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أشھر  ةثالثلل البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة
2011 مارس ٣1المنتھية في 



    ق.م.الخليج الدولية للخدمات ش

  الموحدالمرحلي المختصر بيان المركز المالي 
  بآالف الرياالت القطرية  2011 مارس 31كما في 

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

  مارس 31 
2011 

  ديسمبر 31 
2010 

  
   الموجودات 

 1.944.528  1.920.373 ممتلكات وآالت ومعدات
 156.858  156.284 استثمارات عقارية

 1.388  1.388 زميلةاستثمارات في شركات 
 82.735  79.210 استثمارات متاحة للبيع

 2.185.509  2.157.255 إجمالي الموجودات غير المتداولة
    

 61.856  69.553 مخزون
 301.134  309.136 مستحق من أطراف ذات عالقة
 ً  413.270  367.291 ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدما

 290.134  283.897 تأمين مستحق القبض
 142.712  143.728 موجودات مالية بالقيمة العادلة عبر الربح أو الخسارة

 826.794  807.336 أرصدة نقدية ولدى البنوك
 2.035.900  1.980.941 إجمالي الموجودات المتداولة

 4.221.409  4.138.196 إجمالي الموجودات
    

    حقوق الملكية 
 1.351.570  1.351.570 رأس المال

 120.090  120.090 احتياطي قانوني
 74.516  74.516 احتياطي عام

 )36.444(  )39.969( احتياطي القيمة العادلة
 733.540  644.168 أرباح محتجزة

 2.243.272  2.150.375 إجمالي حقوق الملكية
    المطلوبات 

 677.783  636.356 حصة غير متداولة  - قروض 
 13.005  13.637 نھاية خدمة الموظفين مخصص مكافآت

 690.788  649.993 إجمالي المطلوبات غير المتداولة
       

 61.732  96.042 مستحقات ألطراف ذات عالقة
 1.045.703  1.063.149 ذمم دائنة تأمين مستحق الدفع ومستحقات

 179.914  178.637 حصة متداولة  - قروض 
 1.287.349  1.337.828 إجمالي المطلوبات المتداولة

 1.978.137  1.987.821 إجمالي المطلوبات
 4.221.409  4.138.196 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  2011 مارس 31للثالثة أشهر المنتهية في 

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

 
  

 مارس 31الثالثة أشهر المنتهية في 

 2011  2010 
    

 269.572  220.445 إيرادات من أنشطة الطيران وأنشطة الحفر
 117.160  108.763 إجمالي إيرادات التأمين

 386.732  329.208 إجمالي اإليرادات
       

 )130.525(  )145.681( التكاليف المباشرة من أنشطة الطيران وأنشطة الحفر
 )93.851(  )91.807( إجمالي مصروفات التأمين

 )224.376(  )237.488( إجمالي التكلفة
       

 162.356  91.720 إجمالي الربح
    

 2.934  17.555 إيرادات أخرى
موجودات مالية بالقيمة العادلة عبر الربح أو ) خسائر/ (صافي ربح
 1.017 الخسارة

 
301 

 )21.589(  )25.216( مصروفات عمومية وإدارية 
 144.002  85.076 نتائج أنشطة التشغيل

    
 8.530  4.517 إيرادات تمويل

 )3.850(  )3.261( مصروفات تمويل
 4.680  1.256 صافي إيرادات التمويل

    
 148.682  86.332 ربح الفترة

    
    إيرادات شاملة أخرى

 1.450  )3.525( صافي التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية المتاحة للبيع 
 1.450  )3.525( لفترةلالدخل الشامل اآلخر 

       
 150.132   82.807 لفترةلإجمالي الدخل الشامل 
    إيرادات السھم الواحد

 1.10  0.64 )باللایر القطري(العائد األساسي والمخفف للسھم الواحد 
  
  
  
  



  ق.م.الخليج الدولية للخدمات ش

  الموحدالمرحلي المختصر بيان التغيرات في حقوق الملكية 
  بآالف الرياالت القطرية  2011 سرما 31المنتھية في  للفترة

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

             

 رأس المال 
احتياطي 
 قانوني

احتياطي عام
احتياطي 

القيمة العادلة 
 اإلجماليأرباح مدورة

       
يناير   1الرصيد في 

2011 
1.351.570 120.090 74.516 )36.444( 733.540 2.243.272 

إجمالي الدخل الشامل 
 للفترة

   )3.525( 86.332 82.807 

 )175.704( )175.704(      التوزيعات المدفوعة
 مارس 31الرصيد في 

2011 
1.351.570 120.090 74.516 )39.969( 644.168  2.150.375 

 


