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  شركة المالحة القطرية ش.م.ع.ق.

  دخل المختصر الموحدبيان ال

  2018 سبتمبر 30نتهية في ة أشهر الم  تسعاللفترة 

 

 30ة أشهر المنتهية في لفترة التسع  
 سبتمبر

  2018  2017 
 (غير مدققة)  
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري إيضاحات 
     

 1,655,768  1,810,212 5 إيرادات التشغيل

     
 (401,270)   (421.223)   مرتبات وأجور ومنافع أخرى
 (672929)   (689,414)             إمدادات ومصاريف التشغيل

 (10,291)   (11,781)   مصاريف إيجار
 (262,053)   (246,374)   إهالك وإطفاء

 (109,065)  ( 127,869)  مصاريف تشغيل أخرى

 200,160  313.551  ربح التشغيل

 (153,732)   (116,440)   تكاليف تمويل
 121,630  48,244  إيرادات تمويل

 (6,766)  (758)  خسارة من استبعاد عقارات وسفن ومعدات

 192,429  207.077  حصة من نتائج شركات زميلة

 82,958  124,371  حصة من نتائج ترتيبات مشتركة

 (2,230)  2,490  صافي ربح / )خسارة( من تحويل عمالت أجنبية

 (20,898)  -  للبيعانخفاض قيمة موجودات مالية متاحة 

 (60,162)  (183.206)   انخفاض قيمة سفن وأعمال رأسمالية قيد التنفيذ

 20,472  2,857 6 إيرادات متنوعة

 373,861  398.186  الفترةربح 

     
     منسوب إلى:

 362,754  399.523  المساهمين بالشركة األم

 11,107  (1,337)   حصص غير مسيطرة 

  398.186  373,861 

     
     للسهموالمخفف الربح األساسي 

 )العائد للمساهمين بالشركة األم(
 3.52 16 للسهم( ي)معبر عنه باللاير القطر

 
3.19 
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  شركة المالحة القطرية ش.م.ع.ق.

  الدخل الشامل المختصر الموحدبيان 

  2018 سبتمبر 30نتهية في أشهر الم   تسعةلفترة ال

 
 سبتمبر 30ة أشهر المنتهية في لتسعلفترة ا  

  2018  2017 
 (غير مدققة)  
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري إيضاحات 
     

 373,861  398.186  ربح الفترة

     
     الدخل الشامل اآلخر

     بنود قد يعاد تصنيفها الحقا إلى الربح أو الخسارة
 39,674  308.477 7 من تحوطات التدفق النقدي صافي الربح الناتج

     
     بنود لن يعاد تصنيفها الحقا إلى الربح أو الخسارة

صافي ربح / )خسارة( الموجودات المالية بالقيمة العادلة 
 (700,563)  602.547 7 من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 (660,889)  911.024  الدخل / )الخسارة( الشاملة األخرى للفترة

 (287,028)  1.309.210  إجمالي الدخل / )الخسارة( الشاملة للفترة

     
     منسوب إلى:

 (297,843)  1.310.250  المساهمين بالشركة األم
 10,815  (1,040)   حصص غير مسيطرة

  1.309.210  (287,028) 
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  شركة المالحة القطرية ش.م.ع.ق.

  المركز المالي المختصر الموحدبيان 

  2018 سبتمبر 30كما في 

 

 
  يتواصل بيان المركز المالي المختصر الموحد في الصفحة التالية

 سبتمبر30  
2018 

 2017ديسمبر  31 

 )مدققة(  (غير مدققة)  
 لاير قطريألف   لاير قطريألف  إيضاحات 

     الموجودات
     غير المتداولةالموجودات 

 4.196.429  4.117.878 8 عقارات وسفن ومعدات
 1.277.575  1,278,661 9 عقاريةاستثمارات 

 168.315  160,783  موجودات غير ملموسة
 883.124  1,007.465   مشاريع مشتركةاستثمارات في 

 5.041.236  5,344.530  استثمارات في شركات زميلة
 3.423.915  4,016,416  استثمارات مالية غير متداولة

 183.604  171,885  المسالالطبيعي  قروض ممنوحة لشركات الغاز
 28.706  26,160  موجودات أخرى

  16,123.777  15.202.904 

     
     الموجودات المتداولة

 106.777  148,017  مخزون
 917.845  767,145  ذمم تجارية وأخرى مدينة 

 523.208  280,426  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 1.680.694  440,389 10 في ودائع ألجل اتاستثمار

 373.943  463,529  نقد وما يعادل النقد 

  2,099,506  3.602.467 

 18.805.371  18.223.283  إجمالي الموجودات

     
     حقوق الملكية والمطلوبات

     المنسوبة لحاملي حقوق ملكية الشركة األم
 1.145.252  1,145,252  رأس المال
 (73.516)  (73,516)   أسهم خزينة

 4.693.986  4,693,986  حتياطي قانونيا
 623.542  623,542  احتياطي عام

 3.190.158  3,734.297  احتياطي قيمة عادلة
 47.432  355.909  احتياطي تحوط
 3.915.860  3.945.479  أرباح مدورة

 13.542.714  14.424.949  الشركة األمحقوق الملكية المنسوبة لحاملي حقوق ملكية 
 69.100  60,972  الحصص غير المسيطرة

 13.611.814  14.485.921  إجمالي حقوق الملكية
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  شركة المالحة القطرية ش.م.ع.ق.

  المركز المالي المختصر الموحد )تابع(بيان 

  2018 سبتمبر 30كما في 

 
 2017ديسمبر  31  2018 سبتمبر30  
 )مدققة(  (غير مدققة)  
 لاير قطريألف   لاير قطريألف  إيضاحات 

     حقوق الملكية والمطلوبات )تابع(
     المطلوبات

     المطلوبات غير المتداولة
 3.039.548  1,976,491 13 قروض وسلف 

 123.672  116,824  دفعة مقدمة من عميل 
 101.104  124.390  موظفينللخدمة المخصص مكافآت نهاية 

  2,217.705  3.264.324 

     
     المطلوبات المتداولة

 558.210  499,431  ذمم تجارية وأخرى دائنة 
 1.371.023  1,020,226 13 قروض وسلف 

  1,519,657  1.929.233 

 5.193.557  3,737.362  إجمالي المطلوبات 

 18.805.371  18.223.283  إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

اكتوبر  30تم اعتماد إصدار هذه البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية للمجموعة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 
 وقد وقع عليها بالنيابة عن المجلس كل من: 2018

 

 

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

 عبد الرحمن عيسى المناعي   جاسم بن حمد بن جاسم آل ثاني
 دير التنفيذيالرئيس والم    رئيس مجلس اإلدارة
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  شركة المالحة القطرية ش.م.ع.ق.

  التدفقات النقدية المختصر الموحد بيان 

  2018 سبتمبر 30نتهية في ة أشهر الم  تسعلفترة ال

 
 سبتمبر30نتهية في ة أشهر الم  لفترة التسع  

  2018  2017 
 (غير مدققة)  
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  

     التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
 373.861  398.186  ربح الفترة

     :تعديالت للبنود التالية
 212,140  203,184  إهالك عقارات وسفن ومعدات

 19,424  35,593  إهالك استثمارات عقارية

 30,489  7,597  إطفاء موجودات غير ملموسة

 6,766  758  من استبعاد عقارات وسفن ومعدات خسارة
 (192,429)  (207.077)  حصة من نتائج شركات زميلة 

 (82,958)  (124.371)  حصة من نتائج ترتيبات مشتركة
 9,157  16.535  مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

 (135.255)  (173,703)  إيرادات توزيعات أرباح
صافي )ربح( / خسارة القيمة العادلة من موجودات مالية بالقيمة 

 94,198  (27,698)  العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 20,898  -  انخفاض قيمة موجودات مالية متاحة للبيع

 60,162  182.206  انخفاض قيمة السفن وعقود أعمال قيد التنفيذ
 (3,311)  (11,785)  ماليةفى األوراق الربح من استبعاد استثمارات 

 153,732  116,440  تكاليف التمويل 
 (121,630)  (48,244)  إيرادات التمويل

 445,244  368,621  أرباح التشغيل قبل تغيرات رأس المال العامل

     التغيرات في:
 12,765  (41,240)  المخزون

 (154,212)  220,047  ذمم تجارية وأخرى مدينة
 11,955  (26,508)  ذمم تجارية وأخرى دائنة 

 315,752  520,920  التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 (5,933)  (16,116)  مكافآت نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة

 309,819  504,804  صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية

 
 
 

 

  يتواصل بيان التدفقات النقدية المختصر الموحد في الصفحة التالية
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   شركة المالحة القطرية ش.م.ع.ق.

  المختصر الموحد )تابع(التدفقات النقدية بيان 

  2018 سبتمبر 30نتهية في ة أشهر الم  لفترة التسع

 
ة أشهر المنتهية في لتسعلفترة ا  

 سبتمبر30

  2018  2017 
 (غير مدققة)  
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري إيضاحات 
     

     التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
 (40,705)  (322,805)  ومعداتشراء عقارات وسفن 

 135,255  173,703  إيرادات توزيعات أرباح
 121,630  48,244  إيرادات تمويل

ستلم من تسوية تحكيم  196,924  -  مبلغ م 
 19,394  4,314  متحصالت من استبعاد عقارات وسفن ومعدات 

 (160,377)   (26,785)  شراء استثمارات عقارية
 (167)  (65)  موجودات غير ملموسةإضافة إلى 

 18,969  11,719  صافي الحركة في قروض لشركات الغاز الطبيعي  المسال
 (152,886)  (18,192)  شراء أوراق مالية استثمارية

متحصالالالالالالت من اسالالالالالتبعاد موجودات مالية بالقيمة العادلة من 
 خالل الدخل الشامل اآلخر 

 
986  7.301 

موجودات مالية بالقيمة العادلة من  متحصالالالالالالت من اسالالالالالتبعاد
 خالل الربح أو الخسارة

 
300.522  27,323 

 (4,900)  -  استثمار في مشروع مشترك
 1,722,067  1,240,305  صافي الحركة في استثمارات في الودائع ألجل

 -  (1,020)  مساهمة في شركة زميلة
 171.012  168,896  توزيعات أرباح مستلمة من شركات زميلة

 2,060,840  1,579,822  صافي التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

     
     التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 (397.658)  (397,658) 12 توزيعات أرباح مدفوعة لمساهمي الشركة
 -  (7,088)  توزيعات أرباح مدفوعة لحصص غير مسيطرة 

 (153,732)       (116,440)  تكاليف تمويل
 (2,027,473)  (1,413,854)  صافي الحركة في القروض والس لف

 (2,578,863)  (1,935,040)  صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية

     
 (208,204)  149,586  صافي الزيادة / )االنخفاض( في النقد وما يعادله

     
 1.102.860  313,943  يعادله في بداية الفترةالنقد وما 

 894,656  463,529 11 النقد وما يعادله للنقد في نهاية الفترة
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   شركة المالحة القطرية ش.م.ع.ق.
  التغيرات في حقوق الملكية المختصر الموحدبيان 

  2018 سبتمبر 30نتهية في أشهر الم   تسعةلفترة 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 
                    

 13.611.814  69.100  13.542.714  3.915.860  47.432  3.190.158  623.542  4.693.986  (73.516)  1.145.252 )مدقق( 2017ديسمبر  31الرصيد في 
                    

تعديل عند بداية تطبيق المعيار الدولي للتقارير 
 (30.357)  -  (30.357)  26.955  -  (57.312)  -  -  -  - (4)إيضاح  9المالية رقم 

 13.581.457  69.100  13.512.357  3.942.815  47.432  3.132.846  623.542  4.693.986  (73.516)  1.145.252 2018يناير  1لمعدل في الرصيد ا

 398.186  (1,337)  399.523  399.523  -  -  -  -  -  - ربح الفترة
 911.024  297  910.727  -  308.477  602.250  -  -  -  - الدخل الشامل اآلخر

 1.309.210  (1,040)  1.310.250  399.523  308.477  602.250  -  -  -  - إجمالي )الخسارة الشاملة( / الدخل الشامل 
                    :المعامالت مع مالكي المجموعة

 (404,746)  (7,088)  (397,658)  (397,658)  -  -  -  -  -  - (12توزيعات أرباح مدفوعة )إيضاح 
تحويل احتياطيات عند استبعاد موجودات مالية 

 -  -  -  799  -  (799)  -  -  -  - بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 14.485.921  60,972  14.424.949  3.945.479  355.909  3,734.297  623,542  4,693,986  (73,516)  1,145,252 (غير مدقق) 2018 سبتمبر 30ي الرصيد ف

     منسوب إلى المساهمين بالشركة األم 

 
 

  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 

 373,861  11,107  362,754  362,754  -  -  -  -  -  - ربح الفترة
 (660,889)  (292)  (660,597)  -  39,674  (700,271)  -  -  -  - خرى / الدخل الشامل اآلخراآل)الخسارة الشاملة( 

 (287,028)  10,815  (297,843)  362,754  39,674  (700,271)  -  -  -  - الدخل الشامل  /إجمالي )الخسارة الشاملة( 

                    :المعامالت مع مالكي المجموعة

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

 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 (غير مدقق) 2017 سبتمبر 30ي الرصيد ف
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 الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية 1

كشركة مساهمة  1957يوليو  5تأسست شركة المالحة القطرية ش.م.ع.ق )"الشركة"( أو )"الشركة األم"( في 
 في شارع الصناعية الصادر عن وزارة االقتصاد والتجارة. يقع المكتب المسجل 1رقم  عامة قطرية بالسجل التجاري

 . 1997مايو  26. ويتم تداول أسهم الشركة في بورصة قطر منذ دولة قطر الدوحة، ،56منطقة  الشرقي،

ر إليها مجتمعة بـ تشتمل البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية للشركة على الشركة وشركاتها التابعة )يشا
 "المجموعة"(.

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

 ،السفن والعقارات واالستثمار في األوراق المالية المتداولة وغير المتداولة لبري وتأجيرالبحرية وأعمال النقل ا
خالل السنة الحالية بدائت المجموعة ممارسة نشاط والمتاجرة في مواد البناء وتشغيل مكتب لوكاالت السفريات. 

 التخزين.

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

 نسبة الملكية الفعلية للمجموعة   

 األنشطة الرئيسية بلد التأسيس اسم الشركة التابعة

30 
سبتمبر 
2018  

ديسمبر  31
2017 

الشركة القطرية للنقل البحري 
 قطر ذ.م.م

تأجير السفن واألعمال 
 ٪100  ٪100 البحرية

 قطر حالول للخدمات البحرية ذ.م.م
 الخدماتالسفن وتأجير 
 ٪100  ٪100 البحرية 

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

شركة الخليج لالستثمار في السفن 
 ٪100  ٪100 بضائعالنقل  قطر البحرية ذ.م.م 

الشركة القطرية للنقل البحري 
 الهند )الهند( الخاصة المحدودة 

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

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

 ٪100  ٪100 الدعم البحرية 

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

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

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

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

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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 الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية )تابع( 1

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

   
نسبة الملكية الفعلية 

 للمجموعة

 األنشطة الرئيسية بلد التأسيس اسم الشركة التابعة

30 
سبتمبر 
2018  

ديسمبر  31
2017 

      
شركة مالحة للخدمات العقارية 

 ٪100  ٪100 صيانة عقارات  قطر ذ.م.م

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

شركة مالحة رأس لفان فيرفالتنجس 
 ألمانيا جي إم بي أتش 

نشاطات شركات كي إدارة 
 ٪100  ٪100 جي

شركة مالحة قطر فيرفالتنجس جي 
 ألمانيا إم بي أتش 

إدارة نشاطات شركات كي 
 ٪100  ٪100 جي 

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

شركة مالحة للمنتجات البترولية 
 ٪100  ٪100 البحرى خدمات الشحن قطر والكيميائية ذ.م.م 

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

مالحة قطر جي إم بي أتش وشركاه 
 ٪100  ٪100 نقل الغاز الطبيعي المسال  ألمانيا (2)كي جي 

الشركة القطرية للنقل البحري 
 ٪100  ٪100 استثمارات فرنسا )فرنسا( 

الخاصة  مالحة البحرية القابضة
 ٪100  ٪100 خدمات الدعم البحري سنغافورة المحدودة

 ٪100  ٪100 خدمات الدعم البحري سنغافورة  الخاصة المحدودة مالحة إكسبلورر
شركة مالحة للخدمات البحرية 

 ٪100  ٪100 خدمات الدعم البحري سنغافورة الخاصة المحدودة
 ٪100  ٪100 خدمات لوجستية عمان ش.م.ممالحة )شركة منطقة حرة( 

      
كانت نسبة ملكية الشركة في الشركات التابعة المذكورة أعاله مساوية لنسبة الملكية الفعلية للمجموعة باستثناء 

 الشركات التابعة الهامة التالية:
 نسبة ملكية الشركة األم 

 2017ديسمبر  31  2018 سبتمبر30 الشركة التابعة
    

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

 ٪25  ٪25 .ق. خالشركة القطرية للمحاجر ومواد البناء ش.م.
 ٪99.5  ٪99.5 شركة المالحة التجارية ذ.م.م
 ٪99.5  ٪99.5 شركة مالحة كابيتال ذ.م.م

 ٪99.5  ٪99.5 شركة مالحة لألعمال البحرية واللوجستية المتكاملة ذ.م.م



 

10 

 القانوني واألنشطة الرئيسية )تابع( الوضع 1

 كان لدى المجوعة أيضا الشركات التابعة غير النشطة التالية كما في تاريخي التقريرين الحالي والمقارن:

 نسبة ملكية الشركة األم 

 2017ديسمبر  31  2018 سبتمبر30 الشركة التابعة
    

 ٪100  ٪100 شركة مالحة للخدمات التقنية واللوجستية ذ.م.م
 ٪99.5  ٪99.5 شركة مالحة لخدمات الدعم البحري ذ.م.م

 ٪99.5  ٪99.5 شركة مالحة للمنتجات البترولية والكيميائية ذ.م.م
 ٪100  ٪100 مالحة للمخازن ذ.م.م

 ٪100  ٪100 ذ.م.م مجمع مالحة كابيتال العقاري
 ٪100  ٪100 مالحة للسفن والقوارب ذ.م.م

 ٪100  ٪100 وتشغيل السفن ذ.م.مشركة مالحة إلدارة 
 ٪100  ٪100 شركة حالول إلدارة وتشغيل السفن ذ.م.م

 ٪100  ٪100 ذ.م.م 49حالول 
 ٪100  ٪100 ذ.م.م 68حالول 

 ٪100  ٪100 ذ.م.م 69حالول 
 ٪100  ٪100 ذ.م.م 70حالول 

 ٪100  ٪100 ذ.م.م 71حالول 
 ٪100  ٪100 ذ.م.م 80حالول 

 ٪100  ٪100 ذ.م.م 81حالول 
 ٪100  ٪100 ذ.م.م 82حالول 

 ٪100  ٪100 ذ.م.م 83حالول 
 ٪100  ٪100 ذ.م.م 90حالول 

 ٪100  ٪100 ذ.م.م 100حالول 
 ٪100  ٪100 ذ.م.م 101حالول 

 -  ٪100 (2) غو ذ.م.م.اشركة الي
    

نسبة حقوق التصويت في الشركة التابعة تم إدراج جميع الشركات التابعة المسيطر عليها عند التوحيد. وال تختلف 
 المحتفظ بها مباشرة من قبل الشركة األم عن نسبة األسهم العادية المملوكة.

 لدى المجموعة االستثمارات التالية في المشاريع المشتركة كما في تاريخي التقرير الحالي والمقارن:

 نسبة الملكية الفعلية للمجموعة  
 2017ديسمبر  31  2018 سبتمبر30 بلد التأسيس 
     

 ٪51  ٪51 قطر شركة قطر للهندسة والتكنولوجيا ذ.م.م. 
 ٪50  ٪50 قطر شركة الخليج لنقل الغاز البترولي المسال ذ.م.م.

 ٪50  - قطر (2) شركة الياغو ذ.م.م.
 ٪49  ٪49 قطر كيو ترمينالز ذ.م.م. 
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 الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية )تابع( 1

 لدى المجموعة االستثمارات التالية في شركات زميلة كما في تاريخي التقرير الحالي والمقارن:

 نسبة الربح  نسبة الملكية  

 
بلد 

 التأسيس
 سبتمبر30

2018  
ديسمبر  31

2017 
 سبتمبر30 

2018  
ديسمبر  31

2017 
         

 ٪40  ٪40  ٪51  ٪51 قطر كارجوتيك قطر ذ.م.م.
قطر لخدمات النقل والشحن -العراقشركة 
 ٪51  ٪51 العراق المحدودة

 
51٪  51٪ 

 ٪40  ٪40  ٪40  ٪40 قطر الشركة العربية المتحدة لوكاالت الشحن ذ.م.م. 
)ناقالت( شركة قطر لنقل الغاز المحدودة 

 ٪30.3  ٪30.3 قطر )ش.م.ع.ق.(
 

30.3٪  30.3٪ 
 ٪29.4  ٪29.4  ٪29.4  ٪29.4 ليبريا شركة كامرتينا للنقل البحري أي إن سي

شركة بنينسوال لنقل الغاز الطبيعي المسال رقم 
 ٪29.4  ٪29.4 ليبريا المحدودة 1

 
29.4٪  29.4٪ 

شركة بنينسوال لنقل الغاز الطبيعي المسال رقم 
 ٪29.4  ٪29.4 ليبريا المحدودة 2

 
29.4٪  29.4٪ 

رقم شركة بنينسوال لنقل الغاز الطبيعي المسال 
 ٪29.4  ٪29.4 ليبريا المحدودة 3

 
29.4٪  29.4٪ 

 ٪20  ٪20  ٪20  ٪20 ليبريا شركة قطر لنقل الغاز الطبيعي المسال المحدودة
 ٪35  ٪35  ٪51  ٪51 قطر مان ديزل آند تربو قطر للمالحة ذ.م.م.

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

الى  ٪50خال الفترة الحالية إمتلكت المجموعة الحصة المتبقية من شركة إلياغو ذ.م.م. لترفع ملكيتها من  (2)
100٪. 

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

 النشاط الرئيسي اسم الفرع
  

 الخدمات البحرية شركة المالحة القطرية )فرع دبي(

  

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

 أساس المحاسبة 2

التقارير المالية " 34المحاسبة الدولي رقم معيار لوفقاً  لمرحليةاتم إعداد هذه البيانات المالية المختصرة الموحدة 
 31كما في وللسنة الماضية المنتهية في  للمجموعة. ويجب قراءتها مع البيانات المالية السنوية الموحدة "المرحلية
ال تتضمن جميع المعلومات المطلوبة إلعداد بيانات مالية كما أنها  )"أحدث بيانات مالية سنوية"(. 2017ديسمبر 
وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية. بالرغم من ذلك، تم إدراج اإليضاحات التوضيحية المختارة لتوضيح  مكتملة

األحداث والمعامالت التي تعتبر هامة لفهم التغيير في المركز المالي للمجموعة وأدائها منذ البيانات المالية السنوية 
 الموحدة األخيرة.

 9والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  15دئي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم قامت المجموعة بالتطبيق المب
 .4. بموجب طرق االنتقال المختارة لم تعدل المعلومات المقارنة. راجع إيضاح 2018يناير  1في 

 30ارة بتاريخ تم اعتماد إصدار هذه البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية للشركة من جانب مجلس اإلد
 .2018 اكتوبر
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 ستخدام التقديرات واألحكاما 3

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

 .اتالتقدير الحقيقية عن هذه

إن األحكام الهامة التي وضعتها اإلدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والمصادر الرئيسية للتقديرات 
 . 2017ديسمبر  31المشكوك فيها هي نفسها المطبقة على البيانات المالية الموحدة كما في وللسنة المنتهية في 

 ةقياس القيم العادل

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

 التقييم على النحو التالي:

 .مماثلةمتداولة )غير المعدلة( في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات الالسوق أسعار : 1المستوى  •

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

 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 
العادلة بأكملها في نفس المستوى للقيمة لتسلسل القيمة العادلة كأدنى  القيمة العادلة، عندها يتم تصنيف قياس القيمة

 مستوى مدخل له أهمية للقياس بأكمله.

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

 األدوات المالية. – 17ضات الموضوعة لقياس القيم العادلة في اإليضاح رقم تم إدراج معلومات إضافية عن االفترا

 السياسات المحاسبية الهامة 4

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

 التغيرات في السياسات المحاسبية

 المعايير والتفسيرات والتعديالت التي طبقتها المجموعة 4/1

السياسات المحاسبية التي تم تطبيقها في إعداد البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية تنسجم مع تلك المتبعة 
فيما عدا تطبيق المعايير والتفسيرات  2017ديسمبر  31في في البيانات المالية السنوية للمجموعة للسنة المنتهية 

. لم تطبق المجموعة في وقت سابق أي من هذه المعايير المصدرة 2018يناير  1الجديدة التي يسري مفعولها كما في 
 والتي ستصبح سارية المفعول. 

و المعيار  من العقود المبرمة مع العمالءاإليراد  15تطبق المجموعة، ألول مرة، المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 . تم وصف طبيعة وأثر هذه التغييرات أدناه.األدوات المالية 9الدولي للتقارير المالية رقم 

 "اإليراد من العقود المبرمة مع العمالء" 15المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 يتماالعتراف باإليراد وكم مقداره ومتى  آليةإطار عمل شامل لتحديد  15ينشئ المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
معيار و" اإليرادات" 18محل معيار المحاسبة الدولي رقم  15المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  يحلاالعتراف به. 

 لتفسيرات ذات الصلة بها.وا" عقود اإلنشاء" 11رقم المحاسبة الدولي 

تفاصيل السياسات المحاسبية الهامة الجديدة وطبيعة التغييرات على السياسات المحاسبية السابقة المتعلقة بمختلف 
 خدمات المجموعة واردة أدناه.
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 )تابع( السياسات المحاسبية الهامة 4

 )تابع( المعايير والتفسيرات والتعديالت التي طبقتها المجموعة 4/1

 )تابع( "اإليراد من العقود المبرمة مع العمالء" 15المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

طبيعة وتوقيت استيفاء متطلبات األداء  نوع الخدمة
 واألحكام الهامة للدفع

طبيعة التغيير في السياسة 
 المحاسبية 

يتم االعتراف باإليراد من إيجار السفن  استئجار السفن
وغيرها على أساس االستحقاق وفقا والمعدات 

 ألحكام العقد الذي تم الدخول فيه مع العمالء

لم يكن للمعيار الدولي للتقارير 
أثر هام على  15المالية رقم 

 السياسات المحاسبية للمجموعة.

يتم االعتراف باإليراد من بيع البضائع عندما  بيع البضائع والخدمات
امة لملكية يتم تحويل المخاطر والحوافز اله

البضائع إلى المشتري ويمكن قياس مبلغ 
اإليراد بصورة موثوق بها. يتم االعتراف 
بإيراد تقديم الخدمات عندما يمكن تقدير 
حصيلة المعاملة بصورة موثوق بها، بالرجوع 
 إلى مرحلة إكمال المعاملة في تاريخ التقرير. 

لم يكن للمعيار الدولي للتقارير 
هام على  أثر 15المالية رقم 

 السياسات المحاسبية للمجموعة.
عقود الخدمة، اآلن يتم االعتراف 
باإليرادات استنادا إلى مراحل 
العمل التي تم تقديمها وليس على 

 أساس اإلتمام.

الدخل من الشحن والنقل 
 وسفن الحاويات

يتم تعديل قيمة جميع األعمال التي صدرت بها 
غير فاتورة خالل السنة بالنسبة للرحالت 

المكتملة. تتم المحاسبة عن الربح المنسوب 
إلى الرحالت غير المكتملة على أساس نسبة 
اإلتمام بعد وضع المخصص لالزم للخسائر 

 المستقبلية المقدرة

لم يكن للمعيار الدولي للتقارير 
أثر هام على  15المالية رقم 

 السياسات المحاسبية للمجموعة.

ف بإيراد وكالة الشحن على أساس يتم االعترا إيراد وكالة الشحن
 إكمال توريد جميع مطلوبات السفن.

لم يكن للمعيار الدولي للتقارير 
أثر هام على  15المالية رقم 

 السياسات المحاسبية للمجموعة.

إيراد التحميل والتخليص 
 والنقل البري

يتم االعتراف بإيراد التحميل والتخليص 
والنقل البري فقط بعد اكتمال تقديم هذه 

 الخدمات. 

لم يكن للمعيار الدولي للتقارير 
أثر هام على  15المالية رقم 

 السياسات المحاسبية للمجموعة.

 "األدوات المالية" 9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
اشتراطات االعتراف بالموجودات المالية والمطلوبات المالية وقياسها. يحل  9ر المالية رقم يورد المعيار الدولي للتقاري

  "األدوات المالية: التحقق والقياس". 39هذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي رقم 

االحتياطيات االفتتاحية واألرباح على أرصدة  9يلخص الجدول التالي أثر االنتقال إلى المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 ( أدناه(:1المدورة )لوصف طريقة االنتقال راجع إيضاح )

كما هو صادر عنها  البنود المتأثرة في البيانات المالية 
 31التقرير في 

 2017ديسمبر 

التعديل بسبب تطبيق 
المعيار الدولي 
 9للتقارير المالية رقم 

األرصدة االفتتاحية 
 1المعدلة كما في 

 2018يناير 
 ألف لاير قطري ألف لاير قطري ألف لاير قطري 

 416.224 (25.742) 441.966 ذمم تجارية وأخرى مدينة

 3.132.846 (57.312) 3.190.158 احتياطي القيمة العادلة 

موجودات مالية بالقيمة العادلة من 
 خالل الدخل الشامل اآلخر 

3.423.915 (2.763) 3.421.152 

 5.039.382 (1.854) 5.041.236 في شركات زميلةاستثمار 

 3.942.815 26.955 3.915.860 أرباح مدورة
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 السياسات المحاسبية الهامة )تابع( 4

 )تابع(التغييرات في السياسات المحاسبية 

 "األدوات المالية" )تابع( 9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 المالية والمطلوبات الماليةتصنيف وقياس الموجودات  (1) 
الحالية  39على نحو كبير باشتراطات معيار المحاسبة الدولي رقم  9يحتفظ المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

الفئات السابقة للموجودات المالية  9لتصنيف المطلوبات المالية. برغم ذلك يزيل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 اريخ استحقاقها والقروض والذمم المدينة والموجودات المالية المتاحة للبيع.المحتفظ بها لت

أثرا كبيرا على السياسات المالية للمجموعة المتعلقة بالمطلوبات المالية.  9لم يكن لتبني المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 الموجودات المالية كما هو وارد أدناه:على تصنيف وقياس  9إن أثر المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 يتم تصنيف الموجودات المالية على أنها: 9عند االعتراف المبدئي بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 بالتكلفة المطفأة؛ -
 استثمارات في الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر؛ -
 ن خالل الدخل الشامل اآلخر؛ أواستثمارات في أسهم بالقيمة العادلة م -
 القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.  -

عموما على نموذج األعمال الذي يدار  9يستند تصنيف الموجودات المالية بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 فيه الموجود المالي وخصائص تدفقاته النقدية التعاقدية.

لية بالتكلفة المطفأة والتي يتم اطفاؤها باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. يتم تخفيض التكلفة لدى المجموعة موجودات ما
المطفأة بخسائر االنخفاض في القيمة. كما أن لدى المجموعة أيضا موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

 و الخسارة.اآلخر وموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أ

تتعلق فقط  2018يناير  1على القيم الدفترية للموجودات المالية كما في  9أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 بمتطلبات انخفاض القيمة الجديدة، حسب الوصف الوارد أدناه:

االستثمارات المالية غير المدرجة التي يتم تصنيفها على أنها موجودات مالية متاحة للبيع بموجب معيار المحاسبة الدولي 
يتم تصنيفها اآلن تحت الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر حسب المعيار الدولي  39رقم 

ستثمارات المالية االستثمارات التي تنوي المجموعة االحتفاظ بها ألغراض استراتيجية . تمثل هذه اال9للتقارير المالية رقم 
قامت المجموعة بتخصيص هذه  9طويلة األجل. حسبما هو مسموح به بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
لدخل الشامل اآلخر. خالفا لمعيار االستثمارات في تاريخ التطبيق المبدئي على أنها مقاسة بالقيمة العادلة من خالل ا

لن يعاد تصنيف احتياطي القيمة العادلة المتراكمة المتعلقة بهذه االستثمارات على اإلطالق في  39المحاسبة الدولي رقم 
مليون لاير قطري والذي أعيد تصنيفه في بيان الدخل في سنوات  55الربح أو الخسارة. نتيجة لذلك فقد تم عكس مبلغ 

عند االنتقال إلى المعيار  2018يناير  1احتياطي القيمة العادلة إلى الرصيد االفتتاحي لألرباح المدورة كما في  ماضية من
 . 9الدولي للتقارير المالية رقم 

 انخفاض قيمة الموجودات المالية (2) 
بنموذج  39المحاسبة الدولي رقم  نموذج "الخسارة المتكبدة" الوارد بمعيار 9يستبدل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

"الخسائر االئتمانية المتوقعة". يطبق نموذج انخفاض القيمة الجديد على الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة 
وموجودات العقد واالستثمارات في الدين المسجلة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وال يطبق على 

يتم االعتراف بالخسائر االئتمانية  9أدوات حقوق الملكية. بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  االستثمارات في
 . 39بصورة مبكرة أكثر مما كانت عليه بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 

بموجب المعيار الدولي  ذمم مدينة ومدفوعات مقدما ونقد وما يعادل النقدتشتمل الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة على 
 ومخصصات خسارة مقاسة بإحدى القاعدتين التاليتين: 9للتقارير المالية رقم 

خالل  شهرا: وهي الخسائر االئتمانية المتوقعة التي تنتج من التعثر المحتمل 12الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة  •
 شهرا بعد تاريخ التقرير. 12

ى الحياة: وهذه هي الخسارة االئتمانية المتوقعة التي تنتج من جميع أوجه التعثر الخسائر االئتمانية المتوقعة مد •
 المحتملة على مدى عمر األداة المالية.

اختارت المجموعة قياس مخصصات الخسائر لموجوداتها المالية بمبلغ يعادل الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى عمر 
 األداة المالية.
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 ة الهامة )تابع(السياسات المحاسبي 4

 )تابع(التغييرات في السياسات المحاسبية 

 "األدوات المالية" )تابع( 9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 انخفاض قيمة الموجودات المالية )تابع( (2)

 قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة 
باالحتمال. تقاس الخسائر االئتمانية على أنها القيمة الحالية الخسائر االئتمانية المتوقعة هي تقدير خسائر ائتمان مرجح 

لجميع حاالت النقص في النقد )أي الفروق بين التدفقات النقدية المستحقة للشركة وفقا للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع 
 لفعلي للموجود المالي.المجموعة استالمها(. يتم احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة على أساس معدل الفائدة ا

 األصول المالية التي انخفضت قيمتها ائتمانيا
تقوم المجموعة في تاريخ كل تقرير بتقييم الموجودات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة لتحديد ما إذا كانت قد انخفضت 

واحدة أو أكثر من األحداث التي لها قيمتها ائتمانيا. يعتبر األصل المالي على أنه قد "انخفضت قيمته ائتمانيا" عند وقوع 
 أثر ضار على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة للموجود المالي.

 عرض خسارة االنخفاض في القيمة 
مخصصات الخسارة بالنسبة للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة يتم خصمها من إجمالي القيمة الدفترية للموجودات. 

نخفاض قيمة الذمم المدينة والمدفوعات مقدما في بند المصروفات العمومية واإلدارية في بيان الربح يتم عرض خسائر ا
 أو الخسارة المختصر الموحد.

 أثر نموذج خسارة االنخفاض في القيمة الجديد
فإن خسائر  9 بالنسبة للموجودات المالية ضمن نطاق نموذج انخفاض القيمة وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم

االنخفاض في القيمة عموما يتوقع أن تزيد وتصبح أكثر تقلبا. حددت المجموعة أن تطبيق اشتراطات انخفاض القيمة في 
 25.742سينتج عنه زيادة في مخصص انخفاض القيمة بمبلغ  2018يناير  1في  9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 ألف  لاير قطري.

لي المعلومات حول التعرض لمخاطر االئتمان والخسائر االئتمانية المتوقعة بالنسبة للذمم المدينة يقدم الجدول التا
 :2018يناير  1والمدفوعات مقدما كما في 

 التفاصيل

المتوسط 
المرجح لمعدل 

 الخسارة

إجمالي القيمة 
 الدفترية 

 ألف لاير قطري

مخصص خسارة 
 انخفاض القيمة 
 ألف لاير قطري

االئتمان 
 خفض القيمة من

 ألف لاير قطري

         
 - 5.713 186.452 ٪3.06 متداول )لم يتجاوز موعده(

 - 5.415 64.875 ٪8.35 يوما  90متجاوز لموعده بـ 
 - 5.818 21.104 ٪27.57 يوما 180إلى  90ما بين متجاوز لموعده 

 - 2.548 6.241 ٪40.83 يوما 270إلى  180ما بين متجاوز لموعده 

 - 2.938 4.224 ٪69.55 يوما 360إلى  270متجاوز لموعده ما بين 

 37.188 - 37.188 ٪100 يوما 360أكثر من 

 االنتقال (3)

باستخدام طريقة  9تم تطبيق التغييرات على السياسات المحاسبية الناتجة عن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 التأثير التراكمي. حصلت المجموعة على إعفاء من تعديل معلومات المقارنة للفترات السابقة. 

تطبيق المعيار الدولي تم االعتراف بالفروق بين القيم الدفترية للموجودات المالية والمطلوبات المالية التي نتجت عن 
ال  2017. بناء عليه فإن المعلومات المعروضة لعام 2018يناير  1في األرباح المدورة كما في  9للتقارير المالية رقم 

 .39المحاسبة الدولي رقم  بل تلك الخاصة بمعيار 9تعكس بصورة عامة اشتراطات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

تم إجراء التقييم على أساس الحقائق والظروف التي كانت موجودة في تاريخ التطبيق المبدئي. 
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 شغيلإيرادات الت 5
 تتكون إيرادات المجموعة من األنشطة المدرجة تحت القطاعات التشغيلية التالية:

 سبتمبر30أشهر المنتهية في  تسعةلل 

 2018  2017 
 ة(غير مدقق) 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
    

 323,003  400,773 المالحة كابيتال

 564,205  626,119 المالحة للبحرية واللوجستية

 349,730  381,839 المالحة للخدمات البحرية

 134,025  115,743 المالحة للتجارة

 284,805  285,738 المالحة للغاز والبتروكيماويات 

 1,810,212  1.655,768 

 إيرادات متنوعة 6

 :2017عام 
البنود التعاقدية. يتعلق هذا التعويض بقطاع الغاز يمثل هذا تعويضا عن اإلنهاء المبكر ألربع سفن استنادا إلى 

 .2017سبتمبر 30والبتروكيماويات عن الفترة المالية المنتهية في 

 الدخل الشامل اآلخرمكونات  7
 سبتمبر30ة أشهر المنتهية في للتسع 

 2018  2017 
 ة(غير مدقق) 
 لاير قطريألف   لاير قطريألف  

    اآلخرالحركة في الدخل الشامل 
    تحوطات التدفق النقدي

 (583)  50,550 صافي الحركة خالل الفترة

التغير في تحوطات التدفقات النقدية حصة المجموعة من صافي 
 257.927 لشركات الزميلة ل

 
40,257 

إجمالي التأثير على الدخل الشامل اآلخر الناتج من تحوطات 
 39,674  308.477 التدفق النقدي

    
    األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 (709,564)  593,490 صافي ربح / )خسارة( خالل الفترة

حصة المجموعة من صافي التغير في احتياطي القيمة العادلة 
 9.057  للشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية 

 
9,001 

إجمالي التأثير على الدخل الشامل اآلخر الناتج من األصول 
 (700,563)  602.547 المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 العقارات والسفن والمعدات 8
 2017ديسمبر  31  2018 سبتمبر30 

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

 4.861.611  4,196,429 الرصيد االفتتاحي 

 205.256  322,805  إضافات 

 (302.585)  (5,008) استبعادات وشطب

 (496)  (9,958)  تحويالت وإعادة تصنيف أخرى

 (283.339)  (183.206)  انخفاض في قيمة السفن وأعمال رأسمالية قيد التنفيذ

 (284.018)  (203,184)  مصروف اإلهالك للفترة / السنة

 4.196.429  4.117.878 الرصيد الختامي
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 استثمارات عقارية 9
 2017ديسمبر  31  2018 سبتمبر30 

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

    
 1.140.646  1,277,575 الرصيد االفتتاحي 

 164.642  26,785 إضافات
 (27.783)  (35,593) السنة /اهالك خالل الفترة 

 -  (64) استبعاد وشطب

 70  9,958 التحويالت وإعادة التصنيف

 1.277.575  1,278,661 الرصيد الختامي

    

 استثمارات في ودائع ألجل 10

 2017ديسمبر  31  2018 سبتمبر30 

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

    
 1.680.694  730,503 ودائع ألجل مع بنوك

 -  290,114 يوم 90ناقص: ودائع ألجل تستحق قبل 

 1.680.694  440,389 يوم  90ودائع ألجل تسحق بعد 

    

 إيضاحات:

 يوم. 90تجني الودائع قصيرة األجل فوائد بسعر السوق وهي ذات فترات استحقاق أصلية أكثر من  (1)

 باستخدام قروض وسلف.يتم تمويل الودائع قصيرة األجل بشكل أساسي  (2)

 النقد وما يعادل النقد 11

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

 2017 سبتمبر30  2018 سبتمبر 30 
 )مراجعة(  ة(غير مدقق) 
 لاير قطريألف   لاير قطريألف  
    

 13,490  5,130 نقد بالصندوق

 500,407  290,114 ( 1ودائع لألجل ) –أرصدة لدى البنوك 

 480,759  168,285 حسابات جارية –أرصدة لدى البنوك 

 463,529  994,656 
 (100.000)  - سحب على المكشوف

 894,656  463,529 النقد وما يعادل النقد ببيان التدفقات النقدية المرحلي الوحد

يوما تتم لفترات مختلفة بناء على المتطلبات النقدية الحالية من  90أصلي أقل من الودائع ذات تاريخ استحقاق  (1)
 المجموعة بأسعار السوق التجاري.
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 توزيعات األرباح  12

 2017توزيعات األرباح المقترحة والمدفوعة لسنة 
مليون  398لاير قطري للسهم بإجمالي مبلغ  3.5بمبلغ  ٪35اقترح مجلس اإلدارة توزيعات أرباح نقدية بنسبة 

 18وقد اعتمدها حاملوا حقوق الملكية في الجمعية العمومية السنوية التي عقدت بتاريخ  2017لاير قطري لسنة 
 .2018مارس 

 توزيعات األرباح المعلن عنها والمدفوعة

 2018  2017 
 لاير قطريألف   لاير قطريألف  
    

 397.658  397,658 أرباح نهائيةتوزيعات 

 قروض وسلف  13

 :2018سبتمبر  30تمت المعامالت التالية المتعلقة بالقروض والس لف التي تحمل فوائد خالل الفترة المنتهية في 

 الشركة األم:

والذي مليون دوالر أمريكي  100خالل الفترة، سددت الشركة بالكامل تسهيل مقوم بالدوالر األمريكي بمبلغ  •
 + ليبور. ٪1.5احتسب عنه فائدة بسعر 

مليون دوالر أمريكي، والذي يستحق في مارس  100قرض قائم بمبلغ  سدادخالل الفترة، قامت الشركة ب •
 + ليبور ٪2.75. وتحتسب عنه فائدة بسعر 2019

جمالي تسهيل مليون لاير قطري من إ 60خالل الفترة، سددت الشركة بالكامل سحب على المكشوف قائم بمبلغ  •
 .٪4مليون لاير قطري وتحتسب عنه فائدة بنسبة  100ممنوح بمبلغ 

. وتحتسب 2018نوفمبر مليون دوالر أمريكي، والذي يستحق في  40قرض قائم بمبلغ  سدادقامت الشركة ب •
 + ليبور ٪1.6عنه فائدة بسعر 

مليون دوالر  150ائم بمبلغ قرض قمليون دوالر امريكى من اجمالى  80سداد جزئى بقمية قامت الشركة ب •
مليون دوالر  70. الجزء المتبقى من هذا القرض هو + ليبور ٪1.5أمريكي، وتحتسب عنه فائدة بسعر 

 امريكى.

 

 حتملةمطلوبات م   14

، كان للمجموعة خطابات الضمان واالعتمادات المستنديه التالية، وال 2017ديسمبر  31و  2018 سبتمبر 30في 
 يتوقع أن تنشأ منها أي التزامات جوهرية كما يلي:

 2017ديسمبر  31  2018 سبتمبر30 
 )مدققة(  ة(غير مدقق) 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
    

 787.632  798,276 خطابات ضمان
 9.455  4,750 اعتمادات مستنديه

 803,026  797.087 

 

 

 

 إفصاحات األطراف ذات العالقة   15 
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 تسعةيوضح الجدول التالي إجمالي مبالغ المعامالت التي دخلت فيها المجموعة مع األطراف ذات العالقة خالل ال
 30، باإلضافة إلى األرصدة القائمة مع األطراف ذات عالقة كما في 2017و 2018 سبتمبر 30نتهية في أشهر الم  
 :2017ديسمبر  31و 2018 سبتمبر

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة

 سبتمبر 30نتهية في ة أشهر الم  لتسعلفترة ا 

 2018  2017 

 مشتريات  مبيعات  مشتريات  مبيعات 
 )مراجعة(  (غير مدققة) 
 ألف 

 لاير قطري
 ألف 

 لاير قطري
 ألف 

 لاير قطري
 ألف 

 لاير قطري
        

 43  1,290  63  3,433 شركات زميلة

 

 
 أرصدة األطراف ذات العالقة 

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

 2017ديسمبر  31  2018 سبتمبر 30 

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

 لاير قطري
 ألف 

 لاير قطري
 ألف 

 لاير قطري
 ألف 

 لاير قطري
        

 -  135.657  8,950  33,930 مشروعات مشتركة

 -  9.969  26  1,238 شركات زميلة

 71  821  68  2,090 مديرون

 37,258  9,044  146.447  71 

 
 
 

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وموظفون باإلدارة العليا 

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

 سبتمبر30ة أشهر المنتهية في لتسعلفترة ا 

 2018  2017 
 (مدققةغير ) 
 لاير قطري ألف  لاير قطريألف  
    

 8,690  8,443 رواتب وبدالت

 498  573 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

 10,462  10,463 النقدية –مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

 19,479  19,650 

 
 الربح األساسي والمخفف للسهم 16

األرباح العائدة لمساهمي الشركة األم للفترة على المتوسط المرجح يتم احتساب الربح األساسي للسهم بتقسيم صافي 
 لعدد األسهم القائمة خالل الفترة.
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لم يكن هناك أسهم مخففة محتملة في أي وقت خالل الفترة، وبالتالي، فإن األرباح المخففة تساوي األرباح األساسية 
 للسهم.

 سبتمبر30نتهية في أشهر الم   للتسعة  

 2018  2017 
 ة(غير مدقق) 
    

 362,754  401.616 صافي الربح للسنة العائد لمساهمي الشركة األم )ألف لاير قطري(

    

 113.616  113.616 المتوسط المرجح لعدد األسهم )ألف سهم(

    

 3,19  3,53 الربح األساسي والمخفف للسهم )باللاير القطري( 

 األسهم كالتالي:تم احتساب المتوسط المرجح لعدد 

 سبتمبر 30نتهية في ة أشهر الم  للتسع 

 2018  2017 
 ة(غير مدقق) 

    
 114.525  114.525 إجمالي األسهم القائمة )ألف سهم(

تعديل المتوسط المرجح لعدد األسهم فيما يتعلق بأسهم الخزينة 
 (909)  (909) (1)ألف سهم( ) 2013المشتراة خالل سنة 

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

 

 31سهماً في الشركة خالل السنة المنتهية في  908.725يمثل ذلك استحواذ إحدى الشركات التابعة على عدد  (1)
 .2013ديسمبر 

 المعلومات القطاعية 17

 تقوم بإعداد تقارير )قطاعات استراتيجية(.إن المجموعة مقسمة إلى ستة أركان كما يلي، والتي تشكل خمس قطاعات 

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 

 ي وبناء السفن وتصنيع الصلب.الحاويات وعمليات نقل بغير سفن ووكاالت الشحن وإدارة وتشغيل الموان

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

( كما توفر DPوسفن وقوارب ديناميكية لتحديد مواقع السفن ) وقاطرات للتعامل مع المراسي والقوارب
 مجموعة كاملة من خدمات الغوص بما في ذلك غوص التشبع.

 تابع - المعلومات القطاعية 17

تعمل في تجارة الشاحنات والمعدات الثقيلة واآلالت وآالت التشحيم من أشهر العالمات  –مالحة التجارية  •
التجارية في قطر. تسوق الشركة منتجات موكليها وتوفر خدمات ما بعد البيع الحرجة. مالحة التجارية أيضاً 

 لوكاالت في دولة قطر.وهي من أقدم ا IATAتحاد الدولي للنقل الجوي عتمدة من اإلتمتلك وتدير وكالة سفر 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 

ناقلة نفط خام واحدة. ويقوم القطاع أيضاً بتشغيل عدد من ناقالت وتدير اسطوالً حديثاً من ناقالت المنتجات و
 المنتجات بالشراكة مع شركات عالمية تعمل في النقل والتجارة الدولية.
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قطاع"مجموعة مالحة" يوفر الخدمات الضرورية لجميع األركان إلدارة أعمالهم الخاصة. هذه الخدمات هي  •
االت والتدقيق الداخلي والشؤون القانونية والخدمات المشتركة تكاليف اإلدارة وتطوير الشركات واإلتص

وتكنولوجيا المعلومات والمشتريات والموارد البشرية والشؤون اإلدارية والمالية.  يتم تخصيص التكاليف الحقاً. 
ئز التعديالت المتعلقة بمجموعة مالحة تمثل التكاليف التي تم تجميعها ثم تخصيصها بعد ذلك لمختلف الركا

 بطريقة منهجية وموضوعية.

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

 ة الموحدة.في البيانات المالي

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

 ة(غير مدقق) 2018 سبتمبر30نتهية في أشهر الم   التسعةلفترة 

  مالحة كابيتال 

لألعمال  مالحة
البحرية 
  واللوجستية

مالحة 
للخدمات 
  البحرية

مالحة 
  التجارية

مالحة للغاز 
  والبتروكيماويات

تعديالت 
خاصة 

بمجموعة 
  المالحة

إجمالي 
  القطاعات

تعديالت 
 موحدة  وإستبعادات

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

 1,810,212  (202,236)  2,012,448  -  285,738  228,781  381,839  677,844  438,246 إيرادات التشغيل

                  

 (421.223)  -  (421.223)  (91.559)  (79,165)  (11,916)  (131,998)  (100.761)  (5,824) أخرىمرتبات وأجور ومنافع 

 (689,414)  164,004  (853,418)  (3,822)  (46,321)  (204,745)  (80,830)  (432,878)  (84,822) إمدادات ومصاريف التشغيل

 (11,781)  37,832  (49,613)  (6,842)  (926)  (1,499)  (5,511)  (31,379)  (3,456) مصاريف إيجار

 (246,374)  -  (246,374)  (2,214)  (90,026)  (720)  (86,796)  (23,416)  (43,202) إهالك وإطفاء

 (127,869)  400  (128,269)  (17,446)  (19,100)  (2,714)  (40,468)  (40,694)  (7,847) تشغيل أخرى صروفاتم

 -  -  -  -  29,061  -  -  (29,061)  - متعلقة باألسطول والخدمات التقنية توزيعات

 -  -  -  121.920  (23.400)  (10.426)  (21.428)  (55.115)  (11.551) متعلقة بمجموعة المالحة توزيعات

                  

 313.551  -  313.551  37  55.861  (3.239)  14.808  (35.460)  281.544 أرباح التشغيل

                  

 (116,440)  9,217  (125,657)  -  (38,082)  -  (38,370)  (23,544)  (25,661) تكاليف تمويل

 48,244  (9,217)  57,461  -  10,401  801  7,078  1  39,180 إيرادات تمويل

)خسارة( ربح من استبعاد عقارات وسفن 
 (758)  -  (758)  (37)  968  236  (2,133)  272  (64) ومعدات

 207.077  -  207.077  -  204.803  -  -  965  1,309 حصة من نتائج شركات زميلة

 124.371  -  124.371  -  (21.267)  -  -  145,638  - مشتركة ترتيباتحصة من نتائج 

صافي الربح )الخسارة( من صرف العمالت 
 2,490  -  2,490  -  (75)  109  (37)  (391)  2,884 األجنبية

 (183.206)  -   (183.206)  -   (140,189)   -  -   (43.017)  - انخفاض قيمة سفن وأعمال رأسمالية قيد التنفيذ

 2,857  -   2,857  -   2,428  -  -  1  428 إيرادات متنوعة

                  

 398.186  -   398.186  -  74.848  (2.093)  (18.654)  44.465  299.620 الفترةربح 
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 المعلومات القطاعية )تابع( 17

 ة(غير مدقق) 2017سبتمبر  30نتهية في أشهر الم   لتسعةلفترة ا

  مالحة كابيتال 

لألعمال  مالحة
البحرية 
  واللوجستية

مالحة 
للخدمات 
  البحرية

مالحة 
  التجارية

مالحة للغاز 
  والبتروكيماويات

تعديالت 
خاصة 

بمجموعة 
  المالحة

إجمالي 
  القطاعات

تعديالت 
 موحدة  وإستبعادات

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

 1,655,768 )*( (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 ومنافع أخرى

 (672,929) )*( 178,338  (851,267)  (4,257)  (44,656)  (187,169)  (79,547)  (390,827)  (144,811) إمدادات ومصاريف التشغيل

 (10,291) )*( 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) )*( 420  (109,485)  (13,482)  (24,930)  (3,524)  (36,566)  (23,145)  (7,838) تشغيل أخرى صروفاتم

 -  -  -  -  30,218  -  -  (30,218)  - متعلقة باألسطول والخدمات التقنية 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) )*( 5,861  (159,593)  -  (41,132)  -  (27,825)  (8,900)  (81,736) تكاليف تمويل

 121,630 )*( (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 ومعداتخسارة 

 192,429  -  192,429  -  190,484  -  -  1,491  454 حصة من نتائج شركات زميلة

 82,958  -  82,958  -  (21,181)  -  -  104,139  - مشتركة ترتيباتحصة من نتائج 

من صرف العمالت  الربح صافي )الخسارة(
 (2,230)  -  (2,230)  10  (1,128)  (44)  (363)  (258)  (447) األجنبية

 (20,898)  -   (20,898)  -  -  -  -  -    (20,898) متاحة للبيع مالية انخفاض قيمة موجودات

 (60,162)  -  (60,162)  -  -  -  (57,109)  (3,053)    - انخفاض قيمة سفن وأعمال رأسمالية 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 

 إيضاح: تم استبعاد اإليرادات بين القطاعات عند التوحيد.* 
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 أرقام المقارنة 18

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


