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 الموحد  بيان الدخل
 2302سبتمبر  03للتسعة أشهر المنتهية في 

 
 سبتمبر 03التسعة أشهر المنتهية في   
  2302  2300 
     
 الف  الف  
 لاير قطري  لاير قطري  
     

 025.015190  0722222441  اإليرادات
     

 (510152.9.)  (2.1427.0.)  تكلفة المبيعات
     

 65.335.32  .42228200  إجمالي الربح
     

 ..25956  2022232  إيرادات أخرى
دارية  (5.250.5)  (0224.0.)  مصاريف عمومية وا 

 (0.95269)  (08.2034)  مصاريف البيع
 (0235132)  (0142120)  تكاليف التمويل

 5363..  (022482)  الحصة من نتائج الشركات الزميلة
 (0005966)  (.18227)  تكاليف أخرى

 (.9560)  -  إنخفاض قيمة إستثمارات مالية متاحة للبيع 
     

 6525955.0  ..2.2127.  ربح الفترة
     

     :ربح الفترة العائد إلى
 ...652555  2.2.2242.  ة األمبالشرك نالمساهمي

 .55.9  (.24203)  حقوق غير مسيطر عليها
     
  .2.2127..  6525955.0 
     

 .0050  02203  (باللاير القطري للسهم)العائد األساسي والمخفف للسهم 
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 الشامل الموحد  بيان الدخل
 2302سبتمبر  03للتسعة أشهر المنتهية في 

 
 سبتمبر 03التسعة أشهر المنتهية في   
  2302  2300 
     
 الف  الف  
 لاير قطري  لاير قطري  
     

 6525955.0  ..2.2127.  ربح الفترة
     

     :شاملة أخرى( خسائر)إيرادات 
 (0905.91)  (032.32)  غير محققة من تحوطات التدفق النقدي ( خسارة)صافي ربح 

 (5559.9)  (222041)  من االستثمارات المالية المتاحة للبيع( رةخسا)صافي 
     

 (6..2065)  (222187)  خسائر شاملة أخرى للفترة
     

 653025.91  224.2782.  إجمالي الدخل الشامل للفترة
     

     :إجمالي الدخل الشامل للفترة العائد إلى
 6533.5032  2.302288.  المساهمين بالشركة األم

 .55.9  (.24203)  حقوق غير مسيطر عليها
     
  .224.2782  653025.91 
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  بيان المركز المالي الموحد
 1021 سبتمبر 30في 
 ديسمبر 00  سبتمبر 03  
  2302  2300 
 (ألف لاير قطري)  (ألف لاير قطري)  
 (مدققة)    

     الموجودات 
     غير المتداولة الموجودات
 95203..95  2320222.00  ومعدات وآالتعقارات 

 00593.5106  021012821  مشاريع قيد التطوير
 0005229  0002221  عقار استثماري

 06952.3  0.72272  موجودات غير ملموسة
 051525.20  .02420201  استثمار في شركات زميلة

 6155925  2.23.3.  استثمارات متاحة للبيع
 6..0365  122031  مواد حافزة 

 25.39  084  موجودات غير متداولة أخرى
     
  2728.22112  2550255.6. 
     

     الموجودات المتداولة
 252035650  220212322  مخزون

 .2566.501  .023182.0  مدينون ومصاريف مدفوعة مقدما  
 905105.  0204724.0  مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

 55050  42220  استثمارات محتفظ بها للمتاجرة
 659635395  820422447  أرصدة بنكية ونقد

     
  072.022721  0255.051.. 
     

 06511.50.3  0127482727  إجمالي الموجودات
     

     حقوق المساهمين والمطلوبات
     

     حقوق المساهمين 
 5.335333.  222332333  رأس المال
 2165190  2802330  قانونياحتياطي 

 0055100  2122002  تغيرات متراكمة في القيمة العادلة
 (95532..)  (232334.)  احتياطي التحوط

 2351055620  2022.02180  أرباح مدورة
     

 2652065120  2824022000  حقوق المساهمين بالشركة األم
 0955603  0.22227  رةغير مسيطحقوق 

     
 2656005000  21238322.2  إجمالي حقوق المساهمين
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 تتمة -بيان المركز المالي الموحد

 1021سبتمبر  30في 
 
 
 ديسمبر 00  سبتمبر 03  
  2302  2300 
 (ألف لاير قطري)  (ألف لاير قطري)  
 
 

 (مدققة)   

     المطلوبات غير المتداولة
 5.0.5053.  721802320  الت تحمل فوائدقروض وتسهي

 2095.11  2732203  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
 595959.  2402422  مطلوبات مالية أخرى

     
  224122240  650355966 
     

     المطلوبات المتداولة
 050.55260  02.00..02  دائنون ومبالغ مستحقة الدفع

 050395202  023002484  ات عالقةمبالغ مستحقة ألطراف ذ
 .20522  2328.7  مطلوبات مالية أخرى

 050215003  0288.2022  قروض وتسهيالت تحمل فوائد
     
  72.322.0.  05.5253.0 
     

 0350515301  0320142881  إجمالي المطلوبات
     

 06511.50.3  0127482727  إجمالي حقوق المساهمين والمطلوبات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 نائب رئيس مجلس اإلدارة    وزير الطاقة والصناعة
  رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب
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 بيان التدفقات النقدية الموحد
 2302سبتمبر  03أشهر المنتهية في للتسعة 

 سبتمبر 03التسعة أشهر المنتهية في   
  2302  2300 
 (ألف لاير قطري)  (ألف لاير قطري)  

     التشغيليةاألنشطة 
 6525955.0  ..2.2127.  ربح الفترة

     :تعديالت للبنود التالية 
 3.5.01.  4.721.2  االستهالك واإلطفاء

 5050.3  .20201  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
 609  (02.23)  محتفظ بها للمتاجرة ألستثماراتالقيمة العادلة  من تغير( ربح)خسارة 

 (5363..)  022482  الحصة من نتائج الشركات الزميلة

 005.02  242700  خسارة من استبعاد عقارات وآالت ومعدات

 0235132  0142120  تكاليف التمويل
 .9560 -   متاحة للبيع مالية استثمارات فيانخفاض 

 (55935.)  (422202)  إيرادات فوائد
     
     
     

     
     :التغيرات في رأس المال العامل

 (052.0.)  442021  مخزون

 (5305.09)  (023072743)  ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدما  ومبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

 2.05226  2302134  ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع ومبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة
     

     
 6561.5553  28172882.  نقد من األنشطة التشغيلية 

 (0235132)  (0142120)   مدفوعة تكاليف تمويل

 (025229)  (032477)  مكافآت نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة
     

 65.225.39  2013...2.  صافي النقد من األنشطة التشغيلية
     

     األنشطة االستثمارية
 .20  718  متحصالت من استبعاد عقارات وآالت ومعدات

 (.5.510)  (02302)  شراء مواد حفازة

 (2500553.0)  (020872730)  صافي الحركة في مشاريع قيد التطوير

 (095329)  (.0220)  إستثمارات مالية متاحة للبيع صافي الحركة في

 25023  22020  صافي الحركة في الموجودات األخرى

 5333.  22333  أرباح موزعة مستلمة من شركات زميلة 

 (005036)  (02713)  صافي الحركة في االستثمارات للمتاجرة
 (0590.5333)  (020302023)  يوما   93صافي الحركة في ودائع تستحق بعد 
 0525.33  -  صافي الحركة في إستثمارات عقارية

 55935.  422202  فوائد مستلمة

 (03.5.50)  (002244)  زيادة استثمارات في شركة زميلة
     

 (.552.3510)  (22.21217)  األنشطة االستثمارية صافي النقد المستخدم في
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 تتمة -بيان التدفقات النقدية الموحد
 2302سبتمبر  03تسعة أشهر المنتهية في لل
 سبتمبر 03التسعة أشهر المنتهية في   
  2302  2300 
 (ألف لاير قطري)  (ألف لاير قطري)  
     

     التمويليةاألنشطة 
 (53359.5)   22.80  من قروض وتسهيالت تحمل فوائد  صافي التغير

 0935333   -  رأسمالية إضافيه من حصة االقلية  مساهمة
 (0532.5333)  (720222333)  أرباح موزعة مدفوعة

 (252.3)  (22223)  أرباح موزعة مدفوعة إلى مساهمي األقلية 
     

 (0530.235)  (7202722.4)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية
     

 (1665503)  (842743)  في النقد والبنود المماثلة للنقد االنخفاض
     

 52935502.  242.2317.  وما في حكمه في بداية الفترهالنقد 
     

 55.2059.2  82.27..2.  وما في حكمه في نهاية الفترةالنقد 
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 -1- 

 المساهمين الموحد بيان التغيرات في حقوق 
 1021 سبتمبر 30في 
           

 

 للمساهمين بالشركة األم

  رأس المال 
االحتياطي 
  القانوني

جموع م
التغيرات في 
  القيمة العادلة

احتياطي 
 اإلجمالي  أرباح مدورة  التحوط

  
غير حقوق 

 مسيطرة

  
 

 اإلجمالي

 
 ألف

  لاير قطري
 ألف

  لاير قطري
 ألف

  لاير قطري
 ألف

  لاير قطري
 ألف

  لاير قطري
 ألف

 لاير قطري
 ألف 

 لاير قطري
 ألف  

 لاير قطري
                

 2.2.002000 0172.03 2.220.2420 2324072.20 (2812732) 0072400 24.2410 222332333 2302ير ينا 0الرصيد في 
 ..2.2127. (.24203) 2.2.2242. 2.2.2242.- - - -  ربح الفترة

 (222187)-  (222187)-  (032.32) (222041)- -  خسائر شاملة اخرى للفترة
 224.2782. (.24203) 2.302288. 2.2.2242. (032.32) (222041)- -  إجمالي إيرادات شاملة للفترة

- - -  (7202)- -  72202-  حويل إلى االحتياطي القانونيت
 (720242223) (22223) (720222333) (720222333)- - - -  أرباح مدفوعة

 21238322.2 0.22227 2824022000 2022.02180 (232334.) 2122002 2802330 222332333 2302سبتمبر  03الرصيد في 
                

 72720..202 002.20 202.232802 0.23142840 (7.22200) 0022022 2302023 222332333  2300يناير  0الرصيد في 
 6525955.0 .55.9 ...652555 ...652555 - - - - ربح الفترة

 (6..2065) - (6..2065) - (0905.91) (5559.9) - - خسائر شاملة اخرى للفترة
 653025.91 .55.9 6533.5032 ...652555 (0905.91) (5559.9) - - إجمالي إيرادات شاملة للفترة 

- - -  (535220) - - 535220 - حويل إلى االحتياطي القانونيت
 (0532152.3) (252.3) (0532.5333) (0532.5333) - - - - أرباح مدفوعة 
 0935333 0935333 - - - - - - زيادة رأس المال

 2223732033 ..73221 272.072007 .012244220 (242038.) 24320.2 2702270 222332333 2300سبتمبر  03الرصيد في 



 

 -.- 

 


