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 ٢٠١٠ديسمبر  ٣١ ٢٠١١مارس  ٣١
 )مدققة( )غير مراجعة( 

 لایر قطري لایر قطري

 الموجودات

 متداولة موجودات

 ٧٠٨،٦٢٧،٥٤٨ ٦٥٩،٩٥٩،٣٤٤ نقد وأرصدة لدى البنوك

 ٤٣،٣٠٩،٩٣٧ ٥٥،١٨٥،٢٥٤ ذمم مدينة

 ٤٣٤،٧٣٣ ٦٩٨،٣٨٦ مطلوب من أطراف ذات عالقة

 ٤٣،٥٨٩،٨٥٢ ٥٤،٩٥٧،٣٩٣ دفعات مقدمة للموردين

 ٥٠١،٩١٦ ٣٧٧،١٩٤ إجمالي المبالغ المطلوبة من العمالء مقابل أعمال قيد اإلنجاز

 ٣٠،٤٦٤،٣٢٧ ٢٦،٤٤٥،٨٨٦ مخزون 

 ٢٣،٢٧٨،٢٨٠ ١٤،٧٦٣،٦٤٠ مصروفات مدفوعة مقدما وذمم مدينة أخرى

 ٨٥٠،٢٠٦،٥٩٣ ٨١٢،٣٨٧،٠٩٧ مجموع الموجودات المتداولة

   
   موجودات غير متداولة

 ١،٧٥٧،٤٢٢،٥٤٢١،٧٦٠،٦٧٦،٣٩٧ ممتلكات ومصنع ومعدات

 ٤٧٠،٨٦٤،٤٧٦ ٤٧٠،٨١٠،٣٧٦ إستثمارات عقارية

 ٣٤،٠١٤،٢٩٠ ٣٦،٤٦٠،٦٧٧ إستثمارات في شركات زميلة

 ٥٩،٠٤٢،٢٣٥ ٥٢،٦٤٧،٧١٠ إستثمارات متاحة للبيع

 ٣١٤،٤٥٧،٥٨٥ ٣١٤،٤٥٧،٥٨٥ شهرة

 ٢،٦٣١،٧٩٨،٨٩٠٢،٦٣٩،٠٥٤،٩٨٣ مجموع الموجودات الغير متداولة

 ٣،٤٤٤،١٨٥،٩٨٧٣،٤٨٩،٢٦١،٥٧٦ مجموع الموجودات



  )ق.م.ش(القابضة شركة الخليج 
  الموحد رحليالم بيان المركز المالي
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 ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١ ٢٠١١مارس  ٣١
 )مدققة( )غير مراجعة( 

 لایر قطري لایر قطري

 المطلوبات وحقوق المساهمين
 مطلوبات متداولة

 ٤٥،٩٠٠،٠٧٥ ٢٥،٩٦١،٧٨٩ ذمم دائنة

 ٣١،١٣٠،٦٠٤ ٣١،٢٦٨،٢٩٨ محتجزات دائنة

 ٤٩٧،٠٨٠،٣٢٠ ٤٩٢،٧٩٧،٨١٦ قروض

 ٣٢٢،١٠٧ ٥٦١،٩٧٠ ألطراف ذات عالقةمطلوب 

 ٢٠،١٣٩،٥٨١ ٢٢،٠٧١،٢٥٢ أوراق دفع

 ١،٥٨٧،٤٢٦ ٢،١١٣،٠٣١ إجمالي المبالغ المطلوبة إلى العمالء مقابل أعمال قيد اإلنجاز

 ١٧،٧٧٨،٦٢٥ ٣٣،٨٠٤،٣٥٥ مستحقات وذمم دائنة اخرى

 ٦١٣،٩٣٨،٧٣٨ ٦٠٨،٥٧٨،٥١١ مجموع المطلوبات المتداولة

 مطلوبات غير متداولة
 ٨٨٥،٤٤٣،٠٨١ ٩٠٣،٤٧٣،٥١٩ قروض

 ٢٨،٣٠٠،٠٦٦ ٢٢،٠٣٩،٣٧٩ أوراق دفع

 ٣١،١٣٠،٦٠٥ ٢،١١١،٩٥١ مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 ٢،٠٥٧،٢٠٣ ٣١،٢٦٨،٢٩٨ محتجزات دائنة

 ٩٤٦،٩٣٠،٩٥٥ ٩٥٨،٨٩٣،١٤٧ مجموع المطلوبات الغير متداولة

 ١،٥٦٧،٤٧١،٦٥٨١،٥٦٠،٨٦٩،٦٩٣ وباتمجموع المطل

 حقوق المساهمين
 ١،٢٤٣،٢٦٧،٧٨٠١،٢٤٣،٢٦٧،٧٨٠ رأس المال

 ٤٧٥،٥٢٦،٣١٦ ٤٧٥،٥٢٦،٣١٦ إحتياطي قانوني

 ٧،٤٤٣،٧٣٧ ١،٠٤٩،٢١٢ إحتياطي القيمة العادلة

 ١٣٩،٩٩٠،٦٦١ ١٥٦،٨٧١،٠٢١ أرباح مدورة

 ٦٢،١٦٣،٣٨٩ أرباح مقترح توزيعها

 ١،٨٧٦،٧١٤،٣٢٩١،٩٢٨،٣٩١،٨٨٣ مجموع حقوق المساهمين

 ٣،٤٤٤،١٨٥،٩٨٧٣،٤٨٩،٢٦١،٥٧٦ مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

  
 
 
 
 
 
 
 
 

  عبد اهللا بن ناصر المسند/ السيد 
رئيس مجلس اإلدارة و العضو المنتدب
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 مارس ٣١للثالثة أشهر المنتهية في 

٢٠١٠ ٢٠١١ 

 )غير مراجعة( )غير مراجعة(

 لایر قطري لایر قطري

 إيرادات التشغيل

 ٥٢،٧٥٨،٦٩٧ بيع األسمنت
 

٣١،٠٨٩،٩٣٢ 

 ١٢،٤٦٤،٥٨٦ إيرادات مقاوالت وخدمات
 

١٠،٤٨٠،٢٥٧ 

٦٥،٢٢٣،٢٨٣ 
 

٤١،٥٧٠،١٨٩ 

   تكاليف التشغيل

 ٤١،٧٤٠،٢٠٠ تكلفة مبيعات األسمنت  
 

٢٤،١٠٧،٧٢٦ 

 ٣،٥١٦،٧٢٦ تكاليف مقاوالت وخدمات
 

٢،٨٢٧،٨١٢ 

 ٤٥،٢٥٦،٩٢٦ أرباح التشغيل
 

٢٦،٩٣٥،٥٣٨ 

١٩،٩٦٦،٣٥٧ 
 

١٤،٦٣٤،٦٥١ 

 ٦٤،٣٩٨ ايرادات ودائع قصيرة االجل وحسابات التوفير
 

١،٠٧٦،٩٩٢ 

  ٣،٨٠١،٩٢١ ايرادات استثمارات في شركات زميلة
٢،٧٣٢،٥٢٢ 

  ٤،١٨٠،٩٠٨ ايرادات استثمارات
٧،٥٠٧،٤٤٦ 

 ٨٢٥،١١٣ ايرادات ايجارات
 

٨٢٠،٥٠٠ 

 ٢٧٤،٩٢١ ايرادات اخرى
 

٨٠٧،٦٧٥ 

 )١،٢٥٨،٣٣٩( صافي تكلفة التمويل
 

)٤،٦١٥،١٥٣( 

 )٨،٥٩٠،٢٠٣( مصاريف ادارية وعمومية
 

)٩،٠٢٤،٤١٨( 

 )٢،٣٨٤،٧١٦( استهالك ممتلكات ومصنع ومعدات 
 

)٢،٩٣١،٠٢٣( 

 ١٦،٨٨٠،٣٦٠ صافي ربح الفترة
 

١١،٠٠٩،١٩٢ 

   
 ٠,٠٩  ٠,١٤   العائد األساسي على السهم
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 مارس ٣١للثالثة أشهر المنتهية في 

٢٠١٠ ٢٠١١ 

 )غير مراجعة( )غير مراجعة(

 لایر قطري لایر قطري

 ١٦،٨٨٠،٣٦٠ صافي ربح الفترة
 

١١،٠٠٩،١٩٢ 

  

   :بنود الدخل الشامل االخرى

 )٦،٣٩٤،٥٢٥( غير في القيمة العادلة لإلستثمارات المتاحة للبيعالت
 

)٢،٦٠٣،١٧١( 

 ١٠،٤٨٥،٨٣٥ مجموع الدخل الشامل للفترة
 

٨،٤٠٦،٠٢١ 
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 إحتياطي قانوني رأس المال
إحتياطي القيمة 

 أرباح مدورة العادلة
أرباح مقترح 
 المجموع توزيعها

 لایر قطري لایر قطري لایر قطري يلایر قطر  لایر قطري لایر قطري

١٣٩،٨٦٥،٨٨٠ ١،٢٤٣،٢٦٧،٧٨٠٤٦٨،٤٠٧،٦٦٨٧٩٧،٩٣٧ )مدققة( ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١الرصيد في 
 

 -- ١،٨٥٢،٣٣٩،٢٦٥

 --  مجموع الدخل الشامل للفترة
 

 -- 
 

)١١،٠٠٩،١٩٢ )٢،٦٠٣،١٧١ 
 

 -- ٨،٤٠٦،٠٢١ 

١٥٠،٨٧٥،٠٧٢)١،٨٠٥،٢٣٤(١،٢٤٣،٢٦٧،٧٨٠٤٦٨،٤٠٧،٦٦٨ )راجعةغير م( ٢٠١٠مارس  ٣١الرصيد في
 

 -- ١،٨٦٠،٧٤٥،٢٨٦

           
١٣٩،٩٩٠،٦٦١ ١،٢٤٣،٢٦٧،٧٨٠٤٧٥،٥٢٦،٣١٦٧،٤٤٣،٧٣٧ )مدققة( ٢٠١٠ديسمبر  ٣١الرصيد في 

 
١،٩٢٨،٣٩١،٨٨٣ ٦٢،١٦٣،٣٨٩

 --  مجموع الدخل الشامل للفترة
 

 -- 
 

-١٦،٨٨٠،٣٦٠ ٦٣٩٤٥٢٥ 
 

 -- ١٠،٤٨٥،٨٣٥ 

 --  توزيعات أرباح مدفوعة
 

 -- 
 

 --  -- 
 

)٦٢،١٦٣،٣٨٩()٦٢،١٦٣،٣٨٩( 

١٥٦،٨٧١،٠٢١ ١،٢٤٣،٢٦٧،٧٨٠٤٧٥،٥٢٦،٣١٦١،٠٤٩،٢١٢ )غير مراجعة( ٢٠١١مارس  ٣١الرصيد في
 

 -- ١،٨٧٦،٧١٤،٣٢٩

  



 

 

  


