
 
 

 
 

 
 
 

 . ق.عشركة المالحة القطریة ش.م.
 

 البیانات المالیة المرحلیة 
  الموحدة المختصرة

 
   ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰



 
 

 
 

   البیانات المالیـة المرحلیة الموحدة المختصرة 
 ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰ولفترة التسعة أشھر المنتھیة في كما في  

 
 

 الصفحات  المحتویات 
 
 

                             البیانات المالیـة المرحلیة الموحدة المختصرة:                                                                                 

  ۱         بیان الدخل الموحد المختصر 

 ۲        بیان الدخل الشامل الموحد المختصر 

 ٤-۳ د المختصربیان المركز المالي الموح

 ٦-٥ بیان التدفقات النقدیة الموحد المختصر 

 ۷ بیان التغیرات في حقوق الملكیة الموحد المختصر

 ۱۸ - ۸ اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة 

 
 

  

 
 

 
 . ق.ع شركة المالحة القطریة ش.م.



 . ق.ع شركة المالحة القطریة ش.م.
 بیان الدخل الموحد المختصر 

                                 ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 
 

۱ 
 

 سبتمبر  ۳۰لفترة التسعة أشھر المنتھیة في   
  ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 
 (غیر مدققة)   
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري إیضاحات  

     
     

 ۲٬۰۳٤٬۷٤۳  ۲٬٥٦۲٬۸۳۲ ٤ اإلیرادات التشغیلیة 
     

 ) ٤٥۳٬٦۲۰(  (٤۷۱٬۸۹٦)  رواتب وأجور ومنافع أخرى 
 ) ۹٤۱٬۸۷٤(  ( ۱٬۲۳۷٬۲٦۱)  لوازم ومصروفات التشغیل 

 ) ٥٬۳۰۷(  (٥٬٥۳۹)  مصروفات اإلیجار 
 ) ۲۷٦٬۳٤۲(  (۲۷۱٬۹۷۹)  استھالك وإطفاء 

 ) ۱۲٬۷٤۳(  (۲٥٬٤۰٥)  مدینة  تجاریة مخصص االنخفاض في قیمة ذمم 
 ) ۱٥۳٬۲۱۷(  (۱۲٦٬۷۷٤)  مصروفات تشغیلیة أخرى 

     
 ۱۹۱٬٦٤۰  ٤۲۳٬۹۷۸  ربح تشغیلي قبل االنخفاض في القیمة 

     
 ) ۱۲٬۲۳۹(  (۸٥٬٥۲۲)    ممتلكات وسفن ومعداتفي قیمة  إنخفاض

 ) ٥٦٬۹۳۳(  (٤۳٬٦۱۷)  تكلفة تمویل 
 ۲۳٬۲۳۱  ۱۰٬۸۷۹  إیرادات التمویل 

 ) ٥٬۳۰۰(  ۲۰٬۸۲۸  (خسارة) من استبعاد ممتلكات وسفن ومعدات الربح  صافي
 ۳٥۷٬۸۷٦  ٤۰۳٬۱۰۹    حصة من نتائج شركات زمیلة

 ۱٥۲٬۸۸۲  ۱۲۲٬۳۱۷  حصة من نتائج مشاریع مشتركة 
 ٤٬٤۰٥  ٥۱۳  الربح من صرف العمالت األجنبیة صافي 

     
 ٦٥٥٬٥٦۲  ۸٥۲٬٤۸٥  ربح الفترة 

     
     لعائد إلى: 

 ٦٥٤٬۲۹۳  ۸٥۰٬٦۱۱  حاملي حقوق الملكیة في الشركة األم 
 ۱٬۲٦۹  ۱٬۸۷٤  حصة غیر مسیطرة 

     
  ۸٥۲٬٤۸٦٥٥٬٥٦  ٥۲ 
     

 الواحد الربحیة األساسیة والمخففة للسھم 
 (العائد لحاملي حقوق الملكیة بالشركة األم)

 ۰٫۷٥ ٤۱ (موضحة باللایر القطري لكل سھم) 

 

۰٫٥۸ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جزءا من ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة.  ۱٦إلى  ۱تشكل اإلیضاحات المرفقة من 



 . ق.ع شركة المالحة القطریة ش.م.
   بیان الدخل الشامل الموحد المختصر

 ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

۲ 
 

 سبتمبر  ۳۰لفترة التسعة أشھر المنتھیة في   
  ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 
 (غیر مدققة)   
 لف لایر قطري   ألف لایر قطري  

 
     

 ٦٥٥٬٥٦۲  ۸٥۲٬٤۸٥  ربح الفترة 
     

    الدخل الشامل اآلخر:
    بنود لن یعاد تصنیفھا الحقاً إلى الربح أو الخسارة 

 ۱٤۱٬۷۱۷  ۸۹٬٦٥٤ الملكیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر صافي الربح في استثمارات حقوق 
 ۱۲٬۰٥۰  ۳٬٤۰۲ حصة بنود الدخل الشامل اآلخر -الشركات الُمستثمر فیھا على أساس حقوق الملكیة 

 ۹۳٬۰٥٦  ۱٥۳٬۷٦۷ 
      بنود قد تصنف الحقا ضمن الربح أو الخسارة

 ۲٤٬۹٤٥  ٦۱٬٥۰٤  التدفقات النقدیة صافي الربح الناتجة من تحوطات 
الحركة في تحّوطات التدفقات النقدیة للشركات الُمستثمر فیھا على أساس حقوق  

 الملكیة 
 ٦۲۷٬۷۲۳  ۲٥٤٬٦٥۲ 

  ٦۸۹٬۲۲۷  ۲۷۹٬٥۹۷ 
     

 ٤۳۳٬۳٦٤  ۷۸۲٬۲۸۳    إجمالي الدخل الشامل اآلخر
     
     

 ۱٬۰۸۸٬۹۲٦  ۱٬٦۳٤٬۷٦۸    إجمالي الدخل الشامل
 
 

     العائد إلى: 
 ۱٬۰۸۷٬۲۷٥  ۱٬٦۳۲٬۷۷٥  حاملي حقوق الملكیة في الشركة األم 

 ۱٬٦٥۱  ۱٬۹۹۳  حصة غیر مسیطرة 
     
  ۱٬٦۳٤٬۷٦۸  ۱٬۰۸۸٬۹۲٦ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جزءا من ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة.  ۱٦إلى  ۱تشكل اإلیضاحات المرفقة من 



 . ق..ع شركة المالحة القطریة ش.م 
   المالي الموحد المختصربیان المركز 

 ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰في 

۳ 
 

 
 دیسمبر ۳۱  سبتمبر ۳۰  
  ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 
 (مدققة)  (غیر مدققة)   
 لایر قطري ألف    ألف لایر قطري إیضاحات  
     

     الموجودات 
     الموجودات غیر المتداولة 

 ۳٬۰۰٥٬۰۲۷  ۲٬۸٦۲٬۳٤۹ ٥ ممتلكات وسفن ومعدات 
 ۷۸۲٬۳٥٤  ۸۸۸٬٦۳۳ ٦ استثمارات عقاریة 

 ۹۰٬۷۸۸  ۸٥٬۲۸۰    موجودات غیر ملموسة 
 ۱٤۳٬۸۹٥  ٦۰٬۸٤٤  موجودات حق االنتفاع 

 ۹۹۳٬٦۹۲  ۹۹۱٬۹۲۰  استثمارات في مشاریع مشتركة
 ٦٬٦۰٥٬۲۳۰  ۷٬۳۹۷٬۰۳۹  استثمارات في شركات زمیلة 

 ۳٬٥٥٦٬۸٦۹  ۲٬٦٤۰٬۲٦۸  موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
 ۱۲٥٬۱۹٦  ۱۲۱٬۳۹۸  القروض الممنوحة لشركات الغاز الطبیعي المسال 

 ۲٤٬۳۷٥  ۲۳٬۸۷۸  موجودات أخرى 
     
  ۱٥٬۰۷۱٬٦۰۹  ۱٥٬۳۲۷٬٤۲٦ 
     

     الموجودات المتداولة 
 ۱۰۲٬۸۲۰  ۱۱٥٬۱۹٦  مخزون

 ۸۷۹٬۱۲۰  ۱٬۰۱۳٬۰٤۰  ذمم تجاریة وأخرى مدینة  
 ٥۰٥٬۰٤۹  ٥۰۲٬٥٥۰  أدوات حقوق الملكیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 ۳٥۰٬۱۰۲  ۱٬۲٥٥٬٥۲۸ ۷ استثمارات في الودائع ألجل 
 ۳۰٤٬۷۸٦  ۳۰٤٬۰٤۰    نقد وشبھ النقد 

     
  ۳٬۱۹۰٬۳٥٤  ۲٬۱٤۱٬۸۷۷ 
     

 ۱۷٬٤٦۹٬۳۰۳  ۱۸٬۲٦۱٬۹٦۳  إجمالي الموجودات 
 
 

     
     حقوق الملكیة والمطلوبات 

     العائد إلى حاملي حقوق الملكیة في الشركة األم 
 ۱٬۱٤٥٬۲٥۲  ۱٬۱۳٦٬۱٦٥ ۹ رأس المال 

 ) ۷۳٬٥۱٦(  -  الخزینة أسھم 
 ٤٬٦۹۳٬۹۸٦  ٤٬٦۹۳٬۹۸٦  احتیاطي قانوني 

 ٦۲۳٬٥٤۲  ٦۲۳٬٥٤۲  احتیاطي عام 
 ۳٬٤۰۷٬۹٦٦  ۲٬٦۰۳٬۲٤٥  احتیاطي القیمة العادلة 

 ۲۷۸٬٦٤٤  ۹٦۷٬۸۷۱  احتیاطي التحوط 
 ٤٬٦٤۳٬۷۰۲  ٥٬۹۸٦٬٦۹۳  أرباح مدورة 

     
 ۱٤٬۷۱۹٬٥۷٦  ۱٦٬۰۱۱٬٥۰۲  الملكیة في الشركة األم حقوق الملكیة العائدة إلى حاملي حقوق 

 ٤۰٬۰۸۹  ٤۰٬۸۳۲  حصة غیر مسیطرة 
     

 ۱٤٬۷٥۹٬٦٦٥  ۱٦٬۰٥۲٬۳۳٤  إجمالي حقوق الملكیة 
     

 
 

 یستمر بیان المركز المالي الموحد المختصر في الصفحة التالیة. 
 
 
 
 
 
 
 
 

جزءا من ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة.  ۱٦إلى  ۱تشكل اإلیضاحات المرفقة من 





 . ق.ع المالحة القطریة ش.م.شركة 
 بیان التدفقات النقدیة الموحد المختصر 

 ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

٥ 
 

 سبتمبر  ۳۰لفترة التسعة أشھر المنتھیة في   
  ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 
 (غیر مدققة)   
 ألف لایر قطري   ألف لایر قطري 

     التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة 
 ٦٥٥٬٥٦۲  ۸٥۲٬٤۸٥  ربح الفترة 

     : على  تعدیالت
 ۱٦۸٬٤٤٥  ۱۷٦٬٦۳۷  استھالك ممتلكات وسفن ومعدات 

 ۳۰٬۲۲٥  ۳۲٬۲۳۳  استھالك استثمارات عقاریة 
 ۹٬۱۰۹  ۷٬۰۳٦  إطفاء موجودات غیر ملموسة 

 ٦۸٬٥٦۳  ٥٦٬۰۷۳  استھالك موجودات حق االنتفاع 
 ٥٬۳۰۰  (۲۰٬۸۲۸)  ومعداتخسارة من استبعاد ممتلكات وسفن (ربح) 

 ) ۳٥۷٬۸۷٦(  (٤۰۳٬۱۰۹)    حصة من نتائج شركات زمیلة
 ) ۱٥۲٬۸۸۲(  (۱۲۲٬۳۱۷)  حصة من نتائج ترتیبات مشتركة 

 ۱۲٬٤۹۰  ۹٬۹۹۷  مخصص مكافآت نھایة الخدمة للموظفین
 ) ۱۰٦٬۷٦٥(  (۱۲۹٬٤۳۰)  إیرادات توزیعات األرباح 

 ۲٬۷۰۰  ۲٬٥٤۸  موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة صافي خسارة القیمة العادلة من 
 ۱۲٬۲۳۹  ۸٥٬٥۲۲    ممتلكات وسفن ومعداتفي قیمة  إنخفاض

 ۱۲٬۷٤۳  ۲٥٬٤۰٥  انخفاض في قیمة الذمم التجاریة المدینة 
 ٥٦٬۹۳۳  ٤۳٬٦۱۷  تكالیف التمویل 

 ) ۲۳٬۲۳۱(  (۱۰٬۸۷۹)  إیرادات التمویل 
     

 ۳۹۳٬٥٥٥  ٦۰٤٬۹۹۰  ربح تشغیلي قبل التغیرات في رأس المال العامل: 
     

     التغییرات في: 
 ) ۳٦٬۷٦۳(  (۱۲٬۳۷٦)  مخزون

 ) ۹۸٬۱۱۳(  (۱٦۲٬٤٥٤)  ذمم تجاریة وأخرى مدینة 
 ۳۳٬٦۷٦  (٥٥٬٤٦۱)  ذمم تجاریة وأخرى دائنة 

     

 ۲۹۲٬۳٥٥  ۳۷٤٬٦۹۹  التشغیلیة   األنشطة من النقدیة  التدفقات
     

 ) ۱۷٬۳۳٦(  (٦٬٤٦۳)  مكافآت نھایة الخدمة المدفوعة للموظفین
     

 ۲۷٥٬۰۱۹  ۳٦۸٬۲۳٦  صافي النقد الناتج من األنشطة التشغیلیة
     

     التدفقات النقدیة الناتجة من األنشطة االستثماریة 
 ) ۱۷۲٬۹۸۸(  (۱۷۳٬۳۳۲)  شراء ممتلكات وسفن ومعدات 

 ۱۰٦٬۷٦٥  ۱۲۹٬٤۳۰  إیرادات توزیعات األرباح 
 ۲۳٬۲۳۱  ۱۰٬۸۷۹  إیرادات التمویل 

 ۱۳۳٬٥٦۷  ٦۹٬۲۹٥    متحصالت من استبعاد ممتلكات وسفن ومعدات
 ) ۱٥٬۰٤۸(  (۱۳۳٬۱۹۷)  إستثماریة عقارات شراء 

 ) ۱۷۱(  (۱٬۲٤٥)  إضافات للموجودات غیر الملموسة 
 ) ۷۷۹(  ۳٬۷۹۸  القروض الممنوحة لشركات الغاز الطبیعي المسال صافي حركة  

 -  (۱۲۳٬٤۷٤)  استثمارات في الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
 ۳۹٬٦۳۹  (۹۰٥٬٤۲٦)  صافي الحركة في االستثمارات في ودائع ألجل 
 ٥٥٬۸۰٦  ۱٬۱۳٥٬۰۰۰  العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرمتحصالت من استبعاد موجودات مالیة بالقیمة  

 ۱۳۰٬۰۰۰  ۱۲٤٬۰۹۰  توزیعات أرباح مستلمة من مشاریع مشتركة
 ۲۲۰٬۸۹۲  ۲٤۲٬۳۱٥  توزیعات أرباح مستلمة من شركات زمیلة 

     
 ٥۲۰٬۹۱٤  ۳۷۸٬۱۳۳  صافي التدفقات النقدیة من أنشطة االستثمار

 
 
 
 
 

جزءا من ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  ۱٦إلى  ۱تشكل اإلیضاحات المرفقة من 



 . ق.ع شركة المالحة القطریة ش.م.
 بیان التدفقات النقدیة الموحد المختصر (تتمة) 

                                                                                  ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 
 

٦ 
 

 سبتمبر  ۳۰لفترة التسعة أشھر المنتھیة في   
  ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 
 (غیر مدققة)   
 ألف لایر قطري   ألف لایر قطري إیضاحات  
     التدفقات النقدیة الناتجة من األنشطة التمویلیة

 ) ۳٤۰٬۸٤۹(  (۳٤۰٬۸٤۹) ۱۱ الشركةتوزیعات أرباح مدفوعة لمساھمي 
 -  (۱٬۲٥۰)  توزیعات أرباح مدفوعة للحصة الغیر مسیطرة 

 ) ٥٦٬۹۳۳(  (٤۳٬٦۱۷)  تكالیف تمویل مدفوعة 
 ) ٦۸٬٦۰۰(  (٦۱٬۰٦٥)  دفعات مطلوبات اإلیجار 

 ) ۳۷٦٬۷۸۸(  (۳۰۰٬۳۳٤)  صافي حركة القروض والدیون 
     

 ) ۸٤۳٬۱۷۰(  (۷٤۷٬۱۱٥)    المستخدمة في األنشطة التمویلیةصافي التدفقات النقدیة 
     

 ) ٤۷٬۲۳۷(  (۷٤٦)  صافي النقص في النقد وشبھ النقد 
     

 ۳۰٦٬۲٥۳  ۳۰٤٬۷۸٦  النقد وشبھ النقد في بدایة الفترة 
     

 ۲٥۹٬۰۱٦  ۳۰٤٬۰٤۰ ۸ النقد وشبھ النقد في نھایة الفترة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جزءا من ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة.  ۱٦إلى  ۱تشكل اإلیضاحات المرفقة من 



 . ق.ع شركة المالحة القطریة ش.م.
 الملكیة الموحد المختصر بیان التغیرات في حقوق 
                                           ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

 

۷ 
   

 العائد إلى حاملي حقوق الملكیة في الشركة األم  
  

 رأس  
  المال 

 أسھم  
  الخزینة

 
 احتیاطي

  قانوني 
 احتیاطي 

  عام

 
احتیاطي القیمة  

  العادلة 

 
 احتیاطي

  التحوط 

 
 أرباح
    مدورة

 
  اإلجمالي 

 
 حصة 

  غیر مسیطرة 
 
 اإلجمالي 

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

 ۱٤٬۷٥۹٬٦٦٥  ٤۰٬۰۸۹  ۱٤٬۷۱۹٬٥۷٦  ٤٬٦٤۳٬۷۰۲  ۲۷۸٬٦٤٤  ۳٬٤۰۷٬۹٦٦  ٦۲۳٬٥٤۲  ٤٬٦۹۳٬۹۸٦  (۷۳٬٥۱٦)  ۱٬۱٤٥٬۲٥۲ (مدقق) ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱الرصید في 
                    

 ۸٥۲٬٤۸٥  ۱٬۸۷٤  ۸٥۰٬٦۱۱  ۸٥۰٬٦۱۱  -  -  -  -  -  - ربح الفترة 
 ۷۸۲٬۲۸۳  ۱۱۹  ۷۸۲٬۱٦٤  -  ٦۸۹٬۲۲۷  ۹۲٬۹۳۷  -  -  -  -   دخل شامل آخر

                    
 ۱٬٦۳٤٬۷٦۸  ۱٬۹۹۳  ۱٬٦۳۲٬۷۷٥  ۸٥۰٬٦۱۱  ٦۸۹٬۲۲۷  ۹۲٬۹۳۷  -  -  -  -   إجمالي الدخل الشامل

                    معامالت مع مالكي المجموعة:
 (۳٤۲٬۰۹۹)  (۱٬۲٥۰)  (۳٤۰٬۸٤۹)  (۳٤۰٬۸٤۹)  -  -  -  -  -  - ) ۱۱توزیعات األرباح المدفوعة (إیضاح 

تحویل احتیاطات استبعاد موجودات مالیة بالقیمة العادلة  
 من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
(۸۹۷٬٦٥۸) 

  
- 

  
۸۹۷٬٦٥۸ 

  
- 

  
- 

  
- 

 -  -  -  (٦٤٬٤۲۹)  -  -  -  -  ۷۳٬٥۱٦  (۹٬۰۸۷) ) ۱۰إلغاء اسھم خزینة (إیضاح 
                    

                    
 ۱٦٬۰٥۲٬۳۳٤  ٤۰٬۸۳۲  ۱٦٬۰۱۱٬٥۰۲  ٥٬۹۸٦٬٦۹۳  ۹٦۷٬۸۷۱  ۲٬٦۰۳٬۲٤٥  ٦۲۳٬٥٤۲  ٤٬٦۹۳٬۹۸٦  -  ۱٬۱۳٦٬۱٦٥  ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰في 

 العائد إلى حاملي حقوق الملكیة في الشركة األم 
  

 رأس  
 المال 

  
 أسھم  
 الخزینة

  
 احتیاطي

 قانوني  

  
 احتیاطي 

 عام 

  
احتیاطي القیمة  

 العادلة 

  
 احتیاطي 
 التحوط 

  
 أرباح
  مدورة

  
 

 اإلجمالي 

  
حصة غیر 

 مسیطرة 

  
 

 اإلجمالي 
 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  

                    
 ۱۳٬۷٥۸٬۳۸٤  ٥٥٬۰۸۹  ۱۳٬۷۰۳٬۲۹٥  ٤٬۰٤۲٬٥۳۰  )۹٦٬۱۳۸(  ۳٬۳٦۷٬٦۳۹  ٦۲۳٬٥٤۲  ٤٬٦۹۳٬۹۸٦  )۷۳٬٥۱٦(  ۱٬۱٤٥٬۲٥۲ (مدقق) ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱الرصید في 

                    
 ٦٥٥٬٥٦۲  ۱٬۲٦۹  ٦٥٤٬۲۹۳  ٦٥٤٬۲۹۳  -  -  -  -  -  - ربح الفترة 

 ٤۳۳٬۳٦٤  ۳۸۲  ٤۳۲٬۹۸۲  -  ۲۷۹٬٥۹۷  ۱٥۳٬۳۸٥  -  -  -  -   دخل شامل آخر
                    

 ۱٬۰۸۸٬۹۲٦  ۱٬٦٥۱  ۱٬۰۸۷٬۲۷٥  ٦٥٤٬۲۹۳  ۲۷۹٬٥۹۷  ۱٥۳٬۳۸٥  -  -  -  -   الشامل إجمالي الدخل 
                    معامالت مع مالكي المجموعة:

 ) ۳٤۰٬۸٤۹(  -  ) ۳٤۰٬۸٤۹(  ) ۳٤۰٬۸٤۹(  -  -  -  -  -  - توزیعات األرباح المدفوعة 
تحویل احتیاطات استبعاد موجودات مالیة بالقیمة العادلة  

 - من خالل الدخل الشامل اآلخر 
 

- 
 

- 
 

- 
  

)۱٤٬۲۳۸ ( 
  

- 
  

۱٤٬۲۳۸ 
  

- 
  

- 
  

- 
 ) ۱۸٬۲۱۸(  ) ۱۸٬۲۱۸(  -  -  -  -  -  -  -  - خفض رأس المال 

                    
 ۱٤٬٤۸۸٬۲٤۳  ۳۸٬٥۲۲  ۱٤٬٤٤۹٬۷۲۱  ٤٬۳۷۰٬۲۱۲  ۱۸۳٬٤٥۹  ۳٬٥۰٦٬۷۸٦  ٦۲۳٬٥٤۲  ٤٬٦۹۳٬۹۸٦  )۷۳٬٥۱٦(  ۱٬۱٤٥٬۲٥۲   ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰في 

 
 
 
 

جزءا من ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة.  ۱٦إلى  ۱تشكل اإلیضاحات المرفقة من 



 . ق.ع شركة المالحة القطریة ش.م.
 یضاحات المتممة للبیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرةاإل

      ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰كما في ولفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

۸ 
   

 
 الكیان الصادر عنھ التقریر  . ۱

 
 ۲۰۱٥لسنة    ۱۱تأسست شركة المالحة القطریة ش.م.ق.ع. ("الشركة" أو "الشركة األم") وفقًا ألحكام قانون الشركات التجاریة القطري رقم  

. یقع المكتب  ۱۹٥۷یولیو    ٥بتاریخ    ۱د والتجارة بدولة قطر مع سجل تجاري رقم  كشركة مساھمة عامة قطریة ومسجلة في وزارة االقتصا
، منطقة أم السنیم، الطریق الصناعي الشرقي، الدوحة، دولة قطر. وأسھم الشركة مطروحة  ٥٦، المنطقة  ٥۲۳المسجل للشركة في شارع رقم  

 .۱۹۹۷مایو   ۲٦للتداول العام في بورصة قطر منذ 
 

البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة على الشركة والشركات التابعة لھا (یشار إلیھا مجتمعة باسم "المجموعة" وبشكل فردي  تشتمل ھذه 
 باسم "شركات المجموعة") وحصص المجموعة في الشركات المستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة. 

 

لفترة السابقة، تقدیم خدمات النقل البحري، والعمل كوكیل لخطوط الشحن األجنبیة،  تشمل األنشطة الرئیسیة للمجموعة، والتي لم تتغیر عن ا
والعقارات،   السفن،  وتأجیر  البري،  والنقل  البحریة،  الھیاكل  وتركیب  وتصنیع  السفن،  وإصالح  الثقیلة،  المركبات  وبیع  البحریة،  والخدمات 

 تجارة الحصى، ومواد البناء، والتخزین، وإدارة سلسلة التورید. واالستثمارات في األوراق المالیة المدرجة وغیر المدرجة، و
 

("أحدث البیانات المالیة    ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱لم یتغیر ھیكل المجموعة منذ البیانات المالیة السنویة الموحدة األخیرة كما في وللسنة المنتھیة في  
 السنویة"). 

 

 .۲۰۲۲أكتوبر   ۱۹تم التصریح بإصدار البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة للمجموعة من قبل مجلس إدارة الشركة بتاریخ  
 
 

   أساس التوحید    . ۲
 

 أساس اإلعداد  ۲-۱
 

 ۳٤وفقا للمعیار المحاسبي الدولي رقم    ۲۰۲۲سبتمبر    ۳۰تم إعداد البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة لفترة التسعة أشھر المنتھیة في  
قرب ألف لایر "التقاریر المالیة المرحلیة" ویتم إعدادھا باللایر القطري، وھو العملة الوظیفیة وعملة العرض للمجموعة، وتم تقریب جمیع القیم إلى أ

 قطري ما لم یذكر خالف ذلك.
 

المختصرة جمیع البیانات واإلفصاحات المطلوبة بالبیانات المالیة السنویة؛ ویتعین قراءتھا جنباً إلى  وال تشمل البیانات المالیة المرحلیة الموحدة  
. تعتبر السیاسات المحاسبیة المتبعة متطابقة مع السنة المالیة السابقة  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱جنب مع البیانات المالیة السنویة للمجموعة كما في  

 وفترة التقریر المرحلي المقابلة. 
 

  ۳۱ال تعبر بالضرورة عن النتائج التي یمكن توقعھا للسنة المالیة المنتھیة في    ۲۰۲۲سبمتبر    ۳۰فإن نتائج فترة التسعة أشھر المنتھیة في  
 .۲۰۲۲دیسمبر 

 

المالیة التي تقاس بالمبالغ المعاد  تم إعداد البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة على أساس مبدأ التكلفة التاریخیة، باستثناء بعض األدوات  
 تقییمھا أو القیمة العادلة في نھایة كل فترة تقریر. 

 

المؤكدة  للمجموعة والمصادر األساسیة األخرى للتقدیرات غیر  المحاسبیة    إن األحكام الجوھریة التي تستخدمھا اإلدارة في تطبیق السیاسات 
. ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱ھي ذاتھا التي تم تطبیقھا على البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في    وأھداف وسیاسات إدارة المخاطر المالیة للمجموعة

 .)۲-۲(باستثناء التغییرات المذكورة في اإلیضاح 
 

 المعاییر الجدیدة والتفسیرات والتعدیالت التي قامت المجموعة بتطبیقھا   ۲-۲
 

 طبیقھا المعاییر الجدیدة والمعدلة التي قامت المجموعة بت
 

رة على  بدأ تطبیق عدد من المعاییر الجدیدة أو المعدلة في فترة التقریر الحالیة. قامت المجموعة بتطبیق المعاییر والتعدیالت التالیة ألول م
 : ۲۰۲۲ینایر  ۱فترات تقاریرھا السنویة التي تبدأ في 

 

 التعدیالت المتعلقة بتصنیف المطلوبات   •
"استثمارات في شركات    ۲۸" البیانات المالیة الموحدة" والمعیار المحاسبي الدولي رقم    ۱۰تعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم   - •

 ر إلى شركتھ الزمیلة أو مشروعھ المشترك ) والتي تتعلق بمعالجة بیع أو المساھمة بالموجودات من المستثم۲۰۱۱زمیلة ومشاریع مشتركة" (
 

لم یكن للتعدیالت المذكورة أعاله أي تأثیر على المبالغ المعترف بھا في الفترات السابقة، ولیس من المتوقع أن تؤثر بشكل جوھري على  
 البیانات المالیة للمجموعة في الفترات الحالیة أو المستقبلیة. 



 . ق.ع شركة المالحة القطریة ش.م.
 یضاحات المتممة للبیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرةاإل

      ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰كما في ولفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

۹ 
   

 
 أساس التوحید (تتمة)  . ۲

 
 المعاییر الجدیدة والتعدیالت والتفسیرات التي قامت المجموعة بتطبیقھا (تتمة)  ۲- ۲

 
 المعاییر الجدیدة الصادرة التي لم تقم المجموعة بعد بتطبیقھا أثر 

 

جموعة. إن  لقد تم نشر بعض المعاییر والتفسیرات المحاسبیة الجدیدة التي لیست إلزامیة لفترة التقریر الحالیة، والتي لم یتم تطبیقھا من قبل الم
الت الجدیدة التي سیتم تطبیقھا على البیانات المالیة للمجموعة حسب وعند  إدارة المجموعة بصدد تقییم أثر ھذه المعاییر والتفسیرات والتعدی

 االقتضاء. 
 

   والتقدیرات   األحكام استخدام  .۳
 
تطبیق   عند إعداد ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة، قامت اإلدارة بوضع األحكام والتقدیرات واالفتراضات التي تؤثر في عملیة

   السیاسات المحاسبیة والمبالغ المسجلة للموجودات والمطلوبات والدخل والمصروفات. وقد تختلف النتائج الفعلیة عن ھذه التقدیرات.
 

تھا  كانت األحكام الجوھریة التي اتخذتھا اإلدارة في تطبیق السیاسات المحاسبیة للمجموعة والمصادر الرئیسیة للتقدیرات غیر المؤكدة ھي ذا 
 . ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱التي تم وصفھا في أحدث البیانات المالیة السنویة للسنة المنتھیة في 

 
 قیاس القیم العادلة 

 
ویات  عند قیاس القیمة العادلة ألصل أو التزام، تستخدم المجموعة البیانات التي یمكن مالحظتھا في السوق. یتم تصنیف القیم العادلة إلى مست

 لعادلة بناًء على المدخالت المستخدمة في أسالیب التقییم على النحو التالي: مختلفة في تسلسل القیمة ا
   
 : أسعار السوق المعلنة (غیر المعدلة) في أسواق نشطة لموجودات ومطلوبات متماثلة. ۱المستوى  •

للمالحظة سواء بالنسبة لألصل أو االلتزام إما  ) والقابلة  ۱: المدخالت األخرى خالف األسعار المعلنة والمشتملة بالمستوى (۲المستوى   •
 بشكل مباشر (أي كأسعار) أو بشكل غیر مباشر (أي المشتقة من األسعار).

: المدخالت الخاصة بالموجودات أو المطلبوات التي ال تعتمد على بیانات السوق القابلة للمالحظة (أي المدخالت غیر القابلة  ۳المستوى   •
 للمالحظة). 

الممكن تصنیف المدخالت المستخدمة لقیاس القیمة العادلة لألصل أو االلتزام في مستویات مختلفة من التسلسل الھرمي للقیمة العادلة،  إذا كان من  
اس  فسیتم تصنیف قیاس القیمة العادلة بالكامل في نفس المستوى من التسلسل الھرمي للقیمة العادلة كأدنى مستوى من المدخالت الجوھریة للقی

 ھ. بأكمل
 

   تقوم المجموعة باالعتراف بالتحویالت بین مستویات التسلسل الھرمي للقیمة العادلة في نھایة فترة التقریر التي حدث خاللھا التغییر.
 

المالیة وغیر المالیة،  لقد أخذت المجموعة بعین االعتبار التأثیرات المحتملة للتقلبات االقتصادیة الحالیة عند تحدید المبالغ المسجلة للموجودات  
المسجلة حساسة لتقل بات  وھي تمثل أفضل تقییم لإلدارة بناًء على المعلومات القابلة للمالحظة. ومع ذلك، تظل األسواق متقلبة وتظل المبالغ 

 السوق. 
 

 



 . ق.ع شركة المالحة القطریة ش.م.
 یضاحات المتممة للبیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرةاإل

      ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰كما في ولفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

۱۰ 
   

 
 اإلیرادات التشغیلیة  . ٤

 

 تندرج تحت القطاعات التشغیلیة التالیة:تتكون إیرادات المجموعة من األنشطة التي 
  ۳۰لفترة التسعة أشھر المنتھیة في  

 سبتمبر
 ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 

 (غیر مدققة)  
 ألف لایر قطري   ألف لایر قطري 

    
 ۲۷۱٬۸٥٤  ۳۸۹٬۷۱۸ مالحة كابیتال  

 ٦۹۸٬۲۷۲  ۹۹٥٬۱۱٦ مالحة لألعمال البحریة واللوجستیة 
 ۷۰۲٬۰۱۱  ۹۰۸٬٦۲۳ المنصات البحریة مالحة لخدمات دعم 

 ۱٦٦٬۰۰۷  ۱۰۹٬٤۹٥ مالحة للتجارة 
 ۱۹٦٬٥۹۹  ۱٥۹٬۸۸۰ مالحة للغاز والبتروكیماویات 

    
 ۲٬٥٦۲٬۸۳۲  ۲٬۰۳٤٬۷٤۳ 

 
 الممتلكات والسفن والمعدات  .٥
   

 دیسمبر ۳۱  سبتمبر ۳۰ 
 ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 
 (مدققة)  (غیر مدققة)  
 لایر قطري ألف    ألف لایر قطري 

    
 ۳٬۲٥۰٬۳۹٦  ۳٬۰۰٥٬۰۲۷ صافي القیمة الدفتریة، الرصید االفتتاحي

 ۲۲۲٬٦۰۱  ۱۷۳٬۳۳۲ إضافات 
 ) ۱٤۰٬۷۷۷(  (٤۸٬٤٦۱)   استبعادات وشطب

 ) ٤٬۲٦۸(  (٥٬۳۹۰) تحویالت وإعادة تصنیف 
 ) ۹۸٬٦۲٥(  (۸٥٬٥۲۲)   ممتلكات وسفن ومعداتفي قیمة  إنخفاض

 ) ۲۲٤٬۳۰۰(  (۱۷٦٬٦۳۷) االستھالك للفترة/السنة تكلفة 
    

 ۳٬۰۰٥٬۰۲۷  ۲٬۸٦۲٬۳٤۹ صافي القیمة الدفتریة، الرصید الختامي 
 

  االستثمارات العقاریة  . ٦
 

 دیسمبر ۳۱  سبتمبر ۳۰ 
 ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 
 (مدققة)  (غیر مدققة)  
 ألف لایر قطري   ألف لایر قطري 

    
 ۷۹۸٬۸۳۹  ۷۸۲٬۳٥٤  الدفتریة، الرصید االفتتاحيصافي القیمة 

 ۲۰٬٤۹۷  ۱۳۳٬۱۹۷ إضافات 
 ) ٤۰٬۳۸۲(  (۳۲٬۲۳۳) تكلفة االستھالك للفترة/السنة 

 -  ٥٬۳۱٥ تحویالت وإعادة تصنیف 
 ۳٬٤۰۰  - استبعادات وشطب 

    

 ۷۸۲٬۳٥٤  ۸۸۸٬٦۳۳ صافي القیمة الدفتریة، الرصید الختامي 
 

 االستثمارات في الودائع ألجل .۷
 

 دیسمبر ۳۱   سبتمبر ۳۰  
  ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 
 (مدققة)  (غیر مدققة)   
 ألف لایر قطري   ألف لایر قطري  

    
 ۳۹٦٬۱۹٤  ۱٬۳٦۸٬۲۹٥ ودائع ألجل لدى البنوك 

 ) ٤٦٬۰۹۲(  (۱۱۲٬۷٦۷) یوما ۹۰ودائع ألجل تستحق قبل  ناقصا:
    

 ۳٥۰٬۱۰۲  ۱٬۲٥٥٬٥۲۸  )۱یوما (  ۹۰ودائع ألجل تستحق بعد 
 

 إیضاحات: 
 تحقق الودائع قصیرة األجل فوائد بأسعار السوق.  ) ۱(



 . ق.ع شركة المالحة القطریة ش.م.
 یضاحات المتممة للبیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرةاإل

      ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰كما في ولفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

۱۱ 
   

 
 النقد وشبھ النقد  .۸

 
 ألغراض بیان التدفقات النقدیة الموحد المختصر، یتضمن النقد وشبھ النقد البنود التالیة: 

 

 سبتمبر  ۳۰  سبتمبر ۳۰ 
 ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 
 (غیر مدققة)  (غیر مدققة)  

 ألف لایر قطري   ألف لایر قطري 
 

 

 

الودائع التي یقل تاریخ استحقاقھا عن     ) ۱( النقدیة الفوریة للمجموعة بأسعار السوق   ۹۰یتم ربط  لفترات متفاوتة اعتماًدا على المتطلبات  یوًما 
 التجاریة.

 
 رأس المال . ۹

 
   عدد األسھم 

 ألف لایر قطري   ) ۰۰۰( 
    

    المصرح بھا والمصدرة والمدفوعة بالكاملاألسھم  
 ۱٬۱٤٥٬۲٥۲  ۱٬۱٤٥٬۲٥۲  ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱في  

 )۹٬۰۸۷(   ) ۹٬۰۸۷(  ) ۱۰إلغاء أسھم الخزینة (إیضاح  
    

 ۱٬۱۳٦٬۱٦٥  ۱٬۱۳٦٬۱٦٥ ۲۰۲۲یونیو   ۳۰في  
 

من    ۹٬۰۸۷٬۲٥۰لایر قطري تمثل    ۹٬۰۸۷٬۲٥۰اسمیة تعادل  تحمل جمیع األسھم حقوقا متساویة. قامت الشركة خالل الفترة بإلغاء أسھم بقیمة  
  األسھم في مسجل الشركة.

 
 أسھم الخزینة .۱۰

 
، الذي وافق على إلغاء أسھم الخزینة القائمة والحصول على الموافقة الالحقة  ۲۰۲۱نوفمبر    ۸عقب اجتماع الجمعیة العامة غیر العادیة المنعقد في  

لألسواق   قطر  ھیئة  في  من  البالغة  ۲۰۲۲ینایر    ۹المالیة  الخزینة  أسھم  إلغاء  تم  بمبلغ  ۹٬۰۸۷٬۲٥۰،  المال  رأس  في  انخفاض  ذلك  عن  نتج   .
 لایر قطري مع التعدیل المقابل الذي أثر على القیمة العادلة ألسھم الخزینة واألرباح المدورة.  ۹٬۰۸۷٬۲٥۰

 
 توزیعات األرباح  . ۱۱

 
 

والتي تمت الموافقة    ۲۰۲۱ملیون لایر قطري لسنة    ۳٤۱لایر قطري للسھم بإجمالي    ۰٫۳بقیمة    ٪۳۰أرباح نقدیة بنسبة  اقترح مجلس اإلدارة توزیعات  
 . ۲۰۲۲مارس   ٦علیھا من قبل المساھمین في الجمعیة العمومیة السنویة المنعقدة في 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 ٥٬۰۱۸  ٥٬۰٤٦ نقد في الصندوق 
 ۱۲۳٬٤٤۳  ۱۱۲٬۷٦۷ )۱ودائع ألجل ( -الرصید البنكي 

 ۱۳۰٬٥٥٥  ۱۸٦٬۲۲۷ حسابات جاریة  -حساب األرصدة البنكیة 
    

 ۲٥۹٬۰۱٦  ۳۰٤٬۰٤۰ النقدیة الموحد المختصر النقد وشبھ النقد في بیان التدفقات 



 . ق.ع شركة المالحة القطریة ش.م.
 یضاحات المتممة للبیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرةاإل

      ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰كما في ولفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

۱۲ 
   

 
   المطلوبات المحتملة  . ۱۲

 
، كان لدى المجموعة خطابات ضمان وخطابات اعتماد تتوقع عدم ظھور مطلوبات جوھریة  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱و ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰في 

 كالتالي: 
 

 دیسمبر ۳۱  سبتمبر ۳۰ 
 ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 
 (مدققة)  (غیر مدققة)  
 ألف لایر قطري   ألف لایر قطري 

    

 ۸۷٤٬٤۸٥  ۱٬۰۹٥٬۳۸۲   خطابات الضمان 
 ۲۲٬۷٥٦  ۲٬۹۰۲   خطابات االعتماد

 
 

 
 

 ۱٬۰۹۸٬۲۸٤  ۸۹۷٬۲٤۱ 
    

 
 الدعوى القانونیة:

 
، أبرمت المجموعة اتفاقیة مع مشتٍر من طرف ثالث لبیع إحدى سفنھا. ومع ذلك، تم إلغاء االتفاقیة بسبب نزاع بین الطرفین.  ۲۰۲۱مایو  ۳۱في 

التحكیم ضد الشركة. یطالب المشتري بإعادة الودیعة والتعویض عن عدم تجھیز السفینة للتسلیم بحلول تاریخ  بعد اإللغاء، بدأ المشتري إجراءات 
ول في تاریخ  اإللغاء، باإلضافة إلى الفوائد على أي مبلغ ممنوح. بالنظر إلى أن األمر في مرحلة أولیة، ال یمكن تقییم نتیجة ھذا اإلجراء بشكل معق

 ھذه البیانات المالیة. 
 

، ال تقدم الشركة مزیداً من المعلومات حول اإلجراءات القانونیة والمخاطر المرتبطة بھا والموجودات  ۳۷٫۹۲وفقًا للمعیار المحاسبي الدولي رقم 
 جراءات. والمطلوبات المحتملة للشركة، خاصة فیما یتعلق بالتدابیر المتخذة والنتائج المتوقعة في ھذا السیاق، من أجل عدم إعاقة نتائج اإل

 
 
 



 . ق.ع شركة المالحة القطریة ش.م.
 یضاحات المتممة للبیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرةاإل

      ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰كما في ولفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

۱۳ 
   

 
 إفصاحات األطراف ذات العالقة  . ۱۳

 

 ۲۰۲۲سبتمبر    ۳۰یوضح الجدول التالي إجمالي قیمة المعامالت التي تم إبرامھا مع األطراف ذات العالقة خالل فترة التسعة أشھر المنتھیة في  
 :۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱و ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰، وكذلك األرصدة لدى األطراف ذات العالقة كما في ۲۰۲۱و

 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة 
 سبتمبر  ۳۰لفترة التسعة أشھر المنتھیة في  
 ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 
 المشتریات   المبیعات   المشتریات   المبیعات  
 (غیر مدققة)  (غیر مدققة)  
ألف لایر   

 قطري
ألف لایر   

 قطري
ألف لایر   

 قطري 
ألف لایر   

 قطري 
        

 ۲٬٤٥۳  ٤٬۰۰۲  ٦٤۹  ۲٬۱٤۲ الشركات الزمیلة 
 
 

 أرصدة األطراف ذات العالقة 
 فیما یلي أرصدة لدى األطراف ذات العالقة المدرجة في بیان المركز المالي الموحد المختصر: 

 
 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱  ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰ 
  

  تجاریة  ذمم
 مدینة 

  
  تجاریة  ذمم

 دائنة

قروض   
ممنوحة إلى  
أطراف ذات  

 عالقة 

  
  ذمم تجاریة

 مدینة 

  
  ذمم تجاریة

 دائنة 

القروض   
الممنوحة إلى  
أطراف ذات  

 عالقة
 (مدققة)  (مراجعة) 
ألف لایر   

 قطري
ألف لایر   

 قطري
ألف لایر   

 قطري
ألف لایر   

 قطري 
ألف لایر   

 قطري 
ألف لایر   

 قطري 
            

 ۱۲٥٬۱۹٦  ۱٥٬۲٦٤  ۱٬۲۳۲  ۱۲۱٬۳۹۸  ۱۰٬٥۸۲  ٤۲٦ مشاریع مشتركة 
 -  ٤٦۷  ۲٬۸٦٤  -  ۹۸  ۲٬۱۲٦ شركات زمیلة 

 -  ۱٥۳  ۱٬۹۸۷  -  ۳۰٥  ۱٬۲۲۰ شركات مرتبطة 
            

 ۳٬۷۷۲  ۱۰٬۹۸٥  ۱۲۱٬۳۹۸  ٦٬۰۸۳  ۱٥٬۸۸٤  ۱۲٥٬۱۹٦ 
 

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العلیا اآلخرین
 أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العلیا اآلخرین التي تم تخصیصھا/ دفعھا خالل الفترة على النحو التالي: كانت مكافآت 

 
  ۳۰لفترة التسعة أشھر المنتھیة في  

 سبتمبر
 ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 
 (غیر مدققة)  

 ألف لایر قطري   ألف لایر قطري 
    

 ۹٬۱۲۸  ۸٬۳۹۲ رواتب وبدالت 
 ٦۰۳  ٥۸۰ نھایة الخدمة للموظفینمخصص مكافآت 

 ۱۰٬٤٦۲  ۱۰٬٤٦۳ نقدي   -مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 
    
 ۱۹٬٤۳٥  ۲۰٬۱۹۳ 

 
 
 
 
 
 



 . ق.ع شركة المالحة القطریة ش.م.
 یضاحات المتممة للبیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرةاإل

      ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰كما في ولفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

۱٤ 
   

 
 الربحیة األساسیة والمخففة للسھم الواحد    . ۱٤

 
للفترة   الواحد بقسمة صافي األرباح  للسھم  األساسیة  الربحیة  المرجح لعدد األسھم  یتم احتساب  المتوسط  الشركة األم على  لمساھمي  والعائدة 

 المستحقة خالل الفترة. 
 
 ال توجد أسھم مخففة محتملة مستحقة في أي وقت خالل الفترة وبالتالي فإن األرباح المخففة لكل سھم تعادل األرباح األساسیة لكل سھم. 

 
 

  ۳۰لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 
 سبتمبر

۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 
 (غیر مدققة) 

    

 ٦٥٤٬۲۹۳  ۸٥۰٬٦۱۱ صافي الربح لفترة التسعة أشھر العائد لحاملي حقوق الملكیة للشركة األم (ألف لایر قطري)
    

 ۱٬۱۳٦٬۱٦٥  ۱٬۱۳٦٬۱٦٥ المتوسط المرجح لعدد األسھم (باآلالف)
    

 ۰٫٥۸  ۰٫۷٥ ربحیة السھم األساسیة والمخففة (لایر قطري) 
 

   یتم تعدیل ربحیة السھم األساسیة والمخفضة بأثر رجعي لحساب تجزئة السھم.
 
 

 تم احتساب المتوسط المرجح لعدد األسھم على النحو التالي: 
 

 سبتمبر  ۳۰التسعة المنتھیة في 
۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 

 (غیر مدققة) 
    

 ۱٬۱٤٥٬۲٥۲  ۱٬۱۳٦٬۱٦٥ (باآلالف)إجمالي عدد األسھم القائمة 
 (باآلالف) ۲۰۱۳تعدیل متوسط األسھم المرجح فیما یتعلق بأسھم الخزینة المشتراة خالل 

)۱) (۲ ( 
 
- 

  
)۹٬۰۸۷ ( 

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

 
لایر قطري. نتیجة   ۹٬۰۸۷٬۲٥۰انخفاض في األسھم المصدرة والقائمة بمبلغ  خالل الفترة، أكملت الشركة إلغاء أسھم الخزینة، مما أدى إلى  
 لذلك، لم تحدث أي تغییرات على المتوسط المرجح لعدد األسھم.

 
 
 
 
 
 
 
 



 . ق.ع شركة المالحة القطریة ش.م.
 یضاحات المتممة للبیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرةاإل

      ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰كما في ولفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

۱٥ 
   

 
 یة معلومات القطاعال .۱٥

 
 أقسام یتم إعداد تقاریر عنھا (األقسام االستراتیجیة): تم تنظیم المجموعة في ستة ركائز على النحو التالي، والتي تشكل خمسة 

 
الیة تقدم مالحة كابیتال خدمات تمویل شركات استشاریة للشركة األم والشركات التابعة لھا، باإلضافة إلى إدارة محفظتھا من االستثمارات الم  •

 والعقاریة وحیازة استثمار شركة قطر للمحاجر ومواد البناء ذ.م.م.

البحریة واللوجستیة مجموعة شاملة من الخدمات لكبار المستوردین والمصدرین وشركات الشحن في المنطقة، بما    لألعمال مالحة    تقدم •
في ذلك شركات النفط والغاز الكبرى. تشمل األنشطة الخدمات اللوجستیة، وشحن وحدة تغذیة الحاویات، وعملیات النقل المشتركة غیر  

 لجملة، ووكاالت الشحن، وإدارة الموانئ والعملیات، وأحواض بناء السفن وتصنیع الصلب. المشغلة للسفن، والشحن با

خدمات دعم بحریة شاملة لصناعة النفط والغاز في جمیع أنحاء المنطقة. تشغل المجموعة  المنصات البحریة  دعم  تقدم مالحة لخدمات   •
مة االحتیاطیة، وقاطرات مناولة المراسي، وقوارب الطاقم، وزوارق  حالیًا أسطوًال من سفن الخدمات البحریة، والتي تشمل سفن السال

 العمل، وسفن تحدید المواقع الدینامیكیة. وتقدم مجموعة كاملة من خدمات الغوص بما في ذلك الغوص في األعماق. 

التجاریة للتشحیم في قطر. یقوم ھذا القطاع بتسویق  یتمثل نشاط مالحة للتجارة في تجارة الشاحنات والمعدات الثقیلة واآلالت والعالمات   •
  منتجاتھ ویوفر خدمة ما بعد البیع الھامة.

من ناقالت غاز البترول المسال والغاز الطبیعي المسال وتوفر خدمات النقل البحري    وتدیر أسطوالً   للغاز والبتروكیماویات تمتلك مالحة   •
  متلك وتدیر أسطوًال صغیًرا من ناقالت المنتجات وناقلة واحدة للنفط الخام.لشركات الطاقة والصناعة العالمیة. كما أنھا ت

 
الخدمات ھي تكالیف اإلدارة ومجموعة  تقدم   •   ؤسسىالتطویر الممالحة الخدمات الالزمة لجمیع الركائز إلدارة أعمالھم الخاصة. وھذه 

المشتركة   والخدمات  القانونیة  والشؤون  الداخلي  والتدقیق  واإلدارة  واالتصاالت  البشریة  والموارد  والمشتریات  المعلومات  وتكنولوجیا 
ز  والمالیة. یتم توزیع التكالیف الحقًا. تمثل التعدیالت المتعلقة بشركة مالحة التكالیف التي تم تسجیلھا وتخصیصھا الحقًا لمختلف ركائ

 األعمال عن طریق منھجیة موضوعة. 
 

أعمالھا بشكل منفصل لغرض اتخاذ القرارات بشأن تخصیص الموارد وتقییم األداء. یتم تقییم أداء القطاع تراقب اإلدارة النتائج التشغیلیة لوحدات  
لمختصرة. على أساس الربح أو الخسارة التشغیلیة ویتم قیاسھ بشكل ثابت مع الربح أو الخسارة التشغیلیة في البیانات المالیة المرحلیة الموحدة ا 

  
 

 المحایدة بین القطاعات التشغیلیة على أساس تجاري بحت بطریقة مماثلة للمعامالت مع أي طرف ثالث. معامالت األسعار 



 . ق.ع شركة المالحة القطریة ش.م.
 اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة

      ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰كما في ولفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

۱٦ 
   

 
 (تتمة)  یةمعلومات القطاعال .۱٥

 

 (غیر مدققة) ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰فترة التسعة أشھر المنتھیة في 
 

 

  مالحة كابیتال

  لألعمالمالحة 
البحریة  

   واللوجستیة

لخدمات   مالحة
  دعم المنصات 

   مالحة للتجارة    البحریة 
للغاز  مالحة 

   والبتروكیماویات
تعدیالت تتعلق 

   مالحة مجموعةب
 جماليإ

  القطاعات 
تعدیالت 
 موحدة   ومحذوفات 

 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 
                  

 ۲٬٥٦۲٬۸۳۲  (۲٦۷٬۸٤٤)  ۲٬۸۳۰٬٦۷٦  -  ۱٥۹٬۸۸۰  ۲٤۳٬۷۹۸  ۹۰۸٬٦۲۳  ۱٬۰۹۳٬۷۸٦  ٤۲٤٬٥۸۹ اإلیرادات التشغیلیة 
                  

 (٤۷۱٬۸۹٦)  -  (٤۷۱٬۸۹٦)  (۱۰٤٬۳۰٦)  (۱۷٬٤۲۰)  (۱۱٬۸۰۷)  (٦۸٬۰۰۱)  (۲٦۱٬٤۹۷)  (۸٬۸٦٥) رواتب وأجور ومنافع أخرى 
 (۱٬۲۳۷٬۲٦۱)  ۲۲۹٬۱۷۳  ( ۱٬٤٦٦٬٤۳٤)  (۹٬۳۹۸)  (۲۲٬۰٥۳)  (۲۲۲٬۸٤۰)  (۳۳۹٬٥۳۹)  (۷۰۲٬٤۲۷)  (۱۷۰٬۱۷۷) لوازم ومصروفات التشغیل 

 (٥٬٥۳۹)  ۳٥٬۸٤٤  (٤۱٬۳۸۳)  (٥٬٥۲٥)  (۳۰٦)  (۱٬۹٦۳)  (۱٬۰٤۹)  (۳۱٬۲۳۱)  (۱٬۳۰۹) مصروفات اإلیجار 
 (۲۷۱٬۹۷۹)  -  (۲۷۱٬۹۷۹)  (۱٬٤۱۰)  (٤۰٬۳۰٤)  (۱٬۰۳۹)  (۱٥۷٬٤٤۲)  (۲۰٬۷۱۷)  (٥۱٬۰٦۷) استھالك وإطفاء

مخصص االنخفاض في قیمة ذمم تجاریة   
  -  (۷۳۱)  ٥۷۲  (۹٬٤۲۷)  (۱٥٬۸۱۹) مدینة 

 
-  (۲٥٬٤۰٥)  -  (۲٥٬٤۰٥) 

 (۱۲٦٬۷۷٤)  ۲٬۸۲۷  (۱۲۹٬٦۰۱)  (۲۲٬۳۸۹)  (۱۰٬۳۹٥)  (۲٬۲۲۷)  (۲۹٬٦۹۷)  (٥٦٬۰۳٥)  (۸٬۸٥۸) تشغیلیة أخرى مصروفات 
 -  -  -  -  (٦٬۱٤۸)  -  (۲۱٥٬۱٥۱)  ۲۲۱٬۲۹۹  - مخصصات تتعلق باألسطول والخدمات الفنیة

 -  -  -  ۱٤۳٬۰۳۹  (۹٬۷۱۱)  (۹٬۷۹٥)  (۲۰٬۳۹۰)  (۸٦٬۲۹۸)  (۱٦٬۸٤٥) مخصصات تتعلق بمجموعة مالحة 
                  

 ٤۲۳٬۹۷۸  -  ٤۲۳٬۹۷۸  ۱۱  ٥۳٬٥٤۳  (٦٬٦۰٤)  ۷۷٬۹۲٦  ۱٤۷٬٤٥۳  ۱٥۱٬٦٤۹ الربح التشغیلي
                  

ممتلكات ومعدات قیمة فى خفاض نإ  (۸٥٬٥۲۲)  -  -  -  -  -  (۸٥٬٥۲۲)  -  (۸٥٬٥۲۲) 
 (٤۳٬٦۱۷)  ۱٤٬۹۱۹  (٥۸٬٥۳٦)  -  (۲۷٬۰۸۸)  -  (۲٤٬٦۸۳)  (٤٬۳٦٦)  (۲٬۳۹۹) تكالیف التمویل

 ۱۰٬۸۷۹  (۱٤٬۹۱۹)  ۲٥٬۷۹۸  ۲۸  ۱٥٬٦۲٦  ۱۷٦  ۳٬۱٥۰    ٦٬۸۱۸ إیرادات التمویل
 ۲۰٬۸۲۸  -  ۲۰٬۸۲۸  -  ۱۱٬٥۳۰  ۸  ۸٬٤۷۸  ۸۱۲  - ربح من استبعاد ممتلكات وسفن ومعدات 

 ٤۰۳٬۱۰۹  -  ٤۰۳٬۱۰۹  -  ٤۰۲٬٦۳۷  -  -  ۱٬٦٥۳  (۱٬۱۸۱) حصة من نتائج شركات زمیلة 
 ۱۲۲٬۳۱۷  -  ۱۲۲٬۳۱۷  -  ۱۲٬٦۱۸  -  -  ۱۰۹٬٦۹۹  - حصة من نتائج ترتیبات مشتركة 

صافي الربح (الخسارة) من صرف العمالت  
 ٥۱۳  -  ٥۱۳  (۳۹)  ۱٥  ۹۷  ۱٬۱۹۰  (۹۹٦)  ۲٤٦ األجنبیة

                  
                  

 ۸٥۲٬٤۸٥  -  ۸٥۲٬٤۸٥  -  ٤٦۸٬۸۸۱  (٦٬۳۲۳)  ٦٦٬۰٦۱  ۲٥٤٬۲٥٥  ٦۹٬٦۱۱ ربح الفترة
 



 . ق.ع شركة المالحة القطریة ش.م.
 اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة

      ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰كما في ولفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

۱۷ 
   

 
 (تتمة)  یةمعلومات القطاعال .۱٥

 

 (غیر مدققة) ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰فترة التسعة أشھر المنتھیة في 
 

  مالحة كابیتال
  لألعمال مالحة

     البحریة واللوجستیة
دعم    لخدمات مالح

   مالحة للتجارة      البحریةالمنصات 
للغاز  مالحة 
    ماویاتیوالبتروك

تعدیالت تتعلق 
     مالحة بمجموعة

  جماليإ
  القطاعات 

 تعدیالت
 موحدة  محذوفات  و

 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 
                  

 ۲٬۰۳٤٬۷٤۳  ) ۲۰٤٬۲۹۷(  ۲٬۲۳۹٬۰٤۰  ٤۱  ۱۹٦٬٥۹۹  ۲٤۸٬۸٤٦  ۷۰۲٬۰۱۱  ۷۸۷٬۱٤۹  ۳۰٤٬۳۹٤ التشغیلیة اإلیرادات 
                  

 ) ٤٥۳٬٦۲۰(  -  ) ٤٥۳٬٦۲۰(  ) ۹۱٬۱٦٥(  ) ۱٦٬٤۹۹(  ) ۹٬۳۲۰(  ) ٦۰٬۰۸٦(  ) ۲٦۸٬۳۰۰(  ) ۸٬۲٥۰( رواتب وأجور ومنافع أخرى 
 ) ۹٤۱٬۸۷٤(  ۱٦٦٬۲۲۹  ) ۱٬۱۰۸٬۱۰۳(  ) ٦٬۹٥۱(  ) ۳٥٬۸٦٤(  ) ۲۳۱٬۲۷۷(  ) ۱۸۳٬٥۹۸(  ) ٥٤۸٬۲۸۲(  ) ۱۰۲٬۱۳۱( لوازم ومصروفات التشغیل 

 ) ٥٬۳۰۷(  ۳٦٬۳۸٥  ) ٤۱٬٦۹۲(  ) ٥٬۲۲۲(  ) ۲۷۳(  ) ۱٬٤٦۰(  ) ۲٬۰۷۲(  ) ۳۰٬۹۰٤(  ) ۱٬۷٦۱( مصروفات اإلیجار 
 ) ۲۷٦٬۳٤۲(  -  ) ۲۷٦٬۳٤۲(  ) ۱٬۸۲٤(  ) ٥۰٬۰۹٥(  ) ۱٬۱۱٤(  ) ۱٥٤٬۷۲٥(  ) ۱۸٬٥٦٦(  ) ٥۰٬۰۱۸( استھالك وإطفاء

 تجاریة مخصص االنخفاض في قیمة ذمم
  -  ۲٥۹  ) ۸٬۰۹٤(  ) ٥٬۱۳۹(  ۲۳۱ مدینة 

- 
 )۱۲٬۷٤۳ (  -  )۱۲٬۷٤۳ ( 

 ) ۱٥۳٬۲۱۷(  ۱٬٦۸۳  ) ۱٥٤٬۹۰۰(  ) ۲۷٬۰٥۳(  ) ۱۲٬٤٤۷(  ) ۳٬۱٤۳(  ) ٤٤٬٦۰۳(  ) ٦۲٬۲۰۰(  ) ٥٬٤٥٤( مصروفات تشغیلیة أخرى 
مخصصات تتعلق باألسطول والخدمات  

 -  -  -  -  ) ۲۱٬٤۲۱(  -  ) ۲۱٥٬۳٥٥(  ۲۳٦٬۷۷٦  - الفنیة
 -  -  -  ۱۳۲٬۱۳٥  ) ۱۲٬۰٦۹(  ) ۹٬۳٤۳(  ) ۱۳٬٥۰٥(  ) ۸٤٬٦۱۲(  ) ۱۲٬٦۰٦( مالحة  مجموعةمخصصات تتعلق ب

                  
 ۱۹۱٬٦٤۰  -  ۱۹۱٬٦٤۰  ) ۳۹(  ٤۷٬۹۳۱  ) ٦٬٥٥۲(  ۱۹٬۹۷۳  ٥٬۹۲۲  ۱۲٤٬٤۰٥ قبل انخفاض القیمة  الربح التشغیلي

                  
) ۱۲٬۲۳۹(  -  -  انخفاض في قیمة السفن   -  -  -  )۱۲٬۲۳۹ (   -  )۱۲٬۲۳۹ (  

 ) ٥٦٬۹۳۳(  ۲٬۹۲۹  ) ٥۹٬۸٦۲(  -  ) ۲۳٬۱۷۰(  -  ) ۲٦٬٥۸۷(  ) ٤٬۲۰٤(  ) ٥٬۹۰۱( تكالیف التمویل
 ۲۳٬۲۳۱  ) ۲٬۹۲۹(  ۲٦٬۱٦۰  ۱٤  ۸٬۷٥٦  ۳۹  ۹۳  -  ۱۷٬۲٥۸ إیرادات التمویل

ربح (خسارة) من استبعاد ممتلكات وسفن 
 ) ٥٬۳۰۰(  -  ) ٥٬۳۰۰(  ٤۳  ) ۷٬٦۹۷(  -  ۸۳٤  ۱٬٥۲۰  - ومعدات 

 ۳٥۷٬۸۷٦  -  ۳٥۷٬۸۷٦  -  ۳٥۷٬٥٥٥  -  -  ٤٦۸  ) ۱٤۷( زمیلة حصة من نتائج شركات 
 ۱٥۲٬۸۸۲  -  ۱٥۲٬۸۸۲  -  ۲۸٬٦۳۰  -  -  ۱۲٤٬۲٥۲  - حصة من نتائج ترتیبات مشتركة 

صافي الربح (الخسارة) من صرف العمالت  
 ٤٬٤۰٥  -  ٤٬٤۰٥  ) ۱۸(  )۲(  ۷٦  ۱۲۲  ۱۷  ٤٬۲۱۰ األجنبیة

                  
                  

 ٦٥٥٬٥٦۲  -  ٦٥٥٬٥٦۲  -  ٤۱۲٬۰۰۳  ) ٦٬٤۳۷(  ) ۱۷٬۸۰٤(  ۱۲۷٬۹۷٥  ۱۳۹٬۸۲٥ ربح الفترة
 

 یتم حذف اإلیرادات فیما بین القطاعات عند التوحید.   إیضاح:



 . ق.ع شركة المالحة القطریة ش.م.
 اإلیضاحات المتممة للبیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة

      ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰كما في ولفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

۱۸ 
    

 
 األرقام المقارنة  .۱٦

 
لربح تتم إعادة تصنیف األرقام المقارنة للفترة السابقة، عند الضرورة، لتتسق مع عرض السنة الحالیة. إن إعادة التصنیف ال تؤثر على صافي ا 

 المدرج سابًقا أو صافي الموجودات أو حقوق الملكیة.
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