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

    ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠المنتهية في أشهر التسعة فترة لكما في و

  

  رقم الصفحة  المحتويات 

  :المختصرة الموحدة المرحلية البيانات المالية

  ٢  الموحدالمختصر بيان الدخل 

  ٣  الموحدالمختصر الشامل  بيان الدخل

  ٥-٤  الموحدالمختصر بيان المركز المالي 

  ٧-٦  الموحدالمختصر بيان التدفقات النقدية 

  ٨  الموحدالمختصر بيان التغيرات في حقوق الملكية 

  ١٩-٩  المختصرة الموحدةالمرحلية البيانات المالية إيضاحات حول 

  
  



  

  .المختصرة الموحدة المرحليةجزءاً من هذه البيانات المالية تشكل ١٥إلى  ١اإليضاحات المرفقة من 

٢ 
  

  

    شركة المالحة القطرية ش.م.ع.ق.

    الموحدصر تالمخدخل بيان ال
    ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠نتهية في المُ أشهر  تسعةلفترة ال
  

 ٣٠نتهية في ة أشهر المُ لتسعلفترة ا  
 سبتمبر

    ٢٠٢٠   ٢٠٢١  
  )غير مدققة(  

  ألف لایر قطري   ألف لایر قطري  إيضاحات  
       

 ١٬٧٢١٬٧٩١   ٢٬٠٣٤٬٧٤٣  ٤  إيرادات التشغيل
        

  )٤٢٩٬٣١٨(   )٤٥٣٬٦٢٠(    مرتبات وأجور ومنافع أخرى
  )٥٩٩٬٤١٥(    )٩٤١٬٨٧٤(    إمدادات ومصاريف التشغيل

  )١٬٨٢٠(    )٥٬٣٠٧(   مصاريف إيجار
  )٢٧٦٬٥٠٨(    )٢٧٦٬٣٤٢(    إهالك وإطفاء

  )١٣٬٠٢٧(    )١٢٬٧٤٣(  المدينةتجاريةالالذممقيمةانخفاض  مخصص
 )١١٥٬٦٦٦(   )١٥٣٬٢١٧( مصاريف تشغيل أخرى

 ٢٨٦٬٠٣٧   ١٩١٬٦٤٠   ربح التشغيل
          

  )٦٢٬٨٩٣(   )٥٦٬٩٣٣(   تكاليف تمويل
  ١٤٬٦٩٦   ٢٣٬٢٣١    إيرادات تمويل

  ٧٣٬٦٤٦   -  أستثمارات عقاريةمن استبعاد ربح
تبعادال/ارة)سخال( افىص فن عقارات  ربح من اس وس

  ومعدات
  )١٤٬٣١٦    )٥٬٣٠٠  

  ٣٢٦٬٤٧٦   ٣٥٧٬٨٧٦  حصة من نتائج شركات زميلة
  ١٦٥٬٦٨٢   ١٥٢٬٨٨٢    مشتركة مشاريعحصة من نتائج 

  )١٬٢٧٠(   ٤٬٤٠٥    صرف عمالت أجنبيةربح من ال /) خسارةال(صافي 
  )٤٣٢٬١٤٥(   )١٢٬٢٣٩(   انخفاض قيمة سفن

 ٣٨٤٬٥٤٥    ٦٥٥٬٥٦٢   الفترةربح
        

          إلى: منسوبربح 
  ٣٨٣٬٦٦١    ٦٥٤٬٢٩٣  المساهمين بالشركة األم
  ٨٨٤   ١٬٢٦٩  حصص غير مسيطرة 

  ٣٨٤٬٥٤٥    ٦٥٥٬٥٦٢ 
        

          للسهموالمخفف الربح األساسي 
  للمساهمين بالشركة األم) منسوب(

 ٠٬٥٨  ١٣  للسهم) ي(معبر عنه باللایر القطر
  

٠٬٣٤  
  



  

  .المختصرة الموحدة المرحليةجزءاً من هذه البيانات المالية تشكل ١٥إلى  ١اإليضاحات المرفقة من 

٣ 
  

   

    شركة المالحة القطرية ش.م.ع.ق.

    الموحدالمختصر  الدخل الشاملبيان 
    ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠نتهية في المُ أشهر  تسعةفترة الل
  

  
 ٣٠نتهية في أشهر المُ  تسعةلفترة ال

  سبتمبر
 ٢٠٢٠   ٢٠٢١  
  )غير مدققة( 
  ألف لایر قطري   ألف لایر قطري 
       

  ٣٨٤٬٥٤٥   ٦٥٥٬٥٦٢  ربح الفترة
       

       الدخل الشامل اآلخر
       بنود لن يعاد تصنيفها الحقا إلى الربح أو الخسارة

بالقيمة العادلة من في حقوق ملكية  استثمارات خسارة)ال( / ربحال صافي
  )٢٥٧٬٠١٢(  ١٤١٬٧١٧ خالل الدخل الشامل اآلخر

حصة من الدخل الشامل  -شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية 
  )١٬١٨٤(   ١٢٬٠٥٠  اآلخر 

  ٢٥٨٬١٩٦(   ١٥٣٬٧٦٧( 
     بنود قد يعاد تصنيفها الحقا إلى الربح أو الخسارة

  )٤٤٬٠٧٦(  ٢٤٬٩٤٥ (الخسارة) من تحوطات التدفق النقدي / الربحصافي 
تثمر فيها بطريقة حقوق  ركات المس التغير في تحوطات التدفق النقدي للش

  )٢١٩٬٨١٤(   ٢٥٤٬٦٥٢  الملكية
  ٢٦٣٬٨٩٠(  ٢٧٩٬٥٩٧( 

  )٥٢٢٬٠٨٦(  ٤٣٣٬٣٦٤  إجمالي الدخل الشامل اآلخر

  )١٣٧٬٥٤١(  ١٬٠٨٨٬٩٢٦  الشامل إجمالي الدخل
       

       إلى: منسوبربح
  )١٣٨٬٣٩٢(  ١٬٠٨٧٬٢٧٥  المساهمين بالشركة األم
  ٨٥١   ١٬٦٥١  حصص غير مسيطرة

 ١٣٧٬٥٤١(  ١٬٠٨٨٬٩٢٦( 
  

  

  

    



  

  .المختصرة الموحدة المرحليةجزءاً من هذه البيانات المالية تشكل ١٥إلى  ١اإليضاحات المرفقة من 

٤ 
  

    شركة المالحة القطرية ش.م.ع.ق.

    الموحدالمختصر المركز المالي بيان 
    ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠كما في 

  

   ةيالموحد في الصفحة التالالمختصر يتواصل بيان المركز المالي 

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١    ٢٠٢١ رسبتمب٣٠    
  (مدققة)    )غير مدققة(  

  لایر قطريألف     لایر قطريألف   إيضاحات  
         الموجودات
       غير المتداولةالموجودات 

  ٣٬٢٥٠٬٣٩٦    ٣٬١٠٣٬٨٣٦  ٥  عقارات وسفن ومعدات
  ٧٩٨٬٨٣٩    ٧٨٣٬٦٦٢ ٦  استثمارات عقارية

  ١٥١٬٥٨٨   ١٤٢٬٧٣٥    موجودات غير ملموسة
  ٢٢٧٬٩١٣   ١٧٦٬٨٦٠  أصول حق استخدام

  ٩٦٤٬٤٠٧   ٩٨٧٬٢٨٩ مشاريع مشتركةاستثمارات في 
  ٦٬٠٠١٬٧٣٩   ٦٬٤٠٥٬٥١١    استثمارات في شركات زميلة

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
  اآلخر

   
٣٬٨١٠٬٨٠١ 

   
٣٬٧٤١٬٠١٩  

  ١٢٤٬١١١   ١٢٤٬٨٩٠    المسالالطبيعي  قروض ممنوحة لشركات الغاز
  ٢٣٬٨٣٩   ٢٤٬٣٣٤   موجودات أخرى

  ١٥٬٢٨٣٬٨٥١    ٥٬٥٥٩٬٩١٨١ 
        

          الموجودات المتداولة
  ٧٧٬٦١٥   ١١٤٬٣٧٨   مخزونال

  ٧٦٤٬٣٥٦   ٨٥٨٬٩٨١  مدينة ذمم تجارية وأخرى
  ١١٦٬٦٠٢   ١١٣٬٩٠٧   موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

  ٣٩٢٬٦٥٠    ٣٩٢٬٦٥٠  قرض لطرف ذي عالقة
  ٧٠٬٧٠١   ٣١٬٠٦٢  ٧  استثمار في ودائع ألجل

  ٣٠٦٬٢٥٣   ٢٥٩٬٠١٦     ةنقد وما يعادلال

    ١٬٧٢٨٬١٧٧    ١٬٧٦٩٬٩٩٤  

 ١٧٬٠١٢٬٠٢٨    ١٧٬٣٢٩٬٩١٢    إجمالي الموجودات
        

       والمطلوبات حقوق الملكية
          المنسوبة لحاملي حقوق ملكية الشركة األم

  ١٬١٤٥٬٢٥٢    ٩١٬١٤٥٬٢٥٢  رأس المال
  )٧٣٬٥١٦(    )٧٣٬٥١٦(    أسهم خزينة

  ٤٬٦٩٣٬٩٨٦    ٤٬٦٩٣٬٩٨٦   حتياطي قانونيا
  ٦٢٣٬٥٤٢    ٦٢٣٬٥٤٢   احتياطي عام

  ٣٬٣٦٧٬٦٣٩    ٣٬٥٠٦٬٧٨٦    احتياطي قيمة عادلة
  )٩٦٬١٣٨(    ١٨٣٬٤٥٩   احتياطي تحوط

  ٤٬٠٤٢٬٥٣٠    ٤٬٣٧٠٬٢١٢    أرباح مدورة

  ١٣٬٧٠٣٬٢٩٥    ١٤٬٤٤٩٬٧٢١   ملكية الشركة األمحقوق الملكية المنسوبة لحاملي حقوق 
  ٥٥٬٠٨٩    ٣٨٬٥٢٢  الحصص غير المسيطرة

 ١٣٬٧٥٨٬٣٨٤    ١٤٬٤٨٨٬٢٤٣    إجمالي حقوق الملكية



  

  .المختصرة الموحدة المرحليةجزءاً من هذه البيانات المالية تشكل ١٥إلى  ١اإليضاحات المرفقة من 

٥ 
  

   

    شركة المالحة القطرية ش.م.ع.ق.

    )(تابعالموحد المختصر المركز المالي بيان 
    ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠كما في 

  
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١   ٢٠٢١ سبتمبر٣٠  

  (مدققة)   )غير مدققة(    
  لایر قطريألف    لایر قطريألف   

      حقوق الملكية والمطلوبات (تابع)
         المطلوبات

      المطلوبات غير المتداولة
  ١٬٤٠٣٬١٤١   ١٬١٠٠٬٧٠٤    قروض وسلف 

  ٩٨٬٩٤٧   ٩٢٬٩٣٧   دفعة مقدمة من عميل 
  ١٥٣٬٦٣٢   ٩٠٬٢٤٤  اإليجار التمويليالتزامات 

  ١١٤٬١٧٣   ١٠٩٬٣٢٨    موظفينالمخصص مكافآت نهاية خدمة 

    ١٬٧٦٩٬٨٩٣   ١٬٣٩٣٬٢١٣ 
         

       المطلوبات المتداولة
  ٦٧٤٬٦٨١   ٧٠٢٬٣٠٥  دائنة ذمم تجارية وأخرى

  ٧١٧٬٥٩٧   ٦٤٣٬٢٤٦    قروض وسلف 
  ٩١٬٤٧٣   ١٠٢٬٩٠٥  اإليجار التمويليالتزامات 

  ١٬٤٨٣٬٧٥١   ١٬٤٤٨٬٤٥٦  

  ٣٬٢٥٣٬٦٤٤   ٢٬٨٤١٬٦٦٩   إجمالي المطلوبات 

 ١٧٬٠١٢٬٠٢٨   ١٧٬٣٢٩٬٩١٢   إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

 ٢٦بتاريخ الشركة  مجلس إدارةمن قبل للمجموعة  البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحليةهذه تم التصريح بإصدار 
  وقد وقع عليها بالنيابة عن المجلس كل من: ٢٠٢١كتوبرأ

  

  

....................................    ..............................  

   المناعي عيسىالرحمن  عبد    آل ثانيجبر بن جاسم حمد ن جاسم ب
  التنفيذيوالمدير الرئيس     رئيس مجلس اإلدارة



  

  .المختصرة الموحدة المرحليةجزءاً من هذه البيانات المالية تشكل ١٥إلى  ١اإليضاحات المرفقة من 

٦ 
  

     

    شركة المالحة القطرية ش.م.ع.ق.

    الموحد المختصر التدفقات النقدية بيان 
    ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠نتهية في المُ أشهر  تسعةلفترة ال
  

سبتمبر ٣٠نتهية في ة أشهر المُ سعلفترة الت
  ٢٠٢٠   ٢٠٢١  
  )(غير مدققة  
  ألف لایر قطري   ألف لایر قطري  

         التشغيليةالتدفقات النقدية من األنشطة 
 ٣٨٤٬٥٤٥   ٦٥٥٬٥٦٢   ربح الفترة

       :تعديالت للبنود التالية
 ١٩٧٬٣٢٢    ١٦٨٬٤٤٥   إهالك عقارات وسفن ومعدات

 ٢٠٬٦٥٥   ٣٠٬٢٢٥  إهالك استثمارات عقارية
 ٦٬٦٧٠   ٩٬١٠٩   موجودات غير ملموسة إطفاء

  ٥١٬٨٦١   ٦٨٬٥٦٣  إهالك أصول حق استخدام
 )٧٣٬٦٤٦(  -  استثمارات عقاريةمن استبعاد  ربح

  )١٤٬٣١٦(    ٥٬٣٠٠   وسفن ومعدات عقارات من استبعاد) ربح خساره (
 )٣٢٦٬٤٧٦(   )٣٥٧٬٨٧٦(  حصة من نتائج شركات زميلة

 )١٦٥٬٦٨٢(   )١٥٢٬٨٨٢(   حصة من نتائج ترتيبات مشتركة
 ١١٬٠٦٤   ١٢٬٤٩٠  مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

 )١٤٣٬٤٤٨(   )١٠٦٬٧٦٥(  توزيعات أرباحإيرادات 
صافي خسارة القيمة العادلة من موجودات مالية بالقيمة العادلة من 

 -   ٢٬٧٠٠  خالل الربح أو الخسارة
 ٤٣٢٬١٤٥   ١٢٬٢٣٩   انخفاض قيمة السفن

 ١٣٬٠٢٧   ١٢٬٧٤٣  تجاريةالالذممقيمةانخفاض  مخصص
 ٩٬٧١٥  -  من استبعاد استثمارات مالية خسارة

 ٦٢٬٨٩٣   ٥٦٬٩٣٣   تكاليف التمويل 
 )١٤٬٦٩٦(   )٢٣٬٢٣١(   إيرادات التمويل

 ٤٥١٬٦٣٣   ٣٩٣٬٥٥٥   أرباح التشغيل قبل تغيرات رأس المال العامل

        التغيرات في:
 )١٩٬٢١٢(   )٣٦٬٧٦٣(   المخزون

 )٣٬٨٦٩(   )٩٨٬١١٣(   ذمم تجارية وأخرى مدينة
 )١١٬٨١٢(   ٣٣٬٦٧٦  ذمم تجارية وأخرى دائنة

  ٤١٦٬٧٤٠    ٢٩٢٬٣٥٥   التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

  )٨٬٦٨١(   )١٧٬٣٣٦(   مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين 

 ٤٠٨٬٠٥٩   ٢٧٥٬٠١٩   صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
  
  
  

  

   التاليةالموحد في الصفحة المختصر يتواصل بيان التدفقات النقدية 
    



  

  .المختصرة الموحدة المرحليةجزءاً من هذه البيانات المالية تشكل ١٥إلى  ١اإليضاحات المرفقة من 

٧ 
  

     

     شركة المالحة القطرية ش.م.ع.ق.

    الموحد (تابع)المختصر التدفقات النقدية بيان 
    ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠نتهية في أشهر المُ  التسعةلفترة 

  
 ٣٠نتهية في أشهر المُ  تسعة لفترة ال   

 سبتمبر
  ٢٠٢٠   ٢٠٢١  
  )غير مدققة(    
  ألف لایر قطري   ألف لایر قطري إيضاحات  
       

         التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
  )١٣٢٬٢٧٣(  )١٧٢٬٩٨٨(  شراء عقارات وسفن ومعدات

 ١٤٣٬٤٤٨   ١٠٦٬٧٦٥  إيرادات توزيعات أرباح
 ١٤٬٦٩٦  ٢٣٬٢٣١    إيرادات تمويل

 ٨٦٬٦٦٥  -  استثمارات عقاريةت من استبعاد متحصال
  ٤٥٬٠٥٤   ١٣٣٬٥٦٧    متحصالت من استبعاد عقارات وسفن ومعدات 

 )٢١٬٠٧٠(  )١٥٬٠٤٨(    شراء استثمارات عقارية
 )١٠٬١٧١(   )١٧١(  إضافة إلى موجودات غير ملموسة

افي الحركة في قروض  ركات الغاز الطبيعي ممنوحة ص لش
  المسال

  
)٤٥٦(   )٧٧٩( 

تثمار   دخلال من خالل العادلةموجودات مالية بالقيمة فى اس
  الشامل االخر

  
-  

 
)٢٩٢٬٠٠٠( 

  )١٦٠٬٠١٢(  ٣٩٬٦٣٩  جلصافي الحركة في الودائع أل
تبعاد موجودات مالية بالقيمة العادلة من  الت من اس متحص

 خالل الدخل الشامل اآلخر
  

٢٣٤٬٢٨٦   ٥٥٬٨٠٦ 
تبعاد موجودات مالية بالقيمة العادلة من  الت من اس متحص

  أو الخسارة خالل الربح
  

-   ٤٦٬٠٢١ 
  ١٨٣٬٥٠٠   ١٣٠٬٠٠٠  توزيعات أرباح مستلمة من مشاريع مشتركة

 ٢٠٥٬٣٣٨  ٢٢٠٬٨٩٢    توزيعات أرباح مستلمة من شركات زميلة

 ٣٤٣٬٠٢٦  ٥٢٠٬٩١٤    صافي التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
         

         التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
 (٣٤٠٬٨٤٩)  )٣٤٠٬٨٤٩(  ١٠  أرباح مدفوعة لمساهمي الشركة توزيعات

  )٦٢٬٨٩٣(   )٥٦٬٩٣٣(    المدفوعة تكاليف التمويل
  )٤٦٬٣٣٧(  )٦٨٬٦٠٠(  التزامات اإليجار التمويلي مدفوعات مقابل

 )٢٢١٬٠٠٢(  )٣٧٦٬٧٨٨(    صافي الحركة في القروض والتسهيالت 

 )٦٧١٬٠٨١(  )٨٤٣٬١٧٠(    األنشطة التمويليةصافي التدفقات النقدية المستخدمة في 
    

 ٨٠٬٠٠٤  )٤٧٬٢٣٧(    في النقد وما يعادله الزيادة/  (االنخفاض) صافي
    

 ١٧٧٬٧٦١  ٣٠٦٬٢٥٣    في بداية الفترة هالنقد وما يعادل

 ٢٥٧٬٧٦٥  ٢٥٩٬٠١٦  ٨  النقد وما يعادله في نهاية الفترة



  

 .المختصرة الموحدة المرحليةجزءاً من هذه البيانات الماليةتشكل١٥إلى١اإليضاحات المرفقة من
٨ 
  

 
         إلى المساهمين بالشركة األممنسوب  

  
 

    أسهم خزينة    رأس المال
احتياطي 

    احتياطي عام    قانوني
احتياطي قيمة

    اإلجمالي    أرباح مدورة   احتياطي تحوط    عادلة
حصص غير 

  اإلجمالي    مسيطرة
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري   ألف لایر قطري  ألف لایر قطري لایر قطريألف ألف لایر قطري ألف لایر قطري ألف لایر قطري ألف لایر قطري ألف لایر قطري  

                           

١٣٬٧٥٨٬٣٨٤  ٥٥٬٠٨٩ ١٣٬٧٠٣٬٢٩٥ ٤٬٠٤٢٬٥٣٠)٩٦٬١٣٨(٦٢٣٬٥٤٢٣٬٣٦٧٬٦٣٩ ٤٬٦٩٣٬٩٨٦(٧٣٬٥١٦)١٬١٤٥٬٢٥٢(مدقق)٢٠٢٠ديسمبر٣١الرصيد في 
                           

 ٦٥٥٬٥٦٢  ١٬٢٦٩  ٦٥٤٬٢٩٣  ٦٥٤٬٢٩٣------  الفترةربح 
 ٤٣٣٬٣٦٤  ٣٨٢  ٤٣٢٬٩٨٢ -١٥٣٬٣٨٥٢٧٩٬٥٩٧---- الدخل الشامل اآلخر

 ١٬٠٨٨٬٩٢٦  ١٬٦٥١  ١٬٠٨٧٬٢٧٥  ١٥٣٬٣٨٥٢٧٩٬٥٩٧٦٥٤٬٢٩٣---- إجمالي (الخسارة الشاملة) / الدخل الشامل
       :مالكي المجموعةالمعامالت مع 

  )٣٤٠٬٨٤٩(   -   )٣٤٠٬٨٤٩(   )٣٤٠٬٨٤٩( - - - - - - )١٠توزيعات أرباح مدفوعة (إيضاح
  -   -   -   ١٤٬٢٣٨ - )١٤٬٢٣٨( - - - - بالقيمةموجودات ماليةاستبعادىتحويل احتياط

العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
----  في راس المال يضتخف

 
-

 
-

 
-

   
- 

   
)١٨٬٢١٨( 

   
)١٨٬٢١٨( 

١٤٬٤٨٨٬٢٤٣  ٣٨٬٥٢٢ ١٤٬٤٤٩٬٧٢١ ٦٢٣٬٥٤٢٣٬٥٠٦٬٧٨٦١٨٣٬٤٥٩٤٬٣٧٠٬٢١٢ ٤٬٦٩٣٬٩٨٦(٧٣٬٥١٦)١٬١٤٥٬٢٥٢ ٢٠٢١سبتمبر٣٠الرصيد في 
         إلى المساهمين بالشركة األممنسوب  

  
 

    أسهم خزينة    رأس المال
احتياطي 

    احتياطي عام    قانوني
احتياطي قيمة

    اإلجمالي    أرباح مدورة   احتياطي تحوط    عادلة
حصص غير 

  اإلجمالي    مسيطرة
 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  

                           

  ١٤٬٥٩٨٬٠١١    ٥٤٬٨٨٤    ١٤٬٥٤٣٬١٢٧    ٤٬٢١٠٬٠٢٩  ٦٨٬٢٢٧  ٣٬٨٧٥٬٦٠٧  ٦٢٣٬٥٤٢   ٤٬٦٩٣٬٩٨٦  )٧٣٬٥١٦(  ١٬١٤٥٬٢٥٢ (مدقق)٢٠١٩ديسمبر٣١الرصيد في 
                                        

  ٣٨٤٬٥٤٥    ٨٨٤    ٣٨٣٬٦٦١    ٣٨٣٬٦٦١  -  -  -  -  -  -  ربح الفترة
  )٥٢٢٬٠٨٦(    )٣٣(    )٥٢٢٬٠٥٣(   -  )٢٦٣٬٨٩٠(  )٢٥٨٬١٦٣(  -  -  -  - الدخل الشامل اآلخر

  )١٣٧٬٥٤١(    ٨٥١    )١٣٨٬٣٩٢(    ٣٨٣٬٦٦١  )٢٦٣٬٨٩٠(  )٢٥٨٬١٦٣(  -  -  -  - (الخسارة الشاملة) / الدخل الشامل إجمالي
                          المعامالت مع مالكي المجموعة

  )٣٤٠٬٨٤٩(    -    )٣٤٠٬٨٤٩(    )٣٤٠٬٨٤٩(  -  -  -  -  -  - )١٠توزيعات أرباح مدفوعة (إيضاح
بالقيمةموجودات ماليةاستبعادىتحويل احتياط

  -    -    -    ٩٧٬٥٦٤    -    )٩٧٬٥٦٤(    -    -    -    - الدخل الشامل اآلخر العادلة من خالل
 ١٤٬١١٩٬٦٢١    ٥٥٬٧٣٥   ١٤٬٠٦٣٬٨٨٦   ٤٬٣٥٠٬٤٠٥  )١٩٥٬٦٦٣(  ٣٬٥١٩٬٨٨٠  ٦٢٣٬٥٤٢   ٤٬٦٩٣٬٩٨٦  )٧٣٬٥١٦(  ١٬١٤٥٬٢٥٢ ٢٠٢٠سبتمبر٣٠ الرصيد في

  

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

  ٢٠٢١سبتمبر٣٠أشهر المنتهية فيتسعةلفترة ال



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

    ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠نتهية في أشهر المُ  لتسعةكما في ولفترة ا
  

      ٩  
  

  الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية  ١

تأسست شركة المالحة القطرية ش.م.ع.ق ("الشركة") أو ("الشركة األم") وفقاً ألحكام قانون الشركات التجارية 
كشركة مساهمة عامة قطرية ومسجلة لدى وزارة االقتصاد والتجارة بدولة قطر،  ٢٠١٥لسنة  ١١القطري رقم 

، منطقة ٥٢٣لمسجل للشركة في شارع رقم . يقع المكتب ا١٩٥٧يوليو  ٥الصادر بتاريخ  ١بالسجل التجاري رقم 
 ٢٦أم السنيم، طريق الصناعية الشرقي، الدوحة، دولة قطر. يتم تداول أسهم الشركة في بورصة قطر منذ  ٥٦

 . ١٩٩٧مايو 

تشتمل هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة للشركة على الشركة وشركاتها التابعة (يشار إليها مجتمعة 
  لمجموعة").بـ "ا

األنشطة الرئيسية للمجموعة والتي بقيت بدون تغيير منذ الفترة الماضية هي تقديم خدمات النقل البحري ووكالة 
شركات المالحة األجنبية وتقديم الخدمات البحرية وبيع الشاحنات الثقيلة وإصالح السفن وتصنيع وتركيب المنشآت 

والعقارات واالستثمار في األوراق المالية المتداولة وغير المتداولة البحرية وأعمال النقل البري وتأجير السفن 
 والمتاجرة في مواد البناء والمستودعات وإدارة سلسلة إمدادات.

  ٣١لم يتغير هيكل المجموعة عن البيانات المالية السنوية الموحدة للمجموعة كما في وللسنة الماضية المنتهية في 
  مالية سنوية").("أحدث بيانات  ٢٠٢٠ديسمبر 

تمت الموافقة على إصدار هذه البيانات المالية المرحلية الُمختصرة الموحدة للمجموعة من قبل مجلس اإلدارة في 
  .  ٢٠٢١أكتوبر  ٢٦

                        

  أسس اإلعداد والتغيرات في السياسات المحاسبية للمجموعة.  -٢

  :إعداد البيانات الماليةأسس   ١-٢

وفقا للمعيار الدولي للتقارير  ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠تم إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة الُمنتهية فى 
و باللایر القطري وهو العملة المستخدمة ألعمال المجموعة وتظهر جميع المبالغ مقربة إلى أقرب  ٣٤المالية رقم 

 ك.ألف لایر قطري، باستثناء ما يُشار إليه غير ذل

إن البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة ال تحتوي على كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في البيانات 
. ان السياسات ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١المالية السنوية، ويجب قرائتها مقترنة بالبيانات المالية السنوية للمجموعة كما في 

محاسبية المستخدمة في البيانات المالية السنوية السابقة و البيانات المرحلية المحاسبية المتبعة متوافقة مع السياسات ال
  للفترة المقارنة.

ليس بالضرورة ان تمثل مؤشرا  ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في  التسعةإن نتائج البيانات المالية المرحلية لفترة 
  .  ٢٠٢١بر ديسم ٣١للنتائج المالية المتوقعة للسنة المالية المنتهية في 

 التي تم اظهارها بالقيمة العادلةتم اعداد هذه البيانات المالية طبقا لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء الموجودات المالية و
  ف اخر كل فترة مقارنة.

غير إن األحكام الهامة التي اتخذتها اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والمصادر الرئيسية للتقديرات 
المؤكدة وأهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية للمجموعة مماثلة لتلك المطبقة على البيانات المالية الموحدة للسنة 

  .)٢-٢ إليضاح( بإستثناء التغييرات المذكورة في ا ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١المنتهية في 

 

  المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة المطبقة من قبل المجموعة  ٢-٢
  

  المعايير الجديدة والمعدلة المطبقة من قبل المجموعة

أصبح عدد من المعايير الجديدة أو المعدلة قابلة للتطبيق لفترة التقرير الحالي ، وقد طبقت المجموعة المعايير 
  :٢٠٢١يناير  ١والتعديالت التالية ألول مرة لفترة التقرير السنوية التي تبدأ في 

  .بتصنيف المطلوباتالتعديالت المتعلقة • 



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

    ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠نتهية في أشهر المُ  لتسعةكما في ولفترة ا
  

      ١٠  
  

  تتمة – أسس اإلعداد والتغيرات في السياسات المحاسبية للمجموعة  -٢

  تتمة - المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة المطبقة من قبل المجموعة    ٢-٢

الدولي رقم البيانات المالية الموحدة ، ومعيار المحاسبة  -١٠تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم • 
) فيما يتعلق بمعالجة بيع أو المساهمة في  ٢٠١١(  االستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة -٢٨

  الموجودات من المستثمر إلى شركته الزميلة أو المشروع المشترك

وليس من المتوقع أن تؤثر لم يكن للتعديالت المذكورة أعاله أي تأثير على المبالغ المعترف بها في الفترات السابقة 
 بشكل جوهري على الفترات الحالية أو المستقبلية في البيانات المالية للمجموعة.

  تأثير المعايير الجديدة (الصادرة ولكن لم تطبقها المجموعة بعد)

تطبيقها من تم نشر بعض المعايير المحاسبية الجديدة والتفسيرات التي ليست إلزامية لفترة التقرير الحالي ولم يتم 
قبل المجموعة. إن إدارة المجموعة بصدد تقييم تأثير هذه المعايير الجديدة والتفسير والتعديالت التي سيتم تطبيقها 

  .في البيانات المالية للمجموعة عندما تكون قابلة للتطبيق

  استخدام التقديرات واألحكام - ٣

عند إعداد هذه البيانات المالية الموحدة، قامت اإلدارة بوضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق 
السياسات المحاسبية والمبالغ الصادر عنها التقرير للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات. قد تختلف 

  النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. 

وضعتها اإلدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والمصادر الرئيسية للتقديرات  إن األحكام الهامة التي
  .٢٠٢٠ديسمبر  ٣١المشكوك فيها هي نفسها الموضحة في أحدث بيانات مالية للسنة المنتهية في 

  قياس القيم العادلة

يمكن مالحظتها. يتم تصنيف متاحة ية بيانات سوقأي عند قياس القيمة العادلة لموجود أو مطلوب، تستخدم المجموعة 
مستويات مختلفة في تسلسل القيمة العادلة على أساس المدخالت المستخدمة في تقنيات التقييم على بالقيم العادلة 
  النحو التالي:

  مماثلةالمتداولة (غير المعدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات السوق أسعار : ١المستوى. 
  مدخالت أخرى غير األسعار المتداولة المضمنة في المستوى األول والتي يمكن مالحظتها : ٢المستوى

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

  مالحظتها (مدخالت ال  : مدخالت للموجودات والمطلوبات التي ال تعتمد على بيانات سوقية يمكن٣المستوى
 يمكن مالحظتها).

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

  أهمية للقياس بأكمله. مستوى مدخل له

تقوم المجموعة باالعتراف بالتحويالت بين مستويات تسلسل القيمة العادلة في نهاية فترة إعداد التقرير التي حدث 
  خاللها التغير.

  
 قامت المجموعة بدراسة التأثيرات المحتملة للتقلبات االقتصادية الحالية لتحديد المبالغ المدرجة للموجودات المالية وغير

المالية والتي تعتبر أفضل تقييم لإلدارة بناًء على المعلومات التي يمكن مالحظتها. ومع ذلك، ال تزال األسواق متقلبة 
 وكذلك ال تزال المبالغ المسجلة حساسة لتقلبات السوق.

  
 

  ١٩تأثير كوفيد 
األعمال الناشئة األخرى وتوصلت ومخاطر  ١٩-قامت المجموعة بمراجعة تعرضها لمخاطر األعمال المتعلقة ب كوفيد
  .٢٠٢١ سبتمبر ٣٠موعة للفترة المنتهية في إلى أنه ال يوجد تأثير كبير على األداء المالي أو المركز المالي للمج

  
  



  ق.ع.ش.م.شركة المالحة القطرية 
  المختصرة الموحدة  المرحلية إيضاحات حول البيانات المالية
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      ١١  
  

  إيرادات التشغيل       ٤

  تتكون إيرادات المجموعة من األنشطة المدرجة تحت القطاعات التشغيلية التالية:

 سبتمبر ٣٠ة أشهر المنتهية في تسعلل 
  ٢٠٢٠    ٢٠٢١  
  )(غير مدققة  
  ألف لایر قطري    لایر قطريألف   
        

 ٢٨٣٬٧٧١   ٢٧١٬٨٥٤  مالحة كابيتال
  ٥٥٠٬٨٧٨   ٦٩٨٬٢٧٢ لبحرية واللوجستيةلألعمال امالحة 
 ٥٩١٬٦٩٦   ٧٠٢٬٠١١  البحريةلخدمات دعم المنصات مالحة 

 ٥٧٬٣٩٧   ١٦٦٬٠٠٧  مالحة التجارية
 ٢٣٨٬٠٤٩   ١٩٦٬٥٩٩   اوياتبتروكيمالوللغاز مالحة 

  ١٬٧٢١٬٧٩١   ٢٬٠٣٤٬٧٤٣ 
  

                    العقارات والسفن والمعدات ٥
 ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  ٢٠٢١ سبتمبر٣٠ 
  (مدققة)    ة)غير مدقق(  
  لایر قطري ألف    لایر قطري ألف  
       

  ٤٬٠٦٣٬٣١٦   ٣٬٢٥٠٬٣٩٦  صافي القيمة الدفترية، الرصيد االفتتاحي 
  ٢٢١٬٤٥٨   ١٧٢٬٩٨٨    إضافات 

  )٣٤٬٠٢٩(   )١٣٨٬٨٦٧( وشطب استبعادات
  )٢٬٢٢٢(  ٣  تبويبتحويالت وإعادة 

  )٧٤١٬٤٢٠(   )١٢٬٢٣٩( انخفاض في قيمة السفن
  )٢٥٦٬٧٠٧(   )١٦٨٬٤٤٥(  مصروف اإلهالك للفترة / السنة

 ٣٬٢٥٠٬٣٩٦   ٣٬١٠٣٬٨٣٦  صافي القيمة الدفترية، الرصيد الختامي
 

  استثمارات عقارية  ٦
 ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١   ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠ 
  (مدققة)    ة)( غير مدقق  
  لایر قطري ألف    لایر قطريألف   
       

  ٨٢٢٬٧٧٣   ٧٩٨٬٨٣٩  رصيد إفتتاحي - صافي القيمة الدفترية
  ١٩٬١٤٢   ١٥٬٠٤٨  إضافات

  )٣٠٬٠٥٧(    )٣٠٬٢٢٥(  السنة /اهالك خالل الفترة 
  )١٣٬٠١٩(  -  وشطباستبعاد 

 ٧٩٨٬٨٣٩   ٧٨٣٬٦٦٢  صافي القيمة الدفترية, رصيد ختامي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

      



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

    ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠نتهية في أشهر المُ  لتسعةكما في ولفترة ا
  

      ١٢  
  

  استثمارات في ودائع ألجل  ٧

 ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠ 
  (مدققة)    ة)(غير مدقق  
  لایر قطري ألف    لایر قطريألف   
        

  ٢٠١٬١٨٩   ١٥٤٬٥٠٥ بنوكاللدىودائع ألجل 
  )١٣٠٬٤٨٨(   )١٢٣٬٤٤٣(  يوم ٩٠ألجل تستحق قبل ناقص: ودائع 

 ٧٠٬٧٠١   ٣١٬٠٦٢  )١يوم ( ٩٠ودائع ألجل تسحق بعد 
        
 يوم. ٩٠ألجل فوائد بسعر السوق وهي ذات فترات استحقاق أصلية أكثر من قصيرة االودائع  حققت )١( 

  
 

  يعادلهالنقد وما     ٨

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

  ٢٠٢٠ سبتمبر ٣٠   ٢٠٢١ رسبتمب٣٠  
  ة)غير مدقق(   ة)غير مدقق(  
  لایر قطريألف    لایر قطريألف   
      

 ٣٬٨٥٦  ٥٬٠١٨  نقد بالصندوق
 ٥٠٬٣١٥  ١٢٣٬٤٤٣ )١(ألجلودائع–أرصدة لدى البنوك
 ٢٠٣٬٥٩٤  ١٣٠٬٥٥٥  حسابات جارية –أرصدة لدى البنوك 

 ٢٥٧٬٧٦٥  ٢٥٩٬٠١٦في بيان التدفقات النقدية الموحد يعادلهالنقد وما 

يوما تتم لفترات مختلفة بناء على المتطلبات النقدية الحالية من  ٩٠الودائع ذات تاريخ استحقاق أصلي أقل من  )١( 
  المجموعة بأسعار السوق التجاري.

  رأس المال   ٩

     عدد األسهم   
  لایر قطريألف    )سهم (ألف  

     األسهم المصرح بها والمصدرة والمدفوعة بالكامل:
  :٢٠٢٠ديسمبر  ٣١و ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠كما في 

 ١٬١٤٥٬٢٥٢  ١٬١٤٥٬٢٥٢للسهم الواحد لایر قطري ١أسهم بقيمة اسمية تبلغ 

  توزيعات األرباح   ١٠

 مليون ٣٤١للسهم بإجمالي مبلغ  لایر قطري ٠٫٣ تبلغ ،%٣٠اقترح مجلس اإلدارة توزيعات أرباح نقدية بنسبة 
 ١٦وقد اعتمدها حاملو حقوق الملكية في الجمعية العمومية السنوية التي عقدت بتاريخ   ٢٠٢٠لایر قطري لسنة 

  .٢٠٢١مارس 

  

  

  

  



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

    ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠نتهية في أشهر المُ  لتسعةكما في ولفترة ا
  

      ١٣  
  

  حتملةمطلوبات مُ   ١١

  ، كان للمجموعة خطابات الضمان واإلعتمادات المستنديه التالية،  ٢٠٢٠سمبردي ٣١و  ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠ في 
 تنشأ منها أى التزامات مادية:أن وال يتوقع 

  

 سبتمبر ٣٠ 
٢٠٢١ 

٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ 

  (مدققة)   )غير مدققة(  
  ألف لایر قطري   ألف لایر قطري  
       

  ٨٣٩٬٣٥٠  ٨٦٥٬٢٣١ خطابات ضمان
  ٩٬٥٢١  ٥٬٠٨٥ةاعتمادات مستندي

  ٨٤٨٬٨٧١  ٨٧٠٬٣١٦ 
               

 قضية قانونية:

بسبب نزاع إال ان اإلتفاقية قد إلغيت . احدى سفنها بيعطرف ثالث لتفاقية مع إالشركة ، أبرمت ٢٠٢١مايو  ٣١ بتاريخ
 التحكيمالتنبؤ بتنيجة ال يمكن  بعد اإللغاء، بدأت إجراءات التحكيم. بالنظر إلى أن األمر في مرحلة أولية، بين الطرفين، 

  .بشكل معقول في تاريخ هذه البيانات المالية

  

  إفصاحات األطراف ذات العالقة    ١٢

 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  ٢٠٢٠ , ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في  تسعةال

  :٢٠٢٠ديسمبر  ٣١و ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠في 

  المعامالت مع األطراف ذات العالقة

 سبتمبر ٣٠نتهية في أشهر المُ  لتسعةلفترة ا 
 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
  مشتريات    مبيعات   مشتريات  مبيعات 
  ة)غير مدقق(   ة)غير مدقق( 
  ألف 

  لایر قطري
  ألف  

  لایر قطري
  ألف  

  لایر قطري
  ألف  

  لایر قطري
     

 ٣٣٢   ٦٬٦٠٦  ٢٬٤٥٣ ٤٬٠٠٢  شركات زميلة

    

  

  

  

  



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

    ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠نتهية في أشهر المُ  لتسعةكما في ولفترة ا
  

      ١٤  
  

 تتمة - إفصاحات األطراف ذات العالقة    ١٢

  أرصدة األطراف ذات العالقة

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

 ٢٠٢٠ديسمبر  ٢٠٢١٣١سبتمبر  ٣٠ 
 

مدينون 
  تجاريون

دائنون 
 تجاريون

قروض ممنوحة
 اتألطراف ذ
  عالقة

مدينون 
 تجاريون

دائنون 
 تجاريون

قروض 
ممنوحة 

ألطراف ذات
  عالقة

  (مدققة)  (مراجعة)
  ألف 

 لایر قطري
  ألف 

 لایر قطري
  ألف 

 لایر قطري
  ألف 

 لایر قطري
  ألف 

 لایر قطري
  ألف 

 لایر قطري
        

  ٣٩٢٬٦٥٠   ٩٬٥٧٦   ٢٬١٢٤١١٬٩٨٠٣٩٢٬٦٥٠٢٬٦٤٤ مشروعات مشتركة
  ١٢٤٬١١١   ٢٬٣٨١   ٢٤٤١٢٤٬٨٩٠٩٧٠ ١٬٤٧٨  شركات زميلة
  -   ١٢٥   ٤٬٨٥٠-٩٧١٩٨   شركات تابعة 

 ٥١٦٬٧٦١  ١٢٬٠٨٢   ٨٬٤٦٤ ٤٬٥٧٣١٢٬٣٢٢٥١٧٬٥٤٠ 

  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وموظفون باإلدارة العليا 

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

 سبتمبر ٣٠نتهية في ة أشهر المُ لتسعلفترة ا 
  ٢٠٢٠    ٢٠٢١  
  ة)غير مدقق(  
  لایر قطري ألف    لایر قطريألف   
        

 ٩٬٧٣٩   ٩٬١٢٨ رواتب وعالوات
 ٨٠٤   ٦٠٣ مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
 ٩٣٠٠   ١٬٦٥٠  النقدية –مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

  ١٩٬٨٤٣   ١١٬٣٨١ 
  الربح األساسي والمخفف للسهم  ١٣

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 ٣٠نتهية في ة أشهر المُ تسعلل   
  ٢٠٢٠   ٢٠٢١  
  ة)غير مدقق(  
        

 ٣٨٣٬٦٦١   ٦٥٤٬٢٩٣لمساهمي الشركة األم (ألف لایر قطري) المنسوب للفترةصافي الربح 
      

 ١٬١٣٦٬١٦٥ ١٬١٣٦٬١٦٥المتوسط المرجح لعدد األسهم (ألف سهم)
      

 ٠٬٣٤  ٠٬٥٨الربح األساسي والمخفف للسهم (باللایر القطري) 



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

    ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠نتهية في أشهر المُ  لتسعةكما في ولفترة ا
  

      ١٥  
  

  

  تتمة - الربح األساسي والمخفف للسهم    ١٣

 .سهمتجزئة ال لحسابوالمخفف للسهم بأثر رجعي ضبط العائد االساسي تم 

 تم احتساب المتوسط المرجح لعدد األسهم كالتالي:

 سبتمبر ٣٠نتهية في ة أشهر المُ تسعلل 
 ٢٠٢٠   ٢٠٢١  
  )(غير مدققة  

        
 ١٬١٤٥٬٢٥٢   ١٬١٤٥٬٢٥٢  إجمالي األسهم القائمة (ألف سهم) 

لعدد األسهم فيما يتعلق بأسهم الخزينة تعديل المتوسط المرجح 
 )٩٬٠٨٧(  )٩٬٠٨٧( )٢()١(ألف سهم) (٢٠١٣المشتراة خالل سنة

       
 ١٬١٣٦٬١٦٥ ١٬١٣٦٬١٦٥  المتوسط المرجح لعدد األسهم خالل الفترة (ألف سهم)

        

 لایر ٧٣٬٥١٦٬٠٠٠ مبلغسهم ب ٩٬٠٨٧٬٢٥٠ ، اشترت إحدى الشركات التابعة للمجموعة٢٠١٣خالل عام  )١( 
 .٢٠١٩يناير  ٢٤ بتاريخ. تم نقل أسهم الخزينة هذه إلى الشركة األم قطري

  
  .جارية حتى تاريخ التقرير خطوات التنفيذومازالت  أسهم الخزينة. التخلص من لمجموعةقررت ا )٢( 



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

    ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠نتهية في أشهر المُ  لتسعةكما في ولفترة ا
  

      ١٦  
  

  المعلومات القطاعية  ١٤

  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  –مالحة لألعمال البحرية واللوجستية
وشركات النقل البحري في المنطقة بما في ذلك شركات النفط والغاز. األنشطة تشمل خدمات لوجستية ونقل 

 ني وبناء السفن وتصنيع الصلب.الحاويات وعمليات نقل بغير سفن ووكاالت الشحن بالجملة وإدارة الموا

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

المراسي والقوارب وسفن وقوارب ديناميكية لتحديد مواقع السفن السالمة واإلستعداد وقاطرات للتعامل مع 
)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
  وكليها وتوفر خدمات ما بعد البيع الحرجة. التجارية في قطر. تسوق الشركة منتجات م

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

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

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

لغرض إتخاذ القرارات حول تخصيص الموارد وتقييم األداء.  بشكل منفصل 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 ابطريقة  السوقأسعار لقطاعات التشغيلية على أساس أسعار التحويل بين اتكون 
  األخرى.

 



   شركة المالحة القطرية ش.م.ع.ق. 

    ة الموحدالمختصرة المرحلية المالية  اتبيانإيضاحات حول ال
      ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠المنتهية في أشهر  تسعةفترة اللكما في و

 

١٧  

  تتمة -المعلومات القطاعية   ١٤

  )غير مدققة( ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠نتهية في أشهر المُ  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  
  لایر قطري  لایر قطري  لایر قطري  لایر قطري  لایر قطري  لایر قطري  لایر قطري  لایر قطري لایر قطري  
                     

 ٢٬٠٣٤٬٧٤٣  )٢٠٤٬٢٩٧(  ٢٬٢٣٩٬٠٤٠  ٤١  ١٩٦٬٥٩٩  ٢٤٨٬٨٤٦  ٧٠٢٬٠١١  ٧٨٧٬١٤٩   ٣٠٤٬٣٩٤  إيرادات التشغيل
                   

 )٤٥٣٬٦٢٠(  -  )٤٥٣٬٦٢٠(  )٩١٬١٦٥(  )١٦٬٤٩٩(  )٩٬٣٢٠(  )٦٠٬٠٨٦(  )٢٦٨٬٣٠٠(  )٨٬٢٥٠( مرتبات وأجور ومنافع أخرى
 )٩٤١٬٨٧٤(  ١٦٦٬٢٢٩ )١٬١٠٨٬١٠٣(  )٦٬٩٥١(  )٣٥٬٨٦٤(  )٢٣١٬٢٧٧(  )١٨٣٬٥٩٨(  )٥٤٨٬٢٨٢( )١٠٢٬١٣١(  إمدادات ومصاريف التشغيل

 )٥٬٣٠٧(  ٣٦٬٣٨٥  )٤١٬٦٩٢(  )٥٬٢٢٢(  )٢٧٣(  )١٬٤٦٠(  )٢٬٠٧٢(  )٣٠٬٩٠٤(  )١٬٧٦١( مصاريف إيجار
 )٢٧٦٬٣٤٢(  -  )٢٧٦٬٣٤٢(  )١٬٨٢٤(  )٥٠٬٠٩٥(  )١٬١١٤(  )١٥٤٬٧٢٥(  )١٨٬٥٦٦(  )٥٠٬٠١٨(  إهالك وإطفاء

 )١٢٬٧٤٣(  -  )١٢٬٧٤٣(  -  -  ٢٥٩  )٨٬٠٩٤(  )٥٬١٣٩(   ٢٣١ التجاريةالذمممخصص انخفاض قيمة
 )١٥٣٬٢١٧(  ١٬٦٨٣  )١٥٤٬٩٠٠(  )٢٧٬٠٥٣(  )١٢٬٤٤٧(  )٣٬١٤٣(  )٤٤٬٦٠٣(  )٦٢٬٢٠٠(  )٥٬٤٥٤(  مصاريف تشغيل أخرى

 -  -  -  -  )٢١٬٤٢١(  -  )٢١٥٬٣٥٥(  ٢٣٦٬٧٧٦  - مصاريف متعلقة باألسطول والخدمات التقنية
 -  -  -  ١٣٢٬١٣٥  )١٢٬٠٦٩(  )٩٬٣٤٣(  )١٣٬٥٠٥(  )٨٤٬٦١٢(  )١٢٬٦٠٦(  مصاريف متعلقة بمجموعة المالحة

                   
 ١٩١٬٦٤٠  -  ١٩١٬٦٤٠  )٣٩(  ٤٧٬٣٩١  )٦٬٥٥٢(  ١٩٬٩٧٣  ٥٬٩٢٢  ١٢٤٬٤٠٥ أرباح التشغيل

                   
 )٥٦٬٩٣٣(  ٢٬٩٢٩  )٥٩٬٨٦٢(  -  )٢٣٬١٧٠(  -  )٢٦٬٥٨٧(  )٤٬٢٠٤(  )٥٬٩٠١(  تكاليف تمويل

 ٢٣٬٢٣١  )٢٬٩٢٩(  ٢٦٬١٦٠  ١٤  ٨٬٧٥٦  ٣٩  ٩٣  -  ١٧٬٢٥٨  إيرادات تمويل
  )٥٬٣٠٠(   -   )٥٬٣٠٠(   ٤٣   )٧٬٦٩٧(   -   ٨٣٤   ١٬٥٢٠   - سفن ومعداتو عقاراتمن استبعاد (خسارة) ربح 

 ٣٥٧٬٨٧٦  -  ٣٥٧٬٨٧٦  -   ٣٥٧٬٥٥٥  -  -  ٤٦٨  )١٤٧(  حصة من نتائج شركات زميلة
 ١٥٢٬٨٨٢  -  ١٥٢٬٨٨٢  -  ٢٨٬٦٣٠  -  -  ١٢٤٬٢٥٢  -  حصة من نتائج ترتيبات مشتركة

 ٤٬٤٠٥  -  ٤٬٤٠٥  )١٨(  )٢(  ٧٦  ١٢٢  ١٧  ٤٬٢١٠ صافي الربح (الخسارة) من صرف عمالت أجنبية
 )١٢٬٢٣٩(  -  )١٢٬٢٣٩(  -  -  -  )١٢٬٢٣٩(  -  -  انخفاض قيمة سفن

                  
                  

 ٦٥٥٬٥٦٢  -  ٦٥٥٬٥٦٢  -  ٤١٢٬٠٠٣  )٦٬٤٣٧(  )١٧٬٨٠٤(  ١٢٧٬٩٧٥  ١٣٩٬٨٢٥  الفترةربح 



   شركة المالحة القطرية ش.م.ع.ق. 

    ة الموحدالمختصرة المرحلية المالية  اتبيانإيضاحات حول ال
      ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠المنتهية في أشهر  تسعةفترة اللكما في و
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  تتمة -المعلومات القطاعية     ١٤

  )غير مدققة( ٢٠٢٠ سبتمبر ٣٠نتهية في أشهر المُ  تسعةلفترة ال
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بمجموعة 

  المالحة
إجمالي 
  القطاعات
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  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  
                            

 ١٬٧٢١٬٧٩١ )١٨٣٬٩٨٧( ١٬٩٠٥٬٧٧٨    -  ٢٣٦٬٦٣٠ ١٢٦٬٥٣٢ ٥٨٠٬٥٨١ ٦٤٣٬٨٥٢ ٣١٨٬١٨٣ إيرادات التشغيل
           

 )٤٢٩٬٣١٨(     -   )٤٢٩٬٣١٨(  )٩٣٬٦٩٤()٢٠٬٢٩٤()٩٬٣٢٥()٥٥٬٦٣٨(  )٢٤٤٬٤٧٢(  )٥٬٨٩٥(  مرتبات وأجور ومنافع أخرى
 )٥٩٩٬٤١٥(  ١٤٤٬٦١٩  )٧٤٤٬٠٣٤( )٧٬٣٣٠()١٦٬١١٦()١١٠٬٥٣٩()٦١٬٦٨٠(  )٤٧١٬٠٤٦()٧٧٬٣٢٣(  إمدادات ومصاريف التشغيل

 )١٬٨٢٠(  ٣٨٬٣٣٢  )٤٠٬١٥٢(   )٥٬٢٣٧()٢٣٩(  )١٬٠١٧()١٬٤٦٠(  )٣١٬٣٥١()٨٤٨(مصاريف إيجار
 )٢٧٦٬٥٠٨(  -  )٢٧٦٬٥٠٨( )١٬٣٩١()٥١٬٧٣٥()٨٩١()١٥٦٬٨٨٩(  )٢٠٬٩٣٠()٤٤٬٦٧٢(إهالك وإطفاء

 )١٣٬٠٢٧( )٣٠( )١٢٬٩٩٧()٢٠(-)١٬٣٤٥()٤٬٠٤٨( )٧٬٥٤٤()٤٠(  الذمم التجاريةمخصص انخفاض قيمة
 )١١٥٬٦٦٦(  ١٬٠٦٦  )١١٦٬٧٣٢(  )١٨٬٥٤٨()١٤٬٣٧٢()١٬٩٩٧()٣١٬٩٩٦(  )٤٧٬٣٩٧()٢٬٤٢٢(  مصاريف تشغيل أخرى

 - - --)٢٦٬٧٤٤(-)١٧١٬١٨٩(  ١٩٧٬٩٣٣- مصاريف متعلقة باألسطول والخدمات التقنية
 -  -  -  ١٢٦٬٠٤١ )٨٬٢٢٢( )٩٬٥٦٩( )١٤٬٦٤٤(  )٨٣٬٤٨٠( )١٠٬١٢٦(  مصاريف متعلقة بمجموعة المالحة

                   

 ٢٨٦٬٠٣٧    -  ٢٨٦٬٠٣٧)١٧٩(٩٨٬٩٠٨)٨٬١٥١(٨٣٬٠٣٧ )٦٤٬٤٣٥(١٧٦٬٨٥٧  أرباح التشغيل
           

 )٦٢٬٨٩٣( ٢٬٩٩٦  )٦٥٬٨٨٩( -)٢٥٬٤٠٦(-)٣٢٬٨٧٦(  )٧٬١٣٠()٤٧٧( تكاليف تمويل
 ١٤٬٦٩٦ )٢٬٩٩٦( ١٠٨١٢٧١٠٬٤٠٤١٣١٧٬٦٩٢-٧٬٠٤٠  إيرادات تمويل

  ٧٣٬٦٤٦  -  ٧٣٬٦٤٦  -  -  -  -  -  ٧٣٬٦٤٦ ربح من استبعاد عقار استثماري
 ١٤٬٣١٦ - ١٤٬٣١٦--١٬٧٤٠١٢ ٨٬٠٣٤٤٬٥٣٠  ربح من استبعاد عقارات وسفن ومعدات

 ٣٢٦٬٤٧٦ - ٣٢٦٬٤٧٦-٣٢٥٬٧٦٤-- ١٬٦٨٤)٩٧٢(  حصة من نتائج شركات زميلة
 ١٦٥٬٦٨٢ - ١٦٥٬٦٨٢-٣١٬٠٣٨-- ١٣٤٬٦٤٤-  حصة من نتائج ترتيبات مشتركة

 )١٬٢٧٠( - )١٬٢٧٠(١٤١٦٦)١٦()١٬٢٤٥( )١٦٢()٢٧( صافي الربح (الخسارة) من صرف عمالت أجنبية
 )٤٣٢٬١٤٥( - )٤٣٢٬١٤٥(---)٢٦٩٬١٤٥(-)١٦٣٬٠٠٠(  انخفاض قيمة سفن

           
                   

 ٣٨٤٬٥٤٥ - ٣٨٤٬٥٤٥-٤٤٠٬٧٢٢)٨٬٠٢٨()٢١٨٬٣٨١( ١٠١٬١٠١٦٩٬١٣١  الفترةربح 

  
 إيضاح: تم إستبعاد اإليرادات بين القطاعت عند التوحيد



   شركة المالحة القطرية ش.م.ع.ق. 

    ة المرحليةالموحدالمالية المختصرة  اتبيانإيضاحات حول ال
     ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠المنتهية في أشهر  تسعةفترة اللكما في و
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 قارنةأرقام المُ   ١٥

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

ً التقرير سابق   .ا


