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

من هذه البیانات المالیة الموحدة الموجزة المرحلیة.١٧إلى ١شكل اإلیضاحات من ت المرفقة جزءًا
٣

بیان الدخل الموحد المرحلي
٢٠١٧مارس ٣١المنتهیة فيللفترة

الثالثة أشهر المنتهیة في
مارس٣١مارس٣١

٢٠١٧٢٠١٦
درهمألفدرهمألفإیضاح

(غیر مدققة)(غیر مدققة)

٣١,٨٥٩٣٨,٢٩٢إجمالي الدخل

)٩٣٤,٣()٤٨٢,٢(ناقصًا: دخل الوكالة

١١٢٩,٣٧٧٣٤,٣٥٨اإلیرادات التشغیلیة

)٧٥٥,٢٣()٧٤٨,١٩(١٢التكالیف التشغیلیة

٩,٦٢٩١٠,٦٠٣إجمالي األرباح

١٥٧٣٧٨آخردخل

)٨٤٠,٥()٦٩٥,٦(١٣مصاریف عمومیة وٕاداریة

٠٩١,٣١٤١,٥الدخل التشغیلي للفترة

٦٢٢٥٦٣دخل التمویل

)١٥٤,٢()٢٥٣,٢(١٥تكالیف التمویل

)٥٩١,١()٦٣١,١(صافي تكالیف التمویل

٥٠٢,٧٨٧المشتركةنتائج المشاریع حصة 

-٢٣٢٠,٧إعادة قید مطلوبات انتفى الغرض منها

٨٣٠,٨٣٣٧,٦الفترةأرباح 

العائدة إلى:
٨,٨٨٧٦,٣٣٧مي الشركة األممساه
-)٥٧(غیر المسیطرةصالحص

٨,٨٣٠٦,٣٣٧
العائدة إلى مساهمي الشركة األماألسهمأرباح 

١٦٦١٠,٠١١١٥٠,٠(درهم)األساسیة والمخففة-



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

من هذه البیانات المالیة الموحدة الموجزة المرحلیة.١٧إلى ١شكل اإلیضاحات من ت المرفقة جزءًا
٤

بیان الدخل الشامل الموحد المرحلي
٢٠١٧مارس ٣١المنتهیة فيللفترة

ر المنتهیة فيالثالثة أشه
مارس٣١مارس٣١

٢٠١٧٢٠١٦
درهمألفدرهمألف

(غیر مدققة)(غیر مدققة)

٨,٨٣٠٦,٣٣٧أرباح الفترة

--ىخر بنود الدخل الشامل األ

٨٣٠,٨٣٣٧,٦إجمالي الدخل الشامل للفترة

العائدة إلى:
٨,٨٨٧٦,٣٣٧مساهمي الشركة األم

-)٥٧(غیر المسیطرةالحصص 

٨,٨٣٠٦,٣٣٧



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

من هذه البیانات المالیة الموحدة الموجزة المرحلیة.١٧إلى ١شكل اإلیضاحات من ت المرفقة جزءًا
٥

بیان التغیرات في حقوق الملكیة الموحد المرحلي
٢٠١٧مارس ٣١المنتهیة فيللفترة

حقوق الملكیة العائدة إلى مساهمي الشركة األم
إجماليغیرصالحصالخسائراالحتیاطيرأس
ق الملكیةحقو المسیطرةالمجموعالمتراكمةالنظاميالمال

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٣١١,٣٩٧-٣١١,٣٩٧)٢٤٢,٢٨٧(٥٥١,٦٦٧٢,٠١٧(مدقق)٢٠١٦ینایر ١الرصید في 

٦,٣٣٧-٣٣٧,٦٣٣٧,٦--(غیر مدقق)إجمالي الدخل الشامل للفترة

٣١٧,٧٣٤-٧٣٤,٣١٧)٩٥٠,٢٣٥(٦٦٧٥٥١٠١٧,٢,(غیر مدقق)٢٠١٦مارس ٣١الرصید في 

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

٣,٢٤٥٣,٢٤٥١٢,٦٧٦١٥,٩٢١--)٢تخفیف االستثمار في شركة تابعة (إیضاح 

٨,٨٣٠)٥٧(٨٨٧,٨٨٨٧,٨--(غیر مدقق)إجمالي الدخل الشامل للفترة

١٠٢,٤٦٠١٢,٦١٩٤٧٢,٧٢١)٢٣٩,١٠٧(٥٥١,٦٦٧٦٧٤,١٥(غیر مدقق)٢٠١٧مارس ٣١الرصید في 



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

من هذه البیانات المالیة الموحدة الموجزة المرحلیة.١٧إلى ١شكل اإلیضاحات من ت المرفقة جزءًا
٦

بیان التدفقات النقدیة الموحد المرحلي
٢٠١٧مارس ٣١المنتهیة فيللفترة

الثالثة أشهر المنتهیة في
مارس٣١مارس٣١

٢٠١٧٢٠١٦
درهمألفدرهمألفاحإیض

(غیر مدققة)(غیر مدققة)

األنشطة التشغیلیة
٨,٨٣٠٦,٣٣٧أرباح الفترة

التعدیالت للبنود التالیة:
٨,٥٦١٨,٧٥٧االستهالك

)٢,٧٨٧()٥٠(المشاریع المشتركةنتائجحصة 
٧٧١٨٧مخصص مكافآت نهایة الخدمة للموظفین

-)٧,٣٢٠(٢لوبات انتفى الغرض منهامطإعادة قید 
)٥٦٣()٦٢٢(دخل التمویل

١٥٢٥٣,٢٢,١٥٤تكالیف التمویل

١١,٧٢٩١٤,٠٨٥التدفقات النقدیة التشغیلیة قبل التغیرات في رأس المال العامل

التغیرات في رأس المال العامل:
)٤٢٨(٥٢المخزون

٦٨١٢,٠٨٣ة واألخرىالذمم المدینة التجاری
)٩٧٢()٩٥٩(النقد المقیدالمحول إلى 

)١,٢٦٩()٤٩٨(الذمم الدائنة التجاریة واألخرى
)١,١٧٧()٣٦٤(ألطراف ذات العالقةإلى امن/المبالغ المستحقة

١٠,٦٤١١٢,٣٢٢
-)٦٤(للموظفینالمدفوعةمكافآت نهایة الخدمة

٥٧٧,١٠١٢,٣٢٢من األنشطة التشغیلیةفقات النقدیةالتدصافي 

األنشطة االستثماریة
)١٣٦()٣٤٢(والمعداتوالممتلكاتشراء السفن 

٦٢٢٣مقبوضةفوائد 

)١٣٣(٢٨٠األنشطة االستثماریة(المستخدمة في)/منالتدفقات النقدیةصافي 

األنشطة التمویلیة
-١,٠٩٨غیر مسیطرةصحصأموال مستثمرة من 

)١٠,٥٠٦()١٠,٧٨٨(٩سداد السلفیات
)١,٠٥٤()٣٩٥,١(فوائد مدفوعة

)١١,٥٦٠()٠٨٥,١١(في األنشطة التمویلیةةالمستخدمالتدفقات النقدیة صافي 
٦٢٩)٢٢٨(في النقدیة وشبه النقدیةالزیادة /(النقص)صافي

٤,٦١٩١٦,٢٢٩ایة الفترةالنقدیة وشبه النقدیة في بد
٤,٣٩١٨١٦,٨٥النقدیة وشبه النقدیة في نهایة الفترة



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

٢٠١٧مارس ٣١في 

٧

األنشطةو الوضع القانوني -١
)٢(رقـم للقـانون االتحـاديكشركة مسـاهمة عامـة وفقـًا٢٠٠٦أكتوبر ٣٠ع ("الشركة") في .م.شتأسست شركة الخلیج للمالحة القابضة

رئیســي بأعمــال النقــل البحــريبشــكلتقــوم الشــركة وهــي مدرجــة فــي ســوق دبــي المــالي. ات العربیــة المتحــدة. فــي دولــة اإلمــار ٢٠١٥لســنة 
وخطوط الشحن لنقل الركاب والبضائع وخدمات التأجیر للشحن البحري وللركاب وتأجیر السفنلمنتجات النفط والبترول والبضائع المماثلة 

وتفریغ وتعبئة البضائع وخدمات الشحن البحـري وخدمات تحمیلمات النقل والتخلیصوخدووكالء خطوط الشحن البحري وخدمات الشحن
جناح٣٢الطابق مكتبها فيخالل من من خالل الشركات التابعة لها المدرجة أدناه. تعمل الشركة المساهمة العامة وتشغیل وٕادارة السفن 

مباشر بشكل لها المملوكةوالشركات التابعة لها الشركة إن لعربیة المتحدة.، أبراج بحیرة الجمیرة، دبي، اإلمارات ا١، برج سابا ٣٢٠١رقم 
الموجزة المرحلیة.الموحدةفي هذه البیانات المالیة )بـ"المجموعة"مجتمعة یشار إلیها (مدرجة أدناه أو غیر مباشر

نسبة حقوق الملكیة %بلد األنشطة الشركات التابعة
ردیسمب٣١مارس ٣١

٢٠١٧٢٠١٦التأسیسالرئیسیة
جي ان اتش ماریتایم وادارة السفن وتشغیلها

المملوكة من قبل 
شركة جلف نافیجیشن (ش.ذ.م.م)

١٠٠١٠٠اإلمارات العربیة المتحدةشحن السفن الخ

ـــــخ/ مجموعة الخلیج للمالحة ش.م.ح ـــحن الســــــفن الــ شـــ
ــــــــــیانة  ــــــدمات صـــــ ــــــ خـــ

السفن والقوارب

١٠٠١٠٠المتحدةاإلمارات العربیة 

ـــــخ/ الخلیج إلدارة السفن المالحیة م.م.ح ـــحن الســــــفن الــ شـــ
ــــــــــیانة  ــــــدمات صـــــ ــــــ خـــ

السفن والقوارب

١٠٠١٠٠اإلمارات العربیة المتحدة

توریــد لــوازم الســفنالخلیج للسفن م.م.ح
ــــــاطة الســــــــــفن و  وســــ

وتأجیر السفن*

١٠٠١٠٠اإلمارات العربیة المتحدة

١٠٠١٠٠اإلمارات العربیة المتحدةشحن السفن الخمناقالت الخلیج للنفط الخام ذ.م.
١٠٠١٠٠اإلمارات العربیة المتحدةشحن السفن الخناقالت الخلیج للكیماویات ذ.م.م

ـــــــوط **الخلیج للمالحة البحریة ذ.م.م ـــــــالء خطـــــ وكـــــ
الشحن البحري

٦٠١٠٠اإلمارات العربیة المتحدة

ــغیل وٕادارة جلف شیب مانجمنت م.د.م.س ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ تشــــ
السفن الخ

١٠٠١٠٠اإلمارات العربیة المتحدة

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

١٠٠١٠٠بنماامتالك السفنجلف هووایالت كوربوریشن
١٠٠١٠٠بنماامتالك السفنجلف دیفي كوربوریشن

١٠٠١٠٠بنماامتالك السفنودا كوربوریشنجلف جلم
١٠٠١٠٠بنماامتالك السفنجلف فناتیر كوربوریشن

١٠٠١٠٠هونغ كونغامتالك السفنجلف شیبا للمالحة المحدودة
١٠٠١٠٠جزر مارشالامتالك السفنكوربوریشنجي اس شیبینج 

١٠٠١٠٠جزر مارشالامتالك السفنجلف أحمدي للمالحة إنك
١٠٠١٠٠جزر مارشالامتالك السفنجلف شقرا للمالحة إنك



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

٢٠١٧مارس ٣١في 

٨

(تتمة)األنشطةالوضع القانوني و -١
نسبة حقوق الملكیة %بلد األنشطة الفروع

٢٠١٦٢٠١٥التأسیسالرئیسیة
١٠٠١٠٠اإلمارات العربیة المتحدةشحن السفن الخالخلیج للمالحة القابضة م.د.م.س (فرع)

١٠٠١٠٠المملكة العربیة السعودیة شحن السفن الخلیج للمالحة القابضة ش.م.ع (فرع)الخ
٢٠١٧فبرایر ٢*توقف عملیاتها في 

% من المساهمة الحالیة في هذه الشركة٤٠غیر مسیطرة على نسبة صاستحوذت حصخالل الفترة، ** 

في منشآت لدى حصصًا :لسیطرة المشتركةاتحتالمجموعة أیضًا

نسبة المساهمةبلد التأسیسالنشاط الرئیسيتحت السیطرة المشتركةأةمنش
دیسمبر٣١مارس٣١

%٥٠%٥٠اإلمارات العربیة المتحدة تأجیر السفنم.د.م.سغولف ستولت تانكرز 

والسیاسات المحاسبیةأسس إعداد البیانات المالیة-٢
أسس اإلعداد

لمعیـار المحاسـبي لوفقـًا٢٠١٧مـارس ٣١المنتهیـة فـي الثالثـة أشـهرللمجموعـة لفتـرةموحـدة المـوجزة المرحلیـةالبیانـات المالیـة التم إعداد 
البیانـات المالیـة قوانین دولـة اإلمـارات العربیـة المتحـدة. إن هـذه لمعنیة من " والمتطلبات اإعداد التقاریر المالیة المرحلیة"–٣٤الدولي رقم 

أن تقـرأ بـالتزامن مـع البیانـات المالیـة السـنویة ویجـبالموحـدة بـة للبیانـات المالیـة ال تشمل كافة المعلومات المتطلةالموحدة الموجزة المرحلی
للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة.،٢٠١٦دیسمبر ٣١المدققة للمجموعة للسنة المنتهیة في  التي تم إعدادها وفقًا

لمبدأ التكلفة التاریخیة.تم إعداد البیانات المالیة الموح دة الموجزة المرحلیة وفقًا

دیسمبر٣١المنتهیة في المالیةال تشیر بالضرورة إلى النتائج المتوقعة للسنة٢٠١٧مارس ٣١إن النتائج لفترة الثالثة أشهر المنتهیة في 
٢٠١٧.

أسس التوحید
من نتائج الشركة والشركات التابعة ،٢٠١٧مارس ٣١ة الثالثة أشهر المنتهیة في تتألف البیانات المالیة الموحدة الموجزة المرحلیة في ولفتر 

تم یـة. لها. تم إعداد البیانات المالیة الموجزة المرحلیة للشركات التابعة لنفس فترة إعداد التقاریر للشـركة باسـتخدام سیاسـات محاسـبیة مماثلـ
ات عند توحید البیانات.جمیع المعامالت واألرباح واألرصدة بین الشركاداستبع

للمجموعة.السیطرة توقفللمجموعة ویتوقف التوحید من تاریخ السیطرةیتم توحید بیانات الشركات التابعة بالكامل من تاریخ تحویل 

مــن الخلــیج للمالحــة البحریــة ذ.م.م% مــن حصــة مســاهمتها فــي شــركة ٤٠باعــت المجموعــة ، ٢٠١٧فــي  ر ینــای١(شــركة تابعــة) اعتبــارًا
للمعیـــار الــدولي إلعـــداد التقــاریر المالیـــة رقــم (.ألـــف درهــم١٢,٦٧٦بمبلــغ نظیــر مقابـــل مــادي وعینـــي٢٠١٧ ) البیانـــات المالیـــة ١٠وفقـــًا
بشكٍلألف درهم ٣,٢٤٥بمبلغ الخلیج للمالحة البحریة ذ.م.مالمبالغ المحصلة من بیع شركة صافي ، فإن الموحدة تمت معالجتها محاسبیًا

مباشر ضمن الخسائر المتراكمة كمعاملة لحقوق الملكیة.

االستمراریةمبدأ 
و/أو حقوق الملكیة اإلضافیة لسداد الدیون الخارجیةتوفر التمویل استمرارمبدأ االستمراریة على لوفقًاتعتمد قدرة المجموعة على االستمرار 

مــع هــذالمقابلــةمــع األطــراف القائمــةوقـدرة المجموعــة علــى إنهــاء الخالفــات  دارة الحالیــة إن اإلدارة وأعضــاء مجلــس اإلفــ، الهــدفا. تماشــیًا
األطــراف المقابلـة ویقومـون بالتفـاوض للحصــول علـى أفضـل الشــروط الممكنـة للتسـویة و/أو إعــادة كافـةملتـزمین بشـكل كبیـر بالتعامــل مـع 

مــتهم مــع التــدفقات النقدـیة المســتقبلیة المتوقعــة للمجموعــة. ونتیجــة لهــذه الجهــود، تمكنــت ءتمویـل و/أو إعــادة هیكلــة بعــض المطلوبــات ومال
، والتي ساهمت جنبا ٢٠١٦دیسمبر ٣١ألف درهم خالل السنة المنتهیة في ١٠٧,٧٦٨التوقف عن تثبیت مطلوبات بمبلغ من لمجموعة ا

درهـم كمـا ألـف ٣١١,٣٩٧ألف درهم؛ مـن مبلـغ ١٣٦,٥٧٣زیادة صافي حقوق الملكیة للمجموعة بمبلغ في تحسن األرباح مع إلى جنب 
مـارس ٣١خـالل فتـرة الثالثـة أشـهر المنتهیـة فـي .٢٠١٦دیسـمبر ٣١كمـا فـي ألـف درهـم ٤٤٧,٩٧٠إلـى مبلـغ ٢٠١٥دیسـمبر ٣١في 

إلــى تقیـیم اإلدارة٧,٣٢٠، تمكنـت المجموعــة مـن التوقــف عـن تثبیــت مطلوبـات إضــافیة بمبلـغ ٢٠١٧ الــذي ألــف درهـم كمطلوبــات اسـتنادًا
الحالیة.األرصدة مخاطر أظهر تخفیضات إضافیة في 
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(تتمة)والسیاسات المحاسبیةد البیانات المالیةأسس إعدا-٢

(تتمة)مبدأ االستمراریة

تنوي اإلدارة متابعة التركیز في الوقت الراهن على:

) استكمال المفاوضات مع األطراف المقابلة المتبقیة.١(
) معالجة أو الحصول على تنازالت فیما یتعلق بانتهاكات التعهدات.٢(
؛ وةالمال العامل الحالیفجوة رأستصحیح) ٣(
.سابقًاخسائر المتراكمةال) تصفیة ٤(

منها لتحقیق هذه األهداف، حصلت المجموعة على موافقة المساهمین  ١٩خالل الجمعیـة العمومیـة السـنویة األخیـرة المنعقـدة بتـاریخ سعیًا
ألــف ٩١٥,٠٠٠أـلف دوالر أمریكـي (حـوالي ٢٥٠,٠٠٠ممتـازة وغیــر مضـمونة بقیمـة إجمالیـة تصـل إلــى إلصـدار صـكوك ٢٠١٧أبریـل 

%.١٠درهم) من خالل الطرح العام والتي تسترد خالل خمس سنوات بهامش ربح بنسبة أقل من 

المجموعة وترى، ال تزال المفاوضات مع األطراف المقابلة متواصلة الموجزة المرحلیةاعتبارا من تاریخ اعتماد هذه البیانات المالیة الموحدة
. ویتوقــع أعضــاء مجلــس اإلدارة، بشــكل معقــول بعــد االطــالع علــى تحســن األخــرىتتوصــل إلــى اتفــاق یلقــى قبــول جمیــع األطــرافأنهــا س

بدیلــة النمـاذج الأو الصــكوكإصـدار بمـا فــي ذلـك (إمـا مــن خـالل قـرض بنكــي أو حقـوق الملكیــة اإلضـافیة تمویـل مصــادرتـوفر و األربـاح؛ 
مـن تـاریخ التوقیـع علـى هـذه ١٢عة للمجموعة والخطط االستراتیجیة لفترة ال تقل عـن اثنـي عشـر (والتدفقات النقدیة المتوقخرى)؛ األ ) شـهرًا

القــانوني وخطــط التفــاوض للتوصـل إلــى تســویة فیمــا یتعلــق بــالقرارات ع االــدفحالــة مراجعـةوبعــد المــوجزة المرحلیــةالبیانـات المالیــة الموحــدة
فـي المسـتقبل المنظـور. ولـذا، سـوف تواصـل المجموعـة عملیاتهـالمـوارد الكافیـة لكـي تسـتمر فـي الصادرة، بأن المجموعة سوف تتوفر لهـا ا

.الموجزة المرحلیةإعداد بیاناتها المالیة الموحدةعندمبدأ االستمراریة العمل وفق

التغیرات في السیاسات واإلفصاحات المحاسبیة
المتبعة في إعداد البیانات المالیة الموحدة مماثلة لتلك لمالیة الموحدة الموجزة المرحلیة في إعداد البیانات اإن السیاسات المحاسبیة المتبعة 

لم تقم .٢٠١٧ینایر ١التي یسري مفعولها في ، باستثناء اتباع المعاییر الجدیدة ٢٠١٦دیسمبر ٣١للسنة المنتهیة في السنویة للمجموعة 
و تعدیل آخر والذي صدر لكن لم یسر مفعوله بعد.المجموعة باالتباع المبكر ألي معیار أو تفسیر أ

بیان التدفقات النقدیة: مبادرة اإلفصاح٧التعدیالت على المعیار المحاسبي الدولي رقم 
م الناتجــة عـن األنشـطة التمویلیـة، بمــا فـي ذلـك التغیــرات تعـدیالت محـدودة تطالـب المنشــآت بتقـدیم إفصـاحات حـول التغیــرات فـي مطلوبـاته

عــن التــدفقات النقدیــة والتــدفقات غیــر النقدیــة (مثــل أربــاح أو خســائر صــرف العمــالت األجنبیــة). ومــع ذلــك، لــم یكــن التبــاع هــذه الناتجــة 
التعدیالت أي تأثیر على البیانات المالیة الموحدة الموجزة المرحلیة للمجموعة.

دات الضریبة المؤجلة للخسائر غیر المحققةضرائب الدخل: تثبیت موجو ١٢التعدیالت على المعیار المحاسبي الدولي رقم 
ادر األربــاح الخاضــعة ًاأنــه یجــب علــى المنشــأة النظــر فــي مــا إذا كــان قــانون الضــرائب یفــرض قیــودبتعــدیالت محــدودة توضــح علــى مصــ

محدودة األخرى. لـم ، باإلضافة إلى بعض التعدیالت الللضریبة والتي مقابلها قد تقوم بخصومات عند عكس الفرق المؤقت والقابل للخصم
البیانات المالیة الموحدة الموجزة المرحلیة للمجموعة.یكن التباع هذه التعدیالت أي تأثیر على 

وعملة العرضالمستخدمةالعملة 
ُیشار جموعة (لدى الموالمشاریع المشتركةلكل من الشركات التابعة الموحدة الموجزة المرحلیة یتم قیاس البنود المدرجة في البیانات المالیة 

"). وحیث إن المستخدمةضمنها ("العملة الشركات ") باستخدام عملة البیئة االقتصادیة الرئیسیة التي تعمل هذه الشركات"بمجتمعة إلیها 
لهــذه الشــركات هــي المســتخدمةبالــدوالر األمریكــي أو بعمــالت مربوطــة بالــدوالر األمریكــي، فــإن العملــة مصــنفةأغلــب معــامالت الشــركات 

للمجموعـــة یــتم عرضـــها بــدرهم اإلمـــارات العربیــة المتحـــدة ("الـــدرهم البیانـــات المالیــة الموحـــدة المــوجزة المرحلیـــة الــدوالر األمریكـــي، غیــر أن 
درهم ٣,٦٦بالدوالر األمریكي إلى الدرهم اإلماراتي بسعر صرف المصنفةاإلماراتي") كونه عملة العرض للمجموعة. لقد تم تحویل المبالغ 

لثبات سعر الصرف بین الدوالر األمریكي والدرهم اإلماراتي.إمارا تي لكل دوالر أمریكي نظرًا

السـیاسات المحاسبیة الهامة
األخیـرة السـنویةالمالیـة الموحـدةالمسـتخدمة فـي إعـداد البیانـاتاالحتسـابوأسـالیب المحاسـبیةسیاسـاتبتطبیق الالمجموعة باستمرار تقوم

.٢٠١٦دیسمبر ٣١یة في للسنة المنتهالصادرة
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والسیاسات المحاسبیة (تتمة)أسس إعداد البیانات المالیة-٢

التقدیراتو األحكام 
تؤثر في تطبیق السیاسات المحاسبیة والمبالغ المعلن تإصدار أحكام وتقدیرات وافتراضایتطلب إعداد البیانات المالیة المرحلیة من اإلدارة

یمكن أن تختلف النتائج الفعلیة عن هذه التقدیرات.و الدخل والمصاریف. عنها للموجودات والمطلوبات و 

تطبیـق السیاسـات المحاسـبیة عنـدإن األحكام الجوهریة التـي أصـدرتها اإلدارة ف، لبیانات المالیة الموحدة الموجزة المرحلیةخالل إعداد هذه ا
في وللسنة المنتهیة فـي كما البیانات المالیة الموحدة فيها التي تطبق هي نفسوالمصادر الرئیسیة للتقدیرات غیر المؤكدة للمجموعة كانت 

.٢٠١٦دیسمبر ٣١

إدارة المخاطر المالیة
إن سیاسات وأهداف إدارة المخاطر المالیة للمجموعة مماثلة مع تللك السیاسات واألهداف المفصح عنها في البیانات المالیة الموحـدة كمـا 

.٢٠١٦دیسمبر ٣١في وللسنة المنتهیة في 

التقدیرات واألحكام المحاسبیة الهامة-٣

والممتلكات والمعداتاالنخفاض في قیمة السفن
المدرجـةمتى أشارت األحداث أو التغیرات في الظروف إلـى أن القیمـة والممتلكات والمعدات تقوم اإلدارة بتقییم االنخفاض في قیمة السفن 

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

؛بمرور الوقت أو االستخدام العاديأكثر مما كان متوقعًالبند الموجوداتفي القیمة السوقیة الجوهرياالنخفاض ·
؛بند الموجوداتشغیل التي ینتمي لها في طریقة استخدام المجموعة لموجوداتها أو في استراتیجیة التالجوهریةالتغیرات ·
؛سالیب التقنیة والبیئة التنظیمیةفي األالجوهریةالتغیرات ·
أسوأ مما كان متوقعًا، أو سیكون كذلك.لبند الموجوداتوجود أدلة من التقاریر الداخلیة تشیر إلى أن األداء االقتصادي ·

للنقـد مـع قیمهـا القابلـة المنتجـةخفاض في القیمة بمقارنة القیم المدرجة للوحـدة النلفي حالة وجود أي من هذه المؤشرات، یتم إجراء فحص 
.قیمة االستخدامفي االعتبار عند تقدیر لبند الموجوداتلالسترداد. ویؤخذ المبلغ القابل لالسترداد 

المجموعة كمؤجر
إلى تقیـیم شـروط وأحكـام االتفاقیـاتو . للسفنطویلة األجلقامت المجموعة بإبرام اتفاقیات عقود إیجار أن فتـرة ، حددت المجموعة، استنادًا

مــن الحیــاة االقتصــادیة للسـفن اإلیجـار رئیسـیًا القیمــة كامــل مبلــغفعلیـًایجــار لإلالحــد األدنــى القیمــة الحالیــة لـدفعاتوال تبلــغ ال تمثــل جــزءًا
لملكیة للسفن وبالتالي تحتسب عقود اإلیجار كعقود إیجار تشغیلیة.، وأنها تحتفظ بجمیع المخاطر الجوهریة ومزایا اللسفنالعادلة 

توحید الشركات التابعة
قامت المجموعة بتقییم جمیع المنشـآت المسـتثمر فیهـا بمـا فـي ذلـك المنشـآت ذات الغـرض الخـاص مـن أجـل تحدیـد فیمـا إذا كانـت تسـیطر 

البیانات المالیة الموحدة. قامت –١٠ار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم على المنشأة المستثمر فیها حسب المقاییس المحددة في المعی
المجموعة بتقییم، من بین أمور أخرى، حصة ملكیتهـا والترتیبـات التعاقدیـة القائمـة وقـدرتها ومـدى ارتباطهـا باألنشـطة ذات عالقـة للمنشـآت 

ى الشركة المستثمر فیها.المستثمر فیها من أجل تحدید فیما إذا كانت لدیها السیطرة عل

الذمم المدینةفي قیمة االنخفاض
تحصیل كامل المبلغ. بالنسبة للمبالغ الجوهریة الفردیة، یتم الت قدیر بصورة یتم إجراء تقدیر لمبلغ الذمم المدینة التجاریة عندما لم یعد ممكنًا

لطــول الفتــرة فردیــة. إن المبــالغ التــي لیســت جوهریــة بصــورة فردیــة والمســتحقة منــذ أمــد ، یــتم تقییمهــا بصــورة إجمالیــة ویؤخــذ مخصــص وفقــًا
لنسب التحصیل التاریخیة. الزمنیة المستحقة استنادًا
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(تتمة)التقدیرات واألحكام المحاسبیة الهامة -٣

(تتمة)الذمم المدینة في قیمة االنخفاض
لـدیون ا) وبلـغ مخصـص ألـف درهـم٩,٩٣٣-٢٠١٦دیسـمبر ٣١(مألف دره١٠,٤٧٧بلغت الذمم المدینة بتاریخ إعداد التقاریر المالیة 

في الفترات ألف درهم٢٣٥-٢٠١٦دیسمبر ٣١(ألف درهم٢٣٥المشكوك في تحصیلها  ). إن أي فرق ما بین المبالغ المحصلة فعلیًا
.المرحليالموحدالمستقبلیة والمبالغ المتوقع تحصیلها یتم تثبیته في بیان الدخل 

راداتتحقق اإلی
ااإلیــراداتمراجعتهــا لترتیبــات لاســتنادًااإلدارةاســتنتجت  تعمــل كمــورد أساســي فــي كافــة ترتیبــات إیراداتهــا كونهــا الملتــزم مــع العمــالء، بأنهــ

لمخو األساسي لجمیع ترتیبات اإلیرادات،  طر البضاعة ومخاطر االئتمان. الدیها حریة التسعیر، ومعرضة أیضًا

مة الشهرةتقدیر االنخفاض في قی
علــى نــوع األعمــال. وقــد حــددت اإلدارة بمراجعــةتقــوم اإلدارة  قســم امــتالك وتــأجیر الســفن وبیــع وتوزیــع المنتجــات البحریــة أن األعمــال بنــاًء

ص . وتتم متابعة الشهرة من جانب اإلدارة على مستوى القطاع التشغیلي. وقد تم تخصیاألنواع الرئیسیة لألعمالوخدمات الشحن على أنها 
الشهرة إلى قطاع امتالك وتأجیر السفن.

للسیاسـة المحاسـبیة. لقــد  فـي قیمتهــا وفقـًا بتحدیــد مـا إذا كانـت الشـهرة قــد تعرضـت النخفـاٍض تـم تحدیـد المبلـغ القابــل تقـوم المجموعـة سـنویًا
على حسابات القیمة قید االستخدام لحسابات استخدام بعض التقدیرات (إیضاح . وتتطلب هذه الالسترداد لجمیع الوحدات المنتجة للنقد بناًء

٦.(

للنقـد (باسـتثناء حاویـات المنتجـةفیما لو انخفض إجمالي الهامش المقدر والمستعمل في حسـاب القیمـة قیـد االسـتخدام لوحـدة تـأجیر السـفن 
، لكـان مـن الممكـن عـدم ٢٠١٧س مـار ٣١٪ عـن تقـدیرات اإلدارة كمـا فـي ٥المواد الكیمیائیة بموجب عقـود التـأجیر طویـلة األجـل) بنسـبة 

احتساب أي مخصص عن االنخفاض في القیمة.

المنتجـةفیما لو ارتفعت / انخفضت تكلفة رأس المال المقدرة المستخدمة في تحدید معدل الخصم قبـل تنزیـل الضـریبة لوحـدة تـأجیر السـفن 
صص عن االنخفاض في القیمة. ٪ عن تقدیرات اإلدارة، لكان من الممكن عدم احتساب أي مخ٠,٥للنقد بنسبة 

القطاعات التشغیلیة-٤

قطاعات األعمال
التقاریر عن القطاعات التشغیلیة بطریقة تتوافق مع تلك المستخدمة في تقدیم التقاریر الداخلیـة إلـى المسـؤول الرئیسـي عـن اتخـاذ إعدادیتم 

القرارات بشأن العملیات التشغیلیة هـي اللجنـة التنفیذیـة للمجموعـة التـي القرارات بشأن العملیات التشغیلیة. إن المسؤول الرئیسي عن اتخاذ
اذ القــرارات االســتراتیجیة ومراجعــة التقــاریر الداخلیــة للمجموعــة بهــدف تقیــیم األداء وتخصــیص المــوارد. لقــد قامــت اإلدارة بتحدیــد تقــوم باتخــ

على هذه التقاریر. القطاعات التشغیلیة بناًء

لعمل الرئیسیة لدى المجموعة:فیما یلي قطاعات ا

؛: تأجیر السفن للعمالءامتالك وتأجیر السفن•
إدارة السفن: اإلدارة الفنیة للسفن؛•
؛الكیماویات والوقود الالزم للسفن: تجارة البضائع مثل المؤن و بیع وتوزیع المنتجات البحریة•
سفنالورشوتقدیم خدماتالراسیة في الموانئللسفن الوكالة : تقدیم خدمات والخدمات الفنیةخدمات الشحن•
: تشتمل على إدارة كافة األقسام واألنشطة اإلداریة.خرىأ•



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

٢٠١٧مارس ٣١في 

١٢

القطاعات التشغیلیة (تتمة)-٤

قطاعات األعمال

بالمعــاییر ة والخـدمات الفنیـبیــع وتوزیـع المنتجـات البحریـة وقطـاع خـدمات الشـحن وقطـاع السـفن وٕادارة یلتـزم كـل مـن قطـاع تـأجیر وامـتالك 
، "القطاعات التشغیلیة"، ویتم تقدیم التقاریر المتعلقة بهـذه القطاعـات باعتبارهـا ٨لتقاریر المالیة رقم اإلعدادالمقررة بموجب المعیار الدولي

عیـار حیـث یـتم بیـان قطاعات تشغیلیة منفصلة، بینما ال یلبي قطاع إدارة األقسام واألنشطة اإلداریة الشروط الكمیة المقررة بموجب هذا الم
نتائج عملیات هذا القطاع ضمن بند "أخرى".

القطاعات الجغرافیة

للتحلیـل اإلداري الـداخلي، وبالتـالي لـ م یــتم إن اللجنـة التنفیذیـة لـدى المجموعـة ال تـرى أن التوزیـع الجغرافـي لعملیــات المجموعـة ُیعـد مالئمـًا
اإلفصاح عن أي معلومات حول القطاعات الجغرافیة.

منتظم من قبل اللجنة التنفیذیة للمجموعة من أجل اتخاذ القرارات بشأن المـوارد  المحملـةتتم مراجعة كافة نتائج القطاعات التشغیلیة بشكٍل
لكل قطاع وتقییم أدائه، والتأكد من توفر معلومات مالیة محددة حول كل قطاع.



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

٢٠١٧مارس ٣١في 

١٣

القطاعات التشغیلیة (تتمة)-٤

(غیر مدققة)٢٠١٧مارس ٣١منتهیة فيالالثالثة أشهرلفترة

فیمااالستبعادخدمات فنیة بیع وتوزیعإدارةامتالك وتأجیر
المجموعبین القطاعاتأخرىوشحنالمنتجات البحریةالسفن *السفن

درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف ألف درهمدرهمألف 

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 وٕاداریة

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

٥٠-----٥٠حصة أرباح االستثمار من المشاریع المشتركة
٧,٣٢٠-٧,٣٢٠----إعادة قید مطلوبات انتفى الغرض منها

المعلن عنها القطاعات أرباح/(خسائر) 
٨٣٠,٨-١٩٧١٣٥٧٧٣,٣)٢٤(٧٤٩,٤التقاریر المالیةيف

(غیر مدققة)٢٠١٧مارس ٣١في 

٤٨٠,٩٦٨)٢٤٩,٩٧٧(٤٦٤,٦٣٤١٥,٠٢٩٤٩٤,٣٧٩٥,٢٩٩٤٧,٢٦٢,١موجودات القطاعات المعلن عنها في التقاریر المالیة

٧٥٩,٤٩٥)٨٦٨,٨٧٥(٠٠٧,٩٦٨١٠,٨١٣٠٨٣,٣٥٠٣,٥٢٢١,٣٨٤المالیةمطلوبات القطاعات المعلن عنها في التقاریر 



والشركات التابعة لهاالخلیج للمالحة القابضة (ش.م.ع)
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٢٠١٧مارس ٣١في 

١٤

القطاعات التشغیلیة (تتمة)-٤

(غیر مدققة)٢٠١٦مارس ٣١فيلفترة الثالثة أشهر المنتهیة 

االستبعاد فیماخدمات فنیة بیع وتوزیعإدارةامتالك وتأجیر
المجموعبین القطاعاتأخرىوشحنالمنتجات البحریةالسفن *السفن

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٣٤,٣٥٨--٨٢٨٦,٣٥٦-٢٧,١٧٤إیرادات تشغیلیة
)٢٣,٧٥٥(١٩-)٤,٠١٣()٦٤٤(-)١٩,١١٧(تكالیف تشغیلیة

٣٧٨)١٢٤(٢٥٥٢٩٢١٨--دخل آخر
)٥,٨٤٠(١٢٤)٤,٢٩٠()٨٤٣()٢٣٩(-)٥٩٢(مصاریف عمومیة وٕاداریة

٥٦٣-٥٦٣----دخل التمویل
)٢,١٥٤(-)٤٣٥()٦()١(-)١,٧١٢(تكالیف التمویل

٢,٧٨٧-----٢,٧٨٧حصة أرباح االستثمار من المشاریع المشتركة

أرباح/(خسائر) القطاعات المعلن عنها 
١٩٦,٣٣٧)٣,٩٤٤(١٩٩١,٥٢٣-٨,٥٤٠في التقاریر المالیة

(مدققة)٢٠١٦دیسمبر ٣١في 

٩٥٦,٩٥٨)٦٢١,٩٥٦(٨٥١,٦٤٦١٢,٦٤٧١٣١,٦١٤٧,٤٥٨٠١,٢٠٤,١موجودات القطاعات المعلن عنها في التقاریر المالیة

٩٨٦,٥١٠)٨٥٩,٩١٥(٢٩٨,٩٨٦٨,٤٠٨٦٩٣,٣٥٨٤,٩٨٦٢,٤١٨ت القطاعات المعلن عنها في التقاریر المالیةمطلوبا

).٩ألف درهم) كضمان لسلفیات البنك (إیضاح ٦١١,٢٥٨–٢٠١٦ألف درهم (٦٠٢,٨١٦تم رهن سفن بقیمة مدرجة تبلغ 



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

٢٠١٧مارس ٣١في 

١٥

السفن والممتلكات والمعدات-٥
مع حوض لبناء السفن ("المقاول") تعاقدت إدارة ال مسـجلة ات المقدمـة العللدفالمدرجةلبناء سفینتین جدیدتین. وبلغت القیمة مجموعة سابقًا

واسـتمرت المناقشـات مـع المقـاول فیمـا ألـف درهـم. ١٠٦,٥٠٦مبلـغ ٢٠١٣دیسـمبر ٣١األعمال الرأسمالیة قید التنفیذ كمـا فـي كجزء من 
لالحتفـاظ ومع ذلك، إلى جانب هذه المناقشات أصدر المقاول إخطارات إنهاء لجدیدة. یتعلق بالبنود التعاقدیة ا لهذین العقدین وقدم مطالبـًة

بالقســط األول و/أو األضــرار عــن أي خســائر تكبــدها. وردت المجموعــة بالــدعوى القانونیــة الخاصــة بهــا، ثــم ُأحیلــت القضــیة إلــى التحكــیم. 
إلى الحكم الصادر عن الم ، قامت المجموعة بتكوین مخصـص لالنخفـاض فـي قیمـة مبلـغ األعمـال ٢٠١٤في شهر مارس ةحكمواستنادًا
ألف درهم، كجزء ١٠٦,٥٠٦ألف درهم، والذي یتضمن الدفعة المقدمة سالفة الذكر البالغة ١٠٨,٠٤٥الرأسمالیة قید التنفیذ بالكامل والبالغ 

تسویة لتلك األرصدة.لتجهیزالمجموعة مع المقاول وتتواصل. ٢٠١٣دیسمبر ٣١من نتائج السنة المنتهیة في 

الشهرة-٦
علــى نـــوع األعمـــال. وقــد حـــددت اإلدارة قســم امـــتالك وتـــأجیر الســفن وبیـــع وتوزیــع المنتجـــات البحریـــة  تتــولى اإلدارة مراجعـــة األعمــال بنـــاًء

اإلدارة علــى قبـلالشـهرة مــن مراقبــة. وتـتم ت الحــاليللمجموعـة فــي الوقـساســیةاألعمـال األع انــو أعلــى أنهـا وٕادارة السـفن وخـدمات الشــحن 
مستوى القطاع التشغیلي. وقد تم تخصیص الشهرة إلى قطاع امتالك وتأجیر السفن.

علـى حسـابات القیمـة قیـد االسـتخدام.  وتسـتخدم تلـك الحسـابات توقعـات تم تحدید المبلغ القابل لالسترداد لجمیع الوحدات المنتجة للنقد بناًء
واالتجاهات التاریخیة للسفن ات النقدیة قبل خصم الضریبة التدفق على أسعار اإلیجار المقدرة باستخدام معلومات السوق المتوفرة حالیًا بناًء

. ومع ذلك، بالنسبة للسفن المؤجرة على المدى الطویل ألكثـر مـن خمـس سـنوات، تـم اسـتخدام الفتـرة التي لیست مؤجرة على المدى الطویل
التدفقات النقدیة المترتبة على اتفاقیة التأجیر الموقعة استقراءنهایة اتفاقیة التأجیر الخاصة بها لحساب قیمة االستخدام. ویتم الممتدة حتى

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

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

٢٠١٧٢٠١٦

%٢%٢معدل النمو

معدالت الخصم
وقطاعتها التشغیلیة ویشتق من تكلفة المتوسط المرجح لرأس %) یستند إلى ظروف محددة للمجموعة٨,٥٠–٢٠١٦% (٦,٦٠إن خصم 

المال.

الذمم المدینة التجاریة واألخرى-٧
٢٠١٦دیسمبر ٢٠١٧٣١مارس ٣١

ألف درهمألف درهم
(مدققة)(غیر مدققة)

متداولة
١٠,٤٧٧٩,٩٣٣ذمم مدینة تجاریة

)٢٣٥()٢٣٥(التجاریةمخصص االنخفاض في قیمة الذمم المدینة ناقصًا: 
١٠,٢٤٢٩,٦٩٨

-١٧,٥٦٨)٢(إیضاح تخفیف االستثمار في شركة تابعةالذمم المدینة من 
١,٣٥٥١,٣٤٣دفعات مقدمة للموردین

٢,٥٧٨٢,٢٤٥مصاریف مدفوعة مقدمًا
٩٨٨,٤٥٧١,٦ذمم مدینة أخرى

٧٣١,٣٦٨٥٧,١٩
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٢٠١٧مارس ٣١في 

١٦

ئنة التجاریة واألخرىالذمم الدا-٨
٢٠١٦دیسمبر ٢٠١٧٣١مارس ٣١

ألف درهمألف درهم
(مدققة)(غیر مدققة)

٧,٧٢٢٦,٥٦٧ذمم دائنة تجاریة
١٠,٦٦٥١٠,٦٧٧أرباح موزعة مستحقة

٣٩٣٦٨٢دفعات مقدمة من العمالء
١٠,٩٨٠١٠,٩٨٠قروض أخرى

إیضاح وذمم دائنة أخرىمبالغ مستحقة الدفع  ٦٦٣,١٢٣٧٨٢,١١٣)١٠(انظر أیضًا
٤٢٣,١٥٣٦٨٨,١٤٢

)درهـمألـف٩١,١٤٨-٢٠١٦درهـم (ألـف ٨٣,٨٢٨مبلـغ٢٠١٧مـارس ٣١المبالغ المستحقة الدفع والـذمم الدائنـة األخـرى فـي تتضمن
تمكنـت المجموعـة مـن التوقـف عـن تثبیـت قـانونیتین.ذات العالقة المتعلقـة بمسـألتین وتكالیف التمویلتتعلق بقرارات التحكیم غیر المناسبة 

ا" فـي بیـان الـدخل الموحـد٧,٣٢٠مطلوبات بمبلغ  المرحلـيألف درهم والتي تم إدراجها ضمن بند "إعادة قید مطلوبـات انتفـى الغـرض منهـ
.٢٠١٧مارس ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهیة في 

البنوكسلفیات-٩
٢٠١٦دیسمبر ٢٠١٧٣١مارس ٣١

ألف درهمألف درهم
(مدققة)(غیر مدققة)

متداولة
٣٤٤,٣٤٠٠٩٥,٣٦٦البنوكسلفیات

فیما یلي ملخص الحركة في سلفیات البنوك

المجموع٣قرض آجل ٢قرض آجل ١قرض آجل 
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٢٠١٧٢,٦٣٣٣٥١,١٣٢١٢,٣٣٠٣٦٦,٠٩٥ینایر ١الرصید في 
)١٠,٧٨٨(-)١٠,٧٨٨(-ناقصًا: المسدد خالل الفترة

)٩٦٣,١٤()١٢,٣٣٠(-)٢,٦٣٣()١٠التسویات خالل الفترة (إیضاح ناقصًا: 
٣٤٤,٣٤٠-٣٤٤,٣٤٠-٢٠١٧مارس ٣١الرصید في 

%٧٦,١-%٧٦,١-متوسط سعر الفائدة االسمي

٢٠١٦٦,٥١٨٣٩٤,٠٣٥٢٩,٩٥٣٤٣٠,٥٠٦ینایر ١الرصید في 
)١٠,٥٠٦(-)١٠,٥٠٦(-ناقصًا: المسدد خالل الفترة

٢٠١٦٦,٥١٨٣٨٣,٥٢٩٢٩,٩٥٣٤٢٠,٠٠٠مارس ٣١الرصید في 

%١,٣٩%٢,٠٠%١,٣٣%٢,٠٠متوسط سعر الفائدة االسمي

١القرض اآلجل 
آجل ترتب على هذا القرض تألف درهم. و ٤٠٢,٦٠٠ألف درهم لشراء سفینة بتكلفة قدرها ٣١١,١٠٠بمبلغ حصلت المجموعة على قرٍض

بسعر لیبور زائدًا منها ٢٠% سنویًا، وكان مستحق السداد على ٠,٧فائدًة نصف سنوي قیمة كٍل مـن ٩,١٥٠قسطًا ٢٨ألـف درهـم بدایـًة
.٢٠١٧القرض في فبرایر تم تسویة العجز المتبقي المتعلق بهذا . ٢٠٠٨ینایر 



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

٢٠١٧مارس ٣١في 

١٧

(تتمة)البنوك سلفیات -٩

٢القرض اآلجل 
آجل بمبلغ  ألـف درهـم. وتترتـب ٧٩٥,٦٨٤ألف درهم لشراء ناقالت مواد كیماویـة بتكلفـة قـدرها ٦٧٦,٣٣١حصلت المجموعة على قرٍض
بسـعر لیبــور زائـدًا مـن قسـط٣٩% سـنویًا، وكــان مسـتحق السـداد علــى ٠,٧علـى هـذا القــرض فائـدًة ربـع ســنوي بدایـًة ٢٠٠٨أغســطس ١ًا

ألف درهم خالل الفترة.١٠,٧٨٨. تم سداد مبلغ ٢٠١٩مارس ٣١ألف درهم في ٢٧٩,٨٧٤ودفعة نهائیة بمبلغ 

بما یلي:أعاله مضمونالمذكورض البنكيإن القر 
تنازل عن رهن السفن ذات العالقة؛·
ورهن أسهم الشركات التابعة المالكة لتلك السفن؛·
ضمان مؤسسي من الشركة.·

الذكر:ض سالففیما یلي التعهدات الجوهریة للقر و 
زیادة الموجودات المتداولة عن المطلوبات المتداولة في جمیع األوقات؛·
االحتفاظ في جمیع األوقات برصید النقدیة وشبه النقدیة فوق نسبة معینة من صافي الدین؛·
الموحدة المعدلة حسب السوق؛ الموجوداتمعدلة حسب السوق عن نسبة معینة من إجمالي ضمان زیادة حقوق الملكیة الموحدة ال·

و
ضمان زیادة القیمة السوقیة الحرة المجمعة للسفن عن نسبة معینة من صافي الدین.·

مـن الناحیـة الفنیـة ، مـا ترتـب معـه٢للقـرض ألجـل لبعض التعهدات مـع دائنیهـافنیًاما زالت المجموعة مخالفة ، ٢٠١٧مارس ٣١بتاریخ 
علیه، تم تصنیف جمیع سلفیات البنوك الخاصة بالمجموعة على أنهـا مطلوبـات متداولـة كمـا القرض عند الطلبااستحقاق دفع هذ . وبناًء

مع المقرض ٢٠١٧مارس ٣١في  مناقشاٍت مراجعة القرض.ل. وُتجري إدارة المجموعة حالیًا

٣القرض اآلجل 
ألف درهم. وتترتب على هذا القرض ٣٣٧,٢٩٥ألف درهم لشراء سفینة بتكلفة قدرها ٢٣٦,٠٧٠آجل بمبلغ حصلت المجموعة على قرٍض

بســعر لیبــور زائــدًا مــن ٢٣% ســنویًا، وكــان مســتحق الســداد علــى ٢,٨فائــدًة ربــع ســنوي بدایــًة تــم تســویة العجــز . ٢٠١١أبریــل ٢٦قســطًا
.٢٠١٧المتبقي المتعلق بهذا القرض في فبرایر 

معامالت وأرصدة الطرف ذي العالقة-١٠

تتضمن األطراف ذات العالقة المساهمین الرئیسیین وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة بالمجموعة والمنشآت ذات العالقـة بهـم. 
سیاسات التسعیر وشروط تلك المعامالت من جانب إدارة المجموعة.ویتم اعتماد 

على الشروط واألحكام أبرمت المجموعة خالل الفترة المعامالت الجوهریة التالیة مع األطراف ذات العالقة في مجرى األعمال العادیة بناًء
المتفق علیها فیما بین الطرفین.

الثالثة أشهر المنتهیة فيفترة 
مارس٣١مارس٣١

٢٠١٧٢٠١٦
درهمألفدرهمألف

(غیر مدققة)(غیر مدققة)

٦٠٤٥٦٠طرف ذي عالقةمستحق من –دخل التمویل
٨١٣-المشتركةقبل منشأة تحت السیطرةرسوم اإلدارة المحملة من 



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

٢٠١٧مارس ٣١في 

١٨

معامالت وأرصدة الطرف ذي العالقة (تتمة)-١٠
أرصدة المبالغ المستحقة من / إلى األطراف ذات العالقة:فیما یلي 

دیسمبر٣١مارس٣١
٢٠١٧٢٠١٦

درهمألفدرهمألف
(مدققة)(غیر مدققة)

المبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة
غیر متداولة

٨١٢,٣٥٦٧٢,٣٥)١(مشروع مشترك) (م.د.م.س-غولف ستولت تانكیرز 

المبالغ المستحقة لألطراف ذات العالقة
متداولة

١٤٩١٤٩أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة
٢٢٤-مشروع مشترك)(م.د.م.س-غولف ستولت تانكیرز 

١٤٩٣٧٣

في عام )١( بمعدل . م.د.م.س-غولف ستولت تانكیرز إلى شركة ٢٠١١قدمت المجموعة قرضًا % ٦,٦وتترتب على هذا القرض فائدًة
وهي مركبة.فائدة سنویةسنویًا

الكاملـة والنهائیـة للمبـالغ المسـتحقة إـلى للتسـویة ٣و١، تم التوصل إلى اتفاق مع المقرضین بخصوص القرضین ألجـل ٢٠١٧في فبرایر 
اتاحــت االتفاقیــة دفــع مبلــغ تســویة نهائیــة بخصــم معقــول عــن مبلــغ المطالبــة األصــلي للمقرضــین. وقــد ـتـم دفــع مبلــغ وقــد هــؤالء المقرضــین. 

لتحدیـد طریقـة سـداد مسـاهم وهـذا الالمجموعـةاتفاق بـین . وحتى تاریخه، لم یتم التوصل إلى المجموعةالتسویة من قبل أحد كبار مساهمي 
درهم تـم ألف ١,٣٧١(منها مبلغ ألف درهم ١٦,٣٣٤. وُیدرج مبلغ التسویة النهائیة البالغ المجموعةبالنیابة عن المبلغ الذي دفعه األخیر 

في بیان المركز المالي "خرىحقة الدفع والذمم الدائنة األالمبالغ المستكجزء من ") المبالغ المستحقة الدفع والذمم الدائنة األخرىتضمینه في 
.٢٠١٧مارس ٣١الموحد المرحلي كما في 

أتعاب اإلدارة العلیا
فترة الثالثة أشهر المنتهیة في

مارس٣١مارس٣١
٢٠١٧٢٠١٦

درهمألفدرهمألف
(غیر مدققة)(غیر مدققة)

١,٢٠٩٣٠٥الرواتب والمزایا وأتعاب أعضاء مجلس اإلدارة

اإلیرادات التشغیلیة-١١
فترة الثالثة أشهر المنتهیة في

مارس٣١مارس٣١
٢٠١٧٢٠١٦

درهمألفدرهمألف
(غیر مدققة)(غیر مدققة)

٢٥,٤٨٦٢٧,١٧٤تأجیر السفنامتالك و 
٢,٥٠٠٦,٢١٤خدمات الشحن

٦٠٧٨٢٨بیع وتوزیع المنتجات البحریة
٥٢٥١٤٢الخدمات الفنیة

-٢٥٩إدارة السفن
٣٧٧,٢٩٣٥٨,٣٤



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

٢٠١٧مارس ٣١في 

١٩

التكالیف التشغیلیة-١٢

الثالثة أشهر المنتهیة فيفترة 
مارس٣١مارس٣١

٢٠١٧٢٠١٦
درهمألفدرهمألف

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

٧,٦٧٧٩,٢٩٧السفن-تشغیل السفن
١,٠٤٠٩٦٢قوارب الطاقم-تشغیل السفن

٧,٧٦٧٧,٩٧١استهالك السفن
٧٢٧٧٢٧إطفاء تكالیف اإلرساء في األحواض الجافة

٢٧٤١٤١إصالح السفن
١,٦٠٢٣,٩٣٦خدمات الشحن

٤٢٠٦٤٤بیع وتوزیع المنتجات البحریة
٢٤١٧٧الخدمات الفنیة

١٩,٧٤٨٧٥٥,٢٣

ف العمومیة واإلداریةالمصاری-١٣

الثالثة أشهر المنتهیة فيفترة 
مارس٣١مارس٣١

٢٠١٧٢٠١٦
درهمألفدرهمألف

(غیر مدققة)(غیر مدققة)

٤,٢٤٦٢,٦٣٨)١٤تكالیف الموظفین (إیضاح 
١٣٨٦٤٧األتعاب المهنیة

٢,٣١١٢,٥٥٥مصاریف إداریة أخرى
٦,٦٩٥٥,٨٤٠

تكالیف الموظفین-١٤
فترة الثالثة أشهر المنتهیة في

مارس٣١مارس٣١
٢٠١٧٢٠١٦

درهمألفدرهمألف
(غیر مدققة)(غیر مدققة)

٣,٣٠٨١,٧٦٢الرواتب واألجور
٩٣١٨٧مكافأة نهایة الخدمة للموظفین

٨٤٥٦٨٩مزایا أخرى
٢٤٦,٤٦٣٨,٢



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

٢٠١٧مارس ٣١في 

٢٠

مویلتكالیف الت-١٥
فترة الثالثة أشهر المنتهیة في

مارس٣١مارس٣١
٢٠١٧٢٠١٦

درهمألفدرهمألف
(غیر مدققة)(غیر مدققة)

١,٨٤٥١,٧٤٦سلفیات البنوكفائدة على 
٤٠٨٤٠٨قروض أخرى

٢٥٣,٢١٥٤,٢

أرباح األسهم-١٦
فترة الثالثة أشهر المنتهیة في

مارس٣١مارس٣١
٢٠١٧٢٠١٦

(غیر مدققة)(غیر مدققة)

٨٨٧,٨٦,٣٣٧(ألف درهم)العائدة إلى مساهمي الشركة األم أرباح الفترة

٥٥١,٦٦٦,٦٦٦٥٥١,٦٦٦,٦٦٦عدد األسهم

درهم١١٥٠,٠درهم١٦١٠,٠للسهماألساسي والمخففالربح

اإلیجارات التشغیلیة كمؤجر-١٧

حتــى وتسـري عقـود التــأجیر اآلجلـة (عقـود تـأجیر آجلــة). جیر تشــغیليد تـأالمــواد الكیمیائیـة بموجـب عقــلنقـلة بتــأجیر سـفنهاجموعـتقـوم الم
التفاوض على القیمة اإلیجاریة لتعكس القیم اإلیجاریة السائدة بالسوق عند إبرام / تجدید عقد اإلیجار. وفیمـا یلـي الحـد ٢٠٢٣ . ویتم عادًة

المشـاریع ملكهـاتتلـك التـي ر التشغیلیة غیر القابلة لإللغـاء (باسـتثناء عقود اإلیجاالمدینة للقیم اإلیجاریة في المستقبل بموجب األدنى للذمم 
المشتركة):

دیسمبر٣١مارس٣١
٢٠١٧٢٠١٦

درهمألفدرهمألف
(مدققة)(غیر مدققة)

٩٩,١٢٧٩٩,١٢٧سنة واحدة بحد أقصى
٣٩٠,٨٦٨٣٩١,١٩٧س سنواتبین سنة وخم

٥٦٤,١٥٤٦١٠,١٧٨أكثر من خمس سنوات
٥٥٩,٦٤٤٩٣٤,٦٦٨




