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2022دیسمبر  31المنتھي فيالعاملفترة –بیان الدخل الموحد 
)جمیع المبالغ بالملیون لایر قطري(

2

2022 2021 2020
 ٣,٢٨٥  ٢,٧٨٤  ٢,٢٦٧ إیرادات التشغیل

 ١٨% اإلیرادات - ٦٣٢ - ٦٠٣ - ٥٨١ مرتبات وأجور ومكافآت أخرى
- ١,٥٦٣ - ١,٣٢٨ - ٨٤٠ إمدادات ومصاریف التشغیل

الربح التشغیلي  قبل االنخفاض - ٨ - ٧ - ٥ مصاریف إیجار
- ٣٧٠ - ٣٦٨ - ٣٦٧ إستھالك وإطفاء

- ٤٥ - ١٠ - ٢٦ مخصص انخفاض قیمة الذمم التجاریة

 ٤٠% صافي الربح - ١٨١ - ٢١٤ - ١٦٩ مصاریف تشغیل أخرى
- ٢,٧٩٨ - ٢,٥٣١ - ١,٩٨٩ مصاریف التشغیل

 ٤٨٧  ٢٥٣  ٢٧٩ أرباح التشغیل

- ١٦٦ - ١٤٨ - ٧٤١ تكالیف تمویل
- ٥٩ - ٧٣ - ٨٤ إیرادات تمویل
 ١٥  ١٥  ٢١ صافي ربح من استبعاد عقارات وسفن ومعدات
 ٢١ - ٥  ١٤ ربح من استبعاد عقار إستثماري
 ٠  ٠  ٧٤ حصة من نتائج شركات زمیلة

 ٥٤٢  ٤٧٦  ٤١٨ حصة من نتائج ترتیبات مشتركة
 ١٧٩  ٢٠٥  ٨٥ انخفاض قیمة موجودات مالیة متاحة للبیع
- ١  ٦ - ١ انخفاض قیمة عقارات وسفن ومعدات
- ١ - ٤ - ٥ الضریبة للسنة

 ٥٣٠  ٤٧٤ - ٢٢٠ األرباح غیر التشغیلیة

 ١,٠١٦  ٧٢٧  ٥٩ ربح الفترة

- ٤ - ٢  ٠ الحصص غیر المسیطرة

 ١,٠١٣  ٧٢٤  ٥٩
ربح الفترة المنسوب إلى المساھمین بالشركة األم

 ٩٢% في قیمة عقارات وسفن ومعدات

2015

٠١٣,١

٢٨٥,٣

٧٢٤

٧٨٤,٢

٥٩

٢٦٧,٢

صافي الربح العائدات
2022 2021 2020 2022 2021 2020



النشاطات القطاعیة

3

وكاالت المعدات الثقیلة •

والشاحنات 

بیع وتوزیع وقود السفن•

وكاالت المعدات البحریة •

موالمحركات وزیوت التشحی

نقل الغاز الطبیعي المسال•

نقل الغاز البترولي المسال•

نقل منتجات نفطیة ونفط خام •

ناقالت الغاز وغاز •

األمونیا المملوكة بالكامل

استئجار وتشغیل السفن•

خدمات الغوص والتصلیح•

التشیید وخدمات الصیانة•

خدمات آبار النفط والغاز•

عملیات المیناء•

خدمات الموانئ•

نقل الحاویات •

تیةالتخزین والخدمات اللوجس•

الترسانة البحریة•

الوكاالت البحریة•

تطویر وإدارة العقارات•

مالیةاستثمارات استراتیجیة و•

البحریة و 
اللوجستیة

خدمات 
المنصات 

البحریة
كابیتالالتجارةمغاز وبتروكی



٢٨٤

٧٨

٥٦٥

- ٥

٩٠
١٩٩

- ١١٨

٤٩٦

- ١٢

١٥٩
٧٨

- ٥٥٦

٤٢٣

- ١١

١٢٥

البحریة واللوجستیة خدمات دعم المنصات البحریة الغاز والبتروكیماویات التجاریة كابیتال

2022 2021 2020

2022دیسمبر  31المنتھي فيالعاملفترة –صافي الربح، لكل قطاع 
)جمیع المبالغ بالملیون لایر قطري(
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ارتفاع

انخفاض

2021نسب التغیر مقارنة مع 

٤٣%

١٦٧% ٥٨%

١٤%

- ٤٣%



2022دیسمبر  31المنتھي فيالعاملفترة –بیان الدخل القطاعي 
)  جمیع المبالغ بالملیون لایر قطري(
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موحدة تعدیالت وإستبعادات تعدیالت خاصة 
بمجموعة مالحة مالحة كابیتال مالحة التجاریة مالحة للغاز 

والبتروكیماویات
مالحة لخدمات دعم 
المنصات البحریة

مالحة لألعمال 
البحریة 

واللوجستیة

 ٣,٢٨٥ - ٤١٥  ٠  ٥٤٠  ٣٢٧  ٢١٩  ١,٢١٢  ١,٤٠٤ إیرادات التشغیل

- ٦٣٢  ٠ - ١٣٩ - ١٢ - ١٦ - ٢٦ - ٩٣ - ٣٤٦ مرتبات وأجور ومكافآت أخرى
- ١,٥٦٣  ٣٦٤ - ١٤ - ٢٢٤ - ٢٩٥ - ٢٢ - ٤٤٦ - ٩٢٥ إمدادات ومصاریف التشغیل

- ٨  ٤٨ - ٧ - ٢ - ٣  ٠ - ١ - ٤٣ مصاریف إیجار
- ٣٧٠  ٠ - ٢ - ٦٩ - ٢ - ٥٤ - ٢١٥ - ٢٩ إستھالك وإطفاء
- ٤٥  ٠  ٠ - ٢٤  ٠  ٠  ١ - ٢١ مخصص انخفاض قیمة الذمم التجاریة
- ١٨١  ٤ - ٣٣ - ١٣ - ٣ - ١٥ - ٤٣ - ٧٨ مصاریف تشغیل أخرى

 ٠  ٠  ٠  ٠  ٠ - ٦ - ٢٨٥  ٢٩١ مصاریف متعلقة باألسطول والخدمات التقنیة
 ٠  ٠  ١٩٥ - ٢٢ - ١٣ - ١٢ - ٢٨ - ١٢٠ مصاریف متعلقة بمجموعة المالحة

 ٤٨٧  ٠  ٠  ١٧٤ - ٥  ٨٣  ١٠٢  ١٣٣ أرباح التشغیل قبل االنخفاض في قیمة عقارات وسفن ومعدات

- ١٦٦  ٠  ٠ - ٨٦  ٠ - ٧٩  ٠ - ١ انخفاض قیمة عقارات وسفن ومعدات
- ٥٩  ١٩  ٠ - ٣  ٠ - ٣٥ - ٣٤ - ٦ تكالیف تمویل
 ١٥ - ١٩  ٠  ٩  ٠  ٢٠  ٥  ٠ إیرادات تمویل
 ٢١  ٠  ٠  ٠  ٠  ١٢  ٨  ١ صافي ربح من استبعاد عقارات وسفن ومعدات
 ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠ ربح من استبعاد عقار إستثماري

 ٥٤٢  ٠  ٠ - ٢  ٠  ٥٤٢  ٠  ٢ حصة من نتائج شركات زمیلة
 ١٧٩  ٠  ٠  ٠  ٠  ٢٢  ٠  ١٥٧ حصة من نتائج مشاریع مشتركة
 ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠ انخفاض قیمة موجودات مالیة متاحة للبیع
- ١  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠ - ٢ من صرف عمالت أجنبیة صافي الربح (الخسارة) 
 ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠ إیرادات متنوعة
- ١  ٠  ٠  ١  ٠  ١ - ٣ - ١ الضریبة للسنة

 ١,٠١٦  ٠  ٠  ٩٤ - ٥  ٥٦٥  ٧٨  ٢٨٤ ربح الفترة

- ٤  ٠  ٠ - ٤  ٠  ٠  ٠  ٠ الحصص غیر المسیطرة

 ١,٠١٣  ٠  ٠  ٩٠ - ٥  ٥٦٥  ٧٨  ٢٨٤ ربح الفترة المنسوب إلى المساھمین بالشركة األم



2021دیسمبر  31المنتھي فيالعاملفترة –بیان الدخل القطاعي 
)  جمیع المبالغ بالملیون لایر قطري(
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2022دیسمبر  31المنتھي فيالعاملفترة –أداء القطاع 
)جمیع المبالغ بالملیون لایر قطري(
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ارتفاع في صافي الربح%43ارتفاع في اإلیرادات و 26%
o ملیون لایر قطري286ارتفاع اإلیرادات

إلى 2022لغایة منصف عام 2021أدى استمرار ارتفاع أسعار الشحن من منتصف عام •
تعزیز إیرادات شحن الحاویات

ام في حوض بناء السفن من زیادة األحجام واالرتفاع الع/ استفادت الخدمات اللوجستیة •
األعمال

o ملیون لایر قطري) 181(ارتفاع المصاریف التشغیلیة بمقدار
خدمات ترتبط الزیادة في مصاریف التشغیل باإلیرادات اإلضافیة لشحن الحاویات وال•

اللوجستیة وحوض بناء السفن
طاع الغاز انخفاض في نفقات األسطول والمصروفات الفنیة بسبب بیع الناقالت في ق•

والبتروكیماویات
o ملیون لایر قطري) 20(انخفاض األرباح غیر التشغیلیة بمقدار

من المشروع المشترك مع كیو تیرمینالز•

2021مقارنة مع 2022–التغیر في اإلیرادات 

البحریة واللوجستیة
2022 2021 2020

 ١,٤٠٤  ١,١١٨  ٨٦١ إیرادات التشغیل

-  ٣٤٦ -  ٣٥٧ -  ٣٣٨ مرتبات وأجور ومنافع أخرى
-  ٩٢٥ -  ٧٧٣ -  ٦٢٨ إمدادات ومصاریف التشغیل
-  ٤٣ -  ٤١ -  ٤٢ مصاریف إیجار
-  ٢٩ -  ٢٦ -  ٢٩ إستھالك وإطفاء
-  ٢١ -  ١٠ -  ٨ الذمم التجاریة مخصص انخفاض قیمة 
-  ٧٨ -  ٨١ -  ٧١ مصاریف تشغیل أخرى
 ٢٩١  ٣٠٨  ٢٨٨ مصاریف متعلقة باألسطول والخدمات التقنیة
-  ١٢٠ -  ١٠٩ -  ١١٢ مصاریف متعلقة بمجموعة المالحة

-  ١,٢٧١ -  ١,٠٩٠ -  ٩٤١     مصاریف التشغیل

 ١٣٣  ٢٩ -  ٨٠ الربح التشغیلي  قبل االنخفاض في قیمة 
عقارات وسفن ومعدات

 ١٥٠  ١٧٠  ١٥٨ أرباح/(مصاریف) غیر تشغیلیة

 ٢٨٤  ١٩٩  ٧٨ ربح الفترة

250 307

744

186 57 29 11 4

930

18

100

نقل الحاویات

7135

2021 حوض بناء 
وإصالح السفن

الخدمات اللوجستیة إدارة السفن الوكاالت البحریة

1,118 3829

1,404

2022

حوض بناء وإصالح السفن
الوكاالت البحریة

إدارة السفن
نقل الحاویات

الخدمات اللوجستیة



ارتفاع في صافي الربح% 167ارتفاع في اإلیرادات و 26%
o ملیون لایر قطري247ارتفاع اإلیرادات بمقدار

ي كانت خاملة ارتفاع في ایرادات تأجیر السفن نتیجة زیادة األعمال وارتفاع ایرادات سفینة الرفع الت•
2021خالل 

ارتفاع ایرادات خدمات الغوص والمشاریع أخرى•

o ملیون لایر قطري) 160(ارتفاع المصاریف التشغیلیة بمقدار
:  مصاریف وإمدادات التشغیل كما یليملیون ارتفاع ) 156(•

مصاریف إضافیة متنوعة مرتبطة بارتفاع االیرادات1)
)  2022أغلبھا خالل الربع األول من (مصاریف متعلقة بوباء كورونا 2)

ة واحدة ملیون انخفاض في مصاریف التشغیل األخرى من مخصص ضریبة القیمة المضافة لمر15•
2021في النصف األول من عام 

o إنخفاض مخصصات ملیون 99نتیجة ملیون لایر قطري، 110انخفاض المصاریف غیر التشغیلیة بمقدار
ملیون ربح بیع أصول ومعدات7وزیادة إعادة تقیم السفن مقارنة بالعام الماضي

2022دیسمبر  31المنتھي فيالعاملفترة –أداء القطاع 
)جمیع المبالغ بالملیون لایر قطري(
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خدمات دعم المنصات البحریة

2021مقارنة مع 2022–التغیر في اإلیرادات 

614
794

180
67

265

333

85

تأجیر السفن

2021الخدمات تأجیر السفن عملیات المیناء

85

2022

الخدمات

عملیات المیناء

964

0 1,212

2022 2021 2020
 ١,٢١٢  ٩٦٤  ٧٦٢ إیرادات التشغیل

-  ٩٣ -  ٨١ -  ٧٣ مرتبات وأجور ومنافع أخرى
-  ٤٤٦ -  ٢٨٤ -  ٩٥ إمدادات ومصاریف التشغیل

-  ١ -  ٢ -  ٢ مصاریف إیجار
-  ٢١٥ -  ٢٠٧ -  ٢٠٤ إستھالك وإطفاء

 ١ -  ٤ -  ١٥ مخصص انخفاض قیمة الذمم التجاریة
-  ٤٣ -  ٦٧ -  ٤١ مصاریف تشغیل أخرى

-  ٢٨٥ -  ٢٨٢ -  ٢٥٠ مصاریف متعلقة باألسطول والخدمات التقنیة
-  ٢٨ -  ٢٢ -  ٢٠ مصاریف متعلقة بمجموعة المالحة

-  ١,١١٠ -  ٩٥٠ -  ٧٠١     مصاریف التشغیل

 ١٠٢  ١٥  ٦١ الربح التشغیلي  قبل االنخفاض في قیمة 
عقارات وسفن ومعدات

-  ٢٣ -  ١٣٣ -  ٦١٧ أرباح/(مصاریف) غیر تشغیلیة

 ٧٨ -  ١١٨ -  ٥٥٦ ربح الفترة



ارتفاع في صافي الربح%14انخفاض في االیرادات و 14%
o ملیون لایر قطري) 36(تراجع االیرادات بمقدار

تراجع االیرادات مرتبط ببیع سفینتي نقل الخام وسفینة نقل عاز•
تحویل سفینة نقل الخام الثالثة لسفینة تخزین وتفریغ عائم•

o ملیون لایر قطري54انخفاض مصاریف التشغیل بمقدار
انخفاض المصاریف التشغیلیة نتیجة بیع سفن نقل الخام والغاز•

o ملیون لایر قطري51ارتفاع األرباح غیر التشغیلیة بمقدار
)بشكل رئیسي من شركة ناقالت(ملیون ارتفاع األرباح من شركات زمیلة 66•
ي شركة ملیون تراجع األرباح من نتائج مشاریع مشتركة، بشكل رئیسي من ناقالت الغاز العمالقة ف) 10(•

الخلیج لنقل الغاز البترولي المسال نتیجة تراجع أسعار الشحن 
2021ملیون من بیع ناقلة غاز، بینما 12سجلت مكاسب 2022(ملیون مكاسب أعلى من بیع السفن 19•

)ملیون خسارة من بیع ناقالت الخام) 7(سجلت 
ملیون إنخفاض قیمة سفینتي نقل الغاز المسال) 30(•

2022دیسمبر  31المنتھي فيالعاملفترة –أداء القطاع 
)جمیع المبالغ بالملیون لایر قطري(
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الغاز والبتروكیماویات

2021مقارنة مع 2022–التغیر في اإلیرادات 

47

25

182

10

181

سفینة تخزین وتفریغ عائم ناقالت الغاز المسال

25

2021

0
ناقالت الغاز ناقالت المنتجات 

النفطیة والخام

3

ناقالت الغاز

25

2022

ناقالت الغاز المسال

ناقالت المنتجات النفطیة والخ

سفینة تخزین وتفریغ عائم

254 -1

-44
-15 219

2022 2021 2020
 ٢١٩  ٢٥٤  ٢٩٨ إیرادات التشغیل

-  ٢٦ -  ٢١ -  ٢٧ مرتبات وأجور ومنافع أخرى
-  ٢٢ -  ٤٥ -  ٢٣ إمدادات ومصاریف التشغیل

 ٠  ٠  ٠ مصاریف إیجار
-  ٥٤ -  ٦٥ -  ٦٨ إستھالك وإطفاء
-  ١٥ -  ١٧ -  ١٧ مصاریف تشغیل أخرى
-  ٦ -  ٢٦ -  ٣٨ مصاریف متعلقة باألسطول والخدمات التقنیة

-  ١٢ -  ١٥ -  ١٢ مصاریف متعلقة بمجموعة المالحة
-  ١٣٥ -  ١٨٩ -  ١٨٦     مصاریف التشغیل

 ٨٣  ٦٥  ١١٢ الربح التشغیلي  قبل االنخفاض في قیمة 
عقارات وسفن ومعدات

 ٤٨٢  ٤٣١  ٣١١ أرباح/(مصاریف) غیر تشغیلیة

 ٥٦٥  ٤٩٦  ٤٢٣ ربح الفترة



ارتفاع في صافي الربح %58في اإلیرادات و إرتفاع6%
oاض انخفوالمعدات الثقیلة وقطع الغیار لمعدات البحریةامبیعات إزدیادعوض

عائدات بیع وقود السفن
o انخفضت المصاریف المتعلقة بتكلفة البضائع المباعة

2022دیسمبر  31المنتھي فيالعاملفترة –أداء القطاع 
)جمیع المبالغ بالملیون لایر قطري(
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2021مقارنة مع 2022–التغیر في اإلیرادات 

التجاریة

36 52
51

16 13

64

222
210

مبیعات وقود السفن

0

وكاالت المعدات 
التجاریة

2022

0

2021 مركز الخدمات البحریة السیاحة والسفر

مبیعات وقود السفن

السیاحة والسفر
وكاالت المعدات التجاریة

مركز الخدمات البحریة

309 0 -12

327

2022 2021 2020
 ٣٢٧  ٣٠٩  ١٦٥ إیرادات التشغیل

-  ١٦ -  ١٣ -  ١٢ مرتبات وأجور ومنافع أخرى
-  ٢٩٥ -  ٢٨٧ -  ١٤٤ إمدادات ومصاریف التشغیل

-  ٣ -  ٣ -  ٢ مصاریف إیجار
-  ٢ -  ١ -  ١ إستھالك وإطفاء
 ٠  ٠  ٠ الذمم التجاریة مخصص انخفاض قیمة 
-  ٣ -  ٦ -  ٣ مصاریف تشغیل أخرى

-  ١٣ -  ١٢ -  ١٤ مصاریف متعلقة بمجموعة المالحة
-  ٣٣٢ -  ٣٢١ -  ١٧٧     مصاریف التشغیل

-  ٥ -  ١٢ -  ١١ الربح التشغیلي  قبل االنخفاض في قیمة 
عقارات وسفن ومعدات

 ٠  ٠  ٠ أرباح/(مصاریف) غیر تشغیلیة

-  ٥ -  ١٢ -  ١١ ربح الفترة



انخفاض في صافي الربح%43ارتفاع في اإلیرادات و 30%

o76ملیون لایر قطري ارتفاع في اإلیرادات نتیجة :
ملیون ارتفاع مبیعات شركة قطر للمحاجر 71+•
ملیون زیادة في ایرادات الودائع واستثمارات أخرى30+•
ملیون ارتفاع توزیعات األارباح 13+•
2021ملیون ارتفاع ایرادات المحفظة العقاریة من تأجیر مجمع الفلل في أغسطس 11+•

o ملیون لایر قطري) 107(ارتفاع مصاریف التشغیل بمقدار
ارتفاع مصاریف التشغیل نتیجة ارتفاع تكلفة البضاعة المباعة في قطر للمحاجر•
ملیون ارتفاع مخصص ذمم مدینة ) 27(•

o ملیون) 86(نتیجة انخفاض قیمة عقار بمقدار ملیون لایر قطري ) 85(انخفاض األرباح غیر التشغیلیة بمقدار

2022دیسمبر  31المنتھي فيالعاملفترة –أداء القطاع 
)جمیع المبالغ بالملیون لایر قطري(

11

كابیتال

2021مقارنة مع 2022–التغیر في اإلیرادات 

141 184

127

71
43 11

137
148

219

20222021

415

القطریة للمحاجر

القطریة للمحاجر

إستثمارات عقارات

إستثمارات

عقارات

540

2022 2021 2020
 ٥٤٠  ٤١٥  ٤١٣ إیرادات التشغیل

-  ١٢ -  ١١ -  ٨ مرتبات وأجور ومنافع أخرى
-  ٢٢٤ -  ١٥٦ -  ١٢٠ إمدادات ومصاریف التشغیل

-  ٢ -  ٢  ٠ مصاریف إیجار
-  ٦٩ -  ٦٧ -  ٦٢ إستھالك وإطفاء
-  ٢٤  ٣ -  ٣ الذمم التجاریة مخصص انخفاض قیمة 
-  ١٣ -  ١٠ -  ٦ مصاریف تشغیل أخرى
-  ٢٢ -  ١٦ -  ١٦ مصاریف متعلقة بمجموعة المالحة

-  ٣٦٦ -  ٢٥٩ -  ٢١٥     مصاریف التشغیل

 ١٧٤  ١٥٦  ١٩٨ الربح التشغیلي  قبل االنخفاض في قیمة 
عقارات وسفن ومعدات

-  ٨٠  ٥ -  ٧٣ أرباح/(مصاریف) غیر تشغیلیة

 ٩٤  ١٦٢  ١٢٥ ربح الفترة

-  ٤ -  ٢  ٠ حصص غیر مسیطرة

 ٩٠  ١٥٩  ١٢٥ ربح منسوب إلى المساھمین بالشركة األم



نظرة عامة

12

البحریة واللوجستیة

نقل الحاویات
تقریبا19إلى مستویات ما قبل كوفید من المتوقع أن یكون ھناك تراجع في أسعار شحن الحاویات•

 الخدمات اللوجستیة
ھذه العملیات لكن من المتوقع أن تبدأ الزیادة في, 2023في النصف األول من عام في عملیات التخزین والشحن إنخفاضنتوقع •

في النصف الثاني



 الخدمات/ سفن الدعم البحري
في التركیز على توسیع نطاق إستمرارناونتیجةأن نرى نموا في ھذا القطاع على خلفیة أنشطة النفط و الغاز القویة في قطر نتوقع•

الخدمات المتخصصة تحت سطح البحر والصیانة والتعدیل والعملیات

 عملیات المیناء
العامخالل نتوقع استقرار اإلیرادات •

نظرة عامة
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خدمات المنصات البحریة



ناقالت الغاز المسال المملوكة بالكامل ومن خالل المشاریع المشتركة
استقرار األرباح نتیجة لطبیعة العقود طویلة األجل•

سفینة تخزین وتفریغ عائم المملوكة بالكامل
نتوقع استقرار األداء كونھا تعمل ضمن عقد طویل األجل•

نتائج شركات زمیلة
نتوقع نمو مستقر من حصتنا في شركة ناقالت•

ناقالت الغاز العمالقة من المشروع المشترك لشركة الخلیج لنقل الغاز البترولي المسال
تقلبات كبیرة بأسعار السوق ویصعب التنبؤ باألداء•

نظرة عامة
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الغاز والبتروكیماویات



 استمرار التركیز على نمو تجارة السفن ونمو الخدمات البحریة األخرى
 التجاریةالوحدةالتركیز على تحسین الھامش خالل

نظرة عامة
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التجاریة



تذبذبات محدودة في االستثمارات
استمرار التركیز على تحسین عائد المحفظة المالیة •

نتوقع استقرار النتائج من المحفظة العقاریة

نظرة عامة
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