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  شركة المالحة القطرية ش.م.ع.ق.

  الموحدصر تالمخدخل بيان ال

  2018يونيو  30المنتهية في أشهر ة تلسفترة ال

 

 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في   

  2018  2017 
 )مراجعة(  
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري إيضاحات 
     

 1.145.800  1.253.629 5 إيرادات التشغيل

     
 (262.364)  (270.356)  مرتبات وأجور ومنافع أخرى
 (456.119)  (464.033)  إمدادات ومصاريف التشغيل

 (6.775)  (8.439)  مصاريف إيجار
 (175.413)  (163.075)  إهالك وإطفاء

 (74.723)  (89.760)  مصاريف تشغيل أخرى

 170.406  257.966  ربح التشغيل

 (100.420)  (85.157)  تكاليف تمويل
 83.952  36.182  إيرادات تمويل

 (532)  1.381  من استبعاد عقارات وسفن ومعدات/ )خسارة( ربح 

 128.810  139.677  حصة من نتائج شركات زميلة

 44.088  82.137  حصة من نتائج ترتيبات مشتركة

 (2.159)  2.597  من تحويل عمالت أجنبية/ )خسارة( صافي ربح 

 (20.950)  -  انخفاض قيمة موجودات مالية متاحة للبيع

 (48.296)  (140.188)  قيد التنفيذرأسمالية انخفاض قيمة سفن وأعمال 

 20.255  1.716 6 إيرادات متنوعة

 275.154  296.311  الفترةربح 

     
     إلى: منسوب

 267.294  297.141  المساهمين بالشركة األم

 7.860  (830)  حصص غير مسيطرة 

  296.311  275.154 

     
     للسهموالمخفف الربح األساسي 

 )العائد للمساهمين بالشركة األم(
 2.62 19 للسهم( ي)معبر عنه باللاير القطر

 
2.35 
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  شركة المالحة القطرية ش.م.ع.ق.

  الموحدالمختصر  الدخل الشاملبيان 

  2018يونيو  30المنتهية في أشهر ة فترة الستل

 
 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في   

  2018  2017 
 )مراجعة(  
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري إيضاحات 
     

 275.154  296.311  ربح الفترة

     
     الدخل الشامل اآلخر

     إلى الربح أو الخسارةالحقا بنود قد يعاد تصنيفها 
 26.357  151.169 7 ات التدفق النقديتحوطالربح الناتج من صافي 

     
     بنود لن يعاد تصنيفها الحقا إلى الربح أو الخسارة

بالقيمة العادلة الموجودات المالية  (خساااارةربح / )صاااافي 
 (502.707)  256.644 7 من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 (476.350)  407.813  للفترة ة األخرى)الخسارة( الشاملالدخل / 

 (201.196)  704.124  للفترة ةالشامل/ )الخسارة( إجمالي الدخل 

     
     إلى: منسوب

 (208.570)  704.817  المساهمين بالشركة األم
 7.374  (693)  حصص غير مسيطرة

  704.124  (201.196) 
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  شركة المالحة القطرية ش.م.ع.ق.

  الموحدالمختصر المركز المالي بيان 

  2018يونيو  30كما في 

 

 
  ةيالموحد في الصفحة التالالمختصر يتواصل بيان المركز المالي 

 2017ديسمبر  31  2018يونيو  30  
 )مدققة(  )مراجعة(  
 لاير قطريألف   لاير قطريألف  إيضاحات 

     الموجودات
     غير المتداولةالموجودات 

 4.196.429  4.185.814 8 وسفن ومعداتعقارات 
 1.277.575  1.287.390 9 استثمارات عقارية

 168.315  163.235  موجودات غير ملموسة
 883.124  965.218   مشاريع مشتركةاستثمارات في 

 5.041.236  5.160.383  استثمارات في شركات زميلة
 3.423.915  3.676.616  استثمارات مالية غير متداولة

 183.604  173.271  المسالالطبيعي  قروض ممنوحة لشركات الغاز
 28.706  25.794  موجودات أخرى

  15.637.721  15.202.904 

     
     الموجودات المتداولة

 106.777  147.578  مخزون
 917.845  716.614  ذمم تجارية وأخرى مدينة 

 523.208  336.690  من خالل الربح أو الخسارةموجودات مالية بالقيمة العادلة 
 1.680.694  589.238 10 استثمار في ودائع ألجل

 373.943  725.514  نقد وما يعادل النقد 

  2.515.634  3.602.467 

 18.805.371  18.153.355  إجمالي الموجودات

     
     والمطلوبات حقوق الملكية

     الشركة األم المنسوبة لحاملي حقوق ملكية
 1.145.252  1.145.252  رأس المال

 (73.516)  (73.516)  أسهم خزينة
 4.693.986  4.693.986  حتياطي قانونيا

 623.542  623.542  احتياطي عام
 3.190.158  3.388.554  احتياطي قيمة عادلة

 47.432  198.601  احتياطي تحوط
 3.915.860  3.843.095  أرباح مدورة

 13.542.714  13.819.514  حقوق الملكية المنسوبة لحاملي حقوق ملكية الشركة األم
 69.100  61.319  الحصص غير المسيطرة

 13.611.814  13.880.833  إجمالي حقوق الملكية
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  شركة المالحة القطرية ش.م.ع.ق.

  الموحد المختصر التدفقات النقدية بيان 

  2018يونيو  30المنتهية في أشهر ة تلسفترة ال

 
 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في   

  2018  2017 
 )مراجعة(  
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  

     التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
 275.154  296.311  ربح الفترة

     :التاليةتعديالت للبنود 
 142.107  134.763  إهالك عقارات وسفن ومعدات

 12.946  23.170  إهالك استثمارات عقارية

 20.360  5.142  إطفاء موجودات غير ملموسة

 532  (1.381)  من استبعاد عقارات وسفن ومعدات (ربحخسارة / )
 (128.810)  (139.677)  حصة من نتائج شركات زميلة 

 (44.088)  (82.137)  مشتركة ترتيباتحصة من نتائج 
 6.152  8.896  مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

 (135.255)  (173.703)  إيرادات توزيعات أرباح
القيمة العادلة من موجودات مالية بالقيمة خسارة /  )ربح(صافي 

 71.274  (19.194)  العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 20.950  -  انخفاض قيمة موجودات مالية متاحة للبيع

 48.296  140.188  السفن وعقود أعمال قيد التنفيذ انخفاض قيمة
 (4.548)  (9.469)  ماليةمن استبعاد استثمارات  ربح

 100.420  85.157  تكاليف التمويل 
 (83.952)  (36.182)  إيرادات التمويل

 301.538  231.884  رأس المال العاملأرباح التشغيل قبل تغيرات 

     التغيرات في:
 (386)  (40.801)  المخزون

 (60.139)  220.394  ذمم تجارية وأخرى مدينة
 58.844  5.451  دائنة ذمم تجارية وأخرى 

 299.857  416.928  التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 (100.420)  (85.157)  تكاليف التمويل المدفوعة
 (4.465)  (6.529)  مكافآت نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة

 194.972  325.242  صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية

 
 
 

 

  الموحد في الصفحة التاليةالمختصر يتواصل بيان التدفقات النقدية 
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   شركة المالحة القطرية ش.م.ع.ق.

  الموحد )تابع(المختصر التدفقات النقدية بيان 

  2018يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في   

  2018  2017 
 )مراجعة(  
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري إيضاحات 
     

     التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
 (21.547)  (274.147)  وسفن ومعداتشراء عقارات 

 135.255  173.703  إيرادات توزيعات أرباح
 83.952  36.182  إيرادات تمويل

 19.395  1.822  متحصالت من استبعاد عقارات وسفن ومعدات 
 (100.822)  (23.614)  شراء استثمارات عقارية

 (167)  (65)  إضافة إلى موجودات غير ملموسة
 15.055  10.333  لالمسا ض لشركات الغاز الطبيعي الحركة في قروصافي 

 (148.051)  (19.576)  شراء أوراق مالية استثمارية
متحصاااااالت من اساااااتبعاد موجودات مالية بالقيمة العادلة من 

 خالل الدخل الشامل اآلخر 
 

986  7.301 
متحصاااااالت من اساااااتبعاد موجودات مالية بالقيمة العادلة من 

 الربح أو الخسارة خالل
 

238.721  24.905 
 (4.900)  -  استثمار في مشروع مشترك

 (54.241)  1.091.456  صافي الحركة في استثمارات في الودائع ألجل
 -  (1.020)  مساهمة في شركة زميلة

 171.012  168.896  توزيعات أرباح مستلمة من شركات زميلة

 127.147  1.403.677  االستثمارية صافي التدفقات النقدية من األنشطة

     
     التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 (397.658)  (397.658) 12 توزيعات أرباح مدفوعة لمساهمي الشركة
 -  (7.088)  لحصص غير مسيطرة  مدفوعة توزيعات أرباح

 (465.645)  (912.602)  ُسلفصافي الحركة في القروض وال

 (863.303)  (1.317.348)  التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويليةصافي 

     
 (541.184)  411.571  صافي الزيادة / )االنخفاض( في النقد وما يعادله

     
 1.102.860  313.943  النقد وما يعادله في بداية الفترة

 561.676  725.514 11 النقد وما يعادله للنقد في نهاية الفترة
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   شركة المالحة القطرية ش.م.ع.ق.
  الموحدصر تالمخالتغيرات في حقوق الملكية بيان 

  2018يونيو  30المنتهية 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 لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري   لاير قطريألف   ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
                    

 13.611.814  69.100  13.542.714  3.915.860  47.432  3.190.158  623.542  4.693.986  (73.516)  1.145.252 )مدقق( 2017 ديسمبر 31الرصيد في 
                    

ر لمعيار الدولي للتقاريبداية تطبيق اتعديل عند 
 (30.359)  -  (30.359)  26.953  -  (57.312)  -  -  -  - (4)إيضاح  9المالية رقم 

 13.581.455  69.100  13.512.355  3.942.813  47.432  3.132.846  623.542  4.693.986  (73.516)  1.145.252 2018يناير  1لمعدل في الرصيد ا

 296.311  (830)  297.141  297.141  -  -  -  -  -  - ربح الفترة
 407.813  137  407.676  -  151.169  256.507  -  -  -  - الدخل الشامل اآلخر

 704.124  (693)  704.817  297.141  151.169  256.507  -  -  -  - إجمالي )الخسارة الشاملة( / الدخل الشامل 
                    :لمعامالت مع مالكي المجموعةا

 (404.746)  (7.088)  (397.658)  (397.658)  -  -  -  -  -  - (12توزيعات أرباح مدفوعة )إيضاح 
تحويل احتياطيات عند استبعاد موجودات مالية 

 -  -  -  799  -  (799)  -  -  -  - بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 13.880.833  61.319  13.819.514  3.843.095  198.601  3.388.554  623.542  4.693.986  (73.516)  1.145.252 )مراجع( 2018يونيو  30ي الرصيد ف

     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 لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري   ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
                    

 14.241.963  55.322  14.186.641  3.855.436  (122.720)  4.064.661  623.542  4.693.986  (73.516)  1.145.252 )مدقق( 2017يناير  1الرصيد في 

 275.154  7.860  267.294  267.294  -  -  -  -  -  - ربح الفترة
 (476.350)  (486)  (475.864)  -  26.357  (502.221)  -  -  -  - خرالدخل الشامل اآل/  خرىاآلالشاملة( الخسارة )

 (201.196)  7.374  (208.570)  267.294  26.357  (502.221)  -  -  -  - الدخل الشامل  /إجمالي )الخسارة الشاملة( 

                    :المعامالت مع مالكي المجموعة

 (397.658)  -  (397.658)  (397.658)  -  -  -  -  -  - (12توزيعات أرباح مدفوعة )إيضاح 

 13.643.109  62.696  13.580.413  3.725.072  (96.363)  3.562.440  623.542  4.693.986  (73.516)  1.145.252 )مراجع( 2017يونيو  30ي الرصيد ف



 .ق..عش.مشركة المالحة القطرية 
 المرحليةالمختصرة الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية 

 2018يونيو  30كما في ولفترة الستة أشهر المنتهية في 
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 الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية 1

 كشركة مساهمة 1957يوليو  5األم"( في الشركة ق )"الشركة"( أو )"..عم.المالحة القطرية ششركة تأسست 
 في شارع الصناعية يقع المكتب المسجل .الصادر عن وزارة االقتصاد والتجارة 1بالسجل التجاري رقم  قطرية عامة

 . 1997مايو  26منذ  في بورصة قطرالشركة أسهم  ويتم تداول .دولة قطر الدوحة، ،56منطقة  الشرقي،

 لشركة وشركاتها التابعة )يشار إليها مجتمعة بـاللشركة على  البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحليةتشتمل 
 "المجموعة"(.

 الةكوالنقل البحري و تقديم خدماتهي بدون تغيير منذ السنة الماضية  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 
  سفريات.تشغيل مكتب لوكاالت الووالمتاجرة في مواد البناء 

 الشركات التابعة النشطة التالية كما في تواريخ التقارير الحالية والمقارنة: مجموعةلدى ال

 نسبة الملكية الفعلية للمجموعة   

 األنشطة الرئيسية بلد التأسيس اسم الشركة التابعة
يونيو  30

2018  
ديسمبر  31

2017 

الشركة القطرية للنقل البحري 
 قطر م.ذ.م

السفن واألعمال تأجير 
 ٪100  ٪100 البحرية

 قطر حالول للخدمات البحرية ذ.م.م
 الخدماتتأجير السفن و

 ٪100  ٪100 البحرية 

قطرية للمحاجر ومواد الشركة ال
 ٪50  ٪50 التجارة في مواد البناء  قطر (1) البناء ش.م.ع.ق

سفن ي الف لالستثمارشركة الخليج 
 ٪100  ٪100 بضائعنقل  قطر (2)البحرية ذ.م.م 

بحري الشركة القطرية للنقل ال
 الهند (2))الهند( الخاصة المحدودة 

امتالك وإيجار وشراء وبيع 
 ٪100  ٪100 وتشغيل وإدارة جميع السفن

 المحيط للخدمات البحرية ذ.م.م
 قطر  (2)

 خدمات نقل البضائع و
 ٪100  ٪100 البحرية الدعم 

يونايتد للخدمات التجارية  حالول
 ٪100  ٪100 خدمات بحرية  السعودية  ذ.م.م

 ٪100  ٪100 التجارة في المواد الصناعية  قطر شركة مالحة التجارية ذ.م.م

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

 ٪100  ٪100 التجارة في المعدات الثقيلة  قطر ذ.م.متوكيالت المالحة التجارية 

مركز المالحة للخدمات البحرية 
 ٪100  ٪100 خدمات بحرية  قطر ذ.م.م

 ٪100  ٪100  استثمارات قطر مالحة كابيتال ذ.م.م
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 )تابع(الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية  1

 الشركات التابعة النشطة التالية كما في تواريخ التقارير الحالية والمقارنة: )تابع( مجموعةلدى ال

   
نسبة الملكية الفعلية 

 للمجموعة

 األنشطة الرئيسية بلد التأسيس اسم الشركة التابعة

يونيو  30
2018  

ديسمبر  31
2017 

      
شركة مالحة للخدمات العقارية 

 ٪100  ٪100 صيانة عقارات  قطر ذ.م.م

لألعمال البحرية شركة مالحة 
 ٪100  ٪100 خدمات بحرية ولوجستية  قطر ذ.م.م واللوجيستية المتكاملة

شركة مالحة رأس لفان فيرفالتنجس 
 ألمانيا (2)جي إم بي أتش 

إدارة نشاطات شركات كي 
 ٪100  ٪100 جي

شركة مالحة قطر فيرفالتنجس جي 
 ألمانيا (2)إم بي أتش 

إدارة نشاطات شركات كي 
 ٪100  ٪100 جي 

لالستثمار العقاري شركة مالحة 
 ٪100  ٪100 خدمات عقارية  قطر ذ.م.م

شركة مالحة للمنتجات البترولية 
 ٪100  ٪100 خدمات الشحن قطر (2) والكيميائية ذ.م.م

مالحة رأس لفان جي إم بي أتش 
 ٪100  ٪100 نقل الغاز الطبيعي المسال  ألمانيا (2)( 1)كي جي وشركاه 
 وشركاه جي إم بي أتش قطرمالحة 

 ٪100  ٪100 نقل الغاز الطبيعي المسال  ألمانيا (2)( 2)كي جي 
للنقل البحري  الشركة القطرية

 ٪100  ٪100 استثمارات فرنسا (2))فرنسا( 
مالحة البحرية القابضة بي تي ئي 

 ٪100  ٪100 الدعم البحريخدمات  سنغافورة (2ليمتد )
مالحة إكسبلورر بي تي ئي 

 ٪100  ٪100 خدمات الدعم البحري سنغافورة  (2ليمتد)
شركة مالحة للخدمات البحرية بي 

 ٪100  ٪100 خدمات الدعم البحري سنغافورة (2تي ئي ليمتد )
 ٪100  ٪100 خدمات لوجستية عمان .م.مش( شركة منطقة حرةمالحة )

      
 استثناءبكانت نسبة ملكية الشركة في الشركات التابعة المذكورة أعاله مساوية لنسبة الملكية الفعلية للمجموعة 

 الشركات التابعة الهامة التالية:
 نسبة ملكية الشركة األم 

 2017ديسمبر  31  2018يونيو  30 الشركة التابعة
    

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

 ٪25  ٪25  ..ق.عطرية للمحاجر ومواد البناء ش.مالشركة الق
 ٪99.5  ٪99.5 شركة المالحة التجارية ذ.م.م

 ٪99.5  ٪99.5 مالحة كابيتال ذ.م.مشركة 
 ٪99.5  ٪99.5 ذ.م.م لألعمال البحرية واللوجستية المتكاملةشركة مالحة 
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 الرئيسية )تابع(الوضع القانوني واألنشطة  1

 :والمقارنالحالي  ينالتقرير يريخغير النشطة التالية كما في تاالشركات التابعة كان لدى المجوعة أيضا 

 نسبة ملكية الشركة األم 

 2017ديسمبر  31  2018يونيو  30 الشركة التابعة
    

 ٪100  ٪100 شركة مالحة للخدمات التقنية واللوجستية ذ.م.م
 ٪99.5  ٪99.5 شركة مالحة لخدمات الدعم البحري ذ.م.م

 ٪99.5  ٪99.5 شركة مالحة للمنتجات البترولية والكيميائية ذ.م.م
 ٪100  ٪100 مالحة للمخازن ذ.م.م

 ٪100  ٪100 ذ.م.م مجمع مالحة كابيتال العقاري
 ٪100  ٪100 مالحة للسفن والقوارب ذ.م.م

 ٪100  ٪100 السفن ذ.م.موتشغيل شركة مالحة إلدارة 
 ٪100  ٪100 السفن ذ.م.موتشغيل شركة حالول إلدارة 

 ٪100  ٪100 ذ.م.م 49حالول 
 ٪100  ٪100 ذ.م.م 68حالول 

 ٪100  ٪100 ذ.م.م 69حالول 
 ٪100  ٪100 ذ.م.م 70حالول 

 ٪100  ٪100 ذ.م.م 71حالول 
 ٪100  ٪100 ذ.م.م 80حالول 

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

 ٪100  ٪100 ذ.م.م 83حالول 
 ٪100  ٪100 ذ.م.م 90حالول 

 ٪100  ٪100 ذ.م.م 100حالول 
 ٪100  ٪100 ذ.م.م 101حالول 

 -  ٪100 (2) غو ذ.م.م.اليشركة ا
    

ة التابعة التصويت في الشرك تم إدراج جميع الشركات التابعة المسيطر عليها عند التوحيد. وال تختلف نسبة حقوق
 .المحتفظ بها مباشرة من قبل الشركة األم عن نسبة األسهم العادية المملوكة

 :التقرير الحالي والمقارن يكما في تاريخ المجموعة االستثمارات التالية في المشاريع المشتركةلدى 

 نسبة الملكية الفعلية للمجموعة  
 2017ديسمبر  31  2018يونيو  30 بلد التأسيس 
     

 ٪51  ٪51 قطر (2شركة قطر للهندسة والتكنولوجيا ذ.م.م. )
 ٪51  ٪51 قطر (2) شركة قطر إلدارة السفن ذ.م.م.

 ٪50  ٪50 قطر .م.م.ذ المسال الغاز البترولي لنقلشركة الخليج 
 ٪50  - قطر (2غو ذ.م.م. )اليشركة ا

 ٪49  ٪49 قطر (2كيو ترمينالز ذ.م.م. )
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 الرئيسية )تابع( الوضع القانوني واألنشطة 1

 كما في تاريخي التقرير الحالي والمقارن: لدى المجموعة االستثمارات التالية في شركات زميلة

 نسبة الربح  نسبة الملكية  

 
بلد 

 التأسيس
يونيو  30

2018  
ديسمبر  31

2017 
يونيو  30 

2018  
ديسمبر  31

2017 
         

 ٪40  ٪40  ٪51  ٪51 قطر (2ذ.م.م. ) قطر كارجوتيك

 لخدمات النقل والشحنقطر -شركة العراق
 ٪51  ٪51 العراق المحدودة

 
51٪  51٪ 

 ٪40  ٪40  ٪40  ٪40 قطر (2الشركة العربية المتحدة لوكاالت الشحن ذ.م.م. )

)ناقالت( شركة قطر لنقل الغاز المحدودة 
 ٪30.3  ٪30.3 قطر ق.(ع.)ش.م.

 
30.3٪  30.3٪ 

 ٪29.4  ٪29.4  ٪29.4  ٪29.4 ليبريا (2) لنقل البحري أي إن سيكامرتينا لشركة 

 1قم ر الغاز الطبيعي المسال لنقل ركة بنينسوالش
 ٪29.4  ٪29.4 ليبريا (2المحدودة )

 
29.4٪  29.4٪ 

 2قم ر لنقل الغاز الطبيعي المسال شركة بنينسوال
 ٪29.4  ٪29.4 ليبريا (2المحدودة )

 
29.4٪  29.4٪ 

 3قم ر لنقل الغاز الطبيعي المسال شركة بنينسوال
 ٪29.4  ٪29.4 ليبريا (2المحدودة )

 
29.4٪  29.4٪ 

المحدودة  لنقل الغاز الطبيعي المسالشركة قطر 
 ٪20  ٪20 ليبريا (2)

 
20٪  20٪ 

 ٪35  ٪35  ٪51  ٪51 قطر (2مان ديزل آند تربو قطر للمالحة ذ.م.م. )

ق. من خالل مقدرتها على ع.تمارس المجموعة السيطرة على الشركة القطرية للمحاجر ومواد البناء ش.م. (1)
 السيطرة على مجلس اإلدارة.

تم إعداد البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية على حسابات اإلدارة لهذه الكيانات كما في تاريخ  (2)
 التقرير.

 المسجل في دبي كما في تاريخي التقريرين الحالي والمقارن:لدى المجموعة الفرع التالي 

 النشاط الرئيسي اسم الفرع
  

 الخدمات البحرية شركة المالحة القطرية )فرع دبي(

  

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

 المحاسبةأساس  2

التقارير المالية " 34المحاسبة الدولي رقم معيار لوفقاً  لمرحليةاتم إعداد هذه البيانات المالية المختصرة الموحدة 
 31ي المنتهية فالماضية كما في وللسنة  للمجموعة. ويجب قراءتها مع البيانات المالية السنوية الموحدة "المرحلية
ال تتضمن جميع المعلومات المطلوبة إلعداد بيانات مالية أنها كما  سنوية"(. )"أحدث بيانات مالية 2017ديسمبر 

مكتملة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية. بالرغم من ذلك، تم إدراج اإليضاحات التوضيحية المختارة لتوضيح 
وية ائها منذ البيانات المالية السناألحداث والمعامالت التي تعتبر هامة لفهم التغيير في المركز المالي للمجموعة وأد

 الموحدة األخيرة.

 9والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  15قامت المجموعة بالتطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 .4. بموجب طرق االنتقال المختارة لم تعدل المعلومات المقارنة. راجع إيضاح 2018يناير  1في 

 30إصدار هذه البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية للشركة من جانب مجلس اإلدارة بتاريخ عتماد تم ا
 .2018يوليو 



 .ق..عش.مشركة المالحة القطرية 
 المرحليةالمختصرة الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية 

 2018يونيو  30كما في ولفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

   13 
 

 ستخدام التقديرات واألحكاما 3

 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

إن األحكام الهامة التي وضعتها اإلدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والمصادر الرئيسية للتقديرات 
 . 2017ديسمبر  31المطبقة على البيانات المالية الموحدة كما في وللسنة المنتهية في المشكوك فيها هي نفسها 

 قياس القيم العادلة

عند قياس القيمة العادلة لموجود أو مطلوب، تستخدم المجموعة بيانات سوقية يمكن مالحظتها بقدر اإلمكان. يتم 
يات العادلة على أساس المدخالت المستخدمة في تقنتصنيف القيم العادلة في مستويات مختلفة في تسلسل بالقيمة 

 التقييم على النحو التالي:

  مماثلةالمتداولة )غير المعدلة( في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات السوق أسعار : 1المستوى. 

  مدخالت أخرى غير األسعار المتداولة المضمنة في المستوى األول والتي يمكن مالحظتها 2المستوى :
ودات والمطلوبات، إما بطريقة مباشرة )مثل األسعار( أو بطريقة غير مباشرة )مثل المستخرجة من للموج

 األسعار(.

  مدخالت للموجودات والمطلوبات التي ال تعتمد على بيانات سوقية يمكن مالحظتها )مدخالت ال 3المستوى :
 يمكن مالحظتها(.

دمة لقياس الموجود أو المطلوب في مستويات مختلفة لتسلسل إذا كان من المحتمل أن يتم تصنيف المدخالت المستخ
القيمة العادلة، عندها يتم تصنيف قياس القيمة العادلة بأكملها في نفس المستوى للقيمة لتسلسل القيمة العادلة كأدنى 

 مستوى مدخل له أهمية للقياس بأكمله.

دث مة العادلة في نهاية فترة إعداد التقرير التي حتقوم المجموعة باالعتراف بالتحويالت بين مستويات تسلسل القي
 خاللها التغير.

 األدوات المالية. – 17لقياس القيم العادلة في اإليضاح رقم  ةالموضوع اتتم إدراج معلومات إضافية عن االفتراض

 السياسات المحاسبية الهامة 4

 هذه البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية هي فيما عدا ما تم بيانه أدناه، فإن السياسات المحاسبية المطبقة في
 .نفس تلك المطبقة في البيانات المالية السنوية األخيرة

 التغيرات في السياسات المحاسبية

 المعايير والتفسيرات والتعديالت التي طبقتها المجموعة 4/1

السياسات المحاسبية التي تم تطبيقها في إعداد البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية تنسجم مع تلك المتبعة 
فيما عدا تطبيق المعايير والتفسيرات  2017ديسمبر  31في البيانات المالية السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في 

. لم تطبق المجموعة في وقت سابق أي من هذه المعايير المصدرة 2018يناير  1الجديدة التي يسري مفعولها كما في 
 والتي ستصبح سارية المفعول. 

و المعيار  اإليراد من العقود المبرمة مع العمالء 15تطبق المجموعة، ألول مرة، المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 عة وأثر هذه التغييرات أدناه.. تم وصف طبياألدوات المالية 9الدولي للتقارير المالية رقم 

 "اإليراد من العقود المبرمة مع العمالء" 15المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 يتماالعتراف باإليراد وكم مقداره ومتى  آليةإطار عمل شامل لتحديد  15ينشئ المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
معيار و" اإليرادات" 18محل معيار المحاسبة الدولي رقم  15المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  يحلاالعتراف به. 

 والتفسيرات ذات الصلة بها." عقود اإلنشاء" 11رقم المحاسبة الدولي 

تلف ختفاصيل السياسات المحاسبية الهامة الجديدة وطبيعة التغييرات على السياسات المحاسبية السابقة المتعلقة بم
 خدمات المجموعة واردة أدناه.
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 )تابع( السياسات المحاسبية الهامة 4
 

 )تابع( المعايير والتفسيرات والتعديالت التي طبقتها المجموعة 4/1
 

 )تابع( "اإليراد من العقود المبرمة مع العمالء" 15المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 

فاء  نوع الخدمة عة وتوقيت استتتتتتتتي بات األداء واألحكام طبي متطل
 الهامة للدفع

طبيعتتتة التغيير في الستتتتتتتيتتتاستتتتتتتتتتة 
 المحاسبية 

يتم االعتراف بااإليراد من إيجاار السااااااافن والمعادات  استئجار السفن
وفقا ألحكام العقد  االساااااااتحقاقوغيرها على أسااااااااس 

 الذي تم الدخول فيه مع العمالء

لم يكن للمعيااااار الاااادولي للتقااااارير 
ليااااة رقم  لمااااا ث 15ا ر هااااام على أ

 السياسات المحاسبية للمجموعة.

بيع البضاااااااااائع 
 والخدمات

ما يتم  باإليراد من بيع البضااااااااائع عند يتم االعتراف 
تحويل المخاطر والحوافز الهامة لملكية البضااااائع إلى 
المشااااتري ويمكن قياس مبلي اإليراد بصااااورة موثوق 
بها. يتم االعتراف بإيراد تقديم الخدمات عندما يمكن 

حصاايلة المعاملة بصااورة موثوق بها، بالرجوع  تقدير
 إلى مرحلة إكمال المعاملة في تاريخ التقرير. 

لم يكن للمعيااااار الاااادولي للتقااااارير 
ليااااة رقم  لمااااا ثر هااااام على  15ا أ

 السياسات المحاسبية للمجموعة.
عقود الخااادماااة، اآلن يتم االعتراف 
ستنادا إلى مراحل العمل  باإليرادات ا

وليس على أساااااااااس التي تم تقديمها 
 اإلتمام.

الااااادخااااال مااااان 
الشااااااحن والنقل 
 وسفن الحاويات

يتم تعديل قيمة جميع األعمال التي صدرت بها فاتورة 
خالل السااااااانة بالنسااااااابة للرحالت غير المكتملة. تتم 
المحاسااااااابة عن الربح المنساااااااوب إلى الرحالت غير 
عد وضاااااااع  مام ب بة اإلت لة على أساااااااااس نسااااااا المكتم

 المستقبلية المقدرةالمخصص لالزم للخسائر 

لم يكن للمعيااااار الاااادولي للتقااااارير 
ليااااة رقم  لمااااا ثر هااااام على  15ا أ

 السياسات المحاسبية للمجموعة.

إيااااراد وكااااالااااة 
 الشحن

يتم االعتراف بإيراد وكالة الشااحن على أساااس إكمال 
 توريد جميع مطلوبات السفن.

لم يكن للمعيااااار الاااادولي للتقااااارير 
ليااااة رقم  لمااااا ثر هااااام على  15ا أ

 السياسات المحاسبية للمجموعة.

إيراد التحمياااال 
والاااتاااخااالاااياااص 

 والنقل البري

يتم االعتراف بإيراد التحميل والتخليص والنقل البري 
 فقط بعد اكتمال تقديم هذه الخدمات. 

لم يكن للمعيااااار الاااادولي للتقااااارير 
ليااااة رقم  لمااااا ثر هااااام على  15ا أ

 السياسات المحاسبية للمجموعة.

 "األدوات المالية" 9للتقارير المالية رقم المعيار الدولي 
اشتراطات االعتراف بالموجودات المالية والمطلوبات المالية وقياسها. يحل  9يورد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

  "األدوات المالية: التحقق والقياس". 39هذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي رقم 
على أرصدة االحتياطيات االفتتاحية واألرباح  9االنتقال إلى المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  يلخص الجدول التالي أثر

 ( أدناه(:1المدورة )لوصف طريقة االنتقال راجع إيضاح )
 

كما هو صتتتتتتتادر عنها  البنود المتأثرة في البيانات المالية 
 31التتتتتتتقتتتريتتتر فتتتي 

 2017ديسمبر 

التعديل بستتتتتتبق تطبيق 
الدولي للتقارير المعيار 

 9المالية رقم 

األرصتتتتتتتتدة االفتتاحية 
 1المعتتتدلتتتة كمتتتا في 

 2018يناير 
 ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري 

 416.224 (25.742) 441.966 ذمم تجارية وأخرى مدينة

 3.132.846 (57.312) 3.190.158 احتياطي القيمة العادلة 

عادلة من  مة ال بالقي ية  مال موجودات 
 خالل الدخل الشامل اآلخر 

3.423.915 (2.763) 3.421.152 

 5.039.382 (1.854) 5.041.236 استثمار في شركات زميلة

 3.942.813 26.953 3.915.860 أرباح مدورة
لاير قطري نتيجة للتغيير في  2.763.000يتضمن مبلي  9التعديل في احتياطي القيمة العادلة بسبب تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 ة. رتصنيف استثمارات الدين من القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إلى التكلفة المطفأة. ال يؤثر هذا التعديل على األرباح المدو
 

 تصنيف وقياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية (1)
الحالية  39على نحو كبير باشتراطات معيار المحاسبة الدولي رقم  9يحتفظ المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

للموجودات المالية الفئات السابقة  9لتصنيف المطلوبات المالية. برغم ذلك يزيل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 المحتفظ بها لتاريخ استحقاقها والقروض والذمم المدينة والموجودات المالية المتاحة للبيع.
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 السياسات المحاسبية الهامة )تابع( 4
 

 )تابع( المعايير والتفسيرات والتعديالت التي طبقتها المجموعة 4/1
 

 المالية" )تابع("األدوات  9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 

 )تابع( تصنيف وقياس الموجودات المالية والمطلوبات المالي (1)

أثرا كبيرا على السياسات المالية للمجموعة المتعلقة بالمطلوبات المالية.  9لم يكن لتبني المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 وقياس الموجودات المالية كما هو وارد أدناه:على تصنيف  9إن أثر المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 

 يتم تصنيف الموجودات المالية على أنها: 9بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم عند االعتراف المبدئي 
 

 بالتكلفة المطفأة؛ -
 استثمارات في الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر؛ -
 العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر؛ أواستثمارات في أسهم بالقيمة  -
 القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.  -

 

عموما على نموذج األعمال الذي يدار  9يستند تصنيف الموجودات المالية بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 فيه الموجود المالي وخصائص تدفقاته النقدية التعاقدية.

 

موجودات مالية بالتكلفة المطفأة والتي يتم اطفاؤها باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. يتم تخفيض التكلفة  لدى المجموعة
كما أن لدى المجموعة أيضا موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  المطفأة بخسائر االنخفاض في القيمة.

 الل الربح أو الخسارة.اآلخر وموجودات مالية بالقيمة العادلة من خ
 

تتعلق فقط  2018يناير  1الدفترية للموجودات المالية كما في القيم على  9أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 بمتطلبات انخفاض القيمة الجديدة، حسب الوصف الوارد أدناه:

 

االستثمارات المالية غير المدرجة التي يتم تصنيفها على أنها موجودات مالية متاحة للبيع بموجب معيار المحاسبة الدولي 
يتم تصنيفها اآلن تحت الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر حسب المعيار الدولي  39رقم 

ستثمارات المالية االستثمارات التي تنوي المجموعة االحتفاظ بها ألغراض استراتيجية . تمثل هذه اال9للتقارير المالية رقم 
قامت المجموعة بتخصيص هذه  9طويلة األجل. حسبما هو مسموح به بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. خالفا لمعيار لتطبيق المبدئي على أنها مقاسة باالستثمارات في تاريخ ا
لن يعاد تصنيف احتياطي القيمة العادلة المتراكمة المتعلقة بهذه االستثمارات على اإلطالق في  39المحاسبة الدولي رقم 

الدخل في سنوات  مليون لاير قطري والذي أعيد تصنيفه في بيان 55الربح أو الخسارة. نتيجة لذلك فقد تم عكس مبلي 
عند االنتقال إلى المعيار  2018يناير  1ماضية من احتياطي القيمة العادلة إلى الرصيد االفتتاحي لألرباح المدورة كما في 

 . 9الدولي للتقارير المالية رقم 
 

 انخفاض قيمة الموجودات المالية (2) 
بنموذج  39ة المتكبدة" الوارد بمعيار المحاسبة الدولي رقم نموذج "الخسار 9يستبدل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

"الخسائر االئتمانية المتوقعة". يطبق نموذج انخفاض القيمة الجديد على الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة 
 يطبق على وموجودات العقد واالستثمارات في الدين المسجلة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وال

يتم االعتراف بالخسائر االئتمانية  9االستثمارات في أدوات حقوق الملكية. بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 . 39بصورة مبكرة أكثر مما كانت عليه بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 

 

مقدما ونقد وما يعادل النقد بموجب المعيار الدولي ذمم مدينة ومدفوعات تشتمل الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة على 
 ومخصصات خسارة مقاسة بإحدى القاعدتين التاليتين: 9للتقارير المالية رقم 

 

  خالل  شهرا: وهي الخسائر االئتمانية المتوقعة التي تنتج من التعثر المحتمل 12الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة
 شهرا بعد تاريخ التقرير. 12

 سائر االئتمانية المتوقعة مدى الحياة: وهذه هي الخسارة االئتمانية المتوقعة التي تنتج من جميع أوجه التعثر الخ
 المحتملة على مدى عمر األداة المالية.

 

اختارت المجموعة قياس مخصصات الخسائر لموجوداتها المالية بمبلي يعادل الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى عمر 
 المالية.األداة 

 

دير المبدئي وعند تق االعترافقد ازدادت بشكل كبير منذ  ةالمالي حد الموجوداتأل االئتمانعند تحديد ما إذا كانت مخاطر 
توفرة دون مالوهي تلك المالئمة  قابلة للدعمالمعقولة والمعلومات ال أن ، فإن المجموعة تعتبرالخسارة االئتمانية المتوقعة

 ابقةسال اتاستناًدا إلى الخبر والنوعية،تكلفة أو مجهود غير ضروري. ويتضمن ذلك المعلومات والتحليالت الكمية 
 .ستقراءات المستقبليةوس بما في ذلك االللمجموعة والتقييم االئتماني المدر
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 السياسات المحاسبية الهامة )تابع( 4
 

 )تابع( والتعديالت التي طبقتها المجموعةالمعايير والتفسيرات  4/1
 

 "األدوات المالية" )تابع( 9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 

 انخفاض قيمة الموجودات المالية )تابع( (2)
 

يتم  39الذمم التجارية والذمم األخرى المدينة والتي تم تصنيفها كقروض وذمم مدينة في ظل معيار المحاسبة الدولي 
ألف لاير قطري في  25,742. الزيادة البالغة 9تصنيفها حاليا بالتكلفة المطفأة وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية 

 2018يناير  1مخصص انخفاض قيمة هذه الذمم المدينة تم االعتراف بها في الرصيد االفتتاحي لألرباح المدورة كما في 
 .9لتقارير المالية في تاريخ االنتقال الى المعيار الدولي ل

 

متأخرة السداد  كانتإذا على أحد الموجودات المالية قد ارتفعت بشكل ملحوظ  االئتمانتفترض المجموعة أن مخاطر 
تعتبر المجموعة أن أحد الموجودات المالية في حالة اخفاق عندما يكون من غير المرجح أن يسدد . يوما 90ألكثر من 

 االئتمانية الى المجموعة بالكامل.المقترض جميع التزاماته 
 

 قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة 
الخسائر االئتمانية المتوقعة هي تقدير خسائر ائتمان مرجح باالحتمال. تقاس الخسائر االئتمانية على أنها القيمة الحالية 

قدية التي تتوقع وفقا للعقد والتدفقات الن لجميع حاالت النقص في النقد )أي الفروق بين التدفقات النقدية المستحقة للشركة
 المجموعة استالمها(. يتم احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة على أساس معدل الفائدة الفعلي للموجود المالي.

 

 األصول المالية التي انخفضت قيمتها ائتمانيا
ضت بالتكلفة المطفأة لتحديد ما إذا كانت قد انخفتقوم المجموعة في تاريخ كل تقرير بتقييم الموجودات المالية المسجلة 

قيمتها ائتمانيا. يعتبر األصل المالي على أنه قد "انخفضت قيمته ائتمانيا" عند وقوع واحدة أو أكثر من األحداث التي لها 
 أثر ضار على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة للموجود المالي.

 

 عرض خسارة االنخفاض في القيمة 
خصصات الخسارة بالنسبة للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة يتم خصمها من إجمالي القيمة الدفترية للموجودات. م

يتم عرض خسائر انخفاض قيمة الذمم المدينة والمدفوعات مقدما في بند المصروفات العمومية واإلدارية في بيان الربح 
 أو الخسارة المختصر الموحد.

 

 خسارة االنخفاض في القيمة الجديد أثر نموذج
فإن خسائر  9بالنسبة للموجودات المالية ضمن نطاق نموذج انخفاض القيمة وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

االنخفاض في القيمة عموما يتوقع أن تزيد وتصبح أكثر تقلبا. حددت المجموعة أن تطبيق اشتراطات انخفاض القيمة في 
 25.742سينتج عنه زيادة في مخصص انخفاض القيمة بمبلي  2018يناير  1في  9لدولي للتقارير المالية رقم المعيار ا

 ألف لاير قطري.
يقدم الجدول التالي المعلومات حول التعرض لمخاطر االئتمان والخسائر االئتمانية المتوقعة بالنسبة للذمم المدينة 

 :2018يناير  1والمدفوعات مقدما كما في 

 التفاصيل

المتوسط 
المرجح لمعدل 

 الخسارة

إجمالي القيمة 
 الدفترية 

 ألف لاير قطري

مخصص خسارة 
 انخفاض القيمة 
 ألف لاير قطري

االئتمان 
 منخفض القيمة 
 ألف لاير قطري

         

 - 5.713 186.452 ٪3.06 متداول )لم يتجاوز موعده(
 - 5.415 64.875 ٪8.35 يوما  90متجاوز لموعده بـ 

 - 5.818 21.104 ٪27.57 يوما 180إلى  90ما بين متجاوز لموعده 

 - 2.548 6.241 ٪40.83 يوما 270إلى  180ما بين متجاوز لموعده 

 - 2.938 4.224 ٪69.55 يوما 360إلى  270متجاوز لموعده ما بين 

 37.188 - 37.188 ٪100 يوما 360أكثر من 
 

 االنتقال (3)
 

باستخدام طريقة  9تم تطبيق التغييرات على السياسات المحاسبية الناتجة عن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 التأثير التراكمي. حصلت المجموعة على إعفاء من تعديل معلومات المقارنة للفترات السابقة.

 

يار الدولي تطبيق المعالمطلوبات المالية التي نتجت عن تم االعتراف بالفروق بين القيم الدفترية للموجودات المالية و
ال  2017. بناء عليه فإن المعلومات المعروضة لعام 2018يناير  1في األرباح المدورة كما في  9للتقارير المالية رقم 

 .39دولي رقم المحاسبة ال بل تلك الخاصة بمعيار 9تعكس بصورة عامة اشتراطات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 

 تم إجراء التقييم على أساس الحقائق والظروف التي كانت موجودة في تاريخ التطبيق المبدئي. 
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 إيرادات التشغيل 5

 تتكون إيرادات المجموعة من األنشطة المدرجة تحت القطاعات التشغيلية التالية:

 يونيو 30للستة أشهر المنتهية في  

 2018  2017 
 )مراجعة( 
 ألف لاير قطري  لاير قطريألف  
    

 264.624  329.244 المالحة كابيتال

 331.833  436.379 المالحة للبحرية واللوجستية

 239.128  223.463 المالحة للخدمات البحرية

 116.752  74.972 المالحة للتجارة

 193.463  189.571 اويات بتروكيمالغاز وللالمالحة 

 1.253.629  1.145.800 

 إيرادات متنوعة 6

 :2017عام 
الغاز  التعويض بقطاع البنود التعاقدية. يتعلق هذاعن اإلنهاء المبكر ألربع سفن استنادا إلى  اتعويضيمثل هذا 

 .2017يوليو  30والبتروكيماويات عن الفترة المالية المنتهية في 

 الدخل الشامل اآلخر مكونات 7
 يونيو 30للستة أشهر المنتهية في  

 2018  2017 
 )مراجعة( 
 لاير قطريألف   لاير قطريألف  

    الحركة في الدخل الشامل اآلخر
    تحوطات التدفق النقدي

 (3.720)  4.924 الحركة خالل الفترةصافي 

قدية التدفقات الن تحوطات التغير فيحصة المجموعة من صافي 
 146.245 لشركات الزميلة ل

 
30.077 

على الدخل الشامل اآلخر الناتج من تحوطات إجمالي التأثير 
 26.357  151.169 التدفق النقدي

    
    بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر األصول المالية 
 (495.269)  253.687 خالل الفترة (خسارةصافي ربح / )

من صافي التغير في احتياطي القيمة العادلة حصة المجموعة 
 2.957  المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكيةللشركات 

 
(7.438) 

إجمالي التأثير على الدخل الشامل اآلخر الناتج من األصول 
 (502.707)  256.644 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  المالية

 العقارات والسفن والمعدات 8
 2017ديسمبر  31  2018يونيو  30 

 )مدققة(  )مراجعة( 
 لاير قطري ألف  لاير قطري ألف 
    

 4.861.611  4.196.429 الرصيد االفتتاحي 

 205.256  274.147  إضافات 

 (302.585)  (337) استبعادات وشطب

 (496)  (9.434) أخرىوإعادة تصنيف  تتحويال

 (283.339)  (140.188) أعمال رأسمالية قيد التنفيذانخفاض في قيمة السفن و

 (284.018)  (134.763) لفترة / السنةلهالك اإلمصروف 

 4.196.429  4.185.814 الرصيد الختامي
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 استثمارات عقارية 9
 2017ديسمبر  31  2018يونيو  30 

 )مدققة(  )مراجعة( 
 لاير قطري ألف  لاير قطريألف  

    
 1.140.646  1.277.575 الرصيد االفتتاحي 

 164.642  23.614 إضافات
 (27.783)  (23.170) السنة /اهالك خالل الفترة 

 -  (63) استبعاد وشطب

 70  9.434 التحويالت وإعادة التصنيف

 1.277.575  1.287.390 الرصيد الختامي

    

 استثمارات في ودائع ألجل 10

 2017ديسمبر  31  2018يونيو  30 

 )مدققة(  )مراجعة( 
 لاير قطري ألف  لاير قطريألف  

    
 1.680.694  1.056.184 ودائع ألجل مع بنوك

 -  (466.946) يوم 90ناقص: ودائع ألجل تستحق قبل 

 1.680.694  589.238 (1يوم ) 90ودائع ألجل تسحق بعد 

    

 إيضاحات:

 يوم. 90ألجل فوائد بسعر السوق وهي ذات فترات استحقاق أصلية أكثر من قصيرة اتجني الودائع  (1)

 ألجل بشكل أساسي باستخدام قروض وسلف.قصيرة ايتم تمويل الودائع  (2)

 النقد وما يعادل النقد 11

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

 2017يونيو  30  2018يونيو  30 
 )مراجعة(  )مراجعة( 
 لاير قطريألف   لاير قطريألف  
    

 5.489  7.615 نقد بالصندوق

 281.779  466.946 ( 1)ودائع لألجل  –أرصدة لدى البنوك 

 374.408  250.953 حسابات جارية –أرصدة لدى البنوك 

 725.514  661.676 
 (100.000)  - (13)إيضاح  سحب على المكشوف

 561.676  725.514 النقد وما يعادل النقد ببيان التدفقات النقدية المرحلي الوحد

يوما تتم لفترات مختلفة بناء على المتطلبات النقدية الحالية من  90الودائع ذات تاريخ استحقاق أصلي أقل من  (1)
 المجموعة بأسعار السوق التجاري.

 



 .ق..عش.مشركة المالحة القطرية 
 المرحليةالمختصرة الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية 

 2018يونيو  30كما في ولفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

   19 
 

 توزيعات األرباح  12

 2017توزيعات األرباح المقترحة والمدفوعة لسنة 
مليون  398لاير قطري للسهم بإجمالي مبلي  3.5بمبلي  ٪35بنسبة  اقترح مجلس اإلدارة توزيعات أرباح نقدية

 18حقوق الملكية في الجمعية العمومية السنوية التي عقدت بتاريخ  اوقد اعتمدها حاملو 2017لاير قطري لسنة 
 .2018مارس 

 والمدفوعة توزيعات األرباح المعلن عنها

 2018  2017 
 لاير قطريألف   لاير قطريألف  
    

 397.658  397.658 توزيعات أرباح نهائية

 قروض وسلف  13

 :2018يونيو  30التي تحمل فوائد خالل الفترة المنتهية في والُسلف القروض الت التالية المتعلقة بتمت المعام

 الشركة األم:

  أمريكي والذي مليون دوالر  100خالل الفترة، سددت الشركة بالكامل تسهيل مقوم بالدوالر األمريكي بمبلي
 + ليبور. ٪1.5احتسب عنه فائدة بسعر 

  ،مليون دوالر أمريكي، والذي يستحق في مارس  100بمبلي  قامت الشركة بإقفال قرض قائمخالل الفترة
 + ليبور ٪2.75عنه فائدة بسعر  وتحتسب. 2019

  طري من إجمالي تسهيل مليون لاير ق 60الشركة بالكامل سحب على المكشوف قائم بمبلي  ت، سددالفترةخالل
 .٪4فائدة بنسبة  نهمليون لاير قطري وتحتسب ع 100ممنوح بمبلي 

 االلتزامات 14
 2017ديسمبر  31  2018يونيو  30 
 )مدققة(  )مراجعة( 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
    

    مالية: التزامات رأس
تمدة مع نفقات رأسمالية تقديرية على العقارات والسفن والمعدات

 937.917  490.154 ولم يتم التعاقد عليها كما في تاريخ بيان المركز المالي

 إيجارات تشغيلية:التزامات 

 

 2017ديسمبر  31  2018يونيو  30 
 )مدققة(  )مراجعة( 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
    

 13.521  9.664 خالل سنة واحدة
 20.278  21.092 سنواتبعد سنة ولكن ال تزيد عن خمس 

إجمالي نفقات اإليجارات التشغيلية المتعاقد عليها كما في تاريخ 
 33.799  30.756 بيان المركز المالي
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 مطلوبات محتملة 15

، كان للمجموعة خطابات الضمان واالعتمادات المستنديه التالية، وال 2017ديسمبر  31و  2018يونيو  30في 
 كما يلي: جوهريةيتوقع أن تنشأ منها أي التزامات 

 2017ديسمبر  31  2018يونيو  30 
 )مدققة(  )مراجعة( 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
    

 787.632  778.529 خطابات ضمان
 9.455  9.345 اعتمادات مستنديه

 787.874  797.087 

 أنشطة التحوط ومشتقات األدوات المالية  16

 تحوطات التدفق النقدي:

 حالول للخدمات البحرية ذ.م.م.

 بمبلي اسمي ساري حالول للخدمات البحرية ذ.م.م. عقد تبادل أسعار فائدة، كان لدى شركة 2018يونيو  30كما في 
ثالثة أشهر متغير  سعر تستلمحيث لاير قطري(،  394.200.000دوالر أمريكي )محول إلى  108.000.000

على المبلي االسمي. يتم استخدم المبادلة للتحوط عن  ٪1.985وتدفع فائدة بسعر ثابت ليبور بالدوالر األمريكي 
 من القرض وعقد تبادل أسعار الفائدة على الشروط يشتمل كال مخاطر التقلبات في أسعار الفائدة على قروضها.

يتم تقييم تحوطات التدفق النقدي لتكون عالية الفاعلية. تحتسب القيمة العادلة لعقود تبادل أسعار . األساسية نفسها
 الفائدة بالرجوع إلى تقييم السوق التفاقيات التبادل.

عن عقود تبادل أسعار الفائدة بمبلي قيمة عادلة  بخسارة حالول للخدمات البحرية ذ.م.م.شركة اعترفت 
 ضمنلاير قطري(  5.010.882: 2017ديسمبر  31) 2018يونيو  30كما في  لاير قطري 13.961.097

 خرى وفي حقوق الملكية فيما يتعلق بالجزء الفعال للتحوط.األدائنة الرصدة األدائنة والذمم ال

 (:2كي جي )كي جي  المحدودة وشركاه قطرمالحة و (1كي جي كي جي ) المحدودة وشركاه مالحة رأس لفان

محول أمريكي )دوالر  116.992.043 بقيمة إسمية ساريةا اتفاقات مبادلة أسعار فائدة ملديه 2جي كيو 1كي جي
لاير قطري(،  435.570.797محول إلى أمريكي )دوالر  119.334.465لاير قطري( و  427.020.957إلى 

على  ٪2.685 ثابتبسعر دفع فائدةتوثالثة أشهر ليبور بالدوالر األمريكي متغير  سعر تستلمعلى التوالي، حيث 
ن القرض يشتمل كال مالتعرض لتقلبات أسعار الفائدة على القروض.  منالتبادل للتحوط  يستخدم. المبلي االسمي

فاعلية. فق النقدي لتكون عالية اليتم تقييم تحوطات التد. وعقد تبادل أسعار الفائدة على الشروط األساسية نفسها
 تحتسب القيمة العادلة لعقود تبادل أسعار الفائدة بالرجوع إلى تقييم السوق التفاقيات التبادل.

دوالر  1.888.723لعقود تبادل أسعار الفائدة البالغة حركة القيمة العادلة السالبة ب 2جي كيو 1اعترفت كي جي
لاير  7.031.867 محول إلى)دوالر أمريكي  1.926.539وطري( لاير ق 6.893.839 محول إلى)أمريكي 

لاير قطري(  5.775.395محول إلى  أمريكيدوالر  1.586.647: 2017ديسمبر  31)قطري( على التوالي 
ى خراألدائنة الرصدة األدائنة والذمم ال ضمن(  قطريلاير 5.891.031أمريكي محول إلى دوالر  1.618.415و

ي ك) ، بلغت القيمة الدفترية لعقود تبادل أسعار الفائدة ل2018يونيو  30كما في  .الحتياطي التحوطمع قيد مقابل 
دوالر  647.323لاير قطري( و 2.316.352محول إلى دوالر أمريكي ) 634.617 ( مبلي2جي كي)و (1جي

 لاير قطري( على التوالي. 2.362.729محول إلى أمريكي )

 األدوات المالية 17

 األدوات المالية من موجودات مالية ومطلوبات مالية ومشتقات أدوات مالية.تتكون 

بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل تشتمل الموجودات المالية على نقد وأرصدة لدى البنوك وموجودات مالية 
المطفأة وقروض إلى  وموجودات مالية بالتكلفة وموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة اآلخر

دائنة  وذمم بات المالية قروض وسلفأخرى. وتشتمل المطلووذمم مدينة المسال شركات الغار الطبيعي والبترولي 
 أخرى. وتتكون مشتقات األدوات المالية من عقود تبادل أسعار الفائدة.
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 األدوات المالية )تابع( 17

 القيم الدفترية والقيم العادلة

للقيمة الدفترية والقيمة العادلة ألنواع األدوات المالية للمجموعة المدرجة في بيان المركز المالي  فيما يلي مقارنة
 الموحد:المختصر 

 القيمة العادلة  القيمة الدفترية 
يونيو  30 

2018 
ديسمبر  31 

2017 
يونيو  30 

2018 
ديسمبر  31 

2017 
 )مدققة(  )مراجعة(  )مدققة(  )مراجعة( 
 ألف 

 قطري لاير
 ألف 

 لاير قطري
 ألف 

 لاير قطري
 ألف 

 لاير قطري
        

الموجودات )المطلوبات( المالية 
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

        الخسارة
من مالية بالقيمة العادلة  موجودات

 523.208  336.690  523.208  336.690 خالل الربح أو الخسارة

        
)المطلوبات( المالية الموجودات 

بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
        الشامل اآلخر

موجودات مالية بالقيمة العادلة من 
 3.404.695  3.657.796  3.404.695  3.657.796 خالل الدخل الشامل اآلخر

 19.220  18.820  19.220  18.820 الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة
الفائدة )تحوط سعار تبادل أعقود 

 (23.565)  (18.640)  (23.565)  (18.640) (التدفق النقدي

 3.657.976  3.400.350  3.657.976  3.400.350 

 قياس القيم العادلة
تدرج القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية بالمبلي الذي يمكن أن يتم به تبادل األداة المالية في صفقة مالية 

راغبين في التبادل بدون إكراه أو في بيع للتصفية. تم استخدام الطرق واالفتراضات التالية لتقدير القيم بين طرفين 
 العادلة:

  إن النقد وما يعادله، والذمم التجارية واألخرى المدينة، والذمم التجارية واألخرى الدائنة، والمطلوبات المتداولة
 ً  نظراً لقصر أجل تلك األدوات المالية. قيمتها العادلة األخرى تقارب قيمتها الدفترية عموما

 وللموجودات المالية بالقيمة  إن القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
 العادلة من خالل الربح أو الخسارة  تؤخذ من األسعار المتداولة في األسواق النشطة.

 جودات المالية غير المدرجة المتاحة للبيع يتم تقييمها بإستخدام تقنيات مناسبة للتقييم.القيمة العادلة للمو 

 المسال من قبل المجموعة بناء على بيانات مثل أسعار  ة لشركات الغاز الطبيعييتم تقييم القروض المقدم
صائص مخاطر المشروع الفائدة، عوامل المخاطر الخاصة بكل دولة، األهلية اإلئتمانية الفردية للعميل، وخ

الممول. إن القيمة الدفترية لهذه الذمم المدينة ال تختلف بصورة جوهرية عن قيمتها العادلة كما في تاريخ 
 التقرير.

  تدخل المجموعة في عقود أدوات مشتقات مالية مع أطراف مختلفة، وهي تتألف بشكل رئيسي من المؤسسات
 لمشتقات باستخدام اسعار السوق المقدمة من المؤسسة المالية.المالية ذات التصنيف االستثماري. تقيم ا
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 األدوات المالية )تابع( 17

 تحتفظ المجموعة باألدوات المالية التالية بالقيمة العادلة كما في فترة التقرير:

 3المستوى   2المستوى   1المستوى   2018يونيو  30 
        

        الموجودات المالية بالقيمة العادلة
من موجودات مالية بالقيمة العادلة 

 -  -  336.690  336.690 خالل الربح أو الخسارة
        

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من 
        خالل الدخل الشامل اآلخر:

 -  -  3.331.157  3.331.157  استثمارات متداولة
 326.639  -  -  326.639 استثمارات غير متداولة

 18.820  -  -  18.820 استثمارات في السندات

        
        المطلوبات المالية بالقيمة العادلة

 -  18.640  -  18.640 عقود تبادل أسعار الفائدة
        
 3المستوى   2المستوى   1المستوى   2017ديسمبر  31 
        

        الموجودات المالية بالقيمة العادلة
من موجودات مالية بالقيمة العادلة 

 -  -  523.208  523.208 خالل الربح أو الخسارة
        

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من 
        خالل الدخل الشامل اآلخر:

 -  -  3.075.166  3.075.166 أسهم متداولة
 365  -  -  365 أسهم غير متداولة

 21.747  -  -  21.747 استثمارات في السندات

        
        المطلوبات المالية بالقيمة العادلة

 -  23.565  -  23.565 عقود تبادل أسعار الفائدة

والمستوى  1لم تحدث تحويالت بين القيمة العادلة بالمستوى  2018يونيو  30خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 
 .3القيمة العادلة بالمستوى ولم تحدث تحويالت إلى أو من  2

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

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

 تدرج القيمة العادلة
 يتم إدراج األدوات المالية بالقيمة العادلة وهي مصنفة في ثالثة مستويات، وفقاً للتعريفات التالية:

 ر المتداولة بالسوق.األسعا : 1المستوى 
 تقنيات التقييم )المتبعة بالسوق(. :  2المستوى 
 تقنيات التقييم )غير المتبعة بالسوق(. : 3المستوى 

للموجودات والمطلوبات التي يعترف بها بالقيمة العادلة علي أساس متكرر، تحدد المجموعة ما إذا كان هناك 
إعادة تقييم تصنيفها )بناًء على أقل مستويات اإلدخال الهامة لقياس تحويالت حدثت بين مستويات التدرج عن طريق 

 القيمة العادلة ككل( في نهاية كل فترة تقرير.
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 إفصاحات األطراف ذات العالقة 18

يوضح الجدول التالي إجمالي مبالي المعامالت التي دخلت فيها المجموعة مع األطراف ذات العالقة خالل الستة 
 30، باإلضافة إلى األرصدة القائمة مع األطراف ذات عالقة كما في 2017و 2018يونيو  30 أشهر المنتهية في

 :2017ديسمبر  31و 2018يونيو 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة

 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 2018  2017 

 مشتريات  مبيعات  مشتريات  مبيعات 
 )مراجعة(  )مراجعة( 
 ألف 

 لاير قطري
 ألف 

 لاير قطري
 ألف 

 لاير قطري
 ألف 

 لاير قطري
        

 26  988  5  2.324 شركات زميلة

 أرصدة األطراف ذات العالقة

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

 2017ديسمبر  31  2018يونيو  30 

 دائنون تجاريون  مدينون تجاريون  دائنون تجاريون  تجاريونمدينون  
 )مدققة(  )مراجعة( 
 ألف 

 لاير قطري
 ألف 

 لاير قطري
 ألف 

 لاير قطري
 ألف 

 لاير قطري
        

 -  135.657  9.058  20.042 مشروعات مشتركة

 -  9.969  5  1.662 شركات زميلة

 71  821  90  2.591 مديرون

 24.295  9.153  146.447  71 

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وموظفون باإلدارة العليا 

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

 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 2018  2017 
 )مراجعة( 
 لاير قطري ألف  قطريلاير ألف  
    

 5.802  5.222 بدالترواتب و

 341  352 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

 6.975  6.975 النقدية -مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

 12.549  13.118 
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رجح لمساهمي الشركة األم للفترة على المتوسط الميتم احتساب الربح األساسي للسهم بتقسيم صافي األرباح العائدة 
 لعدد األسهم القائمة خالل الفترة.

في أي وقت خالل الفترة، وبالتالي، فإن األرباح المخففة تساوي األرباح األساسية محتملة لم يكن هناك أسهم مخففة 
 للسهم.

 يونيو 30للستة أشهر المنتهية في   

 2018  2017 
 )مراجعة( 
    

 267.294  297.141 صافي الربح للسنة العائد لمساهمي الشركة األم )ألف لاير قطري(

    

 113.616  113.616 المتوسط المرجح لعدد األسهم )ألف سهم(

    

 2.35  2.62 الربح األساسي والمخفف للسهم )باللاير القطري( 

 تم احتساب المتوسط المرجح لعدد األسهم كالتالي:

 يونيو 30أشهر المنتهية في للستة  

 2018  2017 
 )مراجعة( 

    
 114.525  114.525 إجمالي األسهم القائمة )ألف سهم(

تعديل المتوسط المرجح لعدد األسهم فيما يتعلق بأسهم الخزينة 
 (909)  (909) (1)ألف سهم( ) 2013المشتراة خالل سنة 

    
 113.616  113.616 الفترة )ألف سهم(المتوسط المرجح لعدد األسهم خالل 

 

 31سهماً في الشركة خالل السنة المنتهية في  908.725 على عدد يمثل ذلك استحواذ إحدى الشركات التابعة (1)
 .2013ديسمبر 
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 كما يلي، والتي تشكل خمس قطاعات تقوم بإعداد تقارير )قطاعات استراتيجية(. أركانإن المجموعة مقسمة إلى ستة 

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

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

 المواني وبناء السفن وتصنيع الصلب. تشغيلو وإدارة ل بغير سفن ووكاالت الشحنالحاويات وعمليات نق

  توفر مجموعة شاملة من خدمات الدعم البحري لصناعة النفط والغاز في جميع  –مالحة للخدمات البحرية
أنحاء المنطقة. وتقوم الشركة حالياً بتشغيل أسطول من سفن خدمات بحرية والتي تشمل سفن السالمة واإلستعداد 

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

  تعمل في تجارة الشاحنات والمعدات الثقيلة واآلالت وآالت التشحيم من أشهر العالمات  –مالحة التجارية
ها وتوفر خدمات ما بعد البيع الحرجة. مالحة التجارية أيضاً التجارية في قطر. تسوق الشركة منتجات موكلي

 وهي من أقدم الوكاالت في دولة قطر. IATA االتحاد الدولي للنقل الجوي تمتلك وتدير وكالة سفر معتمدة من

 وهي تقوم بتملك وإدارة وتشغيل اسطول من ناقالت الغاز البترولي المسال  – اوياتميالبتروكو مالحة للغاز
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
 .الدولية كة مع شركات عالمية تعمل في النقل والتجارةاالمنتجات بالشر

 "الخدمات هي هذه . إلدارة أعمالهم الخاصة " يوفر الخدمات الضرورية لجميع األركانمجموعة مالحةقطاع
ة لمشتركتكاليف اإلدارة وتطوير الشركات واإلتصاالت والتدقيق الداخلي والشؤون القانونية والخدمات ا

 الحقاً. فم تخصيص التكاليتية والمالية.  يوتكنولوجيا المعلومات والمشتريات والموارد البشرية والشؤون اإلدار
التعديالت المتعلقة بمجموعة مالحة تمثل التكاليف التي تم تجميعها ثم تخصيصها بعد ذلك لمختلف الركائز 

 بطريقة منهجية وموضوعية.

بشكل منفصل لغرض إتخاذ القرارات حول تخصيص الموارد وتقييم األداء.  نشغيل لكل ركتراقب اإلدارة نتائج الت
يتم تقييم أداء القطاعات على أساس األرباح التشغيلية أو الخسارة ويقاس بما يتوافق مع األرباح التشغيلية أو الخسارة 

 في البيانات المالية الموحدة.

على أساس األسعار الحرة بطريقة متشابهة للمعامالت مع األطراف  أسعار التحويل بين القطاعات التشغيلية هي
 األخرى.
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 المعلومات القطاعية )تابع( 20

 )مراجعة( 2018يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

  مالحة كابيتال 

لألعمال  مالحة
البحرية 

  واللوجستية

مالحة 
للخدمات 
  البحرية

مالحة 
  التجارية

غاز للمالحة 
  اوياتبتروكيمالو

تعديالت خاصة 
بمجموعة 

  المالحة
إجمالي 
  القطاعات

تعديالت 
 موحدة  وإستبعادات

 ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف 
 لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري 
                  

 1.253.629  (137.017)  1.390.646  -  189.571  148.687  223.463  472.531  356.394 إيرادات التشغيل

                  

 (270.356)  -  (270.356)  (59.551)  (52.987)  (7.948)  (81.554)  (64.607)  (3.709) مرتبات وأجور ومنافع أخرى

 (464.033)  109.316  (573.349)  (2.241)  (25.899)  (132.249)  (55.283)  (299.634)  (58.043) إمدادات ومصاريف التشغيل

 (8.439)  27.389  (35.828)  (4.611)  (625)  (1.001)  (4.069)  (22.961)  (2.561) مصاريف إيجار

 (163.075)  -  (163.075)  (1.582)  (60.980)  (499)  (55.788)  (15.440)  (28.786) إهالك وإطفاء

 (89.760)  312  (90.072)  (12.014)  (12.024)  (1.846)  (27.228)  (31.884)  (5.076) مصاريف تشغيل أخرى

 -  -  -  -  17.873  -  -  (17.873)  - مصاريف متعلقة باألسطول والخدمات التقنية

 -  -  -  80.047  (15.430)  (6.792)  (14.287)  (36.233)  (7.305) مصاريف متعلقة بمجموعة المالحة

                  

 257.966  -  257.966  48  39.499  (1.648)  (14.746)  (16.101)  250.914 أرباح التشغيل

                  

 (85.157)  5.948  (91.105)  -  (25.303)  -  (29.294)  (15.426)  (21.082) تكاليف تمويل

 36.182  (5.948)  42.130  -  6.964  529  5.373  1  29.263 إيرادات تمويل

)خسارة( ربح من استبعاد عقارات وسفن 
 1.381  -  1.381  (36)  969  235  27  250  (64) ومعدات

 139.677  -  139.677  -  138.631  -  -  354  692 حصة من نتائج شركات زميلة

 82.137  -  82.137  -  (14.975)  -  -  97.112  - حصة من نتائج مشاريع مشتركة

عمالت ال )الخسارة( من صرفصافي الربح 
 2.597  -  2.597  (12)  (225)  134  (87)  (133)  2.920 جنبيةاأل

 (140.188)  -  (140.188)  -  (140.188)  -  -  -  - انخفاض قيمة سفن وأعمال رأسمالية قيد التنفيذ

 1.716  -  1.716  -  1.305  -  -  1  410 إيرادات متنوعة

                  

 296.311  -  296.311  -  6.677  (750)  (38.727)  66.058  263.053 الفترةربح 
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 المعلومات القطاعية )تابع( 20

 )مراجعة( 2017يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

  مالحة كابيتال 

مالحة لألعمال 
البحرية 

  واللوجستية

مالحة 
للخدمات 
  البحرية

مالحة 
  للتجارة

مالحة للغاز 
  والبتروكيماويات

تعديالت خاصة 
بمجموعة 

  المالحة
إجمالي 
  القطاعات

تعديالت 
 موحدة  وإستبعادات

 ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف 
 لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري 
                  

 1.145.800  (116.108)  1.261.908  -  193.960  161.623  239.131  390.878  276.316 إيرادات التشغيل

                  

 (262.364)  -  (262.364)  (60.080)  (49.592)  (7.941)  (78.659)  (62.191)  (3.901) أخرى مرتبات وأجور ومنافع

 (456.119)  103.820  (559.939)  (2.978)  (28.263)  (135.926)  (48.524)  (239.689)  (104.559) ومصاريف تشغيلإمدادات 

 (6.775)  11.960  (18.735)  (6.498)  (366)  (1.122)  (4.519)  (4.411)  (1.819) مصاريف إيجار

 (175.413)  -  (175.413)  (1.887)  (67.229)  (463)  (57.129)  (30.630)  (18.075) إهالك وإطفاء

 (74.723)  328  (75.051)  (10.549)  (18.632)  (2.146)  (24.186)  (14.020)  (5.518) مصاريف تشغيل أخرى

 -  -  -  -  19.637  -  -  (19.637)  - متعلقة باألسطول والخدمات التقنية مصاريف

 -  -  -  82.007  (14.567)  (7.808)  (15.947)  (36.457)  (7.228) متعلقة بمجموعة المالحةمصاريف 

                  

 170.406  -  170.406  15  34.948  6.217  10.167  (16.157)  135.216 أرباح التشغيل

                  

 (100.420)  2.070  (102.490)  -  (25.549)  -  (17.880)  (5.733)  (53.328) تكاليف تمويل

 83.952  (2.070)  86.022  -  8.361  1.521  2.483  1  73.656 إيرادات تمويل

)خسارة(/ ربح من استبعاد عقارات وسفن 
 (532)  -  (532)  -  -  (6)  2.947  (3.473)  - ومعدات

 128.810  -  128.810  -  127.865  -  -  1.146  (201) حصة من نتائج شركات زميلة

 44.088  -  44.088  -  (12.929)  -  -  57.017  - حصة من نتائج ترتيبات مشتركة

عمالت الالربح من صرف  /صافي )الخسارة(
 (2.159)  -  (2.159)  (15)  (1.294)  32  (273)  (173)  (436) جنبيةاأل

 (20.950)  -  (20.950)  -  -  -  -  -  (20.950) انخفاض قيمة موجودات مالية متاحة للبيع

 (48.296)  -  (48.296)  -  -  -  (45.243)  (3.053)  - يذقيد التنف رأسمالية انخفاض قيمة سفن وأعمال

 20.255  -  20.255  -  20.158  -  -  1  96 إيرادات متنوعة

                  

 275.154  -  275.154  -  151.560  7.764  (47.799)  29.576  134.053 الفترةربح 

 إيضاح: تم استبعاد اإليرادات بين القطاعات عند التوحيد.
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تم القيام بإعادة تصنيف أرقام المقارنة للفترة الماضية، متى كان ذلك ضروريا، لتتفق مع طريقة العرض للفترة 
الحالية. ال تؤثر عمليات إعادة التصنيف على صافي األرباح وصافي الموجودات أو حقوق الملكية الصادر عنها 

 التقرير سابقا.
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