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البند االول: سماع تقرير مجلس اإلدارة عن   1
نشاط الشركة ومركزها المالي خالل السنة 
المالية المنتهية في 2015/12/31م والخطة 

المستقبلية للشركة.

البند الثاني: سماع تقرير مدقق الحسابات   2
عن ميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية 

في 2015/12/31م.

العمومية  الميزانية  مناقشة  الثالث:  البند   3
المالية  للسنة  والخسائر  األرباح  وحساب 
والمصادقة  2015/12/31م  في  المنتهية 

عليها.

البند الرابع: المصادقة على توصية مجلس   4
المالية  السنة  عن  األرباح  بتوزيع  اإلدارة 

2015م بواقع 40% أرباح نقدية.

مجلس  أعضاء  ذمة  إبراء  الخامس:  البند   5
المالية  السنة  عن  المسؤولية  من  اإلدارة 
واعتماد  2015/12/31م  في  المنتهية 

المكافئات.

البند السادس: مناقشة تقرير الحوكمة عن   6
السنة 2015م.

الحسابات  مراقب  تعيين  السابع:  البند   7
وتحديد  2016م،  المالية  للسنة  الخارجي 

أتعابه.

 الشيخ/ ناصر بن محمد بن جبر آل ثاني 
رئيس مجلس اإلدارة 

 الشيخ/ طالل بن محمد بن جبر آل ثاني 
نائب رئيس مجلس اإلدارة 

 الشيخ/ نواف بن محمد بن جبر آل ثاني 
العضو المنتدب

 الشيخ/ منصور بن محمد بن جبر آل ثاني 
عضو

 الشيخ/ ثامر بن محمد بن جبر آل ثاني 
عضو

  الشيخ/ جبر بن محمد بن حسن آل ثاني
عضو

 السيد/ اسكندر علي األنصاري 
عضو 

 السيد/ سعود عمر المانع 
عضو

 السيد/ عبد الله علي األنصاري 
عضو 

 السيدة/ كلثم سلطان الهاجري
ممثلة وزارة المالية

 السيد/ طارق محمد
الرئيس التنفيذي
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الشيخ ناصر بن محمد بن جبر آل ثاني 
 رئيس مجلس االدارة

حضرات المساهمين الكرام،

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته ،،، 

بأنه لمن دواعي سروري أن أقدم لكم تقرير مجلس اإلدارة عن أداء 
الشركة ونتائجها المالية للسنه المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

فبالرغم من اداء الشركة الجيد من الناحية التشغيلية اال انه ونتيجة 
الربح على أساس  انخفاض االيرادات االخرى فقد انخفض صافي 
إلى 160.3  ريال قطري 2014  سنوي بنسبة 11.7% من 181.7مليون 
مليون ريال قطري 2015 كما انخفض العائد على السهم من 8.43 
ريال لسنة 2014 الى 7.44 ريال لسنة 2015. عالوة على ذلك، ووفقا 
للقرار الصادر في اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة 
عن  عبارة  ريال قطري  مليون   12.05 مبلغ  تخصيص  تم   ،2008 في 

زكاة العام 2015.

اذ تواصل الشركة سعيها الدائم لدراسة حاجة السوق المستقبلية 
من كافة منتجاتها وخدماتها وذلك بهدف استباقها بأجراء الترتيبات 
الالزمة واالستعداد لتلبية تلك المتطلبات ، وفي ذات االطار فقد 

قامت الشركة بالتالي: 

وفقًا لما تمت االشارة اليه سابقًا، فان الشركة بصدد توسعة   -1
الطاقة االنتاجية للمطاحن بإضافة 150 طن يوميًا من المتوقع 
الكلية  االنتاجية  الطاقة  لتصبح   2016 منتصف  في  اتمامها 

للمطاحن 820 طن يوميًا.

االخوة الحضور الكرام

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته ،،، 

مجلس  أعضاء  أخواني  عن  وبالنيابة  نفسي  عن  باألصالة 
اإلدارة ، يسرني ويشرفني أن أرحب بكم في اجتماع الجمعية 
(شركة  القابضة  زاد  شركة  لشركتكم  العادية  العمومية 

مساهمة عامة قطرية).

قد  الشركة  فان  الحالية  االقتصادية  االوضاع  من  بالرغم 
حققت نتائج جيدة من الناحية التشغيلية خالل السنة المالية 

 .2015

وكما هو مبين لديكم بالبيانات المالية، فقد انخفض صافي 
األرباح بنسبة 11,7% إذ بلغ صافي االرباح 160,3 مليون ريال 
في  قطري  ريال  مليون   181.7 بـ  مقارنتًا   2015 لسنة  قطري 

2014 وذلك نظرًا النخفاض االيرادات االخرى.

 الشيخ نواف بن محمد بن جبر آل ثاني  
العضو المنتدب

تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنتين الماليتين 2015م
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الشكر  بجزيل  وأتوجه  المناسبة  هذه  انتهز  أن  يشرفني  كما 
آل  بن حمد  تميم  الشيخ  السمو  لحضرة صاحب  والعرفان 
رعايته ودعمه  الله( على  )حفظه  المفدى  البالد  أمير   ، ثاني 

المستمرين.

التي  الغالية  ثقتكم  على  بالشكر  اليكم  اتقدم  ان  اود  كما 
اوليتموها ادارة الشركة ومساندتكم المحمودة لها، واود ان 
اشيد بجميع االخوة العاملين بالشركة على تفانيهم في اداء 

واجبهم.

والله ولي التوفيق،،،

ناصر بن محمد بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس االدارة

قامت الشركة باالنتهاء من تركيب مصنع اسفلت جديد اضافي خالل   -2
العام 2015.

الشركة بصدد انشاء مخازن مبردة ومن المتوقع اتمام المشروع خالل   -3
منتصف العام 2016م.

وال يسعنا في الختام إال أن نعرب عن عظيم امتناننا وتقديرنا لحضرة صاحب 
السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ، أمير البالد المفدى )حفظه الله( على 

الرؤى الرشيدة والسياسات الحكيمة.

كما نتقدم بخالص الشكر لمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني 
رئيس مجلس الوزراء ، وسعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية و 
سعادة الشيخ احمد بن جاسم آل ثاني وزير االقتصاد والتجارة وجميع اإلخوة 

العاملين بالوزارات ومؤسسات الدولة على دعمهم المستمر.

كما ويشرفنا أن نتقدم بوافر الشكر للسادة المساهمين على ثقتهم الغالية 
ومساندتهم إلدارة الشركة والعاملين بها، داعين لهم بدوام الصحة والعافية.

وبالله التوفيق ،،،

الشيخ ناصر بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس

مجلس االدارة



تقــريـر مراقـبي الـحسـابات المستقلين
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تقرير مدقق الحسابات المستقل
إلى السادة المساهمين في شركة زاد القابضة ش.م.ق

 
تقرير حول البيانات المالية الموحدة

زاد  لشركة  المرفقة  الموحدة  المالية  البيانات  دققنا  لقد 
المركز  بيان  تتكون من  والتي  )»الشركة«(  القابضة ش.م.ق. 
المالي الموحد كما في 31 ديسمبر 2015 وبيان الدخل الموحد 
اآلخر  الشامل  والدخل  الخسارة  أو  للربح  الموحدة  والبيانات 
للسنة  الملكية  حقوق  في  والتغيرات  النقدية  والتدفقات 
على  تشتمل  التي  واإليضاحات  التاريخ،  ذلك  في  المنتهية 
ملخص ألهم السياسات المحاسبية والمعلومات التفسيرية 

األخرى.

مسؤولية مجلس اإلدارة عن البيانات المالية الموحدة

المالية  البيانات  هذه  إعداد  عن  مسؤول  اإلدارة  مجلس  إن 
الموحدة وعرضها بشكل عادل وفقًا للمعايير الدولية للتقارير 
المالية وعن أنظمة الرقابة الداخلية التي يحدد مجلس اإلدارة 
أنها ضرورية للتمكن من إعداد بيانات مالية موحدة خالية من 
أو  ناتجة عن غش  كانت  خاطئة سواء  أية معلومات جوهرية 

خطأ.

مسؤولية مدقق الحسابات

إن مسؤوليتنا هي إبداء الرأي عن هذه البيانات المالية الموحدة 
وفقًا لما قمنا به من أعمال التدقيق. لقد تم تدقيقنا وفقًا 
لمعايير التدقيق الدولية، والتي تتطلب منا االلتزام بالمتطلبات 
الحصول  بهدف  التدقيق  أعمال  وتنفيذ  وتخطيط  األخالقية 
البيانات المالية الموحدة من  على تأكيدات معقولة عن خلو 

أية معلومات جوهرية خاطئة.
أدلة  على  الحصول  بهدف  بإجراءات  القيام  التدقيق  يشمل 
المالية  بالبيانات  الواردة  واإليضاحات  للمبالغ  مؤيدة  تدقيق 
الموحدة. تعتمد إجراءات التدقيق المختارة على تقديراتنا بما 

فيها تقييم مخاطر وجود معلومات جوهرية خاطئة بالبيانات المالية 
الموحدة سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ. وعند تقييم تلك المخاطر 
فإننا نأخذ في االعتبار أنظمة الرقابة الداخلية المعنية بقيام الشركة 
بإعداد وعرض البيانات المالية الموحدة بصورة عادلة وذلك بهدف 
تصميم إجراءات التدقيق المناسبة في ظل األوضاع القائمة وليس 
بغرض إبداء رأي عن مدى فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية للشركة. كما 
المحاسبية  السياسات  تقييمًا لمدى مالءمة  أيضًا  التدقيق  يشمل 
التي يجريها مجلس  التقديرات المحاسبية  المتبعة ومدى معقولية 
اإلدارة باإلضافة إلى تقييم للعرض العام للبيانات المالية الموحدة. 

إننا نرى أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتكوين 
أساس سليم للرأي المتحفظ الذي توصلنا إليه.

 
أساس الرأي المتحفظ

كدعم من  ريال قطري مدين مستحق   68.368.576 مبلغ  هناك   1
السنوات  المباع خالل  المدعوم  الدقيق  حكومة دولة قطر عن 
السابقة وفقا لنصوص اتفاقية الدعم المبرمة حتى 13 ديسمبر 
المدعوم  بالدقيق  الخاصة  المطالبة  مقدار  تحديد  زال  ال   .2007
قيد المناقشة مع حكومة دولة قطر. لم نتمكن من الحصول 
ال  بالكامل.  المبلغ  هذا  استرداد  سيتم  أنه  على  تأكيد  أي  على 
قيد  المدعوم  بالدقيق  يتعلق  فيما  المطالبة  مقدار  تحديد  زال 
المناقشة مع حكومة دولة قطر. لم نتمكن من الحصول على 
إلى  إضافة  بالكامل.  المبلغ  هذا  استرداد  أنه سيتم  على  تأكيد 
ذلك فإن القرض من حكومة دولة قطر بمبلغ 59.959.040 ريال 
المستحق  الدعم  مبلغ  مقابل  في  مقاصته  تمت  قد  قطري 
بغرض التوصل إلى صافي الرصيد القائم المستحق من حكومة 
دولة قطر. لم تتمكن الشركة من أن توضح لنا ما إذا كان هناك 
»حق في إجراء المقاصة«. بناء على ذلك لم نتمكن من الحصول 

على تأكيد ما إذا كان إجراء المقاصة مناسبا.

التحفظ  وحسب  المقارنة،  بمعلومات  يتعلق  فيما   2
الموحدة  المالية  للبيانات  تدقيقنا  تقرير  في  الوارد 
 2014 ديسمبر   31 في  المنتهية  للسنة  للشركة 
بنصوص  الشركة  تلتزم  لم  و3(   2 رقمي  )التحفظين 
معيار المحاسبة الدولي رقم 8 السياسات المحاسبية، 
فيما  واألخطاء،  المحاسبية  التقديرات  في  التغيير 
العقاري  االستثمار  تصنيف  إعادة  بتوقيت  يتعلق 
إلى ممتلكات وآالت ومعدات واالعتراف بمصروف 
اإلهالك للممتلكات واآلالت والمعدات واالستثمار 
العقاري وقد قامت بالمحاسبة عن اإلهالك المتعلق 
الموحد  الدخل  بيان  بسنوات سابقة كمصروف في 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014. نتيجة لما ذكر 
والمعدات  واآلالت  الممتلكات  كانت  فقد  أعاله 
كما في 1 يناير 2014 بقيمة أدنى بمبلغ 145.506.805 
واألرباح  العقارية  االستثمارات  وكانت  قطري  ريال 
ريال   168.165.732 بمبلغي  أعلى  بقيمة  المدورة 
بينما  التوالي  على  قطري  ريال  و56.985.768  قطري 
كان مصروف إهالك الممتلكات واآلالت والمعدات 
واالستثمار العقاري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 
2014 بقيمة أعلى تبلغ 56.985.768 ريال قطري. برغم 
ذلك، فقد تم إثبات الممتلكات واآلالت والمعدات 

واالستثمار العقاري واألرباح المدورة بصورة عادلة. 

الرأي المتحفظ

فقرة  في  إليها  المشار  المواضيع  أثر  عدا  وفيما  برأينا، 
فإن  الموحدة،  المالية  البيانات  على  المتحفظ  الرأي 
البيانات المالية الموحدة تظهر بصورة عادلة - من كافة 
كما  للشركة  الموحد  المالي  المركز   - الجوهرية  الجوانب 
وتدفقاتها  الموحد  المالي  وأداءها   2015 ديسمبر   31 في 

وفقًا  وذلك  التاريخ  بذلك  المنتهية  للسنة  الموحدة  النقدية 
للمعايير الدولية للتقارير المالية.

التأكيد على موضوع

بدون إبداء المزيد من التحفظ على رأينا فإننا نلفت االنتباه إلى 
أن  حيث  الموحدة  المالية  البيانات  على  )ب(   15 رقم  اإليضاح 
الشركة بصدد إدراج 8.464.132 من أسهمها بقيمة اسمية تبلغ 
إصدارها  تم  التي  األسهم  تلك  وهي  للسهم  قطري  ريال   10
 .2011 سنة  خالل  عليها  مستحوذ  تابعة  شركة  مساهمي  إلى 
التابعة  للشركة  التشغيلية  والنتائج  المالي  المركز  توحيد  تم 

المستحوذ عليها مع هذه البيانات المالية الموحدة. 

التقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى

اعتبرنا  التي  واإليضاحات  المعلومات  جميع  على  حصلنا  لقد 
أنها ضرورية ألغراض التدقيق. لقد احتفظت الشركة بسجالت 
تلك  مع  الموحدة  المالية  بياناتها  وتتفق  منتظمة  محاسبية 
الفعلي للمخزون  الجرد  إجراء  أنه قد تم  السجالت. ونؤكد على 
وفقا لألصول المرعية. لقد راجعنا تقرير مجلس اإلدارة المرفق 
ونؤكد على أن المعلومات المالية الواردة به مطابقة لما ورد في 
سجالت وحسابات الشركة. لم يرد إلى علمنا وقوع أية مخالفات 
ألحكام قانون الشركات التجارية القطري رقم )11( لسنة 2015 أو 
لبنود النظام األساسي للشركة وتعديالته خالل السنة يمكن أن 
يكون لها أثر سلبي على أعمال الشركة أو مركزها المالي الموحد 

كما في 31 ديسمبر 2015. 

 30 مارس 2016
جوبال باالسوبرامانيام 

كي بي إم جي   الدوحة 
دولة قطر سجل مراقبي الحسابات رقم )251(



2014  2015   

ريال قطري ريال قطري   

الموجودات  

الموجودات غير المتداولة  

346,203,045  345,799,255  ممتلكات وآالت ومعدات 
205,233,200  -  مبالغ مدفوعة مقدمًا لشراء أرض 
652,442,485  579,017,205  استثمارات عقارية  
113,219,432  57,407,710  موجودات مالية متاحة للبيع 

1,970,340  5,711,892  محتجزات مدينة 
4,878,197  4,780,649  موجودات أخرى 

19,704,770  19,704,770 شهرة 

1,343,651,469  1,012,421,481 إجمالي الموجودات غير المتداولة 

الموجودات المتداولة

6,350,017  28,637,339  فائض اإليرادات عن الفواتير 
81,328,542  86,934,174  مستحق من حكومة دولة قطر 
1,209,700  769,228  مستحق من أطراف ذات عالقة 

155,789,272  110,877,220  المخزون 
253,343,147  363,746,673  حسابات ومحتجزات وذمم مدينة أخرى 
91,241,586  205,316,921  استثمار في سلع ومعادن ثمينة 
77,962,450  282,437,780 نقد بالصندوق وأرصدة لدى البنوك 

667,224,714  1,078,719,335 إجمالي الموجودات المتداولة 

2,010,876,183  2,091,140,816 إجمالي الموجودات 

2014  2015   

ريال قطري ريال قطري   

حقوق المساهمين والمطلوبات   

حقوق المساهمين  

215,452,000  215,452,000  رأس المال 
563,120,753  563,120,753  احتياطي قانوني 
15,000,000  15,000,000  احتياطي رأسمالي 
21,688,466  2,085,925  احتياطي القيمة العادلة 

477,611,312  547,893,690 األرباح المدورة 

1,292,872,531  1,343,552,368 إجمالي حقوق الملكية 

المطلوبات غير المتداولة   

14,715,853  18,556,736  منافع نهاية خدمة الموظفين 
47,591,581  47,591,581  مستحق لحكومة قطر 

148,036,690  117,548,071 تمويل اسالمي - غير متداول 

210,344,124  183,696,388 إجمالي المطلوبات غير المتداولة 

المطلوبات المتداولة    
315,661,656  364,332,820  حسابات دائنة ومحتجزات وذمم دائنة أخرى 
17,818,643  8,656,860  مستحق ألطراف ذات عالقة 

174,179,229  190,902,380 تمويل اسالمي – متداول 

507,659,528  563,892,060 إجمالي المطلوبات المتداولة 

718,003,652  747,588,448 إجمالي المطلوبات  

2,010,876,183  2,091,140,816 إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات  

بيان المركز المالي الموحد كما في 31 ديسمبر 2015 بيان المركز المالي الموحد كما في 31 ديسمبر 2015

)يتبع(

)يتبع(

التقرير السنوي 2015 شركة زاد القابضة ش.م.ق.
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بيــان الربح أو الخسارة الموحد للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015
بيــان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحد 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015

التقرير السنوي 2015 شركة زاد القابضة ش.م.ق.

2014  2015   
ريال قطري ريال قطري   

772,829,433  1,001,177,990  اإليرادات التشغيلية 
122,662,032  118,232,347 تعويض من الحكومة عن مبيعات دقيق مدعوم 

895,491,465  1,119,410,337 إجمالي اإليرادات 

)778,894,835(  )863,331,713( التكلفة التشغيلية 

116,596,630  256,078,624 مجمل الربح 

195 ,523,544  86,191,713  إيرادات أخرى 
)78,282,786(  )78,681,894(  المصاريف العمومية واإلدارية  

-  )38,933,495(  خسائر انخفاض القيمة على المعادن الثمينة واستثمارات متاحة للبيع 
)35,798,663(  )42,453,515(  مصاريف البيع والتوزيع 
)12,048,924(  )9,824,539(  تكاليف التمويل 

)4,286,852(  )12,053,378( المساهمة في صندوق الزكاة 

181,702,949   160,323,516 ربح السنة 

العائد األساسي للسهم الواحد   

8.43  7.44 العائد األساسي والمخفف للسهم الواحد 

2014  2015   
ريال قطري ريال قطري   

181.702.949  160,323,516 ربح السنة 

الدخل الشامل اآلخر

 البنود التي هي أو يمكن تصنيفها إلى الربح أو الخسارة: 
17,044,856  )11,689,873( الموجودات المالية المتاحة للبيع -صافي التغير في القيمة العادلة 

)167,000,369(  )7,912,668( الموجودات المالية المتاحة للبيع – معاد تصنيفها للربح أو الخسارة 

31,747,436  140,720,975 إجمالي الدخل الشامل اآلخر 
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2014  2015  

ريال قطري ريال قطري   

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل  

181.702.949  160,323,516 ربح السنة   

 تعديالت ل: 
14,589,762  1,407,712  مخصص انخفاض قيمة حسابات مدينة  

222,374  1,458,143  مخصص مخزون بطئ الحركة 
-  14,830,000  انخفاض قيمة استثمارات متاحة للبيع 
-  24,103,495  انخفاض قيمة استثمار في سلع ومعادن ثمينة 

80,249,483  50,442,272  إهالك ممتلكات وآالت ومعدات 
33,988,390  11,329,463  إهالك استثمارات عقارية 

105,956  -  انخفاض في قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات 
)409,601(  )4,041,595(  ربح من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات 

-  )50,913,920(  ربح من استبعاد استثمارات عقارية 
12,048,924  9,824,539  تكاليف تمويل 
4,212,671  5,056,976  مخصص منافع نهاية الخدمة للموظفين 
4,286,852  12,053,378  مساهمة زكاة 

)91,000(  )7,563,832(  رد مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 
209,464  -  شطب أعمال رأسمالية قيد التنفيذ 

)18,581,767(  )5,909,982(  إيراد توزيعات أرباح 
)331,259(  )1,745,709(  إيرادات التمويل اإلسالمي 

)167,000,369(  )5,255,941( ربح من بيع موجودات مالية متاحة للبيع 

145,202,829  215,398,515  

التغيرات في:  

)30,528,432(  43,453,909  المخزون 
)47,822(  )22,287,322(  فائض االيرادات على الفواتير 

)1,448,090(  )5,605,632(  مستحق من / مستحق لحكومة دولة قطر )بالصافي( 
)106,751,727(  )107,891,407(  حسابات ومحتجزات وذمم مدينة أخرى  
)23,224,416(  )8,721,311(  مستحق من / مستحق ألطراف ذات عالقة )بالصافي( 
27,531,072  33,188,827 حسابات دائنة ومحتجزات وحسابات دائنة أخرى 

10,733,414  147,535,579 النقد الناتج من أنشطة التشغيل 

)1,689,382(  )1,216,093(  مكافآت نهاية خدمة موظفين مدفوعة 
)8,615,881(  )4,286,852(  زكاة مدفوعة 

)12,384,208(  )9,678,955( تكاليف تمويل مدفوعة 

)11,956,057(  132,353,679 صافي النقد )المستخدم في( / الناتج من األنشطة التشغيلية 

بيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015

)يتبع(

التقرير السنوي 2015 شركة زاد القابضة ش.م.ق.
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1,340,636,325  375,419,593  171,643,979  15,000,000  563,120,753  215,452,000 الرصيد في 1 يناير 2014 

 إجمالي الدخل الشامل
181,702,949  181,702,949  ربح السنة     

)149,955,513(  -  )149,955,513(  -  -  -  الدخل الشامل اآلخر 
31,747,436  181,702,949  )149,955,513(  -  -  -  إجمالي الدخل الشامل 

 المساهمة في صندوق األنشطة
)4,103,030(  )4,103,030(  -  -  -  -   االجتماعية والرياضية 

)75,408,200(  )75,408,200(  -  -  -  -  توزيعات أرباح  
1,292,872,531  477,611,312  21,688,466  15,000,000  563,120,753  215,452,000 الرصيد في 31 ديسمبر 2014 

1,292,872,531  477,611,312  21,688,466  15,000,000  563,120,753  215,452,000 الرصيد في 1 يناير 2015 

إجمالي الدخل الشامل

160,323,516  160,323,516  -  -  -  -  الربح 
)19,602,541(  -  )19,602,541(  -  -  -  الدخل الشامل اآلخر 
140,720,975  160,323,516  )19,602,541(  إجمالي الدخل الشامل     

 المساهمة في صندوق األنشطة
)3,860,338(  )3,860,338(   االجتماعية والرياضية     

)86,180,800(  )86,180,800( توزيعات أرباح      

1,343,552,368  547,893,690  2,085,925  15,000,000  563,120,753  215,452,000 الرصيد في 31 ديسمبر 2015 

اجمالي حقوق أرباح مرحلة  احتياطي  احتياطي  احتياطي  رأس المال    
الملكية  القيمة العادلة   رأسمالي  قانوني     

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



بيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015

)يتبع(
2014    2015  

ريال قطري     ريال قطري  

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 

)54,391,228(  )51,174,567(  شراء ممتلكات وآالت ومعدات 
)1,709,657(  -  شراء استثمارات عقارية 
1,059,811  5,177,680  متحصالت من بيع ممتلكات وآالت ومعدات 

260,402,778  28,336,653  متحصالت من بيع موجودات مالية متاحة للبيع 
-  318,242,937  متحصالت من بيع استثمارات عقارية 

18,581,767  5,909,982  إيراد توزيعات أرباح مستلم 
)70,725,302(  )1,701,531(  شراء موجودات مالية متاحة للبيع 
)91,241,586(  )138,178,830(  شراء سلع والمعادن الثمينة 
)4,983,757(  -  مدفوع مقدم لشراء أرض 

331,259  1,745,709 إيراد مستلم من تمويل إسالمي  

57,324,085  168,358,033 صافي النقد الناتج من/ )المستخدم في( األنشطة االستثمارية 

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية  

41,807,226  )13,765,469(  صافي حركة التمويل االسالمي  
)66,784,449(  )82,470,913( توزيعات أرباح مدفوعة 

)24,977,223(  )96,236,382( صافي النقد )المستخدم في( أنشطة التمويل 

20,390,805  204,475,330 صافي الزيادة / )النقص( في النقد وما يعادله  

57,571,645  77,962,450  نقد وما يعادله في بداية السنة 
77,962,450  282,437,780 النقد وما يعادله في نهاية السنة 
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