٣٢١٫٥(٦١تكالیف التمویل

)٦٣١٫١()٣٢١٫٥(صافي-تكالیف التمویل

٥٠)٩٣٦(المشتركةنتائج المشاریع حصة 

٢٧٢٧٫٨٣٢٠٫٧إعادة قید مطلوبات انتفى الغرض منھا

٩٤١٫٤٨٣٠٫٨الفترةأرباح 

--بنود الدخل الشامل األخرى

٩٤١٫٤٨٣٠٫٨إجمالي الدخل الشامل للفترة

العائدة إلى:
٤٫٧٢١٨٫٨٨٧مساھمي الشركة األم

)٥٧(٢٢٠غیر المسیطرةصالحص

١٤٩٫٤٨٫٨٣٠
العائدة إلى مساھمي الشركة األماألسھمأرباح 

١٨٠٠٥١٫٠٠١٦١٫٠(درھم)األساسیة والمخففة-



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

من ھذه البیانات المالیة الموحدة الموجزة المرحلیة.١٩إلى ١شكل اإلیضاحات من ت المرفقة جزءاً
٤

بیان التغیرات في حقوق الملكیة الموحد المرحلي
٢٠١٨مارس ٣١المنتھیة فيللفترة

دة إلى مساھمي الشركة األمحقوق الملكیة العائ
إجماليغیرصالحصاحتیاطیاتالخسائراالحتیاطيرأس
حقوق الملكیةالمسیطرةالمجموعأخرىالمتراكمةالنظاميالمال

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

٤٤٧٫٩٧٠-٤٤٧٫٩٧٠-)١١٩٫٣٧١(٥٥١٫٦٦٧١٥٫٦٧٤(مدقق)٢٠١٧ینایر ١الرصید في 

٣٫٢٤٥١٢٫٦٧٦١٥٫٩٢١-٣٫٢٤٥--)٢تخفیف االستثمار في شركة تابعة (إیضاح 

٨٣٠٫٨)٥٧(٨٨٧٫٨-٨٨٧٫٨--(غیر مدقق)إجمالي الدخل الشامل للفترة

١٠٢٫٤٦٠٦١٩٫١٢٧٢١٫٤٧٢-)٩٢٣٫١٠٧(٦٦٧٫٥٥١٦٧٤٫١٥(غیر مدقق)٢٠١٧مارس ٣١الرصید في 

٤٩١٫١٦٧١٣٫٤٥٤٥٠٤٫٦٢١-)٨٠٫٢٤٧(٥٥١٫٦٦٧١٩٫٧٤٧(مدقق)٢٠١٨ینایر ١الرصید في 

٣٦٧٫٥٤٢-٣٦٧٫٥٤٢---٣٦٧٫٥٤٢)١٧رأس المال المصدَر (إیضاح 

)٢٫٣٨٠(-)٢٫٣٨٠()٢٫٣٨٠(---)١٧تكلفة زیادة رأس المال (إیضاح 

٧٢١٫٤٢٢٠٩٤١٫٤-٧٢١٫٤--(غیر مدقق)إجمالي الدخل الشامل للفترة

٠٥٠٫٨٦١٦٧٤٫١٣٧٢٤٫٨٧٤)٣٨٠٫٢()٥٢٦٫٧٥(٢٠٩٫٩١٩٧٤٧٫١٩(غیر مدقق)٢٠١٨مارس ٣١الرصید في 



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

من ھذه البیانات المالیة الموحدة الموجزة المرحلیة.١٩إلى ١شكل اإلیضاحات من ت المرفقة جزءاً
٥

بیان التدفقات النقدیة الموحد المرحلي
٢٠١٨مارس ٣١نتھیة فيالمللفترة

الثالثة أشھر المنتھیة في
مارس٣١مارس٣١

٢٠١٨٢٠١٧
درھمألفدرھمألفإیضاح

(غیر مدققة)(غیر مدققة)

األنشطة التشغیلیة
٤٫٩٤١٨٫٨٣٠أرباح الفترة

التعدیالت للبنود التالیة:
١٢٫٢٨٣٨٫٥٦١االستھالك

)٥٠(٩٣٦یع المشتركةالمشارنتائجحصة 
١٠٢٧٧مخصص مكافآت نھایة الخدمة للموظفین

)٧٫٣٢٠()٨٫٧٢٧(٢مطلوبات انتفى الغرض منھاإعادة قید 
)٦٢٢(-دخل التمویل

١٦٣٢١٫٥٢٥٣٫٢تكالیف التمویل

١٤٫٨٥٦١١٫٧٢٩التدفقات النقدیة التشغیلیة قبل التغیرات في رأس المال العامل

التغیرات في رأس المال العامل:
٥٢)٤٩٨(المخزون

٩٧٥٦٨١الذمم المدینة التجاریة واألخرى
)٩٥٩(٢٦النقد المقیدالمحول إلى 

)٤٩٨()٣٢٫٢٣٨(الذمم الدائنة التجاریة واألخرى
)٣٦٤(-ألطراف ذات العالقةإلى امن/المبالغ المستحقة

)١٠٫٦٤١)١٦٫٨٧٩
)٦٤()١٥(للموظفینالمدفوعةمكافآت نھایة الخدمة

٥٧٧٫١٠)٨٩٤٫١٦(من األنشطة التشغیلیة(المستخدمة في)/الناتجة التدفقات النقدیةصافي 

األنشطة االستثماریة
)٣٤٢()٢٤(والمعداتوالممتلكاتشراء السفن 

٦٢٢-مقبوضةفوائد 

٢٨٠)٢٤(األنشطة االستثماریةمن/ الناتجة (المستخدمة في)لتدفقات النقدیةاصافي 

األنشطة التمویلیة
-١٧٣٦٧٫٥٤٢زیادة رأس المالتداول أسھم الأموال مقبوضة من 

-)١٫٩٧٠(المدفوعةتكلفة زیادة رأس المال
١٫٠٩٨-أموال مستثمرة من حصص غیر مسیطرة

)١٠٫٧٨٨()١٢٫٩٩٥(١٠و ٩سداد السلفیات
)٣٩٥٫١()٨٤٥٫٤(فوائد مدفوعة

)١١٫٠٨٥(٣٤٧٫٧٣٢األنشطة التمویلیة)فيةالمستخدماتجة من/(نالالتدفقات النقدیة صافي 

)٢٢٨(٣٣٠٫٨١٤في النقدیة وشبھ النقدیة(النقص) /الزیادةصافي
٠٣٥٫٢٨٦١٩٫٤النقدیة وشبھ النقدیة في بدایة الفترة

٣٥٨٫٨٤٩٤٫٣٩١النقدیة وشبھ النقدیة في نھایة الفترة

٦١٢٫١٠٦٨٤٫٢١نقد مقید

٤٦١٫٣٦٩٠٧٥٫٢٦إجمالي النقد في الصندوق واألرصدة لدى البنوك



والشركات التابعة لھاالخلیج للمالحة القابضة (ش.م.ع)
موحدة الموجزة المرحلیةالبیانات المالیة الإیضاحات حول 

٢٠١٨مارس ٣١في 

٦

األنشطةوالوضع القانوني -١

ة كتعمل بشكل رسميع ("الشركة") .م.ششركة الخلیج للمالحة القابضةإن  اریخ شركة مساھمة عام وبر ٣٠من ت ا٢٠٠٦ًأكت رار وفق لق
دة. ٢٠١٥لسنة )٢(رقم للقانون االتحاديووفقا٢٠٠٦ًلسنة ٤٢٥وزارة االقتصاد رقم  ة المتح ي في دولة اإلمارات العربی ة ف وھي مدرج

الي.  وم الشركة سوق دبي الم ل البحريبشكلتق ال النق رولرئیسي بأعم نفط والبت ة لمنتجات ال أجیر السفنوالبضائع المماثل وط وت وخط
وط الشحن البحري وخدمات الشحنالشحن لنقل الركاب والبضائع وخدمات التأجیر للشحن البحري وللركاب  ل ووكالء خط دمات النق وخ

ة من خالل الشركات التاوتفریغ وتعبئة البضائع وخدمات الشحن البحري وتشغیل وإدارة السفن وخدمات تحمیلوالتخلیص ا المدرج ة لھ بع
ة المتحدة.البرشاء، برج أي بي آي تریو تاور٣٩الطابق مكتبھا فيخالل من أدناه. تعمل الشركة المساھمة العامة  ارات العربی ي، اإلم ، دب

في ھذه البیانات )بـ"المجموعة"مجتمعة یشار إلیھا (مدرجة أدناه مباشر أو غیر مباشرلھا بشكل المملوكةوالشركات التابعة لھا الشركة إن 
الموجزة المرحلیة.الموحدةالمالیة 

نسبة حقوق الملكیة %بلداألنشطةالشركات التابعة
دیسمبر٣١مارس ٣١

٢٠١٨٢٠١٧التأسیسالرئیسیة
Gulf Navigation Maritime and Operations

   Management Owned by Gulf Navigation
Holding LLC

١٠٠١٠٠اإلمارات العربیة المتحدةشحن السفن الخ

خ/ حم.مجموعة الخلیج للمالحة ش. فن ال حن الس ش
خدمات صیانة السفن 

والقوارب

١٠٠١٠٠اإلمارات العربیة المتحدة

خ/ حم.الخلیج إلدارة السفن المالحیة م. فن ال حن الس ش
خدمات صیانة السفن 

والقوارب

١٠٠١٠٠اإلمارات العربیة المتحدة

١٠٠١٠٠اإلمارات العربیة المتحدةشحن السفن الخمم.الخلیج للنفط الخام ذ.ناقالت 
١٠٠١٠٠اإلمارات العربیة المتحدةشحن السفن الخمم.ناقالت الخلیج للكیماویات ذ.

Gulf Navigation Polimar Maritime LLC وط الء خط وك
الشحن البحري

٦٠١٠٠اإلمارات العربیة المتحدة

غیل وإدارة (قید التصفیة)سم.د.انجمنت م.جلف شیب م تش
السفن الخ

١٠٠١٠٠اإلمارات العربیة المتحدة

١٠٠١٠٠سلطنة عمانوساطة السفنمم.الخلیج للمالحة والوساطة ذ.
١٠٠١٠٠بنماامتالك السفنجلف إیادا كوربوریشن

١٠٠١٠٠بنماامتالك السفنجلف ھووایالت كوربوریشن
١٠٠١٠٠بنماامتالك السفنربوریشنجلف دیفي كو

١٠٠١٠٠بنماامتالك السفنجلف جلمودا كوربوریشن
١٠٠١٠٠بنماامتالك السفنجلف فناتیر كوربوریشن

Gulf Navigation Mishref Limited١٠٠١٠٠جزر كایمانامتالك السفن
Gulf Navigation Mirdif Limited١٠٠١٠٠جزر كایمانامتالك السفن
Gulf Navigation Sukuk Limited١٠٠١٠٠جزر كایمانغیر محدود

Gulf Maritime Ship Management LLC* غیل وإدارة تش
السفن الخ

غیر قابل ١٠٠اإلمارات العربیة المتحدة
للتطبیق

Gulf Ship Management Co LLC ** غیل وإدارة تش
السفن الخ

١٠٠١٠٠اإلمارات العربیة المتحدة

Gulf Navigation Mishref Limited *** ١٠٠١٠٠لیبیریاشحن السفن



والشركات التابعة لھاالخلیج للمالحة القابضة (ش.م.ع)
موحدة الموجزة المرحلیةالبیانات المالیة الإیضاحات حول 

٢٠١٨مارس ٣١في 

٧

(تتمة)األنشطةالوضع القانوني و-١

نسبة حقوق الملكیة %بلد األنشطة الفروع
دیسمبر٣١مارس ٣١

٢٠١٨٢٠١٧التأسیسالرئیسیة

Gulf Navigation Mirdif Limited **** غیر قابل ١٠٠لیبیریاشحن السفن
للتطبیق

١٠٠١٠٠جزر مارشالامتالك السفنكوربوریشنجي اس شیبینج 
١٠٠١٠٠جزر مارشالامتالك السفنجلف أحمدي للمالحة إنك

١٠٠١٠٠جزر مارشالامتالك السفنجلف شقرا للمالحة إنك

٢٠١٨ینایر ٢٥* تم تأسیسھا بتاریخ 
٢٠١٧سبتمبر ٢٦تم تأسیسھا بتاریخ **

٢٠١٧سبتمبر ٢٦تم تأسیسھا بتاریخ *** 
٢٠١٨فبرایر ١٣تم تأسیسھا بتاریخ **** 

:الفروع التالیةالمجموعة لدى

بلداألنشطةالشركات التابعة

التأسیسالرئیسیة
اإلمارات العربیة المتحدةشحن السفن الخس (فرع)م.د.الخلیج للمالحة القابضة م.

اإلمارات العربیة المتحدةشحن السفن الخ)الشارقةع (فرعم..الخلیج للمالحة القابضة ش

المملكة العربیة السعودیةشحن السفن الخع (فرع)م.الخلیج للمالحة القابضة ش.
Gulf Navigation Maritime and Operations Management Owned

by Gulf Navigation Holding LLC – Branch of Abu Dhabi***
اإلمارات العربیة المتحدةارة السفن الختشغیل وإد

Gulf Navigation Polimar Maritime LLC-Sharjah Branch****
حن  وط الش الء خط وك

البحري
اإلمارات العربیة المتحدة

Gulf Navigation Polimar Maritime LLC-Fujairah Branch*****
تجارة الجملة لقطع الغیار 

وأقسام تجارة السفن والقوارب
وغیرھا

اإلمارات العربیة المتحدة

Gulf Ship Management Co LLC-Fujairah ******اإلمارات العربیة المتحدةتشغیل وإدارة السفن الخ

٢٠١٨أبریل ١٧* توقفت العملیات في 
٢٠٠٤أكتوبر ١٣** تأسست في 

٢٠١٨أبریل ٢٥*** تأسست في 
٢٠١٧نوفمبر ٠٥**** تأسست في 

٢٠١٧سبتمبر ١٠في ***** تأسست
****** قید التأسیس



والشركات التابعة لھاالخلیج للمالحة القابضة (ش.م.ع)
موحدة الموجزة المرحلیةالبیانات المالیة الإیضاحات حول 

٢٠١٨مارس ٣١في 

٨

(تتمة)األنشطةالوضع القانوني و-١

في منشآت لدى حصصاً :لسیطرة المشتركةاتحتالمجموعة أیضاً

نسبة المساھمةبلد التأسیسالنشاط الرئیسيتحت السیطرة المشتركةأةمنش
دیسمبر٣١مارس٣١

%٥٠%٥٠اإلمارات العربیة المتحدة نتأجیر السفسم.د.م.غولف ستولت تانكرز 

والسیاسات المحاسبیةأسس إعداد البیانات المالیة-٢

أسس اإلعداد
ةتم إعداد  وجزة المرحلی رةالبیانات المالیة الموحدة الم ة أشھرللمجموعة لفت ي الثالث ة ف ا٢٠١٨ًمارس ٣١المنتھی ار المحاسبي لوفق لمعی

ة المتحدة.لمعنیة من " والمتطلبات ایر المالیة المرحلیةإعداد التقار"–٣٤الدولي رقم  ارات العربی ة اإلم ذه قوانین دول ة إن ھ ات المالی البیان
ة ال تشمل كافة المعلومات المتطلالموحدة الموجزة المرحلیة دة بة للبیانات المالی ة السنویة ویجبالموح ات المالی ع البیان التزامن م رأ ب أن تق

للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة.،٢٠١٧دیسمبر ٣١سنة المنتھیة في المدققة للمجموعة لل ً التي تم إعدادھا وفقا

لمبدأ التكلفة التاریخیة. ً تم إعداد البیانات المالیة الموحدة الموجزة المرحلیة وفقا

ة للسنةال تشیر بالضرورة إلى ٢٠١٨مارس ٣١إن النتائج لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في  ائج المتوقع ةالنت ي المالی ة ف دیسمبر٣١المنتھی
٢٠١٨.

أسس التوحید
ي  ة ف ة أشھر المنتھی رة الثالث ي ولفت ة ف ة الموحدة الموجزة المرحلی ات المالی ائج الشركة والشركات ،٢٠١٨مارس ٣١تتألف البیان من نت

ة.تم إعداد البیانات المالیة الموجزة المرحلیة للشركاالتابعة لھا. ت التابعة لنفس فترة إعداد التقاریر للشركة باستخدام سیاسات محاسبیة مماثل
جمیع المعامالت واألرباح واألرصدة بین الشركات عند توحید البیانات.اداستبعتم ی

للمجموعة.سیطرة التوقفللمجموعة ویتوقف التوحید من تاریخ السیطرةیتم توحید بیانات الشركات التابعة بالكامل من تاریخ تحویل 

ي  ت المجموعة ، ٢٠١٧ف ي شركة %٤٠باع Gulf Navigation Polimar Maritime LLCًمن حصة مساھمتھا ف (تعرف سابقا
من مم.الخلیج للمالحة البحریة ذ.بشركة  ادي وعیني٢٠١٨ینایر ١(شركة تابعة) اعتباراً غ نظیر مقابل م ً.ألف درھم١٢٫٦٧٦بمبل ا وفق

ة الموحدة١٠إلعداد التقاریر المالیة رقم (للمعیار الدولي ات المالی إن ) البیان ع صافي ، ف الغ المحصلة من بی ي المب ة ف Gulfشركة الحص
Navigation Polimar Maritime LLC مباشر تم إیداعھا ألف درھم ٣٫٢٤٥بمبلغ ة مقابلبشكٍل رات الخسائر المتراكم ان التغی ي بی ف

لة لحقوق الملكیة.كمعامفي حقوق الملكیة الموحد 

مبدأ االستمراریةافتراض 
تمرار  ى االس ة عل درة المجموع د ق ًتعتم ا ى لوفق تمراریة عل دأ االس تمرارمب ل اس وفر التموی ةت دیون الخارجی داد ال ة لس وق الملكی و/أو حق

ع األطراف القائمةاإلضافیة وقدرة المجموعة على إنھاء الخالفات  ةم ع ھذ.المقابل م إن اإلدارة وأعضاء مجلس اإلدارة ف، ھدفالاتماشیاً
ع  ةالحالیة ملتزمین بشكل كبیر بالتعامل م ویة و/أو كاف ة للتس ل الشروط الممكن ى أفض ول عل اوض للحص ون بالتف ة ویقوم األطراف المقابل

ت وعة.متھم مع التدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة للمجمءإعادة تمویل و/أو إعادة ھیكلة بعض المطلوبات ومال ود، تمكن ونتیجة لھذه الجھ
خالل فترة الثالثة أشھر .٢٠١٧دیسمبر ٣١ألف درھم خالل السنة المنتھیة في ٣١٫٦٧٣التوقف عن تثبیت مطلوبات بمبلغ من المجموعة 

ات ٨٫٧٢٧، تمكنت المجموعة من التوقف عن تثبیت مطلوبات إضافیة بمبلغ ٢٠١٨مارس ٣١المنتھیة في  ى ألف درھم كمطلوب إل تناداً اس
ي تقییم اإلدارة افیة ف ة.األرصدة مخاطر الذي أظھر تخفیضات إض ب الحالی ى جن ا إل ي ساھمت جنب ع والت اح م اء من وتحسن األرب االنتھ

ادة  ي الزی ارس ف ھر م ي ش د ف ال الجدی غ ل٢٠١٨رأس الم ة بمبل ة للمجموع وق الملكی افي حق ادة ص غ ٣٧٠٫١٠٣زی ن مبل م؛ م ف درھ أل
.٢٠١٨مارس٣١كما في ألف درھم ٨٧٤٫٧٢٤إلى مبلغ ٢٠١٧دیسمبر ٣١رھم كما في دألف ٥٠٤٫٦٢١



والشركات التابعة لھاالخلیج للمالحة القابضة (ش.م.ع)
موحدة الموجزة المرحلیةالبیانات المالیة الإیضاحات حول 

٢٠١٨مارس ٣١في 

٩

(تتمة)والسیاسات المحاسبیةأسس إعداد البیانات المالیة-٢

(تتمة)مبدأ االستمراریة
تنوي اإلدارة متابعة التركیز في الوقت الراھن على:

ة.) استكمال المفاوضات مع األطراف المقابلة المتبقی١(
) معالجة أو الحصول على تنازالت فیما یتعلق بانتھاكات التعھدات.٢(
؛ وةفجوة رأس المال العامل الحالیتصحیح) ٣(
.سابقاًخسائر المتراكمةال) تصفیة ٤(

دة ة الموح ات المالی ذه البیان اد ھ اریخ اعتم ن ت ارا م ةاعتب وجزة المرحلی ة الم راف المقابل ع األط ات م زال المفاوض لة ، ال ت رىمتواص وت
ع األطراف ول جمی ى قب ى .األخرىالمجموعة أنھا ستتوصل إلى اتفاق یلق الع عل د االط ول بع ع أعضاء مجلس اإلدارة، بشكل معق ویتوق

اح؛  ن األرب وفر وتحس ادرت ل مص افیة)؛ تموی ة اإلض وق الملكی ي أو حق رض بنك الل ق ن خ ا م ة (إم ة للمجموع ة المتوقع دفقات النقدی والت
دة١٢ستراتیجیة لفترة ال تقل عن اثني عشر (والخطط اال ة الموح من تاریخ التوقیع على ھذه البیانات المالی ة) شھراً وجزة المرحلی د الم وبع

وارد ع االدفحالة مراجعة ا الم وفر لھ وف تت أن المجموعة س القانوني وخطط التفاوض للتوصل إلى تسویة فیما یتعلق بالقرارات الصادرة، ب
ة عندمبدأ االستمراریة العمل وفقولذا، سوف تواصل المجموعة في المستقبل المنظور.عملیاتھامر في الكافیة لكي تست إعداد بیاناتھا المالی

.الموجزة المرحلیةالموحدة

التغیرات في السیاسات واإلفصاحات المحاسبیة
ك المرحلیة في إعداد البیانات المالیة الموحدة الموجزة إن السیاسات المحاسبیة المتبعة  ة لتل ة الموحدة مماثل ات المالی ي إعداد البیان ة ف المتبع

ة .٢٠١٨ینایر ١التي یسري مفعولھا في ، باستثناء اتباع المعاییر الجدیدة ٢٠١٧دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في السنویة للمجموعة  إن طبیع
ي والتعدیالتیر على الرغم من أن ھذه المعای.مبینة أدناهالتعدیالتھذه وتأثیر كل من  ى ف ا للمرة األول یس، ٢٠١٨الجدیدة تم تطبیقھ الھل

.للمجموعةالمرحلیة الموجزةعلى البیانات المالیة الموحدة جوھريتأثیر

)٢٠١٨ینایر ١اإلیرادات من عقود العمالء (١٥المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ·
)٢٠١٨ینایر١(المالیةاألدوات٩ة رقم المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالی·
دفوع ٢٢التفسیر رقم · غ الم ة والمبل العمالت األجنبی امالت ب ة المع اریر المالی ة إلعداد التق اییر الدولی ة تفسیرات المع الصادر عن لجن

ً مقدما
تحویل العقارات االستثماریة-٤٠التعدیالت على المعیار المحاسبي الدولي رقم ·
تصنیف وقیاس معامالت الدفعات على أساس األسھم-٢المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم التعدیالت على·
م -٤التعدیالت على المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم · ع ٩تطبیق المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رق ة م األدوات المالی

عقود التأمین٤الیة رقم المعیار الدولي إلعداد التقاریر الم
م · ة رق اریر المالی ي الشركات الشقیقة والمشاریع المشتركة -٢٨التعدیالت على المعیار الدولي إلعداد التق یح أن –االستثمار ف توض

قیاس الشركات المستثمر فیھا بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ھو خیار لكل استثمار على حدة
ى· دیالت عل م التع ة رق اریر المالی داد التق دولي إلع ار ال رة -١المعی ة ألول م اریر المالی داد التق ة إلع اییر الدولی اع المع ذف -اتب ح

االعفاءات قصیرة األجل لمن یقوم باتباع المعاییر ألول مرة

وعملة العرضالمستخدمةالعملة 
یُشار لدى المجموعة (والمشاریع المشتركةلكل من الشركات التابعة المرحلیة الموحدة الموجزة یتم قیاس البنود المدرجة في البیانات المالیة 

ة الشركات ") باستخدام عملة البیئة االقتصادیة الرئیسیة التي تعمل ھذه الشركات"بمجتمعة إلیھا  ث إن ").المستخدمةضمنھا ("العمل وحی
الت مربوطمصنفةأغلب معامالت الشركات  دوالر األمریكي أو بعم ة بال إن العمل دوالر األمریكي، ف ذه الشركات ھي المستخدمةة بال لھ

ة الدوالر األمریكي، غیر أن  وجزة المرحلی دة الم درھم البیانات المالیة الموح ة المتحدة ("ال ارات العربی درھم اإلم تم عرضھا ب للمجموعة ی
الغ اإلماراتي") كونھ عملة العرض للمجموعة. ل المب دوالمصنفةلقد تم تحوی اراتي بسعر صرف بال درھم اإلم ى ال ٣٫٦٦الر األمریكي إل

لثبات سعر الصرف بین الدوالر األمریكي والدرھم اإلماراتي. درھم إماراتي لكل دوالر أمریكي نظراً



والشركات التابعة لھاالخلیج للمالحة القابضة (ش.م.ع)
موحدة الموجزة المرحلیةالبیانات المالیة الإیضاحات حول 

٢٠١٨مارس ٣١في 

١٠

(تتمة)والسیاسات المحاسبیةأسس إعداد البیانات المالیة-٢

السـیاسات المحاسبیة الھامة
بیةسیاساتالبتطبیق المجموعة باستمرار تقوم اتاالحتسابوأسالیب المحاس ي إعداد البیان دةالمستخدمة ف ة الموح رة السنویةالمالی األخی

.٢٠١٧دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في الصادرة

التقدیراتواألحكام 
ن تؤثر في تطبیق السیتإصدار أحكام وتقدیرات وافتراضایتطلب إعداد البیانات المالیة المرحلیة من اإلدارة الغ المعل اسات المحاسبیة والمب

یمكن أن تختلف النتائج الفعلیة عن ھذه التقدیرات.وعنھا للموجودات والمطلوبات والدخل والمصاریف.

درتھا اإلدارة ف، لبیانات المالیة الموحدة الموجزة المرحلیةخالل إعداد ھذه ا ي أص ة الت دإن األحكام الجوھری ق السیاسات المحاسبیة عن تطبی
دة فيھي نفسھا التي تطبق لمصادر الرئیسیة للتقدیرات غیر المؤكدة للمجموعة كانت وا ة الموح ات المالی ا البیان ي كم ة ف ي وللسنة المنتھی ف

.٢٠١٧دیسمبر ٣١

إدارة المخاطر المالیة
ي في البیانات المالیة الموحدة كما إن سیاسات وأھداف إدارة المخاطر المالیة للمجموعة مماثلة مع تللك السیاسات واألھداف المفصح عنھا ف

.٢٠١٧دیسمبر ٣١وللسنة المنتھیة في 

التقدیرات واألحكام المحاسبیة الھامة-٣

والممتلكات والمعداتاالنخفاض في قیمة السفن
ي الظروالممتلكات والمعدات تقوم اإلدارة بتقییم االنخفاض في قیمة السفن  رات ف ة متى أشارت األحداث أو التغی ى أن القیم المدرجةوف إل

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

ًلبند الموجوداتفي القیمة السوقیة الجوھرياالنخفاض · ؛بمرور الوقت أو االستخدام العاديأكثر مما كان متوقعا
؛بند الموجوداتفي طریقة استخدام المجموعة لموجوداتھا أو في استراتیجیة التشغیل التي ینتمي لھا الجوھریةالتغیرات ·
؛سالیب التقنیة والبیئة التنظیمیةفي األالجوھریةالتغیرات ·
كذلك.أسوأ مما كان متوقعاً، أو سیكون 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 الموجوداتویؤخذ المبلغ القابل لالسترداد لالسترداد.

المجموعة كمؤجر
اتو.للسفنطویلة األجلبإبرام اتفاقیات عقود إیجارقامت المجموعة ام االتفاقی یم شروط وأحك ى تقی إل تناداً رة ، حددت المجموعة، اس أن فت

من الحیاة االقتصادیة للسفن اإلیجار رئیسیاً ًیجار لإلالحد األدنى القیمة الحالیة لدفعاتوال تبلغ ال تمثل جزءاً ا غفعلی ل مبل ة كام ة العادل القیم
، وأنھا تحتفظ بجمیع المخاطر الجوھریة ومزایا الملكیة للسفن وبالتالي تحتسب عقود اإلیجار كعقود إیجار تشغیلیة.سفنلل

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

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

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



والشركات التابعة لھاالخلیج للمالحة القابضة (ش.م.ع)
موحدة الموجزة المرحلیةالبیانات المالیة الإیضاحات حول 

٢٠١٨مارس ٣١في 

١١

(تتمة)التقدیرات واألحكام المحاسبیة الھامة-٣

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

رة إن المبافردیة. لطول الفت اً ة ویؤخذ مخصص وفق ورة إجمالی تم تقییمھا بص د، ی ذ أم لغ التي لیست جوھریة بصورة فردیة والمستحقة من
لنسب التحصیل التاریخیة. الزمنیة المستحقة استناداً

غ مخصص )ألف درھم١٣٫٣٤٨–٢٠١٧دیسمبر ٣١(ألف درھم١٣٫٦٩٨بلغت الذمم المدینة بتاریخ إعداد التقاریر المالیة  دیون اوبل ل
مبر ٣١(ألف درھم٢٣٥المشكوك في تحصیلھا  ف درھم٢٣٥-٢٠١٧دیس رات ).أل ي الفت ف ً ا الغ المحصلة فعلی ین المب ا ب رق م إن أي ف

.المرحليالموحدالمستقبلیة والمبالغ المتوقع تحصیلھا یتم تثبیتھ في بیان الدخل 

تحقق اإلیرادات
راداتجعتھا لترتیبات مرالاستناداًاإلدارةاستنتجت  ااإلی ع العمالء، بأنھ زم م ا الملت ا كونھ ات إیراداتھ ة ترتیب ي كاف ورد أساسي ف تعمل كم

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

تقدیر االنخفاض في قیمة الشھرة
ال.األعبمراجعةتقوم اإلدارة  وع األعم على ن د حددت اإلدارة مال بناًء ة أن وق ع المنتجات البحری ع وتوزی أجیر السفن وبی م امتالك وت قس

م تخصیص وتتم متابعة الشھرة من جانب اإلدارة على مستوى القطاع التشغیلي..األنواع الرئیسیة لألعمالوخدمات الشحن على أنھا  وقد ت
فن.الشھرة إلى قطاع امتالك وتأجیر الس

للسیاسة المحاسبیة. ً ا ا وفق ي قیمتھ ف اٍض ت النخف د تعرض ھرة ق ت الش ا إذا كان د م بتحدی ً وم المجموعة سنویا د تق ل لق غ القاب د المبل م تحدی ت
على حسابات القیمة قید االستخدام دیرات (إیضا.لالسترداد لجمیع الوحدات المنتجة للنقد بناًء ذه الحسابات استخدام بعض التق ب ھ ح وتتطل

٦.(

واد المنتجةفیما لو انخفض إجمالي الھامش المقدر والمستعمل في حساب القیمة قید االستخدام لوحدة تأجیر السفن  للنقد (باستثناء حاویات الم
ي ، لكان من الممكن عدم احتساب أ٢٠١٨مارس ٣١عن تقدیرات اإلدارة كما في ٪٥الكیمیائیة بموجب عقود التأجیر طویلة األجل) بنسبة 

مخصص عن االنخفاض في القیمة.

أجیر السفن  ل الضریبة لوحدة ت ل تنزی م قب دل الخص د مع ي تحدی المنتجةفیما لو ارتفعت / انخفضت تكلفة رأس المال المقدرة المستخدمة ف
عن تقدیرات اإلدارة، لكان من الممكن عدم احتساب أي مخصص عن االنخفاض في القیمة.٪٠٫٥للنقد بنسبة 

طاعات التشغیلیةالق-٤

قطاعات األعمال
ى المسؤول الرئیسي عن اتخاذ إعدادیتم  ة إل اریر الداخلی دیم التق ي تق ك المستخدمة ف التقاریر عن القطاعات التشغیلیة بطریقة تتوافق مع تل

ات التشغیلیة ھالقرارات بشأن العملیات التشغیلیة. ي إن المسؤول الرئیسي عن اتخاذ القرارات بشأن العملی ة للمجموعة الت ة التنفیذی ي اللجن
وارد.تقوم یم األداء وتخصیص الم ة للمجموعة بھدف تقی اریر الداخلی د باتخاذ القرارات االستراتیجیة ومراجعة التق ت اإلدارة بتحدی د قام لق

على ھذه التقاریر. القطاعات التشغیلیة بناًء

فیما یلي قطاعات العمل الرئیسیة لدى المجموعة:

؛: تأجیر السفن للعمالءك وتأجیر السفنامتال•
إدارة السفن: اإلدارة الفنیة للسفن؛•
؛الكیماویات والوقود الالزم للسفن: تجارة البضائع مثل المؤن وبیع وتوزیع المنتجات البحریة•
سفنالورشوتقدیم خدماتللسفن الراسیة في الموانئالوكالة : تقدیم خدمات والخدمات الفنیةخدمات الشحن•
: تشتمل على إدارة كافة األقسام واألنشطة اإلداریة.خرىأ•



والشركات التابعة لھاالخلیج للمالحة القابضة (ش.م.ع)
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٢٠١٨مارس ٣١في 

١٢

القطاعات التشغیلیة (تتمة)-٤

قطاعات األعمال

ة وقطاع خدمات الشحن وقطاع السفن وإدارة یلتزم كل من قطاع تأجیر وامتالك  ع المنتجات البحری ع وتوزی ة بی دمات الفنی اییر والخ بالمع
ا ٨لتقاریر المالیة رقم اإلعدادلدوليالمقررة بموجب المعیار ا ذه القطاعات باعتبارھ ، "القطاعات التشغیلیة"، ویتم تقدیم التقاریر المتعلقة بھ

ا تم بی ث ی ار حی ذا المعی ب ھ ررة بموج ة المق ن قطاعات تشغیلیة منفصلة، بینما ال یلبي قطاع إدارة األقسام واألنشطة اإلداریة الشروط الكمی
القطاع ضمن بند "أخرى".نتائج عملیات ھذا 

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

اإلفصاح عن أي معلومات حول القطاعات الجغرافیة.

وارد تتم مراجعة كافة نتائج القطاعات التش رارات بشأن الم منتظم من قبل اللجنة التنفیذیة للمجموعة من أجل اتخاذ الق ةغیلیة بشكٍل المحمل
لكل قطاع وتقییم أدائھ، والتأكد من توفر معلومات مالیة محددة حول كل قطاع.



والشركات التابعة لھاالخلیج للمالحة القابضة (ش.م.ع)
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٢٠١٨مارس ٣١في 

١٣

القطاعات التشغیلیة (تتمة)-٤

(غیر مدققة)٢٠١٨مارس ٣١المنتھیة فيالثالثة أشھرلفترة

فیمااالستبعادخدمات فنیة بیع وتوزیعإدارةامتالك وتأجیر
المجموعبین القطاعاتأخرىوشحنالمنتجات البحریةالسفنالسفن

درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف ألف درھمدرھمألف 

٣٧٫٦٧٠)١٫٠٧٨(-٣٤٫٢٦٨١٫٢١٥١٤٠٣٫١٢٥إیرادات تشغیلیة
)٢٧٫٥٢٢(١٫٠٧٨-)٢٫٢٦٢()٩١(-)٢٦٫٢٤٧(تكالیف تشغیلیة

١١٠)١٩٢(٢٥٤٢٦٦-٧دخل آخر
)٧٫٧٨٧(١٩٢)٥٫١٣٨()٧٣٤()٤٧()١٫٤٣٤()٦٢٦(مصاریف عمومیة وإداریة

)٥٫٣٢١(-)٢٩٣(---)٥٫٠٢٨(تكالیف التمویل
)٩٣٦(-----)٩٣٦(ستثمار من المشاریع المشتركةحصة أرباح اال

٧٢٧٫٨-١٧٧٫٥---٥٥٠٫٣إعادة قید مطلوبات انتفى الغرض منھا

المعلن عنھا القطاعات أرباح/(خسائر) 
٩٤١٫٤-٢٧١٣٣١٢)٢١٩(٩٨٨٫٤التقاریر المالیةفي

(غیر مدققة)٢٠١٨مارس ٣١في 

٣٠٥٫٣٩٣٫١)٦٦٤٫٨١٨(٣٩٨٫٧٣٩٢٢٥٫١٧٦٥٥٫٣٥٩٧٫١٩٠٩٤٫٤٣٢٫١موجودات القطاعات المعلن عنھا في التقاریر المالیة

٥٨١٫٥١٨)٤١٠٫٧٨٠(٥٣٩٫٦٦٦٩٥٠٫١٣٦٤٦٫٢٢٨٨٫٧٥٦٨٫٦٠٨مطلوبات القطاعات المعلن عنھا في التقاریر المالیة



والشركات التابعة لھاالخلیج للمالحة القابضة (ش.م.ع)
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٢٠١٨مارس ٣١في 

١٤

قطاعات التشغیلیة (تتمة)ال-٤
(غیر مدققة)٢٠١٧مارس ٣١فيلفترة الثالثة أشھر المنتھیة 

االستبعاد فیماخدمات فنیة بیع وتوزیعإدارةامتالك وتأجیر
المجموعبین القطاعاتأخرىوشحنالمنتجات البحریةالسفن *السفن

ألف درھمف درھمألألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

٢٩٫٣٧٧)٧٩٨(-٢٥٫٤٨٦١٫٠٥٧٦٠٧٣٫٠٢٥إیرادات تشغیلیة
)١٩٫٧٤٨(٧٩٨-)١٫٨٤٣()٤٢٠(-)١٨٫٢٨٣(تكالیف تشغیلیة

١٥٧)٣٣٩(١٤٤١٢٣٤٠--دخل آخر
)٦٫٦٩٥(٣٣٩)٣٫٩٣٨()١٫٠٥٥()١٣٣()١٫٠٧٥()٨٣٣(مصاریف عمومیة وإداریة

٦٢٢-٦٢٢----دخل التمویل
)٢٫٢٥٣(-)٥٧١()٤()١()٦()١٫٦٧١(تكالیف التمویل

٥٠-----٥٠حصة أرباح االستثمار من المشاریع المشتركة
٣٢٠٫٧-٣٢٠٫٧----إعادة قید مطلوبات انتفى الغرض منھا

أرباح/(خسائر) القطاعات المعلن عنھا 
٨٣٠٫٨-١٩٧١٣٥٧٧٣٫٣)٢٤(٧٤٩٫٤في التقاریر المالیة

(مدققة)٢٠١٧دیسمبر ٣١في 

٨٩١٫٠٧٦٫١)٢٢٦٫٩٦٣(٣٩٨٫٧٣٢٩٦٧٫١٥٦٨٤٫٣٥٨٩٫٢٢٧٧٧٫٢٦٤٫١موجودات القطاعات المعلن عنھا في التقاریر المالیة

٥٦٨٫٥٧١)٠٤٤٫٨٧٧(٤٥١٫٠٦١٫١٠٨٩٫١٢٧٧٥٫٢٣٥٠٫١١٩٤٧٫٣٦٠مطلوبات القطاعات المعلن عنھا في التقاریر المالیة



والشركات التابعة لھاالخلیج للمالحة القابضة (ش.م.ع)
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٢٠١٨مارس ٣١في 

١٥

السفن والممتلكات والمعدات-٥

مبر ٣١ألف درھم كضمان للسلفیات من البنوك (٦٩٦٫٣٥١تم رھن سفن بقیمة مدرجة صافیة تبلغ  ألف درھم) ٧٠٦٫٦٤٤–٢٠١٧دیس
).١٠(إیضاح 

ویلي  أجیر التم ود الت ب عق ا بموج فن المحتفظ بھ ة للس ة الدفتری م (١٢٦٫٦٦٩بلغت القیم ف درھ مبر ٣١أل ف ١٢٨٫٤٨١-٢٠١٧دیس أل
).٩یتم رھن الموجودات المؤجرة كضمان لعقود اإلیجار التمویلیة ذات العالقة (إیضاح درھم).

م ة لبناء سفینتین جدیدتین.ع حوض لبناء السفن ("المقاول") تعاقدت إدارة المجموعة سابقاً دفالمدرجةوبلغت القیم ة العلل مسجلة ات المقدم
ي كجزء من  ا ف ذ كم د التنفی مبر ٣١األعمال الرأسمالیة قی غ ٢٠١٣دیس م.١٠٦٫٥٠٦مبل ف درھ ا أل اول فیم ع المق واستمرت المناقشات م

اء ومع ذلكیتعلق بالبنود التعاقدیة الجدیدة. ارات إنھ اول إخط ب ھذه المناقشات أصدر المق اظ ، إلى جان لالحتف ةً دم مطالب دین وق ذین العق لھ
دھا. ائر تكب ن أي خس رار ع ط األول و/أو األض یم.بالقس ى التحك یة إل ت القض م أُحیل ا، ث ة بھ ة الخاص دعوى القانونی ة بال وردت المجموع

إلى الحكم الصادر عن المحكم ارةواستناداً ال ٢٠١٤س في شھر م غ األعم ة مبل ي قیم اض ف ت المجموعة بتكوین مخصص لالنخف ، قام
الغ  ذ بالكامل والب د التنفی مالیة قی ة ١٠٨٫٠٤٥الرأس ذكر البالغ الفة ال ة س ة المقدم من الدفع ذي یتض م، وال ف درھ م، ١٠٦٫٥٠٦أل ف درھ أل

تسویة لتلك األرصدة.لتجھیزمقاول المجموعة مع الوتتواصل.٢٠١٣دیسمبر ٣١كجزء من نتائج السنة المنتھیة في 

الشھرة-٦
ال. وع األعم ى ن عل اًء ال بن ة األعم ولى اإلدارة مراجع ة تت ات البحری ع المنتج ع وتوزی فن وبی أجیر الس تالك وت م ام د حددت اإلدارة قس وق

ا وإدارة السفن وخدمات الشحن  وأعلى أنھ ال األع ان ت الحاليساسیةاألعم ي الوق ة ف تم .للمجموع ةوت ھرة من مراقب لالش ى قب اإلدارة عل
وقد تم تخصیص الشھرة إلى قطاع امتالك وتأجیر السفن.مستوى القطاع التشغیلي.

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

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

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

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

٢٠١٨٢٠١٧
%٢%٢معدل النمو

معدالت الخصم
رأس ) یستند إلى ظروف محددة للمجموعة وقطاعتھا التشغ%٧٫٣٢–٢٠١٧(%٧٫١٤إن خصم  یلیة ویشتق من تكلفة المتوسط المرجح ل

المال.
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٢٠١٨مارس ٣١في 

١٦

الذمم المدینة التجاریة واألخرى-٧
٢٠١٧دیسمبر ٢٠١٨٣١مارس ٣١

ألف درھمألف درھم
(مدققة)(غیر مدققة)

متداولة
١٣٫٦٩٨١٣٫٣٤٨ذمم مدینة تجاریة

)٢٣٥()٥٢٣(مخصص االنخفاض في قیمة الذمم المدینة التجاریةناقصاً: 
١٣٫٤٦٣١٣٫١١٣

١٤٫٦٤٠١٤٫٦٤٠)٢(إیضاح تخفیف االستثمار في شركة تابعةالذمم المدینة من 
٩٢٣١٫٨٤٤دفعات مقدمة للموردین

٤٫٧٤١٤٫٩٥١مصاریف مدفوعة مقدماً
٤٧٥٫٧٦٦٩٫٧ذمم مدینة أخرى

٢٤٢٫٤١٢١٧٫٤٢

اریة واألخرىالذمم الدائنة التج-٨
٢٠١٧دیسمبر ٢٠١٨٣١مارس ٣١

ألف درھمألف درھم
(مدققة)(غیر مدققة)

متداولةغیر 
٣٩٫٦٦٠٨١٫٠٠٨مخصصات وذمم دائنة أخرى

متداولة
١١٫٢٥٨١٢٫٧٦٨ذمم دائنة تجاریة

١٠٫٦١١١٠٫٦٣٨أرباح موزعة مستحقة
٣٫٧٣٨٢٫١٩٩دفعات مقدمة من العمالء

٧٫٣٢٠٩٫١٥٠قروض أخرى
٨٩٢٫٢١٧٩٥٫١٨مخصصات وذمم دائنة أخرى

٨١٩٫٥٤٥٥٠٫٥٣

٤٧٩٫٩٤٥٥٨٫١٣٤

ي  دول الت ي ال ة ف ة والتنظیمی التطورات السیاسیة والتشریعیة والمالی ة، ب درجات متفاوت آلخر وب تتأثر عملیات وأرباح المجموعة، من حیٍن
ة.كما یتعرض المجال تعمل بھا. أنواع مختلف ة ب وم بتكوین الذي تعمل فیھ المجموعة لمخاطر جوھری ة أن تق م، من عادة المجموع ومن ث

ي  ا ف ة كم ات الحالی الي الموحد) لاللتزام ان المركز الم ي بی ة األخرى" ف ذمم الدائن مخصصات (یتم تضمینھا كجزء من "المخصصات وال
معقول.لناك تدفق خارج لھا في المستقبتاریخ التقریر المالي والتي من المتوقع أن یكون ھ ، ویتم تحدید المبلغ بشكٍل

)درھمألف٩٩٫٨٠٣–٢٠١٧دیسمبر ٣١درھم (ألف ٦١٫٥٥٢مبلغ٢٠١٨مارس ٣١والذمم الدائنة األخرى في المخصصاتتتضمن
لتتعلق بقرارات التحكیم غیر المناسبة  انوتكالیف التموی ألتین ق ة بمس ة المتعلق ت ونیتین.ذات العالق ت المجموعة من التوقف عن تثبی تمكن

دخل ٨٫٧٢٧مطلوبات بمبلغ  ان ال ي بی ا" ف ى الغرض منھ ات انتف د مطلوب د "إعادة قی الموحدالشامل ألف درھم والتي تم إدراجھا ضمن بن
.٢٠١٨مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في المرحلي



والشركات التابعة لھاالخلیج للمالحة القابضة (ش.م.ع)
موحدة الموجزة المرحلیةالبیانات المالیة الإیضاحات حول 

٢٠١٨مارس ٣١في 

١٧

عقود اإلیجار التمویلي-٩

٢٠١٧دیسمبر ٢٠١٨٣١مارس ٣١
ألف درھمألف درھم

(مدققة)(غیر مدققة)
متداولة

٦٩٦٫٢٥٣١٫٢خالل سنة واحدة

متداولةغیر 
٨١٢٫٥٥٥٥٠٫٥٧الجزء غیر المتداول

ى سفن من شركة غولف ستولت ت٢٠١٧نوفمبر ٢٨بتاریخ  ة االستحواذ عل دعم عملی ویلي ل أجیر تم ة ت انكرز ، أبرمت المجموعة اتفاقی
لمدة ٢٨٫٥٤٨بند المطلوبات على أساس شھري بمعدل سدادم.د.م.س. یستحق ً غ ٥درھم یومیا ائي یبل داد النھ ألف ٤٣٫٠٠٥سنوات والس

.ألف درھم)٢٢٦–٢٠١٧(ألف درھم١٫٥٧٣، قامت المجموعة بسداد مبلغ لفترةا. خالل ٢٠٢٢نوفمبر ٢٩درھم في 

السلفیات من البنوك-١٠

٢٠١٧دیسمبر ٢٠١٨٣١رس ما٣١
ألف درھمألف درھم

(مدققة)(غیر مدققة)
متداولة

٤٠١٫٣٠٤٧٣٦٫٣١٣سلفیات من البنوك

متداولةغیر 
٦٢٦٫٥٩٧١٣٫٦١سلفیات من البنوك

فیما یلي ملخص الحركة في سلفیات من البنوك:

المجموع٤قرض آجل ٣قرض آجل ٢قرض آجل ١قرض آجل 
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمرھمألف د

٧٠٫٠٦٤٣٧٥٫٤٤٩-٣٠٥٫٣٨٥-٢٠١٨ینایر ١الرصید في 
)٤٢٢٫١١()٠٨٨٫٢(-)٣٣٤٫٩(-الفترةناقصاً: المسدد خالل 

٦٧٫٩٧٦٣٦٤٫٠٢٧-٢٩٦٫٠٥١-٢٠١٨مارس ٣١الرصید في 

)٤٠١٫٣٠٤()٣٥٠٫٨(-)٠٥١٫٩٦٢(-ناقصاً: الجزء المتداول

٦٢٦٫٥٩٦٢٦٫٥٩---الجزء غیر المتداول

%٩٥٫٣%٥٫٥ال ینطبق%٣٩٫٢ال ینطبقمتوسط سعر الفائدة االسمي



والشركات التابعة لھاالخلیج للمالحة القابضة (ش.م.ع)
موحدة الموجزة المرحلیةالبیانات المالیة الإیضاحات حول 

٢٠١٨مارس ٣١في 

١٨

السلفیات من البنوك (تتمة)-١٠

فیما یلي ملخص الحركة في سلفیات من البنوك:

المجموع٤قرض آجل ٣جل قرض آ٢قرض آجل ١قرض آجل 
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

٣٦٦٫٠٩٥-٢٠١٧٢٫٦٣٣٣٥١٫١٣٢١٢٫٣٣٠ینایر ١الرصید في 
٧٤٫٢٣٩٧٤٫٢٣٩---زائداً: المسحوب خالل السنة

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

)١٤٫٩٦٣(-)١٢٫٣٣٠(-)٢٫٦٣٣()١١(إیضاح 

٧٠٫٠٦٤٣٧٥٫٤٤٩-٣٠٥٫٣٨٥-٢٠١٧دیسمبر ٣١الرصید في 

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

٧١٣٫٦١٧١٣٫٦١---الجزء غیر المتداول

%٧٠٫٣%٥٫٥ال ینطبق%٨٩٫١ال ینطبقوسط سعر الفائدة االسميمت

١القرض اآلجل 
غ  آجل بمبل رٍض ى ق ة عل درھا ٣١١٫١٠٠حصلت المجموع ة ق فینة بتكلف م لشراء س ف درھ م.٤٠٢٫٦٠٠أل ذا توألف درھ ى ھ ب عل ترت

بسعر لیبور زائداً منھا ٢٠سنویاً، وكان مستحق السداد على%٠٫٧القرض فائدةً نصف سنوي قیمة كٍل من ٩٫١٥٠قسطاً ألف درھم بدایةً
.٢٠١٧تم تسویة العجز المتبقي المتعلق بھذا القرض في فبرایر .٢٠٠٨ینایر ٢٨

٢القرض اآلجل 
آجل بمبلغ  ب وتتألف درھم.٧٩٥٫٦٨٤ألف درھم لشراء ناقالت مواد كیماویة بتكلفة قدرھا ٦٧٦٫٣٣١حصلت المجموعة على قرٍض رت

بسعر لیبور زائداً من ٣٩سنویاً، وكان مستحق السداد على %٠٫٧على ھذا القرض فائدةً ربع سنوي بدایةً ودفعة٢٠٠٨أغسطس ١قسطاً
ألف درھم خالل الفترة.٩٫٣٣٤تم سداد مبلغ .٢٠١٩مارس أو قبلألف درھم في٢٧٩٫٨٧٤نھائیة بمبلغ استحقاق

مضمون بما یلي:إن القرض البنكي المذكور أعاله 

تنازل عن رھن السفن ذات العالقة؛·
رھن أسھم الشركات التابعة المالكة لتلك السفن؛ و·
ضمان مؤسسي من الشركة.·

ض سالف الذكر:فیما یلي التعھدات الجوھریة للقرو

زیادة الموجودات المتداولة عن المطلوبات المتداولة في جمیع األوقات؛·
برصید النقدیة وشبھ النقدیة فوق نسبة معینة من صافي الدین؛االحتفاظ في جمیع األوقات ·
الموحدة المعدلة حسب السوق؛ والموجوداتضمان زیادة حقوق الملكیة الموحدة المعدلة حسب السوق عن نسبة معینة من إجمالي ·
ضمان زیادة القیمة السوقیة الحرة المجمعة للسفن عن نسبة معینة من صافي الدین.·

دةبإعاعةوللمجمتسمحددةمحروطشعلیفقةوالمادفبھلألجرضلقاذالھنلحالییانضیرلمقامعتمناقشاحالیًاعةولمجماريتج
.لةومعقمنیةزرةفتلخالددلجانضیرلمقامعبالكامل التسھیللیوتم



والشركات التابعة لھاالخلیج للمالحة القابضة (ش.م.ع)
موحدة الموجزة المرحلیةالبیانات المالیة الإیضاحات حول 

٢٠١٨مارس ٣١في 

١٩

السلفیات من البنوك (تتمة)-١٠

٣القرض اآلجل 
غ  آجل بمبل رٍض ى ق ة عل درھا ٢٣٦٫٠٧٠حصلت المجموع ة ق فینة بتكلف م لشراء س ف درھ م.٣٣٧٫٢٩٥أل ذا ألف درھ ى ھ ب عل وتترت

بسعر لیبور زائداً من ٢٣سنویاً، وكان مستحق السداد على %٢٫٨القرض فائدةً ربع سنوي بدایةً تم تسویة العجز .٢٠١١أبریل ٢٦قسطاً
.٢٠١٧المتبقي المتعلق بھذا القرض في فبرایر 

٤ألجلقرض 
آجل بمبلغ حصلت المجم ن شركة ٧٤٫٢٣٨وعة على قرٍض ة م واد كیماوی ألف درھم(بعد تنزیل رسوم الترتیبات) لدعم استحواذ ناقالت م

ً.غولف ستولت تانكرز بسعر لیبور زائدا ى %٢٫٠وتترتب على ھذا القرض فائدةً ة٢٠ًسنویاً، ویستحق السداد عل ع سنوي بدای رب قسطاً
ألف درھم خالل ٢٫٠٨٨تم سداد مبلغ .٢٠٢٣مارس ٢١ألف درھم في ٣٢٫٥٠٠الدفعة األخیر بمبلغ ویتم سداد .٢٠١٧سبتمبر ٢١من 

.الفترة

وتشمل:الضماناتبأشكال ومجموعات مختلفة من ٤و٢ةیتم تغطیة القروض اآلجل

تنازل عن رھن السفن ذات العالقة؛·
رھن أسھم الشركات التابعة المالكة لتلك السفن؛ و·
.شقیقةمن الشركة األم والشركة األم الوسیطة و/أو الشركات الضمان مؤسسي·

وتشمل:ةلقروض اآلجلوفیما یلي التعھدات الجوھریة ل

زیادة الموجودات المتداولة عن المطلوبات المتداولة في جمیع األوقات؛·
؛االحتفاظ في جمیع األوقات برصید النقدیة وشبھ النقدیة فوق نسبة معینة من صافي الدین·
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.·

ب ٢للقرض ألجل لتعھدات المحددة مع مقرضیھاالفني لبعد التنازل إلزالة الخالف المجموعة لم تستلم ، ٢٠١٨مارس ٣١في كما  ا ترت ، م
اتالقرض عند الطلبامعھ من الناحیة الفنیة استحقاق دفع ھذ ا مطلوب ى أنھ م تصنیفھا عل و، ت ذا النح ى ھ ي وعل ا ف ة كم مارس ٣١متداول

٢٠١٨.

معامالت وأرصدة الطرف ذي العالقة-١١

م.تتضمن األطراف ذات العالقة المساھمی ة بھ ن الرئیسیین وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة بالمجموعة والمنشآت ذات العالق
سیاسات التسعیر وشروط تلك المعامالت من جانب إدارة المجموعة.ویتم اعتماد 

ال الع رى األعم ي مج ة ف راف ذات العالق ع األط ة م ة التالی امالت الجوھری رة المع الل الفت ة خ ت المجموع روط أبرم ى الش عل اًء ة بن ادی
واألحكام المتفق علیھا فیما بین الطرفین.

الثالثة أشھر المنتھیة فيفترة 
مارس٣١مارس٣١

٢٠١٨٢٠١٧
درھمألفدرھمألف

(غیر مدققة)(غیر مدققة)

٦٠٤-طرف ذي عالقةمستحق من –دخل التمویل 



والشركات التابعة لھاالخلیج للمالحة القابضة (ش.م.ع)
موحدة الموجزة المرحلیةالبیانات المالیة الإیضاحات حول 

٢٠١٨مارس ٣١في 

٢٠

قة (تتمة)معامالت وأرصدة الطرف ذي العال-١١
أرصدة المبالغ المستحقة من / إلى األطراف ذات العالقة:فیما یلي 

دیسمبر٣١مارس٣١
٢٠١٨٢٠١٧

درھمألفدرھمألف
(مدققة)(غیر مدققة)

المبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة
متداولة

٧٣٥٫٢٣٧١٫٣(مشروع مشترك)سم.د.م.-غولف ستولت تانكیرز 

ابقا٢٠١٠ًو ٢٠٠٩في سم.د.م.-غولف ستولت تانكیرزیمثل ھذا المبالغ المقدمة من شركة  ا س الي والتي لم یتم تخطیط أي تسویة لھ وبالت
القیمة الدفتریة الستثمار المجموعة في المشروع المشترك المذكور.بأدرجت 

وص القرضین ٢٠١٧في فبرایر  ع المقرضین بخص اق م ى اتف ى ٣و١ألجل ، تم التوصل إل الغ المستحقة إل ة للمب ة والنھائی للتسویة الكامل
وقد تم دفع مبلغ التسویة اتاحت االتفاقیة دفع مبلغ تسویة نھائیة بخصم معقول عن مبلغ المطالبة األصلي للمقرضین.وقد ھؤالء المقرضین.

من قبل المجموعة في مارس من قبل أحد كبار مساھمي  مبلغ التسویة ، تم إدراج ٢٠١٧دیسمبر ٣١كما في .٢٠١٨الشركة وتم دفعھ الحقاً
المرحلي.في بیان المركز المالي الموحد "الذمم الدائنة األخرىالمخصصات وألف درھم كجزء من "١٦٫٣٣٤النھائیة البالغ 

أتعاب اإلدارة العلیا
فترة الثالثة أشھر المنتھیة في

مارس٣١مارس٣١
٢٠١٨٢٠١٧

درھمألفھمدرألف
(غیر مدققة)(غیر مدققة)

٩٤٦٫١٢٠٩٫١الرواتب والمزایا وأتعاب أعضاء مجلس اإلدارة

اإلیرادات التشغیلیة-١٢
فترة الثالثة أشھر المنتھیة في

مارس٣١مارس٣١
٢٠١٨٢٠١٧

درھمألفدرھمألف
(غیر مدققة)(غیر مدققة)

٣٤٫٢٦٧٢٥٫٤٨٦تأجیر السفنامتالك و
٢٫٩١٢٢٫٥٠٠خدمات الشحن

١٤٠٦٠٧بیع وتوزیع المنتجات البحریة
٢١٤٥٢٥الخدمات الفنیة

٧١٣٢٥٩إدارة السفن

٦٧٠٫٣٧٣٧٧٫٢٩



والشركات التابعة لھاالخلیج للمالحة القابضة (ش.م.ع)
موحدة الموجزة المرحلیةالبیانات المالیة الإیضاحات حول 

٢٠١٨مارس ٣١في 

٢١

التكالیف التشغیلیة-١٣

الثالثة أشھر المنتھیة فيفترة 
مارس٣١مارس٣١

٢٠١٨٢٠١٧
درھمألفدرھمألف

(غیر مدققة)(غیر مدققة)
تأجیر السفن:امتالك و

١١٫٣٤٥٧٫٦٧٧السفن-تشغیل السفن
١٫٠٨١١٫٠٤٠قوارب الطاقم-تشغیل السفن

١٠٫٥٣٢٧٫٧٦٧استھالك السفن
١٫٥٨٤٧٢٧إطفاء تكالیف اإلرساء في األحواض الجافة

٢١٠٢٧٤إصالح السفن
٢٫٦٢٥١٫٦٠٢خدمات الشحن

٩١٤٢٠بیع وتوزیع المنتجات البحریة
٥٤٢٤١الخدمات الفنیة

٥٢٢٫٢٧٧٤٨٫١٩

المصاریف العمومیة واإلداریة-١٤

الثالثة أشھر المنتھیة فيفترة 
مارس٣١مارس٣١

٢٠١٨٢٠١٧
درھمألفدرھمألف

(غیر مدققة)(غیر مدققة)

٤٫٢٥٨٤٫٢٤٦)١٥ن (إیضاح تكالیف الموظفی
١٥٨١٣٨األتعاب المھنیة

٣٧١٫٣٣١١٫٢مصاریف إداریة أخرى

٧٨٧٫٧٦٩٥٫٦

تكالیف الموظفین-١٥
فترة الثالثة أشھر المنتھیة في

مارس٣١مارس٣١
٢٠١٨٢٠١٧

درھمألفدرھمألف
(غیر مدققة)(غیر مدققة)

٣٫٤٤١٣٫٣٠٨الرواتب واألجور
١٠٢٩٣مكافأة نھایة الخدمة للموظفین

٧١٥٨٤٥مزایا أخرى

٢٥٨٫٤٢٤٦٫٤



والشركات التابعة لھاالخلیج للمالحة القابضة (ش.م.ع)
موحدة الموجزة المرحلیةالبیانات المالیة الإیضاحات حول 

٢٠١٨مارس ٣١في 

٢٢

تكالیف التمویل-١٦
فترة الثالثة أشھر المنتھیة في

مارس٣١مارس٣١
٢٠١٨٢٠١٧

درھمألفدرھمألف
(غیر مدققة)(غیر مدققة)

٤٫٩٩٥١٫٨٤٥سلفیات البنوكفائدة على 
٣٢٦٤٠٨قروض أخرى

٣٢١٫٥٢٥٣٫٢

رأس المال-١٧

دیسمبر٣١مارس٣١
٢٠١٨٢٠١٧

درھمألفدرھمألف
(مدققة)(غیر مدققة)

:المصرح بھ
٫٠٠٠٫٠٠٠١١٫٠٠٠٫٠٠٠درھم١سھم قیمة كل منھا ١٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠

المصدر والمدفوع بالكامل:
٢٠٩٫٩١٩٦٦٧٫٥٥١درھم١سھم) قیمة كل منھا ٦٦٦٫٦٦٦٫٥٥١–٢٠١٧سھم (٠٢٥٫٢٠٩٫٩١٩

رة  ة خالل فت ھر المنتھی ة أش ي الثالث ا١سھم عادي بقیمة ٣٦٧٫٥٤٢٫٥٨٤قامت الشركة بإصدار ، ٢٠١٨مارس ٣١ف م لكل منھ ، درھ
اب  م االكتت ي ت اعوالت الل لیھ ن خ د م ال الجدی ادة رأس الم ت زی ل. تم ا بالكام ھم الودفعھ رح أس ادةط ي زی ال ف اھمین رأس الم ى المس عل

ات أخرى" ٢٫٣٨٠الحالیین. تكبدت المجموعة تكلفة بقیمة  ا "احتیاطی ى أنھ م عرضھا عل ي ت ال والت ادة رأس الم ق بزی ألف درھم فیما یتعل
ضمن بیان التغیرات في حقوق الملكیة.

أرباح األسھم-١٨
فترة الثالثة أشھر المنتھیة في

مارس٣١مارس٣١
٢٠١٨٢٠١٧

(غیر مدققة)(غیر مدققة)

٧٢١٫٤٨٨٧٫٨(ألف درھم)العائدة إلى مساھمي الشركة األم أرباح الفترة

٩١٩٫٢٠٩٫٢٥٠٥٥١٫٦٦٦٫٦٦٦عدد األسھم

درھم٠١٦١٫٠درھم٠٠٥١٫٠للسھماألساسي والمخففالربح



والشركات التابعة لھاالخلیج للمالحة القابضة (ش.م.ع)
موحدة الموجزة المرحلیةالبیانات المالیة الإیضاحات حول 

٢٠١٨مارس ٣١في 

٢٣

اإلیجارات التشغیلیة كمؤجر-١٩

فنھاعتقوم المجمو أجیر س لة بت ة بموجب عقلنق واد الكیمیائی أالم ة).جیر تشغیليد ت أجیر آجل ود ت ة (عق أجیر اآلجل ود الت ى وتسري عق حت
د اإلیجار..٢٠٢٣ د عق رام / تجدی د إب ة السائدة بالسوق عن یم اإلیجاری تعكس الق التفاوض على القیمة اإلیجاریة ل ي الحد ویتم عادةً ا یل وفیم

ب األدنى للذمم الم ي المستقبل بموج ود اإلیجادینة للقیم اإلیجاریة ف اء (باستثناء عق ة لإللغ ر القابل ي ر التشغیلیة غی ك الت اتتل المشاریع ملكھ
المشتركة):

دیسمبر٣١مارس٣١
٢٠١٨٢٠١٧

درھمألفدرھمألف
(مدققة)(غیر مدققة)

١٤٤٫٦٤١١٥٠٫٦٥٧سنة واحدة بحد أقصى
٥٩٩٫٦٠٩٦٢٥٫٥٦٦سنواتبین سنة وخمس

٥٥٦٫١٢٠٢١٢٫١٤٥أكثر من خمس سنوات

٨٠٦٫٨٦٤٤٣٥٫٩٢١


