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تأسست مالحة في العام 1957 كأول شركة 
مساهمة عامة مسجلة في دولة قطر. ابتداًء 
من وكالة شحن صغيرة، ثم مالبثت أن حولت 
نفسها إلى واحدة من أكبر الشركات البح��ة 

واللوجستية وأكثرها �نوعًاَ في منطقة الش�ق 
األوسط. تركز مالحة في عمليا�ها على عمليات 
النقل البحري للغاز والحاويات ، وخدمات الدعم 

البح��ة ، وإدارة عمليات الموانئ ، والخدمات 
اللوجستية وحلول سالسل االمداد والتو��د ، 

وحوض بناء السفن ، والوكاالت التجا��ة ، 
واالس�ثما�ات العقا��ة والمالية.

نبـذة عن مالحة

أن نقدم خدمات موثوق بها على 
الدوام من خالل التركيز على السالمة 
والجودة وعلى عمالئنا، وأن نوفر �يئة 

عمل مث��ة، وأن نجسد قيم الشركة 
دائمًا في اعمالنا.

المهمة

أن نكون الش��ك المفضل في مجال 
الخدمات البح��ة و اللوجستية مع حصة 

رئيسية في سوقنا األم وتواجد دولي 
قوي، وأن نقدم نموًا مستدامًا لمساهمينا.

ال�ؤيـة

تعتبر مالحة من إحدى أكبر شركات الش�ق 
األوسط في مجال الخدمات البح��ه 

واللوجستية وأكثرها �نوعًا في الخدمات التي 
تقدمها حيث تحرص الشركة على تقديم حلول 

متكامله في مجال النقل وحلول سلسلة 
االمداد.
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تأسيس شركة قطر الوطنية
للمالحة والنقل وهي أول

تأسيس شركة حالول وكيل شحن في قطر.
للخدمات البح��ة من 
خالل مش�وع مشترك

50 - 50 مع القط��ة 
للنقل البحري.

إطالق خدمات النقل البحري في 
ميناء الدوحة و�تضمن خدمات 

التحميل والتف��غ وإرساء السفن 
وسحبها. 

إف�تاح ورش وأحواضإف�تاح أول ف�ع إقليمي.
إصالح السفن في مدينة 

مسيعيد الصناعية �إعتبارها أول 
مركز متكامل يتم اف�تاحه في 

قطر إلصالح السفن.

الدخول بحصة 15 بالمائة 
كعضو مؤسس في الشركة 

القط��ة للنقل البحري.

تــا��ـخــــنـــا
وإنجــا�ا�ــنـــا

دمج خدمات النقل البري وال�افعات 
والتخليص الجمركي والمستودعات 
تحت إدارة المالحة لخدمات الشحن.
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إنشاء شركة كيوترمنلز 
إلدارة المرحلة األولى من 

ميناء حمد.

إطالق أّول خدمة نقل مباشر  
للحاويات �ين قطر والهند.

التحول االست�ا�يجي وإطالق العالمة 
التجا��ة مالحة.

تع�ين الشركة كمشغل لميناء الدوحة.

عملية االندماج واالستحواذ ما �ين شركتي 
قطر للنقل البحري وحالول للخدمات البح��ة.

االس�ثمار في شركة قطر 
لنقل الغاز (ناقالت).

إضافة سفينة مجد، أكبر ناقلة 
للشحن لدينا، إلى أسطولنا 

المتنامي. 

إف�تاح أول منشأة تخ��ن لشركة 
مالحة في قطر ( مدينة مالحة 

اللوجستية). 

انطالق مبادرة متعددة السنوات 
تركز على التحول الرقمي. 

وسعت مالحة بصمتها الجغ�افية إلى 
البحر االسود ومنطقة البحر األ�يض من 
خالل خدمات شحن الحاويات الجديدة. 

أبرمت مالحة عقد ش�اكة مع شركة 
شلمبرجيه المحدودة للتوسع في قطاع 

خدمات آبار النفط في قطر من خالل 
تطو�ر وتجهيز سفن تحفيز اآلبار على 

مدى السنوات الخمس المقبلة.

توسعت مالحة في عمليات سالسل 
التو��د واالمداد �إضافة خدمة الشحن 

الس��ع التي تربط �ين الصين والهند 
إلى شبكة عمليا�ها الخاصة بشحن 

الحاويات.

وقعت مالحة عقد الخدمة األول 
لوحدة التخ��ن والتف��غ العائمة 

التابعة لها بسعة ٧٠٠ ألف برميل.

إنطلقت خدمة �تبع العمليات العابرة 
للحدود لربط العمالء ومتابعة األسواق 

األقليمية وربطها مع بعضها البعض.

بدأ التوسع في مساحة مدينة مالحة 
اللوجستية وخدمات مخا�ن االستيداع.

إنطلقت خدمة "مالحة إكسبرس"  وخدمة 
التخليص الجمركي الس��عة الخاصة بمدينة 

مالحة اللوجستية.
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 سعادة الشيخ/ خالد بن خليفة
بن جاسم فهد آل ثاني
نائب	رئيس	مجلس	اإلدارة

 سعادة الشيخ/ جاسم بن حمد
بن جاسم بن جبر آل ثاني

رئيس	مجلس	اإلدارة

أعضاء
مجلس اإلدارة

 سعادة الشيخ/  عبد الرحمن
بن سعود آل ثاني
عضو	مجلس	اإلدارة

سعادة السيد/
سعد محمد سعد الرميحي

عضو	مجلس	اإلدارة

 الدكتور/ مازن جاسم
الجيدة

عضو	مجلس	اإلدارة

السيد/ عادل علي بن علي
عضو	مجلس	اإلدارة

سعادة الشيخ/ سحيم بن خالد 
بن حمد آل ثاني
عضو	مجلس	اإلدارة

 السيد/ هتمي علي
خليفة الهتمي
عضو	مجلس	اإلدارة

سعادة الشيخ/ حمد بن محمد
خالد آل ثاني

عضو	مجلس	اإلدارة

السيد/ حمد بن محمد المانع 
عضو	مجلس	اإلدارة

 السيد/ محمد إبراهيم
السليطي

عضو	مجلس	اإلدارة
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كلمة رئيس مجلس
اإلدارة

 جاسم بن حمد بن جاسم
بن جبر آل ثاني

رئيس	مجلس	اإلدارة	

سجلت جميع قطاعات األعمال األساسية لدينا نموًا قويًا.

السادة المساهمون الكرام، 

أعضاء	 السادة/	 عـــن	 ونيابـــة	 نفســـي	 عـــن	 باألصالـــة	
التقريـــر	 لكـــم	 أقـــدم	 أن	 يســـرني	 اإلدارة،	 مجلـــس	

الســــنوي	لشــــركة	المالحة	القطرية	لعام	2٠22.

تّطل	علينا	الذكرى	"الخامسة	والستين"	لتأسيس	مالحة،	ونحن	
ما	زلنا	ملتزمين	بمواصلة	التطور	والتمّيز	لتقديم	أفضل	خدمات	
حلول	النقل	البحري	وسالسل	اإلمداد	والتوريد	ليس	في	قطر	

فقط،	بل	في	كافة	منطقة	الخليج	والشرق	األوسط.

على	 تؤثر	 التي	 المستمرة	 األعمال	 تحديات	 من	 الرغم	 على	

استراتيجيتها	 على	 تركيزها	 عالميًا،	واصلت	مالحة	 الشحن	 صناعة	
على	 والحفاظ	 الكفاءة	 وزيادة	 التميز	 لتحقيق	 األمد	 طويلة	
انعكس	ذلك	على	 والمستدامة.	وقد	 المستقرة	 التوريد	 سالسل	
أدائنا	المالي،	حيث	حققت	مالحة	نموًا	في	صافي	الربح	بنسبة	
4٠%	بمقدار	بلغ	١.٠١٣	مليار	ريال	قطري	في	العام	2٠22	مقارنة	

مع	٧24	مليون	ريال	قطري	في	عام	2٠2١.

وفي	كل	عام	نشهد	وبفضل	اهلل	نموًا	كبيرًا	في	"األداء	المالي	"،	
كما	نشهد	نمو	وزيادات	في	نسب	األرباح.	أما	بالجانب	التشغيلي،	
فهنالك	تطور	كبير	في	نوعية	الخدمات	واألعمال	األساسية	التي	

أداء	 سير	 على	 إيجابية	 بصورة	 انعكست	 والتي	 مالحة	 تقدمها	
المجموعة.

وبعد	تسليط	الضوء	على	األداء	المالي	للشركة	في	العام	2٠22،	
أرباح	 بتوزيع	 العامة	 للجمعية	 التوصية	 مالحة	 إدارة	 مجلس	 	 َيُسرُّ
نقدية	تعادل	٣٥%	من	القيمة	اإلسمية	للسهم،	بواقع	٠.٣٥	ريال	

للسهم	الواحد.

إدارة	شركة	 بالنيابة	عن	مجلس	 أتقدم	 وختامًا،	ال	يسعني	إال	أن	
حضــرة	 مقــام	 إلى	 والتقدير	 الشـــكر	 آيــات	 بأســـمى	 المالحة	
البالد	 أمير	 ثاني	 آل	 حمــد	 بــن	 تميم	 الشــيخ	 الســمو	 صاحــب	
المفدى،	وحضرة	صاحب	السمو	األمير	الوالد	الشـــيخ	حمــد	بــن	

خليفـــة	آل	ثاني،	لدعمهم	وتشجيعهم	الدائم	للقطاع	الخاص،	
رؤية	 تحقيق	 في	 ومساهمتها	 مالحة	 مكانة	 من	 عزز	 الذي	

قطر	2٠٣٠	لبناء	اقتصاد	متنوع	ومستدام.

كما	أتقدم	بالشكر	والعرفان	لمساهمينا	الكرام	على	ثقتهم	
بنا	ودعمهم	المستمر	للشركة،	والشكر	موصول	كذلك	لجميع	
على	 وحرصهم	 وتفانيهم	 إلخالصهم	 الشركة	 في	 العاملين	

التميز	واالبتكار.

والسالم	عليكم	ورحمه	اهلل	وبركاته.



١٣

كلمة الرئيس
والمدير

التنفيذي

محمد عبداهلل سويدان
الرئيس	والُمدير	التنفيذي	باإلنابة
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كان العام 2022 عاًما مميًزا لمالحة، 
حيث احتفلت بذكراها الخامسة والستين.

السادة المساهمون الكرام، 

لشــــركة	مالحة	 الســــنوي	 التقريـــر	 لكـــم	 أقـــدم	 أن	 يسعدني	
لعام	2٠22.

بذكراها	 مالحة	 احتفلت	 حيث	 مميزًا	 عامًا	 	2٠22 العام	 كان	
»الخامسة	والستين«،	لقد	تم	تحقيق	هذا	اإلنجاز	من	خالل	إلتزامنا	
ودعمنا	 الكامل	 وتفانينا	 المصلحة	 وأصحاب	 عمالئنا	 مع	 والعمل	
وتعّزز	 الدولة،	 نهضة	 تدعم	 التي	 االقتصادية	 اإلنجازات	 لتحقيق	

مسيرة	اقتصادها	الوطني،	وتحقق	رؤيتها	الوطنية	2٠٣٠.

وإلحتياجات	 للعمالء	 مفضل	 كشريك	 اسمها	 مالحة	 اكتسبت	
سلسلة	التوريد	الخاصة	بهم.،	حيث	أصبحت	جسرا	خدميًا	يربط	قطر	

بالعالم	والعالم	بقطر.

القوي،	 المالي	 وأداءنا	 باإلنجازات،	 الحافل	 تاريخنا	 من	 انطالقَا	
لتحقيق	 أنفسنا	 ودفع	 السعي	 في	 بالمواصلة	 العزم	 اتخذنا	
من	 عدد	 مالحة	 وقعت	 حيث	 	،2٠22 عام	 في	 عالية.	 أهداف	
عمالئنا	 لتزويد	 مختلفة	 عالمية	 شركات	 مع	 تفاهم(	 )مذكرات	

بأفضل	الخدمات	البحرية	المتطورة.	كما	وقد	حصلت	مالحة	على	
عدة	عقود	قصيرة	وكذلك	طويلة	األجل	في	قطاع	النفط	والغاز	

والنقل	البحري.

في	 مالحة	 والسالمة	حصلت	 والصحة	 البيئة	 إدارة	 مجال	 وفي	
السالمة	 مجلس	 من	 عالمية	 جوائز(	 	٨( عدد	 على	 	2٠22 عام	
والجوائز	 االعترافات	 من	 لعدد	 باإلضافة	 	،)BSC( البريطاني	
العالمية	من	هيئات	ومؤسسات	ومنظمات	دولية	مرموقة،	كما	
كمركز	 البريطانية	 فيلد	 هاي	 منظمة	 قبل	 من	 مالحة	 اختيرت	

دولي	للتدريب	المتميز.	

وأما	على	المستوى	الوطني،	خاصة	في	مجال	)األمن	السيبراني(	
والضمان	 الحوكمة	 شؤون	 لمعايير	 امتثالها	 مالحة	 اثبتت	 قد	
السيبراني	الوطني	ونتيجة	لذلك	منحتها	الوكالة	الوطنية	لألمن	
السيبراني	شهادة	االعتماد	واالمتثال	ضمن	اإلطار	الوطني	ألمن	

المعلومات.

السبب	 هي	 الموظفون	 بذلها	 التي	 الكبيرة	 الجهود	 وكانت	
المشتركة	 يعيش	موظفونا	قيمنا	 نمونا	ونجاحنا،	 الرئيسي	خلف	
بينما	يعملون	بحماس	لتحقيق	التميز.	إن	ذلك	يمثل	لنا	دافع	قوي	
لالستمرار	في	التطوير	واالبتكار	مع	تقديم	فرص	التطوير	المهني	
قادة	 وتطوير	 لرعاية	 الوطنية	 الرؤية	 مع	 انسجامًا	 العمل	 لطاقم	
المستقبل.	وتقديرًا	لجهود	إدارة	الموارد	البشريه	لبناء	كادر	وطني	
وزارة	 قبل	 من	 العام	 بجائزة	موظف	 موظفينا	 أحد	 ُكرم	 مؤهل،	

العمل	وذلك	تقديرُا	لجهودة	المبذولة	نحو	التقطير	بالشركة.

في	الختام،	أود	أن	أجدد	شكري	لموظفين	مالحة	على	جهودهم	
مجلس	 رئيس	 لسعادة	 امتناني	 خالص	 عن	 أعرب	 كما	 وتفانيهم.	
اإلدارة	والسادة	أعضاء	مجلس	اإلدارة،	واإلدارة	التنفيذية	لدعمهم	

ومجهوداتهم	الالمتناهية	التي	أدت	إلى	نجاح	مالحة.

بسم اهلل الرحمن الرحيم



أداء مالحة ٢٠٢٢

تقــ��ـــر
مجلس اإلدارة عن
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االي�ادات التشغيلية (مليون ��ال قطري)االي�ادات التشغيلية (مليون ��ال قطري)

غــاز وبتـ�وكـيــم

ناقالت الغازناقالت الغازالناقالتالناقالت

اآلداء خالل عام ٢٠٢٢

اآلداء خالل عام ٢٠٢٢

الخلي� لنقل الغاز ناقــالتناقــالت
البت�ولي المسال

الترت�بات المشتركة 
في ناقالت الغاز 
الط�يعي المسال

ناقالت الغاز 
الط�يعي المسال 
المملوكة بالكامل

البحـ��ـة واللوجستيـة

الخدمات 
اللوجستية
الخدمات 
اللوجستية

حوض اصالح
وتصنيع السفن
حوض اصالح

وتصنيع السفن
إدارة

السفن
إدارة

السفن
وكاالت
الشحن
وكاالت
الشحن

شحن
الحاويات

شحن
الحاويات

شحن البضائع
السائبة

شحن البضائع
المجمـوعالسائبة

ال ي�ال قطاع الغاز والبت�وكيماويات أكبر مساهم في صافي الدخل في �تائج مالحة، حيث �ادت أرباح عام ٢٠٢٢ إلى ٥٦٥ مليون ��ال قطري مقارنة بـ ٤٩٦ مليون ��ال قطري 
في عام ٢٠٢١، أو ال��ادة بنسبة ١٤٪.

خالل عام ٢٠٢٢، قام القطاع بالتخلص من آخر ناقل غاز لديه وبالتالي إغالق العمليات بشكل نهائي في قطاعي الناقالت والغاز والتي كانت مستمرة على مدار العامين 
الماض�ين، وكان هذا تحوًال است�ا�يجًيا للشركة التي كانت تعمل في هذه القطاعات لسنوات عديدة، كما أكمل قطاع الغاز والبت�وكيماويات أيًضا خالل عام ٢٠٢٢ تحو�ل ناقلة 

قديمة إلى وحدة تخ��ن وتف��غ عائمة ووضعها في الخدمة بموجب عقد مدته ٥ سنوات.

وجاءت النتائج بشكل أساسي من الشركات الزميلة وتحديًدا شركة ناقالت باإلضافة لمكاسب المرة الواحدة الناجمة من التخلص من ناقلة الغاز. هذه النتائح كانت كافية 
لتعويض االنخفاضات في قيم سفن الغاز الط�يعي المسال المملوكة بالكامل لدينا. مدعومة  اس�ثنائية  وتشغيلية  مالية  سنة  واللوجستية  البح��ة  الخدمات  قطاع  شهد 

بارتفاع معدالت أسعار شحن الحاويات و��ادة الكميات في معظم الوحدات، وسجل 
القطاع إي�ادات بلغت ١،٤ مليار ��ال قطري في عام ٢٠٢٢ مقارنة ب ١،١ مليار ��ال 
قطري في عام ٢٠٢١، ب��ادة قدرها ٢٦٪، كما ارتفع صافي الربح من ١٩٩ مليون 
��ال قطري في عام ٢٠٢١ إلى ٢٨٤ مليون ��ال قطري في عام ٢٠٢٢، ب��ادة قدرها 

.٪٤٣

حققت أعمال شحن الحاويات �تائج مالية قياسية في عام ٢٠٢٢، حيث استفادت من 
ارتفاع أسعار الشحن في السوق خالل معظم عام ٢٠٢٢، وواصلت الوحدة توسيع 
القارة  وشبه  العربي  بالخلي�  آسيا  ش�ق  جنوب  لربط  جديدتين  خدمتين  مع  شبكتها 
الخدمات،  توسيع  لدعم  الحاويات  صناد�ق  أسطول  تع��ز  تم  حين  في  الهندية، 
واستمرت مباد�ات خفض التكاليف في جني الفوائد ل��ادة تع��ز صاف الربح ، في 
عام  خالل  المرحلي  بالتسليم  للوحدة  األولوية  ذو  الرقمي  التحول  مش�وع  بدأ  حين 

.٢٠٢٣

واصلت وحدة الخدمات اللوجستية لدينا ��ادة نمو اإلي�ادات في عام ٢٠٢٢ من خالل 
أسعار الشحن المرتفعة واالرتفاع العام في الحجم المرتبط بنشاط كأس العالم، ونجح 
مستودع مدينة مالحة اللوجستية في توسيع طاقته االستيعا�ية وع�وض الخدمات 

المدعمة وتحقيق االستفادة الكاملة خالل فت�ات الذ�وة، كما نجحت أعمال الخدمات 
العاملة  القوى  لتوفير  األجل  طويلة  جديدة  عقود  تأمين  في  الصناعية  اللوجستية 

وتو��د المعدات (+٥ سنوات) والتي بدأت في عام ٢٠٢٢.

�تيجة  وذلك   ،٢٠٢٢ عام  في  قياسية  إي�ادات  السفن  إلصالح  مالحة  حوض  حقق 
البح��ة  السفن  وخدمة  البح��ة  والسفن  اليخوت  وتجديد  إصالح  الك�يرة في  ال��ادة 
التي رست في الموانئ القط��ة خالل كأس العالم، كما قامت شركة مالحة بأول 
مش�وع ك�ير في مجال النفط والغاز بالش�اكة مع �و��تي ما��نو، وواصلت الترسانة 
بطول  الثاني  العائم  الرصيف  تسليم  تم  حيث  بها،  الخاص  والتوسع  التطو�ر  برنامج 
ومن  الميناء،  ورصيف  البح��ة  التحتية  البنية  تطو�ر  في  وبدأت  متر   ٢٣٠ إجمالي 
المتوقع أن يكتمل المش�وع بحلول نهاية عام ٢٠٢٣ والذي سي��د بشكل ك�ير من 

قدرة الخدمات البح��ة في الحوض.

تصد�ر  وكاالت  خدمات  بتوسيع  قامت  حيث  ناجحا،  عاما  الشحن  وكاالت  أكملت 
والمنتجات  واستخ�اجهما  والغاز  النفط  استكشاف  منتجات  من  كل  في  البضائع 
الصناعية، وتوسيع خدمات وكالة السفن، وحصلت الوحدة على جائزة "بال خسائر" من 
 (metro wagon RO-RO) لتوليها مش�وع عربة المت�و آر او-آر او (NYK) إن واي كيه

لمدة أربعة سنوات، وهي أول جائزة من نوعها لوكيل في الش�ق األوسط.".

المجمـوع

الحصة من أرباح 
الشركات الزميلة 

والترت�بات 
المشتركة 

(مليون ر.ق.)

الحصة من أرباح الشركات الزميلة والترت�بات المشتركة 
(مليون ر.ق.)

األسطول

الطاقة االستيعا�ية سنة اإلنشاء  العدد  النوع  وحدة األعمال 

القدرة االستيعا�ية سنة اإلنشاء  العدد  وحدة األعمال 

شحن الحاويات

األسطول

• �وفر خدمات تمو�ن 
السفن السفن 

الخاصة / المستأجرة 
، بالش�اكة مع 
شركات شحن 

الحاويات األخرى. 
تشمل ط�ق الشحن 

الرئيسية الش�ق 
األوسط وشبه 
القارة الهندية 

وأو�وبا والصين 
وجنوب ش�ق آسيا.
• تمتلك أسطول من 

الحاويات الجافة 
والمبردة التي 

يستخدمها وكالء 
الشحن وأصحاب 

البضائع.

• شحن البضائع 
والنقل البري 

والتخ��ن والتو��ع 
والتف��غ ونقل 
البضائع الثقيلة 

والخدمات 
اللوجستية 

الصناعية

• كانت سابقًا تملك 
وتشغل ناقلة 
بضائع سائبة 

واحدة باإلضافة 
إلى السفن 

المستأجرة
• تم إغالق هذه 

الوحدة و السفينة 
السائبة في الربع 

األول من عام 
٢٠٢١

• تشغل رصيف عائم, 
و�افعة سفن, 
ورصيف بطول 

يتجاوز ال ٢٠٠م. 
باإلضافة إلى ساحة 

تصنيع الصلب
• تشمل الخدمات 

صيانة السفن 
وإصالحها ؛ وخدمات 

التصنيح على 
الشاطئ والخدمات 
ذات الصلة ؛ تصنيع 

وصيانة األصول 
البح��ة وغير البح��ة

• العناية بسفن شركة 
مالحة وسفن 

العمالء البح��ة 
وعمالء النفط والغاز

• توفير كافة 
الخدمات المتعلقة 

بوكالة الشحن 
لجميع أنواع 

السفن والوحدات 
البح��ة في 

الموانئ والمياه 
القط��ة

• إج�اء المسوح 
البح��ة وخدمات 

الحماية والتعويض 
لنوادي التأمين 

واألعضاء
• توفر خدمات وكالة 
الخطوط المالحية 

التجا��ة لخطوط 
شحن الحاويات 

المتعددة ، بما في 
ذلك مالحة

• توفير خدمات 
إدارة السفن 

داخليا وألط�اف 
خارجية

• تشغيل مشترك 
للميناء �ين 

كيوتيرمنلز (٥١٪) 
ومالحة (٤٩٪)

• إمتالك وتشغيل 
سفينتي نقل غاز 

ط�يعي مسال

• امتالك وتشغيل 
وحدة تخ��ن عائمة 

 (FSO) واحدة
وتشغيلها تجا�ً�ا 

على ميثاق طو�ل 
األجل

• تم إغالق الوحدة 
وتحو�ل أخر ناقلة 
إلى وحدة تخ��ن 

عائمة 

• تم إغالق الوحدة 
و�يع أخر ناقلة 
في عام ٢٠٢٢

• تمتلك ٣٦٪
من ناقالت 
(المساهم 

األكبر)

وحدة تخ��ن عائمة

• تمتلك حصة �ت�اوح 
ما �ين ١٥-٣٠٪ 

من ٦ ناقالت للغاز 
الط�يعي المسال 

في شركات 
عالمية

• تعمل هذه الناقالت 
وفق عقود تمتد 

على ٢٥ عامًا.

• تمتلك ٥٠٪ من أربع 
ناقالت غاز ط�يعي 

عمالقة بالش�اكة 
مع شركة ناقالت

• بنيت هذه الناقالت 
خالل عامي ٢٠٠٨ و 

٢٠٠٩

خامالتخ��ن والتف��غ العائم
غاز ط�يعي مسال
غاز ط�يعي مسال

غاز ط�يعي مسال
غاز ط�يعي مسال

(برميل)
(متر مكعب)
(متر مكعب)

 *تم تحويلها من ناقلة بنيت عام ٢٠٠٦

٣,٥٨٦
١,٠١٥
١,٠١٥

(حاوية نمطية)
(حاوية نمطية)
(حاوية نمطية)
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االي�ادات التشغيلية (مليون ��ال قطري)االي�ادات التشغيلية (مليون ��ال قطري)

االي�ادات التشغيلية (مليون ��ال قطري)

تأجير السفـن
واألصول

العمليات الخاصة
بالميناء البحري

الخـدمـــات

خدمات المنصات البح��ة

المجمـوعالمجمـوع

سـنة
اإلنشاء الرقـم النــوع الوحدة

المجموع

قوارب القطر للمرفأ
قوارب المساعدة

في الرسو
قوارب الخدمة
قوارب اإلرساء

قوارب القطر للمرفأ

قوارب اإلرشاد
قوارب القطر للمرفأ

سـنـة الصنع األسطولاألسطول
المجموعالنــوع

اآلداء خالل عام ٢٠٢٢

حققت مالحة �تائج قوية في جميع وحدات المنصات البح��ة م ٢٠٢٢ ، حيث نمت اإلي�ادات بنسبة ٢٦٪ من ٩٦٤ مليون ��ال قطري في عام ٢٠٢١ إلى ١،٢ مليار ��ال قطري 
في عام ٢٠٢٢، باإلضافة إلى تحسن النتيجة النهائية من خسائر قدرها (١١٨) مليون ��ال قطري في عام ٢٠٢١ إلى أرباح قدرها ٧٨ مليون ��ال قطري في عام ٢٠٢٢، كما 
أدت ��ادة استخدام السفن ومعدالتها إلى جانب النشاط اإلضافي في الخدمات تحت سطح البحر في عام ٢٠٢٢ مع انخفاض النفقات المتعلقة بجائحة في�وس كوفيد 

والمخصصات/ االنخفاضات لمرة واحدة مقارنة بعام ٢٠٢١ إلى تحسن األداء على أساس سنوي.
��ادة دخل تأجير السفن واألصول النا�ج عن إضافة عدة عقود جديدة ومجددة ذات القيمة العالية، إلى جانب توظيف قارب رفع مالحة إكسبلو�ر، وكان قارب مالحة إكسبلو�ر 

خا�ج نطاق الخدمة معظم عام ٢٠٢١ وتم نقله من أف��قيا إلى دولة قطر حيث تم تشغيله طوال عام ٢٠٢٢ وفي النهاية تم إب�ام عقد لمدة ٥ سنوات.
وبالمثل، �ادت إي�ادات الخدمات مع ��ادة التوسع في أنشطة المسح تحت سطح البحر وتشغيل المركبات الغاطسة التي تدار عن بعد، كما حصلت الوحدة على العديد من عقود 

البناء والمسح تحت سطح البحر والغوص الجوي والتشبعي على مدار العام. 
�ركز هذا القطاع على تع��ز مكا�ته لالستفادة من مشا��ع التوسع في مجال النفط والغاز في دولة قطر على مدى السنوات المقبلة.

العقــــا�ات االس�ثمـــا�ات

كا�يتــال

الشركة القط��ة للمحاجر
ومواد البناء

تأ�ر صافي أرباح �أس مال مالحة من مخصصات وانخفاضات المرة الواحدة في عام ٢٠٢٢، مما تسبب في انخفاض من ١٥٩ مليون ��ال قطري في عام ٢٠٢١ إلى ٩٠ 
مليون ��ال قطري في عام ٢٠٢٢. 

سجلت وحدة االس�ثمار نموا في كل من تو��عات األرباح والدخل الثابت، ولكن النتائج ت�اجعت بسبب ��ادة المخصصات للد�ون المعدومة، ��ادة تع��ز العائد من الحيا�ات 
الي�ال مجال التركيز الرئيسي.

وبالمثل، حقق قطاعنا العقاري أداًء تشغيلًيا أقوى في عام ٢٠٢٢ مقارنة بعام ٢٠٢١، وجاء ذلك مدفوًعا بتأ�ير عام كامل لمجمعنا السكني المكون من ١٧٨ فيال والذي 
تم تأجيره في الربع الثالث من عام ٢٠٢١، وبالرغم من ذلك، جاء انخفاض قيمة أحد عقا�ا�نا بقدر (٨٦) مليون ��ال قطري أ�ر بشكل أكبر من تحسن األداء التشغيلي. ال ي�ال 

معدل التأجير لجميع العقا�ات مرتفًعا وهو المحرك الرئيسي لألداء المستدام.

اآلداء خالل عام ٢٠٢٢

السياحة والسفر مركز الخدمات البح��ة الوكاالت التجا��ة م�يعات وقود السفن

التـجـــارة

المجمـوع

اآلداء خالل عام ٢٠٢٢

سجل قطاع التجارة ��ادة بنسبة ٦٪ في اإلي�ادات، من ٣٠٩ مليون ��ال قطري في عام ٢٠٢١ إلى ٣٢٧ مليون ��ال قطري في عام ٢٠٢٢، كما تحسن مستوى األداء النهائي 
بالمثل ب��ادة ٧ مال�ين ��ال قطري مقارنة بعام ٢٠٢١، والذي جاء �تيجة ل��ادة م�يعات المعدات الثقيلة والمحركات البح��ة وتحسين هامش م�يعات تمو�ن السفن و��ادة 

أنشطة تجهيز السفن. 
�واصل قطاع التجارة التركيز على تحسين وترشيد عمليا�ه، مع استهداف م�يعات المنتجات ذات الهامش األعلى.

عمليات
الموانئ

• تمتلك و/أو تشغل أسطوًال متنوعا من سفن 
الدعم في البحر

• إدارة واستئجار أسطول متخصص للغاية من 
السفن على الشاطئ وتحت سطح البحر

• تملك و/أو تشغيل أجهزة حفر اآلبار 
لإلنشاءات واألبنية  

• امتالك وتشغيل واستئجار حلول الط�ق 
اآلمنة

• تقديم خدمات البناء/ الصيانة والتعد�ل 
والتشغيل لقطاع النفط والغاز والصناعات 

التحويلية

• تقديم خدمات المسح الجيولوجي 
والجيوفي��ائي بما في ذلك المسح 

ال�ل�الي ومسح تضا��س قاع البحر وأخذ 
عينات التربة وتحليلها

• تقديم خدمات ّابار النفط, بما في ذلك 
التحفيز والتدخل والتوصيل واإلغالق

• تمتلك و/أو تشغل أسطوال متنوعا من 
سفن الدعم في المرفأ وفي البحر

• �نفيذ عملية الرسو والسحب واإلرشاد 
والتح��ك وخدمات التعويم على الشاطئ 

وفي البحر

• إدارة سفن الطرف الثالث وتقديم خدمات 
عمليات الميناء

سفن المساعدة عند الطوارئ
قوارب القطر للمرسى لسفن اإلمداد

DP1 قوارب القطر للمرسى لسفن اإلمداد
سفن دعم البناء

سفن دعم عمليات الغوص
سفن دعم للمنصات

DP2 قوارب القطر للمرسى لسفن اإلمداد
سفينة تحفيز ّابار النفط والغاز
DP2 قوارب القطر للمرسى 

 قوارب القطر للمرسى
سفن الدعم متعددة المهام

سفن الدعم متعددة األغ�اض
سفن تدخل اإلمداد الس��ع

قوارب الرفع

•  ٢ مليار ��ال قطري في محفظة 
اإلس�ثما�ات المتاحة لل�يع

•  ١٫٣ مليار ��ال قطري إس�ثما�ات 
في سندات

• ٦٨٠ مليون ��ال قطري إس�ثما�ات 
غير مدرجة

• تضم عقا�ات تجا��ة وسكنية وأ�اض في قطر
• ب�ج من ٥٢ طابقًا في منطقة الخلي� الغربي - 

الدوحة
• عقا�ات أصغر حجما توفر دخًال من اإليجار

• تعمل في مجال اإلستي�اد بالجملة
• تمتلك شركة مالحة ٥٠٪ من أسهم 

الشركة, ال�يانات المالية مدمجة

• تو��ع الوقود للسفن
• هامش ربح منخفض

• ت�ويد الماء العذب للسفن 
والمخيمات والمواقع
• خدمات إ�الة ال�واسب 

الطينية

• وكيل/مو�ع حصري للشاحنات, 
وملحقا�ها, والمعدات الثقيلة 

وقطع الغيار
• ط�ا�ات عالمية على غ�ار هينو 

وسين�بوجن وترب�غ ولوكينج 
وسوكما و�افعات هيونداي

• خدمات ما بعد ال�يع وإدارة 
األصول

• مو�ع للمعدات البح��ة مثل المحركات, 
قطع الغيار, واإلكسسوا�ات

• تو��ع ��وت التشحيم والمواد الكيميائية 
• ط�ا�ات عالمية على غ�ار هيونداي دوسان 

وكاست�ول وفوكس و لوكيل و�ونيما��ن  
وكود�ن

• تقديم خدمات تجهيز السفن ألصحاب 
ومشغلي السفن التي تصل المياه 

القط��ة

• تشغيل وكالة سياحة وسفر 
في قطر سابقا

• تم إغالقها في عام ٢٠٢٠



 

2٠2١ مالحــة الـتـقــريــر الســنوي 2٠22

 تقريـر	مجلس	اإلدارة	عن	الرقـابة	الداخلية
على	إعـداد	التقـاريـر	الماليـة

 تقرير	التأكيد	المستقل	عن	الرقابة	الداخلية	على
إعداد	التقارير	المالية

تقييم	مجلس	اإلدارة	حول	االلتزام	بمتطلبات	الهيئة
تقرير	التأكيد	المستقل	حول	اإللتزام	بمتطلبات	الهيئة

تـقــريــر	الحوكمة

تـقــاريـــر الـتـأكـيـدات



222٣ مالحــة الـتـقــريــر الســنوي ٢٠٢٢

٣١	ديسمبر	2٠22

تقرير مجلس اإلدارة عن الرقابة 
الداخلية على إعداد التقارير المالية

قــام مجلــس إدارة شــركة المالحــة القطريــة ش.م.ع.ق. 
)“الشــركة”( وشــركاتها التابعــة )معــا “المجموعــة”( بتنفيــذ 
تقييــم إطــار ضوابــط الرقابــة الداخليــة علــى إعــداد التقاريــر 
الماليــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2022 وفقــًا لنظــام حوكمــة 
الســوق  فــي  المدرجــة  القانونيــة  والكيانــات  الشــركات 
الرئيســية الصــادر بموجــب قــرار مجلــس إدارة هيئــة قطــر 

ــام”(. ــنة 2016 )“النظ ــم )5( لس ــة رق ــواق المالي لألس

مسؤوليات مجلس اإلدارة

يعــد	مجلــس	اإلدارة	بالمجموعــة	مســؤوال	عــن	وضــع	ضوابــط	
رقابــة	داخليــة	فعالــة	علــى	إعــداد	التقاريــر	الماليــة	والحفــاظ	

ــا.	 عليه

تعتبــر	ضوابــط	الرقابــة	الداخليــة	علــى	إعــداد	التقاريــر	الماليــة	
عمليــة	مصممــة	مــن	قبــل	أو	تحــت	إشــراف	إدارة	المجموعــة،	
واإلدارة	 المجموعــة	 إدارة	 مجلــس	 بواســطة	 تفعيلهــا	 ويتــم	
والموظفيــن	اآلخريــن	بهــدف	توفيــر	التأكيــد	المعقــول	فيمــا	
البيانــات	 وإعــداد	 الماليــة	 التقاريــر	 إعــداد	 بموثوقيــة	 يتعلــق	
للتقاريــر	 الدوليــة	 الخارجيــة	وفقــًا	للمعاييــر	 الماليــة	لألغــراض	
الماليــة	الصــادرة	عــن	مجلــس	معاييــر	المحاســبة	الدولــي	والتــي	

تشــمل	السياســات	واإلجــراءات	التــي:	
•	تتعلــق	باالحتفــاظ	بســجالت،	بتفاصيــل	معقولــة،	والتــي	تعكس	
بموجــودات	 والتصــرف	 المعامــالت	 وعــادل	 دقيــق	 بشــكل	

المجموعــة؛	
•	تقــدم	تأكيــدًا	معقــواًل	بــأن	المعامــالت	يتــم	تســجيلها	عنــد	
الضــرورة	للســماح	بإعــداد	البيانــات	الماليــة	وفقــًا	للمعاييــر	
الدوليــة	للتقاريــر	الماليــة،	وأن	مقبوضــات	ونفقــات	المجموعــة	
ــس	 ــن	اإلدارة	ومجل ــادرة	ع ــات	الص ــا	للتفويض ــط	وفًق ــم	فق تت

و	 المجموعــة؛	 إدارة	
•	تقــدم	تأكيــدًا	معقــواًل	فيمــا	يتعلــق	بمنــع	أو	الكشــف	فــي	
الوقــت	المناســب	عــن	اقتنــاء	أو	اســتخدام	أو	تصــرف	غيــر	مصــرح	
ــادي	 ــر	م ــه	تأثي ــون	ل ــد	يك ــا	ق ــة	مم ــودات	المجموع ــه	لموج ب

ــة.	 ــات	المالي ــى	البيان عل

 تقريـر مجلس اإلدارة عن
الرقابة الداخلية على إعداد التقارير المالية

يعــد	مجلــس	إدارة	المجموعــة	مســؤوال	عــن	تصميــم	وتنفيــذ	
والحفــاظ	علــى	أنظمــة	رقابــة	ماليــة	داخليــة	كافيــة	والتــي	
أعمــال	 تنفيــذ	 يتــم	 أن	 بفعاليــة	 تشــغيلها	 يتــم	 عندمــا	 تضمــن	
ــى: ــة	عل ــذه	األنظم ــتمل	ه ــاءة.	وتش ــام	وكف ــة	بانتظ المجموع

•	االلتزام	بسياسات	المجموعة؛
•	حماية	موجوداتها؛

•	منع	حاالت	االحتيال	واألخطاء	واكتشافها؛
•	دقة	السجالت	المحاسبية	واكتمالها؛

•	إعداد	معلومات	مالية	موثوقة	في	الوقت	المناسب؛	و	
•	االلتــزام	بالقوانيــن	واللوائــح	المعمــول	بهــا،	بمــا	فــي	ذلــك	
الحوكمــة	 الصلــة	ونظــام	 الهيئــة	والتشــريعات	ذات	 قانــون	
الســوق	 فــي	 المدرجــة	 القانونيــة	 والكيانــات	 للشــركات	
ــى	القــرار	 ــاء	عل ــة	بن ــس	إدارة	الهيئ الرئيســي	والصــادر	عــن	مجل

لســنة	2٠١٦. 	)٥( رقــم	

ــى	إعــداد	 ــة	عل ــة	الداخلي ــط	الرقاب ــة	لضواب ــود	المتأصل نظــًرا	للقي
التقاريــر	الماليــة،	بمــا	فــي	ذلــك	احتمــال	حــدوث	تواطــؤ	أو	تجــاوز	
اإلدارة	للضوابــط،	فقــد	تحــدث	تحريفــات	ماديــة	ناتجــة	عــن	احتيــال	
أو	خطــأ.	وقــد	ال	يتــم	تجنبهــا	أو	كشــفها	فــي	الوقــت	المناســب.	

عــالوة	علــى	ذلــك،	تخضــع	توقعــات	أي	تقييــم	لضوابــط	الرقابــة	
التقاريــر	الماليــة	للفتــرات	المســتقبلية	 الداخليــة	علــى	إعــداد	
لمخاطــر	تتمثــل	فــي	جــواز	أن	تصبــح	ضوابــط	الرقابــة	غيــر	كافيــة	
بســبب	التغيــرات	فــي	الظــروف،	أو	أن	درجــة	االلتــزام	بالسياســات	

أو	اإلجــراءات	قــد	تتدهــور.		

تقييم اإلدارة

ــم	 ــه	تقيي ــذي	يغطي ــا	للنطــاق	ال فــي	هــذا	القســم،	نقــدم	وصًف
ــى	إعــداد	 ــدى	المجموعــة	عل ــة	ل ــة	الداخلي مــدى	مالءمــة	الرقاب
ــم	 ــة	التــي	ت ــات	الجوهري ــك	العملي ــة،	بمــا	فــي	ذل ــر	المالي التقاري
تناولهــا	وأهــداف	الرقابــة	والمنهــج	الــذي	تتبعــه	اإلدارة	إلتمــام	

ــا. تقييمه

ــدى	 ــول	م ــر	ح ــداد	تقري ــوم	بإع ــة	أن	تق ــى	المجموع ــترط	عل يش
الرقابــة	 لضوابــط	 التشــغيلية	 والفعاليــة	 التصميــم	 مالءمــة	
بنظــام	 يتعلــق	 فيمــا	 الماليــة	 التقاريــر	 إعــداد	 علــى	 الداخليــة	
حوكمــة	الشــركات	والكيانــات	القانونيــة	المدرجــة	فــي	الســوق	
ــة	 ــس	إدارة	هيئ ــرار	مجل ــب	ق ــادر	)“النظــام”(	بموج الرئيســية	الص

قطــر	لألســواق	الماليــة	)“الهيئــة”(	رقــم	)٥(	لســنة	2٠١٦.

أجرينــا	تقييمــًا	حــول	التصميــم	والفعاليــة	التشــغيلية	لضوابــط	
الرقابــة	الداخليــة	علــى	إعــداد	التقاريــر	الماليــة	كمــا	فــي	٣١ 
ديســمبر	2٠22،	بنــاء	علــى	إطــار	العمــل	والمعاييــر	المحــددة	فــي	
ضوابــط	الرقابــة	الداخليــة	-اإلطــار	المتكامــل	)2٠١٣(،	الصــادر	عــن	
.)”COSO	)“إطــار	تريــدواي	للجنة	التابعــة	الراعيــة	المنظمــات	لجنــة

نطاق التقييم

ضوابــط	الرقابــة	الداخليــة	علــى	إعــداد	التقاريــر	الماليــة	الخاصــة	بنا	
هــي	عمليــة	مصممــة	لتوفيــر	التأكيــد	المعقــول	بشــأن	موثوقيــة	
إعــداد	التقاريــر	الماليــة	وإعــداد	البيانــات	الماليــة	للمجموعــة	
ألغــراض	إعــداد	التقاريــر	الخارجيــة	وفقــا	للمعاييــر	الدوليــة	للتقاريــر	
ــر	 ــة	الداخليــة	علــى	إعــداد	التقاري ــة.	تشــتمل	ضوابــط	الرقاب المالي
الماليــة	علــى	ضوابــط	الرقابــة	علــى	اإلفصــاح	فــي	البيانــات	

ــف. ــب	حــاالت	التحري ــة	واإلجــراءات	المصممــة	لتجن المالي

تعمــل	مجموعــة	المالحــة	القطريــة	ش.م.ع.ق.	وتقــوم	بتنفيــذ	
أنشــطتها	مــن	خــالل	المجموعــة	فــي	دولــة	قطــر.	وألغــراض	
هــذا	التقريــر،	وضــع	مجلــس	اإلدارة	فــي	الحســبان	فقــط	ضوابــط	
هــو	 كمــا	 المجموعــة	 بأنشــطة	 المتعلقــة	 الداخليــة	 الرقابــة	

موضــح	ســابًقا.

التشــغيلية	 والفعاليــة	 التصميــم	 مالءمــة	 مــدى	 تقييــم	 عنــد	
لضوابــط	الرقابــة	الداخليــة	علــى	إعــداد	التقاريــر	الماليــة،	حــددت	
التــي	 العمليــات	 تلــك	 باعتبارهــا	 الجوهريــة	 العمليــات	 اإلدارة	
تتعلــق	بحــاالت	التحريــف	فــي	مســار	العمليــات	أو	مبالــغ	البيانــات	
الماليــة	ذات	الصلــة،	بمــا	فــي	ذلــك	تلــك	التــي	يســببها	االحتيــال	
ــى	 ــر	عل ــول	أن	تؤث ــع	بشــكل	معق ــن	المتوق ــي	م أو	الخطــأ	والت

ــة. ــات	المالي ــتخدمي	البيان ــرارات	مس ق

ديســمبر	 	٣١ فــي	 للمجموعــة	 الجوهريــة	 العمليــات	 تتمثــل	
2٠22	فــي:	اإليــرادات	والذمــم	المدينــة	،	وإدارة	االســتثمارات	
النقــد	 وإدارة	 	، والمدفوعــات	 الدائنــة	 والذمــم	 والمشــتريات	 	،
المخــزون	 وإدارة	 	، والمعــدات	 الممتلــكات	 وإدارة	 	، والخزانــة	
علــى	 والضوابــط	 	، المرتبــات	 وكشــوف	 البشــرية	 والمــوارد	 	،
مســتوى	الكيــان،	وتكنولوجيــا	المعلومــات	،	ودفتــر	األســتاذ	

العــام	و	اعــداد	التقاريــر	الماليــة.

مراقبو الحسابات الخارجيون

ــرز،	فــرع	 ــا	للنظــام،	أصــدرت	شــركة	برايــس	ووترهــاوس	كوب وفًق
قطــر،	وهــي	مراقــب	الحســابات	الخارجــي	المســتقل	للمجموعــة،	
ــة	 ــدى	مالءم ــم	اإلدارة	وم ــول	تقيي ــول	ح ــد	المعق ــر	التأكي تقري
التصميــم	والفعاليــة	التشــغيلية	إلطــار	ضوابــط	الرقابــة	الداخليــة	

ــر	الماليــة. للمجموعــة	علــى	إعــداد	التقاري

النتيجة التي توصل لها مجلس اإلدارة

بنــاء	علــى	تقييــم	اإلدارة،	اســتنتج	مجلــس	اإلدارة	أن	ضوابــط	
الرقابــة	الداخليــة	علــى	إعــداد	التقاريــر	الماليــة	لــدى	المجموعــة،	
كمــا	فــي	٣١	ديســمبر	2٠22،	مصممــة	وتعمــل	بفعاليــة	وبشــكل	
ــاء	 ــا	بن ــة	به ــة	المتعلق ــط	الرقاب ــداف	ضواب ــق	أه مناســب	لتحقي
علــى	المعاييــر	المحــددة	فــي	ضوابــط	الرقابــة	-اإلطــار	المتكامــل	
)2٠١٣(	الصــادر	عــن	لجنــة	المنظمــات	الراعيــة	التابعــة	للجنــة	

.)”COSO”(	تريــدواي

جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
رئيس	مجلس	اإلدارة

محمد عبد اهلل سويدان
الرئيس	والمدير	التنفيذي	باإلنابة

الدوحة،	١٥	فبراير	2٠2٣



242٥ مالحــة الـتـقــريــر الســنوي ٢٠٢٢

تقريــر حــول مــدى مالءمــة التصميــم والفعاليــة التشــغيلية 
الماليــة  التقاريــر  إعــداد  علــى  الداخليــة  الرقابــة  لضوابــط 

2022 ديســمبر   31 فــي  كمــا  الجوهريــة  للعمليــات 

مقدمة 
الشــركات	 حوكمــة	 نظــام	 مــن	 	24 المــادة	 لمتطلبــات	 وفقــًا	
)“نظــام	 الرئيســية	 الســوق	 فــي	 المدرجــة	 القانونيــة	 والكيانــات	
ــة	 ــس	إدارة	هيئ ــرار	مجل الحوكمــة”	أو	“النظــام”(	الصــادر	بموجــب	ق
قطــر	لألســواق	الماليــة	)الهيئــة(	رقــم	)٥(	لســنة	2٠١٦.	قمنــا	بتنفيــذ	
اجــراء	تأكيــد	معقــول	حــول	تقريــر	مجلــس	اإلدارة	عــن	ضوابــط	الرقابــة	
ــة	 ــة	القطري ــركة	المالح ــة	لش ــر	المالي ــداد	التقاري ــى	إع ــة	عل الداخلي
ش.م.ع.ق.	)“الشــركة”(	وشــركاتها	التابعــة	)معــا	“المجموعــة”(		كمــا	
فــي	٣١	ديســمبر	2٠22	اســتناًدا	إلــى	اإلطــار	الصــادر	عــن	لجنــة	

.”)”COSO	)“إطــار	تريــدواي	للجنــة	التابعــة	الراعيــة	المنظمــات

مسؤوليات أعضاء مجلس اإلدارة والمسؤولين عن الحوكمة
يعــد	مجلــس	إدارة	المجموعــة	مســؤواًل	عــن	عــرض	تقريــر	مجلــس	
ــة،	 ــر	المالي ــة	علــى	إعــداد	التقاري ــة	الداخلي ــط	الرقاب اإلدارة	عــن	ضواب

ــى: ــر	عل ويشــتمل	التقري
•	تقريــر	مجلــس	االدارة	حــول	مــدى	مالءمــة	التصميــم	والفعاليــة	
ــة؛ ــر	المالي ــة	علــى	إعــداد	التقاري ــة	الداخلي ــط	الرقاب التشــغيلية	لضواب
•	وصــف	العمليــات	الهامــة	وضوابــط	الرقابــة	الداخليــة	علــى	إعــداد	

التقاريــر	الماليــة؛
القصــور	 ألوجــه	 التشــغيلية	 والفعاليــة	 التصميــم	 شــدة	 تقييــم	 	•
ــم	إصالحهــا	فــي	٣١	ديســمبر	2٠22؛ ــم	يت ــة	،	إن	وجــدت	،	ول الرقابي
ــى	العناصــر	 ــر	الســنوي	عل ــي	التقري ــدم	ف ــم	المق ســيعتمد	التقيي
المخاطــر	 فــي	 التحكــم	 مصفوفــات	 فــي	 المدرجــة	 التاليــة	

المجموعــة: إدارة	 قبــل	 مــن	 المقدمــة	
•	أهــداف	الرقابــة،	بمــا	فــي	ذلــك	تحديــد	المخاطــر	التــي	تحــول	دون	

تحقيــق	أهــداف	الرقابــة؛
•	تصميــم	وتطبيــق	أنظمــة	ضوابــط	الرقابــة	لتحقيــق	أهــداف	الرقابــة	

المذكــورة؛	و	
ــة	 ــن	وضــع	أنظم ــة	مســؤواًل	ع ــس	إدارة	المجموع ــد	مجل ــك	يع كذل
رقابــة	ماليــة	داخليــة	والحفــاظ	عليهــا	بنــاء	علــى	إطــار	العمــل	الصــادر	

.)”COSO	)“إطــار	ــدواي ــة	تري ــة	للجن ــة	المنظمــات	الراعي مــن	لجن
ــة	 ــى	أنظمــة	رقاب ــم	والحفــاظ	عل تتضمــن	هــذه	المســؤوليات	تصمي
ــة	ســير	العمــل	 ــث	يضمــن	تطبيقهــا	بفعالي ــة	بحي ــة	وافي ــة	داخلي مالي

ــى: ــاءة.	وتشــتمل	األنظمــة	عل بانتظــام	وكف
•	االلتزام	بسياسات	المجموعة؛

•	حماية	موجوداتها؛
•	منع	حاالت	االحتيال	واألخطاء	واكتشافها؛

•	دقة	السجالت	المحاسبية	واكتمالها؛
•	إعداد	معلومات	مالية	موثوقة	في	الوقت	المناسب؛	و

•	االلتزام	بالقوانين	واألنظمة	المطبقة.

تقرير التأكيد المستقل 

مسؤوليات ممارس عمليات التأكيد
ــى	 ــاء	عل ــد	المعقــول	بن ــداء	نتيجــة	التأكي ــل	مســؤولياتنا	فــي	إب تتمث
ــن	 ــس	اإلدارة	ع ــر	مجل ــى	تقري ــا	عل ــا	به ــي	قمن ــد	الت ــراءات	التأكي اج
ــاًء	 ــك	بن ــة	وذل ــر	المالي ــى	إعــداد	التقاري ــة	عل ــة	الداخلي ــط	الرقاب ضواب

.COSO	ــار ــى	إط عل
وقــد	نفذنــا	هــذه	المهمــة	وفقــًا	للمعيــار	الدولــي	بشــأن	مهــام	
التأكيــد	رقــم	٣٠٠٠	)معــدل(	“مهــام	التأكيــد	بخــالف	عمليــات	تدقيــق	
أو	مراجعــة	المعلومــات	الماليــة	التاريخيــة”،	الصــادر	عــن	مجلــس	
معاييــر	التدقيــق	والتأكيــد	الدولــي.	ويتطلــب	هــذا	المعيــار	أن	نقــوم	
بتخطيــط	وتنفيــذ	إجراءاتنــا	بغــرض	الحصــول	علــى	تأكيــد	معقــول	
عــن		تقييــم	مجلــس	اإلدارة	لمــدى	مالءمــة	التصميــم	والفعاليــة	
ــة	 ــر	المالي ــداد	التقاري ــى	إع ــة	عل ــة	الداخلي ــط	الرقاب التشــغيلية	لضواب
للعمليــات	الجوهريــة		كمــا	هــو	مــدرج	فــي	تقريرمجلــس	اإلدارة	عــن	
ضوابــط	الرقابــة	الداخليــة	علــى	إعــداد	التقاريــر	الماليــة	،	مــن	جميــع	
ــى	 ــة	عل ــات	المرجــوة	مــن	الرقاب ــق	الغاي ــة،	لتحقي النواحــي	الجوهري
النحــو	المنصــوص	عليــه	فــي	وصــف	العمليــات	ذات	الصلــة	مــن	

.COSO	ــار ــى	إط ــتناًدا	إل ــب	اإلدارة،	اس جان
تعتبــر	العمليــة	جوهريــة	فــي	حــال	وجــود	تحريــف	ناتــج	عــن	احتيــال	أو	
خطــأ	فــي	مســار	العمليــات	أو	المبالــغ	الــواردة	فــي	البيانــات	المالية،	
ممــا	يتوقــع	معــه	التأثيــر	بشــكل	معقــول	علــى	قــرارات	مســتخدمي	
ــم	تحديدهــا	علــى	أنهــا	 ــات	التــي	ت ــل	العملي ــة.	وتتمث ــات	المالي البيان

جوهريــة	فيمــا	يلــي:	
١.	اإليرادات	والمبالغ	المستحقة	القبض	والمقبوضات

2.	إدارة	االستثمارات
٣.	المشتريات	والدائنين	والمدفوعات

4.	إدارة	النقد	والخزينة
٥.	إدارة	الممتلكات	والمنشآت	والمعدات

٦.	إدارة	المخزون
٧.	الموارد	البشرية	والرواتب
٨.	ضوابط	مستوى	الكيان

٩.	ضوابط	تقنية	المعلومات
١٠.	دفتر	األستاذ	العام	والتقارير	المالية.

تتضمــن	مهمــة	التأكيــد	للتعبيــر	عــن	اســتنتاج	تأكيــدي	معقــول	بشــأن	
تقريــر	»مجلــس	اإلدارة«	عــن	الضوابــط	الداخليــة	علــى	إعــداد	التقاريــر	
الماليــة	اســتناًدا	إلــى	إطــار	عمــل	COSO”«	وكمــا	هــو	معــروض	فــي	
ــة	حــول	 ــى	أدل ــراءات	للحصــول	عل ــذ	إج ــر	الســنوي	حــول	تنفي التقري
ــة	 ــط	الداخلي ــا	بشــأن	الضواب ــر.	وشــملت	إجراءاتن ــرض	التقري ــة	ع عدال

علــى	التقاريــر	الماليــة
•	التوصــل	إلــى	فهــم	لضوابــط	الرقابــة	الداخليــة	علــى	إعــداد	التقاريــر	

الماليــة	للعمليــات	الجوهريــة؛
•	تقدير	المخاطر	في	حال	وجود	ضعف	مادي؛	و

•	فحــص	وتقييــم	تصميــم	ضوابــط	الرقابــة	بنــاء	علــى	المخاطــر	التــي	
تــم	تقييمهــا.

ــة	 ــات	التالي ــى	فهــم	المكون ــا	إل ــا	لهــذه	المهمــة،	توصلن خــالل	أدائن
ــة: لنظــام	الرقاب

•	بيئة	الرقابة

•	تقييم	المخاطر
•	أنشطة	الرقابة

•	المعلومات	واالتصاالت
•	أنشطة	المراقبة

اعتمدنــا	فــي	اختيــار	االجــراءات	علــى	أحكامنــا	الشــخصية،	بمــا	فــي	
ذلــك	تقييــم	مخاطــر	وجــود	تحريــف	مــادي	لمــدى	مالءمــة	التصميــم	
خطــأ.	 أو	 احتيــال	 عــن	 ناتجــا	 أكان	 ســواء	 التشــغيلية،	 والفعاليــة	
وتضمنــت	إجراءاتنــا	كذلــك	تقييــم	مخاطــر	عــدم	التصميــم	والفعاليــة	
التشــغيلية	لضوابــط	الرقابــة	بالشــكل	المناســب	لتحقيــق	الغايــات	
ــس	اإلدارة	 ــة	الموضحــة	فــي	تقريرمجل ــط	الرقاب المرجــوة	مــن	ضواب
عــن	الرقابــة	الداخليــة	علــى	إعــداد	التقاريرالماليــة.	اشــتملت	إجراءاتنــا	
علــى	اختبــار	للفعاليــة	التشــغيلية	لتلــك	الضوابــط	التــي	تعــد	ضروريــة	
لتقديــم	تأكيــد	معقــول	بأنــه	قــد	تــم	تحقيــق	الغايــات	المرجــوة	مــن	

ــة. ــة	ذات	الصل ــط	الرقاب ضواب

ــم	 ــاص	بتقيي ــم	الخ ــك	التقيي ــوع	كذل ــذا	الن ــن	ه ــة	م وتشــمل	المهم
مجلــس	اإلدارة	حــول	مــدى	مالءمــة	التصميــم	والفعاليــة	التشــغيلية	
لضوابــط	الرقابــة	ألهــداف	ضوابــط	الرقابــة	المذكــورة	فــي	هــذا	
التقريــر.	وتشــمل	أيضــًا	تنفيــذ	اإلجــراءات	األخــرى	التــي	تعتبــر	ضروريــة	

ــاء	علــى	الظــروف	المحيطــة. بن

نعتقــد	بــأن	األدلــة	التــي	حصلنــا	عليهــا	كافيــة	ومالءمــة	لتوفيــر	
األســاس	الســتنتاجنا	حــول	تقريــر	مجلــس	اإلدارة	عــن	الرقابــة	الداخليــة	

ــة. ــداد	التقاريرالمالي ــى	إع عل

استقالليتنا ومراقبة الجودة
التزمنــا	خــالل	عملنــا	بمتطلبــات	االســتقاللية	والمتطلبــات	األخالقيــة	
ــن	 ــبين	المهنيي ــي	للمحاس ــد	الســلوك	األخالق ــًا	لقواع ــرى	وفق األخ
للمحاســبين	 األخالقــي	 الســلوك	 معاييــر	 مجلــس	 عــن	 الصــادرة	
المهنييــن،	)“IESBA”(	التــي	تقــوم	علــى	المبــادئ	األساســية	للنزاهــة	
والســرية	 الواجبــة	 والعنايــة	 المهنيــة	 والكفــاءة	 والموضوعيــة	
والســلوك	المهنــي	والمتطلبــات	األخالقيــة	ذات	الصلــة	فــي	دولــة	
ــًا	لهــذه	 ــة	األخــرى	وفق ــد	اســتوفينا	مســؤولياتنا	األخالقي قطــر.	وق
المتطلبــات	وقواعــد	الســلوك	األخالقــي	للمحاســبين	المهنييــن.

ــي	 ــة	الجــودة	رقــم	١	وبالتال ــي	لمراقب ــار	الدول ــق	شــركتنا	المعي تطب
تحافــظ	علــى	نظــام	شــامل	لمراقبــة	الجــودة	بمــا	فــي	ذلــك	سياســات	
ــر	 ــة	والمعايي ــات	األخالقي ــزام	بالمتطلب وإجــراءات	موثقــة	حــول	االلت

المهنيــة	والمتطلبــات	القانونيــة	والتنظيميــة	الســارية.

مفهوم ضوابط الرقابة الداخلية على إعداد التقارير المالية
إن	أنظمــة	الرقابــة	الداخليــة	لمنشــأة	مــا	هــي	عمليــة	مصممــة	لتوفير	
تأكيــد	معقــول	حــول	موثوقيــة	التقاريــر	الماليــة	وإعــداد	التقاريــر	
الماليــة	لألغــراض	الخارجيــة	وفقــًا	للمعاييــر	الدوليــة	للتقاريــر	الماليــة.	
تشــتمل	ضوابــط	الرقابــة	الداخليــة	لمنشــأة	مــا	علــى	تلــك	السياســات	

واإلجــراءات	التــي:

)١(	تتعلــق	باالحتفــاظ	بســجالت،	ذات	تفاصيــل	معقولــة،	والتــي	
فــي	 والتصــرف	 المعامــالت	 وعــادل	 دقيــق	 بشــكل	 تعكــس	

المنشــأة؛ موجــودات	

)2(	تقــدم	تأكيــدًا	معقــواًل	بــأن	المعامــالت	يتم	تســجيلها	عنــد	الضرورة	
للســماح	بإعــداد	البيانــات	الماليــة	وفقــًا	للمبــادئ	المحاســبية	
ــم	 ــة	بشــكل	عــام،	وأن	مقبوضــات	ونفقــات	المنشــأة	تت المقبول

ــا	للتصريحــات	الصــادرة	عــن	إدارة	المنشــأة؛	و فقــط	وفًق

)٣(	تقــدم	تأكيــدًا	معقــواًل	فيمــا	يتعلــق	بالحــد	مــن	أو	الكشــف	فــي	
الوقــت	المناســب	عــن	اقتنــاء	أو	اســتخدام	أو	تصــرف	غيــر	مصــرح	
ــر	مــادي	علــى	 بــه	لموجــودات	المنشــأة	ممــا	قــد	يكــون	لــه	تأثي

البيانــات	الماليــة.

القيود المتأصلة
تخضــع	معلومــات	األداء	غيــر	المالــي	لقيــود	متأصلــة	أكثــر	مــن	
عــن	 اإلدارة	 تقريــر	مجلــس	 لخصائــص	 نظــرًا	 الماليــة،	 المعلومــات	
الرقابــة	الداخليــة	علــى	إعــداد	التقاريــر	الماليــة	والطــرق	المســتخدمة	

لتحديــد	هــذه	المعلومــات.
الداخليــة	علــى	إعــداد	 الرقابــة	 نظــًرا	للقيــود	المتأصلــة	لضوابــط	
ــاوز	اإلدارة	 ــة	التواطــؤ	أو	تج ــك	إمكاني ــا	فــي	ذل ــة	بم ــر	المالي التقاري
للضوابــط،	فقــد	تحــدث	تحريفــات	ماديــة	ناتجــة	عــن	احتيــال	أو	خطــأ.	
ــى	 ــة	عل ــة	الداخلي ــط	الرقاب ــم	لضواب ــات	أي	تقيي ــإن	توقع ــك،	ف كذل
إعــداد	التقاريــر	الماليــة	للفتــرات	المســتقبلية	تخضــع	لمخاطــر	تتمثــل	
فــي	احتمــال	أن	تصبــح	الرقابــة	الداخليــة	علــى	إعــداد	التقاريــر	الماليــة	
ــزام	 ــة	االلت ــروف،	أو	أن	درج ــي	الظ ــرات	ف ــبب	التغي ــة	بس ــر	كافي غي

ــور. ــد	تتده ــراءات	ق بالسياســات	أو	اإلج
ــم	 ــي	ت ــط	المصممــة	والت ــك،	فــإن	أنشــطة	الضواب ــى	ذل وعــالوة	عل
العمــل	بهــا	اعتبــاًرا	مــن	٣١	ديســمبر	2٠22	والتــي	يغطيهــا	تقريــر	
التأكيــد	الخــاص	بنــا	لــن	تعالــج	بأثــر	رجعــي	أي	نقــاط	ضعــف	أو	أوجــه	
قصــور	موجــودة	فيمــا	يتعلــق	بضوابــط	الرقابــة	الداخليــة	علــى	إعــداد	
التقاريــر	الماليــة	قبــل	التاريــخ	الــذي	تــم	فيــه	تفعيــل	هــذه	الضوابــط.

المعلومات األخرى
تشــتمل	 األخــرى.	 المعلومــات	 عــن	 مســؤول	 اإلدارة	 مجلــس	
المعلومــات	األخــرى	علــى	التقريــر	الســنوي	)ولكنهــا	ال	تتضمــن	
تقريــر	مجلــس	اإلدارة	عــن	الضوابــط	الداخليــة	علــى	التقاريــر	الماليــة(	

الــذي	حصلنــا	عليــه	قبــل	تاريــخ	تقريــر	التأكيــد	هــذا.
ــة	 ــة	الداخلي ــن	الرقاب ــس	اإلدارة	ع ــر	مجل إن	اســتنتاجنا	بخصــوص	تقري
علــى	إعــداد	التقاريــر	الماليــة	ال	يغطــي	المعلومــات	األخــرى،	وال	

ــا.	 ــد	عليه ــأي	شــكل	للتأكي ــدي	أي	اســتنتاج	ب نب
فيمــا	يتعلــق	بمهمــة	التأكيــد	حــول	تقريــر	مجلــس	اإلدارة	عــن	الرقابــة	
الداخليــة	علــى	إعــداد	التقاريــر	الماليــة	،	تنحصــر	مســؤوليتنا	فــي	قراءة	
المعلومــات	األخــرى	الــواردة	أعــاله،	وعنــد	القيــام	بذلــك،	نقــوم	
بالنظــر	فيمــا	إذا	كانــت	المعلومــات	األخــرى	ال	تتفــق	بشــكل	مــادي	
مــع	تقريــر	مجلــس	اإلدارة	عــن	الرقابــة	الداخليــة	علــى	إعــداد	التقاريــر	

الماليــة،	أو	مــا	قــد	يشــير	إلــى	وجــود	تحريــف	بهــا	بشــكل	مــادي.	
وإذا	اســتنتجنا	وجــود	تحريــف	مــادي	فــي	المعلومــات	األخــرى	التــي	
حصلنــا	عليهــا	قبــل	تاريــخ	هــذا	التقريــر،	اســتنادًا	إلــى	مــا	قمنــا	بــه	مــن	
ــا	 ــا	م ــس	لدين ــك.	هــذا	ولي ــر	بذل ــداد	تقري ــون	بإع ــا	مطالب أعمــال،	فإنن

نبلــغ	عنــه	فــي	هــذا	الخصــوص.	

النتيجة
برأينــا،	بنــاًء	علــى	نتائــج	إجــراءات	التأكيــد	المعقــول	التــي	قمنــا	بهــا،	
فــإن	تقييــم	مجلــس	اإلدارة	لمــدى	مالءمــة	التصميــم	والفعاليــة	
إعــداد	 علــى	 للمجموعــة	 الداخليــة	 الرقابــة	 لضوابــط	 التشــغيلية	
التقاريــر	الماليــة	للعمليــات	الجوهريــة،	بنــاء	علــى	إطــار	COSO	وكمــا	
ــن	 ــادل	م ــم	عرضــه	بشــكل	ع ــد	ت ــس	اإلدارة	،	ق ــر	مجل ــي	تقري ورد	ف

جميــع	النواحــي	الماديــة	كمــا	فــي	٣١	ديســمبر	2٠22.

عن برايس ووترهاوس كوبرز – فرع قطر

سجل هيئة قطر لألسواق المالية رقم 120155

وليد التهتموني

سجل مراقبي الحسابات رقم 370

الدوحة، دولة قطر
15 فبراير 2023

٣١	ديسمبر	2٠22
إلى	السادة	مساهمي	شركة	المالحة	القطرية	ش.م.ع.ق.
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ش.م.ق.ع   القطريــة  المالحــة  شــركة  إدارة  مجلــس  قــام 
ــذ  ــة”( بتنفي ــم بـــ “المجموع ــار إليه ــة )يش ــركاتها التابع وش
تقييــم االلتــزام كمــا فــي 31 ديســمبر 2022 وفقــا لقانــون 
هيئــة قطــر لألســواق الماليــة )“الهيئــة”( والتشــريعات ذات 
الشــركات والكيانــات  بمــا ذلــك نظــام حوكمــة  الصلــة، 
)“متطلبــات  الرئيســية  الســوق  فــي  المدرجــة  القانونيــة 
الهيئــة”( الصــادر بموجــب قــرار مجلــس إدارة هيئــة قطــر 
ــة رقــم )5( لســنة 2016 )“النظــام”( )معــا  لألســواق المالي

ــة”(. ــات الهيئ يشــار اليهــم بـــ “متطلب

مسؤوليات مجلس اإلدارة

يلتــزم	مجلــس	اإلدارة	بتنفيــذ	مبــادئ	الحوكمــة	التاليــة	المنصــوص	
عليهــا	فــي	النظام:

• العدل	والمساواة	بين	أصحاب	المصلحة	دون	تمييز	بينهم	على	
أساس	العرق	و	الجنس	والدين؛

• الشفافية	واإلفصاح	عن	المعلومات	وتقديمها	إلى	الهيئة	
وأصحاب	المصلحة	في	الوقت	المناسب	وبطريقة	تمكنهم	من	

اتخاذ	القرارات	والقيام	بواجباتهم	بشكل	صحيح؛

• التمسك	بقيم	المسؤولية	المجتمعيه	للشركات؛

• تقديم	المصلحة	العامة	للمجموعة	وأصحاب	المصلحة	على	
المصلحة	الشخصية؛	و

• أداء	الواجبات	والمهام	والوظائف	بحسن	نية	ونزاهة	وشرف	
وإخالص	واإللتزام	بالمسؤولية	الناشئة	عنها		تجاه	أصحاب	

المصلحة	والمجتمع.

تقييم اإلدارة لاللتزام

ــة	 ــزام	المجموع ــا	اللت ــا	تقييًم ــام،	أجرين ــن	النظ ــادة	2	م ــا	للم وفًق
ــك	النظــام.	 ــا	فــي	ذل ــة	بم ــة	والتشــريعات	ذات	الصل ــون	الهيئ بقان
ــزام	بالمجموعــة	بإكمــال	 ــم،	قامــت	إدارة	االلت ــذ	هــذا	التقيي ولتنفي
قائمــة	اســتقصاء	مرفقــة	بمــواد	قانــون	الهيئــة	والتشــريعات	ذات	
الصلــة	والنظــام،	وذلــك	لوضــع	األســس	للنتائــج	التــي	اســتخلصناها.

مراقبو الحسابات الخارجيون 

ــرز	–	فــرع	قطــر،	 وفقــا	للنظــام،	تــم	تعييــن	برايــس	ووترهــاوس	كوب
التأكيــد	 تقريــر	 إلصــدار	 للمجموعــة،	 الخارجــي	 التدقيــق	 شــركة	
المحــدود	حــول	تقييــم	اإلدارة	لمــدى	إلتزامهــا	بقانــون	الهيئــة	
ــي	٣١	ديســمبر	2٠22  ــا	ف ــة	والنظــام	كم والتشــريعات	ذات	الصل
ــد	رقــم	٣٠٠٠	)معــدل(	 ــار	الدولــي	بشــأن	مهــام	التأكي وفقــا	للمعي
ــات	 ــة	المعلوم ــق	أو	مراجع ــات	تدقي ــالف	عملي ــد	خ ــام	التأكي “مه
ــر	التدقيــق	والتأكيــد	 الماليــة	التاريخيــة”،	الصــادر	عــن	مجلــس	معايي

.)IAASB( الدولــي	

استثناءات االلتزام

كمــا	فــي	٣١	ديســمبر	2٠22	،	لــم	يتــم	تحديــد	أيــة	أمــور	ال	تتوافــق	
مــع	متطلبــات	الهيئــة،	وأن	عمليــات	الشــركة	القائمــة	تعمل	بشــكل	
يضمــن	االمتثــال	للوائــح	ذات	الصلــة	فــي	هيئــة	قطــر	لهيئــة	قطــر	

لألســواق	الماليــة	والســلع.

النتيجة التي توصل لها مجلس اإلدارة

اســتناًدا	إلــى	تقييمنــا	ونتائــج	الفحــص	واإلختبــارات	والتحليــالت	
التــي	تــم	إنجازهــا	فــي	٣١	ديســمبر	2٠22،	يؤكــد	مجلــس	اإلدارة	

ــة”(. ــات	الهيئ ــزام	)“بمتطلب االلت

تقييم مجلس اإلدارة حول االلتزام 
بمتطلبات الهيئة

للسنة	المنتهية	بتاريخ	٣١	ديسمبر	2٠22

تقريــر حــول االلتــزام بقانــون هيئــة قطــر لألســواق الماليــة )الهيئــة( والتشــريعات ذات الصلــة، بمــا فــي ذلــك نظــام حوكمــة 
الشــركات والكيانــات القانونيــة المدرجــة فــي الســوق الرئيســية )“النظــام”( الصــادر عــن مجلــس إدارة الهيئــة وفقــا للقــرار 

رقــم )5( لســنة 2016.

تقييم مجلس اإلدارة حول االلتزام بمتطلبات الهيئة

جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
رئيس	مجلس	اإلدارة

الدوحة،	١٥	فبراير	2٠2٣

تقرير التأكيد المستقل
إلى	السادة	مساهمي	شركة	المالحة	القطرية	ش.م.ع.ق.

تقريــر حــول االلتــزام بقانــون هيئــة قطــر لألســواق الماليــة 
ــام  ــك نظ ــي ذل ــا ف ــة، بم ــريعات ذات الصل ــة( والتش )الهيئ
حوكمــة الشــركات والكيانــات القانونيــة المدرجــة فــي 
الســوق الرئيســية )“النظــام”( الصــادر عــن مجلــس إدارة 
ــي 31  ــا ف ــنة 2016 كم ــم )5( لس ــرار رق ــًا للق ــة وفق الهيئ

ديســمبر 2022 )“متطلبــات الهيئــة”(

مقدمة 

وفقــًا	لمتطلبــات	المــادة	24	مــن	نظــام	حوكمــة	الشــركات	
ــة	فــي	الســوق	الرئيســية	)“نظــام	 ــة	المدرج ــات	القانوني والكيان
الحوكمــة”	أو	“النظــام”(	الصــادر	بموجــب	قــرار	مجلــس	إدارة	
هيئــة	قطــر	لألســواق	الماليــة	)“الهيئــة”(	رقــم	)٥(	لســنة	2٠١٦. 
اإلدارة	 مجلــس	 تقييــم	 حــول	 محــدود	 تأكيــد	 بإجــراء	 قمنــا	
ــة	ش.م.ع.ق.	)“الشــركة”(	 ــة	القطري ــركة	المالح ــزام	ش ــول	الت ح
“الهيئــة”		 بمتطلبــات	 “المجموعــة”(	 )معــًا	 التابعــه	 وشــركاتها	

كمــا	فــي	٣١	ديســمبر	2٠22.

مسؤوليات أعضاء مجلس اإلدارة والمسؤولين عن 
الحوكمة

تقييــم	 إعــداد	 عــن	 مســؤوال	 المجموعــة	 إدارة	 مجلــس	 يعــد	
مجلــس	اإلدارة	حــول	االلتــزام	بمتطلبــات	“الهيئــة”		كمــا	فــي	٣١ 
ديســمبر	2٠22	-كمــا	هــو	مــدرج	فــي	التقريــر	الســنوي-،	والــذي	
ــات	المــادة	رقــم	)4(	مــن	النظــام. يغطــي	كحــد	أدنــى	متطلب

ــة	 ــزام	المجموع ــان	الت ــن	ضم ــؤواًل	ع ــس	اإلدارة	مس ــد	مجل ويع
الحوكمــة	 ونظــام	 الصلــة	 ذات	 والتشــريعات	 الهيئــة	 بقانــون	
ــة	المدرجــة	 ــات	القانوني ــة”(	للشــركات	والكيان ــات	الهيئ )“متطلب
إدارة	 مجلــس	 قــرار	 بموجــب	 الصــادر	 الرئيســية	 الســوق	 فــي	
ــس	 ــم	مجل ــن	تقيي ــداد	تقريرع ــم	)٥(	لســنة	2٠١٦	وإع ــة	رق الهيئ

اإلدارة	بخصــوص	االلتــزام	بمتطلبــات	الهيئــة.

يكــون	مجلــس	اإلدارة	مســؤواًل	أيًضــا	عــن	تحديــد	مجــاالت	عــدم	
االلتــزام	والمبــّررات	ذات	الصلــة	حيــث	تــّم	التحفيــف	مــن	حدتهــا.

تتضمــن	هــذه	المســؤوليات	تصميــم	وتنفيــذ	والحفــاظ	علــى	
أنظمــة	رقابــة	ماليــة	داخليــة	وافيــة	بحيــث	يضمــن	تطبيقهــا	
االلتــزام	 وتشــمل	 وكفــاءة،	 بانتظــام	 العمــل	 ســير	 بفعاليــة	

المطبقــة.	 واألنظمــة	 بالقوانيــن	

مسؤوليات ممارس عمليات التأكيد

ــد	المحــدود	 ــن	التأكي ــل	مســؤولياتنا	فــي	إصــدار	اســتنتاج	ع تتمث
ــأن	 ــا	نعتقــد	ب ــا	ممــا	يجعلن حــول	مــا	إذا	اســترعى	أمــر	مــا	انتباهن
تقييــم	مجلــس	اإلدارة	بخصــوص	االلتــزام	بمتطلبــات	الهيئــة	-	كما	
هــو	مرفــق	فــي	التقريــر	الســنوي	-	ال	ُيظهــر	بصــورة	عادلــة	ومــن	
كافــة	النواحــي	الجوهريــة	التــزام	المجموعــة	بقانــون	الهيئــة	
والتشــريعات	ذات	الصلــة،	بمــا	فــي	ذلــك	النظــام،	بنــاء	علــى	

ــا	بهــا؛ ــي	قمن ــد	المحــدود	الت اجــراءات	التأكي

ــار	الدولــي	بشــأن	مهــام	 ــا	هــذه	المهمــة	وفقــا	للمعي وقــد	نفذن
التأكيــد	رقــم	٣٠٠٠	)معــدل(	“مهــام	التأكيــد	بخــالف	عمليــات	
ــة”،	الصــادر	عــن	 ــة	التاريخي ــق	أو	مراجعــة	المعلومــات	المالي تدقي
مجلــس	معاييــر	التدقيــق	والتأكيــد	الدولــي.	ويتطلــب	هــذا	المعيار	
أن	نقــوم	بتخطيــط	وتنفيــذ	إجراءاتنــا	بغــرض	الحصــول	علــى	تأكيــد	
محــدود	حــول	مــا	إذا	اســترعى	أمــر	مــا	انتباهنــا	ممــا	يجعلنــا	
ــات	 ــزام	بمتطلب ــم	مجلــس	اإلدارة	بخصــوص	االلت ــأن	تقيي نعتقــد	ب
ــًا	 ــة	وفق ــة	النواحــي	المادي ــن	كاف ــدًا	م ــس	مع ــة	ككل،	لي الهيئ
لقانــون	الهيئــة	والتشــريعات	ذات	الصلــة	بمــا	فــي	ذلــك	النظــام.

ــد	المحــدود	مــن	 تختلــف	اإلجــراءات	المتبعــة	فــي	مهمــة	التأكي
ــث	النطــاق،	عــن	 ــث	طبيعتهــا	وتوقيتهــا،	وهــي	أقــل	مــن	حي حي
مهمــة	التأكيــد	المعقــول.	وبالتالــي،	يكــون	مســتوى	التأكيــد	
ــل	 ــدود	أق ــد	المح ــة	التأكي ــن	مهم ــه	م ــول	علي ــم	الحص ــذي	يت ال
بشــكل	أساســي	عــن	التأكيــد	الــذي	كان	مــن	الممكــن	الحصــول	
ــم	نقــم	 ــد	المعقــول.	ول ــم	إجــراء	مهمــة	التأكي ــو	ت ــا	ل ــه	فيم علي
بتنفيــذ	اجــراءات	لتحديــد	اإلجــراءات	اإلضافيــة	التــي	كان	مــن	
الممكــن	إجراؤهــا	إذا	كانــت	هــذه	المهمــة	تتعلــق	بالتأكيــد	

المعقــول.

التحريــف	 مخاطــر	 تقييــم	 المحــدود	 التأكيــد	 مهمــة	 تتضمــن	
المــادي	فــي	تقييــم	مجلــس	اإلدارة	بخصــوص	االلتــزام	بمتطلبات	
الهيئــة،	ســواء	كان	ناتجــا	عــن	احتيــال	أو	خطــأ،	والتعامــل،	حســب	
ــم	تقييمهــا	فــي	ظــل	الظــروف	 ــي	ت الضــرورة،	مــع	المخاطــر	الت
ــل	بشــكل	 ــدود	أق ــد	المح ــة	التأكي ــد	نطــاق	مهم المحيطــة.	ويع
أساســي	عــن	مهمــة	التأكيــد	المعقــول	مــن	حيــث	اجــراءات	تقييم	
المخاطــر	واالجــراءات	المتبعــة	للتعامــل	مــع	المخاطــر	التــي	تــم	
تقييمهــا.	وبنــاء	علــى	ذلــك،	ال	نبــدي	رأي	تأكيــد	معقــول	حــول	ما	
إذا	تــم	إعــداد	تقييــم	مجلــس	اإلدارة	بخصــوص	االلتــزام	بمتطلبــات	
الهيئــة،	ككل	ومــن	كافــة	النواحــي	الماديــة،	وفقــًا	لقانــون	

ــة	بمــا	فــي	ذلــك	النظــام. ــة	والتشــريعات	ذات	الصل الهيئ
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)تتمه(

تــم	تنفيــذ	االجــراءات	بنــاء	علــى	حكمنــا	المهنــي	بمــا	فــي	ذلــك	
االستفســارات	ومراقبــة	العمليــات	المنفــذة	وفحــص	الوثائــق	
للشــركة	 التقاريــر	 إعــداد	 سياســات	 مالءمــة	 مــدى	 وتقييــم	

ومطابقتهــا	مــع	الســجالت	األساســية.

نظــرًا	لظــروف	االرتبــاط،	قمنــا	خــالل	تنفيــذ	االجــراءات	أعــاله	بمــا	
يلــي:

•	االستفســار	مــن	اإلدارة	للتوصــل	إلــى	فهــم	العمليــات	المتبعــة	
لتحديــد	متطلبــات	قانــون	الهيئــة	والتشــريعات	ذات	الصلــة	بمــا	
فــي	ذلــك	النظــام		واالجــراءات	المطبقــة	مــن	قبــل	اإلدارة	
لاللتــزام	بهــذه	المتطلبــات	والمنهجيــة	التــي	اتبعتهــا	اإلدارة	

ــات؛ ــزام	بهــذه	المتطلب ــم	مــدى	االلت لتقيي

ــات	 ــة	محتوي ــار	مــن	خــالل	مقارن ــن	االعتب •	أخــذ	اإلفصاحــات	بعي
)“تقريــر	حوكمــة	الشــركة”(	مقابــل	متطلبــات	المــادة	4	مــن	

النظــام؛

اإلدارة	 مجلــس	 لتقييــم	 الصلــة	 ذات	 المحتويــات	 مطابقــة	 	•
ــة	للســجالت	 ــة	قطــر	لألســواق	المالي ــات	هيئ ــال	لمتطلب لالمتث

األساســية	التــي	تحتفــظ	بهــا	المجموعــة؛	و

•	تنفيــذ	اختبــار	تحقيقــي	محــدود	علــى	أســاس	انتقائــي،	عنــد	
قطــر	 هيئــة	 لمتطلبــات	 االلتــزام	 لتقييــم	 وذلــك	 الضــرورة،	
ــن	 ــا	م ــم	جمعه ــي	ت ــة	الت ــة	األدل ــة؛	ومالحظ ــواق	المالي لألس
ــات	 ــن	أي	مخالف ــاح	ع ــم	اإلفص ــا	إذا	ت ــم	م ــل	اإلدارة؛	وتقيي قب
ــس	اإلدارة،	مــن	كافــة	 ــل	مجل ــات،	إن	وجــدت،	مــن	قب للمتطلب

الجوهريــة. النواحــي	

ــًا	 ــا	تقييم ــا	به ــي	قمن ــدود	الت ــد	المح ــراءات	التأكي ــن	إج ال	تتضم
للجوانــب	النوعيــة	أو	لفعاليــة	اإلجــراءات	المطبقــة	مــن	قبــل	
اإلدارة	لاللتــزام	بالمتطلبــات.	ولذلــك،	ال	نقــوم	بتقديــم	أي	تأكيــد	
حــول	مــا	إذا	كانــت	اإلجــراءات	التــي	تطبقهــا	اإلدارة	تــؤدي	
بفعاليــة	إلــى	تحقيــق	أهــداف	قانــون	هيئــة	قطــر	لألســواق	

الماليــة	والتشــريعات	ذات	الصلــة	بمــا	فــي	ذلــك	النظــام.

استقالليتنا ومراقبة الجودة

والمتطلبــات	 االســتقاللية	 بمتطلبــات	 عملنــا	 خــالل	 التزمنــا	
األخالقــي	 الســلوك	 لقواعــد	 وفقــًا	 األخــرى	 األخالقيــة	
للمحاســبين	المهنييــن	الصــادرة	عــن	مجلــس	معاييــر	الســلوك	
ــن،	)“IESBA”(	التــي	تقــوم	علــى	 األخالقــي	للمحاســبين	المهنيي

ــة	 ــاءة	المهني ــة	والكف ــادئ	األساســية	للنزاهــة	والموضوعي المب
والعنايــة	الواجبــة	والســرية	والســلوك	المهنــي	والمتطلبــات	
اســتوفينا	 وقــد	 قطــر.	 دولــة	 فــي	 الصلــة	 ذات	 األخالقيــة	
مســؤولياتنا	األخالقيــة	األخــرى	وفقــًا	لهــذه	المتطلبــات	وقواعــد	

المهنييــن. للمحاســبين	 األخالقــي	 الســلوك	

تطبــق	شــركتنا	المعيــار	الدولــي	لمراقبــة	الجــودة	رقــم	١	وبالتالي	
تحافــظ	علــى	نظــام	شــامل	لمراقبــة	الجــودة	بمــا	فــي	ذلــك	
سياســات	وإجــراءات	موثقــة	حول	االلتــزام	بالمتطلبــات	األخالقية	
والمعاييــر	المهنيــة	والمتطلبــات	القانونيــة	والتنظيميــة	الســارية.

القيود المتأصلة

ــي	 ــآت	لتبن ــا	المنش ــي	تتبعه ــراءات	الت ــن	اإلج ــد	م ــد	العدي تعتم
متطلبــات	الحوكمــة	والمتطلبــات	القانونيــة	علــى	الموظفيــن	
الذيــن	يقومــون	بتطبيــق	اإلجــراء	وتفســيرهم	للهــدف	مــن	هــذا	
اإلجــراء	وتقييمهــم	لمــا	إذا	كانــت	إجــراءات	االلتــزام	قــد	تــم	
ــا.	 ــل	عليه ــرك	دلي ــاالت	ال	تت ــض	الح ــي	بع ــة،	وف ــا	بفعالي تنفيذه
ومــن	المالحــظ	أيضــا	أن	تصميــم	إجــراءات	االلتــزام	ســوف	ينتهــج	
أفضــل	الممارســات	التــي	تختلــف	مــن	منشــأة	إلــى	أخــرى	ومــن	
بلــد	إلــى	آخــر،	والتــي	ال	تشــكل	مجموعــة	واضحــة	مــن	المعاييــر	

ــي	يمكــن	مقارنتهــا	بهــا. الت

ــر	مــن	 ــة	أكث ــود	متأصل ــي	لقي ــر	المال تخضــع	معلومــات	األداء	غي
اإلدارة	 مجلــس	 تقييــم	 لخصائــص	 نظــرًا	 الماليــة،	 المعلومــات	
الماليــة	والطــرق	 لمتطلبــات	هيئــة	قطــر	لألســواق	 لالمتثــال	

المعلومــات. هــذه	 لتحديــد	 المســتخدمة	

نظــًرا	للقيــود	المتأصلــة	لضوابــط	الرقابــة	الداخليــة	حــول	االلتــزام	
بالقوانيــن	واألنظمــة	ذات	الصلــة،	بمــا	فــي	ذلــك	احتمــال	حــدوث	
تواطــؤ	أو	تجــاوز	اإلدارة	للضوابــط،	فقــد	تحــدث	تحريفــات	ماديــة	

ناتجــة	عــن	احتيــال	أو	خطــأ	وقــد	ال	يتــم	كشــفها.

المعلومات األخرى

األخــرى.	 المعلومــات	 عــن	 مســؤواًل	 اإلدارة	 مجلــس	 يكــون	
تشــتمل	المعلومــات	األخــرى	علــى	التقريــر	الســنوي	)ولكنهــا	ال	
تتضمــن	“تقييــم	مجلــس	اإلدارة”	بشــأن	االمتثــال	لمتطلبــات	هيئــة	
قطــر	لألســواق	الماليــة(	،	والــذي	حصلنــا	عليــه	قبــل	تاريــخ	تقريــر	

ــد	هــذا. التأكي

 تقرير التأكيد المستقل
)تتمه(

إن	اســتنتاجاتنا	حــول	تقييــم	مجلــس	اإلدارة	بخصــوص	االلتــزام	
متطلبــات	الهيئــة	ال	يغطــي	المعلومــات	األخــرى،	ولــن	نبــدي	

أي	اســتنتاج	بــأي	شــكل	للتأكيــد	عليــه.

فيمــا	يتعلــق	بمهمــة	التأكيــد	حــول	تقييــم	مجلــس	اإلدارة	
حــول	االلتــزام	متطلبــات	الهيئــة،	تنحصــر	مســؤوليتنا	فــي	قراءة	
المعلومــات	األخــرى	الــواردة	أعــاله،	وعنــد	القيام	بذلــك،	نقوم	
بالنظــر	فيمــا	إذا	كانــت	المعلومــات	األخــرى	ال	تتفــق	بشــكل	
ــزام	بقانــون	 مــادي	مــع	تقييــم	مجلــس	اإلدارة	بخصــوص	االلت
الهيئــة	والتشــريعات	ذات	الصلــة	بمــا	فــي	ذلــك	النظــام	أو	مــع	
ــذ	المهمــة،	أو	مــا	 ــاء	تنفي ــه	مــن	معلومــات	أثن ــا	علي مــا	حصلن

قــد	يشــير	إلــى	وجــود	تحريــف	بهــا	بشــكل	مــادي.	

ــف	مــادي	فــي	المعلومــات	األخــرى	 وإذا	اســتنتجنا	وجــود	تحري
ــا	 ــى	م ــتنادًا	إل ــر،	اس ــذا	التقري ــخ	ه ــل	تاري ــا	قب ــا	عليه ــي	حصلن الت
ــا	بــه	مــن	أعمــال،	فإننــا	مطالبــون	بإعــداد	تقريــر	بذلــك.	هــذا	 قمن

ــا	مــا	نســجله	فــي	هــذا	الخصــوص.	 ــس	لدين ولي

النتيجة 

بنــاًء	علــى	إجــراءات	التأكيــد	المحــدود	التــي	قمنــا	بهــا	والموضحة	
فــي	هــذا	التقريــر،	لــم	يلفــت	انتباهنــا	مــا	يجعلنــا	نعتقــد	بــأن	تقييم	
ــة	قطــر	لألســواق	 ــات	هيئ ــزام	بمتطلب ــس	اإلدارة	حــول	االلت مجل
ــة،	 ــة	،	ال	يعــرض	بشــكل	عــادل	مــن	جميــع	النواحــي	المادي المالي
التــزام	الشــركة	بقانــون	الهيئــة	والتشــريعات	ذات	الصلــة	بمــا	فــي	

ذلــك	النظــام	كمــا	فــي	٣١	ديســمبر	2٠22.

عن برايس ووترهاوس كوبرز – فرع قطر
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٣٠٣١ مالحــة الـتـقــريــر الســنوي ٢٠٢٢

حضرات السيدات والسادة المساهمين               المحترمين 

السالم	عليكم	و	رحمة	اهلل	وبركاته،

يســرني	أن	أقــدم	لكــم	تقريرنــا	حــول	الحوكمــة	بشــركة	المالحــة	القطريــة	ش.م.ع.ق	)“	مالحــة”	أو	“	الشــركة”(	للســنة	الماليــة	المنتهيــة	
فــي	٣١	ديســمبر	2٠22.	لقــد	تــم	إعــداد	التقريــر	وفقــًا	للمــواد	)١	-	4(	مــن	نظــام	حوكمــة	الشــركات	والكيانــات	القانونيــة	المدرجــة	فــي	
الســوق	الرئيســية	الصــادر	عــن	هيئــة	قطــر	لألســواق	الماليــة	فــي	١٠	نوفمبــر	2٠١٦	واللوائــح	والقوانيــن	األخــرى	ذات	الصلــة	بدولــة	قطــر.	

وهنــاك	نســخة	كاملــة	مــن	تقريــر	الحوكمــة	متاحــة	علــى	الموقــع	االلكترونــي	الرســمي	لشــركة	المالحــة	القطريــة.	

ــات	نظــام	الحوكمــة،	ويقــوم	مجلــس	اإلدارة	باالســتمرار	وبالتعــاون	مــع	اإلدارة	 ــن،	أن	شــركة	المالحــة	ملتزمــة	بمتطلب ويشــرفنا	أن	نعل
ــر	لتطويــر	نظــم	اإلدارة	الرشــيدة	واإلفصــاح	لضمــان	ثقــة	المســاهمين	والمســتثمرين	فــي	مالحــة. ــة	بإتخــاذ	كافــة	التدابي التنفيذي

واهلل	ولي	التوفيق	،،،

جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
رئيس	مجلس	اإلدارة

تقـريـر الحوكمة
للسنة	المنتهية	بتاريخ	٣١	ديسمبر	2٠22

نبــذة تــاريخيـــة 

•	تأسســت	شــركة	المالحــة	القطريــة	ش.	م	.ع.	ق	)	“	مالحــة”	
أو	“	الشــركة”	(	فــي	٥	يوليــو	١٩٥٧	كشــركة	مســاهمة	قطريــة	
ــال	 ــم	أعم ــر.		تض ــة	قط ــي	بورص ــًا	ف ــهمها	حالي ــداول	أس ــم	ت ويت
الشــركة	أنشــطة	تشــغيلية	وتجاريــة	فــي	مجــاالت	النقــل	البحــري	
والــوكاالت	المالحيــة	لشــركات	المالحــة	األجنبيــة	باإلضافــة	إلــى	
ــدات	 ــة	والمع ــاحنات	الثقيل ــع	الش ــة	وبي ــات	البحري ــم	الخدم تقدي
ــة	 ــب	المنشــآت	البحري ــع	وتركي ــة	وإصــالح	الســفن	وتصني الصناعي
الســفن	 وتأجيــر	 والجــوي	 البــري	 النقــل	 أعمــال	 تشــمل	 كمــا	
غيــر	 العامــة	 الجمعيــة	 واجــازت	 العقــارات.	 فــي	 واالســتثمار	
العاديــة	فــي	عــام	2٠١٦	نشــاط	تجــارة	الشــاحنات	وتملــك	وبيــع	
وتأجيــر	واســتئجار	جميــع	أنــواع	الشــاحنات.	وللشــركة	فــروع		أخرى	
ــي	تمــارس	بعــض	أنشــطة	 ــي	والت ــج	العرب فــي	بعــض	دول	الخلي

الشــركة.

الشــركة	علــى	كامــل	أســهم	 •	فــي	عــام	2٠١٠	إســتحوذت	
الشــركة	القطريــة	للنقــل	البحــري	)ش.م.	ق(	حيــث	امتلكــت	
ــم	قامــت	مالحــة	 مالحــة	١٥%	مــن	رأس	مــال	هــذه	الشــركة	ث
ــة	 ــال	الشــركة	القطري ــن	رأس	م ــى	المتبقــي	م باإلســتحواذ	عل
للنقــل	البحــري	)ش.م.ق(	ويمثــل	ذلــك	٨٥%	مــن	رأس	المــال.

للنقــل	 القطريــة	 الشــركة	 علــى	 ونتيجــة	إلســتحواذ	مالحــة	 	•
ايضــًا	 مالكــة	 مالحــة	 أصبحــت	 بالكامــل	 ق(	 )ش.م.	 البحــري	
البحــري		 الدعــم	 لخدمــات	 مالحــة	 شــركة	 رأســمال	 لكامــل	

.) ســابًقا	 ذ.م.م	 البحريــة	 للخدمــات	 )حالــول	

•	يبلــغ	رأس	مــال	شــركة	المالحــة	القطريــة	الحالــي	المصــرح	عنــه	
والمدفــوع	بالكامــل	١.١٣٦.١٦4.٧٥٠	ريــال	قطــري	مــوزع	على	

١.١٣٦.١٦4.٧٥٠	ســهم،	بنــاء	علــى	قــرار	الجمعيــة	العامــة	غيــر	
ــال	الشــركة	 ــض	رأس	م ــر	2٠2١	بتخفي ــخ	٨	نوفمب ــة	بتاري العادي
بقيمــة	أســهم	الخزينــة.	ويبلــغ	عــدد	الموظفيــن		بالشــركة	حاليــًا	

4٨٦2	يتضمــن	طاقــم	الســفن	والغواصيــن.

1- مـقـدمــة 

بعــض	 يتطلــب	وضــع	 الشــركة	 فــي	 	 الحوكمــة	 نظــام	 	 إن	 	•
األنظمــة	والعمليــات	لتنفيــذ	السياســات	واإلجــراءات	والمعاييــر	
بيــن	اإلدارة	مــن	جهــة	ومختلــف	 التــي	تؤســس	العالقــات	
ــا	 ــط	بالشــركة	وإدارته ــي	ترتب ــح	واألطــراف	الت ــاب	المصال أصح
مختلــف	 إلــى	 العائــدة	 األربــاح	 ولزيــادة	 أخــرى	 جهــة	 مــن	
األطــراف	مــن	خــالل	التوجيــه	والرقابــة	الفعالــة	علــى	أنشــطة	
الشــركة	مــع	الحفــاظ	علــى	النزاهــة	والموضوعيــة.	إن	الحوكمة	
تعنــي	بمفهومهــا	األوســع	التأكيــد	علــى	أن	وضــع	هيــكل	
ــا	بشــكل	 ــن	إدارة	موارده تنظيمــي	ســوف	يمكــن	الشــركة	م
أفضــل	فــي	إطــار	قانونــي،	وكذلــك	تؤكــد	علــى	تبنــي	المعاييــر	
الدوليــة	لتحقيــق	الشــفافية	والنزاهــة	والثقــة	فــي	البيانــات	
ــن	فــي	 ــن	والمقرضي ــك	تعــزز	ثقــة	الدائني ــة	للشــركة	وبذل المالي
الشــركة	وتشــجعهم	علــى	الدخــول	فــي	صفقــات	معهــا	ضمــن	
المالحــة	 شــركة	 تؤمــن	 كمــا	 	 االســتثمارية.	 اســتراتيجياتهم	
إطــار	 ووضــع	 أساســية	 مبــادئ	 تطبيــق	 بضــرورة	 القطريــة	
مناســب	لنظــام	حوكمــة	الشــركات	والــذي	بــدوره	يســاعد	
وعــالوة	 أداء.	 أفضــل	 عبــر	 أهدافهــا	 تحقيــق	 فــي	 الشــركة	
علــى	ذلــك،	مــن	شــأن	نظــام	الحوكمــة	أن	يحســن	بيئــة	العمــل	
الداخليــة	والخارجيــة	ويعمــل	علــى	حمايــة	المســاهمين	وتوزيــع	

األدوار	والمســؤوليات	بطريقــة	مثاليــة.

ويــؤدي	حتمــا	إلــى	تحقيــق	المعنــى	الحقيقــي	لمبــدأ	إعــالء	
المصلحــة	العامــة	و	مصلحــة	الشــركة	و	أصحــاب	المصالــح	و	

تقديمهــا	علــى	أي	مصلحــة	أخــرى.

2-  االلتزام بمبادئ الحوكمة 

ــع	 ــق	م ــا	يتواف ــة	بم ــاتها	للحوكم ــز	ممارس ــة	بتعزي ــزم	مالح •	تلت
المعاييــر	المحليــة	والدوليــة،	كمــا	يلتــزم	مجلــس	إدارة	الشــركة	
بوضــع	قواعــد	ســليمة	للرقابــة	والتــي	تســتوفى	أعلــى	معاييــر	
اإلســتقاللية	واإلشــراف	والشــفافية	وبذلــك	نحافــظ	علــى	ثقــة	
المســتثمرين	حاليــًا	ومســتقباًل.	ومــن	أجــل	تحقيــق	هــذا	اإللتــزام	
قــام	المجلــس	باإلســتعانة	بأحــد	مكاتــب	التدقيــق	الخارجــي	
ــي	ظــل	 ــة	ف ــات	الحوكم ــد	بتطبيق ــة	التقي ــة	لمتابع ــع	آلي لوض
نظــام	الحوكمــة	الجديــد	لالســتعانة	بهــا	للعمــل	بصــورة	منتظمة	
وتحســين	الرقابــة.	يلقــي	تقريــر	الحوكمــة	الضــوء	علــى	العناصــر	
األساســية	لنظــم	الرقابــة	التــي	قمنــا	بتصميمهــا	وتنفيذهــا	وتــم	
العمــل	بهــا	للســنة	الماليــة	مــن	١	ينايــر	2٠22	إلــى	٣١	ديســمبر	
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•	كمــا	يلتــزم	المجلــس	بالمراجعــة	الدوريــة	المنتظمــة	لسياســاته	
أعضــاء	 علــى	 يجــب	 والتــي	 الداخليــة	 ومواثيقــه	وإجراءاتــه	
المجلــس	واإلدارة	التنفيذيــة	العليــا	والموظفيــن	االلتــزام	بهــا.

•		وكجــزء	مــن	منهجيتهــا	لحمايــة	األطــراف	ذوي	المصلحــة	فــي	
ــر	 ــة	قط ــن	هيئ ــادر	ع ــة	الص ــاال	لنظــام	الحوكم الشــركة	و	امتث
لألســواق	الماليــة،	فقــد	قامــت	الشــركة	بإنشــاء	إدارة	مســتقلة	
إلدارة	المخاطــر	المؤسســية	بهــدف	متابعــة	و	تحليــل	المخاطــر	
و	تطويــر	بيئــة	الرقابــة	الداخليــة	للتأكــد	مــن	تحقيــق	كافــة	

أهــداف	الشــركة.

•	كمــا	اســتمرت	الشــركة	بإنتهــاج	خطــة	تعاُقــب	الموظفيــن	فــي	
»مالحــة«	فــي	عــام	2٠2١	وفقــًا	لألهــداف	المتفــق	عليهــا.

•	كمــا	يوجــد	لــدى	الشــركة	قائمــة	بالسياســات	واالجــراءات	
ــة	 ــام	الحوكم ــة	نظ ــان	فاعلي ــك	لضم ــا	وذل ــم	تطبيقه ــي	يت الت

بشــركة	المالحــة	ومنهــا:
١-	سياسة	إدارة	المخاطر	المؤسسية.

2-	سياسة	توزيعات	األرباح	والمكافآت.
٣-	سياسة	تداول	األشخاص	المطلعين.

4-	سياســة	تعــارض	المصالــح	والمعامــالت	مــع	األطــراف	ذوي	
العالقــة.	

٥-	اجراءات	الترشيح	ألعضاء	مجلس	اإلدارة.
٦-	سياسة	البرنامج	التعريفي	وتدريب	أعضاء	المجلس.

٧-	سياسة	االمتثال.
٨-	سياسة	إدارة	حقوق	أصحاب	المصالح.

٩-	سياسة	تقييم	أعضاء	المجلس.
١٠-	سياسة	االفصاح.

١١-	سياسة	اإلتصاالت	المؤسسية.
١2-	سياسة	حقوق	المساهمين.	

3- مجلــس اإلدارة

ــس	اإلدارة	 ــاق	مجل ــن	ميث ــركة	المتضم ــة	الش ــام	حوكم •	إن	نظ
الحالــي	والمعتمــد	مــن	أعضــاء	المجلــس،	يتوافــق	مــع	أحــكام	
مــواد	نظــام	حوكمــة	الشــركات	الجديــد	المشــتمل	علــى	حقــوق	
ــس	اإلدارة	وواجباتهــم	ومســؤولياتهم.	مــن	أهــم	 أعضــاء	مجال
واجبــات	أعضــاء	مجلــس	اإلدارة	أن	يلتــزم	االعضــاء	بواجب	الوفاء	
ــح	الشــركة	ومســاهميها	 للشــركة	ولمســاهميها	وإعــالء	مصال
علــى	مصالحهــم	الشــخصية	والعمــل	دائمــًا	بحســن	نيــة.	ويتعيــن	
ــة	 ــات	وبالعناي ــى	أســاس	شــفافية	المعلوم ــل	عل ــم	العم عليه
واإلهتمــام	الالزميــن	والعمــل	دائمــًا	لمصلحــة	الشــركة	وجميــع	
المســاهمين	بفاعليــة	التزامــًا	بواجباتهــم	ومســؤولياتهم.	و	قــام	
المجلــس	بتحديــث	ميثــاق	المجلــس	لتضميــن	جميــع	المهــام	
والمســؤوليات	الــواردة	فــي	نظــام	حوكمــة	الشــركات	الجديــد.

•	كمــا	يقــوم	مجلــس	اإلدارة	بتوجيــه	السياســة	االســتثمارية	
العامــة	لمالحــة	وهــو	مســؤول	عــن	اإلشــراف	علــى	إدارة	
ــح	 ــد	من ــا.		لق ــتراتيجية	له ــن	وضــع	األهــداف	االس الشــركة	وع
إلدارة	 الضروريــة	 والصالحيــات	 الســلطات	 كافــة	 المجلــس	
الشــركة	وتســيير	كافــة	أعمالهــا	بموجــب	قانــون	الشــركات	

للشــركة.	 التجاريــة	والنظــام	األساســي	
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•	يتكــون	مجلــس	اإلدارة	مــن	أحــد	عشــر	عضــوًا	جميعهــم	غيــر	
ــر	مــن	ثلــث	أعضــاء	المجلــس	مســتقلين.	تســتمر	 تنفيذييــن	وأكث
انتخــاب	 إعــادة	 ويجــوز	 ســنوات،	 ثــالث	 منهــم	 كل	 عضويــة	
العضــو	أكثــر	مــن	مــرة	اســتنادًا	إلــى	النظــام	األساســي	للشــركة	
وقانــون	الشــركات	التجاريــة.		لقــد	بــدأت	الدورة	الحاليــة	)2٠2١-

2٠22-2٠2٣(	لمجلــس	اإلدارة	فــي	2٠2١/٣/١٦. 

يبين	الجدول	أدناه	المعلومات	الخاصة	بأعضاء	مجلس	اإلدارة:

اسم عضو المجلست
والجهة التي يمثلها

المنصب  
بالمجلس

عدد األسهم 
التي يمثلها

معلومات أخرى

سعادة الشيخ/ 1
جاسم بن حمد بن 

جاسم بن جبر آل 
ثاني

رئيس	مجلس	
اإلدارة

ــر	٠٣٠,444,١ ــن	جب ــم	ب ــن	جاس ــد	ب ــن	حم ــم	ب ــيخ/	جاس ــعادة	الش ــد	س يتقل
آل	ثانــي	عضويــة	مجلــس	اإلدارة	منــذ	عــام	2٠٠٠.	وهــو	رئيــس	
ــس	إدارة	 ــس	مجل ــر	اإلســالمي	ورئي ــس	إدارة	مصــرف	قط مجل
ــو	 ــه	عض ــا	أن ــة(،	كم ــن	اإلســالمي	)بيم ــان	للتأمي ــركة	الضم ش
مجالــس	إدارات	عــدد	مــن	المؤسســات	والشــركات	الماليــة	
ــعادته	 ــز.	وس ــركة	كيوتيرمنل ــل	Qinvest	و	ش ــتثمارية	مث واإلس
ــدة	 ــى	ع ــة	إل ــاند	هيرســت	العســكرية،	باإلضاف ــة	س ــج	كلي خري
الماليــة. والشــؤون	 اإلدارة	 فنــون	 فــي	 إحترافيــة	  دورات	

)عضو غير تنفيذي – غير مستقل(
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معلومات أخرى عدد األسهم  المنصب  اسم عضو المجلس  ت 
التي يمثلها  بالمجلس  والجهة التي يمثلها   

شركة قطر للبترول، 
ممثال عنها

سعادة الشيخ/ خالد 
بن خليفة بن جاسم 

فهد آل ثاني

يتقلد	سعادة	الشيخ/	خالد	بن	خليفة	آل	ثاني	عضوية	مجلس	
اإلدارة	منذ	2٠١2،	ويتبوأ	منصب	الرئيس	التنفيذي	لشركة	

قطر	غاز،	وهو	رئيس	مجلس	إدارة	شركة	الديار	القطرية،	
كما	يتمتع	بعضوية	رئيس	مجلس	اإلدارة	في	شركة	الخليج	

الدولية	للخدمات. )عضو غير تنفيذي – غير مستقل(

نائب	رئيس	
مجلس	
اإلدارة

٢٩٨,٦٣٩,٦4٠

 سعادة الشيخ/
 سحيم بن خالد

بن حمد آل ثاني

 سعادة الشيخ/
 حمد بن محمد
خالد آل ثاني

مؤسسة علي بن 
علي، ممثال عنها 
 السيد/ عادل علي

بن علي

سعادة السيد/ 
سعد محمد سعد 

الرميحي

 السيد/ حمد
  بن محمد

المانع

يتقلد	سعادة	الشيخ/	سحيم	بن	خالد	بن	حمد		آل	ثاني	عضوية	
مجلس	إدارة	مالحة		منذ		نوفمبر	2٠2٠.	ويشغل	منصب
عضو	مجلس	إدارة	في	شركة	كهرماء	ممثاًل	عن	شركة	

مالحة.	كما	يشغل	منصب	عضو	مجلس	إدارة	في	الشركة	
القطرية	لألسواق	المركزية،	و	كان	يشغل		منصب	رئيس	
مجلس	اإلدارة	بشركة	داللة	للوساطة	سابقا.	وسعادته	

 حاصل	على	بكالوريوس	إدارة	االعمال.
)عضو غير تنفيذي – مستقل( 

تقلد	سعادة	الشيخ	/	حمد	بن	محمد	خالد		آل	ثاني	عضوية	
مجلس	إدارة	مالحة		منذ	١٦	مارس	2٠2١.	يشغل	منصب	

نائب	الرئيس	األول	لالستثمار	و	التمويل	بشركة	قطر	
للتأمين،	ويشغل	منصب	الرئيس	التنفيذي	في	شركة	مزايا	

للتطوير	العقاري.	كما	يشغل	منصب	عضو	مجلس	إدارة	في	
شركة	ناقالت	ممثاًل	عن	شركة	مالحة.	وسعادته	حاصل	

على	بكالوريوس	إدارة	االعمال	من	جامعة	هاريوت	وات	
 وماجستير	في	إدارة	األعمال	من	HEC	باريس.

)عضو غير تنفيذي - مستقل(

يتقلد	السيد/	عادل	علي	بن	علي	عضوية	مجلس	اإلدارة	منذ	
مؤسسة	 إدارة	 مجلس	 رئيس	 منصب	 ويشغل	 	.١٩٩4 عام	
كل	 في	 اإلدارة	 مجلس	 بعضوية	 ويتمتع	 علي،	 بن	 علي	
القطرية.	 والماء	 الكهرباء	 وشركة	 للتأمين	 الدوحة	 من	
الكهربائية. الهندسة	 في	 بكالوريوس	 على	 حاصل	  وهو	

)عضو غير تنفيذي – غير مستقل(

الرميحــي	 ســعد	 محمــد	 ســعد	 	/ الســيد	 ســعادة	 يتقلــد	
ــة	 ــع	بعضوي ــام	2٠١٠،	ويتمت ــذ	ع ــس	اإلدارة	من ــة	مجل عضوي
مجلــس	اإلدارة	فــي	الشــركة	القطريــة	للصناعــات	التحويليــة.	
ــارة	و	اإلقتصــاد. ــي	التج ــوس	ف ــى	بكالوري  وهــو	حاصــل	عل

)عضو غير تنفيذي –مستقل(

يتقلــد	الســيد/	حمــد	بــن	محمــد	المانــع	عضويــة	مجلــس	
الرئيــس	 منصــب	 يشــغل	 كمــا	 	.2٠٠٩ عــام	 منــذ	 اإلدارة	
والعضــو	المنتــدب	لمجموعــة	شــركات	محمــد	الحمــد	المانــع.	

وهــو	حاصــل	علــى	بكالوريــوس	فــي	إدارة	األعمــال.
)عضو غير تنفيذي – غير مستقل(

عضو
مجلس	
اإلدارة

عضو
مجلس	
اإلدارة

عضو
مجلس	
اإلدارة

عضو
مجلس	
اإلدارة

عضو
مجلس	
اإلدارة

4

5

6

7

8

١,٣٦٥,2١٠

42٣.٠٠٠

١٨,٦٣٠,٣4٠

4٦٠,٠٠٠

4١4,٩٩٠

سعادة الشيخ/ 
عبدالرحمن بن

سعود آل ثاني

تقلد	سعادة	الشيخ/	عبد	الرحمن	بن	سعود	آل	ثاني	عضوية	
مجلس	اإلدارة	في	عام	2٠١٨.	و	يشغل	منصب	وزير	دولة	
في	حكومة	دولة	قطر،	وهو	عضو	مجلس	إدارة	بنك	قطر	

الوطني	ومجلس	إدارة	شركة	قطر	للتأمين.	وشغل	سعادته	
سابقًا	منصب	رئيس	الديوان	األميري.	وهو	حاصل	على	

 ماجستير	في	العالقات	الدولية.
)عضو غير تنفيذي – مستقل(

عضو
مجلس	
اإلدارة

32.٩٠٠,٩٥٠

معلومات عــدد  المنصب  إسم عضـو  ت 
أخـــــرى األسهم  بالشـركة  اإلدارة التنفيذية   

المهندس / محمد 
عبداهلل سويدان

عين	المهندس/	محمد	عبداهلل	سويدان	الرئيس	والمدير	التنفيذي	باإلنابة	
لمجموعة	مالحة	عام	2٠22		ونائبًا	للرئيس	التنفيذي	لدعم	المنصات	

والخدمات	البحرية	في	مجموعة	مالحة	في	عام	2٠١٨.	وقبل	أن	يصبح	
نائب	الرئيس	التنفيذي،	تقلد	المهندس	سويدان	عدة	مناصب	قيادية	
منها	منصب	مدير	تجاري	أول	في	شركة	حالول	للخدمات	البحرية	

في	عام	2٠١٣	وتمت	ترقيتة	ليصبح	نائب	الرئيس	للعمليات	في	نفس	
الشركة	عام	2٠١4.	ويحمل	المهندس	سويدان	شهادة	بكالورويوس	
في	الهندسة	البحرية	وشهادة	ماجستير	في	»إدارة	عمليات	السفن	

والموانئ«	من	األكاديمية	العربية	للعلوم	والتكنولوجيا	والنقل	
البحري	وكذلك	شهادة	ماجستير	في	إدارة	األعمال	»اإلدارة	البحرية«	

من	جامعة	جرين	ويتش	–	لندن،	باإلضافة	إلى	عدة	شهادات	متميزة	
والمتعلقة	بمجاله.	كما	لديه	خبرة	واسعة	في	مجاالت	متعددة	تشمل	
العمليات	البحرية	وأسواق	الطاقة	واألنشطة	التجارية،	مما	ساهم	في	

نمو	مالحة	كمجموعة.	

-	الرئيس	والمدير	
التنفيذي	باإلنابة
-	نائب	الرئيس	

التنفيذي	لمالحة	
لدعم	المنصات	

والخدمات	
البحرية	

-	نائب	الرئيس	
التنفيذي	باإلنابة	

لمالحة	غاز	
وبتروكيم

1

معلومات أخرى عدد األسهم  المنصب  اسم عضو المجلس  ت 
التي يمثلها  بالمجلس  والجهة التي يمثلها   

شركة علي بن خليفة 
الهتمي  وشركاه 
ممثال عنها السيد/ 

هتمي علي خليفة 
الهتمي

السيد / محمد 
ابراهيم السليطي

يتقلد	السيد/	هتمي	الهتمي	عضوية	مجلس	اإلدارة	منذ	عام	
2٠١٨	ممثال	عن	شركة	على	بن	خليفة	الهتمي	و	وشركاه.	
وهو	أيضًا	عضو	مجلس	اإلدارة	في	مجموعة	علي	بن	خليفة	

الهتمي	وشركاه،	كما	شغل	سابقًا	عضوية	مجلس	اإلدارة	
في	شركة	الدوحة	للتأمين	و	شركة	ناقالت	و	شركة	بروة	
العقارية،	وهو	رئيس	مجلس	إدارة	شركة	الهتمي	للتطوير	

العقاري.	كما	يشغل	منصب	عضو	مجلس	اإلدارة	بمجموعة	
الميرة.	والسيد/	هتمي	حاصل	على	بكالوريوس	في	إدارة	

األعمال.  )عضو غير تنفيذي – غير مستقل(

يتقلد		السيد	/	محمد	ابراهيم	السليطي	منصب	عضو	مجلس	
إدارة	شركة	المالحة	منذ	١٦	مارس	2٠2١.	ويشغل	منصب		
عضو	مجلس	إدارة	شركة	إنماء	القابضة	ممثال	عن		بنك	قطر	

الدولي	االسالمي.		وقد	شغل	منصب	عضو	لجنة	سوق	
الدوحة	لألوراق	المالية	)	بورصة	قطر	(	في	دورتها	الثانية.	
كما	شغل	سابقًا	منصب	عضو	مجلس	اإلدارة	في	كل	من	

شركة	الميرة	وشركة	بروة	العقارية	وبنك	بروة	)دخان	حاليًا(	
ممثال	عن	شركة	بروة	العقارية،	باإلضافة	إلى	الشركة	القطرية	
للنقل	البحري	ممثال	عن	شركة	المالحة	القطرية.	وكما	سبق	
أن	شغل		منصب	نائب	الرئيس	التنفيذي	للمالية	و	االستثمار	

بشركة	المالحة.
السيد/	محمد	ابراهيم	السليطي	حاصل	على	بكالوريس	في	

إدارة	االعمال	بالواليات	المتحدة	االمريكية.
)عضو غير تنفيذي – مستقل(

عضو
مجلس	
اإلدارة

عضو
مجلس	
اإلدارة

10

11

٣,٠٠٠,٠٠٠

4٠٠,٠٠٠

د./ مازن جاسم 
الجيدة

يتقلد	د./	مازن	جاسم	الجيدة	عضوية	مجلس	اإلدارة	منذ	عام	
2٠٠٩.	وهو	رئيس	المجلس	التنفيذي	للجيدة	القابضة	وشريك،	
ويتمتع	بعضوية	مجلس	إدارة	مؤسسة	قطر	للتربية	والعلوم	

وتنمية	المجتمع.	يحمل	الدكتوراة	في	االقتصاد	التجاري	
 وتاريخ	الشرق	األوسط. 

)عضو غير تنفيذي – مستقل(

عضو
مجلس	
اإلدارة

٩٣,2٩٥,١2٠

يبين	الجدول	أدناه	المعلومات	الخاصة	بأعضاء	اإلدارة	التنفيذية	العليا:



٣4٣٥ مالحــة الـتـقــريــر الســنوي ٢٠٢٢

معلومات عــدد  المنصب  إسم عضـو  ت 
أخـــــرى األسهم  بالشـركة  اإلدارة التنفيذية   

 السيد/ صالح
عبداهلل الهارون

ن	السيد/	صالح	عبداهلل	الهارون	نائبًا	للرئيس	التنفيذي	للخدمات	 ُعيِّ
المساندة	في	مجموعة	مالحة	)شركة	المالحة	القطرية(	في	عام	
2٠١٧.	وقبل	اضمامه	إلى	مالحة،	تقلد	السيد	الهارون	عدة	مناصب	

في	اإلدارة	العليا	في	كل	من	شركة	طيران	الخليج	ومجموعة	
الخطوط	الجوية	القطرية.	كما	شغل	منصب	مدير	إدارة	النقل	الجوي	

وشؤون	المطارات	في	الهيئة	العامة	للطيران	المدني.	ويحمل	
السيد	الهارون	شهادة	في	العلوم	السياسية	واإلقتصاد	من	الواليات	

المتحدة	األمريكية.

نائب	الرئيس	
التنفيذي
الخدمات	
المساندة

٢

السيد/ أنديرز لوند 4
كريستنسن

ن	السيد/	أنديرز	لوند	كريستنسن	نائبًا	للرئيس	التنفيذي	في	قطاع	 ُعيِّ
البحرية	واللوجستية	لمجموعة	مالحة	)شركة	المالحة	القطرية(	في	عام	
2٠١٨.	وقبل	انضمامه	إلى	مالحة،	شغل	السيد	كريستنسن	عدة	مناصب	
قيادية	مختلفة	في	مجال	الخدمات	البحرية	واللوجستية	ومنها	الرئيس	
والمدير	التنفيذي	في	شركة	دامكو	في	شمال	أوروبا	ومنصب	الرئيس	
التنفيذي	للعمليات	في	شركة	ميرسك	الين	في	شمال	أوروبا	كذلك	

وشغل	أيضًا	منصب	الرئيس	التنفيذي	للعمليات	في	شركة	ميرسك	الين	
في	منطقة	آسيا	والمحيط	الهادئ.	كما	شغل	منصب	مدير	اإلستراتيجية	

في	شركة	مولير-	ميرسك	في	الدنمارك	ومنصب	مدير	اإلنتاج	في	
شركة	ميرسك	اللوجستية	في	الصين،	باإلضافة	إلى	عضوية	مجلس	

اإلدارة	في	الصين	و	أوروبا.	ويحمل	السيد	كريستنسن	شهادة	في	إدارة	
الشحن	الدولي	وشهادة	في	اإلدارة	الدولية	واإلقتصاد.

نائب	الرئيس	
التنفيذي	

مالحة	البحرية	
واللوجستية

3

ن	السيد/	غوتام	بيلور	نائبًا	للرئيس	التنفيذي	لتطوير	واستراتيجية	السيد/ غوتام بيلور ُعيِّ
الشركة	في	مجموعة	مالحة	)شركة	المالحة	القطرية(	في	عام	

2٠١٠،	وخالل	هذه	الفترة،	شغل	أيضًا	عدة	أدوار	إضافية	بصفة	مؤقتة.	
وقبل	انضمامه	إلى	مالحة،	تقلد	السيد	بيلور	منصب	شريك	مساعد	في	
شركة	أوليفر	وايمان	لإلستشارات	اإلستراتيجية	العالمية	في	الواليات	

المتحدة	األمريكية	وكذلك	في	دولة	اإلمارات	العربية	المتحدة.	
ويحمل	السيد	بيلور	شهادة	في	اإلقتصاد	من	جامعة	شيكاغو	في	
الواليات	المتحدة	األمريكية	وكذلك	شهادة	ماجستير	من	كلية	تاك	

لألعمال	من	كلية	دارتموث	في	الواليات	المتحدة	األمريكية.

نائب	الرئيس	
التنفيذي

	تطوير	واستراتيجية	
الشركة	ونائب	

الرئيس	التنفيذي	
باإلنابة	لمالحة	

للمعدات	البحرية	
والصناعية	

5

السيد	عاصم	الناصر	خبير	في	التدقيق	الداخلي	متمرس	حيث	لديه	أكثر	السيد/ عاصم الناصر
ن	السيد/	عاصم	الناصر	رئيسًا	 من	24	سنة	خبرة	في	هذا	المجال.	ُعيِّ
للتدقيق	الداخلي	في	مجموعة	مالحة	)شركة	المالحة	القطرية(	

في	عام	2٠١4.	وقبل	انضمامه	إلى	مالحة،	كان	السيد	الناصر	رئيسًا	
للتدقيق	الداخلي	للعديد	من	الشركات	الدولية	واإلقليمية.	ويحمل	

السيد	الناصر	درجة	الماجستير	في	إدارة	األعمال	من	جامعة	مانشستر،	
	)CIA(	المعتمد	الداخلي	المدقق	شهادة	مثل	مهنية	شهادات	وعدة

وشهادة	المحاسب	العام	المعتمد	)CPA(	وكذلك	شهادة	مدقق	
لعمليات	اإلحتيال	المعتمد	)CFE(	من	الواليات	المتحدة	األمريكية

رئيس	التدقيق	
الداخلي

6

 السيد/ أكرم
بشير اسويسي

انضم	السيد/	اكرم	بشير	ايسويسي	لمجموعة	مالحة	)شركة	المالحة	
ن	نائبًا	للرئيس	التنفيذي	للمالية	 القطرية(	في	عام	2٠١١	وُعيِّ

واالستثمار	في	عام	2٠١٥.	وهو	خبير	مالي	متمرس	يتمتع	بخبرة	
24	عامًا	في	الواليات	المتحدة	االمريكية	والشرق	االوسط.	وقبل	
انضمامه	إلى	مالحة،	كان	السيد	ايسويسي	مديرًا	لشركة	كبيرة	
مدرجة	في	الواليات	المتحدة.	يتمتع	السيد	ايسويسي	بعضوية	

مجلس	إدارة	شركة	كيوتيرمنلز	)وهي	مشروع	مشترك	بين	مواني	
ومالحة(،	كما	كان	يشغل	سابقًا	منصب	نائب	رئيس	مجلس	إدارة	
الشركة	العربية	المتحدة	لناقالت	الكيماويات.	والسيد	ايسويسي	
حاصل	على	شهادة	في	المحسابة	من	جامعة	كينسو	ستيت	في	

الواليات	المتحدة	االمريكية.

نائب	الرئيس	
التنفيذي

المالية	واالستثمار	
ونائب	الرئيس	

التنفيذي	باإلنابة	
لمالحة	كابيتال

2/3  ُسلطات المجلس 
لمراجعــة	 الالزمــة	 الســلطات	 بأوســع	 اإلدارة	 يتمتــع	مجلــس	 	•
وتحديــد	األهــداف	االســتراتيجية	وأهــداف	الشــركة	ويتولــى	
مســؤوليته	لتحقيــق	أهــداف	الشــركة	مــن	خــالل	مراقبــة	تنفيــذ	
ــة،		وحســبما	ورد	فــي	 االســتراتيجيات	بواســطة	اإلدارة	التنفيذي
قانــون	الشــركات	التجاريــة	والنظــام	األساســي	للشــركة	يقــوم	
مجلــس	اإلدارة	بدعــوة	المســاهمين	إلــى	إجتمــاع	الجمعيــة	
العاديــة	للحصــول	علــى	موافقتهــا	 العاديــة	أو	غيــر	 العامــة	
إلصــدار	القــرارات	التــي	تكــون	خــارج	نطــاق	ســلطات	المجلــس.	
ويمــارس	رئيــس	مجلــس	اإلدارة	مســؤولياته	بصــورة	منفصلــة	
عــن	مســؤوليات	الرئيــس	التنفيــذي	للشــركة	والــذي	يتــم	تعيينــه	
مــن	قبــل	مجلــس	اإلدارة،	علمــا	بــأن	الهيــكل	التنظيمــى	للشــركة	

ــى	حــدة. ــا	عل ــكل	منهم ــة	ل ــام	الوظيفي يوضــح	المه

3/3  واجبات رئيس مجلس اإلدارة
•	مــن	واجبــات	رئيــس	مجلــس	اإلدارة	وفقــًا	للنظــام	األساســي	
للشــركة	وميثــاق	مجلــس	اإلدارة	علــى	ســبيل	المثــال	وليــس	
الحصــر،	أن	يكــون	مســؤواًل	عــن	حســن	ســير	عمــل	مجلــس	اإلدارة	
بطريقــة	صحيحــة	وفّعالــة،	بمــا	فــي	ذلــك	أن	يضمــن	حصــول	
أعضــاء	مجلــس	اإلدارة	علــى	المعلومــات	الكاملــة	المتعلقــة	
بعمــل	المجلــس	فــي	الوقــت	المناســب.	كمــا	يضمــن	رئيــس	
مجلــس	اإلدارة	مناقشــة	جميــع	المســائل	األساســية	بشــكل	
ــاع	 ــال	كل	إجتم ــدول	أعم ــى	ج ــة	عل ــال،	والموافق ــح	وفّع صحي
ــة	مســألة	 ــار	أي مــن	إجتماعــات	المجلــس	كمــا	يأخــذ	فــي	اإلعتب
يطرحهــا	أي	عضــو	مــن	أعضــاء	مجلــس	اإلدارة،	ويجــوز	أن	يفــوض	

ــس. ــى	عضــو	آخــر	فــي	المجل ــس	هــذه	المهمــة	إل الرئي

4/3 إجتماعات مجلس اإلدارة
يعقــد	مجلــس	اإلدارة	اجتماعاتــه	الدوريــة	وفقــًا	لجــدول	معتمــد	 	•
مــن	قبــل	المجلــس.	ووفقــًا	للنظــام	األساســي	للشــركة،	يجــب	
أن	ال	يقــل	عــدد	هــذه	اإلجتماعــات	عــن	ســتة	اجتماعــات	كل	
ســنة.		كمــا	ُيصــدر	المجلــس	فــي	حالــة	الضــرورة	ولدواعــي	
االســتعجال	قــرارات	بالتمريــر	ثــم	يتــم	تضمينهــا	بمحضــر	اإلجتمــاع	

ــة	قطــر. ــة	لدول ــون	الشــركات	التجاري ــًا	لقان الالحــق	وفق
ــاًء	علــى	دعــوة	مــن	رئيــس	 يتــم	عقــد	اجتمــاع	مجلــس	اإلدارة	بن 	•
مجلــس	اإلدارة	أو	نائــب	الرئيــس	فــي	حالــة	غيــاب	الرئيــس،	كمــا	
يمكــن	أن	تتــم	الدعــوة	إلجتمــاع	مجلــس	اإلدارة	إذا	طلــب	اثنــان	
مــن	أعضــاء	المجلــس	الدعــوة	لعقــد	إجتمــاع	المجلــس.	يتــم	
إرســال	الدعــوات	قبــل	تاريــخ	الجلســة	بســبعة	أيــام	علــى	األقــل	
ويرفــق	معهــا	قائمــة	بالمواضيــع	المقــرر	بحثهــا	فــي	اإلجتمــاع	
ــس	اإلدارة	ســتة	 ــع.	لقــد	عقــد	مجل ــل	هــذه	المواضي مــع	تفاصي
إجتماعــات	إضافــة		إلــى	بعــض	القــرارات	التــي	ُاصــدرت	بالتمريــر	
ــًا	 ــي	٣١	ديســمبر2٠22،	علم ــة	ف ــة	المنتهي ــنة	المالي ــالل	الس خ
بحضــور	 ملتزميــن	 كانــوا	 اإلدارة	 مجلــس	 أعضــاء	 جميــع	 بــأن	

ــات.	 ــات	حســب	المتطلب االجتماع

5/3  أمين سر المجلس 
لقــد	قــام	مجلــس	اإلدارة	بتعييــن	أميــن	ســر	لمجلــس	اإلدارة	تحت	 	•
ــى	درجــة	 ــس،	وهــو	حاصــل	عل ــس	المجل اإلشــراف	المباشــر	لرئي
بكالوريــوس	القانــون	مــن	جامعــة	ليــدز	–	المملكــة	المتحــدة	
ســكرتارية	 و	 الشــركات	 حوكمــة	 أعمــال	 فــي	 خبــرة	 ولديــه	
مجالــس	اإلدارة	و	منهــا	علــى	ســبيل	المثــال		إعــداد	البيانــات	

اإلدارة	 مجلــس	 اجتمــاع	 أعمــال	 جــدول	 بمواضيــع	 الخاصــة	
وتأميــن	إيصــال	الدعــوات	لحضــور	اإلجتمــاع	إلــى	كافــة	أعضــاء	
المجلــس،	وتدويــن	محاضــر	اجتماعــات	مجلــس	اإلدارة	وحفظهــا	
قبــل	 مــن	 اعتمادهــا	 بعــد	 اإلدارة	 مجلــس	 قــرارات	 وتوزيــع	
ــن	الســر	 ــإن	أمي ــك،	ف ــى	اإلدارات	المختصــة.	وكذل ــس	عل المجل
مكلــف	بمتابعــة	تنفيــذ	تلــك	القــرارات	وتقديــم	تقريــر	عــن	نتائــج	
تلــك	المتابعــة	لمجلــس	اإلدارة	فــي	كل	اجتمــاع	لغــرض	اإلطــالع	
ــس،	أو	 ــي	ُتصــدر	عــن	المجل ــذ	كافــة	القــرارات	الت ولضمــان	تنفي
بيــان	األســباب	التــي	حالــت	دون	تنفيــذ	أي	قــرار.	كمــا	يجــب	
علــى	أميــن	الســر	التأكــد	مــن	تقديــم	وتوزيــع	المعلومــات	ذات	

ــس	اإلدارة. ــاء	مجل ــات	أعض ــا	لطلب ــركة	وفق ــة	بالش العالق
ويمكــن	لجميــع	أعضــاء	مجلــس	اإلدارة	اإلســتفادة	مــن	خدمــات	 	•
أميــن	ســر	المجلــس	ومشــورته.	ال	يجــوز	تعييــن	أمين	ســر	المجلس	

أو	إنهــاء	خدمتــه	إال	بموجــب	قــرار	صــادر	عــن	مجلــس	اإلدارة.

6/3  مكافآت مجلس اإلدارة 
	)4٠( للمــادة	 وفقــًا	 اإلدارة	 مجلــس	 أعضــاء	 مكافــأة	 تحــدد	 	•
مــن	النظــام	األساســي	للشــركة	والمــادة	)١١٩(	مــن	قانــون	
الشــركات	التجاريــة	ونظــام	حوكمــة	الشــركات	الصــادر	عــن	هيئــة	
ــآت	 ــك	المكاف ــبة	تل ــد	نس ــى	اال	تزي ــة	عل ــواق	المالي ــر	لالس قط
االحتياطــات	 خصــم	 بعــد	 الصافــي	 الربــح	 مــن	 	% 	)٥( عــن	
واالســتقطاعات	القانونيــة	وتوزيــع	االربــاح	النقديــة	والعينيــة	
ــراح	مقــدار	 ــى	المســاهمين.	كمــا	يقــوم	مجلــس	اإلدارة	باقت عل
بأيــة	 يكلفــون	 اللذيــن	 المجلــس	 ألعضــاء	 النقديــة	 البــدالت	
لسياســة	 طبقــا	 وذلــك	 الشــركة	 داخــل	 إداريــة	 مســؤوليات	
توزيعــات	األربــاح	والمكافــآت.	ويتــم	اإلفصــاح	عــن	مكافــآت	
مجلــس	اإلدارة	واإلدارة	التنفيذيــة	بالتقريــر	الســنوي	المجمــع	

للشــركة.

7/3  أعمال المجلس وواجباته األخرى   
ــة	 ــة	اإلســتراتيجية	و	اإلســتثمار	ولجن ضمــان	حضــور	أعضــاء	اللجن 	•
ــن	 ــور	المدققي ــق	وحض ــة	التدقي ــآت	ولجن ــيحات	و	المكاف الترش
ــن	فــي	إجتماعــات	 ــن	الخارجي ــن	عــن	المدققي ــن	وممثلي الداخليي

ــة. ــة	العام الجمعي
	يعقــد	المجلــس	حلقــة	نقاشــية	ألعضــاء	مجلــس	اإلدارة	الجــدد	 	•
ــى	 ــس	عل ــاء	المجل ــول	أعض ــان	حص ــي	لضم ــرض	مرئ ــن	ع تتضم
فهــم	واضــح	ألنشــطة	الشــركة	وعملياتهــا	وإدراك	مســؤولياتهم	

تمامــا.
ــد	لدورهــم	 ــس	اإلدارة	مســؤولون	عــن	اإلدراك	الجي أعضــاء	مجل 	•
وواجباتهــم	وأن	يثقفــوا	أنفســهم	عــن	االمــور	الماليــة	والتجاريــة	
الشــركة	وأنشــطتها.	ولهــذا	 المتعلقــة	بعمليــات	 والصناعيــة	
الغــرض،	علــى	المجلــس	المصادقــة	علــى	دورات	تدريبية	مناســبة	
المجلــس	 أعضــاء	 مهــارات	 دعــم	 بهــدف	 وعقدهــا	 ورســمية	

وحصيلتهــم	المعرفيــة.
	يجــب	أن	يظــل	أعضــاء	مجلــس	اإلدارة	دائمــًا	مطلعيــن	علــى	 	•
التطــورات	فــي	مجــال	الحوكمــة	وعلــى	أفضــل	الممارســات	

فــي	هــذا	الخصــوص.
المجلــس	 اجتماعــات	 بحضــور	 اإلدارة	 مجلــس	 أعضــاء	 يلتــزم	 	 	•
بإنتظــام،	وفــي	حالــة	الغيــاب	تطبــق	أحــكام	المــادة	رقــم	)٣٦(	

مــن	النظــام	األساســي	للشــركة	وميثــاق	مجلــس	اإلدارة.	
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4- لجان مجلس اإلدارة

•	يقــوم	مجلــس	األدارة	بإنشــاء	لجــان	المجلــس	وتقييــم	أدائهــا	بنــاء	علــى	المعاييــر	الــواردة	فــي	نظــام	الحوكمــة.	وفــي	كل	األحــوال	
تتولــى	لجــان	مجلــس	اإلدارة	مســاعدة	مجلــس	اإلدارة	فــي	تنفيــذ	مهامــه،	والوفــاء	بالمســؤوليات	العامــة	للمجلــس	بــإدارة	الشــركة. 

•	قــد	قــام	مجلـــس	اإلدارة	بتشــكيل	ثالثــة	لجــان	تابعــة	لــه	وذلــك	لمســاعدته	ولتيســير	تنفيــذ	واجبــات	ومســؤوليات	المجلــس،	واللجــان	
هــي:

١-	اللجنة	اإلستراتيجية	واإلستثمار.
2-	لجنة	تدقيق	المخاطر	واالمتثال.

٣-	لجنة	الترشيحات	والمكافآت.

-	الجداول	التالية	تبين	تشكيل	هذه	اللجان	وتصف	بإيجاز	المهام	الموكلة	لكل	لجنة:

4/ 1  اللجنة اإلستراتيجية واإلستثمار

•		تــم	تشــكيل	هــذه	اللجنــة	فــي	شــهر	مــارس	2٠٠٩	ثــم	أعيــد	تشــكيلها	فــي	كل	دورات	المجلــس	الالحقــة	حيــث	أعيــد	تشــكيلها	مــن	
أعضــاء	المجلــس	بعــد	إنتخابــات	مجلــس	اإلدارة	فــي	2٠2١/٣/١٦.	وطبقــا	لميثــاق	لجنــة	اإلســتراتيجية	و	اإلســتثمار،	مــن	أهــم	واجبــات	
اللجنــة	اإلشــراف	علــى	األنشــطة	االســتثمارية	التــي	تكــون	قيمتهــا	فــوق	نطــاق	صالحيــات	رئيــس	مجلــس	اإلدارة	والرئيــس	التنفيــذي	
ــس	اإلدارة	فــي	هــذا	الشــأن،	 ــى	مجل ــا	إل ــي	تقــوم	بدورهــا	برفــع	توصيته ــة	مخاطــر	مســتقبلية،	والت ــة	الشــركة	مــن	أي ــك	لحماي وذل

وقامــت	اللجنــة	بعقــد	عــدد	٥	إجتماعــات	خــالل	عــام	2٠22،

فيما	يلي	أسماء		السادة	/	أعضاء	اللجنة:

8/3  تعيين أعضاء مجلس اإلدارة 
وفقــًا	للشــروط	الــواردة	فــي	قانــون	الشــركات	التجاريــة	والنظام	

األساســي	للشــركة،	يجــب	مراعــاة	مــا	يلي:	
يتــم	ترشــيح	وتعييــن	أعضــاء	مجلــس	اإلدارة	وفقــًا	لإلجــراءات	 	•
التــي	ينــص	عليهــا	قانــون	الشــركات	التجاريــة	والنظام	األساســي	

للشــركة.
	قــام	مجلــس	اإلدارة	بأنشــاء	لجنــة	ترشــيحات	فــي	عــام	2٠١4	ثم	 	•
أعيــد	تشــكيلها	مــن	بيــن	أعضــاء	المجلــس	بعــد	إنتخابــات	مجلــس	
اإلدارة	فــي	2٠2١/٣/١٦.	تقــوم	لجنــة	الترشــيحات	بالتدقيــق	
فــي	طلبــات	الترشــيح	إلنتخابــات	عضويــة	مجلــس	اإلدارة	والتأكد	
مــن	مطابقتهــا	للشــروط	الــواردة	فــي	قانــون	الشــركات	التجاريــة	

ــا	 ــن	مطابقته ــك	التأكــد	م والنظــام	األساســي	للشــركة،	وكذل
لنــص	المــادة	رقــم	)٥(	مــن	ميثــاق	الحوكمــة،	)علمــًا	بــأن	الترشــيح	
ــركة	 ــي	الش ــاهم	ف ــان	أي	مس ــي	حرم ــة	ال	يعن بواســطة	اللجن

مــن	حقــه	فــي	أن	ُيرشــح	أو	يترشــح(.
ــن	أمــور	 ــار،	مــن	بي ــن	االعتب ــة	الترشــيحات	بعي يجــب	أن	تأخــذ	لجن 	•
أخــرى،	قــدرة	المرشــحين	علــى	تخصيــص	الوقــت	الكافــي	للقيــام	
ــى	مهاراتهــم	 ــس،	باإلضافــة	ال بواجباتهــم	كأعضــاء	فــي	المجل
ــة	 ــة	والتقني ــم	المهني ــم	ومؤهالته ــم	وخبرته ــة	ومعرفته الذاتي
واألكاديميــة	وشــخصيتهم.	ويمكــن	أن	تأخــذ	فــي	االعتبــار	“	
ــة	الصحيحــة	لترشــيح	أعضــاء	مجلــس	اإلدارة”	 ــادئ	التوجيهي المب

ــة	مــن	وقــت	آلخــر. ــالت	الهيئ ــي	تكــون	خاضعــة	لتعدي والت

المنصباسم العضوت
 سعادة	الشيخ/	جاسم	بن	حمد	بن	جاسم١

بن	جبر	آل	ثاني
رئيس	مجلس	اإلدارة	–	رئيس	اللجنة	اإلستراتيجية	واإلستثمار

 سعادة	الشيخ/	خالد	بن	خليفة	بن	جاسم2
فهد	آل	ثاني

نائب	رئيس	مجلس	اإلدارة	-	عضو	اللجنة	اإلستراتيجية	واإلستثمار

عضو	مجلس	اإلدارة	-	عضو	اللجنة	اإلستراتيجية	واإلستثمارسعادة	الشيخ/	سحيم	بن	خالد	بن	حمد	آل	ثاني٣
عضو	مجلس	اإلدارة	-	عضو	اللجنة	اإلستراتيجية	واإلستثمارالسيد/	عادل	علي	بن	علي4
عضو	مجلس	اإلدارة	-	عضو	اللجنة	اإلستراتيجية	واإلستثمارالسيد/	حمد	بن	محمد	المانع٥

2/4  لجنة تدقيق المخاطر واالمتثال

•	تــم	تشــكيل	هــذه	اللجنــة	فــي	عــام	2٠٠٣	ثــم	أعيــد	تشــكيلها	فــي	كل	دورات	المجلــس	الالحقــة،		حيــث	أعيــد	تشــكيلها	مــن	بيــن	أعضــاء	
المجلــس	بعــد	إنتخابــات	مجلــس	اإلدارة	فــي	2٠2١/٣/١٦.	و	تتمثــل	مهــام	لجنــة	تدقيــق	المخاطــر	واالمتثــال	بمســاعدة	مجلــس	اإلدارة	
ــة	التــي	 ــة	المعلومــات	المالي ــة	لضمــان	عدال ــة	الضوابــط	واألســس	الرقابي فــي	مســؤولياته	اإلشــرافية	مــن	خــالل	التأكــد	مــن	فعالي
تقــدم	للمســاهمين	والجهــات	األخــرى	وكذلــك	متابعــة	نتائــج	ومالحظــات	أعمــال	التدقيــق	الداخلــي	والتدقيــق	الخارجــي،	والتحقــق	
ــن	والنظــم	 ــد	بالقواني ــس	اإلدارة	والتقي ــذ	سياســات	مجل ــا	بتنفي ــن	فيه ــع	العاملي ــة	إدارات	و	أقســام	الشــركة	و	جمي ــزام	كاف ــن	الت م
ــة	 ــج	أعمالهــا،	ال	تضــم	لجن ــى	مجلــس	اإلدارة	عــن	نتائ ــة	إل ــر	دوري ــم	تقاري ــال	بتقدي ــق	المخاطــر	واالمتث ــة	تدقي والتعليمــات.	تقــوم	لجن
التدقيــق	فــي	عضويتهــا	أي	شــخص	ســبق	أن	عمــل	لــدى	المدقــق	الخارجــي،	و	قامــت	اللجنــة	بعقــد	ســتة	إجتماعــات	خــالل	عــام	2٠22.

المنصباسم العضوت
عضو	مجلس	اإلدارة	ــ	رئيس	لجنة	تدقيق	المخاطر	واالمتثالد./	مازن	جاسم	الجيدة١
عضو	مجلس	اإلدارة	ــ	رئيس	لجنة	تدقيق	المخاطر	واالمتثالسعادة	الشيخ/	حمد	بن	محمد	بن	خالد	آل	ثاني2
عضو	مجلس	اإلدارة	ــ	رئيس	لجنة	تدقيق	المخاطر	واالمتثالالسيد	/	محمد	ابراهيم	السليطي٣

-	وقد	قام	المجلس	بتحديث	ميثاق	لجنة	تدقيق	المخاطر	واالمتثال	لجعله	متوافقا	مع	متطلبات	نظام	الحوكمة	الجديد.

-	فيما	يلي	أسماء	السادة	/	أعضاء	اللجنة:

3/4   لجنة الترشيحات والمكافآت 

ــة	الترشــيحات	و	 ــة	واحــدة	وهــي	لجن ــح	لجن ــة	الحوافــز	و	المكافــآت	فــي	عــام	2٠١٨		بحيــث	تصب ــة	الترشــيحات	مــع	لجن •	تــم	دمــج	لجن
المكافــآت،	وتتمثــل	مهــام	لجنــة	الترشــيحات	فــي	تدقيــق	طلبــات	الترشــيح	التــي	يتقــدم	بهــا	المســاهمون	لإلشــتراك	فــي	إنتخابــات	
مجلــس	اإلدارة،	و	التحقــق	مــن	مطابقــة	تلــك	الطلبــات	للشــروط	و	الضوابــط	المقــررة	بموجــب	قانــون	الشــركات	التجاريــة	و	النظــام	
ــاع		 ــات	لالنتخــاب	بإجتم ــك	الطلب ــا	لعــرض	تل ــم		اقتراحاته ــة	بتقدي ــا	تقــوم	اللجن األساســي	للشــركة	و	نظــام	حوكمــة	الشــركات.	كم

ــة	العامــة. الجمعي

•	كمــا	تتمثــل	واجبــات	لجنــة	المكافــآت	فــي	وضــع	سياســة	المكافــآت	ألعضــاء	مجلــس	اإلدارة	واإلدارة	التنفيذيــة	و	موظفــي	الشــركة	
ــاح	 ــى	األرب ــادا	عل ــة	اعتم ــآت	اإلدارة	التنفيذي ــد	مكاف ــم	تحدي ــذ	هــذه	السياســات	بصــورة	ســليمة.	يت ــان	تنفي ــة،	لضم ــام	بالمراقب والقي
المتحققــة	فــي	نهايــة	الســنة	الماليــة،	والتــي	تقــوم	بدورهــا	برفــع	توصيتهــا	إلــى	مجلــس	اإلدارة	فــي	هــذا	الشــأن،	كمــا	تقــوم	اللجنــة	
بتقديــم		تقريــر	التقييــم	الســنوي	إلــى	مجلــس	اإلدارة،	بنــاء	علــى	االقــرارات	الســنوية	المقدمــة	مــن	قبــل	رئيــس	وأعضــاء	مجلــس	إدارة	
شــركة	المالحــة	و	التــي	تتضمــن	تقييــم	األداء	الســنوي	للمجلــس	واللجــان	و	إقــرار	عــدم	الجمــع		بيــن	المناصــب	باإلضافــة	إلــى	تحديــث	

البيانــات	األساســية	لــكل	عضــو	مــن	أعضــاء	المجلــس.	و	قامــت	اللجنــة	بعقــد	اجتماعيــن	خــالل	عــام	2٠22.

فيما	يلي	أسماء	السادة	/	أعضاء	لجنة	الترشيحات	والمكافات:

المنصباسم العضوت
رئيس	لجنة	الترشيحات	والمكافآت	-	عضو	لجنة	الترشيحات	والمكافآتالسيد/	عادل	علي	بن	علي١
عضو	مجلس	اإلدارة	-	عضو	لجنة	الترشيحات	والمكافآتسعادة	الشيخ/	عبدالرحمن	بن	سعود	آل	ثاني2
عضو	مجلس	اإلدارة	-	عضو	لجنة	الترشيحات	والمكافآتسعادة	السيد/	سعد	محمد	الرميحي٣

يتعيــن	علــى	لجنــة	الترشــيحات	والمكافــآت	عنــد	تشــكيلها،	إصــدار	ونشــر	إطــار	عملهــا	بشــكل	يبيــن	ســلطتها	وعملهــا	وفقــا	لميثــاق	لجنــة	 	•
الترشــيحات	الــذي	اعتمــده	مجلــس	اإلدارة.

يتضمن	عمل	لجنة	الترشيحات	إجراء	تقييم	ذاتي	سنوي	ألداء	المجلس	وقد	تم	وضع	آلية	للتقييم	الذاتي	لمجلس	اإلدارة. 	•

كمــا	يجــب	علــى	لجنــة	الترشــيحات	مراعــاة	أيــة	شــروط	أو	متطلبــات	تتعلــق	بترشــيح	أو	انتخــاب	أو	تعييــن	أعضــاء	مجلــس	اإلدارة	صــادرة	 	•
عــن	أيــة	ســلطة	أخــرى.

و	قــد	قــام	المجلــس	بتحديــث	ميثــاق	لجنــة	الترشــيحات	و	المكافــآت	ليجعلــه	متوافقــا	مــع	متطلبــات	نظــام	الحوكمــة	الجديــد	ومنهــا	 	•
رفــع	تقريــر	ســنوي	الــى	المجلــس	يتضمــن	تقييــم	آداء	أعضــاء	مجلــس	اإلدارة.	

باإلضافــة	إلــى	لجــان	مجلــس	اإلدارة	قامــت	شــركة	مالحــة	وضمــن	إطــار	الحوكمــة	العــام	بتشــكيل	لجــان	إداريــة	معينــة	لإلشــراف	علــى	
أنشــطة	العمل	الرئيســية.	

5- التدقيق الداخلي

1/5 الغرض والرسالة

ــة	وخدمــات	استشــارية	مصممــة	 ــات	مســتقلة	وموضوعي ــم	ضمان ــي	فــي	مالحــة	هــو	تقدي ــق	الداخل •		إن	الغــرض	مــن	إدارة	التدقي
ــات	فــي	الشــركة.	 إلضافــة	قيمــة	وتحســين	العملي

•		وتتمثــل	مهمــة	إدارة	التدقيــق	الداخلــي	بالشــركة	فــي	تقديــم	المشــورة	والتأكيــد	المســتقل	الحيــادي	و	الموضوعــي	القائــم	علــى	
تحليــل	المخاطــر	و	ذلــك	مــن	أجــل	تعزيــز	و	حمايــة	القيمــة	التنظيميــة.	كمــا	تقــوم	اإلدارة	بمســاعدة	الشــركة	فــي	تحقيــق	اهدافهــا	

مــن	خــالل		تقديــم	نهــج	منظــم	ومنضبــط	لعمليــة	التقييــم	وتحســين	فعاليــة	عمليــات	الحوكمــة	وإدارة	المخاطــر	والرقابــة.	



٣٨٣٩ مالحــة الـتـقــريــر الســنوي ٢٠٢٢

2/5 االستقالل والموضوعية

•	تتبــع	إدارة	التدقيــق	الداخلــي	وظيفيــا	إلــى	لجنــة	تدقيــق	
المخاطــر	واالمتثــال	بالشــركة.	كمــا	تتبــع	إداريــا	إلــى	الرئيــس	

والمديــر	التنفيــذي	للشــركة.	

•	علــى	رئيــس	التدقيــق	الداخلــي	ضمــان	بقــاء	إدارة	التدقيــق	
خاليــة	مــن	أيــة	ظــروف	قــد	تشــكل	تهديــدا	علــى	قــدرة	
ــة	 ــام	بمســؤولياتهم	بطريق ــى	القي ــن	عل ــن	الداخليي المدقيقي
بإختيــار	 المتعلقــة	 المســائل	 بمــا	فــي	ذلــك	 غيــر	منحــازة،	
واالمــور	 المتبعــة	 واالجــراءات	 العمــل	 ونطــاق	 التدقيــق	

التقريــر. ومحتــوى	 والتوقيــت	 المتكــررة	

3/5 نطاق عمل أنشطة التدقيق الداخلي

يشــمل	نطــاق	عمــل	أنشــطة	إدارة	التدقيــق	الداخلــي،	علــى	
ســبيل	المثــال	ال	الحصــر،	فحــص	األدلــة	بموضوعيــة	وذلــك	لغــرض	
ــال	 ــر	واإلمتث ــق	المخاط ــة	تدقي ــتقلة	للجن ــات	مس ــم	تقييم تقدي
واإلدارة	ولألطــراف	الخارجيــة	حــول	مــدى	كفايــة	وفعاليــة	
الحوكمــة	وإدارة	المخاطــر	وعمليــات	التحكــم	فــي	الشــركة.	

ــي:	 ــا	يل ــم	م ــي	تقيي ــق	الداخل ــات	التدقي وتشــمل	عملي

-	تحديــد	وإدارة	المخاطــر	المتعلقــة	بتحقيــق	أهــداف	مالحــة	
االســتراتيجية	يتــم	بشــكل	مناســب.	

ومديريهــا	 فــي	مالحــة	 المســؤولين	 تصرفــات	 تتوافــق	 أن	 	-
ــا	 ــركة	واجراءاته ــات	الش ــع	سياس ــا	م ــا	ومقاوليه وموظفيه
والقوانيــن	واللوائــح	المعمــول	بهــا	وكذلــك	معاييــر	الحوكمة	
األهــداف	 مــع	 البرامــج	 أو	 العمليــات	 نتائــج	 تتوافــق	 أن	 	-

ــا. ــم	تحديده ــي	ت ــات	الت والغاي

ــال	 ــركة	اإلمتث ــي	الش ــة	ف ــة	القائم ــات	واألنظم ــح	العملي -	تتي
للسياســات	واإلجــراءات	والقوانيــن	واللوائــح	التــي	يمكــن	أن	

ــر	علــى	مالحــة.	 ــر	بشــكل	كبي تؤث

الشــركة	 فــي	 المســتخدمة	 والوســائل	 المعلومــات	 أن	 	-
ــل	هــذه	 ــالغ	عــن	مث ــف	واالب ــل	وتصني ــاس	وتحلي ــد	وقي لتحدي

بالنزاهــة.	 وتتســم	 موثوقــة	 المعلومــات	

-	يتــم	الحصــول	علــى	المــوارد	واالصــول	اقتصاديــا	واســتخدامها	
بكفــاءة	وحمايتهــا	بشــكل	مناســب.	

وتشــمل	إدارة	التدقيــق	الداخلــي	بمالحــة	جميــع	الكيانــات	
واألنظمــة	 التجاريــة	 والعمليــات	 واإلدارات	 والوظائــف	

بالتالــي:	 الخاصــة	 واألنشــطة	 والمشــاريع	

شركة	المالحة	القطرية. 	-

قطاعات	الشركة	والشركات	الزميلة	والمشاريع	المشتركة.	 	-

جميــع	الطلبــات	الــواردة	مــن	لجنــة	تدقيــق	المخاطــر	واالمتثال	 	-
واإلدارة	والهيئــات	التنظيميــة	االخــرى.

4/5 خطة التدقيق الداخلي: 

-		قبــل	بدايــة	كل	ســنة	ماليــة،	يقــوم	رئيــس	التدقيــق	الداخلــي	
بإعــداد	خطــة	التدقيــق	الداخلــي	المبنيــة	علــى	اســاس	دراســة	
التدقيــق	 أعمــال	 برنامــج	 الخطــة	 تتضمــن	 حيــث	 المخاطــر	
ــة	 ــى	لجن ــا	عل ــا	وعرضهم ــة	به ــة	المرتبط ــة	المقترح والموازن

التدقيــق	إلعتمادهــا.	

ــركة،	 ــال	بالش ــدات	األعم ــع	وح ــق	جمي ــة	التدقي تغطــي	خط 	-
وال	يســتثنى	أي	مــن	أنشــطة	الشــركة	مــن	نطــاق	عمــل	إدارة	
حريــة	 الداخلــي	 التدقيــق	 الداخلــي،	ولموظفــي	 التدقيــق	
ــا	 ــق	أو	ســجالت	يرونه ــة	وثائ ــص	أي ــود	لفح ــة	ودون	قي كامل

ضــرورة	ألداء	واجبهــم	وإبــداء	رأيهــم.	

ــل	 ــج	عم ــذ	خطــط	وبرام ــي	بتنفي ــق	الداخل ــزم	إدارة	التدقي تلت 	-
ــال،	 ــق	المخاطــر	واالمتث ــة	تدقي ــي	تعتمدهــا	لجن ــق	الت التدقي
الضبــط	 بيئــة	 حالــة	 حــول	 دوريــة	 تقاريــر	 اإلدارة	 وتقــدم	
ــق	 ــة	تدقي ــى	لجن ــا	إل ــا	وتوصياته ــع	مالحظاته ــي	ورف الداخل
المخاطــر	واالمتثــال،	حيــث	تقــوم	لجنــة	تدقيــق	المخاطــر	
ــس	اإلدارة	تتضمــن	 ــى	مجل ــة	إل ــر	دوري ــال	برفــع	تقاري واالمتث
األمــور	الهامــة	الخاصــة	بالتدقيــق	وتقــدم	مــا	يثبــت	لمجلــس	

اإلدارة	وجــود	نظــام	فعــال	للرقابــة	الداخليــة	بالشــركة.	

تدقيــق  ولجنــة  العليــا  اإلدارة  إلــى  التقاريــر  رفــع   5/5
واالمتثــال:  المخاطــر 

يقــوم	رئيــس	التدقيــق	الداخلــي	بتقديــم	تقاريــر	دوريــة	إلــى	
اإلدارة	العليــا	ولجنــة	تدقيــق	المخاطــر	واالمتثــال	فيمــا	يتعلــق	

ــي:	 بالتال

الغرض	من	إدارة	التدقيق	الداخلي	وصالحيتها	ومسؤوليتها.	 	•

ــر	 إمتثــال	إدارة	التدقيــق	الداخلــي	لقواعــد	الســلوك	والمعايي 	•
	)IIA( الدولــي	 الداخلييــن	 المدققيــن	 عــن	معهــد	 الصــادرة	

وخطــط	العمــل	لمعالجــة	أيــة	قضايــا	ذات	أهميــة.	

ــك	 ــي	ذل ــا	ف ــة،	بم ــا	الرقاب ــرة	وقضاي ــرض	للمخاطــر	الكبي التع 	•
مخاطــر	االحتيــال	وقضايــا	الحوكمــة	وغيرهــا	مــن	األمــور	التــي	

ــة	او	تطلبهــا.	 ــب	اهتمــام	اللجن تتطل

نتائج	عمليات	المراجعة	او	األنشطة	االخرى.	 	•

متطلبات	المصادر	االخرى. 	•

أيــة	اســتجابة	للمخاطــر	مــن	قبــل	اإلدارة	قــد	تكــون	غيــر	 	•
مالحــة. مــن	 مقبولــة	

ــى	 ــة	إل ــر	دوري ــال	تقاري ــق	المخاطــر	واالمتث ــة	تدقي ــدم	لجن تق
مجلــس	اإلدارة	حــول	قضايــا	التدقيــق	ذات	االهميــة	بمــا	فــي	
ذلــك	اخفاقــات	الرقابــة	الداخليــة،	كمــا	تؤكــد	إدارة	التدقيــق	
الداخلــي	علــى	المجلــس	علــى	تصميــم	وفعاليــة	نظــام	الرقابة	
ــر	 ــاك	تقري ــك،	هن ــى		ذل ــة	فــي	الشــركة.	باألضافــة	إل الداخلي
ــتأكيد	المســتقل	المعقــول	المقــدم	للســادة	المســاهمين	 الـ
ــر	الســنوي	لشــركة	 مــن	قبــل	المدقــق	الخارجــي	فــي		التقري
المالحــة	المتضمــن	تقييــم	أهميــة	أي	نقطــة	ضعــف	فــي	

ــة. ــة	الداخلي ضوابــط	الرقاب

6/5 إطار عمل إدارة الحوادث: 

لــدى	مالحــة	خطــة	معتمــدة	إلطــار	عمــل	إدارة	الحــوادث	 	•
)IMF(	الــذي	يوفــر	السياســات	واإلجــراءات	الالزمــة	للســماح	
باالبــالغ	الفعــال	والمتســق	وســهولة	التعامــل	مــع	جميــع	

الحــوادث.

يتــم	االبــالغ	عــن	عــدد	الحــوادث	ونوعهــا	والتصــرف	معهــا	 	•
ــا	 ــال.	كم ــق	المخاطــر	واالمتث ــة	تدقي ــى	لجن بشــكل	دوري	إل
يتــم	االبــالغ	عــن	نفــس	الشــيء	مــن	قبــل	اللجنــة	إلــى	مجلــس	

ــا	الســنوي. ــق	تقريره ــن	طري اإلدارة	ع

6- المدقق الخارجي 

العامــة	 الجمعيــة	 قبــل	 مــن	 الخارجــي	 المدقــق	 تعييــن	 تــم	 	•
إجتمــاع	 خــالل	 اإلدارة،	 مجلــس	 توصيــة	 علــى	 بنــاء	 للشــركة	
ــد	 ــارس	2٠22.	وأعتم ــي		٦	م ــد	ف ــذي	عق ــة	ال ــة	العام الجمعي
الســادة/	المســاهمون	تعييــن	الســادة/	PwC	كمدقــق	خارجــي	
ــر	الســنة	الثانيــة	لهــم	 للشــركة	للســنة	الماليــة	2٠22	حيــث	تعتب
قانونيــون	 محاســبون	 وهــم	 للشــركة.	 خارجييــن	 كمدققيــن	
معتمــدون	ويعملــون	بصــورة	مســتقلة	عــن	مجلــس	اإلدارة	و	

الشــركة. إدارة	

الشــركة	 بيــن	 المصالــح	 تعــارض	 عــدم	 مــن	 التأكــد	 ويتــم	 	•
والمدققيــن	الخارجييــن	قبــل	تعيينهــم،	واذا	اتضــح	خــالف	ذلــك	
بعــد	التعييــن	يتــم	اســتبدال	المدقــق	الخارجــي،	حيــث	ال	يجــوز	أن	
يكــون	المدقــق	الخارجــي	أو	أي	مــن	موظفيــه	عضــوًا	بمجلــس	

اإلدارة	أو	أن	يشــغل	أيــة	وظيفــة	فــي	الشــركة.

للبيانــات	 مســتقل	 تدقيــق	 بإجــراء	 الخارجــي	 المدقــق	 يقــوم	 	•
لنصــف	 الماليــة	 للبيانــات	 الســنوية	وإجــراء	مراجعــة	 الماليــة	
الســنة	الماليــة،	حيــث	يتــم	إعــداد	البيانــات	وفقــًا	لمتطلبــات	
ــات	 ــى	متطلب ــة	إل ــة،		باإلضاف ــر	المالي ــة	للتقاري ــر	الدولي المعايي
ــا	لنظــام	الحوكمــة.	ُتنشــر	 ــة	وطبق ــة	قطــر	لألســواق	المالي هيئ
جميــع	التقاريــر	الماليــة	فــي	الصحــف	المحليــة	باللغتيــن	العربيــة	
واإلنجليزيــة	وكذلــك	تنشــر	علــى	الموقــع	اإللكترونــي	للشــركة	
وفــي	موقــع	بورصــة	قطــر	وذلــك	لتمكيــن	المســاهمين	وعامــة	

ــا. ــن	اإلطــالع	عليه ــور	م الجمه

للمدقــق	الخارجــي	الحــق	فــي	فحــص	أيــة	ســجالت	أو	دفاتــر	أو	 	•
وثائــق	بالشــركة	وأن	يطلــب	أيــة	معلومــات	يراهــا	ضروريــة	لكــي	

يــؤدي	واجباتــه	كمدقــق.

ــق	 ــة	التدقي ــات	لجن ــق	الخارجــي	أن	يحضــر	إجتماع ــق	للمدق ويح 	•
ــة	 ــة	العام ــاع	الجمعي ــر	إجتم ــك	أن	يحض ــس	اإلدارة،		كذل و	مجل
ويقــوم	بالــرد	علــى	األســئلة	التــي	يثيرهــا	الســادة/	المســاهمون	

ــة. ــات	المالي حــول	البيان

7- اإلفصاحات

ــًا	 ــات	اإلفصــاح	طبق ــل	بمتطلب ــة	بشــكل	كام إن	الشــركة	ملتزم 	•
لنظــام	هيئــة	قطــر	لألســوق	الماليــة.	وتقــوم	الشــركة	باإلفصــاح	
البورصــة	وكذلــك	فــي	 الهامــة	فــي	 الشــركة	 أحــداث	 عــن	
وســائل	اإلعــالم	حســب	التعليمــات	الصــادرة	عــن	هيئــة	قطــر	
لألســواق	الماليــة	واحــكام	النظــام	األساســي	للشــركة،	وكمــا	

ــي: يل
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مــع	موانــي	عقديــن	 إبريــل	2٠22،	وقعــت	مالحــة	 فــي	 	•
ــإدارة	 ــد	األول		ب ــص	العق ــث	يخت ــنوات.	حي ــة	س ــا	ثالث مدتهم
األصــول	ويختــص	العقــد	الثانــي	بصيانــة	المعــدات	مــع	مينــاء	

الرويــس.	

“أفضــل	 جائــزة	 علــى	 مالحــة	 حصلــت	 	،2٠22 مايــو	 فــي	 	•
مــوزع	لقطــع	غيــار	شــاحنات	هينــو	لعــام	2٠2١”	فــي	الشــرق	
األوســط	وأفريقيــا،	حيــث	تعتبــر	الشــركة	المــوزع	الحصــري	

لشــاحنات	هينــو.

فــي	يونيــو	2٠22،	أكملــت	“المبــادرة	الخضــراء”	عامهــا	األول	 	•
منــذ	إنطالقهــا	فــي	مالحــة	كجــزء	مــن	سياســتها	الخاصــة	
لســالمة	البيئــة.	حيــث	ســاهمت	المبــادرة	فــي	تقليــل	الســرعة	
إلــى	 إلــى	“٨	عقــد”،	وســيؤدي	ذلــك	 التشــغيلية	للســفن	

ــون. ــيد	الكرب ــي	أكس ــات	ثان ــاض	انبعاث انخف

فــي	يوليــو	2٠22،	أعلنــت	مالحــة	عــن	فوزهــا	بعقــد	لتقديــم	 	•
أعمــال	الهندســة	والخدمــات	اللوجســتية	والتوريــد	والبناء	تحت	
ســطح	البحــر	لمشــاريع	النفــط	والغــاز	البحريــة	فــي	دولــة	قطــر	
مــن	قبــل	شــركة	قطــر	للطاقــة	بقيمــة	تفــوق	١.4	مليــون	ريــال	

قطــري.	

ــة	 ــز	مــن	فئ ــو	2٠22،	حصــدت	مالحــة	عــدد	٨	جوائ فــي	يولي 	•
الخمــس	نجــوم	مــن	قبــل	مجلــس	الســالمة	البريطانــي،	حيــث	
تختــص	أربعــة	مــن	الجوائــز	بالســالمة	وتختــص	الجوائــز	الباقيــة	

بالمجــال	البيئــي.

فــي	يوليــو	2٠22،	حصلــت	مالحــة	علــى	عقــد	مــن	قبــل	 	•
شــركة	قطــر	للطاقــة	بقيمــة	تفــوق	2٨٠	مليــون	ريــال	قطــري	
لتأجيــر	وحــدة	التخزيــن	والتفريــغ	العائــم	“خــور	العديــد”	لمــدة	
خمــس	ســنوات،	وذلــك	لدعــم	العمليــات	البحريــة	فــي	حقــل	

ــان.		 الري

فــي	يوليــو	2٠22،	تــم	اختيــار	إدارة	خطــوط	الشــحن	المنتظمة	 	•
الخاصــة	بقطــاع	مالحــة	البحريــة	واللوجســتية	كأفضــل	وحــدة	
 India جوائــز	 حفــل	 فــي	 العــام	 البحــري	 النقــل	 وســطاء	

Maritime	المرمــوق	فــي	دورتــه	السادســة.	

فــي	يوليــو	2٠22،	أطلقــت	مدينــة	مالحــة	اللوجســتية	خدمــة	 	•
“مالحــة	اكســبرس”	الخاصــة	بهــا	لخدمــة	التخليــص	الجمركــي	

الســريعة.

فــي	أغســطس	2٠22،	إفتتحــت	مالحــة	أول	صالــة	عــرض	 	•
لشــاحنات	هينــو	فــي	دولــة	قطــر.

لألمــن	 الوطنيــة	 الوكالــة	 منحــت	 	،2٠22 ســبتمبر	 فــي	 	•
الســيبراني	شــركة	المالحــة	شــهادة	اإلمتثــال	لمعاييــر	ضمــان	
ــذه	الشــهادة	 ــر	ه ــة	“NIA”.	وتعتب ــات	الوطني ــن	المعلوم تأمي
ــي	 ــل	ف ــا	لشــركة	تعم ــم	منحه ــي	يت ــا	الت ــن	نوعه ــى	م األول

القطــاع	الخــاص.

 ISO“ فــي	ســبتمبر	2٠22،	حصلــت	مالحــة	علــى	شــهادة	 	•
التوالــي. علــى	 الثالثــة	 للســنة	 	”2٧٠٠١

فــي	ســبتمبر	2٠22،	منــح	معهــد	التدريــب	العالمــي	هايفيلــد	 	•
شــركة	المالحــة	شــهادة	“التميــز	العالمــي”	تأكيــدًا	منهــا	
بكــون	مالحــة	وجهــة	دوليــة	للتميــز	فــي	التدريــب.	ويعتبــر	
ــز	ومقــره	فــي	المملكــة	 ــي	للتمي ــب	دول المعهــد	مركــز	تدري

المتحــدة.

فــي	أكتوبــر	2٠22،	قامــت	وزارة	العمــل	بتكريــم	الســيد/	 	•
طــالل	المالكــي،	أحــد	موظفــي	مالحــة	بجائــزة	“موظــف	
العــام	لســنة	2٠22”	تقديــرًا	لجهــوده	المبذولــة	نحــو	التقطيــر	

بالشــركة.		

ــز	 ــدد	)4(	جوائ ــى	ع ــة	عل ــدت	مالح ــر	2٠22،	حص ــي	أكتوب ف 	•
ــة”	 ــز	“الشــرف	العالمي “ســيف	الشــرف”	وعلــى	عــدد	)4(	جوائ
المرموقــة	مــن	قبــل	مجلــس	الســالمة	البريطانــي.	حيــث	فازت	
كاًل	مــن	مالحــة	لــوكاالت	الشــحن	و	مالحــة	الغــاز	وبتروكيــم	
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و	مالحــة	لشــحن	الحاويــات	وكذلــك	إدارة	الصحــة	واألمــن	
والســالمة	والبيئــة	والجــودة	بمالحــة	علــى	جائــزة	“ســيف	
ــحن	 ــة	لش ــة	و	مالح ــدات	اإلداري ــازت	الوح ــا	ف ــرف”.	فيم الش
ــوكاالت	 ــم	وأيضــًا	مالحــة	ل ــات	و	مالحــة	غــاز	وبتروكي الحاوي

ــة”.	 ــزة	“الشــرف	العالمي الشــحن	بجائ

فــي	عــام	2٠22،	حصلــت	مالحــة	علــى	جائــزة	“الســالمة	 	•
البالتينيــة”	الخاصــة	بتشــغيل	الموانــئ	مــن	قبــل	شــركة	قطــر	
للطاقــة	فــي	مدينــة	مســيعيد	الصناعيــة	للمــرة	الرابعــة	علــى	

ــي.	 التوال

فــي	عــام	2٠22،	وقــع	قطــاع	اللوجســتيات	الصناعيــة	الخــاص	 	•
ــدات	 ــر	المع ــتيل	لتأجي ــر	س ــركة	قط ــع	ش ــة	م ــة	إتفاقي بمالح

ــة.	 المتحرك

فــي	عــام	2٠22،	وقــع	قطــاع	اللوجســتيات	الصناعيــة	الخــاص	 	•
بمالحــة	عقــد	مــع	شــركة	قطــر	غــاز	لتزويدهــم	بالخدمــات	

ــي	ســنوات	. ــدة	ثمان ــة	لم البري

فــي	عــام	2٠22،	بــدأ	الفريــق	المختــص	بالمشــاريع	اللوجســتية	 	•
فــي	مالحــة	بتنفيــذ	خطــة	التوســعة	للفــرص	اإلســتثمارية	
فــي	حقــل	الشــمال	والمشــاريع	المصاحبــة	لــه	والتــي	ال	ترتبط	
بعمليــات	الشــحن،	ويأتــي	ذلــك	تماشــيًا	مــع	اإلســتراتيجية	

ــي	وضعتهــا	مالحــة.	 الت

2/7 فيمــا يلــي نفصــح عــن عــدد االســهم المملوكــة مــن 
ــا  ــيين كم ــاهمين الرئيس ــس اإلدارة والمس ــاء مجل ــل أعض قب
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عدد	أسهم		أعضاء	مجلس	اإلدارة	١٣٠,٩٧٣,2٨٠	سهم 	•

عدد	أسهم	المساهمين	الرئيسيين			422,٦2٥,٦٧٩		سهم 	•

ــكل رأس المــال وحقــوق المســاهمين والصفقــات  3/7  هي
الكبــرى

تقــوم	مالحــة	باإلفصــاح	عــن	هيــكل	رأس	المــال		ضمــن	تقريــر	 	•
ــاهمين	 ــة	للمس ــة	العام ــدم	للجمعي ــنوي	المق ــركة		الس الش
طبقــًا	لمعاييــر	المحاســبة	والتدقيــق	الدوليــة.	يبلــغ	رأس	مــال	
الشــركة	المصــرح	بــه	والمدفــوع	بالكامــل		٧٥٠,١,١٣٦,١٦4 

ــى		١,١٣٦,١٦4,٧٥٠		ســهم. ــال	قطــري	مــوزع	عل ري

قــام	 إذا	 كبيــرة،	 صفقــات	 علــى	 التصديــق	 حالــة	 فــي	 	•
ــة		بالتصويــت	ضــد	إحــدى	هــذه	الصفقــات	 مســاهموا	األقلي
ــرى،	يجــب	علــى	مجلــس	اإلدارة	أن		يتحقــق	مــن	ضمــان	 الكب

األقليــة.	 مســاهمي	 حمايــة	

ــن	 ــادة	)٧(	م ــه	الم ــت	علي ــا	نص ــد	بم ــس	األدارة	متقي إن	مجل 	•
ــة	تضمــن	حقــوق	 النظــام	األساســي	للشــركة	مــن	خــالل	آلي
متســاوية	لجميــع	المســاهمين،	حيــث	ال	يجــوز	أن	تزيــد	ملكيــة	
ــًا	عــن	١٠%	 ــًا	أو	إعتباري أي	مســاهم	ســواء	كان	شــخصًا	طبيعي

مــن	رأس	مــال	الشــركة.

4/7 تضارب المصالح والتداول من الباطن 

ــس	 ــاق	مجل ــكام	النظــام	االساســي	وميث ــى	أح ــة	ال باالضاف 	•
فــي	 أدنــاه	 المفصلــة	 السياســة	 الشــركة	 تعتمــد	 اإلدارة،	
شــأن	معامالتهــا	الخاصــة	بمنــع	تعــارض	المصالــح	وتــداول	

األشــخاص	مــن	الباطــن.

إن	سياســة	الشــركة	لمنــع	تعــارض	المصالح	وتداول	األشــخاص	 	•
ــراءات	عامــة	 ــد	وإج ــى	قواع ــوي	عل مــن	داخــل	الشــركة	تحت
ــة	مــع	طــرف	 ــة	صفقــة	تجاري تحكــم	دخــول	الشــركة	فــي	أي
ذو	عالقــة.	وفــي	مطلــق	األحــوال،	ال	يجــوز	الدخــول	فــي	أيــة	
صفقــة	تجاريــة	مــع	طــرف	ذو	عالقــة	أو	التعاقــد	معــه	إال	بعــد	
المراعــاة	التامــة	لشــروط	وأحــكام	قانــون	الشــركات	التجاريــة	
وسياســة	الشــركة	المتعلقــة	باألطــراف	ذات	العالقــة	ويجــب	
واإلنصــاف	 الشــفافية	 مبــادئ	 السياســة	 تضمــن	هــذه	 أن	

واإلفصــاح.

تعــارض	 أمــام	مجلــس	االدارة	مســألة	 ُطرحــت	 فــي	حــال	 	•
مصالــح	أو	أيــة	صفقــة	تجاريــة	بيــن	الشــركة	وأحــد	أعضــاء	
مناقشــة	 تتــم	 عالقــة،	 ذو	 طــرف	 أي	 أو	 إدارتهــا	 مجلــس	
الموضــوع	فــي	غيــاب	العضــو	المعنــي.	وال	يحــق	للعضــو	
مطلقــًا	المشــاركة	فــي	التصويــت	علــى	الصفقــة،	وفــي	أي	
ــى	 ــعار	الســوق	وعل ــًا	ألس ــة	وفق ــم	الصفق ــب	أن	تت ــال	يج ح
ــف	 ــروطًا	تخال ــن	ش ــب	أن	ال	تتضم ــت	ويج ــاري	بح ــاس	تج أس

مصلحــة	الشــركة.	

يتــم		اإلفصــاح	عــن	هــذه	الصفقــات	عنــد	حدوثهــا	فــي	التقريــر	 	•
الســنوي	للشــركة	الــذي	يعــرض	علــى	المســاهمين		فــي	
الصفقــات	 تعقــب	حــدوث	هــذه	 التــي	 العامــة	 الجمعيــة	

التجاريــة.

يتــم	اإلفصــاح	عــن	تــداول	أعضــاء	المجلــس	واإلدارة	التنفيذيــة	 	•
ــة	 ــا	المالي ــي	أســهم	الشــركة	وأوراقه ــن		ف ــار	الموظفي وكب
ــاع	قواعــد	وإجــراءات	واضحــة	 األخــرى.	وتقــوم	الشــركة	بإتب
تحكــم	مثــل	هــذا	التــداول	إســتنادًا	إلــى	اإلجــراءات	المعمــول	

بهــا	فــي	بورصــة	قطــر.

5/7 الدعاوى القضائية 

متابعــة	 الشــركة	 فــي	 القانونيــة	 الشــؤون	 إدارة	 تتولــى	 	•
الدعــاوى	القضائيــة	المرفوعــة	ضــد	الشــركة	أو	المقدمــة	مــن	
قبلهــا	ضــد	أشــخاص	آخريــن.	ليــس	ألي	مــن	الدعــاوى	المشــار	

ــى	الشــركة. ــادي	عل ــر	م ــاله	أي	تأثي ــا	أع إليه

التــي	 التظلمــات	والشــكاوى	والبالغــات	 علمــًا	أن	كافــة	 	•
بلغــت	مرحلــة	المقاضــاة،	يتــم	متابعتهــا	عــن	كثــب	مــن	قبــل	
مكتــب	المحامــاة	المــوكل	بهــذا	االمــر،	إال	أن	عــدد	البالغــات	
المقدمــة	ضــد	الشــركة	بلــغ	كمــا	فــي	٣١	ديســمبر	2٠22 
التحقيــق	فيهــا	واتخــاذ	اإلجــراءات	 تــم	 ســتة	)٦(	دعــاوى	
الالزمــة	لتطويــر	بيئــة	الرقابــة	الداخليــة	بمــا	يضمــن	عــدم	

تكرارهــا.

فــي	حالــة	وجــود	أي	مخالفــات،	يتــم	اإلفصــاح	عنهــا	عبــر	 	•
الماليــة. لألســواق	 قطــر	 لهيئــة	 االلكترونــي	 الموقــع	

8- حقوق أصحاب المصالح اآلخرين

علــى	حقــوق	 بالحفــاظ	 للشــركة	 التنفيذيــة	 اإلدارة	 تعمــل	 	•
وهــم	 العالقــة،	 ذات	 واألطــراف	 المصالــح	 أصحــاب	
والزبائــن	 والعمــالء	 والدائنيــن	 والموظفيــن	 المســاهمين	

ذلــك. إلــى	 ومــا	 	 والمســتثمرين	 والمورديــن	

العدالــة	 مبــادئ	 تطبيــق	 بضمــان	 االدارة	 مجلــس	 يقــوم	 	•
والمســاواة	بيــن	جميــع	الموظفيــن	دون	تفرقــة	علــى	أســاس	

العــرق	أو	الجنــس	أو	الديــن،		كمــا	تقــوم	اإلدارة	التنفيذيــة	
العليــا	بضمــان	توزيــع	الحوافــز	علــى	العامليــن	وفقــًا	لسياســة	

توزيعــات	االربــاح	والمكافــآت	المعتمــدة	مــن	المجلــس.

بالشــركة	 البشــرية	 المــوارد	 سياســة	 أحــكام	 علــى	 وبنــاء	 	•
المعتمــدة	مــن	قبــل	مجلــس	اإلدارة،	تعمــل	اإلدارة	التنفيذيــة	
العليــا	علــى	تدريــب	وتحفيــز	الموظفيــن	لخلــق	بيئــة	عمــل	
ــك	 ــر	ذل ــل	مشــاكلهم	دون	أن	يؤث ــي	الشــركة	وح ــة	ف ايجابي
ســلبًا	علــى	إنتاجيتهــم	ومســتوى	أدائهــم،		وتشــجيعهم	علــى	
مصارحــة	رؤســائهم	بالمشــاكل	التــي	تواجههــم	فــي	العمــل،	
ويتبنــى	مجلــس	اإلدارة	آليــة	تســمح	للعامليــن	فــي	الشــركة	
ــد	 ــي	ق ــة	والت ــرة	للريب ــات	المثي ــن	التصرف ــس	ع ــالغ	المجل بإب
تشــكل	مخالفــات	قانونيــة	أو	تلحــق	أضــرارا	بالشــركة،	ويضمــن	
المجلــس	لهــؤالء	العامليــن	الســرية	والحمايــة	مــن	أي	أذى	أو	
ــن. ــن	اآلخري رد	فعــل	ســلبي	مــن	رؤســائهم	أو	مــن	الموظفي

9- حقوق المساهمين

يتمتــع	المســاهمون	بجميــع	الحقــوق	التــي	كفلهــا	لهــم	 	•
للشــركة	 األساســي	 والنظــام	 التجاريــة	 الشــركات	 قانــون	
وميثــاق	الحوكمــة	بالشــركة	حيــث	تــم	التأكيــد	علــى	حــق	كل	
ــي	 ــركة	وف ــة	للش ــة	العام ــاع	الجمعي ــور	اجتم ــاهم	بحض مس
مناقشــة	المواضيــع	المدرجــة	فــي	جــدول	األعمــال	وتوجيــه	
األســئلة	إلــى	أعضــاء	مجلــس	اإلدارة	والمدقــق	الخارجــي،	
كمــا	يجــب	علــى	أعضــاء	مجلــس	اإلدارة	االجابــة	علــى	أســئلة	
المســاهمين	واستفســاراتهم	بالقــدر	الــذي	ال	يعــرض	مصلحــة	

الشــركة	للضــرر.

ولقــد	كرســت	المــادة	)44(	مــن	النظــام	األساســي	لشــركة	 	•
ــاهمي	 ــوز	لمس ــي:	»يج ــا	يل ــى	م ــص	عل ــي	تن ــة	والت المالح
األقليــة	التقــدم	بطلــب	تظلــم	لمجلــس	اإلدارة	فــي	حالــة	
الموافقــة	علــى		صفقــات	كبيــرة	كان	مســاهموا	األقليــة	
ــك	 ــك	لضمــان	عــدم	تضررهــم	مــن	تل ــوا	ضدهــا،	و	ذل قــد	صوت

الصفقــات«.

كمــا	يجــوز	للمســاهمين	أيضــًا	إســتخدام	حــق	التصويــت	فــي	 	•
إجتمــاع	الجمعيــة	العامــة	الــذي	يحضرونــه	شــخصيا	أو	عــن	

ــم. ــة	عنه ــر	يصــوت	نياب ــض	مســاهم	أخ ــق	تفوي طري

ــاهمين	 ــنوية	للمس ــة	الس ــة	العام ــاع	الجمعي ــد	إجتم ــم	عق يت 	•
النظــام	 مــن	 و)4٩(	 و)4٨(	 و)4٧(	 	)4٦( للمــواد	 طبقــا	
األساســي	للشــركة	ووفقــًا	لمــا	نــص	عليــه	قانــون	الشــركات	
التجاريــة.	ويتــم	إعــالم	المســاهمين	بعقــد	هــذا	اإلجتمــاع	قبــل	
موعــده،		ويبلــغ	اإلخطــار	إلــى	المســاهمين	وإلــى	هيئــة	قطــر	
ــة	و	بورصــة	قطــر،	كمــا	ينشــر	فــي	الصحــف	 لألســواق	المالي
المحليــة		و	الموقــع	اإللكترونــي	للشــركة.		يتــم	توفيــر		نســخ	
ــل	 ــاهمين	قب ــة	للمس ــات	المالي ــنوي	والبيان ــر	الس ــن	التقري م
تاريــخ	اإلجتمــاع	لغــرض	إتاحــة	الفرصــة	للمســاهمين	لمناقشــة	

ــس	اإلدارة. ــع	مجل ــر	م ــات	التقري محتوي

1/9 حقوق المساهمين فيما يتعلق بتوزيع األرباح

سياســة	 العامــة	 الجمعيــة	 علــى	 اإلدارة	 مجلــس	 يعــرض	 	-
واضحــة	حــول	توزيــع	األربــاح	وفقــا	ألحــكام	النظام	االساســي	
ــة	 ــم	الخلفي ــع	تقدي ــة	م ــركات	التجاري ــون	الش ــركة	و	قان للش
ــى	مصلحــة	كل	مــن	 ــة	عل ــرر	هــذه	السياســة	والمبني ــي	تب الت

الشــركة	والمســاهمين.

2/9 الحصول على المعلومات  

•	يمكــن	لــكل	مســاهم	اإلطــالع	علــى	عقــد	التأســيس	والنظــام	
األساســي	للشــركة	و	الحصــول	علــى	المعلومــات	العامــة	
حســب	الضوابــط	التــي	تنــص	عليهــا	النظــم	واللوائــح	فــي	

هــذا	الشــأن.

الوثائــق	 فيــه	 تنشــر	 إلكترونــي	 موقــع	 لديهــا	 مالحــة	 	•
يجــب	اإلعــالن	 التــي	 العامــة	 واإلفصاحــات	والمعلومــات	
الصلــة. ذات	 واألنظمــة	 والميثــاق	 للقوانيــن	 وفقــًا	 عنهــا	

10- سجالت ملكية األسهم

ــة	 ــة	وحديث ــة	ودقيق ــركة	بســجالت	صحيح ــظ	الش ١٠/	١-		تحتف
عــن	ملكيــة	اســهم	الشــركة	وفقــًا	للمعلومــات	التــي	نحصــل	

عليهــا	مــن	بورصــة	قطــر.

2/١٠-		اســتنادًا	إلــى	التعليمــات	الصــادرة	عــن	بورصــة	قطــر	
ســجالت	 تكــون	 قطــر،	 بورصــة	 فــي	 المدرجــة	 للشــركات	
ــزي	 ــداع	المرك ــر	لإلي ــركة	قط ــدى	ش ــة	ل ــاهمين	مودع المس
الماليــة	لكونهــا	الجهــة	المســؤولة	عــن	شــؤون	 لــألوراق	
المســاهمين.	وقــد	فوضــت	مالحــة	شــركة	قطــر	لاليــداع	
للمادتيــن	 وفقــًا	 الســجل	 هــذا	 وتنظيــم	 لحفــظ	 المركــزي	
رقــم	)١٥٩	(	و	)١٦٠(	مــن	قانــون	الشــركات	التجاريــة،	ويحــق	
للمســاهم	أن	يراجــع	شــركة	قطــر	لإليــداع	المركــزي	لــألوراق	
الماليــة	لالطــالع	علــى	الســجل	وفقــًا	للضوابــط	الصــادرة	عــن	

هيئــة	قطــر	لالســواق	الماليــة.						

11- عالقات المستثمرين

المســاهمين	 مــع	 وطيــدة	 بعالقــات	 الشــركة	 تحتفــظ	 	•
ــات	المســتثمرين	 ــن	خــالل	مســؤولي	عالق والمســتثمرين		م
و	المســاهمين	بالشــركة	عــن	طريــق	قنــوات	اتصــال	مفتوحــة	
وشــفافة	معهــم.	و	تنشــر	المعلومــات	أيضــًا	للمســتثمرين	
عــن	 وذلــك	 منتظــم.	 بشــكل	 العالقــة	 ذوي	 واألطــراف	
طريــق	الموقــع	اإللكترونــي	لبورصــة	قطــر	ووســائل	اإلعــالم	
اإللكترونــي	 الشــركة	 موقــع	 إلــى	 باإلضافــة	 المتعــددة	
ــات	للمســاهمين	عــن	 ــذي	يوفــر	البيان .www.milaha.com	ال
أخــرى	 ومعلومــات	 الماليــة	 والبيانــات	 الشــركة	 حوكمــة	
ــا،		 ــة	وغيره ــات	المالي ــن	المعلوم ــاح	ع ــق	باإلفص ــة	تتعل هام
وذلــك	مــن	خــالل		بوابــة	عالقــات	المســاهمين	والمســتثمرين	
ــى	عقــد	مؤتمــرات	 ــة	إل ــي.	باإلضاف ــى	الموقــع	اإللكترون عل
دوريــة	عبــر	الهاتــف	إلطــالع	المســاهمين	و	المســتثمرين	علــى	
ــر	 ــكل	تقري ــك	بعــد	نشــر	الشــركة	ل ــر	و	أداء	الشــركة	وذل تقاري

مــن	تقاريرهــا	الســنوية	ونصــف	ســنوية	والربعيــة.
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12- سياسة المسؤولية المجتمعية للشركة

باعتبارهــا	المــزود	الرائــد	للخدمــات	البحريــة	واللوجســتية	ذات	 	•
االنشــطة	المتنوعــة	فــي	الشــرق	األوســط،	تلتــزم	مالحــة	

ــا. ــل	فيه ــي	تعم ــات	الت ــم	المجتمع بدع

تعتبــر	المســؤولية	االجتماعيــة	للشــركة	جــزء	ال	يتجــزأ	مــن	 	•
ــرًا	 ــًا	ســنويًا	وفي ــًا	مالي ــة	دعم ــدم	مالح ــث	تق اســتراتيجيتنا،	حي
الرياضيــة	)دعــم(،	 المجتمعيــة	و	 لصنــدوق	دعــم	األنشــطة	
بموجــب	القانــون	رقــم	١٣	لســنة	2٠٠٨	واإليضاحــات	ذات	
الصلــة	الصــادرة	فــي	ينايــر	2٠١٠،	باإلضافــة	إلــى	المبــادرات	
ــة	والجــودة	 فــي	مجــاالت	الصحــة	والســالمة	واألمــن	والبيئ

ورفاهيــة	العامليــن	وتكافــؤ	فــرص	العمــل.
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إدارة	 	 مســؤولية	 المؤسســية	 االتصــاالت	 إدارة	 	 تتولــى	 	•
ــة	بالشــركة	وإدارة	 ــادرات	المســؤولية	المجتمعي وتنســيق	مب
كافــة	الفعاليــات	بمــا	فــي	ذلــك	المؤتمــرات	والفعاليــات	

الخطابيــة.	

ميزانيــة	 بطلــب	 المؤسســية	 االتصــاالت	 إدارة	 تقــوم	 	•
ــل	 ــم	اعتمادهــا	مــن	قب ــة	للشــركة	ويت المســؤولية	المجتمعي
الشــركة. ألعمــال	 الســنوية	 الميزانيــة	 ضمــن	 اإلدارة	 مجلــس	

ومن	أهم	تلك	الفعاليات	كما	يلي:	 	-

اإلحتفــال	بالذكرى	الخامســة	والســتون	)٦٥(	لتأســيس	شــركة	 	-
المالحــة	القطريــة	)»مالحــة«(.	

اإلحتفال	باليوم	الرياضي	للدولة. 	-

المشاركة	في	بطولة	كأس	البادل. 	-

تنظيم	إفطار	جماعي	في	شهر	رمضان	المبارك. 	-

اإلحتفال	بالعيد. 	-

إطــالق	مســابقة	تحــدي	اإلبتــكار	»إنجــازات	كثيــرة	بمــوارد	 	-
قليلــة«.		
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البيئة واإلستدامة

البيئــة	 الســلبية	علــى	 التأثيــرات	 لتقليــل	 	 بجــدٍّ تعمــل	مالحــة	
وزيــادة	اســتدامة	األعمــال،	مــن	خــالل	تطبيــق	نظــام	إدارة	
البيئــة	الخــاص	بالشــركة	والــذي	يوفــر	إطــارًا	كمــا	يلــي:

تقليل	كثافة	الكربون	الناتجة	عن	عمليات	التشغيل. 	-

إدارة	النفايــات	واالنبعاثــات	مــن	خــالل	اعتمــاد	ممارســات	 	-
ــر	والمســاهمة	 الخفــض،	وإعــادة	االســتخدام،	وإعــادة	التدوي

فــي	االقتصــاد	الدائــري.

إدارة	الموارد. 	-

استدامة	المشتريات	والمقتنيات. 	-

االمتثال	للوائح	الوطنية	والدولية	والقواعد	األخرى. 	-

الصحة والسالمة واألمن والبيئة والجودة

تلتــزم	مالحــة	بحمايــة	وتحســين	صحــة	وســالمة	كافــة	االفــراد	 	-
المنتســبين	إليهــا	وذلــك	عــن	طريــق	توفيــر	بيئــة	عمــل	ســالمة	
وآمنــة	وصحيــة.	يعتبــر	دمــج	مبــادئ	الســالمة	فــي	األنشــطة	
التجاريــة	اليوميــة	والســعي	للتحســين	المســتمر	لضمــان	تنفيــذ	
لتحقيــق	 أمــًرا	ضرورًيــا	 آمنــة	وأخالقيــة،	 بطريقــة	 أنشــطتنا	

ــز	فــي	الصحــة	والســالمة. التمي

هدفنــا	إجــراء	عملياتنــا	مــع	ضمــان	ســالمة	الموظفيــن	وعــدم	 	-
ــن	خــالل	 ــار	الســلبية	م ــن	اآلث ــف	م ــوادث	والتخفي ــوع	الح وق
وتحفيــز	 بمســؤولية	 األنشــطة	 ممارســة	 علــى	 التشــجيع	

التحســينات	مــن	خــالل	مبــادرات	مثــل:

اإلحتفــال	باليــوم	العالمــي	للســالمة	والصحــة	فــي	مقــر	 		•
العمــل.

إطالق	مبادرة	مالحة	الصحية. 	•

تنظيم	حملة	التبرع	بالدم. 	•

اإلحتفال	باليوم	العالمي	للمرأة. 	•

إطالق	حملة	التوعية	بسرطان	الثدي. 	•

اإلحتفال	باليوم	العالمي	لألرض. 	•

اإلحتفال	باليوم	العالمي	للمحيطات. 	•

اإلحتفال	باليوم	العالمي	للبّحار. 	•

إطالق	مبادرة	»	خّلك	مع	الٌخضرة،	وُكن	على	طبيعتك«.	 	•

وبفضــل		اعتمادهــا	علــى	قيمهــا	المؤسســية	فــي	كافــة	
ــز	 ــد	مــن	الجوائ ــق	العدي ــت	مالحــة	مــن	تحقي النواحــي،	تمكن

ــا: ــن	ضمنه ــة،	وم التقديري

ــي	 ــدد	ثمان ــي	للســالمة	»مالحــة«	ع ــس	البريطان ــح	المجل من 	•
جوائــز	مــن	فئــة	الخمــس	نجــوم،	أربعــة	منهــا	تختــص	بالســالمة	

واألربعــة	األخــرى	تختــص	بالمجــال	البيئــي.

حصلــت	مالحــة	للمــرة	الرابعــة	عــل	التوالــي	علــى	جائــزة	 	•
الســالمة	البالتينيــة	فئــة	الســبعة	نجــوم	الخاصــة	بتشــغيل	
الموانــئ	الممنوحــة	مــن	قطــر	للطاقــة	فــي	مدينــة	مســيعيد	

للعــام	2٠22. الصناعيــة	

رفاهية العاملين   

ــر	أصولهــا	قيمــة،	وهــو	 ــر	مالحــة	أن	موظفيهــا	هــم	أكث تعتب 	•
مــا	يعتبرمتوافقــًا	تمامــًا	مــع	القوانيــن	ولوائــح	العمــل	الخاصــة	
ــط	 ــد	والضواب ــع	القواع ــة	بوض ــوم	مالح ــث	تق ــركة،	حي بالش
موظفينــا	 لجميــع	 القانونيــة	 الحقــوق	 لحمايــة	 الداخليــة	
ومصالحهــم،	والعنايــة	بشــؤون	العامليــن	وتوفيــر	التســهيالت	

ــة. ــة	وآمن ــة	عمــل	صحي لبيئ

تكافؤ فرص العمل

ــن	 ــف	للمتقدمي ــوق	التوظي ــة	حق ــى	حماي ــة	ال ــدف	مالح ته 	•
ــن	ولموظفــي	 ــة	هــي	للقطريي ــأن	االولوي ــن	علمــا	ب المؤهلي
ــس	والســن	 ــون	والجن ــرق	والل ــن	الع الشــركة	بغــض	النظــر	ع
ــة	 ــات	االخــرى	المحمي ــة	و/أو	الفئ ــن	والوطــن	واالعاق والدي

ــا. ــول	به ــن	المعم بالقواني

13- التقيد بالقوانين و المتطلبات التنظيمية

تلتــزم	شــركة	المالحــة	بكافــة	القوانيــن	واللوائــح	واألنظمــة	 	•
المعمــول	بهــا	بدولــة	قطــر	حيــث	تــم	االمتثــال	إلــى	القانــون	
رقــم	)٨(	لســنة	2٠2١	بتعديــل	بعــض	أحــكام	قانون	الشــركات	
التجاريــة	الصــادر	بالقانــون	رقــم	)١١(	لســنة	2٠١٥	و	تــم	تعديل	
النظــام	األساســي		لمالحــة	ليتوافــق	مــع	متطلبــات	القانــون	
رقــم	)٨(	لســنة	2٠2١		بنــاء	علــى	موافقــة	الجمعيــة	العامــة	
غيــر	العاديــة	لشــركة	المالحــة	والتــي	إنعقــدت	يــوم	االثنيــن	

الموافــق	فــي	٨	نوفمبــر	2٠2١.
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تقـريــر عن تدقيـق البيانـات المـاليـة الموحـدة
رأينــا

البيانات	المالية	الموحدة	لشركة	المالحة	القطرية	ش.م.ع.ق.	 برأينا،	أن	
عادلة	 بصورة	 ُتظهر	 “المجموعة”(	 )معًا	 التابعة	 وشركاتها	 )“الشركة”(	
للمجموعة	كما	 الموحد	 المالي	 المركز	 الجوهرية	 النواحي	 ومن	كافة	
النقدية	 وتدفقاتها	 الموحد	 المالي	 وأداءها	 	2٠22 ديسمبر	 	٣١ في	
الموحدة	للسنة	المنتهية	في	ذلك	التاريخ	وفقًا	للمعايير	الدولية	للتقارير	

المالية.

قمنا بتدقيق ما يلي
البيانات	المالية	الموحدة	للمجموعة	التي	تتكون	من:

•	بيان	الدخل	الموحد	للسنة	المنتهية	في	٣١	ديسمبر	2٠22؛

•	بيان	الدخل	الشامل	الموحد	للسنة	المنتهية	في	٣١	ديسمبر	2٠22؛

•	بيان	المركز	المالي	الموحد	كما	في	٣١	ديسمبر	2٠22؛

ديسمبر	 	٣١ في	 المنتهية	 للسنة	 الموحدة	 النقدية	 التدفقات	 بيان	 	•
2٠22؛	

•	بيان	التغيرات	في	حقوق	الملكية	الموحدة	للسنة	المنتهية	في	٣١ 
ديسمبر	2٠22؛	و

موجزًا	 تشمل	 والتي	 الموحدة،	 المالية	 للبيانات	 المتممة	 اإليضاحات	 	•
عن	السياسات	المحاسبية	الهامة	المستخدمة	واإليضاحات	التفسيرية	

المتممة	األخرى.

أساس الرأي
لقد	أجرينا	عملية	التدقيق	وفقا	للمعايير	الدولية	للتدقيق.	إن	مسؤولياتنا	
مراقب	 بالتفصيل	ضمن	قسم	مسؤوليات	 مبينة	 المعايير	 بموجب	هذه	

الحسابات	عن	تدقيق	البيانات	المالية	الموحدة	من	هذا	التقرير.

نعتقد	بأن	أدلة	التدقيق	التي	حصلنا	عليها	كافية	ومالئمة	لتوفير	أساس	
لرأينا.

االستقالليــة
األخالقي	 السلوك	 لقواعد	 وفقًا	 المجموعة	 عن	 مستقلون	 نحن	
للمحاسبين	المهنيين	)بما	في	ذلك	معايير	االستقاللية	الدولية(	الصادرة	
ومتطلبات	 للمحاسبين	 الدولي	 األخالقي	 السلوك	 معايير	 مجلس	 عن	
التي	 التدقيق	 بعملية	 والمتعلقة	 قطر	 دولة	 في	 األخالقي	 السلوك	
قمنا	بها	للبيانات	المالية	الموحدة.	وقد	استوفينا	مسؤولياتنا	األخالقية	
للمحاسبين	 األخالقي	 السلوك	 المتطلبات	وقواعد	 لهذه	 األخرى	وفقا	

المهنيين.

منهجنا في التدقيق

نظرة عامة
النسبية	 األهمية	 بتحديد	 قمنا	 بنا،	 الخاص	 التدقيق	 تصميم	 من	 كجزء	
الموحدة.	وعلى	 المالية	 البيانات	 المادي	في	 التحريف	 وتقييم	مخاطر	
التي	 الشخصية	 األحكام	 الحسبان	 في	 وضعنا	 فقد	 الخصوص،	 وجه	
المحاسبية	 بالتقديرات	 يتعلق	 ما	 المثال،	 سبيل	 على	 اإلدارة،	 وضعتها	
الهامة	التي	تتضمن	وضع	افتراضات	ومراعاة	األحداث	المستقبلية	التي	
تعتبر	غير	مؤكدة	بطبيعتها.	وكما	هو	متبع	في	جميع	عمليات	التدقيق	
لدينا،	تناولنا	أيضا	مخاطر	تجاوز	اإلدارة	للضوابط	الرقابية	الداخلية،	بما	في	
ذلك	من	بين	أمور	أخرى،	النظر	فيما	إذا	كان	هناك	دليل	على	التحيز	بما	

يمثل	أحد	مخاطر	التحريف	المادي	نتيجة	االحتيال.

وقد	صممنا	نطاق	التدقيق	الذي	قمنا	به	من	أجل	أداء	ما	يكفي	من	عمل	
لنتمكن	من	إبداء	رأي	حول	البيانات	المالية	الموحدة	ككل،	آخذين	في	
ومجاالت	 المحاسبية	 والضوابط	 والعمليات	 المجموعة	 هيكل	 االعتبار	

الصناعة	التي	تعمل	فيها	المجموعة.

أمور التدقيق الرئيسية
أمور	التدقيق	الرئيسية	هي	تلك	األمور	التي،	في	تقديرنا	المهني،	كانت	
للسنة	 الموحدة	 المالية	 البيانات	 على	 تدقيقنا	 أثناء	 أهمية	 األمور	 أكثر	
المالية	 للبيانات	 تدقيقنا	 األمور	في	سياق	 تناول	هذه	 تم	 وقد	 الحالية.	
الموحدة	ككل،	وفي	صياغة	رأينا	في	هذا	الشأن،	ونحن	ال	نعرب	عن	رأي	

منفصل	بخصوص	هذه	األمور.

لمعالجة تلك المخاطر، قمنا بتنفيذ اإلجراءات اآلتية:

قمنا	بفحص	المنهجية	المستخدمة	من	قبل	اإلدارة	لتقييم	القيمة	 	•

الدفترية	للعقارات	والسفن	والموجودات	غير	الملموسة	المخصصة	

التي	 النقد	 تكوين	 وحدات	 تحديد	 وعملية	 النقد،	 تكوين	 لوحدات	

الدولية	 للمعايير	 لالمتثال	 القيمة	 في	 االنخفاض	 اختبار	 تتطلب	

للتقارير	المالية.	

مؤشرات	 على	 تحتوي	 التي	 للموجودات	 تفصيليًا	 اختبارًا	 أجرينا	 	•

بمراجعة	 قمنا	 الموجودات،	 لتلك	 بالنسبة	 القيمة.	 في	 االنخفاض	

قيد	 القيم	 أو	 البيع	 تكاليف	 ناقصًا	 العادلة	 للقيم	 اإلدارة	 اختبار	

االستخدام،	بما	في	ذلك	تحليل	معقولية	االفتراضات	الرئيسية	فيما	

يتعلق	بالتشغيل	المستمر	للموجودات.	

النقدية	المستقبلية	وتأكدنا	 للتدفقات	 لقد	اختبرنا	تقديرات	اإلدارة	 	•

مثل	 الرئيسية،	 باالفتراضات	 يتعلق	 فيما	 مناسبة	 كانت	 إذا	 فيما	

والنفقات	 النهائي	 والقيمة	 النمو،	 ومعدل	 التعاقدية،	 األسعار	

الرأسمالية.

استخدمنا	متخصصي	التقييم	الداخليين	لدينا	للتأكد	بشكل	مستقل	 	•

من	معدالت	الخصم.	عند	حساب	معدالت	الخصم،	تم	الحصول	على	

المدخالت	الرئيسية	المستخدمة	بشكل	مستقل	من	بيانات	السوق،	

وقمنا	بتقييم	المنهجية	المطبقة.	

	لقد	تحققنا	من	تقارير	التقييم	من	المقيمين	الخارجيين	المستخدمين	 	•

من	قبل	االدارة	لتقييم	معقوليتها	في	دعم	قيمة	األصل.

لقد	تأكدنا	من	أن	االنخفاض	في	القيمة	قد	تم	توزيعه	بدقة	لتقليل	 	•

األصول	غير	الملموسة	)أي	عقود	العمالء(	المرتبطة	بتلك	السفن.

عالوة	على	ذلك،	قمنا	باختبار	الدقة	الحسابية	للقيمة	العادلة	ذات	 	•

أعدتها	 التي	 االستخدام	 قيد	 والقيمة	 البيع	 تكلفة	 ناقصًا	 الصلة	

اإلدارة.

في	 باالنخفاض	 المتعلقة	 االيضاحات	 معقولية	 من	 بالتأكد	 قمنا	 	•

قيمة	العقارات	والسفن	والموجودات	غير	الملموسة	ضمن	البيانات	

المالية	الموحدة.

االنخفاض في قيمة عقارات وسفن ومعدات

يمثل	انخفاض	القيمة	في	العقارات	والسفن	والمعدات	أفضل	تقدير	

لإلدارة	للخسائر	الناشئة	عن	االنخفاض	في	القيمة.

تتمثل	المخاطر	الجوهرية	ذات	الصلة	بتقييم	اإلدارة	إلمكانية	استرداد	

القيمة	الدفترية	للعقارات	والسفن	والمعدات	بكيفية	تحديد	وحدات	

تكوين	النقد	مع	مؤشرات	االنخفاض	في	القيمة،	وعند	الحاجة،	تقدير	

في	 بما	 االستخدام،	 قيد	 والقيم	 البيع	 تكاليف	 ناقصًا	 العادلة	 القيم	

ذلك	تحديد	االفتراضات	الرئيسية.

بشكل	 للموجودات	 العمر	 طويلة	 الطبيعة	 االعتبار	 في	 األخذ	 مع	

المستقبلية	 النقدية	 التدفقات	 عام،	فإن	أهم	االفتراضات	في	تقدير	

ومعدل	 التعاقدية	 لألسعار	 األجل	 طويلة	 اإلدارة	 توقعات	 هي	

استخدام	العقارات	والسفن	ومعدل	النمو	والقيمة	النهائية	والنفقات	

الرأسمالية	وكذلك	تحديد	معدالت	الخصم.	

لقد	قمنا	بالتركيز	على	هذا	األمر،	حيث	تعتبر	القيم	الدفترية	جوهرية	

في	 التعقيد	 بسبب	 جوهرية	 أحكام	 بممارسة	 مطالبة	 اإلدارة	 وألن	

تكاليف	 ناقصًا	 العادلة	 بالقيم	 المتعلقة	 االفتراضات	األساسية	 تقدير	

البيع	أو	القيم	قيد	االستخدام	كما	هو	موضح	في	اإليضاحات	٧	و	٩ 

و	٣٨	في	البيانات	المالية	الموحدة.	

كيفية تناولنا ألمور التدقيق الرئيسية خالل التدقيقأمور التدقيق الرئيسية

تقـريـر مـراقـب الحسـابـات المستقـل )تتمـة(	
تقـريـر	عـن	تدقيـق	البيـانـات	المـاليـة	المـوحـدة	)تتمـة(	

أمور	التدقيق	الرئيسية	)تتمـة(

تقـريـــر مراقــب
الحســابـات المستقــل

إلى	السادة	المساهمين	في	شركة	المالحة	القطرية	ش.م.ع.ق.
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المعلومات األخرى

إن	مجلس	اإلدارة	مسؤول	عن	المعلومات	األخرى.	تتكون	المعلومات	

المالية	 البيانات	 تتضمن	 ال	 )ولكنها	 اإلدارة	 مجلس	 تقرير	 من	 األخرى	

وتقرير	تدقيقنا	عليها(،	والتي	تم	تزويدنا	به	قبل	تاريخ	تقرير	التدقيق	هذا،	

والتقرير	السنوي	الكامل،	والذي	من	المتوقع	إتاحته	لنا	بعد	ذلك	التاريخ.

إن	رأينا	عن	البيانات	المالية	الموحدة	ال	يغطي	المعلومات	األخرى،	وال	

ولن	نبدي	أي	استنتاج	بأي	شكل	للتأكيد	عليها.	تنحصر	مسؤولياتنا	فيما	

يتعلق	بتدقيقنا	للبيانات	المالية	الموحدة	في	قراءة	المعلومات	األخرى	

الواردة	أعاله،	وعند	القيام	بذلك،	نقوم	بالنظر	فيما	إذا	كانت	المعلومات	

ما	 أو	مع	 الموحدة	 المالية	 البيانات	 تتفق	بشكل	مادي	مع	 األخرى	ال	

حصلنا	عليه	من	معلومات	أثناء	عملية	التدقيق،	أو	ما	قد	يشير	إلى	وجود	

تحريف	بها	بشكل	مادي.

وإذا	استنتجنا	وجود	تحريف	مادي	في	المعلومات	األخرى	التي	حصلنا	

من	 به	 قمنا	 ما	 إلى	 استنادًا	 الحسابات،	 مراقب	 تقرير	 تاريخ	 قبل	 عليها	

أعمال،	فإننا	مطالبون	بإعداد	تقرير	بذلك.	هذا	وليس	لدينا	ما	نسجله	في	

هذا	الخصوص.

عندما	نقرأ	التقرير	السنوي	الكامل	،	إذا	توصلنا	إلى	وجود	خطأ	جوهري	

فيه	،	فنحن	مطالبون	بإبالغ	األمر	للمسؤولين	عن	الحوكمة.	

مسؤوليات اإلدارة والمسؤولين عن الحوكمة فيما يتعلق بالبيانات 

المالية الموحدة

المالية	 البيانات	 لهذه	 العادل	 والعرض	 اإلعداد	 عن	 اإلدارة	مسؤولة	 إن	

قانون	 ومتطلبات	 المالية	 للتقارير	 الدولية	 للمعايير	 وفقًا	 الموحدة	

الشركات	التجارية	القطري	رقم	١١	لسنة	2٠١٥	كما	تم	تعديله	بموجب	

تراها	 التي	 الداخلية	 الرقابة	 أنظمة	 وعن	 	،2٠2١ لسنة	 	٨ رقم	 القانون	

ضرورية	لكي	تتمكن	من	إعداد	بيانات	مالية	موحدة	خالية	من	التحريف	

المادي	سواء	كان	ناتجًا	عن	احتيال	أو	خطأ.

تقييم	 عن	 الموحدة،	مسؤولة	 المالية	 البيانات	 إعداد	 عند	 اإلدارة،	 تعتبر	

واإلفصاح،	 مستمرة،	 كمنشأة	 أعمالها	 مواصلة	 على	 المجموعة	 قدرة	

وعن	 المنشأة	 باستمرارية	 المرتبطة	 األمور	 عن	 الحال،	 مقتضى	 حسب	

استخدام	أساس	االستمرارية	المحاسبي	ما	لم	تكن	اإلدارة	تنوي	تصفية	

بديل	واقعي	سوى	 أمامها	 أو	ال	يوجد	 أنشطتها	 إيقاف	 أو	 المجموعة	

القيام	بذلك.

ويتولى	المسؤولون	عن	الحوكمة	مسؤولية	اإلشراف	على	عملية	إعداد	

التقارير	المالية	للمجموعة.	

مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة

تتمثل	أهدافنا	في	الحصول	على	تأكيد	معقول	عما	إذا	كانت	البيانات	

ناشئًا	 كان	 سواء	 مادي،	 تحريف	 أي	 من	 خالية	 ككل	 الموحدة	 المالية	

رأينا.	 يتضمن	 الذي	 الحسابات	 مراقب	 تقرير	 وإصدار	 خطأ،	 أو	 احتيال	 عن	

يمثل	التأكيد	المعقول	مستوى	عاٍل	من	التأكيد،	ولكنه	ال	يعد	ضمانًا	بأن	

للتدقيق	سوف	يكشف	دوما	 الدولية	 يتم	وفقا	للمعايير	 التدقيق	الذي	

عن	أي	تحريف	مادي	في	حال	وجوده.	تنشأ	حاالت	التحريف	من	االحتيال	

أو	الخطأ،	وتعتبر	مادية	إذا	كان	من	المعقول	توقع	أن	تؤثر،	منفردة	أو	

مجتمعة،	على	القرارات	االقتصادية	التي	يتخذها	المستخدمون	بناًء	على	

هذه	البيانات	المالية	الموحدة.

نمارس	 فإننا	 للتدقيق،	 الدولية	 للمعايير	 وفقا	 التدقيق	 عملية	 من	 كجزء	

الحكم	المهني	ونحافظ	على	الشك	المهني	خالل	عملية	التدقيق.	كما	

أننا	نقوم	بما	يلي:

الموحدة،	 المالية	 للبيانات	 المادي	 التحريف	 مخاطر	 وتقييم	 تحديد	 	•

الناشئة	سواء	من	االحتيال	أو	الخطأ،	وتصميم	وتنفيذ	إجراءات	التدقيق	

تدقيق	كافية	ومالئمة	 أدلة	 المخاطر،	والحصول	على	 لتلك	 المناسبة	

لتوفير	أساٍس	لرأينا.	إن	خطر	عدم	اكتشاف	أي	تحريف	مادي	ناشئ	عن	

االحتيال	يعتبر	أعلى	من	ذلك	الذي	ينشأ	عن	الخطأ،	نظرًا	ألن	االحتيال	

قد	ينطوي	على	التواطؤ	أو	التزوير	أو	حذف	متعمد	أو	تحريف	أو	تجاوز	

للرقابة	الداخلية.

التدقيق	 بعملية	 العالقة	 ذات	 الداخلية	 للرقابة	 فهم	 على	 الحصول	 	•

للظروف،	 وفقا	 مناسبة	 تعتبر	 التي	 التدقيق	 إجراءات	 تصميم	 بغرض	

الداخلية	 الرقابة	 أنظمة	 فاعلية	 مدى	 عن	 الرأي	 إبداء	 لغرض	 وليس	

للمجموعة.

•	تقييم	مدى	مالءمة	السياسات	المحاسبية	المطبقة	ومدى	معقولية	

بها	 قامت	 التي	 العالقة	 ذات	 واإلفصاحات	 المحاسبية	 التقديرات	

اإلدارة.

ألساس	 اإلدارة	 استخدام	 مالءمة	 مدى	 حول	 استنتاج	 إلى	 التوصل	 	•

مادي	 تأكد	 عدم	 هناك	 كان	 إذا	 وما	 المحاسبي،	 المنشأة	 استمرارية	

يتعلق	 فيما	 جوهرية	 شكوكًا	 تثير	 قد	 ظروف	 أو	 بأحداث	 مرتبط	

على	 بناء	 مستمرة	 كمنشأة	 أعمالها	 مواصلة	 على	 المجموعة	 بقدرة	

الحصول	عليها.	وفي	حال	استنتاج	وجود	شك	 تم	 التي	 التدقيق	 أدلة	

مادي،	فإننا	مطالبون	بلفت	االنتباه	في	تقرير	مراقب	الحسابات	إلى	

أو	 الموحدة،	 المالية	 البيانات	 في	 الواردة	 الصلة	 ذات	 اإلفصاحات	

استنتاجاتنا	 إن	 رأينا.	 بتعديل	 نقوم	 كافية،	 غير	 اإلفصاحات	 كانت	 إذا	

تقرير	 تاريخ	 حتى	 عليها	 الحصول	 تم	 التي	 التدقيق	 أدلة	 إلى	 تستند	

مراقب	الحسابات	الخاص	بنا.	ومع	ذلك	فقد	تتسبب	أحداث	أو	ظروف	

كمنشأة	 أعمالها	 مواصلة	 عن	 المجموعة	 تتوقف	 أن	 في	 مستقبلية	

مستمرة.

تقـريـر مـراقـب الحسـابـات المستقـل )تتمـة(	
تقـريـر	عـن	تدقيـق	البيـانـات	المـاليـة	المـوحـدة	)تتمـة(	

أمور	التدقيق	الرئيسية	)تتمـة(

تقـريـر مـراقـب الحسـابـات المستقـل )تتمـة(	
تقـريـر	عـن	تدقيـق	البيـانـات	المـاليـة	المـوحـدة	)تتمـة(	

أمور	التدقيق	الرئيسية	)تتمـة(

المالية	الموحدة	وهيكلها	ومحتواها،	 للبيانات	 •	تقييم	العرض	الشامل	

بما	في	ذلك	اإلفصاحات،	وما	إذا	كانت	البيانات	المالية	الموحدة	تمثل	

المعامالت	واألحداث	بطريقة	تحقق	عرضًا	عاداًل.

بالمعلومات	 يتعلق	 فيما	 ومناسبة	 كافية	 تدقيق	 أدلة	 على	 الحصول	 	•

رأي	 إلبداء	 المجموعة	 داخل	 األعمال	 أنشطة	 أو	 للمنشآت	 المالية	

أعمال	 توجيه	 عن	 مسؤولون	 ونحن	 الموحدة.	 المالية	 البيانات	 حول	

التدقيق	الخاصة	بالمجموعة	واإلشراف	عليها	وتنفيذها.	ونبقى	وحدنا	

مسؤولين	عن	رأي	التدقيق	الذي	توصلنا	إليه.

نقوم	بالتواصل	مع	المسؤولين	عن	الحوكمة	فيما	يتعلق،	من	بين	أمور	

واكتشافات	 له	 التخطيط	 تم	 الذي	 التدقيق	 وتوقيت	 بنطاق	 أخرى،	

التدقيق	الجوهرية،	بما	في	ذلك	أي	قصور	جوهري	في	الرقابة	الداخلية	

التي	قمنا	بتحديدها	خالل	أعمال	التدقيق.

التزمنا	بمتطلبات	 بأننا	قد	 بيانًا	 الحوكمة	 أننا	نقدم	للمسؤولين	عن	 كما	

المعايير	األخالقية	المناسبة	فيما	يتعلق	باالستقاللية،	وإبالغهم	بجميع	

تؤثر	 بأنها	 االعتقاد	 المعقول	 من	 التي	 األمور	 من	 وغيرها	 العالقات	

بهذا	 يتعلق	 فيما	 الوقائية	 اإلجراءات	 االقتضاء،	 وعند	 استقالليتنا،	 على	

الخصوص.

بتحديد	 الحوكمة،	نقوم	 للمسؤولين	عن	 أبلغناها	 التي	 بين	األمور	 ومن	

تلك	األمور	األكثر	أهمية	في	أعمال	التدقيق	التي	قمنا	بها	على	البيانات	

المالية	الموحدة	المالية	للفترة	الحالية،	والتي	تعد	بالتالي	أمور	التدقيق	

الرئيسية.	ونقوم	بتوضيح	هذه	األمور	في	تقرير	التدقيق	الخاص	بنا	ما	لم	

نقرر،	في	 عندما	 أو	 عنها،	 العلني	 الكشف	 التنظيمات	 أو	 القانون	 يحظر	

حاالت	نادرة	للغاية،	أنه	ال	ينبغي	اإلبالغ	عن	أمٍر	ما	في	تقريرنا	ألنه	قد	

يكون	من	المعقول	توقع	أن	تزيد	اآلثار	العكسية	عن	المصلحة	العامة	من	

جراء	اإلبالغ	عن	هذا	األمر.

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى
وفقا	لمتطلبات	قانون	الشركات	التجارية	القطري	رقم	١١	لسنة	2٠١٥ 

كما	تم	تعديله	بموجب	القانون	رقم	٨	لسنة	2٠2١،	فإننا	نؤكد	على:

ألغراض	 ضرورية	 رأيناها	 التي	 المعلومات	 كافة	 على	 حصلنا	 قد	 أننا	 	•

عملية	التدقيق	التي	قمنا	بها؛

•	أن	الشركة	قامت	بإجراء	الجرد	الفعلي	للمخزون	في	نهاية	السنة	وفقا	

لألصول	المرعية؛

المالية	 البيانات	 وأن	 سليمة	 محاسبية	 بسجالت	 تحتفظ	 الشركة	 أن	 	•

الموحدة	تتفق	معها؛

دفاتر	 مع	 اإلدارة	 مجلس	 بتقرير	 المدرجة	 المالية	 المعلومات	 تتوافق	 	•

وسجالت	الشركة؛	و

من	 أيا	 خالفت	 قد	 الشركة	 بأن	 نعتقد	 يجعلنا	 ما	 انتباهنا	 يسترع	 لم	 	•

أحكام	قانون	الشركات	التجارية	القطري	رقم	)١١(	لسنة	2٠١٥	كما	

تم	تعديله	بموجب	القانون	رقم	٨	لسنة	2٠2١	أو	نظامها	األساسي	

الموحد	 المالي	 أو	مركزها	 تشغيلها	 نتائج	 ماديا	على	 يؤثر	 بشكل	قد	

كما	في	٣١	ديسمبر	2٠22.

نيابة	عن	برايس	ووترهاوس	كوبرز	-	فرع	قطر	سجل	هيئة	قطر	لألسواق	

المالية	رقم	١2٠١٥٥

وليد تهتموني

سجل	مراقبي	الحسابات	رقم	٣٧٠

الدوحة،	دولة	قطر

١٥	فبراير	2٠2٣  
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ألف	ريال	قطري ألف ريال قطري  إيضـاحــات   

2,٧٨٣,٨٧٣  3,285,256  4 اإليرادات	التشغيلية	

)٦٠٣,4٥٩(  )631,597( 	 	 رواتب	وأجور	ومنافع	أخرى

)١,٣2٨,١٩4(  )1,562,538( 	 	 لوازم	ومصروفات	التشغيل

)٦,٧٥4(  )8,280( 	 	 مصروفات	اإليجار

)٣٦٧,٦٨4(  )369,919( 	 	 استهالك	وإطفاء

)١٠,4٨٦(  )45,163(  ١٦ مخصص	االنخفاض	في	قيمة	الذمم	المدينة	التجارية	واألخرى	

)2١4,٣٣٣(  )180,904(  ٥ مصروفات	تشغيلية	أخرى	

2٥2,٩٦٣  486,855 الربح التشغيلي قبل االنخفاض في القيمة  

)١4٧,٦2٧(  )165,726(  ٧.٩ االنخفاض	في	قيمة	ممتلكات	وسفن	وموجودات	غير	ملموسة	

)٧2,٦٨٩(  )59,207( 	 	 تكلفة	تمويل

١٥,١٣٠  14,728 	 	 إيرادات	التمويل

صافي	ربح	/	)خسارة(	من	استبعاد	ممتلكات

)4,٧٠٣(  20,816 	 	 وسفن	ومعدات	وموجودات	غير	ملموسة

2٠4,٩١٠  179,234  ١١ حصة	من	نتائج	مشاريع	مشتركة	

4٧٥,٩٨٨  542,025  ١2 حصة	من	نتائج	شركات	زميلة	

٦,١٠4  )1,430( 	 	 صافي	)الخسارة(	الربح	من	معامالت	صرف	العمالت	األجنبية

٧٣٠,٠٧٦  1,017,295 ربح قبل الضريبة  

)٣,٥٠٣(  )834( 	 	 مصروف	الضريبة

٧2٦,٥٧٣  1,016,461 ربح السنة  

العائد	إلى:

٧24,١٥4  1,012,738 	 	 حاملي	حقوق	الملكية	في	الشركة	األم

2,4١٩  3,723 	 	 حصص	غير	مسيطرة

٧2٦,٥٧٣  1,016,461   

الربحية األساسية والمخففة للسهم الواحد

٠.٦4  0.89  ٦ )العائدة	لحاملي	أسهم	الشركة	األم	موضحة	بالريال	القطري	لكل	سهم(	

تشكل	اإليضاحات	المرفقة	من	١	إلى	4٠	جزءًا	من	هذه	البيانات	المالية	الموحدة

2٠2١  2022  

ألف	ريال	قطري ألف ريال قطري   

٧2٦,٥٧٣  1,016,461 ربح السنة 

الدخل الشامل اآلخر:

بنود	لن	يعاد	تصنيفها	الحقًا	إلى	الربح	أو	الخسارة

2٦١,٧٦١  )31,231( التغير	في	القيمة	العادلة	للموجودات	المالية	بالقيمة	العادلة	من	خالل	الدخل	الشامل	اآلخر	

 ١٥,٣٣٦  8,702 الشركات	المستثمر	فيها	على	أساس	حقوق	الملكية	-	حصة	بنود	الدخل	الشامل	اآلخر	

2٧٧,٠٩٧  )39,933(  

بنود	قد	تصنف	الحقا	ضمن	الربح	أو	الخسارة	

 ٣٩,٧٣٧  63,019 صافي	الربح	الناتج	من	تحوطات	التدفقات	النقدية	

٣٣٥,٠4٥  651,971 الحركة	في	تحّوطات	التدفقات	النقدية	للشركات	المستثمر	فيها	على	أساس	حقوق	الملكية	

٣٧4,٧٨2  714,990  

٦٥١,٨٧٩  675,057 اإلجمالي  

١,٣٧٨,4٥2  1,691,518 إجمالي الدخل الشامل 

العائد	إلى:

١,٣٧٥,2٣4  1,688,162 حاملي	حقوق	الملكية	في	الشركة	األم	

٣,2١٨  3,356 حصص	غير	مسيطرة	

١,٣٧٨,4٥2  1,691,518  

تشكل	اإليضاحات	المرفقة	من	١	إلى	4٠	جزءًا	من	هذه	البيانات	المالية	الموحدة

بيـــان الـدخـل المـوحــد
للسنة	المنتهية	في	٣١	ديسمبر	2٠22

بيـــان الـدخـل الـشـامـل المـوحـد
للسنة	المنتهية	في	٣١	ديسمبر	2٠22



٥٣ مـالحــة التـقــريــر السنـوي ٢٠٢٢ ٥2

2٠2١  2022   
ألف	ريال	قطري ألف ريال قطري  إيضـاحــات   

الموجودات
الموجودات غير المتداولة

٣,٠٠٥,٠2٧  2,841,223  ٧ ممتلكات	وسفن	ومعدات	
٧٨2,٣٥4  884,419  ٨ استثمارات	عقارية	
٩٠,٧٨٨  15,625  ٩ موجودات	غير	ملموسة		

١4٣,٨٩٥  209,590  ١٠ موجودات	حق	االنتفاع	
٩٩٣,٦٩2  1,024,826  ١١ استثمارات	في	مشاريع	مشتركة	

٦,٦٠٥,2٣٠  7,548,209  ١2 استثمارات	في	شركات	زميلة	
٣,٥٥٦,٨٦٩  2,566,504  ١٣ موجودات	مالية	بالقيمة	العادلة	من	خالل	الدخل	الشامل	اآلخر	
١2٥,١٩٦  102,297  ١4 القروض	الممنوحة	لشركات	الغاز	الطبيعي	المسال	
24,٣٧٥  138 	 	 موجودات	أخرى

١٥,٣2٧,42٦  15,192,831 إجمالي الموجودات غير المتداولة  
الموجودات المتداولة

١٠2,٨2٠  114,945  ١٥ مخزون	
٨٧٩,١2٠  1,036,187  ١٦ ذمم	تجارية	وأخرى	مدينة	
٥٠٥,٠4٩  501,750  ١٧ أدوات	حقوق	الملكية	بالقيمة	العادلة	من	خالل	الربح	أو	الخسارة	
٣٥٠,١٠2  1.237.442  ١٨ استثمارات	في	الودائع	ألجل	
٣٠4,٧٨٦  230,052  ١٩ نقد	وشبه	النقد		

2,١4١,٨٧٧  3,120,376 إجمالي الموجودات المتداولة  
١٧,4٦٩,٣٠٣  18,313,207 إجمالي الموجودات  

حقوق الملكية والمطلوبات
العائد إلى حاملي حقوق الملكية في الشركة األم

١,١4٥,2٥2  1,136,165  2٠ رأس	المال	
)٧٣,٥١٦(  -  2١ أسهم	الخزينة	

4,٦٩٣,٩٨٦  4,693,986  22 احتياطي	قانوني	
٦2٣,٥42  623,542  2٣ احتياطي	عام	

٣,4٠٧,٩٦٦  2,472,074 	 	 احتياطي	القيمة	العادلة
2٧٨,٦44  993,634 	 	 احتياطي	التحوط

4,٦4٣,٧٠2  6,122,169 	 	 أرباح	مدورة
١4,٧١٩,٥٧٦  16,041,570 حقوق الملكية العائدة إلى حاملي حقوق الملكية في الشركة األم  

4٠,٠٨٩  42,195 	 	 حصص	غير	مسيطرة
١4,٧٥٩,٦٦٥  16,083,765 إجمالي حقوق الملكية  

المطلوبات
المطلوبات غير المتداولة

١,٠٥٦,٦٦٠  299,351  26 قروض	وديون	
٩٠,٨2١  82,861  27 دفعة	مقدمة	من	عميل	
٦2,٩٨٧  139,469  28 مطلوبات	اإليجار	
١١٠,٠٠٦  115,049  29 مخصص	مكافآت	نهاية	الخدمة	للموظفين	

١,٣2٠,4٧4  636,730 إجمالي المطلوبات غير المتداولة  
المطلوبات المتداولة

٨١٠,٠٨٨  754,502  30 ذمم	تجارية	وأخرى	دائنة	
4٨٥,2٦٧  756,996  26 قروض	وديون	
٩٣,٨٠٩  81,214  28 مطلوبات	اإليجار	

١,٣٨٩,١٦4  1,592,712 إجمالي	المطلوبات	المتداولة	 
2,٧٠٩,٦٣٨  2,229,442 إجمالي المطلوبات  

١٧,4٦٩,٣٠٣  18,313,207 إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات  

في	١٥	فبراير	2٠2٣،	وافق	مجلس	إدارة	الشركة	على	إصدار	هذه	البيانات	المالية	الموحدة،	ووقع	عليها	نيابة	عنهم:

محمد عبداهلل سويدان جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني   
الرئيس	والُمدير	التنفيذي	باإلنابة رئيس	مجلس	اإلدارة	 	

تشكل	اإليضاحات	المرفقة	من	١	إلى	4٠	جزءًا	من	هذه	البيانات	المالية	الموحدةتشكل	اإليضاحات	المرفقة	من	١	إلى	4٠	جزءًا	من	هذه	البيانات	المالية	الموحدة

بيــان المـركــز المـالـي المـوحـد
كما	في	٣١	ديسمبر	2٠22

بيــان التـدفقات النقـدية المـوحـد
كما	في	٣١	ديسمبر	2٠22

2٠2١  2022   
ألف	ريال	قطري ألف ريال قطري  إيضـاحــات   

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

٧٣٠,٠٧٦  1,017,295 	 	 ربح	قبل	الضريبة

تعديالت على: 
224,٣٠٠  237,623  ٧ استهالك	ممتلكات	وسفن	ومعدات	

4٠,٣٨2  44,177  ٨ استهالك	استثمارات	عقارية	

١2,٧٦٩  9,383  ٩ إطفاء	موجودات	غير	ملموسة	

٩٠,2٣٣  78,736  ١٠ استهالك	موجودات	حق	االنتفاع	

4,٧٠٣  )20,816( 	 	 )ربح(	/	خسارة	من	استبعاد	ممتلكات	وسفن	ومعدات	

)2٠4,٩١٠(  )179,234(  ١١ حصة	من	نتائج	مشاريع	مشتركة	

)4٧٥,٩٨٨(  )542,025(  ١2 حصة	من	نتائج	شركات	زميلة	

١٦,٣2٨  16,240  2٩ مخصص	مكافآت	نهاية	الخدمة	للموظفين	

)١١4,٦٠4(  )139,556(  4 إيرادات	توزيعات	األرباح	

صافي	خسارة	القيمة	العادلة	من	أدوات

4,2٠٣  3,350  4 حقوق	الملكية	بالقيمة	العادلة	من	خالل	الربح	أو	الخسارة	

١4٧,٦2٧  165,726  ٩	٧, االنخفاض	في	قيمة	ممتلكات	وسفن	ومعدات	وموجودات	غير	ملموسة	

١٠,4٨٦  45,163  ١٦ مخصص	االنخفاض	في	قيمة	ذمم	تجارية	وأخرى	مدينة	

٩٠4  230  ١٥ مخصص	مخزون	بطيء	الحركة	

٧2,٦٨٩  59,207 	 	 تكلفة	تمويل

)١٥,١٣٠(  )14,728( 	 	 إيرادات	التمويل

٥44,٠٦٨  780,771 	 	 ربح	تشغيلي	قبل	التغيرات	في	رأس	المال	العامل

التغييرات في:
)2٦,١٠٩(  )12,355( 	 	 مخزون

)١١٠,٠٩4(  )204,112( 	 	 ذمم	تجارية	وأخرى	مدينة

١١٨,4٧2  )66,243( 	 	 ذمم	تجارية	وأخرى	دائنة

٥2٦,٣٣٧  498,061 التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية  

)١4,٨١2(  )8,060(  2٩ مكافآت	نهاية	الخدمة	المدفوعة	للموظفين	

٥١١,٥2٥  490,001 صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية  



٥٥ مـالحــة التـقــريــر السنـوي ٢٠٢٢ ٥4

2٠2١  2022   
ألف	ريال	قطري ألف ريال قطري  إيضـاحــات   

التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة االستثمارية

)222,٦٠١(  )226,358(  ٧ شراء	ممتلكات	وسفن	ومعدات	

)2٠,4٩٧(  )140,927(  ٨ شراء	استثمارات	عقارية	

)١٩٧(  )1,245(  ٩ إضافات	للموجودات	غير	الملموسة	

-  )134,452( 	 	 استثمار	في	أوراق	مالية	مقاسة	بالقيمة	العادلة	من	خالل	الدخل	الشامل	اآلخر

)١,٠٨٥(  22,899 	 	 صافي	حركة	القروض	الممنوحة	لشركات	الغاز	الطبيعي	المسال

)2٧٩,4٠١(  )863,833( 	 	 صافي	حركة	االستثمار	في	ودائع	ألجل

١٣٦,١٦٨  69,305 	 	 متحصالت	من	استبعاد	ممتلكات	وسفن	وموجودات	غير	ملموسة

4٣٠,٧٥٨  1,135,000 	 	 متحصالت	من	استبعاد	أصل	مالي	بالقيمة	العادلة	من	خالل	الدخل	الشامل	اآلخر

١٧٥,٦2٥  148,100  ١١ توزيعات	أرباح	مستلمة	من	مشاريع	مشتركة	

222,٨٧٨  242,315  ١2 توزيعات	أرباح	مستلمة	من	شركات	زميلة		

١١4,٦٠4  139,556  4 توزيعات	أرباح	مستلمة	من	استثمارات	

١٥,١٣٠  14,728 	 	 إيرادات	التمويل	المستلمة

٥٧١,٣٨2  405,088 صافي التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار  

التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التمويلية

)٣4٠,٨4٩(  )340,849(  2٥ توزيعات	أرباح	مدفوعة	لمساهمي	الشركة	

-  )1,250( 	 	 توزيعات	أرباح	مدفوعة	للحصص	غير	المسيطرة

)٩2,٠2٥(  )82,937(  2٨ دفعات	مطلوبات	اإليجار	

)٧24.٨١١(  )485,580( 	 	 تسوية	قروض	وديون

١4٦,٠٠٠  - 	 	 قروض	وديون	مستخدمة

)٧2,٦٨٩(  )59,207( 	 	 تكاليف	تمويل	مدفوعة

)١,٠٨4,٣٧4(  )969,823( صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية   

)١,4٦٧(  )74,734( صافي )النقص( في النقد وشبه النقد  

٣٠٦,2٥٣  304,786 	 	 نقد	وشبه	النقد	في	١	يناير

٣٠4,٧٨٦  230,052  ١٩ نقد وشبه النقد في 31 ديسمبر 

تشكل	اإليضاحات	المرفقة	من	١	إلى	4٠	جزءًا	من	هذه	البيانات	المالية	الموحدة

ت	المالية	الموحدة
ى	4٠	جزءًا	من	هذه	البيانا

ت	المرفقة	من	١	إل
ضاحا

شكل	اإلي
ت

بيــان التـدفقـات النقــديـة المــوحــد	)تتمــة(
للسنة	المنتهية	في	٣١	ديسمبر	2٠22

بيــان التغيــرات فـي
حقـوق الملكيـة الموحــد

للسنة	المنتهية	في	٣١	ديسمبر	2٠22
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ي	الدخل	ال

إجمال

شركة: 
ي ال

ت مع مالك
معامال

)٣4٠,٨4٩(
	-

	)٣4٠,٨4٩(
	)٣4٠,٨4٩(

	-
		-

		-
		-

		-
		-

ضاح	2٥(	
ت	األرباح	المدفوعة	)إي

توزيعا
ت	المالية

ستبعاد	الموجودا
ت	ا

طيا
تحويل	احتيا

-
	-

	-
	2٣٥,٩٧١

	-
		)2٣٥,٩٧١(

		-
		-

		-
		-

شامل	اآلخر	
بالقيمة	العادلة	من	خالل	الدخل	ال

ى: 
ق الملكية األخر

حركة حقو
)١٨,2١٨(

	)١٨,2١٨(
	-

	-
	-

		-
		-

		-
		-

		-
س	المال	

ض	رأ
خف

طة
ش
ق	دعم	االن

صندو
ى	

ساهمة	ف
م

	)١٨,١٠4(
	-

	)١٨,١٠4(
	)١٨,١٠4(

	-
		-

		-
		-

		-
		-

ضاح	٣١(	
ضية	)إي

االجتماعية	والريا

14,759,665
 40,089

 14,719,576
 4,643,702

 278,644
  3,407,966

  623,542
  4,693,986

  )73,516(  1,145,252
سمبر 2021 

ي 31 دي
ف

شامل: 
ي الدخل ال

إجمال

1,016,461
 3,723

 1,012,738
 1,012,738

 -
  -

  -
  -

  -
 -

سنة	
ربح	ال

675,057
 )367(

 675,424
 -

 714,990
  )39,566(

  -
  -

  -
 -

شامل	آخر		
دخل	

1,691,518
 3,356

 1,688,162
 1,012,738

 714,990
  )39,566(

  -
  -

  -
 -

ي	الدخل	الشامل		
إجمال

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

شركة:  
ي ال

ت مع مالك
معامال

)342,099(
 )1,250(

 )340,849(
 )340,849(

 -
  -

  -
  -

  -
 -

ضاح	2٥(	
ت	األرباح	)إي

توزيعا
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ت	المالية	

ستبعاد	الموجودا
ت	ا

طيا
تحويل	احتيا

 -
 -

 -
 896,326

 -
  )896,326(

  -
  -

  -
 -

شامل	اآلخر	
بالقيمة	العادلة	من	خالل	الدخل	ال

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ى:  
ق الملكية األخر

حركة حقو
 -

 -
 -

 )64,429(
 -

  -
  -

  -
  73,516

  )9,087(
ضاح	2١(	

سهم	خزينة	)إي
إلغاء	ا

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

طة	
ش
ق	دعم	األن

صندو
ى	

ساهمة	ف
م

)25,319(
 -

 )25,319(
 )25,319(

 -
  -

  -
  -

  -
  -

ضاح	٣١(	
ضية	)إي

اإلجتماعية	والريا

16,083,765
 42,195

 16,041,570
 6,122,169

 993,634
  2,472,074

  623,542
  4,693,986

  -  1,136,165
سمبر 2022 

ي 31 دي
ف



مـالحــة التـقــريــر السنـوي ٢٠٢٢ ٥٦

إيضــاحـــات حــول البيــانـات
المـالـيــة المــوحــدة	)تتمــة(

كمـا	في	وللسنـة	المنتهيـة	في	٣١	ديسمبــر	2٠22

٥٧

1- الكيان الصادر عنه التقرير
لسنة	2٠١٥  رقم	١١	 القطري	 التجارية	 الشركات	 قانون	 األم«(	وفقًا	ألحكام	 أو	»الشركة	 )»الشركة«	 القطرية	ش.م.ع.ق.	 المالحة	 ُأّسست	شركة	
كشركة	مساهمة	عامة	قطرية	ومسجلة	في	وزارة	االقتصاد	والتجارة	بدولة	قطر	مع	سجل	تجاري	رقم	١	بتاريخ	٥	يوليو	١٩٥٧.	يقع	المكتب	المسجل	
للشركة	في	شارع	رقم	٥2٣،	المنطقة	٥٦،	منطقة	أم	السنيم،	الطريق	الصناعي	الشرقي،	الدوحة،	دولة	قطر.	وأسهم	الشركة	مطروحة	للتداول	العام	

في	بورصة	قطر	منذ	2٦	مايو	١٩٩٧. 

تشتمل	هذه	البيانات	المالية	الموحدة	على	الشركة	والشركات	التابعة	لها	)يشار	إليها	مجتمعة	باسم	»المجموعة«	وبشكل	فردي	باسم	»شركات	
المجموعة«(	وحصص	المجموعة	في	الشركات	المستثمر	فيها	بطريقة	حقوق	الملكية.	

األجنبية،	 الشحن	 لخطوط	 كوكيل	 والعمل	 البحري،	 النقل	 خدمات	 تقديم	 السابقة،	 السنة	 عن	 تتغير	 لم	 والتي	 للمجموعة،	 الرئيسية	 األنشطة	 تشمل	
والعقارات،	 السفن،	 وتأجير	 البري،	 والنقل	 البحرية،	 الهياكل	 وتركيب	 وتصنيع	 السفن،	 وإصالح	 الثقيلة،	 المركبات	 وبيع	 والتخزين،	 البحرية،	 والخدمات	

واالستثمارات	في	األوراق	المالية	المدرجة	وغير	المدرجة،	وتجارة	الحصى	ومواد	البناء.

تم	التصريح	بإصدار	البيانات	المالية	الموحدة	للمجموعة	من	قبل	مجلس	إدارة	الشركة	بتاريخ	١٥	فبراير	2٠2٣.

كان لدى الشركة الشركات التابعة النشطة اآلتية، المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر، كما في التاريخ الحالي وتاريخ التقرير المقارن: )أ( 

للمساهمة  
الفعلية للمجموعة  

2021  2022 األنشطة الرئيسية  بلد التأسيس  اسم الشركة التابعة 

%١٠٠  ٪100 تأجير	السفن	والخدمات	البحرية	 قطر	 الشركة	القطرية	للنقل	البحري	ذ.م.م.	

%١٠٠  ٪100 خدمات	تأجير	السفن	البحرية	 قطر	 شركة	حالول	للخدمات	البحرية	ذ.م.م.	

%٥٠  ٪50 تجارة	مواد	البناء	 قطر	 الشركة	القطرية	للمحاجر	ومواد	البناء	ش.م.خ.ق	)١(	

%١٠٠  ٪100 مناولة	البضائع	 قطر	 شركة	الخليج	لالستثمار	في	السفن	البحرية	ذ.م.م.		

تشغيل	وإدارة الهند	 	شركة	مالحة	ألدارة	وتشغيل	السفن	)الهند(	
%١٠٠  ٪100 جميع	أنواع	السفن	 	 	 الخاصة	المحدودة	)2(

مناولة	البضائع، قطر	 أوشن	مارين	سيرفيسز	ذ.م.م.		
%١٠٠  ٪100 خدمات	الدعم	البحري	 	 	

%١٠٠  ٪100 الخدمات	البحرية	 السعودية	 شركة	حالول	المتحدة	لخدمات	األعمال	ذ.م.م	

%١٠٠  ٪100 تجارة	المواد	الصناعية	 قطر	 شركة	مالحة	للتجارة	ذ.م.م.	

%١٠٠  ٪100 وكالة	سفر	 قطر	 شركة	المالحة	للسفر	والسياحة	ذ.م.م.	

%١٠٠  ٪100 تجارة	المعدات	الثقيلة	 قطر	 شركة	توكيالت	المالحة	التجارية	ذ.م.م.	

1- الكيان الصادر عنه التقرير )تتمة(
كان لدى الشركة الشركات التابعة النشطة اآلتية، المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر، كما في التاريخ الحالي وتاريخ التقرير المقارن )تتمـة(: )أ( 

للمساهمة  
الفعلية للمجموعة  

2021  2022 األنشطة الرئيسية  بلد التأسيس  اسم الشركة التابعة 

%١٠٠  ٪100 الخدمات	البحرية	 قطر	 مركز	المالحة	للخدمات	البحرية	ذ.م.م.	

%١٠٠  ٪100 االستثمارات	 قطر	 مالحة	كابيتال	ذ.م.م.	

%١٠٠  ٪100 صيانة	العقارات	 قطر	 شركة	مالحة	للخدمات	العقارية	ذ.م.م.	

%١٠٠  ٪100 الخدمات	البحرية	واللوجستية	 قطر	 شركة	مالحة	لألعمال	البحرية	واللوجستية	المتكاملة	ذ.م.م.	

%١٠٠  ٪100 الخدمات	البحرية	واللوجستية	 قطر	 شركة	مالحة	البحرية	الدولية	ذ.م.م	

%١٠٠  ٪100 إدارة	األنشطة	التجارية	لشركات	كيه	جي	 ألمانيا	 مالحة	راس	لفان	فيرفالتونغز	جي	إم	بي	إتش		

%١٠٠  ٪100 إدارة	األنشطة	التجارية	لشركات	كيه	جي	 ألمانيا	 مالحة	قطر	فيرفالتونغز	جي	إم	بي	إتش		

%١٠٠  ٪100 خدمات	عقارية	 قطر	 شركه	مالحه	لالستثمار	العقاري	ذ.م.م.	

%١٠٠  ٪100 نقل	الغاز	الطبيعي	المسال	 ألمانيا	 مالحة	راس	لفان	جي	إم	بي	إتش	آند	كو	كيه	جي	)كيه	جي	١(		

%١٠٠  ٪100 نقل	الغاز	الطبيعي	المسال	 ألمانيا	 مالحة	قطر	جي	إم	بي	إتش	آند	كو	كيه	جي	)كيه	جي	2(		

%١٠٠  ٪100 خدمات	الدعم	البحري	 سنغافورة	 مالحة	أوفشور	القابضة	المحدودة		

%١٠٠  ٪100 خدمات	الدعم	البحري	 سنغافورة	 مالحة	إكسبلورر	الخاصة	المحدودة		

%١٠٠  ٪100 خدمات	الدعم	البحري	 سنغافورة	 شركة	مالحة	للخدمات	البحرية	الخاصة	المحدودة		

%١٠٠  ٪100 استثمار	عقارى	 قطر	 شركة	مالحة	العقارية	المحدودة	

%١٠٠  ٪100 الخدمات	اللوجستية	 سلطنة	ُعمان	 مالحة	)شركة	منطقة	حرة(	ذ.م.م		

%١٠٠  ٪100 خدمات	ألساطيل	السفن	والخدمات	الفنية	 قطر	 شركة	مالحة	إلدارة	وتشغيل	السفن	ذ.م.م.	

)١(			تسيطر	الشركة	على	الشركة	القطرية	للمحاجر	ومواد	البناء	ش.م.خ.ق	من	خالل	سلطتها	في	السيطرة	على	مجلس	إدارتها.
)2(		معروفة	سابقًا	بالشركة	القطرية	للنقل	البحري	)الهند(	الخاصة	المحدودة.

إيضــاحــات حــول
البيـانـات المـالـيــة المــوحــدة

كما	في	وللسنة	المنتهية	في	٣١	ديسمبر	2٠22



مـالحــة التـقــريــر السنـوي ٢٠٢٢

إيضــاحـــات حــول البيــانـات
المـالـيــة المــوحــدة )تتمــة(

كمـا في وللسنـة المنتهيـة في 31 ديسمبــر ٢٠٢٢

إيضــاحـــات حــول البيــانـات
المـالـيــة المــوحــدة )تتمــة(

كمـا في وللسنـة المنتهيـة في 31 ديسمبــر ٢٠٢٢

٥٩ ٥٨

1-  الكيان الصادر عنه التقرير )تتمة(

)ب(   كان لدى الشركة أيضًا الشركات التابعة غير النشطة اآلتية كما في التاريخ الحالي وتاريخ التقرير المقارن:

         نسبــة ملكيــة الـشركـة

2021  2022 بلد التأسيس  اسم الشركة التابعة 

%١٠٠  - قطر	 شركة	مالحة	للخدمات	التقنية	واللوجستية	ذ.م.م.	)١(	

%٩٩.٥  ٪99.5 قطر	 شركة	مالحه	لخدمات	الدعم	البحري	ذ.م.م	

%٩٩.٥  ٪99.5 قطر	 مالحة	للمنتجات	البترولية	والكيميائية	ذ.م.م.	

%١٠٠  ٪100 قطر	 شركة	مالحة	للمخازن	ذ.م.م	

%١٠٠  - قطر	 مجمع	مالحة	كابيتال	العقاري	ذ.م.م.	)١(	

%١٠٠  - قطر	 شركة	مالحة	للسفن	والزوارق	ذ.م.م.	)١(	

%١٠٠  - قطر	 شركة	حالول	إلدارة	وتشغيل	السفن	ذ.م.م.	)١(	

%١٠٠  - قطر	 حالول	4٩	ذ.م.م.	)١(	

%١٠٠  - قطر	 حالول	٦٨	ذ.م.م.	)١(	

%١٠٠  - قطر	 حالول	٦٩	ذ.م.م.	)١(	

%١٠٠  - قطر	 حالول	٧٠	ذ.م.م.	)١(	

%١٠٠  - قطر	 حالول	٧١	ذ.م.م.	)١(	

%١٠٠  - قطر	 حالول	٨٠	ذ.م.م.	)١(	

%١٠٠  - قطر	 حالول	٨١	ذ.م.م.	)١(	

%١٠٠  - قطر	 حالول	٨2	ذ.م.م.	)١(	

%١٠٠  - قطر	 حالول	٨٣	ذ.م.م.	)١(	

%١٠٠  - قطر	 حالول	٩٠	ذ.م.م.	)١(	

%١٠٠  - قطر	 حالول	١٠٠	ذ.م.م.	)١(	

%١٠٠  - قطر	 حالول	١٠١	ذ.م.م.	)١(	

%١٠٠  - قطر	 شركة	الياغو	ذ.م.م.	.	)١(	

%١٠٠  ٪100 المملكة	المتحدة	 شركة	مالحة	أوالبحرية	القابضة	الخاصة	المحدودة	-	المملكة	المتحدة		

%١٠٠  - المملكة	المتحدة	 شركة	مالحة	أوفشور	ميكس١	المحدودة.	)١(	

%١٠٠  ٪100 المملكة	المتحدة	 شركة	مالحة	أوفشور	ميداس١	المحدودة	

%١٠٠  ٪100 المملكة	المتحدة	 شركة	مالحة	أوفشور	سيرفسز	المحدودة	-	المملكة	المتحدة	

)١(	تمت	تصفية	هذة	الشركات	التابعة	غير	النشطة	خالل	فترة	التقرير.

تم	إدراج	جميع	تعامالت	الشركة	التابعة	في	البيانات	الموحدة.	

للشركة	أيضًا	الفرع	اآلتي	المسجل	في	دبي،	اإلمارات	العربية	المتحدة،	كما	في	التاريخ	الحالي	وتاريخ	التقرير	المقارن:

األنشطة الرئيسية اسم الفرع   
الخدمات	البحرية	والمالحية	واللوجستية شركة	المالحة	القطرية	)فرع	دبي(	 	

تم	تضمين	نتائج	وموجودات	ومطلوبات	الفرع	أعاله	في	هذه	البيانات	المالية	الموحدة.

كان	لدى	المجموعة	أيضًا	شركات	مستثمر	فيها	بطريقة	حقوق	الملكية	كما	في	التاريخ	الحالي	وتاريخ	التقرير	المقارن.	وترد	تفاصيل	ذلك	في	
اإليضاحين	١١	و١2.

2-  أسس اإلعداد والتوحيد

)أ(    بيان االلتزام
تم	إعداد	البيانات	المالية	الموحدة	وفقًا	للمعايير	الدولية	للتقارير	المالية	الصادرة	عن	مجلس	المعايير	المحاسبية	الدولي	وتفسيرات	لجنة	تفسير	
المعايير	الدولية	للتقارير	المالية	السارية	على	الشركات	التي	تعد	التقارير	المالية	وفقًا	للمعايير	الدولية	للتقارير	المالية	ووفقًا	لقانون	الشركات	

القطري	رقم	١١	لسنة	2٠١٥،	وتعديالته	بموجب	القانون	رقم	٨	لسنة	2٠2١.

)ب(  أساس القياس
الدخل	الشامل	اآلخر	 العادلة	من	خالل	 بالقيمة	 المالية	 التاريخية	باستثناء	الموجودات	 التكلفة	 المالية	الموحدة	وفقًا	لمبدأ	 البيانات	 يتم	إعداد	

والموجودات	المالية	بالقيمة	العادلة	من	خالل	الربح	أو	الخسارة،	واألدوات	المالية	المشتقة	التي	تم	قياسها	بالقيمة	العادلة.

)ج(   العملة الوظيفية وعملة العرض
يتم	قياس	بنود	البيانات	المالية	لكل	شركة	من	شركات	المجموعة	بنفس	عملة	التعامل	في	البيئة	االقتصادية	التي	تعمل	بها	الشركة	)»العملة	
التابعة	النشطة	اآلتية	للشركة،	والتي	تعمل	ضمن	مناطق	 الريال	القطري.	تستخدم	الشركات	 الوظيفية«(.	إن	العملة	الوظيفية	للشركة	هي	

أجنبية،	العمالت	الوظيفية	اآلتية:

العملة الوظيفية اسم الشركة التابعة 

الريال	السعودي شركة	حالول	المتحدة	لخدمات	األعمال	ذ.م.م	

الدوالر	األمريكي شركة	مالحة	راس	لفان	فيرفالتنجس	جي	إم	بي	إتش	

الدوالر	األمريكي شركة	مالحة	قطر	فيرفالتنجس	جي	إم	بي	إتش	

الدوالر	األمريكي شركة	مالحة	راس	لفان	جي	إم	بي	إتش	وشركاة	)كيه	جي	١(	

الدوالر	األمريكي شركة	مالحة	قطر	جي	إم	بي	إتش	وشركاة	)كيه	جي	2(	

الدوالر	األمريكي شركة	مالحة	أوفشور	القابضة	الخاصة	المحدودة	

الدوالر	األمريكي شركة	مالحة	إكسبلورر	الخاصة	المحدودة	

الدوالر	األمريكي مالحة	للخدمات	البحرية	الخاصة	المحدودة	

الريال	العماني مالحة	)شركة	منطقة	حرة(	ذ.م.م	

الروبية	الهندية شركة	مالحة	إلدارة	وتشغيل	السفن	)الهند(	الخاصة	المحدودة	

إن	العملة	الوظيفية	لفرع	الشركة	»المالحة	القطرية	)فرع	دبي(«	هي	الدرهم	اإلماراتي.

إن	عملة	عرض	المجموعة	هي	الريال	القطري،	وهي	العملة	الوظيفية	للشركة.

جميع	المبالغ	مقربة	إلى	أقرب	ألف	ريال	قطري،	ما	لم	يذكر	خالف	ذلك.

)د(   استخدام األحكام والتقديرات
عند	إعداد	هذه	البيانات	المالية	الموحدة،	قامت	اإلدارة	بوضع	األحكام	والتقديرات	واالفتراضات	التي	تؤثر	في	عملية	تطبيق	السياسات	المحاسبية	

والمبالغ	المسجلة	للموجودات	والمطلوبات	والدخل	والمصروفات.	وقد	تختلف	النتائج	الفعلية	عن	هذه	التقديرات.	

تتم	مراجعة	التقديرات	واالفتراضات	األساسية	بشكل	مستمر.	ويتم	االعتراف	بأي	مراجعات	للتقديرات	بأثر	مستقبلي.	

تم	اإلفصاح	عن	المعلومات	حول	المجاالت	الهامة	التي	تتضمن	درجة	عالية	من	إبداء	الرأي	أو	التعقيد	أو	المجاالت	التي	تنطوي	االفتراضات	أو	
التقديرات	فيها	على	مخاطر	جوهرية	تؤدي	إلى	تعديل	مادي	للمبالغ	المعترف	بها	في	البيانات	المالية	الموحدة	في	اإليضاح	رقم	٣٨.

)هـ(  متطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة السارية حالًيا
خالل	السنة	الحالية،	أصبحت	التعديالت	التالية	على	المعايير	الدولية	للتقارير	المالية	سارية	المفعول	لفترة	التقرير	السنوية	التي	تبدأ	في	أو	بعد	

١	يناير	2٠22:

ممتلكات	ومنشآت	ومعدات:	متحصالت	قبل	االستخدام	المقصود	)تعديالت	على	المعيار	المحاسبي	الدولي	رقم	١٦( 	•

عقود	مثقلة	بااللتزامات	–	تكلفة	تنفيذ	العقد	)تعديالت	على	المعيار	المحاسبي	الدولي	رقم	٣٧( 	•

التحسينات	السنوية	على	المعايير	الدولية	للتقارير	المالية	2٠١٨-2٠2٠ 	•

الرجوع	إلى	اإلطار	المفاهيمي	)تعديالت	على	المعيار	الدولي	للتقارير	المالية	رقم	٣( 	•



مـالحــة التـقــريــر السنـوي ٢٠٢٢

إيضــاحـــات حــول البيــانـات
المـالـيــة المــوحــدة )تتمــة(

كمـا في وللسنـة المنتهيـة في 31 ديسمبــر ٢٠٢٢

إيضــاحـــات حــول البيــانـات
المـالـيــة المــوحــدة )تتمــة(

كمـا في وللسنـة المنتهيـة في 31 ديسمبــر ٢٠٢٢

٦١ ٦٠

2-  أسس اإلعداد والتوحيد )تتمة(

)و(    المعايير والتفسيرات الجديدة التي لم يتم تطبيقها بعد
لقد	تم	نشر	بعض	المعايير	المحاسبية	الجديدة	والتعديالت	على	المعايير	والتفسيرات	المحاسبية	التي	ال	تعد	إلزامية	للبيانات	المالية	عن	فترات	
المعايير	والتفسيرات	مبكرًا	من	قبل	المجموعة.	إن	المجموعة	بصدد	 المنتهية	في	٣١	ديسمبر	2٠22	لكن	المجموعة	لم	تطبق	هذه	 التقرير	
تقييم	أثر	هذه	المعايير	والتعديالت	والتفسيرات	على	الكيان	في	فترات	التقرير	الحالية	أو	المستقبلية	وعلى	المعامالت	المستقبلية	المتوقعة.

3-  السياسات المحاسبية الهامة
إن	السياسات	المحاسبية	الرئيسية	للمجموعة	المطبقة	في	إعداد	هذه	البيانات	المالية	الموحدة	مبينة	أدناه.	لقد	تم	تطبيق	هذه	السياسات	بشكٍل	ثابت	

على	السنتين	المعروضتين	في	هذه	البيانات	المالية	الموحدة.

أساس التوحيد
تتحقق	السيطرة	عندما	تتعرض	المجموعة،	أو	يكون	لديها	حقوق،	لعوائد	متغيرة	نتيجة	مشاركتها	مع	الجهة	المستثمر	فيها	ولديها	القدرة	على	التأثير	

على	تلك	العوائد	من	خالل	نفوذها	بالجهة	المستثمر	فيها.	وتسيطر	المجموعة	تحديدًا	على	الجهة	المستثمر	فيها	فقط	في	حال	كانت	المجموعة:

•	لديها	نفوذ	على	الجهة	المستثمر	فيها	)أي:	الحقوق	الحالية	التي	تعطيها	القدرة	الحالية	على	توجيه	األنشطة	ذات	الصلة	للجهة	المستثمر	فيها(.

•	معرضة	معرضة،	أو	أن	يكون	لديها	حقوق	في	العوائد	المتغيرة	نتيجة	مشاركتها	مع	الجهة	المستثمر	فيها.

•	لديها	القدرة	على	استخدام	نفوذها	على	الجهة	المستثمر	فيها	للتأثير	على	عائداتها.

عندما	يكون	للمجموعة	نسبة	أقل	من	أغلبية	حقوق	التصويت	أو	حقوق	مماثلة	في	الجهة	المستثمر	فيها،	تأخذ	المجموعة	في	الحسبان	جميع	الحقائق	
والظروف	ذات	الصلة	عند	تقييم	ما	إذا	كان	لديها	نفوذ	على	الجهة	المستثمر	فيها	بما	في	ذلك:

•	الترتيبات	التعاقدية	مع	أصحاب	حقوق	التصويت	األخرين	في	الجهة	المستثمر	فيها.

•	حقوق	ناشئة	من	ترتيبات	تعاقدية	أخرى.

•	حقوق	تصويت	المجموعة	وحقوق	تصويت	محتملة

تقوم	المجموعة	بإعادة	تقييم	ما	إذا	كانت	تسيطر	على	الجهة	المستثمر	فيها	أم	ال	إذا	كانت	الحقائق	والظروف	تدل	على	وجود	تغيرات	في	عنصر	
واحد	أو	أكثر	من	عناصر	السيطرة	الثالثة.	يبدأ	توحيد	بيانات	أي	شركة	تابعة	عندما	تتمكن	المجموعة	من	السيطرة	على	الشركة	التابعة	وينتهي	التوحيد	
عندما	تفقد	المجموعة	تلك	السيطرة.	تدرج	موجودات	ومطلوبات	وإيرادات	ومصروفات	الشركة	التابعة	المستحوذ	عليها	أو	المستبعدة	خالل	السنة	
في	بيان	الدخل	وبيان	الدخل	الشامل	الموحد	من	التاريخ	الذي	تحصل	فيه	المجموعة	على	السيطرة	حتى	التاريخ	الذي	تتوقف	فيه	المجموعة	عن	

السيطرة	على	الشركة	التابعة.

تنسب	األرباح	والخسائر	وكل	بند	من	بنود	الدخل	الشامل	اآلخر	إلى	أصحاب	حقوق	الملكية	بالشركة	األم	وإلى	الحصص	غير	المسيطرة،	حتى	لو	نتج	
عن	ذلك	عجزا	في	رصيد	الحصص	غير	المسيطرة.	وتم	إعداد	هذه	البيانات	المالية	الموحدة	باستخدام	سياسات	محاسبية	موحدة	للمعامالت	واألحداث	
سياساتها	 تتماشى	 حتى	 وذلك	 التابعة	 للشركات	 المالية	 البيانات	 على	 تعديالت	 إجراء	 يتم	 الضرورة،	 وعند	 مماثلة.	 ظروف	 في	 المشابهة	 األخرى	
بين	 والمصروفات	 واإليرادات	 الملكية	 وحقوق	 والمطلوبات	 الموجودات	 جميع	 استبعاد	 يتم	 المجموعة.	 قبل	 من	 المستخدمة	 تلك	 مع	 المحاسبية	

شركات	المجموعة	والتدفقات	النقدية	المتعلقة	بالمعامالت	بين	أعضاء	المجموعة	عند	التوحيد	بالكامل.	

ويتم	احتساب	أي	تغيير	في	حصة	ملكية	الشركة	التابعة	بدون	فقدان	السيطرة	باعتباره	معاملة	لحقوق	الملكية.	وإذا	فقدت	المجموعة	السيطرة	على	
شركة	تابعة،	فإنها:

•	تلغي	االعتراف	بالموجودات	)وتشمل	الشهرة(	والمطلوبات	الخاصة	بالشركة	التابعة.

•	تلغي	االعتراف	بالقيمة	الدفترية	ألي	حصص	غير	مسيطرة.

•	تلغي	االعتراف	بالفروقات	المتراكمة	من	اسعار	صرف	العمالت	األجنبية	المدرجة	في	حقوق	الملكية.

•	تعترف	بالقيمة	العادلة	للمبالغ	المستلمة.

•	تعترف	بالقيمة	العادلة	ألي	استثمار	يحتفظ	به.	

•	تعترف	بأي	فائض	أو	عجز	في	الربح	أو	الخسارة.

•	تعيد	تصنيف	البنود	الخاصة	بالشركة	األم	المدرجة	سابقًا	في	بنود	الدخل	الشامل	اآلخر	إلى	الربح/	الخسارة	أو	األرباح	المدورة	أيهما	أنسب،	كما	لو	
كانت	المجموعة	قد	استبعدت	الموجودات	أو	المطلوبات	ذات	العالقة	بشكل	مباشر.

عندما	يتم	تخصيص	الشهرة	لوحدة	تكوين	النقد	ويتم	استبعاد	جزء	من	العملية	ضمن	تلك	الوحدة،	يتم	تضمين	الشهرة	المرتبطة	بالعملية	المستبعدة	في	
القيمة	الدفترية	للعملية	عند	تحديد	الربح	أو	الخسارة	عند	االستبعاد.	يتم	قياس	الشهرة	المستبعدة	في	هذه	الظروف	على	أساس	القيم	النسبية	للعملية	

المستبعدة	والجزء	المحتفظ	به	من	وحدة	تكوين	النقد.

3-  السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

تجميع األعمال
بالقيمة	 المقاس	 المحول	 المبلغ	 إجمالي	 أنها	 استحواذ	على	 تكلفة	أي	عملية	 يتم	قياس	 باستخدام	طريقة	االستحواذ.	 األعمال	 اندماجات	 تحتسب	
العادلة	في	تاريخ	االستحواذ	وقيمة	أي	حصص	غير	مسيطرة	في	الشركة	المستحوذ	عليها.	بالنسبة	لكل	من	اندماجات	األعمال،	تختار	المجموعة	أن	
تقيس	الحصص	غير	المسيطرة	في	الشركة	المستحوذ	عليها	بالقيمة	العادلة	أو	بالحصة	النسبية	من	صافي	الموجودات	القابلة	للتحديد	في	الشركة	

المستحوذ	عليها.	تحتسب	التكاليف	المتعلقة	باالستحواذ	كمصروفات	عند	تكبدها	وتدرج	في	المصروفات	اإلدارية.

للشروط	 وفقًا	 المالئم	 التصنيف	 لتحديد	 المفترضة	 المالية	 والمطلوبات	 الموجودات	 بتقييم	 تقوم	 تجاري،	 أي	عمل	 على	 المجموعة	 تستحوذ	 عندما	
التعاقدية	والظروف	االقتصادية	والظروف	ذات	العالقة	كما	في	تاريخ	االستحواذ.	ويشمل	ذلك	فصل	المشتقات	الضمنية	في	العقود	األساسية	من	

قبل	الشركة	المستحوذ	عليها.

كانت	 إذا	 وما	 موضوعية	 وعملية	 مدخالت	 األقل،	 على	 تتضمن،	 المقتناة	 واألنشطة	 الموجودات	 مجموعة	 كانت	 إذا	 ما	 بتقييم	 المجموعة	 تقوم	
المجموعة	المقتناة	لديها	القدرة	على	إنتاج	المخرجات.	لدى	المجموعة	خيار	تطبيق	»اختبار	التركيز«	الذي	يسمح	بإجراء	تقييم	مبسط	لما	إذا	كانت	
الموجودات	 لمجمل	 العادلة	 القيمة	 إذا	كانت	جميع	 االختياري	 التركيز	 اختبار	 استيفاء	 يتم	 أعمااًل.	 ليست	 المقتناة	 والموجودات	 األنشطة	 مجموعة	

المقتناة	مركزة	في	أصل	واحد	محدد	أو	مجموعة	من	الموجودات	المحددة	المماثلة.

في	حال	تم	دمج	األعمال	على	مراحل،	فإن	أي	حصة	الملكية	المحتفظ	بها	سابقا	يعاد	قياسها	بالقيمة	العادلة	في	تاريخ	االستحواذ	ويتم	االعتراف	بناتج	
أي	ربح	أو	خسارة	في	الربح	أو	الخسارة.	ويتم	بعد	ذلك	اعتبارها	في	تحديد	الشهرة.

سيتم	االعتراف	بأي	مبلغ	محتمل	يجب	تحويله	من	قبل	الشركة	المستحوذة	بالقيمة	العادلة	في	تاريخ	االستحواذ.	يتم	قياس	المقابل	المحتمل	المصنف	
كموجودات	أو	مطلوبات	والتي	هي	أدوات	مالية	في	إطار	المعيار	الدولي	للتقارير	المالية	رقم	٩	»األدوات	المالية«،	بالقيمة	العادلة	مع	االعتراف	
بالتغيرات	في	القيمة	العادلة	في	الربح	أو	الخسارة.	إذا	لم	يكن	المبلغ	المحتمل	يندرج	في	نطاق	المعيار	الدولي	للتقارير	المالية	رقم	٩	»األدوات	
المالية«،	فيتم	قياسه	وفقًا	للمعيار	الدولي	للتقارير	المالية	المالئم.	ال	يتم	إعادة	قياس	المبلغ	المحتمل	المصّنف	كحقوق	ملكية	وُتحتسب	التسوية	

الالحقة	ضمن	حقوق	الملكية.

يتم	قياس	الشهرة	مبدئًيا	بالتكلفة،	والتي	تمثل	الزيادة	في	إجمالي	المبلغ	المحول	والمبلغ	المعترف	به	للحصص	غير	المسيطرة،	وأي	حصة	سابقة	
محتفظ	بها،	على	صافي	الموجودات	القابلة	للتحديد	المقتناة	والمطلوبات	التي	تم	تحملها.	إذا	كانت	القيمة	العادلة	لصافي	الموجودات	المقتناة	تزيد	
عن	إجمالي	المبلغ	المحول،	تقوم	المجموعة	بإعادة	تقييم	ما	إذا	كانت	قد	حددت	بشكل	صحيح	جميع	الموجودات	المقتناة	وجميع	المطلوبات	التي	
تم	تحملها	ومراجعة	اإلجراءات	المستخدمة	لقياس	المبالغ	التي	سيتم	االعتراف	بها	في	تاريخ	االستحواذ.	إذا	كانت	إعادة	التقييم	ال	تزال	ينتج	عنها	زيادة	

في	القيمة	العادلة	لصافي	الموجودات	المقتناة	على	إجمالي	المبلغ	المحول،	عندئذ	يتم	االعتراف	باألرباح	في	الربح	أو	الخسارة.

يتم	تخصيص	 القيمة،	 االنخفاض	في	 اختبار	 القيمة	متراكمة.	ألغراض	 انخفاض	في	 ناقًصا	أي	خسائر	 بالتكلفة	 الشهرة	 ُتقاس	 األولي،	 االعتراف	 بعد	
الشهرة	في	أي	اندماج	لألعمال،	من	تاريخ	االستحواذ،	لكل	وحدة	من	وحدات	تكوين	النقد	للمجموعة	والتي	من	المتوقع	أن	تستفيد	من	االندماج،	
بغض	النظر	عما	إذا	كانت	الموجودات	أو	المطلوبات	األخرى	للشركة	المستحوذ	عليها	قد	تم	تخصيصها	لتلك	الوحدات.	عندما	يتم	تخصيص	الشهرة	
لوحدة	تكوين	النقد	ويتم	استبعاد	جزء	من	العملية	ضمن	تلك	الوحدة،	يتم	تضمين	الشهرة	المرتبطة	بالعملية	المستبعدة	في	القيمة	الدفترية	للعملية	
عند	تحديد	الربح	أو	الخسارة	عند	االستبعاد.	يتم	قياس	الشهرة	المستبعدة	في	هذه	الظروف	على	أساس	القيم	النسبية	للعملية	المستبعدة	والجزء	

المحتفظ	به	من	وحدة	تكوين	النقد.

إيرادات من العقود مع العمالء
يتم	االعتراف	باإليرادات	من	عقود	بيع	البضائع	أو	الخدمات	المبرمة	مع	العمالء	في	سياق	األنشطة	االعتيادي	للمجموعة	وفقًا	للنموذج	اآلتي	من	٥ 

خطوات:

١-	تعريف	العقود	مع	العمالء:	العقد	هو	اتفاق	ينشئ	حقوًقا	والتزامات	قابلة	للتنفيذ	ويحدد	المعايير	التي	يجب	الوفاء	بها.

2-	تعريف	التزامات	األداء	في	العقد:	التزام	األداء	هو	تعهد	بتسليم	بضاعة	أو	خدمة	إلى	العميل.

٣-	تحديد	سعر	المعاملة:	سعر	المعاملة	هو	المبلغ	الذي	تتوقع	المجموعة	الحصول	عليه	مقابل	تسليم	البضائع	أو	الخدمات	المتعهد	بها	إلى	العميل.

4-	توزيع	سعر	المعاملة	على	التزامات	األداء	في	العقد،	في	حال	وجود	أكثر	من	التزام	واحد.

٥-	االعتراف	باإليرادات	عندما	يتم	الوفاء	بالتزام	)التزامات(	األداء.

تعترف المجموعة باإليرادات من المصادر الرئيسية التالية:

تأجير	السفن
يتم	االعتراف	باإليرادات	من	تأجير	السفن	والمعدات	وغيرها	بمرور	الوقت	عند	الوفاء	بالتزام	األداء،	بما	في	ذلك	حصة	من	اإليرادات	من	الرحالت	غير	

المكتملة	في	تاريخ	بيان	المركز	المالي
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إيضــاحـــات حــول البيــانـات
المـالـيــة المــوحــدة )تتمــة(

كمـا في وللسنـة المنتهيـة في 31 ديسمبــر ٢٠٢٢

إيضــاحـــات حــول البيــانـات
المـالـيــة المــوحــدة )تتمــة(

كمـا في وللسنـة المنتهيـة في 31 ديسمبــر ٢٠٢٢

٦٣ ٦2

3-  السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

تعترف المجموعة باإليرادات من المصادر الرئيسية التالية )تتمة(:

مبيعات	البضائع	والخدمات
يتم	االعتراف	باإليرادات	من	مبيعات	البضائع	عندما	تحول	السيطرة	على	البضاعة	إلى	العميل.	يتم	االعتراف	باإليرادات	من	تقديم	الخدمات	في	فترة	

تقديم	هذه	الخدمات،	بالرجوع	إلى	طريقة	مناسبة	تصور	تحويل	السيطرة	على	هذه	الخدمات	إلى	العميل.

	إيرادات	نقل	البضائع	وصندل	الحاويات
يتم	فوترة	قيمة	جميع	األعمال	بها	خالل	السنة	كما	تم	تعديلها	للرحالت	غير	المكتملة.	يتم	االعتراف	بالربح	العائد	على	الرحالت	غير	المكتملة	بمرور	
أثناء	أدائه،	بعد	تكوين	المخصص	المستحق	للخسائر	 الوقت،	حيث	يتلقى	العميل	ويستهلك	في	نفس	الوقت	المنافع	التي	يمنحها	أداء	المجموعة	

التقديرية	المستقبلية.

إيرادات	توكيالت	الشحن
يتم	االعتراف	بإيرادات	توكيالت	الشحن	في	وقت	معين	بناًء	على	كيفية	الوفاء	بالتزام	األداء	)عند	استكمال	جميع	متطلبات	التوريد	للسفن(.

إيرادات	التحميل	والتخليص	والنقل	البري
يتم	االعتراف	بإيرادات	التحميل	والتخليص	والنقل	البري	في	وقت	معين	بناًء	على	كيفية	الوفاء	بالتزام	األداء.

إيرادات	إصالح	السفن	وتصنيعها
يتم	االعتراف	بإيرادات	إصالح	السفن	وتصنيعها	على	مدار	الوقت	بناًء	على	كيفية	الوفاء	بالتزام	األداء.

إيرادات	شحن	البضائع
سيستمر	االعتراف	بإيرادات	شحن	البضائع	في	الوقت	الذي	يتم	فيه	تقديم	الخدمات	إلى	العميل.

إيرادات تشغيلية أخرى
إيرادات	اإليجارات

تتم	المحاسبة	عن	إيرادات	اإليجار	من	عقارات	استثمارية	على	أساس	الفترة	الزمنية.	

إيرادات	االستثمار	وتوزيعات	األرباح
يتم	احتساب	اإليرادات	من	االستثمارات	على	أساس	نقطة	زمنية	معينة	وعند	ثبوت	الحق	في	استالم	اإليرادات.

إيرادات	الفوائد
يتم	االعتراف	بإيرادات	الفائدة	كمستحقات	باستخدام	طريقة	سعر	الفائدة	الفعلي،	وهو	المعدل	الذي	يستخدم	لخصم	الدفعات	النقدية	المستقبلية	

المقدرة	والمبالغ	المحصلة	من	خالل	العمر	المتوقع	لألصل	المالي	إلى	صافي	القيمة	الدفترية	لألصل	المالي.

االعتراف بالمصروفات
يتم	االعتراف	بالمصروفات	في	الربح	أو	الخسارة	عندما	ينشأ	انخفاض	في	المنافع	االقتصادية	المستقبلية	المتعلقة	بانخفاض	في	أصل	ما	أو	زيادة	في	

التزام	ما	ويمكن	قياس	ذلك	بصورة	موثوق	بها.
	يتم	االعتراف	بالمصروف	مباشرة	في	الربح	أو	الخسارة	عندما	ال	ينتج	عن	النفقات	منافع	اقتصادية	مستقبلية	أو	عندما	وإلى	الحد	الذي	ال	تتأهل	فيه	

المنافع	االقتصادية	المستقبلية	أو	تتوقف	عن	التأهل	لالعتراف	بها	في	بيان	المركز	المالي	كأصل،	كما	في	حاالت	االنخفاض	في	قيمة	األصل.

 تكاليف التمويل
تشتمل	تكاليف	التمويل	على	الفوائد	على	القروض	)القروض	البنكية	والسحوبات	البنكية	على	المكشوف(.	وبالنسبة	لتكاليف	القروض	التي	ال	تنسب	
مباشرة	إلى	اقتناء	أو	إنشاء	أو	إنتاج	أصل	مؤهل،	كونه	يستغرق	بالضرورة	فترة	طويلة	من	الوقت	ليصبح	جاهًزا	لالستخدام	المقصود	أو	البيع،	فيتم	

تحميلها	في	الربح	أو	الخسارة	باستخدام	طريقة	سعر	الفائدة	الفعلي.

الضرائب
يتم	احتساب	الضرائب	على	أساس	قوانين	وأنظمة	الضرائب	في	المناطق	التي	تعمل	فيها	المجموعة.	إن	مبلغ	الضريبة	المستحقة	الدفع	أو	القبض	هو	
أفضل	تقدير	لمبلغ	الضريبة	المتوقع	دفعه	أو	استالمه	والذي	يعكس	عدم	التأكد	المتعلق	بضرائب	الدخل.	يتم	االعتراف	بموجودات	الضريبة	المؤجلة	
للفروق	المؤقتة	القابلة	للخصم،	وترحيل	اإليرادات	الضريبية	غير	المستخدمة	والخسائر	الضريبية	غير	المستخدمة	إلى	الحد	الذي	يكون	فيه	الربح	الخاضع	
للضريبة	متاحًا	الستخدامها.	يتم	االعتراف	بمطلوبات	الضريبة	المؤجلة	للفروق	المؤقتة	الخاضعة	للضريبة.	يتم	قياس	موجودات	ومطلوبات	الضرائب	
المؤجلة	بمعدالت	الضرائب	التي	من	المتوقع	أن	يتم	تطبيقها	على	الفروق	المؤقتة	عند	عكسها	باستخدام	المعدالت	الضريبية	التي	تم	إنفاذها	أو	
النافذة	بشكل	أساسي	في	تاريخ	التقرير،	وتعكس	حالة	عدم	التأكد	المتعلقة	بضرائب	الدخل	إن	وجدت.	يتم	االعتراف	بموجودات	الضريبة	المؤجلة	إلى	

الحد	الذي	يحتمل	معه	توفر	أرباح	ضريبية	مستقبلية	يمكن	استخدامها	مقابلها

3-  السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

ممتلكات وسفن ومعدات
يتم	إثبات	الممتلكات	والسفن	والمعدات	بالتكلفة،	باستثناء	تكاليف	الخدمة	اليومية،	ناقصًا	االستهالك	المتراكم	وأي	انخفاض	في	القيمة.	تتضمن	

تكلفة	الممتلكات	والسفن	والمعدات	جميع	التكاليف	العائدة	مباشرة	بما	في	ذلك	تكاليف	االقتراض	العائدة	مباشرة	إلى	إنشاء	األصل.	

يتم	 التي	ال	 الحرة	 الملكية	 الثابت	على	جميع	الممتلكات	والسفن	والمعدات،	باستثناء	األراضي	ذات	 يتم	احتساب	االستهالك	على	أساس	القسط	
استهالكها.	يتم	أيضًا	أخذ	القيمة	المتبقية	المقدرة	في	نهاية	العمر	اإلنتاجي	المقدر	في	االعتبار	عند	استهالك	السفن.	تستند	معدالت	االستهالك	على	

األعمار	اإلنتاجية	المقدرة	اآلتية	للموجودات	القابلة	لالستهالك:

2٥	-	٣٥	سنة مباٍن	

2٠	-	4٠	سنة سفن	جديدة	

٣	-	2٥	سنة سفن	مستعملة	

١٠	-	2٠	سنة صنادل	وحاويات	

٣	-	٥	سنوات حاويات	مستعملة	

4-١٠	سنوات آالت	ومعدات	وأدوات	

٣-٥	سنوات أثاث	وتركيبات	

٣-٧	سنوات مركبات	

تتم	مراجعة	القيم	الدفترية	للممتلكات	والسفن	والمعدات	الستبيان	أي	انخفاض	في	قيمتها	عندما	يستدل	من	الظروف	واألحداث	بأنه	لن	يتم	استرداد	
قيمتها	الدفترية.	وإذا	تبين	وجود	أي	استدالل	على	ذلك	وفي	حال	تجاوزت	القيم	الدفترية	القيمة	التقديرية	القابلة	لالسترداد،	يتم	خفض	الموجودات	

وصوال	لقيمتها	القابلة	لالسترداد.

يتم	رسملة	النفقات	المتكبدة	الستبدال	أي	جزء	من	بنود	الممتلكات	والسفن	والمعدات	التي	تتم	المحاسبة	عنها	بشكل	منفصل	ويتم	شطب	القيمة	
الدفترية	للعنصر	المستبدل.	تتم	رسملة	النفقات	الالحقة	األخرى	فقط	عندما	تكون	هناك	زيادة	في	المنافع	االقتصادية	المستقبلية	لبند	الممتلكات	
والسفن	والمعدات	المرتبط	بها.	ويتم	إدراج	جميع	النفقات	األخرى	في	بيان	الدخل	الموحد	عند	تكبد	النفقات.	يتم	االعتراف	بتكاليف	الحوض	الجاف	
التالي	للحوض	الجاف،	والذي	يكون	 وتكاليف	المسح	في	القيمة	الدفترية	للسفن	عند	تكبدها	ويتم	استهالكها	على	مدار	الفترة	حتى	االستخدام	

بشكل	عام	على	مدار	٣	إلى	٥	سنوات.

يتم	إلغاء	االعتراف	بأي	بند	من	بنود	الممتلكات	والسفن	والمعدات	عند	االستبعاد	أو	عندما	يكون	من	المتوقع	توقف	أي	منافع	اقتصادية	مستقبلية	
من	استخدام	أو	استبعاد	هذه	البنود	يتم	إدراج	أي	ربح	أو	خسارة	ناتجة	عن	إلغاء	االعتراف	بأصل	ما	في	بيان	الدخل	الموحد	في	السنة	التي	يتم	فيها	

إلغاء	االعتراف	باألصل.

تتم	مراجعة	طرق	االستهالك	واألعمار	اإلنتاجية	والقيم	المتبقية	في	تاريخ	كل	تقرير.

أعمال رأسمالية قيد التنفيذ
تتضمن	تكاليف	األعمال	الرأسمالية	قيد	التنفيذ	قيمة	العقد	التي	ترتبط	مباشرة	بتطوير	وتجهيز	األصل	في	الموقع	والحالة	الضرورية	التي	تساعد	على	
تشغيله	بالطريقة	المقصودة	من	قبل	اإلدارة.	تتكون	األعمال	الرأسمالية	قيد	التنفيذ	للسفن	من	التكلفة	المعترف	بها	بناًء	على	مراحل	إنجاز	العمل	

المكتملة	كما	هو	وارد	بالعقود	التي	أبرمتها	المجموعة	مع	صّناع	السفن.

يتم	نقل	تكاليف	األعمال	الرأسمالية	قيد	التنفيذ	إلى	الممتلكات	والسفن	والمعدات	عندما	تصل	هذه	الموجودات	إلى	الحالة	التشغيلية	لالستخدام	
المقصود	منها.	تتم	مراجعة	القيم	الدفترية	لألعمال	الرأسمالية	قيد	التنفيذ	الستبيان	أي	انخفاض	في	قيمتها	عندما	يستدل	من	الظروف	واألحداث	بأنه	
لن	يتم	استرداد	قيمتها	الدفترية.	وإذا	تبين	وجود	أي	استدالل	على	ذلك	وفي	حال	تجاوزت	القيم	الدفترية	القيمة	التقديرية	القابلة	لالسترداد،	يتم	خفض	

الموجودات	وصواًل	لقيمتها	القابلة	لالسترداد.

موجودات حق االنتفاع 
 االعتراف	والقياس

يتم	االعتراف	موجودات	حق	االنتفاع	في	تاريخ	بدء	اإليجار	بالتكلفة	والتي	تتألف	من	المبلغ	األولي	اللتزام	اإليجار	)انظر	السياسة	المحاسبية	»مطلوبات	
اإليجار«(	معدلة	وفقًا	ألي	دفعات	إيجارية	مسددة	في	تاريخ	بدء	اإليجار	أو	قبله،	مضافًا	إليها	أي	تكاليف	أولية	مباشرة	تم	تكبدها	والتكاليف	التقديرية	

الخاصة	بتفكيك	وإزالة	األصل	األساسي	أو	تجديده	أو	تأهيل	الموقع	المقام	عليه	األصل،	ناقًصا	أي	حوافز	إيجارية	مستلمة.	
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إيضــاحـــات حــول البيــانـات
المـالـيــة المــوحــدة )تتمــة(

كمـا في وللسنـة المنتهيـة في 31 ديسمبــر ٢٠٢٢

إيضــاحـــات حــول البيــانـات
المـالـيــة المــوحــدة )تتمــة(

كمـا في وللسنـة المنتهيـة في 31 ديسمبــر ٢٠٢٢

٦٥ ٦4

3-  السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

موجودات حق االنتفاع )تتمة( 

القياس	الالحق
يتم	قياس	بنود	موجودات	حق	االنتفاع	بالتكلفة	ناقصا	االستهالك	المتراكم	وأي	خسائر	متراكمة	النخفاض	القيمة.

يتم	احتساب	االستهالك	لشطب	تكلفة	موجودات	حق	االنتفاع	باستخدام	طريقة	القسط	الثابت	على	مدى	مدد	عقد	اإليجار	السابقة	وعمرها	اإلنتاجي،	
أيهما	أقرب.	يتم	استهالكها	على	مدار	عمرها	اإلنتاجي	في	حال	نقل	اتفاقية	اإليجار	ملكية	موجودات	حق	االنتفاع	إلى	المجموعة	بنهاية	مدة	عقد	

اإليجار	أو	يعكس	ذلك	أن	المجموعة	ستمارس	خيار	الشراء	في	نهاية	مدة	عقد	اإليجار.	

		إلغاء	االعتراف
يتم	إلغاء	االعتراف	بموجودات	حق	االنتفاع	في	نهاية	مدة	عقد	اإليجار	أو	إلغاء	عقد	اإليجار	أو	نقل	السيطرة	على	األصل	األساسي،	أيهما	أقرب.	في	

حالة	انتقال	السيطرة	على	األصل	األساسي	إلى	المجموعة،	يتم	إعادة	تصنيف	القيمة	الدفترية	لموجودات	حق	االنتفاع	إلى	ممتلكات	ومعدات.

استثمارات عقارية
تعتبر	األراضي	والمباني	بمثابة	استثمارات	عقارية	فقط	عندما	يتم	االحتفاظ	بها	للحصول	على	إيجارات	أو	لزيادة	رأس	المال	طويل	األجل	أو	لكليهما.

يتم	إدراج	االستثمارات	العقارية	بالتكلفة	ناقصًا	االستهالك	المتراكم	وأي	انخفاض	في	القيمة.	ال	يتم	استهالك	األرض.	تتضمن	تكلفة	الممتلكات	جميع	
التكاليف،	بما	في	ذلك	تكاليف	االقتراض،	العائدة	مباشرة	إلى	إنشاء	األصل	وتستثنى	تكلفة	الخدمة	اليومية	لالستثمارات	العقارية.

يتم	احتساب	استهالك	المباني	بطريقة	القسط	الثابت	على	مدار	العمر	اإلنتاجي	المقدر	بـ	2٥	سنة.	

تتم	مراجعة	القيم	الدفترية	لالستثمارات	العقارية	الستبيان	أي	انخفاض	في	قيمتها	عندما	يستدل	من	الظروف	واألحداث	بأنه	لن	يتم	استرداد	قيمتها	
الدفترية.	وإذا	تبين	وجود	أي	استدالل	على	ذلك	وفي	حال	تجاوزت	القيم	الدفترية	القيمة	التقديرية	القابلة	لالسترداد،	يتم	خفض	الموجودات	وصوال	

لقيمتها	القابلة	لالسترداد.

يتم	إلغاء	االعتراف	بأي	بند	من	بنود	االستثمارات	العقارية	عند	االستبعاد	أو	عندما	يكون	من	المتوقع	توقف	أي	منافع	اقتصادية	مستقبلية	من	استخدام	أو	
استبعاد	هذه	البنود	يتم	إدراج	أي	ربح	أو	خسارة	ناتجة	عن	إلغاء	االعتراف	بأصل	ما	في	بيان	الدخل	الموحد	في	السنة	التي	يتم	فيها	إلغاء	االعتراف	باألصل.

الموجودات غير الملموسة 
المستحوذ	عليها	في	 الملموس	 إن	تكلفة	االصل	غير	 المستحوذ	عليها	بشكل	منفصل	عند	االعتراف	األولي.	 الملموسة	 الموجودات	غير	 يتم	قياس	
اندماجات	األعمال	هو	القيمة	العادلة	كما	في	تاريخ	االستحواذ.	بعد	االعتراف	األولي،	يتم	تسجيل	الموجودات	غير	الملموسة	األخرى	بالتكلفة	ناقصا	

أي	خسائر	متراكمة	لالنخفاض	في	القيمة.	

يتم	تقييم	األعمار	اإلنتاجية	للموجودات	غير	الملموسة	إما	بأنها	محددة	أو	غير	محددة.

يتم	إطفاء	الموجودات	غير	الملموسة	ذات	األعمار	المحددة	على	مدى	أعمراها	االقتصادي	اإلنتاجي	ويتم	تقييمها	لالنخفاض	في	القيمة	عندما	يكون	
هناك	مؤشر	على	أن	األصل	غير	الملموس	قد	تنخفض	قيمته.	تتم	مراجعة	فترة	اإلطفاء	وطريقة	اإلطفاء	لألصل	غير	الملموس	ذي	العمر	اإلنتاجي	
المحدد	في	نهاية	كل	فترة	تقرير	على	األقل.	إن	التغييرات	في	العمر	اإلنتاجي	المتوقع	أو	النمط	المتوقع	الستهالك	المنافع	االقتصادية	المستقبلية	
المتضمنة	في	األصل	تؤخذ	في	الحسبان	لتعديل	فترة	أو	طريقة	اإلطفاء،	حسب	االقتضاء،	ويتم	التعامل	معها	كتغييرات	في	التقديرات	المحاسبية.	

يتم	االعتراف	بمصروف	اإلطفاء	على	الموجودات	غير	الملموسة	ذات	األعمار	المحددة	في	بيان	الدخل	الموحد	ضمن	فئة	المصروفات	التي	تالئم	
وظيفة	الموجودات	غير	الملموسة.

يتم	إطفاء	العمر	اإلنتاجي	للموجودات	غير	الملموسة	المقتناة	عند	اندماج	األعمال	على	مدار	المدة	المتوقعة	للعقد	والتي	تزيد	عن	١٩	و2١	سنة.

ال	يتم	إطفاء	الموجودات	غير	الملموسة	التي	ليس	لها	أعمار	إنتاجية	محددة،	ولكن	يتم	فحصها	سنويًا	لتحري	االنخفاض	في	قيمتها	سواء	على	أساس	
فردي	أو	على	مستوى	وحدة	توليد	النقد.	تتم	مراجعة	تقييم	العمر	غير	المحدد	سنويًا	لتحديد	ما	إذا	كان	العمر	غير	المحدد	سنويًا	سيستمر	تصنيفه	كغير	

محدد	المدة	بشكل	مدعوم.	وإذا	لم	يكن،	فإن	التغيير	في	تقييم	العمر	اإلنتاجي	من	غير	محدد	إلى	محدد	يكون	على	أساس	مستقبلي.

يتم	قياس	أي	أرباح	أو	خسائر	ناتجة	عن	إلغاء	االعتراف	بأصل	غير	ملموس	على	أساس	الفرق	بين	صافي	متحصالت	االستبعاد	والقيمة	الدفترية	لألصل	
ويتم	االعتراف	بها	في	بيان	الدخل	الموحد	عند	إلغاء	االعتراف	باألصل.

االستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة 
الشركة	الزميلة	هي	شركة	يكون	للمجموعة	فيها	تأثير	هام.	ويعرف	التأثير	الهام	بأنه	القدرة	على	المشاركة	في	اقرارات	السياسة	المالية	والتشغيلية	

للشركة	المستثمر	فيها،	لكن	دون	سيطرة	أو	سيطرة	مشتركة	على	تلك	السياسات.	

المشروع	المشترك	هو	نوع	من	الترتيبات	المشتركة	يكون	ألطرافه	بمقتضاه	سيطرة	مشتركة	في	الترتيب	وأن	يكون	لهم	الحق	في	صافي	موجودات	
الترتيب	المشترك.	السيطرة	المشتركة	هي	االشتراك	في	السيطرة	على	ترتيب	والتي	تنعقد	فقط	عندما	تتطلب	القرارات	الخاصة	باألنشطة	ذات	الصلة	

موافقة	باإلجماع	من	األطراف	المشاركة	في	السيطرة.

3-  السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة )تتمة(

تعد	االعتبارات	المتخذة	في	تحديد	التأثير	الهام	أو	السيطرة	المشتركة	مماثلة	لتلك	الالزمة	لتحديد	السيطرة	على	الشركات	التابعة.	

الزميلة	والمشاريع	المشتركة	باستخدام	طريقة	حقوق	الملكية	باستثناء	الحاالت	التي	تختار	 يتم	المحاسبة	عن	استثمارات	المجموعة	في	الشركات	
المجموعة	فيها	قياس	استثمارات	رأس	المال	االستثماري	بالقيمة	العادلة	من	خالل	الربح	او	الخسارة.

الدفترية	 القيمة	 تعديل	 يتم	 بالتكلفة.	 مبدئيًا	 المشترك	 المشروع	 أو	 الزميلة	 الشركة	 في	 باالستثمار	 االعتراف	 يتم	 الملكية،	 حقوق	 طريقة	 بموجب	
تضمين	 يتم	 االستحواذ.	 تاريخ	 منذ	 المشترك	 المشروع	 أو	 الزميلة	 الشركة	 المجموعة	من	صافي	موجودات	 بالتغيرات	في	حصة	 لالعتراف	 لالستثمار	
الشهرة	المتعلقة	بالشركة	الزميلة	أو	المشروع	المشترك	في	القيمة	الدفترية	لالستثمار	وال	يتم	إطفاءها	أو	اختبارها	بشكل	فردي	النخفاض	القيمة.

يعكس	بيان	الدخل	الموحد	حصة	المجموعة	في	نتائج	عمليات	الشركة	الزميلة	أو	المشروع	المشترك.	يتم	عرض	أي	تغير	في	الدخل	الشامل	اآلخر	لتلك	
الجهات	المستثمر	فيها	كجزء	من	الدخل	الشامل	اآلخر	للمجموعة.	باإلضافة	إلى	ذلك،	عندما	يكون	هناك	تغير	معترف	به	مباشرة	في	حقوق	ملكية	
الشركة	الزميلة	أو	المشروع	المشترك،	تقوم	المجموعة	باالعتراف	بحصتها	في	أي	تغيرات،	عند	الضرورة،	في	بيان	التغيرات	في	حقوق	الملكية.	يتم	
استبعاد	األرباح	والخسائر	غير	المحققة	الناتجة	عن	المعامالت	بين	المجموعة	والشركة	الزميلة	أو	المشروع	المشترك	إلى	حد	الحصة	في	الشركة	الزميلة	

أو	المشروع	المشترك.

يظهر	إجمالي	حصة	المجموعة	من	ربح	أو	خسارة	الشركة	الزميلة	والمشروع	المشترك	في	صدر	بيان	الدخل	الموحد	خارج	الربح	التشغيلي	ويمثل	الربح	
أو	الخسارة	بعد	الضريبة	وحقوق	الملكية	غير	المسيطرة	في	الشركات	التابعة	للشركة	الزميلة	أو	المشروع	المشترك.	

السياسات	 لجعل	 تعديالت	 إجراء	 يتم	 الضرورة،	 عند	 للمجموعة.	 التقرير	 فترة	 لنفس	 المشترك	 المشروع	 أو	 الزميلة	 للشركة	 المالية	 البيانات	 إعداد	 يتم	
المحاسبية	متوافقة	مع	تلك	الخاصة	بالمجموعة.

بعد	تطبيق	طريقة	حقوق	الملكية،	تحدد	المجموعة	فيما	إذا	كان	من	الضروري	االعتراف	بخسارة	االنخفاض	في	قيمة	استثماراتها	في	شركتها	الزميلة	
أو	مشروعها	المشترك.	تحدد	المجموعة	فيما	إذا	كان	هنالك	أي	مؤشرات	على	انخفاض	في	قيمة	االستثمار	في	الشركة	الزميلة	أو	المشروع	المشترك.

	في	حالة	وجود	مثل	هذا	الدليل،	تقوم	المجموعة	باحتساب	مبلغ	االنخفاض	في	القيمة	على	أنه	الفرق	بين	المبلغ	القابل	لالسترداد	للشركة	الزميلة	أو	
المشروع	المشترك	وقيمته	الدفترية،	ثم	تعترف	بالخسارة	على	أنها	»حصة	في	ربح	شركة	زميلة	ومشروع	مشترك«	في	بيان	الدخل	الموحد.

عند	فقدان	التأثير	الهام	على	شركة	زميلة	أو	السيطرة	المشتركة	على	مشروع	مشترك،	تقوم	المجموعة	بقياس	واالعتراف	بالحصة	المحتفظ	بها	من	
االستثمار	بالقيمة	العادلة.	ويتم	االعتراف	في	الربح	أو	الخسارة	بأي	فروقات	بين	القيمة	الدفترية	للشركة	الزميلة	أو	المشروع	المشترك	عند	فقدان	

التأثير	الهام	أو	السيطرة	المشتركة	والقيمة	العادلة	للحصة	المتبقية	والمتحصالت	من	استبعاد	االستثمار.

األدوات المالية

)1(  االعتراف والقياس األولي
يتم	االعتراف	بالذمم	المدينة	التجارية	مبدئيا	بالمبلغ	المقابل	غير	المشروط	ما	لم	تتضمن	عناصر	تمويل	جوهرية،	عندما	يتم	االعتراف	بها	بالقيمة	
العادلة.	تحتفظ	المجموعة	بالذمم	المدينة	التجارية	بهدف	تحصيل	التدفقات	التعاقدية	وبالتالي	تقوم	بقياسها	الحقًا	بالتكلفة	المطفأة	باستخدام	

طريقة	سعر	الفائدة	الفعلي.

عند	االعتراف	األولي،	تقوم	المجموعة	بقياس	األصل	المالي	بالقيمة	العادلة	مضافًا	إليه	تكاليف	المعاملة	المنسوبة	مباشرة	إلى	حيازة	األصل	
المالي،	وذلك	في	حالة	الموجودات	المالية	غير	المدرجة	بالقيمة	العادلة	من	خالل	الربح	أو	الخسارة.	يتم	تسجيل	تكاليف	المعاملة	للموجودات	

المالية	المدرجة	بالقيمة	العادلة	من	خالل	الربح	أو	الخسارة	ضمن	المصروفات	في	الربح	أو	الخسارة.

)٢(  تصنيف وقياس الحق للموجودات المالية

عند	االعتراف	األولي،	يتم	تصنيف	الموجودات	المالية	كما	يلي:

•	التكلفة	المطفأة	-	في	حال	استوفت	الشروط	التالية	ولم	يتم	تصنيفها	بالقيمة	العادلة	من	خالل	الربح	أو	الخسارة:

-	أن	يتم	االحتفاظ	باألصل	ضمن	نموذج	أعمال	يهدف	إلى	االحتفاظ	بالموجودات	لتحصيل	التدفقات	النقدية	التعاقدية.

-	أن	تؤدي	األحكام	التعاقدية	إلى	نشوء	تدفقات	نقدية	في	تواريخ	محددة	التي	تعد	مدفوعات	تقتصر	على	أصل	الدين	والفائدة/	)الدفعات	
المقصورة	على	أصل	الدين	والفائدة(	على	مبلغ	أصل	الدين	القائم.

•	القيمة	العادلة	من	خالل	الدخل	الشامل	اآلخر	في	حال	استوفى	الشروط	التالية	ولم	يتم	تصنيفه	بالقيمة	العادلة	من	خالل	الربح	أو	الخسارة:

-	أن	يتم	االحتفاظ	باألصل	ضمن	نموذج	أعمال	يهدف	إلى	تحقيق	كل	من	تحصيل	التدفقات	النقدية	التعاقدية	وبيع	الموجودات	المالية.

-	وفًقا	لشروطه	التعاقدية	مما	يؤدي	في	تواريخ	محددة	إلى	التدفقات	النقدية	التي	تمثل	الدفعات	المقصورة	على	أصل	الدين	والفائدة	على	
مبلغ	أصل	الدين	القائم.

•	القيمة	العادلة	من	خالل	الربح	أو	الخسارة	-	جميع	الموجودات	المالية	غير	المصنفة	كمقاسة	بالتكلفة	المطفأة	أو	الدخل	الشامل	اآلخر	كما	هو	
موضح	أعاله.



مـالحــة التـقــريــر السنـوي ٢٠٢٢

إيضــاحـــات حــول البيــانـات
المـالـيــة المــوحــدة )تتمــة(

كمـا في وللسنـة المنتهيـة في 31 ديسمبــر ٢٠٢٢

إيضــاحـــات حــول البيــانـات
المـالـيــة المــوحــدة )تتمــة(

كمـا في وللسنـة المنتهيـة في 31 ديسمبــر ٢٠٢٢
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3-  السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

األدوات المالية )تتمة(

)٢(  تصنيف وقياس الحق للموجودات المالية )تتمة(

عند	االعتراف	األولي،	يمكن	للمجموعة	أن	تقوم	بتصنيف	أصل	مالي	بشكل	غير	قابل	لإللغاء	والذي	يلبي	متطلبات	قياسه	بالتكلفة	
المطفأة	أو	بالقيمة	العادلة	من	خالل	الدخل	الشامل	اآلخر	إذا	كان	ذلك	من	شأنه	أن	يستبعد	أو	يقلل	بشكل	جوهري	من	عدم	التطابق	

المحاسبي	الذي	ينشا	خالف	ذلك.

المالية،	 الموجودات	 المجموعة	نموذج	أعمالها	إلدارة	 تغير	 المالية	بعد	االعتراف	األولي	بها	ما	لم	 الموجودات	 إعادة	تصنيف	 يتم	 ال	
وفي	هذه	الحالة	يتم	إعادة	تصنيف	جميع	الموجودات	المالية	المتأثرة	في	اليوم	األول	من	فترة	التقرير	األولى	بعد	التغيير	في	نموذج	

األعمال.

صنفت	المجموعة	عند	االعتراف	األولي	ذممها	التجارية	المدينة	واألخرى	والنقد	وشبه	النقد	واالستثمارات	في	المقبوضات	من	الودائع	
ألجل	والقروض	الممنوحة	لشركات	الغاز	الطبيعي	المسال	بالتكلفة	المطفأة.

تقييم	نموذج	األعمال
تقوم	المجموعة	بتقييم	الهدف	من	نموذج	األعمال	الذي	يتم	االحتفاظ	من	خالله	باألصل	المالي	على	مستوى	محفظة	األعمال	ألن	هذه	
الطريقة	تعكس	بشكل	أفضل	كيفية	إدارة	األعمال	وطريقة	تقديم	المعلومات	الخاصة	بذلك	إلى	اإلدارة.	وتشمل	المعلومات	قيد	الدراسة:	

•		السياسات	واألهداف	المحددة	لمحفظة	األعمال	والتطبيق	العملي	لتلك	السياسات.	ويشمل	ذلك	ما	إذا	كانت	استراتيجية	اإلدارة	تركز	
على	كسب	إيرادات	الفوائد	التعاقدية	أو	الحفاظ	على	سعر	فائدة	معين	لألدوات	المالية	أو	مطابقة	مدة	الموجودات	المالية	مع	مدة	أي	

مطلوبات	متعلقة	أو	تدفقات	نقدية	صادرة	متوقعة	أو	تحقيق	التدفقات	النقدية	من	خالل	بيع	الموجودات.	

•		كيفية	تقييم	أداء	المحفظة	وإعداد	تقرير	بذلك	إلى	إدارة	المجموعة.	

•		المخاطر	التي	تؤثر	على	أداء	نموذج	األعمال	)	والموجودات	المالية	المحتفظ	بها	ضمن	نموذج	األعمال	ذلك(	وكيفية	إدارة	تلك	المخاطر.	

•		كيفية	تعويض	مدراء	األعمال،	أي،	ما	إذا	كان	التعويض	مبنيا	على	القيمة	العادلة	للموجودات	المدارة	أو	التدفقات	النقدية	التعاقدية	
التي	تم	تحصيلها.

أنشطة	 بشأن	 والتوقعات	 المبيعات	 وأسباب	هذه	 السابقة،	 الفترات	 وتوقيتها	في	 وحجمها	 المالية	 الموجودات	 مبيعات	 تكرار	 معدل	 	 	•
المبيعات	المستقبلية.	

ال	تعتبر	تحويالت	الموجودات	المالية	إلى	أطراف	ثالثة	في	المعامالت	غير	المؤهلة	إللغاء	االعتراف	من	الدفاتر	مبيعات	لهذا	الغرض،	بما	يتفق	
مع	االعتراف	المستمر	للمجموعة	بالموجودات.	يتم	قياس	الموجودات	المالية	المحتفظ	بها	للمتاجرة	أو	المدارة	والتي	يتم	تقييم	أداؤها	على	

أساس	القيمة	العادلة	بالقيمة	العادلة	من	خالل	الربح	أو	الخسارة.	

تقييم	ما	إذا	كانت	التدفقات	النقدية	التعاقدية	هي	دفعات	مقصورة	على	أصل	الدين	والفائدة
ألغراض	هذا	التقييم،	يتم	تعريف	»أصل	الدين«	على	أنه	القيمة	العادلة	لألصل	المالي	عند	االعتراف	األولي.	ويتم	تعريف	»الفائدة«	على	أنها	
الثمن	المقابل	للقيمة	الزمنية	للنقود	والمخاطر	االئتمانية	المرتبطة	بأصل	الدين	القائم	وذلك	خالل	مدة	معينة	من	الزمن	ولمخاطر	وتكاليف	

اإلقراض	األساسية	األخرى	)مثل	مخاطر	السيولة	والتكاليف	اإلدارية(	وكذلك	هامش	الربح.	

الشروط	 االعتبار	 المجموعة	في	 تأخذ	 والفائدة،	 الدين	 أصل	 التعاقدية	هي	دفعات	مقصورة	على	 النقدية	 التدفقات	 إذا	كانت	 ما	 لتقييم	
التعاقدية	لألداة.	يتضمن	ذلك	تقييم	ما	إذا	كانت	الموجودات	المالية	تحتوي	على	شرط	تعاقدي	يمكن	أن	يغير	توقيت	أو	مبلغ	التدفقات	

النقدية	التعاقدية	بحيث	ال	تفي	بهذا	الشرط.	عند	إجراء	هذا	التقييم،	تأخذ	المجموعة	في	االعتبار	ما	يلي:	

•	األحداث	الطارئة	التي	من	شأنها	تغيير	مبلغ	أو	توقيت	التدفقات	النقدية.	

•	الشروط	التي	قد	تعدل	سعر	الكوبون	التعاقدي،	بما	في	ذلك	خصائص	السعر	المتغير.	

•	خصائص	المبالغ	المدفوعة	مقدًما	والتمديد.	

•	الشروط	التي	تحد	من	مطالبة	المجموعة	بالتدفقات	النقدية	من	موجودات	محددة	)مثل	خصائص	عدم	االسترداد(.	

تتوافق	خصائص	المبالغ	المدفوعة	مقدًما	مع	الدفعات	المقصورة	على	أصل	الدين	والفائدة	إذا	كان	المبلغ	المدفوع	مقدًما	يمثل	بشكل	
جوهري	مبالغ	غير	مدفوعة	من	أصل	المبلغ	والفائدة	على	أصل	المبلغ	القائم،	والذي	قد	يتضمن	تعويًضا	إضافًيا	معقواًل	لإلنهاء	المبكر	للعقد.	
باإلضافة	إلى	ذلك،	بالنسبة	للموجودات	المالية	المكتسبة	بخصم	أو	عالوة	على	مبلغه	االسمية	التعاقدية،	فإن	هذه	ميزة	تسمح	أو	تتطلب	
مبالغ	مدفوعة	مقدمًا	بمبلغ	يمثل	بشكل	كبير	المبلغ	االسمي	التعاقدي	باإلضافة	إلى	الفائدة	التعاقدية	المستحقة	)ولكن	غير	المدفوعة(	
)والتي	قد	تتضمن	أيًضا	تعويًضا	إضافًيا	معقواًل	عن	اإلنهاء	المبكر(	التي	يتم	اعتبارها	متوافقة	مع	المعيار	إذا	كانت	القيمة	العادلة	لميزة	

المبالغ	المدفوعة	مقدًما	غير	جوهرية	عند	االعتراف	األولي.	

3-  السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

األدوات المالية )تتمة(

)٢(  تصنيف وقياس الحق للموجودات المالية )تتمة(

القياس	الالحق
يتم	 الفعلي.	 الفائدة	 باستخدام	طريقة	سعر	 المطفأة	 بالتكلفة	 الموجودات	الحًقا	 قياس	هذه	 يتم	 	- المطفأة	 بالتكلفة	 المالية	 الموجودات	 	•
تخفيض	التكلفة	المطفأة	عن	طريق	خسائر	انخفاض	القيمة.	يتم	االعتراف	بإيرادات	الفوائد	وأرباح	وخسائر	صرف	العمالت	األجنبية	وانخفاض	

القيمة	في	بيان	الدخل	الموحد.	يتم	االعتراف	بأي	مكسب	أو	خسارة	من	االستبعاد	في	بيان	الدخل	الموحد.

•	الموجودات	المالية	بالقيمة	العادلة	من	خالل	الربح	أو	الخسارة	-	يتم	قياس	هذه	الموجودات	الحًقا	بالقيمة	العادلة.	يتم	االعتراف	بصافي	األرباح	
والخسائر،	بما	في	ذلك	أي	فوائد	أو	إيرادات	توزيع	األرباح	في	بيان	الدخل	الموحد.	

•	أدوات	الدين	بالقيمة	العادلة	من	خالل	الدخل	الشامل	اآلخر	-	يتم	قياس	هذه	الموجودات	الحًقا	بالقيمة	العادلة.	يتم	االعتراف	بإيرادات	الفوائد	
المحتسبة	باستخدام	طريقة	سعر	الفائدة	الفعلي	وأرباح	وخسائر	صرف	العمالت	األجنبية	وانخفاض	القيمة	في	بيان	الدخل	الموحد.	يتم	االعتراف	
بصافي	المكاسب	والخسائر	األخرى	في	الدخل	الشامل	اآلخر.	عند	إلغاء	االعتراف،	يتم	إعادة	تصنيف	األرباح	والخسائر	المتراكمة	في	الدخل	

الشامل	اآلخر	إلى	بيان	الدخل	الموحد.	

•	استثمارات	حقوق	الملكية	بالقيمة	العادلة	من	خالل	الدخل	الشامل	اآلخر	-	يتم	قياس	هذه	الموجودات	الحًقا	بالقيمة	العادلة.	يتم	االعتراف	
بتوزيعات	األرباح	كإيرادات	في	بيان	الدخل	الموحد	ما	لم	تمثل	توزيعات	األرباح	بوضوح	استرداد	جزء	من	تكلفة	االستثمار.	يتم	االعتراف	بصافي	

األرباح	والخسائر	األخرى	في	الدخل	الشامل	اآلخر	وال	يتم	إلغاء	االعتراف	بها	أبًدا	في	بيان	الدخل	الموحد.	

)3(  التصنيف والقياس الالحق واألرباح والخسائر على المطلوبات المالية
وتصنف	المطلوبات	المالية	بالتكلفة	المطفأة	أو	بالقيمة	العادلة	من	خالل	الربح	أو	الخسارة.	

يتم	تصنيف	المطلوبات	المالية	بالقيمة	العادلة	من	خالل	الربح	أو	الخسارة	إذا	تم	تصنيفها	كمحتفظ	بها	للمتاجرة	أو	اذا	كانت	مشتقة	أو	تم	تصنيفها	
على	هذا	النحو	عند	االعتراف	األولي.	يتم	قياس	المطلوبات	المالية	بالقيمة	العادلة	من	خالل	الربح	أو	الخسارة	بالقيمة	العادلة	ويتم	االعتراف	

بصافي	األرباح	والخسائر،	بما	في	ذلك	أية	مصروفات	فوائد،	في	بيان	الدخل	الموحد.	

وأرباح	 الفوائد	 بمصروفات	 االعتراف	 يتم	 الفعلي.	 الفائدة	 باستخدام	طريقة	سعر	 المطفأة	 بالتكلفة	 األخرى	الحقا	 المالية	 المطلوبات	 وتقاس	
وخسائر	صرف	العمالت	األجنبية	في	بيان	الدخل.	يتم	أيًضا	االعتراف	بأي	ربح	أو	خسارة	من	إلغاء	االعتراف	في	بيان	الدخل.

)4(  إلغاء االعتراف

الموجودات	المالية	
تقوم	المجموعة	بإلغاء	االعتراف	باألصل	المالي	عند	انتهاء	الحقوق	التعاقدية	للتدفقات	النقدية	من	األصل	المالي	أو	عندما	تقوم	الشركة	بتحويل	
الحقوق	في	استالم	التدفقات	النقدية	التعاقدية	في	معاملة	يتم	فيها	تحويل	جميع	مخاطر	وعوائد	ملكية	األصل	المالي	أو	في	الحالة	التي	ال	

تحتفظ	فيها	المجموعة	وال	تحول	جزءًا	كبيرًا	من	مخاطر	وعوائد	الملكية	كما	أنها	ال	تحتفظ	بالسيطرة	على	األصل	المالي.	

تدخل	المجموعة	في	معامالت	بحيث	تقوم	بتحويل	موجودات	معترف	بها	في	بيان	مركزها	المالي	ولكنها	تحتفظ	إما	بجميع	أو	بجزء	كبير	من	
المخاطر	والعوائد	للموجودات	المحولة.	في	هذه	الحاالت،	ال	يتم	إلغاء	االعتراف	بالموجودات	المحولة.	

المطلوبات	المالية	
تقوم	المجموعة	بإلغاء	االعتراف	بالمطلوبات	المالية	عندما	يتم	اإلعفاء	من	التزاماتها	التعاقدية	أو	إلغائها	أو	انتهاء	صالحيتها.	تقوم	المجموعة	
أيًضا	بإلغاء	االعتراف	بالمطلوبات	المالية	عندما	يتم	تعديل	شروطها	وتكون	التدفقات	النقدية	للمطلوبات	المعدلة	مختلفة	بشكل	جوهري.	وفي	

هذه	الحالة،	يتم	االعتراف	بالمطلوبات	المالية	الجديدة	بناًء	على	الشروط	المعدلة	بالقيمة	العادلة.	

عند	إلغاء	االعتراف	بااللتزام	المالي،	يتم	إثبات	الفرق	بين	القيمة	الدفترية	المطفأة	والمقابل	المدفوع	)بما	في	ذلك	أي	موجودات	غير	نقدية	
محولة	أو	مطلوبات	متكبدة(	في	بيان	الدخل.	

)5(  المقاصة
تتم	مقاصة	الموجودات	المالية	والمطلوبات	المالية	ويتم	عرض	القيمة	الصافية	في	بيان	المركز	المالي	فقط	وحصرا	عندما	يكون	لدى	المجموعة	

حالًيا	حق	قانوني	في	مقاصة	المبالغ	وتنوي	إما	تسويتها	على	أساس	الصافي	أو	تحقق	األصل	وتسديد	االلتزام	في	نفس	الوقت.	

)6(  األدوات المالية المشتقة والتحّوطات

األدوات	المالية	المشتقة	ومحاسبة	التحّوط
تحتفظ	المجموعة	بأدوات	مالية	مشتقة	للتحوط	من	تعرضات	مخاطر	العمالت	األجنبية	ومخاطر	أسعار	الفائدة.	يتم	فصل	المشتقات	الضمنية	عن	

العقد	الرئيسي	ويتم	المحاسبة	عنها	بشكل	منفصل	إذا	لم	يكن	العقد	الرئيسي	أصاًل	مالًيا	وتم	استيفاء	معايير	معينة.



مـالحــة التـقــريــر السنـوي ٢٠٢٢

إيضــاحـــات حــول البيــانـات
المـالـيــة المــوحــدة )تتمــة(

كمـا في وللسنـة المنتهيـة في 31 ديسمبــر ٢٠٢٢

إيضــاحـــات حــول البيــانـات
المـالـيــة المــوحــدة )تتمــة(

كمـا في وللسنـة المنتهيـة في 31 ديسمبــر ٢٠٢٢
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3-  السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

األدوات المالية )تتمة(

)6(  مشتقات األدوات المالية والتحوط )تتمة(

يتم	قياس	المشتقات	مبدئيًا	بالقيمة	العادلة.	وبعد	االعتراف	األولي،	يتم	قياس	المشتقات	المالية	بالقيمة	العادلة	ويتم	االعتراف	بأي	تغييرات	
تطرأ	عليها	بشكل	عام	في	بيان	الدخل.

االحتمالية	 ذات	 المتوقعة	 بالمعامالت	 المرتبطة	 النقدية	 التدفقات	 التغير	في	 للتحوط	من	 تحوط	 المجموعة	مشتقات	معينة	كأدوات	 تصنف	
العالية	الناتجة	عن	التغيرات	في	أسعار	صرف	العمالت	األجنبية	وأسعار	الفائدة	وبعض	المشتقات	والمطلوبات	المالية	غير	المشتقة	كتحوط	من	

مخاطر	صرف	العمالت	األجنبية	على	صافي	االستثمار	في	عملية	أجنبية.

عند	بدء	عالقات	التحوط	المحددة،	تقوم	المجموعة	بتوثيق	هدف	إدارة	المخاطر	واستراتيجية	إجراء	التحوط.	تقوم	المجموعة	أيًضا	بتوثيق	العالقة	
االقتصادية	بين	بند	التحوط	وأداة	التحوط،	بما	في	ذلك	ما	إذا	كان	من	المتوقع	أن	تقابل	التغيرات	في	التدفقات	النقدية	للبند	المغطى	وأداة	

التحوط	بعضها	البعض.

تحوطات	التدفقات	النقدية
في	الحالة	التي	يتم	فيها	تخصيص	األداة	المشتقة	كأداة	تحوط	للتدفق	النقدي،	يتم	االعتراف	بالجزء	الفعال	من	التغيرات	في	القيمة	العادلة	
لألداة	المشتقة	في	الدخل	الشامل	اآلخر	ويتم	تجميعه	في	مخصص	التحوط.	يقتصر	الجزء	الفعال	من	التغييرات	في	القيمة	العادلة	للمشتقات	
المعترف	بها	في	الدخل	الشامل	اآلخر	على	التغير	التراكمي	في	القيمة	العادلة	للبند	المغطى،	والذي	يتم	تحديده	على	أساس	القيمة	الحالية،	

من	بداية	التحوط.	يتم	االعتراف	بأي	جزء	غير	فعال	من	التغيرات	في	القيمة	العادلة	للمشتقات	مباشرة	في	بيان	الدخل	الموحد.	

تحدد	المجموعة	فقط	التغير	في	القيمة	العادلة	للعنصر	الفوري	لعقود	الصرف	اآلجلة	كأداة	تحوط	في	عالقات	التحوط	للتدفقات	النقدية.	يتم	
احتساب	التغير	في	القيمة	العادلة	للعنصر	اآلجل	لعقود	الصرف	اآلجلة	)»النقاط	اآلجلة«(	بشكل	منفصل	على	أنه	تكلفة	التحوط	ويتم	االعتراف	

به	في	تكاليف	احتياطي	التحوط	ضمن	حقوق	الملكية.

عندما	ينتج	عن	معاملة	التوقع	التحوطية	الحًقا	االعتراف	ببند	غير	مالي	مثل	المخزون،	يتم	تضمين	المبلغ	المتراكم	في	احتياطي	التحوط	وتكلفة	
احتياطي	التحوط	مباشرة	في	التكلفة	األولية	للبند	غير	المالي	عند	االعتراف	به	.

بالنسبة	لجميع	المعامالت	األخرى	المتوقعة	التحوطية،	يتم	إعادة	تصنيف	المبلغ	المتراكم	في	احتياطي	التحوط	وتكلفة	احتياطي	التحوط	إلى	
بيان	الدخل	في	نفس	الفترة	أو	الفترات	التي	تؤثر	فيها	التدفقات	النقدية	المستقبلية	المتوقعة	للتحوط	على	بيان	الدخل.

إذا	لم	يعد	التحوط	يفي	بمعايير	محاسبة	التحوط	أو	إذا	تم	بيع	أداة	التحوط	أو	انتهاء	صالحيتها	أو	إنهاؤها	أو	ممارستها،	يتم	إيقاف	محاسبة	التحوط	
بأثر	مستقبلي.	عند	إيقاف	محاسبة	التحوط	لتحوطات	التدفقات	النقدية،	يظل	المبلغ	المتراكم	في	احتياطي	التحوط	في	حقوق	الملكية	حتى،	
لتحوط	معاملة	تؤدي	إلى	االعتراف	بالبند	غير	المالي،	يتم	تضمينه	في	تكلفة	البند	غير	المالي	عند	االعتراف	األولي	أو	لتحوطات	التدفقات	النقدية	
األخرى،	يتم	إعادة	تصنيفه	إلى	بيان	الدخل	في	نفس	الفترة	أو	الفترات	حيث	تؤثر	التدفقات	النقدية	المستقبلية	المتوقعة	للتحوط	على	بيان	الدخل.

إذا	لم	يعد	من	المتوقع	حدوث	التدفقات	النقدية	المستقبلية	المحوطة،	فإن	المبالغ	المتراكمة	في	احتياطي	التحوط	وتكلفة	احتياطي	التحوط	
يتم	إعادة	تصنيفها	على	الفور	إلى	بيان	الدخل	الموحد.

القروض الممنوحة لشركات الغاز الطبيعي المسال / طرف ذي عالقة
إن	القروض	والذمم	المدينة	هي	موجودات	مالية	غير	مشتقة.	يتم	االعتراف	بالخسائر	الناتجة	عن	االنخفاض	في	القيمة	في	بيان	الدخل	الموحد.	

يرجى	االطالع	على	سياسة	األدوات	المالية	لالعتراف	بهذه	القروض	وقياسها.

االنخفاض في القيمة

)1(  الموجودات المالية غير المشتقة
الدين	 واستثمارات	 المطفأة	 بالتكلفة	 المقاسة	 المالية	 الموجودات	 على	 المتوقعة	 االئتمان	 لخسائر	 الخسائر	 بمخصصات	 المجموعة	 تعترف	
المقاسة	بالقيمة	العادلة	من	خالل	الدخل	الشامل	اآلخر.	ال	تحتفظ	المجموعة	باستثمارات	دين	مقاسة	بالقيمة	العادلة	من	خالل	الربح	أو	الخسارة	

وموجودات	العقد.	

تقيس	المجموعة	مخصص	الخسارة	إما	بمبلغ	يساوي:

•	الخسائر	االئتمانية	المتوقعة	على	مدار	عمر	الدين	وهي	الخسائر	االئتمانية	المتوقعة	التي	تنتج	من	جميع	أحداث	التعثر	المحتملة	على	مدار	
الفترة	المتوقعة	لألداة	المالية.

•	الخسائر	االئتمانية	المتوقعة	لمدة	١2	شهًرا،	والتي	تشمل	جزء	الخسائر	االئتمانية	المتوقعة	الناتجة	عن	أحداث	التعثر	المحتملة	خالل	١2	شهًرا	
بعد	تاريخ	التقرير	)أو	فترة	أقصر	إذا	كان	العمر	المتوقع	لألداة	أقل	من	١2	شهًرا(.

3-  السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

األدوات المالية )تتمة(

)6(  مشتقات األدوات المالية والتحوط )تتمة(

االنخفاض في القيمة )تتمة(

)1(  الموجودات المالية غير المشتقة )تتمة(

بالنسبة	للذمم	المدينة	التجارية،	طبقت	المجموعة	النهج	المبسط	لقياس	الخسائر	االئتمانية	المتوقعة	والذي	يعترف	بالخسائر	االئتمانية	المتوقعة	
على	مدى	العمر	لهذه	الموجودات	والتي	تعكس	مخاطر	ائتمانية	متزايدة.	الحد	األقصى	للفترة	التي	يتم	أخذها	في	االعتبار	عند	تقدير	الخسائر	

االئتمانية	المتوقعة	هو	الحد	األقصى	للفترة	التعاقدية	التي	تتعرض	خاللها	المجموعة	لمخاطر	االئتمان.

بالنسبة	لجميع	الموجودات	المالية	األخرى،	تطبق	المجموعة	الخسائر	االئتمانية	المتوقعة	لمدة	١2	شهًرا	كما	هو	موضح	تفصيال	أعاله.

عند	تحديد	ما	إذا	كانت	المخاطر	االئتمانية	لألصل	المالي	قد	زادت	بشكل	كبير	منذ	االعتراف	األولي،	وعند	تقدير	الخسائر	االئتمانية	المتوقعة.	تقوم	
المجموعة	باألخذ	في	الحسبان	المعلومات	المعقولة	والداعمة	ذات	الصلة	والمتوفرة	بدون	تكلفة	أو	جهد	غير	مبرر.	ويشمل	ذلك	المعلومات	

والتحليل	الكمي	والنوعي،	استنادا	إلى	الخبرة	التاريخية	للمجموعة	وتقييم	االئتمان	من	قبل	أحد	الخبراء	بما	في	ذلك	المعلومات	المستقبلية.

يتم	دائًما	قياس	مخصصات	الخسائر	على	األرصدة	المصرفية	واستثمارات	الديون	المقاسة	بالقيمة	العادلة	من	خالل	الدخل	الشامل	اآلخر	بمبلغ	
يساوي	الخسائر	االئتمانية	المتوقعة	لمدة	١2	شهًرا.	تعتبر	المجموعة	أن	األرصدة	المصرفية	وإيصاالت	الودائع	ألجل	ذات	مستوى	مخاطر	منخفض	

عندما	يكون	تصنيف	مخاطر	االئتمان	الخاصة	بها	معاداًل	للتعريف	المفهوم	عالمًيا	لـ	»درجة	االستثمار«.

قياس	الخسائر	االئتمانية	المتوقعة
الخسائر	االئتمانية	المتوقعة	هي	تقدير	مرجح	بخسائر	االئتمان.	يتم	قياس	الخسائر	االئتمانية	على	أنها	القيمة	الحالية	لجميع	حاالت	العجز	النقدي	
)أي	الفرق	بين	التدفقات	النقدية	المستحقة	للمنشأة	وفًقا	للعقد	والتدفقات	النقدية	التي	تتوقع	المجموعة	تلقيها(.	يتم	خصم	التدفقات	النقدية	

بسعر	الفائدة	الفعلي	للموجودات	المالية.

موجودات	مالية	منخفضة	القيمة	االئتمانية
في	تاريخ	كل	تقرير،	تقوم	المجموعة	بتقييم	ما	إذا	كانت	الموجودات	المالية	المدرجة	بالتكلفة	المطفأة	واستثمارات	الدين	بالقيمة	العادلة	من	
خالل	الدخل	الشامل	اآلخر	تعتبر	منخفضة	القيمة	االئتمانية.	يعد	األصل	المالي	»منخفض	القيمة	االئتمانية«	عندما	يقع	حدث	واحد	أو	أكثر	يكون	

له	أثر	مجحف	على	التدفقات	النقدية	التقديرية	المقدرة	لألصل	المالي.

تتضمن	األدلة	على	أن	األصل	المالي	منخفض	القيمة	االئتمانية	البيانات	التالية	القابلة	للمالحظة:

–	الصعوبات	المالية	الجوهرية	التي	يعاني	منها	المقترض	والجهة	المصدرة.

–	خرق	العقد	مثل	التقصير	أو	تأخر	السداد	ألكثر	من	٩٠	يوًما.

–	يصبح	من	المحتمل	أن	يقوم	المقترض	بإشهار	إفالسه	أو	تنفيذ	إجراءات	أخرى	إلعادة	الهيكلة	المالية.

عرض	االنخفاض	في	القيمة
يتم	خصم	مخصص	االنخفاض	في	قيمة	الذمم	المدينة	التجارية	من	إجمالي	القيمة	الدفترية	للذمم	المدينة	التجارية	ويتم	عرض	خسائر	االنخفاض	

في	القيمة	المتعلقة	بالذمم	المدينة	التجارية	بشكل	منفصل	في	بيان	الدخل	الموحد.

الشطب
يتم	شطب	إجمالي	القيمة	الدفترية	للموجودات	المالية	عندما	ال	يكون	لدى	المجموعة	توقعات	معقولة	السترداد	الموجودات	المالية	بأكملها	أو	
جزء	منها.	تقوم	المجموعة	بشكل	فردي	بإجراء	تقييم	فيما	يتعلق	بتوقيت	ومبلغ	الشطب	بناًء	على	ما	إذا	كان	هناك	توقع	معقول	باالسترداد.	ال	
تتوقع	المجموعة	استرداد	جوهري	من	المبلغ	المشطوب.	ومع	ذلك،	يمكن	أن	تظل	الموجودات	المالية	التي	تم	شطبها	خاضعة	ألنشطة	اإلنفاذ	

من	أجل	االمتثال	إلجراءات	المجموعة	السترداد	المبالغ	المستحقة.

)٢(  الموجودات غير المالية
تقوم	المجموعة	في	تاريخ	كل	تقرير	بتقييم	ما	إذا	كان	هناك	أي	مؤشر	على	احتمال	تعّرض	الموجودات	النخفاض	في	قيمتها.	وفي	حالة	وجود	مثل	
هذا	المؤشر،	أو	عندما	يستدعي	األمر	فحص	انخفاض	القيمة	سنويًا،	تقدر	المجموعة	قيمة	األصل	القابلة	لالسترداد.	وتتمثل	قيمة	األصل	القابلة	لالسترداد	
في	القيمة	العادلة	لألصل	أو	وحدات	توليد	النقد	ناقصًا	تكاليف	البيع	أو	القيمة	االستخدامية،	أيهما	أعلى.	ويتم	تحديد	القيمة	القابلة	لالسترداد	لكل	
أصل	على	حدة،	إال	إذا	كان	األصل	ال	يحقق	تدفقات	نقدية	مستقلة	إلى	حد	كبير	عن	التدفقات	النقدية	للموجودات	األخرى	أو	مجموعة	من	الموجودات.	

عندما	تتجاوز	القيمة	الدفترية	لألصل	)أو	وحدة	توليد	النقد(	قيمته	القابلة	االسترداد،	يعتبر	األصل	منخفض	القيمة	ويتم	تخفيضه	إلى	قيمته	القابلة	
لإلسترداد.



مـالحــة التـقــريــر السنـوي ٢٠٢٢

إيضــاحـــات حــول البيــانـات
المـالـيــة المــوحــدة )تتمــة(

كمـا في وللسنـة المنتهيـة في 31 ديسمبــر ٢٠٢٢

إيضــاحـــات حــول البيــانـات
المـالـيــة المــوحــدة )تتمــة(

كمـا في وللسنـة المنتهيـة في 31 ديسمبــر ٢٠٢٢

٧١ ٧٠

3-  السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

االنخفاض في القيمة )تتمة(

)٢(  الموجودات غير المالية )تتمة(

المخزون
يتم	تسجيل	المخزون	بالتكلفة	أو	بصافي	القيمة	القابلة	للتحقق،	أيهما	أقل.	التكاليف	هي	عبارة	عن	مصروفات	تم	تكبدها	لنقل	كل	منتج	إلى	

مكانه	وحالته	الحالية،	وذلك	على	النحو	التالي:

-	تكلفة	الشراء	على	أساس	المتوسط	المرجح مخازن	وقطع	غيار	وبضائع	للبيع	

-	تكلفة	المواد	والعمالة	والنفقات	العامة	المباشرة أعمال	قيد	التنفيذ	

ويتم	تحديد	صافي	القيمة	الممكن	تحقيقها	على	أساس	سعر	البيع	التقديري	ناقصا	أي	تكاليف	إضافية	متوقع	تكبدها	عند	إتمام	البيع	واستبعاد	البند.

النقد وشبه النقد
لغرض	بيان	التدفقات	النقدية	الموحد،	يتكون	النقد	وشبه	النقد	من	النقد	لدى	البنوك	والصندوق	والودائع	قصيرة	األجل	التي	تستحق	خالل	ثالثة	

أشهر	أو	أقل،	بالصافي	من	السحوبات	البنكية	على	المكشوف	القائمة.

رأس المال

األسهم العادية
يتم	تصنيف	األسهم	العادية	باعتبارها	حقوق	ملكية.	ويتم	االعتراف	بالتكاليف	اإلضافية	التي	تعزى	مباشرة	إلى	إصدار	أسهم	عادية	كخصم	من	

حقوق	الملكية	صافيا	من	أي	آثار	ضريبية.

إعادة شراء رأس المال واستبعاده وإعادة إصداره )أسهم الخزينة(
عندما	يتم	إعادة	شراء	رأس	المال	المعترف	به	كحقوق	ملكية،	فإن	قيمة	المقابل	المدفوع،	والتي	تشمل	التكاليف	المرتبطة	به	مباشرة،	صافيا	
من	أي	آثار	ضريبية،	يتم	االعتراف	به	كخصم	من	حقوق	الملكية.	يتم	تصنيف	األسهم	المعاد	شرائها	كأسهم	خزينة	ويتم	عرضها	في	حقوق	الملكية	
الخاصة	بها.	عند	بيع	أسهم	الخزينة	أو	إعادة	إصدارها	الحًقا،	يتم	االعتراف	بالمبلغ	المستلم	كزيادة	في	حقوق	الملكية،	ويتم	عرض	الفائض	أو	العجز	

الناتج	عن	المعاملة	بشكل	منفصل	في	حقوق	الملكية.

عقود اإليجار

 اإليجارات - المجموعة كمستأجر
عند	تأسيس	العقد،	تقوم	المجموعة	بتقييم	ما	إذا	كان	العقد	يمثل	أو	يتضمن	إيجارًا	ويمثل	العقد	عقد	إيجار	في	حال	كان	العقد	ينطوي	على	حق	استخدام	
األصل	لفترة	من	الزمن	مقابل	مبلغ	مالي.	ولتقييم	ما	إذا	كان	العقد	ينطوي	على	حق	استخدام	أصل	محدد	أم	ال،	تقوم	المجموعة	بتقييم	ما	إذا:

	•	كان	العقد	يتضمن	استخدام	أصل	محدد	-	وقد	يتم	النص	على	ذلك	بشكل	صريح	أو	ضمني،	ويجب	أن	يكون	متميًزا	بشكل	فعلي	أو	يمثل	بشكل	
كبير	كافة	إمكانيات	األصل	المميز	فعليا.	إذا	كان	لدى	المورد	حق	استبدال	أساسي،	فال	يتم	تحديد	األصل؛	

كانت	المجموعة	تحتفظ	بحقها	في	تحصيل	المنافع	االقتصادية	كاملة	من	استخداِمها	لألصل	خالل	فترة	االستخدام.	 	•

تحتفظ	المجموعة	بحقها	في	توجيه	استخدام	األصل،	كما	أّن	لها	الحق	في	التعديل	على	الغرض	من	األصل	وُطرق	استخدامه	في	حال	احتفاظها	 	•
بحقوقها	في	اتخاذ	القرارات	ذات	الصلة؛	أّما	في	الحاالت	النادرة	التي	ُتحّدد	فيها	حقوق	المجموعة	في	اتخاذ	القرارات	مسبًقا،	فإن	المجموعة	

تحتفظ	بحقها	في	توجيه	استخدام	األصل	اذا	كانت	الشركة	قد	صّممت	األصل	على	نحو	ُيحّدد	سلفا	كيفية	استخدامه	والغرض	منه.	

في	حالة	ثبوت	أن	المجموعة	مستأجرة،	يتم	االعتراف	بموجودات	حق	االنتفاع	)انظر	السياسة	المحاسبية	»موجودات	حق	االنتفاع«(	والتزام	عقد	
اإليجار	في	تاريخ	بدء	عقد	اإليجار.	

	يتم	قياس	التزام	اإليجار	مبدئًيا	بالقيمة	الحالية	لدفعات	اإليجار	التي	لم	يتم	سدادها	في	تاريخ	بدء	اإليجار،	ويتم	خصمها	باستخدام	معدل	ضمني	
في	عقد	اإليجار	أو	إذا	لم	يكن	من	الممكن	تحديد	هذا	المعدل	بسهولة،	يتم	استخدام	معدل	االقتراض	اإلضافي.

	تتضمن	المدفوعات	اإليجارية	المدرجة	في	قياس	التزام	اإليجار	اآلتي:	

•	مدفوعات	اإليجار	الثابتة،	بما	في	ذلك	مدفوعات	ثابتة	في	جوهرها.	

•	مدفوعات	اإليجار	المتغيرة	التي	تعتمد	على	مؤشر	أو	معدل،	يتم	قياسها	مبدئيَا	باستخدام	مؤشر	أو	معدل	كما	في	تاريخ	بداية	عقد	اإليجار.	

•	مبالغ	متوقع	سدادها	بموجب	ضمان	القيمة	المتبقية.	

•	سعر	الممارسة	بموجب	خيار	الشراء	والذي	تكون	المجموعة	متأكدة	بشكل	معقول	من	ممارسته	ودفعات	اإليجار	في	فترة	تجديد	اختيارية	إذا	
كانت	المجموعة	متأكدة	بشكل	معقول	من	ممارسة	خيار	التمديد	والغرامات	المترتبة	على	الفسخ	المبكر	لعقد	اإليجار	ما	لم	تكن	المجموعة	

متأكدة	بشكل	معقول	من	عدم	فسخ	العقد	مبكرا.	

	تقاس	كافة	مطلوبات	اإليجار	الحقا	بالتكلفة	المطفأة	باستخدام	طريقة	معدل	الفائدة	الفعلي

3-  السياسات المحاسبية الهامة  )تتمة(

اإليجارات )تتمة(

اإليجارات – المجموعة كمستأجر )تتمة(
	يتم	إعادة	قياس	التزام	اإليجار	عندما	يكون	هناك	تغير	في	دفعات	اإليجار	المستقبلية	ناتج	عن	تغير	في	المؤشر	أو	المعدل،	أو	إذا	كان	هناك	تغير	في	تقدير	
المجموعة	للمبلغ	الُمتوقع	دفعه	بموجب	ضمان	القيمة	المتبقية،	أو	إذا	قامت	المجموعة	بتغيير	تقييمها	فيما	إذا	كانت	ستستخدم	خيارات	الشراء	أو	التمديد	أو	
الفسخ.	عندما	يتم	إعادة	قياس	التزام	اإليجار	بهذه	الطريقة،	يتم	إجراء	تعديل	مقابل	للقيمة	الدفترية	ألصل	حق	االنتفاع،	أو	يتم	تسجيل	ذلك	في	الربح	أو	الخسارة	

إذا	تم	تخفيض	القيمة	الدفترية	لموجودات	حق	االنتفاع	إلى	الصفر.	

عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة 
إيجار	 أو	أقل،	وعقود	 إيجارها	١2	شهًرا	 التي	تكون	مدة	 إيجار	قصيرة	األجل	 اإليجار	لعقود	 االنتفاع	ومطلوبات	 المجموعة	بموجودات	حق	 تعترف	 ال	
الموجودات	منخفضة	القيمة.	تعترف	المجموعة	بالمدفوعات	اإليجارية	المرتبطة	بعقود	اإليجار	كمصروف	على	أساس	القسط	الثابت	على	مدى	فترة	

اإليجار.

اإليجارات - المجموعة كمؤجر
عقد	اإليجار	هو	اتفاق	يقوم	بموجبه	المؤجر	بتحويل	الحق	في	استخدام	أصل	لفترة	زمنية	متفق	عليها	للمستأجر	مقابل	دفعة	واحدة	أو	سلسة	من	الدفعات.	

يتم	تصنيف	اإليجارات	التي	يتحمل	فيها	المؤجر	جزءا	كبيرا	من	مخاطر	ومكاسب	الملكية	باعتبارها	إيجارات	تشغيلية.	بموجب	عقد	إيجار	تشغيلي،	يتم	تضمين	
األصل	في	بيان	المركز	المالي	كممتلكات	ومعدات.	يتم	االعتراف	بإيرادات	اإليجار	على	مدى	فترة	اإليجار	على	أساس	القسط	الثابت.	وهذا	يعني	االعتراف	
بالدخل	المؤجل	عندما	ال	تكون	معدالت	اليوم	التعاقدي	ثابتة	خالل	المدة	األولية	لعقد	اإليجار.	ال	توجد	مدفوعات	إيجار	متغيرة	تعتمد	على	مؤشر	أو	معدل.

المخصصات
يتم	االعتراف	بالمخصصات	عندما	يكون	لدى	المجموعة	التزام	)قانوني	أو	استداللي(	ناتج	عن	حدث	سابق	وعندما	تكون	تكاليف	تسوية	االلتزام	محتملة	

وقابلة	للقياس	بشكل	يعتمد	عليه.

مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

الئحة منافع مكافآت نهاية الخدمة
تقدم	المجموعة	مكافأة	نهاية	الخدمة	لموظفيها	المؤهلين	وفًقا	لعقود	العمل	وقانون	قطر	رقم	١4	لسنة	2٠٠4،	قانون	العمل.	يستند	استحقاق	هذه	
المكافآت	على	الراتب	النهائي	للموظفين	ومدة	الخدمة،	رهنًا	بإكمال	الحد	األدنى	من	فترة	الخدمة.	يتم	استحقاق	التكاليف	المتوقعة	لهذه	المكافآت	
على	مدى	فترة	الخدمة.	كما	ال	تجري	اإلدارة	تقييمًا	اكتواريًا	كما	هو	مطلوب	بموجب	المعيار	المحاسبي	الدولي	رقم	١٩	»مكافآت	الموظفين«،	حيث	
ترى	أن	هذا	التقييم	ال	يؤدي	إلى	مستوى	مختلف	بشكل	جوهري	عن	المخصص.	ويتم	إعادة	تقييم	المخصص	من	قبل	اإلدارة	في	نهاية	السنة،	ويتم	

تعديل	أي	تغيير	في	مخصص	مكافآت	نهاية	الخدمة	للموظفين	في	حساب	األرباح	أو	الخسائر.

الئحة المعاشات 
القطريين	 للموظفين	 الدولة	 برنامج	صندوق	 اشتراكات	في	 المجموعة	سداد	 من	 يطلب	 والمعاشات	 التقاعد	 حول	 	2٠٠2 لسنة	 	24 رقم	 للقانون	 وفقا	

وتحتسب	على	أنها	نسبة	من	رواتب	الموظفين	القطريين.	تقتصر	التزامات	المجموعة	على	هذه	االشتراكات	والتي	تصرف	عند	استحقاقها.	

تحويل العمالت األجنبية
يتم	تسجيل	المعامالت	بالعمالت	األجنبية	بأسعار	الصرف	السائدة	في	تاريخ	المعاملة.	يتم	تسجيل	الموجودات	والمطلوبات	النقدية	بالعمالت	األجنبية	
في	تاريخ	التقرير	بأسعار	الصرف	السائدة	بتاريخ	التقرير.	يتم	االعتراف	بأي	مكسب	أو	خسارة	ناتجة	عن	التغيرات	في	أسعار	الصرف	في	بيان	الدخل	الموحد.

إن	النتائج	والمركز	المالي	لجميع	شركات	المجموعة	)على	أال	يكون	ألي	منها	عملة	االقتصاد	ذي	التضخم	المفرط(	والتي	لديها	عملة	وظيفية	مختلفة	
عن	عملة	العرض	يتم	تحويلها	بعملة	العرض	كالتالي:

تتم	تحويل	الموجودات	والمطلوبات	لكل	بيان	للمركز	المالي	بسعر	اإلقفال	في	تاريخ	المركز	المالي. )أ(	

تحول	اإليرادات	والمصروفات	لكل	بيان	دخل	بسعر	الصرف	المتوسط	)إال	إذا	كان	هذا	المتوسط	ال	يمثل	تقريبا	معقوال	لألثر	التراكمي	ألسعار	 )ب(	
الصرف	السائدة	في	تواريخ	التعامل	وعليه	تحول	اإليرادات	والمصروفات	على	أساس	السعر	السائد	في	تواريخ	التعامالت(.

)ج(				يتم	االعتراف	بفروق	صرف	العمالت	األجنبية	في	بنود	الدخل	الشامل	األخرى.

يتم	التعامل	مع	الشهرة	وتعديالت	القيمة	العادلة	الناشئة	عن	اقتناء	منشأة	أجنبية	كموجودات	ومطلوبات	للمنشأة	األجنبية	وتتم	ترجمتها	وفق	سعر	
اإلغالق.	ويتم	االعتراف	بفروق	صرف	العمالت	األجنبية	في	بنود	الدخل	الشامل	األخرى.

توزيعات األرباح
يتم	االعتراف	بتوزيعات	األرباح	على	مساهمي	الشركة	تحت	بند	المطلوبات	في	البيانات	المالية	الموحدة	للمجموعة	في	السنة	التي	يتم	فيها	اعتماد	

توزيعات	األرباح	بشكل	مناسب	للدفع.



مـالحــة التـقــريــر السنـوي ٢٠٢٢

إيضــاحـــات حــول البيــانـات
المـالـيــة المــوحــدة )تتمــة(

كمـا في وللسنـة المنتهيـة في 31 ديسمبــر ٢٠٢٢

إيضــاحـــات حــول البيــانـات
المـالـيــة المــوحــدة )تتمــة(

كمـا في وللسنـة المنتهيـة في 31 ديسمبــر ٢٠٢٢
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3-  السياسات المحاسبية الهامة  )تتمة(

ربحية السهم
تعرض	الشركة	بيانات	الربحية	األساسية	والمخفضة	ألسهمها	العادية.	تحتسب	الربحية	األساسية	للسهم	بقسمة	الربح	أو	الخسارة	المنسوبة	لمساهمي	
الشركة	العاديين	على	المتوسط	المرجح	لعدد	األسهم	العادية	المستحقة	خالل	الفترة.	ويتم	تحديد	ربحية	السهم	المخففة	بتعديل	األرباح	أو	الخسائر	
العائدة	إلى	المساهمين	العاديين	والمتوسط	المرح	لعدد	األسهم	العادية	المستحقة	مقابل	تأثيرات	األسهم	العادية	المحتملة	المخففة	والتي	تشكل	

أوراق	نقد	قابلة	للتحويل	وخيارات	األسهم	الممنوحة	للموظفين،	إن	وجدت.

تقارير القطاعات
قطاع	التشغيل	هو	أحد	مكونات	المجموعة	الذي	يشارك	في	أنشطة	تجارية	قد	يحقق	منها	إيرادات	ويتكبد	عليها	مصروفات،	بما	في	ذلك	اإليرادات	
والمصروفات	المتعلقة	بالمعامالت	مع	أي	من	المكونات	األخرى	للمجموعة،	والذي	تتم	مراجعة	نتائجه	التشغيلية	بانتظام	من	قبل	اإلدارة	العليا	
بالمجموعة	)كونها	صانع	القرار	الرئيسي	حول	أنشطة	التشغيل(	وذلك	التخاذ	القرارات	حول	الموارد	المخصصة	لكل	قطاع	وتقييم	أدائه،	والذي	تتوفر	

عنه	معلومات	مالية	منفصلة.

التصنيف المتداول وغير المتداول
تعرض	المجموعة	الموجودات	والمطلوبات	بناء	على	تصنيف	متداول/	غير	متداول.	يتم	تصنيف	األصل	كمتداول	عندما:	

•	يتوقع	أن	يتحقق	أو	يقصد	بيعه	أو	استهالكه	في	دورة	تشغيل	اعتيادية.

•	يتم	االحتفاظ	به	أساسًا	لغرض	المتاجرة.

•	يتوقع	تحقيقه	في	غضون	اثني	عشر	شهرا	بعد	فترة	التقرير.

•	النقد	وشبه	النقد	ما	لم	يحظر	تبادله	أو	استخدامه	لتسوية	مطلوبات	لمدة	اثني	عشر	شهرا	على	األقل	بعد	فترة	التقرير.

يتم	تصنيف	جميع	الموجودات	األخرى	باعتبارها	غير	متداولة.	

التصنيف المتداول وغير المتداول 
يتم	تصنيف	االلتزام	باعتباره	متداوال	عندما:

•	يكون	من	المتوقع	تسويته	في	دورة	تشغيل	اعتيادية.

•	يتم	االحتفاظ	به	أساسًا	لغرض	المتاجرة.

•	يكون	مستحق	التسوية	خالل	اثني	عشر	شهرا	بعد	فترة	التقرير.

•	في	حال	وجود	حق	غير	مشروط	لتأجيل	تسوية	التزام	لمدة	ال	تقل	عن	اثني	عشر	شهرا	بعد	فترة	التقرير.

وتصنف	المجموعة	جميع	المطلوبات	األخرى	باعتبارها	غير	متداولة.

قياس القيمة العادلة
تقيس	المجموعة	األدوات	المالية،	مثل	المشتقات،	بالقيمة	العادلة	في	تاريخ	كل	تقرير.	

تعرف	القيمة	العادلة	باعتبارها	الثمن	الذي	يتم	استالمه	لبيع	أصل	ما	أو	دفعه	لتحويل	التزام	ما	في	معاملة	نظامية	فيما	بين	المشاركين	في	السوق	
في	تاريخ	قياس	القيمة.	يستند	قياس	القيمة	العادلة	إلى	افتراض	أن	معاملة	بيع	األصل	أو	تحويل	االلتزام	تتم	إما:

•	في	السوق	الرئيسية	لألصل	أو	االلتزام،	أو

•	في	السوق	األكثر	فائدة	بالنسبة	لألصل	أو	لاللتزام،	وذلك	في	حالة	غياب	السوق	الرئيسية.

يجب	أن	يتيسر	للمجموعة	الوصول	إلى	السوق	الرئيسية	أو	األكثر	فائدة.

االلتزام،	وهذا	على	 أو	 السوق	عند	تسعير	األصل	 المشاركون	في	 التي	يستخدمها	 باستخدام	االفتراضات	 االلتزام	 أو	 العادلة	لألصل	 القيمة	 وتقاس	
افتراض	أن	المشاركين	في	السوق	يعملون	لتحقيق	أفضل	مصالحهم	االقتصادية.

تقاس	القيمة	العادلة	للموجودات	غير	المالية	بمراعاة	قدرة	المشاركين	في	السوق	على	تحقيق	فوائد	اقتصادية	باستخدام	الموجودات	وهي	في	
أعلى	وأفضل	استخدام	لها	أو	عن	طريق	بيعها	إلى	مشارك	آخر	في	السوق	يمكنه	استخدام	الموجودات	وهي	في	أعلى	وأفضل	استخدام	لها.

تستخدم	المجموعة	طرق	التقييم	التي	تتناسب	مع	الظروف	الراهنة	والتي	تتوفر	لها	بيانات	كافية	لقياس	القيمة	العادلة،	واالستفادة	المثلى	من	
استخدام	المالحظات	القابلة	للمالحظة	ذات	الصلة	والتقليل	إلى	أدنى	حد	من	استخدام	المدخالت	غير	القابلة	للمالحظة.

وتصنف	جميع	الموجودات	والمطلوبات	التي	يتم	قياس	القيمة	العادلة	لها	واإلفصاح	عنها	في	البيانات	المالية	الموحدة	ضمن	التسلسل	الهرمي	
للقيمة	العادلة،	والموضحة	أدناه	بناء	على	مدخالت	المستوى	األدنى	التي	تعتبر	جوهرية	لقياس	القيمة	العادلة	ككل:

3-  السياسات المحاسبية الهامة  )تتمة(

قياس القيمة العادلة )تتمة(

أسعار	السوق	المعلنة	)غير	المعدلة(	في	األسواق	النشطة	للموجودات	أو	المطلوبات	المتماثلة • المستوى 1:	

طرق	التقييم	األخرى	التي	تكون	فيها	جميع	المدخالت	ذات	المستوى	األدنى	والتي	تعتبر	جوهرية	لقياس	القيمة	العادلة	قابلة	 • المستوى ٢: 
للمالحظة	سواء	بشكل	مباشر	أو	غير	مباشر.

طرق	التقييم	التي	تكون	فيها	جميع	المدخالت	ذات	المستوى	األدنى	والتي	تعتبر	جوهرية	لقياس	القيمة	العادلة	غير	قابلة	للمالحظة. • المستوى 3: 

إذا	كان	من	الممكن	تصنيف	المدخالت	المستخدمة	لقياس	القيمة	العادلة	لألصل	أو	االلتزام	في	مستويات	مختلفة	من	التسلسل	الهرمي	للقيمة	
العادلة	كأدنى	مستوى	من	المدخالت	 الهرمي	للقيمة	 التسلسل	 بالكامل	في	نفس	المستوى	من	 العادلة	 القيمة	 العادلة،	فسيتم	تصنيف	قياس	

الجوهرية	للقياس	بأكمله.

بالنسبة	للموجودات	والمطلوبات	التي	تدرج	في	البيانات	المالية	الموحدة	على	أساس	متكرر،	تحدد	المجموعة	ما	إذا	تم	إجراء	تحويالت	بين	المستويات	
في	التسلسل	الهرمي	عن	طريق	إعادة	تقييم	التصنيف	)بناء	على	أدنى	مستوى	من	المدخالت	الهامة	لقياس	القيمة	العادلة	ككل(	في	نهاية	كل	

فترة	تقرير.

لغرض	إفصاحات	القيمة	العادلة	،	حددت	المجموعة	فئات	الموجودات	والمطلوبات	على	أساس	طبيعة	وخصائص	ومخاطر	األصل	أو	االلتزام	ومستوى	
التسلسل	الهرمي	للقيمة	العادلة	حسبما	تم	إيضاحه	أعاله.

4-  اإليرادات التشغيلية
تستمد	المجموعة	إيراداتها	من	العقود	المبرمة	مع	العمالء	لنقل	البضائع	والخدمات	بمرور	الوقت	وفي	نقطة	زمنية	في	تدفقات	اإليرادات	الرئيسية	
التالية.	يتوافق	هذا	مع	معلومات	اإليرادات	التي	تم	الكشف	عنها	لكل	قطاع	يتم	اإلبالغ	عنه	بموجب	المعيار	الدولي	للتقارير	المالية	رقم	٨	»قطاعات	

التشغيل«	)انظر	اإليضاح	٣٥(.
2٠2١  2022  

ألف	ريال	قطري ألف ريال قطري   
 فصل اإليرادات

٣٦٨,2٧١  493,647 مالحة	كابيتال	)١(	
٩٩2,١٠٥  1,194,626 مالحة	لألعمال	البحرية	واللوجستية	
٩٦4,4٨2  1,211,586 مالحة	لخدمات	دعم	المنصات	البحرية	
2٠4,٦٥٩  166,793 مالحة	للتجارة	
2٥4,٣٥٦  218,604 مالحة	للغاز	والبتروكيماويات	

2,٧٨٣,٨٧٣  3,285,256  

تتكون	إيرادات	مالحة	كابيتال	مما	يلي:

2٠2١  2022  
ألف	ريال	قطري ألف ريال قطري   

  
٧٩,4٠٧  91,263 إيرادات	اإليجارات	

١١4,٦٠4  139,556 إيرادات	توزيعات	األرباح	
١4٨,٠4٧  218,729 بيع	محاجر	ومواد	بناء		
)4,2٠٣(  )3,350( صافي	خسارة	القيمة	العادلة	على	الموجودات	المالية	بالقيمة	العادلة	من	خالل	الربح	أو	الخسارة	
٣٠,4١٦  47,449 فائدة	على	السندات	والودائع	

٣٦٨,2٧١  493,647  

	التزامات	األداء	وسياسات	االعتراف	باإليرادات
يتم	قياس	اإليرادات	بناًء	على	المبلغ	المقابل	المحدد	في	العقد	مع	العميل.	تقوم	المجموعة	باالعتراف	باإليرادات	عندما	تحول	السيطرة	على	البضائع	

أو	الخدمات	إلى	العميل.

من	إجمالي	اإليرادات،	اعترفت	المجموعة	بمبلغ	2,٧١٦,٠٧٩	ألف	ريال	قطري	)2٠2١: 2,2٩٠,٣٥٠	ألف	ريال	قطري(	بمرور	الوقت	ومبلغ	٥٦٩,١٧٧ 
ألف	ريال	قطري	)2٠2١: 4٩٣,٥2٣	ألف	ريال	قطري(	في	وقت	معين.
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إيضــاحـــات حــول البيــانـات
المـالـيــة المــوحــدة )تتمــة(

كمـا في وللسنـة المنتهيـة في 31 ديسمبــر ٢٠٢٢

إيضــاحـــات حــول البيــانـات
المـالـيــة المــوحــدة )تتمــة(

كمـا في وللسنـة المنتهيـة في 31 ديسمبــر ٢٠٢٢

٧٥ ٧4

5-  المصروفات التشغيلية األخرى
 2٠2١  2022  

ألف	ريال	قطري ألف ريال قطري   

4٥,٧٥٣  42,861 أتعاب	مهنية	
٣٧,٠42  33,850 المطالبات	والتأمين		
22,4١٧  27,060 االتصاالت	والمرافق	
١٣,4٩٩  16,174 التسجيل	والشهادات	واإلجراءات	الرسمية	

٩٠4  230 مخصص	مخزون	بطيء	الحركة	)إيضاح	١٥(	
١٩,٥٣٥  16,268 سفر	وضيافة	
١٠,٨٧٧  11,855 أمن	وسالمة	
١٠,٨2١  9,582 لوازم	مكتبية	ومصروفات	
٣,١٨١  3,814 التسويق	والرعاية	والهدايا	
٥٠,٣٠4  19,210 مصروفات	متنوعة	

2١4,٣٣٣  180,904  

6-  الربحية األساسية والمخففة للسهم الواحد
العائد األساسي للسهم

يتم	احتساب	الربحية	األساسية	للسهم	الواحد	بقسمة	صافي	األرباح	للسنة	والعائدة	لحاملي	حقوق	الملكية	بالشركة	على	المتوسط	المرجح	لعدد	
األسهم	المستحقة	خالل	السنة.	إن	ربحية	السهم	المخففة	على	أساس	األسهم	المصدرة	تساوي	ربحية	السهم	األساسية.

 2٠2١  2022  

٧24,١٥4  1,012,738 صافي	ربح	السنة	العائد	لحاملي	حقوق	الملكية	للشركة	األم	)ألف	ريال	قطري(	

١,١٣٦,١٦٥  1,136,165 المتوسط	المرجح	لعدد	األسهم	)باآلالف(	)١(	

٠.٦4  0.89 األرباح	األساسية	للسهم	)ريال	قطري(		

ربحية السهم المخففة
يتم	احتساب	ربحية	السهم	المخففة	بقسمة	ربح	السنة	المنسوب	إلى	المساهمين	العاديين	للشركة	على	المتوسط	المرجح	لعدد	األسهم	القائمة	خالل	
السنة،	بعد	التعديل	لتأثير	األسهم	العادية	المحتملة	المخففة.	بما	أن	الشركة	لم	يكن	لديها	أسهم	عادية	مخففة	محتملة	خالل	السنة	الحالية	والسنة	

المقارنة،	فإن	ربحية	السهم	المخففة	هي	نفسها	ربحية	السهم	األساسية	لكال	السنتين.

)١(			تم	احتساب	المتوسط	المرجح	لعدد	األسهم	على	النحو	التالي:
 2٠2١  2022  

١,١4٥,2٥2  1,136,165 إجمالي	عدد	األسهم	القائمة	)باآلالف(	)إيضاح	2٠(	

)٩,٠٨٧( 	- تعديل	متوسط	األسهم	المرجح	فيما	يتعلق	بأسهم	الخزينة	)باآلالف(	)إيضاح	2١(	

١,١٣٦,١٦٥  1,136,165 المتوسط	المرجح	لعدد	األسهم	خالل	السنة	)باآلالف( 
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القيم الدفترية
 ٣,٠٠٥,٠2٧

  ١١٥,١٣٥
  ٧,٨4٨

  ١,١٥٧
  ١٥١,٨٣٥

  2,٣٧٦,٧٨٠
  ٣٥2,2٧2

		-
سمبر	2٠2١		

ي	٣١	دي
ف

  2,841,223
  155,268

  20,059
  1,678

  142,328
  2,277,827

  244,063
  -

سمبر 2022  
ي 31 دي

ف



مـالحــة التـقــريــر السنـوي ٢٠٢٢

إيضــاحـــات حــول البيــانـات
المـالـيــة المــوحــدة )تتمــة(

كمـا في وللسنـة المنتهيـة في 31 ديسمبــر ٢٠٢٢

إيضــاحـــات حــول البيــانـات
المـالـيــة المــوحــدة )تتمــة(
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٧٧ ٧٦

7-  الممتلكات والسفن والمعدات )تتمة(

إيضاحات:
	)أ(				تم	اإلفصاح	عن	األعباء	واالمتيازات	على	الممتلكات	والسفن	والمعدات	في	اإليضاح	2٦.

)ب(	تتعلق	خسائر	انخفاض	في	القيمة	في	السنة	الحالية	بمستودع	وسفينة	والذي	تم	خفض	قيمتهم	ب	٨٦	مليون	ريال	قطري	و	١٣	مليون	ريال	
قطري	على	الترتيب,	بعد	إجراء	ممارسة	لمقارنة	القيمة	القابلة	لالسترداد	للسفن	والقيم	الدفترية	الخاصة	بها	في	تاريخ	التقرير.	وفي	فترة	المقارنة	
تم	خفض	قيمة	١٠	سفن	و	عدد	2	معدات	قيد	االنشاء	ب	٩٩	مليون	ريال	قطري.	تعكس	القيم	المخصصة	االفتراضات	الرئيسية	التي	تمثل	تقييم	
اإلدارة	لالتجاهات	المستقبلية	في	صناعة	الشحن،	وتوقعات	التدفق	النقدي	لإليرادات	والتكاليف	لكل	سفينة	وتكلفة	المتوسط	المرجح	لرأس	
المال	لخصم	التدفقات	النقدية	المستقبلية	إلى	القيمة	الحالية.	إن	االفتراضات	الرئيسية	المستخدمة	في	تقدير	المبلغ	القابل	لالسترداد	مبينة	في	

إيضاح	٣٨. 

8-  االستثمارات العقارية
استثمارات عقارية       

اإلجمالي قيد اإلنشاء  مبان  أراض   
ألف ريال قطري ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  ألف ريال قطري   

التكلفة
١,١٣٣,١٥٠   ١2,4٠١   ٩٥٨,٣2٦  ١٦2,42٣ 	في	١	يناير	2٠2١ 

2٠,4٩٧   ٦,٩٠٦   ١٣,٥٩١ 		- 	إضافات	خالل	السنة	
١٣,٩2٧ 		)١,١٥٥( 		١4,٦٨٩   ٣٩٣ تحويالت	وإعادة	التصنيف	

١,١٦٧,٥٧4   ١٨,١٥2   ٩٨٦,٦٠٦   ١٦2,٨١٦ 	في	٣١	ديسمبر	2٠2١	/	١	يناير	2٠22 
١4٠,٩2٧   ١١١,٠٠١   2٩,٩2٦ 		- 	إضافات	خالل	السنة	
١2,٣٩2 		)١٠٥,٠٠٣( 		١١٧,٣٩٥ 		- تحويالت	وإعادة	التصنيف	

1,320,893   24,150   1,133,927   162,816 في 31 ديسمبر 2022 

االستهالك المتراكم
٣٣4,٣١١ 		- 		٣٣4,٣١١ 		- 	في	١	يناير	2٠2١	
4٠,٣٨2 		- 		4٠,٣٨2 		- 	المحمل	للسنة	
١٠,٥2٧ 		- 		١٠,٥2٧ 		- تحويالت	وإعادة	التصنيف	

٣٨٥,22٠ 		- 		٣٨٥,22٠ 		- 	في	٣١	ديسمبر	2٠2١	/	١	يناير	2٠22	
44,١٧٧ 		- 		44,١٧٧ 		- 	المحمل	للسنة	
٧,٠٧٧ 		- 		٧,٠٧٧ 		- تحويالت	وإعادة	التصنيف	

436,474   -   436,474   -  في 31 ديسمبر 2022 

القيم الدفترية 
٧٨2,٣٥4   ١٨,١٥2   ٦٠١,٣٨٦   ١٦2,٨١٦ 	في	٣١	ديسمبر	2٠2١ 

884,419   24,150   697,453   162,816  في 31 ديسمبر 2022 

إيضــاحــات:

)١(			االستثمارات	العقارية	تقع	في	دولة	قطر.

كما	في	٣١	ديسمبر	2٠22،	كانت	القيمة	العادلة	لالستثمارات	العقارية	في	األراضي	ذات	الملكية	الحرة	2,٠٧١,٩٥٨,٧٦٠	ريال	قطري	)2٠2١:  	)2(
١,٩4٣,٣٧٠,٠٠٠	ريال	قطري(.	تم	تقييم	االستثمارات	العقارية	بشكل	عادل	من	قبل	مثمن	مستقل	معتمد	يتمتع	بمؤهالت	مهنية	معترف	بها	

وذات	صلة	وخبرة	حديثة	في	موقع	وفئة	االستثمارات	العقارية	التي	يتم	تقييمها.	

العقارية.	 استثماراتها	 ريال	قطري(	من	 	٧٧,2٦٨,٨٦2  :2٠2١( ريال	قطري	 تبلغ	٩٠,٧١٠,٣٩2	 إيجارية	 إيرادات	 المجموعة	 السنة،	حققت	 	خالل	 	)٣(
تم	إدراج	المصروفات	التشغيلية	المباشرة	المتعلقة	باالستثمارات	العقارية	)بما	في	ذلك	االستهالك(	بمبلغ	٦٧,٥١٧,٦22	ريال	قطري	)2٠2١: 

٦2,٦2٠,٠24	ريال	قطري(	ضمن	مصروفات	التشغيل.

)4(		كما	في	٣١	ديسمبر	2٠22،	بلغت	تكلفة	االستثمارات	العقارية	المبنية	على	أرض	مستأجرة	4٦,٧٥٩,٠44	ريال	قطري	)2٠2١: ٣٧,2٧٣,٥٧2	ريال	قطري(.	

9-   الموجودات غير الملموسة
اإلجمالي الشهرة  برامج كمبيوتر  عقود العمالء   

ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  ألف ريال قطري   
التكلفة

244,٨١2  ٧,2٩2  ٥٣,٥2٠  ١٨4,٠٠٠ في	١	يناير	2٠2١ 
١٩٧ 	- 	١٩٧ 	- إضافات	

)١,١٥٠( 	- 	)١,١٥٠( 	- استبعادات	
٨٦٣ 	- 	٨٦٣ 	- تحويالت	

244,٧22  ٧,2٩2  ٥٣,4٣٠  ١٨4,٠٠٠ في	٣١	ديسمبر	2٠2١	/	في	١	يناير	2٠22 
١,24٥ 	- 	١,24٥ 	- إضافات	
)٣٧٨( 	- 	)٣٧٨( 	- استبعادات	
4٧٦ 	- 	4٧٦ 	- تحويالت	

246,065  7,292  54,773  184,000 في 31 ديسمبر 2022 

اإلطفاء وإنخفاض القيمة
٩٣,224 	- 	4١,٥٥٥  ٥١,٦٦٩ 	في	١	يناير	2٠2١ 
١2,٧٦٩ 	- 	٣,٣٧٥  ٩,٣٩4 المحمل	للسنة	
4٩,٠٠2  ٧,2٩2 	- 	4١,٧١٠ انخفاض	في	القيمة	)١(	
)١,٠٥٦( 	- 	)١,٠٥٦( 	- استبعادات	

)٥( 	- 	)٥( 	- تحويالت	

١٥٣,٩٣4  ٧,2٩2  4٣,٨٦٩  ١٠2,٧٧٣ في	٣١	ديسمبر	2٠2١	/	في	١	يناير	2٠22 
٩,٣٨٣ 	- 	٣,2٩٨  ٦,٠٨٥ المحمل	للسنة	

٦٧,4٨٣ 	- 	٧٧٩  ٦٦,٧٠4 انخفاض	في	القيمة	)١(	
)٣٦٠( 	- 	)٣٦٠( 	- استبعادات	

230,440  7,292  47,586  175,562  في 31 ديسمبر 2022 

القيم الدفترية 
٩٠,٧٨٨ 	- 	٩,٥٦١  ٨١,22٧ في	٣١	ديسمبر	2٠2١ 

15,625  -  7,187  8,438 في 31 ديسمبر 2022 

إيضــاحــات
عنه	 نتج	 لالسترداد،	مما	 القابلة	 بالمبالغ	 الدفترية	 القيم	 بهم	وتمت	مقارنة	 الخاصة	 النقد	 تكوين	 لوحدات	 العمالء	والشهرة	 تخصيص	عقود	 تم	 	)١(
انخفاض	في	القيمة	بمبلغ	٦٧	مليون	ريال	قطري	لعقود	العمالء	)	٧	مليون	للشهرة	و42	مليون	ريال	قطري	لعقود	العمالء	على	التوالي	في	

الفترات	المقارنة(.

10- موجودات حق االنتفاع
تتعلق	موجودات	حق	االنتفاع	المتعلقة	باألراضي	المستأجرة	والسفن	والمخازن	والمكاتب	بفترات	إيجار	تتراوح	من	2	إلى	١٥	سنة.	

                2022 ألف ريال قطري                 2021 ألف ريال قطري

اإلجمالي أراضي ومباني  سفن  اإلجمالي  أراضي ومباني  سفن   
22٧,٩١٣  ٣٨,4٠4  ١٨٩,٥٠٩  143,895  36,906  106,989 القيمة	الدفترية	في	١	يناير	
2١,٦٩2  2,٠٠4  ١٩,٦٨٨  179,902  6,022  173,880 إضافات	
)٣,2٩٩( 	- 	)٣,2٩٩(  )7,643(  )301(  )7,342( التسويات	لتعديالت	عقد	اإليجار	

)١2,١٧٨( 	- 	)١2,١٧٨(  )27,828(  )5,383(  )22,445( إلغاء	
)٩٠,2٣٣( 	)٣,٥٠2( 	)٨٦,٧٣١(  )78,736(  )4,347(  )74,389( استهالك	

١4٣,٨٩٥  ٣٦,٩٠٦  ١٠٦,٩٨٩  209,590  32,897  176,693 القيمة الدفترية في 31 ديسمبر 



مـالحــة التـقــريــر السنـوي ٢٠٢٢

إيضــاحـــات حــول البيــانـات
المـالـيــة المــوحــدة )تتمــة(

كمـا في وللسنـة المنتهيـة في 31 ديسمبــر ٢٠٢٢

إيضــاحـــات حــول البيــانـات
المـالـيــة المــوحــدة )تتمــة(

كمـا في وللسنـة المنتهيـة في 31 ديسمبــر ٢٠٢٢

٧٩ ٧٨

11-  االستثمارات في المشاريع المشتركة

استثمارات	في	مشاريع	مشتركة
لدى	المجموعة	االستثمارات	التالية	في	المشاريع	المشتركة:

الملكية الفعلية للمجموعة أسم المنشأة  بلد التأسيس 

2٠2١  2022   
%٥٠  ٪50 قطر	 شركة	الخليج	لنقل	غاز	البترول	المسال	ذ.م.م	)أ(		

%4٩  %4٩ قطر	 كيو	تيرمنالز	ذ.م.م	)ب(	

)أ(   شركة الخليج لنقل غاز البترول المسال ذ.م.م 
)ناقالت(	 المحدودة	 الغاز	 لنقل	 قطر	 شركة	 مع	 تأسست	 محدودة	 مسؤولية	 ذات	 شركة	 ذ.م.م	هي	 المسال	 البترول	 غاز	 لنقل	 الخليج	 شركة	

ش.م.ع.ق.	تهدف	شركة	الخليج	لنقل	غاز	البترول	المسال	إلى	توفير	أنشطة	مختلفة	المتالك	وإدارة	وتشغيل	سفن	نقل	الغاز	المسال.	

)ب( كيو تيرمنالز ذ.م.م
شركة	 المساهمة	في	 هيكل	 	.٩٨٥١١ التجاري	 السجل	 برقم	 	2٠١٧ مايو	 	١٠ في	 قانوني	 بشكل	 )كيوتيرمنالز(	 ذ.م.م	 تيرمنالز	 كيو	 تأسست	
كيو	تيرمنالز	مملوك	بنسبة	٥١%	لشركة	قطر	إلدارة	الموانئ	)»موانئ	قطر«(	و4٩%	مملوكة	لشركة	مالحة.	الغرض	من	الشركة	هو	تشغيل	

الموانئ	وإدارة	أنشطة	الميناء	بما	في	ذلك	ميناء	حمد	الجديد	بناًء	على	اتفاقية	موقعة	بين	شركة	مالحة	وموانئ	قطر	خالل	ديسمبر	2٠١٦.

اتفاقية	 شروط	 االمتياز	 اتفاقية	 تكمل	 االمتياز.	 حقوق	 تفويض	 قبلت	 ذ.م.م.	 تيرمنالز	 كيو	 	،2٠١٧ أكتوبر	 	١ بتاريخ	 االمتياز	 اتفاقية	 على	 بناًء	
المساهمين	الموقعة	من	قبل	المساهمين	في	كيو	تيرمنالز،	والتي	تتطلب	تأسيس	شركة	جديدة	)كيوتيرمنالز	ذ.م.م.(.	تماشيًا	مع	الترتيب	العام،	
قامت	المجموعة	بتحويل	حقوق	االمتياز	إلى	كيو	تيرمنالز	بمبلغ	4١٦,١٠٨,٠٠٠	ريال	قطري.	وعليه،	فقد	تم	احتساب	حقوق	االمتياز	المفوضة	

كاستثمار	في	دفاتر	شركة	مالحة.	وتنص	اتفاقية	االمتياز	في	حالة	القوة	القاهرة	على	أن	تعود	حقوق	االمتياز	إلى	شركة	مالحة.

الحصة	في	بيان	المركز	المالي	الموجز	للمشاريع	المشتركة:

                  2022 )ألف ريال قطري(             2٠2١	)ألف	ريال	قطري(
شركة	الخليج 	 	 شركة الخليج    

لنقل	غاز	البترول 	 لنقل غاز البترول     
اإلجمالي المسال	ذ.م.م	 كيو	تيرمنالز	 اإلجمالي  المسال ذ.م.م  كيو تيرمنالز   

2٩4,٥2٨  ٥١,٣2٨  24٣,2٠٠  301,731  56,479  245,252 الموجودات	المتداولة	
١,١١٥,٠٩٣  ٣٠٦,٠2٥  ٨٠٩,٠٦٨  1,219,778  284,917  934,861 الموجودات	غير	المتداولة	
)١٥١,٠2٧( 	)22,٧٣٥( 	)١2٨,2٩2(  )297,769(  )186,747(  )111,022( مطلوبات	متداولة	
)٦٠٧,٧٥٥( 	)١٨2,٠١٧( 	)42٥,٧٣٨(  )527,116(  -  )527,116( مطلوبات	غير	متداولة	

٦٥٠,٨٣٩  ١٥2,٦٠١  4٩٨,2٣٨  696,624  154,649  541,975 صافي	الموجودات	

٣42,٨٥٣ 	- 	٣42,٨٥٣  328,202  -  328,202 حقوق	االمتياز	

٩٩٣,٦٩2  ١٥2,٦٠١  ٨4١,٠٩١  1,024,826  154,649  870,177 القيمة الدفترية لالستثمارات 

الحصة	في	بيان	الدخل	الموجز	للمشاريع	المشتركة	وبيان	الدخل	الشامل:

                  2022 )ألف ريال قطري(           2٠2١	)ألف	ريال	قطري(
شركة	الخليج 	 	 شركة الخليج    

لنقل	غاز	البترول 	 لنقل غاز البترول     
اإلجمالي المسال	ذ.م.م	 كيو	تيرمنالز	 اإلجمالي  المسال ذ.م.م  كيو تيرمنالز   

٥42,٨٣٦  ٨4,١٥٠  4٥٨,٦٨٦  533,307  74,511  458,796 إيرادات	التشغيل	
)١٣٩,22٦( 	)2٦,٦٥٥( 	)١١2,٥٧١(  )131,929(  )26,806(  )105,123( لوازم	ومصروفات	التشغيل	
)٥٦,٧٥٩( 	)١٨,١٥١( 	)٣٨,٦٠٨(  )74,794(  )16,820(  )57,974( استهالك	وإطفاء	

)١١4,٨٦٣( 	)١,٩٥٠( 	)١١2,٩١٣(  )111,711(  )1,757(  )109,954( مصروفات	تشغيلية	أخرى 

2٣١,٩٨٨  ٣٧,٣٩4  ١٩4,٥٩4  214,873  29,128  185,745 ربح	تشغيلي	
)١2,١4٩( 	)4,4٠٠( 	)٧,٧4٩(  )23,168(  )6,646(  )16,522( )صافي(	تكاليف	التمويل	

)١4,٩2٩( 	)٥١٥( 	)١4,4١4(  )12,471(  )459(  )12,012( ضريبة	الدخل 

2٠4,٩١٠  ٣2,4٧٩  ١٧2,4٣١  179,234  22,023  157,211 ربح	السنة	

11-  االستثمارات في المشاريع المشتركة )تتمة(

مطابقة	المعلومات	المالية	الموجزة	المعروضة	مع	القيمة	الدفترية	الستثمارها	في	المشاريع	المشتركة:

2٠2١  2022  
ألف	ريال	قطري ألف ريال قطري   

٩٦4,4٠٧  993,692 في	١	يناير 
2٠4,٩١٠  179,234 حصة	من	نتائج	مشاريع	مشتركة	 

)١٧٥,٦2٥(  )148,100( توزيعات	أرباح	مستلمة 

٩٩٣,٦٩2  1,024,826 في 31 ديسمبر  

12-  االستثمارات في الشركات الزميلة
لدى المجموعة االستثمارات التالية في الشركات الزميلة:

حصــة الــربـــح٪ 	نسبــة الملكية  بـلـــد	 	

2٠2١  2022  2٠2١  2022 التأسيس	 	

%4٠.٠  ٪40.0 	%٥١.٠  ٪51.0 قطر	 كارجوتيك	قطر	ذ.م.م	)١(،	)٨(،	)٩(	

%٥١.٠  ٪51.0 	%٥١.٠  ٪51.0 العراق	 الشركة	العراقية	القطرية	للنقل	والخدمات	البحرية	المحدودة	)2(،	)٨(،	)٩(	

%٣٠.٠  ٪20.0 	%٥١.٠  ٪51.0 قطر	 هاباغ	-	لويد	قطر	ذ.م.م.	)سابًقا:	شركة	وكالة	المالحة	العربية	المتحدة	ذ.م.م(	)٣(،	)٨(،	)٩(	

%٣٦.٣  ٪36.3 	%٣٦.٣  ٪36.3 قطر	 شركة	قطر	لنقل	الغاز	المحدودة	)ناقالت(	ش.م.ع.ق.	)4(	

%2٩.4  ٪29.4 	%2٩.4  ٪29.4 ليبيريا	 شركة	كامارتينا	للنقل	البحرى	)٥(،	)١٠(	

%2٩.4  ٪29.4 	%2٩.4  ٪29.4 ليبيريا	 شركة	بينينسوال	لنقل	الغاز	الطبيعي	المسال	في	رقم	١	المحدودة	)٦(،	)٩(	

%2٩.4  ٪29.4 	%2٩.4  ٪29.4 ليبيريا	 شركة	بينينسوال	لنقل	الغاز	الطبيعي	المسال	في	رقم	2	المحدودة	)٦(،	)٩(	

%2٩.4  ٪29.4 	%2٩.4  ٪29.4 ليبيريا	 شركة	بينينسوال	لنقل	الغاز	الطبيعي	المسال	في	رقم	٣	المحدودة	)٦(،	)٩(	

%٣٥.٠  ٪35.0 	%٥١.٠  ٪51.0 قطر	 مان	ديزل	آند	توربو	المالحة	القطرية	ذ.م.م	)٧(	)٨(	)٩(	

إيضاحات:
)١(		تعمل	شركة	كارجوتيك	قطر	ذ.م.م	في	توفير	صيانة	وإصالح	نظام	الوصول	والتحكم	في	البضائع	البحرية	والبرية	إلى	خدمات	النفط	ومرافق	

الغاز	البحرية	والبرية.

)2(		تعمل	الشركة	العراقية	القطرية	للنقل	والخدمات	البحرية	المحدودة	في	تقديم	الخدمات	اللوجستية	للنقل	والشحن	ولم	تبدأ	بعد	عملياتها	التجارية.

)٣(		تعمل	شركة	هاباغ	-	لويد	قطر	ذ.م.م.	في	تقديم	خدمات	نقل	البضائع	والشحن.	

)4(		تعمل	شركة	قطر	لنقل	الغاز	المحدودة	)ناقالت(	ش.م.ع.ق.	في	قطاع	نقل	الغاز	إما	من	خالل	السفن	العابرة	للمحيطات	الخاصة	بها	أو	من	خالل	
االستثمار	في	مشاريع	مشتركة	مع	أطراف	أخرى.	

)٥(		تعمل	شركة	كامارتينا	للنقل	البحرى	في	تشغيل	ميثاق	زمني	لسفينة	الغاز	الطبيعي	المسال	سعة	١٣٥,٠٠٠	متر	مكعب.	

)٦(		تم	إنشاء	شركة	بينينسوال	لنقل	الغاز	الطبيعي	المسال	في	المحدودة	رقم	١	و2	و٣	القتناء	وامتالك	وتشغيل	سفينة	الغاز	الطبيعي	المسال	
المستأجرة	لفترة	زمنية.	

)٧(		تعمل	شركة	مان	ديزل	آند	توربو	المالحة	القطرية	ذ.م.م	في	تجارة	وصيانة	المحركات	البحرية	والمعدات	وقطع	الغيار.	

)٨(		على	الرغم	من	أن	ملكية	األسهم	في	الشركات	المدرجة	في	النقطة	)١(	و	)2(	و	)٣(	و	)٧(	تزيد	عن	٥٠%،	إال	أن	للمجموعة	تأثير	كبير	فقط	على	
السياسات	المالية	والتشغيلية.	لذلك	لم	يتم	اعتبار	هذه	الشركات	كشركات	تابعة	للمجموعة.

)٩(		تم	إعداد	البيانات	المالية	الموحدة	بناًء	على	حسابات	اإلدارة	لهذه	المنشآت	كما	في	تاريخ	التقرير.
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إيضــاحـــات حــول البيــانـات
المـالـيــة المــوحــدة )تتمــة(

كمـا في وللسنـة المنتهيـة في 31 ديسمبــر ٢٠٢٢

إيضــاحـــات حــول البيــانـات
المـالـيــة المــوحــدة )تتمــة(

كمـا في وللسنـة المنتهيـة في 31 ديسمبــر ٢٠٢٢

٨١ ٨٠

12- استثمارات في شركات زميلة )تتمة(

مطابقة	المعلومات	المالية	الموجزة	المعروضة	مع	القيمة	الدفترية	لحصصها	في	الشركات	الزميلة:

2٠2١  2022  

ألف	ريال	قطري ألف ريال قطري   

٦,٠٠١,٧٣٩  6,605,230 في	١	يناير	
4٧٥,٩٨٨  542,025 الحصة	في	النتائج		
٣٥٠,٣٨١  643,269 حصة	صافي	الحركة	في	الدخل	الشامل	اآلخر		

)222,٨٧٨(  )242,315( توزيعات	أرباح	مستلمة		

٦,٦٠٥,2٣٠  7,548,209 في 31 ديسمبر  

فيما	يلي	ملخص	للمعلومات	المالية	لالستثمارات	في	الشركات	الزميلة	والتي	يتم	المحاسبة	عنها	باستخدام	طريقة	حقوق	الملكية.

الحصة	في	بيان	المركز	المالي	الموجز	للشركات	الزميلة:

               2022 )ألف ريال قطري(             2٠2١	)ألف	ريال	قطري(

شركات شركات      
اإلجمالي زميلة	أخرى	 ناقالت	 اإلجمالي  زميلة أخرى  ناقالت   

١,٧٠٣,٧٩٧  ١4٠,4٨٦  ١,٥٦٣,٣١١  2,256,472  138,365  2,118,107 الموجودات	المتداولة	
١٠,٧٣٩,24٣  4٦٣,224  ١٠,2٧٦,٠١٩  10,714,876  391,281  10,323,595 الموجودات	غير	المتداولة	
)١,4٠2,٦٧2( 	)٦٣,١٣٠( 	)١,٣٣٩,٥42(  )1,560,672(  )53,249(  )1,507,423( مطلوبات	متداولة	
)٧,4٧2,٠٠٧( 	)2٧٨,٦١٣( 	)٧,١٩٣,٣٩4(  )6,899,336(  )218,028(  )6,681,308( مطلوبات	غير	متداولة	

٣,٥٦٨,٣٦١  2٦١,٩٦٧  ٣,٣٠٦,٣٩4  4,511,340  258,369  4,252,971 الحصة	في	شركة	زميلة	
٣,٠٣٦,٨٦٩ 	- 	٣,٠٣٦,٨٦٩  3,036,869  -  3,036,869 الشهرة	

٦,٦٠٥,2٣٠  2٦١,٩٦٧  ٦,٣4٣,2٦٣  7,548,209  258,369  7,289,840 القيمة	الدفترية	لالستثمارات	

الحصة	في	بيان	الدخل	الموجز	للشركة	الزميلة	وبيان	الدخل	الشامل:

               2022 )ألف ريال قطري(             2٠2١	)ألف	ريال	قطري(

شركات شركات      
اإلجمالي زميلة	أخرى	 ناقالت	 اإلجمالي  زميلة أخرى  ناقالت   

١,٥٩2,٧٩4  ٩١,٣٣2  ١,٥٠١,4٦2  1,565,575  64,528  1,501,047 إيرادات	التشغيل	

4٧٥,٩٨٨  ١٦,٣٥١  4٥٩,٦٣٧  542,025  14,372  527,653 الربح	*	

٣٥٠,٣٨١  4,4١٠  ٣4٥,٩٧١  643,269  9,967  633,302 دخل	شامل	آخر 

222,٨٧٨  ١,٩٨٦  22٠,٨٩2  242,315  1,343  240,972 توزيعات	أرباح	مستلمة 

*	تم	احتساب	حصة	أرباح	ناقالت	بعد	خصم	2.٥%	لصندوق	دعم	االنشطة	االجتماعة	والرياضية.

13- الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
فيما	يلي	تحليل	الموجودات	المالية	بالقيمة	العادلة	من	خالل	الدخل	الشامل	اآلخر:

2٠2١  2022  

ألف	ريال	قطري ألف ريال قطري   

٣,١٦٧,٥٥٨  2,008,902 استثمارات	حقوق	الملكية	المدرجة	في	الشركات	المحلية	)١()2(	
-  96,505 استثمارات	حقوق	الملكية	غير	المدرجة	في	الشركات	األجنبية		

٨٠,٩٨٥  81,603 استثمارات	حقوق	الملكية	غير	المدرجة	في	الشركات	المحلية	)٣(	
٣٠٨,٣2٦  379,494 استثمارات	في	سندات	

٣,٥٥٦,٨٦٩  2,566,504  

13- الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )تتمة(

)١(	تتكون	األوراق	المالية	المدرجة	بالقيمة	العادلة	من	خالل	الدخل	الشامل	اآلخر	من	االستثمارات	المباشرة	في	األسهم	واالستثمارات	مع	مديري	
الصناديق.	فيما	يلي	ملخص	الستثمارات	األسهم	المدرجة:

توزيعات أرباح مستلمة القيمة العادلة   
ألف ريال قطري ألف ريال قطري   

2٠2١  2022  2٠2١  2022  

٥٦,٣٥2  55,155  2,١٥٧,٣٥٨  1,034,389 شركات	البنوك	والتأمين	
٣٥,١٩٠  40,388  ٨٦٥,٥١٩  892,790 شركات	القطاع	الصناعي	

٦٣4  4,702  ١44,٦٨١  81,723 قطاعات	أخرى		

٩2,١٧٦  100,245  ٣,١٦٧,٥٥٨  2,008,902  

تم	تجميد	األسهم	المدرجة	في	الشركات	المحلية	بقيمة	عادلة	٣٨,٩4٠,٠٠٠	ريال	قطري	كما	في	٣١	ديسمبر	2٠22	)2٠2١: ٣٦,٥2٠,٠٠٠	ريال	 	)2(
قطري(	للتداول.

تشتمل	االستثمارات	في	األسهم	غير	المدرجة	على	أسهم	في	الشركات	التي	تعتبر	المجموعة	مساهًما	مؤسًسا	فيها. 	)٣(

14- القروض الممنوحة لشركات الغاز الطبيعي المسال
قدمت	المجموعة	قروًضا	لشركات	الغاز	الطبيعي	المسال	التالية.	تحمل	هذه	القروض	فائدة	بأسعار	السوق.	

الشركة المشغلة لشركات الغاز الطبيعي المسال أسماء شركات الغاز الطبيعي المسال 
•	شركة	الشحن	الهندية	المحدودة •	شركة	الهند	لنقل	الغاز	الطبيعي	المسال	رقم	١	المحدودة		

•	خطوط	ميتسوي	أو	إس	كي •	شركة	كامارتينا	للنقل	البحرى،	ليبيريا	
•	شركة	الشحن	الهندية	المحدودة •	شركة	الهند	لنقل	الغاز	الطبيعي	المسال	رقم	2	المحدودة،	مالطا	

•	ان	واي	كيه •	شركة	بينينسوال	لنقل	الغاز	الطبيعي	المسال	في	رقم	١	المحدودة،	ليبيريا	
•	خط	ك •	شركة	بينينسوال	لنقل	الغاز	الطبيعي	المسال	في	رقم	2	المحدودة،	ليبيريا	

•	خطوط	ميتسوي	أو	إس	كي •	شركة	بينينسوال	لنقل	الغاز	الطبيعي	المسال	في	رقم	٣	المحدودة،	ليبيريا	

تضمنت	القروض	المقدمة	لشركات	الغاز	الطبيعي	المسال	المذكورة	أعاله	ما	يلي:
2٠2١  2022  

ألف	ريال	قطري ألف ريال قطري   

١2٥,١44  102,297 أصل	القرض	
٥2  - فوائد	مستحقة	

١2٥,١٩٦  102,297  

15- المخزون
2٠2١  2022  

ألف	ريال	قطري ألف ريال قطري   

4٧,٨42  61,530 السيارات	الثقيلة	وقطع	الغيار	
2٦,4٧٣  19,659 الجابرو	والكنكرى	
٣٦,٩٨٥  42,466 مخزون	آخر	

١١١,٣٠٠  123,655  
)٨,4٨٠(  )8,710( مخصص	المخزون	بطيء	الحركة	)١(	

١٠2,٨2٠  114,945  

)١(		فيما	يلي	الحركة	في	مخصص	المخزون	بطيء	الحركة:
2٠2١  2022  

ألف	ريال	قطري ألف ريال قطري   

٧,٥٧٦  8,480 في	١	يناير	
٩٠4  230 مخصص	مكون	خالل	السنة	

٨,4٨٠  8,710 في	٣١	ديسمبر	
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إيضــاحـــات حــول البيــانـات
المـالـيــة المــوحــدة )تتمــة(

كمـا في وللسنـة المنتهيـة في 31 ديسمبــر ٢٠٢٢

إيضــاحـــات حــول البيــانـات
المـالـيــة المــوحــدة )تتمــة(

كمـا في وللسنـة المنتهيـة في 31 ديسمبــر ٢٠٢٢

٨٣ ٨2

16- ذمم تجارية وأخرى مدينة
2٠2١  2022  

ألف	ريال	قطري ألف ريال قطري   

4٧٦,٣٦٥  527,690 ذمم	تجارية	مدينة	)باإلجمالي(	
)١٠٧,٠٨٥(  )125,502( ناقصًا:	مخصص	االنخفاض	في	قيمة	الذمم	التجارية	المدينة	)١(	
٣٦٩,2٨٠  402,188 ذمم	تجارية	مدينة	)بالصافي(	

٨,٣٨٠  9,204 أوراق	قبض		
22٠,١٠2  296,513 الدخل	غير	المفوتر	
4١,٥١٨  44,142 ذمم	مدينة	للموظفين	)2(	
٥4,١٣٩  50,589 مصروفات	مدفوعة	مقدماً	
42,٩٧٠  39,850 دفعات	مقدمة	لموردين	
٦,٠٨٣  3,529 ذمم	مدينة	من	أطراف	ذات	عالقة	)إيضاح	٣4(	

-  34,974 القيمة	العادلة	اإليجابية	لمقايضات	أسعار	الفائدة	
١٣٦,٦4٨  155,198 ذمم	مدينة	أخرى	)٣(	
٨٧٩,١2٠  1,036,187  

)١(		ويوضح	الجدول	أدناه	الحركات	في	مخصص	االنخفاض	في	قيمة
2٠2١  2022 							»الذمم	المدينة	التجارية	واألخرى«	على	النحو	التالي:	

ألف	ريال	قطري ألف ريال قطري   

100,356  107,085 في	١	يناير	
10,486  18,969 مخصص	مكون	خالل	السنة	
)3,757(  )552( مخصص	مستخدم	

107,085  125,502 في 31 ديسمبر 

)٢(  تتكون الذمم المدينة للموظفين من القروض التي تم الحصول عليها مقابل مكافآت نهاية الخدمة.
)3(  تتكون الذمم المدينة األخرى بشكل رئيسي من الودائع لدى الوكاالت الحكومية، والضرائب مستحقة القبض، ومطالبات التأمين المعلقة 

والرسوم الجمركية المدفوعة نيابة عن العمالء والتي لم يتم إصدار فواتير بها بعد.
)4(  تتكون خسائر االئتمان المتوقعة في بيان الدخل الموحد مما يلي:

2٠2١  2022  

ألف	ريال	قطري ألف ريال قطري   

10,486  18,969 مخصص	االنخفاض	في	قيمة	“الذمم	التجارية	المدينة	“	
-  26,194 مخصص	االنخفاض	في	قيمة	“الذمم	المدينة	األخرى”	

10,486  45,163 في 31 ديسمبر 

17- أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
2٠2١  2022  

ألف	ريال	قطري ألف ريال قطري   
أوراق	مالية	مدرجة	للتداول	-	محتفظ	بها	ألغراض	المتاجرة:

١٥٣  204 بورصة	قطر	
٥٠4,٨٩٦  501,546 استثمارات	رؤوس	أموال	مساهمة	في	مشروع	مشترك	)١(	
 ٥٠٥,٠4٩  501,750  

إيضـــاحـــات:
)١(			خالل	شهر	ديسمبر	2٠2١،	قامت	المجموعة	باستثمار	في	حقوق	ملكية	لمشروع	خاضع	للسيطرة	المشتركة	وتمت	المحاسبة	عنه	بالقيمة	العادلة	من	خالل	الربح	
أو	الخسارة،	مع	تطبيق	اإلعفاء	من	المعيار	المحاسبي	الدولي	رقم	2٨	»االستثمارات	في	الشركات	الزميلة	والمشاريع	المشتركة«.	كما	في	تاريخ	التقرير،	بلغ	
صافي	قيمة	موجودات	الشركة	المستثمر	فيها	٥٠٥	مليون	ريال	قطري	)2٠2١: ١22.٨	مليون	ريال	قطري(.	خالل	السنة،	تم	تحويل	القروض	المقدمة	للمنشآت	

المذكورة	أعاله	بمبلغ	٣٩2.٦	مليون	ريال	قطري	إلى	رأس	مال	في	تلك	المنشآت	ذات	الصلة،	وإن	هذه	معاملة	غير	نقدية.

18- االستثمارات في الودائع ألجل
2٠2١  2022  

ألف	ريال	قطري ألف ريال قطري   

٣٩٦,١٩4  1,237,442 ودائع	ألجل	لدى	البنوك	
)4٦,٠٩2(  - ودائع	ألجل	تستحق	في	غضون	٩٠	يوما	)إيضاح	١٩(	
٣٥٠,١٠2  1,237,442 ودائع	ألجل	تستحق	بعد	٩٠	يوماً	

إيضاحات:	تحقق	الودائع	قصيرة	األجل	فوائد	بأسعار	السوق	وهي	ذات	تاريخ	استحقاق	أصلي	يزيد	عن	٩٠	يوًما.

19- النقد وشبه النقد

يتكون	النقد	وشبه	النقد	المدرج	في	بيان	التدفقات	النقدية	الموحد	مما	يلي:
2٠2١  2022  

ألف	ريال	قطري ألف ريال قطري   

2٥4,١24  225,421 نقد	لدى	بنوك	
4,٥٧٠  4,631 نقد	في	الصندوق	

2٥٨,٦٩4  230,052  
4٦,٠٩2  - ودائع	ألجل	تستحق	في	غضون	٩٠	يوما	)إيضاح	١٨(	

٣٠4,٧٨٦  230,052 النقد	وشبه	النقد	

)١(	يشمل	النقد	لدى	البنوك	مبلغ	١٩	مليون	ريال	قطري	ُمقيد	اإلستخدام.

20- رأس المال
ألف عدد األسهم   

ريال قطري باأللف   
األسهم المصرح بها والمصدرة والمدفوعة بالكامل

في 31 ديسمبر ٢0٢٢:
١,١٣٦,١٦٥  1,136,165 أسهم	بقيمة	اسمية	١	ريال	قطري	للسهم	الواحد	

)١(	جميع	األسهم	تحمل	حقوقا	متساوية.

21- أسهم الخزينة

عقب	اجتماع	الجمعية	العامة	غير	العادية	المنعقد	في	٨	نوفمبر	2٠2١،	الذي	وافق	على	إلغاء	أسهم	الخزينة	القائمة	والحصول	على	الموافقة	
الالحقة	من	هيئة	قطر	لألسواق	المالية	في	٩	يناير	2٠22،	تم	إلغاء	أسهم	الخزينة	البالغة	٩,٠٨٧,2٥٠	ريال	قطرى.	نتج	عن	ذلك	انخفاض	في	رأس	

المال	بمبلغ	٩,٠٨٧,2٥٠	ريال	قطري	مع	التعديل	المقابل	الذي	أثر	على	القيمة	العادلة	ألسهم	الخزينة	واألرباح	المدورة

22- االحتياطي القانوني

وفًقا	لقانون	الشركات	التجارية	القطري	رقم	١١	لسنة	2٠١٥	والنظام	األساسي	للشركة،	يجب	تحويل	١٠%	من	أرباح	السنة	إلى	االحتياطي	القانوني.	
قررت	الشركة	وقف	هذه	التحويالت	السنوية	حيث	يبلغ	إجمالي	االحتياطي	٥٠%	من	رأس	المال	المصدر.

يشتمل	االحتياطي	القانوني	على	٣٦٠,٠٠٠,٠٠٠	ريال	قطري	و٦٦١,٠٥٠,٠٠٠	ريال	قطري	و٣,4٩٥,4٠٠,٠٠٠	ريال	قطري	يتعلق	بعالوة	إصدار	األسهم	
الناشئة	عن	إصدار	حقوق	أولوية	في	األسهم	في	سنوات	2٠٠4	و2٠٠٨	و2٠١٠	على	التوالي.	

وال	يجوز	توزيع	هذا	االحتياطي	إال	وفقًا	للحاالت	المنصوص	عليها	بأحكام	قانون	الشركات	رقم	١١	لسنة	2٠١٥،	وتعديالته	بموجب	القانون	رقم	٨	لسنة	2٠2١.

23- االحتياطي العام

وفًقا	للنظام	األساسي	للشركة،	يجوز	للجمعية	العامة،	بناًء	على	اقتراح	مجلس	اإلدارة،	أن	تقرر	تحويل	جزء	من	صافي	الربح	إلى	االحتياطي	العام.	يجوز	
استخدام	هذا	االحتياطي	بأي	طريقة	تقررها	الجمعية	العامة.

24- األدوات المالية المشتقة 
تحوطات التدفقات النقدية:

في	٣١	ديسمبر	2٠22،	كان	لدى	المجموعة	تحوطات	للتدفقات	النقدية	للتحوط	من	تعرضها	لمخاطر	أسعار	الفائدة	على	النحو	التالي:	

شركة حالول للخدمات البحرية ذ.م.م: 
في	٣١	ديسمبر	2٠22،	كان	لدى	شركة	حالول	للخدمات	البحرية	ذ.م.م	اتفاقية	مقايضة	أسعار	فائدة	سارية	بمبلغ	تقديري	قدره	٥٩,4٠٠,٠٠٠	دوالر	
أمريكي	)تم	تحويله	إلى	2١٦,٨١٠,٠٠٠	ريال	قطري(،	حيث	حصلت	على	معدل	متغير	ليبور	لمدة	٣	أشهر	ودفع	معدل	ثابت	قدره	١.٩٨٥%	على	المبلغ	
االفتراضي.	في	سنة	2٠١٨،	أعادت	الشركة	هيكلة	قرضها	مع	الُمقرض	من	معدل	ليبور	لمدة	٣	أشهر	إلى	ليبور	شهًرا	واحًدا	ودخلت	في	ترتيبات	
تحوط	أخرى	لتغطية	التعرض	التفاضلي	)ادفع	٣	أشهر	ليبور	واحصل	على	ليبور	شهًرا	+	٧	نقاط	أساس(.	كال	الترتيبات	مع	نفس	الطرف	ويتم	االتفاق	
على	تسويتها	على	أساس	صافي.	في	سنة	2٠2١،	أبرمت	المجموعة	اتفاقية	أخرى	لمقايضة	أسعار	الفائدة	لقرض	بقيمة	اسمية	تبلغ	4٥٠,4٦,٠٧٩ 
دوالر	أمريكي	)تم	تحويله	إلى	١٦٨,١٨٩,٩٩2	ريال	قطري(	كما	في	٣١	ديسمبر	2٠22،	حيث	حصلت	بموجبها	على	معدل	متغير	ليبور	لمدة	٣	أشهر	

ودفع	معدل	ثابت	بنسبة	١.2٣%	على	القيمة	االسمية.



مـالحــة التـقــريــر السنـوي ٢٠٢٢

إيضــاحـــات حــول البيــانـات
المـالـيــة المــوحــدة )تتمــة(

كمـا في وللسنـة المنتهيـة في 31 ديسمبــر ٢٠٢٢

إيضــاحـــات حــول البيــانـات
المـالـيــة المــوحــدة )تتمــة(

كمـا في وللسنـة المنتهيـة في 31 ديسمبــر ٢٠٢٢

٨٥ ٨4

24- األدوات المالية المشتقة )تتمة( 

تحوطات التدفقات النقدية )تتمة(:

شركة حالول للخدمات البحرية ذ.م.م )تتمة(: 
يتم	استخدام	المقايضات	المذكورة	أعاله	للتحوط	من	التعرض	لتقلبات	أسعار	الفائدة	على	قروضها.	تسهيالت	القرض	ومقايضات	أسعار	الفائدة	لها	
نفس	الشروط	الهامة	ويتم	تقييم	تحوط	التدفقات	النقدية	على	أنها	فعالة	للغاية.	يتم	احتساب	القيمة	العادلة	لمقايضات	أسعار	الفائدة	بالرجوع	إلى	

تقييم	السوق	التفاقيات	المقايضة.

ريال	قطري	كما	في	٣١  الفائدة	بمبلغ	٧٨٧,4٣2,2٥	 العادلة	من	مبادالت	أسعار	 القيمة	 بربح	في	 البحرية	ذ.م.م	 اعترفت	شركة	حالول	للخدمات	
ديسمبر	2٠22	)١٥,٠2٨,2٠٠	ريال	قطري	لسنة	2٠2١(	فيما	يتعلق	بالجزء	الفعال	من	التحوط.	في	٣١	ديسمبر	2٠22،	بلغت	القيمة	الدفترية	لمبادالت	

أسعار	الفائدة	١٨,٧٨٧,١٠٨	ريال	قطري	)	سالب	٦,٦4٥,٦٧٩	ريال	قطري	لسنة	2٠2١(.

شركة	مالحة	رأس	لفان	فيرفالتنجس	جي	إم	بي	أتش	كيه	جي	)»كيه	جي	١«(	وشركة	مالحة	قطر	فيرفالتنجس	جي	إم	بي	أتش	كيه	جي	)»كيه	جي	2«(:

نتيجة	الندماج	األعمال	بين	المنشآت	كيه	جي	١	وكيه	جي	2،	استوعبت	المجموعة	اتفاقيات	مقايضة	أسعار	الفائدة	المبرمة	من	قبل	هاتين	المنشأتين.	
لدى	كيه	جي	١	وكيه	جي	2	اتفاقية	مقايضة	أسعار	فائدة	سارية	بقيمة	اسمية	قدرها	٨٠,٣٦2,٥٣٨	دوالر	أمريكي	)محول	إلى	

2٩٣,٣2٣,2٦٥	ريال	قطري(	و	٨١,٩٧١,٥٦2	دوالر	أمريكي	)محول	إلى	2٩٩,١٩٦,2٠٣	ريال	قطري(،	على	التوالي،	حيث	تحصل	بموجبها	على	معدل	
متغير	قدره	٣	أشهر	ليبور	بالدوالر	األمريكي	ويدفع	فائدة	ثابتة	قدرها	2.٦٨٥%	على	القيمة	االسمية.	يتم	استخدام	المقايضة	للتحوط	من	التعرض	
لتقلبات	أسعار	الفائدة	على	القروض.	تسهيالت	القروض	ومقايضات	أسعار	الفائدة	لها	نفس	الشروط	الهامة.	يتم	تقييم	تحوطات	التدفق	النقدي	هذه	

على	أنها	فعالة	للغاية.	يتم	احتساب	القيمة	العادلة	لمقايضات	أسعار	الفائدة	بالرجوع	إلى	تقييم	السوق	التفاقيات	المقايضة.

اعترفت	كيه	جي	١	وكيه	جي	2	بربح	في	القيمة	العادلة	من	مبادالت	أسعار	الفائدة	بقيمة	٥,٠٩٧,٨٥٦	دوالر	أمريكي	)تم	تحويله	إلى	١٨,٦٠٧,١٧٥ 
ريال	قطري(	ومبلغ	٥,١٩٩,٩2٦	دوالر	أمريكي	)تم	تحويله	إلى	١٨,٩٧٩,٧٣٠	ريال	قطري(	كما	في	٣١	ديسمبر	2٠22.	وكما	في	٣١	ديسمبر	2٠22،	
بلغت	القيم	الدفترية	لمبادالت	أسعار	الفائدة	لكل	من	كيه	جي	١	وكيه	جي	2 2,١٩٥,42٣	دوالر	أمريكي	)تم	تحويله	إلى	٨,٠١٣,2٩٥	ريال	قطري(	

ومبلغ	2,2٣٩,٣٨٠	دوالر	أمريكي	)تم	تحويله	إلى	٨,١٧٣,٧٣٧	ريال	قطري(.

25- توزيعــات األربـــاح
توزيعات األرباح المقترحة

اقترح	مجلس	اإلدارة	توزيعات	أرباح	نقدية	بنسبة	٣٥%	بواقع	٠.٣٥	ريال	قطري	للسهم	بإجمالي	٣٩٨	مليون	ريال	قطري	لسنة	2٠22	والتي	تخضع	
لموافقة	حاملي	حقوق	الملكية	في	الجمعية	العمومية	السنوية.	

توزيعات األرباح المعلنة لسنة
2٠2١  2022  

ألف	ريال	قطري ألف ريال قطري   

٣4٠,٨4٩  397,658 توزيعات	األرباح	النهائية	)١(	

)i(		خالل	السنة،	وبعد	الموافقة	في	الجمعية	العمومية	السنوية	المنعقدة	في	٦	مارس	2٠22،	دفعت	الشركة	توزيعات	أرباح	نقدية	بنسبة	٣٠%	
بواقع	٠.٣	ريال	قطري	لكل	سهم	بإجمالي	٣4١	مليون	ريال	قطري	متعلقة	بسنة	2٠2١.	)2٠2١: ٠.٣	ريال	قطري	لكل	سهم،	بإجمالي	٣4١ 

مليون	ريال	قطري	متعلقة	بسنة	2٠2٠(.

26- القروض والديون
 2021  2022     

ألف ريال قطري ألف ريال قطري  االستحقاق  معدل الفائدة )٪(  اإليضاحات   

 2٣٩,١٧2  199,750 ديسمبر	2٠24  ليبور	+	4.١	 	)١( القرض	١	
 ١٩٦,٩٠٥  168,190 ديسمبر	2٠24  ليبور	+	4.١	 	)2( القرض	2	
 ١٦٧,١٧٠  - أكتوبر	2٠22  ليبور	+	١.٧٥	 	)٣( القرض	٣	
 ٦٥٧,٠٧٦  592,210 ديسمبر	2٠2٣  ليبور	+	١.٧	 	)4( القرض	4	
 ١٣٦,2٦٣  96,517 أكتوبر	2٠2٣  ليبور	+	2.2	 	)٥( القرض	٥	
 ١4٦.٠٠٠  - 	- 	%2.١ 	)٦( القرض	٦	

١,٥42,٥٨٦  1,056,667     
	)٦٥٩(  )320( 	 	 	 ناقًصا:	تكاليف	تمويل	مؤجلة	

١,٥4١,٩2٧  1,056,347     

تم	عرض	القروض	والتسهيالت	في	بيان	المركز	المالي	الموحد	على	النحو	التالي:
 4٨٥,2٦٧  756,996 	 	 	 	 جزء	متداول

١,٠٥٦,٦٦٠  299,351 	 	 	 	 جزء	غير	متداول

١,٥4١,٩2٧  1,056,347     

26- القروض والديون )تتمة(
إيضــاحــات:

)١(		يمثل	القرض	١	تسهياًل	بمبلغ	١٣٥,٠٠٠,٠٠٠	دوالر	أمريكي	)محول	إلى	4٩2,٧٥٠,٠٠٠	ريال	قطري(.	تم	سحب	هذا	التسهيل	بالكامل	خالل	مارس	
2٠١٧.	وسيتم	السداد	على	٣٥	قسط	ربع	سنوي	متساوًيا	بمبلغ	2,٧٠٠,٠٠٠	دوالر	أمريكي	وسداد	دفعة	واحدة	للمبلغ	المتبقي	عند	القسط	األخير.	

في	تاريخ	التقرير،	تم	استخدام	المبلغ	الكامل	للتسهيل.	تم	التحوط	للقرض	مقابل	التعرض	لمخاطر	معدل	الفائدة.

)2(		يمثل	القرض	2	تسهيل	مرابحة	بمبلغ	١٣٥,٠٠٠,٠٠٠	دوالر	أمريكي	)محول	إلى	4٩2,٧٥٠,٠٠٠	ريال	قطري(	تم	أخذه	مبدئًيا	لتمويل	بناء	السفن	والذي	
تم	تخفيضه	الحًقا	إلى	١٠١	مليون	دوالر	أمريكي	بناًء	على	طلب	المجموعة.	سيتم	السداد	على	٣٦	قسط	ربع	سنوي	متساوي	بقيمة	١,٩٦٦,٨٠٦ 
دوالًرا	أمريكًيا	ودفع	دفعة	واحدة	عند	استحقاق	التسهيل.	في	تاريخ	التقرير،	تم	استخدام	التسهيالت	بمبلغ	١٠١	مليون	دوالر	أمريكي.	هذا	التسهيل	

لديه	رهن	عقاري	ألكثر	من	٨	سفن.	تم	التحوط	للقرض	مقابل	التعرض	لمخاطر	أسعار	الفائدة

)٣(		تم	الحصول	على	القرض	٣	لتمويل	بناء	١٩	سفينة	ويتم	سداده	على	2٧	قسط	ربع	سنوي	متساٍو	يبدأ	من	سبتمبر	2٠١٥	ويتم	دفع	دفعة	كبيرة	نهائية	
بمبلغ	٣٨,٦٠٠,٠٠٠	دوالر	أمريكي	)محول	إلى	١4٥	مليون	ريال	قطري(	في	نهاية	فترة	القرض.	يحمل	هذا	التسهيل	رهن	عقاري	على	١٧	سفينة.	

تمت	تسوية	هذا	القرض	بالكامل	خالل	الفترة	الحالية.

)4(		يتم	االعتراف	بهذه	القروض	كنتيجة	الندماج	األعمال	الذي	حدث	خالل	2٠١٥.	يتم	سداد	هذه	القروض	على	4٠	قسط	ربع	سنوي	على	مدى	فترة	عشر	
سنوات	وسداد	دفعة	كبير	نهائية	بنسبة	٥٠%	من	أصل	القرض.	هذه	القروض	مضمونة	برهن	أساسي	على	السفن	)تمويل	المشروع(	ورهن	أولوية	

لجميع	الفوائد	الصادرة	عن	المنشأة	واألسهم	المصدرة	للشريك	العام	الذي	يدير	عمليات	السفينة.	تم	التحوط	لهذا	القرض	ضد	مخاطر	الفائدة.

)٥(		خالل	سنة	2٠2٠،	استفادت	المجموعة	من	تسهيل	سحوبات	بنكية	على	المكشوف	غير	مضمونة	وغير	مرتبطة	بمبلغ	٣٠٠	مليون	ريال	قطري	والتي	
تم	استخدامها	بالكامل	كما	في	تاريخ	التقرير.	مدة	القرض	٣	سنوات	مع	وجود	خيار	للمجموعة	لدفع	كامل	المبلغ	مقدًما	دون	تكبد	تكلفة	إضافية.

)٦(		في	فترة	التقرير	الحالي	،	قامت	المجموعة	بتسوية	تسهيالت	القرض	البالغة	4٠	مليون	دوالر	أمريكي	)محول	إلى	١4٦	مليون	ريال	قطري(	التي	تم	
الحصول	عليها	خالل	عام	2٠2١	لغرض	تمويل	رأس	المال	العامل.	يحمل	هذا	التسهيل	فائدة	ثابتة	بنسبة	١.%2.

)٧(		التزمت	المجموعة	بالتعهدات	المالية	لتسهيالت	القروض	خالل	فترتي	التقرير	2٠22	و2٠2١.

27- دفعة مقدمة من عميل
خالل	2٠١١،	استلمت	المجموعة	دفعة	مقدمة	بدون	فوائد	من	عميل	بمبلغ	١٨٧,4٩٧,٠٠٠	ريال	قطري	لبناء	قاطرات	الموانئ	وقوارب	اإلرشاد	وقوارب	
اإلرساء	وقوارب	الخدمة.	هذه	القوارب	متاحة	للخدمة	من	قبل	العميل.	يتم	تعديل	الدفعة	المقدمة	من	خالل	الخصومات	من	فواتير	المبيعات	المرحلية	
المعتمدة	التي	يتعين	على	المجموعة	تقديمها	للعميل.	سيتم	خصم	مبلغ	يساوي	١٠%	من	المبالغ	التي	تم	تحرير	فواتير	بها	للتسوية	من	كل	فاتورة	حتى	
ريال	قطري	 المبالغ	المستحقة	طويلة	األجل	بمبلغ	٨٦١,٠٠٠,٨2	 تاريخه،	فإن	 المنجزة	حتى	 بناًء	على	األعمال	 المقدمة.	 الدفعة	 يتم	سداد	كامل	مبلغ	

)2٠2١: ٩٠,٨2١,٠٠٠	ريال	قطري(.
2٠2١  2022  

ألف	ريال	قطري ألف ريال قطري   

٩٨,٩4٧  90,821 في	١	يناير،	وفقا	للتقرير	السابق	
)٨,١2٦(  )7,960( دفعات	خالل	الفترة	

٩٠,٨2١  82,861 في	٣١	ديسمبر	

28- مطلوبات اإليجار
فيما	يلي	الحركات	في	مطلوبات	اإليجار	التمويلي:

2٠2١  2022  

ألف	ريال	قطري ألف ريال قطري   

24٥,١٠٥  156,796 في	١	يناير،	وفقا	للتقرير	السابق	
١٩,٦٨٥  179,902 إضافات	
)٣,٧٨١(  )7,525( تعديالت	

)١2,١٨٨(  )25,553( إلغاء	
)٩2,٠2٥(  )82,937( دفعات		
١٥٦,٧٩٦  220,683 في 31 ديسمبر 

تم	عرض	مطلوبات	اإليجار	التمويلي	في	بيان	المركز	المالي	على	النحو	التالي:
2٠2١  2022  

ألف	ريال	قطري ألف ريال قطري   

٦2,٩٨٧  139,469 غير	متداولة	
٩٣,٨٠٩  81,214 متداولة	

١٥٦,٧٩٦  220,683 في 31 ديسمبر 

بلغ	إجمالي	تكلفة	التمويل	لسنة	2٠22	الناتجة	عن	مطلوبات	اإليجار	٧.4	مليون	ريال	قطري	)2٠2١: ١١.4	مليون	ريال	قطري(.



مـالحــة التـقــريــر السنـوي ٢٠٢٢

إيضــاحـــات حــول البيــانـات
المـالـيــة المــوحــدة )تتمــة(

كمـا في وللسنـة المنتهيـة في 31 ديسمبــر ٢٠٢٢

إيضــاحـــات حــول البيــانـات
المـالـيــة المــوحــدة )تتمــة(

كمـا في وللسنـة المنتهيـة في 31 ديسمبــر ٢٠٢٢

٨٧ ٨٦

29- مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
يوضح	الجدول	التالي	الحركة	في	المخصص	المعترف	به	في	بيان	المركز	المالي	الموحد:

2٠2١  2022  

ألف	ريال	قطري ألف ريال قطري   

١١4,4٦4  110,977 في	١	يناير		
١٦,٣2٨  16,240 مخصصات	مرصودة	

)١4,٨١2(  )8,060( مخصصات	مستخدمة	
)٥,٠٠٣(  )3,061( محول	إلى	صندوق	المعاشات	

١١٠,٩٧٧  116,096 في 31 ديسمبر  

١١٠,٠٠٦  115,049 لوائح	مكافآت	نهاية	الخدمة	)١(	
٩٧١  1,047 خطة	المعاشات	)2(	)إيضاح	٣٠(		

١١٠,٩٧٧  116,096 في 31 ديسمبر 

)١(		ليس		لدى	المجموعة	أي	توقع	بتسوية	التزامات	مكافآت	نهاية	الخدمة	لموظفيها	خالل	١2	شهرا	من	تاريخ	التقرير	وبالتالي	فقد	قامت	بتصنيف	
االلتزام	ضمن	المطلوبات	غير	المتداولة	في	بيان	المركز	المالي.	ال	يتم	خصم	المخصص	إلى	القيمة	الحالية	حيث	ال	يتوقع	أن	يكون	تأثير	القيمة	

الزمنية	للنقود	جوهريا.

إلى	صندوق	حكومي	 الطلب	 عند	 الدفع	 تستحق	 التي	 المعاشات	 والتزامات	 للمعاشات	 محددة	 الئحة	مساهمات	 المعاشات	هي	 إن	خطة	 	 	)2(
للمعاشات	التقاعدية.	وعليه،	تم	اإلفصاح	عن	هذه	المبالغ	كمطلوبات	متداولة.

30- ذمم تجارية وأخرى دائنة
2٠2١  2022  

ألف	ريال	قطري ألف ريال قطري   

١٠٧,2٦4  199,484 ذمم	تجارية	دائنة	وسندات	القبض	
٣2٦,١١2  301,059 مصروفات	مستحقة	
٥٥,٦٥٦  47,217 دفعات	مقدمة	مستلمة	من	العمالء	
١٥,٨٨4  10,688 ذمم	دائنة	ألطراف	ذات	عالقة	)إيضاح	٣4(	
2٨,٠4٥  - القيمة	العادلة	السالبة	لمبادالت	معدل	الفائدة	)إيضاح	24(	
١٨,١٠4  25,319 مساهمة	فى	صندوق	دعم	األنشطة	اإلجتماعية	والرياضية	)إيضاح	٣١(	

٩٧١  1,047 الئحة	المعاشات	)إيضاح	2٩(	
2٥٨,٠٥2  169,688 ذمم	دائنة	أخرى	)١(	

٨١٠,٠٨٨  754,502  

)١(	تشمل	الذمم	الدائنة	األخرى	مبالغ	محتجزة	دائنة	بمبلغ	٣	مليون	ريال	قطري	)2٠2١: 24	مليون	ريال	قطري(	وتوزيعات	أرباح	مستحقة	الدفع	بمبلغ	
٥١	مليون	ريال	قطري	)2٠2١: 4٦	مليون	ريال	قطري(

31- مساهمة فى صندوق دعم األنشطة اإلجتماعية والرياضية
وفقا	للقانون	رقم	١٣	لسنة	2٠٠٨	واإليضاحات	ذات	الصلة	الصادرة	في	يناير	2٠١٠،	يتعين	على	المجموعة	المساهمة	بنسبة	2.٥%	من	صافي	األرباح	
السنوية	الموحدة	فى	صندوق	دعم	األنشطة	اإلجتماعية	والرياضية.	ويقتضي	التوضيح	المرتبط	بالقانون	رقم	)١٣(	االعتراف	بالمبلغ	المستحق	الدفع	

باعتباره	من	توزيعات	اإليرادات.	وبالتالي،	يتم	االعتراف	بذلك	في	بيان	التغيرات	في	حقوق	الملكية	الموحد.

خالل	السنة،	خصصت	المجموعة	مبلغ	2٥.٣مليون	ريال	قطري	)2٠2١: ١٨.١	مليون	ريال	قطري(	لصندوق	دعم	األنشطة	اإلجتماعية	والرياضية	بنسبة	
2.٥%	من	األرباح	الموحدة	للسنة	العائدة	إلى	حاملي	حقوق	ملكية	الشركة	األم.

32- االلتـــزامــات 
2٠2١  2022  

ألف	ريال	قطري ألف ريال قطري   

اإللتزامات الرأسمالية - الممتلكات والسفن والمعدات
٨2٩,١٦٦  673,744 المصروفات	الرأسمالية	المقدرة	التي	تم	اعتمادها	كما	في	تاريخ	التقرير	

32- االلتزامات )تتمة(
التزامات اإليجار

أبرمت	المجموعة	اتفاقيات	إيجار	ال	تستوفي	تعريف	عقد	اإليجار	أو	االستفادة	من	وسائل	عملية	بموجب	المعيار	الدولي	للتقارير	المالية	رقم	١٦.	إن	
إلتزامات	اإليجار	المستقبلية	فيما	يتعلق	بالترتيبات	المذكورة	أعاله	هي	كما	يلي:

2٠2١  2022  

ألف	ريال	قطري ألف ريال قطري   

٦,2٠٩  6,014 خالل	سنة	واحدة 
١,١٩١  445 أكثر	من	سنة	واحدة	وال	تتجاوز	خمس	سنوات 

٧,4٠٠  6,459 إجمالي اإليجارات الملتزم بها في تاريخ التقرير 

33- التزامات محتملة 
كما	في	٣١	ديسمبر	2٠22،	كان	لدى	المجموعة	المطلوبات	المحتملة	التالية	التي	تتعلق	بالضمانات	البنكية	واألمور	األخرى	التي	تنشأ	في	السياق	

المعتاد	للعمل	وال	يتوقع	أن	تنشأ	منها	أي	مطلوبات	مادية.
2٠2١  2022  

ألف	ريال	قطري ألف ريال قطري   

٨٧4,4٨٥  1,014,687 خطابات	ضمان		
22,٧٥٦  303 خطابات	اعتماد	 

٨٩٧,24١  1,014,990  

الدعوى	القانونية:
في	٣١	مايو	2٠2١،	أبرمت	المجموعة	اتفاقية	مع	مشتٍر	خارجى	لبيع	إحدى	سفنها.	ومع	ذلك،	تم	إلغاء	االتفاقية	بسبب	نزاع	بين	الطرفين.	بعد	

اإللغاء،	بدأ	المشتري	إجراءات	التحكيم	ضد	المجموعة.
الحًقا	لتاريخ	التقرير،	تمت	تسوية	النزاع	بعد	اتفاقية	تسوية.

 34- إفصاحات األطراف ذات العالقة
تمثل	األطراف	ذات	العالقة	الشركات	الزميلة	والمنشآت	المرتبطة	والمساهمين	الرئيسيين	وأعضاء	مجلس	اإلدارة	وأفراد	اإلدارة	العليا	للمجموعة	
والمنشآت	التي	تخضع	للسيطرة	أو	السيطرة	المشتركة	أو	التي	تخضع	لنفوذ	هؤالء	األطراف	بشكل	جوهري.	يتم	اعتماد	سياسات	التسعير	وشروط	

هذه	المعامالت	من	قبل	إدارة	المجموعة.

المعامالت مع األطراف ذات العالقة
كانت	المعامالت	مع	األطراف	ذات	العالقة	خالل	السنة	على	النحو	التالي:

2022                    

استالم دفعات القرض إيرادات الفوائد  المشتريات   المبيعات   
ألف ريال قطري ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  ألف ريال قطري   

27,841  10,066  784  2,176 الشركات الزميلة 

2021                    

استالم دفعات القرض إيرادات الفوائد  المشتريات   المبيعات   
ألف ريال قطري ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  ألف ريال قطري   

7,129  10,112  3,576  7,204 الشركات الزميلة  

أرصدة األطراف ذات العالقة
فيما	يلي	األرصدة	مع	األطراف	ذات	العالقة	المدرجة	في	بيان	المركز	المالي	الموحد:

2٠2١  2022  

ذمم	دائنة ذمم	مدينة	 ذمم دائنة	 ذمم مدينة   
ألف	ريال	قطري ألف	ريال	قطري	 ألف ريال قطري  ألف ريال قطري   

١٥,2٦4  ١,2٣2  10,339  - مشاريع	مشتركة	
4٦٧  2,٨٦4  105  3,262 الشركات	الزميلة	
١٥٣  ١,٩٨٧  244  267 أعضاء	مجلس	اإلدارة		

١٥,٨٨4  ٦,٠٨٣  10,688  3,529  

يتم	اإلفصاح	عن	المبالغ	المدينة	والدائنة	إلى	أطراف	ذات	عالقة	باإليضاحين	١٦	و٣٠	على	التوالي.
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إيضــاحـــات حــول البيــانـات
المـالـيــة المــوحــدة )تتمــة(

كمـا في وللسنـة المنتهيـة في 31 ديسمبــر ٢٠٢٢

إيضــاحـــات حــول البيــانـات
المـالـيــة المــوحــدة )تتمــة(

كمـا في وللسنـة المنتهيـة في 31 ديسمبــر ٢٠٢٢

٨٩ ٨٨

34- إفصاحات األطراف ذات العالقة )تتمة(
تتم	المبيعات	وعمليات	الشراء	والمعامالت	األخرى	من	األطراف	ذات	العالقة	على	أساس	متفق	عليه.	األرصدة	القائمة	في	نهاية	السنة	غير	مضمونة	

ويتم	تسويتها	نقًدا.	لم	تكن	هناك	أي	ضمانات	مقدمة	أو	مستلمة	ألي	ذمم	مدينة	أو	دائنة	ألطراف	ذات	عالقة.	

القروض الممنوحة لشركات الغاز الطبيعي المسال )شركات زميلة(

تم	اإلفصاح	عن	قروض	لشركات	الغاز	الطبيعي	المسال	بمبلغ	١٠2,2٩٧,٠٠٠	ريال	قطري	)2٠2١: ١2٥,١٩٦,٠٠٠	ريال	قطري(	كجزء	من	اإليضاح	١4.

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا اآلخرين
يوضح	الجدول	التالي	مكافآت	أعضاء	مجلس	اإلدارة	وموظفي	اإلدارة	العليا	اآلخرين	خالل	السنة:

2٠2١  2022  

ألف	ريال	قطري ألف ريال قطري   

١٣,٩٥٠  13,950 مكافآت	ومنافع	أعضاء	مجلس	اإلدارة	
١١,٩٣٧  10,635 منافع	قصيرة	األجل	

٨٠٥  735 مكافآت	نهاية	الخدمة	للموظفين	

2٦,٦٩2  25,320  

35- معلومات القطاع

تم	تنظيم	المجموعة	في	ستة	ركائز	على	النحو	التالي،	والتي	تشكل	خمسة	أقسام	يتم	إعداد	تقارير	عنها	)األقسام	االستراتيجية(:

•  تقدم	مالحة	كابيتال	خدمات	تمويل	شركات	استشارية	للشركة	األم	والشركات	التابعة	لها،	باإلضافة	إلى	إدارة	محفظتها	من	االستثمارات	المالية	
والعقارية	وحيازة	استثمار	شركة	قطر	للمحاجر	ومواد	البناء	ذ.م.م.

•  تقدم	مالحة	لألعمال	البحرية	واللوجستية	مجموعة	شاملة	من	الخدمات	لكبار	المستوردين	والمصدرين	وشركات	الشحن	في	المنطقة،	بما	في	ذلك	
شركات	النفط	والغاز	الكبرى.	تشمل	األنشطة	الخدمات	اللوجستية	والتخزين	وشحن	وحدة	تغذية	الحاويات	وعمليات	النقل	المشتركة	غير	المشغلة	

للسفن	والشحن	بالجملة	ووكاالت	الشحن	وإدارة	الموانئ	والعمليات	وأحواض	بناء	السفن	وتصنيع	الصلب.

•  تقدم	مالحة	لخدمات	دعم	المنصات	البحرية،	خدمات	دعم	بحرية	شاملة	لصناعة	النفط	والغاز	في	جميع	أنحاء	المنطقة.	تشغل	المجموعة	حالًيا	
أسطواًل	من	سفن	الخدمات	البحرية،	والتي	تشمل	سفن	السالمة	االحتياطية،	وقاطرات	مناولة	المراسي،	وقوارب	الطاقم،	وزوارق	العمل،	وسفن	

تحديد	المواقع	الديناميكية.	وتقدم	مجموعة	كاملة	من	خدمات	الغوص	بما	في	ذلك	الغوص	في	األعماق.

•  يتمثل	نشاط	مالحة	التجارية	في	تجارة	الشاحنات	والمعدات	الثقيلة	واآلالت	والعالمات	التجارية	للتشحيم	في	قطر.	يقوم	هذا	القطاع	بتسويق	
منتجاته	ويوفر	خدمة	ما	بعد	البيع	الهامة.	كما	تمتلك	شركة	مالحة	للتجارة	وتدير	وكالة	سفريات	معتمدة	من	اتحاد	النقل	الجوي	الدولي،	وهي	

واحدة	من	أقدم	وكاالت	السفر	في	دولة	قطر.

•  تمتلك	مالحة	للغاز	والبتروكيماويات	وتدير	أسطواًل	من	ناقالت	غاز	البترول	المسال	والغاز	الطبيعي	المسال	وتوفر	خدمات	النقل	البحري	لشركات	
الطاقة	والصناعة	العالمية.	كما	أنها	تمتلك	وتدير	أسطواًل	صغيًرا	من	ناقالت	المنتجات	وناقلة	واحدة	للنفط	الخام.	كما	يشغل	القطاع	عدد	من	

ناقالت	المنتجات	بالشراكة	مع	الشركات	الدولية	للتجارة	والشحن.

•  تقدم	مجموعة	مالحة	الخدمات	الالزمة	لجميع	الركائز	إلدارة	أعمالهم	الخاصة.	وهذه	الخدمات	هي	تكاليف	اإلدارة	وتطوير	الشركات	واالتصاالت	
والتدقيق	الداخلي	والشؤون	القانونية	والخدمات	المشتركة	وتكنولوجيا	المعلومات	والمشتريات	والموارد	البشرية	واإلدارة	والمالية.	يتم	توزيع	
التكاليف	الحًقا.	تمثل	التعديالت	المتعلقة	بشركة	مالحة	التكاليف	التي	تم	تسجيلها	وتخصيصها	الحًقا	لمختلف	ركائز	األعمال	عن	طريق	منهجية	

موضوعة.

تراقب	اإلدارة	النتائج	التشغيلية	لوحدات	أعمالها	بشكل	منفصل	لغرض	اتخاذ	القرارات	بشأن	تخصيص	الموارد	وتقييم	األداء.	يتم	تقييم	أداء	القطاع	على	
أساس	الربح	أو	الخسارة	التشغيلية	ويتم	قياسه	بشكل	ثابت	مع	الربح	أو	الخسارة	التشغيلية	في	البيانات	المالية	الموحدة.	

معامالت	األسعار	المحايدة	بين	القطاعات	التشغيلية	على	أساس	تجاري	بحت	بطريقة	مماثلة	للمعامالت	مع	أي	طرف	ثالث.
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مـالحــة التـقــريــر السنـوي ٢٠٢٢

إيضــاحـــات حــول البيــانـات
المـالـيــة المــوحــدة )تتمــة(

كمـا في وللسنـة المنتهيـة في 31 ديسمبــر ٢٠٢٢

إيضــاحـــات حــول البيــانـات
المـالـيــة المــوحــدة )تتمــة(

كمـا في وللسنـة المنتهيـة في 31 ديسمبــر ٢٠٢٢

٩١ ٩٠

35- معلومات القطاع )تتمة(
القطاعات الجغرافية

تقع	القطاعات	الجغرافية	الجوهرية	للمجموعة	في	دولة	قطر	واإلمارات	العربية	المتحدة	وألمانيا.	فيما	يلي	اإليرادات	واألرباح	التشغيلية	للمجموعة	
بعد	استبعاد	قطاعات	بين	شركات	المجموعة:

2022    

اإلمارات العربية    
اإلجمالي ألمانيا  المتحدة  سنغافورة  قطر   

ألف ريـال قطري ألف ريال قطري  ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري   

3,285,256  180,444  303,708  6,462  2,794,642 اإليرادات	التشغيلية	

1,016,461  )23,402(  12,976  )12,829(  1,039,716 ربح/	)خسارة(	السنة	

2٠2١    

اإلمارات	العربية 	 	 	
اإلجمالي ألمانيا	 المتحدة	 سنغافورة	 قطر	 	

ألف	ريـال	قطري ألف	ريال	قطري	 ألف	ريـال	قطري	 ألف	ريـال	قطري	 ألف	ريـال	قطري	 	

2,٧٨٣,٨٧٣  ١٨2,٧٦4  2٠١,4٧٥ 	- 	2,٣٩٩,٦٣4 اإليرادات	التشغيلية	

٧2٦,٥٧٣  ٥4,٥١2  ٣١,٥٠١ 	)٧2,٠42( 	٧١2,٦٠2 ربح/	)خسارة(	السنة	

36- إدارة المخاطر المالية ورأس المال

)أ(  إدارة المخاطر المالية
األهداف والسياسات

تشتمل	المطلوبات	المالية	الرئيسية	للمجموعة	على	قروض	وتسهيالت	وذمم	دائنة	تجارية	وأوراق	دفع	وذمم	دائنة	ألطراف	ذات	عالقة	وقيمة	
عادلة	سالبة	لمبادالت	معدل	الفائدة	والمساهمة	في	الصناديق	االجتماعية	والرياضية.	الغرض	الرئيسي	من	هذه	المطلوبات	المالية	هو	الحصول	
من	 المدينة	 والذمم	 القبض	 وأوراق	 التجارية	 المدينة	 الذمم	 مثل	 مختلفة	 مالية	 موجودات	 المجموعة	 لدى	 المجموعة.	 لعمليات	 تمويل	 على	
األطراف	ذات	العالقة	والقروض	الممنوحة	لشركات	الغاز	الطبيعي	المسال	والقرض	لطرف	ذي	عالقة	والموجودات	المالية	بالقيمة	العادلة	
من	خالل	الربح	أو	الخسارة	وسندات	حقوق	الملكية	بالقيمة	العادلة	من	خالل	الدخل	الشامل	اآلخر	والموظفين	والذمم	المدينة	األخرى	والنقد	

واألرصدة	البنكية،	والتي	تنشأ	مباشرة	من	عملياتها.

إن	المخاطر	الرئيسية	الناشئة	من	أدوات	المجموعة	المالية	تتمثل	في	مخاطر	السوق	ومخاطر	االئتمان	ومخاطر	السيولة.	مخاطر	السوق	هي	
المخاطر	المتعلقة	بالتغيرات	في	أسعار	السوق	مثل	أسعار	صرف	العمالت	األجنبية	ومعدالت	الفائدة	وسعر	حقوق	الملكية	التي	يكون	لها	تأثير	
مستقبلي	على	إيرادات	المجموعة	أو	حقوق	الملكية	أو	قيمة	ما	تمتلكه	من	أدوات	مالية.	تقوم	اإلدارة	بمراجعة	السياسات	والموافقة	عليها	

بغرض	إدارة	كل	من	هذه	المخاطر،	والتي	تتلخص	فيما	يلي.

مخاطر السوق
مخاطر	أسعار	الفائدة

إن	مخاطر	أسعار	الفائدة	هي	مخاطر	تذبذب	القيمة	العادلة	أو	التدفقات	النقدية	المستقبلية	للبيانات	المالية	بسبب	التغيرات	في	معدالت	الفائدة	
السوقية.	إن	تعرض	المجموعة	لمخاطر	التغيرات	في	معدالت	الفائدة	في	السوق	يتعلق	أساسا	بقروض	وتسهيالت	المجموعة	والودائع	قصيرة	

األجل	التي	تحمل	معدالت	فائدة	متغيرة.

الفائدة	كما	هو	 أبرمت	المجموعة	مبادالت	معدالت	 التي	تحمل	فائدة،	 المتغيرة	على	قروضها	 الفائدة	 التغيرات	في	معدالت	 إلدارة	مخاطر	
موضح	في	اإليضاح	24.	بموجب	اتفاقيات	المبادلة،	ستدفع	المجموعة	معدل	فائدة	ثابت	متفق	عليه	وتتلقى	معدل	فائدة	متغير.

طاع )تتمة(
ت الق
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مـالحــة التـقــريــر السنـوي ٢٠٢٢

إيضــاحـــات حــول البيــانـات
المـالـيــة المــوحــدة )تتمــة(

كمـا في وللسنـة المنتهيـة في 31 ديسمبــر ٢٠٢٢

إيضــاحـــات حــول البيــانـات
المـالـيــة المــوحــدة )تتمــة(

كمـا في وللسنـة المنتهيـة في 31 ديسمبــر ٢٠٢٢

٩٣ ٩2

36- إدارة المخاطر المالية ورأس المال )تتمة(

)أ(  إدارة المخاطر المالية  )تتمة(

مخاطر السوق )تتمة(

مخاطر	سعر	الفائدة	)تتمة(
في	تاريخ	التقرير،	كانت	تفاصيل	معدل	الفائدة	لألدوات	المالية	للمجموعة	المحملة	بالفائدة	على	النحو	التالي:	

2٠2١  2022  

ألف	ريال	قطري ألف ريال قطري   

أدوات بأسعار فائدة متغيرة
١,٨٦١  - حسابات	بنكية	تحت	الطلب	
2,٩٩٣  - القروض	الممنوحة	لشركات	الغاز	الطبيعي	المسال	

)١,٣٩٦,٥٨٦(  )1,056,667( المطلوبات	المالية		

)١,٣٩١,٧٣2(  )1,056,667(  

أدوات بمعدل فائدة ثابت
٣٩٦,١٩4  1,237,442 استثمارات	في	الودائع	ألجل	
٣٠٨,٣2٦  379,494 االستثمار	في	السندات	
١22,2٠٣  102,297 القروض	الممنوحة	لشركات	الغاز	الطبيعي	المسال	

)١4٦,٠٠٠(  - المطلوبات	المالية	

٦٨٠,٧2٣  1,719,233  

المتغيرات	 الفائدة	بمقدار	2٥	نقطة	أساس	مع	بقاء	جميع	 للتغيرات	المحتملة	في	أسعار	 التالي	حساسية	بيان	الدخل	الموحد	 يوضح	الجدول	
المتغير	 المعدل	 الفائدة	لسنة	واحدة،	على	أساس	 المفترضة	في	أسعار	 التغيرات	 تأثير	 الموحد	في	 الدخل	 بيان	 تتمثل	حساسية	 ثابتة.	 األخرى	
مساويًا	 الفائدة	 أسعار	 في	 االنخفاض	 تأثير	 يكون	 أن	 المتوقع	 ومن	 ديسمبر.	 	٣١ في	 بها	 المحتفظ	 المالية	 والمطلوبات	 المالية	 للموجودات	

ومعاكًسا	لتأثير	الزيادة	المعروضة.
التأثير على ربح السنة  التغيرات في    

ألف ريال قطري نقاط األساس   
2022

)2,642(  25+ أدوات	بأسعار	فائدة	متغيرة	

2٠2١
)٣,4٧٩( 	2٥+ أدوات	بأسعار	فائدة	متغيرة	

إصالح	سعر	الفائدة	المعياري
	عقدت	الهيئات	التنظيمية	والبنوك	المركزية	في	مختلف	المناطق	مجموعات	عمل	وطنية	لتحديد	األسعار	البديلة	ألسعار	الفائدة	السائدة	بين	
البنوك	)»إيبور«(	لتسهيل	التحول	بشكل	منظم	إلى	هذه	األسعار	البديلة.	سيتوقف	نشر	أسعار	ليبور	بحلول	٣١	ديسمبر	2٠22	لكل	مما	يلي:	
ليبور	بعملة	الجنيه	اإلسترليني،	وليبور	بعملة	اليورو،	وليبور	بعملة	الفرنك	السويسري،	وليبور	بعملة	الين	الياباني.	في	حالة	الليبور	بعملة	الدوالر	
األمريكي	،	سيتم	إيقاف	أسعار	ليبور	الممتدة	لفترة	أسبوع	وشهرين	بحلول	٣١	ديسمبر	2٠22	وستتوقف	معدالت	ليبور	األخرى	بالدوالر	األمريكي	

بحلول	٣٠	يونيو	2٠2٣. 

	لدى	المجموعة	مشروع	فعال	للتحول	ألسعار	الفائدة	البديلة	بدأ	في	عام	2٠22،	ولديها	أيًضا	خطط	وعمليات	وإجراءات	تدعم	المشروع.

	ليس	لدى	المجموعة	أي	تعرض	مادي	لمخاطر	ليبور	بعملة	اليورو،	وليبور	بعملة	الفرنك	السويسري،	وليبور	بعملة	الين	الياباني،	وليبور	بعملة	
الجنيه	االسترليني	،	وبالتالي،	ال	يوجد	تأثير	على	عملية	التحول.	وكما	في	٣١	ديسمبر	2٠22	،	تمتلك	المجموعة	أدوات	مالية	قائمة	على	الليبور	
بعملة	الدوالر	األمريكي	بقيمة	اسمية	للعقود	تبلغ	١,٠٥٦	مليون	ريال	قطري،	منها	٩٦٠	مليون	ريال	قطري	يحين	استحقاقها	بعد	التحول	المتوقع	

بليبور	بعملة	الدوالر	األمريكي	في	٣٠	يونيو	2٠2٣.

مخاطر	العملة
التغيرات	في	معدالت	صرف	 المالية	بسبب	 لألداة	 المستقبلية	 النقدية	 التدفقات	 أو	 العادلة	 القيمة	 تذبذب	 العملة	في	مخاطر	 تتمثل	مخاطر	
االماراتي.	ونظرا	ألن	سعر	 األمريكي	والدرهم	 العرض(	والدوالر	 )عملة	 القطري	 بالريال	 المجموعة	مقومة	 أرصدة	 إن	معظم	 األجنبية.	 العملة	
الريـال	القطري	والدرهم	اإلماراتي	مثبتان	مقابل	الدوالر	األمريكي،	فإن	األرصدة	بالدوالر	األمريكي	والدرهم	اإلماراتي	ال	تمثل	مخاطر	جوهرية	

للعملة	على	المجموعة.

36- إدارة المخاطر المالية ورأس المال )تتمة(

)أ(  إدارة المخاطر المالية  )تتمة(

مخاطر	أسعار	حقوق	الملكية
إن	استثمارات	المجموعة	المدرجة	معرضة	لمخاطر	أسعار	األسهم	الناشئة	عن	حاالت	عدم	التأكد	بشأن	القيم	المستقبلية	لالستثمارات.	يتم	تقديم	

التقارير	الخاصة	بمحفظة	حقوق	الملكية	إلى	اإلدارة	لفحصها	بشكل	منتظم.

المدرجة	 الملكية	 أوراق	حقوق	 العادلة	يشمل	كال	من	 بالقيمة	 المدرجة	 الملكية	 المجموعة	ألوراق	حقوق	 تعرض	 التقرير،	فإن	 تاريخ	 كما	في	
بالقيمة	العادلة	من	خالل	الدخل	الشامل	اآلخر	وبالقيمة	العادلة	من	خالل	الربح	أو	الخسارة.	إن	أي	زيادة	أو	نقص	بنسبة	٥%	في	مؤشر	بورصة	
قطر	سيكون	له	تأثير	بمبلغ	١٠	آالف	ريال	قطري	)2٠2١: ٨	آالف	ريال	قطري(	على	بيان	الدخل	الموحد	فيما	يتعلق	بالموجودات	المالية	بالقيمة	
العادلة	من	خالل	الربح	أو	الخسارة.	فيما	يتعلق	بأوراق	حقوق	الملكية	المدرجة	بالقيمة	العادلة	من	خالل	الدخل	الشامل	اآلخر،	فإن	الزيادة	أو	
النقص	بنسبة	٥%	في	مؤشر	بورصة	قطر	سيكون	له	تأثير	بنحو	١٠٠	مليون	ريال	قطري	)2٠2١: ١٥٨	مليون	ريال	قطري(	على	بيان	التغيرات	في	

حقوق	الملكية	الموحد.

لدى	المجموعة	أيًضا	استثمارات	غير	مدرجة	يتم	تقدير	قيمتها	العادلة	باستخدام	أساليب	تقييم	مناسبة.	سينعكس	تأثير	التغيرات	في	أسعار	حقوق	
الملكية	في	بيان	التغيرات	في	حقوق	الملكية	الموحد.

مخاطر	االئتمان
تتمثل	مخاطر	االئتمان	في	عدم	مقدرة	الطرف	اآلخر	على	سداد	التزاماته	مما	يتسبب	في	تكبيد	الطرف	األول	خسائر	مالية.	يتم	تسجيل	تعرض	
المجموعة	لمخاطر	االئتمان	بالقيمة	الدفترية	لموجوداته	والتي	تتكون	أساسًا	من	ذمم	مدينة	تجارية	وأوراق	قبض	ومبالغ	مستحقة	من	العمالء	

وذمم	مدينة	من	أطراف	ذات	عالقة	وقروض	ممنوحة	إلى	شركات	الغاز	الطبيعي	المسال	واستثمار	في	ودائع	ألجل	وأرصدة	بنكية.

ذمم	تجارية	وأخرى	مدينة
تسعى	المجموعة	إلى	الحد	من	مخاطر	االئتمان	المتعلقة	بالعمالء	عن	طريق	وضع	حدود	ائتمانية	للعمالء	األفراد	ومراقبة	الذمم	المدينة	القائمة.	
المجموعة	 العقود،	يكون	تعرض	 المحددة	في	 الشروط	 بناًء	على	 المستحقات	 ائتمانية	ويتم	تحصيل	 يتعامل	مع	عمالء	ذوي	جدارة	 نظًرا	ألنه	

لمخاطر	االئتمان	في	حده	األدنى.	

فيما	يتعلق	بمخاطر	االئتمان	الناشئة	من	الموجودات	المالية	األخرى	للمجموعة،	فإن	تعرض	المجموعة	لمخاطر	االئتمان	ينشأ	من	تعثر	الطرف	
المقابل	بالحد	األقصى	للتعرض	للمخاطر	مساويا	للقيمة	الدفترية	لهذه	األدوات	كالتالي:

2٠2١  2022  

ألف	ريال	قطري ألف ريال قطري   

١2٥,١٩٦  102,297 القروض	الممنوحة	لشركات	الغاز	الطبيعي	المسال	)إيضاح	١4(	
٣٦٩,2٨٠  402,188 ذمم	تجارية	مدينة	-	بالصافي	)إيضاح	١٦(	

٨,٣٨٠  9,204 أوراق	قبض	مدينة	)إيضاح	١٦(	
22٠,١٠2  296,513 الدخل	غير	المفوتر	)إيضاح	١٦(	
4١,٥١٨  44,142 ذمم	مدينة	للموظفين	)إيضاح	١٦(	
٦,٠٨٣  3,529 ذمم	مدينة	من	أطراف	ذات	عالقة	)إيضاح	٣4(	

١٣٦,٦4٨  155,198 ذمم	مدينة	أخرى	)إيضاح	١٦(	
24,٣٧٥  138 موجودات	أخرى	

٣٩٦,١٩4  1,237,442 الودائع	ألجل	لدى	البنوك	)إيضاح	١٨(	
2٥4,١24  225,421 أرصدة	بنكية	)إيضاح	١٩(		

١,٥٨١,٩٠٠  2,476,072  

إن	الذمم	التجارية	المدينة	ال	تحمل	فائدة	ولها	شروط	تسوية	بشكل	عام	خالل	٣٠	إلى	٩٠	يوًما	وفيما	عدا	ذلك	يتم	اعتبارها	متخلفة	عن	السداد.	
كما	في	٣١	ديسمبر	2٠22،	انخفضت	قيمة	الذمم	التجارية	المدينة	بقيمة	اسمية	١2٦	مليون	ريال	قطري	)2٠2١: ١٠٧	مليون	ريال	قطري(.



مـالحــة التـقــريــر السنـوي ٢٠٢٢

إيضــاحـــات حــول البيــانـات
المـالـيــة المــوحــدة )تتمــة(

كمـا في وللسنـة المنتهيـة في 31 ديسمبــر ٢٠٢٢

إيضــاحـــات حــول البيــانـات
المـالـيــة المــوحــدة )تتمــة(

كمـا في وللسنـة المنتهيـة في 31 ديسمبــر ٢٠٢٢

٩٥ ٩4

 36- إدارة المخاطر المالية ورأس المال )تتمة(

)أ(  إدارة المخاطر المالية  )تتمة(

ذمم	تجارية	وأخرى	مدينة		)تتمة(

كما	في	٣١	ديسمبر،	كانت	أعمار	الذمم	المدينة	التجارية	)بالصافي	من	مخصصات	انخفاض	القيمة(	كما	يلي:	

متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة     

أكثر من 365 يوما 211-365 يوما  121-210 يوما  31-120يوما  0-30 يوما  اإلجمالي   
ألف ألف  ألف  ألف  ألف  ألف   

ريال قطري ريال قطري  ريال قطري  ريال قطري  ريال قطري  ريال قطري   

1,727  4,312  16,910  125,537  253,702  402,188  2022

٩,2٣٨  ١٣,٠2٩  ٣,٧٦٩  ٦4,٥١٨  2٧٨,٧2٦  ٣٦٩,2٨٠  2٠2١

تبعا	للخبرات	السابقة،	يتوقع	استرداد	الذمم	المدينة	التجارية	غير	منخفضة	القيمة	بالكامل.	ليس	من	ممارسات	المجموعة	الحصول	على	ضمان	
مقابل	الذمم	المدينة،	وعليه	فإن	غالبيتها	غير	مضمونة.

إن	متوسط	فترة	االئتمان	على	مبيعات	البضائع	هو	٣٠	يومًا.	ال	يتم	تحميل	فائدة	على	الذمم	المدينة	التجارية	القائمة.	تقيس	المجموعة	دائًما	
مخصص	الخسارة	للذمم	المدينة	التجارية	بمبلغ	يساوي	الخسائر	االئتمانية	المتوقعة	على	مدى	العمر.	يتم	تقدير	الخسائر	االئتمانية	المتوقعة	على	
الذمم	المدينة	التجارية	باستخدام	مصفوفة	مخصص	بالرجوع	إلى	تجربة	عدم	االنتظام	السابقة	للمدين	وتحليل	المركز	المالي	الحالي	للمدين،	
مع	تعديله	بالعوامل	الخاصة	بالمدينين،	والظروف	االقتصادية	العامة	للصناعة	التي	فيها	يعمل	المدينون	وتقييم	كل	من	االتجاه	الحالي	وكذلك	

االتجاه	المتوقع	للظروف	في	تاريخ	التقرير.

لم	يتم	إجراء	أي	تغيير	على	أساليب	التقدير	أو	االفتراضات	الجوهرية	خالل	فترة	التقرير	الحالية.

تقوم	المجموعة	بشطب	ذمم	مدينة	تجارية	عندما	تكون	هناك	معلومات	تشير	إلى	أن	المدين	يواجه	صعوبات	مالية	شديدة	وال	يوجد	احتمال	
واقعي	الستردادها،	على	سبيل	المثال	عندما	يكون	المدين	قيد	التصفية	أو	دخل	في	إجراءات	اإلفالس،	أو	عندما	تكون	الذمم	المدينة	متأخرة	

السداد	لمدة	سنتين،	أيهما	يحدث	قبل	ذلك.	ال	يخضع	أي	من	الذمم	المدينة	التجارية	التي	تم	شطبها	ألنشطة	اإلنفاذ.

يوضح	الجدول	التالي	بيان	مخاطر	الذمم	المدينة	التجارية	بناًء	على	مصفوفة	مخصصات	المجموعة.	ونظًرا	ألن	الخبرة	في	خسارة	االئتمان	التاريخية	
للمجموعة	ال	تظهر	بشكل	جوهري	أنماطا	مختلفة	للخسارة	بالنسبة	لقطاعات	العمالء	المختلفة،	فإن	مخصص	الخسارة	بناء	على	حالة	التأخر	في	

السداد	ال	يتم	تمييزه	بشكل	أكبر	بين	قاعدة	عمالء	المجموعة	المختلفة.

    ذمم تجارية مدينة - أيام التأخر في السداد

اإلجمالي أكثر من 365 يوماً  211-365 يوماً  121-210 يوماً  31-120 يوماً  0-30 يوماً   
ألف ألف  ألف  ألف  ألف  ألف   

ريال قطري ريال قطري  ريال قطري  ريال قطري  ريال قطري  ريال قطري   2022

نسبة	الخسائر
٪25  ٪90  ٪68  ٪76  ٪10  ٪4 االئتمانية	المتوقعة									      

إجمالي	مجموع	القيمة
الدفترية	المقدرة	عند	عدم
االنتظام	عند	تعثر	الخسائر

االئتمانية	المتوقعة
125,502  82,162  9,908  9,673  14,219  9,540 على	مدى	العمر	

2022

نسبة	الخسائر
%22 	%٨٠ 	%2٦ 	%4٦ 	%١١ 	%4 االئتمانية	المتوقعة															

إجمالي	مجموع	القيمة
الدفترية	المقدرة	عند	عدم
االنتظام	عند	تعثر	الخسائر

االئتمانية	المتوقعة
١٠٧,٠٨٥  ٨٠,٥٣٩  4,٦٠٦  ٣,2٣٩  ٨,١٩٦  ١٠,٥٠٥ على	مدى	العمر	
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الودائع النقدية والبنكية والودائع ألجل والموجودات المالية األخرى
تصنف	اإلدارة	الودائع	النقدية	والبنكية	للمجموعة	على	أنها	ذات	مخاطر	ائتمانية	منخفضة	بناًء	على	التصنيفات	االئتمانية	الخارجية	للبنوك	حيث	
يتم	االحتفاظ	بالودائع	النقدية	والودائع	ألجل	للمجموعة.	وتم	تصنيف	جميع	البنوك	في	درجة	االستثمار	أعاله.	لم	تقتضي	القيم	الدفترية	لألرصدة	
النقدية	والبنكية	للمجموعة	أي	تعديل	ألن	نتيجة	تطبيق	نموذج	الخسائر	االئتمانية	المتوقعة	لم	تكن	مادية.	وتعتبر	جميع	الموجودات	المالية	

األخرى	أيضًا	ذات	مخاطر	ائتمانية	منخفضة.

مخاطر السيولة
تتمثل	مخاطر	السيولة	في	عدم	تمكن	المجموعة	من	الوفاء	بالتزاماتها	المالية	عند	استحقاقها.	ويتمثل	نهج	المجموعة	في	إدارة	مخاطر	السيولة	
في	ضمان	أقصى	قدر	ممكن	من	توفر	السيولة	الكافية	للوفاء	بمطلوباتها	عند	استحقاقها	سواًء	في	ظل	ظروف	عادية	أو	تحت	الضغوط،	من	

دون	أن	ينتج	عن	ذلك	تكبد	الشركة	ألي	خسائر	غير	مقبولة	أو	إضرار	بسمعتها.

تحد	المجموعة	من	مخاطر	السيولة	عن	طريق	التأكد	من	توفر	تسهيالت	بنكية	كافية.	تتطلب	شروط	اإليراد	للمجموعة	سداد	المبالغ	ضمن	آجالها	
المحددة	في	العقود.	يتم	عادة	تسوية	الذمم	الدائنة	التجارية	ضمن	آجال	الشراء	المحددة	من	المورد.

يلخص	الجدول	التالي	فترات	استحقاق	المطلوبات	المالية	للمجموعة	في	٣١	ديسمبر	بناء	على	المدفوعات	التعاقدية	غير	المخصومة.

أكثر من من سنة واحدة  أقل من   
اإلجمالي 5 سنوات  إلى 5 سنوات  سنة واحدة   

ألف ريال قطري ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  ألف ريال قطري   

2022
199,484  -  -  199,484 ذمم	تجارية	دائنة	وسندات	القبض	

المساهمة	في	صندوق	دعم
25,319  -  -  25,319 األنشطة	االجتماعية	والرياضية	

301,059  -  -  301,059 مصروفات	مستحقة	
222,232  22,155  118,476  81,601 مطلوبات	اإليجار	

1,056,347  -  299,351  756,996 قروض	وديون	
10,688  -  -  10,688 ذمم	دائنة	ألطراف	ذات	عالقة	

169,688  -  -  169,688 ذمم	دائنة	أخرى	

1,984,817  22,155  417,827  1,544,835 اإلجمالي 

أكثر من من سنة واحدة  أقل من   
اإلجمالي 5 سنوات  إلى 5 سنوات  سنة واحدة   

ألف ريال قطري ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  ألف ريال قطري   

2021
١٠٧,2٦4 	- 	- 	١٠٧,2٦4 ذمم	تجارية	دائنة	وسندات	القبض	

المساهمة	في	صندوق	دعم
١٨,١٠4 	- 	- 	١٨,١٠4 األنشطة	االجتماعية	والرياضية	

٣2٦,١١2 	- 	- 	٣2٦,١١2 مصروفات	مستحقة	
١٥٩,٩2٦  22,4٦٨  4٠,٨٩2  ٩٦,٥٦٦ مطلوبات	اإليجار	

١,٨٨2,42٣  22٨,٥4٩  ١,١2٦,٣١٣  ٥2٧,٥٦١ قروض	وديون	
١٥,٨٨4 	- 	- 	١٥,٨٨4 ذمم	دائنة	ألطراف	ذات	عالقة	

2٥٨,٠٥2 	- 	- 	2٥٨,٠٥2 ذمم	دائنة	أخرى	
2٨,٠4٥ 	- 	- 	2٨,٠4٥ عقود	مبادلة	أسعار	الفائدة	

2,795,810  251,017  1,167,205  1,377,588 اإلجمالي 
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إيضــاحـــات حــول البيــانـات
المـالـيــة المــوحــدة )تتمــة(

كمـا في وللسنـة المنتهيـة في 31 ديسمبــر ٢٠٢٢

إيضــاحـــات حــول البيــانـات
المـالـيــة المــوحــدة )تتمــة(

كمـا في وللسنـة المنتهيـة في 31 ديسمبــر ٢٠٢٢

٩٧ ٩٦

36- إدارة المخاطر المالية ورأس المال )تـابــع(

)ب( إدارة رأس المال

تتمثل	سياسة	اإلدارة	في	المحافظة	على	هيكل	رأسمال	قوي	من	أجل	نيل	ثقة	المستثمر	والدائن	وثقة	السوق	ومداومة	التطوير	المستقبلي	لألعمال.	

وعالوة	على	ذلك،	تسعى	اإلدارة	للحفاظ	على	توازن	فيما	بين	تحقيق	أعلى	عائد	والذي	يمكن	تحقيقه	مع	مستويات	أعلى	من	القروض	والمزايا	
الناتجة	من	مركز	رأس	مال	قوي	وآمن.	إن	هدف	المجموعة	هو	تحقيق	عائد	على	حقوق	الملكية	أكبر	من	المتوسط	المرجح	لمصروفات	الفوائد	

على	الديون	والقروض	التي	تحمل	فائدة.	

تدير	المجموعة	هيكل	رأسمالها	وتجري	تعديالت	عليه،	في	ضوء	المتغيرات	في	أوضاع	العمل	واألوضاع	االقتصادية	وتوقعات	حاملي	حقوق	
الملكية.	وللحفاظ	على	هيكل	رأس	المال	أو	تعديله،	تقوم	الشركة	بتعديل	دفعات	توزيعات	األرباح	لحاملي	حقوق	الملكية	أو	زيادة	رأس	المال.	

ولم	يتم	إجراء	أي	تغيير	في	األهداف	أو	السياسات	أو	اإلجراءات	خالل	السنتين	المنتهيتين	في	٣١	ديسمبر	2٠22	و٣١	ديسمبر	2٠2١.

العائد	إلى	حاملي	حقوق	 الملكية	 الدين	مقسوًما	على	حقوق	 المالية،	وهي	صافي	 الرافعة	 المال	باستخدام	نسبة	 تراقب	المجموعة	رأس	
الملكية	في	الشركة	األم.	تم	احتساب	نسبة	الرافعة	المالية	كما	في	٣١	ديسمبر	على	النحو	التالي:

2٠2١  2022  

ألف	ريال	قطري ألف ريال قطري   

١,٥4١,٩2٧  1,056,347 الدين	)١(	
)٣٠4,٧٨٦(  )230,052( ناقصًا:	نقد	وشبه	النقد	)إيضاح	١٩(	
)٣٥٠,١٠2(  )1,237,442( ناقصا:	استثمارات	في	ودائع	ألجل	)إيضاح	١٨(	

٨٨٧,٠٣٩  )411,147( صافي	)موجودات(	الدين	

١4,٧١٩,٥٧٦  16,041,570 حقوق	الملكية	العائدة	إلى	حاملي	حقوق	الملكية	في	الشركة	األم	

%٦  )٪3( نسبة	الرافعة	المالية	

)١(			يتكون	الدين	من	قروض	وتسهيالت	كما	هو	موضح	في	إيضاح	2٦.

تسوية االلتزامات الناشئة عن أنشطة التمويل
يوضح	الجدول	أدناه	تفاصيل	التغيرات	في	مطلوبات	المجموعة	الناشئة	عن	األنشطة	التمويلية

التغييرات تمويل التدفقات    
في 31 ديسمبر 2022 غير النقدية  النقدية  في 1 يناير 2022   

ألف ريال قطري ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  ألف ريال قطري   

1,056,347  -  )485,580(  1,541,927 قروض	وديون	)إيضاح	2٦(	
220,683  146,824  )82,937(  156,796 مطلوبات	اإليجار	)إيضاح	2٨(	

-  342,099  )342,099(  - توزيعات	أرباح	مستحقة	الدفع	)إيضاح	2٥(	

التغييرات تمويل التدفقات    
في 31 ديسمبر 2021 غير النقدية  النقدية  في 1 يناير 2021   

ألف ريال قطري ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  ألف ريال قطري   

١,٥4١,٩2٧  ٧2,٦٨٩ 	)٦٥١,٥٠٠( 	2,١2٠,٧٣٨ قروض	وديون	)إيضاح	2٦(	
١٥٦,٧٩٦  ٣,٧١٦ 	)٩2,٠2٥( 	24٥,١٠٥ مطلوبات	اإليجار	)إيضاح	2٨(	

- 	٣4٠,٨4٩ 	)٣4٠,٨4٩( 	- توزيعات	أرباح	مستحقة	الدفع	)إيضاح	2٥(	

.
37- القيم العادلة لألدوات المالية

تتألف	األدوات	المالية	من	الموجودات	المالية	والمطلوبات	المالية	واألدوات	المالية	المشتقة.

تتكون	الموجودات	المالية	من	األرصدة	البنكية	والنقد	واالستثمار	في	الودائع	ألجل	والموجودات	المالية	بالقيمة	العادلة	من	خالل	الدخل	الشامل	
اآلخر	والموجودات	المالية	بالقيمة	العادلة	من	خالل	الربح	أو	الخسارة	والموجودات	المالية	األخرى	والذمم	المدينة.	تتكون	المطلوبات	المالية	من	

سحوبات	بنكية	على	المكشوف	وقروض	وتسهيالت	وذمم	دائنة.	تتكون	األدوات	المالية	المشتقة	من	مبادالت	أسعار	الفائدة.

37- القيم العادلة لألدوات المالية )تتمة(

فيما	يلي	مقارنة	حسب	الفئة	للقيمة	الدفترية	والقيمة	العادلة	لألدوات	المالية	للمجموعة	المدرجة	في	بيان	المركز	المالي	الموحد:

          القيمة الدفترية           القيمة العادلة

2٠2١  2022  2٠2١  2022  
ألف	ريال	قطري ألف ريال قطري  ألف	ريال	قطري	 ألف ريال قطري   

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
٥٠٥,٠4٩  501,750  ٥٠٥,٠4٩  501,750 أدوات	حقوق	الملكية	بالقيمة	العادلة	من	خالل	الربح	أو	الخسارة 

          القيمة الدفترية           القيمة العادلة

2٠2١  2022  2٠2١  2022  
ألف	ريال	قطري ألف ريال قطري  ألف	ريال	قطري	 ألف ريال قطري   

الموجودات )المطلوبات( المالية
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

٣,٥٥٦,٨٦٩  2,566,504  ٣,٥٥٦,٨٦٩  2,566,504 موجودات	مالية	بالقيمة	العادلة	من	خالل	الدخل	الشامل	اآلخر	
)2٨,٠4٥(  34,974 	)2٨,٠4٥(  34,974 عقود	مبادلة	أسعار	الفائدة	)تحوط	التدفق	النقدي(	

٣,٥2٨,٨24  2,601,478  ٣,٥2٨,٨24  2,601,478  

القيمة	العادلة	للموجودات	والمطلوبات	المالية	بخالف	تلك	المفصح	عنها	أعاله	تقارب	قيمها	الدفترية	في	تاريخ	التقرير.

إن	القيمة	العادلة	للموجودات	والمطلوبات	المالية	يتم	إدراجها	بالمبلغ	الذي	يتم	من	خالله	مبادلة	األداة	المالية	في	معاملة	حالية	بين	طرفين	راغبين	
في	المعاملة،	بدال	من	معاملة	بيع	جبرية	أو	تصفية.	تستخدم	الطرق	واالفتراضات	التالية	في	تقدير	القيم	العادلة:

•		يقارب	النقد	وشبه	النقد	واالستثمار	في	ودائع	ألجل	والذمم	التجارية	المدينة	والذمم	التجارية	الدائنة	والمطلوبات	المتداولة	األخرى	قيمها	الدفترية	
إلى	حد	كبير	بسبب	االستحقاقات	قصيرة	األجل	لهذه	األدوات.

•		يتم	اشتقاق	القيمة	العادلة	ألوراق	حقوق	الملكية	المدرجة	بالقيمة	العادلة	من	خالل	الدخل	الشامل	اآلخر	والموجودات	المالية	بالقيمة	العادلة	
من	خالل	الربح	أو	الخسارة	من	أسعار	السوق	المدرجة	في	األسواق	النشطة.

•		يتم	تقدير	القيمة	العادلة	لألوراق	المالية	غير	المدرجة	بالقيمة	العادلة	من	خالل	الدخل	الشامل	اآلخر	باستخدام	أساليب	التقييم	المناسبة.

•		القروض	الممنوحة	لشركات	الغاز	الطبيعي	المسال	هي	موجودات	مالية	غير	مشتقة	ذات	مدفوعات	قابلة	للتحديد	وال	يتم	تداولها	في	سوق	
نشطة.	بعد	القياس	المبدئي،	يتم	قياس	هذه	الموجودات	المالية	الحقًا	بالتكلفة	المطفأة	باستخدام	طريقة	سعر	الفائدة	الفعلي	ناقصًا	االنخفاض	
في	القيمة.	تعتبر	هذه	الموجودات	المالية	ذات	مخاطر	ائتمانية	منخفضة،	وبالتالي	فإن	مخصص	االنخفاض	في	القيمة	المحتسب	على	أساس	١2 

شهرًا	من	الخسائر	المتوقعة	يعتبر	غير	مادي.	لم	تزد	مخاطر	االئتمان	بشكل	ملحوظ	منذ	االعتراف	األولي	وتعتبر	منخفضة.

	•		كما	في	٣١	ديسمبر	2٠22،	ال	تختلف	القيم	الدفترية	لهذه	الذمم	المدينة	بشكل	مادي	عن	قيمها	العادلة	المحتسبة.

•		تبرم	المجموعة	أدوات	مالية	مشتقة	مع	أطراف	مقابلة	مختلفة،	وبشكل	رئيسي	مؤسسات	مالية	ذات	تصنيف	ائتماني	استثماري	مرتفع.	يتم	تقييم	
المشتقات	بناًء	على	تقييم	السوق	المقدم	من	قبل	المؤسسة	المالية	المعنية.	

التسلسل الهرمي للقيمة العادلة
تستخدم	المجموعة	التسلسل	الهرمي	لتحديد	واإلفصاح	عن	القيمة	العادلة	لألدوات	المالية	من	خالل	طرق	التقييم:

األسعار	المعلنة	)غير	المعدلة(	في	األسواق	النشطة	للموجودات	والمطلوبات	المتماثلة. 	: المستوى 1 

األساليب	األخرى	التي	تكون	فيها	جميع	المدخالت	التي	لها	تأثير	جوهري	على	القيمة	العادلة	المسجلة	قابلة	 	: المستوى ٢ 
للمالحظة	سواء	بشكل	مباشر	أو	غير	مباشر. 	 	 	

األساليب	التي	تستخدم	المدخالت	والتي	لها	تأثير	جوهري	على	القيمة	العادلة	المسجلة	والتي	ال	تعتمد	على	بيانات	 		: المستوى  3 
السوق	القابلة	للمالحظة. 	 	 	



مـالحــة التـقــريــر السنـوي ٢٠٢٢

إيضــاحـــات حــول البيــانـات
المـالـيــة المــوحــدة )تتمــة(

كمـا في وللسنـة المنتهيـة في 31 ديسمبــر ٢٠٢٢

إيضــاحـــات حــول البيــانـات
المـالـيــة المــوحــدة )تتمــة(

كمـا في وللسنـة المنتهيـة في 31 ديسمبــر ٢٠٢٢

٩٩ ٩٨

37- القيمة العادلة لألدوات المالية )تتمة(

في	٣١	ديسمبر،	احتفظت	المجموعة	باألدوات	المالية	التي	تم	قياسها	بالقيمة	العادلة:

المستوى 3  المستوى 2  المستوى 1   2022  
ألف ريال قطري ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  ألف ريال قطري   

موجودات بالقيمة العادلة
 501,546  -  204  501,750 أدوات	حقوق	الملكية	بالقيمة	العادلة	من	خالل	الربح	أو	الخسارة 

القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:
-  -  2,008,902  2,008,902 أسهم	مدرجة	

81,603  -  -  81,603 أسهم	غير	مدرجة	
-  96,505  -  96,505 إستثمارات	في	شركات	اجنبية	غير	مدرجة	
-  379,494  -  379,494 إستثمارات	في	سندات	الشركات 
-  34,974  -  34,974 مقايضات	أسعار	الفائدة	

المستوى 3 المستوى 2  المستوى 1   2021  
ألف ريال قطري ألف ريال قطري  ألف ريال قطري  ألف ريال قطري   

موجودات مقاسة بالقيمة العادلة
٥٠4,٨٩٦ 	- 	١٥٣  ٥٠٥,٠4٩ أدوات	حقوق	الملكية	بالقيمة	العادلة	من	خالل	الربح	أو	الخسارة 

القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:
- 	- 	٣,١٦٧,٥٥٨  ٣,١٦٧,٥٥٨ أسهم	مدرجة	

٨٠,٩٨٥ 	- 	- 	٨٠,٩٨٥ أسهم	غير	مدرجة	
- 	٣٠٨,٣2٦ 	- 	٣٠٨,٣2٦ استثمارات	في	سندات	الشركات	

مطلوبات مقاسة بالقيمة العادلة
من خالل الدخل الشامل األخر

- 	2٨,٠4٥ 	- 	2٨,٠4٥ عقود	مبادلة	أسعار	الفائدة	

تم	 الراغبة.	 األطراف	 بين	 حالية	 معاملة	 األدوات	في	 تبادل	 به	 يمكن	 الذي	 بالمبلغ	 المالية	 والمطلوبات	 للموجودات	 العادلة	 القيمة	 تضمين	 يتم	
استخدام	الطرق	واالفتراضات	التالية	لتقدير	القيمة	العادلة:

تستند	القيمة	العادلة	لألسهم	المسعرة	إلى	األسعار	المدرجة	في	تواريخ	التقارير	المالية.
السندات	 المسعرة	واالستثمارات	في	 غير	 الخسارة	واألسهم	 أو	 الربح	 العادلة	من	خالل	 بالقيمة	 الملكية	 العادلة	ألدوات	حقوق	 القيمة	 تقدير	 تم	
باستخدام	نماذج	تتطلب	من	اإلدارة	وضع	افتراضات	معينة	حول	مدخالت	النموذج	بما	في	ذلك	التنبؤ	بالتدفقات	النقدية	ومعدالت	الخصم	ومخاطر	

االئتمان	والتقلبات.
تدخل	المجموعة	في	مقايضات	أسعار	الفائدة	مع	مؤسسات	مالية	ذات	تصنيف	ائتماني	استثماري.	يتم	تقييم	مقايضات	أسعار	الفائدة	باستخدام	

تقنيات	التقييم	التي	تستخدم	استخدام	مدخالت	السوق	التي	يمكن	مالحظتها.

38- األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة
اإليرادات	 مبالغ	 على	 تأثير	 لها	 التي	 واالفتراضات	 والتقديرات	 األحكام	 بوضع	 اإلدارة	 قيام	 للمجموعة	 الموحدة	 المالية	 البيانات	 إعداد	 يتطلب	
والمصروفات	والموجودات	والمطلوبات	واإلفصاح	عن	المطلوبات	الطارئة	عند	نهاية	فترة	التقرير.	وبخالف	ذلك،	فإن	عدم	التأكد	من	هذه	االفتراضات	

والتقديرات	قد	يؤدى	الى	نتائج	من	شأنها	إجراء	تعديالت	مادية	على	القيم	الدفترية	لألصل	أو	االلتزام	التي	تعرضت	للتأثر	في	المستقبل.	

األحكام
في	إطار	تطبيق	السياسات	المحاسبية	للمجموعة	قامت	اإلدارة	بوضع	األحكام	الشخصية	التالية	والتي	لها	كان	لها	التأثير	األهم	على	المبالغ	المدرجة	

في	البيانات	المالية	الموحدة:

الحصص	في	منشآت	أخرى
الحقائق	 بناًء	على	 أخرى،	 المعاملة	لالستحواذ	على	حصة	في	منشأة	 عليها	في	 الحصول	 تم	 التي	 السيطرة	 تقييم	مستوى	 الحكم	مطلوب	في	
والظروف	في	كل	حالة،	قد	تحصل	المجموعة	على	السيطرة	أو	السيطرة	المشتركة	أو	النفوذ	الهام	على	المنشأة	أو	الترتيب.	يتضمن	هذا	التقييم	
النظر	في	مجموعة	متنوعة	من	العوامل،	بما	في	ذلك	حقوق	تصويت	المساهمين	وتمثيل	مجلس	اإلدارة	وحقوق	اتخاذ	القرار	ووجود	أي	ترتيبات	
تعاقدية	ومؤشرات	السيطرة	الفعلية.	إن	مثل	هذه	التصنيفات	لها	تأثير	جوهري	على	البيانات	المالية	بسبب	المعامالت	المحاسبية	المختلفة	بشكل	

جوهري	للشركات	التابعة	والشركات	الزميلة	والترتيبات	المشتركة	واالستثمارات	األخرى	في	البيانات	المالية	الموحدة	للمجموعة.		

38- األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة )تتمة(

األحكام )تتمة(

عقود	اإليجار	التشغيلي	-	المجموعة	كمؤجر
أبرمت	المجموعة	عقود	إيجار	عقارات	تجارية	على	محفظة	االستثمارات	العقارية.	وقد	قررت	المجموعة	بناء	على	تقييم	األحكام	والشروط	الخاصة	

باالتفاقيات،	أنها	تحتفظ	بجميع	مخاطر	وامتيازات	الملكية	الجوهرية	لهذه	العقارات	وتقوم	بالمحاسبة	عن	العقود	كعقود	إيجار	تشغيلي.

تقييم	نموذج	األعمال
السياسة	 )راجع	 العمل	 نموذج	 واختبار	 والفائدة	 األصلية	 المبالغ	 على	 المقصورة	 المدفوعات	 اختبار	 نتائج	 على	 المالية	 الموجودات	 وقياس	 تصنيف	 يعتمد	
المحاسبية	»األدوات	المالية«	في	إيضاح	٣(.	تحدد	المجموعة	نموذج	األعمال	على	مستوى	يعكس	كيفية	إدارة	مجموعات	الموجودات	المالية	معًا	لتحقيق	
هدف	أعمال	معين.	يتضمن	هذا	التقييم	الحكم	الذي	يعكس	جميع	األدلة	ذات	الصلة	بما	في	ذلك	كيفية	تقييم	أداء	الموجودات	وقياس	أدائها،	والمخاطر	
التي	تؤثر	على	أداء	الموجودات	وكيف	تتم	إدارتها	وكيف	يتم	تعويض	مدراء	الموجودات.	تراقب	المجموعة	الموجودات	المالية	المقاسة	بالتكلفة	المطفأة	
والتي	تم	إلغاء	االعتراف	بها	قبل	استحقاقها	لفهم	سبب	استبعادها	وما	إذا	كانت	األسباب	متفقة	مع	الهدف	من	األعمال	التي	تم	االحتفاظ	من	خالله	باألصل.	
تعتبر	المراقبة	جزءًا	من	تقييم	المجموعة	المتواصل	حول	ما	إذا	كان	نموذج	األعمال	الذي	يتم	من	خالله	االحتفاظ	بالموجودات	المالية	المتبقية	مناسبًا	وإذا	لم	
يكن	مناسبا،	ما	إذا	كان	هناك	تغيير	في	نموذج	األعمال	وبالتالي	تغييرًا	مستقبليًا	لتصنيف	تلك	الموجودات.	لم	تظهر	الحاجة	إلجراء	هذه	التغييرات	خالل	السنة.

التقديرات واالفتراضات
مبين	أدناه	االفتراضات	األساسية	المتعلقة	بالمستقبل	والمصادر	األساسية	األخرى	لحاالت	عدم	التأكد	من	التقدير	في	تاريخ	التقرير،	التي	لها	مخاطر	
في	التسبب	بإحداث	تعديل	مادي	للقيم	الدفترية	للموجودات	والمطلوبات	خالل	السنة	المالية	القادمة.	اعتمدت	المجموعة	في	افتراضاتها	وتقديراتها	
على	المعايير	المتاحة	عند	إعداد	البيانات	المالية	الموحدة.	ومع	ذلك،	قد	تتغير	الظروف	واالفتراضات	الحالية	المتعلقة	بالتطورات	المستقبلية	بسبب	

تغيرات	السوق	أو	الظروف	الخارجة	عن	سيطرة	المجموعة.	وتظهر	هذه	التغييرات	في	االفتراضات	عند	حدوثها.

االنخفاض	في	قيمة	الموجودات	غير	المالية	
تكاليف	 ناقًصا	 العادلة	 قيمته	 لالسترداد،	وهي	 القابلة	 قيمته	 النقد	 تكوين	 أو	وحدة	 لألصل	 الدفترية	 القيمة	 تتجاوز	 عندما	 القيمة	 االنخفاض	في	 يظهر	
االستبعاد	والقيمة	االستخدامية،	أيهما	أكبر.	تستند	القيمة	العادلة	ناقًصا	تكاليف	احتساب	االستبعاد	إلى	البيانات	المتاحة	من	معامالت	البيع	اإللزامية	التي	
تتم	على	أساس	تجاري	بحت	لموجودات	مماثلة	أو	بناء	على	أسعار	السوق	القابلة	للمالحظة	ناقًصا	التكاليف	اإلضافية	الستبعاد	األصل.	يستند	حساب	القيمة	
االستخدامية	إلى	نموذج	التدفقات	النقدية	المخصومة.	يتم	اشتقاق	التدفقات	النقدية	من	الميزانية	للعمر	اإلنتاجي	للموجودات	جنًبا	إلى	جنب	مع	التدفقات	
النقدية	المعتمدة	المتاحة.	يعتبر	المبلغ	القابل	لالسترداد	حساسًا	لمعدل	الخصم	المستخدم	لنموذج	التدفقات	النقدية	المخصومة	وكذلك	التدفقات	النقدية	
الواردة	المستقبلية	المتوقعة	ومعدل	النمو	المستخدم	ألغراض	االستنتاج.	تشمل	االفتراضات	الرئيسية	المستخدمة	لتحديد	المبلغ	القابل	لالسترداد	لمختلف	
وحدات	تكوين	النقد	معدالت	الخصم	والتدفقات	النقدية	التشغيلية	والتضخم	في	األسعار	واالستخدام	المتوقع	والقيم	المتبقية	للموجودات.	عادة	ما	
يتم	تنفيذ	اختبار	االنخفاض	في	القيمة	عند	أدنى	مستوى	من	وحدات	تكوين	النقد،	في	حالة	السفن	يتم	إجراؤه	على	مستوى	وحدات	توليد	نقد	السفينة.	

استهالك	ممتلكات	وسفن	ومعدات	واستثمارات	عقارية
يتم	استهالك	بنود	الممتلكات	والسفن	والمعدات	واالستثمارات	العقارية	على	مدى	األعمار	اإلنتاجية	الفردية	المقدرة	لها.	تمارس	اإلدارة	أحكاًما	
جوهرية	لتحديد	األعمار	اإلنتاجية	والقيم	المتبقية	لهذه	الموجودات،	بما	في	ذلك	االستخدام	المتوقع	والتلف	المادي	والتقادم	التقني	أو	التجاري.	
يمكن	أن	يكون	لمثل	هذه	التقديرات	تأثير	جوهري	على	تكلفة	االستهالك	السنوية	المعترف	بها	في	بيان	الدخل	الموحد.	تقوم	اإلدارة	بمراجعة	القيم	
المتبقية	واألعمار	اإلنتاجية	للموجودات	سنوًيا،	ويتم	تعديل	تكلفة	االستهالك	المستقبلية	بشكل	جوهري	إذا	رأت	اإلدارة	أن	األعمار	اإلنتاجية	و/أو	

القيم	المتبقية	تختلف	عن	التقديرات	السابقة.	لم	يتم	عمل	مثل	هذا	التعديل	في	السنة	الحالية	والسنة	المقارنة.

االنخفاض	في	قيمة	الذمم	المدينة
يتطلب	نموذج	انخفاض	في	القيمة	بموجب	المعيار	الدولي	للتقارير	المالية	رقم	٩	معلومات	تطلعية،	والتي	تستند	إلى	افتراضات	للحركة	المستقبلية	لمختلف	
المحركات	االقتصادية	وكيف	ستؤثر	هذه	المحركات	على	بعضها	البعض.	كما	يتطلب	من	اإلدارة	تخصيص	احتمال	التعثر	في	السداد	لفئات	مختلفة	من	الذمم	
المدينة.	يشكل	احتمال	التعثر	في	السداد	أحد	المدخالت	الرئيسية	في	قياس	الخسارة	االئتمانية	المتوقعة	ويستلزم	حكمًا	جوهريا	وهو	تقدير	احتمالية	التعثر	
في	السداد	خالل	أفق	زمني	محدد،	ويتضمن	حسابه	البيانات	التاريخية	واالفتراضات	وتوقعات	الظروف	في	المستقبل.	في	السنة	السابقة،	تم	إجراء	مراجعة	
انخفاض	قيمة	الذمم	المدينة	التجارية	فقط	للذمم	المدينة	التي	كان	لدى	اإلدارة	مؤشر	على	انخفاض	قيمتها.	وقد	استتبع	ذلك	أيًضا	حكًما	هاًما.	وقد	تم	
تحديدها	بالرجوع	إلى	خبرة	التخلف	عن	السداد	السابقة	للطرف	المقابل	وتحليل	الوضع	المالي	للطرف	المقابل،	لكن	نموذج	»الخسارة	المتكبدة«	تجاهل	
تماًما	الظروف	الحالية	والمستقبلية	المتوقعة.	نتيجة	لذلك،	من	المتوقع	بموجب	نموذج	انخفاض	القيمة	الجديد	االعتراف	بالخسائر	االئتمانية	في	وقت	مبكر.

مطلوبات	اإليجار
تقوم	اإلدارة	بتقييم	ما	إذا	كانت	العقود	التي	أبرمتها	المجموعة	لتأجير	موجودات	مختلفة	تحتوي	على	عقد	إيجار.	قد	يتطلب	تحديد	عقد	اإليجار،	بما	في	ذلك	ما	
إذا	كانت	المجموعة	قد	تعاقدت	بشكل	جوهري	على	جميع	المنافع	االقتصادية	لألصل	األساسي،	أحكاًما	جوهرية.	قد	يمثل	تحديد	مدة	عقد	اإليجار	أيًضا	تحديات	
عندما	يكون	للعقد	مدة	غير	محددة	أو	يخضع	للتجديد	التلقائي	أو	توجد	خيارات	تجديد	غير	واضحة	ما	إذا	كانت	ستتم	ممارستها	في	تاريخ	الخيار.	يؤثر	تمديد	مدة	عقد	
اإليجار	بشكل	جوهري	على	قيمة	التزام	اإليجار	وموجودات	حق	االنتفاع	ذات	الصلة،	ويتطلب	الوصول	إلى	استنتاج	في	بعض	األحيان	استدعاءات	حكم	جوهرية.	
عالوة	على	ذلك،	بمجرد	تحديد	مدة	عقد	اإليجار،	تحتاج	اإلدارة	إلى	تقدير	التدفقات	النقدية	المستقبلية	الدائنة	على	مدى	فترة	اإليجار	وخصمها	باستخدام	معدل	
بقيمة	مماثلة	 للحصول	على	أصل	 المستأجر	دفعه	لالقتراض	على	مدى	فترة	مماثلة	وبضمان	مماثل	لألموال	ضروري	 الذي	سيتعين	على	 االقتراض	اإلضافي	
لموجودات	حق	االنتفاع	في	بيئة	اقتصادية	مماثلة.	يتطلب	ذلك	أيًضا	حكًما	جوهرًيا	ويؤثر	على	كل	من	التزام	اإليجار	التمويلي	والقيمة	العادلة	لألصل	األساسي.
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38- األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة )تتمة(

التقديرات واالفتراضات )تتمة(

القيمة	العادلة	لالستثمارات	العقارية	
بها	 المعترف	 التقييم	 تقنيات	 باستخدام	 خارجية	محترفة	 عقارات	 تقييم	 تقييمات	من	جهة	 العقاري	من	خالل	 لالستثمار	 العادلة	 القيمة	 تحديد	 يتم	
التقييمات	تقديرات	وافتراضات	جوهرية	حول	المستقبل،	 العادلة«.	تتضمن	هذه	 القيمة	 المالية	رقم	١٣	»قياس	 للتقارير	 الدولي	 المعيار	 ومبادئ	

والتي	يمكن	أن	تؤدي	إلى	اختالفات	جوهرية	في	التقييمات.

القيمة	العادلة	لالستثمارات	غير	المدرجة
عندما	ال	يمكن	استخالص	القيمة	العادلة	للموجودات	والمطلوبات	المالية	المسجلة	في	بيان	المركز	المالي	الموحد	من	األسواق	النشطة،	يتم	تحديدها	
يمكن	 التي	 األسواق	 من	 النماذج	 هذه	 مدخالت	 تسجيل	 يتم	 المخصومة.	 النقدية	 التدفقات	 نموذج	 تتضمن	 التقييم	 أساليب	 من	 مجموعة	 باستخدام	
مالحظتها	كلما	أمكن	ذلك.	ولكن	عندما	ال	يكون	ذلك	مجديا،	فإن	األمر	يتطلب	وضع	أحكام	لتحديد	القيم	العادلة.	تتضمن	األحكام	اعتبارات	المدخالت	
مثل	مخاطر	السيولة	ومخاطر	االئتمان	والتقلبات.	يمكن	أن	تؤثر	التغييرات	في	االفتراضات	حول	هذه	العوامل	القيمة	العادلة	المسجلة	لألدوات	المالية.

القيمة	العادلة	لتحوطات	التدفقات	النقدية
االعتراف	 يتم	 الفائدة.	 التقلبات	في	معدالت	 بسبب	 البنكية	 قروضها	 للتغيرات	في	 تعرضها	 إلدارة	 المشتقة	 المالية	 األدوات	 المجموعة	 تستخدم	
باألدوات	المالية	المشتقة	مبدئيا	بالقيمة	العادلة	في	التاريخ	الذي	يتم	فيه	إبرام	عقد	األداة	المشتقة	ويعاد	قياسها	الحقا	بقيمتها	العادلة	واالعتراف	
يمكن	 أخرى	 بيانات	 أو	 أسعار	مدرجة	 بسبب	عدم	وجود	 التقييم	 النماذج	وطرق	 باستخدام	 العادلة	 قيمها	 تقدير	 يتم	 اآلخر.	 الشامل	 الدخل	 بها	في	
المنتجات	 من	 لكل	 األسعار	 منحنيات	 تتضمن	 التي	 المدخالت	 ذات	 النماذج	 باستخدام	 العقود	 هذه	 تقييم	 يتم	 السوق.	 من	 ومدعومة	 مالحظتها	
المختلفة	التي	تم	إنشاؤها	من	بيانات	تسعير	السوق	النشطة	واستقراءها	حتى	انتهاء	صالحية	العقود	باستخدام	الحد	األقصى	من	معلومات	التسعير	

الخارجية	المتاحة.

مخصص	مخزون	بطيء	الحركة	ومتقادم
يتم	إدراج	المخزون	بالتكلفة	أو	بصافي	القيمة	القابلة	للتحقق،	أيهما	أقل.	وعندما	يصبح	المخزون	قديمًا	أو	تالفًا،	يتم	تقدير	القيمة	القابلة	للتحقق.	
بالنسبة	للمبالغ	الجوهرية	على	أساس	فردي،	يتم	عمل	هذا	التقدير	على	أساس	فردي.	أما	المبالغ	غير	الجوهرية	على	أساس	فردي،	ولكن	تم	بيعها	
أو	كانت	متقادمة،	يتم	تقييمها	بشكل	مجمع	ويتم	وضع	مخصص	لها	وفقًا	لنوع	المخزون	ودرجة	العمر	أو	التقادم	بناًء	على	أسعار	البيع	المتوقعة.		

مخصصات	ومطلوبات	أخرى	
يتم	االعتراف	بمخصصات	ومطلوبات	أخرى	في	الفترة	فقط	إلى	الحد	الذي	ترى	فيه	اإلدارة	أن	هناك	احتمال	تدفق	مالي	مستقبلي	ناتج	عن	العمليات	
الوقائع	 على	 الحكم	 تطبيق	 وتحديده	 بااللتزام	 االعتراف	 توقيت	 ويتطلب	 موثوق.	 بشكل	 النقدية	 التدفقات	 تقدير	 وإمكانية	 السابقة	 األحداث	 أو	
والظروف	القائمة،	التي	يمكن	أن	تكون	عرضة	للتغيير.	بما	أن	التدفقات	النقدية	الفعلية	قد	تحدث	في	السنوات	الالحقة،	تتم	مراجعة	المبالغ	الدفترية	
للمخصصات	والمطلوبات	األخرى	بشكل	منتظم	وتعديلها	لمراعاة	الحقائق	والظروف	المتغيرة.	يؤدي	التغيير	في	تقدير	المخصص	أو	االلتزام	المعترف	

به	إلى	تحميل	تكلفة	أو	دين	إلى	بيان	الدخل	الموحد	في	الفترة	التي	يحدث	بها	التغيير.

اإلجراءات	القانونية
في	 المتأصلة	 التأكد	 عدم	 حاالت	 من	 للعديد	 دائًما	 خاضعة	 منها	 لكل	 النهائية	 النتيجة	 تكون	 قانونية	 إلجراءات	 المجموعة	 تخضع	 آلخر،	 وقت	 من	
التقاضي.	تطبق	اإلدارة	افتراضات	مهمة	في	قياس	مخاطر	التعرض	للمطلوبات	الطارئة	المتعلقة	باإلجراءات	القانونية	القائمة	والمطالبات	األخرى	
التي	لم	يتم	تسويتها.	إن	حكم	اإلدارة	مطلوب	في	تقدير	احتمالية	نجاح	المطالبة	ضد	المجموعة	أو	بلورة	التزام	مادي،	وفي	تحديد	المبلغ	المحتمل	
للتسوية	النهائية	أو	االلتزام.	كما	في	تاريخ	التقرير،	وبناًء	على	تقييم	أجراه	المستشارون	القانونيون	الداخليون	/	الخارجيون،	ال	تعتقد	اإلدارة	أن	نتيجة	

هذه	األمور	سيكون	لها	تأثير	جوهري	على	المركز	المالي	للمجموعة.

االستمرارية
قامت	اإلدارة	بتقييم	قدرة	الشركة	على	مواصلة	العمل	كمنشأة	مستمرة	ولديها	قناعة	بأن	المجموعة	لديها	من	الموارد	ما	يمكنها	من	استمرار	
أعمالها	في	المستقبل	المنظور.	عالوة	على	ذلك،	لم	يصل	إلى	علم	اإلدارة	أي	حاالت	عدم	تأكد	مادي	قد	يثير	شكًا	كبيرًا	حول	قدرة	الشركة	على	

مواصلة	أعمالها	كمنشأة	مستمرة،	ولذلك	يستمر	إعداد	البيانات	المالية	الموحدة	على	أساس	مبدأ	االستمرارية.

39- معلومات المقارنة
تتم	إعادة	تصنيف	األرقام	المقارنة	للسنة	السابقة،	عند	الضرورة،	لتتسق	مع	عرض	السنة	الحالية.	إن	إعادة	التصنيف	ال	تؤثر	على	الربح	المدرج	سابًقا	أو	

إجمالي	الموجودات	أو	حقوق	الملكية.	

40- األحداث الالحقة 
لم	تكن	هناك	أحداث	جوهرية	بعد	تاريخ	التقرير	تتعلق	بفهم	هذه	البيانات	المالية	الموحدة.


