
 
 

 2019سبتمبر   30التسعة أشهر المنتهية في  خالل  %5بنسبة   صافي الربحزيادة مالحة تعلن عن  

 2019اكتوبر  28

 . 2019سبتمبر  30التسعة أشهر المنتهية في نتائجها المالية لفترة  اليوم عن( مالحة) ق . ع. م. مالحة القطرية شالاعلنت  – قطر   –الدوحة 

 :  المؤشرات المالية الرئيسية

 مليار  1.81 مقارنة مع، 2019 سبتمبر  30المنتهية في  التسعة أشهرلفترة لاير قطري  مليار 1.83يرادات التشغيلية بلغت اإل •

 2018لاير قطري لنفس الفترة من عام 

مليون لاير  314مقارنة مع ، 2019 سبتمبر 30نتهية في مال أشهر التسعةن لاير قطري لفترة مليو 276رباح التشغيلية بلغت األ •

 2018قطري لنفس الفترة من عام 

مليون لاير قطري   400 مقارنة مع، 2019 سبتمبر  30المنتهية في  أشهر  التسعةن لاير قطري لفترة مليو 419بلغ صافي الربح  •

 2018لنفس الفترة من عام 

لاير قطري لنفس    0.35مقارنة مع ، 2019 سبتمبر  30المنتهية في   أشهر تسعةاللاير قطري لفترة  0.37د على السهم بلغ العائ  •

 2018الفترة من عام 

مليون لاير  52وارتفع صافي الربح بمقدار  مليون لاير قطري 18 بمبلغ مالحة البحرية واللوجستيةيرادات التشغيلية لقطاع اإل ارتفعت

  . الموانئ أعمال في نتيجة انخفاض تدني قيمة السفن وزيادة األرباح  قطري

مليون   238الربح بمبلغ  ارتفع صافيبينما ، مليون لاير قطري 14 بمبلغ مالحة للغاز والبتروكيماويات انخفضت اإليرادات التشغيلية في

مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي نتيجة األداء القوي للشركات الزميلة والترتيبات المشتركة، باإلضافة إلى انخفاض تدني  لاير قطري  

 قيمة السفن.  

ً مدفوعاً  ، وشهدت األرباح مليون لاير قطري 118بمبلغ  البحرية مالحة لدعم المنصاترتفعت اإليرادات في قطاع ا التشغيلية نمواً قويا

قيمة   ارتفاع تدني نتيجة  مليون لاير قطري 194، بينما تراجع صافي  الربح بمبلغ ارتفاع نسب استغالل وتشغيل السفنبإضافة سفن جديدة و

 السفن. 

   انخفاض بسبب  لاير قطري مليون 73مليون لاير قطري وانخفض صافي الربح بمبلغ  56بمبلغ  مالحة كابيتاليرادات بقطاع انخفضت اإل

رة. ويأتي هذا االنخفاض نتيجة تسييل أغلبية المحفظة  المحتفظ بها للمتاجثمارية االست  المحفظة ربحايرادات توزيعات األرباح وانخفاض 

 حصة إضافية في شركة ناقالت.   %6االستثمارية المحتفظ بها للمتاجرة واستثمار متحصالت البيع في االستحواذ على 

انخفاض  نتيجة مليون لاير قطري 5انخفض صافي الربح بمقدار ومليون لاير قطري  28بمبلغ  مالحة للتجارةيرادات بقطاع انخفضت اإل

  . مبيعات المعدات الثقيلة

لمناقشة   2019 اكتوبر 30 األربعاءبعد الظهر بتوقيت الدوحة يوم  30  2لمستثمرين في تمام الساعة مكالمة جماعية ل بعقدستقوم الشركة 

 الرمز التعريفي الخاص بالمكالمة  دخالوإ (00800100443)يمكن المشاركة في هذه المكالمة عبر االتصال بالرقم . المالية النتائج

 .  www.milaha.comلمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع مالحة  . (1877333)

***  

 

 

 

http://www.milaha.com/


 
 نبذة عن مالحة  

الشركة حالياً  أعمال تشمل (.  1)كأول شركة مساهمة عامة مسجلة في قطر وتحمل السجل التجاري رقم   1957مالحة في يوليو  أسست 

عمليات النقل البحري للغاز والمنتجات النفطية والحاويات والبضائع السائبة وخدمات دعم المنصات البحرية وادارة الموانئ والخدمات  

 . ستثمارات العقارية باالضافة إلى إدارة االصولاللوجستية واصالح السفن والوكاالت التجارية واال

للمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا االلكتروني   . قطر بورصة  في مدرجة ( QNNS) ق. ع. م. ان شركة المالحة القطرية ش

www.milaha.com 

 : للمزيد من التفاصيل يرجى االتصال

 شؤون المستثمرين  

 + 974  44949886  فاكس+  974 44949873  هاتف

 ysakhawy@Milaha.comاو البريد االلكتروني 

 

 االتصاالت المؤسسية  

 + 974  44833244  فاكس+  974 44949624  هاتف

 MAlJehani@Milaha.comاو بالبريد االلكتروني 
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