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 مدقق الحسابات المستقل  تقرير

 إلي السادة المساهمين في شركة المالحة القطرية ش.م.ع.ق.
 الدوحة، دولة قطر

 تقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة 

 الرأي

لشركة المالحة القطرية ش.م.ع.ق. )"الشركة"( وشركاتها التابعة )يشار إليهم معا بـ لقد دققنا البيانات المالية الموحدة المرفقة 
الدخل الشامل الموحد وبيان الدخل وبيان  2017ديسمبر  31كما في الموحد  بيان المركز المالي والتي تتكون من"المجموعة"( 

، التي تشتمل واإليضاحات للسنة المنتهية بذلك التاريخالملكية الموحد  التغيرات في حقوقالموحد وبيان التدفقات النقدية بيان و
 األخرى.على ملخص للسياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التفسيرية 

جوهرية، المركز المالي الموحد للمجموعة برأينا أن البيانات المالية الموحدة المرفقة تظهر بصورة عادلة، من كافة الجوانب ال
ً وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية بذلك التاريخ  2017ديسمبر  31كما في  دولية للمعايير الوفقا

 .للتقارير المالية

 أساس الرأي

 الخاص الجزء في ييرالمعا لتلك وفقا لمسؤوليتنا التوضيح من بمزيد قمنا. للتدقيق الدولية للمعايير وفقا التدقيق بأعمال قمنا لقد
 السلوك لقواعد اوفق مستقلون عن المجموعة إننا. تقريرنا في المالية الموحدة" البيانات تدقيق عن مدقق الحسابات بقسم "مسؤوليات

 نقوم لتيا التدقيق بأعمال الصلة ذات األخالقية والمتطلبات للمحاسبين الدولية األخالقية المعايير مجلس عن الصادرة األخالقي
 األخالقي كالسلو لقواعد وفقا األخرى األخالقية مسؤولياتنا باستيفاء لقد قمنا. قطر دولة الموحدة في المالية بها على البيانات

 لتكوين بةومناس ةكافي عليها حصلنا التي التدقيق أدلة أن نرى إننا. للمحاسبين الدولية األخالقية المعايير مجلس عن الصادرة
 .إليه توصلنا الذي للرأي سليم أساس

 أمور التدقيق األساسية

إن أمور التدقيق األساسية وفقا لحكمنا المهني هي تلك األمور التي كان لها األهمية القصوى في أعمال التدقيق التي قمنا بها 
للبيانات المالية الموحدة للسنة الحالية. لقد تمت معالجة هذه األمور في سياق تدقيقنا للبيانات المالية الموحدة ككل، وفي تكوين 

 ننا ال نقدم رأيا منفصال عن هذه األمور.إكما رأينا عنها، 

حاويات وال)متضمنة السفن قيد البناء( انخفاض قيمة السفن 
 حول البيانات المالية الموحدة 9راجع إيضاح  والصنادل

 كيفية تناول تدقيقنا لألمور

 لقد ركزنا على هذا الجانب بسبب:

  والحاويات )متضمنة السفن قيد البناء( أن السفن
عقارات وسفن ومعدات في والصنادل، الواردة ضمن 

من  ٪21بيان المركز المالي الموحد تشكل نسبة 
 إجمالي موجودات المجموعة؛ 

تضمنت إجراءات التدقيق التي قمنا بها في هذا المجال، من بين 
 :ما يلي أمور أخرى

  فهم أسلوب المجموعة في تحديد مؤشرات انخفاض قيمة
 اويات والصنادل. السفن والح
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 )تابع(المستقل  قرير مدقق الحساباتت

 تقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة )تابع(

 أمور التدقيق األساسية )تابع(

  نتيجة لتباطؤ األعمال في مجال الشحن بسبب
االقتصاد العالمي هناك احتمال االنكماش العام في 

 متزايد بانخفاض قيمة هذه الموجودات.

  هناك تعقيد متزايد في التنبؤ بالتدفقات النقدية
المستقبلية في مجال الشحن بسبب الطبيعة الدورية 

 لعملياتها التشغيلية؛ و

  لتحديد  المجموعة بإجراء أحكام ذاتيةتقوم
االفتراضات التي ينبغي استخدامها لتقدير المبالغ 

 القابلة لالسترداد من هذه الموجودات.

  تقييم كفاءة ومقدرات األشخاص في المجموعة الذين قاموا
 بإجراء التقييم الفني للمبالغ القابلة لالسترداد. 

  التقييم لدينا لدعمنا في اختبار المبالغ القابلة  أخصائيإشراك
ترداد المستخرجة من قبل المجموعة، وعلى وجه لالس

 الخصوص:

تقييم مدى مالءمة المنهج المستخدمة من قبل المجموعة  -
 لتقييم انخفاض القيمة؛ 

تقييم عمليات احتساب التدفق النقدي المخصوم التي قامت  -
بها المجموعة )القيمة قيد االستخدام للموجودات( بتقييم 

 ة في توقعات التدفقاتالمدخالت واالفتراضات الرئيسي
النقدية )استخدام السفن( واألسعار )استنادا إلى األسعار 
اآلنية أو أسعار استئجار السفن( وتكاليف التشغيل والقيمة 
النهائية ومعدالت النمو ومتوسط التكلفة المرجحة لرأس 

 المال )معدل الخصم(؛

تقييم مدى مالءمة االفتراضات الرئيسية المستخدمة في  -
ر انخفاض القيمة المقدمة من جانب المجموعة تقاري

والتي استندت عليها اإلدارة في المبالغ المصدر عنها 
 ة في البيانات المالية الموحدة؛ التقرير لسفن المجموع

تحديد القيم العادلة ناقصا تكلفة استبعاد السفن المختبرة  -
 النخفاض القيمة من خالل واحد أو أكثر من الوسطاء

 ، متى كان ذلك ممكنا. المستقلين

  تقييم كفاية إفصاحات المجموعة فيما يتعلق بانخفاض قيمة
السفن والحاويات والصنادل بالرجوع إلى متطلبات معايير 

  المحاسبة ذات الصلة.

 9راجع إيضاح  -إهالك السفن والحاويات والصنادل
 حول البيانات المالية الموحدة

 كيفية تناول تدقيقنا لألمور

 ركزنا على هذا الجانب بسبب:لقد 

  أن مصروف إهالك السفن والحاويات والصنادل
من إجمالي مصروفات  ٪11يشكل نسبة 

 المجموعة؛ 

  يتطلب تحديد مصروفات اإلهالك من اإلدارة القيام
بإجراء أحكام وتقديرات هامة. على وجه 
الخصوص بالنسبة لصناعة الشحن، فإن األعمار 
اإلنتاجية المقدرة للسفن والحاويات والصنادل 
إضافة إلى قيمها الباقية في وقت استبعادها تتضمن 
أحكاما هامة ومعقدة بواسطة األعمار الهندسية 
الطويلة للسفن والشكوك حول األحوال المستقبلية 
للسوق الذي تعمل فيه تلك السفن وتوزيع األسطول 
ودورات تشغيله والتغيرات التقنية المستقبلية 

 وسياسات اإلصالحات والصيانة. 

تضمنت إجراءات التدقيق التي قمنا بها في هذا المجال، من بين 
 :ما يلي أمور أخرى

  ومقدرات األشخاص بالمجموعة المسؤولون عن تقييم كفاءة
 االحتفاظ بسجل األصول الثابتة.

  تقييم الضوابط الرئيسية حول سجل األصول الثابتة
 للمجموعة.

  تقييم أسلوب المجموعة لتقدير األعمار اإلنتاجية المقدرة
 والقيام الباقية للسفن والحاويات والصنادل.

 حالية لسفن المجموعة مقارنة القيم الباقية مع المبيعات ال
 لتحديد مدى مالءمة القيم الباقية. 

  إعادة احتساب مصروف اإلهالك ومقارنته مع مصروف
 اإلهالك الصادر عنه التقرير في البيانات المالية الموحدة.

  تقييم مدى كفاية إفصاحات المجموعة فيما يتعلق باألعمار
صنادل وال اإلنتاجية المقدرة والقيم الباقية للسفن والحاويات

 بالرجوع إلى متطلبات المعايير المحاسبية ذات الصلة.
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 )تابع(المستقل  قرير مدقق الحساباتت

 تقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة )تابع(

 معلومات أخرى
للشركة المعلومات الواردة في التقرير السنوي األخرى . تشمل المعلومات األخرى المعلوماتمجلس اإلدارة هو المسؤول عن 

قبل تاريخ  .الصادر عنا عليهاحسابات الال تشمل البيانات المالية الموحدة وتقرير مدقق  )"التقرير السنوي"( ولكنها 2017لسنة 
قسام الباقية تقدم لنا األتقرير مدقق الحسابات، حصلنا على تقرير مجلس اإلدارة الذي يشكل جزءا من التقرير السنوي ويتوقع أن 

 .من التقرير السنوي بعد تاريخ تقرير التدقيق

هذا  فيتأكيد النتيجة عن أي شكل من أشكال ونحن ال نعبر خرى األلمعلومات االمالية الموحدة  حول البياناتال يغطي رأينا 
 الشأن.

، احةتالمعلومات األخرى المحددة أعاله عندما تصبح م دراسةمسؤوليتنا هي فإن للبيانات المالية الموحدة،  فيما يتعلق بتدقيقنا
ة أو مع البيانات المالية الموحد بشكل جوهري متوافقةما إذا كانت المعلومات األخرى غير سنأخذ في اعتبارنا لقيام بذلك، عند او

ما ينا ما يمكننا اإلبالغ عنه فيس لدلي .جوهريةشوبها أخطاء يتدقيق أثناء ال إذا كان من الواضح أن المعرفة التي حصلنا عليها
 . يتعلق بتقرير مجلس اإلدارة

 علينا بغيين األخرى، فإنه المعلومات تلك في جوهرية أخطاء هناك أن عند قراءتنا للتقرير السنوي، إلى توصلنا إلى نتيجة، إذا
 ليس لدينا ما يمكننا اإلبالغ عنه في هذا الصدد.  .الحقيقة تلك عن اإلبالغ

 يات مجلس اإلدارة عن البيانات المالية الموحدة مسؤول

ً للمعايير الدولية للتقارير المالية  إن مجلس اإلدارة مسؤول عن إعداد هذه البيانات المالية الموحدة وعرضها بشكل عادل وفقا
خالية من أية معلومات جوهرية الموحدة ال المالية لبياناتوأنظمة الرقابة التي يحدد مجلس اإلدارة أنها ضرورية للتمكن من إعداد ا

 سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ. خاطئة

عند إعداد البيانات المالية الموحدة، فإن مجلس اإلدارة مسؤول عن تقييم قدرة الشركة على االستمرار وفقا لمبدأ االستمرارية، 
ساس المحاسبة وفقا لمبدأ االستمرارية ما لم واإلفصاح، حسب مقتضى الحال، عن األمور المتعلقة بمبدأ االستمرارية واستخدام أ

 يخطط مجلس اإلدارة إما لتصفية الشركة أو إيقاف عملياتها أو لم يكن لديه بديل واقعي خالفا للقيام بذلك.

 مسؤولية مدقق الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة

المالية الموحدة ككل خالية من أخطاء جوهرية، سواء كانت ما إذا كانت البيانات علحصول على تأكيد معقول اأهدافنا هي إن 
، على مستوى عالتأكيد هو  "معقولإن "التأكيد التضمن رأينا. الذي يأو خطأ، وإصدار تقرير مدقق الحسابات  غشة عن تجنا

. كون موجودةتهرية عندما أخطاء جوعن كشف دائما تسللتدقيق معايير الدولية لالتي تتم وفقا ل التدقيقال يضمن أن عملية  هولكن
ثر تؤأن معقول أن يتوقع بشكل ، جماعي، بشكل فردي أو كان يمكن إذاهامة ن غش أو خطأ، وتعتبر عاألخطاء تنشأ يمكن أن 

 .الموحدةعلى القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس هذه البيانات المالية 

 أعماليع المهنية في جم وكالشكونبقي على  امهني انمارس حكمفإننا ، للتدقيق لدوليةا للمعاييركجزء من عملية التدقيق وفقا 
 :كما إننا نقوم بـالتدقيق. 

 نفذ نوونصمم أو خطأ،  غشة عن تجيم مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات المالية الموحدة، سواء كانت ناتقيو تحديد

خطر عدم ن إأساس لرأينا.  لتكوينحصل على أدلة تدقيق كافية ومناسبة نإجراءات التدقيق التي تستجيب لتلك المخاطر، و

 تدليسنطوي على يقد  نظرا ألن الغشالناتجة عن خطأ، تلك أية أخطاء جوهرية ناتجة عن غش هو أعلى من  اكتشاف

 لرقابة الداخلية.لمحاوالت تشويه، أو تجاوز  وأوتزوير، أو حذف متعمد 

 أجل تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف، من  بالتدقيقابة الداخلية ذات الصلة لرقألنظمة اعلى فهم  الحصول

 ولكن ليس لغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية للمجموعة.

 مدى مالءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية واإليضاحات ذات الصلة التي اتخذها مجلس  تقييم

 رة.اإلدا
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 )تابع(المستقل  قرير مدقق الحساباتت

 تقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة )تابع(

 )تابع( مسؤولية مدقق الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة

 تم ي، واستنادا إلى أدلة التدقيق التي يلمحاسباستمرارية االعلى مدى مالءمة استخدام مجلس اإلدارة لمبدأ  إبداء نتيجة

قدرة مأحداث أو ظروف يمكن أن تثير شكوكا كبيرة حول بذات صلة جوهرية  ت هناك شكوكاالحصول عليها، ما إذا كان

ت االنتباه لفبمطالبون فإننا ، هناك شكوكا جوهريةأن  توصلنا إلى. إذا أعمالها وفقا لمبدأ االستمراريةعلى مواصلة  شركةال

إلى اإلفصاحات ذات الصلة الواردة في البيانات المالية الموحدة، أو إذا كان اإلفصاح عن هذه  الحساباتفي تقرير مدقق 

ى تاريخ تعتمد على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها حتإن النتائج التي توصلنا إليها تعديل رأينا. بالمعلومات غير كافي، 

مواصلة عن  بالتوقف شركةالأن تقوم في  تتسبباألحداث أو الظروف المستقبلية قد فإن . ومع ذلك، باتالحساتقرير مدقق 

 .وفقا لمبدأ االستمرارية أعمالها

  لية ، وفيما إذا كانت البيانات الماات، بما في ذلك اإلفصاحاهاومحتو هايكلوه لبيانات المالية الموحدةلتقييم العرض العام

 حقق العرض العادل.التي تطريقة الامالت واألحداث ذات العالقة بالموحدة تمثل المع

  وعة أو األنشطة التجارية داخل المجم الكياناتالحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة فيما يتعلق بالمعلومات المالية من

لمجموعة. عمال التدقيق لأمسؤولون عن التوجيه واإلشراف وإجراء  إنناالمالية الموحدة.  بياناتإلبداء الرأي حول ال

 عن رأينا حول التدقيق. دونالوحي ونمسؤولالنحن سنظل و

بما في  ،الهامةوتوقيت التدقيق ونتائج التدقيق له نطاق المخطط بالفيما يتعلق، ضمن أمور أخرى،  مجلس اإلدارةنتواصل مع 
 أثناء قيامنا بالتدقيق.التي نحددها مهمة في الرقابة الداخلية القصور من أوجه ال وجهذلك أي 

ميع العالقات جونبلغهم عن ، االستقالليةمتطلبات األخالقية ذات الصلة بشأن ببيان بالتزامنا بال نقوم أيضا بتزويد مجلس اإلدارة
 .، متى كان ذلك ممكناالضمانات ذات الصلةونا يتتؤثر على استقالل هامعقول أنيُعتقد بشكل  التي قداألخرى  موراألو

ة الموحدة البيانات المالي تدقيقفي القصوى همية لها األتلك المسائل التي كانت نحدد ، لمجلس اإلدارة التي تم تقديمهامور من األ
بات حساالفي تقرير مدقق  ورمهذه األنحن نصف الرئيسية.  تدقيقال فهي أمور، وبالتالي 2017ديسمبر  31منتهية في للسنة ال

نا في تقريرما مسألة نقرر عدم إيراد ، جداالكشف العلني عن مسألة أو عندما، في حاالت نادرة دون قانون أو الئحة يحول ما لم 
ي حالة ورودها ف المصلحة العامةنظرا لآلثار السلبية التي قد تنجم عن القيام بذلك والتي قد يتوقع بشكل معقول أن ترجح على 

 .في التقرير

 ية األخرىتقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيم

لقد حصلنا على جميع اإليضاحات والمعلومات التي اعتبرنا أنها ضرورية ألغراض التدقيق. تحتفظ الشركة بسجالت محاسبية 
قا لألصول مخزون وفلمنتظمة وتتفق البيانات المالية الموحدة مع تلك السجالت. باإلضافة إلى ذلك فقد تم إجراء الجرد الفعلي ل

تقرير مجلس اإلدارة والذي سوف يعرض ضمن التقرير السنوي والمعلومات المالية الواردة فيه تتفق مع  المرعية. قمنا بقراءة
أو  2015لسنة  11دفاتر وسجالت الشركة. لم يرد إلى علمنا وقوع أية مخالفات ألحكام قانون الشركات التجارية القطري رقم 

كون لها أثر سلبي على بيان المركز المالي الموحد للشركة أو أدائها كما لبنود النظام األساسي وتعديالته خالل السنة يمكن أن ي
 .2017ديسمبر  31في وللسنة المنتهية في 

 

 يعقوب حبيقة 2017 فبراير 26

 كي بي أم جي الدوحة 

 (289سجل مراقبي الحسابات رقم ) دولة قطر

 بترخيص من هيئة قطر لألسواق المالية: 

 120153مدقق خارجي، رخصة رقم  
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  شركة المالحة القطرية ش.م.ع.ق.

  دخل الموحدبيان ال

  2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

  2017  2016 
 قطريلاير ألف   لاير قطريألف  إيضاحات 
     

 2.551.272  2,491,009 4 إيرادات التشغيل
     

 (635.769)  (575.708)  مرتبات وأجور ومكافآت أخرى
 (851.211)  (977.715)  إمدادات ومصروفات التشغيل

 (15.774)  (14.206)  إيجارمصروفات 
 (330.756)  (322.518)  إهالك وإطفاء

 (162.523)  (152.686) 5 مصروفات تشغيل أخرى

 555.239  448.176  ربح التشغيل
     
 (175.086)  (195.187)  ف التمويليلاتك

 161.082  143.227  إيرادات تمويل
 588  (6.648)  ربح من استبعاد عقارات وسفن ومعداتال)الخسارة(/ صافي 

 19.329  125.821 12 مشتركة  اتترتيبحصة في نتائج 
 296.015  262.318 13 حصة في نتائج شركات زميلة

 1.687  (12.293)  الربح من صرف عمالت أجنبية)الخسارة(/صافي  
 (217)  (20.978) 14 متاحة للبيع موجودات ماليةانخفاض قيمة 
 (160.662)  (283.339) 9 قيد التنفيذة يرأسمالوأعمال سفن انخفاض قيمة 

 5.582  22.754 6 إيرادات متنوعة

 703.557  483.851  ربح السنة 

     
     إلى: المنسوبة

 711.461  469.828  المساهمين بالشركة األم
 (7.904)  14.023  غير المسيطرة صالحص

  483.851  703.557 

     
     للسهموالمخفف األساسي  العائد

 6.26  4.14 7 )العائد للمساهمين بالشركة األم باللاير القطري لكل سهم(
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  شركة المالحة القطرية ش.م.ع.ق.

  الموحد الدخل الشاملبيان 

  2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

  2017  2016 
 لاير قطريألف   لاير قطريألف  إيضاح 
     

 703.557  483.851  ربح السنة

     الدخل الشامل اآلخر:

     الخسارة وإلى الربح أ الحقاً  بنود قد يعاد تصنيفها
 176.615  170.152 8 التدفق النقدي تحوطربح الناتج من صافي ال

 205.375  (874.748) 8 المتاحة للبيع الماليةالموجودات  من الربح )الخسارة(/ صافي

 381.990  (704.596)  للسنةاآلخر شامل ال الدخل)الخسارة الشاملة(/ 

 1.085.547  (220.745)  الدخل الشامل  )الخسارة الشاملة(/ إجمالي

     
     إلى: المنسوبة

 1.093.416  (234.523)  المساهمين بالشركة األم
 (7.869)  13.778  غير مسيطرة ةحص

  (220.745)  1.085.547 
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  شركة المالحة القطرية ش.م.ع.ق.

  المركز المالي الموحدبيان 

  2017ديسمبر  31كما في 

 

 

 ةييتواصل بيان المركز المالي الموحد في الصفحة التال

  2017  2016 
 لاير قطريألف   لاير قطريألف  إيضاحات 

     الموجودات
     غير المتداولةالموجودات 

 4.861.611  4.196.429 9 عقارات وسفن ومعدات
 1.140.646  1.277.575 10 استثمارات عقارية

 594.548  168.315 11 موجودات غير ملموسة
 299.350  883.124 12  مشاريع مشتركةفي  اتاستثمار
 4.814.755  5.041.236 13 في شركات زميلة اتاستثمار

 4.065.641  3.423.915 14 موجودات مالية متاحة للبيع
 214.747  183.604 15 المسالالطبيعي  قروض ممنوحة لشركات الغاز

 32.461  28.706  موجودات أخرى

  15.202.904  16.023.759 

     
     الموجودات المتداولة

 125.579  106.777 16 مخزون
 742.102  917.845 17 ذمم تجارية وأخرى مدينة 

 484.556  523.208 18 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةموجودات مالية 
 3.578.722  1.680.694 19 االستثمار في ودائع ألجل

 1.102.860  373.943 20 نقد وما يعادل النقد 

  3.602.467  6.033.819 

 22.057.578  18.805.371  إجمالي الموجودات

     
     حقوق الملكية والمطلوبات

     المنسوبة لمالكي حقوق ملكية الشركة األم
 1.145.252  1.145.252 21 رأس المال

 (73.516)  (73.516) 22 أسهم خزينة
 4.693.986  4.693.986 23 حتياطي قانونيا

 623.542  623.542 24 احتياطي عام
 4.064.661  3.190.158  احتياطي قيمة عادلة

 (122.720)  47.432  احتياطي تحوط
 3.855.436  3.915.860  أرباح مدورة

 14.186.641  13.542.714  حقوق الملكية المنسوبة لحاملي حقوق ملكية الشركة األم
 55.322  69.100  الحصص غير المسيطرة

 14.241.963  13.611.814  إجمالي حقوق الملكية
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  شركة المالحة القطرية ش.م.ع.ق.

  (المركز المالي الموحد )تابعبيان 

  2017ديسمبر  31كما في 

 

  2017  2016 
 لاير قطريألف   لاير قطريألف  إيضاحات 

     حقوق الملكية والمطلوبات )تابع(
     المطلوبات

     المطلوبات غير المتداولة
 2.789.820  3.039.548 27 سلفقروض و

 152.634  123.672 28 دفعة مقدمة من عميل 
 99.840  101.104 29 مخصص مكافآت نهاية خدمة موظفين

  3.264.324  3.042.294 

     
     المطلوبات المتداولة

 948.120  558.210 30 دائنة تجارية وأخرى ذمم 
 3.825.201  1.371.023 27  سلفوقروض 

  1.929.233  4.773.321 

 7.815.615  5.193.557  إجمالي المطلوبات 

 22.057.578  18.805.371  إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

الشركة من قبل مجلس إدارة  2017ديسمبر  31تم التصريح بإصدار البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 
 بالنيابة عن المجلس كل من:وقد وقع عليها  2018فبراير  26بتاريخ 

 

....................................  .............................. 
  عبدالرحمن عيسي المناعي  ن محمد آل ثانيعلي بن جاسم ب

 التنفيذيوالمدير الرئيس   رئيس مجلس اإلدارة
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  شركة المالحة القطرية ش.م.ع.ق.

  التدفقات النقدية الموحد بيان 

  2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
  2017  2016 
 لاير قطري ألف  لاير قطري ألف إيضاحات 
     

     األنشطة التشغيليةالتدفقات النقدية من 
 703.557  483.851  ربح السنة

     تعديالت لـ:
 287.777  284.018 9 إهالك عقارات وسفن ومعدات

 25.408  27.783 10 إهالك استثمارات عقارية
 17.571  10.717 11 إطفاء موجودات غير ملموسة

 (588)  6.648  من استبعاد عقارات وسفن ومعدات (ربح)خسارة / 
 (19.329)  (125.821) 12 مشتركة ترتيباتحصة في نتائج 

 (296.015)  (262.318) 13 حصة في نتائج شركات زميلة
 25.447  17.811 29 لمكافأة نهاية الخدمة للموظفينمخصص 
 (129.838)  (135.254) 4 أرباحتوزيعات إيرادات 

صافي خسارة القيمة العادلة من موجودات مالية بالقيمة العادلة 
 6.675  79.902 4 الخسارة من خالل الربح أو

 5.069  7.398 5  ةمدينذمم تجارية مخصص انخفاض قيمة 
 4.186  2.153 5 مخصص بضاعة بطيئة الحركة 

 160.662  283.339 9 وأعمال رأسمالية قيد التنفيذانخفاض قيمة سفن 
 217  20.978 14 متاحة للبيع موجوداتانخفاض قيمة 

 (1.630)  (220.591)   في األوراق المالية ربح من استبعاد استثمارات
 175.086  195.187  تمويل تكاليف

 (161.082)  (143.227)  إيرادات تمويل

 803.173  532.574  ربح التشغيل قبل تغيرات رأس المال العامل:
     

     التغيرات في:
 82.154  16.650  المخزون

 62.835  (179.385)  مدينةتجارية وأخرى ذمم 
 (77.739)  (57.580)  دائنةتجارية وأخرى ذمم 

 870.423  312.259  من األنشطة التشغيليةالناتجة التدفقات النقدية 
 (175.086)  (195.187)  تمويل مدفوعة تكاليف

 (10.129)  (10.423) 29 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة

 685.208  106.649  صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

     
 

 

 التالية الصفحة في الموحد النقدية التدفقات بيان يتواصل
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   شركة المالحة القطرية ش.م.ع.ق.

  التدفقات النقدية الموحد )تابع(بيان 

  2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
  2017  2016 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري إيضاحات 
     

     األنشطة االستثماريةالتدفقات النقدية من 
 (285.451)  (205.256) 9 وسفن ومعداتشراء عقارات 

 (556)  (167) 11 إضافات إلى الموجودات غير الملموسة
 129.838  135.254 4 أرباح توزيعات إيراد 

 161.082  143.227  إيرادات تمويل
 15.568  295.938  عقارات وسفن ومعدات استبعادمتحصالت من 

 (288.068)  (164.642) 10 شراء استثمارات عقارية 
عي الطبي لشركات الغازمنوحة المقروض الصافي الحركة في 

 20.766  31.143  المسال
 (42.672)  (442.224)  أوراق مالية استثمارات في شراء 

 -  293.621  متاحة للبيع موجودات ماليةمتحصالت من استبعاد 
متحصالت من استبعاد موجودات مالية بالقيمة العادلة من 

 الخسارة  الربح أوخالل 
 

30.419  16.295 
 1.154.420  1.898.028 19 ألجلصافي الحركة في الودائع 

 -  (421.008) 12 استثمار في مشروع مشترك
 214.352  172.209 13 أرباح مستلمة من شركات زميلة

التدفقات النقدية من األنشطة االستثماريةصافى    1.766.542  1.095.574 

     التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية   
 (568.082)  (397.658) 26 لمساهمي الشركة توزيعات أرباح مدفوعة

 (962.576)  (2.264.450)  السلفقروض والصافي الحركة في 

 (1.530.658)  (2.662.108)  المستخدمة في األنشطة التمويلية النقدية صافي التدفقات

     
 250.124  (788.917)  يعادل النقدالزيادة في النقد وما )النقص( / صافي 

     
 852.736  1.102.860  يناير 1في  يعادل النقدالنقد وما 

 1.102.860  313.943 20 ديسمبر  31في  يعادلالنقد وما 
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   شركة المالحة القطرية ش.م.ع.ق.

  التغيرات في حقوق الملكية الموحدبيان 

  2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

   إلى المساهمين بالشركة األم منسوب 

 

 
 

  أسهم خزينة  رأس المال

 
احتياطي 

  قانوني
احتياطي 

  عام
احتياطي قيمة 

  اإلجمالي  أرباح مدورة  احتياطي تحوط  عادلة
حصص غير 

 اإلجمالي  مسيطرة

 
( 21)إيضاح 

  ألف لاير قطري

( 22)إيضاح 
ألف لاير 

  قطري

( 23)إيضاح 
 ألف لاير

  قطري 

( 24)إيضاح 
ألف لاير 

  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  قطري
ألف لاير 

   قطري
                    

                     2016يناير  1في 
 13.751.285  72.191  13.679.094  3.729.844  (299.335)  3.859.321  623.542  4.693.986  (73.516)  1.145.252 إجمالي الدخل الشامل:

 703.557  (7.904)  711.461  711.461  -  -  -  -  -  - ربح )خسارة( السنة
 381.990  35  381.955  -  176.615  205.340  -  -  -  - الدخل الشامل اآلخر

 1.085.547  (7.869)  1.093.416  711.461  176.615  205.340  -  -  -  - إجمالي الدخل/ )الخسارة( الشاملة األخرى
                    معامالت مع مالك الشركة:

 (577.082)  (9.000)  (568.082)  (568.082)  -  -  -  -  -  - (26أرباح مدفوعة )إيضاح توزيعات 
                    حقوق الملكية:في تغيرات أخرى 

مساهمة لصندوق دعم األنشطة االجتماعية والرياضية 
 (17.787)  -  (17.787)  (17.787)  -  -  -  -  -  - (31)إيضاح 

 14.241.963  55.322  14.186.641  3.855.436  (122.720)  4.064.661  623.542  4.693.986  (73.516)  1.145.252 2017يناير  1/  2016ديسمبر  31في 
                    لدخل الشامل:إجمالي ا

 483.851  14.023  469.828  469.828  -  -  -  -  -  - ربح السنة
 (704.596)  (245)  (704.351)  -  170.152  (874.503)  -  -  -  - خرالشامل اآل الدخل)الخسارة( / 

 (220.745)  13.778  (234.523)  469.828  170.152  (874.503)  -  -  -  - خرإجمالي )الخسارة( / الدخل الشامل األ
                    معامالت مع مالك الشركة:

 (397.658)  -  (397.658)  (397.658)  -  -  -  -  -  - (26توزيعات أرباح مدفوعة )إيضاح 
                    حقوق الملكية:في  تغيرات أخرى

االجتماعية والرياضية مساهمة لصندوق دعم األنشطة 
 (11.746)  -  (11.746)  (11.746)  -  -  -  -  -  - (31)إيضاح 

 13.611.814  69.100  13.542.714  3.915.860  47.432  3.190.158  623.542  4.693.986  (73.516)  1.145.252  2017يسمبر د 31في  



  شركة المالحة القطرية ش.م.ع.ق. 

  ةالموحدالمالية  اتبيانالإيضاحات حول 

  2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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 الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية 1

 كشركة مساهمة قطرية 1957يوليو  5األم"( في الشركة ق )"الشركة"( أو )"..عم.شالمالحة القطرية شركة تأسست 
 ويتم تداولقطر. دولة ، يقع المكتب المسجل في الدوحة .الصادر عن وزارة االقتصاد والتجارة 1بالسجل التجاري رقم 

 . 1997مايو  26منذ  الشركة في بورصة قطرأسهم 

 للشركة على البيانات المالية للشركة وشركاتها التابعة )يشار إليها مجتمعة بـ "المجموعة"(.تشتمل البيانات المالية الموحدة 

شركات  لةاكوالنقل البحري و يتضمن النشاط الرئيسي للمجموعة والذي ظل بدون تغيير منذ السنة الماضية تقديم خدمات
مال إصالح السفن وتصنيع وتركيب المنشآت البحرية وأعالمالحة األجنبية وتقديم الخدمات البحرية وبيع الشاحنات الثقيلة و

تداولة وغير المتداولة والمتاجرة في مواد البناء المفي األوراق المالية  واالستثماروالعقارات السفن النقل البري وتأجير 
  تشغيل مكتب لوكاالت السفريات.و

 .2018 فبراير 26في من قبل مجلس اإلدارة  للمجموعةالموحدة تمت الموافقة على إصدار هذه البيانات المالية 

 لدى الشركة الشركات التابعة النشطة التالية كما في تواريخ التقارير الحالية والمقارنة:

 نسبة الملكية الفعلية للمجموعة األنشطة الرئيسية بلد التأسيس 

 2016  2017   الشركة التابعة اسم
      

 قطر ذ.م.مالشركة القطرية للنقل البحري 
تأجير السفن واألعمال 

 ٪100  ٪100 البحرية

 قطر حالول للخدمات البحرية ذ.م.م
 الخدماتتأجير السفن و

 ٪100  ٪100 البحرية 
الشركة القطرية للمحاجر ومواد البناء 

 ٪50  ٪50 التجارة في مواد البناء  قطر (1)ش.م.ق.خ 
حرية ي السفن البف لالستثمارشركة الخليج 

 ٪100  ٪100 نقل بضائع قطر ذ.م.م 
بحري )الهند( الشركة القطرية للنقل ال

 الهند (2)الخاصة المحدودة 
امتالك وإيجار وشراء وبيع 
 ٪100  ٪100 وتشغيل وإدارة جميع السفن

 قطر المحيط للخدمات البحرية ذ.م.م 
 نقل البضائع والخدمات 

 ٪100  ٪100 البحرية الدعم 
 ٪100  ٪100 خدمات بحرية  السعودية  يونايتد للخدمات التجارية ذ.م.م حالول

 ٪100  ٪100 التجارة في المواد الصناعية  قطر شركة مالحة التجارية ذ.م.م
 ٪100  ٪100 وكالة سفر  قطر ذ.م.مالمالحة للسفر والسياحة 

 ٪100  ٪100 التجارة في المعدات الثقيلة  قطر ذ.م.متوكيالت المالحة التجارية 
 ٪100  ٪100 خدمات بحرية  قطر ذ.م.م مركز المالحة للخدمات البحرية

 ٪100  ٪100 إستثمارات  قطر مالحة كابيتال ذ.م.م
 ٪100  ٪100 صيانة عقارات  قطر ذ.م.مشركة مالحة للخدمات العقارية 

لألعمال البحرية و اللوجستية شركة مالحة 
 ٪100  ٪100 خدمات بحرية ولوجستية  قطر ذ.م.م المتكاملة

يرفالتنجس جي شركة مالحة رأس لفان ف
 ألمانيا (2)إم بي أتش 

إدارة نشاطات شركات كي 
 ٪100  ٪100 جي

شركة مالحة قطر فيرفالتنجس جي إم بي 
 ألمانيا (2)أتش 

إدارة نشاطات شركات كي 
 ٪100  ٪100 جي 

 ٪100  ٪100  يةعقار خدمات قطر ذ.م.مشركة مالحة للخدمات العقارية 
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 الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية )تابع( 1

 األنشطة الرئيسية بلد التأسيس 
نسبة الملكية الفعلية 

 للمجموعة

 2016  2017   إسم الشركة التابعة
شركة مالحة للمنتجات البترولية 

 ٪100  ٪100 خدمات الشحن قطر والكيميائية ذ.م.م
جي إم بي أتش )كي جي مالحة رأس لفان 

 ٪100  ٪100 نقل الغاز الطبيعي المسال  ألمانيا (2( )2
( 1جي إم بي أتش )كي جي  قطرمالحة 

 ٪100  ٪100 نقل الغاز الطبيعي المسال  ألمانيا (2)
 ٪100  ٪100 استثمارات فرنسا (2)شركة قطر للنقل البحري )فرنسا( 

مالحة البحرية القابضة بي تي ئي ليمتد 
 ٪100  ٪100 خدمات الدعم البحري سنغافورة (2)

 ٪100  ٪100 خدمات الدعم البحري سنغافورة  (2)مالحة إكسبلورر بي تي ئي ليمتد
شركة مالحة للخدمات البحرية بي تي ئي 

 ٪100  ٪100 خدمات الدعم البحري سنغافورة  (2) ليمتد
 -  ٪100 الخدمات اللوجستية عمان .م.مذ )شركة منطقة حرة( مالحة

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

 إلى حسابات اإلدارة لهذه الشركات كما في تاريخ التقرير. استناداً الوحدة تم إعداد البيانات المالية  (2)

كانت نسبة ملكية الشركة في الشركات التابعة المذكورة أعاله مساوية لنسبة الملكية الفعلية للمجموعة بإستثناء الشركات 
 التابعة الهامة التالية:

 نسبة ملكية الشركة األم 

 2016ديسمبر  31  2017ديسمبر  31 الشركة التابعة
    

 ٪50  ٪50 حالول للخدمات البحرية ذ.م.مشركة 

 ٪25  ٪25 الشركة القطرية للمحاجر ومواد البناء ش.م.ق.خ 
 ٪99.5  ٪99.5 شركة المالحة التجارية ذ.م.م

 ٪99.5  ٪99.5 مالحة كابيتال ذ.م.مشركة 
 ٪99.5  ٪99.5 ذ.م.م لألعمال البحرية واللوجستية المتكاملةشركة مالحة 
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 )تابع( الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية 1

 :والمقارنالحالي التقرير كما في تاريخ  ال يوجد بها أنشطةالتي  ةيالالشركات التابعة التكما أنه لدى الشركة 

 نسبة ملكية الشركة األم 

 2016ديسمبر  31  2017ديسمبر  31 الشركة التابعة
    

 ٪100  ٪100 ذ.م.مشركة مالحة للخدمات التقنية واللوجستية 
 ٪99.5  ٪99.5 .م.مذشركة مالحة لخدمات الدعم البحري 

 ٪99.5  ٪99.5 شركة مالحة للمنتجات البترولية والكيميائية ذ.م.م
 ٪100  ٪100 ذ.م.ممالحة للمخازن 

 ٪100  ٪100 ذ.م.م مجمع مالحة كابيتال العقاري
 ٪100  ٪100 ذ.م.ممالحة للسفن والقوارب 

 ٪100  ٪100 ذ.م.مشركة مالحة إلدارة السفن والتشغيل 
 ٪100  ٪100 ذ.م.م شركة حالول إلدارة السفن والتشغيل

 -  ٪100 ذ.م.م 49حالول 
 -  ٪100 ذ.م.م 68حالول 
 -  ٪100 .م.مذ 69حالول 
 -  ٪100 .م.مذ 70حالول 
 -  ٪100 .م.مذ 71حالول 
 -  ٪100 .م.مذ 80حالول 
 -  ٪100 .م.مذ 81حالول 
 -  ٪100 .م.مذ 82حالول 
 -  ٪100 .م.مذ 83حالول 
 -  ٪100 .م.مذ 90حالول 
 -  ٪100 .م.مذ 100حالول 
 -  ٪100 .م.مذ 101حالول 

    
 تم إدراج جميع الشركات التابعة عند التوحيد. 

 والمقارن:لدى الشركة الفرع التالي المسجل في دبي كما في تاريخ التقرير الحالي 

 النشاط الرئيسي اسم الفرع
  

 الخدمات البحرية القطرية )فرع دبي(مالحة شركة ال

  

 تم تجميع نتائج وموجودات ومطلوبات الفرع المذكور أعاله في البيانات المالية الموحدة للمجموعة. 

 أساس إعداد البيانات المالية 2

 فقرة االلتزام )أ(

ً ، ولمعايير الدولية للتقارير الماليةوفقا لالموحدة البيانات المالية هذه تم إعداد  رقم القطري  ةالتجاريالشركات قانون ل وفقا
 .2015لسنة  11

 أساس القياس )ب(

 الماليةالموجودات والمتاحة للبيع  الموجودات المالية، باستثناء بدأ التكلفة التاريخيةمتم إعداد البيانات المالية الموحدة وفقا ل
 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ومشتقات األدوات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة.
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 )تابع( أساس إعداد البيانات المالية 2

 ية وعملة العرضوظيفالعملة ال )ج(

لى أقرب جميع المبالغ إ تقريبيتم تم عرض البيانات المالية الموحدة باللاير القطري وهي العملة الوظيفية وعملة العرض و
 ألف لاير قطري باستثناء ما يشار إليه بخالف ذلك.

 استخدام التقديرات واألحكام )د(

قامت اإلدارة بوضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات  ،عند إعداد هذه البيانات المالية الموحدة
المحاسبية والمبالغ الصادر عنها التقرير للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلية عن 

قديرات تم االعتراف بالتعديالت على التهذه التقديرات. تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المتعلقة بها على نحو مستمر. ي
 المحاسبية بأثر مستقبلي.

تم وصف المعلومات عن المجاالت الهامة التي تتطلب درجة عالية من األحكام والتعقيدات أو المجاالت التي توجد بها 
 ترف بها في البياناتمخاطر هامة حول االفتراضات أو التقديرات مما ينتج عنه إجراء تعديالت جوهرية على المبالغ المع

 .38المالية الموحدة مفصح عنها باإليضاح رقم 

 المعايير الجديدة والتحسينات على المعايير التي أصبحت سارية المفعول  )هـ(

نات التحسيو )"المعايير الدولية" أو "المعايير"(خالل السنة الحالية فإن التعديالت التالية على المعايير الدولية للتقارير المالية 
 :2017ديسمبر  31على المعايير أصبحت سارية المفعول ألول مرة للسنوات المالية التي تنتهي في 

  مبادرة اإلفصاح" 7التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم" 
  حول االعتراف بأصول الضريبة المؤجلة للخسائر غير المحققة 12التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 
  مختلف المعايير. - 2016-2014التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية دورة 

 ليس للمعايير المعدلة أو التحسينات على المعايير أعاله أثر هام على البيانات المالية الموحدة للمجموعة. 

 رية المفعول بعد ولكن يمكن تبنيها بصورة مبكرة:المعايير الجديدة والتعديالت والتفاسير للمعايير التي لم تصبح سا ()و

متاحة للتبني لا( والتعديالت للمعايير التالية الدولية" أو "المعايير" المعايير")الجديدة المعايير الدولية للتقارير المالية إن 
لم يتم تطبيقها عند إعداد ليست سارية المفعول حتى فترة الحقة و 2017ديسمبر  31المبكر للسنوات المالية التي تنتهي في 

 هذه البيانات المالية الموحدة.

 :للمجموعةالتبني على البيانات المالية الموحدة يتوقع أن يؤثر 

 (2018ديسمبر  31المفعول للسنة المنتهية في ساري ) ""األدوات المالية -9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

"األدوات المالية:  39الستبدال معيار المحاسبة الدولي رقم  2014في يوليو  9تم نشر المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
منقحة حول تصنيف وقياس األدوات المالية  توجيهات 9التحقق والقياس" القائم. يتضمن المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

متضمنا نموذج خسائر االئتمان المتوقعة الجديد الحتساب انخفاض قيمة الموجودات المالية ومتطلبات محاسبة التحوط العامة 
. 39االعتراف وإلغاء االعتراف لألدوات المالية من معيار المحاسبة الدولي رقم  توجيهاتالجديدة. كما أنه يرحل أيضا 

مع  2018يناير  1ساري المفعول لفترات التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد  9 الدولي رقمتقارير المالية معيار اليصبح 
 لمعيارمبدئي لتطبيق االوالناتج من وحدة بتقييم األثر المحتمل على بياناتها المالية الم قامت اإلدارةالسماح بتبنيه مبكرا. 

 في الجدول أدناه: 2018يناير  1وقد تم تلخيص األثر المقدر كما في  9لية رقم الدولي للتقارير الما

البنود المنفردة المتأثر في 
 البيانات المالية 

كما هو صادر عنها التقرير 
 2017ديسمبر  31في 

 ألف لاير قطري

التعديل المقدر بسبب تبني 
المعيار الدولي للتقارير 

 9المالية رقم 
 ألف لاير قطري

صدة االفتتاحية المعدلة األر
يناير  1المقدرة كما في 

2018 
 ألف لاير قطري

الذمم التجارية واألخرى 
 419.922 (22.044) 441.966 (1)المدينة 

 3.135.158 (55.000) 3.190.158 (2)احتياطي القيمة العادلة 

 3.948.816 32.956 3.915.860 األرباح المدورة
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 )تابع( الماليةأساس إعداد البيانات  2

 المعايير الجديدة والتعديالت والتفاسير للمعايير التي لم تصبح سارية المفعول بعد ولكن يمكن تبنيها بصورة مبكرة )تابع( )و(

االنخفاض أعاله في الذمم التجارية واألخرى المدينة بسبب خسائر االنخفاض في القيمة اإلضافية الناتجة من نموذج  (1)
 .9انية المتوقعة المدخل بالمعيار الدولي للتقارير المالية رقم الخسارة االئتم

المتعلق بعكس و 9االنخفاض أعاله في احتياطي القيمة العادلة يرجع إلى تبني المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  (2)
 خسائر انخفاض القيمة.

 (2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في  المفعولساري "اإليجارات" ) 16المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
من معظم اإليجارات أن تعرض حق استخدام الموجودات والمطلوبات في  16يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

يجارات أيضا نموذج المحاسبة الثنائي الحالي لإل 16بيان المركز المالي. كما يستبعد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
والذي يميز بين إيجارات التمويل بالميزانية العمومية وإيجارات التشغيل خارج الميزانية العمومية. بدال عن ذلك يدخل 

نموذج محاسبة واحد داخل الميزانية العمومية مماثل للمحاسبة الحالية عن اإليجارات  16المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
المؤجر مماثلة للممارسة الحالية، أي سيستمر المؤجرون في تصنيف اإليجارات على أنها إيجارات  التمويلية. ستظل محاسبة

معيار الدولي الناتج من تطبيق الالموحدة بتقييم األثر المحتمل على بياناتها المالية  المجموعةتمويل وإيجارات تشغيلية. تقوم 
ح بالتبني المبكر فقط لو تم التطبيق المبكر للمعيار الدولي للتقارير المالية على بياناتها المالية. يسم 16للتقارير المالية رقم 

 .15رقم 

 :للمجموعة التي ال يتوقع أن يكون لتبنيها أثر على البيانات المالية الموحدةالمعايير 

يسري مفعولها للسنة المنتهية 
 2018 ديسمبر 31في 

  حول تصنيف وقياس معامالت  2التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية
 المدفوعات التي تستند إلى أسهم

  اإليرادات من العقود مع العمالء" 15المعيار الدولي للتقارير المالية رقم" 

ومعيار المحاسبة الدولي  10التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم   لم يحدد تاريخ سريان المفعول
ة الموجودات بين المستثمر وشركته الزميلة أو حول بيع أو مشارك 28رقم 

 مشروعه المشترك.

 الهامةالسياسات المحاسبية  3

طبيق هذه واردة أدناه. تم ت الموحدة البيانات الماليةهذه في إعداد الرئيسية للمجموعة والتي تم تطبيقها السياسات المحاسبية 
 البيانات المالية الموحدة. السياسات بانتظام على كال السنتين المعروضتين في هذه

 أساس التوحيد

تتحقق السيطرة عندما تتعرض المجموعة إلى عائدات متغيرة أو لها حقوق فيها من مشاركتها مع الشركة المستثمر فيها 
ويكون لديها المقدرة للتأثير على تلك العائدات من خالل سلطتها على الشركة المستثمر فيها. على وجه الخصوص تسيطر 

 ، فقط عندما يكون لدى المجموعة:فيها جموعة على شركة مستثمرالم

  سيطرة على الشركة المستثمر فيها )أي، حقوق مالية تعطيها القدرة حالياً لتوجيه األنشطة ذات الصلة للشركة المستثمر
 فيها(

 .التعرض إلى أو الحقوق في عائدات متغيرة من عالقتها مع الشركة المستثمر فيها 

  على استخدام سلطتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على عائداتها.المقدرة 

عندما يكون لدى المجموعة أقل من أغلبية حقوق التصويت الخاصة بالشركة المستثمر فيها أو حقوق مماثلة، تدرس 
 يها، وتشمل:المجموعة جميع الحقائق والظروف ذات الصلة لتقييم ما إذا كانت لها سلطة على الشركة المستثمر ف

 .الترتيبات التعاقدية مع الشركاء اآلخرين ممن لهم حقوق تصويت في المؤسسة المستثمر فيها 

 .حقوق ناشئة من ترتيبات تعاقدية أخرى 

 .حقوق التصويت بالمجموعة وحقوق تصويت محتملة 
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 )تابع( السياسات المحاسبية الهامة 3

 أساس التوحيد )تابع(

تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت تسيطر على المؤسسة المستثمر فيها أم ال في الحالة التي تدل فيها الحقائق والظروف 
على وجود تغيرات في عنصر واحد أو أكثر من عناصر السيطرة الثالثة. يبدأ توحيد بيانات شركة تابعة عندما تحصل 

ة وتنتهي عندما تفقد المجموعة السيطرة على الشركة التابعة. تدرج موجودات المجموعة على سيطرة على الشركة التابع
ومطلوبات وإيرادات ومصاريف الشركة التابعة المكتسبة أو المستبعدة خالل السنة في بيان الدخل الموحد وبيان الدخل 

لذي تتوقف فيه المجموعة عن الشامل اآلخر الموحد من التاريخ الذي تحصل فيه المجموعة على السيطرة حتى التاريخ ا
 التابعة. الشركةالسيطرة على 

لمجموعة وإلى الحصص الشاملة األخرى إلى حاملي أسهم الشركة األم ل اإليراداتالخسائر وكل بند من  تنسب األرباح أو
تخدام سة باهذه البيانات المالية الموحد ، حتى لو نتج عن هذا عجز في رصيد الحصص غير المسيطرة. تعدغير المسيطرة

سياسات محاسبية موحدة للمعامالت واألحداث األخرى المتشابهة في الحاالت المماثلة. عند الضرورة يتم إدخال تعديالت 
في البيانات المالية للشركات التابعة لتتطابق سياساتها المحاسبية مع تلك المستخدمة من قبل المجموعة. جميع الموجودات 

بين شركات المجموعة والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت بين المصروفات واإليرادات ووالمطلوبات وحقوق الملكية 
 أعضاء المجموعة يتم استبعادها بالكامل عند التوحيد.

 حتسابه كمعاملة ملكية. وإذا فقدت المجموعة السيطرةفي حصة ملكية شركة تابعة، بدون فقدان السيطرة، يتم ا تغييرإن أي 
 عة سوف تقوم المجموعة بالتالي:على شركة تاب

  موجودات )وتشمل الشهرة( ومطلوبات الشركة التابعة.الب االعترافإلغاء 

  القيمة الدفترية ألي من الحصص غير المسيطرة.ب االعترافإلغاء 

  لكية، المدرجة في حقوق الملعمالت األجنبيةالفروقات المتراكمة من تحويل اب االعترافإلغاء. 

 القيمة العادلة للمبالغ المستلمة.ب االعتراف 

 القيمة العادلة ألي استثمار يحتفظ به.ب االعتراف 

 و، فائض أو عجز في الربح أو الخسارةأي ب االعتراف 

 /الخسارة أو األرباح  إعادة تبويب البنود الخاصة بالشركة األم المدرجة سابقاً في إيرادات شاملة أخرى إلى الربح
 المجموعة للموجودات والمطلوبات ذات الصلة. استبعادمطلوب في حال  فقاً لما هوو ،المدورة، أيهما أنسب

جزء من العملية داخل تلك الوحدة، تدرج الشهرة المتعلقة  استبعادعندما تشكل الشهرة جزء من وحدة إيرادات نقدية ويتم 
اس الشهرة العملية. يتم قي استبعادبالعملية المستبعدة في القيمة الدفترية للعملية وذلك عند تحديد الربح أو الخسارة من 

 دة اإليراد النقدي.المستبعدة في هذه الحالة على أساس القيم النسبية للعملية المستبعدة والجزء المحتفظ به من وح

 األعمال تجميع 
ستخدام طريقة االستحواذ. يتم قياس تكلفة أي أعمال مستحوذة بإجمالي المبلغ المحول بالقيمة تحتسب األعمال المجمعة با

العادلة في تاريخ االستحواذ وقيمة أي حصة غير مسيطرة في المؤسسة المستحوذ عليها. بالنسبة لكل من األعمال المجمعة 
ار المجموعة أن تقيس الحصة غير المسيطرة في المؤسسة المستحوذ عليها بالقيمة العادلة أو بالحصة النسبية من صافي تخت

 ية.اإلدار مصروفاتمتكبدة وتدرج في ال مصروفاتموجودات المؤسسة المستحوذ عليها. تحتسب تكاليف االستحواذ ك

لموجودات والمطلوبات المالية المستلمة لتحديد التصنيف المالئم وفقاً عندما تستحوذ المجموعة على أية أعمال تقوم بتقييم ا
للشروط التعاقدية والظروف االقتصادية والظروف الخاصة كما في تاريخ االستحواذ. هذا يشمل فصل المشتقات الضمنية 

 في العقود األساسية من قبل المستحوذ عليها.

، فإن حصة الملكية السابقة يعاد قياسها بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ ويتم تحقيق مراحل خاللإذا تم تجميع األعمال 
 احتساب الشهرة.خالل خسارة ناتجة في الربح أو الخسارة وتراعي بعد ذلك أي ربح أو 

مل المصنف المبلغ المحتإن أي مبالغ محتملة على المستحوذ تحويلها فسيتم تسجيلها بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ. 
األدوات المالية: االعتراف والقياس، يتم  39كموجودات أو مطلوبات والتي هي أداة مالية في إطار معيار المحاسبة الدولي 

قياسه بالقيمة العادلة مع االعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة إما في الربح أو الخسارة أو كتغيير في الدخل الشامل اآلخر. 
، فيتم قياسه وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية المالئم. إن 39لم يكن المبلغ المحتمل في نطاق معيار المحاسبة الدولي  إذا

 المبالغ المحتملة التي تصنف كحقوق ملكية ال يتم قياسها وتحتسب التسوية الالحقة ضمن حقوق الملكية.
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 )تابع(ألعمال تجميع ا

ً بالتكلفة وهي زيادة إجمالي المبالغ المحولة والمبلغ المدرج للحصة غير المسيطرة على صافي الشهرة  يتم قياس مبدئيا
موع ذة تزيد على مجالموجودات المستحوذ عليها والمطلوبات المتكبدة. إذا كانت القيمة العادلة لصافي الموجودات المستحو

، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كانت قد قامت بتحديد جميع الموجودات المستحوذ عليها والمطلوبات المتكبدة المبلغ المحول
مراجعة اإلجراءات المتبعة في قياس المبالغ المحققة في تاريخ االستحواذ. وإذا استمرت نتائج إعادة التقييم وبطريقة مالءمة 

 ، يتم إدراج الربح في الربح أو الخسارة.يها تتجاوز إجمالي المبلغ المحولعلللقيمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ 

يتم توزيع  ضاالنخفاقيمة متراكم. لغرض فحص  انخفاضخسائر  أييتم قياس الشهرة بالتكلفة ناقص  المبدئيبعد التحقق 
يتوقع أن  والتي، دات النقديةإليراذ، على كل وحدات ااالشهرة المستحوذ عليها ضمن أعمال مجمعة، من تاريخ االستحو

 تستفيد من تجميع األنشطة، بغض النظر عن تحويل موجودات أو مطلوبات أخرى من المجموعة إلى تلك الوحدات. 

عندما تشكل الشهرة جزء من وحدة إيرادات نقدية ويتم استبعاد جزء من العملية داخل تلك الوحدة، تدرج الشهرة المتعلقة 
ي القيمة الدفترية للعملية وذلك عند تحديد الربح أو الخسارة من استبعاد العملية. يتم قياس الشهرة بالعملية المستبعدة ف

 المستبعدة في هذه الحالة على أساس القيم النسبية للعملية المستبعدة والجزء المحتفظ به من وحدة اإليراد النقدي.

 تحقق اإليرادات
مدرجة  ،بالغ المدينة عن البضاعة المباعةوتمثل الم استالمهرادات بالقيمـة العادلـة للمقابل المستلم أو المستحق ـتقـاس اإلي

إليرادات مبلغ ا بالصافي بعد الخصومات والمرتجعات وضرائب القيمة المضافة. تحقق المجموعة إيرادات عندما يكون قياس
د ، وعندما تكون معايير محددة قاقتصادية مستقبلية إلى المؤسسةفق منافع : عندما يكون مرجحاً أن تتدبصورة موثوق بها

نوع  العتبارااستوفيت لكل من أنشطة المجموعة المذكورة أدناه. تبني المجموعة تقديراتها على النتائج التاريخية وتأخذ في 
 العميل ونوع المعاملة وخصائص كل من الترتيبات.

 :إيرادات من تأجير السفن وغيرها
مع  رمةالمبوفقاً لشروط العقود  االستحقاقعلى أساس مبدأ اإليـرادات مـن تأجير السفن والمعدات وغيرها ب االعترافيتم 

 العمالء.

 :مبيعات البضاعة والخدمات
عندما واإليرادات من مبيعات البضاعة عندما تنتقل المخاطر والمنافع المتعلقة بملكية البضاعة إلى المشتري يتم احتساب 

اإليرادات من تقديم الخدمات عندما يمكن تقدير الناتج من المعاملة يتم احتساب  يمكن تقييم مبالغ اإليرادات بصورة موثوقة.
 .التقريرالمعاملة كما في تاريخ  إنجازبصورة موثوقة بناء على مرحلة 

 إيرادات نقل البضائع والحاويات:
المنجز ير غع األعمال التي أصدرت بها فواتير خالل السنة بعد تعديلها بالجزء تمثل إيرادات نقل البضائع والحاويات جمي

من الرحالت غير المكتملة. يتم احتساب األرباح على الرحالت غير المكتملة على أساس النسبة المنجزة من الرحلة بعد 
 المتوقعة. المستقبلية مخصص للخسائر احتساب

 :الشحن توكيالتإيرادات 
 عند إنجاز كافة متطلبات التموين للسفن. الشحنإيرادات التوكيالت يتم احتساب 

 إيرادات التحميل والتخليص والنقل البري:
 .عند إنجاز الخدماتاإليرادات من أنشطة تحميل وتفريغ البضائع والتخليص والنقل يتم احتساب 

 إيرادات اإليجارات:
 .يالزمنالتناسب مارات العقارية على أساس ثمن االست اإليجار إيراداتيتم احتساب 

 إيرادات االستثمار:
 يتم احتساب إيرادات االستثمار على أساس مبدأ االستحقاق عندما يثبت الحق في استالم اإليرادات.

 إيرادات توزيعات األرباح:
 م اإليرادات.يتم احتساب اإليرادات من األرباح الموزعة على أساس االستحقاق عندما يثبت الحق في استال

 إيرادات الفوائد:
يتم احتساب إيرادات الفوائد عند استحقاق الفائدة باستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلي، ويستخدم نفس السعر بالضبط لخصم 

 ة.يالتدفقات النقدية المستلمة على مدى العمر المتوقع للموجودات المالية للوصول إلى صافي القيمة الدفترية للموجودات المال
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  اإليجارات
 يعتمد لعقدا تنفيذ كان سواء بدايته عند العقد جوهر على بناءً  يتم إيجار على يحتوي أو إيجار عقد عقدال كان إذا ما تحديد إن

أو موجودات حتى إذا لم يتم تحديد ذلك الحق بشكل  موجود استعمال حق يمنح أو محددة موجودات أو موجود استعمال على
 .صريح في الترتيبات

 كمستأجرة المجموعة
 عند المستأجرة الموجودات ومنافع مخاطر جميع المجموعة إلى تحول بموجبها والتي التمويلية اإليجارات عقود رسملة تتم 

 أيهما اإليجار مدفوعات من األدنى للحد الحالية بالقيمة أو المستأجرة للموجودات العادلة بالقيمة اإليجار بعقد العمل بداية
 ائدةف سعر تحقيق أجل من وذلك اإليجارات مطلوبات قيمة وخفض التمويلمصاريف  بين اإليجار مدفوعات توزع. أقل

 .وحدالم الدخل بيان في التمويل تكاليف التمويل في مصروفات تدرج. المطلوبات من المتبقي الرصيد على ثابت

 عدم انتفاع منعدم اليقين  في حالة .للموجودات التقديرية اإلنتاجية األعمار مدى على المستأجرة الموجودات تستهلك
 .اإليجار مدة مدى على ستهلكي المستأجر صلاأل فإن اإليجار فترة انتهاء عند صلاألب المجموعة

 .اإليجار مدة ىمد على ثابتة بأقساط الموحد الدخل بيان في شغيلت مصروفك التشغيلية اإليجارات مدفوعاتب االعتراف يتم

 ةالمجموعة كمؤجر
مخاطر ومنافع ملكية  المجموعة جميعفيها  تحوليتم إدراج اإليجارات تحت إيجارات تشغيلية في الحاالت التي ال 

موجودات المستأجرة القيمة الدفترية للالتكاليف المبدئية المتكبدة في التفاوض على إيجار تشغيلي تتم إضافتها إلى الموجودات. 
ي ف يراداتإكعلى مدى فترة اإليجار على نفس أسس إيرادات اإليجارات. تحقق اإليجارات المحتملة  االعتراف بهاويتم 

 فيها. تكتسبالفترة التي 

 العقارات والسفن والمعدات
راكم وأي ، بعد خصم االستهالك المتالخدمات اليوميةباستثناء تكاليف ، والمعدات بسعر التكلفة العقارات والسفن إدراجيتم 

انخفاض في القيمة. تتضمن تكلفة العقارات والسفن والمعدات جميع التكاليف المباشرة بما في ذلك تكاليف االقتراض المتعلقة 
 مباشرة ببناء الموجودات المعنية.

 حيث ، باستثناء األراضي المملوكة ملكاً حراً بطريقة القسط الثابت يحتسب االستهالك على جميع العقارات والسفن والمعدات
تعتبر ذات عمر غير محدد. عند استهالك السفن يؤخذ في االعتبار ايضاَ القيمة التقديرية المتبقية في نهاية أعمارها اإلنتاجية 

 :للموجودات الخاضعة لإلهالك التقديرية. تحتسب معدالت االستهالك وفقاً لألعمار اإلنتاجية التقديرية التالية

 سنة 35 - 25 المباني

 سنة 40 -  20 السفن الجديدة

 سنة 25 - 3 السفن المستعملة

 سنة 20 - 10 القوارب والحاويات

 سنوات 5-3 الحاويات القديمة
 سنوات 10 - 4 اآلالت والمعدات واألدوات

 سنوات  5 - 3 األثاث والتركيبات

 سنوات 7 - 3 السيارات
   

لتحديد االنخفاض عند وجود أحداث أو تغيرات ظرفية يحتمل والمعدات والسفن يعاد النظر في القيمة الدفترية للعقارات 
معها عدم استرداد القيمة الدفترية. في حالة وجود مؤشر كهذا وعندما تكون القيمة الدفترية أعلى من القيمة الممكن استردادها 

 القيمة الممكن استردادها.يتم تخفيض الموجودات إلى 

المصروفات المتكبدة الستبدال أي جزء من العقارات والسفن والمعدات والتي سبق أن احتسبت بصورة منفصلة تتم رسملتها 
وتشطب القيمة الدفترية للجزء المستبدل. ترسمل المصروفات األخرى الالحقة فقط عندما تؤدي إلى زيادة المنافع االقتصادية 

للجزء المستبدل من العقارات والسفن والمعدات. يتم االعتراف بجميع المصروفات األخرى في بيان الدخل  المستقبلية
الموحد عند تكبد المصروفات. يتم االعتراف بتكاليف المسح الخاص والحوض الجاف في القيمة الدفترية للسفن عند تكبدها 

 سنوات. 5إلى  3على مدى فترة من  وتستهلك على الفترة حتى التجفيف التالي وهو بصورة عامة
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 العقارات والسفن والمعدات )تابع(
أي جزء من العقارات والسفن والمعدات عند استبعاده أو عندما ال يتوقع أي منافع اقتصادية مستقبلية ب االعترافيتم إلغاء 

من استبعاد الموجودات في بيان الدخل الموحد في السنة التي يتم فيها  من استخدامه. وتدرج أي أرباح أو خسائر ناشئة
 االستبعاد.

 تتم مراجعة طرق اإلهالك واألعمار اإلنتاجية والقيم الباقية في تاريخ كل تقرير. 

 األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ
موقع المرتبطة بتطوير الموجودات وحتى بلوغها التتكون األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ من قيمة العقد والتكاليف المباشرة 

تشمل بنود األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ التكلفة  والحالة الضرورية لتصبح مؤهلة للتشغيل بالطريقة التي تريدها اإلدارة.
 السفن. المعترف بها بناءاً على مراحل اإلنجاز في العمل المنجز وفقاً للعقود التي دخلتها المجموعة مع صانعي

يتم تحويل تكلفة األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ إلى العقارات والسفن والمعدات عند وصولها إلى استخدامها في حالة العمل  
المستهدف. تراجع القيمة الدفترية لألعمال الرأسمالية قيد التنفيذ لتحديد االنخفاض عندما تدل األحداث أو التغيرات إلى 

قيمتها الدفترية. عند وجود دليل كهذا وعندما تكون القيمة الدفترية أعلى من المبالغ التقديرية الممكن احتمال عدم استرداد 
 استردادها، يتم تخفيض الموجودات إلى القيمة القابلة لالسترداد.

 االستثمارات العقارية
اع و تحقيق إيجارات منها أو الرتفتعتبر األرض والمباني كاستثمارات عقارية فقط عندما يكون الغرض من االحتفاظ بها ه

 قيمتها الرأسمالية أو للغرضين معاً. 

تدرج العقارات االستثمارية بالتكلفة بعد خصم االستهالك المتراكم وأي انخفاض في القيمة، وال يحتسب استهالك على 
تشييد ض المتعلقة مباشرة باألراضي. تشتمل تكلفة العقارات على جميع تكاليفها المباشرة بما في ذلك تكاليف االقترا

 العقارات، وتستثنى تكلفة خدمات الصيانة اليومية للعقار.

 عاماً. 25يحتسب االستهالك على المباني بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية التقديرية وهو 

ترداد أحداث أو تغيرات يحتمل معها عدم اساالستثمارية لتحديد االنخفاض عند وجود يعاد النظر في القيم الدفترية للعقارات 
القيمة الدفترية. في حالة وجود مؤشر كهذا وعندما تكون القيمة الدفترية أعلى من القيمة الممكن استردادها يتم تخفيض 

 الموجودات إلى القيمة الممكن استردادها.

امه.  يتوقع أي منافع اقتصادية مستقبلية من استخدالعقارات االستثمارية عند استبعاده أو عندما الاالعتراف ببند يتم إلغاء 
 .صلاأل عادالتي تم فيها استب في السنةالموحد أي أرباح أو خسائر تنشأ من استبعاد العقار االستثماري تدرج في بيان الدخل 

 لموجودات غير الملموسةا
ً  تقاس منفصلة بصورة ةالمشترا الملموسة غير الموجودات  ةالمشترا وسةالملم غير الموجودات تكلفة وتكون. بالتكلفة مبدئيا

 التكلفةب الملموسة غير الموجودات تسجل المبدئي اإلدراج بعد. الشراء تاريخ في كما العادلة القيمة هي تجميع األعمال ضمن
 . متراكمة انخفاض خسائر وأية متراكـم إطفاء أي ناقص

 .المدة محددة أو غير محددة على أنهااألعمار اإلنتاجية للموجودات غير الملموسة يتم تقييم 

 فيها النظر ويعاد االقتصادية اإلنتاجية أعمارها مدى على إطفاؤها يتم المحددة األعمار ذات الملموسة غير الموجودات
 إلطفاءا وطريقة اإلطفاء فترة مراجعة تتم. قيمتها انخفاض احتمال على دليل فيه يظهر وقت أي في االنخفاض لتحديد

 لمتوقعةا اإلنتاجية األعمار فيالتغيرات . ماليةفترة  كل نهاية فيذات األعمار اإلنتاجية المحددة  الملموسة غير للموجودات
 أو اءاإلطف ترةف بتعديلتحتسب  الموجودات تتضمنها التي المستقبلية االقتصادية المنافع الستهالك المتوقعة الطريقة أو

 . المحاسبية التقديرات في كتغيرات وتعامل أنسب، أيهما الطريقة،

 المالئم مصروفاتال بند في الموحد الدخل بيان في األعمار محددة الملموسة غير للموجودات اإلطفاء مصروفات تدرج
 .الملموسةغير  الموجودات لطبيعة

تجمع األعمال على مدى الفترة المتوقعة للعقد والتي تتراوح ما يتم إطفاء األعمار اإلنتاجية للموجودات غير الملموسة من 
 سنة. 21و 19بين 
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 )تابع( السياسات المحاسبية الهامة 3

 الموجودات غير الملموسة )تابع(
 لتحديد االنخفاض في اختبارهاال يتم إطفاؤها ولكن يتم المدة غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير محددة  الموجودات

تتم مراجعة سنوية للموجودات غير الملموسة غير محددة . وحدة المدرة للنقد على مستوى أوفردي بشكل سنوياً سواء القيمة 
ي يطبق التغيير ف االستمرارية، إذا لم تقرر استمرارية الموجودات بدون عمر إنتاجي محدداألعمار اإلنتاجية وذلك إلقرار 

 أساس مستقبلي. لىالعمر اإلنتاجي من عمر غير محدد إلى عمر محدد ع

األرباح أو الخسائر الناشئة من إلغاء االعتراف بأحد الموجودات غير الملموسة يتم قياسها بالفرق بين متحصالت االستبعاد 
 .صلعتراف باألوالقيمة الدفترية للموجود وتدرج في بيان الدخل الموحد عند إلغاء اال

 الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية
 مشتركة المشاريع الالزميلة و اتالشركاالستثمار في 

المشاركة في القرارات  ة علىقدرمالهام هو ال ثيرأالتي يكون للمجموعة فيها تأثير هام. الت ةالزميلة هي الشرك ةالشرك
 المتعلقة بالسياسات المالية والتشغيلية للشركة المستثمر فيها، ولكن ليست السيطرة أو السيطرة المشتركة على هذه السياسات.

مشروع المشترك هو نوع من الترتيبات المشتركة التي يكون فيها لدى األطراف سيطرة مشتركة على ترتيب للحصول ال
، لترتيباسيطرة المشتركة هي تقاسم متفق عليه تعاقديا للسيطرة على موجودات المشروع المشترك. ال على حقوق في صافي

 والذي يتواجد فقط عندما تتطلب القرارات موافقة باإلجماع بشأن األنشطة ذات الصلة من األطراف التي تتقاسم السيطرة.

 .شتركة مماثلة لتلك الالزمة لتحديد السيطرة على الشركات التابعةاالعتبارات المتخذة في تحديد التأثير الهام أو السيطرة الم

 بطريقة حقوق الملكية.  ركاتها الزميلة ومشاريعها المشتركةشفي  ستثمارات المجموعةا عن تتم المحاسبة

يتم تعديل تكلفة. ليتم االعتراف باالستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة مبدئيا باوفقاً لطريقة حقوق الملكية 
 لشركة الزميلة أو المشروعاموجودات غيرات في حصة المجموعة في صافي التب لالعترافالقيمة الدفترية لالستثمار 

الشهرة المتعلقة بالشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة ضمن القيمة الدفترية تدرج . االستحواذالمشترك منذ تاريخ 
 منفرد لها.في القيمة  انخفاضأو إجراء اختبار  إطفاؤهالالستثمار وال يتم 

لشركات الزميلة والمشاريع المشتركة. عندما يكون هناك عمليات انتائج  في المجموعة ةحصيتضمن بيان الدخل الموحد 
تها حصبعة المجمو تعترفمباشرة في حقوق الملكية للشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة،  االعتراف بهتغير كان قد تم 

والخسائر غير المحققة الناتجة من العمليات بين المجموعة  األرباح. االقتضاءمن التغير في بيان حقوق الملكية الموحد، عند 
 .وع المشتركعلى نسبة حصة المجموعة في الشركة الزميلة أو المشر والشركات الزميلة تم استبعادها بناءً 

 خارجارة من مشروع مشترك أو شركة زميلة في بيان الدخل الموحد يظهر إجمالي حصة المجموعة في الربح أو الخس
الربح التشغيلي ويمثل الربح أو الخسارة بعد خصم الضرائب والحصص غير المسيطرة في الشركات التابعة للشركة الزميلة 

 أو المشروع المشترك.

ات س الفترة المالية للمجموعة. ويتم تعديل السياسلنف إعدادهاالبيانات المالية للشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة يتم 
 عند الضرورة. ، المحاسبية لتتسق مع السياسات للمجموعة

اتها خسائر انخفاض استثمارب االعترافكان من الضروري  إذابعد تطبيق طريقة حقوق الملكية، تقوم المجموعة بتحديد ما 
يمة قتقوم المجموعة بتحديد وجود دليل على انخفاض  كل تقريرفي الشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة. في تاريخ 

 الستثمارات في الشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة. ا

نخفاض وهو الفرق بين القيمة القابلة في حالة وجود دليل على االنخفاض في القيمة، تقوم المجموعة باحتساب قيمة اال
لالسترداد للشركة الزميلة أو المشروع المشترك وقيمته الدفترية.  من ثم، تعترف بالخسارة كـ "حصة الخسائر في الشركات 

 الزميلة أو المشاريع المشتركة( في بيان الدخل الموحد.

إدراج ، تقوم المجموعة بقياس والمشترك المشروع علىمشتركة الشركات الزميلة أو السيطرة ال على الهام التأثير فقدان عند
أي استثمار محتفظ به بقيمته العادلة. يتم إدراج أي فرق بين القيمة الدفترية للشركة الزميلة أو المشروع المشترك بناًء على 

يان الربح تحصالت من االستبعاد في بفقدان التأثير الهام أو السيطرة المشتركة والقيمة العادلة لالستثمارات المحتفظ بها والم
 أو الخسارة.
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 السياسات المحاسبية الهامة )تابع( 3

 العمليات المشتركة
العملية التي تتم السيطرة عليها بصورة مشتركة هي مشروع مشترك يقوم به كال المشتركين باستخدام موجوداتهما وفقا 
للعمليات المشتركة. تتضمن البيانات المالية الموحدة الموجودات التي تسيطر عليها المجموعة والمطلوبات التي تتكبدها في 

 لتي تتكبدها المجموعة وحصتها في الدخل الذي تجنيه من العملية المشتركة.متابعة عملياتها المشتركة والمصروفات ا

 مالية الوراق االستثمارات في األ
 تحتفظ المجموعة بمحفظتين منفصلتين لالستثمار كما يلي:

 مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. موجودات 

 متاحة للبيع. مالية موجودات 

االستثمار التي تتم بالطرق العادية يعترف بها في التاريخ الذي تصبح فيه المجموعة طرفاً في  جميع مشتريات ومبيعات
 الشروط التعاقدية الخاصة باألداة.

ً بالتكلفة وهي القيمة العادلة للمقابل زائدب االعترافيتم   لموجوداتاتكاليف المعاملة باستثناء  اجميع االستثمارات مبدئيا
 :ويعاد قياسها الحقاً بناًء على تصنيفها كما يليادلة من خالل الربح أو الخسارة المالية بالقيمة الع

 خالل الربح أو الخسارةمن المالية بالقيمة العادلة الموجودات 
ان المركز ضمن بي محتفظ بها للمتاجرةال االستثماراتبالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة المالية الموجودات  تتضمن

 بيان الدخل الموحد.في المالي الموحد بالقيمة العادلة ويتم تسجيلها 

 قصير.ال في المدىيتم تصنيف االستثمارات كاستثمارات للمتاجرة إذا تم الحصول عليها بغرض بيعها 

صنيفها الل الربح أو الخسارة يتم تمبدئياً بالقيمة العادلة من خ االعتراف بهاالموجودات المالية التي يتم تصنيفها على أساس 
 . 39وفقط عند استيفاء متطلبات معيار المحاسبة الدولي بها المبدئي  االعتراففي تاريخ 

 المالية المتاحة للبيع الموجودات
للبيع إما  المتاحة الماليةالمتاحة للبيع على استثمارات في أوراق دين. ويتم تصنيف الموجودات المالية تشتمل الموجودات 

في تلك الفئة هي تلك  الدينوأوراق . من الموجودات المالية في تلك الفئة أو في حالة عدم تصنيفها ضمن الفئات األخرى
تم ي بها لفترة محددة ويمكن بيعها حسب الحاجة إلى السيولة أو وفقاً للتغيرات في ظروف السوق. لالحتفاظنية ال توجدالتي 

 ودات المالية المتاحة للبيع مبدئياً بالقيمة العادلة زائدا تكاليف المعاملة.الموجباالعتراف 

بعد القياس المبدئي، يعاد قياس الموجودات المالية المتاحة للبيع بالقيمة العادلة وتدرج األرباح أو الخسائر غير المحققة 
االعتراف عن االستثمار، وعند ذلك تدرج األرباح كإيرادات شاملة أخرى في احتياطي االستثمارات المتاحة للبيع حتى إلغاء 

أو الخسائر المتراكمة ضمن أرباح االستثمارات يقرر أن االستثمار انخفضت قيمته، وعند ذلك يعاد تصنيف الخسارة 
وجودات مالمتراكمة من احتياطي االستثمارات المتاحة للبيع إلى بيان الدخل الموحد. الفوائد المكتسبة خالل فترة االحتفاظ ال

 المتاحة للبيع يتم إدراجها تحت حساب إيرادات فوائد باستخدام سعر الفائدة الفعلي.المالية 

تقيّم المجموعة موجوداتها المالية المتاحة للبيع لتحديد ما إذا كانت مقدرتها ورغبتها في بيعها في المدى القريب ما يزال 
رة، بيع هذه الموجودات المالية بسبب عدم نشاط األسواق كما أن رغبة مالئماً. عندما ال تستطيع المجموعة، في حاالت ناد

اإلدارة في بيعها في المستقبل المنظورة قد تغيرت بصورة كبيرة، قد تختار المجموعة أن تعيد تصنيف هذه الموجودات 
تعريف القروض والذمم  المالية. إن إعادة التصنيف إلى قروض وذمم مدينه مسموح بها عندما تستوفي الموجودات المالية

المدينة وأن المجموعة ترغب وتستطيع االحتفاظ بهذه الموجودات للمستقبل المنظور أو حتى تاريخ االستحقاق. إن إعادة 
التصنيف إلى فئة حتى االستحقاق مسموح بها فقط عندما ترغب المجموعة ولديها االستطاعة في االحتفاظ بالموجودات 

 المالية حتى االستحقاق.

يسمح بإعادة التصنيف لفئة المحتفظ بها لالستحقاق فقط عندما يكون لدى المؤسسة القدرة والنية لالحتفاظ بهذا الموجود 
 المالي.
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 السياسات المحاسبية الهامة )تابع( 3

 االستثمارات في األوراق المالية )تابع( 
كلفتها تصبح القيمة الدفترية في تاريخ إعادة التصنيف هي تبالنسبة للموجودات المالية المعاد تصنيفها من فئة متاحة للبيع، 

المطفأة الجديدة وأي ربح أو خسارة من تلك الموجودات مدرج في حقوق الشركاء يتم إطفاؤه إلى الربح أو الخسارة على 
ات المتوقعة يتم التدفقمدى العمر المتبقي لالستثمار باستخدام سعر الفائدة الفعلي. وأي فرق بين التكلفة الجديدة المطفأة و

إطفاؤه أيضاً على مدى العمر المتبقي للموجودات باستخدام سعر الفائدة الفعلي. إذا تقرر الحقاً أن الموجودات انخفضت 
 قيمتها، يتم إعادة تصنيف المبلغ المدرج في حقوق الملكية إلى بيان الدخل الموحد.

 إلى شركات الغاز الطبيعي المسال  ممنوحةض قرو
روض والذمم المدينة هي موجودات مالية غير مشتقة بدفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وهي غير مدرجة في سوق مالية الق

نشطة. يتم االعتراف بهذه الموجودات مبدئيا بالقيمة العادلة مضافا إليها التكاليف المتعلقة مباشرة بالمعاملة. بعد االعتراف 
ينة بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي، ناقصاً أي خسائر انخفاض المبدئي يتم قياس القروض والذمم المد

 في القيمة. الخسائر الناشئة من انخفاض القيمة تدرج في بيان الدخل الموحد.

 انخفاض قيمة الموجودات المالية وعدم قابلية تحصيلها
ل فعلي على احتمال انخفاض دائم لقيمة بعض الموجودات في تاريخ كل تقرير يجرى تقييم لتحديد ما إذا كان هناك دلي

المالية. في حالة وجود دليل كهذا يتم االعتراف بأية خسارة انخفاض في القيمة في بيان الدخل الموحد. يتم تحديد قيمة 
 االنخفاض كالتالي:

 والقيمة العادلة.بالنسبة للموجودات المدرجة بالقيمة العادلة، يكون االنخفاض هو الفرق بين التكلفة  (أ)
بالنسبة للموجودات المدرجة بالتكلفة، يكون االنخفاض هو الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية  (ب)

 المستقبلية مخصومة بمعدل العائد السوقي لموجودات مالية مماثلة، و

فقات الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدبالنسبة للموجودات المدرجة بالتكلفة المطفأة، يكون االنخفاض هو  (ج)
 النقدية المستقبلية مخصومة بسعر الفائدة الفعلي األصلي.

 الموجودات والمطلوبات الماليةب االعترافإلغاء 

 الموجودات المالية

مماثلة( في أي من  يلغى االعتراف بالموجودات المالية )أو جزء من موجودات مالية أو جزء من مجموعة موجودات مالية
 الحاالت التالية:

 انتهاء الحق في استالم تدفقات نقدية من الموجودات. أو 

  قيام المجموعة بتحويل حقوقها في استالم تدفقات نقدية من الموجودات أو بالتعهد بدفع التدفقات النقدية المستلمة كاملة
أ( أن تكون قد قامت بشكل جوهري بتحويل كافة ودون تأخير كبير إلى طرف ثالث بموجب ترتيبات للتمرير وإما )

مخاطر ومنافع الموجودات أو )ب( لم تقم بتحويل كافة مخاطر ومنافع الموجودات بشكل مادي أو باالحتفاظ بها ولكنها 
 قامت بتحويل السيطرة على الموجودات.

 المطلوبات المالية
و انتهاء سريان االلتزام بالمطلوب. عندما تستبدل مطلوبات مالية يلغى االعتراف بالمطلوبات المالية في حالة دفع أو إلغاء أ

حالية بمطلوبات أخرى من نفس المقرض بشروط مختلفة أو عندما يتم تعديل جوهري في شروط مطلوبات حالية، يعامل 
فرق بين االعتراف بالهذا االستبدال أو التعديل كإلغاء لالعتراف بالمطلوبات الحالية واالعتراف بالمطلوبات الجديدة. يتم 

 القيم الدفترية في بيان الدخل الموحد.

 البضاعة
لمتكبدة على كل ا مصروفات، أيهما أقل. تمثل التكلفة جميع الالقابلة للتحقيقالبضاعة بسعر التكلفة أو صافي القيمة  تدرج

  كالتالي: صنف حتى وصوله إلى موقعه وشكله الحالي

 تكلفة الشراء على أساس المتوسط المرجح - للبيع مخزونالمخازن وقطع الغيار و

 والمصروفات غير المباشرة تكلفة المواد والعمالة المباشرة - األعمال قيد التنفيذ

إلكمال اعلى أساس سعر البيع التقديري ناقصاً أي تكاليف إضافية متوقع صرفها حتى القيمة القابلة للتحقق حدد صافي ي
 .واالستبعاد
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 المدينون التجاريون 
تدرج أرصدة المدينين التجاريين بالقيمة األصلية للفواتير بعد خصم مخصص للمبالغ التي ال يمكن تحصيلها. يتم تقدير 

دم عمخصص للمبالغ المشكوك في تحصيلها عندما ال يكون محتمالً تحصيل المبالغ بالكامل. تشطب الديون المعدومة عند 
 وجود احتمال لتحصيلها.

تظهر أوراق القبض المستحقة من العمالء كبند مستقل في بيان المركز المالي الموحد ما عدا أوراق القبض التي تقل فترة 
 .المدينةالتجارية واألخرى الذمم استحقاقها عن سنة حيث تدرج ضمن 

 يعادل النقدالنقد وما 
من النقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك والودائع  يعادل النقد، يتكون النقد وما اض بيان التدفقات النقدية الموحدألغر

 بعد خصم حسابات السحب على المكشوف من البنوك. تي تستحق خالل ثالثة أشهر أو أقلقصيرة األجل ال

 انخفاض قيمة الموجودات غير المالية
ة، للتأكد من وجود أي مؤشر الحتمال انخفاض القيمة. في حالة تقوم المجموعة في تاريخ كل تقرير بتقييم الموجودات المالي

وجود أي مؤشر كهذا، أو إذا كان ضروريا إجراء اختبار سنوي لتحديد انخفاض أي موجودات، تقوم المجموعة بعمل تقدير 
وجود غير لم يكن الم للمبلغ القابل لالسترداد للموجود. يتم تحديد المبلغ القابل لالسترداد ألي موجود على أساس فردي ما

 منتج للنقد بصورة مستقلة عن الموجودات األخرى أو مجموعة موجودات. 

عندما تزيد القيمة الدفترية ألية موجودات أو وحدات منتجة للنقد عن المبلغ لالسترداد، تعتبر الموجودات منخفضة القيمة 
 ويتم تخفيضها إلى القيمة الممكن استردادها منها.

  دائنةتجارية وأخرى ذمم 
 من فواتيرها مت عناستلسواء  ستلمةالم خدماتبضائع أو البال والمتعلقة مستقبالً  الدفع المستحقة االلتزامات تسجيل يتم 

 .أم لم تستلم الموردين

 قروض وسلف
 ً  بالمعاملة.باشرة بصفة م المنسوبةتكاليف بلغ المقترض ناقصا البالقيمة العادلة للماالعتراف بالقروض والسلف يتم  مبدئيا

 باألرباح العترافا يتمالفائدة الفعلي. المطفأة باستخدام طريقة معدل  بالتكلفةالقروض والسلف المبدئي تقاس  بعد االعتراف
  معدل الفائدة الفعلي. إطفاء عملية خالل وأيضا االلتزاماتاالعتراف ب إلغاء عند الربح أو الخسارة في الخسائر أو

أ عند االستحواذ وأية رسوم أو تكاليف تعد جزءاً ال يتجز أقساطلفة المطفأة باألخذ في االعتبار أية خصومات أو تحتسب التك
 من سعر الفائدة الفعلي. ويدرج إطفاء سعر الفائدة الفعلي كتكاليف تمويل في بيان الدخل الموحد. 

 االعتراف بالمطلوبات. يتم االعتراف بالربح أو الخسارة في بيان الدخل الموحد عند إلغاء

 االقتراضتكاليف 
تقوم  .والتكاليف األخرى التي تتكبدها المجموعة فيما يتعلق باقتراض األموال تكاليف التمويلهي  االقتراضتكاليف 

لك تكجزء من تكلفة  ةمؤهل اتتشييد أو إنتاج موجودبشراء أو مباشرة  تعلقالمجموعة برسملة تكاليف التمويل التي ت
صبح تلستغرق بالضرورة فترة زمنية طويلة تي تال اتالموجود يه تكاليف التمويللرسملة  ةالمؤهل اتالموجود ات.الموجود

 المجموعة تكاليف التمويل األخرى كمصروف في الفترة التي تتكبدها فيها. درجت .أو البيع لالستخدام ةجاهز

ة هو تاريخ بدء الرسمل .في تاريخ البدء ةالمؤهل اتجودكجزء من تكلفة المو االقتراضتبدأ المجموعة في رسملة تكاليف 
 الشروط التالية: جميعالمجموعة ألول مرة  ستوفيالتاريخ الذي ت

 مصروفات على الموجودات كبد تت (أ)

 اقتراض كبد تكاليف تت (ب)

 .أو للبيع استخدامه لغرض اتاألنشطة الضرورية إلعداد الموجودبتقوم  (ج)

تكاليف  قيمةتحدد المجموعة  ةمؤهل اتأمواال خصيصا للحصول على موجود إلى الحد الذي تقترض فيه المجموعة
ستثماري اخالل الفترة ناقصا أي إيراد  تلك القروضالفعلية المتكبدة عن  كتكاليف االقتراضالمؤهلة للرسملة  االقتراض

  .من االستثمار المؤقت لتلك األموال المقترضة، إن وجد
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 االقتراض )تابع(تكاليف 
عاله أ القروض المحددة المذكورةالمجموعة القائمة خالل الفترة، بخالف  االقتراض المرتبطة بقروضتتم رسملة تكاليف 

 . باستخدام معدل رسملة المصروفات على تلك الموجودات، ةمؤهل اتلغرض الحصول على موجود والمخصصة

الل تلك التي تكبدتها خ تكاليف االقتراضيجب أال تتجاوز قيمة لمجموعة خالل الفترة التي ترسملها ا االقتراضتكاليف 
دات التمديد التي توقف خاللها التطوير الفعلي للموجوخالل فترات  االقتراضتكاليف  بإيقاف رسملةتقوم المجموعة  الفترة.

 لبيع.للالستخدام أو  المؤهلة اتعندما تكتمل األنشطة الضرورية إلعداد الموجود االقتراضرسملة تكاليف  المؤهلة، وتوقف

 مخصصاتال

يتم تكوين مخصصات في حالة وجود التزام )قانوني أو حكمي( على المجموعة ناشئ من أحداث سابقة، وعندما يكون 
 محتمالً سداد تكاليف هذا االلتزام بمبالغ يمكن قياسها بصورة موثوق بها.

 صات مكافآت نهاية الخدمة للموظفينمخص

 خطة مكافأة نهاية الخدمة
لسنة  14تحتسب المجموعة مخصصاً لمكافأة نهاية الخدمة لموظفيها وفقاً لعقود خدمة العاملين وقانون العمل القطري رقم 

. تستحق المكافأة في العادة على أساس آخر راتب للموظف ومدة الخدمة المتراكمة لكل موظف وإكمال حد أدنى من 2004
 أة نهاية الخدمة على مدى فترة الخدمة. فترة الخدمة. تدرج التكاليف المتوقعة لمكاف

 خطة التقاعد
الخاص بالتقاعد والمعاشات، يطلب من المجموعة دفع مساهمة محددة في صندوق  2002لسنة  24بموجب القانون رقم 

همة االتقاعد للموظفين القطريين تحتسب كنسبة مئوية من مرتبات الموظفين القطريين. التزامات المجموعة محددة بهذه المس
 ويتم دفعها عند االستحقاق.

 تحويل العمالت األجنبية
المعامالت بالعمالت األجنبية تحول إلى عملة التشغيل باستخدام أسعار الصرف السائدة في تواريخ المعامالت. أرباح 

سجلة الم وخسائر صرف العمالت األجنبية الناتجة من تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية بأسعار صرف نهاية السنة
 .بعمالت أجنبية تدرج في بيان الدخل الموحد

 ظيفيةومتضخم( التي تستخدم عمالت  عملة في اقتصادإن نتائج والمراكز المالية لجميع شركات المجموعة )وليس ألي منها 
 :إلى عمالت العرض كما يليمختلفة عن عملة العرض، يتم تحويلها 

 كل مركز مالي يتم تحويلها بسعر اإلقفال في تاريخ ذلك المركز المالي.الموجودات والمطلوبات المدرجة ببيان في  (أ)

اإليرادات والمصروفات لكل بيان دخل يتم تحويلها بمتوسط أسعار الصرف )ما لم يكن هذا المتوسط غير معقول  (ب)
روفات المصكتقريب للتأثير التراكمي لألسعار السائدة في تواريخ المعامالت، وفي هذه الحالة تحول اإليرادات و

 .باألسعار في تواريخ المعامالت(

 جميع فروقات التحويل الناتجة يتم إدراجها في اإليرادات الشاملة األخرى. (ج)

على مؤسسة أجنبية تعامل كموجودات ومطلوبات المؤسسة األجنبية  االستحواذتعديالت الشهرة والقيمة العادلة الناشئة عند 
 لتحويل التي تنشأ تدرج في اإليرادات الشاملة األخرى.ويتم تحويلها بسعر اإلقفال. فروقات ا

 والتحوط المالية األدوات مشتقات
 بادلت وعقود اآلجلة األجنبية العمالت صرف وعقود العمالت تبادل عقود مثل المالية األدوات مشتقات المجموعة تستخدم
ً  المشتقات هذه تدرج. الفائدة أسعار بتقلبات المرتبطة المخاطر من الحماية لغرض الفائدة أسعار  في لعادلةا بالقيمة مبدئيا
ً  المشتقات عقد توقيع تاريخ  موجبة العادلة مةالقي تكون عندما كموجودات المشتقات قيد يتم. العادلة بالقيمة قياسها يعاد والحقا

 .سلبية العادلة القيمة تكون عندما وكمطلوبات

 تحويلها ميت التحوط لمحاسبة مؤهلة غير تكون والتي للمشتقات العادلة القيمة في التغيرات من ناشئة خسائر أو أرباحأي 
  .ل الموحدالدخ بيان إلى مباشرة
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 والتحوط )تابع( المالية األدوات مشتقات
 :كالتالي التحوطات تصنيف يتم التحوط محاسبة ألغراض

 وأ مدرجة مطلوبات أو لموجودات العادلة القيمة في لتغيرات التعرض من التحوط لغرض العادلة القيمة تحوطات 
 أو(. األجنبية العمالت بمخاطر يتعلق ما باستثناء) مدرج غير مؤكد ارتباط

 معين خطر بببس إما تكون التي النقدية التدفقات في للتغيرات التعرض من التحوط عند النقدية التدفقات تحوطات 
 .مدرج غير مؤكد ارتباط في االحتمالية من عالية بدرجة متوقعة معاملة أو مدرجة مطلوبات أو بموجودات يرتبط

ً  المجموعة تقوم التحوط عقد بداية في  محاسبة يقتطب في المجموعة ترغب التي التحوط صفقة وتوثيق خصيصبت رسميا
 المعاملةو التحوط، أداة تحديد التوثيق يشمل. التحوط معاملة في الدخول من المخاطر إدارة واستراتيجية وهدف عليها التحوط

 لتغيراتل التعرض قاصةلم التحوط أدوات فعالية بتقييم الشركة قيام وكيفية ضدها، المتحوط المخاطر وطبيعة المحوطة،
 لتحوطاتا هذه تكون أن يتوقع. ضدها المتحوط بالمخاطر المتعلقة النقدية التدفقات أو المحوطة للمعاملة العادلة القيمة في

 لضمان مستمرة ورةبص التحوطات تقييم يتم النقدية، التدفقات أو العادلة القيمة في مقاصة تعديالت تحقيق في الفعالية عالية
 .بها المتعلقة المالية التقارير فترات طوال العالية فعاليتها استمرار

 :التالي النحو على التحوط محاسبة معايير تستوفي التي التحوطات سجلت

 العادلة القيمة تحوطات
 للمعاملة لعادلةا القيمة في التغير يقيد. الموحد الدخل بيان في التحوط لمشتقات العادلة القيمة في التغيرب االعتراف يتم

ً  إدراجه ويتم المحوطة للمعاملة الدفترية القيمة من كجزء المحوطة  .الربح أو الخسارة في أيضا

 النقدية التدفقات تحوطات
 .الدخل الشامل اآلخر في احتياطي التحوط في مباشرة التحوط أداة من الخسارة أو الربح من الفعّال الجزءب االعتراف يتم

 الموحد كمصروف تشغيلي. الدخل بيان في فوراً  فعّال غير جزء أيب االعتراف ويتم

المبالغ المعترف بها في الدخل الشامل اآلخر تحول إلى الربح أو الخسارة عندما تؤثر معاملة التحوط في الربح أو الخسارة 
في حالة االعتراف بإيرادات مالية أو مصروفات مالية محوطة أو عندما تتم معاملة بيع متوقعة. عندما يكون البند المحوط 

لوبات غير مالية، يتم تحويل المبالغ المدرجة كإيرادات شاملة أخرى إلى القيمة الدفترية هو تكلفة موجودات غير مالية أو مط
 المبدئية للموجودات أو المطلوبات غير المالية.

 السهم على العائد
 الربح قسمةب للسهم األساسي العائد احتساب يتم .العادية ألسهمها مخففةالو ساسيةاأل عائداتال بيانات بعرض المجموعة تقوم

 المخفف دالعائ تحديد يتم .الفترة خالل القائمة األسهم لعدد المرجح المتوسط على بالشركة العاديةحاملي األسهم  العائد إلى
 لعاديةا لألسهم المرجح العدد ومتوسط للمجموعة العادية األسهم حاملي إلى العائدة الخسارة أو الربح تعديل طريق عن للسهم
 للموظفين، نوحةمم أسهم وخيارات للتحويل قابلة سندات تتضمن التي المحتملة المخففة العادية األسهملتأثيرات جميع  ةـالقائم

 .وجدت إن

 القطاعية  التقارير
الذي يرتبط بأنشطة األعمال التي تكتسب منها المجموعة إيرادات وتتكبد تكاليف  مجموعةالأحد مكونات هو التشغيلي  القطاع

إيرادات ومصروفات ذات عالقة بالمعامالت مع أي من مكونات المجموعة األخرى والتي تتم مراجعة نتائجها  بما فيها
التشغيلية بشكل دوري من قبل اإلدارة العليا للمجموعة )كونها المسئولة األولى عن اتخاذ القرارات( التخاذ قرارات عن 

 عنها المعلومات المالية المنفصلة. الموارد المخصصة لكل قطاع وتقييم أدائها والتي تتوفر

 تصنيف المتداول وغير المتداول
 تعرض المجموعة الموجودات والمطلوبات بناء على تصنيف متداول / غير متداول، يكون الموجود متداوال عندما:

 .يتوقع أن تتحقق أو يقصد أن يتم بيعه أو استهالكه في دورة التشغيل العادية 

 لمتاجرة.محتفظ به أساساً لغرض ا 

  يتوقع أن يتحقق خالل اثني عشر شهراً بعد فترة التقرير، أو 

  نقد أو بنود مماثلة للنقد ما لم يحظر أن يتم تبادلها أو استخدامها لتسوية مطلوبات لمدة أقلها اثنا عشر شهراً بعد فترة
 التقرير.
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 )تابع( تصنيف المتداول وغير المتداول
 جميع الموجودات األخرى تصنف غير متداولة. 

 يتم تصنيف المطلوب كمتداول عندما:

 .يتوقع أن تتم تسويته في دورة التشغيل العادية 

 .محتفظ به أساساً لغرض المتاجرة 

 يكون مستحق التسوية خالل اثني عشر شهراً بعد تاريخ التقرير، أو 

  المطلوبات لمدة ال تقل عن اثني عشر شهراً بعد تاريخ التقرير.ال يوجد حق غير مشروط يؤخر تسوية 

 غير متداولة.على أنها وتصنف المجموعة جميع المطلوبات األخرى 

 قياس القيمة العادلة
 تقوم المجموعة بقياس األدوات المالية مثل المشتقات بالقيمة العادلة في كل تاريخ تقرير.

تم استالمه مقابل بيع موجودات أو دفعه لتحويل مطلوبات في معاملة بين متعاملين القيمة العادلة هي السعر الذي سوف ي
في السوق في تاريخ القياس. يتم قياس القيمة العادلة بناء على افتراض أن المعاملة لبيع الموجودات أو لتحويل المطلوبات 

 تحدث:

 في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات، أو 

 في السوق األفضل بالنسبة للموجودات أو المطلوبات.في غياب سوق رئيسية ، 

 السوق الرئيسية أو السوق األفضل يجب أن يكون من الممكن الوصول إليها أو دخولها من قبل المجموعة. 

يتم قياس القيمة العادلة ألي موجودات أو مطلوبات باستخدام االفتراضات التي سوف يستخدمها متعاملون في السوق عندما 
 مون بتسعير موجودات أو مطلوبات، بافتراض أن المتعاملين يتصرفون لمصلحتهم االقتصادية األفضل.يقو

يأخذ قياس القيمة العادة للموجودات غير المالية في االعتبار قدرة المشاركين بالسوق على توليد المنافع االقتصادية من 
من خالل البيع إلى مشارك آخر بالسوق والذي سوف  خالل استخدام هذه الموجودات في أعلى وأفضل استخدام لها أو

 يستخدم الموجودات في أعلى وأفضل استخدام لها.

تستخدم المجموعة تقنيات التقييم المالئمة في الظروف التي تتوفر لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة، بما يزيد استخدام 
 غير الواضحة.المعطيات الضرورية الواضحة ويقلل استخدام المعطيات 

عنها في البيانات المالية الموحدة مصنفة ضمن تدرج  اإلفصاحإن الموجودات والمطلوبات التي يتم قياس قيمتها العادلة أو 
 القيمة العادلة، ووصفها كالتالي، بناء على أدنى مستوى من المعطيات الهامة لقياس القيمة العادلة ككل:

   غير المعدلة( في األسواق النشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة. أسعار السوق المتداولة : 1المستوى( 

   تقنيات التقييم التي يكون أدنى مستوى من المطلوبات الهامة لقياس القيمة العادلة واضحاً بصورة  : 2المستوى
 .مباشرة أو غير مباشرة

   ة.لقياس القيمة العادلة غير واضح تقنيات التقييم التي يكون أدنى مستوى من المطلوبات الهامة : 3المستوى 

بالنسبة للموجودات والمطلوبات التي تدرج في البيانات المالية الموحدة على أساس متكرر، تحدد المجموعة ما إذا تمت 
تحويالت بين المستويات في هيكل التدرج عن طريق إعادة فئات التصنيف )بناء على أدنى مستوى من المعطيات الهامة 

 القيمة العادلة ككل( في نهاية كل فترة تقرير.لقياس 

بغرض اإلفصاح عن القيمة العادلة، حددت المجموعة فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبيعتها وخصائصها 
 ومخاطر الموجودات والمطلوبات وكذلك تدرج القيمة العادلة كما هو موضح أعاله. 
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 السياسات المحاسبية الهامة )تابع( 3

 المال رأس 
 أسهم عادية 

يتم تصنيف األسهم العادية كجزء من حقوق الملكية. يتم االعتراف بالتكاليف اإلضافية المتعلقة بصورة مباشرة بإصدار 
 األسهم العادية كخصم من حقوق الملكية، بعد طرح أية آثار ضريبية.

 إعادة شراء واستبعاد وإعادة إصدار رأس المال )أسهم خزينة(
شراء أسهم رأس المال المدرجة كحقوق ملكية فإنه يتم االعتراف بالمقابل المدفوع شامالً تكاليفها المباشرة، بعد عنـد إعادة 

طرح أي مصروفات ضريبية، كخصم من حقوق الملكية. تصنف األسهم المعاد شراؤها كأسهم خزينة ويتم عرضها ضمن 
قاً فإنه يتم االعتراف بالمبلغ المستلم كزيادة في حقوق الملكية، حقوق الملكية. عند بيع أو أعادة إصدار أسهم الخزينة الح

 ويتم عرض الفائض أو العجز الناجم عن المعاملة بصورة منفصلة في حقوق الملكية.

 إيرادات التشغيل 4

 التالية: القطاعاتتتكون إيرادات التشغيل من أنشطة 
 2017  2016 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
    

 389.569  649.787 (1مالحة كابيتال )
 883.811  826.949 مالحة لألعمال البحرية واللوجستية 

 568.761  450.875 مالحة للخدمات البحرية
 253.623  176.151 مالحة للتجارة

 455.508  387.247 مالحة للغاز والبتروكيماويات

 2.491.009  2.551.272 

 :ما يليم كابيتالمالحة تتكون إيرادات  (1)
 2017  2016 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

    
 152.099  156.034 إيرادات إيجار 

 129.838  135.254 إيرادات توزيعات أرباح 
 112.677  217.810  ش.م.ق.خإيرادات من الشركة القطرية للمحاجر ومواد البناء 

بالقيمة العادلة من خالل  القيمة العادلة من موجودات مالية صافي خسارة
 (6.675)  (79.902) الربح أو الخسارة

ربح من استبعاد موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح )خسارة(/ 
 421  (4.091) أو الخسارة

 1.209  224.682 متاحة للبيع  موجودات ماليةربح من استبعاد 

 649.787  389.569 
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 مصروفات تشغيل أخرى 5
 2017  2016 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

    
 32.428  26.540 مطالبات وتأمين 

 20.102  18.922 التسجيل والشهادات واإلجراءات الرسمية 
 20.107  17.900 اتصاالت وخدمات 

 38.917  33.534  أتعاب مهنية
 3.059  2.392 مصروفات وتوريدات مكتبية

 6.459  6.151 سفر وضيافة 
 5.069  7.398 ( 17مخصص انخفاض قيمة الذمم التجارية المدينة )إيضاح 

 -  9.943 مخصص ذمم مدينة لم تصدر بها فواتير
 5.938  5.964 أمن وسالمة 

 3.423  3.467 التسويق والرعاية والهدايا 
 4.186  2.153 (16مخصص المخزون بطئ الحركة )إيضاح 

 (231)  534 تعديالت للبضاعة
 23.066  17.788 مصروفات متنوعة

 152.686  162.523 

 إيرادات أخرى 6
  2017  2016 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

    
 5.582  22.754 إيرادات أخرى

 2017سنة 
. يتعلق التعاقديةتعويضا عن اإلنهاء المبكر ألربع سفن استنادا إلى الشروط المتنوعة  تاإليرادا تمثل حصة رئيسية من

 التعويض بقطاع الغاز والمواد البتروكيماوية.

 2016سنة 
 البتروكيماويات.الغاز ووهي تشتمل بصفة أساسية على مطالبات تأمينية مستلمة لقطاع 

 العائد األساسي والمخفف للسهم 7

وسط المرجح على المت بالشركة األم العائد للمساهمين عن طريق قسمة صافي الربح للسنة األساسي للسهم العائديتم احتساب 
 .السنةخالل  القائمةلعدد األسهم العادية 

 األرباح المخففة للسهم الواحد على أساس األسهم المصدرة تساوي األرباح األساسية للسهم الواحد.

  2017  2016 
    

 711.461  469.828 على مساهمي الشركة األم )ألف لاير قطري( منسوبربح السنة ال

 113.616  113.616 المتوسط المرجح لعدد األسهم )ألف سهَم(

 6.26  4.14 العائد األساسي والمخفف للسهم )لاير قطري( 

 المتوسط المرجح لعدد األسهم للعائد على السهم كما يلي:  احتسابيتم 
 2017  2016 
    

 114.525  114.525 (21 )إيضاح )ألف سهم(إجمالي األسهم القائمة 

( 1)ألف سهم()المتوسط المرجح لعدد األسهم المتعلق بشراء أسهم خزينة 
 (909)  (909) (22)إيضاح 

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

هذه ، تم تعديل بناء عليه. األم سهم في الشركة 908.725بشراء قامت إحدى الشركات التابعة  ،2013سنة خالل  (1)
 . األسهم للوصول إلى المتوسط المرجح لعدد األسهم
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 الشامل األخرى الدخلبنود  8
 2017  2016 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

    
    تحوطات التدفق النقدي

 14.387  6.700 صافي التغير خالل السنة
 162.228  163.452 حصة المجموعة من صافي التغير في تحوطات التدفق النقدي للشركات الزميلة 

 176.615  170.152 تحوطات التدفق النقديإجمالي التأثير على األرباح الشاملة األخرى من 

    
    المتاحة للبيع المالية الموجودات

 203.230  (666.629) خالل السنة صافي )الخسارة( / الربح 
 -  (181.039) عند البيع معاد تصنيفه إلى بيان الدخل

حصة المجموعة في صافي التغير في احتياطيات القيمة العادلة للشركات 
 2.145  (27.080) المستثمر فيها بحقوق الملكية 

 205.375  (874.748) خر من موجودات مالية متاحة للبيعالشامل اآلإجمالي األثر على الدخل 
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  ومعدات وسفنعقارات  9

  مباني  أراضي 
 حاوياتوسفن 

  مراكبو
ومعدات  ماكينات
  سيارات  أثاث وتركيبات  وأدوات

أعمال رأسمالية 
 اإلجمالي  قيد التنفيذ

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
                التكلفة:

 7.197.482  654.060  66.850  45.557  331.662  5.762.030  331.024  6.299  2016يناير  1في 
 285.451  176.192  1.573  1.580  2.784  98.970  4.352  - إضافات 

 896  (219.719)  -  (861)  6.588  214.713  175  - تحويالت وإعادة تبويب 
 (74.562)  (2.240)  (194)  (210)  (8.245)  (63.462)  (211)  - استبعادات وشطب

 (160.662)  (101.982)  -  -  -  (58.680)  -  - (4)إيضاح  القيمةانخفاض 

 7.248.605  506.311  68.229  46.066  332.789  5.953.571  335.340  6.299 2017ر يناي 1/  2016ديسمبر  31في 
 205.256  140.736  959  336  12.841  48.027  2.357  - إضافات

 (426)  (5.364)  102  -  3.755  582  499  - تحويالت وإعادة تبويب
 (443.750)  (277.264)  (3.423)  (780)  (8.761)  (153.522)  -  - استبعادات وشطب

 (283.339)  (56.199)  -  -  -  (227.140)  -  - (4إيضاح ) قيمةال انخفاض

 6.726.346  308.220  65.867  45.622  340.624  5.621.518  338.196  6.299 2017ديسمبر  31في 

                
                المتراكم: اإلهالك

 2.158.699  -  64.191  37.287  288.099  1.642.538  126.584  - 2016يناير  1في 
 287.777  -  1.118  2.284  20.259  253.336  10.785  - إهالك السنة 

 100  -  -  (862)  687  100  175  - تحويالت وإعادة تبويب  
 (59.582)  -  (126)  (205)  (7.360)  (51.680)  (211)  - شطبستبعادات وا

 2.386.994  -  65.183  38.504  301.685  1.844.294  137.328  - 2017يناير  1/  2016ديسمبر  31في 

 284.018  -  1.075  2.262  17.189  252.679  10.813  - إهالك السنة 
 70  -  102  -  (32)  -  -  - تحويالت وإعادة تبويب  

 (141.165)  -  (3.308)  (764)  (8.758)  (128.335)  -  - شطبستبعادات وا

 2.529.917  -  63.052  40.002  310.084  1.968.638  148.141  - 2017ديسمبر  31في 

                صافي القيمة الدفترية:

 4.861.611  506.311  3.046  7.562  31.104  4.109.277  198.012  6.299 2016ديسمبر  31في 

 4.196.429  308.220  2.815  5.620  30.540  3.652.880  190.055  6.299 2017ديسمبر  31 في
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 )تابع( ومعدات وسفنعقارات  9

 :إيضاحات

 .27يضاح اإلفي  واالمتيازات على العقارات والسفن والمعدات الرهوناتعن  اإلفصاحتم  (1)

االعتراف ( وتم 2016ن في سف 7سفن ) 10لبناء والدفعة المقدمة التكاليف المتكبدة تشمل األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ  (2)
ً للعقود التي وقعتها المجموعة مع  بها خالل السنة لم تكن هناك السفن.  صانعيبناًء على مراحل العمل المنجز وفقا

 . (2016في سنة  مليون لاير قطري 2.62 مبلغمتكبدة )تكاليف اقتراض 

لاير قطري  158.652.783بمبلغ قيد اإلنشاء  موجودين اثنين 2017كما في األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ  تضمنت (3)
 اتالموجود (. إجمالي قيمة هذه2016في سنة  مليون دوالر أمريكي 43.45) - لاير قطري 158.576.023غ مبل)

المدفوعات على التزامات من  ٪75 ( منها2016في سنة مليون دوالر أمريكي  74مليون دوالر أمريكي ) 74 هو
مذكرة ملحق لو 2014يونيو  3من قبل طرف ثالث أجنبي بموجب مذكرة تفاهم وقعت في  ٪25المجموعة بينما تدفع 

خالل السنة توصلت األطراف إلى اتفاقية تسوية بحيث يتم تحويل االلتزامات والحقوق . 2014يوليو  23تفاهم وقع في ال
  في الموجود. ٪100إلى  ٪75بالكامل إلى مالحة بما يزيد من مساهمتها من  بموجود واحدالمتعلقة 

مدرجة ضمن "السفن والحاويات والصنادل" ( 2016سفن في سنة  8سفينة ) 39عدد بقيمة في النخفاض الر ائتتعلق خسا (4)
تم تخفيض قيمة المعدات المدرجة ضمن "أعمال تاريخ التقرير.  كما فيضمن "األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ" مدرجة 

تحديده بالرجوع  الذي تمو( 2016مليون لاير قطري في سنة  3مليون لاير قطري ) 32رأسمالية قيد التنفيذ" بمبلغ 
لاير مليون  227بمبلغ السفن المدرجة ضمن "السفن والحاويات والصنادل" تم تخفيض قيمتها إلى القيمة العادلة للسفن. 

اعتمادا على الممارسة التي تم القيام بها لمقارنة المبلغ القابل لالسترداد ( 2016مليون لاير قطري في سنة  59)قطري 
ذات الصلة في تاريخ التقرير. القيم المنسوبة لالفتراضات الرئيسية تمثل تقدير اإلدارة لالتجاهات للسفن وقيمها الدفترية 

المستقبلية في صناعة السفن وتوقعات التدفقات النقدية لإليرادات والتكاليف للسفينة ومتوسط التكلفة المرجحة لرأس 
بلة لالسترداد قاتقدير القيمة ال افتراضاتعن أهم  تم اإلفصاح. المال لخصم التدفقات النقدية المستقبلية إلى قيمتها الحالية

مليون لاير قطري إضافي  22بمبلغ  2016قيمة السفن الخمس قيد التحكيم خالل سنة  تم تخفيض (.38م )في إيضاح رق
( والذي تم تحديده بالرجوع إلى القيمة العادلة للسفن. تم سداد المستحقات الباقية 2016مليون لاير قطري في سنة  99)

تخفيض قيمة معدات وبرامج  باإلضافة إلى ما سبق، تم. 2017لهذه السفن من صانعي السفن بالكامل خالل سنة 
 مليون لاير قطري. 2الحاسوب المدرجة ضمن "أعمال رأسمالية قيد التنفيذ" بمبلغ 
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 استثمارات عقارية  10

 مباني   أراضي 

استثمارات  
قيد  عقارية

 اإلجمالي  اإلنشاء 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  لاير قطريألف  

        التكلفة

 1.065.579  251.639  652.327  161.613 2016يناير  1في 

 288.068  287.118  950  - إضافات خالل السنة

 -  (2.201)  2.201  - تحويالت وإعادة تبويب 

 1.353.647  536.556  655.478  161.613 2017يناير  1/ 2016ديسمبر  31في 

 164.642  164.463  179  - إضافات خالل السنة

 -  (30.161)  30.161  - تحويالت وإعادة تبويب 

 1.518.289  670.858  685.818  161.613 2017ديسمبر  31في 

        

        اإلهالك المتراكم

 187.593  -  187.593  - 2016يناير  1في 

 25.408  -  25.408  - إهالك السنة

يناير  1/  2016ديسمبر  31في 
2017 

- 
 213.001 

 
- 

 213.001 

 27.783  -  27.783  - إهالك السنة

 (70)  -  (70)  - تحويالت وإعادة تبويب

 240.714  -  240.714  - 2017ديسمبر  31في 

        

        صافي القيمة الدفترية

 1.140.646  536.556  442.477  161.613 2016ديسمبر  31في 

 1.277.575  670.858  445.104  161.613 2017ديسمبر  31في 

 :إيضاحات

 داخل دولة قطر. االستثمارات العقاريةجميع تقع  (1)

لاير قطري  2.771.145.000 ةبلغت القيمة العادلة لالستثمارات العقاري 2017ديسمبر  31كما في  (2)
معتمد له مؤهالت يم مستقل من قبل مق االستثمارات العقارية. تم تقييم (2016في قطري لاير  3.147.665.000)

  . مهايتقي ىمهنية معترف بها وذات صلة وهو صاحب خبرة في موقع وفئة العقارات االستثمارية التي جر

 قطريلاير  144.113.119) لاير قطري 136.102.579 يجارات بلغتإيرادات إ المجموعةحققت ، خالل السنة (3)
 33.056.176 بقيمة (هالكضمن اإلتت) باالستثمارات العقاريةتشغيل مباشرة تتعلق  مصروفاتتم إدراج (. 2016في 

 .التشغيل مصروفاتضمن ( 2016في قطري لاير  32.777.767لاير قطري )

 أرض مؤجرةعلى  هابلغت تكلفة االستثمارات العقارية تحت اإلنشاء التي يتم بناء 2017ديسمبر  31كما في  (4)
 .(2016في  قطري لاير 424.385.700) لاير قطري 540.627.847
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 الموجودات غير الملموسة 11

 

مع عقود 
  عميل

برامج 
  الشهرة  كمبيوتر

حقوق 
 اإلجمالي  االمتياز 

 

ألف لاير 
  قطري

ألف لاير 
  قطري

لاير ألف 
  قطري

ألف لاير 
   قطري

ألف لاير 
 قطري

   (12)إيضاح        
          التكلفة:

 212.256  -  7.292  20.964  184.000 2016يناير  1في 

 419.156  418.600  -  556  - إضافات 

 (896)  -  -  (896)  - تحويالت

 (100)  -  -  (100)  - استبعادات وشطب

 630.416  418.600  7.292  20.524  184.000 2017يناير  1/  2016ديسمبر  31في 

 167  -  -  167  - إضافات 

 (418.174)  (418.600)  -  426  - تحويالت

 (100)  -  -  (100)  - استبعادات وشطب

 212.309  -  7.292  21.017  184.000 2017ديسمبر  31في 

          

          اإلطفاء:

 18.480  -  -  13.783  4.697 2016يناير  1في 

 17.571  2.492  -  5.684  9.395 اإلطفاء للسنة

 (100)  -  -  (100)  - تحويالت 

 (83)  -  -  (83)  - استبعاد وشطب

 35.868  2.492  -  19.284  14.092 2017يناير  1/  2016ديسمبر  31في 

 10.717  -  -  1.323  9.394 اإلطفاء للسنة

 (2.492)  (2.492)  -  -  - تحويالت 

 (99)  -  -  (99)  - استبعاد وشطب

 43.994  -  -  20.508  23.486 2017ديسمبر  31في 

          

          صافي القيمة الدفترية:

 594.548  416.108  7.292  1.240  169.908 2016ديسمبر  31في 

 168.315  -  7.292  509  160.514 2017ديسمبر  31في 

 ترتيبات مشتركةستثمارات في ا 12

 مشاريع مشتركةستثمارات في ا

 التالية: المشاريع المشتركةتمتلك المجموعة االستثمارات في 

 الفعلية ملكية المجموعةنسبة  تأسيس البلد  الشركة اسم 
  2017 2016 
    

 ٪51 ٪51 قطر (1م )شركة قطر للهندسة والتكنولوجيا ذ.م.

 ٪51 ٪51 قطر (1م ) شركة قطر إلدارة السفن ذ.م.

 ٪ 50 ٪ 50 قطر  البترول المسال ذ.م.م لنقل غاز الخليجشركة 

 ٪ 50 ٪ 50 قطر ألياجو ذ.م.م

 - ٪49 قطر (1كيو تيرمنالز ذ.م.م )
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 استثمارات في ترتيبات مشتركة )تابع( 12

 )تابع( استثمارات في مشاريع مشتركة

 شركة قطر للهندسة والتكنولوجيا ذ.م.م (1)

شنز نستركا مع شركة أبان كوركة ذات مسؤولية محدودة تم إنشاؤهـهي ش )"كيو تيك"( قطر للهندسة والتكنولوجيا ذ.م.مشركة 
 . ذات صلة بهدف القيام بخدمات هندسية وخدمات أخرى 2002أبريل  27في  كيوتيك ، الهند. أسستلمتد

 شركة قطر إلدارة السفن (2)

، ("إم أو إل، اليابان )"يمتدميتسوي أو اس كيه الينز لمع  ة ذات مسؤولية محدودة تم إنشاؤهاقطر إلدارة السفن ذ.م.م هي شرك
سوي أند ت، وميلين(-د اليابان )"كيهمتين كايشا لوكاواساكي كيس، أن واي كيه"(اليابان )" ،يوسين كابوشيك كايشا ونيبون

 بهدف تشغيل وإدارة سفن الغاز المسال.  2003أكتوبر  16أسست شركة قطر إلدارة السفن في اليابان.  ،كومباني

 المسال ذ.م.م  البترول شركة الخليج لنقل غاز (3)

هي شركة ذات مسؤولية محدودة تم إنشاؤها مع الشركة القطرية لنقل )جي إل بي جي( المسال ذ.م.م  البترول الخليج لنقل غاز
إلى تقديم أنشطة مختلفة لتملك وإدارة وتشغيل سفن نقل  المسال البترول )ناقالت(. تهدف شركة الخليج لنقل غازالغاز المسال 
 الغاز المسال.

 ألياجو ذ.م.م  (4)

ري رقم تأسست بموجب السجل التجاتم إنشاؤها مع شركة كارجل إنترناشونال ألياجو ذ.م.م هي شركة ذات مسؤولية محدودة 
خالل السنة  .بعد ل الشركة عملياتها التجاريةوزالم ت توفير الدعم اإلداري والتشغيلي للسفن.ة أساسية لوتهدف بصور 5285

 استكمال اإلجراءات القانونية لالستحواذ على حصة الشريك األسبق في المشروع.كانت المجموعة بصدد 

 كيو تيرمنالز ذ.م.م (5)

. هيكل 98511بالسجل التجاري رقم  2017مايو  10( بصورة قانونية في )كيو تيرمينالز كيو تيرمنالز ذ.م.متم تأسيس 
مملوكة لمالحة. الغرض  ٪49مملوكة لشركة قطر إلدارة الموانئ )"موانئ قطر"( و ٪51كيو تيرمنالز هو نسبة المساهمة في 

متضمنة ميناء حمد الجديد استنادا إلى اتفاقية موقعة بين مالحة وموانئ وإدارة أنشطة الميناء من الشركة هو تشغيل الموانئ 
  .2016 ديسمبرقطر خالل 

بإسناد حقوق االمتياز. تكمل اتفاقية االمتياز  كيو تيرمنالز ذ.م.مقبلت  2017أكتوبر  1في أعقاب اتفاقية االمتياز المؤرخة في 
والتي تتطلب تأسيس شركة جديدة الموقعة من مساهمي كيو تيرمنالز  2016نوفمبر  29في المؤرخة أحكام اتفاقية المساهمين 

لاير  416.108.000بمبلغ حقوق االمتياز قامت المجموعة بتحويل  ،. بما يتماشى مع الترتيب الكلي(.مكيو تيرمنالز ذ.م)
نص ت بناء عليه فقد تمت المحاسبة عن حقوق االمتياز المحولة على أنها استثمار في دفاتر مالحة. .تيرمنالزكيو قطري إلى 

 االمتياز على أنه وفي حالة القوة القاهرة تعود حقوق االمتياز إلى مالحة.  اتفاقية

 لتقرير. ت كما في تاريخ اناايكالتم إعداد البيانات المالية الموحدة بناًء على حسابات اإلدارة لهذه  (1)
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 ترتيبات مشتركة )تابع(استثمارات في  12

 استثمارات في مشاريع مشتركة )تابع(

 ملخص بيان المركز المالي

 (لاير قطري ألف) 2016  (قطريلاير  ألف) 2017 

 كيو تيرمينالز 
  (11)إيضاح  

مشاريع مشتركة 
  اإلجمالي  أخرى

 كيو تيرمينالز
   )قيد التأسيس( 

مشاريع مشتركة 
 اإلجمالي  أخرى

            
 88.618  68.902  19.716  443.643  80.475  363.168 موجودات متداولة 

 523.510  522.203  1.307  502.632  498.169  4.463 موجودات غير متداولة
 (39.240)  (26.121)  (13.119)  (224.077)  (20.275)  (203.802) مطلوبات متداولة

 (273.538)  (273.538)  -  (255.182)  (255.182)  - مطلوبات غير متداولة

 299.350  291.446  7.904  467.016  303.187  163.829 صافي الموجودات 

 -  -  -  416.108  -  416.108 حقوق االمتياز

 299.350  291.446  7.904  883.124  303.187  579.937 القيمة الدفترية لالستثمارات

 :للمشاريع المشتركةوبيان الدخل الشامل الدخل الحصة من ملخص بيان 

 (لاير قطري)ألف  2016  (لاير قطري)ألف  2017 

 كيو تيرمينالز 
  (11)إيضاح  

مشاريع مشتركة 
  اإلجمالي  أخرى

 كيو تيرمينالز
  )قيد التأسيس( 

مشاريع مشتركة 
 اإلجمالي  أخرى

            
 127.063  107.549  19.514  436.927  74.600  362.327 إيرادات التشغيل 

            
 (32.507)  (30.471)  (2.036)  (55.078)  (16.381)  (38.697) مرتبات وأجور ومكافآت أخرى

 (8.732)  -  (8.732)  (160.292)  (11.579)  (148.713) إمدادات ومصروفات التشغيل 
 (24.265)  (24.228)  (37)  (40.178)  (24.183)  (15.995) إهالك وإطفاء

 (2.695)  (1.890)  (805)  (9.798)  (1.900)  (7.898) مصروفات تشغيل أخرى 

 58.864  50.960  7.904  171.581  20.557  151.024 التشغيلربح 
 (7.816)  (7.816)  -  (8.815)  (8.815)  - تكاليف التمويل
 6  6  -  -  -  - إيرادات تمويل

 51.054  43.150  7.904  162.766  11.742  151.024 ربح السنة
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 ترتيبات مشتركة )تابع(استثمارات في  12

المشاريع في  المجموعة الستثماراتالمدرجة في القيمة الدفترية الملخصة المالية  المعلوماتملخص  تسوية
 : المشتركة

 2017  2016 
 لاير قطري ألف  قطري لاير ألف 
    

 248.296  299.350 يناير  1في 
حصة في نتائج المشاريع المشتركة )باستبعاد النتائج من العمليات 

 51.054  162.766 المشتركة(
 -  421.008 استثمار

 299.350  883.124 ديسمبر  31في 

 استثمارات في عمليات مشتركة

 :المشتركة التالية العملياتستثمارات في اال للمجموعة

 كارقيل إنترناشيونال إس أيه )سيسا(
حيث وافق الطرفان على التعاون  2012مع كارقيل إنترناشيونال إس أيه )سيسا( في اتفاقية دخلت المجموعة في 

السائلة  ةالنظيفالثنائي على استئجار سفن والبحث عن الشحنات للسفن التي بإمكانها حمل شحنات من المنتجات 
 .مناصفة خسائر من هذا التعاونالرباح واألومشاركة 

ي ار زمنمع سيسا بحيث يدخل الطرفان في استئج ة أخرىمشترك اتفاقيةدخلت المجموعة في  2016 سنةخالل 
 خسائرلارباح و األمشاركة ل منتجات النفط الخام السائلة، ووالبحث عن شحنات لسفن نق لناقلة نفط خام ضخمة جدا
 من هذا التعاون مناصفة.

لاير قطري )ربح  36.945.216 خسارة بمبلغ ةالمشترك العملياتمن نتائج  2017في سنة حصة المجموعة بلغت 
 (.2016 لاير قطري في سنة 31.725.000بمبلغ 

 ما يلي:ك دخل الموحدبيان الضمن النتائج من الترتيبات المشتركة كجزء من  الترتيب المشتركتم إدراج نتائج 

 2017  2016 
 لاير قطريألف   لاير قطريألف  
    

 (31.725)  (36.945) حصة في نتائج عمليات مشتركة 
 51.054  162.766 حصة في نتائج مشاريع مشتركة 

 19.329  125.821 حصة في نتائج ترتيبات مشتركة 

 ستثمارات في شركات زميلةا 13

 في شركات زميلة:التالية ستثمارات اال للمجموعة
 ٪ بحالر حصة  ٪ نسبة التملك بلد  
 2016 2017  2016 2017 تأسيسال 
       

و  (9(، )1)قطر للمالحة ذ.م.م  كارجوتيكشركة 
 ٪40.0 ٪40.0  ٪51.0 ٪51.0 قطر (10)

الشركة العراقية القطرية للنقل والخدمات البحرية 
 ٪51.0 ٪51.0  ٪51.0 ٪51.0 العراق (10و ) (9(، )2)المحدودة  

 ٪40.0 ٪40.0  ٪40.0 ٪40.0 قطر (10و ) (3)شركة المالحة العربية المتحدة  ذ.م.م 

 غاز المحدودة )ناقالت(الشركة قطر لنقل 
 ٪30.3 ٪30.3  ٪30.3 ٪30.3 قطر (4).ق .عش.م
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 )تابع( ستثمارات في شركات زميلةا 13

 ٪ بحالر حصة  ٪ نسبة التملك بلد  
 2016 2017  2016 2017 تأسيسال 
       

( و 5كمارتينا للنقل البحري أي أن سي )شركة 
 ٪29.4 ٪29.4  ٪29.4 ٪29.4 ليبريا (10)

لنقل الغاز الطبيعي المسال  شركة بنينسوال
 ٪29.4 ٪29.4  ٪29.4 ٪29.4 ليبريا (10( و )6) 1المحدودة 

لنقل الغاز الطبيعي المسال  شركة بنينسوال
 ٪29.4 ٪29.4  ٪29.4 ٪29.4 ليبريا (10( و )6) 2المحدودة 

لنقل الغاز الطبيعي المسال  شركة بنينسوال
 ٪29.4 ٪29.4  ٪29.4 ٪29.4 ليبريا (10( و )6) 3المحدودة 

قطر لنقل الغاز الطبيعي المسال المحدودة شركة 
 ٪20.0 ٪20.0  ٪20.0 ٪20.0 ليبريا (7)

تيربو المالحة القطرية ذ.م.م و شركة مان ديزل 
 ٪35.0 ٪35.0  ٪51.0 ٪51.0 قطر (10و ) (9)و  (8)

       

  :إيضاحات

نظم و على البحر أو البربأعمال الصيانة وإصالح معدات دخول البضائع  تقوم ذ.م.م قطر كارجوتيكشركة  (  1)
 .وبحراً  منشآت النفط والغاز الموجودة براً بالتحكم 

ولم  والشحن،توفير خدمات النقل  على، تعمل للنقل والخدمات البحرية المحدودةالشركة العراقية القطرية  (  2)
 تبدأ بعد العمليات التجارية.

 توفير خدمات الشحن والمالحة. على تعمل ذ.م.مشركة المالحة العربية المتحدة  ( 3)

سفنها في مجال نقل الغاز إما عن طريق  ، تعمل(.ق.عش.م)شركة قطر لنقل الغاز المحدودة )ناقالت(  ( 4)
 أو من خالل االستثمار في مشاريع مشتركة مع أطراف أخرى.  العابرة للمحيطات

 اسفينة حمولتهتشغيل وتأجير ووإدارة  ألغراض تملك أي أن سي يأسست شركة كمارتينا للنقل البحر ( 5)
  متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال. 135.000

تشغيل ووإدارة  ألغراض تملك 3و 2و 1 لنقل الغاز الطبيعي المسال المحدودةبنينسوال  اتأسست شرك ( 6)
  الغاز الطبيعي المسال.سفن لنقل وتأجير 

تم تأسيسها ألغراض تملك وتشغيل وتأجير سفينة يبلغ طاقة  لنقل الغاز الطبيعي المسال المحدودةشركة قطر  ( 7)
 متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال.  135.000حمولتها 

ربو المالحة القطرية ذ.م.م تعمل في تجارة وصيانة المحركات والمعدات البحرية يت وشركة مان ديزل  ( 8)
  وقطع الغيار.

إال أن  ٪50أكثر من  (8) (2) (1)الشركات المذكورة تحت أرقام بالرغم من أن المجموعة تمتلك في  ( 9) 
ركات اعتبار هذه الشلم يتم على السياسات المالية والتشغيلية لذلك  جوهرياتأثيراً  فقطتمارس  المجموعة

 كشركات تابعة للمجموعة.

 كما في تاريخ التقرير. تم إعداد البيانات المالية الموحدة بناًء على حسابات اإلدارة لهذه الشركات ( 10) 
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 )تابع( ستثمارات في شركات زميلةا 13
 :لحصص المجموعة في الشركات الزميلة هي كالتاليجة للقيمة الدفترية تسوية البيانات المالية المدر

  2017  2016 
 لاير قطريألف   لاير قطريألف  
    

 4.568.719  4.814.755 يناير  1في 
 164.373  136.372 (8)إيضاح  خرالشامل اآل الدخلحصة في صافي حركة 
 (214.352)  (172.209) توزيعات أرباح مستلمة 

 296.015  262.318 حصة من النتائج 

 4.814.755  5.041.236 ديسمبر 31في 

 بطريقة الملكية: احتسابهاوالتي يتم  زميلة شركاتفي  تلالستثمارافيما يلي ملخص للبيانات المالية 

 ملخص بيان المركز المالي:

 (لاير قطري)ألف  2016  (لاير قطري)ألف  2017 

  ناقالت 
شركات زميلة 

  ناقالت  اإلجمالي  أخرى
شركات زميلة 

 اإلجمالي  أخرى
            

 1.008.405  137.459  870.946  1.114.445  151.736  962.709 موجودات متداولة 
موجودات غير 

 9.157.611  617.217  8.540.394  8.888.749  576.658  8.312.091 متداولة
 (482.249)  (48.287)  (433.962)  (533.814)  (55.352)  (478.462) مطلوبات متداولة

مطلوبات غير 
 (7.705.253)  (542.487)  (7.162.766)  (7.264.385)  (467.977)  (6.796.408) متداولة

            
شركة حصة في 

 1.978.514  163.902  1.814.612  2.204.995  205.065  1.999.930 زميلة
 2.836.241  -  2.836.241  2.836.241  -  2.836.241 الشهرة 

            
القيمة الدفترية 

 4.814.755  163.902  4.650.853  5.041.236  205.065  4.836.171 لالستثمار 

 وبيان الدخل الشامل: زميلةالمختصر للشركات الحصة من بيان الدخل 

 (لاير قطري)ألف  2016  (لاير قطري)ألف  2017 

  ناقالت 
شركات زميلة 

  ناقالت  اإلجمالي  أخرى
شركات زميلة 

 اإلجمالي  أخرى
            

 1.243.721  102.291  1.141.430  1.200.667  103.595  1.097.072 إيرادات التشغيل

 296.015  13.335  282.680  262.318  12.774  249.544 الربح *

 164.373  (10.971)  175.344  136.372  17.846  118.526 الدخل الشامل اآلخر

توزيعات أرباح 
 214.352  4.352  210.000  172.209  4.209  168.000 مستلمة

 لصندوق األنشطة االجتماعية والرياضية. ٪2.5تم احتساب حصة الربح من ناقالت بعد خصم نسبة  *
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 متاحة للبيع موجودات مالية 14
  2017  2016 

 لاير قطريألف   لاير قطريألف  
    
 3.695.236  3.075.166 (2)شركات محلية أسهم ملكية مدرجة في ستثمارات في ا
 284.089  263.192 (5( و)4)ستثمارات غير مدرجة في شركات أجنبية ا
 64.479  63.810 (5( و)4( و)3) شركات محليةفي غير مدرجة ستثمارات ا
 21.837  21.747 سنداتستثمارات في ا

 3.423.915  4.065.641 

 ناديقص مع مديري واستثماراتفي أسهم مباشرة استثمارات  تشتمل علىالمتاحة للبيع  الموجودات المالية (1)
 .واستثمارات في سندات

 2017ديسمبر  31لاير قطري في  40.378.000 شركات محلية بقيمة عادلة بلغت األسهم المدرجة في (2)
 .للمتاجرة مقيدةأسهم  هي (2016قطري في لاير  50.804.000)

 .مساهم مؤسس المجموعةفي شركات تكون فيها تضمن أسهما تاالستثمارات غير المدرجة  (3)

لاير  348.568.416لاير قطري ) 327.001.700 تتضمن االستثمارات غير المدرجة استثمارات بمبلغ (4)
ت بالتكلفة حيث ال يمكن تقدير القيم العادلة بصورة موثوقة بسبب عدم اليقين حول لجس( 2016في  قطري

 طبيعة التدفقات النقدية. 

 المتاحة للبيع التي انخفضت قيمتها خالل السنة كما يلي: الموجودات الماليةانت ك (5)

  2017  2016 
 لاير قطريألف   لاير قطريألف  
    
 217  80 في أسهم ملكية مدرجة في شركات محليةستثمارات ا
 -  20.898 شركات أجنبية  أسهم ملكية ستثمارات غير مدرجة فيا

 20.978  217 

 المسال الطبيعي والبترول الغازلشركات  مقدمة قروض 15

  .وقيةسباألسعار ال . هذه القروض تحمل فوائدالمسال الطبيعي والبترول الغازقامت المجموعة بمنح قروض لشركات 

 
 المسـال / البترول سم شـركة الغاز الطبيعيا

غاز شركة ال الشركة التي تقوم بتشغيل 
 المسال البترول الطبيعي

    

   1شركة الهند لنقل الغاز الطبيعي المحدودة رقم   *  دودةالمحالمؤسسة الهندية للنقل البحري 

  للنقل البحري رتينا ماشركة كINC – ليبريا   * ميتسوى او اس كى الينز 

   ليبيريا  -شركة قطر لنقل الغاز الطبيعي المسال  * ميتسوى او اس كى الينز 

   مالطا -2شركة الهند لنقل الغاز الطبيعي المسال المحدودة رقم  * المؤسسة الهندية للنقل البحري المحدودة 

   ليبريا -1رقم  المحدودة المسال لنقل الغاز الطبيعيبنينسوال شركة  * إن واي كى 

   ليبريا -2رقم  المحدودةالمسال لنقل الغاز الطبيعي شركة بنينسوال  * كى الين 

   ليبريا – 3رقم  المحدودة المسال لنقل الغاز الطبيعيشركة بنينسوال  * ميتسوى او اس كى الينز 

 اآلتي: تشمل المذكورة أعالهالمسال والبترولي لشركات الغاز الطبيعي  قدمةالقروض الم إن

  2017  2016 
 لاير قطريألف   لاير قطريألف  
    

 214.041  183.506 أصل القرض
 706  98 فوائد مستحقة

 183.604  214.747 
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 المخزون 17
  2017  2016 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
    

 82.925  64.942 ثقيلة وقطع غيارسيارات 
 35.957  18.705 جابرو وكنكري

 17.497  30.521 بضاعة أخرى للبيع
 114.168  136.379 

 (10.800)  (7.391) (1) الحركة ئبط مخزونمخصص 

 106.777  125.579 

 :كما يلي لبضاعة بطيئة الحركةاالحركة في مخصص كانت  (1) 
 2017  2016 
 ألف لاير قطري  قطريألف لاير  
    

 6.708  10.800 يناير  1في 
 4.186  2.153 (5)إيضاح كون ممخصص 

 (94)  (5.562) مخصص مستخدم

 10.800  7.391 ديسمبر  31في 

 مدينةتجارية وأخرى ذمم  17
 2017  2016 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
    

 397.778  441.966 ذمم تجارية مدينة )صافي(
 30.600  14.513 أوراق قبض

 144.251  133.953 إيرادات مستحقة 
 53.747  46.385 (1)من الموظفين مستحقة ذمم مدينة 

 ً  23.051  28.916 مصروفات مدفوعة مقدما
 18.315  33.010 مبالغ مدفوعة مقدماً للموردين 

 15.290  146.447 (34إيضاح من أطراف ذات العالقة ) اتمستحق
 59.070  72.655 ذمم مدينة أخرى

 917.845  742.102 

 )إيضاح(:

 من الموظفين القروض التي تم الحصول عليها مقابل مكافأة نهاية الخدمة.المستحقة تتضمن الذمم المدينة  (1)

، 2017ديسمبر  31كما في يوم.  90إلى  30من  تتراوحال تحمل فوائد وهي عموماً لمدة  الذمم التجارية المدينة
في  لاير قطري مليون 36.57لاير قطري منخفضة القيمة ) مليون 39.43األسمية قيمتها مدينة تجارية  ذمم توجد

2016.)  

 كالتالي: الذمم التجارية المدينة انخفاضفي مخصص الحركة كانت 

 2017  2016 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
    

 31.654  36.571 يناير 1في 

 5.069  7.398 (5)إيضاح مكون مخصص 

 (152)  (4.543)   مستخدمخصص م

 36.571  39.426 ديسمبر  31في 
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 ذمم تجارية وأخرى مدينة )تابع( 17

 كالتالي:ديسمبر،  31كما في )بالصافي من مخصصات انخفاض القيمة(  الذمم التجارية المدينةكانت أعمار 

  
غير متأخرة أو 
 متأخرة في السداد ولكن غير منخفضة القيمة منخفضة القيمة

  اإلجمالي 
0–60     

  يوم
61 – 120 
  يوم

121-180 
  يوم

181-365 
  يوم

 365أكثر من 
 يوم

لاير ألف  
  قطري

ألف لاير 
  قطري

ألف لاير 
  قطري

ألف لاير 
  قطري

ألف لاير 
 ألف لاير قطري  قطري

            
2017 441.966  306.305  67.970  41.118  16.761  9.812 
2016  397.778  311.741  27.161  22.687  25.026  11.163 

يس من عادة . لالتي لم تنخفض قيمتهاالمدينة التجارية ، يتوقع أن تسترد بالكامل الذمم بناء على الخبرة السابقة
 غالبيتها غير مضمونة.، ولذلك فإن صل على ضمانات على الذمم المدينةالمجموعة أن تح

 الربح والخسارةالعادلة من خالل  بالقيمة مالية موجودات 18
 2017  2016 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
    

 484.556  523.208 مدرجة   استثمارات

 ألجلاستثمارات في ودائع  19
 2017  2016 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
    

 4.386.788  1.680.694 لدى البنوك ودائع ألجل

ً  90ناقصا: ودائع ألجل تستحق قبل   (808.066)  - (20)إيضاح  يوما

 3.578.722  1.680.694 (1يوماً ) 90ودائع ثابتة تستحق بعد 

 اتإيضاح

 يوما. 90ن الودائع قصيرة األجل تحمل فوائد بمعدالت السوق وهي ذات فترة سداد أصلية أكثر من إ( 1)

 ( تم تمويل أغلب الودائع قصيرة األجل باستخدام القروض والسلف.2)

 يعادل النقدالنقد وما  20

 على التالي:في بيان التدفقات النقدية الموحد  يعادل النقدالنقد وما يشتمل 

  2017  2016 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

    
 287.545  368.026 جارية حسابات -أرصدة لدى البنوك 

 7.249  5.917 نقد بالصندوق
 808.066  - (19( )إيضاح 1ثابتة ) ودائع -أرصدة لدى البنوك 

 1.102.860  373.943 في بيان المركز المالي الموحد النقد وما يعادل النقد
 -  (60.000) ((10) 27)إيضاح  سحب على المكشوف من بنوك

 1.102.860  313.943 الموحد النقدية تدفقاتفي بيان ال النقد وما يعادل النقد

 .التجارية بحسب معدالت السوق يوم 90 أقل منذات تواريخ استحقاق ودائع تمثل  (1)
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 رأس المال 21
 ألف  سهماألعدد  

 لاير قطري  لفباأل 

    بالكامل  ةوالمدفوع ةالمصدرو االمصرح بهاألسهم 
 31و 2017ديسمبر  31لاير قطري للسهم كما في  10 اسمية أسهم بقيمة

 1.145.252  114.525 2016ديسمبر 

 تتمتع جميع األسهم بحقوق متساوية.

 سهم خزينة أ 22

 ي فيلاير قطر 73.516.000 بمبلغسهم  908.725 باستثمارحدى الشركات التابعة قامت إ ،2013سنة خالل 
 من حقوق الملكية.  فضتهذه بالتكلفة وخ أسهم الخزينةب االعترافتم  .الشركة األم

 حتياطي قانونيا 23

من ربح  ٪10يجب تحويل  ،والنظام األساسي للشركة 2015لسنة  11وفقاً لقانون الشركات التجارية القطري رقم 
 عادلي القانوني االحتياطي حيث أنإيقاف التحويل السنوي  الشركة قررتالقانوني.  االحتياطيالسنة إلى حساب 

 من رأس المال.  50٪

 لاير قطري 661.050.000و ريـال قطري 360.000.000يتضمن االحتياطي القانوني مبلغ 
  على التوالي. 2010و 2008و 2004المصدرة خالل  سهماأليمثل عالوة إصدار قطري  لاير 3.495.400.000و

ري رقم التجارية القط عليها قانون الشركاتاالحتياطي القانوني غير قابل للتوزيع إال في الحاالت التي ينص إن 
 .2015لسنة  11

 حتياطي عاما 24

 مجلس اإلدارة أن تقرر تحويل جزء من صافيتوصية على  يجوز للجمعية العامة بناءً ، لنظام األساسي للشركةلوفقاً 
 .الجمعية العامة للمساهمينتقرره الذي  بالشكليجوز استخدام هذا االحتياطي واألرباح إلى حساب االحتياطي العام 

 األدوات المالية المشتقة 25

 أنشطة التحوط 

 :ةتحوط التدفقات النقدي
 كان لدى المجموعة تحوط للتدفق النقدي للتحوط من مخاطر أسعار الفائدة كالتالي:، 2017ديسمبر 31في 

 حالول للخدمات البحرية ذ.م.م:
ا رهدق اسميةلتبادل أسعار الفائدة بقيمة  اتفاقيةذ.م.م للخدمات البحرية  لدى حالولكان ، 2017ديسمبر  31في 

لاير قطري( حيث تستلم بموجبها أسعار فائدة متغيرة بقيمة  412.776.000أمريكي )دوالر  113.400.000
دم المجموعة . تستخالقيمة األسميةعلى  ٪1.985ليبور دوالر أمريكي لثالثة شهور وتدفع سعر فائدة ثابتة بقيمة 

فس القرض وعقد تبادل أسعار الفائدة في نعقد تقلبات سعر الفائدة على قروضها. يشترك  منعقد التبادل للتحوط 
 الفعالية. تحتسب القيمة العادلة لعقود تبادل أسعار الفائدة كمرتفعتحوط التدفق النقدي  تم تقييمالشروط الهامة. 

 تبادل.بالرجوع إلى تقييم السوق التفاقيات ال

لاير  5.010.882 لعقود تبادل أسعار الفائدة بمبلغ سالبةقيمة عادلة بشركة حالول للخدمات البحرية ذ.م.م  اعترفت
التجارية تحت بند الذمم  (2016ديسمبر  31لاير قطري كما في  44.159 )مبلغ 2017ديسمبر  31كما في  قطري

 الفعال في حقوق التحوط تحت حقوق الملكية.الدائنة والمبالغ المستحقة الدفع بالجزء واألخرى 
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 األدوات المالية المشتقة )تابع( 25

 كي جي وشركاه( ومالحة قطر جي أم بي أتش "1كي جي ") ه كي جيوشركامالحة رأس لفان جي أم بي أتش 
 :("2 "كي جي)

لها ن تم تحويتادخلتها الشرك، فإن اتفاقيات تبادل أسعار الفائدة التي 2وكي جي  1كي جي تجميع أعمال كنتيجة ل
قد دخلتا في اتفاقية تبادل أسعار الفائدة بقيمة اسمية بلغت  2وكي جي  1إلى المجموعة. كانت كال من كي جي 

دوالر أمريكي 123.069.583لاير قطري( و 439.179.993)تعادل البالغ دوالر أمريكي  120.653.844
شهور  3م فائدة متغيرة ليبور لفترة ها تستلالتوالي والتي من خالللاير قطري( على  447.973.284تعادل )البالغ 

على القيمة األسمية. تم استخدم عقود تبادل أسعار الفائدة  ٪2.685بالدوالر األمريكي وتدفع معدل فائدة ثابت بنسبة 
حكام الهامة. األض واتفاقية التبادل نفس رالق عقد. لدى همللتحوط ضد التعرض لتقلبات أسعار الفائدة على قروض

تم تقييم تحوط التدفق النقدي على أنه ذو تأثير فعال وتحتسب القيمة العادلة لتبادالت أسعار الفائدة بالرجوع إلى تقييم 
 السوق التفاقيات التبادل.

دوالر أمريكي  1.586.647 لعقود تبادل أسعار الفائدة بمبلغح قيمة عادلة ببر، 2وكي جي  1كي جي  اعترفت
 31كما في  لاير قطري( 5.891.031)البالغ دوالر أمريكي  1.618.415لاير قطري( و5.775.395) البالغ

ديسمبر  31مقابل في احتياطي التحوط. كما في المبلغ الالدائنة مع قيد التجارية واألخرى في الذمم  2017ديسمبر 
سالب بمبلغ ( 2( وشركة )كي جي 1، إن القيم الدفترية لعقود تبادل أسعار الفائدة لكالً من شركة )كي جي 2017

البالغ دوالر أمريكي  2.573.862ومبلغ سالب لاير قطري(  9.184.958)البالغ دوالر أمريكي  2.523.340
 لاير قطري(. 9.368.858)

 توزيعات أرباح 26

 توزيعات أرباح مقترحة
مليون لاير  398لاير قطري للسهم بإجمالي  3.5تبلغ  ٪35تبلغ نقدية قام مجلس اإلدارة باقتراح توزيعات أرباح 

 اجتماع الجمعية العمومية.لموافقة المساهمين في تخضع ، 2017قطري للعام 

 مدفوعة خالل السنة لسنة المقارنةالمعلنة والرباح األتوزيعات 

 2017  2016 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
    

 568.082  397.658 (1)توزيعات أرباح نهائية 

، قامت الشركة بدفع أرباح نقدية 2017مارس  15 عقدت بتاريخخالل العام، وبعد موافقة الجمعية العمومية التي   (1)
لاير قطري  5) .2016عام فيما يتعلق بمليون لاير قطري  398لاير قطري للسهم وبإجمالي  3.5بقيمة  ٪35تبلغ 

 (.2015لعام لاير قطري مليون  568للسهم، بإجمالي 
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 وسلفقروض  27
    2017  2016 

 ريـال قطريألف   ريـال قطريألف  االستحقاق  ٪سعر الفائدة  إيضاحات الشركة األم:
       

 7.973  - 2017 فبراير 0.73ليبور+  (1)  1قرض 
 291.200  - 2017 مايو 0.50ليبور+  (2)  2قرض 
 1.820.000  365.000 2019 مارس 2.75ليبور+  (3) 3قرض 
 728.000  - 2017 مارس  2.4ليبور+  (4)  4قرض 
 728.300  - 2017 سبتمبر 2.76 (5)  5قرض 
 364.000  365.000 2018يونيو  1.5ليبور+  (6)    6 قرض
 -  510.000 2019يناير  4 (7)    7 قرض

 -  146.000 2018نوفمبر  1.6 ليبور + (8) 8قرض 
 -  547.500 2018سبتمبر  1.5ليبور +  (9)  9قرض 
 -  60.000 2018أبريل  4 (10)  10قرض 

       
       الشركات التابعة:

 206.330  162.321 2021يناير  1.75ليبور+  (11)  11قرض 
 71.559  44.161 2019أغسطس  1.65ليبور+   (12)  12قرض 
 325.680  288.921 2021سبتمبر  1.75ليبور +  (13)  13قرض 
 452.088  413.910 2024ديسمبر  1.4ليبور+  (14)  14قرض 
 339.549  311.766 2025مارس  1.4ليبور+  (15)  15قرض 
 347.984  313.900 2022يونيو  1.75ليبور+  (16)  16قرض 
 938.949  887.153 2023ديسمبر  1.7ليبور+  (17)  17قرض 

    4.415.632  6.621.612 
 (6.591)  (5.061)    تكاليف تمويل مؤجلة ناقص:

    4.410.571  6.615.021 

 المركز المالي الموحد كاآلتي: بيان تظهر القروض في
    

 3.825.201  1.371.023 جزء متداول
 2.789.820  3.039.548 جزء غير متداول

 4.410.571  6.615.021 

 إيضاحات:
الدرجة  منبرهن  امضمونالقرض كان لتمويل إنشاء برج المالحة القطرية.  (1تم الحصول على القرض ) (1)

 . 2017في فبراير قسط آخر سداد على البرج وقد تم األولى 

مليون دوالر  80قامت المجموعة بالسداد الكامل للتسهيل قصير األجل بمبلغ  2017خالل شهر مايو  (2)
 + الليبور. 0.5أمريكي وكانت تحتسب عليه الفائدة بمعدل 

التمويل المتعلقة بالدفعة المقدمة وبناء السفن في  مصروفات( تم الحصول عليه بغرض تغطية 3القرض ) (3)
خالل فترة التقرير قامت الشركة بسداد مبلغ متطلبات أعمال رأسمالية أخرى. أحواض بناء سفن أجنبية و

 .2019مليون دوالر من هذا التسهيل. تمت إعادة جدولة تاريخ استحقاق هذا التسهيل إلى مارس  400

دوالر أمريكي وتم الحصول عليه  200.000.000( يمثل مرابحة متجدد بحدود مبلغ 4القرض )يمثل  (4)
 خالل السنة.القرض بالكامل هذا سداد  تمه في األغراض العامة للمجموعة. بغرض استخدام

سداد القرض ل تم استخدامهلاير قطري  728.300.000تبلغ قيمته قرض تسهيل في المجموعة  دخلت (5)
كامل التسهيل بال سدادتم  البنك.ذات دوالر أمريكي الُمقترض من  200.000.000البالغة قيمته الحالي 

 . 2017 خالل سبتمبر

بغرض تغطية مصروفات التمويل المتعلقة بالدفعات المقدمة وإنشاء سفن في  (6) تم الحصول على القرض (6)
 تم سحب هذا القرض بالكامل إلى الحد األقصى أحواض سفن أجنبية ومتطلبات أخرى لرأس المال العامل.

 .2018وتمت إعادة جدولته إلى يونيو  2017 عامخالل 

مليون دوالر أمريكي. استخدمت الشركة جزءا من هذا  300بمبلغ  الشركة في تسهيلخالل السنة دخلت  (7)
 التسهيل في مجموعتين منفصلتين.

في السنة وتستحق الدفع  ٪4مليون دوالر أمريكي وتحتسب عليها ربح بمعدل  510الشريحة األولى بمبلغ 
 .2019في يناير 
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 قروض وسلف )تابع( 27

مليون دوالر أمريكي ويحتسب عليها معدل ربح بنسبة  40بمبلغ  7من القرض الشريحة الثانية المستغلة  (8)
 كدفعة واحدة.  2018وتسدد في نوفمبر شهور ليبور  3+  1.6٪

مليون دوالر أمريكي من أحد البنوك التجارية  150خالل السنة حصلت الشركة على تسهيل متجدد بمبلغ  (9)
 .٪1.5د أدنى نسبة بح ٪1.5وتحتسب عليه الفائدة بمعدل الليبور + 

مليون لاير قطري وتحتسب  100خالل السنة تم منح الشركة تسهيل ائتماني بالسحب على المكشوف بمبلغ  (10)
 (.20)إيضاح  مليون لاير قطري من هذا التسهيل 40. كما في تاريخ التقرير تم سداد ٪4عليه الفائدة بمعدل 

يمثل تمويال إسالميا بالدوالر األمريكي تم الحصول عليه بغرض إعادة تمويل قروض تم   11القرض رقم  (11)
قسط ربع  32السفن ويسدد على تلك حاويات. القرض مضمون مقابل  8للسفن ذات الـ الحصول عليها 
بمبلغ لاير قطري( ودفعة نهائية  7.808.000)البالغ دوالر أمريكي  2.145.161سنوي بمبلغ 

، قامت 2016عام خالل شهر يونيو  لاير قطري(. 95.931.000)البالغ دوالر أمريكي  26.354.848
المجموعة بالسداد المبكر لجزء من تسهيل التمويل اإلسالمي والذي يمثل رهناَ إلحدى السفن التي تم 

 استبعادها خالل العام. 

غرض تمويل أو إعادة تمويل الحصول عليه ب تممليون لاير قطري  220( تسهيل بمبلغ 12يمثل القرض ) (12)
البالغ  دوالر أمريكي 1.890.000قسط ربع سنوي بمبلغ  32، ويستحق السداد على مرهونةالسفن ال

التي تم الحصول  نسفالالقرض مقابل هذا . تم ضمان 2012يو ( تبدأ في يونلاير قطري 6.879.600)
 ضد التعرض لمخاطر أسعار الفائدة.القرض لصالحها. لقد تم التحوط لهذا القرض على 

البالغ  دوالر أمريكي 123.000.000على قرض بمبلغ  ت المجموعة، حصل2013خالل سنة  (13)
 القرضهذا ( بغرض تمويل شراء سفن وإعادة تمويل السفن المرهونة. يسدد لاير قطري 447.720.000)

مليون  156.7أخيرة بمبلغ يرة واحدة كب ةمليون لاير قطري ودفع 9.38قسط ربع سنوي بمبلغ  31على 
 لاير قطري. تم ضمان القرض مقابل رهن السفن التي تم الحصول على القرض لصالحها. 

وتم سحب  لاير قطري( 491.400.000البالغ ) أمريكي 135.000.000بمبلغ ( تسهيل 14يمثل القرض ) (14)
 2.700.000قسط ربع سنوي متساوي بمبلغ  35. يسدد القرض على 2016التسهيل بالكامل خالل مارس 

التسهيل بلغ مكما في تاريخ التقرير، تم استخدام دوالر أمريكي ودفعة نهائية بالمبلغ المتبقي للقسط النهائي. 
 .سفن 8مؤمن مقابل رهن التسهيل بالكامل. كما أن 

 لاير قطري( 491.400.000كي البالغ )أمري 135.000.000سهيل مرابحة بمبلغ ( ت15يمثل القرض ) (15)
مليون دوالر أمريكي بناًء  101تم الحصول عليها مبدئياً لتمويل إنشاء السفن والذي انخفض الحقاً ليصبح 

دوالر  1.966.806قسط ربع سنوي متساوي بمبلغ  36على طلب المجموعة من البنك. يسدد القرض على 
. كما في تاريخ التقرير، تم استخدام التسهيل بالكامل بمبلغ لالتسهي أمريكي ودفعة نهائية عند استحقاق

 دوالر أمريكي. 101.150.000

قسط ربع سنوي متساوي  27، ويستحق للسداد على سفينة 19( لتمويل بناء 16تم الحصول على القرض ) (16)
 مليون لاير قطري في نهاية فترة القرض. 164قسط أخير بقيمة دفعة و 2016تبدأ في سبتمبر 

 40على القروض تسدد . 2015العام خالل الذي حدث هذه القروض كنتيجة لدمج األعمال ب االعترافتم  (17)
من مبلغ القرض األساسي. هذه  ٪50قسط ربع سنوي على مدى فترة عشر سنوات ودفعة نهائية بما يقارب 

هم المصدرة ألسهم المصدرة للمؤسسة واألستعهد األولوية لالقروض مضمونة برهن أولي على السفن و
 قوم بإدارة عمليات السفن.يي العام، الذ كيللشر

 من أحد العمالء دفعة مقدمة 28

فوائد من أحد  ال تحمللاير قطري كدفعة مسبقة  187.497.000ستلمت المجموعة مبلغ ا، 2011 سنة خالل
 .لالعميلدى هذه القوارب تعمل  .وقوارب خدمات استكشافالعمالء لغرض بناء قوارب سحب إلى المرسى وقوارب 

 من ٪10 بمعدل مبلغ استقطاعمن الفواتير المرحلية المعتمدة. يتم  االستقطاعاتخالل من  قدمةيتم سداد الدفعة الم
لمنجزة ال ابناءً على األعم مقدماً بالكامل.كل فاتورة مرحلية معتمدة تكون مستحقة حتى يتم سداد المبلغ المدفوع مبلغ 

في لاير قطري  152.634.000قطري ) 123.672.00 طويل األجل دائنال يدر بلغ الرصحتى تاريخ التقري
2015). 
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 مكافآت نهاية الخدمة للموظفينمخصص  29

 كانت الحركة في المخصص المدرج في بيان المركز المالي الموحد كما يلي:

 2017  2016 
 لاير قطري ألف  لاير قطري ألف 
    

 91.969  102.447 يناير 1في 
 25.447  17.811 السنة خالل كونممخصص 

 (10.129)  (10.423) مخصص مستخدم
 (4.840)  (7.337) إلى صندوق التقاعد المحول

 102.447  102.498 ديسمبر 31في 
    

 99.840  101.104 (1)نهاية الخدمة  خطط منافع
 2.607  1.394 (30)إيضاح  (2)التقاعد  صندوقحساب 

 102.447  102.498 ديسمبر 31في 

شهرا من تاريخ التقرير، لذا فقد قامت  12ال تتوقع المجموعة سداد التزام منافع نهاية خدمة لموظفيها خالل  (1)
بتصنيف االلتزام ضمن المطلوبات غير المتداولة في بيان المركز المالي. ال يتم خصم المخصص للقيمة 

  الحالية حيث أن أثر القيمة الزمنية للنقود ال يتوقع أن يكون كبيرا.

 المبالغ . وعليه فإنلصندوق التقاعد الحكومي مساهمة محددة تدفع عند الطلبالتقاعد  صندوق يمثل حساب (2)
 يتم اإلفصاح عنها كمطلوبات متداولة.المستحقة 

 تجارية وأخرى دائنةذمم  30
  2017  2016 

 لاير قطري ألف  لاير قطري ألف 
    

 170.309  122.883 دائنون تجاريون وأوراق دفع 
 86.789  116.860 مصروفات مستحقة الدفع

 46.418  47.400 من عمالءمستلمة مبالغ مدفوعة مقدماً 
 142  71 (34مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة )إيضاح 

 30.264  23.565 (25قيمة عادلة سالبة لعقود تبادل أسعار فائدة )إيضاح 
 17.787  11.746 (31إيضاح ) لرياضيةاالجتماعية وا مساهمة لصندوق األنشطة

 2.607  1.394 (29التقاعد )إيضاح  خطة
 418.600  - (1) االمتياز مبالغ مستحقة لحقوق 

 175.204  234.291 (2) خرىأذمم دائنة 

 558.210  948.120 

، والتي تتعلق بالحقوق التعاقدية قطري المطلوبات لاير 418.600.000 المستحقة الدفع االمتيازتمثل حقوق   (1)
 م دفع هذا المبلغ خالل فترة التقرير الحالية.ة لميناء حمد الجديد. تإداروانتفاع لتشغيل 

 38.184.109لاير قطري ) 58.239.771تتضمن الذمم الدائنة األخرى ذمم دائنة لعمليات مشتركة بمبلغ   (2)
لاير قطري  35.917.030لاير قطري ) 48.703.170(؛ ومحتجزات دائنة بمبلغ 2016لاير قطري في 

ي لاير قطري ف 32.053.593لاير قطري ) 26.970.594( وتوزيعات أرباح دائنة بمبلغ 2016في 
2016. 

 رياضيةوال االجتماعيةنشطة األ المساهمة في صندوق 31

على المجموعة المساهمة ، 2010ذات الصلة المصدرة في يناير واإليضاحات  2008سنة ل 13رقم قانون لوفقاً ل
 يتطلب اإليضاح الرياضية.االجتماعية وة ـاألنشطصندوق لدعم الموحدة ا السنوية ـمن صافي أرباحه ٪2.5بنسبة 

ت في ذلك في بيان التغيراب االعترافلدخل. وعليه يتم ل كتوزيعبالمبالغ المستحقة  االعتراف 13المتعلق بالقانون 
 الموحد. حقوق الملكية

لصندوق ( 2016لاير قطري  مليون 17.8مليون لاير قطري ) 11.7 ، خصصت المجموعة مبلغالعامخالل 
  من صافي الربح الموحد للسنة.   ٪2.5يمثل األنشطة االجتماعية والرياضية 
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 االلتزامات 32
   2017  2016 

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
    عقارات وسفن ومعدات -االلتزامات الرأسمالية 

 687.798  937.917 التقريرخ تاري نفقات رأسمالية تقديرية معتمدة وتم التعاقد عليها كما في

 تشغيليةاليجارات اإل لتزاماتا

لية لتزامات اإليجارات المستقباهذه العقود كإيجارات تشغيلية. إن  ة عنبالمجموعة في عقود إيجار. تتم المحاسدخلت 
 لهذه العقود كالتالي:

 2017  2016 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
    

 11.763  13.521 خالل سنة واحدة
 11.889  20.278 بعد سنة ولكن ال تزيد عن خمس سنوات

إجمالي نفقات اإليجارات التشغيلية المتعاقد عليها كما في تاريخ 
 23.652  33.799 التقرير

 مطلوبات محتملة 33

التي والمحتملة التالية التي تتعلق بضمانات بنكية وأخرى  المطلوباتلمجموعة دى الكان ، 2017ديسمبر  31في 
 :جوهرية، وال تتوقع المجموعة أن تنشأ عنها مطلوبات تنشأ خالل األعمال العادية

  2017  2016 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
    

 752.580  787.632 خطابات ضمان

 29.633  9.455 اعتمادات مستندية

 797.087  782.213 
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 فصاحات األطراف ذات العالقةا 34

 للمجموعةاألطراف ذات العالقة تمثل الشركات الزميلة وكبار المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا 
وشروط هذه المعامالت  األسعاريتم اعتماد سياسة بإدارتها أو التي لهم تأثير هام عليها.  نيقومووالشركات التي 

 .المجموعةمن قبل إدارة 

 عالقةالمعامالت مع األطراف ذات ال

 :كالتالي خالل السنةالمعامالت مع األطراف ذات العالقة 

 2017 
 

  إيرادات فوائد   مشتريات  مبيعات
استالم أقساط  

 قروض 
 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
         

 33.886   13.402  63  12.869 شركات زميلة

         
 2016 
 

  إيرادات فوائد   مشتريات  مبيعات
استالم أقساط  

 قروض 
 ألف لاير قطري   ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
         

 23.281   16.491  27  634 شركات زميلة

 أرصدة األطراف ذات العالقة

 كالتالي: المركز المالي الموحدبيان األطراف ذات العالقة والمضمنة في  معالمدينة والدائنة األرصدة 

 2017  2016 
 دائنون   مدينون   دائنون   مدينون  
 لاير قطري ألف  لاير قطري ألف  لاير قطري ألف  لاير قطري ألف 
        

 -  14.300  -  135.657 مشاريع مشتركة
 17  93  -  9.969 شركات زميلة

 68  897  71  821 أعضاء مجلس إدارة 

 57  -  -  - أطراف أخرى ذات عالقة

 146.447  71  15.290  142 

 على التوالي. 30و 17 اإليضاحينعن المبالغ المستحقة من وإلى أطراف ذات عالقة في  اإلفصاحتم 

المبيعات إلى والمشتريات من األطراف ذات العالقة تتم وفقاً ألسعار السوق العادية. األرصدة القائمة في نهاية السنة 
غير مضمونة بضمانات ويتم سدادها نقداً. ليست هنالك أية ضمانات مقدمة من أو إلى أي طرف ذي عالقة فيما 

 لمستحقةاتسجل المجموعة أي خسارة انخفاض في قيمة األرصدة  ، لمخالل السنةيتعلق باألرصدة الدائنة أو المدينة. 
 من خالل فحصفي كل سنة يتم يتم القيام بذلك التقييم (. 2016في سنة  من قبل األطراف ذات العالقة )ال شيء

 لكل طرف ذي عالقة وكذلك يتم تقييم األسواق التي تعمل فيها األطراف ذات العالقة.المركز المالي 
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 ت األطراف ذات العالقة )تابع(فصاحاا 34

 قروض مستحقة من شركات زميلة 

في  لاير قطري 214.747.000لاير قطري ) 183.604.000والبالغة قروض إلى شركات غاز طـبيعي مسال ال
 .15كجزء من اإليضاح تم اإلفصاح عنها ( 2016سنة 

 موظفون باإلدارة العليا لمكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة و

 كالتالي: السنةبلغت المكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة والمسئولين باإلدارة العليا للشركة خالل 

 2017  2016 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
    

 13.950  13.950 نقدية –مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 
 13.471  13.442 منافع قصيرة األجل 

 1.042  788 والمعاشاتمكافآت نهاية الخدمة للموظفين 

 28.180  28.463 
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 ةالقطاعيمعلومات ال 35

 :(يةاالستراتيج)األقسام  تصدر تقاريرها تخمسة قطاعا لكشي ت، والتكما يلي محاورإلى ستة  المجموعة مقسمةإن 

 قوم . باإلضافة إلى ذلك توشركاتها التابعة للشركة األمالمالية  االستشاريةوفر الخدمات ت :مالحة كابيتال
ناء ومواد البفي شركة قطر للمحاجر  لالستثمارالمالية والعقارية وتملكها  االستثماراتمحفظة من بإدارة 
 ذ.م.م.

  وفر مجموعة شاملة من الخدمات إلى المستوردين الرئيسين والمصدرين ت :م أند لوجيستكسايماريتمالحة
ي ذلك شركات النفط والغاز. األنشطة تشمل خدمات لوجستية وشركات النقل البحري في المنطقة بما ف

ووكاالت الشحن وإدارة وعمليات شحن بالجملة بغير سفن عامة وحاويات شحن وحدة إمدادات وعمليات نقل 
 وبناء السفن وتصنيع الصلب. الموانئ

  وفر مجموعة شاملة من خدمات الدعم البحري لصناعة النفط والغاز في جميع أنحاء ت :أوفشورمالحة
سفينة خدمات بحرية والتي تشمل  37حالياً بتشغيل أسطول مكون من أكثر من  المجموعةالمنطقة. وتقوم 

والقوارب وسفن وقوارب ديناميكية لتحديد  سفن السالمة والطوارئ وقاطرات سحب للتعامل مع المراسي
 ( ويوفر مجموعة كاملة من خدمات الغوص بما في ذلك غوص التشبع.DPمواقع السفن )

  مثل القطاع بعض أشهر ماركات الشاحنات والمعدات الثقيلة واآلالت وآالت التشحيم في ت :للتجارةمالحة
البيع الحرجة. مالحة التجارية أيضاً تمتلك وتدير  وفر خدمات ما بعديو القطاع منتجات موكليهسوق يقطر. 

 وهي واحدة من أقدم الوكاالت في دولة قطر. IATAوكالة سفر معتمدة من قبل 

  عي من ناقالت الغاز الطبي أسطول حديثلك وإدارة وتشغيل ـيقوم القطاع بتم :والبتروكيمـاوياتمالحة للغاز
لمحيطات لشركات الطاقة والصناعة العالمية. كذلك يمتلك ، وتوفير خدمات النقل في االبترولي المسالو

القطاع أسطوالً حديثاً من ناقالت البضاعة وناقلة واحدة للخام. كذلك يقوم القطاع بتشغيل عدد من ناقالت 
 البضاعة في شراكة مع شركات تجارية وشحن دولية.

  الخدمات هي تكاليف اأعمالهالضرورية لكل المحاور بغرض تسيير خدمات التوفر مجموعة المالحة .
والتدقيق الداخلي والشؤون القانونية والخدمات المشتركة وتكنولوجيا  واالتصاالتاإلدارة وتطوير الشركات 

 المعلومات والمشتريات والموارد البشرية والشؤون اإلدارة والمالية. وتم تصنيف هذه التكاليف الحقا.
ية حقاً لمختلف قطاعات األعمال األساسالتكلفة ويتم تخصيصها ال تمثل مالحةالتعديالت المتعلقة بمجموعة 
 بطريقة منهجية موضوعية. 

اء. القرارات حول تخصيص الموارد وتقييم األد اتخاذتراقب اإلدارة نتائج التشغيل لكل قطاع بشكل منفصل لغرض  
يل في أو خسارة التشغ ربحمع  وازيعلى التيتم تقييم أداء القطاعات على أرباح أو خسائر التشغيل ويتم قياسها 

  البيانات المالية الموحدة.

بطريقة تماثل المعامالت مع األطراف  سوقأسعار الين القطاعات التشغيلية على أساس تكون أسعار التحويل ب
 .األخرى
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  2017ديسمبر  31ة المنتهية في نللس

  مالحة كابيتال 
ماريتيم أند مالحة 

  أوفشورمالحة   لوجيستيكس
 مالحة

  للتجارة 
للغاز مالحة 

  والبتروكيماويات
تعديالت خاصة 
  إجمالي القطاعات  بمؤسسة مالحة

تعديالت 
 ةالموحد  ستبعاداتوا

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
                  

 2.491.009  (268.708)  2.759.717  -  387.247  304.047  450.875  945.072  672.476 إيرادات التشغيل
                  

 (575.708)  -  (575.708)  (146.832)  (101.077)  (17.588)  (161.150)  (139.804)  (9.257) مرتبات وأجور ومكافآت أخرى
 (977.715)  244.888  (1.222.603)  (9.163)  (64.604)  (262.920)  (113.731)  (578.124)  (194.061)  تشغيل مصروفاتإمدادات و

 (14.206)  23.233  (37.439)  (12.834)  (866)  (2.129)  (8.775)  (9.199)  (3.636) إيجارمصروفات 
 (322.518)  -  (322.518)  (3.810)  (134.649)  (925)  (113.178)  (30.301)  (39.655) هالك وإطفاءإ

 (152.686)  587  (153.273)  (21.048)  (33.351)  (4.655)  (48.512)  (37.150)  (8.557) تشغيل أخرى  مصروفات
 -  -  -  -  42.712  -  -  (42.712)  - تتعلق باألسطول والخدمات التقنية توزيعات
 -  -  -  196.304  (35.299)  (18.241)  (38.008)  (87.724)  (17.032) تتعلق بمؤسسة مالحة  توزيعات

 448.176  -  448.176  2.617  60.113  (2.411)  (32.479)  20.058  400.278 التشغيلربح 
                  

 (195.187)  6.546  (201.733)  -  (51.108)  -  (41.146)  (19.357)  (90.122) تكاليف تمويل
 143.227  (6.546)  149.773  -  15.616  3.052  9.042  1.432  120.631 إيرادات تمويل

صافي ربح )خسارة( من استبعاد عقارات وسفن 
 (6.648)  -  (6.648)  20  -  (5)  (3.242)  (3.457)  36 ومعدات

 125.821  -  125.821  -  (25.203)  -  -  151.024  - مشركةترتيبات حصة من نتائج 
 262.318  -  262.318  -  259.690  -  -  2.360  268 حصة من نتائج شركات زميلة

 (12.293)  -  (12.293)  (3)  (1.262)  370  (2.771)  (40)  (8.587) ربح من صرف عمالت أجنبية /صافي )خسارة(
 (20.978)  -  (20.978)  -  -  -  -  -  (20.978) قيمة الموجودات المالية المتاحة للبيعانخفاض 
 (283.339)  -  (283.339)  (2.634)  (134.537)  -  (113.405)  (32.763)  - السفن وعمل قيد التنفيذقيمة انخفاض 

 22.754  -  22.754  -  22.530  -  -  1  223 إيرادات متنوعة

                  
 483.851  -  483.851  -  145.839  1.006  (184.001)  119.258  401.749 السنةربح 
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 2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

  مالحة كابيتال 
مالحة ماريتيم أند 

  مالحة أوفشور  لوجيستيكس
 مالحة

  للتجارة 
مالحة للغاز 

  والبتروكيماويات
تعديالت خاصة 
  إجمالي القطاعات  بمؤسسة مالحة

تعديالت 
 الموحدة  واستبعادات

 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 
                  

 2.551.272 (1) (202.315)  2.753.587  -  455.506  312.005  573.031  1.003.934  409.111 إيرادات التشغيل
                  

 (635.769) (1) 480  (636.249)  (127.971)  (102.906)  (18.977)  (178.202)  (200.420)  (7.773) مرتبات وأجور ومكافآت أخرى
 (851.211) (1) 183.307  (1.034.518)  (8.423)  (74.260)  (263.094)  (113.558)  (443.608)  (131.575)  إمدادات ومصروفات تشغيل

 (15.774) (1) 19.004  (34.778)  (10.644)  (3.954)  (2.208)  (5.957)  (7.898)  (4.117) مصروفات إيجار
 (330.756)  -  (330.756)  (4.521)  (131.636)  (914)  (115.376)  (42.342)  (35.967) إهالك وإطفاء

 (162.523) (1) (476)  (162.047)  (19.950)  (34.081)  (6.207)  (54.601)  (36.214)  (10.994) مصروفات تشغيل أخرى 
 -  -  -  -  53.421  -  -  (53.421)  - توزيعات تتعلق باألسطول والخدمات التقنية

 -  -  -  171.471  (29.902)  (16.096)  (34.372)  (73.515)  (17.586) توزيعات تتعلق بمؤسسة مالحة 

 555.239  -  555.239  (38)  132.188  4.509  70.965  146.516  201.099 ربح التشغيل
                  

 (175.086)  -  (175.086)  -  (52.570)  -  (24.692)  (9.928)  (87.896) تكاليف تمويل
 161.082  -  161.082  -  19.704  4.113  465  1  136.799 إيرادات تمويل

صافي ربح )خسارة( من استبعاد عقارات وسفن 
 588  -  588  9  -  -  1.223  (2.872)  2.228 ومعدات

 19.329  -  19.329  -  11.424  -  -  7.905  - مشركة ترتيباتحصة من نتائج 
 296.015  -  296.015  -  294.837  -  -  943  235 حصة من نتائج شركات زميلة

 1.687  -  1.687  29  4.375  (196)  (334)  (738)  (1.449) الربح من صرف عمالت أجنبية صافي )خسارة(
 (217)  -  (217)  -  -  -  -  -  (217) قيمة الموجودات المالية المتاحة للبيعانخفاض 
 (160.662)  -  (160.662)  -  -  -  (160.662)  -  - و عمل قيد التنفيذالسفن قيمة انخفاض 

 5.582  -  5.582  -  5.203  -  -  -  379 إيرادات متنوعة

                  
 703.557  -  703.557  -  415.161  8.426  (113.035)  141.827  251.178 السنةربح 

 إيضاح:
 تم استبعاد اإليرادات بين القطاعات عند التوحيد. (1)
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 القطاعات الجغرافية

 إيرادات التشغيل وأرباح المجموعة. ألمانياو في دولة قطر ودولة اإلمارات العربية المتحدةبشكل أساسي خدماتها  المجموعةتقدم 
 هي كما يلي: اتبعد استبعاد المعامالت بين القطاع

 2017 
 

 قطر
اإلمارات العربية  

 المتحدة
 اإلجمالي  ألمانيا 

 ريـال قطريألف   ألف لاير قطري  ريـال قطريألف   ريـال قطريألف  
        

 2.491.009  179.677  228.105  2.083.227 إيرادات التشغيل

        

 483.851  36.546  22.288  425.017 ربح السنة

  
 2016 
 

 قطر
العربية اإلمارات  

 المتحدة
 اإلجمالي  ألمانيا 

 ريـال قطريألف   ألف لاير قطري  ريـال قطريألف   ريـال قطريألف  
        

 2.551.272  178.163  134.745  2.238.364 إيرادات التشغيل

        

 703.557  34.701  4.815  664.041 السنةربح 

 ورأس المال إدارة المخاطر المالية 36

 إدارة المخاطر المالية )أ(

 األهداف والسياسات
ة دائنة تجاري وذممالبنوك  من على المكشوفوحسابات  سلفالقروض والعلى الرئيسية للمجموعة المالية تشتمل المطلوبات 

والقيمة العادلة السالبة لعقود تبادل أسعار الفائدة ومساهمة في صندوق دعم  ألطراف ذات عالقة مستحقة ومبالغوأوراق دفع 
دى لوعة. . الغرض األساسي لهذه المطلوبات المالية هو الحصول على تمويل لعمليات المجموالرياضية االجتماعيةاألنشطة 

 مقدمة أطراف ذات عالقة وقروضومبالغ مستحقة من وأوراق قبض تجارية مدينة  ذممالمجموعة موجودات مالية مختلفة مثل 
 احة للبيعمت وموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة واستثماراتالمسال  الطبيعي والبترولي شركات الغازل

 موعة.رصدة لدى البنوك ونقد وهي ناتجة مباشرة من عمليات المجأو ومبالغ مستحقة من موظفين وذمم مدينة أخرى

إن المخاطر الرئيسية الناشئة من األدوات المالية للمجموعة هي مخاطر السوق ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة. تتمثل 
 هم الملكيةأسمخاطر السوق في خطر تأثير تغيرات األسعار بالسوق مثل أسعار الفائدة وأسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار 

ا هقوم اإلدارة بمراجعة السياسات والموافقة عليوات المالية المملوكة للمجموعة. تلى قيمة األدأو ع حقوق الملكيةعلى ربح أو 
 :ة كالتاليلخصموال بغرض إدارة كل من هذه المخاطر،

 مخاطر السوق
 مخاطر أسعار الفائدة

تتمثل مخاطر أسعار الفائدة في أن تتقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية ألداة مالية نتيجة للتغيرات في أسعار الفائدة بالسوق. 
أسعار والودائع قصيرة األجل ب سلفالقروض والبإن تعرض المجموعة لمخاطر التغير في أسعار الفائدة بالسوق يتعلق أساساً 

 .متغيرةفائدة 

في  ةموضح، دخلت المجموعة في عقود تبادل أسعار الفائدة سعار الفائدة المتغيرة على قروضهامخاطر التغيرات في أ إلدارة
 . متغيرةائدة المتفق عليها وتستلم أسعار ف بدفع سعر الفائدة الثابت المجموعة ، ستقوموفقاً لعقود تبادل أسعار الفائدة .25اإليضاح 
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 إدارة المخاطر المالية )تابع( )أ(

 مخاطر السوق )تابع(

 مخاطر أسعار الفائدة )تابع(
 كما في تاريخ التقرير فإن ملمح سعر الفائدة ألدوات المجموعة المالية التي تحمل فوائد كما يلي:

 2017  2016 

 ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري 
    أدوات بأسعار فائدة متغيرة: 

 34.621  122.664 موجودات مالية
 (5.893.312)  (3.845.632) مطلوبات مالية 

 (3.722.968)  (5.858.691) 

    أدوات بأسعار فائدة ثابتة
 3.578.722  1.680.694 موجودات مالية
 (728.300)  (570.000) مطلوبات مالية 

 1.110.694  2.850.422 

، مع ثبات نقطة أساس 25أسعار الفائدة بعدد محتملة في المعقولة التغيرات لالجدول التالي حساسية بيان الدخل الموحد ليعكس 
، بناء دةة واحـلسن الفائدةجميع المتغيرات األخرى. إن حساسية بيان الدخل الموحد هو تأثير التغيرات المفترضة في أسعار 

النقص في أسعار تأثير ديسمبر. يتوقع أن يكون  31كما في  متغيرةة بأسعار فائدة ـوالمطلوبات الماليعلى الموجودات المالية 
 الفائدة مساوياً ومعاكساً لتأثير الزيادات المبينة.

 
  التغيرات في 

 ربح التأثير على
  السنة

 لاير قطري ألف  نقاط األساس 
2017    

 (9.307)  25+ متغيرةأدوات مالية بأسعار فائدة 
    

2016    
 (14.647)  25+ متغيرةأدوات مالية بأسعار فائدة 

 األجنبية مخاطر العمالت
تتمثل مخاطر العمالت في أن تتقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية نتيجة للتغيرات في أسعار صرف 

سعر  والدرهم اإلماراتي علماً أن القطري )عملة العرض(، الدوالر األمريكيلاير معظم أرصدة المجموعة بالعمالت األجنبية. 
 مخاطر عمالت هامةوالدرهم اإلماراتي لذلك ال تمثل األرصدة بالدوالر األمريكي  األمريكي،بالدوالر  مثبت القطرياللاير 

 .للمجموعة

 سهم األمخاطر أسعار 
سهم الناشئة من عدم التيقن من قيم األبالبورصة لمخاطر أسعار  تتعرض استثمارات المجموعة المدرجة وغير المدرجة

 بشكل منتظم. االستثماريةللمجموعة بمراجعة تقارير حول محفظتها إلدارة العليا تقوم ااالستثمارات مستقبالً. 

يمة األوراق المالية المدرجة بالبورصة بالقب التي تتعرض لها المجموعة الخاصة، تشتمل المخاطر في تاريخ بيان المركز المالي
 إن أي زيادة أو. المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والموجوداتمتاحة للبيع المالية ال الموجوداتالعادلة على 
في سنة  لاير قطريمليون  24لاير قطري )مليون  26 في مؤشر بورصة قطر سوف يكون له تأثير يقارب ٪5نقص بنسبة 

المالية  لألصول. بالنسبة لألصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة( على بيان الدخل الموحد بالنسبة 2016
لاير مليون  185لاير قطري )مليون  154في مؤشر بورصة قطر تأثير يقارب  ٪5سيكون ألي نقص بنسبة المتاحة للبيع 

ويعتمد ذلك على ما إذا كان  ،الموحد الملكية وبيان التغيرات في حقوقدخل الموحد ( على بيان ال2016في سنة  قطري
ثل بمبلغ مما حقوق الملكيةفي قيمة األوراق المالية المدرجة بالبورصة سوف تؤثر على  ٪5االنخفاض هاماً ومستمراً. إن زيادة 

  ط بها. ولكن لن يكون لها تأثير على الدخل ما لم يكن هناك انخفاض مسجل مرتب

لكية التغير في أسعار أسهم محيث بالتكلفة الموحدة غير مدرجة تدرج في البيانات المالية  استثماراتأيضاً تمتلك المجموعة 
 القيمة. انخفاضسوف يظهر تأثيره عند البيع أو 
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 )تابع( ورأس المالإدارة المخاطر المالية  36

 إدارة المخاطر المالية )تابع( )أ(

 االئتمانمخاطر 
تتمثل مخاطر االئتمان في فشل طرف في أداة مالية في الوفاء بالتزاماته ويسبب بذلك خسارة مالية لطرف آخر. تعرض 

ذمم ومدنية وأوراق قبض المجموعة لمخاطر االئتمان في القيمة الدفترية لموجوداتها المالية والتي تتكون أساساً من ذمم تجارية 
 الطبيعي والبترولي ة أخرى ومبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة وقروض مقدمة لشركات الغازمدينة للموظفين وذمم مدين

 أرصدة لدى البنوك.استثمارات في ودائع ألجل المسال و

تعمل المجموعة للحد من مخاطر االئتمان بالنسبة للعمالء بوضع أسقف ائتمانية لكل عميل ومراقبة الذمم المدينة القائمة. وحيث 
جموعة تتعامل مع عمالء ذوي ثقة ائتمانية ويتم تحصيل المستحق منهم بناء على شروط تعاقدية محددة، فإن تعرض أن الم

 المجموعة للمخاطر االئتمانية ضئيل.

بالنسبة للمخاطر االئتمانية الناشئة من الموجودات المالية األخرى للمجموعة، يكون تعرض المجموعة للمخاطر من عجز 
 عن السداد، ويكون أقصى تعرض للمخاطر مساوياً للقيمة الدفترية لهذه األدوات على النحو التالي: األطراف األخرى

 2017  2016 
 لاير قطري ألف  لاير قطري ألف 
    

 214.747  183.604 ( 15المسال )إيضاح الطبيعي لشركات الغاز  مقدمة قروض
 397.778  441.966 (17)إيضاح  ذمم تجارية

 30.600  14.513 (17قبض )إيضاح أوراق 
 53.747  46.385 (17ذمم مدينة من الموظفين )إيضاح 

 15.290  146.447 (34مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة )إيضاح 
 59.070  72.655 (17ذمم مدينة أخرى )إيضاح 

 32.461  28.706 موجودات غير متداولة 
 4.386.788  1.680.694 (19ودائع ألجل لدى بنوك )إيضاح 

 287.545  368.026 (20حسابات جارية )إيضاح  –أرصدة لدى البنوك 

 2.982.996  5.478.026 

 مخاطر السيولة
تتمثل مخاطر السيولة في عدم استطاعة المجموعة الوفاء بالتزاماتها المالية عند استحقاقها. إن وسيلة المجموعة إلدارة مخاطر 

ة وغير في الظروف العادي ،لسداد التزاماتها عند استحقاقها بقدر اإلمكان أن يكون لديها دائماً سيولة كافيةالسيولة هو أن تضمن 
 .بولة أو المخاطرة بسمعة المجموعة، ودون أن تتكبد خسائر غير مقالعادية

داد بالمجموعة تتطلب س بيعال. إن شروط كافية تعمل المجموعة للحد من مخاطر السيولة لديها بضمان توفر تسهيالت بنكية
 التجارية الدائنة عادة وفقاً لشروط الشراء من الموردين. الذمملغ وفقاً للشروط التعاقدية. ويتم دفع االمب

التعاقدية غير  الدفعاتبناء على  ديسمبر 31في المالية كما  الجدول التالي يلخص مواعيد استحقاق مطلوبات المجموعة 
 المخصومة.

  الطلب تحت 
 1من  أقل

  سنة
1 – 5 

  سنوات
 5أكثر من 

 اإلجمالي  سنوات

 
لاير ألف 

  قطري
لاير ألف 

  قطري
لاير ألف 

  قطري
لاير ألف 

  قطري
لاير ألف 

 قطري
2017          

 122.883  -  -  122.883  - ذمم تجارية وأخرى دائنة
مساهمة لصندوق دعم األنشطة 

 11.746  -  -  11.746  - االجتماعية والرياضية
 4.775.253  1.023.452  2.349.122  1.402.679  - قروض وسلف 

 71  -  -  71  - مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة 
 23.565  -  23.565  -  - عقود تبادل أسعار الفائدة

 4.933.518  1.023.452  2.372.687  1.537.379  - اإلجمالي
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 )تابع( إدارة المخاطر المالية ورأس المال 36

 إدارة المخاطر المالية )تابع( )أ(

 مخاطر السيولة )تابع(

  سنوات 5 – 1  سنة 1أقل من   تحت الطلب 
 5أكثر من 

 اإلجمالي  سنوات

 
لاير ألف 

  قطري
لاير ألف 

  قطري
لاير ألف 

  قطري
لاير ألف 

  قطري
لاير ألف 

 قطري
2016          

 170.309  -  -  170.309  - ذمم تجارية وأخرى دائنة
مساهمة لصندوق دعم األنشطة 

 17.787  -  -  17.787  - االجتماعية والرياضية
 7.324.507  1.511.539  1.683.045  4.129.923  - قروض وسلف 

 142  -  -  142  - مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة 
 30.264  -  30.264  -  - عقود تبادل أسعار الفائدة

 7.543.009  1.511.539  1.713.309  4.318.161  - اإلجمالي

 إدارة رأس المال )ب( 
إن سياسة اإلدارة هي المحافظة على قاعدة رأسمالية قوية لكي تحافظ على ثقة المستثمرين والدائنين والسوق والستمرارية 

 تطور األعمال مستقبالً.

للحفاظ على الموازنة بين العائدات العالية الممكنة ومستويات االقتراض العالية والمنافع والضمان اللذين يحققهما  رةااإلد سعىت
لفوائد المحملة على لمن المتوسط المرجح أعلى  حقوق الملكيةمركز رأسمالي قوي. تهدف المجموعة إلى تحقيق عائد على 

 .سلفالقروض وال

 رأسمالها وإدخال تعديالت عليها في ضوء التغيرات في األحوال االقتصادية وتوقعات المساهمين هيكلبإدارة  المجموعةتقوم 
 ةالمجموع. لم تدخل األرباح للمساهمين أو تزيد رأس المال توزيعات للمحافظة على بنية رأس المال تقوم الشركة بتعديل

 .2016ديسمبر  31و 2017ديسمبر  31هية في تعديالت في األهداف أو السياسات أو اإلجراءات خالل السنة المنت

ركة بالش حقوق الملكية، وهي صافي الدين مقسوماً على مالرأس الإلى مديونية الرأسمالها باستخدام نسبة المجموعة تراقب 
 األم.

 :كالتالي ديسمبر 31رأس المال كما في إلى مديونية النسبة  احتسابيتم 
 2017  2016 
 لاير قطريألف   لاير قطريألف  
    

 6.615.021  4.410.571 (1الدين )
 (1.102.860)  (373.943) (20)إيضاح  النقد يعادللنقد ناقص: ا

 (3.578.722)  (1.680.694) (19إيضاح ثمارات في الودائع الثابتة )ناقص: االست

 1.933.439  2.355.934 صافي الدين

 14.186.641  13.542.714 األمحقوق الملكية المنسوبة إلى مساهمي الشركة 

 ٪13.6  ٪17.4 نسبة المديونية

 .27حسب التعريف الوارد في اإليضاح  سلفالوروض القعلى الدين  يشتمل (1)
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 العادلة لألدوات المالية القيم 37

 تتكون األدوات المالية من موجودات مالية ومطلوبات مالية ومشتقات أدوات مالية.

األصول و متاحة للبيعال المالية الموجوداتاستثمارات في ودائع ألجل وولدى البنوك ونقد رصدة أالموجودات المالية على تشتمل 
المطلوبات المالية على سحب وتشتمل . وذمم مدينةخالل الربح أو الخسارة وموجودات مالية أخرى من بالقيمة العادلة  المالية

وتتكون مشتقات األدوات المالية من عقود تبادل أسعار  .وذمم دائنة تحمل فوائد وسلف على المكشوف من البنوك وقروض
 الفائدة.

 :بيان المركز المالي الموحدفيما يلي مقارنة للقيمة الدفترية والقيمة العادلة ألنواع األدوات المالية للمجموعة المدرجة في 

 العادلةالقيمة   القيمة الدفترية 
 2017  2016  2017  2016 
 ألف 

 لاير قطري
 ألف 

 لاير قطري
 ألف 

 لاير قطري
 ألف 

 لاير قطري
المالية بالقيمة العادلة من خالل  الموجودات

 الربح أو الخسارة
       

موجودات مالية بالقيمة العادلة خالل الربح 
 484.556  523.208  484.556  523.208 أو الخسارة

 

 القيمة العادلة  القيمة الدفترية 
 2017  2016  2017  2016 
 ألف 

 لاير قطري
 ألف 

 لاير قطري
 ألف 

 لاير قطري
 ألف 

 لاير قطري
        

الموجودات )المطلوبات( المالية بالقيمة العادلة 
 اآلخر الشامل الدخلخالل 

       

 4.065.641  3.423.915  4.065.641  3.423.915 مالية متاحة للبيع  موجودات
 (30.264)  (23.565)  (30.264)  (23.565) الفائدة )تحوط التدفق النقدي( تبادل أسعار

 3.400.350  4.035.377  3.400.350  4.035.377 

 لتقرير. اتاريخ ه تقارب قيمتها الدفترية كما في القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية بخالف الموضحة أعال

للموجودات والمطلوبات المالية بالمبلغ الذي يمكن أن يتم به تبادل األداة المالية في صفقة مالية بين طرفين تدرج القيمة العادلة 
 :و بيع للتصفية. تم استخدام الطرق واالفتراضات التالية لتقدير القيمة العادلةأإكراه ال راغبين في التبادل ب

  والمدينين التجاريين والدائنين التجاريين والمطلوبات المتداولة واالستثمار في ودائع ألجل ، يعادل النقدإن النقد وما
 األخرى تقارب قيمتها الدفترية عموماً نظراً ألنها أدوات قصيرة األجل.

  ؤخذ لخسارة تخالل الربح أو امن المتاحة للبيع وللموجودات المالية بالقيمة العادلة  المالية الموجوداتإن القيمة العادلة
 .النشطةمن األسعار المتداولة في األسواق 

  تقنيات مناسبة للتقييم. باستخدامالمتاحة للبيع يتم تقييمها  المدرجةالقيمة العادلة للموجودات المالية غير 

  عار اء على بيانات مثل أسالمسال من قبل المجموعة بنالطبيعي والبترولي يتم تقييم القروض المقدمة لشركات الغاز
مخاطر المشروع الممول. إن  ، وخصائصالثقة االئتمانية الفردية للعميل، الفائدة، عوامل المخاطر الخاصة بكل دولة

 .2017ديسمبر  31كما في المحتسبة ها العادلة بصورة جوهرية عن قيمالدفترية لهذه الذمم المدينة ال تختلف  القيم

  المؤسسات المالية ذات التصنيف أطراف مختلفة لمشتقات المالية معفي أدوات ا المجموعةتدخل ً ، وهي أساسا
 .المؤسسة الماليةالسوق المقدمة من  أسعارالمشتقات باستخدام تقيم االستثماري. 
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 القيم العادلة لألدوات المالية )تابع(  37

 تدرج القيمة العادلة 
 لألدوات المالية حسب تقنيات التقييم: المجموعة التدرج التالي لتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلةتستخدم 

 األسعار المتداولة )غير المعدلة( في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة. : 1المستوى 

باشرة ، واضحة بصورة مهام على القيمة العادلة المسجلة تقنيات أخرى تكون جميع بياناتها التي لها تأثير :  2المستوى 
 أو غير مباشرة.

التقنيات التي تستخدم بيانات لها تأثير هام على القيمة العادلة المسجلة والتي ال تعتمد على بيانات سوقية  : 3المستوى 
 واضحة.

 ديسمبر: 31ة العادلة كما في المجموعة األدوات المالية التالية بالقيم لدى

 3المستوى   2المستوى   1المستوى   2017 
 لاير قطريألف   لاير قطريألف   قطري لايرألف   لاير قطريألف  

        بالقيمة العادلة يمةمقموجودات 

مالية بالقيمة العادلة من موجودات 
 -  -  523.208  523.208 خالل الربح أو الخسارة 

        

        مالية متاحة للبيع: موجودات 

 -  -  3.075.166  3.075.166 أسهم متداولة

 365  -  -  365 متداولةسهم غير أ

 21.747  -  -  21.747 في سندات  استثمارات

        

        بالقيمة العادلةمقاسة مطلوبات 

 -  23.565  -  23.565 عقود تبادل أسعار الفائدة

        
 3المستوى   2المستوى   1المستوى   2016 
 ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري  ألف لاير قطري 

        موجودات مقيمة بالقيمة العادلة

موجودات مالية بالقيمة العادلة من 
 -  -  484.556  484.556 خالل الربح أو الخسارة 

        موجودات مالية متاحة للبيع: 

 -  -  3.695.236  3.695.236 أسهم متداولة

 1.034  -  -  1.034 أسهم غير متداولة

 21.837  -  -  21.837 استثمارات في سندات 

        

        بالقيمة العادلة مقيمةمطلوبات 

 -  30.264  -  30.264 عقود تبادل أسعار الفائدة

        
للقيمة  3، ولم تحدث تحويالت إلى أو من مستوى مة العادلةللقي 2والمستوى  1لم تحدث تحويالت بين المستوى الل السنة، خ

 .(2016)ال شيء في سنة  العادلة
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 المحاسبية الهامة واالفتراضات والتقديرات األحكام 38

أن تتخذ اإلدارة بعض القرارات والتقديرات واالفتراضات والتي تؤثر على  للمجموعة يتطلب إعداد البيانات المالية الموحدة
يجة لعدم نت التقرير. نهاية فترةوالموجودات والمطلوبات واإلفصاح عن االلتزامات المحتملة في  مصروفاتمبالغ اإليرادات وال
نتائج تتطلب إدخال تعديالت هامة على القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات والتقديرات هذه االفتراضات التأكد، قد ينتج من 

 المتأثرة في الفترات المستقبلية.

 األحكام
لمعترف المبالغ ااتخذت اإلدارة القرارات التالية التي لها تأثيرات هامة جداً على  ،السياسات المحاسبية للمجموعة خالل تطبيق

 :الموحدة في البيانات المالية بها

 المجموعة كمؤجر –اإليجارات التشغيلية 
. لقد قررت المجموعة بناء على تقييم لشروط االستثماريةدخلت المجموعة في عقود إيجارات تجارية ضمن محفظة عقارتها 

 وتعامل العقود كإيجارات تشغيلية. العقاراتترتيبات العقود أنها تحتفظ بجميع مخاطر ومنافع ملكية هذه  وأحكام

 التقديرات واالفتراضات
شتمل على مخاطر ي والتي تفيما يلي شرح لالفتراضات الرئيسية المتعلقة بالتقديرات المستقبلية في تاريخ بيان المركز المال

هامة تستدعي إدخال تعديالت جوهرية في القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات في السنة المالية القادمة. استندت المجموعة 
في افتراضاتها وتقديراتها على بيانات متوفرة عند إعداد البيانات المالية الموحدة. إن الظروف واالفتراضات الحالية عن 

ات المستقبلية قد تتغير بسبب تغيرات أو ظروف السوق التي تنشأ خارج سيطرة المجموعة. هذه التغيرات تنعكس في التطور
 االفتراضات عندما تحدث.

 انخفاض قيمة الموجودات غير المالية 

العادلة  لالسترداد، أي قيمته ةالقابل قيمتهيحدث االنخفاض عندما تزيد القيمة الدفترية للموجود أو لوحدته المنتجة للنقد عن 
ناقصا تكاليف االستبعاد وقيمته قيد االستخدام، أيهما أكثر. يتم احتساب القيمة العادلة ناقصا تكاليف االستبعاد بناء على البيانات 

ف تكاليالمتوفرة من عمليات البيع الملزمة والتي تمت في سوق حرة لموجودات مماثلة أو ألسعار سوق واضحة مطروحاً منها 
استبعاد الموجودات. يكون احتساب القيمة قيد االستخدام بناء على نموذج التدفقات النقدية المخصومة. تنتج التدفقات النقدية من 
موازنة األعمار اإلنتاجية للموجودات والتدفقات النقدية المعتمدة المتاحة. القيمة المتوقع الحصول عليها حساسة لمعدل الخصم 

موذج التدفقات النقدية المخصومة وللتدفقات النقدية المستقبلية المستلمة ومعدل النمو المستخدم في أغراض المستخدم في ن
التشغيل. االفتراضات الرئيسية المستخدمة لتحديد القيمة الممكن استردادها للوحدات المختلفة المدرة للنقد تشمل أسعار الخصم 

واالستخدام المتوقع والقيم المتبقية للموجودات. يتم إجراء ممارسة االنخفاض في  راألسعاوالتدفقات النقدية التشغيلية وتضخم 
 القيمة غالباً بأقل مستوى للوحدات المنتجة النقد، وفي حالة السفن يتم إجراءها على مستوى الوحدة المنتجة للنقد للسفينة.

 إهالك العقارات والسفن والمعدات واالستثمارات العقارية
نود العقارات والسفن والمعدات واالستثمارات العقارية على مدى أعمارها اإلنتاجية الفردية المقدرة. تمارس اإلدارة يتم إهالك ب

حكما هاما لتحديد األعمار اإلنتاجية والقيم الباقية لهذه الموجودات، ويتضمن ذلك استخدامها المتوقع والبلى والتقادم الفعلي 
ون لمثل هذه التقديرات أثر هام على مصروف اإلهالك السنوي المعترف به في الربح أو والتقادم الفني والتجاري. قد يك

الخسارة. تقوم اإلدارة بمراجعة سنوية للقيم الباقية واألعمار اإلنتاجية لهذه الموجودات. قد يتم تعديل مصروف اإلهالك المستقبلي 
القيم الباقية قد تختلف من التقديرات السابقة. لم يتم إجراء مثل هذا  بصورة كبيرة عندما ترى اإلدارة أن األعمار اإلنتاجية و/ أو

 التعديل للسنة الحالية وسنة المقارنة.

 االمتياز  وقتحويل حق
قامت الشركة بتفويض حقوق االمتياز التي حصلت عليها لتشغيل الموانئ في قطر، بما في ذلك إدارة وتشغيل ميناء حمد الجديد 

، على الرغم من أن االتفاقية ذات 2017يناير  1من  موانئ اعتباراً  -تيرمينالزيوإلى المشروع المشترك "ك )"حقوق االمتياز"(،
عتقاد إدارة المجموعة بأن حقوق االمتياز ، وذلك ال2017أكتوبر  1ى تاريخ الصلة لنقل هذه الحقوق بين الشركة وموانئ تعود إل

تنفرد بها  أنقد اكتسبت بشكل رئيسي من أجل تشغيل الموانئ في قطر وفقاً لذات االتفاقية اآلنف ذكرها مع موانئ، ال من أجل 
لمشروع ستثمار إضافي في ااواعتبارها ك 2017يناير  1ياز من رتأت اإلدارة إلغاء االعتراف بحقوق االمتا همالحة، وعلي

موانئ شكله  -المشترك مع موانئ. لم يتم تنفيذ هذا االجراء في السنة السابقة نظراً لعدم اتخاذ المشروع المشترك كيو تيرمنالز
 الحالي، إذ كان ذلك منوطاً باتفاقية حقوق االمتياز.
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 تصنيف االستثمار في األوراق المالية 
عند شراء استثمارات في األوراق المالية تقرر المجموعة ما إذا يجب تصنيفها تحت "استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح 

 استثماراتها.عند تصنيف  39أو الخسارة" أو "استثمارات متاحة للبيع". تقوم المجموعة بإتباع معيار المحاسبة الدولي 

 انخفاض قيمة االستثمارات في حقوق الملكية المتاحة للبيع
تعامل المجموعة االستثمارات في حقوق الملكية المتاحة للبيع على أنها منخفضة القيمة عندما يكون هنالك انخفاض جوهري 

نخفاض. إن تحديد ما هو االنخفاض أو مستمر في القيمة العادلة إلى أقل من تكلفتها أو عند وجود أدلة موضوعية أخرى لال
"الجوهري" أو "المستمر" يحتاج إلى اتخاذ قرار. كما تقوم المجموعة بتقييم عوامل أخرى مثل التقلبات العادية في أسعار 

 األسهم بالنسبة لألسهم المتداولة والتدفقات النقدية المستقبلية وعوامل الخصم لألسهم غير المتداولة. 

 المدينة انخفاض قيمة الذمم
تقوم اإلدارة بإجراء تقدير لمبلغ الذمم المدينة الممكن تحصيلها عندما ال يكون من المحتمل تحصيل المبالغ بالكامل. يتم هذا 
التقدير للمبالغ المدينة الهامة على أساس فردي. أما بالنسبة للمبالغ الفردية غير الهامة ولكنها استحقت السداد منذ فترة طويلة 

رها بصورة جماعية ويحتسب لها مخصص بناء على طول الفترة الزمنية التي مضى على استحقاقها على أساس فيتم تقدي
 معدالت االسترداد التاريخية.

 مخصص المخزون
تدرج البضاعة في السجالت بالتكلفة أو القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل. في حال وجود مخزون قديم أو غير صالح لالستخدام، 

دير صافي قيمته القابلة للتحقق. يتم هذا التقدير على أساس فردي للمخزون الفردي الهام. أما المخزون الفردي غير الهام يتم تق
ولكنه قديم أو غير صالح لالستخدام فيتم التقدير بصورة جماعية للمخزون ويحتسب له مخصص وفقاً لنوع المخزون ودرجة 

 البيع التقديرية.التقادم وعدم الصالحية على أساس أسعار 

 المتداولة غير األسهم الستثمارات العادلة القيمة
ى الموحد بالرجوع إل المالي المركز بيان في المدرجة المالية والمطلوبات المالية للموجودات العادلة القيمة تحديد يمكن لم إذا

. المخصومة يةالنقد التدفقات طريقة ذلك في بما التسعير تقنيات باستخدام العادلة القيمة بتحديد المجموعة تقوم ،أسواق نشطة
ً  ذلك يكن لم إذا ولكن ،ذلك أمكن ما النشطة األسواق من التقييم لنماذج المعطيات تؤخذ  ديراتهاتق استخدام المجموعة على مالئما

 التغيرات إن. األسعار وتقلبات االئتمان ومخاطر السيولة مخاطر االعتبار في يؤخذ أن التقديرات تشمل. العادلة القيمة لتحديد
 .المالية لألدوات المدرجة العادلة القيمة على تؤثر أن يمكن العوامل هذه حول االفتراضات في

 القيمة العادلة لتحوطات التدفق النقدي
تستخدم المجموعة أدوات مالية مشتقة إلدارة تعرضها للتغيرات في قروضها البنكية بسبب التقلبات في معدالت الفائدة. جميع 
هذه المشتقات يتم االعتراف بها بالقيمة العادلة في التاريخي الذي يتم فيه الدخول في عقد المشتقة ويعاد قياسها بعد ذلك بالقيمة 

في الدخل الشامل اآلخر. يتم تقدير قيمها العادلة باستخدام نماذج ومناهج تقييم بسبب غياب أسعار مدرجة  العادلة واالعتراف بها
أو بيانات سوقية مثبتة يمكن مالحظتها. يتم تقييم هذه العقود باستخدام نماذج ذات مدخالت تتضمن منحنيات السعر لكل منتج 

ر في سوق مسقط لألوراق المالية نشطة ويتم تقديرها استقرائيا حتى نهاية من المنتجات المختلفة المكونة من بيانات التسعي
 العقود باستخدام أقصى حد ممكن من المعلومات الخارجية المتاحة حول التسعير. 

 أخرى مخصصات ومطلوبات
ون محتمل معه أن يكيتم االعتراف بالمخصصات والمطلوبات األخرى خالل الفترة فقط إلى الحد الذي تعتبر اإلدارة أنه من ال

ومبلغ التدفق النقدي الخارج يمكن قياسه بصورة موثوقة. توقيت سابقة أو أحداث هناك تدفق نقدي مستقبلي لألموال من عمليات 
لتزام يتطلبان تطبيق أحكام على الحقائق والظروف الحالية والتي قد تخضع للتغيير. حيث أن التدفقات االعتراف وتحديد مقدار اال

تتم مراجعة القيم الدفترية للمخصصات والمطلوبات بصورة  الحقةالنقدية الخارجية الفعلية يمكن أن تحدث في السنوات ال
منتظمة ويتم تعديلها لتأخذ في االعتبار الحقائق والظروف المتغيرة. سينتج عن التغيير في تقدير مخصص أو التزام معترف 

 خسارة في الفترة التي يحدث فيها التغيير.رصيدا دائنا أو مدينا على الربح أو ال
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 اإلجراءات القانونية
. لقانوناالعديد من الشكوك المتأصلة في من وقت آلخر تخضع الشركة إلى إجراءات قانونية تكون الحصيلة النهائية لكل منها 

تقوم اإلدارة بتطبيق افتراضات هامة عند قياس مخاطر التعرض للمطلوبات المحتملة المتعلقة باإلجراءات القانونية القائمة 
والمطالبات غير المحسومة األخرى. يطلب من اإلدارة القيام بإجراء أحكام عند تقدير احتمالية المطالبة الناجحة ضد المجموعة 

قييم الذي يقوم واستنادا إلى الت ،م وعند تحديد المبلغ المحتمل للتسوية النهائية لاللتزام. كما في تاريخ التقريرأو بلورة التزام ها
ز ستؤثر بصورة هامة على المرك نتائج تلك األموربه المستشارون القانونيون الداخليون / الخارجيون، ال تعتقد اإلدارة بأن 

 المالي للمجموعة.

 مبدأ االستمرارية

قامت إدارة المجموعة بتقييم مدى مقدرة المجموعة على مواصلة أعمالها على أساس مبدأ االستمرارية وهي تعتقد بأن المجموعة 
تمتلك الموارد التي تجعلها قادرة على االستمرار في أعمالها في المستقبل المنظور. باإلضافة إلى ذلك فإن إدارة المجموعة 

ية تلقى بالشك على مقدرة المجموعة باالستمرار. وعليه تقوم اإلدارة في إعداد البيانات ليست على علم بأي مشكالت جوهر
 المالية الموحدة على أساس مبدأ االستمرارية. 

 المقارنة  معلومات 39

 تؤثر الللسنة الماضية، متى كان ذلك ضروريا، لتتفق مع طريقة العرض للسنة الحالية. المقارنة  أرقامتم القيام بإعادة تصنيف 
 عمليات إعادة التصنيف على صافي األرباح وصافي الموجودات أو حقوق الملكية الصادر عنها التقرير سابقا.

 

 


