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   المرحلي الموحد بيان الدخل
  2010 سبتمبر 30المنتهية في  أشهرللتسعة 

  
      
  سبتمبر 30ة أشهر المنتهية في عالتس    
    2010    2009  
  )ألف ريال قطري(    )ألف ريال قطري(    

          
          

  7.089.511    8.479.396    اإليرادات
  )4.328.597(    )4.347.998(    تكلفة المبيعات

  2.760.914    4.131.398    حإجمالي الرب
          

  23.543    210.906    حصة من نتائج الشركات الزميلة 

  1.165.711    -    إيرادات المنحة الحكومية
  459.318    322.097    إيرادات أخرى
  )93.953(   )118.279(    مصاريف البيع

  )370.867(    )388.334(    المصاريف العمومية واإلدارية
  )115.187(    )102.431(    يف تمويلتكال
            

  3.829.479    4.055.357    ربح الفترة
          

          : علىتوزيع ربح الفترة
  3.827.684    4.053.246     بالشركة األمنحصص المساهمي
  1.795    2.111    حصص األقلية 

          
    4.055.357    3.829.479  
          

  6.96    7.37    )ل للسهمبالريا(العائد األساسي والمخفف للسهم 
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   الشامل المرحلي الموحد بيان الدخل
  2010 سبتمبر 30 المنتهية في أشهرللتسعة 

  
      
  سبتمبر 30ة أشهر المنتهية في عالتس    
    2010    2009  
  )طريقألف ريال (    )طريقألف ريال (    

          
          

  3.829.479    4.055.357    ربح الفترة
          

          :لة أخرىإيرادات شام
  3.749    102.658    من االستثمارات المالية المتاحة للبيع) خسارة(صافي ربح 

  228.440    )384.200(    ربح غير محقق من تحوطات التدفق النقدي) خسارة(صافي 
          
  232.189    )281.542(    إيرادات شاملة أخرى للفترة )خسائر(
          

  4.061.668    3.773.815    إجمالي الدخل الشامل للفترة
          

          : علىتوزيع إجمالي الدخل الشامل للفترة
  4.059.873    3.771.704    المساهمين بالشركة األم

  1.795    2.111    حصص األقلية 
          
    3.773.815    4.061.668  
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   بيان المركز المالي المرحلي الموحد
 ��30  ������2010  
   ديسمبر31    سبتمبر 30    
    2010    2009  
  )ألف ريال قطري(    )طريقألف ريال (    

  معدلةمدققة و         
          الموجودات 
          غير المتداولةالموجودات 

  7.511.422    8.412.049     ومعداتوآالتعقارات 
  8.121.185    9.761.096    مشاريع قيد التطوير

  196.731    194.826    عقار استثماري
  95.799    95.799    موجودات غير ملموسة

  1.412.401    1.754.723    استثمار في شركات زميلة
  288.630    391.287    استثمارات متاحة للبيع

  133.697    132.440    مواد حافزة 
  1.127    -    جزء طويل األجل من سلف وودائع

          
    20.742.220    17.760.992  
          

          الموجودات المتداولة
  1.376.948    2.009.467    بضاعة

  1.527.040    1.769.582    مدينون ومصاريف مدفوعة مقدماً
  491.742    650.082    مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

  128.505    153.491    استثمارات محتفظ بها للمتاجرة
  2.277    -    موجودات مالية أخرى

  5.833.786    4.327.008    نقد وودائع قصيرة األجل
          
    8.909.630    9.360.298  
          

  27.121.290    29.651.850    إجمالي الموجودات
          

          حقوق المساهمين والمطلوبات
          

          حقوق المساهمين 
  5.500.000    5.500.000    رأس المال
  142.747    142.747    قانونياحتياطي 

  142.262    244.920    تغيرات متراكمة في القيمة العادلة
  )293.619(    )677.820(    احتياطي التحوط

  10.771.272    14.824.519    أرباح مدورة
  2.750.000    -     توزيعات أرباح

          
  19.012.662    20.034.366    حقوق المساهمين بالشركة األم

  12.835    13.372    حقوق األقلية
          

  19.025.498    20.047.738    إجمالي حقوق المساهمين
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   تتمة-���ن ا���آ� ا����� ا���
�� ا���

 ��30  ������2010  
  
  
   ديسمبر31    سبتمبر 30    
    2010    2009  
  )ألف ريال قطري(    )طريقألف ريال (    

  
  

  معدلةمدققة و       

          المطلوبات غير المتداولة
  5.691.727    6.851.011    قروض وتسهيالت تحمل فوائد
  179.558    193.740    مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

  259.932    617.557    مطلوبات مالية أخرى
          
    7.662.308    6.131.217  
          

          المطلوبات المتداولة
  1.151.402    1.012.147    دائنون ومبالغ مستحقة الدفع

  478.345    591.559    مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة
  28.103    26.771    مطلوبات مالية أخرى

  306.724    311.327    قروض وتسهيالت تحمل فوائد
          
    1.941.804    1.964.574  
          

  8.095.792    9.604.112    إجمالي المطلوبات
          

  27.121.290    29.651.850    ن والمطلوباتإجمالي حقوق المساهمي

  
  
  
  
  
  
  
  

.............................................   ..............................  
  يوسف حسين كمال    عبد اهللا بن حمد العطية
  وزير االقتصاد والمالية   وزير الطاقة والصناعةونائب رئيس الوزراء 

    نائب رئيس مجلس اإلدارة    تدبرئيس مجلس اإلدارة والعضو المن
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  المساهمين المرحلي الموحد بيان التغيرات في حقوق 
 ��30  ������2010  

 
 

  
          للمساهمين بالشركة األم 

    رأس المال  
االحتياطي 

    القانوني

مجموع 
التغيرات في 
    القيمة العادلة

احتياطي 
    أرباح مدورة    التحوط

توزيعات 
  اإلجمالي    مقترحة

    
 حقوق
  األقلية

    
  

  اإلجمالي

  
  ألف

    ريال قطري
  ألف

    ريال قطري
  ألف

    ريال قطري
  ألف

    ريال قطري
  ألف

    ريال قطري
  ألف

    ريال قطري
  ألف

  ريال قطري
  ألف  

  ريال قطري
  ألف   

  ريال قطري
                                    
                                    

  19.060.093    12.835    19.012.663    2.750.000    10.771.273    )293.619(    142.262    142.747    5.500.000   2010 يناير 1الرصيد في 
                                    

  3.773.816    2.112    3.771.704    -    4.053.246    )384.200(    102.658    -    -  إجمالي إيرادات شاملة للفترة 
  )2.751.575(    )1.575(    )2.750.000(    )2.750.000(    -    -    -    -    -  أرباح موزعة مدفوعة 

                                    
  20.082.334    13.372    20.034.367    -    14.824.519    )677.819(    244.920    142.747    5.500.000   2010  سبتمبر30الرصيد في 
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