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  الموحد بيان المركز المالي المرحلي

  2012 سبتمبر ٣٠
  
 سبتمبر ٣٠    

 
  ديسمبر ٣١

    2012  ٢٠١١  
  لایر قطري    قطريلایر     
  )مدققة(    )غير مدققة(    
          

          الموجودات 
        الموجودات غير المتداولة
 ٦٦٦،٤٤٣،٣٥٦  ٨٨٥،٠٥٤،٢٤٠   عقارات وآالت ومعدات

  ٩٥،٣٧٦،٥٩٥    ٩٥،٣٧٦،٥٩٥   إستثمارات عقارية
  ١٥٤،٦٨٠،٦٤٨    ١٤٩،٦٩٥،٥٣٨   موجودات غير ملموسة

  ١،٨٦٣،١٥٢   -   استثمارات مالية متاحة للبيع
        

 ٩١٨،٣٦٣،٧٥١ ١،١٣٠،١٢٦،٣٧٣   الموجودات غير المتداولةمجموع 
        

     الموجودات المتداولة

  ١٠،٣٢١،٩٧٧   ١٠،٠٣٦،٣٥٤   بضاعة
  ٢٣٩،٥٨٢،٦٠٩   ٢٢٠،١٨٨،٤٩٢   مدينون تجاريون وذمم مدينة أخرى

 ٨٠،٦٥٣،٨٠٩  ١٠١،٥٦٥،٤٢٠   أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق
      

 ٣٣٠،٥٥٨،٣٩٥  ٣٣١،٧٩٠،٢٦٦   الموجودات المتداولةمجموع 
      

١،٤٦١،٩١٦،٦  إجمالي الموجودات
٣٩ 

 ١،٢٤٨،٩٢٢١
٤٦ 

        
    

     المطلوبات حقوق المساهمين و 
     حقوق المساهمين

 ٣٩٦،٣٤١،٤٦٠  ٣٩٦،٣٤١،٤٦٠  رأس المال

 ٢٢١،٣٥٤،٨٦١  ٢٢١،٣٥٤،٨٦١   احتياطي قانوني

 )٩٥٨،٧٩٨(  -   التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة

  أرباح مدورة
 الحقوق العائدة إلى أصحابه في الشركة األم

 
٦٧،٢٦١،٣٤١  
٦٨٤،٩٥٧،٦٦٢   

٦٦،٦٦٠،٧٩٤  
٦٨٣،٣٩٨،٣١٧   

  ٣،٤٣١،٠٤٢   ٩٠٢،٧١٧   حصة األطراف غير المسيطرة
       

٦٨٦،٨٢٩،٣٥  ٦٨٥،٨٦٠،٣٧٩  مجموع حقوق المساهمين
٩ 
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  تتمة -الموحد بيان المركز المالي المرحلي 
  ٢٠١١ سبتمبر ٣٠
  
 سبتمبر ٣٠    

 
 ديسمبر ٣١

    ٢٠١١  ٢٠١٢  
  لایر قطري    لایر قطري    
  )مدققة(    )غير مدققة(    

     المطلوبات غير المتداولة
 جزء غير متداول  –قروض وتسهيالت 

   مخصص نهاية الخدمة للموظفين
 ٦٠٠،٩٦٨،٠٩٢ 

١٠،٧٧٣،٧٣٤ 

 ٣٤٦،١٩٤،٦٧١ 
٧،٩٧٧،٦١٠ 

         
  ٣٥٤،١٧٢،٢٨١   ٦١١،٧٤١،٨٢٦   اجمالي المطلوبات غير المتداولة

         
     المطلوبات المتداولة

 ١٠٧،٩٥٣،٠٧٦  ٦٧،٤٨٥،٧٤٢  دائنون تجاريون ومبالغ مستحقة الدفع
 ٧٥،٢٩٨،٥٢٠  ٧٠،٤٣١،٠٥٠  جزء متداول –قروض وتسهيالت 
 ٢٤،٦٦٨،٩١٠  ٢٦،٣٩٧،٦٤٢   قصيرة األجل – مبالغ محتجزة دائنة

      
 ٢٠٧،٩٢٠،٥٠٦   ١٦٤،٣١٤،٤٣٤   اجمالي المطلوبات المتداولة

         
 ٥٦٢،٠٩٢،٧٨٧  ٧٧٦،٠٥٦،٢٦٠  إجمالي المطلوبات

  
       

١،٢٤٨،٩٢٢،١٤٦ ١،٤٦١،٩١٦،٦٣٩   إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين 
  
  

..............................      ............................  
  السيد رانجيف مينون      السيد محمد إسماعيل العمادي

  للمجموعة الرئيس التنفيذي      رئيس مجلس اإلدارة
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  الموحد المرحلي بيان الدخل

    ٢٠١٢سبتمبر  ٣٠أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 
  
 سيبتمبر ٣٠                 سيبتمبر     ٣٠    
    ٢٠١١    ٢٠١٢  
  لایر قطري    لایر قطري    
  )مدققةغير  (    )غير مدققة(    

          الـدخل
 ٢٩٢،٦٧٨،٣٧٣  ٣٥٥،٤٠٤،٣٢٤    اإليرادات

  التشغيليهالتكاليف 
  )٢١٢،٥٩٧،٨٦٢(  )٢٤٩،٧٣٦،٦١٩

( 
          

 ٨٠،٠٨٠،٥١١  ١٠٥،٦٦٧،٧٠٥    إجمالي الربح
        

 ٧٠،٢٧٠  -     من بيع موجودات ثابتة) خسائر(/ أرباح
 )١٥،٦٢٥،٥١٧(  )٢٠،٧٩٤،٠٤٥(   تكاليف الموظفين

  )١١،٨٤٦،١٢٧(  )١٤،٤٠٠،٥٣٥(   مصروفات إدارية وعمومية
 )٢،٥١٧،٠٠٠(  )٤،٩٨٥،١١١(    إطفاء موجودات غير ملموسة

 )١،٨٠٠،٠٠٠(  )١،٠١٦،٤٠١(  صافي خسارة انخفاض قيمة المدينين التجاريين

  
  نشطة التشغيليةأرباح األ 

  
  التمويل إيرادات

  تكاليف التمويل
 خسارة من إستبعاد إستثمارات متاحة للبيع

    
  

٦٤،٤٧١،٦١٣  
  

٢٤٧،١٦٣  
)٦،١٨١،٢١٦(  
)١،٠١٤،١٢٤( 

   
  

٤٨،٣٦٢،١٣٧  
  

١،٥٦٤،٨٦٥  
)٤،٣٨٦،٠٣٥(  
  
 

  
  
  

        

 ٤٥،٥٤٠،٩٦٧  ٥٧،٥٢٣،٤٣٦    صافي الربح للفترة
          

          :العائد إلى
  ٤٥،٨١٥،٢٣٣    ٦٠،٠٥١،٧٦١    الشركة األمأصحاب الحقوق في 

   األطراف غير المسيطرةحقوق 

    
  
)٢،٥٢٨،٣٢٥(  
  
  

٥٧،٥٢٣،٤٣٦    

  
)٢٧٤،٢٦٦(  
  
  

٤٥،٥٤٠،٩٦٧  
          

 ١٫١٥٦    ١٫٥١٥    )االساسي والمخفض(ربحية السهم 

  


