
 

 

 

 

 

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

 (ةالبيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة )غير مدقق

2020 سبتمبر   30أشهر المنتهية في  التسعة لفترة 
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 3 االخر المرحلي الموحد المختصر غير المدققبيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل 

  بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي الموحد المختصر غير المدقق 
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 غير المدققة  ةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصر 
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  .(ق.ع.م.ش) للخدمات الدولية الخليج شركة

  غير المدقق  المختصر الموحد المرحلي المالي المركز بيان
 ألف لاير قطري  

 

1 

 

 ديسمبر 31كما في  سبتمبر  30كما في    

  2020  2019 

 ( المدقق)  )غير مدقق(  ايضاح  

     الموجودات 

     موجودات غير متداولة  

 6,421,124  6,203,798 3 ممتلكات ومعدات 

 303,559  303,559  شهرة 

 68,659  51,175  موجودات حق استخدام 

 7,381  2,443  موجودات عقود 

 5,235  143,248 4 شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية

 288,316  348,710  استثمارات مالية

 7,094,274  7,052,933  إجمالي الموجودات غير المتداولة 

    موجودات متداولة 
 

 215,491  243,067  مخزون 

 9,529  13,039  موجودات عقود 

 501,237  466,196  مطلوب من أطراف ذات عالقة  

 342,220  337,497  استثمارات مالية

 766,322  739,686  ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى 

 929,964  803,533  عقود إعادة تأمين مستحق القبض

 229,382  273,951  استثمارات قصيرة األجل 

 678,447  521,446  نقد وأرصدة لدى بنوك

 3,672,592  3,398,415  إجمالي الموجودات المتداولة 

 10,766,866  10,451,348  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)  (31,030)  احتياطي تحويل عمالت أجنبية

 (1,095)  5,175  احتياطي القيمة العادلة 

 1,294,376  1,323,685  أرباح مدورة 

 3,580,923  3,597,050  حقوق الملكية المنسوبة لمساهمي الشركة األم 

 -  20  مساهمات غير مسيطرة 

 3,580,923  3,597,070  إجمالي حقوق الملكية 

  
 

 
  





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

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

 

3 

 

  

 

 إيضاح 

 30أشهر المنتهية في  التسعة لفترة 

 سبتمبر 

 

  2020  2019 

     

     

 (مدقق)غير   (غير مدقق)  

     

 2,237,966  2,266,213  اإليرادات

 (1,932,026)  (1,968,349)  تكاليف مباشرة

 305,940  297,864  الربح اإلجمالي

     

 39,895  86,754 6 إيرادات أخرى 

 (141,109)  (152,491)  مصروفات عمومية وإدارية

 (14,753)  (8,019)  مصروفات أخرى

 189,973  224,108  الربح التشغيلي

     

 25,186  21,527  إيرادات فوائد 

 (181,142)  (131,498)  تكلفة التمويل

 (155,956)  (109,971)  التمويلصافي تكاليف 

  

 كات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية الربح شرالحصة من 
 1,847  567 

 34,585  115,984  ربح الفترة قبل الضريبة 

 -  (67,329) 7 مصروف ضريبة الدخل 

 34,585  48,655  الربح للفترة بعد الضريبة

     :العائد على

 34,585  48,822  مساهمي الشركة األم

 -  (167)  المساهمات غير المسيطرة

 34,585  48,655  ربح الفترة بعد الضريبة

     الدخل الشامل اآلخر

     بنود لن يتم إعادة تصنيفها ضمن الربح أو الخسارة

استثمارات في حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل  

 القيمة العادلة التغير في  –الشامل اآلخر 
 (3,554)  6,535 

 (84)  (19,452)  فرق تحويل عمالت أجنبية –عمليات أجنبية 

 6,451  (23,006)  الدخل / الخسارة الشامل اآلخر الفترة

 41,036  25,648  إجمالي الدخل الشامل للفترة

     :العائد على

 41,036  25,815  مساهمي الشركة األم

   (167)  المساهمات غير المسيطرة

  25,648  41,036 

     العائد على السهم

 0.019  0.026 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  
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 احتياطي عام  احتياطي قانوني  رأس المال  
احتياطي تحويل  

 عمالت أجنبية 

 احتياطي 

 القيمة العادلة 
 أرباح مدورة 

حقوق الملكية  

العائدة إلى  

مساهمي  

 الشركة األم 

مساهمة غير  

 مسيطرة 
 اإلجمالي 

          

2019          

 )مدقق (  2019يناير   1الرصيد في  
1,858,4

09 
364,698 74,516 (11,501) (7,536) 

1,253,47

5 
3,532,061 - 3,532,061 

          إجمالي الدخل الشامل للفترة

 34,584 - 34,584 34,585 - - - - - ربح الفترة

 6,451  6,451 - 6,535 (84)    األخرى للتفرةالدخل الشاملة 

 41,036 - 41,036 34,585 6,535 (84)    إجمالي الدخل الشامل للفترة

 )غير مدقق(  2019سبتمبر     30الرصيد في  
1,858,4

09 
364,698 74,516 (11,585) (1,001) 

1,288,06

0 
3,573,096 - 3,573,097 

2020          

 )مدقق(   2020يناير   1الرصيد في  

1,858,4

09 
366,295 74,516 (11,578) (1,095) 

1,294,37

6 
3,580,923 - 3,580,923 

 (9,640) - (9,640) (9,640) - - - - - تعديالت على السنه السابقة * 

 ) المعدل ( 2020يناير 1الرصيد في 
1,858,4

09 
366,295 74,516 (11,578) (1,095) 

1,284,73

6 
3,571,283 - 3,571,283 

 187 187  - - - - - - مساهمة غير مسيطرة 

 48,655 (167) 48,822 48,822 - - - - - ربح الفترة

 (23,055) 0 (23,055) (9,873) 6,270 (19,452) - - - الخسارة الشاملة األخرى للفترة

 25,765 0 25,767 38,949 6,270 (19,452) - - - إجمالي الدخل الشامل للفترة

 )غير مدقق(  2020سبتمبر    30الرصيد في  

1,858,4

09 
366,295 74,516 (31,030) 5,175 

1,323,68

5 
3,597,050 20 3,597,070 

 

 

ديسمبر  31والذي تم اعتماده من جانب مجلس اإلدارة قبل اعتماد البيانات المالية للسنة المنتهية في  2019ديسمبر  31يمثل هذا حافزا للموظفين متعلق بإحدى الشركات التابعة للشركة للسنة المنتهية في  •

.2020يناير  1. على أساس الجوهرية قررت إدارة الشركة المحاسبة عن هذا المبلغ على أنه تعديل لألرباح المدورة كما في 2019



  .(ق.ع.م.ش) للخدمات الدولية الخليج شركة
  المدققة غير المختصر الموحد المرحلي النقدية التدفقات بيان

 ألف لاير قطري  
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 سبتمبر   30كما في  

 

2020 

  )غير مدقق( 

2019 

 )غير مدقق( 

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

 34,585  115,984 ربح الفترة 

    تعديالت:

 330,480  310,898 استهالك  ممتلكات ومعدات 

 13,222  14,447 مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

 4,999  - خسارة من استبعاد ممتلكات ومعدات الربح / ال

 (5,645)  (6,650) صافي الربح / الخسارة من استبعاد استثمارات مالية

 (20,525)  16,011 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةصافي التغير في موجودات مالية 

 5,329  5,584 إطفاء تكلفة تمويل ذات صلة بالقروض

 (2,936)  (2,866) أرباح موزعة من صناديق استثمار مدارة

 (1,730)  (5,194) على االستثمار المالية   الخسائر االئتمانة المتوقعة

 (25,186)  (21,527) إيرادات فوائد

 181,142  131,499 تكاليف تمويل

 (4,762)  (3,917) إيرادات أرباح موزعة  

 76,473  193,761 الحركة في أقساط التامين غير المكتسبة  

 3,338  3,516 مخصص مخزون بطيء الحركة 

 -  (67,329) منحه حكومية تتعلق بالضرائب  

 (567)  (1,847) حصة المجموعة من أرباح المشاريع المشتركة 

 -  7,328 شطب سمعة تجارية  

 997  (1,961) مخصص / )عكس( انخفاض قيمة موجودات مالية 

 -  (9,641) تغيرات أخرى  

 678,092  589,214 

    تغيرات في: 

 (4,541)  (30,075) المخزون 

 2,326  1,428 موجودات عقود 

 (23,589)  (9,943) التزامات تعاقدية 

 (13,734)  14,860 حق استخدام األصول  

 (207,671)  64,754 ذمم تجارية مدينة وذمم تأمين مدينة ومدفوعات مقدمة ومستحقات من أطراف ذات عالقة 

 322,605  (243,784) ذمم تجارية دائنة وذمم تأمين دائنة ومستحقات ألطراف ذات عالقة 

 664,610  475,332 النقد الناتج من التشغيل عن األنشطة التشغيلية 

 (10,476)  (16,708) مكافآت نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة 

 654,134  458,624 صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

    

    

 

 

 

   



  .(ق.ع.م.ش) للخدمات الدولية الخليج شركة
  المدققة غير المختصر الموحد المرحلي النقدية التدفقات بيان

 ألف لاير قطري  
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 سبتمبر  30كما في  

 

2020 

 )غير مدقق( 
 

2019 

 مدقق( )غير 

    التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 

 (47,862)  (52,375) اقتناء ممتلكات ومعدات 

 (198,019)  (9,418) اقتناء استثمارات مالية

 -  (64,474) شراء في االستثمارات المالية  

 (32,927)  (55,903) شراء األصول الثابته 

 26,333  21,527 إيرادات فوائد مستلمة 

 (3,650)  (137,541) االستثمار في مشاريع مشتركة  

 125,957  - متحصالت من استبعاد واستحقاق موجودات مالية 

 9,529  35 متحصالت من شطب ممتلكات ومعدات 

 (102,630)  117,042 صافي الحركة في أرصدة لدى بنوك مقيدة اكثر من ثالث أشهر 

 7,018  2,078 مقيد لتوزيعات األرباح – صافي الحركة في النقد لدى بنوك 

 2,936  2,866 توزيع أرباح من صناديق استثمار مدارة

 (6,552)  (6,553) مدفوعات التزامات إيجار 

 4,762  3,917 أرباح  موزعة  

 (215,105)  (178,799) صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية 

    التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 

 546,000  470,288 متحصالت من قروض وسلفيات 

 (671,041)  (610,747) قروض وسلفيات مسددة 

 (7,018)  (2,078) توزيعات أرباح مدفوعة 

 (181,142)  (131,498) تكلفة تمويل مدفوعة 

 (313,201)  (274,035) صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية 

    

 125,828  5,790 صافي النقص في النقد وما يعادله

 (84)  (561) التغير في احتياطي العمالت األجنبية 

 542,005  438,600 يناير 1النقد وما يعادله في 

 -  1,395 إضافة عند االستحواذ على شركة تابعة

 667,750  445,225 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
     2020سبتمبر  30كما في التسعة اشهر المنتيه فس 
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 الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية .1

 13( بتاريخ 38200كشركة مساهمة قطرية بموجب سجل تجاري رقم )تأسست شركة الخليج الدولية للخدمات )ش.م.ع.ق.( )"الشركة"( في دولة قطر 

  11رقم    . إن النشاط الرئيسي للشركة هو العمل كشركة قابضة. وفقًا لقرار الجمعية العامة غير العادية ووفقًا لقانون الشركات التجارية القطري2008فبراير  

 . إن المقر المسجل للشركة، الدوحة، دولة قطر. 2018مة عامة قطرية )ش.م.ع.ق( في ، تم تغيير الشكل القانوني للشركة إلى شركة مساه2015لسنة 

موعة بشكل رئيسي  تشتمل هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة على الشركة وشركاتها التابعة )يشار إليهم معاً باسم "المجموعة"(. تعمل المج

 على تقديم خدمات الحفر وخدمات الطيران والتأمين وإعادة التأمين وخدمات التموين 

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

، تم عقد جمعية عمومية  2012نوفمبر  4من األسهم المصدرة للشركة في بورصة قطر. في تاريخ  %70، قامت قطر للبترول بإدراج 2008مايو  26في 

ى النظام األساسي للشركة ونصت على زيادة سقف الملكية الخاصة بالهيئة العامة للتقاعد والمعاشات. الحقاً، ووفقاً  غير عادية والتي اعتمدت التعديالت عل

من حصتها في الشركة إلى الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات. غير أن قطر للبترول   %20لتعليمات المجلس األعلى للشؤون االقتصادية، حولت قطر للبترول 

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

ة المملوكة بالكامل  تتكون هذه البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية من البيانات المالية المختصرة المرحلية للشركة والشركات التابعة غير المدرج

 تاريخ التقرير: للشركة والمبينة أدناه كما في نهاية

 نسبة الملكية    

 العالقة  اسم الشركة 

بلد  

 2020سبتمبر  30 التأسيس 

ديسمبر    31

2019 

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

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

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

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

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

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

 نسبة المساهمة    

 طبيعتها  اسم الشركة 

بلد  

 2020  سبتمبر  30 التأسيس 

ديسمبر    31

2019 

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

 %49 %49 المغرب  مشروع مشترك  شركة آير اوشن المغرب 

 %62 %90 الهند شركة تابعة  يونايتد هيليتشارترز الخاصة المحدودة 

 %92 %92 ليبيا* شركة تابعة  شركة المها للطيران 

 %49 %49 تركيا* شركة تابعة  ستارهافاكليك هزمتلرزد شركة ر

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

 - %50 قطر  مشروع مشترك  شركة الخليج العالمية للحفر المحدودة 

 

 

يونايتد هيليتشارترز الخاصة المحدودة. نتيجة لذلك زادت مساهمة  من األسهم وحقوق التصويت في  %28خالل الفترة استحوذت المجموعة على نسبة 

 حدودة  مما يمنحها السيطرة على يونايتد هيليتشارترز الخاصة الم %90إلى  %62المجموعة في حقوق ملكية يونايتد هيليتشارترز الخاصة المحدودة من 

%( ألن المالكين المحليين ليس لديهم معرفة 100التابعة أعاله بالكامل ) بتوحيد الشركاتقامت المجموعة بخالف يونايتد هيليتشارترز الخاصة المحدودة 

الخليج العالمية للحفر المحدوة   ةمشروع هو شرك  افةتمت اض واسعة بصناعة الطيران وأسندوا للمجموعة اإلدارة الشاملة لهذه الكيانات وعملياتها ومنافعها.

 خالل فترة التقرير .

  



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

  رحلة الموحدة المختصرة غير المدققة الم ةبيانات الماليمعلومات إضافية حول ال
     2020سبتمبر  30كما في التسعة اشهر المنتيه فس 
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 السياسات المحاسبية   .2

 

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

 . 2019ديسمبر  31في المجمعة للمجموعة 

 

 

 

 

 

 الممتلكات واآلالت والمعدات  .3

  سبتمبر  30كما في  

2020 

 )غير مدقق( 

 2019ديسمبر  31كما  

 )مدقق( 

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

 177,597  113,535 إضافات 

 (8,545)  (5,609) شطب  

 (1,249)  (14,470) تحويل عمالت أجنبية 

 تحويالت  
5,409  (23,465) 

 مخصص انخفاض القيمة 
(3,805)  0 

 (9,175)  (1,539) استبعادات 

 (434,350)  (310,847) استهالك 

 6,421,124  6,203,798 صافي القيمة الدفترية الختامي  

 

 الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية  .4

 

 الخليج  ميد وشركة ،  المغرب في مسجلة%( 49) اوشن آير شركة  وهي مشتركة مشاريع  ثالثة في  استثمارات المجموعة لدى  كان ، التقرير تاريخ حتى

  لطريقة   وفقًا  المشتركة  المشاريع  في  االستثمار  تسجيل  يتم  (.%50  )المحدودة   للحفر  العالمية  الخليج  وشركة   مالطا  في  مسجلة %(  49)  المحدودة  الطيران  لخدمات

 : يلي كما السنة/  الفترة خالل  الحركة كانت. الملكية حقوق 

 

 

 

  سبتمبر  30كما في  

2020 

 )غير مدقق( 

 
 2019ديسمبر  31كما 

 )مدقق( 

 5,235  143,248 االستثمار في المشاريع المشتركة 

 

 

% في أسهم شركة هيليكهارترز الخاصة المتحدة المحدودة )المسجلة في الهند باعتبارها حقوق االستثمار في  62تم حساب استثمار المجموعة بنسبة 

 % 62العام السابق. وخالل الفترة الحالية، استحوذت المجموعة على أسهم إضافية في ونتيجة لذلك، ارتفعت حصة المجموعة في أسهم الشركة من 

( مسجل  %50في مشروع مشترك هو شركة الخليج العالمية للحفر المحدودة  )استثمرت الشركة  ، مما منحها السيطرة على لدى المجموعة   %90إلى  

 في دولة   قطر. 
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  رحلة الموحدة المختصرة غير المدققة الم ةبيانات الماليمعلومات إضافية حول ال
     2020سبتمبر  30كما في التسعة اشهر المنتيه فس 
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 الحركة خالل الفترة / السنة كما يلي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2020سبتمبر    30

شركة ميد  

الخليج  

لخدمات  

 الطيران 

 أير أوشن ماروك 
الخليج العالمية  

 للحفر المحدودة 
 اإلجمالي 

  % 50 % 49 % 49 المساهمة نسبة 

     

  - 695 1,448 الموجودات غير المتداولة 

 2,143 224,186 7,187 25,760 الموجودات المتداولة )متضمنة النقد وما يعادله( 

المطلوبات المتداولة )متضمنة المطلوبات المالية المتداولة باستبعاد 

 الذمم التجارية واألخرى الدائنة( 

(21,615) (5,257) (222,809) 257,133 

 (249,681) 1,377 2,625 5,593 ( %100صافي األصول )

 5,235 - 3,951 1,284 القيمة الدفترية للمساهمة في المشروع المشترك

 136,165 136,165 - - استثمار إضافي خالل السنة 

 130,844 83,913 6,950 39,981 اإليرادات 

 (127,130) (81,161) (8,769) (37,199) المصروفات 

 3,714 2,752 (1,819) 2,782 )خسارة(/ ربح السنة والدخل الشامل اآلخر 

 1,847 1,375 (891) 1,363 حصة المجموعة في الربح والدخل الشامل اآلخر  

 143,248 137,541 3,060 2,647 القيمة الدفترية للمشروع المشترك 

 

         

 2019ديسمبر   31

يونايتد  

هيليتشارترز  

الخاصة  

 المحدودة 

شركة ميد الخليج 

 لخدمات الطيران 
 اإلجمالي  أير أوشن ماروك 

     

  % 49 % 49 % 62 نسبة المساهمة 

     

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

 27,569 11,579 9,795 6,195 الموجودات المتداولة )متضمنة النقد وما يعادله( 

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 )

 880 - 880 - القيمة الدفترية للمساهمة في المشروع المشترك

 3,650 3.650 - - السنة استثمار إضافي خالل 

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

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

 131 614 824 (1,307) )خسارة(/ ربح السنة والدخل الشامل اآلخر 

 705 301 404 - حصة المجموعة في الربح والدخل الشامل اآلخر 

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

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

 في   المنتهية أشهر  التسعة لفترة 

 
 2020سبتمبر   30

 غير مدقق
 

 2019سبتمبر  30

 غير مدقق 

    

 34,585  48,655 فترة ربح ال

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

 0.019  0.026 العائد األساسي والمخفف للسهم الواحد )ريـال قطري( 

    

 
   

 إيرادات أخرى  .6

لفترة التسعة  أشهر   

  30المنتهية في 

 2020سبتمبر 

 غير مدقق

لفترة التسعة  أشهر المنتهية  

 2019سبتمبر  30في 

 غير مدقق 

 -  67,329 * منفعة ضريبية ناشئة من مذكرة التفاهم

 39,895  19,425 أخرى 

 86,754  39,895 

    

ف  يمثل هذا المنفعة الضريبية التي استلمتها المجموعة نتيجة لتسوية ضريبة الدخل للمجموعة وشركاتها التابعة المحلية من خالل ترتيب معر  *

 التفاهم .بين شركة المساهمة العامة، قطر للبترول ووزارة المالية حسب مذكرة 
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 مصروف ضريبة الدخل  .7

ل تقديرات يتم االعتراف بمصروف ضريبة الدخل بمبلغ يتم تحديده عن طريق مضاعفة الربح / )الخسارة( قبل الضريبة لفترة التقرير المرحلية  على أفض

واالختصاصات الضريبية األخرى، والمتوقع للسنة المالية الكاملة، معدلة لألثر اإلدارة للمتوسط لمعدل الضريبة السنوي المرجح ، السائد في دولة قطر 

صرة الموحدة المرحلية  الضريبي لبعض البنود المعترف بها في الفترة المرحلية بأكملها. والحال كذلك فإن معدل الضريبة الفعلي في هذه البيانات المالية المخت 

 ريبة الفعلي للبيانات المالية الموحدة السنوية. قد يختلف عن تقديرات اإلدارة لمعدل الض

توصلت   2020فبراير  4واللوائح التنفيذية ذات الصلة المصدرة الحقا، في  2018لعام  24في ضوء نصوص قانون ضريبة الدخل القطري الجديد رقم 

ل مذكرة تفاهم )"مذكرة التفاهم"( والتي نصت على آلية لتسوية  قطر للبترول )المؤسس األم( ووزارة المالية والهيئة العامة للضرائب إلى اتفاقية من خال 

مذكرة  ضريبة الدخل على حصة الربح المنسوبة لبعض الشركات المدرجة في بورصة قطر بجانب شركاتها التابعة ومشاريعها المشتركة وتم إدراجها في 

ا التابعة األربع ضمن مذكرة التفاهم المذكورة. تنص مذكرة التفاهم أيضا على أن التفاهم المذكورة. تم إدراج شركة الخليج الدولية للخدمات وجميع شركاته

لهيئة العامة المبالغ الضريبية المستحقة عن حصة شركات المساهمة العامة سيتم تسجيلها في الدفاتر وفي اإلقرارات الضريبية التي سيتم تقديمها إلى ا

 للضرائب.  

( لاير قطري والذي كان  67,329ة للمجموعة من مذكرة التفاهم المذكورة، قامت المجموعة باالعتراف بإجمالي مبلغ )لالعتراف بالمنفعة الضريبية الناشئ 

 . إدراج المبلغ ضمن اإليرادات األخرى تم ينبغي دفعه للهيئة العامة للضرائب كمساعدة حكومية وقد 

 

 قطاعات التشغيل   .8

عنها تقارير كما هو وارد أدناه. توفر القطاعات منتجات وخدمات مختلفة وهي تدار بصورة منفصلة  لدى المجموعة أربعة قطاعات تشغيل تصدر 

ارير اإلدارة ألنها تتطلب تقنيات واستراتيجيات تسويقية مختلفة كما يتم إدراجها ككيانات قانونية منفصلة. لكل قطاع، يقوم مجلس اإلدارة بمراجعة تق

 ألقل. يصف الملخص الوارد أدناه العمليات التشغيلية لكل قطاع من القطاعات التي يصدر عنها تقارير.الداخلية بصورة ربع سنوية على ا
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 قطاعات التشغيل )تابع(  .8

 

 المجموع   الحفر   التموين   الطيران   التأمين  2020 سبتمبر  30للسنة المنتهية في وكما في 

          

 2,296,870  723,291  345,937  490,306  737,336 اإليرادات القطاعية 

 (30,657)  -  (28,919)  -  (1,738) إيرادات بين القطاعات  

 2,266,213  723,291  317,018  490,306  735,598   اإليرادات الخارجية

 (1,959,826)  (647,695)  (336,098)  (309,247)  (666,786) التكلفة المباشرة للقطاعات  

 332,346  (120,132)  (4,197)  421,870  34,805 ربح / )خسارة( القطاع 

 17,650  1,925  2,399  1,562  11,764 إيرادات التمويل 

 (127,979)  (125,460)  (63)  (2,456)  - التكلفة المالية

 1,847  1,375  -  472  - الخسارة من الشركات المستثمر فيها بحقوق الملكية  الربح / حصة 

          

          

          

 العمليات  القطاعات الصادر عنها التقرير 

 تقديم خدمات التأمين وإعادة التأمين. قطاع التأمين

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

 المعلومات الخاصة بشركة المشروع المشترك لشركة هليكوبتر الخليج وشركاتها التابعة.

  تقديم خدمات التموين والقوى العاملة. قطاع التموين 

 خدمات الحفر والخدمات ذات الصلة به. تقديم  قطاع الحفر 
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 المجموع   الحفر   التموين   الطيران   التأمين  2019 سبتمبر  30للسنة المنتهية في وكما في 

 2,269,736  893,462  342,871  435,115  598,288 اإليرادات القطاع 

 (31,769)  -  (29,519)  37  (2,287) إيرادات بين القطاع  

 2,237,966  893,462  313,351  435,152  596,001   اإليرادات الخارجية

 (1,923,503)  (721,020)  (295,607)  (310,560)  (596,316) التكلفة المباشرة للقطاع 

 55,568  (55,457)  4,265  101,135  5,625 ربح / )خسارة( القطاع 

 19,288  114  2,363  3,344  13,467 إيرادات التمويل 

 (171,806)  (166,650)  (67)  (5,089)  - التكلفة المالية

 567  -  -  567  - الخسارة من الشركات المستثمر فيها بحقوق الملكية الربح / حصة 

          

 المجموع   الحفر   التموين   الطيران   التأمين  

 9,808,460  5,710,729  333,399  1,504,115  2,260,217 2020سبتمبر   30للسنة المنتهية في وكما في  القطاع موجودات

 143,248  137,541  -  5,707  - شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية

 6,703,391  4,585,903  216,320  287,543  1,613,625 القطاع  مطلوبات

          

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

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

 6,926,808  4,665,952  225,215  282,727  1,752,914 القطاع  مطلوبات

 


