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 .ق.عشركة المالحة القطرية ش.م

 . المرحلية الم ختصرة الموحدةجزءًا من هذه البيانات المالية  شكلت 16إلى  1 من ةرفقالم   اتاإليضاح
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 الموحد  بيان الدخل المرحلي 

 2020مارس  31نتهية في للثالثة أشهر الم  

 

 مارس  31نتهية في م  الأشهر  للثالثة  

  2020  2019 

 دققة()غير م    

 فلا  الف اتيضاحإ 

 لاير قطري   لاير قطري   

     

 710,092  689,867 3 إيرادات التشغيل

     

 (149,017)    (153,443)  مرتبات وأجور ومكافآت أخرى

 (218,173)                   (202,477)   إمدادات ومصاريف التشغيل

 (2,596)  (2,044)   مصاريف إيجار

 ( 92,520)  (92,264)                   ستهالك وإطفاءإ

 786  (9,687)    ذمم تجارية مدينة قيمة إنخفاض (م خصصمستردات )

 ( 32,275)  (30,092)   مصاريف تشغيل أخرى

     

 216,297  199,860  أرباح التشغيل

     

 ( 29,378)  (23,635)  مصاريف تمويل

 10,041  5,595  إيرادات تمويل

 96   4.148   ومعدات من استبعاد عقارات وسفنربح 

 -  31.002   يربح من استبعاد عقار إستثمار

 84,469  103.731  حصة من نتائج شركات زميلة

 38,831  62,334  مشتركةترتيبات حصة من نتائج 

 ( 216)   (917)  عمالت أجنبيةمن صرف  صافي الخسارة

(98.601)  واعمال رأسمالية قيد التنفيذ  سفننخفاض قيمة إ

  
 (41,835 ) 

     

 278,305  283.517  ربح الفترة 

     

     عائد إلى:

 278,486  283.187  ساهمين بالشركة األم الم  

 (181)  330  الحصة غير الم سيطرة

     

  283.517  278,305 

     

     الربح األساسي والمخفف للسهم

 0.25  0.25 4 ري للسهم(بالريال القط –ساهمين بالشركة األم )العائد للم  

 

 

 

 

  



 .ق.عشركة المالحة القطرية ش.م

 . المرحلية الم ختصرة الموحدةجزءًا من هذه البيانات المالية  شكلت 16إلى  1 من ةرفقالم   اتاإليضاح
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 الموحد  المرحلي خر اآلبيان الدخل الشامل 

 2020مارس  31نتهية في أشهر الم   للثالثة
 

 مارس  31نتهية في أشهر الم   للثالثة  

  2020  2019 
 دققة()غير م    

 الف  الف  

 لاير قطري   لاير قطري   

     

 278,305  283.517  ربح الفترة

     

     الدخل الشامل اآلخر:

     إلى الربح أو الخسارة الحقا   ي عاد تصنيفها لن بنود 

صااااالخسارة اااااتثسارسا اااا مااتا سالقيسا    س ارل ا س
 ارشاالساآلةتارعادر سارسةاللساردةلس

  

(671.051) 

  
(214,699 ) 

اصاا س -شاات ا سا اا ماتسل ناسررس ت وسالقيسارا    س
 ارساردةلسارشاالساآلةت

  

(13.296) 

  

(3,909) 

  (684.347)  (218,608 ) 

س نقدسقدس عادس صن فناسالاًلاسإرىسارت حسأقسارة اتثس
    

 ( 14,721)  (46,917) سارس اق سار دلوسارنلديسهصالخسارة اتثسارنا ج

ار غ تسلخس اق سار دلوسارنلديسرشت ا سا  ماتسل ناسررس
س ت وسالقيسارا    

  

(272.001) 

  
(91,242 ) 

  (318.918)  (105,963 ) 

     

 ( 324,571)  (1.003.265)  ىاالّةتس إجاارخسارة اتثسارشاا 

 

س
    

 ( 46,266)  (719.748)  الشاملة إجمالى الخسارة 

 اران ق  سإرى:
    

 ( 46,119)  (720.078)  ساهمين بالشركة األم الم  

 (147)  330  حصص غير م سيطرة

     

  (719.748)  (46,266 ) 

     

     

     

     

     

     

     

 

 

  



 .ق.عشركة المالحة القطرية ش.م

 . المرحلية الم ختصرة الموحدةجزءًا من هذه البيانات المالية  شكلت 16إلى  1 من ةرفقالم   اتاإليضاح
3 

 

 بيان المركز المالي المرحلي الموحد  

 2020مارس  31في 

 ى المرحلى الموحد فى الصفحة التالية. لمركز المالتابع بيان ا

  
 ديسمبر 31  مارس  31

  
2020  2019 

  
 دققة()م    دققة()غير م  

 لاير قطري ألف     لاير قطري ألف   إيضاحات 

     الموجودات

تداولة      الموجودات غير الم 

 4,063,316  3.942.838 5 اتسفن ومعد عقارات و

 822,773  825,361 6 استثمارات عقارية 

 149,349  147,030  موجودات غير ملموسة 

 154,830  267,824 7 االستخدام حقوق موجودات

 1,089,860  1,005,194  استثمارات في مشاريع مشتركة  

 5,914,000  5.531.652  استثمارات في شركات زميلة 

 4,099,187  3,424,240  الدخل الشامل اآلخر مالية بالقيمة العادلة من خالل دات موجو

 129,247  131,951  سال لشركات الغاز الطبيعي الم  ممنوحة قروض 

 24,239  23,994  موجودات غير متداولة أخرى 

     

  15.300.084  16,446,801 

     

تداولة      الموجودات الم 

 81,088  90,581  بضاعة 

 741,104  824,216  ذامس جات  سقأةتىساد ن 

 55,850  122  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 168,221  139,481 8 االستثمار في ودائع ألجل

 177,761  288,339  نقد وما يعادل النقد 

     
  1,342,739  1,224,024 

     

 17,670,825  16.642.823  إجمالي الموجودات 

     

     حقوق الم ساهمين والمطلوبات 

     للم ساهمين بالشركة األم 

 1.145.252  1,145,252 10 رأس المال 

 ( 73.516)   (73,516)  أسهم خزينة
 4.693.986  4,693,986  احتياطي قانوني 

 623.542    623,542  احتياطي عام 

 3,875,607  3,191.260  احتياطي قيمة عادلة 

 68,227  (250.691)  احتياطي تحوط 

 4,210,029  4.152.367  أرباح مدورة 

     

 14,543,127  13,482.200  حقوق الم ساهمين بالشركة األم 

 54,884  55,214  حقوق غير م سيطرة 

     

 14,598,011  13,537.414  إجمالي حقوق الم ساهمين 

     

     



 .ق.عشركة المالحة القطرية ش.م

 . المرحلية الم ختصرة الموحدةجزءًا من هذه البيانات المالية  شكلت 16إلى  1 من ةرفقالم   اتاإليضاح
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 تتمة -بيان المركز المالي المرحلي الموحد 

 2020مارس  31في 
 

     تتمة  - حقوق الم ساهمين والمطلوبات

 ديسمبر 31  مارس  31  
  2020  2019 

دققة(   دققة(  )غير م   )م 

 ألف لاير قطري    ألف لاير قطري    المطلوبات

تداولةبات غيالمطلو      ر الم 

 1,837,152  1,720,997  سلف قروض و

 107,004  104,991  دفعة مقدمة من أحد العمالء 

 108,928  201,155 7 إلتزامات بموجب عقود إيجار 

 119,855  113,650  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين مخصص ل

     

  2,140,793  2,172,939 

     

تدا      ولةالمطلوبات الم 

 576,063  589,005  تجارية وأخرى دائنة ذمم 

 270,112  300,575  سلف قروض و

 53,700  75,036 7 إلتزامات بموجب عقود إيجار 

     

  964,616  899,875 

     

 3,072,814  3,105,409  إجمالي المطلوبات  

     

 17,670,825  16.642.823  إجمالي حقوق الم ساهمين والمطلوبات 
 
 
 

 

 

 

... ........................... ............ .           .                              .... ............................. 

   ى الرحمن عيسي المناع عبد                                                             آل ثاني               جبر  جاسم بن حمد بن جاسم 

 دير التنفيذيالرئيس والم                              رئيس مجلس اإلدارة                            
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 الموحد  بيان التدفقات النقدية المرحلي 

 2020مارس  31نتهية في الم   أشهر للثالثة

 

 مارس  31نتهية في أشهر الم   للثالثة  

  2020  2019 

 دققة()غير م    

 ألف لاير قطري    طري ألف لاير ق   

     

     األنشطة التشغيلية

 278,305  283.517  ربح الفترة

     :تعديالت للبنود التالية

 92,520  92,264  استهالك وإطفاء

 29,378  23,635  تكاليف التمويل

 (96)  (4.148)  من استبعاد عقارات وسفن ومعداتربح 

 -  (31.002)  يربح من استبعاد عقار إستثمار

 ( 84,469)  ( 103.731)               حصة من نتائج شركات زميلة 

 ( 38,831)  (62,334)  مشتركة ترتيباتحصة من نتائج 
 5,729  6,803  م خصص لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 ( 10,041)  ( 5,595)    إيرادات التمويل

 ( 148,608)  ( 139,353)    إيرادات توزيعات أرباح

 41,835  98.601  واعمال رأسمالية قيد التنفيذ خفاض قيمة سفن نإ

انةفاضسق ا سذامس جات  ساد رس(دا ُا  ت)ُاةصصس   9,687  (786) 

مالية بالقيمة العادلة  موجوداتصاافي خساائر القيمة العادلة من  

 2,216  -  من خالل الربح أو الخسارة

مة يمة بالقيمالية مق من اسااااتبعاد اسااااتثمارات (ربحخسااااارة )

 العادلة من خالل الربح والخسارة

 

9,782  (5,301) 

     

 161,851  178,126  أرباح التشغيل قبل تغيرات رأس المال العامل:

     

 14,107  (9,493)  مخزونال

 5,587  (44,441)  ذمم تجارية وأخرى مدينة

 ( 19,984)  (36,743)  تجارية وأخرى دائنةذمم 

     

 161,561  87,449  لنقدية من األنشطة التشغيليةقات االتدف

 

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة

  

(10,511) 

  

(6,464) 

     

 155,097  76,938  صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

     

 
 
 



 .ق.عشركة المالحة القطرية ش.م

 . المرحلية الم ختصرة الموحدةجزءًا من هذه البيانات المالية  شكلت 16إلى  1 من ةرفقالم   اتاإليضاح
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 تتمة -الموحد بيان التدفقات النقدية المرحلي 

نتهية  2020مارس  31في  للثالثة أشهر الم 

 

 مارس   31نتهية في أشهر الم   للثالثة  

  2020  2019 

 دققة()غير م    

 ألف لاير قطري    ألف لاير قطري   إيضاحات 

     
     األنشطة االستثمارية

 ( 35,460)  (52,757)  شراء عقارات وسفن ومعدات

 148,608  139,353  إيرادات توزيعات أرباح

 10,041  5,595  لإيرادات تموي

 100  12.629  عقارات وسفن ومعدات إستبعاد متحصالت من 

 -  35.146  ياستثمار عقارمتحصالت من استبعاد 

 ( 17,781)  (13,783)  شراء عقارات استثمارية

 (14)  (247)  ملموسةالغير الى الموجودات إضافات 

لشااااركات الغاز الطبيعي ممنوحة   صااااافي الحركة في قروض

 سالم  ال

 

(2,704)  (1,224) 
مالية بالقيمة العادلة من خالل   موجوداتمتحصاالت من اساتبعاد 

 والخسارةأالربح 

 

-  54,080 

 ( 610,639)  -  فى شركة زميلة يإستثمار إضاف

 98,000  147,000  ترتيبات مشتركةتوزيعات أرباح من 

 200,811  200,811  توزيعات أرباح من شركات زميلة

     

األنشااااطاة  (يف )المسااااتخادماةمن  صاااااافي التادفقاات النقادياة

 االستثمارية

 471,043  (153,478 ) 

     
     األنشطة التمويلية

 ( 340,849)  (340,849) 11 توزيعات أرباح مدفوعة

 ( 73,531)    (85,692)    صافي الحركة في القروض والسلف

 ( 29,378)  (23,635)   تكاليف التمويل المدفوعة

 (5,220)  (15,967)  7 إلتزامات إيجاريةبموجب مدفوعات 

 445,271  28,740   يوم  90صافي حركة في الودائع ألجل تستحق بعد 

     

 (3,707)  (437,403)  األنشطة التمويلية يصافي التدفقات النقدية الم ستخدمة ف

     
ماثلة للنقد يف (النقص) الزيادة   (2,088)  110,578  النقد والبنود الم 

     

 127,394  177,761  يناير 1لنقد في ي عادل اما النقد و

     
 125,306  288,339 9 مارس 31 يلنقد فما ي عادل االنقد و

     



 .ق.عشركة المالحة القطرية ش.م

 . المرحلية الم ختصرة الموحدةجزءًا من هذه البيانات المالية  شكلت 16إلى  1 من ةرفقالم   اتاإليضاح
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 وحد ساهمين المرحلي الم  بيان التغييرات في حقوق الم  

 2020مارس  31نتهية في أشهر الم   للثالثة

     للمساهمين بالشركة األم  

 

 

 

 رأس المال

 

  أسهم خزينة

 

االحتياطي 

  االحتياطي العام  القانوني

احتياطي القيمة 

  اإلجمالي  األرباح المدورة  احتياطي التحوط  العادلة

حصة غير  

 اإلجمالي  سيطرةم  

 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( 2019 ديسمبر 31الرصيد في   14,598,011  54,884  14,543,127  4,210,029  68,227  3,875,607  623.542  4.693.986  (73.516)  1.145.252 )م 
                    

 283.517  330  283.187  283.187  -  -  -  -  -  - ربح الفترة 

 ىخرأ ةشامل خسارة

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

(684.347) 

 

(318.918) 

 -  (1.003.265)  -  (1.003.265

) 
                    

 (719.748)  330  (720.078)  283.187  (318.918)  (684.347)  -  -  -  - إجمالي )الخسارة الشاملة( الدخل الشامل

 (340,849)  -  (340,849)  (340,849)  -  -  -  -  -  - (11توزيعات أرباح مدفوعة )إيضاح 
         

 

          

 13,537.414  55,214  13,482.200  4,152.367  (250.691)  3,191.260  623,542  4,693,986  (73,516)  1,145,252 )غير م دققة( 2020مارس   31الرصيد في 

                    
 

     مين بالشركة األم للم ساه 

 

 

 

 رأس المال

 

  أسهم خزينة

 

االحتياطي 

  االحتياطي العام  القانوني

احتياطي القيمة 

  اإلجمالي  األرباح المدورة  احتياطي التحوط  العادلة

حصة غير  

 اإلجمالي  م سيطرة

 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( 2018ديسمبر  31الرصيد في   14,637,805  55,717  14,582,088  4,010,829  295,736  3,886,259  623,542  4,693,986  (73,516)  1,145,252 )م 

تعديل لبداية تطبيق المعيار الدولى للتقارير 

 16المالية رقم 

 

         - 

  

         - 

  

         - 

  

         - 

  

- 

  

     - 

  

(4,609) 

  

(4,609) 

  

      - 

  

(4,609) 

 14,633,196  55,717  14,577,479  4,006,220  295,736  3,886,259  623,542  4,693,986  (73,516)  1,145,252 2019يناير  1الرصيد المعدل فى 

 278,305  (181)  278,486  278,486  -  -  -  -  -  - ربح الفترة 

 (324,571)  34  (324,605)  -  (105,963)  (218,642)  -  -  -  -  خسائر شاملة أخرى
                    

 - الشاملمالي )الخسارة الشاملة( الدخل جإ

 

- 

 

- 

 

- 

 

(218,642) 

 

(105,963) 

  

278,486 

  

(46,119) 

  

(147) 

  

(46,266) 

 (340,849)  -  (340,849)  (340,849)  -  -  -  -  -  - (11توزيعات أرباح مدفوعة )إيضاح 
                    

دققة( 2019مارس  31الرصيد في   14,246,081  55,570  14,190,511  3,943,857  189,773  3,667,617  623.542  4.693.986  (73.516)  1.145.252 )غير م 



 .ق.عشركة المالحة القطرية ش.م
 

 الموحدة  المرحلية الم ختصرة حول البيانات المالية اتإيضاح
 2020مارس  31وعن الفترة الم تنهية في  يكما ف
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 معلومات عن الشركة وأنشطتها الرئيسية  -1

كشركة مساهمة قطرية   1957يوليو  5أسست شركة المالحة القطرية ش.م.ع.ق "الشركة" أو "الشركة األم" في ت

في الدوحة، دولة قطر.   للشركة الصادر عن وزارة االقتصاد والتجارة. يقع المكتب المسجل 1بالسجل التجاري رقم 

 .  1997مايو   26ويتم تداول أسهم الشركة في بورصة قطر منذ 

س اس ساج اع  سإر نا س) شات سار ا ع  سقشت ا نا سر شت   ساراار   سار  انا  سر ى سر شت   ساراقادث ساراار   سار  انا   ش ال
س"اراجاقر "(.

يل  منذ السنة الماضية تقديم خدمات النقل البحري ووكن النشاط الرئيسي للمجموعة والذي ظل بدون تغيير ضميت

شركات المالحة األجنبية وتقديم الخدمات البحرية وبيع الشاحنات الثقيلة وإصالح السفن وتصنيع وتركيب المنشآت ل
ة  تثمار في األوراق المالية المتداولة وغير المتداولالبحرية وأعمال النقل البري وتأجير السفن والعقارات واالس

   وعمليات المخازن واإلمداد.  والمتاجرة في مواد البناء وتشغيل مكتب لوكاالت السفريات

اراقادثسر اجاقر سارسق لساج سساإلداتثسلخسة صتثساراتا   ساراُس ا ساراقالل سر ىسإصداتسهذهسار  انا ساراار  س
  .2020ا ت لسس22

سسس.سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسستاريخ التقرير الحالي والتقارير السابقةمجموعة من الشركات التابعة التالية كما في شركة لدى ال
 قاقادسار ناءسش.م.ي.خسارسةاللسالدت ناسر ىسار   تثسر ىساج سسإداتثسارشت  .س(س ااتسساراجاقر سار   تثسر ىسارشت  سارل ت  سر اااجت1)

 

 

 نسبة الملكية   

 إسم الشركة التابعة

 

بلد 

 التأسيس

 

 األنشطة الرئيسية

31 

مارس 

2020 

ديسمبر  31 

2019 

      

 ٪100  ٪100 تأجير السفن واألعمال البحرية قطر الشركة القطرية للنقل البحري  ذ.م.م

 ٪100  ٪100 تأجير السفن واألعمال البحرية  قطر حالول للخدمات البحرية ذ.م.م
 ٪50  ٪50 التجارة في مواد البناء  قطر (1)البناء ش.م.ق.خ  للمحاجر ومواد الشركة القطرية

 ٪100  ٪100 نقل بضائع  قطر شركة الخليج لإلستثمار في السفن البحرية ذ.م.م 

الشركة القطرية للنقل البحري )الهند( الخاصة 
 المحدودة

امتالك وإيجار وشراء وبيع   الهند
 وإدارة جميع السفنوتشغيل 

100٪ 
 

100٪ 

 ٪100  ٪100 نقل البضائع والخدمات البحرية  قطر المحيط للخدمات البحرية ذ.م.م 

 ٪100  ٪100 خدمات بحرية  السعودية  حالول يونايتد للخدمات التجارية ذ.م.م
 ٪100  ٪100 التجارة في المواد الصناعية  قطر شركة مالحة التجارية ذ.م.م

 ٪100  ٪100 وكالة سفر  قطر المالحة للسفر والسياحة  ذ.م.م

 ٪100  ٪100 التجارة في المعدات الثقيلة  قطر توكيالت المالحة التجارية  ذ.م.م
 ٪100  ٪100 خدمات بحرية  قطر مركز المالحة للخدمات البحرية  ذ.م.م

 ٪100  ٪100 إستثمارات  قطر كابيتال ذ.م.م مالحة 

 ٪100  ٪100 ة عقاراتانصي قطر قارية  ذ.م.معشركة مالحة للخدمات ال
شركة مالحة لألعمال البحرية واللوجستية المتكاملة 

 ذ.م.م

 

 خدمات بحرية ولوجستية قطر

 

100٪ 

  

100٪ 

 ٪100  ٪100 إدارة نشاطات شركات كي جي ألمانيا  شركة مالحة راس لفان فيرفالتنجس جي إم بي أتش

 ٪100  ٪100 ة نشاطات شركات كي جيارإد ألمانيا شركة مالحة قطر فيرفاتنجس جي إم بي أتش 

 ٪100  ٪100 خدمات عقارية قطر ذ.م.م  يشركة مالحة لالستثمار العقار

 ٪100  ٪100 ينقل بحرخدمات  قطر شركة مالحة للمنتجات البترولية والكيميائية ذ.م.م 

 ٪100  ٪100 نقل الغاز الطبيعي والمسال ألمانيا  (1مالحة راس لفان جي إم بي أتش)كي جي

 ٪100  ٪100 نقل الغاز الطبيعي والمسال المانيا ( 2مالحة قطر جي إم بي أتش )كي جي 

 ٪100  ٪100 خدمات الدعم البحري سنغافورة مالحة البحرية القابضة بي تي إي ليمتد  

 ٪100  ٪100 خدمات الدعم البحري سنغافورة   ي ليمتدإمالحة إكسبلورر بي تي 

 ٪100  ٪100 خدمات الدعم البحري سنغافورة بحرية بي تي إي لميتد  شركة مالحة للخدمات ال

رة( ذ.م.م.مالحة )شركة منطقة   ٪100  ٪100 خدمات لوجستية عمان  ح 
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 تتمة – نشطتها الرئيسية أمعلومات عن الشركة و . 1

 

للمجموعة بإستثناء الشركات    لشركة األم في الشركات التابعة المذكورة أعاله مساوية لنسبة الملكية الفعليةانسبة ملكية  

 التابعة الهامة التالية:

 نسبة ملكية الشركة األم    

 2019ديسمبر  31  2020مارس  31 
    الشركة التابعة

 ٪50  ٪50 حالول للخدمات البحرية ذ.م.م شركة 

 ٪25  ٪25 الشركة القطرية للمحاجر ومواد البناء ش.م.ق.خ  

 ٪ 99.5  ٪99.5 شركة المالحة التجارية ذ.م.م 

 ٪ 99.5  ٪99.5 شركة مالحة كابيتال ذ.م.م 

 ٪ 99.5  ٪99.5 ذ.م.م    المتكاملة البحرية واللوجستية لألعمالمالحة شركة 
       
 النشطة التالية كما في تاريخ التقرير الحالي والتقارير السابقة:  غير  لدى الشركة مجموعة من الشركات التابعة    

 

    نسبة ملكية الشركة األم 

مارس    31 

2020 

ديسمبر   31 

2019 

    التابعةالشركة 

 ٪100  ٪100 ذ.م.م  شركة مالحة للخدمات التقنية واللوجستية 

 ٪ 99.5  ٪99.5 شركة مالحة لخدمات الدعم البحري ش.م.م  

 ٪ 99.5  ٪99.5 شركة مالحة للمنتجات البترولية والكيميائية ذ.م.م 

 ٪100  ٪100 ذ.م.م  مالحة للمخازن  

 ٪100  ٪100 ذ.م.م   يمجمع مالحة كابيتال العقار
 ٪100  ٪100 ذ.م.م  مالحة للسفن والقوارب 

 ٪100  ٪100 ذ.م.م  شركة مالحة إلدارة السفن والتشغيل 

 ٪100  ٪100 ذ.م.م  شركة حالول إلدارة السفن والتشغيل 

 ٪100  ٪100 ذ.م.م.  49حالول 

 ٪100  ٪100 ذ.م.م.  68حالول 

 ٪100  ٪100 ذ.م.م.  69حالول 

 ٪100  ٪100 ذ.م.م.  70حالول 

 ٪100  ٪100 ذ.م.م.  71حالول 

 ٪100  ٪100 ذ.م.م.  80حالول 

 ٪100  ٪100 ذ.م.م.  81حالول 
 ٪100  ٪100 ذ.م.م.  82حالول 

 ٪100  ٪100 ذ.م.م.  83حالول 

 ٪100  ٪100 ذ.م.م.  90حالول 

 ٪100  ٪100 ذ.م.م.  100حالول 

 ٪100  ٪100 ذ.م.م.  101حالول 

 ٪ 100  ٪100 ( 1الياغو ذ.م.م )شركة  

 ٪ 100  ٪100 مالحة البحرية القابضة الخاصة المحدودة )المملكة المتحدة(
 ٪ 100  ٪100 اراادقدثس1االا سار ات  سإمسإيسإ سس

 ٪ 100  ٪100ساراادقدثس1االا سار ات  سإمسأيسديسا هساسس
 ٪ 100  ٪100ساا   سارا ادث(االا سر ةداا سار ات  ساراادقدثس)ار

 
سيطر عليها في البيانات المالية الموحدة. وال تختلف نسبة حقوق التصويت في الشركة  تم إدراج جميع الشركات التابعة الم  

 . حتفظ بها مباشرة من قبل الشركة األم عن نسبة األسهم العادية المملوكةالتابعة الم  
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 تتمة – ة الرئيسينشطتها أمعلومات عن الشركة و     - 1

 لدى الشركة الفرع التالي المسجل في دبي كما في تارخ التقرير الحالي و المقارن:

 

 ى النشاط الرئيس     اسم الفرع

 واللوجستية الخدمات البحرية  شركة المالحة القطرية ) فرع دبي(

 للمجموعة لموحدة تم تجميع نتائج وموجودات ومطلوبات الفرع المذكور أعاله في البيانات المالية ا
 

 . التغيرات في السياسات المحاسبية للمجموعةو أسس اإلعداد -2 

 :إعداد البيانات الماليةسس أ 2-1

نتهية فى تم إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة  بالريال القطري وهو العملة   2020مارس  31الم 
شار إليه غير  إلى أقرب ألف لاير قطري ، باستثناء ما ي   مقربة لمجموعة وتظهر جميع المبالغ المستخدمة ألعمال ا

 ذلك.

بيانات  الإن البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة ال تحتوي على كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في 

 . 2019ر ديسمب 31سنوية للمجموعة كما في ها مقترنة بالبيانات المالية الئت، ويجب قراالسنويةمالية ال

 .المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة التي اعتمدتها المجموعة 2-2

مطابقة لتلك المستخدمة في   المختصرة الموحدة المرحلية  إعداد البيانات المالية  في المتبعة  المحاسبيةإن السياسات 

  ي ، لم تتبنى المجموعة تطبيق أ2019بر  ديسم  31إعداد البيانات المالية السنوية للمجموعة  للسنة المالية المنتهية في  

 . من المعايير الصادرة وغير سارية المفعول

 

 إيرادات التشغيل-3

 تتكون إيرادات التشغيل من أنشطة القطاعات التالية:

   مارس 31 نتهية فىالثالثة اشهر الم  لفترة  

 2020  2019 

 دققة()غير م   

 الف  الف 

 ي لاير قطر  ي لاير قطر 

    

 220,982  188,351 حة كابيتالمال

 203,609  188,358   لبحرية واللوجستيةا لألعمالمالحة 

 188,126  202,569 االا سرةداا سدرمسارانصا سار ات  

 17,869  32,151 للتجارة مالحة 
 79,506  78,438 مالحة للغاز والبتروكيماويات

    

 689,867  710,092 
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 لمخفف للسهمالعائد األساسي وا -4

العائد للمساهمين بالشركة األم على المتوسط   لفترةعن طريق قسمة صافي الربح ل تم احتساب العائد األساسي للسهم ي

 . لفترة المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل ا

نتهية فى     مارس 31 لفترة الثالثة اشهر الم 

 2020  2019 

دققة(   )غير م 

    

 

 278,486  283.187 قطري( الف لاير م )الشركة األ  يساهمئد على م  ربح السنة العا
    

 1,136,165  1,136,165 ()الف سهم المتوسط المرجح لعدد األسهم 

    

 0,25  0.25 العائد األساسي والمخفف للسهم )لاير قطري(  

 

 يتم إحتساب المتوسط المرجح لعدد األسهم للعائد على السهم كما يلي: 

نتهية فى لفترة   مارس  31 الثالثة اشهر الم 

 2020  2019 

دققة()غير    م 

 1,145,252  1,145,252 إجمالي األسهم القائمة )ألف سهم(
تم  المتوسط المرجح لعدد األسهم المتعلق بشراء أسهم خزينة تعديل 

 )ألف سهم(  2013شراءها عام 

 

(9,087) 

  

(9,087) 

    

 1,136,165  1,136,165 )ألف سهم( فترةم خالل الالمتوسط المرجح لعدد األسه
 
 

 العقارات والسفن والمعدات -5

 ديسمبر 31  مارس  31 

 2020  2019 

 )مدققة(  )غير مدققة( 

 لاير قطري ألف    لاير قطري ألف  

    

 4,031,488  4,063,316 صافي القيمة الدفترية، رصيد افتتاحي

 139,435  52,757 إضافات 

 ( 93,052)  (8,481) وشطب استبعادات

 522,814  - تبويب تحويالت وإعادة 
 ( 271,765)  ( 98.601)   وأعمال رأسمالية قيد التنفيذ سفن  انخفاض قيمة

 ( 265,604)  (66,153) االستهالك للفترة / السنة 

    

 4,063,316  3.942.838 صافي القيمة الدفترية، رصيد ختامي
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 ة االستثمارات العقاري -6

 ديسمبر 31  مارس  31 

 2020  2019 

 )مدققة(  )غير مدققة( 

 لاير قطري ألف    لاير قطري ألف  

    
 1,299,473  822,773 صافي القيمة الدفترية ، رصيد افتتاحي 

 97,399  13,783 إضافات 

 ( 51,285)  ( 7,051)   االستهالك للفترة / للسنة 

 -  ( 4,144)   استبعادات وشطب

 ( 522,814)  -         وإعادة تبويب  تحويالت

    

 822,773  825,361 صافي القيمة الدفترية ، رصيد ختامي 

 
 

 

 اإليجارات -7

 

   ةداملساقجقدا ساوسا   1- 7

 

التي تنتهي صالحيتها في و، الم ستأجرة باألراضي والسفن والمستودعات والمكاتب الموجوداتيتعلق حق إستخدام 

 تاريخ التقرير. سنة من  20إلى  15 غضون 

 

 ديسمبر 31  مارس  31 

 2020  2019 

 )مدققة(  )غير مدققة( 

 لاير قطري ألف    لاير قطري ألف  

    التكلفة

 83,279  198,168 الرصيد اإلفتتاحي

 115,943  91,398 إضافات 
 (1,054)  38,090 تعديالت االيجار

 198,168  327,656 رصيد ختامي

   

  تراكمالم   االهالك          

 

 8,618  43,338 الرصيد اإلفتتاحي

 34,720  16,494 اإلستهالك

 43,338  59,832 رصيد ختامي

 

 154,830  267,824     ، نهاية الفترة القيمة الدفتريةصاقى              
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 تتمة -  اإليجارات  -7

 
 مطلوبات اإليجار   7-2

 ديسمبر 31  مارس  31 

 2020  2019 

 )مدققة(  مدققة()غير  

 لاير قطري ألف    لاير قطري ألف  

    

 79,270  162,628 الرصيد اإلفتتاحي

 115,944  91,394 إجار جدبد 

 (1,055)  38,136                                                                     تعديالت االيجار

 ( 31,531)  (15,967)  المدفوعات

 

 162,628  276,191   يختامالرصيد ال

        

 يتم عرض مطلوبات عقود التاجير التمويل في بيان المركز المالي على النحو التالي:    

 

 ديسمبر 31  مارس  31 

 2020  2019 

 )مدققة(  )غير مدققة( 

 لاير قطري ألف    لاير قطري ألف  

    

 108,928  201,155 غير متداولة  

 53,700  75,036   متداولة

    

 276,191  162,628 

 

 استثمارات في ودائع ألجل  -8

 ديسمبر 31س مارس  31س
 2019س 2020س

 )مدققة(س )غير مدققة(س

 لاير قطري ألف  س لاير قطري ألف س

 س س
س239,597  172,616سردىسار نقكسقدائعسلجل

ًس قاس90ناقصا:سقدائعسلجلس   اوسق لس س(س71,376)سس(س33,135)سا

س168,221  139,481 (1 قااًس)س90  س   اوس عدسقدائعسما 

سإ ضااا س

  قاا.س90أص   سأ متسارسسإ  الايإرسارقدائعسقص تثسالجلس االسلقائدس اعدال سار قيسقهخسذا سل تثس (1)

 

 

س
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 لنقد ا ما ي عادلالنقد و -9
 

 : نقد على التاليما ي عادل اللغرض بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد ، يشتمل النقد و 
 

 مارس  31للثالثة أشهر المنتهية في  

 2020  2019 
 )غير مدققة( 

 لاير قطري ألف    لاير قطري ألف  

    

 1,696  3,045 نقد بالصندوق

 7,300  33,135 (  1ودائع ثابتة )  -أرصدة لدى البنوك 
 116,310  252,159 حسابات جارية  -أرصدة لدى البنوك 

    

 288,339  125,306 

 يوم بحسب معدالت السوق.  90ل ودائع ذات تواريخ إستحقاق أقل من  تمث (1)

 

 رأس المال -10
 ألف  عدد األسهمس

 لاير قطري  باأللف س
 األسهم المصرح بها والمصدرة والمدفوعة بالكامل 

 
   

سااتسس31لايرسق تيسر  نمسلخسس1أ نمس ل ا سا ا  س
 1.145.252  1,145,252س2019د  ا تسس31قس2020س

 ا عسجا عسال نمس القيسا  اق    

 

 توزيعات األرباح    -11
مليون لاير   341لاير قطري للسهم باجمالي  0.3تعادل  ٪30تبلغ  نقدية  ام مجلس اإلدارة باقتراح توزيعات أرباح ق

همين في اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ  المساتمت الم صادقة عليها من قبل  ي والت. 2019قطري للعام 

 . 2019مارس  22

 علنة ومدفوعة خالل السنة وللسنة المقارنة توزيعات ارباح م  

    
 2020  2019 

 ألف لاير قطري   الف لاير قطري  
    

 340,849  340.849 توزيعات أرباح نهائية
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حتملة  -12  مطلوبات م 

مستنديه التالية، وال  العتمادات  اإل و  ضمانال، كان للمجموعة خطابات    2019ديسمبر    31و    2020مارس    31في   

 التزامات مادية: ى منها أ تنشأ أنيتوقع 

 ديسمبر 31  مارس  31 
 2020  2019 

 )مدققة(  )غير مدققة( 

 الف  الف 

 لاير قطري   لاير قطري  

    

 782,351  882,971 خطابات ضمان 

 6,676  4,931 اعتمادات مستنديه

    

 887,902  789,027 

 

  الموجودات المالية والمطلوبات المالية   -13
  
 من موجودات مالية ومطلوبات مالية ومشتقات أدوات مالية.  الماليةتتكون األدوات  

وموجودات    من خالل الدخل الشامل اآلخر  للبيع  واستثمارات متاحةأرصدة لدى البنوك    تشتمل الموجودات المالية على

خرى.  أمم مدينة  ذ سال و شركات الغار الطبيعي الم  لممنوحة   لربح أو الخسارة وقروضمالية بالقيمة العادلة من خالل ا

قروض وسلف وذمم دائنة أخرى. وتتكون مشتقات األدوات المالية من عقود تبادل   على وتشتمل المطلوبات المالية 

ا الدفترية أعاله تقارب قيمتهالقيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية بخالف الموضحة  أسعار الفائدة.

 .كما في تاريخ التقرير 

 

 اإلفصاحات حول األطراف ذات العالقة -14

يوضح الجدول التالي إجمالي مبالغ المعامالت التي دخلت فيها المجموعة مع األطراف ذات العالقة خالل الثالثة   

مارس   31ألطراف ذات عالقة كما في ، وأيضا األرصدة القائمة مع ا2019و  2020مارس  31أشهر المنتهية في  

 : 2019ديسمبر  31و  2020

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة 
 مارس   31لثالثة أشهر المنتهية في ل 
 2020  2019 
 مشتريات  مبيعات  مشتريات  مبيعات 
 )غير مدققة(  )غير مدققة( 
 الف   

 لاير قطري 
 الف   

 لاير قطري 
 الف   

 لاير قطري 
 الف   

  قطري لاير
        

 180  1,662  500  1,904 الشركات الزميلة 
        

 

 

 

 

 



 .ق.عشركة المالحة القطرية ش.م
 

 الموحدة  المرحلية الم ختصرة حول البيانات المالية اتإيضاح
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 تتمة  - اإلفصاحات حول األطراف ذات العالقة -14

 ذات العالقةأرصدة األطراف 

 راف ذات العالقة والمضمنة في بيان المركز المالي المرحلي الموحد كالتالي : األرصدة لدى األط  

    

 2019يسمبر د  31  2020مارس  31 

مدينون  

  تجاريون

دائنون 

  تجاريون

مدينون 

  تجاريون 

دائنون 

 تجاريون 

 )مدققة(  )غير مدققة( 

 الف   

 لاير قطري 

 الف   

 لاير قطري 

 الف   

 لاير قطري 

 الف   

 لاير قطري 

        

 13,927  12,827  19,453  6,098 مشروعات مشتركة 

 5,474  3,050  2,867  1,904       شركات زميلة
 73  7,978  185  6,946    أعضاء مجلس األدارة 

 14,948    22,505  23,855  19,474 

 
 

 ليا  ألعضاء مجلس اإلدارة وموظفون باإلدارة الع  مكافآت 

قدرة بلغت المكافآت  ليا للشركة خالل الفترة  باإلدارة الع  ؤولين الرواتب المدفوعه للمساإلدارة و ألعضاء مجلس الم 

 ي:كالتال

 

 قارنة  معلومات الم -15 

الماضية، متى كان ذلك ضروريا، لتتفق مع طريقة العرض للسنة الحالية.  تم القيام بإعادة تصنيف أرقام المقارنة للسنة  

ال تؤثر عمليات إعادة التصنيف على صافي األرباح وصافي الموجودات أو حقوق الملكية الصادر عنها التقرير  

 . سابقا

 

 

 

 

نتهية فى    مارس  31للثالثة اشهر الم 

 2020  2019 

 مدققة()غير  

 الف  الف 

 لاير قطري   لاير قطري  

    

 2,946  3,207 رواتب وعالوات  

 498  380 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين م خصص 

 3.488  3,100 مكافاة اعضاء مجلس اإلدارة  

    

 6,687  6,932 
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 التحليل القطاعي -16
 

كما يلي، والتي تشكل خمس قطاعات تقوم بإعداد تقارير )قطاعات   اساسية  اركان اآلن مقسمة إلى ستة لمجموعة ا

 استراتيجية(.

 
تقدم الخدمات اإلستشارية المالية لمالحة وشركاتها التابعة. باإلضافة إلى إدارة محفظة من   –مالحة كابيتال  •

 م.م. ركة قطر للمحاجر ومواد البناء ذ.تمتلك اإلستثمار في شواإلستثمارات المالية والعقارية 

تقدم مجموعة شاملة من الخدمات إلى المستوردين والمصدرين   – مالحة لألعمال البحرية واللوجستية    •

الرئيسين وشركات النقل البحري في المنطقة بما في ذلك شركات النفط والغاز. األنشطة تشمل خدمات 
واني وبناء السفن وتصنيع  سفن ووكاالت الشحن بالجملة وإدارة الملوجستية ونقل الحاويات وعمليات نقل بغير  

 الصلب. 

تقدم مجموعة شاملة من خدمات الدعم البحري لصناعة النفط   – لخدمات دعم المنصات البحرية مالحة    •

والغاز في جميع أنحاء المنطقة. وتقوم الشركة حاليا  بتشغيل أسطول من سفن خدمات بحرية والتي تشمل سفن  

المراسي والقوارب وسفن وقوارب ديناميكية لتحديد مواقع السفن  سالمة واإلستعداد وقاطرات للتعامل مع ال

(DP.ويوفر مجموعة كاملة من خدمات الغوص بما في ذلك غوص التشبع ) 

 
تعمل في تجارة الشاحنات والمعدات الثقيلة واآلالت وآالت التشحيم من أشهر العالمات  – مالحة التجارية   •

كليها وتوفر خدمات ما بعد البيع الحرجة. مالحة التجارية أيضا   تجارية في قطر. تسوق الشركة منتجات موال

وهي من أقدم الوكاالت في دولة  ، IATA يللنقل الجو  ي اإلتحاد الدول تمتلك وتدير وكالة سفر معتمدة من

 قطر. 

المسال  طول من ناقالت الغاز البترولي وهي تقوم بتملك وإدارة وتشغيل اس –البتروكيماويات و مالحة للغاز •

والغاز الطبيعي المسال وتوفير خدمات النقل عبر المحيطات لشركات الطاقة والصناعة العالمية. كذلك تملك 

نتجات وناقلة نفط خام واحدة. ويقوم القطاع أيضا  بتشغيل عدد من ناقالت  من ناقالت الم   دير اسطوال  وت  

 . والتجارة الدولية عالمية فى مجال النقل البحرى  كة مع شركات االمنتجات بالشر

تنحصر هذة  . لجميع اركان المجموعة للقيام بأعمالهم  الخدمات الضروروية يوفر  - "مجموعة مالحة"  قطاع  •

الخدمات    ،التدقيق الداخلي والشؤون القانونيةتصال والتطوير المؤسسى،  تكاليف اإلدارة الع ليا، اإل   فى  الخدمات  

تم تخصيص هذه  ي. واإلدارية الموارد البشرية والشؤون المالية ، المشتريات، تكنولوجيا المعلومات، شتركةالم  
 التكاليف الحقا  لمختلف األركان بطريقة منهجية موضوعية. 

 

إتخاذ القرارات حول تخصيص الموارد وتقييم األداء.   لغرض اإلدارة نتائج التشغيل لكل ركن بشكل منفصل تراقب 

األرباح التشغيلية أو الخسارة ويقاس بما يتوافق مع األرباح التشغيلية أو الخسارة  اء القطاعات على أساس يتم تقييم أد 

 في البيانات المالية الموحدة. 

أسعار التحويل بين القطاعات التشغيلية هي على أساس األسعار الحرة بطريقة متشابهة للمعامالت مع األطراف  

 األخرى. 
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 تتمة  -التحليل القطاعي  -16
 دققة(  م  غير )  2020مارس  31نتهية في الثالثة أشهر الم  فترة 
 

  كابيتال مالحة 

  لألعمال مالحة

  للبحرية واللوجستية 

لخدمات  مالحة 

دعم المنصات  

  البحرية 

 مالحة 

  للتجارة  

مالحة للغاز 

  والبتروكيماويات 

تعديالت خاصة  

بمجموعة  

  المالحة 

إجمالي  

  القطاعات 

تعديالت 

 الموحد   ادات وإستبع

 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  قطريلاير  

                  

 689,867 1   (95,199)   785,066    -          78,438    56,421    202,569    248,046        199,592 إيرادات التشغيل

                  

 (153,443)  -        (153,443)         (37,717)    (7,072)   (3,197)    (19,326)     (84,507)                 (1,624) مرتبات وأجور ومكافآت أخرى

 (202,477) 1 83,322   (285,799)   (2,641)    (3,494)   (50,055)    (22,658)    (179,351)     (27,600) إمدادات ومصاريف تشغيل

 (2,044) 1 11,567   (13,611)   (1,746)    (92)   (385)    (443)          (10,422)       (523)   مصاريف إيجار

 (92,264)  -        (92,264)   (398)    (17,267)   (264)    (51,201)   (7,678)       (15,456)   استهالك وإطفاء

إنخفاااض قيمااة ذمم   (م خصااااصمسااااتردات )

 مدينة  تجارية

   10       (5,191)   (3,775)    (711)        -    (20)   (9,687)        -  (9,687) 

 (30,092) 1 310   (30,402)   (4,254)    (560)  (591)  (9,340)   (14,051)     (1,606)    مصاريف تشغيل أخرى 

 -         -      -        -        (8,629)                    -      (57,292)   65,921     -      باألسطول والخدمات التقنيةمخصصات تتعلق 

 -         -      -        46,771   (3,349)  _(3,519)   (5,749)   (30,377)     (3,777)   مخصصات تتعلق بمجموعة مالحة

                  

 التشغيل ) خسارة( ربح 
149,016    (17,610)   32,785  (2,301)  37,975       (5)   199,860      -   199,860 

                  

 (23,635) 1 1,012   (24,647)           -  (8,590)  -         (12,799)  (3,105)    (153) تكاليف تمويل

 5,595 1 (1,012)   6,607   -  3,638  39  122  -         2,808 إيرادات تمويل

 4.148  -  4.148         -  -      12     1,741  2,395   - ستبعاد عقارات وسفن ومعداتإمن  ربح

 31.002  -  31.002  -  -  -  -  -  31.002 يستثمارإربح من استبعاد عقار 

 103.731  -  103.731  -  102.844    -  -  766   121 ركات زميلةحصة من نتائج ش

 62,334   -  62,334  -  14,591  -  -  47,743  - شركةم   ترتيباتحصة من نتائج 

)الخساااارة( من صااارف عمالت  الربح صاااافي 

 أجنبية
(14)  46 

  

(947) 

 

  

 

(7) 

  

    - 

  

5 

  

(917) 

  

- 

  

 (917) 

 (98.601)  -  (98.601)  -  -      -  (98.601)  -  - رأسمالية قيد التنفيذاعمال إنخفاض قيمة سفن و

                  

 283.517  -      283.517  -        150.458  (2,257)  (77.699)  30,235  182,780 الفترة  )خسارة( ربح
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 تتمة  – القطاعي التحليل  -16

 دققة()غير م   2019مارس  31 نتهية فيالثالثة أشهر الم  فترة  

 إيضاح
 يرادات بين القطاعات عند التوحيدتم استبعاد اإل (1)

 

مالحة 
  كابيتال

مالحة لألعمال 
  لبحرية واللوجستية ا

لخدمات مالحة 
دعم المنصات 

  البحرية 
 مالحة

  للتجارة 
مالحة للغاز 
  والبتروكيماويات

تعديالت خاصة 
  بمجموعة المالحة 

إجمالي 
  القطاعات

تعديالت 
 الموحد  وإستبعادات

 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 
                  

 710,092 (1) (78,918)  789,010  -  79,506  56,968  188,126  231,383  233,027 إيرادات التشغيل

                  

 (149,017)  -  (149,017)  (33,363)  (6,489)  (4,000)  (16,041)  (87,941)  (1,183) ات وأجور ومكافآت أخرىمرتب

 (218,173) (1) 66,624  (284,797)  (2,000)  (3,629)  (51,188)  (33,911)  (157,652)  (36,417) إمدادات ومصاريف تشغيل

 (2,596) (1) 12,171  (14,767)  (2,026)  (92)  (517)  (834)  (10,928)  (370) مصاريف إيجار

 

 (92,520)  -  (92,520)  (554)  (21,925)  (244)  (45,647)  (7,835)  (16,315) استهالك وإطفاء

مسااااتردات )م خصااااص( إنخفااض قيماة ذمم  

 786  -  786  32  -  (893)  (899)  2,338  208 تجارية مدينة

 (32,275) (1) 123  (32,398)  (4,161)  (4,519)  (5)  (7,234)  (14,241)  (2,238) مصاريف تشغيل أخرى 

 

 مخصصات تتعلق باألسطول والخدمات التقنية

 

- 

  

72,264 

  

(58,433) 

  

- 

  

(13,831) 

  

- 

  

- 

  

- 

  

- 

 -  -  -  42,073  (3,377)  (3,317)  (4,338)  (27,387)  (3,654) مخصصات تتعلق بمجموعة مالحة
                                    

 216,297  -  216,297  1  25,644  (3,196)  20,789  1  173,058 التشغيل  ) خسارة ( ربح
                  

 (29,378) (1) 1,041  (30,419)  -  (8,937)  -     (16,628)  (4,551)  (303)        تكاليف تمويل

 10,041 (1)   (1,041)  11,082  3  4,028  56  2,999  -  3,996 إيرادات تمويل

 

 من استبعاد عقارات وسفن ومعدات ربح

 

  -  96            -    -                -  

            

          -  96  

 

-  96 

 84,469  -  84,469  -  82,485  -    -         1,945  39 حصة من نتائج شركات زميلة 

 38,831  -  38,831  -  (8,922)  -      -         47,753                    - مشركة ترتيباتحصة من نتائج 

ارة( من صاارف عمالت ساا )الخالربح   صااافي 

 11  -     أجنبية

  

(126) 

   

(5) 

  

(92) 

     

(4) 

  

(216) 

               

- 

  

(216) 

        (4,344)  -     إنخفاض قيمة سفن

 

(24,374)  

 

-  

 

(13,117)  

            

          -  

 

(41,835)  

 

-  

 

(41,835) 
 

   

              

 278,305  -  278,305  -  81,089  (3,145)  (17,340)  40,911  176,790 الفترة ) الخسارة(  ربح 


