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  ةـصفح                                                                                                     رسالفه

  ٢ - ١                                      المختصر المرحليالموحد بیان المركز المالي 

 ٣                                              المختصر الموحد المرحليبیان الدخل 

  ٤  المختصر الموحد المرحليبیان الدخل الشامل 

  ٥                       المختصر الموحد المرحلين التغیرات في حقوق المساهمین ابی
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  المختصر المرحلي بیان المركز المالي الموحد

   ٢٠١١ سبتمبر ٣٠كما في 
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  ٢٠١٠دیسمبر  ٣١  ٢٠١١ سبتمبر ٣٠  
  ریـال قطري  ریـال قطري  الموجودات

      موجودات متداولة
  ٧٠٨.٦٢٧.٥٤٨ ١٣٤,٤٥٧,١١٨  نقد وأرصدة لدى البنوك

  ٤٣.٣٠٩.٩٣٧ ٥٦,٣٢٧,٦٤٠  ذمم مدینة
 ٤٣٤.٧٣٣ ١,٢١٩,٦٣٧  مطلوب من أطراف ذات عالقة

 ٤٣.٥٨٩.٨٥٢ ٦٣,٤١٢,٣٥٧  دفعات مقدمة للموردین
 ٥٠١.٩١٦ ٨١٩,٩٥٩  إجمالي المبالغ المطلوبة من العمالء مقابل أعمال قید اإلنجاز

 ٣٠.٤٦٤.٣٢٧ ٦٥,٥٩٣,٩٠٠  مخزون 
 ٢٣.٢٧٨.٢٨٠ ١٩,٦٤٢,٩٣٦  مصروفات مدفوعة مقدما وذمم مدینة أخرى

  ٨٥٠.٢٠٦.٥٩٣ ٣٤١,٤٧٣,٥٤٧  مجموع الموجودات المتداولة
      

    موجودات غیر متداولة
 ١.٧٦٠.٦٧٦.٣٩٧ ١,٧٨٠,٤١٥,٨٤٦  ممتلكات ومصنع ومعدات

  ٤٧٠.٨٦٤.٤٧٦ ٤٦٩,١٩٧,٩٩٣  إستثمارات عقاریة
  ٣٤.٠١٤.٢٩٠ ٤٩,١٩٢,٣١٩  إستثمارات في شركات زمیلة

  ٥٩.٠٤٢.٢٣٥ ٥٨,١٥٨,٣٦٨  إستثمارات متاحة للبیع
  ٣١٤.٤٥٧.٥٨٥ ٣١٤,٤٥٧,٥٨٥  شهرة

  ٢.٦٣٩.٠٥٤.٩٨٣ ٢,٦٧١,٤٢٢,١١١  مجموع الموجودات الغیر متداولة
  ٣.٤٨٩.٢٦١.٥٧٦ ٣,٠١٢,٨٩٥,٦٥٨  مجموع الموجودات
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  ٢٠١٠دیسمبر  ٣١  ٢٠١١ سبتمبر ٣٠  
  قطري ریـال  قطري ریـال  وحقوق المساهمین المطلوبات
      متداولة مطلوبات
 ٤٥.٩٠٠.٠٧٥ ٣٢,٧٢٩,٥٩٦  ذمم دائنة

 ٣١.١٣٠.٦٠٤ ٣١,٥٣٣,٤٨٢  محتجزات دائنة
 ٤٩٧.٠٨٠.٣٢٠ ٣٠,٢٢٨,٢٦٢  قروض
 ٣٢٢.١٠٧ ٥٦١,٩٧١  عالقةألطراف ذات  مطلوب

 ٢٠.١٣٩.٥٨١ ١٧,٠٦٨,٦١٢  دفع أوراق
 ١.٥٨٧.٤٢٦ ٣,٨٨٤,٠٠٨  إجمالي المبالغ المطلوبة إلى العمالء مقابل أعمال قید اإلنجاز

 ١٧.٧٧٨.٦٢٥ ١٧,٤٠٦,٨٥١  وذمم دائنة اخرىمستحقات 
 ٦١٣.٩٣٨.٧٣٨ ١٣٣,٤١٢,٧٨٢  مجموع المطلوبات المتداولة

      
     مطلوبات غیر متداولة

 ٨٨٥.٤٤٣.٠٨١ ٩١٩,٩٤٢,٣٤٩  قروض
 ٢٨.٣٠٠.٠٦٦ ١٩,٤٠١,١٨٣  دفع أوراق

 ٢.٠٥٧.٢٠٣ ٢,٤٧٧,٥٥٩  مكافأة نهایة الخدمة للموظفینمخصص 
 ٣١.١٣٠.٦٠٥ ٣١,٥٣٣,٤٨٢  زات دائنةمحتج

 ٩٤٦.٩٣٠.٩٥٥ ٩٧٣,٣٥٤,٥٧٣  المطلوبات الغیر متداولة مجموع
 ١.٥٦٠.٨٦٩.٦٩٣ ١,١٠٦,٧٦٧,٣٥٥  مجموع المطلوبات

      
     حقوق المساهمین

  ١.٢٤٣.٢٦٧.٧٨٠ ١,٢٤٣,٢٦٧,٧٨٠  رأس المال
 ٤٧٥.٥٢٦.٣١٦ ٤٧٥,٥٢٦,٣١٦  إحتیاطي قانوني

  ٧.٤٤٣.٧٣٧ ٥,٧٥١,٠٣٧  إحتیاطي القیمة العادلة
  ١٣٩.٩٩٠.٦٦١ ١٨١,٥٨٣,١٧٠  أرباح مدورة

  ٦٢.١٦٣.٣٨٩ --   توزیعات مقترحة
  ١.٩٢٨.٣٩١.٨٨٣ ١,٩٠٦,١٢٨,٣٠٣  حقوق المساهمینمجموع 

  ٣.٤٨٩.٢٦١.٥٧٦ ٣,٠١٢,٨٩٥,٦٥٨  مجموع المطلوبات وحقوق المساهمین
  

 وقد ٢٠١١ أكتوبر ٢٠المختصرة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة في  رحلیةالمالموحدة  البیانات المالیة هذه على إصدار الموافقةتمت 
  :نیابة عنهمقام بالتوقیع 

  
  
  

  السید/ عبداهللا بن ناصر المسند 
  رئیس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب 
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  سبتمبر ٣٠أشهر المنتهیة في  تسعةلل 
 ٢٠١٠  ٢٠١١  
  ریـال قطري  ریـال قطري 

     إیرادات التشغیل
 ١٠٥,٦١٠,٣٤٧ ١٣٧,٣٨٢,٦١٠  األسمنتبیع 

 ٣٧,٤٣٦,٠٧٤ ٣٥,٧١٥,٠١٥  إیرادات مقاوالت وخدمات

  ١٤٣,٠٤٦,٤٢١ ١٧٣,٠٩٧,٦٢٥ 

    تكالیف التشغیل
 ٨٢,٤٦٢,٦٤٤ ١٠٩,٢٤٧,٨٠٠    األسمنتتكلفة مبیعات 

 ١٠,١١٥,٣١٢ ١٧,٩٨١,٦١٨  تكالیف مقاوالت وخدمات

  ٩٢,٥٧٧,٩٥٦ ١٢٧,٢٢٩,٤١٨ 

 ٥٠,٤٦٨,٤٦٥ ٤٥,٨٦٨,٢٠٧  أرباح التشغیل

     
 ١,٥٤٣,٧٩٤ ٣٠٠,٣٥٩ ایرادات ودائع قصیرة االجل وحسابات التوفیر

 ١٧,٩٢٢,١٠٧ ٢٥,٢٠٨,٤٠٧ ایرادات استثمارات في شركات زمیلة

 ١,١٤٣,٩٣٩ ٤,٥٢٩,٧٠٧ ایرادات استثمارات

 ٢,٤٦٤,٥٧٥ ٢,٢٧٥,٣٣٨ ایرادات ایجارات

 ٢,٣٤٢,٣٣٣ ١,١٩٧,٣٩٣ ایرادات اخرى

 )٤,٩٧٤,٥٦٦( )٣,٨٨٩,٣٢٩( صافي تكلفة التمویل

 )٢٩,١٠٧,٧٩٧( )٢٦,٧٢٣,٥١٠( مصاریف اداریة وعمومیة

 )١,٤٤٣,٩٥١( )١,٨٩٦,٨٠٢( نقص في القیمة العادلة لإلستثمارات العقاریة

 )٦,٨٧٣,٢٥١( )٥,٢٧٧,٢٦١( استهالك ممتلكات ومصنع ومعدات 

 ٣٣,٤٨٥,٦٤٨ ٤١,٥٩٢,٥٠٩ صافي ربح الفترة

   
 ٠.٢٧ ٠.٣٣   العائد األساسي على السهم
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  المختصر المرحلي بیان الدخل الشامل الموحد

  ٢٠١١ سبتمبر ٣٠أشهر المنتهیة في  التسعةلفترة 
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  سبتمبر ٣٠أشهر المنتهیة في  تسعةلل 

 ٢٠١٠  ٢٠١١  

  قطري ریـال  قطري ریـال 
      

 ٣٣,٤٨٥,٦٤٨ ٤١,٥٩٢,٥٠٩  صافي ربح الفترة

    
    بنود الدخل الشامل االخرى:

 ٥,٢٨٧,١٤٨ )١,٦٩٢,٧٠٠(  لإلستثمارات المتاحة للبیعالتغیر في القیمة العادلة 

 ٣٨,٧٧٢,٧٩٦ ٣٩,٨٩٩,٨٠٩  لفترةمجموع الدخل الشامل ل
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  المختصر المرحلي غیرات في حقوق المساهمین الموحدالتبیان 

   ٢٠١١ سبتمبر ٣٠أشهر المنتهیة في  لفترة التسعة
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 المجموع توزیعات مقترحة أرباح مدورة  القیمة العادلة إحتیاطي  إحتیاطي قانوني رأس المال 
  ریـال قطري  ریـال قطري  ریـال قطري  ریـال قطري  ریـال قطري  ریـال قطري  
              

 ١.٨٥٢.٣٣٩.٢٦٥ -- ١٣٩.٨٦٥.٨٨٠ ٧٩٧.٩٣٧ ٤٦٨.٤٠٧.٦٦٨ ١.٢٤٣.٢٦٧.٧٨٠   ٢٠١٠ینایر   ١الرصید في 
 ٣٨,٧٧٢,٧٩٦ ٠ ٣٣,٤٨٥,٦٤٨ ٥,٢٨٧,١٤٨ -- --  مجموع الدخل الشامل للفترة

 ١,٨٩١,١١٢,٠٦١ ٠ ١٧٣,٣٥١,٥٢٨ ٦,٠٨٥,٠٨٥ ٤٦٨.٤٠٧.٦٦٨ ١.٢٤٣.٢٦٧.٧٨٠   ٢٠١٠ سبتمبر ٣٠ الرصید في

              
 ١.٩٢٨.٣٩١.٨٨٣ ٦٢.١٦٣.٣٨٩ ١٣٩.٩٩٠.٦٦١ ٧.٤٤٣.٧٣٧ ٤٧٥.٥٢٦.٣١٦ ١.٢٤٣.٢٦٧.٧٨٠   ٢٠١١ینایر  ١الرصید في 

 ٣٩,٨٩٩,٨٠٩ -- ٤١,٥٩٢,٥٠٩ )١,٦٩٢,٧٠٠( -- --  مجموع الدخل الشامل للفترة

 )٦٢,١٦٣,٣٨٩( )٦٢,١٦٣,٣٨٩( -- -- -- --  توزیعات أرباح

 ١,٩٠٦,١٢٨,٣٠٣ --  ١٨١,٥٨٣,١٧٠ ٥,٧٥١,٠٣٧ ٤٧٥.٥٢٦.٣١٦ ١.٢٤٣.٢٦٧.٧٨٠   ٢٠١١ سبتمبر ٣٠ي الرصید ف


