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  شركة المالحة القطرية ش.م.ع.ق.

  الموحد المختصردخل البيان 

  2017 سبتمبر 30المنتهية في أشهر  تسعةلفترة ال

 

 30في أشهر المنتهية  التسعةلفترة   
 سبتمبر

  2017  2016 
 ة(دققم  غير )  
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري إيضاحات 
     

 1.989.968  1.655.768 5 إيرادات التشغيل
     

 (486.956)  (401.270)  مرتبات وأجور ومنافع أخرى
 (615.733)  (672.929)  إمدادات ومصاريف التشغيل

 (11.717)  (10.291)  مصاريف إيجار
 (244.985)  (262.053)  إهالك وإطفاء

 (118.000)  (109.065)  مصاريف تشغيل أخرى

     
 512.577  200.160  ربح التشغيل

     
 (131.238)  (153.732)  تكاليف تمويل
 125.814  121.630  إيرادات تمويل

 (3.602)         (6.766)  خسارة من استبعاد عقارات وسفن ومعدات
 235.649  192.429  حصة من نتائج شركات زميلة

 18.822  82.958  حصة من نتائج ترتيبات مشتركة
 1.067  (2.230)  عمالت أجنبية صرفربح من  /صافي )خسارة(

 -  (20.898)  انخفاض قيمة موجودات مالية متاحة للبيع
 -  (60.162) 8 انخفاض قيمة سفن وعقود أعمال قيد التنفيذ

 2.316  20.472 6 إيرادات متنوعة

     
 761.405  373.861  الفترةربح 

     
     إلى: منسوبربح 

 758.726  362.754  المساهمين بالشركة األم
 2.679  11.107  حصص غير مسيطرة 

     
  373.861  761.405 

     
     للسهموالمخفف الربح األساسي 

 مساهمين بالشركة األم()العائد المنسوب إلى 
 3.19 16 )معبر عنه باللاير القطر للسهم(

 
6.68 
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  ة ش.م.ع.ق.شركة المالحة القطري

  الموحدالمختصر  الدخل الشاملبيان 

  2017 سبتمبر 30المنتهية في أشهر  تسعةفترة الل

 
 سبتمبر 30ة أشهر المنتهية في لفترة التسع  

  2017  2016 
 (غير م دققة)  
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري إيضاحات 
     

 761.405  373.861  ربح الفترة

     
     الشامل اآلخرالدخل 

     إلى الربح أو الخسارة الحقا تصنيفها بنود قد يعاد
 (230.504)  39.674 7 صافي الحركة في احتياطي التحوط

 118.985  (700.563) 7 موجودات المالية متاحة للبيع ( / ربح فىخسارة)صافي 

     
 (111.519)  (660.889)  للفترة خسارة شاملة أخرى

     
 649.886  (287.028)  الدخل الشامل للفترة)الخسارة الشاملة( الي إجم

     
     إلى: منسوب

 647.281  (297.843)  المساهمين بالشركة األم
 2.605  10.815  حصص غير مسيطرة

     
  (287.028)  649.886 
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  شركة المالحة القطرية ش.م.ع.ق.

  وحدالمالمختصر المركز المالي بيان 

  2017 سبتمبر 30كما في 

 

 
  ةيالموحد في الصفحة التالالمختصر بيان المركز المالي  يتبع

  2016ديسمبر 31  2017 سبتمبر 30  
 دققة()م    (غير م دققة)  
 لاير قطريألف   لاير قطريألف  إيضاحات 

     الموجودات
     غير المتداولةالموجودات 

 4.861.611  4.327.062 8 عقارات وسفن ومعدات
 1.140.646  1.281.599 9 استثمارات عقارية

 594.548  564.341  موجودات غير ملموسة
 299.350  420.169   مشاريع مشتركةفي  اتاستثمار
 4.814.755  4.867.428  في شركات زميلة اتاستثمار

 4.065.641  3.357.241  متاحة للبيع مالية موجودات
 214.747  195.778  المسالالطبيعي  لشركات الغاز ممنوحة قروض

 32.461  26.349  موجودات أخرى

  15.039.967  16.023.759 

     
     الموجودات المتداولة

 125.579  112.814  مخزون
 742.102  982.178  مدينة  وأخرى ذمم تجارية
مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  موجودات
 الخسارة

 507.872  484.556 

 3.578.722  1.856.655  ألجلفي ودائع  استثمار
 1.102.860  994.656   النقد يعادلوما نقد 

  4.454.175  6.033.819 

 22.057.578  19.494.142  إجمالي الموجودات

     
     والمطلوبات حقوق الملكية
     الشركة األم للمساهمين في

 1.145.252  1.145.252  رأس المال
 (73.516)  (73.516)  أسهم خزينة

 4.693.986  4.693.986  يحتياطي قانونا
 623.542  623.542  احتياطي عام

 4.064.661  3.364.390  احتياطي قيمة عادلة
 (122.720)  (83.046)  احتياطي تحوط
 3.855.436  3.820.532  أرباح مدورة

الشركة  المنسوبة إلى مساهمي حقوق الملكيةإجمالي 
 األم

 13.491.140  14.186.641 

 55.322  66.137  لمسيطرةالحصص غير ا

 14.241.963  13.557.277  حقوق الملكيةإجمالي 
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  شركة المالحة القطرية ش.م.ع.ق.

  الموحدالمختصر المركز المالي بيان 

  2017 سبتمبر 30كما في 

 
 2016ديسمبر  31  2017 سبتمبر 30  
 )مدققة(  ()غير مدققة  
 لاير قطريألف   لاير قطريألف  إيضاحات 
     

     والمطلوبات )تابع( حقوق الملكية
     المطلوبات

     المطلوبات غير المتداولة
 2.789.820  3.244.074 13 قروض وسلف 

 152.634  125.587  دفعة مقدمة من عميل 
 99.840  103.064  نخصص مكافآت نهاية خدمة موظفيم  

  3.472.725  3.042.294 

     
     المطلوبات المتداولة

 948.120  1.020.666  ذمم تجارية وأخرى دائنة 
 3.825.201  1.443.474 13 قروض وسلف 

  2.464.140  4.773.321 

 7.815.615  5.936.865  إجمالي المطلوبات 

 22.057.578  19.494.142  والمطلوبات حقوق الملكيةإجمالي 

اكتوبر  25 بتاريخ من قبل مجلس اإلدارةللمجموعة  البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحليةهذه إصدار  اعتمادتم 
 :ع عليها بالنيابة عن المجلسوقد وق 2017

 

....................................  .............................. 
  المناعي عيسىالرحمن  عبد  مد آل ثانين محعلي بن جاسم ب

 التنفيذيوالمدير الرئيس   رئيس مجلس اإلدارة
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  شركة المالحة القطرية ش.م.ع.ق.

  الموحد المختصر التدفقات النقدية بيان 

  2017سبتمبر 30المنتهية في أشهر ة تسعلفترة ال

 
 سبتمبر 30ة أشهر المنتهية في لفترة التسع  

  2017  2016 
 (غير م دققة)  
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  

     التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
 761.405  373.861  ربح الفترة

     :تعديالت للبنود التالية
 215.106  212.140  عقارات وسفن ومعداتإهالك 

 18.580  19.424  إهالك استثمارات عقارية
 11.299  30.489  ملموسة إطفاء موجودات غير

 3.602  6.766  من استبعاد عقارات وسفن ومعدات (ربح)/ خسارة
 (235.649)  (192.429)  حصة من نتائج شركات زميلة 

 (18.822)  (82.958)  حصة من نتائج ترتيبات مشتركة
 16.771  9.157  مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

 (129.838)  (135.255)  إيرادات توزيعات أرباح
القيمة العادلة من موجودات مالية بالقيمة  / )ربح( صافي خسارة

 (3.446)  94.198  العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 -  20.898  انخفاض قيمة موجودات مالية متاحة للبيع

 -  60.162  انخفاض قيمة السفن وأعمال رأسمالية قيد التنفيذ
 164  (3.311)  ستبعاد استثمارات في األوراق الماليةخسارة من ا/ )ربح( 

 131.238  153.732  تكاليف التمويل 
 (125.814)  (121.630)  إيرادات التمويل

     
 644.596  445.244  أرباح التشغيل قبل تغيرات رأس المال العامل

     
     التغيرات في:
 51.485  12.765  المخزون

 23.127  (154.212)  ى مدينةذمم تجارية وأخر
 (42.161)  11.955  ذمم تجارية وأخرى دائنة 

     
 677.047  315.752  التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

     
 (131.238)  (153.732)  تكاليف التمويل المدفوعة

 (7.395)  (5.933)  مكافآت نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة

     
 538.414  156.087  لتدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية صافي ا

 
 
 

 

  الموحد في الصفحة التاليةالمختصر بيان التدفقات النقدية  يتبع
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   شركة المالحة القطرية ش.م.ع.ق.

  الموحدالمختصر التدفقات النقدية بيان 

  2017 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةفترة الل

 
 سبتمبر 30ة أشهر المنتهية في لفترة التسع  

  2017  2016 
 (غير م دققة)  
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري إيضاحات 
     

     التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
 (268.652)  (40.705)  شراء عقارات وسفن ومعدات

 129.838  135.255  إيرادات توزيعات أرباح
 125.814  121.630  تمويل إيرادات

 -  196.924  مبالغ مستلمة من تسوية تحكيم

 7.845  19.394  متحصالت من استبعاد عقارات وسفن ومعدات 
 (193.355)  (160.377)  شراء استثمارات عقارية

 (124)  (167)  إضافة موجودات غير ملموسة
صااااااافي الحركة في قروض لشااااااركات الغاز الطبيعي 

 المسال
 

18.969  7.657 
 (41.035)  (152.886)  شراء أوراق مالية استثمارية

 -  7.301  متحصالت من استبعاد أصول مالية متاحة للبيع
متحصااالت من اسااتبعاد موجودات مالية بالقيمة العادلة 

 من خالل الربح والخسارة
 

27.323  14.042 
 15.648  -  صافى الحركة فى المشاريع المشتركة

 1.282.036  1.722.067  الحركة في استثمارات في الودائع ألجلصافي 
 -  (4.900)  استثمار فى مشروع مشترك

 212.008  171.012  توزيعات أرباح مستلمة من شركات زميلة

     
 1.291.722  2.060.840  صافي التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

     
     ة التمويليةالتدفقات النقدية من األنشط

 (568.082)  (397.658) 12 لمساهمي الشركة توزيعات أرباح مدفوعة
 (9.000)  -  توزيعات أرباح لحصص غير مسيطرة 

 (851.565)  (2.027.473)  لسلفصافي الحركة في القروض وا

     
 (1.428.647)  (2.425.131)  صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية

     
 401.489  (208.204)  في النقد وما يعادله نخفا صافي اال

     
 852.736  1.102.860  النقد وما يعادله في بداية الفترة

     
 1.254.225  894.656 11 في نهاية الفترةالنقد وما يعادله 
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   شركة المالحة القطرية ش.م.ع.ق.

  الموحدلمختصر االتغيرات في حقوق الملكية بيان 

  2017 سبتمبر 30في  ة أشهر المنتهيةتسعلفترة ال
 

     إلى المساهمين بالشركة األم منسوب 

 
 

  أسهم خزينة  رأس المال
احتياطي 
  احتياطي عام  قانوني

احتياطي قيمة 
  اإلجمالي  أرباح مدورة  احتياطي تحوط  عادلة

حصص غير 
 اإلجمالي  مسيطرة

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

 14.241.963  55.322  14.186.641  3.855.436  (122.720)  4.064.661  623.542  4.693.986  (73.516)  1.145.252 )مدقق( 2017يناير  1الرصيد في 
                    إجمالي الدخل الشامل:

 373.861  11.107  362.754  362.754  -  -  -  -  -  - ربح الفترة
 (660.889)  (292)  (660.597)  -  39.674  (700.271)  -  -  -  - أخر )خسارة( دخل شامل

 (287.028)  10.815  (297.843)  362.754  39.674  (700.271)  -  -  -  - خل الشامل إجمالي )الخسارة الشاملة( / الد
                    معامالت مع مالك المجموعة:

 (397.658)  -  (397.658)  (397.658)  -  -  -  -  -  - (12توزيعات أرباح مدفوعة )إيضاح 

غير ) 2017 سبتمبر 30ي الرصيد ف
 13.557.277  66.137  13.491.140  3.820.532  (83.046)  3.364.390  623.542  4.693.986  (73.516)  1.145.252 (مدققة

     إلى المساهمين بالشركة األم منسوب 

 
 

  أسهم خزينة  رأس المال
احتياطي 
  احتياطي عام  قانوني

احتياطي قيمة 
  اإلجمالي  أرباح مدورة  احتياطي تحوط  عادلة

 حصص غير
 اإلجمالي  مسيطرة

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

 13.751.285  72.191  13.679.094  3.729.844  (299.335)  3.859.321  623.542  4.693.986  (73.516)  1.145.252 )مدقق( 2016يناير  1الرصيد في 
                    إجمالي الدخل الشامل:

 761.405  2.679  758.726  758.726  -  -  -  -  -  - ربح الفترة
 (111.519)  (74)  (111.445)  -  (230.504)  119.059  -  -  -  - شاملة أخرى (خسارةدخل )

 649.886  2.605  647.281  758.726  (230.504)  119.059  -  -  -  -  )الخسارة الشاملة( / الدخل الشاملإجمالي 
                    معامالت مع مالك المجموعة:

 (577.082)  (9.000)  (568.082)  (568.082)  -  -  -  -  -  - (12توزيعات أرباح مدفوعة )إيضاح 

 13.824.089  65.796  13.758.293  3.920.488  (529.839)  3.978.380  623.542  4.693.986  (73.516)  1.145.252 )غير مدقق(  2016سبتمبر  30د في الرصي

                    



 .ق..عش.مشركة المالحة القطرية 
 المرحليةالمختصرة الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية 

 2017سبتمبر 30 أشهر المنتهية في تسعةكما في ولفترة ال

 

   8 
 

 الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية 1

كشركة مساهمة  1957يوليو  5م"( في األالشركة ق )"الشركة"( أو )"..عم.المالحة القطرية ششركة تأسست 
 يةلصناعشارع ا يقع المكتب المسجل في .الصادر عن وزارة االقتصاد والتجارة 1بالسجل التجاري رقم  قطريةعامة 

 . 1997مايو  26منذ  الشركة في بورصة قطرأسهم  ويتم تداولقطر. دولة ، الدوحة ،56، الكائن بمنطقة الشرقي

 لشركة وشركاتها التابعة )يشار إليها مجتمعة بـاللشركة على  المختصرة الموحدة المرحلية البيانات الماليةتشتمل 
 "المجموعة"(.

 الةكوالنقل البحري و تقديم خدماتهي الماضية  الفترةبدون تغيير منذ  تي ظلتللمجموعة وال ةالرئيسياألنشطة 
آت ت الثقيلة وإصالح السفن وتصنيع وتركيب المنششركات المالحة األجنبية وتقديم الخدمات البحرية وبيع الشاحنا

ة تداولة وغير المتداولالمفي األوراق المالية  واالستثماروالعقارات السفن البحرية وأعمال النقل البري وتأجير 
  تشغيل مكتب لوكاالت السفريات.ووالمتاجرة في مواد البناء 

 تواريخ التقارير الحالية والمقارنة: الشركات التابعة النشطة التالية كما في مجموعةلدى ال 

 نسبة الملكية الفعلية للمجموعة األنشطة الرئيسية بلد التأسيس 

   سم الشركة التابعةا
سبتمر  30

2017  
ديسمبر  31

2016 

الشركة القطرية للنقل البحري 
 قطر ذ.م.م

تأجير السفن واألعمال 
 ٪100  ٪100 البحرية

 قطر حالول للخدمات البحرية ذ.م.م
 الخدماتتأجير السفن و

 ٪100  ٪100 البحرية 

الشركة القطرية للمحاجر ومواد 
 ٪50  ٪50 التجارة في مواد البناء  قطر (1) .ق.ش.م.خناء الب

سفن ي الف لالستثمارشركة الخليج 
 ٪100  ٪100 نقل بضائع قطر البحرية ذ.م.م 

بحري الشركة القطرية للنقل ال
 الهند (2) )الهند( الخاصة المحدودة

امتالك وإيجار وشراء وبيع 
 ٪100  ٪100 وتشغيل وإدارة جميع السفن

 قطر المحيط للخدمات البحرية ذ.م.م 
 نقل البضائع والخدمات 

 ٪100  ٪100 البحرية الدعم 

حالول يونايتد للخدمات التجارية 
 ٪100  ٪100 خدمات بحرية  السعودية  ذ.م.م

 ٪100  ٪100 التجارة في المواد الصناعية  رقط شركة مالحة التجارية ذ.م.م

 ٪100  ٪100 وكالة سفر  قطر ذ.م.مالمالحة للسفر والسياحة 

 ٪100  ٪100 التجارة في المعدات الثقيلة  قطر ذ.م.متوكيالت المالحة التجارية 

مركز المالحة للخدمات البحرية 
 ٪100  ٪100 خدمات بحرية  قطر ذ.م.م

 ٪100  ٪100  استثمارات قطر مالحة كابيتال ذ.م.م
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 )تابع( الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية 1

 الشركات التابعة النشطة التالية كما في تواريخ التقارير الحالية والمقارنة: )تابع( مجموعةلدى ال

 
بلد 

 األنشطة الرئيسية التأسيس
نسبة الملكية الفعلية 
 للمجموعة

   اسم الشركة التابعة

30 
ر سبتمب
2017  

ديسمبر  31
2016 

      
شركة مالحة للخدمات العقارية 

 ٪100  ٪100 صيانة عقارات  قطر ذ.م.م

شركة مالحة لألعمال البحرية 
 ٪100  ٪100 خدمات بحرية ولوجستية  قطر ذ.م.مواللوجستية المتكاملة 

شركة مالحة رأس لفان فيرفالتنجس 
 ألمانيا (2)جي إم بي أتش 

شركات كي إدارة نشاطات 
 ٪100  ٪100 جي

شركة مالحة قطر فيرفالتنجس جي 
 ألمانيا (2)إم بي أتش 

إدارة نشاطات شركات كي 
 ٪100  ٪100 جي 

لالستثمار العقاري شركة مالحة 
 ٪100  ٪100 خدمات عقارية  قطر ذ.م.م

شركة مالحة للمنتجات البترولية 
 ٪100  ٪100 خدمات الشحن قطر (2)والكيميائية ذ.م.م

مالحة رأس لفان جي إم بي أتش 
 ٪100  ٪100 نقل الغاز الطبيعي المسال  ألمانيا (2)( 1)كي جي 
جي إم بي أتش )كي جي  قطرمالحة 

 ٪100  ٪100 نقل الغاز الطبيعي المسال  ألمانيا (2)( 2
للنقل البحري  الشركة القطرية

 ٪100  ٪100 إستثمارات فرنسا (2))فرنسا( 
قابضة بي تي ئي مالحة البحرية ال

 ٪100  ٪100 خدمات الدعم البحري سنغافورة (2ليمتد )
مالحة إكسبلورر بي تي ئي 

 ٪100  ٪100 خدمات الدعم البحري سنغافورة  (2ليمتد)
شركة مالحة للخدمات البحرية بي 

 ٪100  ٪100 خدمات الدعم البحري سنغافورة (2تي ئي ليمتد )
      
 

  استثناءبفي الشركات التابعة المذكورة أعاله مساوية لنسبة الملكية الفعلية للمجموعة األم نسبة ملكية الشركة 
 الشركات التابعة الهامة التالية:

 نسبة ملكية الشركة 
 2016ديسمبر  31  2017 سبتمبر 30 الشركة التابعة

    
 ٪50  ٪50 حالول للخدمات البحرية ذ.م.مشركة 

 ٪25  ٪25  ..قخش.م.البناء  الشركة القطرية للمحاجر ومواد
 ٪99.5  ٪99.5 شركة المالحة التجارية ذ.م.م

 ٪99.5  ٪99.5 مالحة كابيتال ذ.م.مشركة 
 ٪99.5  ٪99.5 ذ.م.م لألعمال البحرية واللوجستية المتكاملةشركة مالحة 
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 )تابع( الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية 1

 :قةوالتقارير السابالحالي التقرير ريخ ير النشطة التالية كما في تاغالشركات التابعة لدى المجوعة أيضا * 

 نسبة ملكية الشركة 
 2016ديسمبر  31  2017 سبتمبر 30 الشركة التابعة

    
 ٪100  ٪100 ذ.م.مستية ة مالحة للخدمات التقنية واللوجشرك

 ٪99.5  ٪99.5 ذ.م.م. شركة مالحة لخدمات الدعم البحري
 ٪99.5  ٪99.5 للمنتجات البترولية والكيميائية ذ.م.مشركة مالحة 

 ٪100  ٪100 ذ.م.ممالحة للمخازن 
 ٪100  ٪100 ذ.م.م مجمع مالحة كابيتال العقاري

 ٪100  ٪100 ذ.م.ممالحة للسفن والقوارب 
 ٪100  ٪100 ذ.م.مشركة مالحة إلدارة السفن والتشغيل 
 ٪100  ٪100 ذ.م.مشركة حالول إلدارة السفن والتشغيل 

    
ة . وال تختلف نسبة حقوق التصويت في الشركة التابعفي البيانات المالية الموحدةتم إدراج جميع الشركات التابعة 

 .المحتفظ بها مباشرة من قبل الشركة األم عن نسبة األسهم العادية المملوكة

 المجموعة لديها االستثمارات التالية في المشاريع المشتركة:
 بلد 

 التأسيس
 نسبة الملكية الفعلية للمجموعة

 
 سبتمبر 30

2017  
ديسمبر  31

2016 
     

 ٪51  ٪51 قطر (2شركة قطر للهندسة والتكنولوجيا ذ.م.م. )
 ٪51  ٪51 قطر شركة قطر إلدارة السفن ذ.م.م.

 ٪50  ٪50 قطر ذ.م.م لنقل غاز البترول المسالشركة الخليج 
 ٪50  ٪50 قطر (2ذ.م.م. ) الياجو
 ٪49  ٪49 قطر (3( )2ذ.م.م. ) تيرمنلزكيو 

 لدى المجموعة االستثمارات التالية في شركات زميلة:

 نسبة الربح  نسبة الملكية  

 
بلد 

 التأسيس

30 
 سبتمبر 
2017  

31 
ديسمبر 
2016 

 30 
 سبتمبر
2017  

31 
ديسمبر 
2016 

         
ذ.م.م. قطر للمالحة كارجوتيك شركة 

 ٪51  ٪51 قطر (2)
 

40٪  40٪ 
الشركة العراقية القطرية للنقل والخدمات 

 ٪51  ٪51 العراق البحرية المحدودة
 

51٪  51٪ 
الشركة العربية المتحدة لوكاالت الشحن 

 ٪40  ٪40 قطر (2ذ.م.م. )
 

40٪  40٪ 
 )ناقالت(شركة قطر لنقل الغاز المحدودة 

 ٪30.3  ٪30.3 قطر .ق.(.ع)ش.م
 

30.3٪  30.3٪ 
 شركة كامرتينا للنقل البحري آي إن سي

 ٪29.4  ٪29.4 ليبريا (2)
 

29.4٪  29.4٪ 
شركة بنينسوال لنقل الغاز الطبيعي 

 ٪29.4  ٪29.4 ليبريا (2المحدودة ) 1رقم  المسال
 

29.4٪  29.4٪ 
شركة بنينسوال لنقل الغاز الطبيعي 

 ٪29.4  ٪29.4 ليبريا (2المحدودة ) 2رقم المسال 
 

29.4٪  29.4٪ 
شركة بنينسوال لنقل الغاز الطبيعي 

 ٪29.4  ٪29.4 ليبريا (2المحدودة ) 3رقم المسال 
 

29.4٪  29.4٪ 
شركة قطر لنقل الغاز الطبيعي المسال 

 ٪20  ٪20 ليبريا (2)المحدودة 
 

20٪  20٪ 
لمالحة لمان ديزل آند تربو شركة 
 ٪51  ٪51 قطر (2ذ.م.م. ) القطرية

 
35٪  35٪ 
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 )تابع( ضع القانوني واألنشطة الرئيسيةالو 1

من خالل مقدرتها على  .ق.خش.م.تمارس المجموعة السيطرة على الشركة القطرية للمحاجر ومواد البناء  (1)
 السيطرة على مجلس اإلدارة.

خ يعلى حسابات اإلدارة لهذه الكيانات كما في تار بناءً  تم إعداد البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية (2)
 التقرير.

 كيوتيرمنلز ذ.م.م. (3)

 شراكة بين الشركة ، وتمثل98511بموجب سجل تجاري رقم  2017مايو  10كيوتيرمنلز ذ.م.م. في تأسست 
الموانئ الشركة هو تشغيل  هدف .٪49التي تملك مالحة و ،٪51وتملك ( موانئ )موانئ قطرال القطرية إلدارة

 .2016ديسمبر في قطر موقعة بين مالحة وموانئ ميناء حمد الجديد بموجب اتفاقية بما فيها 

 لدى المجموعة الفرع التالي المسجل في دبي كما في تاريخي التقريرين الحالي والمقارن:

 النشاط الرئيسي اسم الفرع
  

 الخدمات البحرية شركة المالحة القطرية )فرع دبي(

  

في البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية  تم تجميع نتائج وموجودات ومطلوبات الفرع المذكور أعاله
 للمجموعة. 

 أساس المحاسبة 2

التقارير المالية " 34المحاسااابة الدولي رقم معيار لوفقاً  لمرحليةاتم إعداد هذه البيانات المالية المختصااارة الموحدة 
ية ية السااااااانوية الموحدة "المرحل يانات المال نة المنتهية في  كما للمجموعة. ويجب قراءتها مع الب  31في وللسااااااا
ال تتضاامن جميع المعلومات المطلوبة إلعداد بيانات كما  ،صاادرة"بيانات المالية الساانوية الم  لاأخر " 2016ديساامبر

مالية مكتملة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية. بالرغم من ذلك، تم إدراج اإليضاااااااحات التوضاااااايحية المختارة 
مالت التي تعتبر هامة لفهم التغيير في المركز المالي للمجموعة وأدائها منذ البيانات لتوضااااااايح األحداا والمعا

 المالية السنوية الموحدة األخيرة.

 أكتوبر 25مجلس اإلدارة بتاريخ  قبلإصدار هذه البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية للشركة من اعتماد تم 
2017. 

 ستخدام التقديرات واألحكاما 3

 وافتراضاتستخدام أحكام وتقديرات با المالية المختصرة الموحدة المرحلية البيانات هذه إعدادقامت اإلدارة عند 
لقيم قد تختلف ا. ت واإليرادات والمصروفاتمطلوباوال الموجوداتتؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية وقيم 

 .اتالتقدير الحقيقية عن هذه

ات والمصادر الرئيسية للتقدير ،ها اإلدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعةإن األحكام الهامة التي وضعت
 31كما في وللسنة المنتهية في المصدرة  السنويةالبيانات المالية  أحدا المشكوك فيها هي نفسها المطبقة على

 . 2016ديسمبر 

 قياس القيمة العادلة

تخدم المجموعة بيانات سوقية يمكن مالحظتها بقدر اإلمكان. يتم عند قياس القيمة العادلة لموجود أو مطلوب، تس
تصنيف القيم العادلة في مستويات مختلفة في تسلسل بالقيمة العادلة على أساس المدخالت المستخدمة في تقنيات 

 التقييم على النحو التالي:
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 )تابع( ستخدام التقديرات واألحكاما 3

 قياس القيمة العادلة )تابع(

 مماثلةالمتداولة )غير المعدلة( في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات السوق أسعار : 1وى المست. 

  مدخالت أخرى غير األسعار المتداولة المضمنة في المستوى األول والتي يمكن مالحظتها 2المستوى :
مستخرجة من للموجودات والمطلوبات، إما بطريقة مباشرة )مثل األسعار( أو بطريقة غير مباشرة )مثل ال

 األسعار(.

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

إذا كان من المحتمل أن يتم تصنيف المدخالت المستخدمة لقياس الموجود أو المطلوب في مستويات مختلفة لتسلسل 
تم تصنيف قياس القيمة العادلة بأكملها في نفس المستوى للقيمة لتسلسل القيمة العادلة كأدنى القيمة العادلة، عندها ي

 مستوى مدخل له أهمية للقياس بأكمله.

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

 األدوات المالية. – 17ات إضافية عن االفتراض الموضوع في لقياس القيم العادلة في اإليضاح رقم تم إدراج معلوم

 السياسات المحاسبية الهامة 4

فيما عدا ما تم بيانه أدناه، فإن السياسات المحاسبية المطبقة في هذه البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية هي 
 .ت المالية السنوية األخيرةنفس تلك المطبقة في البيانا

 التغيرات في السياسات المحاسبية

المحاسبة  يرمعايوالتحسينات على  خالل الفترة الحالية، أصبحت المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة المعدلة
 :2017يناير  1سارية للمرة األولى للفترات المالية التي تبدأ في و يشار إليها ب"المعايير"  الدولية

  مبادرة اإلفصاح" 7التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم" 

  حول االعتراف بموجودات الضريبة المؤجلة عن الخسائر  12التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم
 غير المحققة

  ة للتقارير كجزء من "التحسينات السنوية على المعايير الدولي 12التعديالت على معيار المحاسبة الدلي رقم
 معايير مختلفة". – 2016-2014المالية دورة 

 لم يكن لتطبيق التعديالت أعاله أثرا جوهريا على البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية.
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 إيرادات التشغيل 5

 تتكون إيرادات المجموعة من األنشطة المدرجة تحت القطاعات التشغيلية التالية:

 سبتمبر 30نتهية في ة أشهر الملتسعل 

 2017  2016 
 (غير مدققة) 
 ألف لاير قطري  لاير قطريألف  
    

 331.753  323.003 مالحة كابيتال
 666.875  564.205 لبحرية واللوجستيةمالحة لألعمال ا

 437.627  349.730 المالحة للخدمات البحرية
 203.980  134.025 مالحة للتجارة

 349.733  284.805  اوياتتروكيمبالغاز وللمالحة 

 1.655.768  1.989.968 

 إيرادات متنوعة 6

ً تعويضيمثل هذا  ع الغاز يتعلق بقطاهذا التعويض البنود التعاقدية. عن اإلنهاء المبكر ألربع سفن استنادا إلى  ا
 والبتروكيماويات. 

 الدخل الشامل اآلخر بنود 7
 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلل 

 2017  2016 
 (غير مدققة) 
 لاير قطريألف   لاير قطريألف  

    الحركة في الدخل الشامل اآلخر
    تحوطات التدفق النقدي

 (33.450)  (583) الحركة خالل الفترة
التغير في تحوطات الشركات  حصة المجموعة من صافي

 (197.054)  40.257 الزميلة

اآلخر الناتج من تحوطات  إجمالي التأثير على الدخل الشامل
 (230.504)  39.674 التدفق النقدي

    
    المالية المتاحة للبيع الموجودات

 119.966  (709.564) ناتج من إعادة التقييم خالل الفترة ( ربحخسارة)
 (981)  9.001 في الشركات الزميلة  (خسارةربح )حصة المجموعة من 

ل اآلخر الناتج من إجمالي التأثير على الدخل الشام
 118.985  (700.563) المالية المتاحة للبيع الموجودات

 العقارات والسفن والمعدات 8
 2016ديسمبر  31  2017 سبتمبر 30 

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

    
 5.038.783  4.861.611 الرصيد االفتتاحي 

 285.451  40.705  إضافات 

 (14.980)  (26.160) شطبوستبعادات ا

 -  (276.676) (1إعادة تبويب إلى ذمم تجارية وأخرى مدينة )

 796  (116) أخرى تحويالت وإعادة تبويب
 (160.662)  (60.162) أعمال رأسمالية قيد التنفيذ وانخفاض في قيمة السفن 

 (287.777)  (212.140) إهالك خالل الفترة / السنة

 4.861.611  4.327.062 لختاميالرصيد ا
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 العقارات والسفن والمعدات )تابع( 8

 بند ببناء سفن جديدة من متعلقةمليون لاير قطري  277قيد التنفيذ بمبلغ  قيمة أعمالإعادة تصنيف  تم ،الفترةخالل 
 مصنعن المجموعة وبيتحكيم التوصل إلى اتفاقية  ى مدينة" بعد"ذمم تجارية وأخر بند وسفن ومعدات" إلى عقارات"

 مبلغ تم تسويةو انخفاض القيمة، اتكاليف السفن ناقص عمليات البناء مقابل تسوية نقدية تعادلبناء السفن إللغاء 
 (.10)إيضاح  2017رسبتمب 30 مليون لاير قطري كما في 80والمستحق مبلغ  اً جزئي االتفاقية

 استثمارات عقارية 9
 2016ديسمبر  31  2017 سبتمبر 30 

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

    
 877.986  1.140.646 الرصيد االفتتاحي 

 288.068  160.377 إضافات

 (25.408)  (19.424) السنة /اهالك خالل الفترة 

 1.140.646  1.281.599 الرصيد الختامي

    
 الذمم التجارية واألخرى المدينة 10

متعلقة بتسوية النزاع مليون لاير قطري مستحقة من بناء سفن  80مبلغ التجارية واألخرى المدينة  تتضمن الذمم
 (.8)إيضاح 

 النقدنقد وما يعادل ال 11

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

 2016 سبتمبر 30  2017 سبتمبر 30 
 (غير مدققة)  (غير مدققة) 
 لاير قطريألف   لاير قطريألف  
    

 7.605  13.490 بالصندوقنقد 

 783.787  500.407  (1ودائع ثابتة ) –أرصدة لدى البنوك 

 462.833  480.759 حسابات جارية –أرصدة لدى البنوك 

 994.656  1.254.225 
 -  (100.000) (13)إيضاح  سحب على المكشوف

صر التدفقات النقدية المختبيان ادل النقد كما يظهر في نقد وما يع
 1.254.225  894.656 الموحد

المتطلبات النقدية الحالية من  على حسب متفاوتةيوما تتم لفترات  90الودائع ذات تاريخ استحقاق أصلي أقل من 
 السوق التجاري. بمعدالتالمجموعة 

 توزيعات األرباح  12

 2016ة والمدفوعة لسنة توزيعات األرباح المقترح
مليون  398لاير قطري للسهم بإجمالي مبلغ  3.5بمبلغ  %35اقترح مجلس اإلدارة توزيعات أرباح نقدية بنسبة 

 15وقد اعتمدها حاملو حقوق الملكية في الجمعية العمومية السنوية التي عقدت بتاريخ  2016لاير قطري لسنة 
 .2017مارس 

 المدفوعةتوزيعات األرباح المقترحة و
 2017  2016 
 لاير قطريألف   لاير قطريألف  
    

 568.082  397.658 توزيعات أرباح نهائية
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 قرو  وسلف      13

 :متعلقة بالقروض والسلف 2017 سبتمبر 30تمت المعامالت التالية المتعلقة بالتسهيالت والقروض خالل الفترة المنتهية في 

 الشركة األم:

  مليون دوالر  80، سددت الشركة بالكامل تسهيل قصير األجل مقوم بالدوالر بمبلغ 2017خالل شهر مايو
 + ليبور. ٪0.5والذي احتسب عنه فائدة بسعر 

  عليه لبناء برج المالحة تم سداد القرض المقوم بالدوالر بالكامل، والذي تم الحصول  2017خالل شهر فبراير
 القطرية.

 وقد تم إستخدام مليون دوالر.  300هيل إسالمي جديد مقوم بالدوالر بمبلغ خالل الفترة، دخلت الشركة في تس
 .كما يلى جزء من هذا التسهيل فى معاملتين مختلفتين

مليون دوالر أمريكي من إجمالي التسهيل. يحتسب معدل ربح عن هذا التسهيل  40 بقيمة معاملة اولى -
 .2018 نوفمبرفي احدة أشهر ليبور. يسدد هذا التسهيل بدفعة و 3+  ٪1.6بسعر 

 .2019فبراير  فى فى السنة، يستحق السداد ٪4معدل ربح ب قطري مليون لاير 510معاملة ثانية بقيمة  -

  تسهيالً  على الشركة حصلتخالل الفترة  ً مليون لاير قطري في شكل سحب على المكشوف  100بمبلغ  اتئمانيا
 في السنة. ٪4من البنوك وتحتسب عليه فائدة بنسبة 

 بنك كانت قد حصلت علية من  ريكيدوالر اممليون  350 سداد قرض بقيمةل الفترة قامت المجموعة بخال
 100مة بقيكما قامت المجموعة بتجديد تسهيل إئتمانى  .فترةالخالل السداد على اربعة دفعات . وقد تم محلى

 مليون دوالر أمريكي من نفس البنك.

 محتملة مطلوبات  14

، كان للمجموعة خطابات الضمان واالعتمادات المستنديه التالية، وال 2016ديسمبر  31 و 2017سبتمبر 30في 
 :يتوقع أن تنشأ منها أي التزامات مادية كما يلي

 سبتمبر 30 
2017 

 2016ديسمبر  31 

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

 752.580  764.165 خطابات ضمان
 29.633  29.633 مستنديهاعتمادات 

 793.798  782.213 
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 إفصاحات األطراف ذات العالقة 15

 التسعةيوضح الجدول التالي إجمالي مبالغ المعامالت التي دخلت فيها المجموعة مع األطراف ذات العالقة خالل 
 30مع األطراف ذات عالقة كما في  ، باإلضافة إلى األرصدة القائمة2016و 2017 سبتمبر 30أشهر المنتهية في 

 :2016ديسمبر  31و 2017 سبتمبر

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة

 سبتمبر 30نتهية في ة أشهر الم  لفترة التسع 

 2017  2016 
 مشتريات  مبيعات  مشتريات  مبيعات 
 (غير مدققة)  (غير مدققة) 
 ألف 

 لاير قطري
 ألف 

 لاير قطري
 ألف 

 لاير قطري
 ألف 

 لاير قطري
        

 10  562  43  1.291 شركات زميلة

 أرصدة األطراف ذات العالقة

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

 2016ديسمبر  31  2017 سبتمبر 30 

 دائنون تجاريون  مدينون تجاريون  دائنون تجاريون  مدينون تجاريون 
 )مدققة(  ة(غير مدقق) 
 ألف 

 لاير قطري
 ألف 

 لاير قطري
 ألف 

 لاير قطري
 ألف 

 لاير قطري
        

 17  93  17  786 شركات زميلة

 68  897  97  1.239 مدراء
 57  -  -  - أطراف أخرى ذات عالقة

        
 2.025  114  990  142 

 

 رة وموظفون باإلدارة العليا مكافآت أعضاء مجلس اإلدا  

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

 سبتمبر 30ة أشهر المنتهية في لفترة التسع 

 2017  2016 
 (غير مدققة) 
 لاير قطري ألف  لاير قطريألف  
    

 10.324  10.169 رواتب وعالوات 

 865  598 مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
 10.462  10.462 النقدية -مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

 21.229  21.651 
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 الربح األساسي والمخفف للسهم 16

وسط المرجح تيتم احتساب الربح األساسي للسهم بتقسيم صافي األرباح العائدة لمساهمي الشركة األم للفترة على الم
 لعدد األسهم القائمة خالل الفترة.

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

 سبتمبر30ة أشهر المنتهية في للتسع  

 2017  2016 
 (غير مدققة) 
    

 758.726  362.754 (ة األم )ألف لاير قطريصافي الربح للسنة العائد لمساهمي الشرك

    

 113.616  113.616 المتوسط المرجح لعدد األسهم )ألف سهم(

    

 6.68  3.19 الربح األساسي والمخفف للسهم )باللاير القطري( 

 تم احتساب المتوسط المرجح لعدد األسهم كالتالي:

 سبتمبر 30أشهر المنتهية في للتسعة  

 2017  2016 
 (غير مدققة) 

    
 114.525  114.525 إجمالي األسهم القائمة )ألف سهم(

تعديل المتوسط المرجح لعدد األسهم فيما يتعلق بأسهم الخزينة 
 (909)  (909) (*)ألف سهم( )إيضاح 2013المشتراة خالل سنة 

    
 113.616  113.616 المتوسط المرجح لعدد األسهم خالل الفترة )ألف سهم(

 إيضاح:*

 .2013ديسمبر  31سهماً في الشركة خالل السنة المنتهية في  908.725يمثل ذلك شراء إحدى الشركات التابعة 

 
 
 المعلومات القطاعية 17

 -استراتيجية كما يلى: قطاعاتكيانات يتشكل منها خمس المجموعة مقسمة إلى ستة 

  ركة األم وشركاتها التابعة. باإلضافة إلى إدارة محفظة توفر الخدمات اإلستشارية المالية للش –مالحة كابيتال
 .م.خ.ق.شالشركة القطرية للمحاجر ومواد البناء في  أستثماراتمن اإلستثمارات المالية والعقارية كما تمتلك 

  توفر مجموعة شاملة من الخدمات إلى المستوردين والمصدرين الرئيسين  –مالحة لألعمال البحرية واللوجستية
ل األنشطة خدمات لوجستية ونقوتشمل ت النقل البحري في المنطقة بما في ذلك شركات النفط والغاز. وشركا

وكاالت الشحن بالجملة وإدارة المواني وبناء السفن وتصنيع خدمات و وتخزين الحاوياتالحاويات وعمليات نقل 
 الصلب.
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 المعلومات القطاعية )تابع( 17

  ر مجموعة شاملة من خدمات الدعم البحري لصناعة النفط والغاز في جميع توف –مالحة للخدمات البحرية
أنحاء المنطقة. وتقوم الشركة حالياً بتشغيل أسطول من سفن خدمات بحرية والتي تشمل سفن السالمة واإلستعداد 

 ( كما توفرDPوقاطرات للتعامل مع المراسي والقوارب وسفن وقوارب ديناميكية لتحديد مواقع السفن )
 .أعمال الصيانة تحت الماءمجموعة كاملة من خدمات الغوص بما في ذلك 

  التشحيم من أشهر العالمات  زيوتتعمل في تجارة الشاحنات والمعدات الثقيلة واآلالت و –مالحة التجارية
ر فتمتلك وتدير وكالة سكما . وكليها وتوفر خدمات ما بعد البيعتسوق الشركة منتجات موالتجارية في قطر. 

 وهي من أقدم الوكاالت في دولة قطر. IATAمعتمدة من 

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

ً من ناقالت المنتجات وتدير اسطوالً  ً بتشغيل عدد من ناقالت المنتجات  النفطية. حديثا ويقوم القطاع أيضا
 مع شركات عالمية تعمل في النقل والتجارة.باألشتراك بالشركة 

 اعات المجموعةقطيتم تخصيصها آلحقاً لمختلف  للتكاليف بحياالتعديالت المتعلقة بمجموعة المالحة تجميع تمثل 
وتتمثل  إلدارة أعمالهم الخاصة. لكافة القطاعاتزمة خدمات الوتوفر الشركة األم موضوعية. و ية بطريقة منهج
تكاليف اإلدارة وتطوير الشركات واإلتصاالت والتدقيق الداخلي والشؤون القانونية والخدمات المشتركة الخدمات فى 

رة والمالية.  تم تخصيص هذه التكاليف وتكنولوجيا المعلومات والمشتريات والموارد البشرية والشؤون اإلدا
 واإليرادات الحقاً.

بشكل منفصل لغرض إتخاذ القرارات حول تخصيص الموارد وتقييم األداء.  قطاعتراقب اإلدارة نتائج التشغيل لكل 
و الخسارة أيتم تقييم أداء القطاعات على أساس األرباح التشغيلية أو الخسارة ويقاس بما يتوافق مع األرباح التشغيلية 

 في البيانات المالية السنوية الموحدة.

أسعار التحويل بين القطاعات التشغيلية هي على أساس األسعار الحرة بطريقة متشابهة للمعامالت مع األطراف 
 األخرى.
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 المعلومات القطاعية )تابع( 17

 (غير مدققة) 2017 سبتمبر 30ة أشهر المنتهية في لفترة التسع

  ابيتالمالحة ك 

مالحة لألعمال 
البحرية 
  واللوجستية

مالحة 
للخدمات 
  البحرية

مالحة 
  للتجارة

مالحة للغاز 
  والبتروكيماويات

تعديالت 
خاصة 
بمجموعة 
  المالحة

إجمالي 
  القطاعات

تعديالت 
 الموحد  وإستبعادات

 ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف 
 لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري   قطريلاير  لاير قطري  لاير قطري 
                  

 1.655.768 (1) (196.556)  1.852.324  -  284.737  220.607  349.730  656.857  340.393 إيرادات التشغيل

                  

 (401.270)  -  (401.270)  (93.677)  (74.503)  (12.231)  (119.455)  (95.240)  (6.164) مرتبات وأجور ومكافآت أخرى

 (672.929) (1) 178.338  (851.267)  (4.257)  (44.656)  (187.169)  (79.547)  (390.827)  (144.811) إمدادات ومصاريف تشغيل

 (10.291) (1) 17.798  (28.089)  (9.669)  (586)  (1.624)  (6.670)  (6.812)  (2.728) مصاريف إيجار

 (262.053)  -  (262.053)  (2.845)  (100.930)  (695)  (85.211)  (45.208)  (27.164) إهالك وإطفاء

 (109.065) (1) 420  (109.485)  (13.482)  (24.930)  (3.524)  (36.566)  (23.145)  (7.838) مصاريف تشغيل أخرى

 -  -  -  -  30.218  -  -  (30.218)  - ةات التقنيمتعلقة باألسطول والخدم توزيعات

 -  -  -  123.920  (21.954)  (11.774)  (23.741)  (55.633)  (10.818) متعلقة بمجموعة المالحة توزيعات

                  

 200.160  -  200.160  (10)  47.396  3.590  (1.460)  9.774  140.870 أرباح التشغيل

                  

 (153.732) (1) 5.861  (159.953)  -  (41.132)  -  (27.825)  (8.900)  (81.736) تكاليف تمويل

 121.630 (1) (5.861)  127.491  -  14.803  2.285  4.192  1  106.210 إيرادات تمويل

 (6.766)  -  (6.766)  -  -  (6)  (3.287)  (3.473)  - من استبعاد عقارات وسفن ومعدات خسارة

 192.429  -  192.429  -  190.484  -  -  1.491  454 حصة من نتائج شركات زميلة

 82.958  -  82.958  -  (21.181)  -  -  104.139  - حصة من نتائج ترتيبات مشتركة

صافي )الخسارة( الربح من صرف عمالت 
 (2.230)  -  (2.230)  10  (1.128)  (44)  (363)  (258)  (447) أجنبية

 (20.898)  -  (20.898)  -  -  -  -  -  (20.898) انخفاض قيمة موجودات مالية متاحة للبيع

 (60.162)  -  (60.162)  -  -  -  (57.109)  (3.053)  - انخفاض قيمة سفن وعقود أعمال قيد التنفيذ

 20.472  -  20.472  -  20.369  -  -  1  102 إيرادات متنوعة

                  

 373.861  -  373.861  -  209.611  5.825  (85.852)  99.722  144.555 الفترةربح 
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 المعلومات القطاعية )تابع( 17

 (غير مدققة )2016 سبتمبر 30أشهر المنتهية في لفترة التسعة 

  مالحة كابيتال 

مالحة لألعمال 
البحرية 
  واللوجستية

مالحة 
للخدمات 
  البحرية

الحة م
  للتجارة

مالحة للغاز 
  والبتروكيماويات

تعديالت 
خاصة 
بمجموعة 
  المالحة

إجمالي 
  القطاعات

تعديالت 
 الموحد  وإستبعادات

 ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف 
  قطريلاير  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري 
                  

 1.989.968 (1) (149.191)  2.139.159  -  349.733  243.995  437.627  761.388  346.416 إيرادات التشغيل

                  

 (486.956) (1) 377  (487.333)  (93.543)  (78.305)  (14.578)  (139.267)  (155.908)  (5.732) أخرى ومكافآتمرتبات وأجور 

 (615.733) (1) 137.030  (752.763)  (6.612)  (50.091)  (205.251)  (83.125)  (328.600)  (79.084) تشغيلمصاريف إمدادات و

 (11.717) (1) 14.305  (26.022)  (7.983)  (2.797)  (1.659)  (4.553)  (5.899)  (3.131) مصاريف إيجار

 (244.985)  -  (244.985)  (3.403)  (96.990)  (684)  (86.174)  (30.646)  (27.088) إهالك وإطفاء

 (118.000) (1) (2.251)  (115.479)  (12.831)  (28.240)  (2.247)  (41.916)  (22.541)  (7.704) مصاريف تشغيل أخرى

 -  -  -  -  40.314  -  -  (40.314)  - متعلقة باألسطول والخدمات التقنية توزيعات

 -  -  -  124.334  (21.505)  (11.814)  (24.699)  (53.937)  (12.379) متعلقة بمجموعة المالحة تتوزيعا

                  

 512.577  -  512.577  (38)  112.119  7.762  57.893  123.543  211.298 أرباح التشغيل

                  

 (131.238)  -  (131.238)  -  (45.349)  -  (17.883)  (7.220)  (60.786) تكاليف تمويل

 125.814  -  125.814  -  20.764  3.062  441  1  101.546 إيرادات تمويل

ربح من استبعاد عقارات وسفن )خسارة( / 
 (3.602)  -  (3.602)  9  -  -  (204)  (3.407)  - ومعدات

 235.649  -  235.649  -  234.505  -  -  763  381 حصة من نتائج شركات زميلة

 18.822  -  18.822  -  18.822  -  -  -  - مشتركة ترتيباتحصة من نتائج 

عمالت  صرفصافي )الخسارة( الربح من 
 1.067  -  1.067  29  3.262  (231)  (290)  (574)  (1.129) أجنبية

 2.316  -  2.316  -  2.315  -  -  1  - إيرادات متنوعة
                  

 761.405  -  761.405  -  346.438  10.593  39.957  113.107  251.310 الفترةربح 

 إيضاح:
قد تم استبعاد اإليرادات بين القطاعات عند التوحيد (1)



  شركة المالحة القطرية ش.م.ع.ق. 

  ة المرحليةالموحدالمالية المختصرة بيان حول الإيضاحات 
  2017 سبتمبر 30المنتهية في ة أشهر تسعال كما في ولفترة
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حالية. ال تؤثر لفترة التم القيام بإعادة تصنيف أرقام المقارنة للفترة الماضية، متى كان ذلك ضروريا، لتتفق مع طريقة العرض ل
 عمليات إعادة التصنيف على صافي األرباح وصافي الموجودات أو حقوق الملكية الصادر عنها التقرير سابقا.

 
 
 
 


