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2008 الســـــــــــــنــوي  التـــقـــــريــــــــــــــر 

شركة اخلليج للمالحة القابضة )ش م ع(شركة اخلليج للمالحة القابضة )ش م ع( والشركات التابعة لها

شركة  التابعة  عشر  اإلحدى  وشركاتها  القابضة  للمالحة  اخلليج 

واملشتقات  اخلام  للنفط  احلاملة  السفن  وتأجير  بتملك  متخصصة 

وهي   ، األخرى  السائبة  املواد  إلى  إضافة  والبتروكيماوية  النفطية 

شركة مساهمة عامة تتخذ من مدينة دبي مقر لها وجتري عملياتها 

البحري  النقل  مجال  في  رائدة  شركة  وهي  العالم  حول  الشغيلية 

واخلدمات املالحية ومتلك اسطول سفن عالي املستوى يتألف حالياً من 

19 سفينة.  

وتعتبر شركة اخلليج للمالحة القابضة وكيل املبيعات والتوزيع املميز 

في دول مجلس التعاون اخلليجي للعديد من شركات اخلدمات البحرية 

الرائدة، حيث متثل حالياًً كالً من شركة ماريكيم ماريجازيز )وهي مورد 

للمواد الكيميائية والغازات ومنتجات وخدمات مكافحة احلريق وعناصر 

السالمة( وشركة كاتريديس جروب )وهي مورد ألحبال وأسالك الفايبر 

العازلة  والطبقات  السالسل  حاويات  وجتهيزات  واملراسي  واآلنودس 

ومعدات علي ظهر السفن لإلستخدامات البحرية( 

كما أن الشركة ومن خالل شركتها التابعة “ اخلليج للوكاالت املالحية 

اإلمارات  موانئ  جميع  في  السفن  ملالكي  املالحية  خدماتها  تقدم   “

حيث لدى الشركة مكاتب في الفجيرة وخورفكان والشارقة وأبو ظبي 

ودبي ومتتلك أربع سفن خدمات تتولى عدد كبير من الطلبيات املالحية 

على مدار العام .

الوحيدة  البحري  النقل  القابضة هي شركة  للمالحة  اخلليج  أن  كما 

املدرجة في سوق دبي املالي حيث كانت قد أدرجت في سوق دبي املالي في 

   .GULFNAV فبراير 2007، حيث يتم اآلن تداول أسهمها حتت الرمز

 1,655 البالغ  رأسمالها  من   %55 الشركة  عرضت  أن  بعد  ذلك  جاء 

ماليني   910 اإلكتتاب  عملية  وجمعت  العام،  لإلكتتاب  درهم  مليون 

اإلكتتاب  عملية  تغطية  ومتت   ، أمريكي(  دوالر  مليون   252.72( درهم 

مبقدار ثالث مرات ونصف.

الشركات  كبرى  مع  قوية  عالقات  ترسيخ  من  الشركة  متكنت  وقد   

اإلقليمية والعاملية العاملة في قطاعي النفط واملواد البتروكيميائية 

 ، معهم  أبرمتها  التي  واملتوسطة  الطويلة  التأجير  عقود  خالل  من 

البحري  النقل  قطاع خدمات  في  ريادي  مبوقع  الشركة  ففيما حتتفظ 

على مستوى املنطقة.

حترص شركة اخلليج للمالحة القابضة دائما على اإللتزام بأعلى معايير 

أولياتها  ضمن  البيئة  حماية  وتضع  التشغيلية،  السالمة  في  اجلودة 

الرئيسة، مع اإلستمرار في تطوير قدرات موظفيها داخل الشركة حيث 

نورسكي فيرتاس  ديت  أنها قد حصلت على شهادة من شركة  يذكر 

)دي أن في( إللتزامها مبعايير السالمة العاملية وحلصولها على الشهادة 

العاملية في أمن السفن.  )ISPS Code( ، باإلضافة إلى استيفائها 

.  2000- 9000  ISO لشروط احلصول على شهادة األيزو
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5 شركة اخلليج للمالحة القابضة )ش م ع(

. 2003 – عام  املتحدة  العربية  – اإلمارات  دبي  الشركة في     بدأ نشاط 

. 2006 24 يوليو  اإلكتتاب     تاريخ 

. 1,655 مليار درهم  2007 برأسمال مدفوع قدره  املالية في فبراير من عام  دبي لألوراق  إدراجها بسوق     مت 

. 55% بلغت  العموم  %45 ، و حصص  بلغت     حصص املؤسسني 

. 10 سفن جديدة  ذات جودة عالية منها  19 سفينة     اسطول مكون من 

. املتحدة  العربية  اإلمارات  التابعة للشركة تغطي جميع موانئ  البحرية  الوكالة     عمليات 

. البحرية  املنتجات  املتحدة  للعديد من صناع  العربية  اإلمارات     متثيل جتاري على مستوى 

. -  19 سفينة  تامة  الشركة ملكية  التي متتلكها     عدد السفن 

. البحارة  350- مبافيهم  املوظفني     عدد 

نسبة االستثمارات األجنبية اململوكة فعلياً إعتباراً من تاريخ 3 فبراير 2008

اجملموعأجانبعربخليجيونمحليونبلد املنشأ

100.00%1.82%2.92%48.56%46.70%اإلمارات

ب
جان

أ

ب
عر

محليونخليجيون
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7 شركة اخلليج للمالحة القابضة )ش م ع(

إن فلسفة شركة اخلليج للمالحة القابضة مبنية على مبدأ اإلستفادة 

القصوى من هيكلة مساهميها وخبرة إدارييها وأعضاء مجلس إدارتها 

على املدى الطويل مبا يعود عليهم بالفائدة حيث أن منهج الشركة 

للنقل البحري واخلدمات  يتركز على خلق شركة متثل منوذجاً متميزاً 

مصالح  يخدم  كما  العريق  القطاع  هذا  يخدم  متخصص  املالحية 

املساهمني بالشركة.

إن عملياتنا التشغيلية تعكس تركيزنا على تعزيز اإليرادات على املديني 

املتوسط والطويل بإدارة رزينة مبنية على مبدأ الربح احلذر بأقل اخملاطر، 

ناضجة   ، األمد  إستثمارات طويلة  للعمل على  أنفسنا  فقد جهزنا 

وحقيقية تصيغ مفهوم قيادي السوق الذي نسير على خطى حتقيقه 

ومتوازن  صلب  مالي  بوضع  مدعومة  التشغيلية  عملياتنا  إن  قدماً. 

حيث نهتم كثيراً بكيف نخصص مواردنا ورؤوس أموالنا وأين نستفيد 

منه فسياستنا تتضمن مبدأ الكل مستفيد.  
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تهدف شركة اخلليج للمالحة القابضة ش م ع أن تكون شركة عاملية املستوى متخصصة 

بالنقل البحري واخلدمات املالحية والشركة الرائدة إقليميا في جميع مجاالت التشغيل 

املالحي من خالل تكريس جهودنا مبا يخدم مصالح املساهيمن والشركاء والزبائن وفريق 

العمل.  

نحن ملتزمون بخلق كيان ميثل:

مكان رائع للعمل  

عوائد قيمة للمساهمني  

دائم النمو، قوي ومستقر  

فريق العمل

نحن نعمل نحو أهداف عامة في بيئة عمل متفتحة حتترم اإلختالف 

وتركز على مكامن القوى .

الثقة واالمانة

نحن نعمل بإخالص وصدق ، نعني ما نقول ونفعله ، ونرسخ الثقة 

فيما بيننا .

التقدير

نحن حريصون على تلبية كافة إحتياجات موظفينا ونقدر إجنازاتهم .

اإلبداع

نحن نحترم اإلبداع والفكرة اخلالقة ونتبناها حتى ولو صعبت وذلك ما 

ميزنا عن منافسينا .

النمو املستمر

نحن نقدم بيئة عمل تضمن النجاح ودميومة اإلزدهار .

التركيز على اجلوهر

لنكون  والزبائن  والشركاء  واملساهمني  العمل  فريق  على  نركز  نحن 

خيارهم املفضل .

اإلجناز  

التخطيط اإلستراتيجي  

الوضع املالي الصلب  

األرباح املتنامية  

التفوق التشغيلي  

الثقة واألمانة  

عالقات العمل القوية  

خبرة أعضاء مجلس اإلدارة و اإلدارة التنفيذية  
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

يسرني أن أعلمكم عن مدى سعادتي وإعتزازي بحقيقة 
أن شركة اخلليج للمالحة القابضة هي الشركة الرائدة 
املالحية  واخلدمات  البحري  النقل  مجال  في  إقليمياً 
املالي،  دبي  سوق  في  املدرجة  اجملال  هذا  في  والوحيدة 
حيث تتربع على عرش أكثر 10 شركات تتدوال أسهمها 

في السوق.

كما يسعدني أن أبشركم جميعاً أننا قد حققنا نتائج مالية الفتة في عام 2008 كما وعدناكم ، فقد كان أداؤنا قوياً وحققنا 
نتائج مالية كبيرة ومنو باهر في جميع مجاالت أعمالنا خالل السنة، فقد سجلت الشركة أرباحاً صافية قياسية، وبلغ صافي 
الربح 148,22 مليون درهم للسنة املالية املنتهية بـ 31 ديسمبر 2008، حيث متثل إرتفاع  جيد في األرباح بزيادة بلغت  %27,73 
مقارنة مع 116,04 مليون درهم حققتها في 2007 وإرتفعت اإليرادات لعام 2008 لتصل إلى 395,95 مليون درهم بزيادة تصل إلى 
45% عما كانت عليه في عام 2007. كما قفز إجمالي األصول إلى 3.04 مليار درهم محققاً بذلك منواً كبيراً نسبته 13 % عن عام 
2007. إن هذه النتائج املمتازة التي حققتها الشركة في العام املاضي جتسدت في اإلرتفاع الكبير في نسبة اإليرادات واألرباح مع 

زيادة قليلة في النفقات والتكاليف. 
وإلى ذلك مت التقدم الي اجلمعية العمومية بإقتراح لتوزيع عائد مقداره 8 فلس للســهم الواحد لعام 2008، أي ما يعادل  132,4 

مليون درهم ، كما مت إقتراح منح أعضاء مجلس اإلدارة مكافآت تبلغ 5,056 مليون درهم بعد موافقة املسـاهمني. 

كما أنني أود أيضاً أن ألفت عنايتكم أن عام 2009 سيمثل عام حتدي كبير بالنسبة لشركة اخلليج للمالحة القابضة ، فالعالم 
كما تعرفون قد تعرض لهزة مالية عنيفة لم يشهدها من قبل منذ أكثر من 50 عاماً ، ولن نستطيع أن نكون مبنأ عن تأثيراتها 
التي تطال اجلميع ولكن ذلك سيختلف نسبياً بإختالف قطاع العمل ووضع الشركة احلالي فنحن نؤمن بأن اإلبداع ميكن بأن يقود 

مسيرة النمو حتى في أوقات األزمات وهو ميثل إحدى أهم القواعد التي تقوم عليها الشركة.

نحن ندرك حجم التحدي الذي سنواجه خالل هذا العام لكني أؤكد لكم أنه وبفضل اهلل نؤمن بأننا سنخرج من هذا األزمة أقوى 
مما كنا عليه فلطاملا مررنا بأزمات وتعقيدات ُفرضت علينا ولكن كنا كل مرة جند احللول واملبادرات اإلستراتييجة ولن نعدم الوسيلة 
إليجادها حالياً ، فخبرة فريق العمل واملالءة املالية التي تتمتع بها اخلليج للمالحة القابضة ، ناهيك عن طبيعة عملنا الذي يعتبر 
من األعمال األساسية التي حترك عجلة اإلقتصاد العاملي والتي ال ميكن التخلي عنه بأي حال من األحوال، كل ذلك سيشكل وسيلة 
استقرار ومتاسك للشركة ، كما أننا نعتقد أن زمن األزمات غالباً ما يخلق الفرص النادرة  لشركات مثل شركتنا ذات مالءة مالية 
ممتازة الغتنام الفرص واالستفادة من وضع  السوق وعلى أمت إستعداد لإلستفادة من أي فرصة لبناء أو شراء سفن بأسعار مناسبة 

أو اإلستحواذ مما ميكننا من زيادة اسطولنا.

ً وشكرا

املهندس / عبداهلل عبد الرحمن الشرمي
رئيس مجلس اإلدارة
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لقد إنضممت مؤخراً في األول من شهر فبراير من عام 2009 
لشركة اخلليج للمالحة القابضة وأنا فخور بذلك، 

لقد كان الشهر األول منذ تقليدي هذا املنصب شهراً مليئاً 
باألعمال واإلنشغاالت ولكن بالوقت نفسه مفعماً  بالشغف 
والتحديدات. فقلد إحتككت أكثر بأعضاء مجلس اإلدارة وفريق 
العمل وإنبهرت مبستوى العمل الرفيع واإلحترافية حيث ال تزال 
الدقيقة  بالتفاصيل  لإلهتمام  العمل  فريق  تدفع  املثابرة  روح 

ملهام العمل اليومية حتى يتأكدوا من إمتامها.

أود هنا تذكيركم بأن منافسينا بقطاع النقل البحري واخلدمات 
املالحية هم شركات قد يتجاوز عمر الكثير منهم الـ 100 
للمالحة  اخلليج  فشركة  هنا  ليست  القضية  ولكن  عام 
القابضة على الرغم من حداثة تشكيلها كشركة مساهمة 
أعمالنا على أسس عاملية  ندير  فإننا  القطاع  عامة في هذا 
رفيعة مدعمة بخبرات طويلة وعريقة ألعضاء مجلس اإلدارة 
والفريق التنفيذي والتي جتمع تخصصات ومهارات العديد من 
دول العالم في كيان واحد وهذا ما نعول عليه في مسيرتنا 
نحو املستقبل ، وهذا هو ما أفخر به شخصياً بأن أكون جزءاً 

منه. 

 
إن نتائجنا املالية في العام 2008 تعبر عن نفسها ولكن ما أود التركيز عليه هو أهم حدثني قد مت إجنازهما في هذا العام واللذان 
سيلعبان دوراً هاماً وإستراتيجياً في املسيرة املستقبلية للشركة وهما العالقة القوية واملزدهرة مع شركة املالحة العاملية التابعة 
للشركة السعودية للصناعات األساسية “سابك” والتي مت تعزيزها بتسليم ثالثة سفن بتروكيماويات في هذا العام وهم )“قلف 
فناتير”و”قلف حويالت”ومؤخراً “قلف ديفي”( حيث مت تصنيع تلك السفن في حوض هونداي العمالق في كوريا اجلنوبية والذي يعد 
احلوض األكبر عاملياً، فالسفن الثالثة مصنعة وفق أحدث املواصفات العاملية وسيتم تسليم السفينة الرابعة مع نهاية الربع األول 
من عام 2009 راجني بذلك مزيداً من أواصر التعاون فيما بيننا، أما احلدث اآلخر فهو شراكة املناصفة األخيرة مع شركة ستولت 
نيلسون العاملية “الشركة العريقة دولياً في مجال متلك وإدارة السفن  البتروكيماوية” حيث مت تأسيس شركتني إحداهما لتملك 

السفن و األخرى إلدارة السفن فنياً .

أما عن عام التحدي 2009 فلقد بدأنا العمل فوراً بتبني مبادرات إدارية خاصة تتمثل بالتالي:

التركيز على تعزيز رؤيتنا ومهامنا وخلق سياسية داخلية تركز على مبدأ الشفافية وتدعم توجهات مساهمينا.

إستراتيحية داخلية تزيد من التميز في اخلدمات املقدمة وذلك عبر تعزيز إحترافية البحارة مبا يضمن  لقد إعتمدنا خططاً 

إستمرار اإللتزام باملعايير الدولية املتبعة لدينا.

اإللتزام بإدارة مثلى للتكاليف بغض النظر عن املناخ اإلقتصادي السائد ، وهذه اإلدارة وجدت لتستمر وتتأقلم مع تقلبات األوضاع 

اإلقتصادية العاملية.

إن أسعار السفن واألصول حاليا وبشكل عام هي حتت الضغط وسنظل نترصد الوقت املناسب للشراء والبناء  واإلستحواذ مبا 

يحقق زيادة في أسطولنا.

كما تالحظون فالنتائج املالية بني أيديكم اآلن تؤكد على صالبة الوضع املالي لشركة اخلليج للمالحة القابضة ، فقطاع النقل 
البحري واخلدمات املالحية هو أصالً قطاع تختلف فيه األرقام كثيراً ، ولكن تداعيات األزمة املالية العاملية واملناخ اإلستثماري السائد 

حالياً يجعلنا أكثر حرصاً وهذا هو مابدأنا فعال بتطبيقه .

وشكراً 

بير ويستوفت كريستانسن
الرئيس التنفيذي
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النفط  شركة اخلليج لنقل   

الكيماويات شركة اخلليج لنقل   

املالحية  للوكاالت  شركة اخلليج   

والشارقة( ودبي  وأبوظبي  )الفجيرة وخورفكان   

مجموعة اخلليج للمالحة   

اخلليج إلدارة السفن   

اخلليج للسفن   

المجلف للمالحة   

والوساطة  اخلليج للمالحة   

ستولت نيلسون   

سابك   

شل   

جلنكور  

تي أم تي   

ماركامي   

كاتراديس  

النخورست  



2008 الســـــــــــــنــوي  التـــقـــــريــــــــــــــر 
شركة اخلليج للمالحة القابضة )ش م ع(16
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امللكية السعة بالطن املتري  النوع اإلسم

مملوكة 298,923 بترول عمالقة VLCC ناقلة  قلف شيبا

مستاجرة 151,459 ناقلة بترول سويس ماكس قلف سانديك

مملوكة 47,980 بروبو نقل مواد سائلة وصلبة قلف جاش

مملوكة 47,979 بروبو نقل مواد سائلة وصلبة قلف أحمدي

مملوكة 48,015 بروبو نقل مواد سائلة وصلبة قلف صفوة

مملوكة 48,263 بروبو نقل مواد سائلة وصلبة قلف سيب

مملوكة 48,015 بروبو نقل مواد سائلة وصلبة قلف رياض

مملوكة 48,263 بروبو نقل مواد سائلة وصلبة قلف شقراء

مملوكة 46,200 ناقلة مواد كيماويه من النوع الثاني آي أم أو قلف دفي

مملوكة 46,200 ناقلة مواد كيماويه من النوع الثاني  آي أم أو قلف فناتير

مملوكة 46,200 ناقلة مواد كيماوية من النوع الثاني آي أم أو قلف حويالت

حتت البناء 46,200 ناقلة مواد كيماويه من النوع الثاني  آي أم أو قلف جلمودا

حتت البناء 44,000 ناقلة مواد كيماوية من النوع الثالث  آي أم أو قلف مزهر

حتت البناء 44,000 ناقلة مواد كيماوية من النوع الثالث  آي أم أ    قلف مشرف

حتت لبناء 44,000 ناقلة مواد كيماوية من النوع الثالث  آي أم أو قلف )لم تسمى بعد(

مملوكة - قارب لنقل الطواقم وخدمات السفن قلف دبا

مملوكة - قارب لنقل الطواقم وخدمات السفن قلف ديرة

حتت لبناء - قارب لنقل الطواقم وخدمات السفن قلف ناڤ 1

حتت لبناء قارب لنقل الطواقم وخدمات السفن قلف ناڤ2
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“منو مستمر ولكن حذر”

“نحن في اخلليج للمالحة القابضة حريصون جداً كيف منول منونا ولكن إمياننا بضرور النمو 

املستمر هو ما يعرف إستراتيجيتنا” 

ترسم  برؤية  املتاحة  البحري  النقل  قطاع  إستراتيجيات  أفصل  بتنفيذ  ملتزمون  نحن 

مالمح شركة عاملية املستوى متخصصة بالنقل البحري واخلدمات املالحية وملتزمة بأعلي 

معايير السالمة واحملافظة على البيئة ، فإستراتيجية النمو لدينا باإلضافة إلى كونها أداة 

صلبة ومؤقتة للتحرك نحو األمام فهي مدعومة بخبرات و ممارسات فّزة للقائمني عليها 

وبوضع مالي صلب تؤهلها ملواجهة التحديات.

املالحة  اخلليج  شركة  تنتهجها  التي  النمو  إستراتيجية  تركز 

القابضة بصورة رئيسية على بناء عالقات مع الشركات الكبرى داخل 

املنطقة، وكذلك على املستوى العاملي، وتواصل الشركة البحث عن 

التحالفات  وإبرام  والدخول في شــراكات جديدة،  فرص لإلستحواذ 

اإلستراتيجية من أجل تعزيز موقعها في قطاعات النقل البحري. 

اخلليج للمالحة القابضة شركة تضع عمالئها في صلب إهتماماتها، 

وتؤمن باحلفاظ على عالقات طويلة األجل مع العمالء وتقدمي أفضل 

مجموعة  الشركة  ولدى  لهم،  البحري  بالنقل  الصلة  ذات  اخلدمات 

ولديها  اخلدمة،  وسفن  والبتروكيماويات  البترول  ناقالت  من  متنوعة 

القدرة على اإلستفادة من الظروف اخملتلفة للسوق. 

اخلليج  تنتهجها  التي  النمو  إستراتيجية  في  املهمة  العناصر  من 

ضعف  من  الشركة  تعاني  ال  أن  على  حرصها  القابضة   للمالحة 

إلى حتقيق  الطلب في األسواق. وقد ضمنت الشركة ذلك بسعيها 

تغطيةعقود تأجير على املدى الطويل والقيام بعمليات قصيرة األجل 

النقل  إنتهاز كل فرصة تلوح لها في قطاع  إلى  ، وتهدف الشركة 

البحري من وقت آلخر من أجل حتسني الربحية. 

وقد سبق للشركة تأمني عقود تأجير طويلة األجل ألكثر من 50% من 

السفن العاملة في أسطولها حالياً، مما قلل من تعرضها للتغيرات 

قد  الشركة  ذلك كانت  إلى  وباإلضافة   ، السوق  السلبية في طلب 

قيد  السفن  ملعظم  إستئجار  عقود  على  احلصول  في  أيضاً  جنحت 

البناء حالياً. 

  

وتسمح إتفاقيات الشراكة اإلسترايجية التي أبرمتها الشركة مؤخراً 

مع شركة ستولت نيلسن بتشكيل شركتني مناصفة بينهما وبالتالي 

تشغيل السفن دولياً ضمن مجمع ستولت العاملي، مما يعني السماح 

أسلوب  وهذا  األسواق،  في  ربحية  أكثر  مجاالت  من  باالستفادة  لها 

مميز في التنويع وأداة مثالية للتحوط تؤدي إلى التحسني من معدالت 

إسطول  جلميع  الفنية  باإلدارة  الثانية  الشركة  وستقوم  اإلستخدام 

الشركة.
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اإلستفادة القصوى من املالءة املالية والطلب املتنامي على نقل النفط والكيماويات  

تعزيز العالقات محلياً و عاملياً  

تعزيز األصول والشركات اإلستراتيجية  

التركيز على اخلدمة النوعية للزبائن  

تنويع اإلستثمارات واإلستفادة املثلى من األصول  

توازن أمثل النفقات والتكاليف  

  تنويع عقود تأجير السفن مابني الطويل واملتوسط

التركيز على التفوق في العمليات التشغيلية سعياً نحو الريادة  

العمل على مبدأ الكل مستفيد  

اإلستفاد من تغيرات السوق  

اإلدارة التجارية 

واملنتجات 

البحرية

تأجير

السفن 

والعمليات

الوكاالت

البحرية
إدارة السفن

اخلليج للمالحة القابضة

متلك السفن
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23 شركة اخلليج للمالحة القابضة )ش م ع(

  املهندس عبد اهلل عبدالرحمن الشرمي

         رئيس مجلس اإلدارة لشركة اخلليج للمالحة القابضة و رئيس اللجنة التنفيذية 

شغل املهندس عبد اهلل الشرمي العديد من املناصب املرموقة في عدد من كبرى الشركات املساهمة العامة في اململكة العربية السعودية، مبا 

في ذلك منصب الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري  ملدة ست سنوات من عام 1995 حتى نهاية عام 2001، والرئيس 

التنفيذي للشركة الوطنية لنقل البتروكيماويات من عام 1993 حتى عام 1995 والرئيس التنفيذي لشركة النقل اجلماعي في اململكة العربية 

السعودية ملدة أربع سنوات من عام 1998 حتى عام 1993 ، واملدير اإلقليمي لشركة اإلتصاالت السعودية ملدة ثمان سنوات من عام 1980 حتى 

1988. كما شغل منصب رئيس مجلس اإلدارة لشركة NSCSA America وشركة Mideast ship management بدبي، وعضو في

WEST  England Insurance و ACC. وتخرج املهندس عبد اهلل الشرمي من جامعة بوردو بإنديانا في الواليات املتحدة األمريكية. 

املهندس الشرمي أحد املؤسسني الرئيسسني الستة لشركة اخلليج للمالحة القابضة وترأس مجلس إدارتها منذ إنشاءها عام 2003 وحتى  

تاريخه وكذلك يترأس اللجنة التنفيذية للشركة .
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2008 الســـــــــــــنــوي  التـــقـــــريــــــــــــــر 
25 شركة اخلليج للمالحة القابضة )ش م ع(

املهندس راشد الشامسي  

نائب رئيس مجلس اإلدارة لشركة اخلليج للمالحة القابضة ش م ع   

يتمتع السيد راشد الشامسي بسجل حافل باإلجنازات وخبرة طويلة متتد لـ 22 عاماً إستهل عمله مع 

شركة إمارات في عام 1983 ليصبح مدير التسويق للشركة ملدة سنة واحدة في عام 1990، ومن ثم مت 

تعيينه كنائب للمدير العام )للمبيعات والتسويق( في الشركة العامة للبترول في اإلمارات في عام 1992. 

وفي عام 2002 مت تعيينه كمدير عام للشركة في دبي، حيث تولى زمام العديد من املبادرات التي ساهمت 

في تعزيز املكانة املرموقة التي تتمتع بها شركة "إمارات" في اإلمارات العربية املتحدة واملنطقة. 

 يشغل حالياً منصب نائب رئيس مجلس اإلدارة لسوق دبي لألوراق املالية، ونائب رئيس مجلس اإلدارة لشركة اخلليج للمالحة القابضة بدبي، 

ورئيس مجلس اإلدارة لبورصة دبي للطاقة، والرئيس التنفيذي لسما دبي التابعة لدبي القابضة، يذكر أن الشامسي كان عضواً في مجلس إدارة 

غرفة جتارة وصناعة دبي في الفترة من عام 1991 ولغاية 1997. 

يتولى راشد الشامسي رئاسة مجلس اإلدارة للشركات التابعة لشركة إمارات والشركات املساهمة، وهي إميوجيت لتزويد الطائرات بالوقود، 

وشركة مساهمة مع إكسومنوبيل في مطار دبي الدولي، وإميويل لتخزين البترول، وهي شركة مساهمة في منطقة جبل علي احلرة بدبي خللط 

وتخزين املنتجات النفطية ، وشركة Maritime Fuel Storage & Supply Company Limited FZCO.  وجتدر اإلشارة إلى أن 

السيد راشد الشامسي عضو في مجلس اجلمعية العمومية لشركة Emarat Misr  Petroleum Company  في مصر. 

كما أنه شريك مؤسس لشركة MEECON لإلستشارات املتخصصة في إدارة املشاريع الهندسية واملعمارية، ومالك لشركة الشامسي 

إلدارة العقارات بدبي، ويحمل الشامسي شهادة في الهندسة املدنية وعلوم البناء من جامعة جنوب كاليفورنيا في الواليات املتحدة األمريكية 

في عام 1982. 

السيد هزاع بكر القحطاني  

العالية  العلمية  مؤهالته  وتتضمن   ، القابضة  للمالحة  اخلليج  في شركة  الرئيسيني  املؤسسني  أحد 

ماجستير في إدارة األعمال من الواليات املتحدة األمريكية وبكالوريوس في اإلقتصاد ، ويتمتع القحطاني 

بخبرة تربو عن 20 عاماً في واحدة من أعرق شركات الشحن العاملية في منصب إداري مرموق، كما أنه كان 

عضواً في مجلس اإلدارة للعديد من الشركات ، وباإلضافة إلى منصبه احلالي في شركة اخلليج للمالحة 

القابضة كعضو في مجلس اإلدارة وعضو الهيئة التنفيذية، يتولى أيضاً مهام رئيس مجلس اإلدارة واملدير 

 .Byoun International Group ورئيس ،Amad Investment Holding التنفيذي لشركة

السيد غازي عبد الرحيم آل إبراهيم  

الشركة  ابراهيم عدة مناصب في شركة Exxon Chemicals و Essochemو  آل  شغل غازي 

السعودية للصناعات األساسية "سابك". وكان قد تولى مهام الرئيس لشركة NSCSA Asia في 

اليابان وسنغافورا وهونغ كونغ، ورئيس لشركة Mideast Ship Management بدبي ، كما أنه 

عضو في إحتاد الشحن األمريكي ومنظمة Clean Sea.  وكان آل إبراهيم قد تخرج من جامعة بركلي 

حامالً شهادة البكالوريوس، ومن جامعة والية سان دييغو األمريكية بكالوريوس علوم ليحصل بعدها على 

املاجستير من جامعة والية هيوسنت. 

منذ  الشركة  بإدارة  وقام  للمالحة  اخلليج  لشركة  الرئيسيني  املؤسسني  أحد  ابراهيم  آل  غازي  السيد 

إنشائها عام 2003 حتى طرحها لإلكتتاب العام سنة 2006 .
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السيد فهد العتيبي  

حصل على بكالوريوس في إدارة األعمال ويتولى منصب رئيس مجلس اإلدارة للشركة العربية للمالحة 

والنقل بالكويت والتي رسخت مكانتها بفضل النمو املتواصل عبر السنوات واخلبرة الطويلة التي تتمتع 

بها في مجال املالحة البحرية والنقل البري عن طريق معاجلتها لعمليات التحميل والتفريغ والناقالت 

املستأجرة التي حتمل بضائع جتارية عامة وبضائع للمشاريع احلكومية، وقد مت إختيار الشركة كوكيل 

تسليم حصري للعديد من الشركات في الكويت. 

كما يعتبر السيد فهد العتيبي أحد مؤسسي شركة اخلليج للمالحة الرئيسسني وهو عضو في مجلس 

إدارتها منذ عام 2003. 

السيد عبد اهلل محمد احلوسني  

حصل على بكالوريوس في احملاسبة والعلوم االقتصادية من جامعة العني في اإلمارات العربية املتحدة 

في عام 1987. 

ويعمل احلوسني حالياً كمدير منطقة في بنك أبو ظبي الوطني. وكان سابقاً قد تولى عدة مناصب مبا 

في ذلك نائب مدير عام لشركة السالم احملدودة، ومدير عام ملركز السهل لألسهم، ومدير الفرع الرئيسي 

لبنك أبو ظبي الوطني، ومدير فرع الشيخ راشد لبنك أبو ظبي الوطني، ومدير فرع عجمان لبنك اخلليج 

األول، ومدير فرع عجمان لبنك أبو ظبي التجاري، ومساعد مدير بنك دبي التجاري في فرع ديره، ومساعد 

املدير للعمليات واملتابعة في فرع عجمان لبنك عمان )حالياً بنك املشرق( ، وقد بدأ مسيرته املهنية في 

القطاع املصرفي منذ أكثر من عشرين عاماً كمسؤول عن قسم القروض في بنك عمان )حالياً بنك املشرق(. 

 

السيد أنيس عيسى  

عضو ومؤسس رئيسى في شركة اخلليج للمالحة القابضة ، وشريك في شركة Cyclone LLC في 

سلطنة عمان ،

وباإلضافة إلى املناصب املذكورة أعاله ، يشغل السيد أنيس أيضاً منصب املدير في كل من الشركة 

 Quriyat Aquaculture وشركة Media Phone Co. LLC الوطنية للنشر واإلعالن، وشركة

Co. LLC ودار مسقط للطباعة والنشر، عالوة على ذلك فإن السيد أنيس شريك أيضاً في شركة 

سايكلون تيكنولوجيز. 

العالقات  في  ويحمل شهادة   .Oriental Pharmacy الرئيس في شركة نائب  يتولى منصب  كما 

الدولية من جامعة ويبستر في الواليات املتحدة األمريكية  .

السيد عبد الرحمن آل صالح  

رئيس جلنة التدقيق  لشركة اخللج للمالحة  

يتولى السيد عبد الرحمن الصالح حالياً منصب املدير التنفيذي جلمارك دبي واملسؤول عن القطاع املالي 

والدعم املؤسسي،  يحمل شهادة أكادميية في احملاسبة واإلدارة القانونية من اململكة املتحدة ويحمل 

شهادة املاجستير في إدارة األعمال من اجلامعة األمريكية في الشارقة. 

ويتمتع آل صالح بخبرة واسعة من خالل عمله في مجلس إدارة شركة شعاع كابيتال وشركة اخلليج 

للتمويل. 

وفيما يتعلق بعمله مع القطاع العام، كان الصالح عضواً في الهيئة العليا ملنظمة التدقيق املالي في 

اإلمارات العربية املتحدة في الفترة ما بني 2002 و2006. 
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خالد عبد اهلل الزامل  

حصل الزامل على بكالوريوس علوم في الهندسة املدنية من جامعة جنوب كاليفورنيا في لوس أجنلوس 

في عام 1972. 

نشاطاته احلالية: 

مدير وشريك في مجموعة شركات الزامل القابضة التي تتمتع بطيف واسع من النشاطات    
اخلدمية واالستثمارية والتجارية والصناعية.   

مدير عام شركة الزامل الصناعية لإلستثمار، وهي شركة مساهمة.   
رئيس مجس إدارة شركة بطاريات الشرق األوسط )شركة مساهمة مع جونسون كنترول(.   

عضو مجلس إدارة الهيئة امللكية للجبيل وينبع.   
عضو مجلس إدارة جامعة األمير محمد بن فهد.   

عضو مجلس إدارة شركة اخلليج للمالحة القابضة   
عضو مجلس إدارة البنك اإلسالمي العاملي في سنغافورا   

عضو مجلس إدارة مؤسسة دار اليوم للصحافة والنشر في الدمام.   
عضو مجلس إدارة دهانات سجما   

 ) SFCCL ) CHEMANOL عضو مجلس إدارة شركة  
عضو في شركة أرامكو السعودية لتكرير زيوت التشحيم   

النشاطات السابقة واملناصب التي شغلها: 

رئيس مجلس اإلدارة لدى الهيئة السعودية لغرف التجارة.   
رئيس مجلس اإلدارة لغرفة التجارة والصناعة باملنطقة الشرقية في اململكة العربية السعودية.   

عضو مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية لتكرير زيوت التشحيم.   

أعضاء اللجان  

أعضاء جلنة التدقيق أعضاء اللجنة التنفيذية    

1 - السيد عبد الرحمن آل صالح )الرئيس( 1 - املهندس عبد اهلل الشرمي )الرئيس(   

2 - السيد علي حمدان أحمد 2 - املهندس راشد الشامسي    

3 - السيد عبد اهلل محمد احلوسني 3 - السيد غازي عبد الرحيم آل إبراهيم   

4 - السيد هزاع بكر القحطاني 

محّمد يوسف املعّلم  

يشغل محّمد املعّلم منصب نائب رئيس أّول ملوانئ دبي العاملية في منطقة اإلمارات العربية املتحدة، 
املتحدة األمريكية،  الواليات  أوريغون-  بورتالند في  الهندسة الصناعية من جامعة  ويحمل شهادة في 
وقد أمت دورة تدريبية مكثفة في اململكة املتحدة في جامعة مانشستر وكلية كرانفيلد واخلطوط اجلوية 
البريطانية ، وحصل على مؤهالت عالية في اجملال املالي وصيانة التخطيط وأنظمة الكمبيوتر، كما شارك 

في دورات أكادميية حول إدارة اخملاطر في معهد الدراسات املصرفية واملالية في البحرين.
 

عمل السيد املعّلم في ميناء راشد منذ عام 1983 وفى عام 1991، مت تعيينه كمدير تقني أول عندما مت إنشاء هيئة 
موانئ دبي من خالل اإلندماج بني ميناء راشد وميناء جبل علي، ومن ثم رقي ليتولى منصب نائب املدير العام للشؤون 

الفنية في عام 1992، وتولى منصب املدير الفني في عام 2000، واملدير التنفيذي للشؤون الفنية في يوليو 2002 ومدير تنفيذي للشؤون الفنية والتقنية في 
نوفمبر 2003. 

وقد مت تعيني املعلم رئيساً جمللس إدارة الفريق املندمج التنفيذي لسلطة موانئ دبي، وجمارك دبي واملنطقة احلرة في عام 2000 وفي عام 2004 
املنسق التنفيذي لتطوير املبنى رقم 2 ، وفي عام 2005  مت االندماج بني مباني املوانيء ليشكلوا موانئ دبي العاملية، ومت تعيني املعلم حينئذ 

كنائب أول للرئيس ومدير إدارة التسويق في موانئ دبي العاملية.  

 
السيد علي حمدان أحمد  

حصل على شهادة املاجستير في إدارة األعمال من اجلامعة األمريكية في الشارقة في عام 2004، وحصل 
على شهادة املاجستير في العلوم أيضاً من جامعة بنسلفانيا في الواليات املتحدة األمريكية في عام 

1998، وبكالوريوس علوم من جامعة اإلمارات العربية املتحدة في عام 1994. 

كما حصل على العديد من الشهادات األخرى مبا في ذلك شهادة إتخاذ القرارات اإلستثمارية من جامعة 
هاوارد في الواليات املتحدة األمريكية، وشهادة في السياسات املالية واالقتصاد الكلي من جامعة صندوق 
النقد الدولي في واشنطن في الواليات املتحدة األمريكية، وشهادة اإلستثمار األجنبي املباشر من منظمة 

التنمية اإلدارية العربية في جمهورية مصر العربية. 
ويشغل السيد على حمدان حالياً منصب نائب املدير لقسم اإلستثمار في وزارة املالية في اإلمارات العربية املتحدة، وكان سابقاً يتولى مهام 
املدير العام لشركة مياه الفجيرة ، وفي عام 2000 عمل كنائب للمدير العام في مصنع روك وول، ومديراً ملصنع اإلمارات للسيراميك،  كما شارك 
في العديد من الهيئات واللجان، مبا في ذلك هيئة تنمية املناخ اإلستثماري والهيئة العامة لنظام نشر البيانات للتحضير اخلاص بإحصاءات 

القطاعني املالي واإلقتصادي. 

كما أنه عضو في فريق املفاوضات اخلاص مبنظمة Gulf Free Trade Agreements املتخصص في املفاوضات بني دول اخلليج والبلدان 
 BIT األخرى، وعضو في فريق املفاوضات اخلاص باإلمارات العربية املتحدة اخلاص بإتفاقية جتنب الضرائب املزدوجة وفريق التفاوض اخلاص بهيئة

من أجل الترويج .
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بير ويستوفت
الرئيس التنفيذي 

بشير أحمد 
املراقب املالي

سعيد محمد يوسف 
سكرتير مجلس اإلدارة

جي كاي في
 املدير الفني

جيري فاز 
املدير التجاري

ماجن كومار
مدير التدقيق

باسم بري
مدير عالقات املساهمني

واإلتصال املؤسسي

أنيللو ايسبوسيتو
مدير عام إدارة السفن والعمليات

الكابنت تورجني برينغسكوغ
املدير العام للوكاالت

أيان كاين
مدير التأجير 
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نظام حوكمة الشركات اخلاص بشركة اخلليج للمالحة القابضة ) ش م ع ( يعد عنصراً هاماً في حتقيق وتعزيز قيمة املساهم مع ضمان 

الشفافية و السلوك األخالقي والقانوني . 

جتاهل مصالح  دون  للمساهم  املضافة  القيمة  تعزيز  على  اصالً  قائم  الشركات  نظام حوكمة  أن  القابضة  للمالحة  اخلليج  وتؤمن شركة 

املساهمني األخرين بالشركة مثل املوظفني ، و املوردين ، واجملتمع ككل .

ونحن في شركة اخلليج للمالحة القابضة ملتزمون بتقدمي أفضل مماراسات نظام حوكمة بهيكل نظام حوكمة يضمن مايلي  :

دقة جميع النتائج بحيث تكون موثوقة وشفافة .  

التوافق مع القوانني احمللية والدولية والقواعد واللوائح املعمول بها.  

التمسك بالسياسات واإلجراءات اخلاصة بشركة اخلليج للمالحة القابضة .  

 جلنة التدقيق في شركة اخلليج للمالحة القابضة

جلنة التدقيق هي جلنة دائمة داخل شركة اخلليج للمالحة القابضة وهي تعمل على مساعدة مجلس اإلدارة في أداء مسؤلياته ونزاهة البيانات 

املالية وتقيم مؤهالت املدقق اخلارجي املستقل وكذلك أداء قسم التدقيق الداخلي بالشركة.

التدقيق ويشغل منصب العضو  وتتشكل اللجنة من ثالث أعضاء مستقلني وغير تنفيذيني وهم السيد عبد الرحمن الصالح رئيس جلنة 

التنفيذي في جمارك دبي  ، والسيد عبد اهلل احلوسني رئيس قسم احلواالت املصرفية ببنك أبو ظبي الوطني ، والسيد على حمدان أحمد وهو 

عضو منتدب بوزراة اإلقتصاد .

وتتمتع جلنة التدقيق بالنزاهة والفاعلية واألمانة والقدرة املهنية على إجناز مسؤلياتها  .

التدقيق الداخلي و إدارة اخملاطر 

إن شركة اخلليج للمالحة قد أنشأت داخلها قسم التدقيق الداخلي والذي يقوم بتقدمي تقاريره  إلى جلنة التدقيق ، وجتري عمليات التدقيق 

الداخلي وفقا ملنهجية التدقيق على أساس اخملاطر وتبدأ عمليات التدقيق بتقدير اخملاطر على مستوى األقسام ثم على مستوى الفروع  وأخيراً 

على مستوى اجملموعة ككل ، وتتم عملية التدقيق الداخلي على أساس األولويات بحسب النتائج التي تظهر من عملية تقييم اخملاطر .

قواعد اإلدارة

لدينا مجموعة من القواعد اخلاصة بإدارة املوظفني و األعضاء وتغطي هذه القواعد مبادئ العمل والتعامل مع الشركاء و قواعد السلوك وتضارب 

املصالح ، واإلمتثال واخلصوصية والتقارير السرية ، كما يتوفر لدينا إطار عمل للتقارير السرية. 
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أسطول نوعي مزدوج التصفيح  

حجم أصول جاوزت  3,04 مليار درهم في الثالث من فبراير 2009  

متويل يتناسب وحجم الطلب العاملي  

تشغيل في أسواق سريعة النمو  

فرص منو واعدة  

طبيعة عمل أساسية  

سجل حافل باإلجنازات   

فريق عمل موهوب وإدارة عريقة اخلبرات  

إرتفعت األرباح الصافية للشركة عام 2008 بنسبة 27,73 % إلى 148.23 مليون درهم باملقارنة    

مع 116,05 مليون في عام 2007.   

بلغت العائدات 395,93 مليون درهم بارتفاع بلغت نسبته 45.5% باملقارنة مع 272.12 مليون درهم    

في عام 2007.    

إرتفعت أصول الشركة بنسبة 12,91 % إلى 3,04 مليار درهم.  

إرتفعت كلفة التشغيل والعمليات  بنسبة 37,16 % إلى 214,77 مليون درهم .  

إقتراح مجلس اإلدارة توزيع عائد نقدي على السهم الواحد بنسبة 8% لعام 2008 أي ما يوازي   

8 فلس للسهم للموافقة في إجتماع اجلمعية العمومية للشركة.   

ربحية السهم 9 فلس للسهم .  

مضاعف الربحية   5,70 )2009/02/03( .  

العائد على حقوق املساهمني %8,4 .  
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ما هو الوضع املؤسسي لشركة اخلليج للمالحة القابضة؟  
 

· بدأ العمل الفعلي للشركة في دبي في اإلمارات العربية املتحدة  عام 2003.
. مت طرحها لإلكتتاب العام في يوليه 2006 

· مت إدراجها في سوق دبي املالي في فبراير 2007. 
 

  من ميتلك شركة اخلليج للمالحة القابضة؟  

شركة اخلليج للمالحة القابضة هي شركة مساهمة عامة، وتتضمن قائمة املستثمرين مجموعة من األسماء الرائدة على املستوى الدولي 
واحمللي، مبا في ذلك أفراد وشركات ومحافظ إستثمارية.

ميتلك مؤسسو الشركة من دول اخلليج 45 في املائة من أسهم الشركة، في حني أن املساهمني ميتلكون 55 في املائة.
  
 

ما هي السوق املالية التي يتم فيها تداول أسهم شركة اخلليج للمالحة القابضة؟  

أسهم شركة اخلليج للمالحة القابضة مدرجة في سوق دبي املالي حيث يتم تداولها.
 
  

ما هو الرمز التي تندرج حتته الشركة في سوق دبي املالي؟  

GULFNAV
 
 

 متى مت طرح أسهم شركة اخلليج القابضة لالكتتاب العام وكم بلغ حجم األسهم املقدمة؟  

مت طرح أسهم الشركة لإلكتتاب العام في 24 يوليو 2006  •
مت إدراج الشركة في سوق دبي املالي في فبراير 2007 برأس مال قدره 1.655 مليار درهم إماراتي  •

  
ما هي السنة املالية التي تعتمدها شركة اخلليج للمالحة القابضة؟  

من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 

  
من هي اجلهة املسؤولة عن تدقيق احلسابات املالية اخلاصة بشركة اخلليج للمالحة القابضة ؟

إرنست آند يونغ
 
  

هل سبق لشركة اخلليج للمالحة القابضة تقسيم األسهم؟  

كال، شركة اخلليج للمالحة القابضة لم يسبق لها تقسيم أي من األسهم. 
 

 كم يبلغ عدد موظفي شركة اخلليج للمالحة القابضة؟  

يبلغ عدد املوظفني لدى شركة اخلليج للمالحة القابضة حوالي 350 موظفاً في يناير 2009 مبا في ذلك طواقم البحارة. 
 كيف ميكنني احلصول على نسخة من التقارير السنوية وأحدث التقارير املالية؟  

www.gulfnav.com تتوفر أحدث التقارير املالية في القسم اخلاص بعالقات املستثمرين ضمن موقعنا اإللكتروني
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أرغب بشراء أسهم في شركة اخلليج للمالحة القابضة. كيف ميكنني احلصول على مزيد من املعلومات حول الشركة؟ 

يحتوي القسم اخلاص بعالقات املستثمرين في موقعنا على عروض توضيحية مفصلة خاصة باملستثمرين واجلوانب املالية،  كما ميكنك االتصال 
دائماً بقسم عالقات املستثمرين لإلستفسار واحلصول على مزيد من املعلومات. 

هل ميكنني شراء أسهم في شركة اخلليج للمالحة القابضة علماً أنني لست من مواطني دولة اإلمارات العربية املتحدة؟  

نعم. مت توفير حد أقصي 20 في املائة من رأس مال للشركة للمستثمرين األجانب منذ 2008. 
 
  

كيف ميكنني شراء أسهم في شركة اخلليج للمالحة القابضة؟  

تتم عملية تداول األسهم اخلاصة بشركة اخلليج للمالحة القابضة فقط عن طريق املضاربني املسجلني في سوق دبي املالي، وملعرفة املزيد حول 
www.dfm.ae املضاربني املسجلني في سوق دبي املالي، ميكنك زيارة املوقع اإللكتروني

 
   

ما هي سياسة الشركة فيما يتعلق بتوزيع األرباح على املساهمني؟  

يتم دفع األرباح للمساهمني وفقاً لتوصية مجلس إدارة الشركة وموافقة اجلمعية العمومية للمساهمني. 

سجل توزيع األرباح: 
أبريل 2008: 

أرباح نقدية بقيمة 7 في املائة من رأس املال، أي ما يعادل 7 فلس لكل سهم عن عام 2007. 

ديسمبر 2008: 
أرباح نقدية بقيمة 5 في املائة من رأس املال، أي ما يعادل 5 فلس لكل سهم وذلك عن النصف األول من عام

 2008باالضافة الى 3 في املائة مقترحة للجمعية العمومية إلقرارها للنصف الثاتي ليصبح إجمالي املوزع 8 في املائة لكامل عام 2008 .

  
من هي اجلهة التي ينبغي علي االتصال بها فيما يتعلق بسندات األسهم؟  

ميكنك إما االتصال ببنكك املسجل، أو االتصال على سوق دبي املالي على الرقم: 0097143055555
 
  

من هي اجلهة التي ميكنني االتصال بها فيما يتعلق بأمور محددة حول عالقات املستثمرين؟  

investor.relations@gulfnav. إذا لم تتمكن من إيجاد ما تبحث عنه في موقعنا على شبكة اإلنترنت، الرجاء إرسال بريد إلكتروني إلى
com أو االتصال بـمدير عالقات املساهمني واإلتصال املؤسسي/ السيد باسم بري على الرقم: 0097144230860 او علي سنترال الشركة 

رقم0097144270104
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تقرير مجلس اإلدارة

اجملمعة  العمومية  امليزانية  يقدم  أن  )“اجملموعة”(  لها  التابعة  والشركات  ع(  م  )ش  القابضة  للمالحة  اخلليج  لشركة  اإلدارة  مجلس  يسر 

للفترة  للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2008 والبيانات اجملمعة لإليرادات والتغيرات في حقوق امللكية والتدفقات النقدية لفترة 12 شهراُ 

املنتهية في 31 ديسمبر 2008.

النتائج املالية 

حققت اجملموعة أرباحاً صافية بلغت 148.226 مليون درهم لسنة 2008.

إن األرباح احملتجزة املتوفرة للتوزيع هي كما يلي:

مليون درهم        

148.226 األرباح من 1 يناير 2008 إلى 31 ديسمبر 2008    

األرباح من 1 يناير 2006 إلى 30 أكتوبر 2006 احملولة    27.708    

)82.750( أرباح األسهم املوزعة لسنة 2008     

)14.823( االحتياطي القانوني لسنة 2008     

الرصيد االفتتاحي لألرباح غير املوزعة     6.657 

املتوفر للتوزيع       85.018 

وفقاً للنظام األساسي للشركة والقانون االحتادي بشأن الشركات التجارية في دولة اإلمارات العربية املتحدة فقد مت حتويل مبلغ 14.823 مليون 

درهم إلى االحتياطي القانوني من األرباح القابلة للتوزيع التي بلغت 148.226 مليون درهم.

هناك اقتراح لتوزيع أرباح نقدية بواقع 8 فلوس للسهم أي ما يعادل 132.40 مليون درهم وأتعاب ألعضاء مجلس اإلدارة مببلغ 5.065 مليون درهم 

وسيعرض االقتراح على املساهمني ألخذ موافقتهم أثناء االجتماع القادم للجمعية العمومية السنوية.

بلغ إجمالي حقوق املساهمني كما في 31 ديسمبر 2008 مبلغ 1.69 مليار درهم.

أعلنت الشركة عن أرباح األسهم إلى املساهمني وذلك من البداية حتى اآلن كما يلي:

مليون درهم        

115.850 أرباح األسهم النهائية للسنة املالية 2007     

أرباح األسهم املرحلية للسنة املالية 2008     82.750

أرباح األسهم املقترحة النهائية للسنة املالية 2008    49.650 

اإلجمالي        248.25 

أعضاء مجلس اإلدارة:

)رئيس مجلس اإلدارة( السيد عبد اهلل الشرمي  

)نائب رئيس مجلس اإلدارة( السيد راشد الشامسي  

)عضو مجلس إدارة( السيد غازي آل إبراهيم  

السيد فهد العتيبي             )عضو مجلس إدارة(

)عضو مجلس إدارة( السيد أنيس محمد عيسى  

)عضو مجلس إدارة( السيد هزاع القحطاني  

)عضو مجلس إدارة( السيد خالد الزامل   

)عضو مجلس إدارة( السيد عبد الرحمن الصالح  

)عضو مجلس إدارة( السيد عبد اهلل احلوسني  

)عضو مجلس إدارة( السيد علي حمدان أحمد  

)عضو مجلس إدارة( السيد محمد يوسف املعلم  

عبد اهلل الشرمي 

رئيس مجلس اإلدارة 

دبي 

تاريخ: 29 يناير 2009
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البيـانات املاليــة اجملمعة    
         31 ديـســمبر 2008

تقرير حول البيانات املالية 

لقد دققنا البيانات املالية اجملمعة املرفقة لشركة اخلليج للمالحة القابضة 

)ش م ع( )“الـ ش م ع “( والشركات التابعة لها )معاً “اجملموعة”( والتي تتألف من 

امليزانية العمومية اجملمعة كما في 31 ديسمبر 2008 والبيانات اجملمعة لإليرادات 

والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق امللكية للسنة املنتهية في ذلك التاريخ 

وملخص السياسات احملاسبية الهامة واإليضاحات املرفقة.

مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة عن البيانات املالية 

إن أعضاء مجلس اإلدارة مسؤولون عن اإلعداد والعرض العادل لهذه البيانات املالية 

اجملمعة وفقاً ملعايير إعداد التقارير املالية الدولية. تتضمن هذه املسؤولية: تصميم 

وتطبيق واحملافظة على نظم الرقابة الداخلية املعنية بإعداد وعرض البيانات املالية 

بصورة عادلة وخالية من األخطاء اجلوهرية سواء كان ذلك نتيجة الختالس أو خطأ 

واختيار وتطبيق السياسات احملاسبية املناسبة وإعداد التقديرات احملاسبية املعقولة 

في مثل هذه احلاالت.

مسؤولية مدققي احلسابات

إن مسؤوليتنا هي إبداء الرأي حول هذه البيانات املالية اجملمعة استناداً إلى أعمال تدقيقنا. لقد مت تدقيقنا وفقاً ملعايير التدقيق الدولية التي 

تتطلب منا االلتزام باملتطلبات األخالقية وتخطيط وتنفيذ أعمال التدقيق للحصول على تأكيدات معقولة بأن البيانات املالية خالية من أية 

أخطاء جوهرية.

تقـريـر مدققي احلسـابات املستقليـن 
إلى السادة مساهمي شركة اخلليج للمالحة القابضة )ش م ع(

يتضمن التدقيق القيام باإلجراءات للحصول على أدلة التدقيق حول املبالغ واإلفصاحات الواردة في البيانات املالية. إن اإلجراءات اخملتارة تعتمد على 

تقدير مدققي احلسابات وتشمل تقييم مخاطر األخطاء اجلوهرية للبيانات املالية سواء نتيجة الختالس أو خلطأ. وعند تقييم هذه اخملاطر، يضع 

املدقق في االعتبار نظام الرقابة الداخلية املعنية بإعداد وعرض البيانات املالية بصورة عادلة لكي يتم تصميم إجراءات تدقيق مناسبة في مثل 

هذه احلاالت، ولكن ليس لغرض إبداء رأي حول فعالية نظام الرقابة الداخلية للشركة. ويتضمن التدقيق أيضاَ تقييم مدى مالئمة السياسات 

احملاسبية املتبعة ومدى معقولية التقديرات احملاسبية التي أجرتها اإلدارة وكذلك تقييم العرض الشامل للبيانات املالية ككل.

وباعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفر لنا األساس إلبداء رأينا حول البيانات املالية. 

الرأي

في رأينا، أن البيانات املالية اجملمعة تعبر بصورة عادلة، من جميع النواحي اجلوهرية، عن املركز املالي للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2008 وعن 

أدائها املالي وتدفقاتها النقدية للسنة املنتهية في ذلك التاريخ وفقاً ملعايير إعداد التقارير املالية الدولية.

تقرير حول املتطلبات القانونية والتنظيمية

كذلك نؤكد بأنه في رأينا، إن البيانات املالية تتضمن، من جميع النواحي اجلوهرية، املتطلبات السارية املفعول لقانون الشركات التجارية في 

دولة اإلمارات العربية املتحدة لسنة 1984 )وتعديالته( والنظام األساسي للشركة وإن الشركة حتتفظ بسجالت محاسبية منتظمة وقد اجري 

اجلرد وفقاً لألصول املرعية وإن البيانات الواردة في تقرير مجلس اإلدارة فيما يتعلق بالبيانات املالية تتفق مع السجالت احملاسبية للشركة. لقد 

حصلنا على جميع املعلومات واإليضاحات التي رأيناها ضرورية ألغراض تدقيقنا. وحسب علمنا واعتقادنا لم تقع خالل السنة أية مخالفات 

ألحكام قانون الشركات التجارية في دولة اإلمارات العربية املتحدة لسنة 1984 )وتعديالته( أو النظام األساسي للشركة على وجه قد يكون 

له تأثير جوهري على نشاط الشركة أو مركزها املالي.

عن ارنست ويونغ

توقيع

فاروق سير

شريك

رقم القيد 491

29 يناير 2009

دبي، اإلمارات العربية املتحدة
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45شركة اخلليج للمالحة القابضة )ش م ع( والشركات التابعة لهاشركة اخلليج للمالحة القابضة )ش م ع(
2008 الســـــــــــــنــوي  التـــقـــــريــــــــــــــر 

شركة اخلليج للمالحة القابضة )ش م ع(شركة اخلليج للمالحة القابضة )ش م ع( والشركات التابعة لها

امليـزانيـة العموميــة اجملمعــةبـيــــان اإليــرادات اجملمـعـــة في 31 ديسمبر 2008 للسنة املنتهيـة في 31 ديسمبر 2008 

إيضاح

من 1 يناير إلى
31 ديسمبر 2008

)12 شهراً( 
ألف درهم

من 1 يناير إلى
31 ديسمبر 2007

)12 شهراً(
ألف درهم

من تاريخ التأسيس
إلى 31 ديسمبر 2007

)14 شهراً(
ألف درهم

 307.748 3395.931272.121إيرادات التشغيل

)178.461()156.585()214.768(4تكاليف التشغيل

 129.287 115.536 181.163إجمالي األرباح

 54.584 46.850 533.778إيرادات أخرى

)19.470()16.546()20.429(6مصاريف إدارية

)2.262()2.262()12.865(10مخصص للديون املشكوك بها

)28.628()27.530()33.421(تكاليف متويل

 133.511 116.048 148.226أرباح السنة / الفترة

22ربحية السهم

0.090.070.08     -   األساسي واخملفف )درهم(

إيضاح
2008

ألف درهم
2007

ألف درهم

املوجودات 

املوجودات غير املتداولة

 81.769.2981.359.473السفن واملعدات

 9554.794554.794الشهرة

2.324.0921.914.267 

املوجودات املتداولة

 8.1543.608بضاعة

 1056.67435.443مدينون ومصاريف مدفوعة مقدماً

 11648.718736.959أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق

713.546776.010 

 3.037.6382.690.277إجمالي املوجودات

احلقوق واملطلوبات

احلقوق

 121.655.0001.655.000رأس املال

 1328.89114.068احتياطي قانوني

 1485.018126.617 و 15أرباح غير موزعة

1.768.9091.795.685 

)19.918()80.958(16القيمة العادلة لتحوطات أسعار الفائدة

 1.687.9511.775.767إجمالي احلقوق

املطلوبات غير املتداولة

171.061.471736.977قروض ألجل

18813521مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني

1.062.284737.498

املطلوبات املتداولة

-1117.508السحوبات على املكشوف من البنوك

1680.95819.918القيمة العادلة لتحوطات أسعار الفائدة

17112.63786.467اجلزء اجلاري من القروض ألجل

1970.38637.005دائنون ومبالغ مستحقة الدفع

215.91433.622مبالغ مستحقة لألطراف ذات العالقة

287.403177.012

1.349.687914.510إجمالي املطلوبات

3.037.6382.690.277إجمالي احلقوق واملطلوبات

متت املوافقة على البيانات املالية اجملمعة لإلصدار وفقاً  لقرار مجلس اإلدارة بتاريخ 29 يناير 2009.

عبد اهلل الشرمي
رئيس مجلس اإلدارة
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47شركة اخلليج للمالحة القابضة )ش م ع( والشركات التابعة لهاشركة اخلليج للمالحة القابضة )ش م ع(
2008 الســـــــــــــنــوي  التـــقـــــريــــــــــــــر 

شركة اخلليج للمالحة القابضة )ش م ع(شركة اخلليج للمالحة القابضة )ش م ع( والشركات التابعة لها

للسنة املنتهيـة في 31 ديسمبر 2008 بـيـــان التدفقات النقدية اجملمعة

إيضاح

من 1 يناير إلى
31 ديسمبر 2008

ألف درهم

من تاريخ التأسيس
إلى 31 ديسمبر 2007

ألف درهم

األنشطة التشغيلية

 148.226133.511أرباح السنة/ الفترة

التعديالت للبنود التالية:

 869.77051.424االستهالك

 18492337  مخصص مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني

بيع معدات )9()47(  ربح من 

)49.646()31.969(5  إيرادات متويل

 28.628 33.421  تكاليف متويل

219.893 164.245 

التغيرات في رأس املال العامل: 

)2.939()4.546(البضاعة
 11.587)21.231(املدينون واملصاريف املدفوعة مقدماً

 28.550 6.589الدائنون واملبالغ املستحقة الدفع

201.443 200.705النقد من العمليات

)41.113()47.921(فوائد مدفوعة

)329()200(18مكافأة نهاية اخلدمة املدفوعة للموظفني

 160.001 152.584صافي النقد من األنشطة التشغيلية

األنشطـة االستثمارية

)497.631()465.157(شراء سفن ومعدات

 46 109مبالغ محصلة من بيع معدات

 43.109 31.969إيرادات متويل مقبوضة

 7.174-أرباح ما قبل التأسيس

)555.683(586.260ودائع ثابتة تستحق بعد أكثر من 3 أشهر

)1.002.985(153.181صافي النقد من/املستخدم في األنشطة االستثمارية

األنشطـة التمويليـة

 690.403 440.884قروض ألجل مت احلصول عليها

)65.880()90.220(قروض ألجل مسددة

)174.988(-مبالغ مستحقة للبنوك مت تسديدها

)384.175(-  مطلوبات مقابل موجودات حسب عقود إيجار متويلية مسددة
ً  910.000-رأس املال املقبوض نقدا

)31.862(-مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة

-)171.808(أرباح موزعة

-)4.110(أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة املدفوعة

 943.498 174.746صافي النقد من األنشطة التمويلية

 100.514 480.511الزيادة في النقدية وشبه النقدية

 16.295 11116.809النقدية وشبه النقدية في 1 يناير

 116.809 11597.320النقدية وشبه النقدية في 31 ديسمبر

تشكل اإليضاحات من 1 إلى 29 املرفقة جزءاً من هذه البيانات املالية اجملمعة.
  

للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2008 بيان التغيرات في حقوق امللكية اجملمعة

رأس املال 
ألف درهم

االحتياطي 
القانوني

 ألف درهم
األرباح غير املوزعة

ألف درهم

القيمة العادلة 
لتحوطات أسعار 

الفائدة
ألف درهم

اجملموع
ألف درهم

1.775.767)19.918( 1.655.00014.068126.617الرصيد في 1 يناير 2008

27.708- 27.708--أرباح الشركة ذ.م.م محولة إلى ش.م.ع )إيضاح 21(

 )61.040()61.040(---صافي احلركة للقيمة العادلة لتحوطات أسعار الفائدة )إيضاح 16(

)33.332()61.040( 27.708--إجمالي اإليرادات )املصاريف( للسنة املثبتة مباشرة في حقوق امللكية 

  148.226-148.226--أرباح السنة

 114.894)61.040(175.934--إجمالي اإليرادات )املصاريف( للسنة

--)14.823(14.823-احملول إلى االحتياطي القانوني )إيضاح 13( 

)115.850(-)115.850(--أرباح موزعة )إيضاح 14(
)82.750(-)82.750(--أرباح مرحلية موزعة )إيضاح 14(

)4.110(-)4.110(--أتعاب مقترحة ألعضاء مجلس اإلدارة )إيضاح 15(

1.687.951)80.958( 85.018 1.655.00028.891الرصيد في 31 ديسمبر 2008

تشكل اإليضاحات من 1 إلى 29 املرفقة جزءاً من هذه البيانات املالية اجملمعة.
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51شركة اخلليج للمالحة القابضة )ش م ع( والشركات التابعة لهاشركة اخلليج للمالحة القابضة )ش م ع(
2008 الســـــــــــــنــوي  التـــقـــــريــــــــــــــر 

شركة اخلليج للمالحة القابضة )ش م ع(شركة اخلليج للمالحة القابضة )ش م ع( والشركات التابعة لها

في 31 ديسمبر 2008 إيضاحات حول البيانات املالية اجملمعة

1-  األنشطة

إن شركة اخلليج للمالحة القابضة )ش م ع( )“الشركة “( تأسست في 30 أكتوبر 2006 كشركة مساهمة عامة وفقاً لقانون الشركات التجارية 

رقم 8 لسنة 1984 )وتعديالته( في دولة اإلمارات العربية املتحدة. تقوم الشركة املساهمة العامة بصورة رئيسية بأعمال النقل البحري للبضائع 

وتأجير السفن ووكالة سفن والنقل البحري مبوجب عقود خاصة للركاب والتجار وخدمات النقل والتخليص وحتميل وتفريغ احلاويات وخدمات 

التفريغ والتعبئة من خالل الشركات التابعة لها املدرجة أدناه. إن العنوان املسجل للشركة هو الطابق 32، جناح رقم 3201، برج سابا 1، أبراج 

بحيرة اجلميرة، دبي، اإلمارات العربية املتحدة.

إن الشركة املساهمة العامة والشركات التابعة لها مباشرة أو غير مباشرة املدرجة أدناه يشار إليها بـ”اجملموعة” في هذه البيانات املالية اجملمعة.

بلد التأسيس  الشركات التابعة    

اإلمارات العربية املتحدة شركة اخلليج للمالحة القابضة ش م ح  

اإلمارات العربية املتحدة مجموعة اخلليج للمالحة ش م ح   

اإلمارات العربية املتحدة اخلليج إلدارة السفن املالحية م م ح  

اإلمارات العربية املتحدة اخلليج للسفن م م ح    

اإلمارات العربية املتحدة ناقالت اخلليج للنفط اخلام ذ.م.م   

اإلمارات العربية املتحدة ناقالت اخلليج للكيماويات ذ.م.م   

اإلمارات العربية املتحدة شركة الم جلف البحرية ذ.م.م   

عمان اخلليج للمالحة والوساطة ذ.م.م   

بنما جلف هوايالت كوربوريشن   

بنما جلف ديفي كوربوريشن   

بنما جلف جلمودا كوربوريشن   

بنما جلف فناتير كوربوريشن   

جزر مارشال جلف أحمدي للمالحة انك   

بنما جلف جاش للمالحة انك   

جزر مارشال جلف مشرف للمالحة انك   

جزر مارشال جلف مزوار للمالحة انك   

جزر مارشال جلف شقرا للمالحة انك   

بنما جلف سيب للمالحة انك   

جزر مارشال جلف رياض للمالحة انك   

جزر مارشال جلف صفوة للمالحة انك   

هونغ كونغ جلف شيبا للمالحة احملدودة   

للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2008 بيان التغيرات في حقوق امللكية اجملمعة

رأس املال 
ألف درهم

االحتياطي 
القانوني

 ألف درهم
األرباح غير املوزعة

ألف درهم

القيمة العادلة 
لتحوطات أسعار 

الفائدة
ألف درهم

اجملموع
ألف درهم

1.655.000---1.655.000رأس املال املقدم

7.174-7.174--أرباح ما قبل التأسيس 

)19.918()19.918(---صافي احلركة للقيمة العادلة لتحوطات أسعار الفائدة )إيضاح 16(

)12.744()19.818(7.174--إجمالي اإليرادات )املصاريف( للسنة املثبتة مباشرة في حقوق امللكية 

133.511- 13.511--أرباح الفترة من التأسيس إلى 31 ديسمبر 2007

120.767)19.918(140.685--إجمالي اإليرادات )املصاريف( للفترة

- - )14.068(14068-احملول إلى االحتياطي  القانوني )إيضاح 13(

1.775.767)19.918( 126.617 1.655.00014.068الرصيد في 31 ديسمبر 2007

تشكل اإليضاحات من 1 إلى 29 املرفقة جزءاً من هذه البيانات املالية اجملمعة.
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شركة اخلليج للمالحة القابضة )ش م ع( والشركات التابعة لهاشركة اخلليج للمالحة القابضة )ش م ع(

في 31 ديسمبر 2008 إيضاحات حول البيانات املالية اجملمعة
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شركة اخلليج للمالحة القابضة )ش م ع(شركة اخلليج للمالحة القابضة )ش م ع( والشركات التابعة لها

في 31 ديسمبر 2008 إيضاحات حول البيانات املالية اجملمعة

2- السياسات احملاسبية الهامة

أسس إعداد البيانات املالية

يتم إعداد البيانات املالية اجملمعة وفقاً ملعايير إعداد التقارير املالية الدولية. إن السياسات احملاسبية مماثلة لتلك املستخدمة للفترة املالية 

السابقة.

إن العملة املستخدمة لدى اجملموعة هي الدوالر األمريكي. ولكن البيانات املالية اجملمعة مت عرضها بدرهم اإلمارات العربية املتحدة كونها العملة 

احمللية. مت حتويل املبالغ بالدوالر األمريكي إلى درهم اإلمارات بسعر 1 دوالر أمريكي = 3.66 درهم اإلمارات.

تعد البيانات املالية اجملمعة وفقاً ملبدأ التكلفة التاريخية املعدلة لتشمل القياس بالقيمة العادلة لألدوات املالية املشتقة. 

أسس التجميع

تتألف البيانات املالية اجملمعة من البيانات املالية للشركة والشركات التابعة لها )“معا اجملموعة”( وذلك باستخدام تاريخ إعداد تقارير مماثلة 

وسياسات محاسبية مماثلة. مت حذف جميع املعامالت اجلوهرية واألرباح و األرصدة بني الشركات عند جتميع البيانات املالية.

يتم جتميع الشركات التابعة بالكامل من تاريخ حتويل الرقابة للمجموعة ويتوقف التجميع مع تاريخ حتّول الرقابة عن اجملموعة.

املعايير احملاسبة الدولية والتفسيرات الصادرة ولم يتم إتباعها حتى اآلن

لم تقم اجملموعة بإتباع معايير احملاسبة الدولية والتفسيرات الصادرة والتي لم تصبح سارية املفعول. 

باستثناء املعيار احملاسبي الدولي رقم 1 املعدل، فإن إتباع هذه املعايير والتفسيرات لن يكون له أية تأثيرات على األداء املالي أو الوضع املالي 

للمجموعة. سوف ينتج عن تطبيق هذا املعيار تعديالت على عرض البيانات املالية.

حتقق اإليرادات

تثبت اإليرادات املستلمة من تأجير السفن على أساس طريقة القسط الثابت خالل فترة التأجير.

إن اإليرادات املرتبطة بالرحلة يتم تثبيتها بالرجوع إلى املرحلة التي متت من الرحلة بتاريخ امليزانية العمومية.

تتألف إيرادات إدارة السفن ووكالة السفن والوكالة التجارية من قيمة الفواتير الصادرة عن البضاعة املوردة واخلدمات املقدمة خالل السنة بعد 

تنزيل اخلصومات واملرجتعات.

تثبت إيرادات الفوائد عند استحقاقها باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ومبوجبها فإن السعر املستخدم يخفض بالتمام املقبوضات النقدية 

املستقبلية التقديرية من خالل العمر املتوقع لألصل املالي إلى صافي املبلغ املدرج لألصل املالي.

السفن واملعدات

يتم إظهار السفن واملعدات بالتكلفة ناقصاً االستهالك املتراكم وأي انخفاض دائم في القيمة. 

إن األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ ال تستهلك. يتم تسجيل األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ بالتكلفة التي متثل بصورة رئيسية االلتزام 

التعاقدي للمجموعة لتشييد السفن. ويتم رسملة التكاليف احململة العائدة مباشرًة لتشييد األصل. حتول األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ 

إلى صنف األصل املالئم وتستهلك وفقاً لسياسات اجملموعة عند إمتام تشييد األصل وعندما يبدأ استخدامه.

يحتسب االستهالك على أساس طريقة القسط الثابت على مدى األعمار املقدرة الستخدام املوجودات وذلك كما يلي:

25 سنة السفن اجلديدة  

11 إلى 12 سنة السفن املستعملة  

10 سنوات التحسينات املستأجرة  

30 سنة املباني   

2 إلى 5 سنوات اآلالت واملعدات  

5 سنوات األثاث والتركيبات  

5 سنوات السيارات   

2 إلى 4 سنوات تكاليف احلوض اجلاف   
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2- السياسات احملاسبية الهامة )تتمة(

السفن واملعدات )تتمة(

يتم مراجعة القيمة املدرجة للسفن واملعدات بخصوص االنخفاض الدائم في القيمة 

عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف إلى عدم إمكانية حتصيل القيمة املدرجة 

بها. عند وجود مثل هذا املؤشر وعندما تزيد القيمة املدرجة عن القيمة املمكن حتصيلها 

فإنه يتم تخفيض قيمة املوجودات إلى املبلغ املمكن حتصيله.

إن املصاريف التي تنفق إلحالل عنصر أحد بنود السفن واملعدات التي تدرج في احلسابات 

إحالله.  مت  الذي  للعنصر  املدرجة  القيمة  وتشطب  رسملتها  يتم  منفصلة  بصورة 

أما املصاريف الالحقة األخرى فيتم رسملتها فقط عندما تزيد من املزايا االقتصادية 

املستقبلية للبند املتعلق بالسفن واملعدات. يتم تثبيت جميع املصاريف األخرى في بيان اإليرادات عند حدوث املصاريف.

يتم شطب عنصر السفن واملعدات عند البيع أو عندما ال يكون هنالك أية فوائد اقتصادية مستقبلية متوقعة من استخدامها أو بيعها. إن 

اية أرباح أو خسائر تظهر من شطب املوجودات )مت احتسابها بالفرق بني صافي املبالغ احملصلة من املبيعات والقيمة املدرجة للموجودات( تثبت 

حتت بند "إيرادات تشغيلية أخرى" في بيان اإليرادات في الفترة التي تشطب فيها املوجودات.

الشهرة

يتم قياس الشهرة في البداية بالتكلفة باعتبارها متثل الزيادة في تكلفة احليازة عن حصة اجملموعة في صافي القيمة العادلة للموجودات 

واملطلوبات وااللتزامات الطارئة التي ميكن حتديدها. والحقاً للتثبيت األولي، تقاس الشهرة بالتكلفة ناقصاً أية خسائر من االنخفاض الدائم في 

القيمة. يتم مراجعة الشهرة سنوياً أو أكثر من مرة سنوياً إذا أشارت األحداث أو التغيرات في الظروف إلى إمكانية انخفاض القيمة املدرجة 

بها بشكل دائم.

تكاليف القروض

إن تكاليف القروض العائدة مباشرًة الستحواذ أو تشييد أو إنتاج أصل من الضروري أن يأخذ وقتا كافياً ليصبح جاهزاً لغرض استخدامه أو 

بيعه ورسملته كجزء من تكلفة األصل. حتّمل تكاليف القروض األخرى للمصاريف في فترة حدوثها.

البضاعة

إن البضاعة التي تتألف من املواد االستهالكية يتم إظهارها بالتكلفة أو صافي القيمة املمكن حتقيقها أيهما أقل. متثل التكاليف جميع 

املصاريف التي تنفق على البضاعة حتى وصولها إلى موقعها وشكلها احلالي ويتم حتديدها على أساس الوارد أوالً يصرف أوالً.

أية تكاليف إضافية من املتوقع  يستند صافي القيمة املمكن حتقيقها على أساس سعر البيع التقديري أثناء سير األعمال العادية ناقصاً 

صرفها عند البيع.

املدينون

تظهر الذمم املدينة بقيمة الفاتورة األصلية ناقصاً اخملصص للمبالغ املشكوك في حتصيلها. يتم تقدير الديون املشكوك في حتصيلها عندما 

يصبح من غير املرجح حتصيل كامل املبلغ. تشطب الديون املعدومة عندما يصبح من غير املمكن حتصيلها.

النقدية وشبه النقدية

لغرض بيان التدفقات النقدية، تتألف النقدية وشبه النقدية من النقد في الصندوق واألرصدة لدى البنوك والودائع قصيرة األجل التي تستحق 

في األصل خالل الثالثة أشهر أو أقل بعد تنزيل رصيد السحب على املكشوف من البنوك.

عقود اإليجار

إن عقود اإليجار حيث يحتفظ املؤجر بصورة كبيرة بجميع اخملاطر واملزايا مللكية األصل يتم تصنيفها كعقود إيجار تشغيلية. يتم تثبيت دفعات 

عقود اإليجار التشغيلية كمصروف في بيان اإليرادات على أساس طريقة القسط الثابت على مدى فترة العقد.
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2-  السياسات احملاسبية الهامة )تتمة(

الدائنون واملبالغ املستحقة الدفع
يتم تسجيل املبالغ املستحقة الدفع في املستقبل عن قيمة البضاعة أو اخلدمات املقدمة سواء مت إصدار فاتورة بها من املورد أم ال.

اخملصصات
وقابلة  االلتزام محتملة  نتيجة حدث سابق وتكون تكاليف سداد  أو فعلي( على اجملموعة  )قانوني  التزام  تثبيت اخملصصات عند وجود  يتم 

للتحديد.

مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني
تقوم اجملموعة بتكوين مخصص مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني الوافدين. تستند املبالغ املستحقة الدفع على الراتب النهائي وطول مدة خدمة 

املوظفني خضوعاً إلمتام احلد األدنى عن فترة اخلدمة. يؤخذ مخصص للتكاليف املتوقعة لهذه املزايا على مدى فترة اخلدمة. 

العمالت األجنبية 
تسجل قيمة املعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية وفقاً ألسعار الصرف السائدة حني إجراء املعامالت. كما حتول قيمة املوجودات واملطلوبات 
بيان  في  التحويل  فروقات  جميع  إدراج  ويتم  العمومية.  امليزانية  بتاريخ  السائدة  الصرف  ألسعار  وفقاً  األجنبية  بالعملة  املسجلة  املالية 

اإليرادات.

األدوات املالية املشتقة
تستخدم اجملموعة األدوات املالية املشتقة مثل مقايضات سعر الفائدة لتحويط مخاطرها املرتبطة بتقلبات سعر الفائدة. إن مثل تلك األدوات 
املشتقات  إدراج  يتم  العادلة.  بالقيمة  قياسها الحقاً  ويعاد  املشتقات  إبرام عقد  بتاريخ  العادلة  بالقيمة  البداية  في  تثبت  املشتقة  املالية 

كموجودات عندما تكون القيمة العادلة موجبة وتدرج كمطلوبات عندما تكون القيمة العادلة سالبة.

يتم حتديد القيمة العادلة عقود مقايضات أسعار الفائدة بالرجوع إلى أسعار السوق لألدوات املشابهة. يتم تثبيت اجلزء الفعال من األرباح 
واخلسائر عن أداة التحوط مباشرة في حقوق امللكية ويدرج اجلزء غير الفعال في بيان األرباح واخلسائر. إن أية أرباح أو خسائر تنتج عن التغيرات 
في القيمة العادلة للمشتقات والتي تكون غير مؤهلة حلسابات التحوط تؤخذ مباشرة في صافي األرباح أو اخلسائر للسنة. إن املبالغ املدرجة 
ضمن حقوق امللكية يتم حتويلها إلى بيان اإليرادات عندما تؤثر املعاملة املتحوط بشأنها على األرباح أو اخلسائر على سبيل املثال عندما يتم 

تثبيت اإليرادات املالية أو املصروفات املالية املتحوط بشأنها.

3 - إيرادات التشغيل
من 1 يناير إلى

31 ديسمبر 2008
)12 شهراً( 

ألف درهم

من 1 يناير إلى
31 ديسمبر 2007

)12 شهراً(
ألف درهم

من تاريخ التأسيس
إلى 31 ديسمبر 2007

)14 شهراً(
ألف درهم

374.398252.408284.719إيرادات تأجير السفن

18.71615.38917.903وكالة السفن

2.8174.2805.060الوكالة التجارية

4466-إيرادات إدارة السفن

395.931272.121307.748

4 - تكاليف التشغيل

من 1 يناير إلى
31 ديسمبر 2008

)12 شهراً( 
ألف درهم

من 1 يناير إلى
31 ديسمبر 2007

)12 شهراً(
ألف درهم

من تاريخ التأسيس
إلى 31 ديسمبر 2007

)14 شهراً(
ألف درهم

استئجار السفن:

82.67354.35762.915 استئجار سفن عابرة

55.27839.43844.360 استهالك السفن

23.20823.14527.014 استئجار سفن من غير طاقم

12.4587.6698.007 عمولة على الشحن

12.0714.8284.828 شطب احلوض اجلاف

5.6653.3633.363 تكاليف اإليجار

2.9645.2715.728 تكاليف املالجئ

5.5713.1754.260 تكاليف أخرى

وكالة السفن:

11.91511.04813.032 تكاليف التشغيل

534535550 استهالك السفن

2.4313.7564.396الوكالة التجارية

8- -إدارة السفن

214.768156.585178.461

5 - اإليرادات األخرى

من 1 يناير إلى
31 ديسمبر 2008

)12 شهراً( 
ألف درهم

من 1 يناير إلى
31 ديسمبر 2007

)12 شهراً(
ألف درهم

من تاريخ التأسيس
إلى 31 ديسمبر 2007

)14 شهراً(
ألف درهم

28.72216.83149.646إيرادات متويل

-3.24725.213إيرادات متويل أخرى

1.8094.8064.938إيرادات متنوعة

33.77846.85054.584
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6- املصاريف اإلدارية

من 1 يناير إلى
31 ديسمبر 2008

)12 شهراً( 
ألف درهم

من 1 يناير إلى
31 ديسمبر 2007

)12 شهراً(
ألف درهم

من تاريخ التأسيس
إلى 31 ديسمبر 2007

)14 شهراً(
ألف درهم

12.43310.21911.471رواتب ومزايا املوظفني

7.9966.3277.999مصاريف إدارية أخرى

20.42916.54619.470

7 - املعلومات القطاعية 

ألغراض إدارية، مت تنظيم اجملموعة في وحدات التأجير وعدة وحدات أعمال أخرى. ولكن نظراً ألن إجمالي اإليرادات واألرباح أو املوجودات جلميع وحدات 

األعمال األخرى مجتمعة تقل عن 10% من اجملاميع املعنية للمجموعة فإنها ال تعتبر على أنها قطاعات يتوجب إعداد التقارير عنها.

8  -  السفن واملعدات 

السفن 
ألف درهم

املباني 
ألف درهم

حتسينات 
املباني 
املستأجرة
ألف درهم

معدات
ألف درهم

أثاث 
وتركيبات
ألف درهم

سيارات
ألف درهم

أعمال 
رأسمالية 

قيد 
التنفيذ

ألف درهم
اجملموع 
ألف درهم

التكلفة:

 1.410.886 493.138 350 315 904.9968.8852.342860في 1 يناير 2008

 479.661 455.750 99 29 353--23.430اإلضافات

-)419.389(-----419.389  التحويالت

)172(-)102(-)70(---  االستبعادات

 529.4991.890.375 344347 1.347.8158.8852.3421.143في 31 ديسمبر 2008 

االستهالك:

51.413-50.2792643663339081في 1 يناير 2008

 69.770- 8573 68.755296342219للسنة

)106(-)38(-)68(---لالستبعادات

 121.077- 175116 119.034560708484في 31 ديسمبر 2008 

صافي املبالغ املدرجة:

 529.4991.769.298 169231 1.228.7818.3251.634659في 31 ديسمبر 2008 
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8  -  السفن واملعدات

السفن 
ألف درهم

املباني 
ألف درهم

حتسينات 
املباني 
املستأجرة
ألف درهم

معدات
ألف درهم

أثاث 
وتركيبات
ألف درهم

سيارات
ألف درهم

أعمال 
رأسمالية 

قيد 
التنفيذ

ألف درهم
اجملموع 
ألف درهم

التكلفة:

عند التحويل من

439.030900.818 285 128 1.599318-459.458 ذ.م.م )إيضاح 20(

63.540510.116 102 187 743553-444.991اإلضافات

-)9.432(----5478.885  التحويالت

)48(-)37(-)11(---  االستبعادات

 493.1381.410.886 315350 904.9968.8852.342860في 31 ديسمبر 2007 

االستهالك:

 51.424- 9088 50.279264366337للسنة/الفترة

)11(-)7(-)4(---لالستبعادات

 51.413- 9081 50.279264366333في 31 ديسمبر 2007 

صافي املبالغ املدرجة:

 493.1381.359.473 225269 854.7178.6211.976527في 31 ديسمبر 2007 

إن األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ متثل بصورة رئيسية دفعة مقدماً إلنشاء أربعة سفن )2007- ستة سفن(.

إن مبلغ تكاليف القروض املدرج ضمن األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ خالل السنة هو 14.500 ألف درهم )2007- 10.261 ألف درهم(.

إن السفن التي لها قيمة دفترية صافية 1.186.841 ألف درهم )2007- 822.653 ألف درهم( والسفن قيد اإلنشاء في 31 ديسمبر 2008 مت 

رهنها كضمان مقابل قرض ألجل )إيضاح 17(.

8  - السفن واملعدات )تتمة(

مت حتميل مصروف االستهالك في بيان اإليرادات كما يلي:

من 1 يناير إلى
31 ديسمبر 2008

)12 شهراً( 
ألف درهم

من 1 يناير إلى
31 ديسمبر 2007

)12 شهراً(
ألف درهم

من تاريخ التأسيس
إلى 31 ديسمبر 2007

)14 شهراً(
ألف درهم

68.75448.69850.279تكاليف تشغيلية

1.0161.5831.145مصاريف إدارية

69.77050.28151.424

9  - الشهرة 
2008

ألف درهم
2007

أف درهم

554.794554.794الشهرة عند التحويل )إيضاح 20(

إن املبلغ املدرج للشهرة قد مت حتميله لألعمال ككل. أما املبلغ القابل للتحصيل فقد مت حتديده اعتمادا على احتساب القيمة املستخدمة 
باستخدام تقديرات التدفق النقدي من املوازنات املالية املعتمدة من قبل اإلدارة العليا والتي تغطي فترة عشر سنوات.

إن سعر اخلصم املطبق لتقديرات التدفقات النقدية هو 12%. وأن التدفقات النقدية بعد فترة العشر سنوات ستكون مقدرة باستخدام معدل 
منو قدره %1.

إن االفتراضات الرئيسية املستخدمة في احتساب القيمة املستخدمة هي: 

الهامش اإلجمالي
يستند الهامش اإلجمالي على مستوى النشاط احلالي والتأثير املتوقع من السفن اجلديدة، والتي هي حالياً قيد اإلنشاء، لتنضم للمجموعة.

أسعار اخلصم 
هذه تعكس العالمة املميزة لإلدارة من حيث تقييم عروض االستثمار. مت أخذ عوائد الودائع البنكية بعني االعتبار. 

10 - املدينون واملصاريف املدفوعة مقدماً

2008
ألف درهم

2007
أف درهم

21.06213.467مدينون جتاريون

7.2426.488إيرادات متويل مستحقة القبض

5.9145.914مكافآت مدينة

7.314531دفعات مقدماً للموردين

10.3237.444مصاريف مدفوعة مقدماً

1.599 4.819مدينون آخرون

56.67435.443
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10 -  املدينون واملصاريف املدفوعة مقدماً  - )تتمة(
كما في 31 ديسمبر 2008 كان هناك ذمم مدينة جتارية بالقيمة االسمية مببلغ 8.581 ألف درهم )2007- 2.159 ألف درهم( منخفضة القيمة. 

إن احلركات في مخصص االنخفاض في القيمة للذمم املدينة هي كما يلي:

2008
ألف درهم

2007
ألف درهم

- 2.159في 1 يناير 

 2.262 12.865احململ للسنة/ الفترة

)103()6.443(مبالغ مشطوبة

 2.159 8.581في 31 ديسمبر

كما في 31 ديسمبر، فإن عمر الذمم املدينة التجارية التي لم تنخفض قيمتها هو كما يلي:

غير متأخرة 
وغير منخفضة 

القيمة
ألف درهم

                 املتأخرة وغير منخفضة القيمة

اجملموع
ألف درهم

أقل من 30 يوم
ألف درهم

30-60 يوم
ألف درهم

60-90 يوم
ألف درهم

90-120 يوم
ألف درهم

أكثر من 120 
يوم

ألف درهم

200821.0623.0968.7494.2244.052  295646

200713.4677.3451.5396776564432.807 

إن الذمم املدينة التي لم تتعرض لالنخفاض الدائم، بناء على اخلبرة السابقة من املتوقع أن يتم تسديدها بالكامل. ليس من سياسة اجملموعة 
احلصول على ضمانات مقابل الذمم املدينة، ولذلك فإن معظم الذمم املدينة غير مضمونة.

إن املكافآت املدينة متثل مبالغ مدفوعة بواسطة احملكمني عن مطالبات مقدمة من الشركة السابقة، اخلليج للمالحة القابضة ذ.م.م ضد 
بعض األطراف األخرى. تعتقد اإلدارة بأن مبالغ املطالبات املدفوعة بواسطة احملكمني سيتم استردادها في نهاية األمر. وفقاً للتعهد املقدم من 
قبل بعض املساهمني في شركة اخلليج للمالحة القابضة ذ.م.م فإن أي مبلغ لم يتم حتصيله سوف يتم تسويته مقابل املبالغ الدائنة لهم 

)اإليضاح 21(.

11-    النقدية وشبه النقدية

2008
ألف درهم

2007
ألف درهم

 736.959 648.718أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق

)620.150( )33.890(ودائع ثابتة تستحق بعد أكثر من 3 أشهر

-)17.508(سحوبات على املكشوف من البنوك

597.320 116.809 

تشتمل النقدية وشبه النقدية على ودائع بنكية بقيمة 565.994 ألف درهم )2007-  65.256 ألف درهم( تستحق خالل ثالثة أشهر من تاريخ 
امليزانية العمومية. إن جميع الودائع محتفظ بها في بنوك محلية، وهي مصنفة بدرهم اإلمارات العربية املتحدة وتترتب عليها فوائد أو أرباح 

مبتوسط سعر 6% سنوياً )2007 – 5.75% سنوياً(.

12  - رأس املال

املصرح به املصدر واملدفوع بالكامل

2008
ألف درهم

2007
ألف درهم

ً 910.000.000910.000910.000 سهم بقيمة 1 درهم للسهم مدفوعة نقدا

745.000.000745.000745.000 سهم بقيمة 1 درهم للسهم مدفوعة عينياً

1.655.0001.655.000

إن موجودات ومطلوبات شركة اخلليج للمالحة القابضة ذ.م.م مت حتويلها إلى شركة اخلليج للمالحة القابضة ش.م.ع كمساهمة عينية متثل 
حصة بنسبة 45% في الشركة املساهمة العامة.

13 - االحتياطي القانوني

وفقاً لقانون الشركات التجارية والنظام األساسي للشركة، مت حتويل 10% من أرباح السنة إلى االحتياطي القانوني. يجوز للشركة أن تقرر 
التوقف عن هذه التحويالت السنوية عندما يصبح إجمالي االحتياطي مساوياً 50% من رأس املال املدفوع. هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع إال 

في احلاالت التي يسمح بها القانون.

14 - أرباح األسهم

خالل السنة، متت املوافقة على أرباح نقدية وتوزيعها بواقع 0.07 درهم للسهم الواحد ويبلغ مجموعها 115.850 ألف درهم فيما يتعلق بعام 
2007. باإلضافة لذلك، قامت الشركة بتوزيع أرباح مرحلية بواقع 0.05 درهم للسهم الواحد ويبلغ مجموعها 82.750 ألف درهم. اقترح مجلس 

اإلدارة توزيع أرباح نقدية إضافية بواقع 0.03 درهم للسهم ويبلغ مجموعها 49.650 ألف درهم. إن األرباح املرحلية والنهائية تخضع للموافقات الضرورية.

15 -  أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة

خالل السنة، متت املوافقة على أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة ودفعها بواقع 4.110 ألف درهم تتعلق بعام 2007. أقترح مجلس اإلدارة دفع أتعاب 
ألعضاء مجلس اإلدارة بواقع 5.065 ألف درهم. تخضع هذه األتعاب للموافقات الضرورية.

16 - األدوات املالية املشتقة 

لدى اجملموعة عقدين ملقايضة أسعار الفائدة قائمني في 31 ديسمبر 2008 ومصنفان كتحوطات مقابل التقلبات املتوقعة في أسعار الفائدة. 
إن إجمالي مبلغ القروض الذي يغطي هذان العقدان هو 772.543 ألف درهم ويستحق في يناير وسبتمبر 2013 على التوالي. مت التفاوض على 
شروط العقدين لكي تتطابق مع بنود اتفاقيات القروض. إن القيم العادلة السلبية لهذه العقود مصنفة كتحوطات التدفقات النقدية والتي 

مت تصنيفها في حقوق امللكية والدائنني.
متثل القيم العادلة السلبية التدفق النقدي اخلارج املستقبلي املتوقع على البند املتحوط بشأنه. 

17 -  القروض ألجل 

هذه متثل قروض مت احلصول عليها من ثالث بنوك جتارية كما يلي:

)أ( إلنشاء أربع ناقالت للكيماويات – 590.725 ألف درهم متبقي في 31 ديسمبر 2008 )2007-  198.920 ألف درهم( اجلزء اجلاري 28.457 ألف 
درهم )2007- 2.287 ألف درهم(.

هذا القرض مضمون مقابل التنازل عن عقد بناء سفن من هيونداي ميبو والتنازل عن كفالة استرداد من بنك كاكسيم ورهن أسهم شركات 
تابعة متتلك السفن. تترتب على القرض فائدة حسب سعر اليبور زائداً 0.7% ويسدد رصيد القرض املتبقي على 38 قسطاً ربع سنوي.
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)ب( الستمالك 6 سفن بروبو – 204.500 ألف درهم متبقي في 31 ديسمبر 2008 )2007-  270.383 ألف درهم( اجلزء اجلاري 65.880 ألف درهم 
)2007-  65.880 ألف درهم(.

إن القرض مضمون بالتنازل عن الرهن على سفن بروبو ورهن أسهم شركات تابعة متتلك السفن. تترتب على القرض فائدة حسب سعر اليبور 
زائداً 0.7% ويسدد رصيد القرض املتبقي على 19 قسطاً ربع سنوي. 

)ج( الستمالك سفينة في أل سي سي – 292.800 ألف درهم متبقي في 31 ديسمبر 2008 )2007-  311.100 ألف درهم( اجلزء اجلاري 18.300 
ألف درهم )2007-  18.300 ألف درهم(.

إن القرض مضمون بالتنازل عن الرهن على سفينة في أل سي سي ورهن أسهم شركات تابعة متتلك السفن. تترتب على القرض فائدة حسب 
سعر اليبور زائداً 0.7% ويسدد رصيد القرض املتبقي على 18 قسطاً نصف سنوية والقسط األخير مببلغ 128.100 ألف درهم.

)د( إلنشاء ناقلتني للكيماويات – 86.083 ألف درهم متبقي في 31 ديسمبر 2008 )2007-  43.041 ألف درهم(.

هذا القرض مضمون بالتنازل عن عقد بناء سفن من شركة شينا للبناء احملدودة، والتنازل عن استرداد ضمان من بنك التطوير الكوري ورهن 
أسهم شركات تابعة متتلك السفن. تترتب على القرض فائدة حسب سعر اليبور زائداً 0.7% ويسدد على 28 قسطاً ربع سنوي ابتداء من بعد 

ثالثة أشهر من تسليم السفينة واملتوقع أن يتم بحلول 31 أغسطس 2009.

18 - مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني

إن احلركات في اخملصص املثبت في امليزانية العمومية هي كما يلي:

2008
ألف درهم

2007
ألف درهم

  521الرصيد االفتتاحي

 513 -عند التحويل من الـ ذ.م.م )إيضاح 20(

 337 492اخملصص خالل السنة/الفترة

)329()200(مكافأة نهاية اخلدمة املدفوعة

 521 813اخملصص كما في 31 ديسمبر

لم يتم إجراء تقييم حسابي نظراً ألن صافي أثر أسعار اخلصم والزيادات املستقبلية في املزايا من غير املرجح أن تكون جوهرية.

19 -  الدائنون واملبالغ املستحقة الدفع

2008
ألف درهم

2007
ألف درهم

 9.9199.014دائنون جتاريون 

 28.28413.745مصاريف مستحقة الدفع

 5.39114.246دفعات مقدمة من العمالء

-26.792أرباح مستحقة الدفع

70.38637.005 

20 -   جتميع األعمال   

في 30 أكتوبر 2006، مت حتويل موجودات ومطلوبات شركة اخلليج للمالحة القابضة ذ.م.م )الشركة ذات املسؤولية احملدودة( إلى شركة اخلليج 
للمالحة القابضة ش م ع )الشركة املساهمة العامة( كمساهمة عينية حلصة متثل 45% في الشركة املساهمة العامة. إن القيمة العادلة 

التي تساوي تقريباً القيمة املدرجة للموجودات واملطلوبات احملددة للشركة ذات املسؤولية احملدودة بتاريخ التحويل ملخصة أدناه:

2007
ألف درهم

 900.818السفن واملعدات 

 64.467ودائع طويلة األجل

 669البضاعة 

 40.493مدينون ومصاريف مدفوعة مسبقاً 

 16.295األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق

)198.921(القروض ألجل

)513(مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني

)384.175(املطلوبات مقابل السفن مبوجب عقود إيجار متويلية

)174.988(املستحق للبنوك

)8.455(دائنون ومبالغ مستحقة الدفع

)65.484(مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة

 190.206القيمة العادلة لصافي املوجودات املستحوذة احملددة

 745.000إجمالي القيمة العادلة لشركة اخلليج للمالحة القابضة ذ.م.م 

 190.206القيمة العادلة لصافي املوجودات املستحوذة، كما أعاله 

 554.794الشهرة 

16.295التدفق النقدي عند التحويل 
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21  -  املعامالت مع األطراف ذات العالقة

إن األطراف ذات العالقة متثل املساهمني الرئيسيني وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا للشركة والشركات التي حتت الرقابة أو الرقابة 
املشتركة أو التأثير اجلوهري من قبل تلك األطراف. تؤخذ موافقة إدارة الشركة على األسعار وشروط الدفع املتعلقة بتلك العمليات.

لم يكن هناك معامالت مع أطراف ذات عالقة مدرجة في بيان اإليرادات اجملمع.

إن املبالغ املستحقة لألطراف ذات العالقة كما في 31 ديسمبر 2008 متثل املبالغ املستحقة الدفع ملساهمي شركة اخلليج للمالحة القابضة 
)ذ.م.م( بخصوص مبلغ 5.914 ألف درهم )31 ديسمبر 2007- 33.622 ألف درهم( محتفظ به لتغطية مبالغ املكافآت املدينة املضمونة من 

قبلهم. 

في عام 2006، قرر مساهمو شركة اخلليج للمالحة القابضة )ذ.م.م( توزيع األرباح التي يتم اكتسابها خالل الفترة ما بني 1 يناير 2006 وتاريخ 
تأسيس الشركة املساهمة العامة )30 أكتوبر 2006( إلى مساهمي الشركة ذات املسؤولية احملدودة والتي بلغت 27.708 ألف درهم بعد حتويل 
االحتياطي القانوني مببلغ 223 ألف درهم. لكن، خالل السنة قرر مجلس إدارة الشركة واملساهمون للشركة ذات املسؤولية احملدودة السابقة 

حتويل األرباح مببلغ 27.708 ألف درهم إلى األرباح غير ا ملوزعة.

مكافأة موظفي اإلدارة العليا

إن مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا اآلخرين خالل السنة كانت كما يلي:

من 1 يناير إلى
31 ديسمبر 2008

)12 شهراً( 
ألف درهم

من 1 يناير إلى
31 ديسمبر 2007

)12 شهراً(
ألف درهم

من تاريخ التأسيس
إلى 31 ديسمبر 2007

)14 شهراً(
ألف درهم

1.139866970مزايا قصيرة األجل 

142323مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني

1.153889993

22 -  ربحية األسهم

من 1 يناير إلى
31 ديسمبر 2008

)12 شهراً( 
ألف درهم

من 1 يناير إلى
31 ديسمبر 2007

)12 شهراً(
ألف درهم

من تاريخ التأسيس
إلى 31 ديسمبر 2007

)14 شهراً(
ألف درهم

148.226116.048133.511أرباح السنة/ الفترة )أالف الدراهم( 

1.655.000.0001.655.000.0001.655.000.000املعدل املوزون لعدد األسهم القائمة خالل السنة/ الفترة

0.090.070.08الربح األساسي واخملفف للسهم )درهم(

23 - االلتزامات

التزامات عقود اإليجار

أ( أبرمت اجملموعة عقود مع طرف ثالث لتأجير 4 سفن لفترة 15 سنة من تاريخ تسليم السفن مع خيار متديد التأجير مدة 5 سنوات. يتوجب 
على اجملموعة تقدمي البحارة للسفن باإلضافة لصيانة وتأمني وعمرة السفن خالل فترة التأجير. ميكن للطرف الثالث فسخ اتفاقيات االستئجار 
بشراء واحدة أو أكثر من السفن بقيمتها الدفترية في نهاية كل سنة كاملة من فترة االستئجار. لغرض احتساب القيمة الدفترية، اعتبر العمر 

املقدر للسفينة 20 سنة وقيمتها املقدرة كخردة 10%. إن األجرة اليومية للسفينة هي 70 ألف درهم خالل فترة التأجير. 

من أصل أربع سفن، يوجد اآلن سفينتني متوفرتني وقد مت تأجيرهما خالل عام 2008. استلمت الشركة سفينة واحدة الحقا لتاريخ امليزانية 
العمومية. ما تزال السفينة األخرى قيد اإلنشاء.

ب( حصلت اجملموعة على سفينة مبوجب تأجير السفينة خالية لفترة 7 سنوات لغاية أكتوبر 2011. يستحق اإليجار كما يلي:

2008
ألف درهم

2007
ألف درهم

 23.37823.378خالل سنة واحدة

 42.84966.228بعد سنة واحدة وأقل من خمس سنوات

66.22789.606 

التزامات املصاريف الرأسمالية:

في 16 يونيو 2008، أبرمت الشركة اتفاقية ملشروع مشترك مع شركة ستولت نيلسون انديان اوشني وشركة ميدل إيست سيرفيسز ليمتد 
إلنشاء مشروع مشترك المتالك وتشغيل سفن وبواخر أخرى. إن إجمالي التزام امللكية للمجموعة في املشروع املشترك يبلغ 196 مليون درهم. 

تتوقع اجملموعة أن يتم تشغيل املشروع املشترك في نهاية شهر مارس 2009.  

التزامات املصاريف الرأسمالية األخرى املتعاقد بشأنها بتاريخ امليزانية العمومية وغير اخملصص لها:

2008
ألف درهم

2007
ألف درهم

 79.568477.410سفن شيدت لتزويدها لطرف ثالث حسب اتفاقيات تأجير زمنية  

 258.250301.291سفن مت تشييدها لالستخدام في املستقبل  

 1.5811.581سفن أخرى

 339.399780.282اإلجمالي

24-  الطوارئ

أصل طارئ
 

منح محكم مبلغ 13.960 ألف درهم في 9 مايو 2006 بخصوص مطالبة قدمتها شركة اخلليج للمالحة القابضة ذ.م.م )"ذات املسؤولية 
احملدودة"( ضد طرف ثالث. تعتبر اإلدارة أن مكافأة احملكم خطوة إيجابية نحو استرداد املبلغ من خالل قانون احملكمة. بناًء عليه، بدأ احملامون الذين 
ميثلون اجملموعة دعوى لتحديد األصول التي تخص الطرف الثالث. ومع أن اإلدارة تعتقد بأن املبلغ سيتم حتصيله في النهاية، وللتقيد مبعايير 

إعداد التقارير املالية الدولية، قررت اإلدارة عدم تسجيل املكافأة كأصل إلى حني التأكد من إمكانية حتصيل املبلغ.
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25 -  إدارة اخملاطر

مخاطر أسعار الفائدة 

حتصل اجملموعة على أرباح عن ودائعها الثابتة ويتوجب عليها دفع فوائد على القروض ألجل لديها بسعر متّغير. لكن وفقاً لشروط اتفاقيات 
القروض وإستراتيجية اجملموعة حلماية نفسها من تقلبات أسعار الفائدة، تبرم اجملموعة عقود مقايضة أسعار الفائدة ملعظم قروضها. حسب 
األرصدة في 31 ديسمبر 2008 فإن انخفاض 50 نقطة أساس في سعر الفائدة لودائع ثابتة وإن زيادة 50 نقطة أساس في سعر الفائدة للجزء 

غير املتحوط بشأنه للقروض ألجل سوف يخفض األرباح للسنة مببلغ 1.515 ألف درهم )2007- 2.643 ألف درهم(.

اخملاطر االئتمانية

مخاطر االئتمان هي اخملاطر التي يفشل فيها أحد طرفي أداة مالية في تسديد التزام ويتسبب في خسارة مالية للطرف اآلخر. تتعرض اجملموعة 
للمخاطر االئتمانية على أرصدتها البنكية وعلى الذمم املدينة لديها وبعض املوجودات األخرى املبينة في امليزانية العمومية.

تسعى اجملموعة للحد من مخاطرها االئتمانية بخصوص العمالء وذلك بوضع حدود ائتمانية للعمالء األفراد ومراقبة الذمم املدينة القائمة. 

تقدم اجملموعة خدمات السفن ألطراف مستأجرين عديدين وملوزعي املنتجات البحرية. متثل نسبة الديون املستحقة من أكبر 5 عمالء للمجموعة 
67% من رصيد الذمم املدينة في 31 ديسمبر 2008 )2007- %52(. 

بخصوص اخملاطر االئتمانية الناجتة عن املوجودات املالية للمجموعة وتشمل النقدية وشبه النقدية وأدوات املشتقات، فإن تعرض اجملموعة إلى 
اخملاطر االئتمانية ينتج عن تخلف الطرف املقابل مع التعرض للمخاطر بحد أقصى يساوي املبلغ املدرج لهذه األدوات املالية.

مخاطر السيولة 

تقوم اجملموعة باحلد من مخاطر السيولة لديها بضمان توفر األموال النقدية الكافية من العمليات والتسهيالت البنكية. تنص شروط البيع 
لدى اجملموعة على وجوب سداد املبالغ املستحقة الدفع خالل 30 يوم من تاريخ البيع وشهر واحد مقدم من استئجار السفن يتم احلصول 

عليه من العمالء. 

يلخص اجلدول أدناه استحقاقات املطلوبات املالية غير اخملصومة اخلاصة باجملموعة في 31 ديسمبر 2008، استناداً على تواريخ الدفعات التعاقدية 
وأسعار الفائدة احلالية في السوق. 

31 ديسمبر 2008
أقل من 3 أشهر

    ألف درهم
ً أقل من 3 إلى 12 شهرا

       ألف درهم
من 1 إلى 5 سنوات

     ألف درهم
أكثر من 5 سنوات

    ألف درهم
اإلجمالي

ألف درهم

 9.919--6.6133.306الدائنون التجاريون

5.391---5.391دفعات مقدما من العمالء

26.792---26.792أرباح مستحقة الدفع

السحب على 
17.508---17.508املكشوف من البنوك

42.401133.726588.3901.109.2881.873.805القروض ألجل 

98.705137.032588.3901.109.2881.933.415اجملموع

25-  إدارة اخملاطر  - )تتمة(

مخاطر السيولة )تتمة(

31 ديسمبر 2008
أقل من 3 أشهر

    ألف درهم
ً أقل من 3 إلى 12 شهرا

       ألف درهم
من 1 إلى 5 سنوات

     ألف درهم
أكثر من 5 سنوات

    ألف درهم
اإلجمالي

ألف درهم

9.014     -     -9.014     -الدائنون التجاريون

14.246     -     -    -14.246دفعات مقدما من العمالء

123.363489.100524.7121.137.175     -القروض ألجل 

14.246132.377489.100524.7121.160.435اجملموع

مخاطر العمالت األجنبية

تتم معامالت اجملموعة بصورة رئيسية بالدوالر األمريكي ودرهم اإلمارات العربية املتحدة. إن القروض ألجل مصنفة بالدوالر األمريكي ومعظم 
الودائع البنكية مصنفة بدرهم اإلمارات العربية املتحدة. كما وأن درهم اإلمارات مرتبط بالدوالر األمريكي.

 
إدارة رأس املال

إن الهدف الرئيسي من إدارة رأسمال اجملموعة هو ضمان االحتفاظ بنسب جيدة لرأس املال لكي تدعم اجملموعة أعمالها وزيادة حقوق املساهمني 
ألقصى حد ممكن.

تقوم اجملموعة بإدارة هيكل رأس املال وإجراء التعديالت على ضوء التغيرات في الظروف االقتصادية. يتألف رأس املال من رأس املال واالحتياطي 
القانوني واألرباح غير املوزعة ويبلغ 1.768.909 ألف درهم كما في 31 ديسمبر 2008 )2007- 1.795.686 ألف درهم(.

27 -  القيمة العادلة لألدوات املالية 

تتألف األدوات املالية من املوجودات املالية واملطلوبات املالية.

تتألف املوجودات املالية من النقد في الصندوق واألرصدة لدى البنوك واملدينني. وتتألف املطلوبات املالية من القروض ألجل والدائنني وحتوطات 
القيمة العادلة ألسعار الفائدة واملبالغ املستحقة لألطراف ذات العالقة.

إن القيمة العادلة لألداة املالية متثل املبلغ الذي ميكن به استبدال أصل أو سداد التزام ما بني أطراف معروفني وراغبني حسب سعر السوق. بتاريخ 
امليزانية العمومية كانت القيمة العادلة لألدوات املالية للمجموعة تساوي تقريباً القيمة املدرجة بها.
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28 - املصادر الرئيسية للتقديرات غير املؤكدة 

إن االفتراضات الرئيسية بخصوص املستقبل واملصادر الرئيسية األخرى للتقديرات غير املؤكدة بتاريخ امليزانية العمومية، التي لها مخاطر هامة 

بإحداث تعديل جوهري على املبالغ املدرجة للموجودات واملطلوبات خالل السنة املالية القادمة مت بيانها أدناه:

االنخفاض الدائم في قيمة الشهرة  

تقوم اجملموعة بتحديد فيما إذا كان هناك انخفاض دائم في قيمة الشهرة على األقل مرًة سنوياً. هذا يتطلب تقدير القيمة املستخدمة 

للوحدات التي تنتج النقد والتي خصصت لها الشهرة. إن تقدير املبلغ املستخدم يتطلب من اجملموعة تقدير التدفقات النقدية املستقبلية 

املتوقعة من الوحدات التي تنتج النقد وكذلك اختيار سعر خصم مالئم الحتساب القيمة احلالية لتلك التدفقات النقدية. إن الشهرة 

مدرجة في امليزانية العمومية مببلغ 554.794 ألف درهم )2007 – 554.794 ألف درهم(. 

األعمار املقدرة للسفن واملعدات  

 يتم مراجعة األعمار املقدرة والقيمة املتبقية وأساليب االستهالك السفن واملعدات وتعديها بالشكل املناسب، بنهاية كل سنة مالية. 

خالل عملية املراجعة تقوم الشركة بأخذ اإلرشادات من االستحواذات السابقة ومن السوق وتوجهات الصناعة. إن السفن واملعدات مدرجة 

في امليزانية العمومية مببلغ 1.769.298 ألف درهم )2007 – 1.359.473 ألف درهم(.

االنخفاض الدائم في قيمة املدينني التجاريني  

يتم إجراء تقدير ملبلغ الذمم املدينة التجارية عندما لم يعد ممكناً حتصيل كامل املبلغ. بالنسبة للمبالغ اجلوهرية الفردية، يتم التقدير بصورة 

فردية. إن املبالغ التي ليست جوهرية بصورة فردية واملستحقة منذ أمد، يتم تقييمها بصورة إجمالية ويؤخذ مخصص وفقاً لطول الفترة 

الزمنية املستحقة منذ أمد استناداً لنسب التحصيل التاريخية.

 

بلغ إجمالي الذمم املدينة التجارية بتاريخ امليزانية العمومية مبلغ 29.643 ألف درهم )2007- 15.626 ألف درهم(. كما بلغ مخصص الديون 

املشكوك في حتصيلها مبلغ 8.581 ألف درهم )2007- 2.159 ألف درهم(. إن أي فرق ما بني املبالغ احملصلة فعلياً في الفترات املستقبلية 

واملبالغ املتوقع حتصيلها يتم تثبيته في بيان اإليرادات.

 

29-   أرقام املقارنة

إن البيانات املالية السابقة للمجموعة تغطي الفترة من تاريخ التأسيس )30 أكتوبر 2006 إلى 31 ديسمبر 2007(. من أجل تسهيل عملية 

املقارنة، قامت اإلدارة باإلفصاح عن مبالغ بيان اإليرادات لـفترة 12 شهراً املنتهية في 31 ديسمبر 2007.

إن تكاليف الصيانة في احلوض اجلاف ومصاريف ما قبل التوصيل حتى 31 ديسمبر 2007 البالغة 32.134 ألف درهم املدرجة سابقاً حتت بند 

"الشهرة واملوجودات املعنوية األخرى"  مت إعادة تصنيفها إلى " السفن واملعدات" في 1 يناير 2008. إن املبلغ املطفأ ذات العالقة وقدره 5.369 ألف 

درهم مت إدراجه اآلن ضمن االستهالك املتراكم كما في 1 يناير 2008. إن اخملصص للديون املشكوك في حتصيلها املدرج سابقاً ضمن املصاريف 

اإلدارية أعيد تصنيفه اآلن كبند منفصل في بيان اإليرادات. إن القيمة العادلة لتحوطات أسعار الفائدة املدرجة سابقاً حتت بند الدائنون واملبالغ 

املستحقة الدفع مت اإلفصاح عنها اآلن كبند منفصل في امليزانية العمومية. مت إجراء هذه التغيرات لتحسني نوعية املعلومات املقدمة. إن 

األرباح املقترح توزيعها وأتعاب أعضاء مجلس اإلدارة التي مت اإلفصاح عنها سابقاً بشكل منفصل في حقوق امللكية، أدرجت اآلن ضمن األرباح 

غير املوزعة ومت اإلفصاح عنها في اإليضاحني رقم 14 و 15 حول البيانات املالية.
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الطــابـق 32 ، دبــــي
ص.ب  : 49651 دبـي ، إ.ع.م
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investor.relations@gulfnav.com : البريد اإللكتروني
www.gulfnav.com : املوقع اإللكتروني
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