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 المختصرة الموحدة المرحلية البيانات المالية 
 وتقرير مدقق الحسابات المستقل 

2021يونيو  30كما في ولفترة الستة أشهر المنتهية في 

رقم الصفحة المحتويات 

1 تقرير مدقق الحسابات المستقل حول مراجعة البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة 

الموحدة المرحلية البيانات المالية المختصرة 

2 بيان المركز المالي المختصر الموحد المرحلي  

3 بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر المختصر الموحد المرحلي

4 بيان التغيرات في حقوق الملكية المختصر الموحد المرحلي 

5 بيان التدفقات النقدية المختصر الموحد المرحلي 

24 - 6 إيضاحات حول البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية  



تقرير مدقق الحسابات المستقل حول مراجعة البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية 

إلى مجلس إدارة الخليج الدولية للخدمات ش.م.ع.ق.
 قطر الدوحة، دولة 

مقدمة 

 لقد قمنا بمراجعة بيان المركز المالي المرحلي المختصر الموحد المرفق للخليج الدولية للخدمات ش.م.ع.ق. )"الشركة"(
وبيانات الربح أو الخسارة والدخل الشامل    2021يونيو    30  وشركاتها التابعة )ويشار إليها مجتمعة بـ "المجموعة"( كما في 

اآلخر والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المختصرة الموحدة المرحلية لفترة الستة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ،  
ة الموحدة المرحلية"(. إن مجلس واإليضاحات على البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية )"البيانات المالية المختصر

إدارة الشركة مسؤول عن إعداد هذه البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية وعرضها وفقا لمعيار المحاسبة الدولي  
، "التقارير المالية المرحلية".  تنحصر مسؤوليتنا في إبداء استنتاج حول هذه البيانات المالية المختصرة الموحدة  34رقم  

رحلية اعتمادا على عملية المراجعة التي قمنا بها.     الم

نطاق المراجعة

للمعيار الدولي للمراجعة رقم   ، "مراجعة المعلومات المالية المرحلية من خالل مراجع    2410لقد أجرينا مراجعتنا وفقاً 
االستفسار عن األمور المالية والمحاسبية  حسابات مستقل للمنشأة". تشتمل عملية مراجعة البيانات المالية المرحلية على  

تقل إجراءات عملية المراجعة    .خاصة من األفراد المسؤولين وتطبيق إجراءات التحليل المالي وإجراءات المراجعة األخرى
في نطاقها عن إجراءات عملية التدقيق والتي تتم وفقا لمعايير التدقيق الدولية، وبالتالي ال تمكننا من الحصول على التأكيد 

 الالزم باكتشاف جميع النقاط الجوهرية التي يمكن اكتشافها أثناء عملية التدقيق. بالتالي فإننا ال نبدي رأي تدقيق. 

نتيجةال

استناداً إلى مراجعتنا، فإنه لم يرد إلى علمنا ما يستدعي االعتقاد بأن البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية المرفقة  
لم تعد، من كافة النواحي الجوهرية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي   2021يونيو    30كما في ولفترة الستة أشهر المنتهية في  

 .المالية المرحلية" "التقارير  34رقم 

 جوبال باالسوبرامانيام 2021أغسطس  5
 كي بي إم جي  الدوحة 

 (251سجل مراقبي الحسابات رقم ) دولة قطر 
بترخيص من هيئة قطر لألسواق المالية: 

 120153مدقق خارجي رخصة رقم 
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الخليج الدولية للخدمات ش.م.ع.ق. 

تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية.   24إلى    6اإليضاحات الواردة في الصفحات من  
3 

لدخل الشامل اآلخر المختصر الموحد المرحلي  بيان الربح أو الخسارة وا
بآالف الرياالت القطرية 2021يونيو    30لفترة الستة أشهر المنتهية في  

المنتهية    أشهر   الستة إيضاح 
يونيو    30في  

2021 

الستة أشهر المنتهية  
2020يونيو    30في  

)مراجعة( )مراجعة( 

151,431,6691,558,976اإليرادات 
(1,300,808)(1,322,024)16التكاليف المباشرة 

109,645258,168إجمالي الربح 

1722,07468,344إيرادات أخرى 
(7,447)(2,557)مصروفات أخرى 

( 105,788)(95,703) مصروفات عمومية وإدارية 

 ربح / )خسارة(  عن موجودات مالية بالقيمة  العادلة من خالل 
(28,521)15,775 الربح أو الخسارة 

8,625(1,011)مالية  موجودات قيمة  انخفاض مخصص عكس)مخصص( / 

48,223193,381ربح التشغيل 

17,97318,235 إيرادات تمويلية 
(98,115)(65,022) تمويل  تكاليف

(79,880)(47,049)تمويل  صافي تكاليف 

)خسائر(  حصة   / أرباح  في  فيها    المجموعة  مستثمر  شركات 
بطريقة حقوق الملكية، بالصافي من الضريبة  

260(204)

1,434113,297ربح الفترة قبل الضريبة 

(59,331)(2,226)18مصروف ضريبة الدخل 

53,966( 792) )خسارة( / ربح الفترة 

ى اآلخر ةالشامل الخسارة 

 البنود التي لن يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة 
الدخل   من خالل  العادلة  بالقيمة  الملكية  حقوق  في  استثمارات 

التغير في القيمة العادلة.  - الشامل اآلخر 
(10,305)(7,977)

الخسارة البنود التي يعاد أو قد يعاد تصنيفها إلى الربح أو 
(15,414)(8,050)فروق تحويل عمالت أجنبية   -العمليات األجنبية  

(23,391)( 18,355) الخسارة الشاملة األخرى للفترة 

30,575( 19,147)إجمالي )الخسارة( / الدخل الشامل للفترة 

الربح المنسوب لـ: )الخسارة( / 
54,041(768) مالكو الشركة 

( 75)( 24)مساهمات غير مسيطرة 

(792 )53,966

الدخل الشامل المنسوب إلى:  )الخسارة( /  إجمالي
30,650(19,124) مالكو الشركة 

( 75)( 23)مساهمات غير مسيطرة 

(19,147 )30,575

العائدات للسهم )الخسائر( /  

0.0291( 0.0004) 21 العائدات األساسية والمخففة للسهم )باللاير القطري( )الخسائر( /  
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بيان التغيرات في حقوق الملكية المختصر الموحد المرحلي 
بآالف الرياالت القطرية 2021يونيو    30لفترة الستة أشهر المنتهية في  

المنسوبة لمالكي الشركة حقوق الملكية  

احتياطي    رأس المال 
احتياطي   قانوني 

عام 

احتياطي تحويل  
العمالت  
األجنبية 

احتياطي  
القيمة  
العادلة 

مساهمات اإلجمالي  أرباح مدورة 
غير مسيطرة 

إجمالي حقوق  
الملكية 

3,580,923-1,294,3763,580,923(1,095)(11,578)1,858,409366,29574,516 )مدقق(   2020يناير  1الرصيد في 

(9,640)-(9,640)(9,640)----- أخرى تعديالت 

187187-------االستحواذ على احدى الشركات التابعة 

إجمالي الدخل الشامل: 

53,966( 75)54,04154,041----- ربح الفترة

(23,391)-(23,391)-(7,977)(15,414)--- الشاملة األخرى   الخسارة 

30,575( 75)54,04130,650(7,977)(15,414)---الشامل للفترة  إجمالي الدخل 

لألرباح   محول  العادلة  القيمة  احتياطي 
 المدورة 

----7,913(7,913)---

1,330,8643,601,9331123,602,045( 1,159)( 26,992)1,858,409366,29574,516)مراجع(   2020يونيو  30  الرصيد في

3,252,317( 52)22,475951,2923,252,369(25,712)1,858,409371,38974,516)مدقق(   2021يناير  1الرصيد في 

:  الشاملةالخسارة إجمالي 

(792)( 24)(768)(768)----- الفترة خسارة 

(18,355)1(18,356)-(10,305)(8,051)--- الخسارة الشاملة األخرى  

(19,147)( 23)(19,124)(768)(10,305)(8,051)---إجمالي الخسارة الشاملة للفترة 

3,233,170( 75)12,170950,5243,233,245( 33,763)1,858,409371,38974,516)مراجع(   2021يونيو  30  الرصيد في
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 بيان التدفقات النقدية المختصر الموحد المرحلي
بآالف الرياالت القطرية  2021يونيو    30لفترة الستة أشهر المنتهية في  

الستة أشهر المنتهية  
2021يونيو   30في 

  المنتهيةالستة أشهر 
2020 يونيو 30 في

)مراجعة( )مراجعة( 
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

53,966(792)ربح الفترة )خسارة( / 
تعديالت لـ: 

179,957208,158الممتلكات والمعدات  ستهالكإ
11,10511,662موجودات حق االستخدام  ستهالكإ

13,8289,683مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
( 35)-ربح من استبعاد ممتلكات ومعدات 

2,773200شطب ممتلكات ومعدات 
3,806- ممتلكات ومعدات خسارة انخفاض قيمة 

المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو    لالستثمارات  القيمة العادلة  صافي التغير في
28,994(15,775)الخسارة 
1,621(8,956)/ الخسارة من استبعاد استثمارات مالية  ( الربح)صافي  

7,328-انخفاض قيمة شهرة 
2,9253,919وسلف   متعلقة بقروض إطفاء تكلفة تمويل 

556379والمتقادم   بطئ الحركةالمخصص المخزون 
(8,625)1,011انخفاض قيمة موجودات مالية  (مخصص / )عكس  مخصص 

(1,911)(1,977) من صناديق استثمارية مدارة  موزعة أرباح
204(260)مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية شركاتحصة من خسارة / )ربح( من 

(18,235)(17,973)فوائد   إيرادات
65,02298,115 تكاليف تمويل 

(4,318)(3,270)موزعة  أرباحإيرادات  
228,174394,911س المال العامل أر   في التغييرات قبل  ي ربح التشغيلال

 تغييرات في: 
(18,642)(8,664) مخزون 

2821,034 موجودات عقود 
( 355,115)( 568,133) أطراف ذات عالقة  من مدينة  وذمممقدمة   مدفوعاتوتجارية وذمم تأمين مدينة   ذمم

(6,757)(5,250) تعاقدية  التزامات
545,179121,384ذمم تجارية وذمم تأمين دائنة ومستحقات وذمم دائنة ألطراف ذات عالقة 

191,588136,815النقد الناتج من التشغيل 
(12,633)(7,045) منافع نهاية خدمة موظفين مدفوعة 

184,543124,182 صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 

 التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 
(62,839)(79,041) اقتناء ممتلكات ومعدات 
( 135,325)( 192,565) اقتناء استثمارات مالية  

199,132( 215,565) األجل  قصيرة   استثماراتصافي التغير في 
17,82118,235 إيراد تمويل مستلم 

147,511142,851 مالية  استثماراتمتحصالت من استبعاد واستحقاق 
35- متحصالت من استبعاد ممتلكات ومعدات 

2,1301,270محصور لتوزيعات األرباح  -الحركة في النقد لدى البنوك  صافي  
1,9771,911 توزيع الربح من صناديق استثمارية مدارة 

3,2704,318 توزيعات أرباح مستلمة 
( 2)- مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية  ة شرك  استثمار في

169,586( 314,462) أنشطة االستثمار  من الناتج( / المستخدم في (صافي النقد 

 التدفقات النقدية من أنشطة التمويل 
224,351417,144 متحصالت من قروض وسلف 

( 415,369)( 205,633) سداد قروض وسلف 
(1,270)(2,130) توزيعات أرباح مدفوعة  

(96,130)(63,715) تكاليف تمويل مدفوعة 
1,395- اقتناء شركة تابعة نقد مستلم عند 

(12,190)(11,951) سداد مطلوبات إيجار 
( 106,420)( 59,078)صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل 

187,348( 188,997) في النقد وما يعادل النقد  التغيرصافي 
(3,841)2,852به  المحتفظ آثار التغير في أسعار الصرف على النقد 

386,287438,601 يناير 1النقد وما يعادل النقد في 
200,142622,108 يونيو  30النقد وما يعادل النقد في  
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الشركة الصادر عنها التقرير  .1

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

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

من الشركة والشركات التابعة لها )يشار إليهم جميعاً بـ "المجموعة"(.    تشمل البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية كالً 
تعمل المجموعة بشكل رئيسي على تقديم خدمات الحفر وخدمات الطيران والتأمين وإعادة التأمين وخدمات التموين )راجع  

 (. 22إيضاح 

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

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

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

 ا تملك السهم الخاص ومن ثم فهي تسيطر على الشركة. للشركة نظرا ألنه

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

كية نسبة المل

العالقةاسم الشركة 
التأسيس  دبل

يونيو   30
2021

ديسمبر   31 
2020

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

المحدودة   التموين  لخدمات  أمواج  شركة 
% 100%100قطرشركة تابعة )ش.م.ق.خ.(

)ش.م.ق.خ.(شركة هليكوبتر الخليج 
% 100%100قطرشركة تابعة

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

بالكامل الشركات التابعة غير المباشرة التي تحتفظ بها الشركات    توحد  المختصرة الموحدة المرحلية  هذه البيانات المالية
المحاسب  من المشاريع المشتركة    الدخل الشامل اآلخر، وتشمل أيضا حصة الربح / الخسارة وسطراً سطراً التابعة أعاله  

عنها بطريقة حقوق الملكية: 
نسبة الملكية 

العالقةاسم الشركة 
بلد

التأسيس
يونيو  30

2021
ديسمبر   31 

2020

% 50%50قطرمشروع مشترك الخليج للحفريات ش.م.م  
% 49%49المغربمشروع مشترك شركة آير اوشن المغرب

% 49%49مالطامشروع مشترك شركة ميد الخليج لخدمات الطيران المحدودة 
% 90%90الهندشركة تابعة غير مباشرة يونايتد هيليتشارترز الخاصة المحدودة 

% 100%100ليبيا  شركة تابعة غير مباشرة شركة المها للطيران    
% 100%100تركيا شركة تابعة غير مباشرة شركة ردستارهافاكليك هزمتلرز

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

التابعة لجعل سياساتها المحاسبية متوافقة مع تلك المستخدمة   اتعند الضرورة، يتم إجراء تعديالت على البيانات المالية للشرك
عند التوحيد. مجموعةوالمصروفات داخل ال. تم استبعاد جميع المعامالت واألرصدة واإليرادات المجموعةمن قبل 
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المختصرة الموحدة المرحلية إيضاحات حول البيانات المالية  
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المنتهية في   الستة أشهر  لفترة  المرحلية  الموحدة  المختصرة  المالية  البيانات  وفقا   2021يونيو    30تم إعداد هذه 
بيانات مالية سنوية  التقارير المالية المرحلية، ويجب أن تقرأ جنبا إلى جنب مع آخر    34لمعيار المحاسبة الدولي رقم  

)"آخر بيانات مالية سنوية"(. ال تتضمن جميع   2020ديسمبر    31موحدة للمجموعة كما في وللسنة المنتهية في  
المعلومات المطلوبة للمجموعة الكاملة من البيانات المالية وفقا للمعايير المعيار الدولية للتقارير المالية. مع ذلك تم  

ارة لتوضيح األحداث والمعامالت الهامة لفهم التغييرات في المركز المالي للمجموعة  إدراج إيضاحات تفسيرية مخت
 واألداء منذ آخر بيانات مالية سنوية.

باللاير القطري، ما لم تتم اإلشارة الى خالف ذلك.  إعداد هذه البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحليةتم 

والتقديرات استخدام األحكام  3

المرحلية قامت اإلدارة بإجراء أحكام، وتقديرات وافتراضات   الموحدة  المختصرة  المالية  البيانات  عند إعداد هذه 
تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية ومبالغ الموجودات والمطلوبات، واإليرادات والمصروفات المعلن عنها. قد  

 تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. 

األحكام الهامة التي تستخدمها اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والمصادر الرئيسية لحاالت عدم 
 التأكد من التقدير هي ذاتها التي تم تطبيقها على آخر بيانات مالية سنوية.

 لمعايير الجديدة والمعدلة والتفسيرات للمعايير ا  4

2021يناير  1والمعدلة والتفسيرات للمعايير التي يسري مفعولها من المعايير الجديدة    4/1

أدناه على المعايير الدولية للتقارير المالية )"المعايير الدولية" أو    التعديالت  خالل الفترة الحالية، طبقت المجموعة
: 2021يناير  1"المعايير"( التي تصبح سارية المفعول لفترات التقرير السنوية التي تبدأ في أو بعد 

يسري مفعولها للسنة التي 
 2020يونيو  1تبدأ في 

بكوفيد   المرتبطة  اإليجار  للتقارير    -  19-تنازالت  الدولي  المعيار  على  تعديالت 
 16المالية رقم 

يسري مفعولها للسنة التي 
 2021يناير  1تبدأ في 

)تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية   2المرحلة  -إصالح معالم معدل الفائدة
الدولي رقم  9رقم   المحاسبة  المالية رقم    39، معيار  للتقارير  الدولي    7والمعيار 

   16والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم   4والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 ديالت تأثير مهم على هذه البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية.  ليس لتطبيق هذه التع

التي لم تصبح سارية المفعول، ولكنه يسمح بتطبيقها مبكراالمعايير الجديدة والمعدلة والتفسيرات للمعايير    4/2

الدولية" أو "المعايير"( للمعايير المتاحة للتطبيق  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية )"المعايير  
بعد   تبدأ  التي  المالية  للسنوات  المختصرة    2022يناير    1المبكر  المالية  البيانات  هذه  إعداد  عند  تطبيقها  يتم  ولم 

 الموحدة المرحلية: 
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 لمعايير الجديدة والمعدلة والتفسيرات للمعايير )تابع( ا 4

 

 )تابع(   التي لم تصبح سارية المفعول، ولكنه يسمح بتطبيقها مبكراالمعايير الجديدة والمعدلة والتفسيرات للمعايير       4/2
 

يسري مفعولها للسنة التي تبدأ  
 2022يناير  1في 

 . 37تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم -العقود الشاقة: تكلفة استيفاء العقد  •
تعديالت  - 2020-2018المعايير الدولية للتقارير المالية  التحسينات السنوية على  •

،  9والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم    1على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  
رقم   المالية  للتقارير  الدولي  للمعيار  المصاحبة  التوضيحية  ومعيار   16األمثلة 

 41المحاسبة الدولي رقم 
التعديالت على    -ات: المتحصالت قبل االستخدام المنشود  الممتلكات واآلالت والمعد •

 . 16معيار المحاسبة الدولي رقم 
التعديالت على اإلشارات إلى إطار العمل المفاهيمي معيار المحاسبة الدولي رقم   •

1 . 
يسري مفعولها للسنة التي تبدأ  

 2023يناير  1في 
تعديالت على معيار المحاسبة الدولي    -تصنيف المطلوبات كمتداولة وغير متداولة   •

 1رقم 
 عقود التأمين 17المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  •
 8تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم   -تعريف على التقديرات المحاسبية  •
المحاسبية   • السياسات  رقم    -إفصاح  الدولي  المحاسبة  معيار  على  و    1تعديالت 

 بيان الممارسة   2المالية رقم  المعيار الدولي للتقارير
تم تأجيل تاريخ سريان المفعول 
متاحة  محددة/  غير  بصورة 

 للتطبيق االختياري

بيع أو المشاركة في الموجودات بين مستثمر وشركته الزميلة أو مشروعه المشترك  •
ومعيار المحاسبة الدولي رقم    10)تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

28) 
 

"عقود    17، باسثناء المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ال تتوقع اإلدارة أن يكون لتطبيق المعايير الجديدة والمعدلة أعاله
المعيار الدولي    تطبيقتقوم اإلدارة حاليا بتقييم أثر    أثر مهم على هذه البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية.  التأمين"،

هذه    ستقوم المجموعة بتطبيق  .المختصرة الموحدة المرحلية  "عقود التأمين" على بياناتها المالية  17للتقارير المالية رقم  
 سريان مفعولها. المعايير الجديدة في تواريخ 

 

 السياسات المحاسبية الهامة    5
 

البيانات   المالية المختصرة الموحدة المرحلية هي نفسها المطبقة في البيانات المالية  السياسات المحاسبية المطبقة في هذه 
 . 2020ديسمبر   31للمجموعة كما في وللسنة المنتهية في  

 
 ممتلكات ومعدات  .6

 2020ديسمبر 31   2021يونيو  30 
 )مدققة(  )مراجعة( 

    التكلفة 

 10,442,400  10,564,878 يناير  1كما في 
 149,226  79,041 إضافات خالل الفترة / السنة 
 3,684  - الفترة / السنة خالل  االستحواذ على شركة تابعة

 ( 409)  - استبعادات خالل الفترة / السنة 
 ( 5,409)  ( 2,942) مشطوبات خالل الفترة / السنة 

 ( 6,455)  - خالل الفترة / السنة  إلى أصول أخرى تحويل
 (18,159)  (15,455) التغييرات في أسعار الصرف خالل الفترة/ السنة أثر 

 10,564,878  10,625,522 ديسمبر  31يونيو /  30الرصيد في 
    

    متراكم  ستهالكإ
 4,021,276  4,736,247 يناير 1كما في 

 412,237  179,957 مصروف اإلهالك للفترة / السنة 
 2,538  - اقتناء شركة تابعة خالل الفترة / السنة  

 308,262  - خسارة انخفاض قيمة معترف بها خالل الفترة/ السنة 
 ( 409)  - استبعادات خالل الفترة / السنة 
 ( 5,409)  ( 169) مشطوبات خالل الفترة / السنة 

 ( 2,248)  ( 2,995) أثر التغيرات في أسعار الصرف خالل الفترة / السنة 
 4,736,247  4,913,040 ديسمبر  31يونيو /  30الرصيد في 

    
 5,828,631  5,712,482  صافي القيمة الدفترية 
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 حق استخدام الموجودات ومطلوبات االيجارات    .7
 

 تفاصيل موجودات حق االستخدام للمجموعة على النحو التالي: 

 
 يونيو   30

 2021 
 ديسمبر  31 

2020 
 )مدققة(  )مراجعة( 
    

 68,659   45,352 يناير   1الرصيد في 
 -  7,477 إضافات خالل الفترة / السنة 

 (23,307)  (11,105) / السنة للفترة ستهالكمصروف اإل

 41,724  45,352 

 
 فيما يتعلق بموجودات حق االستخدام، سجلت المجموعة التزامات إيجار كالتالي: 

 
 يونيو   30

 2021 
 ديسمبر  31 

2020 
 )مدققة(  )مراجعة( 
    

 72,934  53,920 يناير   1الرصيد في 
 -  7,477 إضافات خالل الفترة / السنة 
 3,736  1,308 تكاليف التمويل للفترة / السنة

 (22,750)  (11,951) إيجارات مدفوعة خالل الفترة / السنة

 50,754  53,920 

 
 اإليجار معروضة في بيان المركز المالي المختصر الموحد المرحلي على أنها: االتزامات تم عرض 

 
 يونيو   30

 2021 
 ديسمبر  31 

2020 
 )مدققة(  )مراجعة( 
    
 25,682  20,016 غير متداولة  
 28,238  30,738 متداولة   

 50,754  53,920 

 
 الشهرة  .8
ديسمبر   31   2021يونيو  30 

2020 
 )مدققة(  )مراجعة( 
    

 303,559  303,559 الشهرة

 
ش.م.ق.خ( )"الشركة % من أسهم شركة أمواج لخدمات التموين المحدودة )100  نسبةالمجموعة    اقتنت،    2012مايو    31في  

 . لاير قطري 303,559وهي شركة تأسست في دولة قطر، مما أدى إلى شهرة قدرها المقتناة"( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الخليج الدولية للخدمات ش.م.ع.ق.

 إيضاحات حول البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية 
 بآالف الرياالت القطرية 2021يونيو   30  كما في ولفترة الستة أشهر المنتهية في 

10 

 

  (تابع )الشهرة  .8

 
تخصيصها على عمليات تم  باالقتناء  الصلة  ذات  بتقييم    شركة  الشهرة  المجموعة  إدارة  تقوم  للنقد.  منتجة  أمواج كوحدة 

انخفاض القيمة في كل تاريخ تقرير. المبلغ القابل لالسترداد من هذه الوحدة المنتجة للنقد تم تحديده استنادا إلى احتساب 
فترة خمس لمجلس اإلدارة  القيمة قيد االستخدام باستخدام توقعات التدفق النقدي من الموازنات المالية المعتمدة من جانب  

عن القيمة الدفترية لالستثمار وال يوجد   زادتسنوات. وفقا لهذه الممارسة فإن القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية قد  
 هناك حاجة النخفاض القيمة في تاريخ التقرير. 

 
 تحديد القيمة قيد االستخدام: فيما يلي االفتراضات الرئيسية المستخدمة واألحكام الهامة المطبقة في 

 
 يونيو   30 

2021 
ديسمبر   31  

2020 
 )مدققة(  )مراجعة( 

    الوصف
 سنوات 5  سنوات 5 فترة التوقع

 % 3  %3 معدل النمو النهائي
 % 7.2  %7.2 ما قبل الضريبة -معدل الخصم 
 % 3.4إلى  %2  %3.4إلى  %2 هامش الربح

 % 4  %4 اإليرادات )خالل فترة التوقع(معدل نمو متوسط 
 
 االستثمارات المالية  . 9
 

 الدفترية لالستثمارات المالية للمجموعة كما يلي:  ةالقيم
 يونيو   30 

2021 
ديسمبر 31  

2020 
 )مدققة(  )مراجعة( 
    

    االستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
 121,171  140,261 (1محتفظ بها لدى بنوك)سندات دين  -
 131,040  131,040 ( 1) سندات ملكية محتفظ بها لدى البنوك -
 135,886  136,859 أسهم مدرجة في شركات مساهمة عامة قطرية  -

 408,160  388,097 
    القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر باالستثمارات المقاسة 

    

 -  27,306 مدرجة في شركات مساهمة عامة قطرية أسهم  -
 291,252  305,086 سندات -
 55,601  55,601 صناديق استثمارية مدارة  -
 3  2 أسهم غير مدرجة   -

 387,995  346,856 
    

 796,155  734,953 

 معروضة في بيان المركز المالي المختصر الموحد المرحلي على أنها:
 

 369,496  400,766 متداولةموجودات غير 
 365,457  395,389 متداولة موجودات

 734,953  796,155 إجمالي االستثمارات المالية
 

(i)   وهذه تمثل موجودات مالية محتفظ بها لدى بنوك. يتم اقتناؤها وتكبدها في األصل بغرض البيع أو إعادة شرائها في
 التغيرات قصيرة األجل في السوق.المدى القريب أو االستفادة من مزايا 
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(ii)   سندات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر محتفظ بها لدى بنوك تجارية محلية ذات أجل

من   فائدة  على  وتحصل  سنوات  تسع  إلى  سنة  إلى  أصلي يصل  إلى  1.625استحقاق  إلى    % 1.625)%  %10.5 
 (. 2020في   10.5%

(iii)   أو الخسارة والقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، فيما  االستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح
المستوى   باستخدام  تقييمها  تم  المدرجة،  المستوى    1عدا األسهم غير  بين  إجراء تحويالت  يتم  ولم  القياس    1من 

 من قياسات القيمة العادلة.  2والمستوى 
 

  الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى 10
يونيو    30 

2021 
ديسمبر   31  

2020 
 )مدققة(  )مراجعة( 
    

 514,935  691,016 ذمم تجارية وذمم تأمين مدينة
 48,217  25,516 إيراد مستحق

 49,253  26,686 مقدمات 
 10,912  71,136 دفعات مقدمة

 2,325  2,003 ودائع
 40,825  148,393 ذمم مدينة أخرى  

 964,750  666,467 
 (45,541)  (45,604) (. 10/1)إيضاح  ذمم تجارية وأخرى مدينةانخفاض قيمة   : مخصصناقصا

 919,146  620,926 

 كما يلي:  مدينةالذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى مخصص انخفاض  التغير في 10/1
 
 

يونيو   30
2021 

ديسمبر   31  
2020 

 )مدققة(  )مراجعة( 
    

 37,381  45,541 يناير 1الرصيد في 
 17,191  1,004 مخصص خالل الفترة / السنة 

 ( 9,031)  ( 941) مخصص مستخدم خالل الفترة / السنة 

 45,604  45,541 

   النقد واألرصدة لدى بنوك .11
 يونيو  30 

2021 
 ديسمبر 31 

2020 
 )مدققة(  )مراجعة( 
    

 764  951 نقد بالصندوق
    لدى البنكنقد 
 356,513  250,694 الحسابات الجارية وتحت الطلب  -
 104,262  21,619 2و 1وداع ثابتة وألجل  -

 273,264  461,539 
 (1)  (12) الخسارة االئتمانية المتوقعة للنقد واألرصدة لدى بنوك

 461,538  273,252  األرصدة لدى البنوك والنقد حسب بيان المركز المالي الموحد

    
 (75,238)  (73,108) (13)ايضاح  محصور لتوزيعات األرباح -ناقصا: نقد لدى البنوك 

 (14)  (14) ( 3ناقصا: سحب على المكشوف من بنوك )
 1  12 يضاف: خسارة ائتمانية متوقعة عن أرصدة لدى البنك

 (73,110 )  (75,251) 

 386,287  200,142 التدفقات النقدية المختصر الموحد المرحليالنقد وما يعادل النقد حسب بيان  



 الخليج الدولية للخدمات ش.م.ع.ق.

 إيضاحات حول البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية 
 بآالف الرياالت القطرية 2021يونيو   30  كما في ولفترة الستة أشهر المنتهية في 

12 

 

 )تابع(  النقد واألرصدة لدى بنوك .11
 

هذه الودائع الثابتة التي يحتفظ بها لدى بنوك محتفظ بها بغرض الوفاء بالتزامات نقدية قصيرة األجل وليست لالستثمار   (1)
 معلوم مع مخاطر منخفضة من التغيرات في القيمة. أو ألي أغراض أخرى وهي قابلة للتحويل لمبلغ نقدي 

كان يتم االحتفاظ بهذه الودائع الثابتة لدى بنوك تجارية محلية وهي ذات فترة استحقاق    ،2021يونيو    30كما في   (2)
في    في السنة% 1% إلى  0.65) في السنة% 1% إلى  0.55بنسبة  وتحتسب عليها الفائدةالثة أشهر تصل إلى ث أصلية
2020.) 

يورو وتحتسب عليه الفائدة     350,000السحب على المكشوف من بنوك لدى المجموعة هو بحدود ائتمانية تبلغ   (3)
 (.2020في   %2.75في السنة )ريبو باليورو مضافا إليه   %2.75بالريبو باليورو مضافا إليه  

 
 رأس المال .12
يونيو    30 

2021 
ديسمبر   31  

2020 
 )مدققة(  )مراجعة( 
    

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

 

رياالت   1سهم خاص بقيمة اسمية تبلغ  1مليون لاير قطري مقسم إلى  2,000يبلغ راس مال الشركة المصرح به بمبلغ 
الشركة  ير أصدرت  رلاير قطري للسهم. كما في نهاية فترة التق  1سهم عادي بقيمة إسمية تبلغ    1,999,999,999قطرية و

( وهو يشتمل 2020ألف لاير قطري في    1,858,409ألف لاير قطري )مبلغ    1,858,409ودفعت رأس مال بمبلغ  
سهم خاص    1لاير قطري للسهم )  1سهم عادي بقيمة    1,858,408,689لاير قطري و  1سهم خاص بقيمة اسمية    1على  

(. السهم الخاص مملوك 2020لاير قطري في    1  سهم عادي بقيمة إسمية  1,858,408,689لاير قطري و  1بقيمة اسمية  
لقطر للبترول وال يمكن إلغاؤه أو استرداده بدون موافقة حامل السهم الخاص. قد يتم التنازل عن السهم الخاص للحكومة  
أو أية مؤسسة حكومية أو أي من الشركات المنتسبة لقطر للبترول فقط. تمارس قطر للبترول السيطرة على الشركة بفضل  

 حمل السهم الخاص. جميع األسهم العادية تحمل حقوقا متساوية.

   توزيعات أرباح مستحقة الدفع .13

 . 2020ديسمبر  31لم يقترح مجلس اإلدارة توزيعات أرباح نقدية للسنة المنتهية في 
 : فيما يلي التغير في رصيد توزيعات األرباح المستحقة الدفع خالل الفترة / السنة

 2021يونيو 30 
 

ديسمبر 31
2020 

 )مدققة(  )مراجعة( 
    

 78,488  75,238 يناير 1في 
 ( 3,250)  ( 2,130) مدفوعة خالل الفترة / السنة الرباح األتوزيعات 

 75,238  73,108 ديسمبر  31يونيو /  30في الرصيد 

   القروض والسلفيات . 14
ديسمبر   31   2021يونيو  30 

2020 
 )مدققة(  )مراجعة( 
    

 4,310,020  4,370,948 ( 1قروض متعلقة بقطاع الحفر )
 46,386  44,417 (2قرض متعلق بقطاع الطيران )

 99,840  59,627 ( 3قروض أخرى )

 4,474,992  4,456,246 
 (10,857)  ( 7,960) ناقصا: تكلفة التمويل غير المطفأة المصاحبة للحصول على التمويل. 

 4,467,032  4,445,389 
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 )تابع(  القروض والسلفيات . 14
 

 معروضة في بيان المركز المالي المختصر الموحد المرحلي على أنها:

 
يونيو   30

2021 
ديسمبر  31 

2020 
 )مدققة(  )مراجعة( 
    

 3,702,262  3,692,146 الجزء غير المتداول 
 743,127  774,886 الجزء المتداول 

 4,467,032  4,445,389 

 
الخليج   (1) المحدودة )ش.م.ق.خ.(.  دخلت شركة  للحفر  العالمية  الخليج  للشركة، شركة  تابعة  القروض لشركة  تعود 

العالمية للحفر المحدودة في مختلف ترتيبات القروض مع مختلف البنوك. جميع التسهيالت تحتسب عليها معدالت  
في    %2.70إلى    % 1.35)ليبور مضافا إليه    % 2.70إلى    % 1.35مضافا إليها  شهور    3فوائد تتراوح ما بين ليبور  

من جانب شركة    ا(.  يتم سداد معظم هذه القروض في أقساط ربع سنوية. القروض التي تم الحصول عليه2020
 الخليج العالمية للحفر هي قروض بدون ضمان.  

 
للحفر في تسهيل مرابحة بمبلغ   العالمية  الخليج  إلى ذلك دخلت شركة  مع أحد    أمريكي  مليون دوالر  925إضافة 

إعادة تمويل لمختلف   وأاستخدام متحصالت التسهيل في األغراض العامة للشركة وسداد  تم  البنوك اإلسالمية المحلية.  
وهو يسدد كمبلغ   %2.70تسهيالت القروض القائمة. القرض بدون ضمان وهو بمعدل فائدة فعلي بليبور مضافا إليه  

مليون دوالر أمريكي    684.1. سحبت شركة الخليج العالمية للحفر مبلغ  2023ديسمبر    31إجمالي عند استحقاقه في  
 (. 2020مليون دوالر أمريكي في  669.5)مبلغ  2021 يونيو 30من التسهيل كما في 

 
مليون دوالر   45  مبلغ ب  حةعلى تسهيل مراب  2021عالوة على ذلك، حصلت شركة الخليج العالمية للحفر في أبريل  

سعر   بمعدلفائدة    التسهيليحمل هذا    رأس المال العامل للشركة.ل  العامة  متطلباتالأمريكي من بنك إسالمي لتمويل  
ويتم تأمينه عن طريق    في السنة%  3% بحد أدنى  0.6باإلضافة إلى    مصرف قطر المركزياإلقراض لسوق المال في  

سنة واحدة من تاريخ السحب.وقد    أي  ،عند استحقاقه  التسهيلداد هذا  يتم س  عائدات اإليرادات من حفارتين.  حجز
 . 2021يونيو  30حتى  التسهيلمليون دوالر أمريكي من هذا   43مبلغ  شركة الخليج العالمية للحفر سحبت

 
تعود القروض لشركة تابعة للشركة، وهي شركة هيلوكوبتر الخليج )ش.م.ق.خ(. فقد دخلت شركة هيلوكوبتر الخليج  (2)

في ترتيبات قروض مختلفة مع مختلف البنوك. جميع التسهيالت تحتسب عليها فائدة بمعدالت تتراوح ما بين ليبور  
(.  تسدد القروض في  2020في  % 2.75إلى   %1.35)ليبور مضافا إليه  % 2.75إلى   %1.35مضافا إليه  شهور  3

 أقساط ربع سنوية. القروض التي حصلت عليها شركة هيلوكوبتر الخليج بدون ضمان. 
 

  80حصلت الشركة على تسهيالت مرابحة غير مضمونة من مجموعة مقرضين بمبلغ    2014أبريل    20بتاريخ   (3)
معدل الفائدة الفعلي  . بلغ  من أسهم    %30حصة إضافية بنسبة  مليون دوالر من أحد البنوك اإلسالمية لتمويل اقتناء  

دفعة نصف    15(. يسدد القرض في  2020في    %1.45)ليبور مضافا إليه    %1.45شهور مضافا إليه    6الفعلي ليبور  
 وهذا القرض بدون ضمان.  2015سنوية مع بداية القسط األول في أبريل 

مليون دوالر أمريكي من بنك تجاري محلي لتمويل حصة    80إضافة إلى ذلك حصلت الشركة على قرض بمبلغ  
  % 1.45شهور مضافا إليه    6ليبور    معدل الفائدة الفعلي  . بلغ  في شركة الخليج العالمية للحفر.  %30إضافية بنسبة  

دفعة نصف سنوية مع بداية القسط األول في    14(. يسدد القرض في  2020في    %1.45شهور مضافا إليه    6)ليبور  
 وهذا القرض بدون ضمان.  2015 أبريل
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 اإليرادات  . 15

 مصادر اإليرادات

 تجني المجموعة بصورة رئيسية إيرادات من خدمات التموين والطيران والحفر والتأمين وإعادة التأمين. 

الستة أشهر المنتهية   
 2021يونيو  30في 

 )مراجعة(

الستة أشهر المنتهية  
  2020يونيو  30في 

 )مراجعة( 
    

 1,088,940  950,789 ( 1اإليراد من العقود المبرمة مع العمالء )
 470,036  480,880 (2اإليراد من عقود التأمين )

 1,431,669  1,558,976 

 

  إيرادات العقود مع العمالء    .1

 تقسيم اإليرادات من العقود مع العمالء  )أ(

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

الستة أشهر المنتهية   المنتجات / خطوط الخدمات الرئيسية
 2021يونيو  30في 

 )مراجعة(

الستة أشهر المنتهية  
 2020يونيو  30في 

 اجعة( )مر
    اإليراد من الحفر والخدمات المصاحبة له 

 521,827  440,445 الحفر والخدمات المصاحبة له  -

    
    اإليراد من خدمات الطيران 

 305,678  293,124 إيرادات الطيران  -
 33,642  29,486 إيرادات عمليات الصيانة واإلصالح -
 784  15,353 إيرادات التدريب  -

 337,963  340,104 
    إيرادات التموين والخدمات المصاحبة له 

 108,785  67,641 خدمات التموين  -
 81,987  75,956 خدمات القوى العاملة  -
 21,597  18,582 خدمات السكن والنظافة  -
 3,311  839 إيرادات من المناسبات والفعاليات -
 11,329  9,363 إيرادات أخرى  -

 172,381  227,009 

 950,789  1,088,940 

 
 توقيت االعتراف باإليرادات

 

 
الستة أشهر المنتهية في  

 2021يونيو  30
 )مراجعة(

 
الستة أشهر المنتهية 

  2020يونيو  30في 
 )مراجعة( 

    
 106,456  95,494 سلع وخدمات مقدمة في نقطة من الزمن 

 982,484  855,295 عبر فترة زمنية سلع وخدمات مقدمة 

 1,088,940  950,789 ايرادات من العقود مع العمالء 
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 )تابع( اإليرادات  .15

 عقود التأميناإليراد من       . 2

الستة أشهر المنتهية   
 2021يونيو  30في 

 )مراجعة(

الستة أشهر المنتهية  
  2020يونيو  30في 

 )مراجعة( 
    

 470,036  480,880 التأمينإجمالي إيراد  

  
 التأمين على النحو التالي:  إيراد   تفاصيل إجمالي     

 
أشهر المنتهية   الستة 

 2021يونيو  30في 
 )مراجعة(

الستة أشهر   
  30المنتهية في 

  2020يونيو 
 )مراجعة( 

    
 761,861  697,437 إجمالي أقساط التأمين

 ( 291,755)  ( 219,819) المكتسبة، إجماليالتغير في أقساط التأمين غير 
 (70)  3,262 صافي إيراد العمولة  

 470,036  480,880 إجمالي إيرادات التأمين

 
 التكاليف المباشرة   .16
الستة أشهر المنتهية   

 2021يونيو  30في 
 )مراجعة(

الستة أشهر المنتهية  
يونيو   30في 

 )مراجعة( 2020
    

 412,652  452,330 ( 16/1التأمين )إجمالي تكاليف 
 223,443  206,753 والخدمات المصاحبة لها  التكاليف المباشرة لخدمات الطيران

 230,633  195,213 التكاليف المباشرة لخدمات التموين والخدمات المصاحبة لها 
 434,080  467,728 التكاليف المباشرة لخدمات الحفر والخدمات المصاحبة لها

 1,322,024  1,300,808 

 مصروف التأمين للمجموعة   1/ 16
الستة أشهر المنتهية في   

 2021يونيو  30
 )مراجعة(

الستة أشهر المنتهية  
يونيو   30في 

 )مراجعة( 2020
    

 412,151  402,255 أقساط تأمين محولة إلى معيدي التأمين 
 ( 140,811)  ( 119,933) المكتسبةتغيّر في أقساط التأمين غير 
 134,029  162,834 صافي المطالبات المدفوعة 

 7,283  7,174 تكلفة الوساطة 

 412,652  452,330 إجمالي مصروفات التأمين 
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 إيرادات أخرى .17
 

الستة أشهر المنتهية   
 2021يونيو  30في 

 )مراجعة(

الستة أشهر   
  30المنتهية في 

  2020يونيو 
 )مراجعة( 

    
 59,331  2,226 (1) منفعة ضريبية معترف بها وفقا لمذكرة التفاهم

 -  8,956 اسثمارات مالية أرباح من بيع 
 9,013  10,892 أخرى 

 22,074  68,344 

  
المجموعة (1) استلمتها  التي  الضريبية  المنفعة  هذا  السنة  يمثل  الدخل    خالل  ضريبة  لتسوية  التابعة  نتيجة  للشركات 

 بتاريخمحدد بين قطر للبترول ووزارة المالية والهيئة العامة للضرائب وفقا لمذكرة التفاهم    اتفاقمن خالل  للمجموعة  
 (. 18 إيضاح، الموقعة بين األطراف المذكورة أعاله )2020فبراير  4

 

 مصروف ضريبة الدخل .18
 

واللوائح التنفيذية ذات الصلة المصدرة الحقا، في    2018لعام    24في ضوء أحكام قانون ضريبة الدخل القطري رقم  
توصلت قطر للبترول )المؤسس األم( ووزارة المالية والهيئة العامة للضرائب إلى اتفاقية من خالل    2020فبراير    4

ل آلية  على  والتي نصت  التفاهم"(  )"مذكرة  تفاهم  والمشاريع  مذكرة  التابعة  للشركات  الدخل  التزام ضريبة  تسوية 
المشتركة )المضمنة في مذكرة التفاهم( لبعض الشركات المدرجة في بورصة قطر. تم إدراج جميع الشركات األربع  

م  ( في مذكرة التفاهم المذكورة وبناء عليه فإن التزام ضريبة الدخل للشركات التابعة سيت1التابعة المحلية )إيضاح  
تحمله كليا من جانب وزارة المالية. مع ذلك وحسب مذكرة التفاهم يطلب من الشركات التابعة احتساب ضريبة الدخل  

المستلمة من الهيئة العامة   الالحقة  مباشرة إلى الشركة. إضافة إلى ذلك، وفي أعقاب التوضيحاتودفعها  المستحقة  
في  األجانب  للمساهمين  المنسوبة  األرباح  على  فقط  للضريبة  أنها خاضعة  التابعة  الشركات  قدرت  فقد  للضرائب 

كما في    %1.425)معدل الضريبة الفعلي هو    %10هو    ات التابعةالشركة وأن معدل الضريبة المطبق على الشرك
  30فترة الستة أشهر المنتهية في  ة الدخل المطبقة على الشركات التابعة ل(. بناء عليه فإن ضريب2020ديسمبر    31

مليون لاير    0.33وبلغ االعتماد المخصص فيما يتعلق بالسنة السابقة    قطريمليون لاير    1.9بلغت    2021يونيو  
الستة   مليون لاير قطري كمصروفات ضريبية لفترة  2.23سجلت المجموعة إجمالي مبلغ الضريبة البالغ    .قطري

 . 2021يونيو  30أشهر المنتهية في 
 

إضافة إلى ذلك ولالعتراف بالمنفعة الضريبية الناتجة من مذكرة التفاهم المذكورة للمجموعة، اعترفت المجموعة 
مليون لاير قطري وتم إدراجه في الربح أو الخسارة    2.23بإيراد متعلق بمصروف الضريبة اإلجمالي للسنة بمبلغ  

 (.17ضمن الدخل اآلخر )إيضاح  
 
ضريبة    المختصر الموحد المرحلي  لربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرا  ضريبة الوارد في بيانالمثل مصروف  ي

 للضريبة على النحو المفصل أدناه.  ةالخاضع االيراداتالدخل على 
 

ية  الستة أشهر المنته 
 2021يونيو  30في 

الستة أشهر   
  30المنتهية في 

 2020يونيو 
 )مراجعة(   )مراجعة( 

    : الحاليةمصروف الضريبة 
 38,304  1,898 مصروف الفترة الحالية 

 21,027  328 متعلق بالسنة السابقة، بالصافي 

 2,226  59,331 
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في إطار النشاط االعتيادي لألعمال تقوم المجموعة بإجراء معامالت مع أطراف تقع ضمن تعريف األطراف ذات  
 "إفصاحات الطرف ذي العالقة".   24العالقة حسب معيار المحاسبة الدولي رقم  

 
 المعامالت مع األطراف ذات العالقة )أ(    

 
أشهر المنتهية   الستة

 2021يونيو  30في 
 

 ة المنتهي أشهرالسته  
 2020يونيو  30

 )مراجعة(   )مراجعة( 
    

 991,907  895,843 الشركة األم وشركات شقيقة وزميلة  -إيرادات 

    
الشركة األم وشركات    -مصروفات مباشرة وتشغيلية أخرى  

 شقيقة وزميلة 
87,713  74,138 

 
 



 الخليج الدولية للخدمات ش.م.ع.ق.

 إيضاحات حول البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية 
            بآالف الرياالت القطرية                                 2021يونيو   30  كما في ولفترة الستة أشهر المنتهية في 

18 

 

 أطراف ذات عالقة )تابع( . 19
 

 )ب(   أرصدة األطراف ذات العالقة
 

 مستحقات إلى   مستحقات من العالقة الشركة اسم 

  2021يونيو  30  
  )مراجعة(

  2020ديسمبر  31
  )مدققة(

  2021يونيو  30
  )مراجعة(

ديسمبر  31
 )مدققة( 2020

         
 33,944  49,726  181,336  308,102 الشركة األم  قطر للبترول

 -  -  92,756  143,971 شركة زميلة   شركة قطر غاز للتشغيل المحدودة 
 -  -  322,049  349,482 شركة زميلة ( 1الخليج للحفريات ش.م.م )

 6,291  4,617  5,547  8,919 شركة زميلة ع قطر للوقود )وقود( ش.م.ق.
 -  -  255  - شركة زميلة السيف المحدودة 

 -  -  11,863  - شركة زميلة المحدودة أوريكس جي تي إل 
 -  -  21,232  - شركة زميلة ش.م.ق.خ شركة قطر لألسمدة الكيماوية )قافكو(

 -  -  163  - شركة زميلة راس لفان أولفين المحدودة 
 -  -  108  - شركة زميلة ش.م.ق  غزال المحدودة

 5,029  1,100  28,102  24,884 شركات زميلة أخرى* 

  835,358  663,411  55,443  45,264 
 -  -  ( 5,320)  ( 3,871)  مخصص انخفاض قيمة  ناقصا: 

  831,487  658,091  55,443  45,264 

 
 تضمن أرصدة ذات صلة بمستحقات مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأتعاب حضور اجتماعات.ت* 
 

 الرصيد المستحق من الخليج للحفريات المحدودة ش.م.م. في السنة على   %5.75تحتسب المجموعة فائدة بمعدل  (1)
 



 الخليج الدولية للخدمات ش.م.ع.ق.

 إيضاحات حول البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية 
            بآالف الرياالت القطرية                                 2021يونيو   30  كما في ولفترة الستة أشهر المنتهية في 

19 

 

 أطراف ذات عالقة )تابع( . 19
 

 المكافآت لكبار موظفي اإلدارة)ج(    
 
 

الستة أشهر  
 30المنتهية في 

 2021يونيو 

الستة أشهر المنتهية  
يونيو   30في 

2020 
 )مراجعة(   )مراجعة( 
    

 1,270  2,650 ( 1مخصصات مجلس االدارة )

 16,295  12,356 األخرى كبار موظفي اإلدارةمخصصات 

 
 .وأتعاب حضور اجتماعات المستحقة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارةتمثل مبلغ  (1)
 

 التزامات وتعهدات محتملة  . 20
 2020ديسمبر  31  2021يونيو  30 
 )مدققة(  )مراجعة( 

    التزامات محتملة:
 385,764  418,142 ضمانات مقابل حسن التنفيذ 

 7,797  - مطالبات قيد النزاع 

 -  6,837 حصة المجموعة في التزامات محتملة في مشاريع مشتركة 

 
 توقع لتقرير، ال يمكن ا فترةكما في نهاية للتقاضي في سياق أعمالها العادي.  تخضع المجموعةعلى غرار غالبية شركات التأمين، 

عن أي معلومات أخرى لتجنب المساس بموقف األطراف المشاركة   االفصاحوال يتم    نتيجة اإلجراءات القانونية المعلقة أو المهددة.
 في النزاعات. 

 
 2020ديسمبر  31  2021يونيو  30 
 )مدققة(  )مراجعة( 

    تعهدات 
 222,255  225,598 تعهدات رأسمالية

 
 من التعهدات الصادرة في سياق األعمال العادية.  ةأي التزامات جوهريمن غير المتوقع أن تنشأ 

 
 العائدات للسهم  . 21
 

على المتوسط المرجح المعدل لعدد األسهم القائمة في  المنسوب للمساهمين العاديين  تم احتساب العائد األساسي للسهم بقسمة ربح الفترة  
 نهاية فترة التقرير.

 
 مخفف للسهم الواحد هما نفسهما إذ أنه ليس هناك أثر مخفف على العائدات.ال األساسي و   )الخسارة( / العائد 

 
الستة أشهر المنتهية   

يونيو   30في 
2021 

الستة أشهر المنتهية  
 2020يونيو  30في 

 )مراجعة(   )مراجعة( 
    

 54,041  ( 768) )ألف لاير قطري(  )الخسارة( / الربح المنسوب إلى مالكي الشركة

    
 1,858,408,690  1,858,408,690 (12)إيضاح  األسهم العادية )باألسهم(المتوسط المرجح لعدد 

    
 0.0291  ( 0.0004) )باللاير القطري للسهم(  مخفف للسهمالاألساسي و )الخسارة( / العائد
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 قطاعات التشغيل  . 22
رة منفصلة ألنها تتطلب تقنيات واستراتيجيات تسويق  تتكون المجموعة من أربعة قطاعات تصدر عنها التقرير حسبما هو وارد وصفه أدناه. توفر القطاعات مختلف المنتجات والخدمات وهي تدار بصو 

بمراجعة تقارير اإلدارة الداخلية مرة كل ربع سنة على األقل. يصف الملخص الوارد أدناه العمليات التشغيلية    مجلس االدارة م  مختلفة كما يتم تسجيلها ككيانات قانونية منفصلة. فيما يخص كل قطاع يقو 
 في كل قطاع من قطاعات المجموعة التي يصدر عنها التقرير:

 العمليات القطاعات الصادر عنها التقرير
 التأمين تقديم خدمات التأمين وإعادة   تأمين ال 

بشركة هليكوبتر   تقديم خدمات النقل بالهيلوكوبتر في عموم منطقة الخليج وليبيا وتركيا والمغرب والهند. يتضمن قطاع الطيران المعلومات المتعلقة  الطيران 
 الخليج وشركاتها التابعة ومشاريعها المشتركة.

 لة. تقديم خدمات التموين والقوى العاملة والخدمات ذات الص  التموين
 تقديم خدمات الحفر والخدمات ذات الصلة.   الحفر 

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

 اإلجمالي   الحفر   التموين   الطيران   التأمين  )مراجعة(  2021يونيو   30في  في وكما لفترة الستة أشهر المنتهية

          
 1,455,560  440,445  195,444  337,963  481,708 إيرادات قطاعية 

 ( 23,891)  -  (23,062)  -  (829) اإليرادات فيما بين القطاعات 

 1,431,669  440,445  172,382  337,963  480,879 االيراد الخارجي 

 2,051  ( 132,395)  (9,449)  111,332  32,563 الضريبةربح / )خسارة( القطاع قبل 

 9,933,195  5,522,214  361,943  1,484,471  2,564,567 موجودات القطاع 

 7,257,233  4,856,937  260,625  246,341  1,893,330 مطلوبات القطاع 

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

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

 (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 
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 تسوية ربح أو خسارة القطاعات الصادر عنها التقرير 
 

أشهر    الستة 
في    30المنتهية 

 2021يونيو 

أشهر   الستة 
في    30المنتهية 

 2020يونيو 
 )مراجعة(   )مراجعة( 
    

 335,454  2,051 ضريبة قبل ال إجمالي ربح القطاعات الصادر عنها التقرير
 471,702  123,505 خسارة أخرى غير قابلة للتخصيص )ربح أو خسارة الشركة األم(ربح أو 

 ( 420,508)  ( 119,874) استبعاد توزيعات األرباح المدفوعة من شركات تابعة للشركة األم
 ( 267,670)  - استبعاد أرباح تحويل أرض ومبنى إلى الشركة األم

 ( 5,681)  ( 4,248) البيانات الماليةتعديالت أخرى متعلقة بتوحيد 

 113,297  1,434 قبل الضريبة الربح الموحد للفترة 

    

 
 يونيو   30

2021 
 ديسمبر 31 

2020 
 )مدققة(  )مراجعة( 
    

    لقطاعات الصادر عنها التقرير ل الموجودات االجماليةتسوية 
 9,436,337  9,933,195 إجمالي موجودات القطاعات الصادر عنها التقرير

 3,067,687  3,143,625 موجودات أخرى غير قابلة للتخصيص
 (2,574,398)  (2,574,398) استبعاد استثمارات في شركات تابعة 

 105,983  98,399 الموجودات المتعلقة بتخصيص سعر الشراء
 303,559  303,559 موجود متعلقة بالشهرة

 ( 115,020)  ( 403,991) استبعاد الموجودات فيما بين القطاعات 
 ( 267,671)  - استبعاد ربح القيمة العادلة للموجودات المحولة ضمن المجموعة 

 9,956,477  10,500,389 إجمالي الموجودات الموحدة

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

   .2020ديسمبر  31
 

 األدوات المالية بالقيمة العادلة  .23
 

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

 
سوق نشطة يتم تحديد القيمة العادلة باستخدام تقنيات التقييم. تتضمن هذه التقنيات استخدام بالنسبة لألدوات المالية التي ال يوجد لها  

الحالية ألداة أخرى مماثلة على نحو كبير و/ أو تحليل تدفق نقدي مخصوم.   السوقية  إلى القيمة  أحدث معامالت حرة والرجوع 
لنقدية المستقبلية المقدرة إلى أفضل تقديرات اإلدارة كما أن معدل الخصم بالنسبة لتقنيات التدفقات النقدية المخصومة تستند التدفقات ا

 المستخدم هو المعدل ذي الصلة في السوق بالنسبة ألداة مماثلة. 
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 األدوات المالية بالقيمة العادلة )تابع(  .23

 
 بها يتم قياس هذه األدوات بالتكلفة.في حالة عدم إمكانية قياس القيم العادلة بصورة موثوق 

 
قياس. تقارب القيمة الدفترية للموجودات المالية والمطلوبات القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه لبيع موجود أو دفعه لتحويل مطلوب في معاملة نظامية بين المشاركين في السوق في تاريخ ال

 المقدرة لمعظم األدوات المالية الرئيسية للمجموعة تم تقديمها في الجدول أدناه:   المالية لقيمتها العادلة. القيم العادلة
 

 
 

 )مراجعة(  2021يونيو  30

العادلة  القيمة 
الربح  خالل  من 

  أو الخسارة؛ 

العادلة  القيمة 
الدخل  خالل  من 

  التكلفة المطفأة   الشامل اآلخر

 
القيمة   إجمالي 

  الدفترية 

 
 القيمة
 العادلة 

          
          الموجودات  

 273,252  273,252  273,252  -  - نقد وأرصدة لدى البنك  
 444,599  444,599  444,599  -  - استثمارات قصيرة األجل
 736,620  736,620  736,620  -  - ذمم تجارية وأخرى مدينة 

 901,636  901,636  901,636  -  - أصول عقود إلعادة التأمين 
 831,487  831,487  831,487  -  - مستحقات من أطراف ذات عالقة  

 796,155  796,155  -  387,995  408,160 االستثمارات المالية

 408,160  387,995  3,187,594  3,983,749  3,983,749 

          ت  المطلوبا
 4,467,032  4,467,032  4,467,032  -  - قروض والسلفيات

 55,443  55,443  55,443  -  - مطلوب ألطراف ذات عالقة 
 666,618  666,618  666,618  -  - ذمم تجارية دائنة ومستحقات ومطلوبات أخرى

 962,805  962,805  962,805  -  - التزامات عقود التأمين
 360,154  360,154  360,154  -  - أقساط إعادة تأمين دائنة

 73,108  73,108  73,108  -  - توزيعات أرباح دائنة
 14  14  14  -  - سحب على المكشوف من بنوك

 -  -  6,585,174  6,585,174  6,585,174 
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 )مدققة(  2020ديسمبر  31

من   العادلة  القيمة 
أو   الربح  خالل 

  الخسارة

من   العادلة  القيمة 
الدخل   خالل 

  التكلفة المطفأة  الشامل اآلخر 

 
القيمة  إجمالي 

  الدفترية 

 
 موجودات 

 القيمة

          
           الموجودات

 461,538  461,538  461,538  -  - نقد وأرصدة لدى البنك  
 229,034  229,034  229,034  -  - استثمارات قصيرة األجل
 560,761  560,761  560,761  -  - ذمم تجارية وأخرى مدينة 

 651,922  651,922  651,922  -  - أصول عقود إلعادة التأمين 
 658,091  658,091  658,091  -  - مستحقات من أطراف ذات عالقة  

 734,953  734,953  -  346,856  388,097 االستثمارات المالية

 388,097  346,856  2,561,346  3,296,299  3,296,299 

          
          المطلوبات  

 4,445,389  4,445,389  4,445,389  -  - قروض والسلفيات
 45,264  45,264  45,264  -  - مطلوب ألطراف ذات عالقة 

 527,081  527,081  527,081  -  - ذمم تجارية دائنة ومستحقات ومطلوبات أخرى
 960,964  960,964  960,964  -  - التزامات عقود التأمين

 163,925  163,925  163,925  -  - أقساط إعادة تأمين دائنة
 75,238  75,238  75,238  -  - توزيعات أرباح دائنة

 14  14  14  -  - سحب على المكشوف من بنوك

 -  -  6,217,875  6,217,875  6,217,875 
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 19-أثر كوفيد . 24

 
التحديات 2020في تباطؤ األنشطة االقتصادية منذ مارس   19-كوفيد سبب جائحةت . وقد شكل هذا الوضع مجموعة من 

 .التجارية والمالية للشركات على مستوى العالم وعبر مختلف قطاعات االقتصاد في دولة قطر
 

المجموعة قد اتخذت تدابير مناسبة لضمان استمرارية األعمال خالل فترة الوباء، فقد تأثرت العمليات على الرغم من أن  
  ، الطلب على خدمات المجموعة وتباطؤ األنشطة االقتصادية   تراجعبما في ذلك   19-كوفيد التجارية بسبب الظروف الناشئة عن

اإلدارة في االعتبار التأثيرات المحتملة للتقلبات االقتصادية    مما أدى إلى انخفاض اإليرادات وانخفاض في األرباح. أخذت
للموجودات المالية وغير المالية والتي تعتبر أفضل تقييم لإلدارة بناًء على   الصادر عنها التقريرالحالية في تحديد المبالغ  

 .حساسة لتقلبات السوق تبقى المعلومات التي يمكن مالحظتها. ومع ذلك ، ال تزال األسواق متقلبة والمبالغ المسجلة
 

  جوهري استناًدا إلى جميع التقييمات وبعد النظر في جميع التعديالت، عند الضرورة، ترى إدارة المجموعة أنه ال يوجد تأثير  
الموقف  قدمأً في مراقبة اإلدارة    ستمضي.  2021يونيو    30على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات كما في    19-كوفيدلـ

استمرارية األعمال وممارسات إدارة المخاطر األخرى إلدارة تعطل األعمال المحتمل الناجم    خطة  فعيلقامت بتقد  عن كثب و
 على عملياتها وأدائها المالي.  19-كوفيدعن تفشي 

 
 

 أرقام المقارنة .25
 

الحالية. ال تؤثر عملية    فترةالماضية، متى كان ذلك ضروريا، لتنسجم مع طريقة العرض لل  للفترةأعيد تصنيف أرقام المقارنة  
 إعادة التصنيف على صافي األرباح أو صافي الموجودات أو حقوق الملكية المعلنة سابقا.




