
  
 

 

  قع.الخليج الدولية للخدمات ش.م.

 قطر -الدوحة 

 الموحدة المختصرة البيانات المالية المرحلية 

  ت المستقلامع تقرير المراجعة لمدقق الحساب

  ٢٠١٨يونيو  ٣٠المنتهية في الستة أشهر فترة لكما في و

  
  



 

 

  

    الخليج الدولية للخدمات ش.م.ع.ق

    المختصرة الموحدة المرحلية البيانات المالية 
    ٢٠١٨يونيو  ٣٠المنتهية في فترة الستة أشهر لكما في و

  

  

  الصفحة  المحتويات

  ٢-١  الحسابات المستقل تقرير مدقق

  الموحدة ةالبيانات المالية المرحلية المختصر

  ٣  الموحد  بيان المركز المالي المرحلي المختصر

  ٤  الموحدالمختصر المرحلي  اآلخرالدخل الشامل وبيان الربح أو الخسارة 

  ٥  الموحدالمختصر بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي 

  ٧-٦  الموحدالمختصر بيان التدفقات النقدية المرحلي 

  ٢٦-٨  الموحدة ةالمختصرإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية 
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    الخليج الدولية للخدمات ش.م.ع.ق

    الموحدالمرحلي المختصر  اآلخرالدخل الشامل وبيان الربح أو الخسارة 
بآالف الرياالت القطرية  ٢٠١٨يونيو  ٣٠في المنتهية الستة أشهر لفترة 

 
  

  اتإيضاح  

لفترة الستة 
المنتهية أشهر 

يونيو  ٣٠ في
٢٠١٨   

لفترة الستة 
المنتهية أشهر 

يونيو  ٣٠ في
٢٠١٧   

  (مراجعة)   (مراجعة)    
        
 ١٫٢٥٥٫٥٧٥  ١٫٣١٠٫٤٤٠ ١٣  يرادات اإل

  )١٫٠٥٥٫٧٥٦(  )١٫٠٨٨٫٨٦٣( ١٤  تكاليف مباشرة
 ١٩٥٫٨١٩  ٢٢١٫٥٧٧   الربحإجمالي 

       
 ٢١٫٤٣٤  ٣٢٫٧٨٤   أخرىإيرادات 

 )١٫٠٧٣(  )١٦٫١٩٤(   خرىأمصروفات 
  )١٢٨٫٥٠٥(   )١١١٫٥٠٢(    مصروفات إدارية وعمومية

 )١٠٫٩٢٠(  - ٥  انخفاض قيمة ممتلكات ومعدات
  ٧٦٫٧٥٥   ١٢٦٫٦٦٥    تشغيلربح ال

         
 ١٥٫١٤٣  ١٢٫٩١٢   إيرادات تمويل

 )٧٦٫٠٧٣(  )١٠٥٫٣٣٧(    تكاليف التمويل 
  ١٥٫٨٢٥   ٣٤٫٢٤٠    فترةربح ال

         
         بنود الخسارة الشاملة األخرى

         بنود من الممكن إعادة إدراجها الحقاً ضمن الربح أو الخسارة
  )١٣٫٧٥٠(    )٤٫٩٤٧(    المالية ستثمارات القيمة العادلة لال خسارةصافي 
  ٢٫١٣٣   ٣٫٩٤٨    عمليات أجنبية منتحويل عمالت فرق صافي 
  )١١٫٦١٧(   )٩٩٩(    للفترةاآلخر  الشامل الدخل

  ٤٫٢٠٨   ٣٣٫٢٤١    إجمالي الدخل الشامل للفترة

         السهم العائد على
  ٠٩.٠   ١٨.٠  ١٧  (لایر قطري) ئد األساسي والمخفف للسهم الواحدالعا

  
  
  
  
  
  
  



  
 

 جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية.تشكل  ٢٦إلى  ٨من في الصفحات اإليضاحات 
٥  

  الخليج الدولية للخدمات ش.م.ع.ق

   الموحدالمرحلي المختصر بيان التغيرات في حقوق الملكية 
القطريةبآالف الرياالت  ٢٠١٨يونيو  ٣٠المنتهية في الستة أشهر لفترة 

  

  
  

  رأس المال
 

احتياطي قانوني
 

  احتياطي عام
احتياطي تحويل 

  عمالت أجنبية
احتياطي القيمة 

  العادلة 
 

  لةحرأرباح م
 

  اإلجمالي
                      

 ٣٫٧٩٨٫٧٦٨   ١٫٤٩٩٫٩٨٥  ١٢٫٢٣٩  ١٫٣٢٥  ٧٤٫٥١٦ ٣٥٢٫٢٩٤ ١٫٨٥٨٫٤٠٩  ) ة(مدقق ٢٠١٧يناير  ١الرصيد في 

                      الشامل اآلخر للفترةإجمالي الدخل 
  ١٥٫٨٢٥    ١٥٫٨٢٥   -    -    -   -   -  ربح الفترة

  )١١٫٦١٧(    -   )١٣٫٧٥٠(    ٢٫١٣٣    -   -   -  الدخل الشامل اآلخر
  ٤٫٢٠٨    ١٥٫٨٢٥   )١٣٫٧٥٠(    ٢٫١٣٣    -   -   -  إجمالي الدخل الشامل 

  )١٨٥٫٨٤١(   )١٨٥٫٨٤١(   -   -   -   -   -  )١١(إيضاح  معلنة أرباحتوزيعات 
  ٣٫٦١٧٫١٣٥   ١٫٣٢٩٫٩٦٩   )١٫٥١١(   ٣٫٤٥٨   ٧٤٫٥١٦   ٣٥٢٫٢٩٤   ١٫٨٥٨٫٤٠٩  )ة(مراجع ٢٠١٧يونيو  ٣٠الرصيد في 

                         
  ٣٫٦٧٨٫٥٦٣    ١٫٣٨٩٫٨٨٤   )٣٫٦٩٢(    ٣٦    ٧٤٫٥١٦   ٣٥٩٫٤١٠   ١٫٨٥٨٫٤٠٩  )ة(مدقق ٢٠١٧ديسمبر  ٣١الرصيد في 

للمعيار الدولي  لتطبيق األوليلتعديالت 
  -  )٤(إيضاح  ٩للتقارير المالية رقم 

 
-  

 
-  

 
-  

 
٢٫١٤١  

  
)٦٫٩٤٥(  

 
)٤٫٨٠٤(  

لتطبيق المبدئي للمعيار الدولي لتعديالت 
  -  )٤(إيضاح  ١٥للتقارير المالية رقم 

 
-  

 
-  

 
-  

 
-  

  
)٢٥٫٩٠٧(  

 
)٢٥٫٩٠٧(  

  ٣٫٦٤٧٫٨٥٢   ١٫٣٥٧٫٠٣٢   )١٫٥٥١(   ٣٦   ٧٤٫٥١٦   ٣٥٩٫٤١٠   ١٫٨٥٨٫٤٠٩  ٢٠١٨يناير  ١الرصيد المعدل في 
                      

                      إجمالي الدخل الشامل اآلخر للفترة
  ٣٤٫٢٤٠   ٣٤٫٢٤٠   -   -   -   -   -  ربح الفترة

  )٩٩٩(   -   )٤٫٩٤٧(   ٣٫٩٤٨   -   -   -  اآلخر الدخل الشامل
  ٣٣٫٢٤١   ٣٤٫٢٤٠   )٤٫٩٤٧(   ٣٫٩٤٨   -   -   -  إجمالي الدخل الشامل 

  -   -   -   -   -   -   -  )١١توزيعات أرباح معلنة (إيضاح 
 ٣٫٦٨١٫٠٩٣  ١٫٣٩١٫٢٧٢   )٦٫٤٩٨(    ٣٫٩٨٤    ٧٤٫٥١٦   ٣٥٩٫٤١٠  ١٫٨٥٨٫٤٠٩  )ة(مراجع ٢٠١٨يونيو  ٣٠الرصيد في 
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  الخليج الدولية للخدمات ش.م.ع.ق

  الموحدالمختصر المرحلي بيان التدفقات النقدية 
بآالف الرياالت القطرية ٢٠١٨يونيو  ٣٠المنتهية في الستة أشهر لفترة 

 

  

لفترة الستة أشهر  إيضاح
 ٣٠المنتهية في 

    ٢٠١٨يونيو 

لفترة الستة أشهر 
 ٣٠المنتهية في 

  ٢٠١٧يونيو 
  (مراجعة)   (مراجعة)  

         
         أنشطة التشغيل

  ١٥٫٨٢٥   ٣٤٫٢٤٠    صافي ربح الفترة
         تعديالت لـ:

  ٢٧٤٫٠٦٨    ٢٣٨٫٣٥٥    وإطفاء هالكإ
  ١٠٫٩٢٠    -  ٥  ومعدات ممتلكاتاالنخفاض في القيمة ل رئخسا

  ٧٦٫٠٧٣    ١٠٥٫٣٣٧    تكاليف تمويل
 ٨٫٥٦٥   ١١٫٠٩١    موظفينالمكافآت نهاية خدمة مخصص 

  ٩٤٥    ٨٫٢١٥    خسارة عن استبعاد ممتلكات ومعدات
  -   ٧٫٧٤٢    شطب ممتلكات ومعدات

  )١٥٫١٤٣(   )١٢٫٧٣٨(    إيراد فوائد
صافي التغير في الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل 

  الربح أو الخسارة 
  

)٨٫٧٤٩(   )٤٫٥٠٥(  
  )٣٫٤٧٦(    )٦٫٠٧٠(    صافي الربح من استبعاد استثمارات مالية

  )١٩(   -    موجودات مالية محتفظ بها لالستحقاقخصم إطفاء 
  )٣٫٤٠٨(    ٣٫٧٢٥    مرتبطة بالقروض إطفاء تكلفة تمويل

  -   )٧٫٧٥٣(    إعادة تهيئة مرافق مستخدمةمخصص تكاليف  عكس
  -   )٥٨٩(    مخصص خسارة ائتمانية متوقعة عكس

  ٨٫٧٩٥    ٣٫٨٤٥    مخصص مخزون بطيء الحركة
)/ تكوين مخصص النخفاض قيمة ذمم تجارية عكس(

  من أطراف ذات عالقة ومطلوبات وأخرى مدينة
  

)١٦٫٨٢٣    )٨٫٧٥٣  
  ٢٠٫١٩٤    )٣٥٫٨١١(    تغير أقساط غير مكتسبة

  )٧٤٥(    )٢٫٠٩١(    توزيع أرباح من صناديق استثمار مدارة
  -    ٥٥    خسارة ائتمانية متوقعة من استثمارات مالية

  )٢٫٠٤٠(   )٤٫٣٧٠(    أرباحتوزيعات إيراد 
    ٣٩٨٫٦٢٨   ٣٢٩٫٩٢٥  

          التغيرات في:
  ٣٫٥٢٣    )٨٫٦٢١(    مخزون

  -    ٢٫٣٦٤    موجودات عقد
  -    )١٤٫٦٨٢(    التزامات تعاقدية

مقدما  اتمدفوعومدينة وذمم تأمين موجودات عقود مدينون و 
  مستحقة من أطراف ذات عالقة طلوباتوم

  
)٤٠٫٤٠٩    )٢٤٫٧٩٤  

ى إلالدفع ومطلوبات  مستحقةمبالغ دائنة وتأمين ذمم دائنون و 
  أطراف ذات عالقة

  
)١١٫٧٥٥(   )٤٠٫٧٨٨(  

  ٤٣٠٫٨٠٥   ٢٤٣٫٤٠٤    يةالتشغيل العملياتالنقد الناتج من صافي 

  )٥٫٠٦٣(    )٩٫٠٤١(    للموظفين مكافآت نهاية خدمة مدفوعة
 ٤٢٥٫٧٤٢   ٢٣٤٫٣٦٣    النقد الناتج من أنشطة التشغيلصافي 
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  الخليج الدولية للخدمات ش.م.ع.ق

  (تابع) الموحدالمختصر المرحلي بيان التدفقات النقدية 
بآالف الرياالت القطرية ٢٠١٨يونيو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

  

لفترة الستة أشهر  اتإيضاح
 ٣٠المنتهية في 

    ٢٠١٨يونيو 

لفترة الستة أشهر 
 ٣٠المنتهية في 

  ٢٠١٧يونيو 
  (مراجعة)   (مراجعة)  

         
         أنشطة االستثمار

  )١١٧٫٦٣٠(    )١٤٣٫٣٩٨(  ٥   شراء ممتلكات ومعدات
  )٩٩٫٣٢١(    )١٤١٫٥٩٣(    شراء استثمارات مالية

  ١٥٫١٤٣    ١٢٫٠٨٠    تمويل مستلمة  اتإيراد
  ١٦٦٫٠٧٩   ١٤٨٫٧٥٢    متحصالت من بيع واستحقاق موجودات مالية 

  ٧٢   ٤٩٣    كات ومعدات لمتحصالت من بيع ممت
  )٧٫٤٢٥(   ٥٫٠٢٢    مقيد لتوزيعات األرباح  –صافي الحركة في النقد لدى بنوك 

  ٧٤٥   ٢٫٠٩١    توزيع أرباح من صناديق استثمار مدارة
  ٢٫٠٤٠   ٤٫٣٧٠    مستلمة أرباح  اتتوزيع

  )١٦٫٧١٩(   ٣١٫٨١٢    الحركة في األموال المقيدة
  )٥٧٫٠١٦(    )٨٠٫٣٧١(    صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار

         أنشطة التمويل
  ١٣٤٫٧٧٥   ٤٠٧٫٦٧٨     سلفقروض ومن متحصالت 

  )٥٦٢٫٤٩٤(    )٤٨٤٫٤٩٥(     مسددة سلفوقروض 
  )١٧٨٫٤١٦(    )٥٫٠٢٢(  ١١  توزيعات أرباح مدفوعة

  )٧٢٫٦٦٥(    )٩٨٫٠٧٤(    مدفوعة تمويلتكاليف 
 )٦٧٨٫٨٠٠(    )١٧٩٫٩١٣(    صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل

 )٣١٠٫٠٧٤(   )٢٥٫٩٢١(    في النقد وما يعادلهصافي النقص 
  ٢٫١٣٣   ٣٫٩٤٨     على النقد وما يعادلهتحويل عمالت أسعار تغير في أثر ال

  ٧٥٣٫٧٦٦   ٨٢١٫٧٥٥    في بداية الفترة  النقد وما يعادل النقد
  ٤٤٥٫٨٢٥   ٧٩٩٫٧٨٢  ٩  في نهاية الفترة  النقد النقد وما يعادل

  



 

  الخليج الدولية للخدمات ش.م.ع.ق

  المختصرة الموحدة المرحلية المالية  البيانات حولإيضاحات 
 ٢٠١٨يونيو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

٨  

   التقريرركة الصادر عنها الش  ١ 

هي شركة ) "المجموعة" ـويشار إليها مع شركاتها التابعة ب( )("الشركة" الخليج الدولية للخدمات ش.م.ع.ق
. ٢٠٠٨فبراير  ١٣بتاريخ  ٣٨٢٠٠ رقمسجل التجاري بال قطريةعامة شركة مساهمة تأسست في دولة قطر ك

كة الشرإن المقر المسجل للشركة، الدوحة، دولة قطر. إن النشاط الرئيسي للشركة هو العمل كشركة قابضة. 
والذي حل محل قانون الشركات التجارية  ٢٠١٥لعام  ١١بصدد االلتزام بمتطلبات قانون الشركات التجارية رقم 

  .٢٠٠٢لعام  ٥القطري السابق بالرقم 

مليون لایر قطري بتاريخ  ٥من جانب قطر للبترول كمساهم وحيد برأسمال مبدئي يبلغ مبدئيا تم تأسيس الشركة 
  وهو تاريخ تأسيس الشركة. ٢٠٠٨فبراير  ١٣

من رأس المال المصدر للشركة في بورصة قطر.  %٧٠قامت قطر للبترول بإدراج  ٢٠٠٨مايو  ٢٦بتاريخ 
اعتمدت التعديالت على النظام األساسي للشركة والتي  ٢٠١٢نوفمبر  ٤تم عقد جمعية عمومية غير عادية في 

ملكية الهيئة العامة للتقاعد والضمان االجتماعي. في أعقاب ذلك، ووفقا لتوجيهات المجلس ادت فيه والذي ز
في الشركة لمصلحة الهيئة العامة للتقاعد  %٢٠األعلى للشؤون االقتصادية ألغت قطر للبترول استثمارها بنسبة 

 للشركة حيث أنها تحتفظ بسهم خاص يةم الرئيسقطر للبترول هي الشركة األفإن مع ذلك، والضمان االجتماعي. 
  وبالتالي تسيطر على الشركة.

ركات المختصرة للشالمرحلية  البيانات الماليةعلى المرحلية المختصرة الموحدة هذه البيانات المالية تتضمن 
  المذكورة أدناه كما في نهاية فترة التقرير: المملوكة بالكاملالتابعة 

بلد   العالقة  اسم الشركة
 التأسيس

نسبة 
مساهمة في ال

يونيو  ٣٠
٢٠١٨  

نسبة 
المساهمة في 

ديسمبر  ٣١
٢٠١٧  

          
  %١٠٠  %١٠٠  قطر شركة تابعة  شركة الكوت للتأمين وإعادة التأمين 

دودة  وين المح دمات التم واج لخ ركة أم ش
  .خش.م.ق

  %١٠٠  %١٠٠  قطر شركة تابعة

  %١٠٠  %١٠٠  قطر شركة تابعة  الخليج ش.م.ق هليكوبترشركة 
دودة  ر المح ة للحف يج العالمي ركة الخل ش

  ش.م.ق
  %١٠٠  %١٠٠  قطر شركة تابعة

 لشاملاالخسارة والدخل الربح / في حصة أيضا المرحلية المختصرة الموحدة هذه البيانات المالية كما تتضمن 
تركة التالية  اآلخر اريع المش بة عنها في المش تخدام طريقة حقوق التي تتم المحاس وحيد ويتم ت الملكيةباس

  .الشركات التابعة الفرعية بالكامل وإحدى الشركات التابعة للمجموعة على أساس كل سطر

بلد   طبيعتها  اسم الشركة
 التأسيس

نسبة المساهمة 
يونيو  ٣٠في 

٢٠١٨  

نسبة المساهمة 
ديسمبر  ٣١في 

٢٠١٧  
          

  %٣٦  %٣٦  الهند مشروع مشترك  ة الخاصة المحدوديونايتد هيليتشارترز 
  %٤٩  %٤٩  مالطا مشروع مشتركشركة الخليج لخدمات الطيران المحدودة 

  %٩٢  %٩٢  ليبيا  شركة تابعة  شركة المها للطيران 
  %٧٠  %٧٠  عمان  شركة تابعة   شركة الخليج للمروحيات ذ.م.م

  %٤٩  %٤٩  تركيا  شركة تابعة ريد ستار هافاسيلك هيزميلتاري أي إس

ية للشركة التابعة لجعل سياساتها المحاسبالمرحلية المختصرة الموحدة تم إجراء تعديالت على البيانات المالية 
تتناسب مع تلك التي تستخدمها الشركة. يتم استبعاد جميع المعامالت واألرصدة والدخل والمصروفات الناتجة 

  فيما بين الشركات عند توحيد البيانات المالية. 
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  المختصرة الموحدة المرحلية المالية  البيانات حولإيضاحات 
 ٢٠١٨يونيو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

٩  

  لمحاسبةأساس ا  ٢

رة الموحدة هذه البيانات المالية أعدت  بي معيار للوفقاً المرحلية المختص  "التقارير ٣٤الدولي رقم المحاس
نوية األخيرة  المرحلية"المالية  ما في كللمجموعة ويجب أن تقرأ جنبا إلى جنب مع البيانات المالية الموحدة الس

نة المنتهية في  مبر  ٣١وللس نا(البيانات المالية الموحدة  ٢٠١٧ديس من هذه ة األخيرة)ويلس البيانات . ال تتض
نوية الكاملة المعدة وفقا للمعايير الدولية للتقارير  المالية بة للبيانات المالية الس جميع المعلومات المطلوبة بالنس

بة لفهم التغيرات في برغم ذلك تم إدراج إيضاحات مختالمالية.  ارة لتوضيح األحداث والمعامالت الهامة بالنس
  المركز المالي للمجموعة أو أدائها منذ البيانات المالية الموحدة للسنة األخيرة. 

"األدوات المالية"  ٩للمجموعة التي يطبق عليها المعيار الدولي للتقارير المالية رقم بيانات مالية هي أول هذه 
ف التغييرات في  ١٥دولي للتقارير المالية رقم والمعيار ال "اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء". تم وص

  .٤السياسات المحاسبية الهامة باإليضاح رقم 

  التقديراتاستخدام األحكام و  ٣

ؤثر ت وافتراضاتأحكام وتقديرات  وضعباإلدارة قامت المرحلية المختصرة الموحدة البيانات المالية إعداد  عند
 عنها ادرصال واإليرادات والمصروفات مطلوباتوال موجوداتعلى تطبيق السياسات المحاسبية وبالتالي قيم ال

  . اتعن هذه التقدير نتائج الفعليةقد تختلف ال .التقرير

شكوك ة للاألحكام الهامة التي قامت بها اإلدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والمصادر الرئيسي
حول التقديرات هي نفسها الوارد وصفها في البيانات المالية الموحدة للسنة األخيرة للمجموعة للسنة المنتهية في 

فيما عدا بعض األحكام الهامة ومصادر الشكوك حول التقديرات المتعلقة بتطبيق المعيار  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١
  . ٤والوارد وصفها في اإليضاح رقم  ٩للتقارير المالية رقم والمعيار الدولي  ١٥الدولي للتقارير المالية رقم 

هدف إدارة المخاطر المالية وسياسات المجموعة تنسجم مع تلك المفصح عنها في البيانات المالية كما في إن 
  .٢٠١٧ديسمبر  ٣١وللسنة المنتهية في 

 الهامة التغيرات في السياسات المحاسبية  ٤

  ٢٠١٨يناير  ١جديدة التي تصبح سارية المفعول من الالتعديالت والتفسيرات المعايير و  ٤/١

ة المختصرة المرحليفإن السياسات المحاسبية التي تم تطبيقها في إعداد البيانات المالية  ،فيما عدا ما هو وارد أدناه
  . ٢٠١٧ديسمبر  ٣١هية في تنسجم مع تلك المتبعة في البيانات المالية السنوية للمجموعة للسنة المنتالموحدة 

 لمنتهية فيوللسنة ا يتوقع أيضا إظهار التغييرات في السياسات المحاسبية في البيانات المالية الموحدة كما في
  . ٢٠١٨ديسمبر  ٣١

 "اإليراد من العقود المبرمة مع العمالء" ١٥تطبق المجموعة، ألول مرة، المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
. يصبح عدد من المعايير الجديدة ٢٠١٨يناير  ١"من األدوات المالية" ٩الدولي للتقارير المالية رقم  و المعيار

المرحلية المختصرة ولكنه ليس لها أثر جوهري على البيانات المالية  ٢٠١٨يناير  ١األخرى ساري المفعول من 
  للمجموعة. الموحدة 

  أساسية إلى ما يلي:أثر التطبيق األولي لهذه المعايير ينسب بصفة 

 التأخر في االعتراف باإليراد من / وتكلفة خدمات التفكيك (على مدى فترة العقد)؛  
 االعتراف المبكر باإليراد من / وتكلفة خدمات التفكيك (على مدى فترة العقد)؛ و  
  المالية.  لموجوداتلالزيادة في خسائر االنخفاض في القيمة المعترف بها  

  "اإليراد من العقود المبرمة مع العمالء" ١٥للتقارير المالية رقم  المعيار الدولي  )١(
 يتممقداره ومتى واالعتراف باإليراد  آليةإطار عمل شامل لتحديد  ١٥ينشئ المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

"اإليرادات"  ١٨محل معيار المحاسبة الدولي رقم  ١٥المالية رقم المعيار الدولي للتقارير  يحلاالعتراف به. 
  والتفسيرات ذات الصلة بها."عقود اإلنشاء"  ١١رقم معيار المحاسبة الدولي و
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١٠  

 )الهامة (تابع التغيرات في السياسات المحاسبية  ٤

  (تابع) ٢٠١٨يناير  ١جديدة التي تصبح سارية المفعول من الالتعديالت والتفسيرات المعايير و  ٤/١

  (تابع) مع العمالء""اإليراد من العقود المبرمة  ١٥المعيار الدولي للتقارير المالية رقم   )١(

باستخدام طريقة األثر التراكمي بدءا من التطبيق األولي  ١٥الدولي للتقارير المالية رقم  المعيار طبقت المجموعة
). بناء على ذلك فإنه لم يتم ٢٠١٨يناير  ١(أي في  وليلهذا المعيار والتي تم االعتراف بها في تاريخ التطبيق األ

معيار سابقا، بموجب  ر، أي أنه تم عرضها كما هو صادر عنها التقري٢٠١٧تعديل المعلومات المعروضة لعام 
  .والتفسيرات ذات الصلة بها ١٨المحاسبة الدولي رقم 

 ١كما في الموحدة  رحلةاألرباح المعلى  ١٥قم لخص الجدول التالي آثار تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية ري
   ٢٠١٨ يناير

األثر من تطبيق المعيار   
الدولي للتقارير المالية 

يناير  ١في  ١٥رقم 
٢٠١٨  

    مدورة أرباح
  )٥٢٫٠٤٠(  اإليراد من خدمات التجهيزات المعترف بها بمرور الزمن

  ١٧٫٧٢٠  تكاليف التجهيزات المعترف بها بمرور الزمن
  ١٠٫٠٧٢  التسريح المعترف بها بمرور الزمناإليراد من خدمات 

  )١٫٦٥٩(  تكاليف تسريح معترف بها بمرور الزمن
  )٢٥٫٩٠٧(  ٢٠١٨يناير  ١األثر في 

    
المرحلي على بيان المركز المالي  ١٥تلخص الجداول التالية آثار تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

أشهر  ةوبيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر للست ٢٠١٨يونيو  ٣٠للمجموعة كما في المختصر الموحد 
المختصر مرحلي اللكل بند متأثر على حده. لم يكن هناك أثر جوهري على بيان التدفقات النقدية بذلك التاريخ المنتهية 
  .٢٠١٨يونيو  ٣٠للمجموعة لفترة الستة أشهر المنتهية في الموحد 

  المختصر الموحد:المرحلي مركز المالي الثر على بيان األ

كما هو صادر عنه   
  التقرير 

المبالغ بدون تطبيق     التعديالت  
المعيار الدولي للتقارير 

  ١٥المالية رقم 
            الموجودات

  -    )١٠٫٩٣٧(    ١٠٫٩٣٧  موجودات عقود
  ٧٫٧١١٫٠٩٥    )١٠٫٩٣٧(    ٧٫٧٢٢٫٠٣٢  متداولةموجودات غير 

  -    )١٤٫٤٩١(    ١٤٫٤٩١  عقود موجودات
  ٢٫٥٨١٫٧٤٥    )١٤٫٤٩١(    ٢٫٥٩٦٫٢٣٦  موجودات متداولة

  ١٠٫٢٩٢٫٨٤٠    )٢٥٫٤٢٨(    ١٠٫٣١٨٫٢٦٨  إجمالي الموجودات
            حقوق الملكية

  ١٫٤٠٤٫٨٦١    ١٣٫٥٨٩    ١٫٣٩١٫٢٧٢  مدورةأرباح 
  ٣٫٦٩٤٫٦٨٢    ١٣٫٥٨٩    ٣٫٦٨١٫٠٩٣  إجمالي حقوق الملكية

            المطلوبات
  -    )٢١٫٦٨٥(    ٢١٫٦٨٥  التزامات تعاقدية 

  ٤٫٢٦٣٫٠٩١    )٢١٫٨٦٥(    ٤٫٢٨٤٫٩٥٦  المطلوبات غير المتداولة
  -    )١٧٫١٥٢(    ١٧٫١٥٢  التزامات تعاقدية 

  ٢٫٣٣٥٫٠٦٧    )١٧٫١٥٢(    ٢٫٣٥٢٫٢١٩  المطلوبات المتداولة
  ١٠٫٢٩٢٫٨٤٠    )٢٥٫٤٢٨(    ١٠٫٣١٨٫٢٦٨  إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات
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١١  

 الهامة (تابع) التغيرات في السياسات المحاسبية  ٤

  (تابع) ٢٠١٨يناير  ١جديدة التي تصبح سارية المفعول من الالتعديالت والتفسيرات المعايير و  ٤/١

  (تابع) "اإليراد من العقود المبرمة مع العمالء" ١٥المعيار الدولي للتقارير المالية رقم   )١(

  المختصر الموحد:المرحلي الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر األثر على بيان 

كما هو صادر عنه   
  التقرير 

المبالغ بدون تطبيق المعيار    التعديالت 
الدولي للتقارير المالية رقم 

١٥  
          

  ١٫٣٠٩٫١٠١   )١٫٣٣٩(   ١٫٣١٠٫٤٤٠  اإليرادات
  )١٫٠٨٨٫٤٥٤(   ٤٠٩   )١٫٠٨٨٫٨٦٣(  تكاليف مباشرة
  ٢٢٠٫٦٤٧   )٩٣٠(   ٢٢١٫٥٥٧  إجمالي الربح

  ٣٣٫٣١٠   )٩٣٠(   ٣٤٫٢٤٠  ربح الفترة

تفاصيل السياسات المحاسبية الهامة الجديدة وطبيعة التغييرات على السياسات المحاسبية السابقة المتعلقة بمختلف 
يتم االعتراف باإليراد عندما يحصل  ١٥بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  خدمات المجموعة واردة أدناه.

العميل على السيطرة على الخدمات. إن تحديد توقيت نقل السيطرة، في نقطة زمنية أو على مدى فترة زمنية، يتطلب 
  القيام بأحكام. 

  لسياسة المحاسبية طبيعة التغيير في ا  طبيعة وتوقيت متطلبات األداء   نوع الخدمة
دمات ال ز خ تجهي

  والتسريح
ع  ي الموق ر ف دة الحف ريح وح د وتس حش
زود  ل ال ي ب العمي ن جان دد م المح
ن  ة يمك اعة أو خدم أي بض ل ب العمي
ع  ه م ا لنفس تفادة منه ل االس للعمي
ه  اء علي اهزة. بن وفرة والج وارده المت م
زة  ت ممي ريح ليس د والتس إن الحش ف
تيفاء  تم اس د. ي ياق العق ي س ها ف بنفس
دما زمن عن ن ال رة م الل فت زام خ  االلت
د  إن الوع ذا ف ر. ل طة الحف دأ أنش تب
زءا  كل ج ار يش ريح الحف ز أو تس بتجهي
ان  ا مترابط ث أنهم زام األداء حي ن الت م

  على نحو كبير. 

م  دولي رق بة ال ار المحاس ب معي بموج
ريح  ١٨ د وتس ن حش راد م إن اإلي ف

تم  دما ي ه عن راف ب تم االعت ارات ي الحف
ر  ا يعتب و م ل وه دمات للعمي ديم الخ تق

  الزمن. نقطة خالل
ن  ة م ي نقط اإليراد ف راف ب تم االعت ي
راد  اس اإلي ة قي رط إمكاني زمن بش ال
ا وأن  وق به ورة موث اليف بص والتك
تمال.  ل مح ترداد المقاب ون اس يك

ب ا ارير بموج دولي للتق ار ال لمعي
م  ة رق دمات  ١٥المالي ذه الخ ل ه تمث

ه  اء علي دي وبن زام أداء ف ن الت زءا م ج
  لزمن.يتم االعتراف باإليراد عبر ا

  
رى  ود األخ ي البن رات ف ذه التغيي ر ه أث
اليف  ي التك ادة ف ي زي راد ه الف اإلي بخ
ي  ا ف ة به ادة متعلق رة وزي المباش

  .موجودات ومطلوبات العقد
وى  وين، الق التم
كن،  ة، الس العامل
ة  ة، إقام النظاف
بات  المناس
ات  والمبيع
ة  دمات العام والخ

  األخرى

اإليراد  راف ب تم االعت زمن ي ر ال عب
د واتير  عن دمات. ف ذه الخ ديم ه تق

كن،  ة، الس وى العامل وين، الق التم
ات  بات والمبيع ة المناس ة، إقام النظاف

رى ة األخ دمات العام تم  والخ ي
هري  اس ش ى أس ادة عل دارها ع إص
تين  الل س ا خ دفع غالب تحق ال ي تس وه

   يوما.

ة  ارير المالي دولي للتق ار ال ن للمعي م يك ل
م  ات  ١٥رق ى السياس ام عل ر ه أث

ةالم بية للمجموع ذه حاس ق به ا يتعل  فيم
  ات.الخدم
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١٢  

 الهامة (تابع) التغيرات في السياسات المحاسبية  ٤

  (تابع) ٢٠١٨يناير  ١جديدة التي تصبح سارية المفعول من الالتعديالت والتفسيرات المعايير و  ٤/١

  (تابع) العمالء""اإليراد من العقود المبرمة مع  ١٥المعيار الدولي للتقارير المالية رقم   )١(

طبيعة التغيير في السياسة   طبيعة وتوقيت متطلبات األداء   نوع الخدمة
  المحاسبية 

ائرات  ل بالط دمات النق خ
  المروحية

ديمها  تم تق دمات ي ذه الخ ث أن ه حي
راف  تم االعت زمن، ي وال ال ط

  باإليراد بناء على ذلك.
ى  واتير عل دار الف تم إص ادة ي ي الع ف

هري  اس ش تحق أس ا تس دفع غالب ال
  يوما. ٦٠- ٣٠ خالل

ارير  دولي للتق ار ال يس للمعي ل
م  ة رق ى  ١٥المالي ام عل ر ه أث

ة  بية الهام ات المحاس السياس
ذه  وص ه ة بخص للمجموع

  الخدمات.

ائر،  عاف الط دمات اإلس خ
يانة،  ار، الص ع الغي وفير قط ت
رة  دمات العم الحات وخ اإلص

  الشاملة وخدمات التدريب.

اإليرا راف ب تم االعت الل ي د خ
ى  تنادا إل زمن" اس ي ال ة ف "نقط

  الخدمات الفعلية المقدمة.
ى  واتير مت دار الف تم إص ادة ي ي الع ف

ة  م أداء الخدم ا ت تحق وكيفم تس
  يوما.  ٦٠- ٣٠ الدفع غالبا خالل

ارير  يسل دولي للتق ار ال للمعي
م  ة رق ى  ١٥المالي ام عل ر ه أث

بية  ات المحاس السياس
ذه  ق به ا يتعل ة فيم للمجموع

  الخدمات.

ام  أمين الع دمات الت ديم خ تق
أمين،  ادة الت منا وإع متض

تبعاد حي وباس أمين الص  الت
د  أمين ض يارات والت أمين الس ت

  .مخاطر الوفاة والحوادث

اق المعي من نط أمين ض ود الت ار عق
م  ة رق ارير المالي دولي للتق ، ٤ال

د  ه التحدي ى وج أمين، عل ود الت عق
دولي  ار ال اق المعي ارج نط ع خ تق

  . ١٥للتقارير المالية رقم 

ارير  دولي للتق ار ال يس للمعي ل
م  ة رق ى  ١٥المالي ام عل ر ه أث

بية  ات المحاس السياس
ذه  ق به ا يتعل ة فيم للمجموع

  الخدمات.

  "األدوات المالية" ٩المالية رقم المعيار الدولي للتقارير   )٢(

وبعض عقود اشتراطات االعتراف بالموجودات المالية والمطلوبات المالية  ٩يورد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
"األدوات المالية: التحقق  ٣٩وقياسها. يحل هذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي رقم أو بيع بعض البنود غير المالية 

  والقياس". 

واألرباح لالحتياطيات رصدة االفتتاحية األعلى  ٩يلخص الجدول التالي أثر االنتقال إلى المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
  الموحدة:المدورة 

األرباح المدورة  
  االفتتاحية

التغير التراكمي   
في احتياطيات 

  القيمة العادلة 
        ٩التعديل عند التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

  )٣٫٦٩٢(    ١٫٣٨٩٫٨٨٤   ٢٠١٨ يناير ١الرصيد في 
        

) إلى ٣٩استثمارات حقوق ملكية متاحة للبيع (معيار المحاسبة الدولي رقم  تحويل
  )٩القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة (المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

)٥٫٨٦١    )٥٫٨٦١  

) إلى ٣٩استثمارات حقوق ملكية متاحة للبيع (معيار المحاسبة الدولي رقم  تحويل
 )٩القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

٤٫٥٦٥(    ٤٫٥٦٥(  

        ناقصا: تعديالت لتطبيق الخسائر االئتمانية المتوقعة في تاريخ التطبيق األولي
  -    )٤٫٨٠٤( مالية مقاسة بالتكلفة المطفأةموجودات 

  ٨٤٥    )٨٤٥(  موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
  ٢٫١٤١    )٦٫٩٤٥(  ٩أثر التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
  -    )٢٥٫٩٠٧(  ))١( ٤ (إيضاح ١٥أثر التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

  )١٫٥٥١(    ١٫٣٥٧٫٠٣٢ ٢٠١٨يناير١في  الرصيد المعدل
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١٣  

 السياسات المحاسبية الهامة (تابع)  ٤

  (تابع) ٢٠١٨يناير  ١جديدة التي تصبح سارية المفعول من الالتعديالت والتفسيرات المعايير و  ٤/١

  (تابع) المالية""األدوات  ٩المعيار الدولي للتقارير المالية رقم   )٢( 

  تصنيف وقياس الموجودات والمطلوبات المالية  (أ)

كما  ٢٠١٨يناير  ١على القيم الدفترية للموجودات المالية كما في  ٩أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
  يلي:

  أو الخسارة الموجودات المالية (االستثمارات في حقوق الملكية) بالقيمة العادلة من خالل الربح  )١(

تقاس هذه الموجودات المالية الحقا بالقيمة العادلة. صافي األرباح أو الخسائر، متضمنة إيراد الفائدة أو توزيعات 
  األرباح، يتم االعتراف بها في الربح أو الخسارة.

  

التصنيف األصلي 
بموجب معيار 

المحاسبة الدولي 
 ٣٩رقم 

التصنيف الجديد  
بموجب المعيار 

للتقارير الدولي 
 ٩المالية رقم 

القيمة الدفترية 
األصلية بموجب
معيار المحاسبة

٣٩ الدولي رقم

مخصص الخسائر 
االئتمانية المتوقعة 

المعترف به بموجب 
المعيار الدولي 

للتقارير المالية رقم 
٩  

القيمة الدفترية 
الجديدة بموجب 
المعيار الدولي 
للتقارير المالية 

 ٩رقم 

في شركات  اسهم
 متاحة للبيع  مساهمة عامة قطرية

بالقيمة العادلة من 
خالل الربح أو 

 ٨٨٫٦١٢ - ٨٨٫٦١٢ الخسارة

-محتفظ بها للمتاجرة 
 أوراق دين

بالقيمة العادلة من 
خالل الربح أو 

الخسارة

بالقيمة العادلة من 
خالل الربح أو 

 ٢٠١٫٠٢٩ - ٢٠١٫٠٢٩الخسارة
  ٢٨٩٫٦٤١  -  ٢٨٩٫٦٤١  

  الدخل الشامل اآلخر الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل   )٢(

دين وأوراق مالية. تقاس هذه الموجودات الحقا بالقيمة العادلة. أدوات تشتمل هذه الموجودات على استثمارات في 
يتم االعتراف و الدين، يحتسب إيراد الفائدة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي،أدوات بالنسبة لالستثمارات في 

بأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية وبخسارة االنخفاض في القيمة في الربح أو الخسارة. يتم العتراف بصافي 
األرباح والخسائر األخرى في الدخل الشامل اآلخر. عند إلغاء االعتراف يعاد تصنيف األرباح والخسائر المتراكمة 

وزيعات تلخسارة. بالنسبة لالستثمارات في األوراق المالية يتم االعتراف بفي الدخل الشامل اآلخر إلى الربح أو ا
األرباح كإيراد في بيان الربح أو الخسارة ما لم تكن توزيعات األرباح تمثل بوضوح استردادا لجزء من تكلفة 

ى تصنيفها علاالستثمار. صافي األرباح والخسائر األخرى يتم االعتراف به في الدخل الشامل اآلخر وال يعاد 
  اإلطالق إلى الربح أو الخسارة.

 

التصنيف 
األصلي 

بموجب معيار 
المحاسبة 

الدولي رقم 
٣٩ 

التصنيف الجديد بموجب  
المعيار الدولي للتقارير 

 ٩المالية رقم 

القيمة الدفترية
األصلية 
معيار بموجب 

المحاسبة 
 الدولي رقم

٣٩ 

مخصص الخسائر 
االئتمانية المتوقعة 

بموجب المعترف به 
المعيار الدولي 

للتقارير المالية رقم 
٩  

القيمة الدفترية
الجديدة 
بموجب 

المعيار الدولي 
للتقارير 

 ٩المالية رقم 
صندوق استثمار مدار

 متاحة للبيع  واسهم غير مدرجة
بالقيمة العادلة من خالل 

 ٧١٫٥٥٤ - ٧١٫٥٥٤ الدخل الشامل اآلخر 

متاحة للبيع  مدرجة -دين أدوات
بالقيمة العادلة من خالل 

  ٢١٢٫٧٩٨  ٨٤٥  ٢١٣٫٦٤٣الدخل الشامل اآلخر 

متاحة للبيع استثمارات في أسهم
بالقيمة العادلة من خالل 

 ١٣٫٥٦٠ - ١٣٫٥٦٠الدخل الشامل اآلخر 
     ٢٩٧٫٩١٢  ٨٤٥  ٢٩٨٫٧٥٧  
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١٤  

 السياسات المحاسبية الهامة (تابع)    ٤

  (تابع) ٢٠١٨يناير  ١جديدة التي تصبح سارية المفعول من الالتعديالت والتفسيرات المعايير و  ٤/١

  (تابع) "األدوات المالية" ٩المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) ٢(

  (تابع) تصنيف وقياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية  )أ( 

  بالتكلفة المطفأة  الموجودات المالية  )٣(

بخسائر مطفأة يتم تخفيض التكلفة ال. المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعليتقاس هذه الموجودات الحقا بالتكلفة 
أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية وبخسارة االنخفاض إيرادات الفائدة ويتم االعتراف باالنخفاض في القيمة.  

  اف في الربح أو الخسارة.رة عند إلغاء االعترخسا وأربح أي في القيمة في الربح أو الخسارة. يتم العتراف ب

الدين المدرجة وذمم عقود التأمين دوات الذمم التجارية واألخرى المدينة والمستحقات من أطراف ذات عالقة وأ
المدينة واألرصدة لدى البنوك والودائع التي كانت تصنف على أنها قروض وذمم مدينة بموجب معيار المحاسبة 

  .٩تكلفة المطفأة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم يتم تصنيفها اآلن بال ٣٩الدولي رقم 

 

التصنيف األصلي 
بموجب معيار 

المحاسبة الدولي رقم
٣٩ 

التصنيف  
الجديد بموجب
المعيار الدولي
للتقارير المالية

 ٩رقم 

القيمة الدفترية
األصلية 
معيار بموجب 

المحاسبة 
٣٩ الدولي رقم

مخصص الخسائر 
المتوقعة االئتمانية 

المعترف به بموجب 
المعيار الدولي 

للتقارير المالية رقم 
٩  

القيمة الدفترية
الجديدة بموجب
المعيار الدولي
للتقارير المالية

 ٩رقم 

  مدرجة - دين أدوات
محتفظ بها 
 ٣٫٥٧٨ ٥ ٣٫٥٨٣التكلفة المطفأة لالستحقاق

تحقات  أمينمس ود ت عق
  ١٨٤٫٧٣٧  ٣٫٦٢٤  ١٨٨٫٣٦٠التكلفة المطفأة مستحقاتقروض و  مدينة

  ٩٣٠٫٢٨٨  ١٫١٦٦  ٩٣١٫٤٥٤التكلفة المطفأة مستحقاتقروض وأرصدة لدى البنوك وودائع
راف ذات ن أط تحق م مس

  ٤٦٢٫٨٣٢  ٩  ٤٦٢٫٨٤١التكلفة المطفأة مستحقاتقروض و عالقة
 ٥٠٧٫٠٢٨ - ٥٠٧٫٠٢٨التكلفة المطفأة ومستحقاتقروض ذمم تجارية وأخرى مدينة

     ٢٫٠٨٨٫٤٦٣  ٢٫٠٩٣٫٢٦٦٤٫٨٠٤

  نخفاض قيمة الموجودات الماليةا  )ب(

بنموذج  ٣٩المحاسبة الدولي رقم  نموذج "الخسارة المتكبدة" الوارد بمعيار ٩المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ستبدل ي
 .يطبق نموذج انخفاض القيمة الجديد على الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة "الخسائر االئتمانية المتوقعة". 

ما كانت عليه أكثر ميتم االعتراف بالخسائر االئتمانية بصورة مبكرة  ٩المعيار الدولي للتقارير المالية رقم بموجب 
  . ٣٩معيار المحاسبة الدولي رقم  بموجب

اختارت المجموعة قياس مخصصات الخسارة بالنسبة لموجوداتها المالية بمبلغ يعادل الخسائر االئتمانية المتوقعة مدى 
الحياة. عند تحديد ما إذا كان خطر االئتمان بالنسبة لموجود مالي قد زاد بصورة كبيرة منذ االعتراف المبدئي وعند تقدير 

موعة اعتبارا معقوال ومعلومات مدعومة بذات صلة ومتاحة بدون تكلفة أو جهد الخسائر االئتمانية المتوقعة تضع المج
غير ضروريين. يتضمن هذا كال من المعلومات الكمية والنوعية والتحليل، استنادا إلى الخبرة التاريخية للمجموعة والتقييم 

  المطلع لالئتمان ويتضمن معلومات استشرافية. 

  عة قياس الخسائر االئتمانية المتوق

ئتمان مرجح االحتمال. تقاس الخسائر االئتمانية على أنها القيمة الحالية االالخسائر االئتمانية المتوقعة هي تقدير خسائر 
لجميع حاالت النقص في النقد (أي الفروق بين التدفقات النقدية المستحقة للشركة وفقا للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع 

  الخسائر االئتمانية المتوقعة على أساس معدل الفائدة الفعلي للموجود المالي. خصمم المجموعة استالمها). يت
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١٥  

 السياسات المحاسبية الهامة (تابع)  ٤

  (تابع) ٢٠١٨يناير  ١جديدة التي تصبح سارية المفعول من الالتعديالت والتفسيرات المعايير و  ٤/١

  (تابع) المالية""األدوات  ٩المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) ٢(

  (تابع) نخفاض قيمة الموجودات الماليةا  (ب)

  األصول المالية التي انخفضت قيمتها ائتمانيا

ي على أنه قد يعتبر األصل المال لمالية المسجلة بالتكلفة المطفأة.تقوم المجموعة في تاريخ كل تقرير بتقييم الموجودات ا
مقدرة أثر ضار على التدفقات النقدية المستقبلية الالتي لها واحدة أو أكثر من األحداث وقوع  "انخفضت قيمته ائتمانيا" عند

  للموجود المالي.

  عرض خسارة االنخفاض في القيمة 
 مخصصات الخسارة بالنسبة للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة يتم خصمها من إجمالي القيمة الدفترية للموجودات.

  المختصر الموحد.الربح أو الخسارة المدينة في بيان التجارية واألخرى نخفاض قيمة الذمم يتم عرض خسائر ا

  أثر نموذج خسارة االنخفاض في القيمة الجديد
فإن خسائر االنخفاض في القيمة  ٩لمعيار الدولي للتقارير المالية رقم اضمن نطاق موجودات المالية التي تقع بالنسبة لل

المجموعة أن تطبيق اشتراطات انخفاض القيمة في المعيار الدولي  حددتعموما يتوقع أن تزيد وتصبح أكثر تقلبا. 
  زيادة في انخفاض.ينتج عنه لن  ٢٠١٨يناير  ١في  ٩للتقارير المالية رقم 

  االنتقال  )(ج

باستخدام طريقة  ٩رات على السياسات المحاسبية الناتجة عن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم يتطبيق التغيتم 
المالية  القيم الدفترية للموجوداتالفروق بين  لم تعدل المجموعة معلومات المقارنة للفترات السابقة. التأثير التراكمي.

في األرباح المدورة يتم االعتراف بها  ٩تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم عن  تي نتجتالوالمطلوبات المالية 
ال تعكس بصورة عامة اشتراطات المعيار  ٢٠١٧بناء عليه فإن المعلومات المعروضة لعام  .٢٠١٨يناير  ١كما في 

  .٣٩المحاسبة الدولي رقم  بمعياربل تلك الخاصة  ٩الدولي للتقارير المالية رقم 

  م إجراء التقييم على أساس الحقائق والظروف التي كانت موجودة في تاريخ التطبيق المبدئي. ت

  تصنيف وقياس المطلوبات المالية  (د)

في تصنيف وقياس المطلوبات المالية يتعلق  ٩التغيير الرئيسي الذي تم إدخاله بالمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
القيمة العادلة للمطلوب المالي المخصص بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بالمحاسبة عن التغيرات في 

  صدر.المنسوب إلى التغيرات في مخاطر االئتمان لدى المُ 

أن يتم عرض التغيرات في القيمة العادلة  ٩يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ،على وجه الخصوص
التغيرات في مخاطر االئتمان لذلك المطلوب في الدخل الشامل اآلخر، ما لم يخلق  للمطلوب المالي الذي ينسب إلى

االعتراف بآثار التغيرات في مخاطر ائتمان المطلوب ضمن الدخل الشامل اآلخر أو يؤدي إلى تضخيم الفجوة 
عاد لمطلوب المالي ال يالمحاسبية في الربح أو الخسارة. التغيرات في القيمة العادلة المنسوبة إلى مخاطر ائتمان ا

تصنيفها الحقا إلى الربح أو الخسارة، وبدال عن ذلك يتم تحويلها إلى األرباح المدورة عندما يتم إلغاء االعتراف 
يتم عرض مبلغ التغير في القيمة العادلة  ٣٩عن المطلوب المالي. في السابق، بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 

  أنه بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بأكمله في الربح أو الخسارة.  للمطلوب المالي المخصص على

  أثر على تصنيف وقياسات المطلوبات المالية للمجموعة.  ٩لم يكن لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

  :المعايير والتعديالت والتفسيرات المصدرة ولكنها لم تصبح سارية المفعول  ٤/٢

 صدرت لم تصبح سارية المفعول بعد لفترة الستة أشهر المنتهيةالمعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة التي أُ بعض 
  ولم يتم تطبيقها مبكرا في إعداد هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة. ٢٠١٨يونيو  ٣٠في 
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١٦  

  الممتلكات والمعدات    ٥

 ٢٠١٧ديسمبر  ٣١    ٢٠١٨يونيو  ٣٠ 
  )مدققة(    )مراجعة(  
      تكلفةال

  ١٠٫١٩٢٫٢٨١    ١٠٫٥٤٤٫٦٨٠  يناير  ١كما في 
 ٣٨٠٫٧٠١    ١٤٣٫٣٩٨  إضافات خالل الفترة / السنة
 )١٤٦(    -  تحويالت خالل الفترة/ السنة

 )٢٨٫١٥٦(    )١٥٫٨٩٠(  استبعادات خالل الفترة / السنة
 -    )١٢٫٥٥٤(  خالل الفترة / السنة شطب

 ١٠٫٥٤٤٫٦٨٠    ١٠٫٦٥٩٫٦٣٤  ديسمبر ٣١يونيو /  ٣٠الرصيد في 

      المتراكماإلهالك 
 ٢٫٨٥٣٫٤٢٢    ٣٫٣٢٤٫٩١٩  يناير  ١كما في 

 ٤٩٨٫١٩٧    ٢٣٧٫٧٩٩  لفترة / السنةل اإلهالكمصروف 
 )١٥٫٧٨٠(    )٧٫١٨٢(  خالل الفترة/ السنة استبعادات

 -    )٤٫٨١٢(  خالل الفترة / السنةشطب 
 )١٠٫٩٢٠(    -  خالل الفترة / السنة خسارة انخفاض القيمة

 ٣٫٣٢٤٫٩١٩    ٣٫٥٥٠٫٧٢٤  ديسمبر ٣١يونيو /  ٣٠الرصيد في 
       

       القيمة الدفترية
 ٧٫٢١٩٫٧٦١    ٧٫١٠٨٫٩١٠  ديسمبر ٣١يونيو /  ٣٠في 

  الشهرة  ٦ 

  
 ٢٠١٧ديسمبر  ٣١    ٢٠١٨يونيو  ٣٠ 
  )مدققة(    )مراجعة(  
       

 ٣٠٣٫٥٥٩    ٣٠٣٫٥٥٩  بالتكلفة –الشهرة 
 -    -  خسارة انخفاض في القيمة متراكمة

  ٣٠٣٫٥٥٩    ٣٠٣٫٥٥٩ 

من أسهم شركة أمواج لخدمات التمويل المحدودة  %١٠٠المجموعة على نسبة  استحوذت ٢٠١٢مايو  ٣١بتاريخ 
  ألف لایر قطري. ٣٠٣٫٥٥٩ش.م.ع.ق.، وهي شركة تأسست في دولة قطر مما نتج عنه شهرة بمبلغ 

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

ة أن أي تغير معقول محتمل في االفتراضات الرئيسية التي يستند إليها ). ترى اإلدار٢٠١٧ : %١٠في السنة ( %١٠
  فترية للقيمة القابلة لالستردادالمبلغ القابل لالسترداد لن يتسبب في أي تجاوز القيمة الد
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١٧  

  استثمارات مالية  ٧

  القيمة الدفترية لالستثمارات المالية للمجموعة كما يلي:
  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١    ٢٠١٨يونيو  ٣٠ 
  )مدققة(    )مراجعة(  

       االستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
 ٢٠١٫٠٢٩    ٢٠١٫٨٣٩ )١أوراق دين محتفظ بها للمتاجرة ( -
 -    ٩٠٫٤٨٧  أسهم مدرجة في شركات مساهمة عامة قطرية -
  ٢٠١٫٠٢٩    ٢٩٢٫٣٢٦ 
       

استثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ومن خالل 
)/ استثمارات ٩الدخل الشامل اآلخر (المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

       )٣٩متاحة للبيع (معيار المحاسبة الدولي رقم 
 ١٠٢٫١٧٣    ٢٩٫٧٩٢  أسهم مدرجة في شركات مساهمة عامة قطرية -
 ٢١٣٫٦٤٣    ٢٠٢٫٠٦٩  أوراق دين مدرجة -
 ٧١٫٥٥٢    ٦٢٫٥٤٣  صناديق استثمار مدارة -
 ٢    ٢  أسهم غير مدرجة -
  ٣٨٧٫٣٧٠    ٢٩٤٫٤٠٦ 

استثمارات مقاسة بالتكلفة المطفأة (المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
) / استثمارات محتفظ بها لتاريخ االستحقاق (معيار المحاسبة الدولي ٩

       )٣٩رقم 
  ٣٫٥٨٣    ٣٫٦٦٩  )٢مدرجة (دين  أدوات

 ٥٩١٫٩٨٢    ٥٩٠٫٤٠١  مالية قبل مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة  استثمارات
 -    )٥(طفأة الدين المقاسة بالتكلفة الم دواتمخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة أل

  ٥٩١٫٩٨٢    ٥٩٠٫٣٩٦ 
        

        معروضة في بيان المركز المالي المختصر الموحد
  ٢٠١٫٠٢٩    ٢٩٢٫٣٢٦  متداولةموجودات 

 ٣٩٠٫٩٥٣    ٢٩٨٫٠٧٠  موجودات غير متداولة
 ٥٩١٫٩٨٢    ٥٩٠٫٣٩٦  صافي االستثمارات المالية

تمثل هذه الموجودات المالية المحتفظ بها لدى بنوك. يتم اقتناؤها وتكبدها في األصل بغرض البيع أو إعادة الشراء في   )١(
  التغيرات قصيرة األجل في البنوك.المدى القريب للحصول على ميزة 

 ٣٫٩٤٥ري (ألف لایر قط ٣٫٨٤٤بلغت  ٢٠١٨يونيو  ٣٠القيمة السوقية لالستثمارات المقاسة بالتكلفة المطفأة كما في   )٢(
  ).٢٠١٧ديسمبر  ٣١قطري في  ألف لایر

خالل الدخل الشامل اآلخر ( المعيار  الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والقيمة العادلة من  )٣(
)، فيما عدا األسهم غير ٣٩) / االستثمارات المتاحة للبيع (معيار المحاسبة الدولي رقم ٩الدولي للتقارير المالية رقم 

 ٢والمستوى  ١من القياس ولم يتم إجراء تحويالت بين المستوى  ١المدرجة، تم تقييمها على أساس استخدام المستوى 
  سات القيمة العادلة. من قيا

  أخرى  رصدة مدينة أمدينون و   ٨
 ٢٠١٧ديسمبر  ٣١    ٢٠١٨يونيو  ٣٠ 
  )مدققة(    )مراجعة(  
      

 ٢٢٩٫٦٢٧    ٢٥٤٫٥٩٨  ذمم تجارية مدينة
 ٣٣٩٫١٩٥    ٣٥٧٫١٩٠  مدفوعات مقدما وذمم مدينة أخرى

 )٦١٫٧٩٤(    )٥٢٫٦٦٩(  )٨/١ناقصا: انخفاض قيمة موجودات مالية (إيضاح 
  ٥٠٧٫٠٢٨    ٥٥٩٫١١٩ 
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١٨  

  (تابع)رصدة مدينه أخرى أمدينون و  ٨

  التغيرات في انخفاض قيمة الموجودات المالية كما يلي:  ٨/١
 ٢٠١٧ديسمبر  ٣١    ٢٠١٨يونيو  ٣٠ 
  )مدققة(    )مراجعة(  
       

 ٤٤٫٩٧١    ٦١٫٧٩٤  يناير  ١في 
 ٢٣٫٠٩٠    -  مخصص مكون خالل الفترة/ السنة

 )٦٫٢٦٧(    )٩٫١٢٥(  رد خالل الفترة/ السنة
 ٦١٫٧٩٤    ٥٢٫٦٦٩  ديسمبر  ٣١يونيو /  ٣٠في 

 النقد وما يعادل النقد   ٩
 ٢٠١٧ديسمبر  ٣١   ٢٠١٨يونيو  ٣٠  
  )مدققة(    )مراجعة(  
        

  ١٫٨٥٨    ١٫٧٧٧  نقد بالصندوق
        نقد لدى البنوك

  ٤٠٥٫٥٥٩    ٤٤٤٫٦٦٢ ودائع متداولة وعند الطلب -
  ٥٤٤٫٣٠٠    ٤٤٩٫٠١٧ )٢(و ) ١ودائع ثابتة وألجل ( -

مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة (المعيار الدولي للتقارير 
 )٩المالية رقم 

)١٫١٤٨(    -  

األرصدة لدى البنوك والنقد حسب بيان المركز المالي المختصر 
  ٩٥١٫٧١٧    ٨٩٤٫٣٠٨ الموحد 

       
  )٣٤٫٦١٦(    )٢٫٨٠٤(  أموال مقيدة -ناقصا: نقد لدى البنوك 
  )٩٥٫٣٤٦(    )٩٠٫٣٢٤(  مقيد لتوزيعات األرباح -ناقصا: نقد لدى البنوك 

  -    )١٫٣٩٨( ناقصا: السحب على المكشوف من البنوك
  )١٢٩٫٩٦٢(    )٩٤٫٥٢٦(  

األرصدة لدى البنوك والنقد حسب بيان التدفق النقدي المختصر 
  ٨٢١٫٧٥٥    ٧٩٩٫٧٨٢ الموحد 

لدى البنوك يتم االحتفاظ بها بغرض استيفاء االرتباطات النقدية قصيرة األجل بدال هذه الودائع الثابتة المحتفظ بها   )١(
  عن كونها ألغراض االستثمار، وهي قابلة للتحويل إلى مبلغ معلوم من النقد ومخاطر التغييرات في قيمتها ضئيلة.

لية رية محلية ولها فترات استحقاق أص، كان يتم االحتفاظ بهذه الودائع الثابتة لدى بنوك تجا٢٠١٨يونيو  ٣٠كما في   )٢(
  تصل إلى ستة أشهر أو أقل.

  

 رأس المال  ١٠
 ٢٠١٧ديسمبر  ٣١   ٢٠١٨يونيو  ٣٠  
  )مدققة(    )مراجعة(  

        رأس المال المصدر والمدفوع 
رياالت قطرية للسهم  ١٠سهم عادي بقيمة  ١٨٥٫٨٤٠٫٨٦٨

رياالت قطرية للسهم  ١٠سهم عادي بقيمة  ١٨٥٫٨٤٠٫٨٦٨(
  ١٫٨٥٨٫٤٠٩    ١٫٨٥٨٫٤٠٩ )٢٠١٧ديسمبر  ٣١في 
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١٩  

  أرباح مستحقة الدفعتوزيعات   ١١

فيما يتعلق بالسنة المنتهية في  ٢٠١٨مارس  ٥ المنعقدة في الموافقة في االجتماع "السنوي للجمعية العامة" للشركة  تمت
مليون لایر قطري  ١٨٥٫٨لغ بمإجمالي بلایر قطري  ١تم دفع  ١: ٢٠١٦(أرباح توزيع على عدم  ٢٠١٧ ديسمبر ٣١

  للسهم الواحد).

  الدفع خالل الفترة / السنة ةفيما يلي التغير في رصيد توزيعات األرباح المستحق

  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١   ٢٠١٨يونيو  ٣٠  
  )مدققة(    )مراجعة(  
       

  ١٠٠٫٢١٠    ٩٥٫٣٤٦ يناير ١في 
  ١٨٥٫٨٤١    - توزيعات أرباح معلنة خالل الفترة / السنة

  )١٩٠٫٧٠٥(    )٥٫٠٢٢( توزيعات أرباح مدفوعات خالل الفترة / السنة
  ٩٥٫٣٤٦    ٩٠٫٣٢٤ ديسمبر  ٣١يونيو /  ٣٠في 

 وسلف قروض  ١٢
  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١   ٢٠١٨يونيو  ٣٠  
  )مدققة(    )مراجعة(  
       

  ٤٫٤٨٨٫٣٣٠    ٤٫٣٨٤٫٧٠٦ )١قروض تجارية متنوعة (
  ٤٩٠٫٧٣٥    ٥٤٢٫٠٦٧ )٤) (٢( ةإسالمي تتمويال

  ١٦٦٫٤٠٠    ١٤٥٫٦٠٠ )٣( اقتراض 
 ٥٫١٤٥٫٤٦٥    ٥٫٠٧٢٫٣٧٣  

  تم عرضها في بيان المركز المالي المختصر الموحد كما يلي:

  ٤٫٢٤٧٫٦٦٢    ٤٫١٤٢٫٧٠٦ غير متداولة
  ٨٩٧٫٨٠٣    ٩٢٩٫٦٨٧ متداولة

 ٥٫١٤٥٫٤٦٥    ٥٫٠٧٢٫٣٧٣  

.ق. دخلت يات ش.مللحفر م.ق والخليج الدوليةتتعلق القروض بالشركات التابعة للمجموعة، شركة هيلوكوبتر الخليج ش.  )١(
هذه الشركات في ترتيبات تمويل مع مختلف البنوك. جميع التسهيالت تحتسب عليها معدالت فائدة تتراوح ما بين ليبور 

). يجب سداد القروض في أقساط  %٢٫٧٥إلى  %٠٫٤٥ر زائدا ليبو: ٢٠١٧( %٢٫٧٥إلى  %٠٫٦٠لثالثة أشهر زائدا 
ربع سنوية. القروض التي حصلت عليها شركة هيلوكوبتر الخليج ش.م.ق والخليج الدولية للحفريات ش.م.ق هي قروض 

  بدون ضمانات.

مليون دوالر أمريكي من مجموعة من  ١٧٠حصلت الشركة على تسهيل مرابحة مشترك بمبلغ  ٢٠١٢مايو  ٢٣بتاريخ   )٢(
المقرضين بغرض تمويل اقتناء شركة أمواج لخدمات التموين المحدودة ش.م.ع.ق. معدل الربح الفعلي هو ليبور لستة أشهر 

قسط نصف سنوي على أن يبدأ القسط األول في نوفمبر  ١٥ ). يسدد القرض في١٫٧٥ليبور زائدا : ٢٠١٧( %١٫٣٥زائدا 
  وهو تسهيل بدون ضمان. ٢٠١٢
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٢٠  

  تابع)( وسلفقروض   ١٢

مليون دوالر أمريكي من أحد البنوك  ٨٠حصلت الشركة على تسهيل مرابحة مشترك بمبلغ  ٢٠١٤أبريل  ٢٠بتاريخ 
 %٣٠أدناه) بغرض تمويل اقتناء نسبة  ٣مليون دوالر إضافي (تفاصيله في  ٨٠اإلسالمية المحلية في قطر بجانب مبلغ 

(ليبور زائدا  %١٫٤٥ربح الفعلي هو ليبور لستة أشهر زائدا إضافية في شركة الخليج الدولية للحفريات ش.م.ق. معدل ال
وهو تسهيل  ٢٠١٥قسط نصف سنوي على أن يبدأ القسط األول في أبريل  ١٥). يسدد القرض في ٢٠١٧في سنة  %١٫٤٥

  بدون ضمان.

رية المحلية في أحد البنوك التجامليون دوالر أمريكي من  ٨٠بمبلغ  قرضحصلت الشركة على  ٢٠١٤أبريل  ٢٠بتاريخ   )٣(
إضافية في شركة الخليج الدولية للحفريات ش.م.ق. معدل الربح الفعلي هو ليبور  %٣٠اقتناء نسبة بغرض تمويل قطر 

قسط نصف سنوي على أن يبدأ  ١٥). يسدد القرض في ٢٠١٧في سنة  %١٫٤٥(ليبور زائدا  %١٫٤٥لستة أشهر زائدا 
  ضمان. وهو تسهيل بدون ٢٠١٥القسط األول في أبريل 

مليون  ٩٢٥بمبلغ رئيسي على تسهيل مرابحة مشترك الخليج الدولية للحفريات ش.م.ق. حصلت شركة  ٢٠١٧في مايو   )٤(
بنك إسالمي محلي. ستستخدم حصيلة التسهيل في األغراض العامة للشركة وفي سداد أو إعادة تمويل دوالر أمريكي من 

كمبلغ إجمالي يسدد وهو  %٢٫٧٠معدل ربح فعلي ليبور زائدا مختلف تسهيالت القروض القائمة. القرض بدون ضمان وله 
يونيو  ٣٠ر أمريكي من التسهيل كما في مليون دوال ٢٦٣. سحبت الشركة مبلغ ٢٠٢٣ديسمبر  ٣١عند االستحقاق في 

٢٠١٨.  

 اإليرادات  ١٣
فترة الستة أشهر   

 ٣٠المنتهية في 
 ٢٠١٨يونيو 

فترة الستة أشهر   
يونيو  ٣٠المنتهية في 

٢٠١٧  
  )مراجعة(    )مراجعة(  
        

  ١٥٥٫٠٠٧    ٢١٦٫٠٣٧ )١٣/١( تأمينأقساط إجمالي 
  ٢٧٧٫٨٥٠    ٢٩٦٫٥٥٥ اإليراد من الطيران

  ٢٥١٫٥٧٣    ٢٢٠٫٨٧١ من خدمات التموين اإليراد
  ٥٧١٫١٤٥    ٦٠٣٫٩٧٧ إيراد الحفر

 ١٫٢٥٥٫٥٧٥    ١٫٣١٠٫٤٤٠  

 إجمالي إيراد التأمين  ١٣/١
فترة الستة أشهر   

 ٣٠المنتهية في 
 ٢٠١٨يونيو 

فترة الستة أشهر   
يونيو  ٣٠المنتهية في 

٢٠١٧  
  )مراجعة(    )مراجعة(  
        

  ١٥٩٫٣٦٨    ٢٠٧٫٢٣٧ إجمالي األقساط
  )١٥٫٦٧٨(    ٦٩٢ الحركة في األقساط غير المكتسبة، إجمالي

  ١١٫٣١٧    ٨٫١٠٨ ةصافي إيراد العمول
  ١٥٥٫٠٠٧    ٢١٦٫٠٣٧ إجمالي إيراد التأمين



\ 

  الخليج الدولية للخدمات ش.م.ع.ق

  المختصرة الموحدةالمرحلية المالية  البياناتإيضاحات على 
بآالف الرياالت القطرية ٢٠١٨يونيو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

٢١  

 تكاليف المباشرةال  ١٤
فترة الستة أشهر   

 ٣٠المنتهية في 
 ٢٠١٨يونيو 

فترة الستة أشهر   
يونيو  ٣٠المنتهية في 

٢٠١٧  
  )مراجعة(    )مراجعة(  
        

  ١٢١٫٨١٦    ١٨٠٫١٩١ )١٤/١تأمين (ال تكاليفإجمالي 
  ١٧٢٫١٤٠    ١٩٠٫٩٧٢ تكاليف الطيران المباشرة

  ٢٢٨٫٣٧٢    ٢١٦٫٣٢٤ تكاليف خدمات التموين المباشرة
  ٥٣٧٫٤٢٨    ٥٠١٫٣٧٦ تكاليف الحفر المباشرة

 ١٫٠٥٩٫٧٥٦    ١٫٠٨٨٫٨٦٣  

 التأمين تكاليف إجمالي   ١٤/١
فترة الستة أشهر   

 ٣٠المنتهية في 
 ٢٠١٨يونيو 

فترة الستة أشهر   
يونيو  ٣٠المنتهية في 

٢٠١٧  
  )مراجعة(    )مراجعة(  
       

  ٥١٫٩٠٠    ٩٦٫٧٨٠ لمعيدي التأمين ختياريا  تنازل
  ٤٫٥١٥    - التغير في األقساط غير المكتسبة، إعادة التأمين

  ٦١٫٥٠١    ٨٠٫٢٩٢صافي المطالبات المتكبدة
  ٣٫٩٠٠    ٣٫١١٩ تكلفة الوساطة

  ١٢١٫٨١٦    ١٨٠٫١٩١ إجمالي مصروفات التأمين



 

  الخليج الدولية للخدمات ش.م.ع.ق

  المختصرة الموحدةالمرحلية المالية  البياناتإيضاحات على 
بآالف الرياالت القطرية ٢٠١٨يونيو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

٢٢  

  أطراف ذات عالقة  ١٥

"األطراف ذات  ٢٤أخرى تقع ضمن تعريف األطراف ذات العالقة حسب معيار المحاسبة الدولي رقم  في إطار النشاط االعتيادي لألعمال تدخل المجموعة في تعامالت مع شركات
  على النحو التالي:والمعامالت خالل الفترة الفترة كما في نهاية رصدة مع األطراف ذات العالقة العالقة. تم اإلفصاح عن األ

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة  (أ)

 
فترة الستة أشهر المنتهية 

 ٢٠١٨يونيو  ٣٠في 
فترة الستة أشهر المنتهية   

  ٢٠١٧يونيو  ٣٠في 
  )مراجعة(    )مراجعة(  
        

  ٦٣٢٫٧٩٦    ٧٥٠٫٠٩٧  الشركة األم وشركات شقيقة وزميلة -إيرادات 
  ٤١٫٠١٣    ٦٨٫٧٠٢  الشركة األم وشركات شقيقة وزميلة - مصروفات مباشرة وتشغيلية أخرى 

 األطراف ذات العالقة أرصدة  (ب)

  مستحق له  مطلوب منه  العالقة  اسم الشركة 
٢٠١٧ديسمبر  ٣١   ٢٠١٨يونيو  ٣٠ ٢٠١٧ديسمبر  ٣١  ٢٠١٨يونيو  ٣٠    
  )مدققة(    )مراجعة(   )مدققة(   )مراجعة(    
                

  -    ٢٠٫٠٦٦   ٢٧٨٫٤٩١   ٢٩٨٫٧٠٠  الشركة األم  قطر للبترول
  -    -   ٦٧٫٤٥٥   ٧٧٫٥٧٤  شركة شقيقة  شركة قطر غاز المحدودة 

  -    ٨٢٦   ١١٫٩٦٤   ١٥٫١٦٧شركة شقيقةسيرفسيز نأفييش ميد وجلف ليمتد برايفت هيليشارتريونايتد 
  -    -   ٣٫٠١٤   ٨٫٨٨٩ شركة شقيقة كيماويات (قابكو) ش.م.ق.خقطر للبترو

  -    -   ١٤٫٢٩٨   ٦٫٧٣٤  شركة شقيقة  شركة قطر غاز للتشغيل المحدودة
  ٣٫٧٠١    ٥٫٨٣٥  ٩٤٦  ٥٫٥١٠شركة شقيقة ش.م.ع.ققطر للوقود (وقود)

  -    -   ١٠٫٩٨٢   - شركة شقيقة  أوريكس جي تي إل ليمتد
  ٤٫٦١١    ١٫٠٠١   ٨٩٫٢٨٨   ١٧٫١٨٩شركة شقيقة  أخرى

  -    -   )١٣٫٥٩٧(   )١٣٫٩٦٩(   قيمة ذمم مدينة من أطراف ذات عالقةمخصص انخفاض 
   ٨٫٣١٢    ٢٧٫٧٢٨   ٤٦٢٫٨٤١   ٤١٥٫٧٩٤  



 

  الخليج الدولية للخدمات ش.م.ع.ق

  المختصرة الموحدةالمرحلية المالية  البياناتإيضاحات على 
بآالف الرياالت القطرية ٢٠١٨يونيو  ٣٠المنتهية في لفترة الستة أشهر 

 

٢٣  

  (تابع) عالقة ذات اطراف  ١٥

 المكافآت لكبار مسؤولي اإلدارة  (ج)
فترة الستة أشهر   

 ٣٠المنتهية في 
 ٢٠١٨يونيو 

فترة الستة أشهر   
 ٣٠المنتهية في 

  ٢٠١٧يونيو 
  )مراجعة(    (مراجعة)  

       المكافآت لكبار مسؤولي اإلدارة
  ٢٣٫١٦٩    ٢١٫٦٩٠ رواتب ومنافع أخرى

  التزامات وتعهدات محتملة  ١٦
 ٢٠١٧ ديسمبر ٣١   ٢٠١٨يونيو  ٣٠ 
  )مدققة(    (مراجعة)  

       التزامات محتملة
  ٣١٢٫٧٦٧   ٣٠٨٫٢٥٢  األداءضمانات مقابل حسن 
  ٣٫٤٤٩   -  مطالبة متنازع عليها 

  ل.إطار النشاط االعتيادي لألعمامن غير المتوقع أن تنشأ التزامات جوهرية من االلتزامات المحتملة التي تصدر في 

 ٢٠١٧ ديسمبر ٣١   ٢٠١٨يونيو  ٣٠ 
  )مدققة(    (مراجعة)  

       تعهدات 
  ٢٦٧٫٢٩٠   ٢٣١٫٢٦٠  تعهدات رأسمالية

دخلت المجموعة في اتفاقيات اإليجار التالية الستئجار مختلف العقارات. تكاليف اإليجار المتعلقة بهذه العقارات 
  كإيجارات تشغيلية.تمت المحاسبة عنها 

  ارتباطات اإليجار المستقبلية غير المخصومة فيما يتعلق باتفاقيات اإليجار أعاله على النحو التالي:

 ٢٠١٧ ديسمبر ٣١   ٢٠١٨يونيو  ٣٠ 
  )مدققة(    (مراجعة)  
       

  ٢٧٫٠٨٠   ١٥٫٧٧٥  ال تزيد عن سنة واحدة
  ٤٦٫٠٩٩   ٥٥٫١٧٦  سنوات ٥تزيد عن سنة وال تزيد عن 

  ١٣٫٠٥٧   ٩٫٠٠٩  سنوات ٥تزيد عن 
  ٨٦٫٢٣٦   ٧٩٫٩٦٠  

 العائدات على السهم الواحد  ١٧

تم احتساب العائد األساسي على السهم الواحد بقسمة صافي ربح الفترة المنسوب إلى مالكي أسهم حقوق الملكية 
  المعدل على عدد المتوسط المرجح ألسهم حقوق الملكية القائمة في نهاية فترة التقرير.

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

فترة الستة أشهر   
 ٣٠المنتهية في 

 ٢٠١٨يونيو 

فترة الستة أشهر  
 ٣٠المنتهية في 

  ٢٠١٧يونيو 
  )مراجعة(   )مراجعة(  
       

  ١٥٫٨٢٥   ٣٤٫٢٤٠  ربح الفترة (ألف لایر قطري)
  ١٨٥٫٨٤٠٫٨٦٨  ١٨٥٫٨٤٠٫٨٦٨  المتوسط المرجح المعدل لعدد أسهم حقوق الملكية القائمة 

  ٠٫٠٩   ٠٫١٨  العائد األساسي والمخفف للسهم الواحد (لایر قطري)
  



 

  الخليج الدولية للخدمات ش.م.ع.ق

  المختصرة الموحدةالمرحلية المالية  البياناتإيضاحات على 
بآالف الرياالت القطرية ٢٠١٨يونيو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

٢٤  

  قطاعات التشغيل  ١٨

 رة منفصلة ألنها تتطلب تقنياتتتكون 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. 

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

 .التأمين: يوفر تشكيلة من خدمات التأمين وإعادة التأمين لقطر للبترول وشركاتها التابعة والشقيقة  

 في قطر والهند. كما تقوم بالتشغيل كمقدم خدمات النقل بالهليكوبتر في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا (منطقة مينا) وخدمات  رخدمات النقل بالهيلوكوبت الطيران: تقديم
 تر الخليج.اإلسعاف الجوي في تركيا. يتضمن قطاع الطيران المعلومات المتعلقة بالمشاريع المشتركة والشركات التابعة لشركة هيلوكوب

 .التموين: يوفر خدمات التموين لمجموعة قطر للبترول ومشاريعها المشتركة العالمية  

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

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

  إجمالي   الحفر   التموين  الطيران  التأمين  )مراجعة(٢٠١٨يونيو٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في
                

 ١٫٣٣٧٫٨٧٢   ٦٠٣٫٩٧٧   ٢٣٩٫٥٥٥   ٢٦٩٫٥٥٥   ٢٢٤٫٧٢٥  اإليرادات الخارجية
  )٢٧٫٣٧٢(    -   )١٨٫٦٨٤(   )٦٠(   )٨٫٦٨٨(  اإليرادات فيما بين القطاعات

 ١٫٣١٠٫٤٤٠    ٦٠٣٫٩٧٧   ٢٢٠٫٨٧١   ٢٦٩٫٥٥٥   ٢١٦٬٠٣٧  صافي اإليراد
  ٤٨٫٣٧١   )٥٣٫٥٤٩(   ٥٫٠٥٣   ٥٩٫٣٦٢   ٣٧٫٥٠٥  ربح / (خسارة) القطاع قبل الضريبة

 ٩٫٧١٧٫٠٦٤   ٦٫٣٤٩٫٩٣١   ٣٣٦٫٧٢٤   ١٫٥٢٩٫٥٩٢   ١٫٥٠٠٫٨١٧  موجودات القطاع

  إجمالي   الحفر   التموين  الطيران  التأمين  (مراجعة)٢٠١٧يونيو٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في
                

  ١٫٢٧٣٫٥١٨   ٥٧١٫١٤٥   ٢٦٧٫٨٩٤   ٢٧٧٫٩٦٠   ١٥٦٫٥١٩  اإليرادات الخارجية
  )١٧٫٩٤٣(    -   )١٦٫٣٢١(   )١١٠(   )١٫٥١٢(  اإليرادات فيما بين القطاعات

  ١٫٢٥٥٫٥٧٥   ٥٧١٫١٤٥   ٢٥١٫٥٧٣   ٢٧٧٫٨٥٠   ١٥٥٫٠٠٧  صافي اإليراد
  ٣٩٫٢٥٣   )٨٤٫٤٥٧(   ٣٫٣٨٤   ٧٩٫٣٢٦   ٤١٫٠٠٠  (خسارة) القطاع قبل الضريبةربح / 

  ٩٫٨٩٨٫٤١٦   ٦٫٤٢٥٫٤٥٩   ٣٦٥٫١٥٦   ١٫٥٤٥٫٨١١   ١٫٥٦١٫٩٩٠  )مدققة) (٢٠١٧ديسمبر  ٣١(في موجودات إجمالي ال
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٢٥  

  (تابع) قطاعات التشغيل  ١٨

  عنهاالصادر  اتتسوية ربح أو خسارة القطاع
فترة الستة أشهر   

 ٣٠المنتهية في 
 ٢٠١٨يونيو 

فترة الستة أشهر   
 ٣٠المنتهية في 

  ٢٠١٧يونيو 
  )مراجعة(    )مراجعة(  
        

  ٣٩٫٢٥٣    ٤٨٫٣٧١  قبل الضريبة عنهاالصادر  اتإجمالي ربح القطاع
  ٢٦٠٫٩٩٠    ١٤٧٫٣٤٤  األرباح من الشركات التابعة)مثل ربح أو خسارة الشركة األم متضمنة توزيعات يربح أو خسارة أخرى غير قابلة للتخصيص (

  )٢٧٥٫٠٣٩(    )١٥٤٫٨٥٧(  استبعاد توزيعات األرباح المدفوعة للشركة األم من جانب الشركات التابعة 
  )٩٫٣٧٩(    )٦٫٦١٨(  تعديالت أخرى

  ١٥٫٨٢٥    ٣٤٫٢٤٠ الربح الموحد للفترة

  تسوية إجمالي موجودات القطاع الصادر عنها التقرير
  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١   ٢٠١٨يونيو  ٣٠  
  )مدققة(    )مراجعة(  
        

  ٩٫٨٩٨٫٤١٦    ٩٫٧١٧٫٠٦٤  التقرير االصادر عنه اتالقطاع موجوداتإجمالي 
  ٢٫٧٢٩٫٥٦٠    ٢٫٧٧٥٫٦٧٩  )موجودات أخرى غير قابلة للتخصيص (تمثل إجمالي موجودات الشركة األم متضمنة االستثمار في الشركات التابعة

  )٢٫٥٧٤٫٣٩٨(    )٢٫٥٧٤٫٣٩٨(  الشركات التابعةاالستثمار في استبعاد 
  ١٥٩٫٣٤٠    ١٥٢٫٧٣٣  الموجودات المتعلقة بتخصيص سعر الشراء 

  ٣٠٣٫٥٥٩    ٣٠٣٫٥٥٩  شهرة عن اقتناء شركة أمواج لخدمات التموين المحدودة ش.م.ع.ق
  )٨٨٫٠٠١(    )٥٦٫٣٦٩(  استبعاد الموجودات فيما بين القطاعات

  ١٠٫٤٢٨٫٤٧٦    ١٠٫٣١٨٫٢٦٨  / السنة الموجودات الموحدة للفترةإجمالي 

  .٢٠١٧ديسمبر  ٣١لم تطرأ تغييرات على أساس البيانات القطاعية أو أساس القياس بالنسبة لربح أو خسارة القطاع أو إجمالي موجودات القطاع منذ 
 



 

  الخليج الدولية للخدمات ش.م.ع.ق

  المختصرة الموحدةالمرحلية المالية  البياناتإيضاحات على 
بآالف الرياالت القطرية ٢٠١٨يونيو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

٢٦  

  األدوات المالية بالقيمة العادلة  ١٩

  القيمة العادلة لألدوات المالية مقاربة لقيمها الدفترية.

  عن القيمة العادلة لألدوات المالية باستخدام تقنية التقييم.تستخدم المجموعة الترتيب التالي لتحديد واإلفصاح 

 ): األسعار المتداولة (غير المعدلة) في أسواق نشطة ألصول والتزامات مطابقة.١المستوى (

على القيمة العادلة المسجلة ملحوظة إما هام ): تقنيات أخرى تكون فيها جميع المدخالت التي لها أثر ٢المستوى (
  غير مباشرة.مباشرة أو 

توى ( تخدم مدخالت لها أثر ٣المس وقية يمكن  هام): التقنيات التي تس تند إلى بيانات س على القيم العادلة التي ال تس
  مالحظتها.

  في نهاية الفترة / السنة كانت المجموعة تحتفظ باألدوات المالية التالية المقاسة بالقيمة العادلة:

 المجموع  )٣المستوى (   )٢المستوى (   )١المستوى ( 
 ٢٠١٨يونيو  ٣٠كما في 
        (مراجعة)

موجودات مقاسة بالقيمة 
        العادلة 

 ٢٦٤٫٦١٣  ٢  -  ٢٦٤٫٦١١ موجودات مالية متاحة للبيع
موجودات مالية بالقيمة 
العادلة من خالل الربح أو 

 ٣٠٧٫٢٢١  -  -  ٣٠٧٫٢٢١ الخسارة 
موجودات مالية بالقيمة 

الدخل العادلة من خالل 
 ١٨٫٧٤٠  -  -  ١٨٫٧٤٠ الشامل اآلخر 

 ٥٦٠٫٧٨٢  ٢  -  ٥٦٠٫٧٨٠ 
               
 المجموع  )٣المستوى (   )٢المستوى (   )١المستوى ( 

 ٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما في 
        (مدققة)

موجودات مقاسة بالقيمة 
        العادلة 

 ٣٨٧٫٣٧٢  ٢  -  ٣٨٧٫٣٧٠ متاحة للبيعموجودات مالية 
موجودات مالية بالقيمة 
العادلة من خالل الربح أو 

 ٢٠١٫٠٢٩  -  -  ٢٠١٫٠٢٩ الخسارة 
 ٥٨٨٫٤٠١  ٢  -  ٥٨٨٫٣٩٩ 

 ١لم يكن هناك تحويل بين المستوى  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١و ٢٠١٨يونيو  ٣٠خالل فترة / سنة التقرير المنتهية في 
  لقياسات القيمة العادلة. ٣قياسات القيمة العادلة كما لم تكن هناك تحويالت بين إلى ومن المستوى من  ٢والمستوى 

  المقارنة أرقام  ٢٠

رة لتتفق مع طريقة العرض المتبعة للفتللسنة الماضية، متى كان ذلك ضروريا تمت إعادة تصنيف أرقام المقارنة 
نها در عاصالملكية الأو حقوق ح أو صافي الموجودات ارباأل صافيالحالية. ال تؤثر عملية إعادة التصنيف على 

  التقرير سابقا.


