
 

 
 

 

 الخلیج الدولیة للخدمات ش.م.ع.ق.

 البیانات المالیة المختصرة 
 الموحدة المرحلیة

 كما في ولفترة الستة أشھر المنتھیة في
 ۲۰۲۲یونیو    ۳۰

 



الخلیج الدولیة للخدمات ش.م.ع.ق. 
البیانات المالیة المختصرة الموحدة المرحلیة 

كما في ولفترة الستة أشھر المنتھیة في ۳۰ یونیو ۲۰۲۲

 رقم الصفحة المحتویات 

 ۲ - ۱   تقریر مدقق الحسابات المستقل حول مراجعة البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة 

 الموحدة المرحلیةالبیانات المالیة المختصرة 

 ۳ بیان المركز المالي المختصر الموحد المرحلي  

 ٤ بیان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر المختصر الموحد المرحلي

 ٥  بیان التغیرات في حقوق الملكیة المختصر الموحد المرحلي 

 ٦  بیان التدفقات النقدیة المختصر الموحد المرحلي 

 ۲٥ - ۷ إیضاحات حول البیانات المالیة المختصرة الموحدة المرحلیة  



تقریر مدقق الحسابات المستقل حول مراجعة البیانات المالیة المختصرة 

الموحدة المرحلیة  
 مساھمي الخلیج الدولیة للخدمات ش.م.ع.ق. إلى السادة 

 مقدمة 

للخلیج الدولیة للخدمات ش.م.ع.ق   ۲۰۲۲یونیو    ۳۰قمنا بمراجعة البیانات المالیة المختصرة الموحدة المرحلیة المرفقة في  
 ("الشركة") وشركاتھا التابعة ("ویشار إلیھا مجتمعة بـ "المجموعة") والتي تشتمل على: 

۲۰۲۲یونیو  ۳۰بیان المركز المالي المختصر الموحد المرحلي كما في   •

؛ 

• 

•

؛ 

• 

•

بیان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر  المختصر الموحد المرحلي لفترة الستة أشھر المنتھیة في  ۳۰  
؛   یونیو ۲۰۲۲

بیان التغیرات في حقوق الملكیة المختصر الموحد المرحلي لفترة الستة أشھر المنتھیة في ۳۰ یونیو ۲۰۲۲

؛   و  بیان التدفقات النقدیة المختصر الموحد المرحلي لفترة الستة أشھر المنتھیة في ۳۰ یونیو ۲۰۲۲

البیانات المالیة المختصرة الموحدة المرحلیة    اإلیضاحات حول

إن مجلس إدارة الشركة مسؤول عن إعداد و عرض ھذه البیانات المالیة المختصرة الموحدة المرحلیة وفقا لمعیار 
المحاسبة الدولي رقم  ۳٤، "التقاریر المالیة المرحلیة".  تنحصر مسؤولیتنا في إبداء استنتاج حول ھذه  البیانات المالیة 

المختصرة  الموحدة المرحلیة اعتمادا على عملیة المراجعة التي قمنا بھا.      

 نطاق المراجعة

لقد أجرینا مراجعتنا وفقاً للمعیار الدولي للمراجعة رقم ۰ ۲٤۱ ، "مراجعة المعلومات المالیة المرحلیة من قبل المدقق 
مستقل للمنشأة". تتضمن مراجعة البیانات المالیة المرحلیة إجراء استفسارات من األشخاص المسؤولین عن األمور المالیة 
والمحاسبیة، وتطبیق إجراءات تحلیلیة باإلضافة إلى إجراءات مراجعة أخرى. تقل إجراءات عملیة المراجعة في نطاقھا 
عن إجراءات عملیة التدقیق والتي تتم وفقا لمعاییر التدقیق الدولیة، وبالتالي ال تمكننا من الحصول على التأكید الذي یمكن 

أن نحصل علیھ عن جمیع األمور الھامة التي یمكن تحدیدھا خالل أعمال التدقیق. وعلیھ فإننا ال نبدي رأي تدقیق 



تقریر مدقق الحسابات المستقل حول مراجعة البیانات  

المالیة المختصرة الموحدة المرحلیة (تابع)

 النتیجة

استنبناًء على مراجعتنا، لم یرد إلى علمنا ما یجعلنا نعتقد بأن البیانات المالیة المختصرة الموحدة المرحلیة المرفقة  
كما في ولفترة الستة أشھر المنتھیة في    ۳۰یونیو    ۲۰۲۲ لم یتم إعدادھا، من كافة النواحي الجوھریة وفقاً لمعیار 

المحاسبة الدولي رقم ۳٤ "التقاریر المالیة المرحلیة" . 

 باالسوبرامانیام جوبال  ۲۰۲۲أغسطس  ۱۱
 كي بي إم جي  الدوحة 

) ۲٥۱سجل مراقبي الحسابات رقم ( دولة قطر 
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 تشكل جزءاً ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة المختصرة الموحدة المرحلیة.   ۲٥إلى    ۷اإلیضاحات الواردة في الصفحات من  
٤ 

 بیان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر المختصر الموحد المرحلي  
 بآالف الریاالت القطریة ۲۰۲۲یونیو    ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في  

 

 إیضاح  

  الستة أشھر 
  ۳۰المنتھیة في  

  ۲۰۲۲یونیو  

الستة أشھر  
  ۳۰المنتھیة في  

 ۲۰۲۱یونیو  
 (مراجعة)   (مراجعة)   
     

 ۱٬٤۳۱٬٦٦۹  ۱٬۷۳۸٬٤٦۹ ۱٥ اإلیرادات 
 ) ۱٬۳۲۲٬۰۲٤(  ) ۱٬٤۱٥٬۳٦٥( ۱٦ التكالیف المباشرة 

 ۱۰۹٬٦٤٥  ۳۲۳٬۱۰٤  إجمالي الربح 
     

 ۲۲٬۰۷٤  ۲٥٬۲٤٥ ۱۷ إیرادات أخرى 
 )۲٬٥٥۷(  )۱۸٬۳۲۱(  مصروفات أخرى 

 )۹٥٬۷۰۳(  )۹۸٬٦۰٥(  مصروفات عمومیة وإداریة 
موجودات   ربح  أو  (خسارة)/  الربح  خالل  من  العادلة  بالقیمة  مالیة 

 ۱٥٬۷۷٥  )۱٦٬٦۲۱(  الخسارة 
 )۱٬۰۱۱(  )۳۱۱(  مخصص انخفاض قیمة موجودات مالیة

 ٤۸٬۲۲۳  ۲۱٤٬٤۹۱  ربح التشغیل 
     

 ۱۷٬۹۷۳  ۱۳٬٦۷۳  إیرادات تمویلیة 
 )٦٥٬۰۲۲(  )٦۹٬۷۳۹(  تمویل تكالیف

 )٤۷٬۰٤۹(  )٥٦٬۰٦٦(  تمویل  صافي تكالیف 
     

حصة المجموعة في أرباح شركات مستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة،  
 ۲٦۰  ٤٬٦۲٤  بالصافي من الضریبة  

 ۱٬٤۳٤  ۱٦۳٬۰٤۹  ربح قبل الضریبة وصافي المكسب النقدي الناشئ من التضخم المفرط ال
 -  ۷٬٦۹۲  صافي المكسب النقدي الناشئ من التضخم المفرط 

 ۱٬٤۳٤  ۱۷۰٬۷٤۱  الضریبة قبل  الربح
 )۲٬۲۲٦(  )۳٬۰۰۸( ۱۸ مصروف ضریبة الدخل 
 )۷۹۲(  ۱٦۷٬۷۳۳  ربح / (خسارة) الفترة 

     
     الشاملة األخرى: الخسارة 

     تصنیفھا إلى الربح أو الخسارة أو قد یعاد عاد یالبنود التي 
في   خالل  أدوات  استثمارات  من  العادلة  بالقیمة  الشامل  الدین  الدخل 

 )۱۰٬۳۰٥(  )۲۹٬٦٦۱(  صافي التغیر في القیمة العادلة  – اآلخر 
 )۸٬۰٥۰(  )۷٬۲٦٥(  فروق تحویل عمالت أجنبیة   -العملیات األجنبیة  

 )۱۸٬۳٥٥(  ) ۳٦٬۹۲٦(  الخسارة الشاملة األخرى للفترة 
 )۱۹٬۱٤۷(  ۱۳۰٬۸۰۷  للفترة  ة (الخسارة) الشاملالدخل /  إجمالي 

     
     لـ:  ة(الخسارة) المنسوب الربح/ 

 )۷٦۸(  ۱٦۷٬۸۰٤  مالكو الشركة 
 ) ۲٤(  ) ۷۱(  مساھمات غیر مسیطرة 

  ۱٦۷٬۷۳۳  )۷۹۲( 
     إجمالي (الخسارة) / الدخل الشامل المنسوب إلى: 

 )۱۹٬۱۲٤(  ۱۳۰٬۸۷۸  مالكو الشركة 
 ) ۲۳(  ) ۷۱(  مساھمات غیر مسیطرة 

  ۱۳۰٬۸۰۷  )۱۹٬۱٤۷( 
     للسھم (الخسائر)   / العائدات 

 )۰٫۰۰۰٤(  ۰٫۰۹۰۳ ۲۰ (الخسائر) األساسیة والمخففة للسھم (باللایر القطري) العائدات / 
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٥ 

 بیان التغیرات في حقوق الملكیة المختصر الموحد المرحلي  
 بآالف الریاالت القطریة ۲۰۲۲یونیو    ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في  

 
     حقوق الملكیة المنسوبة لمالكي الشركة  

  رأس المال  
احتیاطي  

  قانوني 
 

  احتیاطي عام 
احتیاطي تحویل  
  العمالت األجنبیة 

احتیاطي  
  إلجمالي   أرباح مدورة   القیمة العادلة 

 مساھمات 
  غیر مسیطرة 

إجمالي حقوق  
 الملكیة 

 ۳٬۲٥۲٬۳۱۷  ) ٥۲(  ۳٬۲٥۲٬۳٦۹  ۹٥۱٬۲۹۲  ۲۲٬٤۷٥  )۲٥٬۷۱۲(  ۷٤٬٥۱٦  ۳۷۱٬۳۸۹  ۱٬۸٥۸٬٤۰۹ (مدقق)   ۲۰۲۱ینایر  ۱الرصید في 
                  إجمالي الدخل الشامل: 

 )۷۹۲(  ) ۲٤(  )۷٦۸(  )۷٦۸(  -  -  -  -  - خسارة الفترة
 )۱۸٬۳٥٥(  ۱  )۱۸٬۳٥٦(  -  )۱۰٬۳۰٥(  )۸٬۰٥۱(  -  -  - الخسارة الشاملة األخرى  

 )۱۹٬۱٤۷(  ) ۲۳(  )۱۹٬۱۲٤(  )۷٦۸(  )۱۰٬۳۰٥(  )۸٬۰٥۱(  -  -  - إجمالي الدخل الشامل للفترة 
 ۳٬۲۳۳٬۱۷۰  ) ۷٥(  ۳٬۲۳۳٬۲٤٥  ۹٥۰٬٥۲٤  ۱۲٬۱۷۰  )۳۳٬۷٦۳(  ۷٤٬٥۱٦  ۳۷۱٬۳۸۹  ۱٬۸٥۸٬٤۰۹ (مراجع)  ۲۰۲۱یونیو  ۳۰الرصید في 

                  
 ۳٬۲٥٦٬۱۸۹  )۱۹۸(  ۳٬۲٥٦٬۳۸۷  ۹۹۸٬۲۰٤  ۳٬۷۸٦  )٥٥٬۸۳٦(  ۷٤٬٥۱٦  ۳۷۷٬۳۰۸  ۱٬۸٥۸٬٤۰۹ (مدقق)   ۲۰۲۲ینایر  ۱الرصید في 

(إیضاح   الجدید  المحاسبي  المعیار  تطبیق  أثر 
٤/۳ ( -  -  -  -  -  ٤۹٬۰۷۳  ٤۹٬۰۷۳  -  ٤۹٬۰۷۳ 

                  إجمالي الدخل الشامل:  
 ۱٦۷٬۷۳۳  ) ۷۱(  ۱٦۷٬۸۰٤  ۱٦۷٬۸۰٤  -  -  -  -  - ربخ الفترة

 )۳٦٬۹۲٦(  -  )۳٦٬۹۲٦(  -  )۲۹٬٦٦۱(  )۷٬۲٦٥(  -  -  - الخسارة الشاملة األخرى  
 ۱۳۰٬۸۰۷  ) ۷۱(  ۱۳۰٬۸۷۸  ۱٦۷٬۸۰٤  )۲۹٬٦٦۱(  )۷٬۲٦٥(  -  -  - إجمالي الدخل / (الخسارة) الشاملة للفترة

 ۳٬٤۳٦٬۰٦۹  ) ۲٦۹(  ۳٬٤۳٦٬۳۳۸  ۱٬۲۱٥٬۰۸۱  ) ۲٥٬۸۷٥(  ) ٦۳٬۱۰۱(  ۷٤٬٥۱٦  ۳۷۷٬۳۰۸  ۱٬۸٥۸٬٤۰۹ (مراجع)  ۲۰۲۲یونیو  ۳۰الرصید في  
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 تشكل جزءاً ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة المختصرة الموحدة المرحلیة.   ۲٥إلى    ۷اإلیضاحات الواردة في الصفحات من  
٦ 

 بیان التدفقات النقدیة المختصر الموحد المرحلي 
 بآالف الریاالت القطریة  ۲۰۲۲یونیو    ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في  

 

 
 

الستة أشھر   
  ۳۰المنتھیة في 

  ۲۰۲۲یونیو  

الستة أشھر  
  ۳۰المنتھیة في 

 ۲۰۲۱یونیو 
 (مراجعة)   (مراجعة)  إیضاح  

     التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة 
 )۷۹۲(  ۱٦۷٬۷۳۳  ربح / (خسارة) الفترة 

     تعدیالت لـ: 
 ۱۷۹٬۹٥۷  ۱۷۰٬۱۷۱  الممتلكات والمعدات  استھالك
 ۱۱٬۱۰٥  ۱۱٬۷۱٦  موجودات حق االستخدام  استھالك

 ۱۳٬۸۲۸  ۱۳٬۲۲۸  مخصص مكافآت نھایة الخدمة للموظفین
 -  ٥  ممتلكات ومعدات  بیع خسارة من 

 ۲٬۷۷۳  ٦  شطب ممتلكات ومعدات 
صافي التغیر في القیمة العادلة لالستثمارات المالیة بالقیمة العادلة من خالل  

 الربح أو الخسارة  
 ۱٦٬٦۲۱ 

 )۱٥٫۷۷٥( 
 )۸٬۹٥٦(  )۱۱٬۷۲۲(  استثمارات مالیة بیع صافي الربح من 

 ۲٬۹۲٥  -  إطفاء تكلفة تمویل ذات صلة بالقروض والسلف 
 ٥٥٦  -  والمتقادم   مخصص المخزون البطيء الحركة 

 ۱٬۰۱۱  ۳۱۱  مخصص انخفاض قیمة موجودات مالیة
 )۱٬۹۷۷(  )۱٬۹٤۷(  أرباح موزعة من صنادیق استثماریة مدارة 

 )۲٦۰(  )٤٬٦۲٤(  حصة من ربح من شركات مستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة 
 )۱۷٬۹۷۳(  )۱۳٬٦۷۳(  إیرادات فوائد 
 ٦٥٬۰۲۲  ٦۹٬۷۳۹  تكالیف تمویل

 )۳٬۲۷۰(  )۳٬٤۲۳(  إیرادات أرباح موزعة  
 -  )۷٬٦۹۲(  صافي ربح نقدي ناشئ من التضخم المفرط 

 ۲۲۸٬۱۷٤  ٤۰٦٬٤٤۹  ربح التشغیلي قبل التغییرات في رأس المال العامل ال
     تغییرات في: 

 )۸٬٦٦٤(  )٤٥٬۰٦۱(  مخزون 
 ۲۸۲  ۲٬۸۷٤  موجودات عقود 

من أطراف ذات    مستحقاتو  اتأمین مدینة ومدفوعات مقدمذمم تجاریة وذمم  
 عالقة 

 )۲٥۹٬٥۰٦ ( 
 )٥٦۸٬۱۳۳ ( 

 )٥٬۲٥۰(  )۲٬٥۳۷(  التزامات تعاقدیة 
 ٥٤٥٬۱۷۹  ۲۱۰٬۰۰٦  ذمم تجاریة وذمم تأمین دائنة ومستحقات وذمم دائنة ألطراف ذات عالقة 

 ۱۹۱٬٥۸۸  ۳۱۲٬۲۲٥  النقد الناتج من التشغیل 
 )۷٬۰٤٥(  )۸٬۱۷٦(  نھایة خدمة موظفین مدفوعة  مكافآت

 ۱۸٤٬٥٤۳  ۳۰٤٬۰٤۹  صافي النقد الناتج من األنشطة التشغیلیة 
     

     التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة 
 )۷۹٬۰٤۱(  )۸۲٬۹۹۸(  اقتناء ممتلكات ومعدات 
 ) ۱۹۲٬٥٦٥(  ) ۲٦٥٬٤۷٤(  اقتناء استثمارات مالیة  

 ) ۲۱٥٬٥٦٥(  ) ۱۳۳٬۲۰۲(  استثمارات قصیرة األجل صافي التغیر في 
 ۱۷٬۸۲۱  ۱۳٬٦۷۳  إیراد تمویل مستلم 

 ۱٤۷٬٥۱۱  ۲٥۱٬۱٤٦  واستحقاق استثمارات مالیة  بیع متحصالت من 
 -  ٤  ممتلكات ومعدات  بیع متحصالت من 

 ۲٬۱۳۰  ۷۰۱  مقید لتوزیعات األرباح  -صافي الحركة في النقد لدى البنوك  
 ۱٬۹۷۷  ۱٬۹٤۷  توزیع الربح من صنادیق استثماریة مدارة 

 ۳٬۲۷۰  ۳٬٤۲۳  توزیعات أرباح مستلمة 
 ) ۳۱٤٬٤٦۲(  ) ۲۱۰٬۷۸۰(  أنشطة االستثمار  ) / الناتج منالمستخدم في (صافي النقد 

     
     التدفقات النقدیة من أنشطة التمویل 

 ۲۲٤٬۳٥۱  ٥۳٬۱٤٤  متحصالت من قروض وسلف 
 ) ۲۰٥٬٦۳۳(  )۸۸٬۷٤۲(  سداد قروض وسلف 

 )۲٬۱۳۰(  )۷۰۱(  توزیعات أرباح مدفوعة  
 )٦۳٬۷۱٥(  )٦۸٬۲٥۱(  تكالیف تمویل مدفوعة 
 )۱۱٬۹٥۱(  )۱۱٬٦۸۹(  سداد مطلوبات إیجار 

 )٥۹٬۰۷۸(  ) ۱۱٦٬۲۳۹(  صافي النقد المستخدم في أنشطة التمویل 
     

 ) ۱۸۸٬۹۹۷(  ) ۲۲٬۹۷۰(  وما یعادل النقد صافي التغیر في النقد  
 ۲٬۸٥۲  ۷٬٤۲٤  آثار التغیر في أسعار الصرف على النقد المحتفظ بھ 

 ۳۸٦٬۲۸۷  ۲۹۸٬۹۸۷  ینایر ۱النقد وما یعادل النقد في 
 ۲۰۰٬۱٤۲  ۲۸۳٬٤٤۱ ۱۱ یونیو    ۳۰النقد وما یعادل النقد في 
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۷ 

 الصادر عنھا التقریر الشركة  ۱

تأسست شركة الخلیج الدولیة للخدمات (ش.م.ع.ق.) ("الشركة") في دولة قطر كشركة مساھمة قطریة بموجب سجل 
. إن النشاط الرئیسي للشركة ھو العمل كشركة قابضة.  وفًقا لقرار  ۲۰۰۸فبرایر    ۱۳بتاریخ    ۳۸۲۰۰تجاري رقم  

، تم تغییر الشكل القانوني ۲۰۱٥لسنة    ۱۱الشركات التجاریة القطري رقم    الجمعیة العامة غیر العادیة ووفًقا لقانون 
 . إن المقر المسجل للشركة، الدوحة، دولة قطر. ۲۰۱۸للشركة إلى شركة مساھمة عامة قطریة (ش.م.ع.ق) في  

من الشركة والشركات التابعة لھا (یشار إلیھم جمیعاً بـ    البیانات المالیة المختصرة الموحدة المرحلیة كالً ھذه  تشمل  
"المجموعة"). تعمل المجموعة بشكل رئیسي على تقدیم خدمات الحفر وخدمات الطیران والتأمین وإعادة التأمین  

 ). ۲۲إیضاح وخدمات التموین (راجع 

  ۱۳ملیون لایر قطري في  ٥ي بلغ كمساھم وحید وذلك برأسمال مبدئقطر للطاقة من قِبل  مبدئیا تم تأسیس الشركة 
 وھو تاریخ تأسیس الشركة.  ۲۰۰۸فبرایر 

من األسھم المصدرة للشركة في بورصة قطر. تم عقد جمعیة   ٪ ۷۰بإدراج  قطر للطاقة  ، قامت  ۲۰۰۸مایو    ۲٦في  
ادة  والتي اعتمدت التعدیالت على النظام األساسي للشركة ونصت على زی  ۲۰۱۲نوفمبر    ٤عمومیة غیر عادیة في  

سقف الملكیة الخاصة بالھیئة العامة للتقاعد والمعاشات. الحقاً، ووفقاً لتعلیمات المجلس األعلى للشؤون االقتصادیة،  
ھي  قطر للطاقة  من حصتھا في الشركة إلى الھیئة العامة للتقاعد والمعاشات. غیر أن    ٪۲۰قطر للطاقة  حولت  

 لسھم الخاص ومن ثم فھي تسیطر على الشركة. الشركة األم النھائیة للشركة نظرا ألنھا تملك ا

تتكون ھذه البیانات المالیة المختصرة الموحدة المرحلیة من البیانات المالیة المختصرة المرحلیة للشركة والشركات 
 التابعة غیر المدرجة المملوكة بالكامل للشركة والمبینة أدناه كما في نھایة تاریخ التقریر:

 نسبة الملكیة     
 

 اسم الشركة 
 

 العالقة
  دبل

 التأسیس 
 یونیو   ۳۰

۲۰۲۲ 
دیسمبر   ۳۱ 

۲۰۲۱ 
     

 ٪ ۱۰۰ ٪۱۰۰ قطر شركة تابعة  (ش.م.ق.خ.)شركة الكوت للتأمین وإعادة التأمین 
المحدودة  التموین  لخدمات  أمواج  شركة 

 ٪ ۱۰۰ ٪۱۰۰ قطر شركة تابعة (ش.م.ق.خ.)
 ٪ ۱۰۰ ٪۱۰۰ قطر تابعةشركة  (ش.م.ق.خ.)شركة ھلیكوبتر الخلیج 

 ٪ ۱۰۰ ٪۱۰۰ قطر شركة تابعة (ش.م.ق.خ.)شركة الخلیج العالمیة للحفر المحدودة 

بھا   تحتفظ  التي  المباشرة  غیر  التابعة  الشركات  بالكامل  توحد  المرحلیة  الموحدة  المختصرة  المالیة  البیانات  ھذه 
المشاریع  الشامل اآلخر من  الخسارة والدخل   / الربح  أیضا حصة  التابعة أعاله سطراً سطراً، وتشمل  الشركات 

 المشتركة المحاسب عنھا بطریقة حقوق الملكیة:
 لكیة نسبة الم   

 العالقة اسم الشركة 
  بلد

 التأسیس 
 یونیو  ۳۰

۲۰۲۲ 
دیسمبر   ۳۱ 

۲۰۲۱ 
     

 ٪ ٥۰ ٪٥۰ قطر مشروع مشترك  الخلیج للحفریات ش.م.م  
 ٪ ٤۹ ٪٤۹ المغرب مشروع مشترك  شركة آیر اوشن المغرب

الطیران   لخدمات  الخلیج  مید  شركة 
 المحدودة

 مالطا مشروع مشترك 
٤۹٪ ٤۹ ٪ 

 ٪ ۹۰ ٪۹۰ الھند شركة تابعة غیر مباشرة ھیلیتشارترز الخاصة المحدودة یونایتد 
 ٪ ۱۰۰ ٪۱۰۰ لیبیا  شركة تابعة غیر مباشرة شركة المھا للطیران                                      

 ٪ ۱۰۰ ٪۱۰۰ تركیا  شركة تابعة غیر مباشرة شركة ردستارھافاكلیك ھزمتلرز
وإیجار طائرات شركة الخلیج الستثمار  

 ٪ ۱۰۰ ٪۱۰۰ المغرب شركة تابعة غیر مباشرة ھلیكوبتر
عند الضرورة، یتم إجراء تعدیالت على البیانات المالیة للشركات التابعة لجعل سیاساتھا المحاسبیة متوافقة مع تلك  

جمیع المعامالت واألرصدة واإلیرادات والمصروفات داخل المجموعة عند   بیع  المستخدمة من قبل المجموعة. تم 
التوحید.
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۸ 

 أساس المحاسبة ۲

الم البیانات  المنتھیة في  تم إعداد ھذه  الستة أشھر  لفترة  المرحلیة  الموحدة  المختصرة  وفقا   ۲۰۲۲یونیو    ۳۰الیة 
، ویجب أن تقرأ جنبا إلى جنب مع آخر بیانات مالیة  " التقاریر المالیة المرحلیة"   ۳٤لمعیار المحاسبة الدولي رقم  

("آخر بیانات مالیة سنویة"). ال تتضمن   ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱سنویة موحدة للمجموعة كما في وللسنة المنتھیة في  
م  جمیع المعلومات المطلوبة للمجموعة الكاملة من البیانات المالیة وفقا للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة. مع ذلك ت

إدراج إیضاحات تفسیریة مختارة لتوضیح األحداث والمعامالت الھامة لفھم التغییرات في المركز المالي للمجموعة  
 واألداء منذ آخر بیانات مالیة سنویة.

 تم إعداد ھذه البیانات المالیة المختصرة الموحدة المرحلیة باللایر القطري، ما لم تتم اإلشارة الى خالف ذلك. 

 ألحكام والتقدیراتاستخدام ا  ۳

المرحلیة قامت اإلدارة بإجراء أحكام، وتقدیرات وافتراضات   الموحدة  المختصرة  المالیة  البیانات  عند إعداد ھذه 
تؤثر على تطبیق السیاسات المحاسبیة ومبالغ الموجودات والمطلوبات، واإلیرادات والمصروفات المعلن عنھا. قد  

 یرات. تختلف النتائج الفعلیة عن ھذه التقد

األحكام الھامة التي تستخدمھا اإلدارة في تطبیق السیاسات المحاسبیة للمجموعة والمصادر الرئیسیة لحاالت عدم 
 التأكد من التقدیر ھي ذاتھا التي تم تطبیقھا على آخر بیانات مالیة سنویة.

 لمعاییر الجدیدة والمعدلة والتفسیرات للمعاییرا    ٤

 ۲۰۲۲ینایر  ۱المعاییر الجدیدة والمعدلة والتفسیرات للمعاییر التي یسري مفعولھا من       ۱/ ٤

التي  )  أدناه على المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة ("المعاییر الدولیة"   التعدیالت  خالل الفترة الحالیة، طبقت المجموعة
 : ۲۰۲۲ینایر  ۱تصبح ساریة المفعول لفترات التقریر السنویة التي تبدأ في أو بعد 

 ) ۱٦(تعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم   ۱۹-تنازالت اإلیجار المرتبطة بكوفید  •
 ) ۳۷العقود الشاقة: تكلفة استیفاء العقد (تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم  •
 ۲۰۲۰-۲۰۱۸ات السنویة على المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة التحسین •
الممتلكات واآلالت والمعدات: المتحصالت قبل االستخدام المنشود (التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي   •

 )۱٦رقم 
 )۱التعدیالت على اإلشارات إلى إطار العمل المفاھیمي (تعدبالت على معیار المحاسبة الدولي رقم  •

 س لتطبیق ھذه التعدیالت تأثیر مھم على ھذه البیانات المالیة المختصرة الموحدة المرحلیة.  لی

 مع ذلك فإن المعیار الجدید التالي والذي أصبح ساري المفعول خالل الفترة، ذي صلة بالمجموعة:

 كنھ یسمح بتطبیقھا مبكراالمعاییر الجدیدة والمعدلة والتفسیرات للمعاییر التي لم تصبح ساریة المفعول، ول    ۲/ ٤

المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة التالیة ("المعاییر الدولیة" أو "المعاییر") للمعاییر المتاحة للتطبیق  
بعد   تبدأ  التي  المالیة  للسنوات  المختصرة    ۲۰۲۲ینایر    ۱المبكر  المالیة  البیانات  ھذه  إعداد  عند  تطبیقھا  یتم  ولم 

 الموحدة المرحلیة: 

تبدأ   التي  للسنة  مفعولھا  یسري 
 ۲۰۲۳ینایر  ۱في 

تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم    -تصنیف المطلوبات كمتداولة وغیر متداولة 
۱ 

 عقود التأمین ۱۷المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  
و المعیار    ۱تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم    -إفصاح السیاسات المحاسبیة  

 بیان الممارسة   ۲الدولي للتقاریر المالیة رقم 
 ۸تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم   - تعریف على التقدیرات المحاسبیة 

لة واحدة تعدیالت  األصول وااللتزامات ذات الصلة بالضریبة المؤجلة والناشئة من معام
 .۱۲على معیار المحاسبة الدولي رقم 

تم تأجیل تاریخ سریان المفعول  
متاحة   محددة/  غیر  بصورة 

 للتطبیق االختیاري 

المشترك   أو مشروعھ  الزمیلة  وشركتھ  مستثمر  بین  الموجودات  في  المشاركة  أو  بیع 
 ) ۲۸ومعیار المحاسبة الدولي رقم    ۱۰(تعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  



  الخلیج الدولیة للخدمات ش.م.ع.ق.

  إیضاحات حول البیانات المالیة المختصرة الموحدة المرحلیة 
  ۲۰۲۲یونیو  ۳۰كما في ولفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 

۹ 

 المعاییر الجدیدة والمعدلة والتفسیرات للمعاییر (تابع)   ٤

 (تابع)  المعاییر الجدیدة والمعدلة والتفسیرات للمعاییر التي لم تصبح ساریة المفعول، ولكنھ یسمح بتطبیقھا مبكرا     ۲/ ٤

  ۱۷المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم    ءباستثنا ال تتوقع اإلدارة أن یكون لتطبیق المعاییر الجدیدة والمعدلة أعاله،  
"عقود التأمین"، أثر مھم على ھذه البیانات المالیة المختصرة الموحدة المرحلیة. تقوم اإلدارة حالیا بتقییم أثر تطبیق  

قوم "عقود التأمین" على بیاناتھا المالیة المختصرة الموحدة المرحلیة. ست  ۱۷المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  
 المجموعة بتطبیق ھذه المعاییر الجدیدة في تواریخ سریان مفعولھا.

 "التقاریر المالیة عن االقتصادیات ذات التضخم المفرط " ۲۹معیار المحاسبة الدولي رقم     //٤۳

 تصنیف تركیا على أنھا ذات اقتصاد متضخم بصورة مفرطة 

 .شركة ردستارھافاكلیك ھزمتلرزتعمل المجموعة في تركیا من خالل شركتھا الفرعیة وھي 

اعتبر االقتصاد التركي على أنھ یشھد تضخما مفرطا استنادا إلى المعاییر التي نص علیھا   ۲۰۲۲أبریل    ۱بدءا من  
").  ۲۹لمفرط" ("معیار المحاسبة  "التقاریر المالیة في االقتصادیات ذات التضخم ا ۲۹معیار المحاسبة الدولي رقم  

یتم تحدید ھذا التخصیص عقب إجراء تقییم لسلسة من الظروف النوعیة والكمیة متضمنة معدل التضخم التراكمي  
 عن السنوات الثالث الماضیة.  ٪۱۰۰بما یزید عن 

وحدة القیاس الحالیة في  أن یتم تسجیل البیانات المالیة الموحدة من حیث    ۲۹یتطلب معیار المحاسبة الدولي رقم  
تاریخ المیزانیة العمومیة والتي تتطلب تعدیل األصول والمطلوبات غیر النقدیة لتعكس التغییرات في القوة الشرائیة  

 العامة للیرة التركیة. 

 تصنیف تركیا على أنھا ذات اقتصاد متضخم بصورة مفرطة (تابع) 

من مؤشرات أسعار المستھلك. مثل ھذا المؤشر كما ھو   تم احتساب التعدیالت عن طریق عوامل تحویل مستنبطة
 معلن عنھ من جانب معھد اإلحصاء التركي وعوامل التحویل المستخدمة لتعدیل األرصدة كما یلي:

 عامل التحویل  المؤشر التاریخ 
 ۱٫۰۰۰ ۹۷۷٫۹۰ ۲۰۲۲یونیو  ۳۰
 ۱٫٤۲٤ ٦۸٦٫۹٥ ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱

   
 البیانات المالیة المختصرة الموحدة المرحلیة المرفقة تم تلخیصھا في الفقرات التالیة: المبادئ األساسیة المطبقة في  

 التعدیالت لفترات سابقة 

تعدیالت القیم الدفتریة التاریخیة لألصول وااللتزامات غیر النقدیة ومختلف بنود حقوق الملكیة من تاریخ اقتنائھا أو 
الم المختصر  المالي  المركز  بیان  القوة  إدراجھا في  التغییرات في  لتعكس  التقریر  فترة  نھایة  المرحلي حتى  وحد 

 الشرائیة للعملة التي تسبب فیھا التضخم، بناء على المؤشرات المنشورة من جانب معھد اإلحصاء التركي.

عدل األصول وااللتزامات المسجلة بالمبالغ المتداولة في تاریخ بیان المركز المالي المختصر الموحد المرحلي ال ت
 ألنھا قد ُعبر عنھا مسبقا من حیث الوحدة النقدیة السائدة في التاریخ المذكور.

جمیع البنود في بیان الربح أو الخسارة المختصر الموحد المرحلي یتم تعدیلھا عن طریق تطبیق عوامل التحویل من  
نقد المشتقة من بنود غیر  المبالغ  تلك  فیما عدا  المعاملة  فیھ  الذي تشأ  القیم التاریخ  إلى  استنادا  یة، والتي تحتسب 

 المعدلة للبنود ذات الصلة. 

یتم إدراج أثر مؤشرات التطبیق على صافي المركز النقدي للمجموعة في بیان الربح أو الخسارة المختصر الموحد  
 المرحلي أو كربح أو خسارة نقدیة. 

د المرحلي یعبر عنھا عند قیاس الوحدة السائدة جمیع البنود في بیان الدخل الشامل التدفقات النقدیة المختصر الموح
في تاریخ بیان المركز المالي المختصر المرحلي الموحد، لذا تُعدل عن طریق تطبیق عوامل تحویل مالئمة من 

 التاریخ الذي تنشأ فیھ المعاملة. 
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۱۰ 

 السیاسات المحاسبیة الھامة    ٥

السیاسات المحاسبیة المطبقة في ھذه البیانات المالیة المختصرة الموحدة المرحلیة ھي نفسھا المطبقة في البیانات 
،    ۲۹باستثناء تطبیق معیار المحاسبة الدولي رقم   ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱المالیة للمجموعة كما في وللسنة المنتھیة في 

رتفع" لعملیاتھا في تركیا ، كما ھو موضح في ھذه البیانات المالیة "التقاریر المالیة في االقتصادات ذات التضخم الم
 . )٤٫۳الموحدة الموجزة (إیضاح 

 ممتلكات ومعدات ٦
 ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱   ۲۰۲۲یونیو  ۳۰ 
 (مدققة)  (مراجعة) 

    : التكلفة
 ۱۰٬٥٦٤٬۸۷۸  ۱۰٬۲۹٤٬٦۳۱ ینایر  ۱كما في 

 ۱۷۷٬۷٦٤  ۸۲٬۹۹۸ إضافات خالل الفترة / السنة 
 ) ۳۸۱٬۸۰۲(  ) ٤۹٦( االستحواذ على شركة تابعة خالل الفترة / السنة 

 ) ۲٬۷۷۳(  ) ٤٬۷۱۰( ات خالل الفترة / السنة استبعاد
 ) ۹٬٤٤۹(  - مشطوبات خالل الفترة / السنة 

 ) ٥۳٬۹۸۷(  ) ۱۷٬٤۸۸( تحویل إلى أصول أخرى خالل الفترة / السنة 
 -  ٥٦٬۸۹۷ ) ٤/۳الجدید (إیضاح أثر تطبیق معیار المحاسبة 

 ۱۰٬۲۹٤٬٦۳۱  ۱۰٬٤۱۱٬۸۳۲ دیسمبر  ۳۱یونیو /  ۳۰الرصید في 
    

    :متراكم استھالك
 ٤٬۷۳٦٬۲٤۷  ٤٬۷۰۳٬۳٥۰ ینایر ۱كما في 

 ۳٤۹٬٦۱٥  ۱۷۰٬۱۷۱ للفترة / السنة ستھالكمصروف اال
 ) ۳۷۲٬٦۹٥(  ) ٤۸۷( خالل الفترة / السنة  استبعادات

 -  ) ٤٬۷۰٤( مشطوبات خالل الفترة / السنة 
 ) ۹٬۸۱۷(  ) ۳٬۲۸٤( أثر التغیرات في أسعار الصرف خالل الفترة / السنة 

 -  ۳٬٥۲۷ ) ٤/۳ أثر تطبیق معیار المحاسبة الجدید (إیضاح
 ٤٬۷۰۳٬۳٥۰  ٤٬۸٦۸٬٥۷۳ دیسمبر  ۳۱یونیو /  ۳۰الرصید في 

    
 ٥٬٥۹۱٬۲۸۱  ٥٬٥٤۳٬۲٥۹  صافي القیمة الدفتریة

 
 الشھرة  ۷

 ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱  ۲۰۲۲یونیو  ۳۰ 
 (مدققة)  (مراجعة) 
    

 ۳۰۳٫٥٥۹  ۳۰۳٫٥٥۹ الشھرة

٪ من أسھم شركة أمواج لخدمات التموین المحدودة (ش.م.ق.خ) ۱۰۰، اقتنت المجموعة نسبة    ۲۰۱۲مایو    ۳۱في  
 لایر قطري.  ۳۰۳٬٥٥۹قطر، مما أدى إلى شھرة قدرھا  ("الشركة المقتناة") وھي شركة تأسست في دولة 

أمواج كوحدة منتجة للنقد. تقوم إدارة المجموعة    شركة  الشھرة ذات الصلة باالقتناء تم تخصیصھا على عملیات
إلى  بتقییم انخفاض القیمة في كل تاریخ تقریر. المبلغ القابل لالسترداد من ھذه الوحدة المنتجة للنقد تم تحدیده استنادا  

احتساب القیمة قید االستخدام باستخدام توقعات التدفق النقدي من الموازنات المالیة المعتمدة من جانب مجلس اإلدارة 
عن القیمة الدفتریة    زادتفترة خمس سنوات. وفقا لھذه الممارسة فإن القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة قد  ل

 فاض القیمة في تاریخ التقریر.  لالستثمار وال یوجد ھناك حاجة النخ
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۱۱ 

 (تابع)  الشھرة ۷

 فیما یلي االفتراضات الرئیسیة المستخدمة واألحكام الھامة المطبقة في تحدید القیمة قید االستخدام: 

 ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱   ۲۰۲۲یونیو  ۳۰ 
 (مدققة)  (مراجعة) 

    الوصف
 سنوات ٥  سنوات ٥ فترة التوقع

 ٪ ۲  ٪۲ النھائي معدل النمو 
 ٪ ۷٫٥  ٪۷٫٥ ما قبل الضریبة -معدل الخصم 
 ٪ ٥٫۲إلى  ٪۳  ٪٥٫۲إلى  ٪۳ ھامش الربح

 ٪ ٤  ٪٤ معدل نمو متوسط اإلیرادات (خالل فترة التوقع)

 ومطلوبات االیجاراتحق االستخدام  موجودات  ۸

 تفاصیل موجودات حق االستخدام للمجموعة على النحو التالي: 

 ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱  ۲۰۲۲یونیو  ۳۰ 
 (مدققة)  (مراجعة) 
    

 ٤٥٬۳٥۲  ۳٦٬۲۹۲ ینایر   ۱الرصید في 
 ۱۲٬٦۱٦  ۱٥٬۰۷۳ إضافات خالل الفترة / السنة 

 ) ۲۱٬٦۷٦(  ) ۱۱٬۷۱٦( للفترة / السنة ستھالكمصروف اال
 ۳۹٬٦٤۹  ۳٦٬۲۹۲ 
 

 التزامات إیجار كالتالي:فیما یتعلق بموجودات حق االستخدام، سجلت المجموعة 

 ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱  ۲۰۲۲یونیو  ۳۰ 
 (مدققة)  (مراجعة) 
    

 ٥۳٬۹۲۰  ٤٤٬۸۱٥ ینایر   ۱الرصید في 
 ۸٬٦٥٥  ۱٥٬۰۷٤ إضافات خالل الفترة / السنة 
 ۲٬٤٦۳  ۱٬۳۷٥ تكالیف التمویل للفترة / السنة

 ) ۲۰٬۲۲۳(  ) ۱۱٬٦۸۹( إیجارات مدفوعة خالل الفترة / السنة
 ٤۹٬٥۷٤٤٬  ٥۸۱٥ 

 تزامات  اإلیجار معروضة في بیان المركز المالي المختصر الموحد المرحلي على أنھا:ال

 ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱  ۲۰۲۲یونیو  ۳۰ 
 (مدققة)  (مراجعة) 
    
 ۱٥٬۹٤۷  ۱٥٬۸٦٦ غیر متداولة  
 ۲۸٬۸٦۸  ۳۳٬۷۰۹ متداولة   
 ٤۹٬٥۷٤٤٬  ٥۸۱٥ 
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۱۲ 

 االستثمارات المالیة  ۹

 الدفتریة لالستثمارات المالیة للمجموعة كما یلي:  ةالقیم
 ۲۰۲۱ دیسمبر  ۳۱  ۲۰۲۲ یونیو ۳۰ 
 (مدققة)  (مراجعة) 

    االستثمارات المقاسة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
 ۱۲٥٬٥۲۸    ۱٦٥٬٦۱۱ )۱( سندات دین محتفظ بھا لدى بنوك -
 ۱٥٦٬۷۸۸    ۱۷۰٬۰۸٤ )۱( سندات ملكیة محتفظ بھا لدى بنوك -
 ۱٦٦٬٥٥٦  ۱٥۱٬۹۲۹ أسھم مدرجة في شركات مساھمة عامة قطریة  -
 ٤۸۷٬٦۲٤٤  ٤۸٬۸۷۲ 

    القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر باالستثمارات المقاسة  
 ۳٤۲٬۷۷۰  ۲۸۳٬۷۸٦ ) ۲(مدرجة  سندات دین -
 ٥٥٬٦۰۱  ٥٥٬٦۰۱ ) ۳( استثماریة مدارةصنادیق  -
 ۳  ۳ أسھم غیر مدرجة   -
 ۳۳۹٬۳۹۰  ۳۹۸٬۳۷٤ 

 ) ۷٬۸۹۹(  ) ٤٬۱۹٥( ) ٤ناقصا: مخصص انخفاض قیمة استثمارات مالیة (
 ۸۲۲٬۸۱۹  ۸۳۹٬۳٤۷ 
أو   )۱( البیع  وتكبدھا في األصل بغرض  اقتناؤھا  یتم  بنوك.  لدى  بھا  مالیة محتفظ  إعادة  وھذه تمثل موجودات 

 شرائھا في المدى القریب أو االستفادة من مزایا التغیرات قصیرة األجل في السوق.
سندات الدین المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر محتفظ بھا لدى بنوك تجاریة محلیة ذات  )۲(

یصل   أصلي  استحقاق  بین  أجل  من  ما  فائدة  على  وتحصل  سنوات  تسع  إلى  ٪  ۱۰٫٥إلى    ٪۱٫٦۲٥سنة 
 ). ۲۰۲۰في  ٪۱۰٫٥إلى  ٪۱٫٦۲٥(

االستثمارات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر،  )۳(
المستوى   باستخدام  تقییمھا  تم  المدرجة،  غیر  األسھم  عدا  بین    ۱فیما  تحویالت  إجراء  یتم  ولم  القیاس  من 

 من قیاسات القیمة العادلة.  ۲مستوى وال ۱المستوى 
 ینشأ المخصص من االستثمارات المقاسة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.  )٤(

 معروضة في بیان المركز المالي المختصر الموحد المرحلي على أنھا:
 ۲۰۲۱ دیسمبر  ۳۱  ۲۰۲۲ یونیو ۳۰ 
 (مدققة)  (مراجعة) 
    

 ٤۱۸٬٦٥۸  ۳٦۲٬۰۹۳ متداولةموجودات غیر 
 ٤۲۰٬٦۸۹  ٤٦۰٬۷۲٦ موجودات متداولة

 ۸۲۲٬۸۱۹  ۸۳۹٬۳٤۷ 
  الذمم التجاریة المدینة والذمم المدینة األخرى ۱۰

 ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱   ۲۰۲۲یونیو  ۳۰ 
 (مدققة)  (مراجعة) 
    

 ٥٥٤٬٤٥٤  ۷٦٤٬۳۳۰ ذمم تجاریة وذمم تأمین مدینة 
 ۳۱٬٥٤۲  ٦٤٬۷٥۸ إیراد مستحق

 ۱٬۳٥٦  ۲۲٬۹۷۰ مقدمات 
 ۸٬٤٦۰  ۳۰٬۹۰٦ دفعات مقدمة

 ۱٥٬۹٦۹  ۳٬٥۷۸ ودائع
 ۱٥٦٬۲۲٥  ۱۰٦٬۲٦۷ ذمم مدینة أخرى  

 ۹۹۲٬۸۰۹  ۷٦۸٬۰۰٦ 
مدینة   وأخرى  تجاریة  ذمم  قیمة  انخفاض  مخصص  ناقصا: 

 ). ۱۰/۱(إیضاح 
)۷٦٬۸٤٤ (  )۷۳٬۰۱۲ ( 

 ۹۱٥٬۹٦  ٦٥۹٤٬۹۹٤ 
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۱۳ 

   (تابع) التجاریة المدینة والذمم المدینة األخرىالذمم  ۱۰

 كما یلي: مدینةالذمم التجاریة المدینة والذمم المدینة األخرى مخصص انخفاض  التغیر في ۱۰/۱
 ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱   ۲۰۲۲یونیو  ۳۰ 
 (مدققة)  (مراجعة) 
    

 ٤٥٬٥٤۱  ۷۳٬۰۱۲ ینایر ۱الرصید في 
 ۲۷٬٤۷۱  ۳٬۸۳۲ السنةخالل الفترة / مكون مخصص 

 ۷٦٬۸٤٤  ۷۳٬۰۱۲ 
   بنوكالنقد وأرصدة لدى  ۱۱

 ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱   ۲۰۲۲یونیو  ۳۰ 
 (مدققة)  (مراجعة) 
    

 ۹٤۷  ۱٬۷۰٤ نقد بالصندوق
    نقد لدى البنك

 ۲۰۳٬۹۹۰  ۲۳۳٬۸٤۸ الحسابات الجاریة وتحت الطلب  -
 ۱٤٤٬٤۷۹  ۹۷٬٦۱۷ ) ۲(و )۱(وداع ثابتة وألجل  -
 ۳۳۳٬۱٦۹  ۳٤۹٬٤۱٦ 

 )۹(  )۱۲(  الخسارة االئتمانیة المتوقعة للنقد واألرصدة لدى بنوك
المختصر األرصدة لدى البنوك والنقد حسب بیان المركز المالي  

 ۳٤۹٫٤۰۷  ۳۳۳٬۱٥۷ المرحلي  الموحد
    

 ) ٥۰٬٤۲۰(  ) ٤۹٬۷۲۸( )۱۳لتوزیعات األرباح (ایضاح  مقید -ناقصا: نقد لدى البنوك 
 ۹  ۱۲ یضاف: خسارة ائتمانیة متوقعة عن أرصدة لدى البنك

 )٤۹٬۷۱٥(  ) ٦۰٫٤۲۰ ( 
المختصر   النقدیة  التدفقات  بیان  حسب  النقد  یعادل  وما  النقد 

 ۲۹۸٫۹۸۷  ۲۸۳٬٤٤۱ الموحد المرحلي 

بنوك محتفظ بھا بغرض الوفاء بالتزامات نقدیة قصیرة األجل ولیست ھذه الودائع الثابتة التي یحتفظ بھا لدى  )۱(
لالستثمار أو ألي أغراض أخرى وھي قابلة للتحویل لمبلغ نقدي معلوم مع مخاطر منخفضة من التغیرات في 

 القیمة.
فترة    ،۲۰۲۲یونیو    ۳۰كما في   )۲( بنوك تجاریة محلیة وھي ذات  لدى  الثابتة  الودائع  االحتفاظ بھذه  یتم  كان 

٪  ۰٫٥٥(  في السنة ٪  ۳٫٥٦٪ إلى  ۰٫٥٥بنسبة    وتحتسب علیھا الفائدةتصل إلى ثالثة أشھر    استحقاق أصلیة 
 ). ۲۰۲۱في   في السنة٪ ۱إلى 

ورو وتحتسب علیھ الفائدة بمعدل  ی  ۳٥۰٫۰۰۰لسحب المجموعة على المكشوف من بنوك حدودا ائتمانیة بمبلغ   )۳(
 ). ۲۰۲۱في سنة  ٪۲٫۷٥في السنة (یورو أوروبا مضافا إلیھا  ٪۲٫۷٥یورو أوروبا مضافا إلیھا 

 رأس المال ۱۲
 ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱   ۲۰۲۲یونیو  ۳۰ 
 (مدققة)  (مراجعة) 
    

 ۱٬۸٥۸٬٤۰۹  ۱٬۸٥۸٬٤۰۹ رأس المال المصدر والمدفوع  

  ۱سھم خاص بقیمة اسمیة تبلغ    ۱ملیون لایر قطري مقسم إلى    ۲٬۰۰۰الشركة المصرح بھ بمبلغ  یبلغ راس مال  
یر أصدرت  رلایر قطري للسھم. كما في فترة التق ۱سھم عادي بقیمة إسمیة تبلغ  ۱٬۹۹۹٬۹۹۹٬۹۹۹لایر قطري و

)  ۲۰۲۱طري في  ألف لایر ق  ۱٬۸٥۸٬٤۰۹ألف لایر قطري (مبلغ   ۱٬۸٥۸٬٤۰۹الشركة ودفعت رأس مال بمبلغ  
لایر قطري   ۱سھم عادي بقیمة    ۱٬۸٥۸٬٤۰۸٬٦۸۹لایر قطري و  ۱سھم خاص بقیمة اسمیة    ۱وھو یشتمل على  

لایر قطري في    ۱سھم عادي بقیمة إسمیة    ۱٬۸٥۸٬٤۰۸٬٦۸۹لایر قطري و  ۱سھم خاص بقیمة اسمیة    ۱للسھم (
اده بدون موافقة حامل السھم الخاص. قد یتم وال یمكن إلغاؤه أو استرد طاقة). السھم الخاص مملوك لقطر لل۲۰۲۱

فقط. تمارس قطر للطاقة  التنازل عن السھم الخاص للحكومة أو أیة مؤسسة حكومیة أو أي من الشركات المنتسبة ل
 السیطرة على الشركة بفضل حمل السھم الخاص. جمیع األسھم العادیة تحمل حقوقا متساویة.قطر للطاقة 
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۱٤ 

   ة الدفعتوزیعات أرباح مستحق ۱۳

 . ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱لم یقترح مجلس اإلدارة توزیعات أرباح نقدیة للسنة المنتھیة في 

 : فیما یلي التغیر في رصید توزیعات األرباح المستحقة الدفع خالل الفترة / السنة
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰ 

 
 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱

 (مدققة)  (مراجعة) 
    

 ۷٥٬۲۳۸  ٥۰٬٤۲۹ ینایر ۱في الرصید 
 ) ۲٤٬۸۰۹(  ) ۷۰۱( توزیعات األرباح المدفوعة خالل الفترة / السنة 

 ٥۰٬٤۲۹  ٤۹٬۷۲۸ دیسمبر  ۳۱یونیو /  ۳۰الرصید في 
 القروض والسلف  ۱٤

 ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱   ۲۰۲۲یونیو  ۳۰ 
 (مدققة)  (مراجعة) 
    

 ٤٬۲۸٤٬۰۸۲  ٤٬۲۸٤٬۱۷۹ )۱قروض متعلقة بقطاع الحفر (
 ۲۷٬٦۳۳  ۱۱٬٦۸۰ )۲الطیران (قرض متعلق بقطاع 

 ۱۹٬٤۱۳  - ) ۳قروض أخرى (
 ٤٬۲۹٥٬۸٥۹  ٤٬۳۳۱٬۱۲۸ 

 ) ٥٬۷۱۹(  ) ٤٬۹٤۹( ناقصا: تكلفة التمویل غیر المطفأة المصاحبة للحصول على التمویل. 
 ٤٬۲۹۰٬۹۱۰  ٤٬۳۲٥٬٤۰۹ 

 معروضة في بیان المركز المالي المختصر الموحد المرحلي على أنھا:
 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱  ۲۰۲۲یونیو  ۳۰ 
 (مدققة)  (مراجعة) 
    

 ۳٬٦۹۲٬۷۰٥  ۳٬۰۰۹٬۷۹۱ الجزء غیر المتداول
 ٦۳۲٬۷۰٤  ۱٬۲۸۱٬۱۱۹ الجزء المتداول 

 ٤٬۲۹۰٬۹۱۰  ٤٬۳۲٥٬٤۰۹ 

المحدودة (ش.م.ق.خ )۱( للحفر  العالمیة  الخلیج  للشركة، شركة  تابعة  لشركة  القروض  دخلت شركة  تعود    .(.
الخلیج العالمیة للحفر المحدودة في مختلف ترتیبات القروض مع مختلف البنوك. جمیع التسھیالت تحتسب  

لیبور   بین  ما  تتراوح  فوائد  إلیھا    ۳علیھا معدالت  إلیھ    ٪۲٫۷۰إلى    ٪۱٫۳٥شھور مضافا  (لیبور مضافا 
قساط ربع سنویة. القروض التي تم ).  یتم سداد معظم ھذه القروض في أ۲۰۲۱في    ٪۲٫۷۰إلى    ٪۱٫۳٥

 من جانب شركة الخلیج العالمیة للحفر ھي قروض بدون ضمان.   االحصول علیھ

مع   أمریكي  ملیون دوالر  ۹۲٥إضافة إلى ذلك دخلت شركة الخلیج العالمیة للحفر في تسھیل مرابحة بمبلغ  
إعادة    وأغراض العامة للشركة وسداد  استخدام متحصالت التسھیل في األتم  أحد البنوك اإلسالمیة المحلیة.  

إلیھ   القرض بدون ضمان وھو بمعدل فائدة فعلي بلیبور مضافا  القائمة.  القروض  تمویل لمختلف تسھیالت 
. سحبت شركة الخلیج العالمیة للحفر  ۲۰۲۳دیسمبر    ۳۱وھو یسدد كمبلغ إجمالي عند استحقاقھ في    ۲٫۷۰٪
التس  ۷۰۸٫٤۳مبلغ   أمریكي من  دوالر  في  ملیون  دوالر   ٦٦۹٫٥(مبلغ    ۲۰۲۲یونیو    ۳۰ھیل كما  ملیون 

 ). ۲۰۲۱أمریكي في 

ملیون دوالر أمریكي    ٤٥٫٤٥  مبلغب  حةحصلت شركة الخلیج العالمیة للحفر على تسھیل مراب  ۲۰۲۱في أبریل  
سعر   بمعدلفائدة    التسھیلیحمل ھذا    رأس المال العامل للشركة.ل  العامة  متطلباتالمن بنك إسالمي لتمویل  

ویتم تأمینھ   في السنة ٪  ۳٪ بحد أدنى  ۰٫٦باإلضافة إلى    مصرف قطر المركزياإلقراض لسوق المال في  
 سحبت  . ۲۰۲۳أبریل    ۳۰بالكامل في    التسھیلیتم سداد ھذا    عائدات اإلیرادات من حفارتین.  حجزعن طریق  

 . ۲۰۲۲یونیو  ۳۰ كما في التسھیل  ملیون دوالر أمریكي من ھذا ٤٥٫۳۳شركة الخلیج العالمیة للحفر مبلغ 
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۱٥ 

 (تابع)  القروض والسلف ۱٤

). فقد دخلت شركة ھیلوكوبتر  تعود القروض لشركة تابعة للشركة، وھي شركة ھیلوكوبتر الخلیج (ش.م.ق.خ )۲(
الخلیج في ترتیبات قروض مختلفة مع مختلف البنوك. جمیع التسھیالت تحتسب علیھا فائدة بمعدالت تتراوح  

).   ۲۰۲۱في    ٪۲٫۷٥إلى    ٪۱٫۳٥(لیبور مضافا إلیھ    ٪۲٫۷٥إلى    ٪۱٫۳٥شھور مضافا إلیھ    ۳ما بین لیبور  
 تسدد القروض في أقساط ربع سنویة.

ملیون دوالر أمریكي من بنك في   ٤حصت شركة ھیلوكوبتر الخلیج على قرض بمبلغ    ۲۰۲۱خالل سنة  
  ٪۰٫۹. معدل الفائدة الفعلي ھو لیبور لستة أشھر مضافا إلیھ  AW۱۸۹تركیا لتمویل شراء طائرة ھیلوكوبتر  

 ل الفترة. ویسدد التسھیل عند االستحقاق أي خالل سنة واحدة من تاریخ السحب. تم سداد القرض بأكملھ خال

 القروض التي تم الحصول علیھا بدون ضمان ولیس بھا أي تعھدات مالیة.

بمبلغ    ۲۰۱٤أبریل    ۲۰بتاریخ   )۳( الشركة على تسھیالت مرابحة من مجموعة مقرضین  ملیون    ۸۰حصلت 
اإلسالمیة   البنوك  أحد  من  بنسبة  المحلیة  دوالر  إضافیة  اقتناء حصة  أسھم    ٪ ۳۰لتمویل  الخلیج  من  شركة 

في    ٪ ۱٫٤٥افا إلیھ  (لیبور مض  ٪۱٫٤٥شھور مضافا إلیھ    ٦لیبور  معدل الفائدة الفعلي  . بلغ  العالمیة للحفر
وھذا القرض بدون    ۲۰۱٥دفعة نصف سنویة مع بدایة القسط األول في أبریل    ۱٥). یسدد القرض في  ۲۰۲۱
 تم سداد القرض خالل الفترة.  ضمان.

 اإلیرادات  ۱٥

 مصادر اإلیرادات (أ)

 والتأمین وإعادة التأمین. تجني المجموعة بصورة رئیسیة إیرادات من خدمات التموین والطیران والحفر 

الستة أشھر   
 ۳۰المنتھیة في 

 ۲۰۲۲یونیو 
 (مراجعة)

الستة أشھر المنتھیة  
یونیو   ۳۰في 

۲۰۲۱   
 (مراجعة)

    
 ۹٥۰٬۷۸۹  ۱٬۳۲۱٬۸٤۸ ) ۱٥/۱إیضاح اإلیراد من العقود المبرمة مع العمالء (

 ٤۸۰٬۸۸۰  ٤۱٦٬٦۲۱ )۲/ ۱٥إیضاح اإلیراد من عقود التأمین (
 ۱٬۷۳۸٬٤٦۹  ۱٬٤۳۱٬٦٦۹ 
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۱٦ 

 (تابع) اإلیرادات ۱٥

   إیرادات العقود مع العمالء ۱/۱٥

في الجدول التالي تم تصنیف اإلیرادات من العقود المبرمة مع العمالء حسب المنتجات األولیة الرئیسیة وخطوط  
 الخدمات وتوقیت االعتراف باإلیراد.  

الستة أشھر المنتھیة   المنتجات / خطوط الخدمات الرئیسیة
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰في 

 (مراجعة)

الستة أشھر المنتھیة  
یونیو   ۳۰في 

 (مراجعة) ۲۰۲۱
    

 ٤٤۰٬٤٤٥  ٦۳۱٬۸۹۱ اإلیراد من الحفر والخدمات المصاحبة لھ 
    

    اإلیراد من خدمات الطیران 
 ۲۹۳٬۱۲٤  ۳۷٤٬۰٤۳ إیرادات الطیران  -
 ۲۹٬٤۸٦  ٦٥٬۱٤۳ إیرادات عملیات الصیانة واإلصالح -
 ۱٥٬۳٥۳  ۲٬۰۹۷ إیرادات التدریب  -
 ٤٤۱٬۲۸۳  ۳۳۷٬۹٦۳ 

    التموین والخدمات المصاحبة لھ إیرادات 
 ٦۷٬٦٤۱  ۸۰٬۲۱۳ خدمات التموین  -
 ۷٥٬۹٥٦  ۱۲۸٬۰۰۲ خدمات القوى العاملة  -
 ۱۸٬٥۸۲  ۲۷٬٥٥۹ خدمات السكن والنظافة  -
 ۸۳۹  ۱٬۳٥٥ إیرادات من المناسبات والفعالیات -
 ۹٬۳٦۳  ۱۱٬٥٤٥ إیرادات أخرى  -
 ۲٤۸٬٦۷٤  ۱۷۲٬۳۸۱ 
 ۱٬۳۲۱٬۸٤۸  ۹٥۰٬۷۸۹ 

 توقیت االعتراف باإلیرادات

 
الستة أشھر المنتھیة  

 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰في 
 (مراجعة)

الستة أشھر المنتھیة  
یونیو   ۳۰في 

 (مراجعة) ۲۰۲۱
    

 ۹٥٬٤۹٤  ۱۳۷٬۷۰۹ سلع وخدمات مقدمة في نقطة من الزمن 
 ۸٥٥٬۲۹٥  ۱٬۱۸٤٬۱۳۹ سلع وخدمات مقدمة عبر فترة زمنیة 

 ۹٥۰٬۷۸۹  ۱٬۳۲۱٬۸٤۸ العمالء ایرادات من العقود مع 
 عقود التأمیناإلیراد من  ۲/۱٥

الستة أشھر المنتھیة   
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰في 

 (مراجعة)

الستة أشھر المنتھیة  
یونیو   ۳۰في 

 (مراجعة) ۲۰۲۱
    

 ٤۸۰٬۸۸۰  ٤۱٦٫٦۲۱ إجمالي إیراد التأمین

 التأمین على النحو التالي:  إیراد   تفاصیل إجمالي      
أشھر المنتھیة   الستة 

 ۲۰۲۲ یونیو ۳۰في 
 (مراجعة)

الستة أشھر المنتھیة  
  ۲۰۲۱یونیو  ۳۰في 

 (مراجعة)
    

 ٦۹۷٬٤۳۷  ٥۸۸٬۱۷۳ إجمالي أقساط التأمین
 ) ۲۱۹٬۸۱۹(  ) ۱۷۹٬۷۲۸( التغیر في أقساط التأمین غیر المكتسبة، إجمالي

 ۳٬۲٦۲  ۸٬۱۷٦ صافي إیراد العمولة  
 ٤۸۰٬۸۸۰  ٤۱٦٬٦۲۱ إجمالي إیرادات التأمین
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۱۷ 

 التكالیف المباشرة   ۱٦
الستة أشھر المنتھیة   

 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰في 
 (مراجعة)

الستة أشھر المنتھیة  
  ۲۰۲۱یونیو  ۳۰في 

 (مراجعة)
    

 ٤٦۷٬۷۲۸  ٥٦٤٬٤۷۱ التكالیف المباشرة لخدمات الحفر والخدمات المصاحبة لھا
 ٤٥۲٬۳۳۰  ۳٥۷٬٥۹۹ ) ۱٦/۱إجمالي تكالیف التأمین (

 ۲۰٦٬۷٥۳  ۲٥۳٬۲٤۷ التكالیف المباشرة لخدمات الطیران والخدمات المصاحبة لھا 
 ۱۹٥٬۲۱۳  ۲٤۰٬۰٤۸ التكالیف المباشرة لخدمات التموین والخدمات المصاحبة لھا 

 ۱٬٤۱٥٬۳٦٥  ۱٬۳۲۲٬۰۲٤ 
 التأمین  ات مصروف إجمالي    ۱/ ۱٦

الستة أشھر المنتھیة   
  ۲۰۲۲یونیو  ۳۰في 

 (مراجعة)

الستة أشھر المنتھیة  
  ۲۰۲۱یونیو  ۳۰في 

 (مراجعة)
    

 ٤۰۲٬۲٥٥  ۲٥٦٬۲۰٦ أقساط تأمین محولة إلى معیدي التأمین 
 ) ۱۱۹٬۹۳۳(  - تغیّر في أقساط التأمین غیر المكتسبة

 ۱٦۲٬۸۳٤  ۸٤٬۸۱۸ صافي المطالبات المدفوعة 
 ۷٬۱۷٤  ۱٦٬٥۷٥ تكلفة الوساطة 

 ۳٥۷٬٥۹۹  ٤٥۲٬۳۳۰ 
 إیرادات أخرى ۱۷

الستة أشھر المنتھیة   
یونیو   ۳۰في 

 (مراجعة) ۲۰۲۲

الستة أشھر المنتھیة  
یونیو   ۳۰في 

 (مراجعة) ۲۰۲۱
    

 ۲٬۲۲٦    ۳٬۰۰۸ )۱منفعة ضریبیة معترف بھا وفقا لمذكرة التفاھم (
 ۸٬۹٥٦  ۱۱٬۷۲۲ ثمارات مالیةتساأرباح من بیع 

 ۳٬۲۷۰  ۳٬٤۲۳ إیراد توزیعات أرباح 
 ۷٬٦۲۲  ۷٬۰۹۲ أخرى إیرادات 

 ۲٥٬۲٤٥  ۲۲٬۰۷٤ 

المجموعة )۱( استلمتھا  التي  الضریبیة  المنفعة  ھذا  الدخل    الفترةخالل    یمثل  لتسویة ضریبة  للشركات نتیجة 
ووزارة المالیة والھیئة العامة للضرائب وفقا لمذكرة قطر للطاقة  التابعة للمجموعة من خالل اتفاق محدد بین  

 ). ۱۸، الموقعة بین األطراف المذكورة أعاله (إیضاح ۲۰۲۰فبرایر  ٤التفاھم بتاریخ 
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۱۸ 

 مصروف ضریبة الدخل ۱۸

واللوائح التنفیذیة ذات الصلة المصدرة الحقا،   ۲۰۱۸لعام    ۲٤في ضوء أحكام قانون ضریبة الدخل القطري رقم  
(المؤسس األم) ووزارة المالیة والھیئة العامة للضرائب إلى اتفاقیة من  قطر للطاقة  توصلت    ۲۰۲۰فبرایر    ٤في  

سویة التزام ضریبة الدخل للشركات التابعة والمشاریع  خالل مذكرة تفاھم ("مذكرة التفاھم") والتي نصت على آلیة لت
المشتركة (المضمنة في مذكرة التفاھم) لبعض الشركات المدرجة في بورصة قطر. تم إدراج جمیع الشركات األربع 

 ) في مذكرة التفاھم المذكورة وبناء علیھ فإن التزام ضریبة الدخل للشركات التابعة سیتم۱التابعة المحلیة (إیضاح  
التابعة احتساب ضریبة  التفاھم یطلب من الشركات  المالیة. مع ذلك وحسب مذكرة  تحملھ كلیا من جانب وزارة 

المستلمة من الھیئة    الالحقة  مباشرة إلى الشركة. إضافة إلى ذلك، وفي أعقاب التوضیحاتودفعھا  الدخل المستحقة  
یبة فقط على األرباح المنسوبة للمساھمین األجانب العامة للضرائب فقد قدرت الشركات التابعة أنھا خاضعة للضر

. بناء علیھ فإن ضریبة الدخل المطبقة على  ٪ ۱۰ھو  ات التابعةفي الشركة وأن معدل الضریبة المطبق على الشرك
فترة الستة أشھر ل )  ۲۰۲۱في سنة    ٪۱٫۷۱۱(  ٪۱٫۷۱۱بنسبة    الشركات التابعة باستخدام معدل الضریبة الفعلي  

وبلغ االعتماد المخصص فیما یتعلق بالسنة السابقة    ملیون لایر قطري  ۱٫۹بلغت    ۲۰۲۲یونیو    ۳۰المنتھیة في  
  ۱٫۸۹۸ملیون لایر قطري (  ۳٫۲٥٥قد بلغ  ملیون لایر قطري. سجلت المجموعة إجمالي مبلغ الضریبة    ۰٫۳۳

ملیون لایر    ۰٫۲٤۷  ) بینما بلغ المخصص بالزیادة فیما یتعلق بسنوات سابقة۲۰۲۱ملیون لایر قطري في سنة  
المجموعة إجمالي مبلغ ۲۰۲۱ملیون لایر قطري في سنة    ۰٫۳۲۸قطري (مخصص بالنقصان بمبلغ   ). سجلت 

لفترة  ) كمصروف ضریبة ۲۰۲۱ملینون لایر قطري في سنة  ۲٫۲۲٦ملیون لایر قطري ( ۳٫۰۰۸ضریبة مقداره 
 . ۲۰۲۲یونیو  ۳۰الستة أشھر المنتھیة في 

ولالعتراف بالمنفعة الضریبیة الناتجة من مذكرة التفاھم المذكورة للمجموعة، اعترفت المجموعة إضافة إلى ذلك  
ملیون لایر قطري وتم إدراجھ في الربح أو الخسارة    ۳٫۰۰۸  بإیراد متعلق بمصروف الضریبة اإلجمالي للسنة بمبلغ

 ).۱۷ضمن الدخل اآلخر (إیضاح  

. مع  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱ركة حكما متعلقا بالمساھمة األجنبیة كما في  عند تحدید معدل الضریبة الفعلي طبقت الش
ذلك، ال تتوقع اإلدارة أي تغییر جوھري في مبلغ الضریبة (المسجل استنادا إلى معدل الضریبة الفعلي) بمجرد 

 ربطھ من قبل السلطة الضریبیة. 

آلخر المختصر الموحد المرحلي ضریبة  یمثل مصروف الضریبة الوارد في بیان الربح أو الخسارة والدخل الشامل ا
 الدخل على االیرادات الخاضعة للضریبة على النحو المفصل أدناه.

الستة أشھر المنتھیة   
یونیو   ۳۰في 

۲۰۲۲  
 (مراجعة)

الستة أشھر المنتھیة  
یونیو   ۳۰في 

۲۰۲۱   
 (مراجعة)

    مصروف الضریبة الحالیة 
 ۱٬۸۹۸  ۳٬۲٥٥ مصروف الفترة الحالیة 

 ۳۲۸  ) ۲٤۷( متعلق بالسنة السابقة، بالصافي 
 ۳٬۰۰۸  ۲٬۲۲٦ 

 أطراف ذات عالقة  ۱۹

في إطار النشاط االعتیادي لألعمال تقوم المجموعة بإجراء معامالت مع أطراف تقع ضمن تعریف األطراف ذات  
 الطرف ذي العالقة". "إفصاحات ۲٤العالقة حسب معیار المحاسبة الدولي رقم  

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة (أ)

 
أشھر المنتھیة   الستة

  ۲۰۲۲یونیو  ۳۰في 
 ة المنتھی الستھ أشھر 

 ۲۰۲۱یونیو  ۳۰
 (مراجعة)  (مراجعة) 
    

 ۸۹٥٬۸٤۳  ۹٤۹٬۲۹٥ الشركة األم وشركات شقیقة وزمیلة -إیرادات 
    

أخرى   وتشغیلیة  مباشرة  وشركات   -مصروفات  األم  الشركة 
 ۸۷٬۷۱۳  ٤۸٬۲۹۰ شقیقة وزمیلة
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۱۹ 

 قة (تابع)ذات عالأطراف  ۱۹

 (ب)   أرصدة األطراف ذات العالقة

 مستحقات إلى   مستحقات من العالقة اسم الشركة 
  ۲۰۲۲یونیو  ۳۰  

  (مراجعة)
  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱

  (مدققة)
  ۲۰۲۲یونیو  ۳۰

  (مراجعة)
  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱

 (مدققة)
         

 ۳۷٬۰٦۱  ۲۸٬٥۳٤  ۲۳۸٬۲۹۰  ۲٥٦٬۰۰۱ الشركة األم  طاقة قطر لل
 ۱٬۲۰٦  -  ۱۰٤٬۳۱۷  ۷۰٬٥٥٤ شركة زمیلة   شركة قطر غاز للتشغیل المحدودة 

 -  -  ۳۰۳٬٤۷۰  ۲۸۱٬۲۱۷ شركة زمیلة ) ۱الخلیج للحفریات ش.م.م (
 ۲٬۸۷۹  ٤٬۹٤٦  ۱۲٬۳۱٤  ۳۲٬۰۳۹ شركة زمیلة قطر للوقود (وقود) ش.م.ق.ع

 ۳٬۳٦۱  ٦٦۸  ۳۱٬٦۹٥  ۲۸٬۹٦۸ شركات زمیلة أخرى* 
  ٦٦۸٬۷۷۹  ٦۹۰٬۰۸٦  ۳٤٬۱٤۸  ٤٤٬٥۰۷ 

 -  -  ) ۳٬۷۳۲(  ) ۳٬۹۷٤(  ناقصا: مخصص انخفاض قیمة  
  ٦٦٤٬۸۰٦  ٥۸٦٬۳٥٤  ۳٤٬۱٤۸  ٤٤٬٥۰۷ 

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

طبیعة تجاریة وال تحتسب عنھا فوائد ولیس لھا ضمانات وھي تستحق في تاریخ االستحقاق حسب العقود المعنیة، ) أدناه ذات  ۱أرصدة المستحق من طرف ذي عالقة فیما عداد (
 شھرا من تاریخ التقریر. كما تتضمن ھذه األرصدة أیضا اإلیرادات المستحقة والتي لم تصدر بھا فاتورة بعد للعمالء في نھایة الفترة. ۱۲وھي أقل من  

 في السنة على الرصید المستحق من الخلیج للحفریات المحدودة ش.م.م. )  ۲۰۲۱في سنة  ٪٥٫۷٥(معدل الفائدة الفعلي  ٪ ٥٫۷٥تحتسب المجموعة فائدة بمعدل  )۱(
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۲۰ 

 أطراف ذات عالقة (تابع) ۱۹

 مكافآت كبار موظفي اإلدارة (ج)
 
 

الستة أشھر المنتھیة  
 ۲۰۲۲یونیو  ۳۰في 

الستة أشھر المنتھیة  
   ۲۰۲۱یونیو  ۳۰في 

 (مراجعة)  (مراجعة) 
    

 ۲٬٦٥۰  ۲٬٥۹٦ ) ۱االدارة (مخصصات مجلس 
 ۱۲٬۳٥٦  ۹٬۹۳۲ كبار موظفي اإلدارة األخرىمخصصات 

 المستحقة وأتعاب حضور اجتماعات. تمثل مبلغ مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة )۱(

 العائدات للسھم  ۲۰

المرجح المعدل لعدد تم احتساب العائد األساسي للسھم بقسمة ربح الفترة المنسوب للمساھمین العادیین على المتوسط  
 األسھم القائمة في نھایة فترة التقریر.

 (الخسارة) / العائد األساسي والمخفف للسھم الواحد ھما نفسھما إذ أنھ لیس ھناك أثر مخفف على العائدات.

 
الستة أشھر المنتھیة  

  ۲۰۲۲یونیو  ۳۰في 
الستة أشھر المنتھیة 

 ۲۰۲۱یونیو  ۳۰في 
 (مراجعة)  (مراجعة) 
    

المنسوبالربح/   لایر    ة(الخسارة)  (ألف  الشركة  مالكي  إلى 
 ) ۷٦۸(  ۱٦۷٬۸۰٤ قطري)

    
 ۱٬۸٥۸٬٤۰۸٬٦۹۰  ۱٬۸٥۸٬٤۰۸٬٦۹۰ ) ۱۲المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة (باألسھم) (إیضاح 

    
(الخسارة)/ العائد األساسي والمخفف للسھم (باللایر القطري 

 ) ۰٫۰۰۰٤(  ۰٫۰۹۰۳ للسھم)

 التزامات وتعھدات محتملة  ۲۱

 التزامات (أ)
 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱  ۲۰۲۲یونیو  ۳۰ 
 (مدققة)  (مراجعة) 

    التزامات محتملة:
 ۳۲۸٬٤۱۱  ۳٦٦٬۸۸۳ ضمانات مقابل حسن التنفیذ

 ۷٬۰٦٤  ۷٬۱۳٥ حصة المجموعة في التزامات محتملة في مشاریع مشتركة 

فترة  كما في نھایة  للتقاضي في سیاق أعمالھا العادي.    تخضع المجموعة على غرار غالبیة شركات التأمین،   )۱(
نتیجة اإلجراءات القانونیة المعلقة أو المھددة. وال یتم االفصاح عن أي معلومات أخرى    توقعالتقریر، ال یمكن  

 لتجنب المساس بموقف األطراف المشاركة في النزاعات. 

 تعھدات (ب) 
 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱  ۲۰۲۲یونیو  ۳۰ 
 (مدققة)  (مراجعة) 

    تعھدات 
 ۲۱٦٬٥٥۷  ۲۰٤٬۰٤٦ تعھدات رأسمالیة

 من التعھدات الصادرة في سیاق األعمال العادیة.  ةالمتوقع أن تنشأ أي التزامات جوھریمن غیر 
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۲۱ 

 قطاعات التشغیل  ۲۲

رة منفصلة ألنھا تتطلب تقنیات واستراتیجیات تتكون المجموعة من أربعة قطاعات تصدر عنھا التقریر حسبما ھو وارد وصفھ أدناه. توفر القطاعات مختلف المنتجات والخدمات وھي تدار بصو 
مراجعة تقاریر اإلدارة الداخلیة مرة كل ربع سنة على األقل. یصف الملخص الوارد أدناه ب  مجلس االدارة تسویق مختلفة كما یتم تسجیلھا ككیانات قانونیة منفصلة. فیما یخص كل قطاع یقوم  

 العملیات التشغیلیة في كل قطاع من قطاعات المجموعة التي یصدر عنھا التقریر:

 العملیات القطاعات الصادر عنھا التقریر
 تقدیم خدمات التأمین وإعادة التأمین  تأمین ال 

بشركة ھلیكوبتر   خدمات النقل بالھیلوكوبتر في عموم منطقة الخلیج ولیبیا وتركیا والمغرب والھند. یتضمن قطاع الطیران المعلومات المتعلقة تقدیم   الطیران 
 الخلیج وشركاتھا التابعة ومشاریعھا المشتركة.

 تقدیم خدمات التموین والقوى العاملة والخدمات ذات الصلة.  التموین
 تقدیم خدمات الحفر والخدمات ذات الصلة.   الحفر 

  
 یعرض الجدول أدناه المعلومات بخصوص قطاعات التشغیل بالمجموعة متضمنا شركاتھا التابعة:

 اإلجمالي  الحفر   التموین  الطیران   التأمین (مراجعة) ۲۰۲۲یونیو  ۳۰في  في وكما لفترة الستة أشھر المنتھیة
          

 ۱٬۷٦۱٬۸٥٥  ٦۳۱٬۸۹۱  ۲٦۸٬۹۱۱  ٤٤۱٬۲۸۳  ٤۱۹٬۷۷۰ إیرادات قطاعیة 
 ) ۲۳٬۳۸٦(  -  ) ۲۰٬۲۳۷(  -  ) ۳٬۱٤۹( اإلیرادات فیما بین القطاعات

 ۱٬۷۳۸٬٤٦۹  ٦۳۱٬۸۹۱  ۲٤۸٬٦۷٤  ٤٤۱٬۲۸۳  ٤۱٦٬٦۲۱ االیراد الخارجي 
 ۱۷۳٬۸۲٥  ) ۲۳٬۲٥۲(  ) ۱٬۱٦۷(  ۱٦۳٬۳٥٥  ۳٤٬۸۸۹ القطاع قبل الضریبةربح / (خسارة) 
 ۹٬٥٥٥٬۰٦۷  ٥٬۲۸٥٬٥۱۰  ۳۸٤٬۱۹۳  ۱٬٥٥۹٬۳۱۸  ۲٬۳۲٦٬۰٤٦ موجودات القطاع 
 ٦٬۸٥٤٬۰٤۰  ٤٬۷۱۱٬۱۸٥  ۲۹۰٬۲۷٦  ۱۸٤٬۱۹۱  ۱٬٦٦۸٬۳۸۸ مطلوبات القطاع 

 اإلجمالي  الحفر  التموین  الطیران   التأمین (مراجعة) ۲۰۲۱یونیو  ۳۰ وكما في لفترة الستة أشھر المنتھیة في
          

 ۱٬٤٥٥٬٥٦۰  ٤٤۰٬٤٤٥  ۱۹٥٬٤٤٤  ۳۳۷٬۹٦۳  ٤۸۱٬۷۰۸ إیرادات قطاعیة  
 ) ۲۳٬۸۹۱(  -  ) ۲۳٬۰٦۲(  -  ) ۸۲۹( اإلیرادات فیما بین القطاعات

 ۱٬٤۳۱٬٦٦۹  ٤٤۰٬٤٤٥  ۱۷۲٬۳۸۲  ۳۳۷٬۹٦۳  ٤۸۰٬۸۷۹ اإلیراد الخارجي 
 ۲٬۰٥۱  ) ۱۳۲٬۳۹٥(  ) ۹٬٤٤۹(  ۱۱۱٬۳۳۲  ۳۲٬٥٦۳ ربح / (خسارة) القطاع قبل الضریبة

 ۹٬۹۳۳٬۱۹٥  ٥٬٥۲۲٬۲۱٤  ۳٦۱٬۹٤۳  ۱٬٤۸٤٬٤۷۱  ۲٬٥٦٤٬٥٦۷ موجودات القطاع 
 ۷٬۲٥۷٬۲۳۳  ٤٬۸٥٦٬۹۳۷  ۲٦۰٬٦۲٥  ۲٤٦٬۳٤۱  ۱٬۸۹۳٬۳۳۰ مطلوبات القطاع 
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۲۲ 

 (تابع) قطاعات التشغیل  ۲۲

 تسویة ربح أو خسارة القطاعات الصادر عنھا التقریر  ۲۲/۱

أشھر    الستة 
في    ۳۰المنتھیة 

 ۲۰۲۲یونیو 

أشھر    الستة 
في     ۳۰المنتھیة 

 ۲۰۲۱یونیو 
 (مراجعة)  (مراجعة) 
    

 ۲٬۰٥۱  ۱۷۳٬۸۲٥ ضریبة قبل ال إجمالي ربح القطاعات الصادر عنھا التقریر
غیر   أخرى  خسارة  أو  خسارة ربح  أو  (ربح  للتخصیص  قابلة 

 ۱۲۳٬٥۰٥  ۱٦٥٬۲۷۱ الشركة األم) 
 ) ۱۱۹٬۸۷٤(  ) ۱٦٤٬۸۹۰( توزیعات األرباح المدفوعة من شركات تابعة للشركة األم بیع 
 ) ٤٬۲٤۸(  ) ۳٬٤٦٥( أرباح تحویل أرض ومبنى إلى الشركة األم  بیع 

 ۱٬٤۳٤  ۱۷۰٬۷٤۱ الربح الموحد للفترة قبل الضریبة 

 تسویة الموجودات االجمالیة للقطاعات الصادر عنھا التقریر  ۲۲/۲

 ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱  ۲۰۲۲ یونیو ۳۰ 
 (مدققة)  (مراجعة) 
    

 ۹٬۳۹٦٬۳۱٤  ۹٬٥٥٥٬۰٦۷ إجمالي موجودات القطاعات الصادر عنھا التقریر 
 ۳٬۱۱۱٬۷٥٤  ۳٬۲٤۸٬۲۹۱ موجودات أخرى غیر قابلة للتخصیص

 )۲٬٥۷٤٬۳۹۸(  )۲٬٥۷٤٬۳۹۸( استثمارات في شركات تابعة   بیع 
 ۹٤٬۰۰۰  ۸۹٬٦۳٦ الموجودات المتعلقة بتخصیص سعر الشراء 

 ۳۰۳٬٥٥۹  ۳۰۳٬٥٥۹ موجود متعلقة بالشھرة 
 ) ٤۱۱٬۸۳۷(  ) ۳٤۰٬۹۹۸( الموجودات فیما بین القطاعات  بیع 

 ۹٬۹۱۹٬۳۹۲  ۱۰٬۲۸۱٬۱٥۷ إجمالي الموجودات الموحدة 

تطرأ تغییرات على أساس البیانات القطاعیة أو أساس القیاس بالنسبة لربح أو خسارة القطاع أو إجمالي موجودات لم  
   .۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱القطاع منذ 

 األدوات المالیة بالقیمة العادلة  ۲۳

القیمة العادلة لالستثمارات المالیة التي تتم المتاجرة النشطة بھا في أسواق مالیة منتظمة یتم تحدیدھا بالرجوع إلى  
 أسعار العروض بالسوق للموجودات وأسعار العروض للمطلوبات في تاریخ إقفال العمل في نھایة فترة التقریر.  

طة یتم تحدید القیمة العادلة باستخدام تقنیات التقییم. تتضمن ھذه بالنسبة لألدوات المالیة التي ال یوجد لھا سوق نش
التقنیات استخدام أحدث معامالت حرة والرجوع إلى القیمة السوقیة الحالیة ألداة أخرى مماثلة على نحو كبیر و/ أو 

المستقبلیة المقدرة إلى   تحلیل تدفق نقدي مخصوم. بالنسبة لتقنیات التدفقات النقدیة المخصومة تستند التدفقات النقدیة
 أفضل تقدیرات اإلدارة كما أن معدل الخصم المستخدم ھو المعدل ذي الصلة في السوق بالنسبة ألداة مماثلة.

 في حالة عدم إمكانیة قیاس القیم العادلة بصورة موثوق بھا یتم قیاس ھذه األدوات بالتكلفة.

القیمة العادلة ھي السعر الذي سیتم استالمھ لبیع موجود أو دفعھ لتحویل مطلوب في معاملة نظامیة بین المشاركین 
القیم  العادلة.  لقیمتھا  المالیة  والمطلوبات  المالیة  للموجودات  الدفتریة  القیمة  تقارب  القیاس.  تاریخ  السوق في  في 

 سیة للمجموعة تم تقدیمھا في الجدول أدناه:  العادلة المقدرة لمعظم األدوات المالیة الرئی
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  إیضاحات حول البیانات المالیة المختصرة الموحدة المرحلیة 
 بآالف الریاالت القطریة ۲۰۲۲یونیو  ۳۰كما في ولفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 

۲۳ 

 المالیة بالقیمة العادلة (تابع) األدوات  ۲۳

 
 

 (مراجعة)  ۲۰۲۲یونیو  ۳۰

من   العادلة  القیمة 
أو   الربح  خالل 

  الخسارة؛ 

من   العادلة  القیمة 
الشامل   الدخل  خالل 

  التكلفة المطفأة   اآلخر

 
القیمة  إجمالي 

 القیمة العادلة  الدفتریة 
          
          الموجودات  

 ۳۳۳٬۱٥۷  ۳۳۳٬۱٥۷  ۳۳۳٬۱٥۷  -  - نقد وأرصدة لدى البنك 
 ٤۸۱٬۸۳٤  ٤۸۱٬۸۳٤  ٤۸۱٬۸۳٤  -  - استثمارات قصیرة األجل
 ۸٥۸٬٥۱۱  ۸٥۸٬٥۱۱  ۸٥۸٬٥۱۱  -  - ذمم تجاریة وأخرى مدینة
 ٦۲٤٬۸۳٥  ٦۲٤٬۸۳٥  ٦۲٤٬۸۳٥  -  - أصول عقود إعادة تأمین 

 ٦٦٤٬۸۰٥  ٦٦٤٬۸۰٥  ٦٦٤٬۸۰٥  -  - مستحقات من أطراف ذات عالقة  
 ۸۲۲٬۸۱۹  ۸۲۲٬۸۱۹  -  ۳۳٥٬۱۹٥  ٤۸۷٬٦۲٤ االستثمارات المالیة

 ٤۸۷٬٦۲٤  ۳۳٥٬۱۹٥  ۲٬۹٦۳٬۱٤۲  ۳٬۷۸٥٬۹٦۱  ۳٬۷۸٥٬۹٦۱ 
          وبات  المطل

 ٤٬۲۹۰٬۹۱۰  ٤٬۲۹۰٬۹۱۰  ٤٬۲۹۰٬۹۱۰  -  - قروض وسلف 
 ۳۳٬۹۹٤  ۳۳٬۹۹٤  ۳۳٬۹۹٤  -  - ألطراف ذات عالقة  مستحق

 ٥٤۱٬۹۲٤  ٥٤۱٬۹۲٤  ٥٤۱٬۹۲٤  -  - ذمم تجاریة دائنة ومستحقات ومطلوبات أخرى
 ۹٤۸٬۸۰۱  ۹٤۸٬۸۰۱  ۹٤۸٬۸۰۱  -  - التزامات عقود التأمین

 ۲٤۷٬۹۸۰  ۲٤۷٬۹۸۰  ۲٤۷٬۹۸۰  -  - أقساط إعادة تأمین دائنة
 ٤۹٬۷۲۸  ٤۹٬۷۲۸  ٤۹٬۷۲۸  -  - توزیعات أرباح دائنة

 -  -  ٦٬۱۱۳٬٤۹۱  ٦٬۱۱۳٬٤۹۱  ٦٬۱۱۳٬٤۹۱ 
 



  الخلیج الدولیة للخدمات ش.م.ع.ق.

  إیضاحات حول البیانات المالیة المختصرة الموحدة المرحلیة 
 بآالف الریاالت القطریة ۲۰۲۲یونیو  ۳۰كما في ولفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 

۲٤ 

 األدوات المالیة بالقیمة العادلة (تابع)  ۲۳
 
 

 (مدققة)  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱

من   العادلة  القیمة 
أو   الربح  خالل 

  الخسارة؛ 

من   العادلة  القیمة 
الشامل   الدخل  خالل 

  التكلفة المطفأة  اآلخر

 
إجمالي القیمة  

 القیمة العادلة   الدفتریة 
          
          الموجودات  

 ۳٤۹٬٤۰۷  ۳٤۹٬٤۰۷  ۳٤۹٬٤۰۷  -  - نقد وأرصدة لدى البنك 
 ۳٤۸٬٦۳۲  ۳٤۸٬٦۳۲  ۳٤۸٬٦۳۲  -  - استثمارات قصیرة األجل
 ٦٦۹٬۲۰۹  ٦٦۹٬۲۰۹  ٦٦۹٬۲۰۹  -  - ذمم تجاریة وأخرى مدینة

 ٦۱۲٬۸۳٦  ٦۱۲٬۸۳٦  ٦۱۲٬۸۳٦  -  - عادة تأمین إأصول عقود  
 ٦۸٦٬۳٥٤  ٦۸٦٬۳٥٤  ٦۸٦٬۳٥٤  -  - مستحقات من أطراف ذات عالقة  

 ۸۳۹٬۳٤۷  ۸۳۹٬۳٤۷  -  ۳۹۰٬٤۷٥  ٤٤۸٬۸۷۲ االستثمارات المالیة
 ٤٤۸٬۸۷۲  ۳۹۰٬٤۷٥  ۲٬٦٦٦٬٤۳۸  ۳٬٥۰٥٬۷۸٥  ۳٬٥۰٥٬۷۸٥ 

          وبات المطل
 ٤٬۳۲٥٬٤۰۹  ٤٬۳۲٥٬٤۰۹  ٤٬۳۲٥٬٤۰۹  -  - قروض وسلف 

 ٤٤٬٥۰۷  ٤٤٬٥۰۷  ٤٤٬٥۰۷  -  - ألطراف ذات عالقة  مستحق
 ٥۷۷٬۸٦۱  ٥۷۷٬۸٦۱  ٥۷۷٬۸٦۱  -  - ذمم تجاریة دائنة ومستحقات ومطلوبات أخرى

 ۹٥۷٬۹٥۱  ۹٥۷٬۹٥۱  ۹٥۷٬۹٥۱  -  - التزامات عقود التأمین
 ۲۰٤٬٥۹۷  ۲۰٤٬٥۹۷  ۲۰٤٬٥۹۷  -  - أقساط إعادة تأمین دائنة

 ٥۰٬٤۲۹  ٥۰٬٤۲۹  ٥۰٬٤۲۹  -  - توزیعات أرباح دائنة
 -  -  ٦٬۱٦۰٬۷٦٬  ٥٤۱٦۰٬۷٦٬  ٥٤۱٦۰٬۷٥٤ 

 
 
 
 
 
 



  الخلیج الدولیة للخدمات ش.م.ع.ق.

  المالیة المختصرة الموحدة المرحلیة إیضاحات حول البیانات 
  ۲۰۲۲یونیو  ۳۰كما في ولفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 

۲٥ 

 ۱۹-أثر كوفید ۲٤

التي   والشكوك  بالمخاطر  متأثر  االقتصادي  الملمح  انتشار    تسببظل  أعلنتھا منظمة   ۱۹جائحة كوفید  فیھا  التي 
مجموعة من التحدیات التجاریة والمالیة  . استمر الوضع في تشكیل  ۲۰۲۰الصحة العالمیة جائحة خالل شھر مارس  

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

الناشئة من كوفید  استمراریة األعمال    لضمانالشركة تدابیر كافیة    اتخذت قامت اإلدارة  .  ۱۹  – بسبب الظروف 
بتقییم اآلثار المحاسبیة لھذه التطورات في ھذه البیانات المالیة حیثما انطبق ذلك، بما في ذلك على سبیل المثال ال 

، "انخفاض ۳٦الملموسة بموجب معیار المحاسبة الدولي رقم  الملموسة وغیر  الحصر، انخفاض قیمة الموجودات  
"األدوات   ۹والخسارة االئتمانیة المتوقعة بموجب المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم    ة الموجودات غیر المالیة" قیم

، "المخزون"، والمطلوبات  ۲للمخزون بموجب معیار المحاسبة الدولي رقم  قابلة للتحقق  ، وصافي القیمة الالمالیة" 
المخصصات والمطلوبات المحتملة والموجودات المحتملة". ، " ۳۷المحتملة بموجب معیار المحاسبة الدولي رقم  

طھا التجاري بطریقة سلسلة وكافي  اتم اتخاذھا لضمان استمرار نشقد  أكدت اإلدارة أن جمیع الخطوات الالزمة  ت
 لكي تحافظ على أداء النشاط التجاري على الرغم من النشاط االقتصادي المعطل.   

على القیم الدفتریة للموجودات   ۱۹لجائحة كوفید    جوھريشركة أنھ ال یوجد تأثیر  بناًء على التقییم، ترى إدارة ال
الضروریة    . سوف تستمر اإلدارة في مراقبة األثر المحتمل واتخاذ الخطوات۲۰۲۲یونیو    ۳۰كما في    والمطلوبات

 لتخفیف اآلثار السلبیة.

 أرقام المقارنة ۲٥

المالیة المقارنة للفترة / السنة السابقة ، عند الضرورة ، لتتوافق مع عرض  تم أیًضا إعادة تصنیف بعض األرقام  
الفترة الحالیة. ال تؤثر عملیات إعادة التصنیف ھذه على صافي الخسائر أو صافي األصول أو حقوق الملكیة المبلغ 

 عنھا سابقًا. 
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