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  .الموحدة المرحلية المختصرةجزءاً من هذه البيانات المالية  ٢٠إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
  -٣- 

  
  بيان الدخل المرحلي الموحد

  ٢٠١٠يونيو ٣٠للستة أشهر المنتهية في 
  

  يونيو ٣٠للستة أشهر المنتهية في     يونيو ٣٠للثالثة أشهر المنتهية في       
      ٢٠٠٩    ٢٠١٠    ٢٠٠٩    ٢٠١٠  
  )ققةغير مد(    ) غير مدققة(      
  ألف    ألف    ألف    ألف      
  ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    إيضاحات  
                    

  ١١.٥٤٣.٣٥٧    ١٣.١٢١.٦١٤    ٥.٩٢٦.٧٣٥    ٦.٧٠٤.٧٩٥      اإليرادات
                    

  )٣.٥٩٠.٦٤٢(    )٤.٠١٤.١٧٤(    )١.٧٣٦.٠٧١(    )٢.٠١٠.٩٧١(      مصاريف التشغيل
  )٢.٤٩٤.٠٦٧(    )٢.٨١٤.٦٩٦(    )١.٣٣٣.٧٠٣(    )١.٤٤٦.٤١٤(      يةعمومية وإدارو بيع مصاريف

  )٢.٥١٤.٦٠٣(    )٣.١٢٥.٢٧٤(    )١.٣٤٩.٥٠٩(    )١.٥٦٧.٧٢٢(      االستهالك واإلطفاء
  )٦٧٩.٤٥٠(    )٨٤٨.٠٧٩(    )٣٧٠.٤٢٩(    )٤٠٥.٠٢٠(      صافي -تكاليف تمويل

                    
  )٣٣٨.٢٢١(    )٢٢.٩٩١(    )١٧٠.٥٦٤(    )٢٢.٩٩١(      خسارة انخفاض موجودات غير ملموسة واستثمارات

  ٩٥٥.٤٥٤    ٦١٢.٥٩٦    ١.٠٠٥.٣١٥    )١٠٩.٩٤١(      صافي -أخرى) مصاريف( بنود دخل
  ١٠.٣٨٢    )١٨.٤٩٩(    )٣.٩٨٦(    )٧.٤٧٢(    ١٠  حصة من نتائج شركات زميلة

  )٢٩٦.٠٩٦(    )١٧١.٥٢٢(    )١٢٤.٠٥٢(    )٩٥.٣١٨(    ٦  وترخيص رسوم امتياز
                    

  ٢.٥٩٦.١١٤    ٢.٧١٨.٩٧٥    ١.٨٤٣.٧٣٦    ١.٠٣٨.٩٤٦      بل الضريبةالربح ق
  )٢٧٩.٨٣٠(    )٢٩٩.٩٧٧(    )٢٩٢.٩١٢(    )١٤٥.٣٢٥(    ١٢  ضريبة الدخل

                    
  ٢.٣١٦.٢٨٤    ٢.٤١٨.٩٩٨    ١.٥٥٠.٨٢٤    ٨٩٣.٦٢١      ترةفالربح 

                    
                    :توزيع الربح على

  ١.٦٣٧.٨٩٧    ١.٧٨٣.٩٩٧    ١.٠٤٤.١٨٢    ٥٧١.١٨٣      المساهمين بالشركة األم
  ٦٧٨.٣٨٧    ٦٣٥.٠٠١    ٥٠٦.٦٤٢    ٣٢٢.٤٣٨      األقليةحصص 

                    
      ٢.٣١٦.٢٨٤    ٢.٤١٨.٩٩٨    ١.٥٥٠.٨٢٤    ٨٩٣.٦٢١  
                    

                    الربح األساسي والمخفف للسهم 
ريال قطري  ) (العائد للمساهمين بالشركة األم(

  )لكل سهم
١١.١٧    ١٢.١٦    ٧.١٢    ٣.٨٩    ٧  



  
  

  .الموحدة المرحلية المختصرةجزءاً من هذه البيانات المالية  ٢٠إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
  -٤- 

  
  الموحدالمرحلي  الدخل الشاملبيان 
   ٢٠١٠يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  للستة

  
  
  يونيو ٣٠للستة أشهر المنتهية في     يونيو ٣٠للثالثة أشهر المنتهية في       
    ٢٠٠٩  ٢٠١٠    ٢٠٠٩    ٢٠١٠ 
  )غير مدققة(    )غير مدققة(      
  ألف    ألف    ألف    ألف      
  ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    يريال قطر    إيضاحات  
  )معدلة(        )معدلة(          
                    

  ٢.٣١٦.٢٨٤    ٢.٤١٨.٩٩٨    ١.٥٥٠.٨٢٤    ٨٩٣.٦٢١      الفترةربح 
                    

                    شاملة أخرى) مصاريف( بنود دخل
  ١٤٨.٨٣٠    )٢٠.٦٣٦(    ٢٢٤.٣٥٩    )٦٧.٧٠٠(    ١٥  من استثمارات متاحة للبيع ربح) خسارة(صافي 
  ١١٥.٤٥٥    )٩٣.٨٢٢(    ٢٠٨.٤٢٤    )٣١.٠٨٥(    ١٥  من تحوطات التدفق النقدي ربح )خسارة( صافي

  ٩١٨.٨٣٤    ٦٠.٤٥٤    ٤.٠٢٦.٢٠٢    )١٩٠.٥٦٩(      األجنبية العملياتفروقات صرف من تحويل 
شاملة أخرى ) مصاريف( بنود دخلحصة من 

  للشركات الزميلة
  
١٥  

    
-  

    
٢.٣٨٠  

  
)٦.٢٦٥    )٦٤٨  

                    
  ١.١٨٩.٣٨٤    )٥٤.٦٥٢(    ٤.٤٦١.٣٦٥    )٢٨٩.٣٥٤(      شاملة أخرى للفترة) مصاريف( بنود دخل

                    
  ٣.٥٠٥.٦٦٨    ٢.٣٦٤.٣٤٦    ٦.٠١٢.١٨٩    ٦٠٤.٢٦٧      للفترة دخل الشاملإجمالي ال

                    
                    :موزعة على

  ٢.٥٢٥.٣٤٨    ١.٧٩٦.٣١٥    ٣.٨٢٢.٤٩٨    ٣٨٨.٤٣٧      المساهمين بالشركة األم
  ٩٨٠.٣٢٠    ٥٦٨.٠٣١    ٢.١٨٩.٦٩١    ٢١٥.٨٣٠      قوق االقليةح
                    
      ٣.٥٠٥.٦٦٨    ٢.٣٦٤.٣٤٦    ٦.٠١٢.١٨٩    ٦٠٤.٢٦٧  



  
  

  .الموحدة المرحلية المختصرةجزءاً من هذه البيانات المالية  ٢٠إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
  -٥- 

    
  بيان المركز المالي المرحلي الموحد

  ٢٠١٠يونيو ٣٠في 
  
  ديسمبر ٣١    يونيو ٣٠   
   ٢٠٠٩    ٢٠١٠  
  )مدققة(    )غير مدققة(   
  ألف    ألف   
  ريال قطري    ريال قطري  إيضاحات 

     المـوجـودات

     الموجودات غير المتداولة

 ٢٩.٥٩٧.٦٩٢  ٣٠.٣٣٩.٧٢٧ ٨ عقارات وآالت ومعدات
 ٣٤.١٠٤.٠٥٢  ٣٣.٢٤٤.٣٣٧ ٩ موجودات غير ملموسة
 ١.٩٤٤.٦٣٥  ٢.٠١٢.٤٢٥ ١٠ زميلة استثمارات في شركات
 ١.٦٩٨.٧٥٨  ١.٦١٢.٨٤٨  استثمارات متاحة للبيع

 ١.٢٧٤.٥١٤  ١.٣٢٦.٠٣٦  أخرىغير متداولة جودات مو
 ٣٥٣.٢٠٢  ٣٣٠.٣٥٧  موجودات ضريبة مؤجلة

     
  ٦٨.٩٧٢.٨٥٣  ٦٨.٨٦٥.٧٣٠ 
     

     الموجودات المتداولة

 ٢٥٤.٥٣١  ٢٩٩.٧٩٨  بضاعة
 ٤.١٩٩.٦٩٩  ٤.٠٩٤.٩١٧  مدينون ومصاريف مدفوعة مقدماً

 ١١.٥١١.٥٧٠  ١٢.٣٥٠.٤٨٩  وك ونقد في الصندوقأرصدة لدى البن
     
  ١٥.٩٦٥.٨٠٠  ١٦.٧٤٥.٢٠٤ 
     

 ٨٤.٩٣٨.٦٥٣  ٨٥.٦١٠.٩٣٤  إجمالي الموجودات
     

     حقوق المساهمين والمطلوبات
     

     حقوق المساهمين بالشركة األم

 ١.٤٦٦.٦٦٧  ١.٤٦٦.٦٦٧  رأس المال
 ٦.٤٩٤.١٣٧  ٦.٤٩٤.١٣٧  طي القانونياالحتيا

 )١٨٥.٥٠١(  )٣٠٢.٨٥٠(  احتياطي القيمة العادلة
 ٩٥٥.٠٥٥  ١.٠٨٤.٧٢٢  احتياطي تحويل النقد األجنبي

 ٦.٨٧٥.١٥٠  ٧.٦٢٦.٨٨٠  أرباح مدورة
     
  ١٥.٦٠٥.٥٠٨  ١٦.٣٦٩.٥٥٦ 

 ١٣.٨٢٦.٨٩٩  ١٤.١٣٠.٢٢٣  حقوق األقلية
     

 ٢٩.٤٣٢.٤٠٧  ٣٠.٤٩٩.٧٧٩  إجمالي حقوق المساهمين
  

                                        
يتبع......                                                                                                
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  .الموحدة المرحلية المختصرةجزءاً من هذه البيانات المالية  ٢٠إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
  -٧- 

  
  الموحد المرحلي المختصر بيان التدفقات النقدية

  ٢٠١٠يونيو ٣٠في  للستة أشهر المنتهية
  
  

  يونيو ٣٠للستة أشهر المنتهية في     
    ٢٠٠٩    ٢٠١٠  
  )غير مدققة(    )غير مدققة(    
  ألف    ألف    
  ريال قطري    ريال قطري    
          

         األنشطة التشغيلية
 ٢.٥٩٦.١١٤    ٢.٧١٨.٩٧٥    الربح قبل الضرائب

         :تعديالت للبنود التالية
 ٢.٥١٤.٦٠٣    ٣.١٢٥.٢٧٤    االستهالك واإلطفاء

 )١٩٧.٣٥٧(    )٢٨١.٨٩٠(    الفوائدو األرباح الموزعةإيرادات 
خسائر من انخفاض قيمة موجودات غير ملموسة واالستثمار في شركات زميلة 

  واستثمارات متاحة للبيع
  

٢٢.٩٩١    
  

٣٣٨.٢٢١ 
 )١٠.٦٠١(    )٣٨.٢٠٧(    أرباح من استبعاد استثمارات متاحة للبيع

 )٦١٤(    ٢.٠٨٠    استبعاد عقارات وآالت ومعداتمن ) ربح(خسارة 
 ٨٥٤.٥٢٩    ٨٤٨.٠٧٩    تكاليف التمويل

 )٧٨.٢٢٤(    -    شهرة سالبة حولت إلى بيان الدخل
 ٦٥.١٩٥    ٧١.٣٧٨    المخصص لمكافآت نهاية الخدمة للموظفين
  ٨٠١    ٩.٩٦٠    جزء غير فعال عن تحوطات التدفق النقدي

  )١٠.٣٨٢(    ١٨.٤٩٩    حصص من نتائج شركات زميلة
          
    ٦.٠٧٢.٢٨٥    ٦.٤٩٧.١٣٩  

          :التغييرات في رأس المال العامل
  )١٦.٢٠٣(    )٤٥.٢٦٧(    البضاعة
  )٦٦١.٨١٣(    ١٠٤.٧٨٢    المدينون
  ٢.١٥٧.٠٣١    )٦٠٠.١٠٥(    الدائنون

          
  ٧.٥٥١.٣٠٠    ٥.٩٥٦.٥٤٩    النقد من العمليات

  )٨٣٢.٨١٤(    )١.١١٧.٢٧١(    تكاليف تمويل مدفوعة
  )٤٢.٥٧٧(    )٩.٣٢٥(    مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة

  )٣٠٢.١٨٢(    )١٩٢.١٣٨(    ضريبة دخل مدفوعة
          

  ٦.٣٧٣.٧٢٧    ٤.٦٣٧.٨١٥    صافي النقد من األنشطة التشغيلية
          

          األنشطة االستثمارية
  )٤.١٧٢.٠٩٨(    )٢.٥٤٩.٥٢٦(    شراء عقارات وآالت ومعدات

  )٢٣٢.٦٣٢(    )١٦.٢١٣(    إلى الموجودات غير الملموسةإضافات 
  )٢٠.٧٣٣(    -    شراء شركات تابعة، صافي بعد النقد المستلم

  )٣.٠٠٩.٨٨٨(    )٦.٥٩٧(    أقلية حقوق شراء 
  -    )٨٥.٩٩٣(    استثمار إضافي في الشركات الزميلة

  )١٦.٦٣٩(    )١.٩١٢(    شراء استثمارات متاحة للبيع
  ٩.٥٢١    ١٠.٦٤٤    عقارات وآالت ومعدات متحصالت من استبعاد

  ١٠٦.٢٣١    ٩٨.٨٧٣    استثمارات متاحة للبيع بيعمتحصالت من 
  ١٩٤.٠٩٤    ٤.٣٢٩    الودائع المقيدةفي  حركةصافي ال
  )٣١٨.٥٩٨(    )٥١.٥٢٢(    غير متداولة اخرىحركة في موجودات صافي ال

  ١٩٧.٣٥٧    ٢٨١.٨٩٠    أرباح موزعة وفوائد مستلمة
          

  )٧.٢٠٩.٣٨٥(    )٢.٣١٦.٠٢٧(    صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية
                                                                                                                                                                             

یتبع.......                                                                                                                                                                                   



  
  

  .الموحدة المرحلية المختصرةجزءاً من هذه البيانات المالية  ٢٠إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
  -٨- 

  
  

   تتمة -المرحلي المختصر الموحد  بيان التدفقات النقدية
  ٢٠١٠يونيو ٣٠في  للستة أشهر المنتهية

  
  يونيو ٣٠للستة أشهر المنتهية في     
    ٢٠٠٩    ٢٠١٠  
  )غير مدققة(    )غير مدققة(    
  ألف    ألف    
  ريال قطري    ريال قطري  إيضاحات  
          

          األنشطة التمويلية
  ٩,٢٢٨.١٣١    ٧.٤٢٨.٤٣٤    متحصالت من قروض وتسهيالت تحمل فوائد

  )٢٧١.٠٥٢(    )٧.٥١٠.١٧٤(    سداد قروض وتسهيالت تحمل فوائد
  )١٣١.٠٩٢(    )٧٩.٤٣٠(    إضافات إلى تكاليف تمويل مؤجلة

  )٦٦٠.٠٠٠(    )٤٦٢.٠٠٠(    مدفوعة لمساهمي الشركة األم موزعة أرباح
  )٣٢٦.٢٣٠(    )٢٥٣.٩٣٠(    مدفوعة ألصحاب حصص األقلية موزعة أرباح

  )٢٦.٨٧١(    )٩.٧٨٠(    األقلية قوقحالحركة في صافي 
  )٢.٠٦٣.٣١٦(    )٣٠٣.٧٧٨(    بات غير متداولة أخرىالحركة في مطلوصافي 

          
  ٥.٧٤٩.٥٧٠    )١.١٩٠.٦٥٨(    من األنشطة التمويلية) المستخدم في(صافي النقد 

          
  ٤.٩١٣.٩١٢    ١.١٣١.١٣٠    في النقد والبنود المماثلة للنقد الزيادة

          
  )١٧٤.٩٨٧(    )٢٨٢.٩٤٠(    صافي فروقات تحويل العمالت األجنبية

  ٧.٦٥٠.٦٥١    ١١.٤٨٦.٣٢٣    يناير ١النقد والبنود المماثلة للنقد في 
          

  ١٢.٣٨٩.٥٧٦    ١٢.٣٣٤.٥١٣  ١١  يونيو ٣٠النقد والبنود المماثلة للنقد في 



  
      

  .الموحدة المرحلية المختصرةجزءاً من هذه البيانات المالية  ٢٠إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
  -٩- 

   الموحدالمرحلي بيان التغيرات في حقوق المساهمين 
  ٢٠١٠يونيو ٣٠للستة أشهر المنتهية في 

  
          لحقوق المساهمين في الشركة األم  

    رأس المال  
االحتياطي 

    القانوني
احتياطي 

    القيمة العادلة
احتياطي 

لتحويالت النقد 
    األجنبي

األرباح 
    حقوق األقلية    اإلجمالي    المدورة

إجمالي حقوق 
  المساهمين

  
  ألف

    ريال قطري
  ألف

    ريال قطري
  ألف

    ريال قطري
  ألف

    ريال قطري
  ألف

    ريال قطري
  ألف

    ريال قطري
  ألف

    قطري ريال
  ألف

  ريال قطري
                                

  ٢٩.٤٣٢.٤٠٧    ١٣.٨٢٦.٨٩٩    ١٥.٦٠٥.٥٠٨    ٦.٨٧٥.١٥٠    ٩٥٥.٠٥٥    )١٨٥.٥٠١(    ٦.٤٩٤.١٣٧    ١.٤٦٦.٦٦٧  ٢٠١٠يناير  ١في 
                                

  ٢.٤١٨.٩٩٨    ٦٣٥.٠٠١    ١.٧٨٣.٩٩٧    ١.٧٨٣.٩٩٧    -    -    -    -  الفترةربح 
  )٥٤.٦٥٢(    )٦٦.٩٧٠(    ١٢.٣١٨    -    ١٢٩.٦٦٧    )١١٧.٣٤٩(    -    -  لفترةأخرى ل) مصاريف( ةشامل بنود دخل

                                
) الشاملة المصاريف( الدخل الشاملاجمالي 

  ٢.٣٦٤.٣٤٦    ٥٦٨.٠٣١    ١.٧٩٦.٣١٥    ١.٧٨٣.٩٩٧    ١٢٩.٦٦٧    )١١٧.٣٤٩(    -    -  للفترة
  )١.٠٢٦.٦٦٧(    -    )١.٠٢٦.٦٦٧(    )١.٠٢٦.٦٦٧(    -    -    -    -  ٢٠٠٩أرباح موزعة نهائية مدفوعة لعام 

  )٢٥٣.٩٣٠(    )٢٥٣.٩٣٠(    -    -    -    -    -    -  للشركات التابعة موزعة أرباح
  )٦.٥٩٧(    )٩٩٧(    )٥.٦٠٠(    )٥.٦٠٠(    -    -    -    -  )٤/١إيضاح (  أقلية شراء حقوق

  )٩.٧٨٠(    )٩.٧٨٠(    -    -    -    -    -    -  األقلية صافى الحركة في حقوق
                                

  ٣٠.٤٩٩.٧٧٩    ١٤.١٣٠.٢٢٣    ١٦.٣٩٦.٥٥٦    ٧.٦٢٦.٨٨٠    ١.٠٨٤.٧٢٢    )٣٠٢.٨٥٠(    ٦.٤٩٤.١٣٧    ١.٤٦٦.٦٦٧  )غير مدققة( ٢٠١٠يونيو ٣٠في 
  

...  يتبع                                                                                                                                                  



  
      

  .الموحدة المرحلية المختصرةجزءاً من هذه البيانات المالية  ٢٠إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
  -١٠- 

  تتمة -المرحلي الموحد بيان التغيرات في حقوق المساهمين 
  ٢٠١٠يونيو ٣٠للستة أشهر المنتهية في 

  
          لحقوق المساهمين في الشركة األم  

    رأس المال  
االحتياطي 

    القانوني
احتياطي 

    القيمة العادلة
احتياطي 

لتحويالت النقد 
    األجنبي

األرباح 
    االقلية حقوق    ياإلجمال    المدورة

إجمالي حقوق 
  المساهمين

  
  ألف

    ريال قطري
  ألف

    ريال قطري
  ألف

    ريال قطري
  ألف

    ريال قطري
  ألف

    ريال قطري
  ألف

    ريال قطري
  ألف

    ريال قطري
  ألف

  ريال قطري
                                

  ٢٨.٩٦١.٦٣٢    ١٥.٦٧٧.٩٢٥    ١٣.٢٨٣.٧٠٧    ٥.٥٣٢.٦٧٤    ٢٤٨.٩٠٧    )٤٥٨.٦٧٨(    ٦.٤٩٤.١٣٧    ١.٤٦٦.٦٦٧  )مدققة(، وفقاً للبيانات السابقة  ٢٠٠٩يناير  ١في 
 الفترةثمن شراء خالل  عملية توزيع نتيجةتعديل 

  )٢.٠٢٣.٣٨٩(    )١.٤٣٩.٩٩٧(    )٥٨٣.٣٩٢(    ٢٩.٢٣٤    )٦١٢.٦٢٦(    -    -    -   ٢٠٠٨لشركات تابعة تم شراؤها خالل 
                                

  ٢٦.٩٣٨.٢٤٣    ١٤.٢٣٧.٩٢٨    ١٢.٧٠٠.٣١٥    ٥.٥٦١.٩٠٨    )٣٦٣.٧١٩(    )٤٥٨.٦٧٨(    ٦.٤٩٤.١٣٧    ١.٤٦٦.٦٦٧  )معدلة( ٢٠٠٩يناير  ١في 
                                

  ٢.٣١٦.٢٨٤    ٦٧٨.٣٨٧    ١.٦٣٧.٨٩٧    ١.٦٣٧.٨٩٧    -    -    -    -  الفترةربح 
  ١.١٨٩.٣٨٤    ٣٠١.٩٣٣    ٨٨٧.٤٥١    -    ٦٣٧.٠٧٤    ٢٥٠.٣٧٧    -    -  شاملة أخرى للفترة بنود دخل

                                
  ٣.٥٠٥.٦٦٨    ٩٨٠.٣٢٠    ٢.٥٢٥.٣٤٨    ١.٦٣٧.٨٩٧    ٦٣٧.٠٧٤    ٢٥٠.٣٧٧    -    -  للفترةالدخل الشامل إجمالي 

  )١.٤٦٦.٦٦٧(    -    )١.٤٦٦.٦٦٧(  )١.٤٦٦.٦٦٧(    -    -    -    -    ٢٠٠٨أرباح موزعة نهائية لسنة 
  )٣٢٦.٢٣٠(    )٣٢٦.٢٣٠(    -    -    -    -    -    -  الشركات التابعة ارباح موزعة

  )١.٥٦٨.٧٤٠(    )١.٥٦٨.٧٤٠(    -    -    -    -    -    -  )٤/٣إيضاح (  أقلية قوقشراء ح
  )٢٦.٨٧١(    )٢٦.٨٧١(    -    -    -    -    -    -   األقلية قوقححركة في صافي ال

                                
  ٢٧.٠٥٥.٤٠٣    ١٣.٢٩٦.٤٠٧    ١٣.٧٥٨.٩٩٦    ٥.٧٣٣.١٣٨    ٢٧٣.٣٥٥    )٢٠٨.٣٠١(    ٦.٤٩٤.١٣٧    ١.٤٦٦.٦٦٧  ) غير مدققة(٢٠٠٩يونيو ٣٠في 




