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للثالثة أشهر  البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة
 ٢٠١٠مارس  ٣١المنتهية في 



    ق.م.الخليج الدولية للخدمات ش

  الموحدالمرحلي المختصر بيان المركز المالي 
  بآالف الرياالت القطرية  ٢٠١٠ مارس ٣١كما في 

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

  مارس ٣١ 
٢٠١٠ 

  ديسمبر ٣١ 
٢٠٠٩ 

    الموجودات 

 ١,٨٤٠,٧٢٥  ١,٩٠٢,٣٩٩ ممتلكات وآالت ومعدات

 ١٠٤,٧١٨  ١٠٦,٠٢١ استثمارات عقارية

 ٢,٢٢٤  ٢,٢٢٤ زميلةاستثمارات في شركات 

 ٨٢,٤٨٠  ٨٣,٩٣٠ استثمارات متاحة للبيع

 ٢,٠٣٠,١٤٧  ٢,٠٩٤,٥٧٤ إجمالي الموجودات غير المتداولة

    

 ٦٩,٣٢٧  ٦٩,٣٠٤ مخزون

 ٢٦٤,٠٨٢  ٢٧٢,٤١٥ مستحق من أطراف ذات عالقة

 ٢٣٩,٠٩٥  ٢٩٢,٦١٦ ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدماً

 ٢١٧,٣٨٨  ٢٤٩,٧٩٣ تأمين مستحق القبض

 ١٤٧,٩٨٥  ١٤٨,٢٨٦ موجودات مالية بالقيمة العادلة عبر الربح أو الخسارة

 ٧١٦,٨٠٧  ٨٢٩,٣١٣ أرصدة نقدية ولدى البنوك

 ١,٦٥٤,٦٨٤  ١,٨٦١,٧٢٧ إجمالي الموجودات المتداولة

 ٣,٦٨٤,٨٣١  ٣,٩٥٦,٣٠١ 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(  )٢٩,٦٠٩( احتياطي القيمة العادلة
 ٥٦٠,٤٩٧  ٧٠٩,١٧٩ أرباح محتجزة

 ٢,٠٥٠,٢٣٧  ٢,٢٠٠,٣٦٩ إجمالي حقوق الملكية

    المطلوبات 

 ٦٩٥,٣٠٨  ٧٩٧,٢٧٢ حصة غير متداولة  - قروض 

 ١٠,٢٥٥  ١٠,٦٦٦ نهاية خدمة الموظفينمخصص مكافآت 

 ٧٠٥,٥٦٣  ٨٠٧,٩٣٨ إجمالي المطلوبات غير المتداولة

    

 ٩٢,٣٢١  ٧٢,٤١٢ مستحقات ألطراف ذات عالقة

 ٦٧٠,٣٨٤  ٦٩٣,٣٢٢ ذمم دائنة تأمين مستحق الدفع ومستحقات

 ١٦٤,٨١٥  ١٨٠,٠٦٥ حصة متداولة  - قروض 

 ١,٥١١  ٢,١٩٥ مسحوبات على المكشوف من بنوك

 ٩٢٩,٠٣١  ٩٤٧,٩٩٤ إجمالي المطلوبات المتداولة

 ١,٦٣٤,٥٩٤  ١,٧٥٥,٩٣٢ إجمالي المطلوبات

 ٣,٦٨٤,٨٣١  ٣,٩٥٦,٣٠١ مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

  
  

___________________      _______________  
  سعيد مبارك المهندي      عبد اهللا بن حمد العطية

  رئيس مجلس اإلدارة نائب      رئيس مجلس اإلدارة



    ق.م.الخليج الدولية للخدمات ش

  الموحدالمرحلي المختصر بيان الدخل الشامل 
  بآالف الرياالت القطرية  ٢٠١٠ مارس ٣١المنتهية في  للفترة

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

 
  عن الثالثة أشهر المنتهية

 مارس ٣١في 

 ٢٠٠٩  ٢٠١٠ 

    

 ٢٥٤,٠٠٤  ٢٦٩,٥٧٢ إيرادات من أنشطة الطيران وأنشطة الحفر

 ١٠١,٥٨٤  ١١٧,٩٩١ إجمالي إيرادات التأمين

 ٣٥٥,٥٨٨  ٣٨٧,٥٦٣ إجمالي اإليرادات

       
 )١٣٥,٩٤٩(  )١٣٠,٥٢٥( التكاليف المباشرة من أنشطة الطيران وأنشطة الحفر

 )٧٦,٤١٩(  )٩٣,٨٥١( إجمالي مصروفات التأمين
 )٢١٢,٣٦٨(  )٢٢٤,٣٧٦( إجمالي التكلفة

       
 ١٤٣,٢٢٠  ١٦٣,١٨٧ إجمالي الربح

    

 ١١,٣٥٣  ٢,١٠٣ إيرادات أخرى

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

  
٣٠١ 

   
)٦٨٣( 

 )٢٢,٠٥٧(  )٢١,٥٨٩( مصروفات عمومية وإدارية 
 ١٣١,٨٣٣  ١٤٤,٠٠٢ نتائج أنشطة التشغيل

    

 ٦,٥٦٠  ٨,٥٣٠ إيرادات تمويل

 )٦,٣٧٦(  )٣,٨٥٠( مصروفات تمويل
 ١٨٤  ٤,٦٨٠ صافي إيرادات التمويل

    

 ١٣٢,٠١٧  ١٤٨,٦٨٢ ربح الفترة

    

    إيرادات شاملة أخرى

 )٩,١٢٦(  ١,٤٥٠ صافي التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية المتاحة للبيع 
 )٩,١٢٦(  ١,٤٥٠ لفترةلالدخل الشامل اآلخر 

       
 ١٢٢,٨٩١  ١٥٠,١٣٢ لفترةلإجمالي الدخل الشامل 

    إيرادات السهم الواحد

 ٠,٩٨  ١,١٠ )بالريال القطري(العائد األساسي والمخفف للسهم الواحد 

  
  
  
  



  ق.م.الخليج الدولية للخدمات ش

  الموحدالمرحلي المختصر بيان التغيرات في حقوق الملكية 
  بآالف الرياالت القطرية  ٢٠١٠ مارس ٣١المنتهية 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

      

 ١٤٨,٦٨٢ ١٤٨,٦٨٢ -  -  -  -  الفترةربح 

       الدخل الشامل اآلخر

صافي التغير في 
الموجودات المالية 

 المتاحة للبيع

 -  -  - ١,٤٥٠ -  ١,٤٥٠ 

إجمالي الدخل الشامل 
 اآلخر

 -  -  - ١,٤٥٠ -  ١,٤٥٠ 

إجمالي الدخل الشامل 
 للفترة

 -  -  - ١٥٠,١٣٢ ١٤٨,٦٨٢ ١,٤٥٠ 

       

 مارس ٣١الرصيد في 
٢٠١٠ 

٢,٢٠٠,٣٦٩ ٧٠٩,١٧٩ )٢٩,٦٠٩( ٧٤,٥١٦ ١,٣٥١,٥٧٠٩٤,٧١٣

  

 توزيعات أرباح نقدية

توزيع أرباح نقدية بح مجلس اإلدارة ااقترعلى  ٢٠١٠ابريل  ٧في اجتماعها المنعقد بتاريخ صادقت الجمعية العمومية السنوية 
يبلغ إجمالي توزيعات األرباح اإلجمالية حوالي . ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١لسنة المنتهية في عن اريال قطري للسهم  ١,٧بمبلغ 

  .ريال قطري ٢٢٩,٧٦٧,٩٠٠

 


