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  المرحلي الموحد  بيان الدخل
  ٢٠١١ مارس ٣١المنتهية في  أشهر للثالثة

  
      
  مارس ٣١أشهر المنتهية في  الثالثة    
    ٢٠١٠    ٢٠١١  
  )ألف لایر قطري(    )ألف لایر قطري(    
  )معدلة(        
          

  ٢,٧١٢,٠٧٠    ٤,٠٠٣,١٩٥    اإليرادات
 )١,٤١٤,٤٥٦(   )١,٧٩١,٦١١(    تكلفة المبيعات

  ١,٢٩٧,٦١٤    ٢,٢١١,٥٨٤    الربح إجمالي
          

  )٣,١٥٤(    ٧,٢٤١    حصة من نتائج الشركات الزميلة 
  ١١٩,٠٥٩    ١١٣,٥٣٦    إيرادات أخرى
  )٤٠,٤١٨(   )٥٠,٣٨٨(    مصاريف البيع

  )١٣٢,٧٩٤(    )١٤٣,٥٨١(    المصاريف العمومية واإلدارية
  )٢٣,٨٤٣(    )٣٨,٣٩٦(    تكاليف تمويل

            
  ١,٢١٦,٤٦٤    ٢,٠٩٩,٩٩٦    ربح الفترة

          
          :على توزيع ربح الفترة
  ١,٢١٥,٧٩٤    ٢,٠٩٤,٨٨٥    بالشركة األم نحصص المساهمي
  ٦٧٠    ٥,١١١    حصص األقلية 

          
    ١,٢١٦,٤٦٤    ٢,٠٩٩,٩٩٦  
          

  ٢,٢١    ٣,٨١    )باللایر للسهم(العائد األساسي والمخفف للسهم 
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  موحد الشامل المرحلي ال بيان الدخل
  ٢٠١١ مارس ٣١المنتهية في  أشهرللثالثة 

  
      
  مارس ٣١أشهر المنتهية في  الثالثة    
    ٢٠١٠    ٢٠١١  
  )طريقألف لایر (    )طريقألف لایر (    
  )معدلة(        
          

  ١,٢١٦,٤٦٤    ٢,٠٩٩,٩٩٦    ربح الفترة
          

          :إيرادات شاملة أخرى
  ٥٧,٤٧٩    )١,٧٣٠(    ية المتاحة للبيعمن االستثمارات المال) خسارة(صافي ربح 

  )٦٧,٧٦٥(    ١٠,٠٨٨    ربح غير محقق من تحوطات التدفق النقدي) خسارة(صافي 
          
  )١٠,٢٨٧(    ٨,٣٥٨    إيرادات شاملة أخرى للفترة )خسائر(
          

  ١,٢٠٦,١٧٧    ٢,١٠٨,٣٥٤    إجمالي الدخل الشامل للفترة
          

          :على توزيع إجمالي الدخل الشامل للفترة
  ١,٢٠٥,٥٠٧    ٢,١٠٣,٢٤٣    المساهمين بالشركة األم

  ٦٧٠    ٥,١١١    حصص األقلية 
          
    ١,٢٠٦,١٧٧    ٢,١٠٨,٣٥٤  
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   بيان المركز المالي المرحلي الموحد
  ٢٠١١ مارس ٣١في 
  ديسمبر ٣١    مارس ٣١    
    ٢٠١٠    ٢٠١١  
  )ألف لایر قطري(    )طريقألف لایر (    
  )مدققة(        

          جودات المو 
          غير المتداولةالموجودات 

  ٨,٨٧٤,٠٨٢    ٩,٦٧٤,٨٣٨    ومعدات وآالتعقارات 
  ١٠,٦٦٩,٠٧٨    ١٠,٦٣٧,٨٢١    مشاريع قيد التطوير

  ٢٠٠,١٦٢    ١٩٩,٥٧٧    عقار استثماري
  ١٢٨,١٥٧    ١٧٤,٧٥٦    موجودات غير ملموسة

  ١,٤٠٦,١١٥    ١,٤٤٨,١٧٧    استثمار في شركات زميلة
  ٤٦١,٥١٩    ٤٥٩,٧٨٩    تاحة للبيعاستثمارات م
  ١٢٧,٠٣٩    ١٢٢,٠٧٣    مواد حافزة 

  ٢,١٢٠    -    موجودات غير متداولة أخرى
          
    ٢١,٨٦٨,٢٧٢    ٢٢,٧١٧,٠٣١ 
          

          الموجودات المتداولة
  ١,٨٣٣,٢٧٩    ١,٧٢٣,٧٠٧    بضاعة

  ١,٩٨٣,٧٥٩    ٢,٧٢٠,٧٩٦    مدينون ومصاريف مدفوعة مقدماً 
  ٧٥٣,٦١٣    ٧٣٣,٢٨٩    أطراف ذات عالقة مبالغ مستحقة من

  ١٧٨,٥٣٢    ١٧٧,٨٤٩    استثمارات محتفظ بها للمتاجرة
  ٥,٢٩٠,٤١٢    ٣,١٧٨,٠٣١    نقد وودائع قصيرة األجل

          
    ١٠,٠٣٩,٥٩٥    ٨,٥٣٣,٦٧٢ 
          

 ٣١,٩٠٧,٨٦٧    ٣١,٢٥٠,٧٠٣    إجمالي الموجودات
          

          حقوق المساهمين والمطلوبات
          

          المساهمين  حقوق
  ٥,٥٠٠,٠٠٠    ٥,٥٠٠,٠٠٠    رأس المال
  ٢٠٢,٣٩٢    ٢٠٨,٣٨٦    قانونياحتياطي 

  ٣١٥,١٥٢    ٣١٣,٤٢١    تغيرات متراكمة في القيمة العادلة
  )٤٦٥,٥١١(    )٤٥٥,٤٢٣(    احتياطي التحوط

  ١٣,١٧١,٢٣٧    ١٥,٢٦٠,١٢٧    أرباح مدورة
  ٣,٠٢٥,٠٠٠    -     توزيعات أرباح

          
 ٢١,٧٤٨,٢٧٠    ٢٠,٨٢٦,٥١١    حقوق المساهمين بالشركة األم

  ١٣,٦٢١    ٤٠٦,٤٨٢    حقوق األقلية
          

 ٢١,٧٦١,٨٩١    ٢١,٢٣٢,٩٩٣    إجمالي حقوق المساهمين
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  تتمة - بيان المركز المالي المرحلي الموحد

  ٢٠١١ مارس ٣١في 
  
  
  ديسمبر ٣١    مارس ٣١    
    ٢٠١٠    ٢٠١١  
  )ألف لایر قطري(    )طريقلایر ألف (    
  
  

  )مدققة(      

          المطلوبات غير المتداولة
  ٦,١١٧,٦١٠    ٦,٢٠٢,٩٢٨    قروض وتسهيالت تحمل فوائد
  ٢٠١,١٥٩    ٢٠٨,٤٠٨    مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

  ٤٢٢,٦٩٤    ٤٢٦,١٩٣    مطلوبات مالية أخرى
          
    ٦,٧٤١,٤٦٣    ٦,٨٣٧,٥٢٩  
          

          داولةالمطلوبات المت
  ١,١٩٠,١٦٨    ١,٤٠٣,٩٨١    دائنون ومبالغ مستحقة الدفع

  ٧٦٣,١٩٦    ٥٣٧,١٧٧    مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة
  ٢٦,٦٦٦    -    مطلوبات مالية أخرى

  ١,٤٢٤,٤٨٣    ١,٢٣٩,٠٢٣    قروض وتسهيالت تحمل فوائد
          
    ٣,٤٠٤,٥١٣    ٣,١٨٠,١٨١  
          

  ١٠,١٤٥,٩٧٦    ١٠,٠١٧,٧١٠    تإجمالي المطلوبا
          

  ٣١,٩٠٧,٨٦٧    ٣١,٢٥٠,٧٠٣    إجمالي حقوق المساهمين والمطلوبات
  
  
  
  
  
  
  
  

.............................................    ..............................  
  حمد راشد المهندي     محمد بن صالح السادة/ الدكتور

  ئيس مجلس اإلدارةنائب ر      وزير الطاقة والصناعة
    يس مجلس اإلدارة والعضو المنتدبرئ
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  المساهمين المرحلي الموحد بيان التغيرات في حقوق 
  ٢٠١١ مارس ٣١في 

 
 
  

         للمساهمين بالشركة األم 

    رأس المال  
االحتياطي 
    القانوني

مجموع 
التغيرات في 
   القيمة العادلة

احتياطي 
   أرباح مدورة    التحوط

توزيعات 
  اإلجمالي    رحةمقت

    
حقوق األقلية

    
  

  اإلجمالي

  
  ألف

    لایر قطري
  ألف

    لایر قطري
  ألف

    لایر قطري
  ألف

    لایر قطري
  ألف

   لایر قطري
  ألف

    لایر قطري
  ألف

  لایر قطري
  ألف  

  لایر قطري
  ألف   

  لایر قطري
                                   
                                   

  ٢١,٧٦١,٨٨٩    ١٣,٦٢١    ٢١,٧٤٨,٢٦٨   ٣,٠٢٥,٠٠٠    ١٣,١٧١,٢٣٦   )٤٦٥,٥١١(    ٣١٥,١٥١    ٢٠٢,٣٩٢   ٥,٥٠٠,٠٠٠   ٢٠١١يناير  ١الرصيد في 
  ٣٩٠,٠٠٠   ٣٩٠,٠٠٠                             المال رأس مساهمة

 ٢,١٠٨,٣٥٤    ٥,١١١    ٢,١٠٣,٢٤٣    -   ٢,٠٩٤,٨٨٥    ١٠,٠٨٨    ١٧٣٠    -    -  إجمالي إيرادات شاملة للفترة 
                  )٥,٩٩٤(            ٥,٩٩٤      تحويل إلى االحتياطي القانوني

  ٣,٠٢٧,٢٥٠    )٢,٢٥٠(   )٣,٠٢٥,٠٠٠(  )٣,٠٢٥,٠٠٠(    -    -    -    -    -  أرباح موزعة مدفوعة 
                                    

  ٢١,٢٣٢,٩٩٣   ٤٠٦,٤٨٢    ٢٠,٨٢٦,٥١١    -  ١٥,٢٦٠,١٢٧   )٤٥٥,٤٢٣(    ٣١٣,٤٢١    ٢٠٨,٣٨٦   ٥,٥٠٠,٠٠٠   ٢٠١١ مارس ٣١الرصيد في 
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