
 

 

 .ق.عش.مشركة المالحة القطرية 

 

دققةالبيانات المالية المرحلية الم    ختصرة الموحدة غير الم 

 2017مارس  31

 

  

  



 .ق.عشركة المالحة القطرية ش.م

 .المرحلية الم ختصرة الموحدةجزءاً من هذه البيانات المالية  شكلت 15إلى  1 من ةرفقالم   اتاإليضاح
1 

 

 

 الموحد بيان الدخل المرحلي 

 2017مارس  31نتهية في الم  للثالثة أشهر 
 

 مارس 31نتهية في م  الأشهر  للثالثة  

  2017  2016 

 دققة()غير م    

 الف  الف اتيضاحإ 

 لاير قطري  لاير قطري  

     

 767.460  647.962 3 إيرادات التشغيل

     

 (159,286)  (128.923)  مرتبات وأجور ومكافآت أخرى

 (232,619)  (206.421)  التشغيلإمدادات ومصاريف 

 (3,797)  (4.323)  مصاريف إيجار

 (79,600)  (87.690)  استهالك وإطفاء

 (36.473)  (35.637)  مصاريف تشغيل أخرى

     

 255.685  184.968  أرباح التشغيل

     

 (37,511)  (49.597)  مصاريف تمويل

 38,582  43.431  إيرادات تمويل

 (3)  (6)  استبعاد عقارات وسفن ومعدات خسارة من

 77,346  60.194  حصة من نتائج شركات زميلة

 15.647  23.909  مشتركةترتيبات حصة من نتائج 

 2,791  (700)  الربح من صرف عمالت أجنبية )الخسارة( صافي

 -  (21.897)  إنخفاض قيمة عقد قيد التنفيذ

 -  (20.936)  للبيعمتاحة مالية  موجوداتإنخفاض قيمة 

 1,630  20.101 4 إيرادات متنوعة

     

 354,167  239.467  ربح الفترة 

     

     عائد إلى:

 351,788  236.208  ساهمين بالشركة األمالم  

سيطرة  2,379  3.259  الحصة غير الم 

     

  239.467  354,167 

     

     الربح األساسي والمخفف للسهم

 3.10    2.08 5 (سهملل بالريال القطري –ساهمين بالشركة األم )العائد للم  

 

 

 

 

  



 .ق.عشركة المالحة القطرية ش.م

 .المرحلية الم ختصرة الموحدةجزءاً من هذه البيانات المالية  شكلت 15إلى  1 من ةرفقالم   اتاإليضاح
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 الموحد بيان الدخل الشامل المرحلي 

 2017مارس  31نتهية في أشهر الم   للثالثة
 

 مارس 31نتهية في أشهر الم   للثالثة  

  2017  2016 

 دققة()غير م    

 الف  الف  

 قطري لاير  لاير قطري اتإيضاح 

     

 354,167  239.467  ربح الفترة

     

     أخرى /)خسارة شاملة(بنود دخل شامل

ترات في الف (الخسييارة )بنود سييي عاد تصيينيفها إلى الربح أو
 الالحقة

    

 (239,801)  5.111 6 حركة في احتياطي التحوطالصافي 

 (149,276)  (54.603) 6 لخسارة من استثمارات متاحة للبيعا صافي

     

 (389,077)  (49.492)  شاملة أخرى للفترة خسائر

     

 (34,910)  189.975  للفترة (الشاملة )الخسارةالدخل الشامل  إجمالي

     

     عائد إلى:

 (37,244)  186.774  ساهمين بالشركة األمالم  

سيطرة  2,334  3.201  حصص غير م 

     

  189.975  (34,910) 



 .ق.عشركة المالحة القطرية ش.م

 .المرحلية الم ختصرة الموحدةجزءاً من هذه البيانات المالية  شكلت 15إلى  1 من ةرفقالم   اتاإليضاح
3 

 

 بيان المركز المالي المرحلي الموحد 

 2017مارس  31في 

 

 

 تابع بيان المركز المالى المرحلى الموحد فى الصفحة التالية.

 

  
 ديسمبر 31  مارس 31

  
2017  2016 

  
 دققة()م    دققة()غير م  

 لاير قطريألف    لاير قطريألف   إيضاحات 

     الموجودات

تداولة      الموجودات غير الم 

 4,861,611  4.777.365 7 عقارات وسفن ومعدات

 1,140,646  1.197.155 8 عقاريةاستثمارات 

 594,548  584.571  موجودات غير ملموسة

 299,350  336.220  استثمارات في مشاريع مشتركة 

 4,814,755  4.707.975  استثمارات في شركات زميلة

 4,065,641  3.989.034  متاحة للبيع موجودات مالية

 214,747  210.630  ساللشركات الغاز الطبيعي الم  ممنوحة قروض 

 32,461  29.430  غير متداولة أخرىموجودات 

     

  15.832.380  16,023,759 

     

تداولة      الموجودات الم 

 125,579  143.452  بضاعة

قدماً   742,102  816.398  مدينون ومبالغ مدفوعة م 

 484,556  459.899  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 3,578,722  3.794.209  االستثمار في ودائع ألجل

 1,102,860  548.961  نقد وما يعادل النقد

     

  5.762.919  6,033,819 

     

 22,057,578  21.595.299  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

 4,046,661  4.010.116  احتياطي قيمة عادلة

 (122,720)  (117.609)  احتياطي تحوط

 3,855,436  3.693.986  أرباح مدورة

     

ساهمين بالشركة األم  14,186,641  13.975.757  إجمالي حقوق الم 

سيطرة  55,322  58.523  حقوق غير م 

     

ساهمين  14,241,963  14.034.280  إجمالي حقوق الم 



 .ق.عشركة المالحة القطرية ش.م

 .المرحلية الم ختصرة الموحدةجزءاً من هذه البيانات المالية  شكلت 15إلى  1 من ةرفقالم   اتاإليضاح
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 تتمة -بيان المركز المالي المرحلي الموحد 

 2017مارس  31في 
 

 ديسمبر 31  مارس 31  

  2017  2016 

 دققة()م    دققة()غير م    

 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري   

تداولة      المطلوبات غير الم 

 2,789,820  3.273.070  سلفقروض و

 152,634  128.676  دفعة مقدمة من أحد العمالء 

 99,840  100.900  للموظفينمكافأة نهاية الخدمة مخصص ل

     

  3.502.646  3,042,294 

     

تداولة      المطلوبات الم 

 948,120  968.915  تجارية وأخرى دائنةذمم 

 3,825,201  3.089.458  سلفقروض و

     

  4.058.373  4,773,321 

     

 7,815,615  7.561.019  إجمالي المطلوبات 

     

ساهمين والمطلوباتإجمالي   22,057,578  21.595.299  حقوق الم 
 
 

 

 

 

 

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

  ىعيسي المناععبدالرحمن                                 علي بن جاسم بن محمد آل ثاني              

 دير التنفيذيالرئيس والم                           رئيس مجلس اإلدارة                           

 



 .ق.عشركة المالحة القطرية ش.م

 .المرحلية الم ختصرة الموحدةجزءاً من هذه البيانات المالية  شكلت 15إلى  1 من ةرفقالم   اتاإليضاح
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 الموحد بيان التدفقات النقدية المرحلي 

 2017مارس  31نتهية في أشهر الم   للثالثة

 

 مارس 31نتهية في أشهر الم   للثالثة  

  2017  2016 

 دققة()غير م    

 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري  إيضاحات 

     

     األنشطة التشغيلية

 354,167  239.467  الفترة ربح

     :تعديالت للبنود التالية

 79,600  87.690  استهالك وإطفاء

 37,511  49.597  تكاليف التمويل

 3   6  من استبعاد عقارات وسفن ومعدات خسارة

 (77,346)   (60.194)  حصة من نتائج شركات زميلة 

 (15.647)   (23.909)  مشتركة ترتيباتحصة من نتائج 

 2,987  3.090  م خصص لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 (38,582)  (43.431)  إيرادات التمويل

 (124,558)  (124.754)  إيرادات توزيعات أرباح

 -  20.936  متاحة للبيع موجوداتإنخفاض قيمة 

 -  21.897  إنخفاض قيمة عقد قيد التنفيذ

 استثمارات مالية بالقيمة العادلةصافي خسائر القيمة العادلة من 

 10,374  11.806  من خالل الربح أو الخسارة

 738  (2.936)  )ربح( خسارة من استبعاد استثمارات 

     

 229.247  179.265  أرباح التشغيل قبل تغيرات رأس المال العامل:

     

 9,453  (17.873)  مخزونال

 25.887  (71.265)  ذمم تجارية وأخرى مدينة

 40,041  (1.359)  تجارية وأخرى دائنةذمم 

     

 304,628  88.768  التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 (3,199)  (2.030)  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة

     

 301.429  86.738  صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

 
 
 



 .ق.عشركة المالحة القطرية ش.م

 .المرحلية الم ختصرة الموحدةجزءاً من هذه البيانات المالية  شكلت 15إلى  1 من ةرفقالم   اتاإليضاح
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 تتمة -الموحد بيان التدفقات النقدية المرحلي 

نتهية في   2017مارس  31للثالثة أشهر الم 

 

 مارس  31نتهية في أشهر الم   للثالثة  

  2017  2016 

 دققة()غير م    

 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري  إيضاحات 

     

     األنشطة االستثمارية

 (39,844)  (8.759)  شراء عقارات وسفن ومعدات

 124,558  124.754  إيرادات توزيعات أرباح

 38,582  43.431  إيرادات تمويل

 23  1  عقارات وسفن ومعدات إستبعادمتحصالت من 

 (46,840)  (63.019)  شراء عقارات استثمارية

 -  (102)  ملموسةالغير الى الموجودات إضافات 

الغاز الطبيعي لشييييييركات ممنوحة  صييييييافي الحركة في قروض

 سالالم  

 

4.117  (2,687) 

 (13,656)  (17.901)  شراء أوراق مالية استثمارية

 -  7.301  متاحة للبيعموجودات مالية ستبعاد إمتحصالت من 

متحصيييييالت من اسيييييتبعاد اسيييييتثمارات مالية بالقيمة العادلة من 

 خالل الربح والخسارة

 

16.775  9,743 

 211,312  168.000  زميلةتوزيعات أرباح من شركات 

     

 281,191  274.598  صافي التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

     

     األنشطة التمويلية

 (568,082)  (397.658) 10 توزيعات أرباح مدفوعة

 (9,000)  -  سيطرةغير الم   صصللحتوزيعات ارباح مدفوعة 

 (90,953)  (252.493)  صافي الحركة في القروض والسلف

 (37.511)  (49.597)  تكاليف التمويل المدفوعة

 97,747  (215.487)  يوم 90صافي حركة في الودائع ألجل تستحق بعد 

     

ستخدمة فى األنشطة التمويلية  (607.799)  (915.235)  صافي التدفقات النقدية الم 

     

ماثلة للنقد النقص فى  (25,179)  (553.899)  النقد والبنود الم 

     

 852,736  1.102.860  يناير 1لنقد في ما ي عادل االنقد و

     

 827,557  548.961 9 مارس 31لنقد فى ما ي عادل االنقد و



 .ق.عشركة المالحة القطرية ش.م

 .المرحلية الم ختصرة الموحدةجزءاً من هذه البيانات المالية  شكلت 15إلى  1 من ةرفقالم   اتاإليضاح
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 وحدساهمين المرحلي الم  بيان التغييرات في حقوق الم  

 2017مارس  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  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)  -  -  -  - شامل آخر دخل شاملة( خسارة)
                    

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

 (397.658)  -  (397.658)  (397.658)  -  -  -  -  -  - (10)إيضاح  مدفوعة توزيعات أرباح
                    

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 

 

 

 

ساهمين بالشركة األم      للم 

 

 

 

 رأس المال

 

  أسهم خزينة

 

االحتياطي 

  العاماالحتياطي   القانوني

احتياطي القيمة 

  اإلجمالي  األرباح المدورة  احتياطي التحوط  العادلة

حصة غير 

سيطرة  اإلجمالي  م 

 الف  الف  الف  الف  الف  الف  الف  الف  الف  الف 

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

دققة( 2016يناير  1الرصيد في   13,751,285  72,191  13,679,094  3.729.844  (299,335)  3,859,321  623,542  4,693,986  (73,516)  1,145,252 )م 

 354,167  2,379  351,788  351,788  -  -  -  -  -  - ربح الفترة

 (389,077)  (45)  (389,032)  -  (239,801)  (149,231)  -  -  -  - خسائر شاملة أخرى
                    

 (34,910)  2,334  (37,244)  351,788  (239,801)  (149,231)  -  -  -  - إجمالي )الخسارة الشاملة( الدخل الشامل

 (577,082)  (9,000)  (568,082)  (568,082)  -  -  -  -  -  - (10توزيعات أرباح مدفوعة )إيضاح 
                    

دققة( 2016مارس  31الرصيد في   13,139,293  65,525  13,073,768  3,513,550  (539,136)  3,710,090  623.542  4.693.986  (73.516)  1.145.252 )غير م 

 



 .قع.شركة المالحة القطرية ش.م
 

 الموحدة المرحلية الم ختصرة حول البيانات المالية اتإيضاح

 2017مارس  31في 

 

8 

 

 

 معلومات عن الشركة وأنشطتها الرئيسية -1

كشركة مساهمة قطرية  1957يوليو  5تأسست 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 

اط الرئيسي للمجموعة والذي ظل بدون تغيير منذ السنة الماضية تقديم خدمات النقل البحري ووكالة يتضمن النش

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

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

 والمتاجرة في مواد البناء وتشغيل مكتب لوكاالت السفريات. 

الموحدة للمجموعة من قبل مجلس اإلدارة في ختصرة المرحلية الم  تمت الموافقة على إصدار هذه البيانات المالية 
 .2017ابريل  24

شار إليها يالية للشركة ولشركاتها التابعة )على البيانات الم الموحدة ختصرةالم   المرحلية تشتمل البيانات المالية

 .2017 مارس 31نتهية في الم  لفترة الثالثة أشهر بالمجموعة"( "

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

 

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

 على مجلس اإلدارة.

 نسبة الملكية   

 التابعةإسم الشركة 

 

بلد 

 التأسيس

 

 األنشطة الرئيسية

مارس  31

2017 

ديسمبر  31 

2016 

      

 ٪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

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

(1) 

 

 التجارة في مواد البناء  قطر
 

50٪ 

  

50٪ 

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

الشركة القطرية للنقل البحري )الهند( الخاصة 

 المحدودة
امتالك وإيجار وشراء وبيع  الهند

 وإدارة جميع السفنوتشغيل 
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 للسفر والسياحة  ذ.م.مالمالحة 

 ٪100  ٪100 التجارة في المعدات الثقيلة  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 القارية  ذ.م.مشركة مالحة للخدمات 

شركة مالحة لألعمال البحرية واللوجستية 

 المتكاملة ذ.م.م

 

 خدمات بحرية ولوجستية  قطر
 

100٪ 

  

100٪ 
شركة مالحة راس لفان فيرفالتنجس جي إم بي 

 أتش

 ألمانيا

 إدارة نشاطات شركات كي جي
100٪  100٪ 

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

 ٪100  ٪100 خدمات عقارية 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 (1أتش)كي جيمالحة راس لفان جي إم بي 

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

 ٪100  ٪100 خدمات الدعم البحري سنغافورة مالحة إكسبلورر بي تي ني ليمتد

 ٪100  ٪100 خدمات الدعم البحري سنغافورة شركة مالحة للخدمات البحرية بي تي إي لميتد 
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 تتمة –نشطتها الرئيسية أمعلومات 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   

 2016ديسمبر  31  2017مارس  31 

    الشركة التابعة

 ٪50  ٪50 حالول للخدمات البحرية ذ.م.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 
      
  

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

 

 نسبة ملكية الشركة األم   

مارس   31 

2017 

ديسمبر  31 

2016 

    الشركة التابعة

    

 ٪100  ٪100 ذ.م.م التقنية واللوجستية  مالحة للخدماتشركة 

 ٪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 شركة حالول إلدارة السفن والتشغيل 
 

سيطر عليها في البيانات المالية الموحدة. وال تختلف نسبة حقوق التصويت في تم إدراج جميع الشركات التابعة الم  

 حتفظ بها مباشرة من قبل الشركة األم عن نسبة األسهم العادية المملوكةالتابعة الم   الشركة

 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(

 وموجودات ومطلوبات الفرع المذكور أعاله في البيانات المالية الموحدة للمجموعةتم تجميع نتائج 
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 .التغيرات في السياسات المحاسبية للمجموعةو أسس اإلعداد -2 

 :إعداد البيانات الماليةسس أ 2-1

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

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

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

 .2016ديسمبر 31سنوية للمجموعة كما في ية الها مقترنة بالبيانات المالئت، ويجب قراالسنويةمالية ال

 التغيرات في السياسات المحاسبية للمجوعة. 2-2

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

بإستثناء المعايير والتفسيرات ،  2016ديسمبر  31إعداد البيانات المالية السنوية للمجموعة  للسنة المالية المنتهية في 

لم تتبنى المجموعة تطبيق أى من المعايير الصادرة وغير حتى األن  ،2017يناير  1السارية المفعول إبتداًء من 

 .سارية المفعول

 إيرادات التشغيل -3

 تتكون إيرادات التشغيل من أنشطة القطاعات التالية:

  مارس 31 نتهية فىلفترة الثالثة اشهر الم   

 2017  2016 

 دققة()غير م   

 الف  الف 

 لاير قطرى  لاير قطرى 

    

 185,889  204.090 مالحة كابيتال

 227,413  160.113  لبحرية واللوجستيةا لألعمالمالحة 

 145,030  134.733 للخدمات البحريةمالحة 

 88,002  48.554 مالحة للتجارة

 121.126  100.472 مالحة للغاز والبتروكيماويات

    

 647.962  767.460 

 إيرادات متنوعة -4

الغاز  طاعبقتعلق ي التعويض اهذ .بموجب العقد ناتج عن األنسحاب عن عقد بناء اربعة سفن جزائى تعويضتمثل 

 .والبتروكيماويات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 .قع.شركة المالحة القطرية ش.م
 

 الموحدة المرحلية الم ختصرة حول البيانات المالية اتإيضاح

 2017مارس  31في 

 

11 

 

 

 العائد األساسي والمخفف للسهم -5

وسط العائد للمساهمين بالشركة األم على المت 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 

 2017  2016 

دققة(   )غير م 

    

 351.788  236.208 قطري( الف لايرم )ساهمي الشركة األربح السنة العائد على م  
    

 113.616  113.616 ()الف سهمالمتوسط المرجح لعدد األسهم 

    
 3.10  2.08 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 

 2017  2016 

دققة(   )غير م 

    

 114.525  114.525 إجمالي األسهم القائمة )ألف سهم(

المتوسط المرجح لعدد األسهم المتعلق بشراء أسهم خزينة تعديل 

 سهم( )إيضاح()ألف 
 

(909) 

  

(909) 

    

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

 إيضاح: 

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

 األسهم للوصول إلى المتوسط المرجح لعدد األسهم. 

 

 الشامل األخرىالدخل بنود  -6
نتهية فى    مارس 31 لفترة الثالثة اشهر الم 

 2017  2016 

دققة(   )غير م 

 الف  الف 

 لاير قطرى  لاير قطرى 

    األخرى فى بنود الدخل الشامل  حركةال

    تحوطات التدفق النقدي

 (29,848)  1.804 خالل الفترة التغيرصافي 

 (209,953)  3.307 لشركات الزميلة التغير فى تحوطات احصة المجموعة من صافي 

    

تحوطات أخرى من  (شاملةالخسائر الالدخل الشامل )على  إجمالي األثر

 (239,801)  5.111 النقدىالتدفق 

    

    االستثمارات المتاحة للبيع

 (148,257)  (52.304) صافي التغير خالل الفترة

 (1,019)  (2.299) الشركات الزميلة التغير فى استثماراتحصة المجموعة في صافي 

    

على الخسائر الشاملة األخرى الناتجة من استثمارات متاحة  ثرإجمالي األ

 (149,276)  (54.603) للبيع
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 العقارات والسفن والمعدات -7

 ديسمبر 31  مارس 31 

 2017  2016 

 )مدققة(  )غير مدققة( 

 لاير قطريألف   لاير قطريألف  

    

 5,038,783  4.861.611 صافي القيمة الدفترية، رصيد افتتاحي

 285,451  8.759 إضافات

 (14,980)  (7) استبعادات وشطب

 796  (116) تحويالت وإعادة تبويب

 (160,662)  (21.897) (1)أعمال رأسمالية قيد التنفيذ السفن و انخفاض قيمة

 (287,777)  (70.985)   االستهالك للفترة / السنة

    

 4,861,611  4.777.365 صافي القيمة الدفترية، رصيد ختامي

 

مارس  31نتهية فى لاير قطرى للفترة الم   21.897.000نخفاض قيمة بناء سفن بقيمة إ المجموعة كبدتت( 1)

 تم حساب اإلنخفاض بناًء على القيمة العادلة.، 2017

 

 االستثمارات العقارية -8

 ديسمبر 31  مارس 31 

 2017  2016 

 )مدققة(  )غير مدققة( 

 لاير قطريألف   لاير قطريألف  

    

 877,986  1.140.646 صافي القيمة الدفترية ، رصيد افتتاحي

 288,068  63.019 إضافات

 (25,408)   (6.510)   االستهالك للفترة / للسنة

    

 1,140,646  1.197.155 القيمة الدفترية ، رصيد ختاميصافي 

 

 لنقدا ما ي عادلالنقد و -9
 

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

 مارس 31للثالثة أشهر المنتهية في  

 2017  2016 

 )غير مدققة( 

 لاير قطريألف   لاير قطريألف  

    

 5.546  3.214 نقد بالصندوق

 256.461  250.473 ( 1ودائع ثابتة ) -أرصدة لدى البنوك 

 565.550  295.274 حسابات جارية -أرصدة لدى البنوك 

    

 548.961  827.557 

 يوم بحسب معدالت السوق. 90تمثل ودائع ذات تواريخ إستحقاق أقل من  (1)
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 توزيعات األرباح   -10
مليون لاير  398لاير قطري للسهم باجمالي  3.5نقدا تعادل  ٪35اإلدارة باقتراح توزيعات أرباح تبلغ قام مجلس 

همين في اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ المساوالتى تمت الم صادقة عليها من قبل . 2016قطري للعام 

 .2017مارس  15

 

 وللسنة المقارنةعلنة ومدفوعة خالل السنة توزيعات ارباح م  

    
 2017  2016 

 ألف لاير قطري  الف لاير قطري 
    

 568.082  397.658 توزيعات أرباح نهائية
    
    

 

 

حتملة -11  مطلوبات م 

مستنديه التالية ، العتمادات اإلضمان وال، كان للمجموعة خطابات  2016ديسمبر  31و  2017مارس  31في  

 التزامات مادية: ىمنها أ تنشأ أنوال يتوقع 

 ديسمبر 31  مارس 31 

 2017  2016 

 )مدققة(  )غير مدققة( 

 الف  الف 

 لاير قطري  لاير قطري 

    

 752,580  877.990 خطابات ضمان

 29,633  37.234 اعتمادات مستنديه

    

 915.224  782,213 

 

 

 الموجودات المالية والمطلوبات المالية  -12
  
 من موجودات مالية ومطلوبات مالية ومشتقات أدوات مالية. الماليةتتكون األدوات  

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

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

سحب على المكشوف من البنوك وقروض وسلف وذمم دائنة أخرى. وتتكون مشتقات األدوات المالية من عقود  على

القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية بخالف الموضحة أعاله تقارب قيمتها  تبادل أسعار الفائدة.

 تقرير.الدفترية كما في تاريخ ال
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 اإلفصاحات حول األطراف ذات العالقة -13

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

، وأيضا األرصدة القائمة مع األطراف ذات عالقة كما في 2016مارس  31و 2017مارس  31أشهر المنتهية في 

 :2016ديسمبر  31و 2017مارس  31

 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة 
 مارس  31للثالثة أشهر المنتهية في  
 2017  2016 
 مشتريات  مبيعات  مشتريات  مبيعات 
 )غير مدققة(  )غير مدققة( 
 الف  

 لاير قطري
 الف  

 لاير قطري
 الف  

 لاير قطري
 الف  

 لاير قطري
        

 2  149  26  872 الشركات الزميلة

 

 ذات العالقةأرصدة األطراف  

 راف ذات العالقة والمضمنة في بيان المركز المالي المرحلي الموحد كالتالي :األرصدة لدى األط 

 

 2016ديسمبر  31  2017مارس  31 

    

مدينون  

  تجاريون

دائنون 

  تجاريون

مدينون 

  تجاريون

دائنون 

 تجاريون

 )مدققة(  )غير مدققة( 

 الف  

 لاير قطري

 الف  

 لاير قطري

 الف  

 لاير قطري

 الف  

 لاير قطري

        

 17  93  -  827 الشركات الزميلة

 68  897  48  530 دارةاألأعضاء مجلس 

 57  -  -  - أطراف أخرى ذات عالقة
 1.357  48  990  142 

 
 

 ليا وموظفون باإلدارة الع  ألعضاء مجلس اإلدارة مكافآت 

قدرة بلغت المكافآت  رة ليا للشركة خالل الفتباإلدارة الع  ؤولين الرواتب المدفوعه للمساإلدارة و ألعضاء مجلسالم 

 كالتالي:

 مارس 31نتهية فى للثالثة اشهر الم   

 2017  2016 

 )غير مدققة( 

 الف  الف 

 لاير قطري  لاير قطري 

    

 3.549  3.373 رواتب وعالوات 

 191  221 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

 3.488  3.488 مكافاة اعضاء مجلس اإلدارة 

    

 7.082  7.228 
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 معلومات المقارنة  -14

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

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

 .سابقا

 

 التحليل القطاعي 15
 

المجموعة اآلن مقسمة إلى ستة أركان كما يلي ، والتي تشكل خمس قطاعات تقوم بإعداد تقارير )قطاعات 

 استراتيجية(.

 
  تقدم الخدمات اإلستشارية المالية لمالحة وشركاتها التابعة. باإلضافة إلى إدارة محفظة من  –مالحة كابيتال

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

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

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

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

 الصلب.

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

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

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

 وص بما في ذلك غوص التشبع.ويوفر مجموعة كاملة من خدمات الغ

 
   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 

 وهي من أقدم الوكاالت في دولة قطر. IATAتمتلك وتدير وكالة سفر معتمدة من 

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

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

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

 المنتجات بالشركة مع شركات عالمية تعمل في النقل والتجارة.

ويتم توزيعها الحقا على قطاعات األعمال األساسية  ،إن التعديالت المتعلقة بمجموعة المالحة تمثل التكاليف المحققة

 لمنهجية الموضوعة. المختلفة باستخدام ا

يوفر خدمات ألزمة لكل األركان إلدارة أعمالهم الخاصة. الخدمات هي تكاليف اإلدارة وتطوير الشركات  

واإلتصاالت والتدقيق الداخلي والشؤون القانونية والخدمات المشتركة وتكنولوجيا المعلومات والمشتريات والموارد 

 خصيص هذه التكاليف الحقاً.البشرية والشؤون اإلدارة والمالية. تم ت

تمثل تجميع التكلفة ويتم تخصيصها الحقاً لمختلف األركان بطريقة منهجية  –التعديالت المتعلقة بمجموعة المالحة 

 موضوعية.

تراقب اإلدارة نتائج التشغيل لكل ركن بشكل منفصل لغرض إتخاذ القرارات حول تخصيص الموارد وتقييم األداء. 

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

 في البيانات المالية الموحدة.

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

 األخرى.
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 دققة( م  غير ) 2017مارس  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 

                  

 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 

 -  -  -  -  9.638  -  -  (9.638)  - مخصصات تتعلق باألسطول والخدمات التقنية

 -  -  -  39.407  (7.103)  (3.748)  (7.694)  (17.262)  (3.600) مخصصات تتعلق بمجموعة مالحة

                  

 ربح التشغيل
148.536  (2.891)  16.536  933  21.850  4  184.968  -  184.968 

                  

 (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

 

 من استبعاد عقارات وسفن ومعدات خسارة
 

-  -  -  (6)  -  

 

-  (6)  

 

-  (6) 

 60.193  -  60.193  -  60.377  -  -  31  (214) حصة من نتائج شركات زميلة

 23.909  -  23.909  -  (6.467)  -  -  30.376  - شركةم   ترتيباتحصة من نتائج 

صيييييافي )الخسيييييارة( الربح من صيييييرف عمالت 

 أجنبية
(148)  (171) 

  

(105) 

  

68 

  

(343) 

  

(1) 

  

(700) 

  

- 

  

(700) 

 (21.897)  -  (21.897)  -  -  -  (21.897)  -  - إنخفاض قيمة عقد قيد التنفيذ

 (20.936)  -  (20.936)  -  -  -  -  -  (20.936) متاحة للبيع موجودات ماليةإنخفاض قيمة 

 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 
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مالحة 
  كابيتال

مالحة لألعمال 
  لبحرية واللوجستيةا

مالحة 
للخدمات 
  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 
                  

 767.460 (1) (40,284)  807.744  -  121.127  99,515  145,030  251,286  190,786 إيرادات التشغيل

                  

 (159,286) (1) 118  (159,404)  (27.455)  (25,672)  (5,205)  (46.000)  (54,110)  (962) مرتبات وأجور ومكافآت أخرى

 (232,619) (1) 35,496  (268,115)  (2.771)  (13,221)  (84,772)  (32.426)  (105,700)  (29,225) إمدادات ومصاريف تشغيل

 (3,797) (1) 4,763  (8,560)  (2.661)  (863)  (550)  (1.476)  (1,958)  (1,052) مصاريف إيجار

 (79.600)  (1)  (79.599)  (1.104)  (30.854)  (230)  (27.852)  (10,748)  (8.811) استهالك وإطفاء

 (36.473) (1) (92)  (36.381)  (2.835)  (8.343)  (795)  (13.868)  (7.688)  (2.852) مصاريف تشغيل أخرى 

 

 مخصصات تتعلق باألسطول والخدمات التقنية

 

- 

  

(13,191) 

  

- 

  

- 

  

13,191 

  

- 

  

- 

  

- 

  

- 

 -  -  -  36,828  (6,027)  (3,613)  (6,933)  (17,158)  (3,097) مخصصات تتعلق بمجموعة مالحة

 255.685  -  255.685  2  49.338  4,350  16.475  40.733  144.787 ربح التشغيل

                  

 (37,511)  -  (37,511)  -  (15,181)  -  (4,681)  (1,839)  (15,810) تكاليف تمويل

 38,582  -  38,582  -  7,276  974  362  1  29,969 إيرادات تمويل

من اسيييييتبعاد عقارات وسيييييفن  (خسيييييارةربح )

 ومعدات

 

-  2  (5)  -  -  

 

-  (3)  

 

-  (3) 

 77,346  -  77,346  -  76,820  -  -  252  274 حصة من نتائج شركات زميلة 

 15.647  -  15.647  -  15.647  -  -  -  - حصة من نتائج مشاريع مشركة

صيييافي )الخسيييارة( الربح من صيييرف عمالت 

 (176)  (76) أجنبية

  

 (76) 

           

(67  ) 

  

 3,188 

  

 (2) 

           

2,791 

               

- 

  

2,791 

 1,630  -  1,630  -  1,480  -  -  1  149 إيرادات متنوعة

 354,167  -  354,167  -  138.568  5,257  12.075  38.974  159.293 ربح الفترة 

 إيضاح:
 بين القطاعات عند التوحيديرادات تم استبعاد اإل (1)


