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  .الخليج الدولية للخدمات ش.م.ع.ق
  المرحلي الموحدالمختصر  اآلخرالدخل الشامل وبيان الربح أو الخسارة 

 بآالف الرياالت القطرية  2020يونيو  30المنتهية في الستة أشهر لفترة 

 

 إيضاح 

لفترة الستة أشهر 
 30 المنتهية في

   2020يونيو 

لفترة الستة أشهر 
 30 المنتهية في

  2019يونيو 
 )مراجعة(  )مراجعة(  
     

 1,471,152  1,558,976 14 اإليرادات 
 (1,263,362)  (1,300,808) 15 تكاليف مباشرة

 207,790  258,168  إجمالي الربح
     

 13,584  68,344 16 إيرادات أخرى
 (91,846)  (105,788)  مصروفات عمومية وإدارية

)خسارة( / ربح من موجودات مالية بالقيمة العادلة من 
 21.738  (28,521)  خالل الربح أو الخسارة 

 (216)  8,625  مخصص / )رد مخصص( انخفاض قيمة موجودات مالية
 (13,808)  (7,447)  مصروفات أخرى

 137,242  193,381  الربح التشغيلي

     
 16,346  18,235  إيرادات فوائد
 (124,779)  (98,115)  تكلفة التمويل 

 (108,433)  (79,880)  صافي تكاليف التمويل

     
ربح شركات مستثمر فيها بطريقة )خسارة( / الحصة من 

 494  (204)  بالصافي من الضريبةحقوق الملكية، 

 29,303  113,297  ربح الفترة قبل الضريبة
 -  (59,331) 17 مصروف ضريبة الدخل

 29,303  53,966  الربح للفترة بعد الضريبة

     العائد على:
 29,303  54,041  مساهمي الشركة األم

 -  (75)  المساهمات غير المسيطرة

  53,966  29,303 

     
 29,303  53,966  ربح الفترة بعد الضريبة

     الدخل الشامل اآلخر
     بنود لن يتم إعادة تصنيفها ضمن الربح أو الخسارة
استثمارات في حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل 

 6,116  (7,977)  التغير في القيمة العادلة –الدخل الشامل اآلخر 
     الحقا ضمن الربح أو الخسارةبنود يتم إعادة تصنيفها 

 (1,677)  (15,414)  فرق تحويل عمالت أجنبية –عمليات أجنبية 

 4,439  (23,391)  )الخسارة(/ الدخل الشامل اآلخر للفترة

 33,742  30,575  إجمالي الدخل الشامل للفترة

     العائد على:
 33,742  30,650  مساهمي الشركة األم

 -  (75)  المسيطرة المساهمات غير

  30,575  33,742 

     العائد على السهم
 016.0  029.0 21 العائد األساسي والمخفف للسهم الواحد )لاير قطري(
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  .الخليج الدولية للخدمات ش.م.ع.ق
  المرحلي الموحدالمختصر بيان التغيرات في حقوق الملكية 

 بآالف الرياالت القطرية  2020يونيو  30المنتهية في الستة أشهر لفترة 

 

  احتياطي عام  احتياطي قانوني  رأس المال 
احتياطي تحويل 

  عمالت أجنبية
احتياطي القيمة 

  أرباح مدورة  العادلة 

حقوق الملكية 
العائدة إلى 

مساهمي 
  الشركة األم

مساهمة غير 
 اإلجمالي  مسيطرة

                  
 3,532,061  -  3,532,061  1,253,475  (7,536)  (11,501)  74,516  364,698  1,858,409 )مدقق( 2019يناير  1الرصيد في 

                  الدخل الشامل اآلخر للفترةإجمالي 

 29,303  -  29,303  29,303  -  -  -  -  - ربح الفترة
 4,439  -  4.439  -  6,116  (1,677)  -  -  - الدخل الشامل اآلخر

 33,742  -  33,742  29,303  6,116  (1,677)  -  -  - إجمالي الدخل الشامل 

 2019يونيو  30الرصيد في 
 3,565,803  -  3,565,803  1,282,778  (1,420)  (13,178)  74,516  364,698  1,858,409 )مراجع(

                  
 3,580,923  -  3,580,923  1,294,376  (1,095)  (11,578)  74,516  366,295  1,858,409 )مدقق( 2020يناير  1الرصيد في 

 (9,640)  -  (9,640)  (9,640)  -  -  -  -  - تعديل *

 3,571,283  -  3,571,283  1,284,736  (1,095)  (11,578)  74,516  366,295  1,858,409 )معدل( 2020 يناير 1الرصيد في 
                  

مساهمة غير مسيطرة في شركة 
 187  187  -  -  -  -  -  -  - تابعة مقتناة

                  إجمالي الدخل الشامل اآلخر للفترة

 53,966  (75)  54,041  54,041  -  -  -  -  - ربح الفترة
 (23,391)  -  (23,391)  -  (7,977)  (15,414)  -  -  - الدخل الشامل اآلخر

 30,575  (75)  30,650  54,041  (7,977)  (15,414)  -  -  - إجمالي الدخل الشامل 

احتياطي قيمة عادلة محول لألرباح 
 -  -  -  (7,913)  7,913  -  -  -  - المدورة

 2020يونيو  30الرصيد في 
 3,602,045  112  3,601,933  1,330,864  (1,159)  (26,992)  74,516  366,295  1,858,409 )مراجع(

ديسمبر  31والذي تم اعتماده من جانب مجلس اإلدارة قبل اعتماد البيانات المالية للسنة المنتهية في  2019ديسمبر  31هذا حافزا للموظفين متعلق بإحدى الشركات التابعة للشركة للسنة المنتهية في  يمثل *
 .2020يناير  1ة المحاسبة عن هذا المبلغ على أنه تعديل لألرباح المدورة كما في . على أساس الجوهرية قررت إدارة الشرك2019
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  .الخليج الدولية للخدمات ش.م.ع.ق
  المرحلي بيان التدفقات النقدية المختصر الموحد

 بآالف الرياالت القطرية  2020يونيو  30المنتهية في الستة أشهر لفترة 
 

 

لفترة الستة أشهر 
 30المنتهية في 

   2020يونيو 

لفترة الستة أشهر 
 30المنتهية في 

 2019يونيو 
 )مراجعة(  )مراجعة( 

    األنشطة التشغيلية
 29,303  113,297 ربح الفترة قبل الضريبة

    تعديالت لـ:
 210,578  208,158 استهالك ممتلكات ومعدات

 14,112  11,662 استخدامموجودات حق  الكهاست
 9,101  9,683 مخصص مكافآت نهاية خدمة الموظفين

 5,060  (35) )ربح( / خسارة من استبعاد ممتلكات ومعدات
 -  200 شطب ممتلكات ومعدات

 -  3,806 خسارة انخفاض قيمة ممتلكات ومعدات
 (20,437)  28,994 أو الخسارةصافي التغير في الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح 

 (5,284)  1,621 من استبعاد استثمارات مالية )الخسارة( / صافي الربح
 -  7,328 انخفاض قيمة شهرة

 3,562  3,919 إطفاء تكلفة تمويل ذات صلة بالقروض
 3,338  379 مخصص مخزون بطيء الحركة

 216  (8,625) )عكس مخصص( / مخصص انخفاض قيمة موجودات مالية
 -  (59,331) ( 17/16)إيضاح منفعة ضريبية معترف بها وفقا لمذكرة التفاهم 

 (1,980)  (1,911) أرباح موزعة من صناديق االستثمار المدارة
 (494)  204 حصة من )خسارة( / ربح مشروع مشترك

 (16,346)  (18,235) إيرادات الفائدة
 124,779  98,115 تكاليف التمويل

 (3,902)  (4,318) إيرادات أرباح موزعة 
 394,911  351,606 

    التغيرات في:
 2,275  (18,642) المخزون

 9,293  1,034 موجودات عقود
 (14,352)  (6,757) التزامات تعاقدية

 (189,444)  (105,885) ذمم تجارية مدينة وذمم تأمين مدينة ومدفوعات مقدمة ومستحقات من أطراف ذات عالقة
 194,599  121,384 ذمم تجارية دائنة وذمم تأمين دائنة ومستحقات ألطراف ذات عالقة

 353,977  386,045 النقد الناتج من التشغيل
 (5,800)  (12,633) مكافآت نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة

 348,177  373,412 صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
    األنشطة االستثماريةالتدفقات النقدية من 

 (54,725)  (62,839) استحواذ على ممتلكات ومعدات
 (119,628)  (135,325) استحواذ على استثمارات مالية

 (98,225)  41,715 صافي التغير في ودائع ألجل ذات فترات استحقاق تزيد عن ثالثة أشهر
 17,780  18,235 إيرادات فوائد مستلمة

 99,613  142,851 متحصالت من استبعاد واستحقاق موجودات مالية
 9,531  35 متحصالت من استبعاد ممتلكات ومعدات

 5,085  1,270 مقيد لتوزيعات األرباح –صافي الحركة في النقد لدى بنوك 
 1,980  1,911 توزيع أرباح من صناديق استثمار مدارة

 3,902  4,318 أرباح موزعة مستلمة
 (22,511)  157,417 صافي الحركة في أرصدة بنكية مقيدة

 (3,650)  (249,232) استثمار في مشروع مشترك
 (160,848)  (79,644) صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

    األنشطة التمويلية
 309,400  417,144 متحصالت من قروض وسلفيات

 (468,256)  (415,369) قروض وسلفيات مسددة 
 (5,085)  (1,270) توزيعات أرباح مدفوعة
 (116,395)  (96,130) تكاليف تمويل مدفوعة

 -  1,395 نقد مستلم عن اقتناء شركة تابعة
 (17,984)  (12,190) دفع مطلوبات إيجار

 (298,320)  (106,420) صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية
 (110,991)  187,348 / )النقص( في النقد وما يعادله صافي الزيادة

 (987)  (3,841) أسعار صرف النقد وما يعادلهالتغير في آثار 
 542,005  438,601 النقد وما يعادل النقد في بداية الفترة 

 430,027  622,108 النقد وما يعادل النقد في نهاية الفترة 



  .الدولية للخدمات ش.م.ع.قالخليج 

  إيضاحات حول البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية
 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
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  ركة الصادر عنها التقريرالش 1 

تأسست شركة الخليج الدولية للخدمات )ش.م.ع.ق.( )"الشركة"( في دولة قطر كشركة مساهمة قطرية بموجب سجل 
. إن النشاط الرئيسي للشركة هو العمل كشركة قابضة. وفقًا لقرار 2008فبراير  13( بتاريخ 38200تجاري رقم )

، تم تغيير الشكل القانوني 2015 لسنة 11لقانون الشركات التجارية القطري رقم الجمعية العامة غير العادية ووفقًا 
 .إن المقر المسجل للشركة، الدوحة، دولة قطر. 2018في  للشركة إلى شركة مساهمة عامة قطرية )ش.م.ع.ق(

ً باسم لشركة وشركاتها التابعة )يشار ا لية المرحلية المختصرة الموحدة علىاهذه البيانات الم تشتمل إليهم معا
تعمل المجموعة بشكل رئيسي على تقديم خدمات الحفر وخدمات الطيران والتأمين وإعادة التأمين  "المجموعة"(.

 (.22وخدمات التموين )راجع إيضاح 

فبراير  13مليون لاير قطري في  5تم تأسيس الشركة من قِبل قطر للبترول كمساهم وحيد وذلك برأسمال مبدئي بلغ 
 و تاريخ تأسيس الشركة.وه 2008

 4من األسهم المصدرة للشركة في بورصة قطر. في تاريخ  %70، قامت قطر للبترول بإدراج 2008مايو  26في 
، تم عقد جمعية عمومية غير عادية والتي اعتمدت التعديالت على النظام األساسي للشركة ونصت على 2012نوفمبر 

حقاً، ووفقاً لتعليمات المجلس األعلى للشؤون االقتصادية، زيادة سقف الملكية الخاصة بالهيئة العامة للتقاعد والمعاشات. ال
 من حصتها في الشركة إلى الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات. غير أن قطر للبترول هي  %20حولت قطر للبترول 

 األم النهائية للشركة نظرا ألنها تملك السهم الخاص ومن ثم فهي تسيطر على الشركة. الشركة

للشركة والشركات المرحلية المختصرة من البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة تتكون هذه البيانات المالية 
 التقرير: تاريخكما في نهاية التابعة غير المدرجة المملوكة بالكامل للشركة والمبينة أدناه 

 الملكيةنسبة    

 العالقة اسم الشركة
بلد 

 التأسيس
يونيو  30

2020  
ديسمبر  31

2019 
 %100 %100 قطر شركة تابعة )ش.م.ق.خ.(شركة الكوت للتأمين وإعادة التأمين 

 %100 %100 قطر شركة تابعة شركة أمواج لخدمات التموين المحدودة )ش.م.ق.خ.(
 %100 %100 قطر شركة تابعة شركة هليكوبتر الخليج )ش.م.ق.خ.(

 %100 %100 قطر شركة تابعة )ش.م.ق.خ(شركة الخليج العالمية للحفر المحدودة 

كما تتضمن هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة حصة من الربح / الخسارة والدخل الشامل اآلخر من 
مشاريع مشتركة مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية وتدمج بشكل كامل الشركات الفرعية التابعة إلحدى الشركات 

 ى أساس:التابعة للشركة عل
 نسبة المساهمة   

 طبيعتها اسم الشركة
بلد 

 التأسيس
يونيو  30

2020  
ديسمبر  31

2019 
 %49 %49 مالطا مشروع مشترك شركة ميد الخليج لخدمات الطيران المحدودة 

 %49 %49 المغرب مشروع مشترك شركة آير اوشن المغرب
 %62 %90 الهند مشروع مشترك يونايتد هيليتشارترز الخاصة المحدودة 

 %92 %92 ليبيا* شركة تابعة شركة المها للطيران 
 %49 %49 تركيا* شركة تابعة ستارهافاكليك هزمتلرزدشركة ر

 %100 %100 المغرب شركة تابعة شركة الخليج الستثمار وإيجار طائرات هليكوبتر

يونايتد هيليتشارترز الخاصة من األسهم وحقوق التصويت في  %28خالل الفترة استحوذت المجموعة على نسبة 
إلى  %62من  يونايتد هيليتشارترز الخاصة المحدودة. نتيجة لذلك زادت مساهمة المجموعة في حقوق ملكية المحدودة

وبناء عليه فقد تم تصنيفها على أنها شركة  المحدودةيونايتد هيليتشارترز الخاصة مما يمنحها السيطرة على  90%
 (. 20تابعة )إيضاح 

٪( ألن 100أعاله بالكامل )التابعة الشركات  بتوحيدقامت المجموعة  يونايتد هيليتشارترز الخاصة المحدودةبخالف 
الشاملة لهذه الكيانات وعملياتها المالكين المحليين ليس لديهم معرفة واسعة بصناعة الطيران وأسندوا للمجموعة اإلدارة 

 ومنافعها.

يتضمن بصفة أساسية مبلغ  2020يونيو  30المبلغ المضمن في الشركة المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية في 
الخليج مشروع مشترك لشركة وهو  لاير قطري متعلقة باالستثمار في شركة الخليج للحفر ذ.م.م،  مليون  249.23

 (. 2019ديسمبر  31)ال شيء في  لمحدودةالعالمية للحفر ا



  .الدولية للخدمات ش.م.ع.قالخليج 

  إيضاحات حول البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية
 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
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 أساس المحاسبة 2

جميع المعلومات المطلوبة بالنسبة للبيانات المالية السنوية الكاملة المعدة وفقا للمعايير  البيانات الماليةال تتضمن هذه 
برغم ذلك تم إدراج إيضاحات مختارة لتوضيح األحداث والمعامالت الهامة بالنسبة لفهم التغيرات الدولية للتقارير المالية. 

 ة األخيرة. ويلسنافي المركز المالي للمجموعة أو أدائها منذ البيانات المالية الموحدة 

 التقديراتاستخدام األحكام و 3

وضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على باإلدارة قامت المرحلية المختصرة الموحدة البيانات المالية إعداد  عند
. قد التقرير عنها صادرتطبيق السياسات المحاسبية وبالتالي قيم الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات ال

 تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. 

محاسبية للمجموعة والمصادر الرئيسية للشكوك حول األحكام الهامة التي قامت بها اإلدارة عند تطبيق السياسات ال
 .في البيانات المالية الموحدة للسنة األخيرةمطبقة التقديرات هي نفسها ال

 التغيرات في السياسات المحاسبية الهامة 4 

المتبعة في البيانات هي نفسها المرحلية المختصرة الموحدة السياسات المحاسبية التي تم تطبيقها في إعداد البيانات المالية 
فيما عدا المحاسبة عن  2019ذ ديسمبر 2كما في وللسنة المنتهية في  للمجموعةالموحدة األخيرة المالية السنوية 

واللوائح  2018لسنة  24مصروف ضريبة الدخل والذي تم احتسابه وفقا لقانون ضريبة الدخل القطري الجديد رقم 
 .(17التنفيذية المصدرة الحقا )إيضاح 

ولكن ليس ليها تأثير جوهري على تلك  2020يناير  1على المعايير تصبح سارية المفعول بدءا من التعديالت بعض 
 البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية.

 2020يناير  1المعايير الجديدة والتعديالت والتفسيرات التي تصبح سارية المفعول بدءا من  4/1

طبقت المجموعة التعديالت التالية على المعايير الدولية للتقارير المالية )"المعايير الدولية"( التي خالل الفترة الحالية 
 :2020يناير  1أصبحت سارية المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في 

 .التعديالت على إطار العمل المفاهيمي في المعايير الدولية للتقارير المالية 
  تجميع األعمال" تعريف األعمال. 3الدولي للتقارير المالية رقم التعديالت على المعيار" 
  28"عرض البيانات المالية" و معيار المحاسبة الدولي رقم  1التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 

 "السياسات المحاسبية، التغييرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء" تعريف األهمية.
 و المعيار الدولي للتقارير  39و معيار المحاسبة الدولي رقم  9ر الدولي للتقارير المالية رقم التعديالت على المعيا

 حول اإلصالحات على مقارنات أسعار الفائدة. 7المالية رقم 

 لم يكن لتطبيق هذه التعديالت أثر هام على هذه البيانات المالية الموحدة المختصرة المرحلية.

 بعد ولكنها متاحة للتطبيق المبكرصبح سارية المفعول لم توالتفسيرات الجديدة التي المعايير والتعديالت  4/2

المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة أدناه )"المعايير الدولية" أو "المعايير"( المتاحة للتطبيق المبكر للسنوات 
 إعداد هذه المعايير الدولية للتقارير المالية:ولم يتم تطبيقها عند  2021يناير  1المالية التي تبدأ بعد 

 "عقود التأمين" 17المعيار الدولي للتقارير المالية رقم   2021يناير  1تسري للسنة التي تبدأ في 

"عرض البيانات  1التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم   2022يناير  1تسري للسنة التي تبدأ في 
 المطلوبات على أنها متداولة وغير متداولة.حول تصنيف  المالية"

تم تأجيل تاريخ سريان المفعول ألجل  
 غير محدد / متاحة للتطبيق االختياري

  البيانات  10التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم"
"االستثمارات في  28المالية الموحدة" ومعيار المحاسبة الدولي رقم 

الشركات الشقيقة والمشروعات المشتركة" حول بيع أو المساهمة في 
 الموجودات بين المستثمر والشركة الشقيقة أو المشروع المشترك. 

 
 



  .الخليج الدولية للخدمات ش.م.ع.ق

  إيضاحات حول البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية
 بآالف الرياالت القطرية 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
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 الممتلكات والمعدات    5
 2019ديسمبر  31   2020يونيو  30 
 (مدققة)  (مراجعة) 
    تكلفةال

 10,615,756  10,442,400 يناير  1في 
 177,597  62,839 إضافات خالل الفترة / السنة
 -  3,683 االستحواذ على شركة تابعة

 (295,010)  (235) استبعادات خالل الفترة / السنة
 (31,224)  (200) شطب خالل الفترة / السنة

 (23,465)  - محول إلى موجودات أخرى خالل الفترة/ السنة
 (1,254)  (13,271) تحويل عمالت أجنبية

 10,442,400  10,495,216 ديسمبر 31يونيو /  30الرصيد في 

    المتراكم ستهالكاال
 3,895,445  4,021,276 يناير  1في 

 -  2,538 االستحواذ على شركة تابعة
 434,350  208,158 مصروف االستهالك للفترة / السنة

 (285,835)  (235) الفترة/ السنةاستبعادات خالل 
 (22,679)  - شطب خالل الفترة / السنة

 -  3,806 خسارة انخفاض القيمة المعترف بها خالل الفترة / السنة
 (5)  (1,621) تحويل عمالت أجنبية

 4,021,276  4,233,922 ديسمبر 31يونيو /  30الرصيد في 

    
    القيمة الدفتريةصافي 

 6,421,124  6,261,294 ديسمبر 31يونيو /  30ي ف

 الشهرة  6
 2019ديسمبر  31   2020يونيو  30 
 (مدققة)  (مراجعة) 
    

 303,559  303,559 الشهرة 

    

)ِش .  المحدودة التموينلخدمات من أسهم شركة أمواج  %100المجموعة على نسبة استحوذت  2012مايو  31بتاريخ 
 لاير قطري. 303,559، وهي شركة تأسست في دولة قطر مما نتج عنه شهرة بمبلغ م.ق.خ (

يتم تحديدها استنادا إلى احتساب القيمة عند االستخدام والتي تستندا إلى التدفقات النقدية المتوقعة القيمة القابلة لالسترداد للشهرة 
سنوياً  %8.4ومعدل خصم ما قبل الضريبة بنسبة  اتللموازنات المعتمدة من مجلس اإلدارة والتي تغطي فترة خمس سنو

. ترى اإلدارة أن أي تغير معقول محتمل في االفتراضات الرئيسية التي يستند إليها المبلغ القابل لالسترداد (2019في  8.4%)
 فترية للقيمة القابلة لالستردادلن يتسبب في أي تجاوز القيمة الد
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 ماليةالستثمارات اال 7

 الدفترية لالستثمارات المالية للمجموعة كما يلي:القيمة 
 2019ديسمبر  31   2020يونيو  30 
 (مدققة)  (مراجعة) 

    االستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
 245,953  228,221 (1سندات دين محتفظ بها للمتاجرة ) -
 96,265  62,953 أسهم مدرجة في شركات مساهمة عامة قطرية -

 291,174  342,218 
استثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ومن 

    خالل الدخل الشامل اآلخر

 19,698  18,836 أسهم مدرجة في شركات مساهمة عامة قطرية -
 209,020  215,122 سندات دين مدرجة -
 59,597  59,598 صناديق استثمار مدارة -
 3  3 غير مدرجةأسهم  -

 293,559  288,318 
    

 584,733  630,536 

    كما يلي: المختصر الموحدالمرحلي معروضة في بيان المركز المالي 
 342,218  291,174 موجودات متداولة

 288,318  293,559 موجودات غير متداولة

 630,536  584,733 إجمالي االستثمارات المالية

في  شرائهاتمثل هذه الموجودات المالية المحتفظ بها لدى بنوك. يتم اقتناؤها وتكبدها في األصل بغرض البيع أو إعادة  (1)
 .أو االستفادة من مزايا التغيرات قصيرة األجل في السوق المدى القريب

الل الدخل الشامل اآلخر، فيما عدا االستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والقيمة العادلة من خ (2)
 1من القياس ولم يتم إجراء تحويالت بين المستوى  1األسهم غير المدرجة، تم تقييمها على أساس استخدام المستوى 

 من قياسات القيمة العادلة.  2والمستوى 

 أخرى  ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة 8
 2019ديسمبر  31   2020يونيو  30 
 (مدققة)  (مراجعة) 
    

 630,703  720,972 ذمم تجارية مدينة
 37,165  38,154 إيراد مستحق

 97  880 مقدمات
 42,771  60,819 دفعات مقدمة

 1,999  2,003 ودائع
 90,968  63,770 ذمم مدينة أخرى

 886,598  803,703 
 (37,381)  (37,033) (8/1ناقصا: انخفاض قيمة موجودات مالية )إيضاح 

 849,565  766,322 

 في انخفاض قيمة الموجودات المالية كما يلي: غيرالت 8/1
 2019ديسمبر  31   2020يونيو  30 
 (مدققة)  (مراجعة) 
    

 39,254  37,381 يناير 1الرصيد في 
 3,898  6,878 مخصص مكون خالل الفترة / السنة

 (1,489)  (7,226) خالل الفترة / السنةمخصص عكس 
 (4,282)  - شطب خالل الفترة / السنة

 37,381  37,033 ديسمبر  31يونيو /  30في 
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 النقد وما يعادل النقد  9
 2019ديسمبر  31   2020يونيو  30 
 (مدققة)  (مراجعة) 
    

 699  871 نقد بالصندوق
    نقد لدى البنوك

 424,614  526,024 حسابات جارية وحسابات عند الطلب -
 253,256  176,494 (2( و)1ودائع ثابتة وألجل ) -

 703,389  678,569 
 (122)  (296) (9انخفاض قيمة النقد وما يعادله )المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 678,447  703,093 األرصدة لدى البنوك والنقد حسب بيان المركز المالي 

    
 (161,472)  (4,055) أموال مقيدة -ناقصا: نقد لدى البنوك 
 (78,488)  (77,218) مقيد لتوزيعات األرباح -ناقصا: نقد لدى البنوك 

 (8)  (8) (3ناقصا: السحب على المكشوف من البنوك )
 122  296 إضافة: انخفاض قيمة نقد وأرصدة لدى بنوك

 (80,985)  (239,846) 

 438,601  622,108 النقد وما يعادله حسب بيان التدفقات النقدية المرحلي المختصر الموحد 

أو ألي  لالستثمار وليستنقدية قصيرة األجل  بالتزامات الوفاءلغرض  الودائع الثابتة محتفظ بها لدى بنوكهذه  (1)
 التغيرات في القيمة.مخاطر منخفضة من  معوهي قابلة للتحويل لمبلغ نقدي معلوم  ىخراض أغرأ

كان يتم االحتفاظ بهذه الودائع الثابتة لدى بنوك تجارية محلية وهي ذات فترة استحقاق  2020يونيو  30كما في  (2)
 أصلية حتى سنة واحدة أو أقل.

يورو وتحتسب عليه الفائدة   350,000السحب على المكشوف من بنوك لدى المجموعة هو بحدود ائتمانية تبلغ  (3)
 (.2019في  %2.75ورو مضافا إليه في السنة )ريبو بالي %2.75لريبو باليورو مضافا إليه با

 رأس المال 10
 2019ديسمبر  31   2020يونيو  30 
 (مدققة)  (مراجعة) 
    

 1,858,409  1,858,409 رأس المال المصدر والمدفوع 

على  2019مارس  10للشركة في وفقًا للتعليمات الصادرة عن هيئة قطر لألسواق المالية، وافقت الجمعية العمومية السنوية  10/1
سمية استبدالها بسهم واحد قديم بقيمة إتم للسهم لاير قطري  1 أسهم جديدة بقيمة إسمية 10أسهم، أي  10كل سهم إلى  تجزئة

 2,000,000,000إلى  200,000,000وقد أدى ذلك إلى زيادة عدد األسهم المصرح بها من سهم، لاير قطري لكل  10
تمت ممارسة تقسيم . سهم 1,858,408,690إلى   185,840,869المكتتب بها والمدفوعة من والمصدرة ألسهم اوسهم 

 .ئمة تعديل المتوسط المرجح لعدد األسهم القا. نتيجة لذلك تم 2019يونيو  27األسهم بتاريخ 

 1مليون لاير قطري مقسم إلى سهم واحد خاص بقيمة اسمية تبلغ  2,000مصرح به بمبلغ يبلغ راس مال الشركة ال
أصدرت  للسهم. كما في نهاية الفترة لاير قطري 1سهم عادي بقيمة إسمية تبلغ  1,999,999,999و ةقطري ياالتر

( وهو 2019قطري في  لاير ألف 1,858,409ألف لاير قطري )مبلغ  1.858.409بمبلغ الشركة ودفعت رأس مال 
للسهم  قطري لاير 1عادي بقيمة  سهم 1,858,408,689و قطري لاير 1على سهم واحد خاص بقيمة اسمية  يشتمل

(. 2019في  لاير قطري 10إسمية بقيمة  عادي سهم 185,840,868و قطري لاير 10)سهم واحد خاص بقيمة اسمية 
بدون موافقة حامل السهم الخاص. قد يتم التنازل عن  هالسهم الخاص مملوك لقطر للبترول وال يمكن إلغاؤه أو استرداد

السهم الخاص للحكومة أو أية مؤسسة حكومية أو أي من الشركات المنتسبة لقطر للبترول فقط. تمارس قطر للبترول 
 خاص. جميع األسهم العادية تحمل حقوقا متساوية.السيطرة على الشركة بفضل حمل السهم ال
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 مستحقة الدفع أرباح معلنة 11

 . 2019ديسمبر  31لم يقترح مجلس اإلدارة توزيعات أرباح نقدية للسنة المنتهية في 

 الدفع خالل الفترة / السنة ةفيما يلي التغير في رصيد توزيعات األرباح المستحق
 2019ديسمبر  31   2020يونيو  30 
 (مدققة)  (مراجعة) 
    

 86,464  78,488 يناير 1في 
 (7,976)  (1,270) األرباح المدفوعة خالل الفترة / السنة

 78,488  77,218 ديسمبر  31يونيو /  30الرصيد في 

 اتيجارإلا ومطلوباتموجودات الحق استخدام  12

 كالتالي:موجودات حق استخدام التفاصيل 
 2019ديسمبر  31   2020يونيو  30 
 )مدققة(  )مراجعة( 
    

 -  68,659 2019يناير  1الرصيد في 
 113,910  - 16أثر التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 113,910  68,659 2019يناير  1الرصيد المعدل في 
 6,302  - إضافة خالل الفترة

 (26,423)  (11,662) مصروف استهالك للفترة
 (25,130)  - تعديل

 56,997  68,659 

 في بيان الربح أو الخسارة المرحلي المختصر الموحد كالتالي: ستهالكتم تخصيص اال

 2019ديسمبر  31   2020يونيو  30 
 )مدققة(  )مراجعة( 
    

 13,712  11,262 تكلفة مباشرة
 400  400 مصروفات عمومية وإدارية

 11,662  14,112 

 كالتالي:فيما يتعلق بحق استخدام الموجودات، سجلت المجموعة التزامات إيجار 
 2019ديسمبر  31   2020يونيو  30 
 )مدققة(  )مراجعة( 
    

 -  72,934 يناير 1الرصيد في 
 113,910  - 16أثر التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 113,910  72,934 يناير 1الرصيد المعدل في 
 6,302  - / السنة إضافات خالل الفترة

 4,681  1,984 / السنة لفترةلتكاليف تمويل 
 ( 26,829)  (12,190) / السنة خالل الفترة ةمدفوعإيجارات 

 (25,130)  - تعديل

 62,728  72,934 

 الموحد كالتالي: تم عرض التزامات اإليجار في بيان المركز المالي المرحلي المختصر
 2019ديسمبر  31   2020يونيو  30 
 )مدققة(  )مراجعة( 
    

 45,456  36,820 غير متداول
 27,478  25,908 متداول

 62,728  72,934 
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 ياتسلفالقروض وال 13
 2019ديسمبر  31   2020يونيو  30 
 (مدققة)  (مراجعة) 
    

 4,439,577  4,503,019 (1القرض المتعلق بقطاع الحفر )
 84,357  62,905 (2القرض المتعلق بقطاع الطيران )

 180,267  140,053 (3قروض أخرى )

 4,705,977  4,704,201 
 (16,973)  (13,054) مخصوما منها: تكاليف التمويل غير المطفأة المصاحبة للحصول على تمويل

 4,692,923  4,687,228 

    
من التصنيف للقروض والسلفيات كقروض إسالمية وغير يتم إجراء المزيد 

 إسالمية
   

    
 2,097,065  3,331,251 تمويل إسالمي

 2,590,163  1,361,672 تمويل غير إسالمي

 4,692,923  4,687,228 

 تم عرضها في بيان المركز المالي المرحلي المختصر الموحد كما يلي:
 2019ديسمبر  31   2020يونيو  30 
 )مدققة(  )مراجعة( 
    

 3,862,016  3,875,377 جزء غير متداول
 825,212  817,546 جزء متداول

 4,692,923  4,687,228 

شركة الخليج العالمية للحفر المحدودة )ش.م.ق.خ.(. دخلت شركة الخليج تعود القروض لشركة تابعة للشركة،  (1)
العالمية للحفر المحدودة في مختلف ترتيبات القروض مع مختلف البنوك. جميع التسهيالت تحتسب عليها معدالت 

 %2.70إلى  %1.35)ليبور مضافا إليه  %2.70إلى  %1.35شهور مضافا إليها  3فوائد تتراوح ما بين ليبور 
(. يتم سداد القروض في أقساط ربع سنوية. القروض التي تم الحصول عليه من جانب شركة الخليج 2019في 

 العالمية للحفر المحدودة )ش.م.ق.خ.( هي قروض بدون ضمان.

دخلت شركة الخليج العالمية للحفر المحدودة )ش.م.ق.خ( في تسهيل مرابحة  2017إضافة إلى ذلك، وفي مايو 
مليون دوالر مع أحد البنوك اإلسالمية المحلية. سيتم استخدام متحصالت التسهيل في األغراض العامة  925بمبلغ 

لقرض بدون ضمان وهو بمعدل فائدة فعلي للشركة وسداد وإعادة تمويل لمختلف تسهيالت القروض القائمة. ا
. سحبت شركة الخليج 2023ديسمبر  31وهو يسدد كمبلغ إجمالي عند استحقاقه في  %2.70بليبور مضافا إليه 

مليون  533)مبلغ  2020يونيو  30مليون دوالر أمريكي من التسهيل كما في  648العالمية للحفر المحدودة مبلغ 
 (.2019دوالر أمريكي في 

شركة هيلوكوبتر الخليج )ش.م.ق.خ(. فقد دخلت شركة هيلوكوبتر تعود القروض لشركة تابعة للشركة، وهي  (2)
مختلفة مع مختلف البنوك. جميع التسهيالت تحتسب عليها فائدة بمعدالت تتراوح ما الخليج في ترتيبات قروض 

(. 2019في  %2.75إلى  %1.35)ليبور مضافا إليه  %2.75إلى  %1.35شهور مضافا إليه  3بين ليبور 
شركة هيلوكوبتر الخليج )ش.م.خ.ق( بدون تسدد القروض في أقساط ربع سنوية. القروض التي حصلت عليها 

 ضمان.

 80حصلت الشركة على تسهيالت مرابحة غير مضمونة من مجموعة مقرضين بمبلغ  2014أبريل  20بتاريخ  (3)
، تفاصيله إضافي مليون دوالر أمريكي 80 ملة في قطر بجانب مبلغ مليون دوالر من أحد البنوك اإلسالمية العا

بلغ إضافية في شركة الخليج العالمية للحفر المحدودة )ش.م.ق.خ.(.  %30أدناه، لتمويل االستحواذ على حصة 
 15(. يسدد القرض في 2019في  %1.45)ليبور مضافا إليه  %1.45ليبور مضافا إليه هامش الربح الفعلي 

 بدون ضمان.وهذا القرض  2015صف سنوية مع بداية القسط األول في أبريل دفعة ن

مليون دوالر من أحد البنوك التجارية العاملة في  80حصلت الشركة على قرض بمبلغ  2014أبريل  20بتاريخ 
إضافية في شركة الخليج العالمية للحفر المحدودة )ش.م.ق.خ.(. بلغ هامش الربح  %30قطر لتمويل اقتناء حصة 

 14(. يسدد القرض في 2019في  %1.45)ليبور مضافا إليه  %1.45مضافا إليه لستة أشهر الفعلي ليبور 
 وهذا القرض بدون ضمان. 2015دفعة نصف سنوية مع بداية الدفعة األولى في أبريل 
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 اإليرادات 14
 تجني المجموعة بصورة رئيسية إيرادات من خدمات التموين والطيران والحفر والتأمين وإعادة التأمين.

فترة الستة أشهر  
 30المنتهية في 

  2020يونيو 

فترة الستة أشهر  
   30المنتهية في 

 2019يونيو 
 (مراجعة)  (مراجعة) 
    

 1,088,883  1,088,940 (1إيرادات العقود مع العمالء )
 382,269  470,036 (2إيرادات عقود التأمين )

 1,558,976  1,471,152 

 إيرادات العقود مع العمالء (1)

 تصنيف إيرادات العقود مع العمالء (أ)

في الجدول التالي تم تصنيف اإليرادات من العقود مع العمالء حسب المنتجات األولية الرئيسية وخطوط الخدمات 
 وتوقيت االعتراف باإليراد.

فترة الستة أشهر  المنتجات / خطوط الخدمة الرئيسية
 30المنتهية في 

  2020يونيو 

فترة الستة أشهر  
   30المنتهية في 

 2019يونيو 
 )مراجعة(  )مراجعة( 

    اإليراد من الحفر والخدمات المصاحبة له
 587,769  521,827 الحفر والخدمات المصاحبة له -

    
    اإليراد من خدمات الطيران

 273,364  305,678 إيرادات الطيران -
 19,050  33,642 إيرادات عمليات الصيانة واإلصالح -
 1,133  784 إيرادات التدريب -

 340,104  293,547 
    

    إيرادات التموين والخدمات المصاحبة له

 90,458  108,785 خدمات التموين -
 87,673  81,987 خدمات القوى العاملة -
 13,789  21,597 خدمات السكن والنظافة -
 4,562  3,311 إيرادات من المناسبات والفعاليات  -
 11,085  11,329 إيرادات أخرى -

 227,009  207,567 

 1,088,940  1,088,883 

 توقيت االعتراف باإليرادات )ب(

 

فترة الستة أشهر 
 30المنتهية في 

  2020يونيو 

فترة الستة أشهر  
   30المنتهية في 

 2019يونيو 
 )مراجعة(  )مراجعة( 
    

 62,893  106,456 المنتجات والخدمات المنقولة في المدى الزمني 
 1,025,990  982,484 المنقولة خالل المدى الزمني المنتجات والخدمات

 1,088,883  1,088,940 اإليرادات من العقود مع العمالء



  .الخليج الدولية للخدمات ش.م.ع.ق
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 اإليرادات )تابع( 14

 إيرادات عقود التأمين (2)

فترة الستة أشهر  
 30المنتهية في 

  2020يونيو 

فترة الستة أشهر  
   30المنتهية في 

 2019يونيو 
 )مراجعة(  )مراجعة( 
    

 382,269  470,036 إجمالي إيرادات التأمين

 تفاصيل إجمالي التأمين كالتالي:
فترة الستة أشهر  

 30المنتهية في 
  2020يونيو 

فترة الستة أشهر  
   30المنتهية في 

 2019يونيو 
 )مراجعة(  )مراجعة( 
    

 703,760  761,861 إجمالي األقساط
 (320,676)  (291,755) المكتسبة، إجماليالتغير في أقساط التأمين غير 

 (815)  (70) صافي إيراد العمولة

 382,269  470,036 إجمالي إيرادات التأمين

 التكاليف المباشرة 15
فترة الستة أشهر  

 30المنتهية في 
  2020يونيو 

فترة الستة أشهر  
   30المنتهية في 

 2019يونيو 
 )مراجعة(  )مراجعة( 
    

 384,130  412,652 (15/1تكاليف التأمين )إجمالي 
 206,389  223,443 التكاليف المباشرة لخدمات الطيران والخدمات المصاحبة لها
 211,087  230,633 التكاليف المباشرة لخدمات التموين والخدمات المصاحبة لها

 461,756  434,080 التكاليف المباشرة لخدمات الحفر والخدمات المصاحبة لها

 1,300,808  1,263,362 

  مصروف التأمين للمجموعة 15/1
فترة الستة أشهر  

 30المنتهية في 
  2020يونيو 

فترة الستة أشهر  
   30المنتهية في 

 2019يونيو 
 )مراجعة(  )مراجعة( 
    

 167,302  412,151 تنازل عن إعادة التأمين
 -  (140,811) التغير في أقساط غير مكتسبة، إعادة التأمين

 212,126  134,029 صافي المطالبات المتكبدة
 4,702  7,283 تكلفة الوساطة

 384,130  412,652 إجمالي مصروفات التأمين
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 إيرادات أخرى 16
فترة الستة أشهر  

 30المنتهية في 
  2020يونيو 

فترة الستة أشهر  
   30المنتهية في 

 2019يونيو 
 )مراجعة(  )مراجعة( 
    
 -  59,331 * منفعة ضريبية ناشئة من مذكرة التفاهم 

 13,584  9,013 أخرى

 68,344  13,584 

ضريبة الدخل للمجموعة وشركاتها التابعة سوية لتيمثل هذا المنفعة الضريبية التي استلمتها المجموعة نتيجة  *
التفاهم من خالل ترتيب معرف بين شركة المساهمة العامة، قطر للبترول ووزارة المالية حسب مذكرة المحلية 
 (.17)إيضاح 

 مصروف ضريبة الدخل 17

االعتراف بمصروف ضريبة الدخل بمبلغ يتم تحديده عن طريق مضاعفة الربح / )الخسارة( قبل الضريبة لفترة يتم 
في دولة قطر  المرجح ، السائد التقرير المرحلية  على أفضل تقديرات اإلدارة للمتوسط لمعدل الضريبة السنوي

الضريبي لبعض البنود المعترف معدلة لألثر  ،ةواالختصاصات الضريبية األخرى، والمتوقع للسنة المالية الكامل
بها في الفترة المرحلية بأكملها. والحال كذلك فإن معدل الضريبة الفعلي في هذه البيانات المالية المختصرة الموحدة 

 المرحلية قد يختلف عن تقديرات اإلدارة لمعدل الضريبة الفعلي للبيانات المالية الموحدة السنوية.

واللوائح التنفيذية ذات الصلة المصدرة  2018لعام  24قانون ضريبة الدخل القطري الجديد رقم ضوء نصوص في 
إلى  ائباألم( ووزارة المالية والهيئة العامة للضرالمؤسس توصلت قطر للبترول ) 2020فبراير  4الحقا، في 

ضريبة الدخل على حصة الربح والتي نصت على آلية لتسوية اتفاقية من خالل مذكرة تفاهم )"مذكرة التفاهم"( 
المنسوبة لبعض الشركات المدرجة في بورصة قطر بجانب شركاتها التابعة ومشاريعها المشتركة وتم إدراجها في 

( ضمن 1مذكرة التفاهم المذكورة. تم إدراج شركة الخليج الدولية للخدمات وجميع شركاتها التابعة األربع )إيضاح 
مذكرة التفاهم أيضا على أن المبالغ الضريبية المستحقة عن حصة شركات المساهمة  . تنصمذكرة التفاهم المذكورة

احتسبت العامة سيتم تسجيلها في الدفاتر وفي اإلقرارات الضريبية التي سيتم تقديمها إلى الهيئة العامة للضرائب. 
لاير قطري ولفترة الستة أشهر   21,027بمبلغ  2019ديسمبر  31المجموعة ضريبة الدخل للسنة المنتهية في 

لاير قطري في  59,331لاير قطري وقد قامت بتحميل كامل مبلغ   38,304بمبلغ  2020يونيو  30المنتهية في 
  2020يونيو  30الربح أو الخسارة للفترة المنتهية في 

موعة باالعتراف بإجمالي لالعتراف بالمنفعة الضريبية الناشئة للمجموعة من مذكرة التفاهم المذكورة، قامت المج
( لاير قطري والذي كان ينبغي دفعه للهيئة العامة للضرائب كمساعدة حكومية وقد إدراج المبلغ 59,331مبلغ )

 .16ضمن اإليرادات األخرى )إيضاح 

 أطراف ذات عالقة 18

يف األطراف أخرى تقع ضمن تعر في إطار النشاط االعتيادي لألعمال تدخل المجموعة في تعامالت مع شركات
رصدة مع األطراف "األطراف ذات العالقة. تم اإلفصاح عن األ 24ذات العالقة حسب معيار المحاسبة الدولي رقم 

 على النحو التالي:والمعامالت خالل الفترة الفترة كما في نهاية ذات العالقة 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة )أ(

 

فترة الستة أشهر 
 30المنتهية في 

   2020يونيو 

فترة الستة أشهر 
 30المنتهية في 

 2019يونيو 
 (مراجعة)  (مراجعة) 
    

 715,792  991,907 الشركة األم وشركات شقيقة وزميلة -إيرادات 

 54,343  74,138 الشركة األم وشركات شقيقة وزميلة -مصروفات مباشرة وتشغيلية أخرى 
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 )تابع( أطراف ذات عالقة 18

 أرصدة األطراف ذات العالقة )ب( 

 مستحق له  مطلوب منه العالقة اسم الشركة 

 2019ديسمبر  31   2020يونيو  30  2019ديسمبر  31   2020يونيو  30  
 (مدققة)  (مراجعة)  (مدققة)  (مراجعة)  
         

 24,922  17,939  250,928  245,288 األم مؤسسال قطر للبترول
 -  -  132,654  - شركة زميلة شركة قطر غاز للتشغيل المحدودة

 -  -  17,938  140,846 شركة زميلة شركة قطر غاز المحدودة 
 -  -  1,683  - شركة زميلة شركة قطر للبتروكيماويات )قابكو(

 3,525  1,938  12,874  15,488 شركة زميلة قطر للوقود )وقود(
 -  -  12,829  53 شركة زميلة أوريكس جي تي إل المحدودة

 -  -  13,729  - شركة زميلة يونايتد هيليتشارترز الخاصة المحدودة 
 -  -  1,256  - شركة زميلة شركة قطر لألسمدة الكيماوية )قافكو(

 -  -  301  - شركة زميلة راس لفان أولفين المحدودة
 -  -  89  - شركة زميلة غزال المحدودة

 4,852  5,304  73,217  59,019 زميلة اتشرك *أخرى 

  460,694  517,498  25,181  32,299 
 -  -  (16,261)  (3,440)  مخصص انخفاض قيمة موجودات مالية

  457,254  501,237  25,181  33,299 

 31لاير قطري في  2,000لاير قطري )مبلغ  415بمبلغ  أرصدة ذات صلة بمستحقات مكافآت أعضاء مجلس اإلدارةاألخرى المستحقة لألطراف ذات العالقة تتضمن األرصدة  *
 .(2019ديسمبر 

 الدفع عند الطلب.القبض / ي تستحق هذات طبيعة تجارية وال تحتسب عليها فوائد كما أنها بدون ضمانات واألرصدة عاله 
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 )تابع(ذات عالقة  أطراف 18

 اإلدارة موظفيالمكافآت لكبار  )ج(
فترة الستة أشهر  

 30المنتهية في 
  2020يونيو 

فترة الستة أشهر  
 30المنتهية في 

 2019يونيو 
 )مراجعة(  )مراجعة( 

    اإلدارة موظفيالمكافآت لكبار 
 18,253  17,565 رواتب ومنافع أخرى

 التزامات وتعهدات محتملة 19
 2019ديسمبر  31   2020يونيو  30 
 (مدققة)  )مراجعة( 

    :التزامات محتملة
 364,429  386,708 ضمانات مقابل حسن التنفيذ 

 3,376  9,553 مطالبات قيد النزاع

 4,004  - (1حصة المجموعة في التزامات محتملة في مشاريع مشتركة )

 
 2019ديسمبر  31   2020يونيو  30 
 (مدققة)  )مراجعة( 

    :تعهدات
 11,806  - تعهدات رأسمالية

تتعلق هذه االلتزامات المحتملة واالرتباطات بحصة المجموعة من المساهمة في المشاريع المشتركة المؤسسة  (1)
 محدودة في دولة التأسيس المعينة.كشركات ذات مسؤولية 

 من غير المتوقع أن تنشأ أي التزامات جوهري من التعهدات الصادرة في سياق األعمال العادية.

 تابعةاالستحواذ على شركة  20

يونايتد هيليتشارترز الخاصة من أسهم وحقوق تصويت  %28استحوذت المجموعة على نسبة  2020فبراير  2بتاريخ 
 %90إلى  %62 من يونايتد هيليتشارترز الخاصة المحدودةنتيجة لذلك زادت مساهمة المجموعة في حقوق ملكية  المحدودة

 .هيليتشارترز الخاصة المحدودةيونايتد مما منح المجموعة السيطرة على 

 المقابل المحول

 7,851 إجمالي المقابل لألسهم اإلضافية

 األصول المقتناة القابلة للتحديد وااللتزامات المتحملة

 يلخص الجدول التالي المبالغ المعترف بها لألصول المقتناة وااللتزامات المتحملة في تاريخ االستحواذ

  1,145 (5الممتلكات والمعدات )إيضاح 
  1,305 مخزون

  3,708 ذمم تجارية وأخرى مدينة
  1,395 نقد وأرصدة لدى البنوك

 (56) مخصص مكافآت نهاية خدمة الموظفين
 (5,630) ذمم تجارية وأخرى دائنة

 1,867 إجمالي صافي األصول القابلة للتحديد المقتناة
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 االستحواذ على شركة تابعة )تابع( 20

 الشهرة

 االعتراف بالشهرة الناشئة من االستحواذ كما يلي:تم 

 7,851 المقابل المحول
مساهمات غير مسيطرة، استنادا إلى مساهمتها النسبية في المبالغ المعترف بها 

 يونايتد هيليتشارترز الخاصة المحدودة لموجودات ومطلوبات  
187 

 1,157 هيليتشارترز الخاصة المحدودةيونايتد القيمة العادلة للمساهمة الموجودة مسبقا في 
 (1,867) القيمة العادلة لألصول القابلة للتحديد المقتناة

 7,328 الشهرة

يونايتد هيليتشارترز الخاصة في  %62إعادة قياس القيمة العادلة للمساهمة الموجودة مسبقا للمجموعة بنسبة 
 (.16لاير قطري وقد تم إدراجها ضمن "الدخل االخر" )إيضاح   1,157نتج عنها ربح بمبلغ  المحدودة

مباشرة بعد االستحواذ قامت المجموعة بوضع انخفاض لمبلغ القيمة الكاملة للشهرة وقد تم إدراجه في المصروفات 
 العمومية  واإلدارية. 
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سهم القائمة في نهاية فترة المعدل لعدد األلمتوسط المرجح الى عربح الفترة  لسهم بقسمةلتم احتساب العائد األساسي 
 التقرير.

 العائد األساسي والعائد المخفف للسهم الواحد هما نفسهما إذ أنه ليس هناك أثر مخفف على العائدات.

 
 
 

فترة الستة أشهر 
 30المنتهية في 

  2020يونيو 

 30فترة الستة أشهر المنتهية في  
 2019يونيو 

 (مراجعة)  (مراجعة) 
    

 29,303  53,966 ربح الفترة )ألف لاير قطري(

المتوسط المرجح المعدل لعدد أسهم حقوق 
 (10الملكية )إيضاح 

1,858,408,690  1,858,408,690 

العائد األساسي والمخفف للسهم )لاير 
 قطري(

0.029  0.016 
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رة منفصلة ألنها تتطلب تقنيات تتكون المجموعة من أربعة قطاعات تصدر عنها التقرير حسبما هو وارد وصفه أدناه. توفر القطاعات مختلف المنتجات والخدمات وهي تدار بصو
تقارير اإلدارة الداخلية مرة كل ربع سنة على األقل. يصف الملخص الوارد أدناه  مراجعةكل قطاع يقوم صانع القرار التشغيلي الرئيسي بفيما يخص واستراتيجيات سوق مختلفة. 

 لمجموعة التي يصدر عنها التقرير:العمليات التشغيلية في كل قطاع من قطاعات ا

  خدمات التأمين وإعادة التأمين. تقديمالتأمين: قطاع 

  كما تقوم بالتشغيل كمقدم خدمات النقل بالهليكوبتر في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا )منطقة مينا( الطيران: تقديم خدمات النقل بالهيلوكوبتر في قطر والهندقطاع .
 يج.وخدمات اإلسعاف الجوي في تركيا. يتضمن قطاع الطيران المعلومات المتعلقة بالمشاريع المشتركة والشركات التابعة لشركة هيلوكوبتر الخل

  والقوى العاملةتموين خدمات ال تقديمالتموين: قطاع. 

  مات الحفر والخدمات ذات الصلةالحفر: تقديم خدقطاع. 

 يعرض الجدول أدناه المعلومات بخصوص قطاعات التشغيل بالمجموعة متضمنا شركاتها التابعة:

 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 إجمالي  الحفر  التموين  الطيران  التأمين (مراجعة)

          
 1,578,337  521,827  245,145  340,104  471,261 إيرادات القطاع

 (19,361)  -  (18,136)  -  (1,225) اإليرادات فيما بين القطاعات

 1,558,976  521,827  227,009  340,104  470,036 اإليراد الخارجي

 335,454  (43,983)  4,688  362,268  12,481 ربح / )خسارة( القطاع قبل الضريبة

 10,267,605   5,861,670  355,982  1,478,246  2,571,707 موجودات القطاع

 7,139,810  4,660,694  230,018  299,819  1,949,279 مطلوبات القطاع

 إجمالي  الحفر  التموين  الطيران  التأمين )مراجعة( 2019يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
          

 1,492,507  587,769  227,155  293,510  384,073 قطاعإيرادات ال
 (21,355)  -  (19,588)  37  (1,804) اإليرادات فيما بين القطاعات

 1,471,152  587,769  207,567  293,547  382,269 الخارجي اإليراد

 42,025  (45,421)  3,820  71,979  11,647 ربح / )خسارة( القطاع قبل الضريبة

 10,217,628  5,920,551  346,491  1,563,280  2,387,306 ( )مدقق(2019ديسمبر  31)في  موجودات القطاع

 6,926,808  4,665,952  225,215  282,727  1,752,914 ( )مدقق(2019ديسمبر  31)في  مطلوبات القطاع
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 عنهاالصادر  اتتسوية ربح أو خسارة القطاع

 

فترة الستة أشهر 
 30المنتهية في 

   2020يونيو 

فترة الستة أشهر 
يونيو  30المنتهية في 

2019 
 (مراجعة)  (مراجعة) 
    

 42,025  335,454 الصادر عنها التقرير إجمالي ربح القطاعات
ربح أو خسارة أخرى غير قابلة للتخصيص )ربح أو خسارة 

 130,608  471,702 الشركة األم(
للشركة  من شركات تابعةاستبعاد توزيعات األرباح المدفوعة 

 (137,648)  (420,508) األم 
 (5,682)   (5,681) استهالك متعلق بتخصيص سعر الشراء 

 -  (267,670) مكاسب القيمة العادلة على األرض والمباني

 29,303  113,297 الربح الموحد للفترة

 الصادر عنها التقرير اتتسوية إجمالي موجودات القطاع
 2019ديسمبر  31   2020يونيو  30 
 (مدققة)  (مراجعة) 
    

 10,217,628  10,267,605 إجمالي موجودات القطاعات الصادر عنها التقرير
 2,716,207  3,125,226 موجودات أخرى غير قابلة للتخصيص
 (2,574,398)  (2,574,398) استبعاد االستثمار في الشركات التابعة

 117,344  111,664 الموجودات المتعلقة بتخصيص سعر الشراء 
 303,559  303,559 موجود متعلق بالشهرة

 (13,474)  (70,290) استبعاد الموجودات فيما بين القطاعات
استبعاد ربح القيمة العادلة للموجودات المحولة ضمن 

  (267,670) المجموعة
                      

- 

 10,766,866  10,895,696 الموجودات الموحدة للفترة / السنةإجمالي 

لم تطرأ تغييرات على أساس البيانات القطاعية أو أساس القياس بالنسبة لربح أو خسارة القطاع أو إجمالي موجودات 
 .2019ديسمبر  31القطاع منذ 

 األدوات المالية بالقيمة العادلة 23

المالية التي تتم المتاجرة النشطة بها في أسواق مالية منتظمة يتم تحديدها بالرجوع إلى القيمة العادلة لالستثمارات 
 أسعار العروض بالسوق للموجودات وأسعار العروض للمطلوبات في تاريخ إقفال العمل في نهاية فترة التقرير.

باستخدام تقنيات التقييم. تتضمن هذه بالنسبة لألدوات المالية التي ال يوجد لها سوق نشطة يتم تحديد القيمة العادلة 
التقنيات استخدام أحدث معامالت حرة والرجوع إلى القيمة السوقية الحالية ألداة أخرى مماثلة على نحو كبير و/ أو 
تحليل تدفق نقدي مخصوم.  بالنسبة لتقنيات التدفقات النقدية المخصومة تستند التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى 

 ل تقديرات اإلدارة كما أن معدل الخصم المستخدم هو المعدل ذي الصلة في السوق بالنسبة ألداة مماثلة.أفض

 في حالة عدم إمكانية قياس القيم العادلة بصورة موثوق بها يتم قياس هذه األدوات بالتكلفة.
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القيمة الدفترية للموجودات  العادلة هي السعر الذي يمكن قبضه لبيع موجود أو دفعه لتحويل مطلوب في معاملة حرة بين أطراف مشاركة في السوق في تاريخ القياس. تقربالقيمة 
 ة تم تقديمها في الجدول أدناه.المالية والمطلوبات المالية لقيمتها العادلة. القيم العادلة المقدرة لمعظم األدوات المالية الرئيسية للمجموع

 )مراجعة( 2020يونيو  30

القيمة العادلة من 
خالل الربح أو 

  الخسارة

القيمة العادلة من 
خالل الدخل الشامل 

  اآلخر

 أخرى
بالتكلفة المطفأة/ 

مطلوبات مالية 
  أخرى

 إجمالي
 القيمة العادلة  القيمة الدفترية

          الموجودات

 703,093  703,093  703,093  -  - بنوكنقد وأرصدة لدى 

 187,667  187,667  187,667  -  - استثمارات قصيرة األجل

 787,866  787,866  787,866  -  - ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى 

 987,641  987,641  987,641  -  - حصة إعادة التأمين في المطالبات القائمة

 457,254  457,254  457,254  -  - عالقةمستحقات من أطراف ذات 

 584,733  584,733  -  293,557  291,176 استثمارات مالية

 291,176  293,557  3,123,521  3,708,254  3,708,254 

          المطلوبات 

 4,692,923  4,692,923  4,692,923  -  - القروض والسلفيات

 25,181  25,181  25,181  -  - مستحقات ألطراف ذات عالقة

 316,241  316,241  316,241  -  - ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى

 1,500,056  1,500,056  1,500,056  -  - التزامات تعاقدية إلعادة تأمين

 62,728  62,728  62,728  -  - التزامات إيجار

 77,218  77,218  77,218  -  - أرباح مستحقة الدفع

 8  8  8  -  - على المكشوف من بنوك سحب

 -  -  6,674,355  6,674,355  6,674,355 
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 (مدققة) 2019ديسمبر  31
القيمة العادلة من خالل 

  الربح أو الخسارة
القيمة العادلة من خالل 

  الدخل الشامل اآلخر

 أخرى
المطفأة / بالتكلفة 

مطلوبات مالية 
  أخرى

 إجمالي
 القيمة العادلة  القيمة الدفترية

          الموجودات

 678,447  678,447  678,447  -  - نقد وأرصدة لدى بنوك

 229,382  229,382  229,382  -  - استثمارات قصيرة األجل

 723,454  723,454  723,454  -  - ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى 

 929,964  929,964  929,964  -  - حصة إعادة التأمين في المطالبات القائمة

 501,237  501,237  501,237  -  - من أطراف ذات عالقة اتمستحق

 630,536  630,536  -  288,316  342,220 استثمارات مالية

 342,220  288,316  3,062,484  3,693,020  3,693,020 

          المطلوبات 

 4,687,228  4,687,228  4,687,228  -  - القروض والسلفيات

 33,299  33,299  33,299  -  - مستحقات ألطراف ذات عالقة

 420,046  420,046  420,046  -  - ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى

 1,317,242  1,317,242  1,317,242  -  - التزامات تعاقدية إلعادة تأمين

 72,934  72,934  72,934  -  - مطلوبات اإليجار

 389,699  389,699  389,699  -  - أقساط إعادة تأمين مستحقة الدفع

 78,488  78,488  78,488  -  - أرباح مستحقة الدفع

 8  8  8  -  - سحب على المكشوف من بنوك

 -  -  6,998,944  6,998,944  6,998,944 
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 19 -أثر كوفيد  24

( عبر مختلف المناطق الجغرافية بالعالم مما تسبب في اضطرابات 19-انتشرت جائحة فايروس كورونا )كوفيد 
 معه شكوكا حو البيئة االقتصادية العالمية. 19-لألعمال واألنشطة االقتصادية. جلب كوفيد 

كما  ساتماروقد عملت على التخطيط الستمرارية االعمال وغيرها من المتراقب المجموعة عن كثب الوضع 
 التي تؤثر على عملياتها وادائها المالي . األخرى و دارة المخاطراساهمت في 

استنادا إلى الدراسة التي قامت بها اإلدارة لم تكن هناك آثار جوهرية للتقلبات االقتصادية الحالية في تحديد المبالغ 
ها لألصول المالية وغير المالية وقد اعتبرت على أنها تمثل أفضل تقدير لإلدارة يستند إلى المعلومات المعلن عن

 التي يمكن مالحظتها. مع ذلك ظلت األسواق في حالة تقلب وظلت المبالغ المسجلة حساسة للتقلبات بالسوق. 
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متى كان ذلك ضروريا، بحيث تتفق مع طريقة العرض المتبعة تمت إعادة تصنيف أرقام المقارنة للسنة الماضية، 
عملية إعادة التصنيف على صافي األرباح أو صافي الموجودات أو حقوق الملكية الصادر  للفترة الحالية. ال تؤثر 

 عنها التقرير سابقا.

 




