
الدوحة، قطر

2020ملخص البيانات المالية للنصف األول من عام 

المكالمة الجماعية للمستثمرين

2020يوليو 29



يونيو30لفترة الستة أشهر المنتهية في –بيان الدخل الموحد 
(جميع المبالغ بالمليون لاير قطري)

2

2020 2019 2018

إيرادات التشغيل 1,254  1,261 1,225

-3% مرتبات وأجور ومكافآت أخرى   (270)    (292)   (292)

إمدادات ومصاريف التشغيل   (464)    (480)   (402)

9% الربح التشغيلي مصاريف إيجار       (8)         (5)       (3)

إستهالك وإطفاء   (163)    (181)   (186)

-5% صافي الربح مخصص انخفاض قيمة الذمم التجارية     (20)         (6)     (13)

مصاريف تشغيل أخرى     (70)      (65)     (75)

مصاريف التشغيل   (996) (1,028)   (971)

أرباح التشغيل    258     233    254

تكاليف تمويل     (85)      (59)     (44)

إيرادات تمويل      36        18      10

صافي ربح من استبعاد عقارات وسفن ومعدات         1          7         6

ربح من استبعاد عقار إستثماري     -      -      73

حصة من نتائج شركات زميلة    140     172    207

حصة من نتائج ترتيبات مشتركة      82        97    121

صافي الربح من صرف عمالت أجنبية         3          0       (1)

انخفاض قيمة عقارات وسفن ومعدات   (140)    (154)   (325)

إيرادات متنوعة         2      -     -

47      83        38      

فترة    296     316    300 ربح ال

الحصص غير المسيطرة         1          0       (1)

300    316     297    
فترة المنسوب إلى المساهمين بالشركة األم ربح ال
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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 

المنصات 

البحرية
كابيتالالتجارةمغاز وبتروكي



يونيو30لفترة الستة أشهر الُمنتهية في –صافي الرب ، لكل قطاع 
(جميع المبالغ بالمليون لاير قطري)

4

ار فاع

ا خفاض

%64        ال  ير م ار   مع 

-29%

3%
5%

-60%
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(33)

1
-1

264

65 

(128)
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-6
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46 

(121)

299

-6
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البحرية واللوجستية خدمات دعم المنصات البحرية الغاز والبتروكيماويات التجارية كابيتال

2018 2019 2020



2020يونيو 30لفترة الستة أشهر الُمنتهية في –بيان الدخل، لكل قطاع 
(  جميع المبالغ بالمليون لاير قطري)

5

موحدة

تعديالت 

وإستبعادات

تعديالت خاصة 

بمجموعة 

مالحة مالحة كابيتال مالحة التجارية

مالحة للغاز 

والبتروكيماويا

ت

مالحة لخدمات 

دعم المنصات 

البحرية

مالحة لألعمال 

البحرية 

واللوجستية

إيرادات التشغيل                 437                397              165                89              260               -             (124)           1,225

مرتبات وأجور ومكافآت أخرى                (167)                 (36)               (14)                 (6)                 (4)               (66)               -             (292)

إمدادات ومصاريف التشغيل                (321)                 (40)                 (7)               (78)               (49)                 (5)                99             (402)

مصاريف إيجار                  (21)                   (1)                 (0)                 (1)                 (1)                 (3)                24                 (3)

إستهالك وإطفاء                  (15)               (105)               (35)                 (1)               (31)                 (1)               -             (186)

مخصص انخفاض قيمة الذمم التجارية                    (8)                   (4)               -                 (1)                  0                 (0)               -               (13)

مصاريف تشغيل أخرى                  (32)                 (20)                 (8)                 (1)                 (2)               (13)                  1               (75)

مصاريف متعلقة باألسطول والخدمات التقنية                 135               (116)               (18)               -               -               -               -                 (0)

مصاريف متعلقة بمجموعة المالحة                  (59)                 (10)                 (6)                 (7)                 (7)                88               -                  0

أرباح التشغيل                  (49)                  64                78                 (6)              167                 (0)                 (0)              254

تكاليف تمويل                    (5)                 (24)               (17)               -                 (0)               -                  2               (44)

إيرادات تمويل                  -                    0                  7                  0                  5                  0                 (2)                10

صافي ربح من استبعاد عقارات وسفن ومعدات                     5                    2               -                  0               -               -               -                  6

ربح من استبعاد عقار إستثماري                  -                 -               -               -                73               -               -                73

حصة من نتائج شركات زميلة                     2                    0              205               -                  0               -               -              207

حصة من نتائج ترتيبات مشتركة                   94                 -                26               -               -               -               -              121

انخفاض قيمة موجودات مالية متاحة للبيع                  -                 -               -               -               -               -               -               -

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

انخفاض قيمة عقارات وسفن ومعدات                  -               (162)               -               -             (163)               -               -             (325)

إيرادات متنوعة                  -                 -               -               -               -               -               -               -

الضريبة للسنة                  -                 -               -               -               -               -               -               -

فترة                   46               (121)              299                 (6)                82                  0                 (0)              300 ربح ال

الحصص غير المسيطرة                  -                 -               -               -                 (1)               -               -                 (1)

فترة المنسوب إلى المساهمين بالشركة األم                   46               (121)              299                 (6)                81                  0                 (0)              300 ربح ال



9 20يونيو 30لفترة الستة أشهر الُمنتهية في –بيان الدخل، لكل قطاع 
(  جميع المبالغ بالمليون لاير قطري)

6

موحدة

تعديالت 

وإستبعادات

تعديالت خاصة 

بمجموعة مالحة

مالحة 

كابيتال

مالحة 

التجارية

مالحة للغاز 

والبتروكيماويات

مالحة لخدمات 

دعم المنصات 

البحرية

مالحة لألعمال 

البحرية 

واللوجستية

إيرادات التشغيل                 459               366                  143         140       308                  -           (155)      1,261

مرتبات وأجور ومكافآت أخرى                (174)                (33)                   (13)            (8)         (3)                  (61)             -        (292)

إمدادات ومصاريف التشغيل                (336)                (60)                     (9)        (135)       (65)                    (5)            131        (480)

مصاريف إيجار                  (22)                  (2)                      0            (1)         (1)                    (4)              24            (5)

إستهالك وإطفاء                  (15)                (89)                   (43)            (0)       (33)                    (1)             -        (181)

مخصص انخفاض قيمة الذمم التجارية                    (2)                  (3)                   -            (2)           0                     0             -            (6)

مصاريف تشغيل أخرى                  (28)                (17)                   (12)             6         (4)                    (9)                0          (65)

مصاريف متعلقة باألسطول والخدمات التقنية                 145              (118)                   (28)          -       -                  -             -            (0)

مصاريف متعلقة بمجموعة المالحة                  (53)                  (8)                     (6)            (6)         (7)                   81             -             0

أرباح التشغيل                  (26)                 36                    33            (6)       196                    (0)                0         233

تكاليف تمويل                    (9)                (33)                   (18)          -         (1)                  -                2          (59)

إيرادات تمويل                  -                   6                      8             0           6                     0               (2)           18

صافي ربح من استبعاد عقارات وسفن ومعدات                     1                -                      7             0       -                  -             -             7

ربح من استبعاد عقار إستثماري                  -                -                   -          -       -                  -             -          -

حصة من نتائج شركات زميلة                     2                -                  170          -           0                  -             -         172

حصة من نتائج ترتيبات مشتركة                 101                -                     (4)          -       -                  -             -           97

انخفاض قيمة موجودات مالية متاحة للبيع                  -                -                   -          -       -                  -             -          -

صافي الربح )الخسارة( من صرف عمالت أجنبية                     0                  (0)                     (0)             0       -                     0             -             0

انخفاض قيمة عقارات وسفن ومعدات                    (4)              (137)                   (13)          -       -                  -             -        (154)

إيرادات متنوعة                  -                -                   -          -       -                  -             -          -

الضريبة للسنة                  -                -                   -          -       -                  -             -          -

فترة                   65              (128)                  182            (6)       202                     0                0         316 ربح ال

الحصص غير المسيطرة                  -                -                   -          -           0                  -             -             0

فترة المنسوب إلى المساهمين بالشركة األم                   65              (128)                  182            (6)       202                     0                0         316 ربح ال



يونيو30لفترة الستة أشهر المنتهية في –أداء القاع 
(جميع المبالغ بالمليون لاير قطري)

7
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الحاويات
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9 20مقارنة مع 2020–التغير في ا يرادات 

البحري  واللوج  ي 
انخفاض في صافي الرب %29انخفاض في ا يرادات و % 5
o (يشمل البضائع السائبة)تراجع ا يرادات يعود بشكل رئيسي لنقل الحاويات

اإلغالق الكامل واضطرا  الطل    يج  وباء كورو ا أثر  لباً على حجم  داول الحاويات•
إي اف   ل البضائع ال ائب  •

o مليون لاير قطري(  )ارتفاع المصاريف التشغيلية بمقدار
مليون لاير قطري ا خفاض مصاريف وإمدادات ال ش يل المر بط  با خفاض إيرادات شحن15•

( يشمل البضائع ال ائب )الحاويات 
مليون ار فاع في مخصص ذمم مدي   ( 6)•

o4مليون لاير قطري ارتفاع في األرباح غير التشغيلية
مليون لاير قطري  راجع ا خفاض قيم   فن   ل البضائع ال ائب 4•
مليون لاير قطري أربح بيع  في  ي   ل حاويات4•
مليون لاير قطري ا خفاض في  كاليف ال مويل3•
مليون لاير قطري ا خفاض في حص  أرباح كيو  يرمي الز( 7)•

2020 2019 2018

إيرادات التشغيل    473      459      437

مرتبات وأجور ومنافع أخرى    (153)      (174)      (167)

إمدادات ومصاريف التشغيل    (333)      (336)      (321)

مصاريف إيجار      (25)        (22)        (21)

إستهالك وإطفاء      (16)        (15)        (15)

مخصص انخفاض قيمة الذمم التجارية      (11)          (2)          (8)

مصاريف تشغيل أخرى      (33)        (28)        (32)

مصاريف متعلقة باألسطول والخدمات التقنية     130       145       135

مصاريف متعلقة بمجموعة المالحة      (49)        (53)        (59)

    مصاريف التشغيل    (489)      (485)      (486)

أرباح التشغيل     (17)       (26)       (49)

أرباح/)مصاريف( غير تشغيلية      83        91        95

ربح الفترة      66        65        46



ارتفاع في صافي الرب % 5ارتفاع في ا يرادات و% 

oارتفاع ا يرادات يعود بشكل رئيسي إلى نشاط استئجار السفن

في % 79إلى 2019في ال صف األول % 80ا خفاض طفيف في م و ط     اإلش ال من •

ج  عطل   ي( إفري يا)، في حين ار فعت     إش ال ال فن ذا ي  الرفع 2020ال صف األول 

2019ميكا يكي غير م كرر في الربع األول 

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

o مليون لاير قطري( 3)ارتفاع المصاريف التشغيلية بمقدار

  الدولي رقم معيار المحا ب)ار فاع مصاريف ا  هالك حق اال  خدام الم علق بال فن الم  أجرة •

مصاريف وإمدادات ال ش يل غطى على ا خفاض ( 16

o مليون لاير قطري( 20)ارتفاع المصاريف غير التشغيلية بمقدار

2019مليون لاير قطري ار فاع في ا خفاض قيم  ال فن م ار   مع  فس الف رة من ( 25)•

مليون لاير قطري ا خفاض في  كاليف ال مويل4•

يونيو30لفترة الستة أشهر الُمنتهية في –أداء القاع 
(جميع المبالغ بالمليون لاير قطري)

8

268 294

46

27 6

44
53

58
الخدمات

2019 الخدمات أجير ال فن

عمليات المي اء

عمليات المي اء 2020

 أجير ال فن

366
-2

397

خدمات دعم الم صات البحري 

9 20مقارنة مع 2020–التغير في ا يرادات 

2020 2019 2018

إيرادات التشغيل    268      366      397

مرتبات وأجور ومنافع أخرى      (33)        (33)        (36)

إمدادات ومصاريف التشغيل      (36)        (60)        (40)

مصاريف إيجار        (2)          (2)          (1)

إستهالك وإطفاء      (68)        (89)      (105)

مخصص انخفاض قيمة الذمم التجارية      (10)          (3)          (4)

مصاريف تشغيل أخرى      (11)        (17)        (20)

مصاريف متعلقة باألسطول والخدمات التقنية    (102)      (118)      (116)

مصاريف متعلقة بمجموعة المالحة        (9)          (8)        (10)

    مصاريف التشغيل    (272)      (330)      (333)

أرباح التشغيل       (4)        36        64

أرباح/)مصاريف( غير تشغيلية     (29)    (164)    (184)

ربح الفترة     (33)    (128)    (121)



ارتفاع في صافي الرب %64ارتفاع في ا يرادات و 5% 

o مليون لاير قطري22ارتفاع ا يرادات بمقدار

مليون لاير قطري وار فاع   ب  3.5 فن   ل ال از الم ال  شمل  عديالت غير م كررة بم دار •

2019اإلش ال   يج  أعمال صيا   في عام 

، إال أن ار فاع أ عار ال وق لل اقالت الثالث 2019بيع  اقل ي م  جات  فطي  وخام خالل •

الم ب ي  أدى إلى زيادة اإليرادات 

o مليون لاير قطري23انخفاض تكاليف التشغيل بمقدار

بيع  اقل ي م  جات  فطي  وخام و اقل  غاز واحدة أدى إلى ا خفاض مصاريف ال ش يل•

o مليون لاير قطري72ارتفاع األرباح غير التشغيلية بمقدار

مليون لاير قطري  راجع ا خفاض قيم   فن13•

مليون لاير قطري ار فاع األرباح من شرك   اقالت31•

(الق  اقالت ال از العم)مليون لاير قطري ار فاع األرباح من   ائج  ر يبات مش رك  30•

يونيو30لفترة الستة أشهر المنتهية في –أداء القاع 
(جميع المبالغ بالمليون لاير قطري)
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16
6 0

87
102

 اقالت ال از الم ال

10

2019  اقالت ال از2020 اقالت الم  جات ال فطي  والخام

10

 اقالت ال از الم ال
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 اقالت الم  جات ال فطي  والخام
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9 20مقارنة مع 2020–التغير في ا يرادات 

ال از والب روكيماويات
2020 2019 2018

إيرادات التشغيل    145      143      165

مرتبات وأجور ومنافع أخرى      (13)        (13)        (14)

إمدادات ومصاريف التشغيل      (11)          (9)          (7)

مصاريف إيجار        (0)           0          (0)

إستهالك وإطفاء      (48)        (43)        (35)

مصاريف تشغيل أخرى        (6)        (12)          (8)

مصاريف متعلقة باألسطول والخدمات التقنية      (28)        (28)        (18)

مصاريف متعلقة بمجموعة المالحة        (8)          (6)          (6)

    مصاريف التشغيل    (116)      (110)        (87)

أرباح التشغيل      30        33        78

أرباح/)مصاريف( غير تشغيلية     (28)      149      221

ربح الفترة        1      182      299



ارتفاع في صافي الرب  على الرغم من تراجع %3انخفاض في ا يرادات و 36%

ا يردات، حيث أدى ارتفاع هامش مبيعات وقود السفن إلى تقليل الخسائر

يونيو30لفترة الستة أشهر الُمنتهية في –أداء القاع 
(جميع المبالغ بالمليون لاير قطري)

10
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88

62
1

وكاالت المعدات البحري 

2019مبيعات وقود ال فن وكاالت المعدات 

البحري 

مركز الخدمات 

البحري 

ال ياح  وال فر

1

2020

مبيعات وقود ال فن

ال ياح  وال فر

مركز الخدمات البحري 

-3

140

0

-21
89

-26

9 20مقارنة مع 2020–التغير في ا يرادات 

ال جاري 
2020 2019 2018

إيرادات التشغيل   149     140       89

مرتبات وأجور ومنافع أخرى          (8)             (8)             (6)

إمدادات ومصاريف التشغيل     (132)       (135)          (78)

مصاريف إيجار          (1)             (1)             (1)

إستهالك وإطفاء          (0)             (0)             (1)

مخصص انخفاض قيمة الذمم التجارية          (0)             (2)             (1)

مصاريف تشغيل أخرى          (1)              6             (1)

مصاريف متعلقة بمجموعة المالحة          (7)             (6)             (7)

    مصاريف التشغيل     (150)       (146)          (95)

أرباح التشغيل      (2)        (6)        (6)

أرباح/)مصاريف( غير تشغيلية        1          0          0

ربح الفترة      (1)        (6)        (6)



انخفاض في صافي الرب %60انخفاض في ا يرادات و 6% 

o(4  )مليون لاير قطري انخفاض في ا يرادات نتيجة :

مليون لاير قطري ا خفاض  وزيعات األرباح( 6)•

( م بيعها بالكامل)مليون لاير قطري من الم ب ي من محفظ  ال داول ( 13)•

مليون ا خفاض مبيعات شرك  قطر للمحاجر ( 15)•

مليون لاير قطري ا خفاض ايرادات المحفظ  الع اري ( 17)•

o مليون لاير قطري نتيجة انخفاض تكلفة البضاعة المباعة في قطر 9 انخفضت مصاريف التشغيل بمقدار

للمحاجر

o مليون لاير قطري(  9)انخفاض األرباح غير التشغيلية بمقدار

مليون لاير قطري أرباح بيع ع ارات ا  ثماري  73•

مليون لاير قطري ا خفاض قيم  أصل ع اري ( 163)•

يونيو30لفترة الستة أشهر المنتهية في –أداء القاع 
(جميع المبالغ بالمليون لاير قطري)

11

153 137

98
81

57

42

2020

ا  ثمارات

2019

ع ارات

ال طري  للمحاجر ا  ثماراتع ارات

ال طري  للمحاجر

-17

308

-15
-16

260
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كابي ال
2020 2019 2018

إيرادات التشغيل   356     308     260

مرتبات وأجور ومنافع أخرى          (4)             (3)             (4)

إمدادات ومصاريف التشغيل        (58)          (65)          (49)

مصاريف إيجار          (3)             (1)             (1)

إستهالك وإطفاء        (29)          (33)          (31)

مخصص انخفاض قيمة الذمم التجارية            1              0              0

مصاريف تشغيل أخرى          (6)             (4)             (2)

مصاريف متعلقة بمجموعة المالحة          (7)             (7)             (7)

    مصاريف التشغيل     (105)       (112)          (93)

أرباح التشغيل   251     196     167

أرباح/)مصاريف( غير تشغيلية      12          6      (85)

ربح الفترة   263     202       82

حصص غير مسيطرة            1              0             (1)

ربح منسوب إلى المساهمين بالشركة األم   264     202       81



كيو تيرمينالز

زيادة أحجام ال داول في مي اء حمد فيما  ب ى من العام م ار   مع الربع الثا ي /  وقع ا   رار•

نقل الحاويات

على أحجام من الم وقع أن يكون ه اك ا فراج بطيء من حدة  أثير وباء كورو ا على  راجع العرض والطل  وبال الي أثر ايجابي•

. ال داول، لكن يصع  ال  بوء بال وقيت

 الخدمات اللوجستية

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

عمال من الم وقع أن يكون ه اك زيادة في أحجام ال داول لكن دون وضوح في ال وقيت حيث أن بعض العمالء قاموا بإغالق األ•

  يج  وباء كورو ا واالجراءات االح رازي  الالزم 

نظرة عامة

12

البحري  واللوج  ي 



سفن الدعم البحري

مل  لوباء كورو ايصع  ال  بؤ بال وقعات فيما  ب ى من العام مع األخذ باالع بار ا  مرار  د ي أ عار ال فط وال أثيرات المح •

 عمليات الميناء

  وقع ا   رار اإليرادات خالل ال    •

نظرة عامة

13

خدمات الم صات البحري 



ناقالت الغاز العمالقة

األ عار خالل  ح ن م و ط أ عار ال وق بشكل كبير م ار   مع  فس الف رة من العام ال ابق، إال أ ه كان ه الك  راجع ملحوظ في•

األشهر األخيرة وبال الي يصع  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، وبال الي يصع  ال  بؤ باألداء•

أمونيا المملوكة بالكامل / ناقلة واحدة للغاز

2020 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

14

ال از والب روكيماويات



 وقع مواجه  بعض الصعوبات فيما  ب ى من العام لهذا ال طاع   يج   أثير وباء فيروس كورو ا على الطل  

نظرة عامة

15

ال جاري 



تذبذبات محدودة في االستثمارات

  ييل محفظ  اال  ثمارات المح فظ بها للم اجرة بالكامل •

نتوقع نتائج متفاوتة من المحفظة العقارية

إضافي على ل د  م ا  يعا  أغل  األثر ال ا ج عن زيادة الض وطات على أ عار  أجير الع ارات، و  وقع أن يكون ه الك ض ط•
األ عار 

 م  جديد ع د إيجار برج المالح ، لكن ب عر أقل من  عر الع د ال ابق •

جهود ال  ويق . إك مال مشروع فلل عين خالد الجديد وبا  ظار مواف   الجهات الحكومي ، بعض ال أخير   يج  وباء فيروس كورو ا•
ما زالت م  مرة

نظرة عامة

16

كابي ال


