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غیر المدققالموحدبیان المركز المالي المرحلي 
٢٠١٦مارس ٣١كما في 

٢٠١٥دیسمبر٢٠١٦٣١مارس٣١
(مدققة))غیر مدققة(

الف لایر قطريالف لایر قطري
الموجودات 

٤٦٤,٢٠٥٦١٩,٨١٥نقد وأرصدة لدى البنوك
٦٦٨,١٧٨٦٠٠,٠٥٨ذمم مدینة ومصاریف مدفوعة مقدماً 

٢٢,٩٨٨٢٠,٢٨٠مخزون
٨,٣٩٣٤٠,٥٧٧مستحقة من أطراف ذات عالقةمبالغ 

٥,٨٨٣,٢٤٨٥,٥٣٤,١١٤موجودات مالیة متاحة للبیع
٣٧,٥٨٣,٧٨٨٣٦,٨٩٨,٩٦٩إستثمارات عقاریة

٣,٥١٩,٩٤٣٣,٢٠٢,٦٥٦إستثمارات في شركات زمیلة وشركات المشروع
١٧١,٢٤٨٢٢,٢٩٥وآالتعقارات ومعدات

- ١٣٣,٥٦٠الشهرة

٤٨,٤٥٥,٥٥١٤٦,٩٣٨,٧٦٤إجمالي الموجودات 

المطلوبات وحقوق الملكیة
المطلوبات

١,٣٧٤,٠٩٠١,٢٤٧,٦٩٥ذمم دائنة ومطلوبات أخرى
٧٦٨,١٥٦٣٥٠,٢٣١مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة 

١٥,٠٤١,٦٢٠١٤,٩٥٩,٦٠٧تسهیالت تمویل إسالمیة

١٧,١٨٣,٨٦٦١٦,٥٥٧,٥٣٣المطلوباتإجمالي 

حقوق الملكیة 
٢٦,٥٢٤,٩٦٧٢٦,٥٢٤,٩٦٧رأس المال

١,٢٢٢,١١٢١,٢٢٢,١١٢إحتیاطي قانوني 
٨٦٧,١٣٨٦٠٥,٥٥٩القیمة العادلةإحتیاطي 

١,٩٥٤١,٩٥٤احتیاطي اعادة تقییم عمالت اجنبیة
٢,٢٠٨,٢٩٨١,٦٢٢,٦٤٨أرباح مدورة 

٣٠,٨٢٤,٤٦٩٢٩,٩٧٧,٢٤٠إجمالي حقوق المساهمین بالشركة األم
٤٤٧,٢١٦٤٠٣,٩٩١علیهاحقوق الغیر مسیطرال

٣١,٢٧١,٦٨٥٣٠,٣٨١,٢٣١إجمالي حقوق الملكیة 
٤٨,٤٥٥,٥٥١٤٦,٩٣٨,٧٦٤إجمالي المطلوبات وحقوق الملكیة 
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غیر المدققالموحدالمرحليبیان الدخل
٢٠١٦مارس ٣١أشهر المنتهیة في ثالثةلفترة ال

مارس٣١أشهر المنتهیة في ثالثةال
٢٠١٦٢٠١٥

(غیر مدققة)(غیر مدققة)
الف

لایر قطري
الف

لایر قطري

٣٩٤,٤١٨٣٦٢,٩٣٦إیجاراتإیرادات 
٢٢٧,٠٦٨١٨٣,٦١٩متاحة للبیعموجودات مالیةتوزیعات أرباح من 

١٠٠,٠٣١٥٢,١٤٦صافي أرباح من بیع موجودات مالیة متاحة للبیع
١٩,٥٩٤١٠,٧٨١أخرىةیإیرادات تشغیل

)٦٤,٥٢٩()٧٨,٢٩٠(تشغیلیةمصاریف 

٦٦٢,٨٢١٥٤٤,٩٥٣للفترةالربح التشغیلي 

):خصم(ییضاف
٦٢,٥٥٦٧٥,٣٣٣مشروعالوشركات الحصة من نتائج شركات زمیلة 

٤,٥٤٣-الربح من بیع استثمارات عقاریة محتفظ بها بغرض البیع  
- ٥٥,٨٦٢تابعةالربح من االستحواذ على شركة 

- ٦,٣٦١أرباح إعادة تقییم إستثمارات عقاریة
٢,٠١٢٧,٨٢٠إیرادات أخرى 

)٣٨,٠٦٢()٥١,٣٥١(مصاریف عمومیة وٕاداریة 
)٢,٤١٤()٢,٦٨٦(هالك إست

- )٧,٤٠٩(خسائر االنخفاض في قیمة موجودات مالیة متاحة للبیع
)٦٩,٦٨٠()١٤٣,٢٦٩(تكالیف التمویل 

٥٨٤,٨٩٧٥٢٢,٤٩٣صافي ربح الفترة

عائد إلى:
٥٨٥,٦٥٠٥٢٢,٤٩٣المساهمین بالشركة األم

- )٧٥٣(الحقوق الغیر مسیطر علیها

٥٨٤,٨٩٧٥٢٢,٤٩٣
رباح (لایر قطري)العائد االساسي والمعدل للسهم من األ 

٠,٢٢٠,٢٠القطري لكل سهم)باللایر(العائد للمساهمین بالشركة األم
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غیر المدققالموحدالشامل المرحليبیان الدخل
٢٠١٦مارس ٣١أشهر المنتهیة في ثالثةلفترة ال

مارس٣١أشهر المنتهیة في ثالثةال
٢٠١٦٢٠١٥

(غیر مدققة)(غیر مدققة)
ألف 

لایر قطري
ألف 

لایر قطري

٥٨٤,٨٩٧٥٢٢,٤٩٣ربح الفترة

شاملة أخرىإیرادات
للربح أو الخسارة في سیتم تحویلها إیرادات شاملة أخرى

الفترات الالحقة
)٧٢,٣٧١(٢٦٠,٠٨٤من موجودات مالیة متاحة للبیع(الخسارة)صافي الربح 

حصة من صافي التغیرات في احتیاطي إعادة التقییم 
١,٤٩٥٤٠٣للشركات المستثمر فیها بحقوق الملكیة

)٧١,٩٦٨(٢٦١,٥٧٩فترةالشاملة األخرى للاالیرادات (الخسائر)

٨٤٦,٤٧٦٤٥٠,٥٢٥الدخل الشامل للفترةإجمالي

عائد إلى:
٨٤٧,٢٢٩٤٥٠,٥٢٥المساهمین بالشركة األم

- )٧٥٣(الحقوق الغیر مسیطر علیها

٨٤٦,٤٧٦٤٥٠,٥٢٥
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غیر المدققلمرحلي الموحد بیان التغیرات في حقوق الملكیة ا
٢٠١٦مارس ٣١أشهر المنتهیة في ثالثةلفترة ال

عائد إلى المساهمین بالشركة األم

رأس المال
إحتیاطي 

قانوني
احتیاطى 
إعادة التقییم

إحتیاطي 
إعادة تقییم 
عمالت 
اإلجماليأرباح مدورةأجنبیة

الحقوق الغیر 
مسیطر علیها

إجمالي حقوق 
الملكیة

ألف لایر قطريألف لایر قطري
ألف لایر 
قطري

ألف لایر 
ألف لایر قطريألف لایر قطريقطري

ألف لایر قطريألف لایر قطري

٢٦,٥٢٤,٩٦٧١,٢٢٢,١١٢٦٠٥,٥٥٩١,٩٥٤١,٦٢٢,٦٤٨٢٩,٩٧٧,٢٤٠٤٠٣,٩٩١٣٠,٣٨١,٢٣١(مدققة)٢٠١٦ینایر ١الرصید في 

٥٨٤,٨٩٧)٧٥٣(٥٨٥,٦٥٠٥٨٥,٦٥٠----صافي ربح الفترة
٢٦١,٥٧٩-٢٦١,٥٧٩--٢٦١,٥٧٩--لة أخرى للفترةخسائر شام

٨٤٦,٤٧٦)٧٥٣(٥٨٥,٦٥٠٨٤٧,٢٢٩-٢٦١,٥٧٩--إجمالي (خسائر) الدخل الشامل للفترة
٤٣,٩٧٨٤٣,٩٧٨------التغیر في الحقوق غیر المسیطر علیها

٢٦,٥٢٤,٩٦٧١,٢٢٢,١١٢٨٦٧,١٣٨١,٩٥٤٢,٢٠٨,٢٩٨٣٠,٨٢٤,٤٦٩٤٤٧,٢١٦٣١,٢٧١,٦٨٥(غیر مدققة)٢٠١٦مارس ٣١الرصید في 
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تتمة -لمرحلي الموحد بیان التغیرات في حقوق الملكیة ا
٢٠١٦مارس ٣١أشهر المنتهیة في ثالثةلفترة ال

عائد إلى المساهمین بالشركة األم

رأس المال
إحتیاطي 

قانوني
احتیاطى 
إعادة التقییم

إحتیاطي إعادة 
عمالت تقییم 

اإلجماليأرباح مدورةأجنبیة

الحقوق الغیر 
مسیطر 
علیها

إجمالي حقوق 
الملكیة

ألف لایر قطريألف لایر قطري
ألف لایر 
ألف لایر قطريألف لایر قطريألف لایر قطريقطري

ألف لایر 
قطري

ألف لایر قطري

٣٠,٠٧٧,١٨١-٢٦,٥٢٤,٩٦٧١,٠٥٥,٩٢٧١,٢٦٤,٨٠٨١,٩٥٤١,٢٢٩,٥٢٥٣٠,٠٧٧,١٨١(مدققة)٢٠١٥ینایر ١الرصید في 

٥٢٢,٤٩٣-٥٢٢,٤٩٣٥٢٢,٤٩٣----صافي ربح الفترة
)٧١,٩٦٨(-)٧١,٩٦٨(--)٧١,٩٦٨(--خسائر شاملة أخرى للفترة

٤٥٠,٥٢٥-٥٢٢,٤٩٣٤٥٠,٥٢٥-)٧١,٩٦٨(--إجمالي (خسائر) الدخل الشامل للفترة
)١,٠٦٠,٩٩٩(-)١,٠٦٠,٩٩٩()١,٠٦٠,٩٩٩(----توزیعات أرباح مدفوعة 

٢٩,٤٦٦,٧٠٧-٢٦,٥٢٤,٩٦٧١,٠٥٥,٩٢٧١,١٩٢,٨٤٠١,٩٥٤٦٩١,٠١٩٢٩,٤٦٦,٧٠٧(غیر مدققة)٢٠١٥مارس ٣١الرصید في 


