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 الموحدالشامل بيان الدخل 
 ٢٠١٤ مارس ٣١المنتهية في  ثالثة أشهرلل
 

 ٢٠١٣مارس  ٣١ ٢٠١٤مارس  ٣١  

 )ألف لایر قطري( )ألف لایر قطري( إيضاحات 

 )غير مدقق( )غير مدقق(  
    

 ٥٥٢,٦٢٤ ٦١٦,٦٩٢  إيرادات

 )٤٤٤,٨٩١( )٥٠٨,٤٢٥(  تكاليف مباشرة

 ١٠٧,٧٣٣ ١٠٨,٢٦٧  ربح الإجمالي 
    

 ٥,٦٧٣ ٥,٣٥٥  إيرادات تمويل 
 ١,٥٢٧ ١٠,٥٢٢  خالل الربح أو الخسارة من صافي أرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة 

 ٧,٨٢٣ ٢٠,٨٤٧  إيرادات أخرى 
 ٤٠,٧٦٤ ٧٣,٩٩١ ٣ شركات المشروع المشترك أرباححصة من 

 )٤,٤٨٣( )٢,٩٤٤(  تمويل  تكاليف

 )٢٣,٢٥٥( )٢٧,٤٢٦(  مصاريف عمومية وٕادارية 

 ١٣٥,٧٨٢ ١٨٨,٦١١  ربح السنة

    
    

    بنود الدخل الشامل األخرى
 ١,٧٢٤ ٨,٦١١  صافي ربح القيمة العادلة من موجودات مالية متاحة للبيع

 - ٢١  فروقات تحويل عمالت من العمليات األجنبيةصافي 

  ١,٧٢٤ ٨,٦٣٢ 

 ١٣٧,٥٠٦ ١٩٧,٢٤٣  إجمالي الدخل الشامل للسنة

    
    العائد على السهم

 ٠,٧٣ ١,٠١ ٨ )ريـال قطري(للسهم  ضاألساسي والمخف العائد
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  الموحد المركز الماليبيان 
  ٢٠١٤ مارس ٣١في كما 

 

 ديسمبر ٣١  مارس ٣١  

  ٢٠١٣  ٢٠١٤ 
 )ألف لایر قطري(  )ألف لایر قطري( إيضاحات 

 )مدقق(  )غير مدقق(  
     

     الموجودات
     موجودات غير متداولة 

 ٩٦٣,١٨٤  ١,٠٤٩,٤٤٥ ٤ ومعدات ومصنععقارات 
 ٣٠٣,٥٥٩  ٣٠٣,٥٥٩  شهرة

 ١,١٢٥  ١,١٢٥  ات عقاريةإستثمار 
 ١,٣٧٩,٥٦٥  ١,٣١٨,٣٥٤ ٣ شركات المشروع المشتركستثمار في إ

 ٨٥,٤٤٨  ٨٥,٤٦٨  محتفظ بها حتى اإلستحقاق موجودات مالية
 ١٦٩,٩٨٥  ٢١٠,٧٠٥  متاحة للبيع موجودات مالية

 ٢,٩٠٢,٨٦٦  ٢,٩٦٨,٦٥٦  إجمالي الموجودات غير المتداولة
     

     متداولةموجودات 
 ٧٩,٥٤٢  ٨٠,٧٠٦  مخزون
 ٢٤٢,٧٢٢  ٣٠١,٦٤٨  من أطراف ذات عالقة  مطلوب
 ٦٢٢,٠٨١  ٥٨٥,٤٦٨  وأرصدة مدينة أخرى ومصاريف مدفوعة مقدماً  مدينون

 ٣٦٣,٠٩٩  ٣٥٥,٨٧٣  ذمم عقود تأمين مدينة
 ٢٦٠,٦٥٦  ١٩٦,٧٧٥  الربح أو الخسارة من خاللموجودات مالية بالقيمة العادلة 

 -  ١,٦٨٦  موجودات متداولة اخرى

 ٨٩٣,٢٠٠  ٩٢٤,٨٩٢ ٥ نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك

 ٢,٤٦١,٣٠٠  ٢,٤٤٧,٠٤٨  إجمالي الموجودات المتداولة

 ٥,٣٦٤,١٦٦  ٥,٤١٥,٧٠٤  الموجودات إجمالي
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 الموحد  المركز الماليبيان 
 تتمة – ٢٠١٤ مارس ٣١في كما 

 ديسمبر ٣١  مارس ٣١  

  ٢٠١٣  ٢٠١٤ 
 )ألف لایر قطري(  )ألف لایر قطري( إيضاحات 

 )مدقق(  )غير مدقق(  
 

 

     والمطلوبـات الملكيةحقـوق 
     الملكيةحقوق 

 ١,٤٨٦,٧٢٧  ١,٨٥٨,٤٠٩ ٦ رأس المال
 ٧٥,٤٧٤  ٧٥,٤٧٤  إحتياطي قانوني
 ٧٤,٥١٦  ٧٤,٥١٦  إحتياطي عام 

 )٣٣٧(  )٣١٦(  إحتياطي تحويل عمالت أجنبية
 ١٦,٨٥٧  ٢٥,٤٦٨  إحتياطي القيمة العادلة 

 ١,٤٣٢,٤٨٦  ٩٥٢,٠٧٠   أرباح مدورة

 ٣,٠٨٥,٧٢٣  ٢,٩٨٥,٦٢١  الملكيةحقوق إجمالي 
     

     المطلوبات
     مطلوبات غير متداولة

 ٤٦٨,٧٣١  ٤٨٧,٠٠٥  وتسهيالت تحمل فوائد قروض

 ٤٠,٤١٣  ٤٢,٢٢٢  نهاية الخدمة للموظفين مخصص مكافأة

 ٥٠٩,١٤٤  ٥٢٩,٢٢٧  إجمالي المطلوبات غير المتداولة

     
     مطلوبات متداولة

 ٥٣١  ١٨,٧٥١  ألطراف ذات عالقة مطلوب
 ١,٦٢٩,٣٤٣  ١,٧٣٤,٥٦٠  دائنون وارصدة تأمين دائنة ومبالغ مستحقة الدفع

 ١٣٩,٤٢٥  ١٤٧,٥٤٦  وتسهيالت تحمل فوائد قروض

 ١,٧٦٩,٢٩٩  ١,٩٠٠,٨٥٦  إجمالي المطلوبات المتداولة

 ٢,٢٧٨,٤٤٣  ٢,٤٣٠,٠٨٣  المطلوبات إجمالي

 ٥,٣٦٤,١٦٦  ٥,٤١٥,٧٠٤  والمطلوبات الملكيةحقوق  إجمالي
 
 
 
 
 
 

          ...........................               ............................... 
سعيد مبارك المهندي   محمد بن صالح السادة. د            

نائب رئيس مجلس اإلدارة                وزير الطاقة والصناعة             
 رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب       
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 التغيرات في حقوق المساهمين الموحدبيان 
 ٢٠١٤ مارس ٣١المنتهية في ثالثة أشهر لل
 

 
  رأس المال

إحتياطي 
  إحتياطي عام  قانوني

إحتياطي تحويل 
  النقد األجنبي

إحتياطي القيمة 
 اإلجمالي   أرباح مدورة  العادلة

              
 لایر قطريالف   لایر قطريالف   لایر قطريالف   لایر قطريالف   لایر قطريالف   لایر قطريالف   لایر قطريالف  
              

 ٣,٠٨٥,٧٢٤  ١,٤٣٢,٤٨٦  ١٦,٨٥٧  )٣٣٧(  ٧٤,٥١٦  ٧٥,٤٧٤  ١,٤٨٦,٧٢٧ )مدقق( ٢٠١٤يناير  ١الرصيد في 
0B ١٩٧,٢٤٣  ١٨٨,٦١١  ٨,٦١١  ٢١  -  -  - إجمالي الدخل الشامل 
1B ٣٧١,٦٨٢(  -  -  -  -  ٣٧١,٦٨٢ )٦ايضاح (أسهم مجانية موزعة(  - 
2B٢٩٧,٣٤٥(  )٢٩٧,٣٤٥(  -  -  -  -  - )٧إيضاح ( أرباح موزعة مدفوعة( 

              
              

 ٢,٩٨٥,٦٢٢  ٩٥٢,٠٧٠  ٢٥,٤٦٨  )٣١٦(  ٧٤,٥١٦  ٧٥,٤٧٤  ١,٨٥٨,٤٠٩ )غير مدقق( ٢٠١٤ مارس ٣١الرصيد في 

 
 ٢,٦٣٦,٧٥٧  ٩٠٩,١٠٥  ٤,٧٦٣  )١٦١(  ٧٤,٥١٦  ١٦١,٨٠٧  ١,٤٨٦,٧٢٧ )مدقق(  ٢٠١٣يناير  ١الرصيد في 

 ١٣٧,٥٠٦  ١٣٥,٧٨٢  ١,٧٢٤  -  -  -  - إجمالي الدخل الشامل 
 )٢٢٣,٠٠٩(  )٢٢٣,٠٠٩(  -  -  -  -  - )٧إيضاح (أرباح موزعة مدفوعة 

              
              

 ٢,٥٥١,٢٥٤  ٨٢١,٨٧٨  ٦,٤٨٧  )١٦١(  ٧٤,٥١٦  ١٦١,٨٠٧  ١,٤٨٦,٧٢٧ )غير مدقق( ٢٠١٣ مارس ٣١الرصيد في 
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 الموحدالتدفقات النقدية بيان 
   ٢٠١٤ مارس ٣١المنتهية في  ثالثة أشهرلل
 
 مارس ٣١  مارس ٣١  
  ٢٠١٣  ٢٠١٤ 
 )ألف لایر قطري(  )ألف لایر قطري( إيضاحات 

 )غير مدقق(  )غير مدقق(  
     األنشطـة التشغيلـة

 ١٣٥,٧٨٢  ١٨٨,٦١١  الفترةربح 

     :تعديالت على
 ٢٢,٥٧١  ٢١,٦٥٢ ٤  اتإستهالك

 ٢,٨٥٢  ٣,٥٨٢  مكافأة نهاية الخدمة للموظفينلمخصص 
 )٨٣٩(  )١,٥٥٧(  أرباح بيع أوراق المالية

 ٤,٤٨٣  ٢,٩٤٤  تمويل مصاريف
 )٢,٤٧٥(  )١٠,٥٤٣(  األرباح والخسائر من خالل من موجودات مالية أرباح غير محققة

 )٤٠,٧٦٤(  )٧٣,٩٩١( ٣ مشروعات مشتركة من نتائجحصة 
 )٦٦٢(  -  من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات) ربح/ (خسارة 

 )٥,٦٧٣(  )٥,٣٥٥(  إيرادات تمويل 

 ١١٥,٢٧٥  ١٢٥,٣٤٤  التغيرات في رأس المال العاملصافي ربح التشغيل قبل 

 )٩,٠٤٦(   )١,١٦٤(   مخزون 
 ٣٦,١٠٥  )١٦,٧٦٩(  دائنون وأرصدة تأمين دائنة ومبالغ مستحقة الدفع 

 ٢٨,١٣٤  ١٢٣,٤٣٧  مدينون وأرصدة تأمين مدينة ومصاريف مدفوعة مقدماً 

 ١٧٠,٤٦٨  ٢٣٠,٨٤٧  التشغيلية من العملياتالنقد 
     

 )١,٢٩٢(  )١,٧٧٣(  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة 
     

 ١٦٩,١٧٦  ٢٢٩,٠٧٤  صافي النقد من األنشطة التشغيلية
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 تتمة -بيان التدفقات النقدية الموحد 

 ٢٠١٤ مارس ٣١المنتهية في  ثالثة أشهرلل
 مارس ٣١  مارس ٣١  
  ٢٠١٣  ٢٠١٤ 
 )ألف لایر قطري(  )ألف لایر قطري( إيضاحات 

 )غير مدقق(  )غير مدقق(  
     يةنشطـة اإلستثمـار األ 

 ٥,٦٧٣  ٥,٣٥٥  إيرادلت فوائد
 ٥١,٧٨٢  ٧٨,٠٦٨  متحصالت من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة خالل الربح أو الخسارة

 ٦٦٨  -  متحصالت من بيع عقارات واآلت ومعدات 
 )١٠١,٨٧٥(  )٣٤,٢١٧(  إقتناء موجودات مالية متاحة للبيع

 ١٠١,٩٢٠  ١٤٠,١٤٠ ٣ توزيعات ارباح من المشروعات المشتركة
 ١٣٨,٧٦٩  )١٤٦,٤٦١(  ودائع ألجل تستحق بعد أكثر من ثالثة أشهر

 )١٢٧,٤٠٠(  )٤,٩١٨( ٣ إستثمارات في مشروعات مشتركة
 )٤٦,١٤٥(  )١٠٧,٩١٢( ٤ شراء عقارات واآلت ومعدات 

     
 ٢٣,٣٩٢  )٦٩,٩٤٦(  يةنشطـة اإلستثمـار األ )المستخدم في(صافي النقد من 

     
     يةنشطـة التمويـلاأل 

 -  ٤٠,٦٧٦  قروض
 )٢٥,٧٢٢(  )١٤,٢٨١(  وتسهيالت تحمل فوائد سداد قروض 
 )٢٢٣,٠٠٩(  )٢٩٧,٣٤٥( ٧ مدفوعة  أرباح موزعة

 )٤,٤٨٢(  )٢,٩٤٤(  مدفوعةمصاريف تمويل 
     

 )٢٥٣,٢١٣(  )٢٧٣,٨٩٥(  األنشطة التمويلية  ) المستخدم في(صافي النقد من 

     
 )٦٠,٦٤٥(  )١١٤,٧٦٦(   والبنود المماثلة للنقدالزيادة في النقد ) النقص(
     

 ٣٦٣,٧٥٠  ٥٠٨,٥٨٣  يناير  ١والبنود المماثلة للنقد في النقد 
     

 ٣٠٣,١٠٥  ٣٩٣,٨١٧ ٥ مارس  ٣١والبنود المماثلة للنقد في النقد 
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 القانوني والنشاط الرئيسي  الوضع ١

 أسسـتهـي شـركة " المجموعـة"بــ  أو مع شركاتها التابعة والمشتركة يشار إلـيهم  )"الشركة("ق .م.الخليج الدولية للخدمات ش
النشـاط الرئيسـي . ٢٠٠٨فبرايـر  ١٢بتـاريخ  ٣٨٢٠٠في دولة قطر كشركة مساهمة عامـة قطريـة ورقـم سـجلها التجـاري هـو 

 .، دولة قطر الدوحة فيالمقر المسجل للشركة يقع . للشركة هو العمل كشركة قابضة

فبرايــر  ١٢مليــون لایر قطــري فــي  ٥تــم تأســيس الشــركة مــن جانــب قطــر للبتــرول كمســاهم وحيــد وذلــك برأســمال مبــدئي بمبلــغ 
 .وهو تاريخ تأسيس الشركة ٢٠٠٨

  ق وشـركة الخلـيج العالميـة للحفـر المحـدودة.م.شـركة هيلكـوبتر الخلـيج ش( كانت شركات المجموعـة ٢٠٠٨فبراير  ٢٤حتى 
 -فـر اليابانيـة وشـركة الحبصـورة مباشـرة مـن جانـب قطـر للبتـرول مملوكـه ) وشركة الكوت للتأمين وٕاعـادة التـأمين) ق.م.ش(

وقـد تـم تحويـل هـذه األسـهم ) شركة الخليج العالمية للحفر المحدودة ٪ من٣٠,٠١تمتلك شركة الحفر اليابانية (جي دي سي 
 . ٢٠٠٨فبراير   ٢٤إلى الخليج الدولية للخدمات بتاريخ 

وهـو  ٢٠٠٨فبرايـر  ١٢ هوركة ولكن اإلدارة خلصت إلى أن التاريخ الفعلي لتحويل حصة الملكيه من قطر للبترول إلى الش
واإلدارة المشـتركة علـى شـركات المجموعـة إلـى الشـركة ، وعليـه إبتـداء التاريخ الذي قامت فيه قطر للبترول بتحويل السـيطرة 

 .من هذا التاريخ يتم توحيد نتائج عمليات شركات المجموعة مع نتائج عمليات الشركة
 

تـم  .لألوراق الماليـة قطرللشركة في سوق ٪ من أسهم الشركة المصدرة ٧٠قامت قطر للبترول بإدراج  ٢٠٠٨مايو  ٢٦في 
والتـي أعتمـدت التعـديالت بالنظـام األساسـي التـي تـنص علـى زيـادة  ٢٠١٣نـوفبر  ٤غير عادية بتاريخ عمومية عقد جمعية 

الحقـًا ، ووفقـًا لتعليمـات المجلـس األعلـي للشـؤون اإلقتصـادية ، حولـت قطـر  .سقف الملكية للهيئة العامة للتقاعد والمعاشات
 .٪ من حصتها في شركة الخليج الدولية للخدمات إلى الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات٢٠للبترول 

 
مــن شــركة أمــواج لخــدمات التمــوين والتــي تعمــل فــي تــوفير % ١٠٠إســتحوذت المجموعــة علــى حصــة  ٢٠١٣مــايو  ٣١فــي 
 .٢٠١٢ ويوني ١مات التموين داخل وخارج دولة قطر وذلك بموجب إتفاقية بيع وشراء يسري مفعولها إعتبارًا من خد

 
 

المنتهية في  فترةوالمشروع المشترك للأدناه  المذكورة التابعة تتضمن البيانات المالية الموحدة البيانات المالية للشركات  
      :٢٠١٤ مارس ٣١

 

 النشاط الرئيسي بلد التأسيس التابعةإسم الشركة 

نسبة الملكية الفعلية 
 للمجموعة 

 ٢٠١٤مارس  ٣١في 
    

 ٪١٠٠ خدمات التأمين وٕاعادة التأمين  قطر الكوت للتأمين وٕاعادة التأمين 
 ٪١٠٠ خدمات نقل بطائرات هيلكوبتر قطر هيلكوبتر الخليج 

 ٪١٠٠ خدمات التموين قطر أمواج لخدمات التموين
    

    :إسم المشروع المشترك
 ٪٧٠ خدمات حفر قطر الخليج العالمية للحفر المحدودة 
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 -١٠- 

 أسس اإلعداد وملخص السياسات المحاسبية الهامة ٢
، الماليـة السـنوية فـي البيانـات واإليضـاحات المطلوبـة كافـة المعلومـات المرحليـة المختصـرة القوائم الماليـة الموحـدة ال تتضمن

وباإلضــافة إلــى ذلــك ، فــإن ، ٢٠١٣ديســمبر  ٣١ للســنة المنتهيــة فــي للمجموعــة القــوائم الماليــة الســنوية قراءتهــا مــعيجــب و 
الماليــة  للســنة التــي يمكــن توقعهــا مؤشــرا للنتــائج ليســت بالضــرورة ٢٠١٤مــارس  ٣١ أشــهر المنتهيــة فــيثالثــة ال النتــائج لفتــرة
 . ٢٠١٤ديسمبر  ٣١ المنتهية في

 
 فـــي إعـــداد مـــع تلـــك المتبعـــة المرحليـــة المختصـــرة تتفـــق الماليـــة الموحـــدة إعـــداد القـــوائم فـــي المحاســـبية المتبعـــةإن السياســـات 

 .٢٠١٣ديسمبر  ٣١ للسنة المنتهية في للمجموعة السنوية البيانات المالية الموحدة

  المشاريع المشتركة ات فياستثمار  ٣
 :الخليج العالمية للحفرالحركة في حصة المجموعة في شركة يلخص الجدول التالي  
 

 مارس ٣١   
   ٢٠١٤ 
 )ألف لایر قطري(  
   

 ١,١٠٩,٣٨٦  )معدل( ٢٠١٣يناير  ١رصيد اإلستثمارات كما في 
 ١٢٧,٤٠٠   سنةإستثمارات خالل ال

 ٢٤٤,٨٧٤  ربح السنة
 )١٧٦(  الحركة في القيمة العادلة

 )١٠١,٩١٩(  توزيعات مستلمة
 ١,٣٧٩,٥٦٥  ٢٠١٤يناير  ١رصيد اإلستثمارات كما في 

   
 ٤,٩١٧   إستثمارات خالل الفترة

 ٧٣,٩٩١  ربح الفترة
 ٢١  الحركة في القيمة العادلة

 )١٤٠,١٤٠(  توزيعات مستلمة
 ١,٣١٨,٣٥٤  ٢٠١٤مارس  ٣١رصيد اإلستثمارات كما في 

  

  الت ومعداتآعقارات و       ٤
 

 ديسمبر ٣١  مارس ٣١  
  ٢٠١٣  ٢٠١٤ 
 )ألف لایر قطري(  )ألف لایر قطري(  
 )مدقق(  )غير مدقق(  
     

 ٩٤٠,٣١٢  ٩٦٣,١٨٤  اول الفترة –صافي القيمة الدفترية 
 ١١٣,٨٤٨  ١٠٧,٩١٣  إضافات

 )١,٣٠٧(  -  إستبعادات وتحويالت
 )٨٩,٦٦٩(  )٢١,٦٥٢(  هالكاتستإ

 ٩٦٣,١٨٤  ١,٠٤٩,٤٤٥  نهاية الفترة –صافي القيمة الدفترية 
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 النقد وما في حكمه ٥
 ديسمبر ٣١  مارس ٣١  
  ٢٠١٣  ٢٠١٤ 
 )ألف لایر قطري(  )ألف لایر قطري(  
 )مدقق(  )غير مدقق(  
     

 ٨٩٣,٢٠٠  ٩٢٤,٨٩٢  ونقد البنوك لدى أرصدة
 

 :، يتضمن النقد وما في حكمه األرصدة التاليةبيان التدفقات النقدية الموحد ألغراض 
 

 ديسمبر ٣١  مارس ٣١  
  ٢٠١٣  ٢٠١٤ 
 )ألف لایر قطري(  )ألف لایر قطري(  
 )مدقق(  )غير مدقق(  
     

 ٨٩٣,٢٠٠  ٩٢٤,٨٩٢  ونقد البنوك لدى أرصدة
 )٣٨٤,٦١٤(  )٥٣١,٠٧٥(  يوم ٩٠ودائع ألجل تستحق بعد : ناقص 

  ٥٠٨,٥٨٦  ٣٩٣,٨١٧ 
 
 رأس المال ٦
 ديسمبر ٣١  مارس ٣١  
  ٢٠١٣  ٢٠١٤ 
 )ألف لایر قطري(  )ألف لایر قطري(  
 )مدقق(  )غير مدقق(  
     

     :المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل
 ١,٤٨٦,٧٢٧  ١,٨٥٨,٤٠٩  لایر قطري للسهم ١٠سهم بقيمة  ١٨٥,٤١٠,٨٦٩

   )لایر قطري للسهم  ١٠سهم  بقيمة أسمية  ١٤٨,٦٧٢,٦٩٥: ٢٠١٣ديسمبر ٣١في(
 
 

 ديسمبر ٣١  مارس ٣١ 
 ٢٠١٣  ٢٠١٤ 
 عدد األسهم  عدد األسهم 
    

 4B١٤٨,٦٧٢،٦٩٥  3B١٤٨,٦٧٢،٦٩٥ الرصيد في بداية الفترة 
 -  5B٣٧,١٦٨,١٧٤ إصدار أسهم منحة

 
 7B١٤٨,٦٧٢،٦٩٥  6B١٨٥,٨٤٠,٨٦٩ الرصيد في نهاية الفترة

 
 
 
 



 ق.م.شركة الخليج الدولية للخدمات ش
 

 -١٢- 

 المدفوعة األرباح توزيعات ٧ 
  

بقيمة % ٢٥وأسهم مجانية مليون لایر قطري  ٢٩٧,٣قدرها بقيمة لایر قطري للسهم  ٢ بواقعتوزيع أرباح نقدية تم خالل العام 
 تمت الموافقة من قبل المساهمين في االجتماع السنوي  للجمعية العامةو ،  ٢٠١٣عن عام مليون لایر قطري  ٣٧١,٧قدرها 
 ).مليون لایر قطري ٢٢٣لایر قطري للسهم وقدرها  ١,٥٠:  ٢٠١٢( ٢٠١٤مارس  ١١في  ُعقدالذي 

 

 )باللایر القطري للسهم(العائد األساسي والمخفف للسهم  ٨
 

 .المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترةيتم احتساب العائد األساسي للسهم الواحد بقسمة صافي الربح للفترة على المتوسط 
 :التالي بيانات اإليرادات واألسهم المستخدمة في احتساب ربحية السهم األساسية والمخففةيعكس الجدول 

 
 مارس ٣١  مارس ٣١ 
 ٢٠١٣  ٢٠١٤ 
    
    

8B١٣٥,٧٨٢  ١٨٨,٦١١ )ألف لایر قطري(صافي الربح 
9B 10 )باأللف(المتوسط المرحج لعدد األسهم خالل الفترةB١٨٥,٨٤٠,٨٦٩  11B١٨٥,٨٤٠,٨٦٩ 

    
12B ٠,٧٣  ١,٠١ )باللایر القطري للسهم(األساسي والمخفف للسهم العائد 
 
 

 التقارير القطاعية   ٩
 

توفر القطاعات منتجات وخدمات مختلفة وتدار بصفة . أدناهتشغيل تصدر عنها تقريرها وهي مبينةقطاعات  أربع للمجموعة
اإلدارة بمراجعة التقارير اإلدارية الداخلية لكل يقوم مجلس . منفصلة ألنها تحتاج إلى تقنيات وٕاستراتيجيات تسويق مختلفة

 :يورد الملخص التالي العمليات التشغيلية لكل قطاع من قطاعات المجموعة. ربع سنوي على األقل قطاع على أساس

 .والشركات األخرى مجموعة من خدمات التأمين وٕاعادة التأمين لقطر للبترول وشركاتها التابعة يقدم: التأمين •

خدمات النقل بالهيلكوبتر في منطقة الشرق  كما يعمل القطاع لتوفير. خدمات النقل بالهيلكوبتر في قطر يقدم: الطيران •
 ).مينا(األوسط وشمال إفريقيا 

 .تقدم خدمات التموين والعمالة لمجموعة قطر للبترول والشركات الزميلة لها: التموين •

 .لة به لمجموعة شركات قطر للبترول ومشروعاتها العالمية المشتركةخدمات الحفر والخدمات ذات الص يقدم: الحفر •
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 ٢٠١٤مارس  ٣١المنتهية في  فترةالجدول التالي يعرض بيانات اإليرادات واإلرباح المتعلقة بقطاعات التشغيل بالمجموعة لل

 :على التوالي ٢٠١٣و 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اإلجمالي  الحفر    التموين  الطيران  التأمين 
 )ألف لایر قطري(  )ألف لایر قطري(  )ألف لایر قطري(  )ألف لایر قطري(  )لایر قطريألف ( 

          ٢٠١٤ مارس ٣١المنتهية في  الفترة
 ٨٧٨,٢٩٤  ٢٦١,٦٠٢  ٢٧٢,٠٧٦  ١٥٢,٩٨٨  ١٩١,٦٢٨ إيرادات القطاع

 )٦٦٨,١٩٩(  )١٥٩,٧٧٤(  )٢٢٧,٢٠٣(  )٩٧,٠٧٤(  )١٨٤,١٤٨( التكاليف المباشرة
 )٧٤,٨٥٠(  )٥٣,١٩٧(  )٣,٢٦٦(  )١٧,٩٢٧(  )٤٦٠( هالكستاال

 )٥,٢٤٥(  )٤,٨٧٥(  )١٧(  )٣٥٣(  - تكاليف تمويل
          

 ١٩٥,٠٤٩  ٧٤,٣٣٦  ٣٢,٤٦٠  ٥٦,٢٠٥  ٣٢,٠٤٨ نتائج القطاع
          

 ٢٦٧         إيرادات غير موزعة
 )٦,٧٠٥(         مصاريف غير موزعة

          
 ١٨٨,٦١١         ربح الفترة

 اإلجمالي  الحفر    التموين  الطيران  التأمين 
 )ألف لایر قطري(  )ألف لایر قطري(  )ألف لایر قطري(  )ألف لایر قطري(  )ألف لایر قطري( 

          ٢٠١٤ مارس ٣١في  كما
 ٨٧٢,١١٠  ٧٧,٩٤٦  ١٩٠,٥١٨  ٣٦,٠٦٣  ٥٦٧,٥٨٣ نقد

 ١,٨٤٣,٥٩٣  ٣٢٣,٩٧٦  ٢٩٨,٢٣٠  ٢٥٥,٧٢٥  ٩٦٥,٦٦٢ اخرىموجودات متداولة 
 ٤,٣٦٧,٩١٧  ٣,٠٣٦,٤٢٩  ٤٣,٦٧٩  ١,٠٢٧,٧١٩  ٢٦٠,٠٩١ موجودات غير متداولة

 ٧,٠٨٣,٦٢٠  ٣,٤٣٨,٣٥١  ٥٣٢,٤٢٧  ١,٣١٩,٥٠٧  ١,٧٩٣,٣٣٦ اجمالي الموجودات
          

 ٣٦٢,٥٠٨  ٢٩٧,٤٦٩  -  ٦٥,٠٣٩  - قروض قصيرة االجل
 ١,٧٧٦,٧٨١  ١٢٤,٩٤٧  ٣٥٤,٥٤٢  ٦٦,٩٦١  ١,٢٣٠,٣٣١ التزامات متداولة اخرى
 ١,٧٦٩,٩٨٥  ١,٦٩٥,٥٤٠  -  ٧٤,٤٤٥  - قروض طويلة االجل

 ٥٧,٨٢٠  ١٥,٥٩٩  ١٧,٧٧٧  ٢١,٠٩٣  ٣,٣٥١ التزامات غير متداولة اخرى
 ٣,٩٦٧,٠٩٤  ٢,١٣٣,٥٥٥  ٣٧٢,٣١٩  ٢٢٧,٥٣٨  ١,٢٣٣,٦٨٢ اجمالي االلتزامات
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 اإلجمالي  الحفر    التموين  الطيران  التأمين 
 )ألف لایر قطري(  )ألف لایر قطري(  )ألف لایر قطري(  )ألف لایر قطري(  )ألف لایر قطري( 

          ٢٠١٣ مارس ٣١المنتهية في  الفترة
 ٧٢٥,٧٢٨  ١٧٣,١٠٤  ٢٤١,٤٧٣  ١٤٩,٢٣٧  ١٦١,٩١٤ إيرادات القطاع

 )٥٥٧,٩٠٩(  )١١٣,٠١٨(  )٢١٣,١٣٦(  )٨٩,٨٥٥(  )١٤١,٩٠٠( التكاليف المباشرة
 )٥٧,٠٢٥(  )٣٤,٤٥٤(  )٤,٨٧٧(  )١٧,٥٥٤(  )١٤٠( هالكستاال

 )٢,٧٥٦(  )١,٦٦٥(  )١٩٨(  )٨٩٤(  - تكاليف تمويل
          

 ١٤٢,٣٧٧  ٤٠,٧٦٤  ١٨,٦٧٣  ٥٣,٩٩٢  ٢٨,٩٤٨ نتائج القطاع
          

 ٧٦٩         إيرادات غير موزعة
 )٧,٣٦٥(         مصاريف غير موزعة

          
 ١٣٥,٧٨٢         ربح الفترة

 اإلجمالي  الحفر    التموين  الطيران  التأمين 
 )ألف لایر قطري(  )ألف لایر قطري(  )ألف لایر قطري(  )ألف لایر قطري(  )ألف لایر قطري( 

          ٢٠١٣ مارس ٣١في  كما
 ٩٠١,٩٥٣  ٥٤,٧٧٧  ١٦٣,٨٨٣  ١٤٦,٣٩٩  ٥٣٦,٨٩٤ نقد

 ١,٩٤٨,٩٣٥  ٣٣٨,٨٠٧  ٣٥٧,٠٥٠  ٢٣٩,٩٦٤  ١,٠١٣,١١٤ موجودات متداولة اخرى
 ٣,٩٩٠,٥٨٣  ٢,٧٨٦,٩٣٣  ٤٠,٦٩١  ٩٣٩,٠٩٥  ٢٢٣,٨٦٤ موجودات غير متداولة

 ٦,٨٤١,٤٧١  ٣,١٨٠,٥١٧  ٥٦١,٦٢٤  ١,٣٢٥,٤٥٨  ١,٧٧٣,٨٧٢ اجمالي الموجودات
          

 ٣٥٦,٧٢٥  ٢٩٩,٨٠٧  -  ٥٦,٩١٨  - قروض قصيرة االجل
 ١,٧١١,٣٨٨  ١١٦,٣٨٠  ٣٦٩,٣٨٠  ٦٣,٤٢٢  ١,١٦٢,٢٠٦ التزامات متداولة اخرى
 ١,٤٣٤,٦٣٩  ١,٣٧٨,٤٦٨  -  ٥٦,١٧١  - قروض طويلة االجل

 ٥٥,٣٣٤  ١٤,٩٢٢  ١٦,٦٥٠  ٢٠,٦٨٣  ٣,٠٧٩ التزامات غير متداولة اخرى
 ٣,٥٥٨,٠٨٦  ١,٨٠٩,٥٧٧  ٣٨٦,٠٣٠  ١٩٧,١٩٤  ١,١٦٥,٢٨٥ اجمالي االلتزامات
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