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أشهر  تسعةلل البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة
 ٢٠١٠ سبتمبر ٣٠المنتهية في 



    ق.م.الخليج الدولية للخدمات ش

  الموحدالمرحلي المختصر بيان المركز المالي 
  بآالف الرياالت القطرية  ٢٠١٠ سبتمبر ٣٠كما في 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  سبتمبر ٣٠ 
٢٠١٠ 

  ديسمبر ٣١ 
٢٠٠٩ 

  )مدققة(

    الموجودات 

 ١,٧٩٧,٠٩٢  ١,٨٤٦,٣٣٩ ممتلكات وآالت ومعدات

 ٦٥,٦٨٤  ٦٣,٨٢٤ استثمارات عقارية

  ٨٢,٦٦٧   ٩٣,٦١٦  اإلنشاءمشاريع قيد 
 ٢,٢٢٤  ٢,٤٤٥ استثمارات في شركات زميلة

 ٨٢,٤٨٠  ٥٣,٩٦٥ استثمارات متاحة للبيع

 ٢,٠٣٠,١٤٧  ٢,٠٦٠,١٨٩ إجمالي الموجودات غير المتداولة

    

 ٦٩,٣٢٧  ٦٦,٥٢١ مخزون

 ٢٦٤,٠٨٢  ٢٥٩,٤٥١ مستحق من أطراف ذات عالقة

 ٢٣٩,٠٩٥  ٤٧٦,٣١٨ ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدماً

 ٢١٧,٣٨٨  ١٣٨,٩٤٥ تأمين مستحق القبض

 ١٤٧,٩٨٥  ١٤١,٦٢١ موجودات مالية بالقيمة العادلة عبر الربح أو الخسارة

 ٧١٦,٨٠٧  ٨٤٧,٦١٧ أرصدة نقدية ولدى البنوك

 ١,٦٥٤,٦٨٤  ١,٩٣٠,٤٧٣ إجمالي الموجودات المتداولة

 ٣,٦٨٤,٨٣١  ٣,٩٩٠,٦٦٢ إجمالي الموجودات

    

    حقوق الملكية 

 ١,٣٥١,٥٧٠  ١,٣٥١,٥٧٠ رأس المال

 ٩٤,٧١٣  ٩٤,٧١٣ احتياطي قانوني

 ٧٤,٥١٦  ٧٤,٥١٦ احتياطي عام

 )٣١,٠٥٩(  )٣٦,٥٩٠( احتياطي القيمة العادلة
 ٥٦٠,٤٩٧  ٦٨٩,٢٩٥ أرباح محتجزة

 ٢,٠٥٠,٢٣٧  ٢,١٧٣,٥٠٤ إجمالي حقوق الملكية

    المطلوبات 

 ٦٩٥,٣٠٨  ٧١٦,٨٦٨ حصة غير متداولة  - قروض 

 ١٠,٢٥٥  ١٢,٠٤٩ مخصص مكافآت نهاية خدمة الموظفين

 ٧٠٥,٥٦٣  ٧٢٨,٩١٨ إجمالي المطلوبات غير المتداولة

       
 ٩٢,٣٢١  ٦٠,٠٧٧ مستحقات ألطراف ذات عالقة

 ٦٧٠,٣٨٤  ٨٤٧,١٦٦ ذمم دائنة تأمين مستحق الدفع ومستحقات

 ١٦٤,٨١٥  ١٧٩,٣٧١ حصة متداولة  - قروض 

  -    -   توزيعات أرباح دائنة
 ١,٥١١  ١,٦٢٦ مسحوبات على المكشوف من بنوك

 ٩٢٩,٠٣١  ١,٠٨٨,٢٤٠ إجمالي المطلوبات المتداولة

 ١,٦٣٤,٥٩٤  ١,٨١٧,١٥٨ إجمالي المطلوبات

 ٣,٦٨٤,٨٣١  ٣,٩٩٠,٦٦٢ مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

  
___________________      _______________  

  سعيد مبارك المهندي      عبد اهللا بن حمد العطية
  نائب رئيس مجلس اإلدارة      رئيس مجلس اإلدارة



    ق.م.الخليج الدولية للخدمات ش

  الموحدالمرحلي المختصر بيان الدخل الشامل 
  بآالف الرياالت القطرية  ٢٠١٠ سبتمبر ٣٠المنتهية في  للفترة

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  

 
  أشهر المنتهية تسعةعن 

 سبتمبر ٣٠في 

 ٢٠٠٩  ٢٠١٠ 

    

 ٨١٥,٤٨٩  ٧٥٩,٤٥٨ إيرادات من أنشطة الطيران وأنشطة الحفر

 ٣٣٩,١٣٠  ٣٥٠,٤٢٠ إجمالي إيرادات التأمين

 ١,١٥٤,٦١٩  ١,١٠٩,٨٧٨ إجمالي اإليرادات

       
 )٤٢١,٦٠٤(  )٣٩٠,٩٥٧( التكاليف المباشرة من أنشطة الطيران وأنشطة الحفر

 )٢٩٦,٠٨٠(  )٣٢٧,٨٤٤( إجمالي مصروفات التأمين
 )٧١٧,٦٨٤(  )٧١٨,٨٠١( إجمالي التكلفة

       
 ٤٣٦,٩٣٥  ٣٩١,٠٧٧ إجمالي الربح

    

 ٢٨,٠٨٧  ٢٦,٨٢٦ أخرىإيرادات 

موجودات مالية بالقيمة العادلة عبر الربح أو ) خسائر/ (صافي ربح
 الخسارة

 -  
١,٤٢٠ 

  -  
٧٤٠ 

 )٦٣,٤١٨(  )٧٢,٨٦٥( مصروفات عمومية وإدارية 
 ٤٠٢,٣٤٥  ٣٤٦,٤٥٨ نتائج أنشطة التشغيل

    

 ٢٥,٠٥٨  ٢٣,٠٠٥ إيرادات تمويل

 )١٣,٥٢٤(  )١٠,٨٩٣( مصروفات تمويل
 ١١,٥٣٤  ١٢,١١٢ صافي إيرادات التمويل

    

 ٤١٣,٨٧٩  ٣٥٨,٥٧٠ ربح الفترة

    

    إيرادات شاملة أخرى

 )٢,٤٧٨(  )٥,٥٣٠( صافي التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية المتاحة للبيع 
 )٢,٤٧٨(  )٥,٥٣٠( لفترةلالدخل الشامل اآلخر 

       
 ٤١١,٤٠١   ٣٥٣,٠٤٠ لفترةلإجمالي الدخل الشامل 

    إيرادات السهم الواحد

 ٣,٠٦  ٢,٦٥ )بالريال القطري(العائد األساسي والمخفف للسهم الواحد 

  
  
  
  



  ق.م.الخليج الدولية للخدمات ش

  الموحدالمرحلي المختصر بيان التغيرات في حقوق الملكية 
  بآالف الرياالت القطرية  ٢٠١٠ سبتمبر ٣٠المنتهية في  للفترة

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

             

 رأس المال 
احتياطي 

 قانوني
 احتياطي عام

احتياطي 
القيمة العادلة 

 اإلجمالي أرباح مدورة

       

يناير   ١الرصيد في 
٢٠١٠ 

٢,٠٥٠,٢٣٧ ٥٦٠,٤٩٧ )٣١,٠٥٩( ٧٤,٥١٦ ٩٤,٧١٣ ١,٣٥١,٥٧٠ 

إجمالي الدخل الشامل 
 للفترة

   )٣٥٣,٠٤٠ ٣٥٨,٥٧٠ )٥,٥٣١ 

 )٢٢٩,٧٧١( )٢٢٩,٧٧١(      التوزيعات المدفوعة
 سبتمبر ٣٠الرصيد في 

٢٠١٠ 
٢,١٧٣,٥٠٣  ٦٨٩,٢٩٦ )٣٦,٥٩٠( ٧٤,٥١٦ ١,٣٥١,٥٧٠٩٤,٧١٣ 

 


