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أشهر  تسعةلل البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة
 0010 سبتمبر ٣0المنتهية في 



 ق.م.الخليج الدولية للخدمات ش

 

 الموحدالمرحلي المختصر بيان المركز المالي 

 بآالف الرياالت القطرية 0001 سبتمبر ٣0كما في 

 سبتمبر 0٣ 
0001 

 ديسمبر 1٣ 
1001 

 (مدققة)  (مدققةغير ) 
    الموجودات 

 161.162.1  612.42761 ممتلكات وآالت ومعدات
 5  .555622 موجودات غير ملموسة

 26212  26212 استثمارات عقارية
 215  26524 استثمارات في شركات زميلة

 4162.4  4265.7 إستثمارات محتفظ بها حتى اإلستحقاق
 4..746  2.6.75 استثمارات متاحة للبيع

 063116٣.0  ٣61.061.3 إجمالي الموجودات غير المتداولة

    
 476511  .2642. مخزون

 .2.76.5  7.56145 مستحق من أطراف ذات عالقة
 55.6454  6451... ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدما  

 .711657  .7256.5 مدينو التأمين
 46227.  ..52565 الخسارةموجودات مالية بالقيمة العادلة عبر الربح أو 

 7265.5622  ..4.65. أرصدة نقدية ولدى البنوك

 0611.6110  .00٣60016 إجمالي الموجودات المتداولة

 36.016003  .61.3611. إجمالي الموجودات

    
    حقوق الملكية 

 265226245  2674.6414 رأس المال
 2556751  2556751 احتياطي قانوني
 .47622  .47622 احتياطي عام

 (227)  (244) احتطياطات سعر الصرف
 271  6525. احتياطي القيمة العادلة

 .4.2647  4556257 أرباح محتجزة

 06٣116001  0610.6.10 إجمالي حقوق الملكية

    

    المطلوبات 
 4246.41  267256544 حصة غير متداولة  -قروض 

 226.77  .526.2 مخصص مكافآت نهاية خدمة الموظفين

 .٣6.1..  .16330600 إجمالي المطلوبات غير المتداولة

    
 25562.2  25761.5 مستحقات ألطراف ذات عالقة

 262476455  2644.64.2 ذمم دائنة تأمين مستحق الدفع ومستحقات
 2.56.44  5126277 حصة متداولة  -قروض 

 6٣1٣..163  ..0601161 إجمالي المطلوبات المتداولة

 ...0603.6  036.1.6٣. إجمالي المطلوبات

 36.016003  .61.3611. مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

 
 

________________   _______________ 
 سعيد مبارك المهندي   محمد بن صالح السادة/ الدكتور

 نائب رئيس مجلس اإلدارة   و العضو المنتدب رئيس مجلس اإلدارة



 ق.م.الخليج الدولية للخدمات ش

 الموحدالمرحلي المختصر بيان الدخل الشامل 

 بآالف الرياالت القطرية 2232 سبتمبر 03أشهر المنتهية في  تسعةلل

 

 
 

 سبتمبر 03أشهر المنتهية في  التسعة

 0001  0011 

    

 6300..160  163116111 اإليرادات

    

 (11.6000)  (1610٣6100) المباشره التكلفة

    

 01.6٣10  113٣..6 إجمالي الربح

    

 256222  1564.2 إيرادات تمويل
الربح أو  خاللموجودات مالية بالقيمة العادلة ( خسائر)صافي ربح

 (247)  6575. الخسارة

 5565.2  1562.2 إيرادات أخرى

 (557)  261.2 حصة من دخل شركة زميلة

 (5..6.)  (2.6.55) مصروفات تمويل

 (256.45)  - إستثمارات متاحة للبيعخسارة إنخفاض قيمة 

 (26.22.)  (2516254) مصروفات عمومية وإدارية 

 11.6011  .٣11603 ربح الفترة

    

    إيرادات شاملة أخرى

 67.1.  6242. صافي التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية المتاحة للبيع 

 (4)  (15) صافي فروقات تحويل العمالت لعمليات أجنبية

 6313.  6131. لفترةلالدخل الشامل اآلخر 

 .61٣..1  ٣0.6٣.1 لفترةلإجمالي الدخل الشامل 

    

    إيرادات السهم الواحد

 .160  0613 (باللاير القطري)العائد األساسي والمخفف للسهم الواحد 

 

  



 ق.م.الخليج الدولية للخدمات ش

 الموحدالمرحلي المختصر بيان التغيرات في حقوق الملكية 
 بآالف الرياالت القطرية        0001 سبتمبر ٣0المنتهية في  للفترة

 
        

 احتياطي عام احتياطي قانوني رأس المال 

احتياطي القيمة 
 العادلة 

سعر احتياطات 
 اإلجمالي أرباح مدورة الصرف

        
 106٣11600 .16.3.. (113) 130 .3611. 01٣٣630 16٣1161.0 0001يناير   1الرصيد في 

 .٣11603 5246174 - - - - - للفترة الصافيإجمالي الدخل 

التغيرات في قيمة االستثمارات 
 61.1. - - 6242. - - - المتاحة للبيع

 (1.16.03) (2426457) - - - - - التوزيعات المدفوعة

 - (2526224) - - - - 2526224 اسهم منحة
 (03) - (17)     التغيرات في قيمة تحويل العمالت

 0610.6.10 10٣61٣3 (1.1) 6٣1٣. .3611. 01٣٣630 31.6.0.61 0001 سبتمبر ٣0الرصيد في 

 

 

        

 احتياطي عام احتياطي قانوني رأس المال 

احتياطي القيمة 
 العادلة 

سعر احتياطات 
 اإلجمالي أرباح مدورة الصرف

        
 06003٣60. .0.1601 - (...106) .3611. 0.06100 16٣1161.0 1001يناير   1الرصيد في 

 .011611 5426244 - - - - - للفترة الصافيإجمالي الدخل 

االستثمارات التغيرات في قيمة 
 .3.06 - - .7.16 - - - المتاحة للبيع

 (1.16.03) (2426457) - - - - - التوزيعات المدفوعة

 - - - - - - - اسهم منحة
 (1) - (4)     التغيرات في قيمة تحويل العمالت

  1060.360. .31.6.1 (1) (11.61) .3611. 0.06001 265226245 1001 سبتمبر ٣0الرصيد في 
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 بيان التدفقات النقدية الموحد
 بآالف الرياالت القطرية         0001 سبتمبر 0٣المنتهية في  أشهر تسعةلل

 
 سبتمبر ٣0                     

 0001  2152 

    األنشطـة التشغيلـة

 الربعربح 
5246174  2446542 

 :تعديالت على
   

  اتإستهالك
2746.44  2556155 

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفينلمخصص 
226157  76541 

 خسارة إنخفاض قيمة إستثمارات متاحة للبيع
-  256.45 

 حصة من دخل شركة زميلة
(2261.)  557 

 الربح في بيع استثمارات متاحة للبيع
(164.5)  - 

 ايرادات فوائد بنكية
(1564.2)  (465.2) 

 موجودات مالية بالقيمة العادلة خالل الربح أو الخسارةصافي أرباح من 
(.6575)  247 

 مصاريف التمويل
2.6.55  .6..5 

 ومعداتوآالت بيع عقارات  من خسارة( ربح)
(2.5)  216745 

 التغيرات في رأس المال العاملصافي ربح التشغيل قبل 
3.0610.  ٣3.6٣0. 

 اإلنخفاض في االصول المتداولة (الزيادة)
(5416.55)  152622. 

 في المطلوبات المتداولة  (االنخفاض)الزيادة
5.26.54  24624. 

 النقد من األنشطة التشغيلية
742642.  .516.17 

 المدفوعة مكافأة نهاية الخدمة
(56442)  (16244) 

 صافي النقد من األنشطة التشغيلية
3.16.٣1  .00633. 
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 بيان التدفقات النقدية الموحد
  1521سبتمبر  55للتسعة أشهر المنتهية في 

   

 
   

 سبتمبر ٣0                       

 0010  2152 

 يةنشطـة اإلستثمـاراأل
   

 فوائد بنكية مستلمة
1564.2  465.2 

 ودائع ألجل تستحق بعد أكثر من ثالثة أشهر
..6172  456525 

 اصول غير متداولةشراء 
(2256.44)  (5.76555) 

 شركة تابعةاالستحواذ على 
 (7116547)  - 

 صافي التغيرات في االستثمارات
(12764.4)  241644. 

 متحصالت من بيع عقارات واآلت ومعدات
27  165.2 

 يةنشطـة اإلستثمـاراألصافي النقد المستخدم في 
(610.10061)  (1106.1.) 

 يةنشطـة التمويـلاأل
   

  القروض والتسهيالت التي تحمل فوائد متحصالت من 
.746.14  5456515 

 وتسهيالت تحمل فوائد سداد قروض 
(2.26..2)  (1.7647.) 

 مصاريف التمويل
(2.6.55)  (.6..5) 

 مدفوعة  أرباح موزعة
(2426457)  (2426457) 

 
   

 صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية  
11.6٣..  (10061.0) 

 
   

  والبنود المماثلة للنقدفي النقد  (اإلنخفاض) \ الزيادة
(001631)  ٣1.61.0 

 
   

 يناير  2والبنود المماثلة للنقد في النقد 
7446572  7.56.55 

 
   

 سبتمبر ٣0والبنود المماثلة للنقد في النقد 
3٣.61٣1  11٣63.1 

 


