
 

  

الربع األول  

2102 

 

أشهر  ةثالثلل البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة
 0210 مارس ٣1المنتهية في 



  ق.م.الخليج الدولية للخدمات ش

 الموحدالمرحلي المختصر بيان المركز المالي 
 بآالف الرياالت القطرية 0210 مارس ٣1كما في 

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

 مارس ٣1 
0210 

 ديسمبر ٣1 
0211 

 (مدققة)   الموجودات 
 292.292.2  292.292.2 ممتلكات وآالت ومعدات

 8292.7  8292.7 إستثمارات محتفظ بها حتى اإلستحقاق

 19122  19122 استثمارات عقارية
 122  122 استثمارات في شركات زميلة

 8..279  2.92.1 استثمارات متاحة للبيع

 0.514.٣.0  0.514.504 إجمالي الموجودات غير المتداولة

    
 829.22  8.9.27 مخزون

 ...1.29  22.9.28 مستحق من أطراف ذات عالقة
 8279778  7.297.1 مقدما  ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة 

 79122.  1219822 موجودات مالية بالقيمة العادلة عبر الربح أو الخسارة
 .922..192  2..2.9. أرصدة نقدية ولدى البنوك

 0.148.44٣  0.064.454 إجمالي الموجودات المتداولة

 5.624.005  5.64٣.8.٣ إجمالي الموجودات

    
    حقوق الملكية 

 19.219282  1927.9828 المالرأس 
 9222..1  9222..1 احتياطي قانوني
 .82921  .82921 احتياطي عام

 122  72. احتياطي القيمة العادلة
 (122)  (122) احتطياطات أخرى

 .8.2982  .28.9.1 أرباح محتجزة

 0.٣44.004  81..0.0.1 إجمالي حقوق الملكية

    المطلوبات 
 8289.82  ..82292 حصة غير متداولة  -قروض 

 129.22  189822 مخصص مكافآت نهاية خدمة الموظفين

 ٣.616..  42...4. إجمالي المطلوبات غير المتداولة

    
 12297.2  292.2. مستحقات ألطراف ذات عالقة

 1917292.1  89.22..19 ذمم دائنة تأمين مستحق الدفع ومستحقات
 1.29.77  .1.2921 حصة متداولة  -قروض 

 1.5.6.٣4٣  1.645.520 إجمالي المطلوبات المتداولة

 0.588.888  0.510.140 إجمالي المطلوبات

 5.624.005  5.64٣.645 مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

 
 
 

___________________   _______________ 
 مبارك المهنديسعيد    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 1031 مارس 13للثالثة أشهر المنتهية في 

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

 
 

 مارس 13الثالثة أشهر المنتهية في 

 0021  0211 
    

 ٣08.024  521.546 اإليرادات
    

 (544..0٣)  (085.٣45) المباشره التكلفة
    

 02..81  1٣1..12 إجمالي الربح

    
 189222  29222 إيرادات أخرى

 (2.7) خسارة إنخفاض قيمة إستثمارات متاحة للبيع
 

- 
موجودات مالية بالقيمة العادلة عبر الربح أو ( خسائر/ )صافي ربح

 29.28 الخسارة
 

19218 
 (.22921)  (..2291) مصروفات عمومية وإدارية 

 29218  2..29 إيرادات تمويل
 (92.1.)  (.2971) مصروفات تمويل

 - خسارة إنخفاض قيمة إستثمارات متاحة للبيع
 

- 

  حصة من خسارة شركة زميلة
 

 

 46.٣٣0  80.2٣1 ربح الفترة

    
    إيرادات شاملة أخرى

 (9222.)  ..2 صافي التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية المتاحة للبيع 

 (٣.404)  0٣8 لفترةلالدخل الشامل اآلخر 

    

 .40.42  80.0.2 لفترةلإجمالي الدخل الشامل 

    إيرادات السهم الواحد
 2544  2.60 (باللاير القطري)العائد األساسي والمخفف للسهم الواحد 

 

  



ق.م.الخليج الدولية للخدمات ش  

 الموحدالمرحلي المختصر بيان التغيرات في حقوق الملكية 
 بآالف الرياالت القطرية        0210 سرما ٣1المنتهية في  للفترة

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

        

 احتياطي عام احتياطي قانوني رأس المال 
احتياطي القيمة 

 العادلة 

 احتياطات أخرى
 اإلجمالي أرباح مدورة

        
 29.229222 .8.2982 (122) 122 .82921 9222..1 19.219282 2212يناير   1الرصيد في 

 2.0.1. 2.2٣1. - ..2 - - - للفترةإجمالي الدخل الشامل 

 (1829822) (1829822) - - - - - التوزيعات المدفوعة

 - (1.29128) - - - - 1.29128 اسهم منحة

 81..0.0.1 4.6.818 (145) ٣41 5.416. 1٣٣.520 .0..1.546 0210 مارس ٣1الرصيد في 

 

       

 احتياطي عام احتياطي قانوني رأس المال 
احتياطي القيمة 

 العادلة 
 اإلجمالي أرباح مدورة

       
 2922.9282 9222..8 (9222..) .82921 12292.2 19.219282 2211يناير   1الرصيد في 

 729728 2..7.9 (9222.)    للفترةإجمالي الدخل الشامل 

 (1829822) (1829822)     التوزيعات المدفوعة

 0.142.٣.4 655.164 (٣8.868) 5.416. 102.282 1.٣41.4.2 0211 مارس ٣1الرصيد في 

 



 بيان التدفقات النقدية الموحد
   1031 مارس 13المنتهية في  أشهر ةثالثلل

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

 مارس 13  مارس 13 
 1031  1033 
 ألف  ألف 
 ريـال قطري  ريـال قطري 

  األنشطـة التشغيلـة
 

 

 680223  130.29 الربعربح 

    :تعديالت على

 830986  860678  اتإستهالك

 908.6  .3013 مكافأة نهاية الخدمة للموظفينلمخصص 

 90731  30691 مصاريف التمويل

 (91)  - صافي أرباح من موجودات مالية بالقيمة العادلة خالل الربح أو الخسارة

 631  (3) ومعداتوآالت بيع عقارات  ربح من

 233.314  246.641 التغيرات في رأس المال العاملصافي ربح التشغيل قبل 

 المتداولةاإلنخفاض في االصول  \الزيادة 
(760272)  280696 

 6.0789  9760.97 االنخفاض في المطلوبات المتداولة \الزيادة

 39108.3  3860887 النقد من األنشطة التشغيلية

 (178)  (.63) مكافأة نهاية الخدمة

 126.612  144.462 صافي النقد من األنشطة التشغيلية

    يةنشطـة اإلستثمـار األ 

 -  1209.6 تصفية الودائع

 -  (9820971) ودائع ألجل تستحق بعد أكثر من ثالثة أشهر

 (970181)  (860893) اصول غير متداولةشراء 

 -  (8.2)  شراء إستثمارات

 -  .91093 متحصالت من بيع إستثمارات

 -  1 متحصالت من بيع عقارات واآلت ومعدات 

 -  (8.0188) شراء إستثمارات متاحة للبيع

 -  (90182) تعديالت في قيمة إستثمارات متاحة للبيع

 (22.646)  (211.624) يةنشطـة اإلستثمـار األ صافي النقد المستخدم في 



 مارس 13  مارس 13 
 1031  1033 
 ألف  ألف 
 ريـال قطري  ريـال قطري 

    يةنشطـة التمويـلاأل 

 -  .36086  القروض والتسهيالت التي تحمل فوائد متحصالت من 

 (8307.8)  (8.0919) وتسهيالت تحمل فوائد سداد قروض 

 (90731)  (30691) مصاريف التمويل

 (97607.8)  (97607.8) مدفوعة  أرباح موزعة
    

 (111.236)  (263.134) صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية  

    

 (26.442)  21.441  والبنود المماثلة للنقدالزيادة في النقد 

    

 6380718  8760.89 يناير  3في  والبنود المماثلة للنقدالنقد 

    

 212.332  412.426 مارس 13والبنود المماثلة للنقد في النقد 

 


