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  ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في كما في و

 

 رقم الصفحة المحتویات 

 ٥-۱ المستقل تقریر مدقق الحسابات

 البیانات المالیة الموحدة:

 ٦ الموحدبیان الدخل 

 ۷ الشامل الموحد بیان الدخل

 ۹-۸ بیان المركز المالي الموحد

 ۱۱-۱۰ الموحدبیان التدفقات النقدیة 

 ۱۲ الموحدبیان التغیرات في حقوق الملكیة 

 ۷۲-۱۳ ةإیضاحات حول البیانات المالیة الموحد
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  شركة المالحة القطریة ش.م.ع.ق.

  دخل الموحدبیان ال
  ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

  ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ 
 قطريلایر ألف   لایر قطريألف  إیضاحات 
     

 ۲٬٤۹۱٬۰۰۹  ۲٬٤۱٦٬۲۳۸ ٤ إیرادات التشغیل
     

 )٥۷٥٬۷۰۸(  )٥٦۳٬۰۰۰(  مرتبات وأجور ومكافآت أخرى
 )۹۷۷٬۷۱٥(  )۹٤۱٬۲۹۲(  إمدادات ومصروفات التشغیل

 )۱٥٬۰٥٤(  إیجارمصروفات 
 

 )۱٤٬۲۰٦( 

 )۳۲۲٬٥۱۸(  )۳۳٤٬۳۲۳(  إھالك وإطفاء
 )۷٬۳۹۸(  )٦٬٦۰۱( ۱٦ مدینةوأخرى ذمم تجاریة انخفاض قیمة مخصص 

 )۱٤٥٬۲۸۸(  )۱٥۸٬٦٦٥( ٥ مصروفات تشغیل أخرى

 ٤٤۸٬۱۷٦  ۳۹۷٬۳۰۳  ربح التشغیل
     

 )۱۹٥٬۱۸۷(  )۱٤۷٬٥٦۷(  تكالیف التمویل
 ۱٤۳٬۲۲۷  ٦۲٬٤۰٤  إیرادات تمویل

 ۱۲٥٬۸۲۱  ۱٦٤٬۹٥۳ ۱۱ مشتركة  ترتیباتحصة في نتائج 
 ۲٦۲٬۳۱۸  ۲۷۳٬٤۸۲ ۱۲ حصة في نتائج شركات زمیلة

 )۲۸۳٬۳۳۹(  )۲٤۳٬٤۲۸( ۸ انخفاض قیمة السفن وعقود أعمال رأسمالیة قید التنفیذ
 )٦٬٦٤۸(  ۷۹۸  من استبعاد عقارات وسفن ومعدات (الخسارة)/ الربحصافي 

 )۱۲٬۲۹۳(  ۲۹۰  من صرف عمالت أجنبیة (الخسارة)/ لربحاصافي  
 )۲۰٬۹۷۸(  - ۱۳ متاحة للبیع موجودات مالیةانخفاض قیمة 

 ۲۲٬۷٥٤  ۳٬٥۷۱ ٦ إیرادات متنوعة

 ٤۸۳٬۸٥۱  ٥۱۱٬۸۰٦  ربح السنة 
     

     المنسوبة إلى:
 ٤٦۹٬۸۲۸  ٥۱٦٬۳٤۰  المساھمین بالشركة األم

 ۱٤٬۰۲۳  )٤٬٥۳٤(  المسیطرةالحصص غیر 
  ٥۱۱٬۸۰٤  ٦۸۳٬۸٥۱ 
     

     للسھموالمخفف األساسي  العائد
 ٤٫۱٤  ٤٫٥٤ ۷ (العائد للمساھمین بالشركة األم باللایر القطري لكل سھم)
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  شركة المالحة القطرية ش.م.ع.ق.

  الموحد الدخل الشاملبيان 

  2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

  2018  2017  
 لاير قطريألف   لاير قطريألف  إيضاح 
     

 483,851  511,806  ربح السنة

     الدخل الشامل اآلخر:

     تصنيفها الحًقا إلى الربح أو الخسارةبنود لن يعاد 

صافي الربح/ )الخسارة( من استثمارات حقوق ملكية بالقيمة 
 )847,669)  724,505  العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

حصة من  -حقوق الملكية  طريقعن شركات مستثمر فيها 
 (27,079)  10,683  الدخل الشامل اآلخر

  735,188  (874,748) 

     بنود قد يعاد تصنيفها الحًقا إلى الربح أو الخسارة

 6,700  30,815  صافي الربح الناتج من تحوط التدفق النقدي
عن التغير في تحوط التدفق النقدي لشركات مستثمر فيها 

 163,452  217,489  حقوق الملكية طريق

  248,304  170,152 

 (704,596)  983,492  )الخسارة( االّخرالشامل إجمالي الدخل 

 (220,745)  1,495,298  )الخسارة( الشاملإجمالي الدخل 

     
     المنسوبة إلى:

 (234,523)  1,499,490  المساهمين بالشركة األم
 13,778  (4,192)  حصة غير مسيطرة

  1,495,298  (220,745) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 جزءاً من ھذه البیانات المالیة الموحدة. ۳۹إلى  ۱اإلیضاحات المرفقة من تشكل 
۸ 
 

 
  القطریة ش.م.ع.ق.شركة المالحة 

  المركز المالي الموحدبیان 
  ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱كما في 

 

 ةییتواصل بیان المركز المالي الموحد في الصفحة التال
 

  ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ 
 لایر قطريألف   لایر قطريألف  إیضاحات 

     الموجودات
     غیر المتداولةالموجودات 

 ٤٬۱۹٦٬٤۲۹  ٤٬۰۳۱٬٤۸۸ ۸ عقارات وسفن ومعدات
 ۱٬۲۷۷٬٥۷٥  ۱٬۲۹۹٬٤۷۳ ۹ استثمارات عقاریة

 ۱٦۸٬۳۱٥  ۱٥۹٬٥۰۳ ۱۰ موجودات غیر ملموسة
 ۸۸۳٬۱۲٤  ۹٤۹٬۹۱۰ ۱۱  مشاریع مشتركةاستثمارات في 

 ٥٬۰٤۱٬۲۳٦  ٥٬۳٦٥٬٤۳٤ ۱۲ استثمارات في شركات زمیلة
 ۳٬٤۲۳٬۹۱٥  ٤٬۱۰۰٬٦۸٤ ۱۳ موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 ۱۸۳٬٦۰٤  ۱٤۹٬٥۷٥ ۱٤ المسالالطبیعي  قروض ممنوحة لشركات الغاز
 ۲۸٬۷۰٦  ۲٥٬۷٦٥  موجودات أخرى

  ۱٦٬۰۸۱٬۸۳۲  ۱٥٬۲۰۲٬۹۰٤ 
     

     الموجودات المتداولة
 ۱۰٦٬۷۷۷  ۱۲۱٬٥٥۳ ۱٥ مخزون

 ۹۱۷٬۸٤٥  ۷٦۰٬۳۷۰ ۱٦ مدینة وأخرى ذمم تجاریة 
 ٥۲۳٬۲۰۸  ۱۳۸٬۸٤٦ ۱۷ موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 ۱٬٦۸۰٬٦۹٤  ٥۷۷٬٥٤٤ ۱۸ االستثمار في ودائع ألجل
 ۳۷۳٬۹٤۳  ۱۲۷٬۳۹٤ ۱۹ نقد وما یعادل النقد 

  ۱٬۷۲٥٬۷۰۷  ۳٬٦۰۲٬٤٦۷ 

 ۱۸٬۸۰٥٬۳۷۱  ۱۷٬۸۰۷٬٥۳۹  إجمالي الموجودات
     

     حقوق الملكیة والمطلوبات
     المنسوبة لمالكي حقوق ملكیة الشركة األم

 ۱٬۱٤٥٬۲٥۲  ۱٬۱٤٥٬۲٥۲ ۲۰ رأس المال
 )۷۳٬٥۱٦(  )۷۳٬٥۱٦( ۲۱ ینةخزأسھم 

 ٤٬٦۹۳٬۹۸٦  ٤٬٦۹۳٬۹۸٦ ۲۲ حتیاطي قانونيا
 ٦۲۳٬٥٤۲  ٦۲۳٬٥٤۲ ۲۳ احتیاطي عام

 ۳٬۱۹۰٬۱٥۸  ۳٬۸۸٦٬۲٥۹  احتیاطي قیمة عادلة
 ٤۷٬٤۳۲  ۲۹٥٬۷۳٦  احتیاطي تحوط

 ۳٬۹۱٥٬۸٦۰  ٤٬۰۱۰٬۸۲۹  أرباح مدورة
 ۱۳٬٥٤۲٬۷۱٤  ۱٤٬٥۸۲٬۰۸۸  المنسوبة لحاملي حقوق ملكیة الشركة األمحقوق الملكیة 

     
 ٦۹٬۱۰۰  ٥٥٬۷۱۷  الحصص غیر المسیطرة

 ۱۳٬٦۱۱٬۸۱٤  ۱٤٬٦۳۷٬۸۰٥  إجمالي حقوق الملكیة
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  شركة المالحة القطریة ش.م.ع.ق.

  التدفقات النقدیة الموحد بیان 
  ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 
  ۲۰۱۸  ۲۰۱۷  
 لایر قطري ألف  لایر قطري ألف إیضاحات 
     

     األنشطة التشغیلیةالتدفقات النقدیة من 
 ٤۸۳٬۸٥۱  ٥۱۱٬۸۰٦  ربح السنة

     تعدیالت لـ:
 ۲۸٤٬۰۱۸  ۲۷۳٬۸۸۸ ۸ إھالك عقارات وسفن ومعدات

 ۲۷٬۷۸۳  ٥۰٬۰٥۷ ۹ إھالك استثمارات عقاریة
 ۱۰٬۷۱۷  ۱۰٬۳۷۸ ۱۰ إطفاء موجودات غیر ملموسة

 ٦٬٦٤۸  )۷۹۸(  خسارة / (ربح) من استبعاد عقارات وسفن ومعدات
 )۱۲٥٬۸۲۱(  )۱٦٤٬۹٥۳( ۱۱ مشتركة ترتیباتحصة في نتائج 

 )۲٦۲٬۳۱۸(  )۲۷۳٬٤۸۲( ۱۲ حصة في نتائج شركات زمیلة
 ۱۷٬۸۱۱  ۳۰٬٤٥۳ ۲۸ مخصص لمكافأة نھایة الخدمة للموظفین

 )۱۳٥٬۲٥٤(  )۱۷۳٬۷۰۳( ٤ إیرادات توزیعات أرباح
خسارة القیمة العادلة من موجودات مالیة بالقیمة  )ربح( صافي

 ۷۹٬۹۰۲  )۸٬٦٦۰( ٤ العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 ۷٬۳۹۸  ٦٬٦۰۱ ۱٦ مخصص انخفاض قیمة ذمم تجاریة مدینة 

 ۲٬۱٥۳  ۸٬۳۲۰ ۱٥ مخصص بضاعة بطیئة الحركة
 ۲۸۳٬۳۳۹  ۲٤۳٬٤۲۸ ۸ قید التنفیذانخفاض قیمة سفن وأعمال رأسمالیة 

 ۲۰٬۹۷۸  - ۱۳ متاحة للبیع موجودات مالیةانخفاض قیمة 
 )۲۲۰٬٥۹۱(  )۳٥٬۱۰۹( ٤  في األوراق المالیة ربح من استبعاد استثماراتصافي ال
 ۱۹٥٬۱۸۷  ۱٤۷٬٥٦۷  تمویل تكالیف

 )۱٤۳٬۲۲۷(  )٦۲٬٤۰٤(  إیرادات تمویل

 ٥۳۲٬٥۷٤  ٥٦۳٬۳۸۹  المال العامل:ربح التشغیل قبل تغیرات رأس 
     

     التغیرات في:
 ۱٦٬٦٥۰  )۲۳٬۰۹٦(  المخزون

 )۱۷۹٬۳۸٥(  ۱٦۷٬٦۷٦  ذمم تجاریة وأخرى مدینة 
 )٥۷٬٥۸۰(  )۲٦٬٦۷۹(  ذمم تجاریة وأخرى دائنة 

 ۳۱۲٬۲٥۹  ٦۸۱٬۲۹۰  التدفقات النقدیة الناتجة من األنشطة التشغیلیة
 )۱۹٥٬۱۸۷(  )۱٤۷٬٥٦۷(  تمویل مدفوعة تكالیف

 )۱۰٬٤۲۳(  )۲۲٬۹۲٤( ۲۸ مكافآت نھایة الخدمة للموظفین المدفوعة

 ۱۰٦٬٦٤۹  ٥۱۰٬۷۹۹  صافي التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة 
     

 التالیة الصفحة في الموحد النقدیة التدفقات بیان یتواصل
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   ش.م.ع.ق.شركة المالحة القطریة 
  التدفقات النقدیة الموحد (تابع)بیان 

  ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 
  ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري إیضاحات 
     

     األنشطة االستثماریةالتدفقات النقدیة من 
 )۲۰٥٬۲٥٦(  )۳۷۱٬٤۷٦( ۸ شراء عقارات وسفن ومعدات

 )۱٦۷(  )۲٥۸( ۱۰ الموجودات غیر الملموسةإضافات إلى 
 ۱۳٥٬۲٥٤  ۱۷۳٬۷۰۳ ٤ إیراد توزیعات أرباح 

 ۱٤۳٬۲۲۷  ٦۲٬٤۰٤  إیرادات تمویل
 ۲۹٥٬۹۳۸  ۸٬٦۹۷  متحصالت من استبعاد عقارات وسفن ومعدات

 )۱٦٤٬٦٤۲(  )٦۲٬۰٦۱( ۹ شراء استثمارات عقاریة 
عي الطبی الغازصافي الحركة في القروض الممنوحة لشركات 

 ۳۱٬۱٤۳  ۳٤٬۰۲۹  المسال
 )٤٤۲٬۲۲٤(  )۱۸٬۱۹۲(  شراء استثمارات في أوراق مالیة 

متحصالت من استبعاد موجودات مالیة بالقیمة العادلة من 
 ۲۹۳٬٦۲۱  ٤۷٬۷۳٦  خالل الربح أو الخسارة / موجودات مالیة متاحة للبیع

متحصالت من استبعاد موجودات مالیة بالقیمة العادلة من 
 خالل الربح أو الخسارة 

 
٤٤٦٬۳۲۱  ۳۰٬٤۱۹ 

 ۱٬۸۹۸٬۰۲۸  ۱٬۱۰۳٬۱٥۰ ۱۸ صافي الحركة في االستثمارات في الودائع ألجل
 ستثمار في مشروع مشتركا

 مشتركة مشاریعمن  أرباح مستلمةتوزیعات 
 في شركة زمیلةمساھمھ 

۱۱ 
۱۱ 
۱۲ 

- 
۹۸٬۰۰۰ 

)۱٬۰۲۰( 

 )٤۲۱٬۰۰۸( 
- 
- 

 ۱۷۲٬۲۰۹  ۱۷۳٬٦۰۲ ۱۲ أرباح مستلمة من شركات زمیلةتوزیعات 

التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریةصافي    ۱٬٦۹٤٬٦۳٥  ۱٬۷٦٦٬٥٤۲ 

     التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة   
 )۳۹۷٬٦٥۸(  )۳۹۷٬٦٥۸( ۲٥ توزیعات أرباح مدفوعة لمساھمي الشركة

 -  )۷٬۰۸۸(  للحصص غیر المسیطرة توزیعات أرباح مدفوعة
 )۲٬۲٦٤٬٤٥۰(  )۱٬۹۸۷٬۲۳۷(  القروض والسلففي  صافي الحركة

     
 )۲٬٦٦۲٬۱۰۸(  )۲٬۳۹۱٬۹۸۳(  صافي التدفقات النقدیة المستخدمة في األنشطة التمویلیة

     
 )۷۸۸٬۹۱۷(  )۱۸٦٬٥٤۹(  صافي النقص في النقد وما یعادل النقد

     
 ۱٬۱۰۲٬۸٦۰  ۳۱۳٬۹٤۳  ینایر ۱النقد وما یعادل النقد في 

 ۳۱۳٬۹٤۳  ۱۲۷٬۳۹٤ ۱۹ دیسمبر  ۳۱في  النقد النقد وما یعادل
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   شركة المالحة القطریة ش.م.ع.ق.
  التغیرات في حقوق الملكیة الموحدبیان 

  ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 
   إلى المساھمین بالشركة األم منسوب 

  خزینةأسھم   رأس المال 
احتیاطي 

  قانوني
احتیاطي 

  عام
احتیاطي قیمة 

  عادلة
احتیاطي 

  اإلجمالي  أرباح مدورة  تحوط
حصص غیر 

 اإلجمالي  مسیطرة

 

 )۲۰(إیضاح
ألف لایر  

  قطري

) ۲۱(إیضاح 
ألف لایر 

  قطري

 )۲۲(إیضاح
ألف لایر  

  قطري

) ۲۳(إیضاح
ألف لایر 

  قطري
ألف لایر 

  قطري
ألف لایر 

  قطري
ألف لایر 

  ألف لایر قطري  قطري
ألف لایر 

 ألف لایر قطري  قطري
                    

 ۱٤٬۲٤۱٬۹٦۳  ٥٥٬۳۲۲  ۱٤٬۱۸٦٬٦٤۱  ۳٬۸٥٥٬٤۳٦  )۱۲۲٬۷۲۰(  ٤٬۰٦٤٬٦٦۱  ٦۲۳٬٥٤۲  ٤٬٦۹۳٬۹۸٦  )۷۳٬٥۱٦(  ۱٬۱٤٥٬۲٥۲  ۲۰۱۷ینایر  ۱في 
                    إجمالي الدخل الشامل:

 ٤۸۳٬۸٥۱  ۱٤٬۰۲۳  ٤٦۹٬۸۲۸  ٤٦۹٬۸۲۸  -  -  -  -  -  - ربح (خسارة) السنة
 )۷۰٤٬٥۹٦(  )۲٤٥(  )۷۰٤٬۳٥۱(  -  ۱۷۰٬۱٥۲  )۸۷٤٬٥۰۳(  -  -  -  - الدخل الشامل اآلخر

 )۲۲۰٬۷٤٥(  ۱۳٬۷۷۸  )۲۳٤٬٥۲۳(  ٤٦۹٬۸۲۸  ۱۷۰٬۱٥۲  )۸۷٤٬٥۰۳(  -  -  -  - خرالشامل االّ إجمالي الدخل/ (الخسارة) 
                    الشركة: مالكيمعامالت مع 

 )۳۹۷٬٦٥۸(  -  )۳۹۷٬٦٥۸(  )۳۹۷٬٦٥۸(  -  -  -  -  -  - )۲٥توزیعات أرباح مدفوعة (إیضاح 
                    تغیرات أخرى في حقوق الملكیة:

جتماعیة والریاضیة لصندوق دعم األنشطة االمساھمة 
 )۱۱٬۷٤٦(  -  )۱۱٬۷٤٦(  )۱۱٬۷٤٦(  -  -  -  -  -  - )۳۰(إیضاح 

 ۱۳٬٦۱۱٬۸۱٤  ٦۹٬۱۰۰  ۱۳٬٥٤۲٬۷۱٤  ۳٬۹۱٥٬۸٦۰  ٤۷٬٤۳۲  ۳٬۱۹۰٬۱٥۸  ٦۲۳٬٥٤۲  ٤٬٦۹۳٬۹۸٦  )۷۳٬٥۱٦(  ۱٬۱٤٥٬۲٥۲  ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱في 
 ۹الدولي رقم  یاربشان التطبیق االولي للمع تتعدیال

 )٥۱٬٦٥۲(  )۲٬۱۰۳(  )٤۹٬٥٤۹(  ۷٬۷٦۳  -  )٥۷٬۳۱۲(  -  -  -  - )۲(إیضاح 
 ۱۳٬٥٦۰٬۱٦۲  ٦٦٬۹۹۷  ۱۳٬٤۹۳٬۱٦٥  ۳٬۹۲۳٬٦۲۳  ٤۷٬٤۳۲  ۳٬۱۳۲٬۸٤٦  ٦۲۳٬٥٤۲  ٤٬٦۹۳٬۹۸٦  )۷۳٬٥۱٦(  ۱٬۱٤٥٬۲٥۲ ۲۰۱۸ینایر  ۱في كما  الرصید المعدل 

                    الدخل الشامل: إجمالي
 ٥۱۱٬۸۰٦  )٤٬٥۳٤(  ٥۱٦٬۳٤۰  ٥۱٦٬۳٤۰  -  -  -  -  -  - ربح السنة

 ۹۸۳٬٤۹۲  ۳٤۲  ۹۸۳٬۱٥۰  -  ۲٤۸٬۳۰٤  ۷۳٤٬۸٤٦  -  -  -  - (الخسارة) / الدخل الشامل اآلخر

 ۱٬٤۹٥٬۲۹۸  )٤٬۱۹۲(  ۱٬٤۹۹٬٤۹۰  ٥۱٦٬۳٤۰  ۲٤۸٬۳۰٤  ۷۳٤٬۸٤٦  -  -  -  - ي (الخسارة) / الدخل الشامل إجمال
                    معامالت مع مالك الشركة:

 )٤۰٤٬۷٤٦(  )۷٬۰۸۸(  )۳۹۷٬٦٥۸(  )۳۹۷٬٦٥۸(  -  -  -  -  -  - )۲٥وزیعات أرباح مدفوعة (إیضاح ت
                    تغیرات أخرى في حقوق الملكیة:

والریاضیة ة االجتماعیة مساھمة لصندوق دعم األنشط
 )۱۲٬۹۰۹(  -  )۱۲٬۹۰۹(  )۱۲٬۹۰۹(  -  -  -  -  -  - )۳۰(إیضاح 

لة القیمة العادنقل االحتیاطیات الخاصة بالتخلص من 
 -  -  -  )۱۸٬٥٦۷(  -  ۱۸٬٥٦۷  -  -  -  - من خالل الدخل الشامل االّخر

 ۱٤٬٦۳۷٬۸۰٥  ٥٥٬۷۱۷  ۱٤٬٥۸۲٬۰۸۸  ٤٬۰۱۰٬۸۲۹  ۲۹٥٬۷۳٦  ۳٬۸۸٦٬۲٥۹  ٦۲۳٬٥٤۲  ٤٬٦۹۳٬۹۸٦  )۷۳٬٥۱٦(  ۱٬۱٤٥٬۲٥۲  ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في  
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۱۳ 

 الوضع القانوني واألنشطة الرئیسیة ۱

 كشركة مساھمة قطریة ۱۹٥۷یولیو  ٥األم") في الشركة ق ("الشركة") أو ("..عم.ش المالحة القطریةشركة تأسست 
تم یقطر. دولة ، في الدوحةللشركة یقع المكتب المسجل  .الصادر عن وزارة االقتصاد والتجارة ۱بالسجل التجاري رقم 

 . ۱۹۹۷مایو  ۲٦منذ  الشركة في بورصة قطرأسھم  تداول

الموحدة للشركة على البیانات المالیة للشركة وشركاتھا التابعة (یشار إلیھا مجتمعة بـ تشتمل البیانات المالیة 
 "المجموعة").

 الةكوي والنقل البحر الماضیة تقدیم خدمات الفترةبدون تغییر منذ  تي ظلة للمجموعة والتالرئیسیاألنشطة تضمن ت
شركات المالحة األجنبیة وتقدیم الخدمات البحریة وبیع الشاحنات الثقیلة وإصالح السفن وتصنیع وتركیب المنشآت 

متاجرة تداولة وغیر المتداولة والالمفي األوراق المالیة  واالستثماروالعقارات السفن البحریة وأعمال النقل البري وتأجیر 
 خالل السنة الحالیة بدأت المجموعة عملیات المخازن.و .السفریاتتشغیل مكتب لوكاالت وفي مواد البناء 

 .۲۰۱۹ فبرایر ۲٥في من قبل مجلس اإلدارة  للمجموعةالموحدة تمت الموافقة على إصدار ھذه البیانات المالیة 

 لدى الشركة الشركات التابعة النشطة التالیة كما في تواریخ التقاریر الحالیة والمقارنة: (أ)

 نسبة الملكیة الفعلیة للمجموعة األنشطة الرئیسیة التأسیسبلد  
 ۲۰۱۷  ۲۰۱۸   الشركة التابعة اسم

      
تأجیر السفن واألعمال  قطر .م.مذالشركة القطریة للنقل البحري 

 البحریة
۱۰۰٪  ۱۰۰٪ 

 الخدماتتأجیر السفن و قطر حالول للخدمات البحریة ذ.م.م
 البحریة 

۱۰۰٪  ۱۰۰٪ 

الشركة القطریة للمحاجر ومواد 
 )۱(البناء ش.م.ق.خ 

 ٪٥۰  ٪٥۰ التجارة في مواد البناء  قطر

فن ي السف لالستثمارشركة الخلیج 
 البحریة ذ.م.م 

 ٪۱۰۰  ٪۱۰۰ نقل بضائع قطر

بحري الشركة القطریة للنقل ال
 )۲((الھند) الخاصة المحدودة 

امتالك وإیجار وشراء وبیع  الھند
 وإدارة جمیع السفنوتشغیل 

۱۰۰٪  ۱۰۰٪ 

الدعم نقل البضائع وخدمات  قطر المحیط للخدمات البحریة ذ.م.م 
  البحري

۱۰۰٪  ۱۰۰٪ 

حالول یونایتد للخدمات التجاریة 
 ذ.م.م

 ٪۱۰۰  ٪۱۰۰ خدمات بحریة  السعودیة 

 ٪۱۰۰  ٪۱۰۰ التجارة في المواد الصناعیة  قطر شركة مالحة التجاریة ذ.م.م
 ٪۱۰۰  ٪۱۰۰ وكالة سفر  قطر ذ.م.مالمالحة للسفر والسیاحة 

 ٪۱۰۰  ٪۱۰۰ التجارة في المعدات الثقیلة  قطر ذ.م.م توكیالت المالحة التجاریة 
مركز المالحة للخدمات البحریة 

 ذ.م.م
 ٪۱۰۰  ٪۱۰۰ خدمات بحریة  قطر

 ٪۱۰۰  ٪۱۰۰  استثمارات قطر مالحة كابیتال ذ.م.م
شركة مالحة للخدمات العقاریة 

 ذ.م.م
 ٪۱۰۰  ٪۱۰۰ صیانة عقارات  قطر

شركة مالحة لألعمال البحریة و 
 المتكاملة ذ.م.م ةاللوجستی

 ٪۱۰۰  ٪۱۰۰ خدمات بحریة ولوجستیة  قطر

شركة مالحة رأس لفان 
 )۲(یرفالتنجس جي إم بي أتش ف

إدارة نشاطات شركات كي  ألمانیا
 جي

۱۰۰٪  ۱۰۰٪ 

شركة مالحة قطر فیرفالتنجس جي 
 )۲(إم بي أتش 

إدارة نشاطات شركات كي  ألمانیا
 جي 

۱۰۰٪  ۱۰۰٪ 

 العقاریة ستثمارتشركة مالحة لال
 ذ.م.م

 ٪۱۰۰  ٪۱۰۰  یةعقار خدمات قطر
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۱٤ 

 الوضع القانوني واألنشطة الرئیسیة (تابع) ۱

 :(تابع) تواریخ التقاریر الحالیة والمقارنةلدى الشركة الشركات التابعة النشطة التالیة كما في  (أ)

 األنشطة الرئیسیة بلد التأسیس 
نسبة الملكیة الفعلیة 

 للمجموعة
 ۲۰۱۷  ۲۰۱۸   سم الشركة التابعةا
      

شركة مالحة للمنتجات البترولیة 
 والكیمیائیة ذ.م.م

 ٪۱۰۰  ٪۱۰۰ البحري خدمات الشحن قطر

مالحة رأس لفان جي إم بي أتش 
 )۲) (۱(كي جي وشركاه 

 ٪۱۰۰  ٪۱۰۰ نقل الغاز الطبیعي المسال  ألمانیا

 وشركاه جي إم بي أتش قطرمالحة 
 )۲() ۲(كي جي 

 ٪۱۰۰  ٪۱۰۰ نقل الغاز الطبیعي المسال  ألمانیا

للنقل البحري  یةقطرالشركة ال
 )۲(فرنسا) (

 ٪۱۰۰  ٪۱۰۰ استثمارات فرنسا

 خاصةالالقابضة مالحة البحریة 
 )۲المحدودة (

 ٪۱۰۰  ٪۱۰۰ خدمات الدعم البحري سنغافورة

 المحدودة خاصةالمالحة إكسبلورر 
)۲(  

 ٪۱۰۰  ٪۱۰۰ خدمات الدعم البحري سنغافورة

شركة مالحة للخدمات البحریة 
 )۲الخاصة المحدودة (

 ٪۱۰۰  ٪۱۰۰ خدمات الدعم البحري سنغافورة

.م.م ش (شركة منطقة حرة) مالحة
)۲( 

 ٪۱۰۰  ٪۱۰۰ خدمات لوجستیة عمان

مقدرتھا على تمارس المجموعة السیطرة على الشركة القطریة للمحاجر ومواد البناء ش.م.ق.خ من خالل  )۱(
 .الشركة السیطرة على مجلس إدارة

 إلى حسابات اإلدارة لھذه الشركات كما في تاریخ التقریر. استناداً وحدة مالتم إعداد البیانات المالیة  )۲(

 استثناءبكانت نسبة ملكیة الشركة في الشركات التابعة المذكورة أعاله مساویة لنسبة الملكیة الفعلیة للمجموعة  (ب)
 الشركات التابعة الھامة التالیة:

 نسبة ملكیة الشركة األم 
 ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱  ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ الشركة التابعةاسم 

    
 ٪٥۰  ٪٥۰ حالول للخدمات البحریة ذ.م.مشركة 

 ٪۲٥  ٪٪۲٥ الشركة القطریة للمحاجر ومواد البناء ش.م.ق.خ 
 ٪۹۹٫٥  ٪۹۹٫٥ شركة المالحة التجاریة ذ.م.م

 ٪۹۹٫٥  ٪۹۹٫٥ مالحة كابیتال ذ.م.مشركة 
 ٪۹۹٫٥  ٪۹۹٫٥ ذ.م.م لألعمال البحریة واللوجستیة المتكاملةشركة مالحة 
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۱٥ 

 (تابع) الوضع القانوني واألنشطة الرئیسیة ۱

 :مقارنوالالحالي التقریر كما في تاریخ  ال یوجد بھا أنشطةالتي  ةیالالشركات التابعة التكما أنھ لدى الشركة ج) (

 نسبة ملكیة الشركة األم 
 ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱  ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ الشركة التابعةاسم 

    
 ٪۱۰۰  ٪۱۰۰ ذ.م.مشركة مالحة للخدمات التقنیة واللوجستیة 

 ٪۹۹٫٥  ٪۹۹٫٥ .م.مذشركة مالحة لخدمات الدعم البحري 
 ٪۹۹٫٥  ٪۹۹٫٥ شركة مالحة للمنتجات البترولیة والكیمیائیة ذ.م.م

 ٪۱۰۰  ٪۱۰۰ ذ.م.ممالحة للمخازن 
 ٪۱۰۰  ٪۱۰۰ ذ.م.م العقاري مجمع مالحة كابیتال

 ٪۱۰۰  ٪۱۰۰ ذ.م.ممالحة للسفن والقوارب 
 ٪۱۰۰  ٪۱۰۰ ذ.م.مالسفن وتشغیل شركة مالحة إلدارة 
 ٪۱۰۰  ٪۱۰۰ ذ.م.م السفنوتشغیل شركة حالول إلدارة 

 ٪۱۰۰  ٪۱۰۰ ذ.م.م ٤۹حالول 
 ٪۱۰۰  ٪۱۰۰ ذ.م.م ٦۸حالول 
 ٪۱۰۰  ٪۱۰۰ ذ.م.م ٦۹حالول 
 ٪۱۰۰  ٪۱۰۰ ذ.م.م ۷۰حالول 
 ٪۱۰۰  ٪۱۰۰ ذ.م.م ۷۱حالول 
 ٪۱۰۰  ٪۱۰۰ ذ.م.م ۸۰حالول 
 ٪۱۰۰  ٪۱۰۰ ذ.م.م ۸۱حالول 
 ٪۱۰۰  ٪۱۰۰ ذ.م.م ۸۲حالول 
 ٪۱۰۰  ٪۱۰۰ ذ.م.م ۸۳حالول 
 ٪۱۰۰  ٪۱۰۰ ذ.م.م ۹۰حالول 
 ٪۱۰۰  ٪۱۰۰ ذ.م.م ۱۰۰حالول 
 ٪۱۰۰  ٪۱۰۰ ذ.م.م ۱۰۱حالول 
 -  ٪۱۰۰ )۱و ذ.م.م (غالیاشركة 

    
 الشركات التابعة عند التوحید. مشاریع تم إدراج جمیع 

ذ.م.م ھي شركة ذات مسؤولیة محدودة تأسست مع كارجیل إنترناشیوال بموجب السجل التجاري رقم  وغلیاا )۱
موعة المج امتلكت السنةو ذ.م.م ھو تقدیم الدعم اإلداري والتشغیلي للسفن. خالل غ. الھدف الرئیسي أللیا٥۲۸٥

و ذ.م.م كشركة اغالمحاسبة عن ألیوتمت  ٪۱۰۰إلى  ٪٥۰و ذ.م.م مما زاد ملكیتھا من غفي ألیا لمتبقیةاألسھم ا
 تابعة للمجموعة. 

 لدى الشركة الفرع التالي المسجل في دبي كما في تاریخ التقریر الحالي والمقارن:

 النشاط الرئیسي اسم الفرع
  

 اللوجستیة و الخدمات البحریة شركة المالحة القطریة (فرع دبي)
  

 تم تجمیع نتائج وموجودات ومطلوبات الفرع المذكور أعاله في البیانات المالیة الموحدة للمجموعة. 

 أساس إعداد البیانات المالیة ۲
 فقرة االلتزام (أ)

ً ، ولمعاییر الدولیة للتقاریر المالیةوفقا لالموحدة البیانات المالیة ھذه تم إعداد  رقم القطري  ةیالتجارالشركات قانون ل وفقا
 .۲۰۱٥لسنة  ۱۱

ھذه ھي أول مجموعة من البیانات المالیة السنویة للمجموعة التي یتم فیھا تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
. تم وصف "األدوات المالیة" ۹والمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  "اإلیراد من العقود المبرمة مع العمالء" ۱٥

 (ھـ).  ۲التغیرات في السیاسات المحاسبیة الھامة باإلیضاح رقم 
 أساس القیاس (ب)

ن خالل الدخل بالقیمة العادلة م الموجودات المالیة، باستثناء بدأ التكلفة التاریخیةتم إعداد البیانات المالیة الموحدة وفقا لم
خالل الربح أو الخسارة ومشتقات األدوات المالیة التي یتم قیاسھا  بالقیمة العادلة من الموجودات المالیةالشامل اآلخر و
 بالقیمة العادلة.
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۱٦ 

 (تابع) أساس إعداد البیانات المالیة ۲

 یة وعملة العرضوظیفالعملة ال (ج)

الغ إلى جمیع المب تقریبالعملة الوظیفیة وعملة العرض ویتم  وتم عرض البیانات المالیة الموحدة باللایر القطري وھ
 ما یشار إلیھ بخالف ذلك. فیما عداأقرب ألف لایر قطري 

 استخدام التقدیرات واألحكام (د)

قامت اإلدارة بوضع أحكام وتقدیرات وافتراضات تؤثر على تطبیق السیاسات  ،عند إعداد ھذه البیانات المالیة الموحدة
والمطلوبات واإلیرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلیة  المحاسبیة والمبالغ الصادر عنھا التقریر للموجودات

على نحو مستمر. یتم االعتراف بالتعدیالت على  األساسیةعن ھذه التقدیرات. تتم مراجعة التقدیرات واالفتراضات 
 التقدیرات المحاسبیة بأثر مستقبلي.

تم وصف المعلومات عن المجاالت الھامة التي تتطلب درجة عالیة من األحكام والتعقیدات أو المجاالت التي توجد بھا 
مخاطر ھامة حول االفتراضات أو التقدیرات مما ینتج عنھ إجراء تعدیالت جوھریة على المبالغ المعترف بھا في 

 .۳۷البیانات المالیة الموحدة مفصح عنھا باإلیضاح رقم 

 حدیثاالتي أصبحت ساریة المفعول فسیرات والت التعدیالتالمعاییر الجدیدة و ھـ)(

المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة والتعدیالت على المعاییر الجدیدة التالیة ساریة المفعول  تصبحخالل السنة الحالیة، أ
 .۲۰۱۸ینایر  ۱من  أدتبا

 "األدوات المالیة" ۹المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  •
 "اإلیراد من العقود المبرمة مع العمالء" ۱٥المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  •
 "تصنیف وقیاس معامالت المدفوعات على أساس األسھم" ۲تعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  •
 األدوات المالیة ۹معیار الدولي للتقاریر المالیة رقم حول تطبیق ال ٤تعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  •
 " حول تحویالت االستثمارات العقاریةاالستثمارات العقاریة" ٤۰تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم  •
دولي ال "تطبیق المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة" ومعیار المحاسبة ۱تعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  •

التحسینات السنویة على المعاییر الدولیة ومشاریع مشتركة" استنادا إلى  االستثمارات في شركات زمیلة" ۲۸رقم 
  ۲۰۱٦-۲۰۱٤للتقاریر المالیة دورة 

 من لجنة تفسیرات المعاییر المعامالت بالعمالت األجنبیة والمقابل المدفوع مقدما ۲۲التفسیر رقم  •

المعاییر الجدیدة أعاله والتعدیالت والتفسیرات لتلك المعاییر أثر ھام على البیانات المالیة الموحدة للمجموعة  قیطبلیس لت
والمعیار الدولي للتقاریر "اإلیرادات من العقود المبرمة مع العمالء"  ۱٥المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم فیما عدا 

 ي تم توضیح آثارھا على البیانات المالیة الموحدة للمجموعة أدناه. "األدوات المالیة" والت ۹المالیة رقم 

ات لم تعدل معلومات المقارنة في كل ھذه البیان المعاییر،التي اختارتھا المجموعة عند تطبیق ھذه  أسالیب االنتقالبسبب 
 المالیة الموحدة لتعكس متطلبات المعاییر الجدیدة. 

 مع العمالء"المبرمة العقود  ات"إیراد ۱٥رقم  المعیار الدولي للتقاریر المالیة
"إیرادات العقود المبرمة مع العمالء" (یشار إلیھ فیما بعد بالمعیار رقم  ۱٥المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  أدخل
 ما إذا تم االعتراف باإلیرادات ات، مما یضع إطار عمل شامل لتحدیدالعتراف باإلیرادخطوات ل ٥نھجا من ) ۱٥

"اإلیرادات" ومعیار المحاسبة  ۱۸. یحل المعیار محل معیار المحاسبة الدولي رقم اوتوقیت االعتراف بھ ھاومقدار
 والتفسیرات ذات الصلة."عقود اإلنشاءات"  ۱۱الدولي رقم 
أن التطبیق المبدئي  ، وتوصلت إلى۲۰۱۸ینایر  ۱بمراجعة وتقییم العقود الحالیة للمجموعة مع العمالء في  قامت اإلدارة
كن لھ لم ی)، ٤، باستثناء اإلفصاحات المفصلة عن معامالت اإلیرادات الخاصة بالمجموعة (اإلیضاح ۱٥للمعیار رقم 

والدخل الشامل  الدخل الموحدوبیان  ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱أثر جوھري على بیان المركز المالي الموحد للمجموعة كما في 
 .۲۰۱۸ینایر  ۱ت كما في ، لم تكن ھناك تعدیالوبالتاليي ذلك التاریخ. اآلخر الموحد للسنة المنتھیة ف
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 (تابع) أساس إعداد البیانات المالیة ۲

 (تابع) التعدیالت والتفسیرات التي أصبحت ساریة المفعول حدیثاالمعاییر الجدیدة و (ھـ)

 (تابع) العقود مع العمالء" ات"إیراد ۱٥المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

یار الدولي للتقاریر والمع ۱۸یقدم الجدول التالي المعلومات حول االعتراف باإلیراد بموجب معیار المحاسبة الدولي رقم 
 :من أي تأثیرات مالیة والذي لم ینتج ۱٥المالیة رقم 

االعتراف باإلیراد بموجب المعیار الدولي  ماتنوع الخد
 ۱ا من (یطبق اعتبار ۱٥للتقاریر المالیة رقم 

 )۲۰۱۸ینایر 

االعتراف باإلیراد بموجب معیار المحاسبة 
ینایر  ۱(یطبق اعتبارا من  ۱۸الدولي رقم 

۲۰۱۸( 
یُعترف باإلیراد من إیجار السفن والمعدات  :تأجیر السفن

وغیرھا على أساس االستحقاق وفقا لبنود العقد 
 التي یتم الدخول فیھا مع العمیل

السفن والمعدات یُعترف باإلیراد من إیجار 
وغیرھا على أساس االستحقاق وفقا لبنود 

 العقد التي یتم الدخول فیھا مع العمیل
بیع البضائع وتقدیم 

 الخدمات:
یُعترف بإیراد بیع البضائع عند تحویل مخاطر 

ف . یُعترالعمیلوحوافز ملكیة البضائع إلى 
یھا ففي الفترة التي یتم بإیراد تقدیم الخدمات 

الطریقة تقدیم تلك الخدمات بالرجوع إلى 
المناسبة التي تصور تحویل سیطرة مثل ھذه 

 الخدمات للعمیل.

یُعترف بإیراد بیع البضائع عند انتقال 
المخاطر والحوافز الھامة لملكیة البضائع 
إلى المشتري ویمكن قیاس مبلغ اإلیراد 
بصورة موثوق بھا. یُعترف بإیراد تقدیم 

یكون من الممكن تقدیر الخدمات عندما 
حصیلة المعاملة بصورة موثوق بھا 
بالرجوع إلى مرحلة إكمال العمل في تاریخ 

 التقریر.
نقل الشحنات وإیراد 
 الحاویات والصنادل:

قیمة جمیع األعمال التي أصدرت بھا الفاتورة 
خالل السنة بعد تعدیلھا بالرحالت غیر 

ني میتم االعتراف بھا على المدى الز المكتملة
حیث أن العمیل یستلم ویستھلك باستمرار 
المنافع المقدمة من أداء المجموعة حیث أن 
المجموعة تؤدي ذلك بعد وضع المخصص 

 .المناسب للخسائر المستقبلیة المقدرة

قیمة جمیع األعمال التي أصدرت بھا 
الفاتورة خالل السنة بعد تعدیلھا بالرحالت 

ربح غیر المكتملة. تتم المحاسبة عن ال
المنسوب إلى الرحالت غیر المكتملة 
بالنسبة المئویة على أساس مرحلة اإلكمال 
بعد وضع المخصص المناسب للخسائر 

 المستقبلیة المقدرة.
إیراد وكاالت 

 الشحن:
ة في نقطة زمنییُعترف بإیراد وكاالت الشحن 

ند عاستنادا إلى كیفیة استیفاء التزام األداء (
 .)توریدات للسفناكتمال جمیع متطلبات ال

یُعترف بإیراد وكاالت الشحن عند اكتمال 
 جمیع متطلبات التوریدات للسفن.

إیراد التحمیل 
والتخلیص والنقل 

 البري:

یُعترف بإیراد التحمیل والتخلیص والنقل البري 
الشحن في نقطة زمنیة استنادا إلى كیفیة 

 استیفاء التزام األداء.

ل والتخلیص والنقیُعترف بإیراد التحمیل 
 .البري فقط بعد اكتمال ھذه الخدمات

 "األدوات المالیة" ۹المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

"األدوات  ۳۹قم ر"األدوات المالیة"، الذي استبدل معیار المحاسبة الدولي  ۹أدخل المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
 جدیدة لما یلي:المالیة: االعتراف والقیاس"، متطلبات 

 تصنیف وقیاس الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة، •
 انخفاض قیمة الموجودات المالیة،  •
 محاسبة التحوط العامة. •

 أدناه. موضحةا على البیانات المالیة الموحدة للمجموعة ھتفاصیل ھذه المتطلبات الجدیدة وتأثیر
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۱۸ 

 (تابع)أساس اإلعداد  ۲
 التي أصبحت ساریة المفعول حدیثا (تابع) حسینات على المعاییرالتعدیالت والت (ھـ)

 (تابع) ۹المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
 تصنیف وقیاس الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة

 الموجودات المالیة
للموجودات  ۳۹الدولي رقم الفئات السابقة المقررة في معیار المحاسبة  ۹استبعد المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

المالیة (أ) القروض والذمم المدینة، (ب) المتاحة للبیع، و (ج) المحتفظ بھا لتاریخ االستحقاق، و(د) بالقیمة العادلة من 
خالل الربح أو الخسارة، واستبدلھا بتصنیف الفئات (أ) بالتكلفة المطفأة، (ب) بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

 ج) بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.اآلخر، (
على أساس نموذج األعمال الذي تتم فیھ إدارة  ۹یتم تصنیف موجود مالي وفقا للمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

 الموجود المالي، وعلى أساس خصائص تدفقاتھ النقدیة التعاقدیة. وعلى وجھ التحدید:

نموذج أعمال ھدفھ جمع التدفقات النقدیة التعاقدیة، والتي لھا تدفقات نقدیة تعاقدیة أدوات الدین المحتفظ بھا في  •
 ؛تكون فقط مدفوعات أصل وفائدة على المبلغ األصلي القائم، یتم قیاسھا الحقاً بالتكلفة المطفأة

ھا الدین، والتي لأدوات الدین المحتفظ بھا في نموذج أعمال ھدفھ جمع التدفقات النقدیة التعاقدیة وبیع أدوات  •
القیمة العادلة بیتم قیاسھا الحقًا  ،تدفقات نقدیة تعاقدیة تكون فقط مدفوعات أصل وفائدة على المبلغ األصلي القائم

 ؛اآلخر الدخل الشامل من خالل
أدوات حقوق الملكیة غیر المحتفظ بھا للمتاجرة، عند االعتراف المبدئي، قد تقوم المجموعة بصورة ال رجعة  •

، أن تختار عرض التغیرات الالحقة بقیمتھا العادلة في الدخل الشامل اآلخر. یتم ھذا االختیار على أساس كل فیھا
  ؛استثمار منفردا

یتم قیاس جمیع استثمارات الدین األخرى واستثمارات حقوق الملكیة ال حقا بالقیمة العادلة من خالل الربح أو  •
 .الخسارة

على أساس الحقائق والظروف التي  ۲۰۱۸ینایر  ۱المالیة الحالیة للمجموعة في  راجعت اإلدارة وقیمت الموجودات
كان لھ األثر التالي  ۹كانت قائمة في ذلك التاریخ وتوصلت إلى أن التطبیق األولي للمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

 على الموجودات المالیة للمجموعة فیما یتعلق بتصنیفھا وقیاسھا:

(الذمم التجاریة المدینة والذمم المدینة األخرى الموجودات المالیة المصنفة كقروض وذمم مدینة  قیاسسیستمر  •
أة بالتكلفة المطف ،والتي تم قیاسھا بالتكلفة المطفأة ،۳۹بموجب معیار المحاسبة الدولي والودائع والنقد لدى البنوك) 

جمع التدفقات یھدف إلى محتفظ بھا في نموذج أعمال  نظرا ألنھا ۹بموجب المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
. لذلك، لم مصلي القائعلى المبلغ األ ةالنقدیة التعاقدیة وتتكون ھذه التدفقات النقدیة فقط من مدفوعات أصل وفائد

آلخر أو ا الدخل الشاملو بیان الدخل الموحدیكن للتغیر في التصنیف أي تأثیر على المركز المالي للمجموعة أو 
 إجمالي الدخل الشامل في السنة.

استثمارات المجموعة في أدوات األسھم المدرجة التي كانت تصنف على أنھا موجودات مالیة متاحة للبیع وتقاس  •
ُخصصت على أنھا بالقیمة العادلة من  ۳۹بالقیمة العادلة في تاریخ كل تقریر بموجب معیار المحاسبة الدولي رقم 

ألن المجموعة تنوي االحتفاظ بھذه االستثمارات ألغراض استراتیجیة طویلة األجل. خالل الدخل الشامل اآلخر 
 یستمر تراكم التغییر في القیمة العادلة ألسھم حقوق الملكیة ھذه في احتیاطي القیمة العادلة.

للبیع استثمارات المجموعة في أدوات األسھم غیر المدرجة التي كانت تصنف على أنھا موجودات مالیة متاحة  •
(ج) من معیار  ٤٦(باستخدام الفقرة  ۳۹وتقاس بالتكلفة في تاریخ كل تقریر بموجب معیار المحاسبة الدولي رقم 

االستثناء) ُخصصت على أنھا بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ألن  ۳۹المحاسبة الدولي رقم 
یجیة طویلة األجل. ستقاس ھذه االستثمارات بالقیمة المجموعة تنوي االحتفاظ بھذه االستثمارات ألغراض استرات

بینما سیتراكم التغییر في القیمة العادلة  ۹العادلة في تاریخ كل تقریر بموجب المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
 ألدوات األسھم ھذه في احتیاطي القیمة العادلة.

ى أنھا موجودات مالیة متاحة للبیع وتقاس بالقیمة استثمارات المجموعة في سندات الشركات التي كانت تصنف عل •
تم تصنیفھا على أنھا بالقیمة العادلة من خالل  ۳۹العادلة في تاریخ كل تقریر بموجب معیار المحاسبة الدولي رقم 

الدخل الشامل اآلخر ألنھ یتم االحتفاظ بھا في نموذج أعمال ھدفھ ھو تحصیل تدفقات نقدیة تعاقدیة وبیع تلك 
دات وھي لھا تدفقات نقدیة تعاقدیة تمثل المبلغ األصلي والفائدة فقط على المبلغ األصلي القائم. یستمر تراكم السن

التغییر في القیمة العادلة لسندات الشركات في احتیاطي القیمة العادلة إلى أن یتم إلغاء االعتراف بھا أو إعادة 
 تصنیفھا.
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 (تابع) أساس اإلعداد ۲
 (تابع) الجدیدة والمعدلة والتفسیرات التي تطبقھا المجموعةالمعاییر  (ھـ)

 (تابع) "األدوات المالیة" ۹المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
 الموجودات المالیة (تابع)

یستمر  رة حیثلیس ھناك تغییر في قیاس استثمارات المجموعة في أدوات حقوق الملكیة التي یُحتفظ بھا للمتاج •
 .الربح أو الخسارةالقیمة العادلة من خالل األدوات بقیاس ھذه 

على الرصید االفتتاحي لألرباح المدورة  ۹یلخص الجدول التالي أثر االنتقال إلى المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
 (لوصف طریقة االنتقال أنظر أدناه).

 البند المتأثر في البیانات المالیة
 

 ۳۱كما ورد في 
 ۲۰۱۷دیسمبر 

التعدیالت بسبب تطبیق 
المعیار الدولي للتقاریر 

 ۹المالیة رقم 

األرصدة االفتتاحیة 
المعدلة المقدرة كما في 

 ۲۰۱۸ینایر  ۱
 ألف لایر قطري ألف لایر قطري ألف لایر قطري 

 ٤۰٤٬٤٦۳ )۳۷٬٥۰۳( ٤٤۱٬۹٦٦ ذمم تجاریة مدینة
 ۱۷۷٬۰۹۲ )٦٬٥۱۲( ۱۸۳٬٦۰٤ قرض لشركات الغاز الطبیعي المسال

 ٥٬۰۳٦٬۳٦۲ )٤٬۸۷٤( ٥٬۰٤۱٬۲۳٦ استثمار في شركات زمیلة
 ۳٬۱۳۲٬۸٤٦ )٥۷٬۳۱۲( ۳٬۱۹۰٬۱٥۸  احتیاطي القیمة العادلة

 ٦٦٬۹۹۷ )۲٬۱۰۳( ٦۹٬۱۰۰ غیر مسیطرةال الحصص
موجودات مالیة بالقیمة العادلة من 

 ۳٬٤۲۱٬۱٥۲ )۲٬۷٦۳( ۳٬٤۲۳٬۹۱٥ خالل الدخل الشامل اآلخر 
 ۳٬۹۲۳٬٦۲۳ ۷٬۷٦۳ ۳٬۹۱٥٬۸٦۰ المدورةاألرباح 

"األدوات المالیة:  ۷إضافة إلى ذلك طبقت المجموعة التعدیالت الالحقة على المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
 ولكنھ لم یتم تطبیقھا على معلومات المقارنة. ۲۰۱۸االفصاحات" التي تطبق على االفصاحات حول 

 :االنتقال

ُطبقت باستخدام طریقة األثر  ۹السیاسات المحاسبیة الناتجة عن تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم التغیرات في 
الدفتریة  القیمةویعترف بالفروق في  التراكمي. لم تطبق المجموعة االستثناء لتعدیل معلومات مقارنة الفترات الماضیة.

لمدورة كما في یتم االعتراف بھا في األرباح ا ۹للتقاریر المالیة رقم لي یار الدوالمعلألصول المالیة الناجمة عن اعتماد 
ال تعكس متطلبات المعیار الدولي للتقاریر المالیة  ۲۰۱۷علیھ فإن المعلومات المعروضة لسنة  . بناءً ۲۰۱۸ینایر  ۱

 . ۳۹بل تعكس متطلبات معیار المحاسبة الدولي رقم  ۹رقم 

 تم إجراء التقییم على أساس الحقائق والظروف التي كانت موجودة في تاریخ التطبیق المبدئي. 

 المطلوبات المالیة
لتصنیف وقیاس  ۳۹على نحو كبیر بمتطلبات معیار المحاسبة الدولي رقم  ۹یحتفظ المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

 المطلوباتأثر على تصنیف وقیاس أي  ۹عیار الدولي للتقاریر المالیة رقم لم یكن لتطبیق المومن ثم، المطلوبات المالیة. 
 .للمجموعةالمالیة 

 انخفاض قیمة الموجودات المالیة
" الوارد في معیار المحاسبة الدولي ئر االئتمانیة المتكبدةنموذج "الخسا ۹المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  استبدل

یتطلب نموذج الخسارة االئتمانیة المتوقعة من المجموعة حساب الخسارة  االئتمانیة المتوقعة".بنموذج "الخسارة  ۳۹رقم 
وري في تاریخ كل تقریر. وبعبارة أخرى، لم یعد من الضرالخسارة االئتمانیة المتوقعة االئتمانیة المتوقعة والتغیرات في 

  .یةخسائر االئتمانبال االعترافقبل  یةائتمان حالة حدوث

المتوقعة على أدوات  یةخسائر االئتمانال بمخصص االعترافمن المجموعة  ۹لب المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم یتط
لدین ، ولكن لیس الستثمارات ااآلخر الدخل الشاملبالقیمة العادلة من خالل بالتكلفة المطفأة أو الحقا تقاس التي الدین 

 الحقا بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.لتي یتم قیاسھا حقوق الملكیة ااألخرى واستثمارات 
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  ةالموحدالمالیة  اتبیانالإیضاحات حول 

  ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في كما في و
 

۲۰ 

 (تابع) أساس اإلعداد ۲
 (تابع) الجدیدة والمعدلة والتفسیرات التي تطبقھا المجموعةالمعاییر  (ھـ)

 (تابع) "األدوات المالیة" ۹المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
 (تابع) انخفاض قیمة الموجودات المالیة

أدوات دین تم قیاسھا الحقاً بالتكلفة المطفأة. على سوى كن لدى المجموعة لم یوخالل السنة،  ۲۰۱۸ینایر  ۱في كما 
. فیما لدى البنوكنقد قروض مدینة؛ و (ج) ودائع ألجل و (ذ) وو(ب)  مدینة، أخرىووجھ التحدید، (أ) ذمم تجاریة 

یة المتوقعة بالخسائر االئتمان، قامت المجموعة بتطبیق النھج المبسط الذي یعترف المدینةواألخرى یتعلق بالذمم التجاریة 
جمیع األرصدة لدى البنوك والودائع ألجل تم یعكس مخاطر ائتمانیة متزایدة.  مماعلى مدى عمر ھذه الموجودات 

 السمعة. طیبة مؤسسات مصرفیة، نظرا ألنھا محتفظ بھا لدى تقییمھا على أن بھا مخاطر ائتمانیة منخفضة

موعة للمج لشركات الغاز الطبیعي المسال ةالممنوحلقروض او الحالیةاألخرى المدینة ولذمم التجاریة قررت اإلدارة أن ا
 لایر ألف ٦٬٥۱۲و قطري لایر ألف ۳۷٬٥۰۳تتطلب وضع خسارة انخفاض قیمة إضافیة بمبلغ  ۲۰۱۸ینایر  ۱في 

یلخص الجدول التالي أثر االنتقال إلى . ۹أساس متطلبات المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  على تواليال على قطري
 .على الرصید االفتتاحي لألرباح المدورة ۹المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

 البند المتأثر في البیانات المالیة
 

 ۳۱كما ورد في 
 ۲۰۱۷دیسمبر 

التعدیالت بسبب تطبیق 
الدولي للتقاریر المعیار 

 ۹المالیة رقم 

األرصدة االفتتاحیة 
المعدلة المقدرة كما في 

 ۲۰۱۸ینایر  ۱
 ألف لایر قطري ألف لایر قطري ألف لایر قطري 

مخصص انخفاض قیمة ذمم تجاریة 
 ۷٦٬۹۲۹ ۳۷٬٥۰۳ ۳۹٬٤۲٦ مدینة

قیمھ القرض  مخصص انخفاض 
الممنوح لشركات الغاز الطبیعي 

 ٦٬٥۱۲ ٦٬٥۱۲ - المسال

المعیار الدولي  نتیجة العتماد"عرض البیانات المالیة"،  ۱إن التعدیالت الالحقة على معیار المحاسبة الدولي رقم 
نھج  . سابقا، كانالدخلبیان انخفاض قیمة الموجودات المالیة في بند منفصل في عرض طلب تت ،۹للتقاریر المالیة رقم 

، قامت المجموعة من ثم. األخرىالتشغیلیة  مصروفاتجاریة المدینة في الانخفاض قیمة الذمم التإدراج المجموعة 
معیار المحاسبة الدولي رقم  لایر قطري، المعترف بھ بموجب ألف ۷٬۳۹۸بإعادة تصنیف خسائر انخفاض القیمة بمبلغ 

خسارة انخفاض قیمة الذمم المدینة التجاریة" في بیان الربح مخصص " إلى "األخرى التشغیلیة مصروفات، من "ال۳۹
 .۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في  والدخل الشامل اآلخرأو الخسارة 

"األدوات المالیة: االفصاحات" مزید من  ۷نتج أیضا عن التعدیالت الالحقة على المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
ولكن لم یتم تطبیقھا على االفصاحات  ،۲۰۱۸المجموعة للمخاطر االئتمانیة في سنة االفصاحات المفصلة عن تعرض 

 المتعلقة بمعلومات المقارنة.

 محاسبة التحوط العامة
. راجعت اإلدارة ترتیب ۲۰۱۸ینایر  ۱لدى المجموعة عقود مبادالت أسعار فائدة (تحوط تدفق نقدي) جاھزة كما في 

وقیمتھ وتوصلت إلى نتیجة مفادھا أنھ وبغض النظر عن االفصاحات  ۲۰۱۸ینایر  ۱التحوط الحالي لدى المجموعة في 
"األدوات المالیة: االفصاحات"، لم یكن للتطبیق المبدئي للمعیار الدولي  ۷بموجب المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

. بناء على ذلك لم یتم ۲۰۱۸ینایر  ۱ا في أثر ھام على بیان المركز المالي الموحد للمجموعة كم ۹للتقاریر المالیة رقم 
 .۲۰۱۸ینایر  ۱إجراء تعدیالت كما في 

 
 المعاییر الجدیدة والمعدلة التي لم تصبح ساریة المفعول بعد ولكن یمكن تبنیھا بصورة مبكرة (و) 

معاییر المتاحة ر") والتفسیر على الالمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة التالیة ("المعاییر الدولیة" أو "المعایی
لم تصبح ساریة المفعول حتى فترة متأخرة ولم یتم تطبیقھا  ۲۰۱۸ینایر  ۱للتطبیق المبكر للسنة المالیة التي تبدأ في 

 عند إعداد ھذه البیانات المالیة الموحدة. 
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  ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في كما في و
 

۲۱ 

 (تابع) أساس اإلعداد ۲
 (تابع) عد ولكن یمكن تبنیھا بصورة مبكرةالمفعول بالتي لم تصبح ساریة معدلة المعاییر الجدیدة وال و)(

 " اإلیجارات" ۱٦المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  • ۲۰۱۹ ینایر ۱ في التي تبدأتسري للسنة 
من لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة  ۲۳التفسیر رقم  •

 "الشكوك حول المعالجات الضریبیة"
 "األدوات المالیة" ۹الدولي للتقاریر المالیة رقم التعدیالت على المعیار  •

 مزایا المدفوعات مقدما ذات التعویض السلبي
"االستثمارات في  ۲۸تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم  •

الحصص طویلة األجل الشركات الزمیلة والمشروعات المشتركة" عن 
 في الشركات الشقیقة والمشاریع المشتركة

تعدیل  "مكافآت الموظفین" ۱۹معیار المحاسبة الدولي رقم تعدیالت على  •
 الخطة أو تقلیصھا أو تسویتھا

التحسینات السنویة على تعدیالت على معاییر مختلفة على أساس  •
 ۲۰۱۷-۲۰۱٥دورة المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة 

یر الدولیة للتقاریر معایالیمي في اإلطار المفاھ تعدیالت على مراجع • ۲۰۲۰ینایر  ۱ في التي تبدأتسري للسنة 
 المالیة

 عقود التأمین ۱۷المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  • ۲۰۲۱ینایر  ۱ في التي تبدأتسري للسنة 

بصورة غیر محددة/ تاریخ السریان  تم تأجیل
 متاحة للتطبیق االختیاري

ات المالیة "البیان ۱۰التعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  •
"االستثمارات في الشركات  ۲۸ومعیار المحاسبة الدولي رقم الموحدة" 

المساھمة في الموجودات بین  وأ بیعحول الشقیقة والمشاریع المشتركة" 
 المشترك  ھالشقیقة أو مشروع تھالمستثمر وشرك

انات المعاییر أعاله أثر جوھري على البیال تتوقع اإلدارة أن یكون لتطبیق المعاییر الجدیدة والمعدلة والتفسیرات على 
"اإلیجارات" والذي تم توضیح أثره على  ۱٦المالیة الموحدة للمجموعة، باستثناء المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

 البیانات المالیة الموحدة للمجموعة أدناه.

 "اإلیجارات" ۱٦المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

") نموذج شامل لتحدید ترتیبات اإلیجار ومعالجتھا في ۱٦("المعیار رقم  ۱٦ولي للتقاریر المالیة رقم یوفر المعیار الد
التفسیر "اإلیجارات" و ۱۷معیار المحاسبة الدولي رقم  ۱٦البیانات المالیة لكل من المؤجر والمستأجر. یلغي المعیار رقم 

لجنة التفسیر و "تحدید ما إذا كان الترتیب یحتوي على إیجار" مالیةال المعاییر الدولیة للتقاریر اتمن لجنة تفسیر ٤رقم 
"تقییم  ۲۷الحوافز" وتفسیر اللجنة الدائمة لتفسیر المعاییر رقم  -"اإلیجارات التشغیلیة  ۱٥الدائمة لتفسیر المعاییر رقم 

قاریر لمعیار الدولي للتدئي لتاریخ التطبیق المبجوھر المعامالت التي تنطوي على شكل قانوني من أشكال اإلیجار". 
 . ۲۰۱۹ینایر  ۱ابتداًء من للمجموعة سیكون  ۱٦المالیة رقم 

نموذجا محاسبیا واحدا في المیزانیة العمومیة لإلیجارات. یعترف المستأجر  ۱٦المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  یدخل
بحق استخدام الموجودات التي تمثل حقھ في استخدام الموجودات األساسیة ومطلوبات اإلیجار التي تمثل التزامھ بسداد 

ي فاإلیجارات قصیرة األجل واإلیجارات من البنود ذات القیمة المنخفضة. ب لالعترافدفعات اإلیجار. ھناك استثناءات 
بصورة كبیرة متطلبات في معیار المحاسبة  ۱٦المقابل لمحاسبة المستأجر یرحل المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

 أي یستمر المؤجرون في تصنیف اإلیجارات كإیجارات تمویلیة أو تشغیلیة.، ۱۷الدولي رقم 
لن تقوم المجموعة باستخدام المنھج المعدل بأثر رجعي. لذا  ۱٦للتقاریر المالیة  ر الدوليایختارت المجموعة تطبیق المعا

بتعدیل معلومات المقارنة، وبدال عن ذلك فھي تعترف باألثر التراكمي للتطبیق المبدئي للمعیار كتعدیل على األرباح 
 المدورة في تاریخ التطبیق المبدئي.

لتنفیذ. أوضح تبنّي مشروع لقامت المجموعة ب ،مرةألول  ۱٦تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم لاالعداد عند 
لن یغیر بصورة كبیرة نطاق العقود التي تستوفي  ۱٦المشروع أن التعریف الجدید للمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

  تعریف اإلیجار لدى المجموعة.
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  ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في كما في و
 

۲۲ 

 (تابع) اإلعدادأساس  ۲

 (تابع) المعاییر الجدیدة والمعدلة التي لم تصبح ساریة المفعول بعد ولكن یمكن تبنیھا بصورة مبكرة (و)
 (تابع) "اإلیجارات" ۱٦المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

 األثر على محاسبة المستأجر
كیفیة محاسبة المجموعة لإلیجارات المصنفة سابقا على أنھا إیجارات  ۱٦المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم یغیر 

والتي كانت خارج المیزانیة العمومیة. في السابق كانت المجموعة  ۱۷تشغیلیة بموجب معیار المحاسبة الدولي رقم 
لمطلوبات ابطریقة القسط الثابت على مدى فترة اإلیجار وتعترف بالموجودات وتعترف بمصروف اإلیجار التشغیلي 

 فقط إلى الحد الذي لم تكن فیھ فروق توقیت بین مدفوعات اإلیجار األصلیة والمصروف المعترف بھ.
 وبالنسبة لجمیع اإلیجارات ستقوم المجموعة: ۱٦عند التطبیق المبدئي للمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

بیان المركز المالي الموحد والتي تقاس مبدئیا االعتراف بحق استخدام الموجودات والتزامات المطلوبات في  •
 بالقیمة الحالیة لمدفوعات اإلیجار المستقبلیة؛

 االعتراف بإھالك حق استخدام الموجودات والمنفعة في مطلوبات اإلیجار في بیان الربح أو الخسارة الموحد؛ •

ة التمویلیة) والفائدة (المعروضفصل إجمالي المبلغ للنقد المدفوع في الجزء األصلي (المعروض ضمن األنشطة  •
 ضمن األنشطة التشغیلیة) في بیان التدفقات النقدیة الموحدة.

شھرا أو أقل) واإلیجارات ذات القیمة المنخفضة (مثل  ۱۲بالنسبة لإلیجارات ذات الفترة القصیرة (فترة إیجار لمدة 
اف بمصروف اإلیجار على أساس طریقة القسط أجھزة الكمبیوتر الشخصیة واألثاث المكتبي) ستختار المجموعة االعتر

 .۱٦الثابت حسبما ھو مسموح بھ بموجب المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
(إیضاح لایر قطري.ألف   ۳٦٬۰۲۳كان لدى المجموعة ارتباطات إیجار تشغیلي بمبلغ  ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱كما في 

 )۳۱رقم 
فإن األثر المحتمل على البیانات المالیة الموحدة للمجموعة من التطبیق المبدئي استنادا إلى التقییم األولي من قبل اإلدارة 

قد تم تلخیصھ في الجدول  ۲۰۱۹ینایر  ۱"اإلیجارات" واألثر المقدر كما في  ۱٦للمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
 أدناه:

البند المتأثر في البیانات 
 الموحدة المالیة

 
 في صدر عنھ التقریركما 

 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱

التعدیالت المقدرة بسبب 
تطبیق المعیار الدولي 

 ۱٦للتقاریر المالیة رقم 

األرصدة االفتتاحیة المعدلة 
ینایر  ۱المقدرة كما في 
۲۰۱۹ 

 ۷٥٬٦۸٦ ۷٥٬٦۸٦ - االستخدام قحقو موجودات
 ۸۰٬۱۹۳ ۸۰٬۱۹۳ - مطلوبات اإلیجار

 ٤٬۰۰٦٬۳۲۲ )٤٬٥۰۷( ٤٬۰۱۰٬۸۲۹ المدورةاألرباح 
 والسفن لألراضي یةالتشغیل ھاإلیجاراتالمصاحبة لھا سوف تعترف المجموعة بالموجودات الجدیدة والمطلوبات 

الموظفین. سوف تتغیر طبیعة المصروفات المتعلقة بھذه اإلیجارات اآلن ألن المجموعة سوف تعترف سكن والمكاتب و
  لى التزامات اإلیجار.حق االستخدام ومصروفات الفائدة علموجودات بتكلفة اإلھالك 

 بسبب: ۲۰۱۹ینایر  ۱قد تتغیر اآلثار الفعلیة الناتجة عن تطبیق المعیار في 

 .عدم انتھاء المجموعة من اختبار وتقییم الضوابط المفروضة على أنظمة تقنیة المعلومات الجدیدة لدیھا •

تخضع السیاسات المحاسبیة الجدیدة للتغیر حتى تقوم المجموعة بعرض أول بیانات مالیة موحدة لھا تتضمن تاریخ  •
 .المبدئيالتطبیق 

وعلى أساس الحقائق والظروف التي كانت موجودة  ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱استنادا إلى تحلیل اإلیجارات للمجموعة كما في 
 ھناك أثر على المبالغ المعترف بھا في البیانات المالیة الموحدة للمجموعة. في ذلك التاریخ قدرت اإلدارة بأنھ لیس

 جرؤاألثر على محاسبة الم
تعمل المجموعة كمؤجر من خالل إیجار سفن من الباطن ألطراف ثالثة. استنادا إلى المعلومات المتاحة حالیا ال تتوقع 

 في البیانات المالیة الموحدة للمجموعة.اإلدارة أي أثر ھام على المبالغ ذات الصلة المعترف بھا 
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 أساس اإلعداد (تابع) ۲
 (تابع) المعاییر الجدیدة والمعدلة التي لم تصبح ساریة المفعول بعد ولكن یمكن تبنیھا بصورة مبكرة (و)

 (تابع) "اإلیجارات" ۱٦المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

 الھامةالسیاسات المحاسبیة  ۳

یما عدا فواردة أدناه.  الموحدة البیانات المالیةھذه في إعداد الرئیسیة للمجموعة والتي تم تطبیقھا السیاسات المحاسبیة 
بانتظام على كال المحاسبیة تم تطبیق السیاسات  ، فقد)ـ(ھ۲ إیضاح رقملتغییرات الموصوفة في وا ،أدناهما ھو مذكور 

 .المالیة الموحدةالسنتین المعروضتین في ھذه البیانات 
 أساس التوحید

تتحقق السیطرة عندما تتعرض المجموعة إلى عائدات متغیرة أو لھا حقوق فیھا من مشاركتھا مع الشركة المستثمر فیھا 
ویكون لدیھا المقدرة للتأثیر على تلك العائدات من خالل سلطتھا على الشركة المستثمر فیھا. على وجھ الخصوص 

 ، فقط عندما یكون لدى المجموعة:فیھا شركة مستثمرتسیطر المجموعة على 

ً لتوجیھ األنشطة ذات الصلة للشركة  • سیطرة على الشركة المستثمر فیھا (أي، حقوق مالیة تعطیھا القدرة حالیا
 ؛المستثمر فیھا)

 ؛ والتعرض إلى أو الحقوق في عائدات متغیرة من عالقتھا مع الشركة المستثمر فیھا •
 استخدام سلطتھا على الشركة المستثمر فیھا للتأثیر على عائداتھا.المقدرة على  •

عندما یكون لدى المجموعة أقل من أغلبیة حقوق التصویت الخاصة بالشركة المستثمر فیھا أو حقوق مماثلة، تدرس 
 :وتشمل المجموعة جمیع الحقائق والظروف ذات الصلة لتقییم ما إذا كانت لھا سلطة على الشركة المستثمر فیھا،

 ؛الترتیبات التعاقدیة مع الشركاء اآلخرین ممن لھم حقوق تصویت في المؤسسة المستثمر فیھا •
 ؛ وحقوق ناشئة من ترتیبات تعاقدیة أخرى •
 حقوق التصویت بالمجموعة وحقوق تصویت محتملة. •

ائق الة التي تدل فیھا الحقتقوم المجموعة بإعادة تقییم ما إذا كانت تسیطر على المؤسسة المستثمر فیھا أم ال في الح
والظروف على وجود تغیرات في عنصر واحد أو أكثر من عناصر السیطرة الثالثة. یبدأ توحید بیانات شركة تابعة 
عندما تحصل المجموعة على سیطرة على الشركة التابعة وتنتھي عندما تفقد المجموعة السیطرة على الشركة التابعة. 

ادات ومصاریف الشركة التابعة المكتسبة أو المستبعدة خالل السنة في بیان الدخل تدرج موجودات ومطلوبات وإیر
الموحد وبیان الدخل الشامل اآلخر الموحد من التاریخ الذي تحصل فیھ المجموعة على السیطرة حتى التاریخ الذي 

 تتوقف فیھ المجموعة عن السیطرة على الشركة التابعة.

ند من اإلیرادات الشاملة األخرى إلى حاملي أسھم الشركة األم للمجموعة وإلى الحصص تنسب األرباح أو الخسائر وكل ب
غیر المسیطرة، حتى لو نتج عن ھذا عجز في رصید الحصص غیر المسیطرة. تعد ھذه البیانات المالیة الموحدة 

اثلة. عند الضرورة یتم باستخدام سیاسات محاسبیة موحدة للمعامالت واألحداث األخرى المتشابھة في الحاالت المم
إدخال تعدیالت في البیانات المالیة للشركات التابعة لتتطابق سیاساتھا المحاسبیة مع تلك المستخدمة من قبل المجموعة. 
جمیع الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكیة واإلیرادات والمصروفات بین شركات المجموعة والتدفقات النقدیة 

 أعضاء المجموعة یتم استبعادھا بالكامل عند التوحید.المتعلقة بالمعامالت بین 

في حصة ملكیة شركة تابعة، بدون فقدان السیطرة، یتم احتسابھ كمعاملة ملكیة. وإذا فقدت المجموعة  تغییرإن أي 
 السیطرة على شركة تابعة سوف تقوم المجموعة بالتالي:

 ؛الشركة التابعةإلغاء االعتراف بالموجودات (وتشمل الشھرة) ومطلوبات  •
 ؛إلغاء االعتراف بالقیمة الدفتریة ألي من الحصص غیر المسیطرة •
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 (تابع) السیاسات المحاسبیة الھامة ۳

 أساس التوحید (تابع)

 ؛لكیة، المدرجة في حقوق الملعمالت األجنبیةالفروقات المتراكمة من تحویل اب االعترافإلغاء  •
 ؛المستلمةالقیمة العادلة للمبالغ ب االعتراف •
 ؛القیمة العادلة ألي استثمار یحتفظ بھب االعتراف •
 و ؛فائض أو عجز في الربح أو الخسارةأي ب االعتراف •
 الخسارة أو األرباح إعادة تبویب البنود الخاصة بالشركة األم المدرجة سابقاً في إیرادات شاملة أخرى إلى الربح/ •

 المجموعة للموجودات والمطلوبات ذات الصلة. استبعادل مطلوب في حا وفقاً لما ھو ،المدورة، أیھما أنسب

جزء من العملیة داخل تلك الوحدة، تدرج الشھرة المتعلقة  استبعادعندما تشكل الشھرة جزء من وحدة إیرادات نقدیة ویتم 
تم قیاس الشھرة ة. یالعملی استبعادبالعملیة المستبعدة في القیمة الدفتریة للعملیة وذلك عند تحدید الربح أو الخسارة من 

 المستبعدة في ھذه الحالة على أساس القیم النسبیة للعملیة المستبعدة والجزء المحتفظ بھ من وحدة اإلیراد النقدي.

 األعمال تجمیع 
ستخدام طریقة االستحواذ. یتم قیاس تكلفة أي أعمال مستحوذة بإجمالي المبلغ المحول بالقیمة تحتسب األعمال المجمعة با

العادلة في تاریخ االستحواذ وقیمة أي حصة غیر مسیطرة في المؤسسة المستحوذ علیھا. بالنسبة لكل من األعمال 
المجمعة تختار المجموعة أن تقیس الحصة غیر المسیطرة في المؤسسة المستحوذ علیھا بالقیمة العادلة أو بالحصة 

ي متكبدة وتدرج ف مصروفاتتكالیف االستحواذ ك النسبیة من صافي موجودات المؤسسة المستحوذ علیھا. تحتسب
 اإلداریة. مصروفاتال

عندما تستحوذ المجموعة على أیة أعمال تقوم بتقییم الموجودات والمطلوبات المالیة المستلمة لتحدید التصنیف المالئم 
قات یشمل فصل المشت وفقاً للشروط التعاقدیة والظروف االقتصادیة والظروف الخاصة كما في تاریخ االستحواذ. ھذا

 الضمنیة في العقود األساسیة من قبل المستحوذ علیھا.

، فإن حصة الملكیة السابقة یعاد قیاسھا بالقیمة العادلة في تاریخ االستحواذ ویتم مراحل خاللإذا تم تجمیع األعمال 
 ھرة.احتساب الشخالل خسارة ناتجة في الربح أو الخسارة وتراعي بعد ذلك تحقیق أي ربح أو 

إن أي مبالغ محتملة على المستحوذ تحویلھا فسیتم تسجیلھا بالقیمة العادلة في تاریخ االستحواذ. المبلغ المحتمل المصنف 
: االعتراف "األدوات المالیة" ۹رقم كموجودات أو مطلوبات والتي ھي أداة مالیة في إطار معیار المحاسبة الدولي 

والقیاس، یتم قیاسھ بالقیمة العادلة مع االعتراف بالتغیرات في القیمة العادلة إما في الربح أو الخسارة أو كتغییر في 
، فیتم قیاسھ "األدوات المالیة" ۹رقم الدخل الشامل اآلخر. إذا لم یكن المبلغ المحتمل في نطاق معیار المحاسبة الدولي 

للتقاریر المالیة المالئم. إن المبالغ المحتملة التي تصنف كحقوق ملكیة ال یتم قیاسھا وتحتسب التسویة وفقاً للمعیار الدولي 
 الالحقة ضمن حقوق الملكیة.

ً بالتكلفة وھي زیادة إجمالي المبالغ المحولة والمبلغ المدرج للحصة غیر المسیطرة على صافي  تُقاس الشھرة مبدئیا
لمطلوبات المتكبدة. إذا كانت القیمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذة تزید على الموجودات المستحوذ علیھا وا

مجموع المبلغ المحول، تقوم المجموعة بتقییم ما إذا كانت قد قامت بتحدید جمیع الموجودات المستحوذ علیھا والمطلوبات 
 حققة في تاریخ االستحواذ. وإذا استمرت نتائجالمتكبدة بطریقة مالءمة ومراجعة اإلجراءات المتبعة في قیاس المبالغ الم

إعادة التقییم للقیمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ علیھا تتجاوز إجمالي المبلغ المحول، یتم إدراج الربح في الربح 
 أو الخسارة.

خفاض یتم فحص االنبعد االعتراف المبدئي یتم قیاس الشھرة بالتكلفة ناقص أي خسائر انخفاض قیمة متراكم. لغرض 
توزیع الشھرة المستحوذ علیھا ضمن أعمال مجمعة، من تاریخ االستحواذ، على كل وحدات اإلیرادات النقدیة، والتي 
یتوقع أن تستفید من تجمیع األنشطة، بغض النظر عن تحویل موجودات أو مطلوبات أخرى من المجموعة إلى تلك 

إیرادات نقدیة ویتم استبعاد جزء من العملیة داخل تلك الوحدة، تدرج الوحدات. عندما تشكل الشھرة جزء من وحدة 
الشھرة المتعلقة بالعملیة المستبعدة في القیمة الدفتریة للعملیة وذلك عند تحدید الربح أو الخسارة من استبعاد العملیة. یتم 

یراد دة والجزء المحتفظ بھ من وحدة اإلقیاس الشھرة المستبعدة في ھذه الحالة على أساس القیم النسبیة للعملیة المستبع
 النقدي.
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 (تابع) السیاسات المحاسبیة الھامة ۳

 مع العمالءالمبرمة د واإلیرادات من العق

، ةبالغ المدینة عن البضاعة المباعوتمثل الم استالمھرادات بالقیمـة العادلـة للمقابل المستلم أو المستحق ـتقـاس اإلی
 الخصومات والمرتجعات وضرائب القیمة المضافة. تحقق المجموعة إیرادات عندما یكون قیاسمدرجة بالصافي بعد 

عندما تكون ، واقتصادیة مستقبلیة إلى المؤسسة: عندما یكون مرجحاً أن تتدفق منافع مبلغ اإلیرادات بصورة موثوق بھا
المجموعة تقدیراتھا على النتائج التاریخیة معاییر محددة قد استوفیت لكل من أنشطة المجموعة المذكورة أدناه. تبني 

 نوع العمیل ونوع المعاملة وخصائص كل من الترتیبات. االعتباروتأخذ في 

. قُدمت المعلومات حول ۲۰۱۸ینایر  ۱بدءا من  ۱٥طبقت المجموعة مبدئیا المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
 (ھـ). ۲ع العمالء في اإلیضاح السیاسات المحاسبیة للمجموعة المتعلقة بالعقود م

 إیرادات التشغیل األخرى

 إیرادات اإلیجارات:

 .يالزمنالتناسب مارات العقاریة على أساس ثمن االست اإلیجار إیراداتیتم احتساب 

 إیرادات االستثمار:

 یتم احتساب إیرادات االستثمار على أساس مبدأ االستحقاق عندما یثبت الحق في استالم اإلیرادات.

 إیرادات توزیعات األرباح:

 یتم احتساب اإلیرادات من األرباح الموزعة على أساس االستحقاق عندما یثبت الحق في استالم اإلیرادات.

 إیرادات الفوائد:

یتم احتساب إیرادات الفوائد عند استحقاق الفائدة باستخدام طریقة سعر الفائدة الفعلي، ویستخدم نفس السعر بالضبط 
ات النقدیة المستلمة على مدى العمر المتوقع للموجودات المالیة للوصول إلى صافي القیمة الدفتریة لخصم التدفق

 للموجودات المالیة.

  اإلیجارات

 العقد ذتنفی كان سواء بدایتھ عند العقد جوھر على بناءً  یتم إیجار على یحتوي أو إیجار عقد عقدال كان إذا ما تحدید إن
أو موجودات حتى إذا لم یتم تحدید ذلك  موجود استعمال حق یمنح أو محددة موجودات أو موجود استعمال على یعتمد

 .الحق بشكل صریح في الترتیبات

 كمستأجرة المجموعة

 أجرةالمست الموجودات ومنافع مخاطر جمیع المجموعة إلى تحول بموجبھا والتي التمویلیة اإلیجارات عقود رسملة تتم 
 اإلیجار مدفوعات من األدنى للحد الحالیة بالقیمة أو المستأجرة للموجودات العادلة بالقیمة اإلیجار بعقد العمل بدایة عند

 عرس تحقیق أجل من وذلك اإلیجارات مطلوبات قیمة وخفض التمویلمصاریف  بین اإلیجار مدفوعات توزع. أقل أیھما
 .الموحد الدخل بیان في التمویل تكالیف مصروفات التمویل في تدرج. المطلوبات من المتبقي الرصید على ثابت فائدة



  شركة المالحة القطریة ش.م.ع.ق. 
  ةالموحدالمالیة  اتبیانالإیضاحات حول 

  ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في كما في و
 

۲٦ 
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 تحقق اإلیرادات (تابع)

 (تابع) اإلیجارات
 (تابع) كمستأجرة المجموعة

تفاع عدم ان منعدم الیقین  في حالة .للموجودات التقدیریة اإلنتاجیة األعمار مدى على المستأجرة الموجودات تستھلك
 .اإلیجار مدة مدى على ستھلكی المستأجر صلاأل فإن اإلیجار فترة انتھاء عند صلاألب المجموعة

 مدة مدى على ثابتة بأقساط الموحد الدخل بیان في شغیلت مصروفك التشغیلیة اإلیجارات مدفوعاتب االعتراف یتم
 .اإلیجار

 ةالمجموعة كمؤجر
مخاطر ومنافع ملكیة  المجموعة جمیعفیھا  تحولیتم إدراج اإلیجارات تحت إیجارات تشغیلیة في الحاالت التي ال 

ة للموجودات القیمة الدفتریالتكالیف المبدئیة المتكبدة في التفاوض على إیجار تشغیلي تتم إضافتھا إلى الموجودات. 
على مدى فترة اإلیجار على نفس أسس إیرادات اإلیجارات. تحقق اإلیجارات المحتملة  االعتراف بھاالمستأجرة ویتم 

 فیھا. تكتسبفي الفترة التي  یراداتإك

 العقارات والسفن والمعدات
لمتراكم ، بعد خصم االستھالك اباستثناء تكالیف الخدمات الیومیة، والمعدات بسعر التكلفة العقارات والسفن إدراجیتم 

ض في القیمة. تتضمن تكلفة العقارات والسفن والمعدات جمیع التكالیف المباشرة بما في ذلك تكالیف االقتراض وأي انخفا
 المتعلقة مباشرة ببناء الموجودات المعنیة.

اً حراً ، باستثناء األراضي المملوكة ملكبطریقة القسط الثابت یحتسب االستھالك على جمیع العقارات والسفن والمعدات
بر ذات عمر غیر محدد. عند استھالك السفن یؤخذ في االعتبار ایضاَ القیمة التقدیریة المتبقیة في نھایة أعمارھا حیث تعت

 :ة لإلھالكللموجودات الخاضع اإلنتاجیة التقدیریة. تحتسب معدالت االستھالك وفقاً لألعمار اإلنتاجیة التقدیریة التالیة
 سنة ۳٥ - ۲٥ المباني

 سنة ٤۰ -  ۲۰ السفن الجدیدة
 سنة ۲٥ - ۳ السفن المستعملة

 سنة ۲۰ - ۱۰ والحاویات القوارب
 سنوات          ٥- ۳   الحاویات القدیمة

 سنوات ۱۰ - ٤ دواتاألمعدات والو اآلالت
 سنوات  ٥ - ۳ األثاث والتركیبات

 سنوات ۷ - ۳ السیارات
   

لتحدید االنخفاض عند وجود أحداث أو تغیرات ظرفیة یحتمل والمعدات والسفن یعاد النظر في القیمة الدفتریة للعقارات 
معھا عدم استرداد القیمة الدفتریة. في حالة وجود مؤشر كھذا وعندما تكون القیمة الدفتریة أعلى من القیمة الممكن 

 استردادھا یتم تخفیض الموجودات إلى القیمة الممكن استردادھا.

أي جزء من العقارات والسفن والمعدات والتي سبق أن احتسبت بصورة منفصلة تتم المصروفات المتكبدة الستبدال 
رسملتھا وتشطب القیمة الدفتریة للجزء المستبدل. ترسمل المصروفات األخرى الالحقة فقط عندما تؤدي إلى زیادة 

فات األخرى تراف بجمیع المصروالمنافع االقتصادیة المستقبلیة للجزء المستبدل من العقارات والسفن والمعدات. یتم االع
في بیان الدخل الموحد عند تكبد المصروفات. یتم االعتراف بتكالیف المسح الخاص والحوض الجاف في القیمة الدفتریة 

 سنوات. ٥إلى  ۳للسفن عند تكبدھا وتستھلك على الفترة حتى التجفیف التالي وھو بصورة عامة على مدى فترة من 

ي جزء من العقارات والسفن والمعدات عند استبعاده أو عندما ال یتوقع أي منافع اقتصادیة مستقبلیة یتم إلغاء االعتراف بأ
من استخدامھ. وتدرج أي أرباح أو خسائر ناشئة من استبعاد الموجودات في بیان الدخل الموحد في السنة التي یتم فیھا 

 االستبعاد.

 قیم الباقیة في تاریخ كل تقریر. تتم مراجعة طرق اإلھالك واألعمار اإلنتاجیة وال
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 األعمال الرأسمالیة قید التنفیذ
األعمال الرأسمالیة قید التنفیذ من قیمة العقد والتكالیف المباشرة المرتبطة بتطویر الموجودات وحتى تكالیف تتكون 

تشمل بنود األعمال الرأسمالیة  للتشغیل بالطریقة التي تریدھا اإلدارة.بلوغھا الموقع والحالة الضروریة لتصبح مؤھلة 
قید التنفیذ التكلفة المعترف بھا بناءاً على مراحل اإلنجاز في العمل المنجز وفقاً للعقود التي دخلتھا المجموعة مع صانعي 

 السفن.
یتم تحویل تكلفة األعمال الرأسمالیة قید التنفیذ إلى العقارات والسفن والمعدات عند وصولھا إلى استخدامھا في حالة  

العمل المستھدف. تراجع القیمة الدفتریة لألعمال الرأسمالیة قید التنفیذ لتحدید االنخفاض عندما تدل األحداث أو التغیرات 
لدفتریة. عند وجود دلیل كھذا وعندما تكون القیمة الدفتریة أعلى من المبالغ التقدیریة إلى احتمال عدم استرداد قیمتھا ا

 الممكن استردادھا، یتم تخفیض الموجودات إلى القیمة القابلة لالسترداد.
 االستثمارات العقاریة

و إیجارات منھا أتعتبر األرض والمباني كاستثمارات عقاریة فقط عندما یكون الغرض من االحتفاظ بھا ھو تحقیق 
 الرتفاع قیمتھا الرأسمالیة أو للغرضین معاً. 

تدرج العقارات االستثماریة بالتكلفة بعد خصم االستھالك المتراكم وأي انخفاض في القیمة، وال یحتسب استھالك على 
باشرة بتشیید قة ماألراضي. تشتمل تكلفة العقارات على جمیع تكالیفھا المباشرة بما في ذلك تكالیف االقتراض المتعل

 العقارات، وتستثنى تكلفة خدمات الصیانة الیومیة للعقار.
 عاماً. ۲٥یحتسب االستھالك على المباني بطریقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجیة التقدیریة وھو 

ھا عدم رات یحتمل معاالستثماریة لتحدید االنخفاض عند وجود أحداث أو تغییعاد النظر في القیم الدفتریة للعقارات 
استرداد القیمة الدفتریة. في حالة وجود مؤشر كھذا وعندما تكون القیمة الدفتریة أعلى من القیمة الممكن استردادھا یتم 

 تخفیض الموجودات إلى القیمة الممكن استردادھا.
ن استخدامھ. نافع اقتصادیة مستقبلیة مالعقارات االستثماریة عند استبعاده أو عندما ال یتوقع أي ماالعتراف ببند یتم إلغاء 

 ستبعادالتي تم فیھا ا في السنةالموحد أي أرباح أو خسائر تنشأ من استبعاد العقار االستثماري تدرج في بیان الدخل 
 .صلاأل
 لموجودات غیر الملموسةا

ً  تقاس منفصلة بصورة ةالمشترا الملموسة غیر الموجودات  لملموسةا غیر الموجودات تكلفة وتكون. بالتكلفة مبدئیا
 یرغ الموجودات تسجل المبدئي اإلدراج بعد. الشراء تاریخ في كما العادلة القیمة ھي تجمیع األعمال ضمن ةالمشترا

 . متراكمة انخفاض خسائر وأیة متراكـم إطفاء أي ناقص بالتكلفة الملموسة

 .المدة محددة أو غیر محددة على أنھااألعمار اإلنتاجیة للموجودات غیر الملموسة یتم تقییم 

 افیھ النظر ویعاد االقتصادیة اإلنتاجیة أعمارھا مدى على إطفاؤھا یتم المحددة األعمار ذات الملموسة غیر الموجودات
 اإلطفاء ةوطریق اإلطفاء فترة مراجعة تتم. قیمتھا انخفاض احتمال على دلیل فیھ یظھر وقت أي في االنخفاض لتحدید

 اإلنتاجیة األعمار فيالتغیرات . مالیةفترة  كل نھایة فيذات األعمار اإلنتاجیة المحددة  الملموسة غیر للموجودات
 فترة بتعدیل تحتسب الموجودات تتضمنھا التي المستقبلیة االقتصادیة المنافع الستھالك المتوقعة الطریقة أو المتوقعة
 . المحاسبیة دیراتالتق في كتغیرات وتعامل أنسب، أیھما الطریقة، أو اإلطفاء

 الئمالم مصروفاتال بند في الموحد الدخل بیان في األعمار محددة الملموسة غیر للموجودات اإلطفاء مصروفات تدرج
 .الملموسةغیر  الموجودات لطبیعة

تراوح تیتم إطفاء األعمار اإلنتاجیة للموجودات غیر الملموسة من تجمع األعمال على مدى الفترة المتوقعة للعقد والتي 
 سنة. ۲۱و ۱۹ما بین 

الموجودات غیر الملموسة ذات األعمار اإلنتاجیة غیر محددة المدة ال یتم إطفاؤھا ولكن یتم اختبارھا لتحدید االنخفاض 
في القیمة سنویاً سواء بشكل فردي أو على مستوى وحدة المدرة للنقد. تتم مراجعة سنویة للموجودات غیر الملموسة 

ر اإلنتاجیة وذلك إلقرار استمراریة الموجودات بدون عمر إنتاجي محدد، إذا لم تقرر االستمراریة غیر محددة األعما
 یطبق التغییر في العمر اإلنتاجي من عمر غیر محدد إلى عمر محدد على أساس مستقبلي.

 رق بین متحصالتاألرباح أو الخسائر الناشئة من إلغاء االعتراف بأحد الموجودات غیر الملموسة یتم قیاسھا بالف
 االستبعاد والقیمة الدفتریة للموجود وتدرج في بیان الدخل الموحد عند إلغاء االعتراف باألصل.
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 والمشاریع المشتركة الزمیلةستثمارات في الشركات اال

رات المشاركة في القرا ة علىقدرمالھام ھو ال ثیرأالتي یكون للمجموعة فیھا تأثیر ھام. الت ةالزمیلة ھي الشرك ةالشرك
المتعلقة بالسیاسات المالیة والتشغیلیة للشركة المستثمر فیھا، ولكن لیست السیطرة أو السیطرة المشتركة على ھذه 

 السیاسات.

لحصول ل مشروع المشترك ھو نوع من الترتیبات المشتركة التي یكون فیھا لدى األطراف سیطرة مشتركة على ترتیبال
سیطرة المشتركة ھي تقاسم متفق علیھ تعاقدیا للسیطرة على على حقوق في صافي موجودات المشروع المشترك. ال

، والذي یتواجد فقط عندما تتطلب القرارات موافقة باإلجماع بشأن األنشطة ذات الصلة من األطراف التي تتقاسم الترتیب
 السیطرة.

تأثیر الھام أو السیطرة المشتركة مماثلة لتلك الالزمة لتحدید السیطرة على الشركات تحدید ال عند الموضوعةاالعتبارات 
 التابعة.

 بطریقة حقوق الملكیة.  ركاتھا الزمیلة ومشاریعھا المشتركةشفي  ستثمارات المجموعةا عن تتم المحاسبة

یتم لفة. لمشاریع المشتركة مبدئیا بالتكیتم االعتراف باالستثمارات في الشركات الزمیلة واوفقاً لطریقة حقوق الملكیة 
لة أو لشركة الزمیاموجودات غیرات في حصة المجموعة في صافي التب لالعترافالقیمة الدفتریة لالستثمار تعدیل 

الشھرة المتعلقة بالشركات الزمیلة أو المشاریع المشتركة ضمن القیمة تدرج . االستحواذالمشروع المشترك منذ تاریخ 
 منفرد لھا.في القیمة  انخفاضأو إجراء اختبار  إطفاؤھاالستثمار وال یتم الدفتریة ل

لشركات الزمیلة والمشاریع المشتركة. عندما یكون عملیات انتائج  في المجموعة ةحصیتضمن بیان الدخل الموحد 
المجموعة  فتعترمباشرة في حقوق الملكیة للشركات الزمیلة أو المشاریع المشتركة،  االعتراف بھھناك تغیر كان قد تم 

ت والخسائر غیر المحققة الناتجة من العملیا األرباح. االقتضاءحصتھا من التغیر في بیان حقوق الملكیة الموحد، عند ب
 وعفي الشركة الزمیلة أو المشر على نسبة حصة المجموعة بین المجموعة والشركات الزمیلة تم استبعادھا بناءً 

 .المشترك

 خارجیظھر إجمالي حصة المجموعة في الربح أو الخسارة من مشروع مشترك أو شركة زمیلة في بیان الدخل الموحد 
الربح التشغیلي ویمثل الربح أو الخسارة بعد خصم الضرائب والحصص غیر المسیطرة في الشركات التابعة للشركة 

 ع المشترك.الزمیلة أو المشرو

یاسات لنفس الفترة المالیة للمجموعة. ویتم تعدیل الس إعدادھاالبیانات المالیة للشركات الزمیلة أو المشاریع المشتركة یتم 
 عند الضرورة. ، المحاسبیة لتتسق مع السیاسات للمجموعة

خسائر انخفاض ب ترافاالعكان من الضروري  إذابعد تطبیق طریقة حقوق الملكیة، تقوم المجموعة بتحدید ما 
لى تقوم المجموعة بتحدید وجود دلیل ع كل تقریراستثماراتھا في الشركات الزمیلة أو المشاریع المشتركة. في تاریخ 

 الستثمارات في الشركات الزمیلة أو المشاریع المشتركة. قیمة اانخفاض 

ة یمة االنخفاض وھو الفرق بین القیمة القابلفي حالة وجود دلیل على االنخفاض في القیمة، تقوم المجموعة باحتساب ق
لالسترداد للشركة الزمیلة أو المشروع المشترك وقیمتھ الدفتریة.  من ثم، تعترف بالخسارة كـ "حصة الخسائر في 

 الشركات الزمیلة أو المشاریع المشتركة) في بیان الدخل الموحد.

اس ، تقوم المجموعة بقیالمشترك المشروع علىالشركات الزمیلة أو السیطرة المشتركة  على الھام التأثیر فقدان عند
وإدراج أي استثمار محتفظ بھ بقیمتھ العادلة. یتم إدراج أي فرق بین القیمة الدفتریة للشركة الزمیلة أو المشروع المشترك 

عاد لالستثمارات المحتفظ بھا والمتحصالت من االستب بناًء على فقدان التأثیر الھام أو السیطرة المشتركة والقیمة العادلة
 في بیان الربح أو الخسارة.

 العملیات المشتركة

العملیة التي تتم السیطرة علیھا بصورة مشتركة ھي مشروع مشترك یسھم فیھ كال المشتركین في المشروع المشترك 
التي تساھم بھا وتسیطر علیھا المجموعة  بغرض تحدید ھدف مشترك. تتضمن البیانات المالیة الموحدة الموجودات

واالعتراف بالمطلوبات التي تتكبدھا في متابعة عملیاتھا المشتركة. المصروفات التي تتكبدھا المجموعة وحصتھا في 
 الدخل الذي تجنیھ من العملیة المشتركة یتم إدراجھما كجزء من الحصة في نتائج الترتیبات المشتركة.



  شركة المالحة القطریة ش.م.ع.ق. 
  ةالموحدالمالیة  اتبیانالإیضاحات حول 

  ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في كما في و
 

۲۹ 

 المحاسبیة الھامة (تابع)السیاسات  ۳

 األدوات المالیة

 المبدئياالعتراف والقیاس  )۱(

 موجودات. یتم إثبات جمیع النشوئھا عندواألوراق المالیة المدینة المصدرة یتم االعتراف بھا مبدئیا الذمم التجاریة المدینة 
 التعاقدیة لألداة. النصوصالمالیة والمطلوبات المالیة األخرى في البدایة عندما تصبح المجموعة طرفا في 

القیمة مبدئیا ب ليأو المطلوب الماالمالي (ما لم یكن ذمما تجاریة مدینة بدون مكونات تمویل كبیرة) یتم قیاس الموجود 
لقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، تكالیف المعامالت التي یمكن با غیر مدرجبالنسبة لبند باإلضافة إلى، العادلة 

مبدئیا تقاس الذمم التجاریة المدینة التي ال یوجد بھا مكون تمویل كبیر  .إصدارھا أن تنسب مباشرة إلى استحواذھا أو
 بسعر المعاملة.

 ۲۰۱۸ینایر  ۱ ة المطبقة منالسیاس –مالیة الموجودات لوالقیاس الالحق لالتصنیف  )۲(

 ة:مالیالموجود العند االعتراف المبدئي، یتم تصنیف 

 غیر مصنفة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:كانت الشروط التالیة و تبالتكلفة المطفأة إذا استوف •

o و ،نموذج أعمال یھدف إلى االحتفاظ بالموجودات لجمع التدفقات النقدیة التعاقدیةفي  كان محتفظ بھا 

o  الشروط التعاقدیة للموجودات المالیة التي تؤدي في تواریخ محددة إلى تدفقات نقدیة التي لیست إال مدفوعات
 للمبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائم.

غیر مصنفة بالقیمة العادلة من كانت الشروط التالیة و تإذا استوف -من خالل الدخل الشامل اآلخر بالقیمة العادلة •
 خالل الربح أو الخسارة:

o و تحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة وبیع الموجودات المالیة،نموذج أعمال یھدف إلى في  كان محتفظ بھا 

o فائدة للمبلغ األصلي والفقط مدفوعات ھي التعاقدیة تؤدي في تواریخ محددة إلى تدفقات نقدیة التي  ھاشروط
 على المبلغ األصلي القائم.

 لفةلتكباباعتبارھا تقاس مصنفة جمیع الموجودات المالیة غیر ال –من خالل الربح أو الخسارة  دلةبالقیمة العا •
 لدخل الشامل اآلخر كما ھو موضح أعاله.العادلة من خالل االمطفأة أو القیمة 

اسھا المتطلبات الواجب قیلموجود مالي إما یستوفي  ال رجعة فیھ بتصنیفعند االعتراف المبدئي، قد تقوم المجموعة 
طابق تالمن عدم كان القیام بذلك یزیل أو یقلل إذا  بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر،بالتكلفة المطفأة أو 

 .على خالف ذلكالذي قد ینشأ  يالمحاسب

وذج أعمالھا إلدارة غیر المجموعة نمتاالعتراف األولي ما لم على أساس ال یتم تصنیف الموجودات المالیة الحقا 
شمولة فترة مأول في الیوم األول من  تأثرةالمالیة الم موجوداتالمالیة، وفي ھذه الحالة یتم تصنیف جمیع ال الموجودات

 بعد التغییر في نموذج األعمال. بتقریر

 ونقدھا بالتكلفة المطفأة. الذمم المدینة االّخرىوالمدینة عند االعتراف المبدئي صنفت المجموعة ذممھا التجاریة 

 تقییم نموذج -المالیة  الموجودات
شكل بمالي على مستوى محفظة ألن ھذا یعكس بموجود  یحتفظ فیھتقوم المجموعة بتقییم ھدف نموذج األعمال الذي 

 :التي تؤخذ في االعتبار تتضمنالمعلومات لإلدارة. المعلومات  قدیمأفضل الطریقة التي تدار بھا األعمال وت

تشمل ما إذا كانت وھي تلك السیاسات في الممارسة العملیة.  وتطبیقالسیاسات واألھداف المعلنة للمحفظة  •
 دات؛موجوتدفقات نقدیة من خالل بیع تحقیق  أو تعاقدیة تدفقات نقدیة جنياستراتیجیة اإلدارة تركز على 

 ؛دارة المجموعةإل تقدیم التقاریرتقییم أداء المحافظ و یةكیف •

) وكیفیة ھذا األعمالالمخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال (والموجودات المالیة المحتفظ بھا ضمن نموذج  •
 ؛إدارة تلك المخاطر
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 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع) ۳

 (تابع) األدوات المالیة )و(
 (تابع) ۲۰۱۸ینایر  ۱السیاسة المطبقة من  –مالیة الموجودات لف والقیاس الالحق لالتصنی )۲(

 (تابع) النموذج األعم تقییم-المالیة  الموجودات
لتي ایستند على القیمة العادلة للموجودات سواًء كان التعویض سبیل المثال  على-تعویض مدیري األعمال  یةكیف •

 و ،تم جمعھایإدارتھا أو التدفقات النقدیة التعاقدیة التي تتم 

المالیة في الفترات السابقة، وأسباب ھذه المبیعات والتوقعات حول نشاط  الموجوداتوتیرة وحجم وتوقیت مبیعات  •
 المبیعات في المستقبل.

ال تعتبر مبیعات لھذا  غیر مؤھلة إللغاء االعترافالمالیة ألطراف ثالثة في معامالت  الموجوداتعملیات نقل إن 
 .بالموجوداتلمجموعة المستمر اف عتراابما یتفق مع وذلك الغرض، 

الموجودات المالیة التي یُحتفظ بھا للمتاجرة أو التي تُدار والتي یُقیم أداؤھا على أساس القیمة العادلة تقاس بالقیمة العادلة 
 من خالل الربح أو الخسارة.

 عات عن أصل الدین والفائدة علیھلیست إال مدفوتقییم ما إذا كانت التدفقات النقدیة التعاقدیة  -المالیة  الموجودات

القیمة العادلة للموجود المالي عند االعتراف المبدئي. یتم تعریف أنھ " بأصل الدینألغراض ھذا التقییم، یتم تعریف "
رة معینة من خالل فتالقائم المبلغ األصلي بوالمخاطر االئتمانیة المرتبطة  مالقیمة الزمنیة للعن المقابل بأنھا " ائدة"الف

إلقراض والتكالیف (مثل مخاطر السیولة والتكالیف اإلداریة)، وكذلك ھامش لالزمن وغیرھا من المخاطر األساسیة 
 ربح. ال

 مجموعةال تأخذ، علیھ أصل الدین والفائدة سوى مدفوعات عن لیستتقییم ما إذا كانت التدفقات النقدیة التعاقدیة  عند
ر توقیت غییتعاقدي یمكن أن شرط مالي یحتوي على الموجود اللشروط التعاقدیة لألداة. ویشمل ذلك تقییم ما إذا كان با

في االعتبار  المجموعة تأخذھذا الشرط. عند إجراء ھذا التقییم، یمكنھ الوفاء ب الالتدفقات النقدیة التعاقدیة بحیث  مبلغأو 
 :ما یلي

 أو توقیت التدفقات النقدیة؛ مبلغأنھا تغییر األحداث الطارئة التي من ش •
 ؛رةمتغیاألسعار ال ممیزاتسعر الفائدة التعاقدیة، بما في ذلك تعدل التي قد شروط ال •
 و وممیزات التمدید؛ مقدما لمدفوعاتا •

حق  عدممیزات ممحددة (على سبیل المثال  موجوداتلتدفقات النقدیة من با الشروط التي تحد من مطالبة المجموعة •
 ).الرجوع على المقترض

مثل إلى یمقدما ع ودفممبلغ الالالدین والفائدة إذا كان أصل مع المدفوعات فقط من معیار  المدفوعات مقدمامیزة  تتوافق
 حد كبیر المبالغ غیر المسددة من أصل الدین والفائدة على المبلغ األصلي المعلق، والتي قد تشمل تعویض إضافي معقول

سمیة خصم أو عالوة على قیمتھ االب یھل علوحصتم المالي  بالنسبة لموجودباإلضافة إلى ذلك،  المبكر للعقد.إلنھاء عن ا
(ولكن المستحق  تعاقديال اإلسمي المبلغكبیر بشكل بلغ یمثل بم مقدماتطلب الدفع تمیزة التي تسمح أو فإن ال، ةالتعاقدی

ما ھو كتتم معاملتھا اإلنھاء المبكر)  عنمعقول إضافي تعویض ضا الفائدة التعاقدیة (والتي قد تشمل أی )غیر مدفوع
 عند االعتراف المبدئي.ضئیلة ذات أھمیة  مدفوعات مقدماھذا المعیار إذا كانت القیمة العادلة لمیزة الوفق الحال 

ائدة الفعلیة. م طریقة الفبالتكلفة المطفأة باستخدا الحقاقیاس ھذه الموجودات  یتم - الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة •
صرف  راسعأوخسائر  وأرباح الفوائد،إیرادات ب االعترافخسائر انخفاض القیمة. یتم بیتم تقلیل التكلفة المطفأة 

بیان ي ستبعاد فاالأي ربح أو خسارة من ب االعتراف. یتم بیان الدخل الموحدفي القیمة وانخفاض العمالت األجنبیة 
 .الدخل الموحد

یتم قیاس ھذه الموجودات الحقا بالقیمة العادلة. یتم  –الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  •
ال  .بیان الدخل الموحد االعتراف بصافي األرباح والخسائر، بما في ذلك الفائدة أو إیراد األرباح الموزعة، في

 تحتفظ المجموعة بأي من تلك الموجودات.
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 یة الھامة (تابع)بخص السیاسات المحاسمل ۳

 (تابع) األدوات المالیة )و(
 (تابع) ۲۰۱۸ینایر  ۱سة المطبقة من السیا –والقیاس الالحق للموجودات المالیة التصنیف  )۲(

 (تابع) ۲۰۱۸ینایر  ۱السیاسة المطبقة من  : SPPIتقییم ما إذا كانت التدفقات النقدیة التعاقدیة –الموجودات المالیة 

یتم قیاس ھذه الموجودات الحقا بالقیمة العادلة. یتم  –أدوات الدین بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  •
االعتراف بإیراد الفائدة الذي یحتسب باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة، وأرباح وخسائر تحویل عمالت أجنبیة 
وانخفاض القیمة في الربح أو الخسارة. یتم االعتراف بصافي األرباح والخسائر األخرى في الدخل الشامل اآلخر. 

بیان الدخل إلغاء االعتراف، تتم إعادة تصنیف األرباح والخسارة المتراكمة في الدخل الشامل اآلخر إلى  عند
 . ال تحتفظ المجموعة بأي من تلك الموجودات.الموحد

قیاس ھذه الموجودات الحقا  یتم-االستثمارات في حقوق الملكیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  •
شكل ما لم تمثل توزیعات األرباح ب بیان الدخل الموحدعادلة. یتم االعتراف بتوزیعات األرباح كإیراد في بالقیمة ال

واضح استرداد جزء من تكلفة االستثمار. یتم االعتراف بصافي األرباح والخسائر األخرى في الدخل الشامل اآلخر 
 . بیان الدخل الموحدوال یتم استبعادھا أبدا من 

 ۲۰۱۸ینایر  ۱السیاسة المطبقة قبل  – واألرباح والخسائر التصنیف والقیاس الالحق -الموجودات المالیة 
 االستثمارات في أوراق مالیة

 تحتفظ المجموعة بمحفظتین منفصلتین لالستثمار كما یلي:

 مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. موجودات •
 متاحة للبیع. مالیة موجودات •

جمیع مشتریات ومبیعات االستثمار التي تتم بالطرق العادیة یعترف بھا في التاریخ الذي تصبح فیھ المجموعة طرفاً في 
 التعاقدیة الخاصة باألداة. النصوص

 الموجوداتناء ثتكالیف المعاملة باست اجمیع االستثمارات مبدئیاً بالتكلفة وھي القیمة العادلة للمقابل زائدب االعترافیتم 
 :ویعاد قیاسھا الحقاً بناًء على تصنیفھا كما یليالمالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 خالل الربح أو الخسارةمن المالیة بالقیمة العادلة الموجودات 
 جلة ضمنالمس بھا للمتاجرةمحتفظ ال االستثماراتبالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة المالیة الموجودات  تتضمن

مع عرض صافي التغییرات في القیمة العادلة المعروضة في بیان الدخل بیان المركز المالي الموحد بالقیمة العادلة 
 قصیر.ال في المدىبغرض بیعھا  اقتناؤھایتم تصنیف االستثمارات كاستثمارات للمتاجرة إذا تم الموحد. 

ا في تخصیصھا كمبالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة یتم  المبدئياالعتراف  المصنفة عندالموجودات المالیة 
 . ۳۹وفقط عند استیفاء متطلبات معیار المحاسبة الدولي تاریخ االعتراف المبدئي بھا 

 المالیة المتاحة للبیع الموجودات
تاحة للبیع الم المالیةالمتاحة للبیع على استثمارات في أوراق دین. ویتم تصنیف الموجودات المالیة تشتمل الموجودات 

في تلك الفئة ھي  الدینوأوراق . من الموجودات المالیة إما في تلك الفئة أو في حالة عدم تصنیفھا ضمن الفئات األخرى
ً للتغیرات في ظروف بھا لفترة محددة ویمكن بیعھا حسب ا لالحتفاظنیة ال توجدتلك التي  لحاجة إلى السیولة أو وفقا

 الموجودات المالیة المتاحة للبیع مبدئیاً بالقیمة العادلة زائدا تكالیف المعاملة.بیتم االعتراف  السوق.
ة قبعد القیاس المبدئي، یعاد قیاس الموجودات المالیة المتاحة للبیع بالقیمة العادلة وتدرج األرباح أو الخسائر غیر المحق

كإیرادات شاملة أخرى في احتیاطي االستثمارات المتاحة للبیع حتى إلغاء االعتراف عن االستثمار، وعند ذلك تدرج 
االستثمار انخفضت قیمتھ، ففي ذلك الحین  ، أو عندما یحدد أناألرباح أو الخسائر المتراكمة ضمن أرباح االستثمارات

ستثمارات المتاحة للبیع إلى بیان الدخل الموحد. الفوائد المكتسبة خالل یعاد تصنیف الخسارة المتراكمة من احتیاطي اال
 المتاحة للبیع یتم إدراجھا تحت حساب إیرادات فوائد باستخدام سعر الفائدة الفعلي.المالیة فترة االحتفاظ الموجودات 

 



  شركة المالحة القطریة ش.م.ع.ق. 
  ةالموحدالمالیة  اتبیانالإیضاحات حول 

  ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في كما في و
 

۳۲ 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع) ۳

 األدوات المالیة (تابع) (و)

 (تابع) ۲۰۱۸ینایر  ۱ قبلالسیاسة المطبقة القیاس الالحق واألرباح والخسائر:  –الموجودات المالیة 

 المالیة المتاحة للبیع (تابع) الموجودات
. ةال مالئمزتما على المدى القریب موجوداتھا المالیة المتاحة للبیع ما إذا كانت مقدرتھا ورغبتھا في بیع تقیّم المجموعة 

عندما ال تستطیع المجموعة، في حاالت نادرة، بیع ھذه الموجودات المالیة بسبب عدم نشاط األسواق كما أن رغبة 
اإلدارة في بیعھا في المستقبل المنظور قد تغیرت بصورة كبیرة، قد تختار المجموعة أن تعید تصنیف ھذه الموجودات 

سموح بھا عندما تستوفي الموجودات المالیة تعریف القروض المالیة. إن إعادة التصنیف إلى قروض وذمم مدینھ م
االحتفاظ بھذه الموجودات للمستقبل المنظور أو حتى تاریخ ة والمقدرة على رغبالالمجموعة لدى والذمم المدینة وأن 

 االستحقاق. 
ى وعة ومقدرتھا علفي حال رغبة المجماالستحقاق مسموح بھا فقط  المحتفظ بھا لتاریخإن إعادة التصنیف إلى فئة 

 االستحقاق.تاریخ االحتفاظ بالموجودات المالیة حتى 
نیف ھي الدفتریة في تاریخ إعادة التص تھاقیمنیفھا من فئة متاحة للبیع، تصبح بالنسبة للموجودات المالیة المعاد تص

الخسارة  الربح أو فيیتم إطفاؤه  الملكیةتكلفتھا المطفأة الجدیدة وأي ربح أو خسارة من تلك الموجودات مدرج في حقوق 
المتوقعة  أي فرق بین التكلفة الجدیدة المطفأة والتدفقاتر باستخدام سعر الفائدة الفعلي. على مدى العمر المتبقي لالستثما

ً أن الموجودات  ً على مدى العمر المتبقي للموجودات باستخدام سعر الفائدة الفعلي. إذا تقرر الحقا یتم إطفاؤه أیضا
 خفضت قیمتھا، یتم إعادة تصنیف المبلغ المدرج في حقوق الملكیة إلى بیان الدخل الموحد.ان

 والخسائر واألرباحالتصنیف والقیاس الالحق  -المطلوبات المالیة 
یتم تصنیف  .القیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةتقاس بالتكلفة المطفأة أو  على أنھایتم تصنیف المطلوبات المالیة 

أو  اتقً مشكان  أوإذا تم تصنیفھ على أنھ محتفظ بھ للمتاجرة،  بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة يمطلوب مال
 المبدئي.  عترافند االع بھذه الصفةتم تصنیفھ 

باح صافي األریتم االعتراف ببالقیمة العادلة و تُقاس بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةالمطلوبات المالیة 
التكلفة بالحقا . یتم قیاس المطلوبات المالیة األخرى ةأو الخسار حبري الففائدة،  مصروفوالخسائر، بما في ذلك أي 

ت األجنبیة العمالوخسائر سعر صرف  أرباحو روف الفائدةمصب االعترافالمطفأة باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة. یتم 
 ي الربح أو الخسارة.إلغاء االعتراف فأي ربح أو خسارة من االعتراف ب أیضافي الربح أو الخسارة. یتم 

 االعترافإلغاء  )۲(
 المالیة الموجودات

المجموعة االعتراف عن موجود مالي عند انتھاء الحقوق التعاقدیة في التدفقات النقدیة من الموجود أو عند تنازلھا  تلغي
ملكیة  دوعوائعن الحقوق في استالم التدفقات النقدیة التعاقدیة من الموجود من خالل معاملة یتم فیھا نقل كافة مخاطر 

بجمیع مخاطر وفوائد الملكیة كما أنھا ال تحتفظ بالسیطرة على  تحتفظوال  عن تتنازلالموجودات المالیة، أو أنھا ال 
 المالي.الموجود 

 جمیعبحتفظ إما ت االمالي، لكنھ االمعترف بھا في بیان مركزھ موجوداتبموجبھا التنقل تدخل المجموعة في معامالت 
بالموجودات  إلغاء االعترافالمنقولة. في ھذه الحاالت، ال یتم  الموجوداتأو جزء كبیر من المخاطر والعوائد من 

 المنقولة.
 المطلوبات المالیة

 لغيت . كماتلغي المجموعة االعتراف عن مطلوب مالي عند التفرغ من التزاماتھا التعاقدیة أو عند إلغائھا أو انتھاء مدتھا
 معدلللمطلوب الالتدفقات النقدیة إذا كانت یل شروطھا والمطلوبات المالیة عندما یتم تعداالعتراف ب أیضاالمجموعة 

 لعادلة.القیمة اب ةعدلالمشروط المالي جدید على أساس بمطلوب ، وفي ھذه الحالة یتم االعتراف اً كبیراختالفا مختلفة 

ما في ذلك أي ع (بالمدفو قابلالفرق بین القیمة الدفتریة المطفأة والمب االعترافمالي، یتم بمطلوب  إلغاء االعترافعند 
 موجودات غیر نقدیة محولة أو مطلوبات متكبدة) في الربح أو الخسارة.
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 المقاصة )٤(

قط وحصرا فصافي المبلغ في بیان المركز المالي الموحد یتم عرض لموجودات المالیة والمطلوبات المالیة ومقاصة اتتم 
أو  يافصالالمبالغ، وتنوي إما تسویتھا على أساس  مقاصةفي  قابل للتطبیقلمجموعة حق قانوني دى ایكون ل عندما

 تحقیق الموجودات وتسویة المطلوبات في نفس الوقت.

 والتحوط المالیة األدوات مشتقات )٥(

 (تابع) ۲۰۱۸ینایر  ۱ من السیاسة المطبقة - والتحوط المالیة األدوات مشتقات

قات . یتم فصل المشتالفائدة أسعارھا األجنبیة وعمالتللتحوط من مخاطر  المالیة األدوات مشتقاتب المجموعة تحتفظ
تیفاء موجودات مالیة وتم اس المضمنة من العقد المضیف وتتم المحاسبة عنھا بصورة منفصلة لو لم یكن العقد المضیف

 معاییر معینة.

عتراف المبدئي تقاس المشتقات بالقیمة العادلة ویتم االعتراف بأي تقاس المشتقات مبدئي بالقیمة العادلة. في أعقاب اال
 . بیان الدخل الموحدتغییرات علیھا في 

تخصص المجموعة بعض أدوات التحوط للتحوط من تغیرات التدفقات النقدیة المصاحبة للمعامالت المتوقعة الناشئة 
دة وبعض الموجودات والمطلوبات المشتقة وغیر المشتقة من التغیرات في أسعار صرف العمالت األجنبیة ومعدالت الفائ

 كتحوطات من مخاطر العمالت األجنبیة بالصافي من االستثمار في عملیة أجنبیة.

ضا كما تقوم المجموعة أی. التحوط معاملة في الدخول واستراتیجیة ھدف بتوثیق المجموعة تقوم التحوط عقد بدایة في
البند المتحوط لھ وأداة التحوط، متضمنا ما إذا كانت التغیرات في التدفقات النقدیة للبند  بتوثیق العالقة االقتصادیة بین

 المتحوط لھ وأداة التحوط یتوقع لھا مقاصة أحداھما األخرى.

 النقدیة التدفقات تحوطات

لمشتقة التغیرات في القیمة العادلة ل من الفعّال الجزءب االعتراف یتمعند تخصیص المشتقة كأداة تحوط للتدفق النقدي 
في الدخل الشامل اآلخر ومراكمتھا في احتیاطي التحوط. یقتصر الجزء الفعال في التغیرات في القیمة العادلة لألداة 
التي یعترف بھا في الدخل الشامل اآلخر على التغیر التراكمي في القیمة العادلة لألداة المتحوط لھا وتحدد على أساس 

من التغیرات في القیمة العادلة للمشتقة  فعّال غیر جزء أيب االعتراف ویتمة الحالیة من تاریخ إنشاء التحوط. القیم
 .بیان الدخل الموحدمباشرة في 

تخصص المجموعة فقط التغیر في القیمة العادلة للعنصر اآلني لعقود صرف العمالت اآلجلة على أنھا أداة تحوط في 
ت النقدیة. التغیر في القیمة العادلة للعنصر المستقبلي لعقود صرف العمالت األجنبیة (النقاط عالقات التحوط للتدفقا

 المستقبلیة) تتم المحاسبة عنھ منفصال كتكلفة تحوط ویتم االعتراف بھا كتكالیف احتیاطي التحوط في حقوق الملكیة.

ق اعتراف ببند غیر مالي مثل المخزون یتم إدراج المتحوط لھا في وقت الحالمتوقعة عندما تنتج المعاملة المستقبلیة 
المبلغ المتراكم في احتیاطي التحوط وتكلفة احتیاطي التحوط مباشرة في التكلفة المبدئیة للبند غیر المالي عند االعتراف 

 بھ.

طي التحوط إلى ابالنسبة لجمیع معامالت التحوط المتوقعة یعاد تصنیف المبلغ المتراكم في احتیاطي التحوط وتكلفة احتی
یان الدخل بفي نفس الفترة أو الفترات التي تؤثر فیھا التدفقات النقدیة المتوقعة المتحوط لھا على  بیان الدخل الموحد

 .الموحد
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 والتحوط (تابع) المالیة األدوات مشتقات )٥(

 (تابع) ۲۰۱۸ینایر  ۱ قبلالسیاسة المطبقة  - والتحوط المالیة األدوات مشتقات

في حالة عدم االستیفاء التحوط لمعیار محاسبة التحوط أو في حالة بیع أداة التحوط أو انتھاء مدتھا أو إنھاء أو أنھ تمت 
 ممارستھا عندھا یتم إیقاف محاسبة التحوط بأثر مستقبلي. في حالة إیقاف محاسبة التحوط بالنسبة لتحوطات التدفق
النقدي فإن المبلغ الذي تمت مراكمتھ في احتیاطي التحوط سیظل في حقوق الملكیة إلى أن یحین، بالنسبة لتحوط معاملة 
ینتج عنھ االعتراف ببند غیر مالي، إدراجھ في تكلفة البند غیر المالي عند االعتراف المبدئي بھ، أو بالنسبة لتحوطات 

قات في نفس الفترة أو الفترات التي تؤثر فیھا التدف بیان الدخل الموحدیفھ لالتدفق النقدي األخرى، إلى أن یعاد تصن
 .بیان الدخل الموحدالنقدیة المتوقعة المتحوط لھا على 

في حالة عدم توقع حدوث تدفقات نقدیة مستقبلیة متحوط لھا عندھا یعاد تصنیف المبالغ التي تمت مراكمتھا في احتیاطي 
 .بیان الدخل الموحدتحوط مباشرة في التحوط وتكلفة احتیاطي ال

 ۲۰۱۸ینایر  ۱ قبل السیاسة المطبقة - والتحوط المالیة األدوات مشتقات

 تقلباتل المصاحبة المخاطر من التحوط غرضب الفائدة أسعار تبادل عقود مثل المالیة األدوات مشتقات المجموعة تستخدم
ً  المشتقات ھذه تدرج. الفائدة أسعار ً  المشتقات عقد إبرام تاریخ في العادلة بالقیمة مبدئیا . العادلة بالقیمة قیاسھا یعاد والحقا

 .سلبیة العادلة القیمة تكون عندما وكمطلوبات موجبة العادلة القیمة تكون عندما كموجودات المشتقات قید یتم

 تحویلھا تمی التحوط لمحاسبة مؤھلة غیر تكون والتي للمشتقات العادلة القیمة في التغیرات من ناشئة خسائر أو أرباحأي 
  .ل الموحدالدخ بیان إلى مباشرة

 ألغراض محاسبة التحوط یتم تصنیف التحوطات كالتالي:

تحوطات القیمة العادلة لغرض التحوط من التعرض لتغیرات في القیمة العادلة لموجودات أو مطلوبات مدرجة  •
 بمخاطر العمالت األجنبیة). أوأو ارتباط مؤكد غیر مدرج (باستثناء ما یتعلق 

تحوطات التدفقات النقدیة عند التحوط من التعرض للتغیرات في التدفقات النقدیة التي تكون إما بسبب خطر معین  •
 یرتبط بموجودات أو مطلوبات مدرجة أو معاملة متوقعة بدرجة عالیة من االحتمالیة في ارتباط مؤكد غیر مدرج.

المجموعة رسمیاً بتخصیص وتوثیق صفقة التحوط التي ترغب المجموعة في تطبیق محاسبة في بدایة عقد التحوط تقوم 
التحوط علیھا وھدف واستراتیجیة إدارة المخاطر من الدخول في معاملة التحوط. یشمل التوثیق تحدید أداة التحوط، 

في حوط الت ةشركة بتقییم فعالیة أدا، وطبیعة المخاطر المتحوط ضدھا، وكیفیة قیام اللھا حوطتالمعاملة المالبند أو و
مقاصة التعرض للتغیرات في القیمة العادلة للمعاملة المحوطة أو التدفقات النقدیة المتعلقة بالمخاطر المتحوط ضدھا. 

 یتم تقییمو یمة العادلة أو التدفقات النقدیةیتوقع أن تكون ھذه التحوطات عالیة الفعالیة في تحقیق تعدیالت مقاصة في الق
 التقاریر المالیة المتعلقة بھا.لتحدید أنھا قد كانت فعالة فعلیا طوال فترات التحوطات بصورة مستمرة 

 تسجل التحوطات التي تستوفي معاییر محاسبة التحوط على النحو التالي:

 تحوطات القیمة العادلة
ة للمعاملة حد. یقید التغیر في القیمة العادلیتم االعتراف بالتغیر في القیمة العادلة لمشتقات التحوط في بیان الدخل المو

 .بیان الدخل الموحدویتم إدراجھ أیضاً في  لھا حوطتكجزء من القیمة الدفتریة للمعاملة الم لھا حوطتالم

 النقدیة التدفقات تحوطات
. حوطفي احتیاطي التالدخل الشامل اآلخر  في مباشرة التحوط أداة من الخسارة أو الربح من الفعّال الجزءب االعتراف یتم

 الموحد كمصروف تشغیلي آخر. الدخل بیان فيمباشرة  فعّال غیر جزء أيب االعتراف ویتم

الدخل  بیانعندما تؤثر معاملة التحوط في  بیان الدخل الموحدالمبالغ المعترف بھا في الدخل الشامل اآلخر تُحول إلى 
في حالة االعتراف بإیرادات مالیة أو مصروفات مالیة متحوط لھا أو عندما تتم معاملة بیع متوقعة. عندما یكون  الموحد

البند المتحوط لھ ھو تكلفة موجود غیر مالي أو مطلوب غیر مالي، یتم تحویل المبالغ المعترف بھا في الدخل الشامل 
 المطلوبات غیر المالیة. اآلخر إلى القیمة الدفتریة المبدئیة للموجودات أو
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 (تابع) مشتقات األدوات المالیة والتحوط )٥(

 إلى شركات الغاز الطبیعي المسال  ممنوحةض قرو

القروض والذمم المدینة ھي موجودات مالیة غیر مشتقة بدفعات ثابتة أو قابلة للتحدید وھي غیر مدرجة في سوق مالیة 
نشطة. یتم االعتراف بھذه الموجودات مبدئیا بالقیمة العادلة مضافا إلیھا التكالیف المتعلقة مباشرة بالمعاملة. بعد 
االعتراف المبدئي یتم قیاس القروض والذمم المدینة بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي، ناقصاً أي 

ة المطفأة تحتسب التكلف شئة من انخفاض القیمة تدرج في بیان الدخل الموحد.خسائر انخفاض في القیمة. الخسائر النا
باألخذ في االعتبار أي خصم أو قسط عند االقتناء والرسوم أو التكالیف التي تشكل جزءا متمما لمعدل الفائدة الفعلي. 

ترف ر الناشئة من انخفاض القیمة یُعیُدرج إطفاء معدل الفائدة الفعلي في إیراد التمویل في بیان الدخل الموحد. الخسائ
 بھا ضمن بیان الدخل الموحد. 

 انخفاض القیمة

 الموجودات المالیة غیر المشتقة )۱(

 ۲۰۱۸ینایر  ۱من السیاسة المطبقة 

 ة المطفأةبالتكلفالمقاسة المالیة  الموجودات منالخسائر االئتمانیة المتوقعة بمخصصات الخسائر عن تعترف المجموعة 
 بلغٍ ممخصصات الخسائر بالمجموعة تقیس . واستثمارات الدین المقاسة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

(أي  یةاناالئتم ھامخاطرلم تزید ، باستثناء األرصدة لدى البنوك والتي مدى الحیاةللخسائر االئتمانیة المتوقعة  مساوٍ 
 .منذ االعتراف األوليزیادة كبیرة المتوقع لألداة المالیة)  العمر ىعلى مدطر التخلف عن السداد التي تحدث اخم

لمتوقعة للخسائر االئتمانیة ا مساوٍ  مبلغٍ ب موجودات العقودالذمم التجاریة المدینة وعن قیاس مخصصات الخسائر دائما یتم 
 مدى الحیاة.

یر المبدئي وعند تقدزیادة كبیرة منذ االعتراف  تللموجودات المالیة قد زاد یةمخاطر االئتمانالعند تحدید ما إذا كانت 
 دون تكلفة أو متاحةمعلومات معقولة ومدعومة ذات صلة و تأخذ المجموعة في االعتبارالخسائر االئتمانیة المتوقعة، 

تقییم اللمجموعة ولتاریخیة لخبرة االقائم على الشمل المعلومات الكمیة والنوعیة والتحلیل ت ي. وھغیر ضروریینجھد 
 .االستشرافیةبما في ذلك المعلومات  ،الئتمانلمطلع لا

 یوًما. ۹۰ التأخر عن السدادمالي قد زادت بشكل كبیر في حالة  لموجود االئتمانیةمخاطر التفترض المجموعة أن 

مانیة االئت ھالتزاماتالعمیل دفع یعندما یكون من غیر المرجح أن  دخل في حالة تعثر ماليأن موجود وتعتبر المجموعة 
 أو كان )لو كان یتم االحتفاظ بأي ضمان( تحقیق الضمانبالكامل، دون لجوء المجموعة إلجراءات مثل  المجموعةإلى 

 .یوما ۹۰الموجود المالي قد تجاوز موعده بأكثر من 

اضیة المحتملة اث االفترھي الخسائر االئتمانیة المتوقعة التي تنتج عن جمیع األحدمدى الحیاة الخسائر االئتمانیة المتوقعة 
 خالل العمر المتوقع لألداة المالیة.

شھرا ھي جزء من الخسائر االئتمانیة المتوقعة التي تنتج عن األحداث االفتراضیة  ۱۲لمدة  الخسائر االئتمانیة المتوقعة
 ۱۲شھرا من تاریخ التقریر (أو فترة أقصر إذا كان العمر المتوقع لألداة أقل من  ۱۲ حدوثھا خاللالتي من الممكن 

تتعرض  یةاقدتع مدةفي االعتبار عند تقدیر الخسائر االئتمانیة المتوقعة ھي أقصى  الحد األقصى للمدة التي تؤخذ شھرا).
 لمخاطر االئتمان.خاللھا المجموعة 

 قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة

یمة الحالیة قبالخسائر االئتمان  تُقاسخسائر االئتمان. باالحتمال لتقدیرات المرجحة الالخسائر االئتمانیة المتوقعة ھي 
 لتي تتوقعاوفقا للعقد والتدفقات النقدیة  المستحقة للكیانالعجز النقدي (أي الفرق بین التدفقات النقدیة حاالت لجمیع 

 المالي.موجود معدل الفائدة الفعلي للبئر االئتمانیة المتوقعة صم الخساتُخ. استالمھا)المجموعة 
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 انخفاض القیمة (تابع) )ز(

 الموجودات المالیة غیر المشتقة (تابع)

 الموجودات المالیة منخفضة القیمة االئتمانیة
د ق القیمة االئتمانیة للموجودات المالیة المسجلة بالتكلفة المطفأة كانتتقوم المجموعة في تاریخ كل تقریر بتقییم ما إذا 

أنھ "منخفض القیمة االئتمانیة" عندما یقع حدث أو أكثر لھ تأثیر ضار على التدفقات على . یعتبر موجود مالي انخفضت
 النقدیة المستقبلیة المقدرة من الموجود المالي.

 :البیانات التالیة التي یمكن مالحظتھا لموجود مالينیة االئتماقیمة اللى انخفاض عیتضمن الدلیل 

 مواجھة المقترض أو المصدر لصعوبة مالیة كبیرة، -
 یوماً، أو ۹۰إخالل بعقد، مثل التخلف عن السداد أو التأخر عن السداد أكثر من  -
 أو حالة إعادة تنظیم مالي أخرى. حالة إفالس فيالمقترض  یكون من المحتمل دخول -

 القیمة عرض انخفاض
یتم خصم مخصص النخفاض قیمة الذمم التجاریة المدینة من القیمة الدفتریة اإلجمالیة للذمم التجاریة المدینة، ویتم 

خل الشامل والد الموحدالدخل عرض خسائر انخفاض القیمة ذات الصلة بالذمم التجاریة المدینة بصورة منفصلة في بیان 
 .اآلخر الموحد

 الشطب
الدفتریة اإلجمالیة لموجود مالي عندما ال یكون لدى المجموعة توقعات معقولة باسترداد موجود مالي یتم شطب القیمة 

بأكملھ أو جزء منھ. تجري المجموعة تقییما منفصال فیما یتعلق بتوقیت الشطب والمبلغ المشطوب على أساس احتمال 
اً كبیراً من المبلغ المشطوب. برغم ذلك، قد تظل وجود توقعات معقولة باالسترداد. ال تتوقع المجموعة أن تسترد جزء

الموجودات المالیة التي شطبت خاضعة ألنشطة اإلنفاذ من أجل االلتزام باإلجراءات التي تتبعھا المجموعة السترداد 
 المبالغ المستحقة.

 ۲۰۱۸ینایر  ۱السیاسة المطبقة قبل 

 انخفاض قیمة الموجودات المالیة وعدم قابلیة تحصیلھا

. في يمال على احتمال انخفاض قیمة موجود موضوعيتاریخ كل تقریر یجرى تقییم لتحدید ما إذا كان ھناك دلیل في 
حالة وجود دلیل كھذا یتم االعتراف بأیة خسارة انخفاض في القیمة في بیان الدخل الموحد. یتم تحدید قیمة االنخفاض 

 كالتالي:

 .ھو الفرق بین التكلفة والقیمة العادلةفي القیمة بالنسبة للموجودات المدرجة بالقیمة العادلة، یكون االنخفاض  )أ(
یة ھو الفرق بین القیمة الدفتریة والقیمة الحالفي القیمة بالنسبة للموجودات المدرجة بالتكلفة، یكون االنخفاض  )ب(

 لموجودات مالیة مماثلة، والحالي د السوقي للتدفقات النقدیة المستقبلیة مخصومة بمعدل العائ
قیمة ھو الفرق بین القیمة الدفتریة والفي القیمة بالنسبة للموجودات المدرجة بالتكلفة المطفأة، یكون االنخفاض  )ج(

 الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة مخصومة بسعر الفائدة الفعلي األصلي.

 الموجودات غیر المالیة )۲(

قریر تقیم المجموعة ما إذا كان ھناك مؤشر على أن الموجود قد انخفضت قیمتھ. في حالة وجود المؤشر في تاریخ كل ت
أو عندما یكون مطلوبا إجراء اختبار لسنوي النخفاض قیمة موجود تقدر المجموعة مبلغ الموجود القابل لالسترداد. 

الوحدة المنتجة للنقد ناقصا تكالیف البیع وقیمتھ قید  المبلغ القابل لالسترداد للموجود ھو القیمة العادلة للموجود أو
االستخدام. یحدد المبلغ القابل لالسترداد للموجود الفردي ما لم یكن الموجود منتجا لتدفقات نقدیة داخلة مستقلة على نحو 

 كبیر عن تلك الناتجة من موجودات أو مجموعة موجودات.

وحدة المنتجة للنقد عن مبلغھ القابل لالسترداد یعتبر الموجود على أنھ قد عندما تزید القیمة الدفتریة للموجود أو ال
 انخفضت قیمتھ ویتم تخفیضھ لمبلغھ القابل لالسترداد.
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 مخزونال

المتكبدة  مصروفاتال، أیھما أقل. تمثل التكلفة جمیع القابلة للتحقیقبسعر التكلفة أو صافي القیمة  لمخزونا یتم تسجیل
  كالتالي: على كل صنف حتى وصولھ إلى موقعھ وشكلھ الحالي

 تكلفة الشراء على أساس المتوسط المرجح - للبیع متاح مخزونالمخازن وقطع الغیار و
 والمصروفات غیر المباشرة تكلفة المواد والعمالة المباشرة - األعمال قید التنفیذ

اإلكمال حتى  كبدھاتعلى أساس سعر البیع التقدیري ناقصاً أي تكالیف إضافیة متوقع القیمة القابلة للتحقق حدد صافي ی
 .واالستبعاد

 یعادل النقدالنقد وما 

من النقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك وودائع  یعادل النقد، یتكون النقد وما بیان التدفقات النقدیة الموحد غرضل
 ، بعد خصم حسابات السحب على المكشوف من البنوك.تستحق خالل ثالثة أشھر أو أقلقصیرة األجل 

 االقتراضتكالیف 

تقوم  .والتكالیف األخرى التي تتكبدھا المجموعة فیما یتعلق باقتراض األموال تكالیف التمویلھي  االقتراضتكالیف 
لك تة كجزء من تكلف ةمؤھل اتیید أو إنتاج موجودتشبشراء أو مباشرة  تعلقالمجموعة برسملة تكالیف التمویل التي ت

ستغرق بالضرورة فترة زمنیة طویلة تي تال اتالموجود يھ تكالیف التمویللرسملة  ةالمؤھل اتالموجود ات.الموجود
 المجموعة تكالیف التمویل األخرى كمصروف في الفترة التي تتكبدھا فیھا. درجت .أو البیع لالستخدام ةصبح جاھزلت

سملة تاریخ بدء الر .في تاریخ البدء ةالمؤھل اتكجزء من تكلفة الموجود االقتراضتبدأ المجموعة في رسملة تكالیف 
 الشروط التالیة: جمیعالمجموعة ألول مرة  ستوفيھو التاریخ الذي ت

 مصروفات على الموجودات كبد تت )أ(
 اقتراض كبد تكالیف تت )ب(
 .أو للبیع استخدامھ لغرض اتاألنشطة الضروریة إلعداد الموجودبتقوم  )ج(

تكالیف  قیمةتحدد المجموعة  ةمؤھل اتإلى الحد الذي تقترض فیھ المجموعة أمواال خصیصا للحصول على موجود
ستثماري اخالل الفترة ناقصا أي إیراد  تلك القروضالفعلیة المتكبدة عن  كتكالیف االقتراضالمؤھلة للرسملة  االقتراض

  .األموال المقترضة، إن وجدمن االستثمار المؤقت لتلك 

عاله أ القروض المحددة المذكورة، بخالف العامالمجموعة القائمة خالل  االقتراض المرتبطة بقروضتتم رسملة تكالیف 
 . باستخدام معدل رسملة المصروفات على تلك الموجودات، ةمؤھل اتلغرض الحصول على موجود والمخصصة

ھا خالل تلك التي تكبدت تكالیف االقتراضتجاوز ییجب أال  السنة التي ترسملھا المجموعة خالل االقتراضتكالیف مبلغ 
وجودات التمدید التي توقف خاللھا التطویر الفعلي للمخالل فترات  االقتراضتكالیف  بتعلیق رسملةتقوم المجموعة  السنة

 لالستخدام أو المؤھلة اتضروریة إلعداد الموجودعندما تكتمل األنشطة ال االقتراضرسملة تكالیف  المؤھلة، وتوقف
 لبیع.ل

 مخصصاتال

یتم تكوین مخصصات في حالة وجود التزام (قانوني أو حكمي) على المجموعة ناشئ من أحداث سابقة، وعندما یكون 
 محتمالً سداد تكالیف ھذا االلتزام بمبالغ یمكن قیاسھا بصورة موثوق بھا.

 للموظفین مخصصات مكافآت نھایة الخدمة
 خطة مكافأة نھایة الخدمة

 ۱٤رقم  تحتسب المجموعة مخصصاً لمكافأة نھایة الخدمة لموظفیھا وفقاً لعقود خدمة العاملین وقانون العمل القطري
. تستحق المكافأة في العادة على أساس آخر راتب للموظف ومدة الخدمة المتراكمة لكل موظف وإكمال حد ۲۰۰٤لسنة 

 خدمة. تدرج التكالیف المتوقعة لمكافأة نھایة الخدمة على مدى فترة الخدمة. أدنى من فترة ال
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 (تابع) مخصصات مكافآت نھایة الخدمة للموظفین
 خطة التقاعد

في صندوق الخاص بالتقاعد والمعاشات، یطلب من المجموعة دفع مساھمة محددة  ۲۰۰۲لسنة  ۲٤بموجب القانون رقم 
التقاعد للموظفین القطریین تحتسب كنسبة مئویة من مرتبات الموظفین القطریین. التزامات المجموعة محددة بھذه 

 المساھمة ویتم دفعھا عند االستحقاق.

 تحویل العمالت األجنبیة

رباح خ المعامالت. أالمعامالت بالعمالت األجنبیة تحول إلى عملة التشغیل باستخدام أسعار الصرف السائدة في تواری
وخسائر صرف العمالت األجنبیة الناتجة من تحویل الموجودات والمطلوبات النقدیة بأسعار صرف نھایة السنة المسجلة 

 .بعمالت أجنبیة تدرج في بیان الدخل الموحد

ت تخدم عمالمتضخم) التي تس عملة في اقتصادإن نتائج والمراكز المالیة لجمیع شركات المجموعة (ولیس ألي منھا 
 :إلى عمالت العرض كما یليمختلفة عن عملة العرض، یتم تحویلھا  وظیفیة

الموجودات والمطلوبات المدرجة ببیان في كل مركز مالي یتم تحویلھا بسعر اإلقفال في تاریخ ذلك المركز  )أ(
 المالي.

قول ھذا المتوسط غیر مع اإلیرادات والمصروفات لكل بیان دخل یتم تحویلھا بمتوسط أسعار الصرف (ما لم یكن )ب(
كتقریب للتأثیر التراكمي لألسعار السائدة في تواریخ المعامالت، وفي ھذه الحالة تحول اإلیرادات والمصروفات 

 باألسعار في تواریخ المعامالت)، و
 جمیع فروقات التحویل الناتجة یتم إدراجھا في اإلیرادات الشاملة األخرى. )ج(

على مؤسسة أجنبیة تعامل كموجودات ومطلوبات المؤسسة  االستحواذة الناشئة عند تعدیالت الشھرة والقیمة العادل
 .الدخل الشامل اآلخراألجنبیة ویتم تحویلھا بسعر اإلقفال. فروقات التحویل التي تنشأ تدرج في 

 السھم على اتالعائد

 بقسمة ھمللس األساسي العائد احتساب یتم .العادیة ألسھمھا مخففةالو ساسیةاأل عائداتال بیانات بعرض المجموعة تقوم
 العائد حدیدت یتم .الفترة خالل القائمة األسھم لعدد المرجح المتوسط على بالشركة العادیةحاملي األسھم  العائد إلى الربح

 رجحالم العدد ومتوسط للمجموعة العادیة األسھم حاملي إلى العائدة الخسارة أو الربح تعدیل طریق عن للسھم المخفف
 أسھم وخیارات للتحویل قابلة سندات تتضمن التي المحتملة المخففة العادیة األسھملتأثیرات جمیع  ةـالقائم العادیة لألسھم

 .وجدت إن للموظفین، ممنوحة

 القطاعیة  التقاریر

تكبد وت الذي یرتبط بأنشطة األعمال التي تكتسب منھا المجموعة إیرادات مجموعةالأحد مكونات ھو التشغیلي  القطاع
تكالیف بما فیھا إیرادات ومصروفات ذات عالقة بالمعامالت مع أي من مكونات المجموعة األخرى والتي تتم مراجعة 
نتائجھا التشغیلیة بشكل دوري من قبل اإلدارة العلیا للمجموعة (كونھا المسئولة األولى عن اتخاذ القرارات) التخاذ 

 قییم أدائھا والتي تتوفر عنھا المعلومات المالیة المنفصلة.قرارات عن الموارد المخصصة لكل قطاع وت

 تصنیف المتداول وغیر المتداول

 تعرض المجموعة الموجودات والمطلوبات بناء على تصنیف متداول / غیر متداول، یكون الموجود متداوال عندما:

 یتوقع أن تتحقق أو یقصد أن یتم بیعھ أو استھالكھ في دورة التشغیل العادیة. •
 محتفظ بھ أساساً لغرض المتاجرة. •
 یتوقع أن یتحقق خالل اثني عشر شھراً بعد فترة التقریر، أو  •
ما لم یحظر أن یتم تبادلھا أو استخدامھا لتسویة مطلوبات لمدة أقلھا اثنا عشر شھراً بعد فترة  ما یعادل النقدنقد أو  •

 التقریر.
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 (تابع) المتداول وغیر المتداولتصنیف 

 جمیع الموجودات األخرى تصنف غیر متداولة. 

 یتم تصنیف المطلوب كمتداول عندما:

 یتوقع أن تتم تسویتھ في دورة التشغیل العادیة. •
 محتفظ بھ أساساً لغرض المتاجرة. •
 یكون مستحق التسویة خالل اثني عشر شھراً بعد تاریخ التقریر، أو •
 تسویة المطلوبات لمدة ال تقل عن اثني عشر شھراً بعد تاریخ التقریر. في تأخیرال یوجد حق غیر مشروط  •

 غیر متداولة.على أنھا وتصنف المجموعة جمیع المطلوبات األخرى 

 قیاس القیمة العادلة

 تقریر.تقوم المجموعة بقیاس األدوات المالیة مثل المشتقات بالقیمة العادلة في كل تاریخ 

القیمة العادلة ھي السعر الذي سوف یتم استالمھ مقابل بیع موجودات أو دفعھ لتحویل مطلوبات في معاملة بین متعاملین 
في السوق في تاریخ القیاس. یتم قیاس القیمة العادلة بناء على افتراض أن المعاملة لبیع الموجودات أو لتحویل المطلوبات 

 تحدث:

 جودات أو المطلوبات، أوفي السوق الرئیسي للمو •
 في غیاب سوق رئیسیة، في السوق األفضل بالنسبة للموجودات أو المطلوبات. •

 السوق الرئیسي أو السوق األفضل یجب أن یكون من الممكن الوصول إلیھا أو دخولھا من قبل المجموعة. 
سوف یستخدمھا متعاملون في السوق یتم قیاس القیمة العادلة ألي موجودات أو مطلوبات باستخدام االفتراضات التي 

 عندما یقومون بتسعیر موجودات أو مطلوبات، بافتراض أن المتعاملین یتصرفون لمصلحتھم االقتصادیة األفضل.
یأخذ قیاس القیمة العادة للموجودات غیر المالیة في االعتبار قدرة المشاركین بالسوق على تولید المنافع االقتصادیة من 

ه الموجودات في أعلى وأفضل استخدام لھا أو من خالل البیع إلى مشارك آخر بالسوق والذي سوف خالل استخدام ھذ
 یستخدم الموجودات في أعلى وأفضل استخدام لھا.

تستخدم المجموعة تقنیات التقییم المالئمة في الظروف التي تتوفر لھا بیانات كافیة لقیاس القیمة العادلة، بما یزید استخدام 
 الضروریة الواضحة ویقلل استخدام المعطیات غیر الواضحة.المعطیات 

عنھا في البیانات المالیة الموحدة مصنفة ضمن  اإلفصاحإن الموجودات والمطلوبات التي یتم قیاس قیمتھا العادلة أو 
 ككل: تدرج القیمة العادلة، ووصفھا كالتالي، بناء على أدنى مستوى من المعطیات الھامة لقیاس القیمة العادلة

 أسعار السوق المتداولة (غیر المعدلة) في األسواق النشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة. : ۱المستوى   •

تقنیات التقییم التي یكون أدنى مستوى من المطلوبات الھامة لقیاس القیمة العادلة واضحاً  : ۲المستوى   •
 بصورة مباشرة أو غیر مباشرة؛ و

 التقییم التي یكون أدنى مستوى من المطلوبات الھامة لقیاس القیمة العادلة غیر واضحة.تقنیات  : ۳المستوى   •

بالنسبة للموجودات والمطلوبات التي تدرج في البیانات المالیة الموحدة على أساس متكرر، تحدد المجموعة ما إذا تمت 
ھامة ناء على أدنى مستوى من المعطیات التحویالت بین المستویات في ھیكل التدرج عن طریق إعادة فئات التصنیف (ب

 لقیاس القیمة العادلة ككل) في نھایة كل فترة تقریر.
بغرض اإلفصاح عن القیمة العادلة، حددت المجموعة فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبیعتھا وخصائصھا 

 ه. ومخاطر الموجودات والمطلوبات وكذلك تدرج القیمة العادلة كما ھو موضح أعال
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 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع) ۳
 رأس المال 
 أسھم عادیة 

یتم تصنیف األسھم العادیة كجزء من حقوق الملكیة. یتم االعتراف بالتكالیف اإلضافیة المتعلقة بصورة مباشرة بإصدار 
 األسھم العادیة كخصم من حقوق الملكیة، بعد طرح أیة آثار ضریبیة.

 وإعادة إصدار رأس المال (أسھم خزینة)إعادة شراء واستبعاد 
عنـد إعادة شراء أسھم رأس المال المدرجة كحقوق ملكیة فإنھ یتم االعتراف بالمقابل المدفوع شامالً تكالیفھا المباشرة، 
بعد طرح أي مصروفات ضریبیة، كخصم من حقوق الملكیة. تصنف األسھم المعاد شراؤھا كأسھم خزینة ویتم عرضھا 

لملكیة. عند بیع أو أعادة إصدار أسھم الخزینة الحقاً فإنھ یتم االعتراف بالمبلغ المستلم كزیادة في حقوق ضمن حقوق ا
 الملكیة، ویتم عرض الفائض أو العجز الناجم عن المعاملة بصورة منفصلة في حقوق الملكیة.

 إیرادات التشغیل ٤

من مصادر  محددة زمنیة اتلبضائع والخدمات على فترتحصل المجموعة على إیراداتھا من العقود مع العمالء لنقل ا
التي أفصح عنھا لكل قطاع صادر عنھ التقریر في المعیار یرادات اإلیرادات الرئیسیة التالیة. ینسجم ھذا مع معلومات اإل

 ).۳٤"قطاعات التشغیلي" (أنظر إیضاح  ۸الدولي للتقاریر المالیة رقم 

 ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ 
 لایر قطريألف   ألف لایر قطري 

    تصنیف اإلیرادات
 ٦٤۹٬۷۸۷  ٤٦۷٬۰٤۱ )۱مالحة كابیتال (

 ۸۲٦٬۹٤۹  ۸۲٥٬۳۹۳ مالحة لألعمال البحریة واللوجستیة 
 ٤٥۰٬۸۷٥  ٥۷۲٬٤۰۳ مالحة للخدمات البحریة

 ۱۷٦٬۱٥۱  ۱٦۲٬۱۷۳ مالحة للتجارة
 ۳۸۷٬۲٤۷  ۳۸۹٬۲۲۸ مالحة للغاز والبتروكیماویات

 ۲٬٤۱٦٬۲۳۸  ۲٬٤۹۱٬۰۰۹ 
 :ما یليم مالحة كابیتالتتكون إیرادات  )۱(
 ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 
    

 ۱٥٦٬۰۳٤  ۱٤٤٬۱٤۳ إیرادات إیجار 
 ۱۳٥٬۲٥٤  ۱۷۳٬۷۰۳ إیرادات توزیعات أرباح 

 ۲۱۷٬۸۱۰  ۱۰٥٬٤٦۲ إیرادات من الشركة القطریة للمحاجر ومواد البناء ش.م.ق.خ 
القیمة العادلة من موجودات مالیة بالقیمة العادلة  )خسارةربح (صافي 

 )۷۹٬۹۰۲(  ۸٬٦٦۰ من خالل الربح أو الخسارة
من استبعاد موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل  )خسارة(/ ربح

 )٤٬۰۹۱(  ۳٥٬۱۰۹ الربح أو الخسارة
موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل ربح من استبعاد 

 ۲۲٤٬٦۸۲  - اآلخر 
 ٤٦۷٬۰٤۱  ٦٤۹٬۷۸۷ 

 التزامات األداء وسیاسات االعتراف باإلیراد

یقاس اإلیراد استنادا إلى المقابل المحدد في العقد المبرم مع العمیل. تعترف المجموعة باإلیراد عندما تقوم بتحویل 
 البضاعة أو الخدمة إلى العمیل.السیطرة على 
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 التشغیل األخرى مصروفات ٥
 ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 
    

 ۳۳٬٥۳٤  ۳٤٬۲٦۰  أتعاب مھنیة
 ۲٦٬٥٤۰  ۲٦٬٦۲۲ مطالبات وتأمین 

 ۱۷٬۹۰۰  ۲۲٬۲۱۳ اتصاالت وخدمات 
 ۱۸٬۹۲۲  ۱۸٬۱٤۳ التسجیل والشھادات واإلجراءات الرسمیة 

 ۲٬۱٥۳  ۸٬۳۲۰ )۱٥الحركة (إیضاح  ءبطيمخصص المخزون 
 ٦٬۱٥۱  ٦٬۸٥۲ سفر وضیافة 
 ٥٬۹٦٤  ٦٬۳۰۹ أمن وسالمة 

 ۲٬۳۹۲  ٤٬۰۰٥ مصروفات وتوریدات مكتبیة
 ۳٬٤٦۷  ۳٬٦۹۰ وھدایا  تسویق ورعایة

 ٥۳٤  - المخزون تسویات
 ۲۷٬۷۳۱  ۲۸٬۲٥۱ مصروفات متنوعة

 ۱٥۸٬٦٦٥  ۱٤٥٬۲۸۸ 
 ادات أخرىإیر ٦

  ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 
    

 ۲۲٬۷٥٤  ۳٬٥۷۱ إیرادات أخرى

تعویضا عن اإلنھاء المبكر ألربع سفن استنادا إلى الشروط المتنوعة  تاإلیرادا رئیسیة منالحصة ال : تمثل۲۰۱۷ سنة
 التعاقدیة. یتعلق التعویض بقطاع الغاز والمواد البتروكیماویة.

 
 العائد األساسي والمخفف للسھم ۷

المتوسط  على العائد للمساھمین بالشركة األم عن طریق قسمة صافي الربح للسنة األساسي للسھم العائدیتم احتساب 
 .السنةخالل  القائمةالمرجح لعدد األسھم العادیة 

 للسھم الواحد. األرباح المخففة للسھم الواحد على أساس األسھم المصدرة تساوي األرباح األساسیة
  ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ 
    

 ٤٦۹٬۸۲۸  ٥۱٦٬۳٤۰ مساھمي الشركة األم (ألف لایر قطري) إلىربح السنة المنسوب 
 ۱۱۳٬٦۱٦  ۱۱۳٬٦۱٦ المتوسط المرجح لعدد األسھم (ألف سھَم)

 ٤٫۱٤  ٤٫٥٤ العائد األساسي والمخفف للسھم (لایر قطري) 

 المتوسط المرجح لعدد األسھم للعائد على السھم كما یلي:  احتسابیتم 
 ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ 
    

 ۱۱٤٬٥۲٥  ۱۱٤٬٥۲٥ )۲۰(إیضاح  (ألف سھم)إجمالي األسھم القائمة 
) ۱(سھم) (ألف المتوسط المرجح لعدد األسھم المتعلق بأسھم خزینة 

 )۹۰۹(  )۹۰۹( )۲۱(إیضاح 
 ۱۱۳٬٦۱٦  ۱۱۳٬٦۱٦ (ألف سھم) المتوسط المرجح لعدد األسھم خالل السنة 

 
 



  شركة المالحة القطریة ش.م.ع.ق. 
  ةالموحدالمالیة بیان إیضاحات حول ال
  ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

٤۲ 

  ومعدات وسفنعقارات  ۸

  مباني  أراضي 
 حاویاتوسفن 

  مراكبو
ومعدات  ماكینات
  سیارات  أثاث وتركیبات  وأدوات

أعمال رأسمالیة 
 اإلجمالي  قید التنفیذ

 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 
                التكلفة:

 ۷٬۲٤۸٬٦۰٥  ٥۰٦٬۳۱۱  ٦۸٬۲۲۹  ٤٦٬۰٦٦  ۳۳۲٬۷۸۹  ٥٬۹٥۳٬٥۷۱  ۳۳٥٬۳٤۰  ٦٬۲۹۹  ۲۰۱۷ینایر  ۱في 
 ۲۰٥٬۲٥٦  ۱٤۰٬۷۳٦  ۹٥۹  ۳۳٦  ۱۲٬۸٤۱  ٤۸٬۰۲۷  ۲٬۳٥۷  - إضافات 

 )٤۲٦(  )٥٬۳٦٤(  ۱۰۲  -  ۳٬۷٥٥  ٥۸۲  ٤۹۹  - تحویالت وإعادة تبویب 
 )٤٤۳٬۷٥۰(  )۲۷۷٬۲٦٤(  )۳٬٤۲۳(  )۷۸۰(  )۸٬۷٦۱(  )۱٥۳٬٥۲۲(  -  - استبعادات وشطب

 )۲۸۳٬۳۳۹(  )٥٦٬۱۹۹(  -  -  -  )۲۲۷٬۱٤۰(  -  - )۳(إیضاح  القیمةانخفاض 
 ٦٬۷۲٦٬۳٤٦  ۳۰۸٬۲۲۰  ٦٥٬۸٦۷  ٤٥٬٦۲۲  ۳٤۰٬٦۲٤  ٥٬٦۲۱٬٥۱۸  ۳۳۸٬۱۹٦  ٦٬۲۹۹ ۲۰۱۸ینایر  ۱/  ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱في 

 ۳۷۱٬٤۷٦  ۳۰۰٬۳۸٥  ۹٬۷٤۲  ۹۲۰  ۱٥٬٤۸۸  ٤٤٬٤٦۷  ٤۷٤  - إضافات
 )۱۲٬۸٤۷(  )۳۹۱٬۷٦۸(  )۱٬۰۲۹(  -  )٤٬٤۱۱(    ۳۸۹٬۲۱۹  ٥٤۷  )٥٬٤۰٥( تحویالت وإعادة تبویب

 )۹۰٬۷۸۱(  )۱۲٤(  )۲٬۸۲۲(  )۲٤۹(  )۳٤٬٤٤۲(  )٥۲٬۸۸۹(  )۲٥٥(  - استبعادات وشطب
 )۲٤۳٬٤۲۸(  -  -  -  -  )۲٤۳٬٤۲۸(  -  - )۳إیضاح ( قیمةال انخفاض

 ٦٬۷٥۰٬۷٦٦  ۲۱٦٬۷۱۳  ۷۱٬۷٥۸  ٤٦٬۲۹۳  ۳۱۷٬۲٥۹  ٥٬۷٥۸٬۸۸۷  ۳۳۸٬۹٦۲  ۸۹٤ ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 
                

                المتراكم: اإلھالك
 ۲٬۳۸٦٬۹۹٤  -  ٦٥٬۱۸۳  ۳۸٬٥۰٤  ۳۰۱٬٦۸٥  ۱٬۸٤٤٬۲۹٤  ۱۳۷٬۳۲۸  - ۲۰۱۷ینایر  ۱في 

 ۲۸٤٬۰۱۸  -  ۱٬۰۷٥  ۲٬۲٦۲  ۱۷٬۱۸۹  ۲٥۲٬٦۷۹  ۱۰٬۸۱۳  - إھالك السنة 
 ۷۰  -  ۱۰۲  -  )۳۲(  -  -  - تحویالت وإعادة تبویب  

 )۱٤۱٬۱٦٥(  -  )۳٬۳۰۸(  )۷٦٤(  )۸٬۷٥۸(  )۱۲۸٬۳۳٥(  -  - استبعادات وشطب
 ۲٬٥۲۹٬۹۱۷  -  ٦۳٬۰٥۲  ٤۰٬۰۰۲  ۳۱۰٬۰۸٤  ۱٬۹٦۸٬٦۳۸  ۱٤۸٬۱٤۱  - ۲۰۱۸ینایر  ۱/  ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱في 

 ۲۷۳٬۸۸۸  -  ۱٬٦۲۱  ۲٬۳۹۹  ۱٥٬٤۱۸  ۲٤۳٬٦۰۰  ۱۰٬۸٥۰  - إھالك السنة 
 )۱٬٥۸۱(  -  )۱٬۰۲۹(  -  )٥٥۲(  -  -  - تحویالت وإعادة تبویب  

 )۸۲٬۹٤٦(  -  )۲٬٥۱٤(  )۱٥۲(  )۳٤٬٤۳۰(  )٤٥٬۸٥۰(  -  - شطبستبعادات وا

 ۲٬۷۱۹٬۲۷۸  -  ٦۱٬۱۳۰  ٤۲٬۲٤۹  ۲۹۰٬٥۲۰  ۲٬۱٦٦٬۳۸۸  ۱٥۸٬۹۹۱  - ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 

                صافي القیمة الدفتریة:
 ٤٬۱۹٦٬٤۲۹  ۳۰۸٬۲۲۰  ۲٬۸۱٥  ٥٬٦۲۰  ۳۰٬٥٤۰  ۳٬٦٥۲٬۸۸۰  ۱۹۰٬۰٥٥  ٦٬۲۹۹ ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱في 

 ٤٬۰۳۱٬٤۸۸  ۲۱٦٬۷۱۳  ۱۰٬٦۲۸  ٤٬۰٤٤  ۲٦٬۷۳۹  ۳٬٥۹۲٬٤۹۹  ۱۷۹٬۹۷۱  ۸۹٤ ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ في
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 (تابع) ومعدات وسفنعقارات  ۸

 :إیضاحات

 .۲٦یضاح اإلفي  على العقارات والسفن والمعدات الرھوناتاألعباء وعن  اإلفصاحتم  )۱(

 ۱۸٥٬٥٦٥٬۱۹۹موجودین اثنین قید اإلنشاء بمبلغ  ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱تضمنت األعمال الرأسمالیة قید التنفیذ كما في )۲(
من  الموجوداتبعد الزیادة في نسبھ الملكیة من ھذه  ).۲۰۱۷لایر قطري في سنة  ۱٥۸٬٥۷٦٬۰۲۳لایر قطري (مبلغ 

 تمت أعادهلیوضع موضع العمل. خالل السنة  األولیتم اآلن إعداد األصل  ،الماضیةالمالیة  السنةفي  ٪۱۰۰إلى  ٪۷٥
 مع حوض بناء السفن الرئیسي ةاآلن مباشر المجموعةتعاقدت  التجدید،ومن خالل  الثاني األصلھیكلھ عقد بیع وشراء 

  .مما یؤدي إلى دفع المبالغ المتبقیة من المدفوعات التعاقدیة مباشره إلى حوض السفن الرئیسي

مدرجة ضمن "السفن والحاویات ) ۲۰۱۷في سنة  ةنیسف ۳۹سفینة ( ۱۷عدد بقیمة في النخفاض الر ائتتعلق خسا )۳(
ملیون لایر قطري في سنة  ۳۲تم تخفیض قیمة المعدات المدرجة ضمن "أعمال رأسمالیة قید التنفیذ" بمبلغ . والصنادل"

السفن المدرجة ضمن "السفن والحاویات والصنادل" تم . للمعداتالذي تم تحدیده بالرجوع إلى القیمة العادلة و) ۲۰۱۷
اعتمادا على الممارسة التي ) ۲۰۱۷ملیون لایر قطري في سنة  ۲۲۷(لایر قطري ملیون  ۲٤۳بمبلغ تخفیض قیمتھا 

تم القیام بھا لمقارنة المبلغ القابل لالسترداد للسفن وقیمھا الدفتریة ذات الصلة في تاریخ التقریر. القیم المنسوبة 
النقدیة لإلیرادات  اتلالفتراضات الرئیسیة تمثل تقدیر اإلدارة لالتجاھات المستقبلیة في صناعة السفن وتوقعات التدفق

سفینة ومتوسط التكلفة المرجحة لرأس المال لخصم التدفقات النقدیة المستقبلیة إلى قیمتھا الحالیة.  لكوالتكالیف ل
قیمة السفن  تم تخفیض .۳۷م یضاح رقاإلفي واردة بلة لالسترداد تقدیر القیمة القاالرئیسیة المستخدمة في  فتراضاتاال

ملیون لایر قطري إضافي والذي تم تحدیده بالرجوع إلى القیمة  ۲۲بمبلغ بالكامل  ۲۰۱۷الل سنة الخمس قید التحكیم خ
باإلضافة إلى ما ذكر . ۲۰۱۷العادلة للسفن. تم سداد المستحقات الباقیة لھذه السفن من صانعي السفن بالكامل خالل سنة 

 ۲مال الرأسمالیة قید التنفیذ والتي تبلغ قیمتھا أعاله انخفضت قیمة برمجیات ومعدات الكمبیوتر المدرجة ضمن األع
 . ۲۰۱۷ملیون لایر قطري في سنة 
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٤٤ 

 استثمارات عقاریة  ۹

 مباني   أراضي 

استثمارات  
قید  عقاریة

 اإلجمالي  اإلنشاء 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  لایر قطريألف  

        التكلفة
 ۱٬۳٥۳٬٦٤۷  ٥۳٦٬٥٥٦  ٦٥٥٬٤۷۸  ۱٦۱٬٦۱۳ ۲۰۱۷ینایر  ۱في 

 ۱٦٤٬٦٤۲  ۱٦٤٬٤٦۳  ۱۷۹  - إضافات خالل السنة
 -  )۳۰٬۱٦۱(  ۳۰٬۱٦۱  - تحویالت وإعادة تبویب 

 ۱٬٥۱۸٬۲۸۹  ٦۷۰٬۸٥۸  ٦۸٥٬۸۱۸  ۱٦۱٬٦۱۳ ۲۰۱۸ینایر  ۱/ ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱في 
 ٦۲٬۰٦۱  )۳٥٦٬۲٦٥(  ٤۱۸٬۳۲٦  - إضافات خالل السنة

 ۱۱٬٥۳۹  )۱٥۰٬۱٥۸(  ۱٥٦٬۲۹۲  ٥٬٤۰٥ تحویالت وإعادة تبویب 
 )٦٤(  )٦٤(  -  - استبعاد وشطب

 ۱٬٥۹۱٬۸۲٥  ۱٦٤٬۳۷۱  ۱٬۲٦۰٬٤۳٦  ۱٦۷٬۰۱۸ ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 
        

        اإلھالك المتراكم

 ۲۱۳٬۰۰۱  -  ۲۱۳٬۰۰۱  - ۲۰۱۷ینایر  ۱في 
 ۲۷٬۷۸۳  -  ۲۷٬۷۸۳  - إھالك السنة

 )۷۰(  -  )۷۰(  - تحویالت وإعادة تبویب

 ۲٤۰٬۷۱٤  -  ۲٤۰٬۷۱٤  - ۲۰۱۸ینایر  ۱/ ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱في 
 ٥۰٬۰٥۷  -  ٥۰٬۰٥۷  - إھالك السنة

 ۱٬٥۸۱  -  ۱٬٥۸۱  - تحویالت وإعادة تبویب

 ۲۹۲٬۳٥۲  -  ۲۹۲٬۳٥۲  - ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 
        

        صافي القیمة الدفتریة
 ۱٬۲۷۷٬٥۷٥  ٦۷۰٬۸٥۸  ٤٤٥٬۱۰٤  ۱٦۱٬٦۱۳ ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱في 

 ۱٬۲۹۹٬٤۷۳  ۱٦٤٬۳۷۱  ۹٦۸٬۰۸٤  ۱٦۷٬۰۱۸ ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 

 :إیضاحات

 داخل دولة قطر. االستثمارات العقاریةجمیع تقع  )۱(

لایر قطري  ۲٬۲۳۹٬۲٤۰٬۰۰۰ ةبلغت القیمة العادلة لالستثمارات العقاری ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱كما في  )۲(
 ھ مؤھالتدییم مستقل معتمد لمن قبل مق االستثمارات العقاریة. تم تقییم )۲۰۱۷في  لایر قطري ۲٬۷۷۱٬۱٤٥٬۰۰۰(

  . مھایتقی ىمھنیة معترف بھا وذات صلة وھو صاحب خبرة في موقع وفئة العقارات االستثماریة التي جر

 لایر قطري ۱۳٦٬۱۰۲٬٥۷۹لایر قطري ( ۱۲٦٬٦۸۳٬۱۲۱ یجارات بلغتإیرادات إ المجموعةحققت ، خالل السنة )۳(
 ٥۹٬٦٦۰٬۲۰۱ بقیمة )ھالكضمن اإلتت( باالستثمارات العقاریةتشغیل مباشرة تتعلق  مصروفاتتم إدراج ). ۲۰۱۷في 

 .التشغیل مصروفاتضمن ) ۲۰۱۷في  لایر قطري ۳۳٬۰٥٦٬۱۷٦( لایر قطري

 أرض مؤجرةعلى  ھاالعقاریة تحت اإلنشاء التي یتم بناء بلغت تكلفة االستثمارات ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱كما في  )٤(
 .)۲۰۱۷في  قطريلایر  ٥٤۰٬٦۲۷٬۸٤۷لایر قطري ( ٦۰۳٬۲۲۱٬٤۰۰
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٤٥ 

 الموجودات غیر الملموسة ۱۰

 
مع عقود 

  عمیل
برامج 
  الشھرة  كمبیوتر

حقوق 
 اإلجمالي  االمتیاز 

 
ألف لایر 

  قطري
ألف لایر 

  قطري
لایر ألف 

  قطري

ألف لایر 
 قطري
  )۱۱(إیضاح 

ألف لایر 
 قطري

          التكلفة:
 ٦۳۰٬٤۱٦  ٤۱۸٬٦۰۰  ۷٬۲۹۲  ۲۰٬٥۲٤  ۱۸٤٬۰۰۰ ۲۰۱۷ینایر  ۱في 

 ۱٦۷  -  -  ۱٦۷  - إضافات 
 )٤۱۸٬۱۷٤(  )٤۱۸٬٦۰۰(  -  ٤۲٦  - تحویالت

 )۱۰۰(  -  -  )۱۰۰(  - استبعادات وشطب

 ۲۱۲٬۳۰۹  -  ۷٬۲۹۲  ۲۱٬۰۱۷  ۱۸٤٫۰۰۰ ۲۰۱۸ینایر  ۱/  ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱في 
 ۲٥۸  -  -  ۲٥۸  - إضافات 
 ۱٬۳۰۸  -  -  ۱٬۳۰۸  - تحویالت

 ۲۱۳٬۸۷٥  -  ۷٬۲۹۲  ۲۲٬٥۸۳  ۱۸٤٬۰۰ ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 
          

          اإلطفاء:
 ۳٥٬۸٦۸  ۲٬٤۹۲  -  ۱۹٬۲۸٤  ۱٤٬۰۹۲ ۲۰۱۷ینایر  ۱في 

 ۱۰٬۷۱۷  -  -  ۱٬۳۲۳  ۹٬۳۹٤ اإلطفاء للسنة
 )۲٬٤۹۲(  )۲٬٤۹۲(  -  -  - تحویالت 

 )۹۹(  -  -  )۹۹(  - استبعاد وشطب

 ٤۳٬۹۹٤  -  -  ۲۰٬٥۰۸  ۲۳٬٤۸٦ ۲۰۱۸ینایر  ۱/  ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱في 
 ۱۰٬۳۷۸  -  -  ۹۸٤  ۹٬۳۹٤ اإلطفاء للسنة

 ٥٤٬۳۷۲  -  -  ۲۱٬٤۹۲  ۳۲٬۸۸۰ ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 
          

          الدفتریة:صافي القیمة 
 ۱٦۸٬۳۱٥  -  ۷٬۲۹۲  ٥۰۹  ۱٦۰٬٥۱٤ ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱في 

 ۱٥۹٬٥۰۳  -  ۷٬۲۹۲  ۱٬۰۹۱  ۱٥۱٬۱۲۰ ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 

 

 ترتیبات مشتركةستثمارات في ا ۱۱

 مشاریع مشتركةستثمارات في ا

 التالیة: المشاریع المشتركةتمتلك المجموعة االستثمارات في 

 الفعلیة ملكیة المجموعةنسبة  تأسیس البلد  الشركة اسم 
  ۲۰۱۸ ۲۰۱۷ 
    

 ٪٥۱ ٪٥۱ قطر )بم ( شركة قطر إلدارة السفن ذ.م.
 ٪ ٥۰ ٪ ٥۰ قطر  المسال ذ.م.م لالبترو غازلنقل  الخلیجشركة 

 ٪٤۹ ٪٤۹ قطر )جكیو تیرمنالز ذ.م.م (
 ٪٥۰ - قطر [ج]) ۱(إیضاح  و ذ.م.مغإلیا
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٤٦ 

 ترتیبات مشتركة (تابع)استثمارات في  ۱۱

 (تابع) استثمارات في مشاریع مشتركة

 ذ.م.م شركة قطر إلدارة السفن )أ(

، )"إم أو إل، الیابان ("یمتدمع میتسوي أو اس كیھ الینز ل ة ذات مسؤولیة محدودة تم إنشاؤھاقطر إلدارة السفن ذ.م.م ھي شرك
سوي أند ت، ومیلین)-د الیابان ("كیھمتین كایشا لوكاواساكي كیس، أن واي كیھ")الیابان (" ،یوسین كابوشیك كایشا ونیبون

ھذا المسال.  الطبیعي بھدف تشغیل وإدارة سفن الغاز ۲۰۰۳أكتوبر  ۱٦أسست شركة قطر إلدارة السفن في الیابان.  ،كومباني
 ً  .تصفیةال طورفي  المشروع المشترك حالیا

  المسال ذ.م.م لغاز البترو شركة الخلیج لنقل )ب(

ھي شركة ذات مسؤولیة محدودة تم إنشاؤھا مع الشركة القطریة لنقل الغاز (جي إل بي جي) المسال ذ.م.م  غازالالخلیج لنقل 
إلى تقدیم أنشطة مختلفة لتملك وإدارة وتشغیل سفن نقل الغاز  المسال البترول المسال (ناقالت). تھدف شركة الخلیج لنقل غاز

 المسال.

 ذ.م.مكیو تیرمنالز  )ج(

. ھیكل ۹۸٥۱۱بالسجل التجاري رقم  ۲۰۱۷مایو  ۱۰(كیو تیرمینالز) بصورة قانونیة في  كیو تیرمنالز ذ.م.متم تأسیس 
مملوكة لمالحة. الغرض  ٪٤۹مملوكة لشركة قطر إلدارة الموانئ ("موانئ قطر") و ٪٥۱كیو تیرمنالز ھو نسبة المساھمة في 

متضمنة میناء حمد الجدید استنادا إلى اتفاقیة موقعة بین مالحة وموانئ وإدارة أنشطة المیناء من الشركة ھو تشغیل الموانئ 
  .۲۰۱٦ دیسمبرقطر خالل 

بإسناد حقوق االمتیاز. تكمل اتفاقیة االمتیاز  كیو تیرمنالز ذ.م.مقبلت  ۲۰۱۷أكتوبر  ۱اتفاقیة االمتیاز المؤرخة في  استنادا إلى
). بما .مكیو تیرمنالز ذ.موالتي تتطلب تأسیس شركة جدیدة (مساھمي كیو تیرمنالز جانب الموقعة من  أحكام اتفاقیة المساھمین

. بناء كیو تیرمنالزلایر قطري إلى  ٤۱٦٬۱۰۸٬۰۰۰بمبلغ حقوق االمتیاز یتماشى مع الترتیب الكلي قامت المجموعة بتحویل 
حالة  تنص اتفاقیة االمتیاز على أنھ وفيالمحولة على أنھا استثمار في دفاتر مالحة. عن حقوق االمتیاز علیھ فقد تمت المحاسبة 

 القوة القاھرة تعود حقوق االمتیاز إلى مالحة.



  شركة المالحة القطریة ش.م.ع.ق. 
  ةالموحدالمالیة بیان إیضاحات حول ال
  ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

٤۷ 

 ترتیبات مشتركة (تابع)استثمارات في  ۱۱

 (تابع) استثمارات في مشاریع مشتركة

 ملخص بیان المركز المالي

 )لایر قطري ألف( ۲۰۱۷  )لایر قطري ألف( ۲۰۱۸ 
كیو تیرمینالز (إیضاح  

۱۰(  
مشاریع مشتركة 

  اإلجمالي  أخرى
 (إیضاح كیو تیرمینالز

۱۰(  
مشاریع مشتركة 

 اإلجمالي  أخرى
            

 ٤٤۳٬٦٤۳  ۸۰٬٤۷٥  ۳٦۳٬۱٦۸  ۳٤۳٬۳۸۷  ٤۱٬٦۳۰  ۳۰۱٬۷٥۷ موجودات متداولة 
 ٥۰۲٬٦۳۲  ٤۹۸٬۱٦۹  ٤٬٤٦۳  ٤۹٦٬٥٦۱  ٤۹۰٬٥٦۷  ٥٬۹۹٤ موجودات غیر متداولة

 )۲۲٤٬۰۷۷(  )۲۰٬۲۷٥(  )۲۰۳٬۸۰۲(  )٦۰٬۰۸٥(  )۲۰٬٥۷۹(  )۳۹٬٥۰٦( مطلوبات متداولة
 )۲٥٥٬۱۸۲(  )۲٥٥٬۱۸۲(  -  )۲٤٦٬۰٦۱(  )۲۳٦٬۸۲۷(  )۹٬۲۳٤( مطلوبات غیر متداولة

 ٤٦۷٬۰۱٦  ۳۰۳٬۱۸۷  ۱٦۳٬۸۲۹  ٥۳۳٬۸۰۲  ۲۷٤٬۷۹۱  ۲٥۹٬۰۱۱ صافي الموجودات 

 ٤۱٦٬۱۰۸  -  ٤۱٦٬۱۰۸  ٤۱٦٬۱۰۸  -  ٤۱٦٬۱۰۸ حقوق االمتیاز
 ۸۸۳٬۱۲٤  ۳۰۳٬۱۸۷  ٥۷۹٬۹۳۷  ۹٤۹٬۹۱۰  ۲۷٤٬۷۹۱  ٦۷٥٬۱۱۹ القیمة الدفتریة لالستثمارات

 :للمشاریع المشتركةوبیان الدخل الشامل الدخل الحصة من ملخص بیان 

 )لایر قطري(ألف  ۲۰۱۷  )لایر قطري(ألف  ۲۰۱۸ 
 

  كیو تیرمینالز
مشتركة  مشاریع

   كیو تیرمینالز  اإلجمالي  أخرى
مشاریع مشتركة 

 اإلجمالي  أخرى
            

 ٤۳٦٫۹۲۷  ۷٤٫٦۰۰  ۳٦۲٫۳۲۷  ٤۷۸٬۹۰۸  ۳۸٬٥۷٥  ٤٤۰٬۳۳۳ إیرادات التشغیل 
            

 )٥٥٬۰۷۸(  )۱٦٬۳۸۱(  )۳۸٬٦۹۷(  )٤۹٬۱۱۳(  -  )٤۹٬۱۱۳( مرتبات وأجور ومكافآت أخرى
 )۱٦۰٬۲۹۲(  )۱۱٬٥۷۹(  )۱٤۸٬۷۱۳(  )۱۹٤٬۸۲۹(  )۲۹٬۳۸۸(  )۱٦٥٬٤٤۱( إمدادات ومصروفات التشغیل 

 )٤۰٬۱۷۸(  )۲٤٬۱۸۳(  )۱٥٬۹۹٥(  )٤۱٬۰٤۹(  )۲٤٬٦٤۰(  )۱٦٬٤۰۹( إھالك وإطفاء
 )۹٬۷۹۸(  )۱٬۹۰۰(  )۷٬۸۹۸(  )۱۸٬۷٤۲(  )۱٬۹٥۹(  )۱٦٬۷۸۳( مصروفات تشغیل أخرى 

 ۱۷۱٬٥۸۱  ۲۰٬٥٥۷  ۱٥۱٬۰۲٤  ۱۷٥٬۱۷٥  )۱۷٬٤۱۲(  ۱۹۲٬٥۸۷ ربح التشغیل
 )۸٫۸۱٥(  )۸٫۸۱٥(  -  )۱۰٬۳۸۹(  )۱۰٬۳۸۹(  - تكالیف التمویل

 ۱٦۲٬۷٦٦  ۱۱٬۷٤۲  ۱٥۱٬۰۲٤  ۱٦٤٬۷۸٦  )۲۷٫۸۰۱(  ۱۹۲٬٥۸۷ ربح السنة
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٤۸ 

 ترتیبات مشتركة (تابع)استثمارات في  ۱۱

 : مشتركةالمشاریع الفي  المجموعة الستثماراتالمدرجة في القیمة الدفتریة الملخصة المالیة  المعلوماتملخص  تسویة

 ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ 
 لایر قطريألف   لایر قطريألف  
    

 ۲۹۹٬۳٥۰  ۸۸۳٬۱۲٤ ینایر  ۱في 
حصة في نتائج المشاریع المشتركة (باستبعاد النتائج من العملیات 

 ۱٦۲٬۷٦٦  ۱٦٤٬۷۸٦ المشتركة)
 -  )۹۸٬۰۰۰( مستلمةتوزیعات أرباح 

 ٤۲۱٬۰۰۸  - استثمار
 ۸۸۳٬۱۲٤  ۹٤۹٬۹۱۰ دیسمبر  ۳۱في 

 استثمارات في عملیات مشتركة

 :للمجموعة االستثمارات في العملیات المشتركة التالیة

 كارقیل إنترناشیونال إس أیھ (سیسا)
حیث وافق الطرفان على  ۲۰۱۲ خالل سنةمع كارقیل إنترناشیونال إس أیھ (سیسا) اتفاقیة دخلت المجموعة في 

لنظیفة االتعاون الثنائي على استئجار سفن والبحث عن الشحنات للسفن التي بإمكانھا حمل شحنات من المنتجات السائلة 
أعید تسلیم جمیع السفن المتصلة بالعملیات  ،۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ فيكما  .مناصفة ومشاركة أرباح وخسائر ھذا التعاون

 الشراكة إیقاف علىطرفان المشتركة واتفق ال

خل بحیث ید كارقیل إنترناشیونال إس أیھ (سیسا)مع  ة أخرىمشترك اتفاقیةدخلت المجموعة في  ۲۰۱٦ سنةخالل 
الشحنات للسفن التي بإمكانھا حمل شحنات من ل على وحصوال عمالقةالطرفان في استئجار زمني لناقلة نفط خام 

تم إنھاء ھذا الترتیب المشترك في مارس  أرباح وخسائر من ھذا التعاون مناصفة.السائلة ومشاركة الخام المنتجات 
 .العمالقةخام النفط الناقلة   أعید تسلیموقد  ۲۰۱۷

(خسارة بمبلغ  لایر قطري ۱٦۷٬۰۰۰ بمبلغ ربح ةالمشترك العملیاتمن نتائج ۲۰۱۸في سنة حصة المجموعة بلغت 
 ).۲۰۱۷ في سنةلایر قطري  ۳٦٬۹٤٥٬۲۱٦

 ا یلي:كم دخل الموحدبیان الضمن النتائج من الترتیبات المشتركة كجزء من  الترتیب المشتركتم إدراج نتائج 

 ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ 
 لایر قطريألف   لایر قطريألف  
    

 )۳٦٬۹٤٥(  ۱٦۷ حصة في نتائج عملیات مشتركة 
 ۱٦۲٬۷٦٦  ۱٦٤٬۷۸٦ حصة في نتائج مشاریع مشتركة 
 ۱۲٥٬۸۲۱  ۱٦٤٬۹٥۳ حصة في نتائج ترتیبات مشتركة 

 ستثمارات في شركات زمیلةا ۱۲
 في شركات زمیلة:التالیة ستثمارات اال للمجموعة

 ٪ بحالر حصة  ٪ نسبة التملك بلد  
 ۲۰۱۷ ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ ۲۰۱۸ تأسیسال 
       

 ٪٤۰٫۰ ٪٤۰٫۰  ٪٥۱٫۰ ٪٥۱٫۰ قطر )۱۰و ( )۹)، (۱(قطر ذ.م.م  كارجوتیكشركة 
للنقل والخدمات البحریة الشركة العراقیة القطریة 

 ٪٥۱٫۰ ٪٥۱٫۰  ٪٥۱٫۰ ٪٥۱٫۰ العراق )۱۰و ( )۹)، (۲( المحدودة
وكالة شركة  (سابقا: لوید قطر ذ.م.م غھابا

 ٪٤۰٫۰ ٪٤۰٫۰  ٪٥۱٫۰ ٪٥۱٫۰ قطر )۱۰و ( )۳المالحة العربیة المتحدة ذ.م.م (
 (ناقالت)غاز المحدودة الشركة قطر لنقل 

 ٪۳۰٫۳ ٪۳۰٫۳  ٪۳۰٫۳ ٪۳۰٫۳ قطر )٤(.ق .عش.م
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٤۹ 

 (تابع) ستثمارات في شركات زمیلةا ۱۲
 ٪ بحالر حصة  ٪ نسبة التملك بلد  
 ۲۰۱۷ ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ ۲۰۱۸ تأسیسال 
       

) و ٥كمارتینا للنقل البحري أي أن سي (شركة 
)۱۰( 

 ٪۲۹٫٤ ٪۲۹٫٤  ٪۲۹٫٤ ٪۲۹٫٤ لیبریا

لنقل الغاز الطبیعي المسال  شركة بنینسوال
 )۱۰) و (٦( ۱المحدودة 

 ٪۲۹٫٤ ٪۲۹٫٤  ٪۲۹٫٤ ٪۲۹٫٤ لیبریا

لنقل الغاز الطبیعي المسال  شركة بنینسوال
 )۱۰) و (٦( ۲المحدودة 

 ٪۲۹٫٤ ٪۲۹٫٤  ٪۲۹٫٤ ٪۲۹٫٤ لیبریا

لنقل الغاز الطبیعي المسال  شركة بنینسوال
 )۱۰) و (٦( ۳المحدودة 

 ٪۲۹٫٤ ٪۲۹٫٤  ٪۲۹٫٤ ٪۲۹٫٤ لیبریا

قطر لنقل الغاز الطبیعي المسال المحدودة شركة 
 )۱۰و ( )۷(

 ٪۲۰٫۰ ٪۲۰٫۰  ٪۲۰٫۰ ٪۲۰٫۰ لیبریا

شركة مان دیزل تیربو المالحة القطریة ذ.م.م 
 )۱۰و ( )۹(و  )۸(

 ٪۳٥٫۰ ٪۳٥٫۰  ٪٥۱٫۰ ٪٥۱٫۰ قطر

       
  :إیضاحات

ظم ون على البحر أو البربأعمال الصیانة وإصالح معدات دخول البضائع  تقوم ذ.م.م قطر كارجوتیكشركة  )  ۱(
 .وبحراً  منشآت النفط والغاز الموجودة براً بالتحكم 

لم تبدأ والشحن، وتوفیر خدمات النقل  على، تعمل للنقل والخدمات البحریة المحدودةالشركة العراقیة القطریة  )  ۲(
 بعد العملیات التجاریة.

توفیر خدمات الشحن  على تعمل ذ.م.مالمالحة العربیة المتحدة وكالة شركة  (سابقا: لوید قطر ذ.م.م غھابا ) ۳(
 . والمالحة

ة العابرسفنھا في مجال نقل الغاز إما عن طریق  ، تعمل).ق.عش.م(شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقالت)  ) ٤(
یرجى الرجوع إلى اإلیضاح رقم أو من خالل االستثمار في مشاریع مشتركة مع أطراف أخرى.  للمحیطات

 فیما یتعلق باألحداث الالحقة.  ۳۸

متر مكعب من الغاز  ۱۳٥٫۰۰۰ سفینة حمولتھاتشغیل وتأجیر ب أي أن سي يشركة كمارتینا للنقل البحر تقوم ) ٥(
  الطبیعي المسال.

تشغیل وتأجیر ووإدارة  ألغراض تملك ۳و ۲و ۱ لنقل الغاز الطبیعي المسال المحدودةبنینسوال  اتأسست شرك ) ٦(
  الغاز الطبیعي المسال.سفن لنقل 

تم تأسیسھا ألغراض تملك وتشغیل وتأجیر سفینة یبلغ طاقة  لنقل الغاز الطبیعي المسال المحدودةشركة قطر  ) ۷(
 متر مكعب من الغاز الطبیعي المسال.  ۱۳٥٬۰۰۰حمولتھا 

شركة مان دیزل آند تربو المالحة القطریة ذ.م.م تعمل في تجارة وصیانة المحركات والمعدات البحریة وقطع  ) ۸(
  الغیار.

إال أن  ٪٥۰أكثر من  )۸() ۳( )۲( )۱(الشركات المذكورة تحت أرقام بالرغم من أن المجموعة تمتلك في  ) ۹( 
ات اعتبار ھذه الشركلم یتم على السیاسات المالیة والتشغیلیة لذلك  جوھریاتأثیراً  فقطتمارس  المجموعة

 كشركات تابعة للمجموعة.

 تم إعداد البیانات المالیة الموحدة بناًء على حسابات اإلدارة لھذه الشركات كما في تاریخ التقریر. ) ۱۰( 
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 (تابع) ستثمارات في شركات زمیلةا ۱۲

 :لحصص المجموعة في الشركات الزمیلة ھي كالتاليجة للقیمة الدفتریة تسویة البیانات المالیة المدر

  ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ 
 لایر قطريألف   لایر قطريألف  
    

 ٤٬۸۱٤٬۷٥٤  ٥٬۰٤۱٬۲۳٦ ینایر  ۱في 
 -  )٤٬۸۷٤( ۹التعدیل بسبب تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

 ٥٬۰۳٦٬۳٦۲  ٤٬۸۱٤٬۷٥٤ 
 ۱۳٦٬۳۷۳  ۲۲۸٬۱۷۲ حصة في صافي حركة الدخل الشامل اآلخر

 )۱۷۲٬۲۰۹(  )۱۷۳٫٦۰۲( توزیعات أرباح مستلمة 
 -  ۱٫۰۲۰ استثمار إضافي في شركة زمیلة

 ۲٦۲٬۳۱۸  ۲۷۳٬٤۸۲ حصة من النتائج 
 ٥٬۰٤۱٬۲۳٦  ٥٬۳٦٥٬٤۳٤ دیسمبر ۳۱في 

 بطریقة الملكیة: احتسابھاوالتي یتم  زمیلة شركاتفي  تلالستثمارابیانات المالیة فیما یلي ملخص لل

 ملخص بیان المركز المالي:

 )لایر قطري(ألف  ۲۰۱۷  )لایر قطري(ألف  ۲۰۱۸ 

  ناقالت 
شركات 

  ناقالت  اإلجمالي  زمیلة أخرى
شركات زمیلة 

 اإلجمالي  أخرى
            

 ۱٫۱۱٤٫٤٤٥  ۱٥۱٫۷۳٦  ۹٦۲٫۷۰۹  ۱٬۰۱۲٬۹۱۳  ۱٤٥٬۳۸۷  ۸٦۷٬٥۲٦ موجودات متداولة 
موجودات غیر 

 ۸٫۸۸۸٫۷٤۹  ٥۷٦٫٦٥۸  ۸٫۳۱۲٫۰۹۱  ۸٬۸۲۸٬۱۸٦  ٥۷۸٬۳۳۸  ۸٬۲٤۹٬۸٤۸ متداولة
 )٥۳۳٫۸۱٤(  )٥٥٫۳٥۲(  )٤۷۸٫٤٦۲(  )٦٥٤٬۳۹۲(  )٤۷٬۸۸۹(  )٦۰٦٬٥۰۳( مطلوبات متداولة

مطلوبات غیر 
 )۷٫۲٦٤٫۳۸٥(  )٤٦۷٫۹۷۷(  )٦٫۷۹٦٫٤۰۸(  )٦٬٦٥۷٬٥۱٤(  )٤۰۳٬۸۲۲(  )٦٬۲٥۳٬٦۹۲( متداولة

            
حصة في شركة 

 ۲٫۲۰٤٫۹۹٥  ۲۰٥٫۰٦٥  ۱٫۹۹۹٫۹۳۰  ۲٬٥۲۹٬۱۹۳  ۲۷۲٬۰۱٤  ۲٬۲٥۷٬۱۷۹ زمیلة
 ۲٫۸۳٦٫۲٤۱  -  ۲٫۸۳٦٫۲٤۱  ۲٬۸۳٦٬۲٤۱  -  ۲٫۸۳٦٫۲٤۱ الشھرة 

            
القیمة الدفتریة 

 ٥٫۰٤۱٫۲۳٦  ۲۰٥٫۰٦٥  ٤٫۸۳٦٫۱۷۱  ٥٬۳٦٥٬٤۳٤  ۲۷۲٬۰۱٤  ٥٫۰۹۳٬٤۲۰ لالستثمار 

 وبیان الدخل الشامل: زمیلةحصة من بیان الدخل للشركات ال

 )لایر قطري(ألف  ۲۰۱۷  )لایر قطري(ألف  ۲۰۱۸ 

  ناقالت 
شركات 

  ناقالت  اإلجمالي  زمیلة أخرى
شركات زمیلة 

 اإلجمالي  أخرى
            

 ۱٫۲۰۰٫٦٦۷  ۱۰۳٫٥۹٥  ۱٫۰۹۷٫۰۷۲  ۱٬۲۱۳٬۸۳۰  ۱۱۱٬٦۷۷  ۱٬۱۰۲٬۱٥۳ إیرادات التشغیل
 ۲٦۲٫۳۱۸  ۱۲٫۷۷٤  ۲٤۹٫٥٤٤  ۲۷۳٬٤۸۲  ۱۰٬۰٤۳  ۲٦۳٬٤۳۹ الربح *

 ۱۳٦٫۳۷۳  ۱۷٫۸٤۷  ۱۱۸٫٥۲٦  ۲۲۸٬۱۷۲  ۱۲٫۱۱۹  ۲۱٦٬۰٥۳ الدخل الشامل اآلخر
توزیعات أرباح 

 ۱۷۲٫۲۰۹  ٤٫۲۰۹  ۱٦۸٫۰۰۰  ۱۷۳٬٦۰۲  ٥٫٦۰۲  ۱٦۸٫۰۰۰ مستلمة

 لصندوق األنشطة االجتماعیة والریاضیة. ٪۲٫٥تم احتساب حصة الربح من ناقالت بعد خصم نسبة  *
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٥۱ 

 بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  موجودات مالیة ۱۳
  ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ 
 لایر قطريألف   لایر قطريألف  
    
 ۳٫۰۷٥٫۱٦٦  ۳٬۷۹۱٬٦٥۰ )۲(شركات محلیة أسھم ملكیة مدرجة في ستثمارات في ا
 ۲٦۳٫۱۹۲  ۲۰۲٬۹٤٥ )٤(ستثمارات غیر مدرجة في شركات أجنبیة ا
 ٦۳٫۸۱۰  ۸۷٬٤۸۷ ) ٤) و(۳( شركات محلیةفي غیر مدرجة ستثمارات ا
 ۲۱٫۷٤۷  ۱۸٬٦۰۲ سنداتستثمارات في ا
 ٤٬۱۰۰٬٦۸٤  ۳٫٤۲۳٫۹۱٥ 

تمل تشالمتاحة للبیع  الموجودات المالیةاالستثمارات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر و )۱(
 .واستثمارات في سندات صنادیق مع مدیري واستثماراتفي أسھم مباشرة استثمارات  على

 ۲۰۱۸ دیسمبر ۳۱ في لایر قطري ۸۱٬۹۳۹٬۰۰۰ شركات محلیة بقیمة عادلة بلغت األسھم المدرجة في )۲(
 .للمتاجرة مقیدةأسھم  ھي )۲۰۱۷في لایر قطري  ٤۰٫۳۷۸٫۰۰۰(

 .مساھم مؤسس المجموعةفي شركات تكون فیھا تضمن أسھما تاالستثمارات غیر المدرجة  )۳(
 :۲۰۱۷المتاحة للبیع انخفضت قیمتھا خالل سنة  الموجودات المالیة )٤(

     ۲۰۱۷ 
 لایر قطريألف   
   
 ۸۰  في أسھم ملكیة مدرجة في شركات محلیةستثمارات ا
 ۲۰٫۸۹۸  شركات أجنبیة  أسھم ملكیة ستثمارات غیر مدرجة فيا
  ۲۰٫۹۷۸ 

 المسالالطبیعي  الغازلشركات  مقدمة قروض ۱٤

  .سوقیةباألسعار ال . ھذه القروض تحمل فوائدالمسالالطبیعي  الغازقامت المجموعة بمنح قروض لشركات 

 
 المسـال ي/ البترول سم شـركة الغاز الطبیعيا

غاز شركة ال الشركة التي تقوم بتشغیل 
 المسال يالبترول/  الطبیعي

    
 المؤسسة الھندیة للنقل البحري المحدودة  •  ۱شركة الھند لنقل الغاز الطبیعي المحدودة رقم   •
 میتسوى او اس كى الینز  •  لیبریا – INCللنقل البحري رتینا ماشركة ك  •
 الینزمیتسوى او اس كى   • لیبیریا  -شركة قطر لنقل الغاز الطبیعي المسال   •
 المؤسسة الھندیة للنقل البحري المحدودة  • مالطا -۲شركة الھند لنقل الغاز الطبیعي المسال المحدودة رقم   •
 إن واي كى  • لیبریا -۱رقم  المحدودة المسال لنقل الغاز الطبیعيشركة بنینسوال   •
 الینكى   • لیبریا -۲رقم  المحدودةالمسال لنقل الغاز الطبیعي شركة بنینسوال   •
 میتسوى او اس كى الینز  • لیبریا – ۳رقم  المحدودة المسال لنقل الغاز الطبیعيشركة بنینسوال   •

 اآلتي: تشمل المذكورة أعالهلشركات الغاز الطبیعي المسال  قدمةالقروض الم إن

  ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ 
 لایر قطريألف   لایر قطريألف  
    

 ۱۸۳٫٥۰٦  ۱٥٦٬۰۱۲ أصل القرض
 -  )٦٫٥۱۲( ۹م المعیار الدولي للتقاریر المالیة رق -على الرصید االفتتاحي تعدیالت 

 ۱٤۹٫٥۰۰  ۱۸۳٫٥۰٦ 
 ۹۸  ۷٥ فوائد مستحقة

 ۱٤۹٫٥۷٥  ۱۸۳٫٦۰٤ 
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 المخزون ۱٥
  ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 
    

 ٦٤٫۹٤۲  ٦۳٬۹۷۸ سیارات ثقیلة وقطع غیار
 ۱۸٫۷۰٥  ٤٥٬۰۲٥ جابرو وكنكري

 ۳۰٫٥۲۱  ۲۷٬۷۳۱ لبیععادة ابضاعة أخرى إل
 ۱۳٦٬۷۳٤  ۱۱٤٫۱٦۸ 

 )۷٫۳۹۱(  )۱٥٬۱۸۱( )۱( الحركة ئبط مخزونمخصص 
 ۱۲۱٬٥٥۳  ۱۰٦٫۷۷۷ 

 :كما یلي لبضاعة بطیئة الحركةاالحركة في مخصص كانت  )۱( 
 ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 
    

 ۱۰٫۸۰۰  ۷٬۳۹۱ ینایر  ۱في 
 ۲٫۱٥۳  ۸٬۳۲۰ مخصص مكون 

 )٥٫٥٦۲(  )٥۳۰( مخصص مستخدم
 ۷٫۳۹۱  ۱٥٬۱۸۱ دیسمبر  ۳۱في 

 مدینة أخرى و  تجاریةذمم  ۱٦
 ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 
    

 ٤۸۱٬۳۹۲  ٤٤۷٬٥۳۲ ذمم تجاریة مدینة (إجمالي)
 )۳۹٬٤۲٦(  )٦۸٬۱۳٦( )۱المدینة (ناقصا: مخصص انخفاض قیمة الذمم التجاریة 

 ٤٤۱٫۹٦٦  ۳۷۹٬۳۹٦ ذمم تجاریة مدینة (بالصافي)
 ۱٤٫٥۱۳  ۱۸٬٤۹۱  أوراق قبض

 ۱۳۳٫۹٥۳  ۱۲۲٬۲٦۲ إیرادات مستحقة 
 ٤٦٫۳۸٥  ۳۷٬٤۲۲ )۲ذمم مدینة مستحقة من الموظفین (

 ً  ۲۸٫۹۱٦  ۳۱٬۸۸۳ مصروفات مدفوعة مقدما
 ۳۳٫۰۱۰  ۲۰٬۲٤۱ مبالغ مدفوعة مقدماً للموردین 

 ۱٤٦٫٤٤۷  ۳۳٬۷٥۷ )۳۳إیضاح من أطراف ذات العالقة ( اتمستحق
 -  ۱۰٬۲۸۳  التدفق النقديتحوط  

 ۷۲٫٦٥٥  ۱۰٦٬٦۳٥ ذمم مدینة أخرى
 ۷٦۰٬۳۷۰  ۹۱۷٫۸٤٥ 

 كالتالي: الذمم التجاریة المدینة انخفاضفي مخصص الحركة كانت  )۱(

 ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ 
 قطري ألف لایر  ألف لایر قطري 
    

 ۳٦٫٥۷۱  ۳۹٬٤۲٦ ینایر ۱في 
 -  ۳۷٬٥۰۳ ۹م المعیار الدولي للتقاریر المالیة رق -تعدیالت على الرصید االفتتاحي 

 ۷٦٬۹۲۹  ۳٦٫٥۷۱ 
 ۷٫۳۹۸  ٦٫٦۰۱ مخصص مكون 

 )٤٫٥٤۳(  )۱٥٫۳۹٤(   خدممخصص مست
 ۳۹٫٤۲٦  ٦۸٬۱۳٦ دیسمبر  ۳۱في 

 من الموظفین القروض التي تم الحصول علیھا مقابل مكافأة نھایة الخدمة. ) تتضمن الذمم المدینة المستحقة۲(
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 الربح والخسارةالعادلة من خالل  بالقیمة مالیة موجودات ۱۷
 ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 
    

 ٥۲۳٫۲۰۸  ۱۳۸٬۸٤٦ مدرجة   استثمارات

 ألجلاستثمارات في ودائع  ۱۸
 ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ 
 ألف لایر قطري  لایر قطريألف  
    

 ۱٫٦۸۰٫٦۹٤  ٦۱٦٬۳۹۳ لدى البنوك ودائع ألجل
ً  ۹۰ناقصا: ودائع ألجل تستحق قبل   -  )۳۸٬۸٤۹( )۱۹(إیضاح  یوما

 ۱٫٦۸۰٫٦۹٤  ٥۷۷٬٥٤٤ )۱یوماً ( ۹۰ودائع ثابتة تستحق بعد 

 اتإیضاح
 یوما. ۹۰فترة سداد أصلیة أكثر من  ن الودائع قصیرة األجل تحمل فوائد بمعدالت السوق وھي ذاتإ )۱(
 .۲۰۱۷في خالل سنة  تم تمویل أغلب الودائع قصیرة األجل باستخدام القروض والسلف )۲(
شھرا وھو یظھر  ۱۲تم قیاس انخفاض قیمة النقد وما یعادل النقد على أساس الخسارة االئتمانیة المتوقعة لمدة  )۳(

ر المجموعة أن النقد وما یعادل النقد لدیھا بھ مخاطر ائتمانیة منخفضة االستحقاقات قصیرة األجل لالئتمان. تعتب
 استنادا إلى التصنیفات االئتمانیة من األطراف الخارجیة.

 یعادل النقدالنقد وما  ۱۹

 على التالي:في بیان التدفقات النقدیة الموحد  یعادل النقدالنقد وما یشتمل 
  ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ 
 قطري ألف لایر  ألف لایر قطري 
    

 ۳٦۸٫۰۲٦  ۸٤٬۹۰۷ حسابات جاریة -أرصدة لدى البنوك 
 ٥٫۹۱۷  ۳٬٦۳۸ نقد بالصندوق

 -  ۳۸٬۸٤۹ )۱۸) (إیضاح ۱ودائع ثابتة ( -أرصدة لدى البنوك 
 ۳۷۳٫۹٤۳  ۱۲۷٬۳۹٤ في بیان المركز المالي الموحد النقد وما یعادل النقد

 )٦۰٫۰۰۰(  - )٦()۲٦سحب على المكشوف من بنوك (إیضاح 
 ۳۱۳٫۹٤۳  ۱۲۷٬۳۹٤ في بیان التدفقات النقدیة الموحد النقد وما یعادل النقد

 .التجاریة بحسب معدالت السوق یوم ۹۰ أقل منذات تواریخ استحقاق ودائع تمثل  )۱(

 

 رأس المال ۲۰
 ألف  سھماألعدد  
 لایر قطري  لفباأل 

    بالكامل  ةوالمدفوع ةالمصدرو االمصرح بھاألسھم 
 ۳۱و ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱لایر قطري للسھم في  ۱۰ اسمیة أسھم بقیمة

 ۱٫۱٤٥٫۲٥۲  ۱۱٤٬٥۲٥ ۲۰۱۷دیسمبر 

 تتمتع جمیع األسھم بحقوق متساویة.
 سھم خزینة أ ۲۱

الشركة  ي فيلایر قطر ۷۳٫٥۱٦٫۰۰۰ بمبلغسھم  ۹۰۸٫۷۲٥ بشراءحدى الشركات التابعة قامت إ ،۲۰۱۳سنة خالل 
من  فضتأسھم الخزینة ھذه بالتكلفة وخب االعترافتم  .تم تحویل ھذه األسھم إلى الشركة االم ،التقریربعد تاریخ  .األم

 حقوق الملكیة. 
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 حتیاطي قانونيا ۲۲
من ربح  ٪۱۰یجب تحویل  ،والنظام األساسي للشركة ۲۰۱٥لسنة  ۱۱وفقاً لقانون الشركات التجاریة القطري رقم 

 ٪٥۰ عادلی القانوني االحتیاطي حیث أنإیقاف التحویل السنوي  الشركة قررتالقانوني.  االحتیاطيالسنة إلى حساب 
من رأس المال  ٪٥۰من رأس المال. قررت الشركة إیقاف ھذا التحویل السنوي حیث أصبح االحتیاطي معادال لنسبة 

 المصدر. 
 لایر قطري ٦٦۱٫۰٥۰٫۰۰۰و ریـال قطري ۳٦۰٫۰۰۰٫۰۰۰یتضمن االحتیاطي القانوني مبلغ 

  على التوالي. ۲۰۱۰و ۲۰۰۸و ۲۰۰٤المصدرة خالل  سھماألیمثل عالوة إصدار قطري  لایر ۳٫٤۹٥٫٤۰۰٫۰۰۰و
 ۱۱رقم  التجاریة القطري االحتیاطي القانوني غیر قابل للتوزیع إال في الحاالت التي ینص علیھا قانون الشركاتإن 

 .۲۰۱٥لسنة 
 حتیاطي عاما ۲۳

مجلس اإلدارة أن تقرر تحویل جزء من صافي توصیة على  یجوز للجمعیة العامة بناءً ، لنظام األساسي للشركةلوفقاً 
 تقرره الجمعیة العامة للمساھمین.الذي  بالشكلیجوز استخدام ھذا االحتیاطي واألرباح إلى حساب االحتیاطي العام 

 األدوات المالیة المشتقة ۲٤
 أنشطة التحوط 
 :ةالنقدی تحوط التدفقات

 كان لدى المجموعة تحوط للتدفق النقدي للتحوط من مخاطر أسعار الفائدة كالتالي:، ۲۰۱۸دیسمبر ۳۱في 
 حالول للخدمات البحریة ذ.م.م:

 ادرھق اسمیةلتبادل أسعار الفائدة بقیمة  اتفاقیةذ.م.م لدى حالول للخدمات البحریة كان ، ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 
لایر قطري) حیث تستلم بموجبھا أسعار فائدة متغیرة بقیمة لیبور  ۳۸٤٬۳٤٥٬۰۰۰أمریكي (دوالر  ۱۰٥٬۳۰۰٬۰۰۰
خالل السنة قامت الشركة . القیمة األسمیةعلى  ٪۱٫۹۸٥وتدفع سعر فائدة ثابتة بقیمة  رشھثالث ادوالر أمریكي ل

شھور إلى لیبور لشھر واحد ودخلت في اتفاقیة تحوط أخرى  ۳لدیھا مع المقرض من لیبور لـ  القرضبإعادة ھیكلة 
كال الترتیبین مع نفس الطرف  نقاط األساس). ۷شھر یبور +  ۱أشھر یبور وتلقي  ۳(دفع  لتغطیة فروق المخاطر.

على  تقلبات سعر الفائدة منوط دم عقد التبادل للتحستخوقد تم االتفاق على أن یتم السداد على أساس الصافي. ی
قدي على تحوط التدفق الن تم تقییمالقرض وعقد تبادل أسعار الفائدة في نفس الشروط الھامة. عقد . یشترك القروض
 الفعالیة. تحتسب القیمة العادلة لعقود تبادل أسعار الفائدة بالرجوع إلى تقییم السوق التفاقیات التبادل. أنھ عالي
لایر  ۱٦٬۰٦۸٬۱۳٥ لعقود تبادل أسعار الفائدة بمبلغ سالبةقیمة عادلة بول للخدمات البحریة ذ.م.م شركة حال اعترفت
 )۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱كما في  خسارة القیمة العادلة :لایر قطري ٤٬۹٦٦٫۷۲۳ (مبلغ ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱كما في  قطري

 یة.بالجزء الفعال في حقوق التحوط تحت حقوق الملكالدائنة والمبالغ المستحقة الدفع التجاریة واألخرى تحت بند الذمم 
 .قطري لایر ۱۰٬۲۸۳٬۲٥۳، بلغت القیمة الدفتریة لمبادالت سعر الفائدة  ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱وفي 

 كي جي وشركاه) ومالحة قطر جي أم بي أتش "۱كي جي "( ه كي جيوشركامالحة رأس لفان جي أم بي أتش 
 :)۲(كي جي 
ا إلى ن تم تحویلھتا، فإن اتفاقیات تبادل أسعار الفائدة التي دخلتھا الشرك۲وكي جي  ۱جي كي تجمیع أعمال كنتیجة ل

 قد دخلتا في اتفاقیة تبادل أسعار الفائدة بقیمة اسمیة بلغت  ۲وكي جي  ۱المجموعة. كانت كال من كي جي 
دوالر أمریكي ۱۱۳٬۲٦۳٬٤۷٤و لایر قطري)  ٤۲۱٬٦۸۹٬۰۳۷(تعادل البالغ دوالر أمریكي  ۱۱٥٬٥۳۱٬۲٤۳

شھور  ۳م فائدة متغیرة لیبور لفترة ھا تستللایر قطري) على التوالي والتي من خالل ٤۱۳٬٤۱۱٬٦۸۰تعادل (البالغ 
دم عقود تبادل أسعار الفائدة اعلى القیمة األسمیة. تم استخ ٪۲٫٦۸٥بالدوالر األمریكي وتدفع معدل فائدة ثابت بنسبة 

تم  ض واتفاقیة التبادل نفس األحكام الھامة.رالق عقد. لدى ھمالفائدة على قروضللتحوط ضد التعرض لتقلبات أسعار 
تقییم تحوط التدفق النقدي على أنھ ذو تأثیر فعال وتحتسب القیمة العادلة لتبادالت أسعار الفائدة بالرجوع إلى تقییم 

 السوق التفاقیات التبادل.
البالغ دوالر أمریكي  ۱٬۹۸۹٬۸۷۹ تبادل أسعار الفائدة بمبلغلعقود ح قیمة عادلة ببر، ۲وكي جي  ۱كي جي  اعترفت

دیسمبر  ۳۱كما في  لایر قطري) ۷٬٤۸٤٬٦۸۷(البالغ دوالر أمریكي  ۲٬۰٥۰٬٥۹۹لایر قطري) و ۷٬۲٦۳٬۰٦۱ (
، ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱مقابل في احتیاطي التحوط. كما في المبلغ الالدائنة مع قید التجاریة واألخرى في الذمم  ۲۰۱۸

 ٥۲٦٬٥٤۷سالب بمبلغ ) ۲) وشركة (كي جي ۱إن القیم الدفتریة لعقود تبادل أسعار الفائدة لكالً من شركة (كي جي 
لایر  ۱٬۸۸٤٬۱۷۰(البالغ دوالر أمریكي  ٥۱٦٬۲۱۱ومبلغ سالب لایر قطري)  ۱٬۹۲۱٬۸۹۷(البالغ دوالر أمریكي 

 قطري).
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 توزیعات أرباح ۲٥

 توزیعات أرباح مقترحة

ملیون لایر قطري  ۳٤۱لایر قطري للسھم بإجمالي  ۳تبلغ  ٪۳۰تبلغ نقدیة قام مجلس اإلدارة باقتراح توزیعات أرباح 
 اجتماع الجمعیة العمومیة.لموافقة المساھمین في تخضع وھي ، ۲۰۱۸للعام 

 مدفوعة خالل السنة لسنة المقارنةالمعلنة والرباح األتوزیعات 
 ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ 
 ألف لایر قطري  قطريألف لایر  
    

 ۳۹۷٫٦٥۸  ۳٤۰٬۸٤۹ )۱(توزیعات أرباح نھائیة 

، قامت الشركة بدفع أرباح نقدیة ۲۰۱۸مارس  ۱٥ عقدت بتاریخخالل العام، وبعد موافقة الجمعیة العمومیة التي   )۱(
لایر  ۳٫٥بقیمة (. ۲۰۱۷عام فیما یتعلق بملیون لایر قطري  ۳۹۸لایر قطري للسھم وبإجمالي  ۳٫٥بقیمة  ٪۳٥تبلغ 

 ).۲۰۱٦ ملیون لایر قطري فیما یتعلق بعام ۳۹۸قطري للسھم وبإجمالي 

 وسلفقروض  ۲٦
    ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ 

 ریـال قطريألف   ریـال قطريألف  االستحقاق  ٪سعر الفائدة  إیضاحات الشركة األم:
       

 ۳٦٥٫۰۰۰  - ۲۰۱۹ مارس ۲٫۷٥لیبور+  )۱(  ۱قرض 
 ۳٦٥٫۰۰۰  - ۲۰۱۸یونیو  ۱٫٥لیبور+  )۲(  ۲قرض 
 ٥۱۰٫۰۰۰  - ۲۰۱۸نوفمبر  ٤ )۳( ۳قرض 
 ۱٤٦٫۰۰۰  - ۲۰۱۸نوفمبر  ۱٫٦لیبور +  )٤(  ٤قرض 
 ٥٤۷٫٥۰۰  - ۲۰۱۸سبتمبر  ۱٫٥لیبور +  )٥(  ٥قرض 
 ٦۰٫۰۰۰  - ۲۰۱۸أبریل  ٤ )٦( )۱۹(إیضاح ٦ قرض

       
       الشركات التابعة:

 ۱٦۲٫۳۲۱  ۱۳۱٬٤٤۸ ۲۰۲۱ینایر  ۱٫۷٥لیبور+  )۷(    ۷ قرض
 ٤٤٫۱٦۱  ۱٦٬٥٦۷ ۲۰۱۹أغسطس  ۱٫٦٥لیبور+   )۸( ۸قرض 
 ۲۸۸٫۹۲۱  ۲٥۱٬۲٦۷ ۲۰۲۱سبتمبر  ۱٫۷٥لیبور +  )۹(  ۹قرض 
 ٤۱۳٫۹۱۰  ۳۷٤٬٤۹۰ ۲۰۲٤دیسمبر  ۱٫٤لیبور+  )۱۰( ۱۰قرض 
 ۳۱۱٫۷٦٦  ۲۸۳٬۰٥۱ ۲۰۲٥مارس  ۱٫٤لیبور+  )۱۱(  ۱۱قرض 
 ۳۱۳٫۹۰۰  ۲۷۸٬۸٦۰ ۲۰۲۲یونیو  ۱٫۷٥لیبور+  )۱۲(  ۱۲قرض 
 ۸۸۷٫۱٥۳  ۸۳٥٬۱۰۱ ۲۰۲۳دیسمبر  ۱٫۷لیبور+  )۱۳(  ۱۳قرض 
 -  ۲٥٥٫٥۰۰ ۲۰۲۳أكتوبر  ۲٫۲لیبور +  )۱٤(  ۱٤قرض 

    ۲٬٤۲٦٬۲۸٤٫٤  ٤۱٥٫٦۳۲ 
 )٥٬۰٦۱(  )۲٬۹٥۰(    تكالیف تمویل مؤجلة ناقص:

    ۲٬٤۲۳٬۳۳٤٫٤  ٤۱۰٫٥۷۱ 
 المركز المالي الموحد كاآلتي: بیان القروض فيتظھر 

    
 ۱٫۳۷۱٫۰۲۳  ۲۷٤٬۲۰۱ جزء متداول

 ۳٫۰۳۹٫٥٤۸  ۲٬۱٤۹٬۱۳۳ جزء غیر متداول

 ۲٬٤۲۳٬۳۳٤٫٤  ٤۱۰٫٥۷۱ 
 إیضاحات:

بیة وبعض أجن أحواض بناء سفنسفن في ال ببناءمتطلبات التمویل المتعلقة لتمویل  )۱تم الحصول على القرض ( )۱(
 أخرى. خالل سنة التقریر سددت الشركة ھذا التسھیل بالكامل.  یةرأسمالأعمال متطلبات 

دوالر أمریكي. الغرض من ھذا التسھیل  ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰تسھیل مرابحة متجدد في حدود مبلغ  ۲یمثل القرض  )۲(
 ھو األغراض العامة للشركة تم سداد ھذا التسھیل بالكامل خالل السنة. 

ملیون لایر قطري بالكامل من جانب المجموعة. احتسب  ٥۱۰بمبلغ  للایر القطريابتم سداد التسھیل اإلسالمي  )۳(
 في السنة. ٪٤معدل ربح على ھذا التسھیل بنسبة 
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 (تابع) قروض وسلف ۲٦
 :(تابع) إیضاحات

 

وقد تم سداده بالكامل من قبل المجموعة  ٤أشھر للقرض  ۳+ معدل لیبور لـ ٪۱٫٦یحتسب معدل ربح بنسبة  )٤(
 .۲۰۱۸ في نوفمبر

ملیون دوالر أمریكي من أحد البنوك المحلیة  ۱٥۰خالل السنة سددت الشركة بالكامل تسھیل القرض بمبلغ  )٥(
 .٪۱٫٥بشرط حد أدنى بنسبة  ٪۱٫٥والذي كانت تحتسب علیھ الفائدة بمعدل لیبور + 

 ).۱۹في السنة (إیضاح  ٪٤تم سداد تسھیل السحب على المكشوف والذي تحتسب علیھ فائدة بنسبة  )٦(
علیھ بغرض إعادة تمویل قروض تم  إسالمیا بالدوالر األمریكي تم الحصول تسھیالیمثل  ۷القرض رقم  )۷(

قسط ربع سنوي  ۳۲السفن ویسدد على تلك مضمون مقابل  التسھیلسفن حاویات. لثمانیة  االحصول علیھ
 ۱٦٫۷۰٦٫٥٥٥لایر قطري) ودفعة نھائیة بمبلغ  ۷٫۸۰۸٫۰۰۰(البالغ دوالر أمریكي  ۲٫۱٤٥٫۱٦۱بمبلغ 

  لایر قطري). ٦۰٫۹۷۸٫۹۲٥(البالغ دوالر أمریكي 
غرض تمویل أو إعادة تمویل تم الحصول علیھ ب دوالر أمریكيملیون  ٦۰٫٤تسھیل بمبلغ  ۸یمثل القرض  )۸(

البالغ  دوالر أمریكي ۱٫۸۹۰٫۰۰۰قسط ربع سنوي بمبلغ  ۳۲، ویستحق السداد على مرھونةالسفن ال
التي تم الحصول على  نسفالالقرض مقابل ھذا . تم ضمان ۲۰۱۲یو ) تبدأ في یونلایر قطري ٦٫۸۷۹٫٦۰۰(

 القرض لصالحھا. 
البالغ  دوالر أمریكي ۱۲۳٫۰۰۰٫۰۰۰على قرض بمبلغ  ت المجموعة، حصل۲۰۱۳خالل سنة  )۹(

القرض ھذا یل السفن المرھونة. یسدد ) بغرض تمویل شراء سفن وإعادة تمولایر قطري ٤٤۷٫۷۲۰٫۰۰۰(
ملیون لایر  ۱٥٦٫۷أخیرة بمبلغ واحدة  ةودفع دوالر أمریكيملیون  ۲٫٥۷قسط ربع سنوي بمبلغ  ۳۱على 

 قطري. تم ضمان القرض مقابل رھن السفن التي تم الحصول على القرض لصالحھا. 
وتم  لایر قطري) ٤۹۱٫٤۰۰٫۰۰۰(البالغ  أمریكيدوالر  ۱۳٥٫۰۰۰٫۰۰۰بمبلغ تسھیل  ۱۰یمثل القرض  )۱۰(

قسط ربع سنوي متساوي بمبلغ  ۳٥. یسدد القرض على ۲۰۱۷سحب التسھیل بالكامل خالل مارس 
خدام كما في تاریخ التقریر، تم استدوالر أمریكي ودفعة نھائیة بالمبلغ المتبقي للقسط النھائي.  ۲٫۷۰۰٫۰۰۰

القرض ضد التعرض  علىتم التحوط  .سفن ۳رھن مؤمن مقابل التسھیل التسھیل بالكامل. كما أن مبلغ 
 . ألسعار الفائدة

لایر  ٤۹۱٫٤۰۰٫۰۰۰أمریكي البالغ (دوالر  ۱۳٥٫۰۰۰٫۰۰۰  سھیل مرابحة بمبلغ ت ۱۱یمثل القرض  )۱۱(
ملیون دوالر أمریكي  ۱۰۱السفن والذي انخفض الحقاً لیصبح  بناءمبدئیاً لتمویل  علیھ تم الحصول قطري)

دوالر  ۱٫۹٦٦٫۸۰٦قسط ربع سنوي متساوي بمبلغ  ۳٦بناًء على طلب المجموعة. یسدد القرض على 
 ۱۰۱٫۱٥۰٫۰۰۰. كما في تاریخ التقریر، تم استخدام التسھیل بمبلغ التسھیل أمریكي ودفعة نھائیة عن استحقاق

 دوالر أمریكي.
قسط ربع سنوي متساوي تبدأ  ۲۷، ویستحق للسداد على سفینة ۱۹لتمویل بناء  ۱۲لحصول على القرض تم ا )۱۲(

 )ملیون لایر قطري ۱٦٤ یعادلدوالر أمریكي ( ٤٤٬۹۳۱٬٥۰٦ قسط أخیر بقیمةدفعة و ۲۰۱٥في سبتمبر 
 في نھایة فترة القرض.

 ٤۰على القروض تسدد . ۲۰۱٥العام خالل الذي حدث ھذه القروض كنتیجة لدمج األعمال ب االعترافتم  )۱۳(
من مبلغ القرض األساسي. ھذه  ٪٥۰قسط ربع سنوي على مدى فترة عشر سنوات ودفعة نھائیة بما یقارب 

ألسھم المصدرة للمؤسسة واألسھم المصدرة تعھد األولویة لالقروض مضمونة برھن أولي على السفن و
 قوم بإدارة عملیات السفن.یي العام، الذ كیللشر

ملیون دوالر أمریكي تحتسب علیھ الفائدة  ۷۰على تسھیل قرض بمبلغ التابعة  ل السنة حصلت الشركةخال )۱٤(
ودفعة  ۲۰۱۹قسط ربع سنوي تدبأ من أبریل  ۱۸+ لیبور لشھر واحد. سیتم القیام بالسداد في  ٪۲٫۲بنسبة 

 واحدة في نھایة فترة القرض.
 

 من أحد العمالء دفعة مقدمة ۲۷
فوائد من أحد العمالء  ال تحمل مقدمةلایر قطري كدفعة  ۱۸۷٫٤۹۷٫۰۰۰ستلمت المجموعة مبلغ ا، ۲۰۱۱ سنة خالل

داد یتم س .العمیللدى ھذه القوارب تعمل  .وقوارب خدمات استكشافلغرض بناء قوارب سحب إلى المرسى وقوارب 
كل مبلغ  من ٪۱۰ بمعدل مبلغ طاعاستقمن الفواتیر المرحلیة المعتمدة. یتم  االستقطاعاتخالل من  قدمةالدفعة الم

ة حتى لمنجزبناًء على األعمال ا مقدماً بالكامل.فاتورة مرحلیة معتمدة تكون مستحقة حتى یتم سداد المبلغ المدفوع 
في لایر قطري  ۱۲۳٫٦۷۲٫۰۰۰قطري (لایر  ۱۱٤٬۹۱۸٬۰۰۰  طویل األجل دائنال یدتاریخ التقریر بلغ الرص

۲۰۱۷(. 
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 نھایة الخدمة للموظفینمكافآت مخصص  ۲۸
 كانت الحركة في المخصص المدرج في بیان المركز المالي الموحد كما یلي:

 ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ 
 لایر قطري ألف  لایر قطري ألف 
    

 ۱۰۲٫٤٤۷  ۱۰۲٬٤۹۸ ینایر ۱في 
 ۱۷٫۸۱۱  ۳۰٬٤٥۳ خالل السنةمخصص ال

 )۱۰٫٤۲۳(  )۲۲٬۹۲٤( مكافأت نھایة الخدمة المدفوعة
 -  ۲۲٬٤۱٦ )بالصافي( محول مخصص

 )۷٫۳۳۷(  )۱۱٬۱٦۸( المحول إلى صندوق التقاعد
 ۱۰۲٫٤۹۸  ۱۲۱٬۲۷٥ دیسمبر ۳۱في 

    
 ۱۰۱٫۱۰٤  ۱۲۰٬٦۱۲ )۱خطط منافع نھایة الخدمة (

 ۱٫۳۹٤  ٦٦۳ )۲۹) (إیضاح ۲حساب صندوق التقاعد (
 ۱۰۲٫٤۹۸  ۱۲۱٬۲۷٥ دیسمبر ۳۱في 

شھرا من تاریخ التقریر، لذا فقد قامت  ۱۲ال تتوقع المجموعة سداد التزام منافع نھایة خدمة لموظفیھا خالل  )۱(
بتصنیف االلتزام ضمن المطلوبات غیر المتداولة في بیان المركز المالي. ال یتم خصم المخصص للقیمة الحالیة 

  حیث أن أثر القیمة الزمنیة للنقود ال یتوقع أن یكون كبیرا.

المبالغ  . وعلیھ فإنلصندوق التقاعد الحكومي مساھمة محددة تدفع عند الطلبالتقاعد  صندوق یمثل حساب )۲(
 یتم اإلفصاح عنھا كمطلوبات متداولة.المستحقة 

 دائنة أخرىوتجاریة ذمم  ۲۹
  ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ 
 لایر قطري ألف  لایر قطري ألف 
    

 ۱۲۲٫۸۸۳  ۱۲۱٬۲۹۱ دائنون تجاریون وأوراق دفع 
 ۱۱٦٬۸٦۰  ۱۷٤٬٤۱۷ مصروفات مستحقة الدفع

 ٤۷٫٤۰۰  ٥۳٬۱۲۷ مبالغ مدفوعة مقدماً من عمالء
 ۷۱  ۹٬۸۷۹ )۳۳مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة (إیضاح 

 ۲۳٫٥٦٥  ۳٬۸۰٦ )۲٤لعقود تبادل أسعار فائدة (إیضاح قیمة عادلة سالبة 
 ۱۱٫۷٤٦  ۱۲٬۹۰۹ )۳۰(إیضاح  لریاضیةاالجتماعیة وا مساھمة لصندوق األنشطة

 ۱٬۳۹٤  ٦٦۳ التقاعد المخصص لصندوق
 ۲۳٤٫۲۹۱  ۱۳٤٬۷۷۸ )۱( خرىأذمم دائنة 

 ٥۱۰٬۸۷۰  ٥٥۸٫۲۱۰ 

 ٥۸٫۲۳۹٫۷۱۱( لایر قطري ۱۰٫۹۳٦٫۰۱۲ تتضمن الذمم الدائنة األخرى ذمم دائنة لعملیات مشتركة بمبلغ  )۱( 
طري في لایر ق ٤۸٫۷۰۳٫۱۷۰( لایر قطري ۳٦٫۳۳٤٫۸۱۷ )؛ ومحتجزات دائنة بمبلغ۲۰۱۷طري في لایر ق

 .)۲۰۱۷قطري في لایر  ۲٦٫۹۷۰٫٥۹٤( لایر قطري ۲۷٫۲۱٤٫۳٥۲ ) وتوزیعات أرباح دائنة بمبلغ۲۰۱۷

 ریاضیةوال االجتماعیةنشطة األ قالمساھمة في صندو ۳۰

ً ل على المجموعة المساھمة ، ۲۰۱۰ذات الصلة المصدرة في ینایر واإلیضاحات  ۲۰۰۸سنة ل ۱۳رقم قانون لوفقا
یتطلب اإلیضاح  الریاضیة.االجتماعیة وة ـاألنشطصندوق لدعم الموحدة ا السنویة ـمن صافي أرباحھ ٪۲٫٥بنسبة 

ي ذلك في بیان التغیرات فب االعترافلدخل. وعلیھ یتم ل كتوزیعبالمبالغ المستحقة  االعتراف ۱۳المتعلق بالقانون 
 الموحد. حقوق الملكیة

لصندوق ) ۲۰۱۷ في لایر قطري ملیون ۱۱٫۷ملیون لایر قطري ( ۱۲٫۹ ، خصصت المجموعة مبلغالعامخالل 
 من صافي الربح الموحد للسنة.   ٪۲٫٥یمثل األنشطة االجتماعیة والریاضیة 
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 االلتزامات ۳۱
   ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 

    ومعداتعقارات وسفن  -االلتزامات الرأسمالیة 
 ۹۳۷٫۹۱۷  ٤۹٥٬۸٦۲ التقریرخ تاری نفقات رأسمالیة تقدیریة معتمدة وتم التعاقد علیھا كما في

 تشغیلیةالیجارات اإل لتزاماتا

یة لتزامات اإلیجارات المستقبلاھذه العقود كإیجارات تشغیلیة. إن  ة عنبالمجموعة في عقود إیجار. تتم المحاسدخلت 
 لھذه العقود كالتالي:

 ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 
    

 ۱۳٫٥۲۱  ۱٥٬٤٤۷ خالل سنة واحدة
 ۲۰٫۲۷۸  ۲۰٬٥۷٦ بعد سنة ولكن ال تزید عن خمس سنوات

إجمالي نفقات اإلیجارات التشغیلیة المتعاقد علیھا كما في تاریخ 
 ۳۳٫۷۹۹  ۳٦٬۰۲۳ التقریر

 محتملة التزامات ۳۲

تي والالمحتملة التالیة التي تتعلق بضمانات بنكیة وأخرى  االلتزاماتلمجموعة دى الكان ، ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 
 :جوھریة، وال تتوقع المجموعة أن تنشأ عنھا مطلوبات تنشأ خالل األعمال العادیة

  ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 
    

 ۷۸۷٫٦۳۲  ۸۲۲٬٦۹۸ خطابات ضمان
 ۹٫٤٥٥  ٤٫٤۸۸ اعتمادات مستندیة

 ۸۲۷٬۱۸٦  ۷۹۷٫۰۸۷ 
 فصاحات األطراف ذات العالقةا ۳۳

 للمجموعةاألطراف ذات العالقة تمثل الشركات الزمیلة وكبار المساھمین وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العلیا 
وشروط ھذه المعامالت من  األسعاریتم اعتماد سیاسة بإدارتھا أو التي لھم تأثیر ھام علیھا.  نیقومووالشركات التي 

 .المجموعةقبل إدارة 
 المعامالت مع األطراف ذات العالقة

 :كالتالي خالل السنةالمعامالت مع األطراف ذات العالقة 
 ۲۰۱۸ 
 استالم أقساط قروض    إیرادات فوائد   مشتریات  مبیعات 
 ألف لایر قطري   ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 
         

 ۲۸٬۳۹۸   ۱۲٬۲٦٥  ۷٤  ۸٬۲٤۰ شركات زمیلة
         
 ۲۰۱۷ 
 استالم أقساط قروض    إیرادات فوائد   مشتریات  مبیعات 
 ألف لایر قطري   ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 
         

 ۳۳٫۸۸٦   ۱۳٫٤۰۲  ٦۳  ۱۲٫۸٦۹ شركات زمیلة
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 العالقة (تابع) فصاحات األطراف ذاتا ۳۳

 أرصدة األطراف ذات العالقة
 كالتالي: بیان المركز المالي الموحداألطراف ذات العالقة والمضمنة في  معالمدینة والدائنة األرصدة 

 ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ 
 دائنون   مدینون   دائنون   مدینون  
 لایر قطري ألف  لایر قطري ألف  لایر قطري ألف  لایر قطري ألف 
        

 -  ۱۳٥٫٦٥۷  ۹٬۸۰٦  ۳۱٫۸٥۰ مشاریع مشتركة
 -  ۹٫۹٦۹  ۱  ۱٬۰٥۷ شركات زمیلة

 ۷۱  ۸۲۱  ۷۲   ۸٥۰ دارة اإلأعضاء مجلس 

 ۳۳٬۷٥۷  ۹٬۸۷۹  ۱٤٦٫٤٤۷  ۷۱ 

 على التوالي. ۲۹و ۱٦ اإلیضاحینعن المبالغ المستحقة من وإلى أطراف ذات عالقة في  اإلفصاحتم 
المبیعات إلى والمشتریات من األطراف ذات العالقة تتم وفقاً ألسعار السوق العادیة. األرصدة القائمة في نھایة السنة 
غیر مضمونة بضمانات ویتم سدادھا نقداً. لیست ھنالك أیة ضمانات مقدمة من أو إلى أي طرف ذي عالقة فیما یتعلق 

 باألرصدة الدائنة أو المدینة. 

 ن شركات زمیلة قروض مستحقة م
في  لایر قطري ۱۸۳٬٦۰٤٬۰۰۰لایر قطري ( ۱٤۹٬٥۷٥٬۰۰۰والبالغة قروض إلى شركات غاز طـبیعي مسال ال

 .۱٤كجزء من اإلیضاح تم اإلفصاح عنھا ) ۲۰۱۷سنة 

 موظفون باإلدارة العلیا لمكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة و
 كالتالي: السنةبلغت المكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة والمسئولین باإلدارة العلیا للشركة خالل 

 ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 
    

 ۱۳٬۹٥۰  ۱۳٬۹٥۰ نقدیة –مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 
 ۹٬۱٤۰  ۸٬٤٦۲ منافع قصیرة األجل 

 ٤۹۸  ٥۷۳ والمعاشاتمكافآت نھایة الخدمة للموظفین 
 ۲۲٬۹۸٥  ۲۳٬٥۸۸ 

 ةالقطاعیمعلومات ال ۳٤
 :)ةاالستراتیجی(األقسام  تصدر تقاریرھا تخمسة قطاعا لكشي ت، والتكما یلي محاورإلى ستة  المجموعة مقسمةإن 

إدارة ب. باإلضافة إلى ذلك تقوم وشركاتھا التابعة للشركة األمالمالیة  االستشاریةوفر الخدمات ت :مالحة كابیتال •
 ذ.م.م.ومواد البناء في شركة قطر للمحاجر  لالستثمارالمالیة والعقاریة وتملكھا  االستثماراتمحفظة من 

وفر مجموعة شاملة من الخدمات إلى المستوردین الرئیسین والمصدرین ت :لألعمال البحریة واللوجستیةمالحة  •
وشركات النقل البحري في المنطقة بما في ذلك شركات النفط والغاز. األنشطة تشمل خدمات لوجستیة وحاویات 

 ءوبنا الموانئووكاالت الشحن وإدارة وعملیات شحن بالجملة بغیر سفن عامة شحن وحدة إمدادات وعملیات نقل 
 السفن وتصنیع الصلب.

وفر مجموعة شاملة من خدمات الدعم البحري لصناعة النفط والغاز في جمیع أنحاء ت :للخدمات البحریةمالحة  •
سفینة خدمات بحریة والتي تشمل سفن  ٤۷حالیاً بتشغیل أسطول مكون من أكثر من  المجموعةالمنطقة. وتقوم 

مراسي والقوارب وسفن وقوارب دینامیكیة لتحدید مواقع السفن السالمة والطوارئ وقاطرات سحب للتعامل مع ال
)DP.ویوفر مجموعة كاملة من خدمات الغوص بما في ذلك غوص التشبع ( 
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 (تابع) المعلومات القطاعیة ۳٤
مثل القطاع بعض أشھر ماركات الشاحنات والمعدات الثقیلة واآلالت وآالت التشحیم في قطر. ت :ةیلتجارامالحة  •

وفر خدمات ما بعد البیع الحرجة. مالحة التجاریة أیضاً تمتلك وتدیر وكالة سفر یو القطاع منتجات موكلیھسوق ی
 وھي واحدة من أقدم الوكاالت في دولة قطر. IATA االتحاد الدولي للنقل الجويمعتمدة من 

من ناقالت الغاز الطبیعي  أسطول حدیثلك وإدارة وتشغیل ـیقوم القطاع بتم :والبتروكیمـاویاتمالحة للغاز  •
، وتوفیر خدمات النقل في المحیطات لشركات الطاقة والصناعة العالمیة. كذلك یمتلك القطاع البترولي المسالو

أسطوالً حدیثاً من ناقالت البضاعة وناقلة واحدة للخام. كذلك یقوم القطاع بتشغیل عدد من ناقالت البضاعة في 
 لیة.شراكة مع شركات تجاریة وشحن دو

وخدماتھا ھي تكالیف . اأعمالھالضروریة لكل المحاور بغرض تسییر خدمات ال "مالحة"مجموعة  قطاع وفری •
والتدقیق الداخلي والشؤون القانونیة والخدمات المشتركة وتكنولوجیا  واالتصاالتدارة وتطویر الشركات إل

وبالتالي تم تحمیل ھذه التكالیف على ة. المعلومات والمشتریات والموارد البشریة والشؤون اإلدارة والمالی
ً لمختلف قالتكلفة ویتم تخصیصھا التمثل  مالحةالتعدیالت المتعلقة بمجموعة و .القطاعات المختلفة طاعات حقا

 األعمال األساسیة بطریقة منھجیة موضوعیة. 

م األداء. ص الموارد وتقییالقرارات حول تخصی اتخاذتراقب اإلدارة نتائج التشغیل لكل قطاع بشكل منفصل لغرض  
في  أو خسارة التشغیل ربحمع  على التوازيیتم تقییم أداء القطاعات على أرباح أو خسائر التشغیل ویتم قیاسھا 

  البیانات المالیة الموحدة.

 .ألخرىابطریقة تماثل المعامالت مع األطراف  سوقأسعار الین القطاعات التشغیلیة على أساس تكون أسعار التحویل ب
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 (تابع)المعلومات القطاعیة  ۳٤

  ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ة المنتھیة في نللس

  مالحة كابیتال 

لألعمال  مالحة
البحریة 

  واللوجستیة
للخدمات  مالحة

  البحریة
 مالحة

  التجاریة
للغاز مالحة 

  والبتروكیماویات
تعدیالت خاصة 

  إجمالي القطاعات  ة مالحةبمجموع
تعدیالت 

 ةالموحد  ستبعاداتوا
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  قطريألف لایر   ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 
                  

 ۲٫٤۱٦٫۲۳۸ )۱( )۲٦۳٫٦٥۷(  ۲٫٦۷۹٫۸۹٥  -  ۳۸۹٫۲۲۷  ۲۹۷٫٤۰۲  ٥۷۲٫٤۰۳  ۹۰٤٫۳۱۸  ٥۱٦٫٥٤٥ إیرادات التشغیل
                  

 )٥٦۳٫۰۰۰(  -  )٥٦۳٫۰۰۰(  )۱۱۸٫۲۲٥(  )۱۰٦٫۲۲٥(  )۱٥٫۳۲۲(  )۱۸۱٫۸٥۹(  )۱۳۳٫۷۷۰(  )۷٫٥۹۹( مرتبات وأجور ومكافآت أخرى
 )۹٤۱٫۲۹۲( )۱( ۲۱۳٫۲۲۷  )۱٫۱٥٤٫٥۱۹(  )۷٫۷٥۷(  )٦۳٫۰٤٤(  )۲٦٥٫٥۲٥(  )۱۳٤٫۷٦۰(  )٥٦۸٫٤۹٤(  )۱۱٤٫۹۳۹(  تشغیل مصروفاتإمدادات و

 )۱٥٫۰٥٤( )۱( ٤۹٫۹۹۸  )٦٥٫۰٥۲(  )۸٫۷٦٥(  )۱٫۲۳٥(  )۲٫۰۱۲(  )۷٫۰٦۸(  )٤۱٫٦۲۷(  )٤٫۳٤٥( إیجارمصروفات 
 )۳۳٤٫۳۲۳(  -  )۳۳٤٫۳۲۳(  )۲٫۸٤۳(  )۱۱۸٫٥۳٦(  )۹۷۹(  )۱۲۰٫۲۰٦(  )۳۱٫٥۰٦(  )٦۰٫۲٥۳( إھالك وإطفاء

 )٦٫٦۰۱(  -  )٦٫٦۰۱(  ۸۹٤  -  ٥۰٤  )۲٫۸۰۱(  )۲٫۷٤٥(  )۲٫٤٥۳( مخصص انخفاض قیمة ذمم تجاریة مدینة
 )۱٥۸٫٦٦٥( )۱( ٤۳۲  )۱٥۹٫۰۹۷(  )۲۲٫۸٤۰(  )۲۷٫۰۲۱(  )۱۰٫۸٤۰(  )٤۷٫۸٤۹(  )۳۸٫٦۱۷(  )۱۱٫۹۳۰( مصروفات تشغیل أخرى 

 -  -  -  -  ٤۰٫۷٦٤  -  -  )٤۰٫۷٦٤(  - توزیعات تتعلق باألسطول والخدمات التقنیة
 -  -  -  ۱٥۹٫٥٥۹  )۳۰٫٤۲۲(  )۱۳٫۹۳۲(  )۲۷٫۹٤٤(  )۷۲٫٦۲۰(  )۱٤٫٦٤۱( مالحة  جموعةتتعلق بم توزیعات

 ۳۹۷٫۳۰۳  -  ۳۹۷٫۳۰۳  ۲۳  ۸۳٫٥۰۸  )۱۰٫۷۰٤(  ٤۹٫۹۱٦  )۲٥٫۸۲٥(  ۳۰۰٫۳۸٥ ربح التشغیل
                  

 )۱٤۷٫٥٦۷( )۱( ۱۱٫۰۳۳  )۱٥۸٫٦۰۰(  -  )٥۰٫٥۹۹(  -  )٥۰٫٤٤۰(  )۲۸٫۸٤۹(  )۲۸٫۷۱۲( تكالیف تمویل
 ٦۲٫٤۰٤ )۱( )۱۱٫۰۳۳(  ۷۳٫٤۳۷  ۱٦  ۱٤٫۳۲۲  ۱٫۰۸۱  ۱۰٫٤٥٦  ۱۲  ٤۷٫٥٥۰ إیرادات تمویل

 ۱٦٤٬۹٥۳  -  ۱٦٤٬۹٥۳  -  )۲۷٫٦۳٥(  -  -  ۱۹۲٬٥۸۸  - حصة من نتائج ترتیبات مشركة
 ۲۷۳٬٤۸۲  -  ۲۷۳٬٤۸۲  -  ۲۷۰٫٥٦٦  -  -  ۱٫٥۰٥  ۱٫٤۱۱ حصة من نتائج شركات زمیلة

 )۲٤۳٬٤۲۸(  -  )۲٤۳٬٤۲۸(  -  )۱٥۲٬۹۳٦(  -  )۱٥٬۰۳۲(  )۷٥٬٤٦۰(  - السفن وأعمال العقود قید التنفیذقیمة انخفاض 
صافي ربح (خسارة) من استبعاد عقارات وسفن 

 ۷۹۸  -  ۷۹۸  )۳۲(  ۹٤٦  ۲٤۸  )۲٫۲۱۲(  ۱٫۹۱۲  )٦٤( ومعدات
 ۲۹۰  -  ۲۹۰  )۷(  )۱۱(  ۹۹  ۸۰  )٥٤۹(  ٦۷۸ ربح من صرف عمالت أجنبیة /صافي (خسارة)
 ۳٫٥۷۱  -  ۳٫٥۷۱  -  ۳٫۳٤۱  -  -  -  ۲۳۰ إیرادات متنوعة

                  
 ٥۱۱٬۸۰٦  -  ٥۱۱٬۸۰٦  -  ۱٤۱٬٥۰۲  )۹٫۲۷٦(  )۷٬۲۳۲(  ٦٥٬۳۳٤  ۳۲۱٫٤۷۸ السنةربح 
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 (تابع)المعلومات القطاعیة  ۳٤

 ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

  مالحة كابیتال 

لألعمال  مالحة
البحریة 

  واللوجستیة
للخدمات  مالحة

  البحریة
 مالحة

  التجاریة
مالحة للغاز 

  والبتروكیماویات
تعدیالت خاصة 

  إجمالي القطاعات  ة مالحةبمجموع
تعدیالت 

 الموحدة  واستبعادات
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  ألف لایر قطري 
                  

 ۲٫٤۹۱٫۰۰۹ )۱( )۲٦۸٫۷۰۸(  ۲٫۷٥۹٫۷۱۷  -  ۳۸۷٫۲٤۷  ۳۰٤٫۰٤۷  ٤٥۰٫۸۷٥  ۹٤٥٫۰۷۲  ٦۷۲٫٤۷٦ التشغیلإیرادات 
                  

 )٥۷٥٫۷۰۸(  -  )٥۷٥٫۷۰۸(  )۱٤٦٫۸۳۲(  )۱۰۱٫۰۷۷(  )۱۷٫٥۸۸(  )۱٦۱٫۱٥۰(  )۱۳۹٫۸۰٤(  )۹٫۲٥۷( مرتبات وأجور ومكافآت أخرى
 )۹۷۷٫۷۱٥( )۱( ۲٤٤٫۸۸۸  )۱٫۲۲۲٫٦۰۳(  )۹٫۱٦۳(  )٦٤٫٦۰٤(  )۲٦۲٫۹۲۰(  )۱۱۳٫۷۳۱(  )٥۷۸٫۱۲٤(  )۱۹٤٫۰٦۱(  إمدادات ومصروفات تشغیل

 )۱٤٫۲۰٦( )۱( ۲۳٫۲۳۳  )۳۷٫٤۳۹(  )۱۲٫۸۳٤(  )۸٦٦(  )۲٫۱۲۹(  )۸٫۷۷٥(  )۹٫۱۹۹(  )۳٫٦۳٦( مصروفات إیجار
 )۳۲۲٫٥۱۸(  -  )۳۲۲٫٥۱۸(  )۳٫۸۱۰(  )۱۳٤٫٦٤۹(  )۹۲٥(  )۱۱۳٫۱۷۸(  )۳۰٫۳۰۱(  )۳۹٫٦٥٥( إھالك وإطفاء

 )۷٫۳۹۸(  -  )۷٫۳۹۸(  -  -  )۷۸٤(  )۲٫٥۲۳(  )٤٫۳۳۳(  ۲٤۲ مخصص انخفاض قیمة ذمم تجاریة مدینة
 )۱٤٥٬۲۸۸( )۱( ٥۸۷  )۱٤٥٬۸۷٥(  )۲۱٫۰٤۸(  )۳۳٫۳٥۱(  )۳٬۸۷۱(  )٤٥٬۹۸۹(  )۳۲٬۸۱۷(  )۸٬۷۹۹( مصروفات تشغیل أخرى 

 -  -  -  -  ٤۲٫۷۱۲  -  -  )٤۲٫۷۱۲(  - تتعلق باألسطول والخدمات التقنیةتوزیعات 
 -  -  -  ۱۹٦٫۳۰٤  )۳٥٫۲۹۹(  )۱۸٫۲٤۱(  )۳۸٫۰۰۸(  )۸۷٫۷۲٤(  )۱۷٫۰۳۲( مالحة  جموعةتوزیعات تتعلق بم

 ٤٤۸٫۱۷٦  -  ٤٤۸٫۱۷٦  ۲٫٦۱۷  ٦۰٫۱۱۳  )۲٫٤۱۱(  )۳۲٫٤۷۹(  ۲۰٫۰٥۸  ٤۰۰٫۲۷۸ ربح التشغیل
                  

 )۱۹٥٫۱۸۷( )۱( ٦٫٥٤٦  )۲۰۱٫۷۳۳(  -  )٥۱٫۱۰۸(  -  )٤۱٫۱٤٦(  )۱۹٫۳٥۷(  )۹۰٫۱۲۲( تكالیف تمویل
 ۱٤۳٫۲۲۷ )۱( )٦٫٥٤٦(  ۱٤۹٫۷۷۳  -  ۱٥٫٦۱٦  ۳٫۰٥۲  ۹٫۰٤۲  ۱٫٤۳۲  ۱۲۰٫٦۳۱ إیرادات تمویل

 ۱۲٥٫۸۲۱  -  ۱۲٥٫۸۲۱  -  )۲٥٫۲۰۳(  -  -  ۱٥۱٫۰۲٤  - حصة من نتائج ترتیبات مشركة
 ۲٦۲٫۳۱۸  -  ۲٦۲٫۳۱۸  -  ۲٥۹٫٦۹۰  -  -  ۲٫۳٦۰  ۲٦۸ حصة من نتائج شركات زمیلة

 )۲۸۳٫۳۳۹(  -  )۲۸۳٫۳۳۹(  )۲٫٦۳٤(  )۱۳٤٫٥۳۷(  -  )۱۱۳٫٤۰٥(  )۳۲٫۷٦۳(  - السفن وعمل عقد قید التنفیذقیمة انخفاض 
صافي ربح (خسارة) من استبعاد عقارات 

 )٦٫٦٤۸(  -  )٦٫٦٤۸(  ۲۰  -  )٥(  )۳٫۲٤۲(  )۳٫٤٥۷(  ۳٦ وسفن ومعدات
ربح من صرف عمالت / صافي (خسارة)

 )۱۲٫۲۹۳(  -  )۱۲٫۲۹۳(  )۳(  )۱٫۲٦۲(  ۳۷۰  )۲٫۷۷۱(  )٤۰(  )۸٫٥۸۷( أجنبیة
 )۲۰٫۹۷۸(  -  )۲۰٫۹۷۸(  -  -  -  -  -  )۲۰٫۹۷۸( قیمة الموجودات المالیة المتاحة للبیعانخفاض 
 ۲۲٫۷٥٤  -  ۲۲٫۷٥٤  -  ۲۲٫٥۳۰  -  -  ۱  ۲۲۳ متنوعةإیرادات 

                  
 ٤۸۳٫۸٥۱  -  ٤۸۳٫۸٥۱  -  ۱٤٥٫۸۳۹  ۱٫۰۰٦  )۱۸٤٫۰۰۱(  ۱۱۹٫۲٥۸  ٤۰۱٫۷٤۹ السنةربح 

 تم استبعاد اإلیرادات بین القطاعات عند التوحید. :)۱( إیضاح



  شركة المالحة القطریة ش.م.ع.ق. 
  ةالموحدالمالیة بیان حول الإیضاحات 
  ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في كما في و

 

٦۳ 

 (تابع)المعلومات القطاعیة  ۳٤
 القطاعات الجغرافیة

 جموعةوأرباح الم إیرادات التشغیل. ألمانیاو في دولة قطر ودولة اإلمارات العربیة المتحدةبشكل أساسي خدماتھا  المجموعةتقدم 
 ھي كما یلي: اتبعد استبعاد المعامالت بین القطاع

 ۲۰۱۸ 
 اإلجمالي  ألمانیا  اإلمارات العربیة المتحدة  قطر 
 ریـال قطريألف   ألف لایر قطري  ریـال قطريألف   ریـال قطريألف  
        

 ۲٬٤۱٦٬۲۳۸  ۱۸۱٬٤۹۸  ۳۸٦٬۲٤٥  ۱٬۸٤۸٬٤۹٥ إیرادات التشغیل
        

 ٥۱۱٬۸۰٦  ٤۲٬۱۳۳  )۳۳٬۲٥۰(  ٥۰۲٬۹۲۳ ربح السنة
  
 ۲۰۱۷ 
 اإلجمالي  ألمانیا  اإلمارات العربیة المتحدة  قطر 
 ریـال قطريألف   ألف لایر قطري  ریـال قطريألف   ریـال قطريألف  
        

 ۲٫٤۹۱٫۰۰۹  ۱۷۹٫٦۷۷  ۲۰٦٬۰۷۲  ۲٬۱۰٥٬۲٦۰ إیرادات التشغیل
        

 ٤۸۳٫۸٥۱  ۳٦٫٥٤٦  ۲۳٬۷۳٥  ٤۲۳٬۷٥۰ السنةربح 

 ورأس المال إدارة المخاطر المالیة ۳٥

 إدارة المخاطر المالیة (أ)

 األھداف والسیاسات

ة دائنة تجاری وذممالبنوك  من على المكشوفوحسابات  سلفالقروض والعلى الرئیسیة للمجموعة المالیة تشتمل المطلوبات 
والقیمة العادلة السالبة لعقود تبادل أسعار الفائدة ومساھمة في صندوق دعم  ألطراف ذات عالقة مستحقة ومبالغوأوراق دفع 

دى لوعة. . الغرض األساسي لھذه المطلوبات المالیة ھو الحصول على تمویل لعملیات المجموالریاضیة االجتماعیةاألنشطة 
 مقدمة أطراف ذات عالقة وقروضومبالغ مستحقة من قبض وأوراق تجاریة مدینة  ذممالمجموعة موجودات مالیة مختلفة مثل 

القیمة واستثمارات مالیة بوموجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة المسال  الطبیعي والبترولي شركات الغازل
رصدة لدى أو ومبالغ مستحقة من موظفین وذمم مدینة أخرى متاحة للبیع واستثماراتالعادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 البنوك ونقد وھي ناتجة مباشرة من عملیات المجموعة.

إن المخاطر الرئیسیة الناشئة من األدوات المالیة للمجموعة ھي مخاطر السوق ومخاطر االئتمان ومخاطر السیولة. تتمثل 
 ھم الملكیةأسمثل أسعار الفائدة وأسعار صرف العمالت األجنبیة وأسعار  مخاطر السوق في خطر تأثیر تغیرات األسعار بالسوق

ا ھقوم اإلدارة بمراجعة السیاسات والموافقة علیوات المالیة المملوكة للمجموعة. تأو على قیمة األد حقوق الملكیةعلى ربح أو 
 :ة كالتاليلخصموال بغرض إدارة كل من ھذه المخاطر،

 مخاطر السوق

 الفائدةمخاطر أسعار 

تتمثل مخاطر أسعار الفائدة في تقلب القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة ألداة مالیة نتیجة للتغیرات في أسعار الفائدة بالسوق. إن 
ار فائدة والودائع قصیرة األجل بأسع سلفالقروض والبتعرض المجموعة لمخاطر التغیر في أسعار الفائدة بالسوق یتعلق أساساً 

 .متغیرة

في  ةموضح، دخلت المجموعة في عقود تبادل أسعار الفائدة سعار الفائدة المتغیرة على قروضھادارة مخاطر التغیرات في أإل
 . متغیرةائدة المتفق علیھا وتستلم أسعار ف بدفع سعر الفائدة الثابت المجموعة ، ستقوموفقاً لعقود تبادل أسعار الفائدة .۲٤اإلیضاح 
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 (تابع) ورأس المالإدارة المخاطر المالیة  ۳٥

 إدارة المخاطر المالیة (تابع) (أ)

 مخاطر السوق (تابع)
 مخاطر أسعار الفائدة (تابع)

 كما في تاریخ التقریر فإن ملمح سعر الفائدة ألدوات المجموعة المالیة التي تحمل فوائد كما یلي:
 ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ 
 ألف ریـال قطري  ألف ریـال قطري 

    أدوات بأسعار فائدة متغیرة: 
 ۱۲۲٫٦٦٤  ٦٬٥٥۱ موجودات مالیة
 )۳٫۸٤٥٫٦۳۲(  )۲٬٤۲٦٬۲۸٤( مطلوبات مالیة 

 )۲٬٤۱۹٬۷۳۳(  )۳٫۷۲۲٫۹٦۸( 
    أدوات بأسعار فائدة ثابتة

 ۱٫٦۸۰٫٦۹٤  ٥۷۷٬٥٤٤ موجودات مالیة
 )٥۷۰٫۰۰۰(  - مطلوبات مالیة 

 ٥۷۷٬٥٤٤  ۱٫۱۱۰٫٦۹٤ 
، مع ثبات نقطة أساس ۲٥أسعار الفائدة بعدد محتملة في المعقولة التغیرات لالتالي حساسیة بیان الدخل الموحد لالجدول یعكس 

، بناء دةة واحـلسن الفائدةجمیع المتغیرات األخرى. إن حساسیة بیان الدخل الموحد ھو تأثیر التغیرات المفترضة في أسعار 
النقص في أسعار تأثیر دیسمبر. یتوقع أن یكون  ۳۱كما في  متغیرةة بأسعار فائدة ـعلى الموجودات المالیة والمطلوبات المالی

 الفائدة مساویاً ومعاكساً لتأثیر الزیادات المبینة.
 

  التغیرات في 
 ربح التأثیر على

  السنة
 لایر قطري ألف  نقاط األساس 

۲۰۱۸    
 )٦٬۰٤۹(  ۲٥+ متغیرةأدوات مالیة بأسعار فائدة 

    
۲۰۱۷    

 )۹٫۳۰۷(  ۲٥+ متغیرةأدوات مالیة بأسعار فائدة 
 األجنبیة مخاطر العمالت

تتمثل مخاطر العمالت في أن تتقلب القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة المستقبلیة ألداة مالیة نتیجة للتغیرات في أسعار صرف 
سعر  والدرھم اإلماراتي علماً أن العرض)، الدوالر األمریكيلایر القطري (عملة معظم أرصدة المجموعة بالعمالت األجنبیة. 

والدرھم اإلماراتي لذلك ال تمثل األرصدة بالدوالر األمریكي  األمریكي،بالدوالر  مثبت والدرھم اإلماراتي القطرياللایر 
 .للمجموعة مخاطر عمالت ھامة

 الملكیة مأسعار أسھمخاطر 
سھم الناشئة من عدم التیقن من قیم األتتعرض استثمارات المجموعة المدرجة وغیر المدرجة بالبورصة لمخاطر أسعار 

 بشكل منتظم. االستثماریةللمجموعة بمراجعة تقاریر حول محفظتھا إلدارة العلیا تقوم ااالستثمارات مستقبالً. 
یمة األوراق المالیة المدرجة بالبورصة بالقب تتعرض لھا المجموعة الخاصةالتي ، تشتمل المخاطر في تاریخ بیان المركز المالي

 داتوالموجومتاحة للبیع المالیة ال الموجوداتبالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر / االستثمارات المالیة العادلة على 
في مؤشر بورصة قطر سوف یكون لھ  ٪٥بنسبة  إن أي زیادة أو نقص. المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

لألصول المالیة ) على بیان الدخل الموحد بالنسبة ۲۰۱۷في سنة  لایر قطريملیون  ۲٦لایر قطري (ملیون  ۷ تأثیر یقارب
االستثمارات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل لألصول المالیة . بالنسبة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

ملیون  ۱٥٤لایر قطري (ملیون  ۱۹۰في مؤشر بورصة قطر تأثیر یقارب  ٪٥سیكون ألي نقص بنسبة المتاحة للبیع اآلخر / 
 . بیان التغیرات في حقوق الملكیة الموحدعلى ) ۲۰۱۷في سنة  لایر قطري

لكیة التغیر في أسعار أسھم محیث بالتكلفة الموحدة غیر مدرجة تدرج في البیانات المالیة  استثماراتأیضاً تمتلك المجموعة 
 .التغیرات في حقوق الملكیة الموحدعلى بیان  سوف یظھر تأثیره
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 (تابع) ورأس المالإدارة المخاطر المالیة  ۳٥
 إدارة المخاطر المالیة (تابع) (أ)

 مخاطر االئتمان
تتمثل مخاطر االئتمان في فشل طرف في أداة مالیة في الوفاء بالتزاماتھ ویسبب بذلك خسارة مالیة لطرف آخر. تعرض 

ذمم ومدنیة وأوراق قبض المجموعة لمخاطر االئتمان في القیمة الدفتریة لموجوداتھا المالیة والتي تتكون أساساً من ذمم تجاریة 
 الطبیعي والبترولي بالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة وقروض مقدمة لشركات الغازمدینة للموظفین وذمم مدینة أخرى وم

 أرصدة لدى البنوك.استثمارات في ودائع ألجل المسال و
تعمل المجموعة للحد من مخاطر االئتمان بالنسبة للعمالء بوضع أسقف ائتمانیة لكل عمیل ومراقبة الذمم المدینة القائمة. وحیث 

تتعامل مع عمالء ذوي ثقة ائتمانیة ویتم تحصیل المستحق منھم بناء على شروط تعاقدیة محددة، فإن تعرض أن المجموعة 
 المجموعة للمخاطر االئتمانیة ضئیل.

بالنسبة للمخاطر االئتمانیة الناشئة من الموجودات المالیة األخرى للمجموعة، یكون تعرض المجموعة للمخاطر من عجز 
 سداد، ویكون أقصى تعرض للمخاطر مساویاً للقیمة الدفتریة لھذه األدوات على النحو التالي:األطراف األخرى عن ال

 ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ 
 لایر قطري ألف  لایر قطري ألف 
    

 ۱۸۳٫٦۰٤  ۱٤۹٬٥۷٥ ) ۱٤المسال (إیضاح الطبیعي قروض مقدمة لشركات الغاز 
 ٤٤۱٫۹٦٦  ۳۷۹٬۳۹٦ )۱٦ذمم تجاریة مدینة (إیضاح 

 ۱٤٫٥۱۳  ۱۸٬٤۹۱ )۱٦قبض (إیضاح أوراق 
 ٤٦٫۳۸٥  ۳۷٬٤۲۲ )۱٦ذمم مدینة من الموظفین (إیضاح 

 ۱٤٦٫٤٤۷  ۳۳٬۷٥۷ )۳۳مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة (إیضاح 
 ۷۲٫٦٥٥  ۱۰٦٬٦۳٥ )۱٦ذمم مدینة أخرى (إیضاح 

 ۲۸٫۷۰٦  ۲٥٬۷٦٥ موجودات غیر متداولة 
 ۱٫٦۸۰٫٦۹٤  ٦۱٦٬۳۹۳ )۱۸ودائع ألجل لدى بنوك (إیضاح 

 ۳٦۸٫۰۲٦  ۸٤٬۹۰۷ )۱۹حسابات جاریة (إیضاح  –أرصدة لدى البنوك 
 ۱٬٤٥۲٬۳٤۱  ۲٫۹۸۲٫۹۹٦ 

دیسمبر  ۳۱یوما. كما في  ۹۰إلى  ۳۰الذمم التجاریة المدینة ال تحتسب علیھا فوائد وھي عموما لھا فترات سداد تتراوح ما بین 
 ).۲۰۱۷ملیون لایر قطري في  ۳۹٫٤۳ملیون لایر قطري ( ٦۸انخفضت قیمة ذمم تجاریة مدینة بقیمة اسمیة تبلغ  ۲۰۱۸

 التجاریة المدینة (بالصافي من مخصصات خسائر االنخفاض في القیمة) كما یلي:دیسمبر كانت أعمار الذمم  ۳۱كما في 
 تجاوزت موعد استحقاقھا ولكن لم تنخفض قیمتھا  اإلجمالي 
 یوما ۳٦٥أكثر من   یوما ۳٦٥-۲۱۱  یوما ۲۱۰-۱۲۱  یوما۱۲۰-۳۱  یوما ۰-۳۰   

 
لایر ألف 

 قطري
لایر ألف  

  قطري
لایر ألف 

  قطري
لایر ألف 

  قطري
لایر ألف 

 لایر قطريألف   قطري
            

۲۰۱۸ ۳۷۹٬۳۹٦  ۲۳۰٫٦۸۲  ٥۷٫٦۳۷  ۱۷٫٦۲٥  ۱۲٫۹۱۷  ٦۰٬٥۳٥ 
            

یتوقع أن یتم االسترداد الكامل للذمم التجاریة المدینة بالكامل على أساس التجربة السابقة. لیس من ممارسات المجموعة الحصول 
 المدینة وبالتالي فإن غالبیتھا الساحقة بدون ضمان.على ضمان إضافي للذمم 

یوما. ال یتم احتساب فائدة على الذمم التجاریة القائمة. على الدوام تقیس  ٤٥على مبیعات البضائع ھي  متوسط فترة االئتمان
المجموعة مخصص خسارة انخفاض قیمة الذمم التجاریة المدینة بمبلغ یعادل الخسارة االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر. 

ر مصفوفة مخصص بالرجوع إلى خبرة التعث یتم تقدیرھا باستخدامالخسائر االئتمانیة المتوقعة على الذمم التجاریة المدینة 
السابقة لدى المدین وتحلیل المركز الحالي للمدین معدال بعوامل محددة خاصة بالمدینین والظروف االقتصادیة العامة في مجال 

 العمل الذي یعمل فیھ المدینون وتقییم لكل من التوجھ الحالي والمتوقع في الظروف في تاریخ التقریر. 
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 المخاطر المالیة ورأس المال (تابع) إدارة ۳٥

 إدارة المخاطر المالیة (تابع) (أ)

 مخاطر االئتمان (تابع)

 لیس ھناك تغییر في تقنیات التقییم أو االفتراضات الھامة التي تمت خالل فترة التقریر الحالیة.

ض لصعوبة مالیة قاسیة ولیس ھناك أفق تشطب المجموعة الذمم التجاریة المدینة عندما تشیر المعلومات إلى أن المدین یتعر
واقعي لالسترداد، أي عندما یتم وضع المدین قید التصفیة أو في حالة دخولھ في إجراءات إفالس أو عندما تزید مدة تجاوز 

 الذمم التجاریة المدینة عن سنتین أیھم یحدث أوال. ال یخضع أي من الذمم المدینة التي ُشطبت ألنشطة فرض.

التالي ملمح المخاطر للذمم التجاریة المدینة استنادا إلى مصفوفة المخصصات بالمجموعة. حیث أن الخبرة  یورد الجدول
التاریخیة للخسارة االئتمانیة ال تظھر اختالفا كبیر عن أنماط الخسارة بالنسبة لقطاعات العمیل األخرى فقد استند مخصص 

  یعطي المزید من التمییز بین قاعدة مختلف عمالء المجموعة.الخسارة على مركز تجاوز موعد االستحقاق لذا فھو ال

 ذمم تجاریة مدینة أیام تجاوز موعد االستحقاق 

  یوما۱۲۰-۳۱  یوما ۰-۳۰ 
۱۲۱-۲۱۰ 
  یوما

۲۱۱-۳٦٥ 
  یوما

 ۳٦٥أكثر من 
 اإلجمالي  یوما

 
لایر ألف 

  قطري
لایر ألف 

  قطري
لایر ألف 

  قطري
لایر ألف 

  قطري
لایر ألف 

  قطري
لایر ألف 

 قطري
نسبة الخسارة االئتمانیة 

 ٪۱۸  ٪۹٦  ٪٥۱  ٪۲۸  ٪۸  ٪۳ المتوقعة 
الخسائر  إجمالي

 ٦۸٬۱۳٦  ٤۰٬٤٤٥  ۱٥٬۰۰۹  ٤٫۳۰۲  ۳٫٦۲۲  ٤٫۷٥۸ االئتمانیة المتوقعة
            

 مخاطر السیولة

عند استحقاقھا. إن وسیلة المجموعة إلدارة مخاطر  تتمثل مخاطر السیولة في عدم استطاعة المجموعة الوفاء بالتزاماتھا المالیة
ة وغیر في الظروف العادی ،لسداد التزاماتھا عند استحقاقھا السیولة ھو أن تضمن بقدر اإلمكان أن یكون لدیھا دائماً سیولة كافیة

 .بولة أو المخاطرة بسمعة المجموعة، ودون أن تتكبد خسائر غیر مقالعادیة

داد بیع بالمجموعة تتطلب سال. إن شروط كافیة مخاطر السیولة لدیھا بضمان توفر تسھیالت بنكیة تعمل المجموعة للحد من
 التجاریة الدائنة عادة وفقاً لشروط الشراء من الموردین. الذمملغ وفقاً للشروط التعاقدیة. ویتم دفع االمب

التعاقدیة غیر  الدفعاتبناء على  دیسمبر ۳۱في المالیة كما  الجدول التالي یلخص مواعید استحقاق مطلوبات المجموعة 
 المخصومة.

  الطلب تحت 
 ۱أقل من 

  سنة
۱ – ٥ 

  سنوات
 ٥أكثر من 

 اإلجمالي  سنوات

 
لایر ألف 

  قطري
لایر ألف 

  قطري
لایر ألف 

  قطري
لایر ألف 

  قطري
لایر ألف 

 قطري
۲۰۱۸          

 ۱۲۱٫۲۹۱  -  -  ۱۲۱٫۲۹۱  - ذمم تجاریة وأخرى دائنة 
مساھمة لصندوق دعم األنشطة 

 ۱۲٬۹۰۹  -  -  ۱۲٬۹۰۹  - االجتماعیة والریاضیة

 ۳٬۰۰۰٬٤۷۹  ۱٬۱٦۳٬۰۷٦  ۱٬٥۱۱٬۳۹٦  ۳۲٦٬۰۰۷  - قروض وسلف 
 ۹٫۸۷۹  -  -  ۹٫۸۷۹  - مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة 

 ۱۳٤٬۷۷۸      ۱۳٤٬۷۷۸   أخرى مبالغ مستحقة
 ۳٫۸۰٦  -  ۳٫۸۰٦  -  - الفائدةعقود تبادل أسعار 

 ۳٬۲۸۳٬۱٤۲  ۱٬۱٦۳٬۰۷٦  ۱٬٥۱٥٬۲۰۲  ٦۰٤٬۸٦٤  - اإلجمالي
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 إدارة المخاطر المالیة ورأس المال (تابع) ۳٥

 إدارة المخاطر المالیة (تابع) (أ)

 مخاطر السیولة (تابع)

  سنوات ٥ – ۱  سنة ۱أقل من   تحت الطلب 
 ٥أكثر من 

 اإلجمالي  سنوات

 
لایر ألف 

  قطري
لایر ألف 

  قطري
لایر ألف 

  قطري
لایر ألف 

  قطري
لایر ألف 

 قطري
۲۰۱۷          

 ۱۲۲٫۸۸۳  -  -  ۱۲۲٫۸۸۳  - ذمم تجاریة وأخرى دائنة 
مساھمة لصندوق دعم 

األنشطة االجتماعیة 
 ۱۱٫۷٤٦  -  -  ۱۱٫۷٤٦  - والریاضیة

 ٤٫۷۷٥٫۲٥۳  ۱٫۰۲۳٫٤٥۲  ۲٫۳٤۹٫۱۲۲  ۱٫٤۰۲٫٦۷۹  - قروض وسلف 
مبالغ مستحقة ألطراف ذات 

 ۷۱  -  -  ۷۱  - عالقة 
 ۲۳٤٬۲۹۱  -  -  ۲۳٤٬۲۹۱  - اخرى مبالغ مستحقة

 ۲۳٫٥٦٥  -  ۲۳٫٥٦٥  -  - عقود تبادل أسعار الفائدة
 ٥٬۱٦۷٬۸۰۹  ۱٫۰۲۳٫٤٥۲  ۲٫۳۷۲٫٦۸۷  ۱٬۷۷۱٬٦۷۰  - اإلجمالي

 إدارة رأس المال (ب)  
المحافظة على قاعدة رأسمالیة قویة لكي تحافظ على ثقة المستثمرین والدائنین والسوق والستمراریة إن سیاسة اإلدارة ھي 
 تطور األعمال مستقبالً.

للحفاظ على الموازنة بین العائدات العالیة الممكنة ومستویات االقتراض العالیة والمنافع والضمان اللذین یحققھما  رةااإلد سعىت
لفوائد المحملة على لمن المتوسط المرجح أعلى  حقوق الملكیةمركز رأسمالي قوي. تھدف المجموعة إلى تحقیق عائد على 

 .سلفالقروض وال
 رأسمالھا وإدخال تعدیالت علیھا في ضوء التغیرات في األحوال االقتصادیة وتوقعات المساھمین ھیكلبإدارة  المجموعةتقوم 

 ةالمجموع. لم تدخل األرباح للمساھمین أو تزید رأس المال توزیعات للمحافظة على بنیة رأس المال تقوم الشركة بتعدیل
 .۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱و ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱تھیة في المن ینتعدیالت في األھداف أو السیاسات أو اإلجراءات خالل السن

ركة بالش حقوق الملكیة، وھي صافي الدین مقسوماً على مالرأس الإلى مدیونیة الرأسمالھا باستخدام نسبة المجموعة تراقب 
 األم.
 :كالتالي دیسمبر ۳۱رأس المال كما في إلى مدیونیة النسبة  احتسابیتم 

 ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ 
 لایر قطريألف   لایر قطريألف  
    

 ٤٫٤۱۰٫٥۷۱  ۲٬٤۲۳٬۳۳٤ )۱الدین (
 )۳۷۳٫۹٤۳(  )۱۲۷٬۳۹٤( )۱۹ناقص: النقد یعادل النقد (إیضاح 
 )۱٫٦۸۰٫٦۹٤(  )٥۷۷٬٥٤٤( )۱۸(إیضاح  ألجلناقص: االستثمارات في الودائع 

 ۲٫۳٥٥٫۹۳٤  ۱٬۷۱۸٬۳۹٦ صافي الدین

 ۱۳٫٥٤۲٫۷۱٤  ۱٤٬٥۸۲٬۰۸۸ حقوق الملكیة المنسوبة إلى مساھمي الشركة األم

 ٪۱۷٫٤  ٪۱۱٫۸ نسبة المدیونیة

 .۲٦حسب التعریف الوارد في اإلیضاح  سلفالوروض القعلى الدین  یشتمل )۱(
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 العادلة لألدوات المالیة القیم ۳٦
 تتكون األدوات المالیة من موجودات مالیة ومطلوبات مالیة ومشتقات أدوات مالیة.

االستثمارات المالیة بالقیمة العادلة من استثمارات في ودائع ألجل وولدى البنوك ونقد رصدة أالموجودات المالیة على تشتمل 
خالل الربح أو الخسارة من بالقیمة العادلة  واألصول المالیة متاحة للبیعال المالیة الموجوداتخالل الدخل الشامل اآلخر / 

 تحمل وسلف المالیة على سحب على المكشوف من البنوك وقروضالمطلوبات وتشتمل . وذمم مدینةوموجودات مالیة أخرى 
 وتتكون مشتقات األدوات المالیة من عقود تبادل أسعار الفائدة. .وذمم دائنة فوائد

 :بیان المركز المالي الموحدفیما یلي مقارنة للقیمة الدفتریة والقیمة العادلة ألنواع األدوات المالیة للمجموعة المدرجة في 

 العادلةالقیمة   الدفتریة القیمة 
 ۲۰۱۸  ۲۰۱۷  ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ 
 ألف 

 لایر قطري
 ألف 

 لایر قطري
 ألف 

 لایر قطري
 ألف 

 لایر قطري
المالیة بالقیمة العادلة من خالل  الموجودات

 الربح أو الخسارة
       

خالل من موجودات مالیة بالقیمة العادلة 
 ٥۲۳٫۲۰۸  ۱۳۸٬۸٤٦  ٥۲۳٫۲۰۸  ۱۳۸٬۸٤٦ الربح أو الخسارة

 
 القیمة العادلة  القیمة الدفتریة 
 ۲۰۱۸  ۲۰۱۷  ۲۰۱۸  ۲۰۱۷ 
 ألف 

 لایر قطري
 ألف 

 لایر قطري
 ألف 

 لایر قطري
 ألف 

 لایر قطري
        

الموجودات (المطلوبات) المالیة بالقیمة العادلة 
 اآلخر الشامل الدخلخالل من 

       

االستثمارات المالیة بالقیمة العادلة من خالل 
مالیة متاحة الدخل الشامل اآلخر / موجودات 

 ۳٫٤۲۳٫۹۱٥  ٤٬۱۰۰٬٦۸٤  ۳٫٤۲۳٫۹۱٥  ٤٬۱۰۰٬٦۸٤ للبیع 
 )۲۳٫٥٦٥(  )۳٬۸۰٦(  )۲۳٫٥٦٥(  )۳٬۸۰٦( تبادل أسعار الفائدة (تحوط التدفق النقدي)

 ٤٬۰۹٦٬۸۷۸  ۳٫٤۰۰٫۳٥۰  ٤٬۰۹٦٬۸۷۸  ۳٫٤۰۰٫۳٥۰ 

 لتقریر. اتاریخ ه تقارب قیمتھا الدفتریة كما في القیمة العادلة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة بخالف الموضحة أعال

تدرج القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة بالمبلغ الذي یمكن أن یتم بھ تبادل األداة المالیة في صفقة مالیة بین طرفین 
 :و بیع للتصفیة. تم استخدام الطرق واالفتراضات التالیة لتقدیر القیمة العادلةأإكراه ال في التبادل ب راغبین

والمدینین التجاریین والدائنین التجاریین والمطلوبات المتداولة واالستثمار في ودائع ألجل ، یعادل النقدإن النقد وما  •
 ا أدوات قصیرة األجل.األخرى تقارب قیمتھا الدفتریة عموماً نظراً ألنھ

ع المتاحة للبی المالیة الموجوداتلالستثمارات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر/ إن القیمة العادلة  •
 .النشطةخالل الربح أو الخسارة تؤخذ من األسعار المتداولة في األسواق من وللموجودات المالیة بالقیمة العادلة 

 المدرجةلموجودات المالیة غیر الستثمارات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر / الالقیمة العادلة  •
 تقنیات مناسبة للتقییم. باستخدامالمتاحة للبیع یتم تقییمھا 

 عاراء على بیانات مثل أسالمسال من قبل المجموعة بنالطبیعي والبترولي یتم تقییم القروض المقدمة لشركات الغاز  •
مخاطر المشروع الممول. إن  ، وخصائصالثقة االئتمانیة الفردیة للعمیل، الفائدة، عوامل المخاطر الخاصة بكل دولة

 .۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱كما في المحتسبة ھا العادلة بصورة جوھریة عن قیمالدفتریة لھذه الذمم المدینة ال تختلف  القیم

ً المؤسسات المالیة ذات التصنیف أطراف مختلفةلمشتقات المالیة مع في أدوات ا المجموعةتدخل  • ، وھي أساسا
 .المؤسسة المالیةالسوق المقدمة من  أسعارالمشتقات باستخدام تقیم االستثماري. 
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 القیم العادلة لألدوات المالیة (تابع)  ۳٦
 تدرج القیمة العادلة 

 لألدوات المالیة حسب تقنیات التقییم:المجموعة التدرج التالي لتحدید واإلفصاح عن القیمة العادلة تستخدم 
 األسعار المتداولة (غیر المعدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة. : ۱المستوى 
باشرة ، واضحة بصورة مھام على القیمة العادلة المسجلة تقنیات أخرى تكون جمیع بیاناتھا التي لھا تأثیر :  ۲المستوى 

 أو غیر مباشرة.
التقنیات التي تستخدم بیانات لھا تأثیر ھام على القیمة العادلة المسجلة والتي ال تعتمد على بیانات سوقیة  : ۳ المستوى

 واضحة.
 دیسمبر: ۳۱ة العادلة كما في المجموعة األدوات المالیة التالیة بالقیم لدى

 ۳المستوى   ۲المستوى   ۱المستوى   ۲۰۱۸ 
 لایر قطريألف   لایر قطريألف   لایر قطريألف   لایر قطريألف  

        بالقیمة العادلة یمةمقموجودات 
مالیة بالقیمة العادلة من موجودات 

 -  -  ۱۳۸٫۸٤٦  ۱۳۸٫۸٤٦  الربح أو الخسارة  خالل 
        

بالقیمة العادلة من خالل الدخل 
        : الشامل اآلخر
 -  -  ۳٫۷۹۱٫٦٥۰  ۳٫۷۹۱٫٦٥۰ أسھم متداولة

 ۲۹۰٬٤۳۲  -  -  ۲۹۰٬٤۳۲ سھم غیر متداولةأ
 ۱۸٫٦۰۲  -  -  ۱۸٫٦۰۲ شركاتفي سندات  استثمارات

        
        بالقیمة العادلة یمةمقمطلوبات 

 -  ۳٫۸۰٦  -  ۳٫۸۰٦ عقود تبادل أسعار الفائدة
        
 ۳المستوى   ۲المستوى   ۱المستوى   ۲۰۱۷ 
 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري  قطريألف لایر   ألف لایر قطري 

        موجودات مقیمة بالقیمة العادلة
موجودات مالیة بالقیمة العادلة من 

 -  -  ٥۲۳٫۲۰۸  ٥۲۳٫۲۰۸ خالل الربح أو الخسارة 
قیمة عادلة من خالل الدخل الشامل 

        : اآلخر
 -  -  ۳٫۰۷٥٫۱٦٦  ۳٫۰۷٥٫۱٦٦ أسھم متداولة

 ۳٦٥  -  -  ۳٦٥ متداولةأسھم غیر 
 ۲۱٫۷٤۷  -  -  ۲۱٫۷٤۷ شركاتاستثمارات في سندات 

        
        مطلوبات مقاسة بالقیمة العادلة

 -  ۲۳٫٥٦٥  -  ۲۳٫٥٦٥ عقود تبادل أسعار الفائدة
للقیمة  ۳أو من مستوى ، ولم تحدث تحویالت إلى مة العادلةللقی ۲والمستوى  ۱لم تحدث تحویالت بین المستوى الل السنة، خ

 .)۲۰۱۷(ال شيء في سنة  العادلة

 األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة ۳۷

یتطلب إعداد البیانات المالیة الموحدة للمجموعة أن تتخذ اإلدارة بعض القرارات والتقدیرات واالفتراضات والتي تؤثر على 
والمطلوبات واإلفصاح عن االلتزامات المحتملة في نھایة فترة التقریر. نتیجة لعدم مبالغ اإلیرادات والمصروفات والموجودات 

التأكد، قد ینتج من ھذه االفتراضات والتقدیرات نتائج تتطلب إدخال تعدیالت ھامة على القیمة الدفتریة للموجودات والمطلوبات 
 المتأثرة في الفترات المستقبلیة.

 األحكام
المحاسبیة للمجموعة، اتخذت اإلدارة القرارات التالیة التي لھا تأثیرات ھامة جداً على المبالغ المعترف خالل تطبیق السیاسات 

 بھا في البیانات المالیة الموحدة:
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 (تابع) المحاسبیة الھامة واالفتراضات والتقدیرات األحكام ۳۷

 (تابع) األحكام
 المجموعة كمؤجر –اإلیجارات التشغیلیة 

. لقد قررت المجموعة بناء على تقییم لشروط االستثماریةدخلت المجموعة في عقود إیجارات تجاریة ضمن محفظة عقارتھا 
 وتعامل العقود كإیجارات تشغیلیة. العقاراتترتیبات العقود أنھا تحتفظ بجمیع مخاطر ومنافع ملكیة ھذه  وأحكام

 تقییم نموذج األعمال
محاسبیة راجع السیاسة الواختبار نموذج األعمال (لمبلغ األصلي االمالیة على نتائج مدفوعات  الموجوداتیعتمد تصنیف وقیاس 

من الموجودات ل على مستوى یعكس كیفیة إدارة مجموعات اعم). تحدد المجموعة نموذج األ۳ یضاح"األدوات المالیة" في اإل
یعكس جمیع األدلة ذات الصلة بما في ذلك كیفیة تقییم أداء  حكما یمیتضمن ھذا التقی المالیة معًا لتحقیق ھدف أعمال معین.

راقب ت .الموجوداتتعویض مدیري  یةدارتھا وكیفإ یةوكیف موجوداتوقیاس أدائھا، والمخاطر التي تؤثر على أداء ال موجوداتال
ما إذا كانت وع استبعادھااقھا لفھم سبب بالتكلفة المطفأة التي یتم استبعادھا قبل استحقالمقاسة  مالیةالموجودات الالمجموعة 

ما إذا لجزء من تقییم المجموعة المستمر  يھ مراقبة. البالموجودات ذي من أجلھ تم االحتفاظھدف األعمال ال سباب تتفق معاأل
قییم یتم ت ،اسبوإذا كان غیر من ،المالیة المتبقیة ال یزال مناسبا ذي یتم من أجلھ االحتفاظ بالموجوداتكان نموذج األعمال ال

ه ھناك حاجة إلى مثل ھذلم تكن . الموجوداتتصنیف تلك في تغییر محتمل من ثم سواء كان ھناك تغییر في نموذج األعمال و
 .سنةالتغییرات خالل ال

 التقدیرات واالفتراضات
شتمل على مخاطر المالي والتي تفیما یلي شرح لالفتراضات الرئیسیة المتعلقة بالتقدیرات المستقبلیة في تاریخ بیان المركز 

ھامة تستدعي إدخال تعدیالت جوھریة في القیم الدفتریة للموجودات والمطلوبات في السنة المالیة القادمة. استندت المجموعة 
في افتراضاتھا وتقدیراتھا على بیانات متوفرة عند إعداد البیانات المالیة الموحدة. إن الظروف واالفتراضات الحالیة عن 

لتطورات المستقبلیة قد تتغیر بسبب تغیرات أو ظروف السوق التي تنشأ خارج سیطرة المجموعة. ھذه التغیرات تنعكس في ا
 االفتراضات عندما تحدث.

 انخفاض قیمة الموجودات غیر المالیة 
العادلة  السترداد، أي قیمتھل ةالقابل قیمتھیحدث االنخفاض عندما تزید القیمة الدفتریة للموجود أو لوحدتھ المنتجة للنقد عن 

ناقصا تكالیف االستبعاد وقیمتھ قید االستخدام، أیھما أكثر. یتم احتساب القیمة العادلة ناقصا تكالیف االستبعاد بناء على البیانات 
یف الالمتوفرة من عملیات البیع الملزمة والتي تمت في سوق حرة لموجودات مماثلة أو ألسعار سوق واضحة مطروحاً منھا تك

استبعاد الموجودات. یكون احتساب القیمة قید االستخدام بناء على نموذج التدفقات النقدیة المخصومة. تنتج التدفقات النقدیة من 
موازنة األعمار اإلنتاجیة للموجودات والتدفقات النقدیة المعتمدة المتاحة. القیمة المتوقع الحصول علیھا حساسة لمعدل الخصم 

ذج التدفقات النقدیة المخصومة وللتدفقات النقدیة المستقبلیة المستلمة ومعدل النمو المستخدم في أغراض المستخدم في نمو
التشغیل. االفتراضات الرئیسیة المستخدمة لتحدید القیمة الممكن استردادھا للوحدات المختلفة المدرة للنقد تشمل أسعار الخصم 

واالستخدام المتوقع والقیم المتبقیة للموجودات. یتم إجراء ممارسة االنخفاض في  األسعاروالتدفقات النقدیة التشغیلیة وتضخم 
 القیمة غالباً بأقل مستوى للوحدات المنتجة النقد، وفي حالة السفن یتم إجراءھا على مستوى الوحدة المنتجة للنقد للسفینة.

 إھالك العقارات والسفن والمعدات واالستثمارات العقاریة
بنود العقارات والسفن والمعدات واالستثمارات العقاریة على مدى أعمارھا اإلنتاجیة الفردیة المقدرة. تمارس اإلدارة یتم إھالك 

حكما ھاما لتحدید األعمار اإلنتاجیة والقیم الباقیة لھذه الموجودات، ویتضمن ذلك استخدامھا المتوقع والبلى والتقادم الفعلي 
كون لمثل ھذه التقدیرات أثر ھام على مصروف اإلھالك السنوي المعترف بھ في الربح أو والتقادم الفني والتجاري. قد ی

الخسارة. تقوم اإلدارة بمراجعة سنویة للقیم الباقیة واألعمار اإلنتاجیة لھذه الموجودات. قد یتم تعدیل مصروف اإلھالك المستقبلي 
و القیم الباقیة قد تختلف من التقدیرات السابقة. لم یتم إجراء مثل ھذا بصورة كبیرة عندما ترى اإلدارة أن األعمار اإلنتاجیة و/ أ

 التعدیل للسنة الحالیة وسنة المقارنة.
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 التقدیرات واالفتراضات (تابع)

 انخفاض قیمة الذمم المدینة

نموذج "الخسارة المتكبدة" الوارد في معیار المحاسبة الدولي  ۹الدولي للتقاریر المالیة رقم ستبدل المعیار ا ۲۰۱۸ینایر  ۱في 
خفاض ان نموذجیتطلب  "الخسارة االئتمانیة المتوقعة".انخفاض القیمة بنموذج "األدوات المالیة: االعتراف والقیاس"  ۳۹رقم 

ھذه تأثیر ة وكیفیة االقتصادیة المختلفللتغیرات المستقبلیة للعوامل  ، والتي تقوم على افتراضاتمستقبلیة الجدید معلومات القیمة
 التعثرال احتمیشكل  .الذمم المدینةلفئات مختلفة من  تعثراحتمال ال وضعالعوامل على بعضھا البعض. كما یتطلب من اإلدارة 

على مدى  ثرعم. فھو تقدیر الحتمال التاحكوضع قدر كبیر من األویستتبع  الخسائر االئتمانیة المتوقعةدخال رئیسیا في قیاس م
تم إجراء لم ی، ةیالماض سنةلظروف المستقبلیة. في اللبیانات تاریخیة وافتراضات وتوقعات  ھحسابیتضمن فترة زمنیة معینة، و

ھذا و .اإلدارةتھا لدى انخفاض قیمالمدینة إال للذمم المدینة التي كان ھناك مؤشرا على تجاریة الذمم القیمة  النخفاضمراجعة 
، مھوتحلیل الوضع المالي ل ةف المقابلاطرلتعثر األ. تقرر بالرجوع إلى الخبرة السابقة ةم ھاماحكوضع أینطوي أیضا على 

تراف یتم االع. ونتیجة لذلك، فمن المتوقع ستقبالتوقع مالمو لوضع الحالي" تجاھل تماما االمتكبدةخسارة ال"نموذج ولكن 
 .نموذج انخفاض القیمة الجدیدفي ظل  في وقت مبكربالخسائر االئتمانیة 

 التقییم العادل لالستثمارات العقاریة
تحدد القیمة العادلة لالستثمار العقاري بتقییمات تجرى من جانب مثمنین عقاریین مھنیین خارجیین یستخدمون تقنیات تقییم 

التقییم العادل". تستدعي ھذه التقییمات إجراء تقدیرات "قیاس  ۱۳معترف بھا ومبادئ المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
 وافتراضات ھامة حول المستقبل وقد ینتج عنھا فروق كبیرة في التقدیرات. 

 المتداولة غیر األسھم الستثمارات العادلة القیمة
ى الموحد بالرجوع إل المالي المركز بیان في المدرجة المالیة والمطلوبات المالیة للموجودات العادلة القیمة تحدید یمكن لم إذا

. المخصومة یةالنقد التدفقات طریقة ذلك في بما التسعیر تقنیات باستخدام العادلة القیمة بتحدید المجموعة تقوم ،أسواق نشطة
 تؤخذ المدخالت لھذه النماذج من األسواق التي یمكن مالحظتھا إن كان ذلك ممكنا وفي حالة عدم جدوى ذلك یتطلب األمر
درجة من األحكام إلثبات القیم العادلة. تتضمن األحكام وضع اعتبارات لمدخالت مثل مخاطر السیولة ومخاطر االئتمان 

 والتقلبات. قد تؤثر التغییرات في ھذه العوامل على القیمة العادلة الصادر عنھا التقریر لألدوات المالیة.

 القیمة العادلة لتحوطات التدفق النقدي
موعة أدوات مالیة مشتقة إلدارة تعرضھا للتغیرات في قروضھا البنكیة بسبب التقلبات في معدالت الفائدة. جمیع تستخدم المج

 الذي یتم فیھ الدخول في عقد المشتقة ویعاد قیاسھا بعد ذلك بالقیمة بھا بالقیمة العادلة في التاریخ ھذه المشتقات یتم االعتراف
شامل اآلخر. یتم تقدیر قیمھا العادلة باستخدام نماذج ومناھج تقییم بسبب غیاب أسعار مدرجة العادلة واالعتراف بھا في الدخل ال

أو بیانات سوقیة مثبتة یمكن مالحظتھا. یتم تقییم ھذه العقود باستخدام نماذج ذات مدخالت تتضمن منحنیات السعر لكل منتج 
ط لألوراق المالیة نشطة ویتم تقدیرھا استقرائیا حتى نھایة من المنتجات المختلفة المكونة من بیانات التسعیر في سوق مسق

 العقود باستخدام أقصى حد ممكن من المعلومات الخارجیة المتاحة حول التسعیر. 

 مخصص المخزون
الستخدام، لتدرج البضاعة في السجالت بالتكلفة أو القیمة القابلة للتحقق، أیھما أقل. في حال وجود مخزون قدیم أو غیر صالح 

یتم تقدیر صافي قیمتھ القابلة للتحقق. یتم ھذا التقدیر على أساس فردي للمخزون الفردي الھام. أما المخزون الفردي غیر الھام 
ولكنھ قدیم أو غیر صالح لالستخدام فیتم التقدیر بصورة جماعیة للمخزون ویحتسب لھ مخصص وفقاً لنوع المخزون ودرجة 

 ة على أساس أسعار البیع المتوقعة.التقادم وعدم الصالحی

 أخرى مخصصات ومطلوبات
یتم االعتراف بالمخصصات والمطلوبات األخرى خالل الفترة فقط إلى الحد الذي تعتبر اإلدارة أنھ من المحتمل معھ أن یكون 

. توقیت قیاسھ بصورة موثوقةومبلغ التدفق النقدي الخارج یمكن سابقة أو أحداث ھناك تدفق نقدي مستقبلي لألموال من عملیات 
لتزام یتطلبان تطبیق أحكام على الحقائق والظروف الحالیة والتي قد تخضع للتغییر. حیث أن التدفقات االعتراف وتحدید مقدار اال

تتم مراجعة القیم الدفتریة للمخصصات والمطلوبات بصورة  الحقةالنقدیة الخارجیة الفعلیة یمكن أن تحدث في السنوات ال
ظمة ویتم تعدیلھا لتأخذ في االعتبار الحقائق والظروف المتغیرة. سینتج عن التغییر في تقدیر مخصص أو التزام معترف منت

 رصیدا دائنا أو مدینا على الربح أو الخسارة في الفترة التي یحدث فیھا التغییر.
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 (تابع) واالفتراضاتالتقدیرات 

 اإلجراءات القانونیة
العدید من الشكوك المتأصلة في إلى إجراءات قانونیة تكون الحصیلة النھائیة لكل منھا  المجموعةمن وقت آلخر تخضع 

مة ئاإلدارة افتراضات ھامة عند قیاس مخاطر التعرض للمطلوبات المحتملة المتعلقة باإلجراءات القانونیة القا تطبق. التقاضي
والمطالبات غیر المحسومة األخرى. یطلب من اإلدارة القیام بإجراء أحكام عند تقدیر احتمالیة المطالبة الناجحة ضد المجموعة 

قییم الذي یقوم واستنادا إلى الت ،أو بلورة التزام ھام وعند تحدید المبلغ المحتمل للتسویة النھائیة لاللتزام. كما في تاریخ التقریر
ز ستؤثر بصورة ھامة على المرك نتائج تلك األموررون القانونیون الداخلیون / الخارجیون، ال تعتقد اإلدارة بأن بھ المستشا

 المالي للمجموعة.

 مبدأ االستمراریة
قامت إدارة المجموعة بتقییم مدى مقدرة المجموعة على مواصلة أعمالھا على أساس مبدأ االستمراریة وھي تعتقد بأن المجموعة 
تمتلك الموارد التي تجعلھا قادرة على االستمرار في أعمالھا في المستقبل المنظور. باإلضافة إلى ذلك فإن إدارة المجموعة 

. ةیاالستمرارعلى مواصلة أعمالھا على أساس مبدأ یة تلقى بالشك على مقدرة المجموعة لیست على علم بأي مشكالت جوھر
 وعلیھ تقوم اإلدارة في إعداد البیانات المالیة الموحدة على أساس مبدأ االستمراریة. 

  األحداث الالحقة ۳۸

وكانت الزیادة في حصة الملكیة في  في أعقاب تاریخ التقریر. ٪۳٦٫۳إلى  ٪۳۰٫۳زادت المجموعة مساھمتھا في ناقالت من 
ملیون لایر قطري. ومن المتوقع ان یعادل األثر اإلضافي الالحق لألرباح واألسھم  ٦۱۰ناقالت مقابل النظر في النقدیة تصل إلى

 من أرباح واسھم ناقالت ینسب إلى أصحاب أسھمھا. ٪٦الموحدة للمجموعة 

 المقارنة  معلومات ۳۹

للسنة الماضیة، متى كان ذلك ضروریا، لتتفق مع طریقة العرض للسنة الحالیة. ال تؤثر المقارنة  أرقامتم القیام بإعادة تصنیف 
 عملیات إعادة التصنیف على صافي األرباح وصافي الموجودات أو حقوق الملكیة الصادر عنھا التقریر سابقا.
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