
 
 
 
 
 

 (ق.م.ش) اتـــــة للخدمـــــج الدوليـــــالخلية ـــــــشرك
 رــــقط –ة ــــالدوح

 
 رةــــالمختص دةـــالموحة ـــة المرحليـــات الماليـــالبيان

 لــالمستقات ــة لمدقق الحسابـــر المراجعـــع تقريـــم
 3300يونيو  03في  لفترة الستة أشهر المنتهية



 (ق.م.ش)شركة الخليج الدولية للخدمات 

 مع تقرير المراجعة لمدقق الحسابات المستقل المختصرة الموحدةالبيانات المالية المرحلية 

 3300يونيو  03في  لفترة الستة أشهر المنتهية
 

 

 

 

 ةـصفح  هرسلفا
 

          
   لمدقق الحسابات المستقلتقرير المراجعة 

 -- 
 

 0 بيان المركز المالي المرحلي الموحد
 
 

  3  بيان الدخل الشامل المرحلي الموحد
 
 

 0 الموحد المرحلي الملكيةبيان التغيرات في حقوق 
 
 

 4 الموحد بيان التدفقات النقدية المرحلي
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 99-8ر . ق 

 المستقلتقرير المراجعة لمدقق الحسابات 
 
 

 المحترمين               اعضاء مجلس االدارة/ السادة
  (ق.م.ش)شركة الخليج الدولية للخدمات 

 قطر -الدوحة 
 

 المقدمـة
الشركات و "( الشركة)" (ق.م.ش)لشركة الخليج الدولية للخدمات المرفق  موحدالمالي المرحلي الالمركز  نبيالقد قمنا بمراجعة 

وكل من بيانات الدخل الشامل والتغيرات في حقوق  3300يونيو  03كما في  "(المجموعة"مجتمعة بـ يشار إليها )التابعة 
 وبعض اإليضاحات التفسيرية ،لفترة الستة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ الموحدةوالتدفقات النقدية المرحلية  الملكية
وفقًا لمعيار المحاسبة  الموحدة المختصرةدارة مسوولة عن إعداد وعرض ذذ  البيانات المالية المرحلية اإلإن . األخرى

الموحدة  المرحليةإن مسووليتنا ذي إبداء إستنتاج حول ذذ  البيانات المالية ". التقارير المالية المرحلية"، (04)الدولي رقم 
 .إستنادًا إلى مراجعتنا المختصرة

 
 اجعةنطاق المر 

مراجعة المعلومات المالية المرحلية من (: "3403)لقد قمنا بمراجعتنا وفقًا للمعيار الدولي المتعلق بعمليات المراجعة رقم 
القيام باجراء  المختصرة لموحدةاتتضمن مراجعة البيانات المالية المرحلية ". قبل مدقق الحسابات المستقل للمنشأة

جراءات  تباع إجراءات تحليلية وا  اإلستفسارات، بشكل رئيسي من األشخاص المسوولين عن األمور المالية والمحاسبية، وا 
إن نطاق المراجعة يقل جوذريًا عن نطاق القيام بالتدقيق وفقًا للمعايير الدولية للتدقيق، وبالتالي، فإنها ال  .مراجعة أخرى

، فإننا ال نبدي رأي تدقيق بينها التدقيق وتبعًا لذلكعلى تأكيد حول جميع األمور الهامة التي يمكن أن يتمكننا من الحصول 
 .بشأنها

 
 اإلستنتاج
المرفقة لم  الموحدة المختصرةمراجعتنا، لم يرد إلى علمنا ما يدعونا إلى اإلعتقاد بأن البيانات المالية المرحلية  استنادًا إلى

 ".التقارير المالية المرحلية( "04)، وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم جميع النواحي الجوذرية، من ادذايتم إعد
 

 أمور أخرى
 3303يونيو  03أشهر المنتهية في  الستةلقد تمت مراجعة البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة للمجموعة لفترة 

ستنتاج إمن قبل مدقق حسابات آخر والذي أصدر  3303ديسمبر  00وتدقيق البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
على  3300 فبراير 35و  3303أغسطس  0 تقريريه الصادرين بتاريخ غير متحفظ في تدقيق رأيو مراجعة غير معدل 

 .حول ذذ  البيانات المالية التوالي
 

 ديلويت آند توش عن
 
 
 

 باهيمياعثمان حمد م
 (030)سجل مراقبي الحسابات رقم 

 3300 يوليو 03
 قطر  -الدوحة 



 (ق.م.ش)شركة الخليج الدولية للخدمات 

 حدبيان المركز المالي المرحلي المو 

 3300يونيو  03في  كما

 المختصرة المرحلية الموحدة المالية البيانات ذذ  من جزءاً  تشكل المرفقة اإليضاحات إن
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 3303 ديسمبر 00 3300 يونيو 03  
 

 إيضاحات
 (مراجعة)

 
 (مدققة)
 (معدلة)

 قطري ريـال ألف قطري ريـال ألف  
    الموجودات 
    غير المتداولةالموجودات 

 943.003 384.650 4 وآالت ومعدات ممتلكات
 030.559 030.883 0  شهرة

 0.035 0.038 5 ات عقاريةستثمار إ
 0.039.086 0.334.363 6 مشاريع مشتركة شركات ستثمار فيإ

 85.400 58.603 7 اإلستحقاق تاريخ إستثمارات محتفظ بها حتى
 53.090 35.884 8 ستثمارات متاحة للبيعإ
  3.480.608 3.493.088 

    الموجودات المتداولة
 63.080 80.630  مخزون
 054.504 083.848 06 من أطراف ذات عالقة مطلوب

 730.476 863.553 9 ومبالغ مدفوعة مقدماً  ذمم مدينة
 463.306 633.053  مين مدينةذمم تأ

 439.634 634.450 03 الخسارةموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
 756.535 483.863  أرصدة لدى البنوك ونقد

  3.400.883 3.766.058 
 5.358.546 8.036.348  إجمالي الموجودات

    

    والمطلوبات  الملكيةحقوق 
    الملكيةحقوق 

 0.486.737 0.654.838 03 رأس المال
 64.667 43.356  قانوني إحتياطي
 74.506 86.804  عام إحتياطي
 (060) (338)  عمالت أجنبيةتحويل  إحتياطي
 4.760 3.033  القيمة العادلة إحتياطي

 0.336.345 0.353.536  أرباح مدورة 
 3.606.757 3.800.300  الملكيةإجمالي حقوق 

    
    المطلوبات غير المتداولة

 03.009 06.363  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
 667.995 860.363 04 قروض وتسهيالت 

  885.056 698.004 
    المطلوبات المتداولة

 93.333 34.450 07 ألطراف ذات عالقة مطلوب
 0.733.934 0.883.808  ذمم دائنة وذمم تأمين ومبالغ مستحقة

 003.749 003.035 04 قروض وتسهيالت
  3.308.865 0.930.655 

 3.630.789 3.830.803  المطلوباتإجمالي 
 5.358.546 8.036.348  والمطلوبات  الملكيةإجمالي حقوق 

 
 
 
 

 سعيد مبارك المهندي/ السيد   محمد صالح السادة. د
 نائب رئيس مجلس اإلدارة  وزير الطاقة والصناعة

   برئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتد



 (ق.م.ش)شركة الخليج الدولية للخدمات 

 خل الشامل المرحلي الموحدبيان الد

 3300يونيو  03لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 المختصرة المرحلية الموحدة المالية البيانات ذذ  من جزءاً  تشكل المرفقة اإليضاحات إن
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 يونيو 03منتهية في الستة أشهر لفترة ال  
  3300 3303 
 

 إيضاحات
 (مراجعة)

 
 (مراجعة)
 (معدلة)

 قطري ريـال ألف قطري ريـال ألف  
    
 590.385 0.003.300 05 يراداتإ

 (469.663) (533.804) 06 تكاليف مباشرة
 030.435 334.808  الربح مجمل

    

 03.485 03.408  تمويلإيرادات 
أرباح من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح ( خسائر)صافي 

 و الخسارةأ
 

(0.308) 0.999 
 07.469 04.000  إيرادات أخرى

 75.076 30.003  المشاريع المشتركةشركات في  اإلستثمار أرباححصة الشركة من 
 (8.886) (5.000)  تكاليف تمويل

 (35.080) (63.083)  إدارية وعمومية مصاريف
 096.487 330.388  الفترةربح صافي 

    

    خرىاألشامل الدخل ال بنود
 8.433 6.864  ستثمارات متاحة للبيعإأرباح غير محققة من 

 (30) (004)  عمليات أجنبيةمن صافي فروقات تحويل العمالت 
 8.097 6.603  للفترة األخرى الدخل الشامل مجموع بنود

 334.884 338.658  الشامل للفترةإجمالي الدخل 
    

    العائد على السهم
 0،03 0938 09 (القطري ريـالبال)العائد األساسي والمخفف للسهم الواحد 

 
 
   



 (ق.م.ش)شركة الخليج الدولية للخدمات 

 ق الملكية المرحلي الموحدبيان التغير في حقو 

 3300يونيو  03في  لفترة الستة أشهر المنتهية

 المختصرة الموحدة المرحلية المالية البيانات ذذ  من جزءاً  تشكل المرفقة اإليضاحات إن
- 0 - 

 

 عام إحتياطي *قانوني إحتياطي رأس المال 
تحويل  إحتياطي

 عمالت أجنبية
  إحتياطي

 اإلجمالي أرباح مدورة القيمة العادلة
 قطري ريـالألف  قطري ريـالألف  قطري ريـالألف  قطري ريـالألف  قطري ريـالألف  قطري ريـالألف  قطري ريـالألف  

        
 3.055.335 878.406 043 (054) 74.506 53.705 0.050.573 ( معدلة( )مدققة) 3303يناير  0الرصيد كما في 

 334.884 096.487 8.433 (30)- -- - -- الشامل للفترة الدخلإجمالي 
 -- (005.057)- - -- --- - 005.057 مصدرة أسهم مجانية

 (075.734) (075.734) -- -- -- -- -- (00إيضاح )مدفوعة  نقدية توزيعات أرباح
 3.084.435 764.343 8.563 (077) 74.506 53.705 0.486.737 (مدققة)(مراجعة) 3303يونيو  03الرصيد كما في 

        
 3.606.757 0.336.345 4.760 (060) 74.506 64.667 0.486.737 ( معدلة( )مدققة) 3300يناير  0الرصيد كما في 

 397.485 390.375 4.546 (006) -- -- -- الشامل للفترة الدخلإجمالي 
 -- 4.580 -- -- -- (4.580) -- اتحتياطيصافي الحركة في اإل

 (330.339) (330.339) -- -- -- -- -- (00إيضاح )مدفوعة نقدية توزيعات أرباح 
 3.800.300 0.353.536 3.033 (338) 86.804 43.356 0.654.838 (مراجعة) 3303يونيو  03الرصيد كما في 

 

 .القانوني في نهاية السنة حتياطيسيتم احتساب اإلضافة إلى اإل* 
 



 (ق.م.ش)شركة الخليج الدولية للخدمات 

 ت النقدية المرحلي الموحدبيان التدفقا

 3300يونيو  03في  لفترة الستة أشهر المنتهية

 المختصرة الموحدة المرحلية المالية البيانات ذذ  من جزءاً  تشكل المرفقة اإليضاحات إن
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 يونيو 03منتهية في الستة أشهر لفترة ال  
  3300 3303 
 

 
 (مراجعة)

 
 (مراجعة)
 (معدلة)

 قطري ريـال ألف قطري ريـالألف   
    األنشطة التشغيلية

 096.487 330.388  الفترةربح صافي 
    :تعديالت

 00.339 66.483  ستهالكإ
 6.345 8.568  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 8.886 5.000  تكاليف تمويل
 (5) (86)  آالت ومعداتو  ممتلكاتبيع  رئخسا

 (75.076) (30.003)  مشاريع مشتركة إستثمار في شركات حاربأمن  الشركةحصة 
خالل  من بالقيمة العادلة موجودات مالية من (أرباح)خسائر صافي

 الربح أو الخسارة
 

0.308 (0.999) 
 (03.485) (03.408)  تمويلإيرادات 

 (939) 0.383  ستثمارات متاحة للبيعإبيع  (حاربأ)صافي خسائر
 050.650 383.603  التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل (أرباح)

 (09.555) (3.003)  مخزون
 (577.037) 63.303  ومدينو تأمين ومبالغ مدفوعة مقدماً  ذمم مدينة
 643.690 48.006  ودائنو تأمين ومبالغ مستحقة الدفع ذمم دائنة
 095.683 083.408  األنشطة التشغيليةالنقد من 

 (3.009) (0.860)  مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين 
 (8.886) (5.000)  تكاليف تمويل مدفوعة

 084.657 063.850  األنشطة التشغيلية من الناتجصافي النقد 
    

    ستثماريةاألنشطة اإل
 45.733 038.300  ستثمارات ماليةإمتحصالت من بيع 

 03.485 03.408  مستلمة إيرادات تمويل
 53.963 030.333  مشاريع مشتركة شركات توزيعات أرباح مستلمة من

 50 064  وآالت ومعدات ممتلكاتمتحصالت من بيع 
 (068.350) (064.435)  ستثمارات ماليةإشراء 

 006.503 003.030  ودائع ألجل ألكثر من ثالثة شهورصافي الحركة في 
 (037.433) (038.633)  مشاريع مشتركة شركات ستثمار فيإ

 (378.354) --  النقد المستلم  طرحشراء شركة تابعة بعد 
 (8.048) (43.360)  شراء عقارات وآالت ومعدات وعقارات قيد التطوير

 (006.045) 038.005  األنشطة االستثمارية (المستخدم في) من الناتجصافي النقد 
    

    األنشطة التمويلية
 608.837 --  مقبوضة قروض وتسهيالت
 (37.809) (38.686)  مسددة قروض وتسهيالت

 (075.734) (330.333)  توزيعات أرباح مدفوعة
 405.384 (033.650)  األنشطة التمويلية من الناتج( المستخدم في)صافي النقد 

    
 360.596 308.605   وشبه النقدالزيادة في النقد صافي 
 038.030 030.338  بداية الفترةفي  وشبه النقدالنقد 
 570.899 438.600  (00إيضاح ) نهاية الفترةللنقد في  وشبهالنقد 



 (ق.م.ش)شركة الخليج الدولية للخدمات 

 المختصرةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة 

 3300يونيو  03في  لفترة الستة أشهر المنتهية
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 الوضع القانوني والنشاط الرئيسي .0

ذي شركة تأسست في دولة "( المجموعة"ويشار إليها مع شركاتها التابعة بـ " الشركة")ق .م.شركة الخليج الدولية للخدمات ش
الرئيسي  نشاط الشركةيتمثل . 3338فبراير  03بتاريخ  08333رقم سجل تجاري تحت قطر كشركة مساذمة عامة قطرية 

 .الطابق الثالث، بناية السد بالزا ، الدوحة ، دولة قطر فيالمقر المسجل للشركة يقع . العمل كشركة قابضةب

قطري  ريـالمليون  5بمبلغ  أساسيوذلك برأسمال  المساذم الوحيد لها، تمثل التي كانتقطر للبترول  قبلتم تأسيس الشركة من 
 .تاريخ تأسيس الشركة ذي يمثلوال ،3338فبراير  03في 

شركة ذيلكوبتر )ستثمارات لشركات الموجودة ضمن محفظة اإلل ملكيةفي حقوق الحصة  تكان 3338فبراير  34 تاريخ حتى
عادة التأمين.م.ق وشركة الخليج العالمية للحفر المحدودة ش.م.الخليج ش بصورة مباشرة مملوكة  (ق وشركة الكوت للتأمين وا 

 قبلمن نسبة تملك ٪ 03.30 وتمثل -في حالة شركة الخليج العالمية للحفر المحدودة )قطر للبترول وجي دي سي  قبلمن 
 .3338فبراير  34الخليج الدولية للخدمات بتاريخ  شركة إلى الحصة في حقوق الملكيةوقد تم تحويل  ،(جي دي سي

بأن الخليج الدولية للخدمات شركة قطر للبترول إلى الملكية الخاصة بحصة حقوق علي لتحويل لفاأن التاريخ بإدارة الشركة  أقرت
السيطرة والسيطرة المشتركة على تلك  أسس وذو التاريخ الذي قامت فيه قطر للبترول بتحويل 3338فبراير  03في  يتم

ات التشغيلية لتلك الشركات قد تم وبالتالي فإنه وبدءًا من ذذا التاريخ فإن العملي ،الخليج الدولية للخدمات شركة الشركات إلى
 .الخليج الدولية للخدمات شركة توحيدذا مع

في تاريخ   . لألوراق المالية قطر بورصة٪ من األسهم المصدرة للشركة في 73قامت قطر للبترول بإدراج ، 3338مايو  36في 
نظام األساسي للشركة والتي نصت على تم عقد جمعية عمومية غير عادية والتي اعتمدت التعديالت على ال 3303نوفمبر  4

الحقًا، وبناءًا على تعليمات المجلس األعلى للشوون اإلقتصادية، . زيادة سقف الملكية الخاصة بالهيئة العامة للتقاعد والمعاشات
 .تمن حصتها في شركة الخليج الدولية للخدمات إلى الهيئة العامة للتقاعد والمعاشا% 33تحويل بقامت قطر للبترول 

 (ق.م.ش)لخدمات التموين المحدودة ٪ من أسهم شركة أمواج 033قامت المجموعة باإلستحواذ على ، 3303مايو  00في 
حصلت المجموعة على السيطرة على الشركة التابعة بموجب إتفاقية . وذي شركة ذات مسوولية محدودة تأسست في دولة قطر

 .3303 يونيو 0من  اً البيع والشراء إبتداء

التي يتم ركاتها التابعة لشللمجموعة تتضمن البيانات المالية المرحلية المختصرة  الموحدة المختصرةالبيانات المالية المرحلية إن 
 :أدنا  على النحو عرضها كما في تاريخ التقرير

 نسبة الملكية أبلد المنش  
عادة التامين -  %033 قطر شركة تابعة شركة الكوت للتامين وا 
 %033 قطر شركة تابعة (ق.م.ش) لخدمات التموين المحدودةمواج أشركة  -
 %033 قطر شركة تابعة (ق.م.ش) شركة ذيلكوبتر الخليج -

لمشاريع ا اتشركخرى ل، الحصة من الدخل وبنود الدخل الشامل األالموحدة المختصرةكما تتضمن البيانات المالية المرحلية 
 .الملكية حقوق أدنا  بإستخدام طريقة المعروضةالمشتركة 

 نسبة الملكية أبلد المنش  
 %73 قطر مشروع مشترك (ق.م.ش) الخليج العالمية للحفر المحدودةشركة  -
 %06 الهند مشروع مشترك طائرات الهيلكوبتر الخاصة المحدودةشركة تأجير  -

 يوليو 03 للمجموعة بقرار من مجلس اإلدارة بتاريخ الموحدة المختصرةة المرحلية ـة على إصدار البيانات الماليـتمت الموافق
3300. 
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 ات المحاسبيةلتغير في السياسا 0.0

الخليج شركة )، قامت الشركة بتغيير سياستها المحاسبية لإلستثمار في شركة المشروع المشترك 3300يناير  0بدءًا من 
معيار الدولي للتقارير مع الوذلك تماشيًا الملكية  حقوق من طريقة التوحيد النسبي إلى طريقة( ق.م.العالمية للحفر المحدودة ش

 ".تعاقديةالترتيبات ال( "00)المالية رقم 
 

 أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة .3

وفقًا للمعيار المحاسبي  3300يونيو  03للستة أشهر المنتهية في  الموحدة المختصرةتم إعداد ذذ  البيانات المالية المرحلية 
وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية بإستثناء بعض األدوات المالية التي تم  الخاص بـإعداد التقارير المالية المرحلية 04الدولي رقم 

 . قياسها بالقيمة العادلة

مالية البيانات إعداد اللمطلوبة في ال تحتوي على كافة المعلومات واإلفصاحات ا الموحدة المختصرةإن البيانات المالية المرحلية 
كما  .3303ديسمبر  00 للسنة المنتهية فيالسنوية للمجموعة الموحدة ، ويجب قراءتها مقترنة بالبيانات المالية الموحدة السنوية

التي ال تعتبر بالضرورة موشر للنتائج التي يمكن توقعها للسنة المالية  3300يونيو  03أن النتائج لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 .3300ديسمبر  00في  ستنتهي

تتطابق مع السياسات المحاسبية المتبعة  الموحدة المختصرةإن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية المرحلية 
معايير  ه منتطبيق ما تم ، بإستثناء3303ديسمبر  00لمجموعة للسنة المنتهية في لالموحدة السنوية في إعداد البيانات المالية 

 .3300يناير  0وتفسيرات جديدة إعتبارًا من 

 :قامت المجموعة بتطبيق المعايير الجديدة والمعدلة التالية خالل الفترة المالية الحالية
 

  األخرىعرض بنود الدخل الشامل "  (0)معيار المحاسبة الدولي رقم ". 
  البيانات المالية الموحدة "    (03)المعيار الدولي للتقارير المالية رقم." 
 المنفصلةالمالية  البيانات " (37) معيار المحاسبة الدولي رقم ". 
  تعاقدية الترتيبات ال"  (00)المعيار الدولي للتقارير المالية رقم." 
  ستثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركةإ"  (38)معيار المحاسبة الدولي رقم ". 
  إفصاح الحصص في الشركات األخرى "   ( 03)المعيار الدولي للتقارير المالية رقم." 
  قياس القيمة العادلة "    (00)المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ." 

 

لفترة الستة أشهر المنتهية  الموحدة المختصرةالمعايير الجديدة والمعدلة عند إعداد ذذ  البيانات المالية المرحلية إن تطبيق ذذ  
 .السنة والفترة السابقةأدى إلى تعديل أرصدة  والذيكان له تأثيرًا جوذريًا على الشركة  3300يونيو  03في 

قطري بإستثناء ما  ريـاللف أالقطري وتم تقريب القيم إلى أقرب  ريـالالمختصرة بالتم إعداد ذذ  البيانات المالية المرحلية الموحدة 
 .يشار إلى غير ذلك
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 األعمال دمج .0

 (ق.م.ش)لخدمات التموين المحدودة  ٪ من أسهم شركة أمواج033، قامت المجموعة باإلستحواذ على 3303مايو  00في 
داخل وخارج  تعمل الشركة المستحوذ عليها في خدمات التموين"(. الشركة المستحوذ عليها)"وذي شركة تأسست في دولة قطر 

 .3303يونيو  0من  اً جب إتفاقية البيع والشراء إبتداءحصلت المجموعة على السيطرة على الشركة التابعة بمو . دولة قطر

على النحو إحتساب الشهرة كيفية مطلوبات الشركة التابعة مباشرة قبل اإلستحواذ و قيم العادلة لموجودات و التقديرات تظهر 
  :التالي

 القيمة الدفترية قبل 
 اإلستحواذ مباشرة

 المؤقتة القيمة العادلة
 كما في تاريخ اإلستحواذ 

 قطري ريـال ألف قطري ريـال ألف 
   الموجودات
 85.803 85.803 وآالت ومعدات ممتلكات
 3.068 3.068 مخزون

 383.334 383.334 مدينون ومبالغ مدفوعة مقدماً 
 88.333 88.333 نقد وأرصدة لدى البنوك

 608.543 608.543 
   المطلوبات

 5.334 5.334 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 
 300.003 300.003 ومبالغ مستحقة الدفع ةدائنذمم 

 333.368 333.368 
   

 030.436  صافي الموجودات المستحوذ عليها بالقيمة العادلة 
 638.050  (إيضاح ب)األعمال  دمجتكلفة : مطروحاً 

 030.883  (إيضاح أ)الشهرة الناتجة من اإلستحواذ 

 :إيضاحات

ن عملية عأتمت المجموعة عملية توزيع ثمن شراء لكي تحدد بشكل منفصل الموجودات غير الملموسة والشهرة الناتجة  (أ)
 .لم توجد موجودات غير ملموسة وعليه فإن إجمالي المبلغ يمثل قيمة الشهرة. اإلستحواذ

 :األعمال كما يلي دمجبلغ صافي النقد المستخدم في عملية   (ب)
 قطري ريـالألف  
  

 638.050 النقد المدفوع 
 (88.333) الشركة التابعة  نتيجة اإلستحواذ علىالنقد المستلم : مطروحاً 

 633.356 

 .المتوقعة كنتيجة لعملية اإلستحواذ تكامل الجهودقطري قيمة  ريـالمليون  030تمثل الشهرة البالغ قيمتها  ( ج)
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 وآالت ومعدات ممتلكات .6

 3303 ديسمبر 00 3300 يونيو 03  
 (مراجعة)  

 
 (مدققة)
 (معدلة)

 قطري ريـالألف  قطري ريـال ألف  
   

 963.308 363.003 (صافي القيمة الدفترية) يناير 0كما في 
 64.636 43.360 إضافات

 (565) (30) شطب/ إستبعادات 
 (80.787) (66.483) السنة/  الفترة إستهالك
 943.003 384.650 (صافي القيمة الدفترية) ديسمبر  00/ يونيو  03كما في 

 
 إستثمارات عقارية .8

 اإلجمالي مباني أرض  
 قطري ريـالألف  قطري ريـالألف  قطري ريـالألف   

    :التكلفة
 4.400 0.386 0.035 3300يونيو  03في كما 

    
    :االستهالك

 0.386 0.386- - 3300يونيو  03كما في 
    

    صافي القيمة الدفترية
 0.038 -- 0.038 (مراجعة) 3300يونيو  03في كما 
 0.035 -- 0.035 (مدققة) 3303 ديسمبر 00 فيكما 

 :إيضاح
ها تق تقارب قيم.م.والمتعلقة بشركة ذيلكوبتر الخليج ش 3300يونيو  03اإلدارة أن القيمة العادلة لألراضي كما في  تعتقد

 .العادلة
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 مشاريع مشتركةشركات إستثمارات في  .4

 

على كانت في معالجتها  (00) رقم المالية لتقاريرل التي قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي المشاريع المشتركة اتشرك إن
  :النحو التالي

 

 3303ديسمبر  00 3300يونيو  03   
بلد   

 المنشأ
نسبة 
 الملكية

 (مراجعة)
 

 (مدققة)
 (معدلة)

 قطري ريـالألف  قطري ريـالألف    
     

 0.037.389 0.336.585 %73 قطـر (أ)( ق.م.ش) الخليج العالمية للحفر المحدودةشركة  -
 3.397 0.046 %06 الهند (ب) شركة تأجير طائرات الهيلكوبتر الخاصة المحدودة -
   0.334.363 0.039.086 

 

 طريقةى لإ النسبي التوحيد طريقة من المشترك المشروع ذذا في المحاسبية المعالجة بتغيير الفترة المجموعة خالل قامت ( أ)
 الملكية حقوق طريقةب المحاسبية المعالجةتطلب ت .(00) رقم المالية لتقاريرل الدولي المعيار لمتطلبات وفقاً  الملكيةحقوق 
 يريتغال عن نتج ،بناءًا على ذلك .ة األخرىالشامل الدخلمن بنود و  الدخل صافي من حصتها تسجيلب المجموعة أن تقوم

 إيضاح فيالتعديل  ذلك على المترتبة واآلثار القيم عرضتم . السابقة الفترة/ السنة  أرصدة تعديل يالمحاسب مبدأال في
 .(33) رقم

 

معالجته و  (38)رقم  الدولي المحاسبة معيار بموجب زميلة كشركة ستثماراإل ذذابتصنيف  اً سابق المجموعةقامت  ( ب)
في  عتبار حصتهاتم إ  ،(00) رقم المالية التقارير الدولي رامعيلل المجموعة تطبيق عند. الملكية حقوق طريقة ستخدامإب

 .(38) رقم المعدل الدولي المحاسبة لمعيار وفقا ه محاسبياً تتمت معالجو  مشترك مشروعك ذذ  الشركة
 

 :المجموعة في شركات المشاريع المشتركة على النحو التالييتم تلخيص المعلومات المالية المتعلقة بحصة 
 3303 ديسمبر 00 3300 يونيو 03  
 (مراجعة)  

 
 (مدققة)
 (معدلة)

 قطري ريـالألف  قطري ريـال ألف  
   

 66.683 80.300 أرصدة لدى البنوك ونقد
 303.753 030.308 موجودات متداولة أخرى
 0.860.535 3.635.538 موجودات غير متداولة

 3.063.907 3.538.880 إجمالي الموجودات
   

 043.073 038.433 ديون تستحق خالل سنة
 005.857 333.453 مطلوبات متداولة أخرى

 787.659 0.385.353 ديون تستحق خالل أكثر من سنة
 00.060 03.338 مطلوبات غير متداولة أخرى

 0.357.347 0.854.684 إجمالي المطلوبات
 0.030.893 0.303.338 إجمالي حقوق الملكية

على النحو  3303يونيو  03و  3300يونيو  03حصة المجموعة من صافي الدخل لفترات الستة أشهر المنتهية في تظهر 
 :التالي

 75.076 30.003 صافي الربح
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 اإلستحقاق  تاريخ إستثمارات محتفظ بها حتى .8

 3303 ديسمبر 00 3300 يونيو 03  
 (مدققة) (مراجعة)  
 قطري ريـالألف  قطري ريـال ألف  

   

 85.400 58.603 دينسندات 

يونيو  03كما في قطري  ريـالمليون  88،65 مبلغ اإلستحقاق تاريخ بلغت القيمة العادلة لإلستثمارات المحتفظ بها حتى
 (.قطري ريـالمليون  93،49: 3303ديسمبر  00) 3300

 
 ستثمارات متاحة للبيعإ .5

 3303 ديسمبر 00 3300 يونيو 03  
 (مدققة) (مراجعة)  
 قطري ريـالألف  قطري ريـال ألف  

   

 53.090 35.886 قطربورصة شركات مساذمة عامة مدرجة في في أسهم 
 3 3 أوراق مالية غير مدرجة

 35.884 53.090 
   

 47.603 53.648 :بالتكلفة
 4.760 3.033 لإلستثمارات صافي التغير في القيمة العادلة

 35.884 53.090 
 
 مقدما ذمم مدينة و مبالغ مدفوعة  .3

 3303 ديسمبر 00 3300 يونيو 03  
 (مراجعة)  

 
 (مدققة)
 (معدلة)

 قطري ريـالألف  قطري ريـال ألف  
   

 040.963 333.336 ذمم مدينة 
 580.506 683.855 أخرى مبالغ مدفوعة مقدما و 

 863.553 730.476 
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 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة .03

 3303 ديسمبر 00 3300 يونيو 03  
 (مدققة) (مراجعة)  
 قطري ريـالألف  قطري ريـال ألف  

   

 058.090 088.388 (0)محتفظ بها للتجارة إستثمارات 
 50.300 80.636 (3)من خالل الربح أو الخسارة  إستثمارات مقاسة بالقيمة العادلة

 634.450 439.634 

ة الشراء على البيع أو إعادرئيسي يتمثل بغرض ل أحد البنوكستثمارات موجودات مالية محتفظ بها لدى تمثل ذذ  اإل (0)
 .ستفادة من التحركات قصيرة األجل بالسوقالمدى القريب أو لإل

 

في سندات مربوطة بموشر األسهم وقد تم تصنيف ذذ  السندات على أنها موجودات مالية باإلستثمار المجموعة  قامت (3)
عن العقد  المتضمنةبالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة وذلك نظرًا لعدم المقدرة على فصل المشتقات المالية 

على  بأكملهلذا فقد تم تصنيف العقد المجمع  ،تاريخ التقرير الماليل أو الحقاً كان ذلك في تاريخ الشراء  اً األصلي سواء
 .بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةمقاس مالي  أصلأنه 

 
 لنقدشبه االنقد و  .00

 3303 ديسمبر 00 3300 يونيو 03  
 (مراجعة)  

 
 (مدققة)
 (معدلة)

 قطري ريـالألف  قطري ريـال ألف  
   

 0.353.933 483.863 نقدو لدى البنوك  أرصدة
 

 :يلي مما النقد وشبه النقدكون تي المرحلي، النقدية التدفقات بيان لغرض
 يونيو 03الستة أشهر المنتهية في لفترة  
  3300 3303 
 (مراجعة)  

 
 (مدققة)
 (معدلة)

 قطري ريـالألف  قطري ريـال ألف  
   

 0.353.933 483.863 لدى البنوكو نقد بالصندوق 
 (479.330) (83.004)  يوم 93أكثر من جل تستحق خالل ألودائع 

 438.600 570.899 
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 رأس المال .03
 3303 ديسمبر 00 3300 يونيو 03  
 (مدققة) (مراجعة)  
 قطري ريـالألف  قطري ريـال ألف  

   بالكامل والمدفوع والمصدر به المصرح
      قطري للسهم الواحد ريـال 03سهم عادي بواقع  048.673.695

 ريـال 03سهم عادي بواقع  048.673.695: 3303ديسمبر  00)
 0.486.737 0.654.838 (قطري للسهم الواحد

 
 3303 ديسمبر 00 3300 يونيو 03 
 (مدققة) (مراجعة) 
 عدد األسهم عدد األسهم 
   

 005.056.995 065.483.438  الفترةالرصيد في أول 
 00.505.733 -- (0) مصدرة أسهم مجانية

 048.673.695 065.483.438  الفترةالرصيد في آخر 

 :ضاحإي
 . 3303مارس  36٪ أسهم مجانية في إجتماع الجمعية العامة المنعقدة في 03أقر المساذمون إصدار  (0)
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 األرباح توزيعات .00
 

عن السنة المنتهية على توزيع أرباح نقدية  3300مارس  00تمت الموافقة من قبل الجمعية العمومية العادية التي انعقدت في 
 330بمجموع بلغ ( قطري للسهم الواحد ريـال 0،0: 3300)قطري للسهم الواحد  ريـال 0،5بواقع  3303ديسمبر  00في 

 (.قطري ريـال مليون 075،7: 3300)قطري  ريـالمليون 
 

 روض وتسهيالتق .06
 3303 ديسمبر 00 3300 يونيو 03  
  

 (مراجعة)
 (مدققة)
 (معدلة)

 قطري ريـالألف  قطري ريـال ألف  
   

 078.070 064.380 (0) متنوعةقروض 
 577.570 804.003 (3) تمويالت إسالمية
 35.333 -- (0) تمويالت إسالمية

 450.383 783.744 
   

   :على النحو التاليفي بيان المركز المالي المرحلي الموحد  عرضهاتم 
 667.995 860.363 سنةستحق خالل أكثر من ي – الجزء غير المتداول

 003.749 003.035 ستحق خالل سنةي – الجزء المتداول
 450.383 783.744 

 :إيضاحات
 

فيما يتعلق  تجمع بنكي مع متنوعة قتراضإ ترتيبات في بالدخول" تابعة شركة" (ق .م.ش) خليجال ذيلكوبتر قامت شركة (0)
يتم سداد . ٪0،5 مضاف إليه وليبور٪ 3،45 مضاف إليه ليبور بين متفاوتة فائدة أسعارب الخاصة بها بأعمال الطيران

 .مضمونة غيرذي و  سنوية ربع أقساطعلى  القروضذذ  
 

 تجمع بنكي من أمريكي دوالر مليون 073بمبلغ مشترك مرابحة تسهيل على ،3303 مايو 30 في المجموعة حصلت (3)
ذذا  يتم سداد. ٪0،75 مضاف إليه يبورل الفعلي الربح ذامشبلغ . التموين لخدمات أمواج شركة على ستحواذاإل لتمويل
 .مضمون غيرذو و  سنوي نصف قسط 05 على القرض

 

 اإلسالمية البنوك أحد مع مرابحة تسهيالت على ،3303 يونيو 7 في "شركة تابعة" التموين لخدمات أمواج شركة حصلت (0)
 تهجدول إعادةيتم ٪ 5 ربح معدلوب قطري ريـال مليون 75  مبلغ التابعة الشركة تم منح. قطرالموجودة والعاملة في دولة 

 القرض تم سداد مبلغ .3303 ديسمبر 00 حتى قطري ريـال مليون 53بسدادالتابعة  الشركةقامت . أشهر ثالثة كل
 .الحالية الفترة خالل بالكامل يالمتبق
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 يراداتإ .08

 يونيو 03الستة أشهر المنتهية في لفترة  
  3300 3303 
 (مراجعة)  

 
 (مراجعة)
 (معدلة)

 قطري ريـال ألف قطري ريـال ألف  
   

 346.300 035.034 إيرادات من أنشطة الطيران 
 380.940 004.530 (إيضاح أ)إجمالي إيرادات التأمين 

 63.900 686.036 إيرادات من خدمات التموين 
 0.003.300 590.385 

 (:أ) إيضاح
 يونيو 03في  الستة أشهر المنتهيةلفترة  
  3300 3303 
 (مراجعة)  

 
 (مراجعة)
 (معدلة)

 قطري ريـال ألف قطري ريـال ألف  
   

 377.868 340.808 إجمالي أقساط التأمين
 (00.664) 64.048 ، إجماليالمكتسبة غير الحركة في أقساط التأمين
 09.707 34.438 صافي إيرادات العمولة 
 380.940 004.530 إجمالي إيرادات التأمين

 
 تكاليف مباشرة .04

 يونيو 03الستة أشهر المنتهية في لفترة  
  3300 3303 
 (مراجعة)  

 
 (مراجعة)
 (معدلة)

 قطري ريـال ألف قطري ريـال ألف 
   

 040.090 086.588 تكاليف مباشرة ألنشطة الطيران
 370.649 333.400 (أ)إجمالي تكاليف التأمين 

 53.808 605.334 لخدمات التموينتكاليف مباشرة 
 533.804 469.663 
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 (تتمة) تكاليف مباشرة  .04

 (:أ)يضاح إ
 يونيو 03الستة أشهر المنتهية في لفترة  
  3300 3303 
 (مراجعة)  

 
 (مراجعة)
 (معدلة)

 قطري ريـال ألف قطري ريـال ألف  
   

 333.660 064.033 أقساط تأمين محولة إلى معيدي التأمين 
 (64.300) 0.863  ، إعادة التأمينالحركة في أقساط التأمين غير المكتسبة

 003.570 068.544 صافي المطالبات المتكبدة 
 3.446 0.534 تكلفة الوساطة 

 370.649 333.400 إجمالي مصاريف التأمين
 

 إفصاحات األطراف ذات العالقة .08

تتمثل األطراف ذات العالقة في المساذمين الرئيسين وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا للمجموعة والموسسات التي يملكون 
عتماد إيتم . السيطرة عليها والموسسات ذات السيطرة المشتركة أو الموسسات التي يمكن التأثير عليها من قبل ذذ  األطراف

 .مالت من قبل إدارة المجموعةسياسة األسعار وشروط ذذ  المعا

 :يان الدخل الشامل المرحلي الموحدفيما يلي المعامالت التي تمت مع األطراف ذات العالقة والتي تم إدراجها ضمن ب

 يونيو 03الستة أشهر المنتهية في لفترة  
  3300 3303 
 (مراجعة)  

 
 (مراجعة)
 (معدلة)

 قطري ريـال ألف قطري ريـال ألف  
   

 048.905 380.835 إيرادات
   

 4.883 88.348 تكاليف مباشرة ومصاريف تشغيل
   

 -- 03.433 أخرى مصادر دخل
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 (تتمة) إفصاحات األطراف ذات العالقة .08

 
 3300يونيو  03  

 (مراجعة)
 

  3303ديسمبر  00
 (مراجعة)
 (معدلة)

 مطلوبات موجودات مطلوبات موجودات  
 قطري ريـال ألف قطري ريـال ألف قطري ريـال ألف قطري ريـال ألف  
     

 93.333 054.504 96.680 083.848 قطر للبترول وأطراف أخرى ذات عالقة
 

 يونيو 03الستة أشهر المنتهية في لفترة   
 3300 3303 
 (مراجعة)  

 
 (مراجعة)
 (معدلة)

 قطري ريـال ألف قطري ريـال ألف  
   مكافآت اإلدارة العليا
 6.633 08.045 (أعضاء مجلس اإلدارة تشاملة بدال)رواتب ومزايا أخرى 

 
 المحتملة والتعهداتلتزامات اإل  .05

 3303 ديسمبر 00 3300 يونيو 03  
 (مراجعة)  

 
 (مراجعة)
 (معدلة)

 قطري ريـالألف  قطري ريـال ألف  
   مطلوبات محتملة

 36.064 65.383 األداءحسن ضمان خطابات 

 .للمجموعة اإلعتياديضمن النشاط  تقعأنها حيث تزامات المحتملة لتزامات جوذرية عن ذذ  اإلإال يتوقع أن تنشأ 

 3303 ديسمبر 00 3300 يونيو 03  
 (مراجعة)  

 
 (مراجعة)
 (معدلة)

 قطري ريـالألف  قطري ريـال ألف  
   التعهدات
 053.538 003.534 رأسمالية تعهدات
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 السهمعلى عائد ال .03

على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة في تاريخ  الفترةالمخفف للسهم الواحد بقسمة ربح و األساسي العائد حتساب إتم 
 .التقرير المالي للفترة

 .ليس ذنالك أثر مخفف على العائدات حيث أنه ال يختلفانالمخفف للسهم الواحد و العائد األساسي 

 يونيو 03المنتهية في الستة أشهر لفترة  
  3300 3303 
 (مراجعة)  

 
 (مراجعة)
 (معدلة)

 قطري ريـال ألف قطري ريـال ألف 
   

 096.487 330.388 (قطري ريـالألف ) الفترةربح 
   

 048.673.695 065.483.438 األسهمالمتوسط المرجح لعدد 
   

 0،03 0938 (قطري ريـال)العائد األساسي والمخفف للسهم الواحد 

د اآلخذ لقد تمت إعادة إحتساب العائد األساسي للسهم الواحد للفترة السابقة وذلك بعد تعديل المتوسط المرجح لعدد األسهم بع
 .الفترةاألسهم المجانية خالل  في اإلعتبار تأثير إصدار

 :تم إحتساب المتوسط المرجح لعدد األسهم كما يلي
 3303 ديسمبر 00 3300 يونيو 03 
 (مراجعة) (مراجعة) 
 عدد األسهم عدد األسهم 
   

 005.056.995 065.483.438  الفترةالرصيد في أول 
 00.505.733 -- إصدار أسهم مجانية 

 048.673.695 065.483.438  الفترةالرصيد في آخر 
   

 التحليل القطاعي .33

توفر القطاعات منتجات وخدمات مختلفة وذي تدار . قطاعات تصدر عنها تقارير كما ذو وارد أدنا  ربعةألدى المجوعة 
في كل قطاع يقوم صانع القرار التشغيلي الرئيسي بمراجعة . بصورة منفصلة ألنها تتطلب تقنيات واستراتيجيات تسويقية مختلفة

ف الملخص الوارد أدنا  العمليات التشغيلية لكل قطاع من قطاعات يصن. تقارير اإلدارة الداخلية بصورة ربع سنوية على األقل
 :المجموعة الذي يصدر عنها التقرير

  عادة التأمين لقطر للبترول وشركاتها التابعة: قطاع التأمين  .وذات العالقة تقديم خدمات التأمين وا 
  كذلك يقوم القطاع بتقـديم خـدمات النقـل بـالهيلكوبتر فـي  ،والهند تقديم خدمات النقل بالهيلكوبتر في قطر: قطاع الطيران

يتضــمن التحليــل القطــاعي المتعلــق بــالطيران المعلومــات الخاصــة  (.منطقــة مينــا)منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا 
 (.شركة تاجير طائرات الهيلكوبتر الخاصة المحدودة)بشركة المشروع المشترك لشركة ذليكوبتر الخليج 

 لمختلـف العمـالءو  وذات العالقـة لمجموعة شـركات قطـر للبتـرول وشـركاتها التابعـة تقديم خدمات التموين: وينقطاع التم 
 .اآلخرين

 خدمات متعلقة بشركات قطر للبترول وحلفائها الدوليين: قطاع الحفر. 
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 (تتمة) التحليل القطاعي .33
 اإلجمالي الحفر التموين الطيران تأمين  
 قطري ريـال ألف قطري ريـال ألف قطري ريـال ألف قطري ريـال ألف قطري ريـال ألف  

      (مراجعة) 3300يونيو  03لفترة الستة أشهر المنتهية كما وفي 
      

 0.836.588 050.000 686.635 003.658 004.580 إجمالي اإليرادات الخارجية
 (004) -- (356) -- (83) اإليرادات فيما بين القطاعات

 0.836.860 050.000 686.036 003.658 004.530 صافي اإليرادات
 038.640 33.035 08.583 038.508 80.455 صافي ربح الفترة 
 4.833.335 3.833.336 685.368 0.383.405 0.383.843 إجمالي الموجودات

      
 اإلجمالي الحفر التموين الطيران تأمين  
 قطري ريـال ألف قطري ريـال ألف قطري ريـال ألف قطري ريـال ألف قطري ريـال ألف  

      (معدلة) (مراجعة) 3303يونيو  03 فيو لفترة الستة أشهر المنتهية كما 
      

 896.408 398.450 63.958 353.640 384.084 إجمالي اإليرادات الخارجية
 (488) -- (45) -- (440) فيما بين القطاعاتاإليرادات 

 895.953 398.450 63.900 353.640 380.940 صافي اإليرادات
 336.836 74.004 4.737 95.034 03.680  الفترةصافي ربح 

 5.807.009 3.366.575 479.708 0.356.733 3.304.034 (معدلة()مدققة)3303ديسمبر  00كما في  إجمالي الموجودات
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 (تتمة) التحليل القطاعي .33
  
 يونيو 03الستة أشهر المنتهية في لفترة  
  3300 3303 
 (مراجعة)  

 
 (مدققة)
 (معدلة)

 قطري ريـال ألف قطري ريـال ألف  تسوية ربح أو خسارة القطاعات الصادر عنها التقرير
   

 336.836 038.640 إجمالي ربح القطاعات
 053.630 330.886 (وشركة المشاريع المشتركةوذي تمثل ربح أو خسارة الشركة األم متضمنة توزيعات األرباح من الشركات التابعة ) للتوزيعربح أو خسارة أخرى غير قابلة 

 (063.943) (034.063) الشركات التابعة  قبلستبعاد توزيعات األرباح المدفوعة للشركة األم من إ
 096.487 330.388 للفترة الربح الموحدإجمالي 

 
  
 3303ديسمبر  00 3300 يونيو 03 
 (مراجعة)  

 
 (مدققة)
 (معدلة)

 قطري ريـال ألف قطري ريـال ألف  تسوية إجمالي موجودات القطاعات الصادر عنها التقرير
   

 5.807.009 4.833.335 إجمالي موجودات القطاعات الصادر عنها تقرير
 3.058.007 3.683.088  للتوزيعموجودات أخرى غير قابلة 

 540.003 800.833 اإلعتراف بإستثمارات في شركات مشاريع مشتركة بإستخدام طريقة حقوق الملكية
 (0.039.368) (0.033.345) ستثمارات في الشركات التابعة ستبعاد اإلإ
 (78.887) (88.333) ستبعاد موجودات بين القطاعاتإ

 (3.373.467) (3.536.833) موجودات متعلقة بشركات مشاريع مشتركة
 5.358.546 8.036.348 إجمالي الموجودات الموحدة للفترة

 .3303ديسمبر  00يرات على أسس تحديد القطاعات أو على أسس قياس أرباح أو خسائر كل قطاع أو أسس قياس موجودات القطاعات منذ يلم تطرأ أية تغ
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 األدوات المالية بالقيمة العادلة .30

 .القيم العادلة لألدوات المالية تقارب قيمها الدفتريةإن 

 .، تحتفظ المجموعة باألدوات المالية التالية بالقيمة العادلةالسنة/ فى نهاية الفترة 

 :التالي لتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية حسب تقنيات التقييمتستخدم المجموعة التدرج 

  في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة( غير المعدلة)األسعار المتداولة  : 0المستوى. 

  مالحظتها إما بصورة مباشرة أو تقنيات أخرى لمدخالت لها تأثير جوذري على القيم العادلة المسجلة بحيث يمكن  :  3المستوى
 .غير مباشرة

  تقنيات لمدخالت لها تأثير جوذري على القيم العادلة المسجلة بدون اإلعتماد على معلومات من األسواق : 0المستوى. 
 

 0المستوى  3المستوى  0المستوى  اإلجمالي 

 (مراجعة) 3300يونيو  03كما في 
ريـال  ألف

 قطري
ريـال  ألف

 قطري
ريـال  ألف

 قطري
ريـال  ألف

 قطري
     

     موجودات تم قياسها بالقيمة العادلة
 -- -- 677889 677889 متاحة للبيع إستثمارات 
 -- -- 1897974 1897974 الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة  مالية موجودات

     
     (مدققة)  3303 ديسمبر  00كما في 

     
     قياسها بالقيمة العادلةموجودات تم 
 -- -- 397565 397565 متاحة للبيع إستثمارات 
 -- -- 1867991 1867991 الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة  مالية موجودات

للقيمة  3والمستوى  0لم تحدث تحويالت بين المستوى  3303ديسمبر  00و 3300يونيو  03السنة المنتهية في / خالل الفترة 
 .للقيمة العادلة 0العادلة، ولم تحدث تحويالت إلى أو من مستوى 
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 بقةسا سنة تعديالت .33

 

المتبعة لشركة  جديدةال المحاسبية المعالجة وذلك لتطبيق 3303 ديسمبر 00 في المنتهية للسنة الموحدة المالية البيانات تعديل تم
 .(00)رقم  المالية تقاريرلل الدولي للمعيار وفقاً  مشروع مشترك

 يتعلق فيماوذلك  الملكيةحقوق  لطريقة النسبي التوحيد طريقة من مشترك عو شر شركة مل المحاسبية المعالجة بتغييرالشركة  قامت
 :التالي النحو على واآلثار المترتبة على ذلك التعديل القيم عرض تم". (ق.م.ش) المحدودة للحفر العالمية الخليج"شركة ب

 :3303ديسمبر  00تعديالت 

 3303  3303 
 (معدلة) تعديالت (كما وردت) 
 قطري ريـال ألف قطري ريـالألف  قطري ريـالألف  
    

 3.493.088 (753.934) 0.345.003 متداولة  غير موجودات
    

 3.766.058 (389.643) 0.355.998 موجودات متداولة
    

 3.606.757 -- 3.606.757 الملكية حقوق/  الموجودات صافي
    

 698.004 (790.030) 0.490.457 متداولة غير مطلوبات
    

 0.930.655 (349.340) 3.073.896 متداولة مطلوبات

 
 المقارنة أرقام .30

 
 .الحالية للفترة السابقة لتتماشى مع عرض الفترة /للسنة تبويب بعض أرقام المقارنة تم إعادة

 

 


