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   المختصرةالبيانات المالية المرحلية 

  مدقق المستقلللمع تقرير المراجعة 

  2010 سبتمبر 30المنتهية في  أشهر التسعةفترة ل

  



  

  

  

  

  بيان المركز المالي المرحلي المختصر

 2010 سبتمبر 30 في كما
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 2009 ديسمبر 31 2009 سبتمبر 30 2010 سبتمبر 30 

  )مدققة(  مراجعة  مراجعة 

  ل قطريريا     

       الموجودات 
       الموجودات المتداولة

  5,322,311  5.572.340  27.194.269 النقد وشبه النقد
  504,814  312.124  71.017 ذمم مدينة 

  558,573  659.736  1.274.123 قطع غيار ومواد بالمخازن 
  3,396,608  1.218.734  2.140.124 أرصدة مدينة أخرى مصاريف مدفوعة مقدماً و

  9,782,306  7.762.934  30.679.533 موع الموجودات المتداولة مج
    

       الموجودات غير المتداولة
  6,872,639  7.114.525  9.820.802 استثمارات عقارية 

  37,007,772  38.456.709  45.343.606  استثمارات متوفرة للبيع
  48,067,058  40.249.100  79.247.698 ممتلكات ومعدات

  91,947,469  85.820.334  134.412.106 ودات غير المتداولةمجموع الموج

  93.583.268  165.091.639 مجموع الموجودات 
101,729,77
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  بيان المركز المالي المرحلي المختصر

 2010 سبتمبر 30 في كما
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 2009 ديسمبر 31 2009 سبتمبر 30 2010 سبتمبر 30 

  )مدققة (   مراجعة  مراجعة 

  ريال قطري  ريال قطري  ريال قطري 
       المطلوبات وحقوق المساهمين 

       اولةمطلوبات متد
  2,483,152  969.835  846.581 ذمم دائنة 

  6,000,000  -------  ------  قروض
  923,303  863.468  ------- مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى 

  3,880,448  3.435.415  4.042.238  توزيعات أرباح غير مدفوعة 
  13,286,903  5.268.718  4.888.819 مجموع المطلوبات المتداولة 

        
         غير المتداولةالمطلوبات

  1,470,940  1.418.440  1.526.951  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 
  21,883,037  21.396.779  30.616.500  قروض

  23,353,977  22.815.219  32.143.451  غير المتداولةمجموع المطلوبات
  36,640,880  28.083.937  37032.270  مجموع المطلوبات

        
        المساهمينحقوق

  25,953,702  25.953.702  51.906.402 رأس المال
  12,038,930  11.336.363  37.965.677 إحتياطي قانوني 

  2,665,154  2.665.154  2.691.107 إحتياطي عام 
  13,145,509  14.594.446  21.481.343 إحتياطي القيمة العادلة 

  8,210,230  4.956239  8.210.231  مدورةأرباح 
  3,075,370  5.993.427  5.804.609   الفترةأرباح 

  65,088,895  65.449.331  128.059.369 مجموع حقوق المساهمين 
  101,729,775  93.583.268  165.091.639 مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين 

  
  حسن المقدمعبدالرحمن م    علي اسحاق حسين آل اسحاق
  امالمدير الع    عضو مجلس األدارة المنتدب

       



  

  

  

  بيان الدخل المرحلي المختصر

 2010 سبتمبر 30 في  أشهر المنتهيةالتسعةلفترة 
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 سبتمبر 30للستة أشهر المنتهية في  

 2010 2009 

  مراجعة  مراجعة 

  ريال قطري  ريال قطري 

     

  13.413.855  12.401.056 اإليرادات 
  10.533.811  9.715.216 مصاريف مباشرة 

  2.880.044  2.685.584 مجمل الربح 
      

  )2.045.953( )2.143.057( مصاريف إدارية وعمومية 
  2.229.531  1.970.688  وزيعات أرباح مستلمةت

  )930.000(  )900.000(  استهالك ممتلكات ومعدات
  3.669.140  3.749.394   إيجاراتإيرادات 

  ---  ---  خسائر تدني قيمة استثمارات متوفرة للبيع
  190.665  441.744 إيرادات أخرى 

  5.993.427  5.804.609 صافي ربح الفترة

     
  3.5  1.12 ي على السهم العائد األساس

  
  



  

  

  

  

  بيان الدخل الشامل المرحلي المختصر

 2010 سبتمبر 30 في  أشهر المنتهيةالتسعةلفترة 
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 سبتمبر  30 أشهر المنتهية في للتسعة 

 2010 2009 

  )مراجعة (   )مراجعة (  

  ريال قطري  ريال قطري 

     

  5.993.427  5.804.609 صافي ربح الفترة
      

     بنود الدخل الشامل األخرى
  4.248.105  5.597.704  متوفرة للبيعالستثمارات لإل الحركة على القيمة العادلةصافي 

  10.241.532  11.402.313  مجموع الدخل الشامل للفترة
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