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 الحسابات المستقل حول مراجعة البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحليةمدقق تقرير 

 ش.م.ع.ق.إلى مجلس إدارة شركة المالحة القطرية 

 الدوحة، دولة قطر

 مقدمة

يونيو  30)"الشركة"( كما في  ش.م.ع.ق.لقد راجعنا بيان المركز المالي المختصر الموحد المرفق لشركة المالحة القطرية 
لبيانات المختصرة الموحدة لقائمة الدخل والدخل الشامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية لفترة الستة وا 2017

أشهر المنتهية في ذلك التاريخ، واإليضاحات حول البيانات المالية المرحلية "البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية". 
عداد وعرض هذه البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية وفقاً لمعيار المحاسبة إن مجلس إدارة الشركة مسؤول عن إ

"التقارير المالية المرحلية". إن مسئوليتنا هي إصدار نتيجة مراجعة حول هذه البيانات المالية المختصرة  34الدولي رقم 
 .المراجعة التي قمنا بها أعمالاستناداً إلى الموحدة المرحلية 

 المراجعة نطاق 

"مراجعة المعلومات المالية المرحلية من  2410لقد تمت مراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي المتعلق بإجراءات المراجعة رقم 
عن المسؤولين األشخاص  تتضمن مراجعة المعلومات المالية المرحلية إجراء استفسارات من قبل المدقق المستقل للمنشأة".

وتطبيق إجراءات تحليلية باإلضافة إلى إجراءات مراجعة أخرى. إن نطاق المراجعة يقل كثيراً  األمور المالية والمحاسبية،
عن نطاق التدقيق الذي يتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية، وبالتالي ال نستطيع الحصول على التأكيد الذي يجعلنا على علم 

 قيق. وعليه فإننا ال نبدي رأي تدقيق.بكافة األمور الهامة التي بمكن تحديدها من خالل أعمال التد

 النتيجة

لم يتبادر إلى علمنــا ما يجعلنا نعتقد بأن البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية المرفقة كما في  استناداً إلى مراجعتنا،
ً لمعيار المحاسبة الدولي رقم  2017يونيو  30 "التقارير المالية  34لم يتم إعدادها، من جميع النواحي الجوهرية، وفقا

 المرحلية".

 

 

 يعقوب حبيقة 2017أغسطس  1
 كي بي إم جي  الدوحة

 289سجل مراقبي الحسابات رقم  ولة قطرد
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  شركة المالحة القطرية ش.م.ع.ق.

  الموحد المختصردخل البيان 

  2017يونيو  30المنتهية في أشهر ة تلسفترة ال

 

 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في   

  2017  2016 
 )مراجعة(  
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري إيضاحات 
     

 1.386.827  1.145.800 5 إيرادات التشغيل
     

 (324.799)  (262.364)  مرتبات وأجور ومنافع أخرى
 (438.033)  (456.119)  إمدادات ومصاريف التشغيل

 (7.660)  (6.775)  مصاريف إيجار
 (161.944)  (175.413)  إهالك وإطفاء

 (76.715)  (74.723)  تشغيل أخرىمصاريف 

     
 377.676  170.406  ربح التشغيل

     
 (85.501)  (100.420)  تكاليف تمويل

 82.453  83.952  إيرادات تمويل
 1.731  (532)  ربح من استبعاد عقارات وسفن ومعدات)خسارة(/ 

 157.742  128.810  حصة من نتائج شركات زميلة
 17.164  44.088  ترتيبات مشتركةحصة من نتائج 

 2.504  (2.159)  عمالت أجنبية صرفربح من )خسارة(/ صافي 
 -  (20.950)  انخفاض قيمة موجودات مالية متاحة للبيع

 -  (48.296) 8 انخفاض قيمة سفن وعقود أعمال قيد التنفيذ
 1.802  20.255 6 إيرادات متنوعة

     
 555.571  275.154  الفترةربح 

     
     إلى: منسوبربح 

 552.692  267.294  المساهمين بالشركة األم
 2.879  7.860  حصص غير مسيطرة 

     
  275.154  555.571 

     
     للسهموالمخفف الربح األساسي 

 مساهمين بالشركة األم()العائد المنسوب إلى 
 2.35 19 )معبر عنه باللاير القطر للسهم(

 
4.86 
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  شركة المالحة القطرية ش.م.ع.ق.

  الموحدالمختصر  الدخل الشاملبيان 

  2017يونيو  30المنتهية في أشهر ة فترة الستل

 
 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في   

  2017  2016 
 )مراجعة(  
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري إيضاحات 
     

 555.571  275.154  ربح الفترة

     
     الدخل الشامل اآلخر

     تصنيفها إلى الربح أو الخسارة الحقا بنود قد يعاد
 (266.291)  26.357 7 صافي الحركة في احتياطي التحوط

 (163.871)  (502.707) 7 صافي خسارة الموجودات المالية المتاحة للبيع

     
 (430.162)  (476.350)  للفترة خسارة شاملة أخرى

     
 125.409  (201.196)  الدخل الشامل للفترة)الخسارة الشاملة( إجمالي 

     
     إلى: منسوبربح 

 122.686  (208.570)  المساهمين بالشركة األم
 2.723  7.374  حصص غير مسيطرة

     
  (201.196)  125.409 
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  شركة المالحة القطرية ش.م.ع.ق.

  الموحدالمختصر المركز المالي بيان 

  2017يونيو  30كما في 

 

 
  ةيالموحد في الصفحة التالالمختصر بيان المركز المالي  يتبع

 2016ديسمبر  31  2017يونيو  30  
 )مدققة(  )مراجعة(  
 لاير قطريألف   لاير قطريألف  إيضاحات 

     الموجودات
     غير المتداولةالموجودات 

 4.861.611  4.396.036 8 عقارات وسفن ومعدات
 1.140.646  1.228.522 9 استثمارات عقارية

 594.548  574.471  موجودات غير ملموسة
 299.350  372.174   مشاريع مشتركةفي  اتاستثمار
 4.814.755  4.795.513  في شركات زميلة اتاستثمار

 4.065.641  3.552.756  متاحة للبيع مالية موجودات
 214.747  199.692  المسالالطبيعي  لشركات الغاز ممنوحة قروض

 32.461  27.560  موجودات أخرى

  15.146.724  16.023.759 

     
     الموجودات المتداولة

 125.579  125.965  مخزون
 742.102  1.041.270  مدينة  وأخرى ذمم تجارية
 484.556  531.392  مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة موجودات

 3.578.722  3.632.963  ألجلفي ودائع  استثمار
 1.102.860  661.676   نقد وأرصدة لدى البنوك

  5.993.266  6.033.819 

 22.057.578  21.139.990  إجمالي الموجودات

     
     والمطلوبات حقوق الملكية
     الشركة األم للمساهمين في

 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

 4.064.661  3.562.440  احتياطي قيمة عادلة
 (122.720)  (96.363)  احتياطي تحوط

 3.855.436  3.725.072  أرباح مدورة

 14.186.641  13.580.413  الشركة األم المنسوبة إلى مساهمي حقوق الملكيةإجمالي 
 55.322  62.696  الحصص غير المسيطرة

 14.241.963  13.643.109  حقوق الملكيةإجمالي 
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  شركة المالحة القطرية ش.م.ع.ق.

  الموحدالمختصر المركز المالي بيان 

  2017يونيو  30كما في 

 
 2016ديسمبر  31  2017يونيو  30  
 )مدققة(  )مراجعة(  
 لاير قطريألف   لاير قطريألف  إيضاحات 
     

     والمطلوبات )تابع( حقوق الملكية
     المطلوبات

     المطلوبات غير المتداولة
 2.789.820  3.350.083 13 قروض وسلف 

 152.634  127.512  دفعة مقدمة من عميل 
 99.840  101.527  مخصص مكافآت نهاية خدمة موظفين

  3.579.122  3.042.294 

     
     المطلوبات المتداولة

 948.120  1.018.466  ذمم تجارية وأخرى دائنة 
 3.825.201  2.899.293 13 قروض وسلف 

  3.917.759  4.773.321 

 7.815.615  7.496.881  إجمالي المطلوبات 

 22.057.578  21.139.990  والمطلوبات حقوق الملكيةإجمالي 

أغسطس  1بتاريخ  من قبل مجلس اإلدارةللمجموعة  البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحليةهذه إصدار  اعتمادتم 
 :ع عليها بالنيابة عن المجلسوقد وق 2017

 

....................................  .............................. 
  المناعي عيسىالرحمن  عبد  ن محمد آل ثانيعلي بن جاسم ب

 التنفيذيوالمدير الرئيس   رئيس مجلس اإلدارة
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  شركة المالحة القطرية ش.م.ع.ق.

  الموحد المختصر التدفقات النقدية بيان 

  2017يونيو  30المنتهية في أشهر ة تلسفترة ال

 
 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في   

  2017  2016 
 )مراجعة(  
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  

     التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
 555.571  275.154  ربح الفترة

     :تعديالت للبنود التالية
 141.996  142.107  عقارات وسفن ومعداتإهالك 
 12.383  12.946  استثمارات عقاريةإهالك 

 7.565  20.360  إطفاء موجودات غير ملموسة
 (1.731)  532  من استبعاد عقارات وسفن ومعدات/  (ربح) خسارة

 (157.742)  (128.810)  حصة من نتائج شركات زميلة 
 (17.164)  (44.088)  حصة من نتائج ترتيبات مشتركة

 13.914  6.152  للموظفين مخصص مكافآت نهاية الخدمة
 (129.838)  (135.255)  إيرادات توزيعات أرباح
القيمة العادلة من موجودات مالية بالقيمة صافي )ربح( / خسارة 

 18.513  (71.274)  العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 -  20.950  انخفاض قيمة موجودات مالية متاحة للبيع

 -  48.296  قيد التنفيذرأسمالية أعمال وانخفاض قيمة السفن 
 550  (4.548)  في األوراق الماليةمن استبعاد استثمارات خسارة / )ربح( 

 85.501  100.420  تكاليف التمويل 
 (82.453)  (83.952)  إيرادات التمويل

     
 447.065  158.990  أرباح التشغيل قبل تغيرات رأس المال العامل

     
     التغيرات في:

 34.483  (386)  المخزون
 (36.939)  (17.591)  ذمم تجارية وأخرى مدينة
 40.534  58.844  ذمم تجارية وأخرى دائنة 

     
 485.143  199.857  التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

     
 (85.501)  (100.420)  تكاليف التمويل المدفوعة

 (6.177)  (4.465)  الخدمة للموظفين المدفوعةمكافآت نهاية 

     
 393.465  94.972  صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية 

 
 
 

 

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

  الموحدالمختصر التدفقات النقدية بيان 

  2017يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في   

  2017  2016 
 )مراجعة(  
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري إيضاحات 
     

     التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
 (242.195)  (21.547)  شراء عقارات وسفن ومعدات

 129.838  135.255  إيرادات توزيعات أرباح
 82.453  83.952  إيرادات تمويل

 2.467  19.395  متحصالت من استبعاد عقارات وسفن ومعدات 
 (119.908)  (100.822)  شراء استثمارات عقارية

 -  (167)  إضافة موجودات غير ملموسة
صااااااافي الحركة في قروض لشااااااركات الغاز الطبيعي 

 المسال
 

15.055  89 
 (40.239)  (148.051)  شراء أوراق مالية استثمارية

 -  7.301  متحصالت من استبعاد أصول مالية متاحة للبيع
متحصااالت من اسااتبعاد موجودات مالية بالقيمة العادلة 

 من خالل الربح والخسارة
 

24.905  9.743 
 -  (4.900)  مشروع مشتركاستثمار في 

 459.927  (54.241)  الحركة في استثمارات في الودائع ألجلصافي 
 212.008  171.012  توزيعات أرباح مستلمة من شركات زميلة

     
 494.183  127.147  صافي التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

     
     التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 (568.080)  (397.658) 12 لمساهمي الشركة توزيعات أرباح مدفوعة
 (9.000)  -  توزيعات أرباح لحصص غير مسيطرة 

 (369.555)  (365.645)  لسلفصافي الحركة في القروض وا

     
 (946.635)  (763.303)  صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية

     
 (58.987)  (541.184)  في النقد وما يعادله نخفا صافي اال

     
 852.736  1.102.860  النقد وما يعادله في بداية الفترة

     
 793.749  561.676 11 في نهاية الفترةالنقد وما يعادله 
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   شركة المالحة القطرية ش.م.ع.ق.

  الموحدالمختصر التغيرات في حقوق الملكية بيان 

  2017يونيو  30في  لفترة الستة أشهر المنتهية
 

     إلى المساهمين بالشركة األم منسوب 

 
 

  خزينةأسهم   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 
                    إجمالي الدخل الشامل:

 275.154  7.860  267.294  267.294  -  -  -  -  -  - ربح الفترة
 (476.350)  (486)  (475.864)  -  26.357  (502.221)  -  -  -  - أخر )خسارة( دخل شامل

 (201.196)  7.374  (208.570)  267.294  26.357  (502.221)  -  -  -  - إجمالي )الخسارة الشاملة( / الدخل الشامل 
                    مع مالك المجموعة:معامالت 

 (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

     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 
                    

 13.751.285  72.191  13.679.094  3.729.844  (299.335)  3.859.321  623.542  4.693.986  (73.516)  1.145.252 )مدقق( 2016يناير  1الرصيد في 
                    إجمالي الدخل الشامل:

 555.571  2.879  552.692  552.692  -  -  -  -  -  - ربح الفترة
 (430.162)  (156)  (430.006)  -  (266.291)  (163.715)  -  -  -  - شاملة أخرىخسارة 

 125.409  2.723  122.686  552.692  (266.291)  (163.715)  -  -  -  - الدخل الشامل  /الخسارة الشاملة( إجمالي )
                    مع مالك المجموعة:معامالت 

 (577.080)  (9.000)  (568.080)  (568.080)  -  -  -  -  -  - (12توزيعات أرباح مدفوعة )إيضاح 

 13.299.614  65.914  13.233.700  3.714.456  (565.626)  3.695.606  623.542  4.693.986  (73.516)  1.145.252 )مراجع( 2016يونيو  30ي الرصيد ف
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 الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية 1

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

 . 1997مايو  26منذ  الشركة في بورصة قطرأسهم  ويتم تداولقطر. دولة ، الدوحة ،56، الكائن بمنطقة الشرقي

 لشركة وشركاتها التابعة )يشار إليها مجتمعة بـاللشركة على  البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحليةتشتمل 
 "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 
  السفريات. تشغيل مكتب لوكاالتووالمتاجرة في مواد البناء 

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

 نسبة الملكية الفعلية للمجموعة األنشطة الرئيسية بلد التأسيس 

   سم الشركة التابعةا
يونيو  30

2017  
ديسمبر  31

2016 

الشركة القطرية للنقل البحري 
 قطر ذ.م.م

السفن واألعمال تأجير 
 ٪100  ٪100 البحرية

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

 ٪100  ٪100 البحرية 

الشركة القطرية للمحاجر ومواد 
 ٪50  ٪50 التجارة في مواد البناء  قطر (1) .ق.ش.م.خناء الب

سفن ي الف لالستثمارشركة الخليج 
 ٪100  ٪100 نقل بضائع قطر البحرية ذ.م.م 

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

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

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

 ٪100  ٪100 البحرية الدعم 

حالول يونايتد للخدمات التجارية 
 ٪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

 
بلد 

 األنشطة الرئيسية التأسيس
نسبة الملكية الفعلية 
 للمجموعة

   اسم الشركة التابعة

يونيو  30
2017  

ديسمبر  31
2016 

      
شركة مالحة للخدمات العقارية 

 ٪100  ٪100 صيانة عقارات  قطر ذ.م.م

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

جي إم بي أتش )كي جي  قطرمالحة 
 ٪100  ٪100 نقل الغاز الطبيعي المسال  ألمانيا (2)( 2

للنقل البحري  الشركة القطرية
 ٪100  ٪100 إستثمارات فرنسا (2))فرنسا( 

مالحة البحرية القابضة بي تي ئي 
 ٪100  ٪100 خدمات الدعم البحري 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 )

      
 استثناءبفي الشركات التابعة المذكورة أعاله مساوية لنسبة الملكية الفعلية للمجموعة األم نسبة ملكية الشركة 

 الشركات التابعة الهامة التالية:
 نسبة ملكية الشركة 

 2016ديسمبر  31  2017يونيو  30 الشركة التابعة
    

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

 ٪25  ٪25  ..قخش.م.الشركة القطرية للمحاجر ومواد البناء 
 ٪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 البحرية واللوجستية المتكاملةلألعمال شركة مالحة 
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 )تابع( الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية 1

 :والتقارير السابقةالحالي التقرير ريخ غير النشطة التالية كما في تاالشركات التابعة لدى المجوعة أيضا 

 نسبة ملكية الشركة 
 2016ديسمبر  31  2017يونيو  30 الشركة التابعة

    
 ٪100  ٪100 ذ.م.مستية ة مالحة للخدمات التقنية واللوجشرك

 ٪99.5  ٪99.5 ذ.م.م. شركة مالحة لخدمات الدعم البحري
 ٪99.5  ٪99.5 شركة مالحة للمنتجات البترولية والكيميائية ذ.م.م

 ٪100  ٪100 ذ.م.ممالحة للمخازن 
 ٪100  ٪100 ذ.م.م مجمع مالحة كابيتال العقاري

 ٪100  ٪100 ذ.م.ممالحة للسفن والقوارب 
 ٪100  ٪100 ذ.م.مشركة مالحة إلدارة السفن والتشغيل 
 ٪100  ٪100 ذ.م.مشركة حالول إلدارة السفن والتشغيل 

    
ة . وال تختلف نسبة حقوق التصويت في الشركة التابعفي البيانات المالية الموحدةتم إدراج جميع الشركات التابعة 

 .المحتفظ بها مباشرة من قبل الشركة األم عن نسبة األسهم العادية المملوكة

 المجموعة لديها االستثمارات التالية في المشاريع المشتركة:
 بلد 

 التأسيس
 نسبة الملكية الفعلية للمجموعة

 
يونيو  30

2017  
ديسمبر  31

2016 
     

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

 ٪50  ٪50 قطر ذ.م.م لنقل غاز البترول المسالشركة الخليج 
 ٪50  ٪50 قطر (2ذ.م.م. ) الياجو
 ٪49  ٪49 قطر (3( )2ذ.م.م. ) تيرمنلزكيو 

 لدى المجموعة االستثمارات التالية في شركات زميلة:

 الربحنسبة   نسبة الملكية  

 
بلد 

 التأسيس

30 
يونيو 
2017  

31 
ديسمبر 
2016 

 30 
يونيو 
2017  

31 
ديسمبر 
2016 

         
ذ.م.م. قطر للمالحة كارجوتيك شركة 

 ٪51  ٪51 قطر (2)
 

40٪  40٪ 
الشركة العراقية القطرية للنقل والخدمات 

 ٪51  ٪51 العراق البحرية المحدودة
 

51٪  51٪ 
المتحدة لوكاالت الشحن الشركة العربية 

 ٪40  ٪40 قطر (2ذ.م.م. )
 

40٪  40٪ 
 )ناقالت(شركة قطر لنقل الغاز المحدودة 

 ٪30.3  ٪30.3 قطر .ق.(.ع)ش.م
 

30.3٪  30.3٪ 
 شركة كامرتينا للنقل البحري آي إن سي

 ٪29.4  ٪29.4 ليبريا (2)
 

29.4٪  29.4٪ 
شركة بنينسوال لنقل الغاز الطبيعي 

 ٪29.4  ٪29.4 ليبريا (2المحدودة ) 1رقم  المسال
 

29.4٪  29.4٪ 
شركة بنينسوال لنقل الغاز الطبيعي 

 ٪29.4  ٪29.4 ليبريا (2المحدودة ) 2رقم المسال 
 

29.4٪  29.4٪ 
شركة بنينسوال لنقل الغاز الطبيعي 

 ٪29.4  ٪29.4 ليبريا (2المحدودة ) 3رقم المسال 
 

29.4٪  29.4٪ 
شركة قطر لنقل الغاز الطبيعي المسال 

 ٪20  ٪20 ليبريا (2)المحدودة 
 

20٪  20٪ 
لمالحة لمان ديزل آند تربو شركة 
 ٪51  ٪51 قطر (2ذ.م.م. ) القطرية

 
35٪  35٪ 
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 )تابع( الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية 1

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

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

 كيوتيرمنلز ذ.م.م. (3)

 شراكة بين الشركة وتمثل، 98511بموجب سجل تجاري رقم  2017مايو  10كيوتيرمنلز ذ.م.م. في تأسست 
الشركة هو تشغيل  هدف .٪49التي تملك مالحة و ،٪51وتملك موانئ )"موانئ قطر"( ال القطرية إلدارة

 .2016ديسمبر في قطر موقعة بين مالحة وموانئ ميناء حمد الجديد بموجب اتفاقية الموانئ بما فيها 

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

 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. 

 أساس المحاسبة 2

التقارير المالية " 34المحاسااابة الدولي رقم معيار لوفقاً  لمرحليةاتم إعداد هذه البيانات المالية المختصااارة الموحدة 
ية ية السااااااانوية الموحدة "المرحل يانات المال نة المنتهية في  للمجموعة. ويجب قراءتها مع الب  31كما في وللسااااااا
ال تتضمن جميع المعلومات المطلوبة إلعداد بيانات كما  ،المصدرة"بيانات المالية السنوية ل"أحدث ا 2016ديسمبر

مالية مكتملة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية. بالرغم من ذلك، تم إدراج اإليضاااااااحات التوضاااااايحية المختارة 
ات منذ البيانلتوضااااااايح األحداث والمعامالت التي تعتبر هامة لفهم التغيير في المركز المالي للمجموعة وأدائها 

 المالية السنوية الموحدة األخيرة.

أغسطس  1مجلس اإلدارة بتاريخ  قبلإصدار هذه البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية للشركة من اعتماد تم 
2017. 

 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

تقديرات لوالمصادر الرئيسية ل ،إن األحكام الهامة التي وضعتها اإلدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة
 31كما في وللسنة المنتهية في المصدرة  السنويةالبيانات المالية  أحدث المشكوك فيها هي نفسها المطبقة على

 . 2016ديسمبر 

 قياس القيمة العادلة

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

 التقييم على النحو التالي:
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 )تابع( ستخدام التقديرات واألحكاما 3

 قياس القيمة العادلة )تابع(

  مماثلةأو مطلوبات المتداولة )غير المعدلة( في أسواق نشطة لموجودات السوق أسعار : 1المستوى. 

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

 األسعار(.

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

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

 مستوى مدخل له أهمية للقياس بأكمله.

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

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

 السياسات المحاسبية الهامة 4

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

 التغيرات في السياسات المحاسبية

المحاسبة  يرمعايوالتحسينات على  خالل الفترة الحالية، أصبحت المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة المعدلة
 :2017يناير  1تبدأ في سارية للمرة األولى للفترات المالية التي و يشار إليها ب"المعايير"  الدولية

  مبادرة اإلفصاح" 7التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم" 

  حول االعتراف بموجودات الضريبة المؤجلة عن الخسائر  12التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم
 غير المحققة

  ى المعايير الدولية للتقارير كجزء من "التحسينات السنوية عل 12التعديالت على معيار المحاسبة الدلي رقم
 معايير مختلفة". – 2016-2014المالية دورة 

 لم يكن لتطبيق التعديالت أعاله أثرا جوهريا على البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية.
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 إيرادات التشغيل 5

 تتكون إيرادات المجموعة من األنشطة المدرجة تحت القطاعات التشغيلية التالية:

 يونيو 30للستة أشهر المنتهية في  

 2017  2016 
 )مراجعة( 
 ألف لاير قطري  لاير قطريألف  
    

 248.827  264.624 مالحة كابيتال
 448.782  331.833 لبحرية واللوجستيةمالحة لألعمال ا

 292.101  239.128 المالحة للخدمات البحرية
 159.618  116.752 مالحة للتجارة

 237.499  193.463  اوياتبتروكيمالغاز وللمالحة 

 1.145.800  1.386.827 

 إيرادات متنوعة 6

ً تعويضيمثل هذا  ع الغاز يتعلق بقطاهذا التعويض البنود التعاقدية. عن اإلنهاء المبكر ألربع سفن استنادا إلى  ا
 والبتروكيماويات. 

 الدخل الشامل اآلخر بنود 7
 يونيو 30في  للستة أشهر المنتهية 

 2017  2016 
 )مراجعة( 
 لاير قطريألف   لاير قطريألف  

    الحركة في الدخل الشامل اآلخر
    تحوطات التدفق النقدي

 (40.610)  (3.720) الحركة خالل الفترة
التغير في تحوطات الشركات  حصة المجموعة من صافي

 (225.681)  30.077 الزميلة

الدخل الشامل اآلخر الناتج من تحوطات  إجمالي التأثير على
 (266.291)  26.357 التدفق النقدي

    
    المالية المتاحة للبيع الموجودات

 (162.493)  (495.269) ناتجة من إعادة التقييم خالل الفترة خسارة
 (1.378)  (7.438) حصة المجموعة من الخسارة في الشركات الزميلة 

إجمالي التأثير على الدخل الشامل اآلخر الناتج من 
 (163.871)  (502.707) المالية المتاحة للبيع الموجودات

 العقارات والسفن والمعدات 8
 2016ديسمبر  31  2017يونيو  30 

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

    
 5.038.783  4.861.611 الرصيد االفتتاحي 

 285.451  21.547  إضافات 

 (14.980)  (19.927) شطبواستبعادات 

 -  (276.676) (1إعادة تبويب إلى ذمم تجارية وأخرى مدينة )

 796  (116) أخرى تحويالت وإعادة تبويب
 (160.662)  (48.296) أعمال رأسمالية قيد التنفيذ وانخفاض في قيمة السفن 

 (287.777)  (142.107) إهالك خالل الفترة / السنة

 4.861.611  4.396.036 الرصيد الختامي
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 العقارات والسفن والمعدات )تابع( 8

 بند ببناء سفن جديدة من متعلقةمليون لاير قطري  277قيد التنفيذ بمبلغ  قيمة أعمالإعادة تصنيف  تم ،الفترةخالل 
 صنعمبين المجموعة وتحكيم إلى اتفاقية التوصل  بعدى مدينة" "ذمم تجارية وأخر بند وسفن ومعدات" إلى عقارات"

 مبلغ تم تسويةو انخفاض القيمة، اتكاليف السفن ناقص عمليات البناء مقابل تسوية نقدية تعادلبناء السفن إللغاء 
 (.10)إيضاح  2017يونيو  30 فيمليون لاير قطري كما  160والمستحق مبلغ  اً جزئي االتفاقية

 استثمارات عقارية 9
 2016ديسمبر  31  2017يونيو  30 

 )مدققة(  )مراجعة( 
 لاير قطري ألف  لاير قطريألف  

    
 877.986  1.140.646 الرصيد االفتتاحي 

 288.068  100.822 إضافات

 (25.408)  (12.946) السنة /اهالك خالل الفترة 

 1.140.646  1.228.522 الرصيد الختامي

    
 واألخرى المدينة الذمم التجارية 10

متعلقة بتسوية النزاع مليون لاير قطري مستحقة من بناء سفن  160مبلغ تتضمن الذمم التجارية واألخرى المدينة 
 (.8)إيضاح 

 النقدنقد وما يعادل ال 11

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

 2016يونيو  30  2017يونيو  30 
 )مراجعة(  )مراجعة( 
 لاير قطريألف   لاير قطريألف  
    

 7.404  5.489 بالصندوقنقد 

 367.889  281.779  (1ودائع ثابتة ) –أرصدة لدى البنوك 

 418.456  374.408 حسابات جارية –أرصدة لدى البنوك 

 661.676  793.749 
 -  (100.000) (13)إيضاح  سحب على المكشوف

صر التدفقات النقدية المختبيان نقد وما يعادل النقد كما يظهر في 
 793.749  561.676 الموحد

المتطلبات النقدية الحالية من  على حسب متفاوتةيوما تتم لفترات  90الودائع ذات تاريخ استحقاق أصلي أقل من 
 السوق التجاري. بمعدالتالمجموعة 

 توزيعات األرباح  12

 2016توزيعات األرباح المقترحة والمدفوعة لسنة 
مليون  398لاير قطري للسهم بإجمالي مبلغ  3.5بمبلغ  %35اقترح مجلس اإلدارة توزيعات أرباح نقدية بنسبة 

 15وقد اعتمدها حاملو حقوق الملكية في الجمعية العمومية السنوية التي عقدت بتاريخ  2016لاير قطري لسنة 
 .2017مارس 

 توزيعات األرباح المقترحة والمدفوعة
 2017  2016 
 لاير قطريألف   لاير قطريألف  
    

 568.080  397.658 توزيعات أرباح نهائية
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  قرو  وسلف 13

متعلقة بالقروض  2017يونيو  30المعامالت التالية المتعلقة بالتسهيالت والقروض خالل الفترة المنتهية في  تمت
 :والسلف

 األم:الشركة 

  والذي  مليون دوالر 80خالل شهر مايو، سددت الشركة بالكامل تسهيل قصير األجل مقوم بالدوالر بمبلغ
 + ليبور. ٪0.5احتسب عنه فائدة بسعر 

  تم سداد القرض المقوم بالدوالر بالكامل، والذي تم الحصول عليه لبناء برج المالحة القطرية، خالل شهر
 .2017فبراير 

  ،مليون دوالر. استخدمت  300دخلت الشركة في تسهيل إسالمي جديد مقوم بالدوالر بمبلغ خالل الفترة
+  ٪1.6التسهيل بسعر  مليون دوالر أمريكي من إجمالي التسهيل. يحتسب معدل ربح عن هذا 40الشركة 

 شهرا من تاريخ السحب. 18أشهر ليبور. يسدد هذا التسهيل بدفعة واحدة بعد  3

  مليون لاير قطري في شكل سحب على المكشوف من  100الشركة تسهيال اتئمانيا بمبلغ خالل الفترة منحت
 في السنة. ٪4لبنوك وتحتسب عليه فائدة بنسبة ا

 االلتزامات 14
 2016 ديسمبر 31  2017 يونيو 30 
 )مدققة(  )مراجعة( 
 لاير قطري ألف  لاير قطري ألف 
    

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

 687.798  410.416 التقريرولم يتم التعاقد عليها كما في تاريخ 

 إيجارات تشغيلية:التزامات 

 

 2016ديسمبر  31  2017يونيو  30 
 )مدققة(  )مراجعة( 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
    

 11.763  11.866 خالل سنة واحدة
 11.889  9.954 بعد سنة ولكن ال تزيد عن خمس سنوات

إجمالي نفقات اإليجارات التشغيلية المتعاقد عليها كما في تاريخ 
 23.652  21.820 التقرير

 محتملة مطلوبات 15

وال ، كان للمجموعة خطابات الضمان واالعتمادات المستنديه التالية، 2016ديسمبر  31و  2017يونيو  30في 
 :يتوقع أن تنشأ منها أي التزامات مادية كما يلي

 2016ديسمبر  31  2017يونيو  30 
 )مدققة(  )مراجعة( 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
    

 752.580  823.788 خطابات ضمان
 29.633  33.037 اعتمادات مستنديه

 856.825  782.213 
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 أنشطة التحوط ومشتقات األدوات المالية  16

 تحوطات التدفق النقدي:

 (:2)كي جي آند كو كي جي  قطرمالحة و (1)كي جي آند كو مالحة رأس لفان كي جي 

أمريكي دوالر  124.206.675 بقيمة إسمية ساريةا اتفاقات مبادلة أسعار فائدة ملديه 2جي كيو 1كي جي
لاير قطري(، على التوالي،  461.164.522أمريكي دوالر  126.693.550لاير قطري( و  452.110.841

. المبلغ التقديريعلى  %2.685 بسعر دفع فائدة ثابتةتوثالثة أشهر ليبور بالدوالر األمريكي متغير  سعر تستلمحيث 
تبادل أسعار  ديشتمل كال من القرض وعقالتعرض لتقلبات أسعار الفائدة على القروض.  منالتبادل للتحوط  يستخدم

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

دوالر  511.884سعار الفائدة البالغة لعقود تبادل أحركة القيمة العادلة السالبة ب 2جي كيو 1اعترفت كي جي
لاير قطري( على التوالي  1.900.564)دوالر أمريكي  522.133ولاير قطري(  1.863.258)أمريكي 

دوالر  1.939.277لاير قطري( و  6.920.404)( 2016ديسمبر  31أمريكي في دوالر  1.901.210)
 .ة الدفعكجزء من ذمم دائنة ومبالغ مستحقلاير قطري((  7.058.968)

 األدوات المالية 17

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

متاحة للبيع وموجودات مالية بالقيمة مالية  وموجوداتتشتمل الموجودات المالية على نقد وأرصدة لدى البنوك 
الغار الطبيعي المسال وذمم مدينة األخرى. وتشتمل العادلة من خالل الربح أو الخسارة وقروض إلى شركات 

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

 الموجودات المالية المتاحة للبيع

موضوعية علـى انخفاض قيمة استثمار أو تقوم المجموعة بتاريخ بيان المركز المالي بتقييم ما إذا كان هناك أدلة 
مجموعة من االستثمارات. في حالة االستثمار في األسهم المصنفة كاستثمارات متاحة للبيع، تشمل األدلة الموضوعية 
على االنخفاض الجوهري أو المستمر في القيمة العادلة لالستثمار بأقل من التكلفة. إن تحديد االنخفاض "الجوهري" 

ر" يتطلب وضع أحكام. يتم تقييم االنخفاض "الجوهري" مقابل التكلفة األصلية لالستثمار و "المستمر" أو "المستم
 مقابل الفترة التي تكون فيها القيمة العادلة أقل من تكلفتها األصلية. فيما يلي االفصاحات حول القيمة العادلة.

 القيم الدفترية والقيم العادلة

ترية والقيمة العادلة ألنواع األدوات المالية للمجموعة المدرجة في بيان المركز المالي فيما يلي مقارنة للقيمة الدف
 الموحد:المختصر 
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 األدوات المالية )تابع( 17

 )تابع( القيم الدفترية والقيم العادلة

 القيمة العادلة  القيمة الدفترية 
يونيو  30 

2017 
ديسمبر  31 

2016 
يونيو  30 

2017 
ديسمبر  31 

2016 
 )مدققة(  )مراجعة(  )مدققة(  )مراجعة( 
 ألف 

 لاير قطري
 ألف 

 لاير قطري
 ألف 

 لاير قطري
 ألف 

 لاير قطري
        

الموجودات )المطلوبات( المالية 
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

        الخسارة
مالية بالقيمة العادلة خالل  موجودات

 484.556  531.392  484.556  531.392 الربح أو الخسارة

        
الموجودات )المطلوبات( المالية 
بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

        الشامل اآلخر
 4.065.641  3.552.756  4.065.641  3.552.756 موجودات مالية متاحة للبيع 

تبادل أسعار الفائدة )تحوط التدفق 
 (30.264)  (33.983)  (30.264)  (33.983) المالي(

 3.518.773  4.035.377  3.518.773  4.035.377 

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

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

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

  لألصول المالية المتاحة للبيع وللموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  إن القيمة العادلة
 تؤخذ من األسعار المتداولة في األسواق النشطة.

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

 لمقدمة لشركات الغاز الطبيعي المسال من قبل المجموعة بناء على بيانات مثل أسعار يتم تقييم القروض ا
اإلئتمانية الفردية للعميل، وخصائص مخاطر المشروع  األهليةالفائدة، عوامل المخاطر الخاصة بكل دولة، 

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

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

 دوات المالية التالية بالقيمة العادلة كما في فترة التقرير:تحتفظ المجموعة باأل

 3المستوى   2المستوى   1المستوى   2017يونيو  30 
        

        الموجودات المالية بالقيمة العادلة
مالية بالقيمة العادلة خالل  موجودات

 -  -  531.392  531.392 الربح أو الخسارة
        

        مالية متاحة للبيع: موجودات
 -  -  3.186.461  3.186.461 استثمارات متداولة

 704  -  -  704 استثمارات غير متداولة

 21.886  -  -  21.886 استثمارات في السندات

        
        المطلوبات المالية بالقيمة العادلة

 -  33.983  -  33.983 عقود تبادل أسعار الفائدة
        
 3المستوى   2المستوى   1المستوى   2016ديسمبر  31 
        

        الموجودات المالية بالقيمة العادلة
موجودات مالية بالقيمة العادلة خالل 

 -  -  484.556  484.556 الربح أو الخسارة
        

        اصول مالية متاحة للبيع:
 -  -  3.695.236  3.695.236 أسهم متداولة

 1.034  -  -  1.034 أسهم غير متداولة
 21.837  -  -  21.837 استثمارات في السندات

        
        المطلوبات المالية بالقيمة العادلة

 -  30.264  -  30.264 عقود تبادل أسعار الفائدة

والمستوى  1لم تحدث تحويالت بين القيمة العادلة بالمستوى  2017يونيو  30خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 
 .3ولم تحدث تحويالت إلى أو من القيمة العادلة بالمستوى  2

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

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.

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

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

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

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

إجمالي مبالغ المعامالت التي دخلت فيها المجموعة مع األطراف ذات العالقة خالل الستة يوضح الجدول التالي 
 30، باإلضافة إلى األرصدة القائمة مع األطراف ذات عالقة كما في 2016و 2017يونيو  30أشهر المنتهية في 

 :2016ديسمبر  31و 2017يونيو 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة

 يونيو 30أشهر المنتهية في لفترة الستة  

 2017  2016 
 مشتريات  مبيعات  مشتريات  مبيعات 
 )مراجعة(  )مراجعة( 
 ألف 

 لاير قطري
 ألف 

 لاير قطري
 ألف 

 لاير قطري
 ألف 

 لاير قطري
        

 2  228  26  988 شركات زميلة

 أرصدة األطراف ذات العالقة

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

 2016ديسمبر  31  2017يونيو  30 

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

 لاير قطري
 ألف 

 لاير قطري
 ألف 

 لاير قطري
 ألف 

 لاير قطري
        

 17  93  -  764 شركات زميلة

 68  897  56  1.111 مدراء
 57  -  -  - أطراف أخرى ذات عالقة

        
 1.875  56  990  142 

 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  

 2017  2016 
 )مراجعة( 
 لاير قطري ألف  لاير قطري ألف 
    

 7.238  6.771 رواتب وعالوات 
 687  408 مكافآت نهاية الخدمة للموظفينمخصص 

 6.975  6.975 يةالنقد -مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

 14.154  14.900 



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

 2017يونيو  30كما في ولفترة الستة أشهر المنتهية في 
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 الربح األساسي والمخفف للسهم 19

يتم احتساب الربح األساسي للسهم بتقسيم صافي األرباح العائدة لمساهمي الشركة األم للفترة على المتوسط 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 30للستة أشهر المنتهية في   

 2017  2016 
 )مراجعة( 
    

 692,552  267.294 صافي الربح للسنة العائد لمساهمي الشركة األم )ألف لاير قطري(

    

 113.616  113.616 المتوسط المرجح لعدد األسهم )ألف سهم(

    

 86,4  35,2 الربح األساسي والمخفف للسهم )باللاير القطري( 

 تم احتساب المتوسط المرجح لعدد األسهم كالتالي:

 يونيو 30للستة أشهر المنتهية في  

 2017  2016 
 )مراجعة( 

    
 114.525  114.525 إجمالي األسهم القائمة )ألف سهم(

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

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

 إيضاح:

 .2013ديسمبر  31سهماً في الشركة خالل السنة المنتهية في  908.725إحدى الشركات التابعة  شراءيمثل ذلك 

 



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

 2017يونيو  30كما في ولفترة الستة أشهر المنتهية في 
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 المعلومات القطاعية 20

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

  وفر الخدمات اإلستشارية المالية للشركة األم وشركاتها التابعة. باإلضافة إلى إدارة محفظة ت –مالحة كابيتال
 .م.خ.ق.شالشركة القطرية للمحاجر ومواد البناء من اإلستثمارات المالية والعقارية كما تمتلك اإلستثمار في 

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

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

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

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

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

 وهي من أقدم الوكاالت في دولة قطر. IATAتمتلك وتدير وكالة سفر معتمدة من 

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

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

التعديالت المتعلقة بمجموعة المالحة تمثل تجميع التكلفة ويتم تخصيصها آلحقاً لمختلف األركان بطريقة منهجية 
مات هي تكاليف اإلدارة وتطوير موضوعية. يوفر خدمات ألزمة لكل األركان إلدارة أعمالهم الخاصة. الخد

الشركات واإلتصاالت والتدقيق الداخلي والشؤون القانونية والخدمات المشتركة وتكنولوجيا المعلومات والمشتريات 
 والموارد البشرية والشؤون اإلدارة والمالية.  تم تخصيص هذه التكاليف واإليرادات الحقاً.

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

 الموحدة.السنوية في البيانات المالية 

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

 



  شركة المالحة القطرية ش.م.ع.ق. 

  ة المرحليةالموحدالمالية المختصرة بيان إيضاحات حول ال
  2017 يونيو 30المنتهية في الستة أشهر  كما في ولفترة
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 المعلومات القطاعية )تابع( 20

 )مراجعة( 2017يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

  مالحة كابيتال 

مالحة لألعمال 
لبحرية ا

  واللوجستية

مالحة 
للخدمات 
  البحرية

مالحة 
  ةللتجار

غاز للمالحة 
  اوياتبتروكيمالو

تعديالت خاصة 
بمجموعة 
  المالحة

إجمالي 
  القطاعات

تعديالت 
 موحدال  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 ومكافآتمرتبات وأجور 

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

 (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 توزيعات

 -  -  -  82.007  (14.567)  (7.808)  (15.947)  (36.457)  (7.228) متعلقة بمجموعة المالحة توزيعات

                  

 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

ربح من استبعاد عقارات وسفن )خسارة(/ 
 (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  - مشتركة ترتيباتحصة من نتائج 

عمالت  صرفصافي )الخسارة( الربح من 
 (2.159)  -  (2.159)  (15)  (1.294)  32  (273)  (173)  (436) أجنبية

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

 (48.296)  -  (48.296)  -  -  -  (45.243)  (3.053)  - انخفاض قيمة سفن وعقود أعمال قيد التنفيذ

 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 



  شركة المالحة القطرية ش.م.ع.ق. 

  ة المرحليةالموحدالمالية المختصرة بيان إيضاحات حول ال
  2017 يونيو 30المنتهية في الستة أشهر  كما في ولفترة
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 المعلومات القطاعية )تابع( 20

 )مراجعة( 2016يونيو  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 
 الموحد  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 
                  

 1.386.827  (98.565)  1.485.392  -  237.499  185.500  292.101  511.671  258.621 إيرادات التشغيل

                  

 (324.799)  261  (325.060)  (60.940)  (52.417)  (9.962)  (92.711)  (105.547)  (3.483) أخرى ومكافآتمرتبات وأجور 

 (438.033)  89.044  (527.077)  (4.536)  (29.273)  (157.355)  (59.925)  (222.388)  (53.600) تشغيلمصاريف إمدادات و

 (7.660)  9.525  (17.185)  (5.322)  (1.884)  (1.097)  (2.868)  (3.904)  (2.110) مصاريف إيجار

 (161.944)  412  (162.356)  (2.171)  (63.692)  (460)  (56.833)  (21.212)  (17.988) إهالك وإطفاء

 (76.715)  (675)  (76.040)  (7.050)  (20.513)  (1.538)  (26.873)  (15.528)  (4.538) مصاريف تشغيل أخرى

 -  -  -  -  27.816  -  -  (27.816)  - متعلقة باألسطول والخدمات التقنية توزيعات

 -  -  -  80.009  (13.223)  (7.804)  (15.715)  (35.807)  (7.460) متعلقة بمجموعة المالحة توزيعات

                  

 377.676  2  377.674  (10)  84.313  7.284  37.176  79.469  169.442 أرباح التشغيل

                  

 (85.501)  -  (85.501)  -  (30.263)  -  (11.732)  (4.563)  (38.943) تكاليف تمويل

 82.453  (2)  82.455  -  14.021  2.009  421  1  66.003 إيرادات تمويل

 1.731  -  1.731  -  -  -  1.716  15  - ربح من استبعاد عقارات وسفن ومعدات

 157.742  -  157.742  -  156.522  -  -  722  498 حصة من نتائج شركات زميلة

 17.164  -  17.164  -  17.164  -  -  -  - مشتركة ترتيباتحصة من نتائج 

عمالت  صرفصافي )الخسارة( الربح من 
 2.504  -  2.504  10  3.484  (179)  (235)  (313)  (263) أجنبية

 1.802  -  1.802  -  1.857  -  -  1  (56) إيرادات متنوعة)مصروفات( 

                  

 555.571  -  555.571  -  247.098  9.114  27.346  75.332  196.681 الفترةربح 

 
 إيضاح:

قد تم استبعاد اإليرادات بين القطاعات عند التوحيد (1)



  شركة المالحة القطرية ش.م.ع.ق. 

  ة المرحليةالموحدالمالية المختصرة بيان إيضاحات حول ال
  2017يونيو  30المنتهية في الستة أشهر  في ولفترةكما 
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 أرقام المقارنة 21

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

 


