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 الموحدالشامل بيان الدخل 
 2300 سبتمبر 03المنتهية في  أشهر للتسعة

 
 سبتمبر 03  سبتمبر 03  
  3300  2302 
 (ألف لاير قطري)  (ألف لاير قطري) إيضاحات 

 (معدلة)  (غير مدقق)  
 033003001  094.69603  اإليرادات

     
 (7243988)  (090.09331)  التكاليف المباشرة

     
 2303704  0609636  الربح اإلجمالي

     
 043320  0.9653  إيرادات التمويل 

 43090  (69436)  صافي أرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة خالل الربح أو الخسارة 

 203091  369504  إيرادات أخرى 

 0233937  04091.6 0 في شركات المشاريع المشتركة اإلستثمار أرباححصة الشركة من 
 (093071)  (009.10)  مصاريف تمويل 

 (903097)  (4594.0)  المصاريف العمومية واإلدارية 
     

 0073298  9011..6  فترةربح ال
     

     إيرادات شاملة أخرى
 43080  095.1  أرباح غير محققة من إستثمارات متاحة للبيع

 (30)  (004)  عمليات أجنبيةمن صافي فروقات تحويل العمالت 
     

 43097  09443  للفترةإيرادات شاملة أخرى 
     

 0283040  64391.3  للفترةإجمالي الدخل الشامل 
     

     الربح للسهم
 2309  .093 7 (باللاير القطري)الربح األساسي والمخفف للسهم 
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  الموحد المركز الماليبيان 
  2300 سبتمبر 03في كما 

 
 ديسمبر 00  سبتمبر 03  

  3300  2302 
 (ألف لاير قطري)  (ألف لاير قطري) إيضاحات 
 (معدلة)  (غير مدقق)  
     

     الموجودات
     الموجودات غير المتداولة 

 4933002  .04956. 9 عقارات وآالت ومعدات
 0303004  ...0309  موجودات غير ملموسة 

 03020  03020  عقارات إستثمارية 
 030343078  093.49.14 0 ة زميلةفي شرك استثمار

 703902  1.96.3  إستثمارات محتفظ بها حتى اإلستحقاق
 023040  0339.34  استثمارات متاحة للبيع

     
  395309..0  239423077 
     

     الموجودات المتداولة
 123070  109361  المخزون

 0093009  .3.3930  مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 
 8203981  5639.15  مدفوعة مقدما  مدينون ومصاريف 

 9133301  0309400  تأمين مدينةأرصدة 
 9343129  0459564  موجودات مالية بالقيمة العادلة خالل الربح أو الخسارة

 8013030  5439336 0 نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك
     
  39.6094.0  238113007 
     

 032073091  93459464.  الموجودات إجمالي
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 الموحد  المركز الماليبيان  
 تتمة – 2300 سبتمبر 03في كما 

 ديسمبر 00  سبتمبر 03  

  3300  2302 
 (ألف لاير قطري)  (ألف لاير قطري) إيضاحات 

 

 

     حقـوق المساهميـن والمطلوبـات
     حقوق المساهمين 

 039713828  096149535 1 رأس المال
 193118  .43935  إحتياطي قانوني

 893001  569.04  إحتياطي عام 
 (010)  (3.4)  إحتياطي تحويل عمالت أجنبية

 93801  19.40  إحتياطي القيمة العادلة 
 033313290  093659335  أرباح مدورة

     
 231013808  6..391549  حقوق المساهمينإجمالي 

     
     المتداولةالمطلوبات غير 

 1183440  3.9443.  وتسهيالت تحمل فوائد قروض
 033004  049050  نهاية الخدمة للموظفين مكافآت

  .4.910.  1473009 
 

     المطلوبات المتداولة
 433332  0.9060  مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة

 038233439  094.39564  دائنون وارصدة تأمين دائنة ومبالغ مستحقة الدفع
 0023894  00.9031  قروض وتسهيالت تحمل فوائد

  0913.9305  034203100 
     

 231203874  390.093.3  لمطلوباتا إجمالي

     
 032073091  93459464.  حقوق المساهمين والمطلوبات إجمالي

 
 

 
  

      ...........................               ............................... 
سعيد مبارك المهندي   محمد بن صالح السادة. د            
 نائب رئيس مجلس اإلدارة                 والعضو المنتدب رئيس مجلس اإلدارة     
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 التغيرات في حقوق المساهمين الموحدبيان 
 2300 سبتمبر 03المنتهية في أشهر  للتسعة

 
 

  رأس المال
إحتياطي 
  إحتياطي عام  قانوني

إحتياطي تحويل 
  النقد األجنبي

إحتياطي القيمة 
 اإلجمالي   أرباح مدورة  العادلة

 ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف 
 لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  قطريلاير   لاير قطري  لاير قطري 
              

 231013802  033033727  93810  (010)  893001  133384  039713828  2300يناير  0الرصيد في 
              

 9043077  9043077  -  -  -  -  - الفترةربح 
 03110  -  03847  (000)  -  -  -  إيرادات شاملة أخرى

              
 9123700  9043077  03847  (000)  -  -  - إجمالي الدخل الشامل 
 (2203334)  (2203334)  -  -  -  -  - (8إيضاح ) أرباح موزعة مدفوعة

              
              

 237813049  032983338  73010  (241)  893001  133384  039713828  2300 سبتمبر 03الرصيد في 
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 التغيرات في حقوق المساهمين الموحدبيان 
 تتمة - 2300 سبتمبر 03المنتهية في  أشهر للتسعة

 
 

  رأس المال
إحتياطي 
  إحتياطي عام  قانوني

إحتياطي تحويل 
  النقد األجنبي

إحتياطي القيمة 
 اإلجمالي   أرباح مدورة  العادلة

 ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف 
 لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري 
              

 230003222  7873900  092  (009)  893001  033800  030003083  3303يناير  0الرصيد في 
              

 0073298  0073298  -  -  -  -  - فترةربح ال
 43098  -  43080  (29)  -  -  - للفترة أخرىإيرادات شاملة 

              
 0283049  0073298  43080  (29)  -  -  - للفترةإجمالي الدخل الشامل 

 -  )0003008(  -  -  -  -  0003008 (1إيضاح ) اسهم مجانية
 )0803839(  )0803839(  -  -  -  -  -  (8إيضاح )موزعة أرباح 

              
 230313402  7703730  43000  (087)  893001  033800  039713828  2302سبتمبر  03الرصيد في 
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 الموحدالتدفقات النقدية بيان 
   2300 سبتمبر 03المنتهية في  أشهر للتسعة

 
 سبتمبر 03  سبتمبر 03  
  3300  2302 
 (ألف لاير قطري)  (ألف لاير قطري) إيضاحات 

 (غير مدقق)  (غير مدقق)  

   األنشطـة التشغيلـة
 

 

 0073298  9011..6  ترةـــالفربح 
     :تعديالت على

 043704  4490.1 9  اتإستهالك
 43901  90.5.  مكافأة نهاية الخدمة للموظفينلمخصص 
 093071  009.10  تمويلتكاليف 

 (7)  (646)  ومعدات وآالت ممتلكات بيع من( ربح/ ) خسارة 
 (23097)  09054  ستثمارات متاحة للبيعإبيع من ( ربح/ ) خسارة

 (43090)  69436  أرباح غير محققة من موجودات مالية من خالل األرباح والخسائر
 (0043098)  (04091.6) 0 مشتركة مشاريع شركات في إستثمار أرباح من الشركة حصة

 (043320)  (0.9653)   إيرادات تمويل
 2033881  0569.04  التغيرات في رأس المال العاملصافي ربح التشغيل قبل 

     
 (233779)  (.0.934)  مخزون 

 (0473942)  .330963   دائنون وأرصدة تأمين دائنة ومبالغ مستحقة الدفع
 9473331  (03.9305)  مدينون وأرصدة تأمين مدينة ومصاريف مدفوعة مقدما  

 0243931  .606930  التشغيلية األنشطة من النقد
     

 (03071)  (09043)  المدفوعة للموظفين الخدمة نهاية مكافأة
 (093071)  (009.10)  مدفوعة تمويل تكاليف

     
 0003909  60191.4  من األنشطة التشغيلية الناتجصافي النقد 
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 تتمة -النقدية الموحد بيان التدفقات 

 2300 سبتمبر 03المنتهية في  أشهر للتسعة
 سبتمبر 03  سبتمبر 03  
  3300  2302 
 (ألف لاير قطري)  (ألف لاير قطري) إيضاحات 
     يةنشطـة اإلستثمـار األ 

 043320  0.9653  إيرادلت فوائد
 0333782  (19654)  أو الخسارةمتحصالت من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة خالل الربح 

 09  .0940  متحصالت من بيع عقارات واآلت ومعدات 
 (0013397)  0309.33 0 موجودات مالية متاحة للبيعمن   متحصالت

 033413  .313933  توزيعات ارباح من المشروعات المشتركة
 (0283933)  (0359633) 0 إستثمارات في مشروعات مشتركة

 (043920)  (409565) 9 شراء عقارات واآلت ومعدات 
 (2873309)  -  النقد المستلم طرحشراء شركة تابعة بعد 

     
 (0903880)  ..33090  يةنشطـة اإلستثمـار األ(المستخدم في)صافي النقد من 

     
     يةنشطـة التمويـلاأل 

 1073728  -  مقبوضة وتسهيالت قروض
 (823002)  (..00095)  مسددة وتسهيالت قروض
 (0803839)  (.330933) 8 مدفوعة أرباح توزيعات

     
 0833340  (0069546)  األنشطة التمويلية  ( المستخدم في)صافي النقد من 

     
 (103091)  31.9.35   والبنود المماثلة للنقدالزيادة في النقد ( النقص)
     

 0373030  ...0.09  يناير  0في  للنقدوالبنود المماثلة النقد 
     

 2913408  4559.33 0 سبتمبر  03والبنود المماثلة للنقد في النقد 
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 القانوني والنشاط الرئيسي  الوضع 0

 أسسـتهـي شـركة " المجموعـة"بــ  أو مع شركاتها التابعة والمشتركة يشار إلـيهم  ("الشركة)"ق .م.الخليج الدولية للخدمات ش
النشـاط الرئيسـي . 2337فبرايـر  02بتـاري   07233في دولة قطر كشركة مساهمة عامـة قطريـة ورقـم سـجلها التجـاري هـو 

 .، دولة قطر الدوحة فيالمقر المسجل للشركة يقع . للشركة هو العمل كشركة قابضة

فبرايــر  02مليــون لاير قطــري فــي  0الشــركة مــن جانــب قطــر للبتــرول كمســاهم وحيــد وذلــك برأســمال مبــدئي بمبلــغ  تــم تأســيس
 .وهو تاري  تأسيس الشركة 2337

  ق وشـركة الخلـيج العالميـة للحفـر المحـدودة.م.شـركة هيلكـوبتر الخلـيج ش) كانت شركات المجموعـة 2337فبراير  29حتى 
عـادة التـأمينوشركة الكوت للتأمي( ق.م.ش)  -وشـركة الحفـر اليابانيـة بصـورة مباشـرة مـن جانـب قطـر للبتـرول مملوكـ  ( ن وا 

وقـد تـم تحويـل هـذس األسـهم ( شركة الخليج العالمية للحفر المحدودة ٪ من03330تمتلك شركة الحفر اليابانية )جي دي سي 
 . 2337فبراير   29إلى الخليج الدولية للخدمات بتاري  

وهـو  2337فبرايـر  02 هوولكن اإلدارة خلصت إلى أن التاري  الفعلي لتحويل حصة الملكي  من قطر للبترول إلى الشركة 
واإلدارة المشـتركة علـى شـركات المجموعـة إلـى الشـركة ، وعليـ  إبتـداء التاري  الذي قامت في  قطر للبترول بتحويل السـيطرة 

 .شركات المجموعة مع نتائج عمليات الشركة من هذا التاري  يتم توحيد نتائج عمليات
 

تـم  .لألوراق الماليـة قطرللشركة في سوق ٪ من أسهم الشركة المصدرة 83قامت قطر للبترول بإدراج  2337مايو  21في 
والتـي أعتمـدت التعـديالت بالنظـام األساسـي التـي تـنص علـى زيـادة  2302نـوفبر  9غير عادية بتاري  عمومية عقد جمعية 

الحقـا  ، ووفقـا  لتعليمـات المجلـس األعلـي للشـقون اإلقتصـادية ، حولـت قطـر  .لملكية للهيئة العامة للتقاعد والمعاشاتسقف ا
 .٪ من حصتها في شركة الخليج الدولية للخدمات إلى الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات23للبترول 

 
ج لخــدمات التمــوين والتــي تعمــل فــي تــوفير مــن شــركة أمــوا% 033إســتحوذت المجموعــة علــى حصــة  2302مــايو  00فــي 

 .2302يونيو 0خدمات التموين داخل وخارج دولة قطر وذلك بموجب إتفاقية بيع وشراء يسري مفعولها إعتبارا  من 
 
المنتهية  فترةلل ةالمشترك اتوالمشروعأدناس  المذكورة التابعة تتضمن البيانات المالية الموحدة البيانات المالية للشركات     

      :2300 سبتمبر 03في 
 

  بلد التأسيس 
 

 النشاط الرئيسي

نسبة الملكية الفعلية 
 للمجموعة 

 2300 سبتمبر 03في 
     

عادة التأمين  عادة التأمين تابعــــــــــــــــــــــــــــــة     قطر الكوت للتأمين وا   ٪033 خدمات التأمين وا 
 ٪033 خدمات التموين تابعــــــــــــــــــــــــــــــة     قطر أمواج لخدمات التموين

 ٪033 خدمات نقل بطائرات هيلكوبتر تابعــــــــــــــــــــــــــــــة     قطر هيلكوبتر الخليج 
 

 -:كما تم استخدام طريقة حقوق الملكية لتضمين حصة الشركة في المشروعات المشتركة التالية 
 

     :المشتركإسم المشروع 
 ٪83 خدمات حفر مشروع مشترك   قطر الخليج العالمية للحفر المحدودة 

 ٪01 خدمات نقل بطائرات هيلكوبتر مشروع مشترك   الهند متحدة الخاصة المحدودةهيلكوبتر ال
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 واإلفصاحات التغيرات في السياسات المحاسبية 0/0
شركاء يتطلب من  و هو ما لتوحيد البيانات المالية IFRS 00المجموعة  تاعتمد 2300يناير  0اعتبارا من   

قررت الشركة أن  مع . باستخدام طريقة حقوق الملكية في المشروع المشترك االستثمارات دمجالمشروع المشترك 
 ."مشروع مشترك"سوف تستوفي معايير شركة المصالحها في فان ،  IFRS 00اعتماد

 

تقديم القيمة الدفترية الستثماراتها في المشاريع المشتركة  الخليج الدولية للخدماتتطلب تطريقة حقوق الملكية للمحاسبة 
سهمها من دخل المشاريع المشتركة كبند واحد في بيان الدخل أفي بند واحد في قائمة المركز المالي، و صافي 

الدخل الصافي وحقوق المساهمين، ولكن سوف تقثر على على وهذا التغيير في السياسة المحاسبية ال يقثر . شاملال
معظم بنود أخرى في بيان المركز المالي، بيان الدخل الشامل وبيان التدفقات النقدية بما في ذلك اإليرادات، 

 .، ومجموع الموجودات ومجموع الخصومالمصاريف
 
 السياسات المحاسبية الهامة أسس اإلعداد وملخص  3

 
 المالية البيانات في المطلوبة واإليضاحات المعلومات كافة المختصرة المرحلية الموحدة المالية اتالبيان تشمل ال

. 2302 ديسمبر 00 في المنتهية للسنة للمجموعة الموحدة السنوية المالية القوائم مع باالقتران تقرأ أن وينبغي السنوية،
 للنتائج مقشرا بالضرورة ليست 2300 سبتمبر 03 في المنتهية أشهر التسعة لفترة النتائج فإن ذلك، إلى وباإلضافة

.2300 ديسمبر 00 في المنتهية المالية للسنة توقعها يمكن التي

  

 
 إعداد في المتبعة تلك مع تتفق المختصرة المرحلية الموحدة المالية البيانات إعداد في المتبعة المحاسبية السياسات إن 

 والتفسيرات المعايير تطبيق عدا فيما 2302 ديسمبر 00 في المنتهية للسنة للمجموعة الموحدة السنوية المالية القوائم
 2300 يناير 0 من اعتبارا والمعدلة الجديدة

 

  المشاريع المشتركة ات فياستثمار  0
 :الخليج العالمية للحفرالحركة في حصة المجموعة في شركة يلخص الجدول التالي  
 

 سبتمبر 03   
   3300 
 (ألف لاير قطري)  

 7483020  (معدل( 2302يناير  0رصيد اإلستثمارات كما في 
 0283933  إستثمارات خالل السنة 

 0973080  ربح السنةصافي 
 (8)  تغير في القيمة العادلة

 (103833)  خالل السنة توزيعات مستلمة
 030343078  2300يناير  0رصيد اإلستثمارات كما في 

   
 0283933  إستثمارات خالل الفترة 

 0103709  ربح الفترة
 (000)  تغير في القيمة العادلة

 (0303423)  خالل الفترة توزيعات مستلمة
   

 032413071  2300سبتمبر  03رصيد اإلستثمارات كما في 
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  الت ومعداتآعقارات و       6
 ديسمبر 00  سبتمبر 03 
 3300  2302 
 (ألف لاير قطري)  (قطريألف لاير ) 
 (معدلة)   
    

 4983010  4933002 اول الفترة –صافي القيمة الدفترية 
 013092  103491 إضافات

 (91)  (03000) إستبعادات وتحويالت
 (103098)  (113007) إهالكات

    
 4933002  4013890 نهاية الفترة –صافي القيمة الدفترية 

 

 

 حكمهالنقد وما في  .

 
 
 
 

 

 
 

 

    
 ديسمبر 00  سبتمبر 03 
 2300  2302 
 (لاير قطري ألف)  (لاير قطري ألف) 
 (معدلة)   
    

 .5.49.3  8133329 أرصدة لدى البنوك ونقد 
    

بيان التدفقات النقدية الموحد ، يتضمن النقد وما في حكم  األرصدة ألغراض 
 :التالية

   

    
 ديسمبر 00  سبتمبر 03 
 3300  2302 
 (لاير قطري ألف)  (لاير قطري ألف) 
 (معدلة)   
    

 .5.49.3  8133329 أرصدة لدى البنوك ونقد 
 (0193003)  (723032) يوم 43ودائع ألجل تستحق بعد : ناقص 

    
 1883022  0403440 
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 رأس المال 4
 ديسمبر 00  سبتمبر 03 
 3300  2302 
 (لاير قطري ألف)  (لاير قطري ألف) 
    
    

    :المصرح ب  والمصدر والمدفوع بالكامل
 039713828  039713828 لاير قطري للسهم 03سهم بقيمة  09731823140

 سهم 09731823140: 2302ديسمبر 00في)
    (لاير قطري للسهم  03بقيمة أسمية  

 
 ديسمبر 00  سبتمبر 03 
 3300  2302 
 عدد األسهم  عدد األسهم 
    

 0003001،440  0973182،140 الرصيد في بداية الفترة 
 00،000،833  - إصدار أسهم منحة

    
 0973182،140  0973182،140 الرصيد في نهاية الفترة

 
 األرباح الموزعة المدفوعة 5
  

، تمت الموافقة   2302لاير قطري عن عام مليون  220لاير قطري للسهم وقدرها  030خالل العام توزيع أرباح نقدية بمبلغ 
لاير قطري  0303:  2300) 2300مارس  07من قبل المساهمين في االجتماع السنوي  للجمعية العامة الذي عقد في 

 (.مليون لاير قطري 08038للسهم وقدرها 
 

 (باللاير القطري للسهم)العائد األساسي والمخفف للسهم  1
 

 .المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترةيتم احتساب العائد األساسي للسهم الواحد بقسمة صافي الربح للفترة على المتوسط 
 :يعكس الجدول التالي بيانات اإليرادات واألسهم المستخدمة في احتساب ربحية السهم األساسية والمخففة

 
 سبتمبر 03  سبتمبر 03 
 3300  2302 
    
 0073298  9011..6 (ألف لاير قطري) صافي الربح    
    

 0973182،140  09731823140 المتوسط المرحج لعدد األسهم خالل الفترة 
    

 2309  .093 (باللاير القطري للسهم)العائد األساسي والمخفف للسهم 
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 التقارير القطاعية   .
 

توفر القطاعات منتجات وخدمات مختلفة وتدار بصفة . أدناستقريرها وهي مبينةتشغيل تصدر عنها قطاعات  أربع للمجموعة
ستراتيجيات تسويق مختلفة يقوم مجلس اإلدارة بمراجعة التقارير اإلدارية الداخلية لكل . منفصلة ألنها تحتاج إلى تقنيات وا 

 :لكل قطاع من قطاعات المجموعةيورد الملخص التالي العمليات التشغيلية . ربع سنوي على األقل قطاع على أساس

 عادة التأمين لقطر للبترول وشركاتها التابعة يقدم: التأمين  .والشركات األخرى مجموعة من خدمات التأمين وا 

 قطر والهند  خدمات النقل بالهيلكوبتر في  كما يعمل القطاع لتوفير. خدمات النقل بالهيلكوبتر في قطر يقدم: الطيران
 (.مينا)األوسط وشمال إفريقيا منطقة الشرق وأيضا  

 تقدم خدمات التموين والعمالة لمجموعة قطر للبترول والشركات الزميلة لها: التموين. 

 خدمات الحفر والخدمات ذات الصلة ب  لمجموعة شركات قطر للبترول ومشروعاتها العالمية المشتركة يقدم: الحفر. 
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  قطاع التشغيل       

 2302و  2300 سبتمبر 03المنتهية في  فترةالجدول التالي يعرض بيانات اإليرادات واإلرباح المتعلقة بقطاعات التشغيل بالمجموعة لل
 :على التوالي

 

 

 

 

 

 

 

 اإلجمالي  الحفر  التموين  الطيران  التأمين 
 ألف  الف  الف  ألف  ألف 
 لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  قطريلاير  

          2300سبتمبر  03المنتهية في  الفترة
 390069531  4339354  5009.34  6409333  059536. إيرادات القطاع

 (038923290)  (0743208)  (1003089)  (2103839)  (9003803) التكاليف المباشرة
 (0723112)  (0013039)  (003700)  (003117)  (100) االهالك

 (003329)  (73730)  (929)  (03840)  - تكاليف تمويل
          

 9813409  0123102  943077  0783024  883010 نتائج القطاع
          

 03072         إيرادات غير موزعة
 (073427)         مصاريف غير موزعة

          
 9043077         ربح الفترة

 اإلجمالي  الحفر  التموين  الطيران  التأمين 
 ألف  الف  الف  ألف  ألف 
 لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري 

          2300سبتمبر  03في  كما
 8103887  143434  0013010  0043987  9933227 نقد

 233433082  0323433  0983392  2413408  030903240 موجودات متداولة اخرى
 038433908  231733101  043870  4003907  0073007 موجودات غير متداولة

 131913018  033003910  0223440  030283780  038923304 اجمالي الموجودات
          

 0013373  2443204  -  013720  - قروض قصيرة االجل
 038233184  743849  0073180  403941  030413801 اخرىالتزامات متداولة 

 039073879  030123400  -  803794  - قروض طويلة االجل
 913128  003920  093810  073904  - التزامات غير متداولة اخرى

 030123083  038103900  0003901  2913130  030413801 اجمالي االلتزامات
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 مقارنات 03
 

صياغة  إعادةتم في المشاريع المشتركة باستخدام طريقة حقوق الملكية وفقا لذلك  لحصتهاالمجموعة  احتسبت IFRS 00 إقراربعد 
 .وحقوق المساهمين في المجموعة دخلالصياغة أي تأثير على العادة ولم يكن إل. فترات المقارنة

 

 

 

 

 اإلجمالي  الحفر  التموين  الطيران  التأمين 
 ألف  الف  الف  ألف  ألف 
 لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري 

          3303 سبتمبر 03المنتهية في  الفترة
 096119.01  9013..6  3369033  04.95.3  60.9614 إيرادات القطاع

 (030303023)  (2893390)  (0473378)  (2043248)  (9023340) التكاليف المباشرة
 (0983178)  (783797)  (003017)  (913302)  (904) االهالك

 (43200)  (03209)  (417)  (03324)  - تكاليف تمويل
          

 5..0069  00.9065  009310  ..06391  409331 نتائج القطاع
          

 03300         إيرادات غير موزعة
 (043090)         مصاريف غير موزعة

          
 0019365         ربح الفترة

 اإلجمالي  الحفر  التموين  الطيران  التأمين 
 ألف  الف  الف  ألف  ألف 
 لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري 

          3303 ديسمبر 03في  كما
 1073230  113172  193094  0383028  9043790 نقد

 230023398  2213300  0103403  2013800  039703000 موجودات متداولة اخرى
 234283000  037133200  943904  4313803  0003000 موجودات غير متداولة

 91.59130.  390.39.61  65.9501  093.39103  .39306903 اجمالي الموجودات
          

 2023902  0923083  203333  103372  - قروض قصيرة االجل
 037103340  0343419  2273740  803113  039023081 التزامات متداولة اخرى
 4333897  8783104  -  0003374  - قروض طويلة االجل

 903370  003010  003009  013208  23000 التزامات غير متداولة اخرى
 093609051  093.090.6  .345933  3419341  096.69.35 اجمالي االلتزامات


