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  مدقق الحسابات المستقل   تقرير

  السادة المساهمين في شركة المالحة القطرية ش.م.ع.ق. إلى 
  الدوحة، دولة قطر

  تقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة  

  الرأي 

الموحدة   المالية  البيانات  دققنا  بـ  لقد  معا  إليهم  (يشار  التابعة  وشركاتها  ("الشركة")  ش.م.ع.ق.  القطرية  المالحة  لشركة 
الدخل  الموحد وبيان  الدخل  وبيان    ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١كما في  الموحد    بيان المركز المالي  والتي تتكون من"المجموعة")  

النقدية  بيان  والموحد  الشامل   وبيان  التدفقات  حقوقالموحد  في  الموحد  الملك  التغيرات  التاريخ ية  بذلك  المنتهية   للسنة 
على النحو المبين في الصفحات   األخرىلسياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التفسيرية  ا علىواإليضاحات، التي تشتمل  

  .٦٣إلى  ١٢من 

أن البيانات المالية الموحدة المرفقة تظهر بصورة عادلة، من كافة الجوانب الجوهرية، المركز المالي الموحد للمجموعة    برأينا،
ً وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية بذلك التاريخ    ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١كما في   للمعايير الدولية   وفقا

  . للتقارير المالية

  

  أساس الرأي 

ً   التدقيق  بأعمال  قمنا   لقد  ً   لمسؤوليتنا  التوضيح  من  بمزيد   قمنا .  للتدقيق  الدولية  للمعايير  وفقا   الخاص   الجزء   في   المعايير   لتلك  وفقا
الموحدة  البيانات  تدقيق  عن  مدققال  بمسؤوليات التقرير  المالية  هذا  عن    إننا.  في  ً المجموعة  مستقلون  السلوك    وفقا لقواعد 

  ذات   األخالقية  والمتطلبات)  "قواعد السلوك األخالقي"(األخالقي الصادرة عن مجلس المعايير األخالقية الدولية للمحاسبين  
  األخالقية  مسؤولياتنا  وفينالقد است.  قطر  دولة  فيللشركة  الموحدة    المالية  بها على البيانات  نقوم   التي  التدقيق  بأعمال  الصلة
ً   األخرى  أدلة  أن  نرى  إننا .  للمحاسبين  الدولية  األخالقية  المعايير  مجلس  عن  الصادرةللمحاسبين  األخالقي    السلوك  لقواعد   وفقا
  .إليه  توصلنا الذي للرأي أساس لتكوين ومناسبة كافية عليها حصلنا التي التدقيق

  

  أمور التدقيق األساسية

ً إن أمور التدقيق األساسية   لحكمنا المهني هي تلك األمور التي كان لها األهمية القصوى في أعمال التدقيق التي قمنا بها    وفقا
تدقيقنا للبيانات المالية الموحدة ككل، وفي تكوين    ة الحالية. لقد تمت معالجة هذه األمور في سياقفترللبيانات المالية الموحدة لل

ً كما  رأينا عنها،  عن هذه األمور.  منفصالً   إننا ال نقدم رأيا
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  (تابع) المستقل   قرير مدقق الحساباتت

  تقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة (تابع) 

  أمور التدقيق األساسية (تابع) 

  تدقيقنا ألمر في اكيفية تناول   مر التدقيق األساسي ألوصف 

ل  قيمةال البناء)  الدفترية  قيد  السفن  (متضمنة  لسفن 
في    ٣٨و    ٧  و  ٣  راجع إيضاح  والحاويات والصنادل
 .البيانات المالية الموحدة

ً األمر لقد ركزنا على هذا    :ألن نظرا

 متضمنة السفن   القيمة الدفترية لسفن المجموعة)
والحاويات والصنادل، الواردة ضمن قيد البناء)  

"عقارات وسفن ومعدات" في بيان المركز المالي 
٪ من إجمالي موجودات  ١٦الموحد تشكل نسبة  

من ٪  ١٠٫٥  هالكاالمصروف    مثلوي  المجموعة
 ؛إجمالي مصاريف المجموعة

 أدى االنكماش العام في االقتصاد العالمي وجائحة 
") إلى عدم اليقين ١٩  –فيروس كورونا ("كوفيد  

قطاع   في  وتباطؤ  العالمية  االقتصادية  البيئة  في 
غير المسبوقة في أسعار   التقلبات  بسبب  الشحن 

 .النفط

   الموجودات تتضمن تقييمات انخفاض قيمة هذه  ،
 عند تنفيذها، ما يلي: 

ال -  النقدية    تعقيد زيادة  بالتدفقات  التنبؤ  في 
م  في  الطبيعة  المستقبلية  بسبب  الشحن  جال 

 الدورية لعملياتها التشغيلية؛ و

لتحديد االفتراضات التي   هامةإجراء أحكام   - 
القابلة  المبالغ  لتقدير  استخدامها  ينبغي 

  لالسترداد من هذه الموجودات.

   اإلدارةتقوم   ً  السفن   أعمار  بمراجعة  سنويا
البناء)  (متضمنة قيد  والحاويات   السفن 
ألغراض  و  والصنادل، المتبقية  القيم  تقدير 
الوقائع   اإلشارةمع    ،االهالك  مصروف إلى 

 ة كبير   ةدرج  علىهذا  ينطوي  والظروف المتاحة.  
والتقديرات   الحكم  اعتبرناها اإلداريةمن  لذلك   ،

    .أمور التدقيق األساسيةأحدى 

تضمنت إجراءات التدقيق التي قمنا بها في هذا المجال، من بين 
 :ما يلي أمور أخرى

 مالئمة    اختبار الداخلية اإلدارة  تقييم  مدى  للمؤشرات 
التقادم   مثل  السفن  قيمة  بانخفاض  يتعلق  فيما  والخارجية 
 ً استنادا التشغيلية  والخسائر  السوقية  القيمة  في   واالنخفاض 

 إلى معرفتنا وخبرتنا في هذا المجال.

  اختبار:  / لدينا لمساعدتنا على تقييم  التقييمإشراك أخصائي 

قبل   -  من  المستخدم  المنهج  مالءمة  لتقييم    دارةاإلمدى 
 انخفاض القيمة؛ 

في   -  المستخدمة  المجموعة  وافتراضات  مدخالت 
ذلك  ويتضمن  المقدرة  النقدية  التدفقات  احتساب 
تقديرات القيمة قيد االستخدام ألحجام المبيعات السنوية 

ً سعار ((استخدام السفن) واأل إلى األسعار اآلنية    استنادا
والقيمة   التشغيل  وتكاليف  السفن)  استئجار  أسعار  أو 
المرجحة   التكلفة  ومتوسط  النمو  ومعدالت  النهائية 

 لرأس المال (معدل الخصم)؛ و

   اختبار تصميم وتنفيذ الضوابط الرئيسية حول عمليات تقدير
 ؛والقيم المتبقية  األعمار اإلنتاجية

   ب  اإلدارة  تأكيداتتقييم يتعلق  فيما  األعمار  وتقديراتها 
ً  اإلنتاجية إلى معرفتنا وخبرتنا   المقدرة والقيم المتبقية استنادا
 الصناعة؛في هذه 

  ومقارنته اإلهالك  مصروف  احتساب  مصروف    إعادة  مع 
 في البيانات المالية الموحدة؛ و الواردة اإلهالك 

  بما   الموحدة،كفاية اإلفصاحات في البيانات المالية    ىتقييم مد
  . في ذلك اإلفصاح عن االفتراضات والتقديرات الرئيسية
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  (تابع) المستقل   قرير مدقق الحساباتت

  (تابع) البيانات المالية الموحدة  ق ي دقحول تقرير ت

  معلومات أخرى 

  للشركة المعلومات الواردة في التقرير السنوي  األخرى  . تشمل المعلومات  األخرى  المعلوماتمجلس اإلدارة مسؤول عن  إن  
قبل تاريخ تقرير  .  الصادر عنا عليهاحسابات  الال تشمل البيانات المالية الموحدة وتقرير مدقق    ("التقرير السنوي") ولكنها 

 ً ويتوقع أن تقدم لنا األقسام الباقية  نوي  من التقرير الس  مدقق الحسابات، حصلنا على تقرير مجلس اإلدارة الذي يشكل جزءا
  . ختاريال ذلكبعد  من التقرير السنوي

تأكيد  عن أي شكل من أشكال  ولن نعبر  ونحن ال نعبر  خرى  األلمعلومات  ا   المالية الموحدة  لبياناتحول ارأينا  ال يشمل  
  في هذا الشأن.النتيجة 

سنأخذ  بذلك،    للقيامالمعلومات األخرى المحددة أعاله، و   قراءةمسؤوليتنا هي  فإن  للبيانات المالية الموحدة،    فيما يتعلق بتدقيقنا
إذا كان من الواضح  مع البيانات المالية الموحدة أو    بشكل جوهري  متوافقةما إذا كانت المعلومات األخرى غير  في اعتبارنا  

ً ،  توصلنا  جوهرية. إذاشوبها أخطاء  يتدقيق  أثناء ال  أن المعرفة التي حصلنا عليها على   إلى عملنا الذي قمنا بأدائه بناءً   استنادا
هذا، إلى أن هناك أخطاء جوهرية في تلك المعلومات   تاريخ تقرير مدقق الحساباتخ  المعلومات األخرى المستلمة قبل تاري

  . األخرى، فإنه ينبغي علينا اإلبالغ عن تلك الحقيقة. ليس لدينا ما نبلغ عنه في هذا الصدد 

  مجلس اإلدارة عن البيانات المالية الموحدة  ةيمسؤول

ً لمالية الموحدة وعرضها بشكل عادل  إن مجلس اإلدارة مسؤول عن إعداد هذه البيانات ا للمعايير الدولية للتقارير المالية    وفقا
الموحدة الخالية من أية    المالية لبياناتالتي يحدد مجلس اإلدارة أنها ضرورية للتمكن من إعداد االداخلية  وأنظمة الرقابة  

  سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ. معلومات جوهرية خاطئة

ً   مواصلة أعمالهاعلى    المجموعةعند إعداد البيانات المالية الموحدة، فإن مجلس اإلدارة مسؤول عن تقييم قدرة   لمبدأ    وفقا
ً االستمرارية، واإلفصاح، حسب مقتضى الحال، عن األمور المتعلقة بمبدأ االستمرارية واستخدام أساس المحاسبة   لمبدأ    وفقا

أو إيقاف عملياتها أو لم يكن لديه بديل واقعي خالفا للقيام  المجموعة  دارة إما لتصفية  االستمرارية ما لم يخطط مجلس اإل
 بذلك.

  مدقق الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة  ةمسؤولي

ما إذا كانت البيانات المالية الموحدة ككل خالية من أخطاء جوهرية، سواء  علحصول على تأكيد معقول  اأهدافنا هي  إن  
على تأكيد  هو    "معقولإن "التأكيد التضمن رأينا.  الذي يأو خطأ، وإصدار تقرير مدقق الحسابات    غشة عن  تجناكانت  

ً التي تتم    التدقيقال يضمن أن عملية    همستوى عال، ولكن أخطاء جوهرية  عن  كشف دائما  تسللتدقيق  معايير الدولية  لل  وفقا
أن ،  جماعي، بشكل فردي أو  كان يمكن  إذاهامة  ن غش أو خطأ، وتعتبر  ع األخطاء  تنشأ  . يمكن أن  تكون موجودةعندما  

  .الموحدةتؤثر على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس هذه البيانات المالية  أن معقول يتوقع بشكل 

ً كجزء من عملية التدقيق     أعمال المهنية في جميع    وكالشكونبقي على    ا يمهن   ا نمارس حكمفإننا  ،  للتدقيق  الدولية  للمعايير   وفقا
  : كما إننا نقوم بـالتدقيق. 

  م  يصمت وأو خطأ،    غشة عن  تجيم مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات المالية الموحدة، سواء كانت ناتقيو  تحديد
أساس لرأينا.   لتكوينل على أدلة تدقيق كافية ومناسبة  وحص الذ إجراءات التدقيق التي تستجيب لتلك المخاطر، وينفتو

ً الناتجة عن خطأ،  تلك  أية أخطاء جوهرية ناتجة عن غش هو أعلى من    اكتشافخطر عدم  إن   قد   ألن الغش  نظرا
 لرقابة الداخلية. لمحاوالت تشويه، أو تجاوز   وأوتزوير، أو حذف متعمد  تدليسنطوي على ي

 فهم    الحصول اعلى  الصلة  لرقا ألنظمة  ذات  الداخلية  حسب من    بالتدقيقبة  مناسبة  تدقيق  إجراءات  تصميم  أجل 
  . مجموعةالظروف، ولكن ليس لغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية لل

 مدى مالءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية واإليضاحات ذات الصلة التي اتخذها   تقييم
  ة. مجلس اإلدار 

 



٤ 

 

  (تابع) المستقل   قرير مدقق الحساباتت

  تقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة (تابع) 

  (تابع) مدقق الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة ةمسؤولي

 يلمحاسباستمرارية  االعلى مدى مالءمة استخدام مجلس اإلدارة لمبدأ    إبداء نتيجة ً تم  ي إلى أدلة التدقيق التي    ، واستنادا
ً الحصول عليها، ما إذا كان ً بذات صلة  جوهرية    ت هناك شكوكا كبيرة حول    أحداث أو ظروف يمكن أن تثير شكوكا

مواصلة    مجموعةالقدرة  م ً أعمالها  على  االستمرارية  وفقا إذا  لمبدأ  إلى.  ً أن    توصلنا  شكوكا فإننا  ،  جوهرية  هناك 
إلى اإلفصاحات ذات الصلة الواردة في البيانات المالية الموحدة، أو    الحساباتير مدقق  لفت االنتباه في تقربمطالبون  

تعتمد على أدلة التدقيق إن النتائج التي توصلنا إليها  تعديل رأينا.  بإذا كان اإلفصاح عن هذه المعلومات غير كافي،  
 تتسببألحداث أو الظروف المستقبلية قد  افإن  . ومع ذلك،  الحساباتالتي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير مدقق  

ً  مواصلة أعمالهاعن بالتوقف  مجموعةالأن تقوم في   . االستمرارية ألمبد  وفقا

   العام الموحدة لتقييم العرض  المالية  اإلفصاحاهاومحتو  هايكلوه  لبيانات  ذلك  في  بما  البيانات ات،  كانت  إذا  وفيما   ،
 حقق العرض العادل. التي تطريقة  الواألحداث ذات العالقة بالمالية الموحدة تمثل المعامالت 

   من المالية  بالمعلومات  يتعلق  فيما  ومناسبة  كافية  تدقيق  أدلة  على  داخل   الكيانات الحصول  التجارية  األنشطة  أو 
لتدقيق أعمال امسؤولون عن التوجيه واإلشراف وإجراء    إنناالمالية الموحدة.    بياناتالمجموعة إلبداء الرأي حول ال

  عن رأينا حول التدقيق. دونالوحي ونمسؤولالنحن سنظل لمجموعة. و ل

، بما  الهامةوتوقيت التدقيق ونتائج التدقيق  له  نطاق المخطط  بالفيما يتعلق، ضمن أمور أخرى،    مجلس اإلدارةنتواصل مع  
  التي نحددها أثناء قيامنا بالتدقيق. مهمة في الرقابة الداخلية القصور من أوجه ال وجه في ذلك أي 

اإلدارةأيضاً  نقوم   مجلس  بال  بتزويد  بالتزامنا  بشأن  ببيان  الصلة  ذات  األخالقية  عن  ،  االستقالليةمتطلبات  جميع  ونبلغهم 
 للحد من تلك المسائل  ةات المتخذ واإلجراءنا يتتؤثر على استقالل هامعقول أنيُعتقد بشكل  التي قد األخرى  موراألوالعالقات 

ً ، متى كان ذلك الضمانات ذات الصلةو   . ممكنا

البيانات المالية    تدقيقفي  القصوى  همية  لها األ التي كانت    األمور تلك  نحدد  ،  لمجلس اإلدارة  التي تم تقديمها من األمور  
يحول  حسابات ما لم الفي تقرير مدقق  ورمهذه األ نحن نصف الرئيسية.  تدقيقال فهي أموروبالتالي  ،الحاليةالموحدة للسنة 

ً في تقريرنا  ما    أمرنقرر عدم إيراد  ،  جداأو عندما، في حاالت نادرة    أمر الكشف العلني عن  دون  قانون أو الئحة     نظرا
في حالة ورودها   المصلحة العامةلآلثار السلبية التي قد تنجم عن القيام بذلك والتي قد يتوقع بشكل معقول أن ترجح على  

  . في التقرير

  تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى

تحتفظ   التدقيق.  ألغراض  ضرورية  أنها  اعتبرنا  التي  والمعلومات  اإليضاحات  جميع  على  حصلنا  بسجالت    لشركة القد 
لمخزون فقد تم إجراء الجرد الفعلي    ،محاسبية منتظمة وتتفق البيانات المالية الموحدة مع تلك السجالت. باإلضافة إلى ذلك

ً   الشركة قمنا بقراءة تقرير مجلس اإلدارة والذي سوف يعرض ضمن التقرير السنوي والمعلومات لقد  .  للمبادئ المقررة  وفقا
. لم يرد إلى علمنا وقوع أية مخالفات ألحكام قانون الشركات التجارية  الشركةمع دفاتر وسجالت  المالية الواردة فيه تتفق  

سلبي  جوهري  وتعديالته خالل السنة يمكن أن يكون لها أثر  للشركة  أو لبنود النظام األساسي    ٢٠١٥لسنة    ١١القطري رقم  
  .٢٠٢٠ديسمبر  ٣١أو أدائها كما في وللسنة المنتهية في  للمجموعةعلى بيان المركز المالي الموحد 

  

  

 

  يعقوب حبيقة   ٢٠٢١ فبراير ٢٣
  كي بي أم جي   الدوحة 

 )٢٨٩سجل مراقبي الحسابات رقم (  دولة قطر

  بترخيص من هيئة قطر لألسواق المالية:  
  ١٢٠١٥٣مدقق خارجي، رخصة رقم   



  

  جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة. ٤٠إلى  ١اإليضاحات المرفقة من  تشكل 
٥ 
  

  

    ش.م.ع.ق. شركة المالحة القطرية 

    دخل الموحدبيان ال
    ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١للسنة المنتهية في 

  

    ٢٠١٩   ٢٠٢٠  
  قطري لایر ألف    لایر قطري ألف   إيضاحات  
         

 ٢٬٤٢٤٬٦٤٧  ٢٬٢٦٧٬٣٢٩  ٤  إيرادات التشغيل 
         

  )٥٨٨٬٥٠٠(    (٥٨٠٬٧٤٤)    رواتب وأجور ومكافآت أخرى 
  )١٬٠٠١٬٣٨٢(    (٨٤٠٬٣٢٩)    إمدادات ومصروفات التشغيل

  )٦٬٨٨٨(    (٥٬١٤٧)    مصروفات إيجار
  )٣٦١٬٧٧٧(    (٣٦٦٬٨٧٩)    إهالك وإطفاء

  )٦٬٩٩٥(    (٢٦٬١٢٧)  ١٦  مخصص انخفاض قيمة ذمم تجارية وأخرى مدينة
  )١٧٦٬٥٠٧(    (١٦٩٬٣٢٤)  ٥  مصروفات تشغيل أخرى

  ٢٨٢٬٥٩٨   ٢٧٨٬٧٧٩    ربح التشغيل
         

  )١٠٢٬٦٥٦(    (٨٣٬٨٣٩)    تكاليف التمويل
  ٢٤٬٠٥٩   ٢٠٬٧٤٦    إيرادات تمويل 

  -   ٧٣٬٦٤٦    استثمارعقاري  صافي الربح من استبعاد 
  ١٦٬٠٨٨   ١٣٬٧٩٦    من استبعاد عقارات وسفن ومعدات صافي الربح

  ٢٣٨٬٦٩٧   ٨٥٬٤٢٢  ١١  حصة في نتائج ترتيبات مشتركة 
  ٣٦٠٬٧٥٩   ٤١٨٬٣٢٣  ١٢  حصة في نتائج شركات زميلة

  )٨٢١(   )١٬٢٧٤(    من معامالت صرف عمالت أجنبية  الخسارةصافي 
 )٢٧١٬٧٦٥(   ) ٧٤١٬٤٢٠(  ٧  عقارات وسفن ومعداتانخفاض قيمة 

        
  ٥٤٦٬٩٥٩  ٦٤٬١٧٩    الربح قبل الضريبة

        
  )١٬٠٠٨(  )٤٬٩٥٧(    الضريبة للسنة 

        

  ٥٤٥٬٩٥١   ٥٩٬٢٢٢    ربح السنة  
         

         المنسوبة إلى:
  ٥٤٦٬٧٥٢   ٥٩٬١٠٦    المساهمين بالشركة األم 
  )٨٠١(   ١١٦    الحصص غير المسيطرة

    ٥٤٥٬٩٥١   ٥٩٬٢٢٢  
         

         العائد األساسي والمخفف للسهم 
  ٠٫٤٨   ٠٫٠٥  ٦  (العائد للمساهمين بالشركة األم باللایر القطري لكل سهم) 

  



  

  جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة. ٤٠إلى  ١اإليضاحات المرفقة من  تشكل 
٦ 
  

   

    شركة المالحة القطرية ش.م.ع.ق. 

    الموحد  الشاملالدخل بيان 
    ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١للسنة المنتهية في 

  

    ٢٠١٩   ٢٠٢٠   
  لایر قطري ألف    لایر قطري ألف     
         

  ٥٤٥٬٩٥١   ٥٩٬٢٢٢    ربح السنة 

         الدخل الشامل اآلخر: 

         إلى الربح أو الخسارةاً بنود لن يعاد تصنيفها الحق
العادلة  القيمة  في  التغير  بالقيمة  الموجودات  لل  صافي  مالية 

  ٤٨٠   ) ٣٩٤٬٨٢١(    العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
حصة من   - شركات مستثمر فيها عن طريق حقوق الملكية  

  )١١٬١٦٤(   ٢٬٦٦٤    الدخل الشامل اآلخر 
    )١٠٬٦٨٤(  ) ٣٩٢٬١٥٧( 

ً بنود قد يعاد تصنيفها الحق          إلى الربح أو الخسارة ا
  )٣٧٬٦١٨(   )٣٦٬٤٧٤(    من تحوط التدفق النقدي  ةالناتج  الخسارةصافي 

عن   فيها  مستثمر  لشركات  النقدي  التدفق  تحوط  في  التغير 
  )١٦١٬٤٥٣(   ) ١٢٧٬٨٩١(    طريق حقوق الملكية

    )١٩٩٬٠٧١(  ) ١٦٤٬٣٦٥( 
         

  )٢٠٩٬٧٥٥(   ) ٥٥٦٬٥٢٢(    إجمالي
       

  ٣٣٦٬١٩٦   ) ٤٩٧٬٣٠٠(    إجمالي الدخل الشامل
         

         المنسوبة إلى:
  ٣٣٧٬٠٢٩   ) ٤٩٧٬٥٠٥(    المساهمين بالشركة األم 

 )٨٣٣(  ٢٠٥    حصة غير مسيطرة

    )٣٣٦٬١٩٦   ) ٤٩٧٬٣٠٠  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



  

  جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة. ٤٠إلى  ١اإليضاحات المرفقة من  تشكل 
٧ 
  

  

    شركة المالحة القطرية ش.م.ع.ق. 

    الموحد   المالي المركزبيان 
    ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في  كما

  

  ةييتواصل بيان المركز المالي الموحد في الصفحة التال
  

    ٢٠١٩   ٢٠٢٠  
  لایر قطري ألف    لایر قطري ألف   إيضاحات  

         الموجودات
        الموجودات غير المتداولة

  ٤٬٠٦٣٬٣١٦   ٣٬٢٥٠٬٣٩٦  ٧  ومعدات عقارات وسفن  
  ٨٢٢٬٧٧٣   ٧٩٨٬٨٣٩  ٨  استثمار عقاري 

  ١٤٩٬٣٤٩   ١٥١٬٥٨٨  ٩  موجودات غير ملموسة 
  ١٥٤٬٨٣٠   ٢٢٧٬٩١٣  ١٠  موجودات حق استخدام
  ١٬٠٨٩٬٨٦٠   ٩٦٤٬٤٠٧  ١١  مشتركة  استثمارات في ترتيبات 

  ٥٬٩١٤٬٠٠٠   ٦٬٠٠١٬٧٣٩ ١٢  استثمارات في شركات زميلة
  ٤٬٠٩٩٬١٨٧   ٣٬٧٤١٬٠١٩  ١٣ موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

  ١٢٩٬٢٤٧   ١٢٤٬١١١  ١٤  قروض ممنوحة لشركات الغاز الطبيعي المسال 
  ٢٤٬٢٣٩   ٢٣٬٨٣٩    موجودات أخرى

    ١٦٬٤٤٦٬٨٠١   ١٥٬٢٨٣٬٨٥١  
         

         الموجودات المتداولة
  ٨١٬٠٨٨   ٧٧٬٦١٥  ١٥  مخزون

  ٧٤١٬١٠٤   ٧٦٤٬٣٥٦  ١٦  ذمم تجارية وأخرى مدينة  
أو   الربح  خالل  من  العادلة  بالقيمة  الملكية  حقوق  أدوات 

  ١١٦٬٦٠٢  ١٧  الخسارة 
 

٥٥٬٨٥٠  
  -   ٣٩٢٬٦٥٠  ٣٤  قرض لطرف ذي عالقة 

  ١٦٨٬٢٢١   ٧٠٬٧٠١  ١٨  استثمارات في ودائع ألجل
  ١٧٧٬٧٦١   ٣٠٦٬٢٥٣  ١٩  نقد وما يعادل النقد ال

    ١٬٢٢٤٬٠٢٤   ١٬٧٢٨٬١٧٧  

  ١٧٬٦٧٠٬٨٢٥   ١٧٬٠١٢٬٠٢٨    إجمالي الموجودات
         

         حقوق الملكية والمطلوبات
         المنسوبة لمالكي حقوق ملكية الشركة األم

  ١٬١٤٥٬٢٥٢   ١٬١٤٥٬٢٥٢  ٢٠  رأس المال 
  )٧٣٬٥١٦(   (٧٣٬٥١٦)  ٢١  أسهم خزينة 

  ٤٬٦٩٣٬٩٨٦   ٤٬٦٩٣٬٩٨٦  ٢٢  احتياطي قانوني 
  ٦٢٣٬٥٤٢   ٦٢٣٬٥٤٢  ٢٣  احتياطي عام 

  ٣٬٨٧٥٬٦٠٧   ٣٬٣٦٧٬٦٣٩    احتياطي قيمة عادلة 
  ٦٨٬٢٢٧   (٩٦٬١٣٨)    احتياطي تحوط
  ٤٬٢١٠٬٠٢٩   ٤٬٠٤٢٬٥٣٠    أرباح مدورة

  ١٤٬٥٤٣٬١٢٧   ١٣٬٧٠٣٬٢٩٥    حقوق الملكية المنسوبة لحاملي حقوق ملكية الشركة األم
  ٥٤٬٨٨٤   ٥٥٬٠٨٩    المسيطرةالحصص غير 

  ١٤٬٥٩٨٬٠١١   ١٣٬٧٥٨٬٣٨٤    إجمالي حقوق الملكية



  

  جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة. ٤٠إلى  ١اإليضاحات المرفقة من  تشكل 
٨ 
  

   

    شركة المالحة القطرية ش.م.ع.ق. 

    )(تابع  الموحد  المالي المركزبيان 
    ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في  كما

  

    ٢٠١٩   ٢٠٢٠   
  ألف لایر قطري    قطري ألف لایر   إيضاحات  

         حقوق الملكية والمطلوبات (تابع)
         المطلوبات

         المطلوبات غير المتداولة 
  ١٬٨٣٧٬١٥٢   ١٬٤٠٣٬١٤١  ٢٦  قروض وسلف

  ١٠٧٬٠٠٤   ٩٨٬٩٤٧  ٢٧  دفعة مقدمة من عميل 
  ١٠٨٬٩٢٨   ١٥٣٬٦٣٢  ٢٨  مطلوبات إيجار

  ١١٩٬٨٥٥   ١١٤٬١٧٣  ٢٩  مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 

    ٢٬١٧٢٬٩٣٩   ١٬٧٦٩٬٨٩٣  
         

         المطلوبات المتداولة
  ٥٧٦٬٠٦٣   ٦٧٤٬٦٨١  ٣٠  ذمم تجارية وأخرى دائنة 

 ٢٧٠٬١١٢  ٧١٧٬٥٩٧  ٢٦  قروض وسلف  
 ٥٣٬٧٠٠  ٩١٬٤٧٣ ٢٨  مطلوبات إيجار

    ٨٩٩٬٨٧٥   ١٬٤٨٣٬٧٥١  

  ٣٬٠٧٢٬٨١٤   ٣٬٢٥٣٬٦٤٤    إجمالي المطلوبات  

  ١٧٬٦٧٠٬٨٢٥   ١٧٬٠١٢٬٠٢٨    إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

وقد وقع عليها بالنيابة عن    ،٢٠٢١  فبراير   ٢٣بتاريخ  البيانات المالية الموحدة    صرح مجلس إدارة الشركة بإصدار هذه
  المجلس كل من:

  

................ ........................... . .     ................. . ......... .....  
    الرحمن عيسي المناعي عبد     ثاني  لآر جب جاسم بن حمد بن جاسم 

  التنفيذيوالمدير الرئيس     رئيس مجلس اإلدارة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



  

  جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة. ٤٠إلى  ١اإليضاحات المرفقة من  تشكل 
٩ 
  

     

    شركة المالحة القطرية ش.م.ع.ق. 

    النقدية الموحد   التدفقاتبيان 
    ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١المنتهية في  للسنة

  
    ٢٠١٩    ٢٠٢٠   
  لایر قطري  ألف    لایر قطري  ألف  إيضاحات  
          

          األنشطة التشغيليةالتدفقات النقدية من 
 ٥٤٦٬٩٥٩   ٦٤٬١٧٩    الربح قبل الضريبة

          تعديالت لـ:
  ٢٦٥٬٦٠٤    ٢٥٦٬٧٠٧  ٧  إهالك عقارات وسفن ومعدات

  ٥١٬٢٨٥    ٣٠٬٠٥٧  ٨  إهالك استثمارعقاري 
  ١٠٬١٦٨    ١٠٬٩٩٩  ٩  ملموسة إطفاء موجودات غير 

  ٣٤٬٧٢٠    ٦٩٬١١٦  ١٠  إهالك موجودات حق استخدام
  -    (٧٣٬٦٤٦)    ربح من استبعاد استثمارعقاري صافي 
  )١٦٬٠٨٨(    (١٣٬٧٩٦)    ربح من استبعاد عقارات وسفن ومعداتصافي 

  )٢٣٨٬٦٩٧(    (٨٥٬٤٢٢)  ١١  حصة في نتائج ترتيبات مشتركة 
  )٣٦٠٬٧٥٩(    (٤١٨٬٣٢٣)  ١٢  زميلةحصة في نتائج شركات 

  ٢٤٬١٥٦    ١٧٬٠٧١  ٢٩  مخصص لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين
  )١٤٩٬٦٩٨(    (١٤٣٬٤٤٨)  ٤  إيرادات توزيعات أرباح 

من    (ربح)صافي   العادلة  القيمة  الملكية خسارة  حقوق   أدوات 
  ١٬٧٧١    (١٨٬٣٠٠)  ٤  بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

  ٢٧١٬٧٦٥    ٧٤١٬٤٢٠  ٧  عقارات وسفن ومعداتانخفاض قيمة 
  ٦٬٩٩٥    ٢٦٬١٢٧  ١٦  مخصص انخفاض قيمة ذمم تجارية وأخرى مدينة  

  )٧٬٣٦٣(    )٢٤٢(  ١٥  مخصص بضاعة بطيئة الحركةمن المسترد  /المردود 
بالقيمة العادلة   أدوات حقوق الملكيةمن استبعاد    ) ربح(خسارة  

 )٧٬٦٦٤(   ٩٬٧١٦  ٤  من خالل الربح أو الخسارة 
 ١٠٢٬٦٥٦   ٨٣٬٨٣٩    تمويل  تكاليف

  )٢٤٬٠٥٩(    (٢٠٬٧٤٦)    إيرادات تمويل 

  ٥١١٬٧٥١    ٥٣٥٬٣٠٨    ربح التشغيل قبل تغيرات رأس المال العامل:
          

          التغيرات في: 
  ٤٧٬٨٢٨    ٣٬٧١٥    المخزون 

  ١٣٬٧٩٧    (٤٨٬٩٧٤)    ذمم تجارية وأخرى مدينة  
  )٣٬٦٥٠(    ٤٨٬١٨٥    ذمم تجارية وأخرى دائنة  

  ٥٦٩٬٧٢٦    ٥٣٨٬٢٣٤    التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية 
  )١٥٬٥٣٢(    (١٨٬٢٤٩)  ٢٩  مكافآت نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة 

  ٥٥٤٬١٩٤    ٥١٩٬٩٨٥    صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 
 
  

        

  التالية الصفحة في الموحد النقدية  التدفقات بيان يتواصل
  
 
 
 
 



  

  جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة. ٤٠إلى  ١اإليضاحات المرفقة من  تشكل 
١٠ 
  

     

    شركة المالحة القطرية ش.م.ع.ق.  

    (تابع) الموحد  النقدية  التدفقاتبيان 
    ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١المنتهية في  للسنة

  
    ٢٠١٩   ٢٠٢٠  
  ألف لایر قطري    ألف لایر قطري   إيضاحات  
         

         األنشطة االستثماريةالتدفقات النقدية من 
  )١٣٩٬٤٣٥(    (٢٢١٬٤٥٨)  ٧  شراء عقارات وسفن ومعدات

  )٩٧٬٣٩٩(    (١٩٬١٤٢)  ٨  شراء استثمار عقاري  
  )١٤(    (١١٬٠١٦)  ٩  إضافات إلى الموجودات غير الملموسة 

المالية   األوراق  في  الدخل  استثمار  خالل  من  العادلة  بالقيمة 
  الشامل اآلخر

  
(٢٩٢٬٠٠٠)  

  
- 

  )٦١٠٬٦٣٩(   -  ١٢  استثمار في شركة زميلة 
الطبيعي   الغاز  لشركات  ممنوحة  قروض  في  الحركة  صافي 

  ٢٠٬٣٢٨   ٥٬١٣٦    المسال 
  ٤٠٩٬٣٢٣   ٩٧٬٥٢٠    صافي الحركة في االستثمارات في الودائع ألجل

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو األوراق المالية  في  استثمار  
 الخسارة 

  
(٩٨٬١٦٠)  

  
)٩٦٬١٧٩(  

  -    (٣٩٢٬٦٥٠)    قرض لطرف ذي عالقة 
  ١٠٩٬١٤٠   ٤٧٬٨٢٥    متحصالت من استبعاد عقارات وسفن ومعدات

  -  ٨٦٬٦٦٥    متحصالت من استبعاد استثمارات عقارية 
من   من متحصالت  العادلة  بالقيمة  مالية  موجودات  استبعاد 

  -   ٢٥٠٬٧٦٧    خالل الدخل الشامل اآلخر 
متحصالت من استبعاد أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من  

  خالل الربح أو الخسارة 
  

١٨٧٬٠٤٥   ٤٦٬٠٢١  
  ٩٨٬٠٠٠   ٢١٠٬٨٧٥  ١١  مشتركة  ترتيباتتوزيعات أرباح مستلمة من 

 ٢٣٣٬٣٥٢  ٢٠٥٬٣٥٧  ١٢  مستلمة من شركات زميلة توزيعات أرباح  
  ١٤٩٬٦٩٨   ١٤٣٬٤٤٨  ٤  إيراد توزيعات أرباح  

  ٢٤٬٠٥٩   ٢٠٬٧٤٦    إيرادات تمويل 

 ٢٨٧٬٢٧٩  ٧٩٬٩٣٤   صافي التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 

         التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية    
  )٣٤٠٬٨٤٩(    (٣٤٠٬٨٤٩)  ٢٥  توزيعات أرباح مدفوعة لمساهمي الشركة

  )٣١٬٥٣١(    (٦٠٬٢١٣)  ٢٨  إيجار اتمدفوعات مقابل مطلوب
  )٣١٦٬٠٧٠(    ١٣٬٤٧٤    صافي الحركة –قروض وسلف  

  )١٠٢٬٦٥٦(    (٨٣٬٨٣٩)    تكلفة تمويل مدفوعة 

  )٧٩١٬١٠٦(    ) ٤٧١٬٤٢٧(    التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويليةصافي 
         

  ٥٠٬٣٦٧   ١٢٨٬٤٩٢    في النقد وما يعادل النقد الزيادةصافي 
         

  ١٢٧٬٣٩٤   ١٧٧٬٧٦١    يناير  ١النقد وما يعادل النقد في 

  ١٧٧٬٧٦١   ٣٠٦٬٢٥٣  ١٩  ديسمبر   ٣١النقد وما يعادل النقد في 
 



  

  جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة. ٤٠إلى  ١من  تشكل اإليضاحات المرفقة 
١١  

    شركة المالحة القطرية ش.م.ع.ق.  
    الموحد الملكية حقوق  في التغيرات بيان 
    ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١المنتهية في  للسنة

 
      إلى المساهمين بالشركة األم  منسوب  

  خزينة أسهم     رأس المال   
احتياطي  

   قانوني 
احتياطي  

    عام
احتياطي قيمة  

    عادلة 
احتياطي  

   اإلجمالي     أرباح مدورة     تحوط 
حصص غير  

  اإلجمالي     مسيطرة

  

  ) ٢٠(إيضاح 
ألف لایر   

    قطري 

)٢١(إيضاح 
ألف لایر 

   قطري 

  ) ٢٢(إيضاح 
ألف لایر   

   قطري 

)  ٢٣(إيضاح 
ألف لایر 

    قطري 
ألف لایر 

    قطري 
ألف لایر 

    قطري 
لایر ألف 

    قطري 
    ألف لایر

   قطري 
ألف لایر 

    قطري 
             ألف لایر

  قطري 
                                     

  ١٤٬٦٣٧٬٨٠٥    ٥٥٬٧١٧   ١٤٬٥٨٢٬٠٨٨   ٤٬٠١٠٬٨٢٩    ٢٩٥٬٧٣٦   ٣٬٨٨٦٬٢٥٩    ٦٢٣٬٥٤٢   ٤٬٦٩٣٬٩٨٦  ) ٧٣٬٥١٦(    ١٬١٤٥٬٢٥٢    ٢٠١٨ديسمبر  ٣١الرصيد في 
 ) ٤٬٦٠٩(    -   ) ٤٬٦٠٩(    ) ٤٬٦٠٩(    -    -    -   -   -    -  ١٦الدولي رقم  للمعيارعند التطبيق االولي  تعديالت

  ١٤٬٦٣٣٬١٩٦    ٥٥٬٧١٧   ١٤٬٥٧٧٬٤٧٩  ٤٬٠٠٦٬٢٢٠    ٢٩٥٬٧٣٦   ٣٬٨٨٦٬٢٥٩    ٦٢٣٬٥٤٢   ٤٬٦٩٣٬٩٨٦   (٧٣٬٥١٦)    ١٬١٤٥٬٢٥٢  ٢٠١٩يناير  ١كما في  المعدلالرصيد  
                                     لدخل الشامل:إجمالي ا

  ٥٤٥٬٩٥١    ) ٨٠١(   ٥٤٦٬٧٥٢    ٥٤٦٬٧٥٢    -    -    -   -   -    -  ربح (خسارة) السنة 
  (٢٠٩٬٧٥٥)    (٣٢)   (٢٠٩٬٧٢٣)   -    (١٩٩٬٠٧١)    (١٠٬٦٥٢)    -   -   -    -  الدخل الشامل اآلخر 
  ٣٣٦٬١٩٦    ) ٨٣٣(    ٣٣٧٬٠٢٩    ٥٤٦٬٧٥٢    (١٩٩٬٠٧١)   (١٠٬٦٥٢)    -   -   -    -   (الخسارة الشاملة) إجمالي الدخل الشامل

                                    معامالت مع مالكي الشركة:
 ) ٣٤٠٬٨٤٩(    -  ) ٣٤٠٬٨٤٩(   ) ٣٤٠٬٨٤٩(    -    -    -   -   -    -  ) ٢٥توزيعات أرباح (إيضاح 

                                     تغيرات أخرى في حقوق الملكية:
 ) ١٦٬٨٦٣(    -  ) ١٦٬٨٦٣(   ١١٬٥٧٥    ) ٢٨٬٤٣٨(    -    -   -   -    -  حصة من تعديل أسهم شركة زميلة 

مساهمة لصندوق دعم األنشطة االجتماعية والرياضية 
  ) ١٣٬٦٦٩(    -   ) ١٣٬٦٦٩(    ) ١٣٬٦٦٩(    -    -    -   -   -    -  ) ٣١(إيضاح 

  ١٤٬٥٩٨٬٠١١    ٥٤٬٨٨٤   ١٤٬٥٤٣٬١٢٧   ٤٬٢١٠٬٠٢٩    ٦٨٬٢٢٧   ٣٬٨٧٥٬٦٠٧    ٦٢٣٬٥٤٢  ٤٬٦٩٣٬٩٨٦  (٧٣٬٥١٦)    ١٬١٤٥٬٢٥٢  ٢٠٢٠يناير  ١ / ٢٠١٩يسمبر د ٣١في  
                                     لدخل الشامل:إجمالي ا

  ٥٩٬٢٢٢    ١١٦   ٥٩٬١٠٦   ٥٩٬١٠٦    -    -    -   -   -    -  ربح (خسارة) السنة 
  (٥٥٦٬٥٢٢)    ٨٩    (٥٥٦٬٦١١)    -    (١٦٤٬٣٦٥)   (٣٩٢٬٢٤٦)    -   -   -    -  (الخسارة) الدخل الشامل اآلخر 

 (٤٩٧٬٣٠٠)    ٢٠٥   (٤٩٧٬٥٠٥)    ٥٩٬١٠٦    (١٦٤٬٣٦٥)    (٣٩٢٬٢٤٦)    -   -   -    -  (الخسارة الشاملة)  الدخل الشاملإجمالي 
                                   معامالت مع مالكي الشركة:

  (٣٤٠٬٨٤٩)    -   (٣٤٠٬٨٤٩)    (٣٤٠٬٨٤٩)    -    -    -   -   -    - ) ٢٥توزيعات أرباح (إيضاح 
مالية   موجودات  استبعاد  احتياطيات  بالقيمة تحويل 

  العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
 
-  

   
-  

  
-  

  
-  

   
(١١٥٬٧٢٢)  

   
-  

  
١١٥٬٧٢٢    -   -    -  

                                     تغيرات أخرى في حقوق الملكية:
  -    -   -    -    -    -    -   -   -    -  حصة من تعديل أسهم شركة زميلة 

مساهمة لصندوق دعم األنشطة االجتماعية والرياضية 
 ) ٣١(إيضاح 

 
-  

   
-   

 
-   

 
-    

 
-    

 
-  

  
)١٬٤٧٨(    -   ) ١٬٤٧٨(    ) ١٬٤٧٨ (  

  ١٣٬٧٥٨٬٣٨٤    ٥٥٬٠٨٩   ١٣٬٧٠٣٬٢٩٥   ٤٬٠٤٢٬٥٣٠    (٩٦٬١٣٨)   ٣٬٣٦٧٬٦٣٩    ٦٢٣٬٥٤٢  ٤٬٦٩٣٬٩٨٦  (٧٣٬٥١٦)    ١٬١٤٥٬٢٥٢    ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في  



   شركة المالحة القطرية ش.م.ع.ق.  
    ة الموحد المالية اتبيان ال حول إيضاحات
    ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في كما في و

 

١٢  

 الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية  ١

ً األم")  الشركة  ق ("الشركة") أو ("..ع م.المالحة القطرية ششركة  تأسست   ألحكام قانون الشركات التجارية   وفقا
ومسجلة لدى وزارة االقتصاد والتجارة بدولة قطر،    قطريةعامة  مساهمة  كشركة    ٢٠١٥لسنة    ١١القطري رقم  

 ، منطقة ٥٢٣  رقم شارعفي  للشركة  يقع المكتب المسجل    .١٩٥٧يوليو    ٥بتاريخ  الصادر    ١بالسجل التجاري رقم  
مايو   ٢٦منذ    الشركة في بورصة قطرأسهم    يتم تداولقطر.  دولة  ،  الدوحة  ،طريق الصناعية الشرقي،  أم السنيم  ٥٦

١٩٩٧ .  

إليها   (يشار  التابعة  وشركاتها  للشركة  المالية  البيانات  على  للشركة  الموحدة  المالية  البيانات  بـ تشتمل  مجتمعة 
"  "المجموعة" بـ  حقوق   ) المجموعة"  شركاتومنفردة  بطريقة  فيها  المستثمر  الشركات  في  المجموعة  وحصص 

  .الملكية

 الة كوالنقل البحري و  الماضية تقديم خدمات  السنةبدون تغيير منذ    ت ي ظلة للمجموعة والتالرئيسياألنشطة  تضمن  ت
وبيع الشاحنات الثقيلة وإصالح السفن وتصنيع وتركيب  والتخزين  شركات المالحة األجنبية وتقديم الخدمات البحرية  
وتأجير   البري  النقل  وأعمال  البحرية  المالية    واالستثماروالعقارات  السفن  المنشآت  األوراق  وغير  المفي  تداولة 

  . والمتاجرة في مواد البناء المتداولة

المالية   البيانات  هذه  إصدار  على  الموافقة  إدارة    للمجموعةالموحدة  تمت  مجلس  قبل    فبراير   ٢٣في  الشركة  من 
٢٠٢١.  

التالية    (أ) الشركة الشركات التابعة النشطة  مباشر،  لدى  مباشر أو غير  بشكل  التقرير  المملوكة  تاريخ  كما في 
  :الحالي والمقارن

  نسبة الملكية الفعلية للمجموعة  الرئيسيةاألنشطة   بلد التأسيس   
  ٢٠١٩    ٢٠٢٠      الشركة التابعة اسم

           
واألعمال   قطر  الشركة القطرية للنقل البحري ذ.م.م السفن  تأجير 

  البحرية
١٠٠    ٪١٠٠ ٪  

البحرية  شركة للخدمات  حالول 
  ذ.م.م

و  قطر  السفن   الخدماتتأجير 
  البحرية 

١٠٠    ٪١٠٠ ٪  

ومواد الشركة   للمحاجر  القطرية 
 )١البناء ش.م.ق.خ (

  ٪ ٥٠    ٪٥٠  التجارة في مواد البناء    قطر 

السفن  في  لالستثمار  الخليج  شركة 
  البحرية ذ.م.م  

  ٪ ١٠٠    ٪١٠٠  نقل بضائع  قطر 

البحري  للنقل  القطرية  الشركة 
  (الهند) الخاصة المحدودة

وبيع    الهند وشراء  وإيجار  امتالك 
  السفن وتشغيل وإدارة جميع 

١٠٠    ٪١٠٠ ٪  

الدعم   قطر   المحيط للخدمات البحرية ذ.م.م   وخدمات  البضائع  نقل 
  البحري 

١٠٠    ٪١٠٠ ٪  

التجارية  للخدمات  يونايتد  حالول 
  ذ.م.م

  ٪ ١٠٠    ٪١٠٠  خدمات بحرية   السعودية 

  ٪ ١٠٠    ٪١٠٠  التجارة في المواد الصناعية   قطر   شركة مالحة التجارية ذ.م.م
  ٪ ١٠٠    ٪١٠٠  وكالة سفر    قطر   للسفر والسياحة ذ.م.مالمالحة 

  ٪ ١٠٠    ٪١٠٠  التجارة في المعدات الثقيلة    قطر   توكيالت المالحة التجارية ذ.م.م  
البحرية  للخدمات  المالحة  مركز 

  ذ.م.م
  ٪ ١٠٠    ٪١٠٠  خدمات بحرية   قطر 

  ٪ ١٠٠    ٪١٠٠  استثمارات   قطر   مالحة كابيتال ذ.م.م
مالحة   العقارية شركة  للخدمات 

  ذ.م.م
  ٪ ١٠٠    ٪١٠٠  صيانة عقارات   قطر 

و  البحرية  لألعمال  مالحة  شركة 
  اللوجستية المتكاملة ذ.م.م 

  ٪ ١٠٠    ٪١٠٠  خدمات بحرية ولوجستية   قطر 

لفان  رأس  مالحة  شركة 
  فيرفالتنجس جي إم بي أتش

كي    ألمانيا شركات  نشاطات  إدارة 
  جي

١٠٠    ٪١٠٠ ٪  

فيرفالتنجس جي  شركة مالحة قطر 
  إم بي أتش

كي    ألمانيا شركات  نشاطات  إدارة 
  جي 

١٠٠    ٪١٠٠ ٪  

شركة مالحة لالستثمارت العقارية 
  ذ.م.م

  ٪ ١٠٠    ٪١٠٠  خدمات عقارية    قطر 



   شركة المالحة القطرية ش.م.ع.ق.  
    ة الموحد المالية اتبيان ال حول إيضاحات
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١٣  

  الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية (تابع)  ١

كما في تاريخ التقرير  ،    مباشرة الشركات التابعة النشطة التالية المملوكة بشكل مباشر أو غير  مجموعلدى ال  )أ(
  (تابع):  الحالي والمقارن

  للمجموعة نسبة الملكية الفعلية  األنشطة الرئيسية بلد التأسيس   
  ٢٠١٩    ٢٠٢٠      سم الشركة التابعةا

            
البترولية   للمنتجات  مالحة  شركة 

  والكيميائية ذ.م.م 
  ٪ ١٠٠    ٪١٠٠  خدمات الشحن البحري   قطر 

جي   لفان  رأس  أتش مالحة  بي  إم 
  )١وشركاه (كي جي 

  ٪ ١٠٠    ٪١٠٠  نقل الغاز الطبيعي المسال  ألمانيا

مالحة قطر جي إم بي أتش وشركاه 
  )٢(كي جي 

  ٪ ١٠٠    ٪١٠٠  نقل الغاز الطبيعي المسال  ألمانيا

الخاصة  القابضة  البحرية  مالحة 
  المحدودة

 ٪ ١٠٠    ٪١٠٠  خدمات الدعم البحري   سنغافورة 

 ٪ ١٠٠    ٪١٠٠  خدمات الدعم البحري   سنغافورة   إكسبلورر الخاصة المحدودةمالحة 
البحرية  للخدمات  مالحة  شركة 

  الخاصة المحدودة
 ٪ ١٠٠    ٪١٠٠  خدمات الدعم البحري  سنغافورة 

 ٪ ١٠٠    ٪١٠٠  خدمات لوجستية  مان عُ   مالحة (شركة منطقة حرة) ش.م.م 
السفن  وتشغيل  إلدارة  مالحة  شركة 

  ذ.م.م
  ٪ ١٠٠    ٪١٠٠ األسطول والخدمات التقنية   قطر 

خالل    الشركةتمارس   ) ١(  من  ش.م.ق.خ  البناء  ومواد  للمحاجر  القطرية  الشركة  على  على  السيطرة  مقدرتها 
  . الشركة السيطرة على مجلس إدارة
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١٤  

 الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية (تابع)   ١

  : والمقارنالحالي التقرير كما في تاريخ  النشطة،غير  ةيالالشركات التابعة التكما أنه لدى الشركة ) ب(

  نسبة ملكية الشركة األم  
  ٢٠١٩   ٢٠٢٠  الشركة التابعةاسم 

        
  ٪ ١٠٠    ٪ ١٠٠  شركة مالحة للخدمات التقنية واللوجستية ذ.م.م 

  ٪٩٩٫٥    ٪ ٩٩٫٥  شركة مالحة لخدمات الدعم البحري ذ.م.م 
  ٪٩٩٫٥    ٪ ٩٩٫٥  والكيميائية ذ.م.مشركة مالحة للمنتجات البترولية 

  ٪ ١٠٠    ٪ ١٠٠  مالحة للمخازن ذ.م.م 
  ٪ ١٠٠    ٪ ١٠٠  ذ.م.م  مجمع مالحة كابيتال العقاري 
  ٪ ١٠٠    ٪ ١٠٠  مالحة للسفن والقوارب ذ.م.م 

 ٪ ١٠٠    ٪ ١٠٠  شركة حالول إلدارة وتشغيل السفن ذ.م.م 
 ٪ ١٠٠    ٪ ١٠٠  ذ.م.م  ٤٩حالول 
 ٪ ١٠٠    ٪ ١٠٠  ذ.م.م  ٦٨حالول 
 ٪ ١٠٠    ٪ ١٠٠  ذ.م.م  ٦٩حالول 
 ٪ ١٠٠    ٪ ١٠٠  ذ.م.م  ٧٠حالول 
 ٪ ١٠٠    ٪ ١٠٠  ذ.م.م  ٧١حالول 
 ٪ ١٠٠    ٪ ١٠٠  ذ.م.م  ٨٠حالول 
 ٪ ١٠٠    ٪ ١٠٠  ذ.م.م  ٨١حالول 
 ٪ ١٠٠    ٪ ١٠٠  ذ.م.م  ٨٢حالول 
 ٪ ١٠٠    ٪ ١٠٠  ذ.م.م  ٨٣حالول 
 ٪ ١٠٠    ٪ ١٠٠  ذ.م.م  ٩٠حالول 
 ٪ ١٠٠    ٪ ١٠٠  ذ.م.م  ١٠٠حالول 
 ٪ ١٠٠    ٪ ١٠٠  ذ.م.م  ١٠١حالول 

  ٪ ١٠٠    ٪ ١٠٠  شركة الياغو ذ.م.م 
  ٪ ١٠٠    ٪ ١٠٠  مالحة البحرية القابضة الخاصة المحدودة (المملكة المتحدة) 

  ٪ ١٠٠    ٪ ١٠٠  المحدودة  ١مالحة البحرية إم إي إكس 
  ٪ ١٠٠    ٪ ١٠٠  المحدودة  ١مالحة البحرية إم أي دي ايه اس 

  ٪ ١٠٠    ٪ ١٠٠  (المملكة المتحدة) مالحة للخدمات البحرية المحدودة 
        

  الشركات التابعة عند التوحيد. مشاريع تم إدراج جميع  

  : كما في تاريخ التقرير الحالي والمقارن ،، اإلمارات العربية المتحدةلدى الشركة الفرع التالي المسجل في دبي 

  النشاط الرئيسي  اسم الفرع 
    

 اللوجستية  و الخدمات البحرية  شركة المالحة القطرية (فرع دبي) 
   

  

  تم تجميع نتائج وموجودات ومطلوبات الفرع المذكور أعاله في البيانات المالية الموحدة.

. تم  كما في تاريخ التقرير الحالي والمقارنشركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية  أيضاً  المجموعة كان لديها  
   .١٢و  ١١عرض تفاصيلها في اإليضاح 

  عداداإلأساس   ٢

  فقرة االلتزام  (أ)

ً البيانات المالية الموحدة  هذه  تم إعداد   ً ، ولمعايير الدولية للتقارير الماليةل  وفقا القطري    ةالتجاريالشركات  قانون  ل  وفقا
  .٢٠١٥لسنة  ١١رقم 

  

  أساس القياس   (ب) 

ً تم إعداد البيانات المالية الموحدة   بالقيمة العادلة من خالل   الموجودات الماليةلمبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء    وفقا
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ومشتقات األدوات المالية التي   الموجودات الماليةالدخل الشامل اآلخر و

  يتم قياسها بالقيمة العادلة. 



   شركة المالحة القطرية ش.م.ع.ق.  
    ة الموحد المالية اتبيان ال حول إيضاحات
    ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في كما في و

 

١٥  

  ساس اإلعداد (تابع)أ  ٢

  ية وعملة العرض وظيفالعملة ال  (ج)

يتم قياس البنود المدرجة في البيانات المالية لكل من شركات المجموعة باستخدام عملة البيئة االقتصادية األولية 
النشطة التي تعمل فيها المنشأة ("العملة الوظيفية"). العملة الوظيفية للشركة هي اللایر القطري. الشركات التابعة  

  ، لديها العمالت الوظيفية التالية: التالية للشركة، والتي تعمل في والية أجنبية

  العملة الوظيفية  اسم الشركة التابعة
    

  اللایر السعودي   حالول يونايتد للخدمات التجارية ذ.م.م 
  الدوالر األمريكي  شركة مالحة رأس لفان فيرفالتنجس جي إم بي أتش

  الدوالر األمريكي  شركة مالحة قطر فيرفالتنجس جي إم بي أتش 
  الدوالر األمريكي  ) ١رأس لفان جي إم بي أتش وشركاه (كي جي مالحة 

  الدوالر األمريكي  )٢مالحة قطر جي إم بي أتش وشركاه (كي جي  
  الدوالر األمريكي  مالحة البحرية القابضة الخاصة المحدودة 

  الدوالر األمريكي  مالحة إكسبلورر الخاصة المحدودة 
  الدوالر األمريكي  الخاصة المحدودةشركة مالحة للخدمات البحرية  

  اللایر العماني مالحة (شركة منطقة حرة) ش.م.م 
  الروبية الهندية   الشركة القطرية للنقل البحري (الهند) الخاصة المحدودة 

  درهم اإلماراتي. الالعملة الوظيفية لفرع الشركة "المالحة القطرية (فرع دبي)" هي 

  وهو العملة الوظيفية للشركة.  ،عملة العرض للمجموعة هي اللایر القطري

  يتم تقريب جميع المبالغ إلى أقرب ألف (لایر قطري)، ما لم ينص على خالف ذلك.
  

  استخدام التقديرات واألحكام  (د) 

الموحدةعند   المالية  البيانات  هذه  تطبيق   ،إعداد  على  تؤثر  وافتراضات  وتقديرات  أحكام  بوضع  اإلدارة  قامت 
السياسات المحاسبية والمبالغ الصادر عنها التقرير للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات. قد تختلف  

على نحو مستمر. يتم االعتراف    األساسيةراضات  النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. تتم مراجعة التقديرات واالفت
  بالتعديالت على التقديرات المحاسبية بأثر مستقبلي. 

تم وصف المعلومات عن المجاالت الهامة التي تتطلب درجة عالية من األحكام والتعقيدات أو المجاالت التي توجد 
بها مخاطر هامة حول االفتراضات أو التقديرات مما ينتج عنه إجراء تعديالت جوهرية على المبالغ المعترف بها  

  . ٣٨في البيانات المالية الموحدة مفصح عنها باإليضاح 
  

ً سارية ال الدولية للتقارير المالية الجديدةالمعايير متطلبات   هـ) (   حاليا

يتعين تطبيقها من قبل أي منشأة تبدأ فترة ("المعايير")  التي  المعايير الدولية للتقارير المالية  التغييرات الحديثة على  
  :مذكورة أدناه ٢٠٢٠يناير   ١في   تقريرها السنوي

  في المعايير الدولية للتقارير الماليةالمفاهيمي تعديالت على مراجع اإلطار 
 ٨ رقم  ومعيار المحاسبة الدولي ١ رقم  تعريف المواد (تعديالت على معيار المحاسبة الدولي (  
   ٣ رقم المعيار الدولي للتقارير الماليةتعريف األعمال (تعديالت على (  
   ومعيار المحاسبة    ٩و    ٧رقم    للتقارير المالية(تعديالت على المعايير الدولية  إصالح معدل الفائدة المرجعي

 ) ٣٩الدولي رقم 
  

  على البيانات المالية الموحدة للمجموعة.لم يؤثر تطبيق هذه التعديالت بشكل جوهري 



   شركة المالحة القطرية ش.م.ع.ق.  
    ة الموحد المالية اتبيان ال حول إيضاحات
    ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في كما في و

 

١٦  

  أساس اإلعداد (تابع)  ٢

ً  التي لم تصبح سارية بعد ولكن يمكن للتقارير الماليةالدولية المعايير متطلبات   (و)    تطبيقها مبكرا

يُبيّن الجدول التالي التغيرات الحديثة على المعايير الدولية للتقارير المالية ("المعايير الدولية" أو "المعايير") التي 
  .٢٠٢٠يونيو   ١ أو بعد  يتعين تطبيقها من قبل أي منشأة تبدأ فترة تقريرها السنوي في

تسري للسنة التي تبدأ في  
  ٢٠٢٠يونيو  ١

   كوفيد بجائحة  المرتبطة  االيجارية  المعيار  ١٩  –االمتيازات  على  (تعديالت 
 ) ١٦الدولي للتقارير المالية رقم 

تسري للسنة التي تبدأ في  
  ٢٠٢١يناير  ١

 تعديالل  ية رامعيالصالحات  اإل) الفائدة  المعا  ت سعر  الدوليييعلى  للتقارير    ةر 
  ) ٣٩ رقم ار المحاسبة الدولييومع ١٦و  ٩ و ٧و   ٤ رقم المالية

تسري للسنة التي تبدأ في  
  ٢٠٢٢يناير  ١

   تعديالت على معيار المحاسبة الدولي (  تكلفة االلتزام بالعقد   -عقود غير مجدية
 ) ٣٧رقم 

  ٢٠٢٠ - ٢٠١٨تحسينات سنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية 
   تعديالت على معيار (واآلالت والمعدات: متحصالت قبل االستخدام  الممتلكات

 ) ١٦المحاسبة الدولي رقم 
   ٣تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ( المفاهيمي  مراجع اإلطار ( 

تبدأ في  تسري للسنة التي 
 ٢٠٢٣يناير  ١

  جارية غير  أو  كجارية  المطلوبات  المحاسبة  (   تصنيف  معيار  على  تعديالت 
  ) ١الدولي رقم 

تم تأجيل تاريخ سريان  
المفعول ألجل غير محدد  

متاحة للتطبيق  /
  االختياري 

   البيانات المالية الموحدة"   ١٠تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم"
والمشاريع   الزميلة"االستثمارات في الشركات    ٢٨ومعيار المحاسبة الدولي رقم  

مستثمر وشركته بين  الموجودات  بيع أو مشاركة  حول  أو   الزميلة المشتركة" 
  مشروعه المشترك.

ون لتطبيق المعايير الجديدة والمعدلة والتفسيرات على المعايير أعاله أثر هام على البيانات  ال تتوقع اإلدارة أن يك
  .المالية الموحدة للمجموعة

  الهامةالسياسات المحاسبية   ٣

تم    واردة أدناه.  الموحدة  البيانات الماليةهذه  في إعداد  الرئيسية للمجموعة والتي تم تطبيقها  السياسات المحاسبية  
  .السياسات بانتظام على كال السنتين المعروضتين في هذه البيانات المالية الموحدةهذه تطبيق 

 أساس التوحيد
تتحقق السيطرة عندما تتعرض المجموعة إلى عائدات متغيرة أو لها حقوق فيها من مشاركتها مع الشركة المستثمر  

تلك   على  للتأثير  المقدرة  لديها  ويكون  وجه فيها  على  فيها.  المستثمر  الشركة  على  سلطتها  خالل  من  العائدات 
  ، فقط عندما يكون لدى المجموعة:فيها الخصوص تسيطر المجموعة على شركة مستثمر

   ،أي) فيها  المستثمر  الشركة  على  القدرةوجود  سيطرة  تعطيها  الصلة    الحالية  حقوق  ذات  األنشطة  لتوجيه 
 ؛ للشركة المستثمر فيها)

 ؛ وى أو الحقوق في عائدات متغيرة من عالقتها مع الشركة المستثمر فيهاالتعرض إل 
 .المقدرة على استخدام سلطتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على عائداتها 

عندما يكون لدى المجموعة أقل من أغلبية حقوق التصويت الخاصة بالشركة المستثمر فيها أو حقوق مماثلة، تدرس 
  الحقائق والظروف ذات الصلة لتقييم ما إذا كانت لها سلطة على الشركة المستثمر فيها، وتشمل:المجموعة جميع 

  ؛ المستثمر فيها الشركةالترتيبات التعاقدية مع الشركاء اآلخرين ممن لهم حقوق تصويت في 
 ؛ و حقوق ناشئة من ترتيبات تعاقدية أخرى 
  محتملة.حقوق التصويت بالمجموعة وحقوق تصويت 

المستثمر فيها أم ال في الحالة التي تدل فيها الحقائق   الشركةتقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت تسيطر على  
والظروف على وجود تغيرات في عنصر واحد أو أكثر من عناصر السيطرة الثالثة. يبدأ توحيد بيانات شركة تابعة  

الشركة على  سيطرة  على  المجموعة  تحصل  الشركة    عندما  على  السيطرة  المجموعة  تفقد  عندما  وتنتهي  التابعة 
التابعة. تدرج موجودات ومطلوبات وإيرادات ومصاريف الشركة التابعة المكتسبة أو المستبعدة خالل السنة في بيان 

تاريخ  الدخل الموحد وبيان الدخل الشامل اآلخر الموحد من التاريخ الذي تحصل فيه المجموعة على السيطرة حتى ال
 الذي تتوقف فيه المجموعة عن السيطرة على الشركة التابعة. 



   شركة المالحة القطرية ش.م.ع.ق.  
    ة الموحد المالية اتبيان ال حول إيضاحات
    ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في كما في و

 

١٧  

  (تابع) السياسات المحاسبية الهامة  ٣

 أساس التوحيد (تابع) 

تنسب األرباح أو الخسائر وكل بند من اإليرادات الشاملة األخرى إلى حاملي أسهم الشركة األم للمجموعة وإلى  
هذا عجز في رصيد الحصص غير المسيطرة. تعد هذه البيانات المالية الحصص غير المسيطرة، حتى لو نتج عن  

عند  المماثلة.  الحاالت  في  المتشابهة  األخرى  واألحداث  للمعامالت  موحدة  محاسبية  سياسات  باستخدام  الموحدة 
 المستخدمة الضرورة يتم إدخال تعديالت في البيانات المالية للشركات التابعة لتتطابق سياساتها المحاسبية مع تلك  

من قبل المجموعة. جميع الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية واإليرادات والمصروفات بين شركات المجموعة 
  والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت بين أعضاء المجموعة يتم استبعادها بالكامل عند التوحيد. 

يتم احتسابه كمعاملة ملكية. وإذا فقدت المجموعة   في حصة ملكية شركة تابعة، بدون فقدان السيطرة،  تغييرإن أي  
  السيطرة على شركة تابعة سوف تقوم المجموعة بالتالي: 

  إلغاء االعتراف بالموجودات (وتشمل الشهرة) ومطلوبات الشركة التابعة؛ 
 إلغاء االعتراف بالقيمة الدفترية ألي من الحصص غير المسيطرة؛ 
 من تحويل العمالت األجنبية، المدرجة في حقوق الملكية؛ إلغاء االعتراف بالفروقات المتراكمة 
  االعتراف بالقيمة العادلة للمبالغ المستلمة؛ 
  االعتراف بالقيمة العادلة ألي استثمار يحتفظ به؛ 
 االعتراف بأي فائض أو عجز في الربح أو الخسارة؛ و 
   في إيرادات شاملة أخرى إلى الربح أو   )الخسارة(إعادة تصنيف البنود الخاصة بالشركة األم المدرجة سابقاً 

ً األرباح المدورة، أيهما أنسب،   لما هو مطلوب في حال استبعاد المجموعة للموجودات والمطلوبات ذات   وفقا
 الصلة. 

عاد جزء من العملية داخل تلك الوحدة، تدرج الشهرة عندما تشكل الشهرة جزء من وحدة إيرادات نقدية ويتم استب
المتعلقة بالعملية المستبعدة في القيمة الدفترية للعملية وذلك عند تحديد الربح أو الخسارة من استبعاد العملية. يتم  

من به  المحتفظ  والجزء  المستبعدة  للعملية  النسبية  القيم  أساس  على  الحالة  هذه  في  المستبعدة  الشهرة  وحدة   قياس 
  اإليراد النقدي.

  األعمال تجميع 

ستخدام طريقة االستحواذ. يتم قياس تكلفة أي أعمال مستحوذة بإجمالي المبلغ المحول تحتسب األعمال المجمعة با
بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ وقيمة أي حصة غير مسيطرة في المؤسسة المستحوذ عليها. بالنسبة لكل من 

تختار المجموعة أن تقيس الحصة غير المسيطرة في المؤسسة المستحوذ عليها بالقيمة العادلة أو األعمال المجمعة  
ك االستحواذ  تكاليف  تحتسب  عليها.  موجودات المؤسسة المستحوذ  صافي  من  متكبدة   مصروفات بالحصة النسبية 

  اإلدارية.  مصروفاتوتدرج في ال

التصنيف   لتحديد  المستلمة  المالية  والمطلوبات  الموجودات  بتقييم  تقوم  أعمال  أية  على  المجموعة  تستحوذ  عندما 
ً المالئم  للشروط التعاقدية والظروف االقتصادية والظروف الخاصة كما في تاريخ االستحواذ. هذا يشمل فصل  وفقا

  ليها.المشتقات الضمنية في العقود األساسية من قبل المستحوذ ع

تقيّم المجموعة ما إذا كانت مجموعة األصول واألنشطة المكتسبة تشمل كحد أدنى، مدخالت وعملية موضوعية وما  
إذا كانت المجموعة المكتسبة قادرة على إنتاج مخرجات. ولدى المجموعة خيار تطبيق "اختبار التركيز" والذي 

نشطة واألصول المكتسبة عمالً تجارياً. ويتم اختبار التركيز  يسمح بإجراء تقييم مبسط لما إذا لم تعتبر  مجموعة األ
االختياري إذا كان مجموع القيمة العادلة لألصول اإلجمالية التي تم الحصول عليها تتركز بشكل كبير في أصل 

  واحد يمكن تحديده أو مجموعة من األصول القابلة للتحديد. 

كية السابقة يعاد قياسها بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ ويتم  ، فإن حصة الملمراحل  خاللإذا تم تجميع األعمال  
  احتساب الشهرة.خالل خسارة ناتجة في الربح أو الخسارة وتراعي بعد ذلك تحقيق أي ربح أو 

المبلغ المحتمل   االستحواذ.  في تاريخ  العادلة  بالقيمة  تسجيلها  فسيتم  تحويلها  المستحوذ  على  محتملة  مبالغ  إن أي 
:  "األدوات المالية "  ٩رقم  نف كموجودات أو مطلوبات والتي هي أداة مالية في إطار معيار المحاسبة الدولي  المص

االعتراف والقياس، يتم قياسه بالقيمة العادلة مع االعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة إما في الربح أو الخسارة أو 
الدولي   المحاسبة  معيار  نطاق  في  المحتمل  المبلغ  يكن  لم  إذا  اآلخر.  الشامل  الدخل  في  "األدوات    ٩رقم  كتغيير 

ً ، فيتم قياسه  المالية" للتقارير المالية المالئم. إن المبالغ المحتملة التي تصنف كحقوق ملكية ال  للمعيار الدولي    وفقا
 يتم قياسها وتحتسب التسوية الالحقة ضمن حقوق الملكية.
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على صافي  تُقاس الشهرة مبدئياً بالتكلفة وهي زيادة إجمالي المبالغ المحولة والمبلغ المدرج للحصة غير المسيطرة  
الموجودات المستحوذ عليها والمطلوبات المتكبدة. إذا كانت القيمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذة تزيد على  
عليها   المستحوذ  الموجودات  جميع  بتحديد  قامت  قد  كانت  إذا  ما  بتقييم  المجموعة  تقوم  المحول،  المبلغ  مجموع 

إلجراءات المتبعة في قياس المبالغ المحققة في تاريخ االستحواذ.  والمطلوبات المتكبدة بطريقة مالءمة ومراجعة ا
وإذا استمرت نتائج إعادة التقييم للقيمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ عليها تتجاوز إجمالي المبلغ المحول، 

  يتم إدراج الربح في الربح أو الخسارة.

أي خسائر انخفاض قيمة متراكم. لغرض فحص االنخفاض بعد االعتراف المبدئي يتم قياس الشهرة بالتكلفة ناقص  
يتم توزيع الشهرة المستحوذ عليها ضمن أعمال مجمعة، من تاريخ االستحواذ، على كل وحدات اإليرادات النقدية،  
والتي يتوقع أن تستفيد من تجميع األنشطة، بغض النظر عن تحويل موجودات أو مطلوبات أخرى من المجموعة 

ات. عندما تشكل الشهرة جزء من وحدة إيرادات نقدية ويتم استبعاد جزء من العملية داخل تلك الوحدة، إلى تلك الوحد 
تدرج الشهرة المتعلقة بالعملية المستبعدة في القيمة الدفترية للعملية وذلك عند تحديد الربح أو الخسارة من استبعاد 

أساس القيم النسبية للعملية المستبعدة والجزء المحتفظ به من العملية. يتم قياس الشهرة المستبعدة في هذه الحالة على  
  وحدة اإليراد النقدي.

 اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء

يتم االعتراف باإليرادات الناتجة من العقود المبرمة مع العمالء بشأن مبيعات السلع أو الخدمات في السياق العادي  
ً ألنشطة المجموعة    للنموذج التالي المكون من خمس خطوات:  وفقا

لة للتنفيذ ويحدد تحديد العقود مع العميل: يُعّرف العقد بأنه اتفاق بين طرفين أو أكثر ينشئ حقوقاً والتزامات قاب .١
 ، المعايير الخاصة بكل عقد والتي يجب الوفاء بها

 ،هو وعد لتحويل سلعة أو خدمة إلى العميلفي العقد التزام األداء   :تحديد التزامات األداء في العقد  .٢
 أو الخدمات السلع  تحديد سعر المعاملة: سعر المعاملة هو المبلغ الذي تتوقع المجوعة استحقاقه مقابل تحويل   .٣

 ،إلى العميل
 ،تخصيص سعر المعاملة إلى التزامات األداء في العقد: بالنسبة للعقد الذي يحوي أكثر من التزام أداء .٤
  تحقيق اإليرادات عندما (أو كما) تلبي المجوعة التزام األداء. .٥

  المجموعة اإليرادات من المصادر الرئيسية التالية:تعترف 

  تأجير السفن 
االستحقاق   مبدأ  أساس  على  وغيرها  والمعدات  السفن  تأجير  مـن  باإليـرادات  االعتراف  ً يتم  العقود   وفقا لشروط 

 المبرمة مع العمالء. 

  مبيعات البضاعة والخدمات 
باإليرادات يتم االعتراف باإليرادات من مبيعات البضائع عند نقل السيطرة على السلعة إلى العميل. يتم االعتراف  

نقل  تصور  مناسبة  طريقة  إلى  بالرجوع  الخدمات،  هذه  تقديم  فيها  يتم  التي  الفترة  في  الخدمات  تقديم  عن  الناتجة 
 السيطرة على هذه الخدمات إلى العميل.

  إيرادات نقل البضائع والحاويات
يتم االعتراف    غير المكتملة.  كما تم تعديلها للرحالت  السنةقيمة جميع األعمال التي يتم تحرير فواتير بها خالل  

باألرباح المنسوبة إلى الرحالت غير المكتملة بمرور الزمن، عند تلقي العميل واستهالكه في نفس الوقت للمنافع  
  التي تقدمها المجموعة أثناء أداء المجموعة لها، بعد احتساب مخصص للخسائر المستقبلية المتوقعة. 

  إيرادات توكيالت الشحن
بناًء على كيفية الوفاء بالتزام األداء (عند استكمال عند نقطة زمنية محددة  بإيرادات توكيالت الشحن    يتم االعتراف

  جميع متطلبات التوريد للسفن).

  إيرادات التحميل والتخليص والنقل البري
  . الوفاء بالتزام األداءكيفية بناًء على نقطة زمنية محددة النقل عند التخليص وتحميل والإيرادات ب االعتراف يتم 

  إيرادات إصالح السفن وتصنيعها
  يتم االعتراف بإيرادات إصالح السفن وتصنيعها بمرور الوقت بناًء على كيفية الوفاء بالتزام األداء. 
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  اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء (تابع)

  الشحن إيرادات إعادة توجيه 
يستمر االعتراف بإيرادات إعادة توجيه الشحن بمرور الوقت باستخدام طريقة المدخالت لقياس التقدم المحرز نحو 

نقطة زمنية محددة وهي تقديم    ،الرضا الكامل عن الخدمة باستثناء خدمات الوساطة التي يتم االعتراف بها عند 
  الخدمات للعميل.

  إيرادات التشغيل األخرى 

  إليجارات:إيرادات ا
 يتم احتساب إيرادات اإليجار من االستثمارات العقارية على أساس التناسب الزمني. 

  إيرادات االستثمار: 
  يتم احتساب إيرادات االستثمار على أساس مبدأ االستحقاق عندما يثبت الحق في استالم اإليرادات.

  إيرادات توزيعات األرباح: 
  األرباح الموزعة على أساس االستحقاق عندما يثبت الحق في استالم اإليرادات.يتم احتساب اإليرادات من 

  إيرادات الفوائد: 
يتم احتساب إيرادات الفوائد عند استحقاق الفائدة باستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلي، ويستخدم نفس السعر بالضبط 

ات المالية للوصول إلى صافي القيمة الدفترية  لخصم التدفقات النقدية المستلمة على مدى العمر المتوقع للموجود 
  للموجودات المالية. 

  بالمصروفات االعتراف

االقتصادية المستقبلية المتعلقة    المنفعةالربح أو الخسارة عند حدوث انخفاض في  بيان  يتم إثبات المصروفات في  
  ويمكن قياسها بشكل موثوق. المطلوباتبانخفاض الموجودات أو زيادة 

ً ويتم إثبات المصر اقتصادية مستقبلية، أو   منفعةعندما ال ينتج عن اإلنفاق أي    ،الربح أو الخسارةبيان  في    ف فورا
في بيان المركز  كأصل  بها  قف عن التأهل لالعتراف  االقتصادية المستقبلية مؤهلة أو تتو  المنافععندما ال تكون  

  المالي، كما في حالة انخفاض قيمة األصول.

  تكاليف التمويل 

تشتمل تكاليف التمويل على الفائدة على القروض (القروض المصرفية والسحب على المكشوف). تكاليف االقتراض  
طويلة زمنية  حيازة أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤهل، كونه أحد األصول التي تستغرق فترة  بمباشرة    غير المرتبطة

  الفائدة الفعلية.طريقة  الربح أو الخسارة باستخدام    بيان  فيكمصروف  لالستخدام أو البيع، يتم احتسابها  تكون جاهزة  ل

  الضريبة 

مستحقة  الضريبة  يتم احتساب الضرائب بناًء على القوانين واللوائح الضريبية التي تعمل فيها المجموعة. إن مبلغ  
بة المتوقع دفعه أو استالمه والذي يعكس حالة عدم اليقين  مستحقة القبض هو أفضل تقدير لمبلغ الضري  الدفع أو

عتراف بموجودات الضريبة المؤجلة للفروق المؤقتة القابلة للخصم، ترحيل أرصدة  الالمتعلقة بضرائب الدخل. يتم ا
ً تامُ الضريبة غير المستخدمة وخسائر الضريبة غير المستخدمة إلى الحد الذي يكون فيه الربح الخاضع للضريبة     حا

الستخدامها. يتم االعتراف بااللتزامات الضريبية المؤجلة للفروق المؤقتة الخاضعة للضريبة. يتم قياس موجودات 
باستخدام  عكسها،  عند  المؤقتة  الفروق  على  تطبيقها  المتوقع  الضريبية  بالمعدالت  المؤجلة  الضريبة  ومطلوبات 

التقرير، وتعكس حالة عدم اليقين المتعلقة بضرائب    المطبقة بشكل جوهري في تاريخ  معدالت الضريبة المطبقة أو
يتم االعتراف بالموجودات الضريبية المؤجلة إلى الحد الذي يحتمل معه وجود أرباح ضريبية    .الدخل، إن وجدت

 . مستقبلية والتي يمكن استخدامها مقابلها

  العقارات والسفن والمعدات

المتراكم    االهالكفة، باستثناء تكاليف الخدمات اليومية، بعد خصم  يتم إدراج العقارات والسفن والمعدات بسعر التكل
وأي انخفاض في القيمة. تتضمن تكلفة العقارات والسفن والمعدات جميع التكاليف المباشرة بما في ذلك تكاليف  

  االقتراض المتعلقة مباشرة ببناء الموجودات المعنية. 
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  العقارات والسفن والمعدات (تابع) 
على جميع العقارات والسفن والمعدات بطريقة القسط الثابت، باستثناء األراضي المملوكة ملكاً حراً   االهالك يحتسب  

عند   محدد.  غير  عمر  ذات  تعتبر  نهاي  اهالكحيث  في  المتبقية  التقديرية  القيمة  أيضاً  االعتبار  في  يؤخذ  ة السفن 
ً  االهالكة التقديرية. تحتسب معدالت أعمارها اإلنتاجي  لألعمار اإلنتاجية التقديرية التالية للموجودات الخاضعة   وفقا

  لإلهالك:
 سنة ٣٥ - ٢٥ المباني

 سنة ٤٠ - ٢٠ السفن الجديدة 
 سنة ٢٥ - ٣ السفن المستعملة 

 سنة ٢٠ - ١٠ والمراكب  الحاويات
  سنوات  ٥ - ٣  الحاويات القديمة

 سنوات ١٠ - ٤ والمعدات واألدوات ماكيناتال
 سنوات ٥ - ٣ األثاث والتركيبات

 سنوات ٧ - ٣ السيارات 
  

يعاد النظر في القيمة الدفترية للعقارات والسفن والمعدات لتحديد االنخفاض عند وجود أحداث أو تغيرات ظرفية 
وعندما تكون القيمة الدفترية أعلى من القيمة  يحتمل معها عدم استرداد القيمة الدفترية. في حالة وجود مؤشر كهذا  

  الممكن استردادها يتم تخفيض الموجودات إلى القيمة الممكن استردادها.

المصروفات المتكبدة الستبدال أي جزء من العقارات والسفن والمعدات والتي سبق أن احتسبت بصورة منفصلة تتم  
رسمل المصروفات األخرى الالحقة فقط عندما تؤدي إلى زيادة رسملتها وتشطب القيمة الدفترية للجزء المستبدل. ت

المنافع االقتصادية المستقبلية للجزء المستبدل من العقارات والسفن والمعدات. يتم االعتراف بجميع المصروفات  
األخرى في بيان الدخل الموحد عند تكبد المصروفات. يتم االعتراف بتكاليف المسح الخاص والحوض الجاف في  

لقيمة الدفترية للسفن عند تكبدها وتستهلك على الفترة حتى التجفيف التالي وهو بصورة عامة على مدى فترة من ا
 سنوات. ٥إلى  ٣

يتم إلغاء االعتراف بأي جزء من العقارات والسفن والمعدات عند استبعاده أو عندما ال يتوقع أي منافع اقتصادية 
أو خسائر ناشئة من استبعاد الموجودات في بيان الدخل الموحد في السنة   مستقبلية من استخدامه. وتدرج أي أرباح

  التي يتم فيها االستبعاد.

  تتم مراجعة طرق اإلهالك واألعمار اإلنتاجية والقيم الباقية في تاريخ كل تقرير.  

  األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ
العقد والتكاليف المباشرة المرتبطة بتطوير الموجودات وحتى  األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ من قيمة  تكاليف  تتكون  

اإلدارة. تريدها  التي  بالطريقة  للتشغيل  مؤهلة  لتصبح  الضرورية  والحالة  الموقع  األعمال  بلوغها  بنود  تشمل 
المنجز   العمل  في  اإلنجاز  مراحل  على  بناًء  بها  المعترف  التكلفة  التنفيذ  قيد  ً الرأسمالية  التي    وفقا دخلتها  للعقود 

  المجموعة مع صانعي السفن. 

يتم تحويل تكلفة األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ إلى العقارات والسفن والمعدات عند وصولها إلى استخدامها في حالة   
العمل المستهدف. تراجع القيمة الدفترية لألعمال الرأسمالية قيد التنفيذ لتحديد االنخفاض عندما تدل األحداث أو  

إلى احتمال عدم استرداد قيمتها الدفترية. عند وجود دليل كهذا وعندما تكون القيمة الدفترية أعلى من   التغيرات
  المبالغ التقديرية الممكن استردادها، يتم تخفيض الموجودات إلى القيمة القابلة لالسترداد. 

  حق االستخدام   اتموجود
  االعتراف والقياس
موجود  قياس  مبدئي  اتيتم  االستخدام  ً حق  اإليجار    ا اللتزامات  األولي  المبلغ  على  يشتمل  والذي  (راجع بالتكلفة، 

المعدلة ألي مدفوعات إيجار يتم إجراؤها في أو قبل تاريخ البدء، باإلضافة   ")مطلوبات اإليجارالسياسة المحاسبية "
محل أو الستعادة األصل    محل العقد لة األصل  إلى أي تكاليف مباشرة مبدئية يتم تكبدها وتقدير تكاليف تفكيك وإزا

ً أو الموقع الذي يوجد عليه، مخصوم العقد    . مستلمةمنه أي امتيازات اإليجار ا

  القياس الالحق 
ً يتم فيما بعد قياس بنود موجودات حق االستخدام بالتكلفة مطروح هالك المتراكم وأي خسائر انخفاض قيمة  منها اإل  ا

  متراكمة. 

ً يتم إهالك حق   باستخدام طريقة القسط الثابت من تاريخ البدء إلى نهاية مدة عقد اإليجار، ما لم ينقل   االستخدام الحقا
بنهاية مدة عقد اإليجار أو تعكس تكلفة أصل حق االستخدام أن   المجموعةعقد اإليجار ملكية األصل األساسي إلى  

  سوف تمارس خيار الشراء.  المجموعة
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٢١  

 السياسات المحاسبية الهامة (تابع)  ٣

  موجود حق االستخدام (تابع) 
  

  (تابع)  القياس الالحق 
  اإليجار   لمطلوبات  إلعادة قياسات معينة  أصل حق االستخدام بشكل دوري  تعديل قيمةيتم  قد  باإلضافة إلى ذلك،  

  (راجع السياسة المحاسبية "مطلوبات اإليجار").  ذات الصلة

  اإلعترافإلغاء 
األصل محل إلغاء عقد اإليجار أو نقل السيطرة على  أو    نهاية مدة اإليجارعند    يتم استبعاد موجودات حق االستخدام

إلى المجموعة، يتم إعادة تصنيف القيمة الدفترية ألصل حق   محل العقد . في حالة انتقال السيطرة على األصل  العقد 
  االستخدام إلى الممتلكات والمعدات. 

  االستثمارات العقارية
تعتبر األرض والمباني كاستثمارات عقارية فقط عندما يكون الغرض من االحتفاظ بها هو تحقيق إيجارات منها أو 

  الرتفاع قيمتها الرأسمالية أو للغرضين معاً.  

على   اهالكالمتراكم وأي انخفاض في القيمة، وال يحتسب    هالكتدرج العقارات االستثمارية بالتكلفة بعد خصم اال
تشتمل تكلفة العقارات على جميع تكاليفها المباشرة بما في ذلك تكاليف االقتراض المتعلقة مباشرة بتشييد األراضي.  

  العقارات، وتستثنى تكلفة خدمات الصيانة اليومية للعقار. 

  عاماً.  ٢٥على المباني بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية التقديرية وهو  هالكيحتسب اال

ظر في القيم الدفترية للعقارات االستثمارية لتحديد االنخفاض عند وجود أحداث أو تغيرات يحتمل معها عدم يعاد الن
استرداد القيمة الدفترية. في حالة وجود مؤشر كهذا وعندما تكون القيمة الدفترية أعلى من القيمة الممكن استردادها 

  يتم تخفيض الموجودات إلى القيمة الممكن استردادها.

من ي مستقبلية  اقتصادية  منافع  أي  يتوقع  ال  عندما  أو  استبعاده  عند  االستثمارية  العقارات  ببند  االعتراف  إلغاء  تم 
. أي أرباح أو خسائر تنشأ من استبعاد العقار االستثماري تدرج في بيان الدخل الموحد في  أو استبعاده  استخدامه

  السنة التي تم فيها استبعاد األصل.

  الملموسةالموجودات غير 
بالتكلفة. تكون تكلفة الموجودات غير الملموسة  الموجودات غير الملموسة المشتراة بصورة منفصلة تقاس مبدئياً 

المبدئي تسجل الموجودات    االعترافالمشتراة ضمن تجميع األعمال هي القيمة العادلة كما في تاريخ الشراء. بعد  
  غير الملموسة بالتكلفة ناقص أي إطفاء متراكـم وأية خسائر انخفاض متراكمة.  

  يتم تقييم األعمار اإلنتاجية للموجودات غير الملموسة على أنها محددة أو غير محددة المدة. 

تاجية االقتصادية ويعاد النظر الموجودات غير الملموسة ذات األعمار المحددة يتم إطفاؤها على مدى أعمارها اإلن
فيها لتحديد االنخفاض في أي وقت يظهر فيه دليل على احتمال انخفاض قيمتها. تتم مراجعة فترة اإلطفاء وطريقة 
اإلطفاء للموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة في نهاية كل فترة مالية. التغيرات في األعمار  

أ المتوقعة  الاإلنتاجية  المتوقعة  الطريقة  تحتسب    هالكو  الموجودات  تتضمنها  التي  المستقبلية  االقتصادية  المنافع 
 بتعديل فترة اإلطفاء أو الطريقة، أيهما أنسب، وتعامل كتغيرات في التقديرات المحاسبية.  

لمصروفات  تدرج مصروفات اإلطفاء للموجودات غير الملموسة محددة األعمار في بيان الدخل الموحد في بند ا
  المالئم لطبيعة الموجودات غير الملموسة. 

يتم إطفاء األعمار اإلنتاجية للموجودات غير الملموسة من تجمع األعمال على مدى الفترة المتوقعة للعقد والتي  
  سنة.  ٢١ و ١٩تتراوح ما بين  

ول إطفاؤها  يتم  ال  المدة  محددة  غير  اإلنتاجية  األعمار  ذات  الملموسة  غير  لتحديد الموجودات  اختبارها  يتم  كن 
سواء بشكل فردي أو على مستوى وحدة المدرة للنقد. تتم مراجعة سنوية للموجودات   االنخفاض في القيمة سنوياً 
غير الملموسة غير محددة األعمار اإلنتاجية وذلك إلقرار استمرارية الموجودات بدون عمر إنتاجي محدد، إذا لم 

  ي العمر اإلنتاجي من عمر غير محدد إلى عمر محدد على أساس مستقبلي. تقرر االستمرارية يطبق التغيير ف

بين بالفرق  قياسها  يتم  الملموسة  غير  الموجودات  بأحد  االعتراف  إلغاء  من  الناشئة  الخسائر  أو    صافي   األرباح 
  صل. متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية للموجود وتدرج في بيان الدخل الموحد عند إلغاء االعتراف باأل
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 السياسات المحاسبية الهامة (تابع)  ٣

  االستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة

على المشاركة في القرارات    القدرةالشركة الزميلة هي الشركة التي يكون للمجموعة فيها تأثير هام. التأثير الهام هو  
المستثمر فيها، ولكن ليست السيطرة أو السيطرة المشتركة على هذه المتعلقة بالسياسات المالية والتشغيلية للشركة  

  السياسات.

المشروع المشترك هو نوع من الترتيبات المشتركة التي يكون فيها لدى األطراف سيطرة مشتركة على ترتيب  
يا  للحصول على حقوق في صافي موجودات المشروع المشترك. السيطرة المشتركة هي تقاسم متفق عليه تعاقد 

للسيطرة على الترتيب، والذي يتواجد فقط عندما تتطلب القرارات موافقة باإلجماع بشأن األنشطة ذات الصلة من 
  األطراف التي تتقاسم السيطرة.

على   السيطرة  لتحديد  الالزمة  لتلك  مماثلة  المشتركة  السيطرة  أو  الهام  التأثير  تحديد  عند  الموضوعة  االعتبارات 
  الشركات التابعة.

باستثناء  ،  المحاسبة عن استثمارات المجموعة في شركاتها الزميلة ومشاريعها المشتركة بطريقة حقوق الملكية  تتم
  .الحاالت التي تختار المجموعة فيها قياس استثمارات رأس المال بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 ً لطريقة حقوق الملكية يتم االعتراف باالستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة مبدئيا بالتكلفة.    وفقا
يتم تعديل القيمة الدفترية لالستثمار لالعتراف بالتغيرات في حصة المجموعة في صافي موجودات الشركة الزميلة 

المتعلقة بالشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة ضمن أو المشروع المشترك منذ تاريخ االستحواذ. تدرج الشهرة 
  القيمة الدفترية لالستثمار وال يتم إطفاؤها أو إجراء اختبار انخفاض في القيمة منفرد لها. 

أي تغيير في    يتضمن بيان الدخل الموحد حصة المجموعة في نتائج عمليات الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة. 
عندما   لهذه الشركات الُمستثمر فيها يتم عرضه كجزء من الدخل الشامل اآلخر للمجموعة.  الدخل الشامل اآلخر

يكون هناك تغير كان قد تم االعتراف به مباشرة في حقوق الملكية للشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة، تعترف  
رباح والخسائر غير المحققة الناتجة  المجموعة بحصتها من التغير في بيان حقوق الملكية الموحد، عند االقتضاء. األ 

من العمليات بين المجموعة والشركات الزميلة تم استبعادها بناًء على نسبة حصة المجموعة في الشركة الزميلة أو 
  المشروع المشترك.

يظهر إجمالي حصة المجموعة في الربح أو الخسارة من مشروع مشترك أو شركة زميلة في بيان الدخل الموحد 
الربح التشغيلي ويمثل الربح أو الخسارة بعد خصم الضرائب والحصص غير المسيطرة في الشركات التابعة  خارج  

  للشركة الزميلة أو المشروع المشترك. 

تعديل  ويتم  للمجموعة.  المالية  الفترة  لنفس  إعدادها  يتم  المشتركة  المشاريع  أو  الزميلة  للشركات  المالية  البيانات 
 للمجموعة، عند الضرورة.   المحاسبية تسق مع السياساتالسياسات المحاسبية لت

ما إذا كان من الضروري االعتراف بخسائر انخفاض   بتحديد  بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية، تقوم المجموعة 
استثماراتها في الشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة. في تاريخ كل تقرير تقوم المجموعة بتحديد وجود دليل 

  اض قيمة االستثمارات في الشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة.  على انخف

في حالة وجود دليل على االنخفاض في القيمة، تقوم المجموعة باحتساب قيمة االنخفاض وهو الفرق بين القيمة 
"حصة الخسائر  القابلة لالسترداد للشركة الزميلة أو المشروع المشترك وقيمته الدفترية.  من ثم، تعترف بالخسارة كـ  

  في الشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة) في بيان الدخل الموحد.

عند فقدان التأثير الهام على الشركات الزميلة أو السيطرة المشتركة على المشروع المشترك، تقوم المجموعة بقياس 
ترية للشركة الزميلة أو المشروع وإدراج أي استثمار محتفظ به بقيمته العادلة. يتم إدراج أي فرق بين القيمة الدف

المشترك بناًء على فقدان التأثير الهام أو السيطرة المشتركة والقيمة العادلة لالستثمارات المحتفظ بها والمتحصالت  
  من االستبعاد في بيان الربح أو الخسارة.

  العمليات المشتركة

مشترك يسهم فيه كال المشتركين في المشروع المشترك  العملية التي تتم السيطرة عليها بصورة مشتركة هي مشروع  
بغرض تحديد هدف مشترك. تتضمن البيانات المالية الموحدة الموجودات التي تساهم بها وتسيطر عليها المجموعة 
واالعتراف بالمطلوبات التي تتكبدها في متابعة عملياتها المشتركة. المصروفات التي تتكبدها المجموعة وحصتها  

  خل الذي تجنيه من العملية المشتركة يتم إدراجهما كجزء من الحصة في نتائج الترتيبات المشتركة. في الد 
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 السياسات المحاسبية الهامة (تابع)  ٣
  

 األدوات المالية
  االعتراف والقياس المبدئي  ) ١(

بها   االعتراف  يتم  المصدرة  المدينة  المالية  واألوراق  المدينة  التجارية  جميع الذمم  إثبات  يتم  نشوئها.  عند  مبدئيا 
الموجودات المالية والمطلوبات المالية األخرى في البداية عندما تصبح المجموعة طرفا في النصوص التعاقدية 

  لألداة.

ذمما تجارية مدينة بدون مكونات تمويل كبيرة) أو المطلوب المالي   مبدئيا يتم قياسه  الموجود المالي (ما لم يكن 
بالقيمة العادلة باإلضافة إلى، بالنسبة لبند غير مدرج بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، تكاليف المعامالت  
التي يمكن أن تنسب مباشرة إلى استحواذها أو إصدارها. الذمم التجارية المدينة التي ال يوجد بها مكون تمويل كبير  

  ة. بسعر المعامليتم قياسها مبدئياً 

  التصنيف والقياس الالحق للموجودات المالية  ) ٢( 
  عند االعتراف المبدئي، يتم تصنيف الموجود المالي:

  :بالتكلفة المطفأة إذا استوفت الشروط التالية وكانت غير مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

o  لجمع التدفقات النقدية التعاقدية، وكان محتفظ بها في نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات  
o   إال ليست  التي  نقدية  تدفقات  إلى  محددة  تواريخ  في  تؤدي  التي  المالية  للموجودات  التعاقدية  الشروط 

 مدفوعات للمبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائم. 

 انت غير مصنفة بالقيمة العادلة إذا استوفت الشروط التالية وك  - بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
 من خالل الربح أو الخسارة: 

o  كان محتفظ بها في نموذج أعمال يهدف إلى تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الموجودات المالية، و  
o  شروطها التعاقدية تؤدي في تواريخ محددة إلى تدفقات نقدية التي هي مدفوعات فقط للمبلغ األصلي والفائدة

 لمبلغ األصلي القائم. على ا

   جميع الموجودات المالية غير المصنفة باعتبارها تقاس بالتكلفة    –بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 المطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر كما هو موضح أعاله. 

لمو فيه  رجعة  ال  بتصنيف  المجموعة  تقوم  قد  المبدئي،  االعتراف  الواجب  عند  المتطلبات  يستوفي  إما  مالي  جود 
قياسها بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، إذا كان القيام بذلك يزيل أو يقلل من عدم 

  التطابق المحاسبي الذي قد ينشأ على خالف ذلك.

لم تغير المجموعة نموذج أعمالها إلدارة   ال يتم تصنيف الموجودات المالية الحقا على أساس االعتراف األولي ما
فترة  المتأثرة في اليوم األول من أول  الحالة يتم تصنيف جميع الموجودات المالية  الموجودات المالية، وفي هذه 

  مشمولة بتقرير بعد التغيير في نموذج األعمال.

 نقد وما يعادل النقد و الونة االّخرى  عند االعتراف المبدئي صنفت المجموعة ذممها التجارية المدينة والذمم المدي
  بالتكلفة المطفأة. المسال واستثمارات في ودائع ألجل أرصدة لدى البنوك قروض مقدمة لشركات الغاز الطبيعي

  تقييم نموذج األعمال

محفظة ألن هذا يعكس التقوم المجموعة بتقييم هدف نموذج األعمال الذي يحتفظ فيه بموجود مالي على مستوى  
  بشكل أفضل الطريقة التي تدار بها األعمال وتقديم المعلومات لإلدارة. المعلومات التي تؤخذ في االعتبار تتضمن: 

   في الممارسة العملية. وهي تشمل ما إذا كانت  السياسات واألهداف المعلنة للمحفظة وتطبيق تلك السياسات
جني على  تركز  اإلدارة  مدة   استراتيجية  مطابقة  أو  فائدة  سعر  هيئة  على  الحفاظ  أو  تعاقدي  تمويلي  ايراد 

أو صلة  ذات  مدة أي التزامات  مالية  نقدية    موجودات  بيع    متوقعةتدفقات  خالل  من  نقدية  تدفقات  تحقيق  أو 
 موجودات؛ ال

 كيفية تقييم أداء المحافظ وتقديم التقارير إلدارة المجموعة؛ 
   (والموجودات المالية المحتفظ بها ضمن نموذج األعمال هذا) المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال

 وكيفية إدارة تلك المخاطر؛
   سبيل المثال سواًء كان التعويض يستند على القيمة العادلة للموجودات   على  - كيفية تعويض مديري األعمال

  التي تتم إدارتها أو التدفقات النقدية التعاقدية التي يتم جمعها، و 
   وتيرة وحجم وتوقيت مبيعات الموجودات المالية في الفترات السابقة، وأسباب هذه المبيعات والتوقعات حول

  نشاط المبيعات في المستقبل. 
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  السياسات المحاسبية الهامة (تابع)  ٣

 األدوات المالية (تابع) 

  التصنيف والقياس الالحق للموجودات المالية (تابع)  ) ٢(

إن عمليات نقل الموجودات المالية ألطراف ثالثة في معامالت غير مؤهلة إللغاء االعتراف ال تعتبر مبيعات لهذا 
ستمر بالموجودات. الموجودات المالية التي يُحتفظ بها للمتاجرة الغرض، وذلك بما يتفق مع اعتراف المجموعة الم

  أو التي تُدار والتي يُقيم أداؤها على أساس القيمة العادلة تقاس بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

 تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية ليست إال مدفوعات عن أصل الدين والفائدة عليه 

ألغراض هذا التقييم، يتم تعريف "أصل الدين" بأنه القيمة العادلة للموجود المالي عند االعتراف المبدئي. يتم تعريف  
"الفائدة" بأنها مقابل عن القيمة الزمنية للمال والمخاطر االئتمانية المرتبطة بالمبلغ األصلي القائم خالل فترة معينة 

ة لإلقراض والتكاليف (مثل مخاطر السيولة والتكاليف اإلدارية)، وكذلك من الزمن وغيرها من المخاطر األساسي
  هامش الربح.  

عند تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية ليست سوى مدفوعات عن أصل الدين والفائدة عليه، تأخذ المجموعة 
حتوي على شرط تعاقدي يمكن أن يغير  بالشروط التعاقدية لألداة. ويشمل ذلك تقييم ما إذا كان الموجود المالي ي

توقيت أو مبلغ التدفقات النقدية التعاقدية بحيث ال يمكنه الوفاء بهذا الشرط. عند إجراء هذا التقييم، تأخذ المجموعة 
  في االعتبار ما يلي:

  األحداث الطارئة التي من شأنها تغيير مبلغ أو توقيت التدفقات النقدية؛  
  األسعار المتغيرة؛ خواصالشروط التي قد تعدل سعر الفائدة التعاقدية، بما في ذلك  
  التمديد؛ و خواصوالمدفوعات مقدما  
   عدم    خواصالشروط التي تحد من مطالبة المجموعة بالتدفقات النقدية من موجودات محددة (على سبيل المثال

  حق الرجوع على المقترض). 

ما مع المدفوعات فقط من معيار أصل الدين والفائدة إذا كان المبلغ المدفوع مقدما المدفوعات مقد   خاصيةتتوافق  
يمثل إلى حد كبير المبالغ غير المسددة من أصل الدين والفائدة على المبلغ األصلي المعلق، والتي قد تشمل تعويض  

تم الحصول عليه بخصم أو عالوة   إضافي معقول عن اإلنهاء المبكر للعقد. باإلضافة إلى ذلك، بالنسبة لموجود مالي 
التي تسمح أو تتطلب الدفع مقدما بمبلغ يمثل بشكل كبير المبلغ اإلسمي    الخاصيةالتعاقدية، فإن    سميةعلى قيمته اإل

تعويض معقول إضافي عن اإلنهاء  أيضاً  التعاقدي المستحق (ولكن غير مدفوع) الفائدة التعاقدية (والتي قد تشمل  
معامل تتم  ذات أهمية  المبكر)  مقدما  المدفوعات  لميزة  القيمة العادلة  كانت  إذا  هذا المعيار  هو الحال وفق  كما  تها 

  ضئيلة عند االعتراف المبدئي. 

  القياس الالحق 

   يتم قياس هذه الموجودات الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة   -الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة
الفعلية. يتم تقليل التكلفة المطفأة بخسائر انخفاض القيمة. يتم االعتراف بإيرادات الفوائد، وأرباح وخسائر أسعار  

ستبعاد االن الدخل الموحد. يتم االعتراف بأي ربح أو خسارة من  صرف العمالت األجنبية وانخفاض القيمة في بيا 
 في بيان الدخل الموحد. 

   يتم قياس هذه الموجودات الحقا بالقيمة العادلة.    –الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
  رباح الموزعة، في بيان الدخل الموحد.  يتم االعتراف بصافي األرباح والخسائر، بما في ذلك الفائدة أو إيراد األ

   يتم قياس هذه الموجودات الحقا بالقيمة العادلة.   –أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
يتم االعتراف بإيراد الفائدة الذي يحتسب باستخدام طريقة الفائدة الفعلية، وأرباح وخسائر تحويل عمالت أجنبية  

. يتم االعتراف بصافي األرباح والخسائر األخرى في الدخل الشامل بيان الدخل الموحد مة في  وانخفاض القي
بيان  اآلخر. عند إلغاء االعتراف، تتم إعادة تصنيف األرباح والخسارة المتراكمة في الدخل الشامل اآلخر إلى 

 .الدخل الموحد 

   قياس هذه الموجودات الحقا    يتم- االستثمارات في حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
ما لم تمثل توزيعات األرباح  بيان الدخل الموحد  بالقيمة العادلة. يتم االعتراف بتوزيعات األرباح كإيراد في  

بشكل واضح استرداد جزء من تكلفة االستثمار. يتم االعتراف بصافي األرباح والخسائر األخرى في الدخل 
  . بيان الدخل الموحد لأبدا  الغاء االعترافالشامل اآلخر وال يتم 
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٢٥  

  السياسات المحاسبية الهامة (تابع)  ٣

  األدوات المالية (تابع) 

  من المطلوبات المالية  والخسائر التصنيف والقياس الالحق واألرباح  ) ٣(

  يتم تصنيف المطلوبات المالية على أنها تقاس بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 

ه للمتاجرة، أو يتم تصنيف مطلوب مالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا تم تصنيفه على أنه محتفظ ب
ً كان مشتق أو تم تصنيفه بهذه الصفة عند االعتراف المبدئي. المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو   ا

الخسارة تُقاس بالقيمة العادلة ويتم االعتراف بصافي األرباح والخسائر، بما في ذلك أي مصروف فائدة، في بيان  
   الدخل الموحد.

بات المالية األخرى الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. يتم االعتراف بمصروف  يتم قياس المطلو 
االعتراف بأي ربح أو خسارة أيضاً  الفائدة وأرباح وخسائر سعر صرف العمالت األجنبية في الربح أو الخسارة. يتم  

  من إلغاء االعتراف في بيان الدخل الموحد. 

  االعترافإلغاء   ) ٤(

  الموجودات المالية

تلغي المجموعة االعتراف عن موجود مالي عند انتهاء الحقوق التعاقدية في التدفقات النقدية من الموجود أو عند 
تنازلها عن الحقوق في استالم التدفقات النقدية التعاقدية من الموجود من خالل معاملة يتم فيها نقل كافة مخاطر  

ت المالية، أو أنها ال تتنازل عن وال تحتفظ بجميع مخاطر وفوائد الملكية كما أنها ال تحتفظ وعوائد ملكية الموجودا
  بالسيطرة على الموجود المالي.

تدخل المجموعة في معامالت تنقل بموجبها الموجودات المعترف بها في بيان مركزها المالي، لكنها تحتفظ إما  
من   والعوائد  المخاطر  من  كبير  جزء  أو  االعتراف  بجميع  إلغاء  يتم  ال  الحاالت،  هذه  في  المنقولة.  الموجودات 

 بالموجودات المنقولة.

  المطلوبات المالية

تلغي المجموعة االعتراف عن مطلوب مالي عند التفرغ من التزاماتها التعاقدية أو عند إلغائها أو انتهاء مدتها. كما  
االعتراف بالمطلوبات المالية عندما يتم تعديل شروطها وإذا كانت التدفقات النقدية للمطلوب  أيضاً  تلغي المجموعة  

لة يتم االعتراف بمطلوب مالي جديد على أساس الشروط المعدلة بالقيمة  المعدل مختلفة اختالفا كبيراً، وفي هذه الحا 
  العادلة. 

عند إلغاء االعتراف بمطلوب مالي، يتم االعتراف بالفرق بين القيمة الدفترية المطفأة والمقابل المدفوع (بما في ذلك  
  أي موجودات غير نقدية محولة أو مطلوبات متكبدة) في الربح أو الخسارة. 

  مقاصةال  ) ٥(

تتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية ويتم عرض صافي المبلغ في بيان المركز المالي الموحد فقط  
وحصرا عندما يكون لدى المجموعة حق قانوني قابل للتطبيق في مقاصة المبالغ، وتنوي إما تسويتها على أساس 

 لوقت. الصافي أو تحقيق الموجودات وتسوية المطلوبات في نفس ا

  مشتقات األدوات المالية والتحوط  ) ٦(

 التحوطمحاسبة مشتقات األدوات المالية و

تحتفظ المجموعة بمشتقات األدوات المالية للتحوط من مخاطر عمالتها األجنبية وأسعار الفائدة. يتم فصل المشتقات  
العقد المضيف موجودات مالية وتم  المضمنة من العقد المضيف وتتم المحاسبة عنها بصورة منفصلة لو لم يكن  

  استيفاء معايير معينة. 

تقاس المشتقات مبدئي بالقيمة العادلة. في أعقاب االعتراف المبدئي تقاس المشتقات بالقيمة العادلة ويتم االعتراف  
  .  بيان الدخلبأي تغييرات عليها في 

ية المصاحبة للمعامالت المتوقعة الناشئة  تخصص المجموعة بعض أدوات التحوط للتحوط من تغيرات التدفقات النقد 
من التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية ومعدالت الفائدة وبعض الموجودات والمطلوبات المشتقة وغير  

  كتحوطات من مخاطر العمالت األجنبية بالصافي من االستثمار في عملية أجنبية. المشتقة 
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٢٦  

 (تابع)السياسات المحاسبية الهامة   ٣

  مشتقات األدوات المالية والتحوط (تابع)   ) ٦(

في بداية عقد التحوط تقوم المجموعة بتوثيق هدف واستراتيجية الدخول في معاملة التحوط. كما تقوم المجموعة 
التدفقات  بتوثيق العالقة االقتصادية بين البند المتحوط له وأداة التحوط، متضمنا ما إذا كانت التغيرات في  أيضاً  

  النقدية للبند المتحوط له وأداة التحوط يتوقع لها مقاصة أحداهما األخرى. 

  تحوطات التدفقات النقدية

عند تخصيص المشتقة كأداة تحوط للتدفق النقدي يتم االعتراف بالجزء الفعّال من التغيرات في القيمة العادلة للمشتقة 
احتياطي التحوط. يقتصر الجزء الفعال في التغيرات في القيمة العادلة لألداة  في الدخل الشامل اآلخر ومراكمتها في  

التي يعترف بها في الدخل الشامل اآلخر على التغير التراكمي في القيمة العادلة لألداة المتحوط لها وتحدد على  
تغيرات في القيمة العادلة أساس القيمة الحالية من تاريخ إنشاء التحوط. ويتم االعتراف بأي جزء غير فعّال من ال

  . الموحد  للمشتقة مباشرة في بيان الدخل

تخصص المجموعة فقط التغير في القيمة العادلة للعنصر اآلني لعقود صرف العمالت اآلجلة على أنها أداة تحوط 
األجنبية    في عالقات التحوط للتدفقات النقدية. التغير في القيمة العادلة للعنصر المستقبلي لعقود صرف العمالت

كتكلفة تحوط ويتم االعتراف بها كتكاليف احتياطي التحوط في حقوق   (النقاط المستقبلية) تتم المحاسبة عنه منفصالً 
  الملكية.

عندما تنتج المعاملة المستقبلية المتوقعة المتحوط لها في وقت الحق اعتراف ببند غير مالي مثل المخزون يتم إدراج  
احتيا في  المتراكم  عند المبلغ  المالي  غير  للبند  المبدئية  التكلفة  في  مباشرة  التحوط  احتياطي  وتكلفة  التحوط  طي 

  االعتراف به. 

بالنسبة لجميع معامالت التحوط المتوقعة يعاد تصنيف المبلغ المتراكم في احتياطي التحوط وتكلفة احتياطي التحوط 
يها التدفقات النقدية المتوقعة المتحوط لها على بيان إلى بيان الدخل الموحد في نفس الفترة أو الفترات التي تؤثر ف

  الدخل.

أو أنه    ؤهاإنهافي حالة عدم االستيفاء التحوط لمعيار محاسبة التحوط أو في حالة بيع أداة التحوط أو انتهاء مدتها أو  
لنسبة لتحوطات تمت ممارستها عندها يتم إيقاف محاسبة التحوط بأثر مستقبلي. في حالة إيقاف محاسبة التحوط با

التدفق النقدي فإن المبلغ الذي تمت مراكمته في احتياطي التحوط سيظل في حقوق الملكية إلى أن يحين، بالنسبة 
لتحوط معاملة ينتج عنه االعتراف ببند غير مالي، إدراجه في تكلفة البند غير المالي عند االعتراف المبدئي به، أو 

خرى، إلى أن يعاد تصنيفه لبيان الدخل في نفس الفترة أو الفترات التي تؤثر فيها  بالنسبة لتحوطات التدفق النقدي األ
  التدفقات النقدية المتوقعة المتحوط لها على بيان الدخل.

في حالة عدم توقع حدوث تدفقات نقدية مستقبلية متحوط لها عندها يعاد تصنيف المبالغ التي تمت مراكمتها في  
  . الموحد  اطي التحوط مباشرة في بيان الدخلاحتياطي التحوط وتكلفة احتي

  طرف ذو عالقة / إلى شركات الغاز الطبيعي المسال  ممنوحة ض قرو

القروض والذمم المدينة هي موجودات مالية غير مشتقة بدفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وهي غير مدرجة في سوق 
بعد   نشطة.  قياس    القياسمالية  يتم  الماليةالمبدئي  الموجودات  الفائدة   هذه  معدل  باستخدام طريقة  بالتكلفة المطفأة 

أي خسائر انخفاض في القيمة.  لتكلفة المطفأة باألخذ في االعتبار أي خصم أو قسط عند تحتسب ا  الفعلي، ناقصاً 
االقتناء والرسوم أو التكاليف التي تشكل جزءا متمما لمعدل الفائدة الفعلي. يُدرج إطفاء معدل الفائدة الفعلي في إيراد 

 موحد. التمويل في بيان الدخل الموحد. الخسائر الناشئة من انخفاض القيمة يُعترف بها ضمن بيان الدخل ال

 انخفاض القيمة 

  الموجودات المالية غير المشتقة   ) ١(

بالتكلفة   المقاسة  المالية  موجوداتها  من  المتوقعة  االئتمانية  الخسائر  عن  الخسائر  بمخصصات  المجموعة  تعترف 
استثمارات دين مقاسة المطفأة واستثمارات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. ال تملك المجموعة  

  بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة وموجودات العقود.



   شركة المالحة القطرية ش.م.ع.ق.  
    ة الموحد المالية اتبيان ال حول إيضاحات
    ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في كما في و

 

٢٧  

 السياسات المحاسبية الهامة (تابع)  ٣

 انخفاض القيمة (تابع) 

  الموجودات المالية غير المشتقة (تابع)   ) ١(

  تقيس المجموعة مخصص الخسارة إما بمبلغ يعادل:

   الحياة وهي تلك الخسائر االئتمانية المتوقعة التي تنتج من جميع حاالت التعثر  الخسائر االئتمانية المتوقعة مدى
  الممكنة على مدى عمر األدوات المالية؛ أو

   ١٢الخسائر االئتمانية المتوقعة لـ   ً وهي تتضمن حصة من الخسائر االئتمانية المتوقعة التي تنتج عن    شهرا
ً   ١٢أحداث تعثر ممكنة خالل     ١٢قرير (أو فترة أقصر لو كان العمر المتوقع لألداة أقل من  بعد تاريخ الت  شهرا

 ً   ). شهرا
بالنسبة للموجودات المالية، باستثناء النقد الموجود في البنك، طبقت المجموعة النهج المبسط لقياس الخسائر االئتمانية 

و األصول  الحياة لهذه  مدى  االئتمانية المتوقعة  الخسائر  يعترف بموجبه  مخاطر المتوقعة الذي  زيادة  تعكس  التي 
االئتمان. الحد األقصى للفترة التي يتم أخذها في االعتبار عند تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة هو الحد األقصى  

 للفترة التعاقدية التي تتعرض فيها المجموعة لمخاطر االئتمان. 
  

ت زيادة كبيرة منذ االعتراف المبدئي وعند عند تحديد ما إذا كانت المخاطر االئتمانية للموجودات المالية قد زاد 
تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة، تأخذ المجموعة في االعتبار معلومات معقولة ومدعومة ذات صلة ومتاحة دون 
التاريخية   الخبرة  على  القائم  والتحليل  والنوعية  الكمية  المعلومات  تشمل  وهي  ضروريين.  غير  جهد  أو  تكلفة 

 يم المطلع لالئتمان، بما في ذلك المعلومات االستشرافية. للمجموعة والتقي
 

ً يتم دائم من خالل الدخل الشامل واستثمارات الدين بالقيمة العادلة    قياس مخصصات الخسارة على أرصدة البنوك  ا
ً   ١٢  يعادلبمبلغ    االخر واستثمارات في ودائع  االئتمانية المتوقعة. تعتبر المجموعة أن أرصدة البنوك  لخسائر  ل  شهرا
للتعريف المفهوم ألجل   لديها مستوى منخفض من المخاطرة عندما يكون تصنيف مخاطر االئتمان لديها مساوياً 

 عالمياً لـ "درجة االستثمار". 
  

  قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة
وقعة هي التقديرات المرجحة باالحتمال لخسائر االئتمان. تُقاس خسائر االئتمان بالقيمة الحالية الخسائر االئتمانية المت

ً لجميع حاالت العجز النقدي (أي الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة للكيان   للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع    وفقا
 المجموعة استالمها). تُخصم الخسائر االئتمانية المتوقعة بمعدل الفائدة الفعلي للموجود المالي.

  

  الموجودات المالية منخفضة القيمة االئتمانية 
ة المسجلة بالتكلفة المطفأة تقوم المجموعة في تاريخ كل تقرير بتقييم ما إذا كانت القيمة االئتمانية للموجودات المالي

واستثمارات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر قد انخفضت قيمتها االئتمانية. يعتبر موجود مالي  
على أنه "منخفض القيمة االئتمانية" عندما يقع حدث أو أكثر له تأثير ضار على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة 

  الي.من الموجود الم
  يتضمن الدليل على انخفاض القيمة االئتمانية لموجود مالي البيانات التالية التي يمكن مالحظتها: 

 مواجهة المقترض أو المصدر لصعوبة مالية كبيرة، - 
 يوماً، أو ٩٠إخالل بعقد، مثل التخلف عن السداد أو التأخر عن السداد أكثر من  - 
 إفالس أو حالة إعادة تنظيم مالي أخرى. يكون من المحتمل دخول المقترض في حالة  - 

  

  عرض انخفاض القيمة

يتم خصم مخصص النخفاض قيمة الذمم التجارية المدينة من القيمة الدفترية اإلجمالية للذمم التجارية المدينة، ويتم  
والدخل   الموحد الدخل  عرض خسائر انخفاض القيمة ذات الصلة بالذمم التجارية المدينة بصورة منفصلة في بيان  

  .الشامل اآلخر الموحد 

  الشطب 

اإلجمالية لموجود مالي عندما ال يكون لدى المجموعة توقعات معقولة باسترداد موجود   يتم شطب القيمة الدفترية 
فيما يتعلق بتوقيت الشطب والمبلغ المشطوب على أساس   مالي بأكمله أو جزء منه. تجري المجموعة تقييما منفصالً 

كبير من المبلغ المشطوب. برغم  احتمال وجود توقعات معقولة باالسترداد. ال تتوقع المجموعة أن تسترد جزءاً  اً 
تتبعها   التي  باإلجراءات  االلتزام  أجل  من  اإلنفاذ  ألنشطة  خاضعة  شطبت  التي  المالية  الموجودات  تظل  قد  ذلك، 

  المجموعة السترداد المبالغ المستحقة. 
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 السياسات المحاسبية الهامة (تابع)  ٣

  انخفاض القيمة (تابع) 

  الموجودات غير المالية  ) ٢(

تاريخ كل تقرير تقيم المجموعة ما إذا كان هناك مؤشر على أن الموجود قد انخفضت قيمته. في حالة وجود في  
المؤشر أو عندما يكون مطلوبا إجراء اختبار لسنوي النخفاض قيمة موجود تقدر المجموعة مبلغ الموجود القابل 

للموجود أو الوحدة المنتجة للنقد ناقصا تكاليف البيع  لالسترداد. المبلغ القابل لالسترداد للموجود هو القيمة العادلة  
وقيمته قيد االستخدام. يحدد المبلغ القابل لالسترداد للموجود الفردي ما لم يكن الموجود منتجا لتدفقات نقدية داخلة 

  مستقلة على نحو كبير عن تلك الناتجة من موجودات أو مجموعة موجودات.

وجود أو الوحدة المنتجة للنقد عن مبلغه القابل لالسترداد يعتبر الموجود على أنه قد  عندما تزيد القيمة الدفترية للم
  انخفضت قيمته ويتم تخفيضه لمبلغه القابل لالسترداد. 

  المخزون

يتم تسجيل المخزون بسعر التكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقيق، أيهما أقل. تمثل التكلفة جميع المصروفات المتكبدة 
  على كل صنف حتى وصوله إلى موقعه وشكله الحالي كالتالي: 

 تكلفة الشراء على أساس المتوسط المرجح - المخازن وقطع الغيار ومخزون متاح للبيع 

 تكلفة المواد والعمالة المباشرة والمصروفات المباشرة - لتنفيذ األعمال قيد ا

حتى   تكبدها  متوقع  إضافية  تكاليف  أي  ناقصاً  التقديري  البيع  سعر  أساس  على  للتحقق  القابلة  القيمة  صافي  يحدد 
  اإلكمال واالستبعاد.

  النقد وما يعادل النقد

وما يعادل النقد من النقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك وودائع لغرض بيان التدفقات النقدية الموحد، يتكون النقد  
  قصيرة األجل تستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل، بعد خصم حسابات السحب على المكشوف من البنوك.

  رأس المال  

  أسهم عادية  
بالتكاليف اإلضافية   االعتراف  يتم  حقوق الملكية.  من  كجزء  العادية  األسهم  مباشرة يتم تصنيف  بصورة  المتعلقة 

  بإصدار األسهم العادية كخصم من حقوق الملكية، بعد طرح أية آثار ضريبية. 

  إعادة شراء واستبعاد وإعادة إصدار رأس المال (أسهم خزينة) 
تكاليفها   شامالً  المدفوع  بالمقابل  االعتراف  يتم  فإنه  ملكية  كحقوق  المدرجة  المال  رأس  أسهم  شراء  إعادة  عنـد 

ة، بعد طرح أي مصروفات ضريبية، كخصم من حقوق الملكية. تصنف األسهم المعاد شراؤها كأسهم خزينة  المباشر
ويتم عرضها ضمن حقوق الملكية. عند بيع أو أعادة إصدار أسهم الخزينة الحقاً فإنه يتم االعتراف بالمبلغ المستلم 

  لمعاملة بصورة منفصلة في حقوق الملكية.كزيادة في حقوق الملكية، ويتم عرض الفائض أو العجز الناجم عن ا

  اتاإليجار

  المجموعة كمستأجر –اإليجارات 

عند بدء العقد، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان عقدا ما هو عقد إيجار، أو ينطوي على عقد إيجار. لتقييم ما إذا كان 
عقدا أو ينطوي على عقد إيجار إذا كان عقد اإليجار ينص على نقل حق السيطرة على استخدام موجود محدد لفترة 

  :المجموعة  تُقيّميحمل الحق في التحكم في استخدام الموجود المحدد،    من الوقت بمقابل محدد. لتقييم ما إذا كان العقد 

 قد يتم تحديد ذلك صراحة أو ضمني  -حدد  موجود مينطوي على استخدام    ما إذا كان العقد ً ، ويجب أن يكون ا
ً مميز ً مادي  ا ً المميز مادي  الموجود أو يمثل بشكل كبير قدرة    ا . إذا كان لدى المورد حق جوهري بديل، فال يتم  ا

  ؛ الموجود تحديد 
   خالل    الموجود للمجموعة الحق في الحصول على جميع الفوائد االقتصادية بشكل كبير من استخدام  ما إذا كان

  فترة االستخدام؛ و
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  السياسات المحاسبية الهامة (تابع)  ٣

  (تابع) اتاإليجار

  (تابع)  المجموعة كمستأجر –اإليجارات 

   تتمتع المجموعة بهذا الحق عندما يكون لديها حقوق  الموجود للمجموعة الحق في توجيه استخدام  ما إذا كان .
وألي غرض. في حاالت نادرة حيث يكون القرار    الموجود اتخاذ القرار األكثر صلة بتغيير كيفية استخدام  

ً بشأن كيفية وسبب الغرض من استخدام األصل محدد  إذا    لموجود ، يكون للمجموعة الحق في توجيه استخدام اا
ً بطريقة تحدد مسبق  موجود ؛ أو قامت المجموعة بتصميم الموجود في تشغيل الكان للمجموعة الحق   كيف وألي    ا

  غرض سيتم استخدامه.

 موجودات حق االستخدام (انظر السياسة المحاسبية "  موجوداتعندما يتم إثبات أن المجموعة مستأجر، يتم إثبات  
  اإليجار في تاريخ بدء اإليجار.  مطلوبحق االستخدام") و

ً س التزام اإليجار مبدئييتم قيا بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي لم يتم سدادها في تاريخ البدء، ويتم خصمها    ا
باستخدام سعر الفائدة الضمني في عقد اإليجار أو إذا لم يكن من الممكن تحديد هذا السعر بسهولة، سعر االقتراض  

  كسعر خصم.  المتزايد للمجموعة. بشكل عام، تستخدم المجموعة سعر االقتراض  المتزايد 

 تشمل مدفوعات اإليجار المدرجة في قياس التزام اإليجار ما يلي:

 مدفوعات ثابتة، بما في ذلك مدفوعات ثابتة في جوهرها؛  
   باستخدام المؤشر أو السعر كما  مدفوعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو سعر، تقاس في البداية

  في تاريخ البدء؛ 
 المبالغ المتوقع دفعها بموجب ضمان القيمة المتبقية؛ و  
  سعر الممارسة ً لخيار الشراء الذي من المؤكد أن المجموعة متأكدة من ممارسته، ومدفوعات اإليجار في    وفقا

ة خيار التمديد، وعقوبات اإلنهاء المبكر  فترة تجديد اختيارية إذا كانت المجموعة على يقين معقول من ممارس
  للعقد ما لم تكن المجموعة على يقين معقول من عدم اإلنهاء المبكر. 

  يتم قياس التزام اإليجار بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. 

الناشئة عن تغيير في مؤشر    عندما يكون هناك تغيير في مدفوعات اإليجار المستقبليةالتزام اإليجار  يتم إعادة قياس  
أو سعر، إذا كان هناك تغيير في تقدير المجموعة للمبلغ المتوقع دفعه بموجب ضمان القيمة المتبقية، أو إذا غيرت  

عندما يتم إعادة قياس التزام اإليجار بهذه   المجموعة تقييم ما إذا كانت ستمارس خيار الشراء أو التمديد أو اإلنهاء. 
راء تسوية مقابلة على القيمة الدفترية ألصل حق االستخدام، أو يتم تسجيلها في الربح أو الخسارة الطريقة، يتم إج

  إذا تم تخفيض القيمة الدفترية ألصل حق االستخدام إلى صفر. 

  عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار لألصول منخفضة القيمة

االعتراف بالموجودات الخاصة بحق االستخدام والتزامات اإليجار لعقود اإليجار قصيرة األجل بالمجموعة  ال تقوم  
ً   ١٢التي تبلغ مدتها   أو أقل وإيجارات األصول منخفضة القيمة. تعترف المجموعة بمدفوعات اإليجار المرتبطة   شهرا

 بهذه العقود كمصروفات على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار. 

  المجموعة كمؤجرة –يجارات اإل

عقد اإليجار هو اتفاقية ينقل المؤجر بموجبها إلى المستأجر، مقابل دفع أو سلسلة من المدفوعات، الحق في استخدام  
  لفترة زمنية متفق عليها.موجودات أحد ال

أنها عقود إيجار  يتم تصنيف عقود اإليجار التي يحتفظ فيها المؤجر بجزء كبير من مخاطر ومزايا الملكية على  
في بيان المركز المالي كممتلكات ومعدات. يتم االعتراف   موجود تشغيلية. بموجب عقد إيجار تشغيلي، يتم إدراج ال

بإيرادات اإليجار على مدى فترة عقد اإليجار على أساس القسط الثابت. وهذا يعني االعتراف بالدخل المؤجل عندما  
  بتة خالل الفترة األولية لعقد اإليجار. تكون أسعار اليوم التعاقدية غير ثا

  المخصصات

يتم تكوين مخصصات في حالة وجود التزام (قانوني أو حكمي) على المجموعة ناشئ من أحداث سابقة، وعندما  
  يكون محتمالً سداد تكاليف هذا االلتزام بمبالغ يمكن قياسها بصورة موثوق بها. 
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  (تابع)السياسات المحاسبية الهامة   ٣

  مخصصات مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

  خطة مكافأة نهاية الخدمة 
لموظفيها   الخدمة  نهاية  لمكافأة  مخصصاً  المجموعة  العمل المستحقين  تحتسب  وقانون  العاملين  خدمة  لعقود  وفقاً 

لمتراكمة  . تستحق المكافأة في العادة على أساس آخر راتب للموظف ومدة الخدمة ا٢٠٠٤لسنة    ١٤القطري رقم  
  لكل موظف وإكمال حد أدنى من فترة الخدمة. تدرج التكاليف المتوقعة لمكافأة نهاية الخدمة على مدى فترة الخدمة.

حيث    "منافع الموظفين"  ١٩ال تقوم اإلدارة بإجراء تقييم اكتواري كما هو مطلوب وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم  
اختالف جوهري في مستوى المخصص. يتم إعادة تقييم المخصص من قبل   تقدر أن مثل هذا التقييم ال ينتج عنه

  اإلدارة في نهاية كل سنة، وأي تغيير في مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين يتم تعديله في الربح أو الخسارة.

  خطة التقاعد
المجموعة دفع مساهمة محددة في  الخاص بالتقاعد والمعاشات، يطلب من    ٢٠٠٢لسنة    ٢٤بموجب القانون رقم  

صندوق التقاعد للموظفين القطريين تحتسب كنسبة مئوية من رواتب الموظفين القطريين. التزامات المجموعة محددة  
 بهذه المساهمة ويتم دفعها عند االستحقاق. 

  تحويل العمالت األجنبية 

يتم  ار الصرف السائدة في تواريخ المعامالت.  المعامالت بالعمالت األجنبية تحول إلى عملة التشغيل باستخدام أسع
تقرير الموجودات والمطلوبات النقدية المقومة بعمالت أجنبية بسعر الصرف السائد في تاريخ التقرير. أي ربح أو 

  خسارة ناتج من تغييرات في أسعار الصرف يتم االعتراف بها في بيان الدخل الموحد.

ات المجموعة (وليس ألي منها عملة في اقتصاد متضخم) التي تستخدم عمالت  إن نتائج والمراكز المالية لجميع شرك
  وظيفية مختلفة عن عملة العرض، يتم تحويلها إلى عمالت العرض كما يلي: 

  الموجودات والمطلوبات المدرجة في كل مركز مالي يتم تحويلها بسعر اإلقفال في تاريخ ذلك المركز المالي.   )أ(
والمصروفات لكل بيان دخل يتم تحويلها بمتوسط أسعار الصرف (ما لم يكن هذا المتوسط غير اإليرادات    ) ب(

معقول كتقريب للتأثير التراكمي لألسعار السائدة في تواريخ المعامالت، وفي هذه الحالة تحول اإليرادات 
 والمصروفات باألسعار في تواريخ المعامالت)، و

  . الدخل الشامل اآلخردراجها في جميع فروقات التحويل الناتجة يتم إ  ) ج(

تعديالت الشهرة والقيمة العادلة الناشئة عند االستحواذ على مؤسسة أجنبية تعامل كموجودات ومطلوبات المؤسسة 
  األجنبية ويتم تحويلها بسعر اإلقفال. فروقات التحويل التي تنشأ تدرج في الدخل الشامل اآلخر.

  توزيعات األرباح

يتم االعتراف بتوزيعات األرباح لمساهمي الشركة كمطلوبات في بيان المركز المالي الموحد للمجموعة في السنة  
  التي يتم فيها التفويض بشكل مناسب لدفع توزيعات األرباح.  

  على السهم اتالعائد

احتساب  يتم  العادية.  ألسهمها  والمخففة  األساسية  العائدات  بيانات  بعرض  المجموعة  للسهم    تقوم  األساسي  العائد 
على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة. يتم تحديد   بقسمة الربح العائد إلى حاملي األسهم العادية

العائد المخفف للسهم عن طريق تعديل الربح أو الخسارة العائدة إلى حاملي األسهم العادية للمجموعة ومتوسط العدد  
القائمـة لتأثيرات جميع األسهم العادية المخففة المحتملة التي تتضمن سندات قابلة للتحويل المرجح لألسهم العادية  

  وخيارات أسهم ممنوحة للموظفين، إن وجدت.

  التقارير القطاعية 

إيرادات  المجموعة  منها  تكتسب  التي  األعمال  بأنشطة  يرتبط  الذي  المجموعة  مكونات  أحد  هو  التشغيلي  القطاع 
بما فيها إيرادات ومصروفات ذات عالقة بالمعامالت مع أي من مكونات المجموعة األخرى والتي وتتكبد تكاليف  

اتخاذ  عن  األولى  المسئولة  (كونها  للمجموعة  العليا  اإلدارة  قبل  من  دوري  بشكل  التشغيلية  نتائجها  مراجعة  تتم 
وال  أدائها  وتقييم  قطاع  لكل  المخصصة  الموارد  عن  قرارات  التخاذ  المالية القرارات)  المعلومات  عنها  تتوفر  تي 

  المنفصلة.

  تصنيف المتداول وغير المتداول

  تعرض المجموعة الموجودات والمطلوبات بناء على تصنيف متداول / غير متداول، يكون الموجود متداوال عندما:
  ه في دورة التشغيل العادية.هالكستايتوقع أن تتحقق أو يقصد أن يتم بيعه أو 
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٣١  

 السياسات المحاسبية الهامة (تابع)  ٣

  قياس القيمة العادلة (تابع) 

  (تابع)  تصنيف المتداول وغير المتداول

 .محتفظ به أساساً لغرض المتاجرة 
   يتوقع أن يتحقق خالل اثني عشر شهراً بعد فترة التقرير، أو 
   لتسوية مطلوبات لمدة أقلها اثنا عشر شهراً بعد  نقد أو ما يعادل النقد ما لم يحظر أن يتم تبادلها أو استخدامها

 فترة التقرير. 

  جميع الموجودات األخرى تصنف غير متداولة. 

  يتم تصنيف المطلوب كمتداول عندما:

 .يتوقع أن تتم تسويته في دورة التشغيل العادية 
 .محتفظ به أساساً لغرض المتاجرة 
  يكون مستحق التسوية خالل اثني عشر ً  خ التقرير، أو بعد تاري شهرا
  ال يوجد حق غير مشروط في تأخير تسوية المطلوبات لمدة ال تقل عن اثني عشر ً  بعد تاريخ التقرير.  شهرا

  وتصنف المجموعة جميع المطلوبات األخرى على أنها غير متداولة.

  قياس القيمة العادلة 

  العادلة في كل تاريخ تقرير. تقوم المجموعة بقياس األدوات المالية مثل المشتقات بالقيمة 

القيمة العادلة هي السعر الذي سوف يتم استالمه مقابل بيع موجودات أو دفعه لتحويل مطلوبات في معاملة بين 
متعاملين في السوق في تاريخ القياس. يتم قياس القيمة العادلة بناء على افتراض أن المعاملة لبيع الموجودات أو  

  لتحويل المطلوبات تحدث: 

 ي السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات، أو ف 
 .في غياب سوق رئيسية، في السوق األفضل بالنسبة للموجودات أو المطلوبات 

  السوق الرئيسي أو السوق األفضل يجب أن يكون من الممكن الوصول إليه أو دخوله من قبل المجموعة.  

م االفتراضات التي سوف يستخدمها متعاملون في السوق يتم قياس القيمة العادلة ألي موجودات أو مطلوبات باستخدا
  عندما يقومون بتسعير موجودات أو مطلوبات، بافتراض أن المتعاملين يتصرفون لمصلحتهم االقتصادية األفضل.

يأخذ قياس القيمة العادة للموجودات غير المالية في االعتبار قدرة المشاركين بالسوق على توليد المنافع االقتصادية 
من خالل استخدام هذه الموجودات في أعلى وأفضل استخدام لها أو من خالل البيع إلى مشارك آخر بالسوق والذي  

  سوف يستخدم الموجودات في أعلى وأفضل استخدام لها. 

 تستخدم المجموعة تقنيات التقييم المالئمة في الظروف التي تتوفر لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة، بما يزيد
  استخدام المعطيات الضرورية الواضحة ويقلل استخدام المعطيات غير الواضحة.

عنها في البيانات المالية الموحدة مصنفة ضمن   اإلفصاحإن الموجودات والمطلوبات التي يتم قياس قيمتها العادلة أو  
 تدرج القيمة العادلة، ووصفها كالتالي، بناء على أدنى مستوى من المعطيات الهامة لقياس القيمة العادلة ككل:

  ؛: أسعار السوق المتداولة (غير المعدلة) في األسواق النشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة ١المستوى 
   تقنيات التقييم التي يكون أدنى مستوى من المطلوبات الهامة لقياس القيمة العادلة واضحاً بصورة :    ٢المستوى

  مباشرة أو غير مباشرة؛ و
  تقنيات التقييم التي يكون أدنى مستوى من المطلوبات الهامة لقياس القيمة العادلة غير واضحة.:  ٣المستوى  

لعادلة لموجود أو مطلوب ضمن مستويات مختلفة من ترتيب القيمة  إذا وقعت المدخالت المستخدمة لقياس القيمة ا
العادلة، عندها يصنف قياس القيمة العادلة في مجمله في نفس مستوى ترتيب القيمة العادلة كأدنى مدخل مستوى  

 هام بالنسبة للقياس بأكمله. 

أساس متكرر، تحدد المجموعة ما إذا بالنسبة للموجودات والمطلوبات التي تدرج في البيانات المالية الموحدة على  
من   مستوى  أدنى  على  (بناء  التصنيف  فئات  إعادة  طريق  عن  التدرج  هيكل  في  المستويات  بين  تحويالت  تمت 

  المعطيات الهامة لقياس القيمة العادلة ككل) في نهاية كل فترة تقرير. 

العادلة، القيمة  عن  اإلفصاح  فئات    بغرض  المجموعة  طبيعتها  حددت  أساس  على  والمطلوبات  الموجودات 
  وخصائصها ومخاطر الموجودات والمطلوبات وكذلك تدرج القيمة العادلة كما هو موضح أعاله. 
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٣٢  

  إيرادات التشغيل   ٤

فتر على  والخدمات  البضائع  لنقل  العمالء  مع  العقود  من  إيراداتها  على  المجموعة  من   محددة  زمنية  اتتحصل 
الرئي اإليرادات  اإلمصادر  معلومات  مع  هذا  ينسجم  التالية.  عنه يرادات  سية  صادر  قطاع  لكل  عنها  أفصح  التي 

  ). ٣٥" (أنظر إيضاح ةقطاعات التشغيليال" ٨التقرير في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

  ٢٠١٩   ٢٠٢٠  
  ألف لایر قطري    ألف لایر قطري   

       تصنيف اإليرادات
  ٤١٦٬٩٣١   ٣٦٤٬٩٥٧  )١مالحة كابيتال ( 

  ٨٣٩٬٨٨٨   ٧٦٩٬٢١٩  مالحة لألعمال البحرية واللوجستية  
  ٧٥٢٬٤٧٩   ٧٦٢٬١٥٦  البحرية  دعم المنصات  مالحة لخدمات
  ١٢٦٬٩٦٧   ٧٣٬٠١٥  مالحة للتجارة

  ٢٨٨٬٣٨٢   ٢٩٧٬٩٨٢  مالحة للغاز والبتروكيماويات 
  ٢٬٤٢٤٬٦٤٧   ٢٬٢٦٧٬٣٢٩  
  
  : ما يليم  كابيتال مالحة تتكون إيرادات   ) ١(

  ٢٠١٩   ٢٠٢٠  
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري   
       

  ١٤٦٬٦١٧   ٩٣٬٦٤٣  إيرادات إيجار 
  ١٤٩٬٦٩٨   ١٤٣٬٤٤٨  إيرادات توزيعات أرباح  

  ١١٤٬٧٢٣   ١٠٧٬١١٥  إيرادات من الشركة القطرية للمحاجر ومواد البناء ش.م.ق.خ  
(خسارة) ربح  من   صافي  العادلة  بالقيمة القيمة  مالية  موجودات 

  )١٬٧٧١(   ١٨٬٣٠٠  العادلة من خالل الربح أو الخسارة
ربح من استبعاد موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل (خسارة)  

  ٧٬٦٦٤   (٩٬٧١٦)  الربح أو الخسارة
  -   ١٢٬١٦٧  سندات فائدة على

  ٤١٦٬٩٣١   ٣٦٤٬٩٥٧  

  باإليراد التزامات األداء وسياسات االعتراف 

ً يقاس اإليراد   إلى المقابل المحدد في العقد المبرم مع العميل. تعترف المجموعة باإليراد عندما تقوم بتحويل   استنادا
  السيطرة على البضاعة أو الخدمة إلى العميل.

  
  التشغيل األخرى مصروفات  ٥

  ٢٠١٩   ٢٠٢٠  
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري   
       

  ٥٣٬٠١٩   ٣٤٬٦٥٥    أتعاب مهنية 
  ٣٠٬٨٩٠   ٢٩٬٧٤٨  مطالبات وتأمين 

  ٢٦٬٦٦٦   ٢٣٬٦٤٣  اتصاالت وخدمات  
  ١٤٬٩١٩   ١٤٬٥٣٩  التسجيل والشهادات واإلجراءات الرسمية  

 ٦١٤  ٦٣٠  )١٥مخصص المخزون بطيء الحركة (إيضاح 
  ٥٬٠٤٦   ٧٬٧٤٥  سفر وضيافة  
  ٥٬١١٨   ١٦٬٠٤٧  أمن وسالمة 

  ٣٬٥٩٥   ٦٬٥٤٦  مصروفات وتوريدات مكتبية 
  ٤٬٠١٧   ٣٬٧٧١  تسويق ورعاية وهدايا  

  ٣٢٬٦٢٣   ٣٢٬٠٠٠  مصروفات متنوعة
  ١٧٦٬٥٠٧   ١٦٩٬٣٢٤  
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 العائد األساسي والمخفف للسهم   ٦

  العائد األساسي للسهم  

على المتوسط   العائد للمساهمين بالشركة األم  عن طريق قسمة صافي الربح للسنة  األساسي للسهم  العائد يتم احتساب  
األرباح المخففة للسهم الواحد على أساس األسهم المصدرة تساوي    .السنةخالل    القائمةالمرجح لعدد األسهم العادية  

  األرباح األساسية للسهم الواحد.

    ٢٠١٩   ٢٠٢٠  
        

  ٥٤٦٬٧٥٢   ٥٩٬١٠٦ ربح السنة المنسوب إلى مساهمي الشركة األم (ألف لایر قطري)
  ١٬١٣٦٬١٦٥   ١٬١٣٦٬١٦٥ ) ١(  المتوسط المرجح لعدد األسهم (ألف سهَم)

 ٠٫٤٨  ٠٫٠٥ العائد األساسي للسهم (لایر قطري)  
 

 العائد المخفف للسهم  

لمساهمين العاديين في الشركة على المتوسط ل العائد يتم احتساب العائد المخفف للسهم عن طريق قسمة ربح السنة  
ً .  األسهم العادية المخففة المحتملة  القائمة خالل السنة بعد التعديل لتأثيراتالعادية  المرجح لعدد األسهم   ألن   نظرا

  العائد المخفف للسهم والسنة المقارنة، فإن  ة  الحاليالسنة  محتملة خالل  مخففة  الشركة لم يكن لديها أي أسهم عادية  
 .تينالسن لكالالعائد األساسي للسهم هو نفسه 

 

  المتوسط المرجح لعدد األسهم كما يلي:   احتساب يتم   ) ١(

  ٢٠١٩   ٢٠٢٠  
       

 ١٬١٤٥٬٢٥٢ ١٬١٤٥٬٢٥٢ ) ٢٠(إيضاح  إجمالي األسهم القائمة (ألف سهم)
سهم)   (ألف  خزينة  بأسهم  المتعلق  األسهم  لعدد  المرجح  المتوسط 

  )٩٬٠٨٧(      )٩٬٠٨٧(    ) ٢١(إيضاح 
  ١٬١٣٦٬١٦٥ ١٬١٣٦٬١٦٥ المتوسط المرجح لعدد األسهم خالل السنة (ألف سهم)  
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٣٤  

  عقارات وسفن ومعدات   ٧

    مباني     أراضي  
 حاوياتوسفن 

    مراكبو
ومعدات ماكينات
    سيارات    أثاث وتركيبات     وأدوات 

أعمال رأسمالية 
  اإلجمالي    قيد التنفيذ 

  ألف لایر قطري    ألف لایر قطري    ألف لایر قطري    ألف لایر قطري    ألف لایر قطري    لایر قطريألف    ألف لایر قطري   ألف لایر قطري  
                                التكلفة

  ٦٬٧٥٠٬٧٦٦    ٢١٦٬٧١٣    ٧١٬٧٥٨    ٤٦٬٢٩٣    ٣١٧٬٢٥٩    ٥٬٧٥٨٬٨٨٧    ٣٣٨٬٩٦٢   ٨٩٤   ٢٠١٩يناير  ١في 
  ١٣٩٬٤٣٥    ٨٧٬١٤٢    ١٩٠    ٥٦٣   ٦٬٣٢٨   ٤٢٬٤٢٩    ٢٬٧٨٣    -  إضافات 

  ٥٦٧٬٤٨٠    (٧٤٬٥٢٦)    -    -    ١٦٢٬٢٤٢    ٦٥٬٦٩٧    ٤١٤٬٠٦٧    -  تحويالت وإعادة تصنيف 
  (٣٧٩٬٩٥١)    -    (٣٬٦٠٣)    (١٢٤)    (٣٬٥٥٥)    (٣٧٢٬٦٦٩)    -    -  استبعادات وشطب

  (٢٧١٬٧٦٥)    -    -    -    -    (٢٧١٬٧٦٥)    -    -  ) ٢ (إيضاح القيمةانخفاض 
  ٦٬٨٠٥٬٩٦٥    ٢٢٩٬٣٢٩    ٦٨٬٣٤٥    ٤٦٬٧٣٢    ٤٨٢٬٢٧٤    ٥٬٢٢٢٬٥٧٩    ٧٥٥٬٨١٢   ٨٩٤  ٢٠٢٠يناير   ١/  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

  ٢٢١٬٤٥٨    ١٩٢٬٦٦٧    ٣٬٣٩٣    ١٬٥٥٩   ٨٬١٠٨   ١٣٬٨١٨    ١٬٩١٣    -  إضافات
  ) ٢٦٬٠٣٧(    ) ٧٤٬٠٥٣(    -    (٦٬٢٢٣)    (١٥٬٢١٦)    ٦٦٬٣٧٩    ٣٬٠٧٦    -  تحويالت وإعادة تصنيف

  (٢٣١٬١٠٥)    -    (٤٬٧٥١)    (٧٢٤)    (١١٬٦٩٥)    (٢١٠٬٧٠٠)    (٢٬٧٣٤)    (٥٠١)  استبعادات وشطب
  (٧٤١٬٤٢٠)    (١٣١٬١٤٣)    -    -    -    (٤٤٧٬٢٧٧)    (١٦٣٬٠٠٠)    -  ) ٣ و ٢ (إيضاح انخفاض القيمة

  ٦٬٠٢٨٬٨٦١    ٢١٦٬٨٠٠    ٦٦٬٩٨٧    ٤١٬٣٤٤    ٤٦٣٬٤٧١    ٤٬٦٤٤٬٧٩٩    ٥٩٥٬٠٦٧   ٣٩٣  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 
                                

                                اإلهالك المتراكم
  ٢٬٧١٩٬٢٧٨    -    ٦١٬١٣٠    ٤٢٬٢٤٩    ٢٩٠٬٥٢٠    ٢٬١٦٦٬٣٨٨    ١٥٨٬٩٩١   -  ٢٠١٩يناير  ١في 

  ٢٦٥٬٦٠٤    -    ٢٬١٠١    ٢٬٦٠٧    ١٣٬٨١٣    ٢٣٤٬٤٢٩    ١٢٬٦٥٤    -  إهالك السنة 
  ٤٤٬٦٦٦    -    -    -    ١٦٬٦٣٨    -    ٢٨٬٠٢٨    -  تحويالت وإعادة تصنيف

  (٢٨٦٬٨٩٩)    -    ) ٣٬٠٩٢(    (٦٨)    (٣٬١٧٤)    (٢٨٠٬٥٦٥)    -    -  استبعادات وشطب
  ٢٬٧٤٢٬٦٤٩    -    ٦٠٬١٣٩    ٤٤٬٧٨٨    ٣١٧٬٧٩٧    ٢٬١٢٠٬٢٥٢    ١٩٩٬٦٧٣   -  ٢٠٢٠يناير   ١/  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

 ٢٥٦٬٧٠٧   -   ٢٬١٦١   ١٬٠٤٦   ١٩٬٩٦٣   ٢٠٨٬٥٤٦   ٢٤٬٩٩١   -  إهالك السنة 
  (٢٣٬٨١٥)    -    -    (٦٬١١١)    (١٥٬٧٧٢)    (١٬٩٣٢)    -    -  تحويالت وإعادة تصنيف

  ) ١٩٧٬٠٧٦(    -    (٤٬٦٨٠)    (٥٠١)    (١١٬٥٨٠)    ) ١٧٧٬٦١٣(    (٢٬٧٠٢)    -  استبعادات وشطب

  ٢٬٧٧٨٬٤٦٥    -    ٥٧٬٦٢٠    ٣٩٬٢٢٢    ٣١٠٬٤٠٨    ٢٬١٤٩٬٢٥٣    ٢٢١٬٩٦٢   -  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 

                                صافي القيمة الدفترية

  ٤٬٠٦٣٬٣١٦    ٢٢٩٬٣٢٩    ٨٬٢٠٦    ١٬٩٤٤    ١٦٤٬٤٧٧    ٣٬١٠٢٬٣٢٧    ٥٥٦٬١٣٩    ٨٩٤  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

  ٣٬٢٥٠٬٣٩٦    ٢١٦٬٨٠٠    ٩٬٣٦٧    ٢٬١٢٢    ١٥٣٬٠٦٣    ٢٬٤٩٥٬٥٤٦    ٣٧٣٬١٠٥    ٣٩٣  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 



   شركة المالحة القطرية ش.م.ع.ق.  
    ة الموحد المالية اتبيان ال حول إيضاحات

    ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١للسنة المنتهية في 
 

٣٥  

  (تابع) عقارات وسفن ومعدات   ٧

  : إيضاحات

 . ٢٦ يضاحاإلفي  على العقارات والسفن والمعدات الرهوناتاألعباء وعن  اإلفصاحتم  ) ١( 

.  )٢٠١٩في سنة    ةني سف  ٢٧(  قيد التنفيذ   معدات  ٣ى واحد و  مبنو  سفينة   ٢٥عدد  بقيمة  في النخفاض  ال ر ائتتعلق خسا ) ٢( 
تم  )  ٢٠١٩مليون لایر قطري في   ٢٧٢( لایر قطري  مليون    ٤٤٧بمبلغ  تم تخفيض قيمتها  مراكبالسفن والحاويات وال

مليون   ١٣١) وتم تخفيض قيمة المعدات بمبلغ  ال يوجد :  ٢٠١٩مليون لایر قطري (  ١٦٣تخفيض قيمة المبنى بمبلغ  
ً   )ال يوجد :  ٢٠١٩لایر قطري ( على الممارسة التي تم القيام بها لمقارنة المبلغ القابل لالسترداد للسفن وقيمها    اعتمادا

الدفترية ذات الصلة في تاريخ التقرير. القيم المنسوبة لالفتراضات الرئيسية تمثل تقدير اإلدارة لالتجاهات المستقبلية  
ل والتكاليف  لإليرادات  النقدية  التدفقات  وتوقعات  السفن  صناعة  المال سف  لكفي  لرأس  المرجحة  التكلفة  ومتوسط  ينة 

بلة لالسترداد  تقدير القيمة القاالرئيسية المستخدمة في  فتراضات اال لخصم التدفقات النقدية المستقبلية إلى قيمتها الحالية. 
 . ٣٨يضاح اإلفي واردة 

اال ) ٣(  للظروف  كنتيجة  الموجودات  قيم  المستمر في  االنخفاض  إلى  القيمة  انخفاض  تكلفة  بسبب  تعزى  العالمية  قتصادية 
") األمر الذي أدى إلى عدم اليقين في البيئة االقتصادية العالمية وتباطؤ في قطاع  ١٩  –جائحة فيروس كورونا ("كوفيد  

الشحن بسبب التقلبات غير المسبوقة في أسعار النفط. تقوم المجموعة بمراقبة الوضع عن كثب وذلك من أجل إدارة  
    .١٩ –في حال تعطل األعمال بسبب تفشي كوفيد  عملياتها وأدائها المالي



   شركة المالحة القطرية ش.م.ع.ق.  
    ة الموحد المالية اتبيان ال حول إيضاحات

    ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١للسنة المنتهية في 
 

٣٦  

  استثمار عقاري   ٨

  مباني   أراضي  
استثمار عقاري 

 اإلجمالي قيد اإلنشاء  
ألف لایر قطري ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  لایر قطري ألف  

       التكلفة
 ١٬٥٩١٬٨٢٥ ١٦٤٬٣٧١  ١٬٢٦٠٬٤٣٦  ١٦٧٬٠١٨ ٢٠١٩يناير  ١في 

 ٩٧٬٣٩٩ ٩٣٬٣٣٩  ٤٬٠٦٠  - إضافات خالل السنة
 (٥٦٧٬٤٨٠)  (٨٥)  (٥٦٧٬٣٩٥)  - تحويالت وإعادة تصنيف  

يناير   ١ / ٢٠١٩ديسمبر   ٣١في 
١٬١٢١٬٧٤٤  ٢٥٧٬٦٢٥   ٦٩٧٬١٠١  ١٦٧٬٠١٨ ٢٠٢٠  

 ١٩٬١٤٢ ١٨٬٨٤٣  ٢٩٩  - إضافات خالل السنة
 ٥٬٩١١  (٢٦٤٬٠٦٧)  ٢٦٩٬٩٧٨  - تحويالت وإعادة تصنيف  

  (١٣٬٦٤٧)  -   (٩٬٠٥٢)  (٤٬٥٩٥) وشطباستبعادات 
          
 ١٬١٣٣٬١٥٠ ١٢٬٤٠١  ٩٥٨٬٣٢٦  ١٦٢٬٤٢٣ ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١في 

       
       اإلهالك المتراكم 

 ٢٩٢٬٣٥٢ -  ٢٩٢٬٣٥٢  - ٢٠١٩يناير  ١في 
 ٥١٬٢٨٥ -  ٥١٬٢٨٥  -  إهالك السنة 

 )٤٤٬٦٦٦( -  )٤٤٬٦٦٦(   -  تصنيف تحويالت وإعادة 
يناير   ١ / ٢٠١٩ديسمبر   ٣١في 

٢٩٨٬٩٧١ -  ٢٩٨٬٩٧١  - ٢٠٢٠ 
 ٣٠٬٠٥٧ -  ٣٠٬٠٥٧  -  إهالك السنة 

 ٥٬٩١١ -  ٥٬٩١١  -  تحويالت وإعادة تصنيف 
 (٦٢٨) -  (٦٢٨)   -  وشطباستبعادات 

            
 ٣٣٤٬٣١١ -  ٣٣٤٬٣١١  -  ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١في 

       
            صافي القيمة الدفترية

 ٨٢٢٬٧٧٣  ٢٥٧٬٦٢٥   ٣٩٨٬١٣٠   ١٦٧٬٠١٨ ٢٠١٩ديسمبر   ٣١في 
 ٧٩٨٬٨٣٩  ١٢٬٤٠١   ٦٢٤٬٠١٥   ١٦٢٬٤٢٣  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 

  : إيضاحات

  داخل دولة قطر.  االستثمارات العقارية جميع تقع   ) ١(

لایر   ١٬٩٣٢٬٠٤٠٬٠٠٠  بأرضي التملك الحر  ةلالستثمارات العقاريبلغت القيمة العادلة    ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١كما في    ) ٢(
ه دييم مستقل معتمد لمن قبل مق  االستثمارات العقارية. تم تقييم  )٢٠١٩في    لایر قطري  ٢٬١٦٤٬٢٧٠٬٠٠٠قطري (

    . مهايتقي  ى مؤهالت مهنية معترف بها وذات صلة وهو صاحب خبرة في موقع وفئة العقارات االستثمارية التي جر

في    لایر قطري  ١٣٨٬٣٤١٬٧٣٢لایر قطري (  ٨٨٬٨١٦٬٩٩٣  يجارات بلغتإيرادات إ  المجموعةحققت  ،  خالل السنة  ) ٣(
 ٤٦٬٧٤١٬١٧٨  بقيمة  )هالكضمن اإلت ت (  باالستثمارات العقاريةتشغيل مباشرة تتعلق    مصروفاتتم إدراج  ).  ٢٠١٩

  . التشغيل مصروفاتضمن ) ٢٠١٩في    لایر قطري ٥٠٬٢١٣٬٣٢٤(  لایر قطري

في    ) ٤( بناء  ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١كما  يتم  التي  اإلنشاء  تحت  العقارية  االستثمارات  تكلفة  مؤجرة على    هابلغت   أرض 
  .)٢٠١٩في    قطريلایر  ٣٧٬٢٧٣٬٥٧٢لایر قطري ( ٣٧٬٢٧٣٬٥٧٢



   شركة المالحة القطرية ش.م.ع.ق.  
    ة الموحد المالية اتبيان ال حول إيضاحات

    ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١للسنة المنتهية في 
 

٣٧  

  موجودات غير ملموسة  ٩
 اإلجمالي    الشهرة  برامج كمبيوتر عقود مع عمالء 
ألف لایر قطري  ألف لایر قطري ألف لایر قطري قطريألف لایر  

        التكلفة
 ٢١٣٬٨٧٥  ٧٬٢٩٢  ٢٢٬٥٨٣  ١٨٤٬٠٠٠ ٢٠١٩يناير  ١في 

 ١٤  -  ١٤  - إضافات 

 ٢١٣٬٨٨٩  ٧٬٢٩٢  ٢٢٬٥٩٧  ١٨٤٬٠٠٠ ٢٠٢٠يناير   ١/  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 
 ١١٬٠١٦  -  ١١٬٠١٦  - إضافات 
 (٢١٩)  -  (٢١٩)  -  استبعادات
 ٢٠٬١٢٦  -  ٢٠٬١٢٦  - تحويالت

 ٢٤٤٬٨١٢  ٧٬٢٩٢  ٥٣٬٥٢٠  ١٨٤٬٠٠٠ ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 
        

        اإلطفاء
 ٥٤٬٣٧٢  -  ٢١٬٤٩٢  ٣٢٬٨٨٠ ٢٠١٩يناير  ١في 

 ١٠٬١٦٨  -  ٧٧٣  ٩٬٣٩٥ اإلطفاء للسنة

 ٦٤٬٥٤٠  -  ٢٢٬٢٦٥  ٤٢٬٢٧٥ ٢٠٢٠يناير   ١/  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 
 ١٠٬٩٩٩  -  ١٬٦٠٥  ٩٬٣٩٤ اإلطفاء للسنة
 (٢١٩)  -  (٢١٩)  -  استبعادات
 ١٧٬٩٠٤  -  ١٧٬٩٠٤  -  تحويالت

 ٩٣٬٢٢٤  -  ٤١٬٥٥٥  ٥١٬٦٦٩  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 
        

             صافي القيمة الدفترية

 ١٤٩٬٣٤٩  ٧٬٢٩٢  ٣٣٢  ١٤١٬٧٢٥ ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

 ١٥١٬٥٨٨  ٧٬٢٩٢  ١١٬٩٦٥  ١٣٢٬٣٣١ ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 

  موجودات حق استخدام  ١٠

والسفن والمستودعات والمكاتب المستأجرة والتي تنتهي صالحيتها في غضون سنة رض  باألتتعلق موجودات حق االستخدام  
 . التقريرسنة من تاريخ  ١٥إلى 

  ٢٠١٩   ٢٠٢٠  
  ألف لایر قطري    ألف لایر قطري   

       التكلفة
ً  ١في    -   ١٩٨٬١٦٨  يناير كما ورد سابقا

 ٨٣٬٢٧٩   -  ١٦عند التطبيق االولي للمعيار الدولي رقم  تعديالت
 ٨٣٬٢٧٩   ١٩٨٬١٦٨  يناير  ١كما في  الرصيد المعدل  

  ١١٥٬٩٤٣   ١١٧٬٥٤٦  إضافات
  )١٬٠٥٤(    ٢٤٬٦٥٣  تعديالت اإليجار 

  ١٩٨٬١٦٨    ٣٤٠٬٣٦٧  ديسمبر  ٣١في 
        

        اإلهالك المتراكم 
ً  ١في    -    ٤٣٬٣٣٨  يناير كما ورد سابقا

 ٨٬٦١٨    -  ١٦عند التطبيق االولي للمعيار الدولي رقم  تعديالت
 ٨٬٦١٨    ٤٣٬٣٣٨  يناير  ١كما في  الرصيد المعدل  

  ٣٤٬٧٢٠    ٦٩٬١١٦  اإلهالك 
 ٤٣٬٣٣٨    ١١٢٬٤٥٤  ديسمبر  ٣١في 

       

       صافي القيمة الدفترية
  ١٥٤٬٨٣٠   ٢٢٧٬٩١٣  ديسمبر  ٣١في 



   شركة المالحة القطرية ش.م.ع.ق.  
    ة الموحد المالية اتبيان ال حول إيضاحات

    ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١للسنة المنتهية في 
 

٣٨  

  ترتيبات مشتركة ستثمارات في ا  ١١

  مشاريع مشتركةستثمارات في ا

  التالية:  المشاريع المشتركةتمتلك المجموعة االستثمارات في 

  الفعلية نسبة ملكية المجموعة  بلد التأسيس  الشركة  اسم 
    ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
       

 ٪ ٥١ -  قطر  شركة قطر إلدارة السفن ذ.م. م (أ) 
 ٪ ٥٠ ٪ ٥٠  قطر  شركة الخليج لنقل غاز البترول المسال ذ.م.م (ب) 

  ٪ ٤٩  ٪ ٤٩  قطر  (ج) كيو تيرمنالز ذ.م.م 

  ذ.م.م   شركة قطر إلدارة السفن  ) أ( 

، ")إم أو إل، اليابان ("يمتد مع ميتسوي أو اس كيه الينز ل  ة ذات مسؤولية محدودة تم إنشاؤهاقطر إلدارة السفن ذ.م.م هي شرك
كايشا  ونيبون كابوشيك  ("  ، يوسين  كيه")اليابان  واي  كيس،  أن  لوكاواساكي  كايشا  ("كيه د  متين  وميلين)-اليابان  أند ،  تسوي 
الغاز  اليابان  ، كومباني سفن  وإدارة  تشغيل  مشتركة  المسال  الطبيعي   بهدف  تصفية  .  بصورة  تم  السنة،  المشروع خالل  هذا 

  . المساهمينجانب من المشترك 

  المسال ذ.م.م   غاز البترول شركة الخليج لنقل  ) ب(

هي شركة ذات مسؤولية محدودة تم إنشاؤها مع الشركة القطرية لنقل الغاز (جي إل بي جي)  المسال ذ.م.م    غازالالخليج لنقل  
إلى تقديم أنشطة مختلفة لتملك وإدارة وتشغيل سفن نقل الغاز    المسال  البترول  المسال (ناقالت). تهدف شركة الخليج لنقل غاز

  المسال.

  كيو تيرمنالز ذ.م.م  )ج(

تأسيس   ذ.م.م تم  تيرمنالز  في    كيو  قانونية  بصورة  تيرمينالز)  رقم    ٢٠١٧مايو    ١٠(كيو  التجاري  هيكل  ٩٨٥١١بالسجل   .
مملوكة لمالحة. الغرض    ٪٤٩إلدارة الموانئ ("موانئ قطر") ومملوكة لشركة قطر    ٪٥١كيو تيرمنالز هو نسبة  المساهمة في  

ً متضمنة ميناء حمد الجديد  وإدارة أنشطة الميناء  من الشركة هو تشغيل الموانئ   إلى اتفاقية موقعة بين مالحة وموانئ   استنادا
    .٢٠١٦ ديسمبرقطر خالل 

 ً بإسناد حقوق االمتياز. تكمل اتفاقية االمتياز  كيو تيرمنالز ذ.م.م  قبلت    ٢٠١٧أكتوبر    ١اتفاقية االمتياز المؤرخة في    إلى  استنادا
كيو تيرمنالز ذ.م.م). بما  والتي تتطلب تأسيس شركة جديدة (مساهمي كيو تيرمنالز جانب  الموقعة من أحكام اتفاقية المساهمين 

لایر قطري إلى كيو تيرمنالز. بناء    ٤١٦٬١٠٨٬٠٠٠بمبلغ  حقوق االمتياز  لمجموعة بتحويل  يتماشى مع الترتيب الكلي قامت ا
تنص اتفاقية االمتياز على أنه وفي حالة  المحولة على أنها استثمار في دفاتر مالحة.  عن حقوق االمتياز  عليه فقد تمت المحاسبة  

  القوة القاهرة تعود حقوق االمتياز إلى مالحة. 



   شركة المالحة القطرية ش.م.ع.ق.  
    ة الموحد المالية اتبيان ال حول إيضاحات
    ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في كما في و

 

٣٩  

  ترتيبات مشتركة (تابع) استثمارات في   ١١

  (تابع)  استثمارات في مشاريع مشتركة

  ملخص بيان المركز الماليحصة من 
  ) لایر قطري  ألف( ٢٠١٩  )لایر قطري ألف( ٢٠٢٠  

 كيو تيرمينالز   

شركة الخليج  
لنقل غاز 
البترول  

 كيو تيرمينالز   اإلجمالي المسال ذ.م.م

مشاريع 
مشتركة  

  اإلجمالي  أخرى 
                   

  ٥٢٦٬٧١٤  ٧٦٬١٨٣   ١٬٠١٣٬١٩٧٤٥٠٬٥٣١  ٦٢٬١٥٨  ٩٥١٬٠٣٩  موجودات متداولة 
  ٥٤٣٬٠٥٠  ٤٧٤٬٤٢٣   ٦٨٬٦٢٧  ٧٠٥٬٧٨١  ٣٢٤٬٣٣٤  ٣٨١٬٤٤٧  متداولةموجودات غير 
  (٧٦٬٦٩٦)    (٢٠٬٢١٨)    (٥٦٬٤٧٨) (٩٥٢٬٦٦١)    (٢٠٬٥٩٧)  (٩٣٢٬٠٦٤)  مطلوبات متداولة

 (٣١٩٬٣١٦)   (٢١٨٬٤٧٢)   (١٠٠٬٨٤٤) (٢١٨٬٠١٨)  (٢٠٠٬١١٨)  (١٧٬٩٠٠)  مطلوبات غير متداولة
  ٦٧٣٬٧٥٢  ٣١١٬٩١٦   ٣٦١٬٨٣٦  ٥٤٨٬٢٩٩  ١٦٥٬٧٧٧  ٣٨٢٬٥٢٢  صافي الموجودات 

  ٤١٦٬١٠٨  -   ٤١٦٬١٠٨  ٤١٦٬١٠٨  -  ٤١٦٬١٠٨  حقوق االمتياز 
القيمة الدفترية  

١٬٠٨٩٬٨٦٠  ٣١١٬٩١٦   ٧٧٧٬٩٤٤  ٩٦٤٬٤٠٧  ١٦٥٬٧٧٧  ٧٩٨٬٦٣٠  لالستثمارات 

  : للمشاريع المشتركةوبيان الدخل الشامل الدخل  حصة من ملخص بيان 
  (ألف لایر قطري)  ٢٠١٩  (ألف لایر قطري) ٢٠٢٠  

 كيو تيرمينالز   

شركة الخليج  
لنقل غاز 
البترول  

 كيو تيرمينالز   اإلجمالي المسال ذ.م.م

مشاريع 
مشتركة  

  اإلجمالي  أخرى 
                   

  ٤٧٢٬٤٠٦   ١٠٠٬٥٢٠   ٣٧١٬٨٨٦   ٤٨٣٬٣٩٥  ١٠٥٬٥٦٣   ٣٧٧٬٨٣٢  إيرادات التشغيل 
                   

إمدادات ومصروفات 
  (٩١٬٧٦٥)  التشغيل 

 
(٢٦٬٧٩٤) (١١٨٬٥٥٩) )١٢٤٬٨٥٥( ) ٢٦٬٢٤٢(   ) ٩٨٬٦١٣ ( 

  ) ٤٥٬٧٧٧( (٢٤٬٩٨٣)   (٢٠٬٧٩٤)   (٤٧٬٩٩٤) (٢٥٬٣٠٦)   (٢٢٬٦٨٨)  إهالك وإطفاء
  -  -  - (١٢٦٬٥٧٨)(١٢٦٬٥٧٨)   -  انخفاض قيمة السفن 

  ) ٦٤٬٥٥٢(   (١٬٨٦٩)    (٦٢٬٦٨٣) (١٠١٬٩٤٨)  (١٬٨٠٨) (١٠٠٬١٤٠) مصروفات تشغيل أخرى  
  ٢٣٧٬٢٢٢   ٤٧٬٤٢٦   ١٨٩٬٧٩٦   ٨٨٬٣١٦  (٧٤٬٩٢٣)   ١٦٣٬٢٣٩  ربح التشغيل

  ٧٢٨   ١٠٬٨٩٢)(   ١١٬٦٢٠   (١٬١٦١)  (٦٬٣٦٨)   ٥٬٢٠٧تكاليف التمويل (بالصافي)
 -    -   -   (١٬٧٣٣)  (١٬٠٠٤)   (٧٢٩)  ضريبة الدخل
  ٢٣٧٬٩٥٠   ٣٦٬٥٣٤   ٢٠١٬٤١٦   ٨٥٬٤٢٢  )٨٢٬٢٩٥(   ١٦٧٬٧١٧  ربح السنة

  تسوية ملخص المعلومات المالية الملخصة المدرجة في القيمة الدفترية الستثمارات المجموعة في المشاريع المشتركة:  
  ٢٠١٩    ٢٠٢٠  
  ألف لایر قطري     ألف لایر قطري  
        

  ٩٤٩٬٩١٠    ١٬٠٨٩٬٨٦٠  يناير  ١في 
  ٢٣٧٬٩٥٠    ٨٥٬٤٢٢  المشتركة)حصة في نتائج المشاريع المشتركة (باستبعاد النتائج من العمليات 

  (٩٨٬٠٠٠)    (٢١٠٬٨٧٥)  توزيعات أرباح مستلمة
  ١٬٠٨٩٬٨٦٠    ٩٦٤٬٤٠٧  ديسمبر  ٣١في 

  استثمارات في عمليات مشتركة
  كما يلي:  دخل الموحد بيان الالترتيبات المشتركة كجزء من  نتائجفي  صتكوين حصتم إدراج 

  ٢٠١٩    ٢٠٢٠  
  قطري ألف لایر     ألف لایر قطري  
        

  ٧٤٧    -  حصة في نتائج عمليات مشتركة  
  ٢٣٧٬٩٥٠    ٨٥٬٤٢٢  حصة في نتائج مشاريع مشتركة  
  ٢٣٨٬٦٩٧    ٨٥٬٤٢٢  حصة في نتائج ترتيبات مشتركة 



   شركة المالحة القطرية ش.م.ع.ق.  
    ة الموحد المالية اتبيان ال حول إيضاحات
    ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في كما في و

 

٤٠  

  ستثمارات في شركات زميلة ا  ١٢

  في شركات زميلة:التالية ستثمارات اال للمجموعة
  ٪  حصة الربح    ٪ نسبة التملك  بلد   
  ٢٠١٩  ٢٠٢٠    ٢٠١٩ ٢٠٢٠  التأسيس  
           

 ٪ ٤٠٫٠ ٪ ٤٠٫٠   ٪ ٥١٫٠ ٪ ٥١٫٠  قطر   ) ٩و ( )٨( و  )١شركة كارجوتيك قطر ذ.م.م (
الشركة العراقية القطرية للنقل والخدمات البحرية المحدودة 

 ٪ ٥١٫٠ ٪ ٥١٫٠   ٪ ٥١٫٠ ٪ ٥١٫٠  العراق   ) ٩و (  )٨( و )٢(
وكالة المالحة العربية هاباغ لويد قطر ذ.م.م (سابقا: شركة 

 ٪ ٤٠٫٠ ٪ ٤٠٫٠   ٪ ٥١٫٠ ٪ ٥١٫٠  قطر   ) ٩و ( )٨( و )٣المتحدة ذ.م.م (
 ٪ ٣٦٫٣ ٪ ٣٦٫٣   ٪ ٣٦٫٣ ٪ ٣٦٫٣  قطر   )٤شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقالت) ش.م.ع.ق (

 ٪ ٢٩٫٤ ٪ ٢٩٫٤   ٪ ٢٩٫٤ ٪ ٢٩٫٤  ليبريا  ) ٩) و (٥شركة كمارتينا للنقل البحري أي أن سي (
)  ٦( ١بنينسوال لنقل الغاز الطبيعي المسال المحدودة شركة 

 ٪ ٢٩٫٤ ٪ ٢٩٫٤   ٪ ٢٩٫٤ ٪ ٢٩٫٤ ليبريا  ) ٩و (
)  ٦( ٢شركة بنينسوال لنقل الغاز الطبيعي المسال المحدودة 

 ٪ ٢٩٫٤ ٪ ٢٩٫٤   ٪ ٢٩٫٤ ٪ ٢٩٫٤ ليبريا  ) ٩و (
)  ٦( ٣شركة بنينسوال لنقل الغاز الطبيعي المسال المحدودة 

 ٪ ٢٩٫٤ ٪ ٢٩٫٤   ٪ ٢٩٫٤ ٪ ٢٩٫٤ ليبريا  ) ٩و (
)  ٨و (  )٧شركة مان ديزل تيربو المالحة القطرية ذ.م.م (

 ٪ ٣٥٫٠ ٪ ٣٥٫٠   ٪ ٥١٫٠ ٪ ٥١٫٠  قطر  ) ٩و (

    : إيضاحات

ونظم   على البحر أو البربأعمال الصيانة وإصالح معدات دخول البضائع    تقوم  ذ.م.مقطر    كارجوتيكشركة    )   ١(
 الموجودة براً وبحراً.منشآت النفط والغاز بالتحكم 

والشحن، ولم تبدأ توفير خدمات النقل    على، تعمل  للنقل والخدمات البحرية المحدودةالشركة العراقية القطرية    )   ٢(
  بعد العمليات التجارية. 

 . توفير خدمات الشحن والمالحة على  تعمل لويد قطر ذ.م.م  غهابا  )  ٣(

، تعمل في مجال نقل الغاز إما عن طريق سفنها العابرة  .المحدودة (ناقالت) ش.م.ع.قشركة قطر لنقل الغاز    )  ٤(
  أو من خالل االستثمار في مشاريع مشتركة مع أطراف أخرى.  للمحيطات

متر مكعب من الغاز    ١٣٥٫٠٠٠  سفينة حمولتهاتشغيل وتأجير  ب  أي أن سي  يشركة كمارتينا للنقل البحر  تقوم  )  ٥(
  الطبيعي المسال. 

وإدارة وتشغيل وتأجير    ألغراض تملك  ٣و  ٢و   ١  لنقل الغاز الطبيعي المسال المحدودةبنينسوال    اتأسست شرك  )  ٦(
  الغاز الطبيعي المسال. سفن لنقل 

المحركات والمعدات البحرية وقطع  شركة مان ديزل آند تربو المالحة القطرية ذ.م.م تعمل في تجارة وصيانة    )  ٧(
    الغيار.

إال أن  ٪  ٥٠أكثر من    )٧()  ٣(  )٢(  ) ١(الشركات المذكورة تحت أرقام  بالرغم من أن المجموعة تمتلك في    )  ٨( 
ً تأثيراً    فقطتمارس    المجموعة لذلك    جوهريا والتشغيلية  المالية  السياسات  يتم  على  الشركات لم  هذه  اعتبار 

  للمجموعة.كشركات تابعة 

  تم إعداد البيانات المالية الموحدة بناًء على حسابات اإلدارة لهذه الشركات كما في تاريخ التقرير.   )  ٩( 



   شركة المالحة القطرية ش.م.ع.ق.  
    ة الموحد المالية اتبيان ال حول إيضاحات
    ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في كما في و

 

٤١  

  استثمارات في شركات زميلة (تابع)  ١٢

  : لحصص المجموعة في الشركات الزميلة هي كالتاليجة للقيمة الدفترية تسوية البيانات المالية المدر

    ٢٠١٩    ٢٠٢٠  
  لایر قطري ألف     لایر قطريألف   
        

  ٥٬٣٦٥٬٤٣٤    ٥٬٩١٤٬٠٠٠  يناير  ١في 
  ٣٦٠٬٧٥٩    ٤١٨٬٣٢٣  حصة من النتائج 

  ) ١٧٢٬٦١٧(    (١٢٥٬٢٢٧)  حصة في صافي حركة الدخل الشامل اآلخر
  (٢٣٣٬٣٥٢)    (٢٠٥٬٣٥٧)  توزيعات أرباح مستلمة 

  ٦١٠٬٦٣٩    -  استثمار إضافي في شركة زميلة 
  (١٦٬٨٦٣)   -  تعديل أسهم شركة زميلة حصة من 

  ٥٬٩١٤٬٠٠٠    ٦٬٠٠١٬٧٣٩  ديسمبر  ٣١في 

  بطريقة الملكية: احتسابهاوالتي يتم   زميلة شركات في  لالستثماراتفيما يلي ملخص للبيانات المالية  

  ملخص بيان المركز المالي:حصة من 

  (ألف لایر قطري)   ٢٠١٩  (ألف لایر قطري)  ٢٠٢٠  

   ناقالت  
شركات زميلة  

   ناقالت   اإلجمالي    أخرى
شركات زميلة  

  اإلجمالي    أخرى 
                   

موجودات 
  متداولة  

  
١٬٤١٥٬٨٧٥ 

   
١٣٩٬٢٥٨ 

 
 

  
١٬٤٣٢٬٠٠٩  ١٥٨٬٣٦١  ١٬٢٧٣٬٦٤٨   ١٬٥٥٥٬١٣٣  

موجودات غير  
  متداولة 

  
١٠٬٥٦٨٬٣٦٨ 

   
٤٩٣٬٤٢٣  

   
١١٬١٣١٬٢٨٢   ٥١٥٬٠٢٠   ١٠٬٦١٦٬٢٦٢  ١١٬٠٦١٬٧٩١  

مطلوبات  
  متداولة 

  
(١٬٠٠٤٬٦٨١) 

   
(٥٧٬٨٢٦)  

   
(١٬٠٦٢٬٥٠٧)   )١٬١٠٩٬٦٥٨(    ) ٦٤٬٣٨٢(   ) ١٬٠٤٥٬٢٧٦ ( 

مطلوبات غير  
  متداولة 

  
(٨٬٢٥٤٬٠٥٤) 

   
(٣٣٥٬٤٩٢) 

   
(٨٬٥٨٩٬٥٤٦)   )٨٬٥٧٦٬٥٠٢(    ) ٣٧٢٬٨٨٨(   ) ٨٬٢٠٣٬٦١٤ ( 

                   
حصة في شركة  

  زميلة 
  

٢٬٧٢٥٬٥٠٨  
   

٢٣٩٬٣٦٣  
   

٢٬٨٧٧٬١٣١   ٢٣٦٬١١١   ٢٬٦٤١٬٠٢٠   ٢٬٩٦٤٬٨٧١  
  ٣٬٠٣٦٬٨٦٩   -    ٣٬٠٣٦٬٨٦٩   ٣٬٠٣٦٬٨٦٨   -   ٣٬٠٣٦٬٨٦٨  الشهرة  

                   
القيمة الدفترية  

  ٥٬٩١٤٬٠٠٠   ٢٣٦٬١١١   ٥٬٦٧٧٬٨٨٩   ٦٬٠٠١٬٧٣٩   ٢٣٩٬٣٦٣   ٥٬٧٦٢٬٣٧٦  لالستثمار  

  وبيان الدخل الشامل: زميلةحصة من بيان الدخل للشركات ال

  (ألف لایر قطري)   ٢٠١٩  (ألف لایر قطري)  ٢٠٢٠  

    ناقالت  
شركات 

   ناقالت   اإلجمالي    زميلة أخرى
شركات زميلة  

  اإلجمالي    أخرى 
                    

 ١٬٤٩٠٬٧٤٩  ١٠٢٬٣٤١  ١٬٣٨٨٬٤٠٨   ١٬٥٤٥٬٤٦٠  ٨٩٬٨٥٠   ١٬٤٥٥٬٦١٠  إيرادات التشغيل 
  ٣٦٠٬٧٥٩    ١١٬٣٧٧    ٣٤٩٬٣٨٢    ٤١٨٬٣٢٣    ٨٬٣٧٣    ٤٠٩٬٩٥٠  الربح * 

  ) ١٧٢٬٦١٧(   ) ١٢٬٠٦٢(   ) ١٦٠٬٥٥٥(   (١٢٥٬٢٢٧)   (٥٬٣٢٩)    (١١٩٬٨٩٨)  الدخل الشامل اآلخر 
توزيعات أرباح  

 ٢٣٣٬٣٥٢   ٣٢٬٥٤١   ٢٠٠٬٨١١  ٢٠٥٬٣٥٧   ٤٬٥٤٦    ٢٠٠٬٨١١  مستلمة 

  لصندوق األنشطة االجتماعية والرياضية. ٪٢٫٥تم احتساب حصة الربح من ناقالت بعد خصم نسبة   *



   شركة المالحة القطرية ش.م.ع.ق.  
    ة الموحد المالية اتبيان ال حول إيضاحات
    ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في كما في و

 

٤٢  

  بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر   موجودات مالية  ١٣

  تم تحليل الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر على النحو التالي:

    ٢٠١٩    ٢٠٢٠ 
  لایر قطري ألف     لایر قطري ألف   
        

  ٣٬٧٩١٬٣٧٤    ٣٬٣٠٥٬٥١٦  ) ٢أسهم ملكية مدرجة في شركات محلية (استثمارات في 
  ٢٠٢٬٩٤٧    ٤٣٬٩٥٠  استثمارات غير مدرجة في شركات أجنبية 

  ٨٦٬٦٦٠    ٨١٬٧٥٣  ) ٣استثمارات غير مدرجة في شركات محلية (
  ١٨٬٢٠٦    ٣٠٩٬٨٠٠  استثمارات في سندات 

  ٤٬٠٩٩٬١٨٧    ٣٬٧٤١٬٠١٩  

في أسهم  مباشرة  استثمارات    تشتمل علىاالستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر   ) ١( 
 :المدرجة الماليةاالستثمارات  فيما يلي ملخص .صناديق مع مديري واستثمارات

  توزيعات أرباح مستلمة    القيمة العادلة  
  ألف لایر قطري     ألف لایر قطري   
  ٢٠١٩ ٢٠٢٠    ٢٠١٩ ٢٠٢٠  
                

مصرفى  القطاع ال شركات
  ٨٨٬٠٩٧   ٨٣٬٣٩١    ٢٬٧٦٠٬١٤٥   ٢٬١٨٦٬٥١٦  والتأمين 

  ٤٥٬٥١٠   ٤٣٬٠٢٥    ٨٩٩٬٥٦٨   ٩٦٣٬٧٨٦  شركات القطاع الصناعي 
 ٥٬٨٩١   ١١٬٠٩٩   ١٣١٬٦٦١   ١٥٥٬٢١٤  قطاعات أخرى 

  ١٣٩٬٤٩٨   ١٣٧٬٥١٥    ٣٬٧٩١٬٣٧٤   ٣٬٣٠٥٬٥١٦  

  ٢٠٢٠  ديسمبر  ٣١  في   لایر قطري  ٣٩٬٢٧٠٬٠٠٠  شركات محلية بقيمة عادلة بلغت   األسهم المدرجة في ) ٢( 
 .للمتاجرة مقيدةأسهم هي  )٢٠١٩في لایر قطري  ٣٥٬٣٩٨٬٠٠٠(

 . مساهم مؤسسفي شركات تكون فيها المجموعة تضمن أسهما تاالستثمارات غير المدرجة  ) ٣( 

  الغاز الطبيعي المساللشركات  مقدمة قروض  ١٤

    .سوقيةباألسعار ال . هذه القروض تحمل فوائد الغاز الطبيعي المسالقامت المجموعة بمنح قروض لشركات 

  
  سم شـركة الغاز الطبيعي ا

الغاز    شركة  بتشغيل  تقوم  التي  الشركة 
  الطبيعي 

        
 ١شركة الهند لنقل الغاز الطبيعي المحدودة رقم   المؤسسة الهندية للنقل البحري المحدودة 
ليبريا  – أي أن سيللنقل البحري رتينا ما شركة ك ميتسوى او اس كى الينز 
 ليبيريا  -شركة قطر لنقل الغاز الطبيعي المسال  ميتسوى او اس كى الينز 
 مالطا  -٢الغاز الطبيعي المسال المحدودة رقم شركة الهند لنقل المؤسسة الهندية للنقل البحري المحدودة 
 ليبريا  -١رقم  المحدودة المسال لنقل الغاز الطبيعيشركة بنينسوال  إن واي كى 
 ليبريا  -٢رقم المحدودة المسال لنقل الغاز الطبيعي شركة بنينسوال كى الين 
 ليبريا  – ٣رقم المحدودة  المسال لنقل الغاز الطبيعيشركة بنينسوال ميتسوى او اس كى الينز  

  اآلتي: تشمل  المذكورة أعالهلشركات الغاز الطبيعي المسال  القروض المقدمة إن

    ٢٠١٩    ٢٠٢٠  
  ألف لایر قطري     ألف لایر قطري   
        

  ١٢٧٬٤٩٣    ١٢٤٬١٠٨ أصل القرض
  ١٬٧٥٤    ٣ مستحقة فوائد 

  ١٢٩٬٢٤٧    ١٢٤٬١١١  
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٤٣  

  المخزون  ١٥
    ٢٠١٩   ٢٠٢٠  

  ألف لایر قطري     ألف لایر قطري   
        

  ٤٠٬٥٣١    ٤٣٬٣٨٣  سيارات ثقيلة وقطع غيار
  ١٧٬٩٨٢    ٦٬٧٩١  جابرو وكنكري 

  ٣٠٬٣٩٣    ٣٥٬٠١٧  المخازن وقطع الغيار
  ٨٨٬٩٠٦    ٨٥٬١٩١  

  (٧٬٨١٨)    (٧٬٥٧٦)  ) ١مخصص مخزون بطئ الحركة (
  ٨١٬٠٨٨    ٧٧٬٦١٥  

  : كما يلي لبضاعة بطيئة الحركةاالحركة في مخصص كانت   ) ١( 

  ٢٠١٩   ٢٠٢٠  
  ألف لایر قطري     ألف لایر قطري   
        

  ١٥٬١٨١    ٧٬٨١٨  يناير   ١في 
  ٦١٤    ٦٣٠  مخصص مكون 
  )٧٬٩٧٧(    (٨٧٢)  مخصص مستخدم

  ٧٬٨١٨    ٧٬٥٧٦  ديسمبر   ٣١في 

  مدينة  أخرى و تجارية ذمم   ١٦
  ٢٠١٩   ٢٠٢٠  
  ألف لایر قطري     ألف لایر قطري   
        

 ٤١٦٬١١٠   ٣٧٨٬٦١٧  ذمم تجارية مدينة (إجمالي) 
 ً  )٧٤٬٢٢٩(   (١٠٠٬٣٥٦)  ) ١: مخصص انخفاض قيمة الذمم التجارية المدينة (ناقصا

  ٣٤١٬٨٨١    ٢٧٨٬٢٦١  ذمم تجارية مدينة (بالصافي) 
  ١١٬٥٦٤    ٦٬٣١٧  أوراق قبض  

  ١٤٠٬٩٦٤    ١٦٦٬٨٤٠  إيرادات مستحقة 
  ٣٥٬٥٩٧    ٤٥٬٩٩٤  )٢موظفين (  سلف

 ً   ٤٢٬٥٤٩    ٥٦٬٧٠٤  مصروفات مدفوعة مقدما
  ٣٧٬٣٠٨    ٦٦٬٦٧٠  مبالغ مدفوعة مقدماً للموردين  

  ٢٣٬٨٥٥    ٨٬٤٦٤  )٣٤مستحقات من أطراف ذات العالقة (إيضاح 
  ١٠٧٬٣٨٦    ١٣٥٬١٠٦  ذمم مدينة أخرى 

  ٧٤١٬١٠٤    ٧٦٤٬٣٥٦  

  كالتالي: ذمم تجارية وأخرى مدينة  انخفاض في مخصص الحركة كانت  )١(

  ٢٠١٩   ٢٠٢٠  
  ألف لایر قطري     ألف لایر قطري   
       

ً  ١في   ٦٨٬١٣٦   ٧٤٬٢٢٩  يناير كما ورد سابقا
 ٦٬٩٩٥   ٢٦٬١٢٧  مخصص مكون 

 )٩٠٢(   -  مخصص مستخدم   
 ٧٤٬٢٢٩   ١٠٠٬٣٥٦  ديسمبر  ٣١في 

  موظفين القروض التي تم الحصول عليها مقابل مكافأة نهاية الخدمة. سلف) تتضمن ٢(
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٤٤  

  أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  ١٧
  ٢٠١٩   ٢٠٢٠  
  ألف لایر قطري     ألف لایر قطري   

      :محتفظ بها للتداول –أسهم حقوق ملكية مدرجة 
 ٥٥٬٨٥٠   ١٤٢  بورصة قطر 

      
 -   ١١٦٬٤٦٠  ) ١( مشروع مشترك في   مشروع استثمار رأس المال

      
  ٥٥٬٨٥٠    ١١٦٬٦٠٢  

ستثمار  الخاضع للسيطرة المشتركة    مشروعبفي حقوق الملكية  باستثمار  المجموعة    قامت،  ٢٠٢٠ديسمبر    خالل ) ١( 
معيار المحاسبة  ، وتطبيق اإلعفاء الوارد في  تم احتسابها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةورأس المال  
بلغ صافي قيمة أصول الشركة وقد    .)"االستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة"(  ٢٨الدولي رقم  

  . كما في تاريخ التقرير  مليون لایر قطري ١٢٢٫٨المستثمر فيها 

  ألجلاستثمارات في ودائع   ١٨
 ٢٠١٩   ٢٠٢٠  
  ألف لایر قطري     قطري ألف لایر   

  ٢٣٩٬٥٩٧    ٢٠١٬١٨٩ لدى البنوك  ودائع ألجل
ً  ٩٠ودائع ألجل تستحق قبل    )٧١٬٣٧٦(    (١٣٠٬٤٨٨)  ) ١٩ (إيضاح يوما

ً  ٩٠تستحق بعد  ألجل ودائع   ١٦٨٬٢٢١   ٧٠٬٧٠١ يوما

ً  ٩٠أكثر من ن الودائع قصيرة األجل تحمل فوائد بمعدالت السوق وهي ذات فترة سداد أصلية إ: اتإيضاح   . يوما

  يعادل النقدالنقد وما   ١٩

  على التالي:في بيان التدفقات النقدية الموحد  يعادل النقد النقد وما  يشتمل 

   ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
  ألف لایر قطري    ألف لایر قطري   

  ١٠٢٬٦٢٢   ١٧٠٬٩٨٠  أرصدة لدى البنوك 
  ٣٬٧٦٣   ٤٬٧٨٥  نقد بالصندوق 

  ١٠٦٬٣٨٥  ١٧٥٬٧٦٥  
 ٧١٬٣٧٦  ١٣٠٬٤٨٨  )١٨) (إيضاح ١يوماً ( ٩٠ثابتة تستحق قبل ودائع 

  ١٧٧٬٧٦١   ٣٠٦٬٢٥٣  النقد وما يعادل النقد

  . التجارية بحسب معدالت السوق يوم ٩٠  أقل منذات تواريخ استحقاق ودائع تمثل   ) ١( 

  رأس المال  ٢٠
 ألف    سهم األعدد   
 لایر قطري     لفباأل  

        بالكامل  ةوالمدفوع  ة المصدرو االمصرح بهاألسهم 
        : ٢٠١٩ديسمبر  ٣١ و ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١في 

 ١٬١٤٥٬٢٥٢   ١٬١٤٥٬٢٥٢  لایر قطري للسهم ١ إسمية أسهم بقيمة

  . تتمتع جميع األسهم بحقوق متساوية)     ١(

  سهم خزينة  أ  ٢١

  ي فيلایر قطر   ٧٣٫٥١٦٫٠٠٠  بمبلغسهم    ٩٬٠٨٧٬٢٥٠بشراء  حدى الشركات التابعة  قامت إ  ،٢٠١٣سنة  خالل  
أسهم الخزينة هذه بالتكلفة  ب  االعترافتم    .٢٠١٩  خالل سنة  تم تحويل هذه األسهم إلى الشركة االم  وقد   الشركة األم

  من حقوق الملكية.  فضتوخ
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٤٥  

  حتياطي قانوني ا  ٢٢

 ً ٪ من ربح  ١٠يجب تحويل    ،والنظام األساسي للشركة  ٢٠١٥لسنة    ١١لقانون الشركات التجارية القطري رقم    وفقا
 عادل ي  القانوني  االحتياطي  حيث أنالتحويل السنوي  هذا  إيقاف    الشركة  قررتالقانوني.    االحتياطيالسنة إلى حساب  

  المصدر.  ٪ من رأس المال٥٠
 ٣٫٤٩٥٫٤٠٠٫٠٠٠و   لایر قطري   ٦٦١٫٠٥٠٫٠٠٠و   لایر قطري   ٣٦٠٫٠٠٠٫٠٠٠يتضمن االحتياطي القانوني مبلغ  

    على التوالي. ٢٠١٠ و ٢٠٠٨ و ٢٠٠٤المصدرة خالل  سهماأليمثل عالوة إصدار قطري   لایر
  ١١التجارية القطري رقم  االحتياطي القانوني غير قابل للتوزيع إال في الحاالت التي ينص عليها قانون الشركاتإن 

  .٢٠١٥لسنة 

  حتياطي عاما  ٢٣

 ً مجلس اإلدارة أن تقرر تحويل جزء من صافي  توصية على  يجوز للجمعية العامة بناءً ، لنظام األساسي للشركةل وفقا
  تقرره الجمعية العامة للمساهمين. الذي  بالشكليجوز استخدام هذا االحتياطي واألرباح إلى حساب االحتياطي العام 

  األدوات المالية المشتقة  ٢٤

  أنشطة التحوط  

  :ةتحوط التدفقات النقدي
  كان لدى المجموعة تحوط للتدفق النقدي للتحوط من مخاطر أسعار الفائدة كالتالي:، ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 

  حالول للخدمات البحرية ذ.م.م: 
البحرية  كان  ،  ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١في   للخدمات  حالول  بقيمة    اتفاقية ذ.م.م  لدى  الفائدة  أسعار  درها  ق  إسميةلتبادل 

لایر قطري) حيث تستلم بموجبها أسعار فائدة متغيرة بقيمة ليبور   ٢٩٥٬٦٥٠٬٠٠٠أمريكي (دوالر    ٨١٬٠٠٠٬٠٠٠
قامت الشركة    ،٢٠١٨  سنة في  .  سميةالقيمة اإل ٪ على  ١٫٩٨٥وتدفع سعر فائدة ثابتة بقيمة    أشهر ثالث  دوالر أمريكي ل

شهور إلى ليبور لشهر واحد ودخلت في اتفاقية تحوط أخرى    ٣لديها مع المقرض من ليبور لـ    القرضبإعادة هيكلة  
كال الترتيبين مع نفس الطرف    نقاط األساس).  ٧شهر يبور +    ١يبور وتلقي    أشهر  ٣(دفع    لتغطية فروق المخاطر.

  وقد تم االتفاق على أن يتم السداد على أساس الصافي. 

دوالر   ٦١٬٨١٣٬٨٩٠قيمة إسمية قدرها  من أجل قرض ب اتفاقية تبادل أسعار الفائدة  في    مجموعة، دخلت الخالل السنة
يبور دوالر أمريكي لثالث  لایر قطري) حيث تستلم بموجبها أسعار فائدة متغيرة بقيمة ل  ٢٢٥٬٦٢٠٬٦٩٨أمريكي (

  على القيمة اإلسمية.  ٪١٫٢٣أشهر وتدفع سعر فائدة ثابتة بقيمة 

تبادل أسعار  واتفاقية  القرض  عقد  . يشترك  القروضتقلبات سعر الفائدة على    منللتحوط    أعاله  د التبادلودم عقستخت
الفعالية. تحتسب القيمة العادلة لعقود تبادل   تحوط التدفق النقدي على أنه عالي  تم تقييمالفائدة في نفس الشروط الهامة.  

  أسعار الفائدة بالرجوع إلى تقييم السوق التفاقيات التبادل.

لایر   ١٧٬٢٠١٬٧٩١  تبادل أسعار الفائدة بمبلغ لعقود    سالبة قيمة عادلة  بشركة حالول للخدمات البحرية ذ.م.م    اعترفت
والمبالغ المستحقة الدفع بالجزء الفعال في    ذمم تجارية وأخرى دائنةتحت بند    ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١كما في    قطري

الملكية. حقوق  تحت  التحوط  الدفترية  ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١وفي   حقوق  القيمة  بلغت  الفائدة اسعأتبادل    ات تفاقيال،  ر 
  قطري.  لایر ٢١٬٦٧٣٬٨٧٨

 كي جي   وشركاه ) ومالحة قطر جي أم بي أتش  "١كي جي  "(   ه كي جيوشركا مالحة رأس لفان جي أم بي أتش  
  : )٢(كي جي 
ن تم تحويلها إلى  تا، فإن اتفاقيات تبادل أسعار الفائدة التي دخلتها الشرك٢وكي جي    ١كي جي تجميع أعمال  كنتيجة ل

  ٩٧٬٥٢٤٬٧١٨قدرها    إسميةاتفاقية تبادل أسعار الفائدة بقيمة  أبرمتا  قد    ٢وكي جي    ١المجموعة. كانت كال من كي جي  
لایر قطري)    ٣٦٣٬٠٩٢٬٣٨١دوالر أمريكي (  ٩٩٬٤٧٧٬٣٦٥و  لایر قطري)    ٣٥٥٬٩٦٥٬٢٢٢(  دوالر أمريكي
فائدة متغيرة بقيمة ليبور دوالر أمريكي لثالث أشهر وتدفع سعر فائدة ثابتة  حيث تستلم بموجبها أسعار  على التوالي  

يشترك  .  تستخدم عقود التبادل أعاله للتحوط من تقلبات سعر الفائدة على القروض.  سميةعلى القيمة اإل  ٪٢٫٦٨٥بقيمة  
فق النقدي على أنه عالي الفعالية.  تبادل أسعار الفائدة في نفس الشروط الهامة. تم تقييم تحوط التد   ةعقد القرض واتفاقي

  تحتسب القيمة العادلة لعقود تبادل أسعار الفائدة بالرجوع إلى تقييم السوق التفاقيات التبادل.

  دوالر أمريكي   ٢٬٦١٣٬٨٥٣  لعقود تبادل أسعار الفائدة بمبلغ بقيمة عادلة سالبة  ،  ٢وكي جي    ١كي جي    اعترفت 
 ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١كما في    لایر قطري)  ٩٬٧٣١٬٥٨٣(  دوالر أمريكي   ٢٬٦٦٦٬١٨٧  لایر قطري) و   ٩٬٥٤٠٬٥٦٣(

القيم    بلغت ،  ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١مقابل في احتياطي التحوط. كما في  المبلغ المع قيد    ذمم تجارية وأخرى دائنةتحت بند  
 دوالر   ٦٬٢٧٨٬٨٤٣) سالب  ٢) وشركة (كي جي  ١تبادل أسعار الفائدة لكالً من شركة (كي جي  التفاقيات  الدفترية  
  لایر قطري).  ٢٣٬٣٧٦٬٦٣٧( دوالر أمريكي ٦٬٤٠٤٬٥٥٨ومبلغ سالب لایر قطري)  ٢٢٬٩١٧٬٧٧٧(  أمريكي
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٤٦  

 توزيعات أرباح  ٢٥

  توزيعات أرباح مقترحة 
مليون لایر    ٣٤١لایر قطري للسهم بإجمالي    ٠٫٣تبلغ    ٪ ٣٠تبلغ  نقدية  قام مجلس اإلدارة باقتراح توزيعات أرباح  

  اجتماع الجمعية العمومية. لموافقة المساهمين في تخضع وهي ، ٢٠٢٠ لسنةقطري 

  معلنة لسنةالرباح األتوزيعات 
  ٢٠١٩   ٢٠٢٠  
  ألف لایر قطري     ألف لایر قطري  
      

  ٣٤٠٬٨٤٩  ٣٤٠٬٨٤٩ )١(توزيعات أرباح نهائية 

، قامت الشركة بدفع أرباح نقدية  ٢٠٢٠مارس    ٢٢  عقدت بتاريخ ، وبعد موافقة الجمعية العمومية التي  السنةخالل      )١(
لایر   ٠٫٣بقيمة  . (٢٠١٩  سنةفيما يتعلق بمليون لایر قطري    ٣٤١لایر قطري للسهم وبإجمالي    ٠٫٣بقيمة    ٪٣٠تبلغ  

  ).٢٠١٨  سنةمليون لایر قطري فيما يتعلق ب ٣٤١قطري للسهم وبإجمالي 

 وسلف قروض   ٢٦ 

       ٢٠١٩    ٢٠٢٠  
  ألف ريـال قطري     ألف ريـال قطري  االستحقاق   سعر الفائدة ٪    إيضاحات 
              

           الشركات التابعة:
 ٦٨٬٨٣٨   ٣٧٬٥١٩ ٢٠٢١يناير  ١٫٧٥ليبور+   ) ١(      ١قرض 
 ٢١٣٬٦١٣   ١٧٥٬٩٥٩ ٢٠٢١سبتمبر  ١٫٧٥ليبور +   ) ٢(  ٢قرض 
 ٣٣٥٬٠٧٠   ٢٧٨٬٥٩٤ ٢٠٢٤ديسمبر  ١٫٤ليبور+   ) ٣(    ٣قرض 
 ٢٥٤٬٣٣٦   ٢٢٥٬٦٢١  ٢٠٢٥مارس   ١٫٤ليبور+   ) ٤(  ٤قرض 
 ٢٤٣٬٨٢٠   ٢٠٨٬٧٨٠ ٢٠٢٢يونيو  ١٫٧٥ليبور+   ) ٥(    ٥قرض 
 ٧٧٨٬٢٦٨   ٧١٩٬٠٥٩ ٢٠٢٣ديسمبر  ١٫٧ليبور+   ) ٦(    ٦قرض 
 ٢١٥٬٧٥٥   ١٧٦٬٠٠٩ ٢٠٢٣أكتوبر  ٢٫٢ليبور +   ) ٧(    ٧قرض 
 -   ٣٠٠٬٠٠٠ - ٠٫٧ليبور +   ) ٨(    ٨قرض 

    ٢٬١٠٩٬٧٠٠    ٢٬١٢١٬٥٤١  
 ) ٢٬٤٣٦(   )٨٠٣(   تكاليف تمويل مؤجلة ناقص:

     ٢٬١٠٧٬٢٦٤    ٢٬١٢٠٬٧٣٨  
  كاآلتي: في بيان المركز المالي الموحد والسلف تظهر القروض  

        

 ٢٧٠٬١١٢   ٧١٧٬٥٩٧  جزء متداول
 ١٬٨٣٧٬١٥٢   ١٬٤٠٣٬١٤١  جزء غير متداول 

  ٢٬١٠٧٬٢٦٤    ٢٬١٢٠٬٧٣٨  
  

  إيضاحات: 
  

ً   تسهيالً القرض  هذا  يمثل   ) ١(  عليه بغرض إعادة تمويل قروض تم    بالدوالر األمريكي تم الحصولتمويلياً    إسالميا
ربع سنوي بمبلغ  بشكل  قسط    ٣٢السفن ويسدد على  تلك  مضمون مقابل    التسهيلحاويات.  لل  االحصول عليه
أمريكي    ٢٫١٤٥٫١٦١ بمبلغ    ٧٬٨٢٩٬٨٣٨(البالغ  دوالر  نهائية  ودفعة  قطري)  دوالر   ٨٬٣٦١٬٤٨٥لایر 

   لایر قطري).  ٣٠٬٥١٩٬٤٢٠( البالغ أمريكي 
 

سنة   ) ٢(  المجموعةحصل  ،٢٠١٣خالل  بمبلغ    ت  قرض  البالغ   أمريكيدوالر    ١٢٣٫٠٠٠٫٠٠٠على 
القرض هذا  ) بغرض تمويل شراء سفن وإعادة تمويل السفن المرهونة. يسدد  لایر قطري  ٤٤٨٬٩٥٠٬٠٠٠(

مليون لایر   ١٥٧٫١أخيرة بمبلغ  واحدة    ةودفع  دوالر أمريكيمليون    ٢٫٥٧قسط ربع سنوي بمبلغ    ٣١على  
 الحها.  سفن التي تم الحصول على القرض لص ٨قطري. تم ضمان القرض مقابل رهن 

  

لایر قطري) وتم سحب    ٤٩٢٬٧٥٠٬٠٠٠دوالر أمريكي البالغ (  مليون  ١٣٥القرض تسهيل بمبلغ  هذا  يمثل   ) ٣( 
مليون   ٢٫٧قسط ربع سنوي متساوي بمبلغ    ٣٥. يسدد القرض على  ٢٠١٧التسهيل بالكامل خالل مارس  

  دوالر أمريكي ودفعة بالمبلغ المتبقي للقسط النهائي. كما في تاريخ التقرير، تم استخدام مبلغ التسهيل بالكامل.
 ى القرض ضد التعرض ألسعار الفائدة. تم التحوط عل
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٤٧  

 قروض وسلف (تابع)   ٢٦

تم   لایر قطري)   ٤٩٢٬٧٥٠٬٠٠٠دوالر أمريكي البالغ (مليون    ١٣٥القرض تسهيل مرابحة بمبلغ  هذا  يمثل   ) ٤( 
ليصبح   مليون دوالر أمريكي بناًء على طلب    ١٠١الحصول عليه لتمويل بناء السفن والذي انخفض الحقاً 

دوالر أمريكي ودفعة نهائية    ١٫٩٦٦٫٨٠٦قسط ربع سنوي متساوي بمبلغ    ٣٦المجموعة. يسدد القرض على  
كما أن    دوالر أمريكي.  مليون  ١٠١عن استحقاق التسهيل. كما في تاريخ التقرير، تم استخدام التسهيل بمبلغ  

 لفائدة.تم التحوط على القرض ضد التعرض ألسعار ا سفن. ٨التسهيل مؤمن مقابل رهن 
 

قسط ربع سنوي متساوي تبدأ في    ٢٧، ويستحق للسداد على  سفينة  ١٩لتمويل بناء  تم الحصول على القرض   ) ٥( 
في   ) مليون لایر قطري   ١٤٧  يعادلدوالر أمريكي (   ٤٠٬٤٠٠٬٠٠٠  قسط أخير بقيمة دفعة  و  ٢٠١٥سبتمبر  

 نهاية فترة القرض. 
 

قسط    ٤٠على  القروض  تسدد  .  ٢٠١٥  سنةخالل  الذي حدث  هذه القروض كنتيجة لدمج األعمال  ب   االعترافتم   ) ٦( 
يقارب   بما  نهائية  ودفعة  سنوات  عشر  فترة  مدى  على  سنوي  هذه    ٪٥٠ربع  األساسي.  القرض  مبلغ  من 

السفن على  أولي  برهن  مضمونة  المشروع)  القروض  لو  (تمويل  األولوية  للمؤسسة  تعهد  المصدرة  ألسهم 
للشر المصدرة  الذ   كيواألسهم  السفن.يي  العام،  عمليات  بإدارة  التعرض    قوم  ضد  القرض  على  التحوط  تم 

 ألسعار الفائدة.
 

مليون دوالر أمريكي. سيتم القيام بالسداد    ٧٠على تسهيل قرض بمبلغ  التابعة    حصلت الشركة ٢٠١٨ سنةفي   ) ٧( 
في تاريخ التقرير، تم    ودفعة واحدة في نهاية فترة القرض.  ٢٠١٩قسط ربع سنوي تدبأ من أبريل    ١٨في  

 . نة يسف ١١كما أن التسهيل مؤمن مقابل رهن .  الكاملب للتسهيل استخدام مبلغ
 

وغير الملزمة  بدون ضمان  ، استفادت المجموعة من تسهيالت السحب على المكشوف اإلسالمية  خالل السنة ) ٨( 
سنوات مع وجود   ٣والتي تم استخدامها بالكامل في تاريخ التقرير. مدة القرض    مليون لایر قطري  ٣٠٠بمبلغ  

 خيار للمجموعة لدفع كامل المبلغ دون تكبد تكلفة إضافية. 
 

  عميل من  دفعة مقدمة   ٢٧

فوائد من أحد العمالء    ال تحمل  مقدمةلایر قطري كدفعة    ١٨٧٫٤٩٧٫٠٠٠ستلمت المجموعة مبلغ  ا،  ٢٠١١  سنة  خالل
يتم سداد   . العميللدى  هذه القوارب  تعمل    . وقوارب خدمات  استكشاف لغرض بناء قوارب سحب إلى المرسى وقوارب  

كل فاتورة   من  ٪١٠  بمعدل  مبلغ  استقطاعالمرحلية المعتمدة. يتم   من الفواتير  االستقطاعاتخالل  من    قدمةالدفعة الم
بالكامل.مرحلية معتمدة تكون مستحقة حتى يتم سداد المبلغ المدفوع   لمنجزة حتى تاريخ  بناًء على األعمال ا  مقدماً 

 . )٢٠١٩في لایر قطري  ١٠٧٬٠٠٤٬٠٠٠قطري (لایر  ٩٨٬٩٤٧٬٠٠٠ طويل األجل دائنال يد التقرير بلغ الرص

  مطلوبات إيجار   ٢٨

  كما يلي:  يجاراإلمطلوبات كانت الحركة في 
  ٢٠١٩    ٢٠٢٠  
  ألف لایر قطري    ألف لایر قطري   

ً  ١في    -    ١٦٢٬٦٢٨  يناير كما ورد سابقا
 ٧٩٬٢٧٠    - يناير   ١في    ١٦عند التطبيق االولي للمعيار الدولي رقم  معترف بها  مطلوبات إيجار  
 ٧٩٬٢٧٠    ١٦٢٬٦٢٨  يناير ١كما في  الرصيد المعدل

  ١١٥٬٩٤٤    ١١٧٬٧٢٣  إضافات
  ) ١٬٠٥٥(    ٢٤٬٩٦٧  تعديالت 

  ) ٣١٬٥٣١(    (٦٠٬٢١٣)  اتدفع
  ١٦٢٬٦٢٨    ٢٤٥٬١٠٥  ديسمبر ٣١في 

  

  الحركة مطلوبات اإليجار في بيان المركز المالي الموحد كما يلي:  يتم عرض
  ٢٠١٩    ٢٠٢٠  
  ألف لایر قطري    ألف لایر قطري   

  ١٠٨٬٩٢٨    ١٥٣٬٦٣٢  غير المتداولة
  ٥٣٬٧٠٠    ٩١٬٤٧٣  المتداولة

  ١٦٢٬٦٢٨    ٢٤٥٬١٠٥  ديسمبر ٣١في 

لایر  مليون    ٥٫٤(  مليون لایر قطري  ١١٫٤  مبلغ  الناشئة عن مطلوبات اإليجار  ٢٠٢٠  سنةبلغ إجمالي تكلفة التمويل ل
  . )٢٠١٩في   قطري
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٤٨  

  مكافآت نهاية الخدمة للموظفينمخصص   ٢٩

  كانت الحركة في المخصص المدرج في بيان المركز المالي الموحد كما يلي: 

  ٢٠١٩   ٢٠٢٠  
 لایر قطري  ألف   لایر قطري  ألف  
       

 ١٢١٬٢٧٥  ١٢١٬٠٨٤  يناير  ١في 
  ٢٤٬١٥٦   ١٧٬٠٧١  المخصص خالل السنة 

 (١٥٬٥٣٢)   (١٨٬٢٤٩)  مكافأت نهاية الخدمة المدفوعة 
  (٨٧٧)    -  مخصص محول (بالصافي) 
 (٧٬٩٣٨)   (٥٬٤٤٢)  المحول إلى صندوق التقاعد 

  ١٢١٬٠٨٤   ١١٤٬٤٦٤  ديسمبر  ٣١في 
       

 ١١٩٬٨٥٥  ١١٤٬١٧٣  )١خطط منافع نهاية الخدمة (
 ١٬٢٢٩  ٢٩١  ) ٣٠) (إيضاح ٢حساب صندوق التقاعد (

  ١٢١٬٠٨٤   ١١٤٬٤٦٤  ديسمبر  ٣١في 

ً   ١٢ال تتوقع المجموعة سداد التزام منافع نهاية خدمة لموظفيها خالل    ) ١( من تاريخ التقرير، لذا فقد قامت    شهرا
بتصنيف االلتزام ضمن المطلوبات غير المتداولة في بيان المركز المالي. ال يتم خصم المخصص للقيمة الحالية 

 ً   .  حيث أن أثر القيمة الزمنية للنقود ال يتوقع أن يكون كبيرا

حساب  ) ٢( ال  صندوق يمثل  لصندوق  الطلب  عند  تدفع  محددة  مساهمة  المبالغ  التقاعد  فإن  وعليه  الحكومي.  تقاعد 
  المستحقة يتم اإلفصاح عنها كمطلوبات متداولة.

  دائنة  أخرىوتجارية ذمم   ٣٠
    ٢٠١٩    ٢٠٢٠  

  ألف لایر قطري     ألف لایر قطري   
        

  ١٢٥٬٧٢٨    ١١٤٬٥٧٥  دائنون تجاريون وأوراق دفع 
 ٢٠٨٬٥٢٣   ٢٤٦٬٣٥٩  مصروفات مستحقة الدفع

  ٤٦٬٥٢٨    ٢٤٬٢٦٩  مقدماً من عمالء مبالغ مدفوعة 
  ١٩٬٤٧٤    ١٢٬٠٨٢  ) ٣٤مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة (إيضاح 

  ٣١٬٠٠٩    ٦٧٬٩٦٨  ) ٢٤قيمة عادلة سالبة لعقود تبادل أسعار فائدة (إيضاح 
  ١٣٬٦٦٩    ١٬٤٧٨  ) ٣١(إيضاح  مساهمة لصندوق األنشطة االجتماعية والرياضية

  ١٬٢٢٩    ٢٩١  التقاعد  المخصص لصندوق
 ١٢٩٬٩٠٣   ٢٠٧٬٦٥٩  ) ١ذمم دائنة أخرى (

  ٥٧٦٬٠٦٣    ٦٧٤٬٦٨١  

  مليون لایر قطري   ٤١(  مليون لایر قطري  ٤٤  بمبلغمبالغ محتجزة مستحقة الدفع  تتضمن الذمم الدائنة األخرى   ) ١( 
  .)٢٠١٩في  مليون لایر قطري   ٤٧(مليون لایر قطري   ٤٩ ) وتوزيعات أرباح دائنة بمبلغ٢٠١٩في 

  والرياضية االجتماعيةاألنشطة  المساهمة في صندوق   ٣١

 ً على المجموعة المساهمة  ،  ٢٠١٠ذات الصلة المصدرة في يناير  واإليضاحات    ٢٠٠٨سنة  ل  ١٣رقم  قانون  لل  وفقا
يتطلب اإليضاح    الرياضية.االجتماعية وة  ـاألنشطصندوق  لدعم  الموحدة  ا السنوية  ـمن صافي أرباحه  ٪٢٫٥بنسبة  

ذلك في بيان التغيرات في  ب  االعترافلدخل. وعليه يتم  ل  كتوزيعبالمبالغ المستحقة    االعتراف  ١٣رقم  المتعلق بالقانون  
  الموحد. حقوق الملكية

السنة مبلغخالل  المجموعة  خصصت  قطري (  ١٫٥  ،  لایر  لصندوق  )  ٢٠١٩  في  لایر قطري  مليون  ١٣٫٧مليون 
  .   الربح الموحد للسنة العائد لمساهمي الشركة األم من  ٪٢٫٥يمثل والذي األنشطة االجتماعية والرياضية 
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٤٩  

  االلتزامات  ٣٢

     ٢٠١٩   ٢٠٢٠  
 ألف لایر قطري     ألف لایر قطري   

        عقارات وسفن ومعدات - االلتزامات الرأسمالية 
 ٤٠٤٬٨٥٢  ٦٤٥٬٠٠٧ تاريخ التقرير نفقات رأسمالية تقديرية معتمدة كما في 

  التزامات اإليجار

أو تم االستفادة من الدوافع العملية بموجب المعيار   تعريف اإليجار ينطبق عليهاال  دخلت المجموعة في عقود إيجار.
  أعاله هي كما يلي: . التزامات اإليجار المستقبلية فيما يتعلق بالترتيبات المذكورة ١٦الدولي للتقارير المالية رقم 

  ٢٠١٩   ٢٠٢٠  
  ألف لایر قطري    ألف لایر قطري   
       

  ١٠٬٠٣٤    ٤٬٠٣٢ خالل سنة واحدة
  ٦٬٣٤٧    ١٠٦ بعد سنة ولكن ال تزيد عن خمس سنوات

 ١٦٬٣٨١  ٤٬١٣٨ إجمالي اإليجارات المتعاقد عليها كما في تاريخ التقرير 

  محتملة التزامات  ٣٣

والتي المحتملة التالية التي تتعلق بضمانات بنكية وأخرى    االلتزاماتلمجموعة  دى الكان  ،  ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١في  
  :جوهرية، وال تتوقع المجموعة أن تنشأ عنها مطلوبات تنشأ خالل األعمال العادية

   ٢٠١٩   ٢٠٢٠  
  ألف لایر قطري     ألف لایر قطري  
    

 ٧٨٢٬٣٥١   ٨٣٩٬٣٥٠  خطابات ضمان 
 ٦٬٦٧٦   ٩٬٥٢١  مستنديةاعتمادات 

  ٧٨٩٬٠٢٧   ٨٤٨٬٨٧١ 

  فصاحات األطراف ذات العالقةا  ٣٤

العليا   واإلدارة  وأعضاء مجلس اإلدارة  وكبار المساهمين  تمثل الشركات الزميلة  العالقة  ذات   للمجموعة األطراف 
وشروط هذه المعامالت من   األسعاريتم اعتماد سياسة  بإدارتها أو التي لهم تأثير هام عليها.    نيقومووالشركات التي  

  .المجموعةقبل إدارة 

  العالقةالمعامالت مع األطراف ذات 

  : كالتالي خالل السنةالمعامالت مع األطراف ذات العالقة 
  ٢٠٢٠  
استالم أقساط قروض      إيرادات فوائد    مشتريات   مبيعات  
  ألف لایر قطري     ألف لایر قطري    ألف لایر قطري    ألف لایر قطري  
     

  ٩٬٨٢٧   ١٠٬٥٥٣  ٣٣١  ٦٬٧٢٠  شركات زميلة
             
 ٢٠١٩  
استالم أقساط قروض     إيرادات فوائد     مشتريات    مبيعات  
  ألف لایر قطري     ألف لایر قطري    ألف لایر قطري    ألف لایر قطري  
     

  ٢٢٬٠١٠   ١١٬٦١٠  ١٥٬٦٠٦  ٧٬٥٤٣  شركات زميلة
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٥٠  

  افصاحات األطراف ذات العالقة (تابع)   ٣٤

  أرصدة األطراف ذات العالقة 

  المدينة والدائنة مع األطراف ذات العالقة والمضمنة في بيان المركز المالي الموحد كالتالي:األرصدة 

 ٢٠١٩    ٢٠٢٠  
  دائنون     مدينون     دائنون     مدينون  
  ألف لایر قطري    ألف لایر قطري     ألف لایر قطري    ألف لایر قطري  
       

 ١٣٬٩٢٧  ١٢٬٨٢٧   ٩٬٥٧٦   ٢٬٦٤٤  مشاريع مشتركة 
 ٥٬٤٧٤  ٣٬٠٥٠   ٢٬٣٨١   ٩٧٠  شركات زميلة

 ٧٣  ٧٬٩٧٨   ١٢٥   ٤٬٨٥٠ أعضاء مجلس اإلدارة 

  ١٩٬٤٧٤  ٢٣٬٨٥٥   ١٢٬٠٨٢   ٨٬٤٦٤ 

  على التوالي. ٣٠و ١٦تم اإلفصاح عن المبالغ المستحقة من وإلى أطراف ذات عالقة في اإليضاحين 

األرصدة   عليه.  متفق  أساس  على  تمت  العالقة  ذات  األطراف  من  األخرى  والمعامالت  والمشتريات  إلى  المبيعات 
القائمة في نهاية السنة غير مضمونة بضمانات ويتم سدادها نقداً. ليست هنالك أية ضمانات مقدمة من أو إلى أي 

  طرف ذي عالقة فيما يتعلق باألرصدة الدائنة أو المدينة.  

  قروض ممنوحة لشركات الغاز الطبيعي المسال

في    لایر قطري  ١٢٩٬٢٤٧٬٠٠٠لایر قطري (  ١٢٤٬١١١٬٠٠٠والبالغة  قروض إلى شركات غاز طـبيعي مسال  ال
  .١٤كجزء من اإليضاح  تم اإلفصاح عنها  ) ٢٠١٩

  قرض لطرف ذي عالقة

 ً مليون لایر    ٣٩٣إلحدى شركات االستثمار الخاضعة للسيطرة المشتركة بمبلغ    خالل السنة، قدمت المجموعة قرضا
ً ٤الطلب وبنسبة فائدة  عند قطري. يتم سداد القرض    .٪ سنويا

  موظفون باإلدارة العليا  لمكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة و

  كالتالي:  السنةبلغت المكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة والمسئولين باإلدارة العليا للشركة خالل 

  ٢٠١٩   ٢٠٢٠  
  ألف لایر قطري     ألف لایر قطري   
        

 ١٣٬٩٥٠   ٢٬٢٠٠  أعضاء مجلس اإلدارة  منافع و مكافآت 
  ١١٬٨٧٣    ١٢٬٨١٠  منافع قصيرة األجل 

  ١٬١٢٤    ١٬٠١٠  مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 

  ٢٦٬٩٤٧    ١٦٬٠٢٠  
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٥١  

  ةالقطاعيمعلومات ال  ٣٥

  : )االستراتيجية(األقسام   تصدر تقاريرها خمسة قطاعات لكشي ت، والتكما يلي محاورإلى ستة  المجموعة مقسمةإن 

   توفر الخدمات اإلستشارية المالية للشركة األم وشركاتها التابعة. باإلضافة إلى إدارة محفظة من    –مالحة كابيتال
 للمحاجر ومواد البناء ذ.م.م. اإلستثمارات المالية والعقارية كما تمتلك اإلستثمار في شركة قطر 

  توفر مجموعة شاملة من الخدمات إلى المستوردين والمصدرين الرئيسين  –مالحة لألعمال البحرية واللوجستية
خدمات  وشركات النقل البحري في المنطقة بما في ذلك شركات النفط والغاز. األنشطة تشمل خدمات لوجستية و

بغير سفن ووكاالت الشحن بالجملة وإدارة المواني وبناء السفن وتصنيع   نقل الحاويات وعمليات نقلو  التخزين  
 الصلب. 

   توفر مجموعة شاملة من خدمات الدعم البحري لصناعة النفط والغاز   –مالحة لخدمات دعم المنصات البحرية
وتقوم   المنطقة.  أنحاء  جميع  ت  المجموعةفي  والتي  البحرية  الخدمات  سفن  من  أسطول  بتشغيل  سفن حالياً  شمل 

) DPالسالمة واإلستعداد وقاطرات للتعامل مع المراسي والقوارب وسفن وقوارب ديناميكية لتحديد مواقع السفن (
 كما توفر مجموعة كاملة من خدمات الغوص بما في ذلك غوص التشبع. 

  مات التجارية في تعمل في تجارة الشاحنات والمعدات الثقيلة واآلالت وآالت التشحيم من العال  –مالحة التجارية
تمتلك وتدير وكالة أيضاً  وفر خدمات ما بعد البيع الحرجة. مالحة التجارية  يمنتجات موكليه و  قطاعسوق اليقطر.  

  ) وهي من أقدم الوكاالت في دولة قطر.IATAسفر معتمدة من االتحاد الدولي للنقل الجوي (

   والبتروكيماويات للغاز  المسال   –مالحة  البترولي  الغاز  ناقالت  من  اسطول  وتشغيل  وإدارة  بتملك  تقوم  وهي 
والغاز الطبيعي المسال وتوفير خدمات النقل عبر المحيطات لشركات الطاقة والصناعة العالمية. كذلك تملك وتدير  

بتشغيل عدد من ناقالت المنتجات أيضاً  ويقوم القطاع  اسطوالً حديثاً من ناقالت المنتجات وناقلة نفط خام واحدة.  
 بالشركة مع شركات عالمية تعمل في النقل والتجارة.

  توفر مجموعة مالحة الخدمات الضرورية لكافة القطاعات بغرض تسيير أعمالها. الخدمات هي تكاليف اإلدارة
لخدمات المشتركة وتكنولوجيا المعلومات  وتطوير الشركات واإلتصاالت والتدقيق الداخلي والشؤون القانونية وا

لمختلف القطاعات  والمشتريات والموارد البشرية والشؤون اإلدارة والمالية. يتم تخصيص هذه التكاليف الحقاً 
  بطريقة منهجية وموضوعية. 

القرارات حول تخصيص الموارد وتقييم األداء.    اتخاذ تراقب اإلدارة نتائج التشغيل لكل قطاع بشكل منفصل لغرض  
قياسها   ويتم  التشغيل  خسائر  أو  أرباح  على  القطاعات  أداء  تقييم  التوازييتم  في    ربح مع    على  التشغيل  أو خسارة 

   البيانات المالية الموحدة.

نفس الشروط التي تخضع لها العمليات المشابهة  بو اعات التشغيلية على أساس متفق عليهتتم أسعار التحويل بين القط
 .مع أطراف ثالثة 
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٥٢  

  (تابع) المعلومات القطاعية   ٣٥

   ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ة المنتهية في نللس

   مالحة كابيتال   

لألعمال   مالحة
البحرية  

   واللوجستية 

مالحة لخدمات  
دعم المنصات  

   البحرية 
  مالحة 

   التجارية 
للغاز  مالحة 

  والبتروكيماويات 
تعديالت خاصة  

 إجمالي القطاعات    ة مالحة بمجموع
تعديالت  

  ة الموحد    ستبعادات وا
  ألف لایر قطري     ألف لایر قطري    ألف لایر قطري    ألف لایر قطري    ألف لایر قطري    ألف لایر قطري    ألف لایر قطري    ألف لایر قطري    ألف لایر قطري   
                             

  ٢٬٢٦٧٬٣٢٩  ) ١(  (٢٣١٬٤٦٩)   ٢٬٤٩٨٬٧٩٨   ١٥   ٢٩٧٬٩٨٢   ١٦٥٬٢٢٦   ٧٦٢٬١٥٦   ٨٦٠٬٦٤٠   ٤١٢٬٧٧٩  إيرادات التشغيل 
                             

  (٥٨٠٬٧٤٤)    -   (٥٨٠٬٧٤٤)   (١٢٢٬٢٤٠)   (٢٧٬٠١٩)   (١٢٬١١٥)   (٧٢٬٦٣٧)   (٣٣٨٬٤٦٧)  (٨٬٢٦٦)  رواتب وأجور ومكافآت أخرى 
  (٨٤٠٬٣٢٩)  ) ١(  ١٨١٬١٢٥  (١٬٠٢١٬٤٥٤)   (١٠٬٩٣٦)   (٢٣٬١٩٦)   (١٤٤٬٣٠٤)   (٩٥٬٢٥٢)   (٦٢٧٬٨٨٧)   (١١٩٬٨٧٩)   إمدادات ومصروفات تشغيل

  (٥٬١٤٧)  ) ١(  ٤٨٬٧٥١   (٥٣٬٨٩٨)   (٦٬٩٨٢)   (٤٨٦)   (٢٬٣٣٩)   (١٬٧٢٤)   (٤١٬٨٨٥)   (٤٨٢)  مصروفات إيجار 
  (٣٦٦٬٨٧٩)    -   (٣٦٦٬٨٧٩)   (١٬٩٧٩)   (٦٨٬٤٩٣)   (١٬٢٢٩)   (٢٠٤٬٤٦٠)   (٢٩٬٠٧٩)   (٦١٬٦٣٩)  إهالك وإطفاء 

  (٢٦٬١٢٧)    -   (٢٦٬١٢٧)   (٢٠)   -   (١٦)   (١٥٬١٢٠)   (٨٬٤٦٦)   (٢٬٥٠٥) قيمة ذمم تجارية وأخرى مدينة مخصص انخفاض 
  (١٦٩٬٣٢٤)  ) ١(  ١٬٥٩٣   (١٧٠٬٩١٧)   (٣١٬٩٩٣)   (١٧٬٤٦٨)   (٣٬١٨٩)   (٤١٬٤٢٨)   (٧١٬٢٣٨)   (٥٬٦٠١)  مصروفات تشغيل أخرى  

  -    -   -   -   (٣٧٬٨١٩)   -   (٢٥٠٬١٧٦)   ٢٨٧٬٩٩٥   -  توزيعات تتعلق باألسطول والخدمات التقنية 
  -    -   -   ١٧٣٬٩٤٦   (١١٬٧٥٧)   (١٣٬٥٢٢)   (٢٠٬٤٤٢)   (١١٢٬٠١٦)   (١٦٬٢٠٩)  توزيعات تتعلق بمجموعة مالحة  

  ٢٧٨٬٧٧٩    -    ٢٧٨٬٧٧٩   (١٨٩)   ١١١٬٧٤٤   (١١٬٤٨٨)   ٦٠٬٩١٧   (٨٠٬٤٠٣)   ١٩٨٬١٩٨  ربح التشغيل 
                             

  (٨٣٬٨٣٩)  ) ١(  ٣٬٩٦٣   (٨٧٬٨٠٢)   -   (٣٣٬٥٥٠)   -   (٤٢٬٢٩٦)   (١٠٬٩٩٩)   (٩٥٧)  تكاليف تمويل 
  ٢٠٬٧٤٦  ) ١(  (٣٬٩٦٣)   ٢٤٬٧٠٩   ٢٥   ١٣٬٦٨٥   ١٨٠   ١٣٢   -   ١٠٬٦٨٧  إيرادات تمويل 

  ٨٥٬٤٢٢    -   ٨٥٬٤٢٢   -   (٨٢٬١٦١)   -   -   ١٦٧٬٥٨٣   -  حصة من نتائج ترتيبات مشركة 
  ٤١٨٬٣٢٣    -   ٤١٨٬٣٢٣   -   ٤١٦٬٥٧٢   -   -   ٢٬٦٣٨   (٨٨٧)  شركات زميلة حصة من نتائج  

 (٧٤١٬٤٢٠)   -  (٧٤١٬٤٢٠)  -  -  -  ) ٥٧١٬٣٩٤(  (٧٬٠٢٦)  (١٦٣٬٠٠٠)  عقارات وسفن ومعدات قيمة انخفاض 
  ٧٣٬٦٤٦    -   ٧٣٬٦٤٦   -   -   -   -   -  ٧٣٬٦٤٦  صافي ربح من استبعاد استثمارعقاري 

  ١٣٬٧٩٦   -  ١٣٬٧٩٦  -  -  ١١  ٤٥  ٥٬٧٠٦  ٨٬٠٣٤  استبعاد عقارات وسفن ومعدات صافي ربح من  
 ) ١٬٢٧٤(   -  (١٬٢٧٤)  ١٦٤  (٣٠)  ٣١  (١٬٣٨١)  ٦٩  (١٢٧)  ربح من صرف عمالت أجنبية   صافي (خسارة)

                             
  ٦٤٬١٧٩    -   ٦٤٬١٧٩   -   ٤٢٦٬٢٦٠   (١١٬٢٦٦)   ) ٥٥٣٬٩٧٧(   ٧٧٬٥٦٨   ١٢٥٬٥٩٤  قبل الضريبة الربح 

                             
  ) ٤٬٩٥٧(    -   (٤٬٩٥٧)   -   (٣٬٠٣٤)   (٣٣)   (١٬٦٥٥)   (٤٩)   (١٨٦)  الضريبة للسنة 

                             
  ٥٩٬٢٢٢    -   ٥٩٬٢٢٢   -   ٤٢٣٬٢٢٦   (١١٬٢٩٩)   ) ٥٥٥٬٦٣٢(   ٧٧٬٥١٩   ١٢٥٬٤٠٨  ربح السنة 



   شركة المالحة القطرية ش.م.ع.ق.  
    ة الموحد المالية اتبيان ال حول إيضاحات
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٥٣  

  (تابع) المعلومات القطاعية   ٣٥

  ٢٠١٩ديسمبر   ٣١للسنة المنتهية في 

   مالحة كابيتال   

مالحة لألعمال 
البحرية  

   واللوجستية 

مالحة لخدمات 
دعم المنصات  

   البحرية 
  مالحة

   التجارية 
مالحة للغاز 

  والبتروكيماويات 
تعديالت خاصة 
 إجمالي القطاعات    بمجموعة مالحة 

تعديالت 
  الموحدة     واستبعادات 

  ألف لایر قطري     ألف لایر قطري    ألف لایر قطري    ألف لایر قطري    ألف لایر قطري    ألف لایر قطري    ألف لایر قطري    ألف لایر قطري   ألف لایر قطري   
                             

  ٢٬٤٢٤٬٦٤٧  ) ١(  (٢٨٥٬٨٢٣)   ٢٬٧١٠٬٤٧٠   -   ٢٨٨٬٣٨٢   ٢٥١٬٤٩٩   ٧٥٢٬٤٧٩   ٩٥٣٬٢١٠   ٤٦٤٬٩٠٠  إيرادات التشغيل 
                             

  ) ٥٨٨٬٥٠٠(    -   ) ٥٨٨٬٥٠٠(   (١٢١٬٤٣١)   (٢٦٬٤٤٥)   (١٥٬٧٠٤)   (٧١٬٣٥٩)   ) ٣٤٦٬٩٨٧(  (٦٬٥٧٤)  رواتب وأجور ومكافآت أخرى 
  ) ١٬٠٠١٬٣٨٢(  ) ١(  ٢٣٦٬٨٨٨   ) ١٬٢٣٨٬٢٧٠(   (١١٬٥٤٩)   (٢١٬٢٣٤)   (٢٣٤٬٢٦٩)   (١٠٩٬٢١١)   ) ٧٣٣٬٧١٧(   (١٢٨٬٢٩٠)   إمدادات ومصروفات تشغيل

  ) ٦٬٨٨٨(  ) ١(  ٤٨٬٤٩١   ) ٥٥٬٣٧٩(   (٨٬١٠٣)   ) ٤١٨(   (١٬٩٦٥)   ) ١٬٦٥٣(   ) ٤٢٬٧٢٠(   ) ٥٢٠(  إيجار مصروفات 
  ) ٣٦١٬٧٧٧(    -    ) ٣٦١٬٧٧٧(   (٢٬٠٧٧)   ) ٧٩٬٥٣٩(   (١٬٠١٥)   (١٨٣٬٧٢٩)   ) ٢٩٬٦٥٨(   ) ٦٥٬٧٥٩(  إهالك وإطفاء 

  ) ٦٬٩٩٥(    -   ) ٦٬٩٩٥(   ٣٢٢   -   (٦٨٥)    (٣٬٧٣٩)    (٢٬٨٨٠)    ) ١٣(  مخصص انخفاض قيمة ذمم تجارية وأخرى مدينة 
  ) ١٧٦٬٥٠٧(  ) ١(  ٤٤٤   ) ١٧٦٬٩٥١(   (٢٠٬٩٢٧)   (٤٤٬٧٤٦)   ٣٬٨٦٢   ) ٣٨٬٥٠٧(   (٦١٬٨٣٠)   (١٤٬٨٠٣)  مصروفات تشغيل أخرى  

  -    -   -   -   (٥١٬٣٦٢)    -   (٢٥٠٬١٨٤)    ٣٠١٬٥٤٦   -  توزيعات تتعلق باألسطول والخدمات التقنية 
  -    -   -   ١٦٣٬٧٠٠   (١٢٬٣٩٠)    (١٣٬٠٤٥)    (١٦٬٤٢٤)    (١٠٨٬٠٤٤)    (١٣٬٧٩٧)   توزيعات تتعلق بمجموعة مالحة  

  ٢٨٢٬٥٩٨    -   ٢٨٢٬٥٩٨   (٦٥)   ٥٢٬٢٤٨   (١١٬٣٢٢)   ٧٧٬٦٧٣   ) ٧١٬٠٨٠(   ٢٣٥٬١٤٤  ربح التشغيل 
                                    

  ) ١٠٢٬٦٥٦(  ) ١(  ٤٬١٤٢   ) ١٠٦٬٧٩٨(   -   ) ٣٦٬٠٨٩(   -   (٥٢٬٩٣١)   ) ١٦٬٦٠٧(   ) ١٬١٧١(  تكاليف تمويل 
  ٢٤٬٠٥٩  ) ١(  (٤٬١٤٢)   ٢٨٬٢٠١   ٢٦   ١٥٬٧٠٢   ٢٤٦   ١٢٤   ١٦   ١٢٬٠٨٧  إيرادات تمويل 

  ٢٣٨٬٦٩٧    -   ٢٣٨٬٦٩٧   -   ٣٧٬٢٧٨   -   -   ٢٠١٬٤١٩   -  حصة من نتائج ترتيبات مشركة 
  ٣٦٠٬٧٥٩    -   ٣٦٠٬٧٥٩   -   ٣٥٦٬٧٨٥   -   -   ٣٬٢٤٢   ٧٣٢  حصة من نتائج شركات زميلة 

  (٢٧١٬٧٦٥)    -   (٢٧١٬٧٦٥)    -   (١٣٬١١٧)    -   (٢٢٥٬٩٦٤)    (٣٢٬٦٨٤)    -  السفن وأعمال العقود قيد التنفيذ قيمة انخفاض 
 ١٦٬٠٨٨   -  ١٦٬٠٨٨  ٢٧  ١٤٬٨٢٧  ١٧  ٣٩  ١٬١٧٨  -  صافي ربح من استبعاد عقارات وسفن ومعدات 

  ) ٨٢١(    -   ) ٨٢١(   ١٢   ) ١٢٥(   ) ١٣(   ) ١٬١٨٠(   ٤٩٨  ) ١٣(  أجنبية ربح من صرف عمالت   صافي (خسارة)
                             
  ٥٤٦٬٩٥٩    -    ٥٤٦٬٩٥٩   -   ٤٢٧٬٥٠٩   (١١٬٠٧٢)   (٢٠٢٬٢٣٩)   ٨٥٬٩٨٢   ٢٤٦٬٧٧٩  قبل الضريبة ربح ال 
                             

  ) ١٬٠٠٨(    -    ) ١٬٠٠٨(   -    ) ٧١٠(   -    ) ١٩٦(   -    ) ١٠٢(  الضريبة للسنة 
                             

  ٥٤٥٬٩٥١    -    ٥٤٥٬٩٥١   -    ٤٢٦٬٧٩٩   ) ١١٬٠٧٢(   ) ٢٠٢٬٤٣٥(   ٨٥٬٩٨٢   ٢٤٦٬٦٧٧  ربح السنة 

 تم استبعاد اإليرادات بين القطاعات عند التوحيد. ): ١( إيضاح
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٥٤  

  (تابع) المعلومات القطاعية   ٣٥

 القطاعات الجغرافية 
 إيرادات التشغيل وأرباح المجموعة .  ألمانياو  في دولة قطر ودولة اإلمارات العربية المتحدةبشكل أساسي  خدماتها    المجموعةتقدم  

 هي كما يلي:  اتبعد استبعاد المعامالت بين القطاع

  ٢٠٢٠  
  اإلجمالي   ألمانيا  اإلمارات العربية المتحدة    سنغافورة    قطر   
 ألف ريـال قطري ألف لایر قطري    ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري  
                

 ٢٬٢٦٧٬٣٢٩ ١٨٨٬٠٤٢ ٢١٦٬١١٦ ٤٤٬٦٧٢ ١٬٨١٨٬٤٩٩إيرادات التشغيل 
      

 ٥٩٬٢٢٢ ٥٣٬٥٢٦   )٢٠٬٦٩١(   ) ١٠٧٬٠٨٠(   ١٣٣٬٤٦٧  ربح السنة
      
  ٢٠١٩  
  اإلجمالي   ألمانيا اإلمارات العربية المتحدة    سنغافورة   قطر  
 ألف ريـال قطري ألف لایر قطري    ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري  
                

  ٢٬٤٢٤٬٦٤٧  ١٧٨٬٤٦٦ ٢٤١٬٥٤٤ ٤٥٬٦٤٣ ١٬٩٥٨٬٩٩٤إيرادات التشغيل 
            

  ٥٤٥٬٩٥١  ٣٥٬٦٨١   (٢١٬٤٢٠)   ١٬٦٦١   ٥٣٠٬٠٢٩  ربح السنة

  ورأس المال إدارة المخاطر المالية  ٣٦

  إدارة المخاطر المالية  (أ)

  األهداف والسياسات 

ألطراف   مستحقة  ومبالغوأوراق دفع  تجارية دائنة    وذمم  سلفالقروض وال على  الرئيسية للمجموعة  المالية  تشتمل المطلوبات  
. الغرض  والرياضية  االجتماعيةوالقيمة العادلة السالبة لعقود تبادل أسعار الفائدة ومساهمة في صندوق دعم األنشطة    ذات عالقة

  ذمملدى المجموعة موجودات مالية مختلفة مثل وعة. تمويل لعمليات المجماألساسي لهذه المطلوبات المالية هو الحصول على 
قرض  والمسال  الطبيعي    شركات الغازل  مقدمة  أطراف ذات عالقة وقروض ومبالغ مستحقة من  وأوراق قبض  تجارية مدينة  

واستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل  وموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة    لطرف ذي عالقة
رصدة لدى البنوك ونقد وهي ناتجة  أو  ومبالغ مستحقة من موظفين وذمم مدينة أخرى  متاحة للبيع  واستثماراتالشامل اآلخر  

  مباشرة من عمليات المجموعة.

الرئيس المخاطر  تتمثل إن  السيولة.  االئتمان ومخاطر  ومخاطر  السوق  مخاطر  هي  للمجموعة  المالية  األدوات  من  الناشئة  ية 
  أسهم الملكية مخاطر السوق في خطر تأثير تغيرات األسعار بالسوق مثل أسعار الفائدة وأسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار  

ها  قوم اإلدارة بمراجعة السياسات والموافقة عليالمملوكة للمجموعة. ت  وات الماليةأو على قيمة األد   حقوق الملكيةعلى ربح أو  
  : ة كالتاليلخصموال بغرض إدارة كل من هذه المخاطر،

  مخاطر السوق 

  مخاطر أسعار الفائدة 

تتمثل مخاطر أسعار الفائدة في تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية ألداة مالية نتيجة للتغيرات في أسعار الفائدة بالسوق. إن 
والودائع قصيرة األجل بأسعار فائدة   سلفالقروض والبتعرض المجموعة لمخاطر التغير في أسعار الفائدة بالسوق يتعلق أساساً  

  . متغيرة

في    موضحة، دخلت المجموعة في عقود تبادل أسعار الفائدة  سعار الفائدة المتغيرة على قروضهاإلدارة مخاطر التغيرات في أ
ً   .٢٤اإليضاح     .  متغيرةالمتفق عليها وتستلم أسعار فائدة    بدفع سعر الفائدة الثابت  المجموعة  ، ستقوملعقود تبادل أسعار الفائدة  وفقا



   شركة المالحة القطرية ش.م.ع.ق.  
    ة الموحد المالية اتبيان ال حول إيضاحات
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٥٥  

  (تابع)  ورأس المالإدارة المخاطر المالية   ٣٦

  إدارة المخاطر المالية (تابع)   (أ)

  مخاطر السوق (تابع) 

  مخاطر أسعار الفائدة (تابع) 
  سعر الفائدة ألدوات المجموعة المالية التي تحمل فوائد كما يلي:  كما في تاريخ التقرير فإن

  ٢٠١٩    ٢٠٢٠ 
  ألف ريـال قطري     ألف ريـال قطري  

        أدوات بأسعار فائدة متغيرة:  
 ٣١٬٤٨٩   ٦٬٠٥٢  تحت الطلببنكية حسابات 

  ٩٬٦٦٩    ٩٬٦٤٤  قروض ممنوحة لشركات الغاز الطبيعي المسال 
  )٢٬١٠٩٬٧٠٠(    (٢٬١٢١٬٥٤١)  مطلوبات مالية  

  )٢٬٠٦٨٬٥٤٢(    )٢٬١٠٥٬٨٤٥(  
        أدوات بأسعار فائدة ثابتة
  ٢٣٩٬٥٩٧    ٢٠١٬١٨٩  استثمارات في ودائع ألجل

  -   ٣٩٢٬٦٥٠  قرض لطرف ذي عالقة 
  ١٨٬٢٠٦   ٣٠٩٬٨٠٠  استثمارات في سندات 

  ١١٧٬٨٢٤    ١١٤٬٤٦٤  قروض ممنوحة لشركات الغاز الطبيعي المسال 

  ٣٧٥٬٦٢٧    ١٬٠١٨٬١٠٣  
 

، مع ثبات  نقطة أساس ٢٥الفائدة بعدد أسعار محتملة في المعقولة التغيرات لالجدول التالي حساسية بيان الدخل الموحد ليعكس 
، بناء  ة واحدةـ لسن  الفائدةجميع المتغيرات األخرى. إن حساسية بيان الدخل الموحد هو تأثير التغيرات المفترضة في أسعار  

أسعار    النقص في تأثير  ديسمبر. يتوقع أن يكون    ٣١كما في    متغيرةة بأسعار فائدة  ـعلى الموجودات المالية والمطلوبات المالي
  الفائدة مساوياً ومعاكساً لتأثير الزيادات المبينة. 

  ربح السنة التأثير على    التغيرات في    
  لایر قطري  ألف    نقاط األساس  

٢٠٢٠        
  )٥٬٢٦٤(    ٢٥+  متغيرة أدوات مالية بأسعار فائدة 

        
٢٠١٩       

  )٥٬١٧١(    ٢٥+  أدوات مالية بأسعار فائدة متغيرة 

  األجنبية   العمالتمخاطر 
تتمثل مخاطر العمالت في أن تتقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية نتيجة للتغيرات في أسعار صرف  

سعر    والدرهم اإلماراتي علماً أن  لایر القطري (عملة العرض)، الدوالر األمريكيمعظم أرصدة المجموعة بالعمالت األجنبية.  
اإلماراتي    لقطريااللایر   األمريكي    األمريكي،بالدوالر    مثبت والدرهم  بالدوالر  األرصدة  تمثل  ال  اإلماراتي لذلك  والدرهم 

  .للمجموعة مخاطر عمالت هامة

  الملكية أسعار أسهممخاطر 
أسعار   لمخاطر  بالبورصة  المدرجة  وغير  المدرجة  المجموعة  استثمارات  قيم  األتتعرض  من  التيقن  عدم  من  الناشئة  سهم 

  بشكل منتظم.   االستثماريةللمجموعة بمراجعة تقارير حول محفظتها إلدارة العليا تقوم ااالستثمارات مستقبالً. 

األوراق المالية المدرجة بالبورصة بالقيمة  ب  عرض لها المجموعة الخاصةالتي تت ، تشتمل المخاطر  في تاريخ بيان المركز المالي
 والموجودات متاحة للبيع  المالية ال  الموجوداتبالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر /  االستثمارات المالية  العادلة على  

٪ في مؤشر بورصة قطر سوف يكون له ٥إن أي زيادة أو نقص بنسبة  .  المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
لألصول المالية بالقيمة ) على بيان الدخل الموحد بالنسبة  ٢٠١٩في    لایر قطريمليون    ٣لایر قطري (  آالف  ٧  تأثير يقارب 

االستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر لألصول المالية  . بالنسبة  الخسارةالعادلة من خالل الربح أو  
 ١٩٠لایر قطري (مليون    ١٦٥٪ في مؤشر بورصة قطر تأثير يقارب  ٥نقص بنسبة    زيادة أو  سيكون أليالمتاحة للبيع    /

   الملكية الموحد.بيان التغيرات في حقوق على )  ٢٠١٩في  لایر قطريمليون 

سوف ينعكس تأثير    يتم تقدير القيمة العادلة لها باستخدام تقنيات تقييم مالئمة. غير مدرجة    استثماراتأيضاً  تمتلك المجموعة  
  التغييرات في أسعار األسهم في بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد.
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٥٦  

  (تابع)  ورأس المالإدارة المخاطر المالية   ٣٦

  إدارة المخاطر المالية (تابع)   (أ)

  مخاطر االئتمان 
تعرض   آخر.  لطرف  مالية  خسارة  بذلك  ويسبب  بالتزاماته  الوفاء  في  مالية  أداة  في  طرف  فشل  في  االئتمان  مخاطر  تتمثل 

وذمم  ق قبض  مدنية وأوراالمجموعة لمخاطر االئتمان في القيمة الدفترية لموجوداتها المالية والتي تتكون أساساً من ذمم تجارية  
عالقة وقروض مقدمة لشركات الغاز الطبيعي ذات  ومبالغ مستحقة من أطراف  وذمم مدينة أخرى  المسال    مدينة للموظفين 

  أرصدة لدى البنوك.استثمارات في ودائع ألجل و

الذمم المدينة القائمة. وحيث  تعمل المجموعة للحد من مخاطر االئتمان بالنسبة للعمالء بوضع أسقف ائتمانية لكل عميل ومراقبة  
أن المجموعة تتعامل مع عمالء ذوي ثقة ائتمانية ويتم تحصيل المستحق منهم بناء على شروط تعاقدية محددة، فإن تعرض  

  المجموعة للمخاطر االئتمانية ضئيل.

المج تعرض  يكون  للمجموعة،  األخرى  المالية  الموجودات  من  الناشئة  االئتمانية  للمخاطر  عجز  بالنسبة  من  للمخاطر  موعة 
  األطراف األخرى عن السداد، ويكون أقصى تعرض للمخاطر مساوياً للقيمة الدفترية لهذه األدوات على النحو التالي: 

  ٢٠١٩   ٢٠٢٠  
 لایر قطري  ألف   لایر قطري  ألف  
       

  ١٢٩٬٢٤٧   ١٢٤٬١١١  )  ١٤قروض مقدمة لشركات الغاز الطبيعي المسال (إيضاح 
 -  ٣٩٢٬٦٥٠  ) ٣٤(إيضاح   قرض لطرف ذي عالقة

  ٣٤١٬٨٨١   ٢٧٨٬٢٦١  ) ١٦ذمم تجارية مدينة (إيضاح 
  ١١٬٥٦٤   ٦٬٣١٧  ) ١٦أوراق قبض (إيضاح 

  ١٤٠٬٩٦٤  ١٦٦٬٨٤٠  ) ١٦إيرادات مستحقة (إيضاح 
  ٣٥٬٥٩٧   ٤٥٬٩٩٤  ) ١٦(إيضاح موظفين سلف ال

  ٢٣٬٨٥٥   ٨٬٤٦٤  )٣٤مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة (إيضاح  
  ١٠٧٬٣٨٦   ١٣٥٬١٠٦  ) ١٦ذمم مدينة أخرى (إيضاح 

  ٢٤٬٢٣٩   ٢٣٬٨٣٩    أخرىموجودات 
  ٢٣٩٬٥٩٧   ٢٠١٬١٨٩  )١٨ودائع ألجل لدى بنوك (إيضاح  

  ١٠٢٬٦٢٢   ١٧٠٬٩٨٠  )١٩أرصدة لدى البنوك (إيضاح 

  ١٬١٥٦٬٩٥٢   ١٬٥٥٣٬٧٥١  
 

ً   ٩٠إلى    ٣٠الذمم التجارية المدينة ال تحتسب عليها فوائد وهي عموما لها فترات سداد تتراوح ما بين   ديسمبر   ٣١. كما في  يوما
  ). ٢٠١٩مليون لایر قطري في  ٧٤مليون لایر قطري ( ١٠٠تبلغ  إسميةانخفضت قيمة ذمم تجارية مدينة بقيمة   ٢٠٢٠

  أعمار الذمم التجارية المدينة (بالصافي من مخصصات خسائر االنخفاض في القيمة) كما يلي:  بلغت ديسمبر  ٣١كما في 

  تجاوزت موعد استحقاقها ولكن لم تنخفض قيمتها    اإلجمالي  
     ٣٠-٠  ً ً ١٢٠-٣١   يوما ً  ٢١٠-١٢١  يوما ً  ٣٦٥-٢١١ يوما ً  ٣٦٥أكثر من  يوما يوما

  
ألف لایر   ألف لایر قطري 

   قطري 
ألف لایر 

  ألف لایر قطري   ألف لایر قطري   ألف لایر قطري    قطري 
                   

١١٬١٤٨   ١٩٬٨٣٨   ٩٬٣٩٢   ٦٠٬٩٤٧  ١٧٦٬٩٣٦   ٢٧٨٬٢٦١ ٢٠٢٠  
٤٤٬٣٧٧   ١٥٬٧٤٨   ١٢٬٧٥٢   ٥٠٬٧١١   ٢١٨٬٢٩٣   ٣٤١٬٨٨١ ٢٠١٩  

                   
يتوقع أن يتم االسترداد الكامل للذمم التجارية المدينة بالكامل على أساس التجربة السابقة. ليس من ممارسات المجموعة الحصول 

  على ضمان إضافي للذمم المدينة وبالتالي فإن غالبيتها الساحقة بدون ضمان.

ً   ٣٠متوسط فترة االئتمان على مبيعات البضائع هي   . ال يتم احتساب فائدة على الذمم التجارية القائمة. على الدوام تقيس  يوما
المجموعة مخصص خسارة انخفاض قيمة الذمم التجارية المدينة بمبلغ يعادل الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى العمر.  

عل المتوقعة  االئتمانية  المدينة  الخسائر  التجارية  الذمم  التعثر  ى  خبرة  إلى  بالرجوع  مخصص  مصفوفة  باستخدام  تقديرها  يتم 
السابقة لدى المدين وتحليل المركز الحالي للمدين معدال بعوامل محددة خاصة بالمدينين والظروف االقتصادية العامة في مجال  

  لمتوقع في الظروف في تاريخ التقرير.  العمل الذي يعمل فيه المدينون وتقييم لكل من التوجه الحالي وا
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٥٧  

  إدارة المخاطر المالية ورأس المال (تابع)   ٣٦

  إدارة المخاطر المالية (تابع)   (أ)

  مخاطر االئتمان (تابع) 

  ليس هناك تغيير في تقنيات التقييم أو االفتراضات الهامة التي تمت خالل فترة التقرير الحالية. 

التجارية المدينة عندما تشير المعلومات إلى أن المدين يتعرض لصعوبة مالية قاسية وليس هناك أفق  تشطب المجموعة الذمم  
واقعي لالسترداد، أي عندما يتم وضع المدين قيد التصفية أو في حالة دخوله في إجراءات إفالس أو عندما تزيد مدة تجاوز  

  ع أي من الذمم المدينة التي ُشطبت ألنشطة فرض. الذمم التجارية المدينة عن سنتين أيهم يحدث أوال. ال يخض

المدينة   التجارية  للذمم  المخاطر  ملمح  التالي  الجدول  ً يورد  الخبرة    استنادا أن  حيث  بالمجموعة.  المخصصات  مصفوفة  إلى 
ستند مخصص  التاريخية للخسارة االئتمانية ال تظهر اختالفا كبير عن أنماط الخسارة بالنسبة لقطاعات العميل األخرى فقد ا

  الخسارة على مركز تجاوز موعد االستحقاق لذا فهو ال يعطي المزيد من التمييز بين قاعدة مختلف عمالء المجموعة.

  ذمم تجارية مدينة أيام تجاوز موعد االستحقاق  

  ٣٠-٠  ً ً ١٢٠-٣١   يوما  يوما
٢١٠-١٢١ 
 ً    يوما

٣٦٥-٢١١ 
 ً    يوما

٣٦٥أكثر من 
 ً   اإلجمالي   يوما

  
لایر ألف 

   قطري 
ألف لایر 

   قطري 
ألف لایر 

   قطري 
ألف لایر 

   قطري 
ألف لایر 

   قطري 
ألف لایر 

  قطري 
نسبة الخسارة االئتمانية  

   ٪ ٩٦   ٪ ٦٩   ٪ ٣٧   ٪ ١٢   ٪١  المتوقعة 
 
٢٨ ٪  

الخسائر  إجمالي
  ١٠٠٬٣٥٦   ٦٦٬٦٩٠   ١٨٬٠٤٢   ٥٬٦١٩   ٨٬١٦٨   ١٬٨٣٧  االئتمانية المتوقعة

                   
  

  السيولةمخاطر 

تتمثل مخاطر السيولة في عدم استطاعة المجموعة الوفاء بالتزاماتها المالية عند استحقاقها. إن وسيلة المجموعة إلدارة مخاطر 
في الظروف العادية وغير    ،لسداد التزاماتها عند استحقاقها  السيولة هو أن تضمن بقدر اإلمكان أن يكون لديها دائماً سيولة كافية 

  . بولة أو المخاطرة بسمعة المجموعةون أن تتكبد خسائر غير مق ، ود العادية

بيع بالمجموعة تتطلب سداد ال. إن شروط  كافية  تعمل المجموعة للحد من مخاطر السيولة لديها بضمان توفر تسهيالت بنكية 
ً لغ االمب ً التجارية الدائنة عادة  الذممللشروط التعاقدية. ويتم دفع  وفقا  لشروط الشراء من الموردين. وفقا

المجموعة  مطلوبات  استحقاق  مواعيد  يلخص  التالي  كما    الجدول  على    ديسمبر  ٣١في  المالية  غير    الدفعاتبناء  التعاقدية 
  المخصومة. 

  

   سنوات  ٥ – ١   سنة ١أقل من    تحت الطلب   
 ٥أكثر من 
  اإلجمالي   سنوات

  ألف لایر قطري   ألف لایر قطري   ألف لایر قطري   ألف لایر قطري   قطريألف لایر   
٢٠٢٠                

  ١١٤٬٥٧٥   -   -   ١١٤٬٥٧٥   -  ذمم تجارية دائنة وأوراق دفع 
مساهمة لصندوق دعم األنشطة 

  ١٬٤٧٨   -   -   ١٬٤٧٨   -  االجتماعية والرياضية
 ٢٤٦٬٣٥٩  -  -  ٢٤٦٬٣٥٩  -  مصروفات مستحقة الدفع

 ٢٧١٬٠٩٣   ٣٢٬٧١٤   ١٤١٬٨٣٧   ٩٦٬٥٤٢   -  مطلوبات إيجار 
  ٢٬٢٠٣٬١٦٣   -   ١٬٤٨٥٬٠٣٥   ٧١٨٬١٢٨   -  قروض وسلف  

مبالغ مستحقة ألطراف ذات  
  -  عالقة 

 
١٢٬٠٨٢  

 
-  

 
-  

 
١٢٬٠٨٢  

  ٢٠٧٬٦٥٩   -   -   ٢٠٧٬٦٥٩   -  مبالغ مستحقة اخرى 
  ٦٧٬٩٦٨   -   -   ٦٧٬٩٦٨   -  عقود تبادل أسعار الفائدة 

 ٣٬١٢٤٬٣٧٧   ٣٢٬٧١٤   ١٬٦٢٦٬٨٧٢   ١٬٤٦٤٬٧٩١   -  اإلجمالي
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٥٨  

  إدارة المخاطر المالية ورأس المال (تابع)   ٣٦

  إدارة المخاطر المالية (تابع)   (أ)

  مخاطر السيولة (تابع) 

   سنوات  ٥ – ١   سنة ١أقل من    تحت الطلب  
  ٥أكثر من 
  اإلجمالي   سنوات

 ألف لایر قطري   ألف لایر قطري   ألف لایر قطري   قطري ألف لایر   ألف لایر قطري   
٢٠١٩                

  ١٢٥٬٧٢٨   -   -   ١٢٥٬٧٢٨   -  ذمم تجارية دائنة وأوراق دفع 
مساهمة لصندوق دعم األنشطة 

  ١٣٬٦٦٩   -   -   ١٣٬٦٦٩   -  االجتماعية والرياضية
 ٢٠٨٬٥٢٣  -  -  ٢٠٨٬٥٢٣  -  مصروفات مستحقة الدفع

 ١٧٥٬٢٥٦   ٥٬٠٣٦   ١١١٬٦٣٩   ٥٨٬٥٨١   -  إيجار مطلوبات 
  ٢٬٣٥٨٬٩٨٢   -   ٢٬٠٠٩٬٤٢٢   ٣٤٩٬٥٦٠   -  قروض وسلف  

مبالغ مستحقة ألطراف ذات  
  ١٩٬٤٧٤   -   -   ١٩٬٤٧٤   -  عالقة 

  ١٢٩٬٩٠٣   -   -   ١٢٩٬٩٠٣   -  مبالغ مستحقة اخرى 
  ٣١٬٠٠٩   -   -   ٣١٬٠٠٩   -  عقود تبادل أسعار الفائدة 

 ٣٬٠٦٢٬٥٤٤   ٥٬٠٣٦   ٢٬١٢١٬٠٦١   ٩٣٦٬٤٤٧   -  اإلجمالي

  إدارة رأس المال  (ب)   
إن سياسة اإلدارة هي المحافظة على قاعدة رأسمالية قوية لكي تحافظ على ثقة المستثمرين والدائنين والسوق والستمرارية 

  تطور األعمال مستقبالً. 

للحفاظ على الموازنة بين العائدات العالية الممكنة ومستويات االقتراض العالية والمنافع والضمان اللذين يحققهما   رةااإلد   سعىت
لفوائد المحملة على لمن المتوسط المرجح  أعلى    حقوق الملكيةمركز رأسمالي قوي. تهدف المجموعة إلى تحقيق عائد على  

  . سلفالقروض وال

  رأسمالها وإدخال تعديالت عليها في ضوء التغيرات في األحوال االقتصادية وتوقعات المساهمين   هيكلبإدارة    المجموعةتقوم  
بتعديل الشركة  تقوم  المال  رأس  بنية  على  المال  توزيعات  للمحافظة  رأس  تزيد  أو  للمساهمين  تدخل  األرباح  لم   المجموعة . 

  .٢٠١٩ديسمبر   ٣١ و ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١المنتهية في  ينالسن تعديالت في األهداف أو السياسات أو اإلجراءات خالل

على  مالرأس الإلى  مديونية  الرأسمالها باستخدام نسبة  المجموعة  تراقب   بالشركة    حقوق الملكية، وهي صافي الدين مقسوماً 
  : كالتالي  ديسمبر ٣١رأس المال كما في إلى مديونية النسبة  احتسابيتم  األم.

  ٢٠١٩    ٢٠٢٠  
  ألف لایر قطري     لایر قطري ألف   
        

  ٢٬١٠٧٬٢٦٤    ٢٬١٢٠٬٧٣٨  )١الدين (
  (١٧٧٬٧٦١)    (٣٠٦٬٢٥٣)  ) ١٩يعادل النقد (إيضاح وما ناقص: النقد 

 (١٦٨٬٢٢١)   (٧٠٬٧٠١)  )١٨ناقص: االستثمارات في الودائع ألجل (إيضاح  

  ١٬٧٦١٬٢٨٢    ١٬٧٤٣٬٧٨٤  صافي الدين

 ١٤٬٥٤٣٬١٢٧   ١٣٬٧٠٣٬٢٩٥  مساهمي الشركة األمحقوق الملكية المنسوبة إلى 

  ٪١٢٫١    ٪ ١٢٫٧  نسبة المديونية

 . ٢٦حسب التعريف الوارد في اإليضاح  سلفالوروض القعلى الدين  يشتمل  ) ١(
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٥٩  

  العادلة لألدوات المالية القيم  ٣٧

  تتكون األدوات المالية من موجودات مالية ومطلوبات مالية ومشتقات أدوات مالية.

من  بالقيمة العادلة    المالية  موجوداتوالاستثمارات في ودائع ألجل  ولدى البنوك  ونقد  رصدة  أالموجودات المالية على  تشتمل  
.  وذمم مدينة وموجودات مالية أخرى  والموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة   خالل الدخل الشامل اآلخر

وتتكون مشتقات    .وذمم دائنة  تحمل فوائد  وسلف  المطلوبات المالية على سحب على المكشوف من البنوك وقروضوتشتمل  
  األدوات المالية من عقود تبادل أسعار الفائدة.

  :بيان المركز المالي الموحد فيما يلي مقارنة للقيمة الدفترية والقيمة العادلة ألنواع األدوات المالية للمجموعة المدرجة في 

  العادلةالقيمة    القيمة الدفترية  
  ٢٠١٩    ٢٠٢٠    ٢٠١٩    ٢٠٢٠  
  ألف  

  لایر قطري 
  ألف   

  لایر قطري 
  ألف  

  لایر قطري 
  ألف   

  لایر قطري 
المالية بالقيمة العادلة من خالل    الموجودات

  الربح أو الخسارة 
              

بالقيمة العادلة من خالل أدوات حقوق الملكية  
  ٥٥٬٨٥٠    ١١٦٬٦٠٢    ٥٥٬٨٥٠    ١١٦٬٦٠٢  الربح أو الخسارة

  
  القيمة العادلة    القيمة الدفترية   
  ٢٠١٩   ٢٠٢٠    ٢٠١٩   ٢٠٢٠  
  ألف  

  لایر قطري
  ألف  

  لایر قطري 
  ألف  

  قطريلایر 
  ألف  

  لایر قطري 
                

العادلة  بالقيمة  المالية  الموجودات (المطلوبات) 
  اآلخر الشامل الدخلخالل من 

              

خالل   من  العادلة  بالقيمة  مالية  موجودات 
  ٤٬٠٩٩٬١٨٧    ٣٬٧٤١٬٠١٩   ٤٬٠٩٩٬١٨٧    ٣٬٧٤١٬٠١٩ الدخل الشامل اآلخر 

  ) ٣١٬٠٠٩(    (٦٧٬٩٦٨)    ) ٣١٬٠٠٩(    (٦٧٬٩٦٨) النقدي)تبادل أسعار الفائدة (تحوط التدفق 

  ٤٬٠٦٨٬١٧٨    ٣٬٦٧٣٬٠٥١   ٤٬٠٦٨٬١٧٨    ٣٬٦٧٣٬٠٥١  

  لتقرير.  اتاريخ ه تقارب قيمتها الدفترية كما في القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية بخالف الموضحة أعال

والمطلوبات المالية بالمبلغ الذي يمكن أن يتم به تبادل األداة المالية في صفقة مالية بين طرفين  تدرج القيمة العادلة للموجودات 
  : و بيع للتصفية. تم استخدام الطرق واالفتراضات التالية لتقدير القيمة العادلةأإكراه ال راغبين في التبادل ب

   والمدينين التجاريين والدائنين التجاريين والمطلوبات المتداولة   ستثمارات في ودائع ألجلاالو،  يعادل النقد إن النقد وما
ً األخرى تقارب قيمتها الدفترية عموماً   ألنها أدوات قصيرة األجل. نظرا

   وللموجودات المالية بالقيمة العادلة  لالستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرإن القيمة العادلة
 .النشطةح أو الخسارة تؤخذ من األسعار المتداولة في األسواق خالل الربمن 

   العادلة اآلخرالقيمة  الشامل  الدخل  خالل  من  العادلة  بالقيمة  المالية  تقييمها   لالستثمارات  مناسبة    باستخداميتم  تقنيات 
 للتقييم. 

   اء على بيانات مثل أسعار الفائدة، عوامل  المجموعة بن المسال من قبل    الطبيعي  يتم تقييم القروض المقدمة لشركات الغاز
الدفترية لهذه   مخاطر المشروع الممول. إن القيم  ، وخصائصالثقة االئتمانية الفردية للعميل،  المخاطر الخاصة بكل دولة

 .٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في المحتسبة ها العادلة بصورة جوهرية عن قيم الذمم المدينة ال تختلف 

   ا  المجموعةتدخل أدوات  مختلفةفي  أطراف  مع  المالية  التصنيف  لمشتقات  ذات  المالية  المؤسسات  أساساً  وهي   ،
  .المؤسسة الماليةالسوق المقدمة من  أسعارالمشتقات باستخدام تقيم االستثماري. 



   شركة المالحة القطرية ش.م.ع.ق.  
    ة الموحد المالية اتبيان ال حول إيضاحات
    ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في كما في و

 

٦٠  

  القيم العادلة لألدوات المالية (تابع)    ٣٧

  تدرج القيمة العادلة  
  التدرج التالي لتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية حسب تقنيات التقييم: المجموعة تستخدم 

  األسعار المتداولة (غير المعدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة. :  ١المستوى 

، واضحة بصورة مباشرة  هام على القيمة العادلة المسجلة  تقنيات أخرى تكون جميع بياناتها التي لها تأثير  :  ٢المستوى 
  أو غير مباشرة. 

التقنيات التي تستخدم بيانات لها تأثير هام على القيمة العادلة المسجلة والتي ال تعتمد على بيانات سوقية   :  ٣المستوى 
  واضحة. 

  ديسمبر:   ٣١ة العادلة كما في المجموعة األدوات المالية التالية بالقيم لدى

  ٣المستوى     ٢المستوى     ١المستوى     ٢٠٢٠ 
  لایر قطري ألف   لایر قطري ألف     لایر قطري ألف     لایر قطري ألف  

            بالقيمة العادلة يمةمقموجودات 
العادلة  بالقيمة  الملكية  حقوق  أدوات 

 ١٤٢   ١١٦٬٦٠٢  الربح أو الخسارة من خالل 
  

-   ١١٦٬٤٦٠ 
            

الدخل   خالل  من  العادلة  بالقيمة 
            :  الشامل اآلخر
 -   -   ٣٬٣٠٥٬٥١٦   ٣٬٣٠٥٬٥١٦  أسهم متداولة 

 ١٢٥٬٧٠٣   -   -   ١٢٥٬٧٠٣  أسهم غير متداولة
 -   ٣٠٩٬٨٠٠   -   ٣٠٩٬٨٠٠  استثمارات في سندات شركات 

        
            مطلوبات مقيمة بالقيمة العادلة 

 -   ٦٧٬٩٦٨   -   ٦٧٬٩٦٨  عقود تبادل أسعار الفائدة
                
  ٣المستوى     ٢المستوى     ١المستوى     ٢٠١٩ 
  ألف لایر قطري   ألف لایر قطري    ألف لایر قطري     ألف لایر قطري  

            موجودات مقيمة بالقيمة العادلة 
حقوق   العادلة أدوات  بالقيمة  الملكية 

 ٥٥٬٨٥٠   ٥٥٬٨٥٠  من خالل الربح أو الخسارة 
  

-   - 
            

الدخل   خالل  من  العادلة  بالقيمة 
            الشامل اآلخر: 

 -   -   ٣٬٧٩١٬٣٧٤   ٣٬٧٩١٬٣٧٤  أسهم متداولة 
 ٢٨٩٬٦٠٧   -   -   ٢٨٩٬٦٠٧  أسهم غير متداولة

 -   ١٨٬٢٠٦   -   ١٨٬٢٠٦  استثمارات في سندات شركات 
        

            مطلوبات مقيمة بالقيمة العادلة
 -   ٣١٬٠٠٩   -   ٣١٬٠٠٩  عقود تبادل أسعار الفائدة

                
  

  األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة  ٣٨

والتقديرات واالفتراضات والتي تؤثر على  يتطلب إعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة أن تتخذ اإلدارة بعض القرارات  
مبالغ اإليرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات واإلفصاح عن االلتزامات المحتملة في نهاية فترة التقرير. نتيجة لعدم  

ات والمطلوبات التأكد، قد ينتج من هذه االفتراضات والتقديرات نتائج تتطلب إدخال تعديالت هامة على القيمة الدفترية للموجود 
  المتأثرة في الفترات المستقبلية. 
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  (تابع)  المحاسبية الهامة واالفتراضات والتقديرات األحكام  ٣٨

  األحكام
خالل تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة، اتخذت اإلدارة القرارات التالية التي لها تأثيرات هامة جداً على المبالغ المعترف  

  المالية الموحدة:بها في البيانات 

  حصص في كيانات أخرى 
يتعين وضع حكم عند تقييم درجة السيطرة التي تم الحصول عليها في معاملة لالستحواذ على حصة في كيان آخر، باالعتماد  

نفوذ كبير أو نفوذ على  على الحقائق والظروف القائمة في كل حالة، قد تحصل المجموعة على سيطرة أو سيطرة مشتركة أو  
ن أو ترتيب. ينطوي هذا التقييم على العديد من العوامل، بما في ذلك حقوق تصويت المساهمين، والتمثيل في مجلس اإلدارة كيا

وحقوق إصدار القرارات، ووجود أي ترتيبات تعاقدية، ومؤشرات السيطرة الراهنة. ذلك التصنيف له أثر كبير على البيانات  
ً المالية   واالستثمارات لمختلفة إلى حد كبير للشركات التابعة والشركات الزميلة والترتيبات المشتركة  للمعامالت المحاسبية ا  نظرا
  في البيانات المالية الموحدة للمجموعة.  األخرى

  المجموعة كمؤجر  –اإليجارات التشغيلية 
. لقد قررت المجموعة بناء على تقييم لشروط االستثماريةدخلت المجموعة في عقود إيجارات تجارية ضمن محفظة عقارتها  

  وتعامل العقود كإيجارات تشغيلية.  العقاراتترتيبات العقود أنها تحتفظ بجميع مخاطر ومنافع ملكية هذه  وأحكام

  تقييم نموذج األعمال
ت المالية على نتائج مدفوعات المبلغ األصلي واختبار نموذج األعمال (راجع السياسة المحاسبية  يعتمد تصنيف وقياس الموجودا 
). تحدد المجموعة نموذج األعمال على مستوى يعكس كيفية إدارة مجموعات من الموجودات ٣"األدوات المالية" في اإليضاح  

 ً لتحقيق هدف أعمال معين. يتضمن هذا التقييم حكما يعكس جميع األدلة ذات الصلة بما في ذلك كيفية تقييم أداء    المالية معا
الموجودات وقياس أدائها، والمخاطر التي تؤثر على أداء الموجودات وكيفية إدارتها وكيفية تعويض مديري الموجودات. تراقب  

فة المطفأة التي يتم استبعادها قبل استحقاقها لفهم سبب استبعادها وعما إذا كانت  المجموعة الموجودات المالية المقاسة بالتكل
األسباب تتفق مع هدف األعمال الذي من أجله تم االحتفاظ بالموجودات. المراقبة هي جزء من تقييم المجموعة المستمر لما إذا 

لمتبقية ال يزال مناسبا، وإذا كان غير مناسب، يتم تقييم  كان نموذج األعمال الذي يتم من أجله االحتفاظ بالموجودات المالية ا
سواء كان هناك تغيير في نموذج األعمال ومن ثم تغيير محتمل في تصنيف تلك الموجودات. لم تكن هناك حاجة إلى مثل هذه 

 التغييرات خالل السنة.

  التقديرات واالفتراضات
رات المستقبلية في تاريخ بيان المركز المالي والتي تشتمل على مخاطر  فيما يلي شرح لالفتراضات الرئيسية المتعلقة بالتقدي

هامة تستدعي إدخال تعديالت جوهرية في القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات في السنة المالية القادمة. استندت المجموعة 
الموحدة المالية  البيانات  إعداد  عند  متوفرة  بيانات  على  وتقديراتها  افتراضاتها  عن  في  الحالية  واالفتراضات  الظروف  إن   .

التطورات المستقبلية قد تتغير بسبب تغيرات أو ظروف السوق التي تنشأ خارج سيطرة المجموعة. هذه التغيرات تنعكس في  
  االفتراضات عندما تحدث. 

 انخفاض قيمة الموجودات غير المالية 
قيمته العادلة   ةالقابل  قيمته يحدث االنخفاض عندما تزيد القيمة الدفترية للموجود أو لوحدته المنتجة للنقد عن   أي  لالسترداد، 

ناقصا تكاليف االستبعاد وقيمته قيد االستخدام، أيهما أكثر. يتم احتساب القيمة العادلة ناقصا تكاليف االستبعاد بناء على البيانات  
تكاليف  المتوفرة من عمليات البيع الملزمة والتي تمت في سوق حرة لموجودات مماثلة أو ألسعار سوق واضحة مطروحاً منها  

استبعاد الموجودات. يكون احتساب القيمة قيد االستخدام بناء على نموذج التدفقات النقدية المخصومة. تنتج التدفقات النقدية من 
موازنة األعمار اإلنتاجية للموجودات والتدفقات النقدية المعتمدة المتاحة. القيمة المتوقع الحصول عليها حساسة لمعدل الخصم 

ن في  أغراض  المستخدم  في  المستخدم  النمو  ومعدل  المستلمة  المستقبلية  النقدية  وللتدفقات  المخصومة  النقدية  التدفقات  موذج 
التشغيل. االفتراضات الرئيسية المستخدمة لتحديد القيمة الممكن استردادها للوحدات المختلفة المدرة للنقد تشمل أسعار الخصم 

واالستخدام المتوقع والقيم المتبقية للموجودات. يتم إجراء ممارسة االنخفاض في    ر األسعاوالتدفقات النقدية التشغيلية وتضخم  
  القيمة غالباً بأقل مستوى للوحدات المنتجة النقد، وفي حالة السفن يتم إجراءها على مستوى الوحدة المنتجة للنقد للسفينة.
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  األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة (تابع)   ٣٨

  يرات واالفتراضات (تابع) التقد

  إهالك العقارات والسفن والمعدات واالستثمارات العقارية 

يتم إهالك بنود العقارات والسفن والمعدات واالستثمارات العقارية على مدى أعمارها اإلنتاجية الفردية المقدرة. تمارس اإلدارة 
لهذه الموج والقيم الباقية  اإلنتاجية  هاما لتحديد األعمار  والتقادم الفعلي  حكما  والبلى  ذلك استخدامها المتوقع  ويتضمن  ودات، 

أو   الربح  في  به  المعترف  السنوي  اإلهالك  مصروف  على  هام  أثر  التقديرات  هذه  لمثل  يكون  قد  والتجاري.  الفني  والتقادم 
م تعديل مصروف اإلهالك المستقبلي الخسارة. تقوم اإلدارة بمراجعة سنوية للقيم الباقية واألعمار اإلنتاجية لهذه الموجودات. قد يت

بصورة كبيرة عندما ترى اإلدارة أن األعمار اإلنتاجية و/ أو القيم الباقية قد تختلف من التقديرات السابقة. لم يتم إجراء مثل هذا 
  التعديل للسنة الحالية وسنة المقارنة. 

  انخفاض قيمة الذمم المدينة

معلومات مستقبلية، والتي تقوم على افتراضات    ٩  بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم يتطلب نموذج انخفاض القيمة  
للتغيرات المستقبلية للعوامل االقتصادية المختلفة وكيفية تأثير هذه العوامل على بعضها البعض. كما يتطلب من اإلدارة وضع 

الذمم المدينة. يشكل احتمال التعثر مدخال رئيسيا في قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة ويستتبع    احتمال التعثر لفئات مختلفة من
وضع قدر كبير من األحكام. فهو تقدير الحتمال التعثر على مدى فترة زمنية معينة، ويتضمن حسابه بيانات تاريخية وافتراضات  

م إجراء مراجعة النخفاض قيمة الذمم التجارية المدينة إال للذمم المدينة وتوقعات للظروف المستقبلية. في السنة الماضية، لم يت 
على وضع أحكام هامة. تقرر بالرجوع إلى الخبرة أيضاً  التي كان هناك مؤشرا على انخفاض قيمتها لدى اإلدارة. وهذا ينطوي  

ً   السابقة لتعثر األطراف المقابلة وتحليل الوضع المالي لهم، ولكن نموذج "الخسارة الوضع الحالي والمتوقع    المتكبدة" تجاهل تماما
  . ونتيجة لذلك، فمن المتوقع يتم االعتراف بالخسائر االئتمانية في وقت مبكر في ظل نموذج انخفاض القيمة الجديد.مستقبالً 

  مطلوبات اإليجار

تقوم اإلدارة بتقييم ما إذا كانت العقود التي أبرمتها المجموعة الستئجار موجودات متنوعة تحتوي على عقد إيجار. إن تحديد 
ً ، قد يتطلب حكملألصل محل العقد عقد اإليجار، بما في ذلك ما إذا كانت المجموعة قد تعاقدت على جميع الفوائد االقتصادية     ا

ً كبير م عقد اإليجار تحديات عندما يكون العقد لمدة غير محددة أو يخضع لتجديد تلقائي أو توجد خيارات  إبراأيضاً  . قد يمثل  ا
مدة عقد اإليجار بشكل كبير على قيمة مطلوب اإليجار    مدىتجديد غير واضحة إذا كان سيتم ممارستها في تاريخ الخيار. يؤثر  

ً والموجود ذي الصلة بحق االستخدام، والتوصل إلى نتيجة يت هامة. عالوة على ذلك، بمجرد   طلب في بعض األحيان أحكاما
تحديد مدة عقد اإليجار، تحتاج اإلدارة إلى تقدير التدفقات النقدية المستقبلية المستحقة الدفع على مدى مدة عقد اإليجار وخصمها  

وبضمان مماثل لألموال الالزمة لة  باستخدام معدل االقتراض اإلضافي الذي يتعين على المستأجر دفعه لالقتراض على مدة مماث
ً حكمأيضاً  للحصول على موجود ذي قيمة مماثلة لموجود حق االستخدام في بيئة اقتصادية مماثلة. وهذا يتطلب   ً هام  ا ويؤثر    ا

  .لألصل محل العقد في كل من مطلوبات عقود اإليجار التمويلي والقيمة العادلة 

  العقاريةالتقييم العادل لالستثمارات 
تحدد القيمة العادلة لالستثمار العقاري بتقييمات تجرى من جانب مثمنين عقاريين مهنيين خارجيين يستخدمون تقنيات تقييم  

رقم   المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  ومبادئ  بها  تقديرات    ١٣معترف  إجراء  التقييمات  هذه  تستدعي  العادل".  التقييم  "قياس 
  مستقبل وقد ينتج عنها فروق كبيرة في التقديرات.  وافتراضات هامة حول ال

  الستثمارات غير المتداولة لالقيمة العادلة 
الموحد بالرجوع إلى   إذا لم يمكن تحديد القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية المدرجة في بيان المركز المالي

التدفقات النقدية المخصومة.    طريقة   العادلة باستخدام تقنيات التسعير بما في ذلك، تقوم المجموعة بتحديد القيمة  أسواق نشطة
ً تؤخذ المدخالت لهذه النماذج من األسواق التي يمكن مالحظتها إن كان ذلك   وفي حالة عدم جدوى ذلك يتطلب األمر    ممكنا

لمدخال اعتبارات  وضع  األحكام  تتضمن  العادلة.  القيم  إلثبات  األحكام  من  االئتمان  درجة  ومخاطر  السيولة  مخاطر  مثل  ت 
  والتقلبات. قد تؤثر التغييرات في هذه العوامل على القيمة العادلة الصادر عنها التقرير لألدوات المالية. 

  القيمة العادلة لتحوطات التدفق النقدي
قلبات في معدالت الفائدة. جميع تستخدم المجموعة أدوات مالية مشتقة إلدارة تعرضها للتغيرات في قروضها البنكية بسبب الت

الذي يتم فيه الدخول في عقد المشتقة ويعاد قياسها بعد ذلك بالقيمة    بها بالقيمة العادلة في التاريخ  هذه المشتقات يتم االعتراف
ب أسعار مدرجة  العادلة واالعتراف بها في الدخل الشامل اآلخر. يتم تقدير قيمها العادلة باستخدام نماذج ومناهج تقييم بسبب غيا

أو بيانات سوقية مثبتة يمكن مالحظتها. يتم تقييم هذه العقود باستخدام نماذج ذات مدخالت تتضمن منحنيات السعر لكل منتج  
ً السوق  المن المنتجات المختلفة المكونة من بيانات التسعير في   حتى نهاية العقود باستخدام أقصى    نشطة ويتم تقديرها استقرائيا

  المعلومات الخارجية المتاحة حول التسعير.  حد ممكن من 
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  التقديرات واالفتراضات (تابع) 

  بطيء الحركة والمتقادم مخصص المخزون
تدرج البضاعة في السجالت بالتكلفة أو القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل. في حال وجود مخزون قديم أو غير صالح لالستخدام، 
يتم تقدير صافي قيمته القابلة للتحقق. يتم هذا التقدير على أساس فردي للمخزون الفردي الهام. أما المخزون الفردي غير الهام  

ً لالستخدام فيتم التقدير بصورة جماعية للمخزون ويحتسب له مخصص    ولكنه قديم أو غير صالح لنوع المخزون ودرجة   وفقا
  التقادم وعدم الصالحية على أساس أسعار البيع المتوقعة. 

  أخرى مخصصات ومطلوبات
يتم االعتراف بالمخصصات والمطلوبات األخرى خالل الفترة فقط إلى الحد الذي تعتبر اإلدارة أنه من المحتمل معه أن يكون  

ومبلغ التدفق النقدي الخارج يمكن قياسه بصورة موثوقة. توقيت  سابقة  أو أحداث  هناك تدفق نقدي مستقبلي لألموال من عمليات  
يتطلبان تطبيق أحكام على الحقائق والظروف الحالية والتي قد تخضع للتغيير. حيث أن التدفقات    لتزاماالعتراف وتحديد مقدار اال

ال السنوات  في  تحدث  أن  يمكن  الفعلية  الخارجية  بصورة   الحقةالنقدية  والمطلوبات  للمخصصات  الدفترية  القيم  مراجعة  تتم 
يرة. سينتج عن التغيير في تقدير مخصص أو التزام معترف منتظمة ويتم تعديلها لتأخذ في االعتبار الحقائق والظروف المتغ

  رصيدا دائنا أو مدينا على الربح أو الخسارة في الفترة التي يحدث فيها التغيير. 

  اإلجراءات القانونية
تخضع   آلخر  وقت  منها    المجموعةمن  لكل  النهائية  الحصيلة  تكون  قانونية  إجراءات  في إلى  المتأصلة  الشكوك  من  العديد 

اإلدارة افتراضات هامة عند قياس مخاطر التعرض للمطلوبات المحتملة المتعلقة باإلجراءات القانونية القائمة    تطبق.  التقاضي
وعة  والمطالبات غير المحسومة األخرى. يطلب من اإلدارة القيام بإجراء أحكام عند تقدير احتمالية المطالبة الناجحة ضد المجم

ً و  ،أو بلورة التزام هام وعند تحديد المبلغ المحتمل للتسوية النهائية لاللتزام. كما في تاريخ التقرير إلى التقييم الذي يقوم    استنادا
ستؤثر بصورة هامة على المركز   نتائج تلك األموربه المستشارون القانونيون الداخليون / الخارجيون، ال تعتقد اإلدارة بأن  

  موعة.المالي للمج

  مبدأ االستمرارية
على مواصلة أعمالها على أساس مبدأ االستمرارية وهي تعتقد بأن المجموعة تمتلك   الشركةدارة بتقييم مدى قدرة  اإلقامت  

الموارد التي تجعلها قادرة على االستمرار في أعمالها في المستقبل المنظور. باإلضافة إلى ذلك فإن إدارة المجموعة ليست 
. وعليه تقوم  يةاالستمرارعلى مواصلة أعمالها على أساس مبدأ    شركةبالشك على قدرة التُلقى  على علم بأي مشكالت جوهرية  

  اإلدارة في إعداد البيانات المالية الموحدة على أساس مبدأ االستمرارية.  

  المقارنة  معلومات  ٣٩

للسنة الماضية، متى كان ذلك ضروريا، لتتفق مع طريقة العرض للسنة الحالية. ال تؤثر  المقارنة    أرقامتم القيام بإعادة تصنيف  
ً  إجمالي وأربح العمليات إعادة التصنيف على   . الموجودات أو حقوق الملكية الصادر عنها التقرير سابقا

 
  األحداث الالحقة   ٤٠

  ذه البيانات المالية الموحدة. لم تكن هناك أحداث الحقة على تاريخ التقرير لها تأثير على فهم ه


