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 2017  2018 إيضاح 
     

 2.402.869  2.519.180 24 اإليرادات
 (1.952.045)  (2.115.216) 25 تكاليف مباشرة

 450.824  403.964  الربح اإلجمالي
     

 36.840  50.874 26 إيرادات أخرى
 (222.295)  (213.584) 28 وإدارية مصروفات عمومية

 (23.984)  16.305 11/2 مالية موجودات قيمة انخفاض خسارةعكس 
 (11.530)  (159.445) 27 مصروفات أخرى

 229.855  98.114  تشغيليالربح ال

     
 27.514  29.152  فوائدإيرادات 

 (172.389)  (225.347)  تمويلال تكلفة

 (144.875)  (196.195)  صافي تكاليف التمويل

     
الحصة من خسارة شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق 

 -  (188) 8 الملكية، بالصافي من الضريبة

 84.980  (98.269)  )خسارة( / ربح السنة

     
     الدخل الشامل اآلخر

     الربح أو الخسارة ضمنبنود لن يتم إعادة تصنيفها 
استثمارات في حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل 

 -  (5.985)  التغير في القيمة العادلة –الدخل الشامل اآلخر 
أو  الربح ضمنم إعادة تصنيفها الحقا يتقد  د يتم أوبنو

     الخسارة
بصافي التغير في القيمة  –موجودات مالية متاحة للبيع 

 (15.931)  -  العادلة 
 (1.289)  (11.537)  فرق تحويل عمالت أجنبية –عمليات أجنبية 

 (17.220)  (17.522)  الدخل الشامل اآلخر للسنة

 67.760  (115.791)  إجمالي الدخل الشامل للسنة

     لسهما على العائد
 0.46  (0.53) 29 لاير قطري(للسهم ) األساسي والمخفف العائد
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  رأس المال 
 احتياطي
  قانوني

 احتياطي
  عام

 تحويل احتياطي
  عمالت أجنبية

 احتياطي
 اإلجمالي  أرباح مدورة  القيمة العادلة

              

 3,798,768  1,499,985  12,239  1,325  74,516  352,294  1,858,409 2017يناير  1الرصيد في 
              

              إجمالي الدخل الشامل للسنة

 84.980  84.980  -  -  -  -  - ربح السنة

 (17.220)  -  (15,931)  (1.289)  -  -  - الدخل الشامل اآلخر

 67,760  84.980  (15,931)  (1.289)  -  -  - إجمالي الدخل الشامل

              

 -  (7,116)  -  -  -  7,116  - حتياطي القانونياالإلى  المحول
 االجتماعيةندوق األنشطة صالمساهمة  في 

 (2,124)  (2,124)  -  -  -  -  - والرياضية

 (185,841)  (185,841)  -  -  -  -  - (22معلنة )إيضاح الرباح األتوزيعات  

 3,678,563  1,389,884  (3,692)  36  74,516  359,410  1,858,409  2017ديسمبر  31الرصيد في 

              
، كما ورد في 2017يناير  1الرصيد في 

 3,678,563  1,389,884  (3,692)  36  74,516  359,410  1,858,409 التقرير السابق
للمعيار الدولي  التطبيق األوليالتعديل عند 

 (4.804)  (6.945)  2.141  -  -  -  - (3)إيضاح  9للتقارير المالية رقم 
للمعيار الدولي  التطبيق األوليالتعديل عند 

 (25.907)  (25.907)  -  -  -  -  - (3)إيضاح  15للتقارير المالية رقم 

 3.647.852  1.357.032  (1.551)  36  74,516  359,410  1,858,409 2018يناير  1الرصيد المعدل في 

              

              إجمالي الدخل الشامل للسنة

 (98.269)  (98.269)  -  -  -  -  - خسارة السنة

 (17.522)  -  (5.985)  (11.537)  -  -  - الدخل الشامل اآلخر

 (115.791)  (98.269)  (5.985)  (11.537)  -  -  - إجمالي الدخل الشامل

 -  (5.288)  -  -  -  5.288  - حتياطي القانونياالإلى  المحول

 3.532.061  1.253.475  (7.536)  (11.501)  74,516  364.698  1,858,409  2018ديسمبر  31الرصيد في 
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 2017  2018 إيضاح 
     األنشطة التشغيلية

 84,980  (98.269)  ربح السنة)خسارة( / 
     تعديالت:
 487.277  489.062 6 إستهالك

 1.112  1.112  إطفاء
 10.920  113.214 6/4 انخفاض قيمة ممتلكات ومعدات

 16,406  19.427 20 ص مكافآت نهاية الخدمة للموظفينمخص
 (2.713)  -  ربح من استبعاد ممتلكات ومعدات

 -  36.768  تشطب ممتلكات ومعدا
وجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو التغير في مصافي 
 (4,129)  (12.387)  الخسارة

 (3.702)  (9.006)  صافي الربح من استبعاد استثمارات مالية
 (8.754)  7.205  بالقروضإطفاء تكلفة تمويل ذات صلة 

بصافي  مخصص تكاليف إعادة تهيئة مرافق مستخدمة عكس
 (23.237)  (27.253) 19 المخصص
 7,705  780 10 عكس المخصص، بالصافي الحركة ءبطي مخزونمخصص 

 23.984  (16.305) 11/2 موجودات ماليةقيمة خسائر انخفاض عكس 
 66.549  (45.360)  تغير في عالوات غير مكتسبة

 (2.204)  (4.116)  مدارةالستثمار االمن صناديق  أرباح موزعة
 -  188  حصة من خسارة مشروع مشترك

 -  221  انخفاض قيمة استثمار في مشروع مشترك
 (27,514)  (29.152)  فوائدإيرادات 

 172,389  225.347  تكاليف تمويل
 (2.040)  (4.370)  أرباح موزعة إيرادات 

  647.106  797.029 
     تغيرات في:

 8.793  (14.953)  المخزون
 -  (130)  موجودات عقود
 -  (1.011)  التزامات تعاقدية

ومستحقات من مقدمة ذمم تجارية مدينة وذمم تأمين مدينة ومدفوعات 
 114.696  (223.104)  أطراف ذات عالقة

 (190.921)  42.036  ذمم تجارية دائنة وذمم تأمين دائنة ومستحقات ألطراف ذات عالقة

 729.597  449.944  التشغيل النقد الناتج من
 (10.443)  (15.967) 20 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة

 719.154  433.977  من األنشطة التشغيلية صافي النقد الناتج
     

     االستثمارية األنشطة
 (380.701)  (237.492) 6 ممتلكات ومعدات استحواذ على

 (165.861)  (187.582)  مالية استثماراتاستحواذ على 
 (262.568)  16.914  ركثر من ثالثة أشهألصافي التغير في ودائع ألجل ذات آجال استحقاق 

 27.514  24.137  إيرادات فوائد مستلمة
 187.326  278.979  واستحقاق موجودات مالية استبعاد من تمتحصال
 4.315  487  من شطب ممتلكات ومعدات تمتحصال

 (29.752)  29.399  رباحاأل توزيعاتلقيد م –في النقد لدى بنوك صافي الحركة 
 2.204  4.116 26 توزيع أرباح من صناديق استثمار مدارة

 2.040  4.370 26 أرباح  موزعة 
 -  (1.289)  استثمار في مشروع مشترك

 (615.483)  (67.961)  يةنشطة االستثماراألصافي النقد المستخدم في 
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 2017  2018 إيضاح 
     التمويلية األنشطة
 629.817  795.038 18 وسلفياتقروض من  تمتحصال

 (1.045.432)  (951.143) 18 مسددة ياتقروض وسلف
 (190.705)  (8.882) 22 توزيعات أرباح مدفوعة

 (172.389)  (217.438)  تكلفة تمويل مدفوعة

 (778.709)  (382.425)  يةنشطة التمويلاألصافي النقد المستخدم في 
     

 (675.038)  (16.409)  في النقد وما يعادله النقصصافي 
 (1.289)  (773)  احتياطي العمالت األجنبيةالتغير في 

 1.235.514  559.187 14 يناير 1النقد وما يعادله في 

 559.187  542.005 14 ديسمبر 31وما يعادله في النقد 
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 الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية 1

 بموجبفي دولة قطر كشركة مساهمة قطرية )"الشركة"(  شركة الخليج الدولية للخدمات )ش.م.ع.ق.(تأسست 
 وفقًا سي للشركة هو العمل كشركة قابضة.إن النشاط الرئي .2008 فبراير 13بتاريخ  (38200سجل تجاري رقم )

 الشكل تغيير تم ،2015 لعام 11 رقم القطري التجارية الشركات لقانون ووفقًا العادية غير العامة الجمعية لقرار
 . )ش.م.ع.ق( قطرية عامة مساهمة شركة إلى للشركة القانوني

 عملت"(. المجموعة" باسم مجتمعة إليها يشار) التابعة وشركاتها الشركة على الموحدة المالية البيانات هذه تشتمل
 التموين وخدمات التأمين وإعادة والتأمين  الطيران وخدمات الحفر خدماتعلى تقديم  رئيسي بشكل المجموعة

 .(31 إيضاح راجع)

فبراير  13قطري في  لايرمليون  5قطر للبترول كمساهم وحيد وذلك برأسمال مبدئي بلغ  قِبلتم تأسيس الشركة من 
 وهو تاريخ تأسيس الشركة. 2008

تاريخ في قطر.  بورصةدرة للشركة في األسهم المصمن  %70قامت قطر للبترول بإدراج ، 2008مايو  26في 
 صتنو للشركة النظام األساسيعلى عتمدت التعديالت اوالتي تم عقد جمعية عمومية غير عادية  ،2012بر منوف 4

ً العامة للتقاعد وا الخاصة بالهيئةعلى زيادة سقف الملكية  للشؤون  ى، ووفقاً لتعليمات المجلس األعللمعاشات. الحقا
غير أن قطر  العامة للتقاعد والمعاشات.إلى الهيئة  شركةالمن حصتها في  %20، حولت قطر للبترول قتصاديةاال

 ومن ثم فهي تسيطر على الشركة. السهم الخاص للبترول هي الشركة األم النهائية للشركة نظرا ألنها تملك 

تتكون هذه البيانات المالية الموحدة من البيانات المالية للشركة والشركات التابعة غير المدرجة المملوكة بالكامل 
 ة أدناه كما في تاريخ التقرير:للشركة والمبين

 نسبة الملكية   

 العالقة اسم الشركة
بلد 

 2017 2018 التأسيس
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          خش.م.ق.) شركة الكوت للتامين وإعادة التامين

) 
شركة 

 %100 %100 قطر تابعة
شركة أمواج لخدمات التموين المحدودة 

 (.خ.)ش.م.ق
شركة 

 %100 %100 قطر تابعة

 ( .خ.الخليج )ش.م.ق هليكوبترشركة 
شركة 

 %100 %100 قطر تابعة
شركة الخليج العالمية للحفر المحدودة 

 ( .خ.ش.م.ق)
شركة 

 %100 %100 قطر تابعة

 مشاريع مشتركة مستثمر من اآلخر الشامل والدخل الخسارة/  الربح حصة الموحدة المالية البيانات هذه تتضمن كما
 :أساس على ةللشرك التابعة الشركات إلحدى التابعة الفرعية الشركات كامل بشكل وتدمجفيها بطريقة حقوق الملكية 

 نسبة الملكية التأسيسبلد  العالقة اسم الشركة
   2018 2017 

 %36 %62 الهند مشروع مشترك ةالمحدود الخاصة هيليتشارترز يونايتد

 %49 %49 مالطا مشروع مشترك الطيران شركة ميد الخليج لخدمات 

 %92 %92 *ليبيا شركة تابعة شركة المها للطيران )"المها"(

 %70 - **عمان شركة تابعة ذ.م.م. للمروحيات الخليج شركة

 %49 %49 تركيا شركة تابعة هافاكليك هزمتلرزستاردشركة ر
الستثمار وإيجار طائرات  لخليجشركة ا

 - %100 المغرب شركة تابعة هليكوبتر

 بصناعة واسعة معرفة لديهم ليس المحليين المالكين ألن( ٪100) بالكاملبدمج الشركات أعاله  المجموعة قامت* 

 .منافعهاو هاوعملياتالكيانات  لهذه الشاملة اإلدارة لمجموعةل أسندواو الطيران
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 الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية )تابع( 1

 مت لذيا ذ.م.م للمروحيات الخليج شركة التجاري السجل إللغاء بطلب المالكين تقدم ،2014 ديسمبر 24 في**  

 .الحالية السنة خالل منه االنتهاء

 متوافقة ةالمحاسبي سياساتها لجعل التابعة للشركة وحدةالم المالية البيانات على تالتعدي إجراء يتم الضرورة، عند

 ركةالش داخل والمصروفات واإليرادات واألرصدة المعامالت جميع استبعاد تم. الشركة قبل من المستخدمة تلك مع

 .دمجال عند

 أساس اإلعداد  2

 بيان االلتزام  أ(

 طبقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية.الموحدة أعدت البيانات المالية 

اإليرادات  – 15األولى التي يتم فيها تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم الموحدة هذه هي البيانات المالية 
المالية. تم توضيح التغيرات على السياسات األدوات  – 9من العقود مع العمالء والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 .3المحاسبية الهامة في اإليضاح 

 أساس القياس ب(

بالقيمة  ، باستثناء بعض االستثمارات المالية التي تقاسوفقاً لمبدأ التكلفة التاريخيةالموحدة أعدت هذه البيانات المالية 
 العادلة في نهاية كل فترة تقرير.

 لة العرض العملة الوظيفية وعم ج(

غ ألقرب تم تقريب جميع المبال ، وهو العملة الوظيفية للشركة.للاير القطريباالموحدة يتم عرض هذه البيانات المالية 
 ألف، مالم تتم اإلشارة إلى خالف ذلك.

 استخدام التقديرات واألحكام د(

ات وافتراضات تؤثر على تطبيق السياس بوضع أحكام وتقديراتالموحدة قامت اإلدارة في إطار إعداد البيانات المالية 

المحاسبية والمبالغ الصادرة عنها في التقرير للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف. قد تختلف النتائج 

 الفعلية عن تلك التقديرات.

يرات بأثر دتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المتعلقة بها على نحو مستمر. يتم االعتراف بالتعديالت على التق

 مستقبلي.

ات الهامة المتبعة في تطبيق السياساألحكام شكوك حول التقديرات والخاصة بالفيما يلي المعلومات عن األمور الهامة 
 :الموحدة المعترف بها في البيانات الماليةالمحاسبية التي كان لها األثر األكبر على المبالغ 

 مبدأ االستمرارية

 مجموعةال بأن مقتنعة وهي وفقا لمبدأ االستمرارية االستمرار على المجموعة لقدرة تقييم بعمل المجموعة إدارة قامت

 أيب علم على ليست دارةاإل فإن ذلك، على وعالوة. المنظور المستقبل في أعمالها لمواصلة الالزمة الموارد لديها

 ليةالما البيانات تعد تزال ال لذلك،. االستمراريةوفقا لمبدأ  االستمرار على المجموعة قدرة حول جوهرية شكوك

 .االستمرارية مبدأ أساس علىالموحدة 

 الممتلكات والمعدات إستهالك

بنود الممتلكات والمعدات على مدى أعمارها اإلنتاجية المقدرة الفردية. يستند تحديد األعمار اإلنتاجية  إستهالكيتم 
على االستخدام المتوقع لألصل والتلف والتقادم الفعلي والتقادم التقني والتجاري وتلك التي تؤثر على مصروف 

تقوم اإلدارة بمراجعة سنوية للقيم الباقية واألعمار . الموحدة السنوي المعترف به في البيانات المالية ستهالكاإل
المستقبلي بصورة هامة عندما ترى اإلدارة أن األعمار  ستهالكاإلنتاجية لهذه الموجودات. قد يتم تعديل مصروف اإل

 اإلنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة.
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 )تابع( أساس اإلعداد 2

 )تابع( استخدام التقديرات واألحكام د(

 انخفاض قيمة الموجودات غير المالية )بخالف المخزون(

في تاريخ كل تقرير لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر  للمجموعةتتم مراجعة القيم الدفترية للموجودات غير المالية 
خ يعلى االنخفاض في قيمتها. يتطلب تحديد ما يمكن اعتباره على أنه قد انخفضت قيمته إجراء أحكاما. كما في تار

التقرير، توصلت اإلدارة إلى دليل من عوامل خارجية والتقرير الداخلي يشير إلى انخفاض قيمة موجود أو فئة 
ع والقيمة القيمة العادلة ناقص تكلفة البي على بناء للنقد المنتجة للوحدات لالسترداد القابلة القيم تحديد تم موجودات.

 قد والتي ،المستقبل عن المهمة واالفتراضات التقديرات استخدام الحسابات هذه تتطلب. ، أيهما أعلىاالستخدام قيد
 وتوصلت إلى عدم الحاجة إلى إجراء انخفاض القيمة. لالسترداد القابلة القيم على تؤثر

 الشهرة قيمة انخفاض تقييم

 الواردة بيةالمحاس للسياسة وفقا القيمة في انخفاض أي تكبدت قد الشهرة كانت إذا ما سنوي بشكل المجموعة تختبر
. االستخدام يدق القيمة حسابات على بناء للنقد المنتجة للوحدات لالسترداد القابلة القيم تحديد تم(. د)4 رقم اإليضاح في

 الشهرة قييمت إعادة على تؤثر قد والتي المستقبل، عن المهمة واالفتراضات التقديرات استخدام الحسابات هذه تتطلب
 .مطلوب غير الشهرة قيمة انخفاض أنه واستنتاج

 المالية للموجودات المتوقعة االئتمانية الخسائر مخصص

 ةسبتستند ن. المالية لموجوداتها المتوقعة االئتمانية الخسارة الحتساب مخصصات مصفوفة المجموعة تستخدم
 تحقاقاالس تجاوز أيام على )بما في ذلك األطراف ذات العالقة( المستحق واإليراد المدينة التجارية للذمم المخصص

 .مماثلة خسارة أنماط لديهم الذين المجموعة عمالء قطاعات لمختلف

 بمعايرة ةالمجموع ستقوم. المجموعة لدى المالحظة التاريخية التعثر معدالت على مبدئيا المخصص مصفوفة تستند
 تدهور متوقعال من كان لو كمثال،. االستشرافية المعلومات مع التاريخية االئتمانية الخسارة خبرة لتعديل المصفوفة

 تحاال عدد زيادة إلى يؤدي قد مما التالية السنة مدى على( اإلجمالي المحلي الناتج أي) متوقعة اقتصادية ظروف
 تمت التي ريخيةالتا التعثر معدالت تحديث يتم تقرير كل تاريخ في. التاريخية التعثر معدالت تسوية تتم التعثر

 .االستشرافية التقديرات في التغيرات تحليل ويتم مالحظتها

 تشغيل إيقاف تكاليف مخصص

 غيلالتش إيقاف تكاليف اللتزامات بمخصص المجموعة اعترفت والمطلوبات الموجودات وقياس تحديد من كجزء
 قديراتوت افتراضات إجراء يتم للمخصص العادلة القيمة تحديد عند. المجموعة تستأجرها مباني ألرض المصاحبة

 اإلفصاح نم المزيد وهناك. التكاليف هذه وتوقيت الموقع من األصول وإزالة لتفكيك المتوقعة بالخسارة يتعلق فيما
 .19 إيضاح في

 المطلوبات كفاية اختبار

 التقديرات تخدامباس كافية بها المعترف التأمين مطلوبات كانت إذا ما بتقييم المجموعة تقوم تقرير، فترة كل نهاية في
 مطلوباتل لدفتريةا القيمة أن التقييم هذا أظهر إذا. بها الخاصة التأمين عقود بموجب المستقبلية النقدية للتدفقات الحالية
 الفور على كاملبال العجز إثبات يتم المقدرة، المستقبلية المطالبات تدفقات ضوء في كافية غير بها الخاصة التأمين

 .الموحد الخسارة أو الربح بيان في

 القائمة المطالبات مخصص

 عن الناشئة ةالثالث واألطراف التأمين عقود لمالكي المستحقة المبالغ بتقدير يتعلق فيما حكمها إدالء اإلدارة من يُطلب
: تشمل عوامل عدة حول الجوهرية االفتراضات على بالضرورة التقديرات هذه وتستند. التأمين عقود مطالبات

 عن لناتجةا اإلدارة تقديرات عن الفعلية النتائج تختلف وقد اليقين، وعدم الحكم ودرجات الكبيرة وأهميتها التنويع
 نهاية في لمدرجةا للمطالبات المتوقعة النهائية التكلفة من كل تقدير ويجب. المقدرة المطلوبات في مستقبلية تغيرات

 آلية وتكمن. يرالتقر فترة نهاية في بعد المدرجة غير المتكبدة للمطالبات المتوقعة النهائية والتكلفة التقرير فترة
 ونسب سابقة مطالبات تسوية طرق استخدام في المدرجة وغير المدرجة المطالبات تكلفة تقدير في األولية اإلدارة
 .معينة أعمال لخطوط خارجية أنشطة من بدعم مستقبلية مطالبات تسوية آليات لتوقع خسارة

 راءخب الممتلكات مطالبات يقدر ما وعادة. حدا على التحكيم أو المحاكم تدخل إلى تحتاج التي المطالبات وتُقدر
 على المدرجة وغير المدرجة المتكبدة للمطالبات مخصصاتها اإلدارة وتراجع. المستقلون التأمين مطالبات تسوية
 .سنوي ربع أساس
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 )تابع( اإلعدادأساس  2

 )تابع( استخدام التقديرات واألحكام د(

 المكتسبة غير التأمين أقساط

 ساريةال بالمخاطر المتعلقة المستحقة أو المستلمة األقساط من الجزء ذلك المكتسبة غير األقساط مخصص يمثل
 دىم على دخل كقسط ويدرج األقساط، وتحميل العقود إبرام عند المخصص ويدرج. التقرير تاريخ في المفعول

 بالنسبة ليوميةا المكتسبة غير األقساط وتحسب. العقد في عليها المنصوص التأمين خدمة نمط مع بالتوافق العقد فترة
 .والتناسب

 التأمين إعادة عقود

 الناشئة الخالفات مجموعةال وتراقب. التأمين إعادة شركات مع السداد في ومشاكل لخالفات مجموعةال تتعرض
 .سنوي ربع أساس على التأمين إعادة شركات قوة ومدى

 إيرادات من عقود مع عمالء

تم تطبيق اإلحكام لتحديد التزامات األداء واالعتراف باإليرادات، عند تحويل المجموعة للسيطرة على سلعة أو 
 تم إدراج مزيد منإما عند نقطة زمنية معينة أو بمرور الزمن،  –خدمة إلى عميل. ولتحديد توقيت انتقال السيطرة 

 .24و 3التوضيحات في اإليضاحين 

 األعمال نموذج تقييم

 راجع) األعمال نموذج واختبار فقط األصلي المبلغ مدفوعات نتائج على المالية الموجودات وقياس تصنيف يعتمد
 يعكس مستوى على األعمال نموذج مجموعةال تحدد((. ح)3 اإليضاح في" المالية األدوات" المحاسبية السياسة

 ميعج يعكس حكما التقييم هذا يتضمن. معين أعمال هدف لتحقيق معًا المالية الموجودات من مجموعات إدارة كيفية
 جوداتالمو أداء على تؤثر التي والمخاطر أدائها، وقياس الموجودات أداء تقييم كيفية ذلك في بما الصلة ذات األدلة

 لمطفأةا بالتكلفة المقاسة المالية الموجودات مجموعةال تراقب. الموجودات مديري تعويض وكيفية إدارتها وكيفية
 أجله من لذيا األعمال هدف مع تتفق األسباب كانت إذا وعما استبعادها سبب لفهم استحقاقها قبل استبعادها يتم التي

 نم يتم الذي األعمال نموذج كان إذا لما المستمر مجموعةال تقييم من جزء هي المراقبة. بالموجودات االحتفاظ تم
 تغيير اكهن كان سواء تقييم يتم مناسب، غير كان وإذا مناسبا، يزال ال المتبقية المالية بالموجودات االحتفاظ أجله
 راتالتغيي هذه مثل إلى حاجة هناك تكن لم. الموجودات تلك تصنيف في محتمل تغيير ثم ومن األعمال نموذج في

 .السنة خالل

 والفائدة المبلغ ألصل الوحيدة المدفوعات هي التعاقدية النقدية التدفقات كانت إذا ما تقييم

 يتم. ئيالمبد االعتراف عند المالي للموجود العادلة القيمة أنه على" المبلغ أصل" تعريف يتم التقييم هذا ألغراض
 فترة خالل مالقائ األصلي للمبلغ المصاحبة وللمخاطر للزمن النقدية القيمة نظير المقابل أنها على" الفائدة" تعريف
 ةإضاف ،(كمثال اإلدارية والتكاليف السيولة مخاطر) األخرى األساسي اإلقراض وتكاليف ولمخاطر محددة زمنية

 . الربح هامش إلى

 األحكام ةمجموعال تدرس والفائدة المبلغ أصل مدفوعات فقط هي التعاقدية النقدية التدفقات كانت إذا ما تقييم عند
 التدفقات مبلغ أو توقيت يغير قد تعاقدي بند على يحتوي المالي الموجود كان إذا ما تقييم هذا يتضمن. لألداة التعاقدية

 تماليةاالح األحداث مجموعةال تدرس التقييم، إجراء عند. الشرط لهذا مستوفية غير يجعلها التي بالصورة النقدية
 مجموعةال البةمط من تحد التي واألحكام الزمني والتمديد مقدما والمدفوعات النقدية التدفقات وتوقيت مبلغ تغير التي

 .للنقود النقدية القيمة نظير المقابل تعدل التي والمزايا معينة موجودات من النقدية بالتدفقات
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 )تابع( أساس اإلعداد 2

 تصبح سارية بعد، ولكنها متاحة للتطبيق المبكرالمعايير الجديدة والمعدلة والتفسيرات على المعايير التي لم  )و(

المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة والتفسيرات على المعايير المذكورة أدناه المتاحة للتطبيق المبكر 
ذه اد هلم تصبح سارية حتى فترة الحقة، ولم يتم تطبيقها في إعد 2018يناير  1على السنوات المالية التي تبدأ بعد 

 .الموحدة البيانات المالية

يناير  1في  التي تبدأتسري للسنة 
2019 

  اإليجارات" 16المعيار الدولي للتقارير المالية رقم " 

  من لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية  23التفسير رقم
 بشأن الشكوك حول طرق معالجة الضرائب

  األدوات  9للتقارير المالية رقم التعديالت على المعيار الدولي"
 المالية" مزايا المدفوعات مقدما ذات التعويض السلبي

  االستثمارات في  28تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم"
الشركات الزميلة والمشروعات المشتركة" الحصص طويلة األجل 

 في الشركات الشقيقة والمشاريع المشتركة

  مكافآت الموظفين"  19المحاسبة الدولي رقم تعديالت على معيار"
 تعديل الخطة أو تقليصها أو تسويتها

  تعديالت على معايير مختلفة على أساس التحسينات السنوية على
 2017-2015المعايير الدولية للتقارير المالية دورة 

يناير  1تسري للسنة التي تبدأ في 
2020 

 المعايير الدولية  تعديالت على مراجع اإلطار المفاهيمي في
 للتقارير المالية

يناير  1تسري للسنة التي تبدأ في 
2021 

  عقود التأمين 17المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

ومعيار  10التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم   لم يتم تحديد تاريخ السريان بعد
ت بين موجودابوالمساهمة  بيعحول  28المحاسبة الدولي رقم 

 المشترك  همشروعالشقيقة أو  كتهمستثمر وشر

أن يكون لتطبيق المعايير الجديدة والمعدلة والتفسيرات على المعايير أعاله أثر جوهري المجموعة ال تتوقع إدارة 
 .الموضحة أدناهر ياي، باستثناء المعللمجموعة الموحدةعلى البيانات المالية 

 "اإليجارات" 16الدولي للتقارير المالية رقم المعيار 

 .2019يناير  1ابتداًء من  16أن تطبق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  المجموعةيجب على 

نموذجا محاسبيا واحدا في الميزانية العمومية لإليجارات. يعترف  16يقدم المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
الموجودات التي تمثل حقه في استخدام الموجودات األساسية ومطلوبات اإليجار التي تمثل  المستأجر بحق استخدام

التزامه بسداد دفعات اإليجار. هناك استثناءات اختيارية على اإليجارات قصيرة األجل واإليجارات من البنود ذات 
مؤجرون في تصنيف اإليجارات القيمة المنخفضة. تبقى محاسبة المؤجر مماثلة للمعيار الحالي، أي يستمر ال

 كإيجارات تمويلية أو تشغيلية.

يستبدل التوجيه الحالي الخاص باإليجارات، بما في ذلك معيار المحاسبة  16المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
اتفاق ما حول تحديد ما إذا كان  4اإليجارات وتفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم  17الدولي رقم 

الحوافز، وتفسير لجنة التفسيرات  -إيجارات تشغيلية  15يحتوي على إيجار، وتفسير لجنة التفسيرات الدائمة رقم 
 حول تقييم جوهر المعامالت التي تنطوي على الشكل القانوني لعقد اإليجار. 27الدائمة رقم 

على  2019يناير  1كما في  16للتقارير المالية رقم  للمعيار الدولي التطبيق األوليحاليا بتقييم أثر  المجموعةتقوم 

 .الموحدة بياناتها المالية
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 المعايير الجديدة والمعدلة والتفسيرات على المعايير التي لم تصبح سارية بعد، ولكنها متاحة للتطبيق المبكر )و(
 )تابع(

 (2022 يناير 1 في يسري) التأمين عقود 17 رقم المالية للتقارير الدولي المعيار

 وهو التأمين، عقود 17 رقم المالية للتقارير الدولي المعيار الدولية المحاسبة معايير مجلس أصدر ،2017 مايو في

 الدولي ارالمعي تفعيل بمجرد. واإلفصاح والعرض والقياس االعتراف يشمل التأمين لعقود جديد شامل محاسبة معيار

. 2005 سنة إصداره تم التي" التأمين عقود" 4 رقم المالية للتقارير الدولي المعيار محل سيحل ،17 المالية للتقارير

 والتأمين الحياة، وغير الحياة، أي) التأمين عقود أنواع جميع على 17 رقم المالية للتقارير الدولي المعيار ينطبق

 دواتواأل الضمانات بعض إلى باإلضافة تصدرها، التي الكيانات نوع عن النظر بغض ،(التأمين وإعادة المباشر

 17 رقم ماليةال للتقارير الدولي المعيار يقدم العامة، التأمين لعقود بالنسبة. التقديرية المشاركة ميزات ذات المالية

 دة،واح سنة من أكثر خالل دفعها المتوقع الخسائر الحتياطيات اإلجباري الخصم مثل جديدة محاسبية تقديرات

 17 رقم ةالمالي للتقارير الدولي للمعيار يكون أن المتوقع ومن. الثقة مستوى عن المماثل والكشف المخاطر وتعديل

 قودع بموجب باإليرادات االعتراف وكذلك مجموعةال قبل من مكتوبةال األجل طويلة سياساتال على جوهري تأثير

 :قبل من الملحق العام، النموذج هو 17 رقم المالية للتقارير الدولي المعيار مبدأ. التأمين

 (المتغيرة الرسوم نهج) المباشرة المشاركة ميزات ذات للعقود المحدد التكيف( أ

 .المدة قصيرة للعقود أساسي بشكل وذلك( القسط تخصيص نهج) مبسط نهج( ب

 تعديل ويتطلب ،2022 يناير 1 بعد أو في تبدأ التي الفترات على 17 رقم المالية للتقارير الدولي المعيار يسري

 9 رقم اليةالم للتقارير الدولي للمعيار أيضا الكيان تطبيق أن شريطة المبكر، بالتطبيق ويسمح. المقارنة أرقام

 رقم ليةالما للتقارير الدولي المعيار أوال فيه تطبق التي التاريخ قبل أو في 15 رقم المالية للتقارير الدولي والمعيار

 .اإللزامي التطبيق موعد قبل مبكرا 17 رقم المالية للتقارير الدولي المعيار لتطبيق المجموعة تخطط ال. 17

 الهامة المحاسبية السياسات في التغيرات 3

 2018 يناير 1 من السارية والتفسيرات والتعديالت الجديدة المعايير (أ)

 الدولي والمعيار عمالء مع العقود من اإليرادات 15 رقم المالية للتقارير الدولي المعيار مبدئيا المجموعة طبقت

 يناير 1 من ساريا الجديدة المعايير من عددا أيضا أصبح. 2018 يناير 1 من المالية األدوات 9 رقم المالية للتقارير

 .مجموعةللالموحدة  المالية البيانات على جوهري أثر لها ليس ولكن 2018

 هذه يف المقارنة معلومات تعديل يتم لم المعايير، هذه تطبيق في المجموعة اختارتها التي االنتقال ألساليب نظرا

، إن وجدت، باستثناء العرض المنفصل لخسائر الجديدة المعايير متطلبات تعكس بحيثالموحدة  المالية البيانات

 انخفاض القيمة / عكس موجودات مالية.

 مدة العقد(،هيز )بمرور تكلفة خدمات التجاالعتراف المتأخر باإليرادات من / و -

 االعتراف المبكر باإليرادات من / وتكلفة خدمات التسريح )بمرور مدة العقد(، -

 زيادة في خسائر انخفاض القيمة المعترف بها عن موجودات مالية. -

 عمالء مع العقود من اإليرادات 15 رقم المالية للتقارير الدولي المعيار (1

 ومقدارها باإليرادات االعتراف تم إذا ما لتحديد شامل عمل إطار 15 رقم المالية للتقارير الدولي المعيار يضع

 الدولي المحاسبة ومعيار" اإليرادات" 18 رقم الدولي المحاسبة معيار محل المعيار يحل. بها االعتراف وتوقيت

 االعتراف يتم ،15 رقم اليةالم للتقارير الدولي المعيار بموجب. الصلة ذات والتفسيرات" اإلنشاءات عقود" 11 رقم

 عند يرةالس انتقال توقيت تحديد يتطلب. الخدمات أو البضائع على السيطرة على عميل يحصل عندما باإليرادات

 .حكم إلى الوقت مدى على أو معينة زمنية نقطة
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 )تابع( الهامة المحاسبية السياسات في التغيرات 3

 )تابع( 2018 يناير 1 من السارية والتفسيرات والتعديالت الجديدة المعايير (أ)

 )تابع( عمالء مع العقود من اإليرادات 15 رقم المالية للتقارير الدولي المعيار (1

االعتراف بأثر ، مع باستخدام طريقة األثر المتراكم 15المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  بتطبيق المجموعةقامت 
(. وبناًء على ذلك، لم يتم تعديل المعلومات 2018يناير  1هذا المعيار في تاريخ التطبيق األولي )أي ل التطبيق األولي

، ومعيار 18أي أنها عرضت، كما كانت سابقاً، بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم  - 2017المعروضة لسنة 
تم تطبيق متطلبات اإلفصاح في هذا باإلضافة إلى ذلك، لم ي والتفسيرات ذات الصلة. 11المحاسبة الدولي رقم 

 المعيار بشكل عام على معلومات المقارنة.

يناير  1على األرباح المدورة كما في  15المعيار الدولي للتقارير المالية رقم يلخص الجدول التالي أثر التحول إلى 
2018. 

المعيار الدولي أثر تطبيق  
في  15للتقارير المالية رقم 

 2018يناير  1
  األرباح المدورة

 (52.040) بمرور الزمناإليرادات من خدمات التجهيز المعترف بها 
 17.720 بمرور الزمنتكلفة التجهيز المعترف بها 

 10.072 بمرور الزمنالمعترف بها  التسريحاإليرادات من خدمات 
 (1.659) بمرور الزمنالمعترف بها على التسريح ف يلاتك

 (25.907) 2018يناير  1األثر في 

 الموحد للمجموعةعلى بيان المركز المالي  15المعيار الدولي للتقارير المالية رقم يلخص الجدول التالي أثر تطبيق 
وبيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر للسنة المنتهية بذلك التاريخ لكل بند من  2018ديسمبر  31كما في 

ديسمبر  31ة للسنة المنتهية في مجموعلالموحدة البنود المتأثرة. لم يكن هناك أثر جوهري على بيان التدفقات النقدية 
2018. 

 األثر على بيان المركز المالي الموحد

 التعديالت كما ورد في التقرير 

المبالغ دون تطبيق 
المعيار الدولي للتقارير 

 15المالية رقم 

    الموجودات

 - (9.290) 9.290 موجودات عقود

 7.251.140 (9.290) 7.260.430 متداولةالموجودات غير ال

 - (18.632) 18.632 موجودات عقود

 2.878.191 (18.632) 2.896.823 الموجودات المتداولة

 10.129.331 (27.922) 10.157.253 إجمالي الموجودات

    حقوق الملكية

 1.278.241 24.766 1.253.475 أرباح مدورة

 3.556.827 24.766 3.532.061 حقوق الملكيةإجمالي 

    المطلوبات

 - (15.664) 15.664 التزامات تعاقدية

 4.183.683 (15.664) 4.199.347 المطلوبات غير المتداولة

 - (37.024) 37.024 التزامات تعاقدية

 2.388.821 (37.024) 2.425.845 المطلوبات المتداولة
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 حقوق الملكيةإجمالي 
 10.129.331 (27.922) 10.157.253 والمطلوبات
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 )تابع( الهامة المحاسبية السياسات في التغيرات 3

 )تابع( 2018 يناير 1 من السارية والتفسيرات والتعديالت الجديدة المعايير 

 )تابع( عمالء مع العقود من اإليرادات 15 رقم المالية للتقارير الدولي المعيار (1 

 األثر على بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحد

 

 التعديالت كما ورد في التقرير

المبالغ دون تطبيق 
المعيار الدولي للتقارير 

 15المالية رقم 

 2.513.222 (5.958) 2.519.180 اإليرادات

 (2.108.965) 6.251 (2.115.216) التكاليف المباشرة

 404.257 293 403.964 إجمالي الربح

 (97.976) 293 (98.269) لسنةا خسارة

 .24لمزيد من المعلومات حول السياسات المحاسبية للمجموعة ذات الصلة باالعتراف باإليرادات، راجع إيضاح 

 األدوات المالية 9 المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (2

لمالية وبعض العتراف بالموجودات المالية والمطلوبات امتطلبات ل 9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  يضع
: ات الماليةاألدو 39مالية وقياسها. يحل هذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي رقم العقود لشراء وبيع بنود غير 

 االعتراف والقياس.

 المحاسبة معيار على التبعية التعديالت المجموعة طبقت فقد 9 رقم المالية للتقارير الدولي المعيار لتطبيق نتيجة
 يف منفصل بند في المالية الموجودات انخفاض عرض يتطلب والذي المالية البيانات عرض حول 1 رقم الدولي

 قيمة انخفاض إدراج هو لمجموعةا منهج كان السابق في. الموحد اآلخر الشامل والدخل الخسارة أو الربح بيان
 خفاضان خسائر تصنيف بإعادة مجموعةال قامت لذلك نتيجة. واإلدارية العمومية المصروفات في المالية الموجودات

 العمومية المصروفات" من 39 رقم الدولي المحاسبة معيار في بها والمعترف قطري لاير 23.984 بمبلغ القيمة في
 املالش والدخل الخسارة أو الربح بيان في" مالية موجودات قيمة انخفاض /انخفاض قيمة(  عكس)" إلى" واإلدارية

 .2017 ديسمبر 31 في المنتهية للسنةالموحد  اآلخر

قة فيما يتعلق المحاسبية السابفيما يلي تفاصيل السياسات المحاسبية الهامة الجديدة وطبيعة التغيرات على السياسات 
 بخدمات المجموعة المتعددة.

 ياتحتياطلالاالفتتاحي  الرصيد على 9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  لىيلخص الجدول التالي أثر االنتقال إ
 .واألرباح المدورة

 

 الرصيد االفتتاحي 

  ألرباح المدورةل

احتياطيات 
التغيرات 

المتراكمة في 
 العادلةالقيمة 

    9للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  التطبيق األوليالتعديالت عند 

 (3.692)  1.389.884 2018يناير  1الرصيد كما في 

( إلى 39للبيع )معيار المحاسبة الدولي رقم  متاحةتحويل من حقوق ملكية 
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة )المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

9) (5.861)  5.861 

( إلى 39للبيع )معيار المحاسبة الدولي رقم  متاحةتحويل من حقوق ملكية 
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )المعيار الدولي للتقارير المالية 

 (4.565)  4.565 (9رقم 

    طبيق األوليالتناقصا: تعديل عند تطبيق الخسائر االئتمانية المتوقعة في تاريخ 

 -  (4.804) مقاسة بالتكلفة المطفأة موجودات مالية

 845  (845) بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرموجودات مالية مقاسة 

 2.141  (6.945) 9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  التطبيق األوليأثر 

 -  (25.907) ((1)3)إيضاح  15المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  التطبيق األوليأثر 

 (1.551)  1.357.032 2018يناير  1كما في  معدلرصيد 
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 )تابع( الهامة المحاسبية السياسات في التغيرات 3

 )تابع( 2018 يناير 1 من السارية والتفسيرات والتعديالت الجديدة المعايير (أ)

 األدوات المالية )تابع( 9 المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (2

 المالية والمطلوبات الماليةتصنيف وقياس الموجودات  (أ)

على ثالثة تصنيفات أساسية للموجودات المالية: مقاسة بالتكلفة المطفأة  9يحتوي المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
وبالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وبالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. يعتمد تصنيف 

على نموذج األعمال الذي تتم فيه إدارة  9شكل عام بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم الموجودات المالية ب
الفئات السابقة بمعيار  9موجود مالي وخصائص تدفقاته النقدية التعاقدية. يستبعد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

االستحقاق والقروض والذمم المدينة والمتاحة للبيع.  التي تتضمن المحتفظ بها حتى تاريخ 39المحاسبة الدولي رقم 
ال يتم أبدا فصل المشتقات الموجودة في عقود يكون فيها المضيف  9بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 هو موجود مالي في نطاق المعيار. بدال من ذلك، يتم تقييم األداة المالية المختلطة ككل للتصنيف.

لتصنيف  39على نحو كبير بمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم  9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم يحتفظ 
أثر هام على السياسات المحاسبية  9وقياس المطلوبات المالية. لم يكن لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

كيفية تصنيف عن للحصول على توضيح  4يضاح المتعلقة بالمطلوبات المالية. يرجى مراجعة اإل مجموعةلل
لألدوات المالية وقياسها والمحاسبة عن األرباح والخسائر ذات الصلة بموجب المعيار الدولي للتقارير  مجموعةال

 .9المالية رقم 

وفئات  39يوضح الجدول التالي واإليضاحات المرفقة أدناه فئات القياس األصلية وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 
كما  مجموعةلكل فئة من فئات الموجودات المالية لل 9القياس الجديدة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

على القيم الدفترية للموجودات المالية كما  9. إن أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 2018يناير  1في 
 قط بمتطلبات انخفاض القيمة الجديدة.، إن وجد، يتعلق ف2018يناير  1في 

 الموجودات المالية

 

التصنيف 
األصلي بموجب 
معيار المحاسبة 

 39الدولي رقم 

التصنيف 
بموجب  األصلي

المعيار الدولي 
للتقارير المالية 

 9رقم 

القيمة الدفترية 
األصلية بموجب 
معيار المحاسبة 

 39الدولي رقم 

 الخسارة مخصص
 المتوقعة االئتمانية

 بموجب به لمعترفا
 الدولي المعيار
 مرق المالية للتقارير

9 

القيمة الدفترية 
الجديدة بموجب 
المعيار الدولي 

للتقارير المالية رقم 
9 

 مساهمة شركات في أسهم

 للبيع متاحة قطرية عامة

 العادلة بالقيمة

 الربح خالل من

 88.613 - 88.613 الخسارة أو

 - للمتاجرة بها محتفظ

 دين سندات

 العادلة بالقيمة

 الربح خالل من

 الخسارة أو

 العادلة بالقيمة

 الربح خالل من

 201.029 - 201.029 الخسارة أو

 مدار استثمار صندوق

 للبيع متاحة مدرجة غير وأسهم

 العادلة بالقيمة

 الدخل خالل من

 71.554 - 71.554 اآلخر الشامل

 للبيع متاحة مدرجة – دين سندات

 العادلة بالقيمة

 الدخل خالل من

 212.798 (845) 213.643 اآلخر الشامل

 للبيع متاحة مالية أوراق في استثمار

 العادلة بالقيمة

 الدخل خالل من

 13.560 - 13.560 اآلخر الشامل

 مدرجة – دين سندات

 وذمم قروض

 3.578 (5) 3.583 أةالمطف بالتكلفة مدينة

 التأمين عقود مستحقات

 وذمم قروض

 257.386 - 257.386 أةالمطف بالتكلفة مدينة
 ودائعو كوبن لدى أرصدة

 استثمارات متضمنة)

 (األجل قصيرة

 وذمم قروض

 950.451 (1.166) 951.617 أةالمطف بالتكلفة مدينة
 أطراف من مستحقات

 عالقة ذات

 وذمم قروض

 433.540 (9) 433.549 أةالمطف بالتكلفة مدينة
 مدينة وأخرى تجارية ذمم

 المدفوعات باستثناء)

 ( سلفياتوال مقدما

 وذمم قروض

 429.394 (3.624) 433.018 أةالمطف بالتكلفة مدينة

   2.667.552 (5.649) 2.661.992 
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 )تابع( الهامة المحاسبية السياسات في التغيرات 3

 )تابع( 2018 يناير 1 من السارية والتفسيرات والتعديالت الجديدة المعايير (أ)

 األدوات المالية )تابع( 9 الدولي للتقارير المالية رقمالمعيار  (2

 )تابع( تصنيف وقياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية (أ)

 )تابع( الموجودات المالية

 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة الموجودات المالية )استثمارات حقوق الملكية(

 إيرادات أو دفوائ أي ذلك في بما الصافية، والخسائر باألرباح االعتراف يتم. العادلة بالقيمة الموجودات هذه قياس يتم
 .الخسارة أو الربح في أرباح، توزيعات

 الل الدخل الشامل اآلخربالقيمة العادلة من خالمالية الموجودات 

 الستثمارات. العادلة بالقيمةالحقا  الموجودات هذه قياس يتم. واألسهم الدين استثمارات الموجودات هذه تتضمن
العمالت  رفص سعر وخسائر أرباح إدراج ويتم الفعلية، الفائدة طريقة باستخدام الفوائد إيرادات احتساب يتم الديون،

الشامل  الدخل في خرىاأل الصافية والخسائر األرباح إدراج ويتم. الخسارة أو الربح فيالقيمة  وانخفاضاألجنبية 
 أو حالرب إلى الدخل الشامل اآلخر في المتراكمة والخسائر رباحاأل تصنيفتتم إعادة  ،االعترافإلغاء  عند. اآلخر

ات توزيع مثلت لم ما الخسارة أو الربح في كإيرادات األرباح إدراج يتم األسهم، الستثماراتبالنسبة . الخسارة
الدخل  في خرىاأل خسائرالو رباحاأل صافيب االعتراف يتم. االستثمار تكلفة من جزء استرداد واضح بشكل رباحاأل

 .ةرالخسا أو ربحالال يتم أبدا إعادة تصنيفها إلى و الشامل اآلخر

 المالية بالتكلفة المطفأةالموجودات 

 المطفأة التكلفة تقليل يتم. الفعلية الفائدة طريقة باستخدام المطفأةبالتكلفة  الحق وقت في الموجودات هذه قياس يتم
 الربح يفالقيمة  وانخفاض الصرف سعر وخسائر أرباحو الفوائد، إيراداتب االعتراف يتم. القيمة انخفاض خسائرب

 .الخسارة أو الربح في إلغاء االعتراف من خسارة أو ربح أيب االعتراف يتم. الخسارة أو

* الذمم التجارية واألخرى المدينة والمستحق من أطراف ذات عالقة والنقد وما يعادله المصنفة سابقا كقروض وذمم 
ر المعيار الدولي للتقاري، يتم تصنيفها اآلن بالتكلفة المطفأة بموجب 39مدينة بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 

 .9المالية رقم 

 المطلوبات المالية

لتصنيف  39على نحو كبير بمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم  9يحتفظ المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
أي أثر على تصنيف وقياس  9وقياس المطلوبات المالية. ومن ثم، لم يكن لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 .للمجموعةالمطلوبات المالية 

التصنيف األصلي  
بموجب معيار 

المحاسبة الدولي 
 39رقم 

التصنيف الجديد 
بموجب المعيار 
الدولي للتقارير 

 9المالية رقم 

القيمة الدفترية 
 معياراألصلية بموجب 

 المحاسبة الدولي رقم
39 

بموجب المعيار 
الدولي للتقارير المالية 

 9رقم 

ذمم تجارية دائنة 
ومستحقات وذمم دائنة 

 أخرى
مطلوبات مالية 

 رىأخ
مطلوبات مالية 

 450.431 450.431 أخرى

مطلوب ألطراف ذات 
 عالقة

مطلوبات مالية 
 أخرى

مطلوبات مالية 
 8.312 8.312 أخرى

توزيعات أرباح مستحقة 

 الدفع

مطلوبات مالية 
 أخرى

مطلوبات مالية 
 95.346 95.346 أخرى

مستحق لشركات تأمين 

 125.398 125.398 أةالمطفبالتكلفة  بالتكلفة المطفأة وإعادة تأمين
إعادة  التزامات تعاقدية

 611.186 611.186 بالتكلفة المطفأة بالتكلفة المطفأة تأمين

 5.145.465 5.145.465 بالتكلفة المطفأة بالتكلفة المطفأة سلفيات قروض و

 6.436.138 6.436.138   إجمالي المطلوبات المالية
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 )تابع( الهامة المحاسبية السياسات في التغيرات 3

 )تابع( 2018 يناير 1 من السارية والتفسيرات والتعديالت الجديدة المعايير (أ)

 األدوات المالية )تابع( 9 المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (2

 المالية الموجودات قيمة انخفاض ب(

 يالدول المحاسبة معيار في الوارد" المتكبدة االئتمانية الخسائر" نموذج 9 رقم المالية للتقارير الدولي المعيار استبدل
 لمقاسةا المالية الموجودات على الجديدة القيمة انخفاض نموذج يطبق". المتوقعة االئتمانية الخسارة" بنموذج 39 رقم

 على يسل ولكن اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة الدين واستثمارات العقود وموجودات المطفأة بالتكلفة
 بصورة االئتمانية بالخسائر االعتراف يتم ،9 رقم المالية للتقارير الدولي للمعيار وفقا. الملكية حقوق استثمارات

 .39 رقم الدولي المحاسبة معيار بموجب الحال عليه كان مما أكثر مبكرة

 عموما يتوقع ،9 رقم المالية للتقارير الدولي للمعيار القيمة انخفاض نموذج نطاق في تدخل التي للموجودات بالنسبة
 للمعيار مةالقي انخفاض متطلبات تطبيق أن مجموعةال قررت. تقلبا أكثر وتصبح القيمة انخفاض خسائر تزيد أن

 .المالية الموجودات قيمة النخفاض إضافي مخصص إلى يؤدي ال 2018 يناير 1 في 9 رقم المالية للتقارير الدولي

 التحول ج(

 التصنيف بمتطلبات يتعلق فيما السابقة للفترات المقارنة معلومات تعديل عدم لها يتيح اعفاءً  مجموعةال استخدمت
 عام بشكل تعكس ال 2017 لسنة المعروضة المعلومات فإن ذلك، على بناءً (. القيمة انخفاض متضمنة) والقياس
 رقم الدولي المحاسبة معيار متطلبات ذلك من بدال تعكس ولكنها ،9 رقم المالية للتقارير الدولي المعيار متطلبات

39. 

 .مالي بموجود االحتفاظ فيه يتم الذي العمل نموذج تحديدعلى أساس حقائق وظروف  التقييمات إجراء تم

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة 4

 المالية تالبيانا هذه في المعروضة الفترات جميع على التالية المحاسبية السياسات منتظم بشكل المجموعة طبقت
 (.3 إيضاح أيضا راجع) ذلك خالف على ذكر ما عدا فيما ،الموحدة

 أساس توحيد البيانات المالية )أ(

 تجميع األعمال

تحاسب المجموعة عن تجميع األعمال باستخدام طريقة االقتناء عند تحويل السيطرة إلى المجموعة. عموما يقاس 
المقابل المحول في االقتناء بالقيمة العادلة كما هو الحال بالنسبة لصافي الموجودات المقتناة. أية شهرة تنشأ يتم 

. لفورا على الربح أو الخسارة في المساومة شراء عن ربح بأي يُعترف .اختبارها على نحو سنوي النخفاض القيمة
 .ملكية حقوق أو دين أوراق بإصدار تتعلق التي الحالة في عدا فيما تكبدها عند المعاملة مصاريف تُدفع

 أو الربح في امع بشكل المبالغ بهذه االعتراف يتم. السابقة العالقات بتسوية المتعلقة المبالغ المحول المقابل يشمل ال
 .الخسارة

 ستوفيام محتمل مقابل بدفع التزاما هناك كان إذا. االستحواذ تاريخ في العادلة بالقيمة محتمل مقابل أي قياس يتم
 بخالف. ةالملكي حقوق ضمن التسوية احتساب ويتم عندها قياسه يعاد فال ملكية كحقوق ومصنفا مالية أداة لتعريف

 العادلة يمةالق في الالحقة والتغيرات التقرير تاريخ في العادلة بالقيمة آخر محتمل مقابل أي قياس إعادة يتم ذلك،
 .الخسارة أو الربح في المحتمل للمقابل

 التابعة الشركات

 أو إلى معرضة تكون عندما الكيان على المجموعة تسيطر. المجموعة عليها تسيطر كيانات هي التابعة الشركات
 خالل من اتالعائد تلك على التأثير على المقدرة ولديها الكيان في مشاركتها من المتغيرة العائدات في الحقوق لديها

 التاريخ نم للمجموعة الموحدة المالية البيانات في التابعة للشركات المالية البيانات إدراج يتم. الكيان على سلطتها
 .السيطرة تلك انتهاء تاريخ وإلى السيطرة فيه تبدأ الذي
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 السياسات المحاسبية الهامة )تابع(ملخص  4

 )تابع( أساس توحيد البيانات المالية )أ(

 فقدان السيطرة

عند فقدان المجموعة للسيطرة على شركة تابعة تُلغي االعتراف بموجودات ومطلوبات الشركة التابعة وأية مساهمات 
ناتجة عن ذلك في بيان الدخل الشامل غير مسيطرة ومكونات أخرى في حقوق الملكية. يُعترف بأي ربح أو خسارة 

 الموحد. أية مساهمة يُحتفظ بها في الشركة التابعة سابقا تُقاس بالقيمة العادلة عند فقدان السيطرة.

 الملكية حقوق بطريقة فيها المستثمر الشركات

 .ركةمشت مشاريعالحصص في  الملكية حقوق بطريقة فيها المستثمرفي الشركات  المجموعة حصص تتضمن

 صافي يف حقوقا المجموعة لدى يكون بموجبها مشتركة سيطرة للمجموعة فيها يكون اتفاقية هو المشترك المشروع
 .مطلوباتها عن والتزاماتها موجوداتها في حقوقا وليس االتفاقية، موجودات

 التكلفة،ب مبدئيا بها االعتراف ويتم. الملكية حقوق بطريقة المشتركة المشروعات في المساهمات عن المحاسبة تتم
 في وعةالمجم حصة الموحدة المالية البيانات في يدرج المبدئي، االعتراف عقب. المعامالت تكاليف تتضمن والتي
 حتى لملكيةا حقوق بطريقة عنها المحاسبة تتم التي فيها المستثمر للشركات اآلخر الشامل والدخل الخسارة أو الربح

 .المشتركة السيطرة أو الهام النفوذ فيه يتوقف الذي التاريخ

 التوحيد عند المستبعدة المعامالت

 عن ناشئة محققة غير مصروفات أو إيرادات وأية المجموعة شركات بين والمعامالت األرصدة استبعاد يتم
 تثمرالمس الشركات مع المعامالت عن الناشئةغير المحققة  األرباح استبعاد يتم. المجموعة شركات بين المعامالت

 لمستثمراالخسائر غير المحققة للشركة  في المجموعة مساهمة حد إلى االستثمار مقابلبطريقة حقوق الملكية  فيها
 وجود على ليلد فيه يوجد ال الذي الحد إلى فقط ولكن المحققة غير األرباح استبعادبها  يتم بنفس الطريقة التي فيها

 .القيمة في انخفاض

 والمعداتالممتلكات  (ب)

 االعتراف والقياس

 االنخفاض خسائرو المتراكم ستهالكاإل ناقصااالقتناء ويقاس بعد ذلك بالتكلفة  تكلفةب والمعدات الممتلكات بنود تقاس

 . المتراكمة القيمة في

 ال جزءشكل التي ت المشتراه ياتمجرالب. الموجود القتناء مباشرة بصورة تنسب التي المصروفات التكلفة تتضمن

 اتوالمعد لممتلكاتا بند ألجزاء يكون عندما. المعدات هذه من كجزء رسملتها سيتم ،ذات الصلة المعدات من يتجزأ

 تكاليف افةك تدرج .)مكونات رئيسية( والمعدات للممتلكات مستقلة كبنود عنها المحاسبة تتم مختلفة إنتاجية أعمار

 إلغاء توقعةالم للتكلفة الحالية القيمة إدراج يتم. تكبدها عند الخسارة أو الربح بيان في األخرى والصيانة اإلصالح

 .بمخصص االعتراف معايير استيفاء تم إذا موجودال كلفةبت استخدامه بعدموجود 

 الالحقة النفقات

 إلى لنفقاتل المصاحبة المستقبلية االقتصادية المنافع تدفق المحتمل من كان لو فقط الالحقة النفقات رسملة تتم

 .المجموعة

 ستهالكاإل

 قتو من بدًءا الثابت القسط أساس على للموجودات المقدرة اإلنتاجية األعمار أساس على ستهالكاإل احتساب يتم

 قوطر الباقية والقيم المقدرة اإلنتاجية األعمار تتم مراجعة .منها المقصود لالستخدام جاهزة موجوداتال تكونأن 

 يتم ال. ستقبليم أساس على اتتقديرال في تغييرات أية تأثيروتتم المحاسبة عن  التقارير، كل تاريخ وفي ستهالكاإل

 .األرض إستهالك
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تابع( 4

 الممتلكات والمعدات )تابع( (ب)

 )تابع( ستهالكاإل

 :للموجودات كالتالياألعمار اإلنتاجية المقدرة 

 سنة 20-10 المباني
 سنوات 10-5 طائرات

 سنوات 7-2 آالت وماكينات
 سنة 30-15 حفارات

  
  ممتلكات ومعدات أخرى:

 سنوات 6-4 المعدات واالتصاالت االرضيه الالسلكية
 سنوات 5-4 سيارات

 سنوات 7-3 أثاث وتركيبات ومعدات مكتبية
 سنوات 3 أجهزة كمبيوتر

  االعتراف إلغاء

 يةاقتصاد منافع وجود المتوقع من يكون ال عندما أو استبعاده عند والمعداتالممتلكات  بند عن االعتراف يُلغى

 مع عادهااستب متحصالت بمقارنة والمعدات الممتلكات بنود استبعاد وخسائر أرباح تُحدد. استخدامه من مستقبلية

 .الموحد الخسارة أو الربحبالصافي ضمن بيان  بها ويُعترف الصلة ذات الدفترية قيمها

 أعمال رأسمالية قيد التنفيذ

ن عندما يكون الموجود جاهزا لالستخدام المقصود منه، يتم نقله ميتم تسجيل األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ بالتكلفة. 
 .األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ لفئة مناسبة ويتم تسجيله وفقا لسياسات المجموعة

 انخفاض القيمة

 حتملي ظرفية تغيرات أو أحداث وجود عند االنخفاض لتحديد والمعدات للعقارات الدفترية القيمة في النظر يعاد
 لممكنا القيمة مـن أعلى الدفترية القيمة تكون وعندما كهذا مؤشر وجود حالة في. الدفتريـة القيمة استرداد عدم معها

 قيمتها أو البيع تكاليف طرح بعد العادلة القيمة وهي استردادها الممكن القيمة إلى الموجودات تخفيض يتم استردادها
 .أكثر أيهما االستخدام، حال في

 تكلفة االستبدال

 وتشطب نفصلم بشكل عنها يحاسب التي والمعدات الممتلكات بنود من بند الستبدال المتكبدة المصروفات رسملة تتم
 االقتصادية عالمناف من تزيد عندما فقط األخرى الالحقة المصروفات رسملة تتم كما. المستبدل للمكون الدفترية القيمة

ارة بيان الربح أو الخس في األخرى المصروفات بجميع ويعترف. الصلة ذات والمعدات العقار لبنود المستقبلية
 .المصروفات تكبد عند الموحد

 الموجودات غير الملموسة (ج)

 كلفةتالب منفصل بشكل عليها الحصول يتم التي المحددة اإلنتاجية األعمار ذات الملموسة غير الموجودات تدرج
 قسطال أساس على اإلطفاءب يتم االعتراف. وجدت إن ،المتراكمة القيمة انخفاض سائرخوالمتراكم  اإلطفاءناقص 
 ترةف كل نهاية في اإلطفاء وطريقة المقدر اإلنتاجي العمر مراجعة تمت. المقدر اإلنتاجي العمر مدى على الثابت
 لملموسةا غير الموجودات تدرج. مستقبلي أساس على التقديرات في تغيرات أي تأثيرتتم المحاسبة عن و مالية،
 القيمة اضانخف خسائرناقص  تكلفةالب منفصل بشكل عليها الحصول يتم التي المحددة غير اإلنتاجية األعمار ذات

 .وجدت إن ،المتراكمة
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 )تابع(ملخص السياسات المحاسبية الهامة  4

 )تابع( الموجودات غير الملموسة (ج)

 من بليةمستق اقتصادية منافع أي يتوقع ال عندما أو االستبعاد ندع الملموسة غير الموجوداتب إلغاء االعتراف يتم
 ملموسة، غيرموجودات  أيإلغاء االعتراف ب عن الناتجة الخسائر أو األرباح. أو إلغاء االعتراف عنها ااستخدامه

 الخسارة أو لربحا بيان في بها فاعترالايتم  ،للموجود الدفترية والقيمة البيع متحصالت صافي بين بالفرق ويقاس
 عن الموجود. إلغاء االعتراف يتم عندماالموحد 

 لتحديد ةالملموس غير للموجودات الدفترية القيمة بمراجعة المجموعة تقوم ،الموحد المالي المركزلبيان  تاريخكل  في
 مثل وجود حالة في. القيمة انخفاض خسائر إلى تعرضت قد الموجودات هذه أن على مؤشر أي هناك كان إذا ما

 من نهإ حيث(. وجدت إن) القيمة انخفاض خسارة مدى تحديد أجل من لالسترداد القابلة القيمة تقدير يتم الدليل، هذا
 وحدةلل ستردادلال القابلة القيمة تقدير المجموعة على يجب منفرد، موجودل لالسترداد القابل المبلغ تقدير الممكن غير

 .الموجود إليها ينتمي التي لنقدل المنتجة

التي لم  الملموسة غير والموجودات محددةال غير اإلنتاجية األعمار ذات الملموسة غير الموجودات اختبار ويتم
 تنخفضا قد ماموجود  أن إلى إشارة هناك كان وكلما األقل، على سنويا القيمة النخفاض لالستخدام بعدمتاحة  تصبح
 .قيمته

 قيد القيمة قديرتعند . ، أيهما أعلىالستخدامقيد ا والقيمة البيع تكاليف ناقصا العادلة القيمة هو لالسترداد القابل المبلغ
 الضريبة بلق ما خصم معدل باستخدام الحالية قيمتها إلى المقدرة المستقبلية النقدية التدفقات خصم يتم ،االستخدام

 .للموجود المحددة والمخاطر للنقود الزمنية للقيمة الحالية السوق تقييمات يعكس الذي

 الشهرة (د)

 ليها،ع المستحوذ الشركة في مسيطرة غير حصص أي قيمةو المقابل المحول، مبلغ في الزيادةب الشهرة قياس يتم
افي ص على( وجدت إن) المشتراة الشركة في المستحوذ قبل من سابقابها  المحتفظ التي للحصة العادلة والقيمة

ان صافي ك إذا. المفترضة والمطلوباتالتي يمكن تحديدها  للموجودات المستحوذ عليهاالمبالغ في تاريخ االستحواذ 
 إعادة دبع ،في تاريخ االستحواذ للموجودات المستحوذ عليها التي يمكن تحديدها والمطلوبات المفترضةمبالغ ال

 لحصة عادلةال والقيمة المشتراة الشركة في مسيطرة غير حصص أي مبلغو ،المبلغ المقابل المحول يتجاوز التقييم،
 بيان في رافو الزيادة تسجيل يتم ،(وجدت إن) المشتراة الشركة فيبحصة  سابقا احتفظت التي مستحوذةال الشركة
 .صفقة شراء مكسب باعتبارها خراآل الشامل لدخلوا الخسارة أو الربح

ً  الشركة اقتناء تاريخ في محددة هي كما بالتكلفة ما شركة حيازة عن الناتجة الشهرة تسجيل يتم  انخفاض سائرخ ناقصا
 .وجدت إن المتراكمة، القيمة

 وعاتمجم أو) المجموعة في للنقد المولدة الوحدات من كل على الشهرة توزيع يتم القيمة، انخفاض اختبار ألغراض
 .الدمج تآزر من تستفيد أن المتوقع من التي( لنقدل منتجة وحدات

 عندما كراًرات أكثر نحو على أو سنويًا، قيمتها لتحديد لها الشهرة تخصيص تمي التي النقد منتجة وحدة اختبار يتم
 قيمته من أقل للنقد المنتجة للوحدة لالسترداد القابل المبلغ كان إذا. الوحدة قيمة انخفاض على مؤشًرا هناك يكون

 إلى ثم الوحدةب مرتبطة شهرة ألي الدفترية القيمة لخفض أوالً  القيمة في االنخفاض خسارة تخصيص يتم الدفترية،
 في انخفاض خسارة أي إثبات يتم. الوحدة في أصل كل مقدار الحصة أساس على التناسبية للوحدة األخرى األصول

 ترفالمع القيمة انخفاض خسارة إن. األخر اآلخر الشامل والدخل الخسارة أو الربح بيان في مباشرة للشهرة القيمة
 .الحقة فترات في عكسها يتم ال للشهرة بها

عند استبعاد وحدة منتجة للنقد ذات صلة، يتم إدراج قيمة الشهرة المنسوبة إليها في تحديد الربح أو الخسارة عند 
 االستبعاد.
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 )تابع(ملخص السياسات المحاسبية الهامة  4

 المخزون (هـ)

 ضائعللب المخصصات أخذ بعد ،أقل أيهما ،تحصيلها الممكن القيمة صافي أو التكلفة أساس على المخزون يسجل

اليف المباشرة والتك النقل مع التعاملعلى سعر الشراء ورسوم االستيراد و التكلفة تشتمل. الحركة بطيئة أو المتقادمة

 المخزون ةتكلف احتساب يتم. الحالي وشكله موقعه إلى وصوله حتى منتج كل على المتكبدة المصاريف جميعاألخرى 

 :يلي كما

 تتم المحاسبة عن المخزون ذو الصلة بالحفر باستخدام طريقة المتوسط المرجح، -

 و ،باستخدام طريقة تحديد معينة تتم المحاسبة عن المخزون ذو الصلة بالمالحة الجوية -

 أوال. يصرف والأ رديتتم المحاسبة عن المخزون ذو الصلة بخدمات التموين باستخدام طريقة ما  -

 األدوات المالية (و)

 االعتراف والقياس المبدئي .1

 عقود ذممب االعتراف يتم. نشأتها عند عالقة ذات أطراف من والمستحقبالذمم التجارية المدينة مبدئيا  االعتراف يتم
 جميع إثبات يتم .المستحق أو المستلم للمقابل العادلة بالقيمة المبدئي االعتراف عند قياسها ويتم استحقاقها عند التأمين

 .لألداة التعاقدية األحكام في طرفًا المجموعة تصبح عندما مبدئيًا األخرى المالية والمطلوبات الموجودات

لة أو مطلوب مالي مبدئيا بالقيمة العاد (مكون تمويلي كبيررية مدينة بدون ما لم يكن ذمم تجا) يتم قياس موجود مالي
باإلضافة إلى، لعنصر غير مدرج بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، تكاليف المعامالت التي يمكن أن 

 .تنسب مباشرة إلى االستحواذ عليها. يتم قياس ذمم تجارية مدينة بدون مكون تمويلي كبير بسعر المعاملة

 التصنيف والقياس الالحق .2

 2018يناير  1السياسة المطبقة من  -الموجودات المالية  

عند االعتراف المبدئي، يتم تصنيف موجود مالي على أنه مقاس: بالتكلفة المطفأة، بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
استثمار حقوق ملكية، أو بالقيمة  –استثمار دين، أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  –الشامل اآلخر 

 العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

نموذج أعمالها إلدارة  مجموعةالال يتم تصنيف الموجودات المالية الحقا على أساس االعتراف األولي ما لم تغير 
 ول من أول فترةالموجودات المالية، وفي هذه الحالة يتم تصنيف جميع الموجودات المالية المتأثرة في اليوم األ

 مشمولة بتقرير بعد التغيير في نموذج األعمال.

يقاس الموجود المالي بالتكلفة المطفأة في حالة استيفائه لكال الشرطين التاليين وعدم تخصيصه على أنه بالقيمة 
 العادلة من خالل الربح أو الخسارة:

 لموجودات لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية؛ ويتم االحتفاظ بالموجود ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ با -
أن تؤدي الشروط التعاقدية للموجودات المالية إلى نشوء تدفقات نقدية في تواريخ معينة تعتبر فقط مدفوعات  -

 للمبلغ األصلي والربح على المبلغ األصلي القائم.

 صنيفهتالشرطين التاليين ولم يتم  ىفاستو إذابالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر استثمار الدين قاس ي
   بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:

ضمن نموذج أعمال يتم تحقيق هدفه بواسطة تحصيل كل من التدفقات النقدية التعاقدية وبيع  بهيتم االحتفاظ  -
 الموجودات المالية؛ و

محددة تعتبر مدفوعات فقط للمبلغ األصلي إلى نشوء تدفقات نقدية في تواريخ ة له تؤدي الشروط التعاقدي -
 .الفائدة على المبلغ األصلي القائمو

ير قابلة بصورة غ مجموعةتختار ال ،عند االعتراف المبدئي بأداة استثمار حقوق ملكية ال يتم االحتفاظ بها للمتاجرة
لإللغاء عرض التغييرات الالحقة في القيمة العادلة ضمن الدخل الشامل اآلخر. يتم إجراء هذا االختيار على أساس 

 كل استثمار على حدة.
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تابع( 4

 األدوات المالية )تابع( (و)

 )تابع( التصنيف والقياس الالحق .2

المالية غير المصنفة بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر على النحو  جميع الموجودات
بتحديد  وعةمجمالمبين أعاله يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. عند االعتراف المبدئي، قد تقوم ال

تي سيتم قياسها بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل ال رجعة فيه لموجودات مالية إما تستوفي المتطلبات ال
الدخل الشامل اآلخر على أنها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا كان ذلك يزيل أو يخفف كثيرا من عدم 

 تطابق محاسبي قد ينشأ خالف ذلك.

 2018يناير  1 : السياسة المطبقة منتقييم نموذج األعمال -الموجودات المالية 

 شكلبمالي على مستوى محفظة ألن هذا يعكس  بموجود فيه يحتفظبتقييم هدف نموذج األعمال الذي  مجموعةالتقوم 
 :نتتضم االعتبار في تؤخذ التيالمعلومات لإلدارة. المعلومات  قديمأفضل الطريقة التي تدار بها األعمال وت

 بها، مجموعةوكيفية إبالغ إدارة الكيفية تقييم أداء فئات الموجودات المالية  -

المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال )والموجودات المالية المحتفظ بها ضمن هذا نموذج األعمال(  -

 وكيفية إدارة تلك المخاطر،

 اإن عمليات نقل الموجودات المالية ألطراف ثالثة في معامالت غير مؤهلة إللغاء االعتراف ال تعتبر مبيعات لهذ
 الغرض، وذلك بما يتفق مع اعتراف المجموعة المستمر بالموجودات.

 ،يمة العادلةأساس الق على ئهاتقييم أداو إدارتها يتم التيالمحتفظ بها لغرض المتاجرة أو  ،يتم قياس الموجودات المالية
 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

 :ليست إال مدفوعات عن أصل الدين والفائدة عليهلتدفقات النقدية التعاقدية تقييم ما إذا كانت ا -المالية  الموجودات
 2018يناير  1السياسة المطبقة من 

القيمة العادلة للموجود المالي عند االعتراف المبدئي. يتم تعريف أنه " بأصل الدينألغراض هذا التقييم، يتم تعريف "
فترة معينة  خاللالقائم المبلغ األصلي بوالمخاطر االئتمانية المرتبطة  مالقيمة الزمنية للعن المقابل بأنها " ائدة"الف

إلقراض والتكاليف )مثل مخاطر السيولة والتكاليف اإلدارية(، وكذلك لمن الزمن وغيرها من المخاطر األساسية 
 ربح.الهامش 

 مجموعةال أخذت، عليه أصل الدين والفائدة سوى مدفوعات عن ليستتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية  عند
غير يتعاقدي يمكن أن شرط مالي يحتوي على الموجود اللشروط التعاقدية لألداة. ويشمل ذلك تقييم ما إذا كان با

 مجموعةال أخذتهذا الشرط. عند إجراء هذا التقييم، يمكنه الوفاء ب الالتدفقات النقدية التعاقدية بحيث  مبلغتوقيت أو 
 :االعتبار ما يليفي 

 أو توقيت التدفقات النقدية؛ مبلغاألحداث الطارئة التي من شأنها تغيير  -
 و ومميزات التمديد؛ مقدما لمدفوعاتا -
دم عميزات ممحددة )على سبيل المثال  موجوداتلتدفقات النقدية من با الشروط التي تحد من مطالبة المجموعة -

 (.الرجوع على المقترض

يمثل ما مقدع ودفممبلغ الالالدين والفائدة إذا كان أصل مع المدفوعات فقط من معيار  المدفوعات مقدماميزة  تتوافق

إلى حد كبير المبالغ غير المسددة من أصل الدين والفائدة على المبلغ األصلي المعلق، والتي قد تشمل تعويض 

م أو عالوة خصب يهل علوحصتم المالي  ة لموجودبالنسبباإلضافة إلى ذلك،  إلنهاء المبكر للعقد.عن ا إضافي معقول

 اإلسمي لمبلغاكبير بشكل بلغ يمثل بم مقدماتطلب الدفع تميزة التي تسمح أو فإن ال، ةعلى قيمته االسمية التعاقدي

اإلنهاء  نعمعقول إضافي تعويض الفائدة التعاقدية )والتي قد تشمل أيضا  ()ولكن غير مدفوعالمستحق تعاقدي ال

 غير ذات أهمية مدفوعات مقدماهذا المعيار إذا كانت القيمة العادلة لميزة الوفق كما هو الحال تتم معاملتها ( المبكر

 عند االعتراف المبدئي.
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تابع( 4

 األدوات المالية )تابع( (و)

 )تابع( التصنيف والقياس الالحق .2

 2018يناير  1السياسة المطبقة من  - القياس الالحق واألرباح والخسائر –المالية  الموجودات

الموجودات المالية 
بالقيمة العادلة من 

خالل الربح أو 
 الخسارة

يتم قياس هذه الموجودات الحقا بالقيمة العادلة. يتم االعتراف بصافي األرباح والخسائر، 
 الموزعة، في الربح أو الخسارة.بما في ذلك الفائدة أو إيراد األرباح 

الموجودات المالية 
 بالتكلفة المطفأة

يتم قياس هذه الموجودات الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. يتم تقليل 
التكلفة المطفأة بخسائر انخفاض القيمة. يتم االعتراف بإيرادات الفوائد )إن وجدت(، 

العمالت األجنبية وانخفاض القيمة في الربح أو الخسارة.  وأرباح وخسائر أسعار صرف
 في الربح أو الخسارة.عن إلغاء االعتراف يتم االعتراف بأي ربح أو خسارة 

الدين  استثمارات
بالقيمة العادلة من 

خالل الدخل الشامل 
 اآلخر

ذي يحتسب ال يتم قياس هذه الموجودات الحقا بالقيمة العادلة. يتم االعتراف بإيراد الفائدة
باستخدام طريقة الفائدة الفعلية، وأرباح وخسائر تحويل عمالت أجنبية وانخفاض القيمة 
في الربح أو الخسارة. يتم االعتراف بصافي األرباح والخسائر األخرى في الدخل 
الشامل اآلخر. عند إلغاء االعتراف، تتم إعادة تصنيف األرباح والخسارة المتراكمة في 

 ل اآلخر إلى الربح أو الخسارة.الدخل الشام

االستثمارات في 
حقوق الملكية بالقيمة 

العادلة من خالل 
 الدخل الشامل اآلخر

يتم قياس هذه الموجودات الحقا بالقيمة العادلة. يتم االعتراف بتوزيعات األرباح كإيراد 
كلفة ت في الربح أو الخسارة ما لم تمثل توزيعات األرباح بشكل واضح استرداد جزء من

االستثمار. يتم االعتراف بصافي األرباح والخسائر األخرى في الدخل الشامل اآلخر 
 وال يتم استبعادها أبدا من الربح أو الخسارة.

 2018يناير  1 قبلالسياسة المطبقة  -الموجودات المالية 

 موجوداتها المالية في واحدة من الفئات التالية: مجموعةصنفت ال

 مدينة،قروض وذمم  -

 محتفظ بها لتاريخ االستحقاق، -

 متاحة للبيع، و -

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة وضمن هذه الفئة: كمحتفظ بها للمتاجرة، أو مشتقات أدوات تحوط،  -
 أو مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 2018يناير  1السياسة المطبقة قبل  - القياس الالحق واألرباح والخسائر –المالية  الموجودات

الموجودات المالية 
بالقيمة العادلة من 

خالل الربح أو 
 الخسارة

عات ، بما في ذلك أي فائدة أو إيراد توزيفيهابالتغييرات ويعترف قاس بالقيمة العادلة ت
 أرباح، في الربح أو الخسارة.

موجودات مالية 
محتفظ بها لتاريخ 

 االستحقاق

 بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.تقاس 

 تقاس بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. سلفيات قروض و

موجودات مالية متاحة 
 للبيع

يراد خالف خسائر انخفاض القيمة وإ، بفيهابالتغييرات ويعترف قاس بالقيمة العادلة ت
 دخل الشامل اآلخر وتضاف، في العن سندات الدينالفائدة وفروقات العمالت األجنبية 

عند إلغاء االعتراف بهذه الموجودات، تتم إعادة تصنيف  .إلى احتياطي القيمة العادلة
 الربح أو الخسارة المتراكمة في حقوق الملكية إلى الربح أو الخسارة.



  شركة الخليج الدولية للخدمات )ش.م.ع.ق.(

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 ألف لاير قطري 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

32 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تابع( 4

 األدوات المالية )تابع( (و)

 )تابع( التصنيف والقياس الالحق .2

 التصنيف والقياس الالحق واألرباح والخسائر –المطلوبات المالية 

يتم تصنيف  .بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةبالتكلفة المطفأة أو  هااسيقبيتم تصنيف المطلوبات المالية 
و كانت أإذا تم تصنيفها على أنها محتفظ بها للمتاجرة،  الخسارةبالقيمة العادلة من خالل الربح أو المطلوبات المالية 

ل الربح بالقيمة العادلة من خال ي. يتم قياس المطلوبات الماليةالمبدئ االعترافألن تكون كذلك عند  مصنفة أو ةمشتق
الربح أو  فيدة، فائ مصروفباح والخسائر، بما في ذلك أي صافي األريتم االعتراف ببالقيمة العادلة و أو الخسارة

العتراف ابالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. يتم الحقا . يتم قياس المطلوبات المالية األخرى الخسارة
أي ربح أو خسارة من االعتراف بمكاسب وخسائر سعر الصرف في الربح أو الخسارة. يتم مصاريف الفوائد وب

 سارة.أيضا في الربح أو الخ إلغاء االعتراف

 إلغاء االعتراف

 الموجودات المالية
بإلغاء االعتراف بالموجود المالي عند انتهاء الحقوق التعاقدية في التدفقات النقدية من الموجود المالي  مجموعةتقوم ال

لي اأو عند قيامها بتحويل الموجود المالي في معاملة يتم فيها تحويل جميع مخاطر وعوائد الملكية الهامة للموجود الم
وال تحول جزء كبيرا من مخاطر وعوائد الملكية. كما أنها ال تحتفظ  مجموعةأو في الحالة التي ال تحتفظ فيها ال

 .بالسيطرة على الموجود المالي

في معامالت بحيث تقوم بتحويل موجودات معترف بها في بيان مركزها المالي ولكنها تحتفظ إما  مجموعةتدخل ال
بجميع أو بجزء  االحتفاظبجميع أو بجزء كبير من المخاطر والعوائد للموجودات المالية أو لجزء منها. في حالة 

 ولة.كبير من المخاطر والعوائد عندها ال يتم إلغاء االعتراف بالموجودات المح

 المطلوبات المالية
كما  .اأو انتهاء مدته ءهاأو إلغا االلتزامات التعاقديةمالي عندما يتم اإلعفاء من طلوب مباالعتراف  مجموعةتلغي ال
ي تم الذ المطلوبالتدفقات النقدية من تكون و عندما يتم تعديل شروطهاالعتراف بمطلوب مالي  مجموعةتلغي ال

 ةلعدلماشروط العلى أساس  ديدبمطلوب مالي جكبير، وفي هذه الحالة يتم االعتراف  مختلفة إلى حد تعديل شروطه
 القيمة العادلة.ب

بما في ذلك المدفوع )المقابل والمطفأة الفرق بين القيمة الدفترية بف ارتعمالي، يتم اال مطلوبعند إلغاء االعتراف ب
 أو الخسارة. فترضة( في الربحممطلوبات أو محولة ير نقدية موجودات غأي 

 المقاصة:
ا يكون عندمويتم عرض صافي المبلغ في بيان المركز المالي،  والمطلوبات الماليةالمالية الموجودات  تتم مقاصة

على أساس الصافي أو  هاإما لسداد مجموعةالتخطط حق قانوني قابل للتطبيق لمقاصة المبالغ و مجموعةلدى ال

 نفس الوقت.تحقيق الموجود وسداد المطلوبات في ل

 االعتراف بالمطالبات والمصروفات (ز)

 سويةت ومصروفات األخرى واألطراف التأمين عقود ألصحاب الدفع مستحقة المبالغ من المتحّملة المطالبات تتكون
 سارةالربح أو الخ بيان في إدراجها ويتم المسترّدات من وغيرها المتبقية القيمة من بالصافي الصلة ذات الخسارة
 .تكبدها عندالموحد 

 فترة نهاية في ةالمسدد وغير المتكبدة للمطالبات اإلجمالية التقديرية التكلفة التسوية تحت المطالبات إجمالي يتضمن
 ترةف نهاية في المسددة وغير عنها المعلن المطالبات مخصصات تحديد ويتم. ال أم عنها معلن أكان سواءً  التقرير
 من وعةمجم على بناء بمخصص االحتفاظ يتم ذلك، إلى باإلضافة. الفردية الحاالت تقديرات على بناء التقرير

 عنها المعلن يروغ المتكبدة المطالبات سداد تكلفة في الحالية والفرضيات االختبارية والبيانات التاريخية االتجاهات
 .التقرير فترة نهاية في

  المطالبات من التأمين إعادة شركات حصة

ً  بها المتعلقة التأمين مطالبات بإجمالي االعتراف عند المطالبات في التأمين إعادة شركات بحصة االعتراف يتم  وفقا
 .الصلة ذات العقد لبنود
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تابع( 4

  التأمين إعادة )ح(

 نالتأمي لمخاطر التعرض نسبة تقليل بهدف التأمين إعادة ألغراض أخرى أطراف مع اتفاقيات المجموعة أبرمت

 فئات لجميع المعتاد العمل نطاق ضمن المخاطر إلدارة مجموعةال سياسة تطبيق وضمان الكبيرة المطالبات من

 لقابلةا المبالغ تقدير يتم. التأمين إعادة شركات من المستحقة األرصدة التأمين إعادة عقود موجودات تمثل. العمل

ً  القائمة المطالبات مخصص مع يتفق بما لالسترداد  .التأمين إعادة لعقد ووفقا

 .التأمين عقود أصحاب تجاه التزاماتها من المجموعة التأمين إعادة ترتيبات عن التنازل يعفى ال

 كما قةالطري بنفس ومصروفات إيرادات أنها على المحتملة التأمين إعادة على والمطالبات باألقساط االعتراف يتم

 .مينالتأ إعادة معامالت منتجات تصنيف االعتبار بعين األخذ مع مباشراً، تعامالً  تعتبر التأمين إعادة كانت لو

 هناك كوني عندما تكراراً  أكثر بشكل أو تقرير فترة كل نهاية عند التأمين إعادة موجودات قيمة انخفاض مراجعة تتم

 دثح وقوع عن ناتج موضوعي دليل وجود عند االنخفاض يحدث. التقرير سنة خالل االنخفاض إلى يشير مؤشر

ً  لدفعا مستحقة القائمة المبالغ كل تستلم ال قد مجموعةال أن يثبت التأمين إعادة ألصل المبدئي االعتراف بعد  وفقا

 شركات نم مجموعةال ستستلمها التي المبالغ على موثوق بشكل قياسه يمكن أثر للحدث يكون وعندما العقد، لشروط

 . الربح أو الخسارة الموحد بيان في االنخفاض خسارة تسجيل يتم حيث. التأمين إعادة

 بما لدفعا مستحقة المبالغ وتقدر. التأمين إعادة لشركات الدفع مستحقة األرصدة التأمين إعادة عقود التزامات تمثل

 . الصلة ذات التأمين إعادة عقد مع يتفق

 .رضةالمفت التأمين وإعادة عنه المتنازل التأمين إعادة من لكل إجمالي أساس على والمطالبات األقساط تسجيل يتم

  المؤجلة االقتناء تكاليف ط(

 التأمين عادةإ شركات أسهم إطفاء ويتم. بها المتعلقة اإليرادات تحقق فترة خالل المؤجلة االقتناء تكاليف إطفاء يتم

 ،سارة الموحدالربح أو الخ بيان في للموجودات المتضمن اإلطفاء يسجل حيث الطريقة بنفس المؤجلة االقتناء لتكاليف

 .المالي المركز بيان في المؤجلة االقتناء تكاليف وتظهر

 لىإ مؤشرات هناك تكون عندما تكرارا أكثر بشكل أو تقرير كل تاريخ في القيمة النخفاض مراجعة إجراء يتم

 خسارةب االعتراف يتم الدفترية، القيمة من أقل لالسترداد القابلة القيمة كانت حال في. القيمة في انخفاض حدوث

 لكل لتزاماال كفاية اختبار من كجزء المؤجلة االقتناء تكاليف وتدرج. الربح أو الخسارة الموحد بيان في االنخفاض

 .تقرير فترة

 .الصلة ذات العقود من التخلص أو تسوية عند المؤجلة االقتناء بتكاليف االعتراف إلغاء يتم

  انخفاض القيمة ي()

 الموجودات المالية غير المشتقة (1

 2018يناير  1السياسة المطبقة من  –األدوات المالية وموجودات العقود 

 بمخصصات خسائر عن الخسائر االئتمانية المتوقعة عن: المجموعةتعترف 

 موجودات مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة، -
 من خالل الدخل الشامل اآلخر، إن وجدت، و استثمارات دين مقاسة بالقيمة العادلة -
 موجودات العقود، إن وجدت. -

يتم تحديث قيمة الخسائر ال يتم االعتراف بخسارة انخفاض القيمة عن االستثمارات في أدوات حقوق الملكية. 

لمبدئي لألداة ااالئتمانية المتوقعة في تاريخ كل تقرير بحيث تعكس التغيرات في المخاطر االئتمانية منذ االعتراف 

 المالية ذات الصلة.
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تابع( 4

 )تابع( انخفاض القيمة )ي(

 الموجودات المالية غير المشتقة )تابع( (1

مخصصات الخسائر بقيمة مساوية للخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى عمر الدين، باستثناء ما  المجموعةتقيس 
 شهراً: 12يلي، الذي يتم قياسه على أساس الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 

 سندات الدين، إن وجدت، التي يتحدد أن لها مخاطر منخفضة في تاريخ التقرير، و -
 )أي مخاطر التعثر التي تحدثاألرصدة لدى البنوك التي لم تزد المخاطر االئتمانية لها سندات الدين األخرى و -

 بصورة جوهرية منذ االعتراف المبدئي. على مدى العمر المتوقع لألداة المالية(

عند تحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان لموجود مالي قد زادت بصورة كبيرة منذ االعتراف المبدئي وعند تقدير 
ذات صلة ومتاحة دون تكاليف أو جهود وداعمة معلومات معقولة ب مجموعةال تأخذ ،لخسائر االئتمانية المتوقعةا

التقييم و مجموعةغير ضرورية. يتضمن ذلك المعلومات والتحليل الكمي والنوعي استنادا إلى الخبرة التاريخية لل
 االئتماني المدروس والمعلومات االستشرافية.

تخطي موعد الي قد زادت بشكل ملحوظ إذا كانت أكثر من أيام لموجود مأن مخاطر االئتمان  المجموعةتفترض 
 .حسب االتفاق ئتماناالاستحقاق 

 أن موجود مالي أصبح متعثرا عندما: المجموعةتعتبر 

جانب  بالكامل، بدون الرجوع من مجموعةيكون من غير المرجح أن يدفع المقترض التزاماته االئتمانية لل -
 إلى إجراءات كتحصيل الضمان )لو كان يتم االحتفاظ بأي ضمان(؛ أو المجموعة

  األيام الممنوحة لالئتمان. موعد االستحقاق بأكثر منيتجاوز الموجود المالي  -

لخاصة امخاطر االئتمان تصنيف  ما يعادلدين، إن وجد، منخفضة عند أن المخاطر االئتمانية لسند المجموعةتعتبر 
 على الصعيد العالمي.به  المعترف االستثمار" تصنيفريف "تع به

التي تنتج عن جميع األحداث  الخسائر االئتمانية المتوقعةهي دين عمر على مدى  الخسائر االئتمانية المتوقعة
 االفتراضية المحتملة خالل العمر المتوقع لألداة المالية.

التي تنتج عن األحداث  الخسائر االئتمانية المتوقعةشهرا هي جزء من  12الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 
شهرا من تاريخ التقرير )أو فترة أقصر إذا كان العمر المتوقع لألداة  12 حدوثها خاللاالفتراضية التي من الممكن 

 شهرا(. 12أقل من 

 تعرض خاللهات مدة تعاقديةهي أقصى  المتوقعةالخسائر االئتمانية في االعتبار عند تقدير التي تؤخذ المدة القصوى 
 لمخاطر االئتمان. المجموعة

 قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة

الخسائر االئتمانية المتوقعة هي التقديرات المرجحة لخسائر االئتمان. يتم قياس خسائر االئتمان بالقيمة الحالية لجميع 
 لنقدية المستحقة للكيان وفقا للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقعحاالت العجز النقدي )أي الفرق بين التدفقات ا

 استالمها(. مجموعةال

 يتم خصم الخسائر االئتمانية المتوقعة بمعدل الفائدة الفعلي للموجود المالي.

 االئتمانية القيمة منخفضة المالية الموجودات

 بالتكلفة المسجلة المالية للموجودات االئتمانية القيمة انخفضت إذا ما بتقييم تقرير كل تاريخ في المجموعة تقوم

 لتدفقاتا على ضار تأثير له أكثر أو حدث يقع عندما" االئتمانية القيمة منخفض" أنه مالي موجود يعتبر. المطفأة

 .المالي الموجود من المقدرة المستقبلية النقدية
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تابع( 4

 )تابع( القيمةانخفاض  )ي(

 الموجودات المالية غير المشتقة )تابع( (1

 :البيانات التالية التي يمكن مالحظتها لموجود مالياالئتمانية قيمة اللى انخفاض عيتضمن الدليل 

 أو الُمصِدر لصعوبة مالية كبيرة، المقترضمواجهة  -

 ،االئتمان ر عن السداد أكثر من مدةإخالل بعقد، مثل التخلف عن السداد أو التأخ -

 تنظيم مالي أخرى، أوو حالة إعادة أ حالة إفالس العميل في يكون من المحتمل دخول -

 اختفاء سوق نشط لسند بسبب صعوبات مالية. -

 عرض مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة في بيان المركز المالي

القيمة الدفترية اإلجمالية يتم خصم مخصصات الخسائر للموجودات المالية التي تقاس بالتكلفة المطفأة من 
 للموجودات.

بالنسبة لسندات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، إن وجدت، يتم تسجيل مخصص الخسارة في 
 الربح أو الخسارة ويتم االعتراف به في الدخل الشامل اآلخر.

 الشطب

توقعات معقولة باسترداد موجود  مجموعةاليتم شطب القيمة الدفترية اإلجمالية لموجود مالي عندما ال يكون لدى 
عندما  ةشطب القيمة الدفترية اإلجماليللديها سياسة  المجموعةللعمالء األفراد، فإن بالنسبة مالي بأكمله أو جزء منه. 

اثلة. مم موجوداتعلى أساس الخبرة التاريخية السترداد د استحقاقه موعل األيام التعاقديةالمالي  الموجود يتجاوز
إذا كان ى ما الشطب بناء علمبلغ توقيت وبفيما يتعلق فرديا تقييما  مجموعةالتجري للعمالء من الشركات، بالنسبة 

  تزالقد ال. ومع ذلك، ةبوشطالممن المبلغ  اكبير أن تسترد جزءا مجموعةتتوقع الال . ستردادهناك توقع معقول لال
 حقة.السترداد المبالغ المست مجموعةإلجراءات الأنشطة إنفاذ من أجل االمتثال قيد موجودات المالية التي يتم شطبها ال

 2018يناير  1السياسة المطبقة قبل 

 لقيمة.ا يتم تقييم الموجودات المالية في تاريخ كل تقرير لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض

 يتضمن الدليل الموضوعي على انخفاض قيمة الموجودات المالية ما يلي:

 إخالل أو تأخير من جهة المدين، -

 إعادة جدولة المبلغ المستحق للمجموعة وفقا لبنود ما كانت المجموعة لتأخذ غيرها في االعتبار، -

 مؤشرات على أن المدين سيدخل في حالة إفالس، -

على أن هناك انخفاض يمكن قياسه في التدفقات النقدية المتوقعة من مجموعة الموجودات بيانات قابلة للمالحظة  -
 المالية.
 المطفأة بالتكلفة تقاس التي المالية الموجودات

 ينالمستوي كال على( بنوك لدى ونقد مدينة ذمم) الموجودات هذه قيمة انخفاض على الدليل بدراسة المجموعة تقوم

 ثم من. يمةالق النخفاض فردية بصفة تقييمها يتم فردية بصفة الهامة الموجودات جميع. للموجود والجماعي الفردي

 ولكنه تكبده تم القيمة في انخفاض ألي جماعية بصورة القيمة في انخفاض فيها يوجد لم التي الموجودات تقييم يتم

 خسارة قييمت لغرض تجميعها يتم فإنه فردية بصفة الهامة غير للموجودات بالنسبة. فردية بصورة تحديده يتم لم

 المخاطر خصائص ذات الموجودات بتجميع الجماعي التقييم إجراء يتم. جماعية بصورة القيمة في االنخفاض

 .المماثلة

 ارةالخس ومبلغ االسترداد توقيت حول التاريخية المعلومات المجموعة تستخدم الجماعي، المخصص تقييم عند

 فعلية سائرخ الحالية واالئتمانية االقتصادية الظروف في يكون أن المرجح من كان لو تسوية بإجراء وتقوم المتكبدة

 .المقترحة التاريخية االتجاهات من أقل أو أكثر
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تابع( 4

 )تابع( انخفاض القيمة )ي(

 الموجودات المالية غير المشتقة )تابع( (1

 )تابع( المطفأة بالتكلفة تقاس التي المالية الموجودات

 المستقبلية نقديةال للتدفقات الحالية والقيمة لألصل الدفترية القيمة بين بالفرق القيمة انخفاض خسارة احتساب يتم

 لدخلوا الخسارة أو الربح بيان في بالخسائر يعترف. للموجود األصلي الفعلي الربح بمعدل مخصومة المقدرة
 السترداد واقعية آفاق أي هناك ليس أنه المجموعة ترى عندما. مخصص حساب في ويسجل الموحد اآلخر الشامل

 نيمك وكان الحق، وقت في القيمة انخفاض خسارة مبلغ انخفض إذا. الصلة ذات المبالغ شطب يتم الموجودات،
 اضانخف خسارة رد يتم القيمة، بانخفاض االعتراف بعد وقع بحدث موضوعي بشكل الصلة ذو االنخفاض ربط

 .الخسارة أو الربح خالل من سابقا بها المعترف القيمة

 الموجودات غير المالية (2

 مؤشر أي هناك كان إذا ما لتحديد تقرير كل تاريخ فية المالي غير لموجوداتها الدفترية القيم بمراجعة اإلدارة تقوم

 .لالسترداد القابل األصل مبلغ تقدير يتم عندها المؤشر هذا مثل وجود حالة فيمة. القي انخفاض على

 تدفقات تنتج التي الموجودات نم مجموعة أصغر في معا الموجودات تجميع يتم القيمة، انخفاض اختبار وإلجراء
 وحدات أو أخرى لموجودات الداخلة النقدية التدفقات عن كبير حد إلى والمستقلة المستمر االستخدام من داخلة مالية
 .للنقد مولدة

 تكاليف ناقص العادلة القيمة أو االستخدام قيد األصل قيمة هي للنقد المولدة الوحدة أو لألصل لالسترداد القابل المبلغ

 الحالية قيمتها إلى مخصومة المقدرة، المستقبلية النقدية التدفقات إلى االستخدام قيد القيمة تستند .أكبر أيهما البيع

 والمخاطر للنقود، الزمنية لقيمةل الحالية السوق تقييمات يعكس الذي الضريبة قبل الخصم سعر طريقة باستخدام

 .للنقد المولدة الوحدة أو باألصل الخاصة المحددة

 .لالسترداد القابلة قيمتها للنقد مولدة وحدة أو لموجود الدفترية القيمة تخطت إذا القيمة انخفاض بخسارة االعتراف يتم
 خرىاأل لألصول الدفترية القيم لتخفيض تخصيصها يتمة. الخسار أو الربح في القيمة انخفاض بخسائر االعتراف يتم
 .تناسبي أساس على للنقد المنتجة الوحدة في

 التي الدفترية مةالقي لألصل الدفترية القيمة فيه تتجاوز ال الذي المدى إلى فقط القيمة في االنخفاض خسارة عكس يتم
 .القيمة انخفاض بخسائر االعتراف يتم لم إذا ،ستهالكاإل خصم بعد تحديدها، الممكن من كان

 يعادلهالنقد وما  (ك

بها  الودائع قصيرة األجل محتفظ. وك وبالصندوق وودائع قصيرة األجلعلى النقد لدى البن يعادلهيشتمل النقد وما 
ويمكن أن تكون قابلة للتحويل للوفاء بالتزامات نقدية قصيرة األجل وليس لغرض االستثمار أو أغراض أخرى 

 بسهولة لمبلغ معلوم من النقد وبمخاطر ضئيلة للتغيرات في القيمة تصنف في النقد وما يعادله.

الصافي حسب التعريف أعاله، بوأرصدة لدى بنوك على نقد  يعادلهيشتمل النقد وما  ،ألغراض بيان التدفقات النقدية
 .والودائع المقيدة البنوكمن القائمة من المسحوبات على المكشوف 

 رأس المال (ل

 األسهم االعتيادية التي تصدرها الشركة يتم تصنيفها كحقوق ملكية.
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 المخصصات (م

 يتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون:

 التزام )قانوني أو استداللي( نتيجة لحدث سابق؛  المجموعةلدى  -

 سداد االلتزام؛  من المجموعةمن المحتمل أن يطلب  -

 اللتزام. المبلغ إجراء تقدير موثوق به  من الممكن -

يتم تحديد المخصصات من خالل خصم القيمة الحالية للنفقات المستقبلية المتوقعة لتسوية االلتزام باستخدام معدل 
زمنية للنقود والمخاطر المحددة للمطلوب. تتم خصم قبل الضريبة الذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة ال

 مراجعة المخصصات سنويا لتعكس أفضل التقديرات الحالية للنفقات المطلوبة لسداد االلتزامات.

 واستعادة المنشآت كتفكي وتكاليف المستقبل، في التجديد تكاليفعن  تفكيكال تكاليف لتغطية مخصص احتساب يتم
 .مستأجرةال العمل معسكرات

 ألصليةا حالته إلى الموقع استعادةب التزام المجموعة لدى يكون عندما التفكيك تكاليف مطلوباتب االعتراف يتم
 مخفضة كيك،لتفل التقديرية التكلفة هو به المعترف المبلغ. سداد يمكن لتزاماال أن تقديريمكن بشكل موثل  ماوعند

 .اإليجار عقد انتهاء عند االلتزام هذا لتسوية المتوقعة االقتصادية الموارد وتدفق الحالية القيمة لصافي

 ومعاشات التقاعد مكافآت نهاية الخدمة للموظفين (ن

لسنة  14بتكوين مخصص لمكافآت نهاية الخدمة للموظفين األجانب وفقا لقانون العمل القطري رقم  المجموعةتقوم 
ط إكمال الحد األدنى . يستند استحقاق هذه المكافآت إلى الراتب النهائي للموظف وطول فترة الخدمة بشر2004

لى عتكلفة المتوقعة لهذه المكافآت الق تستح. مجموعةدفعها للموظفين عند إنهاء خدماتهم مع ال ويستحق لمدة الخدمة
 19 الدولي المحاسبة معيار قبل من مطلوب هو كما االكتواري التقييم إجراء المجموعة تقوم ال مدى مدة الخدمة.

 العملية يذتنف يتم. الحكم من كبير بشكل مختلف مستوى إلى يؤدي ال التقييم هذا أن يقدر ألنه" الموظفين منافع"
 السنة نهاية يف المتوقعة المنافع التزام في تغيير أي تعديل ويتم ،سنة كل نهاية في اإلدارة قبل من للحكم الحسابية

 .الخسارة أو الربح في للموظفين الخدمة نهاية مكافأة مخصص في

قامت من تاريخ التقرير، ومن ثم  شهراً  12خالل تسوية التزام مكافآت نهاية الخدمة لموظفيها  مجموعةال تتوقع ال
نظرا الية للقيمة الحالمخصص  تخفيضيتم  . الفي بيان المركز المالي بتصنيفها على أنها مطلوبات غير متداولة

 .كبيرابأن يكون ال يتوقع  ألن أثر القيمة الزمنية

بتقديم مساهمات إلى صندوق التقاعد  مجموعةحول التقاعد والمعاشات، تلتزم ال 2002لسنة  24بموجب القانون رقم 
على هذه  مجموعةللموظفين القطريين وتحسب كنسبة مئوية من رواتب الموظفين القطريين. وتقتصر التزامات ال

 المساهمات وتصرف عند استحقاقها.

 االعتراف باإليرادات (س

 اإليرادات من العقود مع العمالء

 للمحاسبة عن شامل واحد نموذج"اإليرادات من العقود مع العمالء"  15يحدد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
الموجود المعايير  اإليراداتب العترافالحالي ل توجيهال محل وتحل العمالء مع العقود عن الناشئة اإليرادات

 أن هشأن من خطوات خمس من جديدا نموذجا ويضع ماليةقارير الوالتفسيرات المشمولة في المعايير الدولية للت
 .العمالء مع العقود عن الناشئة اإليرادات على نطبقي

 تخلق التي األطراف من أكثر أو طرفين بين اتفاق أنه على العقد يعرف: عميل مع)العقود(  العقد تحديد: 1 الخطوة
 .وااللتزامات الحقوق هذه من بكل الخاصة المعايير ويحدد للتنفيذ قابلة والتزامات حقوق
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 االعتراف باإليرادات )تابع( (س

 اإليرادات من العقود مع العمالء )تابع(

 .ميزالمت العميل إلى خدمة أو سلعة بنقل وعد هو العقد في األداء التزام: العقد في األداء التزامات تحديد: 2 الخطوة

 لسلعا نقل مقابله له يحق أن الجهة تتوقع الذي االعتبار مبلغ هو الصفقة سعر: الصفقة سعر تحديد: 3 الخطوة

 .ثالثة أطراف من المحصلة المبالغ باستثناء العميل، إلى الموعودة والخدمات

 التزام نم أكثر على يحتوي الذي للعقد بالنسبة: العقد في األداء التزامات إلى الصفقة سعر تخصيص: 4 الخطوة

 مقابل تحقيس الجهة تتوقعها التي الرسوم يحدد بمبلغ أداء التزام لكل المعاملة سعر بتخصيص المنشأة ستقوم أداء،

 .األداء التزام بكل الوفاء

 .األداء بالتزام الكيان يفي( كما أو) عندما باإليراد االعتراف: 5 الخطوة

 حول معلومات تقديم يتم. 2018 يناير 1 من اعتباًرا 15 رقم المالية لتقاريرل الدولي رياالمع مبدئيًا المجموعة طبقت

 .24 يضاحاإل في العمالء مع بالعقود المتعلقة للمجموعة المحاسبية السياسات

 التمويل إيرادات

 .الفعلية الفائدة طريقة باستخدام التمويل دخلب االعتراف يتم

 اإليرادات من عقود التأمين

 التأمين اطأقس إجمالي يتضمن. بها المتعلقة الوثيقة شروط حسب اإليرادات إلى التأمين إعادة وأقساط األقساط تضاف

 الفترة اللخ المبرمة العقود في الواردة التغطية فترة طوال المدينة التأمين أقساط ذمم مجموع المكتتبة التأمين وإعادة

 .الوثيقة سريان تاريخ من اعتبارا بها االعتراف ويبدأ المحاسبية،

 المنتهية غير يةالتغط بفترة المتعلق الجزء وهو المكتتبة، التأمين أقساط صافي من جزءاً  المكتسبة غير األقساط تمثل

 إلى تسبةالمك غير األقساط مخصص في التغير أخذ ويتم(. اليومي التناسب طريقة) الفعلي األيام بعدد المحسوبة

 .المخاطرة فترة خالل اإليرادات بتلك االعتراف أجل من الدخل بيان

 ركاتش تتحمل وبالمثل،. السنة خالل عنه المتنازل القسط على التامين إعادة شركات من العموالت إيرادات تُكتسب

 .المكتتبة التأمين إعادة أقساط على العموالت مصروفات التأمين

 االعتراف بالمصروفات (ع

طة انخفاض في المنافع االقتصادية المستقبلية المرتب يحدثفي الربح أو الخسارة عندما  يتم االعتراف بالمصروفات
 بانخفاض في موجود أو زيادة في مطلوب ويمكن قياسه بشكل موثوق.

مباشرة في الربح أو الخسارة عندما ال ينتج إنفاق ما أي منافع اقتصادية مستقبلية، أو  يتم االعتراف بمصروف
د الذي إليه ال تكون المنافع االقتصادية المستقبلية مؤهلة أو تتوقف في أن تكون مؤهلة لالعتراف عندما، وإلى الح

 بها في بيان المركز المالي كموجود، كما في حالة انخفاض قيمة الموجودات.

 إيجارات تشغيلية (ف

غيلي. دات على أنها إيجار تشملكية الموجو عوائدفيها المستأجر بكافة مخاطر وتصنف عقود اإليجار التي ال يحتفظ 
التشغيلي كمصروف في الربح أو الخسارة على أساس القسط الثابت على مدى فترة  اإليجاريتم إثبات مدفوعات 

 .اإليجار
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 التقارير القطاعية (ص

 إيرادات منها تجني أن للمجموعة يمكن أعمال أنشطة بمزاولة تقوم التي المجموعة مكونات أحد هو التشغيل قطاع

 األخرى المكونات من أي مع بالتعامالت المتعلقة والمصروفات اإليرادات ذلك ويتضمن مصروفات وتتكبد

 نع قرارات اتخاذ بهدفمجلس اإلدارة  قبل من منتظمة بصورة التشغيلية نتائجها مراجعة تتم والتي بالمجموعة

 (.31)راجع إيضاح  منفصلة مالية معلومات له تتوفر والذي أدائه وتقييم قطاع لكل المخصصة الموارد

 إلى اإلضافةب القطاع إلى مباشرةً  تُنسب بنوًدا اإلدارة مجلس إلى عنها تقرير تقديم يتم التي القطاع نتائج تتضمن

 الشركة أصول على أساسي بشكل خصصةالم غير البنود تشتمل. معقول أساس على تخصيصها يمكن التي البنود

 .األعمال دمج عند بها المعترف والشهرة الصلة ذات واإلدارية العمومية والمصروفات األم

 العمالت األجنبية (ق

 األجنبية العمالت معامالت

 في ئدةالسا الصرف بأسعار للمجموعة الوظيفية العملة إلى السنة خالل األجنبية بالعمالت المعامالت تحويل يتم

 العملة إلى السنة نهاية في أجنبية بعمالت المقومة النقدية والمطلوبات الموجودات تحويل يتم. المعامالت تواريخ

ة يتم تحويل البنود غير النقدية التي تقاس على أساس التكلف .التقرير تاريخ في السائد الصرف بسعر الوظيفية

 بيان في ةاألجنبي العمالت بفروق االعتراف يتمالتاريخية بعملة أجنبية في بسعر الصرف وفي تاريخ المعاملة. 

 .الخسارة أو الربح

 العمليات األجنبية

 الستحواذا عن الناشئة العادلة القيمة وتسويات الشهرة متضمنة األجنبية، العمليات ومطلوبات موجودات تحويل يتم

 اللاير إلى يةاألجنب العمليات ومصروفات إيرادات تحويل يتم. التقرير تاريخ في الصرف بأسعار القطري اللاير إلى

 .التقرير سنة خالل الصرف أسعار بمتوسط القطري

ى الحد ، فيما عدا إلالتحويل احتياطي في وتراكمها اآلخر الشامل الدخل في األجنبية العمالت بفروق االعتراف يتم

 الذي يخصص إليه فرق التحويل إلى حصة غير مسيطرة.

ام أو السيطرة أو النفوذ اله السيطرة تلك فيه تزول الذي الحد إلى جزئي أو كلي بشكل أجنبية عملية استبعاد يتم عندما

من الربح أو ض األجنبية العملية تلكب الصلة ذي التحويل احتياطي في متراكمال المبلغ تصنيف إعادة تتمالمشتركة، 

 شركة في مساهمتها من جزء باستبعاد المجموعة قامت إذا. االستبعاد عند الخسارة أو الربح من كجزء الخسارة

 .يطرةالمس غير المساهمة إلى متراكمال بالمبلغ الصلة ذي الجزء توزيع إعادة تتم بالسيطرة، احتفاظها مع تابعة

عندما ال تستبعد المجموعة سوى جزء من شركة زميلة أو مشروع مشترك مع االحتفاظ بنفوذ هام أو سيطرة 

 المتراكم ضمن الربح أو الخسارة. المبلغ من الصلة ذات النسبةتصنيف مشتركة، تتم إعادة 

 األرباح للسهم (ر

 للسهم فةوالمخف األساسية السهم ربحية احتساب يتم. العادي للسهمف مخفالو ساسياأل الربح بيانات المجموعة تقدم

 هماألس لعدد المرجح المتوسط على للمجموعة العادية األسهم حملة إلى المنسوبة الخسارة أو الربح بقسمة الواحد

 .السنة خالل القائمة العادية

 لألنشطة الرياضية واالجتماعيةقطر المساهمة في صندوق  (ش

 المساهمة الشركات من 2011 سنة في الصادرة الصلة ذات واإليضاحات 2008 لسنة 13 رقم قطر قانون يتطلب

. قطر لألنشطة الرياضية واالجتماعية لصندوق أرباحها صافي من ٪2.5 تسدد أن البورصة في المدرجة القطرية

 لاير 2.124) السنة خالل اعتمادات بتخصيص المجموعة تقم لم اإلضافية، والتوضيحات القانون هذا بموجب

 .السنة خالل مجمعة خسائر تكبدت حيث ،(2017ديسمبر  31في قطري
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 األرباحتوزيعات  (ت

 نمكخصم  المجموعة لمساهمي األرباح اتتوزيعالمحاسبة عن  تمت. المجموعة تقديروفقا ل رباحاأل توزيعيتم 

 لمجلس تماعاج في عليها الموافقة تتم التي الفترة في مطلوبكالمعلن عنها  رباحاالعتراف باأل يتم. مدورةال األرباح

 .اإلدارة

 إدارة المخاطر المالية 5

 المخاطر الماليةإدارة  أ(

 للمخاطر التالية التي تنشأ من استخدامها لألدوات المالية: مجموعةالتتعرض 

 مخاطر التأمين (1

 مخاطر االئتمان؛ (2
 مخاطر السيولة؛ و (3
 مخاطر السوق. (4

لكل خطر من المخاطر أعاله وأهداف وسياسات وأساليب  المجموعةيعرض هذا اإليضاح المعلومات حول تعرض 
 .الموحدة في قياس وإدارة المخاطر. تم إدراج المزيد من االفصاحات الكمية ضمن هذه البيانات المالية مجموعةال

 يتم وضع. مجموعةطار عمل إدارة المخاطر بالدارة عن وضع واإلشراف على إاإلتقع المسؤولية الكلية على عاتق 
تواجهها المجموعة ولوضع حدود وضوابط مخاطر لتحديد وتحليل المخاطر التي  مجموعةسياسات إدارة المخاطر بال
 مناسبة ورصد المخاطر.

 التأمين مخاطر (1

 أو دةالفائ ودفعات الفعلية المطالبات اختالف هو التأمين عقود بموجب المجموعة تواجهه الذي الرئيسي الخطر إن

 للمطالبات الحقةال والتطورات المدفوعة الفعلية والمنافع وشدتها المطالبات بتكرار ذلك ويتأثر. التوقعات عن توقيتها

 .المطلوبات هذه لتغطية كافي احتياطي توفر من التأكد هو مجموعةال هدف فإن ولذلك. األجل طويلة

 المتغيرة رالمخاط وتُحسن. التأمين عقود من كبيرة محفظة عبر التنويع خالل من أعاله للمخاطر التعرض تخفيف يتم

 .التأمين إعادة ترتيبات واستخدام االكتتاب استراتيجية توجيهات وتنفيذ دقيق اختيار خالل من

 التنظيمي اإلطار مخاطر

 إدارة لضمان كثب عن الحقوق هذه ومراقبة العقود أصحاب حقوق حماية على األول المقام في األنظمة تحرص

 بوضع مجموعةال احتفاظ ضمان على المنظمون يحرص نفسه، الوقت وفي. مرضي بشكل لمصالحهم المجموعة

 . االقتصادية الكوارث عن الناشئة المتوقعة غير بالمطلوبات للوفاء ميسر مالي

ً  المجموعة عمليات تخضع كما  تقتصر وال .فيها تعمل التي القضائية السلطة نطاق ضمن التنظيمية للمتطلبات أيضا

 مثل) التقليدية األحكام بعض أيضا تفرض بل فحسب، ورصدها األنشطة على الموافقة فرض على األنظمة هذه

 المطلوباتب للوفاء التأمين إعادة شركات جانب من المادي والعسر السداد عن التعثر مخاطر لتقليل( المال رأس كفاية

 .نشوئها عند المتوقعة غير

 وقيمتها المطالبات تكرار

ً  المجموعة تأمين ويغطي. عوامل بعدة وقيمتها المطالبات تكرار يتأثر أن يمكن  ثالحواد الحرائق، الطاقة، أساسا

 يتمو العقود بهذه يُنصح حيث األجل قصيرة تأمين عقود المخاطر هذه وتعتبر. والطبية البحرية المخاطر العامة،

 .التأمين مخاطر من التخفيف على يساعد مما عليه، المؤمن الحدث تاريخ من واحدة سنة خالل تسويتها
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 )تابع(إدارة المخاطر المالية  5

 إدارة المخاطر المالية )تابع( أ(

 )تابع( التأمين مخاطر (1

 الممتلكات - العامة والحوادث الحرائق
 ممتلكاتال قيمة عن أو بالممتلكات تلحق التي األضرار عن العقود أصحاب لتعويض الممتلكات على التأمين ُصمم

ً  العقود لحاملي ويمكن. المفقودة  على القدرة عدم عن الناجمة األرباح خسارة عن تعويض على الحصول أيضا
 .عليها المؤمن الممتلكات استخدام

 .العمل وتوقف الحرائق في تتمثل الرئيسية المخاطر فإن الممتلكات، على التأمين لعقود وبالنسبة

 الممتلكات بناء دةإعا تكلفة وتعتبر. عليه المؤمن والمحتوى للممتلكات االستبدال قيمة إلى بالرجوع العقود هذه وتُكتتب
 العوامل نم العمل لتوقف تؤدي التي العمليات تشغيل إلعادة المستغرق والوقت االستبدال محتويات على والحصول

 .المطالبات مستوى على تؤثر التي الرئيسية

 البحري
 حريةالب المحطات تلف أو فقدان عن الناشئ وااللتزام األضرار عن العقود حاملي لتعويض البحري التأمين ُصمم

 .للبضائع جزئية أو كاملة خسارة إلى يؤدي مما البحر في والحوادث

 سارةخ إلى يؤدي مما البحر في والحوادث البحرية المحطات تلف أو فقدان هو البحري للتأمين األساسي الخطر إن
 .للبضائع جزئية أو كاملة

 وخطوط السفن حيث من جيد بشكل السياسات تنوع من التأكد هي البحرية األعمال لفئة االكتتاب استراتيجية إن
 .المغطاة الشحن

 الصحي
. للشركة ابعةالت الهيئات في والعاملين األفراد بين الطبية النفقات تكبد مخاطر ضد تأمينات هي الصحية التأمينات

 .الصحيح وبالتنازل المجموعة داخل مكتوبة السياسات أن من التأكد هي الصحية األعمال فئة استراتيجية إن

 التأمين إعادة مخاطر
 تدخل ،كبيرة مطالبات عن الناجم المالي التعرض تقليل أجل ومن األخرى، التأمين لشركات بالنسبة الحال هو وكما

 تترتيبا وتوفر. التأمين إعادة ألغراض أخرى أطراف مع اتفاقيات في االعتيادية، األعمال نطاق في ،مجموعةال
 عن لناجمةا المحتملة للخسائر التعرض في بالتحكم لإلدارة وتسمح التجارية، األعمال في أكبر تنوعا التأمين إعادة

 مينالتأ إعادة عقود بموجب يتأثر التأمين إعادة من كبير جزء إن. للنمو إضافية قدرة وتوفر الكبيرة، المخاطر
 .الخسائر وفائض التعاقدية

 ناطقم من الناشئة االئتمان مخاطر تركز وتراقب لها التابعة التأمين إعادة لشركات المالي الوضع المجموعة تُقيّم
 كبيرة رلخسائ تعرضها تقليل أجل من وذلك التأمين إعادة لشركات مماثلة اقتصادية خصائص أو أنشطة أو جغرافية

 .التأمين بمعيدي المتعلق المادي للعسر نتيجة

 قىتب وبالتالي التأمين، عقود أصحاب تجاه التزاماتها من مجموعةال عنها المتنازل التأمين إعادة عقود تعفي ال
 لوفاءا في التأمين معيدي فيه يفشل الذي الحد إلى تأمينها المعاد القائمة المطالبات من جزء عن مسؤولة المجموعة

 .التأمين إعادة اتفاقيات بموجب بااللتزامات

 المخاطر تركز
 .فقط قطر دولة في الصادرة التأمين بعقود المجموعة تأمين مخاطر تتعلق

 المستقبلية المطالبات دفعات تقديرات في التيقن عدم مصادر

 األحداث جميع عن مسؤولة مجموعةال إن. المطالبات وقوع أساس على العامة التأمين عقود على المطالبات تُدفع
 أكبر علقيت لذلك، ونتيجة. العقد مدة انتهاء بعد الخسارة اكتشفت ولو حتى العقد فترة خالل الواقعة عليها المؤّمن
 إلى صيرةق فترة مدى على تُسّوى والتي عنها المبلغ غير ولكن المتكبدة بالمطالبات المطالبات مخصص من عنصر

 .األجل متوسطة
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 )تابع(إدارة المخاطر المالية  5

 إدارة المخاطر المالية )تابع( أ(

 )تابع( التأمين مخاطر (1

هناك العديد من المتغيرات التي تؤثر على مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية من هذه العقود، يتعلق ذلك بصفة رئيسية 
األفراد وإجراءات إدارة المخاطر المطبقة. حاملي عقود التأمين المتأصلة في أنشطة األعمال التي يقوم بها بالمخاطر 

ن حوافز نقدية يتم منحها مقابل الخسارة التي يتكبدها حاملو وثائق التعويض المدفوع مقابل هذه العقود هو عبارة ع
 التأمين أو الغير )بالنسبة للتغطية التأمينية للغير(.

المتوقعة  القيم الصافي منتتضمن التكاليف التقديرية لمطالبات المصروفات المباشرة المتكبدة عند سداد المطالبات، ب
ى. تقوم المجموعة باتخاذ جميع الخطوات المعقولة لضمان توفر المعلومات والمبالغ المستردة األخر لالستبدال

المناسبة لديها بخصوص تعرضها لمطالبات. لكن، ونظراً لعدم التيقن في تحديد مخصصات للمطالبات، من المحتمل 
 أن تكون النتيجة النهائية مختلفة من االلتزام األصلي المقدر. 

مخصص المطالبات المتكبدة وغير المبلّغ عنها ومخصص للمطالبات على لعقود تجاه مثل هذه ا االلتزاميشتمل 
قدرة . عند احتساب التكلفة المتقريرالمبلّغ عنها ولكنها لم تدفع بعد ومخصص للمخاطر السارية كما في تاريخ ال

قديرات ة مزيجا من التللمطالبات غير المدفوعة )المبلغ عنها وغير المبلغ عنها( تكون تقنيات التقدير لدى المجموع
المستندة إلى معدل الخسارة )حيث يتم تعريف معدل الخسارة على أنه المعدل بين التكلفة النهائية لمطالبات التأمين 
وأقساط التأمين المكتسبة خالل سنة مالية معينة فيما يتعلق بهذه المطالبات( وتقدير يستند إلى الخبرة الفعلية في 

ً ادلة محددة المطالبات باستخدام مع  ، حيث يعطي الوزن األكبر للخبرة الفعلية في المطالبات بمرور الزمن.مسبقا

 ر المطالبات تطو
كافية فيما يتعلق بنشاط التأمين لديها وذلك من أجل التحوط من النتائج الضارة  باحتياطياتتحتفظ المجموعة 

 للمطالبات المستقبلية وتطوراتها. يتم حل الشكوك حول مبالغ وتوقيت مدفوعات المطالبات عادة خالل سنة واحدة.

 )أ(. 32تم تقديم المزيد من المعلومات حول تعرض المجموعة لمخاطر التأمين في اإليضاح رقم 

 مخاطر االئتمان (2)

مخاطر االئتمان هي مخاطر الخسارة المالية على المجموعة في حالة عجز عميل أو طرف مقابل في األداة المالية 
عن الوفاء بالتزاماته تجاه االلتزامات التعاقدية وهي تنشأ بصفة أساسية من االستثمارات المالية واألرصدة البنكية 

 للمجموعة.

 البنوكاألرصدة لدى 
لدى المجموعة أرصدة لدى بنوك ذات أهلية ائتمانية وسمعة جيدة في قطر ولها تصنيفات ائتمانية عالية. لذا ترى 

تم تقديم المزيد من المعلومات حول تعرض اإلدارة أن مخاطر االئتمان من هذه األرصدة في أدنى حدودها. 
 )ب(. 32المجموعة لمخاطر االئتمان في اإليضاح رقم 

 السيولةمخاطر  (3)

مخاطر السيولة هي مخاطر تعرض المجموعة لصعوبات في الوفاء بالتزاماتها المصاحبة لمطلوبات المالية التي 
يتم سدادها إما بدفع نقدي أو بأصل مالي آخر. منهج المجموعة في إدارة السيولة هو التأكد، ما أمكن ذلك، بأنه 

ا عند موعد استحقاقها في ظل كل من الظروف العادية والصعبة بدون سيكون لديها سيولة كافية لمقابلة التزاماته
 طرة بسمعة المجموعة.تكبد خسائر غير مقبولة أو المخا

 (.ج) 32في اإليضاح رقم  السيولةتم تقديم المزيد من المعلومات حول تعرض المجموعة لمخاطر 

 السوقمخاطر  (4)

التغيرات في األسعار بالسوق مثل معدالت صرف العمالت األجنبية مخاطر السوق هي المخاطر التي تنشأ من تأثير 
وأسعار األسهم ومعدالت الفائدة على إيراد المجموعة أو قيمة ما تحتفظ من أدوات مالية. الهدف من إدارة مخاطر 

 وقت.لالسوق هو إدارة والسيطرة على التعرض لمخاطر السوق في إطار معايير مقبولة ومضاعفة اإليراد في نفس ا
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 )تابع(إدارة المخاطر المالية  5

 )تابع( إدارة المخاطر المالية )أ( 

 السوق )تابع(مخاطر  (4)

 مخاطر العمالت

تنشأ مخاطر العمالت األجنبية عندما يتم تقييم معامالت تجارية مستقبلية أو موجودات أو مطلوبات معترف بها 
 بعملة خالف العملة الوظيفية للمجموعة.

 معدالت الفائدةمخاطر 

مخاطر معدالت الفائدة هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية بسبب التغييرات 
في أسعار الفائدة بالسوق. يدار الخطر من قبل المجموعة باالحتفاظ بمزيج صحيح بين القروض ذات معدالت الفائدة 

طر معدالت الفائدة على موجودات المجموعة من الودائع الثابتة قصيرة األجل التي تجني الثابتة والمتغيرة. تنشأ مخا
معدالت فائدة متغيرة وتعرض المجموعة لمخاطر أسعار الفائدة على التدفق النقدي. ال تحتسب فوائد على النقد في 

راقب ت لعادلة لمعدالت الفائدة.حسابات جارية بالبنك وهو يعرض المجموعة لبعض المخاطر غير الهامة من القيمة ا
تم تقديم المزيد من المعلومات إدارة المجموعة تقلبات معدالت الفائدة على أساس مستمر وهي تعمل بناء على ذلك. 

 (.د) 32في اإليضاح رقم  السوقحول تعرض المجموعة لمخاطر 

 مخاطر سعر السهم

للتدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية بسبب التغيرات في مخاطر سعر السهم هو مخاطر تقلب القيمة العادلة 
األسعار بالسوق )بخالف تلك الناشئة من مخاطر أسعار الفائدة أو مخاطر العمالت(، سواء تسبب في هذه التغيرات 

المتاجر بها  عوامل محددة خاصة باألداة المالية الفردية أو المصدر، أو عوامل تؤثر على األدوات المالية المماثلة
 في السوق.

تعرض المجموعة لمخاطر أسعار األسهم تتعلق بالموجودات المالية والمطلوبات المالية التي تتقلب قيمها نتيجة 
 للتغيرات في أسعار السوق وبصفة رئيسية في االستثمارات في األوراق المالية.

والرقابة على أهداف وعوائق االستثمارات تتطلب سياسة مخاطر السعر لدى المجموعة إدارة هذه المخاطر بوضع 
 وخطط التنوع والحد من االستثمارات في كل قطاع. ليس لدى المجموعة مخاطر تركز سعر كبيرة.

 إدارة رأس المال )ب(

سياسة المجموعة هو المحافظة على قاعدة رأسمالية قوية بغرض المحافظة على ثقة المساهمين والدائنين والسوق 
 النمو المستقبلي لألعمال.والمحافظة على 

شتمل وحقوق الملكية والتي ته والنقد وما يعادل سلفيات يشتمل هيكل رأس المال على الدين وهو يتضمن القروض وال
 اح المدورة.بعلى رأس المال المصدر واالحتياطيات واألر

لى قتصادية. للمحافظة عوتجري تعديالت عليه في ضوء التغيرات في الظروف اال اتدير المجموعة هيكل رأسماله
أو تعديل هيكل رأس المال يمكن للمجموعة تعديل مدفوعات توزيعات األرباح للمساهمين بعد الوفاء بالتزامات 
الدين الرئيسي والعائد على رأس المال للمساهمين أو إصدار أسهم جديدة. لم يتم إجراء تغييرات في األهداف 

 . 2018ديسمبر  31تهية في والسياسات والمعالجات خالل السنة المن
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 )تابع(إدارة المخاطر المالية  5

 )تابع( إدارة رأس المال )ب( 

 2018  2017 
    

 5.145.465  4.996.565 (1) إجمالي القروض
 (559.187)  (542.005) النقد نقد وما يعادلناقصا: ال

 4.586.278  4.454.560 صافي الدين
 3.678.563  3.532.061 (2حقوق الملكية )إجمالي 

 %125  %126 نسبة صافي الدين إلى حقوق الملكية

( حسب سلفيات يتم تعريف إجمالي القروض على أنها القروض قصيرة وطويلة األجل )القروض وال (1)
 .18تفاصيلها الواردة في إيضاح 

المجموعة التي تدار كرأس يتضمن إجمالي حقوق الملكية جميع رأس المال واألرباح المدورة واحتياطيات  (2)
 مال.
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 الممتلكات والمعدات 6

ملكية بأراضي  
 حرة

 
 مباني

 
 حفارات وآالت

 ممتلكات 
 أخرىمعدات و

قيد رأسمالية  أعمال 
 التنفيذ

 
 اإلجمالي 

            التكلفة:
 10.192.281  178.734  573.023  9.321.348  116.880  2.296 2017يناير  1في 

 380,701  148,954  7,918  93,504  41,795  88,530 إضافات
 (146)  (71,395)  196  70,968  85  - تحويالت

 (15.052)  -  (902)  (14.150)  -  - ستبعاداتا
 (13.104)  -  -  (13.104)  -  - شطب

 10.544.680  256.293  580.235  9.458.566  158.760  90.826 2018يناير  1/ 2017ديسمبر  31 في
 237.492  110.067  10.099  110.994  6.332  - إضافات
 -  (156.457)  10.607  145.850  -  - تحويالت

 (507)  -  (356)  (151)  -  - ستبعادات ا
 (64.083)  (5.087)  (24.154)  (22.775)  (12.067)  - شطب

 (85.979)  (85.979)  -  -  -  - (6/2محول لموجودات أخرى )إيضاح 
 (15.847)  (251)  (1.225)  (14.371)  -  - تحويل عمالت أجنبية

 10.615.756  118.586  575.206  9,678,113  153,025  90,826 2018ديسمبر  31 في

            :ةالمتراكمانخفاض القيمة وخسائر  المتراكم ستهالكاإل
 2.853.422  -  315.936  2.465.761  71,725  - 2017يناير  1في 

 487.277  -  78,023  400.901  8,353  - (6/3)إيضاح  ستهالك السنةمصروف ا
 (25.972)  -  (898)  (25,074)  -  - ستبعاداتا

 (728)  -  -  (728)  -  - شطب
 10.920  -  -  10.920  -  - (6/4خسارة انخفاض القيمة )إيضاح 

 3.324.919  -  393.061  2.851.780  80.078  - 2018يناير  1/ 2017ديسمبر  31 في
 489.062  -  64.264  417.944  6.854  - (6/3)إيضاح  ستهالك السنةمصروف ا

 (507)  -  (356)  (151)  -  - ستبعاداتا
 (26.828)  -  (9.886)  (12.618)  (4.324)  - شطب

 113.214  -  -  113.214  -  - (6/4خسارة انخفاض القيمة )إيضاح 
 (4.415)  -  (897)  (3.518)  -  - تحويل عمالت أجنبية

 3.895.445  -  446.186  3.366.651  82.608  - 2018ديسمبر  31في 

            
            صافي القيمة الدفترية:

 6.720.311  118.586  129.020  6.311.462  70.417  90.826 2018ديسمبر  31

 7,219,761  256.293  187,174  6,606,786  78,682  90,826 2017ديسمبر  31
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 الممتلكات والمعدات 6

اء بغرض إنشخ ش.م.ق. من جانب شركة الكوت للتأمين وإعادة التأمين تتضمن األرض بملكية حرة قطع أرض مقتناة 6/1
 مكتب إدارة وعمليات.

 سنة. وخالل 2015يوليو  5في حقل الشاهين في  ودهأثناء وج لخرق الرميلة، للشركة، ابعقارب الرفع التتعرض  6/2
تعاقدت الشركة مع شركة ناقالت كيبل لألعمال البحرية للقيام باإلصالحات في قارب الرفع. يتم تغطية هذه  ،2017

والمعدات إلى الذمم ممتلكات من ال لاير قطريمليون  85.9وقامت الشركة بتحويل  ،بموجب التأمين اإلصالحات
من شركة التأمين  تم استالمهاًء على التأكيد الذي بن 2018ديسمبر  31( كما في 11المدينة )إيضاح واألخرى التجارية 

 لتسوية ذلك الجزء من المطالبة المقدمة.

 كالتالي:الموحد في بيان الربح أو الخسارة  ستهالكتم تخصيص مصروف اإل 6/3

 2018  2017 
    

 479.858  482.399 تكاليف مباشرة
 7.419  6.663 (28مصروفات عمومية وإدارية )إيضاح 

 489.062  487.277 

أجرت اإلدارة خالل السنة تقييما النخفاض قيمة الحفارات في ضوء األوضاع االقتصادية الحالية المحيطة بأسعار  6/4
وقارب رفع على أنها وحدة  إيواء ةرجاحفار وبأن كل  المجموعةتعتبر  البترول ومعدالت السوق للحفارات في الدولة.

منفردة منتجة للنقد. بأخذ هذه المؤشرات الخارجية في االعتبار، قامت اإلدارة بخفض حفار الدوحة الذي انتهى التعاقد 
 أنه غير قابل للتسويق على وضعه الحالي. المجموعةواعتبرته  2018عليه منذ يناير 

اس والتي تم تحديدها على أستكلفة البيع  اناقصً القيمة العادلة استندت القيمة القابلة لالسترداد لهذا الموجود على 
التي قدرتها اإلدارة. تم تحديد القيمة الدفترية للموجود على أنها أعلى من القيمة القابلة لالسترداد بمبلغ متحصالت البيع 

 السنةخالل مليون لاير قطري  113.2االعتراف بخسارة انخفاض في القيمة بمبلغ  تمبالتالي و مليون لاير قطري 9.1
أدرجت خسارة االنخفاض في القيمة ضمن "المصروفات األخرى" باإليضاح  (.2017في  مليون لاير قطري 10.92)

 في بيان الربح أو الخسارة الموحد. 27رقم 

 2018ديسمبر  31مليون لاير قطري كما في  13.5دفترية تبلغ ( بقيمة 412كانت إحدى طائرات المجموعة )بيل  6/5
تعمل ضمن الحدود الجغرافية للملكة العربية السعودية في وقت حصار دولة قطر من جانب بعض دول مجلس التعاون 
الخليجي. كانت الطائرة تعمل مع شركة أرامكو السعودية وقد أعلن عن عدم التمكن من الوصول إليها في أعقاب 

 حصار. شرعت اإلدارة في عملية استعادة الطائرة إلى قطر وهي في مناقشات مع المؤمن لتغطية شحن الطائرة.ال

 الشهرة 7
 2018  2017 
    

 303.559  303.559 بالتكلفة –الشهرة 
 -  - خسارة انخفاض في القيمة متراكمة

 303.559  303.559 

 شركة أمواج لخدمات التموين المحدودة )ش.م.ق.خ(من أسهم  %100اقتنت المجموعة نسبة  2012مايو  31في 
نشاط التموين واألنشطة ذات الصلة داخل  )"الشركة المقتناة"( وهي شركة تأسست في دولة قطر. تزاول الشركة المقتناة

دولة قطر. حصلت المجموعة على السيطرة على الشركة التابعة وفقا التفاقية البيع والشراء التي أصبحت سارية المفعول 
 لاير قطري. 303.559مما نتج عنها شهرة بمبلغ  2012يونيو  1من 

واج كوحدة منتجة للنقد. المبلغ القابل لالسترداد من هذه الوحدة الشهرة ذات الصلة باالقتناء تم تخصيصها على عمليات أم
المنتجة للنقد تم تحديده استنادا إلى احتساب القيمة قيد االستخدام باستخدام توقعات التدفق النقدي من الموازنات المالية 

ة الحالية للتدفقات النقدية المعتمدة من جانب مجلس اإلدارة لتغطي فترة خمس سنوات. وفقا لهذه الممارسة فإن القيم
المستقبلية قد فاضت عن القيمة الدفترية لالستثمار. فيما يلي االفتراضات الرئيسية المستخدمة واألحكام الهامة المطبقة 

 لتحديد القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية. 
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 )تابع( الشهرة 7

 2017  2018 الوصف
 سنوات 5  سنوات 5 فترة التوقع

 %3  %3 معدل النمو النهائي
 %10.0  %11.02 ما قبل الضريبة -معدل الخصم 
 %7.2إلى  %4.8  %8.3إلى  %2.6 هامش الربح

 %10  %10 فترة التوقع( خاللمتوسط اإليرادات )معدل نمو 
    
  ة المعتمدة من الموازنات المالييستخدم احتساب القيمة قيد االستخدام توقعات التدفق النقدي قبل الضريبة استنادا إلى

 مجلس إدارة أمواج وتغطي فترة خمس سنوات.

 تجديد أعمالها وسيتم تمديد التدفقات النقدية بعد فترة الخمس سنوات تعتبر على أنها تفترض أن أمواج ستواصل / 
 بعد انتهاء مدتها.أمواج مدة 

  على المدى البعيد لصناعة التموين الذي تعمل فيه معدل النمو النهائي المستخدم ال يزيد عن متوسط معدل النمو
 أمواج.

  معدل خصم ما قبل الضريبة المطبق هو متوسط التكلفة المرجح لرأس المال المحدد لصناعة التموين ويتم تعديله
 بنسبة الدين إلى حقوق الملكية.

 ها بتطور السوق.حددت اإلدارة الهوامش الموضوعة بالموازنة استنادا إلى األداء السابق وتوقعات 

 .معدالت النمو المستخدمة تنسجم مع التوقعات المعتمدة من جانب مجلس اإلدارة 

ترى اإلدارة بأنه ليس هناك تغيير ممكن على نحو معقول في أي من االفتراضات أعاله سيتسبب في إن تتجاوز القيمة 
 الدفترية للوحدة للمبلغ القابل لالسترداد بشكل كبير.

 المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكيةالشركات  8
 2018  2017 
    

 -  880 استثمارات في مشاريع مشتركة

 استثمرت المجموعة في المشاريع المشتركة التالية:

 المحدودة الخاصة هيليتشارترز يونايتد (1)

 الطيران لخدمات الخليج ميد شركة (2)

 المحدودة الخاصة هيليتشارترز يونايتد

 %62هي مشروع مشترك تملك فيه المجموعة سيطرة مشتركة ونسبة  المحدودة الخاصة الهليكوبتر طائرات شركة

( من مساهمة ملكية المنفعة. خالل السنة الحالية زادت المجموعة مساهمة ملكية منفعتها من 2017في سنة  36%)

وهي تقوم بصفة أساسية  هي أحد عمالء المجموعة المحدودة الخاصة الهليكوبتر طائرات شركة. %62إلى  36%

 غير مدرجة. المحدودة الخاصة الهليكوبتر طائرات شركةبتقديم خدمات الهيلوكوبتر في الهند. 

منظمة على أنها كيان قانون منفصل ولدى المجموعة مساهمة باقية في  المحدودة الخاصة الهليكوبتر طائرات شركة
هذا المشروع على أنه مشروع مشترك. بالرغم من أن  صافي أصولها. بناء عليه صنفت المجموعة مساهمتها في

من المساهمة في حقوق ملكية المشروع المشترك إال أنه ليس لدى المجموعة أي سيطرة  %62المجموعة تملك نسبة 
 على اتخاذ القرار بالمشروع المشترك.

ثمار للبترول، والتي تملك هذا االستيتم االحتفاظ بمساهمة المجموعة في المشروع باسم الشركة القابضة النهائية، قطر 
 لمصلحة الشركة.

  الطيرانشركة ميد الخليج لخدمات 

( من مساهمة ملكية 2017في سنة  %49) %49هي مشروع مشترك تملك فيه المجموعة سيطرة مشتركة ونسبة 
هي أحد عمالء المجموعة وهي تقوم بصفة أساسية بتقديم خدمات الهيلوكوبتر  الحفر لخدمات الخليج ميد شركةالمنفعة. 

 غير مدرجة. هي شركةفي مالطا. 

منظمة على أنها كيان قانون منفصل ولدى المجموعة مساهمة باقية في صافي أصولها. بناء عليه صنفت المجموعة  وهي
 لخدمات الخليج ميد شركةلك صنفت مساهمتها في مساهمتها في هذا المشروع على أنه مشروع مشترك. بناء على ذ

 على أنها مشروع مشترك. الطيران



  الخليج الدولية للخدمات )ش.م.ع.ق.(شركة 

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 ألف لاير قطري 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

48 

 )تابع( الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية 8

 دماتلخ الخليج ميد شركة شركة طائرات الهليكوبتر الخاصة المحدودةالمالية حول يلخص الجدول التالي المعلومات 
حسبما هي مضمنة في البيانات المالية الخاصة بها. كما يؤدي الجدول أيضا إلى تسوية المعلومات المالية  الطيران

 ليجالخ ميد شركةو المحدودة الخاصة هيليتشارترز يونايتدشركة في الملخصة حول القيمة الدفترية لمساهمة المجموعة 
 .الطيران لخدمات

 2018ديسمبر  31
 هيليتشارترز يونايتد
  المحدودة الخاصة

 الخليج ميد شركة
 اإلجمالي  الطيران لخدمات

      
   %49  %62 نسبة المساهمة

 3.109  1.285  1.824 الموجودات غير المتداولة
 7.841  3.016  4.825 (يعادلةالموجودات المتداولة )متضمنة النقد وما 

المطلوبات المتداولة )متضمنة المطلوبات المالية 
 (14.684)  (2.504)  (12.180) المتداولة باستبعاد الذمم التجارية واألخرى الدائنة(

 (3.734)  1.797  (5.531) (%100صافي األصول )

 880  880  - القيمة الدفترية للمساهمة في المشروع المشترك

 1.289  937  352 استثمار إضافي خالل السنة

 10.828  7.934  2.894 اإليرادات

 (12.761)  (7.598)  (5.163) المصروفات

 (1.933)  336  (2.269) )خسارة(/ ربح السنة والدخل الشامل اآلخر

حصة المجموعة في )خسارة(/ ربح السنة والدخل 
الشامل اآلخر )موزعا بالتناسب استنادا إلى تاريخ 

 (188)  164  (352) التغير في المساهمة( 

 880  880  - المشتركللمشروع القيمة الدفترية 

      

 2017ديسمبر  31
 اصةالخ هيليتشارترز يونايتد

 المحدودة
 الخليج ميد شركة 

 اإلجمالي  الطيران لخدمات
      

   %49  %36 نسبة المساهمة
 2.382  156  2.226 الموجودات غير المتداولة

 8.839  1.365  7.474 (يعادلهالموجودات المتداولة )متضمنة النقد وما 
المطلوبات المتداولة )متضمنة المطلوبات المالية 

 (15.138)  (1.909)  (13.229) المتداولة باستبعاد الذمم التجارية واألخرى الدائنة(

 (3.917)  (388)  (3.529) (%100صافي األصول )

 -  -  - لالستثمارالقيمة الدفترية 

      

 
 اصةالخ هيليتشارترز يونايتد

 المحدودة
 الخليج ميد شركة 

 اإلجمالي  الطيران لخدمات
      

 7.733  3.656  4.077 اإليرادات

 (10.430)  (4.133)  (6.297) المصروفات

 (2.697)  (477)  (2.220) السنة والدخل الشامل اآلخرخسارة 

 -  -  - خسارة والدخل الشامل اآلخرمن الحصة المجموعة 

 -  -  - لالستثمارالقيمة الدفترية 
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 )تابع( الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية 8

 تسوية القيم الدفترية

 2018ديسمبر  31
 هيليتشارترز يونايتد

 المحدودة الخاصة
 الخليج ميد شركة 

 اإلجمالي  الطيران لخدمات
      

 -  -  - يناير 1الرصيد في 
 1.289  937  352 استثمار إضافي خالل السنة

للسنة )الخسارة محكومة بقيمة االربح )الخسارة(/ 
 (188)  164  (352) االستثمار(

 (221)  (221)  - قيمة خالل السنةالخسارة انخفاض 

 880  880  - يناير 31الرصيد في 

 2017ديسمبر  31
 هيليتشارترز يونايتد

  المحدودة الخاصة

 ميد شركة
 لخدمات الخليج

 اإلجمالي  الطيران
      

 -  -  - يناير 1الرصيد في 
 -  -  - استثمار إضافي خالل السنة

للسنة )الخسارة محكومة بقيمة الربح )الخسارة(/ 
 -  -  - االستثمار(

 -  -  - قيمة خالل السنةالخسارة انخفاض 

 -  -  - يناير 31الرصيد في 

 االستثمارات المالية 9

. 3تم توضيحه باإليضاح رقم  للمجموعةفي األدوات المالية  9للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  التطبيق األوليأثر 
لم يتم تعديل معلومات المقارنة  9بسبب طريقة االنتقال التي تم اختيارها في تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 لتعكس المتطلبات الجديدة.

 على النحو التالي: للمجموعةرات المالية القيمة الدفترية لالستثما
 2018  2017 

    استثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
 201.029  208.171 (1محتفظ بها للمتاجرة ) سندات دين -
 -  94.448 أسهم مدرجة في شركات مساهمة عامة قطرية -

 302.619  201.029 
    

استثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )المعيار الدولي 
(/ استثمارات متاحة للبيع )معيار المحاسبة الدولي رقم 9للتقارير المالية رقم 

39)    
    

 102.173  13.205 أسهم مدرجة في شركات مساهمة عامة قطرية -
 213.643  133.770 دين مدرجة  سندات -
 71.552  62.543 مدرجة صناديق استثمارية مدارة -
 2  3 أسهم غير مدرجة  -

 209.521  387.370 
(/ 9استثمارات مقاسة بالتكلفة المطفأة )المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

    (39استثمارات محتفظ بها لالستحقاق )معيار المحاسبة الدولي رقم 
 3.583  3.665 (2دين مدرجة ) سندات

 591.982  515.805 الخسارة االئتمانية المتوقعة مخصص استثمارات مالية قبل 
 -  (1) مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة فيما يتعلق بأوراق دين مقاسة بالتكلفة المطفأة

 515.804  591.982 
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 االستثمارات المالية )تابع( 9

 معروضة في بيان المركز المالي الموحد على أنها:
 2018  2017 

    
 201.029  289.414 موجودات متداولة

 390.953  226.390 موجودات غير متداولة

 591.982  515.804 إجمالي االستثمارات المالية

 التغير في مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة فيما يتعلق بأوراق الدين المقاسة بالتكلفة المطفأة على النحو التالي:

 2018  2017 
    

 -  - يناير 1ديسمبر /  31الرصيد في 
 3)راجع إيضاح  9لمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ل التطبيق األوليالتعديل من 

 -  5 ( )أ((2)

 -  5 يناير )معدل( 1الرصيد في 
 -  (4) خالل السنةعكس 

 -  1 ديسمبر  31الرصيد في 

البنوك. تم اقتناءها وتكبدها في األساس بغرض بيعها أو إعادة شرائها على المحتفظ بها لدى سندات الدين تمثل  (1)
 المدى القريب أو االستفادة من مزايا التغيرات قصيرة األجل في السوق.

)مبلغ  2018ديسمبر  31ما في لاير قطري ك 3.792القيمة السوقية لالستثمارات المقاسة بالتكلفة المطفأة بمبلغ  (2)
 (.2017ديسمبر  31في  لاير قطري 3.945

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة وبالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )المعيار  االستثمارات (3)
(، فيما عدا األسهم غير 39( / االستثمارات المتاحة للبيع )معيار المحاسبة الدولي رقم 9الدولي للتقارير المالية رقم 

 2والمستوى  1اس ولم يكن هناك تحويالت بين المستوى من القي 1المدرجة تم تقييمها باستخدام أساس المستوى 
 من قياسات القيمة العادلة.

 32المعلومات حول تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان والسوق وقياس القيمة العادلة تم إدراجها في اإليضاحين 
 حول هذه البيانات المالية الموحدة.  33و

 المخزون 10
 2018  2017 
    

 236.546  254.735 مساعدةقطع غيار 
 16.108  15.509 مخزون مواد تموين

 12.201  9.564 بضائع بالطريق

 279.808  264.855 
 (62.739)  (63.519) ناقصا: مخصص المخزون بطيء الحركة والقديم

 216.289  202.116 

 المباشرة". يتم االعتراف بمواد المخزون التي تستهلك خالل السنة كمصروف ضمن "المصروفات

 التغير في مخصص المخزون بطيء الحركة والقديم على النحو التالي:
 2018  2017 
    

 55.034  62.739 يناير 1الرصيد في 
 13.082  1.506 مخصص مكون خالل السنة

 (5.377)  (726) مخصص خالل السنة عكس

 62.739  63.519 ديسمبر 31الرصيد في 

ضاح باإلي المتنوعةصافي أثر التغير في مخصص المخزون بطيء الحركة والقديم تم توضيحه ضمن المصروفات 
28 . 
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 لذمم التجارية واألخرى المدينةا 11

. بسبب 3تم ذكره باإليضاح رقم  للمجموعةفي األدوات المالية  9للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  التطبيق األوليأثر 
لم يتم تعديل معلومات المقارنة لتعكس  9طريقة االنتقال التي تم اختيارها في تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 المتطلبات الجديدة.
 2018  2017 
    

 373.870  411.660 ذمم تجارية مدينة
 51.680  77.944 إيراد مستحق

 24.876  16.874 مقدمات
 9.400  10.949 دفعات مقدمة

 5.492  2.688 ودائع
 41.639  118.981 (6/2ذمم مدينة أخرى )إيضاح 

 639.096  506.957 
 (39.663)  (39.254) (11/1)إيضاح  الذمم التجارية واألخرى المدينةناقصا: انخفاض قيمة 

 599.842  467.294 

 على النحو التالي: الذمم التجارية واألخرى المدينةالتغير في انخفاض قيمة  11/1

 2018  2017 
    

 24,819  39.663 يناير 1ديسمبر /  31الرصيد في 
 3)راجع إيضاح  9لمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ل التطبيق األوليتعديل عند 

 -  3.624 ()أ(2)

 24,819  43.287 يناير )معدل( 1الرصيد في 
 15.199  2.804 مكون خالل السنةمخصص 

 (355)  (6.413) خالل السنة عكس
 -  (424) شطب خالل السنة

 39.663  39.254 ديسمبر  31الرصيد في 

انخفاض قيمة الموجودات المالية في بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر /  تم إدراج )عكس انخفاض قيمة( 11/2
 على النحو التالي:

 2018  2017 
    

 -  (69) استثمارات مالية
 -  2 (13استثمارات قصيرة األجل )إيضاح 

 -  2 (14النقد وما يعادل النقد )إيضاح 
 14.844  (3.609) (11/1م تجارية وأخرى مدينة )إيضاح ذم

 9.140  (12.631) ب( 23مستحق من أطراف ذات عالقة )إيضاح 

 23.984  (16.305) اإلجمالي
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 التأمين وموجودات عقود إعادة التأمينالعادة   تعاقدية  التزامات عقود 12

 القائمة على النحو التالي:حصة إعادة التأمين في المطالبات 

 2018  2017 

 إجمالي 
 يحصة معيد 

 التأمين
 

 الصافي
 

 إجمالي
حصة معيدي  

 التأمين
 

 الصافي

            
            يناير 1الرصيد في 

 227.599  (333.782)  561.381  205.251  (257.386)  462.637 مطالبات مبلغ عنها
التي لم يتم اإلبالغ عنها متكبدة والمطالبات ال

 148.549 خرى األفنية الحتياطيات االو
 

- 
 

148.549 
 

164.549 
 -  164.549 

 392.148  (333.782)  725.930  353.800  (257.386)  611.186 اإلجمالي

            
 2018  2017 

 إجمالي 
 يحصة معيد 

 التأمين
 

 الصافي
 

 إجمالي
حصة معيدي  

 التأمين
 

 الصافي

            خالل السنة على النحو التالي: الحركة
 (22.350)  76.395  (98.745)  (66.424)  (149.529)  83.105 مطالبات مبلغ عنها

التي لم يتم اإلبالغ عنها متكبدة والمطالبات ال
 (16.900) األخرىفنية الحتياطيات االو

 
- 

 
(16.900) 

 
(16.000) 

 -  (16.000) 

 (38.350)  76.395  (114.745)  (83.324)  (149.529)  66.205 اإلجمالي

            
 2018  2017 

 إجمالي 
 يحصة معيد 

 التأمين
 

 الصافي
 

 إجمالي
حصة معيدي  

 التأمين
 

 الصافي

            ديسمبر 31في 
 205.251  (257.386)  462.637  138.827  (406.915)  545.742 مطالبات مبلغ عنها

التي لم يتم اإلبالغ عنها متكبدة والمطالبات ال
 131.649 األخرىفنية الحتياطيات االو

 
- 

 
131.649 

 
148.549 

 -  148.549 

 353.800  (257.386)  611.186  270.476  (406.915)  677.391 اإلجمالي
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 استثمارات قصيرة األجل 13

 2018  2017 
    

 262.568  244.521 استثمارات قصيرة األجل

المحلية ذات فترة استحقاق أصلية كان لدى المجموعة وديعة ثابتة لدى أحد البنوك التجارية  2018ديسمبر  31كما في 
في  %3.55إلى  %3.10في السنة ) %4.65إلى  %3.62سنة واحدة وتحتسب عليها فائدة بنسبة تتراوح ما بين 

مليون لاير قطري في  16.81مليون لاير قطري ) 16.38(. خالل السنة جنت المجموعة إيراد فائدة بمبلغ 2017سنة 
 (. 2017سنة 

 يمة االستثمارات قصيرة األجل على النحو التالي:التغير في انخفاض ق
 2018  2017 
    

 -  - يناير 1ديسمبر /  31الرصيد في 
 -  1.133 9لمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ل التطبيق األوليتعديالت عند 

 -  1.133 يناير )معدل( 1الرصيد في 
 -  2 مخصص مكون خالل السنة

 -  1.135 ديسمبر  31الرصيد في 

 رصدة لدى بنوكاألوالنقد  14
 2018  2017 
    

 1.858  649 النقد بالصندوق
    نقد لدى البنوك

 282.672  335.629 الطلبعند  ة وحساباتجاري اتحساب -
 404.619  307.698 (2( و )1ودائع ثابتة وألجل ) -

 643.976  689.149 
 -  (35) (9)المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  بنوك واألرصدة لدىلنقد اانخفاض قيمة 

 689.149  643.941 األرصدة لدى البنوك والنقد حسب بيان المركز المالي الموحد

    
 (34.616)  (14.099) (3أموال مقيدة ) -: نقد لدى البنوك مطروح من
 (95.346)  (86.464) (22لتوزيعات األرباح )إيضاح  مقيد -: نقد البنوك مطروح من
 -  (1.408) (4: مسحوبات على المكشوف من بنوك )مطروح من

 -  35 النقد واألرصدة لدى بنوكيضاف: انخفاض قيمة 

 (101.936)  (129.962) 

 559.187  542.005 النقد وما يعادل النقد حسب بيان التدفقات النقدية الموحد

الودائع الثابتة المحتفظ بها لدى بنوك هي لغرض مقابلة االرتباطات النقدية قصيرة األجل بدال عن كونها هذه  (1)
 استثمارات أو ألي غرض آخر وهي قابلة للتحويل لمبلغ نقدي معلوم مع مخاطر منخفضة من التغيرات في القيمة.

بتة لدى بنوك تجارية محلية وهي ذات فترة استحقاق كان يتم االحتفاظ بهذه الودائع الثا 2018ديسمبر  31كما في  (2)
 %2.75في السنة ) %4.65إلى  %3.29أصلية حتى سنة واحدة أو أقل وتحتسب عنها فوائد تتراوح ما بين 

 (.2017في السنة في  %4.10إلى 

حدى ة إلتمثل هذه ودائع مقيدة لدى بنك محلي في قطر فيما يتعلق بودائع برهن للحصول على ضمانة بنكي (3)
 الشركات التابعة.

مليون لاير قطري وتحتسب عليه  1.5السحب على المكشوف من بنوك لدى المجموعة هو بحدود ائتمانية تبلغ  (4)
 (.2017في سنة  %2.75في السنة )ريبو باليورو مضافا إليه  %2.75الفائدة بالريبو باليورو مضافا إليه 
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 )تابع( رصدة لدى البنوكاألوالنقد  14

 التغير في انخفاض قيمة النقد وما يعادل النقد على النحو التالي:
 2018  2017 
    

 -  - يناير 1ديسمبر /  31الرصيد في 
 -  33 9معيار الدولي للتقارير المالية رقم لل التطبيق األوليتعديالت عند 

 -  33 يناير )معدل( 1الرصيد في 
 -  2 مخصص مكون خالل السنة

 -  35 ديسمبر  31الرصيد في 

 رأس المال 15
 2018  2017 

    المصدر والمدفوع
    رياالت قطرية للسهم 10سهم بقيمة  185.840.869

 1.858.409  1.858.409 رياالت قطرية للسهم( 10سهم بقيمة  185.840.869: 2017ديسمبر  31)

 10مليون لاير قطري مقسم إلى سهم واحد خاص بقيمة اسمية تبلغ  2.000لدى الشركة رأس مال مصرح به بمبلغ 
رياالت قطرية للسهم. كما في نهاية السنة أصدرت  10سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ  199.999.999رياالت قطري و

( 2017ألف لاير قطري في سنة  1.858.409ألف لاير قطري )مبلغ  1.858.409الشركة ودفعت رأس مال بمبلغ 
رياالت  10سهم عادي بقيمة  185.840.868رياالت قطرية و 10وهو يشتمل على سهم واحد خاص بقيمة اسمية 

رياالت قطرية  10سهم عادي بقيمة  185.840.868رياالت قطرية و 10قطرية للسهم )سهم واحد خاص بقيمة اسمية 
لقطر للبترول وال يمكن إلغاؤه أو استرداد بدون موافقة حامل السهم  مملوك الخاص السهم(. 2017للسهم في سنة 

الخاص. قد يتم التنازل عن السهم الخاص للحكومة أو أية مؤسسة حكومية أو أي من الشركات المنتسبة لقطر للبترول 
 ساوية.ة تحمل حقوقا متفقط. تمارس قطر للبترول السيطرة على الشركة بفضل حمل السهم الخاص. جميع األسهم العادي

 احتياطي قانوني 16

 11يتعلق االحتياطي القانوني بالشركات التابعة للشركة ويحتسب وفقا لنصوص قانون الشركات التجارية القطري رقم 
من صافي أرباح السنة إلى االحتياطي  %10. وفقا للنظام األساسي للشركات التابعة يطلب تحويل نسبة 2015لعام 

 إلى أن يعادل االحتياطي القانوني الحد المنصوص عليه في النظام األساسي.القانوني 

مجلس  تقدير بناء علىإضافة إلى ذلك فإن النظام األساسي للشركة ينص على أن التحويل إلى االحتياطي القانوني 
هم من اإلصدار العام لألساألموال المحصلة من  ةفائضالمبالغ المبلغ االحتياطي القانوني حسب الدفاتر  يشملاإلدارة. 

 وفقا ألحكام نشرة اإلصدارة المصدرة. المتكبدةتكاليف اإلصدار  باإلضافة إلى

 احتياطي عام 17

إن . عةللتحوط ألي أحداث مستقبلية غير متوقيحتفظ باالحتياطي العام وفقا لنصوص النظام األساسي للشركات التابعة 
 لمعنية.النظام األساسي للشركات التابعة اإال في الحاالت المشار إليها في غير متاح للتوزيع العام االحتياطي الرصيد في 

 ياتالقروض والسلف 18
 2018  2017 
    

 4.481.743  4.258.186 (1) القرض المتعلق بقطاع الحفر
 188.298  148.683 (2) القرض المتعلق بقطاع الطيران

 506.133  343.200 (3) قروض أخرى

 5.020.069  5.176.174 
 (30.709)  (23.504) : تكاليف التمويل غير المطفأة المصاحبة للحصول على تمويلمطروح من

 4.996.565  5.145.465 
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 )تابع( ياتالقروض والسلف 18

 كقروض إسالمية وغير إسالمية: سلفيات يتم إجراء المزيد من التصنيف للقروض وال
 2018  2017 
    

 2.138.259  2.682.316 إسالمي تمويل
 3.007.206  2.314.249 ير إسالميتمويل غ

 4.996.565  5.145.465 

 التغير في القروض والسلف على النحو التالي:
    
    

 5.569.834  5.145.465 يناير 1في 
 629.817  795.038 القروض التي تم الحصول عليها خالل السنة

 (1.045.432)  (951.143) السنة مسددة خالل
 (8.754)  7.205 التغير في تكلفة التمويل غير المطفأة

 5.145.465  4.996.565 ديسمبر  31في 

 معروضة في بيان المركز المالي الموحد على النحو التالي:
    
    

 4.247.662  4.061.868 حصة غير متداولة
 897.803  934.697 حصة متداولة

 4.996.565  5.145.465 

ج شركة الخلي. دخلت شركة الخليج العالمية للحفر المحدودة )ش.م.ق.خ.(لشركة تابعة للشركة، تعود القروض  (1)
في مختلف ترتيبات القروض مع مختلف البنوك. جميع التسهيالت تحتسب عليها معدالت العالمية للحفر المحدودة 

 %2.70إلى  %1.35)ليبور مضافا إليه  %2.70إلى  %1.35شهور مضافا إليها  3فوائد تتراوح ما بين ليبور 
شركة  سداد القروض في أقساط ربع سنوية. القروض التي تم الحصول عليه من جانب (. يتم2017في سنة 

 هي قروض بدون ضمان. الخليج العالمية للحفر المحدودة )ش.م.ق.خ.(

في تسهيل مرابحة  ق.خ(ة الخليج العالمية للحفر المحدودة )ش.م.شركدخلت  2017إضافة إلى ذلك، وفي مايو 
مليون دوالر مع أحد البنوك اإلسالمية المحلية. سيتم استخدام متحصالت التسهيل في األغراض العامة  925بمبلغ 

للشركة وسداد وإعادة تمويل لمختلف تسهيالت القروض القائمة. القرض بدون ضمان وهو بمعدل فائدة فعلي 
شركة الخليج . سحبت 2023ديسمبر  31وهو يسدد كمبلغ إجمالي عند استحقاقه في  %2.70مضافا إليه  ليبورب

 151)مبلغ  2018ديسمبر  31مليون دوالر أمريكي من التسهيل كما في  363مبلغ العالمية للحفر المحدودة 
 (.2017مليون دوالر أمريكي في سنة 

ر شركة هيلوكوبتدخلت فقد . (ق.خشركة هيلوكوبتر الخليج )ش.م.وهي ، لشركة تابعة للشركةالقروض تعود  (2)
مختلفة مع مختلف البنوك. جميع التسهيالت تحتسب عليها فائدة بمعدالت تتراوح ما في ترتيبات قروض الخليج 

(. 2017في سنة  %2.75إلى  %1.35مضافا إليه  ليبور) %2.75إلى  %1.35شهور مضافا إليه  3 ليبوربين 
دون ب شركة هيلوكوبتر الخليج )ش.م.خ.ق(تسدد القروض في أقساط ربع سنوية. القروض التي حصلت عليها 

 ضمان.

مليون دوالر  170حصلت الشركة على تسهيل مرابحة من مجموعة مقرضين بمبلغ  2012مايو  23بتاريخ  (3)
 6ليبور لربح الفعلي ا بلغ هامش .لتموين المحدودة )ش.م.ق.خ(شركة أمواج لخدمات ا االستحواذ علىلتمويل 

قسط نصف  15في  التسهيل(. يسدد 2017في سنة  %1.35مضافا إليها  ليبور) %1.35شهور مضافا إليه 
 بدون ضمان.رض وهذا الق 2012سط األول في نوفمبر سنوي مع بداية الق

 80من مجموعة مقرضين بمبلغ غير مضمونة مرابحة  تحصلت الشركة على تسهيال 2014أبريل  20بتاريخ 
مليون دوالر أمريكي،  80مليون دوالر من أحد البنوك اإلسالمية العاملة في قطر بجانب مبلغ إضافي بمبلغ 

شركة الخليج العالمية للحفر المحدودة إضافية في  %30حصة  االستحواذ علىتفاصيله أدناه، لتمويل 
(. 2017في سنة  %1.45مضافا إليه  ليبور) %1.45مضافا إليه ليبور بح الفعلي بلغ هامش الر)ش.م.ق.خ.(. 

 بدون ضمان.وهذا القرض  2015مع بداية القسط األول في أبريل  ةنصف سنوي دفعة 15يسدد القرض في 

مليون دوالر من أحد  80حصلت الشركة على قرض من مجموعة مقرضين بمبلغ  2014أبريل  20بتاريخ 
شركة الخليج العالمية للحفر المحدودة إضافية في  %30جارية العاملة في قطر لتمويل اقتناء حصة البنوك الت

(. 2017في سنة  %1.45مضافا إليه  ليبور) %1.45مضافا إليه  ليبورالفعلي  بلغ هامش الربح)ش.م.ق.خ.(. 
 بدون ضمان.ا القرض وهذ 2015في أبريل  ىاألول ة مع بداية الدفعةنصف سنوي دفعة 14يسدد القرض في 
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 )تابع( سلفيات القروض وال 18

            2018ديسمبر  31كما في 
 اإلجمالي  سنوات أو أكثر 5  سنوات 5-1  سنة واحدة  سنة االستحقاق  معدل الفائدة اإلسمي 
            

 4.528.186  1.932.476  1.888.302  707.408  2023-2021  (%2.70 -%1.35+ ) ليبور قروض متعلقة بقطاع الحفر
 148.683  -  84.299  64.384  2022-2019  (%2.75 -%1.35+ ) ليبور قروض متعلقة بقطاع الطيران

 343.200  -  180.267  162.933  2021-2019  (%1.45 -%1.35+ ) ليبور قروض أخرى

     934.725  2.152.868  1.932.476  5.020.069 

            
            2017ديسمبر  31كما في 

            
 اإلجمالي  سنوات أو أكثر 5  سنوات 5-1  سنة واحدة  سنة االستحقاق  معدل الفائدة اإلسمي 
            

 4.481.742  1.510.600  2.299.052  672.090  2023-2021  (%2.70 -%1.35+ ) ليبور قروض متعلقة بقطاع الحفر
 188.298  -  125.444  62.854  2022-2019  (%2.75 -%1.35+ ) ليبور قروض متعلقة بقطاع الطيران

 506.134  -  343.200  162.934  2021-2019  (%1.45 -%1.35+ ) ليبور قروض أخرى

     897.878  2.767.696  1.510.600  5.176.174 

 قروض المجموعة مقيمة بالدوالر األمريكي.

 



  شركة الخليج الدولية للخدمات )ش.م.ع.ق.(

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 ألف لاير قطري 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

57 

 مخصص تكاليف إعادة تهيئة مرافق مستخدمة 19
 2018  2017 
    

 92,088  68.851 يناير  1الرصيد في 
 18,743  - مخصص تم تكوينه خالل السنة

 (41,980)  (27.253) سنةخالل ال مستردات

 68,851  41.598 ديسمبر  31الرصيد في 

 بيان المركز المالي الموحد كما يلي:تظهر في 
 2018  2017 
    

 25,954  41.598 ةمتداولغير 
 42,897  - متداولة

 41.598  68,851 

أن تقوم بإعادة بعض المرافق المستأجرة إلى  لمجموعةه يجب على اتعاقدي مع شركة قطر للبترول، فإن التفاقوفقاً 
ة كوين مخصصات لتكاليف مستقبليقييم عقودها وقامت بتاإليجار. قامت المجموعة بتحالتها األصلية في نهاية عقد 

ً من األرض  لتجديد هذه المرافق وتفكيك وإعادة تهيئة مخيمات العمال المستأجرة. إن مخيمات العمال تتكون أساسا
 وأماكن اإلقامة والمناطق المشتركة بما في ذلك المكاتب وقاعات الطعام والمرافق األخرى المرتبطة بها.

مخصصات المتعلقة بالمخيمات الثالثة من ال ريـال قطريمليون  27.25مبلغ  ردخالل السنة، قامت المجموعة ب
ل أو إلى أطراف ثالثة مفوضين من قبل قطر للبتروالمسرحة في راس لفان. وقد تم تسليم هذه المواقع إلى قطر للبترول 

إلى قيام قطر للبترول بالوفاء على نحو فعال  الرد. ويعزى هذا أي تكاليف جوهرية لإلخراج من الخدمة أمواجتنفق ولم 
امات نظرا لعدم وجود حاجة إللغاء تشغيلها. تم استالم التخليص من الموقع للمخيمات الثالثة، وبالتالي تخفيف بااللتز

 من أي التزامات.  المجموعة

 .ضمن التكاليف المباشرةالحالية والسنوات السابقة خالل السنة  / )الرد( المخصصات المكونة تظهرأ

 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 20
 2018  2017 
    

 70,794  76.757 يناير 1الرصيد في 
 16,406  19.427 (1) مخصص مكّون خالل السنة

 (10,443)  (15.967) خالل السنة اتمدفوع

 76,757  80.217 ديسمبر 31الرصيد في 

الخسارة والدخل في بيان الربح أو األخرى  والمكافآتمخصص مكافآت نهاية خدمة الموظفين مدرج ضمن الرواتب  (1)
 .الموحد الشامل اآلخر

 ةدائنذمم تجارية وأخرى  21
 2018  2017 
    

 145.968  155.049 دائنةتجارية ذمم 
 237.971  207.790 مصاريف مستحقة

 125.398  141.715 أقساط إعادة تأمين مستحقة الدفع
 126.581  81.221 (21/1)إيضاح  أقساط تأمين غير مكتسبة

ً عموالت   28.329  17.080 إعادة تأمين مستلمة مقدما
 12.731  8.758 ودائع ومقدمات من عمالء

 526  - أتعاب إدارية مستلمة مقدماً 
 2.125  - والرياضية االجتماعيةمخصص صندوق دعم األنشطة 

 64.367  48.965 أخرى مستحقات

 660.578  743.996 
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 )تابع( اخرى ةدائن دائة وذمم  ذمم تجارية 21

 في أقساط التأمين غير المكتسبة خالل السنة على النحو التالي: كان التغير 21/1

 2018  2017 
    

 60.032  126.581 يناير 1الرصيد في 
 115.544  78.743 مضاف خالل السنة

 (48.995)  (124.103) خالل السنة صدر

 126.581  81.221 ديسمبر 31الرصيد في 

 حقة الدفع تمس أرباح معلنة 22

 .2018 ديسمبر 31 في المنتهية سنةلل أرباح توزيعات اإلدارة مجلس يقترح لم

فيما يتعلق  2018مارس  5لم يتم اعتماد توزيعات أرباح في الجمعية العمومية السنوية للمجموعة التي عقدت بتاريخ 
مليون لاير قطري فيما يتعلق  185.8مبلغ لاير قطري للسهم بإجمالي  1)مبلغ  2017ديسمبر  31بالسنة المنتهية في 

 (.2016بسنة 

 فيما يلي التغير في رصيد توزيعات األرباح المستحقة الدفع السنة:

 2018  2017 
    

 100.210  95.346 يناير 1الرصيد في 
 185.841  - خالل السنة األرباح المعلنة

 (190.705)  (8.882) خالل السنة األرباح المدفوعة

 95.346  86.464 ديسمبر 31الرصيد في 



  شركة الخليج الدولية للخدمات )ش.م.ع.ق.(

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 ألف لاير قطري 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

59 

 األطراف ذات العالقة 23

"األطراف  24بإجراء تعامالت مع بعض الشركات األخرى التي تقع ضمن تعريف األطراف ذات العالقة حسب معيار المحاسبة الدولي رقم في إطار نشاطها االعتيادي تقوم المجموعة 
 ذات العالقة. أرصدة األطراف ذات العالقة كما في نهاية السنة والمعامالت التي تمت خالل السنة تم اإلفصاح عنها أدناه:

 ذات العالقةالمعامالت مع األطراف  )أ(

 فيما يلي المعامالت التي تمت مع األطراف ذات العالقة والتي تم إدراجها ضمن بيان الربح أو الخسارة الموحد:

 2017  2018 العالقة اسم الشركة
 مصاريف  إيرادات  مصاريف  إيرادات  
         

 82.926  952.509  153.718  1.384.319 الشركة األم قطر للبترول

 418  50.705  -  50.758 شركة زميلة المحدودةلغاز لشركة قطر 
 12.596  20.698  52.728  24.842 شركة زميلة )وقود(  قطر للوقودشركة 

 -  9.869  226  19.454 شركة زميلة قطر للبتروكيماويات )قابكو(
 -  20.158  98  14.891 شركة زميلة )قافكو(قطر لألسمدة الكيماوية 

 -  11.908  -  10.146 شركة زميلة ليمتدأوريكس جي تي أل 
 -  2.041  -  7.076 شركة زميلة شركة قطر للكيماويات

 43.637  3.563  -  4.986 شركة زميلة السيف المحدودة
 -  10.510  -  944 شركة زميلة قطر لأللمنيوم 

 -  26.322  -  92 شركة زميلة شركة قطر غاز للتشغيل المحدودة 
 -  205.469  -  - شركة زميلة راس غاز المحدودة شركة 

 -  206.770  2.500  260.557 شركات زميلة أخرىشركات 

  1.778.065  209.270  1.520.522  139.577 
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 )تابع( األطراف ذات العالقة 23

 األطراف ذات العالقةمستحقات من  )ب(

 2017  2018 العالقة اسم الشركة
     

 312.427  309.322 الشركة األم قطر للبترول

 81.753  121.928 شركة زميلة المحدودةلغاز لشركة قطر 
 10.982  10.463 شركة زميلة ليمتدأوريكس جي تي أل 

 -  10.452 شركة زميلة شركة قطر غاز للتشغيل المحدودة 
 -  6.735 شركة زميلة شركة قطر لالستشارات الهندسية )أستاد(

 -  5.187 شركة زميلة )وقود(  قطر للوقودشركة 
 -  4.251 شركة زميلة السيف المحدودة

 -  2.283 شركة زميلة للكيماوياتشركة قطر 
 3.014  1.785 شركة زميلة قطر للبتروكيماويات )قابكو(

 20.060  835 شركة زميلة )قافكو(قطر لألسمدة الكيماوية 
 -  472 شركة زميلة شركة راس لفان أولفين المحدودة

 441  108 شركة زميلة قطر لأللمنيوم 
 -  47 شركة زميلة غزال ليمتد

 34.164  20.071 شركات زميلة أخرى

  493.939  462.841 
 (29.292)  (16.670)  مخصص انخفاض قيمة موجودات مالية 

  477.269  433.549 

إيرادات مستحقة لم يتم بعد إصدار فواتير بها للعمالء في نهاية السنة. األرصدة أعاله ذات  تتضمن األرصدة أعاله
طبيعة تجارية وال تحتسب عليها فوائد كما أنها بدون ضمانات وهي تستحق عند تاريخ موعد استحقاقها حسب العقود 

 شهرا من نهاية السنة. 12المعنية وهي تقل في مدتها عن 

 في مخصص انخفاض قيمة الموجودات المالية:فيما يلي التغير 

 التغير في انخفاض القيمة األرصدة المستحقة من األطراف ذات عالقة على النحو التالي:

 2018  2017 
    

 20.152  29.292 يناير 1ديسمبر/  31الرصيد في 
)راجع  9للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  التطبيق األوليتعديل عند 
 -  9 (2)أ( ) 3اإليضاح 

 20.152  29.301 يناير )معدل( 1الرصيد في 
 9.343  641 خالل السنة مخصص مكون

 (203)  (13.272) خالل السنة مخصص عكس

 29.292  16.670 ديسمبر 31الرصيد في 
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 )تابع( األطراف ذات العالقة 23

 طراف ذات العالقةمستحقات لأل )ج(

 2017  2018 العالقة اسم الشركة
     

 -  19.231 الشركة األم قطر للبترول

 3.701  4.255 شركة زميلة )وقود(  قطر للوقودشركة 
 -  29 شركة زميلة شركة قطر للكيماويات

 4.611  4.768 شركات زميلة (1) أخرى

  28.283  8.312 

 أعضاء مجلس اإلدارة.بمستحقات مكافآت ذات الصلة األرصدة يتضمن  (1)

 األرصدة ذات طبيعة تجارية وال تحتسب عليها فوائد كما أنها بدون ضمانات وهي تستحق الدفع عند الطلب.

 مكافآت كبار موظفي اإلدارة )د(

 2018  2017 
    مكافآت كبار موظفي اإلدارة

 46.048  43.005 رواتب ومنافع

 اإليرادات 24

في من العقود مع العمالء  المجموعةعلى إيرادات  15لمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ل التطبيق األوليأثر تم بيان 
لم تعدل معلومات  ،15طريقة االنتقال المختارة في تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم نظرا ل. 3اإليضاح 

 المقارنة لتعكس المتطلبات الجديدة.

 صادر اإليراداتم (أ)

 تجني المجموعة إيراداتها بصفة رئيسية من خدمات التموين والطيران والحفر والتأمين وإعادة التأمين.

 2018  2017 
    

 2.076.929  2.086.118 (1إيرادات العقود مع العمالء )
 325.940  433.062 (2إيرادات عقود التأمين )

 2.519.180  2.402.869 

 العقود مع العمالء يراداتإ (1)

 إيرادات العقود مع العمالءتصنيف  (ب)

اإليرادات من العقود مع العمالء حسب المنتجات األولية الرئيسية وخطوط الخدمات تصنيف في الجدول التالي تم 
 وتوقيت االعتراف باإليراد.
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 )تابع(اإليرادات  24

 اإليرادات من العقود مع العمالء )تابع( (1)

 اإليرادات من العقود مع العمالء )تابع(تصنيف  (ب)

 المنتجات / خطوط الخدمة الرئيسية
 2018  2017 

    اإليراد من الحفر والخدمات المصاحبة له
 1.111.856  1.141.773 الحفر والخدمات المصاحبة له -
    

    اإليراد من خدمات الطيران

 511.179  495.989 إيرادات الطيران -
 16.938  43.209 الصيانة واإلصالح إيرادات عمليات -
 1.447  2.323 إيرادات التدريب -

 541.521  529.564 
    

    إيرادات التموين والخدمات المصاحبة له

 224.496  191.937 خدمات التموين -
 124.687  150.678 خدمات القوى العاملة -
 58.533  30.262 خدمات السكن والنظافة -
 7.285  8.170  والفعاليات من المناسباتإيرادات  -
 20.508  21.777 إيرادات أخرى -

 402.824  435.509 
    
 2.086.118  2.076.929 
    

 2017  2018 توقيت االعتراف باإليرادات
    

 47.656  83.032 المنقوله في المدى الزمني المنتجات والخدمات 
 2.029.273  2.003.086 المدى الزمنيالمنقولة خالل المنتجات والخدمات 

 2.076.929  2.086.118 اإليرادات من العقود مع العمالء

 العقود  أرصدة ()ج

 يقدم الجدول التالي المعلومات حول الذمم المدينة واإليرادات المستحقة من العقود المبرمة مع العمالء:

 2018  2017 
    

 233.938  304.647 المدينة"ذمم مدينة مدرجة في "الذمم التجارية واألخرى 
 396.954  443.176 مم مدينة مدرجة في "مستحقات من أطراف ذات عالقة"ذ

 -  27.922 (1موجودات العقود )
 -  (52.688) (2) التزامات تعاقدية

    
تشتمل أرصدة موجودات العقود بصفة أساسية على إيرادات التسريح والتي تم االعتراف بها خالل الفترة ولكنها قابلة  (1)

في أنشطة  دةالمتكبإلدراجها في الفواتير عن أنشطة التسريح المستقبلية. كما تتضمن موجودات العقود أيضا التكاليف 
يتم تأجيل هذه  .ةلى مدى فترة االعتراف المتوقعكمصاريف ع تحميلهاتم العقود ويب للوفاءوهي تكاليف مباشرة  التعبئة

 التكاليف وتسجيلها كموجودات عقود. لم يتم االعتراف بخسائر انخفاض في القيمة عن موجودات العقود خالل السنة.
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 )تابع(اإليرادات  24

 اإليرادات من العقود مع العمالء )تابع( (1)

 )تابع(العقود  أرصدة ()ج

 تم تخصيص موجودات العقود في بيان المركز المالي الموحد على النحو التالي:

 2018  2017 
    

 -  18.632 موجود متداول
 -  9.290 موجود غير متداول

 27.922  - 

وتعترف داء ألالعام بااللتزام ا خصصوالتي ت التعبئةعلى المدفوعات المستلمة عن أنشطة  تعاقديةالتزامات لاالتشتمل  (2)
لها ألنشطة التي سيتم تحم ةأيضا التكاليف المتوقع تعاقديةاللتزامات االعقد. كما تتضمن بها على أساس المدة األولية لل

ة على يتم تسجيل هذه التكاليف المستحقة المتوقع بداية العقد خالل فترة العقد المتوقعه كماالتسريح ويتم تقديرها عند 
 . تعاقديةالتزامات أنها 

 في بيان المركز المالي الموحد على النحو التالي: التزامات تعاقديةتم تخصيص 

 2018  2017 
    

 -  37.024 مطلوب متداول
 -  15.664 مطلوب غير متداول

 52.688  - 
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 )تابع(اإليرادات  24

 اإليرادات من العقود مع العمالء )تابع( (1)

 التزامات األداء وسياسات االعتراف باإليرادات )د(

 تحويل السيطرة على سلعة أو خدمة إلى عميل.بم قوباإليرادات عندما ت المجموعةيتم قياس اإليرادات على أساس المقابل المحدد في عقد مع عميل. تعترف 

 االعتراف باإليرادات ذات الصلة. يقدم الجدول التالي معلومات عن طبيعة وتوقيت الوفاء بالتزامات األداء في العقود مع العمالء، بما في ذلك شروط الدفع الهامة وسياسات

بالتزامات األداء، وشروط الدفع طبيعة وتوقيت الوفاء  أنواع الخدمات
 الهامة

االعتراف باإليرادات بموجب المعيار الدولي 
)قابل للتطبيق من  15للتقارير المالية رقم 

 (2018يناير  1

االعتراف باإليرادات بموجب معيار المحاسبة 
 (2018يناير  1)مطبق قبل  18الدولي رقم 

التموين وسكن القوى العاملة 
واإليرادات والنظافة 

 األخرى

تقدم المجموعة خدمات التموين وسكن القوى العاملة 
للعمالء. تعتمد طول فترة  والنظافة واإليرادات األخرى

العقد على احتياج العميل. يُعترف باإليراد على مدى فترة 
 العقد استنادا إلى المخرجات.

يُعترف باإليراد على مدى الفترة الزمنية التي 
يتم تقديم الخدمات فيها. يُقيم تحويل السيطرة 

 على الخدمة استنادا إلى الخدمة المؤداة.

كان يتم االعتراف باإليراد على مدى الفترة 
الزمنية للعقد استنادا إلى األسعار المتفق عليها 

 مع العميل.

باإليراد استنادا إلى التزام األداء عند أداء  يُعترف مبيعات حفالت المناسبات
 المناسبة. يٌعترف باإليراد في نقطة زمنية.

يٌعترف باإليراد في نقطة زمنية عند تسليم 
األطعمة للعمالء استنادا إلى األسعار المتفق 

 عليها مع العميل.

كان يتم االعتراف باإليراد عند تسليم األطعمة 
ر المتفق عليها مع للعمالء استنادا إلى األسعا

 العميل.

حيث أن هذه الخدمات يتم تقديمها "على مدى زمني" يتم  خدمات النقل بالهيلوكوبتر 
 االعتراف باإليراد بناء على ذلك.

يتم في العادة إصدار الفواتير على أساس شهري وهي 
 يوما 60-30تستحق الدفع في العادة خالل 

ة التي ييُعترف باإليراد على مدى الفترة الزمن
يتم تقديم الخدمات فيها. يُقيم تحويل السيطرة 

 على الخدمة استنادا إلى الخدمة المؤداة.

كان يتم االعتراف باإليراد على مدى الفترة 
الزمنية للعقد استنادا إلى األسعار المتفق عليها 

 مع العميل.

خدمات اإلسعاف الطائر 
وتوفير قطع الغيار وخدمات 

اإلصالح الصيانة وعمليات 
 وخدمات التدريب

يٌعترف باإليراد في "نقطة زمنية" استنادا إلى الخدمات 
 الفعلية المؤداة والبضائع المسلمة.

يتم في العادة إصدار الفواتير كيفما ومتى تم أداء الخدمة 
 يوما 60-30وهي تستحق الدفع في العادة خالل 

يٌعترف باإليراد في نقطة زمنية عند تقديم 
عمالء استنادا إلى األسعار المتفق الخدمات لل

 عليها مع العميل.

كان يتم االعتراف باإليراد في نقطة زمنية عند 
تقديم الخدمات للعمالء استنادا إلى األسعار 

 المتفق عليها مع العميل.
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 اإليرادات )تابع( 24

 اإليرادات من العقود مع العمالء )تابع( (1)

 )تابع( االعتراف باإليراداتالتزامات األداء وسياسات  )د(

طبيعة وتوقيت الوفاء بالتزامات األداء،  أنواع الخدمات
 وشروط الدفع الهامة

 15االعتراف باإليرادات بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 (2018يناير  1)قابل للتطبيق من 

االعتراف باإليرادات بموجب معيار 
 1بل )مطبق ق 18المحاسبة الدولي رقم 

 (2018يناير 

خدمات الحفر والخدمات 
 ذات الصلة

يتعاقد العمالء بشكل عام على اتفاقية شاملة 
وحفر  راحف لتوفير خدمات متكاملة لتشغيل

 المجموعةبئر. وينظر المشغلون إلى 
باعتبارها الجهة المشرفة على جميع 

عن توفير  المجموعة ونعوضيالخدمات و
تحديد ولمجموعة كاملة من الخدمات. 
يار المع التزامات األداء، ينص دليل سلسلة

أن  ىعل 15الدولي للتقارير المالية رقم 
العقد قد يحتوي على التزام أداء واحد 
يتكون من سلسلة من السلع أو الخدمات 

 :إذا كانت المميزة
كل سلعة أو خدمة مميزة هي نفسها  (أ)

إلى حد كبير وقد تستوفي معايير 
به على مدى  التزام أداء يتم الوفاء

 الوقت، و

كل سلعة أو خدمة مميزة يتم قياسها  (ب)
باستخدام نفس الطريقة ما دامت ذات 

 صلة بالوفاء بالتزام األداء بالكامل.

طاق ن ضمنمعدل اليوم يقع بأن تسليم خدمات الحفر  المجموعةقررت 
 استيفاء كال المعيارين: ما دام يتمإرشادات السلسلة 

زة في الخدمة )أي الساعات المتاحة للحفر( والتي يإن كل زيادة مم -
بنقلها تمثل التزام أداء يلبي معايير االعتراف  المجموعةتعد 

 باإليرادات مع مرور الوقت؛ و

ه المحرز تجاالطريقة نفسها لقياس التقدم  المجموعةستستخدم  -
 لخدمة في السلسلة.لاألداء لكل زيادة مميزة بالتزام  الوفاء

نطاق العقود، مثل التي تقع ضمن نشطة غير المميزة األ مقابلإن 
ع زيادة ال تتماشى مالتي / التعديل، و حديثوالتوإلغاء التجهيز  تجهيزال

مدة العقد يتم توزيعها عبر التزام األداء الفردي ويتم  أثناءزمنية مميزة 
بما يتناسب مع  ةاالعتراف المتوقعمدة االعتراف بها على أساس 

 مرور كل ساعة متاحة للحفر.

ميزة زمنية ممع زيادة  تتماشىعن األنشطة التي  المقابليتم احتساب 
 .من مدة العقد في الفترة التي يتم فيها تنفيذ هذه الخدماتض

يتم استهالك خدمات الحفر أثناء تنفيذ الخدمات وتعزز بشكل عام موقع 
ع البئر موق في يؤدي العمل المنجز العميل. العليه  سيطرالبئر الذي ي
للمقاول ألن البئر / بالنسبة استخدام بديل ذي  موجود إلى إنشاء

لعميل. لذلك، فإن مقياس لمملوك  فيهالذي يتم العمل  موجودال
متاحة للحفر الساعات الفي عقد الحفر هو المحرز للتقدم  المجموعة

 جتقوم على أساس النوات على مدة التعاقد. تمثل وحدة القياس هذه طريقة
 .15كما هو موضح في المعيار الدولي للتقارير المالية 

 رفيالحفارات وتو خدماتتمثل اإليرادات 
عنها  المحصلةالخدمات اإلضافية 

 عنها فواتير تالتي صدرواإليرادات 
خالل السنة، وفقًا لشروط العقود المبرمة 

/ هيزجرسوم التب االعترافمع العمالء. يتم 
اء إلغ/  تجهيزل ء التجهيز المقبوضةإلغا

وحدة الحفر عند بدء / نهاية عقد  تجهيز
/  ضهافيها قبكإيرادات في الفترة التي يتم 

المصروفات  تسجيلويتم  تحصيلها
 لسجيعند تكبدها. يتم ت لها المصاحبة

نقل وحدات عن المصروفات المتكبدة 
الحفر التي لم يتم تأمين العقد عليها 

 تكبدها. كمصروفات عند
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 اإليرادات )تابع( 24

 من عقود التأمين اإليرادات (2)
  2018  2017 
     

 325.940  433.062 التأمينإجمالي إيرادات 

 فيما يلي تفاصيل إجمالي إيرادات التأمين:

  2018  2017 
     

 389,031  402.170 (1إجمالي أقساط التأمين )
 (72,045)  17.402 (1، إجمالي )التغير في أقساط التأمين غير المكتسبة

 8,954  13.490 صافي إيرادات العموالت

 325,940  433.062 إجمالي إيرادات التأمين

 فيما يلي تفاصيل أقساط التأمين المدورة وأقساط التأمين المكتسبة: (1)

 صافي  إعادة تأمين  اإلجمالي 2018ديسمبر  31
      

 175.506  (226.664)  402.170 أقساط تأمين مكتتبة 
 45.360  27.958  17.402 تغير في أقساط التأمين غير المكتسبة

 419.572  (198.706)  220.866 
      

 صافي  إعادة تأمين  اإلجمالي 2017 ديسمبر 31
      

 263,913  (125,118)  389,031 أقساط تأمين مكتتبة 
 (66,548)  5,497  (72,045) تغير في أقساط التأمين غير المكتسبة

 316,986  (119,621)  197,365 

 تكاليف مباشرة 25

 2018  2017 
    

 990.631  970.959 والخدمات المصاحبة لهاالحفر التكاليف المباشرة لخدمات 
 381.218  401.289 والخدمات المصاحبة لها خدمات التموينالمباشرة لتكاليف ال

 240,060  379.588 (25/1إجمالي مصاريف التأمين )إيضاح 
 340,136  363.380 والخدمات المصاحبة لها خدمات الطيران المباشرة لتكاليف ال

 2.115.216  1.952.045 

 فيما يلي تفاصيل إجمالي مصاريف التأمين 25/1

 2018  2017 
    

 125,118  226.166 أقساط تأمين محولة إلى معيدي التأمين
 (5,497)  (27.958) تغيّر في أقساط التأمين غير المكتسبة 

 119,821  173.678 (25/2صافي مطالبات متكبدة )إيضاح 
 618  7.702 تكلفة وساطة

 379.588  240,060 

 فيما يلي تفاصيل صافي المطالبات المتكبدة: 25/2

 صافي  إعادة تأمين  اإلجمالي 2018ديسمبر  31
      

 257.002  (18.667)  275.669 مطالبات مسددة
 (66.424)  (149.529)  83.105 المعدلةقائمة المطالبات ال

 (16.900)  -  (16.900) متكبدة ولكن لم يبلغ عنهامطالبات 

 341.874  (168.196)  173.678 
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 )تابع( تكاليف مباشرة 25

 )تابع(: فيما يلي تفاصيل صافي المطالبات المتكبدة 25/2

 صافي  إعادة تأمين  اإلجمالي 2017ديسمبر  31
      

 158,170  (41,638)  199,808 مطالبات مسددة
 (22,349)  76,396  (98,745) على مطالبات قائمةتعديل 

 (16,000)  -  (16,000) مطالبات متكبدة ولكن لم يبلغ عنها

 85,063  34,758  119,821 

 إيرادات أخرى 26

 2018  2017 
    

 5.722  13.500 رسوم خدمات
 – بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة استثمارات حقوق ملكية

 4.219  12.387 بصافي التغير في القيمة العادلة
 3.702  9.006 ربح من استبعاد استثمارات مالية

 2.040  4.370 توزيعات أرباح
 2.204  4.116 توزيع أرباح من صناديق استثمارات مدارة

 18.953  7.495 إيرادات متنوعة

 50.874  36.840 

 مصروفات أخرى 27

 2018  2017 
    

 10.920  113.214 (6/4انخفاض قيمة عقارات ومعدات )
 -  36.768 ومعدات ممتلكات شطبخسارة 

 -  221 (8انخفاض قيمة استثمارات في مشروع مشترك )إيضاح 
 610  9.242 مصروفات متنوعة

 159.445  11.530 

 مصاريف عمومية وإدارية 28

 2018  2017 
    

 134.682  133.063 رواتب ومنافع أخرى

 18,849  16.306 اتإيجار

 8.162  12.646 قانونية ومهنية مصروفات
 7,766  9.738 مصاريف قطر للبترول السنوية

 7,030  7.242 (1) أتعاب حضور جلسات مجلس اإلدارة

 7,419  6.663 (6/3 )إيضاح استهالك

 2.721  5.360 مخصص ضريبة الدخل على عمليات أجنبية
 4.772  4.197 اتصاالتمصروفات 

 4.020  4.108 رسوم إعارة
 2.915  2.148 مصروفات سفر

 1.426  2.124 طباعة وقرطاسية
 2.376  1.731 ودعاية مصروفات عالقات عامة وإعالنات

 1.149  1.644  مصروفات إصالحات وصيانة
 1.009  1.009 يةالمال لألوراق المركزي لإليداع قطر شركةو إدراج ببورصة قطر رسوم

 17.999  5.605 مصاريف أخرى

 213.584  222.295 

  تتضمن أتعاب حضور جلسات مجلس اإلدارة رسوم حضور جلسات ألعضاء المجلس بالشركة وشركاتها التابعة. (1)
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 العائد على السهم 29

ي نهاية فلعدد األسهم القائمة المعدل لى المتوسط المرجح عبقسمة ربح السنة الموزع للسهم العائد األساسي  احتسابتم 
 .فترة التقرير

 للسهم حيث أنه ليست هناك آثار مخفضة على العائدات. فالعائد األساسي للسهم هو نفسه العائد المخف

 2018  2017 
    

 84,980  (98.269) ربح السنة)خسارة( / 

 185,840.869  185,840.869 الملكيةلعدد أسهم حقوق المعدل المتوسط المرجح 

 0.46  (0.53) للسهم الواحد )ريـال قطري( فالعائد األساسي والمخف

 لتزامات وتعهدات محتملةا 30

 التزامات محتملة )أ(

 2018  2017 
    لتزامات محتملةا

 312,767  320.413 ضمانات مقابل حسن التنفيذ 

 3,449  4.874 مطالبات قيد النزاع

إيضاح رقم حصة المجموعة في التزامات محتملة في مشاريع مشتركة 
 (1)ب()30)

86.748  52.117 

    
 تعهدات )ب(

 2018  2017 
    تعهدات

 267,290  205.448 تعهدات رأسمالية

 15  1.504 (1مشاريع مشتركة )التزامات حصة المجموعة في 

    

 .العادية ألعمالسياق افي  تي صدرتال التعهداتجوهرية من التزامات أي  أن تنشأوقع المت يس منل

تتعلق هذه االلتزامات المحتملة واالرتباطات بحصة المجموعة من المساهمة في المشاريع المشتركة المؤسسة كشركات  (1)
 لصافي القيمة الدفترية لهذه االستثمارات. 8ذات مسؤولية محدودة في دولة التأسيس المعينة. )راجع إيضاح 

 االرتباطات بموجب إيجار تشغيلي

أبرمت المجموعة اتفاقيات إيجار لهده اإليجارات لمختلف العقارات. تكاليف اإليجار فيما يتعلق بهذه العقارات تتم 
 المحاسبة عنها كإيجارات تشغيلية في بيان الربح أو الخسارة الموحد.

 اقيات اإليجار أعاله على النحو التالي:ارتباطات اإليجار المستقبلية غير المخصومة فيما يتعلق باتف

 2018  2017 
    

 27.080  25.786 ال تزيد عن سنة
 46.099  65.041 سنوات 5ما بين سنة وأقل من 

 13.057  4.961 سنوات 5أكثر من 

 95.788  86.236 
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 قطاعات التشغيل 31

 يجياتواستراتتوفر القطاعات منتجات وخدمات مختلفة وهي تدار بصورة منفصلة ألنها تتطلب تقنيات  .قطاعات تشغيل تصدر عنها تقارير كما هو وارد أدناه ةلدى المجموعة أربع
الوارد أدناه  ف الملخصة بصورة ربع سنوية على األقل. يصبمراجعة تقارير اإلدارة الداخلي مجلس اإلدارةيقوم  ،كل قطاعل. كما يتم إدراجها ككيانات قانونية منفصلة تسويقية مختلفة

 .قطاعات التي يصدر عنها تقاريرالالعمليات التشغيلية لكل قطاع من 

 العمليات القطاعات الصادر عنها التقرير
 .تقديم خدمات التأمين وإعادة التأمين قطاع التأمين

 قطاع. يتضمن لمغربتركيا واالخليج وليبيا وفي منطقة  الهليكوبترفي قطر والهند. كذلك يقوم بتقديم خدمات  بالهليكوبترتقديم خدمات النقل  قطاع الطيران
 .الخليج وشركاتها التابعة هليكوبترالطيران المعلومات الخاصة بشركة المشروع المشترك لشركة 

  .لةمعاقوى التقديم خدمات التموين وال قطاع التموين
 تقديم خدمات الحفر والخدمات ذات الصلة به. قطاع الحفر

 
 المجموع  الحفر  التموين  الطيران  التأمين 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في وكما في 

          
 2.566.203  1.141.773  439.643  541.521  443.266 القطاعيةاإليرادات 

 (47.023)  -  (36.819)  -  (10.204) إيرادات بين القطاعات 

 2.519.180  1.141.773  402.824  541.521  433.062 (31/1)إيضاح  خارجيةال يراداتاإل
          

 (45.779)  (263.682)  24.344  140.665  52.894 الربح / )الخسارة( قبل الضريبة
 22.429  221  2.494  3.338  16.376 إيراد التمويل

 (209.263)  (203.113)  -  (6.150)  - تكاليف التمويل
 (476.964)  (363.379)  (13.137)  (99.263)  (1.185) واإلطفاء ستهالكاإل

 (188)  -  -  (188)  - حصة من خسارة شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية
          بعض البنود غير النقدية الهامة

 16.305  -  11.485  5.078  (258) خسائر انخفاض قيمة موجودات مالية -
 (95.762)  (95.762)  -  -  - ماليةانخفاض قيمة موجودات غير  -
 27.253  -  27.253  -  - تهيئة مرافق مستخدمةمخصص تكاليف  عكس -
          

 9.597.013  6.173.186  303.364  1.558.091  1.562.372 موجودات القطاع
 880  -  -  880  - شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية

 237.492  155.384  4.514  70.551  7.043 نفقات رأسمالية
 6.194.328  4.798.770  151.372  290.397  953.789 مطلوبات القطاع
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 قطاعات التشغيل 31

 المجموع  الحفر  التموين  الطيران  التأمين 2017ديسمبر  31للسنة المنتهة في وكما في 

          
 2.443.784  1.111.856  469.750  529.786  332,392 القطاعيةاإليرادات 

 (40,915)  -  (34,241)  (222)  (6,452) إيرادات بين القطاعات 

 2.402.869  1.111.856  435.509  529.564  325,940 (31/1)إيضاح  الخارجية يراداتاإل

          
 131.107  (101.703)  17.037  144.659  71.114 القطاع قبل الضريبة (ربح / )خسارة

 24.418  1.871  3.652  2.088  16.807 إيرادات التمويل
 (155.344)  (148.310)  (127)  (6.907)  - تمويلتكاليف 
 (475.089)  (368.051)  (15.672)  (89.889)  (1.477) وإطفاء إستهالك

          
          بعض البنود غير النقدية الهامة

 23.984  -  9.904  14.080  - خسائر انخفاض قيمة موجودات مالية -
 (10.920)  (10.920)  -  -  - انخفاض قيمة موجودات غير مالية -
 (23.237)  -  (23.237)  -  - تهيئة مرافق مستخدمةمخصص تكاليف  عكس -

          
 9.898.416  6.425.459  365.156  1.545.811  1.561.990 موجودات القطاع

 (309.421)  (226.664)  (3.103)  (18.405)  (132.529) نفقات رأسمالية
 6.166.834  4.689.428  230.471  305.888  941.047 مطلوبات القطاع
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 (تابعقطاعات التشغيل ) 31

 الصادر عنها التقرير لقطاعاتا إيراداتتسوية  31/1
 2018  2017 
    

 2.443.784  2.566.203 الصادر عنها التقرير لقطاعاتا إيراداتإجمالي 
 (40.915)  (47.023) القطاعاتاإليرادات فيما بين  استبعاد

 2.402.869  2.519.180 موحدةاإليرادات 

    
 الصادر عنها التقرير لقطاعاتل التكاليف المباشرةتسوية  32/2

 2018  2017 
    

 1.980.110  2.149.029 إجمالي التكاليف المباشرة للقطاعات الصادر عنها التقرير
 (40.915)  (47.023) القطاعاتالتكاليف المباشرة فيما بين  استبعاد

 13.210  13.210 المصاحب لتخصيص سعر الشراء ستهالكاإل

 1.952.405  2.115.216 التكاليف المباشرة الموحدة

    
 الصادر عنها التقرير القطاعات ربح أو خسارةتسوية  31/3

  2018  2017 
    

 131.137  (45.779) إجمالي )خسارة(/ ربح القطاعات الصادر عنها التقرير
 332.092  213.025 خسائر أخرى غير مخصصة )أرباح أو خسائر الشركة األمأرباح أو 

 (365.039)  (234.857) توزيعات األرباح من الشركات التابعة للشركة األم استبعاد
 (13.210)  (30.658) المصاحب لتخصيص سعر الشراء وانخفاض القيمة ستهالكاإل

 84.980  (98.269) )الخسارة( / الربح الموحد للسنة 

    
 الصادر عنها التقرير القطاعات إجمالي موجوداتتسوية  31/4

 2018  2017 
    

 9.898.416  9.597.013 إجمالي موجودات القطاعات الصادر عنها التقرير
 2.729.559  2.762.800 موجودات أخرى غير قابلة للتخصيص
 (2.574.398)  (2.574.398) استبعاد االستثمارات في شركات تابعة

 159.340  128.709 الموجودات ذات الصلة بتخصيص سعر الشراء
 303.559  303.559 موجود ذي صلة بالشهرة

 (88.000)  (60.430) استبعاد الموجودات فيما بين القطاعات

 10.428.476  10.157.253 إجمالي الموجودات الموحدة

    
 الصادر عنها التقرير لقطاعاتالنقد واألرصدة لدى البنوك لتسوية  31/5

 2018  2017 
    

 547.715  469.941 النقد واألرصدة لدى البنوك للقطاعات الصادر عنها التقرير
 141.434  174.000 موجودات أخرى غير قابلة للتخصيص

 689.149  643.941 النقد واألرصدة لدى البنوك الموحدة
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 (تابعقطاعات التشغيل ) 31

 الصادر عنها التقرير لقطاعاتإجمالي مطلوبات اتسوية  31/6

 2018  2017 
    

 6.166.834  6.194.328 إجمالي المطلوبات الصادر عنها التقرير
 671.079  491.294 مطلوبات أخرى غير قابلة للتخصيص
 (88.000)  (60.430) استبعاد المطلوبات فيما بين القطاعات

 6.749.913  6.625.192 إجمالي المطلوبات الموحدة

لم تكن هناك تغيرات على أساس توزيع القطاعات أو أساس القياس لربح أو خسارة القطاع أو إجمالي الموجودات 
 .2017ديسمبر  31منذ أو إجمالي المطلوبات 

 إدارة المخاطر المالية 32

 مخاطر التأمين )أ(

ر مخاطت الصلة تغطي تكرارا منخفضا أو الالعقود ذاليس لدى المجموعة أي عقد تأمين فردي أو عدد صغير من 
عالية الحدة مثل الزالزل أو عقود التأمين التي تغطي مخاطر حوادث فردية تعرض المجموعة لمخاطر تأمين 
متعددة. قامت المجموعة بإعادة تأمين كافية للتأمين من المخاطر التي قد تتضمن حاالت تقاضي كبيرة. سيؤدي 

مليون لاير قطري في بيان  17.36في مخصص مطالبات التأمين العامة إلى انخفاض بمبلغ  %10التغيير بنسبة 
 (.2017مليون لاير قطري في سنة  11.98الربح أو الخسارة الموحد )

 مخاطر االئتمان )ب(

اة األدمخاطر االئتمان هي مخاطر الخسارة المالية التي تقع على المجموعة في حالة عجز عميل أو طرف مقابل في 
 المالية عن الوفاء بالتزاماته التعاقدية وهي تنشأ أساس من ذمم المجموعة المدينة من العمالء.

 لموجودات المالية تمثل الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان.اقيمة إجمالي 

 يلخص الجدول أدناه التعرض لمخاطر االئتمان:
 2018  2017 
    

 687.291  643.327 الودائع ألجل(أرصدة لدى البنوك )متضمنة 
 591.982  515.805 (9استثمارات مالية )إيضاح 

 425.550  489.604 (11ذمم تجارية مدينة )إيضاح 
 462.841  493.939 ب( 23مستحق من أطراف ذات عالقة )إيضاح 

 257.386  406.915 (12ذمم عقود تأمين مدينة * )إيضاح 
 262.568  245.656 (13)إيضاح استثمارات قصيرة األجل 

 47.131  121.669 أخرى

 2.916.915  2.734.749 

 يتضمن هذا ذمم عقد التأمين وحصة إعادة التأمين في المطالبات القائمة. *

 ذمم تجارية مدينة

إلدارة اتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان يتأثر بصورة أساسية بالخصائص الفردية لكل عميل. برغم ذلك، تدرس 
 ةأيضا العوامل التي قد تؤثر على مخاطر االئتمان بالنسبة لقاعدة عمالئها متضمنة مخاطر التعثر المصاحبة للصناع

 والبلد الذي يعمل فيه العميل.

تحد المجموعة من تعرضها لمخاطر االئتمان من الذمم التجارية المدينة بوضع حد أقصى لفترة الدفع لشهر واحد 
 ميع عمالئها من الشركات.  لثالثة أشهر لج



  شركة الخليج الدولية للخدمات )ش.م.ع.ق.(

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 ألف لاير قطري 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

73 

 )تابع( إدارة المخاطر المالية 32

 )تابع( مخاطر االئتمان )ب(

 )تابع( ذمم تجارية مدينة

عند مراقبة مخاطر ائتمان العميل يتم تجميع العمالء وفقا لخصائصهم االئتمانية ويتضمن ذلك ما إذا كانوا فردا أو 
 وتاريخ تعاملهم مع المجموعة ووجود صعوبات مالية سابقة.كيانا قانونيا، وموقعهم الجغرافي وصناعتهم 

دارة برغم ذلك، تدرس اإليتأثر تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان بصفة أساسية بالخصائص الفردية لكل عميل. 
أيضا العوامل التي قد تؤثر على مخاطر االئتمان بالنسبة لقاعدة عمالئها متضمنة مخاطر التعثر المصاحبة للصناعة 

 والبلد الذي يعمل فيه العميل. 

ال تطلب المجموعة ضمانات إضافية فيما يتعلق بالذمم التجارية واألخرى المدينة. ليس لدى المجموعة ذمم تجارية 
 مدينة وموجودات عقود ال يتم االعتراف لها بمخصص خسارة بسبب الضمان اإلضافي.

 39معلومات المقارنة بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 

تحليل جودة االئتمان بالنسبة للذمم التجارية المدينة التي لم تتجاوز موعدها ولم تنخفض قيمتها وأعمار الذمم التجارية 
 على النحو التالي: 2018ديسمبر  31المدينة التي تجاوزت موعد استحقاقها ولكن لم تنخفض قيمتها كما في 

 2018  2017 
    

 237.235  162.709 تنخفض قيمتهاتجاوزت موعدها ولكنها لم 
 24.763  96.119 يوما  30-0متجاوزة لموعدها ما بين 
 34.535  15.615 يوما  60-31متجاوزة لموعدها ما بين 
 10.756  37.301 يوما  90-61متجاوزة لموعدها ما بين 
 39.339  26.367 يوما  120-91متجاوزة لموعدها ما بين 

 39,259  112.239 يوما  121متجاوزة لموعدها لما يزيد عن 
 39.663  39.254 تجاوزت موعدها وانخفضت قيمتها

 425.550  489.604 ديسمبر 31في 

 عالقة ذات أطراف من مستحق

 ساويةم التقرير تاريخ في عالقة ذات أطراف من مستحقة معينة لمبالغ االئتمان لمخاطر للتعرض األقصى الحد إن
 من ودةمحد ائتمانية مخاطر هناك أن اإلدارة تعتقد. الموحد المالي المركز بيان في عنه المفصح المدينة الذمم لمبلغ

 تعتتم التي النهائية، األم الشركة لسيطرة تخضع المقابلة األطراف هذه ألن ،العالقة ذات طرافاأل من المستحق
 .المالية الناحية من جيد بوضع

 .2018ديسمبر  31يناير و 1االئتمانية المتوقعة للعمالء من الشركات كما في تقييم الخسارة 

 تستخدم المجموعة مصفوفة مخصص لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة للذمم التجارية المدينة من العمالء.

 9رقم  للتقارير الماليةتحتسب معدالت الخسارة باستخدام طريقة المنهج المبسط الوارد تعريفها بالمعيار الدولي 
 والذي يستند إلى احتمال تقدم الذمم المدينة من خالل المراحل المتتالية بدءا من التأخر إلى الشطب.

مليون لاير قطري خالل السنة ومعدل متوسط الخسارة  28.79قامت المجموعة بوضع مخصص محدد بمبلغ 
 .%8إلى  %2.69المرجحة يتراوح ما بين 

 )متضمنة االستثمارات قصيرة األجل( البنوكاألرصدة لدى 

لاير  687.291)مبلغ  2018ديسمبر  31في  لاير قطري 643.327تحتفظ المجموعة بنقد وما يعادل النقد بمبلغ 
. (2017لاير قطري في  262.568لاير قطري ) 245.656واستثمارات قصرة األجل بمبلغ  (2017قطري في 

ة من بنوك تحظى بتصنيفات ائتمانية جيدلدى البنوك واالستثمارات قصيرة األجل هذه األرصدة لدى يتم االحتفاظ ب
 .وكاالت تصنيف ائتماني دولية مستقلة
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 )تابع( إدارة المخاطر المالية 32

 )تابع( مخاطر االئتمان )ب(

 )متضمنة االستثمارات قصيرة األجل( )تابع( األرصدة لدى البنوك

تم قياسه على أساس الخسارة االئتمانية المتوقعة ألثني عشر شهرا وهو  البنوكواألرصدة لدى انخفاض قيمة النقد 
يعكس االستحقاقات قصيرة األجل للتعرضات. تعتبر المجموعة أن النقد وما في حكم النقد لديها ذي مخاطر ائتمان 

 منخفضة استنادا إلى تصنيفات ائتمانية خارجية لألطراف المقابلة.  

جا لتقييم الخسائر االئتمانية المتوقعة للنقد وما في حكم النقد مماثال للمنهج المستخدم ألوراق تستخدم المجموعة منه
 الدين.

ليس هناك أثر جوهري لمخصصات خسارة انخفاض  9ل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  التطبيق األوليعند 
. لذا فإن نقد المجموعة لدى البنك يتم االحتفاظ به لدى بنوك ذات أهلية ائتمانية وتصنيفات 2018يناير  1القيمة في 

 بهذه األرصدة في أدنى حدودها. ائتمانية عالية. نتيجة لذلك ترى اإلدارة أن مخاطر االئتمان فيما يتعلق

 االستثمارات المالية

تدير المجموعة مخاطر االئتمان الناشئة عن استثماراتها عن طريق التأكد بأن االستثمارات تتم مع أطراف لها 
 تصنيف ائتماني جيد.

 ذمم عقود التأمين المدينة

 رريالصلة بالتأمين وإعادة التأمين في تاريخ التقالحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان بالنسبة للذمم المدينة ذات 
 رمخاط من للحد المجموعة تسعىكانت معادلة لمبلغ الذمم المدينة المفصح عنها في بيان المركز المالي الموحد. 

لى فقط ع مجموعةتؤمن ال. المسددة غير الديون مراقبة خالل منالمدينة  التأمين دوقبذمم ع يتعلق فيما االئتمان
 من ياسأسبشكل  المدينة والذمم التأمين أقساطتتكون  النحو، هذا علىو. للبترول قطر شركة أو حصص الممتلكات

( ٪52: 2017) ٪45 التأمين إعادة شركات ثالث تمثل أخرى، ناحية من. للبترول قطر شركةوهو  واحد عميل
 .2018 ديسمبر 31 في كماالمدينة  التأمين إعادة عقود ذمم من

 مخاطر السيولة )ج(

ديسمبر استنادا إلى االلتزامات التعاقدية  31يلخص الجدول أدناه ملمح استحقاق المطلوبات المالية للمجموعة كما في 
 الباقية غير المخصومة.

 القيمة الدفترية 
 التدفقات النقدية

 سنوات 3-1 شهرا 12-1 التعاقدية
 3أكثر من 
 سنوات

      2018ديسمبر  31في 
 (1.940.213) (2.722.238) (1.159.229) (5.821.680) 5.020.069 السلفيات قروض و

 - - (677.391) (677.391) 677.391 إعادة التأمين التزامات تعاقدية
ومستحقات  ذمم تجارية دائنة
 - - (411.804) (411.804) 411.804 وذمم دائنة أخرى

 - - (141.715) (141.715) 141.715 أقساط إعادة تأمين دائنة
 - - (86.464) (86.464) 86.464 توزيعات أرباح دائنة

 - - (28.283) (28.283) 28.283 مطلوب ألطراف ذات عالقة
سحب على المكشوف من 

 - - (1.408) (1.408) 1.408 بنوك

 6.367.134 (7.168.745) (2.506.294) (2.722.238) (1.940.213) 
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 )تابع( إدارة المخاطر المالية 32

 )تابع( مخاطر السيولة )ج(

 القيمة الدفترية 
 التدفقات النقدية

 سنوات 3-1 شهرا 12-1 التعاقدية
 3أكثر من 
 سنوات

      2017ديسمبر  31في 
 (2.622.531) (2.070.939) (1.053.191) (5.746.661) 5.145.465 سلفيات قروض و

 - - (611.186) (611.186) 611.186 إعادة التأمين التزامات تعاقدية
ومستحقات  ذمم تجارية دائنة
 - - (450.431) (450.431) 450.431 وذمم دائنة أخرى

 - - (125.398) (125.398) 125.398 أقساط إعادة تأمين دائنة
 - - (95.346) (95.346) 95.346 توزيعات أرباح دائنة

سحب على المكشوف من 
 - - (8.312) (8.312) 8.312 بنوك

 6.436.138 (7.037.334) (2.343.864) (2.070.939) (2.622.531) 

 السوقمخاطر  )د(

 مخاطر أسعار الفائدة (1)

مخاطر أسعار الفائدة هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية بسبب التغيرات في 
المجموعة باالحتفاظ بمزيج مناسب بين الودائع الثابتة والقروض ذات أسعار الفائدة بالسوق. يُدار الخطر من جانب 

 معدالت الفائدة المتغيرة.

 التعرض لمخاطر أسعار الفائدة

 ملمح سعر الفائدة لألدوات المالية للمجموعة التي تحتسب عنها فوائد على النحو التالي:

 2018  2017 
    أدوات بمعدالت فائدة ثابتة

 667.187  553.354 موجودات مالية

    
    أدوات بمعدالت فائدة متغيرة

 5.176.174  5.021.477 مطلوبات مالية

 تحليل حساسية التدفق النقدي بالنسبة لألدوات ذات المعدالت المتغيرة

نقط أساس في أسعار الفائدة في تاريخ التقرير إلى زيادة أو تخفيض الربح أو  100سيؤدي التغيير المعقول بـ 
(. يفترض هذا التحلي بقاء جميع المتغيرات 2017لاير قطري في سنة  5.176لاير قطري ) 5.022سارة بمبلغ الخ

 األخرى ثابتة، وعلى وجه الخصوص أسعار صرف العمالت األجنبية.

 مخاطر أسعار األسهم  (2)

ر األسهم والتي تنشأ من األوراق المالية االستثمارية بالقيمة العادلة من خالل اسعأالمجموعة معرضة لمخاطر 
ومتاحة حتى تاريخ االستحقاق الدخل الشامل اآلخر أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة )متاحة للبيع 

 (.2017في سنة ل اآلخر وبالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة وبالقيمة العادلة من خالل الدخل الشام
المجموعة لديها استثمار في أسهم مدرجة في بورصة قطر ومصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 وبالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
 2018  2017 
    

 201.029  302.619 استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

    
 315.816  146.975 استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
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 )تابع( إدارة المخاطر المالية 32

 )تابع(مخاطر أسعار األسهم  (2)

 مخاطر سعر السهم -تحليل الحساسية 

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في سعر السوق لألوراق المالية  %10ستؤدي الزيادة / النقص بنسبة 
لاير قطري في سنة  20.103لاير قطري ) 30.262في تاريخ التقرير إلى زيادة / إنقاص حقوق الملكية بمبلغ 

في األوراق المالية بالقيمة العادلة من في سعر السوق لالستثمارات  %10(. ستؤدي الزيادة / النقص بنسبة 2017
لاير  14.698في حقوق الملكية بمبلغ  نقصالمنظمة في تاريخ التقرير إلى زيادة / اآلخر  خالل الدخل الشامل

 (. 2017لاير قطري في سنة  31.582قطري )

 مخاطر العمالت (3)

المجموعة معرضة لمخاطر العمالت إلى المدى الذي توجد فيه فجوة بين العمالت التي تقيم بها اإليرادات 
والعمالت الوظيفية للشركات. العمالت الوظيفية للمجموعة هي اللاير القطري والدوالر والمصروفات والقروض 

األمريكي. ليست هناك مخاطر عمالت على معامالت المجموعة بالدوالر األمريكي حيث أن الدوالر األمريكي 
 .مربوط باللاير القطري. العمالت التي تقيم بها المعامالت بصفة أساسية هي اللاير القطري

حيث أن معظم المعامالت  في أدنى حدودهمن الموجودات المالية األجنبية تعرض المجموعة إلى مخاطر العمالت 
 بالعملة الوظيفية.

 بالقيمة العادلة المالية األدوات 33

الرجوع إلى بالقيمة العادلة لالستثمارات المالية التي تتم المتاجرة النشطة بها في أسواق مالية منتظمة يتم تحديدها 
 أسعار العروض بالسوق للموجودات وأسعار العروض للمطلوبات في تاريخ إقفال العمل في نهاية فترة التقرير.

بالنسبة لألدوات المالية التي ال يوجد لها سوق نشطة يتم تحديد القيمة العادلة باستخدام تقنيات التقييم. تتضمن هذه 
لرجوع إلى القيمة السوقية الحالية ألداة أخرى مماثلة على نحو كبير و/ أو التقنيات استخدام أحدث معامالت حرة وا

تحليل تدفق نقدي مخصوم.  بالنسبة لتقنيات التدفقات النقدية المخصومة تستند التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى 
 ق بالنسبة ألداة مماثلة.أفضل تقديرات اإلدارة كما أن معدل الخصم المستخدم هو المعدل ذي الصلة في السو

 في حالة عدم إمكانية قياس القيم العادلة بصورة موثوق بها يتم قياس هذه األدوات بالتكلفة.

شاركة مبين أطراف  حرةقبضه لبيع موجود أو دفعه لتحويل مطلوب في معاملة الذي يمكن  السعرالقيمة العادلة هي 
لقيم العادلة ا في السوق في تاريخ القياس. تقرب القيمة الدفترية للموجودات المالية والمطلوبات المالية لقيمتها العادلة.

المقدرة لمعظم األدوات المالية الرئيسية للمجموعة تم تقديمها في الجدول أدناه.
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 2018ديسمبر  31

القيمة العادلة من 
خالل الربح أو 

 الخسارة

 

قروض 
 وذمم مدينة

 

القيمة العادلة من 
خالل الدخل الشامل 

 اآلخر

 أخرى 
بالتكلفة 

/  المطفأة
مطلوبات 
 مالية أخرى

 

 إجمالي
القيمة 
 الدفترية

 

 القيمة العادلة
            الموجودات

 643.941  643.941  643.941  -  -  - نقد وأرصدة لدى بنوك
 244.521  244.521  244.521  -  -  - استثمارات قصيرة األجل

 572.019  572.019  572.019  -  -  - مدينةوأخرى ذمم تجارية 
 406.915  406.915  406.915  -  -  - حصة إعادة التأمين في المطالبات القائمة

 477.269  477.269  477.269  -  -  - مستحق من أطراف ذات عالقة
 515.932  515.804  3.664  209.521  -  302.619 استثمارات مالية

 302.619  -  209.521  2.348.329  2.860.469  2.860.597 
            المطلوبات 
 4.996.565  4.996.565  4.996.565  -  -  - سلفياتالقروض و
 28.283  28.283  28.283  -  -  - طراف ذات عالقةأل مستحقات

 411.804  411.804  411.804  -  -  - ، ومستحقات ومطلوبات مالية أخرىدائنةتجارية ذمم 
 677.391  677.391  677.391  -  -  - إعادة تأمين التزامات تعاقدية

 141.715  141.715  141.715  -  -  - أقساط إعادة تأمين مستحقة الدفع
 86.464  86.464  86.464  -  -  - توزيعات أرباح مستحقة الدفع

 1.408  1.408  1.408  -  -  - سحب على المكشوف من بنوك
 -  -  -  6.343.630  6.343.630  6.343.630 
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 2017ديسمبر  31

القيمة العادلة من 
خالل الربح أو 

 الخسارة

 

قروض وذمم 
 مدينة

 

القيمة العادلة من 
خالل الدخل الشامل 

 اآلخر

 أخرى 
بالتكلفة 
/  المطفأة

مطلوبات 
 مالية أخرى

 

 إجمالي
 يةالدفترالقيمة 

 

 القيمة العادلة
            الموجودات

 689.149  689.149  -  -  689.149  - نقد وأرصدة لدى بنوك
 262.568  262.568  -  -  262.568  - استثمارات قصيرة األجل
 472.681  472.681  -  -  472.681  - ذمم تجارية وأخرى مدينة

 257.386  257.386  -  -  257.386  - القائمةحصة إعادة التأمين في المطالبات 
 433.549  433.549  -  -  433.549  - مستحق من أطراف ذات عالقة

 387.370  387.370  -  387.370  -  - موجودات مالية متاحة للبيع
 3.945  3,583  -  -  3.583  - موجودات مالية محتفظ بها لتاريخ االستحقاق

 201.029  201.029  -  -  -  201.029 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
 201.029  2.118.016  387.370  -  2.707.315  2.707.677 

            المطلوبات
 5.145.465  5.145.465  5.145.465  -  -  - سلفياتالقروض و
 8.312  8.312  8.312  -  -  - طراف ذات عالقةأل مستحقات

 450.431  450.431  450.431  -  -  - ، ومستحقات ومطلوبات مالية أخرىدائنةتجارية ذمم 
 611.186  611.186  611.186  -  -  - التزامات تعاقدية إعادة تأمين

 95.346  95.346  95.346  -  -  - توزيعات أرباح مستحقة الدفع
 125.398  125.398  125.398  -  -  - مستحقة الدفعأقساط إعادة تأمين 

 -  -  -  6.436.138  6.436.138  6.436.138 
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 تّدرج القيمة العادلة

 القيمة العادلة لألدوات المالية مقاربة لقيمها الدفترية.

 تستخدم الترتيب التالي وتفصح عن القيمة العادلة لألدوات المالية بتقنية التقييم.

المستوى 
1 

 )غير المعدلة( في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة. األسعار المتداولة :

المستوى 
2  

ورة يمكن مالحظتها بصتكون فيها جميع المدخالت التي أثر هام على القيمة العادلة أخرى  تقنيات :
 مباشرة أو غير مباشرة.

المستوى 
3 

لتي تستند إلى بيانات السوق ا تقنيات تستخدم مدخالت لها أثر هام على القيمة العادلة المسجلة ال :
 .يمكن مالحظتها

 التالية المقاسة بالقيمة العادلة: باالستثمارات الماليةفي نهاية السنة كانت المجموعة تحتفظ  

 2018ديسمبر  31كما في 
المستوى 

1 
المستوى 

2 
المستوى 

 المجموع 3
     موجودات مقاسة بالقيمة العادلة 

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  موجودات مالية
 302.619 - - 302.619 الخسارة 

 209.521 3 - 209.518 موجودات مالية بالقيمة العادلة من الدخل الشامل اآلخر  

 512.137 - 3 512.140 

     

 1المستوى  2017ديسمبر  31كما في 
المستوى 

2 
المستوى 

 المجموع 3
     موجودات مقاسة بالقيمة العادلة 

 387.370 2 - 387.368 متاحة للبيع موجودات مالية
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

 201.029 - - 201.029 الخسارة 

 588.397 - 2 588.399 

 1تحويالت بين المستوى لم تكن هناك  2017ديسمبر  31و 2018ديسمبر  31خالل سنة التقرير المنتهية في 
 من القيمة العادلة. 3من قياسات القيمة العادلة كما لم تكن هناك تحويالت من وإلى قياسات المستوى  2والمستوى 

 أرقام المقارنة 34

أعيد تصنيف أرقام المقارنة للسنة الماضية متى كان ذلك ضروريا، لتتفق مع طريقة العرض للسنة الحالية. ال تؤثر 
 تصنيف على صافي األرباح وصافي الموجودات وحقوق الملكية الصادر عنها التقرير سابقا.إعادة ال

 .8إلى  1الصفحات من  فيتقرير مدقق الحسابات 


