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أشھر  تسعةلل البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة
2010 سبتمبر ٣0المنتھية في 



    ق.م.الخليج الدولية للخدمات ش

  الموحدالمرحلي المختصر بيان المركز المالي 
  بآالف الرياالت القطرية  2010 سبتمبر 30كما في 

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

  سبتمبر 30 
2010 

  ديسمبر 31 
2009 

  )مدققة(
   الموجودات 

 1.797.092  1.846.339 ممتلكات وآالت ومعدات
 65.684  63.824 استثمارات عقارية

  82.667   93.616  اإلنشاءمشاريع قيد 
 2.224  2.445 استثمارات في شركات زميلة

 82.480  53.965 استثمارات متاحة للبيع
 2.030.147  2.060.189 إجمالي الموجودات غير المتداولة

    
 69.327  66.521 مخزون

 264.082  259.451 مستحق من أطراف ذات عالقة
 ً  239.095  476.318 ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدما

 217.388  138.945 تأمين مستحق القبض
 147.985  141.621 موجودات مالية بالقيمة العادلة عبر الربح أو الخسارة

 716.807  847.617 أرصدة نقدية ولدى البنوك
 1.654.684  1.930.473 إجمالي الموجودات المتداولة

 3.684.831  3.990.662 إجمالي الموجودات
    

    حقوق الملكية 
 1.351.570  1.351.570 رأس المال

 94.713  94.713 احتياطي قانوني
 74.516  74.516 احتياطي عام

 )31.059(  )36.590( احتياطي القيمة العادلة
 560.497  689.295 أرباح محتجزة

 2.050.237  2.173.504 إجمالي حقوق الملكية
    المطلوبات 

 695.308  716.868 حصة غير متداولة  - قروض 
 10.255  12.049 مخصص مكافآت نھاية خدمة الموظفين

 705.563  728.918 إجمالي المطلوبات غير المتداولة
       

 92.321  60.077 مستحقات ألطراف ذات عالقة
 670.384  847.166 ذمم دائنة تأمين مستحق الدفع ومستحقات

 164.815  179.371 حصة متداولة  - قروض 
  -   -    توزيعات أرباح دائنة

 1.511  1.626 مسحوبات على المكشوف من بنوك
 929.031  1.088.240 إجمالي المطلوبات المتداولة

 1.634.594  1.817.158 إجمالي المطلوبات
 3.684.831  3.990.662 مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

  
___________________      _______________  

  سعيد مبارك المھندي      عبد هللا بن حمد العطية
  نائب رئيس مجلس اإلدارة      رئيس مجلس اإلدارة



    ق.م.الخليج الدولية للخدمات ش

  الموحدالمرحلي المختصر بيان الدخل الشامل 
  بآالف الرياالت القطرية  2010 سبتمبر 30المنتھية في  للفترة

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

 
  أشھر المنتھية تسعةعن 

 سبتمبر 30في 
 2010  2009 
    

 815.489  759.458 إيرادات من أنشطة الطيران وأنشطة الحفر
 339.130  350.420 إجمالي إيرادات التأمين

 1.154.619  1.109.878 إجمالي اإليرادات
       

 )421.604(  )390.957( التكاليف المباشرة من أنشطة الطيران وأنشطة الحفر
 )296.080(  )327.844( إجمالي مصروفات التأمين

 )717.684(  )718.801( إجمالي التكلفة
       

 436.935  391.077 إجمالي الربح
    

 28.087  26.826 أخرىإيرادات 
موجودات مالية بالقيمة العادلة عبر الربح أو ) خسائر/ (صافي ربح
 الخسارة

-  
1.420 

 -  
740 

 )63.418(  )72.865( مصروفات عمومية وإدارية 
 402.345  346.458 نتائج أنشطة التشغيل

    
 25.058  23.005 إيرادات تمويل

 )13.524(  )10.893( مصروفات تمويل
 11.534  12.112 صافي إيرادات التمويل

    
 413.879  358.570 ربح الفترة

    
    إيرادات شاملة أخرى

 )2.478(  )5.530( صافي التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية المتاحة للبيع 
 )2.478(  )5.530( لفترةلالدخل الشامل اآلخر 

       
 411.401   353.040 لفترةلإجمالي الدخل الشامل 
    إيرادات السھم الواحد

 3.06  2.65 )باللایر القطري(العائد األساسي والمخفف للسھم الواحد 
  
  
  
  



  ق.م.الخليج الدولية للخدمات ش

  الموحدالمرحلي المختصر بيان التغيرات في حقوق الملكية 
  بآالف الرياالت القطرية  2010 سبتمبر 30المنتھية في  للفترة

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

             

 رأس المال 
احتياطي 
 قانوني

احتياطي عام
احتياطي 

القيمة العادلة 
 اإلجماليأرباح مدورة

       
يناير   1الرصيد في 

2010 
1.351.57094.713 74.516 )31.059( 560.497 2.050.237 

إجمالي الدخل الشامل 
 للفترة

   )5.531( 358.570 353.040 

 )229.771( )229.771(      التوزيعات المدفوعة
 سبتمبر 30الرصيد في 

2010 
1.351.57094.713 74.516 )36.590( 689.296  2.173.503 

 


