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 2018  2019 إيضاح 
     

 2.519.180  3,010,812 25 اإليرادات
 (2.115.216)  (2,604,708) 26 تكاليف مباشرة

 403.964  406,104  الربح اإلجمالي
     

 50.874  58,756 27 إيرادات أخرى
 (213.584)  ( 197,525) 29 مصروفات عمومية وإدارية

 (143.140)  ( 20,356) 28 مصروفات أخرى

 98.114  246,979  الربح التشغيلي

     
 29.152  32,826  فوائدإيرادات 

 (225.347)  (236,922)  تكلفة التمويل

 (196.195)  (204,096)  صافي تكاليف التمويل

     
حصة المجموعة من ربح / )خسارة( شركات مستثمر فيها  

 (188)  705 9 بطريقة حقوق الملكية، بالصافي من الضريبة

 (98.269)  43,588  ربح / )خسارة( السنة

     
     الدخل الشامل اآلخر 

     إعادة تصنيفها ضمن الربح أو الخسارة بنود لن يتم 
استثمارات في حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

 (5.985)  6,441  التغير في القيمة العادلة –الشامل اآلخر 
بنود يتم أو قد يتم إعادة تصنيفها الحقا ضمن الربح أو  

     الخسارة 
 (11.537)  (77)  أجنبية فرق تحويل عمالت  –عمليات أجنبية  

 (17.522)  6,364  الدخل الشامل اآلخر للسنة

 (115.791)  49,952  إجمالي الدخل الشامل للسنة 

     العائد على السهم
 (0.053)  0.023 30 العائد األساسي والمخفف للسهم )لاير قطري( 
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  الموحد  التغيرات في حقوق الملكيةبيان 
 ألف لاير قطري  2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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  رأس المال 
احتياطي 
  احتياطي عام  قانوني

احتياطي 
تحويل عمالت 

  أجنبية
 احتياطي

 اإلجمالي  أرباح مدورة   القيمة العادلة

2018              
 3,678,563  1,389,884  (3,692)  36  74,516  359,410  1,858,409 2018يناير  1الرصيد في 

التعديل عند التطبيق األولي للمعيار الدولي للتقارير  
 (4.804)  (6.945)  2.141  -  -  -  -   9المالية رقم 

التعديل عند التطبيق األولي للمعيار الدولي للتقارير  
 (25.907)  (25.907)  -  -  -  -  -   15المالية رقم 

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

 (98.269)  (98.269)  -  -  -  -  - خسارة السنة
 (17.522)  -  (5.985)  (11.537)  -  -  - األخرى  ةالشامل الخسائر

 (115.791)  (98.269)  (5.985)  (11.537)  -  -  - إجمالي الدخل الشامل
 -  (5.288)  -  -  -  5.288  - المحول إلى االحتياطي القانوني 

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

              
2019              

 3,532,061  1,253,475  (7,536)  (11,501)  74,516  364,698  1,858,409 2019يناير  1الرصيد في 
              

              إجمالي الدخل الشامل للسنة
 43,588  43,588  -  -  -  -  - ربح السنة

 6,364  -  6,441  (77)  -  -  - الدخل / )الخسارة( الشاملة األخرى 

 49,952  43,588  6,441  (77)  -  -  - إجمالي الدخل الشامل
              

مخصص دعم صندوق األنشطة االجتماعية  
 والرياضية

-  -  -  -  -  (1,090)  (1,090) 

 -  (1,597)  -  -  -  1,597  - المحول إلى االحتياطي القانوني 

 3,580,923  1,294,376  (1,095)  (11,578)  74,516  366,295  1,858,409  2019ديسمبر  31الرصيد في 
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 2018  2019 إيضاح 
     األنشطة التشغيليةالتدفقات النقدية من 
 (98,269)  43,588  ربح / )خسارة( السنة

     تعديالت: 
 489,062  434,350 6 ممتلكات ومعدات استهالك 

 -  26,423 8 إطفاء أصول حق استخدام
 1,112  -  إطفاء موجودات غير ملموسة 

 113,214  - 6/4 انخفاض قيمة ممتلكات ومعدات
 19,427  22,403 21 مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

 -  5,870  خسارة من استبعاد ممتلكات ومعدات
 36,768  8,545  شطب ممتلكات ومعدات

 (12,387)  (29,995)  بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةصافي التغير في موجودات مالية 
 (9,006)  (7,892)  صافي الربح من استبعاد استثمارات مالية

 7,205  6,530  إطفاء تكلفة تمويل ذات صلة بالقروض
 (27,253)  - 20 إعادة تهيئة مرافق مستخدمة، بالصافي من المخصصمخصص تكاليف عكس 

 780  3,245 11 مخزون بطيء الحركة، بالصافي من عكس المخصصمخصص 
 (16,305)  1,179 12/2 خسارة انخفاض قيمة / )عكس انخفاض خسائر قيمة( موجودات مالية 

 (4,116)  (3,891)  أرباح موزعة من صناديق استثمار مدارة
 188  (705)  حصة من )ربح( / خسارة مشروع مشترك

 221  -  استثمار في مشروع مشتركانخفاض قيمة 
 (29,152)  (32,826)  فوائدإيرادات 

 225,347  236,922  تكاليف تمويل 
 (4,370)  (4,332)  إيرادات أرباح موزعة 

  709,414  692,466 
     تغيرات في: 

 (14,953)  21,018  المخزون
 (130)  11,012  موجودات عقود
 (1,011)  (30,680)  التزامات تعاقدية 

ذمم تجارية مدينة وذمم تأمين مدينة ومدفوعات مقدمة ومستحقات من أطراف  
  ذات عالقة

(528,560)  43,767 

 (270,195)  640,452  ذمم تجارية دائنة وذمم تأمين دائنة ومستحقات ألطراف ذات عالقة

 449,944  822,656  النقد الناتج من التشغيل
 (15,967)  (11,339) 21 نهاية الخدمة للموظفين المدفوعةمكافآت 

 433,977  811,317  صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

     
     األنشطة االستثماريةالتدفقات النقدية من 

 (237,492)  (177,597) 6 ممتلكات ومعدات  اقتناء
 (187,582)  (236,771)  استثمارات مالية  اقتناء

 16,914  15,139  صافي التغير في استثمارات قصيرة األجل
 24,137  32,826  إيرادات فوائد مستلمة

 278,979  166,293  متحصالت من استبعاد واستحقاق موجودات مالية
 487  2,918  متحصالت من شطب ممتلكات ومعدات

 20,517  (147,373)  صافي الحركة في أرصدة لدى بنوك مقيدة
 8,882  7,976  مقيد لتوزيعات األرباح  –صافي الحركة في النقد لدى بنوك 

 4,116  3,891 27 توزيع أرباح من صناديق استثمار مدارة
 -  (26,829) 8 مدفوعات التزامات إيجار 

 4,370  4,332 27 أرباح  موزعة  
 (1,289)  (3,650)  استثمار في مشروع مشترك 

 (67,961)  (358,845)  صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

.13يتبع في صفحة 
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  )تابع( الموحد التدفقات النقديةبيان 
 ألف لاير قطري  2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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 2018  2019 إيضاح 
     األنشطة التمويليةالتدفقات النقدية من 

 795.038  618,800 19 متحصالت من قروض وسلفيات 
 (951.143)  (934,667) 19 قروض وسلفيات مسددة
 (8.882)  (7,976) 23 توزيعات أرباح مدفوعة

 (217.438)  (232,249)  تكلفة تمويل مدفوعة

 (382.425)  (556,092)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

     
 (16.409)  (103,620)  صافي النقص في النقد وما يعادله

 (773)  216  األجنبية التغير في احتياطي العمالت 
 559.187  542,005 15 يناير  1النقد وما يعادله في 

 542.005  438,601 15 ديسمبر 31النقد وما يعادله في 
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 الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية 1

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

، تم تغيير الشكل القانوني للشركة  2015لعام    11لقطري رقم  الجمعية العامة غير العادية ووفقًا لقانون الشركات التجارية ا
 إلى شركة مساهمة عامة قطرية )ش.م.ع.ق(. المقر المسجل للشركة هو الدوحة، دولة قطر.  

تشتمل هذه البيانات المالية الموحدة على الشركة وشركاتها التابعة )يشار إليها مجتمعة باسم "المجموعة"(. تعمل المجموعة 
 (.32يسي على تقديم خدمات الحفر وخدمات الطيران  والتأمين وإعادة التأمين وخدمات التموين )راجع إيضاح  بشكل رئ

فبراير   13مليون لاير قطري في  5تم تأسيس الشركة من قِبل قطر للبترول كمساهم وحيد وذلك برأسمال مبدئي بلغ 
 وهو تاريخ تأسيس الشركة.  2008

نوفمبر    4من األسهم المصدرة للشركة في بورصة قطر. في تاريخ    %70لبترول بإدراج  ، قامت قطر ل2008مايو    26في  
اعتمدت التعديالت على النظام األساسي للشركة ونصت على زيادة  والتي ، تم عقد جمعية عمومية غير عادية 2012

لس األعلى للشؤون االقتصادية، حولت  سقف الملكية الخاصة بالهيئة العامة للتقاعد والمعاشات. الحقاً، ووفقاً لتعليمات المج
األم   المؤسسمن حصتها في الشركة إلى الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات. غير أن قطر للبترول هي  %20قطر للبترول 

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

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

 نسبة الملكية   

 2018 2019 بلد التأسيس العالقة اسم الشركة 
 %100 %100 قطر شركة تابعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 شركة الكوت للتامين وإعادة التامين )ش.م.ق.خ(                                                                                  

 %100 %100 قطر شركة تابعة  شركة أمواج لخدمات التموين المحدودة )ش.م.ق.خ.( 
 %100 %100 قطر شركة تابعة  شركة هليكوبتر الخليج )ش.م.ق.خ.(  

 %100 %100 قطر شركة تابعة  شركة الخليج العالمية للحفر المحدودة )ش.م.ق.خ.(  

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

 نسبة الملكية بلد التأسيس العالقة اسم الشركة 

   2019 2018 
 %36 %62 الهند مشروع مشترك  يونايتد هيليتشارترز الخاصة المحدودة

 - %49 المغرب مشروع مشترك  أير أوشن ماروكشركة 

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

 %92 %92 ليبيا* شركة تابعة  شركة المها للطيران

 %49 %49 تركيا*  شركة تابعة  ستارهافاكليك هزمتلرز د شركة ر

 %100 %100 المغرب شركة تابعة  شركة الخليج الستثمار وإيجار طائرات هليكوبتر

%( ألن المالكين المحليين ليس لديهم معرفة واسعة بصناعة 100بدمج الشركات أعاله بالكامل )* قامت المجموعة 

 الطيران وأسندوا للمجموعة اإلدارة الشاملة لهذه الكيانات وعملياتها ومنافعها. 

ية متوافقة مع تلك  عند الضرورة، يتم إجراء تعديالت على البيانات المالية الموحدة للشركة التابعة لجعل سياساتها المحاسب
 .التوحيد المستخدمة من قبل الشركة. تم استبعاد جميع المعامالت واألرصدة واإليرادات والمصروفات داخل الشركة عند  
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 أساس اإلعداد   2

 بيان االلتزام  )أ(

 أعدت هذه  البيانات المالية الموحدة طبقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية.

 أساس القياس  )ب( 

ً لمبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء بعض االستثمارات المالية التي تقاس بالقيمة  أع دت هذه البيانات المالية الموحدة وفقا
 العادلة في نهاية كل فترة تقرير. 

 العملة الوظيفية وعملة العرض  )ج(

كة. تم تقريب جميع المبالغ ألقرب  يتم عرض هذه البيانات المالية الموحدة باللاير القطري، وهو العملة الوظيفية للشر
 ألف، مالم تتم اإلشارة إلى خالف ذلك في نهاية فترة التقرير المالي. 

 استخدام التقديرات واألحكام )د( 

في إطار إعداد البيانات المالية الموحدة قامت اإلدارة بوضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات 
ادر عنها التقرير للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف. قد تختلف النتائج الفعلية عن المحاسبية والمبالغ الص

 تلك التقديرات.

 تم مراجعة التقديرات واالفتراضات األساسية على نحو مستمر. يتم االعتراف بالتعديالت على التقديرات بأثر مستقبلي. 

لشكوك حول التقديرات واألحكام الهامة المتبعة في تطبيق السياسات  فيما يلي المعلومات عن األمور الهامة الخاصة با
 المحاسبية التي كان لها األثر األكبر على المبالغ المعترف بها في البيانات المالية الموحدة:

 مبدأ االستمرارية

االستمرارية وهي مقتنعة بأن لدى المجموعة قامت إدارة المجموعة بتقييم قدرة المجموعة على مواصلة أعمالها وفقا لمبدأ  
الموارد الالزمة لمواصلة أعمالها في المستقبل المنظور. عالوة على ذلك، ال تعلم اإلدارة عن أي شكوك جوهرية حول  

بدأ قدرة المجموعة على مواصلة أعمالها وفقا لمبدأ االستمرارية. لذلك، ال تزال تعد البيانات المالية الموحدة على أساس م
 االستمرارية. 

 الممتلكات والمعدات  استهالك 

بنود الممتلكات والمعدات على مدى أعمارها اإلنتاجية المقدرة الفردية. يستند تحديد األعمار اإلنتاجية على      استهالك  يتم  
   االستهالك ف االستخدام المتوقع لألصل والتلف والتقادم الفعلي والتقادم التقني والتجاري وتلك التي تؤثر على مصرو

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

  4أعادت الشركة تقييم األعمار اإلنتاجية والقيام الباقية لطائراتها )إيضاح رقم  2019خالل سنة عن التقديرات السابقة. 
 ب(. 

 انخفاض قيمة الموجودات غير المالية )بخالف المخزون( 

تتم مراجعة القيم الدفترية للموجودات غير المالية للمجموعة في تاريخ كل تقرير لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على  
نخفاض في قيمتها. يتطلب تحديد ما يمكن اعتباره على أنه قد انخفضت قيمته إجراء أحكام. كما في تاريخ التقرير،  اال

توصلت اإلدارة إلى دليل من عوامل خارجية والتقارير الداخلية يشير إلى انخفاض قيمة موجود أو فئة موجودات. تم  
لنقد بناء على القيمة العادلة ناقصا تكلفة البيع والقيمة قيد االستخدام، أيهما  تحديد القيم القابلة لالسترداد للوحدات المنتجة ل

أعلى. تتطلب هذه الحسابات استخدام التقديرات واالفتراضات المهمة عن المستقبل، والتي قد تؤثر على القيم القابلة  
 لالسترداد وتوصلت إلى عدم الحاجة إلى إجراء انخفاض القيمة.
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 اإلعداد )تابع(أساس  2

 استخدام التقديرات واألحكام )تابع( )د( 

 تقييم انخفاض قيمة الشهرة 

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

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

 مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة للموجودات المالية

دم المجموعة مصفوفة مخصصات الحتساب الخسارة االئتمانية المتوقعة لموجوداتها المالية. تستند نسبة المخصص  تستخ
للذمم التجارية المدينة واإليراد المستحق )بما في ذلك األطراف ذات العالقة( على أيام تجاوز االستحقاق لمختلف قطاعات 

 ة.عمالء المجموعة الذين لديهم أنماط خسارة مماثل 

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

لي( على مدى السنة التالية مما قد يؤدي إلى زيادة عدد حاالت التعثر تتم تسوية  اقتصادية متوقعة )أي الناتج المحلي اإلجما
معدالت التعثر التاريخية. في تاريخ كل تقرير يتم تحديث معدالت التعثر التاريخية التي تمت مالحظتها ويتم تحليل  

 التغيرات في التقديرات االستشرافية. 

 مخصص تكاليف سحب من الخدمة 

وقياس الموجودات والمطلوبات اعترفت المجموعة بمخصص اللتزامات تكاليف السحب من الخدمة كجزء من تحديد 
المصاحبة ألرض مباني تستأجرها المجموعة. عند تحديد القيمة العادلة للمخصص يتم إجراء افتراضات وتقديرات فيما  

اليف. وهناك المزيد من اإلفصاح في إيضاح  يتعلق بالخسارة المتوقعة لتفكيك وإزالة األصول من الموقع وتوقيت هذه التك
20. 

 اختبار كفاية المطلوبات

في نهاية كل فترة تقرير، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كانت مطلوبات التأمين المعترف بها كافية باستخدام التقديرات  
التقييم أن القيمة الدفترية لمطلوبات الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية بموجب عقود التأمين الخاصة بها. إذا أظهر هذا 

التأمين الخاصة بها غير كافية في ضوء تدفقات المطالبات المستقبلية المقدرة، يتم إثبات العجز بالكامل على الفور في  
 بيان الربح أو الخسارة الموحد.

 مخصص المطالبات القائمة

مستحقة لمالكي عقود التأمين واألطراف الثالثة الناشئة عن  يُطلب من اإلدارة إبداء حكمها فيما يتعلق بتقدير المبالغ ال
مطالبات عقود التأمين. وتستند هذه التقديرات بالضرورة إلى االفتراضات الجوهرية حول عدة عوامل تشمل: التنويع 

تغيرات مستقبلية    وأهميته الكبيرة ودرجات الحكم وعدم اليقين، وقد تختلف النتائج الفعلية عن تقديرات اإلدارة الناتجة عن
في المطلوبات المقدرة. ويجب تقدير كل من التكلفة النهائية المتوقعة للمطالبات المدرجة في نهاية فترة التقرير والتكلفة 
النهائية المتوقعة للمطالبات المتكبدة غير المدرجة بعد في نهاية فترة التقرير. وتكمن آلية اإلدارة األولية في تقدير تكلفة  

ات المدرجة وغير المدرجة في استخدام طرق تسوية مطالبات سابقة ونسب خسارة لتوقع آليات تسوية مطالبات المطالب
 مستقبلية بدعم من أنشطة خارجية لخطوط أعمال معينة. 

وتُقدر المطالبات التي تحتاج إلى تدخل المحاكم أو التحكيم على حدا. وعادة ما يقدر مطالبات الممتلكات خبراء تسوية  
البات التأمين المستقلون. وتراجع اإلدارة مخصصاتها للمطالبات المتكبدة المدرجة وغير المدرجة على أساس ربع  مط

 سنوي.
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 أساس اإلعداد )تابع( 2

 استخدام التقديرات واألحكام )تابع( )د( 

 تقييم نموذج األعمال

نموذج األعمال )راجع  ويعتمد تصنيف وقياس الموجودات المالية على نتائج اختبار مدفوعات المبلغ األصلي والفائدة 
)هـ((. تحدد المجموعة نموذج األعمال على مستوى يعكس كيفية إدارة   4السياسة المحاسبية "األدوات المالية" في إيضاح  

محدد. يتضمن هذا التقييم إجراء أحكام تعكس جميع اإلثباتات ذات مجموعة موجودات مالية معا لتحقيق هدف تجاري 
الصلة متضمنة كيفية تقييم وقياس أداء الموجودات والمخاطر التي تؤثر على أداء الموجودات وكيفية إدارتها وكيفية  

لغي االعتراف بها  الموجودات المالية التي تقاس بالتكلفة المطفأة والتي أتعويض مديري الموجودات. تراقب المجموعة 
قبل استحقاقها لفهم سبب استبعادها وما إذا كان األسباب منسجمة مع أهداف العمل التجاري الذي يتم االحتفاظ بالموجود 

لما إذا كان نموذج األعمال الذي يتم االحتفاظ ببقية  المجموعة لغرضه. المراقبة هي جزء من التقييم المستمر من جانب 
جهل مستمر في كونه مناسبا ولو كان غير مناسب ما إذا كان هناك تغيير في نموذج األعمال وبالتالي الموجودات المالية أل

 التغيير المحتمل في تصنيف تلك الموجودات. لم يكن مطلوبا إجراء مثل هذه التغييرات خالل السنة.  

 أقساط التأمين غير المكتسبة

قساط المستلمة أو المستحقة المتعلقة بالمخاطر السارية المفعول يمثل مخصص األقساط غير المكتسبة ذلك الجزء من األ
في تاريخ التقرير. ويدرج المخصص عند إبرام العقود وتحميل األقساط، ويدرج كقسط دخل على مدى فترة العقد بالتوافق 

 لتناسب.مع نمط خدمة التأمين المنصوص عليها في العقد. وتحسب األقساط غير المكتسبة اليومية بالنسبة وا

 عقود إعادة التأمين

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

 إيرادات من عقود مع عمالء 

ت، عند تحويل المجموعة للسيطرة على سلعة أو خدمة إلى تم تطبيق اإلحكام لتحديد التزامات األداء واالعتراف باإليرادا
إما عند نقطة زمنية معينة أو بمرور الزمن، تم إدراج مزيد من التوضيحات في   -عميل. ولتحديد توقيت انتقال السيطرة 

 .25و 4اإليضاحين 

 مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة للموجودات المالية

الحتساب الخسارة االئتمانية المتوقعة لموجوداتها المالية. تسند نسب المخصص   تستخدم المجموعة مصفوفة مخصصات
للذمم التجارية المدينة واإليراد المستحق على أيام تجاوز االستحقاق لمختلف قطاعات عمالء المجموعة الذين لديهم أنماط  

مالحظة لدى المجموعة. ستقوم المجموعة خسارة مماثلة. تستند مصفوفة المخصص مبدئيا على معدالت التعثر التاريخية ال
بمعايرة المصفوفة لتعديل خبرة الخسارة االئتمانية التاريخية مع المعلومات االستشرافية. كمثال، لو كان من المتوقع تدهور 

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

 التغيرات في التقديرات االستشرافية. 

 مخصص المخزون بطيء الحركة

لتخفيض تكلفة المخزون إلى يتم تسجيل المخزون بالتكلفة وصافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل. يتم إدخال تعديالت 
قيمته القابلة للتحقق مقابل األرصدة المقدرة للتقادم أو انخفاض القيمة. تتضمن العوامل التي تؤثر على هذه التعديالت  
التغيرات في الطلب وتسعير المنتج والتدهور الفعلي واألمور الخاصة بالجودة. بناء على العوامل أعاله، توصلت  

لنسب المئوية لمخصص المخزون بطيء الحركة والمتقادم. قد يتعين إجراء تعديالت على هذه المجموعة إلى بعض ا
 التسويات إذا اختلفت هذه العوامل عن التقديرات.
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 التغيرات في السياسات المحاسبية الهامة 3

 2019يناير  1من التي أصبحت سارية المفعول المعايير الجديدة والتعديالت والتفسيرات  3/1

 ذي صلة بالمجموعة. 2019يناير  1المعيار الجديد التالي والذي أصبح ساري المفعول كما في 

 اإليجارات 16المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

ية لإليجارات. نتيجة لذلك نموذج محاسبة فردي ضمن الميزانية العموم 16أدخل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
تمثل    التزامات إيجاراعترفت المجموعة كمستأجر بموجودات حق انتفاع تمثل حقوقها في استخدام الموجودات األساسية و

 التزامها بسداد دفعات في بيان المركز المالي. ظلت محاسبة المؤجر مماثلة للسياسات المحاسبية السابقة.

باستخدام منهج االنتقال المبسط والذي لم يتم فيه تعديل مبالغ  16للتقارير المالية رقم  طبقت المجموعة المعيار الدولي
المقارنة. نتيجة لذلك لدى لم تكن هناك تعديالت على األرباح المدورة للمجموعة عند التطبيق المبدئي للمعيار الجديد في  

في بيان المركز المالي مقاسة بالقيمة الحالية    يجار التزامات إ. اعترفت المجموعة بموجودات حق انتفاع و2019يناير    1
 لمدفوعات اإليجار المستقبلية عند التطبيق )معدلة بأية مصروفات مدفوعة مقدما أو مستحقة(. 

يناير   1خصمت المجموعة مدفوعات اإليجار باستخدام معدل اإلقراض اإلضافي لديها في  التزامات اإليجار عند قياس 
2019. 

 يجار تعريف اإل )أ(

في السابق كانت المجموعة تحدد في وقت إبرام العقد ما إذا كان الترتيب أو أنه إيجار أو يحتوي على إيجار بموجب  
. اآلن تقوم المجموعة تحديد ما إذا كان الترتيب يحتوي على إيجار 4رقم تفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية 

إيجارا أو أنه يحتوي على إيجار استنادا إلى التعريف الجديد لإليجار. بموجب المعيار الدولي بتقييم ما إذا كان العقد يمثل  
يعتبر العقد على أنه إيجار أو يحتوي على إيجار إذا كان ينقل الحق في السيطرة على استخدام  16للتقارير المالية رقم 

 الموجود المحدد لفترة زمنية نظير مقابل. 

اختارت المجموعة تطبيق األسلوب العملي لإلعفاء من التقييم   16عيار الدولي للتقارير المالية رقم عند االنتقال إلى الم
فقط على العقود التي تم    16الذي تكون فيه المعامالت بمثابة عقود. طبقت المجموعة المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

تفسير  و  17تحديد أنها إيجارات بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم  تحديدها سابقا على أنها إيجارات. العقود التي لم يتم  
فقط    16لذا فقد تم تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  لم يعاد تقييمها.    4لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم  

 .2019يناير  1على العقود التي تم الدخول فيها أو تغييرها في أو بعد 

م أو إعادة تقييم العقد الذي يحتوي على مكون إيجار تقوم المجموعة بتخصيص المقابل في العقد على كل مكون عند إبرا
من مكونات اإليجار وغير اإليجار على أساس أسعارها النسبية الفردية. مع ذلك وبالنسبة إليجارات العقارات التي تكون  

لمكونات األخرى غير مكونات اإليجار وستقوم بدال عن ذلك المجموعة مستأجرا فيها، اختارت المجموعة عدم فصل ا
 بالمحاسبة عن مكونات اإليجار وغير اإليجار على أنها مكون إيجار واحد. 

 كمستأجر  )ب( 

 تقوم المجموعة باستئجار العديد من الموجودات، متضمنة العقارات والمعدات.

أنها تشغيلية أو تمويلية استنادا إلى تقييم ما إذا كان اإليجار  كمستأجر قامت المجموعة في السابق بتصنيف اإليجارات على  
ينقل على نحو كبير جميع المخاطر والحوافز المتعلقة بملكية الموجودات األساسية إلى المجموعة. بموجب المعيار الدولي 

جارات، أي أن هذه لمعظم اإلي التزامات اإليجاروأصول حق االستخدامتعترف المجموعة ب 16للتقارير المالية رقم 
 اإليجارات ضمن الميزانية العمومية.

لبعض إيجارات الموجودات ذات  التزامات اإليجاروأصول حق االستخداممع ذلك اختارت المجموعة عدم االعتراف ب
شهرا(. تعترف المجموعة   12القيمة المنخفضة )معدات تقنية المعلومات( وبعض العقود ذات الفترات القصيرة )ألقل من  

 بمدفوعات اإليجار المصاحبة لهذه اإليجارات كمصروف بطريقة القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.  

 . الموحد  كبنود منفصلة في بيان المركز المالي التزامات اإليجار وأصول حق االستخدامتعرض المجموعة   
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 التغيرات في السياسات المحاسبية الهامة )تابع( 3

 )تابع( 2019يناير  1من التي أصبحت سارية المفعول المعايير الجديدة والتعديالت والتفسيرات  3/1

 اإليجارات )تابع(  16المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 كمستأجر )تابع(  )ب( 

 السياسات المحاسبية الهامة  ( 1) 

تعترف المجموعة بموجود حق االنتفاع ومطلوب اإليجار في بداية العقد. مبدئيا يقاس موجود حق االنتفاع بالتكلفة والحقا  
المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة ويتم تعديلها ببعض عمليات إعادة القياس على   االستهالك يقاس بالتكلفة ناقصا 

 مطلوب اإليجار.  

دئيا بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي ال يتم دفعها في يوم بدء العقد مخصومة باستخدام يقاس مطلوب اإليجار مب
معدل الفائدة الضمني في اإليجار، أو لو لم يكن هناك معدل جاهز، معدل اإلقراض اإلضافي للشركة. عموما تستخدم  

 المجموعة معدل اإلقراض اإلضافي لديها كمعدل خصم. 

يادة مطلوب اإليجار بتكلفة التمويل على مطلوب اإليجار ويتم تخفيضه بمدفوعات اإليجار التي تمت.  في وقت الحق تتم ز
يعاد قياسها عندما يكون هناك تغيير في مدفوعات اإليجار المستقبلي الناتجة من التغيير في مؤشر أو معدل، أو تغيير في  

يمة باقية، أو متى كان ذلك مناسبا، التغييرات في تقييم ما  تقدير المبالغ المتوقع أن يصبح مستحق الدفع بموجب ضمان ق
إذا كان من المؤكد على نحو معقول أن تتم ممارسة خيار الشراء أو خيار التمديد أو كان من المؤكد على نحو معقول أن 

 عدم ممارسة خيار اإلنهاء. 

يها المجموعة مستأجرة والتي تتضمن خيار  طبقت المجموعة حكما لتحديد مدة اإليجار لبعض عقود اإليجار التي تكون ف
تجديد اإليجار. إن تقييم ما إذا كانت المجموعة متأكدة على نحو معقول من ممارسة هذه الحقوق بما يؤثر على نحو كبير  

 المعترف به.أصول حق االستخدامعلى مبلغ مطلوبات الموجود و

 االنتقال ( 2)

إيجارات العقارات على أنها إيجارات تشغيلية بموجب معيار المحاسبة الدولي في السابق كانت المجموعة تقوم بتصنيف 
هي  . بصورة نموذجية مدة اإليجار معدات ومرافق مهابط لطائرات الهليكوبتر وعقارات . تتضمن هذه العقارات 17رقم 
 بدئية.واحدة. تتضمن بعض اإليجارات خيارا بتجديد اإليجار لسنوات إضافية بنهاية الفترة الم سنة

، كانت التزامات اإليجار تقاس بالقيمة  17عند االنتقال، وبالنسبة لإليجارات المصنفة بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم  
. تقاس  2019يناير  1الحالية لمدفوعات اإليجار المتبقية، مخصومة بمعدل اإلقراض اإلضافي لدى المجموعة كما في 

 ام اإليجار، معدال بمبلغ أي مدفوعات إيجار مدفوعة مقدما أو مستحقة. بمبلغ يعادل اللتزأصول حق االستخدام

على اإليجارات المصنفة   16استخدمت المجموعة عدد من الوسائل العملية عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  
 .  17سابقا على أنها إيجارات تشغيلية بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 

التي لها فترات تقل عن  التزامات اإليجار بتطبيق االستثناء في عدم االعتراف بموجودات حق االستخدام وقامت  ▪
 شهرا. 12

 استبعدت التكاليف األولية المباشرة من قياس أصل حق االنتفاع في تاريخ التطبيق المبدئي. ▪

 لى خيارات بتمديده أو إنهائه.  استخدمت اإلدراك المتأخر عند تحديد مدة اإليجار في حالة احتواء العقد ع ▪
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 التغيرات في السياسات المحاسبية الهامة )تابع( 3

 )تابع( 2019يناير  1من التي أصبحت سارية المفعول المعايير الجديدة والتعديالت والتفسيرات  3/1

 اإليجارات )تابع(  16المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 كمؤجر  )ج(

بالنسبة لإليجارات التي   1ال يطلب من المجموعة إجراء أية تعديالت عند االنتقال إلى المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
اإليرادات من العقود المبرمة    15تكون المجموعة فيها مؤجرا. مع ذلك طبقت المجموعة المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

 مع العمالء لتخصيص المقابل في العقد لكل إيجار والمكون غير اإليجاري. 

 األثر على البيانات المالية الموحدة  ( د ) 

 األثر عند االنتقال ( 1)

إيجار. األثر عند   التزامواستخدام اعترفت المجموعة بأصول حق  16عند االنتقال إلى المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 االنتقال تم تلخيصه أدناه.

 2019يناير  1 
  

 113.910 استخدامأصول حق 

 113.910 إيجار التزامات

  
تشغيلي، خصمت المجموعة مدفوعات اإليجار باستخدام    كعقود تأجيراإليجار بالنسبة لإليجارات المصنفة    التزام عند قياس  

 .%5.5. معدل المتوسط المرجح المطبق هو 2019يناير  1اإلقراض اإلضافي لديها في  سعر

 2019يناير  1 
  

ح في البيانات المالية الموحدة وضكما هو م  2018ديسمبر  31اإليجار التشغيلي كما في  التزام
 95.788 للمجموعة   

 85.141 2019يناير  1اإلقراض اإلضافي في  سعرمخصوما باستخدام 
 -   2018ديسمبر  31اإليجار المعترف بها كما في  التزامات

 - الموجودات ذات القيمة المنخفضةإعفاء االعتراف إليجارات  -
 5.596 شهرا عند االنتقال   12  بمدة إيجار أقل من إعفاء االعتراف لإليجارات  -
 23.173 خيارات التمديد المؤكد على نحو معقول ممارستها -

 113.910  2019يناير  1التزامات اإليجار المعترف بها في 

 لسنةا لخال التأثير ( 2) 

عقود وفيما يتعلق باإليجارات المصنفة سابقا على أنها  16نتيجة للتطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
مليون لاير قطري   73ومبلغ  أصول حق االستخداممليون لاير قطري من  69إيجارات تشغيلية اعترفت المجموعة بمبلغ 

 .2019ديسمبر  31كما في  التزامات اإليجارمن 

وتكاليف   استهالك اعترفت المجموعة ب 16بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  بعقود اإليجار أيضا، وفيما يتعلق 
  26اعترفت المجموعة بمبلغ  2019ديسمبر  31تشغيلي. خالل السنة المنتهية في اليجار اإلف يراتمويل بدال عن مص

مليون لاير قطري من مصروفات التمويل من هذه اإليجارات.   5لغ ومب االستهالك مليون لاير قطري من مصروفات 
مليون ريل قطري كمصروف إيجار   26اعترفت المجموعة بمبلغ  2018ديسمبر  31بالنسبة لسنة المقارنة المنتهية في 

 تشغيلي. 
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 التغيرات في السياسات المحاسبية الهامة )تابع( 3

 المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة التي لم تصبح سارية المفعول بعد ولكنها متاحة للتطبيق المبكر 3/2

المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير الدولية للتقارير المالية )"المعايير"( والتفسيرات على المعايير التي تصبح  
ال تصبح سارية المفعول حتى فترة الحقة ولم    2020يناير    1متاحة للتطبيق المبكر للسنوات المالية التي تبدأ في أو بعد  

 ت المالية الموحدة. يتم تطبيقها في إعداد هذه البيانا

تعديالت على مراجع اإلطار المفاهيمي في المعايير الدولية للتقارير   • 2020يناير    1تسري للسنة التي تبدأ في  
 المالية

 "عقود التأمين" 17المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  • 2021يناير    1تسري للسنة التي تبدأ في  

المفعول ألجل   تم تأجيل تاريخ سريان 
 غير محدد / متاحة للتطبيق االختياري 

"البيانات   10التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  •
"االستثمارات في   28المالية الموحدة" ومعيار المحاسبة الدولي رقم 

الشركات الشقيقة والمشروعات المشتركة" حول بيع أو المساهمة في  
 ر والمجموعة الشقيقة أو المشروع المشترك.  الموجودات بين المستثم

ال تتوقع اإلدارة أن يكون لتطبيق المعايير الجديدة والمعدلة والتفسيرات على المعايير أعاله أثر هام على البيانات المالية 
 للشركة،

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة 4

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

 أساس توحيد البيانات المالية )أ(

 تجميع األعمال

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

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

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

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

مل  إعادة قياس أي مقابل محتمل آخر بالقيمة العادلة في تاريخ التقرير والتغيرات الالحقة في القيمة العادلة للمقابل المحت
 في الربح أو الخسارة.

 الشركات التابعة

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

الكيان. يتم إدراج البيانات المالية للشركات التابعة في البيانات المالية الموحدة للمجموعة من التاريخ الذي تبدأ فيه    على
 السيطرة وإلى تاريخ انتهاء تلك السيطرة.

 فقدان السيطرة 

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

 الموحد. أية مساهمة يُحتفظ بها في المجموعة التابعة سابقا تُقاس بالقيمة العادلة عند فقدان السيطرة.
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تابع(  4

 أساس توحيد البيانات المالية )تابع( )أ(

 الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية

 تتضمن حصص المجموعة في الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية الحصص في مشاريع مشتركة. 

 المعامالت المستبعدة عند التوحيد

إيرادات أو مصروفات غير محققة ناشئة عن المعامالت  يتم استبعاد األرصدة والمعامالت بين شركات المجموعة وأية  
بين شركات المجموعة. يتم استبعاد األرباح غير المحققة الناشئة عن المعامالت مع الشركات المستثمر فيها بطريقة  

طريقة  حقوق الملكية مقابل االستثمار إلى حد مساهمة المجموعة في الخسائر غير المحققة للشركة المستثمر فيها بنفس ال
 التي يتم بها استبعاد األرباح غير المحققة ولكن فقط إلى الحد الذي ال يوجد فيه دليل على وجود انخفاض في القيمة.

 الممتلكات والمعدات )ب( 

 االعتراف والقياس

المتراكم وخسائر االنخفاض    االستهالك تقاس بنود الممتلكات والمعدات بتكلفة االقتناء ويقاس بعد ذلك بالتكلفة ناقصا 
 في القيمة المتراكمة.  

تتضمن التكلفة المصروفات التي تنسب بصورة مباشرة القتناء الموجود. البرمجيات المشتراه التي تشكل جزء ال يتجزأ  
  من المعدات ذات الصلة، سيتم رسملتها كجزء من هذه المعدات. عندما يكون ألجزاء بند الممتلكات والمعدات أعمار

إنتاجية مختلفة تتم المحاسبة عنها كبنود مستقلة للممتلكات والمعدات )مكونات رئيسية(. تدرج كافة تكاليف اإلصالح 
والصيانة األخرى في بيان الربح أو الخسارة عند تكبدها. يتم إدراج القيمة الحالية للتكلفة المتوقعة إلغاء موجود بعد 

 ء معايير االعتراف بمخصص. استخدامه بتكلفة الموجود إذا تم استيفا

 النفقات الالحقة 

 تتم رسملة النفقات الالحقة فقط لو كان من المحتمل تدفق المنافع االقتصادية المستقبلية المصاحبة للنفقات إلى المجموعة.

  االستهالك 

على أساس األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات على أساس القسط الثابت بدًءا من وقت أن    االستهالك يتم احتساب 
   االستهالك تكون الموجودات جاهزة لالستخدام المقصود منها. تتم مراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة والقيم الباقية وطرق  

   استهالك في التقديرات على أساس مستقبلي. ال يتم وفي تاريخ كل التقارير، وتتم المحاسبة عن تأثير أية تغييرات 
 األرض. 

 األعمار اإلنتاجية المقدرة بالسنوات 

 سنة 20-4 مباني 
 سنة 20-17 طائرات * 

 سنوات 7-2 آالت وماكينات 
 سنة 30-15 حفارات 

  
  ممتلكات ومعدات أخرى: 

 سنوات 6-4 والالسلكية األرضيةالمعدات واألدوات 
 سنوات 5-4 سيارات

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

 سنوات.  10-5* في السنة الماضية تم تقييم العمر اإلنتاجية لنفس فئة األصل بـ 
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تابع(  4

 الممتلكات والمعدات )تابع(  )ب( 

 )تابع(   االستهالك 

  استهالك تمثل نفقات الصيانة المرسملة تكاليف العمرة الرئيسية والفحص للطائرات والماكينات وعلب التروس. يتم 
 النفقات على ساعات الطيران المقدرة استنادا إلى طبيعة العمرة ونوع الطائرة. 

 إلغاء االعتراف 

عندما ال يكون من المتوقع وجود منافع اقتصادية مستقبلية  يُلغى االعتراف عن بند الممتلكات والمعدات عند استبعاده أو  
من استخدامه. تُحدد أرباح وخسائر استبعاد بنود الممتلكات والمعدات بمقارنة متحصالت استبعادها مع قيمها الدفترية  

 ذات الصلة ويُعترف بها بالصافي ضمن بيان الربح أو الخسارة الموحد.

 أعمال رأسمالية قيد التنفيذ 

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

 انخفاض القيمة 

النخفاض عند وجود أحداث أو تغيرات ظرفية يحتمل معها  يعاد النظر في القيمة الدفترية للعقارات والمعدات لتحديد ا
عدم استرداد القيمة الدفتريـة. في حالة وجود مؤشر كهذا وعندما تكون القيمة الدفترية أعلى مـن القيمة الممكن استردادها 

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

 تكلفة االستبدال

تتم رسملة المصروفات المتكبدة الستبدال بند من بنود الممتلكات والمعدات التي يحاسب عنها بشكل منفصل وتشطب 
تصادية القيمة الدفترية للمكون المستبدل. كما تتم رسملة المصروفات الالحقة األخرى فقط عندما تزيد من المنافع االق

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

 الموجودات غير الملموسة )ج(

لفة ناقص  تدرج الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة التي يتم الحصول عليها بشكل منفصل بالتك
اإلطفاء المتراكم وخسائر انخفاض القيمة المتراكمة، إن وجدت. يتم االعتراف باإلطفاء على أساس القسط الثابت على  
مدى العمر اإلنتاجي المقدر. تتم مراجعة العمر اإلنتاجي المقدر وطريقة اإلطفاء في نهاية كل فترة مالية، وتتم المحاسبة  

رات على أساس مستقبلي. تدرج الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير  عن تأثير أي تغيرات في التقدي
 المحددة التي يتم الحصول عليها بشكل منفصل بالتكلفة ناقص خسائر انخفاض القيمة المتراكمة، إن وجدت.

قتصادية مستقبلية من يتم إلغاء االعتراف بالموجودات غير الملموسة عند االستبعاد أو عندما ال يتوقع أي منافع ا
استخدامها أو إلغاء االعتراف عنها. األرباح أو الخسائر الناتجة عن إلغاء االعتراف بأي موجودات غير ملموسة، 
ويقاس بالفرق بين صافي متحصالت البيع والقيمة الدفترية للموجود، يتم االعتراف بها في بيان الربح أو الخسارة 

 اف عن الموجود.الموحد عندما يتم إلغاء االعتر

في كل تاريخ لبيان المركز المالي الموحد، تقوم المجموعة بمراجعة القيمة الدفترية للموجودات غير الملموسة لتحديد 
ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن هذه الموجودات قد تعرضت إلى خسائر انخفاض القيمة. في حالة وجود مثل هذا 

لالسترداد من أجل تحديد مدى خسارة انخفاض القيمة )إن وجدت(. حيث إنه من غير  الدليل، يتم تقدير القيمة القابلة 
الممكن تقدير المبلغ القابل لالسترداد لموجود منفرد، يجب على المجموعة تقدير القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المنتجة  

 للنقد التي ينتمي إليها الموجود.
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 بع( ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تا 4

 )تابع(  الموجودات غير الملموسة )ج(

ويتم اختبار الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة والموجودات غير الملموسة التي لم تصبح 
 متاحة بعد لالستخدام النخفاض القيمة سنويا على األقل، وكلما كان هناك إشارة إلى أن موجود ما قد انخفضت قيمته. 

المبلغ القابل لالسترداد هو القيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع والقيمة قيد االستخدام، أيهما أعلى. عند تقدير القيمة قيد  
االستخدام، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم ما قبل الضريبة الذي 

 للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المحددة للموجود.يعكس تقييمات السوق الحالية 

 الشهرة  )د( 

يتم قياس الشهرة بالزيادة في مبلغ المقابل المحول، وقيمة أي حصص غير مسيطرة في المجموعة المستحوذ عليها،  
المبالغ في  والقيمة العادلة للحصة المحتفظ بها سابقا من قبل المستحوذ في المجموعة المشتراة )إن وجدت( على صافي  

تاريخ االستحواذ للموجودات المستحوذ عليها التي يمكن تحديدها والمطلوبات المفترضة. إذا كان صافي المبالغ في  
تاريخ االستحواذ للموجودات المستحوذ عليها التي يمكن تحديدها والمطلوبات المفترضة، بعد إعادة التقييم، يتجاوز 

غير مسيطرة في المجموعة المشتراة والقيمة العادلة لحصة المجموعة  المبلغ المقابل المحول، ومبلغ أي حصص
المستحوذة التي احتفظت سابقا بحصة في المجموعة المشتراة )إن وجدت(، يتم تسجيل الزيادة فورا في بيان الربح أو 

 الخسارة والدخل الشامل اآلخر باعتبارها مكسب شراء مساومة. 

ة شركة ما بالتكلفة كما هي محددة في تاريخ اقتناء المجموعة ناقصاً خسائر انخفاض  يتم تسجيل الشهرة الناتجة عن حياز
 القيمة المتراكمة، إن وجدت.

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

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

فاض في القيمة أوالً لخفض القيمة الدفترية ألي شهرة مرتبطة بالوحدة ثم إلى األصول األخرى  تخصيص خسارة االنخ
للوحدة التناسبية على أساس الحصة مقدار كل أصل في الوحدة. يتم إثبات أي خسارة انخفاض في القيمة للشهرة مباشرة  

فاض القيمة المعترف بها للشهرة ال يتم عكسها  في بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر األخر. إن خسارة انخ
 في فترات الحقة.

عند استبعاد وحدة منتجة للنقد ذات صلة، يتم إدراج قيمة الشهرة المنسوبة إليها في تحديد الربح أو الخسارة عند 
 االستبعاد.

 المخزون )هـ( 

قل، بعد أخذ المخصصات للبضائع المتقادمة يسجل المخزون على أساس التكلفة أو صافي القيمة الممكن تحصيلها، أيهما أ

أو بطيئة الحركة. تشتمل التكلفة على سعر الشراء ورسوم االستيراد والتعامل مع النقل والتكاليف المباشرة األخرى  

 جميع المصاريف المتكبدة على كل منتج حتى وصوله إلى موقعه وشكله الحالي. يتم احتساب تكلفة المخزون كما يلي: 

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

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

 تتم المحاسبة عن المخزون ذو الصلة بخدمات التموين باستخدام طريقة ما يرد أوال يصرف أوال. -
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 المحاسبية الهامة )تابع( ملخص السياسات  4

 األدوات المالية )و( 

 االعتراف والقياس المبدئي ( 1)

يتم االعتراف مبدئيا بالذمم التجارية المدينة والمستحق من أطراف ذات عالقة عند نشأتها. يتم االعتراف بذمم عقود 
بل المستلم أو المستحق. يتم إثبات جميع  التأمين عند استحقاقها ويتم قياسها عند االعتراف المبدئي بالقيمة العادلة للمقا

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

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

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

 التصنيف والقياس الالحق  ( 2)

 الموجودات المالية  

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

 خالل الربح أو الخسارة.

المالية الحقا على أساس االعتراف األولي ما لم تغير المجموعة نموذج أعمالها إلدارة ال يتم تصنيف الموجودات 
الموجودات المالية، وفي هذه الحالة يتم تصنيف جميع الموجودات المالية المتأثرة في اليوم األول من أول فترة مشمولة 

 بتقرير بعد التغيير في نموذج األعمال.

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

 يتم االحتفاظ بالموجود ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية؛ و  -

وء تدفقات نقدية في تواريخ معينة تعتبر فقط مدفوعات للمبلغ أن تؤدي الشروط التعاقدية للموجودات المالية إلى نش -
 األصلي والربح على المبلغ األصلي القائم. 

يقاس استثمار الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إذا استوفى الشرطين التاليين ولم يتم تصنيفه بالقيمة  
   العادلة من خالل الربح أو الخسارة:

اظ به ضمن نموذج أعمال يتم تحقيق هدفه بواسطة تحصيل كل من التدفقات النقدية التعاقدية وبيع  يتم االحتف -
 الموجودات المالية؛ و

تؤدي الشروط التعاقدية له إلى نشوء تدفقات نقدية في تواريخ محددة تعتبر مدفوعات فقط للمبلغ األصلي والفائدة  -
 على المبلغ األصلي القائم. 

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

 استثمار على حدة.

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

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

 محاسبي قد ينشأ خالف ذلك.
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تابع(  4

 األدوات المالية )تابع(  )و( 

 تصنيف والقياس الالحق )تابع( ال ( 2)

 تقييم نموذج األعمال  -الموجودات المالية 

تقوم المجموعة بتقييم هدف نموذج األعمال الذي يحتفظ فيه بموجود مالي على مستوى محفظة ألن هذا يعكس بشكل  
 االعتبار تتضمن: أفضل الطريقة التي تدار بها األعمال وتقديم المعلومات لإلدارة. المعلومات التي تؤخذ في 

 كيفية تقييم أداء فئات الموجودات المالية وكيفية إبالغ إدارة المجموعة بها،  -

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

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

يتم قياس الموجودات المالية، المحتفظ بها لغرض المتاجرة أو التي يتم إدارتها وتقييم أدائها على أساس القيمة العادلة، 
 خالل الربح أو الخسارة.بالقيمة العادلة من 

 تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية ليست إال مدفوعات عن أصل الدين والفائدة عليه  -الموجودات المالية 

ألغراض هذا التقييم، يتم تعريف "أصل الدين" بأنه القيمة العادلة للموجود المالي عند االعتراف المبدئي. يتم تعريف  
مقابل عن القيمة الزمنية للمال والمخاطر االئتمانية المرتبطة بالمبلغ األصلي القائم خالل فترة معينة من   "الفائدة" بأنها

الزمن وغيرها من المخاطر األساسية لإلقراض والتكاليف )مثل مخاطر السيولة والتكاليف اإلدارية(، وكذلك هامش 
 الربح.

ية ليست سوى مدفوعات عن أصل الدين والفائدة عليه، تأخذ المجموعة عند تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقد 
بالشروط التعاقدية لألداة. ويشمل ذلك تقييم ما إذا كان الموجود المالي يحتوي على شرط تعاقدي يمكن أن يغير توقيت  

ييم، تأخذ المجموعة في االعتبار  أو مبلغ التدفقات النقدية التعاقدية بحيث ال يمكنه الوفاء بهذا الشرط. عند إجراء هذا التق
 ما يلي: 

 األحداث الطارئة التي من شأنها تغيير مبلغ أو توقيت التدفقات النقدية؛  -

 المدفوعات مقدما ومميزات التمديد؛ و -

الشروط التي تحد من مطالبة المجموعة بالتدفقات النقدية من موجودات محددة )على سبيل المثال مميزات عدم  -
 الرجوع(.

ميزة المدفوعات مقدما مع المدفوعات فقط من معيار أصل الدين والفائدة إذا كان المبلغ المدفوع مقدما يمثل إلى تتوافق  
حد كبير المبالغ غير المسددة من أصل الدين والفائدة على المبلغ األصلي المعلق، والتي قد تشمل تعويض إضافي معقول  

النسبة لموجود مالي تم الحصول عليه بخصم أو عالوة على قيمته االسمية  عن اإلنهاء المبكر للعقد. باإلضافة إلى ذلك، ب
التعاقدية، فإن الميزة التي تسمح أو تتطلب الدفع مقدما بمبلغ يمثل بشكل كبير المبلغ اإلسمي التعاقدي المستحق )ولكن  

لمبكر( تتم معاملتها كما هو  غير مدفوع( الفائدة التعاقدية )والتي قد تشمل أيضا تعويض معقول إضافي عن اإلنهاء ا
 الحال وفق هذا المعيار إذا كانت القيمة العادلة لميزة المدفوعات مقدما غير ذات أهمية عند االعتراف المبدئي. 
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تابع(  4

 األدوات المالية )تابع(  )و( 

 التصنيف والقياس الالحق )تابع(  ( 2)

 القياس الالحق واألرباح والخسائر –المالية الموجودات 

الموجودات المالية بالقيمة العادلة 
 من خالل الربح أو الخسارة

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

الموجودات المالية بالتكلفة  
 المطفأة

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

خفاض القيمة  )إن وجدت(، وأرباح وخسائر أسعار صرف العمالت األجنبية وان
في الربح أو الخسارة. يتم االعتراف بأي ربح أو خسارة عن إلغاء االعتراف  

 في الربح أو الخسارة.

استثمارات الدين بالقيمة العادلة 
 من خالل الدخل الشامل اآلخر

يتم قياس هذه الموجودات الحقا بالقيمة العادلة. يتم االعتراف بإيراد الفائدة الذي 
طريقة الفائدة الفعلية، وأرباح وخسائر تحويل عمالت أجنبية  يحتسب باستخدام 

وانخفاض القيمة في الربح أو الخسارة. يتم االعتراف بصافي األرباح والخسائر  
األخرى في الدخل الشامل اآلخر. عند إلغاء االعتراف، تتم إعادة تصنيف 

 الخسارة.األرباح والخسارة المتراكمة في الدخل الشامل اآلخر إلى الربح أو 

االستثمارات في حقوق الملكية 
بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

 الشامل اآلخر

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

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

 التصنيف والقياس الالحق واألرباح والخسائر –المالية  المطلوبات
المطلوبات المالية تصنف على أنها مقاسة بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. يصنف  
المطلوب المالي على أنه القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة لو تم تصنيفه على أنه محتفظ به للمتاجرة أو كان  

دئي. المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة مشتقا أو مخصص بهذه الصفة عند االعتراف المب
تقاس بالقيمة العادلة ويتم االعتراف باألرباح والخسائر، متضمنة أي مصروف فائدة، في بيان الربح أو الخسارة. تقاس  

يتم االعتراف بمصروف الفائدة المطلوبات المالية األخرى الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. 
وأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية في بيان الربح أو الخسارة. أي ربح أو خسارة عن إلغاء االعتراف يتم  

 االعتراف به أيضا في بيان الربح أو الخسارة. 

 إلغاء االعتراف

 الموجودات المالية
تهاء الحقوق التعاقدية في التدفقات النقدية من الموجود المالي بإلغاء االعتراف بالموجود المالي عند ان المجموعةتقوم 

أو عند قيامها بتحويل الموجود المالي في معاملة يتم فيها تحويل جميع مخاطر وعوائد الملكية الهامة للموجود المالي أو 
أنها ال تحتفظ بالسيطرة  ة وال تحول جزء كبيرا من مخاطر وعوائد الملكية كمامجموعفي الحالة التي ال تحتفظ فيها ال

 على الموجود المالي. 

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

 خاطر والعوائد عندها ال يتم إلغاء االعتراف بالموجودات المحولة.من الم

 المطلوبات المالية
االعتراف بمطلوب مالي عندما يتم اإلعفاء من االلتزامات التعاقدية أو إلغاءها أو انتهاء مدتها. كما   المجموعةتلغي 
فقات النقدية من المطلوب الذي تم تعديل  االعتراف بمطلوب مالي عندما يتم تعديل شروطه وتكون التد  المجموعةتلغي 

شروطه مختلفة إلى حد كبير، وفي هذه الحالة يتم االعتراف بمطلوب مالي جديد على أساس الشروط المعدلة بالقيمة  
 العادلة.
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تابع(  4

 األدوات المالية )تابع(  )و( 

 )تابع( التصنيف والقياس الالحق  ( 2)

 )تابع(  المطلوبات المالية
عند إلغاء االعتراف بمطلوب مالي، يتم االعتراف بالفرق بين القيمة الدفترية المطفأة والمقابل المدفوع )بما في ذلك أي 

 موجودات غير نقدية محولة أو مطلوبات مفترضة( في الربح أو الخسارة.

 المقاصة:
عندما فقط وحصرا تتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية وعرض صافي المبلغ في بيان المركز المالي، 

إما لسدادها على أساس الصافي أو  المجموعةحق قانوني قابل للتطبيق لمقاصة المبالغ وتخطط  المجموعةيكون لدى 
 لتحقيق الموجود وسداد المطلوب في نفس الوقت. 

 اض القيمة انخف ( )ز

 الموجودات المالية غير المشتقة  ( 1)

 األدوات المالية وموجودات العقود

 تعترف المجموعة بمخصصات خسائر عن الخسائر االئتمانية المتوقعة عن: 

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

لم يتم االعتراف بخسارة انخفاض قيمة عن االستثمارات في أدوات حقوق الملكية. يتم تحديث مبلغ الخسارة االئتمانية  
 المتوقعة في تاريخ كل تقرير ليعكس التغييرات في مخاطر االئتمان منذ االعتراف المبدئي باألداة المالية ذات الصلة.

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

 سندات الدين، إن وجدت، التي يتحدد أن لها مخاطر منخفضة في تاريخ التقرير، و -
رصدة لدى البنوك التي لم تزد المخاطر االئتمانية لها بصورة جوهرية منذ االعتراف  سندات الدين األخرى واأل -

 المبدئي )أي مخاطر التعثر التي تحدث على مدى العمر المتوقع لألداة المالية(.

سائر  عند تحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان لموجود مالي قد زادت بصورة كبيرة منذ االعتراف المبدئي وعند تقدير الخ
بمعلومات معقولة وداعمة ذات صلة ومتاحة دون تكاليف أو جهود غير ضرورية.    المجموعةاالئتمانية المتوقعة، تأخذ  

يتضمن ذلك المعلومات والتحليل الكمي والنوعي استنادا إلى الخبرة التاريخية للشركة والتقييم االئتماني المدروس 
 والمعلومات االستشرافية. 

مخاطر االئتمان لموجود مالي قد زادت بشكل ملحوظ إذا كانت أكثر من أيام تخطي موعد  أن المجموعةتفترض 
 استحقاق االئتمان حسب االتفاق.

 أن موجود مالي أصبح متعثرا عندما: المجموعةتعتبر 

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

  يتجاوز الموجود المالي موعد االستحقاق بأكثر من األيام الممنوحة لالئتمان.  -

طر االئتمان الخاصة به  أن المخاطر االئتمانية لسند دين، إن وجد، منخفضة عندما يعادل تصنيف مخا  المجموعةتعتبر 
 تعريف "تصنيف االستثمار" المعترف به على الصعيد العالمي.
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 السياسات المحاسبية الهامة )تابع( 4

 انخفاض القيمة )تابع(  ( )ز

 )تابع(  الموجودات المالية غير المشتقة  ( 1)

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

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

 شهرا(.  12من 

المدة القصوى التي تؤخذ في االعتبار عند تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة هي أقصى مدة تعاقدية تتعرض خاللها 
 لمخاطر االئتمان.  المجموعة

 قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة
التقديرات المرجحة لخسائر االئتمان. يتم قياس خسائر االئتمان بالقيمة الحالية لجميع  الخسائر االئتمانية المتوقعة هي 

 المجموعةحاالت العجز النقدي )أي الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة للكيان وفقا للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع 
 استالمها(. 

 الفعلي للموجود المالي. يتم خصم الخسائر االئتمانية المتوقعة بمعدل الفائدة

 الموجودات المالية منخفضة القيمة االئتمانية 
في تاريخ كل تقرير بتقييم ما إذا انخفضت القيمة االئتمانية للموجودات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة.    المجموعةتقوم  

ثير ضار على التدفقات النقدية المستقبلية  يعتبر موجود مالي أنه "منخفض القيمة االئتمانية" عندما يقع حدث أو أكثر له تأ
 المقدرة من الموجود المالي.

 يتضمن الدليل على انخفاض القيمة االئتمانية لموجود مالي البيانات التالية التي يمكن مالحظتها: 

 مواجهة المقترض أو الُمصِدر لصعوبة مالية كبيرة، -
 السداد أكثر من مدة االئتمان،إخالل بعقد، مثل التخلف عن السداد أو التأخر عن  -
 يكون من المحتمل دخول العميل في حالة إفالس أو حالة إعادة تنظيم مالي أخرى. -
 اختفاء سوق نشطة للسند بسبب الصعوبات المالية -

 عرض مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة في بيان المركز المالي
 تقاس بالتكلفة المطفأة من القيمة الدفترية اإلجمالية للموجودات.يتم خصم مخصصات الخسائر للموجودات المالية التي 

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

 الشطب
توقعات معقولة باسترداد موجود مالي   المجموعةاإلجمالية لموجود مالي عندما ال يكون لدى يتم شطب القيمة الدفترية 

سياسة لشطب القيمة الدفترية اإلجمالية عندما يتجاوز  المجموعة لدىبأكمله أو جزء منه. بالنسبة للعمالء األفراد، 
الموجود المالي موعد استحقاقه على أساس الخبرة التاريخية السترداد موجودات مماثلة. بالنسبة للعمالء من الشركات،  

ترداد. ال  تقييما فرديا فيما يتعلق بتوقيت ومبلغ الشطب بناء على ما إذا كان هناك توقع معقول لالس المجموعةتجري 
أن تسترد جزءا كبيرا من المبلغ المشطوبة. ومع ذلك، قد ال تزال الموجودات المالية التي يتم شطبها   المجموعةتتوقع 

 السترداد المبالغ المستحقة. المجموعةقيد أنشطة إنفاذ من أجل االمتثال إلجراءات 

 الموجودات غير المالية   ( 2)

راجعة القيم الدفترية للموجودات غير المالية )الممتلكات والمعدات( لتحديد ما إذا بم  المجموعةفي تاريخ كل تقرير تقوم  
كان هناك أي مؤشر على انخفاض قيمتها. في حالة وجود مثل ذلك المؤشر عندها يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد 

 .موجود لذلك ال
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 السياسات المحاسبية الهامة )تابع( 4

 )تابع( انخفاض القيمة   ( )ز

 )تابع( الموجودات غير المالية  ( 2)

ألغراض اختبار انخفاض القيمة يتم تجميع الموجودات معا في مجموعات موجودات أصغر تنتج تدفقات نقدية داخلة 
من االستخدام المستمر وذلك بصورة مستقلة على نحو كبير عن التدفقات النقدية الداخلة للموجودات األخرى أو الوحدات 

 للنقد.المنتجة 

القيمة القابلة لالسترداد لموجود أو لوحدة منتجة للنقد هي قيمته قيد االستخدام وقيمته العادلة ناقصا تكاليف البيع، أيهما  
أكبر. تستند القيمة قيد االستخدام إلى التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة مخصومة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل 

بة الذي يعكس التقييمات السوقية الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المحددة لذلك الموجود أو الخصم لما قبل الضري
 الوحدة المنتجة للنقد.

االنخفاض في القيمة في الحالة التي تزيد فيها القيمة الدفترية للموجود أو للوحدة المنتجة للنقد عن   ةيتم االعتراف بخسار
يتم تخصيصها أوال لتخفيض القيمة الدفترية ألية شهرة .  في الربح أو الخسارةها  يتم االعتراف بو  قيمته القابلة لالسترداد 

مخصصة للوحدة المنتجة للنقد ومن ثم لتخفيض المبالغ الدفترية للموجودات األخرى في الوحدة المنتجة للنقد وذلك على 
 أساس التناسب.

الذي ال تزيد فيه القيمة الدفترية للموجود عن القيمة الدفترية التي كان  رد خسارة االنخفاض في القيمة فقط إلى الحد تُ 
 ، لو لم يتم االعتراف بخسارة انخفاض في القيمة. االستهالك مكن تحديدها، بالصافي من من الم

أي مؤشر في تاريخ كل تقرير تقوم المجموعة بمراجعة القيم الدفترية لموجوداتها غير المالية لتحديد ما إذا كان هناك 
على انخفاض القيمة. في حالة وجود مثل هذا المؤشر عندها يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد للموجود. الختبار انخفاض  
القيمة يتم تجميع الموجودات معا في أصغر مجموعات موجودات تنتج تدفقات نقدية داخلية من االستخدام المستمر  

قدية الداخلة من الموجودات أو الوحدات المنتجة للنقد األخرى. المبلغ القابل مستقلة على نحو كبير من التدفقات الن
لالسترداد للموجود أو الوحدة المنتجة للنقد هي قيمته قيد االستخدام وقيمته العادلة ناقصا تكاليف البيع، أيهما أكبر. تستند 

الحالية باستخدام معدل خصم ما قبل الضريبة الذي القيمة قيد االستخدام على التدفقات النقدية المقدرة مخصومة بقيمتها 
يعكس التقييمات الحالية بالسوق للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المحددة المقترنة بالموجود أو الوحدة المنتجة للنقد. يتم  

مبلغه القابل   االعتراف بخسارة انخفاض القيمة في حالة زيادة القيمة الدفترية للموجود أو الوحدة المنتجة للنقد عن
 لالسترداد.

يتم االعتراف بخسائر االنخفاض في القيمة في بيان الربح أو الخسارة. يتم تخصيصها أوال لتخفيض القيمة الدفترية ألي  
شهرة مخصصة للوحدة المنتجة للنقد ومن ثم لتخفيض القيم الدفترية للموجودات األخرى في الوحدة المنتجة للنقد على 

 أساس تناسبي.  

 االعتراف بالمطالبات والمصروفات (ح)

تتكون المطالبات المتحّملة من المبالغ مستحقة الدفع ألصحاب عقود التأمين واألطراف األخرى ومصروفات تسوية  
الخسارة ذات الصلة بالصافي من القيمة المتبقية وغيرها من المسترّدات ويتم إدراجها في بيان الربح أو الخسارة الموحد 

 عند تكبدها. 

يتضمن إجمالي المطالبات تحت التسوية التكلفة التقديرية اإلجمالية للمطالبات المتكبدة وغير المسددة في نهاية فترة  
التقرير سواًء أكان معلن عنها أم ال. ويتم تحديد مخصصات المطالبات المعلن عنها وغير المسددة في نهاية فترة التقرير  

الفردية. باإلضافة إلى ذلك، يتم االحتفاظ بمخصص بناء على مجموعة من االتجاهات  بناء على تقديرات الحاالت 
التاريخية والبيانات االختبارية والفرضيات الحالية في تكلفة سداد المطالبات المتكبدة وغير المعلن عنها في نهاية فترة  

 التقرير. 

 حصة شركات إعادة التأمين من المطالبات 
شركات إعادة التأمين في المطالبات عند االعتراف بإجمالي مطالبات التأمين المتعلقة بها وفقاً  يتم االعتراف بحصة 
 لبنود العقد ذات الصلة.



 

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

  اإليضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 2019 ديسمبر  31 فيللسنة المنتهية 

 

 

31 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تابع(  4

 إعادة التأمين  ( ط)

التعرض لمخاطر التأمين من  اتفاقيات مع أطراف أخرى ألغراض إعادة التأمين بهدف تقليل نسبة  في  المجموعة    تدخل
المطالبات الكبيرة وضمان تطبيق سياسة المجموعة إلدارة المخاطر ضمن نطاق العمل المعتاد لجميع فئات العمل. تمثل  
موجودات عقود إعادة التأمين األرصدة المستحقة من شركات إعادة التأمين. يتم تقدير المبالغ القابلة لالسترداد بما يتفق  

 البات القائمة ووفقاً لعقد إعادة التأمين. مع مخصص المط

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

يتم االعتراف باألقساط والمطالبات على إعادة التأمين المحتملة على أنها إيرادات ومصروفات بنفس الطريقة كما لو 
 عتبر تعامالً مباشراً، مع األخذ بعين االعتبار تصنيف منتجات معامالت إعادة التأمين. كانت إعادة التأمين ت

تتم مراجعة انخفاض قيمة موجودات إعادة التأمين عند نهاية كل فترة تقرير أو بشكل أكثر تكراراً عندما يكون هناك 
موضوعي ناتج عن وقوع حدث بعد مؤشر يشير إلى االنخفاض خالل سنة التقرير. يحدث االنخفاض عند وجود دليل 

االعتراف المبدئي ألصل إعادة التأمين يثبت أن المجموعة قد ال تستلم كل المبالغ القائمة مستحقة الدفع وفقاً لشروط 
العقد، وعندما يكون للحدث أثر يمكن قياسه بشكل موثوق على المبالغ التي ستستلمها المجموعة من شركات إعادة 

 سجيل خسارة االنخفاض في بيان الربح أو الخسارة الموحد. التأمين. حيث يتم ت

تمثل التزامات عقود إعادة التأمين األرصدة مستحقة الدفع لشركات إعادة التأمين. وتقدر المبالغ مستحقة الدفع بما يتفق  
 مع عقد إعادة التأمين ذات الصلة.  

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

 تكاليف االقتناء المؤجلة  ( )ي

يتم إطفاء تكاليف االقتناء المؤجلة خالل فترة تحقق اإليرادات المتعلقة بها. ويتم إطفاء أسهم شركات إعادة التأمين 
ت في بيان الربح أو الخسارة الموحد، لتكاليف االقتناء المؤجلة بنفس الطريقة حيث يسجل اإلطفاء المتضمن للموجودا

 وتظهر تكاليف االقتناء المؤجلة في بيان المركز المالي.

يتم إجراء مراجعة النخفاض القيمة في تاريخ كل تقرير أو بشكل أكثر تكرارا عندما تكون هناك مؤشرات إلى حدوث 
مة الدفترية، يتم االعتراف بخسارة االنخفاض في  انخفاض في القيمة. في حال كانت القيمة القابلة لالسترداد أقل من القي

 بيان الربح أو الخسارة الموحد. وتدرج تكاليف االقتناء المؤجلة كجزء من اختبار كفاية االلتزام لكل فترة تقرير. 

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

 يعادله النقد وما  ( )ك

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

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

حسب التعريف أعاله، بالصافي من  وأرصدة لدى بنوك على نقد  يعادلهيشتمل النقد وما  ،بيان التدفقات النقدية لغرض
 .وأرصدة توزيعات األرباح غير المطالب بها والودائع المقيدة من البنوكالقائمة المسحوبات على المكشوف 

 رأس المال ( )ل

 يتم تصنيفها كحقوق ملكية.  مجموعةاألسهم االعتيادية التي تصدرها ال
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 السياسات المحاسبية الهامة )تابع( 4

 المخصصات  ( )م

 يتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون: 

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

 سداد االلتزام؛  من المجموعة من المحتمل أن يطلب  -

 اللتزام.  المبلغ إجراء تقدير موثوق به  من الممكن -

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

 المخصصات سنويا لتعكس أفضل التقديرات الحالية للنفقات المطلوبة لسداد االلتزامات. 

يتم االعتراف بمخصص تكاليف السحب من الخدمة لتكاليف التجديد المستقبلية وتكاليف تفكيس التركيبات وإعادة 
 معسكرات العمل المستأجرة إلى موقعها السابق. 

ت تكاليف السحب من الخدمة يتم االعتراف بها عندما يكون لدى المجموعة التزام بإعادة الموقع إلى وضعه مطلوبا
السابق وعندما يكون من الممكن إجراء تقدير موثوق به لاللتزام. المبلغ الذي يعترف به هو التكلفة المقدرة للسحب من  

 صادية الخارجة لسداد هذه االلتزام عند انتهاء مدة اتفاقية اإليجار.  الخدمة مخصوة إلى صافي قيمتها الحالية والموارد االقت

 ومعاشات التقاعد  مكافآت نهاية الخدمة للموظفينمخصص  ( )ن

لقانون العمل القطري رقم  لعقد العمل وبتكوين مخصص لمكافآت نهاية الخدمة للموظفين األجانب وفقا  مجموعةتقوم ال
ط إكمال الحد المكافآت إلى الراتب النهائي للموظف وطول فترة الخدمة بشر . يستند استحقاق هذه2004لسنة  14

تكلفة المتوقعة لهذه المكافآت  التستحق . دفعها للموظفين عند إنهاء خدماتهم مع المجموعة ويستحق األدنى لمدة الخدمة
 على مدى مدة الخدمة.

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

 . كبيرابأن يكون ال يتوقع  أثر القيمة الزمنية

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

 المساهمات وتصرف عند استحقاقها. 

 االعتراف باإليرادات   ( )س

باإليراد عندما تحول السيطرة  المجموعةعميل. تعترف المبرم مع العقد الالمحدد في لمقابل على أساس ااإليراد  يُقاس
   على سلعة أو خدمة إلى عميل.

 . 25السياسات المحاسبية للمجموعة المتعلقة بالعقود المبرمة مع العمالء في إيضاح رقم معلومات حول الم يقد تم ت 

   لمصروفاتاالعتراف با ( ع)

يتم االعتراف بالمصروفات في بيان الربح أو الخسارة عندما ينشأ نقص في المنافع االقتصادية المستقبلية متعلقا بنقص  
 في موجود أو زيادة في مطلوب ويمكن قياس ذلك النقص بصورة موثوق بها. 

ادية مستقبلية، أو إلى الحد الذي ال  يُعترف بالمصروف مباشرة في بيان الربح أو الخسارة عندما ال ينتج منافع اقتص
تؤهل فيه المنافع االقتصادية المستقبلية أو تتوقف عن كونها مؤهلة لالعتراف كموجود في بيان المركز المالي مثلما هو 

 الحال في انخفاض قيمة الموجود.
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 السياسات المحاسبية الهامة (تابع)  ٤

 التقارير القطاعية  )(ف

إيرادات  قطاع التشغيل هو أحد مكونات المجموعة التي تقوم بمزاولة أنشطة أعمال يمكن للمجموعة أن تجني منها
وتتكبد مصروفات ويتضمن ذلك اإليرادات والمصروفات المتعلقة بالتعامالت مع أي من المكونات األخرى بالمجموعة 
والتي تتم مراجعة نتائجها التشغيلية بصورة منتظمة من قبل مجلس اإلدارة بهدف اتخاذ قرارات عن الموارد المخصصة 

  ).٣٢ومات مالية منفصلة (راجع إيضاح لكل قطاع وتقييم أدائه والذي تتوفر له معل

تتضمن نتائج القطاع التي يتم تقديم تقرير عنها إلى مجلس اإلدارة بنوًدا تُنسب مباشرةً إلى القطاع باإلضافة إلى البنود 
  المؤسس األمالتي يمكن تخصيصها على أساس معقول. تشتمل البنود غير المخصصة بشكل أساسي على أصول 

  ومية واإلدارية ذات الصلة والشهرة المعترف بها عند دمج األعمال.والمصروفات العم

 العمالت األجنبية  )(ص

  معامالت العمالت األجنبية

يتم تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية خالل السنة إلى العملة الوظيفية للمجموعة بأسعار الصرف السائدة في تواريخ 
ات النقدية المقومة بعمالت أجنبية في نهاية السنة إلى العملة الوظيفية بسعر المعامالت. يتم تحويل الموجودات والمطلوب

ليس لدى  .وحدالم يتم االعتراف بفروق العمالت األجنبية في بيان الربح أو الخسارة. الصرف السائد في تاريخ التقرير
  لتقرير.مقومة بالعمالت األجنبية في نهاية فترة اغير نقدية المجموعة موجودات ومطلوبات 

  العمليات األجنبية

وتسويات القيمة العادلة الناشئة عن  ، إن وجدت،يتم تحويل موجودات ومطلوبات العمليات األجنبية، متضمنة الشهرة
االستحواذ إلى اللایر القطري بأسعار الصرف في تاريخ التقرير. يتم تحويل إيرادات ومصروفات العمليات األجنبية 

  إلى اللایر القطري بمتوسط أسعار الصرف خالل سنة التقرير.

كمها في احتياطي التحويل، فيما عدا إلى الحد الذي يتم االعتراف بفروق العمالت األجنبية في الدخل الشامل اآلخر وترا
  يخصص إليه فرق التحويل إلى حصة غير مسيطرة.

عندما يتم استبعاد عملية أجنبية بشكل كلي أو جزئي إلى الحد الذي تزول فيه تلك السيطرة أو النفوذ الهام أو السيطرة 
حويل ذي الصلة بتلك العملية األجنبية ضمن الربح أو المشتركة، تتم إعادة تصنيف المبلغ المتراكم في احتياطي الت

الخسارة كجزء من الربح أو الخسارة عند االستبعاد. إذا قامت المجموعة باستبعاد جزء من مساهمتها في شركة تابعة 
 ال مع احتفاظها بالسيطرة، تتم إعادة توزيع الجزء ذي الصلة بالمبلغ المتراكم إلى المساهمة غير المسيطرة. عندما

تستبعد المجموعة سوى جزء من شركة زميلة أو مشروع مشترك مع االحتفاظ بنفوذ هام أو سيطرة مشتركة، تتم إعادة 
  .الموحد الربح أو الخسارةبيان تصنيف النسبة ذات الصلة من المبلغ المتراكم ضمن 

 األرباح للسهم  )(ق

يتم احتساب ربحية السهم األساسية والمخففة للسهم  تقدم المجموعة بيانات الربح األساسي والمخفف للسهم العادي.
الواحد بقسمة الربح أو الخسارة المنسوبة إلى حملة األسهم العادية للمجموعة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية 

  القائمة خالل السنة.

 ألنشطة الرياضية واالجتماعيةاالمساهمة في صندوق   )(ر

من الشركات المساهمة  ٢٠١١واإليضاحات ذات الصلة الصادرة في سنة  ٢٠٠٨ لسنة ١٣يطلب قانون قطر رقم 
. (دعم) ألنشطة الرياضية واالجتماعيةامن صافي أرباحها لصندوق  ٪٢٫٥القطرية المدرجة في البورصة أن تسدد 

لایر ألف  ١٫٠٩٠ بمبلغ المجموعة بتخصيص اعتمادات خالل السنة قامتبموجب هذا القانون والتوضيحات اإلضافية، 
  ).٢٠١٨ديسمبر  ٣١(ال شيء في قطري 
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تابع(  4

 توزيعات األرباح ( )ش

يتم توزيع األرباح وفقا لتقدير المجموعة. تتم المحاسبة عن توزيعات األرباح لمساهمي المجموعة كخصم من األرباح  
 كمطلوب في الفترة التي تتم الموافقة عليها في اجتماع لمجلس اإلدارة.المدورة. يتم االعتراف باألرباح المعلن عنها 

 الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية )ت( 

يمكن أن تكون الشركة المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية شركة زميلة، وهي شركة يكون للمجموعة فيها نفوذ كبير،  
والتي بموجبها يكون لألطراف، التي لها سيطرة مشتركة على الترتيب، حقوق في صافي  مشترك مشروع أو قد تكون 

والتي السيطرة المشتركة التعاقدية المتفق عليها على ترتيب، السيطرة المشتركة هي  موجودات الترتيب المشترك.
 المشتركة في السيطرة.يتطلب فيها عملية اتخاذ القرارات الموافقة باإلجماع من جميع األطراف 

الية الموحدة البيانات المفي هذه الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية أدرجت نتائج وموجودات ومطلوبات 
بالشركة المستثمر فيها بطريقة حقوق باستخدام طريقة حقوق الملكية. وفقاً لمبدأ حقوق الملكية، يتم االعتراف المبدئي 

في بيان المركز المالي الموحد بالتكلفة ويتم تعديلها بعد ذلك لالعتراف بحصة المجموعة من أرباح أو خسائر  الملكية 
حصتها في هذه الشركة المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية  حصة المجموعة من خسائر    هذه الشركات. عندما تتجاوز

إذا كان يتم االعتراف بخسائر إضافية    . المزيد من الخسائرفي  تتوقف عن االعتراف بحصتها    المجموعةالشركات، فإن  
 . تهذه الشركاهناك التزام قانوني أو تعاقدي أو سداد مترتب على المجموعة نيابة عن 

من التاريخ الذي تصبح فيه المجموعة  طريقة حقوق الملكيةباستخدام  في مشروع مشترك استثمارتتم المحاسبة عن 
عند االقتناءاالستثمار في مشروع مشترك، يتم االعتراف بأي زيادة في تكلفة االستثمار عن حصة  . مشروعا مشتركا

ات القابلة للتحديد للشركة المستثمر فيها على أنها شهرة، والتي المجموعة في صافي القيمة العادلة للموجودات والمطلوب
تدرج ضمن القيمة الدفترية لالستثمار. ويتم، عقب إعادة التقييم، االعتراف مباشرة بأي زيادة في صافي القيمة العادلة 

 التي يتم فيها االقتناءاالستثمار.   للموجودات والمطلوبات القابلة للتحديد عن تكلفة االستثمار في الربح أو الخسارة في الفترة

عند الضرورة، يتم فحص القيمة الدفترية لالستثمار لمعرفة ما إذا كان هناك تدني في القيمة بما يتماشى مع معيار  
( "تدني قيمة الموجودات" كوحدة واحدة من خالل مقارنة القيمة القابلة لالسترداد )وهي 36المحاسبة الدولي رقم )

 قيمة في االستخدام والقيمة العادلة ناقصاً تكلفة البيع( بالقيمة الدفترية.األعلى بين ال

توقف المجموعة استخدام طريقة حقوق الملكية من تاريخ توقف االستثمار عن كونه مشروع مشترك، أو عندما يتم  
ة المحتفظ بها  تصنيف االستثمار كمتاح للبيع. عندما تحتفظ المجموعة بحصة في مشروع مشترك سابق وتكون الحص

هي موجود مالي، تقوم المجموعة بقياس الحصة المحتفظ بها بالقيمة العادلة في ذلك التاريخ ويتم اعتبار أن القيمة العادلة 
. يتم إدراج الفرق بين القيمة الدفترية  9هي قيمتها العادلة عند االعتراف األولي وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

تاريخ توقف طريقة حقوق الملكية، والقيمة العادلة ألي حصة محتفظ بها وأي متحصالت من  للمشروع المشترك في 
استبعاد جزء من حصة في مشروع مشترك في تحديد الربح أو الخسارة عند استبعاد المشروع المشترك. إذا سيتم إعادة 

روع المشترك إلى الربح أو تصنيف ربح أو خسارة تم االعتراف به في الدخل الشامل اآلخر عن طريق ذلك المش
الخسارة عند استبعاد الموجودات أو المطلوبات ذات الصلة، إذن تقوم أيضا المجموعة بإعادة تصنيف الربح أو الخسارة 

 من حقوق الملكية إلى الربح أو الخسارة )كتسوية إعادة تصنيف( عند توقف استخدام طريقة حقوق الملكية.

 ضريبة الدخل )ث( 

توصلت قطر للبترول ووزارة المالية والهيئة العامة للضرائب إلى اتفاق من خالل مذكرة تفاهم )"يشار إليها فيما بعد بـ 
والمضمنة في   التفاهم مذكرة في المدرجة"مذكرة التفاهم"( مفادها اعتبار حصة الربح المنسوبة إلى بعض الشركات 

  31ليه ولغرض التزام الضريبة المستحق للسنة المالية المنتهية في . بناء عمعفاة من ضريبة الدخلمذكرة التفاهم 
اعتبرت اإلدارة أن حصة األرباح المنسوبة إلى شركات مدرجة كليا أو جزئيا، مضمنة في مذكرة التفاهم    2019ديسمبر  

 . المناسب الوقت في متوقعة  الضريبي اإلعفاء  على الرسمي الطابع إضفاء آليةعلى أنها معفاة.  



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

    اإليضاحات حول البيانات المالية الموحدة
   ٢٠١٩ ديسمبر ٣١ فيللسنة المنتهية 

 

٣٥ 

  ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تابع)  ٤

 اإليجارات  (خ)

باستخدام المنهج  ١٦طبقت المجموعة المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ٣/١كما هو مفصح عنه باإليضاح رقم 
المستقبلي المعدل وبالتالي لم تعدل معلومات المقارنة وهي مستمرة في تقديم التقارير عنها بموجب معيار المحاسبة 

. تفاصيل السياسات المحاسبية بموجب معيار المحاسبة ٤ية رقم وتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدول ١٧الدولي رقم 
 مفصح عنها بصورة منفصلة.  ٤وتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية رقم  ١٧الدولي رقم 

  ٢٠١٩يناير  ١السياسة المطبقة من 

مثل يعتبر العقد على أنه ي عند إبرام العقد تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان العقد يمثل إيجارا أو يحتوي على إيجار.
إيجارا أو يحتوي على إيجار إذا كان ينقل الحق في السيطرة على استخدام األصل المعين لمدة زمنية بمقابل. لتقييم ما 
إذا كان العقد ينقل الحق في السيطرة على استخدام أصل معين تستخدم المجموعة تعريف اإليجار الوارد بالمعيار الدولي 

  .١٦الية رقم للتقارير الم

  المجموعة كمستأجر - ٢٠١٩يناير  ١يتم تطبيق هذه السياسة على العقود التي يتم الدخول فيها في أو بعد 

عند بدء أو تعديل عقد يحتوي على مكون إيجار تقوم المجموعة بتخصيص المقابل في العقد على كل مكون إيجار على 
إليجارات العقارات اختارت المجموعة عدم الفصل بين المكونات غير أساس أسعاره الفردية النسبية. مع ذلك وبالنسبة 

  اإليجار والمحاسبة عن العقد والمكونات غير اإليجار كمكون إيجار واحد.

تعترف المجموعة بأصل حق االستخدام والتزام اإليجار في تاريخ بدء اإليجار. يقاس أصل حق االستخدام مبدئيا بالتكلفة 
لغ األولي اللتزام اإليجار معدال بأية مدفوعات إيجار تمت في أو قبل تاريخ البدء، مضافا إليها أي والتي تتكون من المب

تكاليف مبدئية مباشرة متكبدة وتقدير لتكاليف تفكيك وإزالة األصل المعني أو إلعادة األصل األساس أو الموقع الكائن 
 عليه إلى حالته األصلية بعد خصم أي حوافز إيجار مستلمة.

ك أصل حق االستخدام بطريقة القسط الثابت من تاريخ البدء وحتى نهاية فترة اإليجار، ما لم ينقل اإليجار لفيما بعد يه
ملكية األصل الساسي للمجموعة بنهاية مدة اإليجار أو كانت تكلفة أصل حق االستخدام تعكس أن الشركة ستمارس 

ق االستخدام على مدى العمر اإلنتاجي لألصل األساسي والذي يتم أصل ح استهالك خيار الشراء. في تلك الحالة سيتم 
تحديده بنفس الطريقة المستخدمة للممتلكات والمعدات. إضافة إلى ذلك يتم تخفيض أصل حق االستخدام على نحو دوري 

  بخسائر االنخفاض في القيمة، إن وجدت، وتعديله ببعض عمليات إعادة القياس المحددة اللتزام اإليجار.

مبدئيا يتم قياس التزام اإليجار بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار غير المسددة في تاريخ البدء مخصومة باستخدام معدل 
الفائدة الضمني في األصل، أو لو كان من غير الممكن تحديد ذلك المعدل، بمعدل اإلقراض اإلضافي لدى المجموعة. 

  في لديها على أنه معدل الخصم.عموما تستخدم المجموعة معدل اإلقراض اإلضا

تحدد المجموعة معدل اإلقراض اإلضافي لديها بالحصول على أسعار الفائدة من مختلف مصادر التمويل الخارجية 
  وتقوم بإجراء تعديالت معينة تعكس شروط العقد ونوع األصل المؤجر.

  إدارة المخاطر المالية  ٥

 إدارة المخاطر المالية  أ)(

  للمخاطر التالية التي تنشأ من استخدامها لألدوات المالية:تتعرض المجموعة 

 مخاطر التأمين )١(
  مخاطر االئتمان؛ )٢(
  مخاطر السيولة؛  )٣(
  مخاطر السوق. )٤(

يعرض هذا اإليضاح المعلومات حول تعرض المجموعة لكل خطر من المخاطر أعاله وأهداف وسياسات وأساليب 
  د من االفصاحات الكمية ضمن هذه البيانات المالية الموحدة.المجموعة في قياس وإدارة المخاطر. تم إدراج المزي
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 )تابع(  إدارة المخاطر المالية 5

 )تابع(  إدارة المخاطر المالية أ()

يتم وضع تقع المسؤولية الكلية على عاتق اإلدارة عن وضع واإلشراف على إطار عمل إدارة المخاطر بالمجموعة. 
المخاطر بالمجموعة لتحديد وتحليل المخاطر التي تواجهها المجموعة ولوضع حدود وضوابط مخاطر  سياسات إدارة 

 مناسبة ورصد المخاطر. 

 مخاطر التأمين ( 1)

بموجب عقود التأمين هو اختالف المطالبات الفعلية ودفعات الفائدة أو توقيتها  الشركة إن الخطر الرئيسي الذي تواجهه 
ك بتكرار المطالبات وشدتها والمنافع الفعلية المدفوعة والتطورات الالحقة للمطالبات طويلة عن التوقعات. ويتأثر ذل

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

وتُحسن المخاطر المتغيرة  يتم تخفيف التعرض للمخاطر أعاله من خالل التنويع عبر محفظة كبيرة من عقود التأمين. 
 من خالل اختيار دقيق وتنفيذ توجيهات استراتيجية االكتتاب واستخدام ترتيبات إعادة التأمين.

 تكرار المطالبات وقيمتها 
يمكن أن يتأثر تكرار المطالبات وقيمتها بعدة عوامل. ويغطي تأمين المجموعة أساساً الطاقة، الحرائق، الحوادث العامة،  

بحرية والطبية. وتعتبر هذه المخاطر عقود تأمين قصيرة األجل حيث يُنصح بهذه العقود ويتم تسويتها خالل المخاطر ال
 سنة واحدة من تاريخ الحدث المؤمن عليه، مما يساعد على التخفيف من مخاطر التأمين. 

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

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

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

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

 مستوى المطالبات. الرئيسية التي تؤثر على

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

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

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

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

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

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

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

ي نطاق األعمال االعتيادية، في اتفاقيات مع أطراف أخرى ألغراض إعادة التأمين. وتوفر ترتيبات إعادة المجموعة، ف
التأمين تنوعا أكبر في األعمال التجارية، وتسمح لإلدارة بالتحكم في التعرض للخسائر المحتملة الناجمة عن المخاطر  

ة التأمين يتأثر بموجب عقود إعادة التأمين التعاقدية وفائض  الكبيرة، وتوفر قدرة إضافية للنمو. إن جزء كبير من إعاد 
 الخسائر.
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 )تابع(  إدارة المخاطر المالية 5

 )تابع(  إدارة المخاطر المالية أ()

 )تابع(  مخاطر التأمين ( 1)

 )تابع(  مخاطر إعادة التأمين
وتراقب تركز مخاطر االئتمان الناشئة من مناطق تُقيّم المجموعة الوضع المالي لشركات إعادة التأمين التابعة لها 

جغرافية أو أنشطة أو خصائص اقتصادية مماثلة لشركات إعادة التأمين وذلك من أجل تقليل تعرضها لخسائر كبيرة  
 نتيجة للعسر المادي المتعلق بمعيدي التأمين.

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

 بموجب اتفاقيات إعادة التأمين.

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

 مصادر عدم التيقن في تقديرات دفعات المطالبات المستقبلية 
تُدفع المطالبات على عقود التأمين العامة على أساس وقوع المطالبات. إن المجموعة مسؤولة عن جميع األحداث المؤّمن 

ونتيجة لذلك، يتعلق أكبر عنصر من  عليها الواقعة خالل فترة العقد حتى ولو اكتشفت الخسارة بعد انتهاء مدة العقد. 
 مخصص المطالبات بالمطالبات المتكبدة ولكن غير المبلغ عنها والتي تُسّوى على مدى فترة قصيرة إلى متوسطة األجل.

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

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(. 

من التكاليف التقديرية لمطالبات المصروفات المباشرة المتكبدة عند سداد المطالبات، بالصافي من القيم المتوقعة  تتض
لالستبدال والمبالغ المستردة األخرى. تقوم المجموعة باتخاذ جميع الخطوات المعقولة لضمان توفر المعلومات المناسبة  

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

يشتمل االلتزام تجاه مثل هذه العقود على مخصص المطالبات المتكبدة وغير المبلّغ عنها ومخصص للمطالبات المبلّغ  
رية كما في تاريخ التقرير. عند احتساب التكلفة المقدرة للمطالبات  عنها ولكنها لم تدفع بعد ومخصص للمخاطر السا

غير المدفوعة )المبلغ عنها وغير المبلغ عنها( تكون تقنيات التقدير لدى المجموعة مزيجا من التقديرات المستندة إلى 
ت التأمين وأقساط التأمين  معدل الخسارة )حيث يتم تعريف معدل الخسارة على أنه المعدل بين التكلفة النهائية لمطالبا

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.

 تطور المطالبات 
اطيات كافية فيما يتعلق بنشاط التأمين لديها وذلك من أجل التحوط من النتائج الضارة للمطالبات تحتفظ المجموعة باحتي

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

 )أ(.  33قم تم تقديم المزيد من المعلومات حول تعرض المجموعة لمخاطر التأمين في اإليضاح ر 
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 إدارة المخاطر المالية )تابع(  5

 إدارة المخاطر المالية )تابع(  أ()

 مخاطر االئتمان ( 2)

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

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

تم تقديم المزيد من المعلومات حول تعرض المجموعة لمخاطر  أن مخاطر االئتمان من هذه األرصدة في أدنى حدودها.  
 )ب(.   33االئتمان في اإليضاح رقم 

 لسيولةمخاطر ا ( 3)

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

التزاماتها عند موعد استحقاقها في ظل كل من الظروف العادية والصعبة بدون تكبد خسائر غير  سيولة كافية لمقابلة 
 مقبولة أو المخاطرة بسمعة المجموعة.

 )ج(.   33تم تقديم المزيد من المعلومات حول تعرض المجموعة لمخاطر السيولة في اإليضاح رقم 

 مخاطر السوق  ( 4)

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

 ي نفس الوقت.السوق هو إدارة والسيطرة على التعرض لمخاطر السوق في إطار معايير مقبولة ومضاعفة اإليراد ف

 مخاطر العمالت 
تنشأ مخاطر العمالت األجنبية عندما يتم تقييم معامالت تجارية مستقبلية أو موجودات أو مطلوبات معترف بها بعملة  

 خالف العملة الوظيفية للمجموعة.

 مخاطر معدالت الفائدة
لمستقبلية لألداة المالية بسبب التغييرات في  مخاطر معدالت الفائدة هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية ا

أسعار الفائدة بالسوق. يدار الخطر من قبل المجموعة باالحتفاظ بمزيج صحيح بين القروض ذات معدالت الفائدة الثابتة 
  والمتغيرة. تنشأ مخاطر معدالت الفائدة على موجودات المجموعة من الودائع الثابتة قصيرة األجل التي تجني معدالت 
فائدة متغيرة وتعرض المجموعة لمخاطر أسعار الفائدة على التدفق النقدي. ال تحتسب فوائد على النقد في حسابات  

تراقب إدارة  جارية بالبنك وهو يعرض المجموعة لبعض المخاطر غير الهامة من القيمة العادلة لمعدالت الفائدة.
تم تقديم المزيد من المعلومات حول  تعمل بناء على ذلك. المجموعة تقلبات معدالت الفائدة على أساس مستمر وهي 

 )د(.   33تعرض المجموعة لمخاطر السوق في اإليضاح رقم 

 مخاطر سعر السهم
مخاطر سعر السهم هو مخاطر تقلب القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية بسبب التغيرات في األسعار  

الناشئة من مخاطر أسعار الفائدة أو مخاطر العمالت(، سواء تسبب في هذه التغيرات عوامل بالسوق )بخالف تلك 
 محددة خاصة باألداة المالية الفردية أو المصدر، أو عوامل تؤثر على األدوات المالية المماثلة المتاجر بها في السوق.

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

تتطلب سياسة مخاطر السعر لدى المجموعة إدارة هذه المخاطر بوضع والرقابة على أهداف وعوائق االستثمارات  
 لدى المجموعة مخاطر تركز سعر كبيرة. وخطط التنوع والحد من االستثمارات في كل قطاع. ليس
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 إدارة المخاطر المالية )تابع(  5

 إدارة المخاطر المالية )تابع(  )أ(  

 مخاطر السوق )تابع(  ( 4)

 إدارة رأس المال )ب(  

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

يشتمل هيكل رأس المال على الدين وهو يتضمن القروض والسلفيات  والنقد وما يعادله وحقوق الملكية والتي تشتمل  
 ات واألرباح المدورة.على رأس المال المصدر واالحتياطي

تدير المجموعة هيكل رأسمالها وتجري تعديالت عليه في ضوء التغيرات في الظروف االقتصادية. للمحافظة على 
أو تعديل هيكل رأس المال يمكن للمجموعة تعديل مدفوعات توزيعات األرباح للمساهمين بعد الوفاء بالتزامات  

مساهمين أو إصدار أسهم جديدة. لم يتم إجراء تغييرات في األهداف  الدين الرئيسي والعائد على رأس المال لل
 . 2019ديسمبر  31والسياسات والمعالجات خالل السنة المنتهية في 

 2019  2018 
    

 4.996.565  4,687,228 إجمالي القروض
 (800.625)  (829,455) *  ناقصا: النقد وما يعادل النقد 

 4.195.940  3,857,773 (1) صافي الدين
 3.532.061  3,580,923 ( 2إجمالي حقوق الملكية )

 %119  %108 ( 2/ 1) نسبة صافي الدين إلى حقوق الملكية

 يتضمن النقد وما يعادل النقد أمواال مقيدة واستثمارات قصيرة األجل.   *

)القروض والسلفيات ( حسب تفاصيلها  يتم تعريف إجمالي القروض على أنها القروض قصيرة وطويلة األجل   ( 1)
 . 19الواردة في إيضاح 

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

 حرة 
 

 مباني
 

 حفارات وآالت 
ممتلكات  

 ومعدات أخرى 
أعمال رأسمالية  

 قيد التنفيذ
 

 اإلجمالي 
            التكلفة:

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

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

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

 10.615.756  118.586  575.206  9,678,113  153,025  90,826 2019يناير  1/ 2018ديسمبر   31في 
 177,597  1,746  32,650  126,966  16,235  - إضافات
 -  (24,110)  4,563  19,675  (128)  - تحويالت

 (295,010)  -  (17,020)  (274,402)  (3,588)  - استبعادات 
 (31,224)  (2,399)  (9,343)  (19,482)  -  - شطب

 (23,465)  (23,465)  -  -  -  - ( 6/2محول لموجودات أخرى )إيضاح 
 (1,254)  1  487  (1,742)  -  - تحويل عمالت أجنبية 

 10,442,400  70,359  586,543  9,529,128  165,544  90,826 2019ديسمبر  31في 
            المتراكم وخسائر انخفاض القيمة المتراكمة:  االستهالك 

 3.324.919  -  393.061  2.851.780  80.078  - 2018يناير  1في 
 489.062  -  64.264  417.944  6.854  - ( 6/3السنة )إيضاح   استهالك مصروف 
 (507)  -  (356)  (151)  -  - استبعادات

 (26.828)  -  (9.886)  (12.618)  (4.324)  - شطب
 113.214  -  -  113.214  -  - (6/4خسارة انخفاض القيمة )إيضاح  

 (4.415)  -  (897)  (3.518)  -  - أجنبية تحويل عمالت 
 3.895.445  -  446.186  3.366.651  82.608  - 2019يناير  1/ 2018ديسمبر   31في 

 434,350  -  56,262  370,274  7,814  - ( 6/3السنة )إيضاح   استهالك مصروف 
 (285,835)  -  (16,926)  (265,321)  (3,588)  - استبعادات

 (22,679)  -  (9,343)  (13,336)  -  - شطب
 ( 5)  -  (59)  54  -  - تحويل عمالت أجنبية 

 4,021,276  -  476,120  3,458,322  86,834  - 2019ديسمبر  31في 
            

            صافي القيمة الدفترية:
 6,421,124  70,359  110,423  6,070,806  78,710  90,826 2019ديسمبر  31
 6.720.311  118.586  129.020  6.311.462  70.417  90.826 2018ديسمبر  31
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 الممتلكات والمعدات 6

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

. وخالل سنة  2015يوليو  5تعرض قارب الرفع التابع للشركة، الرميلة، لخرق أثناء وجوده في حقل الشاهين في  6/2
قامت المجموعة قارب الرفع.    على، تعاقدت الشركة مع شركة ناقالت كيبل لألعمال البحرية للقيام باإلصالحات  2018

وخالل  بالتأمين أسمالية قيد التنفيذ على أساس أنها مغطاة بالمحاسبة عن تكلفة اإلصالح ذي الصلة على أنها أعمال  ر
والمعدات   اكيناتمن الممليون لاير قطري(    85.9مليون دوالر أمريكي )  23.6قامت الشركة بتحويل مبلغ    2018سنة  

  البة المقدمة.إلى الذمم األخرى المدينة بناًء على التأكيد الذي تم استالمه من شركة التأمين لتسوية ذلك الجزء من المط
مليون لاير قطري( مقابل هذا المبلغ وتتوقع   59.7مليون دوالر أمريكي )  16.4تلقت المجموعة مبلغ    2019خالل سنة  

 .  2020مليون لاير قطري( في سنة  26.2مليون دوالر أمريكي )  7.2اإلدارة تلقي مبلغ 

 الخسارة الموحد كالتالي: في بيان الربح أو للسنة  االستهالكتم تخصيص مصروف  6/3

 2019  2018 
    

 482.399  431,460 تكاليف مباشرة
 6.663  2,890 ( 29مصروفات عمومية وإدارية )إيضاح 

 434,350  489.062 

تقييما النخفاض قيمة الحفارات في ضوء األوضاع االقتصادية الحالية المحيطة بأسعار    2019أجرت اإلدارة خالل سنة   6/4
أن كل حفار وبارجة إيواء وقارب رفع على أنها وحدة   المجموعةالبترول ومعدالت السوق للحفارات في الدولة. تعتبر  

جد أن المبلغ القابل لالسترداد لكل وحدة و  2019ديسمبر    31استنادا إلى التقييم الذي أجري كما في  منفردة منتجة للنقد.  
 .2019ديسمبر  31منتجة للنقد أكثر من قيمتها الدفترية. بناء عليه لم يتم االعتراف بخسارة انخفاض قيمة كما في 

 2018والذي ظل خارج الخدمة منذ سنة  خفضت اإلدارة قيمة الحفار الدوحة    2018التقييم الذي تم في سنة  ا إلى  د ااستن
القيمة القابلة لالسترداد لهذا الموجود وقد اعتبرت المجموعة أنه غير قابل للتسويق بصورته تلك في ذلك الوقت. استندت  

دها على أساس متحصالت البيع التي قدرتها اإلدارة. تم تحديد القيمة على القيمة العادلة ناقًصا تكلفة البيع والتي تم تحدي
دوالر أمريكي وقد تم االعتراف   2.500.000الدفترية للموجود على أنها أعلى من القيمة القابلة لالسترداد بمبلغ 

يكي في  دوالر أمر 3.000.000دوالر أمريكي ) 26.308.174بمبلغ  2018بخسارة انخفاض في القيمة خالل سنة 
. تم استبعاد هذا 28أدرجت خسارة االنخفاض في القيمة ضمن "المصروفات األخرى" باإليضاح رقم (. 2017سنة 

 .2019الحفار في سنة  

  2018ديسمبر  31مليون لاير قطري كما في  13.5( بقيمة دفترية تبلغ 412كانت إحدى طائرات المجموعة )بيل  6/5
ملكة العربية السعودية في وقت حصار دولة قطر من جانب بعض دول مجلس التعاون متعمل ضمن الحدود الجغرافية لل

الخليجي. كانت الطائرة تعمل مع شركة أرامكو السعودية وقد أعلن عن عدم التمكن من الوصول إليها في أعقاب  
 استعادة الطائرة إلى قطر. خالل السنة تمتالحصار. 

مراجعة للكفاءة التشغيلية لهياكل الطائرات مما نتج عنه تغييرات في االستخدام خالل الفترة قامت المجموعة بإجراء  6/6
سنوات  10المتوقع واألعمار اإلنتاجية لهذه الطائرات. في السابق قدرت اإلدارة األعمار اإلنتاجية للطائرات على أنها 

سنة على التوالي من تاريخ الرسملة  20و 17. تتوقع اإلدارة استخدام طائرتي بيل وأوغستا لمدة %50مع قيمة باقية 
على التوالي. أثر التغيير في التقديرات   %25و %10الفعلي. تم تقدير القيم الباقية لكل من بيل وأوغستا على أنها 

 المحاسبية على النحو التالي:

 الحقا  2023 2022 2021 2020 
      

 316,153,662 24,854,709 22,780,597 18,486,089 11,655,505 االستهالك الزيادة في 

      
مليون لاير قطري كما في   2.96تم إنشاء المباني على قطعة أرض مستأجرة من هيئة الطيران المدني بقيمة دفترية  6/7

 .2019ديسمبر  31
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 الشهرة  7
 2019  2018 
    

 303.559  303.559 الشهرة

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

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

تقوم إدارة المجموعة بتقييم انخفاض  الشهرة ذات الصلة باالقتناء تم تخصيصها على عمليات أمواج كوحدة منتجة للنقد. 
المبلغ القابل لالسترداد من هذه الوحدة المنتجة للنقد تم تحديده استنادا إلى احتساب القيمة قيد  القيمة في كل تاريخ تقرير. 

س  االستخدام باستخدام توقعات التدفق النقدي من الموازنات المالية المعتمدة من جانب مجلس اإلدارة لتغطي فترة خم 
سنوات. وفقا لهذه الممارسة فإن القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية قد فاضت عن القيمة الدفترية لالستثمار. فيما يلي  

 االفتراضات الرئيسية المستخدمة واألحكام الهامة المطبقة لتحديد القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية.  

 2018  2019 الوصف
 سنوات 5  سنوات 5 التوقعفترة 

 %3  %2 معدل النمو النهائي 
 %11.02  %8.4 ما قبل الضريبة  -معدل الخصم 
 %8.3إلى  %2.6  %6.5إلى  %2.2 هامش الربح

 %10  %8 معدل نمو متوسط اإليرادات )خالل فترة التوقع( 
    

الضريبة استنادا إلى الموازنات المالية المعتمدة من يستخدم احتساب القيمة قيد االستخدام توقعات التدفق النقدي قبل   •
 مجلس إدارة أمواج وتغطي فترة خمس سنوات. 

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

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

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

 ألداء السابق وتوقعاتها بتطور السوق.حددت اإلدارة الهوامش الموضوعة بالموازنة استنادا إلى ا •

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

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

 موجودات حق االنتفاع 8

. تم وصف  16هذه هي أول مجموعة من البيانات المالية للشركة التي يطبق فيها المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 . تفاصيل موجودات حق انتفاع الشركة واردة كما يلي: 3التغييرات في السياسات المحاسبية الهامة باإليضاح رقم 

 2019 
  

 - يناير  1الرصيد في 
 113,910   16أثر التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 113,910  يناير  1لمعدل في االرصيد 
 (26,423) مصروف اإلطفاء للسنة

 6,302 لسنةا لإضافات خال
 (25,130) تعديالت

 68,659 



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

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 ألف لاير قطري  2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

43 

 )تابع( أصول حق االستخدام 8

 كما يلي:   التزامات إيجارسجلت الشركة   أصول حق االستخداميتعلق بفيما  

 2019 
  

 - يناير  1الرصيد في 
 113,910   16أثر التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 113,910 يناير  1الرصيد لمعدل في 
 4,681 تكلفة التمويل للسنة

 (26,829) خالل الفترة إيجارات مدفوعة
 6,302 إضافات

 (25,130) لسنةا  مدفوعات خالل

 72.934 

 على النحو التالي: التزامات اإليجار تم عرض 
 2019 
  

 27,478 متداولة
 45,456 غير متداولة

 72,934 

 الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية 9
 2019  2018 
    

 880  5.235 مشاريع مشتركة استثمارات في 

 في المشاريع المشتركة التالية:استثمارات  المجموعة  لدى

 يونايتد هيليتشارترز الخاصة المحدودة ( 1)

 المحدودة ميد الخليج لخدمات الطيران شركة ( 2)

 أير أوشن ماروك ( 3)

   UHPL يونايتد هيليتشارترز الخاصة المحدودة

UHPL   ( من مساهمة  2018في سنة  %62) %62المجموعة سيطرة مشتركة ونسبة هي مشروع مشترك تملك فيه
شركة  هي أحد عمالء المجموعة وهي تقوم بصفة أساسية بتقديم خدمات الهيلوكوبتر في الهند.     UHPLملكية المنفعة.  

 غير مدرجة. طائرات الهليكوبتر الخاصة المحدودة

UHPL  موعة مساهمة باقية في صافي أصولها. بناء عليه صنفت  منظمة على أنها كيان قانون منفصل ولدى المج
من المساهمة    %62المجموعة مساهمتها في هذا المشروع على أنه مشروع مشترك. بالرغم من أن المجموعة تملك نسبة  

 في حقوق ملكية المشروع المشترك إال أنه ليس لدى المجموعة أي سيطرة على اتخاذ القرار بالمشروع المشترك.

الشركة القابضة النهائية، قطر للبترول، والتي تملك باسم هي   UHPLالمجموعة في مشروع استثمار حتفاظ بيتم اال
 هذا االستثمار لمصلحة الشركة.

 المحدودة شركة ميد الخليج لخدمات الطيران 

 %49هي مشروع مشترك تملك فيه المجموعة سيطرة مشتركة ونسبة المحدودة  طيرانشركة ميد الخليج لخدمات ال
هي أحد عمالء  المحدودة  طيرانشركة ميد الخليج لخدمات ال( من مساهمة ملكية المنفعة. 2018في سنة  49%)

 غير مدرجة.  هي شركةو المجموعة وهي تقوم بصفة أساسية بتقديم خدمات الهيلوكوبتر في مالطا
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 المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية )تابع( الشركات  9

 المحدودة )تابع(شركة ميد الخليج لخدمات الطيران 

منظمة على أنها كيان قانون منفصل ولدى المجموعة مساهمة باقية في  المحدودة  طيرانشركة ميد الخليج لخدمات ال
 نه مشروع مشترك.صافي أصولها. بناء عليه صنفت المجموعة مساهمتها في هذا المشروع على أ

 أير أوشن ماروك

( من  2018في سنة  ال شيء  )  %49هي مشروع مشترك تملك فيه المجموعة سيطرة مشتركة ونسبة  أير أوشن ماروك  
أير  . شركة من خالل إحدى شركاتها التابعة وهي شركة هليكوبتر الخليج لالستثمار واإليجار مساهمة ملكية المنفعة

 هي شركة غير مدرجة.المغرب وتقوم بصفة أساسية بتقديم خدمات الهيلوكوبتر في أوشن ماروك 

منظمة على أنها كيان قانون منفصل ولدى المجموعة مساهمة باقية في صافي أصولها. بناء عليه   أير أوشن ماروك
 صنفت المجموعة مساهمتها في هذا المشروع على أنه مشروع مشترك.  

شركة ميد الخليج لخدمات  و شركة طائرات الهليكوبتر الخاصة المحدودةيلخص الجدول التالي المعلومات المالية حول 
حسبما هي مضمنة في البيانات المالية الخاصة بها. كما يؤدي الجدول أيضا إلى تسوية أير أوشن ماروك  ون الطيرا

شركة  يونايتد هيليتشارترز الخاصة المحدودة وشركة لقيمة الدفترية لمساهمة المجموعة في لالمعلومات المالية الملخصة 
 .أير أوشن ماروكو ميد الخليج لخدمات الطيران

 2019ديسمبر  31

يونايتد  
هيليتشارترز 

الخاصة 
  المحدودة 

شركة ميد 
الخليج لخدمات 

  الطيران
أير أوشن 

 اإلجمالي  ماروك
        

   %49  %49  %62 نسبة المساهمة
        

 3,816  709  1,459  1,648 الموجودات غير المتداولة
الموجودات المتداولة )متضمنة النقد وما  

 27,569  11,579  9,795  6,195 (هيعادل
المطلوبات المتداولة )متضمنة المطلوبات 
المالية المتداولة باستبعاد الذمم التجارية 

 (23,581)  (7,502)  (8,832)  (7,247) واألخرى الدائنة(

 7,804  4,786  2,422  596 (%100صافي األصول )

 5.235  3,951  1,284  - المشتركالقيمة الدفترية للمساهمة في المشروع  

 3,650  3.650  -  - استثمار إضافي خالل السنة

 49,413  20,406  21,835  7,172 اإليرادات

 (49,282)  (19,792)  (21,011)  8,479 المصروفات

 131  614  824  (1,307) )خسارة(/ ربح السنة والدخل الشامل اآلخر

ربح والدخل الشامل الحصة المجموعة في 
 705  301  404  - اآلخر 

 5,235  3,951  1,284  - القيمة الدفترية للمشروع المشترك
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 الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية )تابع(  9

 2018ديسمبر  31
يونايتد هيليتشارترز 

  الخاصة المحدودة

شركة ميد 
لخدمات الخليج 
 اإلجمالي  الطيران

      
   %49  %62 نسبة المساهمة

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

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

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

 880  880  - القيمة الدفترية للمساهمة في المشروع المشترك

 1.289  937  352 استثمار إضافي خالل السنة

 10.828  7.934  2.894 اإليرادات

 (12.761)  (7.598)  (5.163) المصروفات

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

ربح والدخل الشامل اآلخر الخسارة(/ الحصة المجموعة في )
 (188)  164  (352) )موزعا بالتناسب استنادا إلى تاريخ التغير في المساهمة( 

 880  880  - للمشروع المشتركالقيمة الدفترية 

      

 تسوية القيم الدفترية

 2019ديسمبر  31

يونايتد  
هيليتشارترز 

  الخاصة المحدودة 
شركة ميد الخليج 

  الطيران لخدمات 
أير أوشن 

 اإلجمالي  ماروك
        

 880  -  880  - يناير 1الرصيد في 

 3,650  3,650    - استثمار إضافي خالل السنة

 705  301  404  - الربح للسنة 

 5,235  3,951   1,284  - ديسمبر 31الرصيد في 

 

 2018ديسمبر  31

يونايتد  
هيليتشارترز 

 المحدودةالخاصة 

شركة ميد  
الخليج 
لخدمات 
 اإلجمالي  الطيران

      
 -  -  - يناير 1الرصيد في 

 1.289  937  352 استثمار إضافي خالل السنة
 (188)  164  (352) للسنة )الخسارة محكومة بقيمة االستثمار(االربح )الخسارة(/ 

 (221)  (221)  - قيمة خالل السنة الخسارة انخفاض 

 880  880  - ديسمبر  31الرصيد في 
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 االستثمارات المالية 10

 على النحو التالي: للمجموعةالقيمة الدفترية لالستثمارات المالية 
 2019  2018 

    استثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
 208.171  245,953 (1سندات دين محتفظ بها للمتاجرة ) -
 94.448  96,265 مدرجة في شركات مساهمة عامة قطريةأسهم  -

 342,218  302.619 
    استثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

    

 13.205  19,698 أسهم مدرجة في شركات مساهمة عامة قطرية -
 133.770  209,020 سندات دين مدرجة  -
 62.543  59,597 مدرجةصناديق استثمارية مدارة  -
 3  3 أسهم غير مدرجة  -

 288,318  209.521 
    استثمارات مقاسة بالتكلفة المطفأة 

 3.665  - (2سندات دين مدرجة )

 515.805  630,536 استثمارات مالية قبل مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة 
 (1)  - بأوراق دين مقاسة بالتكلفة المطفأةمخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة فيما يتعلق  

 515.804  630,536 إجمالي االستثمارات المالية 

 معروضة في بيان المركز المالي الموحد على أنها:
 2019  2018 

    
 289.414  342,220 موجودات متداولة

 226.390  288,316 موجودات غير متداولة

 515.804  630,536 إجمالي االستثمارات المالية 

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

 2019  2018 
    

 -  1 يناير 1ديسمبر /  31الرصيد في 
 3إيضاح )راجع    9التعديل من التطبيق األولي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

 5  - ( )أ((2)

 5  1 يناير )معدل( 1الرصيد في 
 (4)  (1) عكس خالل السنة

 1  1 ديسمبر  31الرصيد في 

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

  3.792)مبلغ  2019ديسمبر  31ما في ك ال شيء تالقيمة السوقية لالستثمارات المقاسة بالتكلفة المطفأة بلغ ( 2)
 (.2018ديسمبر  31لاير قطري في  

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

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

 33المعلومات حول تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان والسوق وقياس القيمة العادلة تم إدراجها في اإليضاحين 
 حول هذه البيانات المالية الموحدة.  34و
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 المخزون 11
 2019  2018 
    

 254.735  267,735 مساعدةقطع غيار 
 15.509  14,520 مخزون مواد تموين

 9.564  - بضائع بالطريق

 282,255  279.808 
 (63.519)  (66,764) ناقصا: مخصص المخزون بطيء الحركة والقديم

 215,491  216.289 

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

 التغير في مخصص المخزون بطيء الحركة والقديم على النحو التالي:
 2019  2018 
    

 62,739  63,519 يناير 1الرصيد في 
 1,506  3,338 مخصص مكون خالل السنة
 (726)  (93) عكس مخصص خالل السنة

 63,519  66,764 ديسمبر 31الرصيد في 

األخرى   المتنوعةصافي أثر التغير في مخصص المخزون بطيء الحركة والقديم تم توضيحه ضمن المصروفات 
 .  28باإليضاح 

 األخرى المدينة والذمم المدينة الذمم التجارية  12

 2019  2018 
    

 411.660  630,703 مدينةوذمم تأمين ذمم تجارية 
 77.944  37,165 إيراد مستحق

 16.874  97 مقدمات
 10.949  42,771 دفعات مقدمة

 2.688  1,999 ودائع
 118.981  90,968 (6/2ذمم مدينة أخرى )إيضاح 

 803,703  639.096 
األخرى )إيضاح المدينة والذمم المدينة ناقصا: انخفاض قيمة الذمم التجارية 

12/1) 
(37,381) 

 (39.254) 

 766,322  599.842 

 على النحو التالي:األخرى المدينة والذمم المدينة الذمم التجارية التغير في انخفاض  12/1

 2019  2018 
    

 39.663  39,254 يناير 1ديسمبر /  31الرصيد في 
 3.624  -  9تعديل عند التطبيق األولي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 43.287  39,254 يناير )معدل( 1الرصيد في 
 2.804  3,898 مخصص مكون خالل السنة

 (6.478)  (1,489) عكس خالل السنة
 (359)  (4,282) شطب خالل السنة

 39.254  37,381 ديسمبر  31الرصيد في 
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 )تابع(األخرى المدينة والذمم المدينة الذمم التجارية  12

الموجودات المالية في بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل  )عكس انخفاض قيمة( / انخفاض قيمة خسارة تم إدراج  12/2
 على النحو التالي:الموحد اآلخر 

 2019  2018 
    

 (4)  (1) (10)إيضاح  استثمارات مالية
 2  (907) (14استثمارات قصيرة األجل )إيضاح  

 2  87 (15النقد وما يعادل النقد )إيضاح 
 (3.674)  2,409 (12/1)إيضاح األخرى المدينة والذمم المدينة الذمم التجارية 

 (12.631)  (409) ب( 24مستحق من أطراف ذات عالقة )إيضاح 

 (16.305)  1,179 اإلجمالي
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 التأمين وموجودات عقود إعادة التأمين  إلعادة  تعاقدية  التزامات عقود 13

   2019      2018   

 إجمالي 
معيدي  حصة  

 التأمين
 

 الصافي
 

 إجمالي
حصة معيدي   

 التأمين
 

 الصافي

            
            يناير  1في 

 205,251  (257,386)  462,637  138,827  (406,915)  545,742 مطالبات مبلغ عنها
 126,580  (46,658)  173,238  81,222  (74,615)  155,837 أقساط غير مكتسبة

 148,549  (87,565)  236,114  131,647  (111,036)  242,683 عنها واحتياطيات فنية أخرى   غبليلم ومطالبات متكبدة  

 480,380  (391,609)  871,989  351,696  (592,566)  944,262 اإلجمالي

            الحركة خالل السنة على النحو التالي:
 (66,424)  (149,529)  83,105  21,329  (280,801)  302,130 مطالبات مبلغ عنها
 (45,360)  (27,958)  (17,402)  3,352  (55,201)  58,553 أقساط غير مكتسبة

 (16,900)  (23,470)  6,570  10,901  (1,396)  12,297 عنها واحتياطيات فنية أخرى   غبليلم ومطالبات متكبدة  

 (128,684)  (200,957)  72,273  35,582  (337,398)  372,980 اإلجمالي

            ديسمبر   31في 
 138,827  (406,915)  545,742  160,156  (687,716)  847,872 مطالبات مبلغ عنها
 81,220  (74,616)  155,836  84,574  (129,816)  214,390 أقساط غير مكتسبة

 131,649  (111,035)  242,684  142,548  (112,432)  254,980 عنها واحتياطيات فنية أخرى   غبليلم ومطالبات متكبدة  

 351,696  (592,566)  944,262  387,278  (929,964)  1,317,242 اإلجمالي
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 استثمارات قصيرة األجل  14
 2019  2018 
    

 244.521  229.382 استثمارات قصيرة األجل 

كان لدى المجموعة وديعة ثابتة لدى أحد البنوك التجارية المحلية ذات فترة استحقاق أصلية   2019ديسمبر    31كما في  
(.  2018في سنة  %4.25إلى  %4في السنة ) %3إلى  %2.76سنة واحدة وتحتسب عليها فائدة بنسبة تتراوح ما بين 

 (.  2018مليون لاير قطري في سنة    16.38مليون لاير قطري )  22.24خالل السنة جنت المجموعة إيراد فائدة بمبلغ  

 التغير في انخفاض قيمة االستثمارات قصيرة األجل على النحو التالي:
 2019  2018 
    

 -  1,135 يناير 1ديسمبر /  31الرصيد في 
 1.133  - 9تعديالت عند التطبيق األولي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 1.133  1,135 يناير )معدل( 1الرصيد في 
 2  (907) مخصص مكون خالل السنة

 1.135  228 ديسمبر  31الرصيد في 

 رصدة لدى بنوكاألوالنقد  15
 2019  2018 
    

 649  699 النقد بالصندوق
    نقد لدى البنوك 

 335.629  424,614 عند الطلب ودائعحسابات جارية و -
 307.698  253,256 (2( و )1وألجل )ودائع ثابتة  -

 678,569  643.976 
لنقد واألرصدة لدى بنوك )المعيار الدولي للتقارير الخسارة االئتمانية المتوقعة ل

 (35)  (122) (9المالية رقم 

 643.941  678,447 األرصدة لدى البنوك والنقد حسب بيان المركز المالي الموحد

    
 (14.099)  (161,472) (3أموال مقيدة ) -البنوك : نقد لدى ناقصا
 (86.464)  (78,488) (22مقيد لتوزيعات األرباح )إيضاح  -: نقد البنوك ناقصا
 (1.408)  (8) (4: مسحوبات على المكشوف من بنوك )ناقصا

 35  122 لنقد واألرصدة لدى بنوكالخسارة االئتمانية المتوقعة ليضاف: 

 (239,846)  (101.936) 

 542.005  438,601 النقد وما يعادل النقد حسب بيان التدفقات النقدية الموحد

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

كان يتم االحتفاظ بهذه الودائع الثابتة لدى بنوك تجارية محلية وهي ذات فترة استحقاق   2019ديسمبر    31كما في   ( 2)
إلى   % 3.29في السنة ) % 3 إلى % 2.76أصلية حتى سنة واحدة أو أقل وتحتسب عنها فوائد تتراوح ما بين 

 (. 2018في السنة في  4.25%

بودائع برهن للحصول على ضمانة بنكية إلحدى مقيدة لدى بنك محلي في قطر فيما يتعلق  حساباتتمثل هذه  ( 3)
 الشركات التابعة.

مليون لاير قطري وتحتسب عليه  1.5السحب على المكشوف من بنوك لدى المجموعة هو بحدود ائتمانية تبلغ  ( 4)
 (. 2018في سنة  %2.75مضافا إليه   بالدوالرفي السنة )ريبو   %2.75الفائدة بالريبو باليورو مضافا إليه 
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 )تابع(  رصدة لدى البنوكاألوالنقد  15

 التغير في انخفاض قيمة النقد وما يعادل النقد على النحو التالي:
 2019  2018 
    

 -  35 يناير 1ديسمبر /  31الرصيد في 
 33  - 9تعديالت عند التطبيق األولي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 33  35 يناير )معدل( 1الرصيد في 
 2  87 مخصص مكون خالل السنة

 35  122 ديسمبر  31الرصيد في 

 رأس المال 16
 2019  2018 
    

 1.858.409  1.858.409 المصدر والمدفوعرأس المال 

مارس   10حسب تعليمات هيئة قطر لألسواق المالية اعتمدت الجمعية العمومية السنوية للشركة التي عقدت بتاريخ 
 استبدالهالاير قطري للسهم يتم    1أسهم جديدة بقيمة اسمية تبلغ    10أسهم أي أن كل    10السهم الواحد إلى    تجزئة  2019

رياالت قطرية. أدى ذلك إلى زيادة عدد األسهم المصرح بها من   10بسهم واحد من األسهم القديمة بقيمة اسمية تبلغ 
 185.840.869سهم واألسهم المصدرة والمكتتب بها والمدفوعة من    2.000.000.000سهم إلى    200.000.000

المتوسط المرجح  . نتيجة لذلك، تم تعديل 2019يونيو   27األسهم بتاريخ  بدأ إدراج هذهسهم.  1.858.408.690إلى 
 األسهم القائمة.   لعدد 

رياالت    10مليون لاير قطري مقسم إلى سهم واحد خاص بقيمة اسمية تبلغ    2.000مصرح به  الالشركة  يبلغ رأس مال  
بإصدار الشركة    قامت   الفترة لاير قطري للسهم. كما في نهاية    1سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ    199.999.999و  ةقطري

( وهو يشتمل 2018ألف لاير قطري في سنة    1.858.409ألف لاير قطري )مبلغ    1.858.409ودفع رأس مال بمبلغ  
للسهم )سهم   لاير قطري  1سهم عادي بقيمة  185.840.868لاير قطري و 1على سهم واحد خاص بقيمة اسمية 

رياالت قطرية للسهم في سنة   10سهم عادي بقيمة  185.840.868رياالت قطرية و  10واحد خاص بقيمة اسمية 
بدون موافقة حامل السهم الخاص. قد يتم   ه(. السهم الخاص مملوك لقطر للبترول وال يمكن إلغاؤه أو استرداد 2018

التنازل عن السهم الخاص للحكومة أو أية مؤسسة حكومية أو أي من الشركات المنتسبة لقطر للبترول فقط. تمارس  
 لشركة بفضل حمل السهم الخاص. جميع األسهم العادية تحمل حقوقا متساوية. قطر للبترول السيطرة على ا

 احتياطي قانوني 17

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

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

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

 كام نشرة اإلصدارة المصدرة.وفقا ألح المتكبدةتكاليف اإلصدار  باإلضافة إلى

 احتياطي عام 18

إن  . للتحوط ألي أحداث مستقبلية غير متوقعةيحتفظ باالحتياطي العام وفقا لنصوص النظام األساسي للشركات التابعة 
 التابعة المعنية.النظام األساسي للشركات  إال في الحاالت المشار إليها في  غير متاح للتوزيع  العام  االحتياطي  الرصيد في  
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 ياتالقروض والسلف  19
 2019  2018 
    

 4.258.186  4,439,577 (1القرض المتعلق بقطاع الحفر )
 148.683  84,357 (2القرض المتعلق بقطاع الطيران )

 343.200  180,267 (3قروض أخرى )

 4,704,201  5.020.069 
 (23.504)  (16,973) المصاحبة للحصول على تمويلمطروح من: تكاليف التمويل غير المطفأة 

 4,687,228  4.996.565 

    

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

 2019  2018 
    

 2.682.316  2,097,065 تمويل إسالمي
 2.314.249  2,590,163 تمويل غير إسالمي

 4,687,228  4.996.565 

 التغير في القروض والسلف على النحو التالي:
    

 5.145.465  4,996,565 يناير 1في 
 795.038  618,800 القروض التي تم الحصول عليها خالل السنة

 (951.143)  (934,667) مسددة خالل السنة
 7.205  6,530 التغير في تكلفة التمويل غير المطفأة

 4.996.565  4,687,228 ديسمبر  31في 

 معروضة في بيان المركز المالي الموحد على النحو التالي:
    

 4.061.868  3,862,016 حصة غير متداولة
 934.697  825,212 حصة متداولة

 4,687,228  4.996.565 

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

 %2.70إلى  %1.35)ليبور مضافا إليه  %2.70إلى  %1.35شهور مضافا إليها  3فوائد تتراوح ما بين ليبور 
القروض في أقساط ربع سنوية. القروض التي تم الحصول عليه من جانب  معظم هذه سداد  (. يتم 2018في سنة 

 2017إضافة إلى ذلك، وفي مايو    شركة الخليج العالمية للحفر المحدودة )ش.م.ق.خ.( هي قروض بدون ضمان. 
مليون دوالر مع أحد  925في تسهيل مرابحة بمبلغ  ق.خ( دخلت شركة الخليج العالمية للحفر المحدودة )ش.م.

البنوك اإلسالمية المحلية. سيتم استخدام متحصالت التسهيل في األغراض العامة للشركة وسداد وإعادة تمويل 
وهو  %2.70مضافا إليه  ليبور دة فعلي بلمختلف تسهيالت القروض القائمة. القرض بدون ضمان وهو بمعدل فائ

مبلغ شركة الخليج العالمية للحفر المحدودة . سحبت 2023ديسمبر  31يسدد كمبلغ إجمالي عند استحقاقه في 
 .2019ديسمبر  31مليون دوالر أمريكي من التسهيل كما في   533

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

(.  2018في سنة  %2.75إلى  %1.35مضافا إليه  ليبور) %2.75إلى  %1.35شهور مضافا إليه  3 ليبوربين 
 بدون ضمان.   القروضهذه سنوية.  تسدد القروض في أقساط ربع 

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

قسط نصف سنوي    15في    التسهيل(. يسدد  2018في سنة    %1.35مضافا إليها    ليبور)  %1.35شهور مضافا إليه  
 تم دفع القرض بالكامل في السنة الحالية.    بدون ضمان. رض وهذا الق 2012سط األول في نوفمبر مع بداية الق
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 )تابع(  القروض والسلفيات 19

مليون   80من مجموعة مقرضين بمبلغ  غير مضمونة  مرابحة    تحصلت الشركة على تسهيال  2014أبريل    20بتاريخ  
إضافية في شركة الخليج العالمية للحفر   %30حصة  اقتناء دوالر من أحد البنوك اإلسالمية العاملة في قطر لتمويل 

في   %1.45مضافا إليه  ليبور) %1.45مضافا إليه لستة أشهر ليبور بلغ هامش الربح الفعلي المحدودة )ش.م.ق.خ.(. 
بدون  وهذا القرض  2015مع بداية القسط األول في أبريل  ةنصف سنوي دفعة 15(. يسدد القرض في 2018سنة 

 ضمان. 

مليون دوالر من أحد البنوك التجارية العاملة في   80بمبلغ آخر حصلت الشركة على قرض  2014أبريل  20بتاريخ 
الفعلي    بلغ هامش الربح إضافية في شركة الخليج العالمية للحفر المحدودة )ش.م.ق.خ.(.    %30قطر لتمويل اقتناء حصة  

ف  نص دفعة 14(. يسدد القرض في 2018في سنة  %1.45مضافا إليه  ليبور) %1.45مضافا إليه لستة أشهر  ليبور
 بدون ضمان. وهذا القرض  2015في أبريل  ىاألول ة مع بداية الدفعةسنوي
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 )تابع(  سلفيات القروض وال 19

            2019ديسمبر  31كما في 
 اإلجمالي  سنوات أو أكثر 5  سنوات 5-1  سنة واحدة   سنة االستحقاق   معدل الفائدة اإلسمي 
            

 4,439,577  2,444,987  1,287,209  707,381  2023-2021  ( %2.70 -%1.35ليبور + ) قروض متعلقة بقطاع الحفر 
 84,357  -  46,386  37,971  2022-2019  ( %2.75 -%1.35ليبور + ) الطيرانقروض متعلقة بقطاع 

 180,267  -  99,840  80,427  2021-2019  ( %1.45 -%1.35ليبور + ) قروض أخرى 

     825,779  1,433,435  2,444,987  4,704,201 

            
            2018ديسمبر  31كما في 

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

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

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

     934.725  2.152.868  1.932.476  5.020.069 

 قروض المجموعة مقيمة بالدوالر األمريكي. 
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 إعادة تكاليف تهيئة مرافق مستخدمة مخصص  20
 2019  2018 
    

 68.851  41,598 يناير   1الرصيد في 
 (27.253)  - خالل السنة  (مسترداتمخصص مكون / )

 41.598  41,598 ديسمبر    31الرصيد في 

 تظهر في بيان المركز المالي الموحد كما يلي: 
    

 41,598  41.598 ةغير متداول
 -  - متداولة

 41.598  41,598 

وفقاً التفاق تعاقدي مع قطر للبترول، فإنه يجب على المجموعة أن تقوم بإعادة بعض المرافق المستأجرة إلى حالتها  
األصلية في نهاية عقد اإليجار. قامت المجموعة بتقييم عقودها وقامت بتكوين مخصصات لتكاليف مستقبلية لتجديد هذه 
المرافق وتفكيك وإعادة تهيئة مخيمات العمال المستأجرة. إن مخيمات العمال تتكون أساساً من األرض وأماكن اإلقامة  

 الطعام والمرافق األخرى المرتبطة بها.  والمناطق المشتركة بما في ذلك المكاتب وقاعات

 أظهرت المخصصات المكونة / )الرد( خالل السنة الحالية والسنوات السابقة ضمن التكاليف المباشرة.

 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 21
 2019  2018 
    

 76.757  80,217 يناير  1الرصيد في 
 19.427  22,403 (1مخصص مكّون خالل السنة )

 (15.967)  (11,339) مدفوعات خالل السنة

 80.217  91,281 ديسمبر  31الرصيد في 

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

 أخرى  ذمم دائنة ودائنة ذمم تجارية  22
 2019  2018 
    

 155.049  193,706 ذمم تجارية دائنة
 207.790  147,909 مصاريف مستحقة

 141.715  389,699 أقساط إعادة تأمين مستحقة الدفع 
 ً  17.080  13,941 عموالت إعادة تأمين مستلمة مقدما

 8.758  18,171 ودائع ومقدمات من عمالء 
 -  1,090 االجتماعية والرياضيةمخصص صندوق دعم األنشطة 

 48.966  77,341 مستحقات أخرى 

 841,857  579.358 

 حقة الدفع  تأرباح معلنة مس 23

 .2019ديسمبر   31سنة المنتهية في لم يقترح مجلس اإلدارة توزيعات أرباح لل

 فيما يلي التغير في رصيد توزيعات األرباح المستحقة الدفع السنة:
 2019  2018 
    

 95.346  86,464 يناير  1الرصيد في 
 (8.882)  (7,976) األرباح المدفوعة خالل السنة

 86.464  78,488 ديسمبر  31الرصيد في 
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 األطراف ذات العالقة 24

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

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة )أ(

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

 2018  2019 العالقة اسم الشركة 
 مصاريف   إيرادات  مصاريف  إيرادات  
         

 153.718  1.384.319  97,314  1,107,109 المؤسس األم  قطر للبترول

 -  50.758  -  400,376 شركة زميلة   شركة قطر للغاز المحدودة
 52.728  24.842  63,874  53,509 شركة زميلة  شركة قطر للوقود )وقود( 

 226  19.454  63  19,146 شركة زميلة  للبتروكيماويات )قابكو( قطر 
 98  14.891  80  13,327 شركة زميلة  قطر لألسمدة الكيماوية )قافكو( 

 -  10.146  -  14,316 شركة زميلة  أوريكس جي تي أل ليمتد 
 -  7.076  -  - شركة زميلة  شركة قطر للكيماويات

 -  4.986  -  1,298 شركة زميلة  السيف المحدودة
 -  944  -  - شركة زميلة  قطر لأللمنيوم  

 -  92  -  - شركة زميلة  شركة قطر غاز للتشغيل المحدودة 
 -  -  13,555  67,317 شركة زميلة  شركة راس غاز المحدودة 

 2.500  260.557  3,350  69,926 شركات زميلة شركات أخرى 

  1,746,324  178,236  1.778.065  209.270 
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 األطراف ذات العالقة )تابع(  24

 مستحقات من األطراف ذات العالقة )ب( 

 2018  2019 العالقة الشركة اسم 
     

 309.322  250,928 المؤسس األم  قطر للبترول

 121.928  17,938 شركة زميلة  شركة قطر للغاز المحدودة
 10.463  12,829 شركة زميلة  أوريكس جي تي أل ليمتد 

 10.452  132,654 شركة زميلة  شركة قطر غاز للتشغيل المحدودة 
 6.735  - شركة زميلة  لالستشارات الهندسية )أستاد(شركة قطر 

 -  13,729 شركة زميلة  المحدودة الخاصة هيليتشارترز يونايتد شركة 
 5.187  12,874 شركة زميلة  . ش.م.ع.قشركة قطر للوقود )وقود( 

 4.251  - شركة زميلة  السيف المحدودة
 2.283  - شركة زميلة  شركة قطر للكيماويات

 1.785  1,683 شركة زميلة  للبتروكيماويات )قابكو( قطر 
 835  1,256 شركة زميلة  قطر لألسمدة الكيماوية )قافكو( 

 472  301 شركة زميلة  شركة راس لفان أولفين المحدودة
 108  - شركة زميلة  قطر لأللمنيوم  

 47  89 شركة زميلة  غزال ليمتد 
 20.071  73,217 شركات زميلة أخرى شركات 

  517,498  493.939 
 (16.670)  (16,261)  مخصص انخفاض قيمة موجودات مالية  

  501,237  477.269 

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

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

 لموجودات المالية:ل الخسارة االئتمانية المتوقعة فيما يلي التغير في مخصص 

 ة على النحو التالي:ألرصدة المستحقة من األطراف ذات عالقالخسارة االئتمانية المتوقعة لالتغير في 

 2019  2018 
    

 29.292  16,670 يناير  1الرصيد في 
 9  -   9تعديل عند التطبيق األولي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 29.301  16,670 يناير )معدل( 1الرصيد في 
 641  342 مخصص مكون خالل السنة
 (13.272)  (751) عكس مخصص خالل السنة

 16.670  16,261 ديسمبر  31الرصيد في 
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 األطراف ذات العالقة )تابع(  24

 مستحقات لألطراف ذات العالقة  )ج(

 2018  2019 العالقة اسم الشركة 
     

 19.231  24,922 المؤسس األم  قطر للبترول

 4.255  3,525 شركة زميلة  شركة قطر للوقود )وقود(
 29  - شركة زميلة  للكيماوياتشركة قطر 

 4.768  4,852 شركات زميلة (1أخرى ) شركات 

  33,299  28.283 

 أعضاء مجلس اإلدارة.بمستحقات مكافآت الصلة  يذ هذا الرصيد يتضمن  ( 1)

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

 مكافآت كبار موظفي اإلدارة  )د( 

 2019  2018 
    

 7,282  5,716 مكافآت كبار موظفي اإلدارة

 35,741  32,070 رواتب ومنافع 

 اإليرادات 25

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

 المقارنة لتعكس المتطلبات الجديدة.

 مصادر اإليرادات )أ(

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

 2019  2018 
    

 2.086.118  2,180,867 ( 1إيرادات العقود مع العمالء )
 433.062  829,945 ( 2التأمين )إيرادات عقود 

 3,010,812  2.519.180 

 يرادات العقود مع العمالءإ ( 1)

 إيرادات العقود مع العمالءتصنيف  )ب( 

اإليرادات من العقود مع العمالء حسب المنتجات األولية الرئيسية وخطوط الخدمات  تصنيف في الجدول التالي تم 
 وتوقيت االعتراف باإليراد.
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 اإليرادات )تابع( 25

 اإليرادات من العقود مع العمالء )تابع(  ( 1)

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

 المنتجات / خطوط الخدمة الرئيسية
 2019  2018 

    اإليراد من الحفر والخدمات المصاحبة له
 1.141.773  1,164,210 الحفر والخدمات المصاحبة له -

    
    اإليراد من خدمات الطيران

 495.989  537,331 إيرادات الطيران -
 43.209  46,577 إيرادات عمليات الصيانة واإلصالح -
 2.323  2,133 إيرادات التدريب -

 586,041  541.521 
    

    إيرادات التموين والخدمات المصاحبة له

 191.937  227,225 خدمات التموين -
 150.678  143,333 العاملةخدمات القوى  -
 30.262  28,452 خدمات السكن والنظافة -
 8.170  8,401 إيرادات من المناسبات والفعاليات   -
 21.777  23,205 إيرادات أخرى -

 430,616  402.824 

    
 2,180,867  2.086.118 
    

 2018  2019 توقيت االعتراف باإليرادات
    

 83.032  109,669 في المدى الزمني   ةوالخدمات المنقولالمنتجات 
 2.003.086  2,071,198 المنتجات والخدمات المنقولة خالل المدى الزمني

 2.086.118  2,180,867 اإليرادات من العقود مع العمالء 

 أرصدة العقود   )ج(

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

 2019  2018 
    

 304,647  250,222 ذمم مدينة مدرجة في "الذمم التجارية واألخرى المدينة"
 443,176  454,863 ذمم مدينة مدرجة في "مستحقات من أطراف ذات عالقة" 

 27,922  16,910 ( 1موجودات العقود )
 (52,688)  (22,008) ( 2تعاقدية )التزامات 

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

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

 التكاليف وتسجيلها كموجودات عقود. لم يتم االعتراف بخسائر انخفاض في القيمة عن موجودات العقود خالل السنة.
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 اإليرادات )تابع( 25

 اإليرادات من العقود مع العمالء )تابع(  ( 1)

 أرصدة العقود )تابع( )ج(

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

 2019  2018 
    

 18,632  9,529 موجود متداول
 9,290  7,381 موجود غير متداول

 16,910  27,922 

وتعترف  ألداء العام بااللتزام ا خصص والتي ت التعبئةعلى المدفوعات المستلمة عن أنشطة  تعاقدية التزامات لاالتشتمل  ( 2)
التي سيتم تحملها ألنشطة  ةأيضا التكاليف المتوقع تعاقديةاللتزامات االعقد. كما تتضمن بها على أساس المدة األولية لل

يتم تسجيل هذه التكاليف المستحقة المتوقعة على  بداية العقد خالل فترة العقد المتوقعه كماالتسريح ويتم تقديرها عند 
 .  التزامات تعاقديةأنها 

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

 2019  2018 
    

 37,024  16,267 مطلوب متداول
 15,664  5,741 مطلوب غير متداول

 22,008  52,688 
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 )تابع(اإليرادات  25

 اإليرادات من العقود مع العمالء )تابع(  ( 1)

 التزامات األداء وسياسات االعتراف باإليرادات  )د( 

 باإليرادات عندما تقوم بتحويل السيطرة على سلعة أو خدمة إلى عميل.  المجموعةيتم قياس اإليرادات على أساس المقابل المحدد في عقد مع عميل. تعترف 

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

 15االعتراف باإليرادات بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم   بالتزامات األداء، وشروط الدفع الهامة طبيعة وتوقيت الوفاء  أنواع الخدمات

التموين وسكن القوى العاملة  
 والنظافة واإليرادات األخرى

تقدم المجموعة خدمات التموين وسكن القوى العاملة والنظافة  
األخرى للعمالء. تعتمد طول فترة العقد على احتياج العميل.    الخدمات

 يُعترف باإليراد على مدى فترة العقد استنادا إلى المخرجات. 

يُعترف باإليراد على مدى الفترة الزمنية التي يتم تقديم الخدمات فيها.  
 يُقيم تحويل السيطرة على الخدمة استنادا إلى الخدمة المؤداة.

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

يٌعترف باإليراد في نقطة زمنية عند تسليم األطعمة للعمالء استنادا 
 إلى األسعار المتفق عليها مع العميل. 

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

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

يُعترف باإليراد على مدى الفترة الزمنية التي يتم تقديم الخدمات فيها.  
 الخدمة المؤداة. يُقيم تحويل السيطرة على الخدمة استنادا إلى

خدمات اإلسعاف الطائر وتوفير قطع 
الغيار وخدمات الصيانة وعمليات  

 اإلصالح وخدمات التدريب

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

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

يٌعترف باإليراد في نقطة زمنية عند تقديم الخدمات للعمالء استنادا 
 إلى األسعار المتفق عليها مع العميل. 
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 اإليرادات )تابع( 25

 اإليرادات من العقود مع العمالء )تابع(  ( 1)

 التزامات األداء وسياسات االعتراف باإليرادات )تابع(  )د( 

االعتراف باإليرادات بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم   طبيعة وتوقيت الوفاء بالتزامات األداء، وشروط الدفع الهامة  أنواع الخدمات
15 

يتعاقد العمالء بشكل عام على اتفاقية شاملة لتوفير خدمات متكاملة  خدمات الحفر والخدمات ذات الصلة
ظر المشغلون إلى المجموعة باعتبارها  لتشغيل حفار وحفر بئر. وين

الجهة المشرفة على جميع الخدمات ويعوضون المجموعة عن توفير  
مجموعة كاملة من الخدمات. ولتحديد التزامات األداء، ينص دليل 

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

 المميزة إذا كانت:

كل سلعة أو خدمة مميزة هي نفسها إلى حد كبير وقد تستوفي   (أ)
 معايير التزام أداء يتم الوفاء به على مدى الوقت، و

كل سلعة أو خدمة مميزة يتم قياسها باستخدام نفس الطريقة ما   ( ب)
 دامت ذات صلة بالوفاء بالتزام األداء بالكامل. 

أن تسليم خدمات الحفر بمعدل اليوم يقع ضمن قررت المجموعة 
 نطاق إرشادات السلسلة ما دام يتم استيفاء كال المعيارين: 

إن كل زيادة مميزة في الخدمة )أي الساعات المتاحة للحفر(   -
والتي تعد المجموعة بنقلها تمثل التزام أداء يلبي معايير 

 االعتراف باإليرادات مع مرور الوقت؛ و

ستستخدم المجموعة الطريقة نفسها لقياس التقدم المحرز تجاه   -
 الوفاء بالتزام األداء لكل زيادة مميزة للخدمة في السلسلة.

إن مقابل األنشطة غير المميزة التي تقع ضمن نطاق العقود، مثل  
التجهيز وإلغاء التجهيز والتحديث / التعديل، والتي ال تتماشى مع  

ء مدة العقد يتم توزيعها عبر التزام األداء زيادة زمنية مميزة أثنا
الفردي ويتم االعتراف بها على أساس مدة االعتراف المتوقعة بما  

 يتناسب مع مرور كل ساعة متاحة للحفر. 

يتم احتساب المقابل عن األنشطة التي تتماشى مع زيادة زمنية مميزة 
 .ضمن مدة العقد في الفترة التي يتم فيها تنفيذ هذه الخدمات

يتم استهالك خدمات الحفر أثناء تنفيذ الخدمات وتعزز بشكل عام  
موقع البئر الذي يسيطر عليه العميل. ال يؤدي العمل المنجز في  
موقع البئر إلى إنشاء موجود ذي استخدام بديل بالنسبة للمقاول ألن 
البئر / الموجود الذي يتم العمل فيه مملوك للعميل. لذلك، فإن مقياس 

للتقدم المحرز في عقد الحفر هو الساعات المتاحة للحفر   المجموعة
على مدة التعاقد. تمثل وحدة القياس هذه طريقة تقوم على أساس 

 . 15النواتج كما هو موضح في المعيار الدولي للتقارير المالية 
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 اإليرادات )تابع( 25

 اإليرادات من عقود التأمين ( 2)
  2019  2018 
     

 433.062  829.945 إجمالي إيرادات التأمين

 فيما يلي تفاصيل إجمالي إيرادات التأمين:

  2019  2018 
     

 402.170  890,788 ( 1التأمين )إجمالي أقساط 
 17.402  (58,553) ( 1التغير في أقساط التأمين غير المكتسبة، إجمالي )

 13.490  (2,290) صافي إيرادات العموالت

 433.062  829,945 إجمالي إيرادات التأمين

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

 صافي  إعادة تأمين  اإلجمالي 2019ديسمبر  31
      

 404,108  (486,680)  890,788 أقساط تأمين مكتتبة  
 (3,352)  55,201  (58,553) تغير في أقساط التأمين غير المكتسبة

 832,235  (431,479)  400,756 

 صافي   إعادة تأمين  اإلجمالي 2018ديسمبر  31
      

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

 419.572  (198.706)  220.866 

 ط( –ح ) 4السياسات المحاسبية ذات الصلة باالعتراف باإليرادات تم اإلفصاح عنها باإليضاح 

 تكاليف مباشرة 26

 2019  2018 
    

 970.959  973,952 التكاليف المباشرة لخدمات الحفر والخدمات المصاحبة لها
 401.289  400,481 التكاليف المباشرة لخدمات التموين والخدمات المصاحبة لها

 379.588  815,518 ( 26/1إجمالي مصاريف التأمين )إيضاح 
 363.380  414,757 التكاليف المباشرة لخدمات الطيران والخدمات المصاحبة لها  

 2,604,708  2.115.216 

 فيما يلي تفاصيل إجمالي مصاريف التأمين  26/1

 2019  2018 
    

 226.166  483,349 أقساط تأمين محولة إلى معيدي التأمين
 (27.958)  (55,201) تغيّر في أقساط التأمين غير المكتسبة 

 173.678  375,265 (26/2صافي مطالبات متكبدة )إيضاح  
 7.702  12,105 تكلفة وساطة

 815,518  379.588 

 فيما يلي تفاصيل صافي المطالبات المتكبدة:  26/2

 صافي  إعادة تأمين  اإلجمالي 2019ديسمبر  31
      

 343,036  (266,796)  609,832 مطالبات مسددة
 21,329  (280,801)  302,130 المطالبات القائمة المعدلة

 10,900  (1,397)  12,297 مطالبات متكبدة ولكن لم يبلغ عنها

 924,259  (548,994)  375,265 
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 تكاليف مباشرة )تابع(  26

 المتكبدة )تابع(:فيما يلي تفاصيل صافي المطالبات  26/2

 صافي   إعادة تأمين  اإلجمالي 2018ديسمبر  31
      

 257.002  (18.667)  275.669 مطالبات مسددة
 (66.424)  (149.529)  83.105 تعديل على مطالبات قائمة 

 (16.900)  -  (16.900) مطالبات متكبدة ولكن لم يبلغ عنها

 341.874  (168.196)  173.678 

 إيرادات أخرى  27

 2019  2018 
    

 13.500  - رسوم خدمات 
 –استثمارات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 12.387  29,995 التغير في القيمة العادلةمن صافي الب
 9.006  7,892 ربح من استبعاد استثمارات مالية

 4.370  4,332 توزيعات أرباح 
 4.116  3,891 أرباح من صناديق استثمارات مدارةتوزيع 

 7.495  12,646 إيرادات متنوعة

 58,756  50.874 

 مصروفات أخرى 28

 2019  2018 
    

 113.214  - ( 6/4انخفاض قيمة عقارات ومعدات )
 36.768  6,144 خسارة شطب ممتلكات ومعدات

 221  - ( 9انخفاض قيمة استثمارات في مشروع مشترك )إيضاح 
 (16.305)  1,179 ( 12/2خسارة / )رد( انخفاض قيمة موجودات مالية )إيضاح 

 9.242  13,033 مصروفات متنوعة

 20,356  143.140 

 مصاريف عمومية وإدارية 29
 2019  2018 
    

 133,063  133,498 رواتب ومنافع أخرى 
 16,306  2,418 إيجاراتمصروفات 

 12,646  11,157 مصروفات قانونية ومهنية 
 9,738  6,215 مصاريف قطر للبترول السنوية

 7,242  5,716 ( 1جلسات )الأتعاب حضور مكافآت المجلس و
 6,663  2,890 ( 6/3استهالك )إيضاح 

 -  800 إطفاء أصل حق استخدام
 5,360  4,170 عمليات أجنبية مخصص ضريبة الدخل على 

 4,197  6,099 مصروفات اتصاالت 
 4,108  - رسوم إعارة

 2,148  2,914 مصروفات سفر 
 2,124  1,106 طباعة وقرطاسية

 1,731  1,188 مصروفات عالقات عامة وإعالنات ودعاية
 1,644  2,912  مصروفات إصالحات وصيانة 

 700  3,858 رسوم إدارة استثمارات
 2,232  4,809 تكاليف إدارة

 1,009  1,010 رسوم إدراج ببورصة قطر وشركة قطر لإليداع المركزي لألوراق المالية
 2,673  6,765 متنوعةمصاريف 

 197,525  213,584 



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

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 ألف لاير قطري  2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

65 

 العائد على السهم 30

المعدل لعدد األسهم القائمة في نهاية تم احتساب العائد األساسي للسهم بقسمة ربح السنة الموزع على المتوسط المرجح 
 فترة التقرير.

 للسهم حيث أنه ليست هناك آثار مخفضة على العائدات. فالعائد األساسي للسهم هو نفسه العائد المخف

 2019  2018 
    

 (98,269)  43,588 )خسارة( السنةربح / 

 1,858,408,690  1,858,408,690 المتوسط المرجح المعدل لعدد أسهم حقوق الملكية

 (0.053)  0.023 العائد األساسي والمخفف للسهم الواحد )ريـال قطري( 

 . 16تم تعديل العائد على السهم لفترة المقارنة ليعكس تقسيم السهم كما هو مفصح عنه باإليضاح رقم 

 التزامات وتعهدات محتملة  31

 التزامات محتملة )أ(
 2019  2018 

    التزامات محتملة
 320.413  364,429 ضمانات مقابل حسن التنفيذ 

 4.874  3,376 مطالبات قيد النزاع

حصة المجموعة في التزامات محتملة في مشاريع مشتركة إيضاح رقم  
 4.687  4,004 ( 1)ب()31)

    
 تعهدات )ب( 

 2019  2018 
    تعهدات

 11,921  11,806 تعهدات رأسمالية

    
 . العادية ألعمالسياق افي  تي صدرتال التعهداتجوهرية من التزامات أي  أن تنشأوقع المت يس منل

 االرتباطات بموجب إيجار تشغيلي

أبرمت المجموعة اتفاقيات إيجار لهده اإليجارات لمختلف العقارات. تكاليف اإليجار فيما يتعلق بهذه العقارات تتم  
 كإيجارات تشغيلية في بيان الربح أو الخسارة الموحد.المحاسبة عنها 

 ارتباطات اإليجار المستقبلية غير المخصومة فيما يتعلق باتفاقيات اإليجار أعاله على النحو التالي:

 2019  2018 
    

 25.786  - ال تزيد عن سنة 
 65.041  - سنوات  5ما بين سنة وأقل من 

 4.961  - سنوات 5أكثر من 

 -  95.788 
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 قطاعات التشغيل 32

عنها تقارير كما هو وارد أدناه. توفر القطاعات منتجات وخدمات مختلفة وهي تدار بصورة منفصلة ألنها تتطلب تقنيات واستراتيجيات  لدى المجموعة أربعة قطاعات تشغيل تصدر 
ف الملخص الوارد أدناه ألقل. يصة بصورة ربع سنوية على ابمراجعة تقارير اإلدارة الداخلي مجلس اإلدارةيقوم  ،. لكل قطاعكما يتم إدراجها ككيانات قانونية منفصلة تسويقية مختلفة

 قطاعات التي يصدر عنها تقارير. الالعمليات التشغيلية لكل قطاع من 

 العمليات القطاعات الصادر عنها التقرير 
 .تقديم خدمات التأمين وإعادة التأمين قطاع التأمين 

تركيا والمغرب. يتضمن قطاع  الخليج وليبيا وتقديم خدمات النقل بالهليكوبتر في قطر والهند. كذلك يقوم بتقديم خدمات الهليكوبتر في منطقة   قطاع الطيران
 .الطيران المعلومات الخاصة بشركة المشروع المشترك لشركة هليكوبتر الخليج وشركاتها التابعة

   .لةالعام تقديم خدمات التموين والقوى قطاع التموين
 تقديم خدمات الحفر والخدمات ذات الصلة به. قطاع الحفر 

 
 المجموع  الحفر   التموين  الطيران  التأمين 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في وكما في 

          
 3,053,701  1,164,210  470,172  586,040  833,278 اإليرادات القطاعية

 (42,889)  -  (39,556)  -  (3,333) إيرادات بين القطاعات 

 3,010,812  1,164,210  430,616  586,040  829,945 (32/1)إيضاح  اإليرادات الخارجية
          
 69,341  (101,810)  12,248  142,933  15,970 قبل الضريبةالقطاع بح / )خسارة( ر

 25,694  383  3,145  4,446  17,720 إيراد التمويل
 (225,554)  (219,465)  -  (6,089)  - تكاليف التمويل

 449,416  328,278  29,010  91,189  939 االستهالك واإلطفاء 
 705  -  -  705  - حصة من خسارة شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية

          بعض البنود غير النقدية الهامة 
 (1,179)  -  -  1,343  (2,522) خسائر انخفاض قيمة موجودات ماليةعكس  -
          

 10,217,628  5,920,551  346,491  1,563,280  2,387,306 موجودات القطاع
 5,235  -  -  5,235  - شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية

 177,598  131,754  6,660  20,391  18,793 نفقات رأسمالية 
          

 6,926,808  4,665,952  225,215  282,727  1,752,914 مطلوبات القطاع
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 )تابع(  قطاعات التشغيل 32

 المجموع  الحفر  التموين  الطيران  التأمين 2018ديسمبر   31للسنة المنتهية في وكما في 

          
 2.566.203  1.141.773  439.643  541.521  443.266 اإليرادات القطاعية

 (47.023)  -  (36.819)  -  (10.204) إيرادات بين القطاعات 

 2.519.180  1.141.773  402.824  541.521  433.062 (32/1اإليرادات الخارجية )إيضاح 

          
 (45.779)  (263.682)  24.344  140.665  52.894 قبل الضريبة القطاع ربح / )خسارة(  

 22.429  221  2.494  3.338  16.376 إيراد التمويل
 (209.263)  (203.113)  -  (6.150)  - تكاليف التمويل

 (476.964)  (363.379)  (13.137)  (99.263)  (1.185) اإلستهالك واإلطفاء 
 (188)  -  -  (188)  - حصة من خسارة شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية

          بعض البنود غير النقدية الهامة
 16.305  -  11.485  5.078  (258) خسائر انخفاض قيمة موجودات مالية  -
 (95.762)  (95.762)  -  -  - انخفاض قيمة موجودات غير مالية -
 27.253  -  27.253  -  - عكس مخصص تكاليف تهيئة مرافق مستخدمة -
          

 9.782.662  6.173.186  303.364  1.558.091  1.748.021 موجودات القطاع
 880  -  -  880  - شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية

 237.492  155.384  4.514  70.551  7.043 نفقات رأسمالية 
          

 6.379.977  4.798.770  151.372  290.397  1.139.438 مطلوبات القطاع
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 قطاعات التشغيل )تابع(  32

 تسوية إيرادات القطاعات الصادر عنها التقرير  32/1
 2019  2018 
    

 2.566.203  3,053,701 إجمالي إيرادات القطاعات الصادر عنها التقرير 
 (47.023)  (42,889) استبعاد اإليرادات فيما بين القطاعات

 2.519.180  3,010,812 اإليرادات الموحدة

    
 تسوية التكاليف المباشرة للقطاعات الصادر عنها التقرير  32/2

 2019  2018 
    

 2.149.029  2,636,234 التكاليف المباشرة للقطاعات الصادر عنها التقرير إجمالي 
 (47.023)  (42,889) استبعاد التكاليف المباشرة فيما بين القطاعات
 13.210  11,363 االستهالك المصاحب لتخصيص سعر الشراء 

 2.115.216  2,604,708 التكاليف المباشرة الموحدة

    
 أو خسارة القطاعات الصادر عنها التقرير تسوية ربح  32/3

  2019  2018 
    

 (45.779)  69,341 )خسارة( القطاعات الصادر عنها التقرير  / إجمالي ربح 
أرباح أو خسائر أخرى غير مخصصة )أرباح أو خسائر  

 213.025  147,257 (المؤسس األم 
 (234.857)  (161,641) للشركة األماستبعاد توزيعات األرباح من الشركات التابعة  

 (30.658)  (11,369) االستهالك وانخفاض القيمة المصاحب لتخصيص سعر الشراء

 (98.269)  43,588 للسنة  ة)الخسارة(  الموحد الربح / 

    
 تسوية إجمالي موجودات القطاعات الصادر عنها التقرير  32/4

 2019  2018 
    

 9.782.662  10,217,628 القطاعات الصادر عنها التقرير إجمالي موجودات 
 2.762.800  2,716,207 موجودات أخرى غير قابلة للتخصيص
 (2.574.398)  (2,574,398) استبعاد االستثمارات في شركات تابعة 

 128.709  117,344 الموجودات ذات الصلة بتخصيص سعر الشراء
 303.559  303,559 موجود ذي صلة بالشهرة

 (60.428)  (13,474) استبعاد الموجودات فيما بين القطاعات

 10.342.904  10,766,866 إجمالي الموجودات الموحدة

    
 تسوية النقد واألرصدة لدى البنوك للقطاعات الصادر عنها التقرير  32/5

 2019  2018 
    

 469.941  594,451 الصادر عنها التقرير النقد واألرصدة لدى البنوك للقطاعات 
 174.000  83,996 موجودات أخرى غير قابلة للتخصيص

 643.941  678,447 النقد واألرصدة لدى البنوك الموحدة
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 قطاعات التشغيل )تابع(  32

 تسوية إجمالي مطلوبات القطاعات الصادر عنها التقرير  32/6

 2019  2018 
    

 6,379,977  6,926,808 المطلوبات الصادر عنها التقرير إجمالي 
 491,294  298,534 مطلوبات أخرى غير قابلة للتخصيص
 (60,428)  (39,399) استبعاد المطلوبات فيما بين القطاعات

 6,810,843  7,185,944 إجمالي المطلوبات الموحدة

أو لم تكن هناك تغيرات على أساس توزيع القطاعات أو أساس القياس لربح أو خسارة القطاع أو إجمالي الموجودات 
 . 2018ديسمبر  31منذ إجمالي المطلوبات 

 إدارة المخاطر المالية 33

 مخاطر التأمين )أ(

مخاطر عالية  تغطي تكرارا منخفضا أو الت الصلة  ليس لدى المجموعة أي عقد تأمين فردي أو عدد صغير من العقود ذا
الحدة مثل الزالزل أو عقود التأمين التي تغطي مخاطر حوادث فردية تعرض المجموعة لمخاطر تأمين متعددة. قامت  

 %10المجموعة بإعادة تأمين كافية للتأمين من المخاطر التي قد تتضمن حاالت تقاضي كبيرة. سيؤدي التغيير بنسبة 
مليون لاير قطري في بيان الربح أو الخسارة الموحد  37.53ت التأمين العامة إلى انخفاض بمبلغ في مخصص مطالبا

 (. 2018مليون لاير قطري في سنة  17.36)

 مخاطر االئتمان )ب( 

مخاطر االئتمان هي مخاطر الخسارة المالية التي تقع على المجموعة في حالة عجز عميل أو طرف مقابل في األداة 
 المالية عن الوفاء بالتزاماته التعاقدية وهي تنشأ أساس من ذمم المجموعة المدينة من العمالء. 

 لموجودات المالية تمثل الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان. اقيمة إجمالي 

 يلخص الجدول أدناه التعرض لمخاطر االئتمان: 
 2019  2018 
    

 643.327  677,870 الودائع ألجل(أرصدة لدى البنوك )متضمنة 
 515.805  630,536 ( 10استثمارات مالية )إيضاح 

 489.604  667,868 (12)إيضاح وذمم مدينة أخرى ذمم تجارية مدينة 
 493.939  517,498 ب(  24مستحق من أطراف ذات عالقة )إيضاح 

 592.566  929,964 (13ذمم عقود تأمين مدينة * )إيضاح 
 245.656  229,610 ( 14استثمارات قصيرة األجل )إيضاح 

 121.669  537,041 أخرى

 4.190.387  3.102.566 

 يتضمن هذا ذمم عقد التأمين وحصة إعادة التأمين في المطالبات القائمة.  *

 ذمم تجارية مدينة

عميل. برغم ذلك، تدرس اإلدارة تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان يتأثر بصورة أساسية بالخصائص الفردية لكل 
ة أيضا العوامل التي قد تؤثر على مخاطر االئتمان بالنسبة لقاعدة عمالئها متضمنة مخاطر التعثر المصاحبة للصناع

 والبلد الذي يعمل فيه العميل. 

ى لإتحد المجموعة من تعرضها لمخاطر االئتمان من الذمم التجارية المدينة بوضع حد أقصى لفترة الدفع لشهر واحد 
 ثالثة أشهر لجميع عمالئها من الشركات.   
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 إدارة المخاطر المالية )تابع(  33

 مخاطر االئتمان )تابع(  )ب( 

 ذمم تجارية مدينة )تابع( 

العميل يتم تجميع العمالء وفقا لخصائصهم االئتمانية ويتضمن ذلك ما إذا كانوا فردا أو كيانا  عند مراقبة مخاطر ائتمان  
 قانونيا، وموقعهم الجغرافي وصناعتهم وتاريخ تعاملهم مع المجموعة ووجود صعوبات مالية سابقة. 

ذلك، تدرس اإلدارة أيضا برغم  يتأثر تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان بصفة أساسية بالخصائص الفردية لكل عميل.  
العوامل التي قد تؤثر على مخاطر االئتمان بالنسبة لقاعدة عمالئها متضمنة مخاطر التعثر المصاحبة للصناعة والبلد 

 الذي يعمل فيه العميل.  

ال تطلب المجموعة ضمانات إضافية فيما يتعلق بالذمم التجارية واألخرى المدينة. ليس لدى المجموعة ذمم تجارية  
 مدينة وموجودات عقود ال يتم االعتراف لها بمخصص خسارة بسبب الضمان اإلضافي. 

   .للذمم التجارية المدينة من العمالءالخسائر االئتمانية المتوقعة حتساب المخصص تستخدم الشركة مصفوفة 

والذي  9للتقارير المالية رقم خسارة باستخدام طريقة المنهج البسيط المعرف في المعيار الدولي يتم حساب معدالت ال
 يستند إلى احتمالية تقدم الذمم المدينة في المراحل المتالحقة من التعثر إلى الشطب. 

مليون لاير قطري في سنة   23.939مليون لاير قطري ) 16.125قامت المجموعة بتكوين مخصص محدد بقيمة 
 .%15لى إ %1.7( خالل السنة ويتراوح متوسط الخسارة المرجح بين 2018

 المستحق من أطراف ذات عالقة 

تقوم اإلدارة بإجراء مراجعة دورية للخسارة االئتمانية المتوقعة من ذممها المدينة من أطراف ذات عالقة وتكوين 
 مخصص للمبالغ التي لم يعد تحصيلها محتمال وتقوم بشطب أي مبالغ يصبح تحصيلها غير مرجح.

 ارات قصيرة األجل(األرصدة لدى البنوك )متضمنة االستثم

لاير   643.327)مبلغ  2019ديسمبر  31لاير قطري  677.870وأرصدة لدى البنك بمبلغ تحتفظ المجموعة بنقد 
يتم  .  (2018لاير قطري في    245.656لاير قطري )  229.610واستثمارات قصيرة األجل بمبلغ    (2018في    قطري

لها تصنيفات ائتمانية معتمدة جيدة من وكاالت  ك وبن لدى بهذه األرصدة البنكية واالستثمارات قصيرة األجلاالحتفاظ 
 تصنيف عالمية مستقلة. 

عكس  تشهرا، و 12لخسارة المتوقعة لمدة على أساس اصدة لدى البنوك األر لنقد والخسارة االئتمانية المتوقعة لتم قياس 
تصنيفات  على أساس    ةمنخفضما يعادله  لنقد والمخاطر االئتمانية لأن    المجموعةلتعرض. وتعتبر  لآجال استحقاق قصيرة  

 ائتمانية خارجية لألطراف المقابلة.

 . أوراق الدينلتلك المستخدمة في ما يعادله النقد و االئتمانية المتوقعة منالخسائر نهجا مماثال لتقييم  المجموعةتستخدم 

 االستثمارات المالية

تدير المجموعة مخاطر االئتمان على استثماراتها المالية بالتأكد من أنه يتم القيام باالستثمارات فقط في أطراف مقابلة  
 لديها تصنيف ائتماني جيد. 

 التأمينالذمم المدينة من عقود 

الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان من التأمين وإعادة التأمين المتعلقة بالذمم المدينة في تاريخ التقرير كان مساويا 
لمبلغ الذمم المدينة المفصح عنها في بيان المركز المالي الموحد. تسعى المجموعة للحد من مخاطر ائتمانها فيما يتعلق 

تأمين وإعادة التأمين بمراقبة الذمم المدينة القائمة. تقوم المجموعة بتأمين عقارات أو مصالح بالذمم المدينة من عقود ال
شركة قطر للبترول فقط. والحال كذلك تشتمل أقساط التأمين والذمم المدينة بصفة رئيسية من عميل واحد، شركة قطر  

( من الذمم المدينة من 2018في  %45) %57للبترول. من ناحية أخرى، فإن ثالثة شركات إعادة تأمين تمثل نسبة 
 . 2019ديسمبر   31عقود إعادة التأمين كما في 
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 إدارة المخاطر المالية )تابع(  33

 مخاطر السيولة )ج(  

ديسمبر استنادا إلى االلتزامات التعاقدية   31يلخص الجدول أدناه ملمح استحقاق المطلوبات المالية للمجموعة كما في 
 المخصومة.الباقية غير 

 القيمة الدفترية  
التدفقات النقدية  

 سنوات 3-1 شهرا 12-1 التعاقدية 
 3أكثر من 

 سنوات
      2019ديسمبر  31في 

 (2,444,988) (1,447,252) (835,800) (4,728,040) 4,687,228 قروض والسلفيات 
 - - (1,317,242) (1,317,242) 1,317,242 التزامات تعاقدية إعادة التأمين

ذمم تجارية دائنة ومستحقات وذمم 
 دائنة أخرى

420,046 (420,046) (420,046) - - 

 - - (389,699) (389,699) 389,699 أقساط إعادة تأمين دائنة 

 - - (78,488) (78,488) 78,488 توزيعات أرباح دائنة 
 - - (33,299) (33,299) 33,299 مطلوب ألطراف ذات عالقة

 - - (8) (8) 8 سحب على المكشوف من بنوك

 6,926,010 (6,966,822) (3,074,582) (1,447,252) (2,444,988) 

 القيمة الدفترية  
التدفقات النقدية  

 سنوات 3-1 شهرا 12-1 التعاقدية 
 3أكثر من 

 سنوات
      2018ديسمبر  31في 

 (1.940.213) (2.722.238) (1.159.229) (5.821.680) 5.020.069 قروض وسلفيات 
 - - (944.262) (944.262) 944.262 التزامات تعاقدية إعادة التأمين

ذمم تجارية دائنة ومستحقات وذمم 
 - - (411.805) (411.805) 411.805 دائنة أخرى

 - - (141.715) (141.715) 141.715 أقساط إعادة تأمين دائنة 
 - - (86.464) (86.464) 86.464 دائنة توزيعات أرباح 

 - - (28.283) (28.283) 28.283 مطلوب ألطراف ذات عالقة
 - - (1.408) (1.408) 1.408 سحب على المكشوف من بنوك

 6,634,006 (7,435,617) (2,773,166) (2,722,238) (1,940,213) 

من غير المتوقع أن تحدث التدفقات النقدية المضمنة في تحليل االستحقاق بصورة مبكرة أكثر أو بمبالغ مختلفة على  
 نحو كبير.  

 مخاطر السوق  )د( 

 مخاطر أسعار الفائدة  ( 1)

المالية بسبب التغيرات في  مخاطر أسعار الفائدة هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألداة 
أسعار الفائدة بالسوق. يُدار الخطر من جانب المجموعة باالحتفاظ بمزيج مناسب بين الودائع الثابتة والقروض ذات  

 معدالت الفائدة المتغيرة. 

 التعرض لمخاطر أسعار الفائدة

 التالي: ملمح سعر الفائدة لألدوات المالية للمجموعة التي تحتسب عنها فوائد على النحو

 2019  2018 
    أدوات بمعدالت فائدة ثابتة

 553.354  482,866 موجودات مالية

    أدوات بمعدالت فائدة متغيرة 
 5.021.477  4,704,201 مطلوبات مالية
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 إدارة المخاطر المالية )تابع(  33

 )تابع(   مخاطر أسعار الفائدة ( 1)

 لألدوات ذات المعدالت المتغيرةتحليل حساسية التدفق النقدي بالنسبة 

سارة أساس في أسعار الفائدة في تاريخ التقرير إلى زيادة أو تخفيض الربح أو الخ  ةنقط  100سيؤدي التغيير المعقول بـ  
جميع المتغيرات   أن ل(. يفترض هذا التحلي2018لاير قطري في سنة  50.214لاير قطري )  47,042 بمبلغ 

 . تظل ثابتة  األخرى، وعلى وجه الخصوص أسعار صرف العمالت األجنبية 

 مخاطر أسعار األسهم  ( 2)

ر األسهم والتي تنشأ من األوراق المالية االستثمارية بالقيمة العادلة من خالل الدخل اسعأالمجموعة معرضة لمخاطر 
ومتاحة حتى تاريخ االستحقاق وبالقيمة العادلة الشامل اآلخر أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة )متاحة للبيع  

المجموعة لديها استثمار   (.2018في سنة ل اآلخر من خالل الربح أو الخسارة وبالقيمة العادلة من خالل الدخل الشام
  في أسهم مدرجة في بورصة قطر ومصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وبالقيمة العادلة من خالل

 الربح أو الخسارة.
 2019  2018 
    

 302,619  342,220 استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

    
 209,521  288,316 استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 مخاطر سعر السهم -تحليل الحساسية 

في  بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في سعر السوق لألوراق المالية  %10ستؤدي الزيادة / النقص بنسبة 
(.  2018لاير قطري في سنة  30.262لاير قطري ) 34.222تاريخ التقرير إلى زيادة / إنقاص حقوق الملكية بمبلغ 

في األوراق المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل في سعر السوق لالستثمارات  %10ستؤدي الزيادة / النقص بنسبة 
 20.952لاير قطري ) 28.832في حقوق الملكية بمبلغ  نقصالمنظمة في تاريخ التقرير إلى زيادة / اآلخر  الشامل

 (.  2018لاير قطري في سنة 

 مخاطر العمالت ( 3)

إلى المدى الذي توجد فيه فجوة بين العمالت التي تقيم بها  األجنبية العمالت التعامالت بالمجموعة معرضة لمخاطر 
. العمالت الوظيفية للمجموعة المجموعة والعمالت الوظيفية لشركات المبيعات والمشتريات والذمم المدينة والقروض 

يورو والجنيه  وال  الدوالر األمريكي. العمالت التي تقيم بها هذه المعامالت في األساس هي  هي اللاير القطريفي األساس  
. ليست هناك مخاطر عمالت على معامالت المجموعة بالدوالر األمريكي حيث أن الدوالر األمريكي مربوط اإلسترليني

فيما يتعلق باليورو والجنيه اإلسترليني تراقب اإلدارة تقلبات أسعار الصرف على أساس منتظم  باللاير القطري. 
 وتتصرف بناء على ذلك.

 ة بالقيمة العادلة األدوات المالي 34

القيمة العادلة لالستثمارات المالية التي تتم المتاجرة النشطة بها في أسواق مالية منتظمة يتم تحديدها بالرجوع إلى أسعار  
 العروض بالسوق للموجودات وأسعار العروض للمطلوبات في تاريخ إقفال العمل في نهاية فترة التقرير. 

التي ال يوجد لها سوق نشطة يتم تحديد القيمة العادلة باستخدام تقنيات التقييم. تتضمن هذه بالنسبة لألدوات المالية 
التقنيات استخدام أحدث معامالت حرة والرجوع إلى القيمة السوقية الحالية ألداة أخرى مماثلة على نحو كبير و/ أو  

ة تستند التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى تحليل تدفق نقدي مخصوم.  بالنسبة لتقنيات التدفقات النقدية المخصوم
 أفضل تقديرات اإلدارة كما أن معدل الخصم المستخدم هو المعدل ذي الصلة في السوق بالنسبة ألداة مماثلة.

 في حالة عدم إمكانية قياس القيم العادلة بصورة موثوق بها يتم قياس هذه األدوات بالتكلفة. 

مشاركة  بين أطراف  حرة قبضه لبيع موجود أو دفعه لتحويل مطلوب في معاملة الذي يمكن  السعر القيمة العادلة هي 
القيم العادلة  في السوق في تاريخ القياس. تقرب القيمة الدفترية للموجودات المالية والمطلوبات المالية لقيمتها العادلة.

:هالمقدرة لمعظم األدوات المالية الرئيسية للمجموعة تم تقديمها في الجدول أدنا
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 األدوات المالية بالقيمة العادلة )تابع( 34

 2019ديسمبر  31

القيمة العادلة  
من خالل الربح  

 أو الخسارة 

 

قروض  
 وذمم مدينة

 
القيمة العادلة  

من خالل الدخل  
 الشامل اآلخر 

 أخرى  
بالتكلفة المطفأة /  

مطلوبات مالية  
 أخرى 

 

 إجمالي
 القيمة الدفترية

 

 القيمة العادلة
            الموجودات

 678,447  678,447  678,447  -  -  - نقد وأرصدة لدى بنوك 
 229,382  229,382  229,382  -  -  - استثمارات قصيرة األجل
 723,454  723,454  723,454  -  -  - ذمم تجارية وأخرى مدينة 

 929,964  929,964  929,964  -  -  - حصة إعادة التأمين في المطالبات القائمة 
 501,237  501,237  501,237  -  -  - مستحق من أطراف ذات عالقة

 630,536  630,536  -  288,316  -  342,220 استثمارات مالية 

 342,220  -  288,316  3,062,484  3,693,020  3,693,020 

            المطلوبات 
 4,687,228  4,687,228  4,687,228  -  -  - قروض وسلفيات

 33,299  33,299  33,299  -  -  - مستحقات ألطراف ذات عالقة 
 420,046  420,046  420,046  -  -  - ذمم تجارية دائنة، ومستحقات ومطلوبات مالية أخرى 

 1,317,242  1,317,242  1,317,242  -  -  - التزامات تعاقدية إعادة تأمين
 389,699  389,699  389,699  -  -  - إعادة تأمين مستحقة الدفع أقساط 

 78,488  78,488  78,488  -  -  - توزيعات أرباح مستحقة الدفع
 8  8  8  -  -  - سحب على المكشوف من بنوك

 -  -  -  6,926,010  6,926,010  6,926,010 
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 العادلة )تابع(األدوات المالية بالقيمة  34

 2018ديسمبر  31

القيمة العادلة 
من خالل الربح 

 أو الخسارة

 

قروض  
 وذمم مدينة

 
القيمة العادلة 

من خالل الدخل 
 الشامل اآلخر

 أخرى 
بالتكلفة المطفأة /  

مطلوبات مالية  
 أخرى

 

 إجمالي
 القيمة الدفترية

 

 القيمة العادلة
            الموجودات

 643.941  643.941  643.941  -  -  - بنوك نقد وأرصدة لدى 
 244.521  244.521  244.521  -  -  - استثمارات قصيرة األجل
 572.019  572.019  572.019  -  -  - ذمم تجارية وأخرى مدينة 

 592,566  592,566  592,566  -  -  - حصة إعادة التأمين في المطالبات القائمة 
 477,269  477,269  477,269  -  -  - عالقةمستحق من أطراف ذات 

 515,932  515,804  3,664  209.521  -  302.619 استثمارات مالية 

 302.619  -  209.521  2,533,980  3,046,120  3,046,248 

            المطلوبات 
 4.996.565  4.996.565  4.996.565  -  -  - قروض والسلفيات

 28.283  28.283  28.283  -  -  - ألطراف ذات عالقة مستحقات 
 411,805  411,805  411,805  -  -  - ذمم تجارية دائنة، ومستحقات ومطلوبات مالية أخرى 

 944,262  944,262  944,262  -  -  - التزامات تعاقدية إعادة تأمين
 141,715  141,715  141,715  -  -  - أقساط إعادة تأمين مستحقة الدفع 

 86,464  86,464  86,464  -  -  - توزيعات أرباح مستحقة الدفع
 1,408  1,408  1,408  -  -  - سحب على المكشوف من بنوك

 -  -  -  6,610,502  6,610,502  6,610,502 
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 األدوات المالية بالقيمة العادلة )تابع( 34

 تّدرج القيمة العادلة 

 الدفترية. القيمة العادلة لألدوات المالية مقاربة لقيمها 

 تستخدم الترتيب التالي وتفصح عن القيمة العادلة لألدوات المالية بتقنية التقييم. 

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

العادلة يمكن مالحظتها  تقنيات أخرى تكون فيها جميع المدخالت التي أثر هام على القيمة   :  2المستوى 
 بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 

تقنيات تستخدم مدخالت لها أثر هام على القيمة العادلة المسجلة ال تستند إلى بيانات   : 3المستوى 
 السوق التي يمكن مالحظتها. 

 ة:التالية المقاسة بالقيمة العادل باالستثمارات الماليةفي نهاية السنة كانت المجموعة تحتفظ  

 1المستوى  2019ديسمبر  31كما في 
المستوى 

2 
المستوى 

 المجموع 3
     موجودات مقاسة بالقيمة العادلة 

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  موجودات مالية
 342,220 - - 342,220 الخسارة 

موجودات مالية بالقيمة العادلة من الدخل الشامل 
 288,316 3 - 288,313 اآلخر   

 630,533 - 3 630,536 

     

 1المستوى  2018ديسمبر  31كما في 
المستوى 

2 
المستوى 

 المجموع 3
     موجودات مقاسة بالقيمة العادلة 

 302.619 - - 302.619 متاحة للبيع موجودات مالية
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

 209.521 3 - 209.518 الخسارة 

 512.137 - 3 512.140 

  1لم تكن هناك تحويالت بين المستوى  2018ديسمبر  31و 2019ديسمبر  31خالل سنة التقرير المنتهية في 
 من القيمة العادلة. 3من قياسات القيمة العادلة كما لم تكن هناك تحويالت من وإلى قياسات المستوى   2والمستوى 

 أرقام المقارنة  35

وهي    ةلسنة الحاليحالية لتنسجم مع طريقة العرض المتبعة في السنة الفي ارقام المقارنة  التحفظ على بعض األأعيد  
ال تؤثر على حقوق الملكية أو النتائج المالية الصادر عنها التقرير سابقا. في السنة الماضية أفصحت اإلدارة عن 

 تأمينها والتي أعيد تصنيفها في السنة الحالية على أساس اإلجمالي.إعادة  مبلغ االحتياطيات الفنية بالصافي من أرصدة  

 على النحو التالي: 2018ديسمبر   31أثر إعادة التصنيف المذكور كما في 

 
الصادر عنها 
  التقرير سابقا 

  إعادة التصنيف
 معاد تصنيفها 

 592,566  185,651    406,915 موجودات عقود إعادة تأمين
 944,262  266,871  677,391 مطلوبات عقود تأمين

                       -  (81,221)  81,221 أقساط غير مكتسبة

 .8إلى   1الصفحات من  فيتقرير مدقق الحسابات 



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

  الموحدة ةبيانات الماليمعلومات إضافية حول ال
 ألف لاير قطري  2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

76 

 نفصلة للشركةالم ةبيانات الماليمعلومات حول ال

واألداء والتدفقات النقدية والتغيرات في  للشركة يقدم هذا اإليضاح بعض المعلومات المتعلقة ببيان المركز المالي المنفصل 
المجموعة الكاملة للبيانات  وتاريخ / سنة مقارنتها.  2019ديسمبر  31حقوق ملكية الشركة كما في وللسنة المنتهية في 

البيانات المالية المنفصلة )معيار المحاسبة الدولي رقم    27المالية المنفصلة للشركة أعدت وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم  
 ( تم إصدارها بصورة منفصلة.27

 بيان المركز المالي المنفصل )أ(

 2019  2018 
    الموجودات

    موجودات غير متداولة 
 2,574,398  2,574,398 استثمار في شركات تابعة 

 13,205  9,891 استثمارات مالية 

 2,587,603  2,584,289 إجمالي الموجودات غير المتداولة

    موجودات متداولة
 1,197  322 مدفوعات مقدما وذمم مدينة أخرى

 174,000  131,596 نقد وأرصدة لدى بنوك 

 175,197  131,918 إجمالي الموجودات المتداولة

 2,762,800  2,716,207 إجمالي الموجودات

    حقـوق الملكية والمطلوبـات
    حقوق الملكية

 1,858,409  1,858,409 رأس المال
 23,928  23,928 احتياطي قانوني 

 -  - احتياطي القيمة العادلة
 389,169  535,336 أرباح مدورة

 2,271,506  2,417,673 إجمالي حقوق الملكية

    المطلوبات
    مطلوبات غير متداولة

 180,267  99,840 قروض وسلفيات

 180,267  99,840 إجمالي المطلوبات غير المتداولة

    مطلوبات متداولة
 162,933  80,427 قروض وسلفيات

 86,464  78,488 أرباح معلنة مستحقة الدفع
 5,016  5,641 مستحقات وذمم دائنة أخرى

 56,614  34,138 مطلوب ألطراف ذات عالقة 

 311,027  198,694 إجمالي المطلوبات المتداولة

 491,294  298,534 إجمالي المطلوبات

 2,762,800  2,716,207 إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

 

 



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

  الموحدة ةبيانات الماليمعلومات إضافية حول ال
 ألف لاير قطري  2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

77 

 نفصلة للشركة )تابع( الم ةالماليبيانات معلومات حول ال

 نفصل الم الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخربيان  )ب(  
 2019  2018 

    اإليرادات
 234,857  161,641 إيراد توزيعات أرباح 

 (11,505)  (6,789) مصروفات عمومية وإدارية
 -  423 إيرادات أخرى

 (966)  (3,782) مصروفات أخرى

 222,386  151,493 التشغيليالربح 

    
 6,723  7,132 إيراد فوائد

 (16,084)  (11,368) تكلفة تمويل 

 213,025  147,257 سنة ربح ال
    

 -  - الدخل الشامل اآلخر 

 213,025  147,257 إجمالي الدخل الشامل للسنة 

    العائد على السهم
 0.115  0.079 قطري( العائد األساسي والمخفف للسهم )لاير 

 نفصل الم التغيرات في حقوق الملكيةبيان  )ج(

  رأس المال  
احتياطي  

  قانوني 
 احتياطي 

 اإلجمالي  أرباح مدورة   القيمة العادلة
          

 2,058,481  175,366  778  23,928  1,858,409 2018يناير  1الرصيد في 
التعديل عند التطبيق األولي 

للمعيار الدولي للتقارير المالية 
 -  778  (778)  -  - 9رقم 

يناير  1الرصيد المعدل في 
2018 1,858,409  23,928  -  176,144  2,058,481 

          :إجمالي الدخل الشامل
 213,025  213,025  -  -  - السنة ربح

 -  -  -  -  - الدخل الشامل اآلخر

 213,025  213,025  -  -  - للسنة الشاملإجمالي الدخل 

 2,271,506  389,169  -  23,928  1,858,409  2018ديسمبر  31الرصيد في 

          
 2,271,506  389,169  -  23,928  1,858,409 2019يناير  1الرصيد في 

مخصص صندوق األنشطة 
 االجتماعية والرياضية

      (1,090)  (1,090) 

     -  -  - إجمالي الدخل الشامل للسنة
 147,257  147,257       ربح السنة

 -  -  -  -  - الدخل الشامل اآلخر

 147,257  147,257  -  -  - للسنة إجمالي الدخل الشامل
 -  -  -     

 2,417,673  535,336  -  23,928  1,858,409  2019ديسمبر  31الرصيد في 
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 نفصلة للشركة )تابع( الم ةبيانات الماليمعلومات حول ال

 المنفصل  التدفقات النقديةبيان  ( د)

 2019  2018 
    األنشطة التشغيليةالتدفقات النقدية من 

 213,025  147,257 ربح السنة
    تعديالت: 

 -  (423) إيراد توزيعات أرباح 
 16,084  11,368 تكاليف التمويل

 (6,723)  (7,132) إيرادات التمويل
 338  3,314 خسارة القيمة العادلة عن استثمارات مالية

 154,384  222,724 
    التغيرات في:  

 ( 1)  (33) مدفوعات مقدما وذمم مدينة أخرى
 (1,896)  649 مستحقات وذمم دائنة أخرى
 (6,012)  (22,476) مستحق ألطراف ذات عالقة 

 214,815  132,524 النقد الناتج من األنشطة التشغيليةصافي 

    
    التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار

 5,650  8,040 إيراد استثمار مستلم
 8,882  7,976 التغير في األموال المقيدة

 -  (47,600) صافي التغير في الودائع ذوات فترات االستحقاق التي تزيد عن ثالثة أشهر 
 -  423 إيرادات توزيعات أرباح 

 14,532  (31,161) صافي النقد الناتج من أنشطة االستثمار

    
    التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

 (162,933)  (162,933) سداد قروض وسلفيات 
 (8,882)  (7,976) توزيعات أرباح مدفوعة
 (16,084)  (12,482) تكاليف تمويل مدفوعة

 (187,899)  (183,391) ليةمويالنقد الناتج من األنشطة التصافي 

    
 41,448  (82,028) في النقد وما يعادله الزيادةصافي 

 46,088  87,536 يناير  1النقد وما يعادله في 

 87,536  5,508 ديسمبر 31النقد وما يعادله في 

 

 


