
 
 
 
 
 

 (ش.م.ق) اتـالخليج الدولية للخدمة ـشرك

 رــــقط –ة ـالدوح

 

 مع تقرير مدقق الحسابات المستقل الموحدة البيانات المالية

 4132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 



 (ش.م.ق)شركة الخليج الدولية للخدمات 

 مع تقرير مدقق الحسابات المستقل الموحدة البيانات المالية

 4132 ديسمبر 13للسنة المنتهية في 
 

 

 

 ةـصفح  هرسلفا
 

          
  -- تقرير مدقق الحسابات المستقل

  
 

 4 - 3 بيان المركز المالي الموحد
 
 

  1 الموحد أو الخسارة وبنود الدخل الشامل األخرىالربح بيان 
 
 

 2 الموحد الملكيةبيان التغيرات في حقوق 
 
 

 6 - 5 الموحدبيان التدفقات النقدية 
 
 

66 - 7 الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 
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 (ش.م.ق)شركة الخليج الدولية للخدمات 

 بيان المركز المالي الموحد

 4132 ديسمبر 13في  كما

  الموحدة المالية البيانات هذه من جزءا   تشكل المرفقة اإليضاحات إن
- 3 - 

 
 4131ديسمبر  13 4132ديسمبر  13 إيضاحات 
 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري  

    الموجودات
    موجودات غير متداولة 

 661.382 731173244 6 ومعدات ومصنععقارات 
 111.556 1313143 5،1 شهرة

 3.345 33342 7 ات عقاريةإستثمار 
 3.176.565 -- 8 مشاريع مشتركةشركات ستثمار في إ

 85.228 423242 6 اإلستحقاق تاريخ محتفظ بها حتى موجودات مالية
 366.685 1113203 31 متاحة للبيع موجودات مالية

 4.614.866 737173330  إجمالي الموجودات غير المتداولة
    

    متداولةموجودات 
 76.524 4143733 33 مخزون
 424.744 3123224 47 من أطراف ذات عالقة  مطلوب
 644.183 3703417 34 وأرصدة مدينة أخرى ومصاريف مدفوعة مقدما   مدينون

 161.166 4333270  ذمم عقود تأمين مدينة
 461.656 4343113 31 الربح أو الخسارة من خاللموجودات مالية بالقيمة العادلة 

 861.411 331473443 32 نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك
 4.263.111 131443323  إجمالي الموجودات المتداولة

 5.162.366 3134433432  الموجودات إجمالي
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 (ش.م.ق)شركة الخليج الدولية للخدمات 

 الموحد بيان الربح أو الخسارة وبنود الدخل الشامل األخرى

 4132 ديسمبر 13للسنة المنتهية في 

  الموحدة المالية البيانات هذه من جزءا   تشكل المرفقة اإليضاحات إن
- 1 - 

  

 إيضاحات 
ديسمبر  13

4132 
   ديسمبر 13

4131 
 ألف ريـال قطري قطري ريـالألف   
    

 4.113.727 130123377 44 إيرادات
 (3.837.715) (437103031) 41 تكاليف مباشرة

 282.124 333023737  ربح الإجمالي 
    

 38.181 433133 42 إيرادات تمويل 
 3.441 323014  خالل الربح أو الخسارة من صافي أرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة 

 17.613 743014 45 إيرادات أخرى 
 422.872 003422 8 ةمشترك مشاريعشركات  أرباححصة من 

 (35.387) (243232)  تمويل  تكاليف
دارية   (61.683) (4333021) 46 مصاريف عمومية وا 

 -- 4303221 (ج) 5،4 دمج أعمالأرباح من 
 676.684 332103470  ربح السنة

    

    بنود الدخل الشامل األخرى
    بنود من الممكن إعادة إدراجها ضمن الربح أو الخسارة
 34.162 323713  صافي ربح القيمة العادلة من موجودات مالية متاحة للبيع

 (376) (34)  األجنبيةفروقات تحويل عمالت من العمليات صافي 
  323730 33.638 

 688.611 332423204  إجمالي الدخل الشامل للسنة
    

    العائد على السهم
 1،62 7520 48 )ريـال قطري(للسهم  ضاألساسي والمخف العائد

 
 
 

   



 (ش.م.ق)شركة الخليج الدولية للخدمات 

 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد

 4132 ديسمبر 13للسنة المنتهية في 

  الموحدة المالية البيانات هذه من جزءا   تشكل المرفقة اإليضاحات إن
- 2 - 

 

 
 إحتياطي عام إحتياطي قانوني رأس المال

إحتياطي تحويل 
 عمالت أجنبية

 إحتياطي 
 اإلجمالي  أرباح مدورة القيمة العادلة

 قطري ريـالألف  قطري ريـالألف  قطري ريـالألف  قطري ريـالألف  قطري ريـالألف  قطري ريـالألف  قطري ريـالألف  
        

 4.616.757 3.116.425 2.761 (363) 72.536 62.667 3.286.747 )معدل( 4131يناير  3الرصيد في 
        

 688.611 676.684 34.162 (376) -- -- -- إجمالي الدخل الشامل للسنة
 -- (31.817) -- -- -- 31.817 -- (36قانوني )إيضاح رقم الحتياطي اإل صافي الحركة على

 (441.116) (441.116) -- -- -- -- -- (38أرباح موزعة مدفوعة )إيضاح رقم 
 (36.645) (36.645) -- -- -- -- -- (43مخصص صندوق دعم األنشطة اإلجتماعية والرياضية )إيضاح رقم 

 1.185.741 3.214.286 36.857 (117) 72.536 75.272 3.286.747  4131ديسمبر  13الرصيد في 
        

 1.185.741 3.214.286 36.857 (117) 72.536 75.272 3.286.747 4132يناير  3الرصيد في 
        

 3.242.568 3.216.876 32.713 (34) -- -- -- إجمالي الدخل الشامل للسنة
 -- (433.162) -- -- -- 433.162 -- (36)إيضاح رقم  قانوني الحتياطي اإل صافي الحركة على
 -- (173.684) -- -- -- -- 173.684 أسهم مجانية مصدرة

 (467.125) (467.125) -- -- -- -- -- (38أرباح موزعة مدفوعة )إيضاح رقم 
 (15.427) (15.427) -- -- -- -- -- (43مخصص صندوق دعم األنشطة اإلجتماعية والرياضية )إيضاح رقم 

 233773740 330473147 133244 (120) 723233 4433214 334243210  4132ديسمبر  13الرصيد في 

   أصبحت  وبالتاليفي شركة الخليج الدولية للحفر المحدودة )ش.م.ق( ،  %11البالغة  نتجت من عملية اإلستحواذ على الحصة المتبقية ألف لاير قطري 362.842البالغة  4132ى اإلحتياطي القانوني خالل عام اإلضافات إلإن
 .باقي شركات المجموعة من اإلحتياطي القانوني منألف لاير قطري ماتم تحويله  36.421يمثل الرصيد المتبقي البالغ بينما ،  (5،4الحالية )إيضاح رقم  السنةخالل  %311 بنسبةشركة تابعة للمجموعة ومملوكة 



 (ش.م.ق)شركة الخليج الدولية للخدمات 

 بيان التدفقات النقدية الموحد

 4132 ديسمبر 13للسنة المنتهية في 

  الموحدة المالية البيانات هذه من جزءا   تشكل المرفقة اإليضاحات إن
- 5 - 

 

  
ديسمبر  13

4132 
ديسمبر  13

4131 
 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري  

    األنشطـة التشغيلـة
 676.684 332103470  ربح السنة
    تعديالت:
 86.666 1203034   كإستهال

 31.222 303234  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 
 35.387 243232  تمويل تكاليف

 (3.117) (33414)  ومعدات ومصنععقارات  إستبعادمن  ربح
 (422.872) (003424)  مشاريع مشتركةأرباح شركات حصة من 

 (3.441) (323014)  لخسارةاخالل الربح أو  من صافي أرباح من موجودات مالية بالقيمة العادلة
 (15) (13)  إطفاء خصم موجودات مالية محتفظ بها حتى اإلستحقاق

 -- (4303221)  األعمالأرباح من دمج 
 31.871 232  مخصص ديون مشكوك في تحصيلها، صافي

 (38.181) (433133)  إيرادات تمويل
 4.166 33232  مخصص بضاعة بطيئة الحركة ومتقادمة

 (3.225) (423234)  متاحة للبيع موجودات مالية إستبعادصافي ربح من 
  332143234 521.661 

    :المال العاملالتغيرات في رأس 
 (36.248) (213202)  مخزون
تأمين مدينة ومصاريف  وذمم عقود ومطلوب من أطراف ذات عالقة مدينون

 433.721 (143431)  وأرصدة مدينة أخرى مدفوعة مقدما  
 (331.246) (3233221)  وأرصدة تأمين دائنة ومبالغ مستحقة الدفع  ومطلوب ألطراف ذات عالقةدائنون 
 644.826 333713142  الناتج من األنشطة التشغيلية النقد

 (1.371) (33411)  مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين 
 636.676 333373343  من األنشطة التشغيليةالناتج صافي النقد 
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 إيضاح 
ديسمبر  13

4132 
ديسمبر  13

4131 
 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري  

    األنشطـة اإلستثمـارية
 47.721 3113143  متاحة للبيع  موجودات ماليةإستبعاد من  متحصل

 38.181 433133  إيرادات تمويل
 313.636 3213321   شركات مشاريع مشتركةمن  أرباح موزعة مستلمة

 411.646 023171  خالل الربح أو الخسارةمن من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة  متحصل
 (331.828) (337343133)  ومعدات  ومصنععقارات  شراء
 (81.723) (123417)  خالل الربح أو الخسارةمن بالقيمة العادلة  موجودات ماليةشراء 
 (313.761) (3033340)  متاحة للبيع موجودات ماليةشراء 

 (41.312) (3113211)  بعد أكثر من ثالثة أشهر تاريخ إستحقاقهاودائع ألجل 
 4.632 33231  ومعدات  ومصنععقارات  متحصل من بيع

 (347.211) --  مشروع مشتركإستثمار في شركة 
 -- (2173031) 5،4 المستلم النقد طرحشراء شركة تابعة بعد 

 (64.113) (433723371)  صافي النقد المستخدم في األنشطـة اإلستثمـارية
    

    األنشطـة التمويـلية
 -- 337713401  من قروض متحصل

 (374.588) (1433211)  تسهيالت سداد قروض
 (441.116) (4073122)  أرباح موزعة مدفوعة 

 (35.387) (243232)  مصاريف تمويل مدفوعة
 (231.782) 331043311  األنشطة التمويلية   )المستخدم في(/  منالناتج صافي النقد 

    
 336.563 013224  لنقد ا وشبهالزيادة في النقد 

 163.665 2143243   بداية السنةوشبه النقد في النقد 
 518.586 2003312 32  وشبه النقد في نهاية السنةالنقد 
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 الوضع القانوني .3

تحت سجل تجاري رقم  قطرية عامة مساهمة كشركة قطر دولة في"( الشركة)" (ق.م.ش) للخدمات الدولية الخليجتأسست شركة 
 .4118 فبراير 34 بتاريخ (18411)

 أنشطةونتائج أعمال  الموجودات والمطلوباتتتكون من  4132ديسمبر  13 للسنة المنتهية فيإن البيانات المالية الموحدة المرفقة 
 بـ "المجموعة"(. م جميعا  )يشار إليهلشركة وشركاتها التابعة ا

 .قطر دولة الدوحة، في للشركة المسجل المقر يقع. قابضة كشركة العمل هو للشركة الرئيسي النشاطإن 

الذي  4118 فبراير 34 في قطري ريـال مليون 5 بلغ مبدئي برأسمال وذلك وحيد كمساهم للبترول قطر ِقبل من الشركة تأسيس تم
 .الشركة تأسيس تاريخ يمثل

 لخليجا هيلكوبتر شركة) الحصة في حقوق ملكية الشركات الموجودة ضمن محفظة اإلستثمارات كانت،  4118 فبراير 42 تاريخ حتى
عادة للتأمين الكوت وشركة( ق.م.ش) المحدودة للحفر العالمية الخليج وشركة (ق.م.ش)  ِقبل نم مباشرة بصورة مملوكه( التأمين وا 

( المحدودة للحفر العالمية الخليج شركة من %11.13 اليابانية الحفر شركة تمتلك) سي دي جي - اليابانية الحفر وشركة للبترول قطر
 . 4118 فبراير  42 بتاريخ( ق.م.ش) المحدودة للخدمات الدولية الخليج شركة إلى الحصة في حقوق الملكية تحويل تم وقد

 وهو 4118 فبراير 34 هو الشركة إلى للبترول قطرب الخاصة الملكيه حقوق حصة لتحويل الفعلي التاريخ أقرت إدارة الشركة بأن
 للخدمات الدولية يجالخلشركة  إلى شركاتال تلك على المشتركة والسيطرة السيطرة أسس بتحويل للبترول قطر فيه قامت الذي التاريخ

دمات التشغيلية لتلك الشركات قد تم توحيدها مع شركة الخليج الدولية للخفإن العمليات  التاريخ هذا وبالتالي فإنه وبدءا  من ، (ق.م.ش)
 .)ش.م.ق(

 ،4134 برمنوف 2 تاريخفي . قطر بورصة في للشركة درةاألسهم المص من %71 بإدراج للبترول قطر قامت،  4118 مايو 46 في
لخاصة ا الملكية سقف زيادة على نصتو  للشركة األساسي النظامعلى  التعديالت أعتمدت والتي عادية غير عمومية جمعية عقد تم

 من %41 للبترول قطر حولت ، اإلقتصادية للشؤون ىاألعل المجلس لتعليمات ووفقا   ، الحقا  . والمعاشات للتقاعد العامة بالهيئة
 .والمعاشات للتقاعد العامة الهيئة إلى )ش.م.ق( للخدمات الدولية الخليج شركة في حصتها

)ش.م.ق( المؤسسة من أسهم شركة أمواج لخدمات التموين المحدودة  %311، قامت المجموعة باإلستحواذ على  4134مايو  13في 
 .4134يونيو  3تاريخ  من ا  بموجب إتفاقية البيع والشراء إبتداء التابعة السيطرة على الشركة علىالمجموعة  حصلتفي دولة قطر. 

من أسهم شركة الخليج العالمية للحفر المحدودة  %11ركة باإلستحواذ على حصة إضافية بالغة ، قامت الش 4132 أبريل 11في 
. قامت المجموعة بالسيطرة %311)ش.م.ق( شركة تم تأسيسها في دولة قطر ، والتي بناءا  عليها أصبحت مملوكة للمجموعة بمقدار 

مايو  3تداءا  من إب للخدمات )ش.م.ق( وفقا  إلتفاقية البيع والشراءعلى الشركة وعليه أصبحت الشركة تابعة لشركة الخليج الدولية 
رير على التي يتم عرضها كما في تاريخ التقركاتها التابعة لشللمجموعة تتضمن البيانات المالية الموحدة  البيانات الماليةإن  .4132

 النحو أدناه:
 نسبة الملكية نسبة الملكية   
 4131 ديسمبر 13 4132يونيو  11 أبلد المنش  
عادة التامين -  %311 %311 قطر شركة تابعة شركة الكوت للتامين وا 
 %311 %311 قطر شركة تابعة )ش.م.ق( مواج لخدمات التموين المحدودةأشركة  -
 %311 %311 قطر شركة تابعة )ش.م.ق( شركة هيلكوبتر الخليج -
شركة الخليج العالمية للحفر المحدودة )ش.م.ق( )شركة  -

 %71 %311 قطر شركة تابعة مشترك سابقا ( مشروع
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 )تتمة(الوضع القانوني  .3

، لحصة الربح أو الخسارة وبنود الدخل الشامل  من أحدى الشركات التابعة للمجموعة بيانات كما تتضمن البيانات المالية الموحدة
 المعروضة أدناه بإستخدام طريقة حقوق الملكية. لشركة المشروع المشتركاألخرى 

 نسبة الملكية أبلد المنش  
 %16 الهند مشروع مشترك طائرات الهيلكوبتر الخاصة المحدودةالشركة  -

 مجلس إدارة المجموعة قبل من 4132 ديسمبر 13 في المنتهية للسنة للمجموعة الموحدة المالية البيانات إصدار على الموافقة تمت
  .4135 فبراير 4 في لإلصدار اإلدارة مجلسونائب رئيس  اإلدارة مجلسرئيس وتم إعتمادها من 

 

 تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة .4
 المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التي لها تأثير على األرصدة المدرجة في البيانات المالية الموحدة  453

ية لفيما يلي المعاير الدولية للتقارير المالية المعدلة والتي كان لها تأثير في السنة الحالية وتم تطبيقها في إعداد هذه البيانات الما
 الموحدة:

 المعايير المعّدلة )أ(
 .4132يناير  3سارية المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

 ( األدوات المالية: العرض"14معيار المحاسبة الدولي رقم" )تعديالت لتوضيح التطبيقات الحالية المتعلقة بتسوية المتطلبات. -( )المعّدل 

 ( تعديالت لتقديم  إستثناء من متطلبات 47( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )34و  31المعايير الدولية للتقارير المالية رقم :)المعّدل( )
 توحيد اإلستثمار في الشركات التابعة لشركة إستثمار.

 ( تعديالت ناتجة من إيضاحات المبالغ القابلة للتحصيل للموجودات غير المالية.16معيار المحاسبة الدولي رقم : )المعّدل( ) 

 ( "األدوات المالية": اإلعتراف والقياس لتوضيح 16( )المعّدل( : تعديل معيار المحاسبة الدولي رقم )16حاسبة الدولي رقم )معيار الم
 أنه ال توجد حاجة إليقاف محاسبة التحوط إذا كانت مشتقات التحوط مستبدلة وتم  إستيفاء معايير معينة.

 التفسيرات الجديدة )ب(
 .4132يناير  3تي تبدأ في أو بعد سارية المفعول للفترات ال

 ( الضرائب".43تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية رقم" ) 

 13إن تطبيق هذه المعايير الجديدة والمعّدلة لم يكن لها تأثير جوهري على البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية 
 ت في عرض البيانات المالية واإليضاحات.بإستثناء بعض التغيرا 4132ديسمبر 

 المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة الصادرة وغير سارية المفعول )مع إمكانية التطبيق المبكر( 454

 التالية:لم تقم المجموعة بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة الصادرة وغير سارية المفعول 

 المعايير الجديدة )أ(
 .4136يناير  3ساري المفعول للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 

 ( الحسابات المؤجلة الناتجة عن تحديد األسعار تنظميا .32المعيار الدولي للتقارير المالية رقم :) 

 .4137يناير  3ساري المفعول للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 
 (: اإليرادات من العقود مع العمالء.35الدولي للتقارير المالية رقم ) المعيار 
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 تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة)تتمة( .4

 المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة الصادر وغير سارية المفعول )مع إمكانية التطبيق المبكر( )تتمة( 454

 يير الجديدة )تتمة(المعا )أ(

 .4138يناير  3سارية المفعول للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 
 ( األدوات المالية.6المعيار الدولي للتقارير المالية رقم :) 

 المعايير المعّدلة )ب(

 .4132يوليو  3سارية المفعول للفترات التي تبدأ في أو بعد 
 ( 36معيار المحاسبة الدولي رقم ) المعدل(: تعديل لتوضيح المتطلبات المتعلقة في كيفية ربط المساهمات من الموظفين أو األطراف(

 األخرى إلى فترة الخدمة المرتبطة بها.

  تعديالت إلصدار توضيحات على المعايير الدولية 4134 – 4131تحسينات سنوية على دورة المعايير الدولية للتقارير المالية :
 (.18و 42و 36( ومعايير المحاسبة الدولية رقم )31و 8و 1و 4رقم )للتقارير المالية 

  تعديالت إلصدار توضيحات على المعايير الدولية 4131 – 4133تحسينات سنوية على دورة المعايير الدولية للتقارير المالية :
 (.21( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )31و 1و 3للتقارير المالية رقم )

 4136يناير  3فترات المالية التي تبدأ في أو بعد سارية المفعول لل
  ضافة توجيهات إضافية/ 4132 – 4134تحسينات سنوية على دورة المعايير الدولية للتقارير المالية : تعديالت إلصدار توضيحات وا 

 (.12و 36( ومعايير المحاسبة الدولية رقم )7و 5محددة على المعايير الدولية للتقارير المالية رقم )

 ( 48( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )31المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )تعديالت متعلقة ببيع أو مساهمة األصول -( )المعدّلة
 بين مستثمر وشركته الزميلة أو مشروعه المشترك.

 ( 33المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )حصة في عملية مشتركة.  تعديالت متعلقة بمحاسبة اإلستحواذ على-( )المعّدل 

 ( 36معيار المحاسبة الدولي رقم)تعديالت متعلقة بتوضيح طرق مقبولة لإلستهالك واإلطفاء وتعديالت لتصبح األشجار  –( )المعّدل
 (.36المثمرة ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم )

 ( 18معيار المحاسبة الدولي رقم )طرق مقبولة لإلستهالك واإلطفاء.تعديالت متعلقة بتوضيحات  –( )المعّدل 

 ( 23معيار المحاسبة الدولي رقم)(.36تعديالت لتصبح األشجار المثمرة ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم ) -( )المعّدل 

 .4136يناير  3ساري المفعول للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 
 ( 47معيار المحاسبة الدولي رقم )ت إعادة طريقة حقوق الملكية كإختيار محاسبي لإلستثمارات في الشركات التابعة تعديال –( )المعّدل

 والمشاريع المشتركة والشركات الزميلة في البيانات المالية المنفصلة للمنشأة.

 ((6) )عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 4138يناير  3سارية المفعول للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 
 ( إفصاحات األدوات المالية 7المعيار الدولي للتقارير المالية رقم :)تعديالت تتطلب إفصاحات حول التطبيق األولي  –( )المعّدل

 (.6للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
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 تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة)تتمة( .4

 للتقارير المالية الجديدة والمعدلة الصادر وغير سارية المفعول )مع إمكانية التطبيق المبكر( )تتمة(المعايير الدولية  454

 )تتمة( المعايير المعّدلة )ب(

 ( تعديالت تسمح للمنشأة أن تختار اإلستمرار في تطبيق متطلبات محاسبة التحوط في 16معيار المحاسبة الدولي رقم : )المعّدل( )
( التي تخص تحوط القيمة العادلة للتعرض ألسعار الفائدة لجزء من محفظة األصول المالية أو 16الدولي رقم )معيار المحاسبة 

( ، وتمديد خيار القيمة العادلة لبعض العقود التي تلبي 6المطلوبات المالية عندما يتم تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
 إستثناءات النطاق "إستخدام خاص".

لموحدة للمجموعة اتتوقع اإلدارة أن تطبيق هذه المعايير والتفسيرات في الفترات الالحقة لن يكون له تأثير جوهري على البيانات المالية 
 في فترة التطبيق المبدئي، فيما عدا بعض التغيرات في العرض واإلفصاح.

 مدى تأثيرها على الشركة. تحددايير وبالتالي لم اإلدارة حتى اآلن تحليال  مفصال  لتأثير تطبيقات هذه المع تجريلم 
 

 السياسات المحاسبية الهامة .1

 بيان اإللتزام
( 5وفقا  للمعايير الدولية للتقارير المالية ومتطلبات قانون الشركات التجارية القطري رقم )للمجموعة  الموحدة تم إعداد البيانات المالية

 .4114لسنة 

 أساس اإلعداد
لعادلة القيمة ابالموجودات المالية المتاحة للبيع والموجودات البيانات المالية الموحدة وفقا  لمبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا  تم إعداد هذه

 المعاد قياسها بالقيمة العادلة. من خالل الربح أو الخسارة
على أساس  ة وراغبة في التعاملعم بين أطراف مطلدفعه لتسوية إلتزا وأإن القيمة العادلة هي السعر الذي يتم إستالمه عند بيع أصل 

بغض النظر عما إذا كان السعر يتم مالحظته بصورة مباشرة أو يتم تقديره بإستخدام تقنية تقييم أخرى  ،تجاري بحت في تاريخ القياس
 (.13)إيضاح رقم 

ة إلى أقرب ألف مقرب وجميع القيم للمجموعة تشغيلعملة العرض والتم عرض هذه البيانات المالية الموحدة بالريـال القطري وهي تمثل 
 .خالفا  لذلكريــال قطري ، ما لم تتم اإلشارة 

 التوحيدأسس 
ا التابعة وشركاته )ش.م.ق( بشركة الخليج الدولية للخدمات المتعلقةالبيانات المالية  كال  منعلى  المالية الموحدةتشمل البيانات 
 بـ "المجموعة"(. جميعا   )المشار إليهم

 عندما يكون المستثمر: تتحقق السيطرة على الشركات التابعة
 .له الحق أو القدرة على فرض السيطرة على الشركة المستثمر بها 
  في الشركة التابعة؛ و تدخلهحقوق في هذه العائدات الناشئة من  لديهمتغيرة أو  لعائداتأن يكون معرض 
 على تلك العائدات. للتأثير سيطرتهملك القدرة على إستخدام ي 

وجود  الحقائق والظروف تشير إلىوذلك إذا كانت السيطرة على الشركة المستثمر بها تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت تملك 
 تغيرات في واحد أو أكثر من العناصر الثالثة المبينة أعاله.
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 )تتمة(التوحيد أسس 
درة على فرض أو الق نسبة أقل من األغلبية في حقوق التصويت في الشركة المستثمر بها فإنها تمتلك الحقلالمجموعة  تملكعندما 

متعلق بالشركة ه النشاط الكون حقوق التصويت كافية لتحقيق القدرة العملية على توجيتها عندما بالسيطرة على الشركة المستثمر 
ة حقوق تصويت إذا كان للمجموع المتعلقة بتقييم فيماتأخذ المجموعة بعين اإلعتبار كل الحقائق والظروف المستثمر بها بصفة أحادية. 
 ومنها:على هذه الشركة السيطرة تخولها في الشركة المستثمر بها 

  ؛المتعلقة باألطراف األخرىحقوق التصويت  كحجم تمللتملك المجموعة أو حقوق التصويت بالنظر حجم 
 حقوق التصويت المحتملة التي تحتفظ بها المجموعة أو التي تحتفظ بها األطراف األخرى؛ 
 الحقوق الناشئة من أي إتفاقيات تعاقدية؛ و 
  الوقت الذي ب متعلقةالأن المجموعة تمتلك أو ال تمتلك القدرة الحالية لتوجيه النشاطات بأي حقائق أو ظروف أخرى قد تشير

 إجتماعات المساهمين السابقة. التي تم إجراءها فيت تاالتصوي والتي تتضمنيجب فيه إتخاذ القرار 

 يتم توحيد الشركة التابعة عندما تمتلك الشركة األم القدرة على التحكم في الشركة التابعة ويتوقف عندما تفقد الشركة األم القدرة على
 من بيانذ عليها أو المباعة خالل السنة ضالدخل والمصروفات للشركة التابعة المستحو يتم إدراج بعة ، وتحديدا  التحكم في الشركة التا

التاريخ الذي إكتسبت فيه المجموعة السيطرة حتى تاريخ فقدان المجموعة بدءا  من وبنود الدخل الشامل األخرى الموحد  الربح أو الخسارة
 السيطرة على الشركة التابعة.

بيان الدخل الشامل على مساهمي الشركة األم وحقوق األقلية غير المسيطرة. كما يتم توزيع  بنودوجميع الربح أو الخسارة يتم توزيع 
عجز  جودو  من الشركات التابعة على مساهمي الشركة األم وحقوق األقلية غير المسيطرة حتى لو ترتب على ذلكالربح أو الخسارة 

 رة.طغير المسي في رصيد حقوق األقلية
 المالية للشركات التابعة حتى يتم توحيد السياسات المحاسبية للمجموعة. البياناتتعديالت على  إجراءالضرورة ، يتم  عند

 التغير في نسبة تملك المجموعة في الشركات التابعة الحالية
الذي ال ينتج عنه فقدان المجموعة للسيطرة ضمن حقوق الملكية. يتم تعديل و  أي تغير في حصة ملكية الشركات التابعةيتم تسجيل 

ية في الشركات م النسبه، وذلك لعكس التغيرات في حصصمسيطرة الوحقوق األقلية غير  مساهمي الشركة األمالقيمة الدفترية لحقوق 
مباشرة  المدفوع للمردود المالي المستلم أوطرة والقيمة العادلة مسيالحقوق األقلية غير ل يتم اإلعتراف بالفرق بين القيمة المعدلة. التابعة
 .الشركة األم مساهميويوزع على حقوق الملكية  ضمن

العادلة  الفرق ما بين )أ( إجمالي القيمة ، وذلك بإحتسابعندما تفقد المجموعة السيطرة على شركة تابعة ، يتم تحقيق ربح أو خسارة 
والمطلوبات شهرة( متضمنة )ال للموجوداتالسابقة  ةيالمتبقية و )ب( القيمة الدفتر  لحصص الملكيةوالقيمة العادلة  للمردود المالي المستلم

تعلقة بالشركة بنود الدخل الشامل الم ضمنكل المبالغ التي تم اإلعتراف بها إن  يطرة.التابعة وأي حقوق أقلية غير مس المتعلقة بالشركة
إعادة المتعلقة بالشركة التابعة )باإلستبعاد المباشر للموجودات والمطلوبات ا كما لو أن المجموعة قامت التابعة يتم المحاسبة عنه

 ر الدوليةمعاييالمن قبل به ر من بنود حقوق الملكية كما هو محدد / مسموح بند آختحويلها لأو الربح أو الخسارة  تصنيفها ضمن
القيمة  بر كما لو كانيعتسيطرة تابعة السابقة في تاريخ فقدان الإستثمار متبقي في الشركة ال(. إن القيمة العادلة ألي للتقارير المالية

والمتمثل بالتكلفة المبدئية تطبيق ل( إذا كان قابل ل16للمحاسبة الالحقة تحت معيار المحاسبة الدولي رقم )العادلة عند اإلعتراف األولي 
 .مشتركشركة مشروع في شركة زميلة أو في  لإلستثمار
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 التوحيد )تتمة(أسس 

 إستبعاد المعامالت عند توحيد البيانات المالية
يتم إستبعاد جميع األرصدة والمعامالت بين شركات المجموعة وأي أرباح غير محققة من المعامالت المشتركة بين شركات المجموعة 

 الموحدة للمجموعة.عند إعداد البيانات المالية 

 شركات المشروع المشتركو  زميلةشركات  في رستثمااإل
ي القرارات التأثير الجوهري بالقدرة على المشاركة ف هذا التي تمارس عليها المجموعة تأثير جوهري ، ويتمثل الشركةالزميلة هي  ةالشرك

 .المتعلقة بالسياسات المالية والتشغيلية للشركة المستثمر بها بدون أن تكون هناك سيطرة أو سيطرة مشتركة على هذه السياسات

إن شركة المشروع المشترك تنشأ عن ترتيب تعاقدي بين أطراف تملك السيطرة المشتركة والحق في صافي موجودات هذا الترتيب 
قط عند وجوب إجماع كل األطراف قبل القيام بأنشطة الشركة فالتعاقدي. إن السيطرة المشتركة تنشأ عن ترتيب تعقادي يتواجد 

 المسيطرة عليها.

خدام في هذه البيانات المالية الموحدة بإست الشركات ذات المشروع المشتركالشركات الزميلة و وموجودات ومطلوبات يتم إدراج نتائج 
تم تعديلها بعد ذلك ويطريقة حقوق الملكية. وفقا  لطريقة حقوق الملكية ، يتم تسجيل اإلستثمار مبدئيا  في بيان المركز المالي الموحد 

عندما  .الربح أو الخسارة وبنود الدخل الشامل األخرى في الشركة الزميلة أو شركة المشروع المشترك باإلعتراف بحصة المجموعة من
دفترية يتم تخفيض القيمة ال ذات المشروع المشتركمساهمتها في الشركات الزميلة أو الشركات  نتزيد حصة الخسائر للمجموعة ع

لتزام إال إذا كان هناك إاإلعتراف بالمزيد من الخسائر ويتم التوقف عن  ، إستثمارات طويلة األجل يأ بما في ذلكلتلك المساهمة ، 
 عن الشركة المستثمر بها.مترتب على المجموعة أو تم سداد دفعات نيابة 

ن تاريخ تصنيف تداءا  ميتم اإلعتراف باإلستثمار في الشركات الزميلة وشركات المشاريع المشتركة بإستخدام طريقة حقوق الملكية إب
يع مشتركة. عند اإلستحواذ على هذه الشركات، يتم اإلعتراف بأي فائض لتكلفة ر هذه الشركات على أنها شركات زميلة أو شركات مشا

ما يتم بالقيمة الدفترية لإلستثمار، ك ه الشركات كشهرة بحيث يتم تضمينهااإلستثمار عن حصة المجموعة في صافي موجودات هذ
تراف بأي فائض لحصة المجموعة في القيمة العادلة لصافي الموجودات والمطلوبات الممكن تحديدها بعد إعادة التقييم ، مباشرة اإلع

 في الفترة التي تم اإلستحواذ على هذه اإلستثمارات. الموحد الربح أو الخسارةضمن بيان 

ما إذا كان من الضروري اإلعتراف بخسائر التدني في القيمة في ديد( يتم تطبيقها لتح16متطلبات المعيار الدولي للمحاسبة رقم )إن 
متضمنة املة القيمة الدفترية الك قياسيتم  ضروريا  المتعلقة باإلستثمارات في شركات زميلة أو مشاريع مشتركة للمجموعة ومتى كان 

في القيمة  إن عكس أية خسائر تدني .القيمة الدفترية الشهرة على أساس أنها أصل واحد ويتم بعدها مقارنة القيمة القابلة لإلسترداد مع
م بحدود القيم القابلة لإلسترداد الناتجة عن الزيادة في اإلستثمار ت( ت16تم اإلعتراف بها وفقا  لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم )

 في الفترات الالحقة.

مشروع ركة ششركة زميلة أو  عن كونه إستثمار فياإلستثمار  من تاريخ توقفتتوقف المجموعة عن إستخدام طريقة حقوق الملكية 
 مشترك.

إن النشاط المشترك هو تعاقد بين أطراف لديهم سيطرة مشتركة على نشاط معين ، بحيث يترتب لهم حقوق في موجودات هذا النشاط 
د وجوب رة على النشاط والتي يتم فقط عن. إن النشاط المشترك هو إتفاق تعاقدي للمشاركة في السيطهوعليهم إلتزامات من مطلوبات

 إتخاذ القرارات المتعلقة بهذا النشاط بإجماع كل األطراف المسيطرة.
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 وشركات المشروع المشترك )تتمة( شركات زميلة في رستثمااإل
اإلعتراف ب كمستثمر في نشاط مشتركتقوم المجموعة  مشترك نشاطحينما تقوم شركة من شركات المجموعة بمزاولة نشاطها تحت نطاق 

 :بحصصها في النشاط المشترك بـفيما يتعلق 

 الموجودات التي تكون ذات ملكية مشتركة. حصصها في منةضلموجودات متا 
  المتكبدة بشكل مشتركالمطلوبات حصصها في المطلوبات ، متضمنة. 
  النشاط المشتركبمنتجات إيرادات محققة من بيع حصتها. 
  المنتجات من قبل النشاط المشتركمن إيرادات بيع حصصها. 
  بصورة مشتركة. متكبدةمن أي مصروفات حصصها المصروفات متضمنة 

 تحقيق اإليرادات

 أقساط التأمين المكتسبة
عادة التأمين إلى اإليرادات تناسبيا  على مدى الفترة المتعلقة  مالي أقساط التأمين التأمين. يتضمن إج ببوالصيتم تحويل أقساط التأمين وا 

خ يوأقساط إعادة التأمين إجمالي األقساط المستحقة عن الفترة التي تغطيها العقود المبرمة خالل الفترة المحاسبية ويتم تحقيقها في التار 
بالفترة السارية من  أمين المكتتبة المتعلقالذي تبدأ فيه بوليصة التأمين. أقساط التأمين غير المكتسبة تمثل الجزء من صافي أقساط الت

 يام(. يتم تحويل التغير في مخصص أقساط التأمين غيرالغطاء التأميني محتسبة بطريقة عدد االيام الفعلي )األساس النسبي لأل
 يتم تحقيق اإليرادات على مدى فترة المخاطر.الموحد ، وذلك حتى  الربح أو الخسارة المكتسبة إلى بيان 

 إيرادات العمولة صافي
أمين عمولة إلى شركات الت يتم دفعتستلم المجموعة عمولة من شركة إعادة التأمين عن أعباء التأمين المحولة خالل السنة. وبالمثل 

 إيرادات العمولة الزائدة عن مصاريف العمولة كصافي دخل العمولة خالل السنة.ب اإلعترافعن أقساط إعادة التأمين المستلمه. يتم 

 إيرادات الفوائد
مر ومعدل ، ويؤخذ في اإلعتبار المبلغ األصلي المستث الةالفائدة الفع طريقةإيرادات الفوائد على أساس زمني نسبي بإستخدام  تحتسب

 الفائدة المطبقة.

 أرباح األسهم توزيعات إيرادات
 ستالم األرباح.إالحق في  نشوءأرباح األسهم عند  توزيعات يتم تحقيق إيرادات

 إيرادات الرسوم
 الرسوم المبدئية والمبالغ التي تدفع مقدما  مقابل تقديم خدمات إدارة اإلستثمارات وتحقق كإيرادات عندما يتم تقديم الخدمة.يتم تأجيل 

 اإليرادات من خدمات الحفر
لعقود بها فواتير خالل السنة، وفقا  لشروط ا الصادرتقديم خدمات ثانوية ذات صلة و تمثل اإليرادات الدخل المحقق من تأجير الحفارة و 

ا والتكاليف المتكبدة لتجهيز وتحريك وحدة الحفر في بداية العقد يتم تحقيقه المستلمة رسوم تجهيز الحفارات إن الموقعة مع العمالء.
ب كمصاريف تحتس لتشغيلهاالتكاليف المتكبدة إلعادة وحدات الحفر إلى أماكنها لعدم وجود عقد  إن على مدى فترة عقد أعمال الحفر.

 تكبدها. عند
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 تحقيق اإليرادات )تتمة(

 إيرادات الطيران
على رسوم شهرية ثابتة على أساس زمني نسبي ، ورسوم متغيرة وفقا  لعدد ساعات الطيران. تحتسب  ا  يتم تحقيق إيرادات الطيران بناء

 على رسوم متغيرة وفقا  لعدد ساعات الطيران. ا  التعاقدية بناء غير إيرادات الطيران

 إيرادات التأجير
الجزء  يتم قيدو على أساس القسط الثابت على مدى مدة العقد أو فترة التأجير ،  يةقار الع اتاإلستثمار يتم تحقيـق إيرادات التأجير من 

 كمطلوبات. التأجير غير المكتسب من إيجارات

 إيرادات خدمات التموين
د الموردة لموافواتير ل إصدارتمثل اإليرادات قيمة الفواتير المصدرة للمواد الموردة والخدمات المقدمة من قبل المجموعة خالل السنة. يتم 

تفاقيات خدمات التموين  بموجب شروطوالخدمات المقدمة   .مع أطراف أخرى المبرمة صلةالخرى ذات األخدمات الوا 

 ق مطالبات ومصاريف التأمينتحق

 المطالبات
ذمم دائنة لحاملي عقود التأمين واألطراف األخرى ومصاريف الخسائر ذات الصلة ، مطروح منها قيمة المستردات  المطالبات تمثل

 عند تكبدها.الموحد الربح أو الخسارة  بيان ضمنمن الحادث وأي مبالغ أخرى مستردة ، وتقيد 

تم  ا  ءالمتكبدة والتي لم تسدد كما في نهاية الفترة المالية سواإجمالي المطالبات غير المدفوعة تمثل التكلفة التقديرية للمطالبات إن 
التبليغ عنها أم ال. تحتسب المخصصات للمطالبات المبّلغ عنها وغير المسددة كما في نهاية الفترة المالية على أساس تقدير كل حالة 

ضات الحوادث التي لسداد تعوي وتقديرات حالية شركةعلى الخبرة السابقة لل ا  بمفردها. باإلضافة لذلك ، يتم تسجيل مخصص يقدر بناء
 حدثت ولم يبلغ عنها كما في نهاية الفترة المالية.

ية في حساب خالل السنة التال المكونة والمبالغ المدفوعة والمخصصات التقرير المالييدرج أي فرق بين المخصصات في تاريخ بيان 
 عقود التأمين لتلك السنة.

 ينمطالبات إعادة التأم
 إجمالي مطالبات إعادة التأمين وفقا  لشروط العقود ذات الصلة.ب اإلعترافمطالبات إعادة التأمين عندما يتم ب اإلعترافيتم 

 إعادة التأمين
 تدخل المجموعة في إتفاقيات مع أطراف أخرى لغرض إعادة التأمين، بهدف تقليل التعرض لمخاطر مالية من المطالبات الكبيرة خالل

التأمين. تمثل موجودات عقود إعادة التأمين األرصدة المستحقة من شركات إعادة  قطاعات، وتشمل كافة  عتياديةاإل األنشطة إطار
 لمطالبات غير المسددة ووفقا  لعقد إعادة التأمين.امع مخصص  متسقةستردادها بطريقة إالتأمين. يتم تقدير المبالغ الممكن 
 التأمين. بوالصلتزاماتها تجاه حملة إمن  لمجموعةال تعفي اإن ترتيبات عقود إعادة التأمين 

الطريقة  كإيرادات ومصروفات بنفس اإلعتراف بهااألقساط المدفوعة إلى معيدي التأمين والمطالبات الناشئة من عقود إعادة التأمين يتم 
 بار تصنيف نوعية نشاط إعادة التأمين.التي يتم بها تحقيق أقساط ومطالبات التأمين الخاصة بالمجموعة مع األخذ في اإلعت
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 (تتمة) السياسات المحاسبية الهامة .1

 )تتمة( إعادة التأمين
د مؤشر جعندما يو  على نحو متكررأو  التقرير المالينخفاض قيمتها في تاريخ بيان إن لتحديد تتم مراجعة موجودات إعادة التأمي

دئي لموجودات المب اإلعترافنخفاض عند وجود دليل فعلي نتيجة لحدث معين يقع بعد . يحدث اإلخالل السنة في قيمتها نخفاضلإل
 جميع المبالغ المستحقة بموجب شروط العقد وأن الحدث له تأثير يمكن قياسه تقوم بتحصيلإعادة  التأمين يشير إلى أن الشركة قد ال 

الخسارة  الربح أونخفاض في بيان ة التأمين. تدرج خسارة اإلات إعادمن شرك لمجموعةا تستلمهابصورة موثوقة على المبالغ التي 
  .الموحد
لتزامات عقود إعادة التأمين، األرصدة والمبالغ المستحقة إلى شركات أعادة التأمين. يتم تقدير هذه المبالغ وفقا  لشروط عقود إتمثل 

 إعادة التأمين.
 .جموعةالم تتحملهساس اإلجمالي بالنسبة لكل من أعباء التأمين المحولة والتأمين الذي األتظهر أقساط ومطالبات التأمين على 

 تكاليف الشراء المؤجلة
تأمين اإليرادات ذات الصلة. وتتم عملية إطفاء حصة معيدي الب اإلعترافيتم إطفاء تكاليف الشراء المؤجلة خالل الفترة التي يتم فيها 

 .الربح أو الخسارة الموحدس طريقة إطفاء الموجودات ذات الصلة في بيان من تكاليف الشراء المؤجلة بنف
د مؤشر عندما يوج على نحو متكررالمالي أو  التقريرتقوم الشركة بمراجعة ما إذا كان هنالك إنخفاض في القيمة في تاريخ بيان 

اد أقل من عندما تكون قيمة المبالغ القابلة لإلسترد حدالربح أو الخسارة المو لإلنخفاض. يتم اإلعتراف بخسارة إنخفاض القيمة في بيان 
 ل فترة مالية.ك فيتكاليف الشراء المؤجلة تؤخذ أيضا  في اإلعتبار عند إجراء إختبار كفاية إلتزامات التأمين إن القيمة الدفترية. 

ستبعادهاتكاليف الشراء المؤجلة عندما تتم تسوية العقود ب اإلعترافيتم إلغاء   .وا 

 السهم العائد على
هم بتقسيم لسل ضالعائد األساسي والمخف إحتسابلسهم الواحد من األسهم العادية. يتم ل ضالربح األساسي والمخفتعرض المجموعة 

 الربح أو الخسارة العائدة للمساهمين العاديين بالمجموعة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة.

 معداتو  عمصنعقارات و 
ن وجدت. نخفاض المتراكمة في القيمة، إاإلستهالك المتراكم وخسائر اإل مطروحا  منهاوالمعدات بالتكلفة  والمصنعـدرج بنود العقارات ت

اإلستخدام  ات إلى حالةالموجود بجلبتتضمن التكلفة المصروفات التي تتعلق مباشرة بشراء الموجودات وأية تكاليف أخرى تتعلق مباشرة 
بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لكل جزء  الربح أو الخسارة الموحدستهالك في بيان إلراج ا. يتم إدالمطلوبة

 ب إستهالك على األراضي.تم إحتسا. ال يوالمعدات والمصنعمن بنود العقارات 
للطائرات. تستهلك هذه المصروفات على عدد ساعات الطيران  األساسيةتمثل مصروفات الصيانة المرسملة أعمال الصيانة والفحص 

 على طبيعة الصيانة ونوع الطائرة. ا  التقديرية بناء
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 (تتمة) السياسات المحاسبية الهامة .1

 )تتمة( معداتو  مصنععقارات و 
 فيما يلي األعمار اإلنتاجية التقديرية:

 سنة 41 – 31 المباني -

 سنوات     31 – 7 الطائرات -

 سنوات 7 – 4 آالت وماكينات -
 ةسن 41 – 31 حفارات -

   
   عقارات ومعدات أخرى:

 سنوات 6 - 2 ددمعدات أرضية وراديو وعِ  -
 سنوات 5 - 2 سيارات -
 سنوات 7 - 1 أثاث وتركيبات ومعدات مكتبية -
 سنوات 1 أجهزة كمبيوتر -

 

عدات لتحديد والم لمصنعوا والقيم المتبقية سنويا . يعاد النظر في القيمة الدفترية للعقاراتيعاد تقدير طرق اإلستهالك واألعمار اإلنتاجية 
سترداد القيمة الدفترية. في حالة وجود مؤشر كهذا وعندما تكون القيمة إأحداث أو تغيرات يحتمل معها عدم نخفاض عند وجود اإل

 مة الموجودات للقيم الممكن إستردادها.يتم تخفيض قي ستردادهاإالدفترية أعلى من القيمة الممكن 

قت إستبعاده. عند إستخدامه أو في و  مستقبلية إقتصادية منافعوالمعدات عندما ال يتوقع أية  والمصنعتم إستبعاد أي جزء من العقارات ي
 الموحد للسنة التي تم فيها إستبعاد الربح أو الخسارةبيان  يتم إدراجه ضمنأي ربح أو خسارة ناتجة عن إستبعاد الموجودات  إن

 األصل.

ن تتدفق أ من المحتملالقيمة الدفترية للبند إذا كان  ضمنوالمعدات  والمصنعتكلفة إستبدال أي جزء من العقارات ب اإلعترافيتم 
ة الخدمة اليومية للعقارات تكلفب اإلعترافيتم  إلى المجموعة وأن تكلفته يمكن قياسها بصورة موثوقة. منهالمنافع اإلقتصادية المستقبلية 

 .عند تكبدهاالموحد  الربح أو الخسارةبيان  ضمنوالمعدات  والمصنع

 مخزون
ضمن وتت ، وتحتسب التكلفة على أساس المتوسط المرجح ، أيهما أقل التكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحققبالمخزون  يتم قيد

على أساس سعر  افيتم تقديرهالقيمة القابلة للتحقق أما صافي  وقعه وشكله الحالي ،إلى م المصروفات المتكبدة حتى وصول المخزون
على  متقادمالو  حتى إتمام البيع. يتم تكوين مخصص المخزون بطئ الحركة تكبدهاأية تكاليف إضافية متوقع  مطروحا  منهاالبيع 

 .رةاأساس تقديرات اإلد

 دمج األعمال
تتم المعالجة المحاسبية لعمليات دمج األعمال بإستخدام طريقة الشراء. تقاس تكلفة دمج األعمال كمجموع القيم العادلة )في تاريخ 

المشتراة،  منشأةالالتبادل( للموجودات الموردة والمتطلبات المتكبدة وأدوات حقوق الملكية الصادرة من قبل المجموعة مقابل السيطرة على 
في المحددة واإللتزامات المحتملة التي ت والمطلوباتاألعمال. يتم اإلعتراف بالموجودات  متعلقة بدمجإلى تكاليف مباشرة باإلضافة 

 بالقيمة العادلة عند تاريخ اإلستحواذ. ، "دمج األعمال" (1رقم ) المعيار الدولي للتقارير المالية المتوافقة معبشروط اإلعتراف 

دمج األعمال بالتكلفة التي تمثل زيادة تكلفة دمج األعمال عن حصة المجموعة في القيمة العادلة للموجودات  نتيجةمبدئيا  تقاس الشهرة 
. إذا كانت تكلفة اإلستحواذ أقل من القيمة العادلة لصافي موجودات الشركة التابعة المستحوذ المحتملةواإللتزامات  والمطلوبات المحددة

 .الموحد الربح أو الخسارةبيان  ضمن كأرباح شراء من عملية اإلستحواذ اشرةعليها، يتم تسجيل الفرق مب
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 (تتمة) السياسات المحاسبية الهامة .1

 )تتمة( دمج األعمال
ما في كفي ملكية الشركة المستحوذ عليها في حالة تحقق دمج األعمال على مراحل ، يقوم المستحوذ بإعادة قياس حصته السابقة 

 بيان الربح والخسارة. ضمنالعادلة ويتم اإلعتراف بالربح أو الخسارة ، إن وجدت ، بالقيمة تاريخ اإلستحواذ 
نخفاض القيمة المتراكمة. ولغرض إختبار إفي يتم قياس الشهرة بالتكلفة ناقصا  أي خسائر إنخفاض  إن وجد، المبدئي، القياسبعد 

جموعة للنقد أو م المولدةعلى كل وحدة من وحدات المجموعة  األعمال، منذ تاريخ اإلستحواذ دمج ة منالناتجالشهرة  يتم توزيع القيمة،
جموعة أخرى للم مطلوباتمن الوحدات ، والتي من المتوقع أن تستفيد من عملية الدمج، بغض النظر عن ما إذا تم تحديد موجودات أو 

 الوحدات.من مجموعة للتلك الوحدات أو 
ات الصلة للنقد ) أو مجموعة الوحدات( ذ المولدةيتم تحديد إنخفاض قيمة الشهرة بتقييم القيمة القابلة لإلسترداد لكل وحدة من الوحدات 

ن القيمة الدفترية للنقد أقل م المولدةبخسائر إنخفاض القيمة عندما تكون القيمة القابلة لإلسترداد من الوحدة  يتم اإلعترافبهذه الشهرة. 
ما إذا فيبمراجعة  لمجموعةاتقوم الشهرة في الفترات المستقبلية. خسائر إنخفاض القيمة المتعلقة ب ردالتي تم توزيع الشهرة لها. ال يمكن 

 إذا وجدت أحداث أو تغيرات تشير إلى إحتمال إنخفاض القيمة الدفترية. على نحو متكررسنويا  أو هناك إنخفاض في قيمة الشهرة 
 وجزء من العملية التي تم إستبعادها يتم إدراج )مجموعة وحدات مولدة للنقد( للنقد الوحدة المولدةلشهرة تشكل جزء  من عندما تكون ا

 العملية. ن إستبعادالناتجة عالربح أو الخسارة  إحتسابالشهرة المتعلقة بالعملية التي تم إستبعادها ضمن القيمة الدفترية للعملية عند 
للنقد الذي تم  دة المولدةالوحعلى القيم النسبية للعمليات التي تم إستبعادها والجزء من  ا  هذه الحالة بناءفي مستبعدة يتم قياس الشهرة ال

روق تحويل العملة عليه ف مضافا  الفرق بين سعر البيع وصافي الموجودات ب اإلعترافاإلحتفاظ به. عند بيع الشركات التابعة ، يتم 
 الموحد. الربح أو الخسارةبيان  ضمنالمتراكمة والشهرة 

 قتراضتكاليف اإل
ذي لتم رسملتها كجزء من تكاليف الموجودات حتى التاريخ ايومعدات،  ومصنعقتراض المتعلقة بشراء أو إنشاء عقارات تكاليف اإلإن 

فيها. لغرض  الفترة التي تكبدتقتراض األخرى تدرج كمصاريف في تكاليف اإلإن . المطلوبتخدام ستصبح فيه الموجودات جاهزة لإل
تحديد الفوائد التي يمكن رسملتها يتم تخفيض التكاليف المرتبطة بهذه القروض باية إيرادات إستثمارية ناتجة من اإلستثمار المؤقت 

 للمبلغ المقترض.

 يةعقار ات إستثمار 
ة أو يق إيرادات إيجارية أو لزيادة قيمتها الرأسماليالمجموعة لغرض تحق من قبل ظ بهااحتفيتم اإلهي التي  إن اإلستثمارات العقارية

لكليهما، ولكن ليس لبيعها أثناء األعمال العادية أو إلستخدامها في إنتاج أو توريد البضائع والخدمات أو ألغراض إدارية ، وتشمل 
التكلفة حيث تقيم  بدأمبإستخدام  العقاريةاإلستثمارات . يتم قياس مستقبال  كإستثمار عقاريأي عقار يتم تشييده أو تطويره ليستخدم 

موجود في  ستثمار عقاريإمبدئيا  بالتكلفة شامال  تكاليف المعاملة. تتضمن القيمة الدفترية تكلفة إستبدال جزء من  اإلستثمارات العقارية
تدرج  ،المبدئي ترافاإلع. بعد العقاراتلتلك ، وال تشمل تكاليف الخدمة اليومية الرسملة تاريخ تكبد تلك التكلفة إذا استوفيت معايير 

 اإلستهالك المتراكم. مطروحا  منهابالتكلفة  اإلستثمارت العقارية
الة الضرورية عندما يكون العقار في الح اإلستثمارات العقاريةويتم تحويلها إلى  كإستثمارات عقاريةالعقارات تحت التطوير تعتبر إن 

 .ريده اإلدارةعلى النحو المطلوب الذي تإلستخدامه 
ا عدم عند وجود أحداث أو تغيرات ظرفية يحتمل معه أي إنخفاض في القيمةلتحديد  لإلستثمارات العقاريةالقيمة الدفترية  تتم مراجعة

لى إإستـرداد القيمة الدفترية. عند وجود مؤشر كهذا وتكون القيمة الدفترية أعلى من القيمة الممكن استردادها ، يتم تخفيض الموجودات 
 قيمتها المستردة.
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 (تتمة) السياسات المحاسبية الهامة .1

 )تتمة( إستثمارات عقارية
نفعة اقتصادية م منها ستخدام وال يتوقععندما تستبعد أو عندما تسحب بصفة دائمة من اإل باإلستثمارات العقارية اإلعترافيتم إلغاء 

 الربح أو الخسارةيان ب ضمنستبعاد والقيمة الدفترية للموجودات متحصالت اإلستبعادها. يتم تحقيق الفرق بين صافي إمستقبلية من 
 ستبعاد.اإل التي يحدث فيها فترةالالموحد  في 
لى إستثمارات عقاريةيتم التحويل  إلى عقار يشغله  إستثمار عقاريستخدام العقار. للتحويل من إفقط عندما يكون هنالك تغير في  من وا 

ه المالك إلى ستخدام. إذا تم تحويل عقار يشغلالتي تؤخذ للمحاسبة الالحقة هي القيمة العادلة في تاريخ تغيير اإل المالك تكون التكلفة
ّير في والمعدات حتى تاريخ التغ لبنود العقارات والمصنعتحتسب المجموعة هذا العقار وفقا  للسياسة المستخدمة  إستثمار عقاري

 ستخدام.اإل

 غير المالية إنخفاض قيمة الموجودات
تم ولكن تتم مراجعتها بصورة سنوية لقياس إنخفاض القيمة. ت محددلها عمر إنتاجي  ليس لموجودات التياقيمة إحتساب إطفاء لال يتم 

المعرضة إلنخفاض القيمة عند وجود حدث أو ظروف تشير إلى إمكانية عدم إسترداد القيمة التي يتم إطفاءها و  مراجعة الموجودات
قابل لإنخفاض القيمة بمقدار تجاوز القيمة الدفترية للقيمة التي يمكن إستردادها. يقدر المبلغ ايتم اإلعتراف بخسارة لها.  الدفترية

لقيمة، يتم غرض تقييم إنخفاض ال أيهما أعلى. ، تكاليف البيع والقيمة المستخدمة مطروحا  منهالإلسترداد بالقيمة العادلة للموجودات 
وتتم مراجعة  للنقد(. المولدة الوحداتبصورة مستقلة ) لها التدفق النقدي تحديد وذلك لغاية ، أقلعلى مستويات تصنيف الموجودات 

كل تقرير تاريخ  ةنهاي إمكانية إسترداد القيمة المنخفضة في تحديد مالية ، غير الشهرة، التي تنخفض قيمتها بغرضالالموجودات غير 
 .مالي

 الموجودات المالية
المالية  لموجوداتا اإلعتراف بها في تاريخ المعاملة حيث يتم الشراء أو بيع إلغاءجميع الموجودات المالية يتم اإلعتراف بها أو إن 

تحت عقد يكون ضمن شروط تسليم الموجودات المالية خالل اإلطار الزمني المحدد من قبل السوق ، ويتم قياسها مبدئيا  بالقيمة 
راف بها التي يتم اإلعتو الخسارة  وأخالل الربح من فيما عدا الموجودات المالية بالقيمة العادلة  المعاملة ،اليف فا  لها تكالعادلة مضا

 مبدئيا  بالقيمة العادلة.

مالية  داتموجو خالل الربح أو الخسارة و  من يتم تصنيف الموجودات المالية إلى تلك الفئات المحددة : موجودات مالية بالقيمة العادلة
محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق وقروض وحسابات مدينة. يعتمد التصنيف على طبيعة وغرض موجودات مالية تاحة للبيع و م

 الموجودات المالية ويتم تحديده في بداية اإلعتراف بالموجودات المالية.

 الفعالطريقة سعر الفائدة 
الفترة ذات  توزيع إيرادات الفوائد علىلاإلطفاء للموجودات المالية و  هي طريقة تستخدم إلحتساب تكلفة الفعالإن طريقة سعر الفائدة 

دما يكون أو عن ةالمالي اتهو معّدل الخصم لإليرادات النقدية المستقبلية المقدرة على عمر الموجود الفعالالصلة. إن معّدل الفائدة 
 ئي.تاريخ اإلعتراف المبد عندعلى فترة أقل لصافي القيمة الدفترية  ا  مالئم

 خالل الربح أو الخسارة من موجودات مالية بالقيمة العادلة
محتفظ بها للمتاجرة وموجودات مالية يتم  موجودات ماليةخالل الربح أو الخسارة تشمل من الموجودات المالية بالقيمة العادلة إن 

 ح أو الخسارة.خالل الرب من تصنيفها عند اإلدراج المبدئي بالقيمة العادلة
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 (تتمة) المحاسبية الهامة السياسات .1

 )تتمة( الموجودات المالية

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة )تتمة(
 :ستثمارات محتفظ بها للمتاجرةإتصنف الموجودات المالية ك

 ؛المدى القريب علىاؤها لغرض البيع ذا تم شر إ .أ
 غايةلفي تاريخ اإلعتراف المبدئي تمثل جزء من محفظة أدوات مالية تقوم المجموعة بإدارتها مجتمعة ولها نمط فعلي حديث  .ب

 تحقيق إيرادات قصيرة المدى؛ أو
 .وفعالة كأداة تحوطمشتقات ما لم تكن مخصصة  .ج

 لربحاالموجودات المالية فيما عدا الموجودات المالية بغرض المتاجرة من الممكن تصنيفها كأدوات مالية بالقيمة العادلة من خالل إن 
 د اإلعتراف المبدئي في حالة:نع ةأو الخسار 

 ؛خالفا  لذلك الذي قد ينشأ ضيف يقصر أو يقلل بشكل مؤثر في قياس أو اإلعتراف المتناقنذلك التص .أ
المالي يكون جزء من مجموعة من الموجودات المالية أو المطلوبات المالية أو كالهما والتي يتم إدارتها أو تقييمها على  األصل .ب

 على ذلك األساس؛ أو التي تم تجميعهاوالمعلومات  اراإلستثمإستراتيجية أساس القيمة العادلة ، وفقا  إلدارة المخاطر أو 
( 16بالعقد ومعيار المحاسبة الدولي رقم ) المتضمنةعلى واحد أو أكثر من المشتقات إذا كانت تمثل جزء من عقد يحتوي  .ج

بح أو خالل الر  من مطلوبات( بالقيمة العادلة وأعقد كامال  )موجودات بتصنيف الوالقياس يسمح  إن اإلعترافاألدوات المالية : 
 الخسارة.

يان الربح ضمن ببالقيمة العادلة مع تحقيق أي أرباح أو خسائر  درجت الخسارة الربح أوخالل  من الموجودات المالية بالقيمة العادلةإن 
ئد شمل أيضا  أي توزيعات أرباح أو فواي ضمن بيان الربح أو الخسارة الموحدصافي الربح أو الخسارة المحقق  إن .أو الخسارة الموحد

 (.13هو مذكور في إيضاح رقم ) ة محددة وفقا  لمالداعالية. إن القيمة الممكتسبة على الموجودات ال

 إلستحقاقتاريخ احتى  المحتفظ بها الموجودات المالية
تى تاريخ حعلى أنها إستثمـارات محتفظ بها تعرف محددة وتاريخ إستحقاق محدد  دفعاتالموجودات المالية غير المشتقة والتي لها  إن

اس اإلستثمارات . بعد القياس المبدئي ، يتم قيحتى تاريخ اإلستحقاقالقدرة على اإلحتفاظ بها النية و  حيث يكون لدى الشركة  اإلستحقاق
 لقيمة.ا في إنخفاض منها أي الفعال مطروحا  بالتكلفة المطفأة بإستخدام معدل الفائدة  حتى تاريخ اإلستحقاقالمحتفظ بها 

 المالية المتاحة للبيع الموجودات
مالية متاحة للبيع أو غير مصنفة  كموجوداتغير مشتقة وهي إما مصنفة  موجودات ماليةالمالية المتاحة للبيع هي  إن الموجودات

خالل ن متاريخ اإلستحقاق )ج( موجودات مالية بالقيمة العادلة موجودات مالية محتفظ بها حتى )أ( قروض وأرصدة مدينة )ب( تحت 
 .الربح أو الخسارة

مالية متاحة  وداتكموج، يتم تصنيفها نشط المجموعة والتي يتم تداولها في سوق  من قبلالقابلة لإلسترداد و المدرجة  المالية وراقاألإن 
في  . تمتلك المجموعة أيضا  إستثمارات في أسهم غير مدرجة ال يتم تداولهامالي بالقيمة العادلة في نهاية كل تقرير إدراجهاللبيع ويتم 

إن (. 31مالية متاحة للبيع. يتم تحديد القيمة العادلة بالطريقة الموضحة في إيضاح ) كموجوداتسوق نشط ولكن يتم إدراجها أيضا  
ة العادلة فيما عدا إحتياطي القيمبند شرة في حقوق الملكية تحت الناتجة من تغيرات القيمة العادلة يتم اإلعتراف بها مبا الربح والخسارة
التي يتم اإلعتراف بها النقدية، و  للموجوداتوفروق تغيير العمالت  الفعالتم إحتسابها بطريقة سعر الفائدة يالفائدة التي و  خسائر التدني

 التراكميةو الخسارة الربح أفإن ، في قيمته  يتم إعتباره متدنيعندما يتم بيع اإلستثمار أو مباشرة ضمن بيان الربح أو الخسارة الموحد. 
 .إدراجه ضمن بيان الربح أو الخسارة الموحدإحتياطي القيمة العادلة يتم ا تحت بند الذي تم اإلعتراف به
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 (تتمة) السياسات المحاسبية الهامة .1

 )تتمة( الموجودات المالية

 )تتمة(المالية المتاحة للبيع  الموجودات
 سارة الموحدضمن بيان الربح أو الخالملكية يتم اإلعتراف بها  أدوات -المتاحة للبيع المتعلقة بالموجودات المالية توزيعات األرباح إن 

 عندما ينشأ الحق للمجموعة في إستالم تلك التوزيعات.

 والذمم المدينةالقروض 
 .شطفي سوق ن متداولةال تكون و دفعات ثابتة أو محددة عن طريق  مشتقة وتتمغير القروض والذمم المدينة هي موجودات مالية إن 
منها  مطروحا   الالفعتلك الموجودات المالية يتم قياسها بالتكلفة المطفأة بإستخدام طريقة سعر الفائدة فإن المبدئي،  اإلعترافبعد 

شكل عند الشراء والرسوم أو التكاليف التي ت خصم أو عالوةمع األخذ بعين اإلعتبار وجود خسائر التدني. تحتسب التكلفة المطفأة 
 .بيان الربح أو الخسارة الموحد ضمنيتم إدراجها  في القيمة الخسائر الناتجة عن التدنيإن . الفعالجزء من سعر الفائدة 

 الذمم المدينة
لديون المشكوك عدم تحصيلها. يتم القيام بتقدير اتقيد الذمم المدينة بالقيمة األصلية للفواتير بعد خصم مخصص للمبالغ التي يتوقع 

 حصيلها.اإلدارة عدم إمكانية ت تقدرعندما  المعدومةالديون  شطبفي تحصيلها عندما يكون تحصيل المبالغ بالكامل غير محتمل. يتم 

 تأمينذمم عقود ال
تم يالمبدئي بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو الذي سوف  اإلعترافعند إستحقاقها وتقاس عند  اإلعتراف بذمم عقود التأمينيتم 

مين بالتكلفة المطفأة. عندما تشير األحداث إلى عدم إمكانية إسترداد القيمة أالت ذمم عقودالمبدئي، تقاس  اإلعتراف. بعد الحقا   إستالمه
من بيان الربح أو ض نخفاضاإلخسارة ب اإلعتراففاض ويتم التأمين لتحديد اإلنخ لذمم عقودالدفترية فإنه تتم مراجعة القيمة الدفترية 

 .الخسارة الموحد
 مالية.الموجودات بال اإلعترافإلغاء  شررطما يتم إستيفاء دالتأمين عن ذمم عقوديتم إلغاء 

 لنقدا وشبهالنقد 
مستحقة اليرة األجل ودائع قصالمن النقد لدى البنوك وفي الصندوق و  لنقدا وشبهالنقد  التدفقات النقدية الموحد يتكونلغرض إعداد بيان 

 بعد طرح السحب على المكشوف من البنوك، إن وجد. ، خالل ثالثة أشهر أو أقل

 الموجودات الماليةب اإلعترافإلغاء 
من الحاالت  كلمماثلة( في الموجودات المالية )أو جزء من موجودات مالية أو جزء من مجموعة موجودات مالية ب اإلعترافيلغى 
 التالية:

 انتهاء الحق في استالم تدفقات نقدية من الموجودات، أو 
 ون دإلتزامات سداد تدفقات نقدية بالكامل من  عند تحميلهاأو ستالم تدفقات نقدية من الموجودات قيام المجموعة بتحويل حقوقها إل

ة مخاطر فعليا  بتحويل كاف المجموعة و )أ( إما أن تكون قد قامت تعاقدي للتحويل بموجب ترتيبات ، إلى طرف ثالث جوهريتأخير 
ومنافع الموجودات أو )ب( لم تقم فعليا  بتحويل كافة مخاطر ومنافع الموجودات أو باالحتفاظ بها ولكنها حولت السيطرة على 

 الموجودات.
، ولم تحول أو للتحويل ةتعاقدي ية من موجودات أو دخلت في ترتيباتفي حال قيام المجموعة بتحويل حقوقها في استالم تدفقات نقد

إلرتباط بحدود االموجودات ب اإلعترافتحتفظ فعليا  بجميع المخاطر ومنافع الموجودات ولم تحول السيطرة على الموجودات ، يتم 
 الموجودات. تلك لمجموعة بالمستمر ل
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 (تتمة) السياسات المحاسبية الهامة .1

 )تتمة( الموجودات الماليةب اإلعترافإلغاء 
لى أساس ها عل المقابلةها، ويتم قياس الموجودات المحولة والمطلوبات ل مقابلةمطلوبات بالمجموعة أيضا   تعترففي تلك الحالة، 

رتباط المستمر الذي يأخذ شكل ضمان على الموجودات المحولة حتفظت بها المجموعة. يتم قياس اإلإلتزامات التي يعكس الحقوق واإل
 أيهما أقل.، المجموعة سداده  يتوجب علىبالقيمة الدفترية األصلية للموجودات أو القيمة القصوى للمبلغ الذي 

 التدني في قيمة الموجودات المالية
 يتم تقييمهم من أجل مؤشرات التدني في القيمة في أو الخسارةالربح خالل من الموجودات المالية فيما عدا المصنفة بالقيمة العادلة 

الموجودات المالية تعتبر متدنية في القيمة عندما يكون هناك دليل موضوعي ناتج من حدث أو أكثر بعد إن . مالي تاريخ كل تقرير
 .المقدرةالتدفقات النقدية المستقبلية على  أثراإلعتراف المبدئي 

القيمة العادلة  في وجوهريا  في حقوق ملكية، إذا كان اإلنخفاض مستمرا   أدوات ملكية - المتاحة للبيع ت الماليةفيما يتعلق بالموجودا
 في قيمة الموجودات المالية.لإلستثمار أقل من التكلفة يعتبر هذا دليل موضوعي على وجود تدني 

 لحدوث التدني في القيمة قد يكون على النحو التالي:الموجودات المالية األخرى ، فإن الدليل الموضوعي أما فيما يتعلق ب

 المقابل، أو للطرفللمصدر أو  جوهريةصعوبات مالية  (أ
 .سداد القيم األساسيةتخلف بالدفع أو تأخر في دفع الفائدة أو  (ب
 أصبح من المحتمل أن المقترض سوف يدخل في مرحلة اإلفالس أو إعادة تنظيم مالي، أو (ج
 .ةماليصعوبات إختفاء سوق نشط لتلك الموجودات المالية نتيجة  (د

عات فلموجودات المالية المدرجة بتكلفة اإلطفاء فإن قيمة خسارة التدني يتم قياسها بالفرق بين القيمة الدفترية لألصل والقيمة الحالية للدل
 المالية.للموجودات  الفعالبسعر الفائدة  المخصومةالمتوقعة  المستقبلية النقدية

 لموجودات المالية المدرجة بالتكلفة، فإن قيمة خسارة التدني يتم قياسها بالفرق بين القيمة الدفترية لألصل والقيمة الحالية للتدفقاتل
 قة.الحالفترات اليتم رد خسائر التدني في  . الةمشابه المخصومة بمعدل عائد السوق لموجودات ماليةالنقدية المستقبلية 

دخل الشامل بنود ال ضمنسبق اإلعتراف بها  ، فإن أية أرباح أو خسائرعندما يتم إعتبار موجود مالي متاح للبيع متدني في القيمة 
 .الموحد خالل السنةالربح أو الخسارة يتم إعادة تصنيفها ضمن بيان 

ورة فاض خسائر التدني وتم ربط هذا اإلنخفاض بصلموجودات المالية المدرجة بتكلفة اإلطفاء إذا تم في فترة الحقة إنخخص افيما ي
القيمة  حدودب ضمن بيان الربح أو الخسارة الموحديتم رد تلك الخسائر  ، فإنه لحدث وقع بعدما تم اإلعتراف بخسائر التدني موضوعية
 ارة التدني.لم يتم اإلعتراف بخسال تتعدى التكلفة المطفأة في حالة ما إذا ، بحيث إلستثمار في تاريخ رد خسارة التدني لالدفترية 

لربح أو الخسارة ضمن بيان اخسائر التدني التي تم اإلعتراف بها مسبقا   فإن أوراق مالية – المتاحة للبيع الموجودات الماليةفيما يخص 
دني يتم تاريخ خسارة التإرتفاع في القيمة العادلة في تاريخ الحق ل أي . إنضمن بيان الربح أو الخسارة الموحدردها  ال يتم الموحد

ندات وفيما يخص س اإلستثمارات ،بنود الدخل الشامل األخرى ويتم تراكمه تحت مسمى إحتياطي إعادة تقييم  ضمناإلعتراف به 
تثمار سفي حالة حدوث زيادة في القيمة العادلة لإل ضمن بيان الربح أو الخسارة الموحدالدين المتاحة للبيع يتم رد خسائر التدني الحقا  

 خسائر التدني.بلحدث وقع بعد اإلعتراف  موضوعيةيمكن ربطها بصورة 
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 (تتمة) السياسات المحاسبية الهامة .1

 المالية المطلوبات

 التي تحمل فوائد والتسهيالتالقروض 
اليف المباشرة المرتبطة التك منهامطروحا  التي تحمل فوائد مبدئيا  بالقيمة العادلة للمبالغ المقترضة  والتسهيالتالقروض ب اإلعترافيتم 

، وتحول أي فروقات الة الفعبالتكلفة المطفأة بإستخدام طريقة الفائدة  والتسهيالتالمبدئي يتم تقييم القروض  اإلعترافبالمعاملة. بعد 
ستحقة خالل سنة ألقساط المالموحد على مدى فترة اإلقتراض. تظهر ا الربح أو الخسارةبين التكلفة ومبالغ التسوية النهائية إلى بيان 
 واحدة بالتكلفة المطفأة كمطلوبات متداولة.

 الموحد عندما يتم إستبعاد المطلوبات. الربح أو الخسارةأو الخسائر في بيان  األرباحيتم إثبات 

 الدائنون اآلخرون والمبالغ المستحقة الدفع
ا بغض النظر عن قهستحقاإضائع المستلمة أو الخدمات المؤداة بمجرد يتم تسجيل االلتزامات المستحقة الدفع مستقبال  والمتعلقة بالب

 ستالم الفواتير من الموردين.إستالم أو عدم إ

 دائنةتأمين  ذممأرصدة 
 طروحا  منهامالمبدئي بالقيمة العادلة للمقابل المستلم  اإلعترافعند إستحقاقها ويتم قياسها عند  اإلعتراف بذمم التأمين الدائنةيتم 

 المبدئي ، يتم قياسها بالتكلفة المطفأة. اإلعترافتكاليف المعامالت المباشرة. بعد 

 مخصصات
داد يكون محتمال  س( على المجموعة ناشئ من أحداث سابقة ، وعندما متوقعيتم تكوين مخصصات في حالة وجود إلتزام )قانوني أو 

 لتزام بمبالغ محددة بصورة موثوقة.تكاليف هذا اإل

 اإلعتراف بمطلوبات ماليةإلغاء 
بات مالية و طلم، وعندما يتم إستبدال بات و المطلعندما يتم اإلعفاء من اإللتزام الناشئ من تلك  بات الماليةو المطلب يتم إلغاء اإلعتراف

بر مثل هذا ا يعتبصورة جوهرية ، فعنده بات الماليةو المطلتلك أو تعديل شروط  جوهريا   أخرى من نفس المقرض بشروط مختلفة
عتراف  ضمن بيان  ينهماالمتعلق بالقيم الدفترية بلمطلوبات جديدة ويتم إدراج الفرق بااإلستبدال أو التعديل إلغاء للمطلوبات األصلية وا 

 الربح أو الخسارة الموحد.

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

 الموظفين القطريين –برنامج المساهمة في صندوق التقاعد 
الشركة بالمساهمة في صندوق التقاعد وتحتسب المساهمة كنسبة مئوية من مرتبات الموظفين القطريين وفقا  لقانون التقاعد  تلتزم

 (36) رقم بموجب معيار المحاسبة الدوليالتي تحدد  . إن حصة المجموعة في هذه المساهمات4114لسنة  (42) والمعاشات رقم
 الموحد في السنة التي تتعلق بها. الربح أو الخسارةبيان  يتم إدراجها ضمن"مكافآت الموظفين"، 

 الموظفين األجانب )حساب مكافآت محددة(
العمل في قطر. تحتسب المكافآت على أساس آخر راتب  انونخدمة للموظفين وفقا  لقتحتسب المجموعة مخصصا  لمكافآت نهاية ال

لمكافآت المستحقة للموظفين عند إنتهاء خدمة الموظف بالمجموعة. ال تتوقع تدفع ا. كما في فترة التقرير الماليللموظف ومدة خدمته 
 تم تصنيفها كمطلوبات غير متداولة.يالمجموعة سداد مكافآت نهاية الخدمة لموظفيها في المستقبل القريب ولذلك 
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 (تتمة) السياسات المحاسبية الهامة .1

 )تتمة(مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

 منافع قصيرة األجل 
 ة.كمصاريف عندما تقدم الخدمة المعني ويتم تكبدهايتم قياس إلتزامات المنافع قصيرة األجل للموظفين على أساس غير مخصوم 

 العمالت األجنبية 
ودات والمطلوبات جتقيد المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف السائدة في السوق في تاريخ المعاملة. ويتم تحويل المو 

رف إلى بيان وتحول جميع فروقات الص التقرير المالي ،النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف السائدة بالسوق في تاريخ 
 الموحد. الربح أو الخسارة

 العمالت األجنبية إعادة تقييم 
في تاريخ  معدل سعر الصرف السائد بإستخدامالناتجة من عمليات أجنبية يتم إعادة تقييمها بالريـال القطري  والمطلوباتالموجودات إن 

قييم العملة سعر الصرف السائد في تاريخ المعاملة. إن فروق تيتم إعادة تقييم بيانات الربح أو الخسارة المتعلقة بهم بإستخدام و التقرير 
يتم تحويل  يةإستبعاد العمليات األجنبحقوق الملكية. عند  بنودمنفصل من  تحت بنديم يتم إدراجها مباشرة الناتجة من عملية إعادة التقي

دراجها ضمنها يمالمبالغ المؤجلة والمتراكمة التي تم تقي لربح أو الخسارة إلى بيان ااألجنبية  العملياتتلك كية المتعلقة بحقوق المل وا 
 .الموحد

 مبدأ التكلفة التاريخية يتم إعادة تقييمها بإستخدام معدل سعر الصرف في التاريخ بإستخدامنقدية التي يتم قياسها الإن البنود غير 
العملة األجنبية يتم إعادة ب قياسها بالقيمة العادلةنقدية التي يتم الفي تاريخ الحق. إن البنود غير  االمبدئي للعملية وال يتم إعادة تعديله

الربح  من بيانضجميع فروق إعادة التقييم يتم إدراجها  إن .تحديد القيمة العادلة تم فيهم أسعار الصرف بالتاريخ الذي تقييمها بإستخدا
اف باألرباح يتم اإلعتر  فعندهاحقوق الملكية ،  ضمنيتم اإلعتراف بها  أرباح أو خسائر ببنودكانت مرتبطة  أو الخسارة الموحد إال إذا
 فروقات العمالت المدرجة في حقوق الملكية.بند ها أو الخسائر مطروحا  من

 تقارير القطاعات
القطاع هو عنصر من عناصر المجموعة الذي يشترك في نشاطات األعمال ومن خاللها يمكنها تحقيق اإليرادات والمصروفات 

نتائج القطاع التشغيلي يتم مراجعتها بصفة  إن مع أي من عناصر المجموعة. بمعامالتالمتعلقة متضمنة اإليرادات والمصروفات 
دورية من قبل الرئيس التشغيلي لصنع القرار )مجلس أعضاء اإلدارة( للوصول لقرار حول كيف يتم توزيع الموارد على القطاعات 

 (.46)إيضاح رقم  وتقييم أدائها بناءا  على المعلومات المتوفرة

اء مجلس اإلدارة تتضمن بنود تساهم بصورة مباشرة للقطاع ، إضافة إلى تلك البنود تقارير القطاعات التي يتم عرضها على أعضإن 
األخرى للشركة األم وما يخصها من مصاريف  الموجوداتالبنود غير الموزعة تتكون من  إن توزيعها على أسس منطقية. يمكن التي

دارية عمومية  .وا 

 توزيعات األرباح
ن إتوزيع األرباح للمساهمين يتم المحاسبة عنده كإقتطاع من األرباح المدورة.  إن من المجموعة. توزيعات األرباح تتم وفقا  لقرارإن 

 .خالل إجتماع مجلس اإلدارةتم الموافقة عليه يبات في الفترة التي لو يتم اإلعتراف به كمط عنه التوزيع المعلن
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 (تتمة) السياسات المحاسبية الهامة .1

 اإليجار
 بموجب عقددمة الدفعات المقإن من العوائد والمخاطر يتم تصنيفه كإيجار تشغيلي.  جوهريةسة نيحتفظ فيه المؤجر باإليجار الذي إن 

يقة القسط بإستخدام طر  الربح أو الخسارة الموحدضمن بيان من المؤجر( يتم إدراجها  مستلمة)مخصوما  منها أي حوافز تأجير تشغيلي 
 الثابت على مدة عقد اإليجار.

 اهمة في صندوق األنشطة اإلجتماعية والرياضيةالمس
والمطبقة على شركات المساهمة القطرية  4133( والتوضيحات المرتبطة الصادرة في 31/4118لقانون القطري رقم )متطلبات اوفقا  ل

من صافي ربحها السنوي  %4،5العامة المدرجة والتي تتم المتاجرة بأسهمها في السوق العام فقد قامت المجموعة بتخصيص مبلغ 
 .لصالح هذا الصندوق

 القيمة العادلة
شراء يتم تقديرها بالرجوع إلى أسعار السوق المدرجة ل القيمة العادلة لإلستثمارات المالية التي يتم تداولها في سوق نشط ومنتظمإن 

 المالي. يخ التقريرر في نهاية تا تاريخ إغالق األسواقفي  للمطلوباتالمعروضة واألسعار  الموجودات
تضمن إستخدام تالقيمة العادلة بإستخدام تقنيات تقييم وتلك التقنيات يتم تحديد ، سوق نشط  لها يوجدال اإلستثمارات المالية التي إن 
قات فدالت لبإستخدام تحليعنها بصورة جوهرية أو ال تختلف  وقيم سوقية حالية لإلستثماراتت قائمةعلى أساس تجاري بحت المعام

ل تقديرات لإلدارة تم بناءا  على أفضقات النقدية المستقبلية المقدرة تتقنيات التدفقات النقدية المخصومة للتدفإن مخصومة. لالنقدية ا
 مشابهة. إلستثماراتمعدل الخصم المستخدم هو معدل السوق و 

 يتم قياس تلك األدوات المالية بالتكلفة.فإنه ،  ةموثوق بصورةة لدقياس القيمة العا تعذرإذا 
 

 الهامةالسياسات والتقديرات واإلفتراضات المحاسبية  .2
وتقديرات  أحكام، يتوجب على اإلدارة عمل (1)، والظاهرة ضمن اإليضاح رقم  مجموعةلللغايات تطبيق السياسات المحاسبية 

فتراضات معينة خاصة بالقيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات التي ال يمكن الحصول عليها من مصادر أخ ديرات ى. إن التقر وا 
 ات.الممكن أن تختلف النتائج الحقيقية عن تلك التقدير ة على الخبرات السابقة وعلى عوامل أخرى ذات عالقة. ومن بنيواإلفتراضات م

 يتم مراجعة التقديرات واإلفتراضات المتعلقة بها بشكل مستمر ويتم تعديل التقديرات المحاسبية خالل السنة التي تتم فيها المراجعة.

قط في تلك السنة أو ير إذا كان التعديل يؤثر فيتم اإلعتراف بالتعديالت على التقديرات المحاسبية في السنة التي يتم فيها تعديل التقد
 على كل من السنوات الحالية والمستقبلية. ةؤثر المفي سنة التعديل والسنوات المقبلة 

 التقديرات الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية
والتي  لمجموعةلياسات المحاسبية فيما يلي التقديرات الهامة ، بغض النظر عن التقييمات المستخدمة من قبل اإلدارة في تطبيق الس

 :المعترف بها في البيانات المالية الموحدةلها التأثير األكبر على المبالغ 

 اإلستثماراتتصنيف 
مالية  متاحة للبيع أو كموجودات كموجودات ماليةفيما إذا كان سيتم تصنيفها  للموجودات الماليةتقرر اإلدارة عند شرائها وتملكها 

لربح ابتصنيف هذه اإلستثمارات كموجودات مالية بقيمتها العادلة من خالل  المجموعة. تقوم الربح أو الخسارةبالقيمة العادلة من خالل 
بواسطة  ةح أو الخسار الربإذا ما كانت مشتراة بغرض المتاجرة بها أو تم تصنيفها كإستثمارات بالقيمة العادلة من خالل  أو الخسارة

 .عند اإلعتراف المبدئي. تصنف كافة اإلستثمارات األخرى كإستثمارات متاحة للبيع لمجموعةا
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 اإلستثمارات العقارية المستخدمة في قياسالمحاسبية  ةالسياس
ق هذه السياسة يتطبو  إستثماراتها العقاريةلقياس  سياسة محاسبيةالقيمة العادلة أو طريقة التكلفة كإن اإلدارة مطالبة بتطبيق إما طريقة 

به يجب والذي بموجمستأجر بموجب عقد إيجار تشغيلي، كاإلستثمار العقاري تملك  ت، إال إذا كاناإلستثمارات العقاريةعلى جميع 
 قط.هذه اإلستثمارات العقارية بالقيمة العادلة ف قياس

 .التكلفة ألغراض قياس إستثماراتها العقارية في بيان المركز المالي الموحد تطبيق طريقةختارت المجموعة إ

 لتقديرات األحداث غير المؤكدةالمصادر الرئيسية 
، والتي تحمل مخاطر قريرالتكما في تاريخ  باألحداث غير المؤكدةفيما يلي اإلفتراضات الرئيسية بالمستقبل والمصادر الرئيسية المتعلقة 

 :وبات خالل السنة المالية التاليةكبيرة قد تؤدي إلى تعديل القيمة الدفترية للموجودات والمطل

 تدني قيمة الموجودات الملموسة
ما إذا كانت هذه الموجودات قد عانت من تدني قيمتها وفقا  فيتقوم إدارة المجموعة بشكل سنوي بفحص موجوداتها الملموسة وتحديد 

 يدقالقيمة (. يتم تحديد قيمة األصل القابلة لإلسترداد بإستخدام طريقة 1للسياسات المحاسبية المنصوص عليها في اإليضاح رقم )
الخصم  اجي لها وخصمها بإستخدام أسعارالتدفقات النقدية المتوقعة للموجودات على مدى العمر اإلنت اإلستخدام والتي تتطلب تقدير

 السائد في السوق.

 األعمار اإلنتاجية للموجودات الملموسة
تقوم إدارة المجموعة بتقدير األعمار اإلنتاجية ومصاريف اإلستهالك أو اإلطفاء ذات الصلة. إذا كانت األعمار اإلنتاجية الفعلية 

 للسنة سوف تتغير بشكل جوهري.  أو اإلطفاء اريف اإلستهالكللموجودات تختلف عن األعمار المقدرة لها، فإن مص

 تدني قيمة الموجودات المالية
وك في ديون مشكتقوم إدارة المجموعة بمراجعة البنود المصنفة كذمم مدينة بشكل دوري ، لتقييم ما إذا كان يجب تسجيل مخصص 

وى الموحد. كما تقوم اإلدارة بتقييم المبلغ والمدة الزمنية للتدفقات النقدية المستقبلية عند تحديد مست الربح أو الخسارةفي بيان  تحصيلها
 الشك.و  من درجات متفاوته من التقديراتالمخصص المطلوب وتستند هذه التقديرات بالضرورة على إفتراضات حول عدة عوامل تتض

 المتاحة للبيعالموجودات المالية تدني قيمة 
 الموجودات( "األدوات المالية: اإلعتراف والقياس" لتحديد فيما إذا كان هناك تدني في 16تتبع المجموعة معيار المحاسبة الدولي رقم )

المتاحة للبيع. يتطلب هذا التقييم أن تقوم المجموعة بتقديرات هامة من بينها تحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي يشير إلى  المالية
 يمة.تدني الق

 بموجب عقود تأمينالمترتبة المطالبات 
حقة لحاملي إلى المطلوبات التقديرية للمطلوبات المست يتم تحميل المطالبات ومصروفات تقدير الخسائر على الدخل عند تكبدها استنادا  

ت ستخدام معطيات التقديرات للحاالبإمطلوبات المطالبات غير المدفوعة المتضررة. يتم تقدير  األخرىعقود التأمين أو األطراف 
ثبات اإلالقيام بهذه التالفردية المبلغ عنها للمجموعة وتقديرات اإلدارة للمطالبات المتكبدة ولم يبلغ عنها. تتم مراجعة طريقة  لتزام قديرات وا 

الموحد في سنة  الربح أو الخسارةالناتج عنها بصورة مستمرة. يتم إدراج أي فرق بين المطالبات الفعلية والمخصصات المكونة في بيان 
 .التسوية
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 القائمةلمطالبات ا مخصص
أمين واألطراف األخرى الت بوالصفتراضات المتعلقة بتقدير المبالغ المستحقة لحاملي بناءا  على اإللبات غير المدفوعة يتم تقدير المطا

متفاوتة  فتراضات تتعلق بعوامل عديدة وبدرجاتإهذه التقديرات بالضرورة على  تستندوالناشئة من المطالبات بموجب عقود التأمين. 
 وقد تختلف النتائج الفعلية عن تقديرات اإلدارة للمطلوبات والتي يتم تعديلها في المستقبل. ، والشكمن التقدير 

 بصفة خاصة يتم عمل تقديرات لكل من التكلفة النهائية المتوقعة للمطالبات المبّلغ عنها والمطالبات المتكبدة والتي لم يبّلغ عنها حتى
رة بتقدير تكلفة المطالبات المبّلغ عنها وغير المبّلغ عنها باستخدام إحصائيات تسوية ، حيث تقوم اإلداالتقرير المالي تاريخ إعداد 

 المطالبات السابقة للتنبؤ بقيم المطالبات المستقبلية.

 إن المطالبات التي تحتاج إلى أحكام من المحكمة أو التحكيم يتم تقديرها بصورة فردية. وفي العادة يقوم خبراء مستقلون بتقدير خسائر
 بلغ عنها.لم ي التيالمطالبات. تقوم اإلدارة على أساس ربع سنوي بمراجعة المخصصات للمطالبات المتكبدة والمطالبات المتكبدة 

 إعادة التأمينعقود 
ير بمراجعة س بصورة ربع سنويةفي السداد. وتقوم الشركة  فشلهمحتمال ضة لمنازعات مع معيدي التأمين وإلمعر  المجموعةإن 

 المالية. قوة مراكزهمالمنازعات مع معيدي التأمين ومراجعة 

 إختبار كفاية المطلوبات
ات قفي نهاية كل فترة مالية ، تقوم المجموعة بالتقييم لتحديد ما إذا كانت مطلوبات التأمين المدرجة كافية بإستخدام تقديرات مالية للتدف

ق مين التي لديها. إذا أظهر ذلك التقييم أن القيمة الدفترية لمطلوبات التأمين غير كافية في ضوء تدفالنقدية المستقبلية وفقا  لعقود التأ
 .الموحد اإلعتراف بالعجز كامال  ضمن بيان الربح أو الخسارةالمطلوبات المستقبلية ، يتم فورا  

 مخصص البضاعة بطيئة الحركة
ر لصافي القيمة . يتم عمل تقديمتقادمأو  البيعية أيهما أقل، عندنا يصبح المخزون قديميتم تقييم المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة 

يتم تقدير صافي القيمة الممكن تحقيقها منها يتم هذا التقدير على أساس فردي  متقادمفي حال وجود مخزون قديم أو  البيعية للمبالغ.
ها فيتم التقدير بصورة جماعية ل ةمتقادمدية غير الهامة ولكنها قديمة أو لكميات المخزون الفردية الهامة. أما كميات المخزون الفر 

 ويحتسب لها مخصص وفقا  لنوع المخزون ودرجة التقادم وعدم الصالحية على أساس أسعار البيع التاريخية.

ل قطري( ، وتم إحتساب ألف ريـا 333.511:  4131ألف ريـال قطري ) 421.257، بلغ إجمالي المخزون  التقرير الماليفي تاريخ 
أي فرق إن ألف ريـال قطري( ،  13.688:  4131ألف ريـال قطري ) 17.663بمبلغ  ةمتقادمالو للبضاعة بطيئة الحركة مخصص 

 .دالموح يتم اإلعتراف بها ضمن بيان الربح أو الخسارةتحقق بالفعل مستقبال  والمبالغ المتوقعة تبين المبالغ التي 

 تدني قيمة الشهرة
لدة للنقد التي من الوحدات المو  اإلستخدام قيدالقيمة تقوم المجموعة سنويا  بتحديد ما إذا كانت قيمة الشهرة قد تدنت وهذا يتطلب تقدير 

 غير الملموسة. الموجوداتتحول إليها الشهرة وغيرها من 

خدام معدل المستقبلية المتوقعة من الوحدة المولدة للنقد بإستاإلستخدام يتطلب من اإلدارة تقدير التدفقات النقدية قيد إن إحتساب القيمة 
تقرير لاة لم تتعرض لتدني في القيمة كما في تاريخ ر . تعتقد اإلدارة بأن الشهخصم مناسب ، وذلك حتى يتم إحتساب القيمة الحالية

 المالي.
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 )تتمة( الهامةالسياسات والتقديرات واإلفتراضات المحاسبية  .2

 العادلة لإلستثماراتالقيمة 
فتراضات رب باإلعتماد علىاإلدارة  في السوق أن تقوميتطلب تقدير القيمة العادلة لإلستثمارات غير المتداولة  ما تؤثر على تقديرات وا 

 في تاريخ البيانات المالية. كما المبالغ المدرجة للموجودات

ن ملة مستقبلية من القيمة العادلة التقديرية الحالية وقد يكون بعيدا  عورغم ذلك، قد يختلف المبلغ الفعلي الذي يتم تحقيقه في معا
إلى )أنظر  سوقفي ال اإلستثمارت غير المتداولة التي تحيط عملية تقييمالضمني  الشك حالة تقديرات اإلدارة ، مع األخذ في اإلعتبار

 القيمة العادلة(. لبيان مستويات "13" رقم اإليضاح
 

 دمج األعمال .2

 المحدودة )ش.م.ق( لخدمات التمويناإلستحواذ على شركة أمواج  253
من أسهم شركة أمواج لخدمات التموين المحدودة )ش.م.ق( )"الشركة  %311، قامت المجموعة باإلستحواذ على  4134مايو  13في 

. ن داخل وخارج دولة قطرالمستحوذ عليها"( وهي شركة تأسست في دولة قطر. تعمل الشركة المستحوذ عليها في خدمات التموي
 .4134يونيو  3حصلت المجموعة على السيطرة على هذه الشركة التابعة بموجب إتفاقية البيع والشراء إبتداءا  من 

 :لى النحو التاليعإحتساب الشهرة  مباشرة قبل اإلستحواذ وكيفيةلشركة التابعة ا ولمطلوباتالعادلة لموجودات  تظهر تقديرات القيم

الدفترية مباشرة القيمة  
 قبل اإلستحواذ

القيمة العادلة كما في 
 تاريخ اإلستحواذ

 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري 
   

   الموجودات
 58.536 58.536 ممتلكات وآالت ومعدات

 6.125 6.125 مخزون
 474.616 474.616 ومبالغ مدفوعة مقدما   مدينةأرصدة 

 75.166 75.166 نقد وأرصدة لدى البنوك
 235.866 235.866 
   

   المطلوبات
 8.646 8.646 مخصص نهاية الخدمة للموظفين
 431.136 431.136 ذمم دائنة وأرصدة مستحقة الدفع

 444.425 444.425 
   

 361.642 361.642 المستحوذ عليها بالقيمة العادلة الموجوداتصافي 
 267.381 267.381 تكلفة دمج األعمالمطروحا : 

 111.556 111.556 الشهرة في تاريخ اإلستحواذ )إيضاح أ(
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 (تتمة) دمج األعمال .2

 )تتمة( (ش.م.ق)المحدودة  لخدمات التمويناإلستحواذ على شركة أمواج   253

 إيضاحات:
الناتجة عن عملية ( لكي تحدد بشكل منفصل الموجودات غير الملموسة والشهرة PPAأنهت المجموعة دراسة توزيع سعر الشراء ) (أ

 اإلستحواذ. لم يتم إيجاد موجودات غير ملموسة ، وعليه فإن كامل القيمة يمثل الشهرة.

 .قيمة المنفعة المستقبلية الناتجة من اإلستحواذمليون ريـال قطري  111 قيمتها الشهرة البالغ تمثل (ب

متوقعة القيمة قيد اإلستخدام ، وذلك بإستخدام التدفقات النقدية التم تحديد القيمة القابلة لإلسترداد لقطاع التموين بناءا  على إحتساب 
من موازنات مالية تم الموافقة عليها من قبل اإلدارة العليا تغطي فترة خمسة أعوام. إن معدل الخصم قبل الضرائب الذي تم إستخدامه 

وهو نفس  %3وات تم إستنتاجها بإستخدام معدل نمو والتدفقات النقدية بعد فترة الخمس سن %31في التدفقات النقدية المتوقعة هو 
معدل النمو لقطاع التموين على المدى الطويل ، وتم التوصل إلى أن القيمة القابلة لإلسترداد تجاوزت القيمة الدفترية للشهرة وبناءا  

 على هذا التحليل لم تقم اإلدارة بإدراج أية خسائر تدني في قيمة الشهرة.

 القيمة قيد اإلستخدام ة المستخدمة في إحتسابسيإلفتراضات الرئيا
 إن اإلحتساب المتعلق بالقيمة قيد اإلستخدام لقطاع التموين إستند بشكل كبير على بعض اإلفتراضات التالية:

 التدفقات النقدية المتوفرة. -
 معدل الخصم. -
 معدالت النمو المستخدمة إلستنتاج التدفقات النقدية بعد فترة التوقعات. -

رأس المال  افيص تمثل صافي النقد الناتج من عمليات الشركة والمكونة من المصاريف والتغيرات في –التدفقات النقدية المتوفرة 
 العامل واإلستثمارات.

ية نتمثل معدل الخصم تقييم السوق الحالي للمخاطر المتعلقة بقطاع التموين ، مع األخذ بعين اإلعتبار أن القيمة الزم –معدل الخصم 
للنقود والمخاطر الفردية للموجودات التي لم يتم تضمينها في تقديرات التدفقات النقدية. إن إحتساب معدل الخصم يتم بناءا  على ظروف 

( ، والتي تتضمن كال  من الدين WACCمحددة للمجموعة وقطاعاتها التشغيلية المستمدة من المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال )
إن تكلفة حقوق الملكية مستمدة من العائد على اإلستثمار المتوقع من قبل مستثمري المجموعة. إن تكلفة الدين تستند  حقوق الملكية.و 

( على Betaعلى القروض التي تحمل فائدة وتلتزم المجموعة بسدادها. لقد تم تضمين مخاطر القطاعات المحدودة بتطبيق عوامل )
 بشكل سنوي إستنادا  إلى بيانات السوق المتاحة للعامة. (Betaأساس فردي ، ويتم تقييم عوامل )

 يتم تحديد المعدالت بناءا  على دراسات السوق المنشورة. –معدل النمو المتوقع 

 الحساسية لتغير اإلفتراضات
رة عن القيمة القابلة للشه تعتقد اإلدارة بأنه ال يوجد أي تغيير ممكن في اإلفتراضات المذكورة أعاله قد يؤدى إلى تجاوز القيمة الدفترية

 لإلسترداد.
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 (تتمة) دمج األعمال .2

 (ش.م.ق)المحدودة  الخليج الدولية للحفرشركة اإلستحواذ على  254
من أسهم شركة الخليج العالمية للحفر المحدودة  %11 المتبقيةحصة ال، قامت الشركة باإلستحواذ على  4132أبريل  11في 

. إن أهداف الشركة تتركز في تملك وتأجير منصات الحفر المائية والبرية ، %311)ش.م.ق( والتي نتج عنها نسبة تملك بمقدار 
 لشركات الغاز الطبيعي اإلقامة، توفير خدمات الحفر المتعلقة بها أماكنالعمل على خدمات الحفر ، ناقالت المعدات البحرية ، 

 3بتداءا  من إ قامت المجموعة بالسيطرة على الشركة التابعة وفقا  إلتفاقية البيع والشراءوالبترول في قطر ودول أخرى في المنطقة. 
 .4132 مايو

حتساب في شركة الخليج الدولية للحفر )ش.م.ق( في تاريخ اإلستحوا المحددةلموجودات والمطلوبات لالقيم العادلة إن  لربح من اذ وا 
 على النحو التالي: اإلستحواذ الشراء نتيجة

الدفترية مباشرة القيمة  
 القيمة العادلةتأثير  اإلستحواذ  قبل

مباشرة القيمة العادلة 
 اإلستحواذ قبل

 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري 
    الموجودات

 2.666.216 466.221 2.166.666 ومعدات عقارات ومصنع
 82.465 -- 82.465 مخزون

 363.667 -- 363.667 مطلوب من أطراف ذات عالقة
 358.642 -- 358.642 ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدما  

 325.523 -- 325.523 نقد وأرصدة لدى البنوك
 230273223 4303221 234333403 

    المطلوبات
 4.814.673 -- 4.814.673 قروض
 31.781 -- 31.781 نهاية الخدمة للموظفينمكافأة 

 46.166 -- 46.166 مطلوب ألطراف ذات عالقة
 386.573 -- 386.573 ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع

 131433144 4303221 131433144 
 330433134 4303221 433013214 
    

من األســـــهم  %11 القيمة العادلة لــــــــــــــ
 3273324   المستحوذ عليها

 2713074   يطرح : تكلفة دمج األعمال
 413341   اإلستحواذرب من الشراء نتيجة 

 إيضاحات:
والربح من الشراء نتيجة ( لكي تحدد بشكل منفصل الموجودات غير الملموسة PPAأنهت المجموعة دراسة توزيع سعر الشراء ) (أ

المصنفة  لمعداتوا المنصاتحيث ظهرت جميع الموجودات المستحوذ عليها والمطلوبات بالقيمة الدفترية ، بإستثناء قيمة اإلستحواذ ، 
غير  موجودات تحديد أية، من دون  بالقيمة العادلة كما في تاريخ اإلستحواذ ضمن العقارات والمصنع والمعدات التي تم تقييمها

 .ملموسة

شركة ل لحقوق الملكية المملوكة سابقا   مثل الزيادة في القيمة العادلةوالتي تلاير قطري  ألف 386.461 لغتبأرباح بإعترفت المجموعة  (ب
 الدفترية كما في تاريخ اإلستحواذ. قيمتهاعن  (%71) الخليج الدولية للحفر
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 (تتمة) دمج األعمال .2

 )تتمة( (ش.م.ق)المحدودة  الخليج الدولية للحفراإلستحواذ على شركة  254

 :على النحو التالي 4132خالل عام األرباح من دمج األعمال  مجموع إحتسابتم  (ج
 ألف ريـال قطري 
  

 81.381 ربح من الشراء نتيجة اإلستحواذ
 386.461 )ب( المملوكة سابقا   القيمة العادلة لألسهمالربح من 

 466.221 

 يلي:بلغ صافي التدفق النقدي المستخدم في عملية دمج األعمال ما  (د
 ألف ريـال قطري 
  

 571.674 النقد المدفوع
 (325.253) تابعةمن شركة يطرح : صافي النقد المستلم 

 248.543 

ن بناءا  على إحتساب القيمة قيد اإلستخدام ، وذلك بإستخدام التدفقات النقدية المتوقعة م الحفرتم تحديد القيمة القابلة لإلسترداد لقطاع 
موازنات مالية تم الموافقة عليها من قبل اإلدارة العليا تغطي فترة خمسة أعوام. إن معدل الخصم قبل الضرائب الذي تم إستخدامه في 

معدل  تم إستنتاجها بإستخدام لمدة خمس سنوات إضافية ة بعد فترة الخمس سنواتوالتدفقات النقدي %35التدفقات النقدية المتوقعة هو 
 %3، وذلك إستنادا  لمتوسط التضخم على المدى الطويل لدولة قطر. من المتوقع أن تنمو اإليرادات بنسبة  %1 إيرادات بنسبة نمو

 .إلى ما بعد الفترة المتوقعة

 القيمة قيد اإلستخدام ة المستخدمة في إحتساباإلفتراضات الرئيسي
 ات التالية:بشكل كبير على بعض اإلفتراض إستند لشركة الخليج الدولية للحفر )ش.م.ق(إن اإلحتساب المتعلق بالقيمة قيد اإلستخدام 

 التدفقات النقدية المتوفرة. -
 معدل الخصم. -
 معدالت النمو المستخدمة إلستنتاج التدفقات النقدية بعد فترة التوقعات. -

 ف الرأسمالية.العامل ومتطلبات المصاريرأس المال  بعد تعديلتمثل صافي النقد الناتج من عمليات الشركة  –التدفقات النقدية المتوفرة 

مع األخذ  ،بعمليات شركة الخليج الدولية للحفر )ش.م.ق( تمثل معدل الخصم تقييم السوق الحالي للمخاطر المتعلقة  –معدل الخصم 
أن القيمة الزمنية للنقود والمخاطر الفردية للموجودات التي لم يتم تضمينها في تقديرات التدفقات النقدية. إن إحتساب  بعين اإلعتبار

، (WACCللمجموعة وقطاعاتها التشغيلية المستمدة من المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال ) العملمعدل الخصم يتم بناءا  على ظروف 
حقوق الملكية. إن تكلفة حقوق الملكية مستمدة من العائد على اإلستثمار المتوقع من قبل مستثمري و والتي تتضمن كال  من الدين 

سوق الشركات العاملة في صناعة النفط والغاز في تسود في على المعّدل المقدر الذي يمكن أن المجموعة. إن تكلفة الدين تستند 
( بشكل Beta( على أساس فردي ، ويتم تقييم عوامل )Betaبتطبيق عوامل ). لقد تم تضمين مخاطر القطاعات المحدودة المنطقة

 سنوي إستنادا  إلى بيانات السوق المتاحة للعامة.

 بناءا  على دراسات السوق المنشورة. النمو المتحوطة تم تحديد معدالت –معدل النمو المتوقع 
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 (تتمة) دمج األعمال .2

 )تتمة( (ش.م.ق)المحدودة  الدولية للحفرالخليج اإلستحواذ على شركة  254

 الحساسية لتغير اإلفتراضات
عن القيمة القابلة  ةللوحدإلى تجاوز القيمة الدفترية  يتعتقد اإلدارة بأنه ال يوجد أي تغيير ممكن في اإلفتراضات المذكورة أعاله قد يؤد

 .بشكل جوهري لإلسترداد

 الشهرة 251
األعمال على الوحدات المولدة للنقد التي من المتوقع أن تستفيد من دمج األعمال. إن توزيع القيمة  تم توزيع الشهرة الناتجة من دمج

 الدفترية للشهرة على الوحدات المولدة للنقد للمجموعة )الشركات التابعة( كانت على النحو التالي:
 4131ديسمبر  13 4132ديسمبر  13  
 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري  

   

 111.556 1113220 (5،3)إيضاح رقم  شركة أمواج لخدمات التموين المحدودة )ش.م.ق(
 -- 03237 تركيا - )أ( )ش.م.ق( ردستار هافاكليك هزمتلرز

 1313143 111.556 

، قامت شــــركة هليوكوبتر الخليج )ش.م.ق( )شــــركة تابعة للمجموعة( باإلســــتحواذ على حصـــــة في حقوق الملكية  4132عام خالل  أ( 
لقد  مليون ريــــــــــــــــال قطري ، مما أدى إلى اإلعتراف بالشــــهرة. 31بقيمة تبلغ  (.Redstar Havacilik Hizmetleri A.S)لشـــركة 
 مليون لاير قطري. 6 بلغت مستخدمة نقديةصافي تدفقات اإلستحواذ  تضمن
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 معداتو  مصنععقارات و  .3

 
 ومعدات  مصنع مباني ةحر  ملكية أراضي

 ممتلكات
 واآلت أخرى

 أعمال 
 المجمــوع التنفيذ قيد

 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري 
       التكلفة:
 3.156.182 23.541 17.246 3.416.714 74.465 3.373 )معدلة( 4131يناير  3في الرصيد 
 331.828 6.468 8.122 65.815 1.713 -- إضافات
 -- (41.612) 31 41.642 -- -- تحويالت
 (33.531) -- (4.147) (6.386) -- -- إستبعادات

 (5.533) -- (31) (5.268) -- -- شطب
 3.255.618 47.352 21.321 3.118.227 75.666 3.373  4132يناير  3في الرصيد 
  -- -- 2.622.173 134.758 3.116.628 5.666.777 دمج األعمالمن خالل عملية  المستحوذ
 3.768.133 3.111.731 38.716 212.334 32.227 -- إضافات
 -- (3.612.111) 86.551 3.537.251 -- -- تحويالت
 (4.625) -- (4.856) (86) -- -- إستبعادات

 (6.671) -- -- (6.671) -- -- شطب
 033743174 7313232 2243113 734323334 013221 33373 4132ديسمبر  13في  الرصيد

 4132أبريل  11من قبل المجموعة في  د القمية العادلة للمنصات والمعدات التي تندرج تحت بند عقارات ومصنع ومعدات في شركة الخليج الدولية للحفر )ش.م.ق( والمستحوذ عليهايتضمن هذا البن 
 .(5،4)إيضاح رقم 
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 معداتو  مصنععقارات و  .3

 
 ومعدات  مصنع مباني ةحر  ملكية أراضي

 ممتلكات
 واآلت أخرى

 أعمال 
 المجمــوع التنفيذ قيد

 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري 
       اإلستهالك المتراكم:

 238.774 -- 42.614 153.248 24.724 -- )معدلة( 4131يناير  3في الرصيد 
 86.666 -- 6.381 78.335 5.173 -- إستهالك السنة

 (31.156) -- (4.468) (8.163) -- -- إستبعادات
 (5.158) -- (6) (5.154) -- -- شطب

 264.742 -- 48.283 236.311 28.331 -- 4132 يناير 3في الرصيد 
 3.111.118 -- 311.683 3.366.157 -- -- المستحوذ من خالل عملية دمج األعمال

 156.668 -- 23.656 133.676 6.116 -- إستهالك السنة
 (4.767) -- (4.688) (76) -- -- إستبعادات

 (6.671) -- -- (6.671) -- -- شطب
 433213201 -- 3043711 334473733 223320 -- 4132ديسمبر  13في  الرصيد

       
       :صافي القيمة الدفترية

 731173244 7313232 4203313 230733017 133402 33373 4132ديسمبر  13 كما في

 661.382 47.352 32.656 864.137 47.881 3.373 4131ديسمبر  13كما في 
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 (تتمة)معدات و  مصنععقارات و  .3

  

 :اتإيضاح
 التالي:على النحو الموحد  الخسارةالربح أو بيان  ضمناإلستهالك للسنة  مصاريفتم توزيع  6،3

 4131ديسمبر  13 4132ديسمبر  13 
 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري 
   

 81.674 1233041 تكاليف مباشرة
دارية   5.667 313124 (46)إيضاح رقم مصاريف عمومية وا 

 1203034 86.666 

 .( ، إن وجدت36)والمعدات مبينة في اإليضاح رقم  والمصنعإن األعباء والرهون على العقارات  6،4
 
 إستثمارات عقارية .7

 المجموع ىمبن أرض  
 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري 
    التكلفة:

 23234 13447 33342 4132يناير  3الرصيد في 
 23234 13447 33342 4132ديسمبر  13في 

    

    اإلستهالك:
 13447 13447 -- 4132يناير  3الرصيد في 

 13447 13447 -- 4132ديسمبر  13في 
    

    صافي القيمة الدفترية: 
 33342 -- 33342  4132ديسمبر  13كما في 

 

 المجموع ىمبن أرض  
 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري 
    التكلفة:

 2.234 1.487 3.345 4131يناير  3الرصيد في 
 2.234 1.487 3.345 4131ديسمبر  13في 

    

    اإلستهالك:
 1.487 1.487 -- 4131يناير  3الرصيد في 

 1.487 1.487 -- 4131ديسمبر  13في 
    

    صافي القيمة الدفترية: 
 3.345 -- 3.345  4131ديسمبر  13كما في 



 (ش.م.ق)شركة الخليج الدولية للخدمات 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

 4132 ديسمبر 13للسنة المنتهية في 

- 15 - 

 
 إستثمارات عقارية )تتمة( .7

  دولة قطر. يف يةالعقار االستثمارات  تقع (أ
تحت  )مدرجة بشكل أساسي مجمع سكني، بعض الفلل المتواجدة في المجمع السكني إن إحدى الشركات التابعة للمجموعة تمتلك (ب

إدراجها ضمن اإلستثمارات  إعادة تمفي المجمع  الفلل تكلفةتم تأجيرها لطرف ثالث، وبالتالي فإن  بند عقارات ومصنع ومعدات(
 462.536.686المجمع السكني من قبل مقيم عقاري مستقل بقيمة عادلة بلغت  تقييم كامل، تم 4132أكتوبر  13العقارية. كما في 

 ارية بقيمةتصنف على أنها استثمارات عقوالتي  فلللقيمة السوقية العادلة لبعض الل بالتقدير النسبيقامت اإلدارة لاير قطري. 
 .التقريرتاريخ م و يفي القيمة العادلة مابين تاريخ التقي تغيرات جوهريةلاير قطري. ترى إدارة المجموعة انه اليوجد  11.567.512

ا قيمته مالمتواجدة في المجمع السكني والمصنفة على أنها إستثمارات عقارية  لفلل، بلغت القيمة السوقية العادلة ل4131في سنة  (ج
 قامت بها إدارة المجموعة.داخلية  اتعلى حساب اري بناء  لاير قط 6.112.326

 (.ريـال قطري 3.412.742: 4131) 4132 خالل سنة ريـال قطري 3.156.661بلغت عائدات اإليجار من هذه الفلل مبلغ  (د
 
 المشترك المشروع شركات في اتستثمار إ .4

 :المالية السنةفي نهاية  النحو التالي المشاريع المشتركة تظهر علىفي شركات  لمجموعةإستثمارات اتفاصيل  إن

 النشاط األساسي إسم المشروع المشترك
بلد 

 نسبة الملكية التأسيس
ديسمبر  13

4132 
ديسمبر  13

4131 
 

   
ألف ريـال 

 قطري
ألف ريـال 
 قطري

       

  العالميةشركة الخليج 
 للحفر المحدودة )أ( 

تملك عقود إمتياز وحفر 
 3.178.766 -- %71 قطر آبار وأعمال أخرى 

الخاصة  شركة الطائرات الهيلكوبتر
 )ب( المحدودة

تقديم خدمات طائرات 
 766 -- %16 الهند مروحية

    -- 3.176.565 

من أسهم شركة الخليج العالمية للحفر  %11 المتبقيةحصة ال، قامت الشركة بعملية اإلستحواذ على  4132أبريل  11في  .أ
تعد تمثل شركة مشروع مشترك. بدأت المجموعة ، وبناءا  عليه لم  %311المحدودة )ش.م.ق( والتي نتج عنها نسبة تملك بمقدار 

 .4132مايو  3بدءا  من  السابقةبالسيطرة على شركة المشروع المشترك 

( ال IFRSة )لتقارير الماليل الدوليةتجاوزت اإلستثمار ، فإن المعايير  شروع المشتركفي الحالة التي تكون فيها الخسارة من الم .ب
 وعليه،  بها ثمرالمستالشركة نيابة عن  قام بدفع مبلغ  إلتزام أو عتراف بالمزيد من الخسائر ما لم يكن المستثمر عليهتسمح باإل
  .4132ديسمبر  13لمشروع المشترك إلى صفر كما في اقيمة تم إنزال 
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 المشروع المشترك )تتمة( شركات في اتستثمار إ .4

 تظهر الحركة على اإلستثمارات في شركات المشاريع المشتركة خالل السنة على النحو التالي:

 4131ديسمبر  13 4132ديسمبر  13  
 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري  

   
 3.316.186 331703232 يناير 3لدفترية كما في القيمة ا

 347.211 -- إستثمارات أستحوذ عليها خالل السنة
  003422 422.872حصة الشركة من أرباح السنة 

 (376) (34) صافي التغير في أسعار الصرف من تحويل العمالت األجنبية
 (313.636) (3213321) توزيعات أرباح

 -- (331103437) شركة تابعةل هليحو تم ت
 3.176.565 -- ديسمبر 13كما في القيمة الدفترية 

 والتي أصبحت 4132أبريل  11إلى  4132يناير  3 دولية للحفر )ش.م.ق( للفترة منشركة الخليج ال من أرباححصة  تتضمن ،
 .4132مايو  3فيما بعد شركة تابعة إبتداءا  من 

التي تم إعدادها و  4131في  المالية لشركات المشاريع المشتركةيتم تلخيص المعلومات المالية المتعلقة بالمبالغ المبينة في البيانات 
 وفقا  للمعايير الدولية للتقارير المالية على النحو التالي:

  4131 
 ألف ريـال قطري 
  

 83.128 نقد وأرصدة لدى البنوك
 266.373 أخرى متداولةموجودات 

 1.682.742 موجودات غير متداولة
 2.563.621 الموجودات إجمالي

  
 248.466 ديون مستحقة لسنة واحدة
 384.461 مطلوبات متداولة أخرى

 3.666.421 ديون مستحقة ألكثر من سنة
 43.236 متداولة أخرىغير مطلوبات 

 4.613.425 إجمالي المطلوبات

 3.661.668 حقوق المساهمين
  

 3.141.666 إيرادات 
 (844.661) تكاليف مباشرة

 267.676 الربحمجمل 
 (354.717) مصاريف أخرى

 122.674 الربح خالل السنة
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 المشروع المشترك )تتمة( شركات في اتستثمار إ .4

تم عمل تسوية للمعلومات المالية الواردة أعاله للقيمة الدفترية لحصة المجموعة في شركات المشاريع المشتركة المدرجة في 
 على النحو التالي: 4131في  البيانات المالية الموحدة للمجموعة

 4131ديسمبر  13  
 ألف ريـال قطري  

  :المشاريع المشتركةنسب ملكية المجموعة في شركات 
 %71 شركة الخليج العالمية للحفر المحدودة

 %16 طائرات الهيلكوبتر الخاصة المحدودة الشركة 
 

 4131ديسمبر  13  
 ألف ريـال قطري  

  
 3.173.717 شركات المشاريع المشتركةحصة المجموعة من صافي موجودات 

  تعديالت:
 7.848 تعديل الضريبة

 3.176.565 القيمة الدفترية لحصة المجموعة في صافي موجودات شركات المشاريع المشتركة
 
 محتفظ بها حتى اإلستحقاق موجودات مالية .0

القيمة السوقية  تبلغ. وسندات شركات أخرى خ اإلستحقاق من سندات دولة قطرتاري تتكون إستثمارات المجموعة المحتفظ بها حتى
 .(ريـال قطريمليون  86،6: 4131) 4132ديسمبر  13قطري كما في  ريـالمليون  61 قيمة لهذه اإلستثمارات

 
 متاحة للبيع موجودات مالية .31

 4131ديسمبر  13 4132ديسمبر  13  
 قطريألف ريـال  ألف ريـال قطري 
   

 366.681 1113202 شركات المساهمة العامة القطرية 
 4 4 أوراق مالية غير مدرجة

 1113203 366.685 
   

 27.611 3213344  يناير 3في  التكلفة
 313.761 3033340 إضافات

 (46.465) (723010) إستبعادات
 351.348 4343014 ديسمبر 13التكلفة في 

 36.857 133244 العادلةربح تراكمي للقيمة 
 1113203 366.685 
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 مخزون .33

 4131ديسمبر  13 4132ديسمبر  13 
 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري 
   

 65.868 4413122 قطع غيار ثانوية
 35.664 373334 مخزون مواد التموين 

 4213227 333.511 
 (13.688) (173303) بضاعة بطيئة الحركة ومتقادمة: مخصص مطروحا  

 4143733 76.524 

 :يظهر على النحو التالي بضاعة بطيئة الحركة ومتقادمةالحركة في مخصص إن 

 4131ديسمبر  13 4132ديسمبر  13 
 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري 
   

 46.636 133044 يناير 3في كما الرصيد 
 -- 23314 دمج األعمالمن عملية  ناتج

 4.166 33232 لسنةخالل االمخصص 
 13.688 173303 ديسمبر 13في الرصيد كما 

 
 وأرصدة مدينة أخرى ومصاريف مدفوعة مقدما   مدينون .34

 4131ديسمبر  13 4132ديسمبر  13 
 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري 
   

 -- 4313244 ذمم مدينة تجارية )من أعمال الحفر(
 437.665 3273112 )من أعمال التموين( ذمم مدينة تجارية
 84.615 013337 )من أعمال الطيران( ذمم مدينة تجارية

 2233201 111.611 
 (14.277) (143024) ديون مشكوك في تحصيلهامخصص يطرح : 
 468.351 2343324 ذمم المدينة التجاريةالصافي 

 481.331 3323710 (34،1حصة إعادة تأمين من المطالبات المستحقة )إيضاح 
 -- 133224 دفعات مقدمة للموردين
 4.661 313230 إيرادات فوائد مستحقة

 43.626 373372 مستردة وذمم مدينة أخرى  ودائع
 32.216 323212 مصاريف مدفوعة مقدما  

 46.631 23234 مبالغ مدفوعة مقدما  لشراء طائرات مروحية
 2.561 03010 مبالغ مستحقة من موظفين

 3703417 644.183 
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 )تتمة( وأرصدة مدينة أخرى ومصاريف مدفوعة مقدما   ذمم مدينة . 43

 :اتإيضاح
 .تحت بند مخاطر اإلئتمان (13التجارية في إيضاح رقم ) المدينة الذمم أعمار عرضيتم  34،3

 :ظهر على النحو التاليحصيلها تالديون المشكوك في تفي مخصص  الحركةإن  34،4

 4131 ديسمبر 13 4132ديسمبر  13 
 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري 
   

 43.612 143277 يناير 3الرصيد في 
 34.732 323141 مخصص السنة
 (3.823) (313332) خالل السنة مبالغ مستردة
 14.277 143024 ديسمبر 13الرصيد في 

 :ظهر على النحو التاليعادة التأمين من مطالبات مستحقة تإفي حصة  الحركةإن  34،1

 4132 4131 
 الصافي إعادة التأمين اإلجمالي الصافي إعادة التأمين اإلجمالي 
 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري 

       يناير 3في الرصيد 
 415.781 (233.612) 637.687 4733014 (4413331) 2313124 مطالبات مبلغ عنها

مطالبات متكبدة وغير 
 384.841 -- 384.841 3343713 -- 3343713 مبلغ عنها

 188.616 (233.612) 811.531 2223322 (4413331) 7443722 المجموع

 تظهر على النحو التالي: الحركة خالل السنة
 4132 4131 
 الصافي إعادة التأمين اإلجمالي الصافي إعادة التأمين اإلجمالي 

 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري 
 73.352 348.761 (57.616) (223374) 3343214 (3743241) مطالبات مبلغ عنها

مطالبات متكبدة وغير 
 (32.336) -- (32.336) 313143 -- 313143 مبلغ عنها

 57.118 348.761 (73.755) 03414 3343214 (3103302) المجموع
 

 4132 4131 
 الصافي إعادة التأمين اإلجمالي الصافي إعادة التأمين اإلجمالي 

 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري 
       ديسمبر 13في الرصيد 

 476.618 (481.331) 561.128 4443720 (3323710) 1473234 مطالبات مبلغ عنها
مطالبات متكبدة وغير 

 368.716 -- 368.716 4143101 -- 4143101 مبلغ عنها
 225.622 (481.331) 748.752 2223424 (3323710) 3303233 المجموع
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 خالل الربح أو الخسارة من موجودات مالية بالقيمة العادلة .31

 4131ديسمبر  13 4132ديسمبر  13  
 ألف ريـال قطري قطري ريـال ألف 
   

 435.168 3423231 (31،3محتفظ بها للمتاجرة )إيضاح 
 25.558 113443 (31،4عادلة من خالل الربح أو الخسارة )إيضاح القيمة بالمصنفة 

 4343113 461.656 

 :اتإيضاح
 

المدى  لىعستثمارات موجودات مالية محتفظ بها لدى البنوك والتي تم شراؤها أساسا  ألغراض البيع أو إعادة الشراء تمثل هذه اإل 31،3
 قصير األجل بالسوق. التغيرستفادة من فرص أو لإلالقريب 

م خالل الربح أو الخسارة بسبب عد من كموجودات مالية وتم تصنيفهاستثمرت المجموعة في سندات مربوطة بمؤشر األسهم ، إ 31،4
وبالتالي تم  ، التقرير المالي الالحقفي تاريخ الشراء أو في تاريخ  ذلك كان ا  العقد األصلي سواء عنإمكانية فصل المشتقات 

 خالل الربح أو الخسارة.من  بالقيمة العادلة تصنيف العقود المجمعة كلها كموجودات مالية
 

 وشبه النقدالنقد  .32

 لنقد المدرج في بيان التدفقات النقدية الموحد المبالغ التالية التي تظهر في بيان المركز المالي الموحد:ا وشبهالنقد يتضمن 

 4131ديسمبر  13 4132ديسمبر  13 
 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري 
   

 4.111 202 نقد بالصندوق
   نقد لدى البنوك

 151.164 1123740 حسابات جارية وحسابات عند الطلب -
 356.362 4043433 ألجلودائع  -
 182.632 2443327 ستحقاق تزيد عن ثالثة أشهرإودائع ألجل ذات فترات  -

   
 861.411 331473443 بيان المركز المالي الموحد حسبأرصدة لدى البنوك و نقد 

 (182.632) (2443327) عن ثالثة أشهر يزيد إستحقاقها: ودائع ألجل مطروحا  
 518.586 2003312 بيان التدفقات النقدية الموحد وشبه النقد حسبالنقد 

  

 :إيضاحات

الودائع ألجل  عيتم وضاليومية للودائع لدى البنوك.  معدالت الفائدةعلى  ا  بناء بمعدالت متغيرة حقق فوائديالبنوك  ىنقد لدالإن  32،3
تحقق  والتي الفورية للنقد التابعة المجموعةشركات  إعتمادا  على متطلبات ،بين يوم واحد وستة أشهرتترواح ما لفترات مختلفة 

 (.%3،7: 4131) %3،1 فائدة معدل
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 رأس المال .32
 4131ديسمبر  13 4132ديسمبر  13  
 ألف ريـال قطري قطري ريـال ألف 

   رأس المال المصدر والمدفوع 
 (سهم عادي 328.674.665: 4131سهم عادي ) 385.821.868

 3.286.747 334243210 ريـاالت قطرية للسهم 31بقيمة 
 

 4131ديسمبر  13 4132ديسمبر  13 
 عدد األسهم عدد األسهم 
   

 328.674.665 32433743302 بداية السنةالرصيد في 
 -- 1733343371 إصدارت أسهم مجانية 

 328.674.665 34234213434  نهاية السنةالرصيد في 

 إيضاح:
بتاريخ  الذي إنعقد من قبل المساهمين في إجتماع الجمعية العمومية %45 إصدار أسهم مجانية بنسبةلقد تمت الموافقة على 

 .4132مارس  33
 

 حتياطي قانونيإ .33

 .4114لسنة  (5)من قانون الشركات التجارية القطري رقم  68وفقا للمادة  (ش.م.ق)تم تأسيس شركة الخليج الدولية للخدمات 

إعتبارها  اء مجلس اإلدارة بناءا  علىويترك القرار ألعض حتياطي قانونيإاألساسي للشركة ال ينص على وجود ن النظام بما أ
 .قطف فإن االحتياطي القانوني في بيان المركز المالي الموحد يمثل مجموع إحتياطي الشركات التابعة .ضرورية أو مناسبة

 
 حتياطي عامإ .37

عادة التأمين وشركة  اإلحتفاظ باإلحتياطي العام في شركتين تابعتينيتم   الخليج )ش.م.ق(ر هيلكوبتوهما شركة الكوت للتأمين وا 
توزيع حتياطي العام غير متاح للمستقبلية غير متوقعة. إن رصيد اإلأي أحداث  للتحوط تجاهوفقا  ألحكام النظام األساسي لها 

 .في النظام األساسي للشركتين التابعتينإال في الحاالت المشار إليها 
  

 توزيعات أرباح .34

 4:  4131مليون ريـال قطري ) 3.144،3ريـال قطري للسهم الواحد بمبلغ  5،5مجلس اإلدارة توزيع أرباح نقدية بقيمة إقترح 
أقرت الجمعية العمومية . 4132ديسمبر  13للسنة المنتهية في  (مليون ريـال قطري 467،1ريـال قطري للسهم الواحد بمبلغ 

 173،7 األسهم المجانية البالغةو  مليون ريـال قطري 467،1توزيع األرباح النقدية البالغة  4132مارس  33السنوية المنعقدة في 
ديسمبر  13. سيتم عرض قرار توزيع األرباح النقدية للسنة المنتيهة في 4131ديسمبر  13للسنة المنتهية في  مليون لاير قطري

 منتهية فيالمجانية للسنة  يقم مجلس اإلدارة بإقتراح أي أسهم. لم على الجمعية العمومية السنوية وذلك للموافقة عليها 4132
 .4132ديسمبر  13
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 وتسهيالت قروض .30
 

 
ديسمبر  13

4132 
ديسمبر  13

4131 
 ألف ريـال قطري قطري ريـال ألف  
    

 331.186 233213047  (3تسهيالت متنوعة )
 265.167 2343231  (4) إسالميتمويل 

 -- 4033411  (1) تمويل إسالمي
  234223347 618.356 

 :على النحو التاليمصنفة في بيان المركز المالي الموحد إن القروض 

 268.713 130223414   حصة غير متداولة
 316.245 0143422   حصة متداولة

   234223347 618.356 

 إيضاحات:
وشركاتها التابعة ، شركة هليوكوبتر الخليج )ش.م.ق( وشركة الخليج العالمية للحفر )ش.م.ق( والتي  للشركةالقروض  تعود (3)

بالدخول في عدة إتفاقيات للحصول على تسهيالت (. قامت الشركات 5،4أصبحت شركة تابعة ومملوكة بالكامل )إيضاح رقم 
 تسدد القروض على أقساط ربع .%3،75وليبور +  %1،25بين ليبور + تتراوح أسعار الفائدة للتسهيالت  .من عدة بنوك

 ن هذه التسهيالت غير مضمونة.إسنوية.  ونصف

 مجموعة من البنوكمليون دوالر أمريكي من  371بمبلغ  مشتركة ، على تسهيالت مرابحة4134مايو  41في حصلت المجموعة  (4)
 يتم سداد. %3،15 + ليبور بلغ هامش الربح الفعلي. (ش.م.ق)شركة أمواج لخدمات التموين المحدودة  اإلستحواذ علىلتمويل 

 . إن هذه التسهيالت غير مضمونة.نصف سنوي قسط 35القرض على 

مليون دوالر أمريكي من بنك إسالمي في  81، حصلت المجموعة على تسهيالت مرابحة مشتركة بمبلغ  4132أبريل  41في  (1)
( لتمويل اإلستحواذ على 3تم إدراجه في فقرة ) من بنك تجاري مليون دوالر أمريكي 81ضافة إلى مبلغ إضافي قدره اإلقطر ، ب

دفعة  35. يسدد القروض على %3،25ليبور +  لغ هامش الربح الفعليبمن شركة الخليج العالمية للحفر )ش.م.ق(.  11%
 نصف سنوية. إن التسهيالت غير مضمونة.

 
 مكافأة نهاية الخدمة للموظفينمخصص  .41

 4131ديسمبر  13 4132ديسمبر  13 
 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري 
   

 11.316 213231 يناير 3الرصيد كما في 
 -- 313741 خالل دمج األعمال من ناتج

 31.222 303234 السنةخالل مخصص 
 (1.371) (33411) مدفوع خالل السنة
 21.231 323214 ديسمبر 13الرصيد كما في 
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 الدفع مستحقةومبالغ  دائنة مينأت وأرصدةدائنون  .43

 4131ديسمبر  13 4132ديسمبر  13 
 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري 
   

 338.617 3423377 دائنةذمم 
 326.131 3143474 (43،3)إيضاح  غير مكتسبة تأمين أقساط

 748.752 3303233 (34،1)إيضاح  مطالبات قائمة
 0133133 666.673 

عادة التأمين    مبالغ مستحقة الدفع لشركات التأمين وا 
 355.142 073124 أقساط إعادة تأمين مستحقة الدفع

 33.811 03341 أتعاب إدارية مستلمة مقدما  
 56.338 333442 عموالت إعادة تأمين مستلمة مقدما  

 3343134 441.475 
   

 478.563 2333322 مصروفات مستحقة
 36.645 123427 والرياضية مخصص صندوق دعم األنشطة اإلجتماعية

 331.883 3373333 ذمم دائنة أخرى
 3323231 216.167 
 337343403 3.646.121 

 :إيضاح
 :على النحو التاليخالل السنة  كانت الحركة في أقساط التأمين غير المكتسبةإن  43،3

 4131ديسمبر  13 4132ديسمبر  13 
 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري 
   

 372.452 3203131 يناير  3الرصيد في 
 327.317 3133122 الزيادة خالل السنة

 (374.183) (3243177) خالل السنة التسوية
 326.131 3143474 ديسمبر  13الرصيد في 
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 إيرادات .44
 4131ديسمبر  13 4132ديسمبر  13 
 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري 
   

 --  332713317إيرادات من خدمات الحفر 
 676.165 331223311 إيرادات من خدمات التموين

 638.511 3213002 الطيران خدماتإيرادات من 
 716.854 7143032 (44،3إجمالي إيرادات التأمين )إيضاح 

 130123377 4.113.727 

 تاريخ الحصول على  4132 مايو 3للفترة من  )ش.م.ق( للحفر العالميةشركة الخليج  من المتحققةاإليرادات  يتضمن هذا البند(
 .4132ديسمبر  13السيطرة( إلى 

 :اتإيضاح
 فيما يلي تفاصيل إجمالي إيرادات التأمين: 44،3

 4131ديسمبر  13 4132ديسمبر  13  
 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري 

    

 568.131 3443233 ( 44،4إجمالي أقساط التأمين )إيضاح 
 62.468 323414 تصافي إيرادات العموال

 22.573 103374 (44،4تغير في أقساط التأمين غير المكتسبة )إيضاح ال
 7143032 716.854 

 :وأقساط التأمين المكتسبة المدورةفيما يلي تفاصيل أقساط التأمين  44،4

 4131 ديسمبر 13 4132ديسمبر  13 
 صافي إعادة تأمين اإلجمالي صافي إعادة تأمين اإلجمالي 

 ريـال ألف 
 قطري

 ريـال ألف
 قطري

 ريـال ألف
 قطري

ألف ريـال 
 قطري

ريـال ألف 
 قطري

ألف ريـال 
 قطري

       

 132.171 (481.621) 568.131 1223113 (4713231) 3443233 أقساط تأمين مكتتبة 
ين التأم تغير في أقساط
 45.422 (36.147) 22.573 333714 (443021) 103374 غير المكتسبة

 3343141 (4033121) 1733711 624.582 (111.467) 116.137 
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 مباشرة تكاليف .41
 4131ديسمبر  13 4132ديسمبر  13 
 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري 
   

 --  7123030 عمليات الحفر
 866.377 0133224 التموين تكاليف خدمات
 166.448 1003444 الطيران  تكاليف خدمات

 585.111 3213423 (41،3إجمالي مصاريف التأمين )إيضاح 
 437103031 3.837.715 

 تاريخ الحصول على  4132مايو  3للفترة من  )ش.م.ق( للحفر العالميةشركة الخليج  من التكلفة المباشرة يتضمن هذا البند(
 .4132ديسمبر  13السيطرة( إلى 

 فيما يلي تفاصيل إجمالي مصاريف التأمين: 41،3

 4131ديسمبر  13 4132ديسمبر  13  
 قطريألف ريـال  ألف ريـال قطري 
   

 481.621 4713231 (44،4أقساط  تأمين محولة إلى معيدي التأمين )إيضاح 
 476.852 1243437 (41،4صافي مطالبات متكبدة )إيضاح 

 5.376 23312 تكلفة وساطة
 36.147 443021 (44،4تغّير في أقساط التأمين غير المكتسبة )إيضاح 

 3213423 585.111 

 :تفاصيل صافي المطالبات المتكبدة فيما يلي 41،4

 4131ديسمبر  13 4132ديسمبر  13 
 صافي إعادة تأمين اإلجمالي صافي إعادة تأمين اإلجمالي 
 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري قطري ريـال ألف قطري ريـال ألف قطري ريـال ألف 
       

 436.837 (62.617) 132.752 1113120 (3373300) 2213724 مطالبات مسددة
 73.352 348.761 (57.616) (223374) 3343214 (3743241) معدلة ائمةمطالبات ق

مطالبات متكبدة ولكن 
 (32.337) -- (32.337) 313143 -- 313143 بلغ عنهايلم 

 1233232 711 1243437 424.668 11.856 476.852 
 
 تمويل إيرادات .42
 4131ديسمبر  13 4132ديسمبر  13 
 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري 
   

 2.132 33073 ربح ودائع بنوك إسالمية
 32.166 303102 فوائد على ودائع من بنوك غير إسالمية

 433133 38.181 
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 أخرى إيرادات .42
 4131ديسمبر  13 4132ديسمبر  13 
 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري 
   

 14.862 113143 رسوم خدمات
 3.225 423234 متاحة للبيع موجودات ماليةربح من بيع 

 387 041 توزيعات أرباح
 1.315 323340 إيرادات متنوعة

 743014 17.613 
 
دارية اريفمص .43  عمومية وا 
 4131ديسمبر  13 4132ديسمبر  13 
 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري 
   

 56.818 3243044 رواتب ومنافع أخرى
 8.787 373134 إيجار 

 34.147 323234 بخدمات الطيرانمصروفات إدارية متعلقة 
 5.667 313124 (6،3 هالك )إيضاحستإ

 3.413 23143 مصروفات سفر
 6.511 43237 أتعاب حضور جلسات مجلس اإلدارة

 4.113 73420 وعالقات عامة مصروفات دعاية
 1.815 43742 مصروفات قانونية ومهنية

 621 23372 تصاالتإمصروفات 
 31.871 232 (34،4)إيضاح  مخصص ديون مشكوك في تحصيلها ، صافي

 651 021 مصاريف إدراج ببورصة قطر
 8.131 73402 مصاريف قطر للبترول السنوية

 3.444 33144 طباعة وقرطاسية
 784 271 إصالحات وصيانة

 (48.162) (113420) إدارة من قطر للبترول صاريفسترداد مإ
 4.626 413104 أخرى يفر امص

 4333021 61.683 
 
 
 
 
 
 



 (ش.م.ق)شركة الخليج الدولية للخدمات 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

 4132 ديسمبر 13للسنة المنتهية في 

- 27 - 

 
 إفصاحات التعامالت مع األطراف ذات العالقة .47

 

ين وأعضــاء مجلس اإلدارة والموظفين األســاســيين يتتمثل األطراف ذات العالقة في المؤســســات ذات العالقة والمســاهمين الرئيســ
تماد ســياســة عإ إنبإدارة المجموعة والمؤســســات التي يملكون الســيطرة عليها أو التي يمكن التأثير عليها من قبل هذه األطراف. 

 من قبل إدارة المجموعة. يتم الموافقة عليها األسعار وشروط هذه المعامالت
 

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

 4131ديسمبر  13 4132ديسمبر  13 
 مصاريف إيرادات مصاريف إيرادات 
 الف ريـال قطري الف ريـال قطري قطري ريـالالف  قطري ريـالالف  

     

 386.313 185.583 3233123 334173312 قطر للبترول )مساهم(
 256 82.241 223 013423 )زميلة( قطر للغاز المسال

 -- 62.247 -- 3423400 رأس لفان للغاز الطبيعي )زميلة(
 -- 33.627 -- 323771 شركة قطر للبتروكيماويات )زميلة(

 -- 4.863 -- 23113 أوريكس جي تي أل )زميلة(
 -- 347 -- 330 كيو كيم )زميلة(

 6.112 3.186 233101 33232 قطر للوقود )زميلة(
 -- 46.686 13022 313337 )زميلة(الخليج الدولية للحفر 

 -- 3.141 -- 33140 )زميلة(السيف المحدودة 
 3.626 41.661 223432 473312 أخرى )زميلة(

 332213233 4173234 646.261 411.517 

 :من األطراف ذات العالقة المطلوبةاألرصدة التالية مدرجة في المبالغ إن  .ب
 4131ديسمبر  13 4132ديسمبر  13 
 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري 

   من أطراف ذات عالقة مطلوب
 361.312 2123321 قطر للبترول

 31.113 273341 شركة رأس غاز المحدودة
 32.641 333430 شركة قطر غاز التشغيلية

 15.347 323734 طائرات الهيلوكوبتر المحدودةالشركة 
 2.766 23742 شركة قطر للبتروكيماويات

 -- 13121 شركة قطر لأللمنيوم
 711 33337 جي تي أل أوركس

 -- 474 شركة قطر لألسمدة الكيماوية
 -- 244 أستاد

 -- 232 شركة قطر لإلضافات البترولية المحدودة
 -- 241 منتجات
 -- 323 الوسيطة
 -- 21 كيو كيم
 33.154 -- الدولية للحفر المحدودة )ش.م.ق(الخليج 
 4.681 03010 أخرى

 3123224 424.744 
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 )تتمة( إفصاحات التعامالت مع األطراف ذات العالقة .47

: ال 4131من األطراف ذات العالقة ) الديون المشكوك في تحصيلها فيما يتعلق بالمبالغ المطلوبة صمخصحركة في  ال يوجد
  شيء(.

 لألطراف ذات العالقة: المطلوبةألرصدة التالية مدرجة في المبالغ اإن  .ج
 4131ديسمبر  13 4132ديسمبر  13 
 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري 

   ألطراف ذات عالقة المطلوب
 144 23333 قطر للوقود )وقود(

 -- 43424 شركة الشاهين القابضة )ش.م.ق(
 -- 33133 اوكسيدنتال بتروليوم قطر
 416 33177 أطراف أخرى ذات عالقة

 313223 513 
 

 4131ديسمبر  13 4132ديسمبر  13 
 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري 

   ولي اإلدارةؤ بار مسالمكافآت لك
 11.665 113730 رواتب ومنافع أخرى

 7.711 43733 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

عالقة تنتج بشــــــــــــكل رئيســــــــــــي من عمليات البيع بين تلك األطراف. إن هذه الذمم إن الذمم المدينة المطلوبة من األطراف ذات  .د
المدينة غير مضــــــــمونة وال تحمل أية فائدة. إن الذمم الدائنة المطلوبة لألطراف ذات العالقة تنتج بشــــــــكل رئيســــــــي من عمليات 

 الشراء بين تلك األطراف. إن هذه الذمم الدائنة ال تحمل أية فائدة.
 
 لسهما على العائد .44

 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة.على  الموزع على المساهمين تم إحتساب العائد األساسي بقسمة ربح السنة
 

 .ة على العائداتضللسهم حيث أنه ليست هناك آثار مخف ضالعائد األساسي للسهم هو نفسه العائد المخفإن 

 4131ديسمبر  13 4132ديسمبر  13 
   

 676.684 332103470 قطري( ريـالربح السنة )ألف 
 385.823 3423423 (باالالفاسهم ) المتوسط المرجح لعدد أسهم حقوق الملكية

 1،62 7520 قطري( ريـالللسهم الواحد ) والمخفض العائد األساسي
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 :النحو التالي علىتم إحتساب المتوسط المرجح لعدد أسهم حقوق الملكية 
 4131ديسمبر  13 4132ديسمبر  13 
 عدد األسهم عدد األسهم 
   

 328.674.665 32433743302 في بداية السنة لإلحتساب األسهم المؤهلة
 17.368.371 1733343371 اإلضافية المجانية تأثير إصدار األسهم

 385.821.868 34234213434 في نهاية السنة لإلحتساب األسهم المؤهلة
 
 محتملة وتعهداتإلتزامات  .40
 4131ديسمبر  13 4132ديسمبر  13 
 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري 

   المطلوبات المحتملة
 318.148 3123734  مقابل تنفيذ األعمال ضمانات

 .عتيادي لألعمالإطار النشاط اإل ضمنتم إصدارها والتي  من المطلوبات المذكورة أعاله ماديةلتزامات إ أال يتوقع أن تنش

 4131ديسمبر  13 4132ديسمبر  13 
 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري 

   تعهدات
 3.185.761 331123104 إلتزامات رأسمالية

 
 غيلقطاعات التش .11

هي وخدمات مختلفة و . توفر القطاعات منتجات تقارير كما هو وارد أدناهأربع قطاعات تشغيل تصدر عنها  المجموعة إن لدى
ستراتيجيات تسويق تتطلبمنفصلة ألنها بصورة تدار  مراجعة تقارير اإلدارة ب مجلس اإلدارة. في كل قطاع يقوم مختلفة يةتقنيات وا 

الداخلية بصورة ربع سنوية على األقل. يصنف الملخص الوارد أدناه العمليات التشغيلية لكل قطاع من قطاعات المجموعة التي 
 :ها تقاريريصدر عن

  عادة التأمين لقطر للبترول وشركاتها التابعة و  تقديمالتأمين: قطاع  أخرى.شركات خدمات التأمين وا 

  في منطقة الشرق تر هيلكوببالخدمات النقل  كذلك يقوم بتقديم. والهند في قطرهيلكوبتر خدمات النقل بال تقديمالطيران: قطاع
يتضمن التحليل القطاعي المتعلق بالطيران المعلومات الخاصة بشركة  (."MENA" مينامنطقة األوسط وشمال إفريقيا )
 .وشركاتها التابعة الخاصة المحدودة(هيلكوبتر الالخليج )شركة هيلكوبتر المشروع المشترك لشركة 

  تركة.العالمية المش ومشاريعهاخدمات الحفر والخدمات ذات الصلة به لمجموعة شركات قطر للبترول  تقديمالحفر: قطاع 

  خارجية. وأطراف أخرى خدمات التموين والعمالة لمجموعة قطر للبترول والشركات الزميلة لها تقديمالتموين: قطاع  
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 (تتمة)قطاعات التشغيل  . 11

 
  

 المجموع التموين الطيران الحفر التأمين 

 
ريـال  ألف

 قطري
ريـال  ألف

 قطري
ريـال  ألف

 قطري
ريـال  ألف

 قطري
   ريـال ألف

 قطري
      4132ديسمبر  13

 231173441 331023222 3233011 334423420 7123203 إجمالي اإليرادات الخارجية
 (243711) (103033) (413) -- (43243) إيرادات بين القطاعات 

 234323241 331223340 3233747 334423420 7143032 صافي اإليرادات
      

 (430243043) (0133224) (2173422) (0713134) (3213423) تكاليف مباشرة
ن ستبعاد اإليرادات بيإصافي الربح )بعد 

 333013144 703743 4133422 7343130 3313211 (11،3 رقم القطاعات( )إيضاح
      

 0133341 4143374 3243443 403373 2043120 (11،1 )إيضاحنقد وأرصدة لدى البنوك 
 431313123 1133137 4243324 3043733 7013332 موجودات متداولة أخرى
 733223441 313144 331143133 232233134 1133772 (11،5 )إيضاح موجودات غير متداولة

 3133223112 2073343 337143002 334123220 333303210 (11،4 )إيضاحالموجودات  مجموع
      

 7473244 -- 403744 3073712 -- مستحقة خالل سنةديون 
 333423743 1273244 013772 4733407 0313374 مطلوبات متداولة أخرى
 131743412 -- 4273232 434323323 -- ديون مستحقة بعد سنة

 323243 413342 413021 313143 13074 مطلوبات غير متداولة أخرى
 233103470 1413313 2323171 137073121 0373321 (11،2 )إيضاحالمطلوبات مجموع 

 (2323120) (323324) (423371) (1313212) (33002) (11،5 )إيضاحإستهالك 

 303471 43100 227 422 333030 (11،5 )إيضاحإيرادات تمويل 

 (143224) (377) (43742) (123323) -- (11،5 )إيضاحمصاريف تمويل 
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 (تتمة)قطاعات التشغيل  . 11

 المجموع التموين الطيران الحفر التأمين 

 
ريـال  ألف

 قطري
ريـال  ألف

 قطري
ريـال  ألف

 قطري
ريـال  ألف

 قطري
ريـال    ألف

 قطري
      4131ديسمبر  13

 1.443.112 676.616 642.844 634.412 717.116 إجمالي اإليرادات الخارجية
 (713) (572) -- -- (357) إيرادات بين القطاعات 

 1.441.471 676.165 642.844 634.412 716.854 صافي اإليرادات
      

 (4.187.724) (866.377) (171.736) (564.526) (585.111) تكاليف مباشرة
ستبعاد اإليرادات بين إصافي الربح )بعد 
 711.117 64.137 417.651 425.666 352.173 (11،3 رقم القطاعات( )إيضاح

      
 613.651 361.881 326.166 52.777 516.862 (11،1 )إيضاحنقد وأرصدة لدى البنوك 
 3.628.615 157.151 416.662 118.817 3.131.332 موجودات متداولة أخرى
 1.661.581 21.663 616.165 4.786.611 441.862 (11،5 )إيضاح موجودات غير متداولة
 6.823.273 563.642 3.145.258 1.381.537 3.771.874 (11،4 )إيضاحمجموع الموجودات 

      
 156.745 -- 56.638 466.817 -- ديون مستحقة خالل سنة
 3.733.188 166.181 61.244 336.181 3.364.416 مطلوبات متداولة أخرى
 3.212.616 -- 56.373 3.178.268 -- ديون مستحقة بعد سنة

 55.112 36.651 41.681 32.644 1.176 مطلوبات غير متداولة أخرى
 1.558.186 186.111 367.362 3.816.577 3.365.485 (11،2 )إيضاحالمطلوبات مجموع 

 (461.455) (37.847) (71.731) (371.587) (3.313) (11،5 )إيضاحإستهالك 

 37.436 3.377 3.315 457 32.627 (11،5 )إيضاحإيرادات تمويل 

 (35.611) (121) (4.181) (31.377) -- (11،5 )إيضاحمصاريف تمويل 
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 (تتمة)قطاعات التشغيل  . 11

 
ديسمبر  13

4132 
ديسمبر  13

4131 
 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري تسوية ربح أو خسارة القطاعات   1153

   

 711.117 333013144 إجمالي ربح القطاعات
الشركة األم متضمنة ربح أو خسارة أخرى غير موزعة )تمثل ربح أو خسارة 

 185.525 2733010 المشاريع المشتركة(شركات توزيعات األرباح من الشركات التابعة و 
 -- 4213333 ربح من صفقة سعر الشراء واإلضافات المتعلقة باإلستهالك

ركات شستبعاد توزيعات األرباح المدفوعة للشركة األم من شركات تابعة و إ
 (218.611) (2333124) المشاريع المشتركة
 676.684 332103470 الربح الموحد للسنة

   

   موجودات القطاعات مجموعتسوية    1154
 6.823.273 3133223112 موجودات القطاعات مجموع

 4.165.627 437233323 موجودات أخرى غير موزعة على القطاعات
 687.233 -- لملكيةااإلعتراف بإستثمارات شركات مشاريع مشتركة بإستخدام طريقة حقوق 

 (3.115.516) (434713410) ستثمارات في شركات تابعة تبعاد اإلإس
 -- 4213333 الموجودات المتعلقة بتوزيع سعر الشراء

 (5.111) (203123) ستبعاد الموجودات بين القطاعاتإ
 (1.436.852) (73133) موجودات متعلقة بشركات المشاريع المشتركة

 5.162.366 3134433432 الموجودات الموحد للسنة مجموع
   

   النقد في الصندوق ولدى البنوك أرصدةتسوية    1151
 613.651 0133341 النقد في الصندوق ولدى البنوك للقطاعات أرصدة

 27.147 3213142 موجودات أخرى غير موزعة على القطاعات
 (55.781) (43243) المشتركة المشاريعلشركات نقد في الصندوق ولدى البنوك 

 861.411 331473443 إجمالي النقد في الصندوق ولدى البنوك الموحدة للسنة
   

   مطلوبات القطاعات مجموعتسوية    1152
 1.558.186 233103470 المطوبات للقطاعات مجموع

 551.716 333123103 مطلوبات أخرى غير موزعة على القطاعات
 (3.838.257) (73174) المشاريع المشتركةمطلوبات من شركات 

 (33.645) (203123) استبعاد المطلوبات بين القطاعات
 4.478.221 333243213 للسنة ات الموحدالمطلوب مجموع
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 (تتمة)قطاعات التشغيل  . 11
 األخرى الهامةلبنود ا  2511

 4132ديسمبر  13 
 الموحد المجموع تعديالت القطاعات  مجموع 
 قطري ريـالألف  قطري ريـالألف  قطري ريـالألف  
    

 (1203032) 223142 (2323120) إستهالك
 737173343 2413123 733223441 موجودات غير متداولة

 433132 33202 303471 تمويلإيرادات 
 (243233) (03432) (143224) تمويل فير امص

 
 4131ديسمبر  13 
 الموحد المجموع تعديالت القطاعات  مجموع 
 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري 

    

 (86.666) 371.586 (461.455) إستهالك
 4.614.866 (3.187.737) 1.661.581 موجودات غير متداولة

 38.181 3.367 37.436 إيرادات تمويل
 (35.385) 735 (35.611) ف تمويلير امص

 
 إدارة المخاطر المالية .13

 األهداف والسياسات

 صورة عامة
تتمثل األدوات المالية للمجموعة في الموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة. تتضمن الموجودات المالية النقد واألرصدة لدى 

ستثمارات في أوراق مالية وبعض الموجودات األخرى. تتضمن  مطلوب من أطراف ذات عالقةو  البنوك وذمم تأمين مدينة وا 
ألطراف ذات عالقة وبعض المطلوبات األخرى. السياسات  ومطلوب وذمم تأمين دائنة المطلوبات المالية قروض وتسهيالت

 .(1) رقم المحاسبية لألدوات المالية واردة في اإليضاح

 ما يلي:عام في بشكلستخدامها لألدوات المالية. يمكن تصنيف هذه المخاطر إ بسببتتعرض المجموعة إلى مختلف المخاطر 

 أمينمخاطر الت 
 مخاطر االئتمان 
 مخاطر السيولة 
 مخاطر السوق 
 المخاطر التشغيلية 

والمعالجات سياسات الهداف و ، وكذلك األيعرض هذا اإليضاح معلومات عن تعرض المجموعة لكل من المخاطر أعاله 
دارة رأس المال. قبل المجموعةالمستخدمة من  دارة المخاطر وا   لقياس وا 
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 )تتمة( إدارة المخاطر المالية . 31

 )تتمة( األهداف والسياسات

 لمجموعةلإدارة المخاطر واإلطار الرقابي 
دارة المخاطر المالية هو حماية مساهمي المجموعة من األحداث إل المستخدم من قبل المجموعة طارإلاالهدف األساسي من إن 

لوجود أنظمة إدارة مخاطر ذات  ةالملحّ هداف األداء المالي. تدرك اإلدارة العليا األهمية أل تحول دون التحقيق المحتملالتي 
 .لدى المجموعة فعالية وكفاءة

 اإلطار التشريعي
 دولة قطر.تخضع عمليات المجموعة لشروط تنظيمية في 

 خطر التأمين
. لمجموعةاهو أن تختلف المبالغ الفعلية للتعويضات ومواعيد دفعها عن توقعات  المجموعةخطر التأمين الرئيسي الذي تواجهه 

يمكن أن يحدث هذا في حال تكرار المطالبات أو زيادة المبالغ المطالب بها والمنافع المدفوعة والتطورات المستقبلية للمطالبات 
 حتياطيات كافية لتغطية هذه المطالبات.إاألساسي هو ضمان وجود  المجموعةطويلة األجل. وبالتالي فإن هدف 

لتأمين وتنفيذ اود التأمين، وكذلك تحسين تنوع المخاطر باالختيار الدقيق الستراتيجيات يتم التخفيف من المخاطر أعاله بتنويع عق
 بعناية ، وأيضا  باستخدام اتفاقيات إعادة التأمين. اإلرشادات المطلوبة

 وقيمها تكرار المطالبات
لمجموعة هي التأمين ضد مخاطر يمكن أن تتكرر المطالبات وأن تتأثر مبالغها بعدد من العوامل. أعمال التأمين الرئيسية ل

الطاقة والحريق والحوادث العامة والمخاطر البحرية والطبية. تعتبر عقود التأمين هذه قصيرة األجل ويتم سدادها في العادة خالل 
 مؤمن، وهذا يساعد في التقليل من مخاطر التأمين.للنة واحدة من تاريخ وقوع الحادث س

 العقارات -الحريق والحوادث العامة 
قيمة  يالخسارة ف تعويض حاملي وثائق التأمين عن األضرار التي تلحق بعقاراتهم أو عن هوالتأمين العقاري إن الغرض من 

 العقارات. وأيضا  يمكن أن يقبض حملة الوثائق تعويضات عن فقدان األرباح بسبب عدم استطاعتهم استعمال عقاراتهم المؤمنة.
سبة لعقود تأمين العقارات هي الحريق وتعطل األعمال. قامت المجموعة خالل السنوات األخيرة بإصدار إن المخاطر الرئيسية بالن

 بوالص تأمين فقط لعقارات مزودة بمعدات إنذار بالحريق.
رات وتوفير ايتم إبرام عقود التأمين هذه على أساس قيمة االستبدال للعقارات ومحتوياتها المؤمن عليها. تعتبر تكلفة إعادة بناء العق

 بدائل لمحتوياتها والوقت المطلوب إلعادة تشغيل العمليات المتوقفة هي العوامل الرئيسية التي تؤثر على حجم المطالبات. 

 التأمين البحري
هو تعويض حاملي وثائق التأمين عن التلف والمسؤولية التي تنشأ من فقدان أو تلف الوحدات التأمين البحري إن الغرض من 

 ة والحوادث التي تقع في البحر والتي تنتج خسارة جزئية أو كلية للبضائع.البحري
بالنسبة للتأمين البحري تعتبر المخاطر الرئيسية هي خسارة أو تلف الوحدات البحرية والحوادث التي ينتج عنها فقدان كلي أو 

 جزئي للبضائع.
ن والطرق المالحية بالسف التي تتعلقتأكد من أن بوالص التأمين ال يإن االستراتيجية المتبعة بالنسبة لقطاع التأمين البحري ه

 . متنوعة التي يغطيها التأمين
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 )تتمة( إدارة المخاطر المالية . 13

 )تتمة( األهداف والسياسات

 )تتمة( اإلطار التشريعي

 مخاطر إعادة التأمين
كما هو متبع لدى شركات التأمين األخرى ولتقليل احتمال التعرض لمخاطر الخسارة الناتجة عن مطالبات تأمينية كبيرة ، تدخل 

إعادة التأمين تلك توفر  إتفاقياتالمجموعة في اتفاقيات خالل نشاطها العادي مع أطراف أخرى ألغراض إعادة التأمين. إن 
افة إلى باإلض تمكن اإلدارة من السيطرة على الخسائر المحتملة الناتجة من المخاطر الكبيرةكذلك و ، تنوعا  أكبر في األعمال 

توفر فرصا  إضافية للنمو. إن جزءا  كبيرا  من معامالت إعادة التأمين يتم إنجازها بموجب االتفاقيات وعقود إعادة التأمين  أنها
عادة تأمين الخسائر الزائدة عن تقديرات   الشركة.االختيارية وا 

لخسائر كبيرة نتيجة لعدم مالءة معيدي التأمين ، تقوم المجموعة بتقييم األوضاع المالية  المجموعة للحد من مخاطر تعرض
لمعيدي التأمين الذين تتعامل معهم وتراقب تركز مخاطر االئتمان الناشئة من أماكن جغرافية أو نشاطات أو وضعيات إقتصادية 

 متشابهة لشركات إعادة التامين.
ولة ؤ معيدي التأمين ال تعفي المجموعة من التزاماتها تجاه المؤمنين لديها ، وتظل المجموعة مسإن عقود التأمين المحولة إلى 

أمام حاملي وثائقها عن الجزء المعاد التأمين عليه بقدر فشل شركة إعادة التأمين في الوفاء بالتزاماتها بموجب عقود إعادة 
 التأمين.

 تركزات المخاطر
 بعقود التأمين المبرمة في داخل دولة قطر فقط. تتعلق مخاطر التأمين للمجموعة 

 عند تقدير مدفوعات المطالبات المستقبلية الشكمصادر 
ت ها التي وقعليعن جميع األحداث المؤمن ع ملتزمةتدفع مطالبات عقود التأمين العام على أساس حدوث المطالبة. المجموعة 

خالل فترة العقد، حتى ولو تم اكتشاف الخسارة بعد انتهاء فترة العقد. نتيجة لذلك يتعلق جزء كبير من مخصص المطالبات 
 والتي يتم سدادها خالل فترات زمنية قصيرة أو متوسطة. وغير المبّلغ عنهابالمطالبات المتكبدة 

سية بالمخاطر يتعلق ذلك بصفة رئي ، وتوقيت التدفقات النقدية من هذه العقودهناك العديد من المتغيرات التي تؤثر على مبلغ 
جراءات إدارة المخاطر المتبعة. الت  نو عبارة ععويض المدفوع مقابل هذه العقود هالمصاحبة ألعمال حاملي عقود التأمين وا 
 (.لغير )بالنسبة للتغطية التأمينية للغيرحوافز نقدية يتم منحها مقابل الخسارة التي يتكبدها حاملو وثائق التأمين أو ا

ة لإلستبدال ، بعد خصم القيمة المتوقعشرة المتكبدة عند سداد المطالباتتتضمن التكاليف التقديرية لمطالبات المصروفات المبا
خصوص يها بلدوالمبالغ المستردة األخرى. تقوم المجموعة باتخاذ جميع الخطوات المعقولة لضمان توفر المعلومات المناسبة 

لفة ، من المحتمل أن تكون النتيجة النهائية مختفي تحديد مخصصات للمطالبات ونظرا  لعدم التيقن،  تعرضها لمطالبات. لكن
 من االلتزام األصلي المقدر.

عنها ولكنها لم  المبّلغعنها ومخصص للمطالبات  وغير المبّلغلتزام تجاه مثل هذه العقود مخصص المطالبات المتكبدة يشتمل اإل
. عند احتساب التكلفة المقدرة للمطالبات غير المدفوعة البيانات الماليةتدفع بعد ومخصص للمخاطر السارية كما في تاريخ 

)المبلغ عنها وغير المبلغ عنها( تكون تقنيات التقدير لدى المجموعة مزيجا من التقديرات المستندة إلى معدل الخسارة )حيث يتم 
الخسارة على أنه المعدل بين التكلفة النهائية لمطالبات التأمين وأقساط التأمين المكتسبة خالل سنة مالية معينة تعريف معدل 

يث يعطي الوزن ح مسبقا  ،فيما يتعلق بهذه المطالبات( وتقدير يستند إلى الخبرة الفعلية في المطالبات باستخدام معادلة محددة 
 ات بمرور الزمن.األكبر للخبرة الفعلية في المطالب
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 )تتمة( إدارة المخاطر المالية . 31

 )تتمة( األهداف والسياسات

 )تتمة( اإلطار التشريعي

 حساسية التغيرات في االفتراضات
 سائرالخ مخاطر قليلة الحدوث وشديدة ذات العالقة التي تغطيأي عقد تأمين أو عدد من العقود الصغيرة  المجموعةليس لدى 

 موعةالمجمثل الزالزل، أو عقود تأمين تغطي مخاطر لحوادث فردية والتي تعرض الشركة لمخاطر تأمين مضاعفة. لقد قامت 
في المخصص لمطالبات تأمين  %31بإعادة التأمين على المخاطر التي قد تتضمن دعاوى قضائية هامة. إن التغير بنسبة 

 ريـال مليون 47: 4131الموحد ) الربح أو الخسارةقطري في بيان  ريـال ليونم 12الحوادث العامة سوف يؤدي إلى نقص بمبلغ 
 قطري(.

 تطوير المطالبات 
ة فيما يتعلق بنشاط التأمين لديها وذلك من أجل التحوط من النتائج الضارة للمطالبات المستقبلي بإحتياطيات كافيةتحتفظ المجموعة 

 مبالغ وتوقيت مدفوعات المطالبات عادة خالل سنة واحدة. حول وكالشكوتطوراتها. يتم حل 

 مخاطر االئتمان
تتمثل مخاطر االئتمان في أن يفشل طرف في أداة مالية في الوفاء بالتزاماته ويسبب بذلك خسارة مالية لطرف آخر. يتمثل 

من أطراف  ومطلوبمدينة ،  تأمينتعرض المجموعة لمخاطر ائتمانية في القيمة الدفترية لموجوداتها والتي تتكون أساسا  من ذمم 
 ذات عالقة وأرصدة لدى البنوك.

إلجراءات للتحقق من مقدرتهم  باآلجلن سياسة المجموعة أن تخضع جميع العمالء الراغبين في الحصول على خدماتها م
إن  ، . تشمل مراجعة المجموعة التصنيفات الخارجيةإليهماالئتمانية، بصورة فردية للعمالء الجدد قبل تقديم المنتج أو الخدمة 

ل الحد ، حيث تمث جلبنكية ويتم تحديد سقف المشتريات لكل عميل يشتري باآلوجدت، أو في بعض األحيان المعامالت ال
 وتتم مراجعته كل ربع سنة. األقصى للمبلغ دون طلب موافقة من اإلدارة العليا

، بما في  المتعلقة بمكان العميليتأثر تعرض المجمـوعة للمخاطر اإلئتمانية أساسا  بالخصائص الفردية لكل عميل. إن العناصر 
والدولة التي يعمل فيها العميل لها تأثير أقل على الخطر اإلئتماني. ينشأ تعرض  معين ذلك مخاطر التخلف عن السداد لقطاع

المجموعة للمخاطر من عجز العمالء عن السداد ، ويكون أقصى المخاطر مساويا  للقيمة الدفترية لهذه األدوات على النحو 
 التالي:

 4131ديسمبر  13 4132ديسمبر  13 
 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري 

   

 861.411 331473443 نقد وأرصدة لدى البنوك )متضمنة الودائع ألجل(
عادة التأمين   2133444 626.416 ذمم مدينة متعلقة بالتأمين وا 

 468.351 2343324 (34)إيضاح رقم  صافي الذمم التجارية المدينة
 536.186 3123133 اإلستثمارات المالية

 424.744 3123224 (47)إيضاح رقم  من أطراف ذات عالقة مطلوب
 133723041 4.566.171 

   .يشتمل هذا البند على ذمم عقود التأمين المدينة وحصة من مطالبات إعادة التأمين المستحقة 
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 )تتمة( إدارة المخاطر المالية . 31

 )تتمة( األهداف والسياسات

 لدى البنوك وودائع ألجل نقد وأرصدة
ئتمانية إ تتميز بسمعاتأنها مودعة لدى بنوك محلية وأجنبية  ، حيثاألرصدة لدى البنوك محدودة ب المتعلقةئتمان مخاطر اإلإن 
 ئتمان عالمية.إوكاالت تصنيف  قبلمن  مصنفة جيدة

عادة تأمينمن ذمم مدينة   تأمين وا 
م المدينة مساوية لمبلغ الذم التقرير الماليئتمان من بعض ذمم التأمين المدينة في تاريخ الحد األقصى للتعرض لمخاطر اإلإن 

دول مجلس التعاون الخليجي. إضافة إلى  حدود تقع ضمنجميع الذمم المدينة إن . الموحد المفصح عنه في بيان المركز المالي
معيدي التأمين، تحصل المجموعة على خدمات وسطاء عالميين  عن الوفاءالعجز ذلك، ولتقليل التعرض للخسائر الكبيرة من 

 ذوي تصنيف عالي.

 تجارية مدينة ذمم صافي 
لمبلغ الذمم  مساوية التقرير الماليالحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان بالنسبة لبعض الذمم المدينة األخرى في تاريخ إن 

 . الموحد المدينة في بيان المركز المالي

 من أطراف ذات عالقة مطلوب
اوية لمبلغ مس التقرير الماليمن أطراف ذات عالقة في  المطلوباتالحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان بالنسبة لبعض إن 

من أطراف داخل البالد، فيما عدا  مطلوبة جميع الذمم المدينة هي ذمم مدينةإن . الموحد الذمم المدينة في بيان المركز المالي
 من أطراف ذات عالقة بالهند. المطوبةم المدينة غير الهامة بعض الذم
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 :يظهر على النحو التاليتحليل أعمار الموجودات المالية إن 

 4132ديسمبر  13
غير متأخرة أو 
 منخفضة القيمة

 متأخرة  تجاوزت موعد اإلستحقاق ولكن لم تنخفض قيمتها 
 يوم 343ن مأكثر  يوم 341-03 يوم 01-33 يوم 31-13 يوم 11أقل من  المجموع ومنخفضة القيمة

 قطري ريـال ألف قطري ريـال ألف قطري ريـال ألف قطري ريـال ألف قطري ريـال ألف قطري ريـال ألف قطري ريـال ألف قطري ريـال ألف 
         

 331473443 -- -- -- -- -- -- 331473443 نقد بالصندوق وأرصدة لدى البنوك
 4333270 -- 213124 313413 313212 -- 743221 3313243 تأمين مدينة عقود ذمم

 2233201 323202 313313 33134 433144 343202 033322 4133113 ذمم مدينة أخرى
 3323710 -- -- -- -- -- -- 3323710 المطالبات المستحقة حصة إعادة تأمين من

 3123133 -- -- -- -- -- -- 3123133 ات مالية )أ(ستثمار إ
 3123224 323311 743431 433240 443333 433443 733114 1233104 من أطراف ذات عالقة مطلوب
 134143044 403304 3133413 233127 223104 3223141 4213207 432243443 المجموع

 

 4131ديسمبر  13
غير متأخرة أو 
 منخفضة القيمة

 متأخرة  تجاوزت موعد اإلستحقاق ولكن لم تنخفض قيمتها 
 يوم 343ن مأكثر  يوم 341-63 يوم 61-63 يوم 61-13 يوم 11أقل من  المجموع ومنخفضة القيمة

 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري قطريألف ريـال  ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري 
         

 861.411 -- -- -- -- -- -- 861.411 نقد بالصندوق وأرصدة لدى البنوك
 161.166 -- 11.221 77.546 68.647 5.182 16.732 318.215 تأمين مدينة عقود ذمم

 111.611 41.762 13.872 16.527 42.187 58.365 86.831 16.151 ذمم مدينة أخرى
 481.331 -- -- -- -- -- -- 481.331 حصة إعادة تأمين من المطالبات المستحقة

 536.186 -- -- -- -- -- -- 536.186 ات مالية )أ(ستثمار إ
 424.744 -- 46.475 35.265 33.124 65.385 21.781 81.675 من أطراف ذات عالقة مطلوب
 4.568.851 41.762 63.586 346.523 312.156 348.212 371.117 3.651.846 المجموع

 

 تتضمن اإلستثمارات المالية موجودات مالية محتفظ بها حتى اإلستحقاق ومتاحة للبيع وبالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. أ. 
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 ركزمخاطر الت
يهدد المركز المالي  مما قدز هي أي خطر فردي أو مجموعة من المخاطر يحتمل معها تكبد خسائر كبيرة الترك مخاطرإن 

 للمجموعة أو مقدرتها في المحافظة على عملياتها األساسية. تتضمن هذه المخاطر ما يلي: الطبيعي

  النظيرةالتعرض الكبير لمخاطر االئتمان من طرف فردي أو مجموعة من األطراف. 
 ؛ ونشاط أو السلعةالتعرض لمخاطر االئتمان من األطراف التي يعتمد أداؤها المالي على نفس ال 
 نوع مخاطر االئتمان )مثل التعرض ل المتعلقة بتخفيف المجموعة قبل أنشطة من مخاطر االئتمان غير المباشرة التي تنتج

 (.من طرف واحدئتمان حماية اإل أو الضماناتفردي من 
 

 .التأمين المبرمة في داخل دولة قطر فقط ببوالصمخاطر التأمين للمجموعة  مثلتت
 

 مخاطر السيولة
إلدارة  ةالمجموع سياسةلتزاماتها المالية عند استحقاقها. إن إالوفاء ب على ستطاعة المجموعةإتتمثل مخاطر السيولة في عدم 

لتزاماتها عند استحقاقها، في الظروف إمخاطر السيولة هو أن تضمن بقدر اإلمكان أن يكون لديها دائما  سيولة كافية لسداد 
ية حافظة على توازن بين استمرار العادية وغير العادية، ودون أن تتكبد خسائر غير مقبولة أو المخاطرة بسمعة المجموعة، والم

 ستخدام القروض البنكية التي تحمل فوائد.إ من خاللالتمويل والمرونة 
 

، وتشمل يوم 61المتوقعة لفترة  التشغيليةبضمان وجود أرصدة نقدية كافية عند الطلب لمقابلة المصروفات  عادة تقوم المجموعة
ثر المحتمل للظروف الصعبة التي ال يمكن التنبؤ بها بشكل معقول مثل الكوارث اإللتزامات المالية. هذا بإستثناء األسداد خدمة 

 الطبيعية.
 
 ستحقاقات التعاقدية المتبقية للمطلوبات الماليةاإل

عة ستحقاقات التعاقدية للمطلوبات المالية للمجمو اإلبات المالية للمجموعة. تم تحديد ستحقاق المطلو إ وضعيةأدناه  الجدوليورد 
ستحقاق اإل تراتف. تقوم اإلدارة برصد التقرير الماليستنادا  إلى الفترة المتبقية حتى تاريخ االستحقاق التعاقدي كما في تاريخ إ

ن هذا عاألدوات ال تختلف بصورة جوهرية  التدفقات النقدية المتوقعة للمجموعة على هذهإن حتفاظ بسيولة معقولة. لضمان اإل
 التحليل.
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 )تتمة( مخاطر السيولة
 ستحقاقبيان اإل

 :يظهر على النحو التاليديسمبر  13ستحقاق المطلوبات المالية للمجموعة كما في إن إ

 إجمالي التدفقات النقدية غير المخصومة 
 سنوات 1أكثر من  سنوات 1إلى  3 شهور إلى سنة 3 شهور 3إلى  1 شهور 1حتى  عند الطلب 4132ديسمبر  13 المجموع

 قطري ريـال ألف قطري ريـال ألف قطري ريـال ألف قطري ريـال ألف قطري ريـال ألف قطري ريـال ألف قطري ريـال ألف 
        

 234223347 431303310 333433441 2323143 4273413 3073111 -- وتسهيالت قروض
 313223 -- -- 33 437 03744 -- ألطراف ذات عالقة مطلوب

 3423377 -- -- 33402 312 3443727 -- تجارية ذمم دائنة
 3303233 -- -- -- -- -- 3303233 مطالبات قائمة

 073124 -- -- 213223 413477 113321 -- أقساط إعادة تأمين مستحقة الدفع
 3303233 2413234 4733231 2103134 333433441 431303310 237333110 

 

 إجمالي التدفقات النقدية غير المخصومة 
 سنوات 1أكثر من  سنوات 1إلى  3 شهور إلى سنة 6 شهور 6إلى  1 شهور 1حتى  عند الطلب 4131ديسمبر  13 المجموع

 ألف ريـال قطري ريـال قطريألف  ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري 
        

 618.356 427.528 443.381 23.452 63.555 6.636 -- وتسهيالت قروض
 513 -- -- -- 341 233 -- ألطراف ذات عالقة مطلوب

 338.617 -- -- 3.215 157 337.335 -- تجارية ذمم دائنة
 748.752 -- -- -- -- -- 748.752 مطالبات قائمة
 355.142 -- -- 67.686 31.126 77.486 -- تأمين مستحقة الدفع أقساط إعادة

 748.752 413.213 314.178 331.178 443.381 427.528 3.633.674 
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 مخاطر السوق
لى أرباح ع التي تؤثر وأســــعار صــــرف العمالت األجنبيةالتغيرات في أســــعار الســــوق مثل أســــعار الفائدة بتتمثل مخاطر الســــوق 

المجموعة أو حقوق الملكية أو قيمة أدواتها المالية. إن الهدف من إدارة مخاطر الســـــــــــوق هو الســـــــــــيطرة على تعرض المجموعة 
 للمخاطر في نطاق معقول ، إضافة إلى زيادة العائد.

 

 هناك ثالثة مكونات لمخاطر السوق:
 

 األجنبية مخاطر صرف العمالت 
 .مخاطر أسعار الفائدة 
 .مخاطر أسعار السهم 

 
 مخاطر صرف العمالت األجنبية

ذلك ترى اإلدارة بأن تعرض المجموعة لمخاطر صرف  من رغمالبو  ، ال تقوم المجموعة بالتحوط ضد تعرضها لمخاطر العمالت
إذ أنه ليســــــــــت هناك بنود هامة في الموجودات المالية والمطلوبات المالية بعمالت أجنبية  مســــــــــتوياتهالعمالت األجنبية في أدنى 
 القطري.  ريـالمرتبط بالالبخالف الدوالر األمريكي 

 
 مخاطر أسعار الفائدة

 فائدة بالسوق.الألداة مالية بسبب التغير في أسعار مة التدفقات النقدية المستقبلية مخاطر اسعار الفائدة هي مخاطر تقلب قي
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 )تتمة( إدارة المخاطر المالية . 31

 (تتمة)مخاطر السوق
 (تتمة) أسعار الفائدةمخاطر 

 :4131و  4132 ديسمبر 13لمجموعة كما في ل المالية مطلوباتاللموجودات و ألهم ا مخاطر معدل الفائدةيورد الجدول التالي  إن

 المجموع ال تحمل فوائد سنوات 2أكثر من  سنوات 2 -3 شهرا 34-1 شهور 1-3 لامعدل الفائدة الفع 4132ديسمبر  13
 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري % 

        الموجودات
 331473443 333133 -- -- 2443327 2473434 %3511 بنوكالنقد وأرصدة لدى 

 4333270 4333270 -- -- -- --  عقود تأمين مدينةذمم 
 2233201 2233201 -- -- -- --  تجارية ذمم مدينة

 3323710 3323710 -- -- -- --  حصة إعادة تأمين من مطالبات مستحقة
 3123224 3123224 -- -- -- --  مطلوب من أطراف ذات عالقة

 1113203 3113412 443024 3313712 -- --  مالية متاحة للبيع موجودات
 423242 -- 13711 433742 -- -- %1502 مالية محتفظ بها حتى اإلستحقاق موجودات

 4343113 3333274 73470 243401 -- 43342  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
  2013114 2443327 4173414 013017 337003144 134143044 

        المطلوبات
 234223347 -- 0433372 430203327 7333224 3073111 %4511 وتسهيالت قروض

 313223 313223 -- -- -- --  مطلوب ألطراف ذات عالقة
 3423377 3423377 -- -- -- --  تجارية ذمم دائنة

 3303233 3303233 -- -- -- --  مطالبات قائمة
 073124 073124 -- -- -- --  أقساط إعادة تأمين مستحقة الدفع

  3073111 7333224 430203327 0433372 0333324 237333110 
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 )تتمة( إدارة المخاطر المالية . 31

 (تتمة)مخاطر السوق
 (تتمة) مخاطر أسعار الفائدة

 المجموع ال تحمل فوائد سنوات 5أكثر من  سنوات 5 -3 شهرا 34-1 شهور 1-3 لامعدل الفائدة الفع 4131ديسمبر  13
 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري % 

        الموجودات
 861.411 26.811 -- -- 182.632 258.781 %3،71 بنوكالنقد وأرصدة لدى 

 161.166 161.166 -- -- -- --  عقود تأمين مدينةذمم 
 111.611 111.611 -- -- -- --  تجارية ذمم مدينة

 481.331 481.331 -- -- -- --  حصة إعادة تأمين من مطالبات مستحقة
 424.744 424.744 -- -- -- --  مطلوب من أطراف ذات عالقة

 366.685 82.613 41.137 65.167 -- --  مالية متاحة للبيع موجودات
 85.228 -- 1.717 83.723 -- -- %1،65 مالية محتفظ بها حتى اإلستحقاق موجودات

 461.656 431.368 43.186 46.166 -- --  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
  258.781 182.632 376.377 25.331 3.512.361 4.568.851 

        المطلوبات
 618.356 -- 84.514 186.366 314.816 6.636 %4،11 وتسهيالت قروض

 513 513 -- -- -- --  مطلوب ألطراف ذات عالقة
 338.617 338.617 -- -- -- --  تجارية ذمم دائنة

 748.752 748.752 -- -- -- --  مطالبات قائمة
 355.142 355.142 -- -- -- --  أقساط إعادة تأمين مستحقة الدفع

  6.636 314.816 186.366 84.514 3.111.536 3.633.674 
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 )تتمة( إدارة المخاطر المالية .31

 (تتمة)مخاطر السوق
 (تتمة) مخاطر أسعار الفائدة

 تحليل حساسية التدفق النقدي لألدوات ذات المعدالت المتغيرة
ة إلى زيادة )نقص( حقوق الملكي التقرير المالي سوف يؤدينقطة أساس على معدالت الفائدة في تاريخ  311تغير بمقدار  إن أي

ثبات جميع المتغيرات األخرى، وخصوصا أسعار صرف  يفترض هذا التحليلإن بالمبالغ الموضحة أدناه. والربح أو الخسارة 
 العمالت األجنبية:

 الملكية حقوق الربح أو الخسارة 
 نقطة أساس  311 نقطة أساس  311 
 نقصان زيادة نقصان زيادة 
 قطري ريـال ألف قطري ريـال ألف قطري ريـال ألف قطري ريـال ألف 

     4132ديسمبر  13
 103433 (103433) 103433 (103433) وتسهيالت قروض

 103433 (103433) 103433 (103433) حساسية التدفق النقدي )بالصافي(
 

 حقوق الملكية الربح أو الخسارة 
 نقطة أساس  311 نقطة أساس  311 
 نقصان زيادة نقصان زيادة 
 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري 

     4131ديسمبر  13
 6.184 (6.184) 6.184 (6.184) وتسهيالت قروض

 6.184 (6.184) 6.184 (6.184) حساسية التدفق النقدي )بالصافي(
 

 مخاطر أسعار األسهم
تتمثل مخاطر أسعار األسهم في الخطر من تقلبات القيمة العادلة ألداة مالية بسبب تغيرات األسعار بالسوق )غير تلك الناتجة 

ها تتعلق باألداة المالية أو بمصدر  معينة من مخاطر أسعار الفائدة أو مخاطر العمالت( ، سواء حدثت تلك التغيرات بسبب عوامل
 أو عوامل تؤثر على جميع األدوات المالية المماثلة المتداولة في السوق.

 

تتعلق مخاطر أسعار األسهم لدى المجموعة بموجودات مالية ومطلوبات مالية تتقلب قيمتها العادلة نتيجة للتغيرات في أسعار 
  السوق، وهي أساسا  أوراق مالية إستثمارية.

 

تحد الشركة من مخاطر أسعار األسهم عن طريق تحديد أهداف اإلستثمارات ومراقبة هبوط اإلستثمارات وتنويع األدوات واسقف 
 سهم.اإلستثمارات في كل قطاع. ليس لدى المجموعة تركزات جوهرية لمخاطر أسعار األ

  
مع  معقولة محتملة في أسعار األسهم ، ألي تغيراتالجـدول التالي يعكس حساسية تأثير مجموع التغيرات في القيمة العادلة إن 

 على صافي الربح وحقوق الملكية. مدى التأثيرويبين  ، ثبات جميع المتغيرات األخرى
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 )تتمة( إدارة المخاطر المالية . 31

 (تتمة)مخاطر السوق

 )تتمة( األسهممخاطر أسعار 
إن التحليل الظاهر أدناه يبين الحركة الممكنة والمعقولة على المتغيرات الرئيسية مع بقاء المتغيرات األخرى ثابتة ، ومدى تأثيره 

 على صافي الربح وحقوق الملكية.
 4132ديسمبر  13  

 الحركة في المتغير 

 الموجودات المالية
خالل  من بالقيمة العادلة

 –الربح أو الخسارة 
 التأثير على صافي الربح

 الموجودات المالية
 -المتاحة للبيع 

  بنود الدخلالتأثير على 
 الشامل األخرى 

    

 113121 -- %31+ ورصة قطرأسهم مدرجة في ب
 -- 433411 %31+ مهيكلةإستثمارات 

    
 (113121) -- %31- قطرورصة أسهم مدرجة في ب

  (433411) %31- مهيكلةإستثمارات 
  

 4131ديسمبر  13  

 الحركة في المتغير 

ة بالقيم الموجودات المالية
خالل الربح  العادلة من
 التأثير على –أو الخسارة 

 صافي الربح

 الموجودات المالية
 -المتاحة للبيع 

  بنود الدخلالتأثير على 
 الشامل األخرى 

    

 36.666 -- %31+ قطرورصة أسهم مدرجة في ب
 -- 46.166 %31+ إستثمارات مهيكلة

    
 (36.666) -- %31- قطرورصة أسهم مدرجة في ب
 -- (46.166) %31- إستثمارات مهيكلة

 مخاطر تشغيلية 
التشغيلية هي المخاطر التي تنشأ من الخسارة الناتجة عن حاالت الفشل في األنظمة أو الرقابة أو الغش أو الخطأ  المخاطرإن 

البشري والتي قد تنتج عنها خسارة في السمعة أو عواقب قانونية ورقابية. تدير المجموعة تعرضها للمخاطر التشغيلية عبر الضوابط 
 .بالسياساتالتدقيق الداخلي واإللتزام  من خاللالرقابة الداخلية  المناسبة والفصل بين المهام وضوابط

 إدارة رأس المال
العمل على و إن سياسة مجلس اإلدارة هي المحافظة على قاعدة رأسمالية قوية لكي تحافظ على ثقة المستثمرين والدائنين والسوق  

 ل، والذي يعرف بأنه إجمالي حقوق المساهمين.تطور األعمال مستقبال . يقوم المجلس بمراقبة رأس الما إستمرارية
 تراضات العالية والمنافع والضمانفدات العالية الممكنة من خالل اإليعمل المجلس أيضا  على الحفاظ على الموازنة بين العائ 

ط المرجح متوسأكبر من ال بشكلاللذين يحققهما مركز رأسمالي قوي. تهدف المجموعة إلى تحقيق عائد على حقوق المساهمين ، 
 للفوائد المحملة على القروض.

دخال تعديالت عليه في ضوء التغيرات في األحوال االقتصادية وتوقعات المساهمين. لم  هيكلتقوم المجموعة بإدارة   رأسمالها وا 
 .4132ديسمبر  13تعديالت في األهداف أو السياسات أو اإلجراءات خالل السنة المنتهية في  أية تدخل الشركة
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 )تتمة( إدارة المخاطر المالية . 31

 

 )تتمة( إدارة رأس المال
. الملكية حقوق، وهي صــافي الدين مقســوما  على إجمالي  إلى حقوق الملكيةمديونية الســتخدام نســبة إتراقب المجموعة رأســمالها ب 

 بنود حقوق الملكية.يشتمل رأس المال على جميع و تحتسب المجموعة ضمن المديونية القروض التي تحمل فوائد 

 :إلى حقوق الملكيةمديونية النسبة 
 4131ديسمبر  13 4132ديسمبر  13 
 ألف ريـال قطري قطري ريـال ألف 
   

 618.356 234223347 (3دين )
 (861.411) (331473443) نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك

 (485.122) 137373213 صافي الدين
 1.185.741 233773740 (4حقوق الملكية )

 (%6) %01  صافي الديون إلى حقوق الملكيةنسبة 

 (.36إن الدين يشتمل على القروض قصيرة وطويلة األجل المبينة في إيضاح رقم ) .3

 إن حقوق الملكية تشتمل على كال  من رأس المال واألرباح المدورة واإلحتياطيات التي تمتلكها المجموعة. .4
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 القيم العادلة وتصنيف األدوات المالية .14

ات المالية ألدو هم االقيم العادلة التقديرية ألإن . تجاري بحتفي التعامل على أساس  أطراف مطلعة وراغبةمبادلة موجودات أو سداد مطلوبات بين  من خاللهالقيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن إن 
 :تظهر على النحو التاليللمجموعة 

 4132ديسمبر  13

القيمة العادلة من 
خالل الربح أو 

 قروض وذمم مدينة الخسارة
 موجودات مالية
 متاحة للبيع

 أخرى 
 بالتكلفة المطفأة

 مجموع
 القيمة العادلة القيمة الدفترية

 قطري ريـال ألف قطري ريـال ألف قطري ريـال ألف قطري ريـال ألف قطري ريـال ألف قطري ريـال ألف 
       الموجودات

 331473443 331473443 -- -- 331473443 -- نقد وأرصدة لدى بنوك
 4333270 4333270 -- -- 4333270 -- عقود تأمين مدينةذمم 

 2233201 2233201 -- -- 2233201 -- تجاريةذمم مدينة 
 3323710 3323710 -- -- 3323710 -- حصة إعادة تأمين من المطالبات المستحقة

 3123224 3123224 -- -- 3123224 -- من أطراف ذات عالقة مطلوب
 1113203 1113203 -- 1113203 -- -- مالية متاحة للبيع موجودات
 013111 423242 423242 -- -- -- مالية محتفظ بها حتى اإلستحقاق موجودات

 4343113 4343113 -- - -- 4343113 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
 4343113 433123333 1113203 423242 134143044 134313214 

       المطلوبات 
 234223347 234223347 234223347 -- -- -- وتسهيالت قروض

 313223 313223 313223 -- -- -- مطلوب ألطراف ذات عالقة
 3423377 3423377 3423377 -- -- -- تجارية ذمم دائنة

 3303233 3303233 3303233 -- -- -- مطالبات قائمة
 073124 073124 073124 -- -- -- أقساط إعادة تأمين مستحقة الدفع

 -- -- -- 237333110 237333110 237333110 
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 )تتمة( الماليةالقيم العادلة وتصنيف األدوات  .41

 4131ديسمبر  13
القيمة العادلة من 

 قروض وذمم مدينة خالل الربح أو الخسارة
 موجودات مالية
 متاحة للبيع

 أخرى 
 بالتكلفة المطفأة

 مجموع
 القيمة العادلة القيمة الدفترية

 ريـال قطريألف  ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري 
       الموجودات

 861.411 861.411 -- -- 861.411 -- نقد وأرصدة لدى بنوك
 161.166 161.166 -- -- 161.166 -- عقود تأمين مدينةذمم 

 111.611 111.611 -- -- 111.611 -- تجاريةذمم مدينة 
 481.331 481.331 -- -- 481.331 -- حصة إعادة تأمين من المطالبات المستحقة

 424.744 424.744 -- -- 424.744 -- من أطراف ذات عالقة مطلوب
 366.685 366.685 -- 366.685 -- -- مالية متاحة للبيع موجودات
 86.611 85.228 85.228 -- -- -- مالية محتفظ بها حتى اإلستحقاق موجودات

 461.656 461.656 -- -- -- 461.656 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
 461.656 4.184.763 366.685 85.228 4.568.851 4.611.114 

       المطلوبات 
 618.356 618.356 618.356 -- -- -- وتسهيالت قروض

 513 513 513 -- -- -- مطلوب ألطراف ذات عالقة
 338.617 338.617 338.617 -- -- -- تجارية ذمم دائنة

 748.752 748.752 748.752 -- -- -- مطالبات قائمة
 355.142 355.142 355.142 -- -- -- أقساط إعادة تأمين مستحقة الدفع

 -- -- -- 3.633.674 3.633.674 3.633.674 
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 )تتمة( القيم العادلة وتصنيف األدوات المالية .14

 

 رج القيمة العادلةتد  

 الجدول التالي يحلل األدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة وفقا  لطريقة التقييم. تعرف المستويات المختلفة كالتالي:إن 

  األسعار المتداولة )غير المعدلة( في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة. : 3المستوى 

  ( والتي يمكن مالحظتها بصورة مباشرة )مثل 3غير األسعار المدرجة في المستوى ) أخرى مدخالت :  4المستوى
 .األسعار( أو غير مباشرة )مثل المستمدة من األسعار(

  مدخالت غير قابلة للمالحظة للموجودات والمطلوبات. : 1المستوى 

  
 المجموع 1المستوى  4المستوى  3المستوى  

 قطري ريـال ألف قطري ريـال ألف قطري ريـال ألف قطري ريـال ألف 4132ديسمبر  13كما في 
     

 1113203 4 -- 1113202 متاحة للبيع موجودات مالية
خالل من موجودات مالية بالقيمة العادلة 

 4343113 -- 113443 3423231 الربح أو الخسارة 
 2423112 113443 4 2343447 

 
 المجموع 1المستوى  4المستوى  3المستوى  

 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري 4131ديسمبر  13كما في 
     

 366.685 4 -- 366.681 متاحة للبيع موجودات مالية
خالل من موجودات مالية بالقيمة العادلة 

 461.656 -- 25.558 435.168 الربح أو الخسارة 
 185.183 25.558 4 211.623 

 
 أرقام المقارنة .11

الموحدة من  في البيانات المالية شركة الخليج العالمية للحفر المحدودة )ش.م.ق(، قامت المجموعة بتوحيد أرقام  4132خالل 
على شركة الخليج العالمية للحفر المحدودة )ش.م.ق(  السيطرة علىالمجموعة  وذلك لحصول 4132ديسمبر  13مايو الى  3فترة 

شركة الخليج العالمية للحفر المحدودة )ش.م.ق( ، أدرجت نتائج 4131(. خالل عام 5،4)إيضاح رقم  4132مايو  3إبتداءا  من 
ستمرت هذه المعالجة حتىفي البيانات المالية الموحدة للمجموعة ب  الذي يمثل 4132أبريل  11 إستخدام طريقة حقوق الملكية وا 

 شركة الخليج العالمية للحفر المحدودة )ش.م.ق(.في صة المتبقية من الح %11تاريخ اإلستحواذ على 
 


