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(غیر مدققة)(غیر مدققة)إیضاح
ألف درھمألف درھم

١١٣٤٫٥١٨٣٠٫٨٦٥إیرادات تشغیلیة

)٢٢٫٦١٩()٢٣٫١٤٧(١٢تكالیف تشغیلیة أخرى
------------------------------------------

١١٫٣٧١٨٫٢٤٦إجمالي الربح

٤٣٨٤٩٩إیرادات أخرى

)٤٫٧١٤()٦٫١٢٢(١٣مصاریف عمومیة وإداریة
------------------------------------------

٥٫٦٨٧٤٫٠٣١  صافي األرباح التشغیلیة للفترة

٥٢٢٤٢٨إیرادات تمویل
)٤٫٦٠٢()١٫٩١٢(١٥تكالیف تمویل

------------------------------------------

)٤٫١٧٤(  )١٫٣٩٠(بالصافي - تكالیف تمویل

حصة من أرباح استثمارات محتسبة باستخدام طریقة حقوق 
٦٣٥٦٨٢الملكیة

------------------------------------------

٤٫٩٣٢٥٣٩  ربح الفترة
------------------------------------------

ربحیة السھم الواحد
١٦٠٫٠٠٨٩٠٫٠٠٠٩األساسیة والمخفّضة (بالدرھم) -

================
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المجموعمتراكمةقانوني

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم
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--------------------------------------------------------------------------------
٥٣٩٥٣٩--مجموع الدخل الشامل للفترة

--------------------------------------------------------------------------------
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========================================

٢٩١٫٢٢٥)٢٩٢٫٩٩١(٢٠١٥٥٥١٫٦٦٧٣٢٫٥٤٩ینایر ١الرصید في 

الدخل الشامل
٤٫٩٣٢  ٤٫٩٣٢  -  -ربح الفترة

--------------------------------------------------------------------------------
٤٫٩٣٢  ٤٫٩٣٢  -  -مجموع الدخل الشامل للفترة

--------------------------------------------------------------------------------
٢٩٦٫١٥٧)٢٨٨٫٠٥٩(٥٥١٫٦٦٧٣٢٫٥٤٩(غیر مدقق)٢٠١٥مارس ٣١الرصید في 

========================================
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فترة الثالثة أشھر المنتھیة في
٢٠١٤مارس ٢٠١٥٣١مارس ٣١

(غیر مدققة)(غیر مدققة)إیضاح
ألف درھمألف درھم

األنشطة التشغیلیة
٤٫٩٣٢٥٣٩ربح الفترة

تعدیالت بسبب:
٨٫٦٩١٨٫٥٥٨استھالك 

)٦٨٢()٦٣٥(حصة من ربح استثمار في مشاریع مشتركة
عكس مخصص االنخفاض في قیمة

)٩(-ذمم مدینة تجاریة
١٧٢٢٥مخصص مكافآت نھایة الخدمة للموظفین

)٤٢٨()٥٢٢(إیرادات تمویل
١٥١٫٩١٢٤٫٦٠٢تكالیف تمویل

------------------------------------
التدفقات النقدیة للعملیات قبل التغیرات في رأس المال العامل ومكافآت 

١٤٫٣٩٥١٢٫٨٠٥نھایة الخدمة المدفوعة للموظفین

)٨١()٧٦(مكافآت نھایة الخدمة المدفوعة للموظفین
العامل:التغیرات في رأس المال 

)١٫٢٨١()٨٧(مخزون
ذمم مدینة تجاریة وأخرى قبل الحركة في مخصص االنخفاض في 

)٨١٦()٢٫٩٤٤(قیمة ذمم مدینة تجاریة 
-)٩٧٢(نقد مقّید

٣٫٦٩٢)٥٫٦١٠(ذمم دائنة تجاریة وأخرى
٢٨٩١٫٤١٤مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة

)٢١٢(-مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة قبل الفوائد المدینة
------------------------------------

٤،٩٩٥١٥٫٥٢١صافي النقد الناتج من األنشطة التشغیلیة
------------------------------------

األنشطة االستثماریة
)٤٫٣٨٩(-شراء سفن وممتلكات ومعدات

٣٦٨٫٢٠٠-عوائد من بیع موجودات غیر متداولة محتفظ بھا لغرض البیع
٣٣فوائد مقبوضة

------------------------------------
٣٣٦٣٫٨١٤الناتج من األنشطة االستثماریةصافي النقد

------------------------------------
التمویلیةاألنشطة 

)٣٧٧٫٥٣٤()٩٫٧٢٤(٩سداد قروض
)١٨٫٨٦٧()١٫٩١٢(فوائد مدفوعة

------------------------------------
)٣٩٦٫٤٠١()١١٫٦٣٦(صافي النقد المستخدم في األنشطة التمویلیة

------------------------------------
)١٧٫٠٦٦()٦٫٦٣٨(صافي النقص في النقد وما في حكمھ

١٢٫٩٠٩٢١٫٩٣١النقد وما في حكمھ في بدایة الفترة
------------------------------------

٦٫٢٧١٤٫٨٦٥النقد وما في حكمھ في نھایة الفترة
==================
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إیضاحات حول المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة
٢٠١٥مارس ٣١الثالثة أشھر المنتھیة في لفترة 

)٨(

معلومات عن الشركة١

كشركة مساھمة ٢٠٠٦أكتوبر ٣٠بتاریخ تأّسست شركة الخلیج للمالحة القابضة ش.م.ع ("الشركة" أو "الشركة األم") 
(وتعدیالتھ). یتمثل نشاط الشركة الرئیسي ١٩٨٤) لسنة ٨عامة وفقاً للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة رقم (

ات في مجال النقل البحري للبضائع وتأجیر السفن ووكالة السفن والنقل البحري بموجب عقود خاصة للركاب والتّجار وخدم
التخلیص والشحن الجمركي وخدمات تحمیل الحاویات وتفریغھا وإخالئھا وتعبئتھا من خالل شركاتھا التابعة المدرجة أدناه. 

، أبراج بحیرات الجمیرا، دبي، ١-، برج سابا ٣٢٠١، جناح رقم ٣٢تدیر الشركة عملیاتھا من مكتبھا الكائن في الطابق 
اإلمارات العربیة المتحدة.

ة وشركاتھا التابعة المملوكة لھا بالكامل بصورة مباشرة أو غیر مباشرة ُیشار إلیھم بـ "المجموعة" في ھذه إن الشرك
المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة. 

بلد التأسیسالشركات التابعة

اإلمارات العربیة المتحدةمجموعة الخلیج للمالحة ش.م.ح
اإلمارات العربیة المتحدة المالحیة م.م.حالخلیج إلدارة السفن 
اإلمارات العربیة المتحدةالخلیج للسفن م.م.ح

اإلمارات العربیة المتحدةناقالت الخلیج للنفط الخام ذ.م.م
اإلمارات العربیة المتحدةناقالت الخلیج للكیماویات ذ.م.م

شرك الخلیج البحریة للمالحة ذ.م.م (المعروفة سابقاً باسم
اإلمارات العربیة المتحدةشركة الم جلف البحریة ذ.م.م)

سلطنة عمانالخلیج للمالحة والوساطة ذ.م.م
بنماجلف إیادا كوربوریشن

بنماجلف ھووایالت كوربوریشن
بنماجلف دیفي كوربوریشن

بنماجلف جلمودا كوربوریشن
بنماجلف فناتیر كوربوریشن

ھونغ كونغالمحدودةجلف شیبا للمالحة 
جزر مارشالجلف أحمدي للمالحة إنك

جزر مارشالجلف شقرا للمالحة إنك
المملكة العربیة السعودیة الخلیج للمالحة القابضة ش.م.ع (فرع) 

تمتلك المجموعة أیضاً حصصاً في منشآت خاضعة للسیطرة المشتركة، وھي كالتالي:

نسبة المساھمةالتأسیسبلد المشاریع المشتركة

  ٪٥٠اإلمارات العربیة المتحدةجلف ستولت شیب منجمنت جیھ ال تي
٪٥٠اإلمارات العربیة المتحدة جلف ستولت تانكرز دي إم سي سي أو
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إیضاحات حول المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة
  (تابع)٢٠١٥مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

)٩(

أساس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة ٢

أساس اإلعداد

ً للمعیار ٢٠١٥مارس ٣١لقد تم إعداد المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في  وفقا
: "التقاریر المالیة المرحلیة". ال تشتمل ھذه المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة على كافة ٣٤الدولي رقم المحاسبي 

ً إلى جنب مع البیانات المالیة الموحدة المدققة للمجموعة للسنة  المعلومات الالزمة للبیانات المالیة السنویة وینبغي قراءتھا جنبا
، التي تم إعدادھا طبقاً للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة.٢٠١٤دیسمبر ٣١المنتھیة في 

یتم لقد تم إعداد المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة طبقاً لمبدأ التكلفة التاریخیة، باستثناء األدوات المالیة المشتقة التي 
بیانھا بالقیمة العادلة.

االستمراریة

جزة الموحدة المرحلیة للمجموعة على أساس مبدأ االستمراریة، غیر أن الظروف واألحداث المبینة أعدت المعلومات المالیة المو
أدناه قد أدت إلى حالة جوھریة من عدم الیقین قد تلقي بشكوك كبیرة حول قدرة المجموعة على االستمرار كمنشأة عاملة. كما 

ألف درھم تمثل أكثر من نصف رأس المال. ووفقاً ٢٨٨٫٠٥٩، تكبدت المجموعة خسائر متراكمة بقیمة ٢٠١٥مارس ٣١في 
(وتعدیالتھ)، فقد انعقدت الجمعیة العمومیة غیر ١٩٨٤) لسنة ٨ألحكام القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة رقم (

اكمة للشركة بمقدار بتخفیض الخسائر المترووافق المساھمون على قرار یقضي ٢٠١٥أبریل ٣٠العادیة للمساھمین بتاریخ 
ألف درھم ,ونتیجھ لذلك فقد انخفضت قیمھ الخسائر ٣٢،٥٤٩بقیمھ ٢٠١٤دیسمبر ٣١االحتیاطي القانوني المتواجد بتاریخ 

على ایضا . وعالوة على ذلك، فقد وافق المساھمون في الجمعیة العمومیة غیر العادیة المتراكمھ الى مادون نصف رأس المال
القرارات التالیة:

تحویل بعض المطلوبات إلى أسھم في الشركة إذا سمحت بذلك القوانین المعمول بھا في دولة اإلمارات العربیة المتحدة.)أ
تحویل سندات قابلة للتحویل إلزامیاً ("السندات") إلى أسھم بسعر أقل من قیمتھا االسمیة في حالة كان سعر السوق في وقت )ب

اً لما تسمح بھ القوانین المعمول بھا في دولة اإلمارات العربیة المتحدة. إن ھذا االقتراح التحویل أقل من القیمة االسمیة وفق
والتي لم ٢٠١٤ینایر  ٥في حال األخذ بھ سوف یشمل السندات التي أقرتھا الجمعیة العمومیة غیر العادیة للشركة في 

الجمعیة العمومیة مجلس االدارة بالحصول یصدرھا المجلس حتى تاریخ انعقاد ھذه الجمعیة. وعالوة على ذلك، فوضت
على كافة الموافقات الالزمة من الجھات المختصة لتنفیذ ھذا االقتراح.

تفویض مجلس اإلدارة بالتفاوض مع مختلف الدائنین وإبرام اتفاقیات التسویة معھم.)ج

الخارجي للدیون و/أو حقوق الملكیة إن قدرة المجموعة على االستمرار كمنشأة عاملة تعتمد على استمرار توفر التمویل
اإلضافیة وقدرة المجموعة على مواجھة أو تقلیل أثر قرارات التحكیم الصادرة بحقھا من خالل الدفوع القانونیة و/أو 

، استمرت المجموعة في خرق شروط اتفاقیات القروض المبرمة مع مقرضیھا. منح ھذا ٢٠١٥مارس ٣١المفاوضات. كما في 
ضین الحق في إعالن حالة التخلف عن السداد وكذلك اإلعالن من خالل إشعار آخر عن أن جمیع القروض الخرق المقر

، ٢٠١٥مارس ٣١تستوجب السداد عند الطلب. وعلیھ، تم تصنیف القروض المصرفیة للمجموعة كمطلوبات متداولة كما في 
ألف درھم كما في ذلك التاریخ. ٦٥٤٫٥٢٦مما أدى إلى بلوغ صافي مركز المطلوبات المتداولة ما قیمتھ 
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إیضاحات حول المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة
  (تابع)٢٠١٥مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

)١٠(

(تابع)أساس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة ٢

  (تابع)االستمراریة 

بناًء على الفقرات السابقة، ھناك حالة جوھریة من عدم الیقین قد تلقي بشكوك كبیرة حول قدرة المجموعة على االستمرار 
كمنشأة عاملة حیث قد ال تتمكن المجموعة من بیع موجوداتھا والوفاء بالتزاماتھا في سیاق العمل االعتیادي. كما أن المجموعة 

لمخاطر توقف أنشطتھا جراء اإلجراءات القانونیة المتخذة بحقھا. وعلیھ، قد یتم بیع موجودات المجموعة بمقابل أقل معّرضة 
بكثیر من قیمتھا الدفتریة ویمكن أن یترتب علیھا التزامات إضافیة. وفي تاریخ اعتماد ھذه المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة 

لمقرضین والدائنین اآلخرین متواصلة وتعتقد المجموعة أنھا ستتوصل إلى اتفاق یلقى قبول الموحدة، ال تزال المفاوضات مع ا
جمیع األطراف. تدرس اإلدارة أیضاً خیارات مختلفة لجمع تمویل إضافي یفي بمتطلبات رأس المال العامل واالستثمارات 

ة التدفقات النقدیة المتوقعة للمجموعة والخطط المستقبلیة للمجموعة. ویتوقع أعضاء مجلس اإلدارة بشكل معقول وبعد دراس
شھراً من تاریخ التوقیع على ھذه المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة وبعد ١٢االستراتیجیة لفترة ال تقل عن 

ق المجموعة، استعراض حالة الدفوع القانونیة و/أو خطط التفاوض للتوصل إلى تسویة فیما یتعلق بقرارات التحكیم الصادرة بح
بأن المجموعة سوف تتوفر لھا الموارد الكافیة لكي تستمر في وجودھا التشغیلي في المستقبل المنظور. ولذا، سوف تواصل 

المجموعة االعتماد على مبدأ االستمراریة في إعداد معلوماتھا المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة.

التغیرات في السیاسات واإلفصاحات المحاسبیة

المعاییر الجدیدة والتعدیالت على المعاییر والتفسیرات المنشورة)أ

ال یوجد من المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة أو التفسیرات الصادرة عن لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة ما ھو 
ویتوقع أن یكون لھ تأثیر جوھري على  ٢٠١٥ینایر ١ساري المفعول للمرة األولى للسنة المالیة التي تبدأ في أو بعد 

المجموعة.

٢٠١٥ینایر ١المعاییر والتعدیالت والتفسیرات الجدیدة الصادرة لكن غیر الساریة على السنة المالیة التي تبدأ في )ب
ولم تقم المجموعة بتطبیقھا في وقٍت مبكر

لقد تم نشر بعض التعدیالت الجدیدة على المعاییر الراھنة وتعتبر إلزامیة التطبیق على الفترة المحاسبیة للمجموعة التي تبدأ 
أو الفترة التي تلیھا، ولكن لم تقم المجموعة بتطبیقھا في وقٍت مبكٍر وبیانھا كالتالي: ٢٠١٥ینایر ١بعد 

 ٢٠١٨ینایر ١، "األدوات المالیة" (یسري اعتباراً من ٩المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم.(
 ٢٠١٧ینایر ١، "اإلیرادات من العقود مع العمالء" (یسري اعتباراً من ١٥المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم.(

یر الدولیة للتقاریر ال توجد معاییر أخرى من المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة أو تفسیرات صادرة عن لجنة تفسیرات المعای
المالیة غیر ساریة حتى تاریخھ ویتوقع أن یكون لھا تأثیر جوھري على المجموعة.

ُتجري المجموعة حالیاً تقییماً للمعاییر والتعدیالت والتفسیرات أعاله الخاصة بالمعاییر المنشورة ومدى تأثیرھا على 
.المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة للمجموعة
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(تابع)أساس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة ٢

العملة الوظیفیة وعملة العرض

یتم قیاس البنود المدرجة في المعلومات المالیة المرحلیة لكل من الشركات التابعة والمشاریع المشتركة للمجموعة (ُیشار إلیھا 
عملة البیئة االقتصادیة الرئیسیة التي تعمل ھذه الشركات ضمنھا ("العملة الوظیفیة"). وحیث جمیعاً بـ "الشركات") باستخدام

إن أغلب معامالت الشركات مقّومة بالدوالر األمریكي أو بعمالت مربوطة بالدوالر األمریكي، فإن العملة الوظیفیة لھذه 
زة الموحدة المرحلیة للمجموعة یتم عرضھا بدرھم الشركات ھي الدوالر األمریكي، غیر أن المعلومات المالیة الموج

اإلمارات العربیة المتحدة ("الدرھم اإلماراتي") كونھ عملة العرض للمجموعة. لقد تم تحویل المبالغ الناشئة بالدوالر 
لدوالر درھم إماراتي لكل دوالر أمریكي نظراً لثبات سعر الصرف بین ا٣٫٦٦األمریكي إلى الدرھم اإلماراتي بسعر صرف 

األمریكي والدرھم اإلماراتي.

أساس التوحید

على نتائج  ٢٠١٥مارس ٣١تشتمل المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة كما في ولفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
جزة المرحلیة للشركات التابعة الشركة والشركات التابعة لھا (یشار إلیھا جمیعاً بـ "المجموعة"). یتم إعداد المعلومات المالیة المو

لنفس فترة التقریر الخاصة بالشركة باستخدام نفس السیاسات المحاسبیة. ویتم حذف كافة المعامالت واألرباح واألرصدة الناشئة 
عن المعامالت الداخلیة بین شركات المجموعة عند التوحید.

ذي تتحول فیھ السیطرة إلى المجموعة ویتوقف التوحید في التاریخ الذي یتم توحید الشركات التابعة بالكامل اعتباراً من التاریخ ال
تنتقل فیھ السیطرة من المجموعة.

السیاسات المحاسبیة الھامة 

لقد قامت المجموعة بتطبیق نفس السیاسات المحاسبیة وأسالیب االحتساب المستخدمة في إعداد البیانات المالیة الموحدة السنویة 
.٢٠١٤دیسمبر ٣١المنشورة للسنة المنتھیة في األخیرة 

التقدیرات واألحكام

إن إعداد المعلومات المالیة المرحلیة یقتضي من اإلدارة وضع أحكام وتقدیرات وافتراضات تؤثر على تطبیق السیاسات 
النتائج الفعلیة عن ھذه التقدیرات.المحاسبیة والمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصاریف. وقد تختلف 

وفي سبیل إعداد ھذه المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة، فإن األحكام الھامة التي اتخذتھا اإلدارة في تطبیق السیاسات 
لمالیة الموحدة كما المحاسبیة للمجموعة والمصادر الرئیسیة للتقدیرات غیر المؤكدة كانت ھي نفس األحكام المطبقة في البیانات ا

.٢٠١٤دیسمبر ٣١في وللسنة المنتھیة في 

إدارة المخاطر المالیة

إن أھداف وسیاسات إدارة المخاطر المالیة للمجموعة تتوافق مع تلك األھداف والسیاسات التي تم اإلفصاح عنھا في البیانات 
.٢٠١٤دیسمبر ٣١المالیة الموحدة كما في وللسنة المنتھیة في 
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التقدیرات واألحكام المحاسبیة الھامة٣

االنخفاض في قیمة السفن

تقوم اإلدارة بتقییم مدى االنخفاض في قیمة السفن متى أشارت األحداث أو التغیرات في الظروف إلى أن القیمة الدفتریة قد ال 
ؤدي إلى إجراء مراجعة لالنخفاض في القیمة تتضمن ما یلي:تكون قابلة لالسترداد. إن العوامل الھامة التي قد ت

.االنخفاض الكبیر في القیمة السوقیة لألصل أكثر مما كان متوقعاً بمرور الوقت أو االستخدام العادي
.التغیرات الھامة في طریقة استخدام المجموعة لموجوداتھا أو في استراتیجیة التشغیل التي ینتمي لھا األصل
.التغیرات الھامة في األسالیب التقنیة والبیئة التنظیمیة
.وجود أدلة من التقاریر الداخلیة تشیر إلى أن األداء االقتصادي لألصل أسوأ مما كان متوقعاً، أو سیكون كذلك

ة للوحدة المولدة في حالة وجود أي من ھذه المؤشرات، یتم إجراء فحص لتحري مدى االنخفاض في القیمة بمقارنة القیم الدفتری
للنقد مع قیمھا القابلة لالسترداد. ویؤخذ المبلغ القابل لالسترداد لألصل في االعتبار عند تقدیر قیمتھ المستخدمة.

تقدیر االنخفاض في قیمة الشھرة

اع التجارة وقطاع تقوم اإلدارة بتقییم األداء التشغیلي على أساس نوع النشاط. حددت اإلدارة قطاع امتالك وتأجیر السفن وقط
الوكالة على أنھا األنواع الرئیسیة لألعمال. تقوم اإلدارة بمراقبة الشھرة على مستوى القطاع التشغیلي. لقد تم تخصیص 

الشھرة لقطاع امتالك وتأجیر السفن.

اسبیة. لقد تم تحدید تقوم المجموعة سنویاً بتحدید ما إذا كانت الشھرة قد تعرضت النخفاٍض في قیمتھا وفقاً للسیاسة المح
المبالغ التي یمكن استردادھا من الوحدات المولدة للنقد على أساس حسابات القیمة قید االستخدام. وتتطلب ھذه الحسابات 

).٦استخدام بعض التقدیرات (إیضاح 

المولدة للنقد (باستثناء فیما لو انخفض إجمالي الھامش المقدر والمستعمل في حساب القیمة قید االستخدام لوحدة تأجیر السفن
، ٢٠١٥مارس ٣١عن تقدیرات اإلدارة كما في  ٪٥حاویات المواد الكیمیائیة بموجب عقود التأجیر طویلة األجل) بنسبة 
لكان من الممكن عدم احتساب أي مخصص عن االنخفاض في القیمة.

ستخدام لوحدة تأجیر السفن المولدة للنقد (باستثناء فیما لو ارتفع إجمالي الھامش المقدر والمستعمل في حساب القیمة قید اال
، ٢٠١٥مارس ٣١عن تقدیرات اإلدارة كما في  ٪٥حاویات المواد الكیمیائیة بموجب عقود التأجیر طویلة األجل) بنسبة 
لكان من الممكن عدم احتساب أي مخصص عن االنخفاض في القیمة.

قدرة المستخدمة في تحدید معدل الخصم قبل تنزیل الضریبة لوحدة تأجیر فیما لو ارتفعت / انخفضت تكلفة رأس المال الم
عن تقدیرات اإلدارة، لكان من الممكن عدم احتساب أي مخصص عن االنخفاض في القیمة.  ٪٠٫٥السفن المولدة للنقد بنسبة 
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القطاعات التشغیلیة٤

قطاعات األعمال

التقاریر عن القطاعات التشغیلیة بطریقة تتوافق مع تلك المستخدمة في تقدیم التقاریر الداخلیة إلى المسؤول الرئیسي عن یتم رفع 
اتخاذ القرارات بشأن العملیات التشغیلیة. إن المسؤول الرئیسي عن اتخاذ القرارات بشأن العملیات التشغیلیة ھي اللجنة التنفیذیة 

خاذ القرارات االستراتیجیة ومراجعة التقاریر الداخلیة للمجموعة بھدف تقییم األداء وتخصیص للمجموعة التي تضطلع بات
الموارد. لقد قامت اإلدارة بتحدید القطاعات التشغیلیة بناًء على ھذه التقاریر.

فیما یلي قطاعات العمل الرئیسیة لدى المجموعة:

:تأجیر السفن للعمالء.امتالك وتأجیر السفن
تجارة البضائع مثل المؤن والكیماویات والوقود الالزم للسفن.رة: التجا
 :تقدیم خدمات الوكالة للسفن الراسیة في الموانئ.الوكالة
:تشتمل على إدارة كافة األقسام واألنشطة اإلداریة.أخرى

بموجب المعیار الدولي للتقاریر المالیة یلتزم كل من قطاع تأجیر وامتالك السفن وقطاع التجارة وقطاع الوكالة بالمعاییر المقررة 
، "القطاعات التشغیلیة"، ویتم تقدیم التقاریر المتعلقة بھذه القطاعات باعتبارھا قطاعات تشغیلیة منفصلة، بینما ال یلبي ٨رقم 

یات ھذا القطاع ضمن قطاع إدارة األقسام واألنشطة اإلداریة الشروط الكمیة المقررة بموجب ھذا المعیار حیث یتم بیان نتائج عمل
بند "أخرى".

القطاعات الجغرافیة

إن اللجنة التنفیذیة لدى المجموعة ال ترى أن التوزیع الجغرافي لعملیات المجموعة ُیعد مالئماً للتحلیل اإلداري الداخلي، وبالتالي 
لم یتم اإلفصاح عن أي معلومات حول القطاعات الجغرافیة.

القطاعات التشغیلیة بشكٍل منتظم من قبل اللجنة التنفیذیة للمجموعة من أجل اتخاذ القرارات بشأن الموارد تتم مراجعة كافة نتائج 
المزمع تخصیصھا لكل قطاع وتقییم أدائھ، والتأكد من توفر معلومات مالیة محددة حول كل قطاع.

لتشغیلیة وصافي األرباح العائدة لعملیات طواقم ، بلغت اإلیرادات ا٢٠١٥مارس ٣١بالنسبة لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
٢٠١٤:١٫٥١٢مارس ٣١ألف درھم (١٫٢٦١ألف درھم) و٢٠١٤:٢٫٨٧٧مارس ٣١ألف درھم (٢٫٣٩٠السفن ما قیمتھ 

، بلغت قیمة الموجودات والمطلوبات المدرجة والعائدة لعملیات طواقم السفن ٢٠١٥مارس ٣١ألف درھم) على التوالي. كما في 
: ال شيء درھم) على ٢٠١٤دیسمبر ٣١ألف درھم) وال شيء درھم (٦٫٣١٨: ٢٠١٤دیسمبر ٣١ألف درھم (٦٫١٣٥
التوالي.
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(تابع)القطاعات التشغیلیة ٤

المعلومات حول القطاعات التشغیلیة
كافة المبالغ بآالف الدراھم اإلماراتیة

امتالك وتأجیر
أخرىالوكالةالتجارةالسفن

بینحذف 
المجموعتالقطاعا

امتالك وتأجیر
أخرىالوكالةالتجارةالسفن

بینحذف 
المجموعتالقطاعا

(غیر مدققة)٢٠١٤مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في (غیر مدققة)٢٠١٥مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

٣٠٫٨٦٥--٣٤٫٥١٨٢٥٫٥٠٨٨٩٦٤٫٤٦١--٢٨٫٥٨٠١٫٠٢٩٤٫٩٠٩إیرادات تشغیلیة
)٢٢٫٦١٩(١٩-)٣٫١٦١()٧٠٢()١٨٫٧٧٥()٢٣٫١٤٧(١٩-)٣٫٩١٢()٥٨٢()١٨٫٦٧٢(تكالیف تشغیلیة
٤٩٩-٤٣٨٣٦٢١٧٢٤٢٢٢-٢٠٤١١٢٢٣-إیرادات أخرى

مصاریف عمومیة 
)٤٫٧١٤(-)٢٫٥٥٧()٥١٧()٢١٦()١٫٤٢٤()٦٫١٢٢(-)٤٫٧٣٨()٥٥٨()٢٥٠()٥٧٦(وإداریة

٤٢٨-٤٢٨---٥٢٢-٥٢٢---إیرادات تمویل
)٤٫٦٠٢(  -   )١٥١()١٢(-)٤٫٤٣٩()١٫٩١٢(-)٤٣٤()١٢()١(  )١٫٤٦٥(تكالیف تمویل

حصة من ربح استثمار 
٦٨٢-٦٨٢---٦٣٥-٦٣٥---في مشاریع مشتركة

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(خسارة) / ربح القطاع 

١٩٥٣٩)١٫٣٧٦(١٩٤٫٩٣٢٩٠٦١٩٥٧٩٥)٣٫٧٩٢(٧٫٨٦٧٤٠٠٤٣٨التشغیلي

========================================================================================================================

(مدققة)٢٠١٤دیسمبر ٣١في (غیر مدققة)٢٠١٥مارس ٣١في   
موجودات القطاع 

١٫٠٢٣٫٣٩٥)٥٫٩٨٧٫٧٩٢(١٫٠١٣٫٢٠١٣٫٦٠٩٫٨٧٠١٩٫٢٢٩٨٤٫٤٧١٣٫٢٩٧٫٦١٧)٦٫٠١٦٫٤١٨(٣٫٦٠٢٫١٣٧٢٠٫٧١٢٩٣٫٧٣٤٣٫٣١٣٫٠٣٦التشغیلي
========================================================================================================================

مطلوبات القطاع 
٧٣٢٫١٧٠)٥٫٩٥١٫٠٣٧(٧١٧٫٠٤٤٤٫٠١٥٫٣٠٣١٨٫٢٦٢٥٥٫٤٧٧٢٫٥٩٤٫١٦٥)٥٫٩٨٩٫١٨٠(٤٫٠٠٦٫٧٢٣١٩٫٣٤٣٥٧٫٢٨١٢٫٦٢٢٫٨٧٧التشغیلي

========================================================================================================================



شركة الخلیج للمالحة القابضة ش.م.ع

إیضاحات حول المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة
  (تابع)٢٠١٥مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

)١٥(

سفن وممتلكات ومعدات٥

).٩ألف درھم) مرھونة كضمان للقروض (إیضاح ٢٠١٤:٦٧٩٫٧٠٣ألف درھم (٦٧١٫٢٤٩ھناك سفن بقیمة دفتریة تبلغ 

بالتعاقد مع شركة لبناء السفن ("المقاول") بغرض بناء سفینتین جدیدتین. بلغت كانت إدارة المجموعة قد قامت في فترة سابقة 
ما قیمتھ ٢٠١٣دیسمبر ٣١القیمة الدفتریة للدفعات المقدمة المدرجة كجزء من األعمال الرأسمالیة قید اإلنجاز كما في 

التعاقد الجدیدة، غیر أن المقاول، ألف درھم. وكانت المجموعة تجري مفاوضات مع المقاول فیما یتعلق بشروط١٠٦٫٥٠٦
أثناء ھذه المفاوضات، قام بإصدار إخطارات بفسخ العقدین وقام برفع دعوى قضائیة لالحتفاظ بالدفعة األولى و/أو التعویض 
عن األضرار التي قد تؤدي إلى أي خسائر تلحق بھ. أودعت المجموعة الرد القانوني على ھذه الدعوى وتمت إحالة األمر 

، رصدت المجموعة مخصصاً عن االنخفاض في ٢٠١٤التحكیم. وبناًء على القرار الصادر من جھات التحكیم في مارس إلى
ألف ١٠٦٫٥٠٦ألف درھم شامل المقدم سالف الذكر بقیمة ١٠٨٫٠٤٥قیمة مجمل األعمال الرأسمالیة قید اإلنجاز بمبلغ 

. تجري المجموعة في الوقت الحالي مفاوضات مع المقاول ٢٠١٣دیسمبر ٣١درھم، كجزء من نتائج السنة المنتھیة في 
لالتفاق على تسویة ھذه األرصدة.

الشھرة٦

تقوم اإلدارة بتقییم األداء التشغیلي على أساس نوع النشاط. حددت اإلدارة قطاعات العمل الرئیسیة وھي قطاع امتالك وتأجیر 
السفن وقطاع التجارة وقطاع الوكالة. تقوم اإلدارة بمراقبة الشھرة على مستوى القطاع التشغیلي. لقد تم تخصیص الشھرة لقطاع 

امتالك وتأجیر السفن. 

تحدید المبلغ القابل لالسترداد من جمیع الوحدات المولدة للنقد على أساس حسابات القیمة المستخدمة. ُیستخدم في ھذه تم
الحسابات توقعات التدفقات النقدیة قبل خصم الضرائب بناًء على أسعار التأجیر المقدرة باستخدام المعلومات المتوفرة في السوق 

سابقة للسفن التي لیس لھا عقود تأجیر على المدى الطویل. وبالنسبة للسفن التي لھا اتفاقیات في الوقت الراھن والمؤشرات ال
تأجیر لفترة تزید عن خمس سنوات، فإن الفترة حتى نھایة مدة اتفاقیة التأجیر قد تم استخدامھا في حسابات القیمة المستخدمة. یتم 

دة للطرف المعني باستخدام معدل النمو التقدیري. ال یتجاوز معدل النمو متوسط تقدیر التدفقات النقدیة بعد اتفاقیة التأجیر المعتم
معدل النمو على المدى الطویل لألعمال التي تمارسھا الوحدات المولدة للنقد.

إن االفتراضات الرئیسیة المستخدمة في حسابات القیمة المستخدمة ھي كالتالي:

إجمالي ھامش الربح
لربح إلى المستوى الحالي للنشاط واألسعار المستقبلیة المقدرة للتأجیر.یستند إجمالي ھامش ا

٢٠١٥٢٠١٤

٪٢٪٢معدل النمو
==========

معدالت الخصم
) ویعكس مؤشر اإلدارة لتقییم العروض االستثماریة.٪٢٠١٤:٨٫١( ٪٦٫٧٧یبلغ معدل الخصم 



شركة الخلیج للمالحة القابضة ش.م.ع

إیضاحات حول المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة
  (تابع)٢٠١٥مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

)١٦(

ذمم مدینة تجاریة وأخرى٧

دیسمبر٣١مارس٣١
٢٠١٥٢٠١٤

ألف درھمألف درھم
(مدققة)  (غیر مدققة)  

متداولة
٢٦٫٨٧٩٢٥٫٧٦٠ذمم مدینة تجاریة

)١٦٫٠٨٨()١٦٫٠٨٨(ناقصاً: مخصص االنخفاض في قیمة الذمم المدینة التجاریة
--------------------------------

١٠٫٧٩١٩٫٦٧٢
٥٫٩١٤٥٫٩١٤بقرار تحكیميذمم مدینة 

٣٫٠٦٤٢٫٦٣٨دفعات مقدمة لموردین
٣٫٥٣٠٢٫٥٠٧مبالغ مدفوعة مقدماً 

٨٫٤٧٨٨٫١٠٢ذمم مدینة أخرى
--------------------------------

٣١٫١٧٧٢٨٫٨٣٣
================

ذمم دائنة تجاریة وأخرى٨

دیسمبر٣١مارس٣١
٢٠١٥٢٠١٤

ألف درھمدرھمألف 
(مدققة)  (غیر مدققة)  

١٥٫٧١٨١٦٫٠٥٣ذمم دائنة تجاریة
١١٫٠٥١١١٫٠٧٣توزیعات أرباح دائنة

٢٫٩٠٤١٠٫٣٥٤دفعات مقدمة من عمالء
١٩٩٫٤٢٤١٩٧٫٢٤٩مستحقات وذمم دائنة أخرى

--------------------------------
٢٢٩٫٠٩٧٢٣٤٫٧٢٩

================

قروض ٩

دیسمبر٣١مارس٣١
٢٠١٥٢٠١٤

ألف درھمألف درھم
(مدققة)  (غیر مدققة)  

متداولة
٤٦٠٫٢٦٦٤٦٩٫٩٩٠قروض

================



شركة الخلیج للمالحة القابضة ش.م.ع

إیضاحات حول المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة
  (تابع)٢٠١٥مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

)١٧(

  (تابع)قروض٩

إن الحركة في القروض المصرفیة بیانھا كما یلي:

قرض ألجل
١رقم 

قرض ألجل
٢رقم 

قرض ألجل
المجموع٣رقم 

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

٢٠١٥٦٫٥١٨٤٣٣٫٥١٩٢٩٫٩٥٣٤٦٩٫٩٩٠ینایر ١الرصید في 
)٩٫٧٢٤(-)٩٫٧٢٤(-ناقصاً: المسدد خالل الفترة

----------------------------------------------------------------
٢٠١٥٦٫٥١٨٤٢٣٫٧٩٥٢٩٫٩٥٣٤٦٠٫٢٦٦مارس ٣١الرصید في 

================================
٪١٫٠٦٪٢٫١٪٠٫٩٧٪٢٫١متوسط سعر الفائدة االسمیة

================================

٢٠١٤١٩٠٫٧٩٢٤٧٠٫٨٦٠١٨١٫٥٦٩٨٤٣٫٢٢١ینایر ١الرصید في 
٢١٫٨٥٨٢٩٫٣٣٥-٧٫٤٧٧وأخرىتحویل من ذمم دائنة تجاریة 

١٫٨٢٦٢٫٩٧٥-١٫١٤٩رسوم وفوائد خالل السنة
)٣٦٨٫٢٠٠()١٧٥٫٣٠٠(-)١٩٢٫٩٠٠(عوائد بیع مخصومة

)٣٧٫٣٤١(-)٣٧٫٣٤١(-المسدد خالل السنة

----------------------------------------------------------------
٢٠١٤٦٫٥١٨٤٣٣٫٥١٩٢٩٫٩٥٣٤٦٩٫٩٩٠دیسمبر ٣١الرصید في 

================================
٪١٫٢١٪٢٫٢٥٪٠٫٩٥٪١٫٢٩متوسط سعر الفائدة االسمیة

================================

١قرض ألجل رقم 

ألف درھم. یحمل ٤٠٢٫٦٠٠ألف درھم لشراء سفن بتكلفة ٣١١٫١٠٠حصلت المجموعة على ھذا القرض البالغة قیمتھ 
قسطاً ٢٠سنویاً، وُیستحق سداده على  ٪٠٫٧القرض فائدة وفقاً لسعر الفائدة السائد بین المصارف في لندن (لیبور) زائداً 

بعد مبیع ناقلھ الخام .٢٠٠٨ینایر ٢٨ألف درھم، وتبدأ اعتباراً من ٩٫١٥٠ُتدفع كل ستة شھور، قیمة القسط الواحد منھا 
٣١إن الرصید كما في .ھو السعر المطبققد اصبح%٢٫٠فتراضيال, فإن سعر الفائدة ا٢٠١٤جداً بتاریخ فبرایر الكبیرة 
یمثل العجز بعد خصم عائدات بیع السفینة ذات الصلة.٢٠١٥مارس 

٢قرض ألجل رقم 

ألف ٧٩٥٫٦٨٤ت بتكلفة ألف درھم لشراء ناقالت كیماویا٦٧٦٫٣٣١حصلت المجموعة على ھذا القرض البالغة قیمتھ 
سنویاً، وُیستحق سداده على  ٪٠٫٧درھم. یحمل القرض فائدة وفقاً لسعر الفائدة السائد بین المصارف في لندن (لیبور) زائداً 

ألف درھم یستحق سداده ٢٧٩٫٨٧٤وقسط أخیر بقیمة ٢٠٠٨أغسطس ١قسطاً ُتدفع كل ثالثة شھور وتبدأ اعتباراً من ٣٩
ألف درھم خالل الفترة.٩٫٧٢٤. تم سداد مبلغ بقیمة ٢٠١٩مارس ٣١بتاریخ 

٣قرض ألجل رقم 

ألف درھم. یحمل ٣٣٧٫٢٩٥ألف درھم لشراء سفن بتكلفة ٢٣٦٫٠٧٠حصلت المجموعة على ھذا القرض البالغة قیمتھ 
قسطاً ٢٣سنویاً، وُیستحق سداده على  ٪٢٫٨القرض فائدة وفقاً لسعر الفائدة السائد بین المصارف في لندن (لیبور) زائداً 

, فإن سعر ٢٠١٤بعد مبیع ناقلھ الخام الكبیرة جداً بتاریخ فبرایر .٢٠١١أبریل ٢٦ُتدفع كل ثالثة شھور وتبدأ اعتباراً من 
یمثل العجز بعد خصم عائدات ٢٠١٥مارس ٣١إن الرصید كما في % قد اصبح ھو السعر المطبق.٢٫٠فتراضي الالفائدة ا

یع السفینة ذات الصلة.ب



شركة الخلیج للمالحة القابضة ش.م.ع

إیضاحات حول المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة
  (تابع)٢٠١٥مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

)١٨(

  (تابع)قروض٩

إن القروض المصرفیة المذكورة أعاله مضمونة بما یلي:

.التنازل عن رھن السفن ذات الصلة
.رھن أسھم الشركات التابعة المالكة لھذه السفن
.ضمان مؤسسي من الشركة القابضة

فیما یلي التعھدات الھامة للقروض المذكورة أعاله:

 قیمة الموجودات المتداولة في جمیع األوقات قیمة المطلوبات المتداولة.أن تتجاوز
 .أن یتم االحتفاظ في جمیع األوقات برصید نقد وما في حكمھ یزید عن نسبة معینة من صافي الدین
عر أن تزید حقوق الملكیة الموحدة المعدلة بسعر السوق عن نسبة معینة من إجمالي الموجودات الموحدة المعدلة بس

السوق.
.أن یكون إجمالي القیمة السوقیة الحرة للسفن أكبر من نسبة مئویة معینة من صافي الدین

، كانت المجموعة ال تزال مخالفة لشروط االتفاقیات المبرمة مع دائنیھا. منحت ھذه المخالفات ٢٠١٥مارس ٣١كما في 
ن من خالل إشعار آخر بأن جمیع القروض تستوجب السداد الدائنین الحق في إعالن حالة التخلف عن السداد وكذلك اإلعال

. تجري إدارة ٢٠١٥مارس ٣١عند الطلب. وعلیھ، تم تصنیف القروض المصرفیة للمجموعة كمطلوبات متداولة كما في 
ھما أعاله المجموعة حالیاً مفاوضات مع ھؤالء الدائنین لتسویة أمر سداد العجز المتعلق بالقرضین األول والثالث المشار إلی

)، كما تتفاوض مع الدائنین لتسویة االتفاق المتعلق بالقرض الثاني.٢(إیضاح 

معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة١٠

تتألف األطراف ذات العالقة من المساھمین الرئیسیین وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار أعضاء اإلدارة العلیا بالمجموعة وشركاتھم 
تقوم إدارة المجموعة باعتماد سیاسات تسعیر وشروط ھذه المعامالت.ذات العالقة. 

أبرمت المجموعة خالل الفترة المعامالت الھامة التالیة مع األطراف ذات العالقة في سیاق العمل االعتیادي بموجب األحكام 
والشروط المتفق علیھا بین األطراف:

فترة الثالثة أشھر المنتھیة في
مارس٣١مارس٣١

٢٠١٥٢٠١٤
ألف درھمألف درھم

(غیر مدققة)  (غیر مدققة)  

٧٦٩١٫١٩٧أتعاب إداریة 
================

١٩٨١٩٨إیجار مكتب 
================



شركة الخلیج للمالحة القابضة ش.م.ع

إیضاحات حول المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة
  (تابع)٢٠١٥مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

)١٩(

  (تابع)معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة ١٠

/ إلى األطراف ذات العالقة:فیما یلي األرصدة القائمة للمبالغ المستحقة من 

دیسمبر٣١مارس٣١
٢٠١٥٢٠١٤

ألف درھمألف درھم
(مدققة)  (غیر مدققة)  

مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة
غیر متداولة

٣١٫٣١٤٣١٫٣١٤)١جلف ستولت تانكرز دي إم سي سي أو (مشروع مشترك) (
==============

متداولة
٦٩٩١٨٠ستولت تانكرز دي إم سي سي أو (مشروع مشترك)جلف 

==============

مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة
متداولة

٥٫٩١٤٥٫٩١٤  ) ٢المساھمون في شركة الخلیج للمالحة ذ.م.م (
٦٫١٧٤٥٫٧٩٩  جلف ستولت شیب منجمنت جیھ ال تي (مشروع مشترك)

٢٫٩٣١٣٫٠١٧أتعاب األعضاء)أعضاء مجلس اإلدارة (لحساب 
----------------------------

١٥٫٠١٩١٤٫٧٣٠
==============

١٠٫٩٨٠١٠٫٩٨٠)٣(قرض من أطراف ذات عالقة
==============

لشركة جلف ستولت تانكرز دي إم سي سي أو (جي اس تي). یحمل ھذا ٢٠١١قدمت المجموعة قرضاً في عام )١(
سنویاً، والفائدة مجّمعة سنویاً حتى تاریخ سداد القرض. ٪٦٫٦معدل فائدة القرض 

تمثل المبالغ المستحقة لمساھمي شركة الخلیج للمالحة ذ.م.م المبالغ الدائنة لمساھمي شركة الخلیج للمالحة القابضة )٢(
بلھم عن قرارات التحكیم. إن ألف درھم محتجز لتغطیة الذمم المدینة المكفولة من ق٥٫٩١٤ذ.م.م فیما یتعلق بمبلغ 

ألف درھم المدرجة ضمن الذمم المدینة التجاریة تمثل المبالغ المقررة من قبل ٥٫٩١٤الذمم المدینة البالغة قیمتھا 
جھات التحكیم عن المطالبات المرفوعة من قبل شركة الخلیج للمالحة القابضة ذ.م.م بحق بعض األطراف األخرى. 

اھمین لدى شركة الخلیج للمالحة القابضة ذ.م.م، فسوف یتم إجراء مقاصة ألي مبالغ غیر وفقاً لتعھدات بعض المس
مستردة مقابل المبالغ المستحقة لھم.

قامت المجموعة بسحب قروض من المساھمین بالشروط التالیة:)٣(



شركة الخلیج للمالحة القابضة ش.م.ع

إیضاحات حول المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة
  (تابع)٢٠١٥مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

)٢٠(

  (تابع)معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة ١٠

المجموع٣قرض رقم ٢قرض رقم ١قرض رقم 
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

٢٠١٥٣٫٦٦٠٣٫٦٦٠٣٫٦٦٠١٠٫٩٨٠ینایر ١الرصید في 
--------------------------------------------------------

٢٠١٥٣٫٦٦٠٣٫٦٦٠٣٫٦٦٠١٠٫٩٨٠مارس ٣١الرصید في 
============================

  ٪١٥٫٦٧  ٪١٥٫٣٢  ٪١٦٫٥٨  ٪١٥٫٠٦متوسط سعر الفائدة االسمیة
============================

٢٠١٤٣٫٦٦٠٣٫٦٦٠٣٫٦٦٠١٠٫٩٨٠ینایر ١الرصید في 
--------------------------------------------------------

٢٠١٤٣٫٦٦٠٣٫٦٦٠٣٫٦٦٠١٠٫٩٨٠دیسمبر ٣١الرصید في 
============================

  ٪١١٫٠٢  ٪١١٫٣٤  ٪١٠٫١١  ٪١١٫٦١متوسط سعر الفائدة االسمیة
============================

مكافآت كبار أعضاء اإلدارة العلیا

فترة الثالثة أشھر المنتھیة في
مارس٣١مارس٣١

٢٠١٥٢٠١٤
ألف درھمألف درھم

(غیر مدققة)  (غیر مدققة)  

  ٢٨٠٤٥٦رواتب ومزایا
==============

إیرادات تشغیلیة١١

فترة الثالثة أشھر المنتھیة في
مارس٣١مارس٣١

٢٠١٥٢٠١٤
ألف درھمألف درھم

(غیر مدققة)(غیر مدققة)

٢٦٫١٩٠٢٢٫٦٣١إیجار السفن
٧٫٢٩٩٧٫٣٣٨وكالة السفن

١٫٠٢٩٨٩٦وكالة تجاریة
------------------------

٣٤٫٥١٨٣٠٫٨٦٥
============



شركة الخلیج للمالحة القابضة ش.م.ع

إیضاحات حول المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة
  (تابع)٢٠١٥مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

)٢١(

تكالیف تشغیلیة أخرى١٢

فترة الثالثة أشھر المنتھیة في
مارس٣١مارس٣١

٢٠١٥٢٠١٤
ألف درھمألف درھم

(غیر مدققة)(غیر مدققة)

تأجیر السفن:
٩٫٠٥١٨٫٩٩٦تشغیل السفن

٧٫٧٢٧٧٫٤٧٧استھالك السفن
٧٢٧٥٧١إطفاء تكالیف الحوض الجاف

٢٣٣٥١تصلیح السفن
وكالة السفن:

٤٫٨٥٤٤٫٣٤٦  تكالیف تشغیل
١٨٣١٧٦استھالك السفن

٥٨٢٧٠٢وكالة تجاریة
------------------------

٢٣٫١٤٧٢٢٫٦١٩
============

عمومیة وإداریةمصاریف ١٣

٢٫٣١٧٢٫٢٣٧)١٤تكالیف موظفین (إیضاح 
٦٣١١٫٤٦٨أتعاب مھنیة

)٩(-عكس مخصص االنخفاض في قیمة ذمم مدینة تجاریة
٣٫١٧٤١٫٠١٨مصاریف إداریة أخرى

------------------------
  ٦٫١٢٢٤٫٧١٤

==========

تكالیف موظفین١٤

١٫٧٣١١٫٥٧٨رواتب وأجور
١٧٢٢٥مكافآت نھایة الخدمة للموظفین

٥٦٩٤٣٤منافع أخرى
--------------------

٢٫٣١٧٢٫٢٣٧
==========



شركة الخلیج للمالحة القابضة ش.م.ع

إیضاحات حول المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة
  (تابع)٢٠١٥مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

)٢٢(

تكالیف تمویل١٥

فترة الثالثة أشھر المنتھیة في
مارس٣١مارس٣١

٢٠١٥٢٠١٤
ألف درھمألف درھم

(غیر مدققة)  (غیر مدققة)  

١٫٩١٢٤٫٦٠٢فائدة على قروض مصرفیة
==========

ربحیة السھم١٦
فترة الثالثة أشھر المنتھیة في

مارس٣١مارس٣١
٢٠١٥٢٠١٤

ألف درھمألف درھم
(غیر مدققة)  (غیر مدققة)  

٤٫٩٣٢٥٣٩  ربح الفترة 
======================

٥٥١٫٦٦٦٫٦٦٦٥٥١٫٦٦٦٫٦٦٦عدد األسھم 
درھم٠٫٠٠٠٩درھم٠٫٠٠٨٩ربحیة السھم األساسیة والمخفّضة

إیجارات تشغیلیة كمؤجر١٧

تقوم المجموعة بتأجیر سفنھا البحریة بموجب عقود إیجار تشغیلي (إیجار لمدة معینة). تتراوح فترات عقود اإلیجار بین شھر 
بشأن عقود اإلیجار لكي تعكس األسعار المتداولة في سوق اإلیجارات وذلك عند حتى خمسة عشر عاماً. یتم عادة التفاوض 

إبرام / تجدید عقود إیجار السفن. إن الحد األدنى إلجمالي دفعات اإلیجار المستقبلیة المدینة بموجب عقود اإلیجار التشغیلیة 
غیر القابلة لإللغاء ھو على النحو التالي:

دیسمبر٣١مارس٣١
٢٠١٥٢٠١٤

ألف درھمألف درھم
(مدققة) (غیر مدققة) 

٩٨٫٨٥٧٩٨٫٨٥٧سنة واحدة فأقل
٣٩٣٫٥٤٠٣٩٣٫٨٧٣من سنة واحدة إلى خمس سنوات

٣٤٩٫٦٠٥٣٧٣٫٩١٨أكثر من خمس سنوات
--------------------------------

٨٤٢٫٠٠٢٨٦٦٫٦٤٨
================


