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شركة الخدمات المالحية والبترولية – ماريدايف
"شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة"
القوائم المالية الدورية المستقلة المختصرة
وتقرير الفحص المحدود عليها

عن الفترة المالية المنتهية في  03يونيو 7302

شركة الخدمات المالحية والبترولية  -ماريدايف

شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة  -خاضعة ألحكام قانون اإلستثمار
قائمة الدخل الدورية المستقلة المختصرة عن الستة أشهر المنتهية فى  30يونيو 2017
رقم

الفترة المالية

الفترة المالية

الفترة المالية

الفترة المالية

االيضاح

من 2017 /4/1

من 2017 /1/1

من 2016 /4/1

من 2016 /1/1

حتى 2017 /6/30

حتى 2017 /6/30

حتى 2016 /6/30

حتى 2016 /6/30

دوالر أمريكى

دوالر أمريكى

دوالر أمريكى

دوالر أمريكى

إيرادات النشاط

20 869 538

41 422 018

27 366 512

54 686 977

تكاليف النشاط

)( 12 496 017

)( 24 763 132

)( 17 661 520

)( 37 345 990

مجمل الربح

8 373 521

16 658 886

9 704 992

17 340 987

يخصم /يضاف:

)( 250 257

)( 458 103

)( 60 166

308 893

مصروفات عمومية وادارية

)( 1 441 153

)( 3 084 041

)( 2 339 219

)( 5 615 226

مخصصات وخسائر إضمحالل

)( 400 000

)( 400 000

)( 1 238 457

)( 1 838 457

فروق التغير فى القيمة العادلة لعقود تغطية مخاطر مستقبلية

92 181

210 026

184 003

328 806

فروق فوائد عقود تغطية مخاطر مستقبلية

)( 70 568

)( 169 353

)( 197 440

)( 428 697

)( 4 201 103

)( 8 534 239

)( 3 319 391

)( 5 750 470

2 102 621

4 223 176

2 734 322

4 345 836

0.0051

0.0103

0.0067

0.0106

(مصروفات) إيرادات أخرى

مصروفات تمويلية

16

17

صافى ربح الفترة

نصيب السهم األساسى  /المخفض من صافى ربح الفترة

18

ـ اإليضاحات المرفقة تعتبر جزءاً ال يتج أز من هذه القوائم وتق أر معها.
ـ مرفق تقرير الفحص المحدود.

شركة الخدمات المالحية والبترولية  -ماريدايف

شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة  -خاضعة ألحكام قانون اإلستثمار
قائمة الدخل الشامل الدورية المستقلة المختصرة عن الستة أشهر المنتهية فى  30يونيو 2017
الفترة المالية

الفترة المالية

الفترة المالية

الفترة المالية

من 2017 /4/1

من 2017 /1/1

من 2016 /4/1

من 2016 /1/1

حتى 2017 /6/30

حتى 2017 /6/30

حتى 2016 /6/30

حتى 2016 /6/30

دوالر أمريكى

دوالر أمريكى

دوالر أمريكى

دوالر أمريكى

ربح الفترة

2 102 621

4 223 176

2 734 322

4 345 836

الدخل الشامل األخر

--

--

--

--

إجمالى الدخل الشامل عن الفترة

2 102 621

4 223 176

2 734 322

4 345 836

ـ اإليضاحات المرفقة تعتبر جزءاً ال يتج أز من هذه القوائم وتق أر معها.
ـ مرفق تقرير الفحص المحدود.

شركة الخدمات المالحية والبترولية  -ماريدايف
شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة  -خاضعة ألحكام قانون االستثمار
قائمة التدفقات النقدية المستقلة الدورية المختصرة عن الفترة المالية المنتهية فى  30يونيو 2017
الستة أشهر المنتهية فى  30يونيو

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
صافى ربح الفترة

تعديالت لتسوية صافى الربح مع التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
إهالك األصول الثابتة

 30يونيو 2017

 30يونيو 2016

دوالر أمريكى

دوالر أمريكى

4 223 176

4 345 836

6 450 369

6 901 690

استهالك األصول غير الملموسة

48 564

48 884

استهالك أقساط التأجير التمويلى

)( 482 331

582 363

استهالك تكلفة الحصول على القرض

962 381

331 590

فروق التغير فى القيمة العادلة لعقود تغطية مخاطر مستقبلية

)( 210 026

)( 328 806

االضمحالل فى قيمة العمالء والمدينون واألرصدة المدينة األخرى

400 000

1 838 457

المخصصات

)( 26 158

18 334

مصروفات تمويلية

8 703 592

6 179 167

أرباح رأسمالية

)( 257 419

)( 663 328

أرباح التشغيل قبل التغيرات فى رأس المال العامل

19 812 148

19 254 187

(الزيادة) فى المخزون العمالء والمدينون واألرصدة المدينة األخرى والشركات التابعة

)( 10 033 656

)( 22 227 408

(النقص) الزيادة فى الموردين واألرصدة الدائنة األخرى والشركات التابعة

6 747 962

2 272 534

صافى النقدية الناتجة من (المستخدمة فى ) أنشطة التشغيل

16 526 454

)( 700 687

التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار

مدفوعات لشراء أصول ثابتة ومشروعات تحت التنفيذ

)( 2 900 796

)( 28 259 718

مقبوضات من بيع أصول ثابتة

258 319

77 317

مدفوعات لزيادة رأس مال إحدى الشركات التابعة

)( 750 000

أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر  -صندوق ثمار

)( 69

--

155

مدفوعات لألصول الغير ملموسة

)( 29 138

)( 33 801

صافى النقدية (المستخدمة فى) أنشطة االستثمار

)( 3 421 684

)( 28 216 047

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

)( 18 115 025

مقبوضات من اقتراض

19 665 357

)( 133 451 937

تسهيالت بنكية قصيرة األجل

)( 581 312

توزيعات أرباح

--

)( 13 346 226

)( 21 736

مصروفات تمويلية

)( 8 703 592

)( 6 179 167

صافى النقدية (المستخدمة فى) الناتجة من أنشطة التمويل

)( 7 734 572

30 879 934

10 701 234

2 092 918

مدفوعات لسداد قروض

صافى الزيادة (النقص) فى النقدية وما فى حكمها خالل الفترة

5 370 198

النقدية وما فى حكمها فى نهاية الفترة

16 071 432

النقدية وما فى حكمها فى بداية الفترة

ـ االيضاحات المرفقه تعتبر جزءا ال يتج أز من هذه القوائم وتق أر معها.

ـ مرفق تقرير الفحص المحدود.

183 879 000

1 963 200
4 056 118

شركة الخدمات المالحية والبترولية  -ماريدايف
شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة  -خاضعة ألحكام قانون االستثمار
قائمة التغير فى حقوق الملكية الدورية المستقلة المختصرة عن الفترة المالية المنتهية فى  30يونيو 2017
رأس المال

إحتياطى خاص

إحتياطى قانونى

إجمالى اإلحتياطيات

أرباح مرحلة

صافى ربح الفترة

االجمالى

دوالر أمريكى

دوالر أمريكى

دوالر أمريكى

دوالر أمريكى

دوالر أمريكى

دوالر أمريكى

دوالر أمريكى

الرصيد فى  1يناير 2016

163 840 000

76 877 138

24 845 584

101 722 722

15 837 159

7 766 416

289 166 297

صافى ربح الفترة

--

--

--

--

--

4 345 836

4 345 836

الدخل الشامل األخر

--

--

--

--

--

--

--

إجمالى الدخل الشامل

--

--

--

--

--

4 345 836

4 345 836

7 766 416

)( 7 766 416

--

الرصيد فى  30يونيو 2016

163 840 000

76 877 138

24 845 584

101 722 722

23 603 575

4 345 836

293 512 133

الرصيد فى  1يناير 2017

163 840 000

76 877 138

25 233 904

102 111 042

23 215 255

11 142 000

300 308 297

صافى ربح الفترة

--

--

--

--

--

4 223 176

4 223 176

الدخل الشامل األخر

--

--

--

--

--

--

--

إجمالى الدخل الشامل

--

--

--

--

--

4 223 176

4 223 176

11 142 000

)( 11 142 000

34 357 255

4 223 176

المحول إلى األرباح المرحلة

المحول إلى األرباح المرحلة

الرصيد فى  30يونيو 2017

-163 840 000

ـ االيضاحات المرفقه تعتبر جزءاً ال يتج أز من هذه القوائم وتق أر معها.
ـ مرفق تقرير الفحص المحدود.

76 877 138

25 233 904

102 111 042

304 531 473

شركة الخدمات المالحية والبترولية – ماريدايف
شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة – خاضعه ألحكام قانون االستثمار
اإليضاحات المتممه للقوائم المالية الدورية المستقلة المختصرة في  03يونيو 7302
 -0مقدمة
تأسست شركة الخدمات المالحية والبترولية " ماريدايف " شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة طبقاً ألحكام نظام استثمار المال

العربي واألجنبي والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم  34لسنة  4793والملغى بقانون االستثمار رقم  042لسنة  4797وقانون ضمانات

وحوافز االستثمار رقم  9لسنة  4779والملغى بقانون اإلستثمار رقم  90لسنة  .0249تم نشر القرار الوزاري المرخص بتأسيس الشركة
وكذا عقـد تأسيس الشركة ونظامها األساسي فى الوقائع المصرية بالعدد رقـم  07بتاري ــخ  0فبراير.4799
تم قيد الشركة بالسجل التجاري ببورسعيد بتاريخ  47مارس  4799برقم .47593

تم مد ترخيص مزاولة النشاط لمدة خمس سنوات تبـد مـن  02يوليـو  0240وتنتهـى فـى  02يوليـو  ، 0249وذلـ طبقـاً للخطـال الـوارد مـن
الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة والمؤرخ فى  49يوليو.0240

المقر الرئيسي للشركة هو  49شارع الجمهورية ،برج شاهر جرول ،بورسعيد – جمهورية مصر العربية.
قامت الشركة خالل عام  4774بتأسيس فرع لها فى إمارة بو ظبى بدولة اإلمارات العربية المتحدة ،وتم قيده بالسجل التجاري باإلمارة
المذكورة برقم  05474بتاريخ  09يونيو .4774
-7غرض الشركة
 القيام بكافة األعمال البحرية في المناطق الحرة بكافة نحاء جمهورية مصر العربية من خدمات وصيانة وتركيبات وانشاءات وانتشالسواء تحت سطح الماء و خارجه.
ل -األعمال المتعلقة بالخدمات الصناعية بالمياه اإلقليمية للمنشآت البحرية واألرضية من نظافة وصيانة وانشاءات وتركيبات ونقل وتموين
وتزويد كافة المعدات الالزمة وقطع الغيار المتعلقة بها.
جـ -امتال وتأجير اللنشات والقاطرات والروافع البحرية وسفن التموين والشحن وكافة المعدات البحرية.
ويجوز للشركة ن تكون لها مصلحة و تشتر بأي وجه من األوجه مع األفراد والشركات التي تزاول عماالً شبيهة بأعمالها و التى قد

تعاونها في تحقيق غرضها كما يجوز لها ن تندمج في الشركات السالفة و تشتريها و تلحقها بها ،ولها ان تقيم شركات بنوية متخصصة

في ي من األنشطة الداخلة في غراضها ،وكل ذل بموافقة الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة.

شركة الخدمات المالحية والبترولية  -ماريدايف (ش.م.م).
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المستقلة المختصرة فى  03يونيو 7302

03/0

 -0أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة
أ -أسس اإلعداد
تم إعداد القوائم المالية الدورية المستقلة المختصرة المرفقة عن الستة شهر المنتهية فى  42يونيو  0249وفقاً لمعيار المحاسبة

المصرى رقم "" "42القوائم المالية الدورية" ،وال تشتمل هذه القوائم المالية على كافة المعلومات الالزمة للقوائم المالية السنوية ويجل ن
تقر جنباً إلى جنل مع القوائم المالية المستقلة للشركة عن السنة المالية المنتهية فى  44ديسمبر .0249
تم إعداد القوائم المالية الدورية المستقلة المختصرة المرفقة طبقاً لمبد التكلفة التاريخية ،فيما عدا إعادة تقييم بعض األدوات المالية.
ب -السياسات المحاسبية الهامة وأسس القياس
عدت القوائم المالية الدورية المستقلة المختصرة بإتبـاع نفـس السياسـات المحاسـبية و سـلول العـرض وطـرق الحسـال التـى كانـت مطبقـة
ومتبعة عند إعداد القـوائم الماليـة للشـركة عـن السـنة الماليـة المنتهيـة فـى  44ديسـمبر  ،0249هـذا وقـد تـم إتبـاع تلـ السياسـات بصـورة
ثابتة على كافة الفترات المعروضة بتل القوائم المالية الدورية المستقلة المختصرة
ب -0/التقديرات واألحكام
يتطلل إعداد القوائم المالية قيام اإلدارة بوضع األحكام واالفت ارضـات التـي تـؤثر علـى تطبيـق السياسـات المحاسـبية والمبـال التـى
تم اإلفصاح عنها لألصول وااللتزامات واإليرادات والمصروفات ،وقد تختلف النتائج الفعلية عن تل التقديرات.

عند إعداد القوائم المالية الدورية المستقلة المختصرة ،كانت األحكام الهامة الموضوعة من قبل اإلدارة عند تطبيق السياسات
المحاسبية للشركـة هـ ى نفسهـا التى تم تطبيقها عند إعداد القوائم المالية للشركـة عن السنـة الماليـة المنتهيـة في  44ديسمبر
 0249وكذل على كافة الفترات المعروضة بتل القوائم المالية الدورية المستقلة المختصرة.
ب -7/إدارة المخاطر المالية
إن غراض وسياسات واجراءات إدارة المخاطر المالية للشركة تتوافق مع تل

األغراض والسياسات واإلجراءات التي تم

اإلفصاح عنها في القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى  44ديسمبر.0249
ب -0/عملة التعامل وعملة العرض
تم عرض القوائم المالية المستقلة الدورية المختصرة بالدوالر األمريكى والذى يمثل عملة التعامل للشركة  ،وجميع البيانات
المعروضة بالدوالر األمريكى.

شركة الخدمات المالحية والبترولية  -ماريدايف (ش.م.م).
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المستقلة المختصرة فى  03يونيو 7302
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 -4األصول الثابته

مباني وتجهيزات
وديكورات
دوالر أمريكى

وحدات بحرية

عمرات بحرية

آالت ومعدات

وسائل نقل وانتقال

أثاث ومعدات مكاتب

اإلجمالي

دوالر أمريكى

دوالر أمريكى

دوالر أمريكى

دوالر أمريكى

دوالر أمريكى

دوالر أمريكى

التكلفة الدفترية
في  1يناير 2016

366 904 844

23 359 936

4 340 008

اإلضافات

--

48 698 279

8 861 848

209 652

--

االستبعادات

--

)( 11 920 267

)( 1 933 547

--

--

403 682 856

30 288 237

4 549 660

الرصيد فى  31ديسمبر 2016

752 753

)( 18 043

)( 13 871 857

2 268 528

اإلضافات

--

--

1 453 309

27 132

--

43 306

1 523 747

االستبعادات

--

)( 3 147 565

)( 364 139

--

--

)( 1 182

)( 3 512 886

752 753

400 535 291

31 377 407

4 576 792

893 803

107 411

57 877 190
442 435 837

الرصيد فى  30يونيو 2017

752 753

893 803

2 179 160

398 430 504

893 803

2 310 652

440 446 698

اإلهالك
في  1يناير 2016

338 963

111 371 661

15 286 332

3 905 036

837 511

1 758 650

133 498 153

اهالك العام

37 714

8 069 459

4 959 793

162 839

18 556

100 836

13 349 197

)( 11 920 267

)( 1 436 099

--

--

)( 16 308

)( 13 372 674

مجمع اهالك االستبعادات
الرصيد فى  31ديسمبر 2016

376 677

107 520 853

18 810 026

4 067 875

856 067

1 843 178

133 474 676

اهالك الفترة

18 858

4 239 015

2 047 439

85 216

7 528

52 313

6 450 369

مجمع اهالك االستبعادات

--

)( 3 147 565

)( 364 139

--

--

)( 282

)( 3 511 986

الرصيد فى  30يونيو 2017

395 535

108 612 303

20 493 326

4 153 091

863 595

1 895 209

136 413 059

صافى القيمة الدفترية
فى  30يونيو 2017

357 218

291 922 988

10 884 081

423 701

30 208

415 443

304 033 639

فى  31ديسمبر 2016

376 076

296 162 003

11 478 211

481 785

37 736

425 350

308 961 161

شركة الخدمات المالحية والبترولية  -ماريدايف (ش.م.م)
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المستقلة المختصرة فى  30يونيو 2017
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قامت الشركة برهن بعض وحداتها البحرية كضمان للقروض التى تم الحصول عليها لتمويل إنشاء الوحدات البحرية
الجديدة
أوال :رهن الوحدات البحرية رقام ( 029و )040لصالح المصرف العربي الدولي ضماناً للقروض والتسهيالت
االئتمانية الممنوحة للشركة.
ثانيا :رهن الوحدات البحرية ( 007و 042و 044و 040و 542و 545و 549و 547و 502و 504و 500و924
و 920و 924و  920و 924و 923و 30و 34و  40و 45و 49و ) MWM 924لصالح مصرف بو ظبى
االسالمى ضماناً للقرض الممنوح للشركة.
 تتضمن األصول الثابتة صول مهلكة دفترياً ومازالت تعمل بلغت تكلفتها  59 904 954دوالر مريكي. - 5مشروعات تحت التنفيذ
 03يونيو 7302

البيــــــــــــان

دوالر أمريكى

42 229 935

دفعات مقدمة لشراء صول

03 332 545

 00ديسمبر 7302
دوالر أمريكى

9 942 979
5 203 292

يتمثل رصيد مشروعات تحت التنفيذ فى  42يونيو  0249فى مصروفات تحسينات المبانى المستأجرة تأجي ار تمويلياً بمبل

 0 999 999دوالر مريكي  ،مبل مليون دوالر مريكى قيمة شراء وحدة إدارية لمقر الشركة بالقاهرة  ،والمدفوع لتجهيز بعض
الوحدات البحرية بمبل  5 722 052دوالر مريكى وكذل

المدفوع من تحت حسال استكمال برنامج الحاسل اآللى بمبل

 495 934دوالر مريكى ومبل  53 799دوالر مريكى قيمة تجهيزات مخازن الشركة.
 – 2استثمارات فى شركات تابعة

بل رصيد االستثمارات في شركات تابعة  492 443 344دوالر مريكي ،وفقا لقرار مجلس إدارة شركة فالنتين ماريتايم ليمتد تمـت
الموافقــة علــى زيــادة رس مــال الشــركة بمبلـ  02مليــون دوالر مريكــى ويبلـ نصــيل الشــركة مــن تلـ الزيــادة مبلـ  45مليــون دوالر
مريكى بنسبة  %95من تل الزيادة وقد قامت الشركة بسداد مبل  952لف دوالر مريكى من تل الزيادة.
 – 2شركات تأجير تمويلى
البيــــــــــان
الدفعات المقدمة عن عقود التأجير التمويلى

إيجارات مدفوعة مقدماً
عمولة التدبير ومصروفات العقود

االجمالي

فيما يلى بيان بعقود التأجير التمويلى واالرتباطات المتعلقة بها-:

 03يونيو 7302
دوالر أمريكى

 00ديسمبر 7302
دوالر أمريكى

4 509 942

3 040 247

49 994

39 333

004 039

0 252 243

490 930

4 247 775

-بتاريخ  04يناير  0240قامت الشركة ببيع المبنى اإلداري الذى بل صافي القيمة الدفترية له  42مليون جنيه مصرى فى تاريخ البيع

مع إعادة تأجيره تأجي اًر تمويلياً .وقد تم توقيع عقد التأجير مع شركة كوربليس للتأجير التمويلي مصر "ش.م.م" واتفق الطرفان على ن
تكون القيمة التعاقدية اإلجمالية  49.9مليون جنيه مصري تسدد على قساط ربع سنوية بواقع  49قسطاً .تبد الفترة في ول بريل

 0240وتنتهي في ول يناير  . 0249وقد قامت شركة التأجير التمويلى بخصم دفعة مقدمة غير مستردة قدرها  9.5مليون جنيه
مصرى يتم إستهالكها على فترة العقد.
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بتاريخ  49غسطس  0245قامت شركة كوربليس للتأجير التمويلى وفقا لما تم سداده وفقا لعقد التأجير التمويلى المؤرخ فى
 04يناير  0240تحت رقم ( )0934فقد قامت شركة كوربليس ببيع المبنى اإلدارى للشركة مع قيام شركة الخدمات
المالحية والبترولية ببيعه لشركة كوربليس للتأجير التمويلى مع إعادة اإلستئجار بقيمة إجمالية  32 452 222جنية مصرى
تسدد على قساط ربع سنوية بواقع  49قسطاً قيمة كل قسط مبل  0 492 499جنية مصرى تبد في  4ديسمبر 0245

وتنتهي في  4سبتمبر  0247وقد قامت شركة التأجير التمويلى بخصم دفعة مقدمة غير مستردة قدرها  44 952 222جنيه
مصرى يتم استهالكها على فترة العقد ،كما نتج عن ذل

رباح رسمالية بلغت  4 749 344دوالر مريكى تم إدراجها

بشركات التأجير التمويلى طويلة األجل ويتم إستهالكها على مدار عقد التأجير التمويلى.
والبيان التالي يوضح إلتزامات الشركة الناتجة عن العقد خالل السنوات القادمة :
قيمة مدفوعات اإليجار

البيــــــــــان
قل من عام
كثر من عام و قل من عامين
كثر من عامين

قيمة مدفوعات اإليجار

التمويلى (جنيه مصرى)

التمويلى (دوالر أمريكى )

7 332 933

504 244

4 594 359

99 490

7 332 933

504 244

ل  -بتاريخ  00و 04يناير  0240قامت الشركة بتوقيع عقد تأجير تمويلى لشراء عدد  0جهاز مكافحة التلوث البيئى بل صافي

القيمة الدفترية لها  92مليون جنيه مصري فى تاريخ البيع  .وقد تم توقيع عقد التأجير التمويلي مع شركة كوربليس للتأجير التمويلي

مصر "ش.م.م" واتفق الطرفان علي ن تكون القيمة التعاقدية اإلجمالية  39.4مليون جنيه مصري تسدد على قساط ربع سنوية بواقع

 49قسطاً .تبد الفترة في ول بريل  0240وتنتهي في ول يناير  .0249وقد قامت شركة التأجير التمويلى بخصم دفعة مقدمة غير
مستردة قدرها  40.9مليون جنيه مصرى يتم استهالكها على فترة العقد.

بتاريخ  49سبتمبر  0245قامت شركة كوربليس للتأجير التمويلى وفقا لما تم سداده وفقا لعقد التأجير التمويلى المؤرخ فى
00و 04يناير  0240ببيع عدد  0جهاز مكافحة التلوث البيئى مع قيام شركة الخدمات المالحية والبترولية – ماريدايف
ببيعهما لشركة كوربليس للتأجير التمويلى مع إعادة اإلستئجار بقيمة إجمالية  4 543 929دوالر مريكى  ،مبل 0 799 492

دوالر مريكى وذل وفقا لكل عقد تسدد على قساط ربع سنوية بواقع  49قسط ربع سنوى قيمة كل قسط مبل

495 459

دوالر مريكى تبد في  4ديسمبر  0245وتنتهي في  4يونيو  0247وقد قامت شركة التأجير التمويلى بخصم دفعة مقدمة
غير مستردة باإلضافة إلى مصروفات خرى قدرها  3 052 399دوالر مريكى يتم استهالكها على فترة العقد  ،كما نتج
عن ذل

رباح رسمالية بلغت  9 492 440دوالر مريكى تم إدراجها بشركات التأجير التمويلى طويلة األجل ويتم

إستهالكها على مدار عقد التأجير التمويلى.
والبيان التالي يوضح التزامات الشركة الناتجة عن العقد خالل السنوات القادمة :
البيــــــــــان

قيمة مدفوعات اإليجار

قيمة مدفوعات اإليجار

التمويلى (جنيه مصرى)

التمويلى (دوالر أمريكى )

قل من عام  -دوالر مريكى

--

كثر من عام و قل من عامين – دوالر مريكى

922 940

--

922 940

جـ ـ  -بتــاريخ مــارس  0243تــم توقيــع عقــد بيــع مــع إعــادة االســتئجار لوحــدة إداريــة بالمعــادى بلـ صــافي القيمــة الدفتريــة لهــا 433 797
دوالر مريكى فى تاريخ البيع  .وقد تم توقيع عقد التأجير التمويلي مع شركة كوربليس للتأجير التمويلي مصر "ش.م.م" واتفق الطرفان
على ن تكون القيمة التعاقدية اإلجمالية  42 240 492جنيه مصري تسدد على  03قسطاً ربع سنوياً وقد تم سداد الدفعة األولى فـى

 44مارس  0243وباقى األقساط البالغة  04قسـطاً تبـد فـى الفتـرة مـن  02إبريـل  0243وتنتهـى فـى  02كتـوبر  0247وقـد قامـت
شركة الخدمات المالحية والبترولية  -ماريدايف (ش.م.م).
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شركة التأجير التمويلى بخصم دفعة غير مستردة قدرها  942 222جنيه مصرى يتم إستهالكها على فترة العقد .والبيان التـالي يوضـح
التزامات الشركة الناتجة عن العقد خالل السنوات القادمة.

قل من عام
كثر من عام و قل من عامين
من عامين حتى خمسة عوام

قيمة مدفوعات اإليجار

قيمة مدفوعات اإليجار

التمويلى (جنيه مصرى)

التمويلى (دوالر أمريكى )

4 349 990

97 952

540 992

07 544

4 942 223

422 099

 -5أصول غير ملموسة

تتمثــل األصــول غيــر الملموس ــة فــى تكلفــة ب ـرامج الحاس ــل اآللــى الجديــدة والت ــى تــم تطبيقهــا بالشــركة وي ــتم إســتهالكها علــى م ــدار

 5سـنوات , ،وبلغـت اإلضـافات خـالل الفتـرة مبلـ  07 449دوالر مريكـى وقـد بلـ قيمـة اإلسـتهال خـالل الفتـرة مبلـ 39 593
دوالر مريكى.

 -9العمالء
 03يونيو 7302
دوالر أمريكى

94 559 952

عمالء

اإلضمحالل فى قيمة العمالء

 00ديسمبر 7302

دوالر أمريكى
92 495 390

)(40 497 039

)(44 997 039

20 055 537

45 202 774

وفيما يلى حركة اإلضمحالل فى قيمة العمالء:
 03يونيو 7302
دوالر أمريكى

 00ديسمبر 7302
دوالر أمريكى

اإلضمحالل فى قيمة العمالء فى بداية الفترة  /العام

44 997 039

المكون من اإلضمحالل في قيمة العمالء خالل الفترة  /العام

322 222

4 553 990

استخدام  /رد من اإلضمحالل خالل الفترة  /العام

--

)(5 422 375

اإلضمحالل فى قيمة العمالء فى نهاية الفترة  /العام

07 029 745

44 543 794

00 229 745

 -03المدينون واألرصدة المدينة األخرى
 03يونيو 7302
دوالر أمريكى

إيرادات مستحقة

3 932 345

موردون دفعات مقدمة

4 279 209

مصروفات مدفوعة مقدماً

079 402

مطالبات تأمين
عهد وسلف

الهيئة العامة لألستثمار والمناطق الحرة

7 932

4 495 930
505 994

مدينون متنوعون

359 434

يخصم  :االضمحالل فى قيمة المدينون واألرصدة المدينة االخرى

)(992 545

اإلجمالى

 00ديسمبر 7302
دوالر أمريكى
4 995 407
492 559

4 275 597
4 295 297
309 474
505 994
595 527

5 437 759

5 242 043

2 200 244

5 325 275

)(992 545
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 -00تسهيالت بنكية قصيرة األجل
بلغت رصدة التسهيالت البنكية قصيرة األجل مبل  09 927 909دوالر مريكى وتجدر اإلشارة إلى نه خالل الستة شهر
المنتهية فى  42يونيو  0249لم تقم إدارة الشركة بالحصول على تسهيالت ائتمانية جديدة.
 –07االقتراض
 تتمثل القروض القائمة في  42يونيو  0249والبال رصيدها  025 755 927دوالر مريكى فى القروض الممنوحة للشركةمن بن إتش  .إس  .بى  .سى  ،بن

بو ظبى اإلسالمي – اإلمارات (التمويل المشتر ) البن التجارى الدولى  ،والبن

األوروبى إلعادة البناء والتنمية والتى تم منحها مقابل رهن بعض الوحدات البحرية.
 تجدر اإلشارة إلى قيام إدارة الشركة بتاريخ  44إبريل  0249بتوقيع عقد قرض مع البن األوروبى إلعادة البناء والتنمية بمبل 52مليون دوالر مريكى على  4شرائح وفقا لما يلى:
 الشريحة األولى بمبل  05مليون دوالر مريكى إلستكمال الجزء غير المكتمل من القرض المشتر السابق ترتيبه بواسطةمصرف بو ظبى اإلسالمى وتختص هذه الشريحة بتمويل خطة الشركة التوسعية لشراء وحدات بحرية جديدة.
ل -الشريحة الثانية بمبل  45مليون دوالر مريكى لسداد جزء من حصة مصرف بو ظبى اإلسالمى بالقرض المشتر وخالل
الفترة تم حصول الشركة على تل الشريحة.
ج -الشريحة الثالثة بمبل  42مليون دوالر مريكى لتمويل رس المال العامل للشركة.
 -00الدائنون واألرصدة الدائنة األخرى
 03يونيو 7302
مصلحة الضرائل

مصروفات مستحقة

رصدة دائنة متنوعة

دوالر أمريكى

9 477 957

42 974 524
455 933

02 749 332

 00ديسمبر 7302

دوالر أمريكى
5 549 900
7 493 452
393 997

05 052 320

 -04رأس المال

يبل رس المال المرخص به  022مليون دوالر مريكى موزعاً على  522مليون سهم بقيمة إسمية  32سنت مريكي
للسهم الواحد .كما يبل رس المال المصدر والمدفوع  494 932 222دوالر مريكي موزعاً على 327 922 222
سهم بقيمة إسمية  32سنت مريكي للسهم الواحد ،بتاريخ  05مارس  0240قد وافقت الجمعية العامة العادية على
توزيع سهم مجاني لكل  9سهم مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين .وبتاريخ  49ديسمبر 0240قررت
الجمعية العامة غير العادية للشـركة زيادة رس مال الشركة بقيمة األسـهم المجانيـة طبقاً لقرار التوزيع والبالغة
 54 022 222سـهم بمبل  02 392 222دوالر مريكي ليصبح رس المال المدفوع  494 932 222دوالر مريكى
موزعاً على  327 922 222سهم ،وبتاريخ  49فبراير  0243تم التأشير بالزيادة فى السجل التجارى ،وبتاريخ
 5مارس  0243صدر قرار لجنة قيد األوراق المالية بالبورصة المصرية بالموافقة على قيد سهم زيادة رس المال
بجدول قيد األوراق المالية المصرية.
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 -05فيما يلى بيان باالرصدة المستحقة من والى االطراف ذات العالقة و الشركات التابعة وأهم المعامالت خالل الفترة
القيمة بالدوالر األمريكى

الرصيد في  03يونيو 7302
الشركة

مدين

طبيعة المعامالت

دائن

أ -األطراف ذات العالقة

الشركة الوطنية للنقل و عالى البحار

"نوسكو"
حسابات دائنة عضاء مجلس اإلدارة
شركة الروضة للتنمية الزراعية

077 972

حسال جارى

9 999 992

حسال جارى

44 443
00 004

حسال جارى
2 022 553

ب -الشركات التابعة
شركة وشن مارين

رصيد حسال فى  42يونيو 0249

0 393 323

تتمثل هم المعامالت خالل الفترة فيما يلى:
● إيرادات تشغيل لشركة وشن مارين بقيمة اجمالية  3 434 099دوالر مريكى.

شركة فالنتين ماريتيم المحدودة

445 433

رصيد حسال جارى فى  42يونيو 0249

شركة ماريدايف وف شور بروجيكتس

49 799 947

 -رصيد حسال فى  42يونيو .0249

شركة ماريتايد للخدمات المالحية

449 232

 تتمثل هم المعامالت خالل الفترة فيما يلى: ايرادات تشغيل لشركة ماريدايف وف شور بروجيكتس بقيمة إجمالية 4 399 994دوالر مريكى.
 خدمات غطس مقدمة من شركة ماريدايف وف شور بروجيكتس بقيمة إجمالية 4 954 504دوالر مريكى.

والبترولية

 رصيد حسال فى  42يونيو .0249 تتمثل هم المعامالت خالل الفترة فيما يلى: إيجار وحدات بحرية من شركة ماريتايد للخدمات المالحية والبترولية بقيمة إجمالية 493 594دوالر مريكى.

شركة ماريتايد نيجيريا (شركة تابعة)

440 705

حسال جارى

ماريدايف تونس

4 090 994

حسال جارى
44 995

شركة فالنتين مريتايم الخليج
0 529 993

حسال جارى

02 403 525
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( –02مصروفات) إيرادات أخرى
الفترة المالية

من7302/4/0

فروق تقييم عملة
إيرادات خرى

الفترة المالية

من7302/4/0

من 7302/0/0

من 7302/0/0

حتى7302/2/03

حتى 7302/2/03

حتى7302/2/03

حتى 7302/2/03

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

)(542 992

)(949 979

()92 354

() 499 090

0 049

0 049

()0 093

02 493

40

57

49

94

--

0 500

4 590

059 493

059 347

--

994 409

)(753 752

)(455 030

()23 022

035 590

فروق تقييم صول مالية بالقيمة
العادلة من خالل األرباح والخسائر
فوائد ودائع
-رباح رسمالية

الفترة المالية

الفترة المالية

 –02مصروفات تمويلية

فوائد ومصروفات بنكية

الفترة المالية
من7302/4/0
حتى7302/2/03
دوالر أمريكي

الفترة المالية
من 7302/0/0
حتى 7302/2/03
دوالر أمريكي

الفترة المالية
من7302/4/0
حتى7302/2/03
دوالر أمريكي

الفترة المالية
من 7302/0/0
حتى 7302/2/03
دوالر أمريكي

3 024 424

9 543 047

4 447 474

5 952 392

4 730 030

5 504 709

0 009 090

5 253 423

 -05النصيب االساسى /المخفض للسهم فى ربح الفترة

تم إحتسال نصيل السهم فى األرباح عن طريق قسمة صافى ربح الفترة على مال االسـهم العاديـة علـى المتوسـط المـرجح لعـدد

األسهم القائمة خالل الفترة  ،ليس لدى الشركة سهم مخفضة.

الستة أشهر المنتهية فى
البيــــــــان
صافى ربح الفترة

يخصم
نصيل العاملين فى األرباح
نصيل مجلس اإلدارة فى األرباح
صافى ربح الفترة

مقسوما على متوسط عدد األسهم
نصيل السهم األساسى  /المخفض من صافى ربح الفترة

 03يونيو 7302

 03يونيو 7302

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

3 004 499

3 435 949

--

--

--

-3 435 949

3 004 499

327 922 222

327 922 222

3.3030

3.3032

شركة الخدمات المالحية والبترولية  -ماريدايف (ش.م.م).
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية المستقلة المختصرة فى  03يونيو 7302
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