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  المرحلي الموحد  بيان الدخل
  2010 مارس ٣١المنتهية في  فترةلل
  
      
  مارس ٣١    مارس ٣١    
    ٢٠٠٩    ٢٠١٠  
  )ألف ريال قطري(    )ألف ريال قطري(    

          
          

  ٢,١٧٦,٢٢٤    ٢,٦٥٤,٩٣٤    اإليرادات
  )١,٤٧٢,٧١٩(    )١,٤٠٢,١٣٦(    تكلفة المبيعات

  ٧٠٣,٥٠٥    ١,٢٥٢,٧٩٨    إجمالي الربح
 

 

  مصاريف البيع

   

 

)٣٦,١٧٢(  

   

 

)٢٧,٤٨٩(  
  )١١٥,٨٥٣(    )١٢٤,١٠٨(    المصاريف العمومية واإلدارية

  ٥٦٠,١٦٣    ١,٠٩٢,٥١٨    يربح التشغيلال

  )٦,٥٧٣(    ٢٥,٥٢٤    حصة من نتائج الشركات الزميلة 
  ٧٨١,٢٠٥    ٤٣,٢٨٧    إيرادات أخرى

  ١١٨,٩٨٤    ٧٦,٢٧٥    إيرادات من االستثمارات
  )٤١,٠٨١(    )٢٢,٧٥٩(    تكاليف تمويل

            

  ١,٤١٢,٦٩٨    ١,٢١٤,٨٤٥    ربح الفترة
          

          :على توزيع ربح الفترة
  ١,٤١٢,٣٢٢    ١,٢١٤,١٧٥    بالشركة األم نحصص المساهمي
  ٣٧٦    ٦٧٠    حصص األقلية 

          
    ١,٤١٢,٦٩٨    ١,٢١٤,٨٤٥  
          

  ٢,٥٧    ٢,٢١    )بالريال للسهم(العائد األساسي والمخفف للسهم 
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  الشامل المرحلي الموحد  بيان الدخل
  2010 مارس ٣١المنتهية في  فترةلل
  
      
  مارس ٣١    مارس ٣١    
    ٢٠٠٩    ٢٠١٠  
  )طريقألف ريال (    )طريقألف ريال (    

          
          

  ١,٤١٢,٦٩٨    ١,٢١٤,٨٤٥    ربح الفترة
          

          :إيرادات شاملة أخرى
  )١٠,٥٩٠(    )٦٧,٧٦٥(    تحوطات التدفق النقديربح من ) خسارة(صافي 

  )٨٠,٨١٢(    ٥٧,٤٧٨    االستثمارات المالية المتاحة للبيعصافي ربح غير محقق من 
          

  )٩١,٤٠٢(    )١٠,٢٨٧(    إيرادات شاملة أخرى للفترة
          

  ١,٣٢١,٢٩٦    ١,٢٠٤,٥٥٨    للفترة إجمالي الدخل الشامل
          

          :على توزيع إجمالي الدخل الشامل للفترة
  ١,٣١٩,٧٢٤    ١,٢٠٣,٨٨٨    المساهمين بالشركة األم

  ١,٥٧٢    ٦٧٠    حصص األقلية 
          
    ١,٣٢١,٢٩٦    ١,٢٠٤,٥٥٨  
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   بيان المركز المالي المرحلي الموحد
  
  ديسمبر ٣١    مارس ٣١    
    ٢٠٠٩    ٢٠١٠  
  )ألف ريال قطري(    )طريقألف ريال (    

  معدلة        
          الموجودات 
          غير المتداولةالموجودات 

  ٨,١١٤,٧٣٨    ٨,١٤٥,٠٨٤    ومعدات وآالتعقارات 
  ٧,٥١٧,٨٧٠    ٨,٩٤٥,٦٦٣    مشاريع قيد التطوير

  ١٩٦,٧٣١    ١٩٥,٩٩٤    عقار استثماري
  ٩٥,٧٩٩    ٩٥,٧٩٩    موجودات غير ملموسة

  ١,٤١٢,٤٠١    ١,٤٣٧,٩٢٥    ي شركات زميلةاستثمار ف
  ٢٨٨,٦٣٠    ٣٤٦,١٠٩    استثمارات متاحة للبيع

  ١٣٣,٦٩٧    ١٢٨,٥٨٧    مواد حافزة 
  ١,١٢٥    ١,١٢٥    جزء طويل األجل من سلف وودائع

          
    ١٧,٧٦٠,٩٩١    ١٩,٢٩٦,٢٨٦  
          

          الموجودات المتداولة
  ١,٣٧٦,٩٤٨    ١,٤٧٠,٠١٩    بضاعة

  ١,٥٢٧,٠٤٠    ١,٥٤٠,٣١١    مدينون ومصاريف مدفوعة مقدماً
  ٤٩١,٧٤٢    ٣٩٧,٧١٤    مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

  ١٢٨,٥٠٥    ١٤٨,٣٦٣    استثمارات محتفظ بها للمتاجرة
  ٢,٢٧٧    ٤١٠    موجودات مالية أخرى

  ٥,٨٣٣,٧٨٦    ٦,٧٤٢,٣٦٦    نقد وودائع قصيرة األجل
          
    ٩,٣٦٠,٢٩٨    ١٠,٢٩٩,١٨٣  
          

  ٢٧,١٢١,٢٨٩    ٢٩,٥٩٥,٤٦٩    إجمالي الموجودات
          

          حقوق المساهمين والمطلوبات
          

          حقوق المساهمين 
  ٥,٥٠٠,٠٠٠    ٥,٥٠٠,٠٠٠    رأس المال
  ١٤٢,٧٤٧    ١٤٢,٧٤٧    قانونياحتياطي 

  ١٤٢,٢٦٢    ١٩٩,٧٤٠    تغيرات متراكمة في القيمة العادلة
  )٣٠٧,١٦٥(    )٣٧٤,٩٣٠(    احتياطي التحوط

  ١٠,٧٧١,٢٧٢    ١١,٩٨٥,٤٤٨    أرباح مدورة
  ٢,٧٥٠,٠٠٠    ٢,٧٥٠,٠٠٠     توزيعات أرباح

          
  ١٨,٩٩٩,١١٦    ٢٠,٢٠٣,٠٠٥    حقوق المساهمين بالشركة األم

  ١٢,٨٣٥    ١١,٩٣١    حقوق األقلية
          

  ١٩,٠١١,٩٥١    ٢٠,٢١٤,٩٣٦    اهمينإجمالي حقوق المس
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  تتمة -���ن ا��آ� ا����� ا����� ا�����

  
  
  ديسمبر ٣١    مارس ٣١    
    ٢٠٠٩    ٢٠١٠  
  )ألف ريال قطري(    )طريقألف ريال (    

  
  

  معدلة      

          المطلوبات غير المتداولة
  ٥,٦٩١,٧٢٧    ٦,٤٢٠,٢١٣    قروض وتسهيالت تحمل فوائد

  ١٧٩,٥٥٨    ١٨٨,٩٤٨    أة نهاية الخدمة للموظفينمكاف
  ٢٥٩,٩٣٢    ٣٢٦,٧٧٢    مطلوبات مالية أخرى

          
    ٦,١٣١,٢١٧    ٦,٩٣٥,٩٣٣  
          

          المطلوبات المتداولة
  ١,١٦٤,٩٤٩    ١,٥٦٢,٢٦٤    دائنون ومبالغ مستحقة الدفع

  ٤٧٨,٣٤٥    ٥٥٢,٨٣٤    مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة
  ٢٨,١٠٣    ٢٧,١٦١    مطلوبات مالية أخرى

  ٣٠٦,٧٢٤    ٣٠٢,٣٤١    قروض وتسهيالت تحمل فوائد
          
    ١,٩٧٨,١٢١    ٢,٤٤٤,٦٠٠  
          

  ٨,١٠٩,٣٣٨    ٩,٣٨٠,٥٣٣    إجمالي المطلوبات
          

  ٢٧,١٢١,٢٨٩    ٢٩,٥٩٥,٤٦٩    إجمالي حقوق المساهمين والمطلوبات
  
  
  
  
  
  
  
  

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

    نائب رئيس مجلس اإلدارة    رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب
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  مساهمين المرحلي الموحد البيان التغيرات في حقوق 
 

 

  
          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

    ال قطريري
  ألف

    ريال قطري
  ألف

    ريال قطري
  ألف

  ريال قطري
  ألف  

  ريال قطري
  ألف   

  ريال قطري
                                    
                                    

  ١٩,٠١١,٩٥٢    ١٢,٨٣٥    ١٨,٩٩٩,١١٧    ٢,٧٥٠,٠٠٠    ١٠,٧٧١,٢٧٣    )٣٠٧,١٦٥(    ١٤٢,٢٦٢    ١٤٢,٧٤٧    ٥,٥٠٠,٠٠٠   ٢٠١٠يناير  ١الرصيد في 
                                    

  ١,٢٠٤,٥٥٨    ٦٧٠    ١,٢٠٣,٨٨٨    -    ١,٢١٤,١٧٥    )٦٧,٧٦٥(    ٥٧,٤٧٨    -    -  إجمالي إيرادات شاملة للفترة 
  )١,٥٧٤(    )١,٥٧٤(            -    -    -    -    -  أرباح موزعة مدفوعة 

                                    
  ٢٠,٢١٤,٩٣٦    ١١,٩٣١    ٢٠,٢٠٣,٠٠٥    ٢,٧٥٠,٠٠٠    ١١,٩٨٥,٤٤٨    )٣٧٤,٩٣٠(    ١٩٩,٧٤٠    ١٤٢,٧٤٧    ٥,٥٠٠,٠٠٠   ٢٠١٠ مارس ٣١الرصيد في 
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  ) غير مدققة(إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة 
  ٢٠٠٩يونيو  ٣٠
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