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 شركة الخلیج الدولیة للخدمات (ش.م.ع.ق.)

 )ةالبیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة (غیر مدقق

۲۰۲۱ سبتمبر ۳۰في  المنتھیةأشھر التسعة لفترة 
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 الصفحات المحتویات 

 البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة (غیر مدققة)

 ۱ الموحد بیان المركز المالي 

 ۲ الموحد  بیان الربح أو الخسارة والدخل الشامل االخر

   الموحد بیان التغیرات في حقوق الملكیة 

 

۳ 

 بیان التدفقات النقدیة الموحد 

 

٥-٤ 

 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 

 

٦-۱۳ 

  

  





  شركة الخلیج الدولیة للخدمات (ش.م.ع.ق.)

  بیان الربح أو الخسارة والدخل الشامل األخر المرحلي الموحد غیر المدقق 
 ألف لایر قطري 
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 سبتمبر   ۳۰في  التسعة أشھر المنتھیةلفترة  إیضاح 
  ۲۰۲۱  ۲۰۲۰ 
 (غیر مدقق)  (غیر مدقق)  
     

  ۲٬۲٦٦٬۲۱۳   ۲٬۲٤٦٬٦۷۰  اإلیرادات
 (۱٬۹٦۸٬۳٤۹)  (۲٬۰۳۳٬٥۹۲)  تكالیف مباشرة
  ۲۹۷٬۸٦٤   ۲۱۳٬۰۷۸  الربح اإلجمالي

     
  ۸٦٬۷٥٤   ٥۱٬۱۸٥ ٦ إیرادات/ خسائر أخرى

 (۱٥۲٬٤۹۱)  )۱٤۸٬۰۹۹(  مصروفات عمومیة وإداریة
 (۸٬۰۱۹)  )۳٬٥٦۳(  مصروفات أخرى

  ۲۲٤٬۱۰۸   ۱۱۲٬٦۰۱  الربح التشغیلي
     

  ۲۱٬٥۲۷   ۲٥٬۳۲۹  إیرادات فوائد
 (۱۳۱٬٤۹۸)  (۹٦٬۲۹۸)  تكلفة التمویل

 (۱۰۹٬۹۷۱)  )۷۰٬۹٦۹(  صافي تكالیف التمویل
 

 حصة المجموعة من ربح / (خسارة) شركات مستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة
 ۱٬۹۹٥   ۱٬۸٤۷  

  ۱۱٥٬۹۸٤   ٤۳٬٦۲۷  الضریبة  قبل ربح / (خسارة)
 (٦۷٬۳۲۹)  )۲٬٤٦٥(  مصاریف ضریبة الدخل

  ٤۸٬٦٥٥   ٤۱٬۱٦۲  ربح / (خسارة) الفترة بعد الضریبة 
     

     الدخل الشامل اآلخر
     بنود لن یتم إعادة تصنیفھا ضمن الربح أو الخسارة

التغیر في  –استثمارات في حقوق ملكیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
 القیمة العادلة

 )۱۳٬۱۸٥(  (۳٬٥٥٤) 

 )۱۹٬٤٥۳(  (۱۰٬۰٤۸)  فرق تحویل عمالت أجنبیة –عملیات أجنبیة 
 )۲۳٬۰۰۷(  )۲۳٬۲۳۳(  الخسارة / الدخل الشامل اآلخر للفترة 

  ۲٥٬٦٤۸   ۱۷٬۹۲۹  إجمالي (الخسارة) / الدخل الشامل
 

 :(الخسارة) / الربح المنسوب إلى
    

  ٤۸٬۸۲۲   ٤۱٬۲٦٥  مساھمي الشركة األم
 (۱٦۷)  (۱۰۳)  المساھمات غیر المسیطرة

  ٤۱٬۱٦۲   ٤۸٬٦٥٥  
     

     :إلى المنسوب الشامل الدخل) / الخسارة( إجمالي
  ۲٥٬۸۱٥  ۱۸٬۰۳۳  األم الشركة مساھمي

 (۱٦۷)  (۱۰۳)  مسیطرة غیر مساھمات
  ۲٥٬٦٤۸  ۱۷٬۹۲۹  :إلى المنسوب الشامل الدخل) / الخسارة( إجمالي

 
 العائد على السھم

    

 ۰٫۰۲٦  ۰٫۰۲۲ ٥ العائد األساسي والمخفف للسھم (لایر قطري)



  شركة الخلیج الدولیة للخدمات (ش.م.ع.ق.)
  بیان التغیرات في حقوق الملكیة المرحلي الموحد غیر المدقق 

 ألف لایر قطري 
 

۳ 
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احتیاطي تحویل  احتیاطي عام احتیاطي قانوني رأس المال 

 عمالت أجنبیة
 احتیاطي

 العادلة القیمة
 إعادة احتیاطي

 التقییم
 الملكیة حقوق أرباح مدورة

 المنسوبة
 الشركة لمالكي

 مساھمات
 مسیطرة غیر

 حقوق إجمالي
 الملكیة

۲۰۲۰           

  ۳٬٥۸۰٬۹۲۳ -  ۳٬٥۸۰٬۹۲۳  ۱٬۲۹٤٬۳۷٦ - (۱٬۰۹٥) (۱۱٬٥۷۸)  ۷٤٬٥۱٦  ۳٦٦٬۲۹٥  ۱٬۸٥۸٬٤۰۹ (مدقق) ۲۰۲۰ینایر  ۱الرصید في 

 (۹٬٦۸۹) - (۹٬٦۸۹) (۹٬٦۸۹)        تعدیالت على السنة السابقة

  ۳٬٥۷۱٬۲۳٤ -  ۳٬٥۷۱٬۲۳٤  ۱٬۲۸٤٬٦۸۷ - (۱٬۰۹٥) (۱۱٬٥۷۸)  ۷٤٬٥۱٦  ۳٦٦٬۲۹٥  ۱٬۸٥۸٬٤۰۹ (المعدل) ۲۰۲۰ینایر ۱الرصید في 
لحصص غیر االستحواذ على إحدى الشركات التابعة 

 مسیطرة
- - - - - - - - ۱۸۸ ۱۸۸  

  ٤۸٬٦٥٥ (۱٦۷)  ٤۸٬۸۲۲  ٤۸٬۸۲۲ - - - - - - ربح الفترة

 - - - (۹٬۸۲۳) - ۹٬۸۲۳ - - - - المحتجزة األرباح إلى التحویل

 (۲۳٬۰۰۷) - (۲۳٬۰۰۷) - - (۳٬٥٥٤) (۱۹٬٤٥۳) - - - (الخسارة) /الدخل الشامل اآلخر

  ۲٥٬٦٤۸ (۱٦۷) ۲٥٬۸۱٥  ۳۸٬۹٥۱ - ٦٬۲٦۹ (۱۹٬٤٥۳) - - - (الخسارة)للفترةإجمالي الدخل الشامل/ 
  ۳٬٥۹۷٬۰۷۰ ۲۱  ۳٬٥۹۷٬۰٤۹  ۱٬۳۲۳٬٦۸٦ - ٥٬۱۷٤ (۳۱٬۰۳۱)  ۷٤٬٥۱٦  ۳٦٦٬۲۹٥  ۱٬۸٥۸٬٤۰۹ (غیر مدقق) ۲۰۲۰سبتمبر   ۳۰الرصید في 

۲۰۲۱           

 ۳٬۲٥۲٬۳۱٦ (٥۲) ۳٬۲٥۲٬۳٦۸ ۹٥۱٬۲۹۲ - ۲۲٬٤۷٥ (۲٥٬۷۱۳) ۷٤٬٥۱٦ ۳۷۱٬۳۸۹ ۱٬۸٥۸٬٤۰۹ (مدقق) ۲۰۲۱ینایر  ۱الرصید في 

 ٤۱٬۱٦۲ (۱۰۳) ٤۱٬۲٦٥ ٤۱٬۲٦٥ - - - - - - الفترة ربح

 (۲۳٬۲۳۳) - (۲۳٬۲۳۳) - - (۱۳٬۱۸٥) (۱۰٬۰٤۸) - - - اآلخر الشامل الدخل) /الخسارة( 

 ۱۷٬۹۲۹ (۱۰۳) ۱۸٬۰۳۳ ٤۱٬۲٦٥ - (۱۳٬۱۸٥) (۱۰٬۰٤۸) - - - للفترة الشامل الدخل الخسارة / إجمالي

 ۲۷٬۸۷٥ - ۲۷٬۸۷٥ - ۲۷٬۸۷٥ - - - - - والمعدات واآلالت الممتلكات تقییم إعادة
 ۳٬۲۹۸٬۱۲۱ (۱٥٥) ۳٬۲۹۸٬۲۷٦ ۹۹۲٬٥٥۷ ۲۷٬۸۷٥ ۹٬۲۹۱ (۳٥٬۷٦۱) ۷٤٬٥۱٦ ۳۷۱٬۳۸۹ ۱٬۸٥۸٬٤۰۹ (غیر مدقق) ۲۰۲۱سبتمبر    ۳۰الرصید في 

           
           

 
 



  شركة الخلیج الدولیة للخدمات (ش.م.ع.ق.)
  بیان التدفقات النقدیة المرحلي الموحد غیر المدقق

 ألف لایر قطري 
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 سبتمبر   ۳۰كما في  

 ۲۰۲۱ 
 (غیر مدقق)

 ۲۰۲۰ 
 (غیر مدقق)

    التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة

 ۱۱٥٬۹۸٤  ٤۳٬٦۲۷ ربح / خسارة الفترة قبل الضریبة 

    تعدیالت:

  ۲۹۳٬٤۱۳    ۲۷٤٬۹۷۳  استھالك ممتلكات ومعدات
  ۱۷٬٤۸٥    ۱٦٬۷۰٦  انخفاض قیمة األصول حق االستخدام 

  ۱٤٬٤٤۷    ۱۸٬۷۲۲  مخصص مكافآت نھایة الخدمة للموظفین
  ۱٦٬۰۱۱   (۲۹٬۱٥۹)  صافي التغیر في موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 (٥٬۷٦٦)    ۸٬٤۷۹  انخفاض في قیمة الموجودات المالیة 
 (٦٬٦٥۰)   (۱۰٬٤۷۱)  استثمارات مالیة بیعالربح / الخسارة من 

  ٥٬٥۸٤    ۳٬۹۳۱  بالقروضإطفاء تكلفة تمویل ذات صلة 
  ۳٬٥۱٤    ٥٥٦  مخصص مخزون بطيء الحركة

 (۲٬۸٦٦)   (۲٬۹۳۳)  أرباح موزعة من صنادیق استثمار مدارة
 (۲۱٬٥۲۷)   (۲٥٬۳۲۹)  إیرادات فوائد
  ۱۳۱٬٤۹۹    ۹٦٬۲۹۸  تكالیف تمویل

 (۳٬۹۱۷)   (۳٬۲۹۲)  إیرادات أرباح موزعة
 (۱٬۸٤۷)   (۱٬۹۹٥)  المشاریع المشتركةحصة المجموعة من أرباح 

  ۱۹۳٬۷٦۱   ۱٥۱٬۸۳٥  الحركة في األقساط غیر المكتسبة
 (٥٬۱۹٤)   (۱٬٦۸۱)  عكس مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة

 (٦۷٬۳۲۸)  (۲٬٤٦٥) منفعة ضریبیھ
 ۳٬۸۰٥  - مخصص النخفاض أسعار الطائرات

 ۷٬۳۲٦  - شطب سمعة تجاریة
 (۹٬٦٤۱)  ۷ تغیرات أخرى 

 ٥۳۷٬۸۰۹  ٦۷۸٬۰۹۳ 
    تغیرات في:

 (۳۰٬۰۷٥)   (۳۳٬۰۳٥)  المخزون
  ٦٤٬۷٥٤   (۱٤۸٬۸۳۳) ذمم تجاریة مدینة وذمم تأمین مدینة ومدفوعات مقدمة ومستحقات من أطراف ذات عالقة

  ۱٬٤۲۹    ٤۲۷  التزامات تعاقدیة
 (۹٬۹٤۳)   (۷٬۹۲۰)   التزامات االیجار 

 (۲۲۸٬۹۲٤)   ۱٦۳٬۳۸٥   دائنة وذمم تأمین دائنة ومستحقات ألطراف ذات عالقة ذمم تجاریة
 ٤۷٥٬۳۳٤  ٥۱۱٬۸۳۳ النقد الناتج من التشغیل عن األنشطة التشغیلیة 

 (۱٦٬۷۰۸)   (۱۰٬۷۷۷)  مكافآت نھایة الخدمة للموظفین المدفوعة
 ٤٥۸٬٦۲٦  ٥۰۱٬۰٥٦ صافي النقد الناتج من األنشطة التشغیلیة

    
    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  



  شركة الخلیج الدولیة للخدمات (ش.م.ع.ق.)
  بیان التدفقات النقدیة المرحلي الموحد غیر المدقق

 ألف لایر قطري 
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  سبتمبر   ۳۰كما في  
 ۲۰۲۱ 

 (غیر مدقق)

 ۲۰۲۰ 

 (غیر مدقق)

    التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة

 (٥۲٬۳۷٥)   (٦۲٬٥۹۱)  اقتناء ممتلكات ومعدات
 (۷۳٬۸۹۲)   (۹٥٬۷۰۱)  اقتناء االستثمارات المالیة

 (٥٥٬۹۰۳)   (۱۰۱٬۷۸۰)  شراء أصول ثابتھ 
  ۱۱۷٬۰٤۲    ٥۱٬٥۱٥  صافي حركة االستثمارات قصیرة األجل

  ۲۱٬٥۲۷    ۲٤٬٥۱۹  إیرادات فوائد مستلمة
 (۱۳۷٬٥٤۱)      -  االستثمار في مشاریع مشتركة 

  ۳٥      -  متحصالت من استبعاد واستحقاق موجودات مالیة
  ۲٬۰۷۸    ۱٥٬۸۷۰  األرباحمقید لتوزیعات  –صافي الحركة في النقد لدى بنوك 

  ۲٬۸٦٦    ۲٬۹۳۳  توزیع أرباح من صنادیق استثمار مدارة
  ۳٬۹۱۷    ۳٬۲۹۲  تم استالمھا أرباح 

 (۱۷۲٬۲٤٦)  (۱٦۱٬۹٤۳) صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثماریة
    التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة

  ٤۷۰٬۲۸۹    ۲٥۸٬۰٥۱  متحصالت من قروض وسلفیات
 (٦۱۰٬۷٤۷)   (۳۳٦٬۸۷٥)  قروض وسلفیات مسددة
 (۲٬۰۷۸)   (۱٥٬۹۲۰)  توزیعات أرباح مدفوعة

 (۱۳۱٬٤۹۸)   (۹٦٬۲۹۸)  تكلفة تمویل مدفوعة
 (٦٬٥٥۳)   (۱۷٬۰۸۹)  سداد التزامات اإلیجار

 (۲۸۰٬٥۸۷)  (۲۰۸٬۱۳۱) صافي النقد المستخدم في األنشطة التمویلیة
 ٥٬۷۹۳  ۱۳۰٬۹۸٤ النقص في النقد وما یعادلھصافي 

 (٥٦۱)    ۸٬٥۰٦  التغیر في احتیاطي العمالت األجنبیة
 ۱٬۳۹٥  - إضافة عند االستحواذ على شركة تابعة

  ٤۳۸٬٦۰۰    ۳۸٦٬۲۸۷  ینایر ۱النقد وما یعادلھ في 

 ٤٤٥٬۲۲۷  ٥۲٥٬۷۷۷ النقد وما یعادلھ للفترة *
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

یوماً ومبالغ األرباح الموزعة غیر المطالب بھا. ۹۰المستحقة بعد  االستثمارات * یستثنى من النقد وما یعادلھ



  شركة الخلیج الدولیة للخدمات (ش.م.ع.ق.)

  معلومات إضافیة حول البیانات المالیة المرحلة الموحدة المختصرة غیر المدققة 
  قطري لایر ألف    ۲۰۲۱ سبتمبر ۳۱كما في التسعة أشھر المنتھیة في 
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 الوضع القانوني واألنشطة الرئیسیة .۱

. إن ۲۰۰۸فبرایر  ۱۳) بتاریخ ۳۸۲۰۰تأسست شركة الخلیج الدولیة للخدمات (ش.م.ع.ق.) ("الشركة") في دولة قطر كشركة مساھمة قطریة بموجب سجل تجاري رقم (

، تم تغییر الشكل ۲۰۱٥لسنة  ۱۱للشركة ھو العمل كشركة قابضة. وفقًا لقرار الجمعیة العامة غیر العادیة ووفقًا لقانون الشركات التجاریة القطري رقم النشاط الرئیسي 

 . إن المقر المسجل للشركة، الدوحة، دولة قطر.۲۰۱۸القانوني للشركة إلى شركة مساھمة عامة قطریة (ش.م.ع.ق) في 

سي على تقدیم خدمات یانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة على الشركة وشركاتھا التابعة (یشار إلیھم معاً باسم "المجموعة"). تعمل المجموعة بشكل رئیتشتمل ھذه الب

 الحفر وخدمات الطیران والتأمین وإعادة التأمین وخدمات التموین 

 وھو تاریخ تأسیس الشركة. ۲۰۰۸فبرایر  ۱۳ملیون لایر قطري في  ٥برأسمال مبدئي بلغ  كمساھم وحید وذلك قطر للطاقةتم تأسیس الشركة من قِبل 

، تم عقد جمعیة عمومیة غیر عادیة والتي ۲۰۱۲نوفمبر  ٤من األسھم المصدرة للشركة في بورصة قطر. في تاریخ  %۷۰بإدراج  قطر للطاقة، قامت ۲۰۰۸مایو  ۲٦في 

 ً لى للشؤون لتعلیمات المجلس األع اعتمدت التعدیالت على النظام األساسي للشركة ونصت على زیادة سقف الملكیة الخاصة بالھیئة العامة للتقاعد والمعاشات. الحقاً، ووفقا

األم النھائیة للشركة نظرا ألنھا تملك  ھي الشركة قطر للطاقةمن حصتھا في الشركة إلى الھیئة العامة للتقاعد والمعاشات. غیر أن  %۲۰قطر للطاقةاالقتصادیة، حولت 

 السھم الخاص ومن ثم فھي تسیطر على الشركة.

من البیانات المالیة المختصرة المرحلیة للشركة والشركات التابعة غیر المدرجة المملوكة بالكامل للشركة والمبینة تتكون ھذه البیانات المالیة المختصرة الموحدة المرحلیة 

 أدناه كما في نھایة تاریخ التقریر:

 نسبة الملكیة   

 العالقة اسم الشركة
بلد 

 ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۱ سبتمبر   ۳۰ التأسیس
 %۱۰۰ %۱۰۰ قطر شركة تابعة (ش.م.ق.خ.)شركة الكوت للتأمین وإعادة التأمین 

 %۱۰۰ %۱۰۰ قطر شركة تابعة شركة أمواج لخدمات التموین المحدودة (ش.م.ق.خ.)
 %۱۰۰ %۱۰۰ قطر شركة تابعة شركة ھلیكوبتر الخلیج (ش.م.ق.خ.)

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

ق الملكیة وتدمج البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة حصة من الربح / الخسارة والدخل الشامل اآلخر من مشاریع مشتركة مستثمر فیھا بطریقة حقوكما تتضمن ھذه 
 بشكل كامل الشركات الفرعیة التابعة إلحدى الشركات التابعة للشركة على أساس:

 نسبة المساھمة   

 طبیعتھا اسم الشركة
بلد 

 ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۱ سبتمبر   ۳۰ التأسیس
 ٪٥۰ %٥۰ قطر مشروع مشترك  للحفریاتالخلیج 

 ٪٤۹ %٤۹ المغرب مشروع مشترك شركة آیر اوشن المغرب
 ٪٤۹ %٤۹ مالطا مشروع مشترك شركة مید الخلیج لخدمات الطیران المحدودة 

 ٪۹۰ %۹۰ الھند شركة تابعة یونایتد ھیلیتشارترز الخاصة المحدودة 
 ٪۱۰۰ %۱۰۰ لیبیا* شركة تابعة شركة المھا للطیران 

 ٪۱۰۰ %۱۰۰ تركیا* شركة تابعة ستارھافاكلیك ھزمتلرزدشركة ر
 ٪۱۰۰ %۱۰۰ المغرب شركة تابعة شركة الخلیج الستثمار وإیجار طائرات ھلیكوبتر
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وعة. تم حذف جمیع یتم إجراء تعدیالت على البیانات المالیة المرحلیة للشركات التابعة لجعل سیاساتھا المحاسبیة متوافقة مع تلك المستخدمة من قبل المجم الضرورة،عند 
 المعامالت واألرصدة واإلیرادات والمصروفات داخل المجموعة عند التوحید.

 السیاسات المحاسبیة .۲

 
في للمجموعة الموحدة الموحدة تتوافق مع تلك المتبعة في إعداد البیانات المالیة السنویة المختصرة إن السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد ھذه البیانات المالیة المرحلیة 

 .۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱
 
 
 
 

 الممتلكات واآلالت والمعدات. ۳

 ۲۰۲۱ سبتمبر   ۳۰كما في  

 (غیر مدقق)

 ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱كما  

 (مدقق)

 ٦٬٤۲۱٬۱۲٤  ٥٬۸۲۸٬٦۳۱ رصید القیمة الدفتریة 

 ۱٥۲٬۹۱۰  ۱٦٤٬۳۷۱ إضافات

 (۱٥٬۹۱۲)  (۱۹٬٤٤۰) تحویل عمالت أجنبیة

 تحویالت 
-  (٦٬٤٥٥) 

 مخصص انخفاض القیمة
-  (۳۰۸٬۲٦۱) 

 -  ۲۹٬۲۷۸ إعادة تقییم األصول 

 -  (۱۷٦) استبعادات

 (٤۱٤٬۷۷٥)  (۲۷٤٬۹۷۳) استھالك 

 ٥٬۸۲۸٬٦۳۱  ٥٬۷۲۷٬٦۹۱ صافي القیمة الدفتریة الختامي 

 
 

 الشركات المستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة.٤
 ۲۰۲۱ سبتمبر   ۳۰كما في  

 (غیر مدقق)

 ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱كما  

 (مدقق)

 ۱٤٬٥۹۳  ۱٦٬٥۸۸ االستثمار في المشاریع المشتركة

 
 

 المشتركة التالیة: لدى المجموعة استثمارات في المشاریع

  للحفریات.الخلیج  )۱(

 شركة مید الخلیج لخدمات الطیران المحدودة )۲(

 شركة آیر اوشن المغرب )۳(
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  للحفریات شركة الخلیج 

وھي كیان مسجل في دولة قطر وفقًا ألحكام مركز قطر  ‘للحفریات خلت المجموعة في اتفاقیة مشروع مشترك مع سي درل جاك أي المحدودة لتشكیل شركة الخلیج د

 .للحفریاتالخلیج ٪ في شركة ٥۰للمال. وفقًا التفاقیة المشروع المشترك، تمتلك المجموعة حصة بنسبة 

مجموعة مساھمتھا في ھذا المشروع منفصل ولدى المجموعة مساھمة باقیة في صافي أصولھا. بناء علیھ صنفت ال يمنظمة على أنھا كیان قانون للحفریاتالخلیج شركة 

 على أنھ مشروع مشترك. 

 شركة مید الخلیج لخدمات الطیران المحدودة 

من مساھمة ملكیة المنفعة. شركة مید الخلیج لخدمات  %٤۹شركة مید الخلیج لخدمات الطیران المحدودة ھي مشروع مشترك تملك فیھ المجموعة سیطرة مشتركة ونسبة 

 ھي أحد عمالء المجموعة وھي تقوم بصفة أساسیة بتقدیم خدمات الھیلوكوبتر في مالطا وھي شركة غیر مدرجة.الطیران المحدودة 

 

منفصل ولدى المجموعة مساھمة باقیة في صافي أصولھا. بناء علیھ صنفت المجموعة مساھمتھا  يشركة مید الخلیج لخدمات الطیران المحدودة منظمة على أنھا كیان قانون

 مشروع على أنھ مشروع مشترك.في ھذا ال

 . الشركات المستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة (تابع)۳

 أیر أوشن المغرب 

من مساھمة ملكیة المنفعة من خالل إحدى شركاتھا التابعة وھي شركة ھلیكوبتر %٤۹أیر أوشن ماروك ھي مشروع مشترك تملك فیھ المجموعة سیطرة مشتركة ونسبة 

 إلیجار. شركة أیر أوشن ماروك تقوم بصفة أساسیة بتقدیم خدمات الھیلوكوبتر في المغرب وھي شركة غیر مدرجة.الخلیج لالستثمار وا

منفصل ولدى المجموعة مساھمة باقیة في صافي أصولھا. بناء علیھ صنفت المجموعة مساھمتھا في ھذا المشروع على أنھ  يأیر أوشن ماروك منظمة على أنھا كیان قانون

 مشروع مشترك.

 البیانات يف مضمنة ھي حسبما ماروك أوشن أیر وشركة الطیران لخدمات الخلیج مید وشركة للحفر العالمیة الخلیج شركة حول المالیة المعلومات التالي الجدول یلخص

 .المشتركة المشاریع ھذه في المجموعة لمساھمة الدفتریة للقیمة الملخصة المالیة المعلومات تسویة إلى أیضا الجدول یؤدي كما. بھا الخاصة المالیة
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 ۲۰۲۱ سبتمبر   ۳۰
الخلیج 
  للحفریات

شركة مید الخلیج لخدمات 
 الطیران

أیر أوشن 
 ماروك

 اإلجمالي

  %٤۹ %٤۹ ٪٥۰ نسبة المساھمة
     

 ۸۹٥٬۹۷٤ ٤۷۳ ٦۳۸ ۸۹٤٬۸٦۳ الموجودات غیر المتداولة
 (٥۷۷٬۷۲۳) (۱٬٥۳۰) - (٥۷٦٬۱۹۳) الموجودات المتداولة 

 ۳۰٦٬٦٥۳ ۷٬٥۷٤ ۱۸٬٥۱٤ ۲۸۰٬٥٦٥ األصول المتداولة 
 (٦۰٤٬۰۰۷) (۲٬۲۰۸) (۱۲٬٤۹۷) (٥۸۹٬۳۰۲) المطلوبات المتداولة 

 ۲۰٬۸۹۷ ٤٬۳۰۹ ٦٬٦٥٥ ۹٬۹۳۳ )%۱۰۰صافي األصول (
 ۱٦٬٥۸۸ ٦٬٦۸۱ ٤٬۹٤۱ ٤٬۹٦٦ القیمة الدفتریة للمساھمة في المشروع المشترك

     استثمار إضافي خالل الفترة 
 ٤۳۱٬٤۳۹ ۲۸٬۷۹۷ ٥٤٬۳٦۳ ۳٤۸٬۲۷۹ اإلیرادات

 (٤۲۷٬۲٥۹) (۲۱٬٥۹۲) (٥۲٬۰۹۰) (۳٥۳٬٥۷۷) المصروفات
 ٤٬۱۸۰ ۷٬۲۰٤ ۲٬۲۷۳ (٥٬۲۹۷) (خسارة)/ ربح الفترة والدخل الشامل اآلخر

 ۱٬۹۹٥ ۳٬٥۳۰ ۱٬۱۱٤ (۲٬٦٤۹) حصة المجموعة في الربح والدخل الشامل اآلخر 
     

 ۱٦٬٥۸۸ ٦٬٦۸۱ ٤٬۹٤۱ ٤٬۹٦٦ القیمة الدفتریة للمشروع المشترك
 

         

  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱
الخلیج 

  للحفریات 
شركة مید الخلیج لخدمات 

 الطیران
 أیر أوشن ماروك

 اإلجمالي

     
  ٪٤۹ ٪٤۹ ٪٥۰ نسبة المساھمة

     
 ٥۳٥٬۰٥۸ ۷٥۷ ۱٬۳۲٤ ٥۳۲٬۹۷۷ الموجودات غیر المتداولة

 (۱۷۳٬۸٤۷) (۲٬۸۷۷) - (۱۷۰٬۹۷۰)  الموجودات المتداولة
 ۱۲۷٬۹٥۰ ۱۰٬٤٤٥ ۳۲٬٦٤۱ ۸٤٬۸٦٤  األصول المتداولة

 (٤٦۳٬۲٤۲) (٥٬٥۱۳) (۲٦٬۰۸۹) (٤۳۱٬٦٤۰)  المطلوبات المتداولة
 ۲٥٬۹۱۹ ۲٬۸۱۲ ۷٬۸۷٦ ۱٥٬۲۳۱ )%۱۰۰األصول (صافي 

 ۱٤٬٥۹۳ ۳٬۱٥۱ ۳٬۸۲۷ ۷٬٦۱٥ القیمة الدفتریة للمساھمة في المشروع المشترك
 ۲ - - ۲ استثمار إضافي خالل السنة

 ۲۲۹٬۰۷۸ ۱۲٬۲۷۰ ٥٥٬٥٦٥ ۱٦۱٬۲٤۳ اإلیرادات
 ۲۱۰٬۲۹۳ ۱۳٬۹۰۲ ٥۰٬۳۷٥ ۱٤٦٬۰۱٦ المصروفات

 ۱۸٬۷۸٥ (۱٬٦۳۲) ٥٬۱۹۰ ۱٥٬۲۲۷ الشامل اآلخر(خسارة)/ ربح السنة والدخل 
 ۹٬۳٥٦ (۸۰۰) ۲٬٥٤۳ ۷٬٦۱۳ حصة المجموعة في الربح والدخل الشامل اآلخر

 ۱٤٬٥۹۳ ۳٬۱٥۱ ۳٬۸۲۷ ۷٬٦۱٥ القیمة الدفتریة للمشروع المشترك



  شركة الخلیج الدولیة للخدمات (ش.م.ع.ق.)

  معلومات إضافیة حول البیانات المالیة المرحلة الموحدة المختصرة غیر المدققة 
  قطري لایر ألف    ۲۰۲۱ سبتمبر ۳۱كما في التسعة أشھر المنتھیة في 

 

۱۰ 
 

CLASSIFICATION: C٠ - NON-CONFIDENTIAL 

 
 تسویة القیم الدفتریة 

  ۲۰۲۱ سبتمبر   ۳۰
الخلیج العالمیة 

  للحفر 
مید الخلیج شركة 

  لخدمات الطیران
أیر أوشن 

 اإلجمالي  ماروك
        

 ۱٤٬٥۹۳  ۳٬۱٥۱  ۳٬۸۲۷  ۷٬٦۱٥ ینایر ۱الرصید في 
        استثمار إضافي خالل الفترة 

 ۱٬۹۹٥  ۳٬٥۳۰  ۱٬۱۱٤  (۲٬٦٤۹) حصة المجموعة في (خسارة)/ ربح الفترة
 ۱٦٬٥۸۸  ٦٬٦۸۱  ٤٬۹٤۱  ٤٬۹٦٦ ۲۰۲۱سبتمبر    ۳۰الرصید في 

 
 

 العائد على السھم .٥

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

 لیست ھناك آثار مخفضة على العائدات. إنھالعائد األساسي للسھم ھو نفسھ العائد المخفف للسھم حیث 

 في  أشھر المنتھیةالتسعة لفترة  

 ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰ 
  غیر مدقق

 ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰

 غیر مدقق

    

 ٤۸٬٦٥٥  ٤۱٬۱٦۲ فترة الربح / الخسارة 

 ۱٬۸٥۸٬٤۰۸٬٦۹۰  ۱٬۸٥۸٬٤۰۸٬٦۹۰ المتوسط المرجح المعدل لعدد أسھم حقوق الملكیة

 ۰٫۰۲٦  ۰٫۰۲۲ العائد األساسي والمخفف للسھم الواحد (ریـال قطري)

 إیرادات أخرى. ٦

في  أشھر المنتھیةالتسعة لفترة  
 ۲۰۲۱ سبتمبر   ۳۰

 غیر مدقق

 ۳۰في  أشھر المنتھیةالتسعة لفترة  
 ۲۰۲۰ سبتمبر  

 غیر مدقق

 ٦۷٬۳۲۹  ۲٬٤٦٥ * منفعة ضریبیة ناشئة من مذكرة التفاھم
 ۱۹٬٤۲٥  ٤۸٬۷۲۰ أخرى

 ٥۱٬۱۸٥  ۸٦٬۷٥٤ 
    

    
ف بین شركة یمثل ھذا المنفعة الضریبیة التي استلمتھا المجموعة نتیجة لتسویة ضریبة الدخل للمجموعة وشركاتھا التابعة المحلیة من خالل ترتیب معر *

 التفاھم.ووزارة المالیة حسب مذكرة  قطر للطاقةالمساھمة العامة، 

 

 مصروف ضریبة الدخل .۷

أفضل تقدیرات اإلدارة للمتوسط  المرحلیة علىیتم االعتراف بمصروف ضریبة الدخل بمبلغ یتم تحدیده عن طریق مضاعفة الربح / (الخسارة) قبل الضریبة لفترة التقریر 

ة، معدلة لألثر الضریبي لبعض البنود المعترف بھا السائد في دولة قطر واالختصاصات الضریبیة األخرى، والمتوقع للسنة المالیة الكامل المرجح،لمعدل الضریبة السنوي 
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تقدیرات اإلدارة لمعدل الضریبة  في الفترة المرحلیة بأكملھا. والحال كذلك فإن معدل الضریبة الفعلي في ھذه البیانات المالیة المختصرة الموحدة المرحلیة قد یختلف عن

 الفعلي للبیانات المالیة الموحدة السنویة.

(المؤسس قطر للطاقةتوصلت  ۲۰۲۰فبرایر  ٤واللوائح التنفیذیة ذات الصلة المصدرة الحقا، في  ۲۰۱۸لعام  ۲٤قانون ضریبة الدخل القطري الجدید رقم في ضوء نصوص 

یبة الدخل على حصة الربح المنسوبة األم) ووزارة المالیة والھیئة العامة للضرائب إلى اتفاقیة من خالل مذكرة تفاھم ("مذكرة التفاھم") والتي نصت على آلیة لتسویة ضر

كة الخلیج الدولیة للخدمات لبعض الشركات المدرجة في بورصة قطر بجانب شركاتھا التابعة ومشاریعھا المشتركة وتم إدراجھا في مذكرة التفاھم المذكورة. تم إدراج شر

ھم أیضا على أن المبالغ الضریبیة المستحقة عن حصة شركات المساھمة العامة سیتم تسجیلھا وجمیع شركاتھا التابعة األربع ضمن مذكرة التفاھم المذكورة. تنص مذكرة التفا

 في الدفاتر وفي اإلقرارات الضریبیة التي سیتم تقدیمھا إلى الھیئة العامة للضرائب. 

) لایر قطري والذي كان ینبغي دفعھ للھیئة ۲٬٤٦٥ف بإجمالي مبلغ (لالعتراف بالمنفعة الضریبیة الناشئة للمجموعة من مذكرة التفاھم المذكورة، قامت المجموعة باالعترا

 األخرى.إدراج المبلغ ضمن اإلیرادات تم العامة للضرائب كمساعدة حكومیة وقد 

 قطاعات التشغیل  .۸

قطاعات تشغیل تصدر عنھا تقاریر كما ھو وارد أدناه. توفر القطاعات منتجات وخدمات مختلفة وھي تدار بصورة منفصلة ألنھا تتطلب تقنیات  أربعلدى المجموعة 

ورة ربع سنویة على یة بصواستراتیجیات تسویقیة مختلفة كما یتم إدراجھا ككیانات قانونیة منفصلة. لكل قطاع، یقوم مجلس اإلدارة بمراجعة تقاریر اإلدارة الداخل

 األقل. یصف الملخص الوارد أدناه العملیات التشغیلیة لكل قطاع من القطاعات التي یصدر عنھا تقاریر.

 

 



  شركة الخلیج الدولیة للخدمات (ش.م.ع.ق.)

  معلومات إضافیة حول البیانات المالیة المرحلة الموحدة المختصرة غیر المدققة 
  قطري لایر ألف    ۲۰۲۱ سبتمبر ۳۱كما في التسعة أشھر المنتھیة في 

 

۱۲ 
 

CLASSIFICATION: C٠ - NON-CONFIDENTIAL 

 قطاعات التشغیل (تابع) .۸

 

 المجموع  الحفر  التموین  الطیران  التأمین  ۲۰۲۱ سبتمبر   ۳۰في وكما في  للفترة المنتھیة

          

  ۲٬۲۸۰٬٥۹٦    ۷۱٦٬۲۳٦    ۲۹۰٬٤۱۲    ٥۲۷٬٦۰۲    ۷٤٦٬۳٤٦  اإلیرادات القطاعیة

 (۳۳٬۹۲٦)   -  (۳۲٬۳۸۱)      -   (۱٬٥٤٦)  إیرادات بین القطاعات 

  ۲٬۲٤٦٬٦۷۰    ۷۱٦٬۲۳٦    ۲٥۸٬۰۳۱    ٥۲۷٬٦۰۲    ۷٤٤٬۸۰۰   اإلیرادات الخارجیة

 (۲٬۰۲٥٬۰۷۰)   (۷۰۸٬۷٦٦)   (۲۹٤٬٥۹۳)   (۳۱٦٬٥۷۹)   (۷۰٥٬۱۳۲)  التكلفة المباشرة للقطاعات 

  ٤۷٬٦۳۰   (۱٥۸٬٦٥۳)   (۱۸٬٦۰۷)    ۱۷٤٬٦۳۸    ٥۰٬۲٥۲  ربح / (خسارة) القطاع قبل الضریبة

  ۲۲٬٦۳۳    ۷٬۰۷٦    ۱٬۹٥۲    ۱٬۱۷۸    ۱۲٬٤۲۷  إیرادات التمویل

 (۹٥٬۳۲٥)   (۹۲٬٤٥۹)   (۱٬٥۷۳)   (۱٬۲۹۳)      -  التكلفة المالیة

  ۱٬۹۹٥   (۲٬٦٤۹)      -    ٤٬٦٤٤      -  حصة الربح / الخسارة من الشركات المستثمر فیھا بحقوق الملكیة

          

          

 

 
         

 العملیات القطاعات الصادر عنھا التقریر
 خدمات التأمین وإعادة التأمین.تقدیم  قطاع التأمین

طاع الطیران المعلومات الخاصة تقدیم خدمات النقل بالھلیكوبتر في قطر والھند. كذلك یقوم بتقدیم خدمات الھلیكوبتر في منطقة الخلیج ولیبیا وتركیا والمغرب. یتضمن ق قطاع الطیران
 عة.بشركة المشروع المشترك لشركة ھلیكوبتر الخلیج وشركاتھا التاب

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

 
 
 



  شركة الخلیج الدولیة للخدمات (ش.م.ع.ق.)

  معلومات إضافیة حول البیانات المالیة المرحلة الموحدة المختصرة غیر المدققة 
  قطري لایر ألف    ۲۰۲۱ سبتمبر ۳۱كما في التسعة أشھر المنتھیة في 

 

۱۳ 
 

CLASSIFICATION: C٠ - NON-CONFIDENTIAL 

 المجموع  الحفر  التموین  الطیران  التأمین ۲۰۲۰ سبتمبر   ۳۰المنتھیة في وكما في للفترة 

  ۲٬۲۹٦٬۸۷۱    ۷۲۳٬۲۹۱    ۳٤٥٬۹۳۷    ٤۹۰٬۳۰٦    ۷۳۷٬۳۳٦  اإلیرادات القطاع

 (۳۰٬٦٥۸)   -  (۲۸٬۹۱۹)   -  (۱٬۷۳۸)  إیرادات بین القطاع 

  ۲٬۲٦٦٬۲۱۳    ۷۲۳٬۲۹۱    ۳۱۷٬۰۱۸    ٤۹۰٬۳۰٦    ۷۳٥٬٥۹۸  اإلیرادات الخارجیة 

 (۱٬۹٥۹٬۸۲۷)   (٦٤۷٬٦۹٥)   (۳۳٦٬۰۹۸)   (۳۰۹٬۲٤۷)   (٦٦٦٬۷۸٦)  التكلفة المباشرة للقطاع

 ۳۳۲٬۳٤٦  (۱۲۰٬۱۳۲)   (٤٬۱۹۷)    ٤۲۱٬۸۷۰    ۳٤٬۸۰٥  ربح / (خسارة) القطاع

  ۱۷٬٦٥۰   ۱٬۹۲٥    ۲٬۳۹۹    ۱٬٥٦۲    ۱۱٬۷٦٤  إیرادات التمویل

 (۱۲۷٬۹۷۹)   (۱۲٥٬٤٦۰)   (٦۳)   (۲٬٤٥٦)      -  التكلفة المالیة

 ۱٬۸٤۷  ۱٬۳۷٥  -  ٤۷۲  - حصة الربح /الخسارة من الشركات المستثمر فیھا بحقوق الملكیة

          

 المجموع  الحفر  التموین  الطیران  التأمین 

  ۹٬٦۳۱٬۹۱۱    ٥٬۳٦۲٬۰٥٦    ۳٤٤٬٥۹٦    ۱٬٥۱٥٬۸۷٥    ۲٬٤۰۹٬۳۸۳   ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰للفترة المنتھیة في وكما في  القطاع موجودات

 ۱٦٬٥۸۸  ٤٬۹٦٦     -    ۱۱٬٦۲۲      -  شركات مستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة

  ٦٬۸۹۹٬۹۰۳    ٤٬۷۲۳٬۰۳۹    ۲٥۲٬٤۳٦    ۲۰۰٬۸۷۱    ۱٬۷۲۳٬٥٥۷  القطاع مطلوبات

          

  ۹٬٤۳٦٬۳۳۷    ٥٬٥۰٦٬۷٦٦    ۳۲۹٬۰٤۲    ۱٬٤٦۳٬۱٥۱    ۲٬۱۳۷٬۳۷۸  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في وكما في  القطاع موجودات

  ۱٤٬٥۹۳    ۷٬٦۱٥      -    ٦٬۹۷۸      -  شركات مستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة

  ٦٬٦۲۳٬٥٥٤    ٤٬۷۱۰٬٦۱٥    ۲۱۸٬۲۲۸    ۲٤۲٬٤۲۷    ۱٬٤٥۲٬۲۸٤  القطاع مطلوبات
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