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سبتمبر30لفترة التسعة أشهر المنتهية في –بيان الدخل الموحد 
(جميع المبالغ بالمليون لاير قطري)
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2020 2019 2018

إيرادات التشغيل  1,810  1,835  1,712

-7% اإليرادات مرتبات وأجور ومكافآت أخرى    (421)    (442)    (429)

إمدادات ومصاريف التشغيل    (689)    (728)    (589)

2% الربح التشغيلي مصاريف إيجار      (12)         (7)         (2)

إستهالك وإطفاء    (246)    (269)    (277)

-8% صافي الربح مخصص انخفاض قيمة الذمم التجارية      (18)         (7)      (13)

مصاريف تشغيل أخرى    (110)    (101)    (116)

مصاريف التشغيل (1,497) (1,555) (1,426)

أرباح التشغيل     314     280     286

تكاليف تمويل    (116)      (80)      (63)

إيرادات تمويل        48        20        15

صافي ربح من استبعاد عقارات وسفن ومعدات         (1)          7        14

ربح من استبعاد عقار إستثماري      -      -        74

حصة من نتائج شركات زميلة     207     267     326

حصة من نتائج ترتيبات مشتركة     124     168     166

صافي الربح من صرف عمالت أجنبية          2          0         (1)

انخفاض قيمة عقارات وسفن ومعدات    (183)    (243)    (432)

إيرادات متنوعة          3      -      -

األرباح غير التشغيلية        85     138        99

فترة     398     419     385 ربح ال

الحصص غير المسيطرة          1          0         (1)

فترة المنسوب إلى المساهمين بالشركة األم     400     419     384 ربح ال
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النشاطات القطاعية

3

وكاالت المعدات الث يل  •

والشاح ات 

بيع و وزيع وقود ال فن•

وكاالت المعدات البحري  •

موالمحركات وزيوت ال شحي

وكال   ياح  و فر•

  ل ال از الطبيعي الم ال•

  ل ال از الب رولي الم ال•

  ل م  جات  فطي  و فط خام •

 اقالت ال از وغاز •

األمو يا المملوك  بالكامل

ا  ئجار و ش يل ال فن•

خدمات ال وص وال صليح•

ال شييد وخدمات الصيا  •

خدمات آبار ال فط وال از•

عمليات المي اء•

خدمات الموا ئ•

  ل الحاويات •

 ي ال خزين والخدمات اللوج •

شحن البضائع ال ائب •

ال ر ا   البحري •

الوكاالت البحري •

 طوير وإدارة الع ارات•

جي ا  ثمارات مالي  ا  را ي•

البحرية و 

اللوجستية

خدمات 

المن ات 

البحرية
كابيتالالتجارةمغاز وبتروكي



سبتمبر30لفترة التسعة أشهر المنتهية في – افي الرب ، لكل قطاع 
(جميع المبالغ بالمليون لاير قطري)
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        ال  ير م ار   مع 
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البحرية واللوجستية خدمات دعم المن ات البحرية الغاز والبتروكيماويات التجارية كابيتال
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2020سبتمر 30لفترة التسعة أشهر المنتهية في –بيان الدخل القطاعي 
(  جميع المبالغ بالمليون لاير قطري)

5

موحدة

تعديالت 

وإستبعادات

تعديالت خاصة 

بمجموعة مالحة

مالحة 

كابيتال

مالحة 

التجارية

مالحة للغاز 

والبتروكيماويات

مالحة لخدمات دعم 

المنصات البحرية

مالحة لألعمال 

البحرية واللوجستية

إيرادات التشغيل                     634                    581                237        127       318                        (0)           (184)         1,712

مرتبات وأجور ومكافآت أخرى                            (244)                             (56)                       (20)                (9)              (6)                              (94)                   -           (429)

إمدادات ومصاريف التشغيل                            (461)                             (62)                       (16)           (111)           (77)                                 (7)                  145           (589)

مصاريف إيجار                               (31)                                (1)                          (0)                (1)              (1)                                 (5)                     38                (2)

إستهالك وإطفاء                               (21)                           (157)                       (52)                (1)           (45)                                 (1)                   -           (277)

مخصص انخفاض قيمة الذمم التجارية                                 (8)                                (4)                       -                (1)              (0)                                 (0)                      (0)              (13)

مصاريف تشغيل أخرى                               (47)                             (32)                       (14)                (2)              (2)                              (19)                        1           (116)

مصاريف متعلقة باألسطول والخدمات التقنية                              198                           (171)                       (27)             -           -                              -                   -                 0

مصاريف متعلقة بمجموعة المالحة                               (83)                             (15)                          (8)              (10)           (10)                             126                   -                (0)

أرباح التشغيل                      (64)                      83                  99            (8)       177                        (0)                 0             286

تكاليف تمويل                                 (7)                             (33)                       (25)             -              (0)                              -                        3              (63)

إيرادات تمويل                                   0                                  0                         10                  0                7                                   0                      (3)               15

صافي ربح من استبعاد عقارات وسفن ومعدات                                   5                                  2                       -                  0                8                                 (0)                   -               14

ربح من استبعاد عقار إستثماري                              -                             -                       -             -             74                              -                   -               74

حصة من نتائج شركات زميلة                                   2                             -                      326             -              (1)                              -                   -             326

حصة من نتائج ترتيبات مشتركة                              135                             -                         31             -                0                              -                   -             166

انخفاض قيمة موجودات مالية متاحة للبيع                              -                             -                       -             -           -                              -                   -             -

صافي الربح )الخسارة( من صرف عمالت أجنبية                                 (0)                                (1)                            0                (0)              (0)                                   0                   -                (1)

انخفاض قيمة عقارات وسفن ومعدات                              -                           (269)                          (0)             -         (163)                              -                   -           (432)

إيرادات متنوعة                              -                             -                       -             -           -                              -                   -             -

الضريبة للسنة                              -                             -                       -             -           -                              -                   -             -

فترة                       69                   (218)                441            (8)       101                        (0)                 0             385 ربح ال

الحصص غير المسيطرة                              -                             -                       -             -              (1)                              -                   -                      (1)

فترة المنسوب إلى المساهمين بالشركة األم                       69                   (218)                441            (8)       100                        (0)                 0             384 ربح ال



2019سبتمر 30لفترة التسعة أشهر المنتهية في –بيان الدخل القطاعي 
(  جميع المبالغ بالمليون لاير قطري)

6

موحدة

تعديالت 

وإستبعادات

تعديالت خاصة 

بمجموعة مالحة

مالحة 

كابيتال

مالحة 

التجارية

مالحة للغاز 

والبتروكيماويات

مالحة لخدمات دعم 

المنصات البحرية

مالحة لألعمال 

البحرية واللوجستية

إيرادات التشغيل                      696                    567               208     200       383                    -           (219)         1,835

مرتبات وأجور ومكافآت أخرى                             (261)                             (54)                      (20)         (12)              (5)                             (91)                   -           (442)

إمدادات ومصاريف التشغيل                             (519)                             (91)                      (13)       (188)           (92)                               (7)                  182           (728)

مصاريف إيجار                                (32)                               (2)                         (0)            (2)              (1)                               (6)                     36                (7)

إستهالك وإطفاء                                (23)                          (135)                      (61)            (1)           (49)                               (2)                   -           (269)

مخصص انخفاض قيمة الذمم التجارية                                  (2)                               (4)                      -            (1)                0                                 0                   -                (7)

مصاريف تشغيل أخرى                                (45)                             (25)                      (17)              6              (7)                             (13)                        0           (101)

مصاريف متعلقة باألسطول والخدمات التقنية                               222                          (183)                      (39)         -           -                            -                   -                 0

مصاريف متعلقة بمجموعة المالحة                                (78)                             (12)                         (9)            (9)           (10)                            118                   -             -

أرباح التشغيل                       (42)                      62                 48        (7)       219                       (0)                 0             280

تكاليف تمويل                                (13)                             (40)                      (29)         -              (1)                            -                        3              (80)

إيرادات تمويل                                    0                                 0                        14              0                9                                 0                      (3)               20

صافي ربح من استبعاد عقارات وسفن ومعدات                                    1                                 0                          6              0           -                                 0                   -                 7

ربح من استبعاد عقار إستثماري                               -                            -                      -         -           -                            -                   -             -

حصة من نتائج شركات زميلة                                    4                            -                     263         -                0                            -                   -             267

حصة من نتائج ترتيبات مشتركة                               150                            -                        17         -           -                            -                   -             168

انخفاض قيمة موجودات مالية متاحة للبيع                               -                            -                      -         -           -                            -                   -             -

صافي الربح )الخسارة( من صرف عمالت أجنبية                                    0                               (0)                         (0)         -           -                               (0)                   -                 0

انخفاض قيمة عقارات وسفن ومعدات                                  (4)                          (226)                      (13)         -           -                            -                   -           (243)

إيرادات متنوعة                               -                            -                      -         -           -                            -                   -             -

الضريبة للسنة                               -                            -                      -         -           -                            -                   -             -

فترة                        96                  (204)               306        (7)       228                       (0)                 0             419 ربح ال

الحصص غير المسيطرة                               -                            -                      -         -                0                            -                   -                        0

فترة المنسوب إلى المساهمين بالشركة األم                        96                  (204)               306        (7)       228                       (0)                 0             419 ربح ال



انخفاض في  افي الرب %28انخفاض في ا يرادات و % 9

o والتخزين( يشمل البضائع السائبة)تراجع ا يرادات يعود بشكل رئيسي لنقل الحاويات

اإلغالق الكامل واضطرا  الطل    يج  وباء كورو ا أثر  لباً على حجم  داول الحاويات•

إي اف   ل البضائع ال ائب  •

o مليون40انخفاض الم اريف التشغيلية بمقدار

يشمل )مليون ا خفاض مصاريف وإمدادات ال ش يل المر بط  با خفاض إيرادات شحن الحاويات 58•

والخدمات اللوج  ي ( البضائع ال ائب 

مليون ار فاع في مخصص ذمم مدي   ( 6)•

o4مليون ارتفاع في األرباح غير التشغيلية

مليون  راجع ا خفاض قيم   فن   ل البضائع ال ائب 4•

مليون أرباح بيع  في  ي   ل حاويات4•

مليون ا خفاض في  كاليف ال مويل3•

مليون ا خفاض في حص  أرباح كيو  يرمي الز( 7)•

7

2019مقارنة مع 2020–التغير في ا يرادات 

2020

الوكاالت البحري 

2019

ال ر ا   البحري 

  ل الحاويات

سبتمبر30لفترة التسعة أشهر المنتهية في –أداء القطاع 
البحري  واللوج  ي (جميع المبالغ بالمليون لاير قطري)

2020 2019 2018

إيرادات التشغيل       678     696    634

مرتبات وأجور ومنافع أخرى          (238)       (261)      (244)

إمدادات ومصاريف التشغيل          (489)       (519)      (461)

مصاريف إيجار             (34)          (32)         (31)

إستهالك وإطفاء             (24)          (23)         (21)

مخصص انخفاض قيمة الذمم التجارية             (10)            (2)            (8)

مصاريف تشغيل أخرى             (51)          (45)         (47)

مصاريف متعلقة باألسطول والخدمات التقنية            208         222        198

مصاريف متعلقة بمجموعة المالحة             (75)          (78)         (83)

    مصاريف التشغيل          (714)       (738)      (698)

أرباح التشغيل        (36)      (42)     (64)

أرباح/)مصاريف( غير تشغيلية         80     138    134

ربح الفترة         44       96       69

164 141

467
432

40
25 4020

-5
-35

696

-23
634

0

الخدمات اللوج  ي 

ال ر ا   البحري  الوكاالت البحري  الخدمات اللوج  ي   ل الحاويات



ارتفاع في  افي الرب % 7ارتفاع في ا يرادات و 2%

oارتفاع ا يرادات يعود بشكل رئيسي إلى نشاط استئجار السفن

في % 79إلى 2019في % 82ا خفاض طفيف في م و ط     إش ال األ طول اإلقليمي من •

ال فن ، في حين ار فعت     إش ال ال فن ذات العائدات األعلى وار فاع     إش ال2020

2019  يج  عطل ميكا يكي غير م كرر في (  عمل في إفري يا)ذا ي  الرفع 

ار فاع إضافي في ايرادات ا  ئجار ال فن مع أطراف ثالث •

o مليون8انخفاض الم اريف التشغيلية بمقدار

م ا خفاض مصاريف وإمدادات ال ش يل غطى على ار فاع مصاريف ا  هالك حق اال  خدا•

(16معيار المحا ب  الدولي رقم )الم علق بال فن الم  أجرة 

o مليون لاير قطري( 35)ارتفاع الم اريف غير التشغيلية بمقدار

2019م ار   مع  فس الف رة من 2020مليون ار فاع في ا خفاض قيم  ال فن في ( 43)•

مليون لاير قطري ا خفاض في  كاليف ال مويل7•

سبتمبر30لفترة التسعة أشهر المنتهية في –أداء القطاع 
(جميع المبالغ بالمليون لاير قطري)
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402 432

70

30
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2020

عمليات المي اء

2019  أجير ال فن

الخدمات

عمليات المي اءالخدمات

 أجير ال فن

567
-3

581

-14

2019مقارنة مع 2020–التغير في ا يرادات 

خدمات دعم الم صات البحري 
2020 2019 2018

إيرادات التشغيل       449     567    581

مرتبات وأجور ومنافع أخرى             (54)          (54)         (56)

إمدادات ومصاريف التشغيل             (51)          (91)         (62)

مصاريف إيجار               (3)            (2)            (1)

إستهالك وإطفاء          (106)       (135)      (157)

مخصص انخفاض قيمة الذمم التجارية               (7)            (4)            (4)

مصاريف تشغيل أخرى             (21)          (25)         (32)

مصاريف متعلقة باألسطول والخدمات التقنية          (162)       (183)      (171)

مصاريف متعلقة بمجموعة المالحة             (13)          (12)         (15)

    مصاريف التشغيل          (419)       (506)      (498)

أرباح التشغيل         31       62       83

أرباح/)مصاريف( غير تشغيلية        (42)   (266)   (301)

ربح الفترة        (11)   (204)   (218)



ارتفاع في  افي الرب %44ارتفاع في ا يرادات و 14%
o مليون22ارتفاع ا يرادات بمقدار

مليون يعود الر فاع     اإلش ال   يج  أعمال صيا  9ار فاع اإليرادات من  فن   ل ال از الم ال بم دار •
و عديالت غير م كررة 2019في عام 

ى ، كما أن ار فاع أ عار ال وق لل اقالت الثالث الم ب ي  أدى إل2019بيع  اقل ي م  جات  فطي  وخام خالل •
زيادة اإليرادات 

o مليون21انخفاض تكاليف التشغيل بمقدار
بيع  اقل ي م  جات  فطي  وخام و اقل  غاز واحدة أدى إلى ا خفاض ال كاليف•

o مليون لاير قطري84ارتفاع األرباح غير التشغيلية بمقدار
مليون  راجع ا خفاض قيم   فن13•
(بشكل رئي ي من شرك   اقالت)مليون ار فاع األرباح من شركات زميل  63•
( اقالت ال از العمالق )مليون ار فاع األرباح من   ائج  ر يبات مش رك  14•
2019مليون ا خاض من أرباح بيع  فن في عام ( 6)•

سبتمبر30لفترة التسعة أشهر المنتهية في –أداء القطاع 
(جميع المبالغ بالمليون لاير قطري)
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63 79

17
9 3

132

141

 اقالت ال از
14

2019  اقالت ال از الم ال2020

16

 اقالت ال از

 اقالت ال از الم ال

 اقالت الم  جات ال فطي  والخام

208

237

ال از والب روكيماويات
2020 2019 2018

إيرادات التشغيل       218     208    237

مرتبات وأجور ومنافع أخرى             (20)          (20)         (20)

إمدادات ومصاريف التشغيل             (19)          (13)         (16)

مصاريف إيجار               (0)            (0)            (0)

إستهالك وإطفاء             (71)          (61)         (52)

مصاريف تشغيل أخرى             (10)          (17)         (14)

مصاريف متعلقة باألسطول والخدمات التقنية             (45)          (39)         (27)

مصاريف متعلقة بمجموعة المالحة             (12)            (9)            (8)

    مصاريف التشغيل          (177)       (159)      (138)

أرباح التشغيل         41       48       99

أرباح/)مصاريف( غير تشغيلية         27     258    342

ربح الفترة         67     306    441

2019مقارنة مع 2020–التغير في ا يرادات 

 اقالت الم  جات 

ال فطي  والخام



انخفاض في  افي الرب  %19انخفاض في ا يرادات و 37%

oتراجع ا يرادات في جميع وحدات هذا القطاع أدى إلى ارتفاع الخسائر

سبتمبر30لفترة التسعة أشهر المنتهية في –أداء القطاع 
(جميع المبالغ بالمليون لاير قطري)

10

27 22

40
17

131

86
2

مركز الخدمات 

البحري 
2019 ال ياح  وال فر

1

وكاالت المعدات مبيعات وقود ال فن

ال جاري 
2020

مبيعات وقود ال فن127

ال ياح  وال فر

وكاالت المعدات ال جاري 

مركز الخدمات البحري 

200

-1 -5

-23

-45

ال جاري 
2020 2019 2018

إيرادات التشغيل       229     200    127

مرتبات وأجور ومنافع أخرى             (12)          (12)            (9)

إمدادات ومصاريف التشغيل          (205)       (188)      (111)

مصاريف إيجار               (1)            (2)            (1)

إستهالك وإطفاء               (1)            (1)            (1)

مخصص انخفاض قيمة الذمم التجارية               (1)            (1)            (1)

مصاريف تشغيل أخرى               (2)              6            (2)

مصاريف متعلقة بمجموعة المالحة             (10)            (9)         (10)

    مصاريف التشغيل          (232)       (207)      (135)

أرباح التشغيل          (3)        (7)       (8)

أرباح/)مصاريف( غير تشغيلية            1         0         0

ربح الفترة          (2)        (7)       (8)

2019مقارنة مع 2020–التغير في ا يرادات 



انخفاض في  افي الرب %56انخفاض في ا يرادات و 17%

o(65 )مليون لاير قطري انخفاض في ا يرادات نتيجة :

مليون ا خفاض  وزيعات األرباح( 6)•

( م بيعها بالكامل)مليون من محفظ  ال داول ( 14)•

مليون ار فاع ايرادات ال  دات8+•

مليون ا خفاض مبيعات شرك  قطر للمحاجر( 16)•

مليون ا خفاض ايرادات المحفظ  الع اري ( 35)•

o مليون نتيجة انخفاض تكلفة البضاعة المباعة في قطر 22انخفضت م اريف التشغيل بمقدار

للمحاجر

o مليون لاير قطري( 85)انخفاض األرباح غير التشغيلية بمقدار

مليون أرباح بيع ع ارات ا  ثماري  82•

مليون ا خفاض قيم  أصل ع اري ( 163)•

سبتمبر30لفترة التسعة أشهر المنتهية في –أداء القطاع 
(جميع المبالغ بالمليون لاير قطري)
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ال طري  للمحاجر

2019ال طري  للمحاجر ا  ثمارات ع ارات 2020

ع ارات

ا  ثمارات

383

-16
-13

-35

318

كابي ال
2020 2019 2018

إيرادات التشغيل       438     383    438

مرتبات وأجور ومنافع أخرى               (6)            (5)            (6)

إمدادات ومصاريف التشغيل             (85)          (92)         (85)

مصاريف إيجار               (3)            (1)            (3)

إستهالك وإطفاء             (43)          (49)         (43)

مخصص انخفاض قيمة الذمم التجارية                 1              0             1

مصاريف تشغيل أخرى               (8)            (7)            (8)

مصاريف متعلقة بمجموعة المالحة             (12)          (10)         (12)

    مصاريف التشغيل          (157)       (163)      (157)

أرباح التشغيل       282     219    282

أرباح/)مصاريف( غير تشغيلية         18         9       18

ربح الفترة       300     228    300

حصص غير مسيطرة                 1              0             1

ربح منسوب إلى المساهمين بالشركة األم       301     228    301
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كيو تيرمينالز

زيادة أحجام ال داول في مي اء حمد فيما  ب ى من هذا العام/  وقع ا   رار•

نقل الحاويات

خرى في حال عدم حدوث أي عوامل أاإليرادات/  وقع ا   رار أحجام ال داولا   رار العرض والطل  من  أثير وباء كورو ا، •

غير م وقع 

 الخدمات اللوجستية

ا  مراري  رفع كفاءة و    اإلش ال في مدي   مالح  اللوج  ي •

ج  وباء الصادرات لكن مع   ّطع العمل مع العمالء   يج  إغالق األعمال   ي/من الم وقع أن يكون ه اك زيادة في أحجام الواردات•

كورو ا واالجراءات االح رازي  الالزم 

نظرة عامة

12

البحري  واللوج  ي 



سفن الدعم البحري

ع  ال  بؤ بالم   بلولكن يصضئياًل ومخفف، كان  أثير وباء كورو ا على  أجير ال فن   وقع ا   راراألعمال فيما  ب ى من العام، •

 عمليات الميناء

  وقع ا   رار اإليرادات فيما  ب ى من العام•

نظرة عامة

13

خدمات الم صات البحري 



ناقالت الغاز العمالقة

  لبات كبيرة بأ عار ال وق ولك ها إيجابي  ح ى اآلن، يصع  ال  بؤ باألداء•

ناقالت الغاز المسال المملوكة بالكامل ومن خالل الترتيبات المشتركة

ا   رار األرباح   يج  لطبيع  الع ود طويل  األجل•

 ناقلة خام واحدة+ ناقالتي المنتجات النفطية المملوكة بالكامل

جميعها  عمل بع ود آ ي  ومعرض  ل ذبذبات أ عار ال وق، م فائلين بحذر•

أمونيا المملوكة بالكامل / ناقلة واحدة للغاز

2020 جديد ع د ال أجير ل   ين إضافي ين ع   ا  هاء ع د ال أجير في يو يو •

وقع ا   رار ال مو من حص  ا في شرك   اقالت:نتائج شركات زميلة  

نظرة عامة

14

ال از والب روكيماويات



 وقع مواجه  بعض الصعوبات فيما  ب ى من العام لهذا ال طاع   يج   أثير وباء فيروس كورو ا على الطل  

نظرة عامة

15

ال جاري 



تذبذبات محدودة في االستثمارات

  ييل محفظ  اال  ثمارات المح فظ بها للم اجرة بالكامل •

نتوقع نتائج متفاوتة من المحفظة العقارية

ط إضافي على ل د  م ا  يعا  أغل  األثر ال ا ج عن زيادة الض وطات على أ عار  أجير الع ارات، وال   وقع أن يكون ه الك ض •

األ عار فيما  ب ى من العام

 م  جديد ع د إيجار برج المالح ، لكن ب عر أقل من  عر الع د ال ابق •

إك مال مشروع فلل عين خالد الجديد وبا  ظار مواف   الجهات الحكومي ، كما أن جهود ال  ويق ما زالت م  مرة•

نظرة عامة

16

كابي ال


