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ديسمبر31للسنة المنتهية في –بيان الدخل الموحد 
(جميع المبالغ بالمليون لاير قطري)
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2020 2020 2018

إيرادات التشغيل  2,420  2,267  2,267

-6% اإليرادات مرتبات وأجور ومكافآت أخرى    (563)    (581)    (581)

إمدادات ومصاريف التشغيل    (941)    (840)    (840)

-1% الربح التشغيلي مصاريف إيجار      (15)         (5)         (5)

إستهالك وإطفاء    (334)    (367)    (367)

-89% صافي الربح مخصص انخفاض قيمة الذمم التجارية         (7)      (26)      (26)

مصاريف تشغيل أخرى    (159)    (169)    (169)

مصاريف التشغيل (2,019) (1,989) (1,989)

أرباح التشغيل     401     279     279

تكاليف تمويل    (148)      (84)      (84)

إيرادات تمويل        62        21        21

صافي ربح من استبعاد عقارات وسفن ومعدات          1        14        14

ربح من استبعاد عقار إستثماري      -        74        74

حصة من نتائج شركات زميلة     273     418     418

حصة من نتائج ترتيبات مشتركة     165        85        85

صافي الربح من صرف عمالت أجنبية          0         (1)         (1)

انخفاض قيمة عقارات وسفن ومعدات    (243)    (741)    (741)

الضريبة للسنة      -         (5)         (5)

األرباح غير التشغيلية     111    (220)    (220)

فترة     512        59        59 ربح ال

الحصص غير المسيطرة          5         (0)         (0)

فترة المنسوب إلى المساهمين بالشركة األم     516        59        59 ربح ال

516 

2,420 

547 

2,425 

59 

2,267 

ا يرادات افي الرب 
2020 2019 2018

2020 2019 2018

         ال  ير م ار   مع



النشاطات القطاعية

3

وكاالت المعدات الث يل  •

والشاح ات 

بيع و وزيع وقود ال فن•

وكاالت المعدات البحري  •

موالمحركات وزيوت ال شحي

وكال   ياح  و فر•

  ل ال از الطبيعي الم ال•

  ل ال از الب رولي الم ال•

  ل م  جات  فطي  و فط خام •

 اقالت ال از وغاز •

األمو يا المملوك  بالكامل

ا  ئجار و ش يل ال فن•

خدمات ال وص وال صليح•

ال شييد وخدمات الصيا  •

خدمات آبار ال فط وال از•

عمليات المي اء•

خدمات الموا ئ•

  ل الحاويات •

 ي ال خزين والخدمات اللوج •

شحن البضائع ال ائب •

ال ر ا   البحري •

الوكاالت البحري •

 طوير وإدارة الع ارات•

جي ا  ثمارات مالي  ا  را ي•

البحرية و 

اللوجستية

خدمات 

المن ات 

البحرية
كابيتالالتجارةمغاز وبتروكي
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البحرية واللوجستية خدمات دعم المن ات البحرية الغاز والبتروكيماويات التجارية كابيتال

2018 2019 2020

ديسمبر 31للسنة المنتهية في – افي الرب ، لكل قطاع 
(جميع المبالغ بالمليون لاير قطري)

4

ار فاع

ا خفاض

        الم ار   مع     

-10%
-49%

-174% -2%

-1%



2020ديسمبر 31للسنة المنتهية في –بيان الدخل القطاعي 
(  جميع المبالغ بالمليون لاير قطري)

5

موحدة
تعديالت 

وإستبعادات
تعديالت خا ة 
بمجموعة مالحة مالحة كابيتال مالحة التجارية

مالحة للغاز 
توالبتروكيماويا

مالحة لخدمات دعم 
المن ات البحرية

مالحة لألعمال 
ةالبحرية واللوجستي

2,267 (231) إيرادات التشغيل 861 762 298 165 413 0

(581) - (122) (8) (12) (27) (73) (338) مر بات وأجور ومكافآت أخرى
(840) 181 (11) (120) (144) (23) (95) (628) إمدادات ومصاريف ال ش يل

(5) 49 (7) (0) (2) (0) (2) (42) مصاريف إيجار
(367) - (2) (62) (1) (68) (204) (29) إ  هالك وإطفاء
(26) - (0) (3) (0) - (15) (8) مخصص ا خفاض قيم  الذمم ال جاري 

(169) 2 (32) (6) (3) (17) (41) (71) مصاريف  ش يل أخرى
(0) - - - - (38) (250) مصاريف م عل   باأل طول والخدمات ال   ي  288
(0) - 174 (16) (14) (12) (20) (112) مصاريف م عل   بمجموع  المالح 

279 (0) (0) 198 (11) 112 61 (80) أرباح التشغيل

(84) 4 - (1) - (34) (42) (11)  كاليف  مويل
21 (4) إيرادات  مويل 0 0 14 0 11 0
14 - (0) 8 0 - صافي ربح من ا  بعاد ع ارات و فن ومعدات 6 0
74 - - 74 - - - - ربح من ا  بعاد ع ار إ  ثماري

418 - - (1) - 417 - حص  من   ائج شركات زميل  3
85 - - - - (82) - حص  من   ائج  ر يبات مش رك  168

- - - - - - - - ا خفاض قيم  موجودات مالي  م اح  للبيع
(1) - 0 (0) 0 (0) (1) من صرف عمالت أج بي ( الخ ارة)صافي الربح  0

(741) - - (163) - (0) (571) (7) ا خفاض قيم  ع ارات و فن ومعدات
- - - - - - - - إيرادات م  وع 

(5) - - (0) (0) (3) (2) (0) الضريب  لل    

59 (0) (0) 125 (11) 423 (556) رب  الفترة 78

(0) - - (0) - - - - الحصص غير الم يطرة

59 (0) (0) 125 (11) 423 (556) رب  الفترة المنسوب إلى المساهمين بالشركة األم 78



2019ديسمبر 31للسنة المنتهية في –بيان الدخل القطاعي 
(  جميع المبالغ بالمليون لاير قطري)

6

موحدة
تعديالت 

وإستبعادات
تعديالت خا ة 
بمجموعة مالحة مالحة التجاريةمالحة كابيتال

مالحة للغاز 
والبتروكيماويات

مالحة لخدمات دعم 
المن ات البحرية

مالحة لألعمال 
يةالبحرية واللوجست

2,425 (286) - إيرادات التشغيل 953 752 288 251 465

(588) - (121) (7) (16) (26) (71) (347) مر بات وأجور ومكافآت أخرى
(1,001) 237 (12) (128) (234) (21) (109) (734) إمدادات ومصاريف ال ش يل

(7) 48 (8) (1) (2) (0) (2) (43) مصاريف إيجار
(362) - (2) (66) (1) (80) (184) (30) إ  هالك وإطفاء

(7) - 0 (0) (1) - (4) (3) مخصص ا خفاض قيم  الذمم ال جاري 
(177) 0 (21) (15) 4 (45) (39) (62) مصاريف  ش يل أخرى

(0) - - - - (51) (250) مصاريف م عل   باأل طول والخدمات ال   ي  302
- - 164 (14) (13) (12) (16) (108) مصاريف م عل   بمجموع  المالح 

283 0 (0) 235 (11) 52 78 (71) أرباح التشغيل

(103) 4 - (1) - (36) (53) (17)  كاليف  مويل
24 (4) إيرادات  مويل 0 0 16 0 12 0
16 - 0 - صافي ربح من ا  بعاد ع ارات و فن ومعدات 1 0 15 0

- - - - - - - - ربح من ا  بعاد ع ار إ  ثماري
361 - - 1 - 357 - حص  من   ائج شركات زميل  3
239 - - - - 37 - حص  من   ائج  ر يبات مش رك  201

- - - - - - - - ا خفاض قيم  موجودات مالي  م اح  للبيع
(1) - 0 (0) (0) (0) (1) من صرف عمالت أج بي ( الخ ارة)صافي الربح  0

(272) - - - - (13) (226) (33) ا خفاض قيم  ع ارات و فن ومعدات
- - - - - - - - إيرادات م  وع 

(1) - - (0) - (1) (0) - الضريب  لل    

546 0 0 247 (11) 427 (202) رب  الفترة 86

1 - - 1 - - - - الحصص غير الم يطرة

547 0 0 247 (11) 427 (202) رب  الفترة المنسوب إلى المساهمين بالشركة األم 86



2020-2016للسنوات –الرب  وهامش الرب  قبل الفوائد والضرائب وا هالك وا طفاء 
(جميع المبالغ بالمليون لاير قطري)

7

ا خفاض قيم  + طفاء اإلهالك واإل+ الضريب  + صافي  كلف  ال مويل + الربح الم  و  إلى الم اهمين بالشرك  األم :  م اح  ا  الربح قبل الفوائد والضرائ  واإلهالك واإلطفاء كاآل ي1.

ا خفاض قيم  أصول مالي  م اح  للبيع+ ع ارات و فن ومعدات 

مصاريف أخرى الحصص غير الم طرة، صافي  كلف  ال مويل والضريب  ( / أرباح) شمل 2.
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1,209
1,163 1,175 1,259 1,236

الرب  قبل الفوائد والضرائب 

وا هالك وا طفاء 



ديسمبر 31للسنة المنتهية في –أداء القطاع 
(جميع المبالغ بالمليون لاير قطري)
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242 199

626
580

ال ر ا   البحري 2- 32 54

2019

52

953

29

2020

-2
-42

-46

861

البحري  واللوج  ي 

2019مقارنة مع 2020–التغير في ا يرادات 

2020 2019 2018

إيرادات التشغيل     904     953     861

مرتبات وأجور ومنافع أخرى       (323)       (347)       (338)

إمدادات ومصاريف التشغيل       (652)       (734)       (628)

مصاريف إيجار          (46)          (43)         (42)

إستهالك وإطفاء          (32)          (30)         (29)

مخصص انخفاض قيمة الذمم التجارية             (3)             (3)            (8)

مصاريف تشغيل أخرى          (68)          (62)         (71)

مصاريف متعلقة باألسطول والخدمات التقنية         292         302        288

مصاريف متعلقة بمجموعة المالحة          (99)       (108)       (112)

    مصاريف التشغيل       (931)   (1,024)       (941)

أرباح التشغيل      (26)      (71)     (80)

أرباح/)مصاريف( غير تشغيلية       92     157     158

ربح الفترة       65       86       78

انخفاض في  افي الرب %10انخفاض في ا يرادات و % 10
o ووحدة التخزين( يشمل البضائع السائبة)تراجع ا يرادات يعود بشكل رئيسي لنقل الحاويات

وياتاإلغالق الكامل واضطرا  الطل    يج  وباء كورو ا أثر  لباً على األعمال وحجم  داول الحا•
2021إي اف  شاط   ل البضائع ال ائب  وبيع ال اقل  الم ب ي  في فبراير •

o مليون83انخفاض الم اريف التشغيلية بمقدار
يشمل )مليون ا خفاض مصاريف وإمدادات ال ش يل المر بط  با خفاض إيرادات شحن الحاويات106•

والخدمات اللوج  ي ( البضائع ال ائب 
مليون ار فاع في مخصص ذمم مدي   ( 5)•

o1مليون ارتفاع في األرباح غير التشغيلية
2019مليون  راجع ا خفاض قيم   فن م ار   مع     26•
مليون ا خفاض  كاليف ال مويل   يج  ا خفاض قيم  أصل ال رض وأ عار الفائدة 6•
مليون أرباح بيع  في  ي   ل حاويات5•
مليون ا خفاض حص  في أرباح كيو  يرمي الز ( 34)•

ال ر ا   البحري  الوكاالت البحري  الخدمات اللوج  ي    ل الحاويات

الوكاالت البحري 

  ل الحاويات

الخدمات اللوج  ي 



458 484

92

26

88

202 190

ديسمبر 31للسنة المنتهية في –أداء القطاع 
(جميع المبالغ بالمليون لاير قطري)

9

2020

عمليات المي اء 

الخدمات

2019

-4 -12

 أجير ال فن

752 762

خدمات دعم الم صات البحري 
انخفاض في  افي الرب %174ارتفاع في ا يرادات و 1%

oارتفاع ا يرادات يعود بشكل رئيسي إلى نشاط تأجير السفن

ار فاع إضافي في ايرادات ا  ئجار ال فن مع أطراف ثالث  وإضاف   في   جديدة •

 ا راجع الخدمات   يج  ا خفاض  أجير ال فن وخدمات ال وص   يج   أثير وباء كورو•

o مليون لاير قطري( 26)ارتفاع الم اريف التشغيلية بمقدار

هالك حق ا خفاض مصاريف وإمدادات ال ش يل  م   اصها بشكل جزئي مع ار فاع مصاريف ا  •

(16معيار المحا ب  الدولي رقم )اال  خدام الم علق بال فن الم  أجرة 

مليون ار فاع في مخصص ا خفاض قيم  الذمم ال جاري  ( 11)•

o مليون لاير قطري( 337)ارتفاع الم اريف غير التشغيلية بمقدار

مليون ا خفاض في  كاليف ال مويل11•

2019م ار   مع     2020مليون ا خفاض قيم  ال فن في     ( 345)•

2020 2019 2018

إيرادات التشغيل     666     752     762

مرتبات وأجور ومنافع أخرى          (73)          (71)         (73)

إمدادات ومصاريف التشغيل          (90)       (109)         (95)

مصاريف إيجار             (4)             (2)            (2)

إستهالك وإطفاء       (145)       (184)       (204)

مخصص انخفاض قيمة الذمم التجارية             (3)             (4)         (15)

مصاريف تشغيل أخرى          (31)          (39)         (41)

مصاريف متعلقة باألسطول والخدمات التقنية       (231)       (250)       (250)

مصاريف متعلقة بمجموعة المالحة          (17)          (16)         (20)

    مصاريف التشغيل       (594)       (675)       (701)

أرباح التشغيل       73       78       61

أرباح/)مصاريف( غير تشغيلية      (68)    (280)   (617)

ربح الفترة          5    (202)   (556)

عمليات المي اء أجير ال فن الخدمات

2019مقارنة مع 2020–التغير في ا يرادات 



ديسمبر31للسنة المنتهية في –أداء القطاع 
(جميع المبالغ بالمليون لاير قطري)

10

92 89

9 4

177 186

2019 2020

19

288 298

-3

23

ال از والب روكيماويات
انخفاض في  افي الرب %1ارتفاع في ا يرادات و 3%
o مليون لاير قطري10ارتفاع ا يرادات بمقدار

مليون يعود الر فاع     اإلش ال   يج  أعمال صيا   9ار فاع اإليرادات من  فن   ل ال از الم ال بم دار •
و عديالت غير م كررة 2019في عام 

، إال أن ار فاع أ عار ال وق لل اقالت 2019مليون ا خفاض   يج  بيع  اقل ي م  جات  فطي  وخام خالل ( 6)•
أدى إلى ال خفيف من حدة اال خفاض 2019الثالث الم ب ي  م ار   مع عام 

2019ار فاع ايرادات  اقالت ال از   يج   ح ن أ عار ال وق م ار   مع •

o مليون50انخفاض تكاليف التشغيل بمقدار
بيع  اقل ي م  جات  فطي  وخام و اقل  غاز واحدة أدى إلى ا خفاض ال كاليف•

o مليون لاير قطري( 64)انخفاض األرباح غير التشغيلية بمقدار
(بشكل رئي ي من شرك   اقالت)مليون ار فاع األرباح من شركات زميل  60•
مليون  راجع ا خفاض قيم   فن13•
2019مليون ا خاض من أرباح بيع  فن م ار   مع عام ( 15)•
4مليون م عل   با خفاض قيم  ( 127)مليون ا خفاض األرباح من   ائج  ر يبات مش رك ، حيث أن ( 119)•

 فن  اقالت غاز عمالق   م   جيلها في ح ابات ال ر يبات المش رك 

2020 2019 2018

إيرادات التشغيل     299     288     298

مرتبات وأجور ومنافع أخرى          (26)          (26)         (27)

إمدادات ومصاريف التشغيل          (24)          (21)         (23)

مصاريف إيجار             (0)             (0)            (0)

إستهالك وإطفاء          (93)          (80)         (68)

مصاريف تشغيل أخرى          (14)          (45)         (17)

مصاريف متعلقة باألسطول والخدمات التقنية          (61)          (51)         (38)

مصاريف متعلقة بمجموعة المالحة          (15)          (12)         (12)

    مصاريف التشغيل       (234)       (236)       (186)

أرباح التشغيل       65       52     112

أرباح/)مصاريف( غير تشغيلية       65     375     311

ربح الفترة     130     427     423

2019مقارنة مع 2020–التغير في ا يرادات 

 اقالت ال از اقالت ال از الم الم اقالت الم  جات ال فطي  والخا

 اقالت ال از الم ال

 اقالت ال از

م اقالت الم  جات ال فطي  والخا



ديسمبر31للسنة المنتهية في –أداء القطاع 
(جميع المبالغ بالمليون لاير قطري)
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35 31

45
23

169

110

-59

2

2019 2020

1

-1

251

-4
-22

165

ال جاري 
2020 2019 2018

إيرادات التشغيل     297     251     165

مرتبات وأجور ومنافع أخرى          (15)          (16)         (12)

إمدادات ومصاريف التشغيل       (266)       (234)       (144)

مصاريف إيجار             (2)             (2)            (2)

إستهالك وإطفاء             (1)             (1)            (1)

مخصص انخفاض قيمة الذمم التجارية              1             (1)            (0)

مصاريف تشغيل أخرى          (11)              4            (3)

مصاريف متعلقة بمجموعة المالحة          (14)          (13)         (14)

    مصاريف التشغيل       (308)       (263)       (177)

أرباح التشغيل      (11)      (11)     (11)

أرباح/)مصاريف( غير تشغيلية          1          0         0

ربح الفترة        (9)      (11)     (11)

انخفاض في  افي الرب  %2انخفاض في ا يرادات و 34%

oراجع اإليرادات في جميع وحدات هذا ال طاع أدى إلى ار فاع الخ ائر بم دار 

ألف لاير قطري200

وكاالت المعدات مبيعات وقود ال فن

ال جاري 

مركز الخدمات 

البحري 

ال ياح  وال فر

مبيعات وقود ال فن

ال ياح  وال فر

وكاالت المعدات ال جاري 

مركز الخدمات البحري 

2019مقارنة مع 2020–التغير في ا يرادات 



ديسمبر31للسنة المنتهية في –أداء القطاع 
(جميع المبالغ بالمليون لاير قطري)

12

156 164

195

9

141

114

107

2019 2020

465

-7

-53

413

كابي ال
انخفاض في  افي الرب %49انخفاض في ا يرادات و 11%

o(52 )مليون لاير قطري انخفاض في ا يرادات نتيجة :

مليون ار فاع ايرادات ال  دات12•

مليون ار فاع من محفظ  ال داول3•

مليون ا خفاض  وزيعات األرباح( 6)•

مليون ا خفاض مبيعات شرك  قطر للمحاجر( 7)•

مليون ا خفاض ايرادات المحفظ  الع اري ( 35)•

o مليون لاير قطري نتيجة انخفاض تكلفة البضاعة المباعة 15انخفضت م اريف التشغيل بمقدار

وم اريف أخرى في قطر للمحاجر

o مليون لاير قطري( 84)انخفاض األرباح غير التشغيلية بمقدار

مليون أرباح بيع ع ارات ا  ثماري  82•

مليون ا خفاض قيم  أصل ع اري ( 163)•

2020 2019 2018

إيرادات التشغيل     517     465     413

مرتبات وأجور ومنافع أخرى             (8)             (7)            (8)

إمدادات ومصاريف التشغيل       (115)       (128)       (120)

مصاريف إيجار             (4)             (1)            (0)

إستهالك وإطفاء          (60)          (66)         (62)

مخصص انخفاض قيمة الذمم التجارية             (2)             (0)            (3)

مصاريف تشغيل أخرى          (12)          (15)            (6)

مصاريف متعلقة بمجموعة المالحة          (15)          (14)         (16)

    مصاريف التشغيل       (216)       (230)       (215)

أرباح التشغيل     301     235     198

أرباح/)مصاريف( غير تشغيلية       21       12     (73)

ربح الفترة     321     247     125

حصص غير مسيطرة              5              1            (0)

ربح منسوب إلى المساهمين بالشركة األم     326     247     125

ال طري  للمحاجر ا  ثماراتع ارات

ال طري  للمحاجر

ع ارات

ا  ثمارات

2019مقارنة مع 2020–التغير في ا يرادات 



كيو تيرمينالز

زيادة أحجام ال داول في مي اء حمد فيما  ب ى من العام/  وقع ا   رار•

نقل الحاويات

خرى في حال عدم حدوث أي عوامل أاإليرادات/  وقع ا   رار أحجام ال داولا   رار العرض والطل  من  أثير وباء كورو ا، •

غير م وقع 

 الخدمات اللوجستية

ا  مراري  رفع كفاءة و    اإلش ال في مدي   مالح  اللوج  ي •

مال   يج  الصادرات، لكن مع   ّطع العمل مع بعض العمالء   يج  إغالق األع/من الم وقع أن يكون ه اك زيادة في أحجام الواردات•

وباء كورو ا واالجراءات االح رازي  الالزم 

نظرة عامة

13

البحري  واللوج  ي 



سفن الدعم البحري

صع  ال  بؤ بالم   بلكان  أثير وباء كورو ا على  أجير ال فن ضئياًل ومخففاً، ولكن ي  وقع ا   راراألعمال فيما  ب ى من العام، •

 عمليات الميناء

  وقع ا   رار اإليرادات فيما  ب ى من العام•

نظرة عامة

14

خدمات الم صات البحري 



ناقالت الغاز العمالقة

  لبات كبيرة بأ عار ال وق ويصع  ال  بؤ باألداء•

ناقالت الغاز المسال المملوكة بالكامل ومن خالل الترتيبات المشتركة

ا   رار األرباح   يج  لطبيع  الع ود طويل  األجل•

 ناقلة خام واحدة+ ناقالتي المنتجات النفطية المملوكة بالكامل

جميعها  عمل بع ود آ ي  ومعرض  ل ذبذبات أ عار ال وق، م فائلين بحذر•

أمونيا المملوكة بالكامل / ناقلة واحدة للغاز

2020ا   رار اإليرادات   يج   جديد ع د ال أجير ل   ين إضافي ين ع   ا  هاء ع د ال أجير في يو يو •

وقع ا   رار ال مو من حص  ا في شرك   اقالت:نتائج شركات زميلة  

نظرة عامة

15

ال از والب روكيماويات



 م فائلين بحذر مع ار فاع حجم العطاءات وطلبات ال  عير بشكل كبير

نظرة عامة

16

ال جاري 



تذبذبات محدودة في االستثمارات

  ييل محفظ  اال  ثمارات المح فظ بها للم اجرة بالكامل •

 ارتفاع النتائج من المحفظة العقارية/ نتوقع استقرار

، و  وقع أن يكون ه الك زيادة في اإليرادات من 2020  وقع ا   رار ايرادات  أجير الع ارات على أ عار الربع األخير ل    •

2021مشروع فلل عين خالد الجديد   يج   وقيع ا فاقي   أجير حيز ال  فيذ في الربع الثالث 

نظرة عامة

17

كابي ال


