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الدوحة - قنا - أصدر حضرة صاحب السمو 

البالد  أمير  ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ 

المفدى، أمس، القرار األميري رقم )12( لسنة 

2023 بإنشاء وتنظيم مكتب اإلعالم الدولي.
كما أصدر سمو األمير المفدى القرار األميري 

اللجنة  بإنشاء   2023 لسنة   )13( رقم 

الحادية  اآلسيوية  األلعاب  لدورة  المنظمة 

القراران  وقضى   .2030 الدوحة  والعشرين- 

بتنفيذهما والعمل بهما من تاريخ صدورهما، 

وأن ينشرا في الجريدة الرسمية.

صاحب السمو يصدر قرارين أميريين

مكتب لإلعالم الدولي
إنشاء اللجنة المنظمة لدورة األلعاب اآلسيوية

 »500« عالمة تجارية عالمية

الــدوحــة للمجــوهــــرات.. الـيــــوم
توقعات باستقطاب 

أكثر من »30« ألف زائر 

يقام بمركز الدوحة للمعارض.. 
ويقدم قطعا حصرية

تسليط الضوء على الممارسات الجيدة

مؤتمر »التغيرات المناخية 
وحقـــوق اإلنســــان«.. غـــدا

الدوحة- قنا- تنطلق غدا أعمال المؤتمر 

المناخية  »التغيرات  حول  الدولي 

اللجنة  تنظمه  الذي  اإلنسان«،  وحقوق 

بالتعاون  اإلنسان،  لحقوق  الوطنية 

السامية  المتحدة  األمم  مفوضية  مع 

األمم  وبرنامج  اإلنسان،  لحقوق 

وجامعة   ،)UNDP( اإلنمائي  المتحدة 

العالمي  والتحالف  العربية،  الدول 

اإلنسان  لحقوق  الوطنية  للمؤسسات 

رويال  لو  بفندق  وذلك   ،»GANHRI«

السيدة  سعادة  وأوضحت  ميريديان. 

رئيس  العطية،  عبدالله  بنت  مريم 

في  اإلنسان،  لحقوق  الوطنية  اللجنة 

إلى  يهدف  المؤتمر  أن  صحفي،  بيان 

المناخي  العمل  أهمية  على  التأكيد 

الضوء  وتسليط  الحقوق،  على  القائم 

الصلة  ذات  الجيدة  الممارسات  على 

لدولة قطر والجهات الفاعلة.

وكالة ترويج االستثمار:

ازدهار سوق اللوجستيات
بنية متطورة 

ونشاط صناعي 
مزدهر

»1.7« مليار أرباح 
»الكهرباء والماء«

إدراج بنك دخان 
في البورصة غدا 
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استعراض سبل تعزيز التعاون

وزير العمل يجتمع 
مع السفير الجزائري

الدكتور  سعادة  اجتمع   

وزير  المري،  صميخ  بن  علي 

سعادة  مع  أمس،  العمل، 

بوطورة  مصطفى  الدكتور 

الجزائرية  الجمهورية  سفير 

الشعبية  الديمقراطية 

الشقيقة لدى الدولة.

االجتماع  خالل  وجرى 

استعراض سبل تعزيز التعاون 

الثنائي في المجاالت ذات الصلة 

ال سيما بقطاع العمل.

$ الدوحة

لتعزيز تجربة المستخدم

إطالق نسخة محدثة من بوابة قطر للبحوث
قطر  مجلس  أعلن  قنا-  الدوحة- 

عن  واالبتكار  والتطوير  للبحوث 

بوابة  من  محدثة  نسخة  إطالق 

واالبتكار،  والتطوير  للبحوث  قطر 

من  متنوعة  مجموعة  لتقديم 

المتقدمة  والتحسينات  الميزات 

لتعزيز تجربة المستخدم.

البوابة  أن  إلى  المجلس  وأشار 

ستقدم واجهة مستخدم محّسنة، 

يمكن استخدامها من خالل الهاتف 

تقنية  توفير  خالل  من  النقال، 

أفضل،  وبصورة  أسهل  تصفح 

المحدثة  النسخة  تقدم  بحيث 

وتدابير  محّسنة  بحث  وظائف 

بيانات  أمن  لحماية  معززة 

المستخدم.

المحدثة  النسخة  بأن  ونوه 

ستشمل الميزات المضافة حديًثا 

البحوث  منشورات  )وحدة  منها: 

والتطوير واالبتكار، ووحدة مشاريع 

واالبتكار،  والتطوير  البحوث 

الصلة  ذات  التعاون  عالقات  ووحدة 

واالبتكار،  والتطوير  بالبحوث 

ووحدة  الخاصة،  الكيانات  ووحدة 

أنه  إلى  مشيرًا  التفريغ(،  معدات 

إلى  جديدة  ميزة  إضافة  تمت 

الحالية  التحتية  البنية  وحدة 

الميدانية  الزيارات  وإدارة  لطلب 

البوابة،  في  المدرجة  المرافق  إلى 

بهدف إفادة الباحثين والمبتكرين.

من جانبه، قال السيد هيثم علي، 

مدير أول نظم المعلومات بمجلس 

واالبتكار:  والتطوير  للبحوث  قطر 

جاءت  المحدثة  النسخة  »إن 

قطر  استراتيجية  مع  تماشيًا 

واالبتكار2030،  والتطوير  للبحوث 

طريق  خريطة  بمثابة  ُتعد  والتي 

الوطنية  التطلعات  لتحقيق 

االقتصاد  يصبح  لكي  المنشودة 

الوطني معرفًيا يتسم باالبتكار«.

رئيس الشورى يجتمع مع رئيس مجلس الشيوخ الكندي

استعراض عالقات التعاون البرلماني
سعادة  اجتمع  قنا-  الدوحة- 

السيد حسن بن عبدالله الغانم 

أمس،  الشورى،  مجلس  رئيس 

فيوري  جورج  السيد  سعادة  مع 

الكندي،  الشيوخ  مجلس  رئيس 

يزور  الذي  له،  المرافق  والوفد 

البالد حالًيا. 

 جرى خالل االجتماع، استعراض 

البلدين  بين  التعاون  عالقات 

وسبل  البرلمانية  المجاالت  في 

تعزيزها وتطويرها. 

من  عدد  االجتماع  حضر 

المسؤولين في الجانبين.

استعراض مسيرة العمل الخليجي المشترك

األمين العام لـ »التعاون« يجتمع مع سفيرنا لدى السعودية
سعادة  اجتمع  قنا-  الرياض- 

البديوي،  محمد  جاسم  السيد 

التعاون  لمجلس  العام  األمين 

لدول الخليج العربية، مع سعادة 

العطية،  محمد  بن  بندر  السيد 

المملكة  لدى  قطر  دولة  سفير 

بمقر  السعودية،  العربية 

بمدينة  للمجلس  العامة  األمانة 

الرياض.

جرى، خالل االجتماع، استعراض 

الخليجي  العمل  مسيرة 

تبذلها  التي  والجهود  المشترك، 

التعاون  لتعزيز  المجلس  دول 

والتكاتف بينها.

خالل  السفير،  سعادة  وقدم 

لسعادة  التهاني  االجتماع، 

التعاون،  لمجلس  العام  األمين 

عمله،  مهام  توليه  بمناسبة 

متمنيا له التوفيق والنجاح.

خالل اجتماع لجنة الشؤون الثقافية بالشورى

مناقشة عزوف القطريين عن مهنة التعليم

واإلعالم  الثقافية  الشؤون  لجنة  عقدت 

أمس،  اجتماعًا  الشورى،  بمجلس 

أحمد  بن  خالد  السيد  سعادة  برئاسة 

العبيدان رئيس اللجنة.

وناقشت اللجنة خالل االجتماع، موضوع 

التعليم«،  مهنة  عن  القطريين  »عزوف 

الدكتور  سعادة  من:  كل  بحضور 

إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة 

العالي،  والتعليم  والتعليم  التربية 

المساعد  الوكيل  الرويلي  مها  والسيدة 

لشؤون التعليم، والسيدة إيمان سلمان 

والتطوير  التدريب  مركز  مدير  المهندي 

على  أجابوا  والذين  بالوزارة،  التربوي 

من  عدد  حول  اللجنة  استفسارات 

المذكور  بالموضوع  المتعلقة  المحاور 

من  اللجنة  استخلصته  ما  ضوء  في 

نظر  وجهات  واستجالء  له  دراستها 

الذين  السابقين  المعلمين  من  عدد 

اجتماعات  في  اللجنة  استضافتهم 

سابقة.

كما اتفق الجانبان خالل مناقشاتهم في 

العقبات  تذليل  أهمية  على  االجتماع، 

أمام المعلمين القطريين، والوقوف على 

وإيجاد  تواجههم،  التي  التحديات  أهم 

والعمل  بتجاوزها،  الكفيلة  الحلول 

وتقديم  المهنة  هذه  في  ترغيبهم  على 

في  تسهم  التي  واالمتيازات  المحفزات 

تحقيق ذلك.

اللجنة  قررت  االجتماع،  نهاية  وفي 

في  للموضوع  دراستها  استكمال 

من  دار  ما  ضوء  في  القادم،  اجتماعها 

استفساراتها  على  وإجابات  مناقشات 

من قبل مسؤولي الوزارة.

بالتعاون مع »حمد الطبية« وعدد من الشركاء المحليين

»الهالل« يختتم »3« قوافل طبية بالسودان
القوافل  القطري  األحمر  الهالل  اختتم 

واليات  في  نفذها  التي  الثالث  الطبية 

والخرطوم  والجزيرة  النيل  نهر 

بالسودان، حيث تمكن الفريق الطبي 

 1,800 إجراء  من  الدوحة  من  الموفد 

عملية  و450  طبية  ومعاينة  كشف 

الجراحة  تخصصات  في  معقدة 

البولية  المسالك  وجراحة  العامة 

لألطفال،  القلب  وقسطرة  وجراحة 

المحلية  الطبية  الطواقم  بمعاونة 

المستضيفة  المستشفيات  في 

للمشروع.

وساهم في تنفيذ القوافل الطبية عدد 

مؤسسة  رأسهم  وعلى  الشركاء،  من 

الكندية  والمؤسسة  الطبية،  حمد 

ووزارة الصحة السودانية،  العالمية، 

التخصصي  علياء  ومستشفى 

ومستشفى  درمان،  أم  بمدينة 

النيل،  نهر  بوالية  التعليمي  عطبرة 

ألمراض  الجزيرة  ومستشفى 

وجراحة الكلى بوالية الجزيرة.

وضمن أهداف المشروع، حرص الهالل 

وصيانة  تجهيز  على  القطري  األحمر 

المستشفيات  في  العمليات  غرف 

طبية  بمعدات  والتبرع  المضيفة، 

وطاوالت جراحية، باإلضافة إلى توريد 

المسالك  لفحوصات  متقدم  جهاز 

محاضرة  النعيمي  د.  وقدم  البولية. 

المحلية  الطبية  للكوادر  تخصصية 

اإلحليل  تصنيع  »عمليات  بعنوان 

البديلة لتضيقات اإلحليل البصلي«، 

كما تم تنفيذ أنشطة التدريب ونقل 

من  المتخصصين  لألطباء  الخبرات 

6 واليات سودانية.
قام  زيارة  مع  الطبية  القوافل  تزامنت 

مدير  إبراهيم،  صالح  محمد  د.  بها 

في  الدولية  والتنمية  اإلغاثة  قطاع 

جمهورية  إلى  القطري،  األحمر  الهالل 

مع  اجتماعًا  عقد  حيث  السودان، 

إبراهيم  بن  محمد  السيد  سعادة 

لدى  قطر  دولة  سفير  السادة، 

الستعراض  السودان،  جمهورية 

في  القطري  األحمر  الهالل  أنشطة 

وأكد  تعزيزها.  وسبل  السودان 

دولة  وقوف  السادة  السفير  سعادة 

قطر مع السودان الشقيق، واستمرار 

دعمها للشعب السوداني في مختلف 

الهالل  دعم  إلى  منوهًا  المجاالت، 

بما  السودان  في  القطري  األحمر 

ومن  اإلنساني.  دوره  أداء  من  نه  يمكِّ

التزام  على  إبراهيم  د.  أكد  جانبه، 

الهالل األحمر القطري بمواصلة العمل 

اإلنسانية  أنشطته  نطاق  لتوسيع 

في مختلف أنحاء السودان.
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التقط
الذكريات
يسّر فيفتي ون إيست دعوتكم 

الكتشاف جمموعة استثنائية من 
أرقى  قطع اجملوهرات والساعات 

حصريًّا خالل

معرض الدوحة للمجوهرات
 والساعات ٢٠٢٣.

٢٠-٢٥ فرباير

مركز الدوحة للمعارض واملؤمترات  C3 جناح|

لتعزيز الدور الرقابي في المواقع

ضبطية قضائية
لموظفي »العمل«

أمام سعادة الدكتور علي  أدى عدد من موظفي وزارة العمل، 

بعد  القانوني  القسم  أمس،  العمل  وزير  المري  صميخ  بن 

منحهم صفة مأموري ضبط قضائي.

ضبط  مأموري  صفة  الوزارة  موظفي  تخويل  قرار  يأتي 

في  الرقابي  الدور  لتعزيز  الوزارة  جهود  إطار  في  قضائي، 

الدولة  مناطق  جميع  في  العمال  سكن  وأماكن  العمل  مواقع 

وتسهيل الخدمات المقدمة للمستفيدين.

مؤتمر  أعمال  بكتارا  الدراما  مسرح  على  أمس،  انطلقت 

الدبلوماسية العامة في دول الخليج العربية: السياسات 

للحي  العامة  المؤسسة  تنظمه  الذي  والممارسات 

الثقافي »كتارا«، ممثلة بمركز كتارا للدبلوماسية العامة 

قطر  جامعة  في  الخليج  دراسات  مركز  مع  بالتعاون 

سعادة  بمشاركة  وذلك  )االثنين(،  اليوم  حتى  ويستمر 

المدير  السليطي  إبراهيم  بن  خالد  الدكتور  األستاذ 

الشبكة  رئيس  الثقافي  للحي  العامة  للمؤسسة  العام 

أحمد  درويش  والمهندس  العامة،  الدولية  الدبلوماسية 

الدولية  الدبلوماسية  للشبكة  العام  األمين  الشيباني 

للدبلوماسية  كتارا  لمركز  التنفيذي  والرئيس  العامة 

العامة، والدكتور عمر األنصاري نائب رئيس جامعة قطر 

مدير  الزويري  محجوب  والدكتور  األكاديمية،  للشؤون 

مركز دراسات الخليج بجامعة قطر، كما حضره عدد من 

أصحاب السعادة السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية 

واألكاديميين والباحثين والخبراء في مجال الدبلوماسية 

العامة. 

 من جهته، أعرب سعادة األستاذ الدكتور خالد بن إبراهيم 

هذا  باستضافة  سعادته  عن  كتارا  عام  مدير  السليطي 

المؤتمر البالغ األهمية والذي ُيعقد ألول مرة في دولة قطر 

ومنطقة الخليج العربي، وُيشكل فرصة قّيمة وهامة لفتح 

قنوات الحوار والنقاش وتبادل اآلراء والخبرات والمعرفة، 

بمشاركة علمية واسعة من قبل نخبة من الدبلوماسيين 

و12  قطر  دولة  من  والخبراء،  واألكاديميين  والباحثين 

خالل  سُيقدمون  حيث  العالم،  دول  مختلف  من  دولة 

30 بحثا وورقة عمل موزعة على محاور  جلساته العلمية 

المؤتمر بما يسهم في النهوض بالدبلوماسية العامة في 

بين  التقارب  في  وممارستها  دورها  وتعزيز  الخليج  دول 

الطموحات  وتحقيق  التنمية  في  واإلسهام  المجتمعات 

وتلبية مصالح الشعوب المشتركة.

ميدان  في  مهمة  أشواطا  قطعت  كتارا  أن  إلى  وأشار 

المشاريع  من  للعديد  تنفيذها  عبر  العامة  الدبلوماسية 

في  حيوي  بدور  وقامت  اإلبداعية،  والبرامج  الثقافية 

من  سواء  العامة،  الدبلوماسية  في  العمل  دعائم  توطيد 

خالل مهرجاناتها وأنشطتها وفعالياتها الثقافية المتنوعة 

لخطط  إعدادها  إطار  في  أو  العام،  مدار  على  والمتواصلة 

ودراسات طموحة، تهدف إلى بناء القدرات واالستثمار في 

والتبادل،  للتعاون  كبوابة  مكانتها  أثبتت  حيث  الثقافة، 

وجسرًا للحوار ومنصة لصنع الصداقة بين الدول وتعزيز 

التفاهم بين الشعوب. 

رئيس  نائب  األنصاري  عمر  الدكتور  قال  جهته،  من 

يبحث  المؤتمر  إن  األكاديمية  للشؤون  قطر  جامعة 

في  العربية  الخليج  لدول  المتزايد  الحضور  مالمح 

تسارع  مع  سعت  والتي  العامة  الدبلوماسية  مجال 

في  قوتها  تعزيز  إلى  العالمي،  المسرح  على  صعودها 

قوتها  واصول  ثرواتها  على  باالعتماد  العامة  الدبلوماسية 

الناعمة. مشيرا إلى أن المؤتمر يؤكد على أهمية العمل 

ومتابعة  رصد  في  والبحثي  المعرفي  واإلنتاج  االكاديمي 

التطورات السياسية واالقتصادية واالجتماعية المرتبطة 

الخليج بشكل خاص،  العامة في منطقة  بالدبلوماسية 

وكذلك ما يحدث في العالم.

من جانبه، قال المهندس درويش أحمد الشيباني األمين 

إن  العامة  للدبلوماسية  كتارا  لمركز  التنفيذي  الرئيس 

كتارا تتطلع من خالل هذا المؤتمر إلى تحقيق زخم جديد 

وبلوغ مستوى متقدم في ميدان الدبلوماسية العامة، الفتا 

إلى أن المؤتمر ومن خالل جلساته ونقاشاته الثرية يهدف 

العامة،  الدبلوماسية  في  مهمة  بمبادرات  الخروج  إلى 

الثقافية  المؤسسات  وفاعلية  دور  تعزيز  في  يسهم  بما 

والمعرفية الرائدة، وتمكنها من توحيد الجهود وفتح قنوات 

أجل  من  والمجتمعات  الشعوب  بواقع  لالرتقاء  تواصل 

اطالق مشاريع حيوية وتنموية، مشددا على أهمية توثيق 

والخليجية  المحلية  المؤسسات  مختلف  بين  التعاون 

وتطوير  والبرامج  المبادرات  ورؤية  رسالة  إيصال  لضمان 

المشروعات الخاصة بالدبلوماسية العامة. 

الجلسات  من  مجموعة  األول  يومه  في  المؤتمر  وشهد 

تطرقت إلى مواضيع هامة تخص االتجاهات الجديدة في 

دراسة الدبلوماسية العامة.

»كتارا« تحتضن مؤتمر الدبلوماسية العامة في دول الخليج العربية

{ د. السليطي مع الحضور

د.السليطي: فرصة قّيمة لفتح 

قنوات الحوار وتبادل اآلراء والخبرات

الدوحة           $
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الوقفية العالمية المحّكمة

تعقده جامعتا قطر والسلطان قابوس

إعالن الفائزين بجائزة الشيخ علي

مؤتمــر دولــي حـول إدارة البحــث العلمـــي
قطر  جامعة  تعقد  قنا-  الدوحة- 

السلطان  جامعة  مع  بالتعاون 

العالي  التعليم  ووزارة  قابوس، 

والبحث العلمي واالبتكار بسلطنة 

إلدارة  األول  الدولي  المؤتمر  عمان، 

البحث العلمي، وذلك خالل الفترة 

الجاري،  فبراير   27 إلى   26 من 

من  دوليين  خبراء  بمشاركة 

عالمية  بحثية  ومراكز  جامعات 

مرموقة.

تستضيفه  الذي  المؤتمر  ويسعى 

جامعة السلطان قابوس إلى توجيه 

حلول  إيجاد  نحو  العلمي  البحث 

واالستفادة  المجتمع،  لمشكالت 

إلى  إضافة  البحثية،  النتائج  من 

البحث  تمويل  برامج  في  التوسع 

البحثية  الثقافة  ونشر  العلمي، 

لدى المؤسسات الصناعية.

أفضل  تبادل  إلى  يهدف  كما   

الممارسات في إدارة البحث العلمي 

التحديات  وتحديد  ودولًيا،  إقليمًيا 

والحلول للقضايا التي تواجه ذلك، 

الدولية  الممارسات  على  والتعرف 

العلمي  البحث  جودة  لقياس 

وتأثيره على المجتمع.

يومي  خالل  المشاركون  ويدرس   

إدارة  استراتيجيات  المؤتمر 

من  كفاءتها  ومدى  العلمي  البحث 

والالمركزية، كما  المركزية  حيث 

برامج  إدارة  إلى  المؤتمر  يتطرق 

التي تواجهها،  والتحديات  البحوث 

ومسؤولية المشاريع البحثية التي 

العلمي،  البحث  أخالقيات  تشمل 

والجوانب القانونية المتعلقة به.

القدرة  المؤتمر  يناقش  كما   

دعم  على  للحصول  التنافسية 

تمويل  مصادر  ومعرفة  للبحوث، 

البحوث الخارجية وآلية الحصول 

في  الباحثين  ودعم  عليها، 

التعاون  وتعزيز  عليها،  التنافس 

البحثي والشراكات البحثية، إلى 

القدرات  بناء  آلية  مناقشة  جانب 

في  المهني  والتطوير  البحثية، 

البحث العلمي.

األوقاف  وزارة  الدوحة- قنا- كشفت 

بإدارة  ممثلة  اإلسالمية  والشؤون 

عن  اإلسالمية  والدراسات  البحوث 

جائزة  ببحثي  الفائزين  أسماء 

ثاني  آل  عبدالله  بن  علي  الشيخ 

وهما:  المحّكمة  العالمية  الوقفية 

االنتماء«  وفقه  »المواطنة  بحث 

وذلك  والتنمية«،  »الزكاة  وبحث 

اإلدارة  عقدته  صحفي  مؤتمر  خالل 

أمس.

بن  أحمد  الشيخ  الدكتور  وأعلن 

إدارة  مدير  ثاني  آل  غانم  بن  محمد 

البحوث والدراسات اإلسالمية بوزارة 

خالل  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف 

لبحث  بالجائزة  الفائز  أن  المؤتمر 

»المواطنة وفقه االنتماء« هو الدكتور 

عبدالسالم رياح من مملكة المغرب، 

ريال  ألف   200 الجائزة  قيمة  وتبلغ 

»الزكاة  ببحث  فاز  كما  قطري، 

يحيى  فايز  الباحث  والتنمية« 

الجمهورية  من  شبيل  عبدالله 

أيضا  الجائزة  قيمة  وتبلغ  اليمنية، 

200 ألف ريال قطري.
»الزكاة  بحث  بطبع  أوصى  كما 

الباحث  قدمه  الذي  والتنمية« 

مصر  جمهورية  من  مكي  عيد  رامي 

العربية تقديرا لما بذله من جهد في 

بحثه.

البحوث  إدارة  مدير  وأوضح 

أن  بالوزارة  اإلسالمية  والدراسات 

آل  عبدالله  بن  علي  الشيخ  جائزة 

أول  تعتبر  العالمية  الوقفية  ثاني 

من  تصدر  عالمية  ثقافية  جائزة 

قطر، أنشأتها وزارة األوقاف والشؤون 

مساهمة  1998م،  سنة  اإلسالمية 

وبخاصة  الوقف،  ثقافة  نشر  في 

وقد  العلمية،  الثقافية  المجاالت  في 

علي  الشيخ  باسم  الجائزة  سميت 

لجهوده  تقديرا  ثاني  آل  عبدالله  بن 

في خدمة العلم وأهله.

بن  أحمد  الشيخ  الدكتور  وأكد 

الجائزة  أن  آل ثاني  محمد بن غانم 

الباحثين  من  كبيرا  اهتماما  تلقى 

العالم،  أنحاء  من  والمختصين 

مشيرا إلى أن عدد البحوث المقدمة 

بحثا   33 بلغ  والتنمية«  »الزكاة  في 

بلغ  بينما  العالم،  حول  دول   8 من 

عدد البحوث المقدمة في »المواطنة 

وفقه االنتماء« 19 بحثا من 9 دول.

وأعلن مدير إدارة البحوث والدراسات 

والشؤون  األوقاف  بوزارة  اإلسالمية 

اإلسالمية أن موضوع الجائزة لعامها 

»التكافل  عنوان:  يحمل  الجديد، 

األمن  تحقيق  في  ودوره  االجتماعي 

الجائزة  قيمة  وتبلغ  المجتمعي« 

)200( ألف ريال قطري.

في  جديد  قسم  إنشاء  عن  وكشف 

يهدف  بالقطريين،  خاص  الجائزة 

المجتمع  تهم  موضوعات  لطرح 

وعلميا  وفكريا  ثقافيا  القطري 

الباحثين  وتشجيع  واجتماعيا، 

البحث  غمار  لخوض  القطريين 

قضايا  يخدم  بما  والتأليف، 

المجتمع.

بن  أحمد  الشيخ  الدكتور  وأوضح 

هذا  في  ثاني  آل  غانم  بن  محمد 

الجائزة  موضوع  عنوان  أن  السياق 

بالباحثين  الخاصة  الجديدة 

عن:»التماسك  سيكون  القطريين 

األبناء:  رعاية  في  ودوره  األسري 

وتبلغ  أنموذجًا«  القطري  المجتمع 

ريال  ألف   )200( أيضا  الجائزة  قيمة 

قطري، في عدة محاور.

الشيخ  جائزة  أن  بالذكر،  الجدير 

الوقفية  ثاني  آل  عبدالله  بن  علي 

وزارة  أنشأتها  المحّكمة  العالمية 

عام  في  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف 

وأكبر  أول  لتصبح  وذلك  1998م 
مجال  في  محّكمة  وقفية  جائزة 

في  اإلسالمي  والفكر  والدعوة  الثقافة 

دولة قطر.

أوقاف  من  الجائزة  إنشاء  تم  وقد 

ثاني،  آل  عبدالله  بن  علي  الشيخ 

رحمه الله تعالى.

الشيخ د. أحمد بن محمد: تلقى اهتماما 
كبيرا من الباحثين والمختصين 



5متابعات السنة )28( - اإلثنين  29 من رجب  1444هـ الموافق 20 فبراير 2023م العدد )10031(

خاصة  تصريحات  خالل  وأوضح 

المجتمع  خدمة  هدف  أن  لـ»$« 

مع  التعاون  سبل  إيجاد  في  يتحقق 

الجهات الحكومية والخاصة غير الربحية 

واالستعانة بالكفاءات والخبرات المتميزة 

األقسام  في  التدريس  هيئة  أعضاء  من 

األكاديمية داخل جامعة قطر واالستعانة 

الخدمة  مجاالت  في  المتميزين  باألفراد 

وخارجها،  قطر  دولة  داخل  المجتمعية 

أفراد  إلى  ونقلها  الخبرات  تلك  وتطويع 

المجتمع.

المجتمع  خدمة  قطاع  أن  إلى  وأشار 

ويسعى  سنوات   3 من  إنشاؤه  تم 

ذوي  مثل  المجتمع  فئات  بعض  لخدمة 

برامج  نقدم  حيث  الخاصة  االحتياجات 

وكيفية  للعوائل  خاصة  ودورات  تدريبية 

اإلعاقة،  ذوي  من  أبنائهم  مع  التعامل 

أيضا  تدريبية  دورات  تقديم  إلى  مشيرا 

بذوي  الخاصة  والمؤسسات  للجهات 

الشفلح  مثل  الموظفين  لتدريب  اإلعاقة 

ومركز النور للمكفوفين.

وقال عبدالله إن أكثر من %80 من البرامج 

إلكترونيا  تقديمها  يتم  الحالية  والدورات 

»أون الين« بالتعاون مع شركاء المركز.

مؤسسات  مع  اتفاقيات  هناك  أن  وأكد 

مجانية  دورات  تقديم  ليتم  خيرية 

لمنتسبيها غير القادرين على دفع أسعار 

التسويق  عن  برامج  مثل  الدورات  هذه 

أن  موضحا  االشارة،  لغة  أو  اإللكتروني 

المركز ليس ربحيا في المقام األول ولكن 

البرامج  تكلفة  تناسب  الدورات  أسعار 

تكون  األحوال  كل  في  ولكنها  المطروحة 

تنافسية.

وتحدث عبدالله عن الخطة المستقبلية 

عن  برامج  لتقديم  نسعى  قائال:  للقطاع 

الجهات  من  عدد  مع  بالتعاون  االستدامة 

بيد«  »يدا  مبادرة  أطلقنا  كما  الدولة،  في 

من  متخصصون  يقدمها  الثاني  للعام 

الجامعة عن كيفية التعامل مع اآلخرين 

أو برامج عن كيفية التصوير بالجوال.

وقال: نسعى الستقطاب المشاركين من 

المشاركين  على  شهادات  توزيع  خالل 

عدد  زيادة  إلى  الفتا  الدورات،  هذه  في 

العام  خالل  الدورات  في  المشاركين 

الحالي، مؤكدا أنه يتم طرح برامج أيضا 

فقط  التكلفة  لتغطي  التكلفة  منخفضة 

وال نهدف للربح منها.

المجتمع  خدمة  مركز  أن  بالذكر  جدير 

والتعليم المستمر يطرح حاليا ما يقارب 

ما  بينها  من  تدريبي،  وبرنامج  دورة   300
منصة  عبر  تدريبية  دورة   170 من  يقرب 

طرح  يتم  فيما  اإللكترونية،  التدريب 

مع  ووجاهي  مباشر  بشكل  دورة   150
المستفيدين.

بين  وصل  حلقة  ليكون  المركز  ويهدف 

تقديم  خالل  من  والمجتمع  الجامعة 

مختلف  في  التدريبية  والدورات  البرامج 

والدورات  البرامج  تسهم  حيث  المجاالت، 

المجتمع  خدمة  مركز  يقدمها  التي 

المهارات  تنمية  في  المستمر  والتعليم 

تحصيلهم  وزيادة  للمشاركين  العامة 

في  كبيرة  أهمية  لها  أن  كما  المعرفي، 

زيادة تأهيلهم المهني مما ينعكس بشكل 

المؤسسات  أداء  على  مباشر  إيجابي 

فتنمية  الدولة،  في  والخاصة  الحكومية 

على  يسهم  الوطنية  والكفاءات  القدرات 

االقتصادية  التنمية  في  فعال  نحو 

هذه  زادت  وقد  للدولة،  واالجتماعية 

التطور  مع  األخيرة  السنوات  في  األهمية 

والتطور  التواصل  وسائل  في  الكبير 

الثورة  وهج  وازدياد  السريع  التكنولوجي 

الرقمية.

ويقدم المركز أيضا خدمات االستشارات 

من  للعديد  والتدريب  والخدمات  االدارية 

من  ذلك  يتم  حيث  الدولة،  في  الجهات 

خالل تحديد االحتياجات التدريبية لهذه 

ودورات  برامج  طرح  يتم  ثم  ومن  الجهات 

تناسب تلك االحتياجات. 

يطرحها  التي  التدريبية  البرامج  وتتنوع 

المركز حيث يتم طرح دورات في اللغات 

وفي المهارات العامة، وكذلك يطرح دورات 

ودورات  إلكترونية  وبرامج  تخصصية 

فنية وفقا الحتياجات الجهات المختلفة.

مدير قطاع خدمة المجتمع بجامعة قطر لـ»$«:

تقديم دورات مجانية لذوي اإلعاقة

{ عبدالعزيز عبدالله

 »% 80«
من البرامج 

يتم تقديمها 
»أون الين«.. 

واتفاقيات 
مع مؤسسات 

خيرية 

أكد عبدالعزيز عبدالله مدير قطاع خدمة المجتمع 
في مركز التعليم المستمر بجامعة قطر أن نطاق 

عمل خدمة المجتمع لتعزيز عالقة جامعة قطر مع 
المجتمع من خالل التواصل مع مختلف الشرائح 

االجتماعية والعمل على إيجــاد فــرص المشــاركة مــن 
خالل المناهــج األكاديميــة، والتواصــل مــع المؤسسات 
االجتماعيــة، إضافة إلى التعاون مع الجهات ذات الصلة 
في تطوير برامج التدريب والتعليم للطالب والعاملين 

في المدارس والمراكز المتخصصة في مجال رعاية 
الفئات الخاصة، مثل: ذوي االحتياجات الخاصة وتقديم 

الدورات التدريبية وورش العمل في مجال المهارات 
العامة األساسية للجمهور.

كتب             محمد أبوحجر

»إحسان« و»المجد« 
للفتيات يوقعان مذكرة

تعاون لخدمة 
كبار السن

الدوحة - قنا- وّقع مركز 

تمكين ورعاية كبار السن 

)إحسان( أحد مراكز 

المؤسسة القطرية للعمل 

االجتماعي التابعة لوزارة 

التنمية االجتماعية واألسرة 

مذكرة تعاون مشترك 

لخدمة كبار السن مع مركز 

المجد للفتيات التابع لوزارة 

الرياضة والشباب.

ويأتي توقيع هذه المذكرة 

انطالقًا من الدور الرئيسي 

لمركز )إحسان( في تعزيز 

االعتراف بدور كبار السن 

وإسهاماتهم في التنمية 

االجتماعية واالقتصادية 

والثقافية، وتمكينهم ودعم 

مشاركتهم في جميع 

المجاالت، ونشر الوعي 

المجتمعي بحقوقهم 

وقضاياهم األساسية، 

والعمل على تحقيق 

التواصل بين األجيال، 

والتأكيد على دور األسرة في 

رعايتهم.

ويسعى المركزان من 

خالل هذه المذكرة، إلى 

دعم أواصر التعاون بينهما، 

وتقديم الخدمات المناسبة 

لكبار السن بأفضل الطرق 

الممكنة، ومواصلة الجهود 

المشتركة بين الجهتين.

وقال السيد فهد محمد 

الخيارين المدير التنفيذي 

لمركز )إحسان( إن المركز 

يولي اهتمامًا كبيرًا لعمل 

شراكات وتوطيد التعاون 

مع كافة الجهات في الدولة، 

انطالقا من إيمانه بأن هذه 

الشراكات تعود بالنفع على 

الفئات المستهدفة وتوّسع 

نطاق خدماته وأهدافه ألكبر 

شريحة من أفراد المجتمع.
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الدوحة- قنا- أعلنت 
هيئة األشغال العامة 

»أشغال« عن أسماء 
الفائزين بمبادرة 

»زينة« التي تم 
إطالقها بهدف إبراز 
المظاهر االحتفالية 
أثناء فترة استضافة 
بطولة كأس العالم 

FIFA قطر 2022.

العامة  األشغال  هيئة  وكشفت 

»أشغال« أن عدد الفائزين بالمبادرة 

والمدارس  األطفال  رياض  فئة  عن 

ليكون  فائزًا،   18 بلغ  والجامعات 

 3 البلديات  فئة  عن  الفائزين  عدد 

فئة  عن  فائزا   18 بجانب  بلديات، 

الجهات الحكومية والخاصة.

زينة  مبادرة  أن  إلى  وأشارت 

لألفراد  االستثنائي  بالدور  تقر 

والجهات  والمدارس  والشركات 

التي عملت على تجميل  الحكومية 

العمل  أماكن  واجهات  وتزيين 

والعقارات،  والجامعات  والمدارس 

والساحات والطرق العامة والمناطق 

استضافة  فترة  خالل  الخدمية 

المونديال وما قبلها.

الخالدي،  عرقوب  محمد  وقال 

على  اإلشراف  لجنة  رئيس 

في  العامة  واألماكن  الطرق  تجميل 

المنظمة  اللجنة  ورئيس  الدولة 

هذه  مخرجات  إن  »زينة«  لمبادرة 

تفخر  حقيقيًا  إرثًا  شكلت  المبادرة 

أن  السيما  القادمة،  األجيال  به 

عملوا  المبادرة  في  المشاركين 

عملهم  ومحيط  منازلهم  في  سفراء 

للتعريف بثقافة قطر الغنية.

ونوه بأن المبادرة ساهمت في جعل 

الستضافة  استعدادًا  أكثر  قطر 

قطر   FIFA العالم  كأس  بطولة 

المجتمعية  الناحية  من   2022
وتقديم حضارتنا وثقافتنا القطرية 

للعالم، ال سيما وأن قطر استضافت 

مشجعين من مختلف دول العالم.

خالد  السيد  قال  جهته،  ومن 

عالقات  إدارة  مدير  السويدي، 

العليا  اللجنة  في  الشركاء 

رئيس  ونائب  واإلرث  للمشاريع 

لقد  للمبادرة:  المنظمة  اللجنة 

المزيد  خلق  من  »ِزينة«  تمكنت 

للحدث  واإلثارة  الحماس  من 

حيث  المنطقة،  في  األبرز  الكروي 

العديد  جعل  في  ساهمت  إنها 

والمباني  والطرقات  الساحات  من 

أبرز  بشكل  كروية  حّلة  تكتسي 

مشارك،  كل  في  اإلبداعي  الجانب 

الذي  بالنجاح  جميعا  نفخر  لذلك 

حققته المبادرة، فهو يعكس شغف 

المجتمع بالرياضة.

السيدة  قالت  ذاته،  السياق  وفي 

مركز  إدارة  مدير  السعدي،  هدى 

الثقافة:  وزارة  في  البصرية  الفنون 

كأس  أن  أثبتت  »ِزينة«  مبادرة  إن 

على  مقتصرة  ليست  العالم 

المالعب والفرق المشاركة فقط، بل 

هي ثقافة وإرث نفخر بأننا ساهمنا 

في إبرازه والترويج له بالشكل الذي 

تم  حيث  قطر،  دولة  بمكانة  يليق 

القطري  اإلبداعي  المشهد  تقديم 

مميز  بأسلوب  البطولة  لضيوف 

يبقى خالدًا في ذاكرتهم.

فائقة  الدكتورة  أكدت  جهتها،  ومن 

العالقات  إدارة  مدير  أشكناني، 

التعاون  أن  البلدية  وزارة  في  العامة 

خالل  زينة  ومبادرة  الوزارة  بين 

العالم  كأس  بطولة  فعاليات  فترة 

وزارة  حرص  إطار  في  جاء   ،2022
الشراكة  وتعزيز  دعم  على  البلدية 

جهات  مختلف  مع  المجتمعية 

المجتمع  ومؤسسات  الدولة 

المدني.

في  »زينة«  مشاركة  أن  إلى  ولفتت 

خالل  التزيين  أعمال  بعض  تنفيذ 

العالم،  كأس  بطولة  استعدادات 

الجمالية  الصورة  إبراز  في  أسهمت 

وتعريف  قطر،  لدولة  والحضارية 

التي  المعالم  بأهم  الزائر  الجمهور 

تعكس هويتنا وثقافتنا القطرية.

ومن ناحيته، قال السيد علي جاسم 

المدارس  شؤون  مدير  الكواري، 

والتعليم  التربية  وزارة  في  والتعليم 

بالدور  نفخر  العالي:  والتعليم 

والجامعات  المدارس  لعبته  الذي 

لمونديال  قطر  دولة  استضافة  في 

وبمساهماتهم   ،2022 العالم  كأس 

عن  عبرت  التي  واإلبداعية  القيمة 

الرياضية  وثقافتنا  القطرية  هويتنا 

التعليمية  العملية  التزام  وعكست 

بأن تكون جزءًا من أهم األحداث التي 

تستضيفها الدولة.

عبد  السيد  قال  اإلطار،  ذات  وفي 

إدارة  مدير  إسحاق،  آل  الرحمن 

قطر:  متاحف  هيئة  في  العام  الفن 

بعد  »ِزينة«استطاعت  مبادرة  إن 

تثبت  أن  حققته  الذي  النجاح 

الرياضة  ارتباط  مدى  بدورها 

المبادرة  كانت  فقد  بالفن، 

للمشاركة  مبدع  لكل  دعوة  بمثابة 

النداء،  المجتمع  لبى  وقد  بإبداعه، 

مدى  على  شاهدة  أعمالهم  وباتت 

الزخم والتنوع الثقافي الذي تشهده 

دولة قطر.

تم  »ِزينة«  مبادرة  أن  إلى  يشار 

األشغال  هيئة  قبل  من  إطالقها 

لجنة  في  ممثلة  »أشغال«  العامة 

الطرق  تجميل  على  اإلشراف 

بالتعاون  بالدولة  العامة  واألماكن 

واإلرث،  العليا للمشاريع  اللجنة  مع 

التربية  ووزارة  البلدية،  ووزارة 

ووزارة  العالي  والتعليم  والتعليم 

والمجلس  قطر،  ومتاحف  الثقافة، 

البلدي المركزي.

المبادرة كان هدفها إبراز المظاهر االحتفالية أثناء فترة استضافة المونديال

»أشغال« تعلن الفائزين في »ِزينة«

{ م.محمد عرقوب الخالدي { خالد السويدي { علي جاسم الكواري

{ فئة البلديات

السويدي: خلقت مزيدا من الحماس واإلثارة للحدث الكروي األبرز م.الخالدي: مخرجات المبادرة شكلت إرثًا تفخر به األجيال القادمة

من هيئة ضمان الجودة البريطانية

االعتماد المؤسسي الدولي 
لـ »الدوحة للدراسات«

عن  العليا  للدراسات  الدوحة  معهد  أعلن 

)مراجعة  الدولي  االعتماد  على  حصوله 

هيئة  قبل  من   )IQR الدولية  الجودة 

 Quality Assurance( الجودة  ضمان 

ويعد  المتحدة.  المملكة  في   )Agency
دولة  في  أكاديمية  مؤسسة  أول  المعهد 

قطر تحصل على االعتماد المؤسسي من 

قبل هذه الهيئة، وبدون أي شروط. إضافة 

تحديد  االعتماد  قرار  شمل  ذلك،  إلى 

تميز  مجاالت  األداء ثمانية  في 

باعتبارها  المعهد،  في 

خاصًا  تنويهًا  تستحق 

بجودة األداء فيها. 

المجاالت  هذه  شملت 

المثال  سبيل  على 

التأثيرات  الحصر  ال 

والثقافية  االجتماعية 

للبرامج  الهامة 

يطرحها  التي 

واالستثمار  المعهد، 

تيجي  ا ستر ال ا

رأس  في  النوعي 

البشري  المال 

تحقيق  لضمان 

مركزية الطالب في 

المتوفر  والدعم  والتعلم،  التعليم  مجال 

للطالب بما في ذلك الدعم المتخصص، 

التعلم  موارد  من  الواسعة  والمجموعة 

والبيئة التعليمية عالية الجودة المتاحة 

تجاه  المتبع  الفعال  والنهج  للطالب، 

للنشر  الطالب  ودعم  الطالب،  مالحظات 

في المنابر المتميزة عالميًا. 

وفي هذا السياق عبر الدكتور عبدالوهاب 

للدراسات  الدوحة  معهد  رئيس  األفندي 

االعتراف  بهذا  المعهد  فخر  عن  العليا 

المعهد  أسرة  لمساهمة  وشكره  الدولي، 

هذا  في  وطالب  وإداريين  أساتذة  من 

لجهود  تتويجًا  يعد  الذي  اإلنجاز، 

متواصلة بدأت في خريف عام 2017. 

النتيجة  بهذه  مسرورون  »نحن  وأضاف: 

رسالة  كون  مستغربة،  تكن  لم  التي 

التزامه  على  إنشائه  منذ  أكدت  المعهد 

الدولية، بل والمساهمة  المعايير  بأعلى 

المعايير،  هذه  صياغة  إعادة  في  الجادة 

االعتماد  على  سلفًا  المعهد  حصل  وقد 

أنه  كما  برامجه،  من  للعديد  الدولي 

وقع شراكات مع عدد من أبرز الجامعات 

في  للدكتوراه  خريجوه  وقبل  عالميًا، 

العديد منها«.

ضمان  هيئة  اختار  قد  المعهد  وكان 

ة  د لجو ا

وهي  البريطانية، 

االعتماد  هيئة 

ت  معا للجا

بعد  البريطانية، 

لكل  متأنية  دراسة 

المتاحة،  الخيارات 

من  واحدة  باعتبارها 

االعتماد  جهات  أشهر 

وتجرى  الدولية. 

مراجعة  عملية 

للجامعات  الجودة 

عبر  بريطانيا  خارج 

وفًقا  الدولي  ذراعها 

والمبادئ  لـلمعايير 

األوروبية  التوجيهية 

)ESG( العشرة في مجال التعليم العالي. 

متطلبات  ضمن  المعايير،  هذه  وتركز 

ضمان  وأنظمة  فعالية  على  أخرى، 

تصميم  وحسن  المؤسسة،  في  الجودة 

البرامج وتقييمها، وآليات التعليم والتعلم 

هذا  في  الطالب  ودعم  وفعالية  والتقييم، 

مصادر  وجودة  وكفاية  وغيره،  المجال 

المعلومات،  إدارة  في  والفعالية  التعلم، 

للدراسات  الدوحة  معهد  استوفى  وقد 

كاماًل  استيفاًء  المعايير  جميع  العليا 

بحسب تقرير الوكالة.

الدوحة          $

 السعدي: أثبتت أن المونديال ليس 
مقتصرًا على المالعب والفرق فقط

{ عبدالرحمن آل اسحاق

{ د.فائقة أشكناني

أشكناني: 
ساهمت في 

إبراز الصورة 
الجمالية 

والحضارية 
لدولة قطر

{ عفان الشمالن
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المفضل،  قطر  متجر  إيست،  ون  فيفتي  يشارك 
للمجوهرات  الدوحة  »معرض  من  الـ١٩  النسخة  في 
والساعات« الذي يقام من ٢٠ فبراير وحتى ٢٥ فبراير 

في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.

والجمال  بالفخامة  المنتظر  الحدث  هذا  يحتفل 
مناحي  جميع  من  الرقي  عن  الباحثين  ليستقطب 
الحياة. وتعّزز مشاركة فيفتي ون إيست في المعرض 

التزامه الدائم بهذا الحدث الرائد منذ انطالقته.

أرقى  لهم  ليقّدم  بزّواره  إيست  ون  فيفتي  يرّحب 
الذي  الفاخر  جناحه  في  البارزة  والخبرات  الخدمات 
المجوهرات  من  تضاهى  ال  مجموعات  يعرض 
والساعات من عالمات تجارية عالمية. تعرض كل من 
وتيودور  وبوشرون،   ،CHANEL وشانيل  رولكس، 
أحدث تشكيالتها وإبداعاتها في أجنحتها الخاصة، بينما 
مخّصصة  مساحة  في  أخرى  عصرية  أسماء  تشارك 
باي  وفلمنك  يورمان،  ودايفيد  فهمي،  عزة  وتشمل 
 - والم  جويل،  باي  وجاي  وجينيسيا،  عيتاني،  طرفة 
وهي العالمة التجارية من فيفتي ون إيست، وبييرو 
ميالنو، وذي ليتل فروغ، ووولف، وإيفان توفكنجيان.

رئيس  الدرويش،  بدر  السيد  قال  السياق،  هذا  وفي 
مجلس اإلدارة والمدير التنفيذي لفيفتي ون إيست: 
»إنه لمن دواعي سرورنا أن نعود إلى معرض الدوحة 
للمجوهرات والساعات في نسخته الـ١٩ بعد أن دعمنا 
الضخم  الحدث  هذا  نما  كيف  كبيٍر،  بفخٍر  وشاهدنا، 
من نجاح إلى نجاح ليؤّكد على مكانته الريادية بين أهم 
الفعاليات في المنطقة، ويسّلط الضوء على أهمّية 
والساعات  المجوهرات  لمحّبي  رئيسية  كوجهة  قطر 
العديد  بمشاركة  أيًضا  الثقة  هذه  وتتجّلى  الراقية. 
ومنها  نمّثلها،  التي  العريقة  التجارية  العالمات  من 
على سبيل المثال رولكس التي تعّد المعرض منصة 
للساعات  جانب معرض جنيف  إلى  رئيسية ووحيدة، 

والعجائب، لعرض أحدث ابتكاراتها.«

عمالئنا  استقبال  في  صادق  أمل  »يحدونا  وأضاف: 
أحدث  الستكشاف  العام  هذا  جناحنا  في  األعزاء 
والتي  رائدة،  عالمية  تجارية  عالمات  من  اإلصدارات 
إلى  العالم،  في  األولى  للمرة  منها  العديد  يكشف 
الممتازة  البيع  بعد  ما  وخدمة  الضيافة  حسن  جانب 
لدينا. وتأتي نسخة هذا العام متمّيزة بشكل خاص بعد 
فترة وجيزة من مرحلة مهمة في تاريخ دولتنا الحبيبة، 
جمالها  الستعراض  لقطر  الفرصة  فيها  أتيحت 
وقدراتها أمام جمهور عالمي خالل بطولة كأس العالم 
لكرة القدم FIFA قطر ٢٠٢٢™. وفي هذه المناسبة، 
على  والقائمين  للمنّظمين  والتقدير  بالشكر  نتوجه 
المعرض على جهودهم المتواصلة، ورؤيتهم الثاقبة، 

واحترافهم العالي.«

م رولكس في جناحها المخّصص تشكيلة واسعة  ُتقدِّ
لتتالءم  وتشيليني  بربتشوال  أويستر  إصدارات  من 

مع أي معصٍم كان، باإلضافة إلى بعض من أحدث 
»جنيف  معرض  خالل  عرضها  تم  التي  الساعات 
للساعات والعجائب ٢٠٢٢«. تسّلط مجموعة رولكس 
على  الضوء  الدقة  عالية  المرموقة  الساعات  من 
التفاؤل واإلبداع في عالم صناعة الساعات. وتستمر 
لساعاتها  والتقنية  الجمالية  السمات  تعزيز  في 
االمتياز  بلوغ  إلى  الدائم  سعيها  ظل  في  الشهيرة 
المستويات  أعلى  إلى  واالرتقاء  الحدود  وتخطي 
لما  استثنائية  جودة  تقديم  في  الوعد  بذات  والوفاء 
تتمتع به مشاغلها الداخلية من خبرة في إتقان صناعة 

الساعات إتقاًنا محكًما.

 CHANEL شانيل  تقوم  العام،  هذا  نسخة  في 
يحمل  وأّخاذ  رحب  بمفهوم  جناحها  تصميم  بإعادة 
عنوانها  نافذة  من  تبدأ  خيالية  رحلة  في  ضيوفها 
رؤية  عن  وتكشف  ڤاندوم،  ساحة   ١٨ في  الشهير 
واستثنائية،  راقية  مجوهرات  لقطع  بانورامية 
ومجموعات أخرى أيقونية، وساعات رمزية. أما أبرز ما 
العريقة خالل المعرض فهو مجموعة  الدار  ستقّدمه 
مجموعة  أول  وهي   »COLLECTION N°5«
مجوهرات راقية على اإلطالق تخّصص بالكامل لهذا 
بمرور  احتفااًل  ابتكارها  تم  والتي   ،)5( الرمزي  الرقم 
 CHANEL شانيل  تقّدم   .N°5 العطر  على  عام   ١٠٠
وهي   ،Première Édition Originale ساعة  أيًضا 
عبارة عن إصدار جديد لساعة بروميير، أولى الساعات 
في  لتعيد طرحها   ،١٩٨٧ عام  في  الدار  أطلقتها  التي 
ورموزها  األصلية  نسختها  بنفس تصميم   ٢٠٢٢ عام 

العصية على الزمن.

رائعة  تشيكلة  بوشرون  دار  تعرض  أخرى،  ناحية  من 
الجدد  المهراجات   - أسلوب  حكاية  مجموعة  من 
تكريًما  تعّد  التي  العام ٢٠٢٢  الراقية من  للمجوهرات 
تاريخ ساحة ڤاندوم حيث تم  ألكبر طلبية خاصة في 
قبل  من   ١٩٢٨ عام  في  بها  التجارية  العالمة  تكليف 
الدار  تعرض  ذلك،  إلى  باإلضافة  باتياال.  مهراجا 
الراقية  المجوهرات  مجموعة  من  قطًعا  الفرنسية 
المستلهمة  ديكو،  آر   - أسلوب  حكاية   ،٢٠٢١ لعام 
من أرشيفها من تلك الحقبة لتحتفي بالروح، والخّط، 
األسلوب  فيه  كان  وقت  في  األصيلة  والبساطة 
بوشرون  تقّدم  آخًرا،  وليس  أخيًرا  التعبير.  سّيد  هو 
»سيربان  مجموعة  من  األخرى  إبداعاتها  أحدث  أيًضا 
 »Serpent Bohème Solarité سوالريتيه  بوهيم 
التي تتضّمن قطع فريدة ورائعة مثل حلقات ضخمة 
تتفتح  الشمس، وأقراط متباينة  مستعارة من شكل 
على  المنعكسة  بزخارفه  مذهل  وعقد  األذن،  خلف 

مدار ٣٦٠ درجة.

صناعة  شركة  تعرض  لتيودور،  الخاص  الركن  في 
الساعات السويسرية أحدث الموديالت التي قّدمتها 
 ،»٢٠٢٢ والعجائب  للساعات  »جنيف  معرض  خالل 
جنًبا إلى جنب مع الموديالت األخرى التي تم إصدارها 

في صيف ٢٠٢٢ بما في ذلك ساعة »رانجر« الجديدة، 
التي حدثت قبل  الجريئة  المغامرة  بروح  تحتفي  التي 
٣٩«، وهي ساعة  »بيالغوس  إصدار  وأيًضا  عاًما،   ٧٠
متعّددة االستعمال تقف على مفترق طرق بين عالم 

الغوص التقني والتطّور الحضري.

نسخة  في  الجناح  زّوار  سيكتشفه  ما  أبرز  ومن 
الُمعاد  الطبيعة  »عجائب  مجموعة  هو  العام  هذا 
تصّورها«، أحدث مجموعة من عزة فهمي والتي تقّدم 
بأحجار  والمزّينة  الفريدة  القطع  من  مختارة  تشكيلة 
من  قطعة.  كل  على  الحيوية  تضفي  بالحياة  نابضة 
الثعابين إلى العيون، والنجوم واألزهار والرموز األخرى 
تجّسد  التجارية،  العالمة  المستوحاة من كالسيكيات 

المجموعة مشاعر كّلها إيجابية وفرح.

بمجموعات  أيًضا  يورمان  دايفيد  عالمة  وتعود  هذا 
رائعة تدمج الموضة والفن والمجوهرات في مفاهيم 
التصميم المميزة، بما في ذلك مجموعتها األيقونية، 
كيبل، التي تتميز بخيوط معدنية فردية ملتوية حلزونية 
تقّدم  الملونة.  الكريمة  باألحجار  مرّصعة  أطراف  مع 
أساسية  مجموعات  أيًضا  األمريكية  التجارية  العالمة 
فلكس،  وبافيه  أوفر،  كروس  ذلك  في  بما  أخرى 

فيفتي ون إيست يأسر الزوار في جناحه الفاخر ويقّدم أرقى 
وأحدث القطع ضمن »معرض الدوحة للمجوهرات والساعات«

وليكسينغتون، وكاراليل.

ويقّدم فيفتي ون إيست أيًضا ألول مرة عالمة »جاي 
االستثنائية  التجارية  العالمة  توّفر  حيث  جويل«،  باي 
جلسات استشارية لتنسيق مجوهرات األذن والتثقيب 
قطع  من  متنّوعة  مجموعة  إلى  باإلضافة  الفاخر، 
الذهب  من  جميعها  المصنوعة  األذن  مجوهرات 
وبشكل أساسي من الماس. وتقوم مصّممة العالمة، 
»جويل موغاليان«، هذا العام بإجراء استشارات فردية 

طوال مدة المعرض.

وولف،  البريطانية،  التجارية  العالمة  تعود  كما 
المعروفة بإكسسوارات المجوهرات، وعلب الساعات، 
الفاخرة، بمفهوم عرض  الساعات  وحقائب ولفافات 
جديد حيث تقّدم قطعها على أعمدة مخّصصة ضمن 

مساحة العالمات التجارية المتعّددة في الجناح.

من  والساعات”  للمجوهرات  الدوحة  “معرض  ُينّظم 
المصّممين  العديد من  قبل قطر للسياحة بمشاركة 
والتي  والعالمية،  المحلية  التجارية  والعالمات 
والساعات  المجوهرات  من  راقية  مجموعات  تعرض 

الكالسيكية والعصرية.

بين الحين واآلخر تطرأ على نظام حياتنا 

وطريق عملنا تعديالت كثيرة وتغييرات 

كبيرة، بفعل الجديد في التكنولوجيا 

وتقنيات الذكاء االصطناعي التي تثير فينا 

قلقا عميقا عن مصائرنا ومستقبلنا، ذلك 

ألنها ليست منافع كلها وليست إثما كلها، إذا 

ما عقدنا مقارنة منصفة نزيهة بين جانبي 

اإليجاب والسلب فيها، ولنأخذ على ذلك مثاال 

تقنيات الذكاء االصطناعي، فمن منافعه رفع 

االنتاجية، إنجاز عمليات التحليل المعقدة 

للبيانات، والتنسيق السليم للمعلومات، 

وتقليل األخطاء البشرية، والمساعدة في 

التعليم عن بعد، لكن في المقابل تؤدي إلى 

ما يسمى إدمان التكنولوجيا، ارتفاع نسبة 

البطالة، ترسيخ الكسل وقلة إبداع العقل 

البشري، ولإلنصاف علينا االعتراف بأن 

خيرها وشرها يتوقفان على اإلنسان ذاته، 

فهو من يقرر نمط دورها في حياته، فاالعتراف 

بالمشكلة يعد الخطوة األولى على طريق 

حلها.

وعلى كل حال شئنا أم أبينا فإن تقنية الذكاء 

االصطناعي وتطبيقاته المتعددة بشرها 

وخيرها وجدت لتبقى، وليس هناك مفر من 

انتشارها على أوسع نطاق، وهذا ما يفرض 

علينا أن نقرر ما نحن فاعلون، وأخص حديثي 

هنا عن جديد الذكاء االصطناعي الذي سبب 

قلقا كبيرا لعلماء النفس وخبراء التعليم، 

وأربك حسابات شركات التكنولوجيا 

العمالقة مثل جوجل وميكروسوفت وغيرهما، 

أال هو تطبيق »شات جي بي تي« وباللغة 

اإلنجليزية Chat-GPT، وقبل الخوض في 

الحديث عنه يجدر بي اإلشارة إلى أنه عبارة 

عن روبوت متخصص في المحادثة يعتمد 

 GPT- 3 )Generative Pr-trained على مبدأ

دة  Transformer3( أي محول الكلمات المتولَّ
ب عليها مسبقا بمختلف اللغات، 

َّ
المَدر

حيث تم تدريبه على استخدام أكثر من 45 

»تيرابايت« من البيانات النصية، لتمكنه 

من الردود على أية استفسارات وأسئلة توجه 

إليه بطريقة مشابهة لردود البشر أو أكثر 

دقة، وعلى الرغم من حداثة عهده إال أنه حقق 

انتشاًرا كبيًرا بعد أسبوع من إصداره في 30 

نوفمبر 2022 من شركات Openal إذ بلغ عدد 

مستخدميه المليون، دون اللجوء إلى أساليب 

التسويق المتعارف عليها. 

وللحديث عن إمكانياته والمشكالت التي 

يوجدها في بعض المجاالت وكيفية التغلب 

عليها، أبدأ بالمجال األهم والحيوي أال وهو 

مجال التعليم، فهذا الروبوت يستطيع أن 

يعطيك دراسة علمية مستوفية اإلجراءات 

والمناهج واألدوات والنتائج في أي مجال 

بحثي، سواء كان تجريبيا أو نظريا، خالل 

دقائق بل ثوان معدودة، فيكفي أن تكتب له 

أريد دراسة علمية عن االتجاهات الحديثة 

في عالج األمراض، ليسألك بدوره: عن أي 

مرض تريد، ويطرح عليك كل الخيارات التي 

تخطر والتي ال تخطر لك على بال، وبمجرد 

أن تختار تجد البحث كامال عند أطراف 

أصابعك على الكومبيوتر، ما يثر القلق من 

اعتماد طالب الماجستير والدكتوراه عليه 

دون ان يتكبدوا عناء البحث واالكتشاف، 

وقس على ذلك بقية العلوم، وبهذه الخاصية 

تهدد هذه التقنية النزاهة العلمية، واألدهى 

من هذا يمكنك أن ُتدِخَل إليه دراسة علمية أو 

مقاال ما ثم تطلبه منه نفس الدراسة أو المقال 

لكن بصيغة نصية أخرى فيأتيك المطلوب 

على الفور!، وبهذا يبرئ الجاني من تهمة 

االنتحالplagiarism التي ارتكبها، وهنا نجد 

أنفسنا أمام خطر يهدد األمانة العلمية، أما عن 

استخداماته في تلخيص المناهج واإلجابة 

عن الواجبات المدرسية في البيت وقاعات 

ث وال حرج. االمتحان فحدِّ

هذا بالتأكيد سيدفع بالجامعات إلى 

تغيير األنماط السائدة حول إعداد البحوث 

والدراسات، وابتكار سياسات جديدة في 

التقييم تضمن النزاهة العلمية، كما يدعو 

معلمي المدارس إلى التركيز على تعليم 

الطالب التفكير النقدي، واستخدام الذكاء 

االصطناعي في النفع بعيدا عن الضرر، مثلما 

بدأ رجال األعمال في الغرب التفكير في طرق 

جديدة الختيار الموظفين بعدما أعد شات 

جي بي تي نماذج مثالية من السير الذاتية 

ألناس يفتقدون أدنى المهارات للوظيفة 

المطلوبة.

ومن خطورته على اإلبداع أن بعض كتاب 

الروايات سألوه كتابة روايات معينة 

تراجيدية وكوميدية، فقدمها لهم جاهزة قبل 

أن يقوموا من مقامهم، وليس هذا فحسب إنما 

أعطاهم صورا لشخوص الروايات تتضمن 

صفاتهم الجسمانية طبقا لما طلبوا، وتكمن 

الخطورة هنا في أن محترفي كتابة الرواية 

سوف يعتمدون عليه، ويعطلون ملكات اإلبداع 

لديهم، وهكذا يصبح من يتحكم في توجيه 

وتثقيف الناس مجرد روبوت.

وبقي القول إنه على الرغم من هذا الحجم 

الكبير من البيانات والتهويل في وصف 

قدراته إال أنه يقف عاجزا أحيانا عند بعض 

األمور، فهو نفسه أي الروبوت يقول في حوار 

صحفي ُأْجِري معه: »أنا ال أعرف كل األشياء 

التي يعرفها البشر، ولكني أتعلم كثيرًا من 

خالل المعلومات والبيانات التي قام المدربون 

بتدريبي عليها«، والروبوت هنا موضوعي 

وصادق فيما قال، إذ قد عجز عن التعامل أو 

التجاوب مع سيل طلبات اإلضافة الجديدة 

التي ُأرسلت إليه، فلم يُعد قادًرا على الرد 

عليها، ما جعل الشركة المصنعة تعلن أن 

السعة لم تعد كافية ويتم تطويرها حاليا، 

والطريف أن بعض الذين استطاعوا التواصل 

معه طرحوا عليه أسئلة تقليدية ُطِرحت 

على روبوتات سابقة، فعجز عن اإلجابة 

عنها، فأحدهم سأله مداعبا »أم هاني عندها 

ثالثة أوالد هادي ورامي فمن الثالث؟«، لكنه 

أعطى إشارة تفيد عدم علمه، وآخر قال له »لو 

عرفت ما في هذه العلبة سأعطيك منها قطعة 

شوكوالتة«، فعجز عن اإلجابة.

إذن يبقى العقل البشري من أعظم النعم التي 

أنعم الله بها على اإلنسان، وإذا ما طوره وصقله 

بالعلم والمعرفة ال يدانيه ذكاء اصطناعي، 

وال ننسى أن من اخترع الذكاء االصطناعي هو 

الذكاء اإلنساني.

»شات جي بي تي« األحدث في الذكاء االصطناعي

يكتب الروايات ويرسم 
الشخوص واللوحات

يضع المعلومات التي 
تريدها عند أطراف أصابعك

 بقلم: د. بثينة حسن األنصاري
خبيرة تطوير التخطيط 

االستراتيجي والموارد البشرية 

Mrsbalansari @gmail.com

من القلب إلى القلب

خبراء يؤكدون آثاره السلبية على التعليم واإلبداعتطبيق يعد الدراسات العلمية المستوفية في لمح البصر

هناك مبالغات في توصيف مهاراته وإمكاناتهُوِجَد ليبقى وعلى الجميع التفكير في تعظيم منافعه
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عبر مذكرة تفاهم بين جامعة قطر و»ميزة«

تطوير الكفاءات في قطاع تكنولوجيا المعلومات
تفاهم  مذكرة  قطر  جامعة  وقعت 

التعاون  لتعزيز  »ميزة«؛  شركة  مع 

من  واالستفادة  بينهما  المشترك 

بما  للطرفين  المشتركة  اإلمكانات 

العمل  المؤسستين، ومن ذلك،  يخدم 

والتقنية  العلمية  المجاالت  كافة  في 

والبحثية واإلدارية.

 
ٍّ

ُكل قبل  من  االتفاقية  وقعت  وقد 

بن  حسن  الدكتور  سعادة  من: 

قطر،  جامعة  رئيس  الدرهم،  راشد 

المسلماني،  أحمد  والمهندس 

وقد  ميزة.  لشركة  التنفيذي  الرئيس 

العمل  على  التفاهم  مذكرة  نّصت 

وتمكين  الخبرات،  تبادل  مجال  في 

قطر  جامعة  وطالب  خريجي  مهارات 

كفاءات  وتطوير  الميدانية،  بالمعرفة 

التكنولوجيا،  قطاع  في  جديدة  طالبية 

في  بما  المعلومات  تبادل  إلى  باإلضافة 

والدراسات  والدوريات  النشرات  ذلك 

وتنظيم  والبيانات  واإلحصاءات 

واالجتماعات  والمؤتمرات  الدراسات 

والدراسات  والبحوث  والتدريب، 

والمجالت األخرى ذات الصلة.

إطار  في  التفاهم  مذكرة  توقيع  ويأتي 

ميزة  شركة  لمبادرة  قطر  جامعة  دعم 

تكنولوجيا  حلول  مجال  في  الرائدة 

بإطالقها  قطر،  في  الُمدارة  المعلومات 

جديدة  مبادرة  وهي  ميزة،  أكاديمية 

تهدف إلى اختيار وتدريب وتطوير مهارات 

في  التخرج  وحديثي  الجامعات  طالب 

مجال تكنولوجيا المعلومات، بما يعّزز 

األمن السيبراني تماشًيا مع رؤية قطر 

الوطنية 2030. والستكشاف المزيد من 

جامعة  طلبة  مهارات  لتطوير  الفرص 

ومنح  المعلومات  تكنولوجيا  في  قطر 

من  المزيد  قطر  في  البشرية  الكوادر 

الرعاية واالهتمام.

الدكتور  سعادة  قال  له،  تصريح  وفي 

رئيس  الدرهم،  راشد  بن  حسن 

نحن  قطر،  جامعة  »في  قطر:  جامعة 

مواردنا  بتسخير  دائًما  ملتزمون 

في  االقتصادي  النمو  لدعم  وإمكاناتنا 

قطر، لذا بادرت جامعة قطر إلى تعزيز 

أوجه التعاون مع شركة ميزة من خالل 

في  تصّب  التي  هذه  التفاهم  مذكرة 

االتجاه ذاته، وتفتح أمامنا آفاقا جديدة 

العلمية  المجاالت  بمختلف  للتعاون 

واإلدارية والفنية والبحثية«. 

سعت  »لطالما  الدرهم:  د.  وأضاف 

الدور  تقدير  إلى  الموّقرة  جامعتنا 

شركات  تلعبه  الذي  الحيوي 

تكنولوجيا المعلومات القطرية الرائدة 

لدى  الوعي  وزيادة  الدولة،  خدمة  في 

التطورات  بمختلف  الشابة  األجيال 

العالم  حول  التكنولوجية  واالبتكارات 

الذي  بالعلم  تسليحهم  أجل  من 

يمضي بهم وببالدنا إلى مستقبل أكثر 

إشراًقا«.

عبد  أحمد  المهندس  قال  جانبه،  من 

التنفيذي  الرئيس  المسلماني،  الله 

للغاية  »سعداء  ميزة:  لشركة 

كمبادرة  ميزة،  أكاديمية  بتدشين 

تطوير  في  للمساهمة  تهدف  جديدة 

تكنولوجيا  مجال  في  شبابنا  مهارات 

رؤية  ركائز  مع  انسجاًما  المعلومات 

تأكيد  بكل   .2030 الوطنية  قطر 

سيكون لهذه المبادرة دور بارز في صقل 

تكنولوجيا  مجال  في  الطالب  مهارات 

مواكبة  في  ومساعدتهم  المعلومات 

المجال  بهذا  المستمرة  التغييرات 

على  عالوة  العمل،  وسوق  الحيوي 

جراء  عليها  يحصلون  التي  االستفادة 

ميزة،  شركة  لدى  العملي  التدريب 

عمل  فرصة  على  الحصول  وإمكانية 

مستقباًل«.

وأضاف المهندس أحمد: »كذلك، نفخر 

بالتعاون مع جامعة قطر من أجل تعزيز 

المعلومات في قطر،  مشهد تكنولوجيا 

تهيئ  سوف  التفاهم  مذكرة  أن  نرى  إذ 

فرًصا واعدة للتعّلم مدى الحياة للطالب، 

خدمات  في  قطر  ريادة  دعم  عن  فضاًل 

الُمدارة  المعلومات  تكنولوجيا  وحلول 

أن تؤتي هذه  إلى  المنطقة. نتطلع  في 

االتفاقية ثمارها المرجّوة وتحّقق أهدافها 

تحقيق  مقدمتها  في  والتي  المنشودة، 

ونمو   2030 الوطنية  قطر  رؤية  أهداف 

قطاع تكنولوجيا المعلومات في قطر«.

$ الدوحة

التغير المناخي يشكل تهديدًا لحقوق اإلنسان

جهود  بعنوان  الثانية  الجلسة  وتأتي 

عملية  في  أساسي  كفاعل  قطر  دولة 

قدمًا  للمضي  وخططها  البيئة  حماية 

المصلحة،  أصحاب  مع  بالتعاون 

األمم  دور  الثالثة  الجلسة  وتناقش 

في  اإلنسان  حقوق  وآليات  المتحدة 

النهوض بالعمل المناخي القائم على 

اليوم األول جلساته  الحقوق، ليختتم 

باجتماع لجنة الصياغة.

المؤتمر  من  الثاني  اليوم  ويزخر 

كل  رئيسية  عمل  مجموعات  بثالث 

موضوعات   4 من  مكونة  مجموعة 

الموضوعات  وتتضمن  فرعية. 

بالمعلومات  أوراق عمل غنية  الفرعية 

لتجارب  العلمية،  واألبحاث 

المؤسسات الوطنية، تعقبها الجلسة 

الصياغة،  لجنة  واجتماع  الرابعة 

للمؤتمر  الختامية  الجلسة  ثم 

وتوصياته،  المؤتمر  بيان  العتماد 

نتائج  لعرض  صحفي  مؤتمر  يعقبها 

العمل  وخطة  المؤتمر  وتوصيات 

ممثلي  بمشاركة  عنه  المنبثقة 

الجهات المنظمة للمؤتمر.

الرئيسية  الجلسات  عدد  ويبلغ 

موضوعًا  و12  جلسات   6 للمؤتمر 

نقاشات  و7  واجتماعين،  فرعيًا، 

الوصول  تعزيز  بهدف  وذلك  مفتوحة، 

إلى نتائج وتوصيات واقتراحات عملية 

للحد  الفاعلة  والجهات  للدول  ُملهمة 

المناخي على حقوق  التغير  من تأثير 

اإلنسان.

ومن المقرر أن تتناول مجموعة العمل 

بنهج  النهوض  الثاني  اليوم  في  األولى 

التغير  إزاء  اإلنسان  حقوق  على  قائم 

أربعة موضوعات  المناخي، وتتضمن 

األشخاص  حقوق  هي:  فرعية 

أو  هشة  ظروف  في  يعيشون  الذين 

المستضعفة،  الفئات  إلى  المنتمين 

والتخفيف  المناخ  تغير  مع  التكيف 

وشاملة  طموحة  بطريقة  آثاره  من 

العمل  تعزيز  الحقوق،  على  وقائمة 

الوصول  وتوفير  الشامل،  المناخي 

مؤسسات  وبناء  للجميع  العدالة  إلى 

فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة بما 

أهداف  من   16 رقم  الهدف  مع  يتماشى 

التنمية المستدامة، كيف نعزز نهجا 

العمل  إزاء  اإلنسان  حقوق  على  قائما 

المناخي »آراء ومقترحات عملية«.

وتحمل مجموعة العمل الثانية عنوان 

للعمل  والتعاون  والتضامن  اإلنصاف 

اإلنسان،  على  المرتكز  المناخي 

هي:  فرعية  موضوعات  وتتضمن 

العمل على الهدف 17، لبناء الشراكات 

التعاون  الجهود،  وتوحيد  والتضامن 

ر 
ُّ

تغي ومخاطر  آثار  من  للحد  الدولي 

اتفاقية  مع  )التعاون  متضمنًا  المناخ 

تغير  بشأن  اإلطارية  المتحدة  األمم 

المناخ(، التعاون مع اآلليات التعاقدية 

اإلنسان،  لحقوق  التعاقدية  وغير 

المصلحة  أصحاب  بين  والتعاون 

القوانين  في  اإلنسان  حقوق  إلدماج 

والسياسات البيئية.

فتتناول  الثالثة  العمل  مجموعة  أما 

لحقوق  الوطنية  المؤسسات  دور 

المدني،  المجتمع  ومنظمات  اإلنسان 

وتضمن موضوعات فرعية هي: تعزيز 

في  اإلنسان  حقوق  على  القائم  النهج 

العمل المناخي: الحق في المشاركة 

والوصول إلى المعلومات والوصول إلى 

العدالة، اإلنصاف والتضامن والتعاون 

للعمل المناخي المرتكز على اإلنسان، 

اإلنسان  حقوق  عن  المدافعين  دور 

للمؤسسات  تجارب  عرض  البيئية، 

الوطنية لحقوق اإلنسان.

بنت  مريم  السيدة  سعادة  وقالت 

اللجنة  رئيس  العطية  عبدالله 

المؤتمر  إن  اإلنسان:  لحقوق  الوطنية 

العمل  أهمية  على  التأكيد  إلى  يهدف 

المناخي القائم على الحقوق، وتسليط 

ذات  الجيدة  الممارسات  على  الضوء 

الفاعلة  والجهات  قطر  لدولة  الصلة 

ذلك  في  بما  اآلخرين،  والشركاء 

ومنظمات  المتحدة  واألمم  الحكومات 

ووضع  والشركات،  المدني  المجتمع 

توصيات لتعزيز التعاون لدعم العمل 

في  الحقوق  على  القائم  المناخي 

خاص  وبشكل  العالم،  أنحاء  جميع 

وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في 

إفريقيا.

المناخي  التغير  إن  العطية:  وأضافت 

يشكل تهديدًا كبيرًا لحقوق اإلنسان، 

بما  األرض،  كوكب  على  والحياة 

والمياه،  الحياة،  في  الحق  ذلك  في 

الالئق،  والسكن  والصحة،  والغذاء، 

والتنقل، والتنمية، والحق في العمل، 

مؤكدة أن النساء واألطفال والمهاجرين 

واألشخاص ذوي اإلعاقة هم األشخاص 

األكثر تضررًا من التغير المناخي.

األكثر تضررًا

الحقوق  أصحاب  أن  العطية  وبينت 

أن  يجب  منهم  تضررًا  األكثر  سيما  ال 

يحصلوا على الحماية الالزمة من اآلثار 

مؤكدة  المناخية،  للتغيرات  السلبية 

على  تقوم  عالمية  اإلنسان  حقوق  أن 

البشر  جميع  في  المتأصلة  الكرامة 

للتجزئة  قابلة  وغير  متساوية  وهي 

التنازل  يمكن  وال  ومترابطة  ومتداخلة 

عنها أو انتزاعها.

العمل  يكون  أن  ضرورة  على  وأكدت 

حقوق  التزامات  مع  متسقًا  المناخي 

اإلنسان ومعاييرها ومبادئها وأن يحمي 

حقوق جميع األشخاص.

الوطنية  اللجنة  رئيس  وأضافت 

األطراف  جميع  إن  اإلنسان:  لحقوق 

السلبية  اآلثار  عن  مسؤولة  الفاعلة 

للتغير المناخي، وينبغي أن تتقاسم 

ويقع  اآلثار،  هذه  معالجة  مسؤولية 

إيجابي  التزام  الدول  عاتق  على 

المناخ  تغير  آثار  من  بالتخفيف 

يلزمهم  بما  األشخاص  جميع  وتزويد 

للتكيف مع عواقبه، وتنطبق مسؤولية 

الدول عن احترام جميع حقوق اإلنسان 

السكان  لجميع  وإعمالها  وحمايتها 

خارج أراضيها أيضًا، وفقًا للمادتين 55 

و56 من ميثاق األمم المتحدة.

جهود مبذولة

في  يأتي  المؤتمر  أن  العطية  وأكدت 

إطار الجهود المبذولة للتصدي للتغير 

المناخي وتأثيره على حقوق اإلنسان، 

على  الضارة  آثاره  تخفيف  أو  ومنع 

صحة اإلنسان ورفاهيته، مشددة على 

ضرورة أن تعمل الدول على التخفيف 

من انبعاثات الغازات الدفيئة الناشئة 

الوقود  كحرق  البشرية  األنشطة  عن 

من  للحد  الغابات،  وإزالة  األحفوري 

اآلثار  هذه  وتقليل  العالمي،  االحترار 

السلبية على حقوق اإلنسان.

الدولي  التعاون  ضرورة  إلى  ودعت 

للتصدي  الجماعية  الجهود  واعتماد 

حقوق  على  وآثاره  المناخي  للتغير 

تحفظ  إجراءات  واتخاذ  اإلنسان، 

حقوق الفئات الضعيفة والتي تعيش 

أوضاعًا هشة وتتعرض ألشد مخاطر 

آثار تغير المناخ، ونوهت بأن المؤتمر 

بما يتضمن من خبرات دولية يعد أحد 

آلثار  للتصدي  الجماعية  الجهود  أهم 

اإلنسان،  حقوق  على  المناخي  التغير 

ما يعد فرصة لتبادل الخبرات واالطالع 

على التجارب الثرية.

ُتعد  الدولية  الفعالية  أن  إلى  يشار   

التي  السابقة  للمؤتمرات  امتدادًا 

لحقوق  الوطنية  اللجنة  نظمتها 

األحداث  تلك  ذلك  في  بما  اإلنسان، 

التي تتناول قضايا حماية الصحفيين 

ومكافحة  الرقمية  اإلنسان  وحقوق 

اإلرهاب مع احترام حقوق اإلنسان، من 

بين أمور أخرى.

اللجنة الوطنية تطلق مؤتمرها الدولي غدا بالتعاون مع مفوضية األمم.. العطية:

}

 مريم

 العطية

}

تنطلق غدا الثالثاء أعمال المؤتمر الدولي حول 
»التغيرات المناخية وحقوق اإلنسان«، الذي تنظمه 

اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان، بالتعاون مع 
مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان، 

 ،)UNDP( برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

جامعة الدول العربية، التحالف العالمي للمؤسسات 
الوطنية لحقوق اإلنسان »GANHRI«، وذلك بفندق لو 

رويال ميريديان في مدينة لوسيل.
وتتضمن الجلسة االفتتاحية للمؤتمر 6 كلمات 

رئيسية لرؤساء وقيادات الجهات المشاركة، يعقبها 
ثالث جلسات خالل اليوم األول، حيث تناقش األولى 

تغير المناخ وحقوق اإلنسان: اآلثار وااللتزامات.

الدوحة           $
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من الكليات الشرطية والعسكرية

الكعبان تحتفل بتخريج أبنائها

واأللفة  المحبة  من  أجواء  سادت  وقد 

في  الحضور  جميع  بين  واألخوة 

الشعب  ورقي  أصالة  عكست  أمسية 

دفعة  االحتفالية  وتمثل  القطري، 

الغالي  لبذل  الجدد  للخريجين  قوية 

الحبيب  الوطن  راية  لرفعة  والنفيس 

وفي  االحتفالية  هامش  وعلى  قطر. 

بتكريم  قام  سعادتة  من  طيبة  لفتة 

»الكعبان«  قبيلة  أبناء  من  الخريجين 

تقديرًا  تذكارية  دروعا  لهم  مقدما 

النصائح  لهم  ومقدما  وتفوقهم  لنجاحهم 

لمواصلة  يحفزهم  بما  واإلرشادات، 

دورهم في خدمة الوطن، وفي إشادة من 

االستقبال  وحسن  بحفاوة  الخريجين 

وروعة تنظيم االحتفالية قام الخريجون 

حامال  لسعادته  تذكاري  درع  بإهداء 

عبارات الشكر والتقدير.

عيد  بن  محمد  السيد  سعادة  وقال 

كلية  إن  الكعبي  حسن  آل  سعد  بن 

الشرطة وكلية الزعيم وكلية أحمد بن 

محمد العسكرية تمثل مصنعًا للرجال 

القطري  الشباب  قدرات  تثقل  والتي 

الغرض  أن  إلى  مشيرًا  وطنهم،  لخدمة 

الخريجين  تكريم  هو  االحتفالية  من 

وحشدهم واستنهاض هممهم، باإلضافة 

وذويهم  الخريجين  أبنائنا  تجميع  إلى 

يسودها  عائلية  أجواء  في  وأصدقائهم 

الحب واالحترام والتقدير.

يعملوا  أن  للخريجين  رسالتنا  أضاف: 

على  يعملوا  وأن  الوطن  راية  رفعة  على 

رد  من  بسيط  كجزء  وذلك  خدمته، 

لما  نظرًا  قطر  الحبيب  لوطننا  الجميل 

حسن  عند  يكونوا  وأن  ألبنائه،  يقدمه 

بذلوا  والذين  الرشيدة،  قيادتنا  ظن 

إلى  الكليات  هذه  لتطوير  كبيرة  جهودا 

مستويات عالمية.

بحفل  لقاءات  في  الخريجون  وأشاد 

والمتعة  الحميمية  وبأجوائه  التكريم 

عاشه  الذي  االجتماعي  والدفء 

الخريجون.

مدار  على  استمر  والذي  الحفل  واختتم 

سعادته  حرص  عشاء  بمأدبة  ساعات 

وشكرهم،  الحضور  جميع  توديع  على 

يكون  أن  الكبير  أمله  عن  وأعرب 

الخريجون الجدد إضافة قوية لمنظومة 

الشرطة والجيش.

ووجه الخريجون الشكر والتقدير لعضو 

مجلس الشورى السيد محمد بن عيد 

لفتته  على  الكعبي  حسن  آل  سعد  بن 

الكريمة بإقامة حفل تكريم خاص.

ناصر  محمد  المالزم  أعرب  جانبه  ومن 

عشرة  الثامنة  الدفعة  خريج  الكعبي 

العسكرية  محمد  بن  أحمد  كلية  من 

إياه  واصفًا  بالتخرج  وفرحته  سعادته 

بالشعور الجميل وأنه ال يوصف، وقال: 

األفضل بإذن  إنني أطمح للغد وسيكون 

قطر  نبني  الوطن  أبناء  وبسواعد  الله 

ناصحًا  بها،  االرتقاء  في  ونسهم  الغد 

مجتهد  ولكل  والتأني  بالصبر  الشباب 

نصيب.

خريج  الكعبي  جمال  علي  المالزم  وقال 

كلية  من  عشرة  الثامنة  الدفعة 

لقد  العسكرية:  محمد  بن  أحمد 

وأحلم  البكالوريوس  بدرجة  تخرجت 

وأن  عملي  في  بالتوفيق  التخرج  بعد 

في  ولزمالئي  لي  التوفيق  يحالفني 

أداء  في  والعلمية  العملية  الحياة 

تفوق  التي  سعادته  عن  وعبر  الواجب، 

الوصف ويعجز التعبير عنها. 

ووصف مالزم طيار جاسم محمد الكعبي 

عبدالله  بن  محمد  الزعيم  كلية  خريج 

العطية الجوية حفل التخرج بأنه حلم 

يعبر عن التفوق والعطاء، ويأمل في ان 

وقال:  والعملية  العلمية  حياته  يطور 

كل  وأقدم  وطني  أخدم  أن  آمل  إنني 

في  والسداد  التوفيق  أجل  من  الغالي 

خدمة الوطن.

الكعبي  مبارك  سعود  المالزم  وقال 

كلية  من  عشرة  الثامنة  الدفعة  خريج 

إنني  العسكرية:  محمد  بن  أحمد 

أحلم بالوصول ألعلى المناصب والرتب 

فالطموح  الله  بإذن  المميزة  الوظيفية 

زمالئي  وأنصح  حد،  عند  يتوقف  ال 

كما  لوطنهم  الواجب  بأداء  الشباب 

يجب.

الكعبي  راشد  الله  عبد  المالزم  وأضاف 

كلية  من  عشرة  الثامنة  الدفعة  خريج 

إنني  العسكرية:  محمد  بن  أحمد 

أحلم بعد إنجاز التفوق في التخصص 

ناصحًا  المجال  في  مساري  أكمل  أن 

التي  الفرص  من  االستفادة  الشباب 

التدريبات  أّن  الدولة.وأضاف  توفرها 

لدى  واللياقة  البدنية  الكفاءة  من  ترفع 

المهارات  من  المزيد  وتكسبهم  الشباب 

المناسبة ألداء واجباتهم.

الكعبي  الله  عبد  محمد  المالزم  وأعرب 

كلية  من  عشرة  الثامنة  الدفعة  خريج 

فخره  عن  العسكرية  محمد  بن  أحمد 

ينسى،  ال  يوم  في  وزمالئه  بتخرجه 

الله  بفضل  التفوق  حصدت  وقال: 

وتوفيقه وتحقق حلمي بالجد واالجتهاد 

والصبر ودعوات الوالدين. 

وعبر الخريج خالد جاسم الكعبي خريج 

أحمد  كلية  من  عشرة  الثامنة  الدفعة 

بن محمد العسكرية عن سعادته التي 

عنها،  التعبير  ويعجز  الوصف  تفوق 

واألكاديمي  العلمي  التأهيل  إّن  وقال 

الشباب  هيأت  العسكرية  والتدريبات 

للمشكالت،  مناسبة  حلول  ابتكار  على 

أجل  من  عالية  جاهزية  على  وجعلتهم 

خدمة الوطن.

وقال المالزم جاسم راشد الكعبي خريج 

أحمد  كلية  من  عشرة  الثامنة  الدفعة 

سعيد  إنه  العسكرية،  محمد  بن 

ودرب  المسيرة  ركب  إلى  بانضمامه 

أن  بعد  قطر،  الغالي  وطننا  في  العطاء 

تم تأهيله عسكريًا وبدنيًا وعلميًا بهدف 

المهارات  وتنمية  بالنفس  الثقة  زرع 

الدفعة  لهذه  يكون  أن  متمنيًا  القيادية، 

مستوى  في  نوعية  وإضافٌة  وافر  سهٌم 

األداء.

الكعبي  حمد  العزيز  عبد  المالزم  وأكد 

من  عشرة  الثامنة  الدفعة  خريج 

العسكرية  محمد  بن  أحمد  كلية 

ليخدم  اآلن  الفرصة  له  سنحت  أنه 

إلى  مشيرًا  األمني،  المجال  في  الوطن 

إلى  المدنية  من  تحولت  اآلن  حياته  أن 

في  االنضباط  تعني  والتي  العسكرية، 

كل شيء.

خريج  الكعبي  فهد  راشد  المالزم  وأكد 

أحمد  كلية  من  عشرة  الثامنة  الدفعة 

بن محمد العسكرية أّن التفوق والتميز 

ويهييء  الوطن،  يخدم  الدراسة  في 

جيدة  مهنية  لمواقع  الوصول  للشباب 

طموحه  تحقيق  خاللها  من  يمكنه 

وآماله.

الكعبي  خالد  الله  عبد  المالزم  وأعرب 

كلية  من  عشرة  الثامنة  الدفعة  خريج 

فخره  عن  العسكرية  محمد  بن  أحمد 

من  كوكبة  مع  بتخرجه  وسعادته 

الذين  والمميزين  المتفوقين  زمالئه 

وعطاء  كفاءة  بكل  الوطن  سيخدمون 

النجاح  حققت  لقد  وقال:  له،  حدود  ال 

ما  وأّن  الوالدين،  ودعوات  الله  بفضل 

والكفاءات  الدولة  بفضل  إليه  وصلت 

لنيل  للشباب  هيأتها  التي  العلمية 

درجات علمية جيدة.

وأعرب المالزم حمد خالد الكعبي خريج 

عن  الشرطة  كلية  الخامسة  الدفعة 

سعادته بتخرجه وسط أهله وأصدقائه 

بالتفوق  مفعمة  أجواء  وفي  وزمالئه، 

والتميز والنجاح، وقال: أسأل الله العلي 

وطننا  بحفظ  األمانة  أؤدي  أن  العظيم 

الغالي وكل من يقيم فيه.

ومن جانبه، قال مالزم طيار خلف ناصر 

محمد  الزعيم  كلية  خريج  الكعبي 

اللهم  الجوية:  العطية  عبدالله  بن 

ولك  وهديت  قدرت  ما  على  الحمد  لك 

لنكون  اليوم  هذا  بلغتنا  أن  على  الحمد 

الدفعة  في  الخريجين  صفوف  ضمن 

شرف  وهذا  الزعيم  بكلية  الخامسة 

حضرة  أمام  نقف  أن  زمالئي  ولكافة  لي 

المفدى  البالد  أمير  السمو  صاحب 

أن  اليمين  لنؤدي  ورعاه،  الله  حفظه 

هذا  تراب  لخدمة  األوفياء  الجند  نكون 

الوطن وحماية مقدراته وإنجازاته.

جمال  سعود  المالزم  قال  جهته،  ومن 

عشرة  الثامنة  الدفعة  خريج  الكعبي 

العسكرية:  محمد  بن  أحمد  كلية  من 

العالمين  رب  لله  والحمد  الثناء  بداية 

على أن بلغنا هذا اليوم والحمد لله على 

فراغ  يأِت من  لم  توفيقي ونجاحي وهذا 

بل أتى نتيجة للجهد والتعب.

ومن جانبه، قال والد المالزم عبد العزيز 

عن  أعبر  أن  أود  الكعبي:  حمد  بن 

أحمد  كلية  من  ابني  لتخرج  سعادتي 

وأتوجه  وتفوقه  العسكرية  محمد  بن 

ابتداء  بالكلية  العاملين  لكافة  بالشكر 

والعاملين  ضباطها  وكافة  مديرها  من 

هذه  أنتهز  كما  بها  التدريس  وهيئة 

للقيادة  باالمتنان  أتوجه  ألن  الفرصة 

الحكيمة على اهتمامهم ووقتهم وجهدهم 

الذي بذلوه لكي يصل أبناؤها لهذا اليوم 

المشهود. 

الدريميح  خليفة  خالد  دكتور  وأعرب 

بتفوق  البالغة  سعادته  عن  الكعبي 

أحمد  كلية  من  عبدالله  المالزم  ابنه 

على  وحصوله  العسكرية  محمد  بن 

في  واألول  المحاسبة  في  األول  المركز 

الكبير  الشرف  ولهم  القيادية،  الكفاءة 

بمصافحة سمو الشيخ تميم بن حمد 

آل ثاني أمير البالد المفدى حفظه الله.

عضو »الشورى« 
محمد بن 

عيد الكعبي 
أقام حفال 

مميزا لتكريم 
الخريجين

أقام سعادة السيد محمد بن عيد بن سعد آل حسن 
الكعبي، عضو مجلس الشورى، احتفالية مميزة بمناسبة 

تخريج عدد من أبناء قبيلة »الكعبان« من كلية الشرطة 
وكلية الزعيم وكلية أحمد بن محمد العسكرية، وذلك 

وسط أجواء رائعة من التكاتف والترابط المجتمعي، وقد 
أقيمت االحتفالية في البر القطري الجميل بمنطقة 

سمسمة. وبدأ الحفل بتوافد الخريجين الجدد من قبيلة 
»الكعبان« وذويهم وأصدقائهم من القبائل القطرية 

والذين حظوا جميعًا بحفاوة االستقبال من قبل سعادة 
السيد محمد بن عيد الكعبي.

$ الدوحة

خالل حفل ملتقى الخريجين السنوي الذي أقيم في لوسيل

رئيس »جامعة أريزونا« يشيد بنجاح المونديال

النسخة  حفل  قطر  ونظمت 

روبرت  الدكتور  بحضور  العاشرة 

أريزونا،  جامعة  رئيس  روبنس 

التعليم  عميد  جونز  بول  وجون 

والذي  أريزونا،  جامعة  في  الدولي 

الواليات  من  الحضور  على  حرص 

في  للمشاركة  األميركية  المتحدة 

يؤكد  والذي  السنوي،  الحدث  هذا 

على عمق التواصل وأواصر الصداقة 

بين الخريجين من أبناء الخليج.

كبيرة  أعداد  تواجد  الحفل  وشهد 

والسعودية  واإلمارات  قطر  دول  من 

عمان،  وسلطنة  والبحرين  والكويت 

وحرص المنظمون على تكريم ممثل 

الخريجين  من  وعدد  الجامعة، 

على  حرصوا  الذين  القدامى 

اللتقاء  قطر  في  والتواجد  الحضور 

على  حرصوا  ثم  السابقين،  الزمالء 

التقاط الصورة الجماعية التذكارية 

التي تتكرر كل عام لهذا التجمع.

رئيس  المال  يوسف  الله  عبد  وألقى 

المتحف  ومدير  األهلي  النادي 

والذي   ،1-2-3 الرياضي  األولمبي 

أحد  كونه  الحفل  إدارة  تولى 

 1984 سنة  أريزونا  جامعة  خريجي 

الحفل رحب خاللها  كلمة في بداية 

ووجه  قطر  بدولة  الحضور  بكافة 

هذا  في  التواجد  على  التحية  لهم 

الملتقى السنوي.

بكم  أرحب  كلمته:  في  المال  وقال 

واإلبداع  الفن  حيث  الدوحة  في  هنا 

مرة  نلتقي  واليوم  والثقافة،  والتراث 

األحبة  مع  التواصل  لنجدد  أخرى 

وزمالء الدراسة واألصدقاء لنستعيد 

بقطر  هنا  الجميلة  توسان  ذكريات 

الذي  والحافل  التاسع  اللقاء  بعد 

الشقيقة  باإلمارات  دبي  في  أقيم 

العام الماضي.

وجود  يسعدني  المال:  وأضاف 

رئيس  روبنس  روبرت  الدكتور 

يشغل  كان  الذي  أريزونا  جامعة 

التنفيذي لمركز تكساس  الرئيس 

االستشاريين  كبار  ومن  الطبي 

على  نشكره  الذي  القلب  ألمراض 

مشاغله  رغم  حفلنا  تشريفه 

ومسؤولياته الكبيرة.

كلمة  روبنس  الدكتور  وألقى 

الكبيرة  سعادته  عن  خاللها  عبر 

بالتواجد في قطر وزيارتها ألول مرة، 

شاهده  بما  الشديد  انبهاره  مؤكدا 

من تطور في البنية التحتية بشكل 

مميز جدا.

قطر  لدولة  نبارك  روبنس:  وأضاف 

نجاحها الكبير في استضافة كأس 

مرة  ألول   2022 القدم  لكرة  العالم 

والوطن  األوسط  الشرق  منطقة  في 

على  جميلة  صورة  قطر  قدمت  وقد 

الصعيد التنظيمي بشكل أشاد به 

الجميع.

رئيس  شرف  محمد  الدكتور  وأكد 

أريزونا  لجامعة  الخريجيين  رابطة 

في  جاء  الدوحة  في  التجمع  هذا  أن 

قام  ذلك  ورغم  األخيرة،  اللحظات 

الله  عبد  بقيادة  قطر  في  الجميع 

بجهد  العمادي  صديقي  وعلي  المال 

من  عدد  أكبر  حضر  حتى  كبير، 

خريجيين جامعة أريزونا في ملتقى 

 10 مدار  على  يحدث  لم  وهذا  واحد 

سنوات كاملة.

هو  التجمع  من  الهدف  وأضاف: 

بيننا،  واألخوة  الصداقة  استمرار 

السبب  كانت  الجامعة  فهذه 

أننا  ورغم  تجمعنا،  في  الرئيسي 

كنا في غربة خالل ثمانينيات القرن 

العالقات  استمرت  لكن  الماضي، 

أي  بدون  الجميع  بين  الطيبة 

ونتطلع  تجارة  أو  شخصية  مصالح 

خاصة  اللقاء  هذا  يستمر  ألن  دائما 

أن الروابط بيننا كأشقاء خليجيين 

كبيرة جدا.

{ عبدالله المال

استضاف فندق المندرين بلوسيل حفل ملتقى خريجي 
جامعة أريزونا األميركية من الطلبة القطريين والخليجيين 

في نسخته العاشرة، والذي يقام سنويا بحضور كل األجيال من 
الخريجين منذ عام 1982 وحتى اآلن.

محمد الجزار كتب د.شرف: الهدف 
هو استمرار الصداقة 

واألخوة بيننا

المال: 

سعداء بهذا 

التجمع 

الرائع لزمالء 

الدراسة 

في قطر

{ محمد بن عيد الكعبي
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للسنة الخامسة على التوالي

»جاسم وحمد بن جاسم الخيرية« تدعم عمال بلدية الدوحة

بادرت مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم 

الدوحة،  بلدية  مع  بالتعاون  الخيرية 

تضمنت  طرد،   800 من  أكثر  بتوزيع 

والتي  البلدية،  بعمال  خاصة  سترات 

موجات  لتقيهم  للعمال  تقديمها  تم 

قام  حيث  واجباتهم،  أداء  أثناء  البرد 

وبالتعاون  المؤسسة  من  عمل  فريق 

بتوزيع  البلدية  موظفي  من  عدد  مع 

تلك السترات في أكثر من موقع ضمن 

مدينة الدوحة.

حرص  إطار  في  المبادرة  تلك  وتأتي 

المبادرات  صياغة  على  المؤسسة 

من  المؤثرة  واإلنسانية  الخيرية، 

مختلف  مع  فاعلة  شراكات  بناء  خالل 

بهدف  الوطنية  والمؤسسات  الهيئات 

تحقيق الرفاه االجتماعي. 

عيد  فواز  السيد  أكد  اإلطار  هذا  وفي 

المساندة  الخدمات  مدير  الشمري 

جاسم  بن  وحمد  جاسم  بمؤسسة 

تؤكد  المبادرة  تلك  أن  الخيرية، 

التعاون  المؤسسة على تعزيز  حرص 

للسنة  يأتي  والذي  الدوحة  بلدية  مع 

بناء  بهدف  التوالي،  على  الخامسة 

مختلف  مع  الشراكات  من  منظومة 

والتي  المحلي  المجتمع  مؤسسات 

مبدأ  تكريس  إلى  بجوهرها  تسعى 

شأنه  من  والذي  االجتماعي،  التكافل 

تحقيق  في  الجادة  المساهمة  تحقيق 

تنمية مجتمعية مستدامة.

بلدية  مع  التعاون  أن  الشمري  وأضاف 

الجهود  توحيد  إطار  في  يأتي  الدوحة 

المجتمع  في  العمال  رفاه  لتعزيز 

قيامهم  على  والحرص  القطري 

بأعمالهم ضمن ظروف صحية ومريحة 

الذي  األمر  واجباتهم،  أداء  من  تمكنهم 

مستوى  على  بالضرورة  سينعكس 

ظل  في  خصوصا  واإلنتاجية  األداء 

بعض  في  الحرارة  درجات  انخفاض 

األوقات من العام.

جاسم  مؤسسة  أن  بالذكر  الجدير 

تولي  الخيرية  جاسم  بن  وحمد 

الداخلية  والمبادرات  المشاريع 

أولويات  تتصدر  والتي  كبيرة  أهمية 

المؤسسة على مستوى استراتيجيتها 

التي تنتهجها وذلك ضمن رؤية واضحة 

تهدف إلى تعزيز رفاه المجتمع القطري 

وتعزيز نهضته الشاملة وذلك من خالل 

منظمات  مختلف  مع  الجهود  توحيد 

المجتمع المدني.

بن  منصور  السيد  قال  جانبه  ومن 

بلدية  عام  مدير  البوعينين  عجران 

الدوحة: نود أن نتقدم بالشكر والتقدير 

جاسم  بن  وحمد  جاسم  مؤسسة  إلى 

في  العاملين  كافة  ومن  منا  الخيرية 

دائمًا  لمسناه  ما  على  الدوحة  بلدية 

لما  وتعاونكم  تجاوبكم  حسن  من 

وحرصكم  العام،  الصالح  تحقيق  فيه 

والتفاعل  المجتمعية  المساهمة  على 

المجتمع  أفراد  مع  اإليجابي  والتواصل 

تنميته  في  المساهمة  أجل  من 

أثر  لها  كان  التي  الفعالة  والمشاركة 

طيب بين فئة العمال في بلدية الدوحة 

لما  والتنسيق  التعاون  استمرار  آملين 

فيه الصالح العام.

{ مدير بلدية الدوحة يشارك في مبادرة التوزيع على العمال

الدعم 
شمل 

توزيع أكثر 
من »800« 

سترة خاصة 
بعمال 
البلدية

$ الدوحة

قدمتها جاسم وحمد بن جاسم الخيرية خالل يناير

»763.187« رياال مساعدات لألسر والفئات المحتاجة
بن  وحمد  جاسم  مؤسسة  أعلنت 

جاسم الخيرية عن قيمة المساعدات 

يناير  شهر  خالل  تمت  التي  الداخلية 

رياال،   763.187 بلغت  والتي  الماضي 

حيث تنوعت مقاصدها ما بين تقديم 

إلى  إضافة  وعينية  مالية  مساعدات 

مساعدات اجتماعية شهرية، شملت 

عددا من األسر المحتاجة والمتعففة، 

والمساعدات العالجية، ودفع الرسوم 

المدارس  طلبة  من  لعدد  الدراسية 

عدد  ليبلغ  المحلية.  والجامعات 

الماضي  الشهر  خالل  المستفيدين 

أكثر من 200 حالة.

الشهرية  المساعدات  هذه  تأتي 

نظرا  العام  مدار  على  والمستمرة 

مؤسسة  توليه  الذي  البالغ  لالهتمام 

الخيرية  جاسم  بن  وحمد  جاسم 

قطر  داخل  والمبادرات  بالمشاريع 

على  كبيرا  حيزا  تحتل  والتي 

خريطة أولويات المؤسسة الخيرية، 

وذلك انطالقا من تحملها لمسؤولياتها 

رؤيتها  من  تعزز  التي  المجتمعية 

لحياة  وتعليم  »صحة  بـ  المتمثلة 

أفضل«.

صحة وتعليم
الصحة  ميداني  أن  اعتبار  على 

والتعليم يعكسان رؤية المؤسسة، 

تقديم  الماضي،  يناير  شهر  شهد 

الصحة  ميدان  في  مساعدات 

رياال   348.912 بلغت  والتعليم 

الرسوم  سداد  شملت  قطريا، 

مختلف  من  للطالب  الدراسية 

المدارس  في  التعليمية  المراحل 

إضافة  الجاليات  ومدارس  الخاصة 

الجامعات  طلبة  من  عدد  إلى 

سد  بهدف  وذلك  واألكاديميات، 

لتلك  الضرورية  االحتياجات 

الشريحة والتي تمكنهم من مواصلة 

دون  واألكاديمي  العلمي  تحصيلهم 

أية عوائق مادية تحول دون ذلك. 

كذلك قدمت مؤسسة جاسم وحمد 

مساعدات  الخيرية  جاسم  بن 

مالية في إطار االتفاقية مع مؤسسة 

الحاالت  من  للعديد  الطبية  حمد 

والتي  الحاجة  ذوي  من  المرضية 

الصحية  ظروفهم  عليهم  تفرض 

أعباء مالية تفوق إمكاناتهم. 

مساعدات مالية 
لتقديم  الدائم  سعيها  خالل  ومن 

لمستحقيها،  المالية  المساعدات 

وحمد  جاسم  مؤسسة  تدرك 

أهمية  مدى  الخيرية  جاسم  بن 

التنمية  تحقيق  في  الدعم  ذلك 

المجتمعية الشاملة. حيث تنتهج 

جاسم  بن  وحمد  جاسم  مؤسسة 

بالمرونة  تتمتع  آلية  الخيرية 

مساندة  إلى  تهدف  والفاعلية، 

الفئات  تلك  من  شريحة  أكبر 

الدعم  أشكال  وتنويع  المحتاجة، 

المالية  المساعدات  بين  المالي 

والعينية وذلك وفق احتياجات كل 

حالة سواء كانت فردا أو أسرة على 

حدة. 

المساعدات  قيمة  بلغت  حيث 

قدمتها  التي  والعينية  المالية 

الماضي  يناير  خالل  المؤسسة 

كانت  حين  في  رياال،   276.775
للمساعدات  اإلجمالية  التكلفة 

طالت  ريال   137.500 االجتماعية 

شريحة من األسر المحتاجة.

مبادرات مستدامة
والمشاريع  المبادرات  تتصف 

مؤسسة  تنفذها  التي  الخيرية 

الخيرية  جاسم  بن  وحمد  جاسم 

ذاتية  لكونها  نظرا  باالستدامة 

التمويل، وتكرس في توجهاتها مبدأ 

التكافل االجتماعي، وذلك من خالل 

المساعدات  تقديم  على  الحرص 

لألسر  المتواصلة  االجتماعية 

والتخفيف  والمحتاجة  المتعففة 

من األعباء المادية التي تواجهها.

{ توزيع المساعدات الشهرية

{ مبنى المؤسسة

بلغت المساعدات الشهرية في ميداني الصحة والتعليم »348.912« رياال 

عدد المستفيدين منها خالل يناير الماضي أكثر من »200« حالة

$ الدوحة



تدرج أسهم بنك دخان وفقا آللية اإلدراج المباشر في بورصة 

قطر غدا برمز »DUBK« في قطاع البنوك والخدمات المالية، 

األول،  اإلدراج  يوم  في  مًا 
َّ

معو الشركة  سهم  سعر  وسيكون 

السعر  بتذبذب  الثاني  اليوم  من  اعتبارًا  سُيسمح  بينما 

بنسبة 10 % صعودًا وهبوطًا، شأنها في ذلك شأن الشركات 

في  تغيير  أي  هناك  يكون  ولن  السوق.  في  المدرجة  األخرى 

قبل  ما  توقيت  وسيبقى  اإلدراج،  ليوم  التداول  جلسة  موعد 

 9:00 الساعة  عند  عادة  متبع  هو  كما   )Pre-Open( االفتتاح 

صباحًا.

المالية  لألوراق  المركزي  لإليداع  قطر  شركة  وقامت 

األسهم  أن  إلى  مشيرة  أنظمتها،  على  دخان  بنك  بتسجيل 

المالية  الخدمات  شركات  قبل  من  للسحب  متاحة  باتت 

2023. ومن المقرر أن يكون  16 فبراير  )الوسطاء( اعتبارا من 

قطري،  ريال   5.234.100.000 اإلدراج  عند  البنك  مال  رأس 

1 ريال  5.234.100.000 سهم بقيمة اسمية تبلغ  إلى  مقسًما 

قطري لكل سهم. وتم اعتماد سعر السهم عند اإلدراج بقيمة 

ريال   3.35 قدرها  إصدار  عالوة  يمثل  بما  قطري،  ريال   4.35
قطري.  ريال   1 البالغة  االسمية  القيمة  فوق  الواحد  للسهم 

وسينتج عن ذلك رسملة سوقية تبلغ 22.768.335.000 ريال 

قطري عند اإلدراج.

البنك  مال  رأس  إجمالي  من   %  66.66 المؤسسون  ويمتلك   

السنة  خالل  أسهمهم  بيع  عن  وسيمتنعون  اإلدراج،  عند 

المالية  لألسواق  قطر  هيئة  لقواعد  وفًقا  التداول  من  األولى 

قاباًل   %  33.34 والبالغ  المتبقي  الجزء  وسيـــــكون   .)QFMA(

المتكافئ،  للتداول بحرية. وتتمتع جميع األسهم بالترتيب 

وتحمل نفس حقوق التصويت ونفس الحقوق في توزيعات 

المفروضة  الحظر  فترة  بخالف  وجدت.  إن  المعلنة،  األرباح 

على المؤسسين فإن األسهم قابلة للتداول والتحويل دون أي 

قيود.

غير  آخر  شخص  أي  على  للبنك  األساسي  النظام  ويحظر 

البنك.  مال  رأس  من   %  5 من  أكثر  امتالك  المؤسسين 

وأصدر مصرف قطر المركزي قراًرا بتاريخ 14 ديسمبر 2022 

للتجارة  بروق  شركة  من  كٍل  تملك  على  بالموافقة  يقضي 

مال  رأس  من   %  10 إلى  يصل  ما  التجارية  السند  وشركة 

البنك وتم منح الشركتين فترة سماح لمدة خمس سنوات 

من تاريخ القرار للتخلص من أي فائض في ملكية أي منهما 

مباشر  بشكل  قطر  حكومة  تمتلك  بينما  النسبة.  هذه  عن 

أو غير مباشر 44 % من رأس مال البنك.

بالحصول  ورهنًا  المساهمين،  موافقة  على  البنك  وحصل 

على الموافقات التنظيمية اإلضافية الضرورية )بما في ذلك 

موافقة مجلس الوزراء(، سيسعى البنك إلى زيادة المستوى 

المسموح به للملكية األجنبية ألسهم البنك إلى 100 %. 

عمالء  عدد  فإن  دخان  لبنك  المباشر  اإلدراج  لنشرة  ووفقا 

ألف عميل وفقا   88.32 المصرفية لألفراد بلغ نحو  الخدمات 

لبيانات النصف األول من العام الماضي.

لعمالء  المقدمة  الرئيسية  والمنتجات  الخدمات  وتشمل 

الخدمات المصرفية لألفراد كال من: حسابات الودائع تحت 

وحسابات  الجارية(  الحسابات  )أو  الربحية  غير  الطلب 

إلى  التوفير(  حسابات  )أو  باألرباح  الطلب  تحت  الودائع 

جانب حسابات توفير فسيل Faseel عالية األرباح وحساب 

وحسابات  لألطفال  األرباح  عالية   Jeelkum جيلكم  توفير 

الودائع ألجل بأرباح بحد أدنى لمدة شهر واحد إلى 60 شهرا 

ذلك  في  بما  المصرفية  بريستيج  وخدمات  أقصى  كحد 

نافذة حصرية لجميع عمالء بريستيج المصرفية، ومناطق 

والبطاقات  الخدمات  متكاملة  الفروع  جميع  في  مخصصة 

التمويل  الشيكات؛ وخدمات  ودفاتر  المصممة بشكل فريد 

االستهالكي بما في ذلك توفير التمويل للسيارات والعقارات 

من  رئيسي  بشكل  األسهم  وشراء  البناء  ومواد  السكنية 

وبطاقات  واألجارة  والمساومة  المرابحة  تمويل  طرق  خالل 

فيزا  بطاقات  ذلك  في  بما  االلكترونية  والخصم  ااالئتمان 

الكالسيكية  االئتمان  وبطاقات  المصرفية  وماستركارد 

وبطاقات  »إنفينيت«  أو  ووورلد  والبالتينية  و»الذهبية« 

الخصم الذكية للبنك.
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»كوستا توسكانا« ترسو بميناء الدوحة
اإليطالية  السفينة  الدوحة  ميناء  إلى  أمس  ظهر  وصلت 

»كوستا توسكانا« التابعة للخط المالحي »كوستا كروزس« 

الحالي،  البحرية  السياحة  لموسم  السادسة  زيارتها  في 

1446 فردا.  3610 سائحين وطاقما من  حيث تقل على متنها 

المقبل،  »إبريل«  حتى  الحالي  السياحي  الموسم  ويستمر 

سياحية  سفينة   58 وصول  يشهد  أن  المقرر  من  حيث 

رحالتها  تدشن  سياحية  شركات   4 إلى  باإلضافة  عالمية، 

األولى إلى قطر.

يستهدف زيادة سقف ملكية األجانب إلى »100%«رسملته السوقية تصل إلى »22.76« مليار ريال

بسعر »4.35« ريال للسهم

إدراج »دخان« بالبورصة غدا
كتب        عوض التوم 

{ بنك دخان

سيتم إدراج أسهم بنك دخان
في بورصة قطر يوم غد

21 فبراير 2023
البنك األسرع نمواً في قطر

للمزيد من المعلومات عن إدراج أسهم البنك، 
باإلضافة إلى المعلومات األُخرى المتعلقة 

بالمستثمرين، ُيرجى مراجعة نشرة اإلدراج المتاحة 
على dukhanbank.com وموقع بورصة قطر.

dukhanbank.com 800 8555 4410 0888
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عموميتها أقرت توزيع »10 %« نقدا عن »2022«

»GWC« تحقق عوائد إيجابية
 GWC للمخازن  الخليج  شركة  عقدت 

الرائد للخدمات  المزود  )جي دبليو سي(، 

اجتماع  قطر،  دولة  في  اللوجستية 

الجمعية العمومية العادية وغير العادية 

حيث  أمس،  للشركة  اإلقليمي  المقر  في 

المالية  النتائج  على  الموافقة  تمت 

 31 في  المنتهية  للسنة  للمجموعة 

سعادة  االجتماع  وترأس   .2022 ديسمبر 

الشيخ عبدالله بن فهد بن جاسم بن جبر 

الشركة،  إدارة  مجلس  رئيس  ثاني،  آل 

والصناعة،  التجارة  وزارة  ممثلو  وحضره 

إرنست  للشركة  الخارجيون  والمدققون 

وممثلو  الشركة،  ومساهمو  يونغ،  آند 

وسائل اإلعالم.

جميع  على  العمومية  الجمعية  وصادقت 

بما  أعمالها  جدول  في  المدرجة  البنود 

أرباح نقدية  الموافقة على توزيع  في ذلك 

القيمة  من   %  10 بنسبة  للمساهمين 

ريال   0.10 أي  الشركة،  ألسهم  االسمية 

قطري لكل سهم.

الجمعية  نظرت  ذلك،  إلى  باإلضافة 

حول  اإلدارة  مجلس  تقرير  في  العمومية 

خالل  المالي  ومركزها  الشركة  أنشطة 

ووافقت  الخارجي،  المدقق  وتقرير  العام 

العمومية  الميزانية  ناقشت  كما  عليه. 

المدقق  وعّينت  عليها  ووافقت  للمجموعة 

على  ووافقت  أتعابه،  وحددت  الخارجي 

الشركة  إدارة  مجلس  أعضاء  ذمة  إخالء 

المكافأة  تحديد  مع  مسؤولية  أية  من 

المناسبة لكل منهم بناء على تقييم لجان 

قّدمت  ذلك،  عن  فضال  اإلدارة.  مجلس 

شاملة  مراجعة  العمومية  الجمعية 

حوكمة  لنظام  المجموعة  امتثال  حول 

الشركة.

تقديم  في  الهائل  نجاحها  جانب  إلى 

نسخة  إلى  اللوجستية  المتطلبات 

 FIFA العالم  كأس  بطولة  من  مميزة 

عدة  على   GWC حازت   ،2022TM قطر 

اإلنجازات  من  العديد  وحققت  جوائز 

اجتماع  خالل  عندها  الوقوف  تم  التي 

على  الحصول  مثل  العمومية؛  الجمعية 

جمركية«  وساطة  شركة  »أفضل  شهادة 

من  معتمد  اقتصادي  كمزّود  واعتمادها 

قبل الهيئة العامة للجمارك. 

شراكاتها  تطوير  على   GWC وعملت 

مع  جديدة  شراكات  وأبرمت  القائمة 

مجموعة  مثل  استراتيجيين  شركاء 

حملة  وأطلقت  فرير،  بونتيشيللي 

إن  سي  مع  بالتعاون  المجد«  »صناعة 

النسخة  نّظمت  كما  إنترناشيونال،  إن 

الثانية من منتدى جي دبليو سي بعنوان 

على  رّكز  الذي  للمونديال«،  »مستعدون 

والصغيرة  الصغر  متناهية  الشركات 

حمد  جامعة  مع  بالتعاون  والمتوسطة، 

وغيرهم  الوطني،  قطر  وبنك  خليفة،  بن 

من الشركاء. 

الشيخ  سعادة  صرح  المناسبة،  وبهذه 

آل  جبر  بن  جاسم  بن  فهد  بن  عبدالله 

ثاني، رئيس مجلس إدارة الشركة قائاًل: 

»في أعقاب التقديم الناجح لبطولة كأس 

العالم، نشهد تزايدًا في فرص النمو أكثر 

من أي وقت مضى في تاريخ GWC. نحن 

تدّر  التي  الحالية  باستثماراتنا  ملتزمون 

عوائد إيجابية، وأنا مؤمن بأن المستقبل 

للشركة  اآلمال  من  مزيدًا  معه  يحمل 

ومساهميها«.

الرئيس  منون،  رنجيف  السيد  وصرح 

على  له  تعليق  في  للمجموعة،  التنفيذي 

الجهود التي بذلها فريق الشركة لتسليم 

العالم  كأس  بطولة  من  مميزة  نسخة 

بأسره:  للعالم  وإنما  للبالد،  فقط  ليس 

»أثبت فريق GWC شجاعة غير مسبوقة 

بيئة  ظل  في  القرارات  اتخاذ  على  وقدرة 

عمل متغيرة ومحفوفة بالتحديات خالل 

مونديال 2022 وال شك أن GWC، من خالل 

واالبتكار،  باالستدامة  والتزامها  شراكاتها 

ستستمر في العمل بكل فعالية ومرونة، 

وتحقيق  القيمة  إيجاد  إلى  وستسعى 

كافة طموحاتها«. 

العمومية  الجمعية  اجتماع  وخالل 

بعض  الشركة  أدخلت  العادية،  غير 

النظام  من   )13( المادة  على  التعديالت 

جميع  على  وصادقت  للشركة  األساسي 

البنود المدرجة في جدول األعمال. 

يذكر أن المجموعة حققت أرباحًا صافية 

نهاية  في  قطري  ريال  مليون   240 بقيمة 

ريال  مليون   225 بـ  مقارنة   2022 ديسمبر 

 ،2021 عام  من  الفترة  نفس  خالل  قطري 

بنسبة نمو بلغت 7 %.

»GWC« جانب من عمومية }

الشيخ عبدالله بن فهد: نشهد تزايدًا في فرص النمو

رنجيف منون: ملتزمون 
بتعزيز االستدامة واالبتكار

$ الدوحة

حتى »2026« وفقا لـ»ترويج االستثمار«

قطاع الخدمات اللوجستية
 القطري األكثر نموا خليجيا

أظهرت دراسة قطاعية أجرتها 

في  االستثمار  ترويج  وكالة 

الخدمات  قطاع  أن  قطر، 

يتصدر  قطر  في  اللوجستية 

خليجيا  نموا  األعلى  قائمة 

خالل الفترة بين 2020 و 2026.

الذي  الرصيد  إلى  وأشارت 

هذا  في  قطر  دولة  تملكه 

المجال حيث حلت ضمن أول 

20 بالمائة من دول العالم في 
كما  اللوجستي،  األداء  مجال 

أنها الثانية على هذا الصعيد 

األوسط،  الشرق  منطقة  في 

ركائز  على  أداؤها  ويرتكز 

إمكانية  في  تتمثل  أساسية 

المال  رأس  إلى  الوصول 

منشآت  من  ذلك  يعنيه  بما 

صناعية جاهزة ومتكاملة لرواد 

الشركات  وأصحاب  األعمال 

والمتوسطة،  الصغيرة 

منخفضة  بتعريفات  تقترن 

ضريبية،  وإعفاءات  للكهرباء، 

على  جمركية  وإعفاءات 

الواردات في المناطق الحرة.

الركائز  هذه  ضمن  ومن 

راسخة،  دعم  أنظمة  أيضا 

حرة  مناطق  هناك  حيث 

على  ولوجستية  وصناعية 

بيئة  توفر  عالمي،  مستوى 

من  والعديد  لألعمال  صديقة 

للمستثمرين  الدعم  ُسبل 

شبكة  إلى  إضافة  األجانب، 

توفر  مرنة  ولوجستيات  نقل 

تواصال عالميا من خالل مطار 

حمد الدولي وميناء حمد عبر 

إحدى أكبر شركات الشحن 

شركاء  عن  فضاًل  الجوي، 

يوفرون  متنوعين  تجاريين 

المواد والبضائع الحيوية.

الركائز  هذه  بين  من  أن  كما 

إذ  متطورة  تكنولوجية  بنية 

تأتي قطر في المرتبة الثالثة 

جاهزية  مؤشر  وفق  عربًيا 

وهي   ،2021 لعام  الشبكات 

االبتكار،  تبني  على  تشجع 

حيث ُيطور مركز قطر للذكاء 

أدوات  أحدث  االصطناعي 

االصطناعي  الذكاء  وتقنيات 

إلدارة اللوجستيات والتخزين 

والمساحات.

قطر  أن  الدراسة  وذكرت 

تزخر بإمكانات غير مستغلة 

للمستثمرين  بالنسبة 

ما  إذا  خاصة  األجانب، 

المتسارع  النمو  لها  أضيف 

التجارة  قطاع  يشهده  الذي 

واالتفاقيات  اإللكترونية، 

التجارية العديدة التي أبرمتها 

من  أكثر  تشمل  التي  الدولة 

25 اتفاقية استثمارية ثنائية، 
ازدواج  عدم  اتفاقية  و80 

ضريبي، فضاًل عن 20 اتفاقية 

تجارة حرة.

وأضافت أن قطر طورت أنظمة 

تربط  حديثة،  لوجستية 

مطارها وموانئها البحرية ذات 

بشبكة  العالمي  المستوى 

طرق متطورة.
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إعالن لمساهمي شركة
قطر الوطنية لصناعة األسمنت (ش.م.ع.ق.)

الوثائق المطلوب إحضارها لتسلّم األرباح

تعلن شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنت (ش.م.ع.ق.) للسادة المساهمين الكرام أن بإمكانهم الحصول 

على األرباح المستحقة لهم عن السنوات المالية ���� إلى ���� لدى أفرع البنك التجاري: 

شيكات أرباح األسهم للسنوات السابقة يمكن استالمها من مكتب شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنت 
(ش.م.ع.ق.). سيقوم البنك التجاري بإيداع األرباح في حسابات المساهمين الذين زّودوا شركة قطر لإليداع 

المركزي ببيانات حساباتهم المصرفية.

المندوب   عن   المساهم   لدى   استالمه   أرباح   المساهم   وأرباح   

األشخاص   القصر   المسؤول عنهم

   • البطاقة   الشخصية   القطرية   األصلية   والسارية   المفعول   للمندوب.
   • نسخة   أصلية   من   خطاب   التفويض   تشمل   أسماء   األشخاص   القصر  

وأرقام   المساهمين   وأرقام   بطاقاتهم   الشخصية   القطرية.

   • البطاقة   الشخصية   القطرية   األصلية   والسارية   المفعول   أو   شهادة   
ميالد   الشخص   القاصر   أو   وكالة   قانونية   خاصة   سارية   المفعول.

إذا   كان   المساهم   متوّفى   

 •  نسخة   أصلية   من   شهادة   حصر   اإلرث   من   المحكمة.

   • البطاقة   الشخصية   القطرية   األصلية   والسارية   المفعول   للمندوب.
   • مفوض من المحكمة أو وكالة قانونية باسم ممثل الورثة.

 الشركات المساهمة
 •  نسخة   أصلية   من   خطاب   التفويض.

   • صورة   عن   السجل   التجاري.
   • صورة   عن   البطاقة   الشخصية   القطرية   للشخص   المفوض   بالتوقيع.

   • البطاقة   الشخصية   القطرية   األصلية   والسارية   المفعول   للمندوب.

المساهم   لدى   استالمه   أرباحه   الخاصة

 •  البطاقة   الشخصية   القطرية   األصلية   والسارية   المفعول   للمساهم.

المساهم   لدى   استالمه   أرباحه   الخاصة   وأرباح   األشخاص   القصر   

المسؤول عنهم

   • البطاقة   الشخصية   القطرية   األصلية   والسارية   المفعول  للمساهم.
   • البطاقة   الشخصية   القطرية   األصلية   والسارية   المفعول أو   شهادة   

الميالد   السارية   المفعول   للشخص   القاصر   أو   وكالة   قانونية   خاصة 

سارية   المفعول.

المندوب   عن   المساهم   لدى   استالمه   أرباح   المساهم   فقط

   • البطاقة   الشخصية   القطرية   األصلية   والسارية   المفعول   للمندوب.   
   • نسخة   أصلية   من   خطاب   التفويض   من   المساهم.

   • البطاقة   الشخصية   القطرية   األصلية   والسارية   المفعول  للمساهم.

األم   لدى   استالمها   أرباح   األشخاص   القصر

   • وكالة   قانونية   خاصة   أصلية   وسارية   المفعول .  
   • البطاقة   الشخصية   القطرية   األصلية   والسارية   المفعول   للمندوب.

 أفرع الخدمات المصرفية للشركات

•  شارع حمد الكبير 
•  أم لخبا

أفرع الخدمات المصرفية لألفراد
• الهالل

• مجمع دار السالم
• لو بوليفارد (السد)

• مؤسسة حمد الطبية
• دوحة فيستيفال سيتي

•  الوكرة أفينيو
•  ميناء حمد

• مسيعيد
• الريان

• البنك التجاري بالزا
• مجمع فيالجيو

• سيتي سنتر

• الخور
• الرويس

•  مدينة سنترال
•  القصار

•  شارع حمد الكبير 

•  أم لخبا
•  الوكرة أفينيو

•  ميناء حمد

•  السلطة
•  عين خالد

بمشاركة أكثر من »500« عالمة تجارية

معرض الدوحة للمجوهرات والساعات اليوم

للمجوهرات  الدوحة  معرض  من  العام  هذا  نسخُة  وتحظى 

بنك  بدعم  الجاري  فبراير   25 حتى  تستمر  التي  والساعات 

والخطوط  الرسمي  الراعي  بصفته   )QNB( الوطني  قطر 

الجوية القطرية باعتبارها شريك الطيران الرسمي.

الفنانة  مع  تعاوًنا  المعرض  من  العام  هذا  نسخة  وشهدت 

تأليفها  من  موسيقية  معزوفة  لتقديم  الفردان  دانا  القطرية 

الستخدامها في الحملة الترويجية.

الذي  المنطقة  في  نوعه  من  األكبر  المعرض  لكونه  ونظًرا 

سوف  والعمالء،  التجارية  العالمات  بين  مباشرة  يجمع 

الفرصة  المنطقة  أنحاء  جميع  من  لزواره  المعرض  يتيح 

الستكشاف أفخم مجموعات المجوهرات والمعروضات التي 

والساعات  المجوهرات  صناعة  في  العالمات  كبرى  تقدمها 

عبر العالم.

وُيقام المعرض في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، على 

المشاركين  للعارضين  يتيح  ما  مربع،  متر  ألف   33 مساحة 

محدودة  ومجموعات  جديدة  عالمات  تقديم  والعالم  قطر  من 

الدوحة  مركز  في  المعرض  وُيقام  حصرية.  وقطع  اإلصدار 

ما  مربع،  متر  ألف   33 مساحة  على  والمؤتمرات،  للمعارض 

يتيح للعارضين المشاركين من قطر والعالم تقديم عالمات 

جديدة ومجموعات محدودة اإلصدار وقطع حصرية.

مئات  على  لالطالع  الفرصة  عام  كل  لرواده  المعرض  وُيتيح 

خبراء  أبرز  ومقابلة  الثمينة  الحصرية  والمعروضات  القطع 

التقديرات  تشير  فيما  والساعات.  المجوهرات  وُمصممي 

30 ألف زائر من جميع أنحاء العالم  إلى استقطاب أكثر من 

كبرى  ستقدمها  التي  والمجموعات  التشكيالت  أحدث  لرؤية 

العالمات الرائدة خالل نسخة هذا العام من المعرض. 

العام  هذا  والساعات  للمجوهرات  الدوحة  معرض  ويشهد 

المشاركة األولى لمجوهرات داماس وهي العالمة الرائدة في 

منطقة الشرق األوسط، حيث ستكشف خاللها عن مجموعتها 

مجموعة  وهي  »أِلف«  اسم  تحمل  التي  الساحرة  الجديدة 

ذات  الفريدة  والمجوهرات  االستثنائية  القطع  من  مختارة 

للمرة  فيتون  لويس  مجوهرات  وتعرض  اإلبداعي.  الطابع 

األولى أيًضا في معرض الدوحة للمجوهرات والساعات قالدة 

زهرة  شكل  على  األلماس  من  المصنوعة   Fantasy necklace
2.56 قيراط. وما يميز أيًضا نسخة هذا العام هو  ويبلغ وزنها 

حيث  القطرية،  الحرة  السوق  مقاهي  أشهر  من  اثنين  وجود 

والساعات  للمجوهرات  الدوحة  معرض  رواد  بإمكان  سيكون 

من  كل  تقدمها  التي  اللذيذة  والمشروبات  األطعمة  تناول 

»هارودز تي روم« و»فينشي«.

وباإلضافة إلى ذلك، تكشف مبادرة التعليم فوق الجميع عن 

التي  »فالنتينو«  مجموعة محدودة اإلصدار من إكسسوارات 

م طفاًل« والذي يجمع التبرعات بهدف  تحمل شعار برنامج »علِّ

دعم ومساعدة األطفال المحرومين من التعلم حول العالم.

وتشارك شركة المزادات العالمية فيليبس والرائدة في بيع 

العشرين  القرنين  إلى  تصاميمها  تعود  مجوهرات  وشراء 

والحادي والعشرين، في نسخة هذا العام من معرض الدوحة 

روسو«  آند  »باكس  مع  وبالتعاون  والساعات.  للمجوهرات 

مزادات  في  عالمي  قياسي  رقم  تحقيق  من  فيليبس  تمكنت 

الساعات. وفي نسخة هذا العام، تم تجهيز أستوديو خاص 

خبراء  أشهر  مع  المقابالت  من  العديد  إلجراء  المعرض  في 

يوتيوب،  موقع  على  المحتوى  ونشر  والساعات  المجوهرات 

حتى يتمكن الجمهور حول العالم من مشاهدتها واالطالع على 

في  عرضها  يتم  التي  التصميم  عالم  في  المذهلة  األفكار  آخر 

الدوحة.

ومن المرتقب أن تشهد هذه النسخة شراكة جديدة تقودها 

معايرة  مختبر  مشاركة  في  تسهم  الدرويش  مجوهرات 

المعادن واألحجار الكريمة في نسخة هذا العام من المعرض، 

من  واعتمادها  مجوهراتهم  لفحص  الفرصة  العمالء  يمنح  ما 

ِقبل المختبر الُمعتمد دولًيا. وذلك باإلضافة إلى عودة مبادرة 

عام  منذ  للسياحة  قطر  أطلقتها  التي  القطريين  المصممين 

المواهب  برعاية  والمستمر  الراسخ  التزامها  إطار  في   2017
منصة  بمثابة  المبادرة  هذه  كانت  وقد  قطر.  في  اإلبداعية 

صناعة  في  العالمات  أبرز  من  مجموعة  انطالق  في  ساعدت 

المجوهرات والساعات في قطر وتطوير أعمالها.

ويعود أيًضا في نسخة هذا العام الجناحان التركي والهندي، 

بالتراث  تحتفي  مميزة  تصاميم  من  عنهما  معهود  هو  بما 

العريق للبلدين والثقافة الغنية في هذا المجال.

للزوار  يمكن  الغربي،  الخليج  منطقة  قلب  في  إلقامته  ونظًرا 

طريق  عن  مباشرة  وبطريقة  بسهولة  المعرض  إلى  الوصول 

للمعارض  الدوحة  الدوحة من خالل محطة مترو مركز  مترو 

بقاعات  ُمباشرة  تتصل  والتي  األحمر(،  )الخط  والمؤتمرات 

العرض.

{  مجوهرات لويس فيتون تشارك بالحدث{ تصميمات متميزة بالمعرض

{ معرض الدوحة للمجوهرات والساعات )أرشيفية(

يقام بمركز الدوحة للمعارض 
ويقدم قطعا حصرية 

توقعات باستقطابه أكثر 
من »30« ألف زائر 

تطلق قطر للسياحة النسخة 
التاسعة عشرة من معرض الدوحة 

للمجوهرات والساعات اليوم 
الموافق 20 فبراير الجاري بمشاركة 

500 عالمة تجارية، تحت رعاية 
معالي الشيخ خالد بن خليفة بن 
عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس 

الوزراء ووزير الداخلية.

$ الدوحة

رابطة رجال األعمال نظمت مائدة مستديرة

بحث فرص االستثمار القطرية ـــ األلمانية

القطريين  األعمال  رجال  رابطة  بحثت 

مع رجال األعمال األلمان في قطر فرص 

االستثمار في البلدين، إضافة إلى سبل 

المستثمرين،  أمام  العقبات  تذليل 

أهداف  ضمن  تعد  نقاط  كلها  وهي 

المشتركة  القطرية  األلمانية-  اللجنة 

التعاون  اتفاقية  على  التوقيع  تم  والتي 

سبتمبر   7 يوم  بتأسيسها  الخاصة 

قطر  منتدى  فعاليات  ضمن   2018
عقد  والذي  واالستثمار  لألعمال  ألمانيا 

في برلين بجمهورية ألمانيا االتحادية. 

جاء ذلك خالل المائدة المستديرة التي 

سفارة  مع  بالتعاون  الرابطة  نظمتها 

األلماني  والمكتب  قطر  في  ألمانيا 

للتجارة والصناعة األلمانية في قطر.

بن  فيصل  الشيخ  سعادة  وأعرب 

رجال  رابطة  رئيس  ثاني  آل  قاسم 

أن  في  أمله  عن  القطريين،  األعمال 

لتبادل  منصة  بمثابة  االجتماع  يكون 

التعاون  تعزيز  كيفية  حول  األفكار 

الوعي  من  المزيد  وخلق  البلدين  بين 

كبوابة  قطر  حول  األلمانية  للشركات 

واالستثمار  الوصول  خاللها  من  يمكنهم 

ولكن  المحلي،  السوق  في  فقط  ليس 

والدولية  اإلقليمية  األسواق  في  أيضا 

لدعم  الرابطة  استعداد  وبّين  األخرى. 

قطر  في  األلمانية  الشركات  جهود 

العقبات  وتذليل  استثماراتها  لتوسيع 

خاصة  الحكومية  الجهات  لدى  أمامها 

قطر  تعيشه  الذي  الكبير  االنفتاح  أمام 

التشريعات  من  بالعديد  مدفوعا 

من  المزيد  لجذب  والتسهيالت 

أشار  كما  الخارجية.  االستثمارات 

رواد  وجود  من  االستفادة  ضرورة  إلى 

كأعضاء  األلمانية  الصناعات  في 

لدعم  المشترك،  األعمال  مجلس  في 

المشتركة  االستثمارات  في  التوسع 

الشركاء  على  العثور  في  والمساعدة 

لتعزيز  االتصال  جهات  أو  المناسبين 

السوق  في  القطرية  االستثمارات 

األلمانية. وبدوره، ثمن سعادة الدكتور 

جمهورية  سفير  فيشباخ  كالوديوس 

العالقة  الدولة،  لدى  االتحادية  ألمانيا 

الدوحة  بين  والمزدهرة  الموثوقة 

في  شراكة  توجد  حيث  وبرلين، 

مجال الطاقة إلى جانب الدعم األلماني 

المتجددة  الطاقة  شبكة  لتوسيع 

»في  األلماني  السفير  وقال  قطر،  في 

الشركات  عملت  الماضية،  السنوات 

القطرية واأللمانية سويا في العديد من 

في  إنجاحها  من  وتمكنت  المشروعات 

الوقت المحدد قبل المونديال«.

دوًرا  لعبت  قطر  أن  سعادته  وأبرز 

بالطاقة  العالم  تزويد  في  مركزًيا 

ألمانيا  مع  اتفاقيات  ولديها  النظيفة 

السنوات  في  برلين  إلى  الغاز  لتوريد 

الجديدة  الحقول  توسعة  بعد  القادمة 

سعادة  وأشاد  اإلنتاج.  زيادة  وإعالن 

لدى  االتحادية  ألمانيا  جمهورية  سفير 

حققته  الذي  الكبير  بالنجاح  الدولة، 

 ،2022 قطر   FIFA العالم  كأس  بطولة 

تبادل  إلى  وتطرق  الرائع.  وتنظيمها 

العام  في  المستوى  رفيعة  الزيارات 

لم  »وربما  قائال:  البلدين،  بين  الحالي 

تبلغ الزيارات قط هذا المستوى الرفيع، 

البلدين  التقارب الوثيق في تاريخ  وهذا 

عالقاتنا  قوة  يبرز  أمر  وهذا  المشترك، 

على  وسنعمل  وعمقها،  المشتركة 

تعميقه خالل عام 2023«.

الديناميكية  أن  على  أيضا  وشدد 

التبادل  بها  يتسم  التي  االقتصادية 

وألمانيا  قطر  بين  المشترك  التجاري 

مشيرا  انقطاع،  دون  مستمرة  ظلت 

إلى أن هناك الكثير من الفرص األخرى 

لتطوير هذه الديناميكية، وأن هذا األمر 

بالشراكة  التحديد  وجه  على  متعلق 

المبرمة حديثا في مجال الطاقة.

زيمرمان  هانينغ  أشاد  جانبه،  من 

القطري  األعمال  مجلس  رئيس 

العالقات  بمتانة  قطر  في  األلماني 

األلمانية القطرية، مؤكدا أهمية تبادل 

المائدة  خالل  اإلشكاالت  وطرح  األفكار 

تطور  على  تدل  والتي  المستديرة، 

العالقات الثنائية واتجاهها لتكون أكثر 

االستفادة  أهمية  أكد  كما  ديناميكية، 

قد  تحديات  أي  لحل  االجتماع  هذا  من 

تواجه المستثمرين من الجانبين.

{ جانب من المائدة المستديرة 
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مالحظاتجدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية

تقرير مجلس اإلدارة

يسرنا أن ندعوكم لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة والمقرر عقده في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت 
القانوني للحضور،  النصاب  الدوحة. وفي حال عدم تحقق  الريان بفندق شيراتون -  الموافق 13 مارس 2023م في قاعة  االثنين  الدوحة من يوم 

فسيعقد اجتماع ثاِن بنفس المكان والتوقيت يوم األحد الموافق 19 مارس 2023م.

سماع كلمة رئيس مجلس اإلدارة بشأن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.. ١
المصادقة على تقرير مجلس اإلدارة حول نشاط الشركة واألداء المالي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر . ٢

.٢٠٢٢
سماع تقرير مراقب حسابات الشركة بشأن البيانات المالية الُموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ . ٣

ديسمبر ٢٠٢٢ والمصادقة عليه.
مناقشة البيانات المالية الُموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ والمصادقة عليها.. ٤
عرض تقرير حوكمة الشركة لسنة ٢٠٢٢ والمصادقة عليه.. 	
الموافقة على اقتراح مجلس اإلدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن سنة ٢٠٢٢ بواقع ٠٫١ ريال . 	

قطري للسهم الواحد، وبما يمثل نسبة ١٠ ٪ من القيمة االسمية للسهم.
إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن أعمالهم خالل السنة المالية المنتهية في ٣١ . ٧

ديسمبر ٢٠٢٢ وتحديد مكافآتهم.
تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ وتحديد أتعابهم.. ٨

الموافقة على مقترح دمج شركة أمواج لخدمات التموين المحدودة، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل . ١
لشركة الخليج الدولية للخدمات، مع بعض الكيانات المحددة، وتفويض مجلس إدارة الشركة أو من يخوله 

مجلس إدارة الشركة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات ذات صلة.

لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية العامة، ويكون له . ١
عدد من األصوات يعادل عدد أسهمه، وتصدر القرارات باألغلبية 

المطلقة لألسهم الممثلة في االجتماع، وبما ال يتعارض مع 
أحكام النظام األساسي للشركة.

ُيمثل القصر والمحجور عليهم النائبون عنهم قانونًا.. ٢
يجوز ألي مساهم في حال كان شركة أن يفوض أي شخص . ٣

لتمثيله في اجتماع الجمعية العامة.
يجوز التوكيل في حضور اجتماع الجمعية العامة بشرط . ٤

أن يكون الوكيل مساهمًا، وأن يكون التوكيل خاصًا وثابتًا 
بالكتابة، وال يجوز للمساهم توكيل أحد أعضاء مجلس 

اإلدارة في حضور اجتماع الجمعية العامة نيابة عنه. يمكن 
الحصول على نموذج التوكيل بزيارة الموقع اإللكتروني 

.  www.gis.com.qa للشركة وهو
يجوز للمساهم نفسه أن يمثل )بالوكالة( مساهم واحد . 	

أو أكثر من مساهمي الشركة، وذلك طبقًا لما ورد بالنظام 
األساسي للشركة. وفي جميع األحوال، ال يجوز أن يزيد عدد 

األسهم التي يحوزها الوكيل بهـذه الصفة على )	٪( من رأس 
مال الشركة.

يجب تقديم مستندات تعيين المفوضين والوكالء إلى الشركة . 	
قبل ٤٨ ساعة على األقل من موعد انعقاد اجتماع الجمعية 

العامة.

يسر مجلس اإلدارة أن يقدم تقريره السنوي لألداء المالي والتشغيلي 
لشركة الخليج الدولية للخدمات عن السنة المالية ٢٠٢٢.

استعراض عام لألوضاع على مستوى االقتصاد الكلي
بمستويات  مباشرًا  ارتباطًا  والغاز  النفط  خدمات  قطاع  نمو  يرتبط 
االستثمارات  حيث  من  للقطاع  العام  والتوسع  النفط  أسعار 
النفط  قطاع  في  المؤشرات  حافظت   ،٢٠٢٢ عام  فخالل  الرأسمالية. 
والغاز على قوتها، وأبدى العديد من المنتجين تطلعات إلى التوسع، 
التوقعات  مستوى  ارتفاع  عن  أثمر  الذي  األمر  المنطقة،  في  السيما 
بشأن نمو قطاع خدمات النفط والغاز. عالوة على ذلك، فقد أسهم 
التخفيف من القيود التي فرضت جراء الجائحة والزخم الذي صاحب 
دعم  في   ٢٠٢٢ قطر   FIFA العالم  كأس  بطولة  إلقامة  االستعداد 

الصناعات المحلية طوال عام ٢٠٢٢.
في  والتوسع  األعمال  أنشطة  مستوى  على  المستجدات 

األسواق
قطاع الحفر -

التأثيرات  بفضل  األداء  مستوى  على  تحسنًا  الحفر  قطاع  شهد 
البحرية  الحفر  لمنصات  اليومية  التشغيل  أسعار  الرتفاع  اإليجابية 
تشغيل  إعادة  فإن  ذلك،  إلى  باإلضافة  الماضي.  العام  منتصف  منذ 
معظم منصات الحفر البرية خالل النصف األخير من عام ٢٠٢١، التي 
تم إيقاف تشغيلها سابقًا، قد أسهمت في ارتفاع إجمالي معدالت 
تشغيل منصات الحفر. كما نجح القطاع خالل عام ٢٠٢٢ في تجديد 
عقود لبعض منصات الحفر البحرية لفترات طويلة تتراوح بين عامين 
وخمسة أعوام، األمر الذي من شأنه دعم المركز المالي للقطاع في 

المستقبل. 
عالوة على ذلك، نجح القطاع في الدخول إلى األسواق الدولية، حيث 
والملديف  السعودية  العربية  المملكة  في  جديدين  بعقدين  فاز 
معدالت  زيادة  في  أسهم  مما  الرفع،  ذاتية  حفر  منصات  لتوفير 

تشغيل أصوله وترسيخ تواجده على الصعيد الدولي. 
قطاع خدمات الطيران -

زيادة  مع  األداء  مستوى  على  تحسنًا  الطيران  خدمات  قطاع  شهد 
مجال  في  األعمال  أنشطة  واستمرت  ودوليًا.  محليًا  الطيران  أنشطة 
الصيانة واإلصالح والتشغيل باإلضافة إلى العمليات الدولية في دعم 

أداء القطاع.
عقود  تمديد  في  الخليج  هليكوبتر  شركة  نجحت   ،٢٠٢٢ عام  وخالل 
على مستوى العمليات المحلية والدولية. عالوة على ذلك، فقد تمت 
في  األسطول  إلى  قطر  في  العامل  األسطول  من  طائرة  إضافة 
كما  الجديد.  للعقد  وفقًا  اإلضافية  الطيران  ساعات  لتغطية  أنجوال 
في  األسطول  إلى  قطر  في  العامل  األسطول  من  طائرة  أضيفت 

تركيا لتلبية زيادة الطلب من السوق في المستقبل. 
قطاع التأمين -

حقق قطاع التأمين أداًء متميزًا من خالل توسيع نطاق أنشطة أعماله 
عقود  بعض  القطاع  خسر  ذلك،  وبرغم  العام.  التأمين  شريحة  في 
حاليًا  القطاع  يبذل  أخرى،  ناحية  ومن  الطبي.  التأمين  شريحة  في 
الفردية  المعامالت  أسواق  في  جديدة  فرص  الستكشاف  جهودًا 

ومؤسسات األعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم محليًا. كما شهد 
التي  التقلبات  نتيجة  تذبذبات  للقطاع  االستثمارية  المحفظة  أداء 
من  لالستفادة  أيضًا  الكوت  وتستعد  المال.  رأس  أسواق  تشهدها 
نظام التأمين الصحي اإللزامي الذي أطلقته الحكومة مؤخرًا، حيث 

من المتوقع أن يكون له تأثير إيجابي على أقساط التأمين الطبي.  
قطاع التموين -

أثمرت عنها  التي  نتائج جيدة بفضل المكاسب  التموين  حقق قطاع 
على  عالوة  الماضي.  العام  القطاع  بها  فاز  التي  الجديدة  العقود 
ذلك، فقد بدأ تدريجيًا التخفيف من القيود الخاصة التي فرضت على 
بشكل  اإلسهام  إمكانية  له  أتاح  الذي  األمر  الجائحة،  جراء  القطاع 

إيجابي في أداء المجموعة. 
مع  والمفاوضات  التقييم  عملية  بنجاح  المجموعة  أتمت  كما 
لشركة  محتملة  شامل  دمج  عملية  إلجراء  القابضة  منايا  مجموعة 
تابعة  محددة  كيانات  مع  المحدودة  التموين  لخدمات  أمواج 
لشركتي الشقب أبيال للخدمات التموينية وأطياب للخضار والفواكه.

رهنًا  وذلك   ،٢٠٢٣ عام  أوائل  في  الدمج  عملية  إنجاز  المتوقع  ومن 
على  والحصول  النهائية  االتفاقيات  على  األطراف  جميع  بتوقيع 
الجمعيات  موافقات  عن  فضاًل  الصلة،  ذات  التنظيمية  الموافقات 
العامة للشركات. وسيتم اإلفصاح عن جميع تفاصيل عملية الدمج 

عقب التوصل إلى االتفاقية النهائية.
االستراتيجية المستقبلية

ستركز استراتيجية المجموعة بصورة أساسية على زيادة حصتها من 
السوق في قطر والدخول إلى أسواق دولية جديدة بحسب كل قطاع. 
وسيكون أحد أهدافها األساسية هو إعادة تنظيم أنشطة أعمالها 
من  الكفاءة  تحقيق  في  االستمرار  عبر  استراتيجي  بشكل  األساسية 
سيتيح  الذي  األمر  األصول،  تشغيل  معدالت  وزيادة  التكاليف  حيث 
للقطاعات إمكانية االستفادة بشكل أفضل من نقاط قوتها المحلية 
والدولية وإضافة قيمة إلى المساهمين. كما تعتزم المجموعة تأمين 
باالستفادة  وذلك  استراتيجي،  نحو  على  لإليرادات  جديدة  مصادر 
القطري.  الشمال  حقل  توسعة  بخطة  الصلة  ذات  المشاريع   من 

تحقيق الكفاءة من حيث التكاليف وتشغيل األصول
لشركات  الرئيسية  األولويات  ضمن  والموارد  التكاليف  ترشيد  يندرج 
المجموعة، حيث تواصل الكيانات مسيرتها نحو التحول إلى وحدات 

أكثر اقتصادًا وكفاءة تطبق نظامًا صارمًا بشأن التكاليف.
الرئيسي  التركيز  انصب  فقد  األصول،  بتشغيل  يتعلق  وفيما 
ذلك  يأتي  أن  دون  التشغيل  معدالت  زيادة  ضمان  على  للمجموعة 
على حساب معايير الجودة والسالمة. وفي قطاع الحفر، بلغ معدل 
ارتفع  الطيران،  خدمات  قطاع  وفي   .٪٩١ الحفر  منصات  تشغيل 
إجمالي عدد ساعات طيران األسطول بنسبة ٣١٪، وذلك بفضل ازدياد 

أنشطة الطيران على مستوى العمليات المحلية والدولية.
النتائج المالية

بزيادة  أرباح بواقع ٢٩٠ مليون ريال قطري،  حققت المجموعة صافي 
إيرادات  إجمالي  وارتفع  الماضي.  بالعام  مقارنة   ٪٤٣	 نسبتها  تبلغ 
تبلغ  بنسبة   ٢٠٢٢ ديسمبر   ٣١ في  المنتهية  المالية  للسنة  المجموعة 

١٩٪ مقارنة بعام ٢٠٢١ ليصل إلى ٣٫٧ مليار ريال قطري للسنة المنتهية 
قطري  ريال  مليار   ٣٫١ بلغت  بإيرادات  مقارنة   ،٢٠٢٢ ديسمبر   ٣١ في 
للعام الماضي. وقد حققت المجموعة أرباحًا قبل احتساب الفوائد 
والضرائب واإلهالك واالستهالك بواقع ٨٠٧ مليون ريال قطري للسنة 

المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
وُيعزى تحسن األداء بصورة أساسية إلى ارتفاع نتائج قطاعات الحفر 
بفضل  تعافيًا  الحفر  قطاع  شهد  وقد  والتأمين.  الطيران  وخدمات 
معدالت  وزيادة  الحفر  لمنصات  اليومية  التشغيل  أسعار  ارتفاع 
مستوى  ارتفاع  من  الطيران  خدمات  قطاع  واستفاد  التشغيل. 
مجال  في  األعمال  أنشطة  من  اإلسهامات  وزيادة  الطيران  أنشطة 
الصيانة واإلصالح والتشغيل. وارتفعت نتائج قطاع التأمين، األمر الذي 

يعود بصورة أساسية إلى انخفاض عدد المطالبات المسجلة.
وقد ارتفع إجمالي أصول المجموعة بنسبة تبلغ ١٠٪ خالل عام ٢٠٢٢، 
ليصل إلى ١٠٫٩ مليار ريال قطري كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢. وفيما يتعلق 
بالسيولة، فقد سجلت المجموعة أرصدة نقدية، تشمل االستثمارات 
على  الدين  إجمالي  وبلغ  قطري.  ريال  مليار   ١٫١ بواقع  األجل،  قصيرة 

مستوى المجموعة ٤٫٢٩ مليار ريال قطري كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
استراتيجية التمويل

بالدين  الوصول  حول  التمويل  بشأن  المجموعة  استراتيجية  تتمحور 
إلى أمثل مستوى يتوافق مع استراتيجيتها العامة إزاء النمو واألرباح.

المجموعة،  أرباح  صافي  على  تؤثر  الحالية  الدين  مستويات  زالت  وما 
فتكاليف التمويل، التي تندرج ضمن المكونات األساسية للتكلفة، تحد 

من قدرة قطاع الحفر بصفة خاصة على تحقيق األرباح المنشودة.
النمو  وآفاق  للشركة  العامة  االستراتيجية  االعتبار  في  وأخذًا 
المستقبلية، فإن إعادة هيكلة الدين تشكل أهمية بالغة، ليس فقط 
على  للحصول  أيضًا  بل  الفوائد،  من  المثالي  المستوى  إلى  للوصول 
الضغوط  حدة  من  والتخفيف  السيولة  إلدارة  المرونة  من  أكبر  قدر 
التي يتعرض لها الوضع المالي للمجموعة. وتحقيقًا لهذه األهداف، 
فقد عملت إدارة المجموعة بصورة حثيثة على مدار العام، وأشركت 

جميع أصحاب المصلحة للوصول إلى الهيكل المثالي للدين.
توزيع األرباح المقترح

للمجموعة،  المالي  األداء  يشهده  الذي  الكبير  التعافي  ظل  في 
للسنة  سنوية  أرباح  إجمالي  بتوزيع  الشركة  إدارة  مجلس  ُيوصي 
قطري،  ريال  مليون   ١٨	 بواقع   ٢٠٢٢ ديسمبر   ٣١ في  المنتهية  المالية 
وهو ما يعادل ٠٫١ ريال قطري للسهم، وبما يمثل ٤	 ٪ من صافي أرباح 

المجموعة.
الخاتمة

السمو  صاحب  حضرة  إلى  واالمتنان  بالشكر  اإلدارة  مجلس  يتقدم 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البالد المفدى “حفظه اهلل ورعاه”، 
نتقدم  الرشيدة. كما  السديدة وقيادته  الحكيمة وتوجيهاته  لرؤيته 
العليا  ولإلدارة  الدائمة  ثقتهم  على  المجموعة  عمالء  إلى  بالشكر 
وتفانيهم  والتزامهم  أعضائها  إخالص  على  المجموعة  لشركات 
على  الكرام  لمساهمينا  أيضًا  موصول  والشكر  العمل.  في  الدائم 

ثقتهم الكبيرة في الشركة وإدارتها.

إشعار إلى السادة مساهمي
شركة الخليج الدولية للخدمات ش.م.ع.ق.

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية

الشيخ / خالد بن خليفة آل ثاني
رئيس مجلس اإلدارة

شركة الخليج الدولية للخدمات

تقرير مدققي الحسابات المستقل
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 تقرير مدققي الحسابات المستقل
 لمساهمين في إلى ا

 .ق.ع.م.الخليج الدولية للخدمات ش
 

 الرأي
يشار إليها معا )وشركاتها التابعة "( الشركة. )"ق.ع.م.لقد دققنا البيانات المالية الموحدة المرفقة للخليج الدولية للخدمات ش

وبيانات الربح أو الخسارة  2022ديسمبر  31والتي تتكون من بيان المركز المالي الموحد كما في "( المجموعة"باسم 
والدخل الشامل اآلخر والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية بذلك التاريخ واإليضاحات التي 

  .81إلى  8بالصفحات من  ةوارد يالتفسيرية األخرى، كما هتشتمل على ملخص للسياسات المحاسبية المهمة والمعلومات 
برأينا، أن البيانات المالية الموحدة المرفقة تظهر، بصـورة عادلة، ومن كافة الجوانب الجوهرية المــركز المالي الموحد 

المنتهية بذلك التاريخ وفقاً وأداءها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة  2022ديسمبر  31للمجموعة كمـا في 
 .للمعايير الدولية للتقارير المالية

A 

حالية. وتناولنا إن أمور التدقيق األساسية، وفقا لحكمنا المهني، هي تلك األمور التي لها األهمية القصوى في أعمال تدقيق البيانات المالية للفترة ال
منفصًًل عن هذه األمور عند تكوين رأينا  هذه األمور في سياق تدقيقنا للبيانات المالية الموحدة ككل، وفي تكوين رأينا حولها، ونحن ال نقدم رأيًا

 عنها.
 

 أساس الرأي
قمنا بمزيد من التوضيح لمسؤوليتنا وفقا لتلك المعايير (. معايير التدقيق)قمنا بأعمال التدقيق وفقا للمعايير الدولية للتدقيق 

إننا مستقلون عن الشركة وفقا . في هذا التقرير" لموحدةبمسؤوليات المدقق عن تدقيق البيانات المالية ا"في الجزء الخاص 
متضمنة معايير )لقواعد السلوك األخًلقي الدولية للمحاسبين المهنيين الصادرة عن مجلس معايير األخًلق الدولية للمحاسبين 

التدقيق التي نقوم بها على  والمتطلبات األخًلقية ذات الصلة بأعمال( قواعد السلوك األخًلقي الدولية( )االستقًللية الدولية
البيانات المالية الموحدة للمجموعة في دولة قطر، وقد استوفينا مسؤولياتنا األخًلقية األخرى وفقا لتلك المتطلبات وقواعد 

 .إننا نرى أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتكوين أساس للرأي الذي توصلنا إليه. السلوك األخًلقي

 التدقيق األساسيةأمور 
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 انخفاض قيمة الممتلكات والمعدات

 حول البيانات المالية الموحدة 6إيضاح أنظر 

 وصف أمور التدقيق األساسية أمور التدقيق األساسية
 :ركزنا على هذا األمر نظًرا ألن

القيم الدفترية للموجودات ذات الصلة بحفار  •
تخضع الختبار انخفاض التي المجموعة والطائرات 

كما " الممتلكات والمعدات"القيمة ويتم إدراجها ضمن 
مليون لاير  5,139هي مبلغ  2022ديسمبر  31في 

من إجمالي موجودات  %47يمثل هذا نسبة . قطري
المجموعة، بالتالي جزًءا جوهريا من بيان المركز 

 . المالي الموحد

على أحكام هامة التقييم هناك تعقيد متزايد وينطوي  •
في توقع التدفقات النقدية المستقبلية في صناعات 
الحفر والطائرات بسبب طبيعة عملياتهما والظروف 

ألمر أمر تدقيق السائدة بالسوق، بالتالي يعتبر هذا ا
 .   أساسي

 

 

تضمنت إجراءات التدقيق التي قمنا بها على هذا األمر، من 
 :بين أمور أخرى، ما يلي

فهم أسلوب المجموعة لتحديد مؤشرات انخفاض القيمة  •
 في الموجودات ذات الصلة بالحفار والطائرات؛

تقييم كفاءة ومقدرات الموظفين في المجموعة الذين قاموا  •
 بأداء التقييم الفني للمبالغ القابلة لًلسترداد؛  

إشراك متخصصي التقييم لدينا لدعمنا في النظر في  •
المبالغ القابلة لًلسترداد التي توصلت إليها المجموعة، 

 : وعلى وجه الخصوص

ها المجموعة تقييم مدى مًلءمة المنهجية التي تستخدم -
 لتقييم انخفاض القيمة، و

تقييم مدى مًلءمة االفتراضات األساسية المستخدمة  -
في نموذج انخفاض القيمة، بما في ذلك استخدام 
الحفارات والطائرات والموجودات ذات الصلة 
ومعدالت النمو وهوامش الربح التشغيلي ومعدالت 

 .الخصم، وغيرها

ات المالية الموحدة، بما تقييم كفاية اإلفصاحات في البيان •
 .في ذلك إفصاحات االفتراضات واألحكام الرئيسية
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 شهرةانخفاض قيمة ال

 حول البيانات المالية الموحدة 7إيضاح أنظر 

 وصف أمور التدقيق األساسية أمور التدقيق األساسية
 :ركزنا على هذا األمر نظًرا ألن

لاير مليون  303اعترفت المجموعة بشهرة بمبلغ  •
 من إجمالي أصول المجموعة. %3قطري وهي تمثل 

نشأت الشهرة نتيجة القتناء شركة تابعة وهي وحدة  •
 .منتجة للنقد منفصلة للمجموعة

يعتبر االختبار السنوي النخفاض قيمة الشهرة على  •
أنه أمر تدقيق أساسي بسبب تعقيد المتطلبات 
المحاسبية والحكم الكبير المطلوب في تحديد 

اضات التي يجب استخدامها لتقدير المبلغ القابل االفتر
المبلغ القابل لًلسترداد للوحدة المنتجة . لًلسترداد

للنقد، والذي يستند إلى القيمة قيد االستخدام أو القيمة 
العادلة ناقصا التكاليف حتى البيع، أيهما أعلى، تم 
. التوصل إليه بخصم نموذج التدفق النقدي المتوقع

لنموذج افتراضات رئيسية عديدة يستخدم هذا ا
متضمنة تقديرات للتدفقات النقدية المتوقعة ومعدالت 
نمو القيمة النهائية والهوامش ومعدالت النمو ومتوسط 

 (.معدل الخصم)لتكلفة المرجحة لرأس المال 

 

 

تضمنت إجراءات التدقيق التي قمنا بها على هذا األمر، من 
 :بين أمور أخرى، ما يلي

ءة ومقدرات الموظفين في المجموعة الذين قاموا كفاتقييم  •
   اختبار انخفاض القيمة؛ بأداء 

إشراك متخصصي التقييم لدينا لدعمنا في النظر في المبلغ  •
ي توصلت إليه المجموعة، وعلى وجه ذالقابل لًلسترداد ال

 : الخصوص

تقييم مدى مًلءمة المنهجية التي تستخدمها المجموعة  -
 القيمة، ولتقييم انخفاض 

تقييم مدى مًلءمة االفتراضات األساسية المستخدمة  -
التدفقات في نموذج انخفاض القيمة، بما في ذلك 

النقدية المتوقعة ومعدالت نمو القيمة النهائية 
والهوامش ومعدالت النمو ومتوسط لتكلفة المرجحة 

 (.معدل الخصم)لرأس المال 

ة الموحدة، بما تقييم كفاية اإلفصاحات في البيانات المالي •
 .في ذلك إفصاحات االفتراضات واألحكام الرئيسية

 

 
 



 www.gis.com.qa :للحصول على المزيد من المعلومات حول مرفقات جدول أعمال االجتماع، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني للشركة
أو مراسلتنا على عنوان البريد اإللكتروني التالي: gis@qatarenergy.qa أو االتصال بنا على رقم الهاتف: ٢٠٨٨ ٤٠١٣ ٩٧٤ +

شركة الخليج الدولية للخدمات ش.م.ع.ق.

 حقوق الملكية الموحدبيان التغيرات في 
 بآالف الرياالت القطرية  2022ديسمبر  31في  للسنة المنتهية
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  حقوق الملكية المنسوبة لمالكي الشركة 

 مساهمات
 غير مسيطرة

 
إجمالي حقوق 

  رأس المال  الملكية
احتياطي 

  قانوني
 

  احتياطي عام
احتياطي تحويل 
  العمالت األجنبية

احتياطي القيمة 
   اإلجمالي  أرباح مدورة  العادلة

                  
 3,252,317  (52)  3,252,369  951,292  22,475  (25,712)  74,516  371,389  1,858,409  2021يناير  1الرصيد في 

                  
                  : إجمالي الدخل الشامل

 54,035  (147)  54,182  54,182  -  -  -  -  - السنة (خسارة) /ربح 
 (48,812)  1  (48,813)  -  (18,689)  (30,124)  -  -  -  خرالشامل اآلالدخل  /( الخسارة)

الشاملة ( الخسارة) /إجمالي الدخل 
 5,223  (146)  5,369  54,182  (18,689)  (30,124)  -  -  - األخرى للسنة

صندوق دعم األنشطة  مساهمة في
 (1,351)  -  (1,351)  (1,351)  -  -  -  -  - (22إيضاح )االجتماعية 

 -  -  -  (5,919)  -  -  -  5,919  - لى االحتياطي القانونيمحول إ
 3,256,189  (198)  3,256,387  998,204  3,786  (55,836)  74,516  377,308  1,858,409 2021ديسمبر  31في  الرصيد

                  
 3,256,189  (198)  3,256,387  998,204  3,786  (55,836)  74,516  377,308  1,858,409  2022يناير  1الرصيد في  

 76,464  -  76,464  76,464  -  -  -  -  - (3/3أثر التضخم )إيضاح 
                  

                  : إجمالي الدخل الشامل
  290,050  (114)   290,164   290,164  -  -  -  -  - للسنة( الخسارة) /الربح 

 ( 46,967)   -  (46,967)    -   (31,432)  (15,535)  -  -  - الدخل الشامل اآلخر ( / الخسارة)
الشاملة ( الخسارة) /إجمالي الدخل 
 243,083   (114)   243,197    290,164   (31,432)  (15,535)   -   -   - األخرى للسنة

مخصص صندوق دعم األنشطة  
 (7,251)  -   (7,251)   (7,251)   -  -  -  -  - (22إيضاح )االجتماعية والرياضية 

 -   -   -   (7,031)   -  -  -   7,031  - لى االحتياطي القانونيمحول إ
 3,568,485  (312)   3,568,797   1,350,550  (27,646)  (71,371)   74,516   384,339   1,858,409 2022ديسمبر  31في  الرصيد

 
 
 
 

 الموحد  المركز الماليبيان 
 بآالف الرياالت القطرية  2022ديسمبر  31في  كما

 

 
 2021  2022 إيضاح 

     الموجودات
     الموجودات غير المتداولة

 5,591,281  5,560,956 6 ممتلكات ومعدات
 303,559  303,559 7 الشهرة

 36,292  27,731 8 موجودات حق االستخدام
 9,464   13,104 (ب) 25 موجودات عقود

 12,078  28,088 9 بطريقة حقوق الملكيةشركات مستثمر فيها 
 418,658  306,592 10 االستثمارات المالية

 6,371,332  6,240,030  إجمالي الموجودات غير المتداولة
     الموجودات المتداولة

 284,088  393,170 11 مخزون
 6,514  - (ب) 25 موجودات عقود

 686,354  759,940 (ب) 24 مستحقات من أطراف ذات عًلقة
 420,689  438,185 10 االستثمارات المالية

 694,994  799,656 12 ذمم تجارية وأخرى مدينة
 757,382  1,091,277 13 موجودات عقود إعادة تأمين

  348,632  746,126 14 استثمارات قصيرة األجل
  349,407  396,447 15 وكنقد وأرصدة لدى البن
 3,548,060  4,624,801  المتداولةإجمالي الموجودات 
 9,919,392  10,864,831  إجمالي الموجودات

     حقوق الملكية والمطلوبات
     حقوق الملكية

 1,858,409  1,858,409 16 رأس المال
 377,308  384,339 17 احتياطي قانوني

 74,516  74,516 18 احتياطي عام
 (55,836)  (71,371)  احتياطي تحويل العمًلت األجنبية

 3,786  (27,646)  احتياطي القيمة العادلة
 998,204  1,350,550  أرباح مدورة

 3,256,387  3,568,797  حقوق الملكية المنسوبة لمالكي الشركة
 (198)  (312)  مساهمات غير مسيطرة
 3,256,189  3,568,485  إجمالي حقوق الملكية

     المطلوبات
     غير المتداولةالمطلوبات 

 15,947  7,432 8 مطلوبات إيجار
 3,692,705  2,633,625 19 القروض والسلفيات 

 1,820   2,730 (ب) 25 مطلوبات عقود
 45,669  45,899 20 مخصص تكاليف إعادة تهيئة مرافق مستخدمة

 101,259  112,028 21 مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
 3,857,400  2,801,714  غير المتداولة إجمالي المطلوبات
     مطلوبات متداولة

 28,868  33,939 8 مطلوبات إيجار
 50,429  48,619 23 توزيعات أرباح مستحقة الدفع

 632,704  1,655,607 19 القروض والسلفيات 
 831,273  1,046,056 22 ذمم تجارية وأخرى دائنة

 44,507  27,812 (ج) 24 مستحقات ألطراف ذات عًلقة
 1,214,575  1,668,009 13 مطلوبات عقود تأمين

 3,447  14,590 (ب) 25 مطلوبات عقود
 2,805,803  4,494,632  إجمالي المطلوبات المتداولة

 6,663,203  7,296,346  إجمالي المطلوبات
 9,919,392  10,864,831  إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

 

 13والتوقيع عليها من جانب مجلس اإلدارة وتم التوقيع عليها بالنيابة عنه من جانب ما يلي في  موحدهالتم اعتماد هذه البيانات المالية 
 .2023فبراير 

 
 سعد راشد المهندي  خالد بن خليفة آل ثاني
 نائب رئيس مجلس اإلدارة  رئيس مجلس اإلدارة

 

 الموحدالربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر بيان 
 بآالف الرياالت القطرية  2022ديسمبر  31في  للسنة المنتهية
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 2021  2022 إيضاح 

     
 3,091,050   3,665,539 25 اإليرادات

 (2,744,556)  (2,992,875) 26 التكاليف المباشرة
 346,494    672,664  إجمالي الربح

     
 60,258    41,391 27 إيرادات أخرى

 (24,781)  (61,647) 28 مصروفات أخرى
 (198,829)  (218,520) 29 مصروفات عمومية وإدارية

 (24,556)  (776) (ب) 12 مخصص انخفاض قيمة موجودات مالية، بالصافي
 158,586  433,112  ربح التشغيل

     
 32,717   38,387  إيرادات تمويلية

 (129,067)  (181,926)  تكاليف تمويل
 (96,350)  (143,539)  صافي تكاليف تمويل

     
شركات مستثمر فيها ( خسارة) /ربح حصة المجموعة في 

 (2,515)  17,577 9 بطريقة حقوق الملكية، بالصافي من الضريبة
 السنة قبل صافي الربح النقدي الناتج من التضخمربح 

 59,721  307,150  الضريبةو

 -  (11,412) 3.3 النقدية الناتجة من التضخمصافي الخسارة 
 59,721  295,738  ضريبة الدخل قبل ربح السنة

 (5,686)  (5,688) 30 مصروف ضريبة الدخل
 54,035  290,050  الربح للسنة 

     
     الخسارة الشاملة األخرى 

     البنود التي يعاد أو قد يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة
بالقيمة العادلة من خًلل الدخل  في أدوات الديناستثمارات 

 (18,689)  (31,432)  صافي التغير في القيمة العادلة – الشامل اآلخر
 (30,123)  (15,535)  فروق تحويل عمًلت أجنبية  -العمليات األجنبية 

 (48,812)  (46,967)  الخسارة الشاملة األخرى للسنة
      

 5,223  243,083  الشامل للسنة  إجمالي الدخل
     

     :الربح المنسوب لـ
 54,182   290,164  مالكو الشركة

 (147)  (114)  مساهمات غير مسيطرة
  290,050  54,035 

     :المنسوب إلى /إجمالي الدخل 
 5,369   243,197  مالكو الشركة

 (146)  (114)  مساهمات غير مسيطرة
  243,083  5,223 
     

     العائدات للسهم
 0.029  0.156 31 (باللاير القطري)العائدات  األساسية والمخففة للسهم 
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 2021  2022 إيضاح 
     التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 54,035   290,050  الربح للسنة 
     :تعديًلت لـ

 349,615   347,473 6 والمعداتإهًلك الممتلكات 
 -   2,202 6 خسارة انخفاض قيمة الممتلكات والمعدات 

 (4,380)  ( 352)  ربح من بيع ممتلكات ومعدات
 -  445  من بيع ممتلكات ومعدات خسارة

 2,773    411  شطب ممتلكات ومعدات
 21,676   23,634 8 إهًلك موجودات حق االستخدام

 2,515  (17,577) 9 شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية حصة في ربح 
 705  1,554 11 الحركة والمتقادم، بالصافي من عكس المخصص ءبطيمخصص مخزون 

 24,556   776 (ب) 12 مخصص انخفاض قيمة موجودات مالية
 24,011  24,625 21 مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

العادلة لًلستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خًلل الربح صافي التغير في القيمة 
 (17,890)  36,781  أو الخسارة

 (15,085)  (13,027) 27 صافي الربح من بيع استثمارات مالية
 (3,888)  (3,652) 27 أرباح موزعة من صناديق استثمار مدارة

 (3,326)  (3,543) 27 إيرادات أرباح موزعة
 (32,717)  (38,387)  تمويليةإيرادات 

 129,067  181,926  تكاليف تمويل
 -    11,412  ربح غير نقدي ناتج من التضخم

 531,667    844,751  ربح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
     :تغييرات في

 (46,492)  (110,637)  مخزون
 (609)  2,874  موجودات عقود

أطراف  منومستحقات ه ذمم تجارية مدينة وذمم تأمين مدينة ومدفوعات مقدم 
 (68,690)  (378,371)  ذات عًلقة

 (3,998)  12,053  التزامات عقود
 100,679  470,803  ذات عًلقة ذمم تجارية وذمم تأمين دائنة ومستحقات وذمم دائنة ألطراف

 512,557    841,473  التشغيلية األنشطة النقد الناتج من
 (14,140)  (13,856) 21 `مكافآت نهاية خدمة موظفين مدفوعة

 498,417     827,617  صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
     التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 (177,764)  (275,987) 6 اقتناء ممتلكات ومعدات 
 (334,586)  (306,881)  اقتناء استثمارات مالية 

 (119,598)  (397,774)  صافي الحركة في االستثمارات قصيرة األجل
 32,717  36,580  إيراد تمويل مستلم

 245,959   349,887  واستحقاق موجودات مالية بيعمتحصًلت من 
 20,478   1,228  متحصًلت من بيع ممتلكات ومعدات
 24,809  1,810  مقيد لتوزيعات األرباح -صافي الحركة في النقد لدى البنوك 

 3,888   3,652  توزيع أرباح من صناديق استثمار مدارة
 -  1,567  شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكيةتوزيعات أرباح من 

 3,326   3,543  توزيعات أرباح مستلمة
 (300,771)  (582,375)  صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار

     التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
 (20,223)  (20,048) 8 سداد مطلوبات إيجار

 286,309   106,288 19 متحصًلت من القروض والسلفيات 
 (411,140)  (143,323) 19 سداد القروض والسلفيات 
 (24,809)  ( 1,810) 23 توزيعات أرباح مدفوعة 

 (126,604)  (141,936)  تكاليف تمويل مدفوعة
 (296,467)  (200,829)  صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل

 (98,821)   44,413  صافي التغير في النقد وما يعادل النقد
 11,521   4,428  آثار التغير في أسعار الصرف على النقد المحتفظ به

 386,287   298,987  يناير 1النقد وما في حكمه في 
 298,987  347,828 15 ديسمبر 31يعادله في النقد وما 

 

تقرير مدققي الحسابات المستقل )تابع(

الموحد دفقات النقدية بيان الت
بآالف الرياالت القطرية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 202۲ 

11

CLASSIFICATION: C2 - CONFIDENTIAL CLASSIFICATION: C2 - CONFIDENTIAL 

2020 2021إيضاح
 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

(318,761)54,035 للسنة ( الخسارة) /الربح 
 :تعديالت لـ

6349,615412,237 استهالك الممتلكات والمعدات
821,67623,307 استهالك موجودات حق االستخدام

308,262-6 خسارة انخفاض قيمة ممتلكات ومعدات
2124,01120,017مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

(75)(4,380) ربح من بيع ممتلكات ومعدات
-2,773 شطب ممتلكات ومعدات

4,315(17,890)صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
(12,327)(15,085)27 صافي الربح من بيع استثمارات مالية

117054,408الحركة والمتقادم، بالصافي من عكس المخصص ءبطيمخصص مخزون 
24,5565,901(ب) 12 مخصص انخفاض قيمة موجودات مالية

(3,822)(3,888)27 أرباح موزعة من صناديق استثمار مدارة
(9,356)92,515 شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية ربح  حصة في

7,328-28 انخفاض قيمة شهرة
(30,198)(32,717) إيرادات تمويلية

129,067162,388 تكاليف تمويل
(4,361)(3,326)27 إيرادات أرباح موزعة

(1,157)-27ربح من إعادة قياس شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية
531,667568,106ربح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل

:تغييرات في
(27,218)(46,492) مخزون - 
1,541(609)موجودات عقود - 
112,930(68,690)أطراف ذات عالقة منومستحقات ذمم تجارية مدينة وذمم تأمين مدينة ومدفوعات مقدمة  
(12,743)(3,998) التزامات عقود - 
(205,050)100,679ذات عالقة ذمم تجارية وذمم تأمين دائنة ومستحقات وذمم دائنة ألطراف  -

512,557437,566 النقد الناتج من التشغيل
(19,966)(14,140)21 `مكافآت نهاية خدمة موظفين مدفوعة

498,417417,600 صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
 النقدية من األنشطة االستثماريةالتدفقات 

(149,226)(177,764)6 اقتناء ممتلكات ومعدات 
(528,454)(334,586) اقتناء استثمارات مالية 

253,604(119,598) صافي الحركة في االستثمارات قصيرة األجل
32,71730,198 إيراد تمويل مستلم

245,959434,153 مالية واستحقاق موجودات بيعمتحصالت من 
20,47875 متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات
24,8093,250مقيد لتوزيعات األرباح -صافي الحركة في النقد لدى البنوك 

3,8883,822 توزيع أرباح من صناديق استثمار مدارة
1,395- نقد مستلم من اقتناء شركة تابعة

3,3264,361 توزيعات أرباح مستلمة
(2)- استثمار في شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية

53,176(300,771) الناتج من أنشطة االستثمار( / المستخدم في)صافي النقد 
 التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

(22,750)(20,223)8 سداد مطلوبات إيجار
19286,309496,860 القروض والسلفيات متحصالت من 

(744,815)(411,140)19 القروض والسلفيات سداد 
(3,250)(24,809)23 توزيعات أرباح مدفوعة 

(158,652)(126,604) تكاليف تمويل مدفوعة
(432,607)(296,467) صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل

38,169(98,821) صافي التغير في النقد وما يعادل النقد
11,5211,301 آثار التغير في أسعار الصرف على النقد المحتفظ به

386,287346,817 يناير 1النقد وما في حكمه في 
15298,987386,287 ديسمبر 31النقد وما يعادله في 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

   2022ديسمبر  31في  للسنة المنتهية
 الكيان الصادر عنه التقرير 1

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

، تم تغيير الشكل القانوني للشركة إلى شركة مساهمة عامة قطرية 2015لسنة  11ووفقًا لقانون الشركات التجارية القطري رقم 
 .للشركة هو الدوحة، دولة قطر المقر المسجل. 2018في ( ق.ع.م.ش)

ً بـ )تشمل هذه البيانات المالية الموحدة على كل من الشركة والشركات التابعة لها  تعمل "(. المجموعة"يشار إليهم جميعا
راجع إيضاح )المجموعة بشكل رئيسي على تقديم خدمات الحفر وخدمات الطيران والتأمين وإعادة التأمين وخدمات التموين 

33.) 

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

، 2012نوفمبر  4في . من األسهم المصدرة للشركة في بورصة قطر %70، قامت قطر للطاقة  بإدراج 2008مايو  26في 
دية اعتمدت التعديًلت على النظام األساسي للشركة ونصت على زيادة سقف الملكية الخاصة تم عقد جمعية عمومية غير عا

المعروفة )الحقاً، ووفقاً لتعليمات المجلس األعلى للشؤون االقتصادية، حولت قطر للطاقة . بالهيئة العامة للتقاعد والمعاشات
غير أن قطر للطاقة هي . هيئة العامة للتقاعد والمعاشاتمن حصتها في الشركة إلي ال %20نسبة "( قطر للبترول"سابقا بـ 

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

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

 نسبة الملكية   
 2021 2022 التأسيس بلد العالقة اسم الشركة

     
 %100 %100 قطر شركة تابعة  .(خ.ق.م.ش)شركة الكوت للتأمين وإعادة التأمين 

شركة مساهمة قطرية )شركة أمواج لخدمات التموين المحدودة 
 %100 %100 قطر شركة تابعة * (خاصة

 %100 %100 قطر شركة تابعة ( شركة مساهمة قطرية خاصة)شركة هليكوبتر الخليج 
شركة مساهمة قطرية )شركة الخليج العالمية للحفر المحدودة 

 قطر شركة تابعة (خاصة
 

100% 
 

100% 

بشأن الدمج المحتمل لجميع اسهم  الموقع من جانب الشركة وطرف ثالث 2022ديسمبر  1في  المؤرخ للعقد المبدئيوفقا 
مملوكة من ومجموعة مختارة من شركات ( شركة مساهمة قطرية خاصة)شركة أمواج لخدمات التموين المحدودة 

سيتم االحتفاظ بأسهم الكيان المندمج من جانب الخليج الدولية . التموينوتزاول أعمال الضيافة والتي  الطرف الثالث
في اتفاقيات نهائية وواضحة  المساهميناالندماج مشروط بدخول جميع . ق والطرف الثالثع..م.للخدمات ش

سيعلن عن التفاصيل . والحصول على الموافقات الرسمية، إضافة إلى موافقات الجمعيات العمومية للشركات المعنية
 .الكاملة لًلندماج في مرحلة متأخرة بعد إبرام اتفاقية االندماج النهائية

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

 المساهمة في الملكية   
 2021 2022 بلد التأسيس العالقة الشركة 

     
 %50 %50 قطر مشروع مشترك م.م.ش جلفدريل

 %49 %49 المغرب مشروع مشترك شركة آير اوشن المغرب
 %49 %49 مالطا مشروع مشترك شركة ميد الخليج لخدمات الطيران المحدودة

 %90 %90 الهند شركة تابعة غير مباشرة يونايتد هيليتشارترز الخاصة المحدودة
 %100 %100 ليبيا شركة تابعة غير مباشرة شركة المها للطيران                                     

 %100 %100 تركيا شركة تابعة غير مباشرة شركة ردستارهافاكليك هزمتلرز
 %100 %100 المغرب شركة تابعة غير مباشرة شركة الخليج الستثمار وإيجار طائرات هليكوبتر
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ضروريا، يتم إجراء تعديًلت على البيانات المالية للشركات التابعة لجعل سياساتها المحاسبية تتماشى  عندما يكون
يتم استبعاد جميع المعامًلت واألرصدة والدخل والمصروفات بين شركات . مع السياسات المحاسبية للمجموعة

 .المجموعة بالكامل عند التوحيد

 أساس اإلعداد 2

 فقرة االلتزام (أ)

 .إعداد هذه البيانات المالية وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية المصدرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية تم

 أساس القياس (ب)

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

 العملة الوظيفية وعملة العرض (ج)

تم تقريب جميع المبالغ ألقرب لاير . تم عرض هذه البيانات المالية باللاير القطري، وهو العملة الوظيفية للشركة
 .قطري، ما لم تتم اإلشارة إلى خًلف ذلك

 استخدام األحكام والتقديرات (د)

في إطار إعداد البيانات المالية الموحدة قامت اإلدارة بوضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات 
قد تختلف النتائج الفعلية . والمطلوبات واإليرادات والمصاريف ،للموجوداتالمحاسبية والمبالغ الصادر عنها التقرير 

 .عن هذه التقديرات قد تختلف النتائج الفعلية. عن تلك التقديرات

يتم االعتراف بالتعديًلت على التقديرات بأثر . تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المتعلقة بها بصفة مستمرة
 . مستقبلي

المعلومات حول المجاالت الهامة للشك حول التقديرات واألحكام الحساسة عند تطبيق السياسات المحاسبية التي لها 
 :غ المعترف به في البيانات المالية وارد ذكرها كما يلياألثر المهم على المبل

 مبدأ االستمرارية
لدى قامت إدارة المجموعة بإجراء تقييم لقدرة المجموعة على مواصلة أعمالها كمنشأة مستمرة وهي مقتنعة بأن 

شكوك جوهرية قد تلقي كما أن اإلدارة ال تعلم عن أي . المجموعة الموارد لمواصلة أعمالها في المستقبل المنظور
لذا يستمر إعداد البيانات . بظًلل من الشك الكبير على مقدرة المجموعة على مواصلة األعمال كمنشأة مستمرة

 .المالية الموحدة على أساس مبدأ االستمرارية

 اإليراد من العقود المبرمة مع العمالء
على البضائع ( نقطة زمنية أو على مدى فترة زمنية)تم تطبيق أحكام لتحديد التزامات األداء وتوقيت نقل السيطرة 

 .أو الخدمات للعميل

 والمعدات  الممتلكاتإهالك 
يستند تحديد األعمار اإلنتاجية . الممتلكات والمعدات على مدى أعمارها اإلنتاجية الفردية المقدرة لها بنودإهًلك يتم 

 السنويهًلك اإلعلى االستخدام المتوقع لألصل والبلى والتقادم الفعلي والتقادم الفني والتجاري وآثار مصروف 
قد . يا القيم الباقية واألعمار اإلنتاجية لهذه الموجوداتتراجع اإلدارة سنو. المعترف به في البيانات المالية الموحدة

بصورة جوهرية عندما ترى اإلدارة أن األعمار اإلنتاجية تختلف عن  المستقبليهًلك اإليتم تعديل مصروف 
 .التقديرات السابقة
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

   2022ديسمبر  31في  للسنة المنتهية
 الكيان الصادر عنه التقرير 1

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

، تم تغيير الشكل القانوني للشركة إلى شركة مساهمة عامة قطرية 2015لسنة  11ووفقًا لقانون الشركات التجارية القطري رقم 
 .للشركة هو الدوحة، دولة قطر المقر المسجل. 2018في ( ق.ع.م.ش)

ً بـ )تشمل هذه البيانات المالية الموحدة على كل من الشركة والشركات التابعة لها  تعمل "(. المجموعة"يشار إليهم جميعا
راجع إيضاح )المجموعة بشكل رئيسي على تقديم خدمات الحفر وخدمات الطيران والتأمين وإعادة التأمين وخدمات التموين 

33.) 

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

، 2012نوفمبر  4في . من األسهم المصدرة للشركة في بورصة قطر %70، قامت قطر للطاقة  بإدراج 2008مايو  26في 
دية اعتمدت التعديًلت على النظام األساسي للشركة ونصت على زيادة سقف الملكية الخاصة تم عقد جمعية عمومية غير عا

المعروفة )الحقاً، ووفقاً لتعليمات المجلس األعلى للشؤون االقتصادية، حولت قطر للطاقة . بالهيئة العامة للتقاعد والمعاشات
غير أن قطر للطاقة هي . هيئة العامة للتقاعد والمعاشاتمن حصتها في الشركة إلي ال %20نسبة "( قطر للبترول"سابقا بـ 

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

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

 نسبة الملكية   
 2021 2022 التأسيس بلد العالقة اسم الشركة

     
 %100 %100 قطر شركة تابعة  .(خ.ق.م.ش)شركة الكوت للتأمين وإعادة التأمين 

شركة مساهمة قطرية )شركة أمواج لخدمات التموين المحدودة 
 %100 %100 قطر شركة تابعة * (خاصة

 %100 %100 قطر شركة تابعة ( شركة مساهمة قطرية خاصة)شركة هليكوبتر الخليج 
شركة مساهمة قطرية )شركة الخليج العالمية للحفر المحدودة 

 قطر شركة تابعة (خاصة
 

100% 
 

100% 

بشأن الدمج المحتمل لجميع اسهم  الموقع من جانب الشركة وطرف ثالث 2022ديسمبر  1في  المؤرخ للعقد المبدئيوفقا 
مملوكة من ومجموعة مختارة من شركات ( شركة مساهمة قطرية خاصة)شركة أمواج لخدمات التموين المحدودة 

سيتم االحتفاظ بأسهم الكيان المندمج من جانب الخليج الدولية . التموينوتزاول أعمال الضيافة والتي  الطرف الثالث
في اتفاقيات نهائية وواضحة  المساهميناالندماج مشروط بدخول جميع . ق والطرف الثالثع..م.للخدمات ش

سيعلن عن التفاصيل . والحصول على الموافقات الرسمية، إضافة إلى موافقات الجمعيات العمومية للشركات المعنية
 .الكاملة لًلندماج في مرحلة متأخرة بعد إبرام اتفاقية االندماج النهائية

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

 المساهمة في الملكية   
 2021 2022 بلد التأسيس العالقة الشركة 

     
 %50 %50 قطر مشروع مشترك م.م.ش جلفدريل

 %49 %49 المغرب مشروع مشترك شركة آير اوشن المغرب
 %49 %49 مالطا مشروع مشترك شركة ميد الخليج لخدمات الطيران المحدودة

 %90 %90 الهند شركة تابعة غير مباشرة يونايتد هيليتشارترز الخاصة المحدودة
 %100 %100 ليبيا شركة تابعة غير مباشرة شركة المها للطيران                                     

 %100 %100 تركيا شركة تابعة غير مباشرة شركة ردستارهافاكليك هزمتلرز
 %100 %100 المغرب شركة تابعة غير مباشرة شركة الخليج الستثمار وإيجار طائرات هليكوبتر
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 (بخالف المخزون)المالية انخفاض قيمة الموجودات غير تقييم 
تتم مراجعة القيم الدفترية للموجودات غير المالية للمجموعة في تاريخ كل تقرير لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر 

كما في تاريخ . يتطلب تحديد ما يمكن أن يعتبر على أنه قد انخفضت قيمته إجراء حكم هام. على انخفاض القيمة
ي دليل من التقارير الداخلية يشير إلى انخفاض قيمة موجود أو فئة موجودات المبالغ التقرير، لم تحدد اإلدارة أ

القابلة لًلسترداد للوحدات المنتجة للنقد تم تحديدها على أنها القيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع والقيمة قيد االستخدام، 
حول المستقبل قد تؤثر على المبلغ القابل  يتطلب هذا االحتساب استخدام تقديرات وافتراضات مهمة. أيهما أعلى

 .لًلسترداد وخسائر االنخفاض في القيمة الناتجة والمعترف بها

 تقييم انخفاض قيمة الشهرة
تختبر المجموعة سنويا ما إذا كانت الشهرة قد شهدت أي انخفاض في القيمة وفقا للسياسة المحاسبية المذكورة في 

لًلسترداد للوحدات المنتجة للنقد تم تحديدها على أنها القيمة العادلة ناقصا تكاليف  المبالغ القابلة(. ج) 4اإليضاح 
يتطلب هذا االحتساب استخدام تقديرات وافتراضات مهمة حول المستقبل . البيع والقيمة قيد االستخدام، أيهما أعلى

 .ليس مطلوبا انخفاض قيمة شهرةقد تؤثر على المبلغ القابل لًلسترداد للوحدات المنتجة للنقد والنتيجة أنه 

 مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة من الموجودات المالية 
تستخدم المجموعة مصفوفة مخصص الحتساب الخسارة االئتمانية المتوقعة لذممها التجارية واألخرى المدينة 

لقطاعات العمًلء المختلفة  تستند معدالت المخصص إلى أيام تجاوز تاريخ االستحقاق(. متضمنة اإليراد المستحق)
 . بالشركة التي لديها نمط خسارة مماثل

ستقوم . تستند مصفوفة المخصصات مبدئيًا إلى معدالت التخلف عن السداد التاريخية الملحوظة في المجموعة
ل، لو كان كمثا. المجموعة بمعايرة المصفوفة لتعديل خبرة الخسارة االئتمانية التاريخية مع المعلومات االستشرافية

على مدى الفترة التالية مما قد يؤدي إلى ( أي الناتج المحلي اإلجمالي)من المتوقع تدهور ظروف اقتصادية متوقعة 
في تاريخ كل تقرير يتم تحديث معدالت التعثر التاريخية . زيادة عدد حاالت التعثر تتم تسوية معدالت التعثر التاريخية

 .تغيرات في التقديرات االستشرافيةالتي تمت مًلحظتها ويتم تحليل ال

 مخصص تكاليف إيقاف من الخدمة
كجزء من تحديد وقياس الموجودات والمطلوبات اعترفت المجموعة بمخصص التزام إيقاف العمل المصاحب 

عند تحديد القيمة العادلة للمخصص يتم إجراء افتراضات وتقديرات فيما يتعلق بالتكلفة . ألرض ومباني مستأجرة
 .وقعة لتفكيك الموجودات وازالتها من الموقعالمت

 األقساط غير المكتسبة 
يمثل مخصص األقساط غير المكتسبة ذلك الجزء من األقساط المستلمة أو المستحقة االستًلم المتعلقة بالمخاطر 

له كإيراد قسط يتم االعتراف بالمخصص عند إبرام العقود وتحميل األقساط ويتم تسجي. غير المنتهية في فترة التقرير
تحتسب األقساط غير المكتسبة على أساس . على مدى فترة العقد وفقا لنموذج خدمة التأمين المقدم بموجب العقد

 .التناسب اليومي

 مخصص المطالبات القائمة
الناتجة يطلب إجراء حكم بحجم كبير من جانب اإلدارة عند تقدير المبالغ المستحقة لحاملي الوثائق واألطراف الثالثة 

تستند هذه التقديرات بالضرورة إلى افتراضات هامة حول العديد من العوامل . من المطالبات بموجب عقود التأمين
التي تنطوي على درجات متغيرة وممكنة من األحكام والشك وقد تختلف النتائج الفعلية من تقديرات اإلدارة الناتجة 

على وجه الخصوص يجب إجراء التقديرات لكل من التكلفة المتوقعة . درةفي التغييرات المستقبلية في المطلوبات المق
النهائية للمطالبات المعلن عنها في نهاية فترة التقرير والتكلفة المتوقعة النهائية للمطالبات المتكبدة، ولكن لم يبلغ 

تكلفة المطالبات المعلنة المتكبدة التقنية األساسية المطبقة من جانب اإلدارة عند تقدير . عنها في نهاية فترة التقرير
ولم يبلغ عنها هي استخدام اتجاهات سداد المطالبات الماضية ومعدالت الخسارة بهدف التنبؤ باتجاهات سداد 

المطالبات التي تحتاج إلى محكمة أو . المطالبات المستقبلية مع دعم من األنشطة الخارجية لبعض خطوط األعمال
تراجع . في العادة يقوم مقيمو خسائر مستقلون بتقييم المطالبات العقارية. بصفة فردية قرارات تحكيم يتم تقديرها

 .اإلدارة مخصصاتها للمطالبات المتكبدة والمطالبات المتكبدة، ولكن لم يبلغ عنها على أساس نصف سنوي
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 تقييم نموذج األعمال
راجع )والفائدة عليه وعلى اختبار نموذج األعمال يعتمد تصنيف وقياس الموجودات المالية على نتائج مبلغ الدين 

تحدد المجموعة نموذج األعمال على المستوى الذي (. هـ) 4في اإليضاح "( األدوات المالية"السياسة المحاسبية 
يتضمن هذا التقييم حكما يعكس . يعكس كيفية إدارة مجموعات الموجودات المالية بجانب تحقيق هدف تجاري محدد

اتات ذات الصلة متضمنة كيفية تقييم أداء الموجودات وقياس أدائها والمخاطر التي تؤثر على أداء جميع اإلثب
ترصد المجموعة الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة . الموجودات وكيفية إدارتها وكيفية تعويض مديري الموجودات

ستبعادها وما إذا كانت األسباب تنسجم مع هدف المطفأة والتي يلغى االعتراف عنها قبل فترة استحقاقها لفهم سبب ا
الرصد هو جزء من التقييم المستمر لدى المجموعة لما إذا كان نموذج األعمال . األعمال التي يحتفظ لها بالموجود

الذي يحتفظ له ببقية الموجودات المالية مستمر في كونه مًلئما ولو لم يكن كذلك ما إذا كان هناك تغيير في نموذج 
لم تكن مثل هذه التغييرات مطلوبة خًلل . عمال وبالتالي يتم إجراء تغيير مستقبلي لتصنيف هذه الموجوداتاأل

 .السنة

 مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
.  قامت اإلدارة بقياس التزام المجموعة بمكافآت ما بعد التوظيف لموظفيها استنادا إلى نصوص قوانين العمل المطبقة

" منافع الموظفين" 19اإلدارة بإجراء تقييم اكتواري حسبما هو مطلوب بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم ال تقوم 
يتم احتساب المخصص من جانب . حيث أنها تقدر بأنه لن ينتج عن مثل هذا التقييم فرق كبير في مستوى المخصص

للموظفين في نهاية السنة يتم تعديله في  اإلدارة في نهاية كل سنة، وأي تغيير في مخصص مكافآت نهاية الخدمة
 .مخصص مكافآت نهاية خدمة الموظفين في الربح أو الخسارة

 مطلوبات اإليجار
تحديد اإليجار، . تقيم اإلدارة ما إذا كان العقد الذي أبرمته المجموعة الستئجار مختلف الموجودات يحتوي على إيجار

تعاقدت على كل المنافع االقتصادية للموجود األساسي قد يتطلب حكما  متضمنا ما إذا كانت المجموعة أو لم تكن قد
إثبات مدة اإليجار قد يشكل أيضا تحديات عندما يكون العقد غير محدد المدة أو يخضع للتجديد التلقائي أو هناك . هام

هامة على قيمة يؤثر تمديد مدة العقد بصورة . خيارات تجديد غير واضحة في حالة ممارستها في تاريخ الخيار
إضافة . مطلوب اإليجار وموجود حق االستخدام المرتبط به وأحيانا يتطلب التوصل إلى نتيجة استخدام حكم هام

إلى ذلك، بمجرد إثبات مدة اإليجار، تحتاج اإلدارة إلى تقدير التدفقات النقدية المستقبلية المستحقة الدفع على مدى 
االقتراض اإلضافي الذي سيدفعه المستأجر لًلقتراض على مدى فترة مماثلة فترة اإليجار وخصمها باستخدام معدل 

وبضمان مماثل لألموال الضرورية للحصول على أصل ذي قيمة مماثلة ألصل حق االستخدام في بيئة اقتصادية 
 .يتطلب ذلك أيضا حكما هاما ويؤثر على كل من مطلوب اإليجار وقيمة الموجود األساسي. مماثلة

 خزون بطئ الحركة والمتقادممخصص الم
يتم إجراء التعديًلت لتخفيض تكلفة المخزون إلى . يقاس المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل
تتضمن العوامل التي تؤثر على هذه التعديًلت . قيمته القابلة للتحقق، والتقادم واألرصدة التي انخفضت قيمتها

استنادا إلى العوامل أعًله، توصلت المجموعة إلى نسبة مئوية . التدهور الفعلي وأمور الجودةالتغيرات في الطلب، و
سيكون مطلوبا إجراء مراجعات لهذه التعديًلت لو كانت هذه . معينة لمخصص المخزون بطئ الحركة والمتقادم

 .العوامل تختلف عن التقديرات

 المخصصات والمطلوبات األخرى
يتم االعتراف بالمخصصات والمطلوبات األخرى في الفترة فقط إلى الحد الذي تعتبر فيه اإلدارة أنه من المحتمل أن 
يكون هناك تدفق مستقبلي خارج لألموال ناتج من عمليات أو أحداث سابقة ويمكن قياس التدفق النقدي الخارج بصورة 

ر المطلوبات يتطلب تطبيق أحكام على الحقائق والظروف توقيت االعتراف بالمخصصات وتحديد مقدا. موثوق بها
وحيث أن التدفقات النقدية الخارجة قد تحدث في سنوات الحقة تتم مراجعة القيم . الحالية والتي قد تخضع للتغيير

 . الدفترية للمخصصات والمطلوبات بصورة منتظمة وتعديلها ألخذ اعتبار للحقائق والظروف المتغيرة

غير في تقييم مخصص أو مطلوب معترف به مصروف أو رصيد للربح أو الخسارة في الفترة التي سينتج عن الت
 .يحدث فيها التغيير
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 المعايير الجديدة والتعديالت والتفسيرات 3

 2021يناير  1المعايير الجديدة والمعدلة والتفسيرات للمعايير التي يسري مفعولها من  1 /3

الدولية للتقارير المالية المعدلة التالية التي تصبح سارية المفعول لفترة التقرير السنوية طبقت المجموعة المعايير 
 :2022يناير  1التي تبدأ في 

  تعديل على المعيار الدولي للتقارير المالية ) 2021يونيو  30ما بعد   -19-تنازالت اإليجار المرتبطة بكوفيد
 (16رقم 

  (37تعديًلت على معيار المحاسبة الدولي رقم )عقد تكلفة استيفاء ال -العقود الشاقة 

  2020-2018التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية 

 التعديًلت على معيار المحاسبة )حول المتحصًلت قبل االستخدام المنشود : الممتلكات واآلالت والمعدات
 (16الدولي رقم 

  (3تعديًلت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )اإلشارة إلى إطار العمل المفاهيمي 

 .ليس لتطبيق المعايير الجديدة والتعديًلت المذكورة أعًله تأثير مهم على هذه البيانات المالية

 المعايير الجديدة و التعديالت المصدرة ولكنها لم تصبح سارية المفعول 3/2

متاحة للتطبيق المبكر "( المعايير"أو " المعايير الدولية)"معدلة أدناه المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة وال
 .ولم يتم تطبيقها عند إعداد هذه البيانات المالية 2022يناير  1للسنوات المالية التي تبدأ بعد 

يسري مفعولها للسنة التي 
 2023يناير  1تبدأ في 

  على معيار تعديًلت  -تصنيف المطلوبات كمتداولة أو غير متداولة
 1المحاسبة الدولي رقم 

 تعديًلت على معيار المحاسبة الدولي  -فصاح عن السياسات المحاسبية  اإل
 2 بيان الممارسة والمعيار الدولي للتقارير المالية 1رقم 

  8تعديًلت على معيار المحاسبة الدولي رقم  -تعريف التقديرات المحاسبية 
 عقود التأمين والتعديًلت على المعيار  17م المعيار الدولي للتقارير المالية رق

 عقود التأمين 17الدولي للتقارير المالية رقم 
  الضرائب المؤجلة المتعلقة بالموجودات والمطلوبات الناشئة عن معاملة

 12تعديًلت على معيار المحاسبة الدولي رقم  -واحدة 
تم  /متاحة للتطبيق االختياري

تأجيل تاريخ سريان المفعول 
 ى وقت غير محدد إل

  بيع أو المشاركة في الموجودات بين مستثمر وشركته الزميلة أو مشروعه
ومعيار  10تعديًلت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )المشترك 

 (28المحاسبة الدولي رقم 

الموحدة، فيما  البيانات الماليةال تتوقع اإلدارة أن يكون لتطبيق المعايير الجديدة والمعدلة أعًله أثر مهم على هذه 
، والذي يضع المبادئ لًلعتراف والقياس والعرض "عقود التأمين" 17عدا المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

كما يتطلب أيضا تطبيق نفس المبادئ على عقود إعادة التأمين وعقود . واإلفصاح عن عقود التأمين المصدرة
 1يسري مفعول المعيار للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  .يةاالستثمار المصدرة ذات مزايا المشاركة التقدير

 . مع السماح بتطبيقه مبكرا 2023يناير 
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 "التقارير المالية عن االقتصاديات ذات التضخم المفرط" 29معيار المحاسبة الدولي رقم   3/3

 تصنيف تركيا على أنها ذات اقتصاد متضخم بصورة مفرطة

اعتبر االقتصاد التركي على أنه يشهد تضخما مفرطا استنادا إلى المعايير التي نص عليها  2022أبريل  1بدءا من 
"(. 29معيار المحاسبة " )"التقارير المالية في االقتصاديات ذات التضخم المفرط" 29معيار المحاسبة الدولي رقم 

كمية متضمنة معدل التضخم التراكمي يتم تحديد هذا التخصيص عقب إجراء تقييم لسلسة من الظروف النوعية وال
 .عن السنوات الثًلث الماضية %100بما يزيد عن 

أن يتم تسجيل البيانات المالية الموحدة من حيث وحدة القياس الحالية في  29يتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم 
لتعكس التغييرات في القوة الشرائية تاريخ الميزانية العمومية والتي تتطلب تعديل األصول والمطلوبات غير النقدية 

 .العامة لليرة التركية

تم احتساب التعديًلت عن طريق عوامل تحويل مستنبطة من مؤشرات أسعار المستهلك. مثل هذا المؤشر كما هو 
 معلن عنه من جانب معهد اإلحصاء التركي وعوامل التحويل المستخدمة لتعديل األرصدة كما يلي:

  المؤشر التاريخ
  1128.45 2022ديسمبر  31
  686.95 2021ديسمبر  31
   

 المبادئ األساسية المطبقة في البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية المرفقة تم تلخيصها في الفقرات التالية:

 سابقةلسنوات التعديًلت 

بنود حقوق الملكية من تاريخ اقتنائها أو تعديًلت القيم الدفترية التاريخية لألصول وااللتزامات غير النقدية ومختلف 
إدراجها في بيان المركز المالي الموحد حتى نهاية فترة التقرير لتعكس التغييرات في القوة الشرائية للعملة التي 

األثر التراكمي لسنوات سابقة  تسبب فيها التضخم، بناء على المؤشرات المنشورة من جانب معهد اإلحصاء التركي.
مليون لاير قطري تم إظهار من خًلل بيان حقوق الملكية الموحد ضمن حقوق الملكية. حيث أنه تم  76.47بمبلغ  

 عرض مبالغ المقارنة للمجموعة بعملة مستقرة، ال يعاد تعديل مبالغ المقارنة هذه.

 التعديل للسنة الحالية

يان المركز المالي الموحد ومكونات حقوق غير المالية، غير المسجلة بمبالغ حالية في تاريخ باألصول وااللتزامات 
 ملكية المالك يتم تعديلها بتطبيق عوامل التحويل ذات الصلة.

مليون لاير قطري في بيان  11.412يتم االعتراف بصافي الخسارة النقدية الناتجة عن التضخم المرتفع البالغة 
 .الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر المجمع

بيان الربح أو الخسارة يتم تعديلها عن طريق تطبيق عوامل التحويل من التاريخ الذي تشأ فيه جميع البنود في 
 المعاملة فيما عدا تلك المبالغ المشتقة من بنود غير نقدية، والتي تحتسب استنادا إلى القيم المعدلة للبنود ذات الصلة.

في بيان الربح أو الخسارة الموحد كربح أو راجه يتم إدأثر مؤشرات التطبيق على صافي المركز النقدي للمجموعة 
 خسارة نقدية.

جميع البنود في بيان التدفقات النقدية يعبر عنها عند قياس الوحدة السائدة في تاريخ بيان المركز المالي، لذا تُعدل 
 عن طريق تطبيق عوامل تحويل مًلئمة من التاريخ الذي تنشأ فيه المعاملة.

 "عقود التأمين" 17للتقارير المالية رقم المعيار الدولي  3/4

سيجلب هذا المعيار تعديًلت . 2023ألول مرة في يناير  17ستطبق المجموعة المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
كبيرة على المحاسبة عن عقود التأمين وإعادة التأمين ويتوقع أن يكون له أثر جوهري على البيانات المالية للمجموعة 

 رة التطبيق األوليفي فت

  

 الموحد  المركز الماليبيان 
 بآالف الرياالت القطرية  2022ديسمبر  31في  كما

 

 
 2021  2022 إيضاح 

     الموجودات
     الموجودات غير المتداولة

 5,591,281  5,560,956 6 ممتلكات ومعدات
 303,559  303,559 7 الشهرة

 36,292  27,731 8 موجودات حق االستخدام
 9,464   13,104 (ب) 25 موجودات عقود

 12,078  28,088 9 بطريقة حقوق الملكيةشركات مستثمر فيها 
 418,658  306,592 10 االستثمارات المالية

 6,371,332  6,240,030  إجمالي الموجودات غير المتداولة
     الموجودات المتداولة

 284,088  393,170 11 مخزون
 6,514  - (ب) 25 موجودات عقود

 686,354  759,940 (ب) 24 مستحقات من أطراف ذات عًلقة
 420,689  438,185 10 االستثمارات المالية

 694,994  799,656 12 ذمم تجارية وأخرى مدينة
 757,382  1,091,277 13 موجودات عقود إعادة تأمين

  348,632  746,126 14 استثمارات قصيرة األجل
  349,407  396,447 15 وكنقد وأرصدة لدى البن
 3,548,060  4,624,801  المتداولةإجمالي الموجودات 
 9,919,392  10,864,831  إجمالي الموجودات

     حقوق الملكية والمطلوبات
     حقوق الملكية

 1,858,409  1,858,409 16 رأس المال
 377,308  384,339 17 احتياطي قانوني

 74,516  74,516 18 احتياطي عام
 (55,836)  (71,371)  احتياطي تحويل العمًلت األجنبية

 3,786  (27,646)  احتياطي القيمة العادلة
 998,204  1,350,550  أرباح مدورة

 3,256,387  3,568,797  حقوق الملكية المنسوبة لمالكي الشركة
 (198)  (312)  مساهمات غير مسيطرة
 3,256,189  3,568,485  إجمالي حقوق الملكية

     المطلوبات
     غير المتداولةالمطلوبات 

 15,947  7,432 8 مطلوبات إيجار
 3,692,705  2,633,625 19 القروض والسلفيات 

 1,820   2,730 (ب) 25 مطلوبات عقود
 45,669  45,899 20 مخصص تكاليف إعادة تهيئة مرافق مستخدمة

 101,259  112,028 21 مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
 3,857,400  2,801,714  غير المتداولة إجمالي المطلوبات
     مطلوبات متداولة

 28,868  33,939 8 مطلوبات إيجار
 50,429  48,619 23 توزيعات أرباح مستحقة الدفع

 632,704  1,655,607 19 القروض والسلفيات 
 831,273  1,046,056 22 ذمم تجارية وأخرى دائنة

 44,507  27,812 (ج) 24 مستحقات ألطراف ذات عًلقة
 1,214,575  1,668,009 13 مطلوبات عقود تأمين

 3,447  14,590 (ب) 25 مطلوبات عقود
 2,805,803  4,494,632  إجمالي المطلوبات المتداولة

 6,663,203  7,296,346  إجمالي المطلوبات
 9,919,392  10,864,831  إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

 

 13والتوقيع عليها من جانب مجلس اإلدارة وتم التوقيع عليها بالنيابة عنه من جانب ما يلي في  موحدهالتم اعتماد هذه البيانات المالية 
 .2023فبراير 

 
 سعد راشد المهندي  خالد بن خليفة آل ثاني
 نائب رئيس مجلس اإلدارة  رئيس مجلس اإلدارة
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 معلومات أخرى
في التقرير السنوي تشتمل المعلومات األخرى على المعلومات الواردة . إن مجلس اإلدارة مسؤول عن المعلومات األخرى

حصلنا قبل تاريخ تقرير مدقق الحسابات . للشركة، ولكنها ال تشمل البيانات المالية الموحدة وتقرير مدقق الحسابات عليها
هذا على تقرير مجلس اإلدارة الذي يشكل جزءاً من التقرير السنوي، ونتوقع الحصول على األجزاء األخرى من التقرير 

 .ير مدقق الحسابات هذاالسنوي بعد تاريخ تقر
رأينا حول البيانات المالية الموحدة ال يغطي المعلومات األخرى ونحن ال نعبر ولن نعبر عن أي شكل من أشكال نتيجة 

 .التأكيد عليه
فيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات المالية الموحدة فإن مسؤوليتنا هي أن نقرأ المعلومات األخرى المذكورة أعًله، وفي سبيل القيام 
بذلك، دراسة ما إذا كانت المعلومات األخرى ال تنسجم بصورة جوهرية مع البيانات المالية الموحدة أو معرفتنا التي حصلنا 

 . بدو عليها أنها تعرضت لتحريف جوهريعليها أثناء التدقيق أو ي
لو قمنا، استنادا إلى العمل الذي قمنا بأدائه على المعلومات األخرى التي حصلنا عليها قبل تاريخ تقرير التدقيق هذا، 

ليس . بالتوصل إلى نتيجة أن هناك تحريف جوهري في هذه المعلومات األخرى، فإننا مطالبون باإلعًلن عن هذه الحقيقة
 .نا ما نعلن عنه في هذا الخصوصلدي

 مسؤوليات مجلس اإلدارة عن البيانات المالية الموحدة
إن مجلس اإلدارة مسؤول عن إعداد البيانات المالية الموحدة وعرضها بشكل عادل وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية 

لتمكن من إعداد البيانات المالية الموحدة الخالية من وعن أنظمة الرقابة الداخلية التي يحدد مجلس اإلدارة أنها ضرورية ل
 .أية معلومات جوهرية خاطئة سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ

عند إعداد البيانات المالية الموحدة، فإن مجلس اإلدارة مسؤول عن تقييم مقدرة الشركة على مواصلة أعمالها وفقا لمبدأ 
نا، عن األمور المتعلقة بمبدأ االستمرارية واستخدام أساس المحاسبة وفقا لمبدأ االستمرارية، واإلفصاح، كلما كان ذلك ممك

االستمرارية ما لم يرغب مجلس اإلدارة إما في تصفية الشركة أو إيقاف عملياتها أو لم يكن لديه بديل واقعي خًلفا للقيام 
 .بذلك

 مسؤوليات مدقق الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة
دافنا هي الحصول على تأكيد معقول عما إذا كانت البيانات المالية الموحدة ككل خالية من أخطاء جوهرية، سواء إن أه

التأكيد المعقول هو تأكيد على مستوى . كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وإصدار تقرير مدقق الحسابات الذي يتضمن رأينا
للمعايير الدولية للتدقيق ستكشف دائما عن أخطاء جوهرية عندما تكون عال، ولكن ال يضمن أن عملية التدقيق التي تتم وفقا 

يمكن أن تنشأ األخطاء عن غش أو خطأ، وتعتبر هامة إذا كان من الممكن، بشكل فردي أو جماعي، أن يتوقع . موجودة
 . لمالية الموحدةبشكل معقول أن تؤثر على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس هذه البيانات ا

كجزء من عملية التدقيق وفقا للمعايير الدولية للتدقيق، فإننا نمارس حكما مهنيا ونبقى على الشكوك المهنية في جميع أعمال 
 :كما إننا نقوم بـ. التدقيق

 
وتصميم  تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات المالية الموحدة، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، -

إن . وتنفيذ إجراءات التدقيق التي تستجيب لتلك المخاطر، والحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتكوين أساس لرأينا
خطر عدم اكتشاف أية أخطاء جوهرية ناتجة عن غش هو أعلى من تلك الناتجة عن خطأ، نظرا ألن الغش قد ينطوي على 

 .تشويه، أو تجاوز للرقابة الداخلية تدليس وتزوير، أو حذف متعمد أو محاوالت
الحصول على فهم ألنظمة الرقابة الداخلية ذات الصلة بالتدقيق من أجل تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب  -

 . الظروف، ولكن ليس لغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية للمجموعة
ية التقديرات المحاسبية واإليضاحات ذات الصلة التي اتخذها تقييم مدى مًلءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقول -

 . مجلس اإلدارة
إبداء نتيجة حول مدى مًلءمة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمرارية المحاسبي، واستنادا إلى أدلة التدقيق التي يتم  -

ير شكوكا كبيرة حول مقدرة الحصول عليها، ما إذا كانت هناك شكوكا جوهرية ذات صلة بأحداث أو ظروف يمكن أن تث
إذا توصلنا إلى أن هناك شكوكا جوهرية، فإننا مطالبون بلفت االنتباه . الشركة على مواصلة أعمالها وفقا لمبدأ االستمرارية

في تقرير مدقق الحسابات إلى اإلفصاحات ذات الصلة الواردة في البيانات المالية الموحدة، أو إذا كان اإلفصاح عن هذه 
إن النتائج التي توصلنا إليها تعتمد على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها حتى تاريخ . مات غير كافي، بتعديل رأيناالمعلو

ومع ذلك، فإن األحداث أو الظروف المستقبلية قد تتسبب في أن تقوم الشركة بالتوقف عن مواصلة . تقرير مدقق الحسابات
 . أعمالها وفقا لمبدأ االستمرارية

ييم العرض العام للبيانات المالية الموحدة وهيكلها ومحتواها، بما في ذلك اإلفصاحات، وفيما إذا كانت البيانات تق -
 .المالية الموحدة تمثل المعامًلت واألحداث ذات العًلقة بالطريقة التي تحقق العرض العادل
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 تقييم مطلوبات عقود التأمين

 حول البيانات المالية الموحدة 13إيضاح راجع 
 وصف أمور التدقيق األساسية أمور التدقيق األساسية

 :ركزنا على هذا األمر نظًرا ألن

من  %23مطلوبات عقود تأمين المجموعة تمثل  •
إجمالي مطلوباتها ذات الصلة تتعلق بمطالبات مبلغ 
عنها ولم تتم تسويتها، ومطالبات متكبدة غير مبلغ 

 .عنها وأقساط غير مكتسبة

يتضمن تقييم مطلوبات عقود التأمين هذه درجة كبيرة  •
من األحكام فيما يتعلق بعدم اليقين في تقدير مدفوعات 

. المطالبات المنافع المستقبلية وتقييم تكرار وشدة
يتضمن تقدير االحتياطيات للمطالبات المتكبدة ولكن 
لم يبلغ عنها واحتياطيات األقساط غير المكتسبة 
درجة كبيرة من األحكام واالفتراضات باإلضافة إلى 
استخدام توقعات وأساليب اكتوارية، ومن ثم اعتبرنا 

 .    هذه النقطة من أمور التدقيق األساسية

لتدقيق التي قمنا بها على هذا األمر، من تضمنت إجراءات ا
 :بين أمور أخرى، ما يلي

اختبار تصميم ضوابط الرقابة الرئيسية ومدى فعاليتها  •
التشغيلية على عمل عملية تكوين االحتياطيات والمطالبات 
المبلغ عنها والمطالبات غير المبلغ عنها واألقساط غير 

 المكتسبة،

ئمة واستردادات إعادة اختبار عينة من المطالبات القا •
التأمين ذات الصلة، والتركيز على تلك التي لها األثر 
األكبر على البيانات المالية الموحدة لتقييم ما إذا تم تقدير 

 المطالبات واالستردادات ذات الصلة بالصورة المًلئمة،

تقييم كفاءة وقدرات خبير اإلدارة المعين من قبل  •
 المجموعة، 

االكتواري الخاص بنا لتقييم مدى مًلءمة إشراك الخبير  •
المنهجية التي يتبعها خبير اإلدارة والتقديرات االكتوارية 

 :التي يجريها الخبير االكتواري، وعلى وجه الخصوص

تقييم والنظر في افتراضات االحتياطيات الرئيسية  -
والتي تشتمل على معدالت الخسائر وتكرار وشدة 

قديرات التي أجرتها المطالبات ومدى معقولية الت
 المجموعة، و 

تقييم ما إذا كانت االحتياطيات منتظمة من الناحية  -
المنهجية مع وجود أسباب كافية للتغيرات في 

 . االفتراضات

تقييم الدقة التاريخية لتطور المطالبات القائمة والتي تم  •
تكبدها ولم يتم اإلبًلغ عنها عن طريق إجراء مراجعة 

ثر رجعي للتقديرات واألحكام التي لألداء التاريخي بأ
 أجرتها المجموعة، و

تقييم كفاية اإلفصاحات في البيانات المالية الموحدة، بما  •
 .في ذلك إفصاحات االفتراضات واألحكام الرئيسية
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الية من الكيانات أو األنشطة التجارية داخل الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة فيما يتعلق بالمعلومات الم -

إننا مسؤولون عن التوجيه واإلشراف على إجراء أعمال التدقيق . المجموعة إلبداء الرأي حول البيانات المالية الموحدة
 .وسنظل نحن المسؤولون الوحيدون عن رأينا حول التدقيق. للمجموعة

 
أخرى، بالنطاق المخطط له وتوقيت التدقيق ونتائج التدقيق المهمة، بما  نتواصل مع مجلس اإلدارة فيما يتعلق، ضمن أمور

 .في ذلك أي وجه من أوجه القصور المهمة في الرقابة الداخلية التي نحددها أثناء قيامنا بالتدقيق
غهم بجميع العًلقات نقوم أيضا بتزويد مجلس اإلدارة ببيان التزامنا بالمتطلبات األخًلقية ذات الصلة بشأن االستقًللية، ونبل

واألمور األخرى التي قد يعتقد بشكل معقول أنها تؤثر على استقًلليتنا والضمانات ذات الصلة واإلجراءات المتخذة للقضاء 
 ً  . على التهديدات، متى كان ذلك ممكنا

 
في تدقيق البيانات المالية من األمور التي تم تقديمها لمجلس اإلدارة، نحدد تلك المسائل التي كانت لها األهمية القصوى 

ونصف هذه األمور في تقرير مدقق الحسابات ما لم يمنع قانون أو . الموحدة للسنة الحالية، ومن ثم أمور التدقيق األساسية
الئحة من االفصاح العلني عن هذا األمر أو عندما نقرر، وفي حاالت نادرة جدا، أنه يجب عدم الكشف عن أمر ما في 

ن اآلثار السلبية لعدم الكشف عنه قد يتوقع بشكل منطقي أن تفوق منافع المصلحة العامة للكشف عنه في تقريرنا نظرا أل
 .التقرير

 
 تقرير عن المتطلبات القانونية األخرى

، والذي تم تعديل بعض نصوصها 2015لعام  11من قانون الشركات التجارية القطري رقم  146وفقًا لمتطلبات المادة 
 :فإننا نفيد أيًضا بما يلي"( قانون الشركات التجارية القطري المعدل)" 2021لسنة  8القانون رقم الحقا بموجب 

  .لقد حصلنا على جميع المعلومات واإليضاحات التي اعتبرنا أنها ضرورية ألغراض التدقيق (1)
  .سجًلتتحتفظ الشركة بسجًلت محاسبية منتظمة وتتفق بياناتها المالية الموحدة مع تلك ال (2)
اطلعنا على تقرير مجلس اإلدارة الذي سيدرج في التقرير السنوي، ووجدنا أن المعلومات المالية الواردة فيه تتفق  (3)

 .مع سجًلت الشركة ودفاترها
 .عًلوة على ذلك، لم تحتفظ الشركة بالمخزون كما في تاريخ التقرير (4)

 المعدل أو لبنود النظام  2015لسنة  11شركات التجارية القطري رقم لم يرد إلى علمنا وقوع أية مخالفات لقانون ال (5)
 

األساسي للشركة والتعديًلت عليه خًلل السنة يمكن أن يكون لها أثر جوهري على بيان المركز المالي الموحد للشركة أو 
 .2022ديسمبر  31أدائها كما في وللسنة المنتهية في 

 
 باالسوبرامانيامجوبال  2023فبراير  13

 كي بي إم جي الدوحة
 (251)سجل مراقبي الحسابات رقم  دولة قطر

 :بترخيص من هيئة قطر لألسواق المالية 
 120153مدقق خارجي رخصة رقم 
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 معلومات أخرى
في التقرير السنوي تشتمل المعلومات األخرى على المعلومات الواردة . إن مجلس اإلدارة مسؤول عن المعلومات األخرى

حصلنا قبل تاريخ تقرير مدقق الحسابات . للشركة، ولكنها ال تشمل البيانات المالية الموحدة وتقرير مدقق الحسابات عليها
هذا على تقرير مجلس اإلدارة الذي يشكل جزءاً من التقرير السنوي، ونتوقع الحصول على األجزاء األخرى من التقرير 

 .ير مدقق الحسابات هذاالسنوي بعد تاريخ تقر
رأينا حول البيانات المالية الموحدة ال يغطي المعلومات األخرى ونحن ال نعبر ولن نعبر عن أي شكل من أشكال نتيجة 

 .التأكيد عليه
فيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات المالية الموحدة فإن مسؤوليتنا هي أن نقرأ المعلومات األخرى المذكورة أعًله، وفي سبيل القيام 
بذلك، دراسة ما إذا كانت المعلومات األخرى ال تنسجم بصورة جوهرية مع البيانات المالية الموحدة أو معرفتنا التي حصلنا 

 . بدو عليها أنها تعرضت لتحريف جوهريعليها أثناء التدقيق أو ي
لو قمنا، استنادا إلى العمل الذي قمنا بأدائه على المعلومات األخرى التي حصلنا عليها قبل تاريخ تقرير التدقيق هذا، 

ليس . بالتوصل إلى نتيجة أن هناك تحريف جوهري في هذه المعلومات األخرى، فإننا مطالبون باإلعًلن عن هذه الحقيقة
 .نا ما نعلن عنه في هذا الخصوصلدي

 مسؤوليات مجلس اإلدارة عن البيانات المالية الموحدة
إن مجلس اإلدارة مسؤول عن إعداد البيانات المالية الموحدة وعرضها بشكل عادل وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية 

لتمكن من إعداد البيانات المالية الموحدة الخالية من وعن أنظمة الرقابة الداخلية التي يحدد مجلس اإلدارة أنها ضرورية ل
 .أية معلومات جوهرية خاطئة سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ

عند إعداد البيانات المالية الموحدة، فإن مجلس اإلدارة مسؤول عن تقييم مقدرة الشركة على مواصلة أعمالها وفقا لمبدأ 
نا، عن األمور المتعلقة بمبدأ االستمرارية واستخدام أساس المحاسبة وفقا لمبدأ االستمرارية، واإلفصاح، كلما كان ذلك ممك

االستمرارية ما لم يرغب مجلس اإلدارة إما في تصفية الشركة أو إيقاف عملياتها أو لم يكن لديه بديل واقعي خًلفا للقيام 
 .بذلك

 مسؤوليات مدقق الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة
دافنا هي الحصول على تأكيد معقول عما إذا كانت البيانات المالية الموحدة ككل خالية من أخطاء جوهرية، سواء إن أه

التأكيد المعقول هو تأكيد على مستوى . كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وإصدار تقرير مدقق الحسابات الذي يتضمن رأينا
للمعايير الدولية للتدقيق ستكشف دائما عن أخطاء جوهرية عندما تكون عال، ولكن ال يضمن أن عملية التدقيق التي تتم وفقا 

يمكن أن تنشأ األخطاء عن غش أو خطأ، وتعتبر هامة إذا كان من الممكن، بشكل فردي أو جماعي، أن يتوقع . موجودة
 . لمالية الموحدةبشكل معقول أن تؤثر على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس هذه البيانات ا

كجزء من عملية التدقيق وفقا للمعايير الدولية للتدقيق، فإننا نمارس حكما مهنيا ونبقى على الشكوك المهنية في جميع أعمال 
 :كما إننا نقوم بـ. التدقيق

 
وتصميم  تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات المالية الموحدة، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، -

إن . وتنفيذ إجراءات التدقيق التي تستجيب لتلك المخاطر، والحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتكوين أساس لرأينا
خطر عدم اكتشاف أية أخطاء جوهرية ناتجة عن غش هو أعلى من تلك الناتجة عن خطأ، نظرا ألن الغش قد ينطوي على 

 .تشويه، أو تجاوز للرقابة الداخلية تدليس وتزوير، أو حذف متعمد أو محاوالت
الحصول على فهم ألنظمة الرقابة الداخلية ذات الصلة بالتدقيق من أجل تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب  -

 . الظروف، ولكن ليس لغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية للمجموعة
ية التقديرات المحاسبية واإليضاحات ذات الصلة التي اتخذها تقييم مدى مًلءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقول -

 . مجلس اإلدارة
إبداء نتيجة حول مدى مًلءمة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمرارية المحاسبي، واستنادا إلى أدلة التدقيق التي يتم  -

ير شكوكا كبيرة حول مقدرة الحصول عليها، ما إذا كانت هناك شكوكا جوهرية ذات صلة بأحداث أو ظروف يمكن أن تث
إذا توصلنا إلى أن هناك شكوكا جوهرية، فإننا مطالبون بلفت االنتباه . الشركة على مواصلة أعمالها وفقا لمبدأ االستمرارية

في تقرير مدقق الحسابات إلى اإلفصاحات ذات الصلة الواردة في البيانات المالية الموحدة، أو إذا كان اإلفصاح عن هذه 
إن النتائج التي توصلنا إليها تعتمد على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها حتى تاريخ . مات غير كافي، بتعديل رأيناالمعلو

ومع ذلك، فإن األحداث أو الظروف المستقبلية قد تتسبب في أن تقوم الشركة بالتوقف عن مواصلة . تقرير مدقق الحسابات
 . أعمالها وفقا لمبدأ االستمرارية

ييم العرض العام للبيانات المالية الموحدة وهيكلها ومحتواها، بما في ذلك اإلفصاحات، وفيما إذا كانت البيانات تق -
 .المالية الموحدة تمثل المعامًلت واألحداث ذات العًلقة بالطريقة التي تحقق العرض العادل

  

جوبال باالسوبرامانيام
كي بي إم جي
سجل مراقبي الحسابات رقم )251(
بترخيص من هيئة قطر لألسواق المالية:
مدقق خارجي رخصة رقم 120153

13 فبراير 2023
الدوحة

دولة قطر



 www.gis.com.qa :للحصول على المزيد من المعلومات حول مرفقات جدول أعمال االجتماع، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني للشركة
أو مراسلتنا على عنوان البريد اإللكتروني التالي: gis@qatarenergy.qa أو االتصال بنا على رقم الهاتف: ٢٠٨٨ ٤٠١٣ ٩٧٤ +
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 األثر الكمي -عقود التأمين  17المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  (أ)

، مع ذلك، وألنه لم 17المجموعة في مرحلة متقدم من تقييم األثر الكمي لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 1في  17لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم يتم االنتهاء من جميع أعمال االنتقال، قد يتغير األثر الفعلي 

 :بسبب 2023يناير 

ة الداخلية المطلوبة لتطبيق المعيار الدولي في تنقيح األساليب المحاسبية وضوابط الرقابتواصل المجموعة  -
 .17للتقارير المالية رقم 

ال زال النظام والضوابط الجديدة المعدة ، 2022بالرغم من القيام بإجراءات متوازية بدًءا من الربع الثالث من  -
 بانتظار التشغيل الكامل.

المجموعة بصدد اختبار وتقييم الضوابط على نظام تقنية معلوماتها الجديد والتغييرات على إطار عمل ضوابط  -
 الرقابة، و

ير بالرغم من السياسات المحاسبية وتقنيات االفتراضات واألحكام والتقديرات المستخدمة الزالت خاضعة للتغ -
 إكمال بعضها.

سيعكس  17يتم إجراء هذه التنقيحات من جانب المجموعة لضمان أن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 وجهة النظر الحقيقية والعادلة لنتائجها التشغيلية ومركزها المالي وتدفقاتها النقدية.

 حات النوعيةاإلفصا - 17المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  (ب)

"عقود التأمين" ويصبح  4محل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  17يحل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 مع السماح بتطبيقه مبكر. 2023يناير  1ساري المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

 17المالية رقم تحديد العقود ضمن نطاق المعيار الدولي للتقارير  (1)

، عقود التأمينالمبادئ لًلعتراف والقياس والعرض واإلفصاح عن  17المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ضع ي
 وعقود إعادة التأمين وعقود االستثمار ذات مزايا المشاركة التقديرية.

الحاالت قد تحتاج المجموعة لتقييم ما ، في بعض 17عند تحديد عقود في نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
إذا كانت مجموعة أو سلسلة من العقود ينبغي معاملتها بمثابة عقد واحد وما إذا كانت المشتقات المضمنة ومكونات 
االستثمار ومكونات البضائع والخدمات يجب فصلها والمحاسبة عنها بموجب معيار المحاسبة المالية رقم آخر. ال 

 بالنسبة لعقود التأمين وإعادة التأمين تغييرات كبيرة تنشأ من تطبيق هذه االشتراطات. تتوقع المجموعة،

تحدد المجموعة  4بالنسبة لعقود االستثمار ذات مزايا المشاركة التقديرية، بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
قوق ملكية. بموجب المعيار الدولي للتقارير على أنها ح وتصنف بصورة منفصلة جزءا من مزايا المشاركة التقديرية

ستضع المجموعة في االعتبار جميع المنافع التقديرية في قياس المطلوبات. باإلضافة إلى ذلك،  17المالية رقم 
األدوات المالية:  7تخضع هذه العقود حاليا إلى اشتراطات اإلفصاح الواردة في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

األدوات المالية: العرض. عند  32احات وبعض اشتراطات العرض الواردة في معيار المحاسبة الدولي رقم اإلفص
لن تخضع بعد ذلك لهذه االشتراطات ألن اشتراطات العرض  17االنتقال إلى المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 عليها. ستنطبق 17واإلفصاح بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 مستوى التجميع (2)

يتم تجميع عقود التأمين وعقود االستثمار ذات مزايا المشاركة  17بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
التقديرية في مجموعات ألغراض القياس. يتم تحديد مجموعات العقود بالتعرف أوال على محفظة العقود، والتي 

قود خطوط المنتجات المختلفة أو المصدرة من يشتمل كل منها على عقود تخضع لمخاطر متماثلة وتدار معا. ع
)أي حسب سنة  سنويةأفواج جهات مختلفة يتوقع أن تكون في محافظ مختلفة. من ثم يتم تقسيم كل محفظة إلى 

 اإلصدار(  ويتم تصنيف كل فوج سنوي إلى ثًلث مجموعات:
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ستعكس تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية نظر المجموعة للظروف الحالية في وقت التقرير، طالما كانت تقديرات 

 .بالسوق منسجمة مع أسعار السوق التي يمكن مًلحظتهاأي متغيرات ذات صلة 
عند تقدير التدفقات النقدية المستقبلية ستضع المجموعة في االعتبار التوقعات الحالية لألحداث المستقبلية التي قد 

ذي يغير مع ذلك، لن يتم وضع اعتبار لتوقعات التغييرات المستقبلية في التشريع ال. تؤثر على تلك التدفقات النقدية
 .حتى تنفيذ التغيير في التشريع الحقاأو يتفرغ من التزام حالي أو يخلق التزامات جديدة بموجب عقود قائمة 

التدفقات النقدية التي تقع ضمن نطاق عقد هي تلك التي تتعلق مباشرة باستيفاء العقد، متضمنة تلك التي يوجد 
أو النيابة عن حاملي الوثائق )تتضمن هذه المدفوعات إلى  .المبلغ أو التوقيتحرية التصرف في للمجموعة فيها 

تشتمل التدفقات النقدية . العقود والتدفقات النقدية المستحوذة من التأمين والتكاليف األخرى المتكبدة في سبيل استيفاء
لتدفقات ستنسب ا. المستحوذة من التأمين كًل من التكاليف المباشرة وتخصيص لمصروفات نثرية ثابتة ومتغيرة

باستخدام تقنيات النقدية إلى أنشطة االقتناء وأنشطة االستيفاء األخرى واألنشطة األخرى على مستوى مؤسسة محلية 
التدفقات النقدية المنسوبة إلى االستحواذ وأنشطة االستيفاء األخرى سيتم . تحديد التكلفة المستندة إلى النشاط

نظامية ومنطقية وسيتم تطبيقها بانتظام على جميع التكاليف طرق تخصيصها على مجموعات من العقود باستخدام 
ستقوم المجموعة عموما بتخصيص التدفقات النقدية من اقتناء التأمين على مجموعة من . ذات الخصائص المتماثلة

كل مجموعة العقود استنادا إلى إجمالي االقساط لكل مجموعة وتكاليف معالجة المطالبات استنادا إلى عدد المطالبات ل
 .وتكاليف االحتفاظ واإلدارة استنادا إلى العقود النافذة لكل مجموعة

 معدالت الخصم
تحدد المجموعة عموما معدالت الخصم الخالية من المخاطر باستخدام منحنيات السعر المتوسط الذي يمكن مًلحظته 

من بين قيم منحنى العائد  تحديد قيمة)معدلة لمخاطر االئتمان بالبنك(. سيتم  -AAلمنحنيات العائد للبنوك المصنفة 
نقطة البيانات المتاحة بالسوق والمعدل الكلي اآلجل، مما يعكس معدل الفائدة طويل األجل وتوقعات التضخم. بالنسبة 

لسندات الحكومية. بالرغم من أن لألسواق التي ال يوجد لها منحنيات عائد تبادل موثوق بها، سيتم استخدام عائدات ا
المعدل األجل النهائي سيخضع للمراجعة، يتوقع تحديثه فقط بالتغييرات الكبيرة من التوقعات طويلة األجل. إلظهار 
خصائص السيولة بالعقود، سيتم تعديل منحنيات العائد الخالية من المخاطر بقسط السيولة. سيتم تحديد أقساط السيولة 

التوزيعات بين سندات الشركة مع تكاليف مبادالت تعثر االئتمان مع مضاهاة األحكام الحساسة لنفس عموما بمقارنة 
 المصدر.

وعقود االستثمار ذات مزايا المشاركة التقديرية باستخدام معدالت الخصم إن اشتراط قياس التزامات عقود التأمين 
ة. بالنسبة للعقود بخًلف عقود التأمين على الحياة، ال الحالية للمجموعالحالية سيكون تغييرا كبيرا عن الممارسة 

 تقوم المجموعة حاليا بخصم التدفقات النقدية المستقبلية المخصومة.
 تعديًلت المخاطر بالنسبة للمخاطر غير المالية

غير تعديًلت المخاطر بالنسبة للمخاطر غير المالية سيتم تحديدها لتظهر التعويض الذي ستطلبه لتحمل المخاطر 
سيتم تحديدها بصورة منفصلة للعقود على الحياة وغير الحياة ويتم تخصيصها على . مخاطر النفورالمالية ودرجة 

إنها تعكس آثار تنويع المنافع بين الكيانات وسيتم . مجموعات العقود استنادا إلى تحليل مًلمح المخاطر للمجموعات
 .تحديدها باستخدام تقنيات المصفوفة المترابطة

تعديًلت المخاطر بالنسبة للمخاطر غير المالية سيتم تحديدها باستخدام تقنية مستوى الثقة لًللتزامات بالنسبة 
 .للمطالبات المتكبدة للعقود غير التأمين على الحياة

جمالي لتحديد مخاطر التعديًلت للمخاطر غير المالية لعقود إعادة التأمين، ستقوم المجموعة بتطبيق هذه التقنيات باإل
 . والصافي على حد سواء واستخراج مبلغ الخطر الذي سيتم تحويله إلى معيد التأمين كفرق بين النتيجتين
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فإن محافظ عقود التأمين التي تعتبر أصوال وتلك التي تعتبر التزامات  17بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
ومحافظ إعادة التأمين التي تعتبر أصوال وتلك التي تعتبر التزامات يتم عرضها بصورة منفصلة في بيان المركز 

األرصدة  المالي. جميع الحقوق والتزامات التي تنشأ من محفظة عقود سيتم عرضها على أساس الصافي؛ لذا، فإن
قروض حاملي الوثائق لن يتم عرضها منفصلة بعد اآلن. أي أصول أو مثل الذمم المدينة والذمم الدائنة للتأمين 

التزامات معترف بها للتدفقات النقدية الناشئة قبل االعتراف بمجموعة العقود ذات الصلة )متضمنة أي أصول 
 ا في نفس البند كمحافظ تأمين ذات صلة.للتدفقات النقدية القتناء التأمين( سيتم عرضها أيض

فإن المبالغ المعترف بها في بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل  17بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 اآلخر يتم تصنيفها إلى:

 نتيجة خدمة تأمين، تشتمل على إيرادات التأمين ومصروفات خدمة التأمين؛ و (أ)
 تأمين. المبالغ من عقود إعادة التأمين سيتم عرضها منفصلة. مصروفات إيراد تمويل (ب)

والمعيار الدولي للتقارير  17العرض المنفصل لًلكتتاب والنتائج المالية بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 ستوفر شفافية مضافة حول مصادر الربح وجودة العائدات. 9المالية رقم 

 نتيجة خدمة التأمين
منهج تخصيص القسط، إيرادات التأمين لكل سنة تمثل التغييرات في االلتزامات د غير المقاسة باستخدام للعقو

مقابًل وتخصيص لألقساط المتعلقة باستعادة للتغطية الباقية المتعلقة بالخدمات التي تتوقع الشركة أن تستلم نظيرها 
سة باستخدام منهج تخصيص القسط، يتم االعتراف بإيراد التأمين التدفقات النقدية القتناء التأمين. بالنسبة للعقود المقا

استنادا إلى تخصيص مقبوضات القسط المتوقع لكل فترة تغطية، وهي تستند إلى التوقيت المتوقع لمصروفات خدمة 
رير المالية التأمين المتكبدة لعقود عقارات معينة ومرور الزمن بالنسبة للعقود األخرى. اشتراط المعيار الدولي للتقا

لًلعتراف بإيراد التأمين على مدى فترة التغطية سينتج عن بطء في االعتراف باإليراد مقارنة مع الممارسة  17رقم 
 الحالية للمجموعة المتمثلة في االعتراف باإليراد عند االكتتاب باألقساط ذات الصلة.

بح أو الخسارة كمصروفات خدمة تأمين، عموما المصروفات المتعلقة باستيفاء العقود سيتم االعتراف بها في الر
 عند تكبدها. المصروفات التي ال تتعلق بصورة مباشرة باستيفاء العقود سيتم عرضها خارج نتيجة خدمة التأمين.

بموجب المعيار الدولي للتقارير لن يتم إدراج مكونات االستثمار ضمن إيراد التأمين ومصروفات خدمة التأمين 
والمصروفات من العقود التي . نتيجة لذلك، تتوقع المجموعة تخفيضا كبيرا في إجمالي مبالغ اإليراد 17المالية رقم 

بموجب الممارسة الحالية. ستحدد المجموعة مكون االستثمار بعقد بها مكونات استثمار مقارنة تلك المعترف بها 
بتحديد المبلغ الذي سيطلب منها سداده لحامل الوثيقة في جميع السيناريوهات ذات الجوهر التجاري. تتضمن هذه 
 الظروف التي يقع فيها حادث مؤمن عليه، أو استحقاق العقد أو إنهائه بدون وقوع حادثة مؤمن عليها. حددت

تحتوي على مكون  الحياة المشاركة وغير المشاركةكل المجموعة أن تأمين حياتها العالمي، عقود التأمين على 
 استثمار يتم تحديده على أنه قيمة االسترداد النقدي المحددة في األحكام التعاقدية ناقصا األتعاب المستحقة.

لمخاطر غير المالية بين نتيجة خدمة تأمين وإيراد ستختار المجموعة عدم تفصيل التغييرات في تسوية المخاطر ل
أو مصروف تمويل تأمين. جميع التغييرات في تسوية المخاطر بالنسبة للمخاطر غير المالية التي يتم االعتراف بها 

 في الربح أو الخسارة سيتم إدراجها ضمن نتيجة خدمة التأمين.
 إيراد ومصروف تمويل التأمين

فإن التغييرات في القيم الدفترية لمجموعات العقود الناشئة من آثار  17للتقارير المالية رقم بموجب المعيار الدولي 
وهي . أو مصروف تمويل تأمينالقيمة الزمنية للنقد والمخاطر المالية والتغييرات عليها سيتم عرضها عموما كإيراد 

باستبعاد )ت في قيمة البنود األساسية تتضمن التغييرات في قياس مجموعات العقود التي تتسبب فيها التغييرا
 (.اإلضافات والسحوبات
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لذا فإن التدفقات . ستنسجم التدفقات النقدية المعتبرة في قياس القيمة العادلة منسجمة مع تلك الموجودة في حدود العقد
دية ذات الصلة بالتجديدات المستقبلية المتوقعة لعقود التأمين لن يتم وضعها في االعتبار في تحديد القيمة العادلة النق

القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلي الموضوعة في االعتبار عند قياس . لتلك العقود لو كانت خارج حدود العقد
بالرغم أن مخاطر . مع تلك المحددة في قياس التدفقات النقدية لًلستيفاء عالقيمة العادلة ستكون منسجمة على نحو واس

عدم العمل بالنسبة للمجموعة نفسها سيتم وضعها في االعتبار عند قياس القيمة العادلة لًللتزامات ولكن ليس عند 
 .قياس التدفقات النقدية لًلستيفاء، يتوقع أن يكون األثر غير كبير

لقياس التدفقات  17المجموعة لقياس القيمة العادلة من اشتراطات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم الفرق في منهج 
على وجه الخصوص فإنه وعند قياس . 2023يناير  1النقدية لًلستيفاء سيؤدي إلى نشوء هامش خدمة تعاقدية في 

ر ما يطلبه المشاركون بالسوق كتعويض القيمة العادلة ستدرج المجموعة هامشا يشتمل على قسط المخاطر ليظه
 تحمللالمشاركون بالسوق  هنظير عدم اليقين الجوهري المتأصل في التدفقات النقدية وهامش الربح ليعكس ما يطلب

عند تحديد هذا الهامش ستضع المجموعة اعتبارا لبعض التكاليف التي ال تنسب بصفة . التزامات لخدمة عقود التأمين
أي )وبعض المخاطر التي ال يتم إظهارها في استيفاء التدفقات النقدية ( أي النثريات العامة)العقود  مباشرة الستيفاء

 .ضمن عوامل أخرى قد يضع لها المشارك بالسوق اعتبارا( المخاطر التشغيلية العامة

يناير  1ة في لجميع العقود تحت منهج القيمة العادلة، ستستخدم المجموعة معلومات معقولة ويمكن دعمها متاح
 :لتحديد 2023

 كيفية تحديد مجموعات العقود؛ 

 ما إذا كان العقد يستوفي تعريف العقد المشارك مباشرة؛ 

 كيفية تحديد التدفقات النقدية التقديرية للعقود بدون مزايا المشاركة المباشرة؛ و 

  د االستثمار ذات مزايا المشاركة التقديرية وعقما إذا كان عقد االستثمار يستوفي تعريف. 

بعض مجموعات العقود المقاسة بموجب منهج القيمة العادلة ستحتوي على عقود مصدرة ألكثر من سنة. لهذه 
بدال عن تاريخ االعتراف  2023يناير  1المجموعات سيتم تحديد معدالت الخصم عن االعتراف المبدئي في 

 المبدئي.

المقاسة بموجب منهج القيمة العادلة، سيتم تحديد أن دخل أو مصروفات تمويل التأمين المتراكم في لجميع العقود 
 على أنه صفر. 2023يناير  1احتياطي تمويل التأمين في 

يناير  1لمجموعة عقود إعادة التأمين التي تغطي عقودا أساسية شاقة، ستضع المجموعة عنصر استرداد خسارة في 
يناير  1جموعة عنصر استرداد الخسارة بالرجوع إلى مبلغ الخسارة المتعلق بالعقود األساسية في . ستحدد الم2023
2023. 
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 السياسات المحاسبية المهمة 4

قامت المجموعة بتطبيق السياسات المحاسبية الواردة أدناه على جميع الفترات المعروضة في هذه البيانات المالية 
 .تمت اإلشارة إليه خًلفا لذلك ماالموحدة، فيما عدا 

 أساس التوحيد (أ)

 تجميع األعمال 
يقاس . تحاسب المجموعة عن تجميع األعمال باستخدام طريق االقتناء عندما يتم تحويل السيطرة إلى المجموعة

ية شهرة ناشئة أ. المقابل المحول في االقتناء عموما بالقيمة العادلة عند االقتناء على صافي األصول القابلة للتحديد
يتم . يتم االعتراف بأي مكسب في شراء مساومة مباشرة في الربح أو الخسارة. يتم اختبارها سنويا النخفاض القيمة

 . صرف تكاليف المعاملة عند تكبدها فيما عدا في الحالة التي تتعلق فيها بإصدار أوراق دين أو أسهم

يتم االعتراف بفروق العمًلت األجنبية . ال يتضمن المقابل المحول المبالغ المتعلقة بسداد عًلقات كانت موجودة سابقا
 . عموما في الربح أو الخسارة

لو تم تصنيف التزام بدفع مقابل محتمل . يقاس أي مقابل محتمل مستحق الدفع بالقيمة العادلة في تاريخ االقتناء
خًلفا . الية على أنه حقوق ملكية، عندها ال يتم قياسه، وتتم المحاسبة عن التسوية في حقوق الملكيةتعريف األداة الم

لذلك، تتم إعادة قياس التزام محتمل بالقيمة العادلة في تاريخ كل تقرير ويتم االعتراف بالتغييرات الًلحقة في القيمة 
 .العادلة للمقابل المحتمل في الربح أو الخسارة

 ابعة شركات ت
تسيطر المجموعة على كيان عندما تكون معرضة إلى أو . الشركات التابعة هي كيانات تسيطر عليها المجموعة

لديها حقوق في، العوائد المتغيرة من ارتباطها بالكيان ولديها القدرة على التأثير على هذه العائدات من خًلل سلطتها 
تابعة في البيانات المالية الموحدة من تاريخ بدء السيطرة حتى يتم إدراج البيانات المالية للشركات ال.  على الكيان

 . انتهائها

 المساهمات غير المسيطرة
مبدئيا تقاس المساهمات غير المسيطرة بحصتها التناسبية في صافي األصول القابلة للتحديد في الشركة المقتناة في 

 .تاريخ االقتناء

ينتج عنها فقدان للسيطرة تتم المحاسبة عنها كمعامًلت حقوق  التغييرات في حصة المجموعة في شركة تابعة ال
 . ملكية

 فقدان السيطرة 
وأي التابعة شركات العندما تفقد المجموعة السيطرة على شركة تابعة، تلغي االعتراف عن موجودات ومطلوبات 

ناتج في الربح أو يتم االعتراف بأي ربح أو خسارة . مساهمات غير مسيطرة ومكونات حقوق الملكية األخرى
 . تقاس أي مساهمة محتفظ بها في شركة تابعة سابقا بالقيمة العادلة عند فقدان السيطرة. الخسارة

 ممتلكات ومعدات (ب)

 االعتراف والقياس

وأي خسائر متراكمة  المتراكمهًلك اإلتقاس بنود الممتلكات والمعدات بتكلفة اقتناءها وتقاس بعد ذلك بالتكلفة ناقصا 
 .عن االنخفاض في القيمة، إن وجدت

البرامج المشتراة التي تشكل جزًء مكمًل . تتضمن التكلفة المصروفات التي تنسب بصفة مباشرة إلى اقتناء األصل
إذا كان ألجزاء هامة من بند من بنود الممتلكات . لوظيفة المعدة ذات الصلة تتم رسملتها كجزء من تلك المعدة

جميع . عن الممتلكات والمعدات( مكونات أساسية)لمعدات أعمار إنتاجية مختلفة، يتم احتسابهم كبنود منفصلة وا
 .تكاليف اإلصًلحات والصيانة األخرى تم االعتراف بها في الربح أو الخسارة عند تكبدها

 النفقات الالحقة
تراف بها كموجود منفصل، إن ان ذلك مًلئما، قط إذا يتم إدراج النفقات الًلحقة في القيمة الدفترية للموجود أو االع

 .كان من المحتمل أن تتدفق منافع اقتصادية مستقبلية ذات صلة بالتكاليف إلى المجموعة
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 هالك اإل

استنادا إلى األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات المعنية بطريقة القسط الثابت بدءا من الوقت  هًلك اإليحتسب 
األعمار اإلنتاجية المقدرة والقيم الباقية . الذي تصبح فيه الموجودات جاهزة لًلستخدام في الغرض المطلوب منها

إهًلك ال يتم . ي تغيير على أساس مستقبليتتم مراجعتها في كل تاريخ تقرير مع المحاسبة عن أ هًلك اإلوطرق 
 .األرض

 العمر اإلنتاجي  
  

 سنة 20 - 4 مباني
 سنة 20 - 10 طائرات

 سنوات 7 - 2 معدات وماكينات
 سنة 30 - 15 حفارات

  
  :ممتلكات ومعدات أخرى 

 سنوات 6 - 4 معدات أرضية وراديو وعدة يدوية
 سنوات 5 - 4 سيارات

 سنوات 7 - 3 ومعدات مكتبية أثاث وتجهيزات
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شركة الخليج الدولية للخدمات ش.م.ع.ق.
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 شاقة عند االعتراف المبدئي،عقود  أي -
 ، عند االعتراف المبدئي، أن تصبح عقودا شاقة فيما بعد، وأي عقود ليس لها احتمالية كبيرة -
 أي عقود متبقية في الفوج السنوي. -

لإلدراج ضمن قائمة من العقود أو، في الحالة التي ال يؤهل فيها العقد  عند االعتراف بالعقد، يتم إضافته لمجموعة
يتم تشكيل عقود مجموعات إعادة تأمين . مستقبليةالمجموعة القائمة فإنه يشكل مجموعة جديد قد تتم إضافة عقود 

 .بالصورة التي تشتمل فيها كل مجموعة على عقد منفصل

يحد من مقاصة األرباح من مجموعات العقود  17مستوى اشتراطات التجميع في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 االعترافمقابل خسائر مجموعات العقود الشاقة يتم  المربحة والتي يتم في العادة تأجيلها على أنها كمكونات خسارة

أي ) 4كفاية االلتزام بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم مقارنة بالمستوى الذي يتم فيه اختبار . بها مباشرة
يمكن أكثر عمومية و 17، فإن مستوى التجميع بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (مستوى محفظة العقود

 .أن ينتج عنه تحديد المزيد من العقود على أنها شاقة واالعتراف بخسائر العقود الشاقة في وقتها

 حدود العقد (2)

يتضمن قياس مجموعة العقود جميع التدفقات النقدية المستقبلية  17بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
الحالية تتوقع المجموعة أنه لعقود محددة ستؤدي متطلبات مقارنة بالمحاسبة . ضمن حدود كل عقد في المجموعة

نطاق التدفقات النقدية التي ينبغي إدراجها في قياس العقود المعترف بها القائمة بالمقارنة مع  ريحد العقد إلى تغي
وهي ذات " فترة التغطية"الفترة التي تغطيها األقساط ضمن حدود العقد هي . العقود المستقبلية غير المعترف بها

 .17صلة بتطبيق عدد من متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 عقود التأمين

بالنسبة لعقود التأمين تكون التدفقات النقدية ضمن حدود العقد لو نشأت عن حقوق والتزامات حقيقية موجودة خًلل 
ألقساط أو لديها التزام موضوعي بتقديم فترة التقرير التي يمكن فيها للمجموعة إجبار حامل الوثيقة على دفع ا

 :ينتهي االلتزام الموضوعي بتقديم الخدمات عندما(. متضمنة التغطية التأمينية وخدمات االستثمار)الخدمات 

يكون لدى المجموعة المقدرة العملية إلعادة تقييم مخاطر حامل وثيقة معين ويمكنها أن تضع سعرا أو مستوى  -
 بصورة كاملة هذه المخاطر المعاد تقييمها؛ أومن المنافع التي تعكس 

يكون لدى المجموعة المقدرة العملية إلعادة تقييم مخاطر المحفظة التي تحتوي على العقد ويمكنها أن تضع  -
سعرا أو مستوى من المنافع التي تعكس بصورة كاملة مخاطر المحفظة، وأن التسعير واألقساط حتى تاريخ 

 .ي االعتبار المخاطر المتعلقة بفترات بعد تاريخ إعادة التقييمإعادة التقييم ال تأخذ ف

بعض عقود الحياة والمرض الحرج المصدرة من جانب المجموعة لديها مدة سنوية وهي مضمونة لتكون قابلة 
بموجب المعيار الدولي . في الوقت الحالي تحاسب المجموعة هذه العقود على أنها عقود سنوية. للتجديد سنويا

أي األحكام القابلة للتجديد )ستكون التدفقات النقدية ذات الصلة بالتجديدات المستقبلية  17ارير المالية رقم للتق
هذا بسبب أنه ليس لدى المجموعة المقدرة العملية إلعادة تقييم مخاطر . لهذه العقود ضمن حدود العقد( المضمونة

 .حاملي الوثائق في العقد الفردي أو مستوى المحفظة

 ود إعادة التأمينعق

بالنسبة لعقود إعادة التأمين تكون التدفقات النقدية ضمن حدود العقد لو نشأت عن حقوق والتزامات حقيقية موجودة 
خًلل فترة التقرير التي تكون فيها المجموعة مجبرة على دفع مبالغ لمعيد التأمين أو لديها الحق الحقيقي في تلقي 

 :معيد التأمينلدى االلتزام الموضوعي في تلقي الخدمات عندما يكون  ينتهي. خدمات من معيد التأمين
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المقدرة العملية على إعادة تقييم المخاطر المحولة إليه ويمكنه أن يضع سعرا أو مستوى منافع تعكس بصورة كاملة تلك المخاطر المعاد  
 تقييمها؛ أو

 .الحق الفعلي في إنهاء التغطية -

حصة المجموعة العقود األساسية المصدرة خًلل الفترة السنوية على أساس إرفاق  إعادة تأمينتغطي بعض عقود 
الخطر وهي توفر حقوقا لكل من المجموعة ومعيد التأمين لإلنهاء من طرف واحد إلرفاق عقود أساسية جديدة في 

دة التأمين هذه عموما في الوقت الحالي ينتظم قياس عقود إعا. أي وقت بتقديم إشعار مدته ثًلثة أشهر للطرف اآلخر
مع . في تاريخ القياس مع ذلك المتعلق بالعقود األساسية ويضع اعتبارا فقط للعقود األساسية المتنازل عنها مسبقا

فإن التدفقات النقدية الناتجة من العقود األساسية التي يتوقع  17ذلك، بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 .إصدارها والتنازل عنها، قد تكون ضمن حدود عقود إعادة التأمين وقد يتم وضعها في االعتبار وتقديرها عند قياسها

 لمحة عامة -القياس  (3)

نموذج قياس استنادا إلى تقديرات القيمة الحالية للتدفقات النقدية  17ل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم دخِ يُ 
للمخاطر غير المالية بالنسبة المستقبلية التي يتوقع أن تنشأ عند استيفاء المجموعة للعقود، وتعديل صريح للمخاطر 

 .ق المجموعة لنموذج القياسلتوضيح كيفية تطبي. هامش الخدمة التعاقديةو

تخضع العقود لمختلف اشتراطات اعتمادا على ما إذا كانت مصنفة كعقود مشاركة مباشرة أو كعقود بدون  -
تعتبر على نحو كبير بمثابة عقود خدمة عقود المشاركة المباشرة هي العقود التي . مزايا مشاركة مباشرة

 د استثماري استنادا إلى البنود األساسية، وهي عقود تكونمتعلقة باالستثمار تعد بموجبها المجموعة بعائ
 :، عند إبرامهافيها

األحكام التعاقدية التي تحدد حامل الوثيقة المشارك في المساهمة في محفظة البنود األساسية معرفة تعريفا  -
 واضحا،

العادلة عن البنود تتوقع المجموعة أن تدفع لحامل الوثيقة مبلغا يعادل حصة كبيرة من عائدات القيمة  -
 األساسية، و

تتوقع المجموعة أن تختلف حصة كبيرة من أي تغيير في المبالغ التي ينبغي دفعها إلى حامل الوثيقة عن  -
 . التغيير في القيمة العادلة للبنود األساسية

 منهج تخصيص القسط

يكون متاحا  17منهج تخصيص القسط هو نموذج قايس مبسط اختياري في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 منهج تخصيص القسط:لعقود التأمين وإعادة التأمين التي تستوفي معايير التأهيل. لتوضيح كيفية قيام المجموعة 

فترة التغطية لكل عقد في المجموعة هي سنة : عقود التأمين وعقود إعادة التأمين التي تحدث فيها الخسارة -
 .واحدة أو أقل

تتوقع المجموعة على نحو معقول أن ال يختلف القياس الًلحق لألصل : عقود إعادة التأمين المخاطر المرفقة -
 .لباقي فترة التغطية اختًلفا جوهريا من نتيجة تطبيق السياسات المحاسبية الوارد وصفها أعًله
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 غير عقود التأمين على الحياةقياس العقود  (4)

عند االعتراف المبدئي لكل مجموعة عقود تأمين غير عقود التأمين على الحياة تقاس القيمة الدفترية لًللتزام بالنسبة 
للتغطية المتبقية باألقساط المستلمة عند االعتراف المبدئي. ستختار المجموعة االعتراف بالتدفقات النقدية القتناء 

 روفات عند تكبدها.التأمين كمص
الحقا، القيمة الدفترية لًللتزام للمدة المتبقية من التغطية تتم زيادتها بأي أقساط أخرى مستلمة وتخفيضها بالمبلغ 
المعترف به كإيراد تأمين عن الخدمات المقدمة. تتوقع لمجموعة أن يكون الزمن بين تقديم هذا الجزء من الخدمات 

لن تكون أكثر من سنة. بناء عليه، وكما هو مسموح به بموجب المعيار الدولي صلة استحقاق القسط ذي الوتاريخ 
، لن تقوم المجموعة بتعديل االلتزام للتغطية المتبقية لتعكس القيمة النقدية للزمن وأثر الخطر 17للتقارير المالية رقم 

 المالي. 
لى مجموعة عقود هي مجموعة شاقة، عندها لو أشارت الحقائق والظروف في أي وقت قبل وأثناء فترة التغطية إ

ستعترف المجموعة بخسارة في الربح أو الخسارة وتزيد من التزام التغطية المتبقية إلى الحد الذي تزيد فيه التقديرات 
دفقات الحالية الستيفاء التدفقات النقدية المتعلقة بالتغطية المتبقية عن القيمة الدفترية للتغطية المتبقية. سيتم خصم الت

 تم أيضا خصم االلتزام عن المطالبات المتكبدة )أنظر أدناه(.النقدية لًلستيفاء )بالمعدالت الحالية( لو 
ستعترف المجموعة بااللتزام للمطالبات المتكبدة لمجموعة عقود بمبلغ استيفاء التدفقات النقدية المتعلقة بالمطالبات 

المستقبلية )بالمعدالت الحالية( ما لم يتوقع أن يتم دفعها في سنة واحدة أو أقل المتكبدة. سيتم خصم التدفقات النقدية 
 من تاريخ تكبد المطالبات.

ستطبق المجموعة نفس السياسات المحاسبية لقياس مجموعة عقود إعادة تأمين، مكيفة متى كان ذلك ضروريا 
 لتعكس المزايا التي تختلف عن تلك العقود للتأمين.

 تقييم األثر
الرغم من أن منهج تخصيص القسط مماثل للمعالجة المحاسبية الحالية لدى المجموعة عند قياس التزامات التغطية ب

 المتبقية، تتوقع التغييرات التالية في المحاسبة عن العقود بخًلف عقود التأمين على الحياة.

الملكية عند االنتقال إلى األثر على حقوق  4التغيير في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 17المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ستخصم المجموعة 
التدفقات النقدية المستقبلية عند قياس التزامات المطالبات المتكبدة، ما 
لم يكن متوقع حدوثها في سنة واحدة أو أقل من التاريخ الذي يتم فيه 

ال تخصم المجموعة حاليا مثل هذه التدفقات النقدية . كبد المطالباتت
 .المستقبلية

 زيادة

أن تتضمن التدفقات  17يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
هذا . النقدية لًلستيفاء تعديل المخاطر بالنسبة للمخاطر غير المالية

 .غير مسموح به صراحة حاليا

 نقص

بية للمجموعة بموجب المعيار الدولي للتقارير السياسات المحاس
لصرف التدفقات النقدية المؤهلة المستحوذ عليها في  17المالية رقم 

التأمين عند تكبدها تختلف عن الممارسة الحالية التي يتم بموجبها 
 .االعتراف بهذه المبالغ بصورة منفصلة كتكاليف اقتناء مؤجلة

 نقص

 األحكام والتقديرات الهامة  -القياس  (5)
 تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية

، ستدرج المجموعة، بطريقة غير متحيزة، جميع المعلومات المعقولة والمدعومة تقدير التدفقات النقدية المستقبليةعند 
الرسمية الداخلية المتاحة بدون تكلفة غير ضرورية في تاريخ التقرير. تتضمن هذه المعلومات البيانات غير 

والخارجية على حد سواء حول المطالبات والخبرة األخرى ويتم تحديثها لتعكس التوقعات الحالية لألحداث 
 المستقبلية.
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CLASSIFICATION: C2 - CONFIDENTIAL 

المقدرة العملية على إعادة تقييم المخاطر المحولة إليه ويمكنه أن يضع سعرا أو مستوى منافع تعكس بصورة كاملة تلك المخاطر المعاد  
 تقييمها؛ أو

 .الحق الفعلي في إنهاء التغطية -

حصة المجموعة العقود األساسية المصدرة خًلل الفترة السنوية على أساس إرفاق  إعادة تأمينتغطي بعض عقود 
الخطر وهي توفر حقوقا لكل من المجموعة ومعيد التأمين لإلنهاء من طرف واحد إلرفاق عقود أساسية جديدة في 

دة التأمين هذه عموما في الوقت الحالي ينتظم قياس عقود إعا. أي وقت بتقديم إشعار مدته ثًلثة أشهر للطرف اآلخر
مع . في تاريخ القياس مع ذلك المتعلق بالعقود األساسية ويضع اعتبارا فقط للعقود األساسية المتنازل عنها مسبقا

فإن التدفقات النقدية الناتجة من العقود األساسية التي يتوقع  17ذلك، بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 .إصدارها والتنازل عنها، قد تكون ضمن حدود عقود إعادة التأمين وقد يتم وضعها في االعتبار وتقديرها عند قياسها

 لمحة عامة -القياس  (3)

نموذج قياس استنادا إلى تقديرات القيمة الحالية للتدفقات النقدية  17ل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم دخِ يُ 
للمخاطر غير المالية بالنسبة المستقبلية التي يتوقع أن تنشأ عند استيفاء المجموعة للعقود، وتعديل صريح للمخاطر 

 .ق المجموعة لنموذج القياسلتوضيح كيفية تطبي. هامش الخدمة التعاقديةو

تخضع العقود لمختلف اشتراطات اعتمادا على ما إذا كانت مصنفة كعقود مشاركة مباشرة أو كعقود بدون  -
تعتبر على نحو كبير بمثابة عقود خدمة عقود المشاركة المباشرة هي العقود التي . مزايا مشاركة مباشرة

 د استثماري استنادا إلى البنود األساسية، وهي عقود تكونمتعلقة باالستثمار تعد بموجبها المجموعة بعائ
 :، عند إبرامهافيها

األحكام التعاقدية التي تحدد حامل الوثيقة المشارك في المساهمة في محفظة البنود األساسية معرفة تعريفا  -
 واضحا،

العادلة عن البنود تتوقع المجموعة أن تدفع لحامل الوثيقة مبلغا يعادل حصة كبيرة من عائدات القيمة  -
 األساسية، و

تتوقع المجموعة أن تختلف حصة كبيرة من أي تغيير في المبالغ التي ينبغي دفعها إلى حامل الوثيقة عن  -
 . التغيير في القيمة العادلة للبنود األساسية

 منهج تخصيص القسط

يكون متاحا  17منهج تخصيص القسط هو نموذج قايس مبسط اختياري في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 منهج تخصيص القسط:لعقود التأمين وإعادة التأمين التي تستوفي معايير التأهيل. لتوضيح كيفية قيام المجموعة 

فترة التغطية لكل عقد في المجموعة هي سنة : عقود التأمين وعقود إعادة التأمين التي تحدث فيها الخسارة -
 .واحدة أو أقل

تتوقع المجموعة على نحو معقول أن ال يختلف القياس الًلحق لألصل : عقود إعادة التأمين المخاطر المرفقة -
 .لباقي فترة التغطية اختًلفا جوهريا من نتيجة تطبيق السياسات المحاسبية الوارد وصفها أعًله
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مع . في تاريخ القياس مع ذلك المتعلق بالعقود األساسية ويضع اعتبارا فقط للعقود األساسية المتنازل عنها مسبقا

فإن التدفقات النقدية الناتجة من العقود األساسية التي يتوقع  17ذلك، بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
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نموذج قياس استنادا إلى تقديرات القيمة الحالية للتدفقات النقدية  17ل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم دخِ يُ 
للمخاطر غير المالية بالنسبة المستقبلية التي يتوقع أن تنشأ عند استيفاء المجموعة للعقود، وتعديل صريح للمخاطر 

 .ق المجموعة لنموذج القياسلتوضيح كيفية تطبي. هامش الخدمة التعاقديةو

تخضع العقود لمختلف اشتراطات اعتمادا على ما إذا كانت مصنفة كعقود مشاركة مباشرة أو كعقود بدون  -
تعتبر على نحو كبير بمثابة عقود خدمة عقود المشاركة المباشرة هي العقود التي . مزايا مشاركة مباشرة

 د استثماري استنادا إلى البنود األساسية، وهي عقود تكونمتعلقة باالستثمار تعد بموجبها المجموعة بعائ
 :، عند إبرامهافيها

األحكام التعاقدية التي تحدد حامل الوثيقة المشارك في المساهمة في محفظة البنود األساسية معرفة تعريفا  -
 واضحا،

العادلة عن البنود تتوقع المجموعة أن تدفع لحامل الوثيقة مبلغا يعادل حصة كبيرة من عائدات القيمة  -
 األساسية، و

تتوقع المجموعة أن تختلف حصة كبيرة من أي تغيير في المبالغ التي ينبغي دفعها إلى حامل الوثيقة عن  -
 . التغيير في القيمة العادلة للبنود األساسية
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يكون متاحا  17منهج تخصيص القسط هو نموذج قايس مبسط اختياري في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 منهج تخصيص القسط:لعقود التأمين وإعادة التأمين التي تستوفي معايير التأهيل. لتوضيح كيفية قيام المجموعة 

فترة التغطية لكل عقد في المجموعة هي سنة : عقود التأمين وعقود إعادة التأمين التي تحدث فيها الخسارة -
 .واحدة أو أقل

تتوقع المجموعة على نحو معقول أن ال يختلف القياس الًلحق لألصل : عقود إعادة التأمين المخاطر المرفقة -
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 د استثماري استنادا إلى البنود األساسية، وهي عقود تكونمتعلقة باالستثمار تعد بموجبها المجموعة بعائ
 :، عند إبرامهافيها

األحكام التعاقدية التي تحدد حامل الوثيقة المشارك في المساهمة في محفظة البنود األساسية معرفة تعريفا  -
 واضحا،

العادلة عن البنود تتوقع المجموعة أن تدفع لحامل الوثيقة مبلغا يعادل حصة كبيرة من عائدات القيمة  -
 األساسية، و

تتوقع المجموعة أن تختلف حصة كبيرة من أي تغيير في المبالغ التي ينبغي دفعها إلى حامل الوثيقة عن  -
 . التغيير في القيمة العادلة للبنود األساسية
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 غير عقود التأمين على الحياةقياس العقود  (4)

عند االعتراف المبدئي لكل مجموعة عقود تأمين غير عقود التأمين على الحياة تقاس القيمة الدفترية لًللتزام بالنسبة 
للتغطية المتبقية باألقساط المستلمة عند االعتراف المبدئي. ستختار المجموعة االعتراف بالتدفقات النقدية القتناء 

 روفات عند تكبدها.التأمين كمص
الحقا، القيمة الدفترية لًللتزام للمدة المتبقية من التغطية تتم زيادتها بأي أقساط أخرى مستلمة وتخفيضها بالمبلغ 
المعترف به كإيراد تأمين عن الخدمات المقدمة. تتوقع لمجموعة أن يكون الزمن بين تقديم هذا الجزء من الخدمات 

لن تكون أكثر من سنة. بناء عليه، وكما هو مسموح به بموجب المعيار الدولي صلة استحقاق القسط ذي الوتاريخ 
، لن تقوم المجموعة بتعديل االلتزام للتغطية المتبقية لتعكس القيمة النقدية للزمن وأثر الخطر 17للتقارير المالية رقم 

 المالي. 
لى مجموعة عقود هي مجموعة شاقة، عندها لو أشارت الحقائق والظروف في أي وقت قبل وأثناء فترة التغطية إ

ستعترف المجموعة بخسارة في الربح أو الخسارة وتزيد من التزام التغطية المتبقية إلى الحد الذي تزيد فيه التقديرات 
دفقات الحالية الستيفاء التدفقات النقدية المتعلقة بالتغطية المتبقية عن القيمة الدفترية للتغطية المتبقية. سيتم خصم الت

 تم أيضا خصم االلتزام عن المطالبات المتكبدة )أنظر أدناه(.النقدية لًلستيفاء )بالمعدالت الحالية( لو 
ستعترف المجموعة بااللتزام للمطالبات المتكبدة لمجموعة عقود بمبلغ استيفاء التدفقات النقدية المتعلقة بالمطالبات 

المستقبلية )بالمعدالت الحالية( ما لم يتوقع أن يتم دفعها في سنة واحدة أو أقل المتكبدة. سيتم خصم التدفقات النقدية 
 من تاريخ تكبد المطالبات.

ستطبق المجموعة نفس السياسات المحاسبية لقياس مجموعة عقود إعادة تأمين، مكيفة متى كان ذلك ضروريا 
 لتعكس المزايا التي تختلف عن تلك العقود للتأمين.

 تقييم األثر
الرغم من أن منهج تخصيص القسط مماثل للمعالجة المحاسبية الحالية لدى المجموعة عند قياس التزامات التغطية ب

 المتبقية، تتوقع التغييرات التالية في المحاسبة عن العقود بخًلف عقود التأمين على الحياة.

الملكية عند االنتقال إلى األثر على حقوق  4التغيير في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 17المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ستخصم المجموعة 
التدفقات النقدية المستقبلية عند قياس التزامات المطالبات المتكبدة، ما 
لم يكن متوقع حدوثها في سنة واحدة أو أقل من التاريخ الذي يتم فيه 

ال تخصم المجموعة حاليا مثل هذه التدفقات النقدية . كبد المطالباتت
 .المستقبلية

 زيادة

أن تتضمن التدفقات  17يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
هذا . النقدية لًلستيفاء تعديل المخاطر بالنسبة للمخاطر غير المالية

 .غير مسموح به صراحة حاليا

 نقص

بية للمجموعة بموجب المعيار الدولي للتقارير السياسات المحاس
لصرف التدفقات النقدية المؤهلة المستحوذ عليها في  17المالية رقم 

التأمين عند تكبدها تختلف عن الممارسة الحالية التي يتم بموجبها 
 .االعتراف بهذه المبالغ بصورة منفصلة كتكاليف اقتناء مؤجلة

 نقص

 األحكام والتقديرات الهامة  -القياس  (5)
 تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية

، ستدرج المجموعة، بطريقة غير متحيزة، جميع المعلومات المعقولة والمدعومة تقدير التدفقات النقدية المستقبليةعند 
الرسمية الداخلية المتاحة بدون تكلفة غير ضرورية في تاريخ التقرير. تتضمن هذه المعلومات البيانات غير 

والخارجية على حد سواء حول المطالبات والخبرة األخرى ويتم تحديثها لتعكس التوقعات الحالية لألحداث 
 المستقبلية.

  

 

23 

CLASSIFICATION: C2 - CONFIDENTIAL 

 

للقيمة الحالية المتوقعة للتدفقات النقدية المستقبلية من  ةاالحتماليبتطبيق تقنية مستوى الثقة ستقدر المجموعة توزيع 
طر بالنسبة للمخاطر غير المالية كفائض قيمة قيد الخطر على مستوى تسوية الخالعقود في تاريخ كل تقرير وتحسب 

الثقة المستهدفة عن القيمة الحالية المتوقعة للتدفقات النقدية المستقبلية التي تسمح بمخاطر مصاحبة في جميع السنوات 
تكبدة من العقود غير في المائة من االلتزامات عن المطالبات الم 90سيكون مستوى الثقة المستهدفة . المستقبلية

 .عقود التأمين على الحياة

للمخاطر غير المالية بتطبيق معدل تكلفة بالنسبة بتطبيق تقنية تكلفة رأس المال ستحدد المجموعة تسوية للخطر 
رأس المال على مبلغ رأس المال المطلوب لكل فترة تقرير مستقبلية وخصم النتيجة باستخدام المعدالت الخالية من 

سيتم تحديد رأس المال المطلوب باستخدام . لسيولة، بما ينسجم مع الممارسات الحالية للمجموعةباالمخاطر معدلة 
حتمالية للقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية من العقود في تاريخ كل فترة تقرير مستقبلية االتقدير توزيع 

واحتساب رأس المال الذي قد تحتاجه المجموعة الستيفاء التزاماتها التعاقدية بدفع المطالبات والمصاريف الناشئة 
تكلف معدل تكلفة رأس المال الحافز اإلضافي الذي تمثل . في المائة 99.5خًلل فترة العقود بمستوى ثقة بنسبة 

في المائة  4.5بمتوسط التكلفة المرجح هو معدل رأس المال . سيطلبه المساهمون للتعرض للمخاطر غير المالية
 .2023يناير  1في 

 هامش الخدمة التعاقدية

يظهر الخدمات المقدمة خًلل كل هامش الخدمة التعاقدية لمجموعة عقود يتم االعتراف به في الربح أو الخسارة ل
قبل أي )سنة، بتحديد وحدات التغطية في المجموعة، بتخصيص هامش الخدمة التعاقدية الباقي في نهاية السنة 

بصورة متساوية لكل وحدة تغطية مقدمة في السنة ويتوقع أن يتم تقديمها في السنوات القادمة، واالعتراف ( تخصيص
عدد وحدات . هامش الخدمة التعاقدية المخصص لوحدات التغطية المقدمة في السنةفي الربح أو الخسارة بمبلغ 

التغطية هو كمية الخدمات المقدمة بالعقود في المجموعة، محددة بوضع اعتبار لكل عقد كمية المنافع المقدمة وفترة 
 .ستتم مراجعة وحدات التغطية وتحديثها في كل تاريخ تقرير. تغطيتها المتوقعة

 :المجموعة كمية المنافع المقدمة بموجب كل عقد على النحو التاليستحدد 

 أساس تحديد كمية المنافع المقدمة المنتج

 الثابتة المباشرة الدورية  المبلغ المستحق الدفع دوريا في كل فترة. 
 المشاركة التقليدية  أي الحد )صافي المبالغ قيد الخطر : تغطية التأمين

إن ( ناقصا قيمة الحساباألدنى للمنافع المضمونة 
 .وجدت

 قيمة الحساب: خدمات االستثمار 
 إعادة التأمين بمشاركة الحصة   نفس أساس العقود األساسية، متضمنا العقود األساسية

 الجديدة المتوقعة ضمن حدود عقد إعادة التأمين
 إعادة تأمين فائض الخسارة وإيقاف الخسارة   المستردة من معيد المبلغ المتوقع للمطالبات األساسية

 .التأمين في كل فترة

 العرض واإلفصاح (6)

بشكل كبير كيفية عرض عقود التأمين وعقود إعادة التأمين واإلفصاح  17سيغير المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 .عنها في البيانات المالية للمجموعة
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في حالة اعتراف المجموعة بعقد بدون مزايا مشاركة مباشرة نتيجة للتحويل إلى طرف ثالث أو تعديل العقد، عندها 

 .كتسوية إعادة تصنيففإن أي مبالغ متبقية للدخل الشامل اآلخر المتراكم للعقد سيعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة 
بالنسبة للعقود المشاركة والعقود غير التأمين على الحياة ستعرض المجموعة إيراد أو مصروف تمويل التأمين في 

 .الربح أو الخسارة، باعتبار أن األصول المؤيدة سيتم قياسها عموما بالقيمة العادلة من خًلل الربح أو الخسارة
 اإلفصاح

إفصاحات جديدة واسعة حول المبالغ المعترف بها في البيانات المالية،  17لتقارير المالية رقم يتطلب المعيار الدولي ل
 هامش الخدمة التعاقدية بروز متضمنة تسويات مفصلة للعقود، آثار العقود المعترف بها حديثا ومعلومات حول 

كما . 17ار الدولي للتقارير المالية رقم إضافة إلى إفصاحات حول األحكام الهامة التي يتم إجراؤها عند تطبيق المعي
وعقود ستكون هناك أيضا إفصاحات موسعة حول طبيعة ومدى المخاطر من عقود التأمين وعقود إعادة التأمين 

 االستثمار ذات مزايا المشاركة التقديرية
، بما يوفر 4ية رقم سيتم وضع االفصاحات عموما بمستوى أكثر دقة عما هو بموجب المعيار الدولي للتقارير المال

 .معلومات شفافة أكثر لتقييم آثار العقود على البيانات المالية
 االنتقال (7)

 المنهج بأثر رجعي المعدل
هدف المنهج بأثر رجعي المعدل هو تحقيق أقرب حصيلة للتطبيق بأثر رجعي ممكن باستخدام معلومات معقولة 

المجموعة كل تعديل من التعديًلت التالية إلى الحد الذي  ستطبق. ومؤيدة متاحة بدون تكلفة أو جهد غير ضروريين
 .بأثر رجعي 17ال يكون به معلومات معقولة ويمكن دعمها لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 التقييمات عند البدء أو عند االعتراف المبدئي
على عقود مصدرة ألكثر  2015و 2011بين تحتوي بعض العقود الثابتة الدورية المباشرة المصدرة في الفترة ما 

بدال  2022يناير  1بالنسبة لهذه المجموعات سيتم تحديد معدالت الخصم عن االعتراف المبدئي في . من سنة واحدة
 .عن تاريخ االعتراف المبدئي

 العقود الخالية من مزايا المشاركة المباشرة
 ات العقودستطبق المجموعة التعديًلت التالية على بعض من مجموع

  سيتم تقدير  2015و 2011بالنسبة لمجموعة العقود المصدرة أو التي تم الشروع فيها في الفترة ما بين
يتم )أو في تاريخ أكبر  2016يناير  1التدفقات النقدية المستقبلية عن االعتراف األولي بتعديل المبلغ في 

التاريخ األبكر الذي يتم فيه . حدثت قبل ذلك التاريخللتدفقات النقدية التي يعرف بأنها قد ( تحديده بأثر رجعي
 .2012يناير  1تحديد التدفقات النقدية المستقبلية بأثر رجعي لهذه المجموعة هو 

   فيما عدا بعض ) 2013و 2011بالنسبة لمجموعة العقود المصدرة أو التي تم الشروع فيها في الفترة ما بين
، سيكون قسط االلتزام المطبق على منحنيات (دورية الوارد وصفها أعًلهعقود المباشرة الثابتة الالمجموعات 

العائد الخالي من المخاطر عند االعتراف المبدئي سيتم تقديرها متوسط توزيع بين منحنيات العائد الخالي من 
 .2022يناير  1و  2014يناير  1المخاطر ومعدالت الخصم التي يتم تحديدها بأثر رجعي للفترة ما بين 

  بالنسبة لبعض عقود المجموعة سيتم تحديد تسوية المخاطر للمخاطر غير المالية عند االعتراف المبدئي بتعديل
سيتم تحديد اإلفراج المتوقع عن . 2022يناير  1عن اإلفراج المتوقع للمخاطر قبل  2022يناير  1المبلغ في 

 .2022يناير  1أصدرتها المجموعة في  المخاطر بالرجوع إلى اإلفراج عن مخاطر العقود المماثلة التي
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 ات العقودستطبق المجموعة التعديًلت التالية على بعض من مجموع

  سيتم تقدير  2015و 2011بالنسبة لمجموعة العقود المصدرة أو التي تم الشروع فيها في الفترة ما بين
يتم )أو في تاريخ أكبر  2016يناير  1التدفقات النقدية المستقبلية عن االعتراف األولي بتعديل المبلغ في 

التاريخ األبكر الذي يتم فيه . حدثت قبل ذلك التاريخللتدفقات النقدية التي يعرف بأنها قد ( تحديده بأثر رجعي
 .2012يناير  1تحديد التدفقات النقدية المستقبلية بأثر رجعي لهذه المجموعة هو 

   فيما عدا بعض ) 2013و 2011بالنسبة لمجموعة العقود المصدرة أو التي تم الشروع فيها في الفترة ما بين
، سيكون قسط االلتزام المطبق على منحنيات (دورية الوارد وصفها أعًلهعقود المباشرة الثابتة الالمجموعات 

العائد الخالي من المخاطر عند االعتراف المبدئي سيتم تقديرها متوسط توزيع بين منحنيات العائد الخالي من 
 .2022يناير  1و  2014يناير  1المخاطر ومعدالت الخصم التي يتم تحديدها بأثر رجعي للفترة ما بين 

  بالنسبة لبعض عقود المجموعة سيتم تحديد تسوية المخاطر للمخاطر غير المالية عند االعتراف المبدئي بتعديل
سيتم تحديد اإلفراج المتوقع عن . 2022يناير  1عن اإلفراج المتوقع للمخاطر قبل  2022يناير  1المبلغ في 

 .2022يناير  1أصدرتها المجموعة في  المخاطر بالرجوع إلى اإلفراج عن مخاطر العقود المماثلة التي
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في حالة اعتراف المجموعة بعقد بدون مزايا مشاركة مباشرة نتيجة للتحويل إلى طرف ثالث أو تعديل العقد، عندها 

 .كتسوية إعادة تصنيففإن أي مبالغ متبقية للدخل الشامل اآلخر المتراكم للعقد سيعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة 
بالنسبة للعقود المشاركة والعقود غير التأمين على الحياة ستعرض المجموعة إيراد أو مصروف تمويل التأمين في 

 .الربح أو الخسارة، باعتبار أن األصول المؤيدة سيتم قياسها عموما بالقيمة العادلة من خًلل الربح أو الخسارة
 اإلفصاح

إفصاحات جديدة واسعة حول المبالغ المعترف بها في البيانات المالية،  17لتقارير المالية رقم يتطلب المعيار الدولي ل
 هامش الخدمة التعاقدية بروز متضمنة تسويات مفصلة للعقود، آثار العقود المعترف بها حديثا ومعلومات حول 

كما . 17ار الدولي للتقارير المالية رقم إضافة إلى إفصاحات حول األحكام الهامة التي يتم إجراؤها عند تطبيق المعي
وعقود ستكون هناك أيضا إفصاحات موسعة حول طبيعة ومدى المخاطر من عقود التأمين وعقود إعادة التأمين 

 االستثمار ذات مزايا المشاركة التقديرية
، بما يوفر 4ية رقم سيتم وضع االفصاحات عموما بمستوى أكثر دقة عما هو بموجب المعيار الدولي للتقارير المال

 .معلومات شفافة أكثر لتقييم آثار العقود على البيانات المالية
 االنتقال (7)

 المنهج بأثر رجعي المعدل
هدف المنهج بأثر رجعي المعدل هو تحقيق أقرب حصيلة للتطبيق بأثر رجعي ممكن باستخدام معلومات معقولة 

المجموعة كل تعديل من التعديًلت التالية إلى الحد الذي  ستطبق. ومؤيدة متاحة بدون تكلفة أو جهد غير ضروريين
 .بأثر رجعي 17ال يكون به معلومات معقولة ويمكن دعمها لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 التقييمات عند البدء أو عند االعتراف المبدئي
على عقود مصدرة ألكثر  2015و 2011بين تحتوي بعض العقود الثابتة الدورية المباشرة المصدرة في الفترة ما 

بدال  2022يناير  1بالنسبة لهذه المجموعات سيتم تحديد معدالت الخصم عن االعتراف المبدئي في . من سنة واحدة
 .عن تاريخ االعتراف المبدئي

 العقود الخالية من مزايا المشاركة المباشرة
 ات العقودستطبق المجموعة التعديًلت التالية على بعض من مجموع

  سيتم تقدير  2015و 2011بالنسبة لمجموعة العقود المصدرة أو التي تم الشروع فيها في الفترة ما بين
يتم )أو في تاريخ أكبر  2016يناير  1التدفقات النقدية المستقبلية عن االعتراف األولي بتعديل المبلغ في 

التاريخ األبكر الذي يتم فيه . حدثت قبل ذلك التاريخللتدفقات النقدية التي يعرف بأنها قد ( تحديده بأثر رجعي
 .2012يناير  1تحديد التدفقات النقدية المستقبلية بأثر رجعي لهذه المجموعة هو 

   فيما عدا بعض ) 2013و 2011بالنسبة لمجموعة العقود المصدرة أو التي تم الشروع فيها في الفترة ما بين
، سيكون قسط االلتزام المطبق على منحنيات (دورية الوارد وصفها أعًلهعقود المباشرة الثابتة الالمجموعات 

العائد الخالي من المخاطر عند االعتراف المبدئي سيتم تقديرها متوسط توزيع بين منحنيات العائد الخالي من 
 .2022يناير  1و  2014يناير  1المخاطر ومعدالت الخصم التي يتم تحديدها بأثر رجعي للفترة ما بين 

  بالنسبة لبعض عقود المجموعة سيتم تحديد تسوية المخاطر للمخاطر غير المالية عند االعتراف المبدئي بتعديل
سيتم تحديد اإلفراج المتوقع عن . 2022يناير  1عن اإلفراج المتوقع للمخاطر قبل  2022يناير  1المبلغ في 

 .2022يناير  1أصدرتها المجموعة في  المخاطر بالرجوع إلى اإلفراج عن مخاطر العقود المماثلة التي
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هامش الخدمة التعاقدية عند االعتراف المبدئي عندها يتم تحديد هامش لو تم استخدام أي من هذه التعديًلت لتحديد 

يناير  1بمقارنة وحدات التغطية المقدمة قبل  2022يناير  1الخدمة التعاقدية المعترف به في الربح أو الخسارة قبل 
 .2022يناير  1ووحدات التغطية الباقية حتى  2022

 عقود المشاركة المباشرة
ستحدد المجموعة هامش الخدمة التعاقدية )أو عنصر الخسارة(  2015و 2004لبعض مجموعة العقود المصدرة بين 

وجب باحتساب مقارب إلجمالي هامش الخدمة التعاقدية عن جميع الخدمات التي يتم تقديمها بم 2022يناير  1في 
 المجموعة على النحو التالي:

  ؛ معدلة 2022يناير  1ناقصا التدفقات النقدية لًلستيفاء في  2022يناير  1القيمة العادلة للبنود األساسية في
 :لـ

  يناير  1قبل ( متضمنة المصروفات المخصومة من البنود األساسية)المبالغ المحملة على حاملي الوثائق
 ؛2022

  والتي ما كانت لتختلف استنادا إلى البنود األساسية؛ 2022يناير  1قبل المبالغ المدفوعة 

  2022يناير  1التغيير في تعديل الخطر بالنسبة للمخاطر غير المالية التي يتسبب فيها اإلفراج عن الخطر قبل ،
 ؛ و2022يناير  1والتي سيتم تقديرها استنادا إلى تحليل عقود مماثلة أصدرتها المجموعة في 

 والتي يتم تخصيصها للمجموعة 2022يناير  1تدفقات النقدية الستحواذ التأمين التي تنشأ قبل ال. 
يناير  1عندها ستقيس المجموعة هامش الخدمة التعاقدية في  لو نتج عن العمليات الحسابية هامش خدمة تعاقدية

هامش الخدمة التعاقدية المتعلق . 2022يناير  1بخصم هامش الخدمة التعاقدية المتعلق بالخدمة المقدمة قبل  2022
ية سيتم تحديده بمقارنة وحدات التغطية عند االعتراف المبدئي ووحدات التغط 2022يناير  1بخدمات مقدمة قبل 

 . 2022يناير  1المتبقية في 
لو نتج عن لعمليات الحسابية عنصر خسارة، عندها ستقيس المجموعة عنصر الخسارة إلى صفر وتزيد االلتزام 

 .2022يناير  1على التغطية المتبقية باستبعاد عنصر الخسارة بنفس المبلغ في 
 إعادة تأمين العقود األساسية الشاقة

لتأمين التي تغطي عقودا أساسية شاقة يتم إبرامها قبل أو في نفس وقت العقود األساسية بالنسبة لمجموعات عقود ا
بموجب لبعض مجموعات العقود التي تقاس . 2023يناير  1الشاقة، ستضع المجموعة مكون استرداد خسارة في 

سارة المتعلق منهج األثر الرجعي المعدل، ستحدد المجموعة عنصر استرداد لخسارة بالرجوع إلى عنصر الخ
 .2023يناير  1بالعقود األساسية في 

، لن تحدد المجموعة عنصر استرداد 2013و 20211بالنسبة لعقود إعادة التأمين التي تم الشروع فيها ما بين سنتي 
 .خسارة ألنه ليست هناك معلومات معقولة وال مدعومة للقيام بذلك

 منهج القيمة العادلة 
سيتم تحديده  2023يناير  1في ( على عنصر الخسارة)فإن هامش الخدمة التعاقدية  بموجب منهج القيمة العادلة

ستقيس . على أنه الفرق بين القيمة العادلة لمجموعة عقود في ذلك التاريخ والتدفقات النقدية لًلستيفاء في ذلك التاريخ
قات النقدية التي يتوقع انتاجها من العقود، المجموعة القيمة العادلة للعقود على أنها مبلغ القيمة الحالية لصافي التدف

 .ام تقنية مستوى الثقةمحددة باستخدام تقنية التدفق النقدي المخصوم، وهامش إضافي، يتم تحديده باستخد
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 غير عقود التأمين على الحياةقياس العقود  (4)

عند االعتراف المبدئي لكل مجموعة عقود تأمين غير عقود التأمين على الحياة تقاس القيمة الدفترية لًللتزام بالنسبة 
للتغطية المتبقية باألقساط المستلمة عند االعتراف المبدئي. ستختار المجموعة االعتراف بالتدفقات النقدية القتناء 

 روفات عند تكبدها.التأمين كمص
الحقا، القيمة الدفترية لًللتزام للمدة المتبقية من التغطية تتم زيادتها بأي أقساط أخرى مستلمة وتخفيضها بالمبلغ 
المعترف به كإيراد تأمين عن الخدمات المقدمة. تتوقع لمجموعة أن يكون الزمن بين تقديم هذا الجزء من الخدمات 

لن تكون أكثر من سنة. بناء عليه، وكما هو مسموح به بموجب المعيار الدولي صلة استحقاق القسط ذي الوتاريخ 
، لن تقوم المجموعة بتعديل االلتزام للتغطية المتبقية لتعكس القيمة النقدية للزمن وأثر الخطر 17للتقارير المالية رقم 

 المالي. 
لى مجموعة عقود هي مجموعة شاقة، عندها لو أشارت الحقائق والظروف في أي وقت قبل وأثناء فترة التغطية إ

ستعترف المجموعة بخسارة في الربح أو الخسارة وتزيد من التزام التغطية المتبقية إلى الحد الذي تزيد فيه التقديرات 
دفقات الحالية الستيفاء التدفقات النقدية المتعلقة بالتغطية المتبقية عن القيمة الدفترية للتغطية المتبقية. سيتم خصم الت

 تم أيضا خصم االلتزام عن المطالبات المتكبدة )أنظر أدناه(.النقدية لًلستيفاء )بالمعدالت الحالية( لو 
ستعترف المجموعة بااللتزام للمطالبات المتكبدة لمجموعة عقود بمبلغ استيفاء التدفقات النقدية المتعلقة بالمطالبات 

المستقبلية )بالمعدالت الحالية( ما لم يتوقع أن يتم دفعها في سنة واحدة أو أقل المتكبدة. سيتم خصم التدفقات النقدية 
 من تاريخ تكبد المطالبات.

ستطبق المجموعة نفس السياسات المحاسبية لقياس مجموعة عقود إعادة تأمين، مكيفة متى كان ذلك ضروريا 
 لتعكس المزايا التي تختلف عن تلك العقود للتأمين.

 تقييم األثر
الرغم من أن منهج تخصيص القسط مماثل للمعالجة المحاسبية الحالية لدى المجموعة عند قياس التزامات التغطية ب

 المتبقية، تتوقع التغييرات التالية في المحاسبة عن العقود بخًلف عقود التأمين على الحياة.

الملكية عند االنتقال إلى األثر على حقوق  4التغيير في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 17المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ستخصم المجموعة 
التدفقات النقدية المستقبلية عند قياس التزامات المطالبات المتكبدة، ما 
لم يكن متوقع حدوثها في سنة واحدة أو أقل من التاريخ الذي يتم فيه 

ال تخصم المجموعة حاليا مثل هذه التدفقات النقدية . كبد المطالباتت
 .المستقبلية

 زيادة

أن تتضمن التدفقات  17يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
هذا . النقدية لًلستيفاء تعديل المخاطر بالنسبة للمخاطر غير المالية

 .غير مسموح به صراحة حاليا

 نقص

بية للمجموعة بموجب المعيار الدولي للتقارير السياسات المحاس
لصرف التدفقات النقدية المؤهلة المستحوذ عليها في  17المالية رقم 

التأمين عند تكبدها تختلف عن الممارسة الحالية التي يتم بموجبها 
 .االعتراف بهذه المبالغ بصورة منفصلة كتكاليف اقتناء مؤجلة

 نقص

 األحكام والتقديرات الهامة  -القياس  (5)
 تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية

، ستدرج المجموعة، بطريقة غير متحيزة، جميع المعلومات المعقولة والمدعومة تقدير التدفقات النقدية المستقبليةعند 
الرسمية الداخلية المتاحة بدون تكلفة غير ضرورية في تاريخ التقرير. تتضمن هذه المعلومات البيانات غير 

والخارجية على حد سواء حول المطالبات والخبرة األخرى ويتم تحديثها لتعكس التوقعات الحالية لألحداث 
 المستقبلية.
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

   2022ديسمبر  31في  للسنة المنتهية
 الكيان الصادر عنه التقرير 1

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

، تم تغيير الشكل القانوني للشركة إلى شركة مساهمة عامة قطرية 2015لسنة  11ووفقًا لقانون الشركات التجارية القطري رقم 
 .للشركة هو الدوحة، دولة قطر المقر المسجل. 2018في ( ق.ع.م.ش)

ً بـ )تشمل هذه البيانات المالية الموحدة على كل من الشركة والشركات التابعة لها  تعمل "(. المجموعة"يشار إليهم جميعا
راجع إيضاح )المجموعة بشكل رئيسي على تقديم خدمات الحفر وخدمات الطيران والتأمين وإعادة التأمين وخدمات التموين 

33.) 

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

، 2012نوفمبر  4في . من األسهم المصدرة للشركة في بورصة قطر %70، قامت قطر للطاقة  بإدراج 2008مايو  26في 
دية اعتمدت التعديًلت على النظام األساسي للشركة ونصت على زيادة سقف الملكية الخاصة تم عقد جمعية عمومية غير عا

المعروفة )الحقاً، ووفقاً لتعليمات المجلس األعلى للشؤون االقتصادية، حولت قطر للطاقة . بالهيئة العامة للتقاعد والمعاشات
غير أن قطر للطاقة هي . هيئة العامة للتقاعد والمعاشاتمن حصتها في الشركة إلي ال %20نسبة "( قطر للبترول"سابقا بـ 

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

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

 نسبة الملكية   
 2021 2022 التأسيس بلد العالقة اسم الشركة

     
 %100 %100 قطر شركة تابعة  .(خ.ق.م.ش)شركة الكوت للتأمين وإعادة التأمين 

شركة مساهمة قطرية )شركة أمواج لخدمات التموين المحدودة 
 %100 %100 قطر شركة تابعة * (خاصة

 %100 %100 قطر شركة تابعة ( شركة مساهمة قطرية خاصة)شركة هليكوبتر الخليج 
شركة مساهمة قطرية )شركة الخليج العالمية للحفر المحدودة 

 قطر شركة تابعة (خاصة
 

100% 
 

100% 

بشأن الدمج المحتمل لجميع اسهم  الموقع من جانب الشركة وطرف ثالث 2022ديسمبر  1في  المؤرخ للعقد المبدئيوفقا 
مملوكة من ومجموعة مختارة من شركات ( شركة مساهمة قطرية خاصة)شركة أمواج لخدمات التموين المحدودة 

سيتم االحتفاظ بأسهم الكيان المندمج من جانب الخليج الدولية . التموينوتزاول أعمال الضيافة والتي  الطرف الثالث
في اتفاقيات نهائية وواضحة  المساهميناالندماج مشروط بدخول جميع . ق والطرف الثالثع..م.للخدمات ش

سيعلن عن التفاصيل . والحصول على الموافقات الرسمية، إضافة إلى موافقات الجمعيات العمومية للشركات المعنية
 .الكاملة لًلندماج في مرحلة متأخرة بعد إبرام اتفاقية االندماج النهائية

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

 المساهمة في الملكية   
 2021 2022 بلد التأسيس العالقة الشركة 

     
 %50 %50 قطر مشروع مشترك م.م.ش جلفدريل

 %49 %49 المغرب مشروع مشترك شركة آير اوشن المغرب
 %49 %49 مالطا مشروع مشترك شركة ميد الخليج لخدمات الطيران المحدودة

 %90 %90 الهند شركة تابعة غير مباشرة يونايتد هيليتشارترز الخاصة المحدودة
 %100 %100 ليبيا شركة تابعة غير مباشرة شركة المها للطيران                                     

 %100 %100 تركيا شركة تابعة غير مباشرة شركة ردستارهافاكليك هزمتلرز
 %100 %100 المغرب شركة تابعة غير مباشرة شركة الخليج الستثمار وإيجار طائرات هليكوبتر

)تابع(



 www.gis.com.qa :للحصول على المزيد من المعلومات حول مرفقات جدول أعمال االجتماع، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني للشركة
أو مراسلتنا على عنوان البريد اإللكتروني التالي: gis@qatarenergy.qa أو االتصال بنا على رقم الهاتف: ٢٠٨٨ ٤٠١٣ ٩٧٤ +
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كة الشهرة الناشئة عند االستحواذ على شركة يتم تسجيلها بالتكلفة كما هي مثبتة في تاريخ االستحواذ على الشر
 . ناقصا خسائر االنخفاض في القيمة المتراكمة، إن وجدت

أو مجموعة )ألغراض اختبار انخفاض القيمة، يتم تخصيص الشهرة لكل وحدة من الوحدات المنتجة للنقد بالمجموعة 
 . يتوقع أن تستفيد من متًلزمات التجميع( وحدات منتجة للنقد

تم اختبارها سنويا أو لعدد مرات أكثر النخفاض القيمة عندما يكون الوحدة المنتجة للنقد التي خصصت لها الشهرة ي
لو كان المبلغ القابل لًلسترداد للوحدة المنتجة للنقد أقل من . هناك مؤشر على أنه قد تكون انخفضت قيمة الوحدة

لوحدة ومن قيمته الدفترية، يتم تخصيص انخفاض القيمة أوال لتخفيض مبلغ القيمة الدفترية ألي شهرة مخصصة ل
أي خسارة انخفاض قيمة . ثم للموجودات األخرى للوحدة بالتناسب استنادا إلى القيمة الدفترية لكل موجود بالوحدة

انخفاض القيمة المعترف به للشهرة ال يتم رده في .  في الشهرة يتم االعتراف به مباشرة في الربح أو الخسارة
 . فترات الحقة

للنقد ذات الصلة، فإن مبلغ الشهرة المنسوب يتم إدراجه عند تحديد ربح أو خسارة عند استبعاد الوحدة المنتجة 
 .االستبعاد

 المخزون (د)

يقاس المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق بعد وضع مخصص للبضائع بطيئة الحركة أو القديمة، أيهما 
النقل والتكاليف المباشرة األخرى المتكبدة في جعل  تتضمن التكلفة اسعر الشراء ورسوم االستيراد ومناولة. أقل

 :تحتسب التكلفة باستخدام الطرق التالية. مواد المخزون في موقعها وحالتها الراهنين

 تتم المحاسبة عن المخزون ذو الصلة بالحفر باستخدام طريقة المتوسط المرجح؛ -
 باستخدام طريقة تحديد معينة؛تتم المحاسبة عن المخزون ذو الصلة بالمًلحة الجوية  -
 تتم المحاسبة عن المخزون ذو الصلة بخدمات التموين باستخدام طريقة ما يرد أوال يصرف أوال؛ -

 األدوات المالية (هـ)

 االعتراف والقياس المبدئي (1)

المالية يتم االعتراف جميع الموجودات المالية والمطلوبات . يتم االعتراف المبدئي بالذمم التجارية المدينة عند نشؤها
 . بها مبدئيا عندما تصبح المجموعة طرفا في النصوص التعاقدية لألداة

أو مطلوبا ماليا، يقاس مبدئيا بالقيمة العادلة ( ما لم يكن ذمة تجارية مدينة بدون مكون تمويل مهم)الموجود المالي 
خسارة، تكاليف المعاملة التي تنسب مباشرة إلى زائدا، للبند الذي ال يكون بالقيمة العادلة من خًلل الربح أو ال

 . يتم قياس الذمم التجارية المدينة بدون عنصر تمويل كبير مبدئيًا بسعر المعاملة. االقتناء

 التصنيف والقياس الالحق (2)

 الموجودات المالية 

العادلة من خًلل الدخل الشامل بالتكلفة المطفأة؛ بالقيمة : عند االعتراف المبدئي، يصنف الموجود المالي على أنه
استثمار حقوق ملكية؛ أو بالقيمة العادلة من  -استثمار دين؛ بالقيمة العادلة من خًلل الدخل الشامل اآلخر  -اآلخر 

 .خًلل الربح أو الخسارة

دارة ال يعاد تصنيف الموجودات المالية في وقت الحق لًلعتراف األولي ما لم تغير المجموعة نموذج أعمالها إل
الموجودات المالية، ففي هذه الحالة يعاد تصنيف جميع الموجودات المالية المتأثرة في اليوم األول من أول فترة 

 .تقرير بعد التغيير في نموذج األعمال
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يقاس الموجود المالي بالتكلفة المطفأة إذا استوفى كًل الشرطين التاليين وكان غير مصنف بالقيمة العادلة من خًلل 
 :لربح أو الخسارةا

 يتم االحتفاظ به في نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات لجمع التدفقات النقدية التعاقدية؛ و -

أن تؤدي الشروط التعاقدية للموجودات المالية إلى نشوء تدفقات نقدية في تواريخ معينة تعتبر فقط مدفوعات  -
 .ئمللمبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القا

يقاس استثمار الدين بالقيمة العادلة من خًلل الدخل الشامل اآلخر إذا استوفى كًل الشرطين التاليين وكان غير 
 :مصنف بالقيمة العادلة من خًلل الربح أو الخسارة

يتم االحتفاظ به في نموذج أعمال يتم تحقيق هدفه عن طريق كل من تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع  -
 جودات المالية؛ والمو

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

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

 . كل استثمار على حدة

جميع الموجودات المالية غير المصنفة باعتبارها تقاس بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خًلل الدخل الشامل 
يتضمن هذا جميع الموجودات . قياسها بالقيمة العادلة من خًلل الربح أو الخسارة اآلخر كما هو موضح أعًله يتم

المالية غير المشتقة عند االعتراف المبدئي، قد تقوم المجموعة بتحديد ال رجعة فيه لموجودات مالية إما تستوفي 
الشامل اآلخر على أنها بالقيمة العادلة المتطلبات التي سيتم قياسها بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خًلل الدخل 

 .من خًلل الربح أو الخسارة إذا كان ذلك يزيل أو يخفف كثيرا من عدم تطابق محاسبي قد ينشأ خًلف ذلك

 تقييم نموذج األعمال 

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

 كيفية تقييم أداء المحفظة وتقديم التقارير إلدارة المجموعة؛  -

( والموجودات المالية المحتفظ بها ضمن هذا نموذج لألعمال)المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال  -
 فية إدارة تلك المخاطر؛وكي

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

تم تقييم أداءها على أساس القيمة العادلة تقاس الموجودات المالية التي يتم االحتفاظ بها للمتاجرة أو التي تدار والتي ي
 . بالقيمة العادلة من خًلل الربح أو الخسارة

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

، وكذلك (مثل مخاطر السيولة والتكاليف اإلدارية)من الزمن وغيرها من المخاطر األساسية لإلقراض والتكاليف 
 . هامش الربح
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عند تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية ليست سوى مدفوعات عن أصل الدين والفائدة عليه، تأخذ المجموعة 
ويشمل ذلك تقييم ما إذا كان الموجود المالي يحتوي على شرط تعاقدي يمكن أن يغير . بالشروط التعاقدية لألداة

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

 األحداث الطارئة التي من شأنها تغيير مبلغ أو توقيت التدفقات النقدية؛  -
 المدفوعات مقدما ومميزات التمديد؛ و  -
على سبيل المثال مميزات )حددة الشروط التي تحد من مطالبة المجموعة بالتدفقات النقدية من موجودات م -

 (. عدم حق الرجوع على المقترض

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

باإلضافة إلى ذلك، بالنسبة لموجود مالي تم الحصول عليه بخصم أو عًلوة على . معقول عن اإلنهاء المبكر للعقد
قيمته االسمية التعاقدية، فإن الميزة التي تسمح أو تتطلب الدفع مقدما بمبلغ يمثل بشكل كبير المبلغ اإلسمي التعاقدي 

تتم ( والتي قد تشمل أيضا تعويض معقول إضافي عن اإلنهاء المبكر)ائدة التعاقدية الف( ولكن غير مدفوع)المستحق 
معاملتها كما هو الحال وفق هذا المعيار إذا كانت القيمة العادلة لميزة المدفوعات مقدما غير ذات أهمية عند االعتراف 

 .المبدئي

 : القياس الًلحق واألرباح والخسائر

العادلة الموجودات المالية بالقيمة 
 من خًلل الربح أو الخسارة

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

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

وأرباح وخسائر أسعار صرف العمًلت األجنبية وانخفاض القيمة في الربح أو 
 .رةيتم االعتراف بأي ربح أو خسارة من االستبعاد في الربح أو الخسا. الخسارة

أدوات الدين بالقيمة العادلة من 
 خًلل الدخل الشامل اآلخر 

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

راف بصافي األرباح والخسائر يتم االعت. وانخفاض القيمة في الربح أو الخسارة
عند إلغاء االعتراف، فإن األرباح والخسائر المتراكمة . في الدخل الشامل اآلخر

 .في الدخل الشامل اآلخر يتم إعادة تصنيفها إلى الربح أو الخسارة
استثمارات حقوق الملكية بالقيمة 
العادلة من خًلل الدخل الشامل 

 اآلخر

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

يتم االعتراف بصافي األرباح والخسائر األخرى في . جزء من تكلفة االستثمار
 .الدخل الشامل اآلخر وال يتم إلغاء االعتراف عنها للربح أو الخسارة

  
 المطلوبات المالية 

يتم . يتم تصنيف المطلوبات المالية على أنها مقاسة بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خًلل الربح أو الخسارة
تصنيف المطلوب المالي بالقيمة العادلة من خًلل الربح أو الخسارة إذا تم تصنيفه كمحتفظ به للمتاجرة، أو أنه مشتق 

يتم قياس المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خًلل الربح أو . على هذا النحو عند االعتراف المبدئيأو تم تصنيفه 
الخسارة بالقيمة العادلة وصافي األرباح والخسائر، بما في ذلك أي مصاريف فائدة، يتم تسجيلها في الربح أو 

يتم احتساب . لمطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعليةيتم قياس المطلوبات المالية األخرى الحقًا بالتكلفة ا. الخسارة
يتم االعتراف بأي ربح أو . مصروف الفائدة ومكاسب وخسائر صرف العمًلت األجنبية في الربح أو الخسارة

 .خسارة من االستبعاد في الربح أو الخسارة
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 : تعتبر المجموعة أن الموجود المالي متعثر عندما

التزاماته االئتمانية للمجموعة بالكامل، بدون الرجوع من جانب ابل يكون من غير المرجح أن يدفع المق -
 ؛ أو (لو كان يتم االحتفاظ بأي ضمان)المجموعة إلى إجراءات كتحصيل الضمان 

 . لتعاقديةيكون الموجود المالي قد تجاوز أيام استحقاقه ا -

تعتبر المجموعة أن المخاطر االئتمانية لسند دين، إن وجد، منخفضة عندما يعادل تصنيف مخاطر االئتمان الخاصة 
 .المعترف به على الصعيد العالمي" تصنيف االستثمار"به تعريف 

ن جميع حاالت التعثر الممكنة الخسائر االئتمانية المتوقعة مدى الحياة هي تلك الخسائر االئتمانية المتوقعة التي تنتج م
 . على مدى عمر األدوات المالية

شهرا هي حصة من الخسائر االئتمانية المتوقعة التي تنتج عن أحداث التعثر  12الخسائر االئتمانية المتوقعة لـ 
 (. شهرا 12أو فترة أقصر لو كان العمر المتوقع لألداة أقل من )شهرا بعد تاريخ التقرير  12الممكنة خًلل 

الحد األقصى للفترة التي يتم أخذها في االعتبار عند تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة هو الحد األقصى للفترة  
 .التعاقدية التي تتعرض فيها المجموعة لمخاطر االئتمان

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

أي الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة للكيان وفقا للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع )حاالت العجز النقدي 
 (. المجموعة استًلمها

 . الئتمانية المتوقعة بمعدل الفائدة الفعلي للموجود المالييتم خصم الخسائر ا

 الموجودات المالية منخفضة القيمة االئتمانية 
قوم المجموعة في تاريخ كل تقرير بتقييم ما إذا انخفضت القيمة االئتمانية للموجودات المالية المسجلة بالتكلفة ت

. ًلل الدخل الشامل اآلخر لو انخفضت القيمة االئتمانية ألي منهاالمطفأة وأوراق الدين المسجلة بالقيمة العادلة من خ
عندما يقع حدث أو أكثر له تأثير ضار على التدفقات النقدية " منخفض القيمة االئتمانية"يعتبر موجود مالي على أنه 

 . المستقبلية المقدرة من الموجود المالي

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

 مواجهة العميل أو المصدر لصعوبة مالية كبيرة؛  -
 إخًلل بعقد، مثل التخلف عن السداد أو التأخر عن السداد أكثر من مدة االئتمان،  -
 . و حالة إعادة تنظيم مالي أخرىيكون من المحتمل دخول العميل في حالة إفًلس أ -
 . اختفاء سوق نشطة لورقة مالية بسبب صعوبات مالية -

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

 . للموجودات

النسبة لسندات الدين بالقيمة العادلة من خًلل الدخل الشامل اآلخر، يتم تحميل مخصص الخسارة على الربح أو ب
 . الخسارة ويتم إثباته في الدخل الشامل اآلخر

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

تجري المجموعة تقييما منفصًل فيما يتعلق بتوقيت الشطب والمبلغ المشطوب على أساس . مالي بأكمله أو جزء منه
برغم . ال تتوقع المجموعة أن تسترد جزءاً كبيراً من المبلغ المشطوب. احتمال وجود توقعات معقولة باالسترداد

اإلنفاذ من أجل االلتزام باإلجراءات التي تتبعها ذلك، قد تظل الموجودات المالية التي شطبت خاضعة ألنشطة 
 .المجموعة السترداد المبالغ المستحقة
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 الموجودات غير المالية  (2)

الممتلكات والمعدات )في تاريخ كل تقرير، تقوم المجموعة بمراجعة القيم الدفترية لموجوداتها غير المالية 
في حالة وجود مثل ذلك المؤشر . لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على انخفاض القيمة( وموجودات حق االستخدام

 . عندها يتم تقدير القيمة القابلة لًلسترداد لذلك األصل

الختبار انخفاض القيمة، يتم تجميع الموجودات معا في مجموعات موجودات أصغر تنتج تدفقات نقدية داخلة من 
 . االستخدام المستمر وذلك بصورة مستقلة على نحو كبير عن التدفقات النقدية الداخلة للوحدات المنتجة للنقد األخرى

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

قود والمخاطر المحددة لذلك معدل الخصم لما قبل الضريبة الذي يعكس التقييمات السوقية الحالية للقيمة الزمنية للن
 .الموجود أو الوحدة المنتجة للنقد

يتم االعتراف بخسارة االنخفاض في القيمة في الحالة التي تزيد فيها القيمة الدفترية للموجود أو للوحدة المنتجة للنقد 
 . عن قيمته القابلة لًلسترداد

يتم تخصيصها أوال لتخفيض القيمة الدفترية ألية . رةيتم االعتراف بخسائر االنخفاض في القيمة في الربح أو الخسا
شهرة مخصصة للوحدة المنتجة للنقد ومن ثم لتخفيض المبالغ الدفترية للموجودات األخرى في الوحدة المنتجة للنقد 

 .وذلك على أساس التناسب

جود عن القيمة الدفترية التي كان تُرد خسارة االنخفاض في القيمة فقط إلى الحد الذي ال تزيد فيه القيمة الدفترية للمو
 .لو لم يتم االعتراف بخسارة انخفاض في القيمة ،هًلك اإلمن الممكن تحديدها، بالصافي من 

 التأمين - االعتراف بالمطالبات والمصروفات )ز(

تتكون المطالبات المتحّملة من المبالغ مستحقة الدفع لحاملي وثائق التأمين واألطراف األخرى ومصروفات تسوية 
الخسااارة ذات الصاالة بالصااافي من القيمة المتبقية وغيرها من المسااترّدات ويتم إدراجها في بيان الربح أو الخسااارة 

 . الموحد عند تكبدها

سوية التكلفة التقديرية اإلجمالية للمطالبات المتكبدة وغير المسددة في نهاية فترة يتضمن إجمالي المطالبات تحت الت
يتم تحديد مخصااصااات المطالبات المعلن عنها وغير المسااددة في نهاية فترة .   التقرير سااواًء أكان معلن عنها أم ال

بمخصااااااص بناء على مجموعة من باإلضااااااافة إلى ذلك، يتم االحتفاظ . التقرير بناء على تقديرات الحاالت الفردية
االتجاهات التاريخية والبيانات االختبارية والفرضيات الحالية في تكلفة سداد المطالبات المتكبدة وغير المعلن عنها 

 .في نهاية فترة التقرير

 حصة شركات إعادة التأمين من المطالبات

ف بإجمالي مطالبات التأمين المتعلقة بها يتم االعتراف بحصااااااة شااااااركات إعادة التأمين في المطالبات عند االعترا
 .وفقاً لبنود العقد ذات الصلة

 اختبار كفاية االلتزام )ح(

ستخدام التقديرات  في نهاية كل فترة تقرير تقيم المجموعة ما إذا كانت مطلوبات تأمينها المعترف بها كافية وذلك با
لو أظهر التقييم أن القيمة الدفترية لمطلوبات تأمينها غير . الحالية للتدفقات النقدية التعاقدية بموجب عقود تأمينها

 .كافية في ضوء تدفقات المطالبات المستقبلية المقدرة، ويتم االعتراف بالعجز بأكمله مباشرة في الربح أو الخسارة
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 إعادة التأمين )ط(

سبة التعرض لمخاطر التأمين تدخل المجموعة في اتفاقيات مع أطراف أخرى ألغراض إعادة التأمين بهدف تقليل ن
من المطالبات الكبيرة وضااامان تطبيق ساااياساااة المجموعة إلدارة المخاطر ضااامن نطاق العمل المعتاد لجميع فئات 

يتم تقدير المبالغ القابلة . تمثل موجودات عقود إعادة التأمين األرصاادة المسااتحقة من شااركات إعادة التأمين. العمل
 .  المطالبات القائمة ووفقاً لعقد إعادة التأمينلًلسترداد بما يتفق مع مخصص 

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

يتم االعتراف باألقساااط والمطالبات على إعادة التأمين المحتملة على أنها إيرادات ومصااروفات بنفس الطريقة كما 
 .تأمين تعتبر تعامًلً مباشراً، مع األخذ بعين االعتبار تصنيف منتجات معامًلت إعادة التأمينلو كانت إعادة ال

تتم مراجعة انخفاض قيمة موجودات إعادة التأمين عند نهاية كل فترة تقرير أو بشاااااااكل أكثر تكراراً عندما يكون  
ود دليل موضوعي ناتج عن وقوع يحدث االنخفاض عند وج. هناك مؤشر يشير إلى االنخفاض خًلل سنة التقرير

حدث بعد االعتراف المبدئي ألصاال إعادة التأمين يثبت أن المجموعة قد ال تسااتلم كل المبالغ القائمة مسااتحقة الدفع 
وفقاً لشااروط العقد، وعندما يكون للحدث أثر يمكن قياسااه بشااكل موثوق على المبالغ التي سااتسااتلمها المجموعة من 

 .تم تسجيل خسارة االنخفاض في القيمة في الربح أو الخسارةي. شركات إعادة التأمين

شركات إعادة التأمين تقدر المبالغ مستحقة الدفع بما يتفق . تمثل مطلوبات عقود إعادة التأمين األرصدة المستحقة ل
 .مع عقد إعادة التأمين ذات الصلة

التأمين المتنازل عنه وإعادة التأمين يتم تساااااااجيل األقسااااااااط والمطالبات على أسااااااااس إجمالي لكل من إعادة    
 .المفترضة

 تكاليف االقتناء المؤجلة )ي(

يتم إطفاء حصااة شااركات إعادة التأمين . يتم إطفاء تكاليف االقتناء المؤجلة خًلل فترة تحقق اإليرادات المتعلقة بها
األسااااااساااااية في الربح أو في تكاليف االقتناء المؤجلة بنفس الطريقة حيث يساااااجل اإلطفاء المتضااااامن للموجودات 

 .الخسارة، ويظهر الجزء المؤجل من تكاليف االقتناء في بيان المركز المالي الموحد

يتم إجراء مراجعة النخفاض القيمة في تاريخ كل تقرير أو بشااااااكل أكثر تكرارا عندما تكون هناك مؤشاااااارات إلى 
أقل من القيمة الدفترية، يتم االعتراف بخسااااارة في حال كانت القيمة القابلة لًلسااااترداد . حدوث انخفاض في القيمة

 .تدرج تكاليف االقتناء المؤجلة كجزء من اختبار كفاية االلتزام لكل فترة تقرير. االنخفاض في الربح أو الخسارة

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

 مطلوبات عقود تأمين )ك(

تتضااااااامن مطلوبات عقود التأمين مخصاااااااص المطالبات القائمة، مخصاااااااص المطالبات المتكبدة ولم يعلن عنها 
. يتم االعتراف بمطلوبات عقد التأمين عندما يتم إبرام العقود وتسااجيل األقساااط. ومخصااص القسااط غير المكتسااب

مسااددة ويتضاامن التزام الخسااارة غير مخصااص المطالبات القائمة يتم االعتراف به للمطالبات المعلن عنها وغير ال
 .المسددة ومبالغ مصروفا تسوية الخسارة استنادا إلى أفضل تقديرات اإلدارة ومقيمي الخسائر

مخصااااص المطالبات المتكبدة ولم يعلن عنها يتم احتسااااابه اسااااتنادا إلى بيانات تجريبية واتجاهات تاريخية وأنماط 
 .مقبولة على نحو كبير وافتراض مناسب مع تطبيق تقنيات اكتوارية

. يمثل مخصااااااص األقساااااااط غير المكتساااااابة الجزء من القسااااااط المتعلق بالمخاطر غير المنتهية في تاريخ التقرير
مخصااص القسااط غير المكتسااب يحتسااب على أساااس نمط خدمة التأمين الذي يوفره عقد التأمين ويتم االعتراف به 

 .كدخل على مدى فترة العقد

مخصااص القسااط غير المكتسااب لتغطية التكاليف المصاااحبة لمطلوبها الناشاائ من المخاطر  تراجع المجموعة كفاية
عندما يعتبر المخصاااص غير كاف لتغطية االلتزامات التعاقدية المساااتقبلية للمخاطر . الساااارية في تاريخ كل تقرير

 .السارية، يتم وضع مخصص للنقص في القسط واالعتراف به
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 نقد وأرصدة لدى البنوك )ل(

الودائع قصيرة األجل محتفظ بها . يتكون النقد وما يعادله من النقد لدى البنوك وفي الصندوق وودائع قصيرة األجل
بغرض الوفاء بالتزامات نقدية قصااايرة األجل وليسااات لًلساااتثمار أو ألي أغراض أخرى وهي قابلة للتحويل لمبلغ 

 .تصنيفها على أنها نقد وما يعادل النقدنقدي معلوم مع مخاطر منخفضة من التغيرات في القيمة يتم 

لغرض بيان التدفقات النقدية الموحدة، يتكون النقد وما يعادله من نقد بالصاااااااندوق واألرصااااااادة البنكية على النحو 
الُمبيّن أعًله، بالصافي من أي مسحوبات على المكشوف قائمة من بنوك وأرصدة توزيعات األرباح غير المطالب 

 .يدةلها وودائع غير مق

 رأس المال  )م(

 .يتم تصنيف األسهم العادية المصدرة من جانب الشركة كحقوق ملكية

 المخصصات )ن(

 :يتم االعتراف بمخصص عندما

  نتيجة لحدث سابق،( قانوني أو استداللي)يكون لدى المجموعة التزام حالي 

 يكون من المتوقع أن يطلب من المجموعة سداد االلتزام، و 

  تقدير موثوق به لمبلغ االلتزاميمكن إجراء. 

يتم تحديد المخصاااصاااات بخصااام القيمة الحالية للنفقات المساااتقبلية المتوقعة لساااداد االلتزام باساااتخدام طريقة ساااعر 
الخصاااام قبل الضااااريبة التي تعكس التقييمات السااااوقية الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المحددة المصاااااحبة 

 .لمخصصات سنويا لتعكس أفضل التقديرات الحالية للنفقات المطلوبة لتسوية االلتزاماتتتم مراجعة ا. لًللتزام

 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين ومعاشات التقاعد )س(

تقوم المجموعة بتكوين مخصاااااااص لمكافآت نهاية الخدمة للموظفين المساااااااتحقين وفقا لعقود عملهم وقوانين العمل 
افآت إلى الراتب النهائي للموظف وطول فترة الخدمة بشاارط إكمال الحد األدنى يسااتند اسااتحقاق هذه المك. المطبقة

تساااتحق التكاليف المتوقعة لهذه المكافآت . لمدة الخدمة ويساااتحق دفعها للموظفين عند إنهاء خدماتهم مع المجموعة
يار المحاسبة الدولي ال تقوم اإلدارة بإجراء تقييم اكتواري حسبما هو مطلوب بموجب مع. على مدى فترة التوظيف

يتم . حيث أنها تقدر بأنه لن ينتج عن مثل هذا التقييم فرق كبير في مساااتوى المخصاااص" منافع الموظفين" 19رقم 
احتساب المخصص من جانب اإلدارة في نهاية كل سنة، وأي تغيير في مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 

 .هاية خدمة الموظفين في الربح أو الخسارةفي نهاية السنة يتم تعديله في مخصص مكافآت ن

شااهراً من تاريخ التقرير، ومن ثم قامت  12ال تتوقع المجموعة تسااوية التزام مكافآت نهاية الخدمة لموظفيها خًلل 
 . بتصنيف االلتزام ضمن المطلوبات غير المتداولة في بيان المركز المالي الموحد

تقاعد والمعاشااات، يطلب من المجموعة دفع اشااتراكات إلى صااندوق حول ال 2002لساانة  24بموجب القانون رقم 
تقتصر التزامات المجموعة على . التقاعد للموظفين القطريين وتحسب كنسبة مئوية من رواتب الموظفين القطريين

 .هذه المساهمات وتصرف عند استحقاقها

 االعتراف باإليراد )ع(

قاس اإليراد على أساااااااااس المقابل المحدد في ا تعترف المجموعة باإليراد عندما تحول . لعقد المبرم مع العميليُ
 .السيطرة على سلعة أو خدمة إلى عميل
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 التزامات األداء وسياسات االعتراف باإليراد

يقدم الجدول التالي معلومات حول طبيعة وتوقيت استيفاء التزامات األداء الواردة بالعقود مع العمًلء، متضمنة 
 .الهامة، وسياسات االعتراف باإليراد ذات الصلةأحكام الدفع 
طبيعة وتوقيت استيفاء التزام األداء، متضمنا أحكام الدفع  نوع الخدمات

 المهمة
 سياسة االعتراف باإليراد 

خدمات التموين 
والقوى العاملة 

 يواء واإل
وخدمات النظافة 

واإليرادات 
 .األخرى

يواء العاملة واإلتقدم المجموعة خدمات التموين والقوى 
يعتمد طول مدة العقد على احتياجات . وخدمات النظافة للعمًلء

 .يعترف باإليراد بمرور الوقت استنادا إلى الناتج. العمًلء

يعترف باإليراد بمرور الوقت الذي يتم فيه تقديم هذه 
يتم تقييم نقل السيطرة على الخدمة استنادا إلى . الخدمات

 .الخدمة المقدمة

ت مبيعا
المناسبات 
 والفعاليات

يتم االعتراف باإليراد في نقطة زمنية عندما يتم تسليم  .يتم االعتراف باإليرادات استنادا إلى البضائع المسلمة
األغذية للعمًلء استنادا إلى األسعار المتفق عليها مع 

 .العميل
مصروفات نقل 

 بالطيران
يتم " على مدى الزمن"حيث أنه يتم تقديم هذه الخدمات 

نقل السيطرة على الخدمة يتم  .االعتراف باإليراد بناء عليه
 .تقييمه استنادا إلى الخدمة المؤداة

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

يعترف باإليراد بمرور الوقت الذي يتم فيه تقديم هذه 
السيطرة على الخدمة استنادا إلى يتم تقييم نقل . الخدمات

 .الخدمة المقدمة

خدمات اإلسعاف 
الطائر وتوريد 
قطع الغيار 

والصيانة 
وخدمات تشغيل 

اإلصًلح 
 وخدمات التدريب

استنادا إلى الخدمات " نقطة زمنية"في يتم االعتراف باإليراد 
 .الفعلية المقدمة والبضائع التي تم تسليمها

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

يتم االعتراف باإليراد في نقطة زمنية عندما يتم تسليم 
الخدمات للعمًلء استنادا إلى األسعار المتفق عليها مع 

 .العميل

خدمات إدارة 
 الحفار

يتم االعتراف باإليراد من إدارة خدمات الحفار على المدى 
زمني الذي يحصل العميل خًلله على السيطرة على إدارة ال

يحصل العمًلء على السيطرة عندما يتم أداء خدمات . الخدمات
 .اإلدارة المحددة في العقد في منشآت العميل

في العادة يتم إصدار الفواتير على أساس شهري وهي تستحق 
 .مايو 45الدفع في العادة خًلل 

ت إدارة الحفار على تعترف المجموعة بإيراد خدما
. المدى الزمني الذي يتم خًلله تقديم خدمات إدارة الحفار

يتم االعتراف باإليراد بالمبلغ يتم استخراجه بوضع 
اعتبار لرسوم صيانة الحفار التعاقدية اليومية وعدد 

 .األيام التي يتم فيها تقديم خدمات إدارة الحفار

الحفر والخدمات 
 المصاحبة له

يتعاقد العمًلء عموما باتفاقية شاملة لتقديم خدمات متكاملة 
تعتبر المجموعة من جانب المشغلين . لتشغيل حفار وحفر بئر

على أنها المشرفة على جميع الخدمات ويقومون بتعويض 
عند تحديد . المجموعة لتقوم بتقديم التشكيلة الكاملة من الخدمات

معيار الدولي للتقارير التزامات األداء تنص سلسلة موجهات ال
على أن العقد قد يحتوي على التزام أداء واحد مكون  15المالية 

 : من سلسلة بضائع أو خدمات متميزة لو

أو خدمة مميزة هي نفسها على نحو كبير  ةكل بضاع (أ)
وستلبي المعايير لتكون التزام أداء مستوفى على مدى 

 و ؛الزمن

نفس الطريقة  تقاس كل بضاعة أو خدمة مميزة باستخدام (ب)
 . حيث أنها تتعلق باستيفاء التزام األداء الكلي

 

حددت المجموعة أن تقديم السعر اليومي لخدمات الحفر 
نطاق سلسلة الموجهات حيث أنه يستوفي كًل  ضمنيقع 

 :المعيارين

أي عدد الساعات )أي زيادة متميزة في الخدمة  -
التي تعد المجموعة بتحويلها تمثل ( المتاحة للحفر

التزام أداء سيستوفي المعايير لًلعتراف باإليراد 
 على مر الزمن؛ و 

ستستخدم المجموعة نفس الطريقة لقياس سير العمل  -
باتجاه استيفاء التزام األداء لكل زيادة متميزة في 

 .الخدمة في السلسلة

يتم تخصيص المقابل لألنشطة غير المتميزة ضمن 
التعديل،  /رفيعنطاق العقود، مثل الحشد والتسريح والت

والتي ال تتماشى مع زيادة زمنية مميزة ضمن مدة العقد 
عبر التزام األداء الفردي يتم تخصيصها عبر فترة التزام 
أداء واحدة واالعتراف بها على مدى فترة االعتراف 

 . المتوقعة بالتناسب مع مرور كل ساعة متاحة للحفر

ة المتميزة المقابل نظير األنشطة التي تتماشى مع الزياد
في الزمن ضمن مدة العقد يتم االعتراف بها في الفترة 

 .التي يتم فيها أداء الخدمات

هًلك خدمات الحفر عند أداء الخدمات وهي استيتم 
. تعزز عموما موقع البئر الذي يسيطر عليه العميل

العمل المؤدى على موقع البئر ال يخلق موجود باستخدام 
الموجود من جانب  /بديل للمقاول منذ العمل في البئر 

لذا فإن قياس المجموعة لعقود الحفر هو . العميل
 . الفترة المتعاقد عليها الساعات المتاحة للحفر خًلل
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 اإليراد من عقود التأمين

يشتمل إجمالي أقساط . يتم أخذ األقساط وأقساط إعادة التأمين إلى الدخل على مدى فترات السياسات التي تتعلق بها
العقود المبرمة التأمين وإعادة التأمين المكتتب بها على إجمالي ذمم األقساط المدينة لكل فترة الغطاء التي توفرها 

 .يتم االعتراف بها في التاريخ الذي تبدأ فيه وثيقة التأمين. خًلل الفترة المحاسبية
تمثل األقساط غير المكتسبة الجزء من صافي األقساط المكتتب بها المتعلق بالفترة السارية للغطاء محسوبة بطريقة 

في مخصاااص القساااط غير المكتساااب يتم أخذه إلى بيان التغيير (. على أسااااس التناساااب اليومي)العدد الفعلي لأليام 
 .الدخل بغرض االعتراف باإليراد على مدى فترة الخطر

 االعتراف بالمصروفات (ف)

يتم االعتراف بالمصروفات في الربح أو الخسارة عندما ينشأ انخفاض في المنافع االقتصادية المستقبلية المرتبطة 
 .ويمكن قياسه بشكل موثوقبانخفاض في موجود أو زيادة في مطلوب 

يتم االعتراف بالمصااروف مباشاارة في الربح أو الخسااارة عندما ال ينتج منافع اقتصااادية مسااتقبلية، أو عندما، وإلى 
الحد الذي ال تكون فيه المنافع االقتصااااااادية المسااااااتقبلية مؤهلة أو تتوقف عن كونها مؤهلة لًلعتراف بها في بيان 

 .في حالة انخفاض قيمة الموجوداتالمركز المالي كموجود، كما 

 التقارير القطاعية )ص(

قطاع التشاااااااغيل هو أحد مكونات المجموعة يقوم بمزاولة أنشاااااااطة أعمال يمكن للمجموعة أن تجني منها إيرادات 
وتتكبد مصااااااروفات ويتضاااااامن ذلك اإليرادات والمصااااااروفات المتعلقة بالتعامًلت مع أي من المكونات األخرى 

مراجعة نتائج القطاع التشااااااغيلي بصااااااورة منتظمة من جانب مجلس اإلدارة التخاذ قرارات حول تتم . بالمجموعة
 (.33أنظر إيضاح )تقييم أدائها والذي تتوفر له معلومات مالية منفصلة والموارد المخصصة للقطاع 

إلى تلك التي يمكن نتائج القطاع المعلن عنها لمجلس اإلدارة تتضمن بنودا منسوبة بصورة مباشرة للقطاع إضافة 
تتضمن البنود غير المخصصة بصفة رئيسية موجودات الشركة األم والمصروفات . تخصيصها على نحو معقول

 .العمومية واإلدارية ذات الصلة والشهرة المعترف بها عند تجميع األعمال

 العملة األجنبية )ق(

 المعامًلت بالعمًلت األجنبية  (1)
تتم بالعمًلت األجنبية للعملة الوظيفية لشااااركة المجموعة المعنية باسااااتخدام أسااااعار يجرى تحويل المعامًلت التي 

يجري تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المساااجلة بالعمًلت . في تواريخ إجراء المعامًلتالصااارف الساااائدة 
عمًلت األجنبية في يتم االعتراف بفروق ال. األجنبية إلى العملة الوظيفية وفق سااااااعر الصاااااارف في تاريخ التقرير

ليس لدى المجموعة موجودات ومطلوبات غير نقدية مساااجلة بالعمًلت األجنبية في نهاية فترة . الربح أو الخساااارة
 .التقرير

 العمليات األجنبية  (2)
يجري تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المسااااجلة بالعمًلت األجنبية، متضاااامنة الشااااهرة وتعديًلت انخفاض 

يتم تحويل إيراد ومصروفات . القيمة الناشئة من االقتناء، إلى الرياالت القطرية بأسعار الصرف في تاريخ التقرير
يتم االعتراف بفروق العمًلت . خ المعامًلتالعمليات األجنبية إلى عملة العرض بأساااااااعار الصااااااارف في تواري

األجنبية في الدخل الشاااامل اآلخر وتجميعها في احتياطي التحويل، فيما عدا إلى الحد الذي يتم فيه تخصااايص فرق 
 . التحويل في المساهمة غير المسيطرة

رة أو النفوذ الهام أو عندما يتم اساااااتبعاد عملية أجنبية بشاااااكل كلي أو جزئي بالصاااااورة التي تفقد معها تلك السااااايط
السيطرة المشتركة، تتم إعادة تصنيف المبلغ التراكمي في احتياطي التحويل المتعلق بهذه العملية األجنبية إلى ربح 

إذا قامت المجموعة باستبعاد جزء من مساهمتها في شركة . أو خسارة كجزء من الربح أو الخسارة عند االستبعاد
الصاااااالة بالمبلغ التراكمي إلى المساااااااهمة غير  ية، يتم عندها إعادة توزيع الجزء ذولكنها تحتفظ بالساااااايطر ،تابعة

عند اساااتبعاد المجموعة لجزء فقط من شاااركة شاااقيقة أو مشاااروع مشاااترك واحتفاظها بالنفوذ الهام أو . المسااايطرة
 .السيطرة المشتركة، يعاد تصنيف بالجزء ذي الصلة للمبلغ التراكمي إلى الربح أو الخسارة
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 صندوق دعم األنشطة االجتماعية )ر(

من صااافي الربح المعدل الموحد للساانة في صااندوق دعم االنشااطة  %2.5تقوم المجموعة بسااداد مساااهمات تعادل 
يتم عرض هذه المساهمات في بيان التغيرات في حقوق . االجتماعية والرياضية والثقافية واألنشطة الخيرية بالدولة

قا قانون رقم  الملكية كتوزيع أرباح وف نة  13لل قانون والمزيد من اإليضاااااااااحات قامت . 2008لسااااااا قا لهذا ال وف
 (. 2021ديسمبر  31ألف لاير قطري في  1,351) ألف لاير قطري خًلل السنة 7.251 المجموعة بتحويل مبلغ

 توزيعات أرباح )ت(

تتم المحاساابة عن توزيع األرباح لمساااهمي المجموعة كخصاام من . توزيعات األرباح هي حسااب تقدير المجموعة
يتم االعتراف بتوزيعات األرباح المعلن عنها كمكلوب في الفترة التي يتم فيها اعتمادها من جانب . األرباح المدورة

 . المساهمين

 شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية )ث(

لشااركة المسااتثمر فيها بطريقة حقوق الملكية يمكن أن تكون شااركة زميلة، أي شااركة تمارس المجموع نفوذا هاما ا
عليها، أو مشااروعا مشااتركا بحيث يكون فيه لألطراف التي لها ساايطرة مشااتركة على الترتيب الحقوق في صااافي 

يها تعاقديا في السااايطرة على الترتيب السااايطرة المشاااتركة هي المشااااركة المتفق عل. موجودات الترتيب المشاااترك
والتي توجد فقط عندما تتطلب القرارات حول األنشاااطة ذات الصااالة موافقة باإلجماع من األطراف المشااااركة في 

 .لدى المجموعة استثمارات في مشاريع مشتركة. السيطرة

جها في هذه البيانات المالية نتائج وموجودات ومطلوبات الشاااااركات المساااااتثمر فيها بطريقة حقوق الملكية يتم إدرا
بة قة حقوق الملكية في المحاسااااااا باساااااااتخدام طري يا . الموحد  قة حقوق الملكية، يتم االعتراف مبدئ بموجب طري

باالستثمار في شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية في بيان المركز المالي الموحد بالتكلفة وتعديلها عقب ذلك 
عندما تزيد حصااة . ربح أو الخسااارة والدخل الشااامل اآلخر للمشااروع المشااتركلًلعتراف بحصااة المجموعة في ال

المجموعة في شااااااركة مسااااااتثمر فيها بطريقة حقوق الملكية، توقف المجموعة االعتراف بحصااااااتها في المزيد من 
اسااتداللية  يتم االعتراف بالخسااائر اإلضااافية فقط إلى الحد الذي تتكبد فيه المجموعة التزامات قانونية أو. الخسااائر

 .أو قيامها بسداد دفعات بالنيابة عن المشاريع المشتركة

تتم المحاسبة عن االستثمار في المشروع المشترك باستخدام طريقة حقوق الملكية من التاريخ الذي تصبح فيه تلك 
االستثمار عند اقتناء استثمار في مشروع مشترك، أي فائض في تكلفة . الشركات المستثمر فيها مشروعا مشترًكا

عن حصااااة المجموعة في صااااافي القيمة العادلة لألصااااول وااللتزامات القابلة للتحديد للشااااركة المسااااتثمر فيها يتم 
أي فائض في حصااة المجموعة في صااافي . االعتراف به كشااهرة، ويتم إدراجها ضاامن القيمة الدفترية لًلسااتثمار

ى تكلفة االستثمار، بعد إعادة التقييم، يتم االعتراف به مباشرة القيمة العادلة لألصول وااللتزامات القابلة للتحديد عل
 .في الربح أو الخسارة في الفترة التي يتم فيها اقتناء االستثمار

النخفاض القيمة وفقا ( متضاامنة الشااهرة)عندما يكون ذلك ضااروريا، يتم اختبار القيمة الدفترية بأكملها لًلسااتثمار 
كأصاااال واحد وذلك بمقارنة مبلغه القابل لًلسااااترداد " انخفاض قيمة األصااااول" 36لمعيار المحاساااابة الدولي رقم 

 .مع قيمته الدفترية( األعلى من القيمة قيد االستخدام والقيمة العادلة ناقصا تكلفة البيع)

ستخدام طريقة حقوق الملكية من التاريخ الذي يتوقف فيه االستثمار عن كونه مشروع مشترك،  توقف المجموعة ا
عندما تحتفظ المجموعة بمساااهمة في مشااروع مشااترك . ندما يتم تصاانيف االسااتثمار على أنه محتفظ به للبيعأو ع

ساااابقا وتكون المسااااهمة المحتفظ بها موجودا ماليا، تقيس المجموعة المسااااهمة المحتفظ بها بالقيمة العادلة في ذلك 
العتراف المبدئي وفقا المعيار الدولي للتقارير المالية التاريخ وتعتبر القيمة العادلة على أنها قيمتها العادلة عن ا

الفرق بين القيمة الدفترية للمشااااروع المشااااترك في تاريخ إيقاف طريقة حقوق الملكية، والقيمة العادلة ألي . 9رقم 
ستبعاد جزء من المساهمة في المشروع المشترك يتم إدراجها في تحديد  مساهمة محتفظ بها وأي متحصًلت من ا

لو كان من المفترض إعادة تصنيف ربح أو خسارة معترف بهما سابقا في . بح أو الخسارة من استبعاد المشتركالر
الدخل الشاااااامل اآلخر من جانب ذلك المشاااااروع المشاااااترك إلى الربح أو الخساااااارة عند اساااااتبعاد الموجودات أو 

و الخسارة من حقوق الملكية أو الربح المطلوبات ذات الصلة عندها ستقوم المجموعة أيضا بإعادة تصنيف الربح أ
 .عند إيقاف طريقة حقوق الملكية( كتعديل إعادة تصنيف)أو الخسارة 
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 ضريبة الدخل )خ(

 ضريبة حالية

تشتمل الضريبة الحالية في هذه البيانات المالية على الضريبة المتوقعة المستحقة الدفع . الشركة معفاة من الضريبة
للضريبة للسنة، وأية تعديًلت على الضريبة المستحقة فيما يتعلق بسنوات سابقة متعلقة على الدخل الخاضع 

بالشركات التابعة للشركة حسب القوانين الضريبية ذات الصلة في أعقاب اللوائح التنفيذية المطبقة في قطر كما في 
 .لتزامات الضريبية أعًلهلمزيد من التفاصيل المتعلقة بآلية تسوية اال 30راجع إيضاح . تاريخ التقرير

 الضريبة المؤجلة

يتم االعتراف بالضريبة المؤجلة فيما يتعلق بالفروق المؤقتة التي تنشأ بين القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات 
 .المعلن عنها في البيانات المالية للشركة والمبالغ ذات الصلة المستخدمة ألغراض الضرائب

 :المؤجلة فيما يتعلق بـال يتم االعتراف بالضريبة 

  الفروق المؤقتة عند االعتراف المبدئي بموجودات أو مطلوبات في معاملة ال تعتبر تجميعا لألعمال وال تؤثر
 في األرباح المحاسبية وال الربح أو الخسارة الخاضعة للضريبية؛

 إلى الحد الذي تستطيع فيه  الفروق المؤقتة المتعلقة باالستثمارات في شركات تابعة وشقيقة وترتيبات مشتركة
 المجموعة السيطرة على توقيت رد الفروق المؤقتة ومن المحتمل أال يتم ردها في المستقبل المنظور؛

 الفروق الضريبة المؤقتة التي تنشأ عند االعتراف المبدئي بالشهرة. 

ضريبية غير المستغلة يتم االعتراف بأصول الضريبة المؤجلة للخسائر الضريبية غير المستغلة واألرصدة ال
والفروق المؤقتة القابلة للخصم إلى الحد الذي يكون من المحتمل معه توفر أرباح ضريبية مستقبلية خاضعة للضريبة 

يتم تحديد األرباح المستقبلية الخاضعة للضريبة استنادا إلى رد الفروق المؤقتة ذات . يمكن استخدامها في مقابلها
ا كان مبلغ الفروق المؤقتة الخاضعة للضريبة غير كاٍف لًلعتراف بأصل الضريبة إذ. الصلة الخاضعة للضريبة

المؤجلة بالكامل، فإنه يتم النظر في األرباح المستقبلية الخاضعة للضريبة، بعد تعديلها لتعكس الفروق المؤقتة 
ير ويتم تخفيضها إلى الحد تتم مراجعة أصول الضريبة المؤجلة في تاريخ كل تقر. بناًء على خطط األعمال الحالية،

الذي لم يعد من المحتمل فيه تحقيق المنفعة الضريبية ذات الصلة؛ يتم عكس هذه التخفيضات عندما يتحسن احتمال 
 .األرباح المستقبلية الخاضعة للضريبة

حد الذي يعاد تقييم موجودات الضريبة المؤجلة غير المعترف بها في تاريخ كل تقرير ويتم االعتراف بها إلى ال
 .يصبح من المحتمل أن األرباح المستقبلية الخاضعة للضريبة ستكون متاحة والتي يمكن استخدامها مقابلها

يتم قياس الضريبة المؤجلة بمعدالت الضريبة التي من المتوقع تطبيقها على الفروق المؤقتة عند عكسها، باستخدام 
وتعكس عدم اليقين المتعلق بضرائب الدخل  التقرير،تاريخ معدالت الضريبة المطبقة أو السارية بشكل جوهري في 

 .، إن وجدت

 اإليجارات )ذ(

يعتبر العقد على أنه يمثل . عند إبرام العقد تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان العقد يمثل إيجارا أو يحتوي على إيجار
 . الموجود المعين لمدة زمنية بمقابل إيجارا، أو يحتوي على إيجار إذا كان ينقل الحق في السيطرة على استخدام

 المجموعة كمستأجر

عند بدء أو تعديل عقد يحتوي على مكون إيجار تقوم المجموعة بتخصيص المقابل في العقد على كل مكون إيجار 
بين مع ذلك وبالنسبة إليجارات العقارات اختارت المجموعة عدم الفصل . لفردية النسبيةا أسعارها على أساس

 .دإيجار واح ناإليجار كمكوالعقد والمكونات غير  نوالمحاسبة عغير اإليجار  تالمكونا
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 إلغاء االعتراف (3)

 الموجودات المالية

 :بالموجود المالي عندماتقوم المجموعة بإلغاء االعتراف 

  تنتهي الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من الموجود المالي؛ أو 

 ينقل حقوق استًلم التدفقات النقدية التعاقدية في معاملة يكون فيها إما؛ 
o تحويل جميع مخاطر ومزايا ملكية الموجود المالي إلى حد كبير؛ أو  يتم 
o تقوم المجموعة بتحويل أو االحتفاظ بشكل كبير بجميع مخاطر ومزايا الملكية وال تحتفظ بالسيطرة على  ال

 . الموجود المالي

تدخل المجموعة في معامًلت تقوم بموجبها بتحويل الموجودات المعترف بها في بيان مركزها المالي الموحد، 
في تلك الحاالت، ال يُلغى االعتراف . فز الموجودات المحولةولكنها تحتفظ إما بجميع أو بجزء كبير من مخاطر وحوا

 . بالموجودات المنقولة

 المطلوبات المالية 

كما . تلغي المجموعة االعتراف عن مطلوب مالي عند التفرغ من التزاماتها التعاقدية أو عند إلغائها أو انتهاء مدتها
تلغي المجموعة أيضا االعتراف بالمطلوبات المالية عندما يتم تعديل شروطها وإذا كانت التدفقات النقدية للمطلوب 

ة يتم االعتراف بمطلوب مالي جديد على أساس الشروط المعدلة بالقيمة المعدل مختلفة اختًلفا كبيراً، وفي هذه الحال
 . العادلة

بما في ذلك )عند إلغاء االعتراف بمطلوب مالي، يتم االعتراف بالفرق بين القيمة الدفترية المطفأة والمقابل المدفوع 
 .في الربح أو الخسارة( أي موجودات غير نقدية محولة أو مطلوبات متكبدة

 ةالمقاص

تتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية ويتم عرض صافي المبلغ في بيان المركز المالي الموحد فقط 
وحصرا عندما يكون لدى المجموعة حق قانوني قابل للتطبيق في مقاصة المبالغ، وتنوي إما تسويتها على أساس 

 .الوقتالصافي أو تحقيق الموجودات وتسوية المطلوبات في نفس 

 انخفاض القيمة )و(

 الموجودات المالية غير المشتقة (1)

 : تعترف المجموعة بمخصصات الخسائر عن الخسائر االئتمانية المتوقعة من

 الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة؛  -
 استثمارات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خًلل الدخل الشامل اآلخر؛ و  -
 . إن وجدتموجودات عقود،  -

عند تحديد ما إذا كانت مخاطر ائتمان موجود مالي قد زادت بشكل كبير منذ االعتراف المبدئي وعند تقدير الخسائر 
االئتمانية المتوقعة، تدرس المجموعة معلومات معقولة ويمكن دعمها وذات صلة ومتاحة بدون تكلفة أو جهد غير 

ليل، استنادا للتجربة التاريخية للمجموعة والتقييم االئتماني يتضمن هذا معلومات كمية ونوعية وتح. ضروريين
 . المطلع وتتضمن معلومات استشرافية

تفترض المجموعة أن مخاطر االئتمان على الموجودات المالية قد زادت بشكل كبير إذا كانت أكثر من أيام االئتمان  
 .التي تجاوزت موعد استحقاقها وفقًا لًلتفاقية
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

   2022ديسمبر  31في  للسنة المنتهية
 الكيان الصادر عنه التقرير 1

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

، تم تغيير الشكل القانوني للشركة إلى شركة مساهمة عامة قطرية 2015لسنة  11ووفقًا لقانون الشركات التجارية القطري رقم 
 .للشركة هو الدوحة، دولة قطر المقر المسجل. 2018في ( ق.ع.م.ش)

ً بـ )تشمل هذه البيانات المالية الموحدة على كل من الشركة والشركات التابعة لها  تعمل "(. المجموعة"يشار إليهم جميعا
راجع إيضاح )المجموعة بشكل رئيسي على تقديم خدمات الحفر وخدمات الطيران والتأمين وإعادة التأمين وخدمات التموين 

33.) 

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

، 2012نوفمبر  4في . من األسهم المصدرة للشركة في بورصة قطر %70، قامت قطر للطاقة  بإدراج 2008مايو  26في 
دية اعتمدت التعديًلت على النظام األساسي للشركة ونصت على زيادة سقف الملكية الخاصة تم عقد جمعية عمومية غير عا

المعروفة )الحقاً، ووفقاً لتعليمات المجلس األعلى للشؤون االقتصادية، حولت قطر للطاقة . بالهيئة العامة للتقاعد والمعاشات
غير أن قطر للطاقة هي . هيئة العامة للتقاعد والمعاشاتمن حصتها في الشركة إلي ال %20نسبة "( قطر للبترول"سابقا بـ 

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

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

 نسبة الملكية   
 2021 2022 التأسيس بلد العالقة اسم الشركة

     
 %100 %100 قطر شركة تابعة  .(خ.ق.م.ش)شركة الكوت للتأمين وإعادة التأمين 

شركة مساهمة قطرية )شركة أمواج لخدمات التموين المحدودة 
 %100 %100 قطر شركة تابعة * (خاصة

 %100 %100 قطر شركة تابعة ( شركة مساهمة قطرية خاصة)شركة هليكوبتر الخليج 
شركة مساهمة قطرية )شركة الخليج العالمية للحفر المحدودة 

 قطر شركة تابعة (خاصة
 

100% 
 

100% 

بشأن الدمج المحتمل لجميع اسهم  الموقع من جانب الشركة وطرف ثالث 2022ديسمبر  1في  المؤرخ للعقد المبدئيوفقا 
مملوكة من ومجموعة مختارة من شركات ( شركة مساهمة قطرية خاصة)شركة أمواج لخدمات التموين المحدودة 

سيتم االحتفاظ بأسهم الكيان المندمج من جانب الخليج الدولية . التموينوتزاول أعمال الضيافة والتي  الطرف الثالث
في اتفاقيات نهائية وواضحة  المساهميناالندماج مشروط بدخول جميع . ق والطرف الثالثع..م.للخدمات ش

سيعلن عن التفاصيل . والحصول على الموافقات الرسمية، إضافة إلى موافقات الجمعيات العمومية للشركات المعنية
 .الكاملة لًلندماج في مرحلة متأخرة بعد إبرام اتفاقية االندماج النهائية

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

 المساهمة في الملكية   
 2021 2022 بلد التأسيس العالقة الشركة 

     
 %50 %50 قطر مشروع مشترك م.م.ش جلفدريل

 %49 %49 المغرب مشروع مشترك شركة آير اوشن المغرب
 %49 %49 مالطا مشروع مشترك شركة ميد الخليج لخدمات الطيران المحدودة

 %90 %90 الهند شركة تابعة غير مباشرة يونايتد هيليتشارترز الخاصة المحدودة
 %100 %100 ليبيا شركة تابعة غير مباشرة شركة المها للطيران                                     

 %100 %100 تركيا شركة تابعة غير مباشرة شركة ردستارهافاكليك هزمتلرز
 %100 %100 المغرب شركة تابعة غير مباشرة شركة الخليج الستثمار وإيجار طائرات هليكوبتر

)تابع(



 www.gis.com.qa :للحصول على المزيد من المعلومات حول مرفقات جدول أعمال االجتماع، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني للشركة
أو مراسلتنا على عنوان البريد اإللكتروني التالي: gis@qatarenergy.qa أو االتصال بنا على رقم الهاتف: ٢٠٨٨ ٤٠١٣ ٩٧٤ +
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 المجموعة كمؤجر
عند بدء أو تصحيح عقد يحتوي على مكون إيجار، تقوم المجموعة بتخصيص المقابل في العقد لكل مكون من 

 .مكونات اإليجار على أساس أسعارها النسبية الفردية

 .كان كل إيجار هو إيجار تمويلي أم إيجار تشغيلي عندما تعمل المجموعة كمؤجر، تحدد في تاريخ بدء اإليجار ما إذا

لتصنيف كل إيجار، تجري المجموعة تقييما كليا لما إذا كان اإليجار ينقل بشكل كبير جميع المخاطر والحوافز 
لو كان ذلك هو الحال، عندها يكون اإليجار هو إيجار تمويلي، وإن لم يكن، فهذا . المتعلقة بملكية الموجود األساسي

كجزء من هذه التقييم، تدرس المجموعة مؤشرات معينة مثل ما إذا كان اإليجار هو لجزء رئيسي . إيجار تشغيلي هو
 .للعمر االقتصادي للموجود

 إدارة المخاطر المالية ورأس المال 5
 إدارة المخاطر المالية  )أ(

 :تتعرض المجموعة إلى المخاطر التالية من استخدامها لألدوات المالية

 مخاطر التأمين  (أ)
 مخاطر االئتمان؛ (ب)
 مخاطر السيولة؛ و (ج)
 .مخاطر السوق (د)

يعرض هذا اإليضاح معلومات حول تعرض المجموعة لكل خطر من المخاطر أعًله وأهداف وسياسات وأساليب 
هذه البيانات باإلضافة إلى ذلك، تم إدراج المزيد من االفصاحات الكمية ضمن . المجموعة في قياس وإدارة المخاطر

 .المالية الموحدة

سياسات  تم وضع. يتحمل مجلس إدارة الشركة المسؤولية الكاملة عن إنشاء ومراقبة هيكل إدارة المخاطر بالمجموعة
 .إدارة المخاطر الخاصة بالمجموعة لتحديد وتحليل المخاطر التي تواجهها المجموعة ورصد المخاطر

بالمجموعة لتحديد وتحليل المخاطر التي تواجهها ووضع الحدود  تم وضع سياسات إدارة المخاطر الخاصة
تتم مراجعة سياسات وأنظمة إدارة المخاطر . والضوابط المناسبة للمخاطر ورصد المخاطر وااللتزام بالحدود

تهدف الشركة، من خًلل معايير . بصورة منتظمة لتعكس التغييرات في ظروف السوق وأنشطة المجموعة
ريب واإلدارة، إلى االحتفاظ ببيئة رقابية منضبطة وبناءة يكون فيها جميع الموظفين على فهم بأدوارهم وإجراءات التد

 .والتزاماتهم

 مخاطر التأمين (1)

إن الخطر الرئيسي الذي تواجهه الشركة بموجب عقود التأمين هو اختًلف المطالبات الفعلية ودفعات الفائدة أو 
لك بتكرار المطالبات وشدتها والمنافع الفعلية المدفوعة والتطورات الًلحقة للمطالبات ويتأثر ذ. توقيتها عن التوقعات

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

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

وتعتبر هذه المخاطر عقود تأمين قصيرة األجل حيث يُنصح بهذه العقود ويتم . العامة، المخاطر البحرية والطبية
 يساعد هذا على التخفيف من مخاطر التأمين. تسويتها خًلل سنة واحدة من تاريخ وقوع الحدث المؤمن عليه

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

يمكن لحاملي العقود أيضاً الحصول على تعويض عن خسارة األرباح الناجمة عن عدم القدرة على استخدام . المفقودة
لعقود التأمين على الممتلكات، فإن المخاطر الرئيسية تتمثل في الحرائق وتوقف وبالنسبة . الممتلكات المؤمن عليها

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

ً . المناسبة لديها بخصوص تعرضها لمطالبات  لعدم التيقن في تحديد مخصصات للمطالبات، من المحتمل لكن، ونظرا
يشتمل االلتزام تجاه مثل هذه العقود على مخصص . أن تكون النتيجة النهائية مختلفة من االلتزام األصلي المقدر

ولكنها لم تدفع بعد ومخصص للمخاطر  ،عنهاالمطالبات المتكبدة وغير المبلّغ عنها ومخصص للمطالبات المبلّغ 
المبلغ عنها وغير المبلغ )عند احتساب التكلفة المقدرة للمطالبات غير المدفوعة . لسارية كما في تاريخ التقريرا

حيث يتم تعريف معدل )تكون تقنيات التقدير لدى المجموعة مزيجا من التقديرات المستندة إلى معدل الخسارة ( عنها
لبات التأمين وأقساط التأمين المكتسبة خًلل سنة مالية معينة فيما الخسارة على أنه المعدل بين التكلفة النهائية لمطا

وتقدير يستند إلى الخبرة الفعلية في المطالبات باستخدام معادلة محددة مسبقاً، حيث يعطي ( يتعلق بهذه المطالبات
 .الوزن األكبر للخبرة الفعلية في المطالبات بمرور الزمن

 تطور المطالبات

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

 (.أ) 34ح رقم تم تقديم المزيد من المعلومات حول تعرض المجموعة لمخاطر التأمين في اإليضا

 مخاطر االئتمان  (2)

مخاطر االئتمان هي مخاطر تكبد المجموعة لخسائر مالية في حالة عجز عميل أو طرف مقابل في أداة مالية عن 
يتأثر تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان بشكل رئيسي بالخصائص الفردية لكل طرف . الوفاء بالتزاماته التعاقدية

 .بصفة أساسية من الذمم المدينة من العمًلء واالستثمارات المالية وأوراق الدينمقابل، وتنشأ المخاطر 

 (.ب) 34تم تقديم المزيد من المعلومات حول تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان في إيضاح 

 مخاطر السيولة  (3)

وبات المالية التي مخاطر السيولة هي مخاطر مواجهة المجموعة للصعوبة في الوفاء بالتزاماتها المصاحبة لمطل
منهج المجموعة في إدارة السيولة هو التأكد، ما أمكن ذلك، بأنه سيكون لديها . تسدد بدفع نقد أو موجود مالي آخر

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

 (.ج) 34م تقديم المزيد من المعلومات حول تعرض المجموعة لمخاطر السيولة في اإليضاح رقم ت

 مخاطر السوق  (4)

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

 . ن الحدود المقبولة، ومضاعفة العائد في نفس الوقتالسوق هو إدارة التعرض لمخاطر السوق واإلبقاء عليها ضم

 مخاطر العمًلت

تنشأ مخاطر العمًلت األجنبية عندما يتم تقييم معامًلت تجارية مستقبلية أو موجودات أو مطلوبات معترف بها 
 .بعملة خًلف العملة الوظيفية لشركة المجموعة
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 مخاطر أسعار الفائدة

تنشأ مخاطر أسعار الفائدة عند تقلب القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية بسبب التغيرات في أسعار 
 . لذا، تراقب إدارة المجموعة تقلبات سعر الصرف على أساس مستمر وتعمل وفقا لذلك. الفائدة بالسوق

 أسعار األسهم خاطرم

مخاطر أسعار األسهم هي المخاطر المتمثلة في تقلب القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية بسبب 
، بحيث تتسبب في (بخًلف تلك الناتجة من مخاطر أسعار الفائدة أو مخاطر العمًلت)التغيرات في األسعار بالسوق 

مالية محددة أو مصدرها، أو عوامل تؤثر على جميع األدوات المالية المماثلة  هذه التغيرات عوامل محددة ألداة
 .المتداولة في السوق

يرتبط تعرض المجموعة لمخاطر أسعار األسهم بالموجودات المالية والمطلوبات المالية التي تتقلب قيمتها نتيجة 
 . يةللتغيرات في أسعار السوق، وبشكل أساسي االستثمار أسهم حقوق الملك

تتطلب سياسة مخاطر األسعار للمجموعة إدارة هذه المخاطر من خًلل وضع ومراقبة األهداف والقيود على 
 .ليس لدى المجموعة تركز هام لمخاطر األسعار. االستثمارات وخطط التنويع وحدود االستثمارات في كل قطاع

 (.د) 34ي اإليضاح رقم تم تقديم المزيد من المعلومات حول تعرض المجموعة لمخاطر السوق ف

 إدارة رأس المال )ب(

الهدف األساسي إلدارة رأسمال المجموعة هو ضمان أنها تحتفظ بقاعدة رأس مال قوية بغرض دعم أعمالها التجارية 
تراقب اإلدارة هيكل رأسمالها وتقوم بإجراء تعديًلت عليه، في ضوء . للمحافظة على استدامة نمو أعمالها المستقبلي

 . االقتصادية الظروف

ظلت سياسة إدارة رأس ". حقوق الملكية"مقسما على " صافي الدين"تراقب المجموعة رأس المال باستخدام معدل 
 .مال المجموعة دون تغيير منذ السنة الماضية

 2022  2021 
    

 4,325,409  4,289,232 (1)إجمالي القروض 
 (647,619)  (1,093,954) *النقد وما يعادل النقد: ناقصا

 3,677,790  3,195,278 صافي الدين 
    

 3,256,189  3,568,485 (2)إجمالي حقوق الملكية 
     

 %113  %90 نسبة صافي الدين إلى حقوق الملكية 

 .يتضمن النقد وما يعادل النقد استثمارات قصيرة األجل على هيئة ودائع ألجل محدد*

 على النحو المفصل( القروض والسلفيات )قصيرة وطويلة األجل  يُعرف إجمالي القروض على أنه قروض (1)
 .19اإليضاح  في

 .تشتمل حقوق الملكية على كامل رأس مال، أرباح مدورة واحتياطيات المجموعة التي تتم إدارتها كرأس مال (2)

  

47 

CLASSIFICATION: C2 - CONFIDENTIAL 

 ممتلكات ومعدات 6
 

  حفارات وماكينات  مباني  بملكية حرةأرض 
ممتلكات ومعدات 

  أخرى
أعمال رأسمالية قيد 

 اإلجمالي  التنفيذ
            :التكلفة

 10,564,878  84,482  621,588  9,595,149  172,833  90,826 2021يناير  1الرصيد في 
 177,764  2,727  28,710  146,327  -  - إضافات

 -  (25,407)  9,451  15,956  -  - تحويًلت 
 (381,802)  -  (23,386)  (358,416)  -  - استبعادات 

 (2,773)  (2,773)  -  -  -  - الشطب 
 (9,449)  (9,449)  -  -  -  - محول لموجودات أخرى

 (53,987)  (849)  (4,182)  (48,875)  (81)  - أثر التغييرات في أسعار الصرف
 10,294,631  48,731  632,181  9,350,141  172,752  90,826 2022يناير  1 /2021ديسمبر  31الرصيد في 

 275,987  150,916  26,253  98,818     -                      -            إضافات
 -              (27,268)   357   26,911     -                      -            تحويًلت 

 (12,515)  (687)  (4,433)  (7,395)     -                      -            استبعادات 
 (13,213)  -  (7,110)  (6,103)     -                      -            الشطب 

 88,789  2,443  8,333  78,013     -                      -            (3/3إيضاح )أثر التضخم 
 (29,867)  (582)  (2,292)  (27,005)   12     -            أثر التغييرات في أسعار الصرف

 10,603,812  173,553  653,289  9,513,380  172,764   89,326 2022ديسمبر  31الرصيد في 

            :متراكم  هالك اإل 
 4,736,247  -  522,924  4,117,388  95,935  - 2021يناير  1الرصيد في 

 349,615  -  36,262  308,146  5,207  - (6/2إيضاح )مصروف إهًلك السنة 
 (372,695)  -  (23,379)  (349,316)  -  - استبعادات

 (9,817)  -  (2,474)  (7,281)  (62)  - أثر التغييرات في أسعار الصرف
 4,703,350  -  533,333  4,068,937  101,080  - 2022يناير  1 /2021ديسمبر  31الرصيد في 

  347,473  -   35,649   306,966   4,858      - (6/2إيضاح )مصروف إهًلك السنة 
  2,202  -  -   2,202  -  - (6/3إيضاح )خسارة انخفاض قيمة 

 (11,194)  -  (3,901)  (7,293)  -  - استبعادات
 (12,802)  -  (6,874)  (5,928)  -  - شطب

 18,479  -  5,701  12,778  -  - (3/3إيضاح )أثر التضخم 
 (4,652)  -  (1,102)  (3,560)  10  - أثر التغييرات في أسعار الصرف

 5,042,856  -  562,806  4,374,102  105,948  - 2022ديسمبر  31الرصيد في 

            صافي القيمة الدفترية
 5,560,956  173,553  90,483  5,139,278  66,816  90,826 2022ديسمبر  31في 
 5,591,281  48,731  98,848  5,281,204  71,672  90,826 2021ديسمبر  31في 
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ق لغرض .خ.م.تشتمل األرض بالملكية الحرة على قطعة أرض اشترتها شركة الكوت للتأمين وإعادة التأمين ش 6/1
 . إنشاء مكاتب إدارية وتشغيلية

 :للسنة تم إدراجه في بيان الربح أو الخسارة على النحو التالي هًلك اإل مصروف  6/2

 2022  2021 
    

 336,179  335,827 (26إيضاح )التكاليف المباشرة 
 13,436  11,646 (29إيضاح )مصاريف عمومية وإدارية 

 347,473  349,615 

، أجرت اإلدارة تقييًما النخفاض قيمة طائراتها ومنصات الحفر في ضوء المؤشرات  2022ديسمبر  31كما في  6/3
تعتبر المجموعة كل . المحيطة بأسعار النفط ومعدالت السوق لهذه األصولالخارجية والظروف االقتصادية الحالية 

بناًء على التقييم ، تبين أن . من طائراتها وحفاراتها باإلضافة إلى قوارب الرفع وصنادل اإلقامة وحدات إنتاج فردية
، وبناًء ( سلسلة بيل)الطائرات المبلغ القابل لًلسترداد لكل وحدة منتجة للنقد أكبر من قيمته الدفترية باستثناء بعض 

 31مليون لاير قطري فيما يتعلق بالطائرات كما في  2.2عليه ، تم االعتراف بخسارة انخفاض في القيمة قدرها 
 .28في اإليضاح " مصروفات أخرى  "هذا تم إدراج خسارة انخفاض القيمة ضمن . 2022ديسمبر 

طائرات )في تحديد القيمة قيد االستخدام لكل وحدة منتجة للنقد استخدمت المجموعة التدفقات النقدية التعاقدية 
٪ 8.8و( 2021في سنة  %10)٪ 12.4مخصومة باستخدام متوسط التكلفة المرجحة رأس المال بنسبة ( وحفارات

 .على التوالي( 2021في سنة % 6.4)

 قطري ألف لاير  1,802مة دفترية تم تشييد بعض المباني على قطعة أرض مستأجرة من هيئة الطيران المدني بقي 6/4
 (.2021لاير قطري في ألف   1,976مبلغ )كما في تاريخ التقرير 

 الشهرة 7
 2022  2021 
    

 303,559  303,559 الشهرة

شركة )من أسهم شركة أمواج لخدمات التموين المحدودة  %100اقتنت المجموعة نسبة  2012مايو  31في 
لاير  303,559وهي شركة تأسست في دولة قطر، مما نتج عنها شهرة بمبلغ "( أمواج)"( مساهمة قطرية خاصة

 .قطري

تقوم إدارة المجموعة بتقييم . الشهرة ذات الصلة باالقتناء تم تخصيصها على عمليات أمواج كوحدة منتجة للنقد
 . انخفاض القيمة لهذه الشهرة في كل تاريخ تقرير

ة القابلة لًلسترداد للوحدة المنتجة للنقد تم تقديرها على أنها أعلى من قيمتها الدفترية وفقا لهذه الممارسة فإن القيم
فيما يلي االفتراضات الرئيسية المستخدمة واألحكام الهامة . وليست هناك حاجة النخفاض القيمة في تاريخ التقرير

 .المطبقة لتحديد القيمة المنتفع بها
 2022  2021 
    

 سنوات 5  سنوات 5 مدة التوقع
 %2  %3 معدل النمو النهائي

 %7.5  %7.5 قبل الضريبة -معدل الخصم 
 %5.2إلى  %3  %3إلى  %1.4 هوامش الربح

  %4  %6 (خًلل فترة التوقع)معدل نمو متوسط اإليرادات 
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الموازنات المالية المعتمدة من مجلس إدارة أمواج يستخدم احتساب القيمة قيد االستخدام توقعات التدفق النقدي قبل الضريبة استنادا إلى  
 .وتغطي فترة خمس سنوات

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

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

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

 وامش الموضوعة بالموازنة استنادا إلى األداء السابق وتوقعاتها بتطور السوقحددت اإلدارة اله . 
 معدالت النمو المستخدمة تنسجم مع التوقعات المعتمدة من جانب مجلس اإلدارة. 

ترى اإلدارة بأنه ليس هناك تغيير ممكن على نحو معقول في أي من االفتراضات أعًله سيتسبب في إن تتجاوز 
 .الدفترية للوحدة للمبلغ القابل لًلسترداد بشكل جوهريالقيمة 

 موجودات حق استخدام ومطلوبات إيجار 8

 :التغيرات في موجودات حق االستخدام واردة كما يلي
 2022  2021 
    

 45,352  36,292 يناير  1الرصيد في 
 12,616  15,073 إضافات خًلل السنة

 (21,676)  (23,634) للسنة اإلهًلك مصروف 
 36,292  27,731 ديسمبر 31الرصيد في 

 :للسنة تم إدراجه في بيان الربح أو الخسارة على النحو التالي هًلك اإلمصروف 
 2022  2021 
    

 20,876  23,501 (26إيضاح )التكاليف المباشرة 
 800  133 (29إيضاح )مصاريف عمومية وإدارية 

 23,634  21,676 

 :بموجودات حق االستخدام، سجلت المجموعة التزامات إيجار كالتاليفيما يتعلق 
 2022  2021 
    

 53,920  44,815 يناير  1الرصيد في 
 8,655  15,073 إضافات خًلل السنة
 2,463  1,531 تكاليف التمويل للسنة

 (20,223)  (20,048) دفعات خًلل السنة
 41,371  44,815 

 :اإليجار في بيان المركز المالي الموحد على النحو التالييتم عرض مطلوبات 
 2022  2021 
    

 15,947  7,432 مطلوبات غير متداولة
 28,868  33,939 مطلوبات متداولة

 41,371  44,815 
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 شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية  9

 2022  2021 
    

 12,078  28,088 استثمار في مشاريع مشتركة

 :في تاريخ التقرير كان لدى المجموعة استثمارات في المشاريع المشتركة التالية

 م.م.ش جلفدريل (1)
 شركة ميد الخليج لخدمات الطيران المحدودة (2)
 شركة آير اوشن المغرب (3)

 م.م.ش جلفدريل

م، .م.ش جلفدريلأبرمت المجموعة اتفاقية مشروع مشترك مع سي درل جاك أب القابضة المحدودة لتشكيل شركة 
وفقًا التفاقية المشروع المشترك، تمتلك المجموعة . وهي كيان مسجل في دولة قطر وفقًا ألحكام مركز قطر للمال

 .جلفدريل٪ في شركة 50حصة بنسبة 

بناء . منظمة على أنها كيان منفصل ولدى المجموعة مساهمة باقية في صافي أصول هذه الشركة جلفدريلشركة 
 .على أنه مشروع مشترك جلفدريلعليه صنفت المجموعة مساهمتها في 

 شركة ميد الخليج لخدمات الطيران المحدودة

 %49سيطرة مشتركة ونسبة  شركة ميد الخليج لخدمات الطيران المحدودة هي مشروع مشترك تملك فيه المجموعة
شركة ميد الخليج لخدمات الطيران المحدودة هي أحد عمًلء . من مساهمة ملكية المنفعة( 2021في سنة  49%)

شركة ميد الخليج . المجموعة وهي تقوم بصفة أساسية بتقديم خدمات الهيلوكوبتر في مالطا وهي شركة غير مدرجة
 . لخدمات الطيران المحدودة غير مدرجة

شركة ميد الخليج لخدمات الطيران المحدودة منظمة على أنها كيان قانون منفصل ولدى المجموعة مساهمة باقية في 
 .بناء عليه صنفت المجموعة مساهمتها في هذا المشروع على أنه مشروع مشترك. صافي أصولها

 شركة آير اوشن المغرب

( 2021في سنة  %49) %49أير أوشن ماروك هي مشروع مشترك تملك فيه المجموعة سيطرة مشتركة ونسبة 
شركة . من مساهمة ملكية المنفعة من خًلل إحدى شركاتها التابعة وهي شركة هليكوبتر الخليج لًلستثمار واإليجار

شركة أير أوشن ماروك شركة غير . ربأير أوشن ماروك تقوم بصفة أساسية بتقديم خدمات الهيلوكوبتر في المغ
 . مدرجة

بناء عليه . أير أوشن ماروك منظمة على أنها كيان قانوني منفصل ولدى المجموعة مساهمة باقية في صافي أصولها
 .صنفت المجموعة مساهمتها في هذا المشروع على أنه مشروع مشترك
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جلفدريل و ميد الخليج لخدمات الطيران و أير اوشن ماروك شركة   يلخص الجدول التالي المعلومات المالية حول 
كما يؤدي الجدول أيضا إلى تسوية المعلومات المالية الملخصة . حسبما هي مضمنة في البيانات المالية الخاصة بها

 .للقيمة الدفترية لمساهمة المجموعة في هذه المشاريع المشتركة

  جلفدريل 2022ديسمبر  31
ميد الخليج  

  لخدمات الطيران
أير أوشن 

 اإلجمالي  ماروك
        

   %49  %49  %50 النسبة المئوية للمساهمة 
        

  324,439   1,729   1,261   321,449 موجودات غير متداولة 
 (110,351)  (2,041)   -                   (108,310) المطلوبات غير المتداولة

  472,657   29,974   70,368   372,315 موجودات متداولة 
 (636,906)  (13,539)  (63,779)  (559,588) المطلوبات المتداولة 

 49,839  16,123   7,850   25,866 (%100)صافي موجودات 

 28,088   11,618   3,537   12,933 القيمة الدفترية للمساهمة في المشاريع المشتركة

  826,446   58,074   20,214   748,157 اإليرادات
 (783,067)  (46,352)  (22,460)  (714,254) المصروفات

 43,379  11,722  (2,246)   33,903 للسنة والدخل الشامل اآلخر( الخسارة) /الربح 
للسنة ( الخسارة) /المجموعة في الربح  حصة

  17,577   5,744  (1,100)  12,933 * والدخل الشامل اآلخر
 28,088  11,618  3,537  12,933 القيمة الدفترية لًلستثمارات 

  جلفدريل 2021ديسمبر  31 
ميد الخليج 

  لخدمات الطيران
أير أوشن 

 اإلجمالي  ماروك
        

   %49  %49  %50 النسبة المئوية للمساهمة 
        

 713,292  930  1,486  710,876 موجودات غير متداولة 
 (3,066)  (3,066)  -  - المطلوبات غير المتداولة

 413,655  17,110  40,209  356,336 موجودات متداولة 
 (1,111,594)  (4,629)  (30,420)  (1,076,545) المطلوبات المتداولة 

 12,287  10,345  11,275  (9,333) (%100)صافي موجودات 

 12,078  7,441  4,637  - المشاريع المشتركة القيمة الدفترية للمساهمة في

 626,130  38,522  69,782  517,826 االيرادات
 (636,942)  (29,766)  (68,129)  (539,047) المصروفات

 (10,812)  8,756  1,653  (21,221) للسنة والدخل الشامل اآلخر( الخسارة) /الربح 
للسنة ( الخسارة) /المجموعة في الربح  حصة

 (2,515)  4,290  810  (7,615) والدخل الشامل اآلخر
 12,078  7,441  4,637  - القيمة الدفترية لًلستثمارات 

المجموعة في جلفدريل عن مساهمتها فيها. بناء عليه أوقفت المجموعة خسارة في السنة الماضية، زادت حصة * 
االعتراف بالمساهمة في المزيد من الخسائر ولم يتم االعتراف بالمزيد من الخسائر حيث أن المجموعة لم تتكبد 

حصتها في التزامات قانونية أو تفسيرية أو تقوم بدفعات بالنيابة عن جلفدريل. خًلل السنة اعترفت المجموعة ب
 إزالة الخسائر غير المعترف بها من السنة الماضية.أرباح جلفدريل بعد 
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 :تسوية صافي القيم الدفترية

 2022ديسمبر  31
ميد الخليج    جلفدريل

 لخدمات الطيران
أير أوشن  

 ماروك
 اإلجمالي 

        
  12,078   7,441   4,637  - يناير 1الرصيد في 

  17,577   5,744  (1,100)  12,933 للسنة( الخسارة) /الربح حصة المجموعة في 
 (1,567)  (1,567)   -  - توزيعات أرباح مستلمة

 28,088   11,618   3,537  12,933 ديسمبر 31الرصيد في 
        

 2021ديسمبر  31
ميد الخليج   جلفدريل

 لخدمات الطيران
أير أوشن  

 ماروك
 اإلجمالي 

        
 14,593  3,151  3,827  7,615 يناير 1الرصيد في 

 (2,515)  4,290  810  (7,615) للسنة( الخسارة) /حصة المجموعة في الربح 
 12,078  7,441  4,637  - ديسمبر 31الرصيد في 

 االستثمارات المالية 10

 :القيم الدفترية لًلستثمارات المالية للمجموعة كما يلي
 2022  2021 

    االستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
    
 125,528  123,043 (1) سندات دين مدرجة محتفظ بها لدى بنوك -
 156,788  171,538 (1)حقوق ملكية مدرجة محتفظ بها لدى بنوك سندات  -
 166,556  143,604 أسهم مدرجة في شركات مساهمة عامة قطرية -
 438,185  448,872 

    العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بالقيمة  االستثمارات المقاس
    
 342,770  288,641 (2)دين مدرجة  سندات -
 55,601  22,222 صناديق استثمارية مدارة مدرجة  -
 3  3 أسهم غير مدرجة  -
 310,866  398,374 
    

 (7,899)  (4,274) (4)موجودات مالية مخصص انخفاض قيمة : ناقصا
  744,777  839,347 

يتم اقتناؤها وتكبدها في األصل . وهذه تمثل سندات دين وأوراق حقوق ملكية مدرجة محتفظ بها لدى بنوك (1)
 .بغرض البيع أو إعادة شرائها في المدى القريب أو االستفادة من مزايا التغيرات قصيرة األجل في السوق

الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خًلل الدخل الشامل اآلخر يتم االحتفاظ بها لدى بنوك تجارية محلية  سندات (2)
 %10.75إلى  %1.38مع استحقاق أصلي حتى ما بين سنة إلى تسع سنوات وتحتسب عليها الفائدة بمعدل 

 (.2021في  %10.5إلى  1.625%)
الربح أو الخسارة والقيمة العادلة من خًلل الدخل الشامل اآلخر،  االستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خًلل (3)

من القياس ولم يتم إجراء تحويًلت بين  1فيما عدا األسهم غير المدرجة، تم تقييمها باستخدام المستوى 
 .من قياسات القيمة العادلة 2والمستوى  1المستوى 
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 :الموحد كما يليتم عرض االستثمارات المالية في بيان المركز المالي 
 2022  2021 
    

 418,658  306,592 موجودات غير متداولة
 420,689  438,185 موجودات متداولة 

 744,777  839,347 
 :التغير في مخصص االستثمارات المالية كانت على النحو التالي

 2022  2021 
    

 9,379   7,898 يناير 1الرصيد في 
 (1,480)  (3,624) مسترد خًلل السنة)مخصص

 7,899  4,274 ديسمبر 31الرصيد في 

 مخزون 11
 2022  2021 
    

 342,255  432,013 قطع غيار مساعدة
 13,710  14,346 مخزونات التموين

 446,359  355,965 
 (71,877)  (53,189) (ب)مخصص مخزون بطيء الحركة وقديم : ناقصا

 393,170  284,088 

 (.26إيضاح " )التكاليف المباشرة"المخزون المستهلكة خًلل السنة يتم االعتراف بها كمصروفات في مواد  (أ)

 :التغيرات في مخصص المخزون بطيء الحركة والقديم خًلل السنة على النحو التالي (ب)

 2022  2021 
    

 71,172  71,877 يناير 1الرصيد في 
 705  1,554 مخصص مكون خًلل السنة

 -  (20,242) مخصص مستغل خًلل السنة
 71,877  53,189 ديسمبر 31الرصيد في 

صافي أثر التغير في مخصص المخزون بطيء الحركة والقديم تم توضيحه تحت مصروفات متنوعة في اإليضاح 
29. 

 ذمم تجارية وأخرى مدينة 12
 2022  2021 
    

 554,454  681,560 ذمم تجارية وذمم تأمين مدينة
 31,542  86,607 إيراد مستحق

 1,356  23,982 مقدمات
 8,460  21,718 المدفوعات مقدما

 15,969  4,309 ودائع
 156,225  57,251 ذمم مدينة أخرى 

 875,427  768,006 
 (73,012)  (75,771) (أ)مخصص انخفاض قيمة ذمم تجارية و أخري مدينة : ناقصا

 799,656  694,994 
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 التغير في مخصص انخفاض قيمة ذمم تجارية و أخري مدينة على النحو التالي: )أ(

 2022  2021 
    

 45,541  73,012 يناير 1الرصيد في 
 27,471  2,759 مخصص مكون خًلل السنة

 73,012  75,771 ديسمبر 31الرصيد في 

الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر  مخصص خسارة / )رد( انخفاض قيمة موجودات مالية تم عرضه في بيان )ب(
 الموحد وتم تحليله كما يلي:

 2022  2021 
    

 (1,480)  (3,624) (10إيضاح )استثمارات مالية 
 27,471   2,759 (أ 12إيضاح )الذمم التجارية واألخرى المدينة، بالصافي 

 145   281 (14إيضاح )استثمارات قصيرة األجل 
 8  (9) (15إيضاح )لدى بنوك النقد واألرصدة 

 (1,588)   1,369 (ب 24إيضاح )مستحق من أطراف ذات عًلقة 
 776  24,556 
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 التزامات عقود تأمين وموجودات عقود إعادة التأمين  13

 2022  2021 

  إجمالي 
حصة معيدي 

  إجمالي   الصافي  التأمين
حصة معيدي 

 الصافي  التأمين
            يناير 1الرصيد في 

 162,040  (424,312)  586,352  185,755  (366,093)   551,848 مطالبات مبلغ عنها 
 113,480  (154,208)  267,688   112,079  (144,546)   256,625 أقساط غير مكتسبة

مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها واحتياطيات 
 147,002  (227,610)  374,612   159,359  (246,743)   406,102 فنية أخرى
 422,522  (806,130)  1,228,652   457,193  (757,382)   1,214,575 اإلجمالي 

            الحركة خًلل السنة
 23,715  58,219  (34,504)  (8,240)  (184,031)   175,791 مطالبات مبلغ عنها 
 (1,401)  9,662  (11,063)   110,525  (123,152)   233,677 أقساط غير مكتسبة

مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها واحتياطيات 
 12,357  (19,133)  31,490   17,254  (26,712)   43,966 فنية أخرى
 34,671  48,748  (14,077)   119,539  (333,895)   453,434 اإلجمالي 

            ديسمبر 31الرصيد في 
 185,755  (366,093)  551,848  177,515  (550,124)   727,639 مطالبات مبلغ عنها 
 112,079  (144,546)  256,625  222,604  (267,698)   490,302 أقساط غير مكتسبة

مبلغ عنها واحتياطيات  مطالبات متكبدة وغير
 159,359  (246,743)  406,102  176,613  (273,455)   450,068 فنية أخرى

 457,193  (757,382)  1,214,575  576,732  (1,091,277)  1,668,009 اإلجمالي
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موجود حق االستخدام  قياس مبدئيا يتم. والتزام اإليجار في تاريخ بدء اإليجار االستخدام حق بأصل تعترف المجموعة
إيجار تتم في أو قبل تاريخ البدء، بالتكلفة، والتي تشتمل على المبلغ األولي لمطلوب اإليجار المعدل بأي مدفوعات 

باإلضافة إلى أي تكاليف أولية مباشرة متكبدة وتقدير تكاليف تفكيك وإزالة الموجود األساسي أو استعادة الموجود 
 .أو الموقع الذي يوجد فيه، ناقًصا أي حوافز إيجار مستلمة

الثابت من تاريخ البدء وحتى نهاية فترة  حق االستخدام في وقت الحق باستخدام طريقة القسط موجودإهًلك يتم 
-االستخدام-اإليجار، ما لم ينقل ملكية الموجود األساسي إلى الشركة بنهاية مدة عقد اإليجار أو أن تكلفة موجود حق

موجود حق االستخدام على مدى العمر ---إهًلك في تلك الحالة يتم . تعكس أن الشركة سوف تمارس خيار شراء
باإلضافة إلى ذلك، يتم . للموجود األساسي، والذي يتم تحديده بنفس طريقة الممتلكات والمعدات االنتاجي المقدر

موجود حق االستخدام دوريا بخسائر االنخفاض في القيمة، إن وجدت، وتعديله ببعض عمليات إعادة --تخفيض
 .القياس لمطلوب اإليجار

وعات اإليجار التي لم يتم سدادها في تاريخ بدء العقد، ويتم يتم قياس مطلوب اإليجار مبدئيًا بالقيمة الحالية لمدف
خصمها باستخدام سعر الفائدة الضمني في عقد اإليجار أو، إذا لم يكن من الممكن تحديد هذا السعر بسهولة، يعتمد 

 .بشكل عام، تستخدم المجموعة معدل االقتراض اإلضافي كمعدل خصم. معدل االقتراض اإلضافي للمجموعة

المجموعة معدل االقتراض االضافي لديها بالحصول على معدالت الفائدة من مصادر التمويل الخارجية  تحدد
 .المختلفة وإجراء بعض التعديًلت لتعكس شروط عقد اإليجار ونوع الموجود المؤجر

 :تشتمل مدفوعات اإليجار المضمنة في قياس مطلوب اإليجار على ما يلي

 المدفوعات المادية الثابتة؛ المدفوعات الثابتة، متضمنة -

في  المعدل كمامدفوعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل، تقاس مبدئيا باستخدام المؤشر أو  -
 تاريخ بدء اإليجار؛

 المبالغ المتوقع دفعها بموجب ضمانة القيمة الباقية؛ و -

عقول من أنها ستقوم بممارسته سعر الممارسة بموجب خيار شراء تكون المجموعة متأكدة على نحو م -
ومدفوعات اإليجار في فترة تجديد اختيارية لو كانت المجموعة متأكدة على نحو معقول من أنها ستقوم 
بممارسة خيار التمديد والغرامات عن اإلنهاء المبكر إليجار ما لم تكن المجموعة متأكدة على نحو معقول من 

 .أنها لن تقوم باإلنهاء المبكر

يتم إعادة قياس مطلوب اإليجار . قياس مطلوبات اإليجار الحقًا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعليةيتم 
عندما يكون هناك تغيير في مدفوعات اإليجار المستقبلية الناشئة عن تغيير في مؤشر أو معدل، أو إذا كان هناك 

ضمان القيمة المتبقية، أو إذا كانت الشركة تغير تقييمها لما إذا تغيير في تقدير الشركة للمبلغ المتوقع دفعه بموجب 
 ..لو كانت هناك دفعة إيجار عينية ثابتة-كانت ستمارس خيار الشراء أو التمديد أو اإلنهاء أو

عندما تتم إعادة قياس مطلوب اإليجار بهذه الطريقة، يتم إجراء تسوية مقابلة على القيمة الدفترية لموجود حق 
 .االستخدام إلى الصفر قلموجود حيتم تسجيلها في الربح أو الخسارة إذا تم تخفيض القيمة الدفترية  خدام أواالست

حق استخدام، والتي ال تستوفي تعريف االستثمار العقاري ومطلوبات اإليجار في بيان -موجودات-تعرض المجموعة
 .المركز المالي الموحد

 جودات المنخفضة القيمةاإليجارات قصيرة األجل وإيجارات المو

أقل ) ةالمنخفضة القيمومطلوبات اإليجار لإليجارات  محق االستخدااختارت المجموعة عدم االعتراف بموجودات 
تعترف المجموعة بمدفوعات اإليجار (. سنة واحدة أو أقل) لقصيرة األجواإليجارات ( دوالر أمريكي 10,000من 

 .القسط الثابت على مدى فترة اإليجار-ةالمصاحبة لهذه اإليجارات كمصروف بطريق
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الموازنات المالية المعتمدة من مجلس إدارة أمواج يستخدم احتساب القيمة قيد االستخدام توقعات التدفق النقدي قبل الضريبة استنادا إلى  
 .وتغطي فترة خمس سنوات

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

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

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

 وامش الموضوعة بالموازنة استنادا إلى األداء السابق وتوقعاتها بتطور السوقحددت اإلدارة اله . 
 معدالت النمو المستخدمة تنسجم مع التوقعات المعتمدة من جانب مجلس اإلدارة. 

ترى اإلدارة بأنه ليس هناك تغيير ممكن على نحو معقول في أي من االفتراضات أعًله سيتسبب في إن تتجاوز 
 .الدفترية للوحدة للمبلغ القابل لًلسترداد بشكل جوهريالقيمة 

 موجودات حق استخدام ومطلوبات إيجار 8

 :التغيرات في موجودات حق االستخدام واردة كما يلي
 2022  2021 
    

 45,352  36,292 يناير  1الرصيد في 
 12,616  15,073 إضافات خًلل السنة

 (21,676)  (23,634) للسنة اإلهًلك مصروف 
 36,292  27,731 ديسمبر 31الرصيد في 

 :للسنة تم إدراجه في بيان الربح أو الخسارة على النحو التالي هًلك اإلمصروف 
 2022  2021 
    

 20,876  23,501 (26إيضاح )التكاليف المباشرة 
 800  133 (29إيضاح )مصاريف عمومية وإدارية 

 23,634  21,676 

 :بموجودات حق االستخدام، سجلت المجموعة التزامات إيجار كالتاليفيما يتعلق 
 2022  2021 
    

 53,920  44,815 يناير  1الرصيد في 
 8,655  15,073 إضافات خًلل السنة
 2,463  1,531 تكاليف التمويل للسنة

 (20,223)  (20,048) دفعات خًلل السنة
 41,371  44,815 

 :اإليجار في بيان المركز المالي الموحد على النحو التالييتم عرض مطلوبات 
 2022  2021 
    

 15,947  7,432 مطلوبات غير متداولة
 28,868  33,939 مطلوبات متداولة

 41,371  44,815 
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الموازنات المالية المعتمدة من مجلس إدارة أمواج يستخدم احتساب القيمة قيد االستخدام توقعات التدفق النقدي قبل الضريبة استنادا إلى  
 .وتغطي فترة خمس سنوات

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

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

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

 وامش الموضوعة بالموازنة استنادا إلى األداء السابق وتوقعاتها بتطور السوقحددت اإلدارة اله . 
 معدالت النمو المستخدمة تنسجم مع التوقعات المعتمدة من جانب مجلس اإلدارة. 

ترى اإلدارة بأنه ليس هناك تغيير ممكن على نحو معقول في أي من االفتراضات أعًله سيتسبب في إن تتجاوز 
 .الدفترية للوحدة للمبلغ القابل لًلسترداد بشكل جوهريالقيمة 

 موجودات حق استخدام ومطلوبات إيجار 8

 :التغيرات في موجودات حق االستخدام واردة كما يلي
 2022  2021 
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 12,616  15,073 إضافات خًلل السنة
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 36,292  27,731 ديسمبر 31الرصيد في 
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وتعتبر تكلفة إعادة بناء الممتلكات . وتُكتتب هذه العقود بالرجوع إلى قيمة االستبدال للممتلكات والمحتوى المؤمن عليه
عمليات التي تؤدي لتوقف العمل من العوامل والحصول على محتويات االستبدال والوقت المستغرق إلعادة تشغيل ال

 .الرئيسية التي تؤثر على مستوى المطالبات

 البحري

ُصمم التأمين البحري لتعويض حاملي العقود عن األضرار وااللتزام الناشئ عن فقدان أو تلف المحطات البحرية 
األساسي للتأمين البحري هو فقدان  إن الخطر. والحوادث في البحر مما يؤدي إلى خسارة كاملة أو جزئية للبضائع

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

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

 الصحي

. ي تأمينات ضد مخاطر تكبد النفقات الطبية بين األفراد والعاملين في الهيئات التابعة للشركةالتأمينات الصحية ه
 . إن استراتيجية فئة األعمال الصحية هي التأكد من أن السياسات مكتوبة داخل المجموعة وبالتنازل الصحيح

 مخاطر إعادة التأمين

جل تقليل التعرض المالي الناجم عن مطالبات كبيرة، تدخل وكما هو الحال بالنسبة لشركات التأمين األخرى، ومن أ
وتوفر ترتيبات . المجموعة، في نطاق األعمال االعتيادية، في اتفاقيات مع أطراف أخرى ألغراض إعادة التأمين

عن إعادة التأمين تنوعا أكبر في األعمال التجارية، وتسمح لإلدارة بالتحكم في التعرض للخسائر المحتملة الناجمة 
إن جزء كبير من إعادة التأمين يتأثر بموجب عقود إعادة التأمين . المخاطر الكبيرة، وتوفر قدرة إضافية للنمو

 .التعاقدية وفائض الخسائر

تُقيّم المجموعة الوضع المالي لشركات إعادة التأمين التابعة لها وتراقب تركز مخاطر االئتمان الناشئة من مناطق 
خصائص اقتصادية مماثلة لشركات إعادة التأمين وذلك من أجل تقليل تعرضها لخسائر كبيرة جغرافية أو أنشطة أو 

 .نتيجة للعسر المادي المتعلق بمعيدي التأمين

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

 .بااللتزامات بموجب اتفاقيات إعادة التأمين

 تركز المخاطر

 . تتعلق مخاطر تأمين المجموعة بوثائق التأمين الصادرة في دولة قطر فقط

 مصادر عدم التيقن في تقديرات دفعات المطالبات المستقبلية

إن المجموعة مسؤولة عن جميع األحداث . تُدفع المطالبات على عقود التأمين العامة على أساس وقوع المطالبات
ونتيجة لذلك، يتعلق أكبر . المؤّمن عليها الواقعة خًلل فترة العقد حتى ولو اكتشفت الخسارة بعد انتهاء مدة العقد

غير المبلغ عنها والتي تُسّوى على مدى فترة قصيرة ولكن  ،المتكبدةعنصر من مخصص المطالبات بالمطالبات 
 .إلى متوسطة األجل

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

التعويض المدفوع مقابل هذه العقود هو عبارة عن حوافز نقدية يتم منحها مقابل الخسارة التي يتكبدها حاملو وثائق 
 (.بالنسبة للتغطية التأمينية ضد الغير)التأمين أو الغير 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

   2022ديسمبر  31في  للسنة المنتهية
 الكيان الصادر عنه التقرير 1

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

، تم تغيير الشكل القانوني للشركة إلى شركة مساهمة عامة قطرية 2015لسنة  11ووفقًا لقانون الشركات التجارية القطري رقم 
 .للشركة هو الدوحة، دولة قطر المقر المسجل. 2018في ( ق.ع.م.ش)

ً بـ )تشمل هذه البيانات المالية الموحدة على كل من الشركة والشركات التابعة لها  تعمل "(. المجموعة"يشار إليهم جميعا
راجع إيضاح )المجموعة بشكل رئيسي على تقديم خدمات الحفر وخدمات الطيران والتأمين وإعادة التأمين وخدمات التموين 

33.) 

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

، 2012نوفمبر  4في . من األسهم المصدرة للشركة في بورصة قطر %70، قامت قطر للطاقة  بإدراج 2008مايو  26في 
دية اعتمدت التعديًلت على النظام األساسي للشركة ونصت على زيادة سقف الملكية الخاصة تم عقد جمعية عمومية غير عا

المعروفة )الحقاً، ووفقاً لتعليمات المجلس األعلى للشؤون االقتصادية، حولت قطر للطاقة . بالهيئة العامة للتقاعد والمعاشات
غير أن قطر للطاقة هي . هيئة العامة للتقاعد والمعاشاتمن حصتها في الشركة إلي ال %20نسبة "( قطر للبترول"سابقا بـ 

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

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

 نسبة الملكية   
 2021 2022 التأسيس بلد العالقة اسم الشركة

     
 %100 %100 قطر شركة تابعة  .(خ.ق.م.ش)شركة الكوت للتأمين وإعادة التأمين 

شركة مساهمة قطرية )شركة أمواج لخدمات التموين المحدودة 
 %100 %100 قطر شركة تابعة * (خاصة

 %100 %100 قطر شركة تابعة ( شركة مساهمة قطرية خاصة)شركة هليكوبتر الخليج 
شركة مساهمة قطرية )شركة الخليج العالمية للحفر المحدودة 

 قطر شركة تابعة (خاصة
 

100% 
 

100% 

بشأن الدمج المحتمل لجميع اسهم  الموقع من جانب الشركة وطرف ثالث 2022ديسمبر  1في  المؤرخ للعقد المبدئيوفقا 
مملوكة من ومجموعة مختارة من شركات ( شركة مساهمة قطرية خاصة)شركة أمواج لخدمات التموين المحدودة 

سيتم االحتفاظ بأسهم الكيان المندمج من جانب الخليج الدولية . التموينوتزاول أعمال الضيافة والتي  الطرف الثالث
في اتفاقيات نهائية وواضحة  المساهميناالندماج مشروط بدخول جميع . ق والطرف الثالثع..م.للخدمات ش

سيعلن عن التفاصيل . والحصول على الموافقات الرسمية، إضافة إلى موافقات الجمعيات العمومية للشركات المعنية
 .الكاملة لًلندماج في مرحلة متأخرة بعد إبرام اتفاقية االندماج النهائية

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

 المساهمة في الملكية   
 2021 2022 بلد التأسيس العالقة الشركة 

     
 %50 %50 قطر مشروع مشترك م.م.ش جلفدريل

 %49 %49 المغرب مشروع مشترك شركة آير اوشن المغرب
 %49 %49 مالطا مشروع مشترك شركة ميد الخليج لخدمات الطيران المحدودة

 %90 %90 الهند شركة تابعة غير مباشرة يونايتد هيليتشارترز الخاصة المحدودة
 %100 %100 ليبيا شركة تابعة غير مباشرة شركة المها للطيران                                     

 %100 %100 تركيا شركة تابعة غير مباشرة شركة ردستارهافاكليك هزمتلرز
 %100 %100 المغرب شركة تابعة غير مباشرة شركة الخليج الستثمار وإيجار طائرات هليكوبتر

)تابع(



 www.gis.com.qa :للحصول على المزيد من المعلومات حول مرفقات جدول أعمال االجتماع، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني للشركة
أو مراسلتنا على عنوان البريد اإللكتروني التالي: gis@qatarenergy.qa أو االتصال بنا على رقم الهاتف: ٢٠٨٨ ٤٠١٣ ٩٧٤ +
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 استثمارات قصيرة األجل 14 

 2022  2021 
    

 348,632  746,126 استثمارات قصيرة األجل

كان لدى المجموعة ودائع ثابتة لدى بنوك محلية ذات فترة استحقاق أصلية في فترة  2022ديسمبر  31كما في 
 %1)في السنة  %5إلى  %2 تزيد على ثًلثة أشهر وحتى سنة واحدة وتحتسب عليها فائدة بنسبة تتراوح ما بين

  (.2021في  في السنة %3إلى 

 :قيمة االستثمارات قصيرة األجل على النحو التاليالتغير في انخفاض 

 2022  2021 
    

 -  145 يناير 1الرصيد في 
 145  281 خًلل السنة( مسترد) /مخصص مكون 

 145  426 ديسمبر 31الرصيد في 

 النقد واألرصدة لدى بنوك 15
 2022  2021 
    

 947  1,091 نقد بالصندوق
    نقد لدى البنك

 203,990  254,543 جارية وودائع عند الطلب حسابات -
 144,479  140,813 2و 1وداع ثابتة وألجل  -
 396,447  349,416 

 (9)  - خسارة ائتمانية متوقعة عن أرصدة لدى البنك: ناقصا
 349,407  396,447 النقد واألرصدة لدى بنوك حسب بيان المركز المالي الموحد

    
 (50,429)  (48,619) (23إيضاح )مقيد لتوزيعات األرباح  -نقد لدى البنوك : ناقصا

 9  - خسارة ائتمانية متوقعة عن أرصدة لدى البنك: يضاف
 (48,619)  (50,420) 

 298,987  347,828 النقد وما يعادل النقد حسب بيان التدفقات النقدية الموحد

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

 .القيمة

كان يتم االحتفاظ بهذه الودائع الثابتة لدى بنوك تجارية محلية وهي ذات فترة  2022ديسمبر  31كما في  (2)
 %0,5)في السنة  %3.5إلى  %1.25 استحقاق أصلية حتى ثًلثة أشهر وتحتسب عنها فوائد تتراوح ما بين

 (.2021في السنة في  %1إلى 

 :نة على النحو التاليالتغير في الخسارة االئتمانية المتوقعة لألرصدة لدى البنوك خًلل الس

 2022  2021 
    

 1  9 يناير 1الرصيد في 
 8  (9) خًلل السنة( مسترد) /مخصص مكون 

 9  - ديسمبر 31الرصيد في 
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 رأس المال     16

 2022  2021 
    

 1,858,409  1,858,409 رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل

مارس  10في الشركة  وفقًا للتعليمات الصادرة عن هيئة قطر لألسواق المالية، وافقت الجمعية العمومية السنوية 
لاير قطري للسهم تم استبدالها بسهم  1أسهم جديدة بقيمة إسمية  10أسهم، أي  10على تجزئة كل سهم إلى  2019

 200,000,000لى زيادة عدد األسهم المصرح بها من أدى ذلك إ. لاير قطري لكل سهم 10واحد قديم بقيمة إسمية 
إلى  185,840,869سهم واألسهم المصدرة والمكتتب بها والمدفوعة من  2,000,000,000إلى 

 . 2019يونيو  27تمت ممارسة تقسيم األسهم بتاريخ . سهم 1,858,408,690

 لاير  1سهم خاص بقيمة اسمية تبلغ  1مليون لاير قطري مقسم إلى  2,000مبلغ يالمصرح به الشركة مال الراس 
كما في نهاية فترة التقدير أصدرت . لاير قطري للسهم 1سهم عادي بقيمة إسمية تبلغ  1,999,999,999قطرية و
( 2021ألف لاير قطري في  1,858,409مبلغ )ألف لاير قطري  1,858,409رأس مال بمبلغ ودفعت الشركة 

لاير قطري  1سهم عادي بقيمة  1,858,408,689لاير قطري و 1ية سهم خاص بقيمة اسم 1وهو يشتمل على 
لاير قطري في  1سهم عادي بقيمة إسمية  1,858,408,689لاير قطري و 1سهم خاص بقيمة اسمية  1)للسهم 
وال يمكن إلغاؤه أو استرداده بدون "( قطر للبترول"المعروفة سابقا بـ )السهم الخاص مملوك لقطر للطاقة (. 2021

قد يتم التنازل عن السهم الخاص للحكومة أو أية مؤسسة "(. قطر للبترول"المعروفة سابقا بـ )فقة قطر للطاقة موا
ـ )حكومية أو أي من الشركات المنتسبة لقطر للطاقة  تمارس قطر للطاقة  السيطرة "(. قطر للبترول"المعروفة سابقا ب

 .دية تحمل حقوقا متساويةجميع األسهم العا. على الشركة بفضل حمل السهم الخاص

 احتياطي قانوني     17

يتعلق االحتياطي القانوني بالشركات التابعة للشركة وهي تحتسب وفقا للوائح قانون الشركات التجارية القطري رقم 
من صافي ربح السنة إلى  %10وفقا للنظام األساسي للشركات التابعة يجب تحويل نسبة . 2015لسنة  11

 .نوني إلى أن يعادل الحد المنصوص عليه في النظام األساسياالحتياطي القا

إضافة إلى ذلك، ينص النظام األساسي للشركة على التحويل إلى االحتياطي القانوني استنادا إلى تقدير مجلس 
 . اإلدارة

 االحتياطي العام    18

التابعة لمقابلة أي أحداث مستقبلية غير يتم االحتفاظ باالحتياطي العام وفقا لنصوص النظام األساسي للشركات 
الرصيد في هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع، إال في الظروف المحددة في النظام األساسي للشركات . منظورة

 .التابعة المعنية

 القروض والسلفيات   19

 2022  2021 
    

 4,284,082  4,284,081 (أ)قروض متعلقة بقطاع الحفر 
 27,633  10,011 (ب)بقطاع الطيران قروض متعلقة 
 19,413  - (3)قروض أخرى 

 4,294,092  4,331,128 
 (5,719)  (4,860) .تكلفة التمويل غير المطفأة المصاحبة للحصول على التمويل: ناقصا

 4,289,232  4,325,409 
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 2022  2021 

    :كانت على النحو التاليوالسلفيات التغيرات في القروض 
    

 4,445,389  4,325,409 يناير 1الرصيد في 
 286,309  106,288 القروض المتحصل عليها خًلل العام

 (411,140)  (143,323) الُمسدد خًلل السنة
 (315)  - أثر الفرق في أسعار صرف العمًلت األجنبية

 5,166  858 التغير في تكاليف التمويل غير المطفأة
 4,325,409  4,289,232 ديسمبر 31الرصيد في 

 : تم عرضها في بيان المركز المالي الموحد كما يلي
 3,692,705  2,633,625 حصة غير متداولة

 632,704  1,655,607 حصة متداولة
 4,289,232  4,325,409 

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

ليبور مضافا إليه ) %2.70إلى  %1.35شهور مضافا إليها  3عليها معدالت فوائد تتراوح ما بين ليبور 
القروض التي تم . يتم سداد معظم هذه القروض في أقساط ربع سنوية(.  2021في  %2.70إلى  1.35%

 . الحصول عليه من جانب شركة الخليج العالمية للحفر هي قروض بدون ضمان
مليون دوالر مع أحد البنوك  925إضافة إلى ذلك دخلت شركة الخليج العالمية للحفر في تسهيل مرابحة بمبلغ 

تم استخدام متحصًلت التسهيل في األغراض العامة للشركة وسداد وإعادة تمويل لمختلف . اإلسًلمية المحلية
وهو يسدد  %2.70ليبور مضافا إليه القرض بدون ضمان وهو بمعدل فائدة فعلي . تسهيًلت القروض القائمة

مليون دوالر أمريكي من هذا  693.9شركة مبلغ السحبت . 2024يناير  1كمبلغ إجمالي عند استحقاقه في 
 .2022ديسمبر  31التسهيل كما في 

مليون دوالر أمريكي  45.45حصلت شركة الخليج العالمية للحفر على تسهيل مرابحة بمبلغ  2021في أبريل 
تحتسب الفائدة على . من بنك إسًلمي لتمويل االحتياجات العامة لرأس المال العامل( يون لاير قطريمل 165)

 %3ويخضع لحد أدنى  %0.6التسهيل بمعدل إقراض سوق المال لدى مصرف قطر المركزي مضافا إليه 
عده، أي بعد يسدد التسهيل عند استحقاق مو. في السنة وهو مضمون بالتنازل عن متحصًلت إيراد حفارين

ديسمبر  31مبلغ التسهيل كما في كامل سحبت شركة الخليج العالمية للحفر . سنة واحدة من تاريخ السحب
2022. 

دخلت شركة (. شركة مساهمة قطرية خاصة) شركة هليكوبتر الخليجتعود القروض لشركة تابعة للشركة،  (2)
جميع التسهيًلت تحتسب عليها معدالت . في مختلف ترتيبات القروض مع مختلف البنوكهليكوبتر الخليج 

إلى  %1.35ليبور مضافا إليه ) %2.75إلى  %1.35شهور مضافا إليها  3فوائد تتراوح ما بين ليبور 
 . تسدد القروض في أقساط ربع سنوية(.  2021في  2.75%

مليون لاير قطري من بنك في تركيا  4ى قرض بمبلغ حصلت شركة هليكوبتر الخليج عل 2021في أبريل 
ويسدد  %0.9معدل الفائدة الفعلي هو الليبور لستة أشهر مضافا إليه . AW189لتمويل شراء طائرة هليكوبتر 

 .تم سداد هذا القرض بالكامل خًلل السنة .التسهيل عند استحقاق موعده، أي بعد سنة واحدة من تاريخ السحب

حصلت الشركة على تسهيًلت مرابحة غير مضمونة من مجموعة مقرضين بمبلغ  2014 أبريل 20تاريخ ب (3)
إضافية في  %30مليون دوالر من أحد البنوك اإلسًلمية العاملة في قطر لتمويل االستحواذ على حصة  80

إليه  ليبور مضافا) %1.45شهور مضافا إليه  6بلغ هامش الربح الفعلي ليبور . شركة الخليج العالمية للحفر
وهذا  2015دفعة نصف سنوية مع بداية القسط األول في أبريل  15يسدد القرض في (. 2020في  1.45%

 .تم سداد هذا القرض خًلل السنة .القرض بدون ضمان
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 :كانت تفاصيل القروض البنكية على النحو التالي

 2022ديسمبر  31كما في  
 اإلجمالي  سنوات 5 - 1  سنة 1  سنة االستحقاق  االسمي معدل الفائدة 

          

 قروض متعلقة بقطاع الحفر

( %2.70 - %1.35+ )ليبور 
+ ومعدل مصرف قطر المركزي 

0.6%  2023-2024  1,652,240  2,631,841  4,284,081 
 10,011  6,674  3,337  2025  %2.5+ ليبور  قروض متعلقة بقطاع الطيران

     1,655,577  2,638,515  4,294,092 

 اإلجمالي  سنوات 5 - 1  سنة 1  سنة االستحقاق  االسمي معدل الفائدة 2021ديسمبر  31كما في 
          

 4,284,082  3,688,413  595,669  2024-2022  (%2.70 - %1.35+ )ليبور  قروض متعلقة بقطاع الحفر
 27,633  10,011  17,622  2025-2022  (%2.75 - %1.35) +ليبور  قروض متعلقة بقطاع الطيران

 19,413  -  19,413  2022  %1.45+ ليبور  القروض األخرى
     632,704  3,698,424  4,331,128 

 .القروض البنكية للمجموعة مقيمة بالدوالر األمريكي
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 مستخدمةمخصص تكاليف إعادة تهيئة مرافق   20

 2022  2021 
    

 45,669  45,899 ديسمبر 31الرصيد في 

 :التغير في مخصص تكاليف إيقاف التشغيل المهجور على النحو التالي

 41,598  45,669 (1)يناير  1الرصيد في 
 3,961  - (2)مخصص مكون خًلل السنة 

 110  230 تصفية مخصص تكاليف إيقاف من الخدمة
 45,669  45,899 ديسمبر  31الرصيد في 

، يجب على الشركة إرجاع المرافق المستأجرة في حالتها (المؤجر)حسب االتفاقية التعاقدية مع قطر للطاقة   (1)
مليون لاير  41.6قيمت المجموعة عقودها واعترفت بمخصصات بمبلغ . األصلية في نهاية فترة اإليجار
تتكون المعسكرات بصفة أساسية من . وترميم معسكرات العمال المستأجرةقطري لتكاليف تفكيك وتركيب 

 .أرض وسكن ومناطق مشتركة متضمنة المكاتب والمطعم والمرافق األخرى المصاحبة لها

، يجب على المجموعة إرجاع (المؤجر)أبرمت المجموعة عقد إيجار مع قطر للطاقة   2021خًلل سنة  (2)
قيمت المجموعة عقودها واعترفت بمخصصات . األصلية في نهاية فترة اإليجارالمرافق المستأجرة في حالتها 

تتكون . مليون لاير قطري لتكاليف تفكيك وتركيب وترميم معسكرات العمال المستأجرة 3.96بمبلغ 
المعسكرات بصفة أساسية من أرض وسكن ومناطق مشتركة متضمنة المكاتب والمطعم والمرافق األخرى 

مليون  0.11) مليون لاير قطري 0.23 إضافة إلى ذلك سجلت الشركة مصروفات فائدة بمبلغ. المصاحبة لها
فيما يتعلق بتصفية مخصص تكاليف إيقاف التشغيل في بيان الربح أو الخسارة ( 2021في سنة لاير قطري 

 .والدخل الشامل اآلخر

 .المتداولةتم عرض المخصص أعًله في بيان المركز المالي ضمن المطلوبات غير 

 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 21
 2022  2021 
    

 91,388  101,259 يناير 1الرصيد في 
 24,011  24,625 (1)مخصص مكون خًلل السنة 

 (14,140)  (13,856) عات خًلل السنةودفم
 101,259  112,028 ديسمبر 31الرصيد في 

للموظفين في الرواتب والمنافع األخرى في بيان الربح أو الخسارة يتم إدراج مخصص مكافآت نهاية الخدمة  (1)
 .والدخل الشامل اآلخر

 ذمم تجارية وأخرى دائنة  22
 2022  2021 
    

 147,260  249,868 ذمم تجارية دائنة
 315,827  375,187 مصروفات مستحقة

 204,597  278,083 ذمة دائنة لمعيدي تأمين
 17,099  19,184 مؤجلةعموالت إعادة تأمين 

 29,423  20,227 التأمينات والمقدمات من العمًلء
 1,351  7,251 مخصص صندوق دعم األنشطة االجتماعية والرياضية

 115,716  96,256 ذمم دائنة أخرى
 1,046,056  831,273 
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 أرباح معلنة مستحقة الدفع 23

 .2022ديسمبر  31لم يقترح مجلس اإلدارة توزيعات أرباح نقدية للسنة المنتهية في 

 :فيما يلي التغير في رصيد توزيعات األرباح المستحقة الدفع خًلل السنة
 2022 

 
2021 

    
 75,238  50,429 يناير 1الرصيد في 

 (24,809)  (1,810) توزيعات أرباح مدفوعة خًلل السنة
 50,429  48,619 ديسمبر 31الرصيد في 
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 أرباح معلنة مستحقة الدفع 23

 .2022ديسمبر  31لم يقترح مجلس اإلدارة توزيعات أرباح نقدية للسنة المنتهية في 

 :فيما يلي التغير في رصيد توزيعات األرباح المستحقة الدفع خًلل السنة
 2022 

 
2021 

    
 75,238  50,429 يناير 1الرصيد في 

 (24,809)  (1,810) توزيعات أرباح مدفوعة خًلل السنة
 50,429  48,619 ديسمبر 31الرصيد في 

 
 

 
مليون لاير قطري للسنة  185.8لاير قطري لكل سهم بقيمة  0.1قيمة اقترح مجلس اإلدارة توزيعات أرباح نقدية نهائية ب

 31سيتم تقديم توزيعات األرباح النقدية النهائية المقترحة للسنة المنتهية في (. ال شيء: 2021) 2022ديسمبر  31المنتهية في 
 .للموافقة الرسمية في اجتماع الجمعية العمومية السنوي 2022ديسمبر 
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 إفصاحات أطراف ذات عالقة  24

إفصاحات الطرف " 24لدولي رقم في إطار النشاط االعتيادي لألعمال تقوم المجموعة بإجراء معامًلت مع أطراف تقع ضمن تعريف األطراف ذات العًلقة حسب معيار المحاسبة ا
 :األطراف ذات العًلقة كما في نهاية السنة والمعامًلت التي تمت خًلل الفترة تم اإلفصاح عنها أدناهأرصدة ". ذي العًلقة

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة )أ(

 :المعامًلت مع األطراف ذات العًلقة خًلل السنة كما يلي

 2021  2022 العالقة اسم الشركة
 المصروفات  اإليرادات  المصروفات  اإليرادات  
         

 21,508  1,320,603  46,409  1,161,408 الشركة األم  قطر للطاقة 
 -  301,432  3,038  59,339 شركة زميلة شركة قطر غاز للتشغيل المحدودة

 32,527  59,815  91,185  62,840 شركة زميلة  خ.ق.م.ش( وقود)قطر للوقود 
 155  29,045  -  38,301 شركة زميلة خ .ق.م.ش( قابكو)شركة قطر للبتروكيماويات 

 -  26,551  3,303  47,257 شركة زميلة (ق.خ.م.ش)شركة قطر لألسمدة الكيماوية 
 -  12,486  -  11,105 شركة زميلة أوريكس جي تي إل المحدودة

 -  174  -  - شركة زميلة السيف المحدودة 
 -  15,365  -  111,304 شركة زميلة نفط الشمالشركة 

 -  770,760  -  302,114 شركة زميلة م.م.جلفدريل ش
 -  82,853  4,411  179,469 شركات زميلة أخرى 

  1,973,137  148,346  2,619,084  54,190 
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 مستحقات من أطراف ذات عالقة )ب(

 2022 العالقة اسم الشركة
 

2021 
     

 238,290  299,095 الشركة األم  قطر للطاقة 
 426  700 شركة زميلة أوريكس جي تي إل المحدودة

 104,317  126,226 شركة زميلة شركة قطر غاز للتشغيل المحدودة
 303,470  240,605 شركة زميلة (1)م .م.جلفدريل ش
 12,314  16,881 زميلةشركة  خ.ق.م.ش( وقود)قطر للوقود 

 -  22,706 شركة زميلة شركة نفط الشمال
 429  - شركة زميلة السيف المحدودة

 368  24,801 شركة زميلة (ق.خ.م.ش)شركة قطر لألسمدة الكيماوية 
 297  - شركة زميلة راس لفان أولفين المحدودة

 81  - شركة زميلة غزال المحدودة
 30,094  34,027 شركات زميلة أخرى

  765,041  690,086 
 (3,732)  (5,101)  مخصص انخفاض القيمة: ناقصا

  759,940  686,354 

 تجهيز وتحديث حفارتكاليف متعلق ب( 2021مليون لاير قطري في  61.85)يتضمن هذا رصيد بًل شيء  (1)
  .في السنة %5.75وقد احتسبت المجموعة فائدة عليه بنسبة 

أدناه، ذات طبيعة تجارية وال تحتسب عليها فوائد كما أنها بدون ضمانات وهي تستحق ( 1)عًله فيما عدا ااألرصدة 
تتضمن هذه . شهرا من تاريخ التقرير 12القبض في تاريخ استحقاقها حسب العقود ذات الصلة وهي أقل من 

 . هاية السنةاألرصدة أيضا إيرادات مستحقة لم يتم بعد إصدار فواتير بها للعمًلء في ن
 :إن الحركة في مخصص انخفاض القيمة خًلل الفترة على النحو التالي

 2022  2021 
    

 5,320  3,732 يناير 1الرصيد في 
 (1,588)  1,369 خًلل السنة (مسترد) /مكون مخصص 

 3,732  5,101 ديسمبر 31الرصيد في 

 مستحقات ألطراف ذات عالقة )ج(

 2022 العالقة اسم الشركة
 

2021 
     

 37,061  16,553 الشركة األم  قطر للطاقة 
 1,206  - شركة زميلة شركة قطر غاز للتشغيل المحدودة

 2,879  7,354 شركة زميلة خ.ق.م.ش( وقود)قطر للوقود 
 3,361  3,905 شركات زميلة (1)أخرى 

  27,812  44,507 

 .أعضاء مجلس اإلدارة وأتعاب حضور اجتماعاتيتضمن هذا الرصيد المتعلق بمستحقات مكافآت  (1)
 .، األرصدة أعًله ذات طبيعة تجارية، وال تحتسب عنها فائدة أو ضمان وتستحق الدفع عند الطلب(1)فيما عدا  (2)

 المكافآت لكبار موظفي اإلدارة )د(
 2022 

 
2021 

    
 2,525  2,660 (1)مخصص مجلس اإلدارة 

 29,251  27,757 كبار موظفي اإلدارة اآلخرين

 .يمثل هذا المبلغ المستحق فيما يتعلق بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأتعاب حضور اجتماعات (1)
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 اإليرادات 25

 مصادر اإليرادات )أ(

 .تجني المجموعة بصورة رئيسية إيرادات من خدمات التموين والطيران والحفر والتأمين وإعادة التأمين

 2022  2021 
    

 2,103,093  2,767,992 (1)من العقود المبرمة مع العمًلء  اإليراد
 987,957  897,547 (2)اإليراد من عقود التأمين 

 3,665,539  3,091,050 
 اإليراد من العقود المبرمة مع العمالء (1)

في الجدول التالي تم تصنيف اإليرادات من العقود المبرمة مع العمًلء حسب المنتجات األولية الرئيسية وخطوط 
 . الخدمات وتوقيت االعتراف باإليراد

 2021  2022 خطوط الخدمات الرئيسية /المنتجات 
    

 1,019,808  1,284,935 اإليراد من الحفر والخدمات المصاحبة له
    

    اإليراد من خدمات الطيران
 636,787  790,962 إيرادات الطيران -
 84,053  122,111 إيرادات عمليات الصيانة واإلصًلح -
 1,307  2,379 إيرادات التدريب -
 915,452  722,147 

    إيرادات التموين والخدمات المصاحبة له
 166,667  170,217 خدمات التموين -
 135,579  303,766 خدمات القوى العاملة -
 38,791  47,898 خدمات السكن والنظافة -
 1,131  2,802 إيرادات من المناسبات والفعاليات -
 18,970  42,922 إيرادات أخرى -
 567,605  361,138 
 2,767,992  2,103,093 
    

 2021  2022 توقيت االعتراف باإليراد
    

 224,535  354,847 الخدمات المحولة في نقطة زمنية
 1,878,558  2,413,145 المنتجات والخدمات المحولة على مدى الزمن

 2,103,093  2,767,992 اإليراد من العقود المبرمة مع العمًلء

 أرصدة العقود  )ب(

يوفر الجدول التالي معلومات حول الذمم المدينة واإليرادات المستحقة من أصول العقود ومطلوبات العقود من العقود 
 .مع العمًلء

 2021  2020 
    

 297,830  427,630 ".الذمم التجارية واألخرى المدينة"الذمم المدينة المضمنة في 
 686,812  700,061 "المستحقات من أطراف ذات عًلقة"الذمم المدينة المدرجة في 

 15,978  13,104 (أ)موجودات عقود 
 (5,267)  (17,320) ( ب)مطلوبات عقود 
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 التكاليف المباشرة 26
 2022  2021 
    

 1,044,541  1,147,820 التكاليف المباشرة لخدمات الحفر والخدمات المصاحبة لها
 423,769  540,948 التكاليف المباشرة لخدمات الطيران

 359,376  540,140 التكاليف المباشرة لخدمات التموين والخدمات المصاحبة لها
 916,870  763,967 (26/1)إجمالي تكاليف التأمين 

 2,992,875  2,744,556 

  335,827 للسنة عن الممتلكات والمعدات وأصول حق استخدام بمبلغ إهًلك تتضمن التكاليف المباشرة مصروف 
لاير  20,876مبلغ )لاير قطري  23,501ومبلغ ( 6/2إيضاح ( )2021 لاير قطري في 336,179)لاير قطري 

 .على التوالي( 8إيضاح ( )2021قطري في سنة 

 إجمالي مصروفات التأمين 26/1
 2022  2021 
    

 563,972  650,384 تنازل عن إعادة التأمين
 9,661  (123,151) التغير في أقساط غير مكتسبة، إعادة التأمين 

 318,391  199,370 (26/1/1إيضاح )صافي المطالبات المتكبدة 
 24,846  37,364 تكاليف الوساطة

 763,967  916,870 
 على النحو التالي: المطالبات المتكبدة  صافي  تفاصيل 26/1/1

 بالصافي  التأمينإعادة   إجمالي 2022ديسمبر  31
      

 190,358  (212,664)  403,022 مطالبات مسددة
 (8,241)  (184,030)  175,789 تعديل مطالبات قائمة

 17,253  (26,713)  43,966 مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها
 622,777  (423,407)  199,370 
 الصافي  إعادة التأمين  إجمالي 2021ديسمبر  31 

      
 282,318  (412,045)  694,363 مطالبات مسددة

 23,716  58,219  (34,503) تعديل مطالبات قائمة
 12,357  (19,133)  31,490 مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها

 691,350  (372,959)  318,391 
 إيرادات أخرى  27

 2022  2021 
    

 15,085  13,027 ربح من بيع استثمارات مالية
 6,759  11,994 إيرادات تأجير

 5,686  5,688 (1)منفعة من ضريبة الدخل معترف بها حسب مذكرة التفاهم 
 3,888  3,652 توزيع أرباح من صناديق استثمار مدارة

 3,326  3,543 إيرادات أرباح موزعة
ربح القيمة العادلة من االستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خًلل 

 17,890  - الخسارةالربح أو 
 7,624  3,487 إيرادات متنوعة

 41,391  60,258 
يمثل هذا المنفعة الضريبية التي تلقتها المجموعة خًلل العام نتيجة تسوية ضريبة الدخل لشركاتها التابعة  (1)

ووزارة المالية والهيئة الهيئة "( قطر للبترول"المعروفة سابقا بـ )من خًلل ترتيب محدد بين قطر للطاقة 
والموقعة بين األطراف المذكورة  2020 فبراير 4العامة للضرائب وفقًا لمذكرة التفاهم المبرمة بتاريخ 

 (.  30إيضاح )أعًله 
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 مصروفات أخرى   28
 2022  2021 
    

خسارة القيمة العادلة من االستثمارات المالية بالقيمة العادلة من 
 -  36,781 خًلل الربح أو الخسارة

 -  2,202 (6إيضاح )خسارة انخفاض قيمة ممتلكات ومعدات 
 24,781  22,664 (1) مصروفات متنوعة

 61,647  24,781 

 تتضمن هذه بصفة أساسية صافي خسارة صرف العمًلت األجنبية( 1)

 مصاريف عمومية وإدارية  29
 2022  2021 
    

 117,494  125,552 الرواتب والمنافع األخرى
 13,436  11,646 (6/2إيضاح )إهًلك الممتلكات والمعدات 

 13,628  8,502 أتعاب قانونية ومهنية
 6,139  7,061 رسوم خدمات

 1,806  3,073 مصروفات عًلقات عامة وإعًلنات
 5,934  3,063 مصروفات اتصاالت

 2,525  2,660 مخصصات مجلس اإلدارة
 4,032  1,845 إدارة استثمارات مصروفات

 1,033  1,648 مصاريف إصًلحات وصيانة
 408  1,131 مصروفات سفر

بورصة قطر وشركة قطر لإليداع المركزي لألوراق ادراج  رسوم 
 1,008  1,008 المالية

 124  540 مصروفات طباعة وقرطاسية
 800  133 (8إيضاح )موجودات حق االستخدام إهًلك 

 1,923  157 مخصص ضرائب متعلقة بعمليات أجنبية
 28,539  50,501 مصروفات متنوعة

 218,520  198,829 
 ضريبة الدخل مصروف 30

واللوائح التنفيذية ذات الصلة المصدرة  2018لعام  24في ضوء أحكام قانون ضريبة الدخل القطري الجديد رقم 
ووزارة المالية ( الشركة األم"( )قطر للبترول"سابقا بـ  المعروفة  )توصلت قطر للطاقة  2020فبراير  4الحقا، في 

والتي نصت على آلية لتسوية التزام "( مذكرة التفاهم)"والهيئة العامة للضرائب إلى اتفاقية من خًلل مذكرة تفاهم 
ي لبعض الشركات المدرجة ف( المضمنة في مذكرة التفاهم)ضريبة الدخل للشركات التابعة والمشاريع المشتركة 

في مذكرة التفاهم المذكورة وبناء عليه ( 1إيضاح )تم إدراج جميع الشركات األربع التابعة المحلية . بورصة قطر
مع ذلك وحسب مذكرة التفاهم . فإن التزام ضريبة الدخل للشركات التابعة سيتم تحمله كليا من جانب وزارة المالية

إضافة إلى ذلك، وفي أعقاب . تحقة مباشرة إلى الشركةيطلب من الشركات التابعة احتساب ضريبة الدخل المس
التوضيحات المستلمة من الهيئة العامة للضرائب خًلل السنة فقد قدرت الشركات التابعة أنها خاضعة للضريبة فقط 

 %10على األرباح المنسوبة للمساهمين األجانب في الشركة وأن معدل الضريبة المطبق على الشركات التابعة هو 
بناء عليه فإن ضريبة الدخل المطبقة على . ([2021في سنة  %1.711نسبة ) %1.511ل الضريبة الفعلي معد]

مليون لاير قطري  5.36)مليون لاير قطري  5.75بمبلغ  2022ديسمبر  31الشركات التابعة للسنة المنتهية في 
في هذه البيانات المالية وهو مليون لاير قطري  5.69حاسبت الشركة عن مبلغ ضريبة بمبلغ (. 2021في سنة 

 .مليون لاير قطري مسجل للسنة السابقة 0.06يتضمن مبلغ 

إضافة إلى ذلك، ولًلعتراف بالمنفعة الضريبية الناتجة للمجموعة من مذكرة التفاهم المذكورة، اعترفت المجموعة 
إدراجه في الربح أو الخسارة  مليون لاير قطري وتم 5.69بإيراد متعلق بمصروف الضريبة اإلجمالي للسنة بمبلغ 

 (.27إيضاح " )الدخل اآلخر"ضمن 
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مصروف الضريبة المعروض في بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر يمثل ضريبة الدخل على الدخل 
 . الخاضع للضريبة كما هو وارد أدناه

 2022  2021 
    :مصروف الضريبة الحالية

 5,358  5,752 مصروف السنة الحالية
 328  (64) بسنة سابقة  ةمتعلقتغييرات في تقديرات 

 5,688  5,686 

 :التسوية بين مصروف الضريبة الحالية وناتج ربح المحاسبية مضروبا في معدالت الضريبة الفعلية تم تقديمها أدناه

 2022  2021 
    

 59,721  295,738 الربح قبل الضريبة
    

 1,022  4,469 (2021في سنة  %1.711) %1.511الضريبة محسوبة بمعدل 
 (281)  (722) أثر المعدالت الضريبية على االختصاصات األجنبية

    
    :األثر الضريبي لـ

 -  33 مخصص انخفاض قيمة ممتلكات ومعدات
 (1)  - دخل معفى من الضريبة

 4,618  1,972 مصروفات غير قابلة للخصم، بالصافي
    

 5,358  5,752 السنة الحاليةمصروف 
 328  (64) متعلق بسنة سابقة

 5,686  5,688 إجمالي مصروف الضريبة الحالية

 العائدات للسهم الواحد 31

تم احتساب العائد األساسي للسهم بقسمة ربح السنة المنسوب إلى حاملي األسهم العادية على المتوسط المرجح 
 .نهاية فترة التقريرالمعدل لعدد األسهم القائمة في 

 .العائد األساسية والمخففة للسهم الواحد هما نفسهما إذ أنه ليس هناك أثر مخفف على العائدات

 2022  2021 
    

 54,182  290,164 (ألف لاير قطري)الربح الموحدة المنسوبة لمالكي الشركة 
    

ديسمبر  31 في المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة
 1,858,408,690  1,858,408,690 (16إيضاح ))باألسهم( 

    
 العائدات األساسية والمخففة للسهم 

 0.029  0.156 (معبر عنها باللاير القطري)
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تشتمل أرصدة أصول العقد بصفة أساسية إيراد تسريح كان قد تم االعتراف به خًلل الفترة ولكن لم تصدر به فاتورة في أنشطة التسريح 
كما تتضمن موجودات العقود أيضا التكاليف المتكبدة في أنشطة التجهيز وهي تكاليف مباشرة الستيفاء العقود ويتم صرفها على . المستقبلية

لم يتم االعتراف بخسائر انخفاض قيمة عن موجودات . يتم تأجيل هذه التكاليف وتسجيلها كموجودات عقود. االعتراف المتوقعةمدى فترة 
 .عقود خًلل السنة

 :يتم عرض موجودات العقود في بيان المركز المالي الموحد كما يلي
 2022  2021 
    

 9,464  13,104 موجودات غير متداولة
 6,514  - متداولةموجودات 

 13,104  15,978 

تتضمن مطلوبات العقود المدفوعات المستلمة عن أنشطة التجهيز والتي يتم تخصيصها على التزام األداء  (1)
كما تتضمن مطلوبات العقود أيضا التكاليف . الكلي ويتم االعتراف بها على نحو معقول على مدى الفترة العقد

. التسريح يتم تقديرها عند إبرام العقد وتستحق على المدى الفترة المتوقعة للعقدالتي يجب تكبدها عن أنشطة 
 .هذه التكاليف المتوقعة المستحقة يتم تسجيلها كمطلوبات عقود
 :يتم عرض مطلوبات العقود في بيان المركز المالي الموحد كما يلي

 2022  2021 
    

 1,820  2,730 المطلوبات غير المتداولة
 3,447  14,590 المطلوبات المتداولة

 17,320  5,267 
 اإليراد من عقود التأمين (2)

 2022  2021 
    

 987,957  897,547 إجمالي إيراد التأمين
    

    :تفاصيل إجمالي التأمين على النحو التالي
 2022  2021 
    

 970,002  1,119,515 (أ)إجمالي األقساط 
 11,063  (233,678) (أ)أقساط التأمين غير المكتسبة، إجمالي التغير في 

 6,892  11,710 صافي إيراد العمولة 
 987,957  897,547 إجمالي إيرادات التأمين

 : تفاصيل إجمالي األقساط المحتفظ بها واألقساط المكتسبة على النحو التالي

 بالصافي  إعادة التأمين  إجمالي 2022ديسمبر  31
      

 464,120  (655,395)  1,119,515 أقساط التأمين المكتتب بها
 (110,527)  123,151  (233,678) تغير في أقساط التأمين غير المكتسبة

 885,837  (532,244)  353,593 
      
 الصافي  إعادة التأمين  إجمالي 2021ديسمبر  31 

      
 402,807  (567,195)  970,002 أقساط التأمين المكتتب بها

 1,401  (9,662)  11,063 تغير في أقساط التأمين غير المكتسبة
 981,065  (576,857)  404,208 
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كما تتضمن موجودات العقود أيضا التكاليف المتكبدة في أنشطة التجهيز وهي تكاليف مباشرة الستيفاء العقود ويتم صرفها على . المستقبلية

لم يتم االعتراف بخسائر انخفاض قيمة عن موجودات . يتم تأجيل هذه التكاليف وتسجيلها كموجودات عقود. االعتراف المتوقعةمدى فترة 
 .عقود خًلل السنة

 :يتم عرض موجودات العقود في بيان المركز المالي الموحد كما يلي
 2022  2021 
    

 9,464  13,104 موجودات غير متداولة
 6,514  - متداولةموجودات 

 13,104  15,978 

تتضمن مطلوبات العقود المدفوعات المستلمة عن أنشطة التجهيز والتي يتم تخصيصها على التزام األداء  (1)
كما تتضمن مطلوبات العقود أيضا التكاليف . الكلي ويتم االعتراف بها على نحو معقول على مدى الفترة العقد

. التسريح يتم تقديرها عند إبرام العقد وتستحق على المدى الفترة المتوقعة للعقدالتي يجب تكبدها عن أنشطة 
 .هذه التكاليف المتوقعة المستحقة يتم تسجيلها كمطلوبات عقود
 :يتم عرض مطلوبات العقود في بيان المركز المالي الموحد كما يلي

 2022  2021 
    

 1,820  2,730 المطلوبات غير المتداولة
 3,447  14,590 المطلوبات المتداولة

 17,320  5,267 
 اإليراد من عقود التأمين (2)

 2022  2021 
    

 987,957  897,547 إجمالي إيراد التأمين
    

    :تفاصيل إجمالي التأمين على النحو التالي
 2022  2021 
    

 970,002  1,119,515 (أ)إجمالي األقساط 
 11,063  (233,678) (أ)أقساط التأمين غير المكتسبة، إجمالي التغير في 

 6,892  11,710 صافي إيراد العمولة 
 987,957  897,547 إجمالي إيرادات التأمين

 : تفاصيل إجمالي األقساط المحتفظ بها واألقساط المكتسبة على النحو التالي

 بالصافي  إعادة التأمين  إجمالي 2022ديسمبر  31
      

 464,120  (655,395)  1,119,515 أقساط التأمين المكتتب بها
 (110,527)  123,151  (233,678) تغير في أقساط التأمين غير المكتسبة

 885,837  (532,244)  353,593 
      
 الصافي  إعادة التأمين  إجمالي 2021ديسمبر  31 

      
 402,807  (567,195)  970,002 أقساط التأمين المكتتب بها

 1,401  (9,662)  11,063 تغير في أقساط التأمين غير المكتسبة
 981,065  (576,857)  404,208 

2
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 التزامات وتعهدات محتملة 32

 التزامات محتملة  )أ(
 2022  2021 
    

    :التزامات محتملة
 328,411  322,970 ضمانات مقابل حسن التنفيذ

 7,064  5,808 حصة المجموعة في التزامات محتملة في مشاريع مشتركة 

كما هو الحال بالنسبة لغالبية شركات التأمين الكبيرة، تخضع المجموعة للتقاضي في إطار النشاط االعتيادي  (1)
. اإلجراءات القانونية القائمة والمحتملةكما هو في نهاية فترة التقرير لم يكن باإلمكان التنبؤ بنتائج . ألعمالها

 .لم يتم تقديم المزيد من اإلفصاحات لتفادي اإلضرار بمراكز األطراف المشاركين في النزاعات

 تعهدات )ب(
 2022  2021 
    

    تعهدات
 216,557  703,624 (1) تعهدات رأسمالية

 .من التعهدات الصادرة في سياق األعمال العادية ةجوهريمن غير المتوقع أن تنشأ أي التزامات  (1)

 

 
 

 

 

12 

 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

   2022ديسمبر  31في  للسنة المنتهية
 الكيان الصادر عنه التقرير 1

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

، تم تغيير الشكل القانوني للشركة إلى شركة مساهمة عامة قطرية 2015لسنة  11ووفقًا لقانون الشركات التجارية القطري رقم 
 .للشركة هو الدوحة، دولة قطر المقر المسجل. 2018في ( ق.ع.م.ش)

ً بـ )تشمل هذه البيانات المالية الموحدة على كل من الشركة والشركات التابعة لها  تعمل "(. المجموعة"يشار إليهم جميعا
راجع إيضاح )المجموعة بشكل رئيسي على تقديم خدمات الحفر وخدمات الطيران والتأمين وإعادة التأمين وخدمات التموين 

33.) 

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

، 2012نوفمبر  4في . من األسهم المصدرة للشركة في بورصة قطر %70، قامت قطر للطاقة  بإدراج 2008مايو  26في 
دية اعتمدت التعديًلت على النظام األساسي للشركة ونصت على زيادة سقف الملكية الخاصة تم عقد جمعية عمومية غير عا

المعروفة )الحقاً، ووفقاً لتعليمات المجلس األعلى للشؤون االقتصادية، حولت قطر للطاقة . بالهيئة العامة للتقاعد والمعاشات
غير أن قطر للطاقة هي . هيئة العامة للتقاعد والمعاشاتمن حصتها في الشركة إلي ال %20نسبة "( قطر للبترول"سابقا بـ 

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

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

 نسبة الملكية   
 2021 2022 التأسيس بلد العالقة اسم الشركة

     
 %100 %100 قطر شركة تابعة  .(خ.ق.م.ش)شركة الكوت للتأمين وإعادة التأمين 

شركة مساهمة قطرية )شركة أمواج لخدمات التموين المحدودة 
 %100 %100 قطر شركة تابعة * (خاصة

 %100 %100 قطر شركة تابعة ( شركة مساهمة قطرية خاصة)شركة هليكوبتر الخليج 
شركة مساهمة قطرية )شركة الخليج العالمية للحفر المحدودة 

 قطر شركة تابعة (خاصة
 

100% 
 

100% 

بشأن الدمج المحتمل لجميع اسهم  الموقع من جانب الشركة وطرف ثالث 2022ديسمبر  1في  المؤرخ للعقد المبدئيوفقا 
مملوكة من ومجموعة مختارة من شركات ( شركة مساهمة قطرية خاصة)شركة أمواج لخدمات التموين المحدودة 

سيتم االحتفاظ بأسهم الكيان المندمج من جانب الخليج الدولية . التموينوتزاول أعمال الضيافة والتي  الطرف الثالث
في اتفاقيات نهائية وواضحة  المساهميناالندماج مشروط بدخول جميع . ق والطرف الثالثع..م.للخدمات ش

سيعلن عن التفاصيل . والحصول على الموافقات الرسمية، إضافة إلى موافقات الجمعيات العمومية للشركات المعنية
 .الكاملة لًلندماج في مرحلة متأخرة بعد إبرام اتفاقية االندماج النهائية

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

 المساهمة في الملكية   
 2021 2022 بلد التأسيس العالقة الشركة 

     
 %50 %50 قطر مشروع مشترك م.م.ش جلفدريل

 %49 %49 المغرب مشروع مشترك شركة آير اوشن المغرب
 %49 %49 مالطا مشروع مشترك شركة ميد الخليج لخدمات الطيران المحدودة

 %90 %90 الهند شركة تابعة غير مباشرة يونايتد هيليتشارترز الخاصة المحدودة
 %100 %100 ليبيا شركة تابعة غير مباشرة شركة المها للطيران                                     

 %100 %100 تركيا شركة تابعة غير مباشرة شركة ردستارهافاكليك هزمتلرز
 %100 %100 المغرب شركة تابعة غير مباشرة شركة الخليج الستثمار وإيجار طائرات هليكوبتر

)تابع(



 www.gis.com.qa :للحصول على المزيد من المعلومات حول مرفقات جدول أعمال االجتماع، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني للشركة
أو مراسلتنا على عنوان البريد اإللكتروني التالي: gis@qatarenergy.qa أو االتصال بنا على رقم الهاتف: ٢٠٨٨ ٤٠١٣ ٩٧٤ +

شركة الخليج الدولية للخدمات ش.م.ع.ق.
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 مخاطر السيولة )ج( 

ديسمبر على أساس مدفوعات  31يلخص الجدول أدناه ملمح استحقاق المطلوبات المالية للمجموعة كما في 
 .المخصومة القائمةااللتزامات التعاقدية غير 

 التدفقات النقدية التعاقدية   
 سنة 1أكثر من   شهرا 12 – 1  اإلجمالي  القيمة الدفترية 

        2022ديسمبر  31في 
 (2,637,648)  (1,659,071)  (4,296,719)   4,289,232 القروض والسلفيات 
 -  (1,177,707)  (1,177,707)    1,177,707 مطلوبات عقود تأمين

ذمم تجارية دائنة ومستحقات ومطلوبات 
 -  (721,311)  (721,311)  721,311 أخرى

 -  (278,083)  (278,083)   278,083 ذمة دائنة لمعيدي تأمين
 -  (48,619)  (48,619)   48,619 توزيعات أرباح مستحقة الدفع
 (9,046)  (35,781)  (44,827)   41,371 مستحقات ألطراف ذات عًلقة

 -  (27,812)  (27,812)   27,812 مطلوبات إيجار
 6,584,135  (6,595,078)  (3,948,384)  (2,646,694) 

 التدفقات النقدية التعاقدية   
 سنة 1أكثر من   شهرا 12-1  اإلجمالي  القيمة الدفترية 

        2021ديسمبر  31في 
 (3,698,900)  (613,946)  (4,332,854)  4,325,409 القروض والسلفيات 
 -  (957,950)  (957,950)  957,950 مطلوبات عقود تأمين

 ذمم دائنةذمم تجارية دائنة ومستحقات و
 -  (578,803)  (578,803)  578,803 أخرى

 -  (204,597)  (204,597)  204,597 ذمة دائنة لمعيدي تأمين
 -  (50,429)  (50,429)  50,429 توزيعات أرباح مستحقة الدفع
 -  (44,507)  (44,507)  44,507 مستحقات ألطراف ذات عًلقة

 (18,331)  (30,183)  (48,514)  44,815 مطلوبات إيجار
 6,206,510  (6,217,654)  (2,480,415)  (3,717,231) 

 .أو بمبالغ مختلفة على نحو كبيردية المضمنة في تحليل االستحقاق في وقت مبكر، قنلال يتوقع حدوث التدفقات ا

 مخاطر السوق )د( 

 مخاطر أسعار الفائدة ( 1)

تنشأ مخاطر أسعار الفائدة عند تقلب القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية بسبب التغيرات في أسعار 
 .الفائدة بالسوق

 :عنها فوائد علي النحو التاليملمح سعر الفائدة لألدوات المالية للمجموعة التي تحتسب 
 2022  2021 

    األدوات بمعدالت ثابتة
    الموجودات المالية

 493,111  776,177 استثمارات قصيرة األجل وودائع ألجل 

    األدوات بمعدالت متغيرة
    المطلوبات المالية

 4,331,128  4,289,232 القروض والسلفيات
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 الفائدةالتعرض لمخاطر أسعار 

يتم االتفاق على الودائع البنكية بمعدالت ثابتة وبالتالي فهي ال تؤدي إلى تعريض المجموعة إلى مخاطر أسعار 
القروض والسلف التي تحسب عليها فوائد يتم إصدارها بمعدالت متغيرة مما يؤدي إلى تعرض المجموعة . فائدة

وعة تقلبات أسعار الفائدة على نحو مستمر وتتصرف بناء ترصد إدارة المجم. إلى مخاطر أسعار فائدة تدفق نقدي
 .على ذلك

 تحليل حساسية التدفق النقدي لألدوات بمعدالت متغيرة
نقطة أساس في أسعار الفائدة في تاريخ التقرير إلى زيادة أو إنقاص الخسارة بمبلغ  100يؤدي التغيير المعقول بـ س

يفترض هذا التحليل بقاء جميع المتغيرات األخرى، (. 2021لاير قطري في سنة  43,311)لاير قطري   42,892
 .وعلى وجه الخصوص أسعار صرف العمًلت األجنبية، ثابتة

 مخاطر أسعار األسهم ( 2)

تتعرض المجموعة لمخاطر أسعار األسهم، والتي تنشأ من أوراق مالية في حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خًلل 
لدى المجموعة استثمار أساسي في أسهم مدرجة في بورصة قطر ومصنفة على أنها بالقيمة . الربح أو الخسارة

 .العادلة من خًلل الربح أو الخسارة
 2022  2021 
    

 323,344  315,142 االستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خًلل الربح أو الخسارة   

 أسعار حقوق الملكيةمخاطر  -تحليل الحساسية 
٪ في سعر السوق لألوراق المالية المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خًلل 10االنخفاض بنسبة  /قد تؤدي الزيادة 

 32,334) لاير قطري 31.514 انخفاض حقوق الملكية بمقدار /الربح أو الخسارة في تاريخ التقرير إلى زيادة 
 (. 2021لاير في سنة 

 مخاطر العملة ( 3)

المجموعة معرضة لمخاطر العمًلت األجنبية من التعامًلت إلى الحد الذي توجد معه فجوة بين العمًلت التي تقيم 
العمًلت . بها المبيعات والمشتريات والذمم المدينة والقروض والعمًلت الوظيفية لشركات المجموعة المعنية

العمًلت التي تقيم بها هذه . ريكي في األساسالوظيفية لشركات المجموعة هي اللاير القطري والدوالر األم
كما أن بعض معامًلت الشركة بالدوالر . المعامًلت في األساس هي الدوالر األمريكي واليورو والجنيه االسترليني

فيما يتعلق . األمريكي ال تحمل أي مخاطر عمًلت أجنبية نظرا ألن الدوالر األمريكي مربوط باللاير القطري
 .يه االسترليني تراقب اإلدارة تقلبات سعر الصرف على أساس مستمر وتعمل وفقا لذلكباليورو والجن

 القيمة العادلة -األدوات المالية  35

القيمة العادلة لًلستثمارات المالية التي تتم المتاجرة النشطة بها في أسواق مالية منتظمة يتم تحديدها بالرجوع إلى 
 . عار العروض للمطلوبات في تاريخ إقفال العمل في نهاية فترة التقريرأسعار العروض بالسوق للموجودات وأس

تتضمن هذه . بالنسبة لألدوات المالية التي ال يوجد لها سوق نشطة يتم تحديد القيمة العادلة باستخدام تقنيات التقييم
أو  /مماثلة على نحو كبير والتقنيات استخدام أحدث معامًلت حرة والرجوع إلى القيمة السوقية الحالية ألداة أخرى 

بالنسبة لتقنيات التدفقات النقدية المخصومة تستند التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى . تحليل تدفق نقدي مخصوم
 .أفضل تقديرات اإلدارة كما أن معدل الخصم المستخدم هو المعدل ذي الصلة في السوق بالنسبة ألداة مماثلة

 .قياس القيم العادلة بصورة موثوق بها يتم قياس هذه األدوات بالتكلفةفي حالة عدم إمكانية 
القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استًلمه لبيع موجود أو دفعه لتحويل مطلوب في معاملة نظامية بين المشاركين 

القيم . لقيمتها العادلةتقارب القيمة الدفترية للموجودات المالية والمطلوبات المالية . في السوق في تاريخ القياس
 : العادلة المقدرة لمعظم األدوات المالية الرئيسية للمجموعة تم تقديمها في الجدول أدناه

 

 

77 

 

 2022ديسمبر  31

القيمة العادلة من 
خالل الربح أو 

  الخسارة

القيمة العادلة من 
 خالل الدخل الشامل

  التكلفة المطفأة  اآلخر
إجمالي القيمة 

 العادلة القيمة  الدفترية
          

 الموجودات
          

 396,447  396,447  396,447  -  - نقد وأرصدة لدى البنك 
 746,126  746,126  746,126  -  - استثمارات قصيرة األجل
 749,647  749,647  749,647  -  - ذمم تجارية وأخرى مدينة

 823,579  823,579  823,579  -  - موجودات عقود إعادة تأمين
 759,939  759,939  759,939  -  - مستحقات من أطراف ذات عًلقة 

 744,777  744,777  -  306,592  438,185 االستثمارات المالية
 438,185  306,592  3,475,738  4,220,515  4,220,515 
          

          المطلوبات 
 4,289,232  4,289,232  4,289,232  -  - القروض والسلفيات  

 27,812  27,812  27,812  -  - مستحقات ألطراف ذات عًلقة 
 721,311  721,311  721,311  -  - ذمم تجارية دائنة ومستحقات ومطلوبات أخرى

   1,177,706    1,177,706    1,177,706  -  - مطلوبات عقود تأمين
 278,083  278,083  278,083  -  - قسط إعادة تأمين مستحق الدفع 

 48,619  48,619  48,619  -  - توزيعات أرباح مستحقة الدفع
 -  -  6,542,763  6,542,763  6,542,763 
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 2021ديسمبر  31

القيمة العادلة من 
خًلل الربح أو 

  الخسارة

القيمة العادلة من 
خًلل الدخل الشامل 

  التكلفة المطفأة  اآلخر
إجمالي القيمة 

 العادلة القيمة  الدفترية
          

 الموجودات
          

 349,407  349,407  349,407  -  - نقد وأرصدة لدى البنك 
  348,632   348,632   348,632  -  - استثمارات قصيرة األجل
 669,209  669,209  669,209  -  - ذمم تجارية وأخرى مدينة

 612,836  612,836  612,836  -  - موجودات عقود إعادة تأمين
 686,354  686,354  686,354  -  - مستحقات من أطراف ذات عًلقة 

 839,347  839,347  -  390,475  448,872 االستثمارات المالية
 448,872  390,475  2,666,438  3,505,785  3,505,785 
          

          المطلوبات 
 4,325,409  4,325,409  4,325,409  -  - القروض والسلفيات  

 44,507  44,507  44,507  -  - مستحقات ألطراف ذات عًلقة 
 577,861  577,861  577,861  -  - ذمم تجارية دائنة ومستحقات ومطلوبات أخرى

 957,951  957,951  957,951  -  - مطلوبات عقود تأمين
 204,597  204,597  204,597  -  - قسط إعادة تأمين مستحق الدفع 

 50,429  50,429  50,429  -  - توزيعات أرباح مستحقة الدفع
 -  -  6,160,754  6,160,754  6,160,754 
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 ب القيمة العادلةيترت

 .القيمة العادلة لألدوات المالية مقاربة لقيمها الدفترية

 . تستخدم المجموعة التدرج التالي لتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية حسب تقنيات التقييم

 لموجودات أو مطلوبات مطابقة؛في أسواق نشطة ( غير المعدلة)األسعار المدرجة : 1المستوى 

تقنيات أخرى يمكن مًلحظة جميع مدخًلتها التي لها أثر كبير على القيمة العادلة المسجلة، بصورة : 2المستوى 
 مباشرة أو غير مباشرة؛ و

السوق تقنيات تستخدم مدخًلت لها التي أثر كبير على القيمة العادلة المسجلة والتي ال تستند إلى بيانات : 3المستوى 
 .التي يمكن مًلحظتها

 . في نهاية السنة كانت المجموعة تحتفظ باالستثمارات المالية التالية التي تقاس بالقيمة العادلة

 اإلجمالي  3المستوى   2المستوى   1المستوى  
        

        2022ديسمبر  31كما في 
        الموجودات المقاسة بالقيمة العادلة

االستثمارات المالية بالقيمة العادلة من 
 438,185  -  -  438,185 خًلل الربح أو الخسارة   

استثمارات مالية بالقيمة العادلة من 
 306,592  3  -  306,589 خًلل الدخل الشامل اآلخر

 744,774  -  3  744,777 
         2021ديسمبر  31كما في 

        العادلةالموجودات المقاسة بالقيمة 
استثمارات مالية بالقيمة العادلة من 

 448,872 خًلل الربح أو الخسارة
 

- 
 

- 
 

448,872 
استثمارات مالية بالقيمة العادلة من 

 390,472 خًلل الدخل الشامل اآلخر
 

- 
 

3 
 

390,475 
 839,344  -  3  839,347 

، لم تكن هناك تحويًلت بين 2021ديسمبر  31والسنة المنتهية في  2022ديسمبر  31خًلل السنة المنتهية في 
من قياسات القيمة  3من قياسات القيمة العادلة، ولم تكن هناك تحويًلت من وإلى المستوى  2والمستوى  1المستوى 

 .العادلة

  19-أثر كوفيد 36

ال زالت اإلدارة تراقب المخاطر بصورة كبيرة،  19-بالرغم من انخفاض التحديات التي شكلتها جائحة كوفيد
بالرغم من مواجهة التحديات التي أعقبت الجائحة على سلسلة اإلمدادات على نطاق العالم . المحتملة المصاحبة لها

 .واالضطرابات األخرى إال أن المجموعة ظلت تحقق تقدما ثابتا تجاه التعافي الكامل لألعمال

المالية الموحدة لم يكن هناك أثر مالي كبير على المجموعة من الموضوع ولم يتم كما في تاريخ اعتماد هذه البيانات 
 .تعليق العمليات قط بسبب الجائحة

 أرقام المقارنة 37

أعيد تصنيف بعض أرقام المقارنة األخرى للسنة الماضية، متى كان ذلك ضروريا، لتنسجم مع طريقة العرض 
 .صنيف على األرباح أو صافي الموجودات أو حقوق الملكية المعلنة سابقاال تؤثر عملية إعادة الت. للسنة الحالية
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تحد المجموعة من تعرضها لمخاطر االئتمان من الذمم التجارية المدينة عن طريق تحديد فترة سداد قصوى لجميع 
 .العمًلء من الشركات بمدة ثًلثة أشهر

أم عند مراقبة مخاطر ائتمان العميل يتم تجميع العمًلء وفقا لخصائص ائتمانهم ويتضمن ذلك ما إذا كانوا أفرادا 
 .كيانات قانونية، وموقعهم الجغرافي ومجال عملهم وتاريخ متاجرتهم مع المجموعة ووجود صعوبات مالية سابقة

برغم ذلك تأخذ اإلدارة في . يتأثر تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان بصفة أساسية بالخصائص الفردية لكل عميل
ة عمًلئها، بما في ذلك مخاطر تعثر في الصناعة والبلد االعتبار العوامل التي قد تؤثر على مخاطر االئتمان لقاعد

 .التي يعمل فيها العمًلء

ليس لدى المجموعة ذمم تجارية . ال تطلب المجموعة ضمانا إضافيا كتأمين مقابل ذممها التجارية واألخرى المدينة
 .مدينة وموجودات عقود لم يتم االعتراف لها بمخصص خسارة بسبب الضمان اإلضافي

 . م المجموعة مصفوفة مخصص لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة للذمم التجارية المدينة من العمًلءتستخد

 9تحتسب معدالت الخسائر باستخدام طريقة المنهج المبسط حسب التعريف في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 .من التأخير وحتى الشطبوالذي يستند إلى ترجيع تقدم الذمم المدينة خًلل مراحل متعاقبة 

 مليون 15.33يتضمن مخصص انخفاض قيمة الموجودات المالية كما في تاريخ التقرير مخصًصا محدًدا بمبلغ 
 %2.1ويتراوح متوسط معدل الخسارة المرجحة بين ( 2021لاير قطري في سنة مليون  25.85 مبلغ)لاير قطري 

 (.2021في سنة  %11.6إلى  %2.1) %9.9إلى 

 في أوراق الدين االستثمارات المالية

تدير المجموعة مخاطر االئتمان على استثماراتها في أدوات الدين بالتأكد من أن االستثمارات تتم فقط مع أطراف 
 .مقابلة لها تصنيف ائتماني جيد

 استثمارات قصيرة األجلوأرصدة لدى بنوك 

في لاير قطري  348,460) 2022ديسمبر  31في لاير قطري   395,356بمبلغ لدى المجموعة أرصدة بنكية 
لاير قطري في  348,632 مبلغ)لاير قطري  746,126 واستثمارات قصيرة األجل في ودائع ثابتة بمبلغ( 2021
هذه األرصدة البنكية واالستثمارات قصيرة األجل يٌحتفظ بها لدى بنوك لديها تصنيفات ائتمانية ممتازة من (. 2021

 .ميةوكاالت تصنيف عال

شهًرا ويعكس االستحقاقات قصيرة  12تم قياس انخفاض قيمة األرصدة لدى البنك على أساس الخسارة المتوقعة لمدة 
ترى المجموعة أن النقد وما يعادل النقد لها مخاطر ائتمانية منخفضة بناًء على التصنيفات االئتمانية . األجل لًلئتمان

 . الخارجية لألطراف المقابلة

المجموعة منهًجا مماثًًل لتقييم الخسائر االئتمانية المتوقعة لألرصدة المصرفية المعادلة لتلك المستخدمة تستخدم 
 .لسندات الدين
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 القطاعات التشغيلية 33

توفر القطاعات مختلف المنتجات والخدمات وهي تدار بصورة منفصلة ألنها تتطلب تقنيات . تتكون المجموعة من أربعة قطاعات تصدر عنها التقرير حسبما هو وارد وصفه أدناه
فيما يخص كل قطاع يقوم صانع القرار التشغيلي الرئيسي بمراجعة تقارير اإلدارة الداخلية مرة كل ربع سنة . واستراتيجيات تسويق مختلفة كما يتم تسجيلها ككيانات قانونية منفصلة

 :ر عنها التقريريصف الملخص الوارد أدناه العمليات التشغيلية في كل قطاع من قطاعات المجموعة التي يصد. على األقل

 العمليات القطاعات الصادر عنها التقرير
 تقديم خدمات التأمين وإعادة التأمين تأمين

يتضمن قطاع الطيران المعلومات المتعلقة بالمشاريع المشتركة . تقديم خدمات النقل بالهيلوكوبتر في عموم منطقة الخليج وليبيا وتركيا والمغرب والهند الطيران
 .التابعة لشركة هيلوكوبتر الخليجوالشركات 

 .تقديم خدمات التموين والقوى العاملة والخدمات ذات الصلة التموين
 . تقديم خدمات الحفر والخدمات ذات الصلة الحفر

 
 اإلجمالي   الحفر  التموين  الطيران    التأمين   2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في وكما في 

          
 3,720,138  1,284,935  616,420  915,452  903,331 إيرادات قطاعية

 (54,599)  -  (48,815)  -  (5,784) اإليرادات فيما بين القطاعات
 3,665,539  1,284,935  567,605  915,452  897,547 (33/1إيضاح ) إيرادات خارجية

          
 299,563  (89,994)  8,866  309,517  71,174 القطاع قبل الضريبة( خسارة) /ربح 

 27,953  1,185  2,571  6,379  17,818 إيرادات تمويلية 
 (181,829)  (179,446)  (1,550)  (833)  - تكاليف تمويل 

 (360,875)  (256,971)  (24,731)  (75,563)  (3,610) إهًلك  وإطفاء 
 17,576  12,933  -  4,643  - الربح في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكيةحصة 

          
          البنود غير النقدية الهامة األخرى

 (776)  -  (521)  -  (255) مخصص خسائر انخفاض قيمة موجودات مالية
 (2,202)  -  -  (2,202)  - مخصص انخفاض قيمة ممتلكات ومعدات

          
 10,078,078  5,273,400  406,300  1,708,441  2,689,937 موجودات القطاع

 28,088  12,933  -  15,155  - شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية
 275,910  150,343  5,756  118,313  1,498 نفقات رأسمالية

          
 7,258,497  4,761,356  302,838  196,045  1,998,258 مطلوبات القطاع
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 اإلجمالي   الحفر  التموين  الطيران    التأمين   2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في وكما في 
          

      3,140,385   1,019,808  407,250  722,147  991,180 إيرادات قطاعية
 (49,335)  -  (46,112)  -  (3,223) اإليرادات فيما بين القطاعات

 3,091,050  1,019,808  361,138  722,147  987,957  (33/1إيضاح )إيرادات خارجية 
          

 65,146  (200,887)  (15,469)  221,074  60,428 القطاع قبل الضريبة( خسارة) /ربح 
 29,215  8,905  2,541  1,632  16,137 إيرادات تمويلية 

 (127,965)  (124,244)  (2,164)  (1,557)  - تكاليف تمويل 
 (361,753)  (258,574)  (22,011)  (77,722)  (3,446) ستهًلك  وإطفاء ا

في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق ( خسارة) /حصة ربح 
 الملكية

-  5,100  -  (7,615)  (2,515) 

          
          البنود غير النقدية الهامة األخرى

 (24,556)  -  -  (21,067)  (3,489) مخصص خسائر انخفاض قيمة موجودات مالية
          

 9,396,314  5,376,361  353,523  1,503,409  2,163,021 موجودات القطاع
 12,078  -  -  12,078  - شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية

 177,764  75,150  4,247  97,030  1,337 نفقات رأسمالية
          

 6,713,655  4,777,774  258,318  204,633  1,472,930 مطلوبات القطاع
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 تسوية إيرادات القطاعات الصادر عنها التقرير 33/1
 2022  2021 
    

 3,140,385  3,720,138 إجمالي إيرادات القطاعات الصادر عنها التقرير
 (49,335)  (54,599) استبعاد الموجودات فيما بين القطاعات

 3,091,050  3,665,539 الموحداإليراد 

 تسوية التكاليف المباشرة للقطاعات الصادر عنها التقرير 33/2
 2022  2021 
    

 2,784,371  3,036,560 إجمالي التكاليف المشارة للقطاعات الصادر عنها التقرير
 (49,335)  (54,559) استبعاد التكاليف المباشرة فيما بين القطاعات

 9,520  10,874 توحيد أخرىتعديًلت 
 2,744,556  2,992,875 التكاليف المباشرة الموحدة

 تسوية ربح القطاعات الصادر عنه التقرير 33/3
 2022  2021 
    

 65,146  299,563 إجمالي ربح القطاعات الصادر عنها التقرير 
أرباح أو خسارة الشركة ) مخصصةأرباح أو خسارة أخرى غير 

 ((األم
156,333 

 146,201 
 (143,902)  (188,890) استبعاد توزيعات أرباح من شركات تابعة للشركة األم

 (7,724)  28,732 تعديًلت توحيد أخرى
 59,721  295,738 الموحدة للسنة قبل الضريبة( الخسارة) /الربح 

 تسوية إجمالي أصول القطاعات الصادر عنها التقرير 33/4
 2022  2021 
    

 9,396,314  10,078,078 إجمالي موجودات القطاعات الصادر عنها التقرير
 3,111,754  3,244,470 موجودات أخرى غير قابلة للتخصيص
 (2,574,398)  (2,574,398) استبعاد استثمارات في شركات تابعة 

 94,000  83,773 الموجودات المتعلقة بتخصيص سعر الشراء
 303,559  303,559 موجود متعلقة بالشهرة

 (411,837)  (270,651) استبعاد الموجودات فيما بين القطاعات 
 9,919,392  10,864,831 إجمالي الموجودات الموحدة

 تسوية النقد واألرصدة النقدية للقطاعات الصادر عنها التقرير 33/5
 2022  2021 
    

 212,307  300,112 التقريرالنقد واألرصدة لدى البنك للقطاعات الصادر عنها 
 137,100  96,335 موجودات أخرى غير قابلة للتخصيص

 349,407  396,447 النقد واألرصدة لدى البنك الموحدة
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 تسوية إجمالي مطلوبات القطاعات الصادر عنها التقرير 33/6
 2022  2021 
    

 6,713,655  7,258,497 إجمالي مطلوبات القطاعات الصادر عنها التقرير
 102,986  86,620 مطلوبات أخرى غير قابلة للتخصيص
 (153,438)  (48,771) استبعاد المطلوبات فيما بين القطاعات

 6,663,203  7,296,346 إجمالي المطلوبات الموحدة

لم تطرأ تغييرات على أساس البيانات القطاعية أو أساس القياس بالنسبة لربح أو خسارة القطاع أو إجمالي موجودات 
  .2022ديسمبر  31أو مطلوبات القطاع منذ 

 األدوات المالية 34

 مخاطر التأمين )أ( 

التي تغطي المخاطر ذات الشدة  ةليس لدى المجموعة عقد تأمين واحد او عدد صغير من عقود التأمين ذات العًلق
العالية والوتيرة المنخفضة، مثل الزالزل أو عقود تأمين تغض مخاطر ألحداث فردية تعرض المجموعة لمخاطر 

التغير . المجموعة معاد تأمينها بصورة كافية لمخاطر االئتمان التي قد تنطوي على تقاضي كبير. تأمين متعددة
مليون لاير قطري في الربح أو  20.01نقص بمبلغ  /لمتكبدة سيؤدي إلى زيادة في صافي المطالبات ا %10بنسبة 

 (.2021مليون لاير قطري في  31.83)الخسارة 

 مخاطر االئتمان )ب( 

 . القيمة الدفترية للموجودات المالية تمثل الحد األقصى لمخاطر االئتمان

 :يلخص الجدول أدناه التعرض لمخاطر االئتمان
 2022  2021 
    

 612,836  823,579 موجودات عقود إعادة تأمين
 686,354  759,939 مستحقات من أطراف ذات عًلقة 

 669,209  749,647 ذمم تجارية وأخرى مدينة 
 348,460  746,126 (متضمنة ودائع ألجل)أرصدة لدى البنوك 

 516,000  429,632 االستثمارات المالية في أوراق الدين
 348,632  395,356 استثمارات قصيرة األجل 

 3,904,279  3,181,491 
 التأمينإعادة عقود 

التأمين بمراقبة الذمم المدينة إعادة تسعى المجموعة للحد من مخاطر ائتمانها فيما يتعلق بالذمم المدينة من عقود 
من الذمم المدينة من ( 2021في  %65) %65من ناحية أخرى، فإن ثًلثة شركات إعادة تأمين تمثل نسبة . القائمة

 .2022ديسمبر  31عقود إعادة التأمين كما في 

 مستحقات من أطراف ذات عًلقة
تراجع اإلدارة دوريا الخسارة االئتمانية المتوقعة لذممها المدينة من أطراف ذات عًلقة وتقوم بتكوين مخصص ألي 

 .من غير المرجح استردادهامبالغ يكون من غير المحتمل تحصيلها وشطب أي مبالغ 

 ذمم تجارية مدينة
برغم ذلك تأخذ اإلدارة في . يتأثر تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان بصفة أساسية بالخصائص الفردية لكل عميل

االعتبار العوامل التي قد تؤثر على مخاطر االئتمان لقاعدة عمًلئها، بما في ذلك مخاطر تعثر في الصناعة والبلد 
 .فيها العمًلء التي يعمل

  

يمكنكم مسح رمز QR  ضوئيًا باستخدام كاميرا هاتفكم 
الذكي للحصول علي البيانات المالية الموحد بالكامل
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

   2022ديسمبر  31في  للسنة المنتهية
 الكيان الصادر عنه التقرير 1

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

، تم تغيير الشكل القانوني للشركة إلى شركة مساهمة عامة قطرية 2015لسنة  11ووفقًا لقانون الشركات التجارية القطري رقم 
 .للشركة هو الدوحة، دولة قطر المقر المسجل. 2018في ( ق.ع.م.ش)

ً بـ )تشمل هذه البيانات المالية الموحدة على كل من الشركة والشركات التابعة لها  تعمل "(. المجموعة"يشار إليهم جميعا
راجع إيضاح )المجموعة بشكل رئيسي على تقديم خدمات الحفر وخدمات الطيران والتأمين وإعادة التأمين وخدمات التموين 

33.) 

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

، 2012نوفمبر  4في . من األسهم المصدرة للشركة في بورصة قطر %70، قامت قطر للطاقة  بإدراج 2008مايو  26في 
دية اعتمدت التعديًلت على النظام األساسي للشركة ونصت على زيادة سقف الملكية الخاصة تم عقد جمعية عمومية غير عا

المعروفة )الحقاً، ووفقاً لتعليمات المجلس األعلى للشؤون االقتصادية، حولت قطر للطاقة . بالهيئة العامة للتقاعد والمعاشات
غير أن قطر للطاقة هي . هيئة العامة للتقاعد والمعاشاتمن حصتها في الشركة إلي ال %20نسبة "( قطر للبترول"سابقا بـ 

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

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

 نسبة الملكية   
 2021 2022 التأسيس بلد العالقة اسم الشركة

     
 %100 %100 قطر شركة تابعة  .(خ.ق.م.ش)شركة الكوت للتأمين وإعادة التأمين 

شركة مساهمة قطرية )شركة أمواج لخدمات التموين المحدودة 
 %100 %100 قطر شركة تابعة * (خاصة

 %100 %100 قطر شركة تابعة ( شركة مساهمة قطرية خاصة)شركة هليكوبتر الخليج 
شركة مساهمة قطرية )شركة الخليج العالمية للحفر المحدودة 

 قطر شركة تابعة (خاصة
 

100% 
 

100% 

بشأن الدمج المحتمل لجميع اسهم  الموقع من جانب الشركة وطرف ثالث 2022ديسمبر  1في  المؤرخ للعقد المبدئيوفقا 
مملوكة من ومجموعة مختارة من شركات ( شركة مساهمة قطرية خاصة)شركة أمواج لخدمات التموين المحدودة 

سيتم االحتفاظ بأسهم الكيان المندمج من جانب الخليج الدولية . التموينوتزاول أعمال الضيافة والتي  الطرف الثالث
في اتفاقيات نهائية وواضحة  المساهميناالندماج مشروط بدخول جميع . ق والطرف الثالثع..م.للخدمات ش

سيعلن عن التفاصيل . والحصول على الموافقات الرسمية، إضافة إلى موافقات الجمعيات العمومية للشركات المعنية
 .الكاملة لًلندماج في مرحلة متأخرة بعد إبرام اتفاقية االندماج النهائية

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

 المساهمة في الملكية   
 2021 2022 بلد التأسيس العالقة الشركة 

     
 %50 %50 قطر مشروع مشترك م.م.ش جلفدريل

 %49 %49 المغرب مشروع مشترك شركة آير اوشن المغرب
 %49 %49 مالطا مشروع مشترك شركة ميد الخليج لخدمات الطيران المحدودة

 %90 %90 الهند شركة تابعة غير مباشرة يونايتد هيليتشارترز الخاصة المحدودة
 %100 %100 ليبيا شركة تابعة غير مباشرة شركة المها للطيران                                     

 %100 %100 تركيا شركة تابعة غير مباشرة شركة ردستارهافاكليك هزمتلرز
 %100 %100 المغرب شركة تابعة غير مباشرة شركة الخليج الستثمار وإيجار طائرات هليكوبتر

)تابع(
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»1.7« مليار أرباح »الكهرباء والماء«

الكهرباء  شركة  إدارة  مجلس  وافق 

برئاسة  أمس  القطرية  والماء 

شريده  بن  سعد  المهندس  سعادة 

الطاقة  لشؤون  الدولة  وزير  الكعبي 

شركة  إدارة  مجلس  ورئيس 

على  القطرية،  والماء  الكهرباء 

المالية  للسنة  المالية  النتائج 

 .2022 ديسمبر   31 في  المنتهية 

شركة  تحقيق  أظهرت  والتي 

عائدات  القطرية  والماء  الكهرباء 

قطري  ريال  مليون   2721 بلغت 

المالية  )2.72 مليار ريال( في السنة 

مقارنة   %  10 قدرها  بزياده   2022
أرباح  وصافي   2021 المالية  بالسنة 

)1.71 مليار  1711 مليون ريال قطري 
قدره  أرباح  بصافي  مقارنة  ريال( 

)1.46 مليار  1468 مليون ريال قطري 

ريال( عن 2021.

الحصة  بلغت   2022 العام  وخالل 

والماء  الكهرباء  لشركة  السوقية 

إمدادات  في  قطر  دولة  في  القطرية 

المحالة  الميـاه  % وفـي   61 الكهـربــاء 

فان  مـوديـز  لوكـــالـة  ووفـقـًا   %  71
في  القطرية  والماء  الكهرباء  شركة 

وضع مالي ممتاز بتصنيف ائتماني 

مستقبلية  نظرة  مع   »A1« قوي 

مستقرة. 

بتوزيع  اإلدارة  مجلس  وأوصى 

بقيمة  السهم  على  نقدية  أرباح 

منذ  األعلى  وهي  قطري  ريال   0.95
اعتمادها  ليتم  الشركة  تاسيس 

السنوية  العمومية  الجمعية  في 

 2023 مارس   14 في  للمساهمين 

النقدية  األرباح  مجموع  أن  علما 

 1.045 يساوي  توزيعها  المقترح 

من   %  61 يعادل  ما  أي  ريال  مليون 

صافي األرباح.

ناصر  بن  محمد  المهندس  وقال 

والمدير  المنتدب  العضو  الهاجري، 

والماء  الكهرباء  لشركة  العام 

القطرية أن الشركة حققت إيرادات 

قطري  ريال  مليون   2.721 بقيمة 

بمبلغ  مقارنة  ريال(  مليار   2.72  (

 2.47( قطري  ريال  مليون   2.475
األرباح  2021 وبلغت  مليار ريال( عن 

ريال  مليون   1.199 التشغيلية 

مليون   1.036 بـمبلغ  مقارنة  قطري 

من  الفترة  ذات  خالل  قطري  ريال 

القوي  األداء  هذا  وحقق   .2021 عام 

مساهمي  إلى  )ُتعزى  صافية  أرباًحا 

ريال  مليون   1.711 بقيمة  الشركة( 

ريال   1.56 السهم:  )ربحية  قطري 

ريال  مليون   1.468 بـ  مقارنة  قطري( 

ريال   1.33 السهم:  )ربحية  قطري 

صافي  أعلى  وهي   2021 عن  قطري( 

والماء  الكهرباء  شركة  تحققه  ربح 

القطرية منذ تأسيسها.

الدوحة           $

{ محمد ناصر الهاجري { سعد الكعبي

في إطار استراتيجية تمكين الكوادر الوطنية

المير رئيسا للشركات بـ »الدولي اإلسالمي«

أعلن الدولي اإلسالمي تعيين السيد 

لقطاع  رئيسًا  المير  عبدالعزيز  عمر 

الشركات في البنك.

القطرية  الكفاءات  من  المير  ويعتبر 

اإلسالمي منذ  الدولي  التي تعمل في 

على  حاصل  وهو  عامًا،  عشر  تسعة 

إدارة  تخصص  الماجستير  درجة 

بورتسموث  جامعة  من  المشاريع 

درجة  وكذلك  المتحدة  بالمملكة 

إدارة  تخصص  البكالوريوس 

كارديف  جامعة  من  الدولية  األعمال 

في  عمل  وقد  المتحدة،  بالمملكة 

مختلف أقسام وإدارات البنك بما في 

االستثمار  وقطاع  التجزئة  قطاع  ذلك 

األعمال  تطوير  لقطاع  رئيس  وهو 

والقنوات البديلة في الدولي اإلسالمي 

منذ أكثر من أربع سنوات قدم خاللها 

في  العمل  لتطوير  كبيرة  جهودًا 

البنك.

أحمد  عبدالباسط  الدكتور  وصرح 

للبنك  التنفيذي  الرئيس  الشيبي 

المير  السيد  تعيين  على  تعليقًا 

»إن  قائاًل:  الشركات  لقطاع  رئيسًا 

اإلدارة  ضمن  الجديد  التعيين  هذا 

من  جزء  هو  اإلسالمي  للدولي  العليا 

أقرها  التي  االستراتيجية  تطبيق 

على  تؤكد  التي  اإلدارة  مجلس 

وتمكينها  القطرية  بالكوارد  االهتمام 

في مختلف مفاصل البنك الرئيسية 

جميع  تكتسب  أن  على  والحرص 

المهارات والخبرات بما يؤهلها لتسلم 

البنك،  في  القيادية  المناصب  أهم 

ويسعدنا أن تكون هذه االستراتيجية 

مبنية بشكل أساسي على مضامين 

تركز  التي   2030 الوطنية  قطر  رؤية 

على تمكين القطريين«.

المير  السيد  تجربة  »إن  وأضاف: 

وكفاءته  يحملها  التي  والمؤهالت 

والخبرة المديدة التي اكتسبها خالل 

تجعله  اإلسالمي  الدولي  في  عمله 

الشركات  قطاع  لقيادة  مثاليًا  خيارًا 

االستفادة  يكفل  وبما  البنك  في 

المثلى من خبرته في تحقيق المزيد 

قطاع  عمل  في  والتطوير  التقدم  من 

الشركات بالبنك«.

تعيين  »أن  إلى:  الشيبي  د.  وأشار 

الشركات  قطاع  رأس  على  المير 

للجهود  مضافة  قيمة  سيكون  الشك 

تركيز  أجل  من  البنك  في  المبذولة 

خصوصًا  القطاع  هذا  في  الجهود 

دفعة  إلعطاء  جهود  من  به  قمنا  مع 

الشركات  قطاع  عمل  لتعزيز  نوعية 

الفترة األخيرة من خالل افتتاح  خالل 

في  للشركات  جديدين  فرعين 

الصناعية  والمنطقة  سلوى  شارع 

ونوعية  حجم  زيادة  في  يسهم  وبما 

لمختلف  نقدمها  التي  الخدمات 

أو  الكبيرة منها  أنواع الشركات سواء 

الصغيرة والمتوسطة«.

أخيرًا  التنفيذي  الرئيس  وأعرب 

الميربالنجاح  للسيد  تمنياته  عن 

والتوفيق في مهامة الجديدة.

الشكر  »عن  المير:  عّبر  جانبه  من 

ولإلدارة  اإلدارة  لمجلس  والتقدير 

على  اإلسالمي  الدولي  في  التنفيذية 

ثقتهم وتعيينه في هذا الموقع مؤكدًا 

وزادًا  دافعًا  تشكل  الثقة  هذه  بأن 

للعمل على تحقيق مزيد من التطوير 

والنتائج المتميزة وفق االستراتيجية 

الشركات  لقطاع  المعتمدة 

المتميز  العمل  فريق  مع  وبالتعاون 

الذي يعمل ضمن كادر البنك«.

{ عمر المير { د.عبد الباسط الشيبي

الدوحة           $

أوصت 
بتوزيع 
 »0.95«

ريال 
للسهم 

عن 
»2022«



أقدَم نظام األبارتهايد العنصري اإلسرائيلي، 

وهو أوسع بكثير من الحكومة اإلسرائيلية، 

على سلسلة خطواٍت خطيرة، بما في ذلك 

إنشاء تسع مستعمرات استيطانية جديدة، 

واتخاذ قرار بإعادة بناء أربع مستعمرات سبق 

أن ُفككت في شمال الضفة الغربية، ويمثل 

ذلك رضوخًا كاماًل لمطالب حركة االستيطان 

الفاشية، وله مغزى كبير، حيث إنه يمثل 

تراجعًا عن كل ما سّميت »عملية السالم« 

و»إجراءات بناء الثقة« التي يحلو لإلدارات 

األميركية التغّني بها.

وأضيف إلى ذلك تصويت الكنيست على 

قانون سحب الجنسية من كل من ُيتهم 

بالمشاركة في المقاومة، سواء كان مقيمًا 

في القدس أو الداخل، والتحضير لقانون 

آخر إلبعاد عائالت األسرى والمناضلين 

الفلسطينيين وسحب الجنسية منهم. 

ويعني تمرير ذلك القانون أربعة أشياء على 

األقل.

أواًل، ال توجد في إسرائيل معارضة يهودية 

أو صهيونية، عندما يتعلق األمر بالتنكيل 

بالفلسطينيين واضطهادهم عنصريًا، إذ 

صّوت لدعم القانون 94 نائبًا من األحزاب 

الصهيونية، رغم أن الحكومة ال تملك سوى 

64 صوتًا، وعارضه فقط عشرة نواب ينتمون 
جميعهم إلى القوائم العربية، وهذا يثبت، 

مّرة أخرى، عدم وجود فروق جوهرية بين 

األحزاب الصهيونية في األهداف، وإن هناك 

اختالفًا في األساليب.

ثانيًا، يمثل قانون سحب الجنسية 

إضافًة أخرى لتعزيز منظومة األبارتهايد 

والتمييز العنصري بين اليهود اإلسرائيليين 

والفلسطينيين. ويطرح هنا السؤال 

المشروع: لو لم يكن القانون عنصريًا، 

فلماذا ال يشمل سحب جنسية المستوطن 

اإلسرائيلي اليهودي الذي أحرق عائلة دوابشة 

الفلسطينية، أو المستوطنين الذين أحرقوا 

الفتى الفلسطيني محمد أبو خضير حيًا 

في شعفاط؟ ولماذا ال ُتسحب الجنسية من 

إيغال عمير قاتل رئيس الوزراء اإلسرائيلي 

األسبق إسحق رابين، الذي حّرض نتانياهو 

شخصيًا عليه؟

ثالثًا، يمثل قانون سحب الجنسية المقّر، 

والذي سيقّر، واحدًا من أشكال العقوبات 

الجماعية المخالفة للقانون الدولي.

رابعًا، يمثل القانون تشريعًا إضافيًا لعمليات 

التطهير العرقي ضد الفلسطينيين في 

القدس وسائر فلسطين، وقد يكون مقّدمة 

لقوانين أخرى لترحيل، ليس فقط المتهمين 

بالمقاومة، بل من ُيتهمون بالتحريض، أو 

معارضة اإلجراءات اإلسرائيلية.

وبالعودة إلى قرارات بناء مستعمراٍت 

استيطانية جديدة في الضفة الغربية، 

وإعادة بناء مستوطنات ُفّككت سابقًا، بما 

يشمل بناء عشرة آالف وحدة استيطانية 

جديدة في األراضي التي ُيفترض أن تقوم 

عليها الدولة الفلسطينية في إطار ما سّماه 

الغرب والواليات المتحدة »حّل الدولتين«، 

ُيطرح السؤال الطبيعي: »أين الخط األحمر 

الذي ال ُيسمح إلسرائيل بأن تتجاوزه، وأين 

هو ذلك الخط الذي يؤّدي تجاوز إسرائيل له 

إلى فرض عقوباٍت عليها، كما ُفرضت من قبل 

عقوباٌت على روسيا، والعراق وغيرها؟ أال يمثل 

فرض نظام األبارتهايد تجاوزًا لذلك الخط؟ 

وإذا كانت الدول الغربية تواصل االعتراض 

)فقط االعتراض!( على التوّسع االستيطاني، 

ألنه يدّمر، حسب بياناتها، حّل الدولتين، 

وإذا كان تحقيق السالم مرتبطًا بذلك الحل، 

فلماذا ال ُتفرض أي إجراءاٍت عقابية على 

إسرائيل؟ ولماذا تعترض الدول الغربية، 

وتصّوت ضد حّق الفلسطينيين في اللجوء 

إلى القانون الدولي ومحكمة العدل الدولية؟ 

لماذا ُيدان الفلسطينيون إذا قاوموا االحتالل، 

وال ُيدان جيش االحتالل حتى عندما يرتكب 

جرائم وحشية، مثل مجزرة جنين، ومجازر 

هدم البيوت اآلمنة في سلوان وجبل المكبر؟

بحث الدبلوماسيون الفلسطينيون طوياًل عن 

ذلك الخط األحمر، وأقنعوا أنفسهم بضرورة 

بذل مزيٍد من الجهود، وكشف الحقائق 

حتى تزول الغمامة عن عيون الدبلوماسيين 

الغربيين، ويروا أن إسرائيل تجاوزت فعاًل 

الخط األحمر. وقامت منظمات حقوق اإلنسان 

الفلسطينية والدولية بجهود عظيمة، وأحيانًا 

بطولية، إليضاح تجاوز إسرائيل الخط 

األحمر الُمفترض.

وخالل االنتفاضة األولى التي كانت في غالبها 

هّبة مقاومة شعبية غير مسلحة، انكشفت 

إسرائيل بكل وسيلة ممكنة كقوة احتالل 

قمعية تضطهد شعبًا أعزل، ولم يظهر الخط 

األحمر. وحاول الدبلوماسيون الغربيون 

إقناع الفلسطينيين بأنهم سيتخلصون من 

االحتالل بعد االنتهاء من حرب العراق األولى 

لتحرير الكويت، وبدأوا عملية سالم في مؤتمر 

مدريد، قال خالله رئيس وزراء إسرائيل 

في حينه، إسحق شامير، إنه سيفاوض 

الفلسطينيين عشر سنوات ولن يحصلوا 

على شيء، فجعلها نتانياهو 32 عامًا وقبر 

بيديه ما سّماها الغرب »عملية السالم« على 

مرأى الراعين لها ومسمعهم، ولم يظهر الخط 

األحمر.

امتلك الرئيس األميركي األسبق، جيمي 

كارتر، ما يكفي من الشجاعة، بعد لقاءاتنا 

به ليكتب كتابًا عنوانه »سالم وليس 

أبارتهايد«، فوقع ضحية هجماٍت صهيونية 

اتهمته بتجاوز خط أحمر آخر هو »خط انتقاد 

إسرائيل« الذي أصبح كّل من يتجاوزه متهمًا 

بالعداء للسامية، بما في ذلك منظمات 

محترمة، مثل أمنستي إنترناشيونال، 

وهيومان رايتس ووتش، وبتسيلم 

اإلسرائيلية.

لم يكتشف أحد حتى اليوم الخط األحمر 

الذي يؤّدي تجاوز إسرائيل له إلى فرض 

الحكومات الغربية عقوبات عليها، ولن 

يكتشفوه، ألنه غير موجود! وال أكتب ذلك 

بهدف إقناع أي طرف خارجي بما أقول، بل 

هي نصيحة لألجيال الشابة الفلسطينية 

والعربية بأن ال ُيخَدعوا بما ُخدع كثيرون من 

أبناء جيلنا به، فنحن نعيش في عالم تحُكم 

الحكومات فيه المصالح الخالصة، ال المبادئ 

والقانون الدولي، وهناك فرٌق كبير بين 

سياسات الدول ومواقف الشعوب.

لن يحّك جلَدنا إال ُظفُرنا، ولن تردع الفاشية 

اإلسرائيلية إال بمقاومتها وإقناع كل شعوب 

العالم بمقاطعتها وفرض العقوبات عليها، 

وال تضيعوا وقتكم وأعماركم في البحث عن 

الخط األحمر ألنه غير موجود.

حصار القدس ومجازر الهدم إعالن حرب وعدوان همجي وتصعيد 

خطير وجريمة حرب ترتكبها سلطات االحتالل العسكري 

باعتبارها تنفذ من خاللها تهجيرا قسريا وتطهيرا عرقيا وتضيف 

من المعاناة واألعباء المفروضة على كاهل المواطن المقدسي 

وتزداد معاناته نتيجة ممارسات االحتالل الهمجية والتي ال يمكن 

ان يتصورها التفكير االنساني.

ومنذ ان اعلن وزير االمن االسرائيلي في حكومة نتنياهو المتطرف 

إيتمار بن غفير عن سلسلة مخططاته ضد القدس عملت قوات 

االحتالل الى حصار المدينة وعسكرتها حيث تم نشر الحواجز 

العشوائية التنكيلية التي تمارس إرهابها وقمعها بحق الكل 

المقدسي، والتنكيل اليومي بالشبان والنساء والشيوخ والمرضى 

الفلسطينيين في القدس، وخاصة ما يجري على حواجز الفصل 

العنصري االحتاللية في مخيمي شعفاط وقلنديا من ضرب 

وإهانة وقمع وإجبار المواطنين على خلعهم للمالبس وغيرها.

حكومة نتنياهو المتطرفة وقوات االحتالل تتحمل المسؤولية 

الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات هذه الجرائم بصفتها 

انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، واتفاقيات جنيف، واالتفاقيات 

الموقعة، وأن اكتفاء المجتمع الدولي واالتحاد األوروبي بإصدار 

بيانات اإلدانة والشجب لعمليات هدم المنازل والمنشآت غير 

كاف، وال يشكل ضغطا حقيقيا على سلطات االحتالل لوقف هذه 

الجريمة. 

يجب على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات عملية تجاه محاسبة 

قادة اإلجرام اإلسرائيلي في حكومة االحتالل على انتهاكاتهم 

الجسيمة للشرعية الدولية وقراراتها وللقانون الدولي اإلنساني، 

وأنه ال يمكن لدولة االحتالل أن تظل فوق القانون الدولي دون 

محاسبة، وأن إفالت إسرائيل القوة القائمة باالحتالل من العقاب 

في كل مرة ترتكب فيها هذه الجرائم، هو ما جعلها تتمادى في 

غيها وجرائمها واضطهادها ألبناء شعبنا في القدس وباقي األراضي 

الفلسطينية.

وما من شك بان تصريحات التطرف في حكومة االحتالل باتت 

تفتح المجال للتحريض الرسمي بتصعيد الحرب المفتوحة 

على الوجود الفلسطيني في القدس وتعتبر بمثابة غطاء 

لمواصلة مطاردة ومالحقة الوجود الفلسطيني وإن استمرار هذه 

العمليات اإلجرامية لها تداعيات مباشرة، االحتالل وحده يتحمل 

نتائجها.

باتت ممارسات حكومة االحتالل وتشريعاتها المنافية لقوانين 

وأعراف اإلنسانية تعد بمثابة تحد للمجتمع الدولي ومنظومته 

القانونية مما شجع  حكومة االحتالل في مواصلة جرائمها 

المتواصلة حتى وصل بهم األمر إلى شرعنة نهج العنصرية 

والتطهير العرقي وال بد من المجتمع الدولي  التحرك الفوري 

وتحمل مسؤولياته تجاه وضع حد لهذا االنفالت في سلوك حكومة 

االحتالل ووقف هذه الممارسات وخاصة سياسة هدم المنازل 

في القدس وإعادة االعتبار للمدينة المقدسة برفع الحصار عنها 

واحترام مكانة القدس وخصوصيتها الدينية.
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أطلقت قطر استراتيجيتها 

الوطنية للبيئة والتغير المناخي، 

بهدف حماية البيئة القطرية 

وتعزيزها للحفاظ على جودة حياة 

الشعب القطري وضمان المرونة 

االقتصادية على المدى الطويل، 

ولتدشن بداية مرحلة جديدة من 

جهود دولة قطر لمواجهة ظاهرة 

التغير المناخي.

تساهم قطر مساهمة فعالة في 

مواجهة التغير المناخي على 

المستويين الوطني والعالمي، 

وهي عضو فاعل ومسؤول في 

المجتمع الدولي، ولديها التزامات 

قوية باألجندة العالمية للتنمية 

الُمستدامة عبر دعم مبادرات 

ومشاريع خفض الملّوثات الهوائية 

وتقليل انبعاثات الكربون، كما 

أنها قامت بتنظيم أول كأس عالم 

لكرة القدم محايدة للكربون أرست 

معايير عالمية لالستدامة وحماية 

البيئة بتقنيات وتكنولوجيا 

حديثة ومالعب قابلة للتفكيك 

وآليات فرز النفايات ومواصالت 

كهربائية صديقة للبيئة، فضاًل 

عن استخدام الطاقة الشمسية 

في المالعب، وتكنولوجيا تبريد 

رة للطاقة والمياه. وإضاءة موفِّ

في إطار اهتمامها هذا، تنظم 

اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان، 

بالتعاون مع مفوضية األمم 

المتحدة السامية لحقوق 

اإلنسان، وبرنامج األمم المتحدة 

اإلنمائي )UNDP(، وجامعة الدول 

العربية، والتحالف العالمي 

للمؤسسات الوطنية لحقوق 

اإلنسان »GANHRI«، مؤتمر 

»التغيرات المناخية وحقوق 

اإلنسان«، والذي يهدف إلى وضع 

توصيات لتعزيز التعاون لدعم 

العمل المناخي القائم على 

الحقوق في جميع أنحاء العالم، 

وبشكل خاص في منطقة الشرق 

األوسط وشمال إفريقيا، في إطار 

دعم الجهود المبذولة للتصدي 

للتغير المناخي وتخفيف آثاره 

الضارة على صحة اإلنسان 

ورفاهيته.

دور قطر في مواجهة التغير 

المناخي رائد، وهو مثال يحتذى 

من أجل مواجهة واحدة من أعقد 

المشكالت التي تواجه البشرية 

في عالم اليوم.

دور رائد

حصار القدس.. والعدوان الصارخ

 سري  القدوة
كاتب فلسطيني

سماء أميركا 
واألطباق الطائرة

أعلنت الواليات المتحدة األميركية منذ فترة 

قريبة أن هناك أجسامًا غريبة في سمائها 

قادمة من كندا، غير معروف مصدرها أو 

ماهيتها، بعد اكتشاف منطاد في سمائها، 

وبدأت التكهنات بأنها صحون فضائية، أو 

مناطيد صينية وغير معروف من أين أتت 

وشرعت أميركا في إسقاطها على الفور.

أمر يستدعي االستغراب لماذا هذه األطباق 

الفضائية كما يقولون اختارت الواليات 

المتحدة في هذه الفترة تحديدًا، وليس 

غيرها؟؟ وفي نفس الوقت روسيا تحارب 

أوكرانيا بعملية خاصة وأميركا تدعمها 

بشتى أنواع األسلحة، وفي ذات التوقيت 

أميركا تدعم تايوان ضد الصين، إن هذه 

المصادفة لغريبة نوعًا ما!!

لنفترض جداًل بأن هذه األطباق الفضائية 

وجدت فوق أي دولة أفريقية، هل سيكون لها 

نفس التهويل اإلعالمي الحاصل اآلن؟؟ الكل 

يعلم بأن أميركا لديها درع صاروخي قوي 

جدًا، وتراقب سمائها بشكل دقيق على مدار 

الساعة، وهذه األطباق ظهرت في سمائها؛ 

وروسيا أيضًا والصين والدول العظمى 

تراقب سمائها بشكل دقيق مع تطور 

األسلحة بشكل فاق كل التوقعات، لماذا لم 

تظهر هذه األطباق فوق سماء هذه الدول مثاًل؟ 

فقط في سماء أميركا!

الواضح بأن هذه األطباق ال تظهر إال في سماء 

الواليات المتحدة فقط؛ أمر يجعل المتابع 

في حيرة من أمره، وتريد أن تؤكد أميركا 

بأن الفضاء سيزور األرض، ولم يجد سوى 

سمائها لزيارتها، فروسيا مثاًل مساحتها 

الجغرافية نصف الكرة األرضية، لم تتكلم 

عن هكذا أمر على اإلطالق، والصين تعتبر 

قارة ومتطورة عسكريًا أيضًا لم تلمح إلى 

مثل هذا األمر لغاية اآلن.

من الناحية الدينية كمسلمين ال نؤمن بأي 

كائنات فضائية على اإلطالق، فهذا ما جاء 

ٍة 
َّ

في القرآن الكريم قال تعالى: »َوَما ِمْن َداب

َها 
َّ

ِه ِرْزُقَها َوَيْعَلُم ُمْسَتَقر ِفي اأْلَْرِض ِإالَّ َعَلى اللَّ

 ِفي ِكَتاٍب ُمِبيٍن«، )سورة 
ٌّ

َوُمْسَتْوَدَعَها ُكل

هود - اآلية: 6(، ولو فرضنا مثاًل أن هناك 

مخلوقات أخرى ال يكون لها رزق مثل البشر 

مثاًل؟؟!!، هذا كالم الله وليس كالم العلم، 

والقرآن أصدق من كل القول.

محمد فؤاد زيد الكيالني

كاتب عربي

من قريب

 - mfuadzalkelane124@yahoo.com

أيــــن الخــــط األحــمـــــر ؟

مصطفى البرغوثي
كاتب فلسطيني

لن تردع الفاشية 
اإلسرائيلية إال 

بمقاومتها وإقناع 
شعوب العالم 

بمقاطعتها وفرض 
العقوبات عليها

 رأي $

العربي الجديد

 - alsbahps@yahoo.com
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نائب رئيس البطولة المدير التنفيذي لـ »القاليل«:

إجراءات صارمة لمواجهة انسحاب الفرق

وقال النعيمي، في تصريحات صحفية 

بالطبولة،  المجموعات  دور  ختام  مع 

انسحبت  إذا  يضرها  لن  البطولة  إن 

في  واحد  فريق  وظل  الفرق  معظم 

المجموعة، مؤكدا أن اللجنة المنظمة 

من  المحمية،  بدخول  له  ستسمح 

أجل االستمتاع بالصيد ثم التأهل إلى 

المجموعة النهائية.

المنظمة كان يحق  اللجنة  أن  وأضاف 

إعادة  البطولة-  لشروط  -وفقا  لها 

ترتيب المجموعات مجددا لكن بحكم 

قبل  الفريقين  وانسحاب  الوقت  ضيق 

انطالق منافسات المجموعة الخامسة 

إلى  باإلضافة  ذلك،  من  نتمكن  لم 

األخرى  للفرق  احتراما  أيضا  األمر  أن 

الملتزمة بالمجموعة.

وأوضح أن اللجنة المنظمة سيكون لها 

وقفة مع انسحابات الفرق في النسخة 

القوانين  أن  إلى  مشيرا  المقبلة، 

المنسحب  الفريق  تمنع  الحالية 

بطولة  في  المشاركة  من  وأعضاءه 

القاليل لمدة 3 سنوات.

عقد  اكتمال  أن  النعيمي،  اعتبر 

عن  ذياب  فريق  بتأهل  البطولة  نهائي 

بفرق  ولحاقه  الخامسة،  المجموعة 

بداية  والشقب  ودخان  وحالول  لفان 

البطولة بفضل وجود  ألعلى منافسات 

ضمن  التقليدي  الصيد  هواة  صفوة 

الفرق المتأهلة.

للبطولة  المنظمة  اللجنة  أن  وأكد 

يخدم  ما  كل  وضع  على  حرصت 

المشاركين من الفرق وأعضائهم سواء 

أي  أن  القوانين، مشددا  أو  الشروط  في 

ويخدم  البطولة  صالح  في  يكون  إجراء 

المشاركين ستطبقه على الفور.

وضعت  المنظمة  اللجنة  أن  وأضاف 

سير  لضمان  الضوابط  من  مجموعة 

إجهاد  عدم  أبرزها  بنجاح  المنافسات 

في  المستخدمة  الطيور  أو  المطايا 

على  المحافظة  أجل  من  الصيد 

بعض  مشاركة  ظل  في  البيئة 

يكون  قد  التي  والحيوانات  الطيور 

مشيدا  لالنقراض،  معرضا  بعضها 

بتلك  المشاركة  الفرق  أعضاء  بالتزام 

دورهم  يعكس  الذي  األمر  الضوابط 

البرية  الحياة  على  الحفاظ  في  المهم 

كما  المسابقة  خالل  المحمية  داخل 

كان يفعل األجداد في حياة الماضي.

المشاركين  بعض  أن  إلى  وأشار 

صارمة  القوانين  بعض  يعتبرون 

إذا  ولكن  فريقه  على  تطبق  عندما 

طبقت على الفرق األخرى يرى فعاليتها 

والنظام  العدالة  تحقيق  خدمة  في 

المطلوب للبطولة.

شروط الحالل

وعن الشروط التي تنطبق على الحالل 

فرق  أن  النعيمي  أكد  المشاركة، 

التأكد  واجباتها  من  المنظمة  اللجنة 

التي  والطيور  المطايا  مطابقة  من 

الموضوعة،  للقوانين  الفرق  اختارتها 

تزور  المعاينة  فرق  أن  إلى  مشيرا 

إلعطائهم  التدريب  فترة  خالل  الفرق 

موافقة باستخدام الحالل أو الطيور في 

البطولة أو رفضه إلعطائهم فترة كافية 

المسابقة  انطالق  قبل  الستبداله 

وترتيب حساباته.

بالطيور  شروط  وجود  إلى  ونوه 

فرق  تحرص  استخدامها  المسموح 

توافرها  من  التأكد  على  المعاينة 

بالطير.

اللجنة  أن  أوضح  ذاته،  السياق  وفي 

حرصت على إطالق طرائد مشابهة من 

الموجودة  الطرائد  مع  السلوك  حيث 

مؤكدا  المفتوحة،  البرية  الحياة  في 

الوصول  األمر يزيد من صعوبة  أن هذا 

إلى الطرائد واصطيادها، مما يزيد من 

بين  المنافسة  وقوة  المشاهدة  متعة 

فرق المجموعة الواحدة.

 تطوير التحكيم

أن  أكد  التحكيم،  فرق  وبخصوص 

اللجنة المنظمة تطور من أدوات الرصد 

من  التقنيات  أحدث  ووفرت  والتحكيم 

أجل تحقيق النزاهة والمساواة لجميع 

يعد  لم  أنه  معتبرا  المشاركة،  الفرق 

كل  مع  كاميرا  تركيب  غير  يتبقى 

عضو بالفريق. 

العمليات  غرفة  نظام  أن  وأضاف 

من  يمكن  مما  بعد؛  عن  للبطولة 

قد  الذي  األمر  والفرق،  البطولة  إدارة 

بدون  العمل  إلى  المستقبل  في  يؤدي 

التطور  يعكس  ذلك  أن  معتبرا  حكام، 

الفرق  لخدمة  البطولة  في  المستمر 

المشاركة.

بظهور  يكون  الفرق  مراقبة  أن  وأوضح 

من  الشاشة  على  مشارك  كل  اسم 

لمتابعة  الموجودة  األجهزة  خالل 

سالمة  على  واالطمئنان  سيرهم 

الجميع، وفي نفس الوقت عدم تقارب 

في  االنتشار  وعدم  بعضهم  من  الفرق 

المحمية، منوهًا بتطوير نظام اتصال 

الطوارئ في األجهزة التي تخدم اللجنة 

في تطبيق طلبات وقف الصيد.

التي  الجهود  جميع  أن  على  وشدد 

تنظيم  هدفها  المنظمة  اللجنة  تبذلها 

بطولة تليق باسم قطر وتاريخ القاليل 

كونها باتت من أهم بطوالت المقناص 

أن  مؤكدا  األوسط،  الشرق  منطقة  في 

استقطاب  على  ينعكس  النجاح  هذا 

الخليج  دول  من  جديدة  لدماء  الفرق 

عمان،  وسلطنة  السعودية  وتحديدا 

مما يزيد من الشعبية الكبيرة للبطولة 

شعوب  بين  الخليجي  الترابط  ويعزز 

مجلس التعاون.

المنظمة  اللجنة  أن  إلى  وأشار 

الحماية  وسائل  كافة  توافر  راعت 

خالل  من  والفرق  للمشاركين  واألمان 

مقر  في  ثابتة  طبية  وحدة  تخصيص 

باإلضافة  ساعة،   24 تعمل  البطولة 

وبدورها  وطوارئ  عمليات  غرفة  إلى 

سالمة  لضمان  ساعة   24 الفرق  تتابع 

أي  بدون  البطولة  وخروج  المشاركين 

بالتغطية  النعيمي  وأشاد  إصابات. 

اإلعالمية لدور المجموعات من البطولة 

قنوات  من  اإلعالم  وسائل  مختلف  في 

مقروءة  وصحف  وإذاعية  تليفزيونية 

مؤكدا  االجتماعي،  التواصل  ووسائل 

قدمت  والقنوات  الصحف  جميع  أن 

البطولة  خدمة  في  كبيرة  جهودا 

تفاصيلها  كل  على  وإطالعه  والمشاهد 

في  للبطولة  الحقيقي  الدور  يبرز  مما 

التعريف بالتراث القطري.

النعيمي  عبر  تصريحاته،  ختام  وفي 

عن شكره لكل أعضاء اللجنة المنظمة 

والقوانين  اللوائح  وفق  عملت  التي 

قصارى  وتقديم  بالبطولة،  الخاّصة 

االرتقاء  مواصلة  أجل  من  جهودهم 

بالقاليل واستمراريتها في المكانة التي 

األعضاء  أن  إلى  مشيرا  إليها،  وصلت 

أية  إلزالة  الساعة  مدار  على  علموا 

دخولهم  بعد  أو  قبل  الفرق  أمام  عوائق 

للمحمية.

األنشطة  دعم  بصندوق  أشاد  كما 

راعي  »دعم«  والرياضّية  االجتماعّية 

مساهمته  وصف  والذي  البطولة، 

حيش  أم  ومركز  بالمتميزة، 

الفرس،  روضة  ومركز  للحبارى، 

للمؤسسة  الشكر  لتوجيه  باإلضافة 

المظلة  »كتارا«  الثقافي  للحي  العامة 

الرئيسية للقاليل، ووزارة البلدية ووزارة 

البيئة والتغير المناخي، وكل من كان 

وساهم  البطولة  تلك  إنجاح  في  دور  له 

المتواصل  النجاح  هذا  تحقيق  في 

للبطولة.

{  محمد بن نهار النعيمي

$ الدوحة

كشف السيد محمد بن نهار النعيمي، المدير 
التنفيذي لبطولة القاليل للصيد التقليدي 2023، عن 

مساعي اللجنة المنظمة لوضع ضوابط أكثر صرامة 
في النسخة المقبلة لمواجهة انسحاب الفرق من 

البطولة بعد إجراء القرعة أو أثناء المنافسات، مؤكدا 
أن انسحاب فريقي »العقلة« و»ذرب« من المجموعة 
الرابعة لهذا العام يحدث ألول مرة في تاريخ البطولة.

القوانين الحالية تمنع الفريق المنسحب وأعضاءه من المشاركة »3« سنوات

اللجـنــة المنظـمــة ستطبـــق أي إجـــراء يكــون في صــالح البطولة

الجهود المبذولة هدفها تنظيم بطولة تليق باسم قطر وتاريخ القاليل

إطالق طرائد مشابهة
من حيث السلوك مع 

الموجودة في الحياة البرية 

تجمع التراث والترفيه في كتارا

حـــالل قـطـــر.. بانـــوراما ثقـافــية
فعاليات  ضمن  اإلثنين  اليوم  تنطلق 

الحادية  النسخة  من  الخامس  اليوم 

الذي  قطر  حالل  مهرجان  من  عشرة 

للحي  العامة  المؤسسة  تنظمه 

المزاين  منافسات  )كتارا(،  الثقافي 

 5 أجمل  أشواط:  على  العوارض،  فئة 

اإلنتاج(،  )شوط  المراح  إنتاج  جذعات 

وأجمل  محلي،  إنتاج  جذعة  وأجمل 

جذع إنتاج محلي.

وتمثل هذه األشواط الجولة الثانية من 

انطلقت  التي  العوارض  فئة  منافسات 

إنتاح  جمل  أجمل  بأشواط  األحد  يوم 

محلي )شوط الرمز(، وأجمل فحل إنتاج 

محلي، وأجمل فردية إنتاج محلي.

أسماء  عن  المنظمة  اللجنة  وأعلنت 

من  الختامية  األشواط  في  الفائزين 

على  العِرب  فئة  المزاين  مسابقة 

النخبة(،  )شوط  جمل  أجمل  أشواط 

قطر(،  )إنتاج  مفتوح  جذعات   3 وأجمل 

وأجمل فردية دولي، وأجمل جذع دولي.

وفاز بالمراكز الخمسة األولى في شوط 

تواليا،  النخبة(،  )شوط  جمل  أجمل 

الهاجري،  مسفر  حسن  راشد  من  كل 

السهلي،  خميس  علي  الهادي  وعبد 

وحمد  الكعبي،  سعد  عيسى  وسعد 

حسن  وزايد  المري،  حمد  بخيت 

مسفر الهاجري.

وفي شوط أجل 3 جذعات مفتوح )إنتاج 

األولى،  الخمسة  بالمراكز  فاز  قطر( 

جليميد  ثالب  من:  كل  التوالي،  على 

حمد  بخيت  وحمد  الهاجري،  ثالب 

المري، وعلي جابر البريد المري، وعلي 

عيسى  وسعد  الهاجري،  ثالب  جليميد 

الكعبي.

دولي،  جذع  أجمل  شوط  في  أما 

األولى،  الخمسة  المراكز  على  حصل 

فهيد  مبارك  من:  كل  التوالي،  على 

المري،  حمد  بخيت  وحمد  العجمي، 

وثالب  الكعبي،  سعد  وسعدعيسى 

بالمركزين  الهاجري  ثالب  جليميد 

الرابع والخامس.

في  األولى  الخمسة  المراكز  على  وحاز 

شوط أجمل فردية دولي، على التوالي، 

كل من: راشد حسن مسفر الهاجري، 

وحمد  الكعبي،  سعد  عيسى  وسعد 

ناصر  وحمد  المري،  حمد  بخيت 

راشد النعيمي، ومبارك محمد دغيمان 

العازمي.

كما أعلنت اللجنة المنظمة للمهرجان 

بجائزة  المري  بخيت  حمد  تتويج  عن 

وهي  الِعرب،  لفئة  الذهبية  العزبة 

عليها  يحصل  مستحدثة  جائزة 

من  فئة  كل  عن  نقاط  أعلى  صاحب 

)العِرب،  الثالثة  المزاين  فئات مسابقة 

والعوارض، والسوريات(.

للمهرجان  المنظمة  اللجنة  وقامت 

مسابقة  في  التحكيم  لجنة  بتكريم 

الكبيرة  لجهودهم  الِعرب،  فئة  المزاين 

مع  انطلقت  إلى  المسابقة  إنجاح  في 

واستمرت  قطر  حالل  مهرجان  افتتاح 

لمدة ثالثة أيام.

بن  محمد  امتدح  السياق،  ذات  وفي 

التحكيم  لجنة  عضو  الفالح،  طامي 

العوارض،  فئة  المزاين  مسابقة  في 

وسالالت  أنواع  في  الملحوظ  التطور 

النسخة  تتضمنها  التي  الحالل 

نتيجة  المهرجان،  من  عشرة  الحادية 

اقتناء  في  الحالل  مربي  خبرات  تراكم 

أنواع مختلفة ومميزة.

التحكيم  عملية  أن  على  الفالح  وأكد 

في  واالستقاللية  الشفافية  على  قائمة 

المناسبة  التحكيمية  القرارات  اتخاذ 

الحالل  بين  تميز  التي  للمعايير  وفقا 

في  المشاركة  الفئات  من  فئة  كل  في 

هنالك  أن  إلى  وأشار  المزاين،  مسابقة 

عدة معايير تختص بها فئة العوارض، 

منها: ضخامة الرأس، وكثافة الشعر، 

القرن،  ورسمة  الحالل،  وامتداد  وطول 

استبعاد  يتم  أنه  إلى  مشيرا  وغيرها. 

مخالفته  ثبوت  حال  في  حالل  أية 

أية  ثبوت  ومنها  المسابقة،  لشروط 

أو  أخرى،  ساللة  من  تهجين  عملية 

مواصفات  لتغيير  الطبي  التدخل 

الحالل.

في  والعدالة  الشفافية  من  ولمزيد 

الحالل  عرض  يتم  التحكيم،  عملية 

على لجنة التحكيم بدون تحديد اسم 

المالك، وبرقمها فقط، وبعد االنتهاء من 

ألرقام  وفقا  الفرز  عملية  تتم  المسابقة 

الحالل ومن ثم إعالن الفائزين.

ويواصل مهرجان حالل قطر في نسخته 

ومنافساته  فعالياته  عشرة  الحادية 

الحالل  مالك  من  كبير  حضور  وسط 

المهرجان  استقبل  وقد  والمهتمين، 

زيارات  ضمن  وذلك  الطالب  من  العديد 

المهرجان  لها  خصص  التي  المدارس 

من  األنشطة  من  متكاماًل  برنامًجا 

الخيل  ركوب  وتجربة  تعليمية  ورش 

السوق  في  الطالب  وتجول  هذا  واإلبل. 

طراز  وفق  صممت  التي  الشعبية 

وابتاعوا  التقليدية،  القطرية  العمارة 

القديم،  الدكان  من  األشياء  مختلف 

األحد  أمس  صباح  من  المهرجان  بدأ 

من  المدرسية  الزيارات  استقبال  في 

والخاصة  المدارس الحكومية  مختلف 

في الدولة حيث يتلقى الطالب معلومات 

الحرف  ومختلف  الحالل  تربية  عن 

السدو  مثل  بذلك  المرتبطة  اليدوية 

استمتاعهم  إلى  باإلضافة  والغزل 

باأللعاب واألنشطة الترفيهية المنظمة 

على هامش المهرجان.

الخاصة  التراثية  الخيمة  شهدت  وقد 

بمجال  المرتبطة  اليدوية  بالحرف 

للتعرف  كبيرا؛  إقباال  األغنام  تربية 

ومنها  التقليدية  المهن  مختلف  على 

حرفة السدو.

المري يتوج بجائزة العزبة 
الذهبية عن فئة الِعرب
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دقيقة صمت على أرواح ضحايا الزلزال
أقيمت أمس على استاد  التي  والريان  الدحيل  شهدت مواجهة 

دقيقة  آسيا،  أبطال  دوري  من   16 الـ  الجولة  ضمن  الثمامة، 

ضرب  الذي  المدمر  الزلزال  ضحايا  أرواح  على  حدادًا  صمت، 

تركيا وسوريا، وراح ضحيته عشرات آالف من األشخاص في 

كارثة إنسانية أصابت العالم كله باأللم.

أقصى الريان بعد مباراة مثيرة

»الترجيحية«.. الدحيل يتأهل باآلسيوية بـ

لبطولة  النهائي  النهائي  ربع  للدور  الدحيل  تأهل 

بركالت  الريان  على  فوزه  بعد  آسيا،  أبطال  دوري 

النهائي،  ثمن  الدور  في   ،7 /8 بنتيجة  الترجيح 

خالل المباراة التي أقيمت على استاد الثمامة.

وانتهى الشوط األصلي للمباراة بالتعادل السلبي، 

فيما سجل الفريقان هدفيهما في الشوط اإلضافي 

الثاني.

وسجل محمد مونتاري هدف الدحيل في المباراة 

بالدقيقة 107.

في  للريان  النتيجة  نزونزي  ستيفان  عدل  فيما 

الدقيقة 3+120.

من:  كل  للدحيل  سجل  الترجيح،  ركالت  وفي 

والكوري  اولونجا  مايكل  والكيني  ادميلسون 

وخالد  مونتاري  ومحمد  هي،  تاي  نام  الجنوبي 

محمد وبسام الراوي وكريم بوضياف.

وأحرز للريان كل من التشيلي فارجاس وااليفواري 

والياباني  نزونزي  والفرنسي  بولي  يوهان 

وأهدر  محسن  ومكي  مسعود  وإبراهيم  جوتشي 

 10259 حضور  المباراة  عوض.وشهدت  موفق 

متفرجا من جماهير الفريقين.

حيث  الجانبين،  من  حذرة  كانت  المباراة  بداية 

السانحة  الفرص  غابت 

للتسجيل 

مبكر  هدف  تلقي  أن  بما  ساعة،  ربع  أول  خالل 

سيربك أكثر من حسابات المنافس.

وجاءت أول فرصة خطيرة في اللقاء خالل الدقيقة 

فيديريكو  الدحيل  مدافع  رأسية  خالل  من   22
كريم  من  رائعة  عرضية  تلقى  الذي  فيرنانديز، 

بوضيف، تألق فيها إفانيلدو حارس مرمى الريان.

أولونجا،  مايكل  لزميله  علي  المعز  عرضية  تلتها 

إلبعادها  تانيجوتشي  شوجو  تدخل  المرة  هذه 

للركنية في الدقيقة 23.

األخطر،  كان  الذي  الدحيل  محاوالت  تواصلت 

26 بقليل  الدقيقة  أولونجا في  حيث مرت رأسية 

محاوالت  على  الريان  ورد  الريان،  مرمى  عن 

القوية  بولي  يوهان  تسديدة  خالل  من  الدحيل، 

مرمى  حارس  زكريا  صالح  لها  تصدى  التي 

بالتعادل  األول  الشوط  لينتهي  ببراعة،  الدحيل 

السلبي بين الفريقين.

أفضل،  بشكل  الثاني  الشوط  الفريقين  وبدأ 

المدربين،  اجراهما  اللذين  التغيرين  مع  خاصة 

الوسط  بالالعب  كوردوفا  نيكوالس  دفع  حيث 

العب  كريسبو  أدخل  فيما  عبدالمقصود،  أحمد 

الجناح اميلسون جونيور مكان لويز مارتن.

 61 الدقيقة  في  هدف  جونيور  ادميلسون  وسجل 

الفيديو  لتقنية  العودة  بعد  المباراة  حكم  ألغاه 

بداعي التسلل.

ورد الريان على محاولة ادميلسون من خالل رأسية 

األيسر  بالقائم  اصطدمت  التي  منصور  تميم 

لحارس مرمى الدحيل صالح زكريا.

الثاني  الشوط  من  األخيرة  اللحظات  وشهدت 

هدفا  أولونجا  مايكل  فيه  سجل  كبيرة،  إثارة 

التسلل،  بداعي  الحكم  ألغاه   4+90 الدقيقة  في 

الريان  العبو  طالب  اللقطة  تلك  بعد  مباشرة 

بركلة جزاء بعد سقوط موفق عوض.

لينتهي الشوط الثاني بالتعادل، لتذهب المباراة 

للتمديد لشوطين إضافيين.

فرص  المباراة  عمر  من  األول  الشوط  يشهد  ولم 

بالتعادل  أيضا  لينتهي  للجانبين،  التسجيل 

السلبي.

وتمكن محمد مونتاري من تسجيل هدف األول في 

جميلة  برأسية   ،107 بالدقيقة  للدحيل  المباراة 

فشل حارس مرمى الريان من صدها.

وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تتجه لنهايتها 

ستيفان  الفرنسي  سجل  الدحيل،  بتأهل 

نزونزي هدف التعادل للريان في الدقيقة 120 3+.

وابتسمت ركالت الترجيح للدحيل بنتيجة 7/ 6.

ادميلسون جونيور:

سعيد بمساهمتي في التأهل
الفوز  أهمية  على  الدحيل،  العب  جونيور،  ادميلسون  أكد 

والتأهل للدور ربع النهائي، بدوري أبطال آسيا.

وقال ادميلسون في تصريحات بالمؤتمر الصحفي: سعادتي 

فترة  بعد  الفريق  لصفوف  عائد  وأنا  تحقق  الفوز  ألن  كبيرة 

لي  بالنسبة  جديدة  بداية  وهي  اإلصابة،  بسبب  غيابي  من 

لتحقيق  الفريق  ومساعدتي  المستويات،  أفضل  لتحقيق 

نتائج جيدة وهذا األهم بالنسبة لي.

وأضاف: ألعب في الدحيل منذ خمس سنوات وشاركت معه 

في النسخ السابقة، اآلن هناك تغيير على مستوى الالعبين 

الذهبي  والمربع  النهائي  ربع  الدور  أن  كما  الفني،  والجهاز 

سيقام هنا، وهذه فرصة لنا لكتابة التاريخ مع الفريق.

الفيصلي يصطدم بـ »فوالذ«

شباب األهلي يتحدى الهالل
ستكون مواجهة شباب األهلي اإلماراتي 

على  اليوم،  مساء  السعودي  والهالل 

استاد الجنوب، بمثابة تحدي »األوراق 

دوري  نهائي  ثمن  ضمن  المكشوفة«، 

أبطال آسيا.

لشباب  الفني  المدير  عمل  أن  وسبق 

جارديم،  ليوناردو  البرتغالي  األهلي، 

وجاء  أقيل  إذ  السعودي،  للهالل  مدربا 

مكانه مدرب األزرق الحالي رامون دياز.

القاري  بلقبه  جارديم  مع  الهالل  وتوج 

األخير لذلك يعرف المدرب جيدا كافة 

عناصر بطل السعودية.

فيما سبق أن قاد دياز النصر اإلماراتي 

موسم )2021-2022(، ومن ثم فهو على 

اطالع تام بأجواء الكرة اإلماراتية حيث 

واجه شباب األهلي أكثر من مرة.

مع  جيدة  مسيرة  المدربان  ويملك 

إلى  جارديم  انضمام  فبعد  الفريقين، 

المركز  احتل  الذي  األهلي،  شباب 

العام  المحلي  الدوري  في  الخامس 

السابق  الماضي، حول مدرب موناكو 

مسار فريق دبي..

استاد  على  ستقام  ثانية،  مباراة  وفي 

السادسة  الساعة  من  بداية  الثمامة، 

نظيره  السعودي  الفيصلي  يواجه 

الدور،  نفس  ضمن  اإليراني،  فوالذ 

»فوالذ«  نظيره  »الفيصلي«  ويواجه 

ملعب  على  اإلثنين،  اليوم  اإليراني، 

من  الـ16  دور  منافسات  ضمن  الثمامة 

بطولة دوري أبطال آسيا 2022.

كوردوفا:

سعيد بما قدمه الالعبون

الريان،  أكد نيكوالس كوردوفا، مدرب 

أن الفريقين قدما مستوى جيدا، خالل 

مباراة أمس.

المؤتمر  في  له  تصريحات  في  وقال 

الذي  بالمجهود  سعيد  الصحفي: 

مباراة  في  المباراة،  في  الالعبون  قدمه 

حماسية كبيرة استمتع بها الجميع.

وأضاف: مستقبل الفريق في أيد أمينة 

المباراة،  في  الشباب  الالعبين  بتألق 

وأنا سعيد من أجلهم.

الدوري  من  األولى  أشهر   6 وتابع: 

بسبب  للريان،  صعبة  كانت 

الالعبين  مستوى  على  النقص 

المتواجدين  والمواطنين  المحترفين 

فقط،  نقاط   6 حققنا  المنتخب،  في 

وتطور الفريق بشكل كبير مع اكتمال 

بشكل  نلعب  وأصبحننا  صفوفنا 

أفضل.

أكبر  نجمع  أن  اآلن  سنحاول  وتابع: 

عدد ممكن من النقاط في الدوري، لكي 

وكذلك  الترتيب،  جدول  في  نرتقي 

المنافسة على لقب كأس األمير.

وعن غياب سفيان بوفال، قال المدرب: 

مباراة  خالل  لإلصابة  تعرض 

الموجودون  والالعبون  العربي، 

واالتحاد  جيد،  بشكل  لعبوا 

اآلسيوي يطالبنا بعدد محدد 

المحترفين،  الالعبين  في 

جاهزية  األكثر  واخترنا 

مباراة  في  للمشاركة 

أمس.

وتطرق للحديث عن المدافع 

تانيجوتشي،  شوجو 

للفريق  ممتازة  صفقة  قائاًل: 

المستويات  بعد  لنا،  ومكسب 

الرائعة التي قدمها مع المنتخب 

وهذا  العالم،  كأس  في  الياباني 

يعتبر أيضا مكسبا للدوري القطري.

بوفال.. غياب مستمر !

واصل سفيان بوفال الغياب عن صفوف الريان 

للمباراة الثانية على التوالي، حيث لم يكن متواجدًا 

أمس حتى على دكة البدالء، في الدور الـ 16 من 

اآلسيوية.

وكان الريان قد أعلن بعد مباراة األهلي في الجولة الـ 

14 من دوري نجوم QNB، عن غياب الالعب المغربي 
بسبب تعرضه إلصابة خفيفة، وأنه سيتم تحديد 

مدى إصابته خالل األيام المقبلة، وتواجد الالعب في 

قائمة الفريق المعلنة لدوري أبطال آسيا.

وتساءلت جماهير الريان عن الغياب المستمر 

لالعب في وقت هام، خاصة أن النادي أعلن أن اصابته 

خفيفة، فالبعض أشار إلى ان الرهيب تعاقد معه 

وهو مصاب خاصة أنه بعد كأس العالم لم يلعب أي 

مباراة أيضا مع أنجيه، وتعتبر الدقائق التي لعبها 

أمام العربي الوحيدة له عقب المونديال.

ومن جهة ثانية اختار األرجنتيني هيرنان كريسبو 

مدرب الدحيل عدم البدء بالعبه البلجيكي ادميلسون 

جونيور، الذي دخل في الدقيقة 57 مكان لويز مارتن.

  كتب        وحيد بوسيوف

أعرب األرجنتيني، هيرنان كريسبو، مدرب الدحيل، عن 

سعادته بتأهل فريقه للدور ربع النهائي.

وقال كريسبو : المباراة كانت صعبة لنا في فترات كثيرة النها 

األصليين،  الشوطين  في  التسجيل  أردنا  ألننا  طويلة،  كانت 

وتحكمنا  الحكم،  يحتسبهما  لم  هدفين  تسجيل  تم  حيث 

بزمام األمور في المباراة، وكنا الطرف األفضل في المباراة.

االستحواذ  في  األفضل  وكنا  المباراة  في  تحكمنا  وأضاف: 

على الكرة، أحيانا تحتاج للوقت للتسجيل، وفي مباراة 

في  الترجيح،  لركالت  الذهاب  نستحق  لم  أمس 

للدور  بالوصول  إنجازا  حققنا  النهاية 

ربع النهائي.

كريسبو:

كنا الطرف األفضل
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هنا القاهرة

بداية سيئة
بدايه وال اسوأ لممثلي الكرة 

المصرية األهلي والزمالك في 

دوري ابطال افريقيا لكرة القدم 

تعكس حالة االهتزاز التي يمر 

بها الفريقان منذ فترة خاصة 

الزمالك الذي تعرض لهزائم 

متعددة في الدوري المحلي 

نتيجة المشاكل التي يعيشها 

النادي ولم يخرج منها حتى اآلن 

ورغم البداية الموفقة لالهلي مع 

السويسري كولر المدير الفني 

واداء 22 مباراة بدون هزيمة إال 

ان الهزائم بدأت تتوالى على 

الفريق االحمر بداية من مونديال 

األندية والهزيمة االولى من ريال 

مدريد 1/4 والهزيمة الثانية من 

فالمنجو البرازيلي 2/3 والهزيمة 

الثالثة من الهالل السوداني 1/

صفر في دوري افريقيا واصبحت 

أخطاء محمد الشناوي حارس 

الفريق التطاق وال تغتفر.. 

هذه النتائج التي حققها كولر 

تذكرنا بالجنوب افريقي بيتسو 

موسيماني عندما تولى تدريب 

األهلي لم يخسر معه في 22 

مباراة ثم بدأت الهزائم بداية من 

كأس العالم. 

األهلي العائد من كأس العالم 

لالندية بالمغرب بالمركز 

الرابع كانت امنية جماهيره 

ان يعود بنقطة من ام درمان 

ولكن خطأ قاتال للشناوي اضاع 

النقاط الثالث لتذهب إلى الهالل 

رغم ان الشناوي تصدى بعدها 

لضربة جزاء وبالشك هزائم 

األهلي الثالث االخيرة تؤكد بما ال 

يدع مجاال للشك ان الفريق كان 

يحتاج  الى مهاجم هداف يسجل 

من انصاف الفرص في االنتقاالت 

الشتوية ولكن هذا المطلب الذي 

طلبه كولر لم يتحقق بعد ان 

فشلت المفاوضات مع اكثر من 

مهاجم اجنبي، وال يفوتني هنا 

ان اناشد المسؤولين باالندية 

السودانية ان تكون تصريحاتهم 

متزنة عندما يواجهون األندية 

المصرية ألننا اشقاء وال داعي 

للتصريحات المثيرة للجدل 

واالستفزازية.

وكانت احالم الزملكاوية ان يخرج 

فريقهم من كبوته المحلية من 

خالل البطولة االفريقية الغائبة 

عن القلعة البيضاء منذ 20 

عاما ولكن كانت البداية سيئة 

وأسوأ من األهلي حيث خسر 

مباراته االولى في المجموعة 

الرابعة لدور الـ 16 أمام شباب 

بلوزداد الجزائري 1/صفر على 

ارضه ووسط جماهيره بالقاهرة 

وتعادل مع المريخ السوداني 

سلبيا في ليبيا بالجولة الثانية 

ولديه نقطة واحدة. 

االمل الزال كبيرا أمام الفريقين 

للحصول على بطاقتي تأهل 

لدور الثمانية بشرط تحسن 

النتائج والعودة لطريق 

االنتصارات.

جمال برعي
ناقد رياضي مصري

بين األهلي والسد اليوم في الجولة »15« من الدوري

مواجهة »الطموحات المشتركة«
بن  حمد  استاد  يستضيف 

عند  األهلي،  بالنادي  خليفة 

دقيقة،  و55  السادسة  الساعة 

األهلي  بين  تجمع  التي  المواجهة 

األسبوع  منافسات  ضمن  والسد 

نجوم  دوري  من  عشر  الخامس 

QNB للموسم -2022 2023.
مهمة  تعتبر  الليلة  مواجهة 

منهما  كل  ويسعى  للفريقين 

النقاط  وحصد  الفوز  لتحقيق 

التي  المواجهة  هذه  من  الثالث 

وندية  إثارة  تشهد  أن  المتوقع  من 

كبيرة.

األفضل  تقديم  على  السد  يعمل   

وذلك من أجل حصد نقاط المباراة 

وتحقيق الفوز السادس تواليًا في 

التوقف  فترة  بعد  الدوري  بطولة 

األخيرة.

الثالث  المركز  يحتل  السد 

مباراة،   12 من  نقطة   22 برصيد 

قطر  نادي  عن  األهداف  وبفارق 

وحقق  الرابع،  المركز  صاحب 

الزعيم الفوز في 7 مباريات وخسر 

4 وتعادل في مباراة واحدة، وسجل 
22 هدفًا ودخل مرماه 16 هدفًا.

من  عدد  على  يعتمد  الزعيم 

المميزين في مقدمتهم  الالعبين 

كازورال  وسانتي  بونجاح  بغداد 

عفيف  وأكرم  تباتا  ورودريجو 

من  وغيرهم  الهيدوس  وحسن 

الالعبين، وذلك من أجل مواصلة 

لهذا  الدوري  بطولة  في  مشواره 

الموسم.

الليلة  مواجهة  في  الثاني  الطرف 

المركز  في  المباراة  يدخل  األهلي 

برصيد  الترتيب  بجدول  السابع 

17 نقطة من 4 انتصارات وخمسة 
 22 وسجل  هزائم،  و4  تعادالت 

هدفًا ودخل مرماه 24 هدفًا.

نيبوشا  األهلي  مدرب  ويمتلك 

المحترف  بقيادة  قوي  هجوم  خط 

النعيمات،  يزن  األردني 

والجزائري  إبراهيم،  وعبدالرشيد 

عن  غاب  الذي  هني  سفيان 

المباراة الماضية بسبب اإلصابة، 

كثيرًا  الفريق  عليهم  وسيعتمد 

من أجل تقديم األفضل أمام السد 

األهلي  عن  ويغيب  اللقب،  حامل 

في  طرده  بعد  إسحاق  آل  محمد 

باإلضافة  األخيرة،  الريان  مواجهة 

اآلخرين  الالعبين  بعض  إلى 

برنامجهم  يواصلون  الذين 

التأهيلي.

كبيرة  فرصة  المباراة  وتعتبر   

السد  يسعى  يث  الفريقين،  لكال 

واألهلي  االنتصارات  لمواصلة 

أمام  األخيرة  خسارته  لتعويض 

الريان بأربعة أهداف دون رد.

عوض الكباشي كتب

خوانما: نلعب للفوزنيبوشا: تحد جديد
يوفوفيتش  نيبوشا  أكد 

مباراة  أن  األهلي  مدرب 

فريقه أمام السد لها أهميتها 

أجل  من  لفريقه  الكبيرة 

النتائج  لمسار  العودة 

اإليجابية في الدوري.

يكن  لم  األهلي  أن  وأضاف 

الريان  مواجهة  في  يومه  في 

يوفق  ولم  الماضية  للجولة 

الريان  لشباك  الوصول  في 

على الرغم من الفرص التي 

المباراة  في  الفريق  صنعها 

يأخذ  كمدرب  أنه  غير 

الجوانب السلبية في فريقه 

تصحيح  على  ويعمل  دائما 

إلى  مشيرا  الفريق،  مسار 

مما  أفضل  لديه  األهلي  أن 

ظهر به في المباراة الماضية 

األداء  تقديم  على  وسيعمل 

األفضل أمام السد.

فريق  أن  نيبوشا  وأوضح 

السد قوي وهو يضم أفضل 

المالعب  في  الالعبين 

المباراة  وأن  القطرية 

ولكنه  سهلة،  تكون  لن 

فريقه  تجهيز  على  سيعمل 

مستوى  أفضل  لتقديم 

بالنتيجة  والخروج  فني 

الملعب،  من  المطلوبة 

الكامل  احترامه  مؤكدا 

وقدراتهم  السد  لالعبي 

وثقته في قدرة العبي فريقه 

ردة فعل جيدة ترضي  على 

مناصري األهلي، ولذا نعتبر 

المباراة بمثابة تحد جديد.

أكد اإلسباني خوانما مدرب 

فريقه  جاهزية  على  السد، 

المقبلة  األهلي  لمواجهة 

الخامس  األسبوع  ضمن 

ستقام  والتي  للدوري،  عشر 

على  اإلثنين  اليوم  مساء 

خليفة  بن  حمد  استاد 

بالنادي األهلي.

خالل  خوانما  وتحدث 

الخاص  الصحفي  المؤتمر 

أذكر  كما  قائاًل:  بالمباراة، 

كل  يتمتع  أسبوع  كل 

فريدة  بخصائص  منافس 

مباراة  كل  يجعل  مما 

األهلي  مواجهة  لنا،  تحدًيا 

وقوية  صعبة  ستكون 

األول،  بالقسم  حدث  كما 

تقديم  على  وسنعمل 

لتحقيق  لدينا  ما  أفضل 

الفوز.

المهم  من  بالطبع  وتابع: 

على  الحفاظ  لنا  بالنسبة 

االنتصارات،  سلسلة 

بها  نفوز  التي  والطريقة 

القدر،  بنفس  مهمة  أيضًا 

تركيزنا  فإن  ذلك  ومع 

الحالي  الوقت  في  الوحيد 

هو على مباراتنا القادمة ضد 

األهلي.

وصف علي أسد العب السد 

الفريق  بها  يمر  الذي  الفترة 

والجيدة،  بالممتازة  حاليًا 

وذلك قبل مواجهة األهلي.

جيدة  بفترة  نمر  وقال:   

في  الفوز  حققنا  وممتازة، 

بطولة  في  مباريات   6 آخر 

الدوري وكأس قطر.

الفريقان يبحثان 

الغرافة والشمال.. لقاء الجريحينعن التعويض
يستضيف اليوم استاد ثاني بن جاسم، 

والشمال،  الغرافة  تجمع  قوية  مباراة 

دوري  الخامسة عشرة من  الجولة  ضمن 

يوم   ،2023  -  2022 للموسم   QNB نجوم 

اإلثنين الموافق 20 فبراير 2023، في تمام 

الساعة الرابعة و45 دقيقة.

الفريقين  رغبة  في  المباراة  قوة  وتكمن 

الماضية،  الجولة  هزيمة  تعويض  في 

والشمال  السد،  الغرافة من  حيث خسر 

فريق  كل  يسعى  وبالتالي  العربي،  من 

والظفر  االنتصارات  والستعادة  للعودة 

منهما  كال  وأن  السيما  الثالث  بالنقاط 

جدول  في  موقفه  تحسين  جاهدًا  يحاول 

الترتيب.

في  الغرافة  يتواجد  جولة   14 مرور  وبعد   

19 نقطة يريد  الخامس برصيد  المركز 

يحتل  الذي  الشمال  أما  للمربع،  العودة 

أيضًا  يريد  نقاط   10 بـ  العاشر  المركز 

في  الخطر  المنطقة  تلك  عن  االبتعاد 

جدول الترتيب.

ساخن  صفيح  على  المباراة  وستكون 

تعديل  في  الراغبين  الفريقين  كال  بين 

على  الغرافة  سيعمل  كما  موقفهما، 

التي  الشمال  أمام  خسارته  تعويض 

تعرض لها في القسم األول بهدفين مقابل 

هدف.

وسيحاول البرتغالي بيدرو مارتينز مدرب 

األخير  األسبوع  خسارة  تعويض  الغرافة 

أكثر  فريقه  موقف  لتحسين  السد  أمام 

عدد  على  معتمدًا  الترتيب،  في  وللتقدم 

تاهرات،  ومهدي  األساسية  الركائز  من 

والمهدي علي، ومؤيد حسن، وأحمد عالء، 

وهمام األمين، فيما سيغيب نجم الفريق 

ياسين براهيمي بسبب اإليقاف.

نغمة  استعادة  عن  فيبحث  الشمال  أما 

خاصة  الغرافة  مواجهة  عند  االنتصارات 

ويعلم  الماضي،  العربي  لقاء  خسر  وأنه 

فريقه  مهمة   
َّ

أن الشمال  مدرب  رزق  وسام 

لن تكون سهلة في هذه الُمواجهة.

وحيد بوسيوف كتب

بيدرو مارتينيز:طالل البلوشي:

نــســــــعــى للمـــربـــــــععلينا التخلص من األخطاء
المدرب  البلوشي  طالل  شدد 

على  الشمال  لفريق  المساعد 

صعوبة مباراة الغرافة .

الذي  الصحفي  المؤتمر  في  وقال   

رزق  وسام  المدرب  من  بداًل  حضره 

في  صحية:  لوعكة  تعرض  الذي 

العاجل  الشفاء  نتمنى  البداية 

لقيادة  يعود  وأن  رزق  وسام  للكابتن 

مباراة  خالل  الملعب  داخل  الفريق 

الغرافة.

الغرافة  مواجهة  أن  شك  ال  وأضاف:   

لن تكون سهلة في ظل قوة منافسنا 

مستوى  على  العبين  يمتلك  الذي 

رغبتنا  يمنع  لن  ذلك  ولكن  عال، 

المسار  تصحيح  في  القوية 

لنادي  المميزة  النتائج  واستعادة 

الشمال.

قدم  الشمال  أن  إلى  طالل  وأشار   

ولكن  العربي،  أمام  جيدة  مباراة 

إحراز  في  التوفيق  يحالفه  لم 

الفني  الجهاز  أن  مؤكدًا  األهداف، 

األيام  خالل  عمل  رزق  وسام  بقيادة 

المعنوية  الحالة  رفع  على  األخيرة 

مميز  أداء  تقديم  أجل  من  لالعبين 

من  اعتبارًا  المقبلة  المباريات  في 

مواجهة الغرافة.

أكد البرتغالي بيدرو مارتينيز مدرب 

الفريق  استعدادات  أن  الغرافة، 

لمواجهة الشمال تسير بشكل جيد.

الصحفي:  المؤتمر  في  وقال 

وإن  عادية،  كانت  استعداداتنا 

الحزن  من  حالة  عشنا  قد  كنا 

في  السد  من  الخسارة  عقب 

طبيعي،  أمر  وهذا  الماضية  الجولة 

وبالمقابل اليوم الوضع أفضل، حيث 

هناك أخبار جيدة بعودة فريد ومؤيد 

حسن للتدريبات.

بعدما  قال:  الشمال،  فريق  وعن   

شاهدناه خالل مباراتهم أمام السيلية 

وبعد  أهداف،  بخمسة  والخسارة 

الجديد  الفني  الجهاز  مع  ذلك 

في  تحفظ  لديهم  سيكون  بالطبع 

وسيسعون  الدفاعي،  الجانب 

الدفاعية،  استراتيجيتهم  لتقوية 

تلقي  من  يعانون  كانوا  حيث 

أهداٍف كثيرة، وفي مباراتهم األخيرة 

في  ثباتًا  أكثر  كانوا  العربي  أمام 

الجانب الدفاعي واعتمادًا على اللعب 

مواجهة  أنها  نعلم  ونحن  المباشر، 

وأيضًا  لهم  بالنسبة  جدًا  مهمة 

للعودة  نسعى  ألننا  لنا،  بالنسبة 

للمركز الرابع. { بيدرو مارتينيز{ طالل البلوشي
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وضع اللمسات النهائية الستقبال أفضل فرسان العالم

»الشقب« يكشف المشاركين في بطولته
مؤسسة  عضو  الشقب  يستعد 

النسخة  منافسات  الستضافة  قطر 

التجاري  البنك  بطولة  من  العاشرة 

برعاية  الشقب   - للفروسية  الدولية 

ميدان  في  تقام  التي  لونجين، 

 23 من  الفترة  في  بالشقب  لونجين 

إلى 25 فبراير الحالي.

نخبة  البطولة  هذه  في  ويتنافس 

من  والخيل  الفرسان  أفضل  من 

قفز  منافسات  في  العالم  دول  شتى 

والترويض  والترويض  الحواجز 

وسوف  الخاصة،  االحتياجات  لذوي 

تجسد منافسات البطولة على مدار 

3 أيام المعنى الحقيقي للتآلف بين 
أن  على  وتبرهن  والفارس،  الخيل 

قوة هذه العالقة تنتج أداء استثنائيا 

المستوى  رفيعة  البطولة  هذه  في 

مجال  في  نوعها  من  والفريدة 

الفروسية العالمية.

ميادين  باتت  اآلخر،  الجانب  وعلى 

الشقب الداخلية والخارجية وجميع 

مرافقه األخرى جاهزة الستقبال 138 

من أفضل الخيل حول العالم قادمة 

مركز  من  جوية  رحالت   3 متن  على 

مدينة  في  الرئيسي  الخيل  نقل 

لييج البلجيكية إلى الدوحة مباشرة 

نقل  ويتم  البطولة.  في  للمشاركة 

بكافة  مجهزة  طائرات  في  الخيل 

ومصممة  والرفاهية  الراحة  وسائل 

آمنة  رحلة  للخيل  لتهيئ  خصيصا 

ومريحة. وبعد وصولها إلى دولة قطر، 

متخصصة  مجموعة  تتولى  سوف 

ذوي  والمدربين  الفرسان  أمهر  من 

الخبرة الكبيرة عملية تجهيز الخيل 

لخوض منافسات البطولة التي تعد 

للفروسية  عالمي  مهرجان  بمثابة 

والفروسية  الخيل  عشاق  يترقبه 

بشغف كبير.

الفروسية  منافسات  هامش  وعلى 

البطولة  تتيح  والممتعة،  المثيرة 

لالستمتاع  رائعة  فرصة  للضيوف 

الثقافية  باألنشطة  مليء  ببرنامج 

تالئم  التي  والترفيهية  والتعليمية 

ركوب  منها  العمرية  الفئات  كافة 

وعروض  لألطفال،  )البوني(  المهر 

الفنية  واالستعراضات  الموسيقى 

والفنون  اآلركيد،  وألعاب  الحية، 

على  والرسم  اليدوية،  والحرف 

والمهرج  الدمى  وعروض  الوجه، 

وعروض  األطفال،  ومسابقات 

ستيشن،  البالي  وألعاب  الساحر، 

وتجارب الواقع االفتراضي، وغير ذلك 

الكثير.

البطولة  من   2023 نسخة  ستشهد 

أفضل  من  كوكبة  مشاركة 

مقدمتهم  في  العالم  في  الفرسان 

الفائز  إينينج  ماركوس  األلماني 

بلقب منافسات الجائزة الكبرى لقفز 

وكريستيان   ،2022 لعام  الحواجز 

 )2021 بطولة  لقب  )حامل  أهلمان 

عامي  في  )الفائز  بيرباوم  ولودجر 

)المتوج  ديفوس  وبيتر  و2016(   2014
بلقب بطولة 2019(.

المشاركين  قائمة  تضم  كما 

من   4 الحواجز  قفز  منافسات  في 

وفقا  حاليين  متسابقين   10 أفضل 

الدولي  لالتحاد  العالمي  للتصنيف 

سمولدرز  هاري  هم  للفروسية 

4(، مارلون مودولو زانوتيلي  )المرتبة 

7(، مايكيل فان دير فليوتن  )المرتبة 

)المرتبة 8(، وكيفن ستوت )المرتبة 

.)10
يعود  الترويض،  منافسات  وفي 

كيتل  باتريك  السويدي  الفارس 

بعد  مجددا  البطولة  في  للمشاركة 

جائزة  في  الثاني  بالمركز  فوزه 

الحر  الترويض  في  الكبرى  الشقب 

سوف  كذلك  و2022.   2020 عام 

لذوي  الترويض  منافسات  ترحب 

من  بالعديد  الخاصة  االحتياجات 

الفرسان الجدد، إلى جانب الفائزين 

بوتش  بيبو  منهم  السابقة  بألقابها 

)بلجيكا(  هام  فان  كيفن  )النمسا(، 

والهولندي ريكست فان دير هورست، 

المتوج بلقبها أربع مرات.

األصغر  الصاعدة«  »النجوم  بين  من 

إليهم  األنظار  تتجه  ممن  سنا 

النسخة  بهذه  الحواجز  قفز  في 

واإلنجليزي  سادران  جين  الفرنسية 

هناك  الترويض،  وفي  ويتاكر،  جاك 

واأللمانية  ماتوت،  خوان  اإلسباني 

إيفيلين إيجر.

البنك  بطولة  في  سيشارك  إجماال، 

التجاري الدولية للفروسية - الشقب 

 91 العام  لهذا  لونجين  برعاية 

بما  دولة،   28 إلى  ينتمون  متنافسا 

في ذلك فلسطين، مع تجمع فرسان 

المكسيك  مثل  متنوعة  دول  من 

والمغرب وليتوانيا واليابان.

من  متميزة  مجموعة  ألمانيا  وتقدم 

ماركوس  مثل  الفرسان،  أفضل 

إينينج الفائز بالجائزة الكبرى العام 

بلجيكا  تواصل  بينما  الماضي، 

في  الفرسان  أفضل  تقديم  وهولندا 

إلى  جنبا  الثالث،  المنافسات  جميع 

فلسطين  من  متنافسين  مع  جنب 

في  يشاركون  الذين  وليتوانيا 

البطولة للمرة األولى.

وجدان  الفارسة  تشارك  قطر،  ومن 

اإلسباني  حصانها  على  المالكي، 

 18 العمر  من  البالغ  جاكارو  مانجو 

عاما. ونجحت وجدان في أن تحظى 

منافسات  في  الجميع  بإشادة 

بالمركز  فوزها  بعد  الترويض 

السابع في منافسات الجائزة الكبرى 

لمنافسة الترويض العام الماضي.

ضمن مهرجان قطر لإلبل بـ »لبصير«

انطالقة قوية لـ »فئة المجاهيم«
انطلقت أمس آخر جوالت مهرجان 

في  العطا«  »جزيالت  لإلبل  قطر 

نسختها الثانية، والتي خصصت 

المفاريد بواقع ستة أشواط  لسن 

الكبير  للجمهور  نظرا  نارية 

من  تحديدا  الفئة  لهذه  العاشق 

جميع دول مجلس التعاون.

سعيد  صياح  علي  ودشن 

منافسات  أولى  الحديد  مسفر 

علي  انتزع  حيث  المجاهيم، 

رمز  الحديد  مسفر  سعيد  صالح 

المفاريد المحلي تالد مع المفرودة 

»الصلفه« ونال الرمز والجائزة 100 

ألف ريال.

حسم  تالد«  الدولي  »شوط  وثانيا 

الغفران  هليل  هادي  فرج  فهيد 

الرمز  »الزلبه«  المفرودة  مالك 

ألف   120 وقدرها  المالية  والجائزة 

ريال الحتالله المركز األول.

والمخصص  الثالث  الشوط  وفي 

محمد  احتل  شرايا،  للمحلي 

المري  الجحيش  محمد  حمد 

وظفر  األول  المركز  »معيرة«  مالك 

وقدرها  المالية  والجائزة  بالرمز 

120 ألف ريال.
ورابعا »شوط الدولي شرايا« والذي 

هادي  فرج  فهد  فيه  اللقب  أحرز 

»سليمة«  مالك  الغفران  هليل 

الحتالله المركز األول محققا الرمز 

و150 ألف ريال،

استطاع  فقد  التحدي«  »شوط  أما 

المري  كبيده  راشد  محسن 

حسم الجدل حول الرمز والجائزة 

المالية قدرها 200 ألف ريال، وذلك 

التحكيم  لجنة  اختارت  أن  بعد 

»تواقه« ملكه في المركز األول. 

والمخصص  األشواط،  آخر  وفي 

وليد  فتوج  مفتوح،  للقعدان 

طريق  عن  الخالدي  زيد  عبدالله 

والجائزة  الرمز  ليحصد  »فزاع« 

المالية وقدرها 100 ألف ريال، 

وليد الخالدي: 

غمرتنا فرحة كبيرة
الله  عبد  بن  وليد  السعودي  شدد 

المطية  مالك  الخالدي  زيد  بن 

برمز  تتويجه  أهمية  على  »فزاع« 

في  مفتوح  قعدان  مفاريد  شوط 

الثانية  بالنسخة  المجاهيم  فئة 

»جزيالت  لإلبل  قطر  مهرجان 

عقب  الخالدي  وقال  العطا«. 

في  الفائزين  تتويج  مراسم  انتهاء 

ححققنا  أننا  لله  الحمد  الشوط: 

ونهدي  الشوط  هذا  في  المركز 

الفوز لحكومتنا الرشيدة، ولجميع 

جماهير »فزاع«.

فهد الغفران: مهرجان 
قطر يعتبر األقوى

أعرب فهد فرج هادي هليل الغفران 

بإحراز  البالغة  سعادته  عن 

المطية  عبر  األول  المركزين 

عبر  الثاني  والمركز  »سليمة« 

المطية »وحيدة« في شوط الدولي 

في  الغفران  فرج  وقال  شريا. 

للغاية  مسرورن  نحن  تصريحه: 

بالحصول على المركزين األول في 

الحقيقة  في  شريا،  الدولي  شوط 

المنافسة  إن  حيث  قوي  شوط  هو 

المالك  كل  ألن  صعبة  تعتبر  فيه 

وقدموا  معروفون  فيه  المشاركين 

فيه حالال قويا.

محمد المري: 

حققنا ما نطمح له 
محمد  حمد  محمد  أشاد 

»معيرة«  مالك  المري  الجحيش 

شوط  في  األول  المركز  بإحرازه 

في  المري  وقال  شرايا..  محلي 

مراسم  انتهاء  عقب  تصريحاته 

التتويج بالشوط: نحمد الله على 

محلي..  الشرايا  بشوط  الفوز 

حققنا ما كان نطمح فيه وشعورنا 

بالفرحة والرضا ال يوصف..

محبي  إلى  الفوز  نهدي  وتابع: 

»جزيالت  جماهير  وكل  »معيرة« 

في  بالمزيان  والمهتمين  العطا« 

دولتنا الحبيبة.

في  المنافسة  أن  المري  وأوضح 

بالرمز  الظفر  أجل  من  الشوط 

المخصص لها كانت قوية كما هو 

الشأن في كل األشواط بالنسخة 

الثانية من مهرجان »جزيال العطا« 

هو  يميزها  ما  أهم  أن  إلى  مشيرا 

أنها منافسة شريفة وعادلة.

عوض الكباشي كتب

في افتتاح التصفيات اآلسيوية بالدوحة

عنابي السلة في مواجهة العراق

يخوض منتخبنا الوطني لكرة 

السلة أولى مبارياته اليوم عندما 

يواجه المنتخب العراقي بصالة 

لوسيل المغطاة في تصفيات 

كأس آسيا 2025 التي تستضيفها 

الدوحة خالل الفترة من 20 إلى 22 

فبراير الجاري.

ويملك العنابي 4 نقاط من 

انتصارين على اإلمارات وسلطنة 

ُعمان في التصفيات األولية التي 

أقيمت العام الماضي في الدوحة، 

فيما احتل الُمنتخب الفلسطيني 

صدارة المجموعة الثانية برصيد 

4 نقاط، ويليه العراقي برصيد 
3 نقاط، والكويتي ثالًثا برصيد 

نقطتين.

ويلعب العنابي اليوم أولى مبارياته 

في مشواره في النافذة الثانية 

من التصفيات بمواجهة نظيره 

العراقي في الـ 7:00 مساء اليوم 

اإلثنين، في اليوم التالي يلتقي 

العنابي مع نظيره الفلسطيني 

في الـ 7:00 مساًء، ضمن منافسات 

الجولة الثانية، ويختتم ُمبارياته 

بمواجهة ُمنتخب الكويت في الـ 

7:00 مساء األربعاء 22 فبراير 
الجاري، وتتأهل 4 ُمنتخبات من 

أصل 6 إلى التصفيات النهائية.

وتستضيف العاصمة القطرية 

الدوحة مباريات المجموعة 

الخامسة )الجولة الثانية( 

للتصفيات التمهيدية لبطولة 

آسيا حيث قسمت المنتخبات 

المشاركة إلي مجموعتين )12 

فريًقا( وطنًيا في الجولة الثانية من 

التصفيات.

وتقام مباريات المجموعة الخامسة 

في )الدوحة، قطر( في الفترة من 20 

إلى 22 فبراير، بينما تقام مباريات 

المجموعة السادسة في )أوالن 

باتور، منغوليا( في الفترة من 24 

إلى 26 فبراير.

وستتأهل الفرق األربعة األفضل 

تصنيًفا في كل مجموعة إلى 

تصفيات كأس آسيا 2025، 

بجانب المنتخبات التي تأهلت 

بالفعل إلى تصفيات كأس آسيا 

.2025

»الدوسري« لليابان 
إلدارة تصفيات 
مونديال السلة

يغادرنا اليوم سيف 

الدوسري الحكم الدولي 

لكرة السلة متجها إلى 

اليابان بعد أن تم تكليفه 

بإدارة مباريات تصفيات 

كأس العالم باليابان 

»النافذة السادسة«.. 

وبعدها مباشرة يشارك 

في بطولة EASL نهائيات 

بطولة شرق آسيا لألندية 

باليابان بعد تألقه الدولي 

وتميزه.. وقد ادار الدوسري 

العديد من المباريات الهامة 

ومنها كأس العالم للشباب 

باسبانيا كما ادار نهائيات 

كأس آسيا للسيدات في 

عمان باالردن.. باالضافة 

للمباراة النهائية كأس آسيا 

للشباب.. وذلك من الناحية 

التحكيمية التي يتولى إدارة 

لجنتها باالتحاد القطري 

حيث يتولى مسؤولية اعداد 

كوادر جديدة تلبي متطلبات 

البطوالت المستحدثة 

 3x3 باالتحاد بجانب بطوالت

والبطوالت الدولية المقرر 

تنظيمها بالدوحة في الفترة 

القريبة.

بإقامة نهائي مسابقة التراب

اليوم ختام بطولة قطر للشوزن

مسابقة  منافسات  أمس  وتواصلت 

ومثيرة،  قوية  جاءت  التي  التراب، 

الثالثة  الجولتين  إقامة  وشهدت 

وتنافس  التراب  لمسابقة  والرابعة 

طبقا،   50 رماية  على  المشاركون 

اإليطالي  أحرز  الرجال  فئة  ففي 

أن  بعد  األول  بالمركز  فيراري  لورنزو 

طبقا   95 باجمالي  الصدارة  في  حل 

الجوالت  خالل  جمعها   100 أصل  من 

األربع لمنافسات االمس واليوم، وحل 

بالمركز  فيليبس  دي  مورو  مواطنه 

وجاء  طبقا،   94 باجمالي  الثاني 

بالمركز  اولجنيك  هوبر  السلوفاكي 

وبنفس  طبقا،   93 باجمالي  الثالث 

الرصيد حل السلوفاكي ايريك فارجا 

آرون  والبريطاني  الرابع،  بالمركز 

وجاء  الخامس،  بالمركز  هيدينج 

بالمركز  هوالي  كوارد  ماثيو  مواطنه 

في  أما  طبقا.   92 برصيد  السادس 

فئة السيدات، فقد حلت السلوفاكية 

الثاني  بالمركز  سبوتاكوفا  جانا 

طبقا   88 باجمالي  األول  بالمركز 

الرصيد  وبنفس   ،100 اصل  من 

بالمركز  ايزي  السيا  اإليطالية  حلت 

الفنلندية ساتو نيمال  الثاني، وجاءت 

 86 باجمالي  الثالث  بالمركز  ماكيال 

روبرت  جورجينا  والبريطانية  طبقا، 

طبقا،   82 باجمالي  الرابع  بالمركز 

من  بيريلي  أليساندرا  وحصدت 

)82 طبقا(  سان مارينو نفس الرصيد 

وجاءت  الخامس،  بالمركز  لتحل 

االسترالية ليتيسا سكانالن بالمركز 

السادس بإجمالي 81 طبقا من 100. 

التراب  مسابقة  اليوم  وتختتم 

 25 على  الخامسة  الجولة  بإقامة 

جولة  الى  المتأهلون  ليصعد  طبقا 

النهائي للتنافس على المراكز الثالثة 

في  الفائزين  تتويج  يعقبها  األولى 

والشباب  والسيدات  الرجال  فئات 

والشابات.

وحيد بوسيوف كتب

تختتم اليوم منافسات النسخة الـ11 لبطولة قطر 
المفتوحة للشوزن 2023، التي ينظمها االتحاد 

القطري للرماية والقوس والسهم على مجمع ميادين 
لوسيل للعبة، بمشاركة 156 العبا يمثلون 52 دولة، 

من ضمنهم 30 بطال عالميا وأولمبيا.
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مدير الجولة اآلسيوية:

التنظيم القطري رائع

أشاد مارك بيل المدير التنفيذي للجولة اآلسيوية 

بالتنظيم المميز.. وقال مارك: قطر نظمت البطولة 

للمرة األولى، وجاء التنظيم رائعا ولذا من الضروري 

توجيه الشكر لالتحاد القطري ونادي الدوحة للجولف

وأشاد بيل بالتعاون الكبير مع االتحاد القطري، وقال: 

منذ ان تفاوضنا وهم يبدون مرونة كبيرة ورغبة 

في استضافة الجولة واإلمكانيات الهائلة سواء في 

الملعب الرئيسي أو البنية التحتية وكذلك أماكن 

االقامة والتنقل جعلتنا أمام حدث استثنائي.

بطل الجولة اآلسيوية:

أتطلع للعودة لملعب الدوحة المميز
أعرب األميركي إندي أوجلتري عن سعادته بالفوز بلقب 

الدوحة،  بنادي  أمس  اختتمت  التي  اآلسيوية  الجولة 

مؤكدًا أن المنافسة لم تكن سهلة على اإلطالق.

وقال إندي في تصريحاته عقب التتويج: فخور بما قدمته 

األداء  وواصلت  البطولة،  من  يومين  اخر  في  خاصة  هنا 

بنفس المستوى حتى كللته بالفوز الغالي.

وأشاد الالعب األميركي بمالعب نادي الدوحة وقال: كان 

لالتحاد  الشكر  تقديم  الواجب  من  ولذا  للغاية،  رائعا 

الرائع  الملعب  على  الدوحة  ونادي  للجولف  القطري 

تلك  تكون  أن  وأتوقع  للبطولة  النجاح  سبل  كل  وتوفير 

وأتطلع  اآلسيوية  للجولة  قطر  الستضافة  البداية  مجرد 

الرائع وهذه  للعودة هنا في القريب العاجل لهذا الملعب 

األجواء التي ال يمكن نسيانها.

منذ  قال:  مصر..  في  فوزه  بعد  للقب  استعادته  وحول 

في  جيد  بشكل  نافست  بلقبها  فزت  التي  مصر  بطولة 

الدوحة  في  هنا  للفوز  مجددا  وعدت  وعمان  السعودية 

مما ساعدني على اعتالء صدارة ترتيب الجولة اآلسيوية 

قادم  في  المنوال  نفس  على  أواصل  أن  وأتمنى  أيضا، 

المنافسات.

حسن النعيمي:

»البطولة اآلسيوية«
 لها مردود كبير

النعيمي  ناصر  حسن  أعرب 

للجولف  القطري  االتحاد  رئيس 

ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة، 

قطر  باستضافة  سعادته  عن 

للبطولة للمرة األولى.. ومؤكدا أن 

قوية  منافسات  شهدت  البطولة 

أقيمت  التي  األجواء  صعوبة  رغم 

عليها ما زاد من حدة التنافس على 

بالتهنئة  وتقدم  األولى..  مراكزها 

للفائزين بالمراكز األولى.

الجولف  اتحاد  رئيس  وتوَجه   

الشيخ  لسعادة  الشكر  بجزيل 

رئيس  ثاني  آل  حمد  بن  جوعان 

وجميع  القطرية  األولمبية  اللجنة 

األولمبية  باللجنة  المسؤولين 

إقامة هذه  لدعمهم وموافقتهم على 

البطولة.

القطري  االتحاد  ان  إلى  وأشار 

مع  حثيثة  بجهود  قام  للجولف 

لمحترفي  اآلسيوية  الرابطة 

إحدى  إقامة  أجل  من  الجولف 

قطر  دولة  في  اآلسيوية  الجوالت 

الكبرى  البطوالت  من  تعد  واآلن 

في العالم. وقال: »إن هذه البطولة 

المحترفين  بطوالت  أكبر  احدى 

المصنفة عالمًيا ولها مردود إعالمي 

من  سواء  قطر  دولة  على  كبير 

الناحية االقتصادية أو السياحية« 

البطولة  تستمر  أن  وتمنى 

لسنوات قادمة في قطر.

محمد فيصل النعيمي:

سعداء بالنجاح وإشادة المشاركين
إدارة  مجلس  عضو  النعيمي  فيصل  محمد  أعرب 

الدوحة  نادي  إدارة  مجلس  وعضو  الجولف  اتحاد 

عن سعادته بنجاح الجولة اآلسيوية.. وقال فيصل 

بإقامة  سعداء  التتويج:  عقب  تصريحاته  في 

من  أنها  خاصة  قطر،  دولة  في  األولى  للمرة  البطولة 

البطوالت الكبيرة في عالم الجولف.

وأضاف: البطولة خرجت في أفضل صورة بشهادة 

التي  البطوالت  كعادة  والمشاركين،  الضيوف 

تنظمها قطر، ونتطلع لتنظيم نسخ أخرى من هذه 

الجولة في السنوات المقبلة. وحول تأثر مستويات 

قال  الماضية..  األيام  خالل  الرياح  بسبب  الالعبين 

عضو مجلس إدارة االتحاد ونادي الدوحة: بالتأكيد 

الجولف من الرياضات التي تتأثر بالطقس، وظهر 

كل  في  ولكن  الالعبين،  نتائج  على  واضحا  ذلك 

المحترف  الالعب  يكون  أن  الضروري  من  األحوال 

معتادا وجاهزا لكل الظروف ألنها واردة.

فهد النعيمي:

»اآلسيوية« ال تقل أهمية عن »ماسترز«
باتحاد  العام  السر  أمين  النعيمي  ناصر  فهد  أبدى 

الجولف ارتياحه بعد نجاح الجولة اآلسيوية للجولف 

األيام  خالل  الدوحة  نادي  مالعب  على  أقيمت  التي 

عقب  تصريحاته  في  النعيمي  فهد  وقال  الماضية. 

التتويج: الحمد لله، البطولة خرجت في أفضل صورة 

في المرة األولى التي تقام فيها بدولة قطر.

على  البطوالت  أكبر  من  واحدة  تعد  البطولة  وأضاف: 

البطولة  الستضافة  سعداء  ونحن  العالم  مستوى 

الالعبين  أبرز  مشاركة  شهدت  أنها  خاصة  مرة  ألول 

المحترفين على مستوى العالم.

وتابع: إن مثل هذه البطوالت الكبيرة تلعب دورا مؤثرا 

بطولتان  لدينا  أصبحت  واآلن  السياحة  تنشيط  في 

الجولة  هما  بتنظيمهما  نقوم  البطوالت  أكبر  من 

ماسترز،  قطر  وبطولة  الجولف  لمحترفي  اآلسيوية 

وبطولة الجولة اآلسيوية ال تقل أهمية عن بطولة قطر 

ماسترز.

أمين  قال  البطولة  على  والرياح  الطقس  تأثير  وعن 

اليوم الختامي كان  العام باالتحاد القطري: في  السر 

الطقس جيدا مقارنة باأليام األولى من البطولة، وهذا 

لالعبين  كبير  تحٍد  بمثابة  يعد  الصعب  الطقس 

األمر الذي انعكس إيجابيا على مستوى المنافسة في 

البطولة.

الالعبين  على  المهمة  صعبت  القوية  الرياح  وأضاف: 

ولكن في الوقت نفسه الملعب يعد من أفضل المالعب 

الالعبون  ودائما  هذه،  الطقس  ظروف  مع  التعامل  في 

الظروف  هذه  مثل  في  اللعب  يفضلون  المحترفون 

الصعبة لمعرفة مستواهم الحقيقي.

األميركي اندي اوجلتري يتوج باللقب

ختام حافل للجولة اآلسيوية للجولف

الجولة  على  أمس  الستار  أسدل 

والتي  للجولف،  للمحترفين  اآلسيوية 

على  للجولف  القطري  االتحاد  نظمها 

األيام  مدار  على  الدوحة  نادي  مالعب 

األربعة الماضية.

وتوج األميركي اندي اوجلتري بالمركز 

البطولة  وجائزة  اللقب  وحصد  األول 

التي تقدر 450 ألف دوالر.

وشهدت مراسم تتويج البطل األميركي 

حضورا كبيرا من المسؤولين باالتحاد 

القطري للجولف ونادي الدوحة والجولة 

التتويج  مراسم  في  وشارك  اآلسيوية، 

االتحاد  رئيس  النعيمي  ناصر  حسن 

تانت  وتشومين  للجولف  القطري 

األوروبية  للجولة  التنفيذي  الرئيس 

باالتحاد  السر  أمين  النعيمي  وفهد 

المهندي  ابراهيم  ومحمد  القطري 

االتحاد  من  النعيمي  فيصل  ومحمد 

ومعهما مارك بيل وايداهورا من الجولة 

من  الختامي  اليوم  وشهد  اآلسيوية. 

العديد  بين  قوية  منافسات  البطولة 

األميركي  نجح  حتى  الالعبين،  من 

بسبع  األمور  حسم  في  اوجلتري  اندي 

المركز  محققا  المعدل  تحت  ضربات 

األول ولقب البطولة.

شارونكل  جان  التايالندي  وجاء 

ضربات   4 أي   284 ضربات  بمجموع 

ثم  الثاني  المركز  محققا  المعدل  دون 

مواطنه سورادت والذي اكتفى بالمركز 

الصدارة خالل  ان كان في  الثالث بعد 

التصفيات التأهيلية وحقق 285 ضربة 

بواقع 3 ضربات دون المعدل.

التايالندي  الخامس  المركز  واحتل 

حقق  بعدما  كونجواتاماي  فاشارا 

المعدل  فوق  ضربتان  أي  ضربة   286
مع  الخامس  المركز  في  وتساوى 

والماليزي  تانيهارا  هيديتو  الياباني 

 287 منهما  كل  وحقق  يونج  لي  بين 

ضربة أي ضربة واحدة فوق المعدل.

وعلى مستوى الالعبين العرب.. واصل 

وقدم  تألقه  العال  أبو  عيسى  المصري 

محققا  البطولة  في  مستوياته  أفضل 

المركز  واحتل  المعدل  فوق  ضربة   12
سعود  السعودي  تراجع  بينما   62

الشريف للمركز الـ 70.

كتب        محمد الجندي
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اليوم على مجمع خليفة الدولي بحضور نخبة نجوم التنس

»قطر إكسون موبيل« انطالق الدور الرئيسي لـ

للتنس  الدولي  خليفة  مجمع  مالعب  على  اليوم  تنطلق 

واالسكواش، منافسات الدور الرئيسي لبطولة قطر إكسون 

والتي   31 الـ  نسختها  في  للرجال  للتنس  المفتوحة  موبيل 

المصنفين  بمشاركة  للعبة  القطري  االتحاد  يستضيفها 

جنبت  قد  القرعة  وكانت  العالم.  مستوى  على  األوائل 

حيث  الرئيسي،  الدور  منافسات  األوائل  األربعة  المصنفين 

عشر،  الستة  دور  من  بدءا  البطولة  في  مبارياتهم  تنطلق 

الروسي  من:  كال  األوائل  األربعة  المصنفين  قائمة  وتشمل 

فيليكس  والكندي  زفيريف  أليكسندر  واأللماني  أندريه 

أوجيه-الياسيم 

ووالروسي دانيل ميدفيديف، ومن المتوقع أن تشهد 

25 فبراير  20 إلى  البطولة التي تقام خالل الفترة الممتد من 

للجاهزية  نظرًا  والندية  القوة  غاية  في  مباريات  الجاري، 

لقب  على  بقوة  المنافسة  في  ورغبتهم  لالعبين  الكبيرة 

البطولة. ومن المقرر أن تنطلق مباريات الدور الرئيسي اليوم، 

حيث يحتضن الملعب الرئيسي عددا من المباريات القوية 

كازبيكوفيتش  أصالن  الروسي  تجمع  مواجهة  تتضمن 

المصنف الـ 98 عالميا، مع نظيره االسترالي جيسون كوبر 

فيرداسكو    فرناندو  اإلسباني  ويلعب  عالميا،   79 المصنف 

المصنف الـ133 على العالم مع نظيره االسترالي كريستوفر 

لورينزو  اإليطالي  ويواجه  عالميا،   96 الـ  المصنف  أوكونيل 

نيغو  سو

أندي  البريطاني  عالميا،   60 الـ  المصنف 

أليخاندرو  اإلسباني  ويلعب  عالميا،   70 الـ  المصنف  موراي 

الدور  في  العالم  على  الـ31  المصنف  فوكينا  دافيدوفيتش 

 52 الـ  المصنف  ليستيان  كونستانت  الفرنسي  مع   32
على العالم. في حين يلتقي األوكراني أولكسي كروتيخ مع 

البريطاني ليام برودى بعد نجاحهما في التأهل لدور 32 بعد 

عبور التصفيات التأهيلية.

الستة  دور  منافسات  ضمن  الزوجي  مباريات  تقام  حين  في 

على   23 الـ  دور  مباريات  باقي  غدًا  تستكمل  حين  في  عشر، 

جريكسبور  تالون  الهولندي  يلتقي  حيث  الفردي،  مستوى 

المنصف الـ61 عالميا مع الفرنسي كوينتن 

يلعب  كما  عالميا،  الــ61  المصنف  هاليس 

الـ52  المصنف  روسوفووري  إميل  الفنلندي 

عالميا،  الـ29  المصنف  إيفانز    دانيال  البريطاني  مع  عالميا 

ويواجه البيالوسي إيليا أوالدزيميرافيتش إيفاشكا المصنف 

زندشلب  دي  فان  بوتش  الهولندي  نظيره  عالميا   77 الـ 

روبرتو  اإلسباني  ويلعب  العالم.  على  الـ35  المصنف 

باوتيستا أغوت المصنف الـ14 عالميا والفائز بلقب النسخة 

فوكسوفيكس  مارتون  المجري  مع  الـ32  الدور  في  الماضية 

الله  عبد  االردني  ويقابل  ويقابل،  عالميا،   75 الـ  المصنف 

كوون  الجنوبي  الكوري  مع  عالميا   399 المصنف  شلباية 

سون وو المصنف الـ 63 عالميا.

{  اندي موراي {  اإلسباني فرناندو فيرداسكو

عادل النجار كتب

موراي يواجه لورينزو وفيرداسكو يلتقي أوكونيل وأصالن يتحدى كوبر

تنظيم البطوالت بشكل متتاٍل تحد كبير.. طارق زينل:

جاهزون لتدشين البطولة بأفضل صورة
العام  السر  أمين  زينل  طارق  أكد 

لالتحاد القطري للتنس واالسكواش أن 

النجاح الذي تحقق خالل بطولة قطر 

للسيدات  المفتوحة  إنرجيز  توتال 

على  إيجابية  بصورة  سينعكس 

موبيل  إكسون  قطر  بطولة  تنظيم 

المفتوحة للرجال، مؤكدًا جاهزية قطر 

لتأكيد ريادتها التنظيمية عالميًا.

بصورة  تواصل  العمل  أن  إلى  وأشار 

مباشرة بعد انتهاء منافسات السيدات 

بالصورة  المالعب  تجهيز  أجل  من 

مشيدا  الرجال،  لبطولة  الالزمة 

فريق  بها  يقوم  التي  الكبيرة  بالجهود 

العمل، وكذلك وسائل اإلعالم وكل من 

يساهم في تحقيق النجاح المنشود.

في  للغاية  قوية  منافسات  وتوقع 

العديد  لتواجد  نظرا  الرجال  بطولة 

في  زينل  وقال  العالمية،  االسماء  من 

)د  األلمانية  األنباء  لوكالة  تصريحات 

توتال  قطر  منافسات  نهاية  بعد  أ(  ب 

إنرجيز: الختام كان مميزا وناجحا، وال 

يزال أمامنا تنظيم العديد من البطوالت 

في المرحلة القادمة منها قطر اكسون 

الرئيسي  دورها  ينطلق  التي  موبيل 

اليوم، ونتطلع لتحقيق أقصى درجات 

المستويات،  مختلف  على  التميز 

قطر  بطولة  في  تحقق  الذي  فالنجاح 

بفضل  جاء  للسيدات،  انرجيز  توتال 

التي  المنظمة  اللجان  من  العديد 

وهناك  واضح،  وتكاتف  بجد  تعمل 

على  باستمرار  يحرص  كبير  فريق 

للتنس  خليفة  مجمع  يخرج  أن 

واإلسكواش بالشكل الالئق دائما.

الكثيرين  إشادة  لمسنا  وأضاف: 

خاصة  للبطولة،  المميز  بالتنظيم 

برئاسة  المحترفات  الالعبات  رابطة 

على  حرص  الذي  سايمون  ستيف 

والجماهير  والتتويج  الختام  حضور 

األجواء  بهذه  أيضا  سعيدة  كانت 

بالحضور  ونرحب  المميزة، 

منافسات  في  الكبير  الجماهيري 

الرجال.

{  طارق زينل

النجوم يستمتعون 
باألجواء في الدوحة

يحرص نجوم التنس العالميون الذين سيشاركون 

في بطولة قطر إكسون موبيل على االستمتاع باألجواء 

الرائعة في الدوحة، حيث قاموا بالعديد من الجوالت 

ألماكن مختلفة في هذه الفترة الرائعة، كما استمتع 

بعضهم بمنافسات قطر توتال للسيدات التي أسدل 

الستار عليها، في وقت قام فيه بعض الالعبين بزيارة 

األماكن التراثية والمتاحف وذلك بعد وصولهم للدوحة، 

حيث تم استقبال النجوم الذين حضروا لخوض 

المنافسات ومن أبرزهم موراي وزفيريف.

{  زفيريف

صالح بن سعد المانع:

ملتزمون باالستدامة 
خـــــالل البـــطـــولـــــة
قال السيد صالح بن سعد المانع، نائب الرئيس ومدير 

الشؤون الحكومية والعامة في إكسون موبيل قطر: »نود 

أن يحظى زوار جناحنا بفرصة قضاء وقت ممتع لدى 

حضورهم إلى قرية الجمهور، وندعوهم لتحقيق أقصى 

استفادة من األنشطة التي صممناها بحيث تبرز عملنا، 

وتعكس التزامنا بالحفاظ على البيئة وتعزيز االستدامة، 

إلى جانب التعرف على جوانب شراكتنا المتميزة مع إنجاز 

قطر. وتابع قائاًل: »قررنا مجدًدا اختيار االستدامة موضوًعا 

أساسًيا لنسخة البطولة هذا العام، وربطنا بينه وبين لعبة 

التنس والرياضة بوجه عام؛ فالرياضة تهدف في جوهرها 

إلى إحداث تغيرات إيجابية في مجتمعاتنا المحلية 

ومجتمعاتنا األوسع وعالمنا بأسره، وال يختلف األمر إذا ما 

تحدثنا عن بناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة؛ إذ يمكننا 

جميًعا االضطالع بدور فاعل في سبيل تحقيق هذا الهدف 

أيًضا وإحداث فارق ملموس«.

ويشهد جناح الشركة هذا العام عودة النشاط األكثر شعبية 

ورواًجا بين زوار الجناح بال منازع - إنه نموذج محاكاة سيارة 

السباق، وهي نسخة مصممة بنفس مواصفات وحجم 

سيارة السباق تتيح لجميع الزوار فرصة االستمتاع بتجربة 

سباق تفاعلية واقعية والتنافس مع أفراد األسرة واألصدقاء، 

بل إن العبي التنس أنفسهم يحرصون على زيارة جناحنا 

واالستمتاع بتجربة سباق مذهلة ويتنافسون فيما بينهم 

على إحراز أعلى النقاط، وعند ذلك يحظى الزوار بفرصة 

سانحة لمقابلة نجوم التنس المفضلين لديهم والحصول 

على كرات التنس التذكارية التي تحمل توقيعاتهم إن 

حالفهم الحظ وتصادفت زيارتهم للجناح مع وجود الالعبين. 

وكما جرت العادة في السنوات السابقة، سوف تشهد 

البطولة هذا العام أيًضا التقليد الشهير »دقيقة إكسون 

موبيل«؛ حيث يقوم الالعب الفائز عقب المباراة بتسديد 

كرات التنس عشوائًيا في اتجاه الجمهور حتى يلتقطها 

من يحالفهم الحظ ليحصلوا على جوائز قيمة من جناح 

الشركة في قرية الجمهور. 

{  صالح بن سعد المانع

تستضيف أنشطة وفعاليات مختلفة 

قرية الجمهور تجذب األنظار

إطالق  قطر  موبيل  إكسون  أعلنت 

المصاحبة  الترويجية  األنشطة 

لبطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة 

للتنس 2023 في جناح الشركة بقرية 

الجمهور. وُيشار إلى أن إكسون موبيل 

هي راعي لقب البطولة منذ العام 1995، 

على  يقام  الذي  جناحها  أصبح  وقد 

الترفيهية  وأنشطته  البطولة  هامش 

والمثيرة مقصًدا جاذًبا لآلالف  الممتعة 

من المشجعين وعشاق التنس الذين 

يتوافدون كل عام لحضور هذه الفعالية 

الرياضية ذائعة الصيت. وللعام الثاني 

المقررة  األنشطة  تهدف  التوالي،  على 

الذي  االستدامة  بمفهوم  الوعي  رفع  إلى 

شعاًرا  قطر  موبيل  إكسون  اختارته 

لنسخة  رئيسًيا  وموضوًعا  لحملتها 

البطولة هذا العام. وتبرز هذه األنشطة 

لتحقيق  بالسعي  الشركة  التزام 

طموح المجتمعات في الوصول بصافي 

االنبعاثات إلى المستوى الصفري وطرح 

في  بما  االستدامة،  تعزز  مبتكرة  حلول 

ذلك على سبيل المثال تقنيات احتجاز 

التدوير،  وإعادة  وتخزينه،  الكربون 

والحلول القائمة على الطبيعة.

يمكن لزوار الجناح هذا العام المشاركة 

االفتراضي  الواقع  ألعاب  إحدى  في 

صممت  التي  والملهمة  المتميزة 

وتتيح  البطولة،  أجل  من  خصيًصا 

احتجاز  تجربة  فرصة  للمشاركين 

وتخزينه  الكربون  أكسيد  ثاني 

للمساعدة في التصدي لظاهرة التغير 

المناخي.

في  أيًضا  الشركة  جناح  ويستضيف 

لمؤسسة  داخله  مخصصة  مساحة 

إكسون  شركاء  أحد  قطر«،  »إنجاز 

موبيل قطر منذ أمد طويل.

{  جناح اكسون موبيل
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مواقيت الصالة الطقس اليوم
لفـجــــر ا

لظهـــر ا
العصـــر

المغـرب

العشـاء

السنة )28( - اإلثنين 29 من رجب 1444هـ الموافق 20 فبراير 2023م العدد )10031(

4:47 ص
11:48 ص

3:04 م
5:33 م
7:03 م

عالية  وأمواج  قوية  رياح  من  الجوية  األرصاد  إدارة  حذرت 

ليال  باردا  الطقس  يكون  أن  متوقعة  البحر..  عرض  في 

مع غبار خفيف وبعض السحب.. وفي البحر تصاحبه 

بعض السحب.

وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية بسرعة تتراوح 

بين 8 و18 عقدة، مع هبات تصل إلى 26 عقدة على بعض 

المناطق أحيانا.. وفي البحر تكون شمالية غربية تتراوح 

30 عقدة  20 و25 عقدة، مع هبات تصل إلى  سرعتها بين 

حرارة  درجة  أدنى  وتكون  أحيانا..  المناطق  بعض  على 

متوقعة في الدوحة 14 درجة مئوية.

سينما المول )1(

3:00المالياالم

4:45الرجل النملة والدبور: كوانتمانيا

7:00الرجل النملة والدبور: كوانتمانيا

9:15الرجل النملة والدبور: كوانتمانيا

سينما المول )2(

3:15المالياالم

6:00المالياالم

8:30المالياالم

11:00الرجل النملة والدبور: كوانتمانيا

سينما المول )3(

3:00الهندية

5:45المالياالم

8:30الهندية

11:15المالياالم

RED HALL – CINEMA 1

4:30الطائرة

6:00الرجل النملة والدبور: كوانتمانيا

8:30الرجل النملة والدبور: كوانتمانيا

11:00الرجل النملة والدبور: كوانتمانيا
BLUE HALL – CINEMA 2

4:00حروب الماميز

6:00زفاف مسلح

8:00حروب الماميز

10:00زفاف مسلح
GREEN HALL – CINEMA 3

4:30الرجل النملة والدبور: كوانتمانيا

7:00ويني ذا بوه، الدم والعسل

9:00ويني ذا بوه، الدم والعسل

11:00صوت الصمت
BRONZE HALL – CINEMA 4

5:00عملية فورتشن، حيلة الحرب

8:00عملية فورتشن، حيلة الحرب

10:00صوت الصمت

سينما رويال بالزا  )1(

3:30التاميلية

6:00التاميلية

8:30التاميلية

11:00التاميلية

سينما رويال بالزا )2(

3:30الهندية

6:15المالياالم

8:45المالياالم

11:15المالياالم

سينما رويال بالزا )3(

3:15المالياالم

6:00الرجل النملة والدبور: كوانتمانيا

8:30الرجل النملة والدبور: كوانتمانيا

11:00الهندية
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سعد المهندي

الدوحة- قنا- أعلنت دار 

التقويم القطري أمس، أنه طبقا 

للحسابات الفلكية الدقيقة 

التي أجراها المختصون، فإن 

غدا الثالثاء الموافق )21( من 

شهر فبراير 2023م، هو غرة شهر 

شعبان لعام 1444هـ، وأن اليوم 

االثنين الموافق )20( من شهر 

فبراير 2023 م، هو المتمم لشهر 

رجب للعام الحالي.

وقال المهندس فيصل األنصاري 

المدير التنفيذي لمجمع الشيخ 

عبد الله األنصاري: »إن هالل شهر 

شعبان لعام 1444هـ سوف يولد 

اليوم االثنين الموافق )20( من 

شهر فبراير 2023م )يوم التحري(، 

وذلك عند الساعة )10:06( صباحا 

بتوقيت الدوحة المحلي )7:06( 

صباحا بالتوقيت العالمي«.

وأضاف األنصاري: »أن هالل شهر 

شعبان لعام 1444هـ سوف يغرب 

بعد غروب شمس يوم التحري 

)االثنين 20 من شهر فبراير 2023م( 

في سماء دولة قطر بمدة قدرها 

14 دقيقة، وسوف تزداد تلك المدة 
كلما اتجهنا غربا، وستكون رؤية 

الهالل تلك الليلة صعبة في سماء 

دولة قطر«.

ومن الثوابت الفلكية، أن حركة 

القمر في مداره حول األرض هي 

المحدد لبدايات ونهايات األشهر 

الهجرية، بينما تعتبر حركة 

األرض في مدارها حول الشمس 

هي التي تحدد بدايات ونهايات 

األشهر الميالدية.

 حمد حسن التميمي

رأي

Instagram: @hamadaltamimiii

أبو عكاز
ليس من الغريب أن يكون أحد أسباب روعة اللغة 

اإلنجليزية هو أنها ثاني أكثر اللغات انتشارًا حول 

العالم )بعد لغة الماندرين الصينية(، وإلى حد كبير 

اللغة األكثر تعلمًا واستخدامًا مع ما يقدر بنحو 1.5 

مليار شخص يتحدث اإلنجليزية، من بينهم 400 مليون 

متحدث أصلي على مستوى العالم، ما يعني أن لديك 

عددًا مهواًل من األشخاص الذين يمكنك التحدث إليهم!

وقد يبدو تعلم اإلنجليزية صعبًا على البعض، لكن 

بمجرد فهم أساسيات هذه اللغة فإنك ستفهم معظم 

من يتحدثون بها في أي مكان. ولقد أصبحت اللغة 

اإلنجليزية على مدار العقد أو العقدين الماضيين أكثر 

انتشارًا، ومهارة مرغوبة لدى معظم الشركات الكبرى، 

خصوصًا بعدما اتجه العالم أكثر إلى العولمة.

وعلى الصعيد الدولي، تعد اللغة اإلنجليزية اللغة 

السائدة والشائعة في األعمال، حيث صار التحدث 

بهذه اللغة ضرورة ال غنى عنها. ومع توسع المزيد من 

الشركات في األسواق العالمية فمن الطبيعي أن تتطلع 

إلى تعيين المزيد من األشخاص القادرين على التواصل 

مع عمالء يرجح أن يكونوا ممن يتحدثون باإلنجليزية. 

ال تذهب إلى بعيد، ففي معظم الدول العربية التي 

يحلم بزيارته األجانب قبل العرب، لن تحقق النجاح 

إذا لم تكن على دراية باإلنجليزية نطقًا وكتابة، حيث 

تطلب غالبية الشركات إتقانًا جيدًا لهذه اللغة من أجل 

التواصل مع العمالء من مختلف الجنسيات، والذين 

يتحدث أغلبهم اإلنجليزية كلغة أولى أو ثانية.

وبالتالي فإن تعلم اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية هو 

طريقة رائعة لتعزيز سيرتك الذاتية، وزيادة فرصك في 

جذب أصحاب العمل؛ أما إتقانها فهو ميزة مذهلة تفتح 

لك المزيد من األبواب في العالم المهني. فإذا كنت تطمح 

أن تكون موظفًا ناجحًا جدًا أو رجل أعمال دوليًا، فمن 

الضروري أن تتحدث اإلنجليزية بمستوى الئق.

وفي سياق تعلم هذه اللغة المهمة، يعاني البعض من 

صعوبات عدة، بينما يخشى الكثيرون من األخطاء في 

بداية تعلمهم، ما يجعلهم يحجمون عن إكمال المشوار، 

ويرفضون المجازفة بالتحدث إلى المتحدثين األصليين 

خشية أن يخطئوا. 

إن الحرف J الذي يشبه العكاز مثاًل، ويتم الخلط بينه 

وبين الحرف G لم يدخل اللغة اإلنجليزية إلى سنة 

1524م ككتابة، حيث كان المتحدثون يلفظونه كما 
 i نلفظه اليوم، ولكن عند الكتابة يكتبونه مثل الحرف

الذي يشبه عصا فوقها نقطة. وهذا يعني أن من يخطئ 

بين الـ J والـ G ال يرتكب خطأ تاريخيًا فادحًا؛ ألن الفرق 

في الكتابة بينهما لم يبدأ إال من حوالي 500 سنة مضت.

وبعيدًا عن كون الخطأ اللغوي الوارد ارتكابه صغيرًا أو 

كبيرًا، ينبغي أال تتردد في ممارسة اللغة اإلنجليزية 

نطقًا وكتابة مهما كانت التحديات؛ ألنك لن ترتقي 

بمستواك ما لم تخطئ وتتعلم من أخطائك.

ال يوجد أحد بدأ تحدث أي لغة بطالقة ما دامت ليست 

لغته األم التي تربى عليها منذ الصغر. لهذا يجب أال 

نضع الحواجز في طريقنا، وأال نجعل األخطاء شماعة 

نعلق عليها تقاعسنا عن ممارسة اللغة أيًا كانت. 

حين كنت طالبًا لم أكن أدرك مدى أهمية اللغة 

اإلنجليزية إلى هذه الدرجة التي أدركها اليوم. ولو عادت 

السنوات إلى الوراء لجعلت همي األول واألخير هو إتقان 

هذه اللغة العالمية؛ ألنني اكتشفت بعدما سافرت إلى 

بعض الدول مدى أهمية اإلنجليزية في تعزيز فرص 

الحصول على وظائف استثنائية بأجور مجزية للغاية. 

كنت مثل أقراني من الزمالء نسعى إلى تطوير مهارات 

أخرى، دون أن ندرك أن إتقان اللغة اإلنجليزية نطقًا 

وكتابة هو بوابة واسعة إلى عالم مليء بالفرص 

الذهبية. فنصيحتي الغالية لك هي أن تركز على 

تعلم هذه اللغة العالمية أكثر من أي شيء آخر، وأال 

تخشى ارتكاب األخطاء أثناء التعلم والممارسة؛ ألن 

إتقان اإلنجليزية سيفتح لك مجاالت النهائية للتوظيف 

والكسب من العمل الحر أيضًا، أعتذر بشدة من بعض 

األصدقاء الذين سوف يهاجمونني بعد قراءة هذا المقال؛ 

ولكن هذه الحقيقة التي ال يمكن إنكارها. 

الدوحة          $

»نورث ويسترن« و »القطري 
للصحافة« يبحثان التعاون

المضاحكة  فيصل  السيد  اجتمع 

للصحافة  القطري  المركز  عام  مدير 

عميد  الكريدي،  مروان  السيد  مع 

قطر  في  نورثويسترن  جامعة 

المركز  مقر  في  التنفيذي  ورئيسها 

الطرفين  بين  التعاون  سبل  لبحث 

بالمجال اإلعالمي.

العالقات  استعراض  اللقاء  خالل  وتم 

اإلعالمي  التعاون  مجال  في  الثنائية 

بين الطرفين.

إقامة  سبل  الطرفان  استعرض  كما 

وأنشطة  وفعاليات  تدريبية  دورات 

الدور  لتعزيز  مشتركة  وبحوث 

وذلك  القطري  الشباب  عند  االعالمي 

اإلعالم  على  التركيز  طريق  عن 

وسائل  كافة  يشمل  الذي  الحديث 

التواصل االجتماعي.

بين  التعاون  سبل  مناقشة  وتمت 

المركز وجامعة نورث ويسترن لتبادل 

شأنه  من  والذي  والتدريب  الخبرات 

االعالم  بمجال  االفراد  مستوى  رفع 

الحديث.

حيث يهدف المركز القطري للصحافة 

اإلعالمي  العمل  تطوير  في  اإلسهام  إلى 

بشؤون  واالهتمام  والصحفي، 

التي   2030 قطر  لرؤية  وفقا  اإلعالميين 

جعلت االستثمار في اإلنسان على هرم 

أولوياتها. 

لالرتقاء  إعالمية  مظلة  المركز  ويشكل 

وهو  واإلعالمي،  الصحفي  بالعمل 

بمثابة البيت الذي يجمع العاملين في 

الحقل الصحفي واإلعالمي بدولة قطر.

لإلعالم  ناديا  المركز  وسيكون 

فعاليات  ويقيم  قطر،  في  والصحافة 

أبحاثا  ويصدر  السنة،  مدار  على 

اإلعالم  بمجال  تعنى  ودراسات 

إنشاء  إلى  إضافة  والصحافة، 

شراكات مع الجهات المعنية والمراكز 

واألندية المماثلة على مستوى العالم.

بالمجال اإلعالمي

فلكيا.. غرة شهر 
شعبان.. غدا

دار التقويم:

{ المضاحكة يجتمع مع الكريدي
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سلمان المالك

اشتراكالى جهات االتصال وارسل كلمة 

$  عىل السوشيال ميديا
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أبقار »عدوانية«

أنها  األميركية  السلطات  أعلنت 

برية  بقرة   150 قتل  ستحاول 

على  وخطيرة  »عدوانية«  تعتبر 

في  غابة  في  والنباتات  الحيوانات 

النار  إطالق  إخالل  من  مكسيكو  نيو 

عليها من مروحية.

عناصر  العملية  وسينّفذ 

فوق  سيحّلقون  متخّصصون 

نيو  والية  في  الوطنية  غيال  غابة 

مكسيكو.

الغابة  عن  المسؤولة  وأوضحت 

قرارا  »كان  هاوز  كاميل  الوطنية 

على  القضاء  لكّن  اتخاذه،  صعبا 

ضروري  الوحشية  الحيوانات  هذه 

وحماية  العامة  السالمة  لضمان 

والمعرضة  المهددة  األنواع  موائل 

من  بيان  في  وحّذرت  للخطر«.. 

غيال  غابة  في  البرية  »الماشية  أن 

كانت عدوانية تجاه المتنّزهين«.

إطالق  فإن  الغابة،  إدارة  وبحسب 

هو  الجو  من  األبقار  على  النار 

وإنسانية  فاعلية  األكثر  »الطريقة 

للتعامل مع هذه المشكلة«.

التي  األبقار  هذه  أن  اإلدارة  وأضافت 

ولدت في البرية وال يملكها مزارعون، 

المنطقة  داخل  بأضرار  تسببت 

البرية المحمية منذ السبعينيات، 

عبر تلويث المياه وغزو الموائل 

ألنواع  المخصصة 

مهددة  أو  محمية 

باالنقراض.

نشرتها  جديدة  دراسة  حذرت 

نيتشر  البريطانية  العلوم  مجلة 

ارتفاع  من  كوميونيكيشنز، 

إذا  العالمية  البحار  مستويات 

بالوتيرة  الحراري  االحتباس  استمر 

الحالية.

بوسان  جامعة  من  الباحثون  وأفاد 

وجامعة  الجنوبية  الكورية  الوطنية 

هاواي األميركية، بأنه مع وجود نسبة 

ة  كبير

بالقرب  يعيشون  العالم  سكان  من 

تقديم  الضروري  فمن  السواحل،  من 

مستوى  التجاهات  دقيقة  توقعات 

في  وإقليميا  عالميا  البحر  سطح 

الدراسة  نتائج  وتظهر  المستقبل، 

سطح  مستوى  ارتفاع  تقديرات  أن 

بشكل  تعتمد  المستقبل  في  البحر 

المعقدة  التفاعالت  على  أساسي 

والجبال  الجليدية  الصفائح  بين 

الجوي. والغالف  والمحيط  الجليدية 

المياه  على  الجديد  البحث  وركز   

الجليدية  الصفائح  من  القادمة 

مساحات  وهي  الذائبة 

األرض  من  شاسعة 

بالجليد  مغطاة 

من  أكبر 

ميل   19000
 ، بع مر

الذي يبلغ سمك  والصفائح الجليدية 

فيها  الجنوبية  القطبية  الطبقة 

1.2 ميل. حوالي 

وأوضح بأنه على الرغم من أن الجليد 

الجليديتين  الطبقتين  من  الذائب 

الرتفاع  الوحيد  السبب  هو  ليس 

أكبر  أنه  إال  البحر،  سطح  مستوى 

يشمل  كما  الرئيسية،  األسباب 

البعض اآلخر على األغطية الجليدية 

الجليد،  من  العائمة  والمنصات 

الحراري. التمدد  إلى  باإلضافة 

الدراسة  في  الباحثون  وأجرى 

محاكاة  عمليات  الجديدة 

أحدث  على  بناء  المناخ  لنمذجة 

واالقتصادية  االجتماعية  المسارات 

من  الحد  أن  ووجدوا  المشتركة، 

درجة   3.6 إلى  العالمي  االحترار 

يكون  لن  مئوية(،  درجة   2( فهرنهايت 

مستوى  ارتفاع  معدل  إلبطاء  كافيا 

العالمي. البحر  سطح 

ارتفاع مستويات البحار

إخراج مركبة من المدار

فارس.. كفيف
يمتطي السعودي بدر الشراري حصانه »ستار« 

بثبات ويتأّهب للقفز به فوق حواجز خشبية، 

وينجح في ذلك وسط تصفيق وتشجيع كبير 

من الحضور، فالحركة التي قد تبدو اعتيادية 

للفرسان تتطّلب تركيزا كبيرا مضاعفا منه 

كّونه كفيفا.

ويتدرب الشراري )35 عاما( ثالث مرات أسبوعيا 

منذ يونيو 2021، حتى حصل على بطاقة فارس 

من االتحاد السعودي للفروسية مطلع الشهر 

كفيف الجاري كأول فارس 

بالمملكة الخليجية.

وأّكد الشراري الذي 

يعمل في قطاع 

البيانات في شركة 

خاصة أّن تجربته 

مع الخيل غّيرت 

حياته، وعّززت 

بالفعل من قدراته.

وقال وهو يرتدي 

بنفسه مالبس 

الفروسية إّن 

ركوب الخيل 

منحه »ثقة أكثر 

في النفس وقوة 

أكبر« لخدمة 

نفسه في الكثير 

من أموره الشخصية.

وأضاف الشاب الذي ارتدى بنطااًل ضيقًا أسود 

اللون وقميصًا أزرق واعتمر خوذة سوداء وهو يهّم 

بركوب فرسه »كنت انطوائيًا ولم أكن أغادر 

المنزل كثيرًا«.

وتابع وهو يشّد اللجام ويسيطر بحزم على فرسه 

فوق المضمار الرملي المحاط بالنخيل »عالقتي 

مع الخيل كسرت حاجز االنطوائية وأصبحت 

أختلط مع الناس أكثر«.

وأّكد بفخر »إذا كنت أستطيع ترويض الخيل، 

فيمكنني أن أفعل أي شيء«.

ويقطع الشراري 140 كيلومترًا ذهابًا وعودة 

من منزله في حي طويق في غرب الرياض إلى 

مركز »مدهال« لتعلم الفروسية في حي الرمال 

في أقصى شرق الرياض، بمساعدة من معاونه 

األفغاني نسيم.

ولد الشراري كفيفًا كحال أمه وشقيقه األصغر، 

لكّنه يقول »أحاول طوال عمري أال تمنعني إعاقتي 

من االستمتاع بالحياة«.

أعلنت وكالة الفضاء الروسية روسكوسموس 

أمس، أن المركبة الفضائية بروجرس إم إس- 21 

التي تم إخراجها من المدار بسبب خلل في نظام 

التحكم الحراري، تناثر حطامها في الجزء غير القابل 

للمالحة من المحيط الهادي.

وقالت الوكالة »تم إخراج بروجرس إم إس - 21 من 

المدار ودخلت الغالف الجوي، ثم تفككت وسقط 

حطام غير محترق من هيكلها في منطقة غير صالحة 

للمالحة في جنوب المحيط الهادي«.

من جانبه ذكر سيرجي كريكاليف، المدير 

التنفيذي لبرامج الفضاء المأهولة في 

روسكوسموس: »حدث على متن المركبة تسرب 

لمبرد من نظام التحكم الحراري، وأن الوضع مشابه 

إلى ما حدث مع سفينتنا في منتصف ديسمبر 

الماضي«.

وأضاف كريكاليف: »تماما كما هو الحال مع مركبة 

الفضاء سيوز إم إس - 22، ستحلل الشركة السبب 

المحتمل لخفض الضغط«.

تحطم منحوتة قيمة
أوقعت جامعة تحف فنية كانت تزور معرضا للفن المعاصر في ميامي، عن طريق 

الخطأ منحوتة زجاجية صغيرة للفنان الشهير جيف كونز. 

وكان التمثال األزرق الالمع، الذي تقدر قيمته بحوالي 42 ألف دوالر، جزءا من سلسلة »بالون 

دوغ« التي كانت السبب وراء شهرة جيف كونز على الصعيد العالمي. 

ووقع الحادث خالل عرض مسبق خاص في »آرت وينوود« في ميامي، واعتقد بعض هواة الجمع أنه كان 

استعراضا فنيا أو مشهدا مّتفقا عليه. وقالت بينيديكت كالوش المستشارة الفنية في بيل - إير فاين آرت 

راعية أعمال جيف كونز لصحيفة »ميامي هيرالد« األميركية، إن هاوية الجمع لم تقصد كسر العمل الفني وإن 

التأمين سيغطي الضرر.

إنقــــــاذ »12« مهاجـــــرا
خفر  قيادة  أعلنت 

أن  التركية،  السواحل 

مهاجرا   12 أنقذت  قواتها 

والية  قبالة  شرعي،  غير 

على  المطلة  باليكسير 

بحر إيجة غربي البالد.

بيان،  في  القيادة  وقالت   

بوجود  بالغا  تلقت  إنها 

نجاة  طوف  متن  على  مهاجرين 

لوالية  التابع  آيوالق  قضاء  قبالة 

تابعا  فريقا  أن  موضحة  باليكسير، 

للقيادة توجه إلى المنطقة ونجح في 

إنقاذ 12 مهاجرا غير شرعي.

 وأضافت أن المهاجرين تمت إحالتهم 

اإلجراءات  التخاذ  األمن  مراكز  إلى 

القانونية.

البلغارية،  التركية  الحدود  وتشهد 

والشواطئ  اليونانية،  والتركية 

المهاجرين  عدد  في  تزايدا  التركية 

يسلكون  الذين  الشرعيين  غير 

بأمل  البحري  أو  البري  الطريق 

الوصول إلى إحدى الدول األوروبية.




