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 الموحدالشامل بيان الدخل 
 2035 مارس 13المنتهية في  ثالثة أشهرلل
 

 2034مارس  13 1035مارس  13  
 )ألف لاير قطري( )ألف لاير قطري(  
 )غير مدقق( )غير مدقق(  
    

 636.612 301010110  إيرادات
 (504.425) (8710181)  تكاليف مباشرة

 304.261 8160657  ربح الإجمالي 
    

 5.155 50111  إيرادات تمويل 
 30.522 10316  خالل الربح أو الخسارة من صافي أرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة 

 20.441 330811  إيرادات أخرى 
 11.113 -  شركات المشروع المشترك أرباححصة من 

 (2.144) (100338)  تمويل  تكاليف
دارية   (21.426) (800106)  مصاريف عمومية وا 

 344.633 1550838  ربح السنة
    
    

    بنود الدخل الشامل األخرى
 4.633 30110  صافي ربح القيمة العادلة من موجودات مالية متاحة للبيع

 23 -  فروقات تحويل عمالت من العمليات األجنبيةصافي 
  30110 4.612 

 311.241 1580618  إجمالي الدخل الشامل للسنة
    

    العائد على السهم
 3.03 3013  )ريـال قطري(للسهم  ضاألساسي والمخف العائد
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  الموحد المركز الماليبيان 
  2035 مارس 13في كما 
 

 ديسمبر 13  مارس 13  

  1035  2034 
 )ألف لاير قطري(  )ألف لاير قطري(  
 )مدقق(  )غير مدقق(  
     

     الموجودات
     موجودات غير متداولة 

 800180877  601830868  ومعدات ومصنععقارات 
 1310016  1310016  شهرة

 30315  30315  ات عقاريةإستثمار 
 750878  750508  محتفظ بها حتى اإلستحقاق موجودات مالية
 1000816  1030686  متاحة للبيع موجودات مالية

 808180631  806810303  إجمالي الموجودات غير المتداولة
     

     متداولةموجودات 
 1010866  1060187  مخزون
 6180851  6080183  من أطراف ذات عالقة  مطلوب
 6810118  8110808  وأرصدة مدينة أخرى ومصاريف مدفوعة مقدما   مدينون

 1660581  1180116  ذمم عقود تأمين مدينة
 1370113  1880178  الربح أو الخسارة من خاللموجودات مالية بالقيمة العادلة 

 300780173  303170587  نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك
 100770686  101330153  إجمالي الموجودات المتداولة

 3007160165  3001780851  الموجودات إجمالي
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 الموحد  المركز الماليبيان 
 تتمة – 2035 مارس 13في كما 
 ديسمبر 13  مارس 13  

  1035  2034 
 )ألف لاير قطري(  )ألف لاير قطري(  
 )مدقق(  )غير مدقق(  

 

 

     والمطلوبـات الملكيةحقـوق 
     الملكيةحقوق 

 307570801  307570801  رأس المال
 1760517  1760517  إحتياطي قانوني
 880536  880536  إحتياطي عام 

 (181)  (181)  إحتياطي تحويل عمالت أجنبية
 130577  110507  إحتياطي القيمة العادلة 

 301180018  301600610   أرباح مدورة
 803880811  105310181  الملكيةحقوق إجمالي 

     
     المطلوبات

     مطلوبات غير متداولة
 680801  680517  نهاية الخدمة للموظفين مخصص مكافأة

 101850711  808780338  وتسهيالت تحمل فوائد   قروض
 800300118  805530685  إجمالي المطلوبات غير المتداولة

     
     مطلوبات متداولة

 308370713  301670058  دائنون وارصدة تأمين دائنة ومبالغ مستحقة الدفع
 300556  810836  ألطراف ذات عالقة مطلوب
 1070755  7830815  وتسهيالت تحمل فوائد قروض

 106170101  101310565  المطلوبات المتداولةإجمالي 
 606870516  808830130  المطلوبات إجمالي
 3007160165  3001780851  والمطلوبات الملكيةحقوق  إجمالي

 
 
 
 
 
 

       ..............................               ............................... 
 سليمان حيدر الحيدر      أل ثاني الشيخ خالد بن خليفة       
 نائب رئيس مجلس اإلدارة                   رئيس مجلس اإلدارة        
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 التغيرات في حقوق المساهمين الموحدبيان 
 2035 مارس 13المنتهية في ثالثة أشهر لل
 

 
  رأس المال

إحتياطي 
  إحتياطي عام  قانوني

إحتياطي تحويل 
  النقد األجنبي

إحتياطي القيمة 
 اإلجمالي   أرباح مدورة  العادلة

              
 لاير قطريالف   لاير قطريالف   لاير قطريالف   لاير قطريالف   لاير قطريالف   لاير قطريالف   لاير قطريالف  
              

 4.311.121  3.121.021  13.544  (141)  14.536  246.514  3.454.401 )مدقق( 2035يناير  3الرصيد في 
 151.611  155.131  3.120         إجمالي الدخل الشامل 
 (3.022.324)  (3.022.324)           أرباح موزعة مدفوعة

              
              

 1.531.242  3.260.620  11.504  (141)  14.536  246.514  3.454.401 )غير مدقق( 2035 مارس 13الرصيد في 
 

 1.045.124  3.412.446  36.451  (111)  14.536  15.414  3.446.121 )مدقق( 2034يناير  3الرصيد في 
 311.241  344.633  4.633  23  -  -  - إجمالي الدخل الشامل 

 -  (113.642)  -  -  -  -  113.642 موزعةأسهم مجانية 
 (211.145)  (211.145)  -  -  -  -  - أرباح موزعة مدفوعة

              
              

 2.145.623  152.010  25.464  (136)  14.536  15.414  3.454.401 )غير مدقق( 2034 مارس 13الرصيد في 
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 الموحدالتدفقات النقدية بيان 
   2035 مارس 13المنتهية في  ثالثة أشهرلل
 
 مارس 13  مارس 13  
  1035  2034 
 )ألف لاير قطري(  )ألف لاير قطري(  
 )غير مدقق(  

 )غير مدقق( 

   األنشطـة التشغيلـة
 

 

 344.633  1550838  الفترةربح 
     تعديالت على:

 23.652  3180101   اتإستهالك
 1.542  80103  مكافأة نهاية الخدمة للموظفينلمخصص 

 (3.551)  (30888)  أرباح بيع أوراق المالية
 2.144  100338  تمويل مصاريف

 (30.541)  (10318)  األرباح والخسائر من خالل من موجودات مالية أرباح غير محققة
 (5.155)  (50111)  إيرادات تمويل 

 -  30185  خسارة / )ربح( من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات
 (11.113)  -  مشروعات مشتركة من نتائجحصة 

 325.141  5000307  التغيرات في رأس المال العاملصافي ربح التشغيل قبل 
 (3.364)   (10531)  مخزون 

 (36.161)  (3530118)  دائنون وأرصدة تأمين دائنة ومبالغ مستحقة الدفع 
 321.411  1370111  مدينون وأرصدة تأمين مدينة ومصاريف مدفوعة مقدما  

 210.441  6610115  التشغيلية من العملياتالنقد 
     

 (3.111)  (30111)  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة 
     

 221.014  6600111  صافي النقد من األنشطة التشغيلية
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 تتمة -بيان التدفقات النقدية الموحد 

 2035 مارس 13المنتهية في  ثالثة أشهرلل
 مارس 13  مارس 13  
  1035  2034 
 )ألف لاير قطري(  )ألف لاير قطري(  
 )غير مدقق(  )غير مدقق(  

     يةنشطـة اإلستثمـار األ 
 5.155  50111  ت فوائدإيرادا

 14.064  180318  متحصالت من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة خالل الربح أو الخسارة
 -  311  متحصالت من بيع عقارات واآلت ومعدات 

 (14.231)  (880855)  إقتناء موجودات مالية متاحة للبيع
 340.340  -  توزيعات ارباح من المشروعات المشتركة

 (346.463)  3110888  ودائع ألجل تستحق بعد أكثر من ثالثة أشهر
 (4.134)  -  إستثمارات في مشروعات مشتركة

 (301.132)  (610588)      شراء عقارات واآلت ومعدات 
     

 (61.146)  500133  يةنشطـة اإلستثمـار صافي النقد من )المستخدم في(األ 
     
     يةالتمويـلنشطـة األ 

 40.616  6660311  قروض
 (34.243)  (3680683)  وتسهيالت تحمل فوائد سداد قروض 
 (211.145)  (300110318)      مدفوعة  أرباح موزعة

 (2.144)  (100338)  مصاريف تمويل مدفوعة
     

 (211.415)  (5800881)  صافي النقد من )المستخدم في( األنشطة التمويلية  
     

 (334.166)  3830083   والبنود المماثلة للنقدالزيادة في النقد )النقص( 
     

 504.541  5110318  يناير  3والبنود المماثلة للنقد في النقد 
     

 111.431  8800105     مارس  13والبنود المماثلة للنقد في النقد 
 


