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وقــد خضعــت أجهــزة الحفــر التقليديــة، الدوحــة والوجبــة ومشــيرب، وهــي أجهــزة ُمصنفــة ومتعاقــد عليهــا للعمــل خــال عــام 2017، إلــى عمليــات واســعة علــى مــدار 
الخمســة أعــوام الماضيــة لترقيتهــا وتجديدهــا وزيــادة عمرهــا التشــغيلي. أمــا جهــاز الحفــر التقليــدي الرابــع، أال وهــو الريــان، فقــد تــم إيقــاف تشــغيله عــام 2016 وتــم 

بيعــه فــي 2017 النخفــاض مســتوى الطلــب عليــه.

وتنــدرج أجهــزة الحفــر المتقدمــة ذات المواصفــات الحديثــة، وهــي الخــور والزبــارة والجســرة ولســحاط ودخــان وحالــول، ضمــن األجهــزة الجديــدة نســبيًا، إذ تــم بناؤهــا 
خــال األعــوام العشــرة الماضيــة. وقــد تــم تصميــم هــذه األجهــزة بصــورة خاصــة للعمليــات فــي قطــر. 

ويقــدر أقصــى عمــق يمكــن أن تصــل إليــه أجهــزة الحفــر التقليديــة الثــاث التــي تمتلكهــا الشــركة والمتعاقد عليهــا حاليــًا 6000 متر، فيمــا تســتطيع أجهزتهــا المتقدمة 
ذات المواصفــات الحديثــة أن تصــل إلــى عمــق 9000 متر.

أجهزة الحفر البرية
تمتلــك الخليــج العالميــة للحفــر 8 أجهــزة حفــر بريــة، منهــا 5 أجهــزة حفــر والثاثــة األخــرى أجهــزة حفــر إصاحيــة. وتعمــل كل أجهــزة الحفــر البريــة، التــي يتــراوح أقصى 
عمــق حفــر لهــا مــا بيــن 3000 متــر إلــى 9000 متــر، لــدى قطــر للبتــرول بصــورة حصريــة. واثنيــن مــن هــذه األجهــزة قــد طلبتهمــا شــركتي أوكســي وشــل لعملياتهمــا فــي 
راس لفــان، حيــث تبلــغ مــدة العقــد مــع شــل 600 يــوم، أمــا أوكســي فــكان تعاقدهــا لفتــرة قصيــرة. وبعــد اكتمــال أعمــال الشــركتين، ســيعاود الجهازيــن العمــل لــدى 

قطــر للبتــرول.

البارجات السكنية والمنصات البحرية ذات الرفع الذاتي
تمتلك الخليج العالمية للحفر بارجة سكنية يطلق عليها »زكريت«، ومنصتين بحريتين ذاتيتي الرفع يطلق عليهما »الرميلة« و«السافلية«. 

وقــد تــم التعاقــد علــى البارجــة الســكنية »زكريــت« للعمــل لــدى قطــر للبتــرول لمــدة خمســة أعــوام، فيمــا تعمــل حاليــًا المنصــة البحريــة ذات الرفــع الذاتي »الســافلية« 
بعقــد قصيــر األجــل لــدى شــركة قطــر لتطويــر البتــرول المحــدودة. أمــا »الرميلــة« فهــي تخضــع حاليــًا لعمليــة إصــاح فــي حــوض »ناقــات كيبــل لألعمــال البحرّيــة«، 

ومــن المتوقــع أن تنتهــي عمليــات اإلصــاح خــال الربــع الرابــع مــن عــام 2018.

التأمين وإعادة التأمين

شركة الكوت للتأمين وإعادة التأمين 
ــه 500  ــرح ب ــركة المص ــال الش ــغ رأس م ــات. ويبل ــة للخدم ــج الدولي ــل للخلي ــة بالكام ــًا مملوك ــي حالي ــام 2003، وه ــن ع ــادة التأمي ــن وإع ــوت للتأمي ــركة الك ــت ش تأسس

ــري. ــال قط ــون ري ــوع 218.6 ملي ــال المدف ــًا رأس الم ــغ حالي ــا يبل ــري، فيم ــال قط ــون ري ملي
يقــع المكتــب الرئيســي المســجل للشــركة فــي مبنــى المهــا، منطقــة بــن عمــران، وعنوانهــا البريــدي هــو: ص.ب. 24563 – الدوحــة، قطــر. ويعمــل لديهــا 84 موظفــًا 

جميعهــم فــي المقــر الرئيســي المذكــور.

األنشطة
قبــل تحويــل أســهم قطــر للبتــرول فــي الكــوت إلــى الخليــج الدوليــة للخدمــات، كانــت الكــوت شــركة التأميــن الخاصــة بقطــر للبتــرول، فالشــركة أنشــئت بغــرض 
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ــام 2008  ــم )42( لع ــارة رق ــاد والتج ــرار وزارة االقتص ــب ق ــام 2008 بموج ــن ع ــر م ــي 12 فبراي ــة، ف ــاهمة قطري ــركة مس ــات كش ــة للخدم ــج الدولي ــركة الخلي ــت ش تأسس
ووفقــًا لنظامهــا األساســي وأحــكام قانــون الشــركات التجاريــة رقــم )5( لســنة 2002. ويبلــغ رأس المــال المصــرح بــه مليــاري ريــال قطــري، فيمــا يبلــغ رأس المــال الُمصــدر 

185.8 مليــون ســهم عــادي وســهم واحــد )1( خــاص.
عنــوان الشــركة المســجل هــو ص.ب 3212، الدوحــة، قطــر . ومــن خــال شــركات المجموعــة، تعمــل الخليــج الدوليــة للخدمــات فــي أربعــة قطاعــات متميــزة، وهــي 

خدمــات التأميــن وإعــادة التأميــن والحفــر والخدمــات ذات الصلــة وخدمــات النقــل بالهليكوبتــر وخدمــات التمويــن.

مسؤوليات المكتب الرئيسي وهيكل اإلدارة
تقــدم قطــر للبتــرول كل الخدمــات اإلداريــة والتنفيذيــة للشــركة مــن خــال اتفاقيــة شــاملة للخدمــات، فيمــا ُتــدار عمليــات الشــركات التابعــة بصــورة ُمســتقلة مــن 

ِقَبــل مجالــس إدارة الشــركات المعنيــة واإلدارة العليــا لــكل منهــا.

الحفر

شركة الخليج العالمية للحفر 
ــروع  ــة المش ــب اتفاقي ــة )40%(. وبموج ــر الياباني ــركة الحف ــرول )60%( وش ــر للبت ــن قط ــتركًا بي ــروعًا مش ــت مش ــث كان ــام 2004، حي ــر ع ــة للحف ــج العالمي ــت الخلي تأسس
المشــترك المبرمــة بينهمــا، حــازت قطــر للبتــرول علــى نســبة إضافيــة مــن حصــة شــركة الحفــر اليابانيــة لتصبــح حصتهــا فــي الخليــج العالميــة للحفــر 69.99%، ثــم 
حولــت قطــر للبتــرول كامــل حصتهــا فــي الخليــج العالميــة للحفــر إلــى الخليــج الدوليــة للخدمــات. واعتبــارًا مــن 1 مايــو 2014، اعتمــدت شــركة الخليــج الدوليــة للخدمــات 
خيــارًا فــي اتفاقيــة المشــروع المشــترك للحصــول علــى النســبة البالــغ قدرهــا 30% والمتبقيــة فــي شــركة الخليــج العالميــة للحفــر، وبذلــك أصبحــت الخليــج العالميــة 
للحفــر إحــدى الشــركات التابعــة المملوكــة بالكامــل لشــركة الخليــج الدوليــة للخدمــات. ويبلــغ رأس المــال المصــرح بــه والُمصــدر للشــركة 739.7 مليــون ريــال قطــري.

يقــع المقــر الرئيســي للخليــج العالميــة للحفــر فــي الطابــق التاســع مــن بــرج النخيــل )ب( بمنطقــة الخليــج الغربــي، وعنوانهــا البريــدي هــو: ص.ب 9072، الدوحــة، قطــر. 
ويعمــل لــدى الشــركة 1,601 موظــف يتوزعــون بيــن المقــر الرئيســي )120( ومواقــع الحفــر البريــة )600( والبحريــة )881(، وذلــك حتــى 31 ديســمبر، 2017.

تمتلــك حاليــًا الخليــج العالميــة للحفــر 17 جهــاز حفــر )9 أجهــزة بحريــة و8 أجهــزة بريــة( ُتســتعمل فــي عمليــات حفــر آبــار النفــط والغــاز الطبيعــي، كمــا تمتلــك أيضــًا 
بارجــة ســكنية واحــدة ومنصتيــن بحريتيــن ذاتيتــي الرفــع. 

وباعتبارهــا شــركة الحفــر القطريــة الوحيــدة، ترتبــط الخليــج العالميــة للحفــر بعاقــات وثيقــة مــع قطــر للبتــرول، ويعــود ذلــك جزئيــًا إلــى الحصــة غيــر المباشــرة التــي 
تملكهــا قطــر للبتــرول فــي الشــركة وتشــغيل 12 جهــاز حفــر لديهــا.

أجهزة الحفر البحرية
ــات  ــة ذات المواصف ــر المتقدم ــزة الحف ــن أجه ــرى ضم ــزة األخ ــتة أجه ــدرج الس ــة وتن ــزة تقليدي ــا أجه ــة، 3 منه ــر بحري ــزة حف ــر 9 أجه ــة للحف ــج العالمي ــك الخلي تمتل

ــة. الحديث
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أعمــال الصيانــة. وفــي قطــر، تعتبــر هليكوبتــر الخليــج المقــدم الوحيــد لخدمــات النقــل بطائــرات الهليكوبتــر. كمــا تــم اعتمــاد الشــركة مــن ِقبــل الوكالــة األوروبيــة 
لســامة الطيــران بوصفهــا جهــة متخصصــة فــي أعمــال الصيانــة والتدريــب )EASA Part147(. واعُتمــدت أيضــًا مــن نفــس الوكالــة بوصفهــا جهــة تقــدم التدريــب 
باســتخدام أجهــزة التدريــب علــى الطيــران بالمحــاكاة. كمــا حصلــت الشــركة مؤخــرًا علــى اعتمــاد مــن ِقَبــل الهيئــة العامــة للطيــران المدنــي العمانــي بوصفهــا جهــة 

متخصصــة فــي أعمــال الصيانــة.
 

األنشطة
ــر، بمــا فيهــا خدمــات النقــل ألغــراض التنقيــب، ورفــع  ــرات الهليكوبت تتمثــل أنشــطة التشــغيل الرئيســية للشــركة فــي مجموعــة متنوعــة مــن خدمــات النقــل بطائ
األحمــال لمســافات قصيــرة وبعيــدة، والمســح الزلزالــي، ونقــل كبــار الشــخصيات، ومتطلبــات العقــود الخاصــة قصيــرة األجــل. ويأتــي باقــي اإليــرادات مــن أعمــال ثانويــة 

تشــمل القيــم اإليجاريــة مــن عقــارات ســكنية، كذلــك التدريــب بواســطة المحاكيــات وبيــع قطــع الغيــار وصيانــة طائــرات الغيــر ومكوناتهــا.

األسطول
تديــر حاليــًا شــركة هليكوبتــر الخليــج 48 طائــرة هليكوبتــر، منهــا 23 طائــرة هليكوبتــر بمحركيــن مــن طــراز Agusta-Westland 139 وAgusta-Westland 189، يمكنهــا 
نقــل عــدد مــن الــركاب يتــراوح بيــن 12 و15 راكبــًا، و20 طائــرة هليكوبتــر بمحركيــن مــن طــراز Bell 212 وBell 412 تبلــغ ســعتها 13 شــخصًا، وثــاث طائــرات هليكوبتــر مــن 
طــراز Bell 206 تبلــغ ســعتها 6 أشــخاص، وطائرتيــن هليكوبتــر مــن طــراز Sikorsky S-92 بمواصفــات خاصــة لكبــار الشــخصيات. وتمتلــك شــركتها التابعــة فــي تركيــا، 
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خدمات التموين

شركة أمواج لخدمات التموين
 تأسســت أمــواج لخدمــات التمويــن عــام 2006 كشــركة مملوكــة بالكامــل لقطــر للبتــرول برأســمال مصــرح بــه يبلــغ 400 مليــون ريــال قطــري، ويبلــغ رأســمالها المدفــوع 

100 مليــون ريــال قطــري. وقــد تــم االســتحواذ عليهــا الحقــًا مــن قبــل الخليــج الدوليــة للخدمــات فــي 1 يونيــو، 2012.
ــدة  ــى ع ــن عل ــًا موزعي ــغ 6976موظف ــن يبل ــن الموظفي ــدد م ــركة ع ــدى الش ــل ل ــر. ويعم ــة، قط ــو ص.ب 23904، الدوح ــركة ه ــجل للش ــي المس ــر الرئيس ــوان المق وعن

مواقــع فــي قطــر.

العمليات والخدمات
مــن منطلــق هدفهــا األساســي وهــو تقديــم خدمــات التمويــن، فقــد نوعــت أمــواج مــن خدماتهــا لتشــمل التنظيــف ومكافحــة الحشــرات واإلمــداد بالقــوى العاملــة 

وإدارة المرافــق والمخيمــات، كذلــك خدمــات التمويــن لألفــراد وكبــار الشــخصيات. ومــن خــال نطــاق خدماتهــا المتنوعــة، فــإن أمــواج توفــر لعمائهــا »حــًا متكامــًا«. 
وتأتــي الصحــة والســامة والبيئــة فــي صــدارة أولويــات الشــركة التــي تطبــق فــي عملياتهــا أنظمــة فعالــة إلدارة الجــودة. وقــد حصلــت جميــع عملياتهــا لخدمــات 

 .ISO 2200:2005 ــهادة ــى ش ــددًا عل ــن مج التموي

ــام إدارة  ــمل كل مه ــًا ليش ــد أيض ــل يمت ــط، ب ــن فق ــات التموي ــي عملي ــامة 18001:2007 ال يغط ــة وإدارة الس ــة المهني ــام الصح ــة بنظ ــة المعني ــال المواصف إن مج
ــركة. ــات الش ــع عملي ــمل جمي ــي تش ــة الت ــام إدارة البيئ ــهادة ISO 14001:2004 لنظ ــى ش ــركة عل ــت الش ــد حصل ــركة. وق ــى الش ــة إل ــق المناط المراف
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أساســي، أال وهــو تقديــم خدمــات التأميــن وإعــادة التأميــن وإدارة المخاطــر لقطــر للبتــرول وشــركاتها التابعــة. وظلــت شــركة الكــوت، باعتبارهــا إحــدى الشــركات التــي 
تتبــع قطــر للبتــرول بصــورة غيــر مباشــرة، تقــدم خدمــات التأميــن وإعــادة التأميــن إلــى مجموعــة قطــر للبتــرول حتــى منتصــف عــام 2015.

وتغطي خدمات التأمين وإعادة التأمين التي تقدمها الشركة قطاعات اإلنشاءات والعمليات واألنشطة البحرية والقطاع الطبي. 
منــذ يونيــو 2015، وبعــد صــدور منشــور قطــر للبتــرول بإنهــاء دور »الكــوت« كشــركة تأميــن خاصــة بهــا، شــكلت الشــركة عــدة لجــان مختلفــة للنظــر فــي تحويلهــا مــن 

شــركة تأميــن خاصــة بقطــر للبتــرول إلــى شــركة تأميــن تجاريــة. 

وبنــاًء علــى المعلومــات والوثائــق واإليضاحــات التــي قدمتهــا لجــان التحويــل بشــأن أعمــال »الكــوت« منحــت وكالــة »ســتاندارد آنــد بــورز« العالميــة للتصنيــف االئتمانــي 
شــركة الكــوت تصنيفــًا ائتمانيــًا مــن الفئــة )-A( مــع توقعــات باســتمرار التصنيــف، األمــر الــذى منــح الشــركة القــدرة علــى االســتمرار فــي إقامــة عاقــات عمــل مــع 
ــة  ــة المرحل ــا لمواكب ــل هيكله ــة وتعدي ــا التأميني ــم قدراته ــي تدعي ــل ف ــوت« بالفع ــدأت »الك ــد ب ــا. وق ــي له ــام الرئيس ــور االهتم ــكل مح ــي تش ــة الت ــركات الطاق ش

الجديــدة.

وتمكنــت »الكــوت« مــن االحتفــاظ بمعظــم تأميناتهــا الســابقة فــي قطــاع الطاقــة، ولكــن بنســبة أقــل حتــى تفســح المجــال أمــام شــركات التأميــن المحليــة األخــرى. 
وتهــدف الشــركة إلــى االســتحواذ علــى حصــة مــن الســوق التجاريــة، وتحشــد فــي ذات الوقــت قدراتهــا لخــوض غمــار المنافســة فــي مناقصــات تأمينيــة مســتقبًا. 

خدمات النقل بالهليكوبتر

شركة هليكوبتر الخليج 
تأسســت الشــركة عــام 1970 تحــت اســم هليكوبتــر الخليــج المحــدودة كشــركة تابعــة للخطــوط الجويــة البريطانيــة، وفيمــا بعــد اســتحوذت طيــران الخليــج علــى 
هليكوبتــر الخليــج المحــدودة ثــم باعتهــا إلــى قطــر للبتــرول عــام 1998. وقــد حولــت قطــر للبتــرول كامــل حصتهــا فــي الشــركة إلــى الخليــج الدوليــة للخدمــات عــام 
ــا  ــركة، أم ــن الش ــة م ــة المتبقي ــي الحص ــم ف ــغ 92% وتتحك ــة تبل ــك حص ــث تمتل ــران، حي ــا للطي ــركة المه ــا ش ــن، هم ــركتين تابعتي ــج ش ــر الخلي ــك هليكوبت 2008. وتمتل
الشــركة التابعــة األخــرى فهــي شــركة »ريدســتار هافيســيليك هزمتليــري«، حيــث تمتلــك هليكوبتــر الخليــج 49% مــن أســهمها وتتحكــم فــي الحصــة المتبقيــة. كمــا 
تمتلــك الشــركة حصــة تبلــغ 36% مــن مشــروع مشــترك فــي الهنــد، أال وهــو شــركة »يونايتــد هليتشــارترز برايفيــت ليمتــد«، ولديهــا اســتثمار بنســبة 49% فــي مشــروع 

مشــترك آخــر فــي مالطــة، أال وهــو شــركة جلــف ميدترينيــان لخدمــات الطيــران. ويبلــغ رأس المــال المصــرح بــه والُمصــدر للشــركة 66 مليــون ريــال قطــري.

يقــع المقــر الرئيســي المســجل لهليكوبتــر الخليــج فــي شــارع راس أبــو عبــود، وعنوانهــا البريــدي هــو: ص.ب 811 الدوحــة، قطــر. ويعمــل لــدى الشــركة  فــي الدوحــة 399 
موظفــًا ينقســمون إلــى موظفــي عمليــات ومهندســين وموظفيــن إدارييــن.

التراخيص
منحــت الهيئــة العامــة للطيــران المدنــي فــي قطــر الشــركة شــهادة مشــّغل رحــات جويــة واعتمــاد بوصفهــا جهــة متخصصــة فــي الصيانــة وإدارة ديمومــة صاحية 
الطائــرات. وتعتــرف إدارة الطيــران الفيدراليــة األمريكيــة بهليكوبتــر الخليــج بوصفهــا مركــز متخصــص فــي عمليــات اإلصــاح، وهــي أيضــًا معتمــدة مــن ِقَبــل الوكالــة 
ــا  ــي ليبي ــة ف ــركتها التابع ــال ش ــن خ ــة. وم ــال الصيان ــي أعم ــة ف ــة متخصص ــا جه ــر بوصفه ــي قط ــي ف ــران المدن ــة للطي ــة العام ــران والهيئ ــامة الطي ــة لس األوروبي
)شــركة المهــا للطيــران(، تــم تســجيل هليكوبتــر الخليــج لــدى مصلحــة الطيــران المدنــي الليبيــة، فيمــا حصلــت أيضــًا علــى اعتمــاد بوصفهــا جهــة متخصصــة فــي 
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مقدمة
ُيســعدني كثيــرًا أن أرحــب بكــم فــي االجتمــاع الســنوي العاشــر للجمعيــة العامــة لشــركة الخليــج الدوليــة للخدمــات، وهــي أكبــر مجموعــة شــركات خدميــة 
ــدار  ــى م ــًا عل ــع يوم ــم ينقط ــذي ل ــم ال ــى دعمك ــًا عل ــكركم جميع ــس اإلدارة أن أش ــاء مجل ــن أعض ــة ع ــي ونياب ــن نفس ــة ع ــر. وأود باألصال ــة قط ــي دول ف

الســنوات الماضيــة.

ــر علــى جميــع قطاعــات األعمــال التابعــة  كان عــام 2017 بالنســبة للشــركة عامــًا حافــًا بالتحديــات، فالتراجــع الــذي شــهدته أســعار النفــط عــام 2016 قــد أث
للمجموعــة، ممــا دفــع عمــاء المجموعــة إلــى مواصلــة جهودهــم نحــو تقليــص التكاليــف مــن خــال خفــض أســعار التشــغيل وإعــادة تقييــم متطلبــات 

العمــل. كمــا أن االرتفــاع التدريجــي فــي تكاليــف االقتــراض قــد فــرض هــو اآلخــر المزيــد مــن الضغــوط علــى أداء المجموعــة.

وبرغــم هــذه التحديــات إال أن المجموعــة قــد اســتطاعت أن تواصــل أعمالهــا وتحقــق أداًء متواضعــًا لهــذا العــام، حيــث نجــح قطــاع الحفــر فــي إعادة تشــغيل 
معظــم أجهــزة الحفــر التــي توقــف تشــغيل بعضهــا لفتــرة طويلــة. وحافــظ قطــاع خدمــات الطيــران علــى أداءه مــع اســتقرار معــدالت تشــغيل الهليكوبتــر. 
وفيمــا يتعلــق بشــريحة التأمينــات لشــركات النفــط والغــاز، فيجــري حاليــًا بنــاء قــدرات بهــدف إبــرام المزيــد مــن عقــود التأميــن. ومــن ناحيــة أخــرى، فقــد واجــه 
قطــاع خدمــات التمويــن عامــًا مليئــًا بالتحديــات، خاصــة أن معظــم العمــاء قــد لجــأوا إلــى البدائــل األقــل تكلفــة وتوقفــوا عــن تقديــم الخدمــات ذات القيمة 
المضافــة. ودعــم أداء المجموعــة أيضــًا لهــذا العــام اســتمرار العمــل ببرامــج ترشــيد التكاليــف وتحســين كفــاءة العمليــات التــي تــم إطاقهــا أواخــر عــام 2016. 
ومــع ذلــك، فلــدي تفــاؤل بــاألداء المســتقبلي للمجموعــة علــى األجليــن المتوســط والطويــل، خاصــة أن هنــاك عــدد مــن الفــرص مــن المحتمــل أن تســتفيد 

منهــا الشــركة فــي المســتقبل القريــب. ومنهــا:
•   الطلب على المزيد من عمليات الحفر وخدمات الطيران مع إطاق قطر للبترول لخطط جديدة تستهدف تطوير حقل الشمال؛ 

•   خدمات الحفر الجديدة التي ستنشأ مع بدء عمليات المشروع المشترك لقطر للبترول المتمثل في »شركة نفط الشمال«؛
•   تأهل شركة الكوت واستعدادها حاليًا لتقديم خدمات تأمينية على نطاق أوسع؛ 

•   البرنامــج الــذي تدرســه الحكومــة حاليــًا لتقديــم خدمــات التأميــن الصحــي للمواطنيــن القطرييــن مــن خــال شــركات تأميــن خاصــة، األمــر الــذي ســيمنح 
شــركة الكــوت الفرصــة للمشــاركة وزيــادة قدراتهــا التأمينيــة.

إضافــة إلــى ذلــك، وكمــا أشــرت فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة الســنة الماضيــة، فقــد تعاقدنــا مــع شــركة استشــارية عالميــة نجحــت فــي وضــع اســتراتيجية 
لتنميــة المجموعــة وشــركاتها التابعــة، وهــذه االســتراتيجية تركــز علــى تحقيــق االســتغال األمثــل إلمكانيــات المجموعــة وشــركاتها التابعــة واالســتفادة مــن 

أوجــه التــآزر القائمــة ضمــن شــركاتها والتنويــع المــدروس لمجــاالت األعمــال ذات الصلــة والتــي يمكــن أن تســتغل فيهــا الخبــرات التــي تتمتــع بهــا الشــركة. 

النتائج المالية
حققــت الشــركة نتائــج ماليــة جيــدة بالنظــر إلــى التحديــات الكبيــرة التــي شــهدتها هــذا العــام، وســجلت إيــرادات تبلــغ 2.5 مليــار ريــال قطــري وصافــي أربــاح 
بواقــع 85 مليــون ريــال قطــري، فيمــا وصــل إجمالــي األصــول إلــى 10.4 مليــار ريــال قطــري كمــا فــي 31 ديســمبر 2017. عــاوة علــى ذلــك، فقــد نجحنــا فــي تحقيــق 
تدفقــات نقديــة مــن العمليــات التشــغيلية بلغــت 0.7 مليــار ريــال قطــري، مــا يؤكــد مجــددًا قــدرة المجموعــة علــى تحقيــق تدفقــات نقديــة مســتقرة حتــى 

فــي خضــم الظــروف التجاريــة المتقلبــة كالتــي شــهدناها خــال عــام 2017.
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اإلنفاق الرأسمالي وتنمية األعمال
فيمــا يتعلــق ببرامــج المجموعــة لإلنفــاق الرأســمالي فــي المســتقبل، فإننــا نعتــزم اســتثمار 1.5 مليــار ريــال قطــري علــى مــدار األعــوام الخمســة القادمــة، حيــث 
ســيوجه الجــزء األكبــر مــن هــذه االســتثمارات لتحســين الكفــاءة وخفــض التكاليــف التشــغيلية حتــى تحافــظ المجموعــة علــى مركزهــا التنافســي ضمــن 

الشــركات المقدمــة للخدمــات فــي المنطقــة.

ــة،  ــروف كل حال ــًا لظ ــه وفق ــيتم تقييم ــتراتيجية، فس ــب لاس ــذ الُمرتق ــن التنفي ــأ ع ــي ستنش ــدة الت ــرص الجدي ــى الف ــمالي عل ــاق الرأس ــوص اإلنف ــا بخص أم
ــادة. ــل المعت ــوات التواص ــال قن ــن خ ــأن م ــذا الش ــي ه ــل ف ــة تفاصي ــًا بأي ــرام علم ــاهمينا الك ــنحيط مس وس

توزيع األرباح المقترح 
حصــل مســاهمو المجموعــة خــال الفتــرة الممتــدة منــذ الطــرح العــام األولــي فــي شــهر فبرايــر مــن عــام 2008 حتــى عــام 2016 علــى توزيعــات نقديــة تراكميــة 
بلغــت 2.6 مليــار ريــال قطــري، أي مــا يعــادل حوالــي 14.2 ريــال قطــري للســهم الواحــد، وبمتوســط معــدل توزيــع بلــغ حوالــي 55%. كمــا بلــغ إجمالــي األســهم 

اإلضافيــة التــي حصــل عليهــا المســاهمون 63 مليــون ســهم مــن خــال ثاثــة إصــدارات لألســهم المجانيــة.

وبعــد األخــذ فــي االعتبــار متطلبــات العمــل الحاليــة والمســتقبلية علــى المســتوى التشــغيلي واالســتثماري والتمويلــي، يــرى مجلــس اإلدارة أن توزيــع أربــاح عــن 
عــام 2017 ســيضيف المزيــد مــن العــبء علــى وضــع الســيولة لــدى المجموعــة، وســيخلق العديــد مــن المعوقــات للتنميــة االســتراتيجية فــي المســتقبل. لــذا، 
فإننــا نوصــي بعــدم توزيــع أربــاح عــن العــام الحالــي، وأن تســتخدم األمــوال بــداًل مــن ذلــك للفــرص االســتثمارية التــي تــم تحديدهــا فــي اســتراتيجية النمــو، 
حيــث يمكــن توظيــف األمــوال المحتجــزة واســتثمارها فــي أنشــطة المجموعــة، لاســتفادة مــن الطلــب المتنامــي علــى المســتويين المحلــي والدولــي. ونــود 

أن نتقــدم بالشــكر لمســاهمينا علــى دعمهــم المســتمر لنــا خــال هــذه الفتــرة الصعبــة، ونتوقــع منهــم التعــاون الكامــل لتنفيــذ خططنــا.

الخاتمة
ــر البــاد المفــدى »حفظــه اهلل  وختامــًا، ال يســعني إال أن أتقــدم بخالــص الشــكر واالمتنــان إلــى حضــرة صاحــب الســمو الشــيخ تميــم بــن حمــد آل ثانــي، أمي
ورعــاه«، لرؤيتــه الحكيمــة وتوجيهاتــه الســديدة وقيادتــه الرشــيدة، وأخــص بالشــكر أيضــًا أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة واإلدارات العليــا لشــركات المجموعــة 

وموظفيهــا علــى إخاصهــم وتفانيهــم المســتمر فــي العمــل.

خالد بن خليفة آل ثاني
رئيس مجلس اإلدارة



تقرير مجلس اإلدارة
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مقدمة
ــر الســنوي العاشــر لمجلــس اإلدارة عــن األداء المالــي والتشــغيلي لشــركة الخليــج الدوليــة للخدمــات، وهــي أكبــر مجموعــة  َنا أن نقــدم التقري َيُســرُّ
شــركات خدميــة فــي قطــر، ويشــمل نطــاق أعمالهــا عــدة قطاعــات تتــراوح مــا بيــن التأميــن وإعــادة التأميــن وعمليــات الحفــر البريــة والبحريــة وبــوارج 

الســكن البحريــة وخدمــات النقــل بالمروحيــات والتمويــن.
كان عــام 2017 بالنســبة للشــركة عامــًا حافــًا بالتحديــات نتيجــة لبعــض الظــروف االقتصاديــة، فاألثــر الناتــج عــن التراجــع الــذي شــهدته أســعار النفــط 
الخــام عــام 2016 قــد امتــد إلــى هــذا العــام أيضــًا، بــل إن معظــم الشــركات لــم تستشــعر التداعيــات الكبيــرة لهــذا التراجــع إال فــي عــام 2017. ومــع 
ذلــك، فقــد نجحــت المجموعــة فــي احتــواء اآلثــار الناجمــة عــن الظــروف الحاليــة وتراجــع أســعار النفــط، وأن تحــد منهــا إلــى أدنــى مســتوى ممكــن.

 
النتائج المالية

إيرادات المجموعة
حققــت المجموعــة إيــرادات تبلــغ 2.5 مليــار ريــال قطــري للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017، بانخفــاض قــدره 0.5 مليــار ريــال قطــري، أو مــا 
نســبته 17% مقارنــة بالعــام الماضــي. ويعــزى هــذا االنخفــاض بصــورة أساســية إلــى تراجــع إيــرادات قطاعــي خدمــات التمويــن والتأميــن. ومــن ناحيــة 

أخــرى، فقــد حافــظ قطاعــا خدمــات الطيــران والحفــر علــى نفــس المســتوى الــذي تحقــق مــن اإليــرادات العــام الماضــي إلــى حــد كبيــر.

اإليرادات حسب القطاع

خدمات الطيران
ــبته %0.5.  ــا نس ــري، أو م ــال قط ــن ري ــغ 3 مايي ــي يبل ــام الماض ــن الع ــف ع ــاض طفي ــري، بانخف ــال قط ــون ري ــع 532 ملي ــرادات بواق ــاع إي ــجل القط س

ــة. ــات الخارجي ــن العملي ــه م ــادة إيرادات ــى زي ــًا عل ــاع حالي ــل القط ويعم

التأمين
ــام  ــة بالع ــبته 25% مقارن ــا نس ــري، أو م ــال قط ــون ري ــدره 111 ملي ــاض ق ــري، بانخف ــال قط ــون ري ــغ 332 ملي ــرادات يبل ــي إي ــن إجمال ــاع التأمي ــق قط حق
الماضــي، إذ أن ظــروف الســوق غيــر المؤاتيــة فــي شــريحة التأمينــات لشــركات النفــط والغــاز قــد أســهمت فــي هــذا التراجــع العــام لإليــرادات. وبرغــم 
ذلــك، فــإن القطــاع يواصــل العمــل علــى اكتســاب حصــة مــن الســوق بعيــدًا عــن شــريحة التأمينــات لشــركات النفــط والغــاز، األمــر الــذي سيســهم 
فــي تعزيــز إيراداتــه مســتقبًا، علمــًا بــأن هــذه الشــريحة ســتظل محــور التركيــز األساســي للقطــاع الــذي يســعى دومــًا وراء الفــرص التــي تمكنــه مــن 

اســتعادة حصتــه فــي هــذه الســوق.
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خدمات التموين
أســهم قطــاع خدمــات التمويــن بمبلــغ 487 مليــون ريــال قطــري ضمــن إجمالــي إيــرادات المجموعــة، بانخفــاض يبلــغ 382 مليــون ريــال قطــري، أو مــا 
نســبته 44% مقارنــة بالعــام الماضــي، وذلــك جــراء إعــادة التســعير وإنهــاء بعــض عقــود خدمــات التمويــن المقدمــة إلــى القطــاع الصناعــي. ويبــذل 
القطــاع جهــودًا كبيــرة للحفــاظ علــى حصتــه فــي الســوق مــن خــال تحســين قدراتــه التنافســية، إال أن ذلــك قــد أثــر علــى هوامــش األداء وقياســاته.

الحفر
ــه بكفــاءة فــي البيئــة االقتصاديــة  ــأن القطــاع يســتخدم أصول ــار ريــال قطــري دون تغيــر عــن العــام الماضــي، علمــًا ب ــرادات القطــاع 1.2 ملي بلغــت إي

ــه البحريــة. ــرادات مــن عمليات ــادة اإلي الحاليــة التــي مهــدت الطريــق لزي

صافي أرباح المجموعة
حققــت المجموعــة صافــي أربــاح للعــام بواقــع 85 مليــون ريــال قطــري، بزيــادة عــن العــام الماضــي تبلــغ 18 مليــون ريــال قطــري، أو مــا نســبته %27. 
ويعــزى هــذا االرتفــاع بصــورة أساســية إلــى زيــادة الدخــل اآلخــر، حيــث أن قطــاع الحفــر قــد ســجل العــام الماضــي بنــدًا اســتثنائيًا يتعلــق بشــطب أحــد 

األصــول، وهــو مــا أســفر عــن انخفــاض الدخــل اآلخــر فــي تلــك الفتــرة، أمــا فــي عــام 2017 فلــم يســجل القطــاع أي بنــد مماثــل.

األرباح حسب القطاع

خدمات الطيران
ــف  ــى التكالي ــية إل ــورة أساس ــاض بص ــذا االنخف ــزى ه ــدره 12%. ويع ــي ق ــام الماض ــن الع ــاض ع ــري، بانخف ــال قط ــون ري ــاع 145 ملي ــاح القط ــت أرب بلغ

ــا. ــي تحصيله ــكوك ف ــون مش ــص دي ــجيل مخص ــول وتس ــة األص ــات صيان ــادة عملي ــن زي ــئة ع الناش

التأمين
ــث  ــبته 38%، حي ــا نس ــري، أو م ــال قط ــون ري ــو 43 ملي ــدر بنح ــي يق ــام الماض ــن الع ــاض ع ــري، بانخف ــال قط ــون ري ــغ 71 ملي ــًا تبل ــاع أرباح ــق القط حق
يعــود هــذا االنخفــاض بصــورة أساســية إلــى التراجــع العــام فــي عقــود التأمينــات لشــركات النفــط والغــاز. ومــن المتوقــع أن تــزداد أربــاح القطــاع فــي 
المســتقبل مــع الجهــود التــي تبــذل حاليــًا الستكشــاف الفــرص التــي تمكنــه مــن اســتعادة مركــزه فــي شــريحة التأمينــات لشــركات النفــط والغــاز.

خدمات التموين
ــم  ــرادات برغ ــاض اإلي ــة انخف ــبته 81% نتيج ــا نس ــري، أو م ــال قط ــون ري ــدره 71 ملي ــاض ق ــري، بانخف ــال قط ــون ري ــغ 17 ملي ــًا تبل ــاع أرباح ــجل القط س

الوفــورات الكبيــرة فــي التكاليــف التشــغيلية. 
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الحفر
ــد  ــري. أواًل، فق ــال قط ــون ري ــو 102 ملي ــدر بنح ــارة تق ــى خس ــق عل ــرًا ليغل ــائره كثي ــت خس ــي، وانخفض ــام الماض ــن الع ــر ع ــاع الحف ــج قط ــنت نتائ تحس
انخفضــت تكاليــف التشــغيل انخفاضــًا كبيــرًا بفضــل البرامــج المســتمرة لترشــيد التكاليــف وتحســين كفــاءة العمليــات. ثانيــًا، ارتفــع الدخــل اآلخــر، 
ســجل العــام الماضــي بنــدًا اســتثنائيًا يتعلــق بشــطب أحــد األصــول، وهــو مــا أســفر عــن انخفــاض الدخــل اآلخــر فــي تلــك  حيث أن قطاع الح 

ــل. ــد مماث ــاع أي بن ــجل القط ــم يس ــام 2017 فل ــي ع ــا ف ــرة، أم الفت

وضع االستراتيجية والمبادرات األخرى
اســتعانت المجموعــة بإحــدى الشــركات االستشــارية العالميــة لوضــع اســتراتيجية لتنميــة أعمالهــا، وقــد اقتــرح االستشــاري بالفعــل اســتراتيجية حــدد 
فيهــا عــددًا مــن المبــادرات التــي تتضمــن اســتغال اإلمكانــات الكاملــة لشــركات المجموعــة واستكشــاف أوجــه التــآزر بينهــا. وقــد وضعنــا خططــًا 
محــددة لــكل شــركة مــن الشــركات التابعــة علــى حــدة، وهــي حاليــًا فــي مرحلــة التنفيــذ الــذي سيســتغرق خمســة أعــوام. إضافــة إلــى ذلــك، فقــد 
تــم تحديــد عــدد مــن الفــرص االســتثمارية االســتراتيجية الجديــدة، خاصــة فــي قطاعــي الحفــر وخدمــات الطيــران اللــذان يشــكان محــور التركيــز 

الرئيســي لنمونــا المســتقبلي. 

ويعتــزم قطــاع الحفــر التركيــز بصــورة أكبــر علــى زيــادة األســواق، حيــث مــن المتوقــع أن تنمــو الســوق بعــد القــرار الــذي اتخذتــه قطــر للبتــرول بإلغــاء 
الحظــر علــى أنشــطة الحفــر وظهــور بــوادر ألنشــطة حفــر محتملــة مــع المشــروع الجديــد لقطــر للبتــرول المتمثــل فــي »شــركة نفــط الشــمال«.

ــتنصب  ــي. وس ــي واإلقليم ــن المحل ــى الصعيدي ــة عل ــوقية الحالي ــه الس ــى حصت ــاظ عل ــي الحف ــزه ف ــران تركي ــات الطي ــاع خدم ــيواصل قط ــا س  كم
ــة  ــا القوي ــن عاقاتن ــتفادة م ــا االس ــث يمكنن ــا، حي ــيا وأفريقي ــي آس ــي قارت ــدة ف ــواق جدي ــى أس ــول إل ــى الدخ ــو عل ــع والنم ــة بالتوس ــود المعني الجه

ــي. ــات عالم ــدم خدم ــة كمق ــاحة الدولي ــى الس ــا عل ــزز تواجدن ــا يع ــة بم ــط الدولي ــركات النف ــن ش ــن م ــركاؤنا الدوليي ــع ش ــة م الحالي

 وســيركز أيضــًا قطــاع التأميــن علــى زيــادة األســواق بمــا يحقــق لــه النمــو محليــًا وإقليميــًا. وســتكون المســاهمة الرئيســية فــي االســتراتيجية الشــاملة 
هــي اســتعادة الحصــة فــي ســوق النفــط والغــاز المحليــة مــن خــال ترســيخ مركزنــا كــرواد فــي توفيــر برامــج التأميــن الصحــي والخدمــات ذات الصلــة. 
كمــا ســيواصل القطــاع جهــوده الستكشــاف الفــرص الجديــدة داخــل قطــر وخارجهــا، الســيما بعــد أن أصبحــت الكــوت تعمــل فــي الســوق مثلهــا 

فــي ذلــك مثــل أي شــركة تأميــن تجاريــة أخــرى. 

إضافــة إلــى ذلــك، ســيركز قطــاع خدمــات التمويــن علــى تنميــة محفظتــه الحاليــة، حيــث أن الســوق قــد شــهدت مؤخــرًا الكثيــر مــن التحديــات بســبب 
ــة  ــة ومواصل ــوق المحلي ــن الس ــة م ــادة الحص ــود لزي ــذل الجه ــي ب ــية ف ــورة أساس ــاع بص ــو القط ــية لنم ــل الرئيس ــل العوام ــة. وتتمث ــتداد المنافس اش
ــال  ــات أعم ــع مؤسس ــاون م ــًا للتع ــط أيض ــركة تخط ــا أن الش ــي. كم ــا المال ــم أدائن ــا يدع ــف بم ــث التكالي ــن حي ــاءة م ــادة الكف ــة بزي ــود المعني الجه

محليــة لتحقيــق التــآزر.

عــاوة علــى ذلــك، تعتــزم شــركة الخليــج الدوليــة للخدمــات تقييــم فــرص أخــرى تتوافــق اســتراتيجيًا مــع محفظتهــا الحاليــة، وستســتثمر بشــكل 
مــدروس اســتنادًا إلــى األســس الموضوعيــة لتلــك الفــرص.

توزيع األرباح المقترح 
حصــل مســاهمو المجموعــة خــال الفتــرة الممتــدة منــذ الطــرح العــام األولــي فــي شــهر فبرايــر مــن عــام 2008 حتــى عــام 2016 علــى توزيعــات نقديــة 
تراكميــة بلغــت 2.6 مليــار ريــال قطــري، أي مــا يعــادل حوالــي 14.2 ريــال قطــري للســهم الواحــد، وبمتوســط معــدل توزيــع بلــغ حوالــي 55%. كمــا بلــغ 

إجمالــي األســهم اإلضافيــة التــي حصــل عليهــا المســاهمون 63 مليــون ســهم مــن خــال ثاثــة إصــدارات لألســهم المجانيــة.

 وبعــد األخــذ فــي االعتبــار متطلبــات العمــل الحاليــة والمســتقبلية علــى المســتوى التشــغيلي واالســتثماري والتمويلي، يعتقــد مجلس اإلدارة أن ســداد 
أربــاح فــي عــام 2017 ســيضيف المزيــد مــن العــبء علــى وضــع الســيولة لــدى المجموعــة، وســيخلق العديــد مــن المعوقــات للتنميــة االســتراتيجية فــي 
المســتقبل. لــذا، فــإن مجلــس اإلدارة يوصــي بعــدم توزيــع أربــاح عــن عــام 2017، وستســتخدم األمــوال بــداًل مــن ذلــك للفــرص االســتثمارية التــي تــم 
تحديدهــا فــي اســتراتيجية النمــو، حيــث يمكــن توظيــف األمــوال المحتجــزة واســتثمارها فــي أنشــطة المجموعــة، لاســتفادة مــن الطلــب المتنامــي 
علــى المســتويين المحلــي والدولــي. ونــود أن نتقــدم بالشــكر لمســاهمينا علــى دعمهــم المســتمر لنــا خــال هــذه الفتــرة الصعبــة، ونتوقــع دعمهــم 

الكامــل لتنفيــذ خططنــا.

الخاتمة
ــاه«،  ــه اهلل ورع ــدى »حفظ ــاد المف ــر الب ــي، أمي ــد آل ثان ــن حم ــم ب ــيخ تمي ــمو الش ــب الس ــرة صاح ــى حض ــان إل ــكر واالمتن ــس اإلدارة بالش ــدم مجل يتق
لرؤيتــه الحكيمــة وتوجيهاتــه الســديدة وقيادتــه الرشــيدة. ونتقــدم بالشــكر أيضــًا إلــى الشــيخ خالــد بــن خليفــة آل ثانــي، رئيــس مجلــس إدارة الشــركة، 
لرؤيتــه المســتنيرة وقيادتــه الواعيــة، والشــكر موصــول أيضــًا إلــى فريــق اإلدارة العليــا ولموظفينــا فــي شــركات المجموعــة لجهودهــم المخلصــة 

فــي العمــل وتفانيهــم المســتمر.
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ني أن أقدم لمساهمينا الكرام هذه الكلمة الموجزة حول أداء الشركة وأبرز التطورات والتحديات التي واجهتها خال عام 2017. َيُسرُّ

كان عــام 2017 بالنســبة للمجموعــة عامــًا حافــًا بالتحديــات، فاألثــر الــذي خلفــه التراجــع الــذي بــدأت تشــهده أســعار النفــط الخــام عــام 2016 وارتفــاع 
تكاليــف التمويــل قــد خلقــا بيئــة عمــل صعبــة وغيــر مؤاتيــة لشــركات المجموعــة. وبرغــم ذلــك، اســتطاعت المجموعــة أن تحقــق صافــي أربــاح يبلــغ 

85 مليــون ريــال قطــري وتدفقــات نقديــة بواقــع 0.7 مليــار ريــال قطــري. وبلــغ إجمالــي األصــول 10.4 مليــار ريــال قطــري كمــا فــي 31 ديســمبر 2017. 

إن أداء المجموعــة يرتبــط ارتباطــًا وثيقــًا بــأداء عمائهــا الرئيســيين فــي قطــاع النفــط والغــاز وبالمخاطــر التــي يتعــرض لهــا هــذا القطــاع، فالضغــط 
ــك،  ــى ذل ــاوة عل ــام 2016. وع ــط ع ــن النف ــروض م ــة المع ــرة لتخم ــة مباش ــس إال نتيج ــر لي ــاع الحف ــي قط ــة ف ــغيل اليومي ــعار التش ــه أس ــذي تواجه ال
فــإن المنافســة الشرســة فــي الســوق المحليــة والتــي أفرزتهــا الظــروف االقتصاديــة غيــر المســتقرة، - ومعظمهــا فــي قطاعــي خدمــات التمويــن 
والتأميــن - قــد خلقــت بيئــة صعبــة للغايــة. ولــم تكــن هنــاك أيــة آثــار مباشــرة للخصــار ســوى تعليــق العمــل بأحــد عقــود خدمــات الطيــران لتطبيــق 

شــرط »القــوة القاهــرة« فــي بلــد مــن البلــدان التــي فرضــت الحصــار. أمــا باقــي قطاعــات المجموعــة فلــم تعانــي مــن أي أثــر يذكــر.

ــذ  ــان تنفي ــى ضم ــدأب عل ــة ب ــي للمجموع ــب الرئيس ــل المكت ــد عم ــس اإلدارة، فق ــر مجل ــس اإلدارة وتقري ــس مجل ــيد رئي ــة الس ــي كلم ــاء ف ــا ج وكم
االســتراتيجيات المحــددة بالشــكل المطلــوب وفــي الوقــت المناســب وبطريقــة مجديــة. كمــا يــدرس حاليــًا المكتــب بنــاء قــدرات تنظيميــة إضافيــة 
ــف  ــيد التكالي ــام 2016 لترش ــر ع ــدأت أواخ ــي ب ــا الت ــل جهوده ــة تواص ــإن المجموع ــك، ف ــى ذل ــة إل ــتراتيجيات. وباإلضاف ــلس لاس ــذ الس ــان التنفي لضم
ــز  ــل وتعزي ــي أفض ــغيلي ومال ــق أداء تش ــي تحقي ــركة ف ــتدعم الش ــا س ــم اختياره ــي ت ــتراتيجيات الت ــك أن االس ــات. وال ش ــاءة العملي ــين كف وتحس

ــتقرة. ــة ومس ــة منتظم ــات نقدي ــق تدفق ــي وتحقي ــا المال مركزه

الخاتمة
ختامــًا، أتقــدم بالشــكر واالمتنــان إلــى مجلــس إدارة شــركة الخليــج الدوليــة للخدمــات بقيــادة الشــيخ خالــد بــن خليفــة آل ثانــي، رئيــس مجلــس اإلدارة، 

وإلــى فريــق اإلدارة العليــا وموظفــي شــركات المجموعــة علــى إخاصهــم وتفانيهــم المســتمر فــي العمــل.

إبراهيم أحمد المناعي
العضو المنتدب
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السادة / المساهمين                المحترمين 
شركة الخليج الدولية للخدمات )ش.م.ق( 

الدوحة - قطر

تقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة
الرأي

لقد قمنا بتدقيق البيانات المالية الموحدة لشركة الخليج الدولية للخدمات )ش.م.ق( )»الشركة«( وشركاتها التابعة )يشار إليهم 
جميعًا بـ »المجموعة«(، والتي تتكون من بيان المركز المالي الموحد كما في 31 ديسمبر 2017 وكًا من بيان الربح أو الخسارة وبنود الدخل 

الشامل األخرى الموحد، وبيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد و وبيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية بذلك التاريخ، 
وملخصًا للسياسات المحاسبية الهامة وإيضاحات تفسيرية أخرى.

في رأينا، أن البيانات المالية الموحدة المرفقة تظهر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي الموحد للمجموعة 
كما في 31 ديسمبر 2017 وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقًا للمعايير الدولية 

للتقارير المالية.

أساس الـرأي 
لقد قمنا بتدقيقنا وفقًا للمعايير الدولية للتدقيق. إن مسؤولياتنا بموجب تلك المعايير موضحة في فقرة »مسؤولية مدقق 

الحسابات حول تدقيق البيانات المالية الموحدة« في تقريرنا. كما أننا مستقلون عن المجموعة وفقًا لمعايير السلوك الدولية لمجلس 
المحاسبين »«قواعد السلوك للمحاسبين المهنيين« ووفقًا لقواعد السلوك المهني والمتعلقة بتدقيقنا للبيانات المالية الموحدة 
للمجموعة في دولة قطر. هذا، وقد إلتزمنا أيضًا بمسؤولياتنا األخاقية األخرى وفقًا لهذه المتطلبات. ونعتقد بأن بّينات التدقيق 

الثبوتية التي حصلنا عليها كافية ومائمة لتوفر أساسًا لرأينا.

أمور التدقيق الرئيسية
إن أمور التدقيق الرئيسية، بحسب تقديرنا المهني، هي األمور األكثر أهمية في تدقيقنا لهذه البيانات المالية الموحدة للسنة الحالية. 

وقد تناولنا تلك األمور في سياق تدقيقنا للبيانات المالية الموحدة ككل، وفي تكوين رأينا حولها، ونحن ال نبدي رأيًا منفصًا بشأنها.
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ــال قطــري كمــا  لــدى المجموعــة شــهرة بقيمــة 303،56 مليــون ري
فــي 31 ديســمبر 2017 ناتجــة مــن عمليــة إســتحواذ ســابقة )إيضــاح 
رقــم 5(. إن هنالــك خطــر محتمــل مــن وجــود تدنــي فــي القيمــة 
تتطلــب  اإلدارة  تقديــرات  بــأن  علمــًا  الشــهرة،  لهــذه  الدفتريــة 
ــترداد.  ــل لإلس ــغ القاب ــد المبل ــات لتحدي ــض اإلفتراض ــتخدام بع إس
وتشــمل التقديــرات الرئيســية تحديــد الوحــدات المولــدة للنقــد، 
ــتقبلية  ــة المس ــات النقدي ــات التدفق ــي توقع ــو ف ــدالت النم ومع
الخصــم  ومعــدالت  والطويــل،  القصيــر  المــدى  علــى  ســواءًا 
المســتخدمة لهــذه التوقعــات وتحديــد تأثيــر التغيــرات المحتملــة 

ــات. ــذه اإلفتراض ــى ه عل

كيف تناول تدقيقنا أمور التدقيق الرئيسية
ــا بتقييــم مــدى كفايــة تصميــم  ــا خــال عمليــة تدقيقن لقــد قمن
ــهرة.  ــة للش ــة الدفتري ــة القيم ــى مراقب ــة عل ــة الرقاب ــذ أنظم وتنفي
لقــد قمنــا بشــكل مســتقل بتحديــد وبإختبــار تقييمــات اإلدارة 
للوحــدات المولــدة للنقــد ضمــن المجموعــة إســتنادًا إلــى مراجعــة 
التدفقــات النقديــة الُمعــّدة داخليــًا مــن قبــل اإلدارة، وكذلــك مــن 
خــال تفهمنــا لهيــكل المجموعــة. لقــد قمنــا بإختبــار اإلفتراضــات 
ــال  ــن خ ــة م ــي القيم ــم تدن ــل اإلدارة لتقيي ــن قب ــتخدمة م المس
بنــا  الخــاص  التدقيــق  فريــق  ضمــن  خبــراء  تقييمــات  إســتخدام 
لمقارنــة معــدالت الخصــم مــع بيانــات متوفــرة بشــكل مســتقل 
تعــزز  التــي  لإلفتراضــات  تفهمنــا  مــع  موازيــة  تحليــات  وإجــراء 
التدفقــات النقديــة المتوقعــة للمجموعــة، وكذلــك األداء الســابق 
ــا لإلفتراضــات، تــم فحــص  لقطــاع األعمــال. خــال عمليــة تدقيقن
ــة  ــات اإلدارة باإلضاف ــب إفتراض ــي بحس ــوذج التدن ــداد نم ــة إع عملي
جــداول  ماءمــة  بمناقشــة  قمنــا  لقــد  اإلحتســاب.  دقــة  إلــى 
ــا  الحساســية المســتخدمة مــن قبــل اإلدارة خــال عمليــة تدقيقن
هــذه  مدخــات  إحتســاب  إعــادة  وتــم  الرئيســية  لإلفتراضــات 

ــرات. ــة تغيي ــاة أي ــداول ومراع الج
ــذا  ــة  به ــات المتعلق ــت اإليضاح ــا إذا كان ــم فيم ــا بتقيي ــًا، قمن أيض

ــة. ــر المالي ــة للتقاري ــر الدولي ــات المعايي ــًا لمتطلب ــال وفق المج
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التابعــة  الشــركات  إحــدى  تمتلــك   ،2017 ديســمبر   31 فــي  كمــا 
للمجموعــة شــركة الخليــج العالميــة للحفــر منصــات حفــر ضمــن 
بنــد عقــارات ومصنــع ومعــدات بلغــت قيمتهــا   5،322مليــون ريــال 
ــركة  ــك الش ــودات تل ــي موج ــن إجمال ــل 82% م ــي تمث ــري وه قط

ــة. التابع
خــال الســنوات الســابقة، تدنــت أســعار النفــط بشــكل كبيــر وتــم 
العمــل  العمــاء لخفــض ســاعات  العقــود مــع  تعديــل بعــض 

والمعــدالت اليوميــة لبعــض منصــات الحفــر للمجموعــة. 
ــم )36(  ــي رق ــبي الدول ــار المحاس ــًا للمعي ــوب وفق ــو مطل ــا ه كم
»تدنــي قيمــة الموجــودات«، فإنــه يجــب علــى  اإلدارة أن تجــري 
القيمــة  إســترداد  إمكانيــة  لتقييــم  القيمــة  تدنــي  إختبــارات 
الدفتريــة لقيمــة العقــارات والمصنــع والمعــدات فــي حــال وجــود 

مؤشــرات لتدنــي القيمــة.
ــة،  ــة المخصوم ــات النقدي ــاذج التدفق ــتخدام نم ــم بإس ــم التقيي ت
لتحديــد  الرئيســية  واإلفتراضــات  األحــكام  مــن  عــدد  وهنــاك 

المدخــات إلــى هــذه النمــاذج التــي شــملت مــا يلــي:
•  نمو اإليرادات,

•  هوامش التشغيل,
النقديــة   التدفقــات  علــى  المســتخدمة  الخصــم  معــدالت    •

المتوقعــة, المســتقبلية 
•  الرجوع الى )ايضاح رقم 3(.

كيف تناول تدقيقنا أمور التدقيق الرئيسية
إن تدقيقنــا تضمــن إجــراءات تفصيليــة إلختبــار تقييــم االدارة لتدنــي 
القيمــة لــكل منصــة حفــر كمــا المنجــزة فــي نهايــة الســنة. لقــد 

أشــركنا خبرائنــا الداخلييــن لمســاعدتنا فــي:
النقديــة  التدفقــات  خصــم  نمــوذج  كان  إذا  فيمــا  تقييــم    •
المســتخدم مــن قبــل اإلدارة للتدفقــات النقديــة إلحتســاب القيمة 
قيــد اإلســتخدام للمنصــات الفرديــة يتوافــق مــع متطلبــات معيــار 

ــودات«. ــة الموج ــي قيم ــم )36( »تدن ــي رق ــبة الدول المحاس
•  التحقــق مــن صحــة اإلفتراضات المســتخدمة إلحتســاب معدالت 

الخصــم وإعــادة احتســاب تلــك المعدالت.
• تحليــل التدفقــات النقديــة المســتقبلية المتوقعــة المســتخدمة 
ــي  ــة ف ــة ومدعوم ــت معقول ــا إذا كان ــد فيم ــاذج لتحدي ــي النم ف
فــي  المتوقــع  واألداء  الكلــي  لإلقتصــاد  الحالــي  المنــاخ  ظــل 

المســتقبل للمنصــات الفرديــة.
•    تحليل موضوعية الحساسية لإلفتراضات الرئيسية.

•  مقارنــة التدفقــات النقديــة المتوقعــة، بمــا فــي ذلــك اإلفتراضــات 
ــل  ــغيل، مقاب ــش التش ــرادات وهوام ــو اإلي ــدالت نم ــة بمع المتعلق
وجــدت،  إن  الخارجيــة،  والمعلومــات  الموازنــات   , التاريخــي  األداء 

ــات اإلدارة. ــة توقع ــم معقولي لتقيي
ــذا  ــة  به ــات المتعلق ــت اإليضاح ــا إذا كان ــم فيم ــا بتقيي ــًا، قمن أيض

ــة. ــر المالي ــة للتقاري ــر الدولي ــات المعايي ــًا لمتطلب ــال وفق المج
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إحــدى الشــركات التابعــة للمجموعــة، شــركة الكــوت للتأميــن 
تأميــن،  قطاعيــن  لديهــا  )الكــوت(  )ش.م.ق(  التأميــن  وإعــادة 

الطبــي. الطبــي وغيــر  التأميــن  يندرجــان تحــت 
لــدى شــركة الكــوت ثاثــة أنــواع رئيســية تتعلــق بذمــم عقــود 
تأميــن دائنــة تنشــأ خــال األنشــطة اإلعتياديــة ألعمــال التأميــن، 

وهــي علــى النحــو التالــي:
1. مطالبــات تأميــن معّلقــة بقيمــة 462.6 مليــون ريــال قطــري كمــا 

فــي 31 ديســمبر 2017 )إيضــاح 4،11(.
للمطالبــات غيــر الطبيــة، يتــم تقديرهــا بنــاءًا علــى تقاريــر محّكمين 
خســائر مرحليــة، وللمطالبــات التــي ال يوجــد فيهــا توصيــات بوجود 
خســارة مــن قبــل محّكميــن الخســائر يتــم تكويــن مخصــص 
مرحلــي حســب سياســة المجموعــة. للمطالبــات الطبيــة، يتــم 
تحديــد المخصــص بنــاءًا علــى الكشــف الشــهري التــي يقدمــه 

ــة. ــي للمجموع ــن الطب ــريك التأمي ش
2. مطالبــات متكبــدة وغيــر مبّلــغ عنهــا )148.5 مليــون ريــال قطــري( 

كمــا فــي 31 ديســمبر  2017 )إيضــاح 4،11(:
تــم تقديــر المطالبــات المتكبــدة وغيــر المبّلــغ عنهــا للتأمينــات 
ــات  ــة وتقييم ــات إكتواري ــتخدام إفتراض ــة بإس ــر الطبي ــة وغي الطبي
داخليــة لكفايــة اإلحتياطيــات الموصــى بهــا مــن قبــل مقيــم 

إكتــواري مســتقل.
3. يتــم تحديــد إحتياطــي األقســاط غيــر المكتســبة بقيمــة 126.58 

مليــون ريــال قطــري كمــا فــي 31 ديســمبر 2017)إيضــاح22 (:
إن إحتياطي األقساط غير المكتسبة للتأمينات الطبية وغير 

الطبية، بناءًا على طريقة 365/1 أو مدة بوليصة الـتأمين، أيهما 
أطول. )يتبع(

كيف تناول تدقيقنا أمور التدقيق الرئيسية
لقــد قمنــا بإجــراءات التدقيــق التــي كانــت مزيجــًا مــن اســتراتيجية 
التدقيــق  وإجــراءات  الداخليــة  الرقابــة  أنظمــة  علــى  األعتمــاد 
التفصيليــة األخــرى التــي تتمركــز حــول المخاطــر الهامــة، تشــمل 

ــي: ــا يل ــى م ــر عل ــر ال الحص ــبيل الذك ــى س ــراءات عل ــذه اإلج ه
- تقييــم مائمــة وتناغــم طرق تكويــن المخصصات المســتخدمة 
ــا  ــة بم ــدى المجموع ــة ل ــات القائم ــك المخصص ــاب تل ــي احتس ف
فــي ذلــك حســابية تلــك المخصصــات والتغيــرات فــي اإلفترضــات 

واألحــكام الرئيســية 
- تقييــم تطــور المطالبــات المعّلقــة والمطالبــات غيــر المبّلــغ 
رجعــي  بأثــر  الســابق  األداء  مراجعــة  إجــراء  طريــق  عــن  عنهــا 
ــوت.  ــل الك ــن قب ــتخدامها م ــم إس ــي ت ــكام الت ــرات واألح للتقدي
التقديــرات  لتقييــم  متخصصيــن  إكتوارييــن  خبــراء  إشــراك   -
اإلكتواريــه التــي قــام بهــا خبيــر اإلدارة للمطالبــات غيــر المبّلــغ 
عنهــا لعقــود التأميــن الطبيــة وغيــر الطبيــة المتعلقــة بتعهــدات 

أنشــطة إعــادة التأميــن.

ــذا  ــة به ــات المتعلق ــت اإليضاح ــا إذا كان ــم فيم ــا بتقيي ــًا، قمن أيض
ــة. ــر المالي ــة للتقاري ــر الدولي ــات المعايي ــًا لمتطلب ــال وفق المج
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معلومات أخرى
إن اإلدارة هــي المســؤولة عــن المعلومــات األخــرى. تتكــون المعلومــات األخــرى مــن تقريــر مجلــس اإلدارة الــذي حصلنــا عليــه قبــل 
تاريــخ تقريــر مدقــق الحســابات، والتقريــر الســنوي المتوقــع تســليمه لنــا بعــد تاريــخ تقريــر مدقــق الحســابات، ال تتضمــن المعلومــات 

األخــرى البيانــات الماليــة الموحــدة وتقريــر مدقــق الحســابات الخــاص بنــا.
إن رأينا حول البيانات المالية الموحدة ال يتناول المعلومات األخرى، حيث أننا ال نبدي أي تأكيد أو إستنتاج حولها.

ــد  ــات الماليــة الموحــدة، تتمثــل مســؤوليتنا باإلطــاع علــى المعلومــات األخــرى، حيــث نقــوم بتحدي ــا للبيان فيمــا يتعلــق بتدقيقن
فيمــا إذا كانــت هــذه المعلومــات األخــرى غيــر متوافقــة جوهريــًا مــع البيانــات الماليــة الموحــدة أو المعلومــات التــي حصلنــا عليهــا 

خــال قيامنــا بأعمــال التدقيــق، أو تلــك التــي يتضــح بطريقــة أخــرى أنهــا تتضمــن أخطــاء جوهريــة. 38

أمور التدقيق الرئيسية )تتمة(
إن عملية إحتساب مطالبات التأمين المعّلقة والمطالبات 

المتكبدة غير المبّلغ عنها وإحتياطي األقساط غير المكتسبة 
تخضع إلفتراضات وتقديرات رئيسية تتضمن مستوى من 

تحاليل اإلتجاه التاريخية والبيانات التجريبية والتقنيات القياسية 
التوقعية اإلكتواريه للمطالبات. 

أمور التدقيق الرئيسية
لدى المجموعة موجودات مالية متاحة للبيع بلغت 387.37 

مليون ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2017 )إيضاح 9(.

إن تقديرات وتقييمات التدني للموجودات المالية المتاحة للبيع 
في السوق تتضمن إستخدام أحكام رئيسية.

كيف تناول تدقيقنا أمور التدقيق الرئيسية
لقــد تــم مراجعــة معقوليــة  تقييمــات الموجــودات الماليــة 

ــي: ــا يل ــص م ــق فح ــن طري ــع ع ــة للبي المتاح
الســوق  مصــادر  مــن  المتوفــرة  التقييــم  إعــادة  معــدالت   -

ديســمبر2017.  31 فــي  كمــا  األساســية 
ــودات  ــي الموج ــام ف ــتمر واله ــي المس ــات اإلدارة للتدن - تقييم
الماليــة المتاحــة للبيــع ومؤشــرات تدنــي القيمــة المحتملــة 

ــرى. األخ

أيضــًا، قمنــا بتقييــم فيمــا إذا كانــت اإليضاحــات المتعلقــة  بهــذا 
المجــال وفقــًا لمتطلبــات المعاييــر الدوليــة للتقاريــر المالية.

مسؤولية اإلدارة والقائمين على الحوكمة حول البيانات المالية الموحدة
إذا تبيــن لنــا بنــاءًا علــى العمــل الــذي قمنــا بــه علــى المعلومــات األخــرى التــي حصلنــا عليهــا قبــل تاريــخ تقريــر مدقــق الحســابات، 

بــأن هــذه المعلومــات تحتــوي علــى أخطــاء جوهريــة فإننــا مطالبــون باإلفصــاح عــن ذلــك. ال يوجــد لدينــا أي ماحظــات حولهــا.

إن اإلدارة مســؤولة عــن إعــداد هــذه البيانــات الماليــة الموحــدة وعرضهــا بصــورة عادلــة وفقــًا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة 
والنظــام األساســي للشــركة وأحــكام قانــون الشــركات التجاريــة القطــري المعمــول بهــا، واإلحتفــاظ بأنظمــة الرقابــة الداخليــة 
التــي تعتبرهــا اإلدارة ضروريــة لغــرض إعــداد وعــرض البيانــات الماليــة الموحــدة بصــورة عادلــة خاليــة مــن أخطــاء جوهريــة ســواء 

كانــت ناشــئة عــن إحتيــال أو عــن خطــأ.
ــاح،  ــتمرارية واإلفص ــى اإلس ــة عل ــدرة المجموع ــم ق ــن تقيي ــؤولة ع ــون مس ــإن اإلدارة تك ــدة، ف ــة الموح ــات المالي ــداد البيان ــد إع عن
حســبما يقتضيــه الحــال، عــن األمــور المتعلقــة بإســتمرارية المجموعــة وإســتخدام مبــدأ اإلســتمرار المحاســبي، إال إذا كانــت اإلدارة 

تنــوي تصفيــة المجموعــة أو إيقــاف نشــاطاتها أو لــم يكــن لديهــا حــل بديــل واقعــي إال القيــام بذلــك.
ويعتبر مجلس اإلدارة مسؤول عن اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية للمجموعة.

مسؤولية مدقق الحسابات حول البيانات المالية الموحدة
ــاء  ــن أخط ــة م ــورة عام ــة بص ــدة خالي ــة الموح ــات المالي ــت البيان ــا إذا كان ــول فيم ــد معق ــى تأكي ــول عل ــل بالحص ــا تتمث إن غايتن
ــو  ــول ه ــد المعق ــا. ان التأكي ــمل رأين ــذي يش ــق ال ــر المدق ــدار تقري ــأ، وإص ــن خط ــال أو ع ــن احتي ــئة ع ــت ناش ــواء كان ــة، س جوهري
مســتوى عــاٍل مــن التأكيــد، وال يضمــن أن عمليــة التدقيــق التــي تّمــت وفقــًا للمعاييــر الدوليــة للتدقيــق ســوف تكشــف دائمــًا أي 
خطــأ جوهــري فــي حــال وجــوده. وقــد تنشــأ األخطــاء عــن إحتيــال أو عــن خطــأ، وتعتبــر جوهريــة بشــكل فــردي أو ُمجّمــع فيمــا 
إذا كان مــن المتوقــع تأثيرهــا علــى القــرارات اإلقتصاديــة المتخــذة مــن المســتخدمين بنــاءًا علــى هــذه البيانــات الماليــة الموحــدة.

ــر المهنــي ونحافــظ علــى الشــك المهنــي طــوال فتــرة التدقيــق، وذلــك وفقــًا  ــا نمــارس التقدي كجــزء مــن عمليــة التدقيــق، فإنن
ــر الدوليــة للتدقيــق ، كمــا نقــوم أيضــًا:  للمعايي

 بتحديــد وتقييــم مخاطــر األخطــاء الجوهريــة فــي البيانــات الماليــة الموحــدة، ســواء كانــت ناشــئة عــن احتيــال أو عــن خطأ، من 	 
خــال تصميــم والقيــام بإجــراءات التدقيــق بمــا ينســجم مــع تلــك المخاطــر والحصــول علــى أدلــة تدقيــق كافيــة ومناســبة 
توفــر أساســًا لرأينــا. ان مخاطــر عــدم إكتشــاف خطــأ جوهــري ناتــج عــن اإلحتيــال تفــوق تلــك الناتجــة عــن الخطــأ، حيــث يشــمل 

اإلحتيــال التواطــؤ، التزويــر، الحــذف المتعمــد، ســوء التمثيــل أو تجــاوز نظــام الرقابــة الداخلــي. 
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باإلطــاع علــى نظــام الرقابــة الداخلــي ذات الصلــة بالتدقيــق مــن أجــل تصميــم إجــراءات تدقيــق مناســبة حســب الظــروف، 	 
ولكــن ليــس بغــرض إبــداء رأي حــول فعاليــة الرقابــة الداخليــة. 

بتقييــم ماءمــة السياســات المحاســبية المتبعــة ومعقوليــة التقديــرات المحاســبية واإليضاحــات المتعلقــة بهــا المّعــدة مــن 	 
قبــل اإلدارة.

بإســتنتاج مــدى ماءمــة إســتخدام اإلدارة لمبــدأ اإلســتمرارية المحاســبي، وبنــاءًا علــى أدلــة التدقيــق التــي تــم الحصــول عليهــا، 	 
ــدرة  ــول ق ــة ح ــكوكًا جوهري ــر ش ــد تثي ــروف ق ــداث أو ظـــ ــة بأح ــن متعلق ــدم التيق ــن ع ــة م ــة جوهري ــود حال ــال وج ــي ح ف
المجموعــة علــى اإلســتمرار. وفــي حــال اإلســتنتاج بوجــود حالــة جوهريــة مــن عــدم التيقــن، يتوجــب علينــا لفــت اإلنتبــاه فــي 
تقريرنــا إلــى اإليضاحــات ذات الصلــة الــواردة فــي البيانــات الماليــة الموحــدة، أو، فــي حــال كانــت هــذه اإليضاحــات غيــر كافيــة 
يتوجــب علينــا تعديــل رأينــا. هــذا ونعتمــد فــي إســتنتاجاتنا علــى أدلــة التدقيــق التــي تــم الحصــول عليهــا حتــى تاريــخ تقريرنــا. 
ــدأ  ــاس مب ــى أس ــة عل ــال المجموع ــف أعم ــى توق ــة إل ــتقبلية بالمجموع ــروف المس ــداث أو الظ ــؤدي األح ــد ت ــك، ق ــع ذل وم

ــتمرارية. اإلس
تقييــم العــرض الشــامل للبيانــات الماليــة الموحــدة وهيكلهــا والبيانــات المتضمنــة فيهــا، بمــا فــي ذلــك اإليضاحــات، وفيمــا إذا 	 

كانــت البيانــات الماليــة الموحــدة تظهــر العمليــات واألحــداث ذات العاقــة بطريقــة تحقــق العــرض العــادل.
الحصــول علــى أدلــة تدقيــق كافيــة ومناســبة فيمــا يتعلــق بالمعلومــات الماليــة مــن الجهــات أو األنشــطة التجاريــة داخــل 	 

المجموعــة إلبــداء الــرأي حــول البيانــات الماليــة الموحــدة. نحــن مســؤولون عن التوجيــه واإلشــراف وإجــراء التدقيــق للمجموعة. 
ونحــن ال نــزال المســؤولين الوحيديــن عــن رأينــا حــول التدقيــق.

نقــوم بالتواصــل مــع القائميــن علــى الحوكمــة فيمــا يتعلــق، باألمــور األخــرى، وبمــا يخــص النطــاق المخطــط للتدقيــق وتوقيتــه 
ونتائجــه الهامــة، بمــا فــي ذلــك أي خلــل جوهــري يتبيــن لنــا مــن خــال تدقيقنــا فــي نظــام الرقابــة الداخلــي.

كمــا نقــوم بتزويــد القائميــن علــى الحوكمــة ببيــان يظهــر إمتثالنــا لقواعــد الســلوك المهنــي المتعلقــة باإلســتقالية، والتواصــل 
ــرًا معقــواًل علــى إســتقاليتنا  ــر تأثي معهــم بخصــوص جميــع العاقــات وغيرهــا مــن األمــور التــي يحتمــل اإلعتقــاد أنهــا قــد تؤث

وإجــراءات الحمايــة ذات الصلــة حيثمــا كان ذلــك مناســبًا. 
مــن األمــور التــي تــم التوصــل بشــأنها مــع القائميــن علــى الحوكمــة ، نقــوم بتحديــد هــذه األمــور التــي كان لهــا األثــر األكبــر فــي 
تدقيــق البيانــات الماليــة الموحــدة للســنة الحاليــة، والتــي تعــد أمــور تدقيــق رئيســية. نقــوم باإلفصــاح عــن هــذه األمــور فــي تقريرنــا 
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ــم  ــة، أن ال يت ــادرة للغاي ــاالت ن ــي ح ــرر ف ــا نق ــا، أو عندم ــي عنه ــاح العلن ــة دون اإلفص ــون أو األنظم ــال القان ــق إال إذا ح ــول التدقي ح
اإلفصــاح عــن أمــر معيــن فــي تقريرنــا فــي حــال ترتــب علــى اإلفصــاح عنــه عواقــب ســلبية قــد تفــوق المنفعــة العامــة المتحققــة 

منــه.

تقرير حول المتطلبات القانونية والتشريعية األخرى
باإلضافة الى ذلك، كما هو متطلب في قانون الشركات التجارية القطري، فإننا نفصح عما يلي:

•  برأينا أيضًا، إن المجموعة تحتفظ بسجات محاسبية منتظمة وأن البضاعة تم جردها على النحو الواجب.
•  كما وقد حصلنا على كافة المعلومات واإلفصاحات التي رأيناها ضرورية ألغراض تدقيقنا.

•  أيضــًا، أن المعلومــات الماليــة المتضمنــة فــي تقريــر مجلــس اإلدارة الموجــه إلــى الجمعيــة العامــة متفقــة مــع حســابات 
المجموعــة. وســجات 

•  وأنــه، وفــي حــدود المعلومــات التــي توافــرت لدينــا، لــم تقــع خــال الســنة الماليــة مخالفــات ألحــكام قانــون الشــركات التجاريــة 
القطــري المعمــول بهــا أو ألحــكام النظــام األساســي للشــركة علــى وجــه قــد يؤثــر بشــكل جوهــري فــي أداء المجموعــة أو فــي 

مركزهــا المالــي الموحــد.

في الدوحة – قطر  
  7 فبـراير  2018

 
عن ديلويت آند توش، فرع قطر  

 
ولـــيـــد سـلــيــــم   

شريــــــــــك   
سجل مراقبي الحسابات رقم )319(  

سجل مدققي الحسابات لدى هيئة قطر لألسواق المالية رقم )120156(   
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بيان المركز المالي الموحد
كما في 31 ديسمبر 2017

 (ش.م.ق)شركة الخليج الدولية للخدمات 

-1- 
 الموحدة المالية البيانات هذه من يتجزأ ال جزءاً  تشكل المرفقة اإليضاحات إن
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 الموحدة المالية البيانات هذه من يتجزأ ال جزءاً  تشكل المرفقة اإليضاحات إن

 
 

 , ,
 ,

,
,
,

, ,

,
,
,  
,
,
,--
,

, ,
, ,

, ,
,  

,

,
, ,
, ,

  

45

بيان المركز المالي الموحد
كما في 31 ديسمبر 2017
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بيان الربح أو الخسارة وبنود الدخل الشامل األخرى الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017

47

بيان الربح أو الخسارة وبنود الدخل الشامل األخرى الموحد )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017
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بيانات التغيرات في حقوق الملكية الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017

49

بيان التدفقات النقدية الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017

 (ش.م.ق)شركة الخليج الدولية للخدمات 

 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد 

 2017 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 
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بيان التدفقات النقدية الموحد  )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017

51

بيان التدفقات النقدية الموحد  )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017
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