
ضة (ش.م.ع)الخلیج للمالحة القا
عة لها ات التا والشر

ة ة الموحدة الموجزة المرحل انات المال الب
ة في ٢٠١٩مارس ٣١للفترة المنته



ضة (ش.م.ع)الخلیج للمال عة لهاحة القا ات التا والشر
ة  ة الموحدة الموجزة المرحل انات المال الب

ة في لل ٢٠١٩مارس ٣١فترة المنته

ات الصفحةجدول المحتو

ةتقرر مراجعة  ة الموحدة الموجزة المرحل انات المال ١الب

ز المالي الموحد المرحل ان المر ٢يب

ان الدخل  ٣الموحد المرحليالشامل ب

ة الموحد المرحلي ان التغیرات في حقوق الملك ٤ب

ة الموحد المرحلي ان التدفقات النقد ٥ب

ضاحات حول  ةإ ة الموحدة الموجزة المرحل انات المال ٢٦-٦الب







ضة (ش.م.ع) عة لهاالخلیج للمالحة القا ات التا والشر

ضاحات من ت ل اإل ة الم١٩إلى ١ش انات المال ة.المرفقة جزءًا من هذه الب وحدة الموجزة المرحل
٣

ان الدخل الشامل الموحد المرحليب
ة فيللفترة ٢٠١٩مارس ٣١المنته

ة في فترة الثالثة أشهر المنته
مارس٣١مارس٣١

٢٠١٩٢٠١٨
(غیر مدققة)(غیر مدققة)

ضاح درهمألفدرهمألفإ

ة ١٢٤٥,٠٣٢٣٧,٦٧٠اإلیرادات التشغیل

ة )٥٢٢,٢٧()٨٣٧,٤١(٣١التكالیف التشغیل

اح ٣,١٩٥١٠,١٤٨إجمالي األر

٥٩١١٠آخردخل

ة وٕادارة )٣٢٩,٧(),٧٥٩٧(٤١مصارف عموم

اح(الخسائر)/  ٩٢٩,٢)٥٠٥,٤(للفترةةالتشغیلاألر

ل )٣٢١,٥()٠٩٤,٦(٦١تكالیف التمو

ةنتائج المشارع حصة  )٩٣٦(-المشتر

ات انتفى الغرض منهاإعادة قید م ٧٢٧,٨-طلو

ة الدخل اح قبل ضر ٥,٣٩٩)١٠,٥٩٩((الخسائر)/ األر

ة الدخل )٤٥٨()٤٥٨(ضر

اح (خسائر)/  ٩٤١,٤)٠٥٧,١١(الفترةأر

--بنود الدخل الشامل األخر 

٩٤١,٤)٠٥٧,١١(الدخل الشامل للفترة(الخسائر الشاملة)/إجمالي

العائدة إلى:
ة األم ٤,٧٢١)١١,٠١٨(مساهمي الشر

طرةصالحص ٢٢٠)٣٩(غیر المس

)٩٤١,٤)٠٥٧,١١
اح  ة األماألسهمأر العائدة إلى مساهمي الشر

ة والمخففة- ٠٥١٠,٠),٥١١٠٠(١٨(درهم)األساس



ضة (ش.م.ع) عة لهاالخلیج للمالحة القا ات التا والشر

ضاحات من ت ل اإل ة الم١٩إلى ١ش انات المال ة.المرفقة جزءًا من هذه الب وحدة الموجزة المرحل
٤

ة الموحد المرحلي ان التغیرات في حقوق الملك ب
ة فيترةللف ٢٠١٩مارس ٣١المنته

ة األم ة العائدة إلى مساهمي الشر حقوق الملك
اطيرأس اتالخسائراالحت اط ةغیرصالحصاحت وك إسالم إجماليص
طرةالمجموعأخر المتراكمةالنظاميالمال لالمس ةقابلة للتحو حقوق الملك

ألف درهمألف درهمألف درهمدرهمألفألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٥٠٤,٦٢١-٤٩١,١٦٧١٣,٤٥٤-)٨٠,٢٤٧(٢٠١٨٥٥١,٦٦٧١٩,٧٤٧ینایر ١الرصید في 

٣٦٧,٥٤٢--٣٦٧,٥٤٢---٣٦٧,٥٤٢رأس المال المصَدر

)٢,٣٨٠(--)٢,٣٨٠()٢,٣٨٠(---تكلفة زادة رأس المال

٤,٩٤١-٤,٧٢١٢٢٠-٤,٧٢١--إجمالي الدخل الشامل للفترة

٨٧٤,٧٢٤-٨٦١,٠٥٠١٣,٦٧٤)٢,٣٨٠()٧٥,٥٢٦(٢٠١٨٩١٩,٢٠٩١٩,٧٤٧مارس ٣١الرصید في 

٨١٦,٣١٣١٣,٥٦٤١٠٠,٠٠٠٩٢٩,٨٧٧)٢,٣٨٠()١٢٠,٢٦٣(٩١٩,٢٠٩١٩,٧٤٧)معاد إدراجه(٢٠١٩ینایر ١الرصید في 

وك إلى رأس المال ل الص ضاح تحو -)١٠٠,٠٠٠(-١٠٠,٠٠٠---١٠٠,٠٠٠)١٧(إ

لتكلفة  وكالتحو ضاح ص )٣٤٤(--)٣٤٤()٣٤٤(---)١٧(إ

)٠٥٧,١١(-)٣٩()٠١٨,١١(-)٠١٨,١١(--للفترةةالشاملالخسائر إجمالي 

٤٧٦,٩١٨-,٩٥١,٤٩٠٥٢٥١٣),٧٢٤٢()٢٨١,١٣١(٢٠١٩٢٠٩,١,٠١٩١٩,٧٤٧مارس ٣١الرصید في 



ضة (ش.م.ع) عة لهاالخلیج للمالحة القا ات التا والشر

ضاحات من ت ل اإل ة الم١٩إلى ١ش انات المال ة.المرفقة جزءًا من هذه الب وحدة الموجزة المرحل
٥

ة الموحد المرحلي ان التدفقات النقد ب
ة فيللفترة ٢٠١٩مارس ٣١المنته

ة في فترة الثالثة أشهر المنته
مارس٣١مارس٣١

٢٠١٩٢٠١٨
ضاح درهمألفدرهمألفإ

(غیر مدققة)(غیر مدققة)
ة األنشطة التشغیل

ةأراح الفترة(خسائر)/  ٥,٣٩٩)١٠,٥٩٩(قبل الضر
ة: التعدیالت للبنود التال

١٥,٩٣٥١٢,٢٨٣االستهالك
-٢٦٩إطفاء حقوق االستخدام

ةنتائجحصة  ٩٣٦-المشارع المشتر
ة افآت نها ٨٣١٠٢الخدمة للموظفینمخصص م

ات انتفى الغرض منهاإعادة قید  )٨,٧٢٧(-مطلو
ل ١٦٠٩٤,٦٥,٣٢١تكالیف التمو

ة قبل التغیرات في رأس المال العامل ة التشغیل ١١,٧٨٢١٥,٣١٤التدفقات النقد
التغیرات في رأس المال العامل:

)٤٩٨(٥٧٩المخزون 
٤,٤٢٦٩٧٥لمدینة التجارة واألخر الذمم ا

٢٦)١٦٢(النقد المقیدالمحول إلى 
)٣٢,٦٩٦(٣,١١٥الذمم الدائنة التجارة واألخر 

الغ المستحقة -٤١٦عالقةطرف ذ إلى الم
١٦,٨٧٩(٢٠,١٥٦(

ة الخدمة افآت نها )١٥()١٣(للموظفینالمدفوعةم

ةالتدصافي  ة(المستخدمة في) /منالناتجة فقات النقد )١٦,٨٩٤(١٤٣,٢٠األنشطة التشغیل
ة األنشطة االستثمار

)٢٤()٢,٥٦٩(والمعداتوالممتلكاتشراء السفن 
عاد  الغ محصلة من است -٥٣٩سفن وممتلكات ومعداتم

ةصافي  )٢٤()٢,٠٣٠(األنشطة االستثمارةالمستخدمة فيالتدفقات النقد

ة ل األنشطة التمو
٣٦٧,٥٤٢-التجارةأموال مقبوضة من زادة رأس المال

ل/ ف یلاتك وكتحو )١,٩٧٠()٣٤٤(١٧المدفوعةإصدار الص
ات عقود اإلیجار -)٣١(٩دفع مطلو

الغ محصلة من القروض الجدیدة -١١١,٨٣٠م
ات )١٢,٩٩٥()٥,٣٤٧(١٠سداد السلف
ل )٤,٨٤٥()٤١٣,٥(مدفوعةتكالیف تمو

ةصافي  ةمنالناتجة)/المستخدمة في(التدفقات النقد ل ٣٤٧,٧٣٢)٣٠٥,٩(األنشطة التمو
ادةصافي ةالز ه النقد ة وش ٨,٨٠٨٣٣٠,٨١٤في النقد

ة الفترة ة في بدا ه النقد ة وش ١٣٠,٢٣٢٨,٠٣٥النقد
ة و  ة الفترةالنقد ة في نها ه النقد ٣١,٩٣٨٣٥٨,٨٤٩ش
٣١١,١١١٠,٦١٢نقد مقید

٢٤٩,٤٣٣٦٩,٤٦١إجمالي النقد في الصندوق واألرصدة لد البنوك



ضة (ش.م.ع) عة لهاالخلیج للمالحة القا ات التا والشر
ضاحات حول  ةإ ة الموحدة الموجزة المرحل انات المال الب

٢٠١٩مارس ٣١في 

٦

األنشطةو الوضع القانوني -١

ضةإن  ة الخلیج للمالحة القا ة") .م.ششر ة مسـاهمة عامـة هـي ع ("الشـر لقـرار وزارة االقتصـاد وفقـًا ٢٠٠٦ر أكتـو ٣٠تأسسـت فـي شـر
ح و ٢٠٠٦لســنة ٤٢٥رقــم  ٍل صــح شــ ــة المتحــدة. ٢٠١٥لســنة )٢(رقــم للقــانون االتحــادوفقــًا موجــودة  وهــي فــي دولــة اإلمــارات العر

ة مدرجـة فـي ســوق دبـي المــالي.  لتقـوم الشـر حــر شــ أعمــال النقـل ال سـي  ضـائع الممارئ وتـأجیر الســفنثلــة لمنتجـات الـنف والبتــرول وال
ـاب  حـر وللر ضائع وخدمات التأجیر للشحن ال اب وال حـر وخـدمات الشـحنوخطو الشحن لنقل الر ـالء خطـو الشـحن ال وخـدمات وو

ص حــر وتشــغیل وٕادارة الســفن وخــدمات تحمیــلالنقــل والتخلــ ضــائع وخــدمات الشــحن ال ــغ وتعبئــة ال عــة لهــا وتفر ات التا مــن خــالل الشــر
ة المساهمة العامة المدرجة تبها فيخالل من أدناه. تعمل الشر ـة البرشـاء، برج أ بي آ ترـو تـاور٣٩الطاب م ، دبـي، اإلمـارات العر
ة إن المتحـدة. عـة لهـا الشـر ات التا ـةوالشـر ل المملو شـ اشـرلهـا  اشـر أو غیـر م فــي )بــ"المجموعة"مجتمعـة شـار إلیهـا (مدرجـة أدنـاه م

انات ة هذه الب .الموحدةالمال

عة ات التا ة %بلداألنشطةالشر ة حقوق الملك نس
سمبر٣١مارس ٣١ د

ة س سالرئ ٢٠١٩٢٠١٨التأس
Gulf Navigation Maritime and Operations

   Management Owned by Gulf Navigation
Holding LLC

ة المتحدةشحن السفن الخ ١٠٠١٠٠اإلمارات العر

ـــخ/ مجموعة الخلیج للمالحة ش.م.ح ـــــفن الــــ ـــحن السـ شـــ
انة  ـــــ ـــ ـــ ـــ ــــدمات صـ ـــ ـــ ـــ خــ

السفن والقوارب

ة المتحدة ١٠٠١٠٠اإلمارات العر

ة م.م.ح ـــخ/ الخلیج إلدارة السفن المالح ـــــفن الــــ ـــحن السـ شـــ
انة  ـــــ ـــ ـــ ـــ ــــدمات صـ ـــ ـــ ـــ خــ

السفن والقوارب

ة المتحدة ١٠٠١٠٠اإلمارات العر

ة المتحدةفن الخشحن السناقالت الخلیج للنف الخام ذ.م.م ١٠٠١٠٠اإلمارات العر
ات ذ.م.م ماو ة المتحدةشحن السفن الخناقالت الخلیج للك ١٠٠١٠٠اإلمارات العر

Gulf Navigation Polimar Maritime LLC ـــــو ـــ ـــ ـــــالء خطـ ـــ ـــ ـ و
حر  الشحن ال

ة المتحدة ٦٠٦٠اإلمارات العر

٦فــي تــم إلغــاء تســجیلها (جلــف شــیب مانجمنــت م.د.م.س
)٢٠١٩فبرایر 

ــــغیل وٕادارة  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ تشـ
السفن الخ

ة المتحدة ١٠٠ال ینطباإلمارات العر

١٠٠١٠٠سلطنة عمانوساطة السفنالخلیج للمالحة والوساطة ذ.م.م
ورورشن ادا  ١٠٠١٠٠بنماامتالك السفنجلف إ

ورورشن ١٠٠١٠٠بنماامتالك السفنجلف هووایالت 
ورورش في  ١٠٠١٠٠بنماامتالك السفننجلف د

ورورشن ١٠٠١٠٠بنماامتالك السفنجلف جلمودا 
ورورشن ١٠٠١٠٠بنماامتالك السفنجلف فناتیر 

Gulf Navigation Mishref Limitedمانامتالك السفن ا ١٠٠١٠٠جزر 
Gulf Navigation Mirdif Limitedمانامتالك السفن ا ١٠٠١٠٠جزر 
Gulf Navigation Sukuk Limitedمانغیر محدود ا ١٠٠١٠٠جزر 

Gulf Maritime Ship Management LLC ــــغیل وٕادارة ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ تشـ
السفن الخ

ة المتحدة ١٠٠١٠٠اإلمارات العر

Gulf Ship Management Co LLC ــــغیل وٕادارة ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ تشـ
السفن الخ

ة المتحدة ١٠٠١٠٠اإلمارات العر

Gulf Navigation Mishref Limited ١٠٠١٠٠لیبیراشحن السفن



ضة (ش.م.ع) عة لهاالخلیج للمالحة القا ات التا والشر
ضاحات حول  ةإ ة الموحدة الموجزة المرحل انات المال الب

٢٠١٩مارس ٣١في 

٧

(تتمة)األنشطةالوضع القانوني و -١

ة %بلد األنشطة الفروع ة حقوق الملك نس
سمبر٣١مارس ٣١ د

ة س سالرئ ٢٠١٩٢٠١٨التأس

Gulf Navigation Mirdif Limited ١٠٠١٠٠لیبیراشحن السفن

١٠٠١٠٠جزر مارشالامتالك السفن*جلف أحمد للمالحة إنك
١٠٠١٠٠جزر مارشالامتالك السفن*جلف شقرا للمالحة إنك

ة السفن ش.ذ.م.م ة المتحدةتأجیر السفن، إلخالخلیج للمالحة لملك ١٠٠١٠٠اإلمارات العر
اررز جلف نافیجیشن فستوك  ١٠٠١٠٠بنماامتالك السفنإنك، لیمتدال
اررز جلف نافیجیشن فستوك  ١٠٠١٠٠بنماامتالك السفنإنك، لیمتد١ال
اررز جلف نافیجیشن فستوك  ١٠٠١٠٠بنماامتالك السفنإنك، لیمتد٢ال

هسابیدا أ ١٠٠١٠٠بنماامتالك السفن****ا
هالمواشي ا نافییرا أ ا ان ١٠٠١٠٠بنماامتالك السفنوم

متد ١٠٠١٠٠جزر مارشالك السفنامتالدورانجو شیبینج ل

٢٠١٩أبرل ٤بتارخ إلغاؤها* تم 

ةالمجموعة لد :الفروع التال

عة ات التا بلداألنشطةالشر

ة س سالرئ التأس
ضة ش.م.ع (فرع ة المتحدةالخ،السفنتأجیر)الشارقةالخلیج للمالحة القا اإلمارات العر

ضة ةافرع،الخلیج للمالحة القا ة السعود ةالخ،السفنتأجیرلراض، المملكة العر ة السعود الراض، المملكة العر

Gulf Navigation Maritime and Operations Management Owned
by Gulf Navigation Holding LLC – Abu Dhabi Branch *

ة المتحدةالخ،السفنتأجیر اإلمارات العر

Gulf Navigation Polimar Maritime LLC-Sharjah Branch
ـــحن  ـــ ــــو الشـ ـــــالء خطـــ ــ و

حر  ال
ة المتحدة اإلمارات العر

Gulf Navigation Polimar Maritime LLC-Fujairah Branch
ـار  تجارة الجملة لقطع الغ
ــــفن  ـــ ـــ ــــارة السـ ـــ ـــ ــــــام تجـ ـــ وأقســ

والقوارب وغیرها

ة المتحدة اإلمارات العر

Gulf Ship Management Co LLC-Fujairah Branch **ة المتحدةتشغیل وٕادارة السفن الخ اإلمارات العر

٢٠١٨أبرل ٢٥* تأسست في 
٢٠١٨یولیو ٧** تأسست في 
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٢٠١٩٢٠١٨
رز  ة المتحدة تأجیر السفنم.د.م.سغولف ستولت تان %٥٠%٥٠اإلمارات العر

ة-٢ انات المال ةأسس إعداد الب اسات المحاسب والس

أسس اإلعداد
ــةتــم إعــداد  ــة الموحــدة المــوجزة المرحل انــات المال ــة فــي الثالثــة أشــهرفتــرةللمجموعــة لالب ــار المحاســبي لوفقــًا ٢٠١٩مــارس ٣١المنته لمع

ــة"–٣٤الـدولي رقـم  ـة المرحل ـات اإعــداد التقـارر المال ـة مــن " والمتطل ـة المتحـدة. إن هــذه لمعن ــة قـوانین دولـة اإلمــارات العر انـات المال الب
ــة افـة المعلومــات المتطلالموحـدة المــوجزة المرحل ـة ــةال تشــمل  انــات المال جــبالموحــدة للب ة و ــة الســنو انــات المال ــالتزامن مــع الب أن تقـرأ 

ة في  سمبر ٣١المدققة للمجموعة للسنة المنته ة.،٢٠١٨د ة إلعداد التقارر المال التي تم إعدادها وفقًا للمعاییر الدول

ة وفقًا لمبدأ ا ة الموحدة الموجزة المرحل انات المال ة.تم إعداد الب لتكلفة التارخ

ة في  الضرورة إلى النتـائج المتوقعـة للسـنة٢٠١٩مارس ٣١إن النتائج لفترة الثالثة أشهر المنته ـةال تشیر  ـة فـي المال سـمبر٣١المنته د
٢٠١٩.

أسس التوحید
ة في  ة في ولفترة الثالثة أشهر المنته ة الموحدة الموجزة المرحل انات المال عـة ،٢٠١٩س مار ٣١تتألف الب ات التا ة والشـر من نتـائج الشـر

ة مماثلـ اسـات محاسـب اسـتخدام س ة  عـة لـنفس فتـرة إعـداد التقـارر للشـر ات التا ـة للشـر ـة المـوجزة المرحل انـات المال تم یـة. لها. تم إعـداد الب
ع انات.اداست ات عند توحید الب ع المعامالت واألراح واألرصدة بین الشر جم

ل یتم توحید الكامل من تارخ تحو عة  ات التا انات الشر طرةب توقف التوحید من تارخ الس طرة توقفللمجموعة و للمجموعة.الس

ة %٤٠اعـت المجموعـة ، ٢٠١٧فـي  قًا Gulf Navigation Polimar Maritime LLCمـن حصـة مسـاهمتها فـي شـر (تعـرف سـا
ة  حرة ذ.م.مشر ة تاالخلیج للمالحة ال ارًا من (شر وفقـًا .ألـف درهـم١٨,٦٦٦مبلـغ نظیـر مقابـل مـاد وعینـي٢٠١٧ینـایر ١عة) اعت

ة رقـم ( ار الدولي إلعداد التقارر المال ـة الموحـدة١٠للمع انـات المال ـع صـافي ، فـإن ) الب ـالغ المحصـلة مـن ب ة الحصـة فـي الم Gulfشـر
Navigation Polimar Maritime LLC ــة.فــي تــم إیــداعها هــم ألــف در ٣,٢٤٥مبلــغ مــا فــي حقــوق الملك ، ٢٠١٩مــارس ٣١و

ـالغ ٤,٠٢٦استلمت المجموعة مبلغ  عـات ال ـالغ ألـف ١٨,٦٦٦ألـف درهـم مـن إجمـالي مبلـغ المب ـاقي ال درهـم، وتـم اإلفصـاح عـن المبلـغ ال
ضاح درهم ألف ١٤,٦٤٠ .٧في اإل

ةافتراض  مبدأ االستمرار
ارا من تارخ اعتماد هذه  ة الموحدة،اعت انات المال بیـر عـن الب زهـا المـالي مـن خـالل جمـع مبلـغ  أثبتـت المجموعـة قـدرتها علـى تحسـین مر

ة مع  ة الكاملة والنهائ ة الجدیدة والتوصل للتسو ـل أحـد األطـراف حقوق الملك ـًا بإعـادة تمو . وعـالوة علـى ذلـك، تقـوم المجموعـة حال األخـر
عـد االطـالع علـى تـوفر و تسهیالت قروضها من مقرضین جدد.  ل معقول  ش ـل مصـادرتوقع أعضاء مجلس اإلدارة،  (إمـا مـن خـالل تمو

ة ــة اإلضــاف ــي أو حقــوق الملك وك أو نمــاذج بدیلــة أخــر قــرض بن ــة المتوقعــة للمجموعــة والخطــ )؛ تتضــمن إصــدار صــ والتــدفقات النقد
ة لفترة ال تقل عن اثني عشر ( ـة الموحـدة) شهرًا مـن تـارخ١٢االستراتیج انـات المال ـع علـى هـذه الب ـأن المجموعـة سـوف تتـوفر لهـا ، التوق

ــة لكــي تســتمر فــي  اتهــاالمــوارد الكاف إعــداد عنــدمبــدأ االســتمرارة العمــل وفــفــي المســتقبل المنظــور. ولــذا، ســوف تواصــل المجموعــة عمل
ة الموحدة. اناتها المال ب
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ة-٢ انات المال اساأسس إعداد الب ةوالس (تتمة)ت المحاسب

ة اسات واإلفصاحات المحاسب التغیرات في الس

عة  ة المت اسات المحاسب ـة إن الس ة الموحـدة المـوجزة المرحل انات المال ـة الموحـدة مماثلـة لتلـك في إعداد الب انـات المال عـة فـي إعـداد الب المت
ة للمجموعة  ة في السنو سمبر ٣١للسنة المنته استثنا٢٠١٨د اع المعاییر الجدیـدة ،  سـر مفعولهـا فـي ء ات لـم تقـم .٢٠١٩ینـایر ١التـي 

عد. سر مفعوله  ار أو تفسیر أو تعدیل آخر، والذ صدر لكن لم  ر أل مع اع الم االت المجموعة 

ة رقم  ار الدولي إلعداد التقارر المال انـات المالیـة عقود اإلیجار، والذ یتطلب ١٦تطب المجموعة، ألول مرة، المع إعادة إدراج الب
ار المحاسبي الدولي رقم  قة. وفقًا للمع عة وتأثیر هذه التغییرات موضحة أدناه. تطب العدید من التعدیالت والتفسیرات ٣٤السا ، فإن طب

ة الموجزة الموحدة للمجمو ٢٠١٩األخر ألول مرة في سنة  ة المرحل انات المال عة.، إال أنها ال تؤثر على الب

ة رقم · ار الدولي إلعداد التقارر المال )٢٠١٩ینایر ١عقود اإلیجار (١٦المع
ة رقم  ار الدولي إلعداد التقارر المال ار المحاسبي الدولي رقم ١٦إن المع الصادر عن ٤عقود اإلیجار، والتفسیر رقم ١٧حل محل المع

ة إلعداد التقارر الما حتو على عقد إیجار، والقرار رقم لجنة تفسیرات المعاییر الدول ان الترتیب  حدد ما إذا  ة الذ  الصادر عن ١٥ل
ة، والقرار رقم  الخصومات على عقود اإلیجار التشغیل م ٢٧لجنة تفسیر المعاییر الخاص  الصادر عن لجنة تفسیر المعاییر والخاص بتقی

ل القانوني لعقد اإلیجار عة المعامالت التي تتضمن الش اس والعرض واإلفصاح عن عقود طب اد التثبیت والق ار م وضح المع . و
ة واحد. ة عموم حساب معظم عقود اإلیجار ضمن نموذج میزان طالب المستأجرن  اإلیجار، و

ة رقم  ار الدولي إلعداد التقارر المال موجب المع ة المؤجر  ا١٦ال تتغیر محاس موجب المع ة  ٍل جوهر عن المحاس ر المحاسبي ش
اد ١٧الدولي رقم  استخدام نفس م ة  ل عقود إیجار تمو ة أو  عقود إیجار تشغیل ستمر المؤجرون في تصنیف عقود اإلیجار إما   .

ار المحاسبي الدولي رقم  ما في المع ة رقم ١٧التصنیف  ار الدولي إلعداد التقارر المال اع المع ن الت ه، لم  ناًء عل ر أ تأثی١٦. و
على عقود اإلیجار التي تمثل فیها المجموعة الطرف المؤجر.

ة رقم  ار الدولي إلعداد التقارر المال اع المع ات أثر رجعي مع تارخ تطبی أولي ١٦قامت المجموعة  اع الكامل  استخدام طرقة االت
قًا . اختارت المجموعة استخدام استثناءات االنتقال التي تسمح ب٢٠١٩ینایر ١في  ار فق على العقود التي تم تحدیدها مس تطبی المع

ار المحاسبي الدولي رقم  ة إلعداد التقارر ٤والتفسیر رقم ١٧على أنها عقود إیجار تطب المع الصادر عن لجنة تفسیرات المعاییر الدول
ضًا استخدام إعفاءات تثبیت  ة في تارخ التطبی األولي. اختارت المجموعة أ ون لها مدة المال عقود اإلیجار التي، في تارخ البدء، 

ون فیها بند الموجودات ١٢إیجار مدتها  ار الشراء ("عقود إیجار قصیرة األجل") وعقود اإلیجار التي  شهرًا أو أقل وال تتضمن خ
مة"). مة منخفضة ("الموجودات منخفضة الق األساسي ذو ق

ار الدولي  اع المع ما یلي أثر ات ة رقم وف :١٦إلعداد التقارر المال

ز المالي  ان المر ما في الموحد التأثیر على ب سمبر ٣١(الزادة / (النقص))  :٢٠١٨د

ألف درهم
الموجودات

٣٬٩٠١موجودات ح االستخدام
)٢٥١(مصارف مدفوعة مقدماً 

٣٬٦٥٠إجمالي الموجودات

ات المطلو
ات عقود اإلیبند  ٣٬٦٥٠جارمطلو

ة -التأثیر على حقوق الملك
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ة اسات واإلفصاحات المحاسب (تتمة)التغیرات في الس

ة رقم · ار الدولي إلعداد التقارر المال (تتمة))٢٠١٩ینایر ١عقود اإلیجار (١٦المع

اع ا عة أثر ات ة رقم أ) طب ار الدولي إلعداد التقارر المال ١٦لمع
ة رقم  ار الدولي إلعداد التقارر المال اع المع مستأجر) في تارخ ١٦قبل ات ل من عقود اإلیجار لدیها ( ، قامت المجموعة بتصنیف 

عقد إیجار تشغیلي. تم تصنیف عقد اإلیجار على أنه عقد إیجار  لي أو  عقد إیجار تمو ع البدء إما  لي إذا تم النقل الجوهر لجم تمو
فها على أنها عقد إیجار تشغیلي. إن عقود  ة بند الموجودات المؤجر إلى المجموعة؛ وخالف ذلك، تم تصن ا إلى ملك المخاطر والمزا

ة للحد مة الحال الق مة العادلة للعقار المؤجر أو  الق ة تم رسملتها عند بدء عقد اإلیجار  ل األدنى من دفعات اإلیجار، أیهما اإلیجار التمو
ات اإلیجار. في عقد اإلیجار التشغیلي، لم یتم رسم ل) وخفض بند مطلو تكالیف تمو م دفعات اإلیجار بین الفائدة (المثبتة  لة أقل. تم تقس

ان  مصروف تأجیر في ب ثابت على مد فترة على أساس القس الالدخل الشامل الموحد العقار المؤجر وتم تثبیت دفعات اإلیجار 
اإلیجار. تم تثبیت أ إیجار مدفوع مقدمًا وٕایجار مستح ضمن المصارف المدفوعة مقدمًا والدائنون التجارون واآلخرون، على التوالي.

ة رقم  ار الدولي إلعداد التقارر المال اع المع ة ١٦عند ات النس اس  ع عقود ، قامت المجموعة بتطبی منهج واحد للتثبیت والق لجم
مة. قامت المجموعة بتثبیت  استثناء عقود اإلیجار قصیرة األجل وعقود اإلیجار للموجودات منخفضة الق اإلیجار وهو المستأجر، 
اع  ة. وفقًا لطرقة االت ات اإلیجار لتسدید دفعات اإلیجار وموجودات ح االستخدام والتي تمثل ح استخدام الموجودات األساس مطلو

ة رقم الكامل  ار الدولي إلعداد التقارر المال انت سارة ١٦أثر رجعي، قامت المجموعة بتطبی المع ما لو  في تارخ التطبی األولي 
انات المالیـة الموحدة ال ه، تمت إعادة إدراج معلومات المقارنة في هذه الب ناًء عل ة. و موجزة الفعل في تارخ سران عقود اإلیجار الحال

ة.المرح ل

ة الجدیدة اسات المحاسب ب) ملخص الس
ة رقم  ار الدولي إلعداد التقارر المال اع المع ة الجدیدة للمجموعة عند ات اسات المحاسب موضحة أدناه:١٦إن الس

موجودات ح االستخدام
، تارخ توفر بن د الموجودات األساسي لالستخدام). یتم تقوم المجموعة بتثبیت موجودات ح االستخدام في تارخ بدء عقد اإلیجار (أ

ات  م لمطلو مة، وتعدیلها لغرض أ إعادة تقی التكلفة، ناقصًا أ استهالك متراكم وخسائر انخفاض الق اس موجودات ح االستخدام  ق
اشرة األ ات اإلیجار المثبت والتكالیف الم ة المتكبدة ومدفوعات عقد اإلیجار. تشتمل تكلفة موجودات ح االستخدام على مبلغ مطلو ول

ل معقول من الحصول  ش عقد اإلیجار التي تمت في أو قبل تارخ البدء، ناقصًا أ حوافز إیجار مستلمة. إذا لم تكن المجموعة متأكدة 
ة مدة عقد اإلیجار، یتم استهالك موجودات ح االستخدام المثبتة على أساس الق ة بند الموجودات المؤجر في نها س الثابت على ملك

على مد األعمار المقدرة لالستخدام ومدة عقد اإلیجار، أیهما أقصر.

مة. تخضع موجودات ح االستخدام إلى انخفاض الق

ات عقود اإلیجار مطلو
ة لمدفوعات عقد اإلیجار ال مة الحال الق ات عقد اإلیجار المقاسة  تي یتوجب في تارخ بدء عقد اإلیجار، تقوم المجموعة بتثبیت مطلو

ل معقول أن تمارسه المجموعة ودفع  ش د  ار الشراء المؤ ضًا سعر الممارسة لخ سدادها على مدة عقد اإلیجار. وتشمل دفعات اإلیجار أ
ار اإلنهاء. یتم تثبیت دفعات اإلیجار المتغیرة التي ال  س أن المجموعة تمارس خ انت مدة اإلیجار تع غرامات إنهاء عقد اإلیجار، إذا 

حدث فیها الحدث أو الشر الذ یؤد لحدوث الدفعة. مصروف في الفترة التي  تعتمد على المؤشر أو المعدل 

ارات التجدید ة للعقود ذات خ النس م جوهر في تحدید مدة عقد اإلیجار  ح
اإلضافة  ار تمدید عقد تحدد المجموعة مدة عقد اإلیجار على أنها المدة غیر القابلة لإللغاء لعقد اإلیجار،  إلى الفترات المشمولة بخ

ل معقول عدم  ش د  ان من المؤ ار إنهاء عقد اإلیجار، إذا  شملها خ ل معقول تنفیذه، أو أ فترات  ش د  ان من المؤ اإلیجار إذا 
حدوث ذلك.
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وعملة العرضالمستخدمةالعملة 
ة  انات المال اس البنود المدرجة في الب ة یتم ق عـة الموحدة الموجزة المرحل ات التا ةلكـل مـن الشـر ُشـار لـد المجموعـة (والمشـارع المشـتر

ات"بمجتمعة إلیها  ة التـي تعمـالشر س ة الرئ استخدام عملة البیئة االقتصاد ات ل هـذه ")  "). وحیـث إن المسـتخدمةضـمنها ("العملـة الشـر
ات  ــي، فــإن العملــة مصــنفةأغلــب معــامالت الشــر الــدوالر األمر عمــالت مروطــة  ــي أو  ات هــي المســتخدمةالــدوالر األمر لهــذه الشــر

ـــي، غیـــر أن  ـــة الــدوالر األمر ـــة الموحـــدة المـــوجزة المرحل انـــات المال ـــة المتحـــدة ("الـــدرهم للمجموعـــة یـــتم عرضـــها بـــدالب رهم اإلمـــارات العر
الغ  ل الم ونه عملة العرض للمجموعة. لقد تم تحو سـعر صـرف المصنفةاإلماراتي")  ي إلـى الـدرهم اإلمـاراتي  درهـم ٣,٦٦الدوالر األمر

ي والدرهم اإلماراتي. ات سعر الصرف بین الدوالر األمر ي نظرًا لث إماراتي لكل دوالر أمر

ة الهامةالسـ اسات المحاسب
اســتمرار تقــوم اســاتبتطبیــ الالمجموعــة  ةس انــاتاالحتســابوأســالیب المحاســب ــة الموحــدةالمســتخدمة فــي إعــداد الب ةالمال األخیــرة الســنو

ة في الصادرة سمبر ٣١للسنة المنته .٢٠١٨د

ام  التقدیراتو األح
ة من اإلدا ة المرحل انات المال ام وتقـدیرات وافتراضـارةیتطلب إعداد الب ـالغ المعلـن تإصدار أح ة والم اسـات المحاسـب تـؤثر فـي تطبیـ الس

ات والدخل والمصارف.  ة عن هذه التقدیرات.و عنها للموجودات والمطلو ن أن تختلف النتائج الفعل م

ـةخـالل إعـداد هـذه ا ـة الموحـدة المـوجزة المرحل انـات المال ـام الجوهرـة فـ، لب ة عنـدالتـي أصـدرتها اإلدارة إن األح اسـات المحاسـب تطبیـ الس
انت  دة للمجموعة  ة للتقدیرات غیر المؤ س ـة الموحـدة فـيهي نفسها التي تطبـ والمصادر الرئ انـات المال ـة فـي مـا الب فـي وللسـنة المنته

سمبر ٣١ .٢٠١٨د

ة إدارة المخاطر المال
ة ل اسات وأهداف إدارة المخاطر المال مـا إن س ـة الموحـدة  انـات المال اسـات واألهـداف المفصـح عنهـا فـي الب لمجموعـة مماثلـة مـع تللـك الس

ة في  سمبر ٣١في وللسنة المنته .٢٠١٨د

ة الهامة-٣ ام المحاسب التقدیرات واألح

مة السفن والممتلكات والمعداتاالنخفاض في ق
مـة السـفن  م االنخفاض في ق مـة تلكـات والمعـدات والممتقوم اإلدارة بتقی المدرجـةمتـى أشـارت األحـداث أو التغیـرات فـي الظـروف إلـى أن الق

مة تتضمن ما یلي: قد ال تكون قابلة لالسترداد. إن العوامل الهامة التي قد تؤد إلى إجراء مراجعة لالنخفاض في الق

ة الجوهر االنخفاض · مة السوق ان متوقعاً لبند الموجوداتفي الق ؛مرور الوقت أو االستخدام العادأكثر مما 
ة التشغیل التي ینتمي لها الجوهرةالتغیرات · ؛بند الموجوداتفي طرقة استخدام المجموعة لموجوداتها أو في استراتیج
ةفي األالجوهرةالتغیرات · م ة والبیئة التنظ ؛سالیب التقن
ة تشیر إلى أن األداء االق· ذلك.لبند الموجوداتتصاد وجود أدلة من التقارر الداخل ون  ان متوقعًا، أو س أسوأ مما 

م المدرجـة للوحـدة لفي حالة وجود أ من هذه المؤشرات، یتم إجـراء فحـص  مقارنـة القـ مـة  مهـا القابلـة المنتجـةالنخفـاض فـي الق للنقـد مـع ق
ؤخذ المبلغ القابل لالسترداد  ار عندلبند الموجوداتلالسترداد. و مة االستخدامتقدیر في االعت .ق

األعمار المقدرة واستهالك السفن والعقارات والمعدات
ا مراجعة دورة لألعمار المقدرة وطرقة االستهالك للتأكد من أن طرقة وفترة االستهالك مماثلة للنموذج المتوقع للمزا تقوم اإلدارة 

ة من هذه الموجودات. االقتصاد
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مؤجر المجموعة 
ات عقـود إیجـار لـة األجـلقامت المجموعة بإبرام اتفاق ـاتو . للسـفنطو ـام االتفاق م شـرو وأح أن فتـرة ، حـددت المجموعـة، اسـتنادًا إلـى تقیـ

ة للســفن اإلیجــار ــاة االقتصــاد ًا مــن الح ســ ــة لــدفعاتوال تبلــغ ال تمثــل جــزءًا رئ مــة الحال ــاً یجــار لإلاألدنــى الحــد الق مــة امــل مبلــغفعل الق
ة.للسفنالعادلة  عقود إیجار تشغیل التالي تحتسب عقود اإلیجار  ة للسفن و ا الملك ع المخاطر الجوهرة ومزا ، وأنها تحتف بجم

مستأجر المجموعة 
ـة العقــدصـنف عقــد اإلیجـار فــي تــارخ  صــبدا لي أو عقــد إیجـار تشــغیلي.  ــع المخــاطر عقــد إیجـار تمــو حـول جم نف عقـد اإلیجــار الــذ 

لي. عقد إیجار تمو ة إلى المجموعة  ا الطارئة للملك والمزا

ـة للحـد األدنـى لـدفعات  مـة الحال الق مة العادلـة للعقـار المـؤجر أو  الق لي یتم رسملته عند تارخ بدء اإلیجار  اإلیجـار، إن عقد اإلیجار التمو
ات أیهما أقل. ل وخفض مطلو قـي لبنـد علـىلتحقیـ معـدل فائـدة ثابـت اإلیجـارعقد تنقسم دفعات اإلیجار بین مصارف التمو الرصـید المت

ات. یتم تثبیت  لمصارفالمطلو ان التمو ل في ب .الدخل الشامل الموحدضمن تكالیف التمو

لبنـد الموجـودات المجموعـةفي حال عدم التأكد من امتالك ومع ذلك، له. یتم استهالك بند الموجودات المستأجرة على مد العمر اإلنتاجي 
ة مدة عقود اإلیجار، یتم استهالك بند الموجودات على مد العمر المقدر الستخدام بند الموجودات ولمدة اإلیجار أیهما أقصر. عند نها

لي. اإلیجار التشغیلي إن  مصـروفتثبیـتم یـتهو عقد إیجار یختلف عن عقـد اإلیجـار التمـو ـان ةتشـغیلاتدفعـات اإلیجـار التشـغیلي  فـي ب
الخسائر على أساس القس الثابت على مد فترة اإلیجار.وأاألراح 

عة ات التا توحید الشر
ط انـت تســ مــا إذا  مـا فــي ذلـك المنشــآت ذات الغـرض الخـاص مــن أجـل تحدیـد ف ـع المنشـآت المســتثمر فیهـا  م جم ر قامـت المجموعـة بتقیــ

ـة رقـم  ـار الـدولي إلعـداد التقـارر المال س المحـددة فـي المع ـة الموحـدة. قامـت –١٠على المنشأة المستثمر فیها حسب المقای انـات المال الب
األنشـطة ذات عالقـة للمنشـآت  اطهـا  ـة القائمـة وقـدرتها ومـد ارت ـات التعاقد ، حصـة ملكیتهـا والترتی م، مـن بـین أمـور أخـر المجموعة بتقی

ة المستثمر فیها. طرة على الشر انت لدیها الس ما إذا  المستثمر فیها من أجل تحدید ف

مة االنخفاض الذمم المدینةفي ق
ـة، یـتم الت ـالغ الجوهرـة الفرد ة للم النس امل المبلغ.  نًا تحصیل  عد مم صـورة یتم إجراء تقدیر لمبلغ الذمم المدینة التجارة عندما لم  قـدیر 

ــة.  ؤخــذ مخصــص وفقــًا لطــول الفتــرة فرد ــة و صــورة إجمال مهــا  ــة والمســتحقة منــذ أمــد، یــتم تقی صــورة فرد ــة  ســت جوهر ــالغ التــي ل إن الم
ة. ة المستحقة استنادًا لنسب التحصیل التارخ الزمن

ـة  سـمبر ٣١(ألـف درهـم١٥,٠٨٤بلغت الذمم المدینة بتارخ إعداد التقارر المال لـغ مخصـص لـف درهـمأ١٨,٧٣٧–٢٠١٨د لـدیون ا) و
وك في تحصیلها  سـمبر ٣١(ألف درهـم ٩٨٥المش ـًا فـي الفتـرات ألـف درهـم٩٨٥-٢٠١٨د ـالغ المحصـلة فعل ). إن أ فـرق مـا بـین الم

ان الدخل  الغ المتوقع تحصیلها یتم تثبیته في ب ة والم .المرحليالموحدالمستقبل

مة المخزون  االنخفاض في ق
مًا أو متقادمًا، یتم إجراء تقدیر یتم االحتف ح المخزون قد ص قها أیهما أقل. عندما  ن تحق مة المم التكلفة أو صافي الق المخزون  ا 

الغ الجوهرة غیر  ة للم النس ة. أما  صورة فرد ة، یتم هذا التقدیر  الغ الجوهرة الفرد ة للم النس قها.  ن تحق مة المم ة لصافي الق الفرد
مة حسب نوع المخزون ودرجة العمر أو التقادم.ولكنها ؤخذ مخصص مقابل االنخفاض في الق مة أو متقادمة فیتم تقدیرها مجتمعًة و قد

تحق اإلیرادات
ونهــا المل ــات إیراداتهــا  افــة ترتی مــورد أساســي فــي  أنهــا تعمــل  ــات اإلیــرادات مــع العمــالء،  تــزم اســتنتجت اإلدارة اســتنادًا لمراجعتهــا لترتی

ضاعة ومخاطر االئتمان.  ضًا لمخاطر ال ات اإلیرادات، ولدیها حرة التسعیر، ومعرضة أ ع ترتی األساسي لجم
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الضرائب
ام الجوهرة عند  تم تطبی األح ة. و ة السعود سي في المملكة العر ٍل رئ ش ة.تتعرض المجموعة للضرائب  تحدید مخصص الضر

ة. د أثناء سیر األعمال العاد ة الخاصة بها غیر مؤ ون التحدید النهائي للضر ات التي  عض المعامالت واالحتسا تقوم هناك 
ة ستكون م انت الضرائب اإلضاف ما إذا  ة المتوقعة استنادًا إلى تقدیر ف ات لمسائل المراجعة الضرب ستحقة المجموعة بتثبیت المطلو

ة، فإن هذه االختالفات س الغ التي تم تثبیتها في البدا ة لهذه المسائل مختلفة عن الم ة النهائ تؤثر الدفع. عندما تكون المتحصالت الضرب
على مخصصات الضرائب في الفترة التي یجر فیها هذا التحدید.

ات الطارئة المخصصات والمطلو
تطلب ذلك یتطلب من المجموعة تقدیر مبلغ االلت ز المالي.  و ان المر ما في تارخ ب ن مخصصات لها  ة التي یلزم تكو زامات الحال

ا  ة أو قضا النزاعات القانون استخدام مستو الجوهرة المعلن عنه في الوضع الحالي لكل أمر من أمور التدقی الهامة (والذ یتعل 
م أو المفاوضات الجارة) والمشورة المقدمة  من المستشارن الخارجیین.التح

مة الشهرة االنخفاض في ق
ة اسـة المحاسـب متها وفقـًا للس انت الشهرة قد تعرضت النخفاٍض في ق ًا بتحدید ما إذا  ضـاح تقوم المجموعة سنو . لقـد ٢مـا وردت فـي اإل

ات ال ـع الوحـدات المنتجـة للنقـد بنـاًء علـى حسـا مـة قیـد االسـتخدامتم تحدید المبلغ القابـل لالسـترداد لجم ات اسـتخدام ق . وتتطلـب هـذه الحسـا
ضاح  ).٢-٦عض التقدیرات (إ

مة االستخدام: ة في تحدید ق استخدمت اإلدارة افتراضات معدل نمو اإلیرادات الحال

%٢إلى %٠–من السنة األولى إلى السنة الثالثة 
عة  %١٩,٨إلى %٠–السنة الرا

عدها  %٢إلى %٠–السنة الخامسة وما 

ة، فقد  الكامل.تنخفضوفي حالة عدم تحقی توقعات المعدل خالل السنوات الخمس التال الشهرة 

مــا لــو  مــة قیــد االســتخدام لوحــدة تــأجیر الســفن ارتفــع/ ف اســتثناء المنتجــةانخفــض إجمــالي الهــامش المقــدر والمســتعمل فــي حســاب الق للنقــد (
موجــب عقــود ــة  ائ م ــات المــواد الك ة حاو لــة األجــل) بنســ مــا فــي ٥التــأجیر طو ســمبر ٣١و٢٠١٩مــارس ٣١٪ عــن تقــدیرات اإلدارة  د

مة.٢٠١٨ ن عدم احتساب أ مخصص عن االنخفاض في الق ، لكان من المم

ة لوحـدة تـأجیر السـ ما لو ارتفعت / انخفضت تكلفـة رأس المـال المقـدرة المسـتخدمة فـي تحدیـد معـدل الخصـم قبـل تنزـل الضـر المنتجـةفن ف
ة  مة. ٠,٥للنقد بنس ن عدم احتساب أ مخصص عن االنخفاض في الق ٪ عن تقدیرات اإلدارة، لكان من المم

ة  ألف درهم.٢٥٧,٥٩٦فإن الزادة تساو مبلغ %٨,٤٢عند استخدام المتوس المرجح لتكلفة رأس المال وفقًا لإلدارة بنس
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ة-٤ القطاعات التشغیل

قطاعات األعمال
سـي عـن اتخـاذ إعدادیتم  ـة إلـى المسـؤول الرئ م التقـارر الداخل طرقـة تتوافـ مـع تلـك المسـتخدمة فـي تقـد ة  التقارر عن القطاعات التشـغیل

شـأن ال سـي عـن اتخـاذ القـرارات  ة. إن المسـؤول الرئ ـات التشـغیل شـأن العمل ـة للمجموعـة التـي القـرارات  ة هـي اللجنـة التنفیذ ـات التشـغیل عمل
ص المــوارد. لقــد قامــت اإلدارة بتحدیــد تقــوم م األداء وتخصــ ــة للمجموعــة بهــدف تقیــ ة ومراجعــة التقــارر الداخل اتخــاذ القــرارات االســتراتیج

ة بناًء على هذه التقارر. القطاعات التشغیل

ة لد س ما یلي قطاعات العمل الرئ المجموعة:ف

؛: تأجیر السفن للعمالءامتالك وتأجیر السفن•
ة للسفن؛• إدارة السفن: اإلدارة الفن
حرة• ع وتوزع المنتجات ال ضائع مثل المؤن و ب ات والوقود الالزم للسفن: تجارة ال ماو ؛الك
ةخدمات الشحن• م خدمات والخدمات الفن الة : تقد ة في الموانالو م خدماتئللسفن الراس سفنالورشوتقد
افة األقسام واألنشطة اإلدارة.خر أ• : تشتمل على إدارة 

ــل مــن قطــاع تــأجیر وامــتالك  ــة وقطــاع خــدمات الشــحن وقطــاع الســفن وٕادارة یلتـزم  حر ــع المنتجــات ال ــع وتوز ــة ب المعــاییر والخــدمات الفن
ار الدولي موجب المع ـةاإلعـدادالمقررة  ارهـا ٨رقـم لتقـارر المال اعت م التقـارر المتعلقـة بهـذه القطاعـات  ـتم تقـد ة"، و ، "القطاعـات التشـغیل

ـا ـار حیـث یـتم ب موجـب هـذا المع ـة المقـررة  ة منفصلة، بینما ال یلبي قطاع إدارة األقسـام واألنشـطة اإلدارـة الشـرو الكم ن قطاعات تشغیل
." ات هذا القطاع ضمن بند "أخر نتائج عمل

ةالقطا عات الجغراف
ــ التــالي ل ــات المجموعــة ُعــد مالئمــًا للتحلیــل اإلدار الــداخلي، و ــع الجغرافــي لعمل ــة لــد المجموعــة ال تــر أن التوز م یــتم إن اللجنــة التنفیذ

ة. اإلفصاح عن أ معلومات حول القطاعات الجغراف

ٍل منـتظم مـن قبـل اللج ش ة  افة نتائج القطاعات التشغیل شـأن المـوارد تتم مراجعة  ـة للمجموعـة مـن أجـل اتخـاذ القـرارات  المحملـةنـة التنفیذ
ل قطاع. ة محددة حول  م أدائه، والتأكد من توفر معلومات مال لكل قطاع وتقی
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١٥

ة (تتمة)-٤ القطاعات التشغیل

ة فيالثالثة أشهرلفترة (غیر مدققة)٢٠١٩مارس ٣١المنته

ع وتوز إدارةامتالك وتأجیر ة عب عادخدمات فن مااالست ف
حرةالسفنالسفن المجموعبین القطاعاتأخر وشحنالمنتجات ال

درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف ألف درهمدرهمألف 

ة ٤٥,٠٣٢)١,٣٧٦(-٤٢,٢٠٨١,٤٦٧٣٨٢,٦٩٥إیرادات تشغیل
ة )٤١,٨٣٧(١,٣٧٦-)١,٩٩٧()١٧(-)٤١,١٩٩(تكالیف تشغیل

٥٩)٢٥٩(٥١٢٢٦٥--دخل آخر
ة وٕادارة )٧,٧٥٩(٢٥٩)٤,٩١٣()١,١١٦()٣٨()١,٤٤٨()٥٠٣(مصارف عموم

ل )٦,٠٩٤(-)٢١٨(---)٥,٨٧٦(تكالیف التمو
ة الدخل )٥٨٤(-)٤٥٨(----ضر

المعلن عنها القطاعات أراح/(خسائر) 
ةفي )٠٥٧,١١(-)٥,٣٢٤()٤١٦(١٩٣٤)٣٧٠,٥(التقارر المال

(غیر مدققة)٢٠١٩مارس ٣١في 

ة ,٦٧١,٥١٤١)٧٨٩,١,٨٦٠(,٢٢٠,١,٩٣٤٨٤٣,١٨١٥٨,٨٥١٣,١٥٧٢٦,٣٩٨١موجودات القطاعات المعلن عنها في التقارر المال

ة ات القطاعات المعلن عنها في التقارر المال ١٩٥,٥٩٦)٩٨٠,١,٤٠٦(٦٥٩,١,٢٦٩١٢٤,٢١١٠١,٩٥٢٥,٣٧٦٦,٦٩٩مطلو
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٢٠١٩مارس ٣١في 

١٦

ة (تتمة)-٤ القطاعات التشغیل
ة  (غیر مدققة)٢٠١٨مارس ٣١فيلفترة الثالثة أشهر المنته

ع وتوزعإدارةامتالك وتأجیر ة خدماتب مافن عاد ف االست
حرةالسفنالسفن المجموعبین القطاعاتأخر وشحنالمنتجات ال

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

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

١١٠)١٩٢(٢٥٤٢٦٦-٧دخل آخر
ة وٕادارة )٧,٣٢٩(١٩٢)٤,٦٨٠()٧٣٤()٤٧()١,٤٣٤()٦٢٦(مصارف عموم

ل )٥,٣٢١(-)٢٩٣(---)٥,٠٢٨(تكالیف التمو
ة )٩٣٦(-----)٩٣٦(حصة أراح االستثمار من المشارع المشتر

ات انتفى الغرض منها ٨,٧٢٧-٥,١٧٧---٣,٥٥٠إعادة قید مطلو
ة الدخل )٤٥٨(-)٤٥٨(----ضر

أراح/(خسائر) القطاعات المعلن عنها 
ة ٤,٩٤١-٢٧١٣٣١٢)٢١٩(٤,٩٨٨في التقارر المال

(غیر مدققة)٢٠١٩ارس م٣١في 

ة ١,٣٩٣,٣٠٥)٨١٨,٦٦٤(٧٣٩,٣٩٨١٧,٢٢٥٣,٦٥٥١٩,٥٩٧١,٤٣٢,٠٩٤موجودات القطاعات المعلن عنها في التقارر المال

ة ات القطاعات المعلن عنها في التقارر المال ١٥١٨,٥٨)٧٨٠,٤١٠(٦٦٦,٥٣٩١٣,٩٥٠٢,٦٤٦٧,٢٨٨٦٠٨,٥٦٨مطلو
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٢٠١٩مارس ٣١في 

١٧

السفن والممتلكات والمعدات-٥

ة تبلـغ  مة مدرجة صـاف ق ات مـن البنـوك (١,٠١٧,٧٩٢تم رهن سفن  ضـمان للسـلف سـمبر ٣١ألـف درهـم  ألـف ١,٠٩١,١٥٨–٢٠١٨د
ضاح  ).١٠درهم) (إ

لي  موجــب عقــود التــأجیر التمــو ــة للســفن المحــتف بهــا  مــة الدفتر ســم٣١ألــف درهــم (١١٩,٣٣٥بلغــت الق ألــف ١٢١,١٤٨-٢٠١٨بر د
ضاح  ة ذات العالقة (إ ل ضمان لعقود اإلیجار التمو ).٩درهم). یتم رهن الموجودات المؤجرة 

مبلغ ٢٠١٨وفي سنة  لها إلى سفینة ١٠٬٤٦٠، استحوذت المجموعة على سفینة  ألف درهم. إن الغرض من السفینة هو أن یتم تحو
ات ال ار النف لخدمة المتطل ل، ٢٠١٩خاصة لعقد إیجار ألجل مطلوب تنفیذه في شهر مایو تحفیز آ ًا قید التحو .  وال تزال السفینة حال

الغة  ة قید التنفیذ. تمت رسملة تكالیف القروض المتعلقة بهذه السفینة وال أعمال رأسمال ألف درهم ٤٤٦ونتیجًة لذلك تم اإلفصاح عنها 
سمبر ٣١( مة المدرجة لبند الموجودات هذا ألف درهم) خالل ا١٬٠٥٢-٢٠١٨د لغت الق سمبر ٣١ألف درهم (٣٠٬٣٣٣لفترة. و د

ألف درهم).٢٧٬٧٧١-٢٠١٨

دمج األعمال١-٦

ة ٢٠١٨في سنة  عة مملو ة تا متد، إنك، وهي شر اررز ل فستوك  شن ال ة جلف نافیج طرة على شر ، حصلت المجموعة على الس
ة أكساب انفستمن ألف درهم. ومن بین مبلغ ٤٢٠٬٠٠٠تس ذ.م.م، والمسجلة في جمهورة بنما، نظیر مبلغ شراء قدره الكامل لشر

ما في ٢٠٬٠٠٠ألف درهم، یوجد مبلغ ٤٢٠٬٠٠٠ سمبر ٣١و٢٠١٩مارس ٣١ألف درهم مستح الدفع  ضاح ٢٠١٨د ). ٨(إ
ص سعر الشراء ه تم توخالل الفترة، انتهت المجموعة من تخص ناًء عل مبلغ ، و ألف درهم.٨٣,٩١٣ثبیت شهرة 

ات المستحوذ علیها والمبلغ المدفوع في تارخ االستحواذ. الغ المعاد إدراجها للموجودات والمطلو یلخص الجدول التالي الم

سمبر٣١ د
٢٠١٨

ألف درهم
(معاد إدراجها)

–الموجودات
٣٣٦٬٠٨٧سفن

مة العادلة المعاد إدراجها)مجموع صافي الموجودات الق ٣٣٦٬٠٨٧ابلة للتحدید (الق
٤٢٠٬٠٠٠المبلغ المدفوع والمستح الدفعناقصًا:

٨٣٬٩١٣الشهرة (معاد إدراجها)

ة عند االستحواذ التدفقات النقد
ألف درهم

ه -صافي النقد المستحوذ عل

)٬٠٠٠٤٠٠(صافي النقد الصادر عند االستحواذ
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١٨

الشهرة٢-٦

سمبر٣١مارس٣١ د
٢٠١٩٢٠١٨

ألف درهمألف درهم
(معاد إدراجها)(غیر مدققة)

٢١٩٬٩١٢١٣٥٬٩٩٩ینایر١الرصید في 
ضاح  ٨٣٬٩١٣-)١- ٦اإلضافات خالل السنة (إ

سمبر ٢٠١٩/٣١مارس ٣١الرصید في  ٢٠١٨٢١٩٬٩١٢٢١٩٬٩١٢د

الشهرة ة الخلیج ١٣٥٬٩٩٩مبلغ تتعل الشهرة  عد حصول المساهمین المؤسسین لشر درهم التي نشأت وقت االكتتاب العام األولي 
مة. وقد تم نقل هذه  عد خصم مخصص االنخفاض في الق ات القائمة من المساهمین األصلیین  ضة ذ.م.م على أصول الشر للمالحة القا

ًا من قبل المساهمین المؤسسین ل ات عین ة الشر ضة ذ.م.م نظیر مساهمة بنس ة الخلیج للمالحة القا ة الخلیج للمالحة %٤٥شر في شر
ة. الشر ص الشهرة لقطاع امتالك وتأجیر السفن  ضة ش.م.ع. وقد تم تخص القا

ـع وتوز قســم تتـولى اإلدارة مراجعـة األعمـال بنـاًء علــى نـوع األعمـال. وقـد حــددت اإلدارة قسـم امـتالك وتـأجیر السـفن و  ــة ب حر ـع المنتجـات ال
الة ونوع  ة. وتتم األهاأعمالوقسم الو ةساس دارة على مستو القطاع التشغیلي.اإلقبلالشهرة من مراق

مـة قیـد االسـتخدام.  ات الق ـع الوحـدات المنتجـة للنقـد بنـاًء علـى حسـا ات توقعـات تم تحدید المبلغ القابـل لالسـترداد لجم وتسـتخدم تلـك الحسـا
ة التدفقات ا ة قبل خصم الضر ـة للسـفن لنقد ـًا واالتجاهـات التارخ اسـتخدام معلومـات السـوق المتـوفرة حال بناًء على أسعار اإلیجار المقـدرة 

ل ست مؤجرة على المد الطو ـل ألكثـر مـن خمـس سـنوات، تـم اسـتخدام الفتـرة التي ل ة للسـفن المـؤجرة علـى المـد الطو النسـ . ومع ذلـك، 
ـتم الممتدة حتى نها مة االسـتخدام. و ة التأجیر الخاصة بها لحساب ق ـة التـأجیر الموقعـة اسـتقراءة اتفاق ـة علـى اتفاق ـة المترت التـدفقات النقد

ل األجل  ه الوحدة المنتجة للنقد.استخدام معدل النمو المقدر. وال یتجاوز معدل النمو متوس معدل النمو طو للنشا الذ تعمل ف

ة واألخر الذمم المدی-٧ نة التجار

سمبر٣١مارس٣١ د
٢٠١٩٢٠١٨

ألف درهمألف درهم
(معاد إدراجها)(غیر مدققة)

١٥٬٠٨٤١٨٬٧٣٧ذمم مدینة تجارة
)٩٨٥()٩٨٥(خسائر االئتمان المتوقعةمخصص 

١٤٬٠٩٩١٧٬٧٥٢
عة ة تا ضاح ) و انظر فقرة (ب(ذمم مدینة عند تخفیف االستثمار في شر ١٤٬٦٤٠١٤٬٦٤٠)٢ٕا

٢٬٣٦٩٣٬٤٦٤دفعة مقدمة إلى الموردین
٣٬٥٨٤٣٬٥١٥مصارف مدفوعة مقدماً 

ع سفینة ١٦٬١٠٤١٦٬١٠٤ذمم مدینة مقابل ب
٨٬٠٧٥٧٬٨٢٢ذمم مدینة أخر 

٥٨٬٨٧١٦٣٬٢٩٧
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ة واألخر -٧ (تتمة)الذمم المدینة التجار

ة السترداد ٦,٣٥٩الذمم المدینة التجارة مبلغ تتضمن )أ( أحد العمالء، والذ رفعت المجموعة ضده دعو قضائ ألف درهم یتعل 
التالي لم یتم تسجیل أ مخصص مقابل  الكامل، و الغ المستحقة لها  ن من استرداد الم مستحقاتها. وتر اإلدارة أن المجموعة ستتم

ما في  ة ذمم دائنة ٢٠١٩مارس٣١الذمم المدینة  ن من تسو أن المجموعة سوف تتم بیر على رأیها  ٍل  ش م اإلدارة  ستند تقی . و
مبلغ  ضاح ٦,٣٧٠تجارة  )، والتي تتعل بنفس الصفقة، مقابل الرصید المدین.٨ألف درهم (إ

ة األخیر )ب( مشار ما یتعل  ة ف حصة األقل ًا مناقشات مع المساهم  عة للمجموعة. تجر المجموعة حال ة التا ة في الشر المستقبل
ون هناك أ تأثیر على أراح أو خسائر  التالي لن  طرة، و ة الذمم المدینة مقابل الحصص غیر المس وتتوقع اإلدارة أن یتم تسو

ة.المجموعة. ة فترة التقارر المال عد نها ة  ة نهائ ومن المتوقع أن یتم التوصل إلى اتفاق

مبلغ ٢٠١٩مارس ٣١ما في  انت هناك ذمم مدینة تجارة  سمبر ٣١ألف درهم (١٤٬٠٩٩،  ألف درهم) متأخرة ١٧٬٧٥٢–٢٠١٨د
التالي: مة. إن تحلیل أعمار هذه الذمم المدینة التجارة هو  لكن غیر منخفضة الق

سمبر٣١مارس٣١ د
٢٠١٩٢٠١٨

ألف درهمألف درهم
)معاد إدراجها()(غیر مدققة

٤٬٠٨٨٩٬٦٢٤یوماً ٩٠إلى ٠من 
٧٦٧٦٢٨یوماً ١٢٠إلى ٩١من 
١٬٠١١١٨٩یوماً ١٥٠إلى ١٢١من 
٢٬٩٥٩١٬٨١٥یوماً ٣٦٥إلى ١٥١من 

٥٬٢٧٤٥٬٤٩٦یوماً ٣٦٥أكثر من 

١٤٬٠٩٩١٧٬٧٥٢

مبلغ ٢٠١٩مارس ٣١ما في  ة  مة اسم ق انت هناك ذمم مدینة تجارة  سمبر ٣١ألف درهم (٩٨٥،  ألف درهم) قد ٩٨٥–٢٠١٨د
ما یلي: مة الذمم المدینة  ة في مخصص االنخفاض في ق متها. إن الحر انخفضت ق

سمبر٣١مارس٣١ د
٢٠١٩٢٠١٨

ألف درهمألف درهم
)معاد إدراجها()(غیر مدققة

٩٨٥٢٣٥ینایر١الرصید في 
٧٥٠-اإلضافات

سمبر ٢٠١٩/٣١مارس ٣١فيالرصید ٢٠١٨٩٨٥٩٨٥د

ان الدخل الشامل الموحد ة واإلدارة في ب تم إدراج ما تم رصده وتحرره من مخصص الذمم المدینة التجارة ضمن المصارف العموم
ن من المتوقع استرداد هالمرحلي الغ المقیدة في حساب المخصص، إذا لم  ٍل عام شطب الم ش تم  الغ. ال تحتو الفئات . و ذه الم

متها. إن الذمم المدینة التجارة واألخر مقومة  األخر من الذمم المدینة التجارة واألخر على موجودات تعرضت النخفاض في ق
ي. الدرهم اإلماراتي والدوالر األمر
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٢٠

ة واألخر -٧ (تتمة)الذمم المدینة التجار

مة المدرجة لكل فئة من الذمم إن الحد األقصى للتعرض لمخاطر ا الئتمان على الذمم المدینة التجارة واألخر بتارخ التقرر یتمثل في الق
ضمان. أ رهن  متها الدفترة بتارخ التقرر. ال تحتف المجموعة  ورة أعاله، والتي تقارب ق المدینة المذ

ة واألخر -٨ الذمم الدائنة التجار
سمبر٣١مارس٣١ د

٢٠١٩٢٠١٨
ألف درهمألف درهم
)معاد إدراجها()(غیر مدققة

٤٥,٨٥٦٣٧,١٤١ذمم دائنة تجارة
١٠,٥٧٨١٠,٦٠٠أراح موزعة مستحقة

٤,١٨٢٧,١٣٨دفعات مقدمة من العمالء
ضاح  ة (إ ٢٠,٠٠٠٢٠,٠٠٠)١-٦المبلغ المستح عند االستحواذ على شر

-٧,٤٧٦قروض أخر 
اتفو  ٣,١٧٣٣,٤٩١ائد مستحقة على السلف

١٣,٦٧٨١٣,٢٢٠ضرائب مستحقة
٦,٦١٥٩,٧٢٨مستحقات بخصوص اإلرساء في األحواض الجافة

٤٩٨,٢٢٤٨٤,٢٨مخصصات وذمم دائنة أخر 

٠٥٦,١٣٤٨٠٢,١٢٩

مبلغ ألف درهم مستحقة الدفع إلى هیئا٦,٣٧٠تتضمن الذمم الدائنة التجارة مبلغ  تها مقابل الذمم المدینة  ت الموانئ، والتي ُیتوقع تسو
ضاح ٦,٣٥٩ ).٧ألف درهم (إ

لي-٩ عقود اإلیجار التمو

سمبر٣١مارس٣١ د
٢٠١٩٢٠١٨

ألف درهمألف درهم
)معاد إدراجها()(غیر مدققة

متداولة
٤٢٠,٤٦٦٣,٣خالل سنة واحدة

متداولةغیر 
,٩٩٦,٥٦٧٨٤٥٧ولالجزء غیر المتدا

رز ٢٠١٧نــوفمبر ٢٨بتــارخ  ة غولــف ســتولت تــان ــة االســتحواذ علــى ســفن مــن شــر لي لــدعم عمل ــة تــأجیر تمــو ، أبرمــت المجموعــة اتفاق
ستح معدل سدادم.د.م.س.  ات على أساس شهر  ًا لمدة ٢٨,٥٤٨بند المطلو ألـف ٤٤,٧١٨سنوات والسداد النهائي یبلـغ ٥درهم یوم

سداد مبلغ ٢٠٢٢نوفمبر ٢٩هم في در  سمبر ٣١(ألف درهم٣٠. خالل السنة ، قامت المجموعة  .ألف درهم)٧,٤١٠–٢٠١٨د

موجودات حقوق االستخدام مبلغ ٢٠١٩مارس ٣١ما في  ات عقود اإلیجار المتعلقة  -٢٠١٨ألف درهم (٣٬٦٥٠، بلغت مطلو
ألف درهم).٣٬٦٥٠
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٢١

ات من البنوك-١٠ السلف
سمبر٣١مارس٣١ د

٢٠١٩٢٠١٨
ألف درهمألف درهم
)معاد إدراجها()(غیر مدققة

متداولة
ات من البنوك ٦٧٦,٣٢١٨٣٥,٣٢٣سلف

متداولةغیر 
ات من البنوك ٥٠٧,٧٥٦٩٥,٧٨سلف

ات من البنوك: ة في سلف ما یلي ملخص الحر ف

لمجموعا٤قرض آجل ٣قرض آجل ٢قرض آجل ١قرض آجل 
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٢٠١٩٢٥٣,٦٨١٦١,٧١٣٢٧,٧٥٩٥٩,٣٧٧٤٠٢,٥٣٠ینایر ١الرصید في 
)٥,٤١٦(---)٥,٤١٦(الفترةناقصًا: المسدد خالل 

٣٢٦٩-٣٧-إطفاء رسوم الترتیب: زائداً 

٢٠١٩٢٤٨,٢٦٥٦١,٧٥٠٢٧,٧٥٩٥٩,٤٠٩٣٩٧,١٨٣مارس ٣١الرصید في 

)٦٧٦,٣٢١()٤٠٩,٥٩()٣,٥٢٧()٤٧٥,١٠(),٢٦٥٢٤٨(ناقصًا: الجزء المتداول

٥٠٧,٧٥-٥١,٢٧٥٢٤,٢٣٢-الجزء غیر المتداول

المجموع٤قرض آجل ٣قرض آجل ٢قرض آجل ١قرض آجل 
ألف درهمألف درهمهمألف در ألف درهمألف درهم

٣٧٥,٤٤٩--٢٠١٨٣٠٥,٣٨٥٧٠,٠٦٤ینایر ١الرصید في 

٣٠,٠٠٠٥٩,٣٧٧٨٩,٣٧٧--زائدًا: المستلم خالل السنة

)٢٩٦,٦٢(-)٢,٢٤١()٣٥١,٨()٧٠٤,٥١(السنةناقصًا: المسدد خالل 

سمبر٣١الرصید في  ٢٠١٨٢٥٣,٦٨١٦١,٧١٣٢٧,٧٥٩٥٩,٣٧٧٤٠٢,٥٣٠د

)٨٣٥,٣٢٣()٥٩,٣٧٧()٢,٤٢٦()٣٥١,٨()٦٨١,٢٥٣(ناقصًا: الجزء المتداول

٦٩٥,٧٨-٣٦٢,٥٣٢٥,٣٣٣-الجزء غیر المتداول

١القرض اآلجل 
مبلـغ  ـة بتكل٦٧٦,٣٣١حصلت المجموعة على قرٍض آجـل  ماو ألـف درهـم. وتترتـب ٧٩٥,٦٨٤فـة قـدرها ألـف درهـم لشـراء نـاقالت مـواد 
ســعر لیبــور زائــدًا  ــان مســتح الســداد علــى %٠,٧علــى هــذا القــرض فائــدًة  ًا، و ــًة مــن ٣٩ســنو ــع ســنو بدا ٢٠٠٨أغســطس ١قســطًا ر

مبلغ استحقاقودفعة ة  ألف درهم خالل الفترة.٥,٤١٧. تم سداد مبلغ ٢٠١٩یونیو أو قبلألف درهم في٢٩٦,٠٥١نهائ
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٢٢

ات من البنوك (تتمة)-١٠ السلف

٢القرض اآلجل 
مبلـغ  ة ٧٤,٢٣٨حصلت المجموعة على قرٍض آجـل  ـة مـن شـر ماو ـات) لـدعم اسـتحواذ نـاقالت مـواد  عـد تنزـل رسـوم الترتی ألـف درهم(

رز سـعر . غولف ستولت تان سـتح السـداد علـ%٣,٥یبـور زائـدًا إوتترتـب علـى هـذا القـرض فائـدًة  ًا، و ـًة ٢٠ى سـنو قسـطًا رـع سـنو بدا
مبلغ ٢٠١٧سبتمبر ٢١من  تم سداد الدفعة األخیر  .٢٠٢٣مارس ٢١ألف درهم في ٣٢,٥٠٠. و

٣القرض اآلجل 
مبلغعلىالمجموعةحصلت ـار نفـلدعم شراءألف درهم٣٠,٠٠٠قرض آجل  ـل سـفینة تحفیـز آ ترتـب علـى هـذا القـرض فائـدًة وت.وتحو
ستح السداد على %٣,٥یبور زائداً سعر إ ًا، و اً قسطًا رع سنو ٢٧سنو ًة من متساو سمبر٧بدا ـتم سـداد.٢٠١٨د األخیـرةالدفعـة و

.٢٠٢٥یونیو٧في 

٤القرض اآلجل 
مبلغ  ة. وتت٥٩,٣٧٧حصلت المجموعة على قرٍض آجل  ات) لدعم االستحواذ على سفن نقل الماش عد تنزل رسوم الترتی رتب ألف درهم (
سعر إیبور زائدًا  ستح السداد على %٣,٠على هذا القرض فائدًة  ًا، و ًة من ١٦سنو تم سداد ٢٠١٩مایو ٢٩قسطًا رع سنو بدا . و

.٢٠٢٣نوفمبر ٢٩الدفعة األخیرة في 

ة القروض اآلجل ال ومجموعات مختلفة من ٤و٣و٢و١ةیتم تغط وتشمل:الضماناتأش

ن ذات العالقة؛تنازل عن رهن السف·
عة المالكة لتلك السفن؛ و· ات التا رهن أسهم الشر
ات ال· طة و/أو الشر ة األم الوس ة األم والشر قةضمان مؤسسي من الشر .شق

ما یلي التعهدات الجوهرة ل وتشمل:ةلقروض اآلجلوف

ع األوقات؛· ات المتداولة في جم زادة الموجودات المتداولة عن المطلو
ة معینة من صافي الدین؛االحتفا· ة فوق نس ه النقد ة وش ع األوقات برصید النقد في جم
ة معینـة مـن إجمـالي الموجـودات الموحـدة المعدلـة حسـب السـوق؛ · ة الموحدة المعدلة حسب السوق عن نسـ ضمان زادة حقوق الملك

و
ة معینة من صافي ا· ة الحرة المجمعة للسفن عن نس مة السوق لدین.ضمان زادة الق

ة لتعهدات لمخالفة المجموعة ظلت ، ٢٠١٩مارس ٣١في ما  ـة ٤و١ألجل ینللقرضمع مقرضیهاالمال ـة الفن ، مـا ترتـب معـه مـن الناح
اتعند الطلبینالقرضیناستحقاق دفع هذ فها على أنها مطلو ما فـي وعلى هذا النحو، تم تصن ُتجـر إدارة .٢٠١٩مـارس ٣١متداولة 

ة بهذه القروض من جانب المقرضین.المجموعة حا ًا مناقشاٍت مع المقرضین لمراجعة القرض، وال تتوقع اإلدارة أن تتم المطال ل

معامالت وأرصدة الطرف ذ العالقة-١١

المجموعـة والمنشـآت ذات الع ـار مـوظفي اإلدارة  سـیین وأعضـاء مجلـس اإلدارة و القـة بهـم. تتضمن األطراف ذات العالقـة المسـاهمین الرئ
تم اعتماد  اسات التسعیر وشرو تلك المعامالت من جانب إدارة المجموعة.و س

ما یلي  الغ المستحقة من / إلى األطراف ذات العالقة:ف أرصدة الم
سمبر٣١مارس٣١ د

٢٠١٩٢٠١٨
درهمألفدرهمألف

)معاد إدراجها((غیر مدققة)
الغ المستحقة من طرف ذ قةعالالم

متداولة
یرز  ٦٠١٠١٧,١(مشروع مشترك)م.د.م.س-غولف ستولت تان
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٢٣

(تتمة)معامالت وأرصدة الطرف ذ العالقة-١١

ة في  ة للفترة المنته الغ المستحقة على ٢٠١٩مارس ٣١النس الم مة الذمم المدینة المتعلقة  ، لم تسجل المجموعة أ انخفاض في ق
سمبر ٣١(األطراف ذات العالقة  ال شيء).-٢٠١٨د

سمبر٣١مارس٣١ د
٢٠١٩٢٠١٨

درهمألفدرهمألف
(مدققة)(غیر مدققة)

أطراف ذات عالقةالقرض من 
متداولة

سیون  -٨٣٠٬١المساهمون الرئ

ل اإلرساء في األحواض ا سي یهدف إلى تمو ه من المساهم الرئ ة. إن القرض الذ تم الحصول عل ماو وتعمل لجافة لناقالت المواد الك
ة  ه لم یتم حساب أ تكلفة فائدة على القرض للفترة المنته ناًء عل ٍل رسمي، و ش ًا مع المقرض لالتفاق على شرو القرض  اإلدارة حال

.٢٠١٩مارس ٣١في 

ا أتعاب اإلدارة العل
ة في فترة الثالثة أشهر المنته

مارس٣١مارس٣١
٢٠١٩٢٠١٨

درهمألفدرهمألف
(غیر مدققة)(غیر مدققة)

ا وأتعاب أعضاء مجلس اإلدارة ,٥٠٦١,٩٤٦١الرواتب والمزا

ة-١٢ اإلیرادات التشغیل
ة في فترة الثالثة أشهر المنته

مارس٣١مارس٣١
٢٠١٩٢٠١٨

درهمألفدرهمألف
(غیر مدققة)(غیر مدققة)

٤٢,٢٠٨٣٤,٢٦٧تأجیر السفنامتالك و 
٢,٦٣٠٢,٩١٢خدمات الشحن

حرة ع وتوزع المنتجات ال ٣٨١٤٠ب
ة ٦٤٢١٤الخدمات الفن

٩٢١٣٧إدارة السفن

٠٣٢,٤٥٣٧,٦٧٠
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٢٤

ة-١٣ التكالیف التشغیل

ة فيفترة  الثالثة أشهر المنته
مارس٣١مارس٣١

٢٠١٩٢٠١٨
درهمألفدرهمألف

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

٢٢,٨٣٤١١,٣٤٥السفن-تشغیل السفن
١,٢١٧١,٠٨١قوارب الطاقم-تشغیل السفن

١٣,٠٠٨١٠,٥٣٢استهالك السفن
٢,٧٢١١,٥٨٤إطفاء تكالیف اإلرساء في األحواض الجافة

٤٣٢١٠ح السفنإصال
١,٩٦٨٢,٦٢٥خدمات الشحن

حرة ع وتوزع المنتجات ال ١٧٩١ب
ة ٢٩٥٤الخدمات الفن

٨٣٧,٤١٢٧,٥٢٢

ة-١٤ ة واإلدار ف العموم المصار

ة فيفترة  الثالثة أشهر المنته
مارس٣١مارس٣١

٢٠١٩٢٠١٨
درهمألفدرهمألف

(غیر مدققة)(غیر مدققة)

ضاح  ٤,٥٩٨٤,٢٥٨)١٥تكالیف الموظفین (إ
ة ١,٤٢٠١٥٨األتعاب المهن

,٧٤١,١٩١٣٢مصارف إدارة أخر 

٧٥٩٧,٣٢٩,٧

تكالیف الموظفین-١٥
ة في فترة الثالثة أشهر المنته

مارس٣١مارس٣١
٢٠١٩٢٠١٨

مدرهألفدرهمألف
(غیر مدققة)(غیر مدققة)

٤,٠٣١٣,٨٥١الرواتب واألجور
ة الخدمة للموظفین افأة نها ٨٣١٠٢م

ا أخر  ٤٨٤٣٠٥مزا

٥٩٨٤,٢٥٨٤,
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٢٥

ل-١٦ تكالیف التمو
ة في فترة الثالثة أشهر المنته

مارس٣١مارس٣١
٢٠١٩٢٠١٨

درهمألفدرهمألف
(غیر مدققة))(غیر مدققة

ات البنوكفائدة على  ٥,٦٢٥٤,٩٩٥سلف
٤٦٩٣٢٦قروض أخر 

٠٩٤,٦٣٢١,٥

رأس المال-١٧
سمبر٣١مارس٣١ د

٢٠١٩٢٠١٨
درهمألفدرهمألف

)معاد إدراجها((غیر مدققة)
ه :المصرح 

لسهم) ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠–٢٠١٨(سهم ,٢٥٠,٢٠٩,٠١٩١ مة  ٢٠٩,٠١٩١,١,٠٠٠,٠٠٠درهم١منها ق

سمبر٣١مارس٣١ د
٢٠١٩٢٠١٨

درهمألفدرهمألف
)معاد إدراجها((غیر مدققة)

الكامل: المصدر والمدفوع 
ل منها سهم٩١٩,٢٠٩,٢٥٠–٢٠١٨(سهم ١,٠١٩,٢٠٩,٢٥٠ مة  ٢٠٩١,٠١٩٢٠٩,٩١٩,درهم١) ق

ة القابلــة ، انتهــت الشـ٢٠١٩فبرایــر ٢٨فـي  وك اإلســالم ــل الصـ ة مــن تحو قًا إلــى ر ـل التــي تــم إصـدارها ســا ســهم ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠للتحو
ٍل منه مة  ه إلـى ١ا عاد ق ٢٠١٨سـهم التـي وافـ علیهـا المسـاهمون فـي سـنة ١,٠١٩,٢٠٩,٢٥٠درهم. إن زادة رأس المال المصرح 

ـة فـي  م مـة . ٢٠١٩رایـر فب١٩تمـت الموافقـة علیهـا مـن قبـل السـلطة التنظ ق ـل ٣٤٤تكبـدت المجموعـة تكلفـة  مـا یتعلـ بتحو ألـف درهـم ف
وك  ةالص ان التغیرات في حقوق الملك " ضمن ب ات أخر اط الموحد المرحلي.والتي تم عرضها على أنها "احت

اح األسهم-١٨ أر
ة في فترة الثالثة أشهر المنته

مارس٣١مارس٣١
٢٠١٩٢٠١٨

(غیر مدققة)ر مدققة)(غی

ة األم أراح الفترة(خسائر)/  ٧٢١,٤)٠١٨,١١((ألف درهم)العائدة إلى مساهمي الشر

١,٠١٩,٢٠٩,٢٥٠٩١٩,٢٠٩,٢٥٠عدد األسهم

درهم,٠٠٥١٠)درهم,٥١١٠٠(للسهماألساسي والمخففالرح



ضة (ش.م.ع) عة لهاالخلیج للمالحة القا ات التا والشر
ضاحات حول  ةإ ة الموحدة الموجزة المرحل انات المال الب

٢٠١٩مارس ٣١في 

٢٦

مؤجر-١٩ ة  اإلیجارات التشغیل
موجــب عقــلنقــلســفنهاة بتــأجیر تقــوم المجموعــ ــة  ائ م حتــى وتســر عقــود التــأجیر اآلجلــة (عقــود تــأجیر آجلــة). جیر تشــغیليد تــأالمــواد الك

ار التمدید لمدة ٢٠٢٣ ار المستأجر٥، مع خ م اإلیجارـة فـي المسـتقبل الموضـح أدنـاه ال . سنوات أخر بناًء على اخت وٕان الحد األدنى للق
ــتم عــادیتضــمن فتــرة التمدیــد.  الســوق عنــد إبــرام / تجدیــد عقــد اإلیجــار. و ــة الســائدة  م اإلیجار س القــ ــة لــتع مــة اإلیجار ًة التفــاوض علــى الق

موجـب  م اإلیجارـة فـي المسـتقبل  ما یلـي الحـد األدنـى للـذمم المدینـة للقـ اسـتثناء عقـود اإلیجـاوف ة غیـر القابلـة لإللغـاء ( تلـك التـي ر التشـغیل
ةملكهات ):المشارع المشتر

سمبر٣١مارس٣١ د
٢٠١٩٢٠١٨

درهمألفدرهمألف
)معاد إدراجها((غیر مدققة)

حد أقصى ١٠٧,٦٢٦١٠٦,٥٧٨سنة واحدة 
٣٧٧,٢١٠٣٩٥,٤٩٥بین سنة وخمس سنوات
٨٨٠,٦-أكثر من خمس سنوات

٨٣٦,٤٨٤٩٥٣,٥٠٨


