
 

   

٢٠١١

 

أشھر  ةثالثلل البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة
٢٠١١مارس٣١المنتھية في 



    ق.م.الخليج الدولية للخدمات ش

  الموحدالمرحلي المختصر بيان المركز المالي 
  بآالف الرياالت القطرية  ٢٠١١ مارس ٣١كما في 

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

  مارس ٣١ 
٢٠١١ 

  ديسمبر ٣١ 
٢٠١٠ 

  
   الموجودات 

 ١٫٩٤٤٫٥٢٨  ١٫٩٢٠٫٣٧٣ ممتلكات وآالت ومعدات
 ١٥٦٫٨٥٨  ١٥٦٫٢٨٤ استثمارات عقارية

 ١٫٣٨٨  ١٫٣٨٨ زميلةاستثمارات في شركات 
 ٨٢٫٧٣٥  ٧٩٫٢١٠ استثمارات متاحة للبيع

 ٢٫١٨٥٫٥٠٩  ٢٫١٥٧٫٢٥٥ إجمالي الموجودات غير المتداولة
    

 ٦١٫٨٥٦  ٦٩٫٥٥٣ مخزون
 ٣٠١٫١٣٤  ٣٠٩٫١٣٦ مستحق من أطراف ذات عالقة
 ً  ٤١٣٫٢٧٠  ٣٦٧٫٢٩١ ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدما

 ٢٩٠٫١٣٤  ٢٨٣٫٨٩٧ تأمين مستحق القبض
 ١٤٢٫٧١٢  ١٤٣٫٧٢٨ موجودات مالية بالقيمة العادلة عبر الربح أو الخسارة

 ٨٢٦٫٧٩٤  ٨٠٧٫٣٣٦ أرصدة نقدية ولدى البنوك
 ٢٫٠٣٥٫٩٠٠  ١٫٩٨٠٫٩٤١ إجمالي الموجودات المتداولة

 ٤٫٢٢١٫٤٠٩  ٤٫١٣٨٫١٩٦ إجمالي الموجودات
    

    حقوق الملكية 
 ١٫٣٥١٫٥٧٠  ١٫٣٥١٫٥٧٠ رأس المال

 ١٢٠٫٠٩٠  ١٢٠٫٠٩٠ احتياطي قانوني
 ٧٤٫٥١٦  ٧٤٫٥١٦ احتياطي عام

 )٣٦٫٤٤٤(  )٣٩٫٩٦٩( احتياطي القيمة العادلة
 ٧٣٣٫٥٤٠  ٦٤٤٫١٦٨ أرباح محتجزة

 ٢٫٢٤٣٫٢٧٢  ٢٫١٥٠٫٣٧٥ إجمالي حقوق الملكية
    المطلوبات 

 ٦٧٧٫٧٨٣  ٦٣٦٫٣٥٦ حصة غير متداولة  - قروض 
 ١٣٫٠٠٥  ١٣٫٦٣٧ نھاية خدمة الموظفين مخصص مكافآت

 ٦٩٠٫٧٨٨  ٦٤٩٫٩٩٣ إجمالي المطلوبات غير المتداولة
       

 ٦١٫٧٣٢  ٩٦٫٠٤٢ مستحقات ألطراف ذات عالقة
 ١٫٠٤٥٫٧٠٣  ١٫٠٦٣٫١٤٩ ذمم دائنة تأمين مستحق الدفع ومستحقات

 ١٧٩٫٩١٤  ١٧٨٫٦٣٧ حصة متداولة  - قروض 
 ١٫٢٨٧٫٣٤٩  ١٫٣٣٧٫٨٢٨ إجمالي المطلوبات المتداولة

 ١٫٩٧٨٫١٣٧  ١٫٩٨٧٫٨٢١ إجمالي المطلوبات
 ٤٫٢٢١٫٤٠٩  ٤٫١٣٨٫١٩٦ مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

  
  
  

___________________      _______________  
  سعيد مبارك المھندي      محمد بن صالح السادة/ الدكتور

  اإلدارةنائب رئيس مجلس       و العضو المنتدب رئيس مجلس اإلدارة



    ق.م.الخليج الدولية للخدمات ش

  الموحدالمرحلي المختصر بيان الدخل الشامل 
  بآالف الرياالت القطرية  ٢٠١١ مارس ٣١للثالثة أشهر المنتهية في 

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

 
  

 مارس ٣١الثالثة أشهر المنتهية في 

 ٢٠١٠  ٢٠١١ 
    

 ٢٦٩٫٥٧٢  ٢٢٠٫٤٤٥ إيرادات من أنشطة الطيران وأنشطة الحفر
 ١١٧٫١٦٠  ١٠٨٫٧٦٣ إجمالي إيرادات التأمين

 ٣٨٦٫٧٣٢  ٣٢٩٫٢٠٨ إجمالي اإليرادات
       

 )١٣٠٫٥٢٥(  )١٤٥٫٦٨١( التكاليف المباشرة من أنشطة الطيران وأنشطة الحفر
 )٩٣٫٨٥١(  )٩١٫٨٠٧( إجمالي مصروفات التأمين

 )٢٢٤٫٣٧٦(  )٢٣٧٫٤٨٨( إجمالي التكلفة
       

 ١٦٢٫٣٥٦  ٩١٫٧٢٠ إجمالي الربح
    

 ٢٫٩٣٤  ١٧٫٥٥٥ إيرادات أخرى
موجودات مالية بالقيمة العادلة عبر الربح أو ) خسائر/ (صافي ربح
 ١٫٠١٧ الخسارة

 
٣٠١ 

 )٢١٫٥٨٩(  )٢٥٫٢١٦( مصروفات عمومية وإدارية 
 ١٤٤٫٠٠٢  ٨٥٫٠٧٦ نتائج أنشطة التشغيل

    
 ٨٫٥٣٠  ٤٫٥١٧ إيرادات تمويل

 )٣٫٨٥٠(  )٣٫٢٦١( مصروفات تمويل
 ٤٫٦٨٠  ١٫٢٥٦ صافي إيرادات التمويل

    
 ١٤٨٫٦٨٢  ٨٦٫٣٣٢ ربح الفترة

    
    إيرادات شاملة أخرى

 ١٫٤٥٠  )٣٫٥٢٥( صافي التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية المتاحة للبيع 
 ١٫٤٥٠  )٣٫٥٢٥( لفترةلالدخل الشامل اآلخر 

       
 ١٥٠٫١٣٢   ٨٢٫٨٠٧ لفترةلإجمالي الدخل الشامل 
    إيرادات السھم الواحد

 ١٫١٠  ٠٫٦٤ )باللایر القطري(العائد األساسي والمخفف للسھم الواحد 
  
  
  
  



  ق.م.الخليج الدولية للخدمات ش

  الموحدالمرحلي المختصر بيان التغيرات في حقوق الملكية 
  بآالف الرياالت القطرية  ٢٠١١ سرما ٣١المنتھية في  للفترة

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

             

 رأس المال 
احتياطي 
 قانوني

احتياطي عام
احتياطي 

القيمة العادلة 
 اإلجماليأرباح مدورة

       
يناير   ١الرصيد في 

٢٠١١
٢٫٢٤٣٫٢٧٢ ٧٣٣٫٥٤٠ )٣٦٫٤٤٤( ٧٤٫٥١٦ ١٫٣٥١٫٥٧٠١٢٠٫٠٩٠ 

إجمالي الدخل الشامل 
 للفترة

   )٨٢٫٨٠٧ ٨٦٫٣٣٢ )٣٫٥٢٥ 

 )١٧٥٫٧٠٤()١٧٥٫٧٠٤(      التوزيعات المدفوعة
 مارس ٣١الرصيد في 

٢٠١١ 
٢٫١٥٠٫٣٧٥  ٦٤٤٫١٦٨ )٣٩٫٩٦٩( ٧٤٫٥١٦ ١٫٣٥١٫٥٧٠١٢٠٫٠٩٠ 

 


