
  المركز المالي  بيان
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   ٢٠١٢ديسمبر  ٣١      ٢٠١٣ مارس ٣١ 
 مدققة  )غير مدققة( 

    الموجودات
     

    الموجودات غير المتداولة
 ٢٢،٨٩٣،٥٩١  ٢٢،٢٨٦،٢٦١ ممتلكات ومعدات
 ٣٠،٥٥٢،٣٤٠  ٣٠،٥٥٣،٩٩٩  مشاريع قيد التنفيذ
 26,956,720  ٢٦،٩٥٦،٧٢٠ للبيعمتاحة  موجودات مالية

 1,540,579  ١،٥٦٨،٥٤٤ موجودات بيولوجية
٨١،٩٤٣،٢٣٠ ٨١،٣٦٥،٥٢٤ 

    الموجودات المتداولة
 47,017,342  ٣٣،٢٩٣،١١٧ مخزون
 ٤٢٨،٥٣٢،٢٩٤  ٥١٣،٠٢٠،٥١٧ وأرصدة مدينة أخرىمدينون 

 2,544,180  ٢،٥٤٤،١٨٠ شركة زميلة مستحق منال
 ٢٣،٦٢٤،٣٣٩  ٢٤،٧٠٠،٢١٧ نقد وأرصدة لدى البنوك

 ٥٠١،٧١٨،١٥٥  ٥٧٣،٥٥٨،٠٣١ 
 ٥٨٣،٦٦١،٣٨٥  ٦٥٤،٩٢٣،٥٥٥ إجمالي الموجودات

  
    المطلوبات وحقوق الملكية

    مطلوبات غير متداولة
 4,964,794  ٥،١٦٦،٤٥٩  لموظفينلخدمة النھاية  آتمكاف

 10,000,000  ١٠،٠٠٠،٠٠٠ مستحق الى حكومة دولة قطر
 ١٥،١٦٦،٤٥٩  14,964,794 

    مطلوبات متداولة
 ١٨٠،٧٤١،١٥١  ١٩٠،١٢٠،٥٦٥وأرصدة دائنة أخرىدائنون

 120,127,726  ١٦٠،٩٨٧،٧١٢ األجل ةقصيرمرابحات 
 111,754  ١٠٤،٣٢١  مستحق للبنوك

  ٣٠٠،٩٨٠،٦٣١  ٣٥١،٢١٢،٥٩٨ 
 ٣١٥،٩٤٥،٤٢٥  ٣٦٦،٣٧٩،٠٥٧ المطلوبات إجمالي

      حقوق الملكية
 180,000,000  ١٨٠،٠٠٠،٠٠٠ المالرأس 

 ٢٦،٧١٤،٥٢٣  ٢٦،٧١٤،٥٢٣ احتياطي قانوني
 77,417  ٧٧،٤١٧  احتياطي القيمة العادلة

 )١٥،٦٥٤،٠٢٥(  )١٥،٥٢٥،٣٧٩( االجنبية العمالت تقييم احتياطي
 76,578,045  ٩٧،٢٧٧،٩٣٧ مدورةأرباح  

 ٢٦٧،٧١٥،٩٦٠  ٢٨٨،٥٤٤،٤٩٨ إجمالي حقوق الملكية
 ٥٨٣،٦٦١،٣٨٥  ٦٥٤،٩٢٣،٥٥٥ الملكية وحقوق المطلوبات إجمالي



   بيان الدخل
  ٢٠١٣ مارس ٣١في  لفترة الثالثة اشھر المنتھية

  
 ٢٠١٢مارس  ٣١  ٢٠١٣مارس  ٣١    
 )غير مدققة(  )غير مدققة(    
      
         

 64,741,971   77,256,346    المبيعات
 (139,653,312)   )١٤٣،٥٦٤،٧٧٨(    تكلفة المبيعات

 (74,911,341)   )66,308,432(    خسارةال إجمالي
      

 (6,137,910)   )٧،٥٥٩،٣٩٤(    إدارية وعمومية اريفمص
 (409,245)   -     زميلةال ةشركال أعمال من نتائج الشركة حصة

 99,637,970   ٩٣،١٨٥،٠٣٦     الدعم الحكومي
 2,157,882   1,382,682     ادات أخرىريا

 20,337,356   ٢٠،٦٩٩،٨٩٢     الفترة  ربح
         

         العائد على السھم
 ١٫١٣   ١٫١٥      للفترةعلى السھم  فالعائد األساسي والمخف

  



  بيان التغيرات في حقوق الملكية 
  ٢٠١٣ مارس ٣١في  المنتھيةلفترة الثالثة اشھر 

  
 
 

  احتياطي قانوني  رأس المال 
احتياطي القيمة 

  العادلة
 تقييم احتياطي
 المجموع   مدورةأرباح    االجنبية العمالت

            
 ٢٥٨،٦٣٢،٧٣٤   ٦٤،٩٤٥،٥١٧  (5,897,163)  370,717  ١٩،٢١٣،٦٦٣  ١٨٠،٠٠٠،٠٠٠  )معدل( ٢٠١٢ يناير  1في  كما الرصيد

                   :للفترةالدخل الشامل 
 20,337,356   20,337,356  -  -  -     -  الفترةربح 

  2,044,128   -   2,044,128  -  -     -  للفترة الدخل الشامل األخر 
  22,381,484   20,337,356   2,044,128  -  -     -  للفترة إجمالي الدخل الشامل 

 281,014,218  85,282,873  )3,853,035(  ٣٧٠،٧١٧  ١٩،٢١٣،٦٦٣  ١٨٠،٠٠٠،٠٠٠ )معدل( ٢٠١٢ مارس ٣١في  كما الرصيد
            
                
                

 ٢٦٧،٧١٥،٩٦٠  76,578,045  )١٥،٦٥٤،٠٢٥(  ٧٧،٤١٧  ٢٦،٧١٤،٥٢٣  ١٨٠،٠٠٠،٠٠٠ ٢٠١٣ يناير ١في  كما الرصيد
                   : للفترة الدخل الشامل 

 ٢٠،٦٩٩،٨٩٢  ٢٠،٦٩٩،٨٩٢  -  -  -     -  الفترة ربح 
  128,646  -   128,646  -  -     -  للفترة  الدخل الشامل األخر
  20,828,538  ٢٠،٦٩٩،٨٩٢   128,646  -  -     -  للفترة  إجمالي الدخل الشامل

 ٢٨٨،٥٤٤،٤٩٨  97,277,937  )١٥،٥٢٥،٣٧٩(  ٧٧،٤١٧  ٢٦،٧١٤،٥٢٣  180,000,000  2013 مارس ٣١في  كما الرصيد


