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كيف تناول تدقيقنا أمور التدقيق الرئيسية

لدى المجموعة شهرة بقيمة  303،56مليون لاير قطري كما في  31ديسمبر لقد قمنا خالل عملية تدقيقنا بتقييم مدى كفاية تصميم وتنفيذ

 2016ناتجة من عملية إستحواذ سابقة (إيضاح رقم  .)5إن هنالك خطر أنظمة الرقابة على مراقبة القيمة الدفترية للشهرة .لقد قمنا بشكل
محتمل من وجود تدني في القيمة الدفترية لهذه الشهرة ،علماً بأن تقديرات مستقل بتحديد والقيام بإختبار تقييمات اإلدارة للوحدات المولدة
اإلدارة تتطلب إستخدام بعض اإلفتراضات لتحديد المبلغ القابل لإلسترداد .للنقد ضمن المجموعة إستناداً إلى مراجعة التدفقات النقدية

عدة داخلياً من قبل اإلدارة ،وكذلك من خالل تفهمنا لهيكل
وتشمل التقديرات الرئيسية تحديد الوحدات المولدة للنقد ،ومعدالت النمو في
الم ّ
ُ
توقعات التدفقات النقدية المستقبلية سواءاً على المدى القصير والطويل ،المجموعة .لقد قمنا بإختبار اإلفتراضات المستخدمة من قبل

ومعدالت الخصم المستخدمة لهذه التوقعات وتحديد تأثير التغيرات المحتملة اإلدارة لتقييم تدني القيمة من خالل إستخدام تقييمات خبراء

على هذه اإلفتراضات.

ضمن فريق التدقيق الخاص بنا لمقارنة معدالت الخصم مع

بيانات متوفرة بشكل مستقل واجراء تحليالت موازية مع تفهمنا
لإلفتراضات التي تعزز التدفقات النقدية المتوقعة للمجموعة،

وكذلك األداء السابق لقطاع األعمال .خالل عملية تدقيقنا
لإلفتراضات ،تم فحص عملية إعداد نموذج التدني بحسب

إفتراضات اإلدارة باإلضافة إلى دقة اإلحتساب .لقد قمنا بتحدي

مالءمة جداول الحساسية المستخدمة من قبل اإلدارة خالل
عملية تدقيقنا لإلفتراضات الرئيسية وتم إعادة إحتساب مدخالت

هذه الجداول ومراعاة أية تغييرات.

أيضاً ،قمنا بتقييم فيما إذا كانت اإليضاحات المتعلقة بهذا

المجال وفقاً لمتطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية.

كما في  31ديسمبر  ،2016تمتلك إحدى الشركات التابعة للمجموعة شركة إن تدقيقنا تضمن إجراءات تفصيلية إلختبار تدني القيمة لكل
الخليج العالمية للحفر منصات حفر ضمن بند العقارات والمصنع والمعدات

منصة حفر كما في نهاية السنة .لقد أشركنا خبرائنا الداخليين

بلغت قيمتها  5،903،75مليون لاير قطري وهو ما يمثل  %88من إجمالي لمساعدتنا في:
موجودات تلك الشركة التابعة.

•

خالل السنوات السابقة ،تدنت أسعار النفط بشكل كبير وتم تعديل بعض

معدل الخصم المستخدم من قبل اإلدارة
تقييم فيما إذا كان ّ
للتدفقات النقدية إلحتساب القيمة قيد اإلستخدام للمنصات

العقود مع العمالء لخفض ساعات العمل والمعدالت اليومية بعض منصات

الفردية يتوافق مع متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم

كما هو متطلب وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم (" )36تدني قيمة •

التحقق من صحة اإلفتراضات المستخدمة إلحتساب

إمكانية إسترداد القيمة الدفترية لقيمة العقارات والمصنع والمعدات في حال •

تحليل التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة المستخدمة في

تم التقييم بإستخدام نماذج التدفقات النقدية المخصومة ،وهناك عدد من

المناخ الحالي لإلقتصاد الكلي واألداء المتوقع في المستقبل

الحفر للمجموعة.

الموجودات" ،فإنه يجب على اإلدارة أن تجري إختبارات تدني القيمة لتقييم

وجود مؤشرات لتدني القيمة.

األحكام واإلفتراضات الرئيسية لتحديد المدخالت إلى هذه النماذج التي

شملت ما يلي:
•
•
•

نمو اإليرادات؛

هوامش التشغيل؛

معدالت الخصم المستخدمة على التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة.

(" )36تدني قيمة الموجودات".

معدالت الخصم واعادة إحتسابها.

النماذج لتحديد فيما إذا كانت معقولة ومدعومة في ظل

للمنصات الفردية.

•
•

تحليل الحساسية لإلفتراضات الرئيسية.

مقارنة التدفقات النقدية المتوقعة ،بما في ذلك اإلفتراضات
المتعلقة بمعدالت نمو اإليرادات وهوامش التشغيل ،مقابل

األداء التاريخي ،الموازنات ،والمعلومات الخارجية ،إن
وجدت ،لتقييم معقولية توقعات اإلدارة.

أيضاً ،قمنا بتقييم فيما إذا كانت اإليضاحات المتعلقة بهذا
المجال وفقاً لمتطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية.

تقرير مدقق الحسابات المستقل (تتمة)
أمور التدقيق الرئيسية (تتمة)
أمور التدقيق الرئيسية
إحدى الشركات التابعة للمجموعة ،شركة الكوت للتأمين واعادة التأمين
(ش.م.ق) (الكوت) لديها قطاعين تأمين ،يندرجان تحت التأمين الطبي

وغير الطبي.

لدى شركة الكوت ثالثة أنواع رئيسية تتعلق بذمم عقود تأمين دائنة تنشأ

خالل األنشطة اإلعتيادية ألعمال التأمين ،وهي على النحو التالي:

 .1مطالبات تأمين معلّقة بقيمة  561،4مليون لاير قطري كما في 31
ديسمبر ( 2016إيضاح .)4،11

كيف تناول تدقيقنا أمور التدقيق الرئيسية
لقد قمنا بإجراءات التدقيق التي كانت مزيجاً من إختبا ارت الرقابة
الداخلية واجراءات تدقيق تفصيلية أخرى تتمركز حول المخاطر

الهامة ،وذلك يشمل من دون الحصر ما يلي:

 -تقييم مدى مالءمة المطالبات المعلّقة والمطالبات غير المبلغ

عنها واحتياطي األقساط غير المكتسبة التي تم إحتسابها من
قبل شركة الكوت.

للمطالبات غير الطبية ،يتم تقديرها بناءاً على تقارير مح ّكمين خسائر  -تقييم مدى مالءمة المطالبات المعلّقة والمطالبات غير المبلّغ

مرحلية ،وللمطالبات التي ال يوجد فيها توصيات بوجود خسارة من قبل عنها واحتياطي األقساط غير المكتسبة عن طريق إجراء مراجعة
مح ّكمين خسائر يتم تكوين مخصص مرحلي حسب سياسة المجموعة .األداء السابق بناءاً على التقديرات واألحكام التي تم إستخدامها
للمطالبات الطبية ،يتم تحديد المخصص بناءاً على الكشف الشهري من قبل الكوت.
التي يقدمه شريك التأمين الطبي للمجموعة.

 .2مطالبات متكبدة وغير مبلّغ عنها ( 164،5مليون لاير قطري) كما في
 31ديسمبر ( 2016إيضاح :)4،11

 -إشراك خبراء إكتواريين متخصصين لتقييم التقديرات اإلكتواريه

التي قام بها خبير اإلدارة للمطالبات غير المبلّغ عنها لعقود

التأمين الطبية وغير الطبية المتعلقة بتعهدات أنشطة إعادة

تم تقدير المطالبات المتكبدة وغير المبلّغ عنها للتأمينات الطبية وغير التأمين.
الطبية بإستخدام إفتراضات إكتوارية وتقييمات داخلية لكفاية
اإلحتياطيات الموصى بها من قبل مقيم إكتواري محايد.

أيضاً ،قمنا بتقييم فيما إذا كانت اإليضاحات المتعلقة بهذا

المجال وفقاً لمتطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية.
 .3إحتياطي األقساط غير المكتسبة بقيمة  60،03مليون لاير قطري كما
في  31ديسمبر (2016إيضاح :)21

إن إحتياطي األقساط غير المكتسبة للتأمينات الطبية وغير الطبية ،يتم

تحديدها بناءاً على طريقة  365/1أو مدة بوليصة الـتأمين ،أيهما
أطول.

إن عملية إحتساب مطالبات التأمين المعلّقة والمطالبات المتكبدة غير المبلّغ
عنها واحتياطي األقساط غير المكتسبة تخضع إلفتراضات وتقديرات رئيسية

تتضمن مجموعة من تحاليل اإلتجاه التاريخية والبيانات التجريبية والتقنيات

القياسية اإلكتواريه للمطالبات.

تقرير مدقق الحسابات المستقل (تتمة)
أمور التدقيق الرئيسية (تتمة)
أمور التدقيق الرئيسية

كيف تناول تدقيقنا أمور التدقيق الرئيسية

لدى المجموعة موجودات مالية متاحة للبيع بلغت لقد تم مراجعة دقة تقييمات الموجودات المالية المتاحة للبيع عن طريق
 321،93مليون لاير قطري كما في  31ديسمبر  2016فحص ما يلي:

(إيضاح .)9

 معدالت إعادة التقييم المتوفرة من مصادر السوق األساسية كما في 31ديسمبر2016؛

إن تقديرات وتقييمات التدني للموجودات المالية المتاحة  -تقييمات اإلدارة للتدني المستمر والهام في الموجودات المالية المتاحة

للبيع في السوق تتضمن إستخدام أحكام رئيسية.

للبيع ومؤشرات تدني القيمة المحتملة األخرى.

أيضاً ،قمنا بتقييم فيما إذا كانت اإليضاحات المتعلقة بهذا المجال وفقاً
لمتطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية.

معلومات أخرى

إن اإلدارة هي المسؤولة عن المعلومات األخرى .تتكون المعلومات األخرى من تقرير مجلس اإلدارة الذي حصلنا عليه قبل تاريخ
تقرير مدقق الحسابات ،والتقرير السنوي المتوقع تسليمه لنا بعد تاريخ تقرير مدقق الحسابات ،ال تتضمن المعلومات األخرى البيانات

المالية الموحدة وتقرير مدقق الحسابات الخاص بنا .إن رأينا حول البيانات المالية الموحدة ال يتناول المعلومات األخرى ،حيث أننا

ال نبدي أي تأكيد أو إستنتاج حولها.

فيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات المالية الموحدة ،تتمثل مسؤوليتنا باإلطالع على المعلومات األخرى ،حيث نقوم بتحديد فيما إذا كانت

هذه المعلومات األخرى غير متوافقة جوهرياً مع البيانات المالية الموحدة أو المعلومات التي حصلنا عليها خالل قيامنا بأعمال
التدقيق ،أو تلك التي يتضح بطريقة أخرى أنها تتضمن أخطاء جوهرية .إذا تبين لنا بناءاً على العمل الذي قمنا به على المعلومات

األخرى التي حصلنا عليها قبل تاريخ تقرير مدقق الحسابات ،بأن هذه المعلومات تحتوي على أخطاء جوهرية فإننا مطالبون

باإلفصاح عن ذلك .ال يوجد لدينا أي مالحظات حولها.

مسؤولية اإلدارة والقائمين على الحوكمة حول البيانات المالية الموحدة

إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه البيانات المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية والنظام
األساسي للشركة وأحكام قانون الشركات التجارية القطري المعمول بها ،واإلحتفاظ بأنظمة الرقابة الداخلية التي تعتبرها اإلدارة ضرورية

لغرض إعداد وعرض البيانات المالية الموحدة بصورة عادلة خالية من أخطاء جوهرية سواء كانت ناشئة عن إحتيال أو عن خطأ.

عند إعداد البيانات المالية الموحدة ،فإن اإلدارة تكون مسؤولة عن تقييم قدرة المجموعة على اإلستم اررية واإلفصاح ،حسبما يقتضيه

الحال ،عن األمور المتعلقة بإستم اررية المجموعة واستخدام مبدأ اإلستمرار المحاسبي ،إال إذا كانت اإلدارة تنوي تصفية المجموعة
أو إيقاف نشاطاتها أو لم يكن لديها حل بديل واقعي إال القيام بذلك.

ويعتبر مجلس اإلدارة مسؤول عن اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية للمجموعة.
مسؤولية مدقق الحسابات حول البيانات المالية الموحدة

إن غايتنا تتمثل بالحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات المالية الموحدة خالية بصورة عامة من أخطاء جوهرية ،سواء

كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ ،واصدار تقرير المدقق الذي يشمل رأينا .ان التأكيد المعقول هو مستوى ٍ
عال من التأكيد ،وال

تمت وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق سوف تكشف دائماً أي خطأ جوهري في حال وجوده .وقد تنشأ
يضمن أن عملية التدقيق التي ّ
جمع فيما إذا كان من المتوقع تأثيرها على الق اررات اإلقتصادية
األخطاء عن إحتيال أو عن خطأ ،وتعتبر جوهرية بشكل فردي أو ُم ّ
المتخذة من المستخدمين بناءاً على هذه البيانات المالية الموحدة.

تقرير مدقق الحسابات المستقل (تتمة)
مسؤولية مدقق الحسابات حول البيانات المالية الموحدة (تتمة)

كجزء من عملية التدقيق ،فإننا نمارس التقدير المهني ونحافظ على الشك المهني طوال فترة التدقيق ،وذلك وفقاً للمعايير الدولية

للتدقيق  ،كما نقوم أيضاً:

 بتحديد وتقييم مخاطر األ خطاء الجوهرية في البيانات المالية الموحدة ،سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ ،من خالل

تصميم والقيام بإجراءات التدقيق بما ينسجم مع تلك المخاطر والحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة توفر أساساً لرأينا .ان
مخاطر عدم إكتشاف خطأ جوهري ناتج عن اإلحتيال تفوق تلك الناتجة عن الخطأ ،حيث يشمل اإلحتيال التواطؤ ،التزوير،
الحذف المتعمد ،سوء التمثيل أو تجاوز نظام الرقابة الداخلي.

 باإلطالع على نظام الرقابة الداخلي ذات الصلة بالتدقيق من أجل تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف ،ولكن ليس
بغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية.

معدة من قبل اإلدارة.
 بتقييم مالءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية واإليضاحات المتعلقة بها ال ّ
 بإستنتاج مدى مالءمة إستخدام اإلدارة لمبدأ اإلستم اررية المحاسبي ،وبناءاً على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها ،في حال

وجود حالة جوهرية من عدم التيقن متعلقة بأحداث أو ظ ــروف قد تثير شكوكاً جوهرية حول قدرة المجموعة على اإلستمرار .وفي

حال اإلستنتاج بوجود حالة جوهرية من عدم التيقن ،يتوجب علينا لفت اإلنتباه في تقريرنا إلى اإليضاحات ذات الصلة الواردة

في البيانات المالية الموحدة ،أو ،في حال كانت هذه اإليضاحات غير كافية يتوجب علينا تعديل رأينا .هذا ونعتمد في إستنتاجاتنا

على أدل ة التدقيق التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا .ومع ذلك ،قد تؤدي األحداث أو الظروف المستقبلية بالمجموعة
إلى توقف أعمال المجموعة على أساس مبدأ اإلستم اررية.

 تقييم العرض الشامل للبيانات المالية الموحدة وهيكلها والبيانات المتضمنة فيها ،بما في ذلك اإليضاحات ،وفيما إذا كانت البيانات
المالية الموحدة تظهر العمليات واألحداث ذات العالقة بطريقة تحقق العرض العادل.

 الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة فيما يتعلق بالمعلومات المالية من الجهات أو األنشطة التجارية داخل المجموعة إلبداء
الرأي حول البيانات المالية الموحدة .نحن مسؤولون عن التوجيه واإلشراف واجراء التدقيق للمجموعة .ونحن ال نزال المسؤولين

الوحيدين عن رأينا حول التدقيق.

نقوم بالتواصل مع القائمين على الحوكمة فيما يتعلق ،باألمور األخرى ،وبما يخص النطاق المخطط للتدقيق وتوقيته ونتائجه الهامة،
بما في ذلك أي خلل جوهري يتبين لنا من خالل تدقيقنا في نظام الرقابة الداخلي.

كما نقوم بتزويد القائمين على الحوكمة ببيان يظهر إمتثالنا لقواعد السلوك المهني المتعلقة باإلستقاللية ،والتواصل معهم بخصوص

تأثير معقوالً على إستقالليتنا واجراءات الحماية ذات الصلة
جميع العالقات وغيرها من األمور التي يحتمل اإلعتقاد أنها قد تؤثر
اً

حيثما كان ذلك مناسباً.

من األمور التي تم التوصل بشأنها مع القائمين على الحوكمة  ،نقوم بتحديد هذه األمور التي كان لها األثر األكبر في تدقيق

البيانات المالية الموحدة للسنة الحالية ،والتي تعد أمور تدقيق رئيسية .نقوم باإلفصاح عن هذه األمور في تقريرنا حول التدقيق إال
إذا حال القانون أو األنظمة دون اإلفصاح العلني عنها ،أو عندما نقرر في حاالت نادرة للغاية ،أن ال يتم اإلفصاح عن أمر معين
في تقريرنا في حال ترتب على اإلفصاح عنه عواقب سلبية قد تفوق المنفعة العامة المتحققة منه.

شركة الخليج الدولية للخدمات (ش.م.ق)
بيان المركز المالي الموحد
كما في  31ديسمبر 2016
إيضاحات
الموجودات
موجودات غير متداولة

 31ديسمبر 2016

 31ديسمبر 2015

ألف ريـال قطري

ألف ريـال قطري

عقارات ومصنع ومعدات

6

2.224

شهرة

7.338.859

7.364.128

موجودات غير ملموسة

5
7

303.559

موجودات مالية محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق

8

85.468

85.521

موجودات مالية متاحة للبيع

9

321.930

314.419

8.052.040

8،070،963

إجمالي الموجودات غير المتداولة
موجودات متداولة

10

مخزون

مطلوب من أطراف ذات عالقة

(27ب)

218.614
309.533

303.559
3.336

221.984
598.460

مدينون ومصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى

11

720.377

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

12

214.149

نقد وأرصدة لدى بنوك

13

1.335.724

961.207

إجمالي الموجودات المتداولة

3.065.396

3.157.786

إجمالي الموجودات

11.117.436

11.228.749

ذمم عقود تأمين مدينة

266.999

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً ال يتج أز من هذه البيانات المالية الموحدة
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841.481
328.237
206.417

شركة الخليج الدولية للخدمات (ش.م.ق)
بيان الربح أو الخسارة وبنود الدخل الشامل األخرى الموحد
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
 31ديسمبر
إيضاحات

إيرادات

22

تكاليف مباشرة

23

إجمالي الربح
إيرادات تمويل

صافي أرباح (/خسائر) من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل

24

الربح أو الخسارة

خسائر تدني في قيمة موجودات مالية متاحة للبيع

إيرادات ( /خسائر) أخرى ،بالصافي

حصة من خسائر شركات مشاريع مشتركة

9

25

مصاريف عمومية وادارية

2016

2015

ألف ريـال قطري

ألف ريـال قطري

2.988.798

4.164.250

()2.458.960

()2.953.922

529.838

1.210.328

28.260

20.863

7.732

()10.011

()2.701
()122.280
()191

تكاليف تمويل
26

ربح السنة

 31ديسمبر

()12.060
()61.799

--

()125.163

()78.493

()248.534

()267.400

66.961

801.428

بنود الخسارة الشاملة األخرى

بنود من الممكن إعادة إدراجها الحقا ضمن الربح أو الخسارة

موجودات مالية متاحة للبيع:

صافي خسارة من القيمة العادلة خالل السنة

()11.662

المحولة إلى الربح أو الخسارة
صافي تدني القيمة
ّ

صافي فروقات تحويل عمالت من العمليات األجنبية
بنود الخسارة الشاملة األخرى خالل السنة
إجمالي الدخل الشامل للسنة

العائد على السهم
العائد األساسي والمخفف للسهم (ريـال قطري)

28

()22.448

2.701

12.060

()8.961

()10.388

454

1.220

()8.507

()9.168

58.454

792.260

0،36
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4،31

شركة الخليج الدولية للخدمات (ش.م.ق)
بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016

رأس المال

إحتياطي قانوني

إحتياطي عام

إحتياطي تحويل
عمالت أجنبية

إحتياطي

ألف ريـال قطري

ألف ريـال قطري

القيمة العادلة

أرباح مدورة

اإلجمالي

ألف ريـال قطري

ألف ريـال قطري

ألف ريـال قطري

ألف ريـال قطري

ألف ريـال قطري

الرصيد في  1يناير 2015

1.858.409

286.538

74.516

()349

31.588

1.927.027

4.177.729

إجمالي الدخل الشامل للسنة

--

--

--

1.220

()10.388

801.428

792.260

--

--

--

--

--

()1.022.124

()1.022.124

74.516

871

21.200

1.631.940

3.927.829

871

21.200

1.631.940

3.927.829

()8.961

66.961

58.454

--

()185.841

()185.841

1.499.985

3.798.768

صافي الحركة على اإلحتياطي القانوني (إيضاح رقم )15

--

مخصص صندوق دعم األنشطة اإلجتماعية والرياضية (إيضاح رقم )21

--

الرصيد في  31ديسمبر 2015

1.858.409

340.893

الرصيد في  1يناير 2016

1.858.409

340.893

74.516

إجمالي الدخل الشامل للسنة

--

--

--

454

--

--

--

--

توزيعات أرباح معلنة (إيضاح رقم )17

صافي الحركة على اإلحتياطي القانوني (إيضاح رقم )15

--

مخصص صندوق دعم األنشطة اإلجتماعية والرياضية (إيضاح رقم )21

--

الرصيد في  31ديسمبر 2016

1.858.409

توزيعات أرباح معلنة (إيضاح رقم )17

54.355

--

--

--

11.401

--

--

--

352.294

74.516

---

---

1.325

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً ال يتج أز من هذه البيانات المالية الموحدة
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---

---

12.239

()54.355
()20.036

()11.401
()1.674

--

()20.036

--

()1.674

شركة الخليج الدولية للخدمات (ش.م.ق)
بيان التدفقات النقدية الموحد
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
 31ديسمبر
2016

2015

ألف ريـال قطري

ألف ريـال قطري

إيضاحات
األنشطـة التشغيلـة

ربح السنة

تعديالت:

6

إستهالك

خسارة من إستبعاد وشطب عقارات ومصنع ومعدات

66.961

801.428

576.883

498.246

133.711

تكاليف تمويل

24

إيرادات تمويل

19

مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

10

مخصص بضاعة بطيئة الحركة ومتقادمة

مخصص ديون مشكوك في تحصيلها ،بالصافي

الربح أو الخسارة

مخصص تكاليف إعادة تهيئة مرافق مستخدمة

20
25

صافي ربح من إستبعاد موجودات مالية متاحة للبيع
خسائر تدني في قيمة موجودات مالية متاحة للبيع

إطفاء موجودات غير ملموسة

125.163

()28.260
18.961
14.254

587

صافي خسائر ( /أرباح) من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل

7

 31ديسمبر

()7.732
6.628

()3.962
2.701
1.112

7.320

78.493
()20.863
20.814
3.089

11.442
10.011
16.167
()3،377
12،060

2.223

تغير في إحتياطي تحويل عمالت أجنبية

454

إطفاء خصم موجودات مالية محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق

53

()37

907.514

1.438.236

التغيرات في رأس المال العامل:

مخزون

مدينون ومطلوب من أطراف ذات عالقة وذمم عقود تأمين مدينة
ومصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى

دائنون ومطلوب إلى أطراف ذات عالقة وأرصدة تأمين دائنة ومبالغ

مستحقة الدفع

النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

19

مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

()10.884

()22.307

470.682

()199.352

()395.601

256.160

971.711

1.472.737

()22.798

()10.585

948.913

1.462.152

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً ال يتج أز من هذه البيانات المالية الموحدة
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1.220

شركة الخليج الدولية للخدمات (ش.م.ق)
بيان التدفقات النقدية الموحد (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
 31ديسمبر
2016

2015

ألف ريـال قطري

ألف ريـال قطري

إيضاحات
األنشطـة اإلستثمـارية

متحصل من إستبعاد موجودات مالية متاحة للبيع

73.276

إيرادات تمويل

28.260

متحصل من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو

الخسارة

شراء عقارات ومصنع ومعدات
شراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

شراء موجودات مالية متاحة للبيع

--

6

()693.295

9

()88.487

ودائع ألجل تستحق بعد أكثر من ثالثة أشهر

 31ديسمبر

--

()75.358

25،691

20.863

23،810

()833.991
()21،907
()58.685
25.535

أرصدة لدى بنوك -محتجزة لغاية توزيعات أرباح

3.905

متحصل من بيع عقارات ومصنع ومعدات

7.970

6.818

صافي النقد المستخدم في األنشطـة اإلستثمـارية

()743.729

()859.300

األنشطـة التمويـلية

متحصل من قروض وتسهيالت

1.838.200

سداد قروض وتسهيالت

17

أرباح مدفوعة

()1.425.411
()189.746

()47.434

1.079.279

()776.921
()974.690

مصاريف تمويل مدفوعة

()125.163

()78.493

صافي النقد الناتج من( /المستخدم في) األنشطة التمويلية

97.880

()750.825

الزيادة( /النقص) في النقد وشبه النقد

303.064

()147.973

النقد وشبه النقد في بداية السنة
13

النقد وشبه النقد في نهاية السنة

394.480

542.453

697.544

394.480
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شركة الخليج الدولية للخدمات (ش.م.ق)
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
.1

الوضع القانوني
تأسست شركة الخليج الدولية للخدمات (ش.م.ق) ("الشركة") في دولة قطر كشركة مساهمة عامة قطرية تحت سجل تجاري رقم

( )38200بتاريخ  12فبراير .2008

إن البيانات المالية الموحدة المرفقة للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2016و 2015تتكون من الموجودات والمطلوبات ونتائج أعمال

أنشطة الشركة وشركاتها التابعة (يشار إليهم جميعاً بـ "المجموعة").

إن النشاط الرئيسي للشركة هو العمل كشركة قابضة .يقع المقر المسجل للشركة في الدوحة ،دولة قطر.
تم تأسيس الشركة من ِقبل قطر للبترول كمساهم وحيد وذلك برأسمال مبدئي بلغ  5مليون ريـال قطري في  12فبراير .2008
حتى تاريخ  24فبراير  ، 2008كانت الحصة في حقوق ملكية الشركات الموجودة ضمن محفظة اإلستثمارات (شركة هيلكوبتر الخليج
(ش.م.ق) وشركة الخليج العالمية للحفر المحدودة (ش.م.ق) وشركة الكوت للتأمين واعادة التأمين) مملوكه بصورة مباشرة من ِقبل

قطر للبترول وشركة الحفر اليابانية  -جي دي سي (تمتلك شركة الحفر اليابانية  %30.01من شركة الخليج العالمية للحفر المحدودة)

وقد تم تحويل الحصة في حقوق الملكية إلى شركة الخليج الدولية للخدمات المحدودة (ش.م.ق) بتاريخ  24فبراير .2008

في  26مايو  ، 2008قامت قطر للبترول بإدراج  %70من األسهم المصدرة للشركة في بورصة قطر .في تاريخ  4نوفمبر ،2012

تم عقد جمعية عمومية غير عادية والتي أعتمدت التعديالت على النظام األساسي للشركة ونصت على زيادة سقف الملكية الخاصة

بالهيئة العامة للتقاعد والمعاشات .الحقاً  ،ووفقاً لتعليمات المجلس األعلى للشؤون اإلقتصادية  ،حولت قطر للبترول  %20من
حصتها في شركة الخليج الدولية للخدمات (ش.م.ق) إلى الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات.

في  31مايو  ، 2012قامت المجموعة باإلستحواذ على  %100من أسهم شركة أمواج لخدمات التموين المحدودة (ش.م.ق) المؤسسة
في دولة قطر .حصلت المجموعة على السيطرة على الشركة التابعة بموجب إتفاقية البيع والشراء إبتداءاً من تاريخ  1يونيو .2012

في  30أبريل  ، 2014قامت الشركة باإلستحواذ على حصة إضافية بالغة  %30من أسهم شركة الخليج العالمية للحفر المحدودة

(ش.م.ق) شركة تم تأسيسها في دولة قطر  ،والتي بناءاً عليها أصبحت مملوكة للمجموعة بمقدار  .%100قامت المجموعة بالسيطرة
على الشركة وعليه أصبحت الشركة تابعة لشركة الخليج الدولية للخدمات (ش.م.ق) وفقاً إلتفاقية البيع والشراء إبتداءاً من  1مايو

 .2014إن البيانات المالية الموحدة للمجموعة تتضمن البيانات المالية لشركاتها التابعة التي يتم عرضها كما في تاريخ التقرير على
النحو أدناه:

-

شركة الكوت للتامين واعادة التامين
شركة أمواج لخدمات التموين المحدودة (ش.م.ق)
شركة هيلكوبتر الخليج (ش.م.ق) (مجموعة من
الشركات)
شركة الخليج العالمية للحفر المحدودة (ش.م.ق)

نسبة الملكية
 31ديسمبر 2016

نسبة الملكية
 31ديسمبر 2015
%100
%100
%100
%100

شركة تابعة
شركة تابعة
شركة تابعة

بلد
المنشأ
قطر
قطر
قطر

%100
%100
%100

شركة تابعة

قطر

%100
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شركة الخليج الدولية للخدمات (ش.م.ق)
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
 .1الوضع القانوني (تتمة)
كما تتضمن البيانات المالية الموحدة بيانات من أحدى الشركات التابعة للمجموعة  ،لحصة الربح أو الخسارة وبنود الدخل الشامل

األخرى لشركة المشروع المشترك المعروضة أدناه بإستخدام طريقة حقوق الملكية.

 شركة الطائرات الهيلكوبتر الخاصة المحدودة -شركة ميد الخليج لخدمات الحفر

مشروع مشترك
مشروع مشترك

بلد المنشأ
الهند
مالطا

نسبة الملكية كما
في 2016
%36
%49

نسبة الملكية كما في
2015
%36
--

تمت الموافقة على إصدار البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2016من قبل مجلس إدارة المجموعة

وتم إعتمادها من قبل رئيس مجلس اإلدارة ونائب رئيس مجلس اإلدارة لإلصدار في  6فبراير .2017
المعدلة
 .2تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة و ّ

المعدلة التي تم تطبيقها وليس لها تأثير هام على البيانات المالية الموحدة
 2،1المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة و ّ
المعدلة التالية ،التي أصبحت سارية المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد
تم تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة و ّ
 1يناير  2016في هذه البيانات المالية.
•

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )14الحسابات التنظيمية المؤجلة

•

تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم ( )1عرض البيانات المالية المتعلقة بمبادرة اإلفصاح

•

تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( - )11الترتيبات المشتركة المتعلق بمحاسبة اإلستحواذ على حصة في عمليات

•

تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم ( )16ممتلكات وآالت ومعدات والمعيار المحاسبي الدولي رقم ( )38الموجودات غير

•

تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم ( )16ممتلكات وآالت ومعدات والمعيار المحاسبي الدولي رقم ( - )41الزراعة :النباتات

•

المعيار المحاسبي الدولي رقم ( )27البيانات المالية المنفصلة والمتعلقة بمحاسبة االستثمارات في الشركات التابعة والمشاريع المشتركة

•

تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )10البيانات المالية الموحدة والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )12اإلفصاح

مشتركة

الملموسة المتعلق بتوضيح إستخدام أساليب مقبولة لإلستهالك واالطفاء

المثمرة

والشركات الزميلة ،بأن تتم المحاسبة اختيارياً باستخدام طريقة حقوق الملكية في البيانات المالية المنفصلة

عن الحصص في منشآت أخرى والمعيار المحاسبي الدولي رقم ( )28استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة لتوضيح بعض

الجوانب المتعلقة بتطبيق إستثناءات التوحيد لوحدات اإلستثمار.
•

التحسينات السنوية  2014 - 2012على المعايير الدولية للتقارير المالية التي تتضمن التعديالت على المعايير الدولية للتقارير المالية
أرقام ( )5و ( ،)7والمعايير المحاسبية الدولية أرقام ( )19و (.)34

لم ينتج عن تطبيق هذه المعايير الجديدة والمعدلة أي تأثير مهم على المبالغ المدرجة في السنة الحالية أو السنوات السابقة ولكن قد
تؤثر على محاسبة المعامالت أو الترتيبات المستقبلية.
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شركة الخليج الدولية للخدمات (ش.م.ق)
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
المعدلة (تتمة)
 .2تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة و ّ
 2،2المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد
لم تقم المجموعة بشكل مبكر بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصدرة التالية والتي لم يحن موعد تطبيقها
بعد:

المعدلة
المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة و ّ

يسري تطبيقها للفترات السنوية التي تبدأ من أو بعد

دورة التحســينات الســنوية  2016-2014على المعايير الدولية للتقارير

إن التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم

أرقام ( )1و ( )12والمعيار المحاسبي الدولي رقم (.)28

تطبيقها للفترات السـ ـ ـ ــنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير

المالية التي تتضـ ـ ـ ـ ـ ــمن التعديالت على المعايير الدولية للتقارير المالية

( )1والمعيار المحاس ـ ـ ـ ـ ـ ــبي الدولي رقم ( )28يس ـ ـ ـ ـ ـ ــري

 ،2018وأن التع ــدي ــل على المعي ــار ال ــدولي للتق ــارير
المالية رقم ( )12يس ـ ــري تطبيقه للفترات الس ـ ــنوية التي

تبدأ في أو بعد  1يناير .2017
تعديالت على المعيار المحاس ـ ــبي الدولي رقم ( – )12ضـ ـ ـريبة الدخل

المتعلق باإلعتراف بموجودات الض ـ ـ ـ ـريبة المؤجلة على الخسـ ـ ـ ــائر غير

 1يناير 2017

المحققة.

تعديالت على المعيار المحاس ـ ـ ـ ـ ـ ــبي الدولي رقم ( - )7بيان التدفقات

النقدية لتوفير اإلفص ـ ــاحات التي تمكن مس ـ ــتخدمي البيانات المالية من

 1يناير 2017

تقييم التغيرات في المطلوبات الناتجة عن االنشطة التمويلية.

تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم ()22
معامالت بالعمالت األجنبية والبدل المدفوع مقدماً

 1يناير 2018

يتناول التفس ـ ــير المعامالت بالعمالت األجنبية أو أجزاء من المعامالت

عندما:

• يكون هناك بدل تم تقويمه أو تسعيره بالعملة األجنبية؛

• تقوم المنش ـ ـ ــأة باإلعتراف باألص ـ ـ ــل المدفوع مقدماً أو بإلتزام الدخل
المؤجل المتعلق بهذا البدل ،قبل اإلعتراف باألصـ ـ ــل ذات العالقة،

المصاريف أو الدخل؛ و

• يكون األصل المدفوع مقدماً أو إلتزام الدخل المؤجل غير نقدي.
تعــديالت على المعيــار الــدولي للتقــارير المــاليــة رقم ( )2دفعــات على

 1يناير 2018

تعـديالت على المعيـار الـدولي للتقـارير المـاليـة رقم ( )4عقود التـأمين:

 1يناير 2018

أساس األسهم المتعلق بتصنيف وقياس معامالت الدفع باألسهم

المتعلق بتواريخ التطبيق المختلفــة للمعيــار الــدولي للتقــارير المــاليــة رقم

( )9ومعيار عقود التامين الجديد القادم.

-9-

شركة الخليج الدولية للخدمات (ش.م.ق)
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
المعدلة (تتمة)
 .2تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة و ّ
 2،2المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد (تتمة)
المعدلة (تتمة)
المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة و ّ

يسري تطبيقها للفترات السنوية التي تبدأ من أو بعد (تتمة)

تعديالت على المعيار المحاس ـ ـ ــبي الدولي رقم ( )40إس ـ ـ ــتثمار

 1يناير 2018

عقاري :تعدل الفقرة ( )57لتوضـ ـ ـ ـ ــح أنه ينبغي على المنشـ ـ ـ ـ ــأة
تحويل الملكية إلى ،أو من ،اإلس ـ ـ ـ ـ ــتثمار العقاري عندما ،وفقط
عنـدمـا ،يكون هنـاك دليـل على وجود تغيير في اإلس ـ ـ ـ ـ ـ ــتخـدام.

يحدث التغيير في اإلس ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدام إذا كان العقار يفي ،أو لم يعد
يفي بتعريف اإلس ـ ـ ـ ـ ـ ــتثمار العقاري .إن التغيير في نوايا اإلدارة

الستخدام العقار ال يشكل في حد ذاته دليالً على حدوث تغيير
في اإلس ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدام .تم تعديل الفقرة لتوض ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن قائمة األمثلة

المدرجة هي غير حصرية.

تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )7األدوات
المالية :االفص ـ ـ ـ ـ ـ ــاحات المتعلقة باالفص ـ ـ ـ ـ ـ ــاحات حول التطبيق

األولي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم (.)9

المعي ــار ال ــدولي للتق ــارير الم ــالي ــة رقم ( )7األدوات الم ــالي ــة:
افص ـ ــاحات اض ـ ــافية حول محاس ـ ــبة التحوط (وتعديالت مترتبة

على ذلك) ناتجة من تقديم فصـ ـ ـ ــل حول محاسـ ـ ـ ــبة التحوط في

عنــدمــا يتم تطبيق المعيــار الــدولي للتقــارير المــاليــة رقم ()9

للمرة األولى.

عنــدمــا يتم تطبيق المعيــار الــدولي للتقــارير المــاليــة رقم ()9

للمرة األولى.

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (.)9

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )9األدوات المالية (النســخ

المعدلة في السنوات  2013 ،2010 ،2009و .)2014

يقــدم المعيــار الــدولي للتقــارير المــاليــة رقم ( )9األدوات المــاليــة
الصـ ـ ـ ـ ــادر في نوفمبر  2009متطلبات جديدة حول تصـ ـ ـ ـ ــنيف
وقيــاس الموجودات المــاليــة .تم تعــديــل المعيــار الــدولي للتقــارير

المالية رقم ( )9الحقاً في أكتوبر  2010ليتض ـ ـ ـ ـ ـ ــمن متطلبات

حول تصـ ـ ــنيف وقياس المطلوبات المالية والغاء االعتراف بها،

وفي نوفمبر  2013ليتض ـ ـ ــمن متطلبات جديدة حول محاس ـ ـ ــبة

التحوط العامة .تم إص ـ ـ ــدار نس ـ ـ ــخة أخرى معدلة حول المعيار

الــدولي للتقــارير المــاليــة رقم ( )9في يوليو  2014ليتض ـ ـ ـ ـ ـ ــمن
بش ــكل أس ــاس ــي أ) متطلبات إنخفاض القيمة للموجودات المالية

و ب) تعــديالت محــدودة لمتطلبــات التص ـ ـ ـ ـ ـ ــنيف والقيــاس من
خالل تقديم قياس "القيمة العادلة من خالل الدخل الش ـ ـ ـ ـ ـ ــامل

اآلخر" على أدوات دين معينة بسيطة.
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 1يناير 2018

شركة الخليج الدولية للخدمات (ش.م.ق)
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
المعدلة (تتمة)
 .2تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة و ّ
 2،2المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد (تتمة)
يسري تطبيقها للفترات السنوية التي تبدأ من أو بعد (تتمة)

المعدلة (تتمة)
المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة و ّ
تم إصدار النسخة النهائية للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9

والتي تشمل متطلبات محاسبة األدوات المالية ،والتي تحل محل

المعيار المحاسبي الدولي رقم  39األدوات المالية :اإلعتراف
والقياس .يتضمن المعيار متطلبات في المجاالت التالية:

• التصنيف والقياس :يتم تصنيف الموجودات المالية بالرجوع

إلى نموذج األعمال المحتفظ بها من خالله وخصائص

التدفقات النقدية المتعاقد عليها .يقدم المعيار الدولي للتقارير

المالية رقم  9في نسخته الصادرة في سنة  2014فئة "القيمة
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر" لبعض أدوات الدين.

يتم تصنيف المطلوبات المالية بطريقة مماثلة ضمن المعيار

المحاسبي الدولي رقم  ،39ولكن هناك إختالفات في
متطلبات تطبيق قياس مخاطر االئتمان الخاصة بالمنشأة.

• إنخفاض القيمة :تقدم نسخة  2014من المعيار الدولي
للتقارير المالية رقم  9نموذج "خسارة إئتمان متوقعة" لقياس

إنخفاض قيمة الموجودات المالية ،لذلك لم يعد ضرورياً
حصول حدث إئتماني قبل اإلعتراف بخسارة اإلئتمان.

• محاسبة التحوط :يقدم نموذج محاسبة تحوط جديد الذي تم

تصميمه ليكون متماشياً مع أنشطة إدارة المخاطر لدى
المنشآت عند التحوط للمخاطر المالية وغير المالية.

• إلغاءاإلعتراف :تم إدراج متطلبات إلغاء اإلعتراف

بالموجودات والمطلوبات المالية من المعيار المحاسبي

الدولي رقم .39

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  15إيرادات من عقود

مع العمالء.
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 1يناير 2018

شركة الخليج الدولية للخدمات (ش.م.ق)
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
.2
2،2

تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة (تتمة)
المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها (تتمة)
يسري تطبيقها للفترات السنوية التي تبدأ من أو بعد (تتمة)

المعدلة (تتمة)
المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة و ّ
في مايو  ،2014تم إصدار المعيار الدولي إلعداد التقارير

المالية رقم  15الذي أصدر نموذج شامل واحد للمنشآت
الستخدامه في المحاسبة لإليرادات الناتجة من العقود المبرمة

مع العمالء .سيحل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم

 15والتفسيرات المتعلقة به عندما تصبح فعالة ،محل اإلرشاد
الحالي لإلعتراف باإليرادات المتضمن في المعيار المحاسبي

الدولي رقم  18اإليرادات؛ والمعيار المحاسبي الدولي رقم 11

عقود المقاوالت.

إن المبدأ األساسي للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم

 15هو أنه على المنشأة اإلعتراف باإليرادات لتصف تحويل

السلع أو الخدمات المتفق عليها إلى العمالء بمبلغ يعكس البدل
المقابل الذي تتوقع المنشأة الحصول عليه مقابل تلك السلع أو

الخدمات .يقدم المعيار منهاج من خمس خطوات لإلعتراف

باإليرادات:

• الخطوة األولى :تحديد العقد (العقود) مع العمالء؛
• الخطوة الثانية :تحديد أداء اإللتزامات في العقد؛
• الخطوة الثالثة :تحديد سعر المعاملة؛

• الخطوة الرابعة :توزيع سعر المعاملة على أداء اإللتزامات
في العقد؛

• الخطوة الخامسة :اإلعتراف باإليرادات عندما (أو متى) تلبي
المنشأة أداء اإللتزام

بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ،15تعترف المنشأة
عندما (أو متى) تلبي أداء اإللتزام ،أي عند تحويل "السيطرة"

على السلع أو الخدمات الضمنية ألداء اإللتزام إلى العميل.

تمت إضافة توجيه إرشادي أكثر في المعيار الدولي للتقارير

المالية رقم  15للتعامل مع سيناريوهات محددة .باإلضافة إلى
ذلك ،يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  15إيضاحات

شاملة.
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شركة الخليج الدولية للخدمات (ش.م.ق)
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
.2
2،2

تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة (تتمة)
المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها (تتمة)
المعدلة (تتمة)
المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة و ّ

يسري تطبيقها للفترات السنوية التي تبدأ من أو بعد (تتمة)

تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  15إيرادات

 1يناير 2018

من عقود مع العمالء لتوضيح ثالثة جوانب للمعيار (تحديد
التزامات األداء ،إعتبارات المدير مقابل الوكيل والترخيص)،
ولتوفير بعض التخفيف في المرحلة االنتقالية للعقود المعدلة

والعقود المنجزة.

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  16عقود اإليجار

يحدد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  16كيفية اإلعتراف،

 1يناير 2019

القياس ،العرض واإلفصاح عن عقود اإليجار .يقدم المعيار

نموذج محاسبي واحد ،يتطلب من المستأجرين اإلعتراف
بموجودات ومطلوبات جميع عقود اإليجار إال إذا كانت مدة

عقد اإليجار  12شه اًر أو أقل أو أن األصل موضوع العقد

ذات قيمة منخفضة .يستمر المؤجرين بتصنيف عقود
اإليجارات كتشغيلية أو تمويلية ،ضمن مفهوم المعيار الدولي

للتقارير المالية رقم  16المتعلق بالمحاسبة للمؤجر دون تغيير
جوهري عن المعيار المحاسبي الدولي السابق رقم .17

تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  10البيانات
المالية الموحدة والمعيار المحاسبي الدولي رقم  28استثمارات

تأجيل سريان التطبيق إلى أجل غير مسمى

في شركات زميلة ومشاريع مشتركة ( )2011المتعلقة بمعالجة

بيع أو المساهمة في األصول بين المستثمر والشركات الزميلة
أو المشاريع المشتركة.

تتوقع اإلدارة أن هذه المعايير الجديدة والتفسيرات والتعديالت سيتم تطبيقها في البيانات المالية الموحدة للمجموعة كما في أو عندما

يتم تطبيقها ،وان تطبيق هذه المعايير الجديدة والتفسيرات والتعديالت ،باستثناء المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ،9المعيار الدولي

للتقارير المالية رقم  15والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ،16قد ال يـكون لها تأثي اًر جوهرياً على البيـانات المالية الموحدة في فتـرة

التطبيق األولي.

تتوقع اإلدارة بأن المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  15والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9سيتم تطبيقهما في البيانات المالية
الموحدة للمجموعة للفترات السنوية التي تبدأ في  1يناير  2018وأن المعيار الدولي للتقارير المالية الموحدة رقم  16سيتم تطبيقه

في البيانات المالية الموحدة للمجموعة للفترة السنوية التي تبدأ في  1يناير  .2019إن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 15

والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9قد يكون لهما تأثير هاماً على المبالغ واإلفصاحات المدرجة في البيانات المالية الموحدة فيما

يتعلق باإليرادات من العقود مع العمالء والموجودات المالية والمطلوبات المالية للمجموعة وأن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية
رقم ( )16قد يكون له تأثير هاماً على المبالغ واإلفصاحات المدرجة في البيانات المالية الموحدة فيما يتعلق بعقود اإليجار للمجموعة.
ومع ذلك ،لم تقم اإلدارة بعد بتحليل مفصل لتأثير تطبيق هذه المعايير ،وبالتالي لم يتم تحديد مدى التأثير.
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شركة الخليج الدولية للخدمات (ش.م.ق)
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
 .3السياسات المحاسبية الهامة
بيان اإللتزام

تم إعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية وأحكام قانون الشركات التجارية القطري وأحكام عقد

تأسيس الشركة.

أصدر سمو األمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني القرار األميري رقم  11لسنة  ،2015ليحل محل القانون رقم  5لسنة  .2002في 7

يوليو  ،2015تم نشر القانون الجديد للشركات التجارية القطرية في الجريدة الرسمية لغايات اإلستخدام والتطبيق الفعلي .وقد أصبح

القانون الجديد ساري المفعول بعد  30يوماً من تاريخ نشره رسمياً في الجريدة الرسمية .تم منح جميع المنشأت فترة إضافية لإلمتثال

ألحكام القانون حتى  7أغسطس  .2017إن إدارة الشركة بصدد تقييم تأثير القانون الجديد على النظام األساسي الخاص بالشركة
والبيانات المالية.
أساس اإلعداد

تم إعداد هذه البيانات المالية الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا الموجودات المالية المتاحة للبيع والموجودات بالقيمة العادلة
من خالل الربح أو الخسارة المعاد قياسها بالقيمة العادلة.

إن القيمة العادلة هي السعر الذي يتم إستالمه عند بيع أصل أو دفعه لتسوية إلتزام بين أطراف مطلعة وراغبة في التعامل على أساس

تجاري بحت في تاريخ القياس ،بغض النظر عما إذا كان السعر يتم مالحظته بصورة مباشرة أو يتم تقديره بإستخدام تقنية تقييم أخرى

(إيضاح رقم .)32
ألغراض التقارير المالية ،تصنف قياسات القيمة العادلة إلى  3مستويات تقاس بناءاً على أساس درجة أهمية تلك المدخالت لقياس

القيمة العادلة في مجمله ،والتي تم وصفها على النحو التالي:
• المستوى 2

المعدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة.
 :األسعار المتداولة (غير
ّ
 :مدخالت أخرى غير األسعار المدرجة في المستوى ( )1والتي يمكن مالحظتها بصورة مباشرة (مثل األسعار) أو

• المستوى 1

• المستوى 3

 :مدخالت غير قابلة للمالحظة للموجودات والمطلوبات.

غير مباشرة (مثل المستمدة من األسعار).

تم عرض هذه البيانات المالية الموحدة بالريـال القطري وهي تمثل عملة العرض والتشغيل للمجموعة وجميع القيم مقربة إلى أقرب ألف
ريــال قطري  ،ما لم تتم اإلشارة خالفاً لذلك .إن السياسات المحاسبية الهامة تظهر على النحو التالي:
أسس التوحيد

تشمل البيانات المالية الموحدة على كالً من البيانات المالية المتعلقة بشركة الخليج الدولية للخدمات (ش.م.ق) وشركاتها التابعة

(المشار إليهم جميعاً بـ "المجموعة").

تتحقق السيطرة على الشركات التابعة عندما يكون المستثمر:
•
•
•

له الحق أو القدرة على فرض السيطرة على الشركة المستثمر بها.

أن يكون معرض لعائدات متغيرة أو لديه حقوق في هذه العائدات الناشئة من تدخله في الشركة التابعة؛ و

يملك القدرة على إستخدام سيطرته للتأثير على تلك العائدات.

تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت تملك السيطرة على الشركة المستثمر بها وذلك إذا كانت الحقائق والظروف تشير إلى وجود

تغيرات في واحد أو أكثر من العناصر الثالثة المبينة أعاله.
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شركة الخليج الدولية للخدمات (ش.م.ق)
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
 .3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
أسس التوحيد (تتمة)

عندما تملك المجموعة لنسبة أقل من األغلبية في حقوق التصويت في الشركة المستثمر بها فإنها تمتلك الحق أو القدرة على فرض
السيطرة على الشركة المستثمر بها عندما تكون حقوق التصويت كافية لتحقيق القدرة العملية على توجيه النشاط المتعلق بالشركة

المستثمر بها بصفة أحادية .تأخذ المجموعة بعين اإلعتبار كل الحقائق والظروف المتعلقة بتقييم فيما إذا كان للمجموعة حقوق تصويت
في الشركة المستثمر بها تخولها السيطرة على هذه الشركة ومنها:

• حجم تملك المجموعة أو حقوق التصويت بالنظر لحجم تملك حقوق التصويت المتعلقة باألطراف األخرى؛

• حقوق التصويت المحتملة التي تحتفظ بها المجموعة أو التي تحتفظ بها األطراف األخرى؛
• الحقوق الناشئة من أي إتفاقيات تعاقدية؛ و

• أي حقائق أو ظروف أخرى قد تشير بأن المجموعة تمتلك أو ال تمتلك القدرة الحالية لتوجيه النشاطات المتعلقة بالوقت الذي يجب
فيه إتخاذ القرار والتي تتضمن التصويتات التي تم إجراءها في إجتماعات المساهمين السابقة.
يتم توحيد الشركة التابعة عندما تمتلك الشركة األم القدرة على التحكم في الشركة التابعة ويتوقف عندما تفقد الشركة األم القدرة على

التحكم في الشركة التابعة  ،وتحديداً يتم إدراج الدخل والمصروفات للشركة التابعة المستحوذ عليها أو المباعة خالل السنة ضمن بيان

الربح أو الخسارة وبنود الدخل الشامل األخرى الموحد بدءاً من التاريخ الذي إكتسبت فيه المجموعة السيطرة حتى تاريخ فقدان المجموعة
السيطرة على الشركة التابعة.

يتم توزيع الربح أو الخسارة وجميع بنود بيان الدخل الشامل على مساهمي الشركة األم وحقوق األقلية غير المسيطرة .كما يتم توزيع
الربح أو الخسارة من الشركات التابعة على مساهمي الشركة األم وحقوق األقلية غير المسيطرة حتى لو ترتب على ذلك وجود عجز
في رصيد حقوق األقلية غير المسيطرة.
عند الضرورة  ،يتم إجراء تعديالت على البيانات المالية للشركات التابعة حتى يتم توحيد السياسات المحاسبية للمجموعة.

التغير في نسبة تملك المجموعة في الشركات التابعة الحالية

يتم تسجيل أي تغير في حصة ملكية الشركات التابعة والذي ال ينتج عنه فقدان المجموعة للسيطرة ضمن حقوق الملكية .يتم تعديل

القيمة الدفترية لحقوق مساهمي الشركة األم وحقوق األقلية غير المسيطرة  ،وذلك لعكس التغيرات في حصصهم النسبية في الشركات

التابعة .يتم اإلعتراف بالفرق بين القيمة المعدلة لحقوق األقلية غير المسيطرة والقيمة العادلة للمردود المالي المستلم أو المدفوع مباشرة

ضمن حقوق الملكية ويوزع على مساهمي الشركة األم.

عندما تفقد المجموعة السيطرة على شركة تابعة  ،يتم تحقيق ربح أو خسارة  ،وذلك بإحتساب الفرق ما بين (أ) إجمالي القيمة العادلة
للمردود المالي المستلم والقيمة العادلة لحصص الملكية المتبقية و (ب) القيمة الدفترية السابقة للموجودات متضمنة (الشهرة) والمطلوبات
المتعلقة بالشركة التابعة وأي حقوق أقلية غير مسيطرة .إن كل المبالغ التي تم اإلعتراف بها ضمن بنود الدخل الشامل المتعلقة بالشركة
التابعة يتم المحاسبة عنها كما لو أن المجموعة قامت باإلستبعاد المباشر للموجودات والمطلوبات المتعلقة بالشركة التابعة (إعادة

تصنيفها ضمن الربح أو الخسارة أو تحويلها لبند آخر من بنود حقوق الملكية كما هو محدد  /مسموح به من قبل المعايير الدولية

للتقارير المالية) .إن القيمة العادلة ألي إستثمار متبقي في الشركة التابعة السابقة في تاريخ فقدان السيطرة يعتبر كما لو كان القيمة
العادلة عند اإلعتراف األولي للمحاسبة الالحقة تحت معيار المحاسبة الدولي رقم ( )39إذا كان قابل للتطبيق والمتمثل بالتكلفة المبدئية

لإلستثمار في شركة زميلة أو في شركة مشروع مشترك.
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شركة الخليج الدولية للخدمات (ش.م.ق)
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
 .3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
أسس التوحيد (تتمة)

إستبعاد المعامالت عند توحيد البيانات المالية

يتم إستبعاد جميع األرصدة والمعامالت بين شركات المجموعة وأي أرباح غير محققة من المعامالت المشتركة بين شركات المجموعة
عند إعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة.
دمج األعمال

يتم احتساب االستحواذ على الشركات الستخدام طريقة اإلستحواذ .تقاس تكلفة دمج األعمال كمجموع القيم العادلة (في تاريخ التبادل)
للموجودات الموردة والمتطلبات المتكبدة وأدوات حقوق الملكية الصادرة من قبل المجموعة مقابل السيطرة على المنشأة المشتراة .يتم

إدراج التكاليف المتعلقة باالستحواذ عموما في الربح أو الخسارة عند تكبدها.

تقاس الشهرة مبدئياً نتيجة دمج األعمال بالتكلفة التي تمثل زيادة تكلفة دمج األعمال عن حصة المجموعة في القيمة العادلة للموجودات
والمطلوبات المحددة واإللتزامات المحتملة .إذا كانت تكلفة اإلستحواذ أقل من القيمة العادلة لصافي موجودات الشركة التابعة المستحوذ

عليها ،يتم تسجيل الفرق مباشرة كأرباح شراء من عملية اإلستحواذ ضمن بيان الربح أو الخسارة الموحد.

في حالة تحقق دمج األعمال على مراحل  ،يقوم المستحوذ بإعادة قياس حصته السابقة في ملكية الشركة المستحوذ عليها كما في

تاريخ اإلستحواذ بالقيمة العادلة ويتم اإلعتراف بالربح أو الخسارة  ،إن وجدت  ،ضمن بيان الربح والخسارة.

بعد القياس المبدئي ،إن وجد ،يتم قياس الشهرة بالتكلفة ناقصاً أي خسائر تدني في القيمة المتراكمة .ولغرض إختبار تدني القيمة ،يتم
توزيع الشهرة الناتجة من دمج األعمال ،منذ تاريخ اإلستحواذ على كل وحدة من وحدات المجموعة المولدة للنقد أو مجموعة من

الوحدات  ،والتي من المتوقع أن تستفيد من عملية الدمج ،بغض النظر عن ما إذا تم تحديد موجودات أو مطلوبات أخرى للمجموعة

لتلك الوحدات أو لمجموعة من الوحدات.

يتم تحديد تدني قيمة الشهرة بتقييم القيمة القابلة لإلسترداد لكل وحدة من الوحدات المولدة للنقد ( أو مجموعة الوحدات) ذات الصلة
بهذه الشهرة .يتم اإلعتراف بخسائر تدني القيمة عندما تكون القيمة القابلة لإلسترداد من الوحدة المولدة للنقد أقل من القيمة الدفترية

التي تم توزيع الشهرة لها .ال يمكن رد خسائر تدني القيمة المتعلقة بالشهرة في الفترات المستقبلية .تقوم المجموعة بمراجعة فيما إذا

هناك تدني في قيمة الشهرة سنوياً أو على نحو متكرر إذا وجدت أحداث أو تغيرات تشير إلى إحتمال تدني القيمة الدفترية.

عندما تكون الشهرة تشكل جزًء من الوحدة المولدة للنقد (مجموعة وحدات مولدة للنقد) وجزء من العملية التي تم إستبعادها يتم إدراج
الشهرة المتعلقة بالعملية التي تم إستبعادها ضمن القيمة الدفترية للعملية عند إحتساب الربح أو الخسارة الناتجة عن إستبعاد العملية.
يتم قياس الشهرة المستبعدة في هذه الحالة بناءاً على القيم النسبية للعمليات التي تم إستبعادها والجزء من الوحدة المولدة للنقد الذي تم
اإلحتفاظ به .عند بيع الشركات التابعة  ،يتم اإلعتراف بالفرق بين سعر البيع وصافي الموجودات مضافاً عليه فروق تحويل العملة

المتراكمة والشهرة ضمن بيان الربح أو الخسارة الموحد.
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شركة الخليج الدولية للخدمات (ش.م.ق)
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
 .3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
اإلستثمار في شركات المشروع المشترك

إن شركة المشروع المشترك تنشأ عن ترتيب تعاقدي بين أطراف تملك السيطرة المشتركة والحق في صافي موجودات هذا الترتيب

التعاقدي .إن السيطرة المشتركة تنشأ عن ترتيب تعقادي يتواجد فقط عند وجوب إجماع كل األطراف قبل القيام بأنشطة الشركة المسيطرة

عليها.

يتم إدراج نتائج وموجودات ومطلوبات الشركات ذات المشروع المشترك في هذه البيانات المالية الموحدة بإستخدام طريقة حقوق الملكية.

وفقاً لطريقة حقوق الملكية  ،يتم تسجيل اإلستثمار مبدئياً في بيان المركز المالي الموحد ويتم تعديله بعد ذلك باإلعتراف بحصة
المجموعة من الربح أو الخسارة وبنود الدخل الشامل األخرى في شركة المشروع المشترك .عندما تزيد حصة الخسائر للمجموعة عن

مساهمتها في الشركات ذات المشروع المشترك يتم تخفيض القيمة الدفترية لتلك المساهمة  ،بما في ذلك أي إستثمارات طويلة األجل،

ويتم التوقف عن اإلعتراف بالمزيد من الخسائر إال إذا كان هناك إلتزام مترتب على المجموعة أو تم سداد دفعات نيابة عن الشركة

المستثمر بها.

يتم اإلعتراف باإلستثمار في شركات المشاريع المشتركة بإستخدام طريقة حقوق الملكية إبتداءاً من تاريخ تصنيف هذه الشركات على

أنها شركات مشاريع مشتركة .عند اإلستحواذ على هذه الشركات ،يتم اإلعتراف بأي فائض لتكلفة اإلستثمار عن حصة المجموعة في
صافي موجودات هذه الشركات كشهرة بحيث يتم تضمينها بالقيمة الدفترية لإلستثمار ،كما يتم اإلعتراف بأي فائض لحصة المجموعة

في القيمة العادلة لصافي الموجودات والمطلوبات الممكن تحديدها بعد إعادة التقييم  ،مباشرة ضمن بيان الربح أو الخسارة الموحد في

الفترة التي تم اإلستحواذ على هذه اإلستثمارات.

إن متطلبات المعيار الدولي للمحاسبة رقم ( )39يتم تطبيقها لتحديد فيما إذا كان من الضروري اإلعتراف بخسائر التدني في القيمة
المتعلقة باإلستثمارات في شركات المشاريع المشتركة للمجموعة ومتى كان ضرورياً يتم قياس القيمة الدفترية الكاملة متضمنة الشهرة

على أساس أنها أصل واحد ويتم بعدها مقارنة القيمة القابلة لإلسترداد مع القيمة الدفترية .إن عكس أية خسائر تدني في القيمة تم

اإلعتراف بها وفقاً لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم ( )36تتم بحدود القيم القابلة لإلسترداد الناتجة عن الزيادة في اإلستثمار في

الفترات الالحقة.

تتوقف المجموعة عن إستخدام طريقة حقوق الملكية من تاريخ توقف اإلستثمار عن كونه إستثمار في شركة مشروع مشترك.
إن النشاط المشترك هو تعاقد بين أطراف لديهم سيطرة مشتركة على نشاط معين  ،بحيث يترتب لهم حقوق في موجودات هذا النشاط

وعليهم إلتزامات من مطلوباته .إن النشاط المشترك هو إتفاق تعاقدي للمشاركة في السيطرة على النشاط والتي يتم فقط عند وجوب

إتخاذ الق اررات المتعلقة بهذا النشاط بإجماع كل األطراف المسيطرة.
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شركة الخليج الدولية للخدمات (ش.م.ق)
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
 .3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
اإلستثمار في شركات المشروع المشترك (تتمة)

حينما تقوم شركة من شركات المجموعة بمزاولة نشاطها تحت نطاق نشاط مشترك تقوم المجموعة كمستثمر في نشاط مشترك باإلعتراف

فيما يتعلق بحصصها في النشاط المشترك بـ:
•
•
•
•
•

الموجودات متضمنة حصصها في الموجودات التي تكون ذات ملكية مشتركة.
المطلوبات  ،متضمنة حصصها في المطلوبات المتكبدة بشكل مشترك.
إيرادات محققة من بيع حصتها بمنتجات النشاط المشترك.

حصصها من إيرادات بيع المنتجات من قبل النشاط المشترك.

المصروفات متضمنة حصصها من أي مصروفات متكبدة بصورة مشتركة.

تحقيق اإليرادات

يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة عند اإلستالم أو عند إستحقاقها.

أقساط التأمين المكتسبة

يتم تحويل أقساط التأمين واعادة التأمين إلى اإليرادات تناسبياً على مدى الفترة المتعلقة ببوالص التأمين .يتضمن إجمالي أقساط التأمين

وأقساط إعادة التأمين إجمالي األقساط المستحقة عن الفترة التي تغطيها العقود المبرمة خالل الفترة المحاسبية ويتم تحقيقها في التاريخ

الذي تبدأ فيه بوليصة التأمين .أقساط التأمين غير المكتسبة تمثل الجزء من صافي أقساط التأمين المكتتبة المتعلق بالفترة السارية من

الغطاء التأميني محتسبة بطريقة عدد االيام الفعلي (األساس النسبي لأليام) .يتم تحويل التغير في مخصص أقساط التأمين غير

المكتسبة إلى بيان الربح أو الخسارة الموحد  ،وذلك حتى يتم تحقيق اإليرادات على مدى فترة المخاطر.

صافي إيرادات العمولة

تستلم المجموعة عمولة من شركة إعادة التأمين عن أعباء التأمين المحولة خالل السنة .وبالمثل يتم دفع عمولة إلى شركات التأمين

عن أقساط إعادة التأمين المستلمه .يتم اإلعتراف بإيرادات العمولة الزائدة عن مصاريف العمولة كصافي دخل العمولة خالل السنة.

إيرادات الفوائد

تحتسب إيرادات الفوائد على أساس زمني نسبي بإستخدام طريقة الفائدة الفعالة  ،ويؤخذ في اإلعتبار المبلغ األصلي المستثمر ومعدل
الفائدة المطبقة.

إيرادات توزيعات أرباح األسهم

يتم تحقيق إيرادات توزيعات أرباح األسهم عند نشوء الحق في إستالم األرباح.

إيرادات الرسوم

يتم تأجيل الرسوم المبدئية والمبالغ التي تدفع مقدماً مقابل تقديم خدمات إدارة اإلستثمارات وتحقق كإيرادات عندما يتم تقديم الخدمة.

اإليرادات من خدمات الحفر

تمثل اإليرادات الدخل المحقق من تأجير الحفارة وتقديم خدمات ثانوية ذات صلة والصادر بها فواتير خالل السنة ،وفقاً لشروط العقود
الموقعة مع العمالء .إن رسوم تجهيز الحفارات المستلمة والتكاليف المتكبدة لتجهيز وتحريك وحدة الحفر في بداية العقد يتم تحقيقها

على مدى فترة عقد أعمال الحفر .إن التكاليف المتكبدة إلعادة وحدات الحفر إلى أماكنها لعدم وجود عقد لتشغيلها تحتسب كمصاريف

عند تكبدها.
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شركة الخليج الدولية للخدمات (ش.م.ق)
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
 .3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
تحقيق اإليرادات (تتمة)

إيرادات الطيران

يتم تحقيق إيرادات الطيران بناءاً على رسوم شهرية ثابتة على أساس زمني نسبي  ،ورسوم متغيرة وفقاً لعدد ساعات الطيران .تحتسب
إيرادات الطيران غير التعاقدية بناءاً على رسوم متغيرة وفقاً لعدد ساعات الطيران.

إيرادات خدمات التموين

تمثل اإليرادات قيمة الفواتير المصدرة للمواد الموردة والخدمات المقدمة من قبل المجموعة خالل السنة .يتم إصدار فواتير للمواد الموردة

والخدمات المقدمة بموجب شروط خدمات التموين واتفاقيات الخدمات األخرى ذات الصلة المبرمة مع أطراف أخرى.
اإلعتراف بمطالبات ومصاريف التأمين

المطالبات

تمثل المطالبات ذمم دائنة لحاملي عقود التأمين واألطراف األخرى ومصاريف الخسائر ذات الصلة  ،مطروح منها قيمة المستردات
من الحادث وأي مبالغ أخرى مستردة  ،وتقيد ضمن بيان الربح أو الخسارة الموحد عند تكبدها.

إن إجمالي المطالبات غير المدفوعة تمثل التكلفة التقديرية للمطالبات المتكبدة والتي لم تسدد كما في نهاية الفترة المالية سواءاً تم

التبليغ عنها أم ال .تحتسب المخصصات للمطالبات المبلّغ عنها وغير المسددة كما في نهاية الفترة المالية على أساس تقدير كل حالة
بمفردها .باإلضافة لذلك  ،يتم تسجيل مخصص يقدر بناءاً على الخبرة السابقة للشركة وتقديرات حالية لسداد تعويضات الحوادث التي

حدثت ولم يبلغ عنها كما في نهاية الفترة المالية.

يدرج أي فرق بين المخصصات في تاريخ بيان التقرير المالي والمبالغ المدفوعة والمخصصات المكونة خالل السنة التالية في حساب

عقود التأمين لتلك السنة.

مطالبات إعادة التأمين

يتم اإلعتراف بمطالبات إعادة التأمين عندما يتم اإلعتراف بإجمالي مطالبات إعادة التأمين وفقاً لشروط العقود ذات الصلة.
إعادة التأمين

تدخل المجموعة في إتفاقيات مع أطراف أخرى لغرض إعادة التأمين ،بهدف تقليل التعرض لمخاطر مالية من المطالبات الكبيرة خالل

إطار األنشطة اإلعتيادية  ،وتشمل كافة قطاعات التأمين .تمثل موجودات عقود إعادة التأمين األرصدة المستحقة من شركات إعادة
التأمين .يتم تقدير المبالغ الممكن إستردادها بطريقة متسقة مع مخصص المطالبات غير المسددة ووفقاً لعقد إعادة التأمين.
إن ترتيبات عقود إعادة التأمين ال تعفي المجموعة من إلتزاماتها تجاه حملة بوالص التأمين.
األقساط المدفوعة إلى معيدي التأمين والمطالبات الناشئة من عقود إعادة التأمين يتم اإلعتراف بها كإيرادات ومصروفات بنفس الطريقة
التي يتم بها تحقيق أقساط ومطالبات التأمين الخاصة بالمجموعة مع األخذ في اإلعتبار تصنيف نوعية نشاط إعادة التأمين.
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شركة الخليج الدولية للخدمات (ش.م.ق)
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
 .3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
إعادة التأمين (تتمة)

تتم مراجعة موجودات إعادة التأمين لتحديد تدني قيمتها في تاريخ بيان التقرير المالي أو على نحو متكرر عندما يوجد مؤشر لتدني

في قيمتها خالل السنة .يحدث التدني عند وجود دليل فعلي نتيجة لحدث معين يقع بعد اإلعتراف المبدئي لموجودات إعادة التأمين

يشير إلى أن الشركة قد ال تقوم بتحصيل جميع المبالغ المستحقة بموجب شروط العقد وأن الحدث له تأثير يمكن قياسه بصورة موثوقة
على المبالغ التي تستلمها المجموعة من شركات إعادة التأمين .تدرج خسارة التدني ضمن بيان الربح أو الخسارة الموحد.
تمثل إلتزامات عقود إعادة التأمين ،األرصدة والمبالغ المستحقة إلى شركات أعادة التأمين .يتم تقدير هذه المبالغ وفقاً لشروط عقود
إعادة التأمين.

تظهر أقساط ومطالبات التأمين على األساس اإلجمالي بالنسبة لكل من أعباء التأمين المحولة والتأمين الذي تتحمله المجموعة.

تكاليف الشراء المؤجلة

يتم إطفاء تكاليف الشراء المؤجلة خالل الفترة التي يتم فيها اإلعتراف باإليرادات ذات الصلة .وتتم عملية إطفاء حصة معيدي التأمين
من تكاليف الشراء المؤجلة بنفس طريقة إطفاء الموجودات ذات الصلة في بيان الربح أو الخسارة الموحد.

تقوم الشركة بمراجعة ما إذا كان هنالك تدني في القيمة في تاريخ بيان التقرير المالي أو على نحو متكرر عندما يوجد مؤشر للتدني.
يتم اإلعتراف بخسارة تدني القيمة في بيان الربح أو الخسارة الموحد عندما تكون قيمة المبالغ القابلة لإلسترداد أقل من القيمة الدفترية.

إن تكاليف الشراء المؤجلة تؤخذ أيضاً في اإلعتبار عند إجراء إختبار كفاية إلتزامات التأمين في كل فترة مالية.
يتم إلغاء اإلعتراف بتكاليف الشراء المؤجلة عندما تتم تسوية العقود واستبعادها.
العائد على السهم

تعرض المجموعة الربح األساسي والمخفض للسهم الواحد من األسهم العادية .يتم إحتساب العائد األساسي والمخفض للسهم بتقسيم
الربح أو الخسارة العائدة للمساهمين العاديين بالمجموعة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة.
عقارات ومصنع ومعدات

تـدرج بنود العقارات والمصنع والمعدات بالتكلفة مطروحاً منها اإلستهالك المتراكم وخسائر التدني المتراكمة في القيمة ،إن وجدت.
تتضمن التكلفة المصروفات التي تتعلق مباشرة بشراء الموجودات وأية تكاليف أخرى تتعلق مباشرة بجلب الموجودات إلى حالة اإلستخدام

المطلوبة .يتم إدراج اإلستهالك في بيان الربح أو الخسارة الموحد بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لكل جزء
من بنود العقارات والمصنع والمعدات .ال يتم إحتساب إستهالك على األراضي.
تمثل مصروفات الصيانة المرسملة أعمال الصيانة والفحص األساسية للطائرات .تستهلك هذه المصروفات على عدد ساعات الطيران

التقديرية بناءاً على طبيعة الصيانة ونوع الطائرة.
فيما يلي األعمار اإلنتاجية التقديرية:
-

المباني
الطائرات
آالت وماكينات
حفارات

20 – 10
10 – 7
7–2
20 – 10

سنة
سنوات
سنوات
سنة

معدات أرضية وراديو ِ
وعدد
سيارات
أثاث وتركيبات ومعدات مكتبية
أجهزة كمبيوتر

6-4
5-4
7-3
3

سنوات
سنوات
سنوات
سنوات

عقارات ومعدات أخرى:
-
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شركة الخليج الدولية للخدمات (ش.م.ق)
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
 .3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
عقارات ومصنع ومعدات (تتمة)

يعاد تقدير طرق اإلستهالك واألعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية سنوياً .يعاد النظر في القيمة الدفترية للعقارات والمصنع والمعدات لتحديد

التدني عند وجود أحداث أو تغيرات يحتمل معها عدم إسترداد القيمة الدفترية .في حالة وجود مؤشر كهذا وعندما تكون القيمة الدفترية
أعلى من القيمة الممكن إستردادها يتم تخفيض قيمة الموجودات للقيم الممكن إستردادها.

يتم إستبعاد أي جزء من العقارات والمصنع والمعدات عندما ال يتوقع أية منافع إقتصادية مستقبلية عند إستخدامه أو في وقت إستبعاده.
إن أي ربح أو خسارة ناتجة عن إستبعاد الموجودات يتم إدراجه ضمن بيان الربح أو الخسارة الموحد للسنة التي تم فيها إستبعاد
األصل.

يتم اإلعتراف بتكلفة إستبدال أي جزء من العقارات والمصنع والمعدات ضمن القيمة الدفترية للبند إذا كان من المحتمل أن تتدفق

المنافع اإلقتصادية المستقبلية منه إلى المجموعة وأن تكلفته يمكن قياسها بصورة موثوقة .يتم اإلعتراف بتكلفة الخدمة اليومية للعقارات

والمصنع والمعدات ضمن بيان الربح أو الخسارة الموحد عند تكبدها.
مخزون

يتم قيد المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق  ،أيهما أقل وتحتسب التكلفة على أساس المتوسط المرجح  ،وتتضمن

المصروفات المتكبدة حتى وصول المخزون إلى موقعه وشكله الحالي  ،أما صافي القيمة القابلة للتحقق فيتم تقديرها على أساس سعر

البيع مطروحاً منها أية تكاليف إضافية متوقع تكبدها حتى إتمام البيع .يتم تكوين مخصص المخزون بطئ الحركة والمتقادم على
أساس تقديرات اإلدارة.
تكاليف إقتراض

إن تكاليف اإلقتراض المتعلقة بشراء أو إنشاء عقارات ومصنع ومعدات ،يتم رسملتها كجزء من تكاليف الموجودات حتى التاريخ الذي
تصبح فيه الموجودات جاهزة لإلستخدام المطلوب .إن تكاليف اإلقتراض األخرى تدرج كمصاريف في الفترة التي تكبدت فيها .لغرض

تحديد الفوائد التي يمكن رسملتها يتم تخفيض التكاليف المرتبطة بهذه القروض باية إيرادات إستثمارية ناتجة من اإلستثمار المؤقت

للمبلغ المقترض.

موجودات غير ملموسة

إن الموجودات غير الملموسة التي يتم اإلستحواذ عليها نتيجة لدمج األعمال ويتم تسجيلها بها بشكل منفصل عن الشهرة يتم اإلعتراف

بها مبدئياً بالقيمة العادلة في تاريخ اإلستحواذ (والتي تعتبر تكلفتها) .بعد اإلعتراف المبدئي يتم تسجيل الموجودات غير الملموسة التي

تم اإلستحواذ عليها من دمج األعمال بالتكلفة مطروحاً منها اإلطفاء المتراكم وخسائر التدني المتراكمة ،إن وجدت .يتم اإلعتراف
باإلطفاء على أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لها .تتم مراجعة العمر اإلنتاجي المقدر وطريقة اإلطفاء في

نهاية كل فترة مالية ،وفي حال إجراء أي تغيرات أي تغييرات في التقديرات فإنه يتم المحاسبة عنها على أساس مستقبلي.

يتم شطب الموجودات غير الملموسة عند إستبعادها أو عندما ال يتوقع الحصول على أي منفعة إقتصادية مستقبلية منها .إن األرباح
أو الخسائر من إستبعاد أي من الموجودات غير الملموسة تقاس بالفرق بين صافي متحصالت البيع والقيمة الدفترية للموجودات ويتم

إدرجها ضمن بيان الربح أو الخسارة الموحد عندما يتم إستبعاد الموجودات.
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شركة الخليج الدولية للخدمات (ش.م.ق)
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
 .3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
تدني قيمة الموجودات الملموسة و الغير ملموسة (غير الشهرة)

في نهاية كل سنة مالية ،تقوم المجموعة بمراجعة القيمة الدفترية للموجودات الملموسة وغير الملموسة لتحديد ما إذا كان هناك أي
مؤشر على أن تلك الموجودات تعاني خسائر انخفاض القيمة .في حالة وجود أي من هذه المؤشرات ،يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد

من أجل تحديد مدى خسارة تدني القيمة ،إن وجدت .عندما ال يكون من الممكن تقدير المبلغ القابل لالسترداد إلحدى الموجودات ،
يجب على المجموعة تقدير القيمة القابلة لالسترداد لوحدة توليد النقد التي ينتمي إليها األصل .عندما يكون هنالك تحديد أساسي

ومعقول وثابت للتوزيع ،يتم توزيع الموجودات على وحدات توليد النقد الفردية ،أو يتم توزيعها على أصغر مجموعة من وحدات توليد

النقد التي يمكن تحديد أسس توزيع معقولة وثابتة.

ويتم اختبار الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير محددة والموجودات غير الملموسة ليست متاحة بعد لالستخدام

النخفاض القيمة سنويا على األقل ،وكلما كان هناك أي مؤشر على أن أصل ما قد تنخفض قيمته.

القيمة الممكن استردادها هي أعلى من القيمة العادلة مطروحا منها تكاليف اإلستبعاد والقيمة عند االستخدام .في تقدير القيمة في

االستخدام يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم ما قبل الضريبة الذي يعكس تقييمات

السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المحددة لألصل الذي تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية لم يتم تعديلها
األدوات المالية

يتم إحتساب الموجودات والمطلوبات المالية عندما تصبح المجموعة طرفاً من األحكام التعاقدية لهذه األدوات.
يتم قياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية مبدئيا بالقيمة العادلة
الموجودات المالية

إن جميع الموجودات المالية يتم اإلعتراف بها أو إلغاء اإلعتراف بها في تاريخ المعاملة حيث يتم الشراء أو بيع الموجودات المالية
تحت عقد يكون ضمن شروط تسليم الموجودات المالية خالل اإلطار الزمني المحدد من قبل السوق  ،ويتم قياسها مبدئياً بالقيمة

العادلة مضافاً لها تكاليف المعاملة  ،فيما عدا الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والتي يتم اإلعتراف بها

مبدئياً بالقيمة العادلة.

يتم تصنيف الموجودات المالية إلى تلك الفئات المحددة  :موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة وموجودات مالية

متاحة للبيع وموجودات مالية محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق وقروض وحسابات مدينة .يعتمد التصنيف على طبيعة وغرض
الموجودات المالية ويتم تحديده في بداية اإلعتراف بالموجودات المالية.
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شركة الخليج الدولية للخدمات (ش.م.ق)
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
 .3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
الموجودات المالية (تتمة)

طريقة سعر الفائدة الفعال

إن طريقة سعر الفائدة الفعال هي طريقة تستخدم إلحتساب تكلفة اإلطفاء للموجودات المالية ولتوزيع إيرادات الفوائد على الفترة ذات

معدل الخصم لإليرادات النقدية المستقبلية المقدرة على عمر الموجودات المالية أو عندما يكون
معدل الفائدة الفعال هو ّ
الصلة .إن ّ

مالئماً على فترة أقل لصافي القيمة الدفترية عند تاريخ اإلعتراف المبدئي.

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

إن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة تشمل موجودات مالية محتفظ بها للمتاجرة وموجودات مالية يتم
تصنيفها عند اإلدراج المبدئي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
تصنف الموجودات المالية كإستثمارات محتفظ بها للمتاجرة:

أ.

إذا تم شراؤها لغرض البيع على المدى القريب؛

ب .في تاريخ اإلعتراف المبدئي تمثل جزء من محفظة أدوات مالية تقوم المجموعة بإدارتها مجتمعة ولها نمط فعلي حديث لغاية
تحقيق إيرادات قصيرة المدى؛ أو

ج .مشتقات ما لم تكن مخصصة وفعالة كأداة تحوط.
إن الموجودات المالية فيما عدا الموجودات المالية بغرض المتاجرة من الممكن تصنيفها كأدوات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح

أو الخسارة عند اإلعتراف المبدئي في حالة:
أ.

ذلك التصنيف يقصر أو يقلل بشكل مؤثر في قياس أو اإلعتراف المتناقض الذي قد ينشأ خالفاً لذلك؛

ب .األصل المالي يكون جزء من مجموعة من الموجودات المالية أو المطلوبات المالية أو كالهما والتي يتم إدارتها أو تقييمها على
أساس القيمة العادلة  ،وفقاً إلدارة المخاطر أو إستراتيجية اإلستثمار والمعلومات التي تم تجميعها على ذلك األساس؛ أو

ج .إذا كانت تمثل جزء من عقد يحتوي على واحد أو أكثر من المشتقات المتضمنة بالعقد ومعيار المحاسبة الدولي رقم ()39

األدوات المالية  :إن اإلعتراف والقياس يسمح بتصنيف العقد كامالً (موجودات أو مطلوبات) بالقيمة العادلة من خالل الربح أو

الخسارة.

إن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة تدرج بالقيمة العادلة مع تحقيق أي أرباح أو خسائر ضمن بيان الربح
أو الخسارة الموحد .إن صافي الربح أو الخسارة المحقق ضمن بيان الربح أو الخسارة الموحد يشمل أيضاً أي توزيعات أرباح أو فوائد

مكتسبة على الموجودات المالية .إن القيمة العادلة محددة وفقاً لما هو مذكور في إيضاح رقم (.)32

الموجودات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق

إن الموجودات المالية غير المشتقة والتي لها دفعات محددة وتاريخ إستحقاق محدد تعرف على أنها إستثمـارات محتفظ بها حتى تاريخ

اإلستحقاق حيث يكون لدى الشركة النية والقدرة على اإلحتفاظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق .بعد القياس المبدئي  ،يتم قياس اإلستثمارات

المحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق بالتكلفة المطفأة بإستخدام معدل الفائدة الفعال مطروحاً منها أي تدني في القيمة.
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شركة الخليج الدولية للخدمات (ش.م.ق)
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
 .3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
الموجودات المالية (تتمة)

الموجودات المالية المتاحة للبيع

إن الموجودات المالية المتاحة للبيع هي موجودات مالية غير مشتقة وهي إما مصنفة كموجودات مالية متاحة للبيع أو غير مصنفة

تحت (أ) قروض وأرصدة مدينة (ب) موجودات مالية محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق (ج) موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
الربح أو الخسارة.

إن األوراق المالية المدرجة والقابلة لإلسترداد من قبل المجموعة والتي يتم تداولها في سوق نشط  ،يتم تصنيفها كموجودات مالية متاحة
للبيع ويتم إدراجها بالقيمة العادلة في نهاية كل تقرير مالي .تمتلك المجموعة أيضاً إستثمارات في أسهم غير مدرجة ال يتم تداولها في
سوق نشط ولكن يتم إدراجها أيضاً كموجودات مالية متاحة للبيع .يتم تحديد القيمة العادلة بالطريقة الموضحة في إيضاح ( .)9إن

الربح والخسارة الناتجة من تغيرات القيمة العادلة يتم اإلعتراف بها مباشرة في حقوق الملكية تحت بند إحتياطي القيمة العادلة فيما عدا
خسائر التدني والفائدة التي يتم إحتسابها بطريقة سعر الفائدة الفعال وفروق تغيير العمالت للموجودات النقدية ،والتي يتم اإلعتراف بها

مباشرة ضمن بيان الربح أو الخسارة الموحد .عندما يتم بيع اإلستثمار أو يتم إعتباره متدني في قيمته  ،فإن الربح أو الخسارة التراكمية
الذي تم اإلعتراف بها تحت بند إحتياطي القيمة العادلة يتم إدراجه ضمن بيان الربح أو الخسارة الموحد.

إن توزيعات األرباح المتعلقة بالموجودات المالية المتاحة للبيع  -أدوات الملكية يتم اإلعتراف بها ضمن بيان الربح أو الخسارة الموحد

عندما ينشأ الحق للمجموعة في إستالم تلك التوزيعات.

القروض والذمم المدينة

إن القروض والذمم المدينة هي موجودات مالية غير مشتقة وتتم عن طريق دفعات ثابتة أو محددة وال تكون متداولة في سوق نشط.

بعد اإلعتراف المبدئي ،فإن تلك الموجودات المالية يتم قياسها بالتكلفة المطفأة بإستخدام طريقة سعر الفائدة الفعال مطروحاً منها

خسائر التدني .تحتسب التكلفة المطفأة مع األخذ بعين اإلعتبار وجود خصم أو عالوة عند الشراء والرسوم أو التكاليف التي تشكل

جزء من سعر الفائدة الفعال .إن الخسائر الناتجة عن التدني في القيمة يتم إدراجها ضمن بيان الربح أو الخسارة الموحد.
الذمم المدينة

تقيد الذمم المدينة بالقيمة األصلية للفواتير بعد خصم مخصص للمبالغ التي يتوقع عدم تحصيلها .يتم القيام بتقدير الديون المشكوك

في تحصيلها عندما يكون تحصيل المبالغ بالكامل غير محتمل .يتم شطب الديون المعدومة عندما تقدر اإلدارة عدم إمكانية تحصيلها.
ذمم عقود التأمين

يتم اإلعتراف بذمم عقود التأمين عند إستحقاقها وتقاس عند اإلعتراف المبدئي بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو الذي سوف يتم

إستالمه الحقاً .بعد اإلعتراف المبدئي ،تقاس ذمم عقود التأمين بالتكلفة المطفأة .عندما تشير األحداث إلى عدم إمكانية إسترداد القيمة

الدفترية فإنه تتم مراجعة القيمة الدفترية لذمم عقود التأمين لتحديد تدني القيمة ويتم اإلعتراف بخسارة التدني ضمن بيان الربح أو

الخسارة الموحد.

يتم إلغاء ذمم عقود التأمين عندما يتم إستيفاء شررط إلغاء اإلعتراف بالموجودات المالية.
النقد وشبه النقد

لغرض إعداد بيان التدفقات النقدية الموحد يتكون النقد وشبه النقد من النقد لدى البنوك وفي الصندوق والودائع قصيرة األجل المستحقة
خالل ثالثة أشهر أو أقل  ،بعد طرح السحب على المكشوف من البنوك ،إن وجد.
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شركة الخليج الدولية للخدمات (ش.م.ق)
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
 .3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
إلغاء اإلعتراف بالموجودات المالية

يلغى اإلعتراف ب الموجودات المالية (أو جزء من موجودات مالية أو جزء من مجموعة موجودات مالية مماثلة) في كل من الحاالت
التالية:

•
•

إنتهاء الحق في استالم تدفقات نقدية من الموجودات؛ أو

قيام المجموعة بتحويل حقوقها إلستالم تدفقات نقدية من الموجودات أو عند تحميلها إلتزامات سداد تدفقات نقدية بالكامل من دون

تأخير جوهري إلى طرف ثالث  ،بموجب ترتيبات تعاقدي للتحويل و (أ) إما أن تكون قد قامت المجموعة فعلياً بتحويل كافة مخاطر
ومنافع الموجودات أو (ب) لم تقم فعلياً بتحويل كافة مخاطر ومنافع الموجودات أو باالحتفاظ بها ولكنها حولت السيطرة على

الموجودات.

التدني في قيمة الموجودات المالية

الموجودات المالية فيما عدا المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة يتم تقييمهم من أجل مؤشرات التدني في القيمة في

تاريخ كل تقرير مالي .إن الموجودات المالية تعتبر متدنية في القيمة عندما يكون هناك دليل موضوعي ناتج من حدث أو أكثر بعد
اإلعتراف المبدئي أثر على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة.

فيما يتعلق بالموجودات المالية المتاحة للبيع  -أدوات ملكية في حقوق ملكية ،إذا كان التدني مستم اًر وجوهرياً في القيمة العادلة

لإلستثمار أقل من التكلفة يعتبر هذا دليل موضوعي على وجود تدني في قيمة الموجودات المالية.

أما فيما يتعلق بالموجودات المالية األخرى  ،فإن الدليل الموضوعي لحدوث التدني في القيمة قد يكون على النحو التالي:
أ)

صعوبات مالية جوهرية للمصدر أو للطرف المقابل ،أو

ب) تخلف بالدفع أو تأخر في دفع الفائدة أو سداد القيم األساسية.

ج) أصبح من المحتمل أن المقترض سوف يدخل في مرحلة اإلفالس أو إعادة تنظيم مالي ،أو

د) إختفاء سوق نشط لتلك الموجودات المالية نتيجة صعوبات مالية.

للموجودات المالية المدرجة بتكلفة اإلطفاء فإن قيمة خسارة التدني يتم قياسها بالفرق بين القيمة الدفترية لألصل والقيمة الحالية للدفعات
النقدية المستقبلية المتوقعة المخصومة بسعر الفائدة الفعال للموجودات المالية.

ل لموجودات المالية المدرجة بالتكلفة ،فإن قيمة خسارة التدني يتم قياسها بالفرق بين القيمة الدفترية لألصل والقيمة الحالية للتدفقات
النقدية المستقبلية المخصومة بمعدل عائد السوق لموجودات مالية مشابهة .ال يتم رد خسائر التدني في الفترات الالحقة.

عندما يتم إعتبار موجود مالي متاح للبيع متدني في القيمة  ،فإن أية أرباح أو خسائر سبق اإلعتراف بها ضمن بنود الدخل الشامل
يتم إعادة تصنيفها ضمن بيان الربح أو الخسارة الموحد خالل السنة.

فيما يخص الموجودات المالية المدرجة بتكلفة اإلطفاء إذا تم في فترة الحقة إنخفاض خسائر التدني وتم ربط هذا اإلنخفاض بصورة

موضوعية لحدث وقع بعدما تم اإلعتراف بخسائر التدني  ،فإنه يتم رد تلك الخسائر ضمن بيان الربح أو الخسارة الموحد بحدود القيمة

الدفترية لإلستثمار في تاريخ رد خسارة التدني  ،بحيث ال تتعدى التكلفة المطفأة في حالة ما إذا لم يتم اإلعتراف بخسارة التدني.

فيما يخص الموجودات المالية المتاحة للبيع – أوراق مالية فإن خسائر التدني التي تم اإلعتراف بها مسبقاً ضمن بيان الربح أو الخسارة

الموحد ال يتم ردها ضمن بيان الربح أو الخسارة الموحد .إن أي إرتفاع في القيمة العادلة في تاريخ الحق لتاريخ خسارة التدني يتم
اإلعتراف به ضمن بنود الدخل الشامل األخرى ويتم تراكمه تحت مسمى إحتياطي إعادة تقييم اإلستثمارات  ،وفيما يخص سندات

الدين
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شركة الخليج الدولية للخدمات (ش.م.ق)
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016

 .3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
التدني في قيمة الموجودات المالية (تتمة)

المتاحة للبيع يتم رد خسائر التدني الحقاً ضمن بيان الربح أو الخسارة الموحد في حالة حدوث زيادة في القيمة العادلة لإلستثمار يمكن

ربطها بصورة موضوعية لحدث وقع بعد اإلعتراف بخسائر التدني.
المطلوبات المالية

القروض والتسهيالت التي تحمل فوائد

يتم اإلعتراف بالقروض والتسهيالت التي تحمل فوائد مبدئياً بالقيمة العادلة للمبالغ المقترضة مطروحاً منها التكاليف المباشرة المرتبطة
بالمعاملة .بعد اإلعتراف المبدئي يتم تقييم القروض والتسهيالت بالتكلفة المطفأة بإستخدام طريقة الفائدة الفعالة  ،وتحول أي فروقات
بين التكلفة ومبالغ التسوية النهائية إلى بيان الربح أو الخسارة الموحد على مدى فترة اإلقتراض .تظهر األقساط المستحقة خالل سنة
واحدة بالتكلفة المطفأة كمطلوبات متداولة.

يتم إثبات األرباح أو الخسائر في بيان الربح أو الخسارة الموحد عندما يتم إستبعاد المطلوبات.

الدائنون اآلخرون والمبالغ المستحقة الدفع

يتم تسجيل االلتزامات المستحقة الدفع مستقبالً والمتعلقة بالبضائع المستلمة أو الخدمات المؤداة بمجرد إستحقاقها بغض النظر عن
إستالم أو عدم إستالم الفواتير من الموردين.

أرصدة ذمم تأمين دائنة

يتم اإلعتراف بذمم التأمين الدائنة عند إستحقاقها ويتم قياسها عند اإلعتراف المبدئي بالقيمة العادلة للمقابل المستلم مطروحاً منها
تكاليف المعامالت المباشرة .بعد اإلعتراف المبدئي  ،يتم قياسها بالتكلفة المطفأة.

مخصصات

يتم تكوين مخصصات في حالة وجود إلتزام (قانوني أو متوقع) على المجموعة ناشئ من أحداث سابقة  ،وعندما يكون محتمالً سداد

تكاليف هذا اإللتزام بمبالغ محددة بصورة موثوقة.

مخصص تكاليف إعادة تهيئة مرافق مستخدمة

يتم اإلعتراف بمخصص تكاليف إعادة تهيئة مرافق مستخدمة لتكاليف مستقبلية لتفكيك واعادة تهيئة مخيمات العمال المستأجرة .يتم

إدراج مطلوبات تكاليف إعادة تهيئة مرافق مستخدمة عندما يكون لدى المجموعة إلتزام إلعادة الموقع إلى حالته األصلية وعندما يمكن
تقدير ذلك اإللتزام بصورة موثوقة .إن المبلغ المعترف به هو التكلفة التقديرية إلعادة التهيئة ومخصومة حتى يتم الحصول على صافي

القيمة الحالية ،والذي يشمل المصادر اإلقتصادية المتوقع صرفها لتسوية هذا اإللتزام عند إنتهاء عقد اإليجار.

إن توقيت اإلعتراف بهذا المخصص يتطلب تطبيق أحكام لحقائق وظروف موجودة من الممكن أن تخضع لتغييرات .إن القيمة الدفترية

للمخصص يتم مراجعتها بشكل سنوي حتى يتم المحاسبة عن أية تغييرات.
إلغاء اإلعتراف بالمطلوبات المالية

يتم إلغاء اإلعتراف بالمطلوبات المالية عندما يتم اإلعفاء من اإللتزام الناشئ من تلك المطلوبات  ،وعندما يتم إستبدال مطلوبات مالية
أخرى من نفس المقرض بشروط مختلفة جوهرياً أو تعديل شروط تلك المطلوبات المالية بصورة جوهرية  ،فعندها يعتبر مثل هذا
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
اإلستبدال أو التعديل إلغاء للمطلوبات األصلية واعتراف بالمطلوبات جديدة ويتم إدراج الفرق المتعلق بالقيم الدفترية بينهما ضمن بيان
الربح أو الخسارة الموحد.

 .3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

برنامج المساهمة في صندوق التقاعد – الموظفين القطريين

تلتزم الشركة بالمساهمة في صندوق التقاعد وتحتسب المساهمة كنسبة مئوية من مرتبات الموظفين القطريين وفقاً لقانون التقاعد
والمعاشات رقم ( )24لسنة  .2002إن حصة المجموعة في هذه المساهمات التي تحدد بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم ()19
"مكافآت الموظفين" ،يتم إدراجها ضمن بيان الربح أو الخسارة الموحد في السنة التي تتعلق بها.

الموظفين األجانب (حساب مكافآت محددة)

تحتسب المجموعة مخصصاً لمكافآت نهاية الخدمة للموظفين وفقاً لقانون العمل في قطر .تحتسب المكافآت على أساس آخر راتب

للموظف ومدة خدمته كما في فترة التقرير المالي .تدفع المكافآت المستحقة للموظفين عند إنتهاء خدمة الموظف بالمجموعة .ال تتوقع
المجموعة سداد مكافآت نهاية الخدمة لموظفيها في المستقبل القريب ولذلك يتم تصنيفها كمطلوبات غير متداولة.

منافع قصيرة األجل

يتم قياس إلتزامات المنافع قصيرة األجل للموظفين على أساس غير مخصوم ويتم تكبدها كمصاريف عندما تقدم الخدمة المعنية.

العمالت األجنبية

تقيد المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف السائدة في السوق في تاريخ المعاملة .ويتم تحويل الموجودات والمطلوبات
النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف السائدة بالسوق في تاريخ التقرير المالي  ،وتحول جميع فروقات الصرف إلى بيان

الربح أو الخسارة الموحد.

إن البنود غير النقدية التي يتم قياسها بإستخدام مبدأ التكلفة التاريخية يتم إعادة تقييمها بإستخدام معدل سعر الصرف في التاريخ

المبدئي للعملية وال يتم إعادة تعديلها في تاريخ الحق .إن البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة بالعملة األجنبية يتم إعادة

تقييمها بإستخدام أسعار الصرف بالتاريخ الذي تم فيه تحديد القيمة العادلة .إن جميع فروق إعادة التقييم يتم إدراجها ضمن بيان الربح
أو الخسارة الموحد إال إذا كانت مرتبطة ببنود أرباح أو خسائر يتم اإلعتراف بها ضمن حقوق الملكية  ،فعندها يتم اإلعتراف باألرباح

أو الخسائر مطروحاً منها بند فروقات العمالت المدرجة في حقوق الملكية.
إعادة تقييم العمالت األجنبية

إن الموجودات والمطلوبات الناتجة من عمليات أجنبية يتم إعادة تقييمها بالريـال القطري بإستخدام معدل سعر الصرف السائد في تاريخ

التقرير ويتم إعادة تقييم بيانات الربح أو الخسارة المتعلقة بهم بإستخدام سعر الصرف السائد في تاريخ المعاملة .إن فروق تقييم العملة
الناتجة من عملية إعادة التقييم يتم إدراجها مباشرة تحت بند منفصل من بنود حقوق الملكية .عند إستبعاد العمليات األجنبية يتم تحويل

المبالغ المؤجلة والمتراكمة التي تم تقييمها وادراجها ضمن حقوق الملكية المتعلقة بتلك العمليات األجنبية إلى بيان الربح أو الخسارة

الموحد.

- 27 -

شركة الخليج الدولية للخدمات (ش.م.ق)
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016

 .3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
تقارير القطاعات

القطاع هو عنصر من عناصر المجموعة الذي يشترك في نشاطات األعمال ومن خاللها يمكنها تحقيق اإليرادات والمصروفات

متضمنة اإليرادات والمصروفات المتعلقة بمعامالت مع أي من عناصر المجموعة .إن نتائج القطاع التشغيلي يتم مراجعتها بصفة

دورية من قبل الرئيس التشغيلي لصنع القرار (مجلس أعضاء اإلدارة) للوصول لقرار حول كيف يتم توزيع الموارد على القطاعات

وتقييم أدائها بناءاً على المعلومات المتوفرة (إيضاح رقم .)30

إن تقارير القطاعات التي يتم عرضها على أعضاء مجلس اإلدارة تتضمن بنود تساهم بصورة مباشرة للقطاع  ،إضافة إلى تلك البنود

التي يمكن توزيعها على أسس منطقية .إن البنود غير الموزعة تتكون من الموجودات األخرى للشركة األم وما يخصها من مصاريف

عمومية وادارية.

توزيعات األرباح

إن توزيعات األرباح تتم وفقاً لقرار من المجموعة .إن توزيع األرباح للمساهمين يتم المحاسبة عنده كإقتطاع من األرباح المدورة .إن

التوزيع المعلن عنه يتم اإلعتراف به كمطلوبات في الفترة التي يتم الموافقة عليه خالل إجتماع مجلس اإلدارة.
اإليجار

إن اإليجار الذي يحتفظ فيه المؤجر بنسة جوهرية من العوائد والمخاطر يتم تصنيفه كإيجار تشغيلي .إن الدفعات المقدمة بموجب عقد

تأجير تشغيلي (مخصوماً منها أي حوافز مستلمة من المؤجر) يتم إدراجها ضمن بيان الربح أو الخسارة الموحد بإستخدام طريقة القسط
الثابت على مدة عقد اإليجار.

المساهمة في صندوق األنشطة اإلجتماعية والرياضية

وفقاً لمتطلبات القانون القطري رقم ( )2008/13والتوضيحات المرتبطة الصادرة في  2011والمطبقة على شركات المساهمة القطرية

العامة المدرجة والتي تتم المتاجرة بأسهمها في السوق العام فقد قامت المجموعة بتخصيص مبلغ  %2،5من صافي ربحها السنوي

لصالح هذا الصندوق.
القيمة العادلة

إن القيمة العادلة لإلستثمارات المالية التي يتم تداولها في سوق نشط ومنتظم يتم تقديرها بالرجوع إلى أسعار السوق المدرجة لشراء
الموجودات واألسعار المعروضة للمطلوبات في تاريخ إغالق األسواق في نهاية تاريخ التقرير المالي.
إن اإلستثمارات المالية التي ال يوجد لها سوق نشط  ،يتم تحديد القيمة العادلة بإستخدام تقنيات تقييم وتلك التقنيات تتضمن إستخدام

معامالت قائمة على أساس تجاري بحت وقيم سوقية حالية لإلستثمارات ال تختلف عنها بصورة جوهرية أو بإستخدام تحليل التدفقات

النقدية المخصومة .إن تقنيات التدفقات النقدية المخصومة للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة تتم بناءاً على أفضل تقديرات لإلدارة
ومعدل الخصم المستخدم هو معدل السوق إلستثمارات مشابهة.

إذا تعذر قياس القيمة العادلة بصورة موثوقة  ،فإنه يتم قياس تلك األدوات المالية بالتكلفة.
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 .4السياسات والتقديرات واإلفتراضات المحاسبية الهامة
لغايات تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة  ،والظاهرة ضمن اإليضاح رقم ( ،)3يتوجب على اإلدارة عمل أحكام وتقديرات

وافتراضات معينة خاصة بالقيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات التي ال يمكن الحصول عليها من مصادر أخرى .إن التقديرات
واإلفتراضات مبنية على الخبرات السابقة وعلى عوامل أخرى ذات عالقة .ومن الممكن أن تختلف النتائج الحقيقية عن تلك التقديرات.

يتم مراجعة التقديرات واإلفتراضات المتعلقة بها بشكل مستمر ويتم تعديل التقديرات المحاسبية خالل السنة التي تتم فيها المراجعة.
يتم اإلعتراف بالتعديالت على التقديرات المحاسبية في السنة التي يتم فيها تعديل التقدير إذا كان التعديل يؤثر فقط في تلك السنة أو

في سنة التعديل والسنوات المقبلة المؤثرة على كل من السنوات الحالية والمستقبلية.
التقديرات الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية

فيما يلي التقديرات الهامة  ،بغض النظر عن التقييمات المستخدمة من قبل اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والتي

لها التأثير األكبر على المبالغ المعترف بها في البيانات المالية الموحدة:

تصنيف اإلستثمارات

تقرر اإلدارة عند شرائها وتملكها للموجودات المالية فيما إذا كان سيتم تصنيفها كموجودات مالية متاحة للبيع أو كموجودات مالية

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة .تقوم المجموعة بتصنيف هذه اإلستثمارات كموجودات مالية بقيمتها العادلة من خالل الربح

أو الخسارة إذا ما كانت مشتراة بغرض المتاجرة بها أو تم تصنيفها كإستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بواسطة

المجموعة عند اإلعتراف المبدئي .تصنف كافة اإلستثمارات األخرى كإستثمارات متاحة للبيع.

تجميع القطاعات التشغيلية

قامت المجموعة بإدراج المعلومات المتعلقة بالقطاعات التشغيلية بناءاً على مؤشرات إقتصادية واستراتيجيات تكنولوجية وتسويقية مع

األخذ بعين اإلعتبار الخصائص اإلقتصادية لكل قطاع  .تقوم المجموعة بتجميع كل قطاع يتميز بنفس الخصائص اإلقتصادية

بإستخدام أفضل األحكام المتعلقة بهذا الشأن.

المصادر الرئيسية لتقديرات األحداث غير المؤكدة

فيما يلي اإلفتراضات الرئيسية بالمستقبل والمصادر الرئيسية المتعلقة باألحداث غير المؤكدة كما في تاريخ التقرير ،والتي تحمل مخاطر

كبيرة قد تؤدي إلى تعديل القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية التالية:

تدني قيمة الموجودات الملموسة

تقوم إدارة المجموعة بشكل سنوي بفحص موجوداتها الملموسة وتحديد فيما إذا كانت هذه الموجودات قد عانت من تدني قيمتها وفقاً
للسياسات المحاسبية المنصوص عليها في اإليضاح رقم ( .)3يتم تحديد قيمة األصل القابلة لإلسترداد بإستخدام طريقة القيمة قيد

اإلستخدام والتي تتطلب تقدير التدفقات النقدية المتوقعة للموجودات على مدى العمر اإلنتاجي لها وخصمها بإستخدام أسعار الخصم

السائد في السوق.

األعمار اإلنتاجية للموجودات الملموسة

تقوم إدارة المجموعة بتقدير األعمار اإلنتاجية ومصاريف اإلستهالك أو اإلطفاء ذات الصلة .إذا كانت األعمار اإلنتاجية الفعلية

للموجودات تختلف عن األعمار المقدرة لها ،فإن مصاريف اإلستهالك أو اإلطفاء للسنة سوف تتغير بشكل جوهري.
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 .4السياسات والتقديرات واإلفتراضات المحاسبية الهامة (تتمة)
المصادر الرئيسية لتقديرات األحداث غير المؤكدة (تتمة)

تدني الذمم الدائنة

تقوم إدارة المجموعة بمراجعة البنود المصنفة كذمم مدينة بشكل دوري  ،لتقييم ما إذا كان يجب تسجيل مخصص ديون مشكوك في

تحصيلها في بيان الربح أو الخسارة الموحد .كما تقوم اإلدارة بتقييم المبلغ والمدة الزمنية للتدفقات النقدية المستقبلية عند تحديد مستوى
المخصص المطلوب وتستند هذه التقديرات بالضرورة على إفتراضات حول عدة عوامل تتضمن درجات متفاوته من التقديرات والشك.

تدني قيمة الموجودات المالية المتاحة للبيع

تتبع المجموعة معيار المحاسبة الدولي رقم (" )39األدوات المالية :اإلعتراف والقياس" لتحديد فيما إذا كان هناك تدني في الموجودات

المالية المتاحة للبيع .يتطلب هذا التقييم أن تقوم المجموعة بتقديرات هامة من بينها تحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي يشير إلى

تدني القيمة.

المطالبات المترتبة بموجب عقود تأمين

يتم تحميل المطالبات ومصروفات تقدير الخسائر على الدخل عند تكبدها استناداً إلى المطلوبات التقديرية للمطلوبات المستحقة لحاملي

عقود التأمين أو األطراف األخرى المتضررة .يتم تقدير مطلوبات المطالبات غير المدفوعة بإستخدام معطيات التقديرات للحاالت
الفردية المبلغ عنها للمجموعة وتقديرات اإلدارة للمطالبات المتكبدة ولم يبلغ عنها .تتم مراجعة طريقة القيام بهذه التقديرات واثبات اإللتزام
الناتج عنها بصورة مستمرة .يتم إدراج أي فرق بين المطالبات الفعلية والمخصصات المكونة في بيان الربح أو الخسارة الموحد في سنة

التسوية.

مخصص المطالبات القائمة

يتم تقدير المطالبات غير المدفوعة بناءاً على اإلفتراضات المتعلقة بتقدير المبالغ المستحقة لحاملي بوالص التأمين واألطراف األخرى
والناشئة من المطالبات بموجب عقود التأمين .تستند هذه التقديرات بالضرورة على إفتراضات تتعلق بعوامل عديدة وبدرجات متفاوتة

من التقدير والشك  ،وقد تختلف النتائج الفعلية عن تقديرات اإلدارة للمطلوبات والتي يتم تعديلها في المستقبل.

بصفة خاصة يتم عمل تقديرات لكل من التكلفة النهائية المتوقعة للمطالبات المبلّغ عنها والمطالبات المتكبدة والتي لم يبلّغ عنها حتى

تاريخ إعداد التقرير المالي  ،حيث تقوم اإلدارة بتقدير تكلفة المطالبات المبلّغ عنها وغير المبّلغ عنها باستخدام إحصائيات تسوية
المطالبات السابقة للتنبؤ بقيم المطالبات المستقبلية.

إن المطالبات التي تحتاج إلى أحكام من المحكمة أو التحكيم يتم تقديرها بصورة فردية .وفي العادة يقوم خبراء مستقلون بتقدير خسائر
المطالبات .تقوم اإلدارة على أساس ربع سنوي بمراجعة المخصصات للمطالبات المتكبدة والمطالبات المتكبدة التي لم يبلغ عنها.

األقساط غير المكتسبة

يمثل مخصص األقساط غير المكت سبة ذلك الجزء من األقساط المستلمة أو المدينة التي تتعلق بالمخاطر التي لم تنته بعد في تاريخ
التقرير .يتم االعتراف بالمخصص فقط عندما يتم إدخال العقود في كاأقساط ،ويتم احتساب الدخل للقسط على مدة فترة العقد وفقا

لشروط العقد من خدمة التأمين المنصوص عليها في العقد .يتم احتساب األقساط غير المكتسبة على أساس تناسبي اليومي.
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شركة الخليج الدولية للخدمات (ش.م.ق)
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016

 .4السياسات والتقديرات واإلفتراضات المحاسبية الهامة (تتمة)
المصادر الرئيسية لتقديرات األحداث غير المؤكدة (تتمة)

عقود إعادة التأمين

إن المجموعة معرضة لمنازعات مع معيدي التأمين وإلحتمال فشلهم في السداد .وتقوم الشركة بصورة ربع سنوية بمراجعة سير

المنازعات مع معيدي التأمين ومراجعة قوة مراكزهم المالية.

إختبار كفاية المطلوبات

في نهاية كل فترة مالية  ،تقوم المجموعة بالتقييم لتحديد ما إذا كانت مطلوبات التأمين المدرجة كافية بإستخدام تقديرات مالية للتدفقات

النقدية المستقبلية وفقاً لعقود التأمين التي لديها .إذا أظهر ذلك التقييم أن القيمة الدفترية لمطلوبات التأمين غير كافية في ضوء تدفق

المطلوبات المستقبلية  ،يتم فو اًر اإلعتراف بالعجز كامالً ضمن بيان الربح أو الخسارة الموحد.

مخصص البضاعة بطيئة الحركة

يتم تقييم المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة البيعية أيهما أقل ،عندما يصبح المخزون قديم أو متقادم .يتم عمل تقدير لصافي القيمة

البيعية للمبالغ .في حال وجود مخزون قديم أو متقادم يتم تقدير صافي القيمة الممكن تحقيقها منها يتم هذا التقدير على أساس فردي
لكميات المخزون الفردية الهامة .أما كميات المخزون الفردية غير الهامة ولكنها قديمة أو متقادمة فيتم التقدير بصورة جماعية لها

ويحتسب لها مخصص وفقاً لنوع المخزون ودرجة التقادم وعدم الصالحية على أساس أسعار البيع التاريخية.

في تاريخ التقرير المالي  ،بلغ إجمالي المخزون  273،648ألف ريـال قطري ( 262.764 : 2015ألف ريـال قطري)  ،وتم إحتساب

مخصص للبضاعة بطيئة الحركة والمتقادمة بمبلغ  55،034ألف ريـال قطري ( 40.780 : 2015ألف ريـال قطري)  ،إن أي فرق

بين المبالغ التي تتحقق بالفعل مستقبالً والمبالغ المتوقعة يتم اإلعتراف بها ضمن بيان الربح أو الخسارة الموحد.

مخصص تكاليف إعادة تهيئة مرافق مستخدمة

قامت اإلدارة بتقدير تكاليف إعادة تهيئة مرافق مستخدمة لمخيمات العمال على أساس أفضل تقدير لتكاليف إعادة التهيئة وتفكيك

إعادة المخيمات المستأجرة إلى حالتها األصلية في نهاية عقد اإليجار .لقد تم تقدير هذه اإللتزامات مع األخذ بعين اإلعتبار المخاطر

والشكوك التي تحيط المرافق المستأجرة وبناءاً على ظروف السوق الحالية والخبرة في مجال القطاع .في حين يعتقد أن اإلفتراضات
المستخدمة في تقدير هذه التكاليف معقولة ،فإن أية تغييرات هامة في هذه اإلفتراضات قد تؤثر بشكل جوهري على حساب التكاليف

أو اإللتزامات المسجلة في الفترات المستقبلية.

تدني قيمة الشهرة

تقوم المجموعة سنوياً بتحديد ما إذا كانت قيمة الشهرة قد تدنت وهذا يتطلب تقدير القيمة قيد اإلستخدام من الوحدات المولدة للنقد التي
تحول إليها الشهرة وغيرها من الموجودات غير الملموسة.

إن إحتساب القيمة قيد اإلستخدام يتطلب من اإلدارة تقدير التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من الوحدة المولدة للنقد بإستخدام معدل

خصم مناسب  ،وذلك حتى يتم إحتساب القيمة الحالية .تعتقد اإلدارة بأن الشهرة لم تتعرض لتدني في القيمة كما في تاريخ التقرير

المالي.
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شركة الخليج الدولية للخدمات (ش.م.ق)
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016

 .4السياسات والتقديرات واإلفتراضات المحاسبية الهامة (تتمة)
المصادر الرئيسية لتقديرات األحداث غير المؤكدة (تتمة)

القيمة العادلة لإلستثمارات

يتطلب تقدير القيمة العادلة لإلستثمارات غير المتداولة في السوق أن تقوم اإلدارة باإلعتماد على تقديرات وافتراضات ربما تؤثر على

المبالغ المدرجة للموجودات كما في تاريخ البيانات المالية.

ورغم ذلك ،قد يختلف المبلغ الفعلي الذي يتم تحقيقه في معاملة مستقبلية من القيمة العادلة التقديرية الحالية وقد يكون بعيدًا عن

تقديرات اإلدارة  ،مع األخذ في اإلعتبار حالة الشك الضمني التي تحيط عملية تقييم اإلستثمارت غير المتداولة في السوق (الرجوع

إليضاح رقم " "32لبيان مستويات القيمة العادلة).
 .5شهرة

التكلفة
تدني القيمة المتراكمة

 31ديسمبر 2016

 31ديسمبر 2015

ألف ريـال قطري

ألف ريـال قطري

303.559

303.559

--

--

303.559

303.559

في  31مايو  ، 2012قامت المجموعة باإلستحواذ على  %100من أسهم شركة أمواج لخدمات التموين المحدودة (ش.م.ق) ("الشركة
المستحوذ عليها") وهي شركة تأسست في دولة قطر .تعمل الشركة المستحوذ عليها في خدمات التموين داخل وخارج دولة قطر.

حصلت المجموعة على السيطرة على هذه الشركة التابعة بموجب إتفاقية البيع والشراء إبتداءاً من  1يونيو .2012

تم تحديد القيمة القابلة لإلسترداد لقطاع التموين بناءاً على إحتساب القيمة قيد اإلستخدام  ،وذلك بإستخدام التدفقات النقدية المتوقعة
من موازنات مالية تم الموافقة عليها من قبل اإلدارة العليا تغطي فترة خمسة أعوام .إن معدل الخصم قبل الضرائب الذي تم إستخدامه

في التدفقات النقدية المتوقعة هو  %10والتدفقات النقدية بعد فترة الخمس سنوات تم إستنتاجها بإستخدام معدل نمو  %1وهو نفس

معدل النمو لقطاع التموين على المدى الطويل  ،وتم التوصل إلى أن القيمة القابلة لإلسترداد تجاوزت القيمة الدفترية للشهرة وبناءاً

على هذا التحليل لم تقم اإلدارة بإدراج أية خسائر تدني في قيمة الشهرة.

اإلفتراضات الرئيسية المستخدمة في إحتساب القيمة قيد اإلستخدام

إن اإلحتساب المتعلق بالقيمة قيد اإلستخدام لقطاع التموين إستند بشكل كبير على بعض اإلفتراضات التالية:
 التدفقات النقدية الحرة. -معدل الخصم.

 معدالت النمو المستخدمة إلستنتاج التدفقات النقدية بعد فترة التوقعات.التدفقات النقدية الحرة – تمثل صافي النقد الناتج من عمليات الشركة والمكونة من المصاريف والتغيرات في صافي رأس المال العامل
واإلستثمارات.
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شركة الخليج الدولية للخدمات (ش.م.ق)
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016

 .5شهرة (تتمة)

معدل الخصم – تمثل معدل الخصم تقييم السوق الحالي للمخاطر المتعلقة بقطاع التموين  ،مع األخذ بعين اإلعتبار أن القيمة الزمنية

للنقود والمخاطر الفردية للموجودات التي لم يتم تضمينها في تقديرات التدفقات النقدية .إن إحتساب معدل الخصم يتم بناءاً على ظروف
محددة للمجموعة وقطاعاتها التشغيلية المستمدة من المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال ( ، )WACCوالتي تتضمن كالً من الدين

وحقوق الملكية .إن تكلفة حقوق الملكية مستمدة من العائد على اإلستثمار المتوقع من قبل مستثمري المجموعة .إن تكلفة الدين تستند

على القروض التي تحمل فائدة وتل تزم المجموعة بسدادها .لقد تم تضمين مخاطر القطاعات المحدودة بتطبيق عوامل ( )Betaعلى
أساس فردي  ،ويتم تقييم عوامل ( )Betaبشكل سنوي إستناداً إلى بيانات السوق المتاحة للعامة.

معدل النمو المتوقع – يتم تحديد المعدالت بناءاً على دراسات السوق المنشورة.

الحساسية لتغير اإلفتراضات

تعتقد اإلدارة بأنه ال يوجد أي تغيير ممكن في اإلفتراضات المذكورة أعاله قد يؤدى إلى تجاوز القيمة الدفترية للشهرة عن القيمة القابلة

لإلسترداد.
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شركة الخليج الدولية للخدمات (ش.م.ق)
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
.6

عقارات ومصنع ومعدات

ممتلكات

أعمال

أراضي ملكية حرة

مباني

مصنع ومعدات

واآلت أخرى

قيد التنفيذ

المجمــوع

ألف ريـال قطري

ألف ريـال قطري

ألف ريـال قطري

ألف ريـال قطري

ألف ريـال قطري

ألف ريـال قطري

الرصيد في  1يناير 2015

1.171

90.443

7.864.618

458.331

763.515

9.178.078

تحويالت

1.125

3،287

156،299

15.778

()172.077

إستبعادات  /شطب

--

--

()52،445

()3.560

التكلفة:

إضافات

--

97

199.324

17.807

الرصيد في  1يناير 2016

2.296

93،827

8.167.796

488.356

تحويالت

--

19.520

1.449.122

78.196

إضافات

--

3.533

123.919

28.912

616.763

-1.208.201

536.931

833.991
4،412

()56،005
9،960476

693.295

()1.546.838

--

إستبعادات  /شطب

--

--

()419،489

()22،441

()19.560

()461،490

الرصيد في  31ديسمبر 2016

2.296

116.880

9.321.348

573.023

178.734

10.192.281
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شركة الخليج الدولية للخدمات (ش.م.ق)
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
.6

عقارات ومصنع ومعدات (تتمة)

اإلستهالك المتراكم:

ممتلكات

أعمال

أراضي ملكية حرة

مباني

مصنع ومعدات

واآلت أخرى

قيد التنفيذ

المجمــوع

ألف ريـال قطري

ألف ريـال قطري

ألف ريـال قطري

ألف ريـال قطري

ألف ريـال قطري

ألف ريـال قطري

الرصيد في  1يناير 2015

--

54.149

1.887.711

198.730

--

2.140.590

تحويالت

--

3،287

()17

17

--

3،287

إستهالك السنة

--

6.346

424.700

67.200

--

498.246

--

--

()42،302

()3.473

--

()45،775

الرصيد في  1يناير 2016

--

63،782

2.270.092

262.474

--

2،596،348

إستبعادات  /شطب

--

--

()298،605

()21،204

--

()319،809

الرصيد في  31ديسمبر 2016

--

71،725

2.465.761

315.936

--

2.853.422

إستبعادات  /شطب

إستهالك السنة

--

7.943

494.274

74.666

--

576.883

صافي القيمة الدفترية:
كما في  31ديسمبر 2016

2.296

45.155

6.855.587

257.087

178.734

7.338.859

كما في  31ديسمبر 2015

2.296

30.045

5.897.704

225.882

1.208.201

7.364.128
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شركة الخليج الدولية للخدمات (ش.م.ق)
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
 .6عقارات ومصنع ومعدات (تتمة)
1،6

إيضاحات:

تم توزيع مصاريف اإلستهالك للسنة ضمن بيان الربح أو الخسارة الموحد على النحو التالي:

تكاليف مباشرة
مصاريف عمومية وادارية (إيضاح رقم )26

 31ديسمبر 2016

 31ديسمبر 2015

ألف ريـال قطري

ألف ريـال قطري

566.680

482.416

10.203

15.830

576.883

498.246

2،6

إن األعباء والرهون على العقارات والمصنع والمعدات مبينة في اإليضاح رقم ( ، )18إن وجدت.

3،6

خالل السنة ،قامت إحدى الشركات التابعة للمجموعة شركة الخليج العالمية للحفر بإستبعاد منصة الريان التي بلغت قيمتها

 132،93مليون لاير قطري ،حيث تم إنتهاء عقدها مع شركة أوكسيدانتال للبترول منذ  15مارس  ،2015ولم تستطع الشركة

التسويق للمنصة حيث أنها لم تلبي مواصفات أي عميل.

خالل  ،2015كان لدى هذه الشركة التابعة بارجة (رميلة) قد تعرضت لحادث خالل عملية الرسو في حقل الشاهين في  5يوليو
 .2015ال تزال البارجة تحت الصيانة كما في  31ديسمبر  .2015تكبدت الشركة مبلغ  188،92مليون لاير قطري إلعادة

البارجة لمباشرة نشاطها اإلعتيادي للسنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2015علم ًا بأن مبلغ  91مليون لاير قطري سيتم تحصيله من

شركات التأمين بموجب بوليصة التأمين.
 .7موجودات غير ملموسة

كما في  1يناير (صافي القيمة الدفترية)
إضافات

 31ديسمبر 2016

 31ديسمبر 2015

ألف ريـال قطري

ألف ريـال قطري

3.336

--

--

5.559

إطفاء خالل السنة

()1.112

()2.223

كما في  31ديسمبر (صافي القيمة الدفترية)

2.224

3.336

تمثل الموجودات غير الملموسة رخصة طيران تشغيلية في تركيا لعمر إنتاجي  5سنوات.
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شركة الخليج الدولية للخدمات (ش.م.ق)
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
 .8موجودات مالية محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق
تتكون إستثمارات المجموعة المحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق من سندات دولة قطر وسندات شركات أخرى .بلغت القيمة السوقية
لهذه اإلستثمارات قيمة  86،06مليون ريـال قطري كما في  31ديسمبر  89،88 :2015( 2016مليون ريـال قطري).

.9

موجودات مالية متاحة للبيع

 31ديسمبر 2016
ألف ريـال قطري

شركات المساهمة العامة القطرية
أوراق مالية غير مدرجة

321.928
2
321.930

314.417
2
314.419

التكلفة في  1يناير
إضافات
إستبعادات
تدني في القيمة

293.219
88.487
()69.314
()2.701

268.908
58.685
()22.314
()12.060

التكلفة في  31ديسمبر
ربح تراكمي للقيمة العادلة

.10

 31ديسمبر 2015
ألف ريـال قطري

309.691
12.239
321.930

مخزون

 31ديسمبر 2016
ألف ريـال قطري
257.214
16.434
273.648
()55.034
218.614

قطع غيار ثانوية
مخزون مواد التموين
مطروحاً :مخصص بضاعة بطيئة الحركة ومتقادمة

293.219
21.200
314.419

 31ديسمبر 2015
ألف ريـال قطري
246.339
16.425
262.764
()40.780
221.984

إن الحركة في مخصص بضاعة بطيئة الحركة ومتقادمة يظهر على النحو التالي:
 31ديسمبر 2016
ألف ريـال قطري
40.780
14.254
55.034

الرصيد كما في  1يناير
إستهالك السنة
الرصيد كما في  31ديسمبر
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 31ديسمبر 2015
ألف ريـال قطري
37.691
3.089
40.780

شركة الخليج الدولية للخدمات (ش.م.ق)
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
.11

مدينون ومصاريف مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرى

 31ديسمبر 2016
ألف ريـال قطري

ذمم مدينة تجارية (من أعمال الحفر)
ذمم مدينة تجارية (من أعمال التموين)
ذمم مدينة تجارية (من أعمال الطيران)

 31ديسمبر 2015
ألف ريـال قطري

82.680
101.882
151.121
335.683
()44.971
290.712
333.782
19.046
14.246
39.302
15.536
7.753
720.377

يطرح  :مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
صافي الذمم المدينة التجارية
حصة إعادة تأمين من المطالبات المستحقة (إيضاح )4،11
دفعات مقدمة للموردين
إيرادات فوائد مستحقة
ودائع مستردة وذمم مدينة أخرى
مصاريف مدفوعة مقدماً
مبالغ مستحقة من موظفين

77.368
114.490
146.794
338.652
()44.384
294.268
325.864
68.901
6.400
124.173
12.762
9.113
841.481

إيضاحات:

 1،11يتم عرض أعمار الذمم المدينة التجارية في إيضاح رقم ( )31تحت بند مخاطر اإلئتمان.
 2،11إن الحركة في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها تظهر على النحو التالي:
 31ديسمبر 2016
ألف ريـال قطري
الرصيد في  1يناير
مكون خالل السنة
مخصص ّ
مبالغ مستردة خالل السنة

 31ديسمبر 2015
ألف ريـال قطري

44.384
10.827
()10.240
44.971

الرصيد في  31ديسمبر

32.942
16.454
()5.012
44.384

 3،11إن معدل فترة اإلئتمان لتحصيل الذمم المدينة هو ما بين  30إلى  45يوماً .ال يتم إحتساب فائدة على الذمم المدينة المتأخرة عن
السداد .تقوم المجموعة بتكوين مخصص ديون مشكوك في تحصيلها للذمم المتأخرة ألكثر من سنة واحدة.
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شركة الخليج الدولية للخدمات (ش.م.ق)
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
 .11ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرى (تتمة)
 4،11إن الحركة في حصة إعادة التأمين من مطالبات مستحقة تظهر على النحو التالي:
2016
اإلجمالي

ألف ريـال
قطري

الرصيد في  1يناير
مطالبات مبلغ عنها
609.036
مطالبات متكبدة وغير
230.093
مبلغ عنها
839.129
المجموع

الحركة خالل السنة تظهر على النحو التالي:
اإلجمالي

ألف ريـال
قطري
()47.655

مطالبات مبلغ عنها
مطالبات متكبدة وغير
()65.544
مبلغ عنها
()113.199
المجموع

اإلجمالي

الرصيد في  31ديسمبر

ألف ريـال
قطري
561.381

مطالبات مبلغ عنها
مطالبات متكبدة وغير
164.549
مبلغ عنها

المجموع

725.930

إعادة التأمين
ألف ريـال
قطري

2015
الصافي

ألف ريـال
قطري

اإلجمالي

ألف ريـال
قطري

إعادة التأمين
ألف ريـال
قطري

الصافي

ألف ريـال
قطري

()325.864

283.172

387.468

()164.709

222.759

--

230.093

232.093

--

232.093

()325.864

2016

إعادة التأمين
ألف ريـال
قطري

513.265

الصافي

ألف ريـال
قطري

619.561

اإلجمالي

ألف ريـال
قطري

()7.918

()55.573

221.568

--

()65.544

()2.000

()7.918
2016

إعادة التأمين
ألف ريـال
قطري

()121.117

الصافي

ألف ريـال
قطري

219.568

اإلجمالي

ألف ريـال
قطري

()333.782

227.599

609.036

--

164.549

230.093

()333.782

392.148

839.129
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()164.709

2015

إعادة التأمين
ألف ريـال
قطري

()161.155
--

()161.155
2015

إعادة التأمين
ألف ريـال
قطري

()325.864
-()325.864

454.852

الصافي

ألف ريـال
قطري
60.413
()2.000
58.413

الصافي

ألف ريـال
قطري
283.172
230.093
513.265

شركة الخليج الدولية للخدمات (ش.م.ق)
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
.12

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

محتفظ بها للمتاجرة (إيضاح )1،12

 31ديسمبر 2016

 31ديسمبر 2015

ألف ريـال قطري

ألف ريـال قطري

214.149

206.417

إيضاحات:

 1،12تمثل هذه اإلستثمارات موجودات مالية محتفظ بها لدى البنوك والتي تم شراؤها أساساً ألغراض البيع أو إعادة الشراء على المدى
القريب أو لإلستفادة من فرص التغير قصير األجل بالسوق.

.13

النقد وشبه النقد
يتضمن النقد وشبه النقد المدرج في بيان التدفقات النقدية الموحد المبالغ التالية التي تظهر في بيان المركز المالي الموحد:
 31ديسمبر 2016
ألف ريـال قطري

نقد
نقد
-

بالصندوق
لدى بنوك
حسابات جارية وحسابات عند الطلب
ودائع ثابتة
ودائع ألجل ذات فترات إستحقاق تزيد عن ثالثة أشهر

 31ديسمبر 2015
ألف ريـال قطري

761

717

407.463
389.530
537.970

320.450
177.428
462.612

نقد وأرصدة لدى بنوك حسب بيان المركز المالي الموحد
مطروحاً :ودائع ألجل يزيد إستحقاقها عن ثالثة أشهر
مطروحاً :نقد لدى بنوك –محتجز لتوزيعات أرباح

1.335.724
()537.970
()100.210

961.207
()462.612
()104.115

النقد وشبه النقد حسب بيان التدفقات النقدية الموحد

697.544

394.480

()638.180

()566.727

إيضاحات:
إن النقد لدى البنوك يحقق فوائد بمعدالت متغيرة بناءاً على معدالت الفائدة اليومية للودائع لدى البنوك .يتم وضع الودائع ألجل

لفترات مختلفة تترواح ما بين يوم واحد وستة أشهر ،إعتماداً على متطلبات شركات المجموعة التابعة الفورية للنقد والتي تحقق

معدل فائدة .)%1،80 :2015( %2،85
.14

رأس المال

رأس المال المصدر والمدفوع

 185.840.868سهم عادي ( 185.840.868 :2015سهم عادي) بقيمة
 10ريـاالت قطرية للسهم
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 31ديسمبر 2016

 31ديسمبر 2015

ألف ريـال قطري

ألف ريـال قطري

1.858.409

1.858.409

شركة الخليج الدولية للخدمات (ش.م.ق)
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
.15

إحتياطي قانوني
تم تأسيس شركة الخليج الدولية للخدمات (ش.م.ق) وفقا للمادة ( )68من قانون الشركات التجارية القطري رقم ( )5لسنة .2002
بما أن عقد تأسيس الشركة ال ينص على وجود إحتياطي قانوني ويترك القرار ألعضاء مجلس اإلدارة بناءاً على إعتبارها ضرورية

أو مناسبة  ،فإن االحتياطي القانوني في بيان المركز المالي الموحد يمثل مجموع إحتياطي الشركات التابعة فقط .راجع إيضاح

رقم ( ، )3حيث أن إدارة الشركة بصدد تقييم تأثير قانون الشركات التجارية القطري الجديد على عقد تأسيس الشركة.
.16

إحتياطي عام
يتم اإلحتفاظ باإلحتياطي العام في شركتين تابعتين وهما شركة الكوت للتأمين واعادة التأمين وشركة هيلكوبتر الخليج (ش.م.ق)

وفقاً ألحكام النظام األساسي لها للتحوط تجاه أي أحداث مستقبلية غير متوقعة .إن رصيد اإلحتياطي العام غير متاح للتوزيع
إال في الحاالت المشار إليها في النظام األساسي للشركتين التابعتين.

.17

توزيعات أرباح
إقترح مجلس اإلدارة توزيع أرباح نقدية بقيمة ريـال قطري واحد للسهم الواحد بمبلغ  185،8مليون ريـال قطري للسنة المنتهية في

 31ديسمبر  1 : 2015( 2016ريـال قطري للسهم الواحد بمبلغ  185،8مليون ريـال قطري) .أقرت الجمعية العمومية السنوية

المنعقدة في  2مارس  2016توزيع األرباح النقدية البالغة  185،8مليون ريـال قطري لسنة  .2015سيتم عرض قرار توزيع
األرباح النقدية للسنة المنتيهة في  31ديسمبر  2016على الجمعية العمومية السنوية وذلك للموافقة عليها .إن الحركة على النقد

المحتجز (لدى البنوك) لتوزيعات األرباح تظهر كما يلي:

 31ديسمبر 2016
ألف ريـال قطري
104.115
185.841
()189.746

الرصيد في  1يناير
أرباح معلنة خالل السنة
أرباح مدفوعة خالل السنة
الرصيد في  31ديسمبر
.18

100.210

قروض وتسهيالت

 31ديسمبر 2016
ألف ريـال قطري
4.900.767
461.067
208.000

تسهيالت تجارية متنوعة ()1
تمويل إسالمي ()2
تمويل إسالمي ()3

5.569.834

 31ديسمبر 2015
ألف ريـال قطري
56.681
1.022.124
()974.690
104.115

 31ديسمبر 2015
ألف ريـال قطري

4.325.045
582.400
249.600
5.157.045

إن القروض مصنفة في بيان المركز المالي الموحد على النحو التالي:
4.629.862
939.972

حصة غير متداولة
حصة متداولة

5.569.834
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3.690.290
1.466.755
5.157.045

شركة الخليج الدولية للخدمات (ش.م.ق)
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
 .18قروض وتسهيالت (تتمة)

إيضاحات:

( )1تعود القروض للشركة وشركاتها التابعة ،شركة هليوكوبتر الخليج (ش.م.ق) وشركة الخليج العالمية للحفر (ش.م.ق) .قامت

الشركات بالدخول في عدة إتفاقيات للحصول على تسهيالت من عدة بنوك .تتراوح أسعار الفائدة للتسهيالت بين ليبور%0،6 +

  %0،45 :2015( %2،27وليبور .)1،75%+تسدد القروض على أقساط ربع ونصف سنوية .إن هذه التسهيالت غيرمضمونة.

إن قروض شركة الخليج العالمية للحفر تتكون من قروض مضمونة وغير مضمونة .إن قيمة القروض المضمونة بلغت كما في

 31ديسمبر  2016مبلغ  1،368،04مليون لاير قطري ( 1،724،99 :2015مليون لاير قطري) وشملت ضمانات مختلفة مثل

رهونات على منصات وموجودات بحرية من الدرجة األولى لصالح المقرضين واعطاء المقرض حق المقاصة ضد األرصدة

الدائنة المحتفظ بها في حسابات أخرى للشركة .لم تقوم شركة هليوكوبتر الخليج بتقديم أية ضمانات مقابل قروضها.

( )2حصلت المجموعة في  23مايو  ،2012على تسهيالت مرابحة مشتركة بمبلغ  170مليون دوالر أمريكي من مجموعة من البنوك
لتمويل اإلستحواذ على شركة أمواج لخدمات التموين المحدودة (ش.م.ق) .بلغ هامش الربح الفعلي ليبور :2015( %1،75 +

 + %1،75ليبور) .يتم سداد القرض على  15قسط نصف سنوي .إن هذه التسهيالت غير مضمونة.

في  20أبريل  ،2014حصلت الشركة على على تسهيالت مرابحة مشتركة بمبلغ  80مليون دوالر من بنك إسالمي في قطر،
لتمويل اإلستحواذ على  %30من شركة الخليج العالمية للحفر (ش.م.ق) ،باإلضافة إلى مبلغ إضافي قدره  80مليون دوالر

أمريكي من بنك تجاري تم إدراجه في إيضاح ( )3لتمويل اإلستحواذ على  %30من شركة الخليج العالمية للحفر (ش.م.ق).

بلغ هامش الربح الفعلي ليبور  %1،45 :2015( %1،45 +ليبور) .يسدد القروض على  15دفعة نصف سنوية .إن التسهيالت

غير مضمونة.

( )3في  20أبريل  ، 2014حصلت المجموعة على قرض بمبلغ  80مليون دوالر أمريكي من بنك تجاري في قطر لتمويل اإلستحواذ

على  %30من شركة الخليج العالمية للحفر (ش.م.ق) .بلغ هامش الربح الفعلي ليبور  %1،45 :2015( %1،45 +ليبور.)+
يسدد القرض على  14دفعة نصف سنوية .إن التسهيالت غير مضمونة.

.19

مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 31ديسمبر 2016
ألف ريـال قطري
74.631

الرصيد كما في  1يناير
مكون خالل السنة
مخصص ّ

18.961
()22.798

مدفوع خالل السنة

70.794

الرصيد كما في  31ديسمبر
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 31ديسمبر 2015
ألف ريـال قطري
64.402
20.814
()10.585
74.631

شركة الخليج الدولية للخدمات (ش.م.ق)
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
.20

مخصص تكاليف إعادة تهيئة مرافق مستخدمة

 31ديسمبر 2016
ألف ريـال قطري

الرصيد كما في بداية السنة

85.460
6.628

مخصص تم تكوينه خالل السنة

92.088

 31ديسمبر 2015
ألف ريـال قطري
69.293
16.167
85.460

وفقاً إلتفاق تعاقدي مع شركة قطر للبترول ،فإن إحدى الشركات التابعة للمجموعة ،شركة أمواج لخدمات التموين المحدودة

(ش.م.ق) ،يجب أن تقوم بإعادة بعض المرافق المستأجرة إلى حالتها األصلية في نهاية عقد اإليجار .قامت المجموعة بتكوين

مخصصات لتكاليف مستقبلية إلعادة تهيئة هذه المرافق وتفكيك واعادة تهيئة مخيمات العمال المستأجرة .إن مخيمات العمال

تتكون أساساً من األرض وأماكن اإلقامة والمناطق المشتركة بما في ذلك المكاتب وقاعات الطعام والمرافق األخرى المرتبطة بها.
تم تقدير اإللتزام بإستخدام األسعار الحالية في وقت التقييم .تم إستبعاد رسوم المشروع والتصميم ،وغيرها من تكاليف التطوير

والمشاريع ،وبدالت المخاطر وتضخم قيمة العطاء وتضخم قيمة البناء من التقييم .إن التكاليف المقدرة تتضمن ما نسبته %15

من النفقات العامة للمكتب الرئيسي للمقاول مع هامش ربح يبلغ  %5لنفقات المقاول العامة .إن اإلفتراضات واإلستثناءات تمت
وفقاً للمعهد الملكي للمساحين القانونيين فيما يتعلق بإرشادات تقييم التكلفة لألعمال.

تظهر المخصصات المكونة خالل السنة ضمن التكاليف المباشرة كما هو مبين في إيضاح رقم .23
.21

دائنون وأرصدة تأمين دائنة ومبالغ مستحقة الدفع

 31ديسمبر 2016
ألف ريـال قطري

ذمم دائنة
أقساط تأمين غير مكتسبة (إيضاح )1،21
مطالبات قائمة (إيضاح )4،11

117.350
60.032
725.930
903.312

مبالغ مستحقة الدفع لشركات التأمين واعادة التأمين
أقساط إعادة تأمين مستحقة الدفع
أتعاب إدارية مستلمة مقدماً
عموالت إعادة تأمين مستلمة مقدماً

ذمم دائنة أخرى

1.202.592

140.590
1.793
41.470

323.459
1.674

322.984
20.036

395.865

459.496

70.732

1.483.030
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244.134
119.329
839.129

131.285
8.906
57.857

183.853

مصاريف مستحقة
مخصص صندوق دعم األنشطة اإلجتماعية والرياضية

 31ديسمبر 2015
ألف ريـال قطري

198.048

116.476
1.860.136

شركة الخليج الدولية للخدمات (ش.م.ق)
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
.21

دائنون وأرصدة تأمين دائنة ومبالغ مستحقة الدفع (تتمة)

إيضاح:

 1،21إن الحركة في أقساط التأمين غير المكتسبة كانت خالل السنة على النحو التالي:
 31ديسمبر 2016
ألف ريـال قطري

الرصيد في  1يناير
تم زيادتها خالل السنة
تم تسويتها خالل السنة

119.329
58.026
()117.323

الرصيد في  31ديسمبر

.22

60.032

ألف ريـال قطري
132.278
115.952

()128.901
119.329

إيرادات

إيرادات من خدمات الحفر
إيرادات من خدمات التموين

 31ديسمبر 2016

 31ديسمبر 2015

ألف ريـال قطري

ألف ريـال قطري

1.178.373

1.844.644

837.244

إيرادات من خدمات الطيران

533.722

إجمالي إيرادات التأمين (إيضاح )1،22

1،22

 31ديسمبر 2015

1.005.649
628.336

439.459

685.621

2.988.798

4.164.250

إيضاحات:

فيما يلي تفاصيل إجمالي إيرادات التأمين:

إجمالي أقساط التأمين (إيضاح )2،22
صافي إيرادات العموالت

التغير في أقساط التأمين غير المكتسبة (إيضاح )2،22
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 31ديسمبر 2016

 31ديسمبر 2015

ألف ريـال قطري

ألف ريـال قطري

280.186

558.671

40.929

65.488

118.344

61.462

439.459

685.621

شركة الخليج الدولية للخدمات (ش.م.ق)
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
.22

إيرادات (تتمة)

 2،22فيما يلي تفاصيل أقساط التأمين المدورة وأقساط التأمين المكتسبة:
 31ديسمبر 2016

أقساط تأمين مكتتبة
تغير في أقساط التأمين
غير المكتسبة

.23

 31ديسمبر 2015

اإلجمالي

إعادة تأمين

صافي

اإلجمالي

إعادة تأمين

صافي

ألف ريـال

ألف ريـال

ألف ريـال

ألف ريـال

ألف ريـال

ألف ريـال

قطري

قطري

قطري

280.186

()127.016

153.170

قطري

558.671

قطري

قطري

()213.564

345.107

118.344

()59.047

59.297

61.462

()48.513

12.949

398.530

()186.063

212.467

620.133

()262.077

358.056

تكاليف مباشرة

عمليات الحفر
تكاليف خدمات التموين
تكاليف خدمات الطيران
إجمالي مصاريف التأمين (إيضاح )1،23

 31ديسمبر 2016

 31ديسمبر 2015

ألف ريـال قطري

ألف ريـال قطري

1.066.263
743.911
330.127
318.659

1.082.943
886.159
401.435
583.385

2.458.960

2.953.922

 1،23فيما يلي تفاصيل إجمالي مصاريف التأمين:

أقساط تأمين محولة إلى معيدي التأمين (إيضاح )2،22
صافي مطالبات متكبدة (إيضاح )2،23
تكلفة وساطة
تغير في أقساط التأمين غير المكتسبة (إيضاح )2،22
ّ
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 31ديسمبر 2016

 31ديسمبر 2015

ألف ريـال قطري

ألف ريـال قطري

127.016
122.521
10.075
59.047
318.659

213.564
314.818
6.490
48.513

583.385

شركة الخليج الدولية للخدمات (ش.م.ق)
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
 .23تكاليف مباشرة (تتمة)
 2،23فيما يلي تفاصيل صافي المطالبات المتكبدة:
 31ديسمبر 2016
اإلجمالي

مطالبات مسددة
مطالبات قائمة معدلة
مطالبات متكبدة ولكن لم
يبلغ عنها

.24

إعادة تأمين

صافي

اإلجمالي

إعادة تأمين

صافي

ألف ريـال قطري

ألف ريـال قطري

ألف ريـال قطري

ألف ريـال قطري

ألف ريـال قطري

ألف ريـال قطري

328.118
()47.655

()84.480
()7.918

243.638
()55.573

279.966
221.568

()23.561
()161.155

256.405
60.413

()65.544

--

()65.544

()2.000

--

214.919

()92.398

إيرادات تمويل

فوائد على ودائع من بنوك غير إسالمية
.25

 31ديسمبر 2015

122.521

499.534

()184.716

 31ديسمبر 2016

 31ديسمبر 2015

ألف ريـال قطري

ألف ريـال قطري

28.260

20.863

إيرادات ( /خسائر) أخرى ،بالصافي

خسارة نتيجة تلف حفار (إيضاح رقم )3،6
صافي المتحصل من بيع موجودات مالية متاحة للبيع
رسوم خدمات

توزيعات أرباح
خسارة من استبعادات عقارات،مصنع و معدات
مطالبات تأمين مستلمة للحفار المتلف (إيضاح رقم )3،6
إيرادات متنوعة
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 31ديسمبر 2016

 31ديسمبر 2015

ألف ريـال قطري

ألف ريـال قطري

()132.934
3.962
3.522
2.029
()777
-1.918
()122.280

()188.915
3.377
35.951
2.851
()7.320
91.000
1.257

()61.799

()2.000

314.818

شركة الخليج الدولية للخدمات (ش.م.ق)
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
.26

مصاريف عمومية وادارية

رواتب ومنافع أخرى

 31ديسمبر 2016

 31ديسمبر 2015

ألف ريـال قطري

ألف ريـال قطري

155.056

مصروفات إدارية متعلقة بخدمات الطيران

29.660

إيجار

19.549

إستهالك (إيضاح )1،6

10.203

إسترداد مصاريف إدارية من قطر للبترول

()8.707

أتعاب حضور جلسات مجلس اإلدارة

--

مصاريف قطر للبترول السنوية

8.448

مصروفات إتصاالت

5.953

مصروفات قانونية ومهنية

3.185

مصروفات دعاية وعالقات عامة

2.521

مصاريف إدراج ببورصة قطر

953

مصروفات سفر

1.143

إصالحات وصيانة

899

مخصص ديون مشكوك في تحصيلها ،بالصافي

587

طباعة وقرطاسية

571

مصاريف أخرى
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182.458
11.779
20.332
15.830
()28.092
7.054
3.300
7.768
5.345
8.063
3.190
953
429

2.060
11.442

18.513

15.489

248.534

267.400

شركة الخليج الدولية للخدمات (ش.م.ق)
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
.27

إفصاحات التعامالت مع األطراف ذات العالقة
تتمثل األطراف ذات العالقة في المؤس ـســات ذات العالقة والمســاهمين الرئيس ـيين وأعضــاء مجلس اإلدارة والموظفين األســاســيين
بإدارة المجموعة والمؤس ـســات التي يملكون الســيطرة عليها أو التي يمكن التأثير عليها من قبل هذه األطراف .إن إعتماد ســياســة
األسعار وشروط هذه المعامالت يتم الموافقة عليها من قبل إدارة المجموعة.

أ.

فيما يلي المعامالت التي تمت مع األطراف ذات العالقة والتي تم إدراجها ضمن بيان الربح أو الخسارة الموحد:
 31ديسمبر 2016
مصاريف
إيرادات
الف ريـال قطري
الف ريـال قطري
قطر للبترول (مساهم)
راس غاز المحدودة (زميلة)
شركة قطر الغاز المسال (زميلة)
شركة قطر غاز للتشغيل المحدودة (زميلة)
قطر للبتروكيماويات (قابكو) (زميلة)
شركة اوكسيدنتال للبترول (زميلة)
أوريكس جي تي أل (زميلة)
قطر لألسمدة الكيماوية (زميلة)
قطر لأللمنيوم (زميلة)
كيو كيم (زميلة)
الشاهين للخدمات (زميلة)
قطر للوقود (زميلة)
السيف المحدودة (زميلة)
أخرى (زميلة)

1.077.058
103.694
59.103
27.701
10.930
5.987
4.728
4.678
4.526
1.975
---4.690
1.305.070

164.490
1.154
456
-------2.621
45.927
-6.928
221.576

ب .إن األرصدة التالية مدرجة في المبالغ المطلوبة من األطراف ذات العالقة:

مطلوب من أطراف ذات عالقة

قطر للبترول
شركة رأس غاز المحدودة
شركة قطر غاز للتشغيل المحدودة
شركة قطر للبتروكيماويات
شركة قطر لأللمنيوم
أوركس جي تي أل
شركة قطر لألسمدة الكيماوية
منتجات
كيو كيم
أستاد
شركة قطر لإلضافات البترولية المحدودة
الوسيطة
أخرى

 31ديسمبر 2015
مصاريف
إيرادات
الف ريـال قطري الف ريـال قطري
1.129.042
124.266
65.431
-14.618
-3.951
--158
-1.090
967
34.159
1.373.682

 31ديسمبر 2016
ألف ريـال قطري
256.803
18.441
15.062
3.534
145
692
233
94
18
---14.511
309.533
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126،305
---------19.854
38.768
-55.328
240،255
 31ديسمبر 2015
ألف ريـال قطري
503.003
43.475
15.117
3.017
1.942
1.250
600
-23
501
446
20
29.066
598.460

شركة الخليج الدولية للخدمات (ش.م.ق)
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
 .27إفصاحات التعامالت مع األطراف ذات العالقة (تتمة)
ال يوجد حركة في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها فيما يتعلق بالمبالغ المطلوبة من األطراف ذات العالقة ( :2015ال
شيء).

ج.

إن األرصدة التالية مدرجة في المبالغ المطلوبة الى أطراف ذات عالقة:

ألف ريـال قطري

المطلوب إلى أطراف ذات عالقة

قطر للوقود (وقود)
شركة الشاهين القابضة (ش.م.ق)
شركة اوكسيدنتال للبترول قطر
أطراف أخرى ذات عالقة

2.712
---2.712
 31ديسمبر 2016
ألف ريـال قطري

المكافآت لكبار مسؤولي اإلدارة
رواتب ومنافع أخرى

 31ديسمبر 2016



مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

 31ديسمبر 2015
ألف ريـال قطري

2.544
1.364
7.216
8.409
19.533
 31ديسمبر 2015
ألف ريـال قطري

58.963

49.116

--

3.300



يتضمن هذا البند قيمة المصاريف اإلدارية المتكبدة من قبل المجموعة تجاه قطر للبترول  ،وذلك عن الخدمات اإلدارية المقدمة

د.

إن الذمم المدينة المطلوبة من األطراف ذات عالقة تنتج بشـ ـ ـ ـ ـ ــكل رئيسـ ـ ـ ـ ـ ــي من عمليات البيع بين تلك األطراف .إن هذه الذمم

للمجموعة من قبل قطر للبترول (إيضاح رقم .)26

المدينة غير مضـ ـ ـ ــمونة وال تحمل أية فائدة .إن الذمم الدائنة المطلوبة لألطراف ذات العالقة تنتج بشـ ـ ـ ــكل رئيسـ ـ ـ ــي من عمليات

الشراء بين تلك األطراف .إن هذه الذمم الدائنة ال تحمل أية فائدة.
.28

العائد على السهم
تم إحتساب العائد األساسي بقسمة ربح السنة الموزع على المساهمين على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة.
إن العائد األساسي للسهم هو نفسه العائد المخفض للسهم حيث أنه ليست هناك آثار مخفضة على العائدات.
 31ديسمبر 2016
ربح السنة (ألف ريـال قطري)

المتوسط المرجح لعدد أسهم حقوق الملكية (اسهم باالالف)
العائد األساسي والمخفض للسهم الواحد (ريـال قطري)
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66.961

185.841

0،36

 31ديسمبر 2015
801.428
185.841
4،31

شركة الخليج الدولية للخدمات (ش.م.ق)
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
 .29إلتزامات وتعهدات محتملة

إلتزامات محتملة

ضمانات مقابل حسن التنفيذ

 31ديسمبر 2016

 31ديسمبر 2015

ألف ريـال قطري

ألف ريـال قطري

309.060

تعهدات

تعهدات رأسمالية

163.292
904.179

621.422

أبرمت المجموعة عدد من عقود اإليجار لممتلكات مختلفة .إن مصاريف اإليجار لهذه الممتلكات يتم إحتسابها كإيجارات تشغيلية.
إن تعهدات اإليجار المستقبلية القائمة على العقود المبرمة تظهر على النحو التالي:

خالل سنة واحدة

 31ديسمبر 2016

 31ديسمبر 2015

ألف ريـال قطري

ألف ريـال قطري

35.290

أكثر من سنة وأقل من  5سنوات

62.858

أكثر من  5سنوات

34.022
132.170

.30

44.395
59.076
34.022
137.493

قطاعات التشغيل
إن لدى المجموعة أربع قطاعات تشغيل تصدر عنها تقارير كما هو وارد أدناه ،علماً بأن المجموعة تقوم بإستخدام أحكام مالءمة
لتطبيق أسس التجميع للقطاعات التشغيلية .توفر القطاعات منتجات وخدمات مختلفة ضمن مؤشرات إقتصادية مختلفة وهي تدار

بصورة منفصلة ألنها تتطلب تقنيات واستراتيجيات تسويقية مختلفة .في كل قطاع يتميز بنفس الخصائص اإلقتصادية يقوم مجلس
اإلدارة بمراجعة تقارير اإلدارة الداخلية بصورة ربع سنوية على األقل .يصنف الملخص الوارد أدناه العمليات التشغيلية لكل قطاع
من قطاعات المجموعة التي يصدر عنها تقارير:

• قطاع التأمين :تقديم خدمات التأمين واعادة التأمين لقطر للبترول وشركاتها التابعة وشركات أخرى.
• قطاع الطيران :تقديم خدمات النقل بالهيلكوبتر في قطر والهند .كذلك يقوم بتقديم خدمات النقل بالهيلكوبتر في منطقة الشرق
األوسط وشمال إفريقيا (منطقة مينا " .)"MENAيتضمن التحليل القطاعي المتعلق بالطيران المعلومات الخاصة بشركة

المشروع المشترك لشركة هيلكوبتر الخليج (شركة الهيلكوبتر الخاصة المحدودة) وشركاتها التابعة.

• قطاع الحفر :تقديم خدمات الحفر والخدمات ذات الصلة به لمجموعة شركات قطر للبترول ومشاريعها العالمية المشتركة.
• قطاع التموين :تقديم خدمات التموين والعمالة لمجموعة قطر للبترول والشركات الزميلة لها وأطراف أخرى خارجية.
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شركة الخليج الدولية للخدمات (ش.م.ق)
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
 .30قطاعات التشغيل (تتمة)

التأمين

الحفر

الطيران

التموين

المجموع

ألف ريـال

ألف ريـال

ألف ريـال

ألف ريـال

ألف ريـال

قطري

 31ديسمبر 2016

قطري

قطري

قطري

قطري

إجمالي اإليرادات الخارجية

442.900

1.178.373

534.312

869.424

3.025.009

إيرادات بين القطاعات

()3.441

--

()591

()32.179

()36.211

صافي اإليرادات

439.459

1.178.373

533.721

837.245

2.988.798

تكاليف مباشرة (إيضاح )1،30

()319.264

()1.074.696

()333.477

()744.002

()2.471.439

صافي الربح (بعد إستبعاد اإليرادات بين

111.179

()179.325

167.691

56.335

155.880

نقد وأرصدة لدى البنوك (إيضاح )4،30

439.045

410.541

104.848

265.934

1.220.368

موجودات غير متداولة (إيضاح )6،30

377.486

5.932.859

59.742 1.190.049

مجموع الموجودات (إيضاح )3،30

6.732.228 1.712.851

القطاعات) (إيضاح رقم )2،30

موجودات متداولة أخرى

896.320

388.828

307.508

233.124

558.800 1.602.405

1.825.780
7.560.136
10.606.284

ديون مستحقة خالل سنة

--

704.477

72.562

--

ديون مستحقة بعد سنة

266.528

1.562.186

--

3.936.718

187.010

--

4.123.728

مطلوبات متداولة أخرى

170.470 1.044.333
10.798

80.855

مطلوبات غير متداولة أخرى

4.738

مجموع المطلوبات (إيضاح )5،30

4.822.463 1.049.071

371.571

إستهالك (إيضاح )6،30

()2.034

()440.752

()92.918

()17.447

إيرادات تمويل (إيضاح )6،30

19.803

2.116

848

3.687

26.454

مصاريف تمويل (إيضاح )6،30

--

()101.530

()5.779

()375

()107.684
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31.144

777.039

116.202

162.882

382.730

6.625.835
()553.151

شركة الخليج الدولية للخدمات (ش.م.ق)
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
 .30قطاعات التشغيل (تتمة)

 31ديسمبر 2015

التأمين

الحفر

الطيران

التموين

المجموع

ألف ريـال

ألف ريـال

ألف ريـال

ألف ريـال

ألف ريـال

قطري

قطري

قطري

قطري

قطري

إجمالي اإليرادات الخارجية

685.793

1.844.644

628.387

1.048.756

4.207.580

إيرادات بين القطاعات

()172

--

()51

()43.107

()43.330

صافي اإليرادات

685.621

1.844.644

628.336

1.005.649

4.164.250

تكاليف مباشرة (إيضاح )1،30

()583.385

()1.101.758

()401.520

()886.159

()2.972.822

صافي الربح (بعد إستبعاد اإليرادات بين

112.374

431.167

193.210

115.584

852.335

نقد وأرصدة لدى البنوك (إيضاح )4،30

525.297

48.914

603.438

113.294
292.114

159.324

846.829

موجودات غير متداولة (إيضاح )6،30

360.915

5.836.432

1.253.885

64.948

7.516.180

مجموع الموجودات (إيضاح )3،30

1.872.659

6.488.784

1.659.293

580.702

10.601.438

ديون مستحقة خالل سنة

--

1.229.508

74.314

--

1.303.822

ديون مستحقة بعد سنة

--

القطاعات) (إيضاح رقم )2،30

موجودات متداولة أخرى

مطلوبات متداولة أخرى

986.447

1.240.190

291.615

2.761.651

259.572

4.885

12.723

27.988

29.035

مجموع المطلوبات (إيضاح )5،30

1.245.075

4.295.497

453.216

377.470

6.371.258

إستهالك (إيضاح )6،30

()2.266

()358.193

()96.682

()17.377

()474.518

إيرادات تمويل (إيضاح )6،30

15.793

337

626

1.554

18.310

مصاريف تمويل (إيضاح )6،30

--

()54.867

()6.386

()235

()61.488

مطلوبات غير متداولة أخرى
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91.342

356.430

2.238.429

348.435

--

1.971.582
74.631

3.021.223

شركة الخليج الدولية للخدمات (ش.م.ق)
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
.30

قطاعات التشغيل (تتمة)

 31ديسمبر

 1،30تسوية التكاليف المباشرة للقطاعات
إجمالي التكاليف المباشرة للقطاعات
استبعادات التكاليف داخل القطاعات

2016

2015

ألف ريـال قطري

ألف ريـال قطري

2.471.439
()36.211

2.972.822
()42.632

2.458.960

2.953.922

23.732

اإلستهالك المتعلق بربح من صفقة سعر الشراء

مجموع التكاليف المباشرة الموحدة للسنة

 2،30تسوية ربح أو خسارة القطاعات
إجمالي ربح القطاعات
155.880
ربح أو خسارة أخرى غير موزعة (تمثل ربح أو خسارة الشركة األم متضمنة توزيعات
371.062
األرباح من الشركات التابعة وشركات المشاريع المشتركة)
ربح من صفقة سعر الشراء واإلضافات المتعلقة باإلستهالك
()57.397
إستبعاد توزيعات األرباح المدفوعة للشركة األم من شركات تابعة وشركات المشاريع
()402.584
المشتركة
66.961
الربح الموحد للسنة
 3،30تسوية مجموع موجودات القطاعات
مجموع موجودات القطاعات
موجودات أخرى غير موزعة على القطاعات
إستبعاد اإلستثمارات في شركات تابعة
الموجودات المتعلقة بتوزيع سعر الشراء

10.606.284
2.705.624
()2.270.839
172.519
()96.152

إستبعاد الموجودات بين القطاعات

11.117.436

مجموع الموجودات الموحد للسنة
 4،30تسوية أرصدة النقد في الصندوق ولدى البنوك
أرصدة النقد في الصندوق ولدى البنوك للقطاعات

1.220.368
115.356

موجودات أخرى غير موزعة على القطاعات

إجمالي النقد في الصندوق ولدى البنوك الموحدة للسنة
 5،30تسوية مجموع مطلوبات القطاعات
مجموع المطوبات للقطاعات
مطلوبات أخرى غير موزعة على القطاعات

1.335.724

مجموع المطلوبات الموحد للسنة
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23.732

852.335
1.135.966
()24.005
()1.162.868
801.428

10.601.438
2.710.141
()2.270.839
229.886
()41.877
11.228.749

846.829
114.378
961.207

6.625.835
788.985

6.371.258
971،539

7.318.668

7،300،920

()96.152

استبعاد المطلوبات بين القطاعات

 31ديسمبر

()41.877

شركة الخليج الدولية للخدمات (ش.م.ق)
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
 .30قطاعات التشغيل (تتمة)
 6،30البنود الهامة األخرى

إستهالك

 31ديسمبر 2016
مجموع القطاعات

تعديالت

المجموع الموحد

ألف ريـال قطري

ألف ريـال قطري

ألف ريـال قطري

553.151

23.732

576.883

موجودات غير متداولة

7.560.136

491.904

8.052.040

تكاليف تمويل

()107.684

()17.479

()125.163

إيرادات تمويل

26.454

1.806

28.260

 31ديسمبر 2015

إستهالك

ألف ريـال قطري

ألف ريـال قطري

ألف ريـال قطري

474.518

23.728

498.246

موجودات غير متداولة

7.516.180

554.783

8.070.963

تكاليف تمويل

()61.488

()17.005

()78.493

إيرادات تمويل

.31

مجموع القطاعات

تعديالت

المجموع الموحد

18.310

2.553

20.863

إدارة المخاطر المالية
األهداف والسياسات
صورة عامة

تتمثل األدوات المالية للمجموعة في الموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة .تتضمن الموجودات المالية النقد واألرصدة لدى

البنوك وذمم تأمين مدينة ومطلوب من أطراف ذات عالقة واستثمارات في أوراق مالية وبعض الموجودات األخرى .تتضمن
المطلوبات المالية قروض وتسهيالت وذمم تأمين دائنة ومطلوب ألطراف ذات عالقة وبعض المطلوبات األخرى .السياسات

المحاسبية لألدوات المالية واردة في اإليضاح رقم (.)3

تتعرض المجموعة إلى مختلف المخاطر بسبب إستخدامها لألدوات المالية .يمكن تصنيف هذه المخاطر بشكل عام فيما يلي:
 مخاطر التأمين

 مخاطر االئتمان

 مخاطر السيولة

 مخاطر السوق

 المخاطر التشغيلية
يعرض هذا اإليضاح معلومات عن تعرض المجموعة لكل من المخاطر أعاله  ،وكذلك األهداف والسياسات والمعالجات المستخدمة

من قبل المجموعة لقياس وادارة المخاطر وادارة رأس المال.
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شركة الخليج الدولية للخدمات (ش.م.ق)
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
.31

إدارة المخاطر المالية (تتمة)
األهداف والسياسات (تتمة)
إدارة المخاطر واإلطار الرقابي للمجموعة

إن الهدف األساسي من اإلطار المستخدم من قبل المجموعة إلدارة المخاطر المالية هو حماية مساهمي المجموعة من األحداث
الملحة لوجود أنظمة إدارة مخاطر ذات
التي تحول دون التحقيق المحتمل ألهداف األداء المالي .تدرك اإلدارة العليا األهمية
ّ
فعالية وكفاءة لدى المجموعة.
اإلطار التشريعي

تخضع عمليات المجموعة لشروط تنظيمية في دولة قطر.

خطر التأمين

خطر التأمين الرئيسي الذي تواجهه المجموعة هو أن تختلف المبالغ الفعلية للتعويضات ومواعيد دفعها عن توقعات المجموعة.
يمكن أن يحدث هذا في حال تكرار المطالبات أو زيادة المبالغ المطالب بها والمنافع المدفوعة والتطورات المستقبلية للمطالبات

طويلة األجل .وبالتالي فإن هدف المجموعة األساسي هو ضمان وجود إحتياطيات كافية لتغطية هذه المطالبات.
يتم التخفيف من المخاطر أعاله بتنويع عقود التأمين ،وكذلك تحسين تنوع المخاطر باالختيار الدقيق الستراتيجيات التأمين وتنفيذ

اإلرشادات المطلوبة بعناية  ،وأيضاً باستخدام اتفاقيات إعادة التأمين.

تكرار المطالبات وقيمها

يمكن أن تتكرر المطالبات وأن تتأثر مبالغها بعدد من العوامل .أعمال التأمين الرئيسية للمجموعة هي التأمين ضد مخاطر

الطاقة والحريق والحوادث العامة والمخاطر البحرية والطبية .تعتبر عقود التأمين هذه قصيرة األجل ويتم سدادها في العادة خالل

سنة واحدة من تاريخ وقوع الحادث للمؤمن ،وهذا يساعد في التقليل من مخاطر التأمين.

الحريق والحوادث العامة  -العقارات

إن الغرض من التأمين العقاري هو تعويض حاملي وثائق التأمين عن األضرار التي تلحق بعقاراتهم أو عن الخسارة في قيمة
العقارات .وأيضاً يمكن أن يقبض حملة الوثائق تعويضات عن فقدان األرباح بسبب عدم استطاعتهم استعمال عقاراتهم المؤمنة.

إن المخاطر الرئيسية بالنسبة لعقود تأمين العقارات هي الحريق وتعطل األعمال .قامت المجموعة خالل السنوات األخيرة بإصدار

بوالص تأمين فقط لعقارات مزودة بمعدات إنذار بالحريق.

يتم إبرام عقود التأمين هذه على أساس قيمة االستبدال للعقارات ومحتوياتها المؤمن عليها .تعتبر تكلفة إعادة بناء العقارات وتوفير

بدائل لمحتوياتها والوقت المطلوب إلعادة تشغيل العمليات المتوقفة هي العوامل الرئيسية التي تؤثر على حجم المطالبات.

التأمين البحري

إن الغرض من التأمين البحري هو تعويض حاملي وثائق التأمين عن التلف والمسؤولية التي تنشأ من فقدان أو تلف الوحدات
البحرية والحوادث التي تقع في البحر والتي تنتج خسارة جزئية أو كلية للبضائع.

بالنسبة للتأمين البحري تعتبر المخاطر الرئيسية هي خسارة أو تلف الوحدات البحرية والحوادث التي ينتج عنها فقدان كلي أو

جزئي للبضائع.

إن االستراتيجية المتبعة بالنسبة لقطاع التأمين البحري هي التأكد من أن بوالص التأمين التي تتعلق بالسفن والطرق المالحية

التي يغطيها التأمين متنوعة.
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شركة الخليج الدولية للخدمات (ش.م.ق)
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
 .31إدارة المخاطر المالية (تتمة)
األهداف والسياسات (تتمة)
اإلطار التشريعي (تتمة)

مخاطر إعادة التأمين

كما هو متبع لدى شركات التأمين األخرى ولتقليل احتمال التعرض لمخاطر الخسارة الناتجة عن مطالبات تأمينية كبيرة  ،تدخل

المجموعة في اتفاقيات خالل نشاطها العادي مع أطراف أخرى ألغراض إعادة التأمين .إن إتفاقيات إعادة التأمين تلك توفر

تنوعاً أكبر في األعمال  ،وكذلك تمكن اإلدارة من السيطرة على الخسائر المحتملة الناتجة من المخاطر الكبيرة باإلضافة إلى
أنها توفر فرصاً إضافية للنمو .إن جزءاً كبي اًر من معامالت إعادة التأمين يتم إنجازها بموجب االتفاقيات وعقود إعادة التأمين
االختيارية واعادة تأمين الخسائر الزائدة عن تقديرات الشركة.

للحد من مخاطر تعرض المجموعة لخسائر كبيرة نتيجة لعدم مالءة معيدي التأمين  ،تقوم المجموعة بتقييم األوضاع المالية

لمعيدي التأمين الذين تتعامل معهم وتراقب تركز مخاطر االئتمان الناشئة من أماكن جغرافية أو نشاطات أو وضعيات إقتصادية

متشابهة لشركات إعادة التامين.
إن عقود التأمين المحولة إلى معيدي التأمين ال تعفي المجموعة من التزاماتها تجاه المؤمنين لديها  ،وتظل المجموعة مسؤولة

أمام حاملي وثائقها عن الجزء المعاد التأمين عليه بقدر فشل شركة إعادة التأمين في الوفاء بالتزاماتها بموجب عقود إعادة

التأمين.

تركزات المخاطر

تتعلق مخاطر التأمين للمجموعة بعقود التأمين المبرمة في داخل دولة قطر فقط.

مصادر الشك عند تقدير مدفوعات المطالبات المستقبلية

تدفع مطالبات عقود التأمين العام على أساس حدوث المطالبة .المجموعة ملتزمة عن جميع األحداث المؤمن عليها التي وقعت

خالل فترة العقد ،حتى ولو تم اكتشاف الخسارة بعد انتهاء فترة العقد .نتيجة لذلك يتعلق جزء كبير من مخصص المطالبات

بالمطالبات المتكبدة وغير المبلّغ عنها والتي يتم سدادها خالل فترات زمنية قصيرة أو متوسطة.
هناك العديد من المتغيرات التي تؤثر على مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية من هذه العقود  ،يتعلق ذلك بصفة رئيسية بالمخاطر

المصاحبة ألعمال حاملي عقود التأمين واجراءات إدارة المخاطر المتبعة .التعويض المدفوع مقابل هذه العقود هو عبارة عن
حوافز نقدية يتم منحها مقابل الخسارة التي يتكبدها حاملو وثائق التأمين أو الغير (بالنسبة للتغطية التأمينية للغير).

تتضمن التكاليف التقديرية لمطالبات المصروفات المباشرة المتكبدة عند سداد المطالبات ،بعد خصم القيمة المتوقعة لإلستبدال

والمبالغ المستردة األخرى .تقوم المجموعة باتخاذ جميع الخطوات المعقولة لضمان توفر المعلومات المناسبة لديها بخصوص

تعرضها لمطالبات .لكن  ،ونظ اًر لعدم التيقن في تحديد مخصصات للمطالبات ،من المحتمل أن تكون النتيجة النهائية مختلفة
من االلتزام األصلي المقدر.

يشتمل اإللتزام تجاه مثل هذه العقود مخصص المطالبات المتكبدة وغير المبلّغ عنها ومخصص للمطالبات المبلّغ عنها ولكنها لم

تدفع بعد ومخصص للمخاطر السارية كما في تاريخ البيانات المالية .عند احتساب التكلفة المقدرة للمطالبات غير المدفوعة

(المبلغ عنها وغير المبلغ عنها) تكون تقنيات التقدير لدى المجموعة مزيجا من التقديرات المستندة إلى معدل الخسارة (حيث يتم
تعريف معدل الخسارة على أنه المعدل بين التكلفة النهائية لمطالبات التأمين وأقساط التأمين المكتسبة خالل سنة مالية معينة

فيما يتعلق بهذه المطالبات) وتقدير يستند إلى الخبرة الفعلية في المطالبات باستخدام معادلة محددة مسبقاً  ،حيث يعطي الوزن

األكبر للخبرة الفعلية في المطالبات بمرور الزمن.
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شركة الخليج الدولية للخدمات (ش.م.ق)
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
 .31إدارة المخاطر المالية (تتمة)
األهداف والسياسات (تتمة)
اإلطار التشريعي (تتمة)

حساسية التغيرات في االفتراضات

ليس لدى المجموعة أي عقد تأمين أو عدد من العقود الصغيرة ذات العالقة التي تغطي مخاطر قليلة الحدوث وشديدة الخسائر
مثل الزالزل ،أو عقود تأمين تغطي مخاطر لحوادث فردية والتي تعرض الشركة لمخاطر تأمين مضاعفة .لقد قامت المجموعة

بإعادة التأمين على المخاطر التي قد تتضمن دعاوى قضائية هامة .إن التغير بنسبة  %10في المخصص لمطالبات تأمين

الحوادث العامة سوف يؤدي إلى نقص بمبلغ  12مليون ريـال قطري في بيان الربح أو الخسارة الموحد ( 31 :2015مليون ريـال

قطري).

تطوير المطالبات

تحتفظ المجموعة بإحتياطيات كافية فيما يتعلق بنشاط التأمين لديها وذلك من أجل التحوط من النتائج الضارة للمطالبات المستقبلية
وتطوراتها .يتم حل الشكوك حول مبالغ وتوقيت مدفوعات المطالبات عادة خالل سنة واحدة.

مخاطر االئتمان

تتمثل مخاطر االئتمان في أن يفشل طرف في أداة مالية في الوفاء بالتزاماته ويسبب بذلك خسارة مالية لطرف آخر .يتمثل

تعرض المجموعة لمخاطر ائتمانية في القيمة الدفترية لموجوداتها والتي تتكون أساساً من ذمم تأمين مدينة  ،ومطلوب من أطراف
ذات عالقة وأرصدة لدى البنوك.

من سياسة المجموعة أن تخضع جميع العمالء الراغبين في الحصول على خدماتها باآلجل إلجراءات للتحقق من مقدرتهم

االئتمانية ،بصورة فردية للعمالء الجدد قبل تقديم المنتج أو الخدمة إليهم .تشمل مراجعة المجموعة التصنيفات الخارجية  ،إن

وجدت ،أو في بعض األحيان المعامالت البنكية ويتم تحديد سقف المشتريات لكل عميل يشتري باآلجل  ،حيث تمثل الحد

األقصى للمبلغ دون طلب موافقة من اإلدارة العليا وتتم مراجعته كل ربع سنة.

يتأثر تعرض المجمـوعة للمخاطر اإلئتمانية أساساً بالخصائص الفردية لكل عميل .إن العناصر المتعلقة بمكان العميل  ،بما في

ذلك مخاطر التخلف عن السداد لقطاع معين والدولة التي يعمل فيها العميل لها تأثير أقل على الخطر اإلئتماني .ينشأ تعرض

المجموعة للمخاطر من عجز العمالء عن السداد  ،ويكون أقصى المخاطر مساوياً للقيمة الدفترية لهذه األدوات على النحو

التالي:

 31ديسمبر 2016
ألف ريـال قطري
نقد وأرصدة لدى البنوك (متضمنة الودائع ألجل)
ذمم مدينة متعلقة بالتأمين واعادة التأمين 
صافي الذمم التجارية المدينة (إيضاح رقم )11
اإلستثمارات المالية
مطلوب من أطراف ذات عالقة (إيضاح رقم )27



1.335.724
600.781
290.712
621.547
309.533
3.158.297

يشتمل هذا البند على ذمم عقود التأمين المدينة وحصة من مطالبات إعادة التأمين المستحقة.
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 31ديسمبر 2015
ألف ريـال قطري
961.207
654.101
294.268
606.357
598.460
3.114.393

شركة الخليج الدولية للخدمات (ش.م.ق)
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
 .31إدارة المخاطر المالية (تتمة)
األهداف والسياسات (تتمة)
نقد وأرصدة لدى البنوك وودائع ألجل

إن مخاطر اإلئتمان المتعلقة باألرصدة لدى البنوك محدودة  ،حيث أنها مودعة لدى بنوك محلية وأجنبية تتميز بسمعات إئتمانية
جيدة مصنفة من قبل وكاالت تصنيف إئتمان عالمية.
ذمم مدينة من تأمين واعادة تأمين

إن الحد األقصى للتعرض لمخاطر اإلئتمان من بعض ذمم التأمين المدينة في تاريخ التقرير المالي مساوية لمبلغ الذمم المدينة

المفصح عنه في بيان المركز المالي الموحد .إن جميع الذمم المدينة تقع ضمن حدود دول مجلس التعاون الخليجي .إضافة إلى
ذلك ،ولتقليل التعرض للخسائر الكبيرة من العجز عن الوفاء معيدي التأمين ،تحصل المجموعة على خدمات وسطاء عالميين

ذوي تصنيف عالي.

صافي ذمم مدينة تجارية

إن الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان بالنسبة لبعض الذمم المدينة األخرى في تاريخ التقرير المالي مساوية لمبلغ الذمم
المدينة في بيان المركز المالي الموحد.

مطلوب من أطراف ذات عالقة

إن الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان بالنسبة لبعض المطلوبات من أطراف ذات عالقة في التقرير المالي مساوية لمبلغ

الذمم المدينة في بيان المركز المالي الموحد .إن جميع الذمم المدينة هي ذمم مدينة مطلوبة من أطراف داخل البالد ،فيما عدا

بعض الذمم المدينة غير الهامة المطوبة من أطراف ذات عالقة بالهند.
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شركة الخليج الدولية للخدمات (ش.م.ق)
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
.31

إدارة المخاطر المالية (تتمة)
إن تحليل أعمار الموجودات المالية يظهر على النحو التالي:
 31ديسمبر 2016
نقد وأرصدة لدى البنوك
ذمم عقود تأمين مدينة
ذمم مدينة أخرى
حصة إعادة تأمين من المطالبات المستحقة
إستثمارات مالية (أ)
مطلوب من أطراف ذات عالقة
المجموع

 31ديسمبر 2015
نقد وأرصدة لدى البنوك
ذمم عقود تأمين مدينة
ذمم مدينة أخرى
حصة إعادة تأمين من المطالبات المستحقة
إستثمارات مالية (أ)
مطلوب من أطراف ذات عالقة

المجموع

غير متأخرة أو
متدنية القيمة

أقل من  30يوم

ألف ريـال قطري

ألف ريـال قطري

1.335.724
-128.117
333.782
621.547
161.898

-31.636
32.455
--24.405

2.581.068
غير متأخرة أو
متدنية القيمة

88.496

أقل من  30يوم

تجاوزت موعد اإلستحقاق ولكن لم تتدنى قيمتها

 60-31يوم

 90-61يوم

 120-91يوم

ألف ريـال قطري

ألف ريـال قطري

ألف ريـال قطري

-15.884
46.595
--34.635

--19.771
--24.861

--15.196
--7.389

97.114

44.632

22.585

تجاوزت موعد اإلستحقاق ولكن لم تتدنى قيمتها

 60-31يوم

 90-61يوم

 120-91يوم

ألف ريـال قطري

ألف ريـال قطري

ألف ريـال قطري

ألف ريـال قطري

ألف ريـال قطري

961.207
106.374
137.442
325.864
606.357
245.290

-153.707
45.392
--81.938

-2.618
51.579
--45.130

-14.122
21.415
--33.907

-5.639
11.946
--33.213

2،382،534

281.037

69.444

99.327

50.798

أ .تتضمن اإلستثمارات المالية موجودات مالية محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق ومتاحة للبيع وبالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
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أكثر من  121يوم
ألف ريـال قطري

-219.479
59.596
--56.345
335.420

أكثر من  121يوم
ألف ريـال قطري

-45.777
37.983
--158.982
242.742

متأخرة
ومتدنية القيمة

المجموع

ألف ريـال قطري

ألف ريـال قطري

--33.953
----

1.335.724
266.999
335.683
333.782
621.547
309.533

33.953
متأخرة
ومتدنية القيمة

3.203.268

المجموع

ألف ريـال قطري

ألف ريـال قطري

--32.895
----

961.207
328.237
338.652
325.864
606.357
598.460

32.895

3.158.777

شركة الخليج الدولية للخدمات (ش.م.ق)
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
 .31إدارة المخاطر المالية (تتمة)
مخاطر التركز

إن مخاطر التركز هي أي خطر فردي أو مجموعة من المخاطر يحتمل معها تكبد خسائر كبيرة مما قد يهدد المركز المالي
الطبيعي للمجموعة أو مقدرتها في المحافظة على عملياتها األساسية .تتضمن هذه المخاطر ما يلي:

 التعرض الكبير لمخاطر االئتمان من طرف فردي أو مجموعة من األطراف النظيرة.

 التعرض لمخاطر االئتمان من األطراف التي يعتمد أداؤها المالي على نفس النشاط أو السلعة؛ و

 مخاطر االئتمان غير المباشرة التي تنتج من قبل أنشطة المجموعة المتعلقة بتخفيف مخاطر االئتمان (مثل التعرض لنوع
فردي من الضمانات أو حماية اإلئتمان من طرف واحد).

تتمثل مخاطر التأمين للمجموعة ببوالص التأمين المبرمة في داخل دولة قطر فقط.
مخاطر السيولة

تتمثل مخاطر السيولة في عدم إستطاعة المجموعة على الوفاء بإلتزاماتها المالية عند استحقاقها .إن سياسة المجموعة إلدارة

مخاطر السيولة هو أن تضمن بقدر اإلمكان أن يكون لديها دائماً سيولة كافية لسداد إلتزاماتها عند استحقاقها ،في الظروف
العادية وغير العادية ،ودون أن تتكبد خسائر غير مقبولة أو المخاطرة بسمعة المجموعة ،والمحافظة على توازن بين استم اررية

التمويل والمرونة من خالل إستخدام القروض البنكية التي تحمل فوائد.

تقوم المجموعة عادة بضمان وجود أرصدة نقدية كافية عند الطلب لمقابلة المصروفات التشغيلية المتوقعة لفترة  90يوم ،وتشمل

خدمة سداد اإللتزامات المالية .هذا بإستثناء األثر المحتمل للظروف الصعبة التي ال يمكن التنبؤ بها بشكل معقول مثل الكوارث
الطبيعية.

اإلستحقاقات التعاقدية المتبقية للمطلوبات المالية

يوضح الجدول أدناه وضعية إستحقاق المطلوبات المالية للمجموعة .تم تحديد اإلستحقاقات التعاقدية للمطلوبات المالية للمجموعة

إستناداً إلى الفترة المتبقية حتى تاريخ االستحقاق التعاقدي كما في تاريخ التقرير المالي .تقوم اإلدارة برصد فترات اإلستحقاق

لضمان اإلحتفاظ بسيولة معقولة .إن التدفقات النقدية المتوقعة للمجموعة على هذه األدوات ال تختلف بصورة جوهرية عن هذا

التحليل.
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شركة الخليج الدولية للخدمات (ش.م.ق)
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
 .31إدارة المخاطر المالية (تتمة)
مخاطر السيولة (تتمة)

بيان اإلستحقاق

إن إستحقاق المطلوبات المالية للمجموعة كما في  31ديسمبر يظهر على النحو التالي:
إجمالي التدفقات النقدية غير المخصومة
عند الطلب

حتى  3شهور

 3إلى  6شهور

 6شهور إلى سنة

 1إلى  3سنوات

أكثر من  3سنوات

المجموع

ألف ريـال قطري

ألف ريـال قطري

ألف ريـال قطري

ألف ريـال قطري

ألف ريـال قطري

ألف ريـال قطري

ألف ريـال قطري

مطلوب إلى أطراف ذات عالقة

--

194.260

275.726

469.986

1.895.976

2.733.886

5.569.834

282

2.430

مطالبات قائمة

116.420

--

16

--

914

---

--

2.712

725.930

--

--

--

--

--

725.930

 31ديسمبر 2016
قروض وتسهيالت

ذمم دائنة تجارية
أقساط إعادة تأمين مستحقة الدفع

---

726.212

48.101

1.458

91.031

--

361.211

277.200

561.931

1.895.976

--2.733.886

117.350
140.590
6.556.416

إجمالي التدفقات النقدية غير المخصومة
 31ديسمبر 2015
قروض وتسهيالت

عند الطلب

حتى  3شهور

 3إلى  6شهور

 6شهور إلى سنة

 1إلى  3سنوات

أكثر من  3سنوات

المجموع

ألف ريـال قطري

ألف ريـال قطري

ألف ريـال قطري

ألف ريـال قطري

ألف ريـال قطري

ألف ريـال قطري

ألف ريـال قطري

--

312.934

457.600

696.221

2.171.562

1.518.728

5.157.045

--

242.921

142

1.071

--

--

244.134

مطلوب إلى أطراف ذات عالقة

--

مطالبات قائمة

839.129

--

ذمم دائنة تجارية

أقساط إعادة تأمين مستحقة الدفع

14.547

3.849

--

1.137

--

---

---

19.533

839.129

--

42.905

11.418

76.962

--

--

131.285

839.129

613.307

473.009

775.391

2.171.562

1.518.728

6.391.126
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شركة الخليج الدولية للخدمات (ش.م.ق)
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
 .31إدارة المخاطر المالية (تتمة)
مخاطر السوق

تتمثل مخاطر السوق بالتغيرات في أسعار السوق مثل أسعار الفائدة وأسعار صرف العمالت األجنبية التي تؤثر على أرباح
المجموعة أو حقوق الملكية أو قيمة أدواتها المالية .إن الهدف من إدارة مخاطر السوق هو السيطرة على تعرض المجموعة

للمخاطر في نطاق معقول  ،إضافة إلى زيادة العائد.
هناك ثالثة مكونات لمخاطر السوق:




مخاطر صرف العمالت األجنبية

مخاطر أسعار الفائدة.
مخاطر أسعار السهم.

مخاطر صرف العمالت األجنبية

ال تقوم المجموعة بالتحوط ضد تعرضها لمخاطر العمالت  ،وبالرغم من ذلك ترى اإلدارة بأن تعرض المجموعة لمخاطر صرف
العمالت األجنبية في أدنى مستوياته إذ أنه ليست هناك بنود هامة في الموجودات المالية والمطلوبات المالية بعمالت أجنبية

بخالف الدوالر األمريكي المرتبط بالريـال القطري.
مخاطر أسعار الفائدة

مخاطر اسعار الفائدة هي مخاطر تقلب قيمة التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية بسبب التغير في أسعار الفائدة بالسوق.
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شركة الخليج الدولية للخدمات (ش.م.ق)
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
 .31إدارة المخاطر المالية (تتمة)
مخاطر السوق (تتمة)
مخاطر أسعار الفائدة (تتمة)
إن الجدول التالي يورد مخاطر معدل الفائدة ألهم الموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة كما في  31ديسمبر  2016و :2015
 31ديسمبر 2016
الموجودات

نقد وأرصدة لدى بنوك

معدل الفائدة الفعال

 3-1شهور

 12-3شه ار

 5 -1سنوات

أكثر من  5سنوات

ال تحمل فوائد

المجموع

%

ألف ريـال قطري

ألف ريـال قطري

ألف ريـال قطري

ألف ريـال قطري

ألف ريـال قطري

ألف ريـال قطري

741.642

537.970

--

--

56.112

266.999

1.335.724

266.999

199.848

33.953

--

--

101.882

335.683

--

--

--

--

309.533

309.533

--

85.468

%2،85

ذمم عقود تأمين مدينة

--

ذمم مدينة تجارية

حصة إعادة تأمين من مطالبات مستحقة

--

مطلوب من أطراف ذات عالقة
موجودات مالية متاحة للبيع

موجودات مالية محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق

%3،95

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
المطلوبات

قروض وتسهيالت

--

%2،33

--

--

---

---

333.782

333.782

80.056

14.445

1.820

137.386

26.991

143.108

17.353

--

--

--

196.796

214.149

1.038.899

588.188

140.978

26.991

1.408.212

3.203.268

3.592

--

321.930

مطلوب إلى أطراف ذات عالقة

194.260

745.712

3.344.092

1.285.770

--

5.569.834

--

--

--

--

2.712

2.712

مطالبات قائمة

--

--

--

--

725.930

--

ذمم دائنة تجارية

--

أقساط إعادة تأمين مستحقة الدفع

--

--

194.260

745.712
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117.350

117.350

--

--

--

--

140.590

140.590

3.344.092

1.285.770

986.582

6.556.416

725.930

شركة الخليج الدولية للخدمات (ش.م.ق)
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
 .31إدارة المخاطر المالية (تتمة)
مخاطر السوق (تتمة)
مخاطر أسعار الفائدة (تتمة)
 31ديسمبر 2015
الموجودات

نقد وأرصدة لدى بنوك

ذمم عقود تأمين مدينة

معدل الفائدة الفعال

 3-1شهور

 12-3شه ار

 5 -1سنوات

أكثر من  5سنوات

ال تحمل فوائد

المجموع

%

ألف ريـال قطري

ألف ريـال قطري

ألف ريـال قطري

ألف ريـال قطري

ألف ريـال قطري

ألف ريـال قطري

412.166

534.263

--

--

14.778

961.207

77.368

--

--

--

261.284

--

--

%1،80

ذمم مدينة تجارية

--

حصة إعادة تأمين من مطالبات مستحقة

--

موجودات مالية متاحة للبيع

--

مطلوب من أطراف ذات عالقة

موجودات مالية محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق

%3،95

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
المطلوبات

قروض وتسهيالت

مطلوب إلى أطراف ذات عالقة

ذمم دائنة تجارية
مطالبات قائمة

أقساط إعادة تأمين مستحقة الدفع

%1،57

----

----

----

328.237

328.237

325.864

325.864

598.460

338.652
598.460

146.376

7.276

160.767

--

--

17.583

--

188.834

206.417

489،534

534.263

245.788

10.968

1.878.224

3.158.777

--

--

81.829

3.692

--

314.419

85.521

333.203

1.133.553

3.291.049

399.240

--

--

--

--

--

244.134

244.134

--

--

--

--

131.285

131.285

333.203

1.133.553

3.291.049

399.240

1.234.081

6.391.126

--

--

--

--
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---

---

19.533

839.129

5.157.045

19.533

839.129

شركة الخليج الدولية للخدمات (ش.م.ق)
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
 .31إدارة المخاطر المالية (تتمة)
مخاطر السوق (تتمة)
مخاطر أسعار الفائدة (تتمة)

تحليل حساسية التدفق النقدي لألدوات ذات المعدالت المتغيرة

إن أي تغير بمقدار  100نقطة أساس على معدالت الفائدة في تاريخ التقرير المالي سوف يؤدي إلى زيادة (نقص) حقوق الملكية

والربح أو الخسارة بالمبالغ الموضحة أدناه .إن هذا التحليل يفترض ثبات جميع المتغيرات األخرى ،وخصوصا أسعار صرف

العمالت األجنبية:

 31ديسمبر 2016
قروض وتسهيالت

حساسية التدفق النقدي (بالصافي)

 31ديسمبر 2015

الربح أو الخسارة

حقوق الملكية

 100نقطة أساس

 100نقطة أساس

زيادة

نقصان

زيادة

نقصان

ألف ريـال قطري

ألف ريـال قطري

ألف ريـال قطري

ألف ريـال قطري

()55.698

55.698

()55.698

55.698

()55.698

55.698

()55.698

55.698

الربح أو الخسارة

حقوق الملكية

 100نقطة أساس

 100نقطة أساس

زيادة

نقصان

زيادة

نقصان

ألف ريـال قطري

ألف ريـال قطري

ألف ريـال قطري

ألف ريـال قطري

قروض وتسهيالت

()51.570

51.570

()51.570

51.570

حساسية التدفق النقدي (بالصافي)

()51.570

51.570

()51.570

51.570

مخاطر أسعار األسهم

تتمثل مخاطر أسعار األسهم في الخطر من تقلبات القيمة العادلة ألداة مالية بسبب تغيرات األسعار بالسوق (غير تلك الناتجة

من مخاطر أسعار الفائدة أو مخاطر العمالت)  ،سواء حدثت تلك التغيرات بسبب عوامل معينة تتعلق باألداة المالية أو بمصدرها

أو عوامل تؤثر على جميع األدوات المالية المماثلة المتداولة في السوق.

تتعلق مخاطر أسعار األسهم لدى المجموعة بموجودات مالية ومطلوبات مالية تتقلب قيمتها العادلة نتيجة للتغيرات في أسعار

السوق ،وهي أساساً أوراق مالية إستثمارية.

تحد الشركة من مخاطر أسعار األسهم عن طريق تحديد أهداف اإلستثمارات ومراقبة هبوط اإلستثمارات وتنويع األدوات واسقف

اإلستثمارات في كل قطاع .ليس لدى المجموعة تركزات جوهرية لمخاطر أسعار األسهم.

إن الجـدول التالي يعكس حساسية تأثير مجموع التغيرات في القيمة العادلة ألي تغيرات معقولة محتملة في أسعار األسهم  ،مع
ثبات جميع المتغيرات األخرى  ،ويبين مدى التأثير على صافي الربح وحقوق الملكية.
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شركة الخليج الدولية للخدمات (ش.م.ق)
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
 .31إدارة المخاطر المالية (تتمة)
مخاطر السوق(تتمة)
مخاطر أسعار األسهم (تتمة)

إن التحليل الظاهر أدناه يبين الحركة الممكنة والمعقولة على المتغيرات الرئيسية مع بقاء المتغيرات األخرى ثابتة  ،ومدى تأثيره

على صافي الربح وحقوق الملكية.

 31ديسمبر 2016

الموجودات المالية

الحركة في
المتغير

بالقيمة العادلة من خالل
الربح أو الخسارة –
التأثير على صافي الربح

الموجودات المالية المتاحة
للبيع -
التأثير على بنود الدخل
الشامل األخرى

أسهم مدرجة في بورصة قطر
إستثمارات مهيكلة

%10+
%10+

-21.415

32.193
--

أسهم مدرجة في بورصة قطر
إستثمارات مهيكلة

%10%10-

-()21.415

()32.193
- 31ديسمبر 2015

الحركة في
المتغير

الموجودات المالية بالقيمة
العادلة من خالل الربح أو
الخسارة – التأثير على
صافي الربح

الموجودات المالية المتاحة
للبيع -
التأثير على بنود الدخل
الشامل األخرى

أسهم مدرجة في بورصة قطر
إستثمارات مهيكلة

%10+
%10+

-20.642

31.442
--

أسهم مدرجة في بورصة قطر
إستثمارات مهيكلة

%10%10-

-()20.642

()31.442
--

مخاطر تشغيلية

إن المخاطر التشغيلية هي المخاطر التي تنشأ من الخسارة الناتجة عن حاالت الفشل في األنظمة أو الرقابة أو الغش أو الخطأ
البشري والتي قد تنتج عنها خسارة في السمعة أو عواقب قانونية ورقابية .تدير المجموعة تعرضها للمخاطر التشغيلية عبر الضوابط

المناسبة والفصل بين المهام وضوابط الرقابة الداخلية من خالل التدقيق الداخلي واإللتزام بالسياسات.
إدارة رأس المال

إن سياسة مجلس اإلدارة هي المحافظة على قاعدة رأسمالية قوية لكي تحافظ على ثقة المستثمرين والدائنين والسوق والعمل على

إستم اررية تطور األعمال مستقبالً .يقوم المجلس بمراقبة رأس المال ،والذي يعرف بأنه إجمالي حقوق المساهمين.

يعمل المجلس أيضاً على الحفاظ على الموازنة بين العائدات العالية الممكنة من خالل اإلفتراضات العالية والمنافع والضمان
اللذين يحققهما مركز رأسمالي قوي .تهدف المجموعة إلى تحقيق عائد على حقوق المساهمين  ،بشكل أكبر من المتوسط المرجح

للفوائد المحملة على القروض.

تقوم المجموعة بإدارة هيكل رأسمالها وادخال تعديالت عليه في ضوء التغيرات في األحوال االقتصادية وتوقعات المساهمين .لم

تدخل الشركة أية تعديالت في األهداف أو السياسات أو اإلجراءات خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر .2016
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شركة الخليج الدولية للخدمات (ش.م.ق)
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
 .31إدارة المخاطر المالية (تتمة)
إدارة رأس المال (تتمة)

تراقب المجموعة أرســمالها بإســتخدام نســبة المديونية إلى حقوق الملكية  ،وهي صــافي الدين مقســوماً على إجمالي حقوق الملكية.
تحتسب المجموعة ضمن المديونية القروض التي تحمل فوائد ويشتمل رأس المال على جميع بنود حقوق الملكية.

نسبة المديونية إلى حقوق الملكية:
 31ديسمبر 2016

 31ديسمبر 2015

ألف ريـال قطري

ألف ريـال قطري

نقد في الصندوق وأرصدة لدى بنوك

5.569.834

5.157.045

()1.335.724

()961.207

صافي الدين

4.234.110

4.195.838

دين ()1

حقوق الملكية ()2

3.798.768

نسبة صافي الديون إلى حقوق الملكية

%111

 .1إن الدين يشتمل على القروض قصيرة وطويلة األجل المبينة في إيضاح رقم (.)18
 .2إن حقوق الملكية تشتمل على كالً من رأس المال واألرباح المدورة واإلحتياطيات التي تمتلكها المجموعة.
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3.927.829
%107

شركة الخليج الدولية للخدمات (ش.م.ق)
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
.32

القيم العادلة وتصنيف األدوات المالية
إن القيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن من خالله مبادلة موجودات أو سداد مطلوبات بين أطراف مطلعة وراغبة في التعامل على أساس تجاري بحت .إن القيم العادلة التقديرية ألهم األدوات المالية
للمجموعة تظهر على النحو التالي:

 31ديسمبر 2016
الموجودات
نقد وأرصدة لدى بنوك
ذمم عقود تأمين مدينة
ذمم مدينة تجارية
حصة إعادة تأمين من المطالبات المستحقة
مطلوب من أطراف ذات عالقة
موجودات مالية متاحة للبيع
موجودات مالية محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

المطلوبات
قروض وتسهيالت
مطلوب إلى أطراف ذات عالقة
ذمم دائنة تجارية
مطالبات قائمة

أقساط إعادة تأمين مستحقة الدفع

القيمة العادلة من
خالل الربح أو
الخسارة

ألف ريـال قطري

-------214.149
214.149
-------

قروض وذمم مدينة
ألف ريـال قطري

1.335.724
266.999
335.683
333.782
309.533
---2.581.721
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موجودات مالية
متاحة للبيع

ألف ريـال قطري

-----321.930
--321.930
-------

أخرى
بالتكلفة المطفأة

ألف ريـال قطري

------85.468
-85.468
5.569.834
2.712
117.350
725.930
140.590
6.556.416

مجموع
القيمة الدفترية

ألف ريـال قطري

1.335.724
266.999
335.683
333.782
309.533
321.930
85.468
214.149
3.203.268

5.569.834
2.712
117.350
725.930
140.590
6.556.416

القيمة العادلة

ألف ريـال قطري
1.335.724
266.999
335.683
333.782
309.533
321.930
86.056
214.149
3.203.856

5.569.834
2.712
117.350
725.930
140.590
6.556.416

شركة الخليج الدولية للخدمات (ش.م.ق)
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016

.32

القيم العادلة وتصنيف األدوات المالية (تتمة)
 31ديسمبر 2015
الموجودات
نقد وأرصدة لدى بنوك
ذمم عقود تأمين مدينة
ذمم مدينة تجارية
حصة إعادة تأمين من المطالبات المستحقة
مطلوب من أطراف ذات عالقة
موجودات مالية متاحة للبيع
موجودات مالية محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

المطلوبات
قروض وتسهيالت
مطلوب إلى أطراف ذات عالقة
ذمم دائنة تجارية
مطالبات قائمة

أقساط إعادة تأمين مستحقة الدفع

القيمة العادلة من

خالل الربح أو الخسارة
ألف ريـال قطري

-------206.417
206.417

-------

قروض وذمم مدينة
ألف ريـال قطري

961.207
328.237
338.652
325.864
598.460
----

موجودات مالية
متاحة للبيع

ألف ريـال قطري
-----314.419
---

2.552.420

314.419

------

------

--
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--

أخرى

بالتكلفة المطفأة

ألف ريـال قطري

------85.521
-85.521

5.157.045
19.533
244.134
839.129
131.285
6.391.126

مجموع

القيمة الدفترية

ألف ريـال قطري
961.207
328.237
338.652
325.864
598.460
314.419
85.521
206.417

القيمة العادلة

ألف ريـال قطري
961.207
328.237
338.652
325.864
598.460
314.419
89.883
206.417

3.158.777

3.163.139

5.157.045
19.533
244.134
839.129
131.285

5.157.045
19.533
244.134
839.129
131.285

6.391.126

6.391.126

شركة الخليج الدولية للخدمات (ش.م.ق)
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
.32

القيم العادلة وتصنيف األدوات المالية (تتمة)
تدرج القيمة العادلة
ّ
إن الجدول التالي يحلل األدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة وفقاً لطريقة التقييم .تعرف المستويات المختلفة كالتالي:
• المستوى 1

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

• المستوى 2

 :مدخالت أخرى غير األسعار المدرجة في المستوى ( )1والتي يمكن مالحظتها بصورة مباشرة (مثل

• المستوى 3

 :مدخالت غير قابلة للمالحظة للموجودات والمطلوبات.

األسعار) أو غير مباشرة (مثل المستمدة من األسعار).

المستوى 1

المستوى 2

المستوى 3

المجموع

كما في  31ديسمبر 2016

ألف ريـال قطري

ألف ريـال قطري

ألف ريـال قطري

ألف ريـال قطري

موجودات مالية متاحة للبيع

321.928

--

2

321.930

214.149

--

--

214.149

536.077

--

2

536.079

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح

أو الخسارة

المستوى 1

المستوى 2

المستوى 3

المجموع

كما في  31ديسمبر 2015

ألف ريـال قطري

ألف ريـال قطري

ألف ريـال قطري

ألف ريـال قطري

موجودات مالية متاحة للبيع

314.417

--

2

314.419

206.417

--

--

206.417

520.834

--

2

520.836

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح

أو الخسارة
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شركة الخليج الدولية للخدمات (ش.م.ق)
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
.33

أرقام المقارنة
تم إعادة تبويب تصنيف أرقام المقارنة للسنة السابقة لتتوافق مع العرض في البيانات المالية الموحدة للسنة الحالية .إن عملية
إعادة التصنيف ال تؤثر على الربح الموحدة أو حقوق الملكية.

كما صنفت
سابقا

ألف ريـال
قطري

مطلوبات متداولة

دائنون ومطلوب إلى أطراف ذات عالقة وأرصدة تأمين دائنة ومبالغ

مستحقة الدفع

أرباح مستحقة الدفع

مطلوبات غير متداولة

ألف ريـال

ألف ريـال

قطري

قطري

2.049.711

()189.575

--

104.115

104.115

2.049.711

()85.460

1.964.251

--

مخصص تكاليف إعادة تهيئة مرافق

المعدلة

كما عدلت

85.460

1.860.136

85.460

في السنة السابقة ،تم تصنيف توزيعات األرباح المستحقة ومخصص تكاليف إعادة تهيئة مرافق مستخدمة كجزء من أرصدة دائنة

أخرى ومبالغ مستحقة الدفع  ،على التوالي ،ضمن المطلوبات المتداولة .في  ،2016قامت المجموعة بتصنيف كل بند على

حدى ،حيث تم تصنيف توزيعات األرباح المستحقة ضمن المطلوبات المتداولة ومخصص إعادة تهيئة مرافق مستخدمة ضمن

المطلوبات غير المتداولة إلظهار العرض المناسب لهذه الحسابات ،وعليه تم إعادة تصنيف أرقام المقارنة.
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