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 ديسمبر 31كما في  مارس 31كما في    

  2020  2019 

 (المعدل )  )غير مدقق( ايضاح 

     الموجودات

     موجودات غير متداولة 

 6,421,124   6,364,654  3 ممتلكات ومعدات

 303,559   303,559   شهرة

 68,659  62,824  موجودات حق استخدام

 7,381  6,864  موجودات عقود

 5,235  13,906 4 شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية

 288,316  250,050  استثمارات مالية

 7,094,274  7,001,857  إجمالي الموجودات غير المتداولة

    موجودات متداولة
 

 215,491   220,179   مخزون

 9,529  9,529  موجودات عقود

 501,237   785,646   مطلوب من أطراف ذات عالقة 

 342,220  254,425  استثمارات مالية

 766,322  766,295  ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى

 929,964  1,051,702  عقود إعادة تأمين مستحق القبض

 229,382  379,459  األجلاستثمارات قصيرة 

 678,447  622,904  نقد وأرصدة لدى بنوك

 3,672,592  4,090,139  إجمالي الموجودات المتداولة

 10,766,866  11,091,996  إجمالي الموجودات

     حقـوق الملكية والمطلوبـات

     حقوق الملكية

 1,858,409   1,858,409   رأس المال

 366,295   366,295   احتياطي قانوني

 74,516   74,516   احتياطي عام

 (11,578)  (14,575)   احتياطي تحويل عمالت أجنبية

 (1,095)  (33,515)  احتياطي القيمة العادلة

 1,284,735  1,293,456 6 أرباح مدورة

 3,571,282  3,544,586  إجمالي حقوق الملكية

     



  .(ق.ع.م.ش) للخدمات الدولية الخليج شركة

  غير المدقق  المختصر الموحد المرحلي المالي المركز بيان
 ألف لاير قطري 
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 ديسيمبر  31كما في   مارس  31كما في   

  2020  2019 

 (المعدل)  )غير مدقق( ايضاح 

     مطلوبات غير متداولة

 45,456  39,785  التزام إيجار

 3,862,016  3,973,923  قروض وسلفيات

 5,741  5,741  التزامات تعاقدية

 41,598  41,598  مخصص تكاليف إعادة تهيئة مرافق مستخدمة

 91,281  92,150  نهاية الخدمة للموظفينمخصص مكافآت 

 4,046,092  4,153,197  إجمالي المطلوبات غير المتداولة

     مطلوبات متداولة

 8   8   سحب على المكشوف من بنك

 27,478   26,565  التزام إيجار

 78,488   77,622   أرباح معلنة مستحقة الدفع

 825,212   816,360   قروض وسلفيات

 851,498   873,392  6 ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى دائنة 

 33,299  28,834  مطلوب ألطراف ذات عالقة

 1,317,242  1,558,543  التزامات عقود إعادة تأمين

 16,267  12,889  التزامات تعاقدية

 3,149,492  3,394,213  إجمالي المطلوبات المتداولة

 7,195,584  7,547,410  إجمالي المطلوبات

 10,766,866  11,091,996  إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

ووقعها  2020ابريل  29 بتاريخ لمرحلية الموحد المختصرة غير المدققة اعتمد مجلس إدارة الشركة هذه البيانات المالية ا

 بالنيابة عنه كال من:

 

 

 

  سعد راشد المهندي   خالد بن خليفة آل ثاني

 مجلس اإلدارة عضو   رئيس مجلس اإلدارة 



  .(ق.ع.م.ش) للخدمات الدولية الخليج شركة

  غير المدقق  المختصر الموحد المرحلي األخر الشامل الدخل و الخسارة أو الربح بيان
 ألف لاير قطري 
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 إيضاح 

 31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 مارس

 

  2020  2019 

     

     

  (مدقق)غير    (غير مدقق)  

     

 719,210   831,715   اإليرادات

 (611,250)  (665,847)   تكاليف مباشرة

 107,960   165,868   الربح اإلجمالي

     

 21,440  (57,325)  إيرادات أخرى

 (48,491)  (55,833)  مصروفات عمومية وإدارية

 (4,159)  (125)  مصروفات أخرى

 76,748  52,585  الربح التشغيلي

     

 8,476  7,386  إيرادات فوائد

 (59,949)  (51,251)  تكلفة التمويل

 (51,473)  (43,865)  صافي تكاليف التمويل

 25,275  8,720  فترةربح ال

     

     الدخل الشامل اآلخر

     الخسارة أو الربح ضمن تصنيفها إعادة يتم لن بنود

استثمارات في حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

  التغير في القيمة العادلة –الشامل اآلخر 

(32,420) 

 

3,679 

 -  (2,997)  فرق تحويل عمالت أجنبية –عمليات أجنبية 

 3,679  (35,417)  الفترةالشامل اآلخر الخسارة  /الدخل 

     

 28,954  (26,697)  فترةالشامل للالخسارة  /إجمالي الدخل 

     العائد على السهم

 0.014  0.005 5 العائد األساسي والمخفف للسهم )لاير قطري(

 



  .(ق.ع.م.ش) للخدمات الدولية الخليج شركة
  غير المدقق  المختصر الموحد المرحلي الملكية حقوق في التغيرات بيان
 ألف لاير قطري قطري لاير ألف
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  رأس المال 
احتياطي 

 قانوني
  احتياطي عام 

احتياطي 

تحويل عمالت 

 أجنبية

 
 احتياطي

 القيمة العادلة
 اإلجمالي  أرباح مدورة 

              

2019              

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

              للفترةإجمالي الدخل الشامل 

 25,275  25,275  -  -  -  -  - فترةربح ال

 3,679  -  3,679  -  -  -  - للتفرة  الدخل الشاملة األخرى

 28,954  25,275  3,679  (11,501)  74,516  364,698  1,858,409 للفترة  إجمالي الدخل الشامل

 3,561,015  1,278,750  (3,857)  (11,501)  74,516  364,698  1,858,409 )غير مدقق( 2019 مارس 31الرصيد في 

2020              

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

 (9,641)  (9,641)  -  -  -  -  - قةالساب السنه على تعديالت

 3,571,282  1,284,735  (1,095)   (11,578)  74,516  366,295  1,858,409 ) المعدل ( 2020يناير 1الرصيد في 

              للفترة الشامل الدخل إجمالي

 8,720  8,720  -  -  -  -  - ربح الفترة 

 (35,416)  -  (32,420)  (2,997)  -  -  - الخسارة الشاملة األخرى للفترة 

 (26,696)  8,720  (32,420)  (2,997)  -  -  - إجمالي الدخل الشامل للفترة 

 3,544,586  1,293,456  (33,515)  (14,575)  74,516  366,295  1,858,409 )غير مدقق( 2020مارس 31الرصيد في 

 



  .(ق.ع.م.ش) للخدمات الدولية الخليج شركة
  المدققة غير المختصر الموحد المرحلي النقدية التدفقات بيان
 ألف لاير قطري قطري لاير ألف
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 مارس 31كما في  

 

2020  

  )غير مدقق(

2019  

 )غير مدقق(

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 25,275  8,720 فترةربح ال

    تعديالت:

 109,626  101,579 استهالك  ممتلكات ومعدات

 4,218  4,923 مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

 2,456  (7) خسارة من استبعاد ممتلكات ومعداتالربح / ال

 (1,802)  7,296 مالية استثمارات استبعاد من الخسارة/  الربح صافي

 (9,243)  56,497 الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة مالية موجودات في التغير صافي

 1,781  2,257 إطفاء تكلفة تمويل ذات صلة بالقروض

 (1,722)  (955) أرباح موزعة من صناديق استثمار مدارة

 766  - المتوقعة االئتمانة الخسائر مخصص

 -  (3,630) عكس مخصص الخسائر االئتمانة المتوقعة 

 (8,476)  (7,386) إيرادات فوائد

 59,948  51,251 تكاليف تمويل

 (3,740)  (3,640) إيرادات أرباح موزعة 

 240,181  134,169 الحركة في أقساط التامين غير المكتسبة 

 1,711     - مخصص مخزون بطيء الحركة

 -  (8,077) تغيرات أخرى 

 342,126  420,979 

    تغيرات في:

 (1,704)  (4,689) المخزون

 (29,334)  517 موجودات عقود

 43,485  (3,379) التزامات تعاقدية

 -  (6,582) التزامات االيجار 

 -  5,835 حق استخدام األصول 

ومدفوعات مقدمة ومستحقات من ذمم تجارية مدينة وذمم تأمين مدينة 

 (286,638)  (296,293) أطراف ذات عالقة

 45,713  27,071 ذمم تجارية دائنة وذمم تأمين دائنة ومستحقات ألطراف ذات عالقة

 192,501  64,606 النقد الناتج من التشغيل

 (2,782)  (4,052) مكافآت نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة

 189,719  60,554 من األنشطة التشغيليةصافي النقد الناتج 

    

    
    



  .(ق.ع.م.ش) للخدمات الدولية الخليج شركة
  المدققة غير المختصر الموحد المرحلي النقدية التدفقات بيان
 ألف لاير قطري قطري لاير ألف
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 مارس 31كما في  

 

2020 

  )غير مدقق(

2019 

 )غير مدقق(

    التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 (32,343)  (14,337) اقتناء ممتلكات ومعدات

 (64,392)  (41,951) اقتناء استثمارات مالية

 (451)  (36,195) صافي التغير في استثمارات قصيرة االمستحقة الكثر من ثالث شهور 

 (180,530)  52,946 إيرادات فوائد مستلمة

 5,221  7,386 متحصالت من استبعاد واستحقاق موجودات مالية

 33,057  72,027 متحصالت من شطب ممتلكات ومعدات

 9,468  7 صافي الحركة في أرصدة لدى بنوك مقيدة

 2,415  866 مقيد لتوزيعات األرباح –صافي الحركة في النقد لدى بنوك 

 1,025  955 توزيع أرباح من صناديق استثمار مدارة

 -  (6,523) مدفوعات التزامات إيجار

 3,740  3,640 أرباح  موزعة 

 (222,790)  38,820 صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

    التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

  145,600   291,200 متحصالت من قروض وسلفيات

 (193,778)   (190,402) قروض وسلفيات مسددة

 (2,415)   (866) توزيعات أرباح مدفوعة

 (59,948)   (51,132) تكلفة تمويل مدفوعة

 (110,541)  48,800 صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

    

 (143,614)  148,171 صافي النقص في النقد وما يعادله

 -  121 التغير في احتياطي العمالت األجنبية

 542,005  438,601 يناير 1النقد وما يعادله في 

 398,393  586,896 النقد وما يعادله للفترة *

 

 

 
 

يوماً ومبالغ األرباح الموزعة غير المطالب بها. 90* يستثنى من النقد وما يعادله المستحقة بعد 



  شركة الخليج الدولية للخدمات )ش.م.ع.ق.(

  رحلة الموحدة المختصرة غير المدققة الم ةبيانات الماليمعلومات إضافية حول ال
 ألف لاير قطري 
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 الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية .1

ي تأسست شركة الخليج الدولية للخدمات )ش.م.ع.ق.( )"الشركة"( في دولة قطر كشركة مساهمة قطرية بموجب سجل تجار

. إن النشاط الرئيسي للشركة هو العمل كشركة قابضة. وفقًا لقرار الجمعية العامة 2008فبراير  13( بتاريخ 38200رقم )

، تم تغيير الشكل القانوني للشركة إلى شركة مساهمة 2015لعام  11غير العادية ووفقًا لقانون الشركات التجارية القطري رقم 

 مسجل للشركة هو الدوحة، دولة قطر. عامة قطرية )ش.م.ع.ق(. المقر ال

تشتمل هذه البيانات المالية الموحدة على الشركة وشركاتها التابعة )يشار إليها مجتمعة باسم "المجموعة"(. تعمل المجموعة 

 (.32بشكل رئيسي على تقديم خدمات الحفر وخدمات الطيران  والتأمين وإعادة التأمين وخدمات التموين )راجع إيضاح 

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

 وهو تاريخ تأسيس الشركة.

نوفمبر  4من األسهم المصدرة للشركة في بورصة قطر. في تاريخ  %70، قامت قطر للبترول بإدراج 2008مايو  26في 

غير عادية والتي اعتمدت التعديالت على النظام األساسي للشركة ونصت على زيادة سقف ، تم عقد جمعية عمومية 2012

الملكية الخاصة بالهيئة العامة للتقاعد والمعاشات. الحقاً، ووفقاً لتعليمات المجلس األعلى للشؤون االقتصادية، حولت قطر 

شات. غير أن قطر للبترول هي المؤسس األم النهائية من حصتها في الشركة إلى الهيئة العامة للتقاعد والمعا %20للبترول 

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

تتكون هذه البيانات المالية الموحدة من البيانات المالية للشركة والشركات التابعة غير المدرجة المملوكة بالكامل للشركة 

 التقرير:والمبينة أدناه كما في تاريخ 

 نسبة الملكية   

 2019 2020 بلد التأسيس العالقة اسم الشركة

 %100 %100 قطر شركة تابعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            شركة الكوت للتامين وإعادة التامين )ش.م.ق.خ(                                                                                  

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

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

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

كما تتضمن هذه البيانات المالية الموحدة حصة الربح / الخسارة والدخل الشامل اآلخر من مشاريع مشتركة مستثمر فيها 

 التابعة للشركة على أساس:بطريقة حقوق الملكية وتدمج بشكل كامل الشركات الفرعية التابعة إلحدى الشركات 

 نسبة الملكية بلد التأسيس العالقة اسم الشركة

   2020 2019 

 %62 %80.51 الهند مشروع مشترك يونايتد هيليتشارترز الخاصة المحدودة

 %49 %49 المغرب مشروع مشترك شركة أير أوشن ماروك

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

 %92 %92 ليبيا شركة تابعة شركة المها للطيران

 %49 %49 تركيا شركة تابعة ستارهافاكليك هزمتلرزدشركة ر

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

 

 السياسات المحاسبية  .2

 

إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة تتوافق مع تلك المتبعة في 

 . 2019ديسمبر  31في إعداد البيانات المالية السنوية المجمعة للمجموعة 

 

 

 

 

 

 

 



  شركة الخليج الدولية للخدمات )ش.م.ع.ق.(

  رحلة الموحدة المختصرة غير المدققة الم ةبيانات الماليمعلومات إضافية حول ال
 ألف لاير قطري 
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 الممتلكات واآلالت والمعدات .3

مارس  31كما في  

2020 

 )غير مدقق(

 2019ديسمبر  31كما  

 )مدقق(

 6,720,311  6,421,124 رصيد القيمة الدفترية 

 177,597  50,533 إضافات

 (8,545)  (200) شطب 

 (1,249)  (4,113) تحويل عمالت أجنبية

 (23,465)  - تحويالت 

 (9,175)  - استبعادات 

 (434,350)  (102,690) استهالك 

 6,421,124  6,364,654 صافي القيمة الدفترية الختامي 

 

 الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية .4

مارس  31كما في  

2020 

 )غير مدقق(

 
 2019ديسمبر  31كما 

 )مدقق(

 2020  2019 

 13,906  5,235 

 

 

 استثمارات في مشاريع مشتركة

 لدى المجموعة استثمارات في المشاريع المشتركة التالية:

 .هيليتشارترز الخاصة المحدودةيونايتد  (1)

 .شركة ميد الخليج لخدمات الطيران المحدودة (2)

 .أير أوشن ماروك (3)

 

   UHPL يونايتد هيليتشارترز الخاصة المحدودة

 UHPL( من 2019في سنة  %62) %80.51مشتركة ونسبة مشروع مشترك تملك فيه المجموعة سيطرة  هي

هي أحد عمالء المجموعة وهي تقوم بصفة أساسية بتقديم خدمات الهيلوكوبتر في   UHPLمساهمة ملكية المنفعة. 

 غير مدرجة. شركة طائرات الهليكوبتر الخاصة المحدودةالهند. 

UHPL   منظمة على أنها كيان قانون منفصل ولدى المجموعة مساهمة باقية في صافي أصولها. بناء عليه صنفت

من %80.51المجموعة مساهمتها في هذا المشروع على أنه مشروع مشترك. بالرغم من أن المجموعة تملك نسبة 

رة على اتخاذ القرار بالمشروع المساهمة في حقوق ملكية المشروع المشترك إال أنه ليس لدى المجموعة أي سيط

 المشترك.

باسم هي الشركة القابضة النهائية، قطر للبترول، والتي تملك   UHPLيتم االحتفاظ باستثمار المجموعة في مشروع 

 هذا االستثمار لمصلحة الشركة.
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 (تابع) الملكية حقوق بطريقة فيها المستثمر الشركات. 4

 المحدودةشركة ميد الخليج لخدمات الطيران 

 %49شركة ميد الخليج لخدمات الطيران المحدودة هي مشروع مشترك تملك فيه المجموعة سيطرة مشتركة ونسبة 

من مساهمة ملكية المنفعة. شركة ميد الخليج لخدمات الطيران المحدودة هي أحد عمالء المجموعة  (2019:  49%)

 لطا وهي شركة غير مدرجة.وهي تقوم بصفة أساسية بتقديم خدمات الهيلوكوبتر في ما

 المحدودة شركة ميد الخليج لخدمات الطيران 

شركة ميد الخليج لخدمات الطيران المحدودة منظمة على أنها كيان قانون منفصل ولدى المجموعة مساهمة باقية في 

 صافي أصولها. بناء عليه صنفت المجموعة مساهمتها في هذا المشروع على أنه مشروع مشترك.

 أوشن ماروكأير 

من  (2019: %49) %49أير أوشن ماروك هي مشروع مشترك تملك فيه المجموعة سيطرة مشتركة ونسبة 

مساهمة ملكية المنفعة من خالل إحدى شركاتها التابعة وهي شركة هليكوبتر الخليج لالستثمار واإليجار. شركة أير 

 المغرب وهي شركة غير مدرجة. أوشن ماروك تقوم بصفة أساسية بتقديم خدمات الهيلوكوبتر في

أير أوشن ماروك منظمة على أنها كيان قانون منفصل ولدى المجموعة مساهمة باقية في صافي أصولها. بناء عليه 

 صنفت المجموعة مساهمتها في هذا المشروع على أنه مشروع مشترك. 

وشركة ميد الخليج لخدمات  صة المحدودةشركة طائرات الهليكوبتر الخايلخص الجدول التالي المعلومات المالية حول 

الطيران و أير أوشن ماروك حسبما هي مضمنة في البيانات المالية الخاصة بها. كما يؤدي الجدول أيضا إلى تسوية 

شركة شركة يونايتد هيليتشارترز الخاصة المحدودة والمعلومات المالية الملخصة للقيمة الدفترية لمساهمة المجموعة في 

 يج لخدمات الطيران وأير أوشن ماروك.ميد الخل

 الخليج ميد وشركة المحدودة الخاصة الهليكوبتر طائرات شركة حول المالية المعلومات التالي الجدول يلخص

 أيضا الجدول يؤدي كما. بها الخاصة المالية البيانات في مضمنة هي حسبما ماروك أوشن أير و الطيران لخدمات

 الخاصة هيليتشارترز يونايتد شركة في المجموعة لمساهمة الدفترية للقيمة الملخصة المالية المعلومات تسوية إلى

 .ماروك أوشن وأير الطيران لخدمات الخليج ميد وشركة المحدودة

 2020مارس  31
يونايتد هيليتشارترز 

 الخاصة المحدودة
 

شركة ميد 

الخليج لخدمات 

 الطيران

 
أير أوشن 

 ماروك
 اإلجمالي 

   %49  %49  80.51% المساهمةنسبة 

        

 3.631  722  1.417  1,491 الموجودات غير المتداولة

الموجودات المتداولة )متضمنة النقد 

 وما يعادله(
5,727  23.544  10.178  39.450 

المطلوبات المتداولة )متضمنة 

المطلوبات المالية المتداولة باستبعاد 

 الدائنة(الذمم التجارية واألخرى 

(6,803)  (21.114)  6.018  (21.899) 

 21.183  16.919  3.847  415 (%100صافي األصول )

القيمة الدفترية للمساهمة في 

 المشروع المشترك
-  1.284  3.950  5.235 

 استثمار إضافي خالل السنة
                              

7,850  
     7.850 

 16.703  3.352  12.646  703 اإليرادات

 (15.098)  (3.155)  (11.169)  (773) المصروفات

)خسارة(/ ربح السنة والدخل الشامل 

 اآلخر
(69)  1.477  197  1.605 

حصة المجموعة في الربح والدخل 

 الشامل اآلخر 
(56)  724  96  820 

 13.905  4.048  2.008  7.850 القيمة الدفترية للمشروع المشترك
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 (تابع) الملكية حقوق بطريقة فيها المستثمر الشركات. 4

        

 2019ديسمبر  31
يونايتد هيليتشارترز 

 الخاصة المحدودة
 

شركة ميد 

الخليج لخدمات 

 الطيران

 
أير أوشن 

 ماروك
 اإلجمالي 

        

   %49  %49  %62 نسبة المساهمة

        

 3,816  709  1,459  1,648 الموجودات غير المتداولة

الموجودات المتداولة )متضمنة النقد 

 وما يعادله(
6,195  9,795  11,579  27,569 

المطلوبات المتداولة )متضمنة 

المطلوبات المالية المتداولة باستبعاد 

 الذمم التجارية واألخرى الدائنة(

(7,247)  (8,832)  (7,502)  (23,581) 

 7,804  4,786  2,422  596 (%100صافي األصول )

القيمة الدفترية للمساهمة في 

 المشروع المشترك
-  1,284  3,951  5.235 

 3,650  3.650  -  - استثمار إضافي خالل السنة

 49,413  20,406  21,835  7,172 اإليرادات

 (49,282)  (19,792)  (21,011)  8,479 المصروفات

الشامل )خسارة(/ ربح السنة والدخل 

 اآلخر
(1,307)  824  614  131 

حصة المجموعة في الربح والدخل 

 الشامل اآلخر 
-  404  301  705 

 5,235  3,951  1,284  - القيمة الدفترية للمشروع المشترك

        

 

 تسوية القيم الدفترية

 2020مارس  31

يونايتد 

هيليتشارترز 

  الخاصة المحدودة

شركة ميد الخليج 

  لخدمات الطيران

أير أوشن 

 اإلجمالي  ماروك

        

  5,235  3,951  1,284  - يناير 1الرصيد في 

  -  7,850 استثمار إضافي خالل الفترة 

-  -  

7,850 

 821  97  724  - الربح للفترة 

 13,906  4,048  2,008  7,850 2020مارس  31الرصيد في 

 

 2019ديسمبر  31

يونايتد 

هيليتشارترز 

  الخاصة المحدودة

شركة ميد الخليج 

  لخدمات الطيران

أير أوشن 

 اإلجمالي  ماروك

        

 880  -  880  - يناير 1الرصيد في 
 3,650  3,650    - استثمار إضافي خالل السنة

 705  301  404  - الربح للسنة 

 5,235  3,951   1,284  - 2019ديسمبر 31الرصيد في 
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 العائد على السهم .5

تم احتساب العائد األساسي للسهم بقسمة ربح السنة الموزع على المتوسط المرجح المعدل لعدد األسهم القائمة في نهاية فترة 

 التقرير.

 العائد األساسي للسهم هو نفسه العائد المخفف للسهم حيث أنه ليست هناك آثار مخفضة على العائدات.

 

 
مارس  31كما في 

2020 
 

مارس  31كما في 

 غير مدقق  2019

   غير مدقق  

 25,275  8,720 فترة ربح ال

 1,858,408,690  1,858,408,690 المتوسط المرجح المعدل لعدد أسهم حقوق الملكية

 0.014  0.005 العائد األساسي والمخفف للسهم الواحد )ريـال قطري(

 

 التعديل  .6

 للموظفين مكافأة دفع على الخليج الدولية للخدمات ، ةاحدى الشركات التابعة لشرك إدارة في السنه المالية السابقة ،وافق مجلس

 .الماضية المالية للسنة التابعة للشركة المالية البيانات في يُسجل لم المكافأة مبلغ أن غير قطري، لاير مليون 9.64 قيمتها تبلغ

ً وقد تم تعديل المبالغ المقارنة في البيانات المالية للسنه السابقة ،   الدولي المحاسبة معيار في عليها المنصوص للمتطلبات وفقا

 " على النحو التالي : واألخطاء التقديرات في والتغيرات المحاسبية السياسات" 8 رقم

2019 

 2019ديسمبر  31كما في  الزيادة او النقصان  ) المعدل( 2019ديسمبر  31كما في 

 )حسب التقرير السابق (

بيان المركز المالي الموحد 

 2019ديسمبر  31كما في 

 

ذمم تجارية دائنة وذمم أخرى  841,857 9,641 851,498

 أرباح مدورة 1,294,376 (9,641) 1,284,735 دائنة

 

 قطاعات التشغيل .7

تشغيل تصدر عنها تقارير كما هو وارد أدناه. توفر القطاعات منتجات وخدمات لدى المجموعة أربعة قطاعات 

مختلفة وهي تدار بصورة منفصلة ألنها تتطلب تقنيات واستراتيجيات تسويقية مختلفة كما يتم إدراجها ككيانات قانونية 

سنوية على األقل. يصف منفصلة. لكل قطاع، يقوم مجلس اإلدارة بمراجعة تقارير اإلدارة الداخلية بصورة ربع 

 الملخص الوارد أدناه العمليات التشغيلية لكل قطاع من القطاعات التي يصدر عنها تقارير.
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 )تابع( التشغيل قطاعات .7

 

 المجموع  الحفر  التموين  الطيران  التأمين 2020 مارس 31للسنة المنتهية في وكما في 

          

 اإليرادات القطاعية
                     

231,004  
 

         

185,311  
 

         

135,011  
 

         

290,135  
 

         841,461  

 إيرادات بين القطاعات 
                          

(301) 
 

                  

-    
 

           

(9,445) 
 

                  

-    
 

           (9,745) 

  اإليرادات الخارجية
                     

230,703  
 

         

185,311  
 

         

125,566  
 

         

290,135  
 

         831,715  

 التكلفة المباشرة للقطاعات 
                   

(199,493) 
 

       

(115,076) 
 

       

(122,706) 
 

       

(225,731) 
 

       (663,007) 

 ربح / )خسارة( القطاع
                     

(45,325) 
 

           

58,232  
 

             

7,510  
 

(432) 
 

19,984 

 إيرادات التمويل

                         

4,619  
 

                

679  
 

                

876  
 

                  

-    
 

             6,173  

 التكلفة المالية

                              

-    
 

           

(1,157) 
 

                

(29) 
 

         

(48,528) 
 

         (49,714) 

 استهالك / واهالك 
(794) 

 
(21,096) 

 
(6,416) 

 
(76,114) 

 
(104,420)  

 حصة الخسارة من الشركات المستثمر فيها بحقوق الملكية
                              

-    

                 

821  

                   

-    

                   

-    

 

                821  

          

 العمليات القطاعات الصادر عنها التقرير

 تقديم خدمات التأمين وإعادة التأمين. قطاع التأمين

وتركيا والمغرب. يتضمن قطاع تقديم خدمات النقل بالهليكوبتر في قطر والهند. كذلك يقوم بتقديم خدمات الهليكوبتر في منطقة الخليج وليبيا  قطاع الطيران

 الطيران المعلومات الخاصة بشركة المشروع المشترك لشركة هليكوبتر الخليج وشركاتها التابعة.

  تقديم خدمات التموين والقوى العاملة. قطاع التموين

 تقديم خدمات الحفر والخدمات ذات الصلة به. قطاع الحفر
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 المجموع  الحفر  التموين  الطيران  التأمين 2019 مارس 31للسنة المنتهية في وكما في 

          

 730,273  285,792  113,074  140,445  190,962 اإليرادات القطاع

 (11,063)  -  (9,723)  (37)  (1,304) إيرادات بين القطاع 

 719,210  285,792  103,351  140,409  189,658  اإليرادات الخارجية

 (608,409)  (238,425)  (94,885)  (97,871)  (177,228) التكلفة المباشرة للقطاع

 28,438  (28,000)  3,872  35,775  16,792 ربح / )خسارة( القطاع

 6,002  -  776  811  4,415 إيرادات التمويل

 (56,357)  (54,690)  (27)  (1,641)  - التكلفة المالية

 (188,035)  (81,415)  (2,804)  (22,401)  (81,415) استهالك / واهالك 

 -  -  -  -  - حصة الخسارة من الشركات المستثمر فيها بحقوق الملكية

          

 730,273  285,792  113,074  140,445  190,962 2020مارس  31للسنة المنتهية في وكما في  القطاع موجودات

 (11,063)  -  (9,723)  (37)  (1,304) شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية

 719,210  285,792  103,351  140,409  189,658 القطاع مطلوبات

          

 10,217,628  5,920,551  346,491  1,563,280  2,387,306 2019 ديسمبر 31للسنة المنتهية في وكما في  القطاع موجودات

 5,235  -  -  5,235  - شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية

 6,936,449  4,675,593  225,215  282,727  1,752,914 القطاع مطلوبات

 


