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 المرحلي الموحد  بيان الدخل
 2132 مارس 13المنتهية في  أشهر للثالثة

 
   
 مارس 13أشهر المنتهية في  الثالثة  
  1031  2133 
 (ألف لاير قطري)  (ألف لاير قطري)  
     
     

 4.111.391  4.163.016  اإليرادات
 (3.193.133)  (1.311.441)  تكلفة المبيعات
 2.233.184  1.363.514  إجمالي الربح

     
 1.241  (13.031)  حصة من نتائج الشركات الزميلة 

 331.111  301.515  إيرادات أخرى
 -  (41.511)  تكلفة أخذ أو دفع إلتزام

 (11.188)  (51.111)  مصاريف البيع
 (341.183)  (384.186)  المصاريف العمومية واإلدارية

 (18.191)  (50.561)  تكاليف تمويل
      

 2.199.991  3.815.154  ربح الفترة
     

     :على توزيع ربح الفترة
 2.194.881  3.101.418  بالشركة األم نحصص المساهمي

 1.333  (33.114)  حصص األقلية 
     
  3.815.154  2.199.991 
     

 1.83  1.41  (باللاير للسهم)العائد األساسي والمخفف للسهم 
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 الشامل المرحلي الموحد  بيان الدخل
 2132 مارس 13المنتهية في  أشهرللثالثة 

 
   
 مارس 13أشهر المنتهية في  الثالثة  
  1031  2133 
 (طريقألف لاير )  (طريقألف لاير )  
     
     

 2.199.991  3.815.154  ربح الفترة
     

     :إيرادات شاملة أخرى
 (3.111)  (6.653)  من االستثمارات المالية المتاحة للبيع( خسارة)ح صافي رب

 31.188  4.861  ربح غير محقق من تحوطات التدفق النقدي( خسارة)صافي 
     
 8.118  (3.181)  إيرادات شاملة أخرى للفترة (خسائر)
     

 2.318.114  3.811.165  إجمالي الدخل الشامل للفترة
     

     :على إجمالي الدخل الشامل للفترة توزيع
 2.311.241  3.105.681  المساهمين بالشركة األم

 1.333  (33.114)  حصص األقلية 
     
  3.811.165  2.318.114 
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  بيان المركز المالي المرحلي الموحد
 1011 مارس 31في 

 ديسمبر 13  مارس 13  
  2132  2133 
 (لف لاير قطريأ)  (طريقألف لاير )  
 (مدققة)    

     الموجودات 
     غير المتداولةالموجودات 

 9.189.211  38.403.131  ومعدات وآالتعقارات 
 33.911.131  1.433.185  مشاريع قيد التطوير

 311.229  311.111  عقار استثماري
 319.181  361.680  موجودات غير ملموسة

 3.142.823  3.133.801  استثمار في شركات زميلة
 114.924  611.511  استثمارات متاحة للبيع

 311.881  301.116  مواد حافزة 
 2.119 -   موجودات غير متداولة أخرى

     
  14.601.861  24.124.111 
     

     الموجودات المتداولة
 2.211.143  1.013.665  بضاعة

 2.111.311  1.818.141  مدينون ومصاريف مدفوعة مقدما  
 191.114  811.150  مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

 4.343  5.185  استثمارات محتفظ بها للمتاجرة
 1.911.194  4.111.314  نقد وودائع قصيرة األجل

     
  1.186.183  32.411.181 
     

 11.118.111  14.514.650  إجمالي الموجودات
     

     ن والمطلوباتحقوق المساهمي
     

     حقوق المساهمين 
 1.111.111  5.500.000  رأس المال
 211.193  116.811  قانونياحتياطي 

 134.133  131.511  تغيرات متراكمة في القيمة العادلة
 (189.412)  (516.051)  احتياطي التحوط

 21.114.121  38.531.065  أرباح مدورة
     

 21.211.121  14.031.431  مين بالشركة األمحقوق المساه
 194.131  180.616  حقوق األقلية

     
 21.113.111  14.118.048  إجمالي حقوق المساهمين
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 تتمة -بيان المركز المالي المرحلي الموحد

 1011 مارس 31في 
 
 
 ديسمبر 13  مارس 13  
  2132  2133 
 (ألف لاير قطري)  (طريقألف لاير )  
 
 

 (مدققة)   

     المطلوبات غير المتداولة
 1.111.341  4.110.810  قروض وتسهيالت تحمل فوائد
 239.811  111.314  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 149.949  544.810  مطلوبات مالية أخرى
     
  5.148.114  1.114.911 
     

     المطلوبات المتداولة
 3.184.213  3.615.451  ستحقة الدفعدائنون ومبالغ م

 3.319.212  834.461  مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة
 23.228  13.118  مطلوبات مالية أخرى

 3.121.111  3.136.611  قروض وتسهيالت تحمل فوائد
     
  4.441.818  1.842.113 
     

 31.341.131  30.316.601  إجمالي المطلوبات
     

 11.118.111  14.514.650  مالي حقوق المساهمين والمطلوباتإج
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 نائب رئيس مجلس اإلدارة    وزير الطاقة والصناعة
  والعضو المنتدب يس مجلس اإلدارةرئ
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 بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد
 2132 مارس 13للثالثة أشهر المنتهية في 

 مارس 13أشهر المنتهية في  الثالثة  
  1031  2133 
 (ألف لاير قطري)  (ألف لاير قطري)  

     التشغيليةاألنشطة 
 2.199.116  3.815.154  ربح الفترة

     :ية تعديالت للبنود التال
 381.166  106.143  االستهالك واإلطفاء

 31.811  13.814  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
 3.115  3.511  شطب البضاعة المتقادمة/ مخصص

 (1.140)  13.031  الشركات الزميلةنتائج من  الحصة

 3.615  1.513  استبعاد عقارات وآالت ومعدات منخسارة 

 18.116  50.561  لتكاليف التموي

 4.121  (354)  ربح من تغيرات القيمة العادلة ألوراق مالية محتفظ بها للمتاجرة
 (28.112)  (11.544)  إيرادات فوائد

-   155  استثمارات متاحة للبيع نخفاض قيمةخسائر ا
 288  411  رخصة -إطفاء موجودات غير ملموسة 

     

  1.388.131  2.111.448 

     :التغيرات في رأس المال العامل
 319.111  318.115  مخزون

 (131.134)  (431.181)  أطراف ذات عالقةذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدما  ومبالغ مستحقة من 

 32.101  36.414  ألطراف ذات عالقةالدفع ومبالغ مستحقة ذمم دائنة ومبالغ مستحقة 
     

  3.186.155  3.188.311 
     نقد من األنشطة التشغيلية 

 (18.116)  (50.561)  تكاليف تمويل 

 (9.515)  (1.465)  مدفوعةالمكافآت نهاية الخدمة للموظفين 
     

 3.141.329  3.118.103  صافي النقد من األنشطة التشغيلية
     

     األنشطة االستثمارية
 -  338  من استبعاد عقارات وآالت ومعدات المتحصالت

 (913.111)  (545.511)  صافي الحركة في المواد الحفازة وموجودات أخرى

 (14.822)  -  استثمارات في شركات زميلة شراء

 -  (3.410)  إستثمار في أوراق محتفظ بها للمتاجرة

 (41.221)  -  حركة في موجودات غير ملموسة

 1.000  6.500   ن شركات زميلةم مستلمةأرباح 

 -  (316.000)  يوما   91صافي الحركة في ودائع تستحق بعد 

 28.001  11.544  إيرادات فوائد مستلمة
     

 (3.131.331)  (108.851)  األنشطة االستثمارية صافي النقد المستخدم في
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 تتمة -بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد
 2132 مارس 13المنتهية في  للثالثة أشهر

 مارس 13أشهر المنتهية في  الثالثة  
  1031  2133 
 (ألف لاير قطري)  (ألف لاير قطري)  
     

     التمويليةاألنشطة 
 -  81.810  متحصالت من قروض وتسهيالت تحمل فوائد 

 (311.342)  (58.181)  سداد قروض وتسهيالت تحمل فوائد
 191.111  -  لحصة الحقوق غير المسيطر عليهامساهمة إضافية 

 (1.121.111)  (4.315.000)  توزيعات أرباح مدفوعة
 (2.211)  (1.150)  توزيعات أرباح مدفوعة لحصة الحقوق غير المسيطر عليها

     
 (2.111.111)  (4.301.401)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

     
 (2.332.180)  (1.881.151)  في النقد والبنود المماثلة للنقد الزيادة

     
 1.291.433  6.156.011  يناير 3النقد والبنود المماثلة للنقد في 

     
 1.318.113  1.811.314  مارس 13النقد والبنود المماثلة للنقد في 
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 المساهمين المرحلي الموحد بيان التغيرات في حقوق 
 1011 مارس 31في 

           
 

 للمساهمين بالشركة األم

  رأس المال 
االحتياطي 

  القانوني

مجموع 
التغيرات في 
  القيمة العادلة

احتياطي 
 اإلجمالي  أرباح مدورة  التحوط

  
 حقوق األقلية

  
 

 اإلجمالي

 
 ألف

  لاير قطري
 ألف

  لاير قطري
 ألف

  لاير قطري
 ألف

  لاير قطري
 ألف
  ريلاير قط

 ألف
 لاير قطري

 ألف 
 لاير قطري

 ألف  
 لاير قطري

                
                

 21.113.111  194.131  21.211.121  21.114.121  (189.412)  134.133  211.193  1.111.111 2132يناير  3الرصيد في 
 3.891.114  (33.124)  3.911.418  3.911.418 -  -  -  -  ربح الفترة

 (3.189) -   (3.189) -   (1.113)  4.812 -  -  خسائر شاملة اخرى للفترة
 3.891.911  (33.124)  3.911.189  3.911.418  (1.113)  4.812 -  -  إجمالي إيرادات شاملة للفترة
-  -  -  (11) -  -   11 -  تحويل إلى االحتياطي القانوني

 (4.321.111) -   (4.321.111) (4.321.111) -  -  -  -  أرباح موزعة
 (2.211)  (2.211) - -  -  -  -  -  أرباح مدفوعة غير مسيطر عليها

               
 24.198.148  181.111  24.131.432  38.131.111  (191.111)  139.111  211.821  1.111.111 1031 مارس 13الرصيد في 
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 لي الموحد المساهمين المرحبيان التغيرات في حقوق 
 1011 مارس 31في 

 
 

 للمساهمين بالشركة األم

  رأس المال 
االحتياطي 

  القانوني

مجموع 
التغيرات في 
  القيمة العادلة

احتياطي 
 اإلجمالي  أرباح مدورة  التحوط

  
 حقوق األقلية

  
 

 اإلجمالي

 
 ألف

  لاير قطري
 ألف

  لاير قطري
 ألف

  لاير قطري
 ألف

  لاير قطري
 ألف
  ريلاير قط

 ألف
 لاير قطري

 ألف 
 لاير قطري

 ألف  
 لاير قطري

                
                

 23.113.889  31.123  23.148.218  31.391.211  (411.133)  131.313  212.192  1.111.111  2133يناير  3الرصيد في 
 2.199.991  1.333  2.194.881  2.194.881 -  -  -  -  ربح الفترة

 8.118 -   8.118 -   31.188  (3.111) -  -  سائر شاملة اخرى للفترةخ
 2.318.114  38.112  2.311.241  2.194.881  31.188  (3.111) -  -  إجمالي إيرادات شاملة للفترة 

 191.111  191.111  --  -  -  -  -  مساهمة رأس المال
-  -   - (1.994) -  -   1.994 -  تحويل إلى االحتياطي القانوني

 (1.121.111) -   (1.121.111) (1.121.111) -  -  -  -  أرباح موزعة 
 (2.211)  (2.211) - -  -  -  -  -  أرباح مدفوعة غير مسيطر عليها

              
 23.212.991  411.482 21.821.133 31.211.321  (411.421)  131.423  218.181  1.111.111 1033 مارس 13الرصيد في 
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