
 

 

 

   ٢019فبراير  ٢٥

 2018زيادة في صافي الربح لعام  %10مالحة تحقق 

 

ديسمبر  31المنتهية في  شهراالثني عشر نتائجها المالية لفترة اليوم  ع.ق.ش.مالمالحة القطرية )مالحة( أعلنت  -- قطر الدوحة، 

٢018   

 :المؤشرات المالية الرئيسية

مع ، بالمقارنة   ٢018 ديسمبر 31 في المنتهية شهر عشر يتاالثن لفترةلاير قطري  مليار ٢,4 بلغت اإليرادات التشغيلية •

 ٢017 عام لنفس الفترة من لاير قطري مليار  ٢,٥

، بالمقارنة مع   ٢018 ديسمبر 31 في المنتهية شهر عشر يتاالثن لفترة مليون لاير قطري 397بلغت األرباح التشغيلية  •

 ٢017 عام مليون لاير قطري لنفس الفترة من 448

 470، بالمقارنة مع  ٢018 ديسمبر 31 في المنتهية شهر عشر يتاالثن لفترةمليون لاير قطري  ٥16بلغ صافي الربح  •

 ٢017 عام مليون لاير قطري لنفس الفترة من

 4٫14، بالمقارنة مع  ٢018 ديسمبر 31 في المنتهية شهر عشر يتاالثن لفترة لاير قطري 4٫٥4بلغ العائد على السهم  •

 .٢017 عام لاير قطري لنفس الفترة من

 18 من مساء يوموالنصف الرابعة  الساعة في تمامالجمعية العامة التي ستعقد إجتماعها قرر مجلس االدارة أن يقدم توصية الى 

 لاير قطري للسهم. 3يعادل ذلك و  %30في الدوحة بدولة قطر ، لتوزيع ارباح نقدية بمعدل  بفندق فور سيسونز  ٢019مارس 

بمبلغ  وانخفض صافي ربح القطاع مليون لاير قطري 41 بمبلغ مالحة للبحرية واللوجستيةلقطاع التشغيلية  ت االيرادات انخفض

ً بسبب انخفاض قيمة السفن الذي سجل  ٥4 وحدة سفن الحاويات والضغوط التنافسية على اسعار  علىمليون لاير قطري ، اساسا

 .شحن الحاويات

التشغيل وكذلك صافي ربح القطاع دون تغيير بالمقارنة مع نفس الفترة من العام  ظلت ايرادات مالحة للغاز والبتروكيماوياتفي 

  الماضي.

مليون لاير  177وارتفع صافي الربح بمبلغ مليون لاير قطري  1٢٢ بمبلغ لدعم المنصاتمالحة رتفعت ايرادات التشغيل بقطاع ا

  السفن. قيمةفي نخفاض اإل والى تقليل في استخدام السفن ملحوظنتيجة الضافة سفن جديدة مما أدي الى تحسن قطري 

  المالبة. محفظةالعائدات التداول في  النخفاضمليون لاير قطري نتيجة  6٢ بمبلغ قطاع مالحة كابيتالانخفض صافي أرباح 

نحن سعداء بأن نرى الزيادة السنوية في اداء  " آل ثاني رئيس مجلس ادارة مالحة بن حمد بن جاسم  مقال سعادة الشيخ/ جاس

في مسيرتنا نحو التنمية الشركة. وما تزال هنالك تحديات كثيرة في االسواق التي نعمل فيها، ولكن يظل مركزنا جيداُ للمضي قدما 

 "لمساهمينا ولعمالئناوتحقيق زيادة في قيمة العائد  المستدامة

على  واختتمناهبدأنا العام  لقد " قائالً  والمدير التنفيذي لمجموعة مالحة السيد/عبدالرحمن عيسى المناعي الرئيس صرحمن جانبه و

. المنضبط وتخصيص رأس المال و مراقبة التكاليف أعمالنا االساسية  نمو  إننا نواصل التركيز علىالمسار الصحيح مالياً وتشغيلياً. 

للحاويات  استطعنا زيادة المدى الذى تصل إليه سفننا  ٢018االداء وعلى قيمة العائد للمساهمين في عام لقد انعكس كل هذا على تحسن 

ً أسواق لتبلغ في خدمات دعم المنصات.  ملحوظواستطعنا تحقيق تحسن  ، وافتتحنا المرحلة االولى من مدينة مالحة اللوجستية جديدة ا

لثقتنا في مستقبل الخدمات البحرية  وتأكيداً ي استغالل الفرص الصحيحة عندما تتاح إننا نعتقد أن كل هذا يمثل شهادة لقدراتنا ف

 واللوجستية في قطر وفي المنطقة" 

فبراير  ٢8 الخميسيوم في  الظهر بتوقيت الدوحة بعد ٢,00في تمام الساعة للمستثمرين ستقوم الشركة بعقد مكالمة جماعية 

يمكن المشاركة في هذه المكالمة عبر االتصال بالرقم التالي المجاني من داخل قطر . المالية نتائجهالمناقشة  ٢019



 

 

  لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع مالحة. 639٥18٢وإدخال الرمز التعريفي الخاص بالمكالمة:  00800100443

www.milaha.com  

*** 

 نبذة عن مالحة

ً الشركة  تشمل(. 1كأول شركة مساهمة عامة مسجلة في قطر وتحمل السجل التجاري رقم ) 19٥7تأسست مالحة في يوليو   حاليا

وإدارة الموانئ والخدمات  البحرية وخدمات دعم المنصات والبضائع السائبةالنفطية والحاويات  والمنتجاتعمليات النقل البحري للغاز 

 .العقارية باإلضافة إلى إدارة األصوللوكاالت التجارية  واالستثمارات اللوجستية وإصالح السفن وا

مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا لمدرجة في بورصة قطر. ل  (QNNS) قع.شركة المالحة القطرية ش.م.إن 

 www.milaha.com  اإللكتروني

 :للمزيد من التفاصيل يرجى اإلتصال

  شؤون المستثمرين

 +974 44833٢44+ فاكس  974 44949873هاتف 

  ysakhawy@milaha.com البريد اإللكترونيfأو 

 

  اإلتصاالت المؤسسية

 +974 44833٢44+ فاكس  974 449496٢4هاتف  

  maijehani@milaha.com                             البريد اإللكترونيبأو 
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