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  إلى السادة المساهمين الكرام تقرير مراقبي الحسابات المستقلين
  ق.م.شالدولية للخدمات شركة الخليج 

  
  المقدمة

") الشـــركة("ق .م.شالدوليـــة للخـــدمات الخلـــيج المرفقـــة لشـــركة الموحـــدة لقـــد دققنـــا البيانـــات الماليـــة 
بيـــان والتـــي تتضـــمن ") المجموعـــة"بــــجميعـــًا  يشـــار إلـــيهم(وشـــركاتها التابعـــة ومشـــروعها المشـــترك 

التغيــرات وبيــان الــدخل الشــامل الموحــد وبيــان  ٢٠١٢ديســمبر  ٣١كمــا فــي المركــز المــالي الموحــد 
للســنة المنتهيــة فــي ذلــك التــاريخ ،  الموحــد وبيــان التــدفقات النقديــة الموحــد فــي حقــوق المســاهمين

   .وملخص ألهم السياسات المحاسبية واإليضاحات المتممة األخرى
  
  الموحدة ولية اإلدارة عن البيانات الماليةؤ مس

ـــة عـــن  ةمســـؤولإن اإلدارة  ـــات المالي ـــًا للمعـــايير الموحـــدة إعـــداد البيان ـــة وفق وعرضـــها بصـــورة عادل
الماليـــة ، وتشـــمل هـــذه المســـئولية إجـــراءات الرقابـــة الداخليـــة التـــي تراهـــا ضـــرورية للتقـــارير  الدوليـــة

سـواء الناتجـه عـن اإلخـتالس  الماديـةخاليـة مـن األخطـاء  موحـدة للمساعدة في إعداد بيانات مالية
  .أو الخطأ

  
  الحسابات يولية مراقبؤ مس

أعمــال التــدقيق التــي قمنــا  إلــىاســتنادًا  الموحــدة وليتنا هــي إبــداء رأي حــول البيانــات الماليــةؤ إن مســ
لقد تم تدقيقنا وفقـًا لمعـايير التـدقيق الدوليـة التـي تتطلـب أن نتقيـد بمتطلبـات آداب المهنـة وأن . بها

الموحـدة يانـات الماليـة دات معقولـة بـأن البنقوم بتخطيط وتنفيـذ أعمـال التـدقيق للحصـول علـى تأكيـ
  .خالية من أخطاء مادية

  
يشــــتمل التــــدقيق علــــى القيــــام بــــإجراءات للحصــــول علــــى أدلــــة بشــــأن المبــــالغ واإلفصــــاحات التــــي 

تم اختيار هـذه اإلجـراءات بنـاء علـى تقـديرنا بمـا فـي ذلـك تقيـيم . الموحدة تتضمنها البيانات المالية
عنـد . ، سـواء الناتجـة عـن اخـتالس أو خطـأ الموحـدة في البيانات الماليـة الماديةمخاطر األخطاء 

إجــراء تقيــيم المخــاطر نأخــذ فــي االعتبــار أنظمــة الضــبط والرقابـــة الداخليــة المتعلقــة بإعــداد الشــركة 
وعرضــها بصــورة عادلــة ، وذلــك لغايــات إعــداد إجــراءات تــدقيق مناســبة  الموحــدة للبيانــات الماليــة 
ويشــتمل التــدقيق . داء رأينــا حـــول فعاليـــة أنظمــة الضــبط والرقابــة الداخليــة للشــركةولــيس لغــرض إبـــ

أيضـــًا علـــى تقيـــيم مـــدى مالئمـــة السياســـات المحاســـبية المســـتخدمة ومعقوليـــة التقـــديرات المحاســـبية 
  .الموحدة المعدة من قبل اإلدارة وكذلك تقييم العرض العام للبيانات المالية



 

   
  
  
  

  إلى السادة المساهمين الكرام الحسابات المستقلينتقرير مراقبي 
  تتمة - ق.م.شالدولية للخدمات شركة الخليج 

  
التــي حصــلنا عليهــا خــالل أعمــال التــدقيق كافيــة وتــوفر أساســًا معقــوًال  أدلــة التــدقيقباعتقادنــا أن 

  .يمكننا من إبداء رأينا
  

  الرأي
، المركــز المــالي  الماديــة، مــن كافــة النــواحي  تظهــر بعدالــة الموحــدة ن البيانــات الماليــةأفــي رأينــا 

النقديــة للسـنة المنتهيـة فـي ذلـك  هاوتـدفقاتأداءهـا المـالي و  ٢٠١٢ديسـمبر   ٣١كما في للمجموعة 
  .الدولية للتقارير الماليةلمعايير لالتاريخ وفقًا 

  
  

  تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى
لألصـول المرعيـة  جري الجرد وفقـاً اتحتفظ بسجالت محاسبية منتظمة وقد  المجموعةوفي رأينا أن 

والنظـام  ٢٠٠٢لسـنة ) ٥(أحكام قانون الشـركات التجاريـة رقـم  يتراعالموحدة وأن البيانات المالية 
 ، لقــد حصــلنا علــى جميــع المعلومــات واإليضــاحات التــي طلبناهــا ألداء مهمتنــا. األساســي للشــركة
دنــا لــم تقــع خــالل الســنة مخالفــات ألحكــام القــانون المــذكور أعــاله أو النظــام عتقاإ وحســب علمنــا و 

 .أو مركزهــا المــالي المجموعــةعلــى نشــاط مــادي األساســي للشــركة علــى وجــه قــد يكــون لــه تــأثير 
ونؤكــد أيضــًا أن المعلومــات الماليــة الــواردة فــي التقريــر الســنوي لمجلــس اإلدارة تتفــق مــع ســجالت 

  .ودفاتر المجموعة
  
  
  

  عن إرنست ويونـغ  
  
  
  

  زيــاد نــــادر   
  ٢٥٨سجل مراقبي الحسابات رقم   
  ٢٠١٣فبراير  ٢٥الدوحة في   



  ق.م.شركة الخليج الدولية للخدمات ش
 

  .الموحدةجزءًا من هذه البيانات المالية  ٣٢إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
  -٣ - 

  الموحدالشامل بيان الدخل 
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
 ٢٠١١   ٢٠١٢ اتإيضاح 

  ألف    ألف   
  ريـال قطري    ريـال قطري  
        

  ١,٤٦٩,٤٨٨    ٢,١٨٨,٨٤٧  ٣  اإليرادات
          

  )١,٠٩٠,٤٦٦(    )١,٦٢٦,٨٧٩(  ٤  التكاليف المباشرة
          

 ٣٧٩,٠٢٢   ٥٦١,٩٦٨   الربح اإلجمالي
         

  ١٦,٦٢٨    ٢٧,٤٦٥   إيرادات التمويل 
صافي أرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة خالل الربح أو 

 ١٣,١٥١   الخسارة 

  
٨٤٢ 

 ٣٤,٧٤٠   ٣٥,٦٠٥ ٥  إيرادات أخرى 

  )١,١١٤(    ١,٩٨٥ ٩  شركة زميلة نتائجحصة من 
  )١٢,٤٦٨(    )٢٦,٧١٦(    مصاريف تمويل 

  )١٤,٦٦٧(    -    خسارة إنخفاض قيمة إستثمارات متاحة للبيع
  )١١١,٥٣٥(    )١٤٩,١٩٧(  ٦  المصاريف العمومية واإلدارية 

  )٨,٥٤١(    -    خسارة من تصفية إستثمار في مشروع مشترك 
          

  ٢٨٢,٩٠٧    ٤٦٤,٢٦١    ربح السنة
          

          إيرادات شاملة أخرى
  ١٤,٦٦٧    -   إنخفاض قيمة إستثمارات متاحة للبيع 

  )٣,٧٨٧(    ٤,٢٦٤   إلستثمارات المتاحة للبيعالقيم العادلة لحركة في الصافي 
  ٢٤١    ٣٥٧   إيرادات شاملة حولت إلى الربح أو الخسارة

  )١٥٤(    )٧(   األجنبيةفروقات تحويل عمالت من العمليات 
         

  ١٠,٩٦٧    ٤,٦١٤   إيرادات شاملة أخرى للسنة
         

  ٢٩٣,٨٧٤    ٤٦٨,٨٧٥    للسنةإجمالي الدخل الشامل 
          

          الربح للسهم
  ١,٩٠    ٣,١٢  ٢٤  )باللایر القطري(الربح األساسي والمخفف للسهم 

  



  ق.م.شركة الخليج الدولية للخدمات ش
 

  .الموحدةجزءًا من هذه البيانات المالية  ٣٢إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
  -٤ - 

   الموحد المركز الماليبيان 
   ٢٠١٢ ديسمبر ٣١في كما 

   
 ٢٠١١   ٢٠١٢ 

  ألف    ألف 
  ريـال قطري    ريـال قطري اتإيضاح  
          
          

          الموجودات
          الموجودات غير المتداولة 

  ٢,٢٩٢,٥٦٢    ٢,٨٠٠,٥٢٤  ٧  عقارات وآالت ومعدات
  -    ٣٠٣,٥٥٩  ٣٠  ملموسة موجودات غير 

  ١,١٢٥    ١,١٢٥ ٨  عقارات إستثمارية 
  ١٢٠    ٢,٠٩٨ ٩  ة زميلةفي شرك استثمار

  ٧٢,٥٩٨    ٨٥,٤١٣  ١٠  إستثمارات محتفظ بها حتى اإلستحقاق
  ٤٨,٩٦٧    ٥٢,٣٩٣  ١١  استثمارات متاحة للبيع

          
    ٢,٤١٥,٣٧٢    ٣,٢٤٥,١١٢  
          

          الموجودات المتداولة
  ٧٤,٣٢٢    ٩٦,٧٠٥  ١٢  المخزون

  ١٩٤,٩٣٦    ٤٧٤,٨٢٢  ٢٣  مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 
 ٣٠٦,٨٣٧   ٧٩١,٦٢٣  ١٣  مدينون ومصاريف مدفوعة مقدماً 

  ٤٢٢,٠٤٩    ٤٦٠,٠٣٦    تأمين مدينةأرصدة 
  ٩٨,١٥٤    ٤٠٩,٦٢٤  ١٤  موجودات مالية بالقيمة العادلة خالل الربح أو الخسارة

  ١,٠٩٣,٥٥٤    ٨٢٣,١٨٨  ١٥  نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك
          
    ٢,١٨٩,٨٥٢    ٣,٠٠٥,٩٩٨  
          

  ٤,٦٠٥,٢٢٤    ٦,٣٠١,١١٠    الموجودات إجمالي
  
  
  



  ق.م.شركة الخليج الدولية للخدمات ش
 

  .الموحدةجزءًا من هذه البيانات المالية  ٣٢إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
  -٥ - 

  
  

  الموحد  المركز الماليبيان 
  تتمة – ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في كما 
 ٢٠١١   ٢٠١٢ 

  ألف    ألف 
  ريـال قطري    ريـال قطري اتإيضاح  

  

  

        حقـوق المساهميـن والمطلوبـات
        حقوق المساهمين 

  ١,٣٥١,٥٧٠    ١,٤٨٦,٧٢٧  ١٦  رأس المال
 ١٣٣,٤٠٢   ١٦١,٨٠٧  ١٧  إحتياطي قانوني
  ٧٤,٥١٦    ٧٤,٥١٦  ١٨  إحتياطي عام 

  )١٥٤(    )١٦١(    إحتياطي تحويل عمالت أجنبية
  ١٤٢    ٤,٧٦٣    إحتياطي القيمة العادلة 

  ٧٩٥,٧٤٩    ٩٠٩,١٠٥    أرباح مدورة
          

  ٢,٣٥٥,٢٢٥    ٢,٦٣٦,٧٥٧    حقوق المساهمينإجمالي 
          

          المطلوبات غير المتداولة
  ٧٥٧,٩٧٢    ١,٤٥٥,٦٥٥  ٢٠  وتسهيالت تحمل فوائد قروض
  ١٥,٦٤٤    ٣٥,٨٠٢  ٢١  نهاية الخدمة للموظفين مكافآت

          
    ٧٧٣,٦١٦    ١,٤٩١,٤٥٧  

  

          المطلوبات المتداولة
  ١٠٠,٥٩٦    ٩٨,٢٥٧  ٢٣  مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة

  ١,١٨٤,٧٩٩    ١,٨١٩,٥٢٠  ٢٢  وارصدة تأمين دائنة ومبالغ مستحقة الدفعدائنون 
  ١٩٠,٩٨٨    ٢٥٥,١١٩  ٢٠  فوائد قروض وتسهيالت تحمل

          
    ١,٤٧٦,٣٨٣    ٢,١٧٢,٨٩٦  
          

 ٢,٢٤٩,٩٩٩   ٣,٦٦٤,٣٥٣    لمطلوباتا إجمالي
          

  ٤,٦٠٥,٢٢٤    ٦,٣٠١,١١٠    حقوق المساهمين والمطلوبات إجمالي
  
  
  
  
  

      
...........................      ...............................  

  أحمد رفيع العمادي       سعيد مبارك المهندي
  عضو مجلس اإلدارة       نائب رئيس مجلس اإلدارة

   



  ق.م.شركة الخليج الدولية للخدمات ش
 

  .الموحدةجزءًا من هذه البيانات المالية  ٣٢إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
  -٦ - 

  التغيرات في حقوق المساهمين الموحدبيان 
  ٢٠١٢ ديسمبر ٣١المنتهية في للسنة 

  
  

    رأس المال
إحتياطي 
    إحتياطي عام    قانوني

إحتياطي تحويل 
    النقد األجنبي

إحتياطي القيمة
  اإلجمالي     أرباح مدورة    العادلة

  ألف    ألف    ألف    ألف    ألف    ألف    ألف  
  لایر قطري    لایر قطري    لایر قطري    لایر قطري    لایر قطري    لایر قطري    لایر قطري  
                            

  ٢,٣٥٥,٢٢٥    ٧٩٥,٧٤٩    ١٤٢    )١٥٤(    ٧٤,٥١٦    ١٣٣,٤٠٢    ١,٣٥١,٥٧٠   ٢٠١٢يناير  ١الرصيد في 
                            

  ٤٦٤,٢٦١    ٤٦٤,٢٦١    -    -    -    -    -  ربح السنة
  ٤,٦١٤    -    ٤,٦٢١    )٧(    -    -    -  للسنة إيرادات شاملة أخرى

                            
  ٤٦٨,٨٧٥    ٤٦٤,٢٦١    ٤,٦٢١    )٧(    -    -    -  إجمالي الدخل الشامل للسنة

  -    )٢٨,٤٠٥(    -    -    -    ٢٨,٤٠٥    -  )١٧إيضاح (تحويل إلى اإلحتياطي القانوني 
  -    )١٣٥,١٥٧(    -    -    -    -    ١٣٥,١٥٧  )١٦إيضاح ( إصدارات أسهم مجانية
  )١٧٥,٧٤٠(    )١٧٥,٧٤٠(    -    -    -    -    -  )١٩إيضاح ( أرباح موزعة مدفوعة

  )١١,٦٠٣(    )١١,٦٠٣(    -    -    -    -    -  )٢٢إيضاح (المخصص لصندوق دعم األنشطة اإلجتماعية 
                            

  ٢,٦٣٦,٧٥٧    ٩٠٩,١٠٥    ٤,٧٦٣    )١٦١(    ٧٤,٥١٦    ١٦١,٨٠٧    ١,٤٨٦,٧٢٧   ٢٠١٢ديسمبر  ٣١الرصيد في 
  



  ق.م.شركة الخليج الدولية للخدمات ش
 

  .الموحدةجزءًا من هذه البيانات المالية  ٣٢إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
  -٧ - 

  
  التغيرات في حقوق المساهمين الموحدبيان 

  تتمة - ٢٠١٢ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
  

  
    رأس المال

إحتياطي 
    إحتياطي عام    قانوني

إحتياطي تحويل 
    النقد األجنبي

إحتياطي القيمة
  اإلجمالي     أرباح مدورة    العادلة

  ألف    ألف    ألف    ألف    ألف    ألف    ألف  
  لایر قطري    لایر قطري    لایر قطري    لایر قطري    لایر قطري    لایر قطري    لایر قطري  
                            

  ٢,٢٤٣,٢٧٢    ٧٠٨,٠٧٥    )١٠,٩٧٩(    -    ٧٤,٥١٦    ١٢٠,٠٩٠    ١,٣٥١,٥٧٠   ٢٠١١يناير  ١الرصيد في 
                            

  ٢٨٢,٩٠٧    ٢٨٢,٩٠٧    -    -    -    -    -  ربح السنة
  ١٠,٩٦٧    -    ١١٠,١٢١    )١٥٤(    -    -    -  للسنة إيرادات شاملة أخرى

                            
  ٢٩٣,٨٧٤    ٢٨٢,٩٠٧    ١١,١٢١    )١٥٤(    -    -    -  إجمالي الدخل الشامل للسنة

  -    )١٣,٤٠٠(    -    -    -    ١٣,٤٠٠    -  )١٧إيضاح (تحويل إلى اإلحتياطي القانوني 
  )١٧٥,٧٠٤(    )١٧٥,٧٠٤(    -    -    -    -    -  )١٩إيضاح ( أرباح موزعة مدفوعة

  ٨٥٦    ٩٤٤    -    -    -    )٨٨(    -  تصفية إستثمار في مشروع مشترك 
  )٧,٠٧٣(    )٧,٠٧٣(    -    -    -    -    -  )٢٢إيضاح ( المخصص لصندوق دعم األنشطة اإلجتماعية

                            
  ٢,٣٥٥,٢٢٥    ٧٩٥,٧٤٩    ١٤٢    )١٥٤(    ٧٤,٥١٦    ١٣٣,٤٠٢    ١,٣٥١,٥٧٠   ٢٠١١ديسمبر  ٣١الرصيد في 



  ق.م.شركة الخليج الدولية للخدمات ش
 

  .الموحدةجزءًا من هذه البيانات المالية  ٣٢إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
  -٨ - 

  
  الموحدالتدفقات النقدية بيان 
    ٢٠١٢ ديسمبر ٣١المنتهية في للسنة 

  
 ٢٠١١   ٢٠١٢ اتايضاح 

  ألف    ألف   
  ريـال قطري    ريـال قطري  

       األنشطـة التشغيلـة
  ٢٨٢,٩٠٧  ٤٦٤,٢٦١    ربح السنة

        :تعديالت على
  ١٧٥,٤٩٣  ٢٠٤,١٤٩  ٨و ٧   اتإستهالك

  ١٤,٦٦٧  -    خسارة إنخفاض قيمة إستثمارات متاحة للبيع 
  ٥,٧٧٧  ١٦,١٦٨  ٢١  مكافأة نهاية الخدمة للموظفينلمخصص 
  ١٢,٤٦٨  ٢٦,٧١٦    تمويل مصاريف
  ١,٨٣٥  ٦٢٧    ومعداتوآالت بيع عقارات  من خسارة
  ١,١١٤  )١,٩٨٥(  ٩   زميلة ةشرك نتائجمن حصة 

صافي أرباح من موجودات مالية بالقيمة العادلة خالل الربح أو 
  )٨٤٢(  )١٣,١٥١(    الخسارة

  ٨,٥٥٤  ٢,٢٩١  ١٣  خسارة إنخفاض قيمة ذمم تجارية مدينة
  )٢,١٦٨(  -  ١٣  إسترداد مخصص لإلنخفاض في ذمم تجارية مدينة 

  )١٦,٦٢٨(  )٢٧,٤٦٥(    إيرادات تمويل 
  -  )١٢٦(  ٥  توزيعات أرباح

  ٢٤١  )٢,٨٤٣(    من بيع إستثمارات متاحة للبيع ) خسارة(صافي ربح 
  ٨,٥٤١  -    خسارة من تصفية إستثمار في مشروع مشترك

        
  ٤٩١,٩٥٩  ٦٦٨,٦٤٢    التغيرات في رأس المال العاملصافي ربح التشغيل قبل 

  )١٢,٤٦٦(  )١٣,٠٣٨(    المخزون
  ٧٥,٨٢٧  )٥٦٧,٥٠٩(   مدينون وأرصدة تأمين مدينة ومصاريف مدفوعة مقدماً 

  ١٨٢,٢٧٩  ٢٦٣,٤٢٩    دائنون وأرصدة تأمين دائنة ومبالغ مستحقة الدفع 
        

  ٧٣٧,٥٩٩  ٣٥١,٥٢٤    من العملياتالنقد 
  )٣,١٣٨(  )٤,٩٣٦(  ٢١  المدفوعة مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

        
  ٧٣٤,٤٦١  ٣٤٦,٥٨٨    صافي النقد من األنشطة التشغيلية
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  .الموحدةجزءًا من هذه البيانات المالية  ٣٢إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
  -٩ - 

   
  

  تتمة -بيان التدفقات النقدية الموحد 
    ٢٠١٢ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 ٢٠١١   ٢٠١٢ اتايضاح 
 ألف   ألف  
  ريـال قطري    قطريريـال   
        يةنشطـة اإلستثمـار األ 

  ٥٤,٧١٣   ٤,٤٤١    متحصالت من بيع إستثمارات متاحة للبيع 
  ١٤,٧١١   ٦٢,٩١٣    ةإيرادات تمويل مستلم
  -   ١٢٦  ٥  أرباح موزعة مستلمة

  ٤٥,٤٠٠   ١٥٩,٣٠١    متحصالت من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة خالل الربح أو الخسارة
  ٤,٠٥١   ٣,٢٣٣    متحصالت من بيع عقارات واآلت ومعدات 

  -   )٤٥٧,٦٢٠(    أدوات مالية بالقيمة العادلة خالل الربح أو الخسارة شراء
  )٢٣,١٩١(   )٤٠٣(    شراء إستثمارات متاحة للبيع

  )٧٢,٥٩٨(   )١٢,٧٩٨(    شراء إستثمارات محتفظ بها لإلستحقاق 
  )٢٥٢,٦١٩(   ٢٥١,٠٠٣    ثالثة أشهرودائع ألجل تستحق بعد أكثر من 

  )٥٨(   )١٠(     ةالمقيد الودائعفي  الحركة
  )٥٢٩,٣٨٩(   )٦٥٧,٤٥٢(  ٧  شراء عقارات واآلت ومعدات 

  -   )٢٧٨,٠٥٣(    )٣٠إيضاح ( شركة تابعة بعد خصم النقدشراء 
  ١٣٥,٥١١   -    متحصالت من تصفية مشروع مشترك 

         
  )٦٢٣,٤٦٩(   )٩٢٥,٣١٩(    يةنشطـة اإلستثمـار األصافي النقد المستخدم في 

         
         يةنشطـة التمويـلاأل 

  ٢٧٢,٦٣٦   ١,٠٣٧,٧٨٠     القروض والتسهيالت التي تحمل فوائد متحصالت من 
  )١٨١,٣٧٣(   )٢٧٥,٩٦٦(    وتسهيالت تحمل فوائد سداد قروض 
  )١٧٥,٧٠٤(   )١٧٥,٧٤٠(  ١٩  مدفوعة  أرباح موزعة

  )١٢,٤٦٨(   )٢٦,٧١٦(    مدفوعةمصاريف تمويل 
         

  )٩٦,٩٠٩(   ٥٥٩,٣٥٨    األنشطة التمويلية   )المستخدم في(من صافي النقد 
         
  ١٤,٠٨٣   )١٩,٣٧٣(     والبنود المماثلة للنقدالزيادة في النقد ) النقص(
         

  ٤٣٥,٧٢٤   ٤٤٩,٨٠٧    يناير  ١في  والبنود المماثلة للنقدالنقد 
         

  ٤٤٩,٨٠٧   ٤٣٠,٤٣٤  ١٥  ديسمبر  ٣١والبنود المماثلة للنقد في النقد 
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  الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية 
   ٢٠١٢ ديسمبر ٣١في 

  -١٠- 

  
  القانوني والنشاط الرئيسي  الوضع  ١

 أسســتهــي شــركة " المجموعــة"بـــ  أو مــع شــركاتها التابعــة والمشــتركة يشــار إلــيهم  )"الشــركة("ق .م.الخلــيج الدوليــة للخــدمات ش
النشــاط الرئيســي . ٢٠٠٨فبرايــر  ١٢بتــاريخ  ٣٨٢٠٠فــي دولــة قطــر كشــركة مســاهمة عامــة قطريــة ورقــم ســجلها التجــاري هــو 

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

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

  ق وشــركة الخلــيج العالميــة للحفــر المحــدودة.م.شــركة هيلكــوبتر الخلــيج ش( كانــت شــركات المجموعــة ٢٠٠٨فبرايــر  ٢٤حتــى 
جـي  -وشركة الحفر اليابانيـة بصورة مباشرة من جانب قطر للبترول مملوكه ) ن وٕاعادة التأمينوشركة الكوت للتأمي) ق.م.ش(

وقــد تــم تحويــل هــذه األســهم إلــى ) شــركة الخلــيج العالميــة للحفــر المحــدودة ٪ مــن٣٠,٠١تمتلــك شــركة الحفــر اليابانيــة (دي سـي 
  . ٢٠٠٨فبراير   ٢٤الخليج الدولية للخدمات بتاريخ 

وهـو  ٢٠٠٨فبرايـر  ١٢ هـوولكن اإلدارة خلصت إلـى أن التـاريخ الفعلـي لتحويـل حصـة الملكيـه مـن قطـر للبتـرول إلـى الشـركة 
واإلدارة المشتركة على شركات المجموعة إلى الشركة ، وعليه إبتـداء مـن التاريخ الذي قامت فيه قطر للبترول بتحويل السيطرة 

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

تـم  .لـألوراق الماليـة قطـرللشـركة فـي سـوق ٪ مـن أسـهم الشـركة المصـدرة ٧٠قامت قطر للبتـرول بـإدراج  ٢٠٠٨مايو  ٢٦في 
والتــي أعتمــدت التعــديالت بالنظــام األساســي التــي تــنص علــى زيــادة  ٢٠١٢نــوفبر  ٤غيــر عاديــة بتــاريخ عموميــة عقــد جمعيــة 

الحقــًا ، ووفقــًا لتعليمــات المجلــس األعلــي للشــؤون اإلقتصــادية ، حولــت قطــر  .لملكيــة للهيئــة العامــة للتقاعــد والمعاشــاتســقف ا
  .٪ من حصتها في شركة الخليج الدولية للخدمات إلى الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات٢٠للبترول 

  
بقــرار مــن  ٢٠١٢ديســمبر  ٣١مــا فــي وللســنة المنتهيــة فــي تمــت الموافقــة علــى إصــدار البيانــات الماليــة الموحــدة للمجموعــة ك

  .٢٠١٣فبراير  ٢٥مجلس اإلدارة في 
  
  السياسات المحاسبية الهامةوملخص  أسس اإلعداد  ٢
  

  أسس اإلعداد  ٢/١  
التجارية تم إعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية ومتطلبات قانون الشركات     

  . ٢٠٠٢لسنة  ٥القطري رقم 
  

وقد تم تدوير جميع المبالغ  .باللایر القطري وهو العملة المستخدمة ألعمال المجموعة الموحدة تم إعداد البيانات المالية    
  .إلى أقرب ألف لایر قطري ، بإستثناء مايشار إليه بغير ذلك

  
والموجودات المالية المتاحة للبيع  الموجوداتلتكلفة التاريخية ، بإستثناء طبقًا لمبدأ االموحدة تم إعداد البيانات المالية     

  .التي تقاس بالقيمة العادلةبالقيمة العادلة خالل الربح أو الخسارة 
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  الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية 
   ٢٠١٢ ديسمبر ٣١في 

  -١١- 

  

  تتمة -أسس اإلعداد وملخص السياسات المحاسبية الهامة   ٢
  

  أسس التوحيد  ٢/٢  
ق وشركاتها التابعة ومشروع مشترك .م.لشركة الخليج للخدمات شتشمل البيانات المالية الموحدة على البيانات المالية     

  . ")المجموعة"فيما يلي بـ  ميشار إليه(
  

  الشركات التابعة    
للمجموعة السلطة بصورة توجد سيطرة عندما تكون . الشركات التابعة هي المؤسسات التي تسيطر عليها المجموعة              

يتم . مباشرة أو غير مباشرة للتحكم في السياسات المالية والتشغيلية للمؤسسة لكي تحصل على منافع من أنشطتها
توحيد البيانات المالية للشركة التابعة في البيانات المالية الموحدة من التاريخ الذي يبدأ فيه سيطرة الشركة عليها حتى 

التابعة لنفس السنة المالية للشركة األم وبإستخدام  اتيتم إعداد البيانات المالية للشرك .فيه السيطرة التاريخ الذي تنتهي
  .سياسات محاسبية متطابقة

   
  السيطرة المشتركة والعمليات التي تدار بصورة مشتركة    
السيطرة المشتركة هي السيطرة المشتركة المتفق عليها بموجب عقد على نشاط إقتصادي ، وتوجد فقط عندما تتطلب     

  ).المستثمرون(السيطرة المشتركة  أطرافيجية للنشاط موافقة إجماعية من المالية والتشغيلية اإلسترات القرارات
  

تنفيذه من قبل كل مستثمر بإستخدام موجوداته الخاصة إن أي مشروع يدار بصورة مشتركة هو مشروع مشترك يتم     
تشتمل البيانات المالية الموحدة على الموجودات التي تسيطر عليها المجموعة والمطلوبات . في العمليات المشتركة

التي تتكبدها خالل أداء العمليات المشتركة ، والمصروفات التي تتكبدها المجموعة وحصتها من اإليرادات التي 
  .ققها من العملية المشتركةتح

  
والمشروع المشترك للسنة المنتهية في أدناه  المذكورة التابعة تتضمن البيانات المالية الموحدة البيانات المالية للشركات    

            :٢٠١٢ديسمبر  ٣١
  

  النشاط الرئيسي  بلد التأسيس  إسم الشركة التابعة

نسبة الملكية الفعلية 
  للمجموعة 

  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في 

نسبة الملكية الفعلية 
  للمجموعة 

  ٢٠١١ديسمبر  ٣١في 
          

  ٪١٠٠  ٪١٠٠  خدمات التأمين وٕاعادة التأمين   قطر  ق.م.الكوت للتأمين وٕاعادة التأمين ش
  ٪١٠٠  ٪١٠٠  خدمات نقل بطائرات هيلكوبتر  قطر  ق.م.هيلكوبتر الخليج ش

  -  ٪١٠٠  خدمات التموين  قطر  أمواج لخدمات التموين
          

          :إسم المشروع المشترك
  ٪٧٠  ٪٧٠  خدمات حفر  قطر  ق .م.الخليج العالمية للحفر المحدودة ش

  
      المعامالت المستبعدة من التوحيد    
 محققة غير إيرادات أو مصاريف أي تستبعد وكذلك ، المجموعة شركات بين المالية والمعامالت األرصدة استبعاد يتم    

  .الموحدة المالية البيانات إعداد عند المجموعة شركات بين المالية المعامالت من ناتجة



  ق.م.شركة الخليج الدولية للخدمات ش
  

  الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية 
   ٢٠١٢ ديسمبر ٣١في 

  -١٢- 

  

  تتمة -أسس اإلعداد وملخص السياسات المحاسبية الهامة   ٢
  
  التغير في السياسات المحاسبية واإلفصاحات  ٢/٣
  

إن السياسات المحاسبية المستخدمة متطابقة مع تلك المستخدمة للسنة المالية السابقة بإستثناء التعديالت التالية 
  :  ٢٠١٢يناير  ١للمعايير الدولية للتقارير المالية التي يسري مفعولها إعتبارًا من 

  
  المحتوى    المعيار

: ضرائب الدخل ، تعديل الضرائب المؤجلة  -١٢معيار المحاسبة الدولي     ١٢معيار المحاسبة الدولي 
  .إسترداد الموجودات األساسية

تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية ألول مرة  -١المعيار الدولي     ١المعيار الدولي للتقارير المالية 
تعديل التضخم اإلقتصادي الحاد وٕالغاء التواريخ المحددة بالنسبة للذين (

اإلفصاحات : األدوات المالية -٧ولي للتقارير المالية يطبقون المعيار الد
  ).تعديالت(

المتطلبات المعدلة لإلفصاح الخاص  –اإلفصاحات : األدوات المالية     ٧المعيار الدولي للتقارير المالية 
  .بإلغاء التحقيق

  
  :فبما يلي وصف لتطبيق المعايير أو التفسيرات

  
  إسترداد الموجودات األساسية: الضرائب المؤجلة  –) تعديل(، ضرائب الدخل  ١٢معيار المحاسبة الدولي 

إفتراضًا جدليًا بأن  ويقدمأوضح التعديل تحديد الضريبة المؤجلة على العقار اإلستثماري الذي يقاس بالقيمة العادلة 
 ٤٠الضريبة المؤجلة على العقارات اإلستثمارية التي تقاس بإستخدام نموذج القيمة العادلة في معيار المحاسبة الدولي 

ويشمل التعديل شرط ان الضريبة المؤجلة على . ويجب تحديده على أساس أن قيمتها الدفترية سوف تسترد خالل البيع
يجب أن تقاس  ١٦في معيار المحاسبة الدولي  إعادة التقييمالتي تقاس بإستخدام نموذج  الموجودات غير المستهلكة

، وليس له  ٢٠١٢يناير  ١يكون التعديل ساري المفعول للفترات المالية التي تبدا في او بعد . دائمًا على أساس البيع
  .تهاأدائها أو افصاحاتاثير على المركز المالي للمجموعة أو على 

  
 الحاد وٕالغاء االقتصاديالتضخم ) : تعديل( تطبيق المعايير الدولية الول مرة  - ١ر الدولي للتقارير المالية المعيا

  المحددة بالنسبة للذين يطبقون المعيار الول مرة التواريخ
لية وفرت لجنة المعايير المحاسبية الدولية توجيهًا إرشاديًا حول كيف يجب على مؤسسة أن تستانف عرض بيانات ما

مالية التي تبدأ في اليسري مفعول التعديل للفترات . بالمعايير الدولية عندما يتوقف تأثر عملتها الرسمية بالتضخم الحاد
  .على المجموعة لم يكن للتعديل تاثير. ٢٠١١يوليو  ١او بعد 



  ق.م.شركة الخليج الدولية للخدمات ش
  

  الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية 
   ٢٠١٢ ديسمبر ٣١في 

  -١٣- 

  

  تتمة -أسس اإلعداد وملخص السياسات المحاسبية الهامة   ٢
  

  تتمة - المحاسبية واإلفصاحاتالتغير في السياسات   ٢/٣
  

المتطلبات المعدلة لإلفصاح الخاص بإلغاء  –اإلفصاحات : األدوات المالية -٧المعيار الدولي للتقارير المالية 
  .التحقيق

لتمكين مستخدم  تحقيقها إلغاءويلهًا ولكن لم يتم يتطلب التعديل إفصاحًا إضافيًا حول الموجودات المالية التي تم تح
باإلضافة  . البيانات المالية للمجموعة لكي يفهم العالقة بتلك الموجودات التي لم يلغي تحقيقها والمطلوبات المرتبطة بها

إلى ذلك يتطلب التعديل إفصاحات عن إرتباط المؤسسة المستمر بالموجودات التي يلغى تحقيقها لتمكين المستخدمين 
يوليو  ١يسري مفعول التعديل للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد . باط والمخاطر المتعلقة بهامن تقييم طبيعة هذا اإلرت

ليس لدى المجموعة أية موجودات لها هذه الخصائص وبالتالي لم يكن هنالك أي تاثير على عرض بياناتها . ٢٠١١
  .المالية

  
  المفعولالمعايير المصدرة ولكن لم تصبح سارية   ٢/٤

الموافقة على إصدار هذه البيانات المالية المعايير والتفسيرات المصدرة، ولكن لم تصبح سارية المفعول حتى تاريخ         
  . نوضحها فيما يلي الموحدة

  
  )تعديالت(عرض بنود اإليرادات الشاملة األخرى : ١معيار المحاسبة الدولي         
. تغير من تصنيف البنود التي  تعرض في اإليرادات الشاملة األخرى ١الدولي  إن التعديالت في معيار المحاسبة        

مثًال عائدات وخسائر التأمين (سوف تعرض البنود التي يمكن إعادة تبويبها إلى الربح أو الخسارة في تاريخ مستقبلي 
التي سوف لن يعاد تبويبها أبدًا  منفصلة عن البنود) الصحي في برامج المنافع المحددة وٕاعادة تقييم األراضي والمباني

يؤثر التعديل على العرض فقط وليس له أي تأثير ). مثًالُ◌ ، صافي الخسارة أو الربح من موجودات مالية متاحة للبيع(
يوليو  ١ي تبدأ في أو بعد يصبح التعديل ساري المفعول للفترات المالية الت. على المركز المالي أو أداء المجموعة 

٢٠١٢.  
  

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  –تسوية الموجودات المالية والمطلوبات المالية :  ٣٢معيار المحاسبة الدولي        
٢٣  

وتوضح التعديالت أيضًا تطبيق معايير ". لديه حاليًا حق قانوني للتسوية قابل للتنفيذ " هذه التعديالت توضح معنى        
والتي تطبق َاليات التسوية ) مثل نظم غرف  المقاصة المركزية( على نظم السداد  ٣٢التسوية في معيار المحاسبة 

هذه التعديالت ال يتوقع أن تؤثر على المركز المالي او على أداء المجموعة وتصبح سارية . اإلجمالية غير المتزامنة
  . ٢٠١٤يناير  ١المفعول للفترات المالية التي تبدأ في او بعد 



  ق.م.شركة الخليج الدولية للخدمات ش
  

  الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية 
   ٢٠١٢ ديسمبر ٣١في 

  -١٤- 

  

  تتمة -وملخص السياسات المحاسبية الهامة  أسس اإلعداد  ٢
  

  تتمة - التغير في السياسات المحاسبية واإلفصاحات  ٢/٣
  

تعديالت على  –اإلفصاحات ، تسوية الموجودات المالية والمطلوبات المالية :  ٧المعيار الدولي للتقارير المالية         
   ٧المعيار الدولي 

مثًال (هذه التعديالت تتطلب من المؤسسة اإلفصاح عن المعلومات حول الحق إلجراء مقاصه والترتيبات المتعلقة بذلك         
سوف تزود اإلفصاحات  المستخدمين بمعلومات مفيدة في تقييم تأثير ترتيبات حساب ). ، ترتيبات الضمانات اإلضافية

 وفقاً التي تتم تسويتها  جديدة مطلوبة لجميع األدوات الماليةاإلفصاحات ال. لمركز المالي للمؤسسةعلى االصافي 
تنطبق اإلفصاحات أيضًا على األدوات للمالية الخاضعة  .العرض –األدوات المالية : ٣٢لمعيار المحاسبة الدولي 

. ٣٢بة الدولي لترتيبات إجمالي الصافي نافذة أو إتفاقية مماثلة  بغض النظر عن أن تسويتها تتم وفقًا لمعايير المحاس
هذه التعديالت سوف لن تؤثر على المركز المالي للمجموعة او ادائها وتصبح سارية المفعول للفترات المالية التي تبدأ 

  .٢٠١٣يناير  ١في أو بعد 
  

  التصنيف والقياس –األدوات المالية : ٩المعيار الدولي للتقارير المالية         
تم إصداره يعكس المرحلة األولى من عمل لجنة معايير المحاسبة الدولية حول استبدال معيار الذي  ٩المعيار الدولي         

، ولكن  ٢٠١٣يناير  ١كان المعيار يسري مفعوله مبدئيًا للفترات المالية التي تبدا في أو بعد . ٣٩المحاسبة الدولي 
واإلفصاحات اإلنتقالية والتي صدرت في  ٩ولي تاريخ السريان الملزم للمعيار الد :٩التعديالت على المعيار الدولي 

في مراحل الحقة سوف تعالج لجنة معايير المحاسبة . ٢٠١٥يناير  ١قدمت تاريخ السريان الملزم إلى  ٢٠١١ديسمبر 
له تأثير  ٩ن تطبيق المرحلة األولى من المعيار الدولي إ. الدولية محاسبة التحوط وٕانخفاض قيمة الموجودات المالية

تأثير على تصنيف وقياس المطلوبات  له صنيف وقياس الموجودات المالية للمجموعة ، ولكن سوف لن يكونعلى ت
النهائي شامًال جميع  المعيارسوف تقوم المجموعة بتقييم التأثير مع المراحل األخرى عندما يتم إصدار . المالية
  .المراحل

  
  لقيمة العادلةقياس ا: ١٣المعيار الدولي للتقارير المالية         
. ينشىء مصدرًا وحيدًا للتوجيه بموجب المعايير الدولية للتقارير المالية لجميع قياسات القيمة العادلة ١٣المعيار الدولي         

يتعين على المؤسسة ان تستخدم القيمة العادلة ، ولكن يقدم توجيهًا عن كيفية  ال يتغير عندما ١٣المعيار الدولي إن 
. القيمة العادلة مطلوبة أو مسموح بها  تكونالعادلة بموجب المعايير الدولية للتقارير المالية وذلك عندما  قياس القيمة

تقوم المجموعة حاليًا بتقييم التأثير الذي يحدثه هذا المعيار على المركز المالي واألداء ، ولكن بناء على التحليل 
يناير  ١ار ساري المفعول للفترات المالية التي تبدا في او بعد يصبح هذا المعي. األولي ، ال يتوقع تأثير جوهري

٢٠١٣  .  
  

أن يكون لها تأثير جوهري على البيانات المالية  يتوقعالمعايير التالية المصدرة ولكن لم تصبح سارية المفعول ال   
  .للمجموعة

  
  )معدل(مكافَات الموظفين :  ١٩معيار المحاسبة الدولي         
تتراوح هذه التعديالت من . ١٩لقد أصدرت لجنة معايير المحاسبة الدولية تعديالت عديدة لمعيار المحاسبة الدولي         

. ومفهوم العائدات المتوقعة من موجودات برنامج مكافَات إلى توضيحات بسيطة وٕاعادة صياغة المجالإزالة َالية 
  .٢٠١٢يناير  ١أو بعد  يصبح التعديل ساري المفعول للفترات المالية



  ق.م.شركة الخليج الدولية للخدمات ش
  

  الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية 
   ٢٠١٢ ديسمبر ٣١في 

  -١٥- 

  

  تتمة -أسس اإلعداد وملخص السياسات المحاسبية الهامة   ٢
  
  تتمة -المفعول المعايير المصدرة ولكن لم تصبح سارية   ٢/٤
  

  )٢٠١١المعدل في (اإلستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة :  ٢٨معيار المحاسبة الدولي        
اإلفصاح عن الحصص في مؤسسات  ١٢الترتيبات المشتركة والمعيار الدولي  ١١نتيجة للمعيار الدولي للتقارير المالية        

إلى اإلستثمارات في الشركات اإلستثمارات في الشركات الزميلة  ٢٨تسمية معيار المحاسبة الدولي إعادة أخرى ، تمت 
ه الملكية على اإلستثمارات في المشاريع المشتركة باإلضافة إلى ويصف تطبيق طريق، والمشاريع المشتركة الزميلة 

  .٢٠١٣يناير  ١فعول للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد ميصبح المعيار المعدل ساري ال. الشركات الزميلة
  

  ١تعديالت على المعيار الدولي  –القروض الحكومية :  ١المعيار الدولي للتقارير المالية        
 ٢٠هذه التعديالت تتطلب من المطبقين للمعايير الدولية ألول مرة أن يطبقوا متطلبات معيار المحاسبة الدولي        

المحاسبة للمنح الحكومية واإلفصاح عن المساعدة الحكومية مستقبًال على المنح الحكومية الموجودة في تاريخ التحول 
ر أو معيا( ٩مؤسسات أن تختار تطبيق متطلبات المعيار الدولي يجوز لل. إلى المعايير الدولية للتقارير المالية

على المنح الحكومية بأثر رجعي اذا كانت  ٢٠ومعيار المحاسبة الدولي ) ، حسب الحال ٣٩المحاسبة الدولي 
هذا اإلستثناء سوف يعطي . المعلومات المطلوبة لذلك قد تم الحصول عليها في وقت المحاسبة مبدئيًا لذلك القرض

يسري مفعول . بأثر رجعي للمنح الحكومية بسعر فائدة يقل عن سعر السوق من القياسإعفاء لمطبقين ألول مره ا
  . ٢٠١٣يناير  ١التعديل للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 

  
البيانات المالية :  ٢٧البيانات المالية الموحده ، معيار المحاسبة الدولي :  ١٠المعيار الدولي للتقارير المالية        

  .المنفصلة
البيانات المالية الموحدة والمنفصلة الذي يتناول  ٢٧يحل محل الجزء من معيار المحاسبة الدولي  ١٠المعيار الدولي        

 –وكذلك يتناول المعيار األمور التي أثيرت في لجنة تفسير المعايير التوحيد . المحاسبة للبيانات المالية الموحدة
  .ألغراض الخاصةمؤسسات ا

  
ينشئء نموذجًا وحيدًا للسيطرة وينطبق على جميع المؤسسات بما فيها مؤسسات األغراض  ١٠إن المعيار الدولي   

من اإلدارة أن تمارس تقديرا عامًا لتحديد أن المؤسسات تقع  ١٠تتطلب التغيرات التي أدخلها المعيار الدولي . الخاصة 
. ٢٧يدها من قبل األم ، مقارنة بالمتطلبات التي كانت في معيار المحاسبة الدولي تحت السيطرة وبالتالي ينبغي توح

  .٢٠١٣يناير  ١يصبح هذا المعيار ساري المفعول للفترات المالية التي تبدأ في او بعد 



  ق.م.شركة الخليج الدولية للخدمات ش
  

  الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية 
   ٢٠١٢ ديسمبر ٣١في 

  -١٦- 

  

  تتمة -أسس اإلعداد وملخص السياسات المحاسبية الهامة   ٢
  
  تتمة -المفعول المعايير المصدرة ولكن لم تصبح سارية   ٢/٤
  

  الترتيبات المشتركة:  ١١المعيار الدولي للتقارير        
المؤسسات  ١٣الحصص في المشاريع المشتركة والتفسير  ٣١معيار المحاسبة الدولي  محل يحل ١١المعيار الدولي        

عد الخيار لمحاسبة المؤسسات يستب ١١المعيار الدولي . المساهمات غير النقدية من قبل الشركاء –تحت إدارة مشتركة 
فإن المؤسسات تحت إدارة مشتركة التي تستوفي تعريف ذلك بدًال من . دارة مشتركة بإستخدام التوحيد التناسبيإتحت 

يصبح هذا المعيار ساري المفعول للفترات المالية التي . طريقة الملكية بإستخدامالمشروع المشترك يجب المحاسبة لها 
  .ويتم تطبيقه بأثر رجعي للترتيبات المشتركة المملوكة في تاريخ التطبيق المبدئي ٢٠١٣يناير  ١تبدأ في أو بعد 

  
  اإلفصاح عن الحصص في مؤسسات أخرى :  ١٢المعيار الدولي للتقارير المالية        
فيما يتعلق بالبيانات  ٢٧جميع اإليضاحات التي كانت سابقًا في معيار المحاسبة الدولي  ١٢يضم المعيار الدولي        

اسبة حومعيار الم ٣١التي كانت سابقًا ضمن معيار المحاسبة الدولي  االفصاحاتالمالية الموحدة، وكذلك جميع 
ات التابعة والترتيبات المشتركة والشركات الزميلة بحصص أي مؤسسة في الشرك االفصاحاتتتعلق هذه . ٢٨الدولي 

  .٢٠١٣يناير  ١يصبح هذا المعيار ساري المفعول للفترات المالية التي تبدأ في أو . والمؤسسات الهيكلية
                

  ٢٠١٢مايو  –التحسينات السنوية 
سوف لن يكون لهذه التحسينات . ٢٠١٣يناير  ١بعد هذه التحسينات يسري مفعولها للفترات المالية التي تبدا في او        

  :تأثير على المجموعة ، ولكنها تشمل
  

  تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الول مره: ١لمعيار الدولي للتقارير المالية ا  
 تطبيقعليها  يوضح هذا التفسير أن المؤسسة التي توقفت عن تطبيق المعايير الدولية في السابق ، وتختار أو يجب  

يجب  فإنه ١إذا لم يعاد تطبيق المعيار الدولي . ١المعايير الدولية ، يكون لها الخيار إلعادة تطبيق المعيار الدولي 
  . على المؤسسة أن تعدل بياناتها المالية بأثر رجعي كما لو لم تتوقف أبدًا عن تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية

  
  عرض البيانات المالية : ١دولي معيار المحاسبة ال  
عمومًا . الفرق بين بيانات المقارنة اإلضافية الطوعية والحد األدنى من بيانات المقارنة المطلوبة التحسينيوضح هذا   

  .فإن الحد االدنى المطلوب من بيانات المقارنة هو الفترة السابقة



  ق.م.شركة الخليج الدولية للخدمات ش
  

  الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية 
   ٢٠١٢ ديسمبر ٣١في 

  -١٧- 

  

  تتمة -أسس اإلعداد وملخص السياسات المحاسبية الهامة   ٢
  
  تتمة -  المعايير المصدرة ولكن لم تصبح سارية الفعول  ٢/٤
  

  العقارات واَالالت والمعدات :  ١٦معيار المحاسبة الدولي   
العقارات واَالالت والمعدات ال تعتبر  فيوضح هذا التحسين أن قطع الغيار الكبرى ومعدات الخدمة التي تستوفي تعري  

  .بضاعة
  

  العرض –األدوات المالية : ٣٢معيار المحاسبة الدولي   
يوضح هذا التحسين أن ضرائب الدخل الناشئة من التوزيعات لمالكي الحقوق يتم الحساب لها وفقًا لمعيار المحاسبة   

  .ضرائب الدخل ١٢الدولي 
  

  التقارير المالية المرحلية:  ٣٤معيار المحاسبة الدولي   
جمالي مطلوبات القطاع في البيانات المالية إعن إجمالي موجودات القطاع مع  اإلفصاحات يجمع هذا التعديل متطلب  

  .صاحات السنويةفاإلفصاحات المرحلية منسجمة مع اإلتكون هذا التعديل يضمن ايضًا أن . المرحلية
  

  السياسات المحاسبية الهامة  ٢/٥  
  

  تحقيق اإليرادات    
  

  أقساط التأمين المكتسبة  
يتضمن . على مدى الفترة المتعلقة بوثائق التأمينتناسبيًا يتم تحويل أقساط التأمين وٕاعادة التأمين إلى اإليرادات 

إجمالي أقساط التأمين وأقساط إعادة التأمين إجمالي األقساط المستحقة عن الفترة التي تغطيها العقود المبرمة خالل 
تمثل الجزء من  المكتسبةأقساط التأمين غير . الذي تبدأ فيه بوليصة التأمين الفترة المحاسبية ويتم تحقيقها في التاريخ

األساس (بطريقة عدد االيام الفعلي صافي أقساط التأمين المكتتبة المتعلق بالفترة السارية من الغطاء التأميني محتسبة 
يان الدخل الشامل الكلي يتم تحقيق يتم تحويل التغير في مخصص أقساط التأمين غير المكتسبة إلى ب). لاليام النسبي

  .اإليرادات على مدى فترة المخاطر
  

  صافي إيرادات العمولة
وبالمثل تدفع عمولة إلى . تستلم المجموعة عمولة من شركة إعادة التأمين عن أعباء التأمين المحولة خالل السنة

لعمولة الزائدة عن مصاريف العمولة كصافي يتم تحقيق إيرادات ا. شركات التأمين عن أقساط إعادة التأمين المستلمه
  .دخل العمولة خالل السنة

    
  إيرادات الفوائد  

إستخدام مبدأ الفائدة الفعلية ، ويؤخذ في اإلعتبار المبلغ األصلي بالفوائد على أساس زمني نسبي تقيد إيرادات 
  .المستثمر ومعدل الفائدة المطبقة



  ق.م.شركة الخليج الدولية للخدمات ش
  

  الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية 
   ٢٠١٢ ديسمبر ٣١في 

  -١٨- 

  
  تتمة -المحاسبية الهامة أسس اإلعداد وملخص السياسات   ٢

  
  تتمة - السياسات المحاسبية الهامة  ٢/٥  

  
  إيرادات أرباح األسهم              

  .إيرادات أرباح األسهم عند إعالن الحق في استالم األرباح تحقيقيتم 
  

  الرسومإيرادات     
اإلستثمارات يتم تأجيلها وتحقق كإيرادات عندما يتم الرسوم المبدئية والمبالغ التي تدفع مقدمًا مقابل تقديم خدمات إدارة 

  .تقديم الخدمة
  

  اإليرادات من خدمات الحفر    
تمثل اإليرادات الدخل المحقق من تأجير الحفارة وتقديم خدمات ثانوية ذات صلة وتصدر بها فواتير خالل السنة، وفقًا 

رسوم تجهيز الحفارات والتكاليف المتكبدة لتجهيز وتحريك وحدة الحفر في بداية . لشروط العقود الموقعة مع العمالء
التكاليف المتكبدة إلعادة وحدات الحفر إلى أماكنها لعدم وجود . لحفرالعقد يتم تحقيقها على مدى فترة عقد أعمال ا
  .عقد لعملها تحتسب كمصاريف حسب تكبدها

  
  إيرادات الطيران

يتم تحقيق إيرادات الطيران بناء على رسوم شهرية ثابتة على أساس زمني نسبي ، ورسوم متغيرة وفقًا لعدد ساعات 
  .عاقدية بناء على رسوم متغيرة وفقًا لعدد ساعات الطيرانتحتسب إيرادات الطيران الت. الطيران

 
  إيرادات التأجير  

القسط الثابت على مدى مدة العقد أو فترة التأجير ،  على أساسمن العقارات اإلستثمارية إيرادات التأجير  يتم تحقيـق
  .وتحقيق الجزء غير المكتسب من اإليجارات كمطلوبات

  
  إيرادات خدمات التموين

يتم تحرير . خالل السنة المجموعةللمواد الموردة والخدمات المقدمة من قبل  قيمة الفواتير المصدرةتمثل اإليرادات 
فواتير للمواد الموردة والخدمات المقدمة تحت بند خدمات التموين وٕاتفاقيات الخدمات ذات الصلة مع األطراف 

  .األخرى
      

  تحقيق مطالبات ومصاريف التأمين
  

  اتالمطالب
 منهاالخسائر ذات الصلة ، مطروح ومصاريف  األخرىواألطراف تمثل ذمم دائنة لحاملي عقود التأمين  التعويضات

  .من الحادث وأي مبالغ أخرى مستردة ، وتقيد في بيان الدخل عند تكبدهاالمستردات قيمة 
  

نهاية الفترة المالية لم تسدد كما في  والتيتمثل التكلفة التقديرية للمطالبات المتكبدة غير المدفوعة  المطالباتإجمالي 
نهاية الفترة المالية غير المسددة كما في و تحتسب المخصصات للمطالبات المبّلغ عنها . عنها أم ال التبليغسواء تم 

للشركة خبرة السابقة الباإلضافة لذلك ، يتم تسجيل مخصص يقدر بناء على . على أساس تقدير كل حالة بمفردها
  .نهاية الفترة الماليةلسداد تعويضات الحوادث التي حدثت ولم يبلغ عنها كما في 

  
في خالل السنة التالية والمبالغ المدفوعة والمخصصات بيان المركز المالي يدرج أي فرق بين المخصصات في تاريخ 

  .لتلك السنةعقود التأمين حساب 
  

  مطالبات إعادة التأمين
  .يتم تحقيق مطالبات إعادة التأمين عندما يتم تحقيق إجمالي مطالبات إعادة التأمين وفقًا لشروط العقود ذات الصلة



  ق.م.شركة الخليج الدولية للخدمات ش
  

  الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية 
   ٢٠١٢ ديسمبر ٣١في 

  -١٩- 

   
  تتمة -أسس اإلعداد وملخص السياسات المحاسبية الهامة   ٢
  

  تتمة -  السياسات المحاسبية الهامة   ٢/٥  
  

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

عقود إعادة التأمين األرصدة  موجوداتتمثل . المطالبات الكبيرة خالل األعمال العادية ، وتشمل كافة أنشطة التأمين
يتم تقدير المبالغ الممكن استردادها بطريقة تتطابق مع المخصص للمطالبات . المستحقة من شركات إعادة التأمين
  .غير المسددة ووفقًا لعقد إعادة التأمين

  
  .عقود إعادة التأمين ال تعفي الشركة من التزاماتها تجاه حملة وثائق التأمين ترتيباتإن 
  

األقساط المدفوعة إلى معيدي التأمين والمطالبات الناشئة من عقود إعادة التأمين يتم تحقيقها كإيرادات ومصروفات 
بنفس الطريقة التي يتم بها تحقيق أقساط ومطالبات التأمين الخاصة بالمجموعة مع األخذ في اإلعتبار تصنيف نوعية 

  .نشاط إعادة التأمين
  

موجودات إعادة التأمين لتحديد انخفاض قيمتها في تاريخ بيان المركز المالي أو مرات أ كثر عندما يوجد  تتم مراجعة
بعد التحقيق يقع يحدث االنخفاض عند وجود دليل فعلي نتيجة لحدث معين . مؤشر لالنخفاض خالل السنة المالية

ل جميع المبالغ المستحقة بموجب شروط العقد وأن لموجودات إعادة  التأمين يشير إلى أن الشركة قد ال تحص المبدئي
تدرج خسارة . إعادة التأمين شركاتالحدث له تأثير يمكن قياسه بصورة موثوقة على المبالغ التي تتسلمها الشركة من 

  .الشامل االنخفاض في بيان الدخل
  

يتم تقدير هذه المبالغ وفقًا . ادة التأمينالتزامات عقود إعادة التأمين ، األرصدة والمبالغ المستحقة إلى شركات أع تمثل
  .لشروط عقود إعادة التأمين

  
أقساط ومطالبات التأمين على أساس اإلجمالي بالنسبة لكل من أعباء التأمين المحولة والتأمين الذي تقبله  تظهر
  .الشركة



  ق.م.شركة الخليج الدولية للخدمات ش
  

  الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية 
   ٢٠١٢ ديسمبر ٣١في 

  -٢٠- 

  
  تتمة -أسس اإلعداد وملخص السياسات المحاسبية الهامة   ٢
  

  تتمة -  السياسات المحاسبية الهامة   ٢/٥  
      

  تكاليف الشراء المؤجلة
وتتم عملية إطفاء حصة . يتم إطفاء تكاليف الشراء المؤجلة خالل الفترة التي يتم فيها إكتساب اإليرادات ذات الصلة

  .معيدي التأمين من تكاليف الشراء المؤجلة بنفس طريقة إطفاء الموجودات ذات الصلة في بيان الدخل
  

عندما  ركز المالي أو بصورة أكثر تكراراً تقوم الشركة بمراجعة ما إذا كان هنالك إنخفاض في القيمة في تاريخ بيان الم
يتم اإلعتراف بخسارة إنخفاض القيمة في بيان الدخل عندما تكون قيمة المبالغ القابلة . يوجد مؤشر لإلنخفاض

الشراء المؤجلة تؤخذ أيضًا في اإلعتبار عند إجراء إختبار كفاية إلتزامات تكاليف . لإلسترداد أقل من القيمة الدفترية
  .التأمين من كل فترة مالية

  
  .يتم إلغاء تحقيق تكاليف الشراء المؤجلة عندما تتم تسوية العقود المتعلقة أو التخلص منها

  
  األرباح بواقع السهم

يتم حساب الربح بواقع السهم بتقسيم . العادية من األسهم تعرض المجموعة أرباح أساسية ومخففة بواقع السهم الواحد
توسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل مالربح أو الخسارة العائدة للمساهمين العاديين بالمجموعة على ال

     .السنة
  والمعدات واآلالت العقارات   

 ، في القيمةالمتراكمة المتراكم وخسائر االنخفاض  اإلستهالكوالمعدات بالتكلفة ناقصًا  العقارات واآلالتدرج بنود ـي  
بشراء الموجودات وأية تكاليف أخرى تتعلق مباشرة مباشرة تتعلق تتضمن التكلفة المصروفات التي . إن وجدت

بطريقة القسط الثابت يتم إدراج افستهالك في بيان الدخل الشامل  .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  ٢٠- ١٠  مبانيال
  سنوات  ١٠-٧  طائراتال
  سنة  ١٥- ١٠  حفاراتال

  سنوات  ٧-٢  آالت وماكينات
  

  :ومعدات أخرىعقارات 
  سنوات  ٦-٤  معدات أرضية وراديو وعدد يدوية

  سنوات  ٥-٤  سيارات
  سنوات  ٧-٤  مكتبية أثاث وتركيبات ومعدات

  سنوات  ٣  أجهزة كمبيوتر
      

 عددتستهلك هذه المصروفات على . مصروفات الصيانة المرسملة أعمال الصيانة والفحص الكبرى للطائرات تمثل
  .ساعات الطيران التقديرية بناء على طبيعة الصيانة ونوع الطائرة



  ق.م.شركة الخليج الدولية للخدمات ش
  

  الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية 
   ٢٠١٢ ديسمبر ٣١في 

  -٢١- 

  

  تتمة –أسس اإلعداد وملخص السياسات المحاسبية الهامة   ٢
  

  تتمة -  السياسات المحاسبية الهامة   ٢/٥  
     

  تتمة - والمعدات واآلالت العقارات
يعاد النظر في القيمة الدفترية للعقارات والمعدات . يعاد تقدير طرق اإلستهالك واألعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية سنوياً 

في حالة وجود مؤشر كهذا  .لتحديد االنخفاض عند وجود أحداث أو تغيرات يحتمل معها عدم استرداد القيمة الدفترية
  .القيمة الممكن استردادهاأعلى من وعندما تكون القيمة الدفترية 

  
بتم إستبعاد أي جزء من العقارات واآلالت والمعدات عندما ال يتوقع أية منافعة إقتصادية عند إستخدامه أو في وقت 

يتضمن أي ربح أو خسارة ناتجة عن إستبعاد الموجودات في بيان الدخل الشامل الموحد للسنة التي تم فيها . إستبعاده
  .إستبعاد األصل

  
م تحقيق تكلفة إستبدال أي جزء من العقارات واآلالت والمعدات في القيمة الدفترية للبند إذا كان محتمًال أن تتدفق يت

ويتم إلغاء تحقيق القيمة . المنافع اإلقتصادية المستقبلية الضمنية إلى المجموعة وأن تكلفته يمكن قياسها بصورة موثوقة
كلفة الخدمة اليومية للعقارات واآلالت والمعدات في بيان الدخل الشامل الموحد يتم تحقيق ت. الدفترية للجزء المستبدل

  .حسب المصاريف المتكبدة
  

  دمج األعمال والشهرة
تقاس تكلفة دمج األعمال كمجموع القيم العادلة . إستخدام طريقة الشراءبدمج األعمال تتم المعالجة المحاسبية لعمليات 

الموردة والمتطلبات المتكبدة أو متوقعة وأدوات حقوق الملكية الصادرة من قبل المجموعة  للموجودات) في تاريخ التبادل(
يتم اإلعتراف . مقابل السيطرة على المؤسسة المشتراة ، باإلضافة إلى تكاليف مباشرة ترجع إلى دمج األعمال

ط اإلعتراف خالل المعيار الدولي بالموجودات المطلوبة والمحددة والمتطلبات واإللتزامات المحتملة التي تفي بشرو 
  .تحقيق دمج األعمال بالقيمة العادلة عند تاريخ اإلستحواذ ٣للتقارير المالية 

  
 العادلةتقاس الشهرة بداية من دمج األعمال بالتكلفة التي تمثل زيادة تكلفة دمج األعمال عن حصة المجموعة في القيمة 

إذا كانت تكلفة اإلستحواذ أقل من القيمة العادلة لصافي . ت المتوقعة المحققةللموجودات المطلوبة والمتطلبات واإللتزاما
بعد التحقيق المبدئي ، يتم . موجودات الشركة التابعة المستحوذ عليها ، يتم تسجيل الفرق مباشرة في بيان الدخل الموحد

ار إنخفاض القيمة ، الذي تتطلبه الشهرة ولغرض إختب. قياس الشهرة بالتكلفة ناقصًا أي خسائر إنخفاض القيمة المتراكمة
أو مجموعة ألعمال ، منذ تاريخ اإلستحواذ ، يتم توزيع الشهرة على كل وحدة من وحدات المجموعة المدرة للنقد في دمج ا

من الوحدات ، والتي من المتوقع أن تستفيد من عملية الدمج ، بغض النظر عن ما إذا تم تحديد موجودات أو متطلبات 
  .للمجموعة لتلك الوحدات أو مجموعة الوحدات أخرى

  



  ق.م.شركة الخليج الدولية للخدمات ش
  

  الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية 
   ٢٠١٢ ديسمبر ٣١في 

  -٢٢- 

  

  تتمة –أسس اإلعداد وملخص السياسات المحاسبية الهامة   ٢
  

  تتمة -  السياسات المحاسبية الهامة   ٢/٥  
     

  تتمة -  دمج األعمال والشهرة
) أو مجموعة الوحدات(  للنقد لكل وحدة من الوحدات المدرةيتم تحديد إنخفاض قيمة الشهرة بتقييم القيمة القابلة لإلسترداد 

أقل الوحدة المدرة للنقد يعترف بخسائر إنخفاض القيمة عندما تكون القيمة القابلة لإلسترداد من . ذات الصلة بهذه الشهرة
ال يمكن إسترجاع خسائر إنخفاض القيمة المتعلقة بالشهرة في الفترات . تم توزيع الشهرة لهامن القيمة الدفترية التي 

لقياس إنخفاض القيمة سنويًا أو بصورة أكثر تواترًا إذا وجدت أحداث أو تغيرات تشير تكون مراجعة الشهرة . بليةالمستق
  .إلى إحتمال إنخفاض القيمة الدفترية

  
المتعلقة التي تم إستبعادها يتم إدراج الشهرة لنقد وجزء من العملية ل المدرةحدة الالشهرة تشكل جزًء من و عندما تكون 

  .القيمة الدفترية للعملية عند تحديد الربح أو الخسارة إلستبعاد العمليةضمن لية التي تم إستبعادها بالعم
  

 المدرةحدة الالحالة بناًء على القيم النسبية للعمليات التي تم إستبعادها والجزء من و في يتم قياس الشهرة المستبعدة هذه 
الفرق بين سعر البيع وصافي الموجودات زائدًا عليه  يتم تحقيقتابعة ، عند بيع الشركات ال. الذي تم اإلحتفاظ به نقدلل

  .المتراكمة والشهرة في بيان الدخل الموحدالعملة فروق تحويل 
  

  تكاليف االقتراض    
تكاليف االقتراض المتعلقة بشراء أو إنشاء عقارات وآالت ومعدات ، تتم رسملتها كجزء من تكاليف الموجودات حتى 

تكاليف االقتراض األخرى تدرج كمصاريف في الفترة . التاريخ الذي تصبح فيه الموجودات جاهزة لالستخدام المستهدف
التكاليف المرتبطة بهذه القروض باية إيرادات  تخفيضلتها يتم لغرض تحديد الفوائد التي يمكن رسم. التي تكبدت فيها

  .ترضقإستثمارية ناتجة من اإلستثمار المؤقت للمبلغ الم
  

  العقارات اإلستثمارية
أو لزيادة قيمتها  يةإيجار إيرادات  بها المجموعة لغرض تحقيقالتي تحتفظ هي العقارات العقارات اإلستثمارية 

الرأسمالية أو لكليهما ، ولكن ليس لبيعها أثناء األعمال العادية أو إلستخدامها في إنتاج أو توريد البضائع والخدمات 
يتم قياس العقارات  .أو ألغراض إدارية ، وتشمل أي عقار يتم تشييده أو تطويره ليستخدم مستفبًال كعقار إستثماري

تتضمن . التكلفة حيث تقيم العقارات اإلستثمارية مبدئيًا بالتكلفة شامًال تكاليف المعاملةموذج اإلستثمارية بإستخدام ن
القيمة الدفترية تكلفة إستبدال جزء من عقار إستثماري موجود في تاريخ تكبد تلك التكلفة إذا استوفيت معايير التحقيق 

د التحقيق المبدئي تدرج العقارات اإلستثمارية بالتكلفة بعد بع .، وال تشمل تكاليف الخدمة اليومية للعقارات إلستثمارية
  .طرح اإلستهالك المتراكم

  
العقارات تحت التطوير تعتبر كعقارات إستثمارية ويتم تحويلها إلى العقارات اإلستثمارية عندما يكون العقار في الحالة 

  .الضرورية إلستخدامها في التشغيل بالطريقة التي تريدها اإلدارة



  ق.م.شركة الخليج الدولية للخدمات ش
  

  الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية 
   ٢٠١٢ ديسمبر ٣١في 

  -٢٣- 

  

  تتمة -أسس اإلعداد وملخص السياسات المحاسبية الهامة   ٢
  

  تتمة -  السياسات المحاسبية الهامة   ٢/٥  
  

  تتمة -  العقارات اإلستثمارية
يعاد النظر في القيمة الدفترية للعقارات االستثمارية لتحديد االنخفاض عند وجود أحداث أو تغيرات ظرفية يحتمل معها 

عند وجود مؤشر كهذا وتكون القيمة الدفترية أعلى من القيمة الممكن استردادها ، يتم . الدفتريةرداد القيمة ـستإعدم 
  .تخفيض الموجودات إلى قيمتها المستردة

  
تحقيق العقارات االستثمارية عندما تستبعد أو عندما تسحب بصفة دائمة من االستخدام وال يتوقع منفعة  إلغاءيتم 

الفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية للموجودات في يتم تحقيق . عادهااقتصادية مستقبلية من استب
  .الموحد  في فترة االستبعاد الشامل بيان الدخل

  
للتحويل من عقار استثماري  .إلى ومن عقارات استثمارية فقط عندما يكون هنالك تغير في استخدام العقار التحويليتم 

إذا . إلى عقار يشغله المالك تكون التكلفة التي تؤخذ للمحاسبة الالحقة هي القيمة العادلة في تاريخ تغيير االستخدام
هذا العقار وفقًا للسياسة المستخدمة للعقارات  المجموعةتم تحويل عقار يشغله المالك إلى عقار استثماري تحتسب 

  .يخ التغّير في االستخداموالمعدات حتى تار 
  

  الزميلة في الشركة االستثمارات
المجموعة الشركة الزميلة هي أي مؤسسة تمارس . الملكيةالزميلة وفقًا لمبدأ  الشركةفي  المجموعةتحتسب استثمارات 

عندما تمتلك  يفترض أن يوجد تأثير. عليها تأثيرًا هامًا ، ولكن ليست السيطرة ، على السياسات المالية والتشغيلية
عند اإلستحواذ على شركة زميلة ويحتفظ بها . ٪ من قوة التصويت في الشركة الزميلة٥٠٪ إلى ٢٠المجموعة بين 

  .حصريًا إلعادة بيعها ، تحتسب كموجودات غير متداولة محتفظ بها للبيع
  

 المجموعةبالتكلفة زائدًا التغيرات بعد الشراء في حصة مبدئيًا االستثمارات في الشركة الزميلة  تدرجالملكية  لمبدأوفقًا 
المجموعة حصتها من إجمالي ربح أو خسارة الشركة الزميلة في بيان تدرج . صافي موجودات الشركة الزميلة من

ستلمه إن التوزيعات الم. الدخل الشامل الموحد من تاريخ بداية التأثير الفعلي الهام حتى تاريخ توقف ذلك التأثير الهام
وقد يكون ضروريًا أيضًا إدخال تعديالت في القيمة الدفترية . من الشركة الزميلة تخفض القيمة الدفترية لإلستثمار

يتم تحقق . للتغيرات في حصة المجموعة في الشركة الشركة الزميلية التي تنشأ من التغيرات في ملكية الشركة الزميلة
يتم استبعاد األرباح والخسائر غير المحققة الناتجة من . ي حقوق الملكيةحصة المجموعة من تلك التغيرات مباشرة ف

المعامالت بين المجموعة وشركتها الزميلة بنسبة حصة المجموعة في الشركة الزميلة ، إال إذا كانت المعاملة توفر 
  .دليًال على إنخفاض قيمة الموجودات المحولة



  ق.م.شركة الخليج الدولية للخدمات ش
  

  الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية 
   ٢٠١٢ ديسمبر ٣١في 

  -٢٤- 

  
  تتمة -الهامة  أسس اإلعداد وملخص السياسات المحاسبية  ٢
  

  تتمة -  السياسات المحاسبية الهامة   ٢/٥  
  

  االستثمار في مشروع مشترك    
للمجموعة حصة في مشروع مشترك ، وهي كيانات تتم إدارتها بصورة مشتركة ، حيث يدخل الشركاء في ترتيبات 

حصتها في المشروع  المجموعةتحقق  .تعاقدية تنص على قيامهم بإدارة مشتركة لألنشطة االقتصادية للكيان المشترك
بتضمين حصتها من موجودات ومطلوبات وٕايرادات  وتقوم المجموعة .بإستخدام الطريقة النسبية للتوحيدالمشترك 

. من كل بندلحصتها وفقًا  للمشروع المشتركومصاريف المشروع المشترك في البنود المماثلة لها في البيانات المالية 
 .باستخدام نفس السياسات المحاسبيةاألم ية للمشروع المشترك لنفس السنة المالية للشركة يتم إعداد البيانات المال

  .وتجرى التعديالت الالزمة في السياسات المحاسبية لتتطابق مع السياسات المحاسبية للمجموعة
  

ة واإليرادات يتم إدخال تعديالت في البيانات المالية الموحدة للمجموعة الستبعاد حصة المجموعة من األرصد
والمصاريف المشتركة واألرباح والخسائر غير المحققة من المعامالت بين المجموعة والكيانات التي تشترك في 

الشركة  سلطةالمشترك بالنسبة والتناسب حتى التاريخ الذي تنتهي فيه  للمشروعيتم توحيد البيانات المالية . إدارتها
  .إلدارة المشروع المشترك

  
أى فرق بين القيمة . إلدارة المشتركة تقوم المجموعة بقياس وتحقيق إستثمارها المتبقى بقيمتة العادلةعند فقدان ا

السابق عند فقدان اإلدارة اإلدارة المشتركة والقيمة العادلة لإلستثمار المتبقى والعائدات من  المشتركالدفترية للكيان 
يشكل اإلستثمار المتبقى تأثيرًا هامًا، يتم إحتسابه كإستثمار في عندما . اإلستبعاد يتم تحقيقه في الربح أو الخسارة

  .شركة زميلة



  ق.م.شركة الخليج الدولية للخدمات ش
  

  الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية 
   ٢٠١٢ ديسمبر ٣١في 

  -٢٥- 

  

  تتمة -أسس اإلعداد وملخص السياسات المحاسبية الهامة   ٢
  

  تتمة -  السياسات المحاسبية الهامة   ٢/٥  
  

  إنخفاض قيمة الموجودات غير المالية
إنتاجي يحدد ولكن تتم مراجعتها بصورة سنوية لقياس إنخفاض ال يتم إنخفاض في القيمة للموجودات التي لها عمر 

تتم مراجعة الموجودات المعرضة إلنخفاض القيمة عند وجود حدث أو ظروف تشير إلى إمكانية عدم القدرة . القيمة
مكن تحقق خسارة إنخفاض القيمة بمقدار تجاوز القيمة الدفترية للقيمة التي ي. على إسترداد القيمة الدفترية لها

يقدر المبلغ المقابل لإلسترداد بالقيمة العادلة للموجودات ناقصًا تكاليف البيع والقيمة المستخدمة أيهما . إستردادها
بغرض تقييم إنخفاض القيمة ، يتم تصنيف الموجودات على أقل مستويات التي يحددها التدفق النقدي بصورة . أعلى

عة الموجودات الغير مالية ، غير الشهرة ، التي تنخفض قيمتها بغرض وتتم مراج. )المحدات المدرة للنقد(مستقلة 
  .إمكانية إسترداد القيمة المنخفضة في تاريخ إعداد التقرير

  
  التحقيق المبدئي والقياس الالحق - المالية األدوات    

    
  الموجودات المالية  
  والقياس التحقيق المبدئي  

يتم تصنيفها كموجودات مالية بالقيمة العادلـة خـالل الـربح أو  ٣٩الموجودات المالية في نطاق معيار المحاسبة الدولي 
، أو اســتثمارات محــتفظ بهــا حتــى االســتحقاق ، أو موجــودات ماليــة متاحــة للبيــع أو  مدينــةالخســارة ، أو قــروض وذمــم 

الماليــة عنــد  موجوداتهــاتصــنيف  المجموعــةتحـــدد . مالئمــاً  كمشــتقات مســتخدمة كــأدوات تحــوط فعالــة ، حســبما يكــون
  .إدراجها المبدئي

  
بإســتثناء فــي حالــة الموجــودات الماليــة ،  زائــد تكــاليف المعاملــةالموجــودات الماليــة مبــدئيًا بالقيمــة العادلــة جميــع تــدرج 

  .بالقيمة العادلة خالل الربح أو الخسارة المسجلة
  

الموجـودات الماليـة التـي يجـب أن تسـلم فيهـا الموجـودات فـي التـاريخ الـذي  ومبيعـاتمشـتريات أتدرج في تاريخ المتاجرة 
بشـراء أو بيـع  المجموعـة ، وهـو التـاريخ الـذي تلتـزم فيـه ) المشتريات بـالطرق النظاميـة(تحدده النظم أو العرف بالسوق 

  .الموجودات
  

، وقــروض ومــدينين تجــاريين وذمــم مدينــة أخــرى  األجــل نقــد وودائــع قصــيرةعلــى  للمجموعــةتشــتمل الموجــودات الماليــة 
  .وذمم مدينة ، وأدوات مالية متداولة وغير متداولة ومشتقات أدوات مالية



  ق.م.شركة الخليج الدولية للخدمات ش
  

  الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية 
   ٢٠١٢ ديسمبر ٣١في 

  -٢٦- 

  

  تتمة -أسس اإلعداد وملخص السياسات المحاسبية الهامة   ٢
  

  تتمة -  السياسات المحاسبية الهامة   ٢/٥  
  

  تتمة -الالحق  التحقيق المبدئي والقياس -الموجودات المالية   
  
  

  القياس الالحق  
  :يعتمد القياس الالحق للموجودات المالية على تصنيفها كالتالي

  
  .الربح أو الخسارةالموجودات المالية بالقيمة العادلة خالل   

الموجودات المالية بالقيمة العادلـة خـالل الـربح أو الخسـارة تشـمل اسـتثمارات محـتفظ بهـا للمتـاجرة وموجـودات ماليـة يـتم 
محـتفظ  كاسـتثماراتتصـنف الموجـودات الماليـة . تصنيفها عند اإلدراج المبـدئي بالقيمـة العادلـة خـالل الـربح أو الخسـارة

تدرج المشتقات أيضًا بما فيها المشتقات الضـمنية المنفصـلة . المدى القريب بها للمتاجرة إذا تم شراؤها لغرض البيع في
كموجودات محتفظ بها للمتاجرة ، مالم تكن مخصصة كأدوات تحوط فعالة حسـب تعريفهـا فـي معيـار المحاسـبة الـدولي 

٣٩.  
  

ة وتدرج األربـاح أو الخسـائر فـي الموجودات المالية خالل الربح أو الخسارة تظهر في بيان المركز المالي بالقيمة العادل
  .الموحد الشامل بيان الدخل

  
األدوات الماليــة المصــنفة عنــد تحقيقهــا مبــدئيًا بالقيمــة العادلــة خــالل الــربح أو الخســارة يــتم تصــنيفها فــي تــاريخ تحقيقهــا 

  .٣٩المبدئي وفقط إذا كانت تستوفي المعايير بموجب معيار المحاسبة الدولي 
  

المجموعة بتقييم موجوداتها المالية المحتفظ بها للمتـاجرة لكـي تقـرر مـا إذا كانـت رغبتهـا لبيعهـا فـي المـدى القريـب  تقوم
عنـدما ال تسـتطيع المجموعـة بيـع هـذه الموجـودات الماليـة بسـبب عـدم نشـاط األسـواق وأن رغبـة اإلدارة . ما يزال مالئمـاً 

بيرة، قد تختار المجموعة أن تعيد تصنيف هذه الموجودات الماليـة فـي في بيعها في المستقبل المنظور تغيرت بصورة ك
إن إعـادة التصـنيف إلـى قـروض وذمـم مدينـة أو اسـتثمارات متاحـة للبيـع أو محـتفظ بهـا لألسـتحقاق تعتمـد . أحوال نادرة

خــالل الــربح أو إن إعــادة التقيــيم ال تــؤثر علــى أي موجــودات ماليــة مصــنفة بالقيمــة العادلــة . علــى طبيعــة الموجــودات
  .المبدئي التحقيقهذه األدوات ال يمكن إعادة تصنيفها بعد  .الخسارة باستخدام خيار القيمة العادلة عند التصنيف



  ق.م.شركة الخليج الدولية للخدمات ش
  

  الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية 
   ٢٠١٢ ديسمبر ٣١في 

  -٢٧- 

  

  تتمة -أسس اإلعداد وملخص السياسات المحاسبية الهامة   ٢
  

  تتمة -  السياسات المحاسبية الهامة ٢/٥  
  

  تتمة -والقياس الالحق التحقيق المبدئي  -الموجودات المالية   
  

خصائصـها  إذا لـم تكـنكمشـتقات منفصـلة وتسـجل بالقيمـة العادلـة األصلية  عقودالفي  الموجودةساب المشتقات يتم إحت
أو بالقيمــة األصــلية محــتفظ بهــا للتجــارة وال تكــون العقــود  األصــليةاإلقتصــادية والمخــاطر متعلقــة بشــكل وثيــق بــالعقود 

التغيـرات فـي القيمـة العادلـة المحققـة بـالربح أو وتدرج  تقاس تلك المشتقات بالقيمة العادلة. والخسارةلربح خالل االعادلة 
تحدث إعادة التقييم فقط إذا كان هناك تغيير فـي شـروط العقـد والتـي تـؤثر بشـكل مباشـر فـي التـدفقات النقديـة . الخسارة

  .أو تكون مطلوبة
  

  اإلستثمارات المحتفظ بها لإلستحقاق
ارات ـتصنيف الموجودات الماليـة غيـر المشـتقة والتـي لهـا مـدفوعات محـددة وتـاريخ إسـتحقاق محـدد علـى أنهـا إستثمـ يتم

بعـد القيـاس المبـدئي ، يـتم قيـاس . القدرة علـى اإلحتفـاظ بهـا لإلسـتحقاقمحتفظ بها لإلستحقاق حيث يكون لدى الشركة 
. ناقصــًا إنخفــاض القيمــة EIR معــدل الفائــدة الفعلــي بإســتخدام اإلســتثمارات المحــتفظ بهــا لإلســتحقاق بالتكلفــة المطفــأة

تحتسب التكلفة المطفأة من خالل إحتسـاب أيـة خصـومات أو األقسـاط المكتسـبة واألتعـاب التـي هـي جـزء ال يتجـزأ مـن 
EIR .تتحقق الخسائر الناتجة عن إنخفاض القيمة في بيان الدخل الشامل.  

   
  الذمم المدينةالقروض و     

الذمم المدينة هي موجودات مالية غير المشتقات ذات مدفوعات ثابتة أو ممكنة التحديد والتـي ال يـتم تـداولها فـي سـوق 
بعـــد القيـــاس المبـــدئي، تـــدرج هـــذه الموجـــودات بالتكلفـــة المطفـــأة باســـتخدام ســـعر الفائـــدة الفعلـــي نـــاقص خســـارة . عاملـــة

عتبار أي خصوم أو رسـوم عنـد الشـراء والرسـوم أو التكـاليف التـي تحتسب التكلفة المطفأة بأن يؤخذ في اال. االنخفاض
تـدرج الخسـائر الناشـئة مـن االنخفـاض فـي بيـان . يتم إدراج اإلطفـاء بالفائـدة الفعليـة. تعتبر جزء من سعر الفائدة الفعلي

  .الشامل الموحدالدخل 
  

  االستثمارات المالية المتاحة للبيع  
االسـتثمارات الرأسـمالية المصـنفة متاحـة للبيـع هـي تلـك غيـر . وأوراق ديـن أسـهمعلـى  تشتمل االستثمارات المتاحة للبيع

أوراق الــدين فــي هــذه الفئــة هــي تلــك . المصــنفة محــتفظ بهــا للمتــاجرة أو مصــنفة بالقيمــة العادلــة خــالل الــربح أو الخســارة
حاجة للسيولة أو عند حدوث تغيـرات فـي التي يقصد االحتفاظ بها إلى فترة زمنية غير محددة والتي قد يتم بيعها عند ال

  . أحوال السوق
  

بعــد القيــاس المبــدئي، يعــاد قيــاس االســتثمارات المتاحــة  للبيــع بالقيمــة العادلــة وتــدرج األربــاح أو الخســائر غيــر المحققــة 
حتـى إلغـاء تحقيـق االسـتثمار، وعنـد ذلـك تـدرج األربـاح أو الخسـائر  القيمـة العادلـةكإيرادات شاملة أخرى فـي احتيـاطي 

فـــي إيـــرادات التشـــغيل األخـــرى أو يقـــرر أن االســـتثمار انخفضـــت قيمتـــه ، وعنـــد ذلـــك يـــتم تحويـــل خســـارة االســـتثمارات 
  . وتدرج كإيرادات فوائد بإستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلي .المتاحة للبيع



  ق.م.شركة الخليج الدولية للخدمات ش
  

  الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية 
   ٢٠١٢ ديسمبر ٣١في 

  -٢٨- 

  

  تتمة -السياسات المحاسبية الهامة أسس اإلعداد وملخص   ٢
  

  تتمة -  السياسات المحاسبية الهامة   ٢/٥  
  

  تتمة -التحقيق المبدئي والقياس الالحق  -الموجودات المالية   
  

  تتمة -  االستثمارات المالية المتاحة للبيع  
  

تقــّيم المجموعــة موجوداتهــا المتاحــة للبيــع لتحديــد مــا إذا كانــت مقــدرتها ورغبتهــا فــي بيعهــا فــي المــدى القريــب مــا يــزال 
ال تسـتطيع المجموعـة بيـع هـذه الموجـودات الماليـة بسـبب عـدم نشـاط األسـواق وأن ، في حاالت نـادرة ، عندما . مالئماً 

هــذه  تعيــد تصــنيف، قــد تختــار المجموعــة أن  د تغيــرت بصــورة كبيــرةرغبــة اإلدارة فــي بيعهــا فــي المســتقبل المنظــورة قــ
إن إعــادة التصــنيف إلــى قــروض وذمــم مدينــه مســموح بهــا عنــدما تســتوفي الموجــودات الماليــة . الماليــةالموجــودات فــي 

حتـى تعريف القـروض والـذمم المدينـة وأن المجموعـة ترغـب وتسـتطيع االحتفـاظ بهـذه الموجـودات للمسـتقبل المنظـور أو 
إن إعـــادة التصـــنيف إلـــى فئـــة حتـــى االســـتحقاق مســـموح بهـــا فقـــط عنـــدما ترغـــب المجموعـــة ولـــديها . تـــاريخ االســـتحقاق

  .االستطاعة في االحتفاظ بها
  

فئــة متاحــة للبيــع ، فــإن أي ربــح أو خســارة مــن تلــك الموجــودات مــدرج فــي  يعــاد تصــنيفها مــنبالنســبة لموجــودات ماليــة 
. لــى الــربح أو الخســارة علــى مــدى العمــر المتبقــي لالســتثمار باســتخدام ســعر الفائــدة الفعلــيحقــوق الشــركاء يــتم إطفــاؤه إ

وأي فـــرق بـــين التكلفـــة الجديـــدة المطفـــأة والتـــدفقات المتوقعـــة يـــتم إطفـــاؤه أيضـــًا علـــى مـــدى العمـــر المتبقـــي للموجـــودات 
، يـتم إعــادة تصـنيف المبلــغ المـدرج فــي إذا تقــرر الحقـًا أن الموجــودات إنخفضـت قيمتهــا. باسـتخدام سـعر الفائــدة الفعلـي

  .الموحد الشامل حقوق المساهمين إلى بيان الدخل
  

  إنخفاض قيمة الموجودات المالية    
في تاريخ كـل بيـان المركـز المـالي ، تقـوم المجموعـة بـالتقييم لتحديـد وجـود أي دليـل موضـوعي بـأن موجـودات ماليـة أو 

  . مجموعة موجودات مالية إنخفضت قيمتها
  

أن موجـــودات ماليـــة أو مجموعـــة موجـــودات ماليـــة منخفضـــة القيمـــة فقـــط إذا وجـــد دليـــل علـــى اإلنخفـــاض نتيجـــة  تعتبـــر
وأن لحـادث الخسـارة تـأثير علـى التـدفقات ") حـادث خسـارة("لحادث واحد أو أكثر وقع بعد التحقيق المبدئي للموجـودات 
  . ات المالية وأنه يمكن تقديرها بصورة موثوقةالنقدية المستقبلية للموجودات المالية أو مجموعة الموجود

  
صـعوبات ماليـة كبيـرة أو تخلـف فـي  يواجهـونإن دليل اإلنخفاض قد يشمل مؤشـرات بـأن المـدينين أو مجموعـة مـدينين 

الســداد أو عــدم ســداد الفوائــد أو أقســاط المبلــغ األصــلي ، أو إحتمــال دخــولهم فــي إفــالس أو إعــادة جدولــة ماليــة أخــرى 
ـــأخرات أو  ـــة المســـتقبلية مثـــل التغيـــرات فـــي المت وعنـــدما تشـــير المعلومـــات الواضـــحة بوجـــود نقـــص فـــي التـــدفقات النقدي

  .رتبطة بالتخلف عند السداداألصول اإلقتصادية الم



  ق.م.شركة الخليج الدولية للخدمات ش
  

  الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية 
   ٢٠١٢ ديسمبر ٣١في 

  -٢٩- 

  

  تتمة -أسس اإلعداد وملخص السياسات المحاسبية الهامة   ٢
  

  تتمة -  السياسات المحاسبية الهامة   ٢/٥  
  

  الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة    
دليل موضوعي على االنخفاض  بالنسبة للموجودات المدرجة بالتكلفة المطفأة تقوم المجموعة أوًال بالتقييم لتحديد وجود  

أنه ال يوجد دليل  المجموعةإذا قررت . مالية سواء فردية أو جماعية غير هامة وموجوداتمالي فردي هام  لموجود
في مجموعة  الموجودمالي يتم تقييمه بصورة فردية، سواء كان هامًا أم ال، تقوم بإدخال  موجودموضوعي النخفاض 

التي يتم تقييمها  الموجودات. تمانية مماثلة ثم تقوم بتقييمها جماعيًا لتحديد االنخفاضمالية ذات مخاطر ائ موجودات
فرديًا لتحديد االنخفاض والذي يتم إدراج خسارة انخفاض مقابلها أو يكون إدراجها مستمرًا، ال تدخل ضمن أي تقييم 

  .جماعي لتحديد االنخفاض
  

يتم قياس خسارة القرض كفرق بين القيمة الدفترية لألصل بدت، إذا وجد دليل موضوعي بأن خسارة إنخفاض قد تك  
مخصومًا بمعدل ) باستثناء الخسائر االئتمانية المستقبلية التي لم تتكبد(والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية 

أي خسارة  إذا كان لقرض سعر فائدة متغير ، يعتبر سعر الخصم لقياس. الربح األصلي الفعلي لألصل المالي
  .انخفاض هو سعر الفائدة الفعلي الحالي

  
يستمر . تخفض القيمة الدفترية للموجودات من خالل استخدام حساب للمخصص ويدرج مبلغ الخسارة في بيان الدخل  

تحقيق إيرادات فوائد على القيمة الدفترية المخفضة وذلك باستخدام سعر الفائدة المستخدم لخصم التدفقات النقدية 
تشطب . تدرج إيرادات الفوائد كجزء من إيرادات التمويل في بيان الدخل. ستقبلية لغرض قياس قيمة الخسارةالم

القروض مع المخصص المتعلق بها عندما ال يكون هنالك أمل واقعي الستردادها مستقبًال وأن جميع الضمانات قد 
قصت القيمة المقدرة لخسارة االنخفاض بسبب حادث إذا، في سنة الحقة، زادت أو ن. حققت أو تم تحويلها إلى الشركة

وقع بعد إدراج قيمة األنخفاض، يتم زيادة أو إنقاص خسارة االنخفاض المدرجة سابقًا وذلك بتعديل حساب 
  .إذا تم مستقبًال استرداد خسارة مشطوبة، يضاف االسترداد في تكاليف التمويل في بيان الدخل. المخصص

  
  متاحة للبيعال االستثمارات المالية    

استثمار مالي النخفاض قيمة موضوعي المالي تقوم المجموعة بالتقييم لتحديد وجود دليل  للمركزفي تاريخ كل بيان 
  .أو مجموعة استثمارات مالية

  
المصنفة متاحة للبيع ، يؤخذ في االعتبار أي انخفاض هام أو مستمر في القيمة  في األسهمفي حالة االستثمارات 

مقارنة بالفترة " المستمر"مقارنة بالتلكفة األصلية لالستثمار و" الهام"يتم تقييم  .العادلة لالستثمار إلى أقل من تكلفته
يل كهذا ، يتم تحويل الخسارة المتراكمة إذا وجد أي دل. التي استمرت فيها القيمة العادلة أقل من تكلفته األصلية

المالي االستثمار بين تكلفة الشراء والقيمة العادلة الحالية ناقص أي خسارة انخفاض لذلك  وهو الفرق - المحتسبة
نخفاض المدرجة في إن خسائر اإل. الموحد إلى بيان الدخلإيرادات شاملة أخرى من  -مدرجة سابقًا في بيان الدخل

وتدرج الزيادات في قيمتها العادلة . ية ال يتم عكسها خالل الربح والخسارةوالمتعلقة بأدوات رأسمال لموحدا بيان الدخل
  .بعد االنخفاض مباشرة في إيرادات شاملة أخرى



  ق.م.شركة الخليج الدولية للخدمات ش
  

  الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية 
   ٢٠١٢ ديسمبر ٣١في 

  -٣٠- 

  

  تتمة -أسس اإلعداد وملخص السياسات المحاسبية الهامة   ٢
  

  تتمة -  السياسات المحاسبية الهامة   5/٢  
  

  تتمة -  متاحة للبيعال الماليةاالستثمارات     
في أدوات الدين المصنفة متاحة للبيع ، يتم تقييم اإلنخفاض في القيمة بناء على نفس معيار إدارج الموجودات المالية 

وعلى الرغم من ذلك ، فإن المبالغ المسجلة إلنخفاض القيمة هي الخسارة المتراكمة التي تم قياسها . بالتكلفة المطفأة
ين التكلفة المطفأة والقيمة العادلة الحالية ، ناقصًا اية خسائر إلنخفاض القيمة والتي تحققت من قبل في كفروقات ب

  .بيان الدخل الموحد
  

يستمر إستحقاق إيراد الفوائد المستقبلية على أساس القيمة الدفترية المنخفضة للموجودات ، بإستخدام معدل الفائدة 
يتم تسجيل إيرادات الفوائد . النقدية المستقبلية بغرض قياس خسائر إنخفاض القيمةالمستخدم وذلك لخفض التدفقات 

  .في بيان الدخل
  

إذا زادت القيمة العادلة ألداة الدين في سنة ال حقة ، وكانت الزيادة متعلقة بصورة موضوعية بالحدث القائم بعد 
  . تحقيق خسائر إنخفاض القيمة خالل بيان الدخل الموحد فإنه يتم عكس خسائر إنخفاض القيمة في بيان الدخل

  
  إلغاء تحقيق الموجودات المالية

في أي من ) أو جزء من موجودات مالية أو جزء من مجموعة موجودات مالية مماثلة(لمالية يلغى تحقيق الموجودات ا
  :الحاالت التالية

  
 انتهاء الحق في استالم تدفقات نقدية من الموجودات ، أو  
  بحقها في استالم  المجموعةاحتفاظ  بتحويل حقوقها الستالم تدفقات نقدية من الموجودات المجموعة قيام

بموجب ترتيبات . ية من الموجودات ، ولكنها تتعهد بدفعها كاملة ودون تأخير كبير إلى طرف ثالثتدفقات نقد
لم تقم فعليًا ) ب(إما أن تكون قد قامت فعليًا بتحويل كافة مخاطر ومنافع الموجودات أو ) أ(و .للتمرير

 .على الموجودات بتحويل كافة مخاطر ومنافع الموجودات أو باالحتفاظ بها ولكنها حولت السيطرة

  
في حال قيام المجموعة بتحويل حقوقها في استالم تدفقات نقدية من موجودات أو دخلت في ترتيبات للتحويل ، ولم 
تحول أو تحتفظ فعليًا بجميع المخاطر ومنافع الموجودات ولم تحول السيطرة على الموجودات ، يتم إدراج الموجودات 

  . بقدر ارتباط المجموعة بالموجودات
  

، تدرج المجموعة أيضًا مطلوبات مرتبطة بها ، ويتم قياس الموجودات المحولة والمطلوبات المرتبطة في تلك الحالة 
يتم قياس االرتباط المستمر الذي يأخذ شكل . بها على أساس يعكس الحقوق وااللتزامات التي احتفظت بها المجموعة
أو القيمة القصوى للمبلغ الذي يمكن أن يطلب ضمان على الموجودات المحولة بالقيمة الدفترية األصلية للموجودات 

  .من المجموعة سداده أيهما أقل
  



  ق.م.شركة الخليج الدولية للخدمات ش
  

  الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية 
   ٢٠١٢ ديسمبر ٣١في 

  -٣١- 

  

  تتمة -أسس اإلعداد وملخص السياسات المحاسبية الهامة   ٢
  

  تتمة -  السياسات المحاسبية الهامة   ٢/٥  
    

   المطلوبات المالية    
  

  التحقيق والقياس المبدئي    
يتم تصنيفها كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة خالل الربح أو  ٣٩المحاسبة الدولي المطلوبات المالـية في نطاق معيار 

تحدد . الخسارة، أو قروض وتسهيالت، أو كمشتقات مصنفة كأدوات تحوط في معاملة فعلية، حسبما يكون مالئماً 
يًا بالقيمة العادلة وفي حالة تدرج المطلوبات المالية مبدئ. المجموعة تصنيف مطلوباتها المالية  عند إدراجها مبدئياً 

  .القروض والتسهيالت زائدًا تكاليف االقتراض المباشرة
  

  .تشتمل مطلوبات الشركة على أرصدة دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى وسحب على المكشوف من البنوك وقروض
  
  القياس الالحق  
  :إن القياس الالحق لمطلوبات مالية يعتمد على تصنيفها كالتالي  

  
  الملطوبات المالية بالقيمة العادلة خالل الربح أو الخسارة   

تتضمن الملطلوبات المالية بالقيمة العادلة خالل الربح أو الخسارة المطلوبات المالية المحتفظ بها للمتاجرة والمطلوبات 
  .المالية المحددة خالل التحقيق المبدئي بالقيمة العادلة خالل الربح أو الخسارة

  
تتضمن تلك . المطلوبات المالية كمحتفظ بها للمتاجرة إذا تم اإلحتفاظ بها لغرض البيع على مدى قصير يتم تصنيف

الفئة مشتقات األدوات المالية التي تم إدخالها من قبل الشركة ولم يتم تعريفها كأدوات تحوط في عالقة التحوط كما 
ات المنفصلة كمحتفظ بها للمتاجرة إال إذا تم تصنيفها كما يتم تصنيف المشتق. ٣٩هو مبين بمعيار المحاسبة الدولي 

  .كأدوات تحوط مؤثرة
  

ويتم تعيين الملطوبات المالية . يتم تحقيق األرباح أو الخسائر للمطلوبات المحتفظ بها للمتاجرة في بيان الدخل الموحد
خسارة في تاريخ التحقيق المبدئي فقط إذا التي تم تحديدها بناًء على التحقيق المبدئي بالقيمة العادلة خالل الربح أو ال

لم تقم المجموعة بتحديد أية مطلوبات مالية بالقيمة العادلة خالل . ٣٩ما تم إستيفاء أحكام معيار المحاسبة الدولي 
  .الربح أو الخسارة
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  الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية 
   ٢٠١٢ ديسمبر ٣١في 

  -٣٢- 

  

  تتمة -أسس اإلعداد وملخص السياسات المحاسبية الهامة   ٢
  

  تتمة -  السياسات المحاسبية الهامة   ٢/٥  
  

  القروض والتسهيالت
. بعد التحقيق المبدئي ، يتم قياس القروض والتسهيالت التي تحمل فوائد بالتكلفة المطفأة باستخدام سعر الفائدة الفعلي

األرباح والخسائر تدرج في بيان الدخل الموحد عندما يلغى تحقيق المطلوبات وكذلك عن طريق إستخدام عملية 
  . الفعلي اإلطفاء بسعر الفائدة

  
تحتسب التكلفة المطفأة بأن يؤخذ في األعتبار أية خصوم أو رسوم عند الشراء والرسوم أو التكاليف التي تشكل جزء 

  .يدرج اإلطفاء بسعر الفائدة الفعلي ضمن تكاليف التمويل في بيان الدخل. من سعر الفائدة الفعلي
  

  المطلوبات الماليةإلغاء تحقيق 
عندما تستبدل مطلوبات مالية حالية . يلغى تحقيق المطلوبات المالية في حالة دفع أو إلغاء أو انتهاء سريان االلتزام

، يعامل  حاليةشروط مطلوبات جوهري في يتم تعديل  عندماأو بمطلوبات أخرى من نفس المقرض بشروط مختلفة 
 بين القيميتم تحقيق الفرق . حالية وتحقيق للمطلوبات الجديدةهذا االستبدال أو التعديل كإلغاء لتحقيق المطلوبات ال

  .الشامل الموحد الدفترية في بيان الدخل
  

  المخزون
تحسب تكلفة البضاعة على أساس . التكلفة أو صافي القيمة الممكن تحقيقها ، أيهما أقل أساسعلى  البضاعة تدرج

يمثل صافي . متوسط التكلفة وتشمل المصاريف المتكبدة لشراء على البضاعة وٕايصالها إلى موقعها وشكلها الحالي
يتم تكوين مخصص . اإلكمال والبيعالقيمة الممكن تحقيقها سعر البيع التقديري ناقصًا التكاليف التقديرية لمصاريف 

  .للبضاعة القديمة وبطيئة الحركة بناء على تقديرات اإلدارة
  

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

يتم إلغاء تحقيق الديون الهالكة  . الديون المشكوك في تحصيلها عندما يكون تحصيل المبالغ بالكامل غير محتمل
  .عندما تقرر اإلدارة عدم إمكانية تحصيلها

  
   التأمين المدينة موجودات    

الذي سوف المبدئي بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو عند التحقيق  عند إستحقاقها وتقاسيتم تحقيق موجودات التأمين 
عندما تشير األحداث إلى عدم إمكانية . بالتكلفة المطفأةموجودات التامين بعد التحقيق المبدئي ، تقاس . يستلم

سارة التأمين لتحديد اإلنخفاض ويتم تسجيل خ لموجوداتإسترداد القيمة الدفترية فإنه تتم مراجعة القيمة الدفترية 
  .إنخفاض القيمة في بيان الدخل

  
 .معايير إلغاء تحقيق موجودات مالية يتم إستيفاءالتأمين عنما  موجوداتيتم إلغاء تحقيق 

  
  النقد والبنود المماثلة للنقد    

قصيرة في الصندوق وودائع لدى البنوك و للنقد في بيان التدفقات النقدية الموحد يتكون من النقد  المماثلةالنقد والبنود 
  .وجدبعد طرح السحب على المكشوف من البنوك ، إن  .األجل مستحقة خالل ثالثة أشهر أو أقل
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  الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية 
   ٢٠١٢ ديسمبر ٣١في 

  -٣٣- 

  

  تتمة -أسس اإلعداد وملخص السياسات المحاسبية الهامة   ٢
  

  تتمة -  السياسات المحاسبية الهامة   ٢/٥  
  

   مكافأة نهاية الخدمة للموظفين    
  الموظفين القطريين –برنامج المساهمة في صندوق التقاعد     

وفقًا  وتحتسب المساهمة كنسبة مئوية من مرتبات الموظفين القطريينفي صندوق التقاعد تلتزم الشركة بالمساهمة 
تدرج . ليس على المجموعة التزام بمدفوعات أخرى بعد هذه المساهمات. ٢٠٠٢لقانون التقاعد والمعاشات رقم لسنة 

وهي حسابات مساهمة محددة بموجب معيار . لمجموعة في هذه المساهماتإن حصة ا .المساهمات عند استحقاقها
  .، تدرج في بيان الدخل الشامل الموحد في السنة التي تتعلق بها" مكافآت الموظفين" ١٩المحاسبة الدولي 

  
  )حساب مكافآت محددة( الموظفين األجانب    

تحتسب المكافآت على . لقوانين العمل في قطر تحتسب المجموعة مخصصًا لمكافآت نهاية الخدمة للموظفين وفقاً 
تدرج التكاليف المتوقعة للمكافأة على . أساس آخر راتب للموظف ومدة خدمته بعد إكمال الحد األدنى من فترة الخدمة

ال تتوقع المجموعة سداد . تدفع المكافآت المستحقة للموظفين عند إنتهاء خدمة الموظف بالمجموعة. مدى فترة الخدمة
  .غير متداولة تصنيفها كمطلوباتافآت نهاية الخدمة لموظفيها في المستقبل القريب ولذلك تم مك
  

  منافع قصيرة األجل 
قصيرة األجل للموظفين على أساس غير مخصوم وتحسب كمصاريف عندما تقدم الخدمة  المنافعيتم قياس إلتزامات 

  .المعنية
  

  والمبالغ المستحقة الدفعاآلخرون الدائنون       
والمتعلقة بالبضائع المستلمة أو الخدمات المؤداة بمجرد استحقاقها مستقبًال االلتزامات المستحقة الدفع  تسجيليتم 

  .من الموردينبغض النظر عن استالم أو عدم استالم الفواتير 
  

  التأمين مطلوبات       
قياسها عند التحقيق المبدئي بالقيمة العادلة للمقابل المستلم ناقصًا ويتم التأمين عند إستحقاقها  مطلوباتيتم تحقيق 

  .بعد التحقيق المبدئي ، يتم قياسها بالتكلفة المطفأة. تكاليف المعامالت المباشرة
  

  المخصصات    
ناشئ من أحداث سابقة ، وعندما  المجموعةعلى ) قانوني أو حكمي(يتم تكوين مخصصات في حالة وجود إلتزام 

  .بصورة موثوقةيكون محتمًال سداد تكاليف هذا االلتزام بمبالغ محددة 
  

  العمالت األجنبية     
ويتم تحويل . بأسعار الصرف السائدة في السوق في تاريخ المعاملة األجنبيةتقيد المعامالت التي تتم بالعمالت 

بيان المركز والمطلوبات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف السائدة بالسوق في تاريخ  الموجودات
  .الشامل الموحد وتحول جميع فروقات الصرف إلى بيان الدخل. المالي
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  الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية 
   ٢٠١٢ ديسمبر ٣١في 

  -٣٤- 

  
  تتمة -أسس اإلعداد وملخص السياسات المحاسبية الهامة   ٢
  

  تتمة -  السياسات المحاسبية الهامة   ٢/٥  
  

  العمالت األجنبية تحويل     
ودات ومطلوبات العمليات الخارجية إلى اللایر القطري بسعر الصرف السائد في تاريخ البيانات المالية ، ـول موجـتح

فروقات الصرف الناشئة . ت الدخل الشامل للعمليات الخارجية بأسعار الصرف السائدة في تاريخ المعامالتاوتحول بيان
عند إستبعاد عملية خاريجة يتم تحقيق المبلغ المتراكم . مباشرة إلى بند منفصل في حقوق الملكيةمن التحويل تؤخذ 

  .المؤجل المدرج في حقوق الملكية والمتعلقة بتلك العملية الخارجية في بيان الدخل الشامل الموحد
  

  التقارير القطاعية
تكبد فيها تلتي يمكن أن تحقق منها إيرادات أو إن أي قطاع تشغيل هي وحدة بالمجموعة تعمل في أعمال تجارية ا

تتم مراجعة نتائج . يرادات والمصاريف المتعلقة بمعامالت مع أي من وحدات المجموعة األخرىإلمصاريف ، وتشمل ا
وذلك إلجازة قرارات ) مجلس اإلدارة(قطاع التشغيل بصورة منتظمة من قبل المسؤول األول عن إتخاذ قرارات التشغيل 

  ).٢٦أنظر اإليضاح (ه ضحاتخصيص الموارد للقطاع ولتقييم أداء القطاع ، والتي تتوفر عنه معلومات مالية و حول 
  

تلك التي يمكن أن توزع على أسس و نتائج القطاعات التي ترفع إلى مجلس اإلدارة تشمل بنود تتعلق مباشرة بالقطاع 
األخرى للشركة األم ، والمصروفات العمومية واإلدارية ذات البنود غير الموزعه تتكون أساسًا من الموجودات . معقولة

  .الصلة وبعض الموجودات المستحقة لألطراف ذات العالقة
  

  توزيع األرباح
األرباح الموزعة على مساهمي المجموعة تحتسب كإستقطاع من . المجموعةإدارة يكون توزيع األرباح من سلطة 

  .إجتماع مجلس اإلدارةمن قبل  نة تحقق كمطلوبات في الفترة التي إعتمدت فيهااألرباح الموزعة المعل. األرباح المدورة
  

  اإليجارات    
. مخاطر ومنافع ملكية الموجودات يتم تصنيفها كإيجارات تشغيليةيحتفظ فيها المؤجر بجزء كبير من اإليجارات التي 

في بيان الدخل الشامل الموحد ) صافي من اي حوافز تستلم من المؤجر(مدفوعات اإليجارات التشغيلية  إدراجيتم 
  .على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار

  
  المساهمة في صندوق دعم األنشطة اإلجتماعية 

ي على جميع الشركات والضي يسر  ٢٠١١واإليضاحات ذات الصلة الصادرة في  ٢٠٠٨لسنة  ١٣بموجب القانون رقم 
لقد احتسبت المجموعة مخصصًا بنسبة . المساهمة القطرية المدرجة بالبورصة والتي يتم تداول أسهمها من قبل الجمهور

  .٪ من صافي الربح لصالح صندوق دعم األنشة اإلجتماعية بالدولة٢,٥
  

  القيمة العادلة    
تحـدد القيمة العادلة لالستثمارات المتداولة في األسواق المالية الرسمية وفقًا ألسعار الشراء للموجودات عند اإلغالق في 

  .المالي المركزتاريخ بيان 
  

بالنسبة لألدوات المالية التي ال توجد لها أسواق نشطة ، تحدد القيمة السوقية باستخدام تحليل التدفقات النقدية 
لتحليل التدفقات النقدية المخصومة ، تقدر التدفقات . أو التجار الوسطاءأو بالرجوع إلى عروض أسعار  المخصومة

  .النقدية المستقبلية بناء على خبرة اإلدارة ويستخدم سعر الخصم المعمول به في السوق ألداة مشابهة
  

 .ة يتم قياسها بالتكلفةعندما ال يمكن قياس القيمة العادلة بصورة موثوقة ، فأن األداوت المالي
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  -٣٥- 

  

   يراداتاإل  ٣ 
    ٢٠١١    ٢٠١٢  

  ألف    ألف  
  لایر قطري    لایر قطري    

        
  ٤٧٨,٦٢٧    ٦٢٣,٥٧٩  إيرادات من أعمال الحفر

  -    ٤٢٧,٢٢٩  إيرادات من خدمات التموين
  ٤٤٢,٩٩٥    ٥١٣,٦٣٧  إيرادات من أعمال الطيران

  ٥٤٧,٨٦٦    ٦٢٤,٤٠٢  )٣/١إيضاح (إجمالي إيرادات التأمين 
        
  ١,٤٦٩,٤٨٨   ٢,١٨٨,٨٤٧ 

  
  

  :إيضاح  
  

  :فيما يلي تفاصيل إجمالي إيرادات التأمين ٣/١  
    

    ٢٠١١    ٢٠١٢  
  ألف    ألف  

  لایر قطري    لایر قطري    
        

  ٥٣٨,١٨٨    ٦٨٢,٩٦٠  ) ٣/٢إيضاح (إجمالي أقساط التأمين 
  ٣٧,٣٨٠    ٥٨,٦٥٩  صافي إيرادات العمولة

  )٢٧,٧٠٢(    )١١٧,٢١٧(  )٣/٢إيضاح (تغير في أقساط التأمين غير المكتسبة ال
        
  ٥٤٧,٨٦٦   ٦٢٤,٤٠٢ 

    
  .وأقساط التأمين المكتسبةالمحتجزة فيما يلي تفاصيل أقساط التأمين   ٣/٢  

  
    ٢٠١١    ٢٠١٢  
  ألف لایر قطري    ألف لایر قطري    
  صافي    إعادة تأمين     اإلجمالي    صافي     إعادة تأمين     اإلجمالي    
                          

  ٢٦٠,٣١٤    )٢٧٧,٨٧٤(    ٥٣٨,١٨٨    ٢٨٨,٩٠٤    )٣٩٤,٠٥٦(    ٦٨٢,٩٦٠    أقساط تأمين مكتتبة 
تغير في أقساط التأمين 

  )١٧,٥١٩(    ١٠,١٨٣    )٢٧,٧٠٢(    )١٧,٤٣٠(    ٩٩,٧٨٧    )١١٧,٢١٧(    غير المكتسبة
                          
    ٢٤٢,٧٩٥    )٢٦٧,٦٩١(    ٥١٠,٤٨٦    ٢٧١,٤٧٤    )٢٩٤,٢٦٩(    ٥٦٥,٧٤٣  
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  الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية 
   ٢٠١٢ ديسمبر ٣١في 

  -٣٦- 

  

  التكاليف المباشرة  ٤
    ٢٠١١    ٢٠١٢  

  ألف    ألف  
  لایر قطري    لایر قطري    

        
  ٣٢٤,٩٩٤    ٣٨٠,٠٠٣  أعمال الحفر
  -    ٣٨٦,١٢٥  أعمال التموين

  ٢٥٢,٣٣٦    ٣٠١,٥٥٣  أعمال الطيران 
  ٥١٣,١٣٦    ٥٥٩,١٠٨  )٤/١إيضاح (إجمالي مصاريف التأمين 

        
  ١,٠٩٠,٤٦٦  ١,٦٢٦,٨٧٩ 

    
  :التأمين مصاريففيما يلي تفاصيل إجمالي  ٤/١  
    

    ٢٠١١    ٢٠١٢  
  ألف    ألف  

  لایر قطري    لایر قطري    
        

  ٢٧٧,٨٧٤    ٣٩٤,٠٥٦  )٣/٢إيضاح (أقساط  تأمين المحولة إلى معيدي التأمين 
  ٢٤٠,٤٦٩    ٢٥٩,٠٠٧  )٤/٢إيضاح (المطالبات المتكبدة صافي 

  ٤,٩٧٦    ٥,٨٣٢  تكلفة الوساطة
  )١٠,١٨٣(    )٩٩,٧٨٧(  )٣/٢إيضاح (تغّير في أقساط التأمين غير المكتسبة 

        
  ٥١٣,١٣٦   ٥٥٩,١٠٨ 

    
  .المتكبدة المطالباتصافي فيما يلي تفاصيل   ٤/٢  
    

    ٢٠١١    ٢٠١٢  
  لایر قطريألف     ألف لایر قطري    
  صافي   إعادة تأمين     اإلجمالي    صافي    إعادة تأمين     اإلجمالي    
                          

  ١٦١,٠٢٦    )١٠١,٦٢٤(    ٢٦٢,٦٥٠    ٢١٢,٠٩٨    )٥٧,٤٢٣(    ٢٦٩,٥٢١    مطالبات مسددة
  )٢,٩٠٥(    ٣١,٩٥٥    )٣٤,٨٦٠(    ١٣,٦٩٩    )٢٤٤,٢٦٣(    ٢٥٧,٩٦٢    مطالبات قيد التسديد

لم تبلغ مطالبات متكبدة ولكن 
  عنها

  
٨٢,٣٤٨    -    ٨٢,٣٤٨    ٣٣,٢١٠    -    ٣٣,٢١٠  

                          
    ٢٤٠,٤٦٩    )٦٩,٦٦٩(    ٣١٠,١٣٨    ٢٥٩,٠٠٧    )٣٠١,٦٨٦(    ٥٦٠,٦٩٣  

  



  ق.م.شركة الخليج الدولية للخدمات ش
  

  الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية 
   ٢٠١٢ ديسمبر ٣١في 

  -٣٧- 

  

 خرىاألرادات اإلي  ٥

٢٠١١ ٢٠١٢ 

  ألف  ألف
  لایر قطري  لایر قطري

  
 ١٦,٥٠٣ ٣٢,١٧٧ ماترسوم خد

 ٣,٩٥٧ ٢,٨٤٣ من بيع استثمارات متاحة للبيع ربح

 - ١٢٦ إيرادات توزيعات أرباح

 ١٤,٢٨٠ ٤٥٩ إيرادات متنوعة

٣٤,٧٤٠ ٣٥,٦٠٥ 

  مصروفات عمومية وٕادارية  ٦
    ٢٠١١ ٢٠١٢ 

  ألف  ألف  
  لایر قطري  لایر قطري  
   

 ٧١,٥٢٦ ١٠٤,٨٣٢ رواتب ومنافع أخرى

 ٧,٤٦٢ ١٢,٠٩٣ إيجار 

 ٥,١١٤ ١٠,٠٣٢ مصروفات إدارية متعلقة بالطيران

 ٦,٣٠٦ ٨,٩٢٣ )٨وٕايضاح  ٧/١إيضاح ( إهالك

 ٢,٨١٠ ٣,٨٥٨ مصروفات سفر

 ٣,٠٣٦ ٢,٦٣٨ أتعاب حضور جلسات مجلس اإلدارة

 ١,٥٧٦ ٢,٦٢٢  مصروفات دعاية

 ٤,٢٢٤ ٢,٥٢٥ مصروفات قانونية ومهنية

 ٢,٤٠٦ ٢,٣٩٢ مصروفات اتصاالت

 ٨,٥٥٤ ٢,٢٩١  )١/١٣إيضاح ( مخصص إطفاء الذمم المدينة

 ٩٥٣ ٩٥٣ مصاريف إدراج ببورصة قطر

 ٤٦٠ ٨٠٣ طباعة وقرطاسية

 ١٧٥ ٧٥٢ إصالحات وصيانة

 ٣٧٣ ٦٩٩ مصروفات تدريب

 ١,٨٣٥ ٦٢٧  خسارة من إستبعاد عقارات واآلت ومعدات 

 ٣٠٤ ٥٧١ تكاليف توظيف

 )١٢,٣٦٩(  )١٣,٤٠٦( استرداد مصروفات إدارة من قطر للبترول

 ٦,٧٩٠ ٥,٩٩٢ مصروفات أخرى

 ١١١,٥٣٥ ١٤٩,١٩٧ 
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  واآلالت والمعدات العقارات  ٧

  
    أراضي

  طائرات
  

مصروفات 
  المجمــوع    أعمال قيد    ممتلكات    آالت    حفارات    صيانة

  ٢٠١٢    التنفيذ    أخرى واآلت    ومعدات         مرسملة      ملك حر  
  ألف    ألف    ألف    ألف    ألف    ألف    ألف    ألف  
                                  لایر قطري    لایر قطري    لایر قطري    لایر قطري    لایر قطري    لایر قطري    لایر قطري    لایر قطري  

                                :التكلفة
  ٣,١٩٨,٢١٦    ٤٣٤,٩٣٥    ١٢٣,٦٣١    ١٤٤,٦٧٠    ١,٣٤٥,٩٢٤    ١١٥,٣٩٤    ٩٨٩,٦٤٤    ٤٤,٠١٨  ٢٠١٢يناير  ١في 

                                مكتسبة خالل األعمال
  ٥٨,٥١٩    -    ١٢,٠١٥    ١٧,٨٨٢    -    -    -    ٢٨,٦٢٢  الدمج

  ٦٥٧,٤٥٢    ٥٤٠,٩٧٨    ٥,٩٨٠    ٢٤,١٤٥    ٣١,٧٨٧    ١٦,٢٣٧    ٣٧,٥٢٩    ٧٩٦  إضافات
  -    )٣٠٦,١٧٤(    ١٤,٤٥٠    ٨,٠٢٠    ٢٥٢,٢٨٦    ٢,٣٢٧    ٢٩,٠٩١    -  تحويالت

  )٣,٩٤٦(    -    )٢,٥٩٣(    )٣٣٠(    )١,٠٢٣(    -    -    -  اإلستهالكات
  )١٦,١٨٥(    -    )١١٩(    )١,١١٧(    )٥,٥٥١(    )٨,٨٤٠(    )٤٩٨(    -  شطب

                                
  ٣,٨٩٤,٠٥٦    ٦٦٩,٧٣٩    ١٥٣,٣٦٤    ١٩٣,٢١٠    ١,٦٢٣,٤٢٣    ١٢٥,١١٨   ١,٠٥٥,٧٦٦    ٧٣,٤٣٦  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في 
                                

                                اإلستهالك
  ٩٠٥,٦٥٤    -    ٧٨,٣٤١    ٨٠,٦٥٤    ٤١٩,٥٧٥    ٤٧,٥٦٥    ٢٤٠,٦٥٧    ٣٨,٨٦٢  يناير  ١في 

  ٢٠٤,١٤٩    -    ٢٠,٠٢١    ٢٦,١٧٣    ٩٤,٢٠١    ١٣,٧٢١    ٤٦,١٥٢    ٣,٨٨١  إستهالك السنة
  )٣,٠٩٦(    -    )٢,٥١٦(    )٢٨٢(    )٢٩٨(    -    -    -  لإلستبعادات

  )١٣,١٧٥(    -    )١٠٢(    )٩٥١(    )٣,٢٨٢(    )٨,٨٤٠(    -    -  شطب
                                

  ١,٠٩٣,٥٣٢    -    ٩٥,٧٤٤    ١٠٥,٥٩٤    ٥١٠,١٩٦    ٥٢,٤٤٦    ٢٨٦,٨٠٩    ٤٢,٧٤٣  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في 
                                

  :صافي القيمة الدفترية
  ١,١١٣,٢٢٧    ٧٢,٦٧٢    ٧٦٨,٩٥٧    ٣٠,٦٩٣   ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في  

  
٢,٨٠٠,٥٢٤    ٦٦٩,٧٣٩    ٥٧,٦٢٠    ٨٧,٦١٦  
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  -٣٩- 

  

  تتمة -واآلالت والمعدات العقارات   ٧
  

  
    أراضي

  طائرات
  

مصروفات 
  المجمــوع    أعمال قيد    ممتلكات    آالت    حفارات    صيانة

  ٢٠١٢    التنفيذ    واآلت أخرى    ومعدات         مرسملة      ملك حر  
  ألف    ألف    ألف    ألف    ألف    ألف    ألف    ألف  
  لایر قطري    لایر قطري    لایر قطري    لایر قطري    لایر قطري    قطريلایر     لایر قطري    لایر قطري  
                                

                                :التكلفة
  ٢,٦٨٦,٦٦٠    ٨٢,٩١٨    ١٠٠,٥٠٨    ١٢٢,٧١٨    ١,٢٩٠,٧٩٥    ١٠٨,٨٥٨    ٩٣٩,٩٤٢    ٤٠,٩٢١  ٢٠١١يناير  ١في 

  ٥٢٩,٣٨٩    ٤٤٩,٨٣٤    ١١,٩١٩    ٣,٢٤٦    ١٣,٠٦٣    ١١,٤٧٤    ٣٩,٦٤٨    ٢٠٥  إضافات
  -    )٩٧,٨١٧(    ١٢,٠٣٤    ٢١,٧٥١    ٥٠,٣٢٩    ٧٥٧    ١٠,٠٥٤    ٢,٨٩٢  تحويالت

  )١٢,١٣٨(    -    )٨٣٠(    )٣,٠٤٥(    )٨,٢٦٣(    -    -    -  اإلستهالكات
  )٥,٦٩٥(    -    -    -    -    )٥,٦٩٥(    -    -  شطب

                                
  ٣,١٩٨,٢١٦    ٤٣٤,٩٣٥    ١٢٣,٦٣١    ١٤٤,٦٧٠    ١,٣٤٥,٩٢٤    ١١٥,٣٩٤    ٩٨٩,٦٤٤    ٤٤,٠١٨  ٢٠١١ديسمبر  ٣١في 
                                

                                اإلستهالك
  ٧٤٢,١٣٢    -    ٦٢,٨٣٠    ٦٣,٠٦٥    ٣٤٠,٢٢٥    ٤٢,٤٠٣    ١٩٦,٧٨٠    ٣٦,٨٢٩  ٢٠١١يناير  ١في 

  ١٧٥,٤٦٦    -    ١٦,١٦٧    ١٩,٤٤٠    ٨٣,٠٩٢    ١٠,٨٥٧    ٤٣,٨٧٧    ٢,٠٣٣  إستهالك السنة
  )٦,٢٤٩(    -    )٦٥٦(    )١,٨٥١(    )٣,٧٤٢(    -    -    -  لإلستبعادات

  )٥,٦٩٥(    -    -    -    -    )٥,٦٩٥(    -    -  لشطب
                                

  ٩٠٥,٦٥٤    -    ٧٨,٣٤١    ٨٠,٦٥٤    ٤١٩,٥٧٥    ٤٧,٥٦٥    ٢٤٠,٦٥٧    ٣٨,٨٦٢  ٢٠١١ديسمبر  ٣١في 
                                

  :صافي القيمة الدفترية
  ٩٢٦,٣٤٩    ٦٧,٨٢٩    ٧٤٨,٩٨٧    ٥,١٥٦   ٢٠١١ديسمبر  ٣١في  

  
٢,٢٩٢,٥٦٢    ٤٣٤,٩٣٥    ٤٥,٢٩٠    ٦٤,٠١٦  
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  تتمة -والمعدات واآلالت العقارات   ٧

    
  :إيضاح  

  
  :تم توزيع قسط اإلستهالك للسنة في بيان الدخل الشامل الموحد كالتالي ٧/١  

  
 ٢٠١١ ٢٠١٢ 
  ألف  ألف 
  لایر قطري  لایر قطري 
   

 ١٦٩,١٨٧ ١٩٥,٢٢٦ تكاليف مباشرة

 ٦,٢٧٩ ٨,٩٢٣ مصاريف عمومية وٕادارية 
   
 ١٧٥,٤٦٦ ٢٠٤,١٤٩ 

  
ويتوقع أن ينتهي إكمالهما بين  ٢٠١٢وأخرى في  ٢٠١٢بدات المجموعة في بناء حفارتين بحريتين في   ٧/٢

مليون دوالر أمريكي  ٥٩٥ يتم تمويل الحفارتين عن طريق قرض جماعي بقيمة. ٢٠١٤وحتى  ٢٠١٣
  ).فيما يتعلق بتسهيالت القرض ٢٠ رقم أنظر إيضاح(

  
حوالي   ٢٠١٢ديسمبر  ٣١بلغت تكاليف التمويل التي تمت رسملتها خالل السنة المنتهية في   

  ).دوالر أمريكي ١,٧١٦,٠٠٤: ٢٠١١(دوالر أمريكي  ٤,٣٠٨,٩٩٢
  
  .٢٠رقم  والمعدات مبينة في اإليضاحإن األعباء والرهون على العقارات واآلالت   ٧/٣
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  العقارات اإلستثمارية  ٨

    
    مباني    أرض

عقارات تحت 
  اإلجمالي    التطوير

  ألف    ألف    ألف    ألف  
  لایر قطري    لایر قطري    لایر قطري    لایر قطري    

                
                :التكلفة

  ٤,٤١١    -    ٣,٢٨٦    ١,١٢٥  ٢٠١٢يناير  ١الرصيد في 
                

  ٤,٤١١    -    ٣,٢٨٦    ١,١٢٥  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في 
                

                :اإلستهالك
  ٣,٢٨٦    -    ٣,٢٨٦    -  ٢٠١٢يناير  ١الرصيد في 

                
  ٣,٢٨٦    -    ٣,٢٨٦    -  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في 

               
         :صافي القيمة الدفترية

 ١,١٢٥  -  -  ١,١٢٥   ٢٠١٢ ديسمبر ٣١كما في 

    
    

    مباني    أرض
عقارات تحت 

  اإلجمالي    التطوير
  ألف    ألف    ألف    ألف  

  لایر قطري    لایر قطري    لایر قطري    لایر قطري    
                

                :التكلفة
  ١٦٤,٠٩٣    ٤٩,٩٨٣    ٦٩,٣٥٢    ٤٤,٧٥٨  ٢٠١١يناير  ١الرصيد في 

  )٧٢١(    )٧٢١(    -   -  صافي تعديالت قيمة العقد
               سعر العقد
  )٩٢,٨٩٥(    )٤٩,٢٦٢(    -    )٤٣,٦٣٣(  إستبعادات
  )٦٦,٠٦٦(    -    )٦٦,٠٦٦(    -  تحويالت

                
  ٤,٤١١    -    ٣,٢٨٦    ١,١٢٥  ٢٠١١ديسمبر  ٣١في 
                

                :اإلستهالك
  ٧,٢٣٥    -    ٧,٢٣٥    -  ٢٠١١يناير  ١الرصيد في 

  ٢٧    -    ٢٧    -  إستهالك السنة
  )٣,٩٧٦(    -    )٣,٩٧٦(    -  تحويالت

                
  ٣,٢٨٦    -    ٣,٢٨٦    -  ٢٠١١ديسمبر  ٣١في 

               
        : صافي القيمة الدفترية

 ١,١٢٥  -  -  ١,١٢٥   ٢٠١١ديسمبر  ٣١كما في 
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  -٤٢- 

  

  تتمة - العقارات اإلستثمارية  ٨
  

من قبل  ٢٠١٢داخلية تمت في  تقييماتبلغت القيمة السوقية العادلة لألرض والمباني بناء على   ٨/١
  ).لایر قطريمليون  ٦: ٢٠١١(لایر قطري  مليون ٦المجموعة 

  
 ١,٢: ٢٠١١(لایر قطري خالل السنة  مليون ١,٢حققت العقارات اإلستثمارات إيرادات إيجارية بلغت   ٨/٢

  ).لایر قطري مليون 
 

  اإلستثمار في شركة زميلة  ٩
  

  :تمتلك المجموعة اإلستثمار التالي في شركة زميلة  
   

  ٢٠١١    ٢٠١٢    نسبة الملكية    بلد التأسيس  
  ألف    ألف          

  لایر قطري    لایر قطري            
                  

                
  ١٢٠    ٢,٠٩٨    ٪٣٦   الهند  يونايتد هيلكوبتر برايفت ليمتد

  
      ٢٠١١    ٢٠١٢  
  لایر قطري    لایر قطري      

          
 ١,٣٨٨  ١٢٠  يناير ١الرصيد كما في 

 )١,١١٤(  ١,٩٨٥   حصة الخسارة في الشركة الزميلة 
 )١٥٤(  )٧(  إحتياطي تحويل عملة أجنبية 

    
  ١٢٠  ٢,٠٩٨ 
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  -٤٣- 

  

  تتمة -اإلستثمار في شركة زميلة   ٩
  

   :نتائج شركة يونايتد هيلكوبتر برايفت لميتديلخص الجدول التالي   
  

    ٢٠١١    ٢٠١٢  
  ألف    ألف  

  قطريلایر     لایر قطري    
        

        :حصة المجموعة في بيان المركز المالي للشركة الزميلة
  ٥,٢٧٧    ٦,٦٨٧  الموجودات المتداولة

  ٢    ١٠  موجودات الضريبة المؤجلة
  ١,٣٩١    ١,٢٩٢  الموجودات غير المتداولة

  )٦,٥٥٠(    )٥,٨٩١(  المطلوبات المتداولة
        

  ١٢٠    ٢,٠٩٨  صافي الموجودات
        

        :في إيرادات وخسائر الشركة الزميلة حصة المجموعة
  ٨,٠١٤    ١٢,٤٩٠  إيرادات 

        
  )١,١١٤(    ١,٩٨٥   )خسائر(أرباح 

        
 ١٢٠   ٢,٠٩٨  القيمة الدفترية لإلستثمار 

 

   ستحقاقحتى اإلاإلستثمارات المحتفظ بها   ١٠

تبلغ القيمة السوقية لهذه . تتكون إستثمارات المجموعة المحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق من سندات دولة قطر  
 )مليون دوالر أمريكي ٧٣,٥: ٢٠١١( ٢٠١٢ديسمبر  ٣١مليون لایر قطري كما في  ٩٠,٥اإلستثمارات 

  
  ات المتاحة للبيعاإلستثمار   ١١

    ٢٠١١    ٢٠١٢  
  ألف    ألف  

  لایر قطري    لایر قطري    
        

  ٤٨,٩٦٥    ٥٢,٣٩١  شركات المساهمة العامة القطرية 
  ٢    ٢  أوراق مالية غير مدرجة

        
  ٤٨,٩٦٧    ٥٢,٣٩٣  
        

  ٤٩,١٠٩    ٤٧,٦٣٠  بالتكلفة 
  )١٤٢(    ٤,٧٦٣  صافي حركة في القيم العادلة

        
  ٤٨,٩٦٧   ٥٢,٣٩٣ 
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  الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية 
   ٢٠١٢ ديسمبر ٣١في 

  -٤٤- 

  

  المخزون  ١٢
    ٢٠١١    ٢٠١٢  

  ألف    ألف  
  لایر قطري    قطريلایر     

        
  ٦٦,٤٣٢    ٨٣,٦٢٣  قطع غيار ثانوية

  ٣٣,٩٢٦    ٤٠,٢٦١  مواد حفر وقطع غيار ومستهلكات
  -    6.706  مخزون مواد التموين 

        
  130.590   ١٠٠,٣٥٨ 

  )٢٦,٠٣٦(    )٣٣,٨٨٥(  مخصص للمخزون بطئ الحركة: ناقص
        
  ٧٤,٣٢٢   ٩٦,٧٠٥ 

  
  :الحركة كالتاليللمخزون بطئ الحركة في المخصص   

    ٢٠١١    ٢٠١٢  
  ألف    ألف  

  لایر قطري    لایر قطري    
        

  ٢١,٧٨٥    ٢٦,٠٣٦  يناير ١الرصيد في 
  ٤,٢٥١    ٧,٨٤٩  المخصص للسنة

        
  ٢٦,٠٣٦    ٣٣,٨٨٥  ديسمبر ٣١في 

  
  مدينون ومصاريف مدفوعة مقدماً   ١٣

    ٢٠١١    ٢٠١٢  
  ألف    ألف  

  لایر قطري    لایر قطري    
        

  -    ٨٤,٧٩٤  )من أعمال التموين(مدينون تجاريون 
  ٦٢,٣٣٢    ٧٤,٠٤١  )من أعمال الطيران(مدينون تجاريون 
  ٣٩,٩٢٧    ٥٥,١٠٤  )من أعمال الحفر(مدينون تجاريون 

        
  ١٠٢,٢٥٩    ٢١٣,٩٣٩  

  )١٤,٥٨٤(    )١٦,٨٧٥(  التجاريينمخصص خسائر إنخفاض قيمة المدينين 
        

  ٨٧,٦٧٥    ١٩٧,٠٦٤  مدينون تجاريونصافي 
  ١٦٧,٦٤٠    ٤١١,٩٠٣  )١٣/٢يضاح إ(حصة إعادة تأمين من المطالبات المستحقة 

  ١,٩١٧    ٩٢,٢٩٥  إيرادات فوائد مستحقة
  ٢٢,٦٩٨    ٥٦,٣٨٢  تأمينات مستردة وذمم مدينة أخرى 

  ١٧,٣٠٨    ٢٥,٦٤١  مصاريف مدفوعة مقدماً 
  ٤,٤١٣    ٤,٤١٣  مبالغ مدفوعة مقدمًا لشراء طائرات مروحية

  ٤,٤٠٧    ٣,٨٢٥  مبالغ مستحقة من موظفين
  ٧٧٩    ١٠٠  إيرادات مستحقة 

        
  ٣٠٦,٨٣٧    ٧٩١,٦٢٣  
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  الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية 
   ٢٠١٢ ديسمبر ٣١في 

  -٤٥- 

  

  تتمة - مدينون ومصاريف مدفوعة مقدماً   ١٣
  :إيضاح  

  :كالتالي التجاريةالذمم المدينة إلنخفاض مخصص الفي  الحركة  ١٣/١
  

  ٢٠١١    ٢٠١٢  
  ألف    ألف  
  لایر قطري    لایر قطري  
        

  ٨,١٩٨    ١٤,٥٨٤  يناير ١الرصيد في 
  ٨,٥٥٤    ٢,٢٩١  مخصص السنة
  )٢,١٦٨(    -  مبالغ مستردة

        
  ١٤,٥٨٤    ١٦,٨٧٥  

  
 :الحركة في حصة معيدي التأمين في المطالبات القائمة كما يلي  ١٣/٢  

٢٠١١ ٢٠١٢  
  ألف لایر قطري   ألف لایر قطري

 الصافي إعادة التأمين اإلجمالي  الصافي إعادة التأمين اإلجمالي
      يناير ١في 

١٩٤,٩٩٠  )٢٨١,٩٤٣( ٤٧٦,٩٣٣  ١٩٢,٠٨٥)١٦٧,٦٤٠(٣٥٩,٧٢٥ مطالبات مبلغ عنها
 ٦٧,٢٦٥  - ٦٧,٢٦٥  ١٤٩,٦١٣-١٤٩,٦١٣بلغ عنهاغير ممطالبات متكبدة و 

       
٢٦٢,٢٥٥  )٢٨١,٩٤٣( ٥٤٤,١٩٨  ٣٤١,٦٩٨)١٦٧,٦٤٠(٥٠٩,٣٣٨  اإلجمالي

  

  الحركة خالل السنة
 

٢٠١١ ٢٠١٢  
  ألف لایر قطري   ألف لایر قطري

 الصافي  التأمين إعادة اإلجمالي  الصافي إعادة التأمين اإلجمالي
     

 )٢,٩٠٥(  ١١٤,٣٠٣ )١١٧,٢٠٨(   ١٣,٦٩٩)٢٤٤,٢٦٣(٢٥٧,٩٦٢ مطالبات مبلغ عنها
 ٨٢,٣٤٨  - ٨٢,٣٤٨   ٣٣,٢١٠-٣٣,٢١٠بلغ عنهاغير ممطالبات متكبدة و 

 ٧٩,٤٤٣  ١١٤,٣٠٣  )٣٤,٨٦٠(   ٤٦,٩٠٩)٢٤٤,٢٦٣(٢٩١,١٧٢اإلجمالي
  

٢٠١١ ٢٠١٢  
  ألف لایر قطري   ألف لایر قطري

 الصافي إعادة التأمين اإلجمالي  الصافي إعادة التأمين اإلجمالي
       ديسمبر ٣١في 

١٩٢,٠٨٥  )١٦٧,٦٤٠( ٣٥٩,٧٢٥   ٢٠٥,٧٨٤)٤١١,٩٠٣(٦١٧,٦٨٧ مبلغ عنهامطالبات 
١٤٩,٦١٣  -١٤٩,٦١٣   ١٨٢,٨٢٤-١٨٢,٨٢٤بلغ عنهاغير ممطالبات متكبدة و 

        
٣٤١,٦٩٨  )١٦٧,٦٤٠( ٥٠٩,٣٣٨  )٣٨٨,٦٠٨()٤١١,٩٠٣(٨٠٠,٥١١  اإلجمالي
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  الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية 
   ٢٠١٢ ديسمبر ٣١في 

  -٤٦- 

  

  الموجودات المالية بالقيمة العادلة خالل الربح أو الخسارة  ١٤
  

 ٢٠١١ ٢٠١٢ 

  ألف  ألف 
 لایر قطري لایر قطري 
     

 ٥٧,٦٠٧  ٣٥٨,٣٩١ )١٤/١إيضاح (محتفظ بها للمتاجرة 

 ٤٠,٥٤٧  ٥١,٢٣٣ )١٤/٢إيضاح (كقيمة عادلة من خالل الربح أو الخسارة  مصنفة
     
 ٩٨,١٥٤  ٤٠٩,٦٢٤ 

  :إيضاح
ألغراض  أساساً شراؤها وتكبدها موجودات مالية محتفظ بها لدى البنوك والتي تم تمثل هذه االستثمارات   ١٤/١

  .التحركات قصيرة األجل بالسوق فرصالمدى القريب أو لالستفادة من  فيالبيع أو إعادة الشراء 
  

، والتي صنفت كموجودات مالية خالل الربح استثمرت المجموعة في سندات مربوطة بمؤشر األسهم   ١٤/٢
ن في تاريخ الشراء أو في صلي سواء كاأو الخسارة بسبب عدم إمكانية فصل المشتقات من العقد األ

وبالتالي تم تصنيف العقود المجمعة كلها كموجودات مالية خالل الربح . تاريخ البيانات المالية الالحقة
  .أو الخسارة

   والبنود المماثلة للنقدالنقد   ١٥

التي تظهر في بيان  النقد والبنود المماثلة للنقد المدرجة في بيان التدفقات النقدية الموحد تتضمن المبالغ التالية  
 :المركز المالي الموحد

 ٢٠١١ ٢٠١٢ 
  ألف  ألف  
  لایر قطري  لایر قطري 
   

 ٤٦٩ ٧٧٩ نقد بالصندوق
 ١٩٦,٩٨٣ ١٨٤,٢١٠حسابات جارية وحسابات عند الطلب -
 ٢٨٠,٥٨٩ ٢٧٣,٦٨٩ودائع ثابتة أخرى -
 ٦١٥,٥١٣ ٣٦٤,٥١٠ودائع ألجل ذات فترات استحقاق تزيد عن ثالثة أشهر -
      

 ١,٠٩٣,٥٥٤ ٨٢٣,١٨٨ في بيان المركز المالي الموحد النقد بالصندوق واألرصدة لدى البنوك
 )٦١٥,٥١٣(  )٣٦٤,٥١٠(تزيد عن ثالثة أشهر إلستحقاقاتودائع ألجل : ناقصا

  )٢٨,٢٣٤(   )٢٨,٢٤٩(  ودائع مقيدة
      

 ٤٤٩,٨٠٧ ٤٣٠,٤٣٤ بيان التدفقات النقدية الموحدالنقد والبنود المماثلة كما في 
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  الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية 
   ٢٠١٢ ديسمبر ٣١في 

  -٤٧- 

  

  تتمة – والبنود المماثلة للنقدالنقد   ١٥
  

  :إيضاحات
مليون لایر قطري أي ما  ٢٨,٢مبلغ ب "احتياطي خدمة دين"تتضمن األرصدة لدى البنوك والنقد   ١٥/١

مليون دوالر  ٧,٧مليون لایر قطري أي ما يعادل  ٢٨,٢: ٢٠١١(مليون دوالر أمريكي  ٧,٧يعادل 
 الذي وقعه المشروع المشتركوهو مقيد االستخدام وفقا لنصوص اتفاقية القرض المشترك ) أمريكي

  .مع المقرضين
  

توضع . سعار اليومية للودائع لدى البنوكالنقد لدي البنوك تحقق فوائد األسعار العائمة بناء على األ  ١٥/٢
لفترات مختلفة بين يوم واحد وستة أشهر إعتمادًا على متطلبات المجموعة الفورية الودائع ألجل 

  .للنقد
  

 رأس المال  ١٦
 ٢٠١١ ٢٠١٢ 
  ألف  ألف 
  لایر قطري  لایر قطري 

  رأس المال المصدر والمدفوع 
سهم  )١٣٥,١٥٧,٠٠٠: ٢٠١١(سهم عادي  ١٤٨,٦٧٢,٧٠٠

 ١,٣٥١,٥٧٠ ١,٤٨٦,٧٢٧ رياالت قطرية للسهم ١٠بقيمة  عادي
  
  ٢٠١١    ٢٠١٢  
  عدد األسهم    عدد األسهم  
        

  ١٣٥,١٥٧,٠٠٠    ١٣٥,١٥٧,٠٠٠  الرصيد في أول الفترة 
  -    ١٣,٥١٥,٧٠٠  إصدارت أسهم مجانية 

        
  ١٣٥,١٥٧,٠٠٠    ١٤٨,٦٧٢,٧٠٠  الرصيد في آخر الفترة 

  
٪ إصدارات أسهم مجانية من قبل المساهمين في إجتماع الجمعية العمومية ١٠إصدار لقد تمت الموافقة على 

  .٢٠١٢مارس  ٢٦بتاريخ 
  

  االحتياطي القانوني  ١٧
 ٥من قانون الشركات التجارية القطري رقم  ٦٨ق وفقا للمادة .م.الخليج الدولية للخدمات ششركة تم تأسيس 

  .نصوص القانون المذكور والتي تنص على استثناء الشركة من ٢٠٠٢لسنة 
في بيان المركز حيث أن النظام األساسي للشركة ال ينص على وجود احتياطي قانوني فإن االحتياطي القانوني 

  .للمشروع المشتركالشركات التابعة وحصة من االحتياطي القانوني  مجموع إحتياطييمثل  المالي الموحد
  

عن مليون لایر قطري  ٢٣,٩بمبلغ الكتتاب العام في األسهم فائض األموال المستلمة في ايتضمن هذا أيضا 
وفقًا لبنود نشرة اإلصدار الصادرة فقد تم تحويل المبلغ إلى . مصاريف اإلصدار التي تكبدتها المجموعة

  . االحتياطي القانوني
  

  االحتياطي العام  ١٨
أحداث مستقبلية وفقًا ألحكام النظام األساسي لها لمقابلة أي حتياطي العام في شركتين تابعتين باإل يتم اإلحتفاظ
النظام األساسي غير متاح للتوزيع إال في الحاالت المشار إليها في  العام االحتياطي إن رصيد .غير متوقعة

   .للشركتين التابعتين
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  الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية 
   ٢٠١٢ ديسمبر ٣١في 

  -٤٨- 

  

 توزيعات أرباح نقدية مقترحة  ١٩

لایر  مليون ٢٢٣لایر قطري للسهم الواحد بمبلغ إجمالي  ١,٥إقترح مجلس اإلدارة توزيعات أرباح نقدية بواقع 
خالل إجتماع الجمعية ) قطريلایر مليون  ١٧٥,٧بمبلغ إجمالي لایر قطري للسهم  ١,٣ :٢٠١١(قطري 

لایر قطري للسهم  ١,٣ توزيع أرباح نقدية بمبلغالمساهمين اقترح  ٢٠١٢مارس  ٢٦العمومية السنوي بتاريخ 
عن السنة المنتهية في ( ٢٠١١ديسمبر  ٣١عن السنة المنتهية في  مليون لایر قطري ١٧٥,٧بمبلغ إجمالي 

  ).قطريلایر مليون  ١٧٥,٧بمبلغ إجمالي لایر قطري للسهم  ١,٣ :٢٠١٠ديسمبر  ٣١

 والتسهيالت القروض  ٢٠

 ٢٠١١ ٢٠١٢    سعر الفائدة  الشركة المقترضة 

  ألف  ألف         
  لایر قطري  لایر قطري         

       قروض مشتركة

 ٣٩,٢٠٠ ٢٦,١٣٤  ٪٠,٧٠+ ليبور   الحفر )١( ١القرض  -

 ١١٦,٣٨٢ ٨٠,٥٧٣  ٪٠,٧٠+ ليبور   الحفر )٢( ٢القرض  -

 ١٨٦,٣٢٢ ١٤٤,٩١٨  ٪٠,٨٠+ ليبور   الحفر )٣( ٣القرض  -

 ٦١,١٥٢ ٥٠,٩٦٠  ٪٠,٥٥+ ليبور   الحفر )٤( ٤القرض  -

 ٤٦,٥٧٧ ٤٦,٥٧٧  ٪١,٠٥+ ليبور   الحفر )٥( ٥القرض  -

 ٢٧٢,٦٣٦ ٤٥٥,٧٦٥  ٪١,٥٠+ ليبور   الحفر  )٦( ٦القرض  -

  - ١٤٠,١٤٠  ٪١,٧٥+ ليبور   الحفر )٧( ٧القرض  -
     ٧٢٢,٢٦٩ ٩٤٥,٠٦٧ 

 ٢٣٩,٥١٣ ١٧٨,٨١٣ ٪١,٥٠ –٪ إلى ٤٥+ ليبور   هيلكوبتر الخليج )٨( متنوعة تسهيالت

  -  ٥٧٧,٥٧٣   ٪١,٧٥+ ليبور    الخليج للخدمات  )٩(التمويل اإلسالمي 
  -  ٢٥,٠٠٠   ٪٤   أمواج للتموين  )١٠(التمويل اإلسالمي 

     ٩٦١,٧٨٢ ١,٧٢٦,٤٥٣ 

 تكلفة تمويل غير المطفأة مرتبطة: ناقصا
 لحصول على التمويلبا

    

)١٢,٨٢٢(  )١٥,٦٧٩( 
     

     ٩٤٨,٩٦٠ ١,٧١٠,٧٧٤ 

كما مصنفة في بيان المركز المالي الموحد 
 :يلي

   

 ٧٥٧,٩٧٢ ١,٤٥٥,٦٥٥  حصة غير متداولة-
 ١٩٠,٩٨٨ ٢٥٥,١١٩  حصة متداولة-

     
     ٩٤٨,٩٦٠ ١,٧١٠,٧٧٤ 
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  الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية 
   ٢٠١٢ ديسمبر ٣١في 

  -٤٩- 

  

 تتمة -  القروض  ٢٠

  :إيضاحات  

  .على التمويل رسوم الترتيبات المرتبطة بالحصولتمثل تكاليف التمويل 

 لتقديم تسهيالتدخل المشروع المشترك بالمجموعة في اتفاقية قرض مع مجموعة بنوك : ١القرض  )١(
مليون دوالر أمريكي لتمويل إنشاء وتحديث وتجديد حفار وشراء موجودات أخرى ذات  ٥٠مشروع بمبلغ ل

مبلغ قسط ربع سنوي متساوي ب ٣٩ويسدد القرض في % ٠,٧ زائدالفائدة الفعلية بمعدل ليبور . صلة
  .١فار خليج ـالقرض مضمون بحصيلة الح. ٢٠٠٥مايو  ٢٤ن ـدوالر أمريكي تبدأ م ١،٢٨٢،٠٥١

 لتقديم تسهيالتدخل المشروع المشترك بالمجموعة في اتفاقية قرض مع مجموعة بنوك : ٢القرض  )٢(
تحتسب الفائدة الفعلية . مليون دوالر أمريكي لتمويل إنشاء وتحديث وتجديد حفار ١٣٠مشروع بمبلغ ل

دوالر  ٣،٥١٣،٥١٤قسط ربع سنوي متساوي بمبلغ  ٣٧ويسدد القرض في % ٠,٧ زائدبمعدل ليبور 
لخور ا،  ٣أو شراء الحفارات خليج / و بناءتم سحب القرض لتمويل . ٢٠٠٦مارس  ٣١أمريكي تبدأ من 

لصالح  ٢القرض مضمون برهن من الدرجة األولى على الحفار خليج . ٤جي دي آي ، و الزبارة ، 
 .أيضا لصالح المقرضين ٢وخليج  ١الحفارين جي دي آي  الحصيلة منكما تم التنازل عن . المقرضين

 التتسهيلتقديم دخل المشروع المشترك بالمجموعة في اتفاقية قرض مع مجموعة بنوك : ٣القرض  )٣(
وتحديث وتجديد الحفار الزبارة وتحديث وتجديد  بناءمليون دوالر أمريكي لتمويل  ١٣٠مشروع بمبلغ ل

تحتسب الفائدة الفعلية بمعدل ليبور مضافا إليه نسبة . للمشروع المشتركللحفارات الحالية المملوكة 
 قسطدوالر أمريكي لكل  ٤,٠٦٢,٥٠٠قسط ربع سنوي متساوي بمبلغ  ٣٢ويسدد القرض في % ٠,٨٠

لصالح  ٣القرض مضمون برهن ممتاز من الدرجة األولى على الحفار خليج . ٢٠٠٨يوليو  ٣١تبدأ من 
  . المقرضين

مشروع ل لتقديم تسهيالتدخل المشروع المشترك بالمجموعة في اتفاقية قرض مع بنك تجاري : ٤القرض  )٤(
تحتسب الفائدة الفعلية بمعدل ليبور . ار البحري الخورمليون دوالر أمريكي لتمويل شراء الحف ٤٠بمبلغ 
تبدأ من  للقسط قسط ربع سنوي متساوي بمبلغ مليون دوالر أمريكي ٤٠ويسدد القرض في % ٠,٥٥ زائد
الدائنة  التسوية من األرصدةالقرض مضمون عن طريق إعطاء المقرض الحق في . ٢٠٠٨مارس  ٣١

 .شترك لدى المقرضاألخرى الخاصة بالمشروع المللحسابات 

مع بنك تجاري ") مرحليقرض ("دخل المشروع المشترك بالمجموعة في اتفاقية قرض جديد : ٥القرض  )٥(
مليون دوالر أمريكي لتمويل دفعة نهائية لحفار الزبارة وأيضا  ٢٠مشروع بمبلغ ل التللحصول على تسهي

 المرحليسيتم استبدال القرض %. ١,٠٥ زائدتحتسب الفائدة الفعلية بمعدل ليبور . حفار بري جديد لشراء
 .اتفاقية القرض قيد التنفيذ حاليا تنفيذ بتسهيل ائتماني عندما يتم 
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 تتمة -  القروض  ٢٠

 

مليون دوالر أمريكي لتمويل  ٤٣٠خالل السنة حصلت المجموعة على قرض من بنوك مشتركة بمبلغ  )٦(
تحتسب الفائدة الفعلية بسعر ليبور . وشراء حفارتين للعمليات البرية. برية، وحفارة  بحريتينبناء حفارتين 

مليون  ٤٢مليون دوالر أمريكي ، و ٣٦٨القرض مقسم على ثالث تسهيالت فرعية بقيمة . ٪١,٥+ 
قسط  ٢٦قسط ربع سنوي متساوي و ٢٨يسدد القرض على . مليون دوالر أمريكي ٢٠دوالر أمريكي ، و

القرض مضمون بإنشاء رهن من الدرجة . ط ربع سنوي متساوي على التواليقس ٢٤ربع سنوي متساوي و
 .  األولى على جميع الموجودات المذكورة أعاله لصالح المقرضين

مليون دوالر أمريكي لتمويل  ٢١٥خالل السنة حصلت المجموعة على قرض مشترك بمبلغ : ٧القرض  )٧(
القرض مقسم . ٪١,٧٥+ ة الفعلية بسعر ليبور تحتسب الفائد. بناء حفارة بحرية وشراء مرسى البارجة

مليون دوالر أمريكي يسدد القرض  ٥٠كليون دوالر أمريكي و  ١٦٥ تسهيالت فرعية بقيمة) ٢(على عدد 
القرض مضمون بإنشاء رهن من الدرجة األولى على جميع . قسط ربح سنوي متساوي ٢٨على 

 .الموجودات المذكورة أعاله لصالح المقرضين

  
ق، وهي شركة تابعة، في ترتيبات قروض متنوعة .م.دخلت شركة هليكوبتر الخليج ش: المتنوعة القروض )٨(

تحتسب الفائدة على جميع التسهيالت في هذه . مع مجموعة بنوك فيما يتعلق بأعمال الطيران لديها
ع تسدد القروض على أقساط رب%. ١,٥وليبور زائدا % ٠,٤٥القروض بأسعار تتراوح بين ليبور زائد 

 . والقروض غير مضمونة. سنوية

  
مليون  ١٧٠، حصلت المجموعة على تسهيالت مرابحة بمبلغ  ٢٠١٢مايو  ٢٣في : التمويل اإلسالمي )٩(

. ق.م.دوالر أمريكي من مجموعة مقرضين لتمويل شراء شركة أمواج لخدمات التموين المحدودة ش
قرض نصف سنوي متساوي وغير  ١٥ يسدد القرض على. ٪١,٧٥+ تحتسب الفائدة الفعلية بسعر ليبور 

 .مؤمن

  
، دخلت شركة أمواج لخدمات التموين في تسهيالت مرابحة مع  ٢٠١٢يونيو  ٧في : التمويل اإلسالمي  )١٠(

ويحمل فائدة بقيمة . مليون لایر ٧٥منحت الشركة التابعة مبلغ . بنك إسالمي موجود وعامل بدولة قطر
مليون  ٥٠قامت الشركة التابعة بتسوية مبلغ  ٢٠١٢يسمبر د ٣١وفي . ٪ تعاد جدولتها كل ثالثة أشهر٥

 .لایر قطري
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  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  ٢١
    ٢٠١١    ٢٠١٢  

  ألف    ألف  
  لایر قطري    لایر قطري    

        
  ١٣,٠٠٥    ١٥,٦٤٤  يناير ١الرصيد كما في 

  -    ٨,٩٢٦  مبالغ مطلوبة خالل دمج األعمال
  ٥,٧٧٧    ١٦,١٦٨  مخصص السنة

  )٣,١٣٨(    )٤,٩٣٦(  المدفوع خالل السنة
        

 ١٥,٦٤٤   ٣٥,٨٠٢  ديسمبر ٣١الرصيد كما في 

 

  ومستحقات التامين والمبالغ المستحقة الدائنون  ٢٢
 ٢٠١١ ٢٠١٢ 
  ألف  ألف 
 لایر قطري لایر قطري 
   

 ٧٥,٢٣٧ ١٢٥,٨٣٦دائنون تجاريون
 ١٥٦,٨٢٤ ١٧٤,٢٥٤)١/٢٢إيضاح ( أقساط غير مكتسبة

 ٥٠٩,٣٣٧ ٨٠٠,٥١١)٢/١٣إيضاح ( مطالبات قائمة
   
  ٧٤١,٣٩٨  ١,١٠٠,٦٠١  

  مبالغ مستحقة الدفع لشركات التأمين وٕاعادة التأمين
 ٢٦١,٦٢١ ٣٢٨,٨٢٩أقساط إعادة تأمين مستحقة الدفع

 ١٥,٧٧٥ ١٦,٤٦٣ إدارية مستلمة مقدماً أتعاب 
 ٣٣,٦٨٣ ٥١,٥٤٤اً مقدم عموالت إعادة تأمين مستلمة

    
  ٣١١,٠٧٩ ٣٩٦,٨٣٦ 
    

 ٧٢,٨٨١ ٢٤٨,٣٧٥مصروفات مستحقة
 ٥٢,٣٦٨ ٦٢,١٠٥ذمم دائنة أخرى

 ٧,٠٧٣ ١١,٦٠٣للمساهمة في صندوق دعم األنشطة اإلجتماعيةمخصص 
      
  ١٣٢,٣٢٢  ٣٢٢,٠٨٣  
    
 ١,١٨٤,٧٩٩ ١,٨١٩,٥٢٠ 
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  تتمة –الدائنون ومستحقات التامين والمبالغ المستحقة   ٢٢
  

  :إيضاحات
  

 :خالل السنة كما يلي أقساط التأمين غير المكتسبةالحركة في   ٢٢/١
 ٢٠١١ ٢٠١٢ 
  ألف  ألف 
  لایر قطري  لایر قطري 
    

 ١٣٩,٣٠٥  ١٥٦,٨٢٤يناير  ١الرصيد في 
 ١٥٦,٦٦٤  ١٧٣,٨٩٥الزيادة خالل السنة

 )١٣٩,١٤٥(  )١٥٦,٤٦٥(مفرج عنها خالل السنةمبالغ 
     
 ١٥٦,٨٢٤  ١٧٤,٢٥٤ديسمبر  ٣١في رصيد ال

  
   

  إفصاحات التعامالت مع األطراف ذات العالقة  ٢٣
المســـــاهمين الرئيســـــين وأعضـــــاء مجلـــــس اإلدارة المؤسســـــات ذات العالقـــــة و تتمثـــــل األطـــــراف ذات العالقـــــة فـــــي   

المجموعة والمؤسسات التي يملكون السـيطرة عليهـا أو التـي يمكـن التـأثير عليهـا مـن والموظفين األساسيين بإدارة 
  .يتم اعتماد سياسة األسعار وشروط هذه المعامالت من قبل إدارة المجموعة. قبل هذه األطراف

  
  .فيما يلي المعامالت التي تمت مع األطراف ذات العالقة والتي تم إدراجها ضمن بيان الدخل الموحد  

  
  ٢٠١١    ٢٠١٢  
  الف لایر قطري    لایر قطري الف  
  مصاريف    إيرادات     مصاريف    إيرادات  
                

  ٣٨,٧٤٠    ٤٥٣,١٢٣    ٢٢,٤٥٩    ٦٩٦,٥٩٦  )مساهم(قطر للبترول 
  -    ٣٤,٨٧٥    ٢٩٢    ٥٨,١٤٧  )زميلة(قطر للغاز المسال 

  -    ٥٥,٧٧٠    -    ١٢٧,٠٠٣  )زميلة(رأس لفان للغاز الطبيعي 
  -    -    -    ٣,٢٠١  )زميلة(للبتروكيماويات شركة قطر 

  -    -    -    ١,٦٥٤  )زميلة(أوريكس جي تي أل 
  -    -    -    ١,٦٩٠  )زميلة(كيو كيم 

  -    ٥,٠٦٥    -    ٦,٥٢٥  )زميلة(يونايتد هيلكوبتر بريفيت 
  ١,٨١٤    -    ٢,٧٧٣    -  )زميلة(الشاهين لخدمات حفر اآلبار 

  ٢٥,٨٣٣    -    ١٩,٩٣٧    ١,٠١١  )زميلة(قطر للوقود 
  ١٠,٧٠٥    ١٢    ٥,٨٤٣    -  )زميلة(أمواج للخدمات 

  ٩,٣٨٨    ٣٦٣    ٥٠    ١,٨٦٠  )زميلة(أخرى 
                
  ٨٦,٤٨٠    ٥٤٩,٢٠٨    ٥١,٣٥٤    ٨٩٧,٦٨٧  
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  تتمة -إفصاحات التعامالت مع األطراف ذات العالقة   ٢٣

  

  األرصدة التالية مدرجة في المبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة  
  

 ٢٠١٢ 
 ٢٠١١ 

  ألف   ألف 

  لایر قطري   لایر قطري 
    مستحقات من أطراف ذات عالقة

 ١٦٤,٩٦٨  ٣٩٥,٣٤٠ )مساهم(قطر للبترول 

 ١٣,٠٠٧  ١٠,٤٠٦ )شركة زميلة(يونايتد هيليشارتر برايفت ليمتد 

 ١٢,٨٦٠  ٤٨,٤٢٤ )زميلة(راس لفان للغاز الطبيعي 

 ٤,٨٠٥  ١٧,٠٩٢ )زميلة(قطر للغاز المسال 

 ١٧١  ١٧١  )زميلة(قطر للوقود 

  -  ٩٨٣  )زميلة(شركة قطر للبتروكيماويات 
  -  ٦٠٨  )زميلة(أوركس 

 ٣٢  -  )زميلة(أمواج للخدمات 

 ٥٠  ٢,٧٥٥ )زميلة( أخرى
     

  ١٩٥,٨٩٣  ٤٧٥,٧٧٩ 

  )٩٥٧(  )٩٥٧( لإلنخفاضمخصص : ناقصا
 ١٩٤,٩٣٦  ٤٧٤,٨٢٢ 

  
: ٢٠١١(المخصص إلنخفاض القيمة على المبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة لم تكن هنالك حركة في   

  ).ال شيء
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  تتمة -إفصاحات التعامالت مع األطراف ذات العالقة   ٢٣

    
  :األرصدة التالية مدرجة في المبالغ المستحقة لألطراف ذات العالقة  

  
 

٢٠١٢ 
 ٢٠١١ 

 
  ألف   ألف

  لایر قطري  لایر قطري 
   المستحقات ألطراف ذات عالقة

 ٨٧,٨٠٩  ٩٢,٢٠٩ )مساهم زميل(قطر للبترول 

 ٦,٠٣٣  ٥,١٥٢ )وقود(قطر للوقود 

 ٧١٤  ٦٧٢ )زميلة(شركة الشاهين لخدمات اآلبار 

 -  ١١٤ قطر للغاز المسال

 ٥,٩٢١  - )شركة زميلة(أمواج للتموين 

 ١١٩  ١١٠ أطراف أخرى ذات عالقة

 ١٠٠,٥٩٦  ٩٨,٢٥٧  
 

 ٢٠١١  ٢٠١٢ 
  ألف   ألف 
  لایر قطري   لایر قطري 

   المكافآت لكبار مسئولي اإلدارة

 ١٢,٢٠١  ٢١,٦٨٥ رواتب ومنافع أخرى

 ٣,٠٣٦  ٣,٧٧٠ مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
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  العائد للسهم الواحد  ٢٤
سـهم القائمـة على المتوسـط المـرجح لعـدد األتم إحتساب العائد األساسي والعائد المخفف للسهم بقسمة ربح السنة 

  .خالل السنة
  

العائــد األساســي والعائــد المخفــف للســهم الواحــد همــا نفســهما إذ أنــه لــيس هنالــك أثــر مخفــف علــى األســهم القائمــة 
  .خالل السنة

 ٢٠١١ ٢٠١٢ 
   

 ٢٨٢,٩٠٧ ٤٦٤,٢٦١ )ألف لایر قطري( ربح السنة

 ١٤٨,٦٧٣ ١٤٨,٦٧٣ )ألف سهم( الملكيةالمتوسط المرجح لعدد أسهم حقوق 

 ١,٩٠ ٣,١٢ )لایر قطري(العائد األساسي للسهم الواحد 

  :المتوسط المرجح لعدد أسهم حقوق الملكية كما يلي تم إحتساب  
  

 يونيو ٣٠ يونيو  ٣٠   

  ٢٠١١  ٢٠١٢  
  ١٣٥,١٥٧,٠٠٠  ١٣٥,١٥٧,٠٠٠ المؤهلة في بداية السنة األ سهم

  ١٣,٥١٥,٧٠٠  ١٣,٥١٥,٧٠٠ األسهم اإلضافيةتأثير إصدار 
      

  ١٤٨,٦٧٢,٧٠٠  ١٤٨,٦٧٢,٧٠٠ األسهم المؤهلة في نهاية السنة

لألخذ في اإلعتبار تأثير إصدارات األسهم المجانية  ٢٠١١ديسمبر  ٣١لقد تم تعديل األسهم المؤهلة كما في   
  . ٢٠١٢التي تمت خالل 

  اإللتزامات والمطلوبات المحتملة   ٢٥
   ٢٠١١ ٢٠١٢ 

  لایر قطري  لایر قطري  
   المطلوبات المحتملة واإللتزامات

 ٢,٤٧٥ ٤٦,٢١٧ األداء ضمانات 

 ٨,٥٣٦ ١٠,٣٦٦ خطابات اعتماد

 لألعمالال يتوقع أن تنشا التزامات كبيرة مما ذكر أعاله والتي يتم إصدارها في إطار النشاط االعتيادي  

   اإللتزامات

١,١٦٨,٠٠٨١,٠٣٥,٣٩٩ رأسمالية إلتزامات
 ٧٥,١١٠ ٦٢,٩٧٦ مصروفات رأسمالية تقديرية معتمدة ولكن لم يتعاقد عليها
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  قطاعات التشغيل   ٢٦

توفر القطاعات منتجات وخدمات مختلفة . أدناهتقريرها وهي مبينة عنها تصدرتشغيل قطاعات  أربع للمجموعة
يقوم مجلس اإلدارة بمراجعة . وتدار بصفة منفصلة ألنها تحتاج إلى تقنيات وٕاستراتيجيات تسويق مختلفة

يورد الملخص التالي العمليات . ربع سنوي على األقل التقارير اإلدارية الداخلية لكل قطاع على أساس
  :ت المجموعةالتشغيلية لكل قطاع من قطاعا

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

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

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

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

  



  ق.م.شركة الخليج الدولية للخدمات ش
  

  الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية 
   ٢٠١٢ ديسمبر ٣١في 

  -٥٧- 

  

  تتمة - قطاعات التشغيل  ٢٦

 اإلجمالي   التموين  الطيران  الحفر  التأمين ٢٠١٢ديسمبر  ٣١

  ألف   ألف   ألف   ألف   ألف  
  لایر قطري   لایر قطري    لایر قطري    لایر قطري    لایر قطري  
      

 ٢,١٩٨,١٤٩ ٤٣٦,٤٦٢ ٥١٣,٦٣٧ ٦٢٣,٥٧٩ ٦٢٤,٤٧١ الخارجية إجمالي اإليرادات

 )٩,٣٠٢(  )٩,٢٣٣(  - -  )٦٩(  إيرادات ما بين القطاعات

 ٢,١٨٨,٨٤٧ ٤٢٧,٢٢٩  ٥١٣,٦٣٧  ٦٢٣,٥٧٩  ٦٢٤,٤٠٢  اإليراداتصافي 

 ٤٨٦,٢٣١ ١٦,٩٤٥ ٢٠٠,٦١٤ ١٥٤,٨٥١ ١١٣,٨٢١ )٢٦/١إيضاح ( )بعد استبعاد اإليرادات فيما بين القطاعات(صافي الربح 

 ٥,٨٩٧,٧٩٩ ٢,١٥٢,٩٤٧١,٢٥٠,٨١٠٤٧٩,٧٣٨ ٢,٠١٤,٣٠٤ )٢٦/٢إيضاح ( إجمالي الموجودات

 ٣,٠٣٥,٨٨١ ٢٦٧,٢٢٨ ١,٠٤٥,٦٥٨٢٦٨,٠٦٨ ١,٤٥٤,٩٢٧ )٢٦/٤إيضاح ( المطلوبات إجمالي

 ٢٠٤,١٤٩ ١١,٩٠٨ ٦٢,٧٥٤ ١٢٨,٨٩٥ ٥٩٢ )٢٦/٥إيضاح ( اإلستهالك

 ٦٥٨,٢٠٢ ٦٤,٣٥٠ ١٠٧,٣٢٧ ٦٦,٦٨٢ ٤١٩,٨٤٣  )٢٦/٣إيضاح ( نقد وأرصدة لدى البنوك

 ٦٥٧,٤٥٢ ٢,٨٦٩ ٥٥,٨١٩ ٥٩٧,٧٤٥ ١,٠١٩  )اإلستثماريةالعقارات متضمنة (مصروفات رأسمالية 

 ٢٣,٦٧٤ ٨٨٥ ١,٤١٤ ٢,١٧٤ ١٩,٢٠١ )٢٦/٥إيضاح ( تمويل اتإيراد

 ١٢,٢٥٣ ١,٣٨٢ ٣,٨٩٢ ٦,٩٧٩ -  )٢٦/٥إيضاح ( مصروفات تمويل
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  تتمة -قطاعات التشغيل   ٢٦

 

 إجمالي   التموين  الطيران  الحفر  التأمين  ٢٠١١ديسمبر  ٣١

  ألف   ألف   ألف   ألف   ألف  

  لایر قطري   لایر قطري   لایر قطري   لایر قطري   لایر قطري  
      

 ١,٤٧١,٩٢٥ - ٤٤٢,٩٩٥ ٤٧٨,٦٢٧ ٥٥٠,٣٠٣ الخارجية إجمالي اإليرادات

 )٢,٤٣٧(  -  - -  )٢,٤٣٧( إيرادات ما بين القطاعات

 ١,٤٦٩,٤٨٨  -  ٤٤٢,٩٩٥  ٤٧٨,٦٢٧  ٥٤٧,٨٦٦  إجمالي اإليرادات 

 ٢٩٦,٣٦١ - ١٦٦,٥١٥ ٩٣,٤٨٢ ٣٦,٣٦٤ )٢٦/١إيضاح ( )بعد استبعاد اإليرادات فيما بين القطاعات(صافي الربح 

 ٤,٤٦٥,١٩٧ - ١,١٨٨,٦٩٨ ١,٧٠٩,٧٠٢ ١,٥٦٦,٧٩٧ )٢٦/٢إيضاح ( إجمالي الموجودات

 ٢,٢٠٧,٤٣٦ - ٣٢٠,٠٨٣ ٨١٢,٥٠٠ ١,٠٧٤,٨٥٣ )٢٦/٤إيضاح ( إجمالي المطلوبات

 ١٧٥,٤٩٣ - ٥٧,٧٤٧ ١١٦,١٧١ ١,٥٧٥  )٢٦/٥إيضاح (اإلستهالك 

 ٩٦٦,٧١٤ - ١٠١,٩١٥ ١٦٩,٧٣٧ ٦٩٥,٠٦٢  )٢٦/٣إيضاح (نقد وأرصدة لدى البنوك 

 ٥٢٩,٣٨٩ - ١٢٤,٥٦٤ ٤٠٣,٩٥٦ ٨٦٩  )العقارات اإلستثماريةمتضمنة (مصروفات رأسمالية 

 ١٤,٧٤٧ - ١,٦٤٥ ٢,٩١٩ ١٠,١٨٣ )٢٦/٥إيضاح ( تمويل اتإيراد

 ١٢,٤٦٨ - ٦,٤٢٥ ٦,٠٤٣ - )٢٦/٥إيضاح ( مصروفات تمويل
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  تتمة -قطاعات التشغيل   ٢٦

 ٢٠١١   ٢٠١٢ اتتسوية لربح أو خسارة القطاع
  ألف    ألف  
  لایر قطري    لایر قطري  
 )معدلة(  

 ٢٩٦,٣٦١   ٤٨٦,٢٣١اتإجمالي ربح القطاع
 ٢٦٧,٤٢٦   ١٨٤,٤٧٢)تمثل ربح أو خسارة الشركة األم متضمنة توزيعات األرباح من الشركات التابعة والمشاريع المشتركة( موزعةربح أو خسارة أخرى غير 

 )٢٨٠,٨٨٠(   )٢٠٦,٤٤٢( ومشروع مشتركاستبعاد توزيعات األرباح المدفوعة للشركة األم من شركات تابعة 
 ٢٨٢,٩٠٧   ٤٦٤,٢٦١ الربح الموحد للسنة

   اتتسوية إجمالي موجودات القطاع ٢٦/٢
 ٤,٤٦٥,١٩٧  ٥,٨٩٧,٧٩٩القطاعات إجمالي موجودات

 ١,٣٨٨,٤٧٠  ٢,٣٥٨,٣١٨موزعة على القطاعاتموجودات أخرى غير 
 )١,٢٤٨,٤٤٣(  )١,٨٧٣,٠٢٦(ومشروع مشتركاستبعاد االستثمارات في شركات تابعة 

 -   )٨١,٩٨١(فيما بين القطاعاتاستبعاد الموجودات 
 ٤,٦٠٥,٢٢٤  ٦,٣٠١,١١٠للسنة ةإجمالي الموجودات الموحد

    
     تسوية إجمالي النقد في الصندوق ولدى البنوك ٢٦/٣

  ٩٦٦,٧١٤    ٦٥٨,٢٠٢  إجمالي النقد في الصندوق ولدى البنوك للقطاعات
  ١٢٦,٨٤٠    ١٦٤,٩٨٦  نقد في الصندوق ولدى البنوك غير موزع على القطاعات
  ١,٠٩٣,٥٥٤    ٨٢٣,١٨٨  إجمالي النقد في الصندوق ولدى البنوك الموحدة للسنة

        
   القطاعاتإجمالي مطلوبات تسوية  ٢٦/٤

 ٢,٢٠٧,٤٣٦  ٣,٠٣٥,٨٨١  إجمالي المطوبات للقطاعات
 ٤٢,٥٦٣   ٧١٠,٥٧١موزعة على القطاعاتمطلوبات أخرى غير 

 -   )٨١,٩٨١(بين القطاعاتاستبعاد المطلوبات فيما 
 ٢,٢٤٩,٩٩٩  ٣,٦٦٤,٤٧١للسنة ةإجمالي المطلوبات الموحد



  ق.م.شركة الخليج الدولية للخدمات ش
  

  الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية 
   ٢٠١٢ ديسمبر ٣١في 

  -٦٠- 

  
  تتمة - قطاعات التشغيل  ٢٦

 ٢٠١٢ 
        
الموحدة اإلجمالي    تسويات  القطاعات  إجماليالبنود الهامة األخرى ٢٦/٥
  قطري ألف لایر    ألف لایر قطري    ألف لایر قطري  
      

 ٢٠٤,١٤٩  - ٢٠٤,١٤٩ اإلستهالك
 ٦٥٧,٤٥٢  - ٦٥٧,٤٥٢)عقارات إستثماريةمتضمنة (مصروفات رأسمالية 

 ٢٧,٤٦٥  ٣,٧٩٠ ٢٣,٦٧٥إيرادات التمويل
 ٢٦,٧١٦  ١٤,٤٦٣ ١٢,٢٥٣مصروفات التمويل

  
 

 ٢٠١١ 
الموحدةاإلجمالي     تسويات  القطاعات  إجمالي 
 لایر قطريألف    لایر قطريألف    لایر قطريألف  

        البنود الهامة األخرى
         
    

 ١٧٥,٤٩٣  - ١٧٥,٤٩٣إهالك واطفاء
 ٥٢٩,٣٨٩  - ٥٢٩,٣٨٩)عقارات إستثماريةمتضمنة (مصروفات رأسمالية 

 ١٦,٦٢٨  ١,٨٨١ ١٤,٧٤٧إيرادات التمويل
 ١٢,٤٦٨  - ١٢,٤٦٨مصروفات التمويل

  
  المعلومات المالية للمشاريع المشتركة  ٢٧

  :يمثل الجدول التالي تلخيصا للمعلومات المالية الستثمارات المجموعة في المشاريع المشتركة

 
الخليج العالمية 

 للحفر
الخليج العالمية  

 للحفر
  ألف   ألف 
  لایر قطري   لایر قطري 
      

   مشترك اللمشروع ل بيان المركز الماليحصة من 
 ٣١٥,٠٤٣   ٢٩٢,٧٣٤موجودات متداولة

 ١,٣٩٤,٦٥٩   ١,٨٦٠,٢١٣موجودات غير متداولة
 )٢٢٣,٠١١(   )٢٤٦,٨٣٧(مطلوبات متداولة

 )٥٨٩,٤٨٩(   )٧٩٨,٨٢٠(مطلوبات غير متداولة
 ٨٩٧,٢٠٢   ١,١٠٧,٢٩٠حصة من صافي الموجودات

 

  لمشروع المشتركالشامل لدخل الحصة من بيان 
 ٩٣,٤٨٢   ١٤٦,٣٨٧السنة حصة من ربح
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  المالية إدارة المخاطر  ٢٨

  
  األهداف والسياسات

  
  صورة عامة

تتضمن الموجودات المالية النقد . الموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة في مثل األدوات المالية للمجموعةتت
تتضمن . في أوراق مالية وبعض الموجودات األخرى تأمين مدينة وٕاستثماراتواألرصدة لدى البنوك وذمم 

وسحب على المكشوف من بنوك وبعض ومستحقات ألطراف ذات عالقة  وتسهيالت المطلوبات المالية قروضاً 
  .٢السياسات المحاسبية لألدوات المالية واردة في اإليضاح . المطلوبات األخرى

يمكن تصنيف هذه المخاطر على نحو . تتعرض المجموعة إلى مختلف المخاطر من استخدامها لألدوات المالية
  :فيما يلي عام

 مخاطر التأمين. 

 مخاطر االئتمان.  
 مخاطر السيولة. 

 مخاطر السوق. 

 المخاطر التشغيلية. 

  
وسياسات ومعالجات  وأهداف أعالهيعرض هذا اإليضاح معلومات عن تعرض المجموعة لكل من المخاطر 

  .طر وٕادارة المجموعة لرأس المالاخمالمجموعة لقياس وٕادارة ال

  
  واإلطار الرقابي بالمجموعةإدارة المخاطر 

الهدف األساسي للمجموعة من إطار إدارة المخاطر المالية هو حماية مساهمي المجموعة من األحداث التـي تعـوق 
ذات أنظمـة إدارة مخـاطر  لوجـودتـدرك اإلدارة العليـا األهميـة الحرجـة . المالي بصـورة مسـتدامة األداءأهداف  تحقيق

  .فعالية وكفاءة

  اإلطار التشريعي

  .تنظيمية في دولة قطر لشروطتخضع عمليات المجموعة 
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  تتمة -المالية  إدارة المخاطر  ٢٨

  
  خطر التأمين    
هو الخطر من أن تختلف المبالغ الفعلية للتعويضات ومواعيد دفعها الرئيسي الذي تواجهه الشركة خطر التأمين   

المطالب بها والمنافع يمكن أن يحدث هذا في حال تكرار المطالبات أو زيادة المبالغ . عن توقعات الشركة
وبالتالي فإن هدف الشركة األساسي هو ضمان وجود . المدفوعة والتطورات المستقبلية للمطالبات طويلة األجل

  .حتياطيات كافية لتغطية هذه المطالباتا
  

من المخاطر أعاله بتنويع عقود التأمين ، وكذلك تحسين تنوع المخاطر باالختيار الدقيق  التخفيفيتم    
  .الستراتيجيات وموجهات التأمين وتنفيذها بعناية ، وأيضًا باستخدام اتفاقيات إعادة التأمين

  
  المطالبات قيمةو  تكرار  
هي التأمين ضد  للمجموعةأعمال التأمين الرئيسية . يمكن أن تتكرر المطالبات وأن تتأثر مبالغها بعدد من العوامل  

تأمين هذه قصيرة األجل ويتم التعتبر عقود . والطبية الحريق والحوادث العامة والمخاطر البحريةالطاقة و مخاطر 
  .التأمين مخاطر من  يساعد في التقليلحادث المؤمن، وهذا سدادها في العادة خالل سنة واحدة من تاريخ وقوع ال

  
  العقارات - الحريق والحوادث العامة  

  
التأمين العقاري الغرض منه تعويض حاملي وثائق التأمين عن األضرار التي تلحق بعقاراتهم أو عن قيمة العقارات   

ألرباح بسبب عدم استطاعتهم استعمال وأيضًا يمكن أن يقبض حملة الوثائق تعويضات عن فقدان ا. المفقودة
  .عقاراتهم المؤمنة

  
خالل السنوات  المجموعةقامت . إن المخاطر الرئيسية بالنسبة لعقود تأمين العقارات هي الحريق وتعطل األعمال  

  .األخيرة بإصدار بوالص تأمين فقط لعقارات مزودة بمعدات إنذار بالحريق
  

تعتبر تكلفة إعادة بناء . يتم إبرام عقود التأمين هذه على أساس قيمة االستبدال للعقارات ومحتوياتها المؤمن عليها  
العقارات وتوفير بدائل لمحتوياتها والوقت المطلوب إلعادة تشغيل العمليات المتوقفة هي العوامل الرئيسية التي 

  . تؤثر على حجم المطالبات
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  تتمة -المالية  طرإدارة المخا  ٢٨

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

  .الوحدات البحرية والحوادث التي تقع في البحر والتي تنتج خسارة جزئية أو كلية للبضائع
  

المخاطر الرئيسية هي خسارة أو تلف الوحدات البحرية والحوادث التي ينتج عنها بالنسبة للتأمين البحري تعتبر   
  .فقدان كلي أو جزئي للبضائع

  
إن االستراتيجية المتبعة بالنسبة لقطاع التأمين البحري هو التأكد من أن بوالص التأمين متنوعة فيما يتعلق بالسفن   

  . والطرق المالحية التي يغطيها التأمين
  

  إعادة التأمينمخاطر   
كما هو متبع لدى شركات التأمين األخرى ولتقليل احتمال التعرض لمخاطر الخسارة الناتجة عن مطالبات تأمينية    

إن ترتيبات . العادي مع أطراف أخرى ألغراض إعادة التأمين نشاطهافي اتفاقيات خالل  المجموعةكبيرة ، تدخل 
إعادة التأمين تلك توفر تنوعًا أكبر في األعمال وتمكن اإلدارة من السيطرة على الخسائر المحتملة الناتجة من 

جب إن جزءًا كبيرًا من معامالت إعادة التأمين يتم إنجازها بمو . المخاطر الكبيرة وتوفر فرصًا إضافية للنمو
  .عقود إعادة التأمين االختيارية وٕاعادة تأمين الخسائر الزائدة عن تقديرات الشركةاالتفاقيات و 

  
بتقييم األوضاع المالية  المجموعةللحد من مخاطر تعرضها لخسائر كبيرة نتيجة لعدم مالءة معيدي التأمين ، تقوم   

االئتمان الناشئة من أماكن جغرافية أو نشاطات أو معهم وتراقب تركز مخاطر لمعيدي التأمين الذين تتعامل 
  .وضعيات إقتصادية متشابهة لشركات إعادة التامين

  
وتظل ، من التزاماتها تجاه المؤمنين لديها  المجموعةال تعفي المحولة إلى معيدي التأمين إن عقود التأمين   

بقدر فشل شركة إعادة التأمين في الوفاء يه مسئولة أمام حاملي وثائقها عن الجزء المعاد التأمين عل المجموعة
  .د إعادة التأمينو عقبالتزاماتها بموجب 
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  تركزات المخاطر  
  . قطر فقطدولة بعقود التأمين المبرمة في داخل للمجموعة تتعلق مخاطر التأمين   

  
  المستقبليةالمطالبات عند تقدير مدفوعات  التيقنمصادر عدم 

المجموعة مسئولة عن جميع األحداث المؤمن . تدفع مطالبات عقود التأمين العام على أساس حدوث المطالبة  
 جزءنتيجة لذلك يتعلق . خالل فترة العقد، حتى ولو تم اكتشاف الخسارة بعد انتهاء فترة العقد وقعتعنها التي 

كبير من مخصص المطالبات بالمطالبات المتكبدة ولكن لم يبلغ عنها والتي يتم سدادها خالل فترات زمنية قصيرة 
  .أو متوسطة

 

يتعلق ذلك بصفة رئيسية . هناك العديد من المتغيرات التي تؤثر على مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية من هذه العقود  
التعويض المدفوع . وٕاجراءات إدارة المخاطر المتبعة التأمين األفرادألعمال حاملي عقود بالمخاطر المصاحبة 

بالنسبة ( التي يتكبدها حاملو وثائق التأمين أو الغيرمقابل هذه العقود هي حوافز نقدية يتم منحها مقابل الخسارة 
  ).للغيرللتغطية التأمينية 

  
، بعد خصم القيمة  سداد المطالبات تكبدة عندالمللمطالبات المصروفات المباشرة  التقديريةتتضمن التكاليف   

تقوم المجموعة باتخاذ جميع الخطوات المعقولة لضمان توفر . والمبالغ المستردة األخرى المتوقعة لإلستبدال
ولكن ، ومع عدم التيقن في تحديد مخصصات . تعرضها لمطالباتالمعلومات المناسبة لديها بخصوص 

يشتمل االلتزام تجاه مثل . المقدرالنتيجة النهائية مختلفة من االلتزام األصلي  نتكو ، من المحتمل أن للمطالبات 
ومخصص للمطالبات المبلغ عنها ولكنها لم تدفع بعد  يبلغ عنهاهذه العقود مخصص المطالبات المتكبدة ولم 

للمطالبات غير عند احتساب التكلفة المقدرة  .ومخصص للمخاطر السارية كما في تاريخ بيان المركز المالي
تكون تقنيات التقدير لدى المجموعة مزيجا من التقديرات المستندة إلى ) المبلغ عنها وغير المبلغ عنها(المدفوعة 

حيث يتم تعريف معدل الخسارة على أنه المعدل بين التكلفة النهائية لمطالبات التأمين وأقساط (معدل الخسارة 
وتقدير يستند إلى الخبرة الفعلية في ) المطالبات بهذهة فيما يتعلق التأمين المكتسبة خالل سنة مالية معين

  .الوزن األكبر للخبرة الفعلية في المطالبات بمرور الزمن حيث يعطيمحددة سلفا  معادلةالمطالبات باستخدام 
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  حساسية التغيرات في االفتراضات

أي عقد تأمين أو عدد من العقود الصغيرة المرتبطة يغطي مخاطر قليلة الحدوث وشديدة مثل  الشركةليس لدى   
 لقد قامت. لمخاطر تأمين مضاعفة الشركةالزالزل ، أو عقود تأمين تغطي مخاطر لحوادث فردية والتي تعرض 

٪ في ١٠بنسبة إن التغير . بإعادة التأمين على المخاطر التي قد تتضمن دعاوى قضائية هامة الشركة
لایر قطري في بيان  ٢٥,٩٠٠,٧٩٩المخصص لمطالبات تأمين الحوادث العامة سوف يؤدي إلى نقص بمبلغ 

  ).لایر قطري ٢٤,٤٦٩,٣١٤: ٢٠١١(الموحد الدخل 
  

  تطوير المطالبات   
الضارة تحتفظ المجموعة بإحتياطي قوي فيما يتعلق بنشاط التأمين لديها وذلك من أجل التحوط من النتائج   

يتم حل عدم التيقن من مبالغ وتوقيت مدفوعات المطالبات عادة خالل سنة  .للمطالبات المستقبلية وتطوراتها
  .واحدة

  
  خاطر االئتمانم  
تتمثل مخاطر االئتمان في أن يفشل طرف في أداة مالية في الوفاء بالتزاماته ويسبب بذلك خسارة مالية لطرف   

تجارية لمخاطر ائتمانية في القيمة الدفترية لموجوداتها والتي تتكون أساسًا من ذمم المجموعة يتمثل تعرض . آخر
  .وأرصدة لدى البنوكومبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة مدينة ، 

  
من سياسة المجموعة أن تخضع جميع العمالء الراغبين في الحصول على خدماتها باألجل إلجراءات للتحقق من   

تشمل مراجعة المجموعة . إليهم، بصورة فردية للعمالء الجدد قبل تقديم المنتج أو الخدمة مقدرتهم االئتمانية 
ويتم تحديد سقف المشتريات لكل  إن وجدت ، أو في بعض األحيان المعامالت البنكية. التصنيفات الخارجية

  .كل ربع سنةعميل يشتري باألجل وتتم مراجعته 
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  تتمة - مخاطر االئتمان   
للعميل ،  المكانيةإن العناصر . وعة للمخاطر اإلئتمانية أساسًا بالخصائص الفردية لكل عميلـيتأثر تعرض المجم  

لها تأثير أقل على الخطر . والدولة التي يعمل فيها العميل للقطاعبما في ذلك مخاطر التخلف عن السداد 
مخاطر مساويًا للقيمة الللمخاطر من عجز العمالء عن السداد ، ويكون أقصى المجموعة تعرض  ينشأ. اإلئتماني

  :على النحو التالي األدواتالدفترية لهذه 
  

 ٢٠١١    ٢٠١٢  
  ألف    ألف 
  لایر قطري    لایر قطري 
   

  ١,٠٩٣,٠٨٥    ٨٢٣,١٨٨ )متضمنة الودائع ألجل( نقد وأرصدة لدى البنوك
  ٥٨٩,٦٨٩    ٨٧١,٩٤٠ وٕاعادة التأمينمدينة متعلقة بالتأمين ذمم 

  ٨٧,٦٧٥    ١٩٧,٠٦٤ صافي الذمم التجارية المدينة
  ٢١٩,٧١٩    ٥٤٧,٤٣٠  اإلستثمارات المالية

  ١٩٤,٩٣٦    ٤٧٤,٨٢٢ مستحقات من أطراف ذات عالقة
 ٢,١٨٥,١٠٤    ٢,٩١٤,٤٤٤  

  
  وودائع ألجل لدى البنوك النقد واألرصدة

على األرصدة لدى البنوك محدودة إذ أنها مودعة لدى بنوك محلية وأجنبية تتمتع بتصنيفات مخاطر االئتمان   
  .ائتمانية جيدة من جانب وكاالت تصنيف ائتمان عالمية

  
  للتأمين وٕاعادة التأمين المدينةالذمم 

مساوية لمبلغ  البيانات المالية الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان من بعض ذمم التأمين المدينة في تاريخ   
التعاون  مجلسجميع الذمم المدينة هي في داخل دول . بيان المركز الماليالذمم المدينة المفصح عنه في 

إضافة إلى ذلك، ولتقليل التعرض للخسائر الكبيرة من إعسار معيدي التأمين، تحصل المجموعة على  .الخليجي
  .يخدمات وسطاء عالميين ذوي تصنيف عال

  

  المدينة التجارية الذمم صافي 
مساوية  الماليةالبيانات الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان بالنسبة لبعض الذمم المدينة األخرى في تاريخ   

  . بيان المركز الماليلمبلغ الذمم المدينة في 
  المستحقات من أطراف ذات عالقة

البيانات  تاريخالحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان بالنسبة لبعض المستحقات من أطراف ذات عالقة في   
جميع الذمم المدينة هي ذمم مدينة من أطراف داخل . بيان المركز الماليمساوية لمبلغ الذمم المدينة في  المالية

  .أطراف ذات عالقة بالهند البالد، فيما عدا بعض الذمم المدينة غير الهامة المستحقة من
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  تتمة -المالية  إدارة المخاطر  ٢٨

  تتمة - المستحقات من أطراف ذات عالقة

  :المالية كما يلي أعمار الموجوداتتحليل 

  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١
  

غير متأخرة أو 
 منخفضة القيمة

   اإلستحقاق ولكن لم تنخفض قيمتها تجاوزت موعد  
متأخرة ومنخفضة

  القيمة

  

  يوم ١٢٠-٩١ يوم ٩٠-٦١  يوم ٦٠-٣١ يوم ٣٠أقل من    المجموع
عن  أكثر
 يوم ١٢١

  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  
 لایر قطري لایر قطري لایر قطري لایر قطري لایر قطري لایر قطري لایر قطري لایر قطري  

      
نقد بالصندوق وأرصدة لدى 

 - - - - - -  ٨٢٢,٤٠٩ البنوك

 

٨٢٢,٤٠٩ 

 ٨٧٢,٩٤٠  - ٦٨,٧٧٨  ٩,٤٥٧ ١٨,٩١٤  ٢٨,٣٧١ ٣٨,٨٢٨ ٧٠٨,٥٩٢ ذمم تأمين مدينة

 ٣٦٢,٧١٦  ١١,٨٠٩ ٦٥,٩٧٨  ٤,٨٧٦ ٨,٩٠٢  ٢٧,٨٥٩ ٢١,٥٠٣ ٢٢١,٧٨٩ ذمم مدينة أخرى

 ٥٤٧,٤٣٠  - - - - - - ٥٤٧,٤٣٠  أوراق مالية استثمارية

مستحقات من أطراف ذات 
 ٤٤,٦٣٢ ٤٦,٨٢٨ ٢٨٤,٥٣٩ عالقة

 

١٦,٠١٧ ٢٨,٧٢٩ 

 

٦,٠٢١ ٤٩,٠١٣ 

 

٤٧٥,٧٧٩ 

٣,٠٨١,٢٧٤  ١٧,٨٣٠ ١٨٣,٧٦٩  ٣٠,٣٥٠ ٥٦,٥٤٥  ١٠٠,٨٦٢ ١٠٧,١٥٩ ٢,٥٨٤,٧٥٩ لمجموعا
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  تتمة -المالية  إدارة المخاطر  ٢٨

  تتمة - المستحقات من أطراف ذات عالقة
 

  ٢٠١١ديسمبر  ٣١
  

غير متأخرة أو 
 منخفضة القيمة

   تجاوزت موعد اإلستحقاق ولكن لم تنخفض قيمتها  
تجاوزت موعدها 
 وانخفضت قيمتها

 

  المجموع
  

 يوم ١٢٠- ٩١ يوم ٩٠- ٦١ يوم ٦٠- ٣١ يوم ٣٠أقل من 
١٢١أكثر من  
 يوم

 

  ألف    ألف    ألف    ألف    ألف    ألف    ألف    ألف  
  لایر قطري    لایر قطري    لایر قطري    لایر قطري    لایر قطري    لایر قطري    لایر قطري    لایر قطري  
                                

نقد بالصندوق وأرصدة لدى 
 - - - - - - ١,٠٩٣,٠٨٥ البنوك

 

١,٠٩٣,٠٨٥ 

 ٥٨٩,٦٨٩  - ١٤٤,٣٥٣  ١٦,٣٤٣ ٣٨,١٣٣  ٣٦,٧٧١ ٤٤,٩٤٢ ٣٠٩,١٤٧ ذمم تأمين مدينة

 ١٢٧,٦٥٣  ١٤,٥٨٤ -  ٢,٩٤٦ ٤,٩٤١  ١٦,٩٥٢ ٨ ٨٨,٢٢٢ ذمم مدينة أخرى

 ٢١٩,٧١٩  - - - - - - ٢١٩,٧١٩ أوراق مالية استثمارية

مستحقات من أطراف ذات 
 ٢٠,٠٤٣ ٨,٠٥٨  ١١٣,٠٣٣ عالقة

 

١٠,٩٥٤ ٧,٦٠٤ 

 

٩٥٧ ٣٥,٢٤٤ 

 

١٩٥,٨٩٣ 

 ٢,٢٢٦,٠٣٩  ١٥,٥٤١ ١٧٩,٥٩٧  ٣٠,٢٤٣ ٥٠,٦٧٨  ٧٣,٧٦٦ ٥٣,٠٠٨ ١,٨٢٣,٢٠٦ المجموع
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  تتمة -المالية  المخاطرإدارة   ٢٨

  تتمة –األهداف السياسية الهامة 
  

  مخاطر التركيز
يهدد المركز تكبد خسائر كبيرة بما  يحتمل معهامخاطر التركيز هي أي خطر فردي أو مجموعة من المخاطر    

  :يليتتضمن هذه المخاطر ما . األساسيةالمحافظة على عملياتها  فيللمجموعة أو مقدرتها  المالي الصحي
 التعرض الكبير لمخاطر االئتمان من طرف مقابل فردي أو مجموعة من األطراف ذات العالقة.  
 التعرض لمخاطر االئتمان من األطراف التي يعتمد أداؤها المالي على نفس النشاط أو السلعة.  
  فردي  مثل التعرض لنوع(مخاطر االئتمان غير المباشرة التي تنتج من أنشطة تخفيف مخاطر االئتمان

 ).عميل واحدمن الضمانة اإلضافية أو لحماية االئتمان التي يوفرها 

  
٪ من إجمالي الذمم المدينة للتأمين ٩٠ات تأمين ـشرك ٣تمثل أكبر  الموحد المركز المالي بيان خـكما في تاري

  .)٪٩٥: ٢٠١١(ة للبيع ـارات المتاحـ٪ من مجموع اإلستثم٩٧ارات ـإستثم ٣، بينما تمثل أكبر ) ٪٩٦: ٢٠١١(
    

  مخاطر السيولة
 المجموعةإن وسيلة . الوفاء بالتزاماتها المالية عند استحقاقهاالمجموعة تتمثل مخاطر السيولة في عدم استطاعة    

إلدارة مخاطر السيولة هو أن تضمن بقدر اإلمكان أن يكون لديها دائمًا سيولة كافية لسداد التزاماتها عند 
استحقاقها ، في الظروف العادية وغير العادية ، ودون أن تتكبد خسائر غير مقبولة أو المخاطرة بسمعة 

التي  ن طريق استخدام القروض البنكية، والمحافظة على توازن بين استمرارية التمويل والمرونة عالمجموعة 
  .تحمل فوائد

  
المتوقعة  التشغيليةفي العادة تقوم المجموعة بضمان وجود أرصدة نقدية كافية عند الطلب لمقابلة المصروفات    

هذا بإستثناء األثر المحتمل للظروف الصعبة التي ال يمكن . يوم ، وتشمل خدمة اإللتزامات المالية ٩٠لفترة 
  .بها بشكل معقول مثل الكوارث الطبيعية التنبؤ

  
  المالية للمطلوبات المتبقيةاالستحقاقات التعاقدية 

لمطلوبات لتم تحديد  االستحقاقات التعاقدية . لمطلوبات المالية للمجموعةااستحقاق  موقفأدناه  الجدوليورد 
تقوم . كما في تاريخ البيانات المالية االستحقاق التعاقدي حتى تاريخالمالية للمجموعة استنادًا إلى الفترة المتبقية 

التدفقات النقدية المتوقعة للمجموعة على هذه . اإلدارة برصد ملمح االستحقاق لضمان االحتفاظ بسيولة معقولة
  .من هذا التحليل جوهريةبصورة  ال تختلفاألدوات 



  ق.م.شركة الخليج الدولية للخدمات ش
  

  الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية 
   ٢٠١٢ ديسمبر ٣١في 

  -٧٠- 

  تتمة –المالية  إدارة المخاطر  ٢٨

  تتمة - مخاطر السيولة   

  االستحقاق موقف

  :ديسمبر كما يلي ٣١استحقاق المطلوبات المالية للمجموعة كما في  موقف
      إجمالي التدفقات النقدية غير المخصومة

عند الطلب ٢٠١٢ديسمبر  ٣١
 

شهور ٣حتى 
 ٦إلى  ٣  

 شهور
  

شهور إلى سنة ٦
 

سنوات ٣إلى  ١
 

سنوات ٣أكثر من 
  

 إجمالي
  ألف    ألف   ألف   ألف    ألف    ألف   ألف

  لایر قطري    لایر قطري   لایر قطري   لایر قطري    لایر قطري    لایر قطري   لایر قطري
   

١,٧٥٧,١٦٨ ٧٦٧,٩٠١ ٩١,٨٢٦١٥٨,٥١٨٦٦٦,٤٦٧ ٧٢,٤٥٦  -وتسهيالت قروض 
 ٩٨,٢٥٧ - -٦٨,٤٠٦- ٢٩,٨٥١  -مستحقات ألطراف ذات عالقة

١,٥٧٧,٣٧٦ - -٣٨٣,٩٣٨٥,٢٧١ ٣٥٤,٩٠٦  ٨٣٣,٢٦١ذمم تأمين وأخرى دائنة
٣,٤٣٢,٨٠١ ٧٦٧,٩٠١ ٤٧٥,٧٦٤٢٣٢,١٩٥٦٦٦,٤٦٧ ٨٣٣,٢٦١٤٥٧,٢١٣

  
      إجمالي التدفقات النقدية غير المخصومة

 إجمالي سنوات ٣أكثر من  سنوات ٣إلى  ١ شهور إلى سنة ٦  شهور ٦إلى  ٣ شهور ٣حتى  عند الطلب٢٠١١ديسمبر  ٣١
  ألف   ألف   ألف   ألف    ألف   ألف   ألف

  لایر قطري   لایر قطري   لایر قطري   لایر قطري    لایر قطري   لایر قطري   لایر قطري
    

 ١,٢٠٦,١٨٨ ٤٥٨,٦٥٩  ٨٩,١٢٠٢٦٥,٩٦٤٣٤٥,٧٩٥ ٤٦,٦٥٠  -وتسهيالتقروض 
 ١٠٠,٥٩٦ -  -١٦,٣٩٠٩,٠١٦ ٧٥,١٩٠  -مستحقات ألطراف ذات عالقة

 ٩٧٨,٥١٧ -  ١٢٠,٥٢١١١٢,٤٢٣٣٨٥,٦٤٦ ٣٥٩,٩٢٧  -ذمم تأمين وأخرى دائنة
-٢,٢٨٥,٣٠١ ٤٥٨,٦٥٩  ٢٢٦,٠٣١٣٨٧,٤٠٣٧٣١,٤٤١ ٤٨١,٧٦٧ 



  ق.م.شركة الخليج الدولية للخدمات ش
  

  الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية 
   ٢٠١٢ ديسمبر ٣١في 

  -٧١- 

  

  تتمة -المالية  إدارة المخاطر  ٢٨
  

  مخاطر السوق

مثـــل أســـعار الفائـــدة وأســـعار صـــرف العمـــالت  بالســـوقتتمثـــل مخـــاطر الســـوق فـــي أن تـــوثر التغيـــرات فـــي األســـعار 
إن الهــدف مــن إدارة مخــاطر الســوق هــو . األجنبيــة علــى أربــاح المجموعــة أو حقــوق الملكيــة أو قيمــة أدواتهــا الماليــة

  .السيطرة على تعرض المجموعة للمخاطر في نطاق معقول ، إضافة إلى زيادة العائد

  :هناك ثالثة مكونات لمخاطر السوق

  العمالت األجنبيةمخاطر صرف  

  أسعار الفائدةمخاطر.  

  أسعار السهممخاطر. 

  

  مخاطر صرف العمالت األجنبية

برغم ذلك ترى اإلدارة بـأن تعـرض المجموعـة لمخـاطر . تعرضها لمخاطر العمالت ضدال تقوم المجموعة بالتحوط 
صرف العمالت األجنبية في أدنى حدوده إذ أنه ليست هناك بنود هامة فـي الموجـودات الماليـة والمطلوبـات الماليـة 

  . باللایر القطري مرتبطوهو  بعمالت أجنبية بخالف الدوالر األمريكي

  فائدةال أسعارمخاطر 

 أسـعارهي مخاطر تقلب قيمة التدفقات النقدية المستقبلية لألداة الماليـة بسـبب التغييـرات فـي  فائدةال اسعارمخاطر 
 .الفائدة بالسوق



  ق.م.شركة الخليج الدولية للخدمات ش
  

  الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية 
   ٢٠١٢ ديسمبر ٣١في 

  -٧٢- 

  

  تتمة -المالية  إدارة المخاطر  ٢٨

  تتمة - مخاطر السوق

  ديسمبر ٣١المجموعة كما في لوبات لموجودات ومط الفائدةمخاطر معدل يورد الجدول التالي 

 إجمالي  ال تحمل فوائد سنوات ٥أكثر من  سنوات ٥ - ١  شهرا ١٢- ٣ شهور ٣- ١ الفعليمعدل الفائدة  

  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف   
 لایر قطري لایر قطري لایر قطري لایر قطري لایر قطري لایر قطري   ٢٠١٢ديسمبر  ٣١
     

           الموجودات

 ٨٢٢,٤٠٩ - - -  ٣٦٤,٥١٠ ٤٥٧,٨٩٩ ٪٢,١٦ نقد وأرصدة لدى بنوك

 ٨٧١,٩٤٠ ٨٧١,٩٤٠  - - - -  متعلقة بالتأمين وٕاعادة التأمين ذمم مدينة

 ٣٤٥,٨٤٠ ٣٤٥,٨٤٠  - - - -  أخرى تجارية و  ذمم مدينة

 ٤٧٤,٨٢٢ ٤٧٤,٨٢٢  - - - -  مستحقات من أطراف ذات عالقة

 ٥٢,٣٩٣ ٥٢,٣٩٣  - - - -   استثمارات متاحة للبيع

 ٨٥,٤١٣ -  ٣,٧١٤  ٨١,٦٩٩ - - ٪٣,٩٥  إستثمارات محتفظ بها حتى اإلستحقاق

لة من خالل دموجودات مالية بالقيمة العا
 - - -  الربح أو الخسارة 

 

- 

 

٤٠٩,٦٢٤ ٤٠٩,٦٢٤ 

  ٣,٠٦٢,٤٤١ ٢,١٥٤,٦١٩  ٣,٧١٤  ٨١,٦٩٩  ٣٦٤,٥١٠ ٤٥٧,٨٩٩ 



  ق.م.شركة الخليج الدولية للخدمات ش
  

  الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية 
   ٢٠١٢ ديسمبر ٣١في 

  -٧٣- 

  
  تتمة -المالية  إدارة المخاطر  ٢٨

  مخاطر السوق

  تتمة - ديسمبر ٣١لوبات المجموعة كما في لموجودات ومط الفائدةمخاطر معدل 
 

 

معدل الفائدة 
 الفعلي

  
شهور ٣- ١

  
شهرا ١٢- ٣

  
سنوات ٥ - ١

  
سنوات ٥أكثر من 

  
 ال تحمل فوائد

  
 إجمالي

  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف   
 لایر قطري لایر قطري لایر قطري لایر قطري لایر قطري لایر قطري   ٢٠١٢ديسمبر  ٣١
      

              المطلوبات

  وتسهيالتقروض 
 ٢,٥٥٪ 

 
٦٦,٣٨٩ 

 
٢٣٥,١٢١ 

 
١,٢٨٥,٥٠٨

 
١٢٣,٧٥٦ 

 
- 

 
١,٧١٠,٧٧٤

 ٩٨,٢٥٧  ٩٨,٢٥٧ - -  -  -   مستحقات ألطراف ذات عالقة

١,٣٧١,٦٠٠  ١,٣٧١,٦٠٠  -  -  -  -   ذمم تأمين وأخرى دائنة
   ٣,١٨٠,٦٣١  ١,٤٦٩,٨٥٧  ١٢٣,٧٥٦ ١,٢٨٥,٥٠٨  ٢٣٥,١٢١  ٦٦,٣٨٩



  ق.م.شركة الخليج الدولية للخدمات ش
  

  الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية 
   ٢٠١٢ ديسمبر ٣١في 

  -٧٤- 

  تتمة -المالية  إدارة المخاطر  ٢٨

  تتمة -مخاطر السوق 

 إجمالي  ال تحمل فوائد سنوات ٥أكثر من  سنوات ٥ -١  شهرا ١٢-٣ شهور ٣-١ الفعليمعدل الفائدة  

  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف   
 لایر قطري لایر قطري لایر قطري لایر قطري لایر قطري لایر قطري   ٢٠١١ديسمبر  ٣١
     

           الموجودات

 ١,٠٩٣,٠٨٥ - - -  ٦١٥,٥١٣ ٤٧٧,٥٧٢ ٪٣,٩٨ نقد وأرصدة لدى بنوك

 ٥٨٩,٦٨٩ ٥٨٩,٦٨٩  - - - -  متعلقة بالتأمين وٕاعادة التأمين ذمم مدينة

 ١١٣,٠٧٠ ١١٣,٠٧٠  - - - -  أخرى تجارية و  ذمم مدينة

 ١٩٤,٩٣٦ ١٩٤,٩٣٦  - - - -  مستحقات من أطراف ذات عالقة

 ٤٨,٩٦٧ ٤٨,٩٦٧  - - - -   استثمارات متاحة للبيع

 ٧٢,٥٩٨ -  ٧٢,٥٩٨  - - - ٪٣,١٨  إستثمارات محتفظ بها حتى اإلستحقاق

لة من خالل دموجودات مالية بالقيمة العا
 - - -  الربح أو الخسارة 

 

- 

 

٩٨,١٥٤ ٩٨,١٥٤ 

  ٢,٢١٠,٤٩٩ ١,٠٤٤,٨١٦  ٧٢,٥٩٨  -  ٦١٥,٥١٣ ٤٧٧,٥٧٢ 



  ق.م.شركة الخليج الدولية للخدمات ش
  

  الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية 
   ٢٠١٢ ديسمبر ٣١في 

  -٧٥- 

  
  تتمة -المالية  إدارة المخاطر  ٢٨

  مخاطر السوق

  تتمة - ديسمبر ٣١لوبات المجموعة كما في لموجودات ومط الفائدةمخاطر معدل 
 

 

معدل الفائدة 
 الفعلي

 
شهور ٣-١

 
شهرا ١٢-٣

 
سنوات ٥ -١

 
سنوات ٥أكثر من 

 
 ال تحمل فوائد

 
 إجمالي

  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف   
 لایر قطري لایر قطري لایر قطري لایر قطري لایر قطري لایر قطري   ٢٠١١ديسمبر  ٣١
      

              المطلوبات

  وتسهيالتقروض 
 ١,٨٢٪ 

 

٤٧,٣٦١ 

 

١٤٢,٠٨٢ 

 

٧١٥,٥٠٥ 

 

٤٤,٠١٢ 

 

- 

 

٩٤٨,٩٦٠ 

 ١٠٠,٥٩٦  ١٠٠,٥٩٦ - -  -  -   مستحقات ألطراف ذات عالقة

 ٩٧٨,٥١٧  ٩٧٨,٥١٧  -  -  -  -   ذمم تأمين وأخرى دائنة

   ٢,٠٢٨,٠٧٣  ١,٠٧٩,١١٣  ٤٤,٠١٢  ٧١٥,٥٠٥  ١٤٢,٠٨٢  ٤٧,٣٦١ 



  ق.م.شركة الخليج الدولية للخدمات ش
  

  الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية 
   ٢٠١٢ ديسمبر ٣١في 

  -٧٦- 

  

  تتمة -المالية  إدارة المخاطر  ٢٨

  ةالمتغير تحليل حساسية التدفق النقدي لألدوات ذات المعدالت 
حقوق الملكية ) نقص(إلى زيادة  البيانات الماليةنقطة أساس على معدالت الفائدة في تاريخ  ١٠٠ سوف يؤدي تغير بمقدار

صوصا أسعار جميع المتغيرات األخرى، وخ ثباتيفترض هذا التحليل . بالمبالغ الموضحة أدناهالشامل الموحد وبيان الدخل 
  :صرف العمالت األجنبية

 حقوق الملكية   الربح أو الخسارة

نقطة  ١٠٠
   أساس زيادة

نقطة  ١٠٠
   أساس نقصان

نقطة  ١٠٠
   أساس زيادة

نقطة  ١٠٠
 نقصان أساس

  ألف    ألف    ألف    ألف
 لایر قطري لایر قطري لایر قطري لایر قطري  
    

   ٢٠١٢ديسمبر  ٣١

 ١٧,١٠٧  )١٧,١٠٧(  ١٧,١٠٧  )١٧,١٠٧( وتسهيالتقروض 

 ١٧,١٠٧  )١٧,١٠٧(  ١٧,١٠٧  )١٧,١٠٧( )بالصافي(حساسية التدفق النقدي 
  
 

 حقوق الملكية   الربح أو الخسارة

نقطة  ١٠٠
   أساس زيادة

نقطة  ١٠٠
   أساس نقصان

نقطة  ١٠٠
   أساس زيادة

نقطة  ١٠٠
 أساس نقصان

  ألف  ألف  ألف  ألف
 لایر قطري لایر قطري لایر قطري لایر قطري

    

    ٢٠١١ديسمبر  ٣١

 ٩,٤٩٠  )٩,٤٩٠(  ٩,٤٩٠  )٩,٤٩٠( وتسهيالتقروض 

 ٩,٤٩٠  )٩,٤٩٠(  ٩,٤٩٠  )٩,٤٩٠( )بالصافي(حساسية التدفق النقدي 

  



  ق.م.شركة الخليج الدولية للخدمات ش
  

  الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية 
   ٢٠١٢ ديسمبر ٣١في 

  -٧٧- 

  
  تتمة -المالية  إدارة المخاطر  ٢٨

  مخاطر أسعار األسهم  

غير تلك (تتمثل مخاطر أسعار األسهم في الخطر من تقلبات القيمة العادلة ألداة مالية بسبب تغيرات األسعار بالسوق    
، سواء حدثت تلك التغيرات بسبب عوامل تتعلق باألداة المالية ) الناتجة من مخاطر أسعار الفائدة أو مخاطر العمالت

  .األدوات المالية المماثلة المتداولة في السوقأو عوامل تؤثر على جميع  بمصدرهاالمعينة أو 
  

ة نتيجة للتغيرات في أسعار تتقلب قيمتها العادلومطلوبات مالية بموجودات مالية  المجموعةتتعلق مخاطر أسعار األسهم لدى   
   .السوق ، وهي أساسًا أوراق مالية إستثمارية

  
أهداف اإلستثمارات ومراقبة هبوط اإلستثمارات وتنويع األدوات ة من مخاطر أسعار األسهم عن طريق تحديد تحد الشرك  

  .ليس لدى المجموعة تركزات جوهرية لمخاطر أسعار السهم .واسقف اإلستثمارات في كل قطاع
   

الجـدول التالي يعكس حساسية تأثير مجموع التغيرات في القيمة العادلة بالشركة لتغيرات معقولة محتملة في أسعار األسهم ،   
  .الربح وحقوق الملكيةويبين التأثر على صافي . مع ثبات جميع المتغيرات األخرى

  
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١    

  
الحركة في 
  المتغير

 الموجودات المالية
خالل الربح أو 

التأثير  –الخسارة 
   على صافي الربح

اإلستثمارات المتاحة 
للبيع التأثير على 

  الشاملةاإليرادات 
  األخرى 

  لایر قطري   لایر قطري    
         

  ٥,٢٣٩    ٤٠,٩٦٢  ٪١٠+  بورصة قطر
  )٥,٢٣٩(    )٤٠,٩٦٢(  ٪١٠-  بورصة قطر 

    
  ٢٠١١ديسمبر  ٣١    

  
الحركة في 
  المتغير

الموجودات المالية 
خالل الربح أو 

التأثير  –الخسارة 
  على صافي الربح

اإلستثمارات المتاحة 
للبيع التأثير على 

  الشاملةاإليرادات 
  األخرى 

  لایر قطري   لایر قطري    
         

  ٤,٨٩٧    ٩,٨١٥  ٪١٠+  بورصة قطر
  )٤,٨٩٧(    )٩,٨١٥(  ٪١٠-  بورصة قطر 

  



  ق.م.شركة الخليج الدولية للخدمات ش
  

  الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية 
   ٢٠١٢ ديسمبر ٣١في 

  -٧٨- 

  
  تتمة -المالية  إدارة المخاطر  ٢٨

  المخاطر التشغيلية   

الخطأ التشغيلية هي المخاطر التي تنشأ من الخسارة الناتجة عن حاالت الفشل في األنظمة أو الرقابة أو الغش أو المخاطر   
تدير المجموعة تعرضها للمخاطر التشغيلية عبر . ةيالبشري والتي قد تنتج عنها خسارة في السمعة أو عواقب قانونية ورقاب

  .الضوابط المناسبة والفصل بين المهام وضوابط الرقابة الداخلية متضمنة التدقيق الداخلي واإللتزام باللوائح

   

  إدارة رأس المال  
اإلدارة هــــي المحافظــــة علــــى قاعــــدة رأســــمالية قويــــة لكــــي تحــــافظ علــــى ثقــــة المســــتثمرين والــــدائنين والســــوق إن سياســــة مجلــــس   

  .يقوم المجلس بمراقبة رأس المال ، والذي يعرف بأنه إجمالي حقوق المساهمين. والستمرارية تطور األعمال مستقبالً 
  

العاليـة والمنـافع والضـمان  اتاالقتراضـ مـن خـاللالية الممكنـة على الموازنة بين العائدات الع أيضًا على الحفاظيعمل المجلس   
، يكــون أكبــر مــن المتوســط  قيــق عائــد علــى حقــوق المســاهمينتهــدف المجموعــة إلــى تح. اللــذين يحققهمــا مركــز رأســمالي قــوي

  .المرجح للفوائد المحملة على القروض والتسهيالت التي تحمل فوائد
  

. لها وٕادخـال تعـديالت عليهـا فـي ضـوء التغيـرات فـي األحـوال االقتصـادية وتوقعـات المسـاهمينتقوم المجموعة بإدارة بنية رأسـما  
  .٢٠١٢ديسمبر  ٣١لم تدخل الشركة تعديالت في األهداف أو السياسات أو اإلجراءات خالل السنة المنتهية في 

  
قسومًا على إجمالي رأس المال زائد صـافي تراقب المجموعة رأسمالها باستخدام نسبة مديونية رأس المال ، وهي صافي الدين م  

جميـع بنـود حقـوق يشـتمل رأس المـال علـى . ائـدضمن المديونية القـروض والتسـهيالت التـي تحمـل فو  المجموعةتحتسب . الدين
  .الملكية

    
  :نسبة مديونية رأس المال  

  ٢٠١١    ٢٠١٢  
  ألف    ألف  
  لایر قطري    لایر قطري  
        

  ٩٤٨,٩٦٠    ١,٧١٠,٧٧٤  تحمل فوائدالقروض والتسهيالت التي 
  ٢,٣٥٥,٢٢٥    ٢,٦٣٦,٦٣٩  إجمالي حقوق الملكية
  ١:٠,٤٠    ١:٠,٦٥  حقوق الملكية والدين 

  ٪٤٠    ٪٦٥  نسبة مديونية رأس المال



  ق.م.شركة الخليج الدولية للخدمات ش
  

  الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية 
   ٢٠١٢ ديسمبر ٣١في 

  -٧٩- 

  
 القيم العادلة وتصنيف األدوات المالية  ٢٩

لألدوات المالية للمجموعة كما  التقديريةالقيم العادلة . بين طرفين مطلعين وراغبين في التعامل على أساس السوق الحر مطلوباتأو سداد  موجوداتيمكن في مقابله مبادلة الذي مبلغ الالقيمة العادلة هي 
  :يلي

 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١

القيمة العادلة من 
خالل الربح أو 

 الخسارة

  
قروض وذمم 

 مدينة

  
متاحة أدوات 

 للبيع

  
أخرى بالتكلفة 

 المطفأة

  
إجمالي القيمة 

 الدفترية

  

 القيمة العادلة
  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  
 لایر قطريلایر قطري لایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطري  

     الموجودات
 ٨٢٣,١٨٨٨٢٣,١٨٨ --٨٢٣,١٨٨ -نقد وأرصدة لدى بنوك

 ٨٧١,٩٤٠٨٧١,٩٤٠ --٨٧١,٩٤٠ -مدينةوٕاعادة تأمين ذمم تأمين 
 ٣٤٥,٨٤٠٣٤٥,٨٤٠ --٣٤٥,٨٤٠ -ذمم مدينة أخرى 

 ٤٧٤,٨٢٢٤٧٤,٨٢٢ --٤٧٤,٨٢٢ -مستحقات من أطراف ذات عالقة
 ٥٢,٣٩٣٥٢,٣٩٣ ٥٢,٣٩٣٨٥,٤١٣- -استثمارات متاحة للبيع

 ٨٥,٤١٣٩٠,٤٨٧ --- -  اإلستحقاقإستثمارات محتفظ بها حتى 
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

 ٤٠٩,٦٢٤ الخسارة
 

- - - 
 

٤٠٩,٦٢٤ 
 

٤٠٩,٦٢٤ 
 ٣,٠٦٣,٢٢٠٣,٠٦٨,٢٩٤ ٢,٥١٥,٧٩٠٥٢,٣٩٣٨٥,٤١٣ ٤٠٩,٦٢٤

    
    المطلوبات 

          
١,٧١٠,٧٧٤١,٧١٠,٧٧٤  ١,٧١٠,٧٧٤-- -وتسهيالتقروض 

 ٩٨,٥٢٧٩٨,٥٢٧ ٩٨,٥٢٧-- -مستحقات ألطراف ذات عالقة
١,٣٧١,٦٠٠١,٣٧١,٦٠٠  ١,٣٧١,٦٠٠-- -ذمم تأمين وأخرى دائنة

 - --٣,١٨٠,٩٠١٣,١٨٠,٩٠١  ٣,١٨٠,٩٠١
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  الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية 
   ٢٠١٢ ديسمبر ٣١في 

  -٨٠- 

  
   تتمة – القيم العادلة وتصنيف األدوات المالية  ٢٩

 ٢٠١١ديسمبر  ٣١

القيمة العادلة من 
خالل الربح أو 

 الخسارة

  
قروض وذمم 

 مدينة

  
متاحة أدوات 

 للبيع

  
أخرى بالتكلفة 

 المطفأة

  
إجمالي القيمة 

 الدفترية

  

 القيمة العادلة
  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  
 لایر قطريلایر قطري لایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطري  

     الموجودات
 ١,٠٩٣,٠٨٥١,٠٩٣,٠٨٥ --١,٠٩٣,٠٨٥ -نقد وأرصدة لدى بنوك

 ٥٨٩,٦٨٩٥٨٩,٦٨٩ --٥٨٩,٦٨٩ -مدينةوٕاعادة تأمين ذمم تأمين 
 ١١٣,٠٧٠١١٣,٠٧٠ --١١٣,٠٧٠ -ذمم مدينة أخرى 

 ١٩٤,٩٣٦١٩٤,٩٣٦ --١٩٤,٩٣٦ -مستحقات من أطراف ذات عالقة
 ٤٨,٩٦٧٤٨,٩٦٧ -٤٨,٩٦٧- -استثمارات متاحة للبيع

 ٧٢,٥٩٨٧٣,٥٢٨ ٧٢,٥٩٨-- -  إستثمارات محتفظ بها حتى اإلستحقاق
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

 ٩٨,١٥٤ الخسارة
 

- - - 
 

٩٨,١٥٤ 
 

٩٨,١٥٤ 
 ٢,٢١٠,٤٩٩٢,٢١١,٤٢٩ ١,٩٩٠,٧٨٠٤٨,٩٦٧٧٢,٥٩٨ ٩٨,١٥٤ 

    
    المطلوبات 

          
 ٩٤٨,٩٦٠٩٤٨,٩٦٠ ٩٤٨,٩٦٠-- -وتسهيالتقروض 

 ١٠٠,٥٩٦١٠٠,٥٩٦ ١٠٠,٥٩٦-- -مستحقات ألطراف ذات عالقة
 ٩٧٨,٥١٧٩٧٨,٥١٧ ٩٧٨,٥١٧-- -ذمم تأمين وأخرى دائنة

 - --٢,٠٢٨,٠٧٣٢,٠٢٨,٠٧٣  ٢,٠٢٨,٠٧٣ 
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   ٢٠١٢ ديسمبر ٣١في 

  -٨١- 

      
 تتمة - القيم العادلة وتصنيف األدوات المالية  ٢٩

  :تدرج القيمة العادلة  
  :تعرف المستويات المختلفة كالتالي. الجدول التالي يحلل األدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة وفقًا لطريقة التقييم  

  
  .في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة) غير المعدلة(المتداولة األسعار   :  ١المستوى 
تقنيات أخرى والتي تكون جميع بياناتها التي لها تأثير هام على القيمة العادلة المسجلة ، واضحة بصورة   :   ٢المستوى 

  .مباشرة أو غير مباشرة
على القيمة العادلة المسجلة والتي ال تعتمد على بيانات التقنيات التي تستخدم بيانات لها تأثير هام   :  ٣المستوى 

  .سوقية واضحة
    

  اإلجمالي    ٣المستوى     ٢المستوى     ١المستوى  
  ألف   ألف   ألف   ألف

  لایر قطري   لایر قطري   لایر قطري   لایر قطري
 

           ٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في   
 ٥٢,٣٩٣   ٢   -   ٥٢,٣٩١  متاحة للبيع 

موجودات مالية بالقيمة العادلة خالل الربح أو 
 ٤٠٩,٦٢٤   -   ٥١,٢٣٣   ٣٥٨,٣٩١  الخسارة 

          
  ٤٦٢,٠١٧   ٢   ٥١,٢٣٣   ٤١٠,٧٨٢ 

  
  اإلجمالي    ٣المستوى     ٢المستوى     ١المستوى  

  ألف   ألف   ألف   ألف
  لایر قطري   لایر قطري   لایر قطري   لایر قطري

 
           ٢٠١١ديسمبر  ٣١كما في   
 ٤٨,٩٦٧   ٢   -   ٤٨,٩٦٥  متاحة للبيع 

موجودات مالية بالقيمة العادلة خالل الربح أو 
 ٩٨,١٥٤   -   ٩٨,١٥٤   -  الخسارة 

 
  ١٤٧,١٢١   ٢   ٩٨,١٥٤   ٤٨,٩٦٥ 
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  -٨٢- 

  
  

  دمج األعمال    ٣٠

من أسهم شركة أمواج وهي شركة ذات مسؤولية محدودة ٪ ١٠٠، قامت المجموعة باإلستحواذ على  ٢٠١٢مايو  ٣١في 
حصلت المجموعة . تعمل الشركة المستحوذ عليها في خدمات التموين"). الشركة المستحوذ عليها("قطر  تأسست في دولة

  .٢٠١٢يونيو  ١على السيطرة على الشركة التابعة بموجب إتفاقية البيع والشراء إبتداًء من 
  

العادلة لموجودات ومطلوبات الشركة التابعة مباشرة قبل اإلستحواذ وٕاحتساب الشهرة والموجودات غير الملموسة تقديرات القيم 
   :هي كاآلتي

  
القيمة الدفترية قبل 

    الشراء مباشرة

القيمة العادلة 
المؤقتة في تاريخ 

  الشراء
  لایر قطري    لایر قطري  
        
        

        الموجودات
  ٥٨,٥١٩    ٥٨,٥١٩  واآلالتالعقارات 
  ٩,٣٤٥    ٩,٣٤٥  المخزون
  ٢٧٢,٩٠٦    ٢٧٢,٩٠٦  مقدماً ومبالغ مدفوعة  مدينون

  ٧٥,٠٩٩    ٧٥,٠٩٩  النقد وأرصدة لدى البنوك
        
  ٤١٥,٨٦٩    ٤١٥,٨٦٩  

        المطلوبات
  ٨,٩٢٦    ٨,٩٢٦  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

  ٢١٣,٣١٩    ٢١٣,٣١٩  ومبالغ مستحقة  دائنون
        
  ٢٢٢,٢٤٥    ٢٢٢,٢٤٥  
        

  ١٩٣,٦٢٤      )المؤقتة(صافي الموجودات المشتراة بالقيمة العادلة 
  ٤٩٧,١٨٣      )إيضاح أ(تكلفة دمج األعمال : ناقصاً 

  ٣٠٣,٥٥٩      )إيضاح ب(حساب الشهرة عند الشراء 
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   ٢٠١٢ ديسمبر ٣١في 

  -٨٣- 

  

  تتمة -دمج األعمال     ٣٠

  :إيضاحات
بشكل منفصل الموجودات غير الملموسة والشهرة الناتجة من عملية  أتمت المجموعة عملية توزيع ثمن شراء لكي تحدد  ) أ(

 .لم توجد موجودات غير ملموسة وعليه فإن إجمالي المبلغ يمثل قيمة الشهرة. اإلستحواذ

  
  ألف لایر قطري    تكلفة اإلستحواذ  
        
  ٣٥٣,١٥٢    النقد المدفوع   
  ١٤٤,٠٣١    الثمن المؤجل   
        
  ٤٩٧,١٨٣    اإلستحواذإجمالي تكلفة   
 
 

مليون لایر قطري في إيرادات المجموعة وما قيمته  ٤٢٧,٢٣منذ تاريخ اإلستحواذ ساهمت شركة أمواج بما قيمته ) ب(
إذا كانت عملية اإلستحواذ قد تمت في بداية الفترة لكانت اإليرادات . مليون لایر قطري في أرباح المجموعة ١٦,٩٥

  .مليون لایر قطري ٧٠٣,٢٢التشغيلية للمجموعة من شركة أمواج قد بلغت 
  
  .لية اإلستحواذمليون لایر قطري قيمة تكامل الجهود المتوقعة كنتيجة لعم ٣٠٣,٥٦تمثل الشهرة البالغ قيمتها ) ج(
  
  . مليون لایر قطري ٢٧٨,٠٥بلغ صافي النقد المدفوع بعد خصم النقد المكتسب من الشركة التابعة مبلغ )  د(
  

  :بلغ صافي النقد المستخدم في عملية تجميع األعمال كما يلي  
      

  ألف لایر قطري    
      

  ٣٥٣,١٥٢    النقد المدفوع 
  )٧٥,٠٩٩(    النقد المستلم من إستحواذ الشركة التابعة : ناقصاً 

      
    ٢٧٨,٠٥٣  

  
تقديرات اإلستخدام وذلك بإستخدام في حالة لإلسترداد لقطاع التموين بناًء على إحتساب القيمة  القابلالمبلغ تم تحديد لقد 

إن معدل . المعتمدة من قبل اإلدارة العليا والتي تغطي فترة تسع سنواتالتقديرية المالية  الموازناتالتدفقات النقدية من 
خمس الالتدفقات النقدية بعد فترة  وتم إستقراء٪ ١١,٨على التدفقات النقدية المتوقعة هو  المطبقخصم ماقبل الضريبة 

خلص ذلك . التموين لقطاعمعدل النمو على المدى الطويل  متوسط٪ والذي هو ٣سنوات بإستخدام معدل نمو بمقدار 
إنخفاض في ونتيجة لذلك التحليل ، لم تحقق اإلدارة أية . إلى أن المبلغ القابل لإلسترداد قد تجاوز القيمة الدفترية للشهرة

  .الشهرةقيمة 
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  -٨٤- 

  
  تتمة -دمج األعمال     ٣٠

  في حالة اإلستخدامالتقديرات الرئيسية المستخدمة في حساب القيمة 
  :لقطاع التموين أكثر حساسية للتقديرات التالية في حالة اإلستخدام يكون إحتساب القيمة 

 .هوامش اإلجمالي -

 .الخصممعدالت  -

 .التوقعاتمعدالت النمو المستخدمة في إستقراء التدفقات النقدية بعد فترة  -

الموازنات تعتمد هوامش اإلجمالي على متوسط القيم المحققة خالل الثالث سنوات السابقة لبداية فترة  –هوامش اإلجمالي 
  .الكفاءة المتوقعةالموازنات التقديرية نظرًا لتحسينات تزيد تلك الهوامش خالل فترة . التقديرية

في اإلعتبار  طاع التموين مع األخذتقييم السوق الحالي للمخاطر المتعلقة بق الخصمتعكس معدالت  – الخصممعدالت 
يعتمد إحتساب . إدراجها في تقديرات التدفقات النقديةالتي لم يتم  للنقد والمخاطر الفردية للموجودات الرئيسية الزمنيةالقيمة 
. من متوسط التكلفة المرجح لرأس المال ومستمدةعلى الظروف المحددة للمجموعة وقطاعاتها التشغيلية  الخصممعدل 

  .كال من الدين و حقوق الملكيةلرأس المال يأخذ في اإلعتبار توسط التكلفة المرجح م

على مبنية تكلفة الدين . من عائدات اإلستثمار المتوقعة من قبل مستثمري المجموعةمستمدة تكلفة حقوق الملكية 
يتم إدراج المخاطر الخاصة بالقطاع من خالل تطبيق عوامل بيتا . القروض التي تحمل فوائد والتي إلتزمت بها المجموعة

)Beta ( سنويًا بناًء على المعلومات العامة والمتاحة حول السوق تقييمهاوالتي يتم.  

  .ذلك القطاعبتعتمد المعدالت على األبحاث المنشورة الخاصة  –تقديرات معدل النمو 

  اإلفتراضاتالحساسية للتغير في 

الدفترية للوحدة السابقة قد تؤدي إلى زيادة القيمة  الرئيسيةال تعتقد اإلدارة بأن أي من التغيرات المعقولة في اإلفتراضات 
  .بصورة جوهرية المبالغ القابلة لإلسترداد لهذه الوحدة عن
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يتطلب إعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة من اإلدارة أن تتخذ بعض التقديرات واإلفتراضات التي تؤثر على إعداد 
ولكن . عمل بالمجموعةكان أهم التقديرات هو إتخاذ قرار حول عملة ال. البيانات المالية الموحدة وعلى المبالغ المحققة فيها

تأكد من صحة هذه اإلفتراضات والتقديرات إلى نتائج تتطلب تعديالت جوهرية في القيمة الدفترية يمكن أن يؤدي عدم ال
  .أو المطلوبات المتأثرة في الفترات المستقبلية للموجودات

  
  التقديرات الهامة       

اإلدارة التقديرات التالية التي لها تأثير هام للغاية على المبالغ  خالل عملية تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة أتخذت
  .المحققة في البيانات المالية الموحدة

  األوراق المالية اإلستثمارية تصنيف    
تقوم المجموعة . يمكن تصنيف األوراق المالية المتداولة كإستثمارات متاحة للبيع أو بالقيمة العادلة خالل الربح أو الخسارة

، وقد قررت اإلدارة مبدئيًا أن تحتسب قيمتها على إحتمال نموها على المدى الطويل  أوراق مالية محليةباإلستثمار في 
وبالتالي ، يتم تحقيق هذه اإلستثمارات متاحة للبيع بدًال . على المدى القصير أرباح بدًال من معاملتها على أساس توقع

  .من تحقيقها بالقيمة العادلة خالل الربح أو الخسارة

  
الموجودات المالية بالقيمة العادلة خالل الربح أو الخسارة عندما تكون الموجودات محتفظ بها للمتاجرة أو مصنفة  تصنف

  .خالل الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة

  
  إنخفاض قيمة األوراق المالية المتاحة للبيع    

في " مستمر"أو " هام"تقرر المجموعة أن إستثمارات األسهم المتاحة للبيع قد إنخفضت قيمتها عندما يكون هنالك إنخفاض 
تاج إلى تقدير ويتم هذا التقدير بناء إن تحديد ما هو اإلنخفاض الهام أو المستمر يح. القيمة العادلة إلى أقل من تكلفتها

تقوم المجموعة بتقييم . عند عمل تقدير لإلنخفاض. على عوامل نوعية وكمية ، لكل إستثمار متاح للبيع بصورة منفصلة
بعض العوامل من ضمنها تردي الموقف المالي للمؤسسة ، تأثير التأخير في التنفيذ ، أداء القطاع ، التغيرات في 

  .والتدفقات النقدية التشغيلية والتمويلية التكنولوجيا
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  استخدام التقديرات    
تؤثر  قدوفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية تتطلب من اإلدارة عمل تقديرات وافتراضات الموحدة إن إعداد البيانات المالية 

 على مبالغ الموجودات والمطلوبات المدرجة واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة في تاريخ البيانات المالية
وبالرغم من أن هذه التقديرات تتم بناء على معرفة اإلدارة باألحداث واألعمال ، قد تختلف النتائج النهائية الفعلية . الموحدة

  .عن تلك التقديرات
  

تدرج مراجعة التقديرات المحاسبية في الفترة التي تتم فيها . بصورة منتظمةاألساسية تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات 
مراجعة التقدير إذا كانت المراجعة تؤثر فقط على تلك الفترة أو في فترة  المراجعة والفترات المستقبلية إذا كانت المراجعة 

  .لمستقبليةتؤثر على الفترتين الحالية وا
  

  :البنود الهامة التي تتم فيها التقديرات هي   
  

  المطالبات بموجب عقود تأمين  
المطلوبات التقديرية للمطلوبات يتم تحميل المطالبات ومصروفات تقدير الخسائر على الدخل عند تكبدها استنادا إلى 

المدفوعة باستخدام  غيريتم تقدير مطلوبات المطالبات . أو األطراف الثالثة المتضررة عقود التأمينلحاملي  ةالمستحق
تتم مراجعة . التقديرات للحاالت الفردية المبلغ عنها للمجموعة وتقديرات اإلدارة للمطالبات المتكبدة ولم يبلغ عنها معطيات

الفعلية يتم إدراج أي فرق بين المطالبات . ة مستمرةطريقة القيام بهذه التقديرات وٕاثبات االلتزام الناتج عنها بصور 
  .في سنة السدادالموحد والمخصصات المكونة في بيان الدخل 

  
  للمطالبات غير المدفوعة المخصص  

المطالبات غير المدفوعة بناءًا على االفتراضات المتعلقة بتقدير المبالغ المستحقة لحاملي وثائق التأمين  تقديريتم 
تحتسب هذه التقديرات بالضرورة على افتراضات تتعلق . األخرى والناشئة من المطالبات بموجب عقود التأمين واألطراف

وقد تختلف النتائج الفعلية عن تقديرات اإلدارة للمطلوبات والتي . بعوامل عديدة وبدرجات متفاوتة من التقدير وعدم التيقن
  .يتم تعديلها في المستقبل

  
 يبّلغلم التي لمطالبات المتكبدة و اغ عنها و تقديرات لكل من التكلفة النهائية المتوقعة للمطالبات المبلّ عمل  يتمبصفة خاصة 

غ عنها غ عنها وغير المبلّ تقدير تكلفة المطالبات المبلّ إعداد بيان المركز المالي ، حيث تقوم اإلدارة بتاريخ حتى عنها 
  .المطالبات المستقبليةبقيم تنبؤ المطالبات السابقة للإحصائيات تسوية استخدام ب

   
وفي العادة يقوم خبراء مستقلون . إن المطالبات التي تحتاج إلى أحكام من المحكمة أو التحكيم يتم تقديرها بصورة فردية

 المتكبدةبمراجعة المخصصات للمطالبات  على أساس ربع سنويتقوم اإلدارة و . خسائر المطالبات العقاريةبتقدير 
  .المتكبدة ولكن لم يبلغ عنها والمطالبات
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  إعادة التأمينعقود     

بمراجعة  بصورة ربع سنويةوتقوم الشركة . فشلهم في السدادلمنازعات مع معيدي التأمين والحتمال  معرضة المجموعةإن 
  .الماليةسير المنازعات مع معيدي التأمين ومراجعة قوتهم 

  
  إختبار كفاية المطلوبات    

 تقديراتديد ما إذا كانت مطلوبات التأمين المدرجة كافية بإستخدام حفي نهاية كل فترة مالية تقوم المجموعة بالتقييم لت
ظهر ذلك التقييم أن القيمة الدفترية لمطلوبات التأمين أإذا . مالية للتدفقات النقدية المستقبلية وفقًا لعقود التأمين التي لديها

  .غير كافية في ضوء تدفق المطلوبات المستقبلية ، يتم فورًا تحقيق العجز كله في بيان الدخل الشامل الموحد

  
  واآلالت والمعداتاألعمار اإلنتاجية للعقارات        

يتم هذا التقدير بعد . تقوم الشركة بتحديد األعمار اإلنتاجية التقديرية للعقارات واآلالت والمعدات الحتساب االستهالك
  . في االعتبار االستخدام المتوقع أو التآكل الطبيعي للموجودات ، والتقادم الفني أو التجاري األخذ

  
  المخصص للمخزون بطئ الحركة      

 صالحفي حال وجود مخزون قديم أو غير . تدرج البضاعة في السجالت بالتكلفة أو القيمة الممكن تحقيقها أيهما أقل
يتم هذا التقدير على أساس فردي لكميات المخزون الفردية . تقدير صافي القيمة الممكن تحقيقها منها يتملالستخدام 

لكنها قديمة أو غير صالحة لالستخدام فيتم التقدير بصورة جماعية لها أما كميات المخزون الفردية غير الهامة و . الهامة
  .ويحتسب لها مخصص وفقًا لنوع المخزون ودرجة التقادم و عدم الصالحية على أساس أسعار البيع التاريخية

  
). قطريلایر ألف  ١٠٠,٣٥٨:  ٢٠١٠(لایر قطري ألف  ١٣٠,٥٩٠في تاريخ بيان المركز المالي بلغ إجمالي المخزون 

لایر ألف  ٢٦,٠٣٦: ٢٠١٠(لایر قطري ألف  ٣٣,٨٨٥مخصصات لكميات المخزون المتقادمة بمبلغ  احتسابوتم 
  .وأي فرق بين المبالغ التي تحقق بالفعل مستقبًال والمبالغ المتوقعة فيتم إدراجه في بيان الدخل الشامل). قطري
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  القيمة العادلة لإلستثمارات   

يتطلب تقدير القيمة العادلة لإلستثمارات غير المتداولة من اإلدارة أن تتخذ تقديرات وٕافتراضات ربما تؤثر على المبالغ 
  .المدرجة للموجودات في تاريخ البيانات المالية

  
 يكوند يختلف المبلغ الفعلي الذي يتم تحقيقه في معاملة مستقبلية من القيمة العادلة التقديرية الحالية وقد ورغم ذلك ، ق

بعيدًا عن تقديرات اإلدارة ، مع األخذ في اإلعتبار عدم اليقين الضمني الذي يحيط بتقييم اإلستثمارت غير المتداولة 
  ).لتدرج القيمة العادلة ٢٩أنظر اإليضاح (

  
  تصنيف اإلستثمارات المالية      

فئات محاسبية مختلفة في منذ البداية إلى لموجودات والمطلوبات لتصنيف اتوفر السياسات المحاسبية للمجموعة إطارًا 
  :بعض الظروف

  ، وصف  تستوفي متتطلباتالمجموعة أنها  تقررعند تصنيف الموجودات أو المطلوبات المالية كتجارية
 .الموجودات أو المطلوبات التجارية الموضح بالسياسات المحاسبية

  إحدى  إستوفتعند تحديد الموجودات المالية بالقيمة العادلة خالل الربح أو الخسارة ، فإن المجموعة تحدد أنها قد
 .بالسياسات الحاسبيةمعايير الوصف الموضح 

 قاق ، فإن المجموعة تحدد أن لديها العزم والقدرة على عند تصنيف الموجودات المالية كمحتفظ بها لإلستح
  .اإلحتفاظ بالموجودات حتى تاريخ إستحقاقها وفقًا لما هو مطلوب بالسياسات المحاسبية

  
 أرقام المقارنة   ٣٢

ة لم يكن إلعاد. ٢٠١٢لقد أعيد تبويب بعض األرقام في البيانات المالية الموحدة لتتماشى مع العرض والتصنيف لعام   
التبويب أي أثر على صافي الربح أو إجمالي الموجودات أو إجالي المطلوبات أو إجمالي حقوق الملكية ألرقام المقارنة 

  .للمجموعة
  


