
 

 

 .ق.عش.مشركة المالحة القطرية 

 

دققةالبيانات المالية المرحلية الم    ختصرة الموحدة غير الم 

 2018مارس  31

 

  

  



 .ق.عشركة المالحة القطرية ش.م

 .المرحلية الم ختصرة الموحدةجزءاً من هذه البيانات المالية  شكلت 16إلى  1 من ةرفقالم   اتاإليضاح
1 

 

 

 الموحد بيان الدخل المرحلي 

 2018مارس  31نتهية في للثالثة أشهر الم  
 

 مارس 31نتهية في م  الأشهر  للثالثة  

  2018  2017 

 دققة()غير م    

 لفا  الف اتيضاحإ 

 لاير قطري  لاير قطري  

     

 647.962  697,759 3 إيرادات التشغيل

     

 (128.923)   (137.173)  مرتبات وأجور ومكافآت أخرى

 (206.421)  (226.063)  إمدادات ومصاريف التشغيل

 (4.323)  (4,610)  مصاريف إيجار

 (87.690)  (80,289)  استهالك وإطفاء

 (35.637)  (46.787)  رىمصاريف تشغيل أخ

     

 184.968  202.837  أرباح التشغيل

     

 (49.597)  (41,603)  مصاريف تمويل

 43.431  19,596  إيرادات تمويل

 (6)  1,332   من استبعاد عقارات وسفن ومعدات (خسارةربح )

 60.194  67.496  حصة من نتائج شركات زميلة

 23.909  46.866  ركةمشتترتيبات حصة من نتائج 

 (700)  2,800  )الخسارة( من صرف عمالت أجنبيةالربح صافي 

 (21.897)  (40.582)  قيد التنفيذسفن وأعمال رأسمالية نخفاض قيمة إ

 (20.936)  -  إستثماراتإنخفاض قيمة 

 20.101  1,025 4 إيرادات متنوعة

     

 239.467  259.767  ربح الفترة 

     

     د إلى:عائ

 236.208  259.782  ساهمين بالشركة األمالم  

سيطرة  3.259  (15)  الحصة غير الم 

     

  259.767  239.467 

     

     الربح األساسي والمخفف للسهم

 2.08    2.29 5 بالريال القطري للسهم( –ساهمين بالشركة األم )العائد للم  

 

 

 

 

  



 .ق.عشركة المالحة القطرية ش.م

 .المرحلية الم ختصرة الموحدةجزءاً من هذه البيانات المالية  شكلت 16إلى  1 من ةرفقالم   اتاإليضاح
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 الموحد المرحلي  األخربيان الدخل الشامل 

 2018مارس  31نتهية في أشهر الم   للثالثة
 

 مارس 31نتهية في أشهر الم   للثالثة  

  2018  2017 

 دققة()غير م    

 الف  الف  

 لاير قطري  لاير قطري اتإيضاح 

     

 239.467  259.767  ربح الفترة

     

     بنود دخل شامل أخرى

الربح أو الخسييييارة في الفترات  بنود سييييي عاد تصيييينيفها إلى
 الالحقة

    

 5.111  125.959 6 حركة في احتياطي التحوطالصافي 

 (54.603)  21.521 6 ةمالية غير متداولاستثمارات  فى (لخسارةا) الربح صافي

     

 (49.492)  147.480  شاملة أخرى للفترة (خسائرارباح )

     

 189.975  407.247  للفترةالدخل الشامل  إجمالي

     

     عائد إلى:

 186.774  407.262  ساهمين بالشركة األمالم  

سيطرة  3.201  (15)  حصص غير م 

     

  407.247  189.975 



 .ق.عشركة المالحة القطرية ش.م

 .المرحلية الم ختصرة الموحدةجزءاً من هذه البيانات المالية  شكلت 16إلى  1 من ةرفقالم   اتاإليضاح
3 

 

 بيان المركز المالي المرحلي الموحد 

 2018مارس  31في 

 

 

 تابع بيان المركز المالى المرحلى الموحد فى الصفحة التالية.

 

  
 ديسمبر 31  مارس 31

  
2018  2017 

  
 دققة()م    دققة()غير م  

 لاير قطريألف    لاير قطريألف   حاتإيضا 

     الموجودات

تداولة      الموجودات غير الم 

 4,196,429  4.234.201 7 عقارات وسفن ومعدات

 1,277,575  1,284,171 8 استثمارات عقارية

 168,315  165,714  موجودات غير ملموسة

 883,124  930.562  استثمارات في مشاريع مشتركة 

 5,041,236  5.060.061  رات في شركات زميلةاستثما

 3,423,915  3,442,292  إستثمارات مالية غير متداولة

 183,604  184,911  ساللشركات الغاز الطبيعي الم  ممنوحة قروض 

 28,706  27,052  غير متداولة أخرىموجودات 

     

  15,328.964  15,202,904 

     

تداولة      الموجودات الم 

 106,777  119,121  بضاعة

 917,845  801.179  ذمم تجارية وأخرى مدينة

 523,208  438,135  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 1,680,694  1,010,249 9 االستثمار في ودائع ألجل

 373,943  1,351,897  نقد وما يعادل النقد

     

  3.720.581  3,602,467 

     

 18,805,371  19.049.545  إجمالي الموجودات

     

ساهمين والمطلوبات      حقوق الم 

ساهمين بالشركة األم      للم 

 1.145.252  1,145,252  رأس المال

 (73.516)   (73,516)   أسهم خزينة

 4.693.986  4,693,986  احتياطي قانوني

 623.542  623,542  احتياطي عام

 3,190,158  3,153.568  احتياطي قيمة عادلة

 47,432   173.391  احتياطي تحوط

 3,915,860  3,807.590  أرباح مدورة

     

ساهمين بالشركة األم  13,542,714  13.523.813  حقوق الم 

سيطرة  69,100  61,997  حقوق غير م 

     

ساهمين  13,611,814  13.585.810  إجمالي حقوق الم 



 .ق.عشركة المالحة القطرية ش.م

 .المرحلية الم ختصرة الموحدةجزءاً من هذه البيانات المالية  شكلت 16إلى  1 من ةرفقالم   اتاإليضاح
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 تتمة -بيان المركز المالي المرحلي الموحد 

 2018مارس  31في 
 

 ديسمبر 31  مارس 31  

  2018  2017 

 دققة()م    دققة()غير م    

 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري   المطلوبات

تداولة      المطلوبات غير الم 

 3,039,548  2,104,205  سلفقروض و

 123,672  120,958  دفعة مقدمة من أحد العمالء 

 101,104  102,461  مكافأة نهاية الخدمة للموظفينمخصص ل

     

  2,327,624  3,264,324 

     

تداولة      المطلوبات الم 

 558,210  884.249  تجارية وأخرى دائنةذمم 

 1,371,023  2.251.862  سلفقروض و

     

  3.136.111  1,929,233 

     

 5,193,557  5,463.735  إجمالي المطلوبات 

     

ساهمين والمطلوبات  18,805,371  19.049.545  إجمالي حقوق الم 
 
 

 

 

 

 

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

  ىعبدالرحمن عيسي المناع                                            آل ثاني              جاسم بن حمد بن جاسم 

 دير التنفيذيالرئيس والم                           رئيس مجلس اإلدارة                           

 



 .ق.عشركة المالحة القطرية ش.م

 .المرحلية الم ختصرة الموحدةجزءاً من هذه البيانات المالية  شكلت 16إلى  1 من ةرفقالم   اتاإليضاح
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 الموحد بيان التدفقات النقدية المرحلي 

 2018مارس  31نتهية في أشهر الم   للثالثة

 

 مارس 31نتهية في أشهر الم   للثالثة  

  2018  2017 

 دققة()غير م    

 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري  إيضاحات 

     

     األنشطة التشغيلية

 239.467  259.767  ربح الفترة

     :تعديالت للبنود التالية

 87.690  80,289  اءاستهالك وإطف

 49.597  41,603  تكاليف التمويل

 6   (1,332)  من استبعاد عقارات وسفن ومعدات (خسارةربح )

 (60.194)   (67.496)  حصة من نتائج شركات زميلة 

 (23.909)   (46.866)  مشتركة ترتيباتحصة من نتائج 

 3.090  5.366  م خصص لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 (43.431)  (19,596)  إيرادات التمويل

 (124.754)  (164,918)  إيرادات توزيعات أرباح

 20.936  -  استثماراتإنخفاض قيمة 

 21.897  40.582  التنفيذسفن واعمال رأسمالية قيد إنخفاض قيمة 

خسيييييائر القيمة العادلة من اسيييييتثمارات مالية )ارباح( صيييييافي 

 11.806  (403)  لربح أو الخسارةبالقيمة العادلة من خالل ا

 (2.936)  (3,620)  من استبعاد استثمارات ربح

     

 179.265  123.376  أرباح التشغيل قبل تغيرات رأس المال العامل:

     

 (17.873)  (12,344)  مخزونال

 (71.265)  157.716  ذمم تجارية وأخرى مدينة

 (1.359)  (74.543)  تجارية وأخرى دائنةذمم 

     

 88.768  194.205  التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 (2.030)  (2,625)  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة

     

 86.738  191.580  صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

 
 
 



 .ق.عشركة المالحة القطرية ش.م

 .المرحلية الم ختصرة الموحدةجزءاً من هذه البيانات المالية  شكلت 16إلى  1 من ةرفقالم   اتاإليضاح
6 

 

 تتمة -الموحد بيان التدفقات النقدية المرحلي 

نتهية في  للثالثة أشهر  2018مارس  31الم 

 

 مارس  31نتهية في أشهر الم   للثالثة  

  2018  2017 

 دققة()غير م    

 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري  إيضاحات 

     

     األنشطة االستثمارية

 (8.759)  (148,912)  شراء عقارات وسفن ومعدات

 124.754  164,918  إيرادات توزيعات أرباح

 43.431  19,596  رادات تمويلإي

 1  1,454  عقارات وسفن ومعدات إستبعادمتحصالت من 

 (63.019)  (13,837)  شراء عقارات استثمارية

 (102)  (10)  ملموسةالغير الى الموجودات إضافات 

لشييييييركات الغاز الطبيعي ممنوحة  صييييييافي الحركة في قروض

 سالالم  

 

(1,307)  4.117 

 (17.901)  (3,063)  ية استثماريةشراء أوراق مال

بالقيمة العادلة خالل موجودات مالية سيييييتبعاد إمتحصيييييالت من 

 الدخل الشامل األخر

  

- 
  

7.301 

مالية بالقيمة العادلة من خالل  موجوداتمتحصالت من استبعاد 

 الربح والخسارة

 

93,305  16.775 

 -  (1,020)  شركة زميلة إستثمار إضافى فى

 168.000  168,000  أرباح من شركات زميلة توزيعات

     

 274.598  279,124  صافي التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

     

     األنشطة التمويلية

 (397.658)  - 11 توزيعات أرباح مدفوعة

 -  (7,088)  سيطرةغير الم   صصللحتوزيعات ارباح مدفوعة 

 (252.493)  (54,504)  لسلفصافي الحركة في القروض وا

 (49.597)  (41,603)  تكاليف التمويل المدفوعة

 (215.487)  670,445  يوم 90صافي حركة في الودائع ألجل تستحق بعد 

     

ستخدمة فىمن )صافي التدفقات النقدية   (915.235)  567.250  ليةاألنشطة التموي (الم 

     

ماثلة للنقدالنقد وال فى (النقصالزيادة )  (553.899)  1.037.954  بنود الم 

     

 1.102.860  313,943  يناير 1لنقد في ما ي عادل االنقد و

     

 548.961  1,351,897 10 مارس 31لنقد فى ما ي عادل االنقد و



 .ق.عشركة المالحة القطرية ش.م

 .المرحلية الم ختصرة الموحدةجزءاً من هذه البيانات المالية  شكلت 16إلى  1 من ةقرفالم   اتاإليضاح
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 وحدساهمين المرحلي الم  بيان التغييرات في حقوق الم  

 2018مارس  31نتهية في أشهر الم   للثالثة

     للمساهمين بالشركة األم 

 

 

 

 رأس المال

 

  أسهم خزينة

 

االحتياطي 

  االحتياطي العام  القانوني

احتياطي القيمة 

  اإلجمالي  األرباح المدورة  احتياطي التحوط  العادلة

حصة غير 

 اإلجمالي  سيطرةم  

 الف  الف  الف  الف  الف  الف  الف  الف  الف  الف 

 لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري   قطريلاير  لاير قطري 
                    

دققة( 2017 ديسمبر 31الرصيد في   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 )م 

ر الدولى للتقاريلمعيار لبداية تطبيق ا تعديل

 - ((2.2)2)إيضاح  9رقم المالية 

 

- 

 

- 

 

- 

 

(57,312) 

 

- 

  

28,807 

  

(28,505) 

  

- 

  

(28,505) 

 13,583,309  69,100  13,514,209  3,944,667  47,432  3,132,846  623,542  4,693,986  (73,516)  1,145,252 2018يناير  1الرصيد المعدل فى 
                    

 259.767  (15)  259.782  259.782  -  -  -  -  -  - ربح الفترة

 147.480  -  147.480  -  125.959  21.521  -  -  -  - دخل شامل آخر
                    

 407.247  (15)  407.262  259.782  125.959  21.521  -  -  -  - إجمالي )الخسارة الشاملة( الدخل الشامل

 (404,746)  (7,088)  (397,658)  (397,658)  -  -  -  -  -  - (11توزيعات أرباح مدفوعة )إيضاح 

ستبعاد استثمارات مالية عند إاحتياطات تحويل 

 - غير متداولة

 

- 

 

- 

 

- 

 

(799) 

 

- 

  

799 

  

- 

  

- 

  

- 
                    

دققة( 2018مارس  31الرصيد في   13.585.810  61,997  13.523.813  3.807.590  173.391  3,153.568  623,542  4,693,986  (73,516)  1,145,252 )غير م 

 

ساهمين بالشركة األم       للم 

 

 

 

 رأس المال

 

  أسهم خزينة

 

االحتياطي 

  االحتياطي العام  القانوني

احتياطي القيمة 

  اإلجمالي  األرباح المدورة  احتياطي التحوط  عادلةال

حصة غير 

سيطرة  اإلجمالي  م 

 الف  الف  الف  الف  الف  الف  الف  الف  الف  الف 

 لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري 
                    

دققة( 2017يناير  1الرصيد في   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 )م 

 239.467  3.259  236.208  236.208  -  -  -  -  -  - ربح الفترة

 (49.492)  (58)  (49.434)  -  5.111  (54.545)  -  -  -  - ( دخل شامل أخرخسائر شاملة أخرى)
                    

 189.975  3.201  186.774  236.208  5.111  (54.545)  -  -  -  - إجمالي )الخسارة الشاملة( الدخل الشامل

 (397.658)  -  (397.658)  (397.658)  -  -  -  -  -  - (11توزيعات أرباح مدفوعة )إيضاح 
                    

دققة( 2017مارس  31الرصيد في   14.034.280  58.523  13.975.757  3.693.986  (117.609)  4.010.116  623.542  4.693.986  (73.516)  1.145.252 )غير م 



 .ق.عشركة المالحة القطرية ش.م

 .المرحلية الم ختصرة الموحدةجزءاً من هذه البيانات المالية  شكلت 16إلى  1 من ةقرفالم   اتاإليضاح
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 .ق.عشركة المالحة القطرية ش.م
 

 الموحدة المرحلية الم ختصرة حول البيانات المالية اتإيضاح

تنهية فى   2018مارس  31كما فى وعن الفترة الم 

 

9 

 

 

 معلومات عن الشركة وأنشطتها الرئيسية -1

كشركة مساهمة قطرية  1957يوليو  5 تأسست شركة المالحة القطرية ش.م.ع.ق "الشركة" أو "الشركة األم" في

الصادر عن وزارة االقتصاد والتجارة. يقع المكتب المسجل في الدوحة، دولة قطر. ويتم  1بالسجل التجاري رقم 

 . 1997مايو  26تداول أسهم الشركة في بورصة قطر منذ 

لة خدمات النقل البحري ووكا يتضمن النشاط الرئيسي للمجموعة والذي ظل بدون تغيير منذ السنة الماضية تقديم

شركات المالحة األجنبية وتقديم الخدمات البحرية وبيع الشاحنات الثقيلة وإصالح السفن وتصنيع وتركيب المنشآت 

البحرية وأعمال النقل البري وتأجير السفن والعقارات واالستثمار في األوراق المالية المتداولة وغير المتداولة 

 ناء وتشغيل مكتب لوكاالت السفريات. والمتاجرة في مواد الب

الموحدة للمجموعة من قبل مجلس اإلدارة في ختصرة المرحلية الم  تمت الموافقة على إصدار هذه البيانات المالية 
 .2018ابريل  29

ليها شار إيالية للشركة ولشركاتها التابعة )على البيانات الم الموحدة ختصرةالم   المرحلية تشتمل البيانات المالية

 .2018 مارس 31نتهية في الم  لفترة الثالثة أشهر بالمجموعة"( "

 .كما في تاريخ التقرير الحالي والتقارير السابقة التاليةمجموعة من الشركات التابعة لدى الشركة 

 

تمارس المجموعة السيطرة على الشركة القطرية للمحاجر ومواد البناء ش.م.ق.خ من خالل مقدرتها على السيطرة  (1)

 على مجلس اإلدارة.

 

 نسبة الملكية   

 إسم الشركة التابعة

 

بلد 

 التأسيس

 

 األنشطة الرئيسية

31 

مارس 

2018 

ديسمبر  31 

2017 

      

 ٪100  ٪100 تأجير السفن واألعمال البحرية قطر الشركة القطرية للنقل البحري  ذ.م.م
 ٪100  ٪100 تأجير السفن واألعمال البحرية  قطر حالول للخدمات البحرية ذ.م.م

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

 ٪100  ٪100 نقل بضائع قطر لإلستثمار في السفن البحرية ذ.م.م شركة الخليج 

الشركة القطرية للنقل البحري )الهند( الخاصة 

 المحدودة
امتالك وإيجار وشراء وبيع  الهند

 وتشغيل وإدارة جميع السفن
100٪ 

 
100٪ 

 ٪100  ٪100 نقل البضائع والخدمات البحرية  قطر المحيط للخدمات البحرية ذ.م.م 
 ٪100  ٪100 خدمات بحرية  السعودية  حالول يونايتد للخدمات التجارية 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 ثقيلة التجارة في المعدات ال قطر توكيالت المالحة التجارية  ذ.م.م
 ٪100  ٪100 خدمات بحرية  قطر مركز المالحة للخدمات البحرية  ذ.م.م

 ٪100  ٪100 إستثمارات  قطر مالحة كابيتال ذ.م.م
 ٪100  ٪100 صيانة عقارات قطر شركة مالحة للخدمات القارية  ذ.م.م

شركة مالحة لألعمال البحرية واللوجستية المتكاملة 

 ذ.م.م

 

 ات بحرية ولوجستيةخدم قطر
 

100٪ 

  

100٪ 
 ٪100  ٪100 إدارة نشاطات شركات كي جي ألمانيا  شركة مالحة راس لفان فيرفالتنجس جي إم بي أتش

 ٪100  ٪100 إدارة نشاطات شركات كي جي ألمانيا شركة مالحة قطر فيرفاتنجس جي إم بي أتش 

 ٪100  ٪100 يةخدمات عقار قطر ذ.م.م  ىشركة مالحة لالستثمار العقار

 ٪100  ٪100 خدمات نقل بحرى قطر شركة مالحة للمنتجات البترولية والكيميائية ذ.م.م

 ٪100  ٪100 نقل الغاز الطبيعي والمسال ألمانيا  (1مالحة راس لفان جي إم بي أتش)كي جي

 ٪100  ٪100 نقل الغاز الطبيعي والمسال المانيا ( 2مالحة قطر جي إم بي أتش )كي جي 

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

 ٪100  ٪100 خدمات الدعم البحري سنغافورة مالحة البحرية القابضة بي تي إي ليمتد 

 ٪100  ٪100 خدمات الدعم البحري سنغافورة  ي ليمتدإمالحة إكسبلورر بي تي 

 ٪100  ٪100 خدمات الدعم البحري سنغافورة د شركة مالحة للخدمات البحرية بي تي إي لميت

رة( ذ.م.م.  ٪100  ٪100 خدمات لوجستية عمان  مالحة )شركة منطقة ح 
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 تتمة –ئيسية نشطتها الرأمعلومات عن الشركة و .1

لشركة األم في الشركات التابعة المذكورة أعاله مساوية لنسبة الملكية الفعلية للمجموعة بإستثناء الشركات انسبة ملكية 

 التابعة الهامة التالية:

 نسبة ملكية الشركة األم   

 2017ديسمبر  31  2018مارس  31 

    الشركة التابعة

 ٪50  ٪50 .محالول للخدمات البحرية ذ.مشركة 

 ٪25  ٪25 الشركة القطرية للمحاجر ومواد البناء ش.م.ق.خ 

 ٪99.5  ٪99.5 شركة المالحة التجارية ذ.م.م

 ٪99.5  ٪99.5 شركة مالحة كابيتال ذ.م.م

 ٪99.5  ٪99.5 ذ.م.م  المتكاملة البحرية واللوجستية لألعمالمالحة شركة 
      
  

 لشركات التابعة النشطة التالية كما في تاريخ التقرير الحالي والتقارير السابقة:لدى الشركة مجموعة فاعلة من ا  
 

 نسبة ملكية الشركة األم   

مارس   31 

2018 

ديسمبر  31 

2017 

    الشركة التابعة

    

 ٪100  ٪100 ذ.م.م التقنية واللوجستية  شركة مالحة للخدمات

 ٪99.5  ٪99.5 شركة مالحة لخدمات الدعم البحري ش.م.م 

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

 ٪100  ٪100 ذ.م.م مالحة للمخازن 

 ٪100  ٪100 ذ.م.م ى مجمع مالحة كابيتال العقار

 ٪100  ٪100 ذ.م.م مالحة للسفن والقوارب 

 ٪100  ٪100 ذ.م.م شركة مالحة إلدارة السفن والتشغيل 

 ٪100  ٪100 ذ.م.م ل إلدارة السفن والتشغيل شركة حالو

 ٪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  
  

سيطر عليها في البيانات المالية الموحدة. وال تختلف نسبة حقوق التصويت في الشركة تم إدراج جميع الشركات التابعة الم  
 حتفظ بها مباشرة من قبل الشركة األم عن نسبة األسهم العادية المملوكةعة الم  التاب

 

 لدى الشركة الفرع التالي المسجل في دبي كما في تارخ التقرير الحالي و المقارن:

 ىالنشاط الرئيس     اسم الفرع

 الخدمات البحرية  شركة المالحة القطرية ) فرع دبي(

 وبات الفرع المذكور أعاله في البيانات المالية الموحدة للمجموعةتم تجميع نتائج وموجودات ومطل



 .ق.عشركة المالحة القطرية ش.م
 

 الموحدة المرحلية الم ختصرة حول البيانات المالية اتإيضاح

تنهية فى   2018مارس  31كما فى وعن الفترة الم 

 

11 

 

 

 .التغيرات في السياسات المحاسبية للمجموعةو أسس اإلعداد -2 

 :إعداد البيانات الماليةسس أ 2-1

 ةلمجموعتم إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة بالريال القطري وهو العملة المستخدمة ألعمال ا

 شار إليه غير ذلك.إلى أقرب ألف لاير قطري ، باستثناء ما ي   وتظهر جميع المبالغ مقربة

بيانات لاإن البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة ال تحتوي على كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في 

 .2017ديسمبر 31جموعة كما في سنوية للمها مقترنة بالبيانات المالية الئت، ويجب قراالسنويةمالية ال

 .المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة التي اعتمدتها المجموعة 2-2

مة في مطابقة لتلك المستخد المختصرة الموحدة المرحلية إعداد البيانات المالية فيالمتبعة  المحاسبيةإن السياسات 

بإستثناء المعايير والتفسيرات ،  2017ديسمبر  31المنتهية في  إعداد البيانات المالية السنوية للمجموعة  للسنة المالية

لم تتبنى المجموعة تطبيق أى من المعايير الصادرة وغير حتى األن  ،2018يناير  1السارية المفعول إبتداًء من 

 .سارية المفعول

مع ود لعقن امالناتجة  اداتير"اإل 15لتقارير المالية رقم ا إلعداد المعيار الدولىتطبيق رة مول ألالمجموعة  تبنت

 .كما يلى. طبيعة وتأثير هذه التغييرات "لماليةدوات األا" 9 رقم لماليةر ايرلتقاإلعداد ا ليدولر المعياوا "،ءلعمالا
 

 ".من العقود مع العمالء الناتجة اإليرادات" 15 رقم المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية

يحل . وهو اإلعتراف بها توقيتاإليرادات و لتقديرشامالً  اً إطار 15ير المالية رقم د التقاريضع المعيار الدولي إلعدا

عقود  :11رقم  ومعيار المحاسبة الدولي ،اإليرادات والتفسيرات ذات الصلة: 18رقم  معيار المحاسبة الدولي محل

 .اإلنشاءات

ابقة فيما طرأت على السياسات المحاسبية الستفاصيل السياسات المحاسبية الجديدة وطبيعة التغييرات التي  فيما يلى

 يتعلق بخدمات المجموعة المختلفة.

ء لتزامات األداأباإليفاء وتوقيت طبيعة  نوعية الخدمة

 وإشتراطات السداد.، 

طبيعة التغير فى السياسات 

 المحاسبية

ف بإيرادات تأجير السفن يتم اإلعترا السفن تأجير

وغيرها على أساس والمعدات 

حقاق وفقاً لشروط العقد المبرم مع االست

 العمالء

عداد إل ىر الدوليالم يكن للمع

تأثيًرا كبيًرا  15التقارير المالية رقم 

 على السياسات المحاسبية للمجموعة

تتحقق إيرادات مبيعات البضائع عندما  مبيعات السلع والخدمات

تنتقل المخاطر والعوائد الهامة لملكية 

 ويمكن تحديد ،البضائع إلى المشتري

 دقيق. اإليرادات بشكل  قيمة

يرادات من تقديم الخدمات يتم قيد اإل

المعاملة  العائد منعندما يمكن تقدير 

مرحلة تنفيذ حسب على ، دقيقبشكل 

 .في تاريخ التقريرالمعاملة 

عداد إل ىالدول رللمعيالم يكن 

تأثيًرا كبيًرا  15التقارير المالية رقم 

بية السياسات المحاس على

 للمجموعة. 

فيما يتعلق بعقود الخدمات ، يتم 

باإليرادات على أساس  االعتراف

وليس على   اإلنجازات المقدمة

 .أساس اإلكمال

الحاويات  نقلإيرادات سفن 

 بضائعالو

قيمة جميع األعمال التي تم تحرير يمثل 

بعد تسوية  فواتير بها خالل السنة

 كتملة. م  الرحالت غير ال

الربح العائد على الرحالت يتم احتساب 

غير المكتملة على أساس نسبة اإلنجاز 

حتملةمخصصات للخسائر  عمل بعد  .الم 

عداد إل ىر الدوللم يكن للمعيا

تأثيًرا كبيًرا  15التقارير المالية رقم 

 على السياسات المحاسبية للمجموعة

 

 



 .ق.عشركة المالحة القطرية ش.م
 

 الموحدة المرحلية الم ختصرة حول البيانات المالية اتإيضاح

تنهية فى   2018مارس  31كما فى وعن الفترة الم 

 

12 

 

 

 تتمة. – والتغيرات في السياسات المحاسبية للمجموعةأسس اإلعداد  -2

 تتمة. – المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة التي اعتمدتها المجموعة  2-2

 تتمة. – "اإليرادات الناتجة من العقود مع العمالء" 15المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 لتزاماتأباإليفاء وتوقيت طبيعة  نوعية الخدمة

 وإشتراطات السداد.األداء ، 

غير فى السياسات طبيعة الت

 المحاسبية

يتم االعتراف بإيرادات وكاالت  إيرادات وكاالت الشحن المالحية

كتمال جميع إعند  المالحية الشحن

 متطلبات التوريد للسفن

عداد إل ىر الدوللم يكن للمعيا

تأثيًرا كبيًرا  15التقارير المالية رقم 

 على السياسات المحاسبية للمجموعة

، التخليص والنقل إيرادات المناولة

 البرى

خدمات تم االعتراف بإيرادات ي

 ،والنقل البريالمناولة والتخليص 

 بعد تمام تنفيذها.

عداد إل ىر الدوللم يكن للمعيا

تأثيًرا كبيًرا  15التقارير المالية رقم 

 على السياسات المحاسبية للمجموعة

 

 ".ت الماليةاألدوا"  9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 يحلو. لماليةت اباولطلمودات واجولمااإلعتراف وقياس ت لباطمت 9م قرلمالية ر ايرلتقاإلعداد ا ليدولر المعيادد ايح

 . اإلعتراف والقياس-دوات الماليةاأل :39رقم معيار المحاسبة الدولي  محل

 على الرصيد االفتتاحي لألرباح المدورة 9رقم المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  يلخص الجدول التالي أثر تبنى

 ( أدناه(.1، انظر المالحظة )لتأثيرطريقة ال وصف )لالطالع على

البنود المنفردة المتأثر 
 في البيانات المالية 

كما هو صادر عنها 
 31التقرير في 

 2017ديسمبر 
 ألف لاير قطري

التعديل بسبب تبني المعيار 
 مالدولي للتقارير المالية رق

9 
 ألف لاير قطري

األرصدة االفتتاحية المعدلة 
يناير  1المقدرة كما في 

2018 
 ألف لاير قطري

الذمم التجارية واألخرى 
 416.224 (25.742) 441.966 المدينة

 3.132.846 (57.312) 3.190.158 احتياطي القيمة العادلة 

 3.421.152 (2,763) 3,423,915 استثمارات متاحة للبيع

 3.944.667 28.807 3.915.860 ح المدورةاألربا
 

 والمطلوبات الماليةتصنيف وقياس الموجودات ( 1)

م قرلي دولالمحاسبة ر افي معيا بالمتطلبات الواردة ر کبيد لی حإ 9م قرلمالية ر ايرللتقا إلعداد ليدولر المعياظ ايحتف

ظ بها حتى حتفالمالية الم  استبعد فئات الموجودات ، فإنه ومع ذلك ،لماليةا المطلوبات سقياوفيما يتعلق بتصنيف  39

 .39الواردة فى معيار المحاسبة الدولى رقم  والقروض والذمم المدينة والمتاحة للبيع ،االستحقاق
 

ً  تأثيًرا 9التقارير المالية رقم  إلعداد لم يكن لتطبيق المعيار الدولي ات المحاسبية للمجموعة على السياس جوهريا

 المالية مبين أدناه. على تصنيف وقياس الموجوداتتأثيرة المالية.  لمطلوباتالمتعلقة با

 
 الى: الموجودات المالية يتم تصنيف ،، عند اإلعتراف المبدئي9لتقارير المالية رقم إلعداد ا وفقًا للمعيار الدولي

الشامل اآلخر، إستثمارات اسهم  إستثمارات إئتمانية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ،موجودات مالية مطفأة التكلفة

 بشكل .القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةب بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، وموجودات مالية

 ،الموجوداتهذة الذي يتم فيه إدارة  طبيعة النشاطالمعيار على هذا  تصنيف الموجودات المالية بموجب عام يعتمد

 لنقدية التعاقدية. تنطبق السياسات المحاسبية التالية على القياس الالحق للموجودات المالية.وخصائص التدفقات ا

 
ف تم إطفاءها باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. تم تخفيض التكالي، والتي لدى المجموعة موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

 ((.2) 2لقيمة )أنظر أدناه اإنخفاض خسائر  عن طريقالمطفأة 
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 تتمة. –تصنيف وقياس الموجودات والمطلوبات المالية  (1)

 

يناير  1في  كما الماليةللموجودات  الدفترية ةعلى القيم 9ارير المالية رقم لتقإلعداد اإن أثر تطبيق المعيار الدولي 

 كما هو موضح أدناه. ،القيمة الجديدة ألنخفاض  متطلباتالنحصر على ي 2018

 

ر معياب جوبم "مالية متاحة للبيعودات جوکمكانت تصنف " لتيا درجةم  الر غي حقوق الملكيةسهم اإلستثمار فى أ

ر فقاً للمعياو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر" ملکيةوق حقصنف حالياً "كأداة ت  ، 39م قري لدولالمحاسبة ا

 .9م قرلمالية ا إلعداد التقارير ليدولا
 

. ستراتيجيةإتلك االستثمارات التي تعتزم المجموعة االحتفاظ بها على المدى الطويل لألغراض  تمثل أسهم حقوق الملكية

اإلستثمارات هذه  بقياس هيقعند بداية تطب ، قامت المجموعة9التقارير المالية رقم إلعداد يسمح به المعيار الدولي  وفقًا لما

  .39 رقم معيار المحاسبة الدولي ، على خالفربالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخ

م تحويل تعلية . وربح او خسارة االستثمارات إلىلن يتم إعادة تصنيف احتياطي القيمة العادلة المتراكم المتعلق بهذه 

 مليون لاير قطري والذي تم إعادة تصنيفه إلى بيان الدخل في السنوات السابقة من احتياطي القيمة العادلة إلى 55مبلغ 

 .9رقم لتقارير المالية ا ألعداد عند االنتقال إلى المعيار الدولي 2018يناير  1 رصيد إفتتاحى لألرباح المدورة فى

 
 المالية لموجوداتنخفاض قيمة اإ( 2)

 ،39نموذج "الخسارة المتكبدة" في المعيار المحاسبي الدولي رقم  9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  يستبدل

کلفة قاسة بالتلم المالية ودات اجولماعلی د يدلجاالقيمة ض نخفاإوذج نمق بطيننموذج "خسارة االئتمان المتوقعة". ب

رات ستثمااإلعلی س لين لکوبالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر،  إئتمانيةرات ستثماود والعقول اصة وأفأطلما

 لملکية.وق احقأدوات في 
ي حاسبالمعيار الم   عن بكرم  خسائر االئتمان في وقت اإلعتراف ب، يتم 9وفقًا للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 .39ولي رقم الد
 

وعند  ،زدادت بشكل كبير منذ اإلعتراف المبدئىلموجودات المالية قد إعلى احد اعند تحديد ما إذا كانت مخاطر األئتمان 

ري. دون تكلفة أو مجهود غير ضروومتاحة  ، تأخذ المجموعة فى اإلعتبار بيانات معقولة ر االئتمان المتوقعةئخساتقدير 

اني وعة والتقييم االئتماستنادًا إلى الخبرة التاريخية للمجم تحليالت الكمية والنوعيةمات والويتضمن ذلك المعلو

 المدروس.

 

، تصنف 39م قرلي دولالمحاسبة ر امعياب جوينة بمدمم مروض وذکقالتى كانت تصنف  الذمم المدينةم التجارية ومالذ

مليون لاير قطري  25.742. هناك زيادة قدرها 9م قرلمالية ار يرلتقاإلعداد الي دولر افقاً للمعياة وفأطلماحالياً بالتکلفة 

عند  2018يناير  1تم قيدها ضمن الرصيد اإلفتتاحى لألرباح المدورة في  ص انخفاض قيمة هذه الذمم المدينةفي م خص

 .9االنتقال إلى المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

إذا تأخر عن السداد ألكثر ظ تفعت بشكل ملحوارلمالية قد دات الموجواحد أعلى ن الئتماامخاطر أن لمجموعة ض اتفتر

ً  90من  رض لمقتا ي سددأن جح رلمر اغين مون ما يکدعنز في حالة عجون يکد لمالي قل األصأن اعة ولمجمر ا. تعتبيوما

 ل.عة بالکامولمجمالی إالئتمانية اماته زالتإ
 

  :االئتمان المتوقعة خسائرقياس 

حتملة االئتمان رجح لخسائرم هي تقدير  ألجمالى العجز النقدىلحالية القيمة ا أساسعلی ن الئتمار اخسائس قيام . يتالم 

 تخفيض (. يتمإستالمهاعة ولمجماقع ولتي تتاية دلنقت افقادلتد وافقاً للعقة وستحقة للمنشألم اية دلنقت افقادلتن ابيرق لف)أي ا

 المالي. للموجودالفعلي بسعر الفائدة  خسارة االئتمان المتوقعة

 

نخفضة:ئذات القيمة اإلالمالية  الموجودات  تمانية الم 

ذو  لمالىيعتبر الموجود او درجة بالتكلفة المطفأة. في تاريخ كل تقرير ، تقوم المجموعة بتقييم الموجودات المالية الم  

نخفضة  .هنالمتوقعة مستقبلية النقدية الم  عند وقوع حدث أو أكثر له تأثير ضار على التدفقات  قيمة ائتمانية م 
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 تتمة. – والتغيرات في السياسات المحاسبية للمجموعةأسس اإلعداد  -2

 تتمة. – المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة التي اعتمدتها المجموعة  2-2
 تتمة. – نخفاض قيمة الموجودات الماليةإ( 2)
 

 :إنخفاض قيمة الموجودات المالية عرض

المقاسة بالتكلفة المطفأة من إجمالي القيمة الدفترية خسائر انخفاض قيمة الموجودات المالية خصم مخصصات  يتم

ات تحت بند مصروف ،والذمم المدينة األخرى . يتم عرض خسائر انخفاض القيمة المتعلقة بالذمم التجاريةللموجودات

 .الموحد الم ختصر في بيان الربح أو الخسارة رىأختشغيل 

  

 :أثر نموذج انخفاض القيمة الجديد

 نموذج - 9المعيار الدولى إلعداد التقارير المالية رقم  قاطفي نرى ألخاينة دلمم امذلواية رلتجام امذبال فيما يتعلق

يناير  1فى  عةولمجما اقرتتقلباً. ر کثأتصبح ولقيمة افي ض النخفار اخسائزداد تم أن عال قع بشکويت، لقيمةض انخفاإ

تطلبات إنخفاض قيمة الموجودات المالية وفق للمعيار أن 2018 نتج قد  ،9م قرلمالية ر ايرلتقاإلعداد الي دولا تطبيق م 

 طري.قل ياون رملي 25.742لقيمة بمبلغ ض انخفاإص خصم زيادة فى  عنها

 

تجارية والذمم المدينة لللذمم ا خسائر االئتمان المتوقعة الجدول التالي معلومات حول التعرض لمخاطر االئتمان و يوضح

 .2018يناير  1األخرى كما في 

 

المتوسط  الحالة

المرجح لمعدل 

 الخسارة

إجمالي القيمة 

 الدفترية

 الف لاير قطرى

 مخصص الخسارة

 

 الف لاير قطرى

مان ئتتكلفة اإل

 المطفئة

 الف لاير قطرى

اإلستحقاق الحالي )لم يتجاوز 

 موعد اإلستحقاق(

3.06٪ 186.452 5.713 - 

 - 5.415 64.875 ٪8.35 يوم تأخير 90اكثر من 

 - 5.818 21.104 ٪27.57 يوم تأخير 90-180

 - 2.548 6.241 ٪40.83 يوم تأخير 180-270

 - 2.938 4.224 ٪69.55 يوم تأخير 270-360

 37.188 - 37.188 ٪100 تأخير  360اكثر من 

 
 
 

 :التحول( 3)

باستخدام  9 قمر لتقارير الماليةا إلعداد المعيار الدولي تبنىبية الناتجة عن تغييرات في السياسات المحاستم تطبيق ال

 عدم وضع معلومات مقارنة للفترات السابقة. بشكل إستثنائىالمجموعة  تبنت. تراكمىطريقة األثر ال

 

 معيار الدوليال بيقتطفي القيم الدفترية للموجودات المالية والمطلوبات المالية الناتجة عن  اتالفروقب اإلعترافيتم 

. وبناًء عليه ، فإن المعلومات المقدمة لعام 2018يناير  1 كما فى المدورةاألرباح  ضمن 9رقم لتقارير المالية ا إلعداد

يار المحاسبة الدولي رقم متطلبات مع هاولكن ،9لتقارير المالية رقم ا إلعداد تطلبات المعيار الدوليال تعكس م   2017

39. 

 في تاريخ التطبيق األولي.المصاحبة والظروف  المتوفرة لى أساس الحقائقتم التقييم ع
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 إيرادات التشغيل -3

 تتكون إيرادات التشغيل من أنشطة القطاعات التالية:

  مارس 31 نتهية فىلفترة الثالثة اشهر الم   

 2018  2017 

 دققة()غير م   

 الف  الف 

 لاير قطرى  لاير قطرى 

    

 204.090  241,149 تالمالحة كابي
 160.113  225,692  لبحرية واللوجستيةا لألعمالمالحة 
 134.733  127,028 للخدمات البحريةمالحة 

 48.554  28,892 مالحة للتجارة
 100.472  74,998 مالحة للغاز والبتروكيماويات

    

 697,759  647.962 

 إيرادات متنوعة -4

ً ت نتهية فى للفت بقطاع الغاز والبتروكيماوياتتعلق ي التعويض اهذ .بكر ألربعة سفنالم   عن اإلنهاء مثل تعويضا رة الم 

 .2017مارس  31

 العائد األساسي والمخفف للسهم -5

لمتوسط االعائد للمساهمين بالشركة األم على  لفترةعن طريق قسمة صافي الربح ل يتم احتساب العائد األساسي للسهم

 .لفترةالمرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل ا

نتهية فى    مارس 31 لفترة الثالثة اشهر الم 

 2018  2017 

دققة(   )غير م 

    

 236.208  259.782 قطري( الف لايرم )ساهمي الشركة األربح السنة العائد على م  
    

 113.616  113,616 ()الف سهمالمتوسط المرجح لعدد األسهم 

    
 2.08  2.29 العائد األساسي والمخفف للسهم )لاير قطري( 

 

 يتم إحتساب المتوسط المرجح لعدد األسهم للعائد على السهم كما يلي: 

نتهية فى   مارس 31 لفترة الثالثة اشهر الم 

 2018  2017 

دققة(   )غير م 

 114.525  114,525 إجمالي األسهم القائمة )ألف سهم(
المتوسط المرجح لعدد األسهم المتعلق بشراء أسهم خزينة تعديل 

 )ألف سهم( )إيضاح(
 

(909) 

  

(909) 

    

 113.616  113,616 المتوسط المرجح لعدد األسهم خالل السنة )ألف سهم(
 

 إيضاح:

تعديل هذه  سهم في الشركة األم. وعليه، تم 908.725، قامت إحدى الشركات التابعة بشراء  2013خالل سنة 

 األسهم للوصول إلى المتوسط المرجح لعدد األسهم. 
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 الشامل األخرىالدخل بنود  -6
نتهية فى    مارس 31 لفترة الثالثة اشهر الم 

 2018  2017 

دققة(   )غير م 

 الف  الف 

 لاير قطرى  لاير قطرى 

    األخرى فى بنود الدخل الشامل  حركةال

    تحوطات التدفق النقدي

 1.804  10,264 خالل الفترة التغيرفي صا

 3.307  115.695 لشركات الزميلة التغير فى تحوطات احصة المجموعة من صافي 

    

 5.111  125.959 النقدىتحوطات التدفق من األخر الدخل الشامل على  إجمالي األثر

    

تداولةستثمارات إ     مالية غير م 

 (52.304)  18.908 صافي التغير خالل الفترة

 (2.299)  2.613 الشركات الزميلة التغير فى استثماراتحصة المجموعة في صافي 

    

مالية الشاملة األخرى الناتجة من استثمارات  اإلرباحعلى  ثرإجمالي األ

 (54.603)  21.521 غير متداولة

 

 العقارات والسفن والمعدات -7

 ديسمبر 31  مارس 31 

 2018  2017 

 )مدققة(  ققة()غير مد 

 لاير قطريألف   لاير قطريألف  

    

 4.861.611  4,196,429 صافي القيمة الدفترية، رصيد افتتاحي
 205,256  148,912 إضافات

 (302,585)  (122) استبعادات وشطب

 (496)  (4,553) تحويالت وإعادة تبويب

 (283,339)  (40.582) أعمال رأسمالية قيد التنفيذسفن و انخفاض قيمة

 (284,018)   (65,883)  االستهالك للفترة / السنة

    

 4,196,429  4,234.201 صافي القيمة الدفترية، رصيد ختامي

 

 االستثمارات العقارية -8

 ديسمبر 31  مارس 31 

 2018  2017 

 )مدققة(  )غير مدققة( 

 لاير قطريألف   لاير قطريألف  

    

 1.140.646  1,277,575 ، رصيد افتتاحيصافي القيمة الدفترية 

 164,642  13,837 إضافات

 (27,783)   (11,794)   االستهالك للفترة / للسنة

 70   4,553   تحويالت وإعادة تبويب

    

 1,277,575  1,284,171 صافي القيمة الدفترية ، رصيد ختامي
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 استثمارات في ودائع ألجل  -9
 ديسمبر 31  مارس 31 

 2018  2017 

 )مدققة(  )غير مدققة( 

 لاير قطريألف   لاير قطريألف  

    
 1.680.694  1,451,499 لدى البنوك ودائع ألجل

 -  (441,250)  يوما   90ناقصا: ودائع ألجل تستحق قبل 

 1.680.694  1,010,249 (1يوما  ) 90ودائع ثابتة تستحق بعد 

 

 إيضاحات

 يوما. 90جل تحمل فوائد بمعدالت السوق وهي ذات فترة سداد أصلية أكثر من ( إن الودائع قصيرة األ1)

 ( تم تمويل أغلب الودائع قصيرة األجل باستخدام القروض والسلف.2)

 

 لنقدا ما ي عادلالنقد و -10
 

 نقد على التالي:ما ي عادل اللغرض بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد ، يشتمل النقد و 
 

 مارس 31المنتهية في  للثالثة أشهر 

 2018  2017 

 )غير مدققة( 

 لاير قطريألف   لاير قطريألف  

    

 3.214  4,013 نقد بالصندوق

 250.473  441,250 ( 1ودائع ثابتة ) -أرصدة لدى البنوك 

 295.274  906,634 حسابات جارية -أرصدة لدى البنوك 

    

 1,351,897  548.961 

 يوم بحسب معدالت السوق. 90تواريخ إستحقاق أقل من  تمثل ودائع ذات (1)

 

 توزيعات األرباح   -11
مليون لاير  398لاير قطري للسهم باجمالي  3.5نقدا تعادل  ٪35قام مجلس اإلدارة باقتراح توزيعات أرباح تبلغ 

المنعقدة بتاريخ  همين في اجتماع الجمعية العموميةالمساوالتى تمت الم صادقة عليها من قبل . 2017قطري للعام 

 .2018مارس  18

 علنة ومدفوعة خالل السنة وللسنة المقارنةتوزيعات ارباح م  

    
 2018  2017 

 ألف لاير قطري  الف لاير قطري 
    

 397.658  397.658 (1) توزيعات أرباح نهائية
    
    
 .رفى تاريخ الحق لتاريخ التقريدفعها تم  2017توزيعات ارباح عن سنة  (1)
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حتملة -12  مطلوبات م 

، وال مستنديه التاليةالعتمادات اإلضمان وال، كان للمجموعة خطابات  2017ديسمبر  31و  2018مارس  31في  

 التزامات مادية: ىمنها أ تنشأ أنيتوقع 

 ديسمبر 31  مارس 31 

 2018  2017 

 )مدققة(  )غير مدققة( 

 الف  الف 

 لاير قطري  لاير قطري 

    

 877.990  796,893 خطابات ضمان

 37.234  17.953 اعتمادات مستنديه

    

 814.846  915.224 

 

 الموجودات المالية والمطلوبات المالية  -13
  
 من موجودات مالية ومطلوبات مالية ومشتقات أدوات مالية. الماليةتتكون األدوات  

واستثمارات متاحة للبيع وموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل أرصدة لدى البنوك  تشتمل الموجودات المالية على

خرى. وتشتمل المطلوبات المالية أمم مدينة ذسال وشركات الغار الطبيعي الم  لممنوحة  الربح أو الخسارة وقروض

د وسحب على المكشوف من البنوك وقروض وسلف وذمم دائنة أخرى. وتتكون مشتقات األدوات المالية من عق على

 االقيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية بخالف الموضحة أعاله تقارب قيمته تبادل أسعار الفائدة.

 .الدفترية كما في تاريخ التقرير

 اإلفصاحات حول األطراف ذات العالقة -14

ذات العالقة خالل الثالثة يوضح الجدول التالي إجمالي مبالغ المعامالت التي دخلت فيها المجموعة مع األطراف  

، وأيضا األرصدة القائمة مع األطراف ذات عالقة كما في 2017مارس  31و 2018مارس  31أشهر المنتهية في 

 :2017ديسمبر  31و 2018مارس  31

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة 
 مارس  31للثالثة أشهر المنتهية في  
 2018  2017 
 مشتريات  تمبيعا  مشتريات  مبيعات 
 )غير مدققة(  )غير مدققة( 
 الف  

 لاير قطري
 الف  

 لاير قطري
 الف  

 لاير قطري
 الف  

 لاير قطري
        

 26  872  -  811 الشركات الزميلة
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 تتمة -  اإلفصاحات حول األطراف ذات العالقة -14

 ذات العالقةأرصدة األطراف  

 القة والمضمنة في بيان المركز المالي المرحلي الموحد كالتالي :راف ذات العاألرصدة لدى األط 

 2017ديسمبر  31  2018مارس  31 

    

مدينون  

  تجاريون

دائنون 

  تجاريون

مدينون 

  تجاريون

دائنون 

 تجاريون

 )مدققة(  )غير مدققة( 

 الف  

 لاير قطري

 الف  

 لاير قطري

 الف  

 لاير قطري

 الف  

 لاير قطري

        

 -  135,657  -  62,803 مشروعات مشتركة

 -  9,969  -         685     شركات زميلة

 71  821  45  1,796    أعضاء مجلس األدارة
 65,284  45  146,447  71 

 
 
 

 ليا ألعضاء مجلس اإلدارة وموظفون باإلدارة الع  مكافآت 

قدرة بلغت المكافآت  رة ليا للشركة خالل الفتباإلدارة الع  ؤولين ب المدفوعه للمسالرواتاإلدارة و ألعضاء مجلسالم 

 كالتالي:

 مارس 31نتهية فى للثالثة اشهر الم   

 2018  2017 

 )غير مدققة( 

 الف  الف 

 لاير قطري  لاير قطري 

    

 3.373  3,403 رواتب وعالوات 

 221  294 مكافآت نهاية الخدمة للموظفينم خصص 

 3.488  3,488 جلس اإلدارة مكافاة اعضاء م

    

 7,185  7.082 

 

 معلومات المقارنة  -15

تم القيام بإعادة تصنيف أرقام المقارنة للسنة الماضية، متى كان ذلك ضروريا، لتتفق مع طريقة العرض للسنة الحالية. 

 الصادر عنها التقرير ال تؤثر عمليات إعادة التصنيف على صافي األرباح وصافي الموجودات أو حقوق الملكية

 .سابقا
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 التحليل القطاعي -16
 

كما يلي ، والتي تشكل خمس قطاعات تقوم بإعداد تقارير )قطاعات  اساسية اركانلمجموعة اآلن مقسمة إلى ستة ا

 استراتيجية(.

 
  ة من ارة محفظتقدم الخدمات اإلستشارية المالية لمالحة وشركاتها التابعة. باإلضافة إلى إد –مالحة كابيتال

 اإلستثمارات المالية والعقارية تمتلك اإلستثمار في شركة قطر للمحاجر ومواد البناء ذ.م.م.

    تقدم مجموعة شاملة من الخدمات إلى المستوردين والمصدرين  –مالحة لألعمال البحرية واللوجستية

غاز. األنشطة تشمل خدمات الرئيسين وشركات النقل البحري في المنطقة بما في ذلك شركات النفط وال

لوجستية ونقل الحاويات وعمليات نقل بغير سفن ووكاالت الشحن بالجملة وإدارة المواني وبناء السفن وتصنيع 

 الصلب.

    تقدم مجموعة شاملة من خدمات الدعم البحري لصناعة النفط والغاز في جميع  –مالحة للخدمات البحرية

ً بتشغيل أسطول من سفن خدمات بحرية والتي تشمل سفن السالمة أنحاء المنطقة. وتقوم الشركة حالي ا

( DPواإلستعداد وقاطرات للتعامل مع المراسي والقوارب وسفن وقوارب ديناميكية لتحديد مواقع السفن )

 ويوفر مجموعة كاملة من خدمات الغوص بما في ذلك غوص التشبع.

 
   ات الثقيلة واآلالت وآالت التشحيم من أشهر العالمات تعمل في تجارة الشاحنات والمعد –مالحة التجارية

التجارية في قطر. تسوق الشركة منتجات موكليها وتوفر خدمات ما بعد البيع الحرجة. مالحة التجارية أيضاً 

وهي من أقدم الوكاالت في دولة ، IATA اإلتحاد الدولى للنقل الجوى تمتلك وتدير وكالة سفر معتمدة من

 قطر.

 م بتملك وإدارة وتشغيل اسطول من ناقالت الغاز البترولي المسال وهي تقو –البتروكيماويات و مالحة للغاز

والغاز الطبيعي المسال وتوفير خدمات النقل عبر المحيطات لشركات الطاقة والصناعة العالمية. كذلك تملك 

ً بتشغيل عدد من ناقالت من ناقالت الم   دير اسطوالً وت   نتجات وناقلة نفط خام واحدة. ويقوم القطاع أيضا

 .عالمية فى مجال النقل البحرى والتجارة الدوليةكة مع شركات امنتجات بالشرال

 تنحصر هذة . لجميع اركان المجموعة للقيام بأعمالهم الخدمات الضرورويةيوفر  - "مجموعة مالحة" قطاع

الخدمات  ،يةنالتدقيق الداخلي والشؤون القانوتصال والتطوير المؤسسى، تكاليف اإلدارة الع ليا، اإل فى الخدمات 

هذه  تم تخصيصي. واإلدارية الموارد البشرية والشؤون المالية، المشتريات، تكنولوجيا المعلومات، شتركةالم  

 التكاليف الحقاً لمختلف األركان بطريقة منهجية موضوعية.

 

يم األداء. يإتخاذ القرارات حول تخصيص الموارد وتق لغرضاإلدارة نتائج التشغيل لكل ركن بشكل منفصل تراقب 

يتم تقييم أداء القطاعات على أساس األرباح التشغيلية أو الخسارة ويقاس بما يتوافق مع األرباح التشغيلية أو الخسارة 

 في البيانات المالية الموحدة.

أسعار التحويل بين القطاعات التشغيلية هي على أساس األسعار الحرة بطريقة متشابهة للمعامالت مع األطراف 

 ى.األخر
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 تتمة -التحليل القطاعي  -16
 دققة( م  غير ) 2018مارس  31نتهية في الثالثة أشهر الم  فترة 

 
 

  مالحة كابيتال

 لألعمال مالحة

  للبحرية واللوجستية

للخدمات مالحة 

  البحرية

 مالحة

  للتجارة 

مالحة للغاز 

  والبتروكيماويات

تعديالت خاصة 

بمجموعة 

  المالحة

إجمالي 

  القطاعات

تعديالت 

 الموحد  وإستبعادات

 الف  الف  الف  الف  الف  الف  الف  الف  الف 

 لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري 

                  

 697,759   (1) (93,524)  791,283    -  96.086  78,858   105.940  255,569       254.830 إيرادات التشغيل

                  

 (137.173)  -      (137.173)        (32.184)  (26.003)  (4.338)  (38.987)  (33.435)               (2.226) مرتبات وأجور ومكافآت أخرى

 (226.063) (1) 79,575   (305.638)  (947)  (12.513)  (70,502)     (27.034)      (155.983)    (38.659) إمدادات ومصاريف تشغيل

 (4,610)  (1) 13,802   (18,412)   (2.380)  (272)       (501)     (2,015)           (11.573)      (1,671)   مصاريف إيجار

 (80,289)   -     (80,289)   (838)      (30.581)  (227)     (26.989)    (7,275)      (14,379)   استهالك وإطفاء

 (46.787) (1) 147    (46.934)  (8.416)  (6.617)  (1,569)     (18.136)    (10.509)      (1,687)   مصاريف تشغيل أخرى 

 -  -  -  -  8.496  -  -  (8.496)     -      مخصصات تتعلق باألسطول والخدمات التقنية

 -  -  -  44.775  (8.600)  (3.821)  (7.871)    (20.300)    (4.183)  حةمخصصات تتعلق بمجموعة مال

                  

 ربح التشغيل
192.025    7.998  (15.092)  (2.100)  19.996        10  202.837  -  202.837 

                  

 (41,603) (1) 2,905  (44,508)           -       (12.490)  -        (14.082)  (7,563)   (10,373) تكاليف تمويل

 19,596 (1) (2,905)    22,501   -       3,406      269    3,664   1       15,161 إيرادات تمويل

 1,332  -  1,332           -       968  87    27    250      -     ستبعاد عقارات وسفن ومعداتإمن  ربح

 67.496  -  67.496  -        66.744  -       -  587  165  ائج شركات زميلةحصة من نت

 46.866  -  (46.866)  -        (5.507)  -       -       52,373   -    شركةم   ترتيباتحصة من نتائج 

)الخسيييييارة( من صيييييرف عمالت  الربح صيييييافي

 أجنبية
3,072  (122) 

  

(111) 

  

  72 

  

  (101) 

  

  (10) 

  

 2,800 

  

- 

  

 2,800 

 (40.582)  -  (40.582)  -      (40.582)  -     -    -     -   إنخفاض قيمة عقد قيد التنفيذ

 1,025   -  1,025   -        665    -     -    1     359 إيرادات متنوعة

                  

 259.767  -  259.767  -        33.099  (1.672)  (25.594)  53.525  200.409 ربح الفترة 
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 تتمة –القطاعي التحليل  -16

 دققة()غير م   2017مارس  31نتهية في الثالثة أشهر الم  فترة  

 إيضاح:
 وحيديرادات بين القطاعات عند التتم استبعاد اإل (1)

 

مالحة 
  كابيتال

مالحة لألعمال 
  لبحرية واللوجستيةا

مالحة 
للخدمات 
  البحرية

 مالحة
  للتجارة 

مالحة للغاز 
  والبتروكيماويات

صة تعديالت خا
  بمجموعة المالحة

إجمالي 
  القطاعات

تعديالت 
 الموحد  وإستبعادات

 الف  الف  الف  الف  الف  الف  الف  الف  الف 
 لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري 
                  

 647,962 (1) (55,622)  703,584  -  100,687  67,135  134,917  190,914  209,931 إيرادات التشغيل

                  

 (128,923)  -  (128,923)  (27,478)  (23,722)  (3,805)  (42,374)  (29,833)  (1,711) مرتبات وأجور ومكافآت أخرى

 (206,421) (1) 49,383  (255,804)  (1,064)  (14,582)  (57,046)  (24,510)  (115,095)  (43,507) إمدادات ومصاريف تشغيل

 (4,323) (1) 5,975  (10.298)  (3,265)  (981)  (569)  (2.500)  (2.073)  (910) مصاريف إيجار

 (87,690)  -  (87,690)  (850)  (33,752)  (226)  (28,384)  (15,618)  (8,860) استهالك وإطفاء

 (35,637) (1) 264  (35,901)  (6,746)  (8,335)  (808)  (12,919)  (4,286)  (2,807) مصاريف تشغيل أخرى 

 

 مخصصات تتعلق باألسطول والخدمات التقنية

 

- 

  

(9,638) 

  

- 

  

- 

  

9,638 

  

- 

  

- 

  

- 

  

- 

 -  -  -  39,407  (7,103)  (3,748)  (7,694)  (17,262)  (3,600) مخصصات تتعلق بمجموعة مالحة
                  

 184,968  -  184,968  4  21,850  933  16,536  (2,891)  148,536 ربح التشغيل

                  

 (49,597) (1) 1,032  (50,629)  (1)  (12,739)  -  (7,537)  (2,780)  (27,572) تكاليف تمويل

 43,431 (1)   (1,032)  44,463  (2)  4,623  758  14  1  39,069 إيرادات تمويل

 

 خسارة من استبعاد عقارات وسفن ومعدات

 

-  -  -  (6)  -  

 

-  (6)  

 

-  (6) 

 60,194  -  60,194  -  60,377  -  -  31  (214) حصة من نتائج شركات زميلة 

 23,909  -  23,909  -  (6,467)  -  -  30,376                     - مشركة ترتيباتحصة من نتائج 

صيييافي )الخسيييارة( الربح من صيييرف عمالت 

 (171)  (148) أجنبية

  

 (105) 

           

68  

  

 (343) 

  

            (1) 

           

(700) 

               

- 

  

(700) 

 إنخفاض قيمة عقد قيد التنفيذ
-  - 

       (21,879)  -  -             -  (21,897)  -  (21,897) 

 

 -  (20,936) استثماراتة إنخفاض قيم

  

- 

  

- 

  

- 

  

- 

  

(20,936) 

  

- 

  

(20,936) 

 20,101  -  20,101  -  19,926  -  -  1  174 إيرادات متنوعة

 239,467  -  239,467  -  87,227  1,753  (12,989)  24,567  138,909 ربح الفترة 


