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  شركة المالحة القطرية ش.م.ع.ق. 

  الموحدصر تالمخدخل بيان ال

  2019 سبتمبر 30نتهية في الم  أشهر  تسعةلفترة ال

 

 30نتهية في ة أشهر الم  لتسعلفترة ا  
 سبتمبر

  2019  2018 
 (غير مدققة)  
 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري إيضاحات 
     

 1,810,212  1,830,802 5 إيرادات التشغيل
     

 ( 421,223)  (442,188)  مرتبات وأجور ومنافع أخرى
 ( 689,414)  (728,151)  إمدادات ومصاريف التشغيل

 ( 11,781)  (7,285)  مصاريف إيجار
 ( 246,374)  (269,095)  إهالك وإطفاء

 ( 17,548)  (6,663)  المدينة تجاريةال الذمم قيمةانخفاض  مخصص
 ( 110,321)  (101,148)  مصاريف تشغيل أخرى

 313,551  276,272  ربح التشغيل
     

 ( 116,440)  (80,078)  تكاليف تمويل
 48,244  20,337  إيرادات تمويل

 ( 758)  6,732  من استبعاد عقارات وسفن ومعدات (خسارةربح / )
 207,077  266,936  حصة من نتائج شركات زميلة

 124,371  167,738  حصة من نتائج ترتيبات مشتركة
 2,490  15  صرف عمالت أجنبيةصافي ربح من 

 ( 183,206)  (243,425)  انخفاض قيمة سفن
 2,857  4,121  إيرادات متنوعة

 398,186  418,648  الفترةربح 

     
     إلى: منسوبربح 

 399,523  418,868  المساهمين بالشركة األم
 ( 1,337)  (220)  حصص غير مسيطرة 

  418,648  398,186 

     
     للسهموالمخفف الربح األساسي 

 للمساهمين بالشركة األم( منسوب)
 0.37 16 للسهم( ي)معبر عنه باللاير القطر

 
0.35 
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  شركة المالحة القطرية ش.م.ع.ق. 

  الموحد المختصر  الدخل الشامل بيان 

  2019 سبتمبر 30نتهية في الم  أشهر  تسعةفترة الل

 

 
 30نتهية في أشهر الم   تسعةلفترة ال

 سبتمبر
 2019  2018 
 (مدققةغير ) 
 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري 
    

 398,186  418,648 ربح الفترة

    
    الدخل الشامل اآلخر

    بنود لن يعاد تصنيفها الحقا إلى الربح أو الخسارة

بالقيمة العادلة من  في حقوق ملكية  استثماراتصافي )خسارة(/ ربح 
 593,490  (186,086) خالل الدخل الشامل اآلخر  

حصة من الدخل الشامل  -شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية 
 9,057  (9,231) اآلخر 

 (195,317)  602,547 
    بنود قد يعاد تصنيفها الحقا إلى الربح أو الخسارة

 50,550  (45,629) تحوطات التدفق النقديصافي )الخسارة( / الربح الناتج من 
التغير في تحوطات التدفق النقدي للشررركات المسررتثمر فيها بطريقة حقوق 

 257,927  (251,964) الملكية

 (297,593)  308,477 

 911,024  (492,910) إجمالي الدخل الشامل اآلخر 

 1,309,210  (74,262) الشامل إجمالي الدخل

    
    إلى: منسوبربح 

 1,310,250  (74,018) المساهمين بالشركة األم
 ( 1,040)  (244) حصص غير مسيطرة

 (74,262)  1,309,210 
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شركة المالحة القطرية ش.م.ع.ق. 

 الموحد المختصر المركز المالي بيان 
 2019 سبتمبر 30كما في 

 ةيالموحد في الصفحة التالالمختصر يتواصل بيان المركز المالي 

 رسبتمب 30
2019 

 2018ديسمبر  31

 )مدققة(  (مدققةغير )
 لاير قطري ألف   لاير قطريألف  إيضاحات

 الموجودات

غير المتداولةالموجودات 
63,642,2884,031,488عقارات وسفن ومعدات

71,330,1361,299,473استثمارات عقارية
151,869159,503موجودات غير ملموسة
-8132,766أصول حق استخدام 

1,018,690949,910 مشاريع مشتركةاستثمارات في 
5,779,3205,365,434استثمارات في شركات زميلة

4,100,684  3,923,448  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
142,690149,575المسالالطبيعي  قروض ممنوحة لشركات الغاز

24,29625,765موجودات أخرى

16,145,50316,081,832

الموجودات المتداولة
99,299121,553مخزون ال

738,990760,370مدينة   ذمم تجارية وأخرى
138,846  74,876  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

10170,921577,544استثمار في ودائع ألجل
99,421127,394 هاوما يعادل يةنقدال

1,183,5071,725,707

17,329,01017,807,539إجمالي الموجودات

 والمطلوبات حقوق الملكية
المنسوبة لحاملي حقوق ملكية الشركة األم 

121,145,2521,145,252 رأس المال 
( 73,516)(73,516) أسهم خزينة

4,693,9864,693,986 حتياطي قانونيا
623,542623,542 احتياطي عام

3,690,9663,886,259 احتياطي قيمة عادلة 
295,736(1,857) احتياطي تحوط
4,084,2394,010,829 أرباح مدورة

14,582,088  14,162,612  حقوق الملكية المنسوبة لحاملي حقوق ملكية الشركة األم 
55,47355,717الحصص غير المسيطرة

14,218,08514,637,805إجمالي حقوق الملكية
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شركة المالحة القطرية ش.م.ع.ق. 

 الموحد  المختصر التدفقات النقدية بيان 
 2019 سبتمبر 30نتهية في الم  أشهر  تسعةلفترة ال

سبتمبر 30نتهية في ة أشهر الم  سعلفترة الت
2019  2018 

 ()غير مدققة
 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري

 األنشطة التشغيليةالتدفقات النقدية من 
418,648398,186 ربح الفترة

 :تعديالت للبنود التالية
200,503203,184 إهالك عقارات وسفن ومعدات

40,01935,593 إهالك استثمارات عقارية
7,6477,597 موجودات غير ملموسة إطفاء

-20,926 إهالك أصول حق استخدام 
758(6,732) من استبعاد عقارات وسفن ومعداتخسارة )ربح( / 

( 207,077)(266,936) حصة من نتائج شركات زميلة  
( 124,371)(167,738) حصة من نتائج ترتيبات مشتركة

13,26816,535 مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
( 173,703)(149,643) إيرادات توزيعات أرباح

القيمة العادلة من موجودات مالية بالقيمة  )ربح( خسارة / صافي 
( 27,698)1,675 العادلة من خالل الربح أو الخسارة

243,425183,206 انخفاض قيمة السفن 
6,66317,548 تجاريةال  الذمم قيمةانخفاض  مخصص

( 11,785)(5,981) من استبعاد استثمارات مالية ربح
80,078116,440 تكاليف التمويل 
( 48,244)(20,337) إيرادات التمويل

415,485386,169أرباح التشغيل قبل تغيرات رأس المال العامل

 التغيرات في:
( 41,240)22,254 المخزون 

11,461202,499ذمم تجارية وأخرى مدينة
( 26,508)(28,287)ذمم تجارية وأخرى دائنة  

420,913520,920التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

( 16,116)(14,139)للموظفين المدفوعة مكافآت نهاية الخدمة 

406,774504,804صافي التدفقات النقدية 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 

  2019 سبتمبر 30نتهية في لفترة الستة أشهر الم  

 
 30نتهية في أشهر الم   تسعة لفترة ال  

 سبتمبر

  2019  2018 
 (غير مدققة)  
 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري إيضاحات 
     

     التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
 ( 322,805)  (106,286)  شراء عقارات وسفن ومعدات

 173,703  149,643  إيرادات توزيعات أرباح

 48,244  20,337  إيرادات تمويل

 4,314  58,290  متحصالت من استبعاد عقارات وسفن ومعدات 

 ( 26,785)  (70,682)  شراء استثمارات عقارية

 (65)  (14)  إضافة إلى موجودات غير ملموسة

لشررركات الغاز الطبيعي ممنوحة صررافي الحركة في قروض 
 المسال

 
6,885  11,719 

 ( 18,192)  (35,013)  شراء أوراق مالية استثمارية
 1,240,305  406,623  يوم 90صافي الحركة في الودائع الجل المستحقة بعد 

متحصرررالت من اسرررتبعاد موجودات مالية بالقيمة العادلة من 
 خالل الدخل الشامل اآلخر 

 
-  986 

متحصرررالت من اسرررتبعاد موجودات مالية بالقيمة العادلة من 
 خالل الربح أو الخسارة

 
103,049  300,522 

 -  98,000  توزيعات أرباح مستلمة من مشاريع مشتركة
 (1,020)  (610,639)  شركة زميلةفي إضافي استثمار 

 168,896  202,494  توزيعات أرباح مستلمة من شركات زميلة

 1,579,822  222,687  صافي التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

     
     النقدية من األنشطة التمويليةالتدفقات 

 ( 397,658)  (340,849) 13 توزيعات أرباح مدفوعة لمساهمي الشركة

 ( 7,088)  -  لحصص غير مسيطرة مدفوعة توزيعات أرباح 

 ( 116,440)  ()80,078  المدفوعة تكاليف التمويل
 -  (19,521)  التزامات اإليجار التمويلي مدفوعات مقابل

 (1,413,854)  (216,986)  صافي الحركة في القروض والتسهيالت 

 (1,935,040)  (657,434)  صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية

     

 149,586  (27,973)  صافي )االنخفاض( / الزيادة في النقد وما يعادله

     

 313,943  127,394  في بداية الفترة هالنقد وما يعادل

 463,529  99,421 11 النقد وما يعادله في نهاية الفترة
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     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 
                    

 14,637,805  55,717  14,582,088  4,010,829  295,736  3,886,259  623,542  4,693,986  (73,516)  1,145,252 )مدقق( 2018ديسمبر  31الرصيد في 
                    

تعديل عند التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير 
 (4,609)  -  (4,609)  (4,609)  -  -  -  -  -  - (4)إيضاح  16المالية رقم 

 14,633,196  55,717  14,577,479  4,006,220  295,736  3,886,259  623,542  4,693,986  (73,516)  1,145,252 2019يناير  1الرصيد المعدل في 
 418,648  ( 220)  418,868  418,868  -  -  -  -  -  - ربح الفترة

 ( 492,910)  ( 24)  ( 492,886)  -  ( 297,793)  ( 195,293)  -  -  -  - الدخل الشامل اآلخر
 ( 74,262)  ( 244)  ( 74,018)  418,868  ( 297,593)  ( 195,293)  -  -  -  - إجمالي )الخسارة الشاملة( / الدخل الشامل 

                    :المعامالت مع مالكي المجموعة
 (340,849)  -  (340,849)  (340,849)  -  -  -  -  -  - (13توزيعات أرباح مدفوعة )إيضاح 

 14,218,085  55,473  14,162,612  4,084,239  ( 1,857)  3,690,966  623,542  4,693,986  (73,516)  1,145,252 )مراجع( 2019 سبتمبر 30الرصيد في 

     إلى المساهمين بالشركة األم منسوب 

 
 

  أسهم خزينة  رأس المال
احتياطي 
  احتياطي عام  قانوني

احتياطي قيمة 
  اإلجمالي  أرباح مدورة  احتياطي تحوط  عادلة

حصص غير 
 اإلجمالي  مسيطرة

 ألف 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  لاير قطريألف  
                    

 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( 2017ديسمبر  31الرصيد في 
                    

تعديل عند التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير 
 ( 51,652)  ( 2,103)  ( 49,549)  7,763  -  ( 57,312)  -  -  -  - (1) )مدقق( 9المالية رقم 
 13,560,162  66,997  13,493,165  3,923,623  47,432  3,132,846  623,542  4,693,986  ( 73,516)  1,145,252 2018يناير  1لمعدل في الرصيد ا
 398,186  ( 1,337)  399,523  399,523  -  -  -  -  -  - ربح الفترة

 911,024  297  910,727  -  308,477  602,250  -  -  -  - الدخل الشامل اآلخر
 1,309,210  ( 1,040)  1,310,250  399,523  308,477  602,250  -  -  -  - الدخل الشامل )الخسارة الشاملة( /  إجمالي

                    :المعامالت مع مالكي المجموعة
 ( 404,746)  ( 7,088)  ( 397,658)  ( 397,658)  -  -  -  -  -  - (13توزيعات أرباح مدفوعة )إيضاح 

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

 (ومعدل )مراجع 2018 سبتمبر30 يالرصيد ف
(1 ) 1,145,252  (73,516 )  4,693,986  623,542  3,734,297  355,909  3,926,287  14,405,757  58,869  14,464,626 

 

. لذلك 2018ديسمبر  31لسنة المنتهية في بيانات مالية سنوية موحدة كما في ول أحدثتم تحديثه في  2018 سبتمبر 30في  كماالبيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية الوارد في  9التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  عندالتعديل  ( 1)
 .2018ديسمبر  31البيانات المالية السنوية الموحدة كما في وللسنة المنتهية في من )هر(  2 إيضاحباالقتران مع  التعديل قرأةينبغي 

    المالحة القطرية ش.م.ع.ق. شركة 
  التغيرات في حقوق الملكية المختصر الموحد بيان 

  2019 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال



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

  2019 سبتمبر 30نتهية في أشهر الم   لتسعةكما في ولفترة ا
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 الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية 1

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

 .  1997مايو  26منذ  الشركة في بورصة قطرأسهم  ويتم تداولقطر. دولة 

وشركاتها التابعة )يشار إليها مجتمعة   لشركةا  للشركة علىالمرحلية  الموحدة  المختصرة  البيانات المالية  هذه  تشتمل  
 بر "المجموعة"(.

 الة كوالنقل 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 

تداولة وغير المتداولة  المفي األوراق المالية  واالستثماروالعقارات السفن البحرية وأعمال النقل البري وتأجير 
 .والمستودعات وإدارة سلسلة إمدادات لوكاالت السفرياتتشغيل مكتب ووالمتاجرة في مواد البناء 

  31في  كما في وللسنة الماضية المنتهية للمجموعةالبيانات المالية السنوية الموحدة  لم يتغير هيكل المجموعة عن
 .بيانات مالية سنوية"(أحدث )"  2018ديسمبر 

 أكتوبر  28  بتاريخالشركة  إدارة  مجلس    قبلة من  الموحدة للمجموع  المختصرة  تم التصريح بإصدار البيانات المالية
2019.   

 أساس المحاسبة 2

التقارير المالية "  34المحاسبة الدولي رقم معيار ل وفقاً  لمرحليةاتم إعداد هذه البيانات المالية المختصرة الموحدة 
ال تتضمن جميع المعلومات أنها كما  .للمجموعةموحدة بيانات مالية سنوية أحدث ويجب قراءتها مع  " المرحلية

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

 نات المالية السنوية الموحدة األخيرة.منذ البيا

 ستخدام التقديرات واألحكاما 3

  وافتراضات ستخدام أحكام وتقديرات با المالية المختصرة الموحدة المرحلية البيانات هذه إعدادقامت اإلدارة عند 
قد تختلف القيم . والمصروفاتت واإليرادات مطلوباوال الموجوداتتؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية وقيم 

 .اتالتقدير الحقيقية عن هذه

الرئيسية للتقديرات سات المحاسبية للمجموعة والمصادر إن األحكام الهامة التي وضعتها اإلدارة عند تطبيق السيا
يار بموجب المعالمحاسبة عن اإليجارات    فيما عدا  بيانات مالية سنويةأحدث    الموضحة فيالمشكوك فيها هي نفسها  

 . 4الوارد ذكره في اإليضاح رقم    ،16الدولي للتقارير المالية رقم 

 قياس القيم العادلة

يمكن مالحظتها. يتم تصنيف متاحة  بيانات سوقية  أي  عند قياس القيمة العادلة لموجود أو مطلوب، تستخدم المجموعة  
المدخالت المستخدمة في تقنيات التقييم على مستويات مختلفة في تسلسل القيمة العادلة على أساس بالقيم العادلة 
 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  •

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

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

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

 مستوى مدخل له أهمية للقياس بأكمله.
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3 

 السياسات المحاسبية الهامة التغيرات في  4

.  2019يناير  1من "( 16)"المعيار رقم  "اإليجارات"  16ارير المالية رقم للتقطبقت المجموعة المعيار الدولي 
ولكنها ليست ذات أثر هام على البيانات   2019يناير    1أصبح عدد من المعايير الجديدة األخرى ساري المفعول من  

 المالية المختصرة الموحدة المرحلية للمجموعة.  

 16رقم الدولي للتقارير المالة المعيار 

نموذج شامل لتحديد ترتيبات اإليجار ومعالجتها في البيانات المالية لكل من المؤجر والمستأجر.   16يوفر المعيار رقم  
المعايير الدولية  سير  امن لجنة تف  4التفسير رقم  "اإليجارات" و  17معيار المحاسبة الدولي رقم    16يلغي المعيار رقم  

 15ير رقم وتفسير اللجنة الدائمة لتفسير المعاي "تحديد ما إذا كان الترتيب يحتوي على إيجار" المالية للتقارير
"تقييم جوهر المعامالت التي تنطوي   27الحوافز" وتفسير اللجنة الدائمة لتفسير المعايير رقم    -  "اإليجارات التشغيلية

 على شكل قانوني من أشكال اإليجار". 

صنفت محاسبة المستأجر اإليجارات على أنها إيجارات تشغيلية أو تمويلية   17حاسبة الدولي رقم  بموجب معيار الم
استنادا إلى تقييم اإلدارة ما إذا كان اإليجار ينقل على نحو كبير مخاطر وحوافز الملكية. تضمن المعيار الدولي  

ة العمومية مما نتج عنه االعتراف بمعظم نموذجا محاسبيا واحد للمستأجرين بالميزاني 16للتقارير المالية رقم 
للمستأجر حيث أنه قد تمت إزالة التمييز بين اإليجارات التشغيلية والتمويلية. بيان المركز المالي اإليجارات في 

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

يرحل على نحو كبير متطلبات محاسبة  16بالمقارنة مع محاسبة المستأجر فإن المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
جارات تمويلية أي أن المستأجرين يواصلون تصنيف اإليجارات كإي 17المؤجر في معيار المحاسبة الدولي رقم 

تأجير االستثمارات و  أطراف أخرى  سفن إلىللتأجير من الباطن  /رمن خالل تأجي  تعمل المجموعة كمؤجروتشغيلية.  
يتم االعتراف    17. بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم  السكنية(  للوالف  المساحات المكتبيةوالعقارية )المستودعات  

تشغيلية. ليس لدى المجموعة إيجارات تمويلية معترف بها بموجب معيار المحاسبة بجميع هذه العقارات كإيجارات  
 . 17الدولي رقم 

ً مبالغ المقارنةالطبقت المجموعة طريقة التعديل بأثر رجعي. لذلك، لم تقم المجموعة بتعديل  ن ذلك،  ع  . عوضا
ى األرباح المدورة في تاريخ التطبيق كتعديل عل األثر التراكمي عند التطبيق األولي للمعيارباعترفت المجموعة 

 األولي.  

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

مقدما أو مستحقة(. عند قياس إيجارات التشغيل، قامت المجموعة بخصم مدفوعات اإليجار باستخدام معدل االقتراض 
. إن متوسط السعر المرجح المطبق في األسواق الرئيسية للمجموعة قد استند إلى معدالت 2019يناير  1لديها في 

 عائد استداللية. 

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

 استخدمت التقييم السابق من قبل المجموعة الذي تحتوي فيه العقود الحالية على إيجار؛  •
شهرا أو لو كانت اإليجارات  12عندما تكون الفترة غير المنتهية لإليجار عند تاريخ التطبيق األولي أقل من  •

 دوالر أو أقل( عندها تختار المجموعة استخدام استثناء اإليجار قصير األجل؛ و  5,000ذات قيمة منخفضة )
 استبعاد التكاليف األولية المباشرة من قياس حق استخدام األصل في تاريخ التطبيق األولي.  •
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 السياسات المحاسبية الهامة )تابع(التغيرات في  4

 )تابع( "اإليجارات" 16المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 

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

أثرت في البيانات المالية التي د وبنال
 المرحلية الموحدةالمختصرة 

 31كما في 
 2018ديسمبر 

التعديالت بسبب  
تطبيق المعيار 
الدولي للتقارير 

  16المالية رقم 

 يةرصدة االفتتاحاأل
يناير  1المعدلة في 
2019 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
      

 72,514  72,514  - حق استخدام األصول 

 77,123  77,123  - التزامات بموجب عقود إيجار

 4,006,220  (4,609)  4,010,829 األرباح المدورة
 

 

أشهر  تسعةفترة ال
 30المنتهية في 

 2019 سبتمبر
 ()غير مدققة 
 لاير قطريألف  
  

 20,926 مصروف إهالك حق استخدام األصول 

 3,153 االلتزامات بموجب عقود إيجارمصروف الفائدة على  

 22,674 إيجارالتزامات بموجب عقود دفعات إجمالي 
 

 إيرادات التشغيل 5

 تتكون إيرادات المجموعة من األنشطة المدرجة تحت القطاعات التشغيلية التالية:

 سبتمبر  30ة أشهر المنتهية في تسعلل 

 2019  2018 
 ()غير مدققة 
 ألف لاير قطري   لاير قطريألف  
    

 400,773  346,824 مالحة كابيتال

 626,127  608,730 لبحرية واللوجستيةلألعمال ا مالحة 
 449,415  567,427 البحريةلخدمات دعم المنصات مالحة 

 115,743  104,050 مالحة التجارية 

 218,154  203,771  اوياتبتروكيمالوللغاز مالحة 

 1,830,802  1,810,212 
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 العقارات والسفن والمعدات 6
 2018ديسمبر  31  2019 سبتمبر 30 

 )مدققة(  ة(غير مدقق) 
 لاير قطري  ألف  لاير قطري ألف 

    
 4,196,429  4,031,488 صافي القيمة الدفترية، الرصيد االفتتاحي 

 371,476  106,286  إضافات  
 ( 7,835)  (51,558) استبعادات وشطب 
 ( 11,266)  - تبويبتحويالت وإعادة 

 ( 243,428)  (243,425) انخفاض في قيمة السفن  
 ( 273,888)  (200,503) مصروف اإلهالك للفترة / السنة 

 4,031,488  3,642,288 صافي القيمة الدفترية، الرصيد الختامي
 

 استثمارات عقارية 7
 2018ديسمبر  31  2019سبتمبر  30 

 )مدققة(  ة() غير مدقق 
 لاير قطري  ألف  لاير قطريألف  

    
 1,277,575  1,299,473 صافي القيمة الدفترية, رصيد إفتتاحي

 62,061  70,682 إضافات 
 ( 50,057)  (40,019) السنة   /اهالك خالل الفترة 

 (64)  - استبعاد وشطب
 9,958  - تبويبالتحويالت وإعادة 

 1,299,473  1,330,136 صافي القيمة الدفترية, رصيد ختامي

    
 

 يجاراتاإل 8

على البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية معروض  16أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 موجودات حق االستخدام والمطلوبات ذات الصلة بها خالل الفترة.  . يوضح الجدول أدناه التغير في  4باإليضاح رقم  

 2019 سبتمبر 30 
 ة(غير مدقق) 
 ألف لاير قطري 

  موجودات حق االستخدام
 يناير  1في كما 

 إضافات 
72,514 
81,178 

 (20,926) (4إهالك )إيضاح 

 132,766  سبتمبر 30في كما 

  
  التزامات بموجب عقود إيجار

  يناير 1في كما 
 إضافات 

77,123 
81,178 

 (19,521) التزاماتسداد 

 138,780 سبتمبر 30في كما 
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  (تابع) يجاراتاإل 8

 سبتمبر 30 
2019 

 ة(غير مدقق) 
ألف لاير   

 قطري
  التزامات بموجب عقود إيجار

 95,798 حصة غير متداولة 

 42,982 حصة متداولة 

 138,780 

 
 استثمارات في شركات زميلة 9

 من( " ناقالت" شركة قطر لنقل الغاز المحدودة ش.م.ع.ق. )في حصتها زادت المجموعة ، 2019فبراير  3في 
سيستمر االعتراف باالستثمار كاستثمار في  مليون لاير قطري. 611 مبلغ نقدي قدرهمقابل  %36.3إلى  30.3%

صافي أصول ناقالت. خالل الفترة المنتهية   المجموعة فيزيادة حصة  و  يلة باستخدام طريقة حقوق الملكيةشركة زم
إضافية من األرباح والخسائر من  صالمجموعة بحص اعترفت، لزيادة االستثمار نظراً  2019 سبتمبر 30في 

 على التوالي.   قطريلاير  مليون 36,2و قطري مليون لاير   38,4احتياطيات التحوط والقيمة العادلة بقيمة 

 استثمارات في ودائع ألجل  10

 2018ديسمبر  31  2019 سبتمبر 30 

 )مدققة(  ة()غير مدقق 
 لاير قطري  ألف  لاير قطريألف  

    
 616,393  207,337 بنوكال  لدىودائع ألجل 

 ( 38,849)  (36,416) يوم  90ناقص: ودائع ألجل تستحق قبل 

 577,544  170,921 (1يوم ) 90ودائع ألجل تسحق بعد 

    
 

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

 

 يعادلهالنقد وما   11

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

 2018 سبتمبر 30  2019 سبتمبر30 
 ة(غير مدقق)  ة(غير مدقق) 
 لاير قطري ألف   لاير قطريألف  
    

 5,130  4,662 نقد بالصندوق

 290,114  36,416 (  1) ألجلودائع  –أرصدة لدى البنوك 

 168,285  58,343 حسابات جارية –أرصدة لدى البنوك 

 463,529  99,421 في بيان التدفقات النقدية الموحد  يعادلهالنقد وما 

المتطلبات النقدية الحالية من  يوما تتم لفترات مختلفة بناء على  90الودائع ذات تاريخ استحقاق أصلي أقل من  (1)
 المجموعة بأسعار السوق التجاري.
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 رأس المال   12

   عدد األسهم  
 لاير قطريألف   )ألف( 

    األسهم المصرح بها والمصدرة والمدفوعة بالكامل:
 : 2018ديسمبر  31و 2019 سبتمبر 30كما في 

 1,145,252  1,145,252 للسهم الواحد  لاير قطري 1أسهم بقيمة اسمية تبلغ 
 

على   2019مارس  18وفقاً لتعليمات هيئة قطر لألسواق المالية، وافقت الجمعية العمومية غير العادية للشركة في 
أسهم جديدة بقيمة   10لاير قطري مقابل    10سمية  أي استبدال سهم واحد قديم قيمته االأسهم،    10تقسيم كل سهم إلى  

إلى زيادة عدد األسهم المصرح بها والمصدرة والمدفوعة بالكامل من   هذا أدى  قطري لكل سهم.  لاير  1اسمية 
ً إدراج األسهم الجديدة في بورصة  أصبح. سهم 1,145,252,000إلى  114,525,200 من  اً اراعتب قطر ساريا

 ئمة بأثر رجعي.االمتوسط المرجح لعدد األسهم الق ، تم تعديل. وبالتالي2019يوليو  7

 

 توزيعات األرباح  13

  0.35:  2018  ) لاير قطري    0.3بمبلغ  أي  (  %35:  2018)  %30اقترح مجلس اإلدارة توزيعات أرباح نقدية بنسبة  
لاير قطري لسنة   مليون 398: 2018) 2018لاير قطري لسنة  مليون 341للسهم بإجمالي مبلغ ( لاير قطري

  2019مارس  18وقد اعتمدها حاملو حقوق الملكية في الجمعية العمومية السنوية التي عقدت بتاريخ ( 2017
 . (2018مارس  18عقدت بتاريخ : 2018)

 حتملةمطلوبات م   14

  ، كان للمجموعة خطابات الضمان واإلعتمادات المستنديه التالية،  2018ديسمبر  31و  2019سبتمبر  30 في 

 تنشأ منها أى التزامات مادية:أن وال يتوقع 

 

 سبتمبر 30 
2019 

 2018ديسمبر  31 

 )مدققة(  (غير مدققة) 
 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري 
    

 822,698  786,378 خطابات ضمان
 4,488  5,960 ةاعتمادات مستندي

 792,338  827,186 
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 إفصاحات األطراف ذات العالقة  15

  فترة  يوضح الجدول التالي إجمالي مبالغ المعامالت التي دخلت فيها المجموعة مع األطراف ذات العالقة خالل
، باإلضافة إلى األرصدة القائمة مع األطراف ذات عالقة كما 2018و  2019  سبتمبر  30أشهر المنتهية في    تسعةال

 : 2018ديسمبر  31و 2019 سبتمبر 30في 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة

 سبتمبر 30نتهية في أشهر الم   لتسعةلفترة ا 

 2019  2018 

 مشتريات  مبيعات  مشتريات  مبيعات 
 ة(غير مدقق)  ة(غير مدقق) 
 ألف 

 قطريلاير 
 ألف 

 لاير قطري
 ألف  

 لاير قطري
 ألف  

 لاير قطري
        

 63  3,433  4,834  5,222 شركات زميلة

 أرصدة األطراف ذات العالقة

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

 2018ديسمبر  31  2019سبتمبر  30 

 

مدينون 
 تجاريون

 

دائنون 
  تجاريون

القروض 
الممنوحة  

لشركات الغاز 
  الطبيعي المسال

مدينون 
 تجاريون

 

دائنون 
  تجاريون

القروض  
الممنوحة 

لشركات الغاز 
الطبيعي 
 المسال 

 )مدققة(  )مراجعة( 
 ألف 

 لاير قطري
 ألف 

 لاير قطري
 ألف 

 لاير قطري
 ألف  

 لاير قطري
 ألف  

 لاير قطري
 ألف  

 لاير قطري
            

 -  9,806  31,850  -  13,990  7,604 مشروعات مشتركة
 149,575  1  1,057  142,690  2,497  3,984 شركات زميلة
 -  72  850  -  143  9,979  شركات تابعة 

 21,567  16,630  142,690  33,757  9,879  149,575 
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 (تابع) العالقةإفصاحات األطراف ذات   15 

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وموظفون باإلدارة العليا 

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

 سبتمبر 30نتهية في ة أشهر الم  لتسعلفترة ا 

 2019  2018 
 ة(غير مدقق) 
 لاير قطري  ألف  لاير قطريألف  
    

 8,443  8,791 رواتب وعالوات 

 573  915 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

 10,463  10,463 النقدية -مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

 20,169  19,479 

 الربح األساسي والمخفف للسهم 16

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

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

 سبتمبر  30نتهية في أشهر الم  ة تسعلل  

 2019  2018 
 ة(غير مدقق) 
    

 399,523  418,868 لمساهمي الشركة األم )ألف لاير قطري(  المنسوب  للفترةصافي الربح  

    

 1,136,165  1,136,165 المتوسط المرجح لعدد األسهم )ألف سهم(

    

 0.35  0,37 الربح األساسي والمخفف للسهم )باللاير القطري( 

 

 (. 12) إيضاح رقم  سهمتجزئة ال لحسابوالمخفف للسهم بأثر رجعي ضبط العائد االساسي تم 

 تم احتساب المتوسط المرجح لعدد األسهم كالتالي: 

 سبتمبر  30نتهية في ة أشهر الم  تسعلل 

 2019  2018 
 ()غير مدققة 

    
 1,145,252  1,145,252 إجمالي األسهم القائمة )ألف سهم( 

تعديل المتوسط المرجح لعدد األسهم فيما يتعلق بأسهم الخزينة 
 ( 9,087)  (9,087) (1)ألف سهم( ) 2013المشتراة خالل سنة 

    
 1,136,165  1,136,165 المتوسط المرجح لعدد األسهم خالل الفترة )ألف سهم( 

    

  لاير  73,516,000 مبلغسهم ب 9,087,250 ، اشترت إحدى الشركات التابعة للمجموعة2013خالل عام ( 1)
 . 2019يناير  24 بتاريخ. تم نقل أسهم الخزينة هذه إلى الشركة األم قطري
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 المعلومات القطاعية 17

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

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

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

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

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

ارب ديناميكية لتحديد مواقع السفن  السالمة واإلستعداد وقاطرات للتعامل مع المراسي والقوارب وسفن وقو
(DP.كما توفر مجموعة كاملة من خدمات الغوص بما في ذلك غوص التشبع ) 

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

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

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

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

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

  لمختلف القطاعات الحقاً تم تخصيص هذه التكاليف المالية. يوالمشتريات والموارد البشرية والشؤون اإلدارة و
 .موضوعيةوبطريقة منهجية 

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

  .المرحلية الموحدةالمختصرة المالية 

لمعامالت مع األطراف  تماثل ا بطريقة  السوقأسعار اس لقطاعات التشغيلية على أسأسعار التحويل بين ا تكون 
 األخرى.

 



  شركة المالحة القطرية ش.م.ع.ق.  
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 المعلومات القطاعية )تابع(  17

 ( غير مدققة ) 2019 سبتمبر  30نتهية في أشهر الم   تسعةلفترة ال

 

 
مالحة  
  كابيتال

مالحة لألعمال  
البحرية  
  واللوجستية

مالحة  
لخدمات دعم  
المنصات  
  البحرية 

مالحة  
  التجارية

مالحة للغاز  
  والبتروكيماويات

تعديالت 
خاصة  
بمجموعة  
  المالحة 

إجمالي  
  القطاعات 

تعديالت 
 موحدة   وإستبعادات 

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

 1,830,802  ( 219,023)  2,049,825  -  203,771  200,292  567,427  695,608  382,727 التشغيل إيرادات 

                  

 ( 442,188)  -  ( 442,188)  ( 90,656)  ( 19,877)  ( 11,994)  ( 54,003)  ( 260,846)  ( 4,812) مرتبات وأجور ومنافع أخرى 

 ( 728,151)  182,425  ( 910,576)  ( 6,929)  ( 13,429)  ( 187,945)  ( 90,646)  ( 519,131)  ( 92,496) إمدادات ومصاريف التشغيل 

 ( 7,285)  36,295  ( 43,580)  ( 6,078)  ( 328)  ( 1,504)  ( 2,327)  ( 32,233)  ( 1,110) مصاريف إيجار 

 ( 269,095)  -  ( 269,095)  ( 1,597)  ( 60,932)  ( 747)  ( 134,610)  ( 22,554)  ( 48,655) إهالك وإطفاء 

 ( 6,663)  -  ( 6,663)  307  -  ( 1,194)  ( 3,784)  ( 2,026)  34 الذمم التجارية مخصص انخفاض قيمة

 ( 101,148)  303  ( 101,451)  ( 13,199)  ( 17,145)  5,572  ( 25,418)  ( 44,758)  ( 6,503) مصاريف تشغيل أخرى 

 -  -  -  -  ( 38,903)  -  ( 182,956)  221,859  - باألسطول والخدمات التقنية مصاريف متعلقة 

 -  -  -  118,115  ( 8,828)  ( 9,397)  ( 11,767)  ( 78,210)  ( 9,913) مصاريف متعلقة بمجموعة المالحة 

                  

 276,272  -  276,272  ( 37)  44,329  ( 6,917)  61,916  ( 42,291)  219,272 أرباح التشغيل 

                  

 ( 80,078)  3,127  ( 83,205)  -  ( 29,211)  -  ( 40,216)  ( 12,916)  ( 862) تكاليف تمويل

 20,337  ( 3,127)  23,464  16  13,852  179  69  11  9,337 إيرادات تمويل 

 6,732  -  6,732  27  5,806  18  38  843  - ربح من استبعاد عقارات وسفن ومعدات 

 266,936  -  266,936  -  263,059  -  -  3,798  79 حصة من نتائج شركات زميلة 

 167,738  -  167,738  -  17,266  -  -  150,472  - مشتركة  ترتيباتحصة من نتائج 

 15  -  15  ( 6)  ( 117)  -  ( 254)  392  - صرف عمالت أجنبيةصافي الربح )الخسارة( من  

 ( 243,425)  -  ( 243,425)  -  ( 13,117)  -  ( 225,964)  ( 4,344)  - انخفاض قيمة سفن 

 4,121  -  4,121  -  3,943  -  -  -  178 إيرادات متنوعة 

                  

 418,648  -  418,648  -  305,810  ( 6,720)  ( 204,411)  95,965  228,004 الفترةربح 
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 المعلومات القطاعية )تابع( 

 ( غير مدققة)2018 سبتمبر  30نتهية في أشهر الم   تسعةلفترة ال

    

 
مالحة  
  كابيتال 

مالحة لألعمال  
البحرية  
  واللوجستية 

مالحة  
لخدمات دعم  
المنصات  
  البحرية 

مالحة  
  التجارية 

مالحة للغاز  
  والبتروكيماويات 

تعديالت خاصة  
بمجموعة  
  المالحة 

إجمالي  
  القطاعات 

تعديالت  
 موحدة   وإستبعادات 

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

 1,810,212  ( 202,236)  2,012,448     -   218,154  228,781  449,415  677,852  438,246 إيرادات التشغيل 
                  

 ( 421,223)     -   ( 421,223)  ( 91,559)  ( 19,583)  ( 11,916)  ( 54,393)  ( 237,948)  ( 5,824) مرتبات وأجور ومنافع أخرى 

 ( 689,414)  164,004  ( 853,418)  ( 3,822)  ( 19,107)  ( 204,745)  ( 51,441)  ( 489,481)  ( 84,822) إمدادات ومصاريف التشغيل 

 ( 11,781)  37,832  ( 49,613)  ( 6,843)  ( 164)  ( 1,499)  ( 3,157)  ( 34,494)  ( 3,456) مصاريف إيجار 

 ( 246,374)     -   ( 246,374)  ( 2,214)  ( 70,811)  ( 720)  ( 105,749)  ( 23,678)  ( 43,202) إهالك وإطفاء 

 ( 17,548)  -  ( 17,548)  -  ( 4)  ( 654)  ( 7,162)  ( 10,270)  542 الذمم التجارية مخصص انخفاض قيمة

 ( 110,321)  400  ( 110,721)  ( 17,445)  ( 10,393)  ( 2,060)  ( 21,461)  ( 50,973)  ( 8,389) مصاريف تشغيل أخرى 

 -  -  -  -  ( 45,157)  -  ( 162,362)  207,519  - مصاريف متعلقة باألسطول والخدمات التقنية 

 -  -  -  121,920  ( 12,229)  ( 10,426)  ( 13,030)  ( 74,684)  ( 11,551) مصاريف متعلقة بمجموعة المالحة 
                  

 313,551     -   313,551  37  40,706  ( 3,239)  30,660  ( 36,157)  281,544 أرباح التشغيل 
                  

 ( 116,440)  9,217  ( 125,657)  -  ( 29,067)  -  ( 47,385)  ( 23,544)  ( 25,661) تكاليف تمويل

 48,244  ( 9,217)  57,461  -  10,401  801  7,078  1  39,180 إيرادات تمويل 

 ( 758)  -  ( 758)  ( 37)  -  236  ( 1,165)  272  ( 64) ربح من استبعاد عقارات وسفن ومعدات ( خسارة)

 207,077  -  207,077  -  204,711  -  -  1,057  1,309 حصة من نتائج شركات زميلة 

 124,371  -  124,371  -  ( 21,267)  -  -  145,638  - مشتركة  ترتيباتحصة من نتائج 

 2,490  -  2,490  -  ( 228)  109  ( 38)  ( 237)  2,884 صرف عمالت أجنبيةصافي الربح )الخسارة( من  

 ( 183,206)  -  ( 183,206)  -  ( 140,189)  -  -  ( 43,017)  - انخفاض قيمة سفن 

 2,857  -  2,857  -  2,428  -  -  1  428 إيرادات متنوعة 
                  

 398,186  -  398,186  -  67,495  ( 2,093)  ( 10,850)  44,014  299,620 الفترة ربح 

 
 إيضاح: تم إستبعاد اإليرادات بين القطاعت عند التوحيد



  شركة المالحة القطرية ش.م.ع.ق.  
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   2019 سبتمبر 30المنتهية في فترة الستة أشهر لكما في و
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 قارنةأرقام الم   18

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

ً التقرير سابق  .ا




