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  الموحد بيان المركز المالي المرحلي

 2013 مارس 31
  
 مارس 31    

 
  ديسمبر 31

    2013  2012  
  ريال قطري    ريال قطري    
  )مدققة(    )غير مدققة(    
          

           األصول
        غير المتداولة األصول

 976,732,458   1,045,935,465   عقارات وآالت ومعدات

         إستثمارات عقارية
99,427,795 

     99,427,795 

       غير ملموسة أصول
146,372,130 

  148,033,833 

 -  -   للبيعاستثمارات مالية متاحة 

        
 1,224,194,086  1,291,735,390   غير المتداولة األصولمجموع 

         
     المتداولة األصول
 10,048,235     8,869,149       بضاعة

 228,421,911   244,670,580   مدينون تجاريون وذمم مدينة أخرى

 116,969,115   118,401,465   أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق

      
 355,439,261  371,941,194   المتداولة األصولمجموع 

       
 1,579,633,347  1,663,676,584  أصول الشركةإجمالي 

         
     

     المطلوبات حقوق المساهمين و
     حقوق المساهمين

 396,341,460  475,609,750  رأس المال

 221,354,861  221,454,858   قانونيالحتياطي اال

 -  -   التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة

 90,109,816  31,391,365    أرباح مدورة

 707,806,137  728,455,973   في الشركة األم اصحابهألالحقوق العائدة 

 (607,048)       (1,046,190)     حصة األطراف غير المسيطرة
        

 707,199,089  727,409,783  المساهمينمجموع حقوق 
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  تتمة -الموحد بيان المركز المالي المرحلي 
  2013 مارس 31
  
 مارس 31    

 
 ديسمبر 31

    2013  2012  
  ريال قطري    ريال قطري    
  )مدققة(    )غير مدققة(    

     المطلوبات غير المتداولة
 667,252,034  695,254,444   جزء غير متداول  –قروض وتسهيالت 

 11,379,504     11,710,795      مخصص نهاية الخدمة للموظفين

         
  678,631,538   706,965,239   اجمالي المطلوبات غير المتداولة

         
     المطلوبات المتداولة

 79,183,279  85,785,086   دائنون تجاريون ومبالغ مستحقة الدفع

 89,452,819  112,771,122  جزء متداول –قروض وتسهيالت 

 25,166,622  30,745,354   قصيرة األجل – مبالغ محتجزة دائنة

      
 193,802,720   229,301,562   اجمالي المطلوبات المتداولة

         
 872,434,258  936,266,801  إجمالي المطلوبات

 
  

       
 1,579,633,347  1,663,676,584   إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين 

  
  
  
  
  

  

ــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــــــــــــــــــــــــ

  السيد محمد إسماعيل العمادي
  رئيس مجلس اإلدارة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
  شيخ فهد بن حمد بن جاسم آل ثانيال

  نائب رئيس مجلس اإلدارة
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  الموحد المرحلي بيان الدخل
    2013 مارس 31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 

  
  مارس 31    مارس 31    
    2013    2012  
  ريال قطري    ريال قطري    
  )مدققةغير  (    )غير مدققة(    

          الـدخل
 114,029,186.00  129,682,489    اإليرادات
 (81,175,418.00)  (87,338,191)    التشغيليهالتكاليف 

          
 32,853,768.00    42,344,298    إجمالي الربح

         
 201,997.00          57,033          إيرادات أخرى

 (6,621,642.00)     (8,539,710)   تكاليف الموظفين
 (175,000.00)        (525,000)       صافي خسارة انخفاض قيمة المدينين التجاريين

 (6,517,289.00)   (7,555,443)   مصروفات إدارية وعمومية
 (1,762,031.00)   (5,570,558)   تكاليف التمويل

  
  
  

        

 17,979,803     20,210,620    صافي الربح للفترة
          

          :العائد إلى
 18,305,222.00      20,649,762    الشركة األمأصحاب الحقوق في 

 (325,419.00)        (439,142)        األطراف غير المسيطرةحقوق 
          

 0.462    0.434    )االساسي والمخفض(ربحية السهم 
          )سهمكل ريال قطري ل(الحقوق العائدة ألصحابها في الشركة األم 
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