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 (غير الوذلك)بياى الذخل الورحلي الوختصر 
 2010 سبتوبر 30للفترة الوٌتهيت في 

 

 
 2009سبتمبر   2010سبتوبر  

 
مراجعت هراجعت 

 
 ريال قطري ريال لطري

 اإليراداث
  

 21,459,620 13,485,489 إيراداث استثماراث وفىائذ

 21,459,620 13,485,489 صافي إيراداث استثواراث وفىائذ

 
 (2,355,436) (3,155,068) مصاريف إداريت وعمىميت  

 (38,784) (38,931) مصاريف إستهالكاث

 (2,394,220) (3,193,999) إجوالي الوصاريف

 256,784 167,108 ايراداث أخري

 19,322,184 10,458,598 صافي أرباح السٌت

 0.64 0.35 حصت السهن هي األرباح 
 

 (غير الوذلك)بياى الذخل الشاهل 
 2010 سبتوبر 30للفترة الوٌتهيت في 

 

 
 2009سبتمبر   2010سبتوبر  

 
مراجعت هراجعت 

 
 ريال قطري ريال لطري

 19,322,184 10,458,598 صافي أرباح انسىت

 بٌىد الذخل الشاهل األخري
  

 19,901,805 6,298,507 صافي انتغيير في احتياطي انقيمت انعادنت 

 - 4,071,216 ارباح مه اسهم خالل انذخم انشامم

 39,223,989 20,828,321 إجوالي الذخل الشاهل للسٌت

 
 
 
 
 



 

  

 

 (غير الوذلمت)الويساًيت العوىهيت الورحليت الوختصرة 
 2010 سبتوبر 30للفترة الوٌتهيت في 

 

 
 2009ديسمبر    2010سبتوبر  

 
مذققت هراجعت 

 ريال قطري ريال لطري الوىجىداث

 الوىجىداث الوتذاولت
  

122,175,929 وقذ وأرصذة نذي انبىىك  114,080,081  

6,646,779 44,243,788 مصاريف مذفىعت مقذمًا ومىجىداث أخري  

5,512,000 استثماراث مانيت بانقيمت انعادنت مه خالل بيان األرباح وانخسائر  1,523,022  

 
171,931,717  122,249,882  

 الوىجىداث غير الوتذاولت
  

116,273,096 استثماراث مانيت   158,014,535  

38,274,833 استثماراث عقاريت  38,274,833  

535,494 ممتهكاث ومعذاث  160,226  

 
155,083,423  196,449,594  

327,015,140 هجوىع الوىجىداث  318,699,476  

 الوطلىباث وحمىق الوساهويي   
  

 الوطلىباث الوتذاولت
  

3,358,305 مصروفاث مستحقت ومطهىباث أخري  920,668  

   
 الوطلىباث غير الوتذاولت

  
186,975 مخصص مكافأة وهايت انخذمت نهمىظفيه  137,268  

   
3,545,280 هجوىع الوطلىباث  1,057,936  

   
 حمىق الوساهويي

  
300,000,000 رأش انمال  300,000,000  

(106,038) أسهم انخسيىت  (106,038) 

6,874,936 إحتياطي قاوىوي  6,874,936  

(15,264,981) إحتياطي انقيمت انعادنت  (21,563,488)  

15,000,000 0 أرباح مقترح تىزيعها  

31,965,943 أرباح مذورة  17,436,130  

323,469,860 هجوىع حمىق الوساهويي  317,641,540  

327,015,140 هجوىع الوطلىباث وحمىق الوساهويي  318,699,476  

 



 

 
 (غير الوذلك)بياى التغيراث في حمىق الوساهويي الورحلي الوختصر 

 2010 سبتوبر 30للفترة الوٌتهيت في 
 

 
 الوجوىع أرباح هذورة أرباح همترح تىزيعها إحتياطي الميوت العادلت إحتياطي لاًىًي أسهن الخسيٌت رأش الوال

 
 ريال قطري ريال قطري ريال قطري ريال قطري ريال قطري ريال قطري ريال قطري

        
 282.817.123 13.904.837 -- (35.797.579) 4.815.903 (106.038) 300.000.000 2009 يٌاير 1الرصيذ كوا في 

 39,223,989 19,322,184 -- 19,901,805 -- -- -- اجماني انذخم انشامم نهسىت

 32.041.112 33.227.021 -- (15,895,774) 4.815.903 (106.038) 300.000.000  2009 سبتوبر 30الرصيذ كوا في 

        
 317.641.540 17.436.130 15.000.000 (21.563.488) 6.874936 (106.038) 300.000.000 2010 يٌاير 1الرصيذ كوا في 

 20.828.321 14.529.814 -- 6.298.507 -- -- -- اجماني انذخم انشامم نهسىت

 (15.000.000) - (15.000.000) -- -- -- --  ارباح مقترح تىزيعها

 323.469.861 31.965.944 -- (15.264.981) 6.874.936 (106.038) 300.000.000 2010 سبتوبر 30الرصيذ كوا في 

 
 



 

 

 (غير الوذلمت)بياى لائوت التذفماث الٌمذيت الورحليت الوختصرة 
 2010 سبتوبر 30للفترة الوٌتهيت في 

 
 2009سبتمبر   2010سبتوبر  

 
مراجعت هراجعت 

 ريال قطري ريال لطري 

   األًشطت التشغيليت

 19.322.184 10.458.598 صافي ربح انسىت

   :تعذيالث

 38.784 38.931 إستهالكاث ممتهكاث ومعذاث

 48.978 49.707 مخصص مكافأة وهايت انخذمت نهمىظفيه

 (5.002.063) (3.907.059) إيراداث فىائذ

 - 1.718.260 خسائر غير محققت مه إعادة تقييم اإلستثماراث
أرباح بيع مىجىداث مانيت بانقيمت انعادنت مه خالل بىىد انذخم 

 انشامم األخري 
- (3.036.506) 

أرباح بيع مىجىداث مانيت بانقيمت انعادنت مه خالل األرباح 

 إستثماراث نهمتاجرة –وانخسائر 
(2.931.571) (3.291.959) 

 
5.426.866 8.079.319 

 (28.721.412) (37.597.009) مصاريف مذفىعت مقذمًا ومىجىداث أخري

 (42.727) 2.437.437 مصاريف مستحقت ومطهىباث أخري
 بانقيمت انعادنت مه خالل بىىد انذخم انشامم شراء استثماراث مانيت

 األخري
(19.101.128) (57.955.860) 

 بانقيمت انعادنت مه خالل بىىد متحصالث مه بيع استثماراث مانيت

 انذخم انشامم األخري
71.144.920 64.357.929 

 –بانقيمت انعادنت مه خالل األرباح وانخسائر شراء استثماراث 

 إستثماراث نهمتاجرة
(41.627.929) (54.986.483) 

بانقيمت انعادنت مه خالل األرباح متحصالث مه بيع استثماراث مانيت 

  إستثماراث نهمتاجرة–وانخسائر 
38.919.631 56.53.439 

 (13.215.795) 19.602.988 صافي الٌمذ الوستخذم في األًشطت التشغيليت
 

  

   األًشطت اإلستثواريت

 - (414.199) شراء ممتهكاث ومعذاث

 5.002.063 3.907.059 إيراداث فىائذ مستهمت

 5.002.063 3.492.860 الٌاتج هي األًشطت اإلستثواريت (الوستخذم في)صافي الٌمذ 

   األًشطت التوىيليت

 - (15,000,000) ارباح مذفىعت

 - (15,000,000) الٌاتج هي األًشطت التوىيليت (الوستخذم في)صافي الٌمذ 
 

  

 (8.213.732) 8.095.848 صافي الٌمص في الٌمذ وشبه الٌمذ

 120.584.814 114.080.081 الٌمذ وشبه الٌمذ في بذايت السٌت

 112.371.082 122.175.929 الٌمذ وشبه الٌمذ في ًهايت السٌت

 


