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    المالحة القطرية ش.م.ع.ق. شركة
    المرحليةالبيانات المالية المختصرة الموحدة 

    ٢٠١٩يونيو  ٣٠المنتهية في أشهر ة تلسفترة الكما في و

  

  رقم الصفحة  المحتويات 

  ١  حول مراجعة البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية مدقق الحسابات المستقلتقرير 

  :البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية

  ٢  الموحدالمختصر بيان الدخل 

  ٣  الموحدالمختصر الشامل  بيان الدخل

  ٥-٤  الموحدالمختصر بيان المركز المالي 

  ٧-٦  الموحدالمختصر بيان التدفقات النقدية 

  ٨  الموحدالمختصر بيان التغيرات في حقوق الملكية 

  ٢٢-٩  البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحليةإيضاحات حول 

  
  

  





  

  .المرحلية المختصرة الموحدةجزءاً من هذه البيانات المالية  تشكل ٢٠إلى  ١اإليضاحات المرفقة من 

٢ 
  

  

    شركة المالحة القطرية ش.م.ع.ق.

    الموحدصر تالمخدخل بيان ال
    ٢٠١٩يونيو  ٣٠المنتهية في أشهر ة تلسفترة ال
  

يونيو ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في   
    ٢٠١٨   ٢٠١٩  
  (مراجعة)    
  ألف لایر قطري   ألف لایر قطري  إيضاحات  
         

  ١٬٢٥٣٬٦٢٩   ١٬٢٥٧٬٩٥٤  ٥  إيرادات التشغيل
          

  )٢٧٠٬٣٥٦(   )٢٩٢٬٢٨٦(    مرتبات وأجور ومنافع أخرى
  )٤٦٤٬٠٣٣(    )٤٧٩٬٥٩٥(    إمدادات ومصاريف التشغيل

  )٨٬٤٣٩(    )٥٬٠٧٩(    مصاريف إيجار
  )١٦٣٬٠٧٥(    )١٨٠٬٨٤٠(    إهالك وإطفاء

  )١٩٬٩٢٤(    )٥٬٦٢١(    المدينة تجاريةال الذمم قيمةانخفاض  مخصص
 )٦٩٬٨٣٦(   )٦٤٬٥٦٤(   مصاريف تشغيل أخرى

  ٢٥٧٬٩٦٦   ٢٢٩٬٩٦٩    ربح التشغيل
          

  )٨٥٬١٥٧(   (٥٨٬٦٢٦)    تكاليف تمويل
  ٣٦٬١٨٢   ١٨٬٣٧٨    إيرادات تمويل

  ١٬٣٨١   ٧٬٣٦٣    من استبعاد عقارات وسفن ومعداتربح 
  ١٣٩٬٦٧٧   ١٧٢٬٤١٦    حصة من نتائج شركات زميلة

  ٨٢٬١٣٧   ٩٧٬٣٢٧    حصة من نتائج ترتيبات مشتركة
  ٢٬٥٩٧   ١٥٣    صرف عمالت أجنبيةصافي ربح من 

  )١٤٠٬١٨٨(   )١٥٤٬٣٦٠(    انخفاض قيمة سفن
  ١٬٧١٦   ٣٬٠٨٢    إيرادات متنوعة

 ٢٩٦٬٣١١    ٣١٥٬٧٠٢    الفترةربح 
          

          إلى: منسوبربح 
  ٢٩٧٬١٤١   ٣١٦٬١٣٧    المساهمين بالشركة األم
  )٨٣٠(   )٤٣٥(    حصص غير مسيطرة 

    ٢٩٦٬٣١١    ٣١٥٬٧٠٢ 
          

          للسهموالمخفف الربح األساسي 
  للمساهمين بالشركة األم) منسوب(

  ٠٫٢٨  ١٨  للسهم) ي(معبر عنه باللایر القطر
  

٠٫٢٦  
  



  

  .المرحلية المختصرة الموحدةجزءاً من هذه البيانات المالية  تشكل ٢٠إلى  ١اإليضاحات المرفقة من 

٣ 
  

   

    شركة المالحة القطرية ش.م.ع.ق.

    الموحدالمختصر  الدخل الشاملبيان 
    ٢٠١٩يونيو  ٣٠المنتهية في أشهر ة فترة الستل
  

 يونيو ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في   
  ٢٠١٨   ٢٠١٩  
  (مراجعة)  
  ألف لایر قطري   ألف لایر قطري  
       

  ٢٩٦٬٣١١   ٣١٥٬٧٠٢  ربح الفترة
       

       الدخل الشامل اآلخر
       بنود لن يعاد تصنيفها الحقا إلى الربح أو الخسارة

بالقيمة العادلة من في حقوق ملكية  استثماراتصافي (خسارة)/ ربح 
  ٢٥٣٬٦٨٧  )١١٨٬٢١٦(  خالل الدخل الشامل اآلخر 

حصة من الدخل الشامل  -شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية 
  ٢٬٩٥٧   )٥٬٨٦٠(  اآلخر 

  )٢٥٦٬٦٤٤   )١٢٤٬٠٧٦ 
      بنود قد يعاد تصنيفها الحقا إلى الربح أو الخسارة

  ٤٬٩٢٤  )٣٧٬٥٠٨(  (الخسارة) / الربح الناتج من تحوطات التدفق النقديصافي 
تثمر فيها بطريقة حقوق  ركات المس التغير في تحوطات التدفق النقدي للش

  ١٤٦٬٢٤٥  )١٩٣٬٣٨٦(  الملكية
  )١٥١٬١٦٩  )٢٣٠٬٨٩٤ 

  ٤٠٧٬٨١٣  )٣٥٤٬٩٧٠(  الدخل الشامل اآلخر(الخسارة) / إجمالي 

  ٧٠٤٬١٢٤  )٣٩٬٢٦٨(  الشامل الدخل(الخسارة) / إجمالي 
       

       إلى: منسوبربح 
  ٧٠٤٬٨١٧  )٣٨٬٨٦٠(  المساهمين بالشركة األم
  )٦٩٣(   )٤٠٨(  حصص غير مسيطرة

  )٧٠٤٬١٢٤  )٣٩٬٢٦٨ 
  

  

  



  

  .المرحلية المختصرة الموحدةجزءاً من هذه البيانات المالية  تشكل ٢٠إلى  ١اإليضاحات المرفقة من 

٤ 
  

   

    شركة المالحة القطرية ش.م.ع.ق.

    الموحدالمختصر المركز المالي بيان 
    ٢٠١٩يونيو  ٣٠كما في 

  

  
   ةيالموحد في الصفحة التالالمختصر يتواصل بيان المركز المالي 

  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١  ٢٠١٩يونيو  ٣٠    
  (مدققة)   (مراجعة)    
  لایر قطريألف    لایر قطريألف   إيضاحات  

        الموجودات
         غير المتداولةالموجودات 

  ٤٬٠٣١٬٤٨٨   ٣٬٧٧١٬١١٦  ٦  عقارات وسفن ومعدات
  ١٬٢٩٩٬٤٧٣   ١٬٣٢٧٬٠١٩  ٧  استثمارات عقارية

  ١٥٩٬٥٠٣  ١٥٤٬٣٩٨    موجودات غير ملموسة
  -  ٦٢٬٢٧١ ٨  أصول حق استخدام

  ٩٤٩٬٩١٠  ٩٤٨٬٩٥١    مشاريع مشتركةاستثمارات في 
   ٥٬٣٦٥٬٤٣٤  ٥٬٧٤٦٬٧٤٨  ٩  استثمارات في شركات زميلة

   ٤٬١٠٠٬٦٨٤  ٣٬٩٩١٬٤٩٤   موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
  ١٤٩٬٥٧٥  ١٣٩٬٨٢٥    المسالالطبيعي  قروض ممنوحة لشركات الغاز

  ٢٥٬٧٦٥  ٢٤٬٦٩٦    موجودات أخرى

    ١٦٬٠٨١٬٨٣٢   ١٦٬١٦٦٬٥١٨ 
         

         الموجودات المتداولة
  ١٢١٬٥٥٣  ١٠١٬٤٨٠    مخزونال

  ٧٦٠٬٣٧٠  ٧٤٣٬٧٢٢    مدينة  ذمم تجارية وأخرى
  ١٣٨٬٨٤٦  ٨٥٬٤٢٤    موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

  ٥٧٧٬٥٤٤  ٢٠٧٬٢٧١  ١٠  في ودائع ألجل استثمار
  ١٢٧٬٣٩٤  ١١٨٬٩٤٨     هاوما يعادل يةنقدال

    ١٬٧٢٥٬٧٠٧   ١٬٢٥٦٬٨٤٥  

 ١٧٬٨٠٧٬٥٣٩   ١٧٬٤٢٣٬٣٦٣    إجمالي الموجودات
         

         والمطلوبات حقوق الملكية
         المنسوبة لحاملي حقوق ملكية الشركة األم

  ١٬١٤٥٬٢٥٢   ١٬١٤٥٬٢٥٢  ١١  رأس المال
  )٧٣٬٥١٦(   )٧٣٬٥١٦(    أسهم خزينة

  ٤٬٦٩٣٬٩٨٦   ٤٬٦٩٣٬٩٨٦    حتياطي قانونيا
  ٦٢٣٬٥٤٢   ٦٢٣٬٥٤٢    احتياطي عام

  ٣٬٨٨٦٬٢٥٩   ٣٬٧٦٢٬١٥٦    احتياطي قيمة عادلة
  ٢٩٥٬٧٣٦   ٦٤٬٨٤٢    احتياطي تحوط

  ٤٬٠١٠٬٨٢٩   ٣٬٩٨١٬٥٠٨    أرباح مدورة

  ١٤٬٥٨٢٬٠٨٨   ١٤٬١٩٧٬٧٧٠    ماألحقوق الملكية المنسوبة لحاملي حقوق ملكية الشركة 
  ٥٥٬٧١٧   ٥٥٬٣٠٩    الحصص غير المسيطرة

 ١٤٬٦٣٧٬٨٠٥   ١٤٬٢٥٣٬٠٧٩    إجمالي حقوق الملكية





  

  .المرحلية المختصرة الموحدةجزءاً من هذه البيانات المالية  تشكل ٢٠إلى  ١اإليضاحات المرفقة من 

٦ 
  

     

    ش.م.ع.ق.شركة المالحة القطرية 

    الموحد المختصر التدفقات النقدية بيان 
    ٢٠١٩يونيو  ٣٠المنتهية في أشهر ة تلسفترة ال
  
 يونيو ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في   
   ٢٠١٨   ٢٠١٩  
  (مراجعة)   
  ألف لایر قطري   ألف لایر قطري   

         التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
 ٢٩٦٬٣١١   ٣١٥٬٧٠٢   ربح الفترة

       :تعديالت للبنود التالية
 ١٣٤٬٧٦٣   ١٣٧٬٢٥٠   إهالك عقارات وسفن ومعدات

 ٢٣٬١٧٠   ٢٦٬٧٤٨   إهالك استثمارات عقارية
 ٥٬١٤٢   ٥٬١٢٠   موجودات غير ملموسة إطفاء

  -   ١١٬٧٢٢   إهالك أصول حق استخدام
 )١٬٣٨١(   (٧٬٣٦٣)   من استبعاد عقارات وسفن ومعدات ربح

 )١٣٩٬٦٧٧(   (١٧٢٬٤١٦)   حصة من نتائج شركات زميلة 
 )٨٢٬١٣٧(   (٩٧٬٣٢٧)   حصة من نتائج ترتيبات مشتركة

 ٨٬٨٩٦   ٩٬٦١٤   مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
 )١٧٣٬٧٠٣(   (١٤٩٬٦٠٩)   إيرادات توزيعات أرباح

القيمة العادلة من موجودات مالية بالقيمة  (ربح) صافي خسارة /
 )١٩٬١٩٤(   ٢٬٥٠٧   العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 ١٤٠٬١٨٨   ١٥٤٬٣٦٠   انخفاض قيمة السفن
 ١٩٬٩٢٤   ٥٬٦٢١   تجاريةال الذمم قيمةانخفاض  مخصص

 )٩٬٤٦٩(   (٦٬٠٧٣)   من استبعاد استثمارات مالية ربح
 ٨٥٬١٥٧   ٥٨٬٦٢٦   تكاليف التمويل 
 )٣٦٬١٨٢(   (١٨٬٣٧٨)   إيرادات التمويل

 ٢٥١٬٨٠٨   ٢٧٦٬١٠٤   أرباح التشغيل قبل تغيرات رأس المال العامل

        التغيرات في:
 )٤٠٬٨٠١(   ٢٠٬٠٧٣   المخزون

 ٢٠٠٬٤٧٠   (٦٬١١٢)   ذمم تجارية وأخرى مدينة
 ٥٬٤٥١   ٥٤٬٦٦٨   ذمم تجارية وأخرى دائنة 

  ٤١٦٬٩٢٨    ٣٤٤٬٧٣٣   األنشطة التشغيليةالتدفقات النقدية من 

  )٦٬٥٢٩(   )١٠٬١٩٧(   للموظفين المدفوعة مكافآت نهاية الخدمة 

 ٤١٠٬٣٩٩   ٣٣٤٬٥٣٦   صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
  
  
  

  

   الموحد في الصفحة التاليةالمختصر يتواصل بيان التدفقات النقدية 



  

  .المرحلية المختصرة الموحدةجزءاً من هذه البيانات المالية  تشكل ٢٠إلى  ١اإليضاحات المرفقة من 

٧ 
  

     

     ش.م.ع.ق.شركة المالحة القطرية 

    الموحد (تابع)المختصر التدفقات النقدية بيان 
    ٢٠١٩يونيو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 

  
يونيو ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في    
    ٢٠١٨   ٢٠١٩  
  (مراجعة)    
  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري إيضاحات  
         

         التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
  )٢٧٤٬١٤٧(  (٨٢٬٢٦١)    شراء عقارات وسفن ومعدات

 ١٧٣٬٧٠٣  ١٤٩٬٦٠٩    إيرادات توزيعات أرباح
 ٣٦٬١٨٢  ١٨٬٣٧٨    إيرادات تمويل

 ١٬٨٢٢  ٥٨٬٣٨٦    متحصالت من استبعاد عقارات وسفن ومعدات 
 )٢٣٬٦١٤(  (٥٤٬٢٩٤)    شراء استثمارات عقارية

 )٦٥(   (١٥)    إضافة إلى موجودات غير ملموسة
افي الحركة في قروض  ركات الغاز الطبيعي ممنوحة ص لش

  المسال
  

١٠٬٣٣٣   ٩٬٧٥٠ 
  )١٩٬٥٧٦(  (٣٥٬٠١٣)    شراء أوراق مالية استثمارية

تبعاد موجودات مالية بالقيمة العادلة من  الت من اس متحص
  خالل الدخل الشامل اآلخر 

  
-   ٩٨٦ 

تبعاد موجودات مالية بالقيمة  الت من اس العادلة من متحص
  خالل الربح أو الخسارة

  
٢٣٨٬٧٢١   ٩١٬٧٥٨ 

 -   (٦١٠٬٦٣٩)    شركة زميلةفي إضافي استثمار 
 ١٬٠٩١٬٤٥٦   ٣٧٠٬٢٧٣    صافي الحركة في استثمارات في الودائع ألجل

  )١٬٠٢٠(   -    مساهمة في شركة زميلة
  -   ٩٨٬٠٠٠    توزيعات أرباح مستلمة من مشاريع مشتركة

 ١٦٨٬٨٩٦  ٢٠٢٬٤٩٤    مستلمة من شركات زميلةتوزيعات أرباح 

 ١٬٤٠٣٬٦٧٧  ٢١٦٬٤٢٦    صافي التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
         

         التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
 )٣٩٧٬٦٥٨(  (٣٤٠٬٨٤٩)  ١٣  توزيعات أرباح مدفوعة لمساهمي الشركة

 )٧٬٠٨٨(  -    توزيعات أرباح لحصص غير مسيطرة 
 )٩١٢٬٦٠٢(  (١٤٧٬٢٣٥)    صافي الحركة في القروض والتسهيالت 

  )٨٥٬١٥٧(  (٥٨٬٦٢٦)    المدفوعة تكاليف التمويل
 -  (١٢٬٦٩٨)    اإليجار التمويليالتزامات  مدفوعات مقابل

 )١٬٤٠٢٬٥٠٥(  )٥٥٩٬٤٠٨(    صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية
      

 ٤١١٬٥٧١  )٨٬٤٤٦(    (االنخفاض) / الزيادة في النقد وما يعادلهصافي 
      

 ٣١٣٬٩٤٣  ١٢٧٬٣٩٤    في بداية الفترة هالنقد وما يعادل

 ٧٢٥٬٥١٤  ١١٨٬٩٤٨  ١٢  النقد وما يعادله في نهاية الفترة
  

  



  

  .المختصرة الموحدة المرحليةجزءاً من هذه البيانات المالية  تشكل ٢٠إلى  ١اإليضاحات المرفقة من 
٨ 
  

  

     شركة المالحة القطرية ش.م.ع.ق.
    الموحدصر تالمخالتغيرات في حقوق الملكية بيان 

    ٢٠١٩يونيو  ٣٠المنتهية في أشهر ة تلسفترة ال
 

          إلى المساهمين بالشركة األم منسوب  

  
  

    أسهم خزينة    رأس المال
احتياطي 

    احتياطي عام    قانوني
احتياطي قيمة 

    اإلجمالي    أرباح مدورة   احتياطي تحوط    عادلة
حصص غير 

  اإلجمالي    مسيطرة
 ألف لایر قطري  قطريألف لایر    ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر 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  (مدقق) ٢٠١٨ديسمبر  ٣١الرصيد في 
                                        

تعديل عند التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير 
 (٤٬٦٠٩)  -  (٤٬٦٠٩)  (٤٬٦٠٩)  -  -  -  -  -  -  )٤(إيضاح  ١٦المالية رقم 

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  ١لمعدل في الرصيد ا
 ٣١٥٬٧٠٢  (٤٣٥)  ٣١٦٬١٣٧  ٣١٦٬١٣٧  -  -  -  -  -  -  ربح الفترة

 )٣٥٤٬٩٧٠(  ٢٧  )٣٥٤٬٩٩٧(  -  (٢٣٠٬٨٩٤)  )١٢٤٬١٠٣(  -  -  -  -  الدخل الشامل اآلخر
 )٣٩٬٢٦٨(  (٤٠٨)  )٣٨٬٨٦٠(  ٣١٦٬١٣٧  (٢٣٠٬٨٩٤)  )١٢٤٬١٠٣(  -  -  -  -  إجمالي (الخسارة الشاملة) / الدخل الشامل 

                     :المعامالت مع مالكي المجموعة
 (٣٤٠٬٨٤٩)  -  (٣٤٠٬٨٤٩)  (٣٤٠٬٨٤٩)  -  -  -  -  -  -  )١٣توزيعات أرباح مدفوعة (إيضاح 

١٤٬٢٥٣٬٠٧٩  ٥٥٬٣٠٩ ١٤٬١٩٧٬٧٧٠ ٣٬٩٨١٬٥٠٨  ٦٤٬٨٤٢  ٣٬٧٦٢٬١٥٦  ٦٢٣٬٥٤٢  ٤٬٦٩٣٬٩٨٦  (٧٣٬٥١٦) ١٬١٤٥٬٢٥٢  (مراجع) ٢٠١٩يونيو  ٣٠الرصيد في 
          إلى المساهمين بالشركة األم منسوب  

  
  

    أسهم خزينة    رأس المال
احتياطي 

    احتياطي عام    قانوني
احتياطي قيمة 

    اإلجمالي    أرباح مدورة   احتياطي تحوط    عادلة
حصص غير 

  اإلجمالي    مسيطرة
 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  قطريألف لایر   

                                        

  ١٣٬٦١١٬٨١٤    ٦٩٬١٠٠    ١٣٬٥٤٢٬٧١٤    ٣٬٩١٥٬٨٦٠    ٤٧٬٤٣٢    ٣٬١٩٠٬١٥٨    ٦٢٣٬٥٤٢    ٤٬٦٩٣٬٩٨٦    )٧٣٬٥١٦(    ١٬١٤٥٬٢٥٢  (مدقق) ٢٠١٧ديسمبر  ٣١الرصيد في 
                                        

تعديل عند التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير 
  )٥١٬٦٥٢(    )٢٬١٠٣(    )٤٩٬٥٤٩(    ٧٬٧٦٣    -    )٥٧٬٣١٢(    -    -    -    -  )١( (مدقق) ٩المالية رقم 

  ١٣٬٥٦٠٬١٦٢    ٦٦٬٩٩٧    ١٣٬٤٩٣٬١٦٥    ٣٬٩٢٣٬٦٢٣    ٤٧٬٤٣٢    ٣٬١٣٢٬٨٤٦    ٦٢٣٬٥٤٢    ٤٬٦٩٣٬٩٨٦    )٧٣٬٥١٦(    ١٬١٤٥٬٢٥٢  ٢٠١٨يناير  ١لمعدل في الرصيد ا
  ٢٩٦٬٣١١    )٨٣٠(    ٢٩٧٬١٤١    ٢٩٧٬١٤١    -    -    -    -    -    -  ربح الفترة

  ٤٠٧٬٨١٣    ١٣٧    ٤٠٧٬٦٧٦    -    ١٥١٬١٦٩    ٢٥٦٬٥٠٧    -    -    -    -  الدخل الشامل اآلخر
  ٧٠٤٬١٢٤    )٦٩٣(    ٧٠٤٬٨١٧    ٢٩٧٬١٤١    ١٥١٬١٦٩    ٢٥٦٬٥٠٧    -    -    -    -  الدخل الشامل (الخسارة الشاملة) /  إجمالي

                                        :المعامالت مع مالكي المجموعة
  )٤٠٤٬٧٤٦(    )٧٬٠٨٨(    )٣٩٧٬٦٥٨(    )٣٩٧٬٦٥٨(    -    -    -    -    -    -  )١٣توزيعات أرباح مدفوعة (إيضاح 

تحويل احتياطيات عند استبعاد موجودات مالية 
  -    -    -    ٧٩٩    -    )٧٩٩(    -    -    -    -  بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 ١٣٬٨٥٩٬٥٤٠    ٥٩٬٢١٦   ١٣٬٨٠٠٬٣٢٤   ٣٬٨٢٣٬٩٠٥    ١٩٨٬٦٠١    ٣٬٣٨٨٬٥٥٤    ٦٢٣٬٥٤٢    ٤٬٦٩٣٬٩٨٦    )٧٣٬٥١٦(   ١٬١٤٥٬٢٥٢ )١( )ومعدل (مراجع ٢٠١٨يونيو  ٣٠ي الرصيد ف
  

. لذلك ٢٠١٨ديسمبر  ٣١بيانات مالية سنوية موحدة كما في وللسنة المنتهية في  أحدثتم تحديثه في  ٢٠١٨يونيو  ٣٠في  كماالبيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية الوارد في  ٩التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  عندالتعديل  )١(
  .٢٠١٨ديسمبر  ٣١البيانات المالية السنوية الموحدة كما في وللسنة المنتهية في من (هـ)  ٢ إيضاحباالقتران مع  التعديل قرأةينبغي 



  ق.ع.ش.م.شركة المالحة القطرية 
  المرحليةالمختصرة الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية 

    ٢٠١٩يونيو  ٣٠كما في ولفترة الستة أشهر المنتهية في 
  

      ٩  
  

  الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية  ١

بالسجل  قطريةعامة األم") كشركة مساهمة الشركة ق ("الشركة") أو ("..عم.المالحة القطرية ششركة تأسست 
، يقع المكتب المسجل في الدوحة .١٩٥٧يوليو  ٥ بتاريخ الصادر عن وزارة االقتصاد والتجارة ١التجاري رقم 

  . ١٩٩٧مايو  ٢٦منذ  الشركة في بورصة قطرأسهم  ويتم تداولقطر. دولة 

جتمعة التابعة (يشار إليها موشركاتها  لشركةا للشركة علىالمرحلية الموحدة المختصرة البيانات المالية هذه تشتمل 
  بـ "المجموعة").

 الةكوالنقل البحري و تقديم خدماتهي الماضية  الفترةبدون تغيير منذ  تي ظلتللمجموعة وال ةالرئيسياألنشطة 
شركات المالحة األجنبية وتقديم الخدمات البحرية وبيع الشاحنات الثقيلة وإصالح السفن وتصنيع وتركيب المنشآت 

ة تداولة وغير المتداولالمفي األوراق المالية  واالستثماروالعقارات السفن البحرية وأعمال النقل البري وتأجير 
 .والمستودعات وإدارة سلسلة إمدادات سفرياتتشغيل مكتب لوكاالت الووالمتاجرة في مواد البناء 

 ٣١ي ف كما في وللسنة الماضية المنتهية للمجموعةالبيانات المالية السنوية الموحدة  لم يتغير هيكل المجموعة عن
  .٩م ذكره في اإليضاح رق ردو ماباستثناء ، بيانات مالية سنوية")أحدث (" ٢٠١٨ديسمبر 

يوليو  ٢٩ بتاريخالشركة إدارة مجلس  قبلالموحدة للمجموعة من  المختصرة الماليةتم التصريح بإصدار البيانات 
٢٠١٩.   

  أساس المحاسبة  ٢

التقارير المالية " ٣٤المحاسبة الدولي رقم معيار لوفقاً  لمرحليةاتم إعداد هذه البيانات المالية المختصرة الموحدة 
ال تتضمن جميع المعلومات أنها كما  .للمجموعةموحدة بيانات مالية سنوية أحدث ويجب قراءتها مع  "المرحلية

المطلوبة إلعداد بيانات مالية مكتملة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية. بالرغم من ذلك، تم إدراج اإليضاحات 
عة وأدائها لمركز المالي للمجموالتوضيحية المختارة لتوضيح األحداث والمعامالت التي تعتبر هامة لفهم التغيير في ا

  منذ البيانات المالية السنوية الموحدة األخيرة.

  ستخدام التقديرات واألحكاما  ٣

 وافتراضاتستخدام أحكام وتقديرات با المالية المختصرة الموحدة المرحلية البيانات هذه إعدادقامت اإلدارة عند 
لقيم قد تختلف ا. ت واإليرادات والمصروفاتمطلوباوال الموجوداتتؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية وقيم 

  .اتالتقدير الحقيقية عن هذه

رات الرئيسية للتقديسات المحاسبية للمجموعة والمصادر إن األحكام الهامة التي وضعتها اإلدارة عند تطبيق السيا
معيار بموجب الالمحاسبة عن اإليجارات  فيما عدا بيانات مالية سنويةأحدث  الموضحة فيالمشكوك فيها هي نفسها 

  .٤الوارد ذكره في اإليضاح رقم  ،١٦الدولي للتقارير المالية رقم 

  قياس القيم العادلة

يف يمكن مالحظتها. يتم تصنمتاحة بيانات سوقية أي عند قياس القيمة العادلة لموجود أو مطلوب، تستخدم المجموعة 
تسلسل القيمة العادلة على أساس المدخالت المستخدمة في تقنيات التقييم على مستويات مختلفة في بالقيم العادلة 
  النحو التالي:

  مماثلةالمتداولة (غير المعدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات السوق أسعار : ١المستوى. 
  الحظتها : مدخالت أخرى غير األسعار المتداولة المضمنة في المستوى األول والتي يمكن م٢المستوى

للموجودات والمطلوبات، إما بطريقة مباشرة (مثل األسعار) أو بطريقة غير مباشرة (مثل المستخرجة من 
 األسعار).

  مدخالت للموجودات والمطلوبات التي ال تعتمد على بيانات سوقية يمكن مالحظتها (مدخالت ال ٣المستوى :
 يمكن مالحظتها).

مدخالت المستخدمة لقياس الموجود أو المطلوب في مستويات مختلفة لتسلسل إذا كان من المحتمل أن يتم تصنيف ال
القيمة العادلة، عندها يتم تصنيف قياس القيمة العادلة بأكملها في نفس مستوى قيمة تسلسل القيمة العادلة كأدنى 

  مستوى مدخل له أهمية للقياس بأكمله.



  ق.ع.ش.م.شركة المالحة القطرية 
  المرحليةالمختصرة الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية 

    ٢٠١٩يونيو  ٣٠كما في ولفترة الستة أشهر المنتهية في 
  

      ١٠  
  

  (تابع) ستخدام التقديرات واألحكاما  ٣

المجموعة باالعتراف بالتحويالت بين مستويات تسلسل القيمة العادلة في نهاية فترة إعداد التقرير التي حدث تقوم 
  خاللها التغير.

  السياسات المحاسبية الهامةالتغيرات في   ٤

. ٢٠١٩يناير  ١من ") ١٦("المعيار رقم  "اإليجارات" ١٦ارير المالية رقم طبقت المجموعة المعيار الدولي للتق
ولكنها ليست ذات أثر هام على البيانات  ٢٠١٩يناير  ١أصبح عدد من المعايير الجديدة األخرى ساري المفعول من 

  المالية المختصرة الموحدة المرحلية للمجموعة. 

  ١٦رقم المعيار 

ر. المالية لكل من المؤجر والمستأجنموذج شامل لتحديد ترتيبات اإليجار ومعالجتها في البيانات  ١٦يوفر المعيار رقم 
المعايير الدولية سير امن لجنة تف ٤التفسير رقم "اإليجارات" و ١٧معيار المحاسبة الدولي رقم  ١٦يلغي المعيار رقم 

 ١٥ر رقم يوتفسير اللجنة الدائمة لتفسير المعاي "تحديد ما إذا كان الترتيب يحتوي على إيجار" المالية للتقارير
"تقييم جوهر المعامالت التي تنطوي  ٢٧الحوافز" وتفسير اللجنة الدائمة لتفسير المعايير رقم  - التشغيلية "اإليجارات

  على شكل قانوني من أشكال اإليجار". 

صنفت محاسبة المستأجر اإليجارات على أنها إيجارات تشغيلية أو تمويلية  ١٧بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 
إلدارة ما إذا كان اإليجار ينقل على نحو كبير مخاطر وحوافز الملكية. تضمن المعيار الدولي استنادا إلى تقييم ا

نموذجا محاسبيا واحد للمستأجرين بالميزانية العمومية مما نتج عنه االعتراف بمعظم  ١٦للتقارير المالية رقم 
ية. ز بين اإليجارات التشغيلية والتمويلللمستأجر حيث أنه قد تمت إزالة التمييبيان المركز المالي اإليجارات في 

بموجب المعيار الجديد فإنه يتم االعتراف بالموجود (الحق في استخدام البند المستأجر) والمطلوب المالي لدفع 
  اإليجارات. االستثناءات الوحيدة هي اإليجارات قصيرة األجل وذات القيمة المنخفضة.

يرحل على نحو كبير متطلبات محاسبة  ١٦ار الدولي للتقارير المالية رقم بالمقارنة مع محاسبة المستأجر فإن المعي
أي أن المستأجرين يواصلون تصنيف اإليجارات كإيجارات تمويلية  ١٧المؤجر في معيار المحاسبة الدولي رقم 

ارات تأجير االستثمو أطراف أخرى سفن إلىلل/تأجير من الباطن رمن خالل تأجي تعمل المجموعة كمؤجروتشغيلية. 
يتم االعتراف  ١٧. بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم السكنية) للوالف المساحات المكتبيةوالعقارية (المستودعات 

بجميع هذه العقارات كإيجارات تشغيلية. ليس لدى المجموعة إيجارات تمويلية معترف بها بموجب معيار المحاسبة 
  .١٧الدولي رقم 

ً مبالغ المقارنةالقة التعديل بأثر رجعي. لذلك، لم تقم المجموعة بتعديل طبقت المجموعة طري لك، ن ذع . عوضا
 كتعديل على األرباح المدورة في تاريخ التطبيق األثر التراكمي عند التطبيق األولي للمعيارباعترفت المجموعة 

  األولي. 

 في بيان المركز المالي المختصر عقود إيجارتزامات بموجب لاالاعترفت المجموعة بالحق في استخدام الموجودات و
لمدفوعات اإليجار المستقبلية عند التطبيق (معدلة بأية مصروفات إيجار مدفوعة  مقاسة على أنه القيمة الحاليةالموحد 

مقدما أو مستحقة). عند قياس إيجارات التشغيل، قامت المجموعة بخصم مدفوعات اإليجار باستخدام معدل االقتراض 
. إن متوسط السعر المرجح المطبق في األسواق الرئيسية للمجموعة قد استند إلى معدالت ٢٠١٩يناير  ١ا في لديه

  عائد استداللية.

  إضافة إلى ذلك قامت المجموعة باستخدام األساليب العملية التالية عند التطبيق األولي: 

 الحالية على إيجار؛ استخدمت التقييم السابق من قبل المجموعة الذي تحتوي فيه العقود  
  شهرا أو لو كانت اإليجارات  ١٢عندما تكون الفترة غير المنتهية لإليجار عند تاريخ التطبيق األولي أقل من

  دوالر أو أقل) عندها تختار المجموعة استخدام استثناء اإليجار قصير األجل؛ و ٥٬٠٠٠ذات قيمة منخفضة (
  .استبعاد التكاليف األولية المباشرة من قياس حق استخدام األصل في تاريخ التطبيق األولي  

  

  



  ق.ع.ش.م.شركة المالحة القطرية 
  المرحليةالمختصرة الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية 

    ٢٠١٩يونيو  ٣٠كما في ولفترة الستة أشهر المنتهية في 
  

      ١١  
  

  السياسات المحاسبية الهامة (تابع)التغيرات في   ٤

  (تابع) "اإليجارات" ١٦المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
  

يتم االعتراف بالمبالغ التالية بموجب المعيار الجديد ويتم إدراجها في العناوين ذات الصلة في بيان المركز المالي 
  :الموحدالمختصر وبيان الدخل الموحد المختصر 

أثرت في البيانات المالية التي د وبنال
  المرحلية الموحدةالمختصرة 

 ٣١كما في 
٢٠١٨ديسمبر 

التعديالت بسبب 
تطبيق المعيار 
الدولي للتقارير 

 ١٦المالية رقم 

 يةرصدة االفتتاحاأل
يناير  ١المعدلة في 

٢٠١٩  
  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري   ألف لایر قطري  
            

 ٧٣٬٩٩٣   ٧٣٬٩٩٣    -  حق استخدام األصول
 ٧٨٬٦٠٣   ٧٨٬٦٠٣    -  التزامات بموجب عقود إيجار

  ٤٬٠٠٦٬٢٢٠   (٤٬٦٠٩)    ٤٬٠١٠٬٨٢٩  األرباح المدورة
  

  

فترة الستة أشهر 
يونيو ٣٠المنتهية في 

٢٠١٩  
  (مراجعة)  
  لایر قطريألف   
    

 ١١٬٧٢٢  مصروف إهالك حق استخدام األصول
 ١٬٨٠٦  االلتزامات بموجب عقود إيجارمصروف الفائدة على 

 ١٢٬٦٩٨  التزامات بموجب عقود إيجاردفعات إجمالي 
 

  إيرادات التشغيل  ٥

  تتكون إيرادات المجموعة من األنشطة المدرجة تحت القطاعات التشغيلية التالية:

 يونيو ٣٠للستة أشهر المنتهية في  
  ٢٠١٨    ٢٠١٩  
  (مراجعة)  
  ألف لایر قطري    لایر قطريألف   
        

 ٣٢٩٬٢٤٤   ٢٨٣٬٧٢٧  مالحة كابيتال
  ٤٣٦٬٣٧٩   ٤٠١٬٧٨٠  لبحرية واللوجستيةلألعمال امالحة 
 ٢٦٧٬٧٥٣   ٣٦٦٬٣٦٤  البحريةلخدمات دعم المنصات مالحة 

 ٧٤٬٩٧٩   ٦٥٬٧٦٧  مالحة التجارية
 ١٤٥٬٢٧٤   ١٤٠٬٣١٦   اوياتبتروكيمالوللغاز مالحة 

  ١٬٢٥٣٬٦٢٩   ١٬٢٥٧٬٩٥٤ 



  ق.ع.ش.م.شركة المالحة القطرية 
  المرحليةالمختصرة الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية 

    ٢٠١٩يونيو  ٣٠كما في ولفترة الستة أشهر المنتهية في 
  

      ١٢  
  

  العقارات والسفن والمعدات   ٦
 ٢٠١٨ديسمبر  ٣١   ٢٠١٩يونيو  ٣٠ 
  (مدققة)    (مراجعة)  
  لایر قطري ألف    لایر قطري ألف  
        

  ٤٬١٩٦٬٤٢٩   ٤٬٠٣١٬٤٨٨  صافي القيمة الدفترية، الرصيد االفتتاحي 
  ٣٧١٬٤٧٦   ٨٢٬٢٦١    إضافات 

  )٧٬٨٣٥(   (٥١٬٠٢٣)  )١استبعادات وشطب (
  )١١٬٢٦٦(   -  تبويبتحويالت وإعادة 

  )٢٤٣٬٤٢٨(   (١٥٤٬٣٦٠)  )٢انخفاض في قيمة السفن (
  )٢٧٣٬٨٨٨(   (١٣٧٬٢٥٠)  مصروف اإلهالك للفترة / السنة

 ٤٬٠٣١٬٤٨٨   ٣٬٧٧١٬١١٦  صافي القيمة الدفترية، الرصيد الختامي
 

وبصافي قيمة دفترية إجمالية قدرها  نسف أربعالحالية، باعت المجموعة  فترة إعداد التقريرخالل  )١(
 لایر قطري. ٧٬٢٨٧٬٠٠٠تراكمي قدره  لایر قطري وحققت ربح ٥٠٬٦٦٤٬٠٠٠

 ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في (مليون لایر قطري  ١٥٤انخفاض القيمة بمبلغ  خسائرباعترفت المجموعة  )٢(
قيمة البين اإلدارة ها تأُجرالتي لمقارنة افي أعقاب السفن والمتعلقة ب) مليون لایر قطري ١٤٠: ٢٠١٨ يونيو

القابلة لالسترداد للسفن وقيمها الدفترية في تاريخ التقرير. تمثل القيم المخصصة لالفتراضات الرئيسية تقييم 
سط التدفق النقدي لإليرادات والتكاليف لكل سفينة ومتوتوقعات الشحن، و قطاعاإلدارة لالتجاهات المستقبلية في 

تعزى تكلفة انخفاض القيمة  قدية المستقبلية إلى القيمة الحالية.تكلفة المرجح لرأس المال لخصم التدفقات النال
نتيجة للظروف االقتصادية العالمية وتأثيرها على التدفقات النقدية كإلى االنخفاض المستمر في قيم السفن 

  المستقبلية وتكاليف رأس المال والقيمة السوقية للسفن المستعملة.

  استثمارات عقارية  ٧
 ٢٠١٨   ٢٠١٩ 
  (مدققة)    (مراجعة)  
  لایر قطري ألف    لایر قطريألف   
        

  ١٬٢٧٧٬٥٧٥   ١٬٢٩٩٬٤٧٣  يناير ١في 
  ٦٢٬٠٦١   ٥٤٬٢٩٤  إضافات

  )٥٠٬٠٥٧(   (٢٦٬٧٤٨)  السنة /اهالك خالل الفترة 
  )٦٤(   -  استبعاد وشطب

  ٩٬٩٥٨   -  تبويبالتحويالت وإعادة 

 ١٬٢٩٩٬٤٧٣   ١٬٣٢٧٬٠١٩  ديسمبر ٣١/  يونيو ٣٠في 
        

  

  

  

  

  

  

  



  ق.ع.ش.م.شركة المالحة القطرية 
  المرحليةالمختصرة الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية 

    ٢٠١٩يونيو  ٣٠كما في ولفترة الستة أشهر المنتهية في 
  

      ١٣  
  

  يجاراتاإل  ٨

على البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية معروض  ١٦أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
  موجودات حق االستخدام والمطلوبات ذات الصلة بها خالل الفترة. . يوضح الجدول أدناه التغير في ٤باإليضاح رقم 

  ٢٠١٩يونيو  ٣٠  
  (مراجعة)  
  ألف لایر قطري  

   موجودات حق االستخدام
 ٧٣٬٩٩٣  يناير  ١في كما 

 (١١٬٧٢٢)  )٤إهالك (إيضاح 

 ٦٢٬٢٧١   يونيو ٣٠في كما 
    

    التزامات بموجب عقود إيجار
 ٧٨٬٦٠٣   يناير ١في كما 

 (١٠٬٨٩٢)  التزاماتسداد 

 ٦٧٬٧١١   يونيو ٣٠في كما 
    
  ٢٠١٩يونيو  ٣٠  
  (مراجعة)  
  ألف لایر قطري  

    التزامات بموجب عقود إيجار
 ٤٥٬٨٤٠  حصة غير متداولة

 ٢١٬٨٧١  حصة متداولة

  ٦٧٬٧١١ 
  
  استثمارات في شركات زميلة  ٩

 من) "ناقالت"شركة قطر لنقل الغاز المحدودة ش.م.ع.ق. (في حصتها زادت المجموعة ، ٢٠١٩فبراير  ٣في 
سيستمر االعتراف باالستثمار كاستثمار في  قطري.لایر مليون  ٦١١ مبلغ نقدي قدرهمقابل  %٣٦٫٣إلى  %٣٠٫٣

صافي أصول ناقالت. خالل الفترة المنتهية  المجموعة فيزيادة حصة و يلة باستخدام طريقة حقوق الملكيةشركة زم
إضافية من األرباح والخسائر من  صالمجموعة بحص اعترفت، لزيادة االستثمار نظراً  ٢٠١٩يونيو  ٣٠في 

 على التوالي. قطريلایر  مليون ٢٦٫٩و قطريمليون لایر  ٢٣٫٥احتياطيات التحوط والقيمة العادلة بقيمة 

  استثمارات في ودائع ألجل  ١٠

 ٢٠١٨ديسمبر  ٣١   ٢٠١٩يونيو  ٣٠ 
  (مدققة)    (مراجعة)  
  لایر قطري ألف    لایر قطريألف   
        

  ٦١٦٬٣٩٣   ٢٣٩٬٠٥٨  بنوكال لدىودائع ألجل 
  )٣٨٬٨٤٩(   )٣١٬٧٨٧(  يوم ٩٠ناقص: ودائع ألجل تستحق قبل 

 ٥٧٧٬٥٤٤   ٢٠٧٬٢٧١  )١يوم ( ٩٠ودائع ألجل تسحق بعد 
        

 
 يوم. ٩٠ألجل فوائد بسعر السوق وهي ذات فترات استحقاق أصلية أكثر من قصيرة اتجني الودائع  )١(

 



  ق.ع.ش.م.شركة المالحة القطرية 
  المرحليةالمختصرة الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية 

    ٢٠١٩يونيو  ٣٠كما في ولفترة الستة أشهر المنتهية في 
  

      ١٤  
  

  رأس المال  ١١

     عدد األسهم   
  لایر قطريألف    (ألف)  

       األسهم المصرح بها والمصدرة والمدفوعة بالكامل:
  :٢٠١٨ديسمبر  ٣١و ٢٠١٩يونيو  ٣٠كما في 

 ١٬١٤٥٬٢٥٢  ١٬١٤٥٬٢٥٢ للسهم الواحد لایر قطري ١أسهم بقيمة اسمية تبلغ 
  

على  ٢٠١٩مارس  ١٨وفقاً لتعليمات هيئة قطر لألسواق المالية، وافقت الجمعية العمومية غير العادية للشركة في 
أسهم جديدة بقيمة  ١٠لایر قطري مقابل  ١٠سمية أي استبدال سهم واحد قديم قيمته االأسهم،  ١٠تقسيم كل سهم إلى 

إلى زيادة عدد األسهم المصرح بها والمصدرة والمدفوعة بالكامل من  هذاأدى  قطري لكل سهم. لایر ١اسمية 
ً إدراج األسهم الجديدة في بورصة  أصبح. سهم ١٬١٤٥٬٢٥٢٬٠٠٠إلى  ١١٤٬٥٢٥٬٢٠٠ من  اً اراعتب قطر ساريا

  ئمة بأثر رجعي.االمتوسط المرجح لعدد األسهم الق ، تم تعديل. وبالتالي٢٠١٩يوليو  ٧

  يعادلهالنقد وما   ١٢

  لغرض بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد، يشتمل النقد وما يعادله على البنود التالية:

  ٢٠١٨يونيو  ٣٠   ٢٠١٩يونيو  ٣٠  
  (مراجعة)   (مراجعة)  
  لایر قطريألف    لایر قطريألف   
       

 ٧٬٦١٥  ٣٬٣٠٧  نقد بالصندوق
 ٤٦٦٬٩٤٦  ٣١٬٧٨٧  ) ١ودائع ثابتة ( –أرصدة لدى البنوك 
 ٢٥٠٬٩٥٣  ٨٣٬٨٥٤  حسابات جارية –أرصدة لدى البنوك 

 ٧٢٥٬٥١٤  ١١٨٬٩٤٨ في بيان التدفقات النقدية الموحد يعادلهالنقد وما 

يوما تتم لفترات مختلفة بناء على المتطلبات النقدية الحالية من  ٩٠الودائع ذات تاريخ استحقاق أصلي أقل من  )١(
 المجموعة بأسعار السوق التجاري.

  

  توزيعات األرباح   ١٣

لایر  ٠٫٣٥(لایر قطري  ٠٫٣بمبلغ أي ) %٣٥: ٢٠١٨( %٣٠اقترح مجلس اإلدارة توزيعات أرباح نقدية بنسبة 
) ٢٠١٧لایر قطري لسنة  مليون ٣٩٨: ٢٠١٨( ٢٠١٨لایر قطري لسنة  مليون ٣٤١للسهم بإجمالي مبلغ ) قطري

عقدت بتاريخ ( ٢٠١٩مارس  ١٨السنوية التي عقدت بتاريخ وقد اعتمدها حاملو حقوق الملكية في الجمعية العمومية 
  .)٢٠١٨مارس  ١٨

  االلتزامات  ١٤

٢٠١٨ديسمبر  ٣١  ٢٠١٩يونيو  ٣٠ 
  (مدققة)   (مراجعة)  
  ألف لایر قطري   ألف لایر قطري 
       

       التزامات رأس مالية: 
نفقات رأسمالية تقديرية على العقارات والسفن والمعدات معتمدة 

 ٤٩٥٬٨٦٢  ٢٧٨٬١٩٤ يتم التعاقد عليها كما في تاريخ بيان المركز الماليولم 

  

  



  ق.ع.ش.م.شركة المالحة القطرية 
  المرحليةالمختصرة الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية 

    ٢٠١٩يونيو  ٣٠كما في ولفترة الستة أشهر المنتهية في 
  

      ١٥  
  

  مطلوبات محتملة  ١٥

٢٠١٨ديسمبر  ٣١ ٢٠١٩يونيو  ٣٠ 
  (مدققة)   (مراجعة)  
  ألف لایر قطري   ألف لایر قطري  
       

  ٨٢٢٬٦٩٨  ٨٠٢٬٧٠٩ خطابات ضمان
  ٤٬٤٨٨  ٣٬٧٤٥ ةاعتمادات مستندي

  ٨٢٧٬١٨٦  ٨٠٦٬٤٥٤ 

  ألدوات الماليةالقيم العادلة ل  ١٦

تشتمل الموجودات المالية على  تتكون األدوات المالية من موجودات مالية ومطلوبات مالية ومشتقات أدوات مالية.
نقد وأرصدة لدى البنوك وموجودات مالية متاحة للبيع وموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

أخرى. وتشتمل المطلوبات المالية قروض وسلف وذمم مدينة شركات الغار الطبيعي المسال ممنوحة لوقروض 
  تحمل فوائد وذمم دائنة أخرى. وتتكون مشتقات األدوات المالية من عقود تبادل أسعار الفائدة.

  القيم الدفترية والقيم العادلة

ي بيان ف المقيمة بالقيمة العادلةوة ات المالية للمجموعفيما يلي مقارنة للقيمة الدفترية والقيمة العادلة ألنواع األدو
  الموحد:المركز المالي المختصر 

  القيمة العادلة    القيمة الدفترية  
يونيو  ٣٠  

٢٠١٩  
ديسمبر  ٣١ 

٢٠١٨  
يونيو  ٣٠  

٢٠١٩  
ديسمبر  ٣١ 

٢٠١٨  
  (مدققة)   (مراجعة)    (مدققة)   (مراجعة)  
  ألف  

  لایر قطري
  ألف 

  لایر قطري
  ألف  

  لایر قطري
  ألف 

  لایر قطري
                

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من 
                خالل الربح أو الخسارة

موجودات مالية بالقيمة العادلة من 
 ١٣٨٬٨٤٦    ٨٥٬٤٢٤    ١٣٨٬٨٤٦   ٨٥٬٤٢٤  خالل الربح أو الخسارة

                
الموجودات (المطلوبات) المالية 

الدخل بالقيمة العادلة من خالل 
                الشامل اآلخر

استثمارات مالية بالقيمة العادلة من 
  ٤٬١٠٠٬٦٨٤   ٣٬٩٩١٬٤٩٤    ٤٬١٠٠٬٦٨٤   ٣٬٩٩١٬٤٩٤ خالل الدخل الشامل اآلخر

تبادل أسعار الفائدة (تحوط التدفق 
  )٣٬٨٠٦(   (١٥٬٣٥٣)    )٣٬٨٠٦(   (١٥٬٣٥٣) )النقدي

  ٤٬٠٩٦٬٨٧٨   ٣٬٩٧٦٬١٤١    ٤٬٠٩٦٬٨٧٨   ٣٬٩٧٦٬١٤١ 

  قياس القيم العادلة
تدرج القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية بالمبلغ الذي يمكن أن يتم به تبادل األداة المالية في صفقة مالية 
بين طرفين راغبين في التبادل بدون إكراه أو في بيع للتصفية. تم استخدام الطرق واالفتراضات التالية لتقدير القيم 

  العادلة:

 لمدينة، والذمم التجارية واألخرى وما يعادله، واالستثمار في الودائع ألجل، والذمم التجارية واألخرى ا إن النقد
 الدائنة، والمطلوبات المتداولة األخرى تقارب قيمتها الدفترية عموماً نظراً لقصر أجل تلك األدوات المالية.

  عادلة من خالل الربح أو الخسارةوللموجودات المالية بالقيمة الإن القيمة العادلة لألصول المالية المتاحة للبيع 
 تؤخذ من األسعار المتداولة في األسواق النشطة.



  ق.ع.ش.م.شركة المالحة القطرية 
  المرحليةالمختصرة الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية 

    ٢٠١٩يونيو  ٣٠كما في ولفترة الستة أشهر المنتهية في 
  

      ١٦  
  

  ألدوات المالية (تابع)القيم العادلة ل  ١٦

  (تابع) قياس القيم العادلة
 

 ييم.تقنيات مناسبة للتق القيمة العادلة للموجودات المالية غير المدرجة المتاحة للبيع يتم تقييمها بإستخدام 
 لفائدة، ء على بيانات مثل أسعار ايتم تقييم القروض المقدمة لشركات الغاز الطبيعي المسال من قبل المجموعة بنا

 الممول. إنعوامل المخاطر الخاصة بكل دولة، األهلية اإلئتمانية الفردية للعميل، وخصائص مخاطر المشروع 
 دينة ال تختلف بصورة جوهرية عن قيمتها العادلة كما في تاريخ التقرير.القيمة الدفترية لهذه الذمم الم

 هي تتألف بشكل رئيسي من المؤسسات تدخل المجموعة في عقود أدوات مشتقات مالية مع أطراف مختلفة، و
 المالية ذات التصنيف االستثماري. تقيم المشتقات باستخدام اسعار السوق المقدمة من المؤسسة المالية.

  
  تفظ المجموعة باألدوات المالية التالية بالقيمة العادلة كما في فترة التقرير:تح

 ٣المستوى   ٢المستوى    ١المستوى  ٢٠١٩يونيو  ٣٠ 
     

            موجودات بالقيمة العادلة
موجودات مالية بالقيمة العادلة خالل 

 - - ٨٥٬٤٢٤ ٨٥٬٤٢٤ الربح أو الخسارة
     

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من 
  خالل الدخل الشامل اآلخر:

    

 - - ٣٬٦٨٨٬٠٥٦ ٣٬٦٨٨٬٠٥٦  استثمارات متداولة
 ٢٨٥٬٠٣٢ - - ٢٨٥٬٠٣٢  استثمارات غير متداولة

 ١٨٬٤٠٦ - - ١٨٬٤٠٦  شركات سنداتاستثمارات في 
      

     مطلوبات بالقيمة العادلة
 - ١٥٬٣٥٣ - ١٥٬٣٥٣  تبادل أسعار الفائدةعقود 

           
  ٣المستوى    ٢المستوى    ١المستوى   ٢٠١٨ديسمبر  ٣١ 
     

             موجودات بالقيمة العادلة
موجودات مالية بالقيمة العادلة خالل 

  -   - ١٣٨٬٨٤٦   ١٣٨٬٨٤٦ الربح أو الخسارة
           

 العادلة منالموجودات المالية بالقيمة 
           خالل الدخل الشامل اآلخر:

  -   -   ٣٬٧٩١٬٦٥٠   ٣٬٧٩١٬٦٥٠  أسهم متداولة
  ٢٩٠٬٤٣٢   -   -   ٢٩٠٬٤٣٢  أسهم غير متداولة

 ١٨٬٦٠٢   -   -   ١٨٬٦٠٢  شركات سنداتاستثمارات في 
           

             مطلوبات بالقيمة العادلة
  -  ٣٬٨٠٦   -   ٣٬٨٠٦  عقود تبادل أسعار الفائدة

والمستوى  ١لم تحدث تحويالت بين القيمة العادلة بالمستوى  ٢٠١٩يونيو  ٣٠خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 
  .٣ولم تحدث تحويالت إلى أو من القيمة العادلة بالمستوى  ٢

لموجودات لليس لدى المجموعة دعم ائتماني أو ضمانات لتخفيف تأثير مخاطر االئتمان. وعليه فإن القيمة الدفترية 
  المالية تمثل المخاطر االئتمانية المحتملة.

الجداول أعاله توضح تصنيف األدوات المالية للمجموعة على أساس تدرج القيمة العادلة المطلوب للبيانات المالية 
  الكاملة. يوفر هذا التصنيف أساساً معقوالً إليضاح طبيعة وحجم المخاطر المرتبطة بتلك األدوات المالية.



  ق.ع.ش.م.شركة المالحة القطرية 
  المرحليةالمختصرة الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية 

    ٢٠١٩يونيو  ٣٠كما في ولفترة الستة أشهر المنتهية في 
  

      ١٧  
  

  إفصاحات األطراف ذات العالقة  ١٧

 فترة يوضح الجدول التالي إجمالي مبالغ المعامالت التي دخلت فيها المجموعة مع األطراف ذات العالقة خالل
، باإلضافة إلى األرصدة القائمة مع األطراف ذات عالقة كما في ٢٠١٨و ٢٠١٩يونيو  ٣٠الستة أشهر المنتهية في 

  :٢٠١٨ديسمبر  ٣١و ٢٠١٩يونيو  ٣٠

  المعامالت مع األطراف ذات العالقة

 يونيو ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في  
 ٢٠١٨  ٢٠١٩ 
  مشتريات    مبيعات    مشتريات    مبيعات 
  (مراجعة)    (مراجعة) 
  ألف 

  لایر قطري
  ألف  

  لایر قطري
  ألف  

  لایر قطري
  ألف  

  لایر قطري
        

 ٥   ٢٬٣٢٤   ١٬٣٩١  ٢٬٠٥٨  شركات زميلة

  أرصدة األطراف ذات العالقة

  األرصدة لدى األطراف ذات العالقة والمضمنة في بيان المركز المالي المختصر الموحد هي كالتالي:

 ٢٠١٨ديسمبر  ٣١ ٢٠١٩يونيو  ٣٠ 
 

مدينون 
  تجاريون

دائنون 
 تجاريون

القروض 
الممنوحة 

لشركات الغاز 
الطبيعي المسال

مدينون 
 تجاريون

دائنون 
 تجاريون

القروض 
الممنوحة 

لشركات الغاز
الطبيعي 
  المسال

  (مدققة)   (مراجعة) 
  ألف 

  لایر قطري
  ألف 

 لایر قطري
  ألف 

  لایر قطري
  ألف 

 لایر قطري
  ألف 

 لایر قطري
  ألف 

 لایر قطري
        

  -   ٩٬٨٠٦   ٣١٬٨٥٠ - ١٢٬٦٧٦  ١٦٬٥٣٩ مشروعات مشتركة
  ١٤٩٬٥٧٥   ١   ١٬٠٥٧ ١٣٩٬٨٢٥ ٢٣٣  ٢٬٦٢٧  شركات زميلة

  -   ٧٢   ٨٥٠ - ٢٤٩  ٦٬٢٨٦ أعضاء مجلس اإلدارة
  ١٤٩٬٥٧٥  ٩٬٨٧٩   ٣٣٬٧٥٧  ١٣٩٬٨٢٥ ١٣٬١٥٨  ٢٥٬٤٥٢ 

  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وموظفون باإلدارة العليا 

  المدفوع خالل الفترة هي كالتالي: /إن المكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة والمسئولين باإلدارة العليا للشركة المكّون 

 يونيو ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في  
  ٢٠١٨    ٢٠١٩  
  (مراجعة)  
  لایر قطري ألف    لایر قطريألف   
        

 ٥٬٢٢٢   ٦٬٢٩٥  رواتب وعالوات 
 ٣٥٢   ٧٠٦  مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
 ٦٬٩٧٥   ٦٬٩٧٥  النقدية -مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

  ١٢٬٥٤٩   ١٣٬٩٧٦ 



  ق.ع.ش.م.شركة المالحة القطرية 
  المرحليةالمختصرة الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية 

    ٢٠١٩يونيو  ٣٠كما في ولفترة الستة أشهر المنتهية في 
  

      ١٨  
  

  الربح األساسي والمخفف للسهم  ١٨

 لمساهمي الشركة األم للفترة على المتوسط المنسوبةيتم احتساب الربح األساسي للسهم بتقسيم صافي األرباح 
  المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة.

  هم.المخففة تساوي األرباح األساسية للسلم يكن هناك أسهم مخففة في أي وقت خالل الفترة، وبالتالي، فإن األرباح 

 يونيو ٣٠للستة أشهر المنتهية في    
  ٢٠١٨   ٢٠١٩  
  (مراجعة)  
        

 ٢٩٧٬١٤١  ٣١٦٬١٣٧لمساهمي الشركة األم (ألف لایر قطري) المنسوب للفترةصافي الربح 
      

 ١٬١٣٦٬١٦٥  ١٬١٣٦٬١٦٥ المتوسط المرجح لعدد األسهم (ألف سهم)
      

 ٠٫٢٦  ٠٫٢٨ الربح األساسي والمخفف للسهم (باللایر القطري) 

  تم احتساب المتوسط المرجح لعدد األسهم كالتالي:

 يونيو ٣٠للستة أشهر المنتهية في  
  ٢٠١٨   ٢٠١٩  
  (مراجعة)  

        
 ١٬١٤٥٬٢٥٢  ١٬١٤٥٬٢٥٢  )١١إيضاح رقم ( إجمالي األسهم القائمة (ألف سهم)

تعديل المتوسط المرجح لعدد األسهم فيما يتعلق بأسهم الخزينة 
 )٩٬٠٨٧(  )٩٬٠٨٧( )١((ألف سهم)  ٢٠١٣خالل سنة المشتراة 

        
 ١٬١٣٦٬١٦٥  ١٬١٣٦٬١٦٥ المتوسط المرجح لعدد األسهم خالل الفترة (ألف سهم)

 لایر ٧٣٬٥١٦٬٠٠٠ مبلغسهم ب ٩٬٠٨٧٬٢٥٠ ت إحدى الشركات التابعة للمجموعة، اشتر٢٠١٣خالل عام  )١(
  .٢٠١٩يناير  ٢٤ بتاريخ. تم نقل أسهم الخزينة هذه إلى الشركة األم قطري



  ق.ع.ش.م.شركة المالحة القطرية 
  المرحليةالمختصرة الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية 

    ٢٠١٩يونيو  ٣٠كما في ولفترة الستة أشهر المنتهية في 
  

      ١٩  
  

  المعلومات القطاعية  ١٩

  إن المجموعة مقسمة إلى ستة ركائز كما يلي، والتي تشكل خمس قطاعات تقوم بإعداد تقارير (قطاعات استراتيجية).

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

  ن دين والمصدرين الرئيسيتوفر مجموعة شاملة من الخدمات إلى المستور –مالحة لألعمال البحرية واللوجستية
وشركات النقل البحري في المنطقة بما في ذلك شركات النفط والغاز. األنشطة تشمل خدمات لوجستية ونقل 

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

 شاملة من خدمات الدعم البحري لصناعة النفط والغاز  توفر مجموعة – مالحة لخدمات دعم المنصات البحرية
ً بتشغيل أسطول من  ن بحرية والتي تشمل سفالخدمات ال سفنفي جميع أنحاء المنطقة. وتقوم الشركة حاليا

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

 تعمل في تجارة الشاحنات والمعدات الثقيلة واآلالت وآالت التشحيم من أشهر العالمات  – مالحة التجارية
يضاً أ مالحة التجاريةالتجارية في قطر. تسوق الشركة منتجات موكليها وتوفر خدمات ما بعد البيع الحرجة. 

وهي من أقدم الوكاالت في دولة  )IATA( االتحاد الدولي للنقل الجوي الة سفر معتمدة منتمتلك وتدير وك
  قطر.

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

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

 الخدمات هي تكاليف اإلدارة توفر مجموعة مالحة الخدمات الضرورية لكافة القطاعات بغرض تسيير أعمالها .
علومات موتطوير الشركات واإلتصاالت والتدقيق الداخلي والشؤون القانونية والخدمات المشتركة وتكنولوجيا ال

 طاعاتلمختلف القالحقاً تم تخصيص هذه التكاليف المالية. يوالمشتريات والموارد البشرية والشؤون اإلدارة و
  .موضوعيةوبطريقة منهجية 

بشكل منفصل لغرض إتخاذ القرارات حول تخصيص الموارد وتقييم األداء.  قطاعتراقب اإلدارة نتائج التشغيل لكل 
في البيانات  التشغيل خسارة أو ربحويقاس بما يتوافق مع  التشغيل خسارة أو ربحيتم تقييم أداء القطاعات على أساس 

   .المرحلية الموحدةالمختصرة المالية 

 لمعامالت مع األطرافتماثل ابطريقة  السوقأسعار اس لقطاعات التشغيلية على أسأسعار التحويل بين اتكون 
  األخرى.

 



   شركة المالحة القطرية ش.م.ع.ق. 

    ة المرحليةالموحدالمالية المختصرة  اتبيانإيضاحات حول ال
      ٢٠١٩ يونيو ٣٠المنتهية في فترة الستة أشهر لكما في و

 

٢٠  

  المعلومات القطاعية (تابع)  ١٩

  (مراجعة) ٢٠١٩يونيو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 

  
مالحة 
  كابيتال

مالحة لألعمال
البحرية 

  واللوجستية

مالحة 
لخدمات دعم 

المنصات 
  البحرية

مالحة 
  التجارية

مالحة للغاز 
والبتروكيماويات

تعديالت خاصة
بمجموعة 

  المالحة
إجمالي 
  القطاعات

تعديالت 
  موحدة  وإستبعادات

  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  
  لایر قطري  لایر قطري  لایر قطري  لایر قطري  لایر قطري  لایر قطري  لایر قطري  لایر قطري لایر قطري  
                          

 ١٬٢٥٧٬٩٥٤(١٥٥٬٠١٣)  ١٬٤١٢٬٩٦٧     -   ١٤٠٬٣١٦   ١٣٩٬٧٥٣  ٣٦٦٬٣٦٤   ٤٥٨٬٨٧٨  ٣٠٧٬٦٥٦   إيرادات التشغيل
           

 (٢٩٢٬٢٨٦)     -   (٢٩٢٬٢٨٦)   (٦١٬٣٢٦)   (١٣٬٠٨٣)   (٧٬٩٢٨)  (٣٣٬١٢٠)   (١٧٣٬٨٥٤)   (٢٬٩٧٥)   مرتبات وأجور ومنافع أخرى
 (٤٧٩٬٥٩٥)   ١٣٠٬٦١٠   (٦١٠٬٢٠٥)   (٥٬١١١)   (٩٬٠٧٢)   (١٣٤٬٦٨٢)  (٦٠٬٤٠٩)   (٣٣٥٬٩٢٠)   (٦٥٬٠١١)   إمدادات ومصاريف التشغيل

 (٥٬٠٧٩)   ٢٤٬١٨٩   (٢٩٬٢٦٨)   (٤٬٠٥٢)   ١٦٦   (١٬٠٢١)  (١٬٦٢٥)   (٢١٬٩٩٦)   (٧٤٠)   مصاريف إيجار
 (١٨٠٬٨٤٠)     -   (١٨٠٬٨٤٠)   (١٬٠٧٩)   (٤٢٬٥١٨)   (٤٨٨)  (٨٩٬٢٠٣)   (١٥٬٠٤٣)   (٣٢٬٥٠٩)   إهالك وإطفاء

 (٥٬٦٢١)  - (٥٬٦٢١)  ٣٢ - (١٬٦٥٦)  (٢٬٥٠٨)  (١٬٦٩٧)  ٢٠٨  الذمم التجارية مخصص انخفاض قيمة
 (٦٤٬٥٦٤)   ٢١٤   (٦٤٬٧٧٨)   (٩٬٤٤٧)   (١١٬٨٨٥)    ٦٬٤٣٠  (١٧٬٢١١)   (٢٨٬٤٧٩)   (٤٬١٨٦)   مصاريف تشغيل أخرى

 - - - - (٢٧٬٧٠١) - (١١٧٬٧٤٣)  ١٤٥٬٤٤٤ -  مصاريف متعلقة باألسطول والخدمات التقنية
 -  -  -   ٨٠٬٩٦٣  (٦٬١٩٠)   (٦٬٣٨٨)   (٨٬١٨٣)  (٥٣٬٣٤٦)  (٦٬٨٥٦)  مصاريف متعلقة بمجموعة المالحة

                   
 ٢٢٩٬٩٦٩    -   ٢٢٩٬٩٦٩  (٢٠)   ٣٠٬٠٣٣  (٥٬٩٨٠)  ٣٦٬٣٦٢  (٢٦٬٠١٣)  ١٩٥٬٥٨٧   أرباح التشغيل

           
 (٥٨٬٦٢٦)  ٢٬٠٨١   (٦٠٬٧٠٧)   -  (١٨٬٢١٧)   -  (٣٢٬٩٢١)   (٨٬٩١٤)   (٦٥٥)   تكاليف تمويل

 ١٨٬٣٧٨ (٢٬٠٨١)   ٢٠٬٤٥٩   ١٦   ٧٬٩٨٢  ١١٥  ٥٬٩٢٩  -  ٦٬٤١٧   إيرادات تمويل
 ٧٬٣٦٣ -  ٧٬٣٦٣ -  ٦٬٥٧٤ ١٧ -  ٧٧٢ -  ربح من استبعاد عقارات وسفن ومعدات

 ١٧٢٬٤١٦ -  ١٧٢٬٤١٦  -  ١٦٩٬٨٧٤  - -  ٢٬٤٨٩   ٥٣   حصة من نتائج شركات زميلة
 ٩٧٬٣٢٧ -  ٩٧٬٣٢٧  - (٣٬٦٤٢)  - -  ١٠٠٬٩٦٩  -  مشتركة ترتيباتحصة من نتائج 

 - صرف عمالت أجنبيةصافي الربح (الخسارة) من 
 

 ٣٠٣  
 

 (١٠١) ١٠ 
 

 (٦٣) 
 

 ٤  
 

 ١٥٣  - 
 

١٥٣ 
 (١٥٤٬٣٦٠) - (١٥٤٬٣٦٠)  - (١٣٬١١٧)  - (١٣٦٬٨٩٩) (٤٬٣٤٤)  -  انخفاض قيمة سفن

 ٣٬٠٨٢ -  ٣٬٠٨٢  -  ٢٬٧١٥  - - -  ٣٦٧   إيرادات متنوعة
                   

 ٣١٥٬٧٠٢ - ٣١٥٬٧٠٢ - ١٨٢٬١٣٩ (٥٬٨٣٨) (١٢٧٬٦٣٠) ٦٥٬٢٦٢ ٢٠١٬٧٦٩  الفترةربح 



   شركة المالحة القطرية ش.م.ع.ق. 

    ة المرحليةالموحدالمالية المختصرة  اتبيانإيضاحات حول ال
      ٢٠١٩ يونيو ٣٠المنتهية في فترة الستة أشهر لكما في و

 

٢١  

  المعلومات القطاعية (تابع)  ١٩

  (مراجعة) ٢٠١٨يونيو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 

  
مالحة 
  كابيتال

مالحة لألعمال
البحرية 
  واللوجستية

مالحة 
لخدمات دعم 
المنصات 

  البحرية
مالحة 
  التجارية

مالحة للغاز 
والبتروكيماويات

تعديالت 
خاصة 

بمجموعة 
  المالحة

إجمالي 
  القطاعات

تعديالت 
  موحدة  وإستبعادات

  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  
  لایر قطري  لایر قطري  لایر قطري  لایر قطري  لایر قطري  لایر قطري  لایر قطري  لایر قطري لایر قطري  
                          

 ١٬٢٥٣٬٦٢٩  (١٣٧٬٠١٧)  ١٬٣٩٠٬٦٤٦  -   ١٤٥٬٢٧٤  ١٤٨٬٦٨٧   ٢٦٧٬٧٥٣  ٤٧٢٬٥٣٨  ٣٥٦٬٣٩٤  إيرادات التشغيل
                   

 (٢٧٠٬٣٥٦)  -  (٢٧٠٬٣٥٦)  (٥٩٬٥٥١)  (١٣٬٢٤٩)  (٧٬٩٤٨)   (٣٣٬١٣٧)   (١٥٢٬٧٦٢)  )٣٬٧٠٩(  مرتبات وأجور ومنافع أخرى
 (٤٦٤٬٠٣٣)  ١٠٩٬٣٢٥  (٥٧٣٬٣٥٨)  (٢٬٢٤١)  (١١٬٢٦٦)  (١٣٢٬٢٤٩)   (٣٦٬٢٩٨)   (٣٣٣٬٢٦١)  )٥٨٬٠٤٣(  إمدادات ومصاريف التشغيل

 (٨٬٤٣٩)  ٢٧٬٣٨٩  (٣٥٬٨٢٨)  (٤٬٦١٢)  (١٠٠)  (١٬٠٠١)   (٢٬٣٤٩)   (٢٥٬٢٠٥)  )٢٬٥٦١(  مصاريف إيجار
 (١٦٣٬٠٧٥)  -  (١٦٣٬٠٧٥)  (١٬٥٨١)  (٤٨٬١٣٥)  (٤٩٩)   (٦٨٬٤٦٣)   (١٥٬٦١١)  )٢٨٬٧٨٦(  وإطفاءإهالك 

 (١٩٬٩٢٤)  -  (١٩٬٩٢٤)  ٢٨٥  -  (٤٥١)  (٩٬٥٨٤)  (١٠٬٨٧٣)   ٦٩٩  الذمم التجارية مخصص انخفاض قيمة
 (٦٩٬٨٣٦)  ٣١٢  (٧٠٬١٤٨)  (١٢٬٢٩٩)  (٦٬٤٩٦)  (١٬٣٩٥)   (١١٬٤٨٥)   (٣٢٬٦٩٨)  (٥٬٧٧٥)  مصاريف تشغيل أخرى

 -  (٩)  ٩  -  (٢٨٬٣٥٨)  -  (١٠١٬٨٥١)   ١٣٠٬٢١٨  -  مصاريف متعلقة باألسطول والخدمات التقنية
 -  -  -  ٨٠٬٠٤٧  (٨٬٠٩٩)  (٦٬٧٩٢)  (٨٬٦٠٧)   (٤٩٬٢٤٤)  )٧٬٣٠٥(  مصاريف متعلقة بمجموعة المالحة

                   
 ٢٥٧٬٩٦٦  -  ٢٥٧٬٩٦٦  ٤٨  ٢٩٬٥٧١  (١٬٦٤٨)  (٤٬٠٢١)  (١٦٬٨٩٨)  ٢٥٠٬٩١٤  أرباح التشغيل

                   
 (٨٥٬١٥٧)  ٥٬٩٤٨  (٩١٬١٠٥)  -  (١٩٬٤٢٠)  -  (٣٥٬١٧٦)  (١٥٬٤٢٧)  )٢١٬٠٨٢(  تكاليف تمويل

 ٣٦٬١٨٢  (٥٬٩٤٨)  ٤٢٬١٣٠  -  ٦٬٩٦٤  ٥٢٩  ٥٬٣٧٣  ١  ٢٩٬٢٦٣  إيرادات تمويل
 ١٬٣٨١  -  ١٬٣٨١  (٣٦)  ١  ٢٣٥  ٩٩٥  ٢٥٠  )٦٤( من استبعاد عقارات وسفن ومعدات(خسارة) ربح 

 ١٣٩٬٦٧٧  -  ١٣٩٬٦٧٧  -  ١٣٨٬٢٥٩  -  -  ٧٢٦  ٩٦٢  حصة من نتائج شركات زميلة
 ٨٢٬١٣٧  -  ٨٢٬١٣٧  -  (١٤٬٩٧٥)  -  -  ٩٧٬١١٢  -  مشتركة ترتيباتحصة من نتائج 

 ٢٬٥٩٧  -  ٢٬٥٩٧  (١٢)  (٢٢٣)  ١٣٤  (٨٧)  (١٣٥)  ٢٬٩٢٠ عمالت أجنبيةصرف صافي الربح (الخسارة) من 
 (١٤٠٬١٨٨)  -  (١٤٠٬١٨٨)  -  (١٤٠٬١٨٨)  -  -  -  -  انخفاض قيمة سفن

 ١٬٧١٦  -  ١٬٧١٦  -  ١٬٣٠٥  -  -  ١  ٤١٠  إيرادات متنوعة
                   

 ٢٩٦٬٣١١  -  ٢٩٦٬٣١١  -  ١٬٢٩٤  (٧٥٠)  (٣٢٬٩١٦)   ٦٥٬٦٣٠  ٢٦٣٬٠٥٣  الفترةربح 

  
التوحيد. مالحظة: يتم حذف اإليرادات القطاعية عند



   شركة المالحة القطرية ش.م.ع.ق. 

    ة المرحليةالموحدالمالية المختصرة  اتبيانإيضاحات حول ال
     ٢٠١٩ يونيو ٣٠المنتهية في فترة الستة أشهر لكما في و

 

٢٢  

  أرقام المقارنة  ٢٠

ً تم القيام بإعادة تصنيف أرقام المقارنة للفترة الماضية، متى كان  ترة ، لتتفق مع طريقة العرض للفذلك ضروريا
الحالية. ال تؤثر عمليات إعادة التصنيف على صافي األرباح وصافي الموجودات أو حقوق الملكية الصادر عنها 

ً التقرير سابق   .ا
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