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 ۲ بیان الربح أو الخسارة المرحلي المختصر الموحد
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 ٥-٤ الموحد المختصر المرحلي بیان المركز المالي

 ٦ بیان التغیرات في حقوق الملكیة المرحلي المختصر الموحد 

 ۷-۸ الموحد المختصر المرحلي بیان التدفقات النقدیة

 ۹-۱۹ الموحدةالمرحلیة المختصرة  إیضاحات حول البیانات المالیة

 
 

  

  شركة المالحة القطریة ش.م.ع.ق. 
  المختصرة الموحدة  المرحلیة البیانات المالیة

  ۲۰۲۱ یونیو ۳۰أشھر المنتھیة في  ستةاللفترة كما في و
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شرركة   إةارة جلسمالموحدة إلى السراةة  المختصررة تقرير عن مراجعة البيانات المالية المرحلية 
 .(ق.ع)ش.م. القطرية مالحةال

مقدمة

)"ال ررررركة"( وشررررركاتعا التابعة )معا  المالحة القطرية ش.م.ع.ق. المختصررررر الموحد المرفر ل ررررركة المرحلي لقد قمنا بمراجعة بيان المركز المالي 
والتغيرات في حقوق الملكية  والدخل ال ررامل  رةأو الخسررا ربحال ، الموحدةالمختصرررة والبيانات المالية المرحلية   2021 يونيو  30كما في  ""المجموعة"(

  لبياناتية المتممة. تعد احةارة مسررلولة عن إعداة وعره ه ا اوالتدفقات النقدية عن فترة السررتة أشررعر المنتعية في الت التاريا، واحيترراحات الت سررير
"التقارير المالية المرحلية" الصرراةر عن مجلس المعايير المساسرربية الدولي.    34المالية المرحلية الموحدة المختصرررة وفقا للمعيار المساسرربي الدولي رقم 

الموحدة اعتماةاً على عملية المراجعة التي قمنا بعا.المختصرة المالية المرحلية  البياناتوتنسصر مسلوليتنا في إبداء استنتاج حول ه ا 
 

نطاق المراجعة
 

  .""مراجعة المعلومات المالية المرحلية من خالل مراقب السسررررابات المسررررتقل للمن رررر ة  2410قمنا بإجراء مراجعتنا وفقا للمعيار الدولي للمراجعة رقم 
ن مراجعة ا مالية المرحلية االسرت سرار ب ركل أسراسري عن ا فراة المسرلولين عن ا مور المالينة والمساسربينة وتطبير إجراءات التسليل  ال المعلوماتتتترمن

ي وبرالترالي ال وإجراءات المراجعرة ا خر.. وتقرل إجراءات عمليرة المراجعرة في نطراقعرا عن إجراءات عمليرة التردقير والتي تتم وفقرا لمعرايير التردقير الردول
تدقير.من السصول على الت كيد الالزم باكت اف جميع ا مور الجوهرية التي يمكن اكت افعا أثناء عملية التدقير. وبالتالي فإننا ال نبدي رأي  تمكننا

 
النتيجة

 
مرفقة لم يتم إعداةها من كافة النواحي  الموحدة الالمختصررة اسرتناةاً إلى مراجعتنا، فإن  لم يرة إلى علمنا ما يسرتدعي االعتقاة ب ن البيانات المالية المرحلية 

 "التقارير المالية المرحلية". 34الجوهرية وفقاً للمعيار المساسبي الدولي رقم 

 فرع قطر -عن برايس ووترهاوس كوبرز 
120155رقم التسجيل لهيئة قطر لألسواق المالية 
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 بيان الربح أو الخسارة المرحلي المختصر الموحد

 2021 يونيو 30نتهية في أشهر الم   للستة

يونيو 30نتهية في م  الأشهر  للستة

20212020

(مراجعة)

الف الفاتيضاحإ

لاير قطريلاير قطري

41,373,3671,229,923إيرادات التشغيل

( 292,390)( 304,669) مرتبات وأجور ومكافآت أخرى

(406,975) ( 618,361) إمدادات ومصاريف التشغيل

( 2,790)( 3,273)   مصاريف إيجار

( 185,601)( 183,040)   ستهالك وإطفاءإ

( 12,968)( 11,011)  ذمم تجارية مدينة قيمة م خصص إنخفاض

( 75,433)( 108,620)   مصاريف تشغيل أخرى

253,766  144,393 أرباح التشغيل

( 44,371)( 38,911) مصاريف تمويل

16,06210,018إيرادات تمويل

73,225-   عقار إستثماريمن استبعاد ربح صافي ال

عقارات وسااافن من اساااتبعاد صاااافي ) خساااارة(/ ربح  

 ومعدات

 (4,599 )6,288

226,257206,647 حصة من نتائج شركات زميلة

104,708120,772 مشتركة ترتيباتحصة من نتائج 

( 324,697)( 12,239)عقارات وسفن ومعداتإنخفاض قيمة 

( 1,188)3,416 من صرف عمالت أجنبية) الخسارة(   / ربحصافي ال

439,087300,460ربح الفترة  

  عائد إلى:

437,750299,925 ساهمين بالشركة األمالم  

1,337535 الحصة غير الم سيطرة

439,087300,460

 األساسي والمخفف للسهمالربح 

150,390,26بالريال القطري للسهم( –ساهمين بالشركة األم )العائد للم  

 . 1تقرير عن مراجعة البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة مدرج في الصفحة 

رفقة من  تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية الم ختصرة الموحدة. 17إلى  1اإليضاحات الم 
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الموحد  المختصر المرحلي بيان الدخل الشامل

 2021 يونيو 30نتهية في أشهر الم   للستة

يونيو 30نتهية في أشهر الم   للستة

20212020

(مراجعة)

الف الف

لاير قطريلاير قطري

439,087300,460ربح الفترة

الدخل الشامل اآلخر:
 إلى الربح أو الخسارة الحقاً  ي عاد تصنيفها لن بنود

بالقيمة صااااافي الخسااااارة من اسااااتممارات حقوق ملكية 
 العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

(22,474)(467,207)

حصااة  -شااركات مسااتممر فينا رن  ريو حقوق الملكية 
من الدخل الشامل اآلخر

7,910 (7,635)

(14,564)(474,842)

 بنود قد يعاد تصنيفنا الحًقا إلى الربح أو الخسارة 
(50,292)18,522 من تحو  التدفو النقدي   هالناتج صافي الربح ) الخسارة(

التغير في تحو  التدفو النقدي لشركات مستممر فينا رن 
 ريو حقوق الملكية

180,207(284,470)

 198,729(334,762)

(809,604)184,165اإلجمالي

(509,144)623,252للفترة الشاملة(إجمالي الدخل الشامل اآلخر)الخسارة 

 المنسوبة إلى: 
(509,509)621,807ساهمين بالشركة األمالم  

1,445365 حصص غير م سيطرة

623,252(509,144)

 . 1الموحدة المختصرة مدرج في الصفحة تقرير عن مراجعة البيانات المالية المرحلية 

رفقة من  تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية الم ختصرة الموحدة. 17إلى  1اإليضاحات الم 
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الموحد  المختصر المرحلي بيان المركز المالي

 2021 يونيو 30في 

ديسمبر 31يونيو 30

20212020

دققة()م  (مراجعة)

لاير قطري ألف  لاير قطريألف   إيضاحات

 الموجودات

تداولة  الموجودات غير الم 

53,115,9933,250,396 عقارات وسفن ومعدات

786,566798,839 6 استثمارات عقارية

144,928151,588  موجودات غير ملموسة

198,362227,913  االستخدام حقوق موجودات

939,115964,407  استثمارات في مشاريع مشتركة 

6,194,9646,001,739 استثمارات في شركات زميلة

3,653,1433,741,019 الدخل الشامل اآلخرموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

122,364124,111  ساللشركات الغاز الطبيعي الم  ممنوحة قروض 

24,67323,839  موجودات غير متداولة أخرى

15,180,10815,283,851

تداولة  الموجودات الم 

113,91177,615  مخزون

837,333764,356  ذمم تجارية وأخرى مدينة

114,814116,602 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

392,650392,650 7 قرض ل رف ذي رالقة 

35,51470,701  االستثمار في ودائع ألجل

287,930306,253  لهنقد وما يعاد

 1,782,1521,728,177

16,962,26017,012,028إجمالي الموجودات

حقوق الم ساهمين والمطلوبات

 للم ساهمين بالشركة األم

91,145,2521.145.252 رأس المال 

( 73.516) (73,516) أسهم خزينة

4,693,9864.693.986 احتياطي قانوني

623,542623.542 احتياطي عام

3,340,4073,367,639 احتياطي قيمة عادلة 

( 96,138)102,591 احتياطي تحوط

4,151,9914,042,530 أرباح مدورة

13,984,25313,703,295حقوق الم ساهمين بالشركة األم

55,089 56,534 حقوق غير م سيطرة

14,040,78713,758,384 إجمالي حقوق الم ساهمين

:تابع بيان المركز المالى المرحلى الموحد فى الصفحة التالية 
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.ق.عالحة القطرية ش.مشركة الم

 . 1تقريرعن مراجعة البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة مدرج في الصفحة  

رفقة من  تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية الم ختصرة الموحدة. 17إلى  1اإليضاحات الم 

6

 بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المختصر الموحد

 2021 يونيو 30نتهية في أشهر الم   للستة

للمساهمين بالشركة األم 

أسهم خزينةرأس المال 

االحتياطي  

االحتياطي العامالقانوني

احتياطي القيمة  

اإلجمالي األرباح المدورةاحتياطي التحوط العادلة 

حصة غير 

اإلجمالي سيطرة م  

الف الف الف الف الف الف الف الف الف الف 

قطري لاير لاير قطري لاير قطري لاير قطري لاير قطري لاير قطري لاير قطري لاير قطري لاير قطري لاير قطري 

دققة( 2020 ديسمبر 31الرصيد في  4,042,53013,703,29555,08913,758,384(96,138)4.693.986623.5423,367,639(73.516)1.145.252)م 

437,750437,7501,337439,087------ربح الفترة 

184,057108184,165- 198,729(14,672)----الدخل الشامل اآلخر 

437,750621,8071,445623,252 198,729 (14,672)  ----إجمالي )الخسارة الشاملة( الدخل الشامل 

 المعامالت مع مالكي المجمورة:

(340,849) -(340,849)   (340,849)------ (10توزيعات أرباح مدفوعة ) إيضاح 

إرادة تبويب استبعاد بالقيمة العادلة من خالل 

---12,560-(12,560)---- الدخل الشامل اآلخر 

4,693,986623,5423,340,407102,5914,151,99113,984,25356,53414,040,787(73,516)1,145,252(مراجعة) 2021 يونيو 30الرصيد في 

للم ساهمين بالشركة األم 

أسهم خزينةرأس المال 

االحتياطي  

االحتياطي العامالقانوني

احتياطي القيمة  

اإلجمالي األرباح المدورةاحتياطي التحوط العادلة 

حصة غير 

سيطرة  اإلجمالي م 

الف الف الف الف الف الف الف الف الف الف 

لاير قطري لاير قطري لاير قطري لاير قطري لاير قطري لاير قطري لاير قطري لاير قطري لاير قطري لاير قطري 

دققة( 2019ديسمبر  31الرصيد في  4,693,986623,5423,875,60768,2274,210,02914,543,12754,88414,589,011(73,516)1,145,252)م 

299,925299,925535300,460------ربح الفترة 

(809,604)(170)(809,434)-(334,762)(474,672)----الدخل الشامل اآلخر 

(509,144)365(509,509)299,925(334,762)(474,672)----إجمالي )الخسارة الشاملة( الدخل الشامل 

 المعامالت مع مالكي المجمورة

(340,849)- (340,849)(340,849)-  -----(10توزيعات أرباح مدفوعة )إيضاح 

-- -17,960- (17,960)----إرادة تبويب استبعاد بالقيمة العادلة من خالل 

 الدخل الشامل اآلخر 

4,187,06513,692,76955,24913,748,018(266,535)4.693.986623.5423,382,975(73.516)1.145.252( مراجعة) 2020 يونيو 30 الرصيد في



.ق.عشركة المالحة القطرية ش.م

 . 1تقريرعن مراجعة البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة مدرج في الصفحة  

رفقة من  الموحدة.تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية الم ختصرة  17إلى  1اإليضاحات الم 
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 الموحد المرحلي لمختصربيان التدفقات النقدية ا

نتهية في  أشهر للستة  2021 يونيو 30الم 

نتهية في  للستة يونيو 30أشهر الم 

20212020

(مراجعة)

ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

 األنشطة التشغيلية

439,087300,460 الفترةربح 

 :تعديالت للبنود التالية

112,662130,374  إهالك رقارات وسفن ومعدات

19,63914,114  إهالك استممارات رقارية

6,0975,097  إ فاء موجودات غير ملموسة

44,64236,016  ستخداماال موجودات حقوقإهالك 

(73,225)-  استممارات رقاريةمن استبعاد صافي الربح 

(6,288)4,599  وسفن ومعدات صافي الخسارة )ربح ( من استبعاد رقارات

(206,647)(226,257) حصة من نتائج شركات زميلة

(120,772)(104,708)  حصة من نتائج ترتيبات مشتركة

5,82512,028  مخصص مكافآت نناية الخدمة للموظفين

(143,448)(103,045)  إيرادات توزيعات أرباح

صافي خسارة القيمة العادلة من موجودات مالية بالقيمة العادلة 
 من خالل الربح أو الخسارة

1,800  -

12,239324,697عقارات وسفن ومعداتإنخفاض قيمة 

11,01112,968  تجاريةال الذمم قيمةانخفاض  مخصص

بالقيمة العادلة من خالل  مالية موجودات من اساتبعاد   الخسااره
 الربح او الخسارة

 -9,718

38,91144,371  تكاليف التمويل

(10,018)(16,062)  إيرادات التمويل

246,440329,445 أرباح التشغيل قبل تغيرات رأس المال العامل:

التغيرات في:
(15,436)(36,296)  مخزونال

(42,801)(69,043) ذمم تجارية وأخرى مدينة

(60,902)7,553  تجارية وأخرى دائنةذمم 

148,654210,306  التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

(13,284)(7,422) مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة

141,232197,022 صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 



.ق.عشركة المالحة القطرية ش.م

 . 1تقريرعن مراجعة البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة مدرج في الصفحة  

رفقة من  الموحدة.تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية الم ختصرة  17إلى  1اإليضاحات الم 
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تتمة -الموحد  المرحلي المختصربيان التدفقات النقدية 

نتهية في للستة   2021 يونيو 30أشهر الم 

نتهية في  للستة  يونيو 30أشهر الم 

20212020

(مراجعة)

ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  إيضاحات

 التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

(131,130) (128,050)  شراء عقارات وسفن ومعدات

(14,724) (7,366)  شراء استممارات رقارية

(248) -  إضافة إلى موجودات غير ملموسة

الغاز ال بيعي لشااااركات ممنوحة صااااافي الحركة في قروض 
 المسال

1,747 2,156

65,692 35,187 جلصافي الحركة في الودائع أل

 اساااااتمماار فى موجودات ماالياة باالقيماة العاادلاة من خالل الادخال
 الشامل االخر

 - (292,440)

85,789 -  ياستثمار متحصالت من استبعاد عقار

36,926 132,957  متحصالت من إستبعاد عقارات وسفن ومعدات

متحصاااااالت من اساااااتبعااد موجودات ماالياة باالقيماة العاادلاة من 
 خالل الدخل الشامل اآلخر

 49,084 53,318

متحصاااااالت من اساااااتبعااد موجودات ماالياة باالقيماة العاادلاة من 
 خالل الربح أو الخسارة

 - 46,021

183,500 130,000  توزيعات أرباح مستلمة من مشاريع مشتركة

202,554 220,892  توزيعات أرباح مستلمة من شركات زميلة

143,448 103,045  االستمماراتتوزيعات أرباح مستلمة من 

16,06210,018  إيرادات تمويل

553,558390,880 األنشطة االستثمارية من صافي التدفقات النقدية

 النقدية من األنشطة التمويليةالتدفقات 

(340,849)(340,849) 10توزيعات أرباح مدفورة لمساهمي الشركة

(33,218)(45,301)  التزامات اإليجار مدفورات مقابل

(153,086) (288,052)   صافي الحركة في القروض والسلف

(44,371)(38,911)   تكاليف التمويل المدفوعة

(571,524)(713,113) األنشطة التمويلية يصافي التدفقات النقدية الم ستخدمة ف

16,378(18,323) لنقدا ما يعادلالنقد و يف الزيادة  /(النقص)صافي  

306,253177,761  بداية الفترةلنقد في ما ي عادل االنقد و

287,930194,139 8ي نهاية الفترةلنقد ف ي عادل اما النقد و
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 معلومات عن الشركة وأنشطتھا الرئیسیة -۱

لسنة  ۱۱تأسست شركة المالحة القطریة ش.م.ع.ق ("الشركة") أو ("الشركة األم") وفقاً ألحكام قانون الشركات التجاریة القطري رقم 
یولیو  ٥الصادر بتاریخ  ۱كشركة مساھمة عامة قطریة ومسجلة لدى وزارة االقتصاد والتجارة بدولة قطر، بالسجل التجاري رقم  ۲۰۱٥
أم السنیم، طریق الصناعیة الشرقي، الدوحة، دولة قطر. یتم تداول  ٥٦، منطقة ٥۲۳لمسجل للشركة في شارع رقم . یقع المكتب ا۱۹٥۷

 .  ۱۹۹۷مایو  ۲٦أسھم الشركة في بورصة قطر منذ 

 لمجموعة").المختصرة الموحدة للشركة على الشركة وشركاتھا التابعة (یشار إلیھا مجتمعة بـ "االمرحلیة تشتمل ھذه البیانات المالیة 

بدون تغییر منذ الفترة الماضیة ھي تقدیم خدمات النقل البحري ووكالة شركات المالحة األجنبیة  بقیتاألنشطة الرئیسیة للمجموعة والتي 
وتقدیم الخدمات البحریة وبیع الشاحنات الثقیلة وإصالح السفن وتصنیع وتركیب المنشآت البحریة وأعمال النقل البري وتأجیر السفن 

 والعقارات واالستثمار في األوراق المالیة المتداولة وغیر المتداولة والمتاجرة في مواد البناء والمستودعات وإدارة سلسلة إمدادات.

("أحدث  ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱لم یتغیر ھیكل المجموعة عن البیانات المالیة السنویة الموحدة للمجموعة كما في وللسنة الماضیة المنتھیة في 
 بیانات مالیة سنویة").

.      ۲۰۲۱یولیو ۱٥تمت الموافقة على إصدار ھذه البیانات المالیة المرحلیة الُمختصرة الموحدة للمجموعة من قبل مجلس اإلدارة في 

 .التغیرات في السیاسات المحاسبیة للمجموعةو أسس اإلعداد - ۲ 

 :البیانات المالیةإعداد سس أ ۲-۱

الریال و ب ۳٤وفقا للمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  ۲۰۲۱ یونیو ۳۰الُمنتھیة فى تم إعداد البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة 
 شار إلیھ غیر ذلك.إلى أقرب ألف لایر قطري، باستثناء ما یُ  لمجموعة وتظھر جمیع المبالغ مقربةالقطري وھو العملة المستخدمة ألعمال ا

 تم اعداد ھذه البیانات المالیة طبقا لمبدأ التكلفة التاریخیة باستثناء الموجودات المالیة والتي تم اظھارھا بالقیمة العادلة.

، ویجب السنویةمالیة البیانات الصاحات المطلوبة في إن البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة ال تحتوي على كافة المعلومات واإلف
. ان السیاسات المحاسبیة المتبعة متوافقة مع السیاسات ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱سنویة للمجموعة كما في ھا مقترنة بالبیانات المالیة الئتقرا

 . ۲-۲باستثناء ما تم ذكره في ایضاح رقم  لمقارنةالمحاسبیة المستخدمة في البیانات المالیة السنویة السابقة و البیانات المرحلیة للفترة ا

لیس بالضرورة ان تمثل مؤشرا للنتائج المالیة المتوقعة  ۲۰۲۱ یونیو ۳۰أشھر المنتھیة في  للستةإن نتائج البیانات المالیة المرحلیة لفترة 
 .   ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المالیة المنتھیة في 

إن األحكام الھامة التي تستخدمھا اإلدارة في تطبیق السیاسات المحاسبیة للمجموعة والمصادر األساسیة األخرى لحاالت عدم التأكد من 
 . ۲۰۲۰ دیسمبر ۳۱ا على البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في التقدیر ھي ذاتھا التي تم تطبیقھ

 . ۲۰۲۰ دیسمبر  ۳۱تتوافق أھداف وسیاسات إدارة المخاطر المالیة للمجموعة مع تلك المعلنة في البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في  

 قبل المجموعةالمعاییر والتفسیرات والتعدیالت الجدیدة المطبقة من       ۲-۲

 المعاییر الجدیدة والمعدلة المطبقة من قبل المجموعة

ول مرة أصبح عدد من المعاییر الجدیدة أو المعدلة قابلة للتطبیق لفترة التقریر الحالي ، وقد طبقت المجموعة المعاییر والتعدیالت التالیة أل
 : ۲۰۲۱ینایر  ۱لفترة التقریر السنویة التي تبدأ في 

 التعدیالت المتعلقة بتصنیف المطلوبات• 

االستثمارات في  -۲۸البیانات المالیة الموحدة ، ومعیار المحاسبة الدولي رقم  -۱۰• تعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
المستثمر إلى شركتھ الزمیلة أو  ) فیما یتعلق بمعالجة بیع أو المساھمة في الموجودات من ۲۰۱۱الشركات الزمیلة والمشاریع المشتركة( 

 المشروع المشترك

لم یكن للتعدیالت المذكورة أعاله أي تأثیر على المبالغ المعترف بھا في الفترات السابقة ولیس من المتوقع أن تؤثر بشكل جوھري على 
 الفترات الحالیة أو المستقبلیة في البیانات المالیة للمجموعة.

 الصادرة ولكن لم تطبقھا المجموعة بعد)تأثیر المعاییر الجدیدة (

لیست إلزامیة لفترة التقریر الحالي ولم یتم تطبیقھا من قبل المجموعة. إن إدارة تم نشر بعض المعاییر المحاسبیة الجدیدة والتفسیرات التي 
قابلة المجموعة بصدد تقییم تأثیر ھذه المعاییر الجدیدة والتفسیر والتعدیالت التي سیتم تطبیقھا في البیانات المالیة للمجموعة عندما تكون 

.للتطبیق
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 استخدام التقدیرات واألحكام -۳

 عند إعداد ھذه البیانات المالیة الموحدة، قامت اإلدارة بوضع أحكام وتقدیرات وافتراضات تؤثر على تطبیق السیاسات المحاسبیة والمبالغ
 الصادر عنھا التقریر للموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلیة عن ھذه التقدیرات. 

وضعتھا اإلدارة عند تطبیق السیاسات المحاسبیة للمجموعة والمصادر الرئیسیة للتقدیرات المشكوك فیھا ھي نفسھا  إن األحكام الھامة التي
 . ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في الموضحة في أحدث بیانات مالیة 

 قیاس القیمة العادلة 

بیانات سوقیة متاحة یمكن مالحظتھا. یتم تصنیف القیم العادلة بمستویات أي  عند قیاس القیمة العادلة لموجود أو مطلوب، تستخدم المجموعة  
 مختلفة في تسلسل القیمة العادلة على أساس المدخالت المستخدمة في تقنیات التقییم على النحو التالي:

 غیر المعدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة.: أسعار السوق المتداولة (۱المستوى  •
: مدخالت أخرى غیر األسعار المتداولة المضمنة في المستوى األول والتي یمكن مالحظتھا للموجودات والمطلوبات، إما ۲المستوى  •

 األسعار).قة غیر مباشرة (مثل مشتقات بطریقة مباشرة (مثل األسعار) أو بطری
 الت للموجودات والمطلوبات التي ال تعتمد على بیانات سوقیة یمكن مالحظتھا (مدخالت ال یمكن مالحظتھا).: مدخ۳المستوى  •

م إذا كان من المحتمل أن یتم تصنیف المدخالت المستخدمة لقیاس الموجود أو المطلوب في مستویات مختلفة لتسلسل القیمة العادلة، عندھا یت
 ا في نفس مستوى قیمة تسلسل القیمة العادلة كأدنى مستوى مدخل لھ أھمیة للقیاس بأكملھ.تصنیف قیاس القیمة العادلة بأكملھ

 تقوم المجموعة باالعتراف بالتحویالت بین مستویات تسلسل القیمة العادلة في نھایة فترة إعداد التقریر التي حدث خاللھا التغیر.
للتقلبات االقتصادیة الحالیة لتحدید المبالغ المدرجة للموجودات المالیة وغیر المالیة والتي تعتبر قامت المجموعة بدراسة التأثیرات المحتملة 

ة لتقلبات أفضل تقییم لإلدارة بناًء على المعلومات التي یمكن مالحظتھا. ومع ذلك، ال تزال األسواق متقلبة وكذلك ال تزال المبالغ المسجلة حساس
 السوق.

 ۱۹تأثیر كوفید 
ومخاطر األعمال الناشئة األخرى وتوصلت إلى أنھ ال یوجد تأثیر  ۱۹-المجموعة بمراجعة تعرضھا لمخاطر األعمال المتعلقة ب كوفید قامت

 . ۲۰۲۱یونیو  ۳۰كبیر على األداء المالي أو المركز المالي للمجموعة للفترة المنتھیة في 

 إیرادات التشغیل       ٤

 األنشطة المدرجة تحت القطاعات التشغیلیة التالیة:تتكون إیرادات المجموعة من 

 یونیو ۳۰ نتھیة فىاشھر المُ  الستةلفترة 
۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 

 )راجعة(م
 الف الف   

 يلایر قطر يلایر قطر

 ۲۳۷٬۲٥۰ ۲۰۹٬٦۲٦ مالحة كابیتال
 ۳۷۷٬٥۲۱ ٤٥۱٬۷٦٦  لبحریة واللوجستیةا لألعمالمالحة 
 ٤۰۸٬۱٥٥ ٤۷٤٬۰۰٦ لخدمات دعم المنصات البحریةمالحة 

 ٤۰٬٦٦۳ ۱۰٦٬۱۷٦ مالحة للتجارة
 ۱٦٦٬۳۳٤ ۱۳۱٬۷۹۳ مالحة للغاز والبتروكیماویات

۱٬۳۷۳٬۳٦۷ ۱٬۲۲۹٬۹۲۳ 
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 العقارات والسفن والمعدات ٥
 ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۱یونیو  ۳۰

 (مدققة) )(مراجعة
 ألف لایر قطري ألف لایر قطري

 ٤٬۰٦۳٬۳۱٦ ۳٬۲٥۰٬۳۹٦ صافي القیمة الدفتریة، الرصید االفتتاحي 
 ۲۲۱٬٤٥۸ ۱۲۸٬۰٥۰  إضافات 

 ) ۳٤٬۰۲۹( ) ۱۳۷٬٥٥۲( استبعادات وشطب 
 ) ۲٬۲۲۲(-       تحویالت وإعادة تبویب

 ) ۷٤۱٬٤۲۰( ) ۱۲٬۲۳۹( عقارات وسفن ومعداتانخفاض في قیمة 
 ) ۲٥٦٬۷۰۷( ) ۱۱۲٬٦٦۲( ھالك للفترة / السنةستمصروف اإل

 ۳٬۲٥۰٬۳۹٦ ۳٬۱۱٥٬۹۹۳ صافي القیمة الدفتریة، الرصید الختامي

، وفحصت مؤشرات انخفاض القیمة مقابل تقییم انخفاض القیمة  ۲۰۲۱یونیو  ۳۰خالل الفترة المنتھیة في  ۱۹-كوفیدقامت المجموعة بتقییم تأثیر 
 والذي أكد عدم وجود تغییرات في التقییم األولي للمجموعة. ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱الذي تم إجراؤه في 

 استثمارات عقاریة ٦
 ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۱ یونیو ۳۰ 

 (مدققة) )مراجعة(
 ألف لایر قطري ألف لایر قطري

 ۸۲۲٬۷۷۳ ۷۹۸٬۸۳۹ صافي القیمة الدفتریة, رصید إفتتاحي
 ۱۹٬۱٤۲ ۷٬۳٦٦ إضافات

 ) ۳۰٬۰٥۷( ) ۱۹٬٦۳۹( السنة /ھالك خالل الفترة ستا
 ) ۱۳٬۰۱۹(-  استبعاد وشطب

 ۷۹۸٬۸۳۹ ۷۸٦٬٥٦٦ صافي القیمة الدفتریة, رصید ختامي

 استثمارات في ودائع ألجل ۷

 ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۱ یونیو ۳۰
 (مدققة) )مراجعة(

 ألف لایر قطري ألف لایر قطري

 ۲۰۱٬۱۸۹ ۱۲۳٬۸۸۱ ودائع ألجل لدى البنوك
 ) ۱۳۰٬٤۸۸( ) ۸۸٬۳٦۷( یوم ۹۰ناقص: ودائع ألجل تستحق قبل 

 ۷۰٬۷۰۱ ۳٥٬٥۱٤  )۱یوم ( ۹۰ودائع ألجل تسحق بعد 

 یوم.  ۹۰تجني الودائع قصیرة األجل فوائد بسعر السوق وھي ذات فترات استحقاق أصلیة أكثر من  ) ۱(
یتم تقییم األرصدة لدى البنوك على أنھا ذات مخاطر ائتمانیة منخفضة من التخلف عن السداد ألن ھذه البنوك تخضع لرقابة عالیة من  ) ۲(

قبل بنك قطر المركزي. وفقا لذلك تقدر المجموعة مخصص الخسارة على االرصدة لدى البنوك في نھایة فترة التقریر بمبلغ یعادل 
في نھایة فترة التقریر متاخرا عن موعد استحقاقھ، شھرا. لم یعد اي من االرصدة لدى البنوك  ۱۲متوقعة لمدة الخسائر االئتمانیة ال

ومع االخذ في االعتبار الخبرة التاریخیة في التخلف عن السداد والتصنیفات االئتمانیة الحالیة للبنك، قامت المجموعة بتقییم الخسائر 
 ر جوھیرة.االئتمانیة المتوقعة على انھا غی
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 النقد وما یعادلھ  ۸

 لغرض بیان التدفقات النقدیة المرحلي الموحد، یشتمل النقد وما یعادلھ على البنود التالیة:

 ۲۰۲۰ یونیو ۳۰ ۲۰۲۱ یونیو ۳۰
 )مراجعة( )مراجعة(

 ألف لایر قطري ألف لایر قطري

 ٥٬۲۰۷ ٤٬۷۳٥ نقد بالصندوق
 ٤۸٬۳۸٤ ۸۸٬۳٦۷ ) ۱ودائع ألجل ( –أرصدة لدى البنوك 
 ۱٤۰٬٥٤۸ ۱۹٤٬۸۲۸ حسابات جاریة –أرصدة لدى البنوك 

 ۱۹٤٬۱۳۹ ۲۸۷٬۹۳۰ النقد وما یعادلھ في بیان التدفقات النقدیة الموحد

على المتطلبات النقدیة الحالیة من المجموعة بأسعار السوق یوما تتم لفترات مختلفة بناء  ۹۰الودائع ذات تاریخ استحقاق أصلي أقل من  ) ۱(
 التجاري.

یتم تقییم األرصدة لدى البنوك على أنھا ذات مخاطر ائتمانیة منخفضة من التخلف عن السداد ألن ھذه البنوك تخضع لرقابة عالیة من قبل  ) ۲(
األرصدة لدى البنوك في نھایة فترة التقریر بمبلغ یعادل الخسائر بنك قطر المركزي. وفقًا لذلك ، تقدر المجموعة مخصص الخسارة على  

شھًرا. لم یعد أي من األرصدة لدى البنوك في نھایة فترة التقریر متأخراً عن موعد استحقاقھ ، ومع األخذ في  ۱۲االئتمانیة المتوقعة لمدة 
ة الحالیة للبنك ، قامت المجموعة بتقییم الخسائر االئتمانیة المتوقعة االعتبار الخبرة التاریخیة في التخلف عن السداد والتصنیفات االئتمانی

 على أنھا غیر جوھریة.

 رأس المال   ۹

 عدد األسھم 
 ألف لایر قطري  (ألف)

 األسھم المصرح بھا والمصدرة والمدفوعة بالكامل:
 : ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱و ۲۰۲۱یونیو  ۳۰كما في 

 ۱٬۱٤٥٬۲٥۲ ۱٬۱٤٥٬۲٥۲ لایر قطري للسھم الواحد ۱أسھم بقیمة اسمیة تبلغ 

 توزیعات األرباح ۱۰

 ۲۰۲۰ملیون لایر قطري لسنة    ۳٤۱لایر قطري للسھم بإجمالي مبلغ    ۰٫۳أي بمبلغ    ٪۳۰اقترح مجلس اإلدارة توزیعات أرباح نقدیة بنسبة  
 . ۲۰۲۱مارس  ۱٦في الجمعیة العمومیة السنویة التي عقدت بتاریخ  تم اعتمادھا وقد

 االلتزامات ۱۱

 ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۱یونیو  ۳۰
 (مدققة) )مراجعة(

 ألف لایر قطري ألف لایر قطري

 التزامات رأس مالیة: 
التعاقد نفقات رأسمالیة تقدیریة على عقارات وسفن ومعدات معتمدة ولم یتم 

 ٦٤٥٬۰۰۷ ٤۱۳٬۰٤۲ علیھا كما في تاریخ بیان المركز المالي

 مطلوبات محتملة ۱۲

 ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۱یونیو  ۳۰
 (مدققة) )مراجعة(

 ألف لایر قطري ألف لایر قطري

 ۸۳۹٬۳٥۰ ۹۳٥٬۷٤۸ خطابات ضمان
 ۹٬٥۲۱ ۸٬۸۹۳ اعتمادات مستندیة

۹٤٤٬٦٤۱ ۸٤۸٬۸۷۱ 
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 إیضاحات حول البیانات المرحلیة المالیة الُمختصرة الموحدة 
 ۲۰۲۱یونیو  ۳۰وعن الفترة الُمتنھیة في  يكما ف

۱۳ 

 القیم العادلة لألدوات المالیة ۱۳

تشتمل الموجودات المالیة على نقد وأرصدة لدى البنوك  تتكون األدوات المالیة من موجودات مالیة ومطلوبات مالیة ومشتقات أدوات مالیة.
دخل الشامل الوموجودات مالیة بالقیمة العادلة من  وموجودات مالیة متاحة للبیع وموجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  

ال وذمم مدینة أخرى. وتشتمل المطلوبات المالیة وقروض ممنوحة لشركات الغار الطبیعي المسوال خفضة التكلفةاالخر وموجودات مالیة م
 .قروض وسلف تحمل فوائد وذمم دائنة أخرى. وتتكون مشتقات األدوات المالیة من عقود تبادل أسعار الفائدة

 القیم الدفتریة والقیم العادلة

مقیمة بالقیمة العادلة في بیان المركز المالي المختصر فیما یلي مقارنة للقیمة الدفتریة والقیمة العادلة ألنواع األدوات المالیة للمجموعة وال
 الموحد:

 القیمة العادلة القیمة الدفتریة
یونیو   ۳۰

۲۰۲۱ 
دیسمبر  ۳۱

۲۰۲۰ 
یونیو   ۳۰

۲۰۲۱ 
دیسمبر  ۳۱

۲۰۲۰ 
 (مدققة) )مراجعة(  (مدققة) ) مراجعة(

 ألف
 لایر قطري

 ألف
 لایر قطري

 ألف
 لایر قطري

 ألف
 قطريلایر 

موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل 
 الربح أو الخسارة

موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل 
 ۱۱٦٬٦۰۲ ۱۱٤٬۸۱٤ ۱۱٦٬٦۰۲ ۱۱٤٬۸۱٤ الربح أو الخسارة

موجودات (مطلوبات) مالیة بالقیمة 
 العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

استثمارات مالیة بالقیمة العادلة من خالل 
 ۳٬۷٤۱٬۰۱۹ ۳٬٦٥۳٬۱٤۳ ۳٬۷٤۱٬۰۱۹ ۳٬٦٥۳٬۱٤۳ الدخل الشامل اآلخر

 ) ٦۷٬۹٦۸(  ) ٤۹٬۱۷٤(  ) ٦۷٬۹٦۸(  ) ٤۹٬۱۷٤( تبادل أسعار الفائدة (تحوط التدفق النقدي)
 ۳٬٦۰۳٬۹٦۹  ۳٬٦۷۳٬۰٥۱  ۳٬٦۰۳٬۹٦۹  ۳٬٦۷۳٬۰٥۱ 

 قیاس القیم العادلة

بین في تدرج القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة بالمبلغ الذي یمكن أن یتم بھ تبادل األداة المالیة في صفقة مالیة بین طرفین راغ
 التبادل بدون إكراه أو في بیع للتصفیة. تم استخدام الطرق واالفتراضات التالیة لتقدیر القیم العادلة:

واالستثمار في الودائع ألجل، والذمم التجاریة واألخرى المدینة، والذمم التجاریة واألخرى الدائنة، والمطلوبات إن النقد وما یعادلھ،  •
 المتداولة األخرى تقارب قیمتھا الدفتریة عموماً نظراً لقصر أجل تلك األدوات المالیة.

قیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة تؤخذ من األسعار المتداولة إن القیمة العادلة لألصول المالیة المتاحة للبیع وللموجودات المالیة بال •
 في األسواق النشطة.

 القیمة العادلة للموجودات المالیة غیر المدرجة المتاحة للبیع یتم تقییمھا باستخدام تقنیات مناسبة للتقییم. •
ناء على بیانات مثل أسعار الفائدة، عوامل المخاطر یتم تقییم القروض المقدمة لشركات الغاز الطبیعي المسال من قبل المجموعة ب •

الخاصة بكل دولة، األھلیة اإلئتمانیة الفردیة للعمیل، وخصائص مخاطر المشروع الممول. إن القیمة الدفتریة لھذه الذمم المدینة ال 
 تختلف بصورة جوھریة عن قیمتھا العادلة كما في تاریخ التقریر.

مشتقات مالیة مع أطراف مختلفة، وھي تتألف بشكل رئیسي من المؤسسات المالیة ذات التصنیف  تدخل المجموعة في عقود أدوات•
 االستثماري. تقیم المشتقات باستخدام اسعار السوق المقدمة من المؤسسة المالیة.
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 ۲۰۲۱یونیو  ۳۰وعن الفترة الُمتنھیة في  يكما ف

۱٤ 

 تتمة – القیم العادلة لألدوات المالیة       ۱۳

 تحتفظ المجموعة باألدوات المالیة التالیة بالقیمة العادلة كما في فترة التقریر:ةتتم - القیم العادلةقیاس  

 ۳المستوى  ۲المستوى  ۱المستوى  ۲۰۲۱یونیو  ۳۰

 موجودات بالقیمة العادلة
موجودات مالیة بالقیمة العادلة خالل الربح 

 ۱۱٤٬٦٦۰   -    ۱٥٤    ۱۱٤٬۸۱٤  أو الخسارة

موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل 
 الدخل الشامل اآلخر:

 --  ۳٬۲٦۲٬٤۳۱ ۳٬۲٦۲٬٤۳۱ استثمارات متداولة
 ۸۱٬٦۰۳ -   - ۸۱٬٦۰۳ استثمارات غیر متداولة

-  ۳۰۹٬۱۰۹  -  ۳۰۹٬۱۰۹ استثمارات في سندات شركات

 مطلوبات بالقیمة العادلة
-  ٤۹٬۱۷٤  -  ٤۹٬۱۷٤ عقود تبادل أسعار الفائدة

 ۳المستوى  ۲المستوى  ۱المستوى  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱

 موجودات بالقیمة العادلة
موجودات مالیة بالقیمة العادلة خالل الربح 

 ۱۱٦٬٤٦۰ - ۱٤۲ ۱۱٦٬٦۰۲ الخسارةأو 

موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل 
 الدخل الشامل اآلخر:

 -- ۳٬۳۰٥٬٥۱٦ ۳٬۳۰٥٬٥۱٦ استثمارات متداولة
 ۱۲٥٬۷۰۳ -- ۱۲٥٬۷۰۳ استثمارات غیر متداولة

-  ۳۰۹٬۸۰۰  -  ۳۰۹٬۸۰۰ استثمارات في سندات شركات

 مطلوبات بالقیمة العادلة
-  ٦۷٬۹٦۸  -  ٦۷٬۹٦۸ عقود تبادل أسعار الفائدة

ولم تحدث تحویالت  ۲والمستوى  ۱لم تحدث تحویالت بین القیمة العادلة بالمستوى  ۲۰۲۱یونیو  ۳۰خالل فترة الستة أشھر المنتھیة في 
 .۳إلى أو من القیمة العادلة بالمستوى 

لیس لدى المجموعة دعم ائتماني أو ضمانات لتخفیف تأثیر مخاطر االئتمان. وعلیھ فإن القیمة الدفتریة للموجودات المالیة تمثل المخاطر 
 .االئتمانیة المحتملة

بیانات المالیة الكاملة. یوفر ھذا كاحد مطلوبات الالجداول أعاله توضح تصنیف األدوات المالیة للمجموعة على أساس تدرج القیمة العادلة 
 التصنیف أساساً معقوالً إلیضاح طبیعة وحجم المخاطر المرتبطة بتلك األدوات المالیة.
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 ۲۰۲۱یونیو  ۳۰وعن الفترة الُمتنھیة في  يكما ف

۱٥ 

 إفصاحات األطراف ذات العالقة    ۱٤

 ۳۰یوضح الجدول التالي إجمالي مبالغ المعامالت التي دخلت فیھا المجموعة مع األطراف ذات العالقة خالل فترة الستة أشھر المنتھیة في 
 : ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱ و ۲۰۲۱یونیو  ۳۰، باإلضافة إلى األرصدة القائمة مع األطراف ذات عالقة كما في ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱یونیو 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة

 یونیو ۳۰للستة أشھر المنتھیة في 
۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 

 مشتریات مبیعات مشتریات مبیعات
 )مراجعة( )مراجعة(

 ألف
 لایر قطري

 ألف
 قطريلایر 

 ألف
 لایر قطري

 ألف
 لایر قطري

 ۱۰٬۰٤۲ ۲۱۰ ۳۰۳ ۲٬۸٥۹ شركات زمیلة

 أرصدة األطراف ذات العالقة

 األرصدة لدى األطراف ذات العالقة والمضمنة في بیان المركز المالي المختصر الموحد ھي كالتالي:

 ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱  ۲۰۲۱یونیو  ۳۰

 مدینون تجاریون
دائنون 
 تجاریون

القروض الممنوحة 
لشركات الغاز 
  دائنون تجاریون مدینون تجاریون  الطبیعي المسال

القروض 
الممنوحة 

لشركات الغاز 
 الطبیعي المسال

 (مدققة) )مراجعة(
 ألف

 لایر قطري
 ألف

 لایر قطري
 ألف

 لایر قطري
 ألف

 لایر قطري
 ألف

 لایر قطري
 ألف

 لایر قطري

 ۳۹۲٬٦٥۰ ۹٬٥۷٦ ۲٬٦٤٤ ۳۹۲٬٦٥۰ ۱۲٬۷۸٥ ۱٬٥۰٤ مشتركة مشاریع
 ۱۲٤٬۱۱۱ ۲٬۳۸۱ ۹۷۰ ۱۲۲٬۳٦٤ ۳۳۲ ۱٬۲۲۹ شركات زمیلة

-  ۱۲٥  ٤٬۸٥۰  -  ۲۲۰  ۹۷۱ أعضاء مجلس اإلدارة
۳٬۷۰٤ ۱۳٬۳۳۷ ٥۱٥٬۰۱٤ ۸٬٤٦٤ ۱۲٬۰۸۲ ٥۱٦٬۷٦۱ 

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وموظفون باإلدارة العلیا 

 المدفوع خالل الفترة ھي كالتالي: /المكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة والمسئولین باإلدارة العلیا للشركة المكّون مخصص إن 

 یونیو ۳۰للستة أشھر المنتھیة في 
۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 

 )مراجعة(
 ألف لایر قطري ألف لایر قطري

 ٦٬۲۲۷ ٥٬۷۳٤ رواتب وعالوات 
 ٥۹۷ ٤۰۱ مكافآت نھایة الخدمة للموظفین
 ۱٬۱۰۰ ۱٬۱۰۰ النقدیة -مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

۷٬۲۳٥ ۷٬۹۲٤ 
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۱٦ 

 العائد األساسي والمخفف للسھم ۱٥
األرباح المنسوبة لمساھمي الشركة األم للفترة على المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة یتم احتساب العائد األساسي للسھم بتقسیم صافي 

 خالل الفترة.

 لم یكن ھناك أسھم مخففة في أي وقت خالل الفترة، وبالتالي، فإن األرباح المخففة تساوي األرباح األساسیة للسھم.

 یونیو ۳۰للستة أشھر المنتھیة في 
۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 

 )مراجعة(

 ۲۹۹٬۹۲٥ ٤۳۷٬۷٥۰ صافي الربح للفترة المنسوب لمساھمي الشركة األم (ألف لایر قطري)

 ۱٬۱۳٦٬۱٦٥ ۱٬۱۳٦٬۱٦٥ المتوسط المرجح لعدد األسھم (ألف سھم)

 ۰٫۲٦ ۰٬۳۹العائد األساسي والمخفف للسھم (بالریال القطري) 

 األسھم كالتالي:تم احتساب المتوسط المرجح لعدد 

 یونیو ۳۰للستة أشھر المنتھیة في 
۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 

 )مراجعة(

 ۱٬۱٤٥٬۲٥۲ ۱٬۱٤٥٬۲٥۲ ) ۱۰إجمالي األسھم القائمة (ألف سھم) (إیضاح رقم 
تعدیل المتوسط المرجح لعدد األسھم فیما یتعلق بأسھم الخزینة المشتراة خالل سنة 

 ) ۹٬۰۸۷( ) ۹٬۰۸۷( ) ۱(ألف سھم) ( ۲۰۱۳

 ۱٬۱۳٦٬۱٦٥ ۱٬۱۳٦٬۱٦٥ المتوسط المرجح لعدد األسھم خالل الفترة (ألف سھم)
لایر قطري. تم نقل أسھم   ۷۳٬٥۱٦٬۰۰۰سھم بمبلغ  ۹٬۰۸۷٬۲٥۰، اشترت إحدى الشركات التابعة للمجموعة ۲۰۱۳خالل عام  )۱(

 .۲۰۱۹ینایر  ۲٤الخزینة ھذه إلى الشركة األم بتاریخ 

 المعلومات القطاعیة ۱٦

 كما یلي: تقاریر (قطاعات استراتیجیة)إن المجموعة مقسمة إلى ستة ركائز، والتي تشكل خمس قطاعات تقوم بإعداد 

توفر الخدمات اإلستشاریة المالیة للشركة األم وشركاتھا التابعة. باإلضافة إلى إدارة محفظة من اإلستثمارات المالیة  –مالحة كابیتال  •
 والعقاریة كما تمتلك اإلستثمار في شركة قطر للمحاجر ومواد البناء ذ.م.م.

توفر مجموعة شاملة من الخدمات إلى المستوردین والمصدرین الرئیسین وشركات النقل  –البحریة واللوجستیة مالحة لألعمال  •
البحري في المنطقة بما في ذلك شركات النفط والغاز. األنشطة تشمل خدمات لوجستیة ونقل الحاویات وعملیات نقل بغیر سفن 

 وتصنیع الصلب. ووكاالت الشحن بالجملة وإدارة المواني وبناء السفن

توفر مجموعة شاملة من خدمات الدعم البحري لصناعة النفط والغاز في جمیع أنحاء المنطقة.   –مالحة لخدمات دعم المنصات البحریة   •
وتقوم الشركة حالیاً بتشغیل أسطول من سفن الخدمات البحریة والتي تشمل سفن السالمة واإلستعداد وقاطرات للتعامل مع المراسي 

 ارب وسفن وقوارب دینامیكیة لتحدید مواقع السفن كما توفر مجموعة كاملة من خدمات الغوص بما في ذلك غوص التشبع.والقو
تعمل في تجارة الشاحنات والمعدات الثقیلة واآلالت وآالت التشحیم من أشھر العالمات التجاریة في قطر. تسوق  –مالحة التجاریة  •

 .ما بعد البیع الشركة منتجات موكلیھا وتوفر خدمات

وھي تقوم بتملك وإدارة وتشغیل اسطول من ناقالت الغاز البترولي المسال والغاز الطبیعي المسال  –مالحة للغاز والبتروكیماویات  •
 وتوفیر خدمات النقل عبر المحیطات لشركات الطاقة والصناعة العالمیة. كذلك تملك وتدیر اسطوالً حدیثاً من ناقالت المنتجات وناقلة

تكالیف اإلدارة  تشملتوفر مجموعة مالحة الخدمات الضروریة لكافة القطاعات بغرض تسییر أعمالھا. الخدمات  نفط خام واحدة.
وتطویر الشركات واإلتصاالت والتدقیق الداخلي والشؤون القانونیة والخدمات المشتركة وتكنولوجیا المعلومات والمشتریات والموارد 

 البشریة والشؤون اإلدارة والمالیة. یتم تخصیص ھذه التكالیف الحقاً لمختلف القطاعات بطریقة منھجیة وموضوعیة.

تائج التشغیل لكل قطاع بشكل منفصل لغرض إتخاذ القرارات حول تخصیص الموارد وتقییم األداء. یتم تقییم أداء القطاعات تراقب اإلدارة ن
  في البیانات المالیة المختصرة الموحدة المرحلیة. التشغیل خسارة أو ویقاس بما یتوافق مع ربح التشغیل خسارة أو على أساس ربح

 اعات التشغیلیة على أساس أسعار السوق بطریقة تماثل المعامالت مع األطراف األخرى.تكون أسعار التحویل بین القط
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 مراجعة)( ۲۰۲۱ یونیو ۳۰نتھیة في المُ الستة اشھر  فترة

 مالحة كابیتال
 لألعمال مالحة

 بحریة واللوجستیةال

لخدمات مالحة 
دعم المنصات 

 البحریة
 مالحة

 للتجارة 
مالحة للغاز 

 والبتروكیماویات

تعدیالت خاصة 
بمجموعة 

 المالحة
إجمالي 
 القطاعات

تعدیالت 
 الموحد وإستبعادات

 الف الف الف الف الف الف الف الف الف
 لایر قطري لایر قطري لایر قطري لایر قطري لایر قطري لایر قطري لایر قطري لایر قطري لایر قطري

 ۱٬۳۷۳٬۳٦۷ ) ۱۲۹٬۰۷٤( ۱٬٥۰۲٬٤٤۱-۱۳۱٬۷۹٤ ۱٥۸٬۱۲۲ ٤۷٤٬۰۰٦ ٥۰۱٬۲۹۷ ۲۳۷٬۲۲۲ إیرادات التشغیل

 ) ۳۰٤٬٦٦۹(-  ) ۳۰٤٬٦٦۹(       ) ٦۲٬۲۷۷(  ) ۱۱٬۸٤۰(  ) ٥٬۹۷۰(  ) ۳۹٬٤۱۹(  ) ۱۷۹٬٤۱۱(          ) ٥٬۷٥۲( مرتبات وأجور ومكافآت أخرى
 ) ٦۱۸٬۳٦۱( ۱۰۳٬۸۹٦ ) ۷۲۲٬۲٥۷( ) ٤٬۹۷۲( ) ۲٥٬۱٥٤( ) ۱٤٦٬۱۱۳( ) ۱۲۰٬۱۰۹( ) ۳٥٤٬٦۸٥( ) ۷۱٬۲۲٤( إمدادات ومصاریف تشغیل

 ) ۳٬۲۷۳( ۲٤٬۳٥۲ ) ۲۷٬٦۲٥( ) ۳٬٤۸۱( ) ۱۸۲( ) ۹۰٤( ) ۱٬٥٦۹( ) ۲۰٬۳۲۰(  ) ۱٬۱٦۹( مصاریف إیجار
 ) ۱۸۳٬۰٤۰(-) ۱۸۳٬۰٤۰( ) ۱٬۲٤۸( ) ۳٤٬٦٦۲( ) ۷٦۰( ) ۱۰۱٬۰٥۹( ) ۱۲٬٤٤۸( ) ۳۲٬۸٦۳( استھالك وإطفاء

 ) ۱۱٬۰۱۱(-) ۱۱٬۰۱۱( --  ۹۳ ) ۷٬٦٥۱( ) ۳٬٥۲۰( ٦۷ مدینة  إنخفاض قیمة ذمم تجاریة مخصص
 ) ۱۰۸٬٦۲۰( ۸۲٦) ۱۰۹٬٤٤٦( ) ۱۸٬۷٥۹( ) ۹٬۱۹۱( ) ۱٬٥۰٥( ) ۳٤٬۳٤۷( ) ٤۲٬٦۲٦( ) ۳٬۰۱۸( مصاریف تشغیل أخرى 

 - - - - ) ۱٦٬٦۹٦(-) ۱٤۲٬۷۰۷( ۱٥۹٬٤۰۳- مخصصات تتعلق باألسطول والخدمات التقنیة
 - - -  ۹۰٬۷٤۲ ) ۸٬٦٥۹( ) ٦٬٤۸٤( ) ۹٬۱٤٦( ) ٥۷٬٥۲۱( ) ۸٬۹۳۲( مخصصات تتعلق بمجموعة مالحة

 ۱٤٤٬۳۹۳-۱٤٤٬۳۹۳ ٥          ۲٥٬٤۱۰ ) ۳٬٥۲۱( ۱۷٬۹۹۹ ) ۹٬۸۳۱( ۱۱٤٬۳۳۱ التشغیل ربح

 ) ۳۸٬۹۱۱( ۱٬۹٤۸) ٤۰٬۸٥۹(-) ۱٥٬٦۱۸(-) ۱۸٬۰۰۹( ) ۲٬۸۷۱( ) ٤٬۳٦۱( تكالیف تمویل
 ۱٦٬۰٦۲ ) ۱٬۹٤۸( ۱۳۱۸٬۰۱۰   ٥٬۹٥۳ ٥۳ ۷۱ - ۱۱٬۹۲۰ إیرادات تمویل

صافي الربح من استبعاد عقارات وسفن 
 ) ٤٬٥۹۹(-) ٤٬٥۹۹(-) ٤٬٤٥۸( -- ) ۱٤۱(  - ومعدات 

 ۲۲٦٬۲٥۷-۲۲٦٬۲٥۷-۲۲٤٬٤۱٤ -- ۱٬٥۳۹  ۳۰٤ حصة من نتائج شركات زمیلة
 ۱۰٤٬۷۰۸-۱۰٤٬۷۰۸-۲۳٬۳٤۳ - - ۸۱٬۳٦٥  - ُمشركة ترتیباتحصة من نتائج 

 ) ۱۲٬۲۳۹(-) ۱۲٬۲۳۹(--  -  ) ۱۲٬۲۳۹(-- انخفاض قیمة عقارات وسفن ومعدات
ــافي ــرف عمالت  الربح صـ ــارة) من صـ (الخسـ

 ۳٬٤۱٦ - ۳٬٤۱٦ ) ۱۸(    ۸ ۱٤۰ ۳۲ ۳۰۲ ۲٬۹٥۲ أجنبیة

 ٤۳۹٬۰۸۷-٤۳۹٬۰۸۷- ۲٥۹٬۰٥۲ ) ۳٬۳۲۸( ) ۱۲٬۱٤٦( ۷۰٬۳٦۳ ۱۲٥٬۱٤٦ ربح الفترة
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 )(مراجعة ۲۰۲۰ یونیو ۳۱نتھیة في أشھر المُ  الستةفترة 

مالحة 
 كابیتال

مالحة لألعمال 
 لبحریة واللوجستیةا

لخدمات مالحة 
دعم المنصات 

 البحریة
 مالحة

 للتجارة 
مالحة للغاز 

 والبتروكیماویات
تعدیالت خاصة 
 بمجموعة المالحة

إجمالي 
 القطاعات

تعدیالت 
 الموحد وإستبعادات

الفالفالفالفالفالفالفالفالف
لایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطريقطريلایر لایر قطري

 ۱٬۲۲۹٬۹۲۳ )۱۲۳٬۷٥۷( ۱٬۳٥۳٬٦۸۰-۱٦٤٬۹۱٥ ۸۸٬۹۸۱ ۳۹۷٬۰۳۹ ٤٤۲٬٥۳۹ ۲٦۰٬۲۰٦ إیرادات التشغیل

 )۲۹۲٬۳۹۰(-  )۲۹۲٬۳۹۰(  )٦٥٬٥۸۹(  )۱۳٬۸۸۸(  )٦٬۲٥۲(  )۳٦٬٤٥۲(  ) ۱٦٦٬٥۷٥(  ) ۳٬٦۳٤( مرتبات وأجور ومكافآت أخرى
 )٤۰٦٬۹۷٥( ۹۸٬۸۳۷ )٥۰٥٬۸۱۲( )٥٬۲۲۸( )٦٬۸۰۳( )۷۷٬۹۱۱( )٤۰٬٤٥۳( ) ۳۲٦٬۱۹۲( ) ٤۹٬۲۲٥( إمدادات ومصاریف تشغیل

 )۲٬۷۹۰( ۲۳٬۸۸٥ )۲٦٬٦۷٥( )۳٬٤۳۹( )۱۸٥( )۷۱٦( )۸٤۸( ) ۲۰٬۸٤۰( ) ٦٤۷( مصاریف إیجار

 )۱۸٥٬٦۰۱(-)۱۸٥٬٦۰۱( )۷۲۰( )۳٤٬٥۲٥( )٥۲٤( )۱۰٤٬٥٥۸( ) ۱٤٬٦۰۷( ) ۳۰٬٦٦۷( استھالك وإطفاء
 )۱۲٬۹٦۸(-  )۱۲٬۹٦۸(  )۲۰(  -  )۱٬۲۳۸(  )٤٬۰٤۸(  ) ۷٬٦۲۱(  ) ٤۱( إنخفاض قیمة ذمم تجاریة مدینة مخصص

 )۷٥٬٤۳۳( ۱٬۰۳٥ )۷٦٬٤٦۸( )۱۳٬۳٤۰( )۷٬٥٥۰( )۱٬۳۷۹( )۲۰٬۲۷٦( ) ۳۱٬۷۲٥( ) ۲٬۱۹۸( مصاریف تشغیل أخرى 
 -       -  -        - )۱۸٬٤۳٤(-)۱۱٦٬۳٥٥( ۱۳٤٬۷۸۹- مخصصات تتعلق باألسطول والخدمات التقنیة

       -- - ۸۸٬۳۱۹ )٥٬۸٤۸( )٦٬٦۸٤( )۱۰٬۲۸۹( ) ٥۸٬٥۳۷( ) ٦٬۹٦۱( مالحةمخصصات تتعلق بمجموعة 
 ۲٥۳٬۷٦٦-۲٥۳٬۷٦٦ ) ۱۷( ۷۷٬٦۸۲ ) ٥٬۷۲۳( ٦۳٬۷٦۰ ) ٤۸٬۷٦۹( ۱٦٦٬۸۳۳ التشغیل ربح

         

 )٤٤٬۳۷۱( ۲٬۰۱٤)٤٦٬۳۸٥(-)۱۷٬۰۲٥(- )۲۳٬٦۲۷( )٥٬٤۲۱( )۳۱۲(       تكالیف تمویل
 ۱۰٬۰۱۸ ) ۲٬۰۱٤( ۱۳۱۲٬۰۳۲  ۷٬۰٥۰ ۸٤ ۲۱۲ - ٤٬٦۷۳ إیرادات تمویل

 ۷۳٬۲۲٥-۷۳٬۲۲٥--  -- - ۷۳٬۲۲٥ ربح من استبعاد عقار استثماري
 ٦٬۲۸۸-٦٬۲۸۸--  ۱۳ ۱٬۷۳۹ ٤٬٥۳٦- ربح من استبعاد عقارات وسفن ومعدات

 ۲۰٦٬٦٤۷-۲۰٦٬٦٤۷-۲۰٤٬٦۹۲ -     -  ۱٬٦۷۰       ۲۸٥ شركات زمیلة حصة من نتائج
 ۱۲۰٬۷۷۲-۱۲۰٬۷۷۲-۲٦٬۳٦۹ -     -  ۹٤٬٤۰۳ - ركةنتائج ترتیالت مشتحصة من 

 ) ۳۲٤٬٦۹۷( -) ۳۲٤٬٦۹۷( -           - - ) ۱٦۱٬٦۹۷(-)۱٦۳٬۰۰۰( عقارات وسفن ومعداتإنخفاض قیمة 
ــارة) من صــرف عمالت  صــافي الربح (الخس

 ) ۱٬۱۸۸(-) ۱٬۱۸۸( ٤         ) ۲۱( ) ۱۱( ) ۱٬۰۱۳( )۱٤۷(- أجنبیة

 ۳۰۰٬٤٦۰-۳۰۰٬٤٦۰-۲۹۸٬۷٤۷ ) ٥٬٦۳۷( ) ۱۲۰٬٦۲٦( ٤٦٬۲۷۲ ۸۱٬۷۰٤لفترة  اربح 



.ق .ع شر�ة المالحة القطر�ة ش.م 
 الموحدة الُمختصرة حول البیانات المالیة اتإ�ضاح
 ٢٠٢١ یونیو ٣٠وعن الفترة الُمتنهیة في  يكما ف

۱۹ 

 أرقام المقارنة ۱۷

األرباح وصافي على على صافي تم إعادة تصنیف أرقام المقارنة للفترة السابقة ، عند الضرورة ، لتتوافق مع عرض الفترة الحالیة. ال تؤثر عملیات إعادة التصنیف ھذه 
 الموجودات أو حقوق الملكیة الصادر عنھا التقریر سابقاً.
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