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  ةـصفح   رسالفه
 
  

     ٢١ -                                       الموحد المرحلي بيان المركز المالي
  
  

  ٣  الموحد المرحلي الدخلبيان 
  
  

 ٤   الموحد المرحلي الدخل الشاملبيان 
 
  

٥  الموحد  المرحلي بيان التغيرات في حقوق المساهمين



  )ق.م.ش(القابضة شركة الخليج 
  الموحد المرحلي بيان المركز المالي

  ٢٠١٠مارس  ٣١في  كما
 

١ 
 

 ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١ ٢٠١٠مارس  ٣١  

  ريال قطري  ريال قطري  الموجودات
       الموجودات المتداولة
  ١٥٠,٤٥٢,٠٥٨  ٧٧,٦٩٥,٥٧٢            نقد وأرصدة البنوك

  ٢٣,٢٥٢,٣٨٧  ٣٦,٢٩٧,٦٣٧           ذمم مدينة
 ٤٦٦,٣٥٠  ٣٤٩,٧١٣                 عالقةذات المطلوب من أطراف 

 ٢٩,٨٢٩,٩٨٧  ٢٧,١١١,٨٩٤            دفعات مقدمة للموردين

 ٢,٣٢٦,٤٩٦  ٢٣٧,٩٧٩                  التنفيذعمال تحت مطلوب من عمالء أل

 ١٣,٦٦٧,٥٠٣  ٧,٣٦٠,٢١٥              زونمخ

 ١٣,٣٥٧,٨٨١         ١٠,٨٦٠,٨٧٤           وذمم مدينة أخرى مدفوعة مقدماً مصروفات

  ٢٣٣,٣٥٢,٦٦٢  ١٥٩,٩١٣,٨٨٤         مجموع الموجودات المتداولة
       الموجودات غير المتداولة

 ١,٥٦٧,٨١٠,٤٠٧  ١,٦٨٥,٧٢٠,٥٧٩     ممتلكات ومصنع ومعدات 
  ٤٤٧,٩٣٦,٤٢٢  ٤٠١,٤٨٠,٨٢١         استثمارات عقارية

  ٢٠,٤٨٥,٣٧٧  ٢٢,٣٢٩,٨٤٦            أستثمارات في شركات زميلة
  ٨٣,٨٠٧,٨١١  ٧٦,٤٩٥,٣٤٦            إستثمارات متاحة للبيع

  ٣١٤,٤٥٧,٥٨٥  ٣١٤,٤٥٧,٥٨٥         الشهرة
  ٢,٤٣٤,٤٩٧,٦٠٢  ٢,٥٠٠,٤٨٤,١٧٧      مجموع الموجودات غير المتداولة 

  ٢,٦٦٧,٨٥٠,٢٦٤  ٢,٦٦٠,٣٩٨,٠٦١      مجموع الموجودات 



  )ق.م.ش(القابضة شركة الخليج 
  الموحد المرحلي بيان المركز المالي

  ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١في  كما
 

٢ 
 

 ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١ ٢٠١٠مارس  ٣١  

  ريال قطري  ريال قطري  المطلوبات وحقوق المساهمين
        متداولةالمطلوبات ال

 --  ٢٩١,٧٦٨                  مستحق للبنوك
  ٥٥,٨٠٧,٩٠٥         ٤١,٨١٢,٧٥٧            دائنة  ذمم

  ٢٣,٣٤٠,٨٦٥         ٢٦,٢٩٧,٥٦٣            محتجزات دائنة
  ٤٣,٨٤٦,٤٠٧  ١٦,٨٦٩,٤١٢            قروض

  ٦٥٠,١٦٠               ١,٣٧٩,١٧٢              عالقةذات طراف لألالمطلوب 
  ٢٣,٦٤٧,٣٤٥         ١٩,٣٣٥,٥٦٦            أوراق دفع

  ١,٢٩٨,٠٦٩            ٢,٦٦٩,٩٦١              ألعمال قيد التنفيذلعمالء ا فواتير مصدرة مقدماً
 ٦,١٦٦,٨٣١  ١٠,٩٢١,٥٣٨            مستحقات و ذمم دائنة أخرى

 ١٥٤,٧٥٧,٥٨٢  ١١٩,٥٧٧,٧٣٧          مجموع المطلوبات المتداولة

        :المطلوبات غير المتداولة
 ٥٩١,٠١٤,٧٨٤  ٦١٠,٠١٦,٢٥٨          قروض

  ٤٥,٠٤٩,١٦١         ٤٢,٠٨٢,٠٣٢            أوراق دفع 
  ١,٣٤٨,٦٠٧            ١,٦٧٩,١٨٥              مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

  ٢٣,٣٤٠,٨٦٥         ٢٦,٢٩٧,٥٦٣            محتجزات دائنة

 ٦٦٠,٧٥٣,٤١٧  ٦٨٠,٠٧٥,٠٣٨          مجموع المطلوبات غير المتداولة

 ٨١٥,٥١٠,٩٩٩  ٧٩٩,٦٥٢,٧٧٥          مجموع المطلوبات

        حقوق المساهمين
 ١,٢٤٣,٢٦٧,٧٨٠  ١,٢٤٣,٢٦٧,٧٨٠      رأس المال

 ٤٦٨,٤٠٧,٦٦٨  ٤٦٨,٤٠٧,٦٦٨          احتياطي قانوني 
 ٧٩٧,٩٣٧  (١,٨٠٥,٢٣٤)             إحتياطي القيمة العادلة

 ١٣٩,٨٦٥,٨٨٠  ١٥٠,٨٧٥,٠٧٢          أرباح مدورة 
 ١,٨٥٢,٣٣٩,٢٦٥  ١,٨٦٠,٧٤٥,٢٨٦      مساهمينمجموع حقوق ال

 ٢,٦٦٧,٨٥٠,٢٦٤  ٢,٦٦٠,٣٩٨,٠٦١      مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين
  

 
 
 
 
 
 
 

  عبد اهللا بن ناصر المسند/ السيد 
رئيس مجلس اإلدارة و العضو المنتدب
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  الموحد المرحلي بيان الدخل

  ٢٠١٠ مارس ٣١في  لفترة الثالثة أشهر المنتهية
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لفترة الثالثة أشهر المنتهية  
 ٢٠١٠مارس  ٣١في 

الثالثة أشهر المنتهية لفترة 
 ٢٠٠٩مارس  ٣١في 

  ريال قطري  ريال قطري 
      التشغيلية اإليرادات

 ٩٦,٥٩٨ ٣١,٠٨٩,٩٣٢  مبيعات أسمنت
 -- ٧,٩٥٥,٨٤٧  المقاوالت إيراد

  ٩٦,٥٩٨ ٣٩,٠٤٥,٧٧٩ 

      المصروفات التشغيلية
 ٦٩,٩٠٢ ٢٤,١٠٧,٧٢٦  تكلفة مبيعات االسمنت

 -- ٢,٨٢٧,٨١٢  تكاليف المقاوالت
  ٦٩,٩٠٢ ٢٦,٩٣٥,٥٣٨ 

      
 ٢٦,٦٩٦ ١٢,١١٠,٢٤١  الربح التشغيلي

      
 ٦,١٧٠,٠٠٠ ١,٠٧٦,٩٩٢ توفيراألجل وحسابات  قصيرة ودائعإيرادات 
 -- ٢,٥٢٤,٤١٠  اتالخدم إيرادات

 -- ١٠,٢٣٩,٩٦٨  اتإيرادات اإلستثمار
 -- ٨٢٠,٥٠٠  اتاإليجارإيرادات 

 ٣,٢٠٠,٠٠٠ ٨٠٧,٦٧٥  إيرادات أخرى
 -- (٤,٦١٥,١٥٣)  لتكلفة التمويصافي 

 (١,٧٧٨,٣٩٧) (٢,٩٣١,٠٢٣)  ممتلكات ومصنع ومعداتاستهالك 
 (٢,٥٩١,٤٣٣) (٩,٠٢٤,٤١٨)  إدارية وعموميةمصاريف 

 ٥,٠٢٦,٨٦٦ ١١,٠٠٩,١٩٢  الفترةربح 

  ٠,٠٦ ٠,٠٩  العائد األساسي على السهم



  )ق.م.ش(القابضة شركة الخليج 
  الموحد المرحلي الشامل بيان الدخل

  ٢٠١٠ مارس ٣١في  لفترة الثالثة أشهر المنتهية
 

- ٤ - 
 

 

لفترة الثالثة أشهر المنتهية  
 ٢٠١٠مارس  ٣١في 

منتهية لفترة الثالثة أشهر ال
 ٢٠٠٩مارس  ٣١في 

  ريال قطري  ريال قطري 
 ٥,٠٢٦,٨٦٦ ١١,٠٠٩,١٩٢ صافي ربح الفترة

      
     األخرى إيرادات شاملة
 (١٥,٩٠٦,٠٠٠) (٢,٦٠٣,١٧١)  ات المتاحة للبيعستثمارالعادلة لإل قيمةالإنخفاض في 

 (١٠,٨٧٩,١٣٤) ٨,٤٠٦,٠٢١  للفترةالدخل الشامل  مجموع



  )ق.م.ش( القابضةشركة الخليج 
  الموحد المرحلي بيان التغيرات في حقوق المساهمين

  ٢٠١٠ مارس ٣١في  لفترة الثالثة أشهر المنتهيةللسنة 
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 تياطي قانونيحإ رأس المال  
          إحتياطي 

 المجموع مدورةرباح أ  القيمة العادلة

  ريال قطري  ريال قطري  ريال قطري  ريال قطري  ريال قطري  
              

 ٨٧٤,٢٠٢,٢١٧ ٧٦,٨٧٩,٦٧٣ (٢٨,٣٥٤,٤٣٦) ٢٥,٦٧٦,٩٨٠ ٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠    ٢٠٠٩ير ينا  ١ الرصيد كما في
         

- -  --     للفترةالدخل الشامل  مجموع  (١٥,٩٠٦,٠٠٠) (١٠,٨٧٩,١٣٤) ٥,٠٢٦,٨٦٦ 
         

 ٨٦٣,٣٢٣,٠٨٣ ٨١,٩٠٦,٥٣٩ (٤٤,٢٦٠,٤٣٦) ٢٥,٦٧٦,٩٨٠ ٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠     ٢٠٠٩ مارس ٣١الرصيد كما في 

         
 ١,٨٥٢,٣٣٩,٢٦٥ ١٣٩,٨٦٥,٨٨٠ ٧٩٧,٩٣٧ ٤٦٨,٤٠٧,٦٦٨ ١,٢٤٣,٢٦٧,٧٨٠    ٢٠١٠ير ينا  ١ الرصيد كما في 

         
 ٨,٤٠٦,٠٢١ ١١,٠٠٩,١٩٢ (٢,٦٠٣,١٧١) --  --     للفترةالشامل إجمالي الدخل 

         

 ١,٨٦٠,٧٤٥,٢٨٦ ١٥٠,٨٧٥,٠٧٢ (١,٨٠٥,٢٣٤) ٤٦٨,٤٠٧,٦٦٨ ١,٢٤٣,٢٦٧,٧٨٠     ٢٠١٠ مارس ٣١الرصيد كما في 

  
  



 

 

  


