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  المالحة القطریة ش.م.ع.ق. شركة
  الموحدة المرحلیةالبیانات المالیة المختصرة 

  ۲۰۲۰ سبتمبر ۳۰المنتھیة في أشھر التسعة فترة لكما في و

 

 رقم الصفحة المحتویات 

 :البیانات المالیة المختصرة الموحدة المرحلیة

 ۲ الموحدالمختصر بیان الدخل 

 ۳ الموحدالمختصر الشامل  بیان الدخل

 ٥-٤ الموحدالمختصر بیان المركز المالي 

 ۷-٦ الموحدالمختصر بیان التدفقات النقدیة 

 ۸ الموحدالمختصر بیان التغیرات في حقوق الملكیة 

 ۱۸-۹ البیانات المالیة المختصرة الموحدة المرحلیةإیضاحات حول 

 
 



 

 .المختصرة الموحدة المرحلیةجزءاً من ھذه البیانات المالیة  تشكل ۱٦إلى  ۱اإلیضاحات المرفقة من 
۲ 
 

 
  شركة المالحة القطریة ش.م.ع.ق.

  الموحدصر تالمخدخل بیان ال
  ۲۰۲۰ سبتمبر ۳۰نتھیة في المُ أشھر  تسعةلفترة ال
 

 ۳۰نتھیة في ة أشھر المُ لتسعلفترة ا  
 سبتمبر

  ۲۰۲۰  ۲۰۱۹ 
 )غیر مدققة(  
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري إیضاحات 
     

 ۱٬۸۳٤٬۹۲۳  ۱٬۷۱۱٬۸۳۲ ٥ إیرادات التشغیل
     

 )٤٤۲٬۱۸۸(  )٤۲۹٬۳۱۸(  مرتبات وأجور ومنافع أخرى
 )۷۲۸٬۱٥۱(  )٥۸۹٬٤٥٦(  ومصاریف التشغیلإمدادات 

 )۷٬۲۸٥(  )۱٬۸۲۰(  مصاریف إیجار
 )۲٦۹٬۰۹٥(  )۲۷٦٬٥۰۸(  إھالك وإطفاء

 )٦٬٦٦۳(  )۱۳٬۰۲۷(  المدینة تجاریةال الذمم قیمةانخفاض  مخصص
 )۱۰۱٬۱٤۸(  )۱۱٥٬٦٦٦(  مصاریف تشغیل أخرى

 ۲۸۰٬۳۹۳  ۲۸٦٬۰۳۷  ربح التشغیل
     

 )۸۰٬۰۷۸(  )٦۲٬۸۹۳(  تمویلتكالیف 
 ۲۰٬۳۳۷  ۱٤٬٦۹٦  إیرادات تمویل

 -  ۷۳٬٦٤٦   أستثمارات عقاریةمن استبعاد ربح 
 ٦٬۷۳۲  ۱٤٬۳۱٦  وسفن ومعداتعقارات  ربح من استبعاد

 ۲٦٦٬۹۳٦  ۳۲٦٬٤۷٦  حصة من نتائج شركات زمیلة
 ۱٦۷٬۷۳۸  ۱٦٥٬٦۸۲  حصة من نتائج ترتیبات مشتركة

 ۱٥  )۱٬۲۷۰(  صرف عمالت أجنبیةربح من ال /) الخسارة(صافي 
 )۲٤۳٬٤۲٥(  )٤۳۲٬۱٤٥(  انخفاض قیمة سفن

 ٤۱۸٬٦٤۸  ۳۸٤٬٥٤٥  الفترةربح 
     

     إلى: منسوبربح 
 ٤۱۸٬۸٦۸  ۳۸۳٬٦٦۱  المساھمین بالشركة األم
 )۲۲۰(  ۸۸٤  حصص غیر مسیطرة 

  ۳۸٤  ٤٬٥٤٥۱۸٬٦٤۸ 
     

     للسھموالمخفف الربح األساسي 
 للمساھمین بالشركة األم) منسوب(

 ۰٬۳٤ ۱٤ للسھم) ي(معبر عنھ باللایر القطر
 

۰٬۳۷ 
 



 

 .المختصرة الموحدة المرحلیةجزءاً من ھذه البیانات المالیة  تشكل ۱٦إلى  ۱اإلیضاحات المرفقة من 
۳ 
 

  
  شركة المالحة القطریة ش.م.ع.ق.

  الموحدالمختصر  الدخل الشاملبیان 
  ۲۰۲۰ سبتمبر ۳۰نتھیة في المُ أشھر  تسعةفترة الل
 

 
 ۳۰نتھیة في أشھر المُ  تسعةلفترة ال

 سبتمبر
 ۲۰۲۰  ۲۰۱۹ 
 )غیر مدققة( 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 
    

 ٤۱۸٬٦٤۸  ۳۸٤٬٥٤٥ ربح الفترة
    

    الدخل الشامل اآلخر
    بنود لن یعاد تصنیفھا الحقا إلى الربح أو الخسارة

بالقیمة العادلة من في حقوق ملكیة  استثماراتصافي (خسارة)/ ربح 
 )۱۸٦٬۰۸٦(  )۲٥۷٬۰۱۲( خالل الدخل الشامل اآلخر 

حصة من الدخل الشامل  -شركات مستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة 
 )۹٬۲۳۱(  )۱٬۱۸٤( اآلخر 

 )۲٥۸٬۱۹٦(  )۱۹٥٬۳۱۷( 
    بنود قد یعاد تصنیفھا الحقا إلى الربح أو الخسارة

 )٤٥٬٦۲۹(  )٤٤٬۰۷٦( من تحوطات التدفق النقدي ةصافي (الخسارة) الناتج
التغیر في تحوطات التدفق النقدي للش��ركات المس��تثمر فیھا بطریقة حقوق 

 )۲٥۱٬۹٦٤(  )۲۱۹٬۸۱٤( الملكیة
 )۲٦۳٬۸۹۰(  )۲۹۷٬٥۹۳( 

 )٤۹۲٬۹۱۰(  )٥۲۲٬۰۸٦( إجمالي الدخل الشامل اآلخر

 )۷٤٬۲٦۲(  )۱۳۷٬٥٤۱( الشامل إجمالي الدخل
    

    إلى: منسوبربح 
 )۷٤٬۰۱۸(  )۱۳۸٬۳۹۲( المساھمین بالشركة األم
 )۲٤٤(  ۸٥۱ حصص غیر مسیطرة

 )۱۳۷٬٥٤۱(  )۷٤٬۲٦۲( 
 

 

 

  



 

 .المختصرة الموحدة المرحلیةجزءاً من ھذه البیانات المالیة  تشكل ۱٦إلى  ۱اإلیضاحات المرفقة من 
٤ 
 

  شركة المالحة القطریة ش.م.ع.ق.
  الموحدالمختصر المركز المالي بیان 

  ۲۰۲۰ سبتمبر ۳۰كما في 
 

 
  ةیالموحد في الصفحة التالالمختصر یتواصل بیان المركز المالي 

 رسبتمب ۳۰  
۲۰۲۰ 

 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ 

 (مدققة)  )مدققةغیر (  
 لایر قطريألف   لایر قطريألف  إیضاحات 

     الموجودات
     غیر المتداولةالموجودات 

 ٤٬۰٦۳٬۳۱٦  ۳٬٥۳٥٬۳۸٤ ٦ عقارات وسفن ومعدات
 ۸۲۲٬۷۷۳  ۸۱۰٬۱٦۹ ۷ استثمارات عقاریة

 ۱٤۹٬۳٤۹  ۱٥۲٬۸٥۰  موجودات غیر ملموسة
 ۱٥٤٬۸۳۰  ۲۳۰٬٥۸۸ ۸ أصول حق استخدام

 ۱٬۰۸۹٬۸٦۰  ۱٬۰۷۲٬۰٤۲   مشاریع مشتركةاستثمارات في 
 ٥٬۹۱٤٬۰۰۰  ٥٬۸۱۳٬٥۸٦  استثمارات في شركات زمیلة

 ٤٬۰۹۹٬۱۸۷  ۳٬۸۹٥٬۷٥٤  موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
 ۱۲۹٬۲٤۷  ۱۲۹٬۷۰۳  المسالالطبیعي  قروض ممنوحة لشركات الغاز

 ۲٤٬۲۳۹  ۲۳٬۸٦٤  موجودات أخرى

  ۱٥٬٦٦۳٬۹٤۰  ۱٦٬٤٤٦٬۸۰۱ 
     

     الموجودات المتداولة
 ۸۱٬۰۸۸  ۱۰۰٬۳۰۰  مخزونال

 ۷٤۱٬۱۰٤  ۷۳۲٬۳۲۱  مدینة  ذمم تجاریة وأخرى
 ٥٥٬۸٥۰  ۱۲۱  موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 ۱٦۸٬۲۲۱  ۳۲۸٬۲۳۳ ۸ استثمار في ودائع ألجل
 ۱۷۷٬۷٦۱  ۲٥۷٬۷٦٥   ھاوما یعادل یةنقدال

  ۱٬٤۱۸٬۷٤۰  ۱٬۲۲٤٬۰۲٤ 

 ۱۷٬٦۷۰٬۸۲٥  ۱۷٬۰۸۲٬٦۸۰  إجمالي الموجودات
     

     والمطلوبات حقوق الملكیة
     المنسوبة لحاملي حقوق ملكیة الشركة األم

 ۱٬۱٤٥٬۲٥۲  ۱٬۱٤٥٬۲٥۲ ۱۰ رأس المال
 )۷۳٬٥۱٦(  )۷۳٬٥۱٦(  أسھم خزینة

 ٤٬٦۹۳٬۹۸٦  ٤٬٦۹۳٬۹۸٦  حتیاطي قانونيا
 ٦۲۳٬٥٤۲  ٦۲۳٬٥٤۲  احتیاطي عام

 ۳٬۸۷٥٬٦۰۷  ۳٬٥۱۹٬۸۸۰  احتیاطي قیمة عادلة
 ٦۸٬۲۲۷  )۱۹٥٬٦٦۳(  احتیاطي تحوط

 ٤٬۲۱۰٬۰۲۹  ٤٬۳٥۰٬٤۰٥  أرباح مدورة

 ۱٤٬٥٤۳٬۱۲۷  ۱٤٬۰٦۳٬۸۸٦  حقوق الملكیة المنسوبة لحاملي حقوق ملكیة الشركة األم
 ٥٤٬۸۸٤  ٥٥٬۷۳٥  الحصص غیر المسیطرة

 ۱٤٬٥۹۸٬۰۱۱  ۱٤٬۱۱۹٬٦۲۱  إجمالي حقوق الملكیة



 

 .المختصرة الموحدة المرحلیةجزءاً من ھذه البیانات المالیة  تشكل ۱٦إلى  ۱اإلیضاحات المرفقة من 
٥ 
 

  
  شركة المالحة القطریة ش.م.ع.ق.

  )الموحد (تابعالمختصر المركز المالي بیان 
  ۲۰۲۰ سبتمبر ۳۰كما في 

 
 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱  ۲۰۲۰ سبتمبر ۳۰  
 (مدققة)  )غیر مدققة(  
 لایر قطريألف   لایر قطريألف  إیضاحات 

     حقوق الملكیة والمطلوبات (تابع)
     المطلوبات

     المطلوبات غیر المتداولة
 ۱٬۸۳۷٬۱٥۲  ۱٬٤٥۲٬۲۱٥  قروض وسلف 

 ۱۰۷٬۰۰٤  ۱۰۰٬۹٦۱  دفعة مقدمة من عمیل 
 ۱۰۸٬۹۲۸  ۱٦٤٬۹۸٤  التمویلياإلیجار التزامات 

 ۱۱۹٬۸٥٥  ۱۱٥٬٥٦۲  موظفینالمخصص مكافآت نھایة خدمة 

  ۱٬۸۳۳٬۷۲۲  ۲٬۱۷۲٬۹۳۹ 
     

     المطلوبات المتداولة
 ٥۷٦٬۰٦۳  ٦۱۹٬۷٥۰  دائنة  ذمم تجاریة وأخرى

 ۲۷۰٬۱۱۲  ٤۳٤٬۰٤۷  قروض وسلف 
 ٥۳٬۷۰۰  ۷٥٬٥٤۰  اإلیجار التمویليالتزامات 

  ۱٬۱۲۹٬۳۳۷  ۸۹۹٬۸۷٥ 

 ۳٬۰۷۲٬۸۱٤  ۲٬۹٦۳٬۰٥۹  إجمالي المطلوبات 

 ۱۷٬٦۷۰٬۸۲٥  ۱۷٬۰۸۲٬٦۸۰  إجمالي حقوق الملكیة والمطلوبات

 ۲۱بتاریخ الشركة  من قبل مجلس إدارةللمجموعة  البیانات المالیة المختصرة الموحدة المرحلیةھذه تم التصریح بإصدار 
 بالنیابة عن المجلس كل من:وقد وقع علیھا  ۲۰۲۰كتوبرأ

 

 

....................................  .............................. 
  المناعي عیسىالرحمن  عبد  آل ثانيجبر بن جاسم حمد ن جاسم ب

 التنفیذيوالمدیر الرئیس   رئیس مجلس اإلدارة



 

 .المختصرة الموحدة المرحلیةجزءاً من ھذه البیانات المالیة  تشكل ۱٦إلى  ۱اإلیضاحات المرفقة من 
٦ 
 

    
  شركة المالحة القطریة ش.م.ع.ق.

  الموحد المختصر التدفقات النقدیة بیان 
  ۲۰۲۰ سبتمبر ۳۰نتھیة في المُ أشھر  تسعةلفترة ال
 
 سبتمبر ۳۰نتھیة في ة أشھر المُ سعلفترة الت  
  ۲۰۲۰  ۲۰۱۹ 
 )(غیر مدققة  
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  

     التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة
 ٤۱۸٬٦٤۸  ۳۸٤٬٥٤٥  ربح الفترة

     :تعدیالت للبنود التالیة
 ۲۰۰٬٥۰۳  ۱۹۷٬۳۲۲  إھالك عقارات وسفن ومعدات

 ٤۰٬۰۱۹  ۲۰٬٦٥٥  إھالك استثمارات عقاریة
 ۷٬٦٤۷  ٦٬٦۷۰  موجودات غیر ملموسة إطفاء

 ۲۰٬۹۲٦  ٥۱٬۸٦۱  إھالك أصول حق استخدام
 -  )۸۱٬٦۸۰(  استثمارات عقاریةمن استبعاد  ربح

 )٦٬۷۳۲(  )٦٬۲۸۲(  وسفن ومعدات عقارات استبعادربح من 
 )۲٦٦٬۹۳٦(  )۳۲٦٬٤۷٦(  حصة من نتائج شركات زمیلة 

 )۱٦۷٬۷۳۸(  )۱٦٥٬٦۸۲(  حصة من نتائج ترتیبات مشتركة
 ۱۳٬۲٦۸  ۱۱٬۰٦٤  مخصص مكافآت نھایة الخدمة للموظفین

 (۱٤۹٬٦٤۳)  )۱٤۳٬٤٤۸(  إیرادات توزیعات أرباح
القیمة العادلة من موجودات مالیة بالقیمة العادلة من صافي خسارة 

 ۱٬٦۷٥  -  خالل الربح أو الخسارة
 ۲٤۳٬٤۲٥  ٤۳۲٬۱٤٥  انخفاض قیمة السفن

 ٦٬٦٦۳  ۱۳٬۰۲۷  تجاریةال الذمم قیمةانخفاض  مخصص
 (٥٬۹۸۱)  ۹٬۷۱٥  من استبعاد استثمارات مالیة / (خسارة) ربح

 ۸۰٬۰۷۸  ٦۲٬۸۹۳  تكالیف التمویل 
 (۲۰٬۳۳۷)  )۱٤٬٦۹٦(  إیرادات التمویل

 ٤۱٥٬٤۸٥  ٤٥۱٬٦۳۳  أرباح التشغیل قبل تغیرات رأس المال العامل

     التغیرات في:
 ۲۲٬۲٥٤  )۱۹٬۲۱۲(  المخزون

 ۱۱٬٤٦۱  )۳٬۸٦۹(  ذمم تجاریة وأخرى مدینة
 )۲۸٬۲۸۷(  )۱۱٬۸۱۲(  ذمم تجاریة وأخرى دائنة 

 ٤۲۰٬۹۱۳  ٤۱٦٬۷٤۰  األنشطة التشغیلیة التدفقات النقدیة من

 )۱٤٬۱۳۹(  )۸٬٦۸۱(  مكافآت نھایة الخدمة المدفوعة للموظفین 

 ٤۰٦٬۷۷٤  ٤۰۸٬۰٥۹  صافي التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة
 
 
 

 

  الموحد في الصفحة التالیةالمختصر یتواصل بیان التدفقات النقدیة 
  



 

 .المختصرة الموحدة المرحلیةجزءاً من ھذه البیانات المالیة  تشكل ۱٦إلى  ۱اإلیضاحات المرفقة من 
۷ 
 

    
   ش.م.ع.ق.شركة المالحة القطریة 

  الموحد (تابع)المختصر التدفقات النقدیة بیان 
  ۲۰۲۰ سبتمبر ۳۰نتھیة في لفترة الستة أشھر المُ 

 
 ۳۰نتھیة في أشھر المُ  تسعة لفترة ال  

 سبتمبر
  ۲۰۲۰  ۲۰۱۹ 
 )غیر مدققة(  
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري إیضاحات 
     

     االستثماریةالتدفقات النقدیة من األنشطة 
 (۱۰٦٬۲۸٦)  )۱۳۲٬۲۷۳(  شراء عقارات وسفن ومعدات

 ۱٤۹٬٦٤۳  ۱٤۳٬٤٤۸  إیرادات توزیعات أرباح
 ۲۰٬۳۳۷  ۱٤٬٦۹٦  إیرادات تمویل

 -  ۸٦٬٦٦٥  استثمارات عقاریةت من استبعاد متحصال
 ٥۸٬۲۹۰  ٤٥٬۰٥٤  متحصالت من استبعاد عقارات وسفن ومعدات 

 (۷۰٬٦۸۲)  )۲۱٬۰۷۰(  عقاریةشراء استثمارات 
 (۱٤)  )۱۰٬۱۷۱(  إضافة إلى موجودات غیر ملموسة

لش���ركات الغاز الطبیعي ممنوحة ص���افي الحركة في قروض 
 المسال

 
)٦٬  )٤٥٦۸۸٥ 

 (۳٥٬۰۱۳)  -  شراء أوراق مالیة استثماریة
 دخلال من خالل موجودات مالیة بالقیمة العادلةفى اس������تثمار 

 الشامل االخر
 

)۲۹۲٬۰۰۰( 
 

- 
 ٤۰٦٬٦۲۳  )۱٦۰٬۰۱۲(  جل صافي الحركة في الودائع أل

متحص�����الت من اس�����تبعاد موجودات مالیة بالقیمة العادلة من 
 خالل الدخل الشامل اآلخر 

 
۲۳٤٬۲۸٦  - 

متحص�����الت من اس�����تبعاد موجودات مالیة بالقیمة العادلة من 
 خالل الربح أو الخسارة

 
٤٦٬۰۲۱  ۱۰۳٬۰٤۹ 

 ۹۸٬۰۰۰  ۱۸۳٬٥۰۰  أرباح مستلمة من مشاریع مشتركةتوزیعات 
 (٦۱۰٬٦۳۹)  -  في شركة زمیلةإضافي استثمار 

 ۲۰۲٬٤۹٤  ۲۰٥٬۳۳۸  توزیعات أرباح مستلمة من شركات زمیلة

 ۲۲۲٬٦۸۷  ۳٤۳٬۰۲٦  صافي التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة
     

     التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة
 (۳٤۰٬۸٤۹)  )۳٤۰٬۸٤۹( ۱۱ توزیعات أرباح مدفوعة لمساھمي الشركة

 )(۸۰٬۰۷۸  )٦۲٬۸۹۳(  المدفوعة تكالیف التمویل
 )۱۹٬٥۲۱(  )٤٦٬۳۳۷(  التزامات اإلیجار التمویلي مدفوعات مقابل

 )۲۱٦٬۹۸٦(  )۲۲۱٬۰۰۲(  صافي الحركة في القروض والتسھیالت 

 )٦٥۷٬٤۳٤(  )٦۷۱٬۰۸۱(  المستخدمة في األنشطة التمویلیةصافي التدفقات النقدیة 
     

 )۲۷٬۹۷۳(  ۸۰٬۰۰٤  (االنخفاض) في النقد وما یعادلھ /الزیادة صافي 
     

 ۱۲۷٬۳۹٤  ۱۷۷٬۷٦۱  في بدایة الفترة ھالنقد وما یعادل

 ۹۹٬٤۲۱  ۲٥۷٬۷٦٥  النقد وما یعادلھ في نھایة الفترة



 

 .المختصرة الموحدة المرحلیةجزءاً من ھذه البیانات المالیة  تشكل ۱۸إلى  ۱اإلیضاحات المرفقة من 
۸ 
 

 
     إلى المساھمین بالشركة األم منسوب 

 
 

  أسھم خزینة  رأس المال
احتیاطي 

  احتیاطي عام  قانوني
احتیاطي قیمة 

  اإلجمالي  أرباح مدورة  احتیاطي تحوط  عادلة
حصص غیر 

 اإلجمالي  مسیطرة
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 
                    

 ۱٤٬٥۹۸٬۰۱۱  ٥٤٬۸۸٤  ۱٤٬٥٤۳٬۱۲۷  ٤٬۲۱۰٬۰۲۹  ٦۸٬۲۲۷  ۳٬۸۷٥٬٦۰۷  ٦۲۳٬٥٤۲  ٤٬٦۹۳٬۹۸٦  (۷۳٬٥۱٦)  ۱٬۱٤٥٬۲٥۲ (مدقق) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱الرصید في 
                    

 ۳۸٤٬٥٤٥  ۸۸٤  ۳۸۳٬٦٦۱  ۳۸۳٬٦٦۱  -  -  -  -  -  - ربح الفترة
 )٥۲۲٬۰۸٦(  )۳۳(  )٥۲۲٬۰٥۳(  -  )۲٦۳٬۸۹۰(  )۲٥۸٬۱٦۳(  -  -  -  - الدخل الشامل اآلخر

 )۱۳۷٬٥٤۱(  ۸٥۱  )۱۳۸٬۳۹۲(  ۳۸۳٬٦٦۱  )۲٦۳٬۸۹۰(  )۲٥۸٬۱٦۳(  -  -  -  - إجمالي (الخسارة الشاملة) / الدخل الشامل 
 )۳٤۰٬۸٤۹(  -  )۳٤۰٬۸٤۹(  )۳٤۰٬۸٤۹(  -  -  -  -  -  - :المعامالت مع مالكي المجموعة

                    )۱۱توزیعات أرباح مدفوعة (إیضاح 
بالقیمة  جودات مالیةمواستبعاد ى تحویل احتیاط

 - العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
 

- 
 

- 
 

- 
  

)۹۷٬٥٦٤( 
  

- 
  

۹۷٬٥٦٤ 
  

- 
  

- 
  

- 
 ۱٤٬۱۱۹٬٦۲۱  ٥٥٬۷۳٥  ۱٤٬۰٦۳٬۸۸٦  ٤٬۳٥۰٬٤۰٥  )۱۹٥٬٦٦۳(  ۳٬٥۱۹٬۸۸۰  ٦۲۳٬٥٤۲  ٤٬٦۹۳٬۹۸٦  (۷۳٬٥۱٦)  ۱٬۱٤٥٬۲٥۲  ۲۰۲۰ سبتمبر ۳۰الرصید في 

     إلى المساھمین بالشركة األم منسوب 

 
 

  أسھم خزینة  رأس المال
احتیاطي 

  احتیاطي عام  قانوني
احتیاطي قیمة 

  اإلجمالي  أرباح مدورة  احتیاطي تحوط  عادلة
حصص غیر 

 اإلجمالي  مسیطرة
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري   ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  قطريألف لایر  
                    

 ۱٤٬٦۳۷٬۸۰٥  ٥٥٬۷۱۷  ۱٤٬٥۸۲٬۰۸۸  ٤٬۰۱۰٬۸۲۹  ۲۹٥٬۷۲٦  ۳٬۸۸٦٬۲٥۹  ٦۲۳٬٥٤۲  ٤٬٦۹۳٬۹۸٦  )۷۳٬٥۱٦(  ۱٬۱٤٥٬۲٥۲ (مدقق) ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱الرصید في 
                    

تعدیل عند التطبیق المبدئي للمعیار الدولي للتقاریر 
 )٤٬٦۰۹(  -  )٤٬٦۰۹(  )٤٬٦۰۹(  -  -  -  -  -  - ۱٦المالیة رقم 

 ۱٤٬٦۳۳٬۱۹٦  ٥٥٬۷۱۷  ۱٤٬٥۷۷٬٤۷۹  ٤٬۰۰٦٬۲۲۰  ۲۹٥٬۷۳٦  ۳٬۸۸٦٬۲٥۹  ٦۲۳٬٥٤۲  ٤٬٦۹۳٬۹۸٦  )۷۳٬٥۱٦(  ۱٬۱٤٥٬۲٥۲ ۲۰۱۹ینایر  ۱لمعدل في الرصید ا
 ٤۱۸٬٦٤۸  )۲۲۰(  ٤۱۸٬۸٦۸  ٤۱۸٬۸٦۸  -  -  -  -  -  - ربح الفترة

 )٤۹۲٬۹۱۰(  )۲٤(  )٤۹۲٬۸۸٦(  -  )۲۹۷٬٥۹۳(  )۱۹٥٬۲۹۳(  -  -  -  - الدخل الشامل اآلخر
 )۷٤٬۲٦۲(  )۲٤٤(  )۷٤٬۰۱۸(  ٤۱۸٬۸٦۸  )۲۹۷٬٥۹۳(  )۱۹٥٬۲۹۳(  -  -  -  - (الخسارة الشاملة) / الدخل الشامل  إجمالي

                    :المعامالت مع مالكي المجموعة
 )۳٤۰٬۸٤۹(  -  )۳٤۰٬۸٤۹(  )۳٤۰٬۸٤۹(  -  -  -  -  -  - )۱۱توزیعات أرباح مدفوعة (إیضاح 

 ۱٤٬۲۱۸٬۰۸٥  ٥٥٬٤۷۳  ۱٤٬۱٦۲٬٦۱۲  ٤٬۰۸٤٬۲۳۹  )۱٬۸٥۷(  ۳٬٦۹۰٬۹٦٦  ٦۲۳٬٥٤۲  ٤٬٦۹۳٬۹۸٦  )۷۳٬٥۱٦(  ۱٬۱٤٥٬۲٥۲  ۲۰۱۹ سبتمبر۳۰ الرصید في
 

   شركة المالحة القطریة ش.م.ع.ق.
  التغیرات في حقوق الملكیة المختصر الموحدبیان 

  ۲۰۲۰ سبتمبر ۳۰أشھر المنتھیة في  تسعةلفترة ال



 ق.ع.ش.م.شركة المالحة القطریة 
 المرحلیةالمختصرة الموحدة إیضاحات حول البیانات المالیة 

  ۲۰۲۰ سبتمبر ۳۰نتھیة في أشھر المُ  لتسعةكما في ولفترة ا
 

   ۹ 
 

 الوضع القانوني واألنشطة الرئیسیة ۱

بالسجل  قطریةعامة األم") كشركة مساھمة الشركة ق ("الشركة") أو ("..عم.المالحة القطریة ششركة تأسست 
، یقع المكتب المسجل في الدوحة .۱۹٥۷یولیو  ٥ بتاریخ الصادر عن وزارة االقتصاد والتجارة ۱التجاري رقم 

 . ۱۹۹۷مایو  ۲٦منذ  الشركة في بورصة قطرأسھم  ویتم تداولقطر. دولة 

وشركاتھا التابعة (یشار إلیھا مجتمعة  لشركةا للشركة علىالمرحلیة الموحدة المختصرة البیانات المالیة ھذه تشتمل 
 بـ "المجموعة").

 الةكوالنقل البحري و تقدیم خدماتھي الماضیة  الفترةبدون تغییر منذ  تي ظلتللمجموعة وال ةالرئیسیاألنشطة 
شركات المالحة األجنبیة وتقدیم الخدمات البحریة وبیع الشاحنات الثقیلة وإصالح السفن وتصنیع وتركیب المنشآت 

تداولة وغیر المتداولة المفي األوراق المالیة  واالستثماروالعقارات السفن البحریة وأعمال النقل البري وتأجیر 
 .والمستودعات وإدارة سلسلة إمدادات السفریاتتشغیل مكتب لوكاالت ووالمتاجرة في مواد البناء 

 ۳۱في  كما في وللسنة الماضیة المنتھیة للمجموعةالبیانات المالیة السنویة الموحدة  لم یتغیر ھیكل المجموعة عن
 .بیانات مالیة سنویة")أحدث (" ۲۰۱۹دیسمبر 

 أكتوبر ۲۱ بتاریخالشركة إدارة مجلس  قبلالموحدة للمجموعة من  المختصرة تم التصریح بإصدار البیانات المالیة
۲۰۲۰.  

 أساس المحاسبة ۲

التقاریر المالیة " ۳٤المحاسبة الدولي رقم معیار لوفقاً  لمرحلیةاتم إعداد ھذه البیانات المالیة المختصرة الموحدة 
جمیع المعلومات ال تتضمن أنھا كما  .للمجموعةموحدة بیانات مالیة سنویة أحدث ویجب قراءتھا مع  "المرحلیة

المطلوبة إلعداد بیانات مالیة مكتملة وفقا للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة. بالرغم من ذلك، تم إدراج اإلیضاحات 
التوضیحیة المختارة لتوضیح األحداث والمعامالت التي تعتبر ھامة لفھم التغییر في المركز المالي للمجموعة وأدائھا 

 سنویة الموحدة األخیرة.منذ البیانات المالیة ال

 ستخدام التقدیرات واألحكاما ۳

 وافتراضاتستخدام أحكام وتقدیرات با المالیة المختصرة الموحدة المرحلیة البیانات ھذه إعدادقامت اإلدارة عند 
قد تختلف القیم . ت واإلیرادات والمصروفاتمطلوباوال الموجوداتتؤثر على تطبیق السیاسات المحاسبیة وقیم 

 .اتالتقدیر الحقیقیة عن ھذه

الرئیسیة للتقدیرات سات المحاسبیة للمجموعة والمصادر إن األحكام الھامة التي وضعتھا اإلدارة عند تطبیق السیا
بموجب المعیار المحاسبة عن اإلیجارات  فیما عدا بیانات مالیة سنویةأحدث  الموضحة فيالمشكوك فیھا ھي نفسھا 

 .٤الوارد ذكره في اإلیضاح رقم  ،۱٦رقم  الدولي للتقاریر المالیة

 قیاس القیم العادلة
یمكن مالحظتھا. یتم تصنیف متاحة بیانات سوقیة أي عند قیاس القیمة العادلة لموجود أو مطلوب، تستخدم المجموعة 

التقییم على مستویات مختلفة في تسلسل القیمة العادلة على أساس المدخالت المستخدمة في تقنیات بالقیم العادلة 
 النحو التالي:

 .مماثلةالمتداولة (غیر المعدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات السوق أسعار : ۱المستوى  •
: مدخالت أخرى غیر األسعار المتداولة المضمنة في المستوى األول والتي یمكن مالحظتھا ۲المستوى  •

األسعار) أو بطریقة غیر مباشرة (مثل المستخرجة من للموجودات والمطلوبات، إما بطریقة مباشرة (مثل 
 األسعار).

: مدخالت للموجودات والمطلوبات التي ال تعتمد على بیانات سوقیة یمكن مالحظتھا (مدخالت ال ۳المستوى  •
 یمكن مالحظتھا).

مختلفة لتسلسل إذا كان من المحتمل أن یتم تصنیف المدخالت المستخدمة لقیاس الموجود أو المطلوب في مستویات 
القیمة العادلة، عندھا یتم تصنیف قیاس القیمة العادلة بأكملھا في نفس مستوى قیمة تسلسل القیمة العادلة كأدنى 

 مستوى مدخل لھ أھمیة للقیاس بأكملھ.
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  ۲۰۲۰ سبتمبر ۳۰نتھیة في أشھر المُ  لتسعةكما في ولفترة ا
 

   ۱۰ 
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة  ٤
المرحلیة ھي نفسھا المطبقة في أحدث إن السیاسات المحاسبیة المطبقة في ھذه البیانات المالیة المختصرة الموحدة 

 بیانات مالیة سنویة للمجموعة.

فیما یلي المعاییر والتفسیرات الجدیدة والمعدلة التي أصبحت ساریة المفعول خالل الفترة. لیس من المتوقع أن یكون 
 لھا تأثیر كبیر على البیانات المالیة المختصرة الموحدة المرحلیة للمجموعة.

 اجع اإلطار المفاھیمي للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة.تعدیالت على مر •
 ).۳تعریف األعمال (التعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  •
 ).۸ومعیار المحاسبة الدولي رقم  ۱تعریف األھمیة النسبیة (التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم  •
ومعیار المحاسبة الدولي رقم  ۹على المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم تحسین معیار سعر الفائدة (التعدیالت  •

 ).۷والمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  ۳۹
 

 إیرادات التشغیل       ٥
 تتكون إیرادات المجموعة من األنشطة المدرجة تحت القطاعات التشغیلیة التالیة:

 سبتمبر ۳۰ة أشھر المنتھیة في تسعلل 
 ۲۰۲۰  ۲۰۱۹ 
 )(غیر مدققة 
 ألف لایر قطري  لایر قطريألف  
    

 ۳٤۷٬۰۰۲  ۲۸۳٬۷۷۱ مالحة كابیتال
 ٦۰۸٬۷۳۰  ٥٤۰٬۹۱۹ لبحریة واللوجستیةلألعمال امالحة 
 ٥٦۷٬٤۲۷  ٥۹۱٬٦۹٦ البحریةلخدمات دعم المنصات مالحة 

 ۱۰٤٬۰٥۰  ٥۷٬۳۹۷ مالحة التجاریة
 ۲۰۷٬۷۱٤  ۲۳۸٬۰٤۹  اویاتبتروكیمالوللغاز مالحة 

 ۱٬۷۱۱٬۸۳۲  ۱٬۸۳٤٬۹۲۳ 
 

          العقارات والسفن والمعدات ٦
 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱  ۲۰۲۰ سبتمبر ۳۰ 
 (مدققة)  ة)غیر مدقق( 
 لایر قطري ألف  لایر قطري ألف 
    

 ٤٬۰۳۱٬٤۸۸  ٤٬۰٦۳٬۳۱٦ صافي القیمة الدفتریة، الرصید االفتتاحي 
 ۱۳۹٬٤۳٥  ۱۳۲٬۲۷۳  إضافات 

 )۹۳٬۰٥۲(  )۳۰٬۷۳۸( استبعادات وشطب 
 ٥۲۲٬۸۱٤  - تبویبتحویالت وإعادة 

 )۲۷۱٬۷٦٥(  )٤۳۲٬۱٤٥( انخفاض في قیمة السفن 
 )۲٦٥٬٦۰٤(  )۱۹۷٬۳۲۲( مصروف اإلھالك للفترة / السنة

 ٤٬۰٦۳٬۳۱٦  ۳٬٥۳٥٬۳۸٤ صافي القیمة الدفتریة، الرصید الختامي
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   ۱۱ 
 

 عقاریةاستثمارات  ۷
 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱  ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰ 
 (مدققة)  ة)( غیر مدقق 
 لایر قطري ألف  لایر قطريألف  
    

 ۱٬۲۹۹٬٤۷۳  ۸۲۲٬۷۷۳ صافي القیمة الدفتریة, رصید إفتتاحي
 ۹۷٬۳۹۹  ۲۱٬۰۷۰ إضافات

 )٥۱٬۲۸٥(  )۲۰٬٦٥٥( السنة /اھالك خالل الفترة 
 -  )۱۳٬۰۱۹( استبعاد وشطب

 )٥۲۲٬۸۱٤(  - تبویبالتحویالت وإعادة 
 ۸۲۲٬۷۷۳  ۸۱۰٬۱٦۹ صافي القیمة الدفتریة, رصید ختامي

    
 استثمارات في ودائع ألجل ۸

 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱  ۲۰۲۰ سبتمبر ۳۰ 
 (مدققة)  ة)(غیر مدقق 
 لایر قطري ألف  لایر قطريألف  
    

 ۲۳۹٬٥۹۷  ۳۷۸٬٥٤۸ بنوكال لدىودائع ألجل 
 )۷۱٬۳۷٦(  )٥۰٬۳۱٥( یوم ۹۰ودائع ألجل تستحق قبل  ناقص:

 ۱٦۸٬۲۲۱  ۳۲۸٬۲۳۳ )۱یوم ( ۹۰ودائع ألجل تسحق بعد 
    

 
 یوم. ۹۰ألجل فوائد بسعر السوق وھي ذات فترات استحقاق أصلیة أكثر من قصیرة اتجني الودائع  )۱(

 

 یعادلھالنقد وما   ۹

 یشتمل النقد وما یعادلھ على البنود التالیة:لغرض بیان التدفقات النقدیة المرحلي الموحد، 
 ۲۰۱۹ سبتمبر ۳۰  ۲۰۲۰ سبتمبر۳۰ 
 ة)غیر مدقق(  ة)غیر مدقق( 
 لایر قطريألف   لایر قطريألف  
    

 ٤٬٦٦۲  ۳٬۸٥٦ نقد بالصندوق
 ۳٦٬٤۱٦  ٥۰٬۳۱٥ ) ۱( ألجلودائع  –أرصدة لدى البنوك 
 ٥۸٬۳٤۳  ۲۰۳٬٥۹٤ حسابات جاریة –أرصدة لدى البنوك 

 ۹۹٬٤۲۱  ۲٥۷٬۷٦٥ في بیان التدفقات النقدیة الموحد یعادلھالنقد وما 

یوما تتم لفترات مختلفة بناء على المتطلبات النقدیة الحالیة من  ۹۰الودائع ذات تاریخ استحقاق أصلي أقل من  )۱(
 المجموعة بأسعار السوق التجاري.

 رأس المال   ۱۰

   عدد األسھم  
 قطريلایر ألف   (ألف) 

    األسھم المصرح بھا والمصدرة والمدفوعة بالكامل:
 :۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱و ۲۰۲۰ سبتمبر ۳۰كما في 

 ۱٬۱٤٥٬۲٥۲  ۱٬۱٤٥٬۲٥۲ للسھم الواحد لایر قطري ۱أسھم بقیمة اسمیة تبلغ 
 



 ق.ع.ش.م.شركة المالحة القطریة 
 المرحلیةالمختصرة الموحدة إیضاحات حول البیانات المالیة 

  ۲۰۲۰ سبتمبر ۳۰نتھیة في أشھر المُ  لتسعةكما في ولفترة ا
 

   ۱۲ 
 

 

 توزیعات األرباح  ۱۱

: ۲۰۱۹ (لایر قطري  ۰٫۳بمبلغ أي ) %۳۰: ۲۰۱۹( %۳۰اقترح مجلس اإلدارة توزیعات أرباح نقدیة بنسبة 
لایر قطري  ملیون ۳٤۱: ۲۰۱۹( ۲۰۱۹لایر قطري لسنة  ملیون ۳٤۱للسھم بإجمالي مبلغ ) لایر قطري ۰٫۳۰
 ۲۰۲۰مارس  ۲۲وقد اعتمدھا حاملو حقوق الملكیة في الجمعیة العمومیة السنویة التي عقدت بتاریخ ) ۲۰۱۸لسنة 

 .)۲۰۱۹مارس  ۱۸عقدت بتاریخ : ۲۰۱۹(

 حتملةمطلوبات مُ  ۱۲

  ، كان للمجموعة خطابات الضمان واإلعتمادات المستندیھ التالیة،  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱و  ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰ في 
 تنشأ منھا أى التزامات مادیة:أن وال یتوقع 

 

 سبتمبر ۳۰ 
۲۰۲۰ 

 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ 

 (مدققة)  )غیر مدققة( 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 
    

 ۷۸۲٬۳٥۱  ۸٤۱٬۸۲۷ ضمانخطابات 
 ٦٬٦۷٦  ۲٬۲٤۳ ةاعتمادات مستندی

 ۸٤٤٬۰۷۰  ۷۸۹٬۰۲۷ 
        

 إفصاحات األطراف ذات العالقة    ۱۳

 فترة یوضح الجدول التالي إجمالي مبالغ المعامالت التي دخلت فیھا المجموعة مع األطراف ذات العالقة خالل
باإلضافة إلى األرصدة القائمة مع األطراف ذات عالقة كما  ۲۰۱۹ , ۲۰۲۰ سبتمبر ۳۰أشھر المنتھیة في  تسعةال

 :۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱و ۲۰۲۰ سبتمبر ۳۰في 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة

 سبتمبر ۳۰نتھیة في أشھر المُ  لتسعةلفترة ا 
 ۲۰۲۰  ۲۰۱۹ 
 مشتریات  مبیعات  مشتریات  مبیعات 
 ة)غیر مدقق(  ة)غیر مدقق( 
 ألف 

 قطريلایر 
 ألف 

 لایر قطري
 ألف 

 لایر قطري
 ألف 

 لایر قطري
        

 ٤٬۸۳٤  ٥٬۲۲۲  ۳۳۲  ٦٬٦۰٦ شركات زمیلة

 

 

 

 

 



 ق.ع.ش.م.شركة المالحة القطریة 
 المرحلیةالمختصرة الموحدة إیضاحات حول البیانات المالیة 

  ۲۰۲۰ سبتمبر ۳۰نتھیة في أشھر المُ  لتسعةكما في ولفترة ا
 

   ۱۳ 
 

 )تابع( إفصاحات األطراف ذات العالقة  ۱۳

 أرصدة األطراف ذات العالقة

 كالتالي:األرصدة لدى األطراف ذات العالقة والمضمنة في بیان المركز المالي المختصر الموحد ھي 

 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱  ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰ 
 

مدینون 
 تجاریون

 

دائنون 
  تجاریون

القروض 
الممنوحة 

لشركات الغاز 
  الطبیعي المسال

مدینون 
 تجاریون

 

دائنون 
  تجاریون

القروض 
الممنوحة 

لشركات الغاز 
الطبیعي 
 المسال

 (مدققة)  (مراجعة) 
 ألف 

 لایر قطري
 ألف 

 لایر قطري
 ألف 

 قطري لایر
 ألف 

 لایر قطري
 ألف 

 لایر قطري
 ألف 

 لایر قطري
            

 -  ۱۳٬۹۲۷  ۱۲٬۸۲۷  -  ۹٬٥۷٦  ۳٬۳۲٤ مشروعات مشتركة
 ۱۲۹٬۲٤۷  ٥٬٤۷٤  ۳٬۰٥۰  ۱۲۹٬۷۰۳  ۲٬۳۸۱  ٦٬٦۰٦ شركات زمیلة
 -  ۷۳  ۷٬۹۷۸  -  ۱۲٤  ٥٬۳٦۸  شركات تابعة 

 ۱٥٬۲۹۸  ۱۲٬۰۸۱  ۱۲۹٬۷۰۳  ۲۳٬۸٥٥  ۱۹٬٤۷٤  ۱۲۹٬۲٤۷ 

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وموظفون باإلدارة العلیا 

 المدفوع خالل الفترة ھي كالتالي: /إن المكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة والمسئولین باإلدارة العلیا للشركة المكّون 

 سبتمبر ۳۰نتھیة في ة أشھر المُ لتسعلفترة ا 
 ۲۰۲۰  ۲۰۱۹ 
 ة)غیر مدقق( 
 لایر قطري ألف  قطريلایر ألف  
    

 ۸٬۷۹۱  ۹٬۷۳۹ رواتب وعالوات 
 ۹۱٥  ۸۰٤ مكافآت نھایة الخدمة للموظفین
 ۹۳۰۰  ۹٬۳۰۰ النقدیة -مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

 ۱۹٬۸٤۳  ۱۹٬۰۰٦ 
 الربح األساسي والمخفف للسھم ۱٤

لمساھمي الشركة األم للفترة على المتوسط  المنسوبةیتم احتساب الربح األساسي للسھم بتقسیم صافي األرباح 
 المرجح لعدد األسھم القائمة خالل الفترة.

 لم یكن ھناك أسھم مخففة في أي وقت خالل الفترة، وبالتالي، فإن األرباح المخففة تساوي األرباح األساسیة للسھم.

 سبتمبر ۳۰نتھیة في ة أشھر المُ تسعلل  
 ۲۰۲۰  ۲۰۱۹ 
 ة)غیر مدقق( 
    

 ٤۱۸٬۸٦۸  ۳۸۳٬٦٦۱ لمساھمي الشركة األم (ألف لایر قطري) المنسوب للفترةصافي الربح 
    

 ۱٬۱۳٦٬۱٦٥  ۱٬۱۳٦٬۱٦٥ المتوسط المرجح لعدد األسھم (ألف سھم)
    

 ۰٬۳۷  ۰٬۳٤ الربح األساسي والمخفف للسھم (باللایر القطري) 



 ق.ع.ش.م.شركة المالحة القطریة 
 المرحلیةالمختصرة الموحدة إیضاحات حول البیانات المالیة 

  ۲۰۲۰ سبتمبر ۳۰نتھیة في أشھر المُ  لتسعةكما في ولفترة ا
 

   ۱٤ 
 

 (تابع) الربح األساسي والمخفف للسھم    ۱٤
 .سھمتجزئة ال لحسابوالمخفف للسھم بأثر رجعي ضبط العائد االساسي تم 

 تم احتساب المتوسط المرجح لعدد األسھم كالتالي:
 سبتمبر ۳۰نتھیة في ة أشھر المُ تسعلل 
 ۲۰۲۰  ۲۰۱۹ 
 )(غیر مدققة 

    
 ۱٬۱٤٥٬۲٥۲  ۱٬۱٤٥٬۲٥۲ إجمالي األسھم القائمة (ألف سھم) 

لعدد األسھم فیما یتعلق بأسھم الخزینة تعدیل المتوسط المرجح 
 )۹٬۰۸۷(  )۹٬۰۸۷( )۱(ألف سھم) ( ۲۰۱۳المشتراة خالل سنة 

    
 ۱٬۱۳٦٬۱٦٥  ۱٬۱۳٦٬۱٦٥ المتوسط المرجح لعدد األسھم خالل الفترة (ألف سھم)

    

 لایر ۷۳٬٥۱٦٬۰۰۰ مبلغسھم ب ۹٬۰۸۷٬۲٥۰ ، اشترت إحدى الشركات التابعة للمجموعة۲۰۱۳خالل عام ) ۱(
 .۲۰۱۹ینایر  ۲٤ بتاریخ. تم نقل أسھم الخزینة ھذه إلى الشركة األم قطري



 ق.ع.ش.م.شركة المالحة القطریة 
 المرحلیةالمختصرة الموحدة إیضاحات حول البیانات المالیة 

  ۲۰۲۰ سبتمبر ۳۰نتھیة في أشھر المُ  لتسعةكما في ولفترة ا
 

   ۱٥ 
 

 المعلومات القطاعیة ۱٥

 إن المجموعة مقسمة إلى ستة ركائز كما یلي، والتي تشكل خمس قطاعات تقوم بإعداد تقاریر (قطاعات استراتیجیة).

توفر الخدمات اإلستشاریة المالیة للشركة األم وشركاتھا التابعة. باإلضافة إلى إدارة محفظة  –مالحة كابیتال  •
 من اإلستثمارات المالیة والعقاریة كما تمتلك اإلستثمار في شركة قطر للمحاجر ومواد البناء ذ.م.م.

دین والمصدرین الرئیسین توفر مجموعة شاملة من الخدمات إلى المستور –مالحة لألعمال البحریة واللوجستیة  •
وشركات النقل البحري في المنطقة بما في ذلك شركات النفط والغاز. األنشطة تشمل خدمات لوجستیة ونقل 

 الحاویات وعملیات نقل بغیر سفن ووكاالت الشحن بالجملة وإدارة المواني وبناء السفن وتصنیع الصلب.

شاملة من خدمات الدعم البحري لصناعة النفط والغاز  توفر مجموعة – مالحة لخدمات دعم المنصات البحریة •
ً بتشغیل أسطول من  بحریة والتي تشمل سفن الخدمات ال سفنفي جمیع أنحاء المنطقة. وتقوم الشركة حالیا

السالمة واإلستعداد وقاطرات للتعامل مع المراسي والقوارب وسفن وقوارب دینامیكیة لتحدید مواقع السفن 
)DPوعة كاملة من خدمات الغوص بما في ذلك غوص التشبع.) كما توفر مجم 

تعمل في تجارة الشاحنات والمعدات الثقیلة واآلالت وآالت التشحیم من أشھر العالمات  – مالحة التجاریة •
أیضاً  مالحة التجاریةالتجاریة في قطر. تسوق الشركة منتجات موكلیھا وتوفر خدمات ما بعد البیع الحرجة. 

وھي من أقدم الوكاالت في دولة  )IATA( االتحاد الدولي للنقل الجوي الة سفر معتمدة منتمتلك وتدیر وك
 قطر.

وھي تقوم بتملك وإدارة وتشغیل اسطول من ناقالت الغاز البترولي المسال  – مالحة للغاز والبتروكیماویات •
والغاز الطبیعي المسال وتوفیر خدمات النقل عبر المحیطات لشركات الطاقة والصناعة العالمیة. كذلك تملك 

من ناقالت  وتدیر اسطوالً حدیثاً من ناقالت المنتجات وناقلة نفط خام واحدة. ویقوم القطاع أیضاً بتشغیل عدد
 المنتجات بالشركة مع شركات عالمیة تعمل في النقل والتجارة.

. الخدمات ھي تكالیف اإلدارة توفر مجموعة مالحة الخدمات الضروریة لكافة القطاعات بغرض تسییر أعمالھا •
معلومات وتطویر الشركات واإلتصاالت والتدقیق الداخلي والشؤون القانونیة والخدمات المشتركة وتكنولوجیا ال

 لمختلف القطاعاتالحقاً تم تخصیص ھذه التكالیف المالیة. یوالمشتریات والموارد البشریة والشؤون اإلدارة و
 .موضوعیةوبطریقة منھجیة 

بشكل منفصل لغرض إتخاذ القرارات حول تخصیص الموارد وتقییم األداء.  قطاعتراقب اإلدارة نتائج التشغیل لكل 
في البیانات  التشغیل خسارة أو ربحویقاس بما یتوافق مع  التشغیل خسارة أو ربحعلى أساس  یتم تقییم أداء القطاعات

  .المرحلیة الموحدةالمختصرة المالیة 

لمعامالت مع األطراف تماثل ابطریقة  السوقأسعار لقطاعات التشغیلیة على أساس أسعار التحویل بین اتكون 
 األخرى.

 



  شركة المالحة القطریة ش.م.ع.ق. 
  ة المرحلیةالموحدالمالیة المختصرة  اتبیانإیضاحات حول ال

   ۲۰۲۰ سبتمبر ۳۰المنتھیة في أشھر  تسعةفترة اللكما في و
 

۱٦ 

 المعلومات القطاعیة (تابع) ۱٥
 )مدققةغیر ( ۲۰۲۰ سبتمبر ۳۰نتھیة في أشھر المُ  تسعةلفترة ال

 

 
مالحة 
  كابیتال

مالحة لألعمال 
البحریة 

  واللوجستیة

مالحة 
لخدمات دعم 
المنصات 
  البحریة

مالحة 
  التجاریة

مالحة للغاز 
  والبتروكیماویات

تعدیالت 
خاصة 

بمجموعة 
  المالحة

إجمالي 
  القطاعات

تعدیالت 
 موحدة  وإستبعادات

 ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف 
 لایر قطري  لایر قطري  لایر قطري  لایر قطري  لایر قطري  لایر قطري  لایر قطري  لایر قطري  لایر قطري 
                  

 ۱٬۷۱۱٬۸۳۲  )۱۸۳٬۹۸۷(  ۱٬۸۹٥٬۸۱۹  -  ۲۳٦٬٦۳۰  ۱۲٦٬٥۳۲  ٥۸۰٬٥۸۱  ٦۳۳٬۸۹۳  ۳۱۸٬۱۸۳ إیرادات التشغیل
                  

 )٤۲۹٬۳۱۸(  -  )٤۲۹٬۳۱۸(  )۹۳٬٦۹٤(  )۲۰٬۲۹٤(  )۹٬۳۲٥(  )٥٥٬٦۳۸(  )۲٤٤٬٤۷۲(  )٥٬۸۹٥( أخرىمرتبات وأجور ومنافع 
 )٥۸۹٬٤٥٦(  ۱٤٤٬٦۱۹  )۷۳٤٬۰۷٥(  )۷٬۳۳۰(  )۱٦٬۱۱٦(  )۱۱۰٬٥۳۹(  )٦۱٬٦۸۰(  )٤٦۱٬۰۸۷(  )۷۷٬۳۲۳( إمدادات ومصاریف التشغیل

 )۱٬۸۲۰(  ۳۸٬۳۳۲  )٤۰٬۱٥۲(  )٥٬۲۳۷(  )۲۳۹(  )۱٬۰۱۷(  )۱٬٤٦۰(  )۳۱٬۳٥۱(  )۸٤۸( مصاریف إیجار
 )۲۷٦٬٥۰۸(  -  )۲۷٦٬٥۰۸(  )۱٬۳۹۱(  )٥۱٬۷۳٥(  )۸۹۱(  )۱٥٦٬۸۸۹(  )۲۰٬۹۳۰(  )٤٤٬۷٦۲( إھالك وإطفاء

 )۱۳٬۰۲۷(  )۳۰(  )۱۲٬۹۹۷(  )۲۰(  -  )۱٬۳٤٥(  )٤٬۰٤۸(  )۷٬٥٤٤(  )٤۰( الذمم التجاریة مخصص انخفاض قیمة
 )۱۱٥٬٦٦٦(  ۱٬۰٦٦  )۱۱٦٬۷۳۲(  )۱۸٬٥٤۸(  )۱٤٬۳۷۲(  )۱٬۹۹۷(  )۳۱٬۹۹٦(  )٤۷٬۳۹۷(  )۲٬٤۲۲( مصاریف تشغیل أخرى

 -  -  -  -  )۲٦٬۷٤٤(  -  )۱۷۱٬۱۸۹(  ۱۹۷٬۹۳۳  - مصاریف متعلقة باألسطول والخدمات التقنیة
 -  -  -  ۱۲٦٬۰٤۱  )۸٬۲۲۲(  )۹٬٥٦۹(  )۱٤٬٦٤٤(  )۸۳٬٤۸۰(  )۱۰٬۱۲٦( مصاریف متعلقة بمجموعة المالحة

                  
 ۲۸٦٬۰۳۷  -  ۲۸٦٬۰۳۷  )۱۷۹(  ۹۸٬۹۰۸  )۸٬۱٥۱(  ۸۳٬۰۳۷  )٦٤٬٤۳٥(  ۱۷٦٬۸٥۷ أرباح التشغیل

                  
 )٦۲٬۸۹۳(  ۲٬۹۹٦  )٦٥٬۸۸۹(  -  )۲٥٬٤۰٦(  -  )۳۲٬۸۷٦(  )۷٬۱۳۰(  )٤۷۷( تكالیف تمویل

 ۱٤٬٦۹٦  )۲٬۹۹٦(  ۱۷٬٦۹۲  ۱۳  ۱۰٬٤۰٤  ۱۲۷  ۱۰۸  -  ۷٬۰٤۰ إیرادات تمویل
 ۷۳٬٦٤٦  -  ۷۳٬٦٤٦  -  -  -  -  -  ۷۳٬٦٤٦ استثمارات عقاریةربح من استبعاد 
 ۱٤٬۳۱٦  -  ۱٤٬۳۱٦  -  -  ۱۲  ۱٬۷٤۰  ٤٬٥۳۰  ۸٬۰۳٤ سفن ومعداتو عقاراتربح من استبعاد 

 ۳۲٦٬٤۷٦  -  ۳۲٦٬٤۷٦  -  ۳۲٥٬۷٦٤  -  -  ۱٬٦۸٤  )۹۷۲( حصة من نتائج شركات زمیلة
 ۱٦٥٬٦۸۲  -  ۱٦٥٬٦۸۲  -  ۳۱٬۰۳۸  -  -  ۱۳٤٬٦٤٤  - مشتركة ترتیباتحصة من نتائج 

 )۱٬۲۷۰(  -  )۱٬۲۷۰(  ۱٦٦  ۱٤  )۱٦(  )۱٬۲٤٥(  )۱٦۲(  )۲۷( صرف عمالت أجنبیةصافي الربح (الخسارة) من 
 )٤۳۲٬۱٤٥(  -  )٤۳۲٬۱٤٥(  -  -  -  )۲٦۹٬۱٤٥(  -  )۱٦۳٬۰۰۰( انخفاض قیمة سفن

                  
                  

 ۳۸٤٬٥٤٥  -  ۳۸٤٬٥٤٥  -  ٤٤۰٬۷۲۲  )۸٬۰۲۸(  )۲۱۸٬۳۸۱(  ٦۹٬۱۳۱  ۱۰۱٬۱۰۱ الفترةربح 
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  ة المرحلیةالموحدالمالیة المختصرة  اتبیانإیضاحات حول ال

   ۲۰۲۰ سبتمبر ۳۰المنتھیة في أشھر  تسعةفترة اللكما في و
 

۱۷ 

 المعلومات القطاعیة (تابع)    ۱٥
 )غیر مدققة(۲۰۱۹ سبتمبر ۳۰نتھیة في أشھر المُ  تسعةلفترة ال

   

 
مالحة 
  كابیتال

لألعمال مالحة 
البحریة 

  واللوجستیة

مالحة 
لخدمات دعم 
المنصات 
  البحریة

مالحة 
  التجاریة

مالحة للغاز 
  والبتروكیماویات

تعدیالت خاصة 
بمجموعة 

  المالحة
إجمالي 
  القطاعات

تعدیالت 
 موحدة  وإستبعادات

 ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف 
 لایر قطري  لایر قطري  لایر قطري  لایر قطري  لایر قطري  لایر قطري  قطريلایر   لایر قطري  لایر قطري 
                  

 ۱٬۸۳٤٬۹۲۳  )۲۱۹٬۰۲۳(  ۲٬۰٥۳٬۹٤٦     -   ۲۰۷٬۷۱٤  ۲۰۰٬۲۹۲  ٥٦۷٬٤۲۷  ٦۹٥٬٦۰۸  ۳۸۲٬۹۰٥ إیرادات التشغیل
                  

 )٤٤۲٬۱۸۸(     -   )٤٤۲٬۱۸۸(  )۹۰٬٦٥٦(  )۱۹٬۸۷۷(  )۱۱٬۹۹٤(  )٥٤٬۰۰۳(  )۲٦۰٬۸٤٦(  )٤٬۸۱۲( مرتبات وأجور ومنافع أخرى
 )۷۲۸٬۱٥۱(  ۱۸۲٬٤۲٥  )۹۱۰٬٥۷٦(  )٦٬۹۲۹(  )۱۳٬٤۲۹(  )۱۸۷٬۹٤٥(  )۹۰٬٦٤٦(  )٥۱۹٬۱۳۱(  )۹۲٬٤۹٦( إمدادات ومصاریف التشغیل

 )۷٬۲۸٥(  ۳٦٬۲۹٥  )٤۳٬٥۸۰(  )٦٬۰۷۸(  )۳۲۸(  )۱٬٥۰٤(  )۲٬۳۲۷(  )۳۲٬۲۳۳(  )۱٬۱۱۰( مصاریف إیجار
 )۲٦۹٬۰۹٥(     -   )۲٦۹٬۰۹٥(  )۱٬٥۹۷(  )٦۰٬۹۳۲(  )۷٤۷(  )۱۳٤٬٦۱۰(  )۲۲٬٥٥٤(  )٤۸٬٦٥٥( إھالك وإطفاء

 )٦٬٦٦۳(  -  )٦٬٦٦۳(  ۳۰۷  -  )۱٬۱۹٤(  )۳٬۷۸٤(  )۲٬۰۲٦(  ۳٤ الذمم التجاریة مخصص انخفاض قیمة
 )۱۰۱٬۱٤۸(  ۳۰۳  )۱۰۱٬٤٥۱(  )۱۳٬۱۹۹(  )۱۷٬۱٤٥(  ٥٬٥۷۲  )۲٥٬٤۱۸(  )٤٤٬۷٥۸(  )٦٬٥۰۳( مصاریف تشغیل أخرى

 -  -  -  -  )۳۸٬۹۰۳(  -  )۱۸۲٬۹٥٦(  ۲۲۱٬۸٥۹  - مصاریف متعلقة باألسطول والخدمات التقنیة
 -  -  -  ۱۱۸٬۱۱٥  )۸٬۸۲۸(  )۹٬۳۹۷(  )۱۱٬۷٦۷(  )۷۸٬۲۱۰(  )۹٬۹۱۳( مصاریف متعلقة بمجموعة المالحة

                  
 ۲۸۰٬۳۹۳     -   ۲۸۰٬۳۹۳  )۳۷(  ٤۸٬۲۷۲  )٦٬۹۱۷(  ٦۱٬۹۱٦  )٤۲٬۲۹۱(  ۲۱۹٬٤٥۰ أرباح التشغیل

                  

 )۸۰٬۰۷۸(  ۳٬۱۲۷  )۸۳٬۲۰٥(  -  )۲۹٬۲۱۱(  -  )٤۰٬۲۱٦(  )۱۲٬۹۱٦(  )۸٦۲( تكالیف تمویل
 ۲۰٬۳۳۷  )۳٬۱۲۷(  ۲۳٬٤٦٤  ۱٦  ۱۳٬۸٥۲  ۱۷۹  ٦۹  ۱۱  ۹٬۳۳۷ إیرادات تمویل

 ٦٬۷۳۲  -  ٦٬۷۳۲  ۲۷  ٥٬۸۰٦  ۱۸  ۳۸  ۸٤۳  - ربح من استبعاد عقارات وسفن ومعدات
 ۲٦٦٬۹۳٦  -  ۲٦٦٬۹۳٦  -  ۲٦۳٬۰٥۹  -  -  ۳٬۷۹۸  ۷۹ حصة من نتائج شركات زمیلة

 ۱٦۷٬۷۳۸  -  ۱٦۷٬۷۳۸  -  ۱۷٬۲٦٦  -  -  ۱٥۰٬٤۷۲  - مشتركة ترتیباتحصة من نتائج 
 ۱٥  -  ۱٥  )٦(  )۱۱۷(  -  )۲٥٤(  ۳۹۲  - صرف عمالت أجنبیةصافي الربح (الخسارة) من 

 )۲٤۳٬٤۲٥(  -  )۲٤۳٬٤۲٥(  -  )۱۳٬۱۱۷(  -  )۲۲٥٬۹٦٤(  )٤٬۳٤٤(  - انخفاض قیمة سفن
                  
                  

 ٤۱۸٬٦٤۸  -  ٤۱۸٬٦٤۸  -  ۳۰٥٬۸۱۰  )٦٬۷۲۰(  )۲۰٤٬٤۱۱(  ۹٥٬۹٦٥  ۲۲۸٬۰۰٤ الفترةربح 
 

 إیضاح: تم إستبعاد اإلیرادات بین القطاعت عند التوحید
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   ۲۰۱۹ سبتمبر ۳۰المنتھیة في فترة الستة أشھر لكما في و
 

۱۸ 

 قارنةأرقام المُ  ۱٦

ً تم القیام بإعادة تصنیف أرقام المقارنة للفترة الماضیة، متى كان  ، لتتفق مع طریقة العرض للفترة ذلك ضروریا
الحالیة. ال تؤثر عملیات إعادة التصنیف على صافي األرباح وصافي الموجودات أو حقوق الملكیة الصادر عنھا 

ً التقریر سابق  .ا
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