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 الموحدالشامل بيان الدخل 
 2131 مارس 13المنتهية في  ثالثة أشهرلل
 

 مارس 13  مارس 13  
  3131  2132 
 (ألف لاير قطري)  (ألف لاير قطري) إيضاحات 

 (معدلة)  (غير مدقق)  
 213.152  223.235  اإليرادات

     
 (399.991)  (555.443)  التكاليف المباشرة

     
 13.919  317.711  الربح اإلجمالي

     
 1...1  2.271  إيرادات التمويل 

 2.9.9  3.237  صافي أرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة خالل الربح أو الخسارة 

 125..  7.431  إيرادات أخرى 

 19.5.1  51.725 1 حصة من نتائج مشروع مشترك
 (3.325)  (5.541)  مصاريف تمويل 

 (212)  -  خسارة إنخفاض قيمة إستثمارات متاحة للبيع
 (5.199)  (31.322)  المصاريف العمومية واإلدارية 

     
 92.113  312.743  فترةربح ال

     
     إيرادات شاملة أخرى

 219  3.735  صافي الحركة في القيم العادلة لإلستثمارات المتاحة للبيع
     
     

 219  3.735  للفترةإيرادات شاملة أخرى 
     

 92.251  317.212  للفترةإجمالي الدخل الشامل 
     

     الربح للسهم
 1.92  1.43 2 (باللاير القطري)الربح األساسي والمخفف للسهم 
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  الموحد المركز الماليبيان 
  2131 مارس 13في كما 

 
 ديسمبر 13  مارس 13  

  3131  2132 
 (ألف لاير قطري)  (ألف لاير قطري) إيضاحات 
 (معدلة)  (غير مدقق)  
     

     الموجودات
     الموجودات غير المتداولة 

 9.1.132  421.474 . عقارات وآالت ومعدات
 111.119  111.224  موجودات غير ملموسة 

 3.321  3.332  عقارات إستثمارية 
 2.159  3.174  ة زميلةفي شرك استثمار
 3.315.229  3.371.215 1 مشروعات مشتركةفي  استثمار

 31..21  42.515  إستثمارات محتفظ بها حتى اإلستحقاق
 12.191  43.321  استثمارات متاحة للبيع

     
  3.233.474  2..92.322 
     

     الموجودات المتداولة
 92.321  71.572  المخزون

 .11..11  231.434  مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 
 59..521  714.454  ومصاريف مدفوعة مقدما   مدينون

 91.119.  353.112  تأمين مدينةأرصدة 
 .19.92.  511.454  موجودات مالية بالقيمة العادلة خالل الربح أو الخسارة

 519.111  227.141 1 نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك
     
  3.221.344  2.599.112 
     

 1.212.1.9  2.372.372  الموجودات إجمالي
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 الموحد  المركز الماليبيان 
 تتمة – 2131 مارس 13في كما 

 ديسمبر 13  مارس 13  

  3131  2132 
 (ألف لاير قطري)  (ألف لاير قطري) إيضاحات 

 

 

     حقـوق المساهميـن والمطلوبـات
     حقوق المساهمين 

 29.525..3  3.542.737 9 رأس المال
 393.215  323.417  إحتياطي قانوني

 139..5  75.232  إحتياطي عام 
 (393)  (323)  إحتياطي تحويل عمالت أجنبية

 519..  2.547  إحتياطي القيمة العادلة 
 919.311  433.474  أرباح مدورة

     
 2.919.515  3.223.325  حقوق المساهمينإجمالي 

     
     المطلوبات غير المتداولة

 995.991  247.414  وتسهيالت تحمل فوائد قروض
 11.319  13.244  نهاية الخدمة للموظفين مكافآت

  234.217  992.31. 
 

     المطلوبات المتداولة
 91.112  313.722  مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة

 .3.521.91  3.715.512  دائنون وارصدة تأمين دائنة ومبالغ مستحقة الدفع
 332.5.9  327.335  قروض وتسهيالت تحمل فوائد

     
  3.445.132  3.921.911 
     

 2.923.529  3.231.433  لمطلوباتا إجمالي
     

 1.212.1.9  2.372.372  حقوق المساهمين والمطلوبات إجمالي
 
 
 
 
 

     
      ...........................               ............................... 
سعيد مبارك المهندي   محمد بن صالح السادة. د            
 نائب رئيس مجلس اإلدارة                 والعضو المنتدب رئيس مجلس اإلدارة     
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 التغيرات في حقوق المساهمين الموحدبيان 
 2131 مارس 13المنتهية في ثالثة أشهر لل
 

 
  رأس المال

إحتياطي 
  إحتياطي عام  قانوني

إحتياطي تحويل 
  النقد األجنبي

إحتياطي القيمة 
 اإلجمالي   أرباح مدورة  العادلة

 ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف 
 لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  قطريلاير   لاير قطري  لاير قطري 
              

 2.919.515  919.311  591..  (393)  139..5  393.215  29.525..3  2131يناير  3الرصيد في 
              

 311.522  311.522  -  -  -  -  - الفترةربح 
 .3.52  -  .3.52  -  -  -  -  إيرادات شاملة أخرى

              
 315.119  311.522  .3.52  -  -  -  - إجمالي الدخل الشامل 
 (221.119)  (221.119)  -  -  -  -  - (5إيضاح ) أرباح موزعة مدفوعة

              
              

 .2.113.21  223.252  25..9  (393)  139..5  393.215  29.525..3  2131 مارس 13الرصيد في 
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 التغيرات في حقوق المساهمين الموحدبيان 

 تتمة - 2131 مارس 13المنتهية في  ثالثة أشهرلل
 

 
  رأس المال

إحتياطي 
  إحتياطي عام  قانوني

إحتياطي تحويل 
  النقد األجنبي

إحتياطي القيمة 
 اإلجمالي   أرباح مدورة  العادلة

 ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف 
 لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  قطريلاير  
              

 2.111.221  591.5.9  3.2  (.31)  139..5  12..311  3.113.151 (مدقق)  3133يناير  3الرصيد في 
              

 92.113  92.113  -  -  -  -  - فترةربح ال
 219  -  219  -  -  -  - للفترة إيرادات شاملة أخرى

              
 92.251  92.113  219  -  -  -  - للفترةإجمالي الدخل الشامل 
 (.351.51)  (.351.51)  -  -  -  -  - (5إيضاح ) أرباح موزعة مدفوعة
 -  (311.315)  -  -  -  -  311.315  (9إيضاح )اسهم مجانة موزعة 

              
 2.253.593  159.939  123  (.31)  139..5  12..311  29.525..3 (غير مدقق) 3133 مارس 13الرصيد في 
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 الموحدالتدفقات النقدية بيان 

   2131 مارس 13المنتهية في  ثالثة أشهرلل
 

 مارس 13  مارس 13  
  3131  2132 
 (ألف لاير قطري)  (ألف لاير قطري) إيضاحات 

 (غير مدقق)  (غير مدقق)  

   األنشطـة التشغيلـة
 

 

 92.113  312.743  الفترةربح 
     :تعديالت على

 32.141  33.273   اتإستهالك
 3.253  3.423  مكافأة نهاية الخدمة للموظفينلمخصص 

 -  (414)  أرباح بيع أوراق المالية
 3.337  5.541  تمويل مصاريف

 -  (3.572)  األرباح والخسائر من خالل من موجودات مالية أرباح غير محققة
 (12.751)  (51.725)  مشروعات مشتركة من نتائجحصة 
 -  (223)  من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات( ربح/ )خسارة 

 (2.551)  (2.271)  إيرادات تمويل 
     

 99.531  332.372  التغيرات في رأس المال العاملصافي ربح التشغيل قبل 
 (.1.29)  (4.152)   مخزون 

 (29.221)  12.312  دائنون وأرصدة تأمين دائنة ومبالغ مستحقة الدفع 
 19.212  34.315  مدينون وأرصدة تأمين مدينة ومصاريف مدفوعة مقدما  

  371.524  51.259 
     من العملياتالنقد 

 (221)  (3.343)  المدفوعة مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 
     

 51.119  324.372  صافي النقد من األنشطة التشغيلية
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 تتمة -بيان التدفقات النقدية الموحد 

 2131 مارس 13المنتهية في  ثالثة أشهرلل
 مارس 13  مارس 13  
  3131  2132 
 (لاير قطريألف )  (ألف لاير قطري) إيضاحات 
     يةنشطـة اإلستثمـار األ 

 1...1  2.271  إيرادلت فوائد
 39.323  23.743  متحصالت من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة خالل الربح أو الخسارة

 -  224  متحصالت من بيع عقارات واآلت ومعدات 
 (.1.99.)  (71.714)  مالية بالقيمة العادلة خالل الربح أو الخسارةموجودات شراء 

 (11.)  (34.312)  إقتناء موجودات مالية متاحة للبيع
 11.991  313.431 1 توزيعات ارباح من المشروعات المشتركة

 91.312  314.724  ودائع ألجل تستحق بعد أكثر من ثالثة أشهر
 -  (337.511)   إستثمارات في مشروعات مشتركة

 (1.129)  (52.352) 9 شراء عقارات واآلت ومعدات 
     

 321.259  31.143  يةنشطـة اإلستثمـار األ(المستخدم في)صافي النقد من 
     

     يةنشطـة التمويـلاأل 
 (33.1.2)  (32.733)  وتسهيالت تحمل فوائد سداد قروض 
 (.351.51)  (331.114)  مدفوعة  أرباح موزعة

 (3.325)  (5.543)  مصاريف تمويل مدفوعة
     

 (322.351)  (321.331)  األنشطة التمويلية  ( المستخدم في)صافي النقد من 
     
 31.592  (21.252)   والبنود المماثلة للنقدالزيادة في النقد ( النقص)
     

 112.111  121.721  يناير  3في  والبنود المماثلة للنقدالنقد 
     

 139.191  111.312  مارس  13والبنود المماثلة للنقد في النقد 
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 القانوني والنشاط الرئيسي  الوضع 3

 أسسـتهـي شـركة " المجموعـة"بــ  أو مع شركاتها التابعة والمشتركة يشار إلـيهم  ("الشركة)"ق .م.الخليج الدولية للخدمات ش
النشـاط الرئيسـي . 2112فبرايـر  32بتـاري   12211في دولة قطر كشركة مساهمة عامـة قطريـة ورقـم سـجلها التجـاري هـو 

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

فبرايــر  32ون لاير قطــري فــي مليــ 1تــم تأســيس الشــركة مــن جانــب قطــر للبتــرول كمســاهم وحيــد وذلــك برأســمال مبــدئي بمبلــغ 
 .وهو تاري  تأسيس الشركة 2112

  ق وشـركة الخلـيج العالميـة للحفـر المحـدودة.م.شـركة هيلكـوبتر الخلـيج ش) كانت شركات المجموعـة 2112فبراير  .2حتى 
عـادة التـأمين( ق.م.ش)  -اليابانيـة وشـركة الحفـر بصـورة مباشـرة مـن جانـب قطـر للبتـرول مملوكـ  ( وشركة الكوت للتأمين وا 

وقـد تـم تحويـل هـذس األسـهم ( شركة الخليج العالمية للحفر المحدودة ٪ من11.13تمتلك شركة الحفر اليابانية )جي دي سي 
 . 2112فبراير   .2إلى الخليج الدولية للخدمات بتاري  

وهـو  2112فبرايـر  32 هو ولكن اإلدارة خلصت إلى أن التاري  الفعلي لتحويل حصة الملكي  من قطر للبترول إلى الشركة
واإلدارة المشـتركة علـى شـركات المجموعـة إلـى الشـركة ، وعليـ  إبتـداء التاري  الذي قامت في  قطر للبترول بتحويل السـيطرة 

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

تـم  .لألوراق الماليـة قطرللشركة في سوق من أسهم الشركة المصدرة  ٪51قامت قطر للبترول بإدراج  2112مايو  29في 
والتـي أعتمـدت التعـديالت بالنظـام األساسـي التـي تـنص علـى زيـادة  2132نـوفبر  .غير عادية بتاري  عمومية عقد جمعية 

الحقـا  ، ووفقـا  لتعليمـات المجلـس األعلـي للشـقون اإلقتصـادية ، حولـت قطـر  .سقف الملكية للهيئة العامة للتقاعد والمعاشات
 .٪ من حصتها في شركة الخليج الدولية للخدمات إلى الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات21للبترول 

 
مــن شــركة أمــواج لخــدمات التمــوين والتــي تعمــل فــي تــوفير % 311إســتحوذت المجموعــة علــى حصــة  2132مــايو  13فــي 

 .2132يوليو  3خدمات التموين داخل وخارج دولة قطر وذلك بموجب إتفاقية بيع وشراء يسري مفعولها إعتبارا  من 
 
 
 السياسات المحاسبية الهامةوملخص  أسس اإلعداد 3
 
 أسس اإلعداد 3/3 
المتاحة للبيع والموجودات تم إعداد البيانات المالية الموحدة طبقا  لمبدأ التكلفة التاريخية ، بإستثناء الموجودات   

تم إعداد البيانات المالية الموحدة باللاير .  المالية بالقيمة العادلة خالل الربح أو الخسارة التي تقاس بالقيمة العادلة
وقد تم تدوير جميع المبالغ إلى أقرب ألف لاير قطري ، بإستثناء . القطري وهو العملة المستخدمة ألعمال المجموعة

 .  بغير ذلكمايشار إلي
 
 بيان االلتزام 3/3  

الصادرة من قبل لجنة المعايير للمعايير الدولية للتقارير المالية الموحدة للمجموعة وفقا  أعدت البيانات المالية  
 .2112لسنة  1رقم  ومتطلبات قانون الشركات التجارية القطريالمحاسبية الدولية 
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 تتمة -المحاسبية الهامة أسس اإلعداد وملخص السياسات  3
 
 التوحيدأسس  3/1 

 فيق وشركاتها التابعة كما .م.ش لشركة الخليج الدولية للخدماتتشتمل البيانات المالية الموحدة على البيانات المالية  
 .2131 مارس 13

 
التابعة بالكامل من تاري  تملكها ، وهو التاري  الذي تحصل في  المجموعة على السيطرة عليها ،  الشركاتيتم توحيد   

 .ويستمر توحيدها حتى التاري  الذي تنتهي في  السيطرة
 

 .باستخدام طريقة حقوق الملكيةيتم توحيد المشاريع المشتركة 
 

 

المنتهية في  فترةوالمشروع المشترك للأدناس  المذكورة التابعة للشركاتتتضمن البيانات المالية الموحدة البيانات المالية   
      :2131 مارس 13

 

 النشاط الرئيسي بلد التأسيس إسم الشركة التابعة

نسبة الملكية الفعلية 
 للمجموعة 

 2131 مارس 13في 

نسبة الملكية الفعلية 
 للمجموعة 

 2132 مارس 13في 
     

عادة التأمين  عادة التأمين  قطر الكوت للتأمين وا   ٪311 ٪311 خدمات التأمين وا 
 ٪311 ٪311 خدمات نقل بطائرات هيلكوبتر قطر هيلكوبتر الخليج 

 - ٪311 خدمات التموين قطر أمواج لخدمات التموين
     

     :إسم المشروع المشترك
 ٪51 ٪51 حفرخدمات  قطر الخليج العالمية للحفر المحدودة 

 
   

 واإلفصاحات التغيرات في السياسات المحاسبية 3/5
شركاء يتطلب من  و هو ما لتوحيد البيانات المالية IFRS 33المجموعة  تاعتمد 2131يناير  3اعتبارا من   

قررت الشركة أن  مع . باستخدام طريقة حقوق الملكية في المشروع المشترك االستثمارات دمجالمشروع المشترك 
يناير  3وفقا لذلك، اعتبارا من . "مشروع مشترك"سوف تستوفي معايير شركة المصالحها في فان ،  IFRS 33اعتماد
 .باستخدام طريقة حقوق الملكيةالخليج العالمية للحفر مصالحها في  ستقوم بدمج الخليج الدولية للخدمات فان، 2131

 

تقديم القيمة الدفترية الستثماراتها في المشاريع المشتركة  الخليج الدولية للخدماتتطلب تطريقة حقوق الملكية للمحاسبة 
سهمها من دخل المشاريع المشتركة كبند واحد في بيان الدخل أفي بند واحد في قائمة المركز المالي، و صافي 

الدخل الصافي وحقوق المساهمين، ولكن سوف تقثر على على وهذا التغيير في السياسة المحاسبية ال يقثر . شاملال
معظم بنود أخرى في بيان المركز المالي، بيان الدخل الشامل وبيان التدفقات النقدية بما في ذلك اإليرادات، 

 .، ومجموع الموجودات ومجموع الخصومالمصاريف
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 تتمة -عداد وملخص السياسات المحاسبية الهامة أسس اإل 3

 

  السياسات المحاسبية الهامة 3/2
 
 اإليراداتق يتحق  

. تدرج اإليرادات بالقدر الذي يحتمل أن تتدفق ب  منافع اقتصادية إلى المجموعة ويمكن قياس اإليرادات بصورة موثوقة 
ويجب أيضا  أن تستوفي المعايير . بالقيمة العادلة للمبلغ المستلم باستثناء الخصومات والتخفيضات اإليراداتيتم قياس 

 :التالية قبل أن تدرج اإليرادات
 

 مبيعات البضاعة  

، عادة عند تسليم ملكية المنتجات إلى المشتري مخاطر ومنافع عندما يتم تحويل مبيعات البضاعة  تحقيقيتم  
 . البضاعة

  
 إيرادات الفوائد  

  (باستخدام طريقة الفائدة الفعلية)إيرادات الفوائد حسب استحقاق الفوائد  تحقيقيتم  

 

 إيرادات توزيعات األرباح  

 .إيرادات األرباح الموزعة عند اإلعالن عن الحق في استالم األرباح تحقيقيتم  
 

      
 

 والمعدات واآلالت العقارات  
 ، في القيمةالمتراكمة المتراكم وخسائر االنخفاض  اإلستهالكوالمعدات بالتكلفة ناقصا   واآلالت العقاراتدرج بنود يـ 

بشراء الموجودات وأية تكاليف أخرى تتعلق مباشرة مباشرة تتعلق تتضمن التكلفة المصروفات التي . إن وجدت
بطريقة القسط الثابت ستهالك في بيان الدخل الشامل اليتم إدراج ا .حالة العمل المستهدفةإلى بإيصال الموجودات 

ال يحتسب إستهالك على . واآلالت والمعدات العقاراتعلى مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لكل جزء من بنود 
 :فيما يلي األعمار اإلنتاجية التقديرية. األراضي

 
 سنة 21- 31 مبانيال
 سنوات 31-5 طائراتال
 سنة 31-31 حفاراتال

 سنوات 5-2 وماكينات آالت
 

 :عقارات ومعدات أخرى
 سنوات 9-. معدات أرضية وراديو وعدد يدوية

 سنوات 1-. سيارات
 سنوات 5-. مكتبية أثاث وتركيبات ومعدات

 سنوات 1 أجهزة كمبيوتر
   

تستهلك هذس المصروفات على عدد . مصروفات الصيانة المرسملة أعمال الصيانة والفحص الكبرى للطائرات تمثل
 .ساعات الطيران التقديرية بناء على طبيعة الصيانة ونوع الطائرة
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يعاد النظر في القيمة الدفترية للعقارات والمعدات . تقدير طرق اإلستهالك واألعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية سنويا   يعاد
في حالة وجود مقشر كهذا  .لتحديد االنخفاض عند وجود أحداث أو تغيرات يحتمل معها عدم استرداد القيمة الدفترية

 .مة الممكن استردادهاوعندما تكون القيمة الدفترية أعلى من القي
 

بتم إستبعاد أي جزء من العقارات واآلالت والمعدات عندما ال يتوقع أية منافعة إقتصادية عند إستخدام  أو في وقت 
يتضمن أي ربح أو خسارة ناتجة عن إستبعاد الموجودات في بيان الدخل الشامل الموحد للسنة التي تم فيها . إستبعادس

 .إستبعاد األصل
 

تحقيق تكلفة إستبدال أي جزء من العقارات واآلالت والمعدات في القيمة الدفترية للبند إذا كان محتمال  أن تتدفق يتم 
ويتم إلغاء تحقيق القيمة . المنافع اإلقتصادية المستقبلية الضمنية إلى المجموعة وأن تكلفت  يمكن قياسها بصورة موثوقة

فة الخدمة اليومية للعقارات واآلالت والمعدات في بيان الدخل الشامل الموحد يتم تحقيق تكل. الدفترية للجزء المستبدل
 .حسب المصاريف المتكبدة

 

 الزميلة االستثمارات في الشركات  
الشركة الزميلة هي أي مقسسة تمارس . الملكيةفي الشركات الزميلة وفقا  لمبدأ  المجموعة استثماراتتحتسب  

 .تأثيرا  هاما   عليها المجموعة
 

بالتكلفة زائدا  التغيرات بعد بيان المركز المالي الموحد في الشركة الزميلة في  ستثماراتاال تدرجالملكية وفقا  لمبدأ  
تدرج الشهرة المتعلقة في الشركة الزميلة في القيمة . صافي موجودات الشركة الزميلة من المجموعةالشراء في حصة 

حصة من نتائج أعمال الشركات التدرج . الدفترية لالستثمار ، وال يتم إطفاقها أو تختبر فرديا  لتحديد االنخفاض
في حالة إدراج أي تغيير مباشرة في حقوق مساهمي الشركة الزميلة ، تدرج  .الموحد الزميلة في بيان الدخل

يتم استبعاد األرباح . موعة حصتها من هذس التغيرات وتفصح عنها في بيان التغيرات في حقوق المساهمينالمج
والخسائر غير المحققة الناتجة من المعامالت بين المجموعة وشركاتها الزميلة بنسبة حصة المجموعة في الشركة 

 .الزميلة
 
روريا تحقيق خسارة انخفاض إضافية الستثمار المجموعة كان ض إذاتقرر المجموعة ما  الملكيةبعد تطبيق طريقة  

في تاري  كل بيان للمركز المالي تقرر المجموعة ما إذا كان يوجد أي دليل موضوعي بأن . شركاتها الزميلة في
استثمارها في الشركة الزميلة قد انخفضت قيمتها ، فإذا ثبت ذلك تحتسب المجموعة قيمة االنخفاض وهي الفرق بين 

 .يمة الممكن إستردادها للشركة الزميلة وقيمتها الدفترية ويتم إدراج المبلغ في بيان الدخل الموحدالق
 

 اإلستثمارات في المشروعات المشتركة
للمجموعة حصص في مشروع مشترك ، وهي كيانات تتم إدارتها بصورة مشتركة ، حيث يدخل الشركاء في ترتيبات  

حصتها في  المجموعةتحقق  .شتركة لألنشطة االقتصادية للكيان المشتركتعاقدية تنص على قيامهم بإدارة م
 .بإستخدام طريقة حقوق الملكيةالمشترك  المشروع
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كان ضروريا تحقيق خسارة انخفاض إضافية الستثمار المجموعة  إذاتقرر المجموعة ما  الملكيةبعد تطبيق طريقة  

في تاري  كل بيان للمركز المالي تقرر المجموعة ما إذا كان يوجد أي دليل موضوعي . المشروعات المشتركة في
بأن استثمارها في المشروعات المشتركة قد انخفضت قيمتها ، فإذا ثبت ذلك تحتسب المجموعة قيمة االنخفاض 

الفرق بين القيمة الممكن إستردادها للمشروعات المشتركة وقيمتها الدفترية ويتم إدراج المبلغ في بيان الدخل وهي 
 .الموحد

 

 الموجودات المالية 
 
 التحقيق المبدئي 
يتم تصنيفها كموجودات مالية بالقيمة العادلة خالل الربح  19المالية في نطاق معيار المحاسبة الدولي  الموجودات 

، أو استثمارات للمتاجرة ، أو استثمارات مالية متاحة للبيع أو كمشتقات  مدينةالخسارة ، أو قروض وذمم  أو
المالية عند إدراجها  موجوداتهاتحـدد المجموعة تصنيف . مستخدمة كأدوات تحوط فعالة ، حسبما يكون مالئما  

 .المبدئي
 

الموجودات المالية مبدئيا  بالقيمة العادلة زائدا  ، في حالة االستثمارات التي ال تكون بالقيمة العادلة خالل الربح  تدرج
 .أو الخسارة ، التكاليف المباشرة للمعاملة

 
 التي يجب ان تسلم فيها الموجودات في التاري  الذي تحددس والمبيعاتتدرج في تاري  المتاجرة جميع المشتريات  

، وهو التاري  الذي تلتزم في  المجموعة بشراء أو بيع ( المشتريات بالطرق النظامية)النظم أو العرف بالسوق 
 .الموجودات

 
تشتمل الموجودات المالية للمجموعة على نقد وودائع قصيرة األجل ومدينين تجاريين وذمم مدينة أخرى واستثمارات  

 .يةوغير متداولة ومشتقات أدوات مال متداولة
 

 القياس الالحق
 :القياس الالحق للموجودات المالية على تصنيفها كالتالي يعتمد 
 

 .الربح أو الخسارةالموجودات المالية بالقيمة العادلة خالل  
الموجودات المالية بالقيمة العادلة خالل الربح أو الخسارة تشمل استثمارات محتفظ بها للمتاجرة وموجودات مالية يتم  

محتفظ  كاستثماراتتصنف الموجودات المالية . عند اإلدراج المبدئي بالقيمة العادلة خالل الربح أو الخسارةتصنيفها 
يشمل هذا النوع االستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة . إذا تم شراقها لغرض البيع في المدى القريب للمتاجرةبها 

توفي معايير محاسبة التحوط حسب تعريف معيار ومشتقات األدوات المالية التي تدخل فيها المجموعة وال تس
الموجودات المالية خالل الربح أو الخسارة تظهر في بيان المركز المالي بالقيمة العادلة . 19المحاسبة الدولي 

 .وتدرج األرباح أو الخسائر في بيان الدخل الموحد
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 (تتمة) –الموجودات المالية  
 

  
 المالية المتاحة للبيعالموجودات  
االستثمارات المالية المتاحة للبيع هي تلك الموجودات المالية غير المشتقات والمصنفة متاحة للبيع أو غير المصنفة  

االستثمارات المتاحة للبيع بالقيمة العادلة وتدرج أي أرباح أو بعد القياس األولي ، يعاد قياس . في أي بند آخر
خسائر غير محققة كايرادات شاملة أخرى في إحتياطى التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة حتى يتم إلغاء تحقيق 

. دخل الموحداالستثمار، وعند ذلك يحول مجموع األرباح والخسائر المدرجة سابقا  في حقوق المساهمين إلى بيان ال
أو يقرر أن االستثمار انخفضت قيمت  ، وعند ذلك يتم تحويل الخسارة المتراكمة في حقوق المساهمين إلى بيان 

نتيجة لطبيعة التدفقات النقدية الناشئة من بعض استثمارات المجموعة غير المتداولة ، ال يمكن . الدخل الموحد
وبالتالي تدرج هذس االستثمارات بالتكلفة بعد خصم مخصص . موثوقة قياس القيمة العادلة لتلك االستثمارات بصورة

 .ألي خسائر انخفاض
 

 قيمة الموجودات المالية انخفاض  
قيمة أحد أو النخفاض بتقييم ما إذا كان يوجد أي دليل موضوعي بيان للمركز المالي تقوم المجموعة في تاري  كل  

وجد دليل ، وفقط إذا ، يمة الموجودات المالية قد انخفضت فقط إذا وتعتبر أن ق. من الموجودات المالية مجموعة
( خسارةحادث )موضوعي لالنخفاض كنتيجة لواحدة أو أكثر من األحداث التي وقعت بعد التقييم األولي للموجودات 

ية أو مجموعة دث أو األحداث تأثير على التدفقات النقدية التقديرية المستقبلية من الموجودات المالاوأن  كان للح
أو مجموعة الدائن قد يشمل دليل إثبات االنخفاض مقشرات بأن  .الموجودات والتي يمكن تقديرها بصورة موثوقة

في تفليسة أو إعادة دخولهم ، احتمال  الدينيواجهون أزمة مالية ، عجز أو تأخير في دفع الفائدة أو أصل الدائنيين 
على وجود نقص محدد في التدفقات النقدية التقديرية المتوقعة ، مثل هيكلة مالية ، ووجود بيانات واضحة تدل 

 .التغيرات في المتأخرات أو األحوال االقتصادية والتي ترتبط بالعجز عن السداد

 
  االستثمارات المتاحة للبيع 
وجود أدلة فعلية لتحديد في تاري  كل بيان للمركز المالي بالتقييم االستثمارات المتاحة للبيع ، تقوم المجموعة  

 .النخفاض قيمة أي استثمار أو مجموعة من االستثمارات
 
في حالة االستثمارات في األسهم المتاحة للبيع إذا شملت األدلة الفعلية انخفاضا  هاما  أو مستمرا  في القيمة العادلة  

مقابل الفترة التى كانت " والمستمر"ر مقابل التكلفة األصلية لإلستثما" الهام"إلى أقل من تكلفتة يتم تقييم  لالستثمار
المتاحة للبيع يتم  ستثماراتفي حالة وجود دليل على انخفاض قيمة اال .فيها القيمة العادلة أقل من تكلفت  األصلية

ناقصا  أي خسارة من االنخفاض سبق  الحاليةيمثل الفرق بين تكلفة الشراء والقيمة العادلة  -تحويل مجموع الخسارة 
خسائر االنخفاض في . الموحد إلى بيان الدخل إيرادات شاملة أخرىمن  -الموحد تحقيقها في بيان الدخل 

ال تعكس خالل بيان الدخل الموحد ، وتدرج الزيادات في قيمتها العادلة بعد األسهم المتاحة للبيع  استثمارات
 .املة أخرىاالنخفاض مباشرة في إيرادات ش
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 المخزون  
التكلفة أو صافي القيمة  أساسعلى ، ويشمل األعمال قيد التنفيذ ، غير قطع ومواد الصيانة ،  المخزوندرج ي 

صافي القيمة الممكن تحقيقها هو . تحدد التكلفة على أساس متوسط التكلفة المرجح. الممكن تحقيقها ، أيهما أقل
وتدرج . في ظروف العمل العادية ناقص التكاليف التقديرية لإلكمال والتكاليف الضرورية للبيع التقديريسعر البيع 

 .قطع ومواد الصيانة بالتكلفة ، ناقص المخصص للتقادم
 

تحقيقها على أساس سعر البيع التقديري ناقصا  أي تكاليف إضافية متوقع صرفها حتى حدد صافي القيمة الممكن ت 
 .إتمام عملية البيع

 

 المدينون   
يتم تقدير . تدرج أرصدة المدينين بصافي قيمة الفواتير بعد استقطاع مخصص للمبالغ المتوقع عدم تحصيلها 

تشطب الديون المعدومة .  تحصيل المبالغ بالكاملمخصص للمبالغ المشكوك في تحصيلها عندما ال يكون محتمال  
 .تعامل البضاعة التي تسلم ولم تصدر لها فواتير كإيرادات مستحقة ويتوقع استالمها. حسب تكبدها

 

 وما في حكمهالنقد   
وأرصدة بنكية وودائع لدى البنوك  في الصندوقنقد  وما في حكم يمثل النقد الموحد ألغراض بيان التدفقات النقدية  

، بعد خصم األرصدة المحظور استخدامها وحسابات السحب على المكشوف من  أو أقلتستحق خالل ثالثة أشهر 
 .البنوك ، إن وجدت

 

 القروض والتسهيالت التي تحمل فوائد  
القروض التي تحمل فوائد مبدئيا  بالقيمة العادلة للمبالغ المقترضة ناقصا  التكاليف المباشرة المرتبطة  تحقيقيتم  

تظهر األقساط  .الفعليةبالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفوائد  القرضبعد التحقيق المبدئي يتم تقييم . بالمعاملة
التكاليف المتكبدة للحصول على تمويل والمتعلقة  .ت متداولةالمستحقة خالل سنة واحدة بالتكلفة المطفأة كمطلوبا

 .بمبالغ تم سحبها يتم إطفاقها على مدى فترة القرض باستخدام طريقة العائد الفعلي
 

، وكذلك من خالل عملية  عند إلغاء تحقيق المطلوباتالموحد الخسائر في بيان الدخل  وأ األرباحيتم تحقيق  
 .اإلطفاء
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 تكاليف االقتراض  

المتعلقة بشراء أو إنشاء عقارات وآالت ومعدات ، التي تأخذ بالضرورة فترة طويلة لتصبح جاهزة  االقتراضتكاليف  
لالستخدام المستهدف أو للبيع ، تتم رسملتها كجزء من تكاليف الموجودات حتى التاري  الذي تصبح في  الموجودات 

تتكون تكاليف . الفترة التي تكبدت فيها تكاليف االقتراض األخرى تدرج كمصاريف في. جاهزة لالستخدام المستهدف
 .االقتراض من الفوائد والتكاليف األخرى التي تتكبدها المجموعة وتتعلق بالحصول على قروض

 

 الدائنون والمبالغ المستحقة الدفع  
سواء استلمت الخدمات التي تم الحصول عليها ،  وأللمبالغ المستحقة الدفع مستقبال  عن البضائع  التزاماتيتم قيد  

 .فاتورة المورد أم لم تستلم
 

 اإليجارات التشغيلية  
تدرج . تصنف اإليجارات التي يحتفظ فيها المقجر فعليا  بجميع مخاطر ومنافع ملكية الموجودات كإيجارات تشغيلية 

 .اإليجارات التشغيلية كمصاريف في بيان الدخل الموحد بأقساط ثابتة على مدى فترة اإليجار مدفوعات
 

 المخصصات  
ناشئ من أحداث سابقة ، وعندما يكون  المجموعةعلى ( قانوني أو حكمي)عند وجود التزام  مخصصات تكوينيتم  

 .وأن  يمكن تقدير قيمة اإللتزام بصورة موثوقةتدفق منافع إقتصادية من المجموعة لسداد هذا اإللتزام محتمال  

 
  المشاريع المشتركة ات فياستثمار  1
 :الخليج العالمية للحفرالحركة في حصة المجموعة في شركة يلخص الجدول التالي  
 

 مارس 13   
   3131 
 (ألف لاير قطري)  
   

 2132يناير  3رصيد اإلستثمارات كما في 

 (معدل(
 

447.311 

 337.511   سنةإستثمارات خالل ال

 352.142  سنةربح ال

 (21.711)  توزيعات مستلمة

 3.317.344  2131يناير  3رصيد اإلستثمارات كما في 

   
 337.511   إستثمارات خالل الفترة

 51.725  ربح الفترة
 (313.431)  توزيعات مستلمة

   
 3.371.215  2131مارس  13رصيد اإلستثمارات كما في 
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  :الخليج العالمية للحفرشركة حصة المجموعة في ل المالية البياناتيلخص الجدول التالي  
 

 ديسمبر 13  مارس 13  
 3131  2132 

 (ألف لاير قطري)  (ألف لاير قطري)  حصة المشروع المشترك في المركز المالي
    
    
 99.923  1.911. نقـــدا   

 229.111  2.1.311 أخرى متداولةموجودات 
 3.291.231  19..2.299 الموجودات غير المتداولة

    
 2.312.9.5  2.121.393 األصول إجمالي

    
 3.2.151  3.1.511 الديون المستحقة خالل سنة 

 .319.99  .322.11 مطلوبات متداولة أخرى
 525.919  12..3.319 الديون المستحقة  بعد سنة 
 33.393  32.191 مطلوبات غير متداولة أخرى

    
 .3.113.31  .35.52..3 إجمالي المطلوبات

    
    

 3.313.591  15..3.395 الحصة في صافي األصـول 
    

 
 حصة المجموعة في الدخل الشامل للمشروع المشترك     

 
 مارس 13  مارس 13 
 3131  2132 
 ألف  ألف 
 قطري لاير  لاير قطري 
    

 .3.9.93  371.315 اإليــرادات
 (.12.52)  (15.525) االستهالك

 (3.992)  (3.222) مصاريف تمويل
    
    

 19.5.1  51.752 رباحالحصة في صافي األ
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  الت ومعداتآعقارات و       5
 ديسمبر 13  مارس 13 
 3131  2132 
 ألف  ألف 
 لاير قطري  لاير قطري 
 (معدلة)   
    

 9.5.191  451.133 اول الفترة –صافي القيمة الدفترية 
 19.1.2  52.352 إضافات

 (9.)  (7) إستبعادات وتحويالت
 (91.1.5)  (33.273) إهالكات

    
 9.1.132  421.474 نهاية الفترة –صافي القيمة الدفترية 

 

 
 
 النقد وما في حكمه 2

 
 
 

    
 ديسمبر 13  مارس 13 
 3131  2132 
 ألف  ألف 
 لاير قطري  لاير قطري 
 (معدلة)   
    

 722.212  227.141 أرصدة لدى البنوك ونقد 
    
 
 

 :بيان التدفقات النقدية الموحد ، يتضمن النقد وما في حكم  األرصدة التاليةألغراض 

   

    
 ديسمبر 13  مارس 13 
 3131  2132 
 ألف  ألف 
 لاير قطري  لاير قطري 
 (معدلة)   
    

 722.212  227.141 أرصدة لدى البنوك ونقد 
 (.192.51)  (321.442) يوم 91ودائع ألجل تستحق بعد : ناقص 

    
 111.312  191.513 
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 رأس المال 2

 ديسمبر 13  مارس 13 
 3131  2132 
 ألف  ألف 
 لاير قطري  لاير قطري 
    

    :ب  والمصدر والمدفوع بالكامل المصرح
 29.525..3  3.542.737 لاير قطري للسهم 31سهم بقيمة  3.2.952.991

 سهم 3.2.952.991: 2132ديسمبر 13في)
    (لاير قطري للسهم  31بقيمة أسمية  

 
 ديسمبر 13  مارس 13 
 3131  2132 
 عدد األسهم  عدد األسهم 
    

 311.319،991  3.2.952،991 الرصيد في بداية الفترة 
 31،131،511  - إصدار أسهم منحة

      
 3.2.952،991  3.2.952،991 الرصيد في نهاية الفترة

 
 األرباح الموزعة المدفوعة 7 
  

، تمت الموافقة   2132 مليون لاير قطري عن عام 221لاير قطري للسهم وقدرها  3.1خالل العام توزيع أرباح نقدية بمبلغ 
لاير قطري  3.11:  2132) 2131مارس  32من قبل المساهمين في االجتماع السنوي  للجمعية العامة الذي عقد في 

 (.مليون لاير قطري 351.5للسهم وقدرها 
 

 (باللاير القطري للسهم)العائد األساسي والمخفف للسهم  4
 

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

 
 مارس 13  مارس 13 
 3131  2132 
    
 92.113  312.743 (ألف لاير قطري)صافي الربح    

 3.2.952،991  3.2.952،991 (باأللف)المتوسط المرحج لعدد األسهم خالل الفترة 
    

 1،92  1943 (باللاير القطري للسهم)العائد األساسي والمخفف للسهم 
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 كما يلي المرجح لعدد األسهموقد تم احتساب المتوسط 

 
 مارس 13  مارس 13 
 3131  2132 
 عدد األسهم  عدد األسهم 
 (معدلة)   

 311.319،991  3.2.952،991 الرصيد في بداية الفترة 
 31،131،511  - إصدار أسهم منحة

      
 3.2.952،991  3.2.952،991 الرصيد في نهاية الفترة

 
 التقارير القطاعية   4
 

توفر القطاعات منتجات وخدمات مختلفة وتدار بصفة . أدناستقريرها وهي مبينةتشغيل تصدر عنها قطاعات  أربع للمجموعة
ستراتيجيات تسويق مختلفة يقوم مجلس اإلدارة بمراجعة التقارير اإلدارية الداخلية لكل . منفصلة ألنها تحتاج إلى تقنيات وا 

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

 عادة التأمين لقطر للبترول وشركاتها التابعة يقدم: التأمين  .والشركات األخرى مجموعة من خدمات التأمين وا 

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

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

 خدمات الحفر والخدمات ذات الصلة ب  لمجموعة شركات قطر للبترول ومشروعاتها العالمية المشتركة يقدم: الحفر. 

  قطاع التشغيل       
 2131مارس  13المنتهية في  فترةالمتعلقة بقطاعات التشغيل بالمجموعة لل الجدول التالي يعرض بيانات اإليرادات واإلرباح

 :على التوالي 2132و 
 
 اإلجمالي  التموين  الطيران  التأمين 
 ألف  الف  ألف  ألف 
 لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري 

        3131 مارس 13السنة المنتهية في 
 223.235  353.571  354.317  323.435 إيرادات القطاع

        
 313.235  34.271  21.441  34.454 نتائج القطاع

 .1.59.      (1ايضاح -قطاع الحفر)  حصة من مشروع مشترك
 599       إيرادات غير موزعة

 (5.191)       مصاريف غير موزعة
        

 312.743       ربح الفترة
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 مقارنات 31
 

تم في المشاريع المشتركة باستخدام طريقة حقوق الملكية وفقا لذلك  لحصتهاالمجموعة  احتسبت IFRS 33 إقراربعد 
 .وحقوق المساهمين في المجموعة دخلالصياغة أي تأثير على العادة ولم يكن إل. فترات المقارنةصياغة  إعادة

 

 اإلجمالي  التموين  الطيران  التأمين 
 ألف  الف  ألف  ألف 
 لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري 

        3133 مارس 13السنة المنتهية في 
 3239273  -  334.741  313.743 إيرادات القطاع

        
 22.232  -  51.737  33.414 نتائج القطاع

 19.5.1      (1ايضاح -قطاع الحفر)  حصة من مشروع مشترك
 1.5       إيرادات غير موزعة

 (3.522)       مصاريف غير موزعة
        

 43.113       ربح الفترة


