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 الغير مدققه المختصرة المرحلية الموحدة البيانات المالية 

 1015 مارس 31 أشهر المنتهية في الثالثةلفترة 
 
 
 
 

 ةـصفح   الفهرس
 
 
 1 المختصر المرحلي الموحدالمركز المالي  يانب
 

 1 مرحلي المختصرالالربح أو الخسارة بيان 
 

 3 المرحلي المختصر الموحد األخرى الشاملالدخل الربح أو الخسارة وبنود بيان 
 
  4 المرحلي المختصر الموحد الملكيةيان التغيرات في حقوق ب
 

 8 - 5 ايضاحات حول البيانات الماليه الموحده المرحليه المختصر
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 4101ديسمبر  31 5101 مارس 31  
 )مدققة( (الغير مدققه ) إيضاح 

 ال قطريـري ال قطريـري  الموجودات
    الموجودات غير المتداولة

 015.010.588 811.313.066 1 ومعدات ممتلكات
 281.140.10 006.683.3 3 ملموسةموجودات غير 

 301.304.110 313.333.108  استثمارات متاحة للبيع
 492.98 334.36  إستثمارات فى شركة زميلة
 419.411 313.311  األصول الضريبية المؤجلة

 998.092.344 336.034.333  الشهرة
 013.183.153.1 333.436.161.1  مجموع الموجودات غير المتداولة

    موجودات المتداولةال
 939.819.121 535.615.184 4 مخزون

 435.915.41 141.113.56 5 ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى
 899.9 683.8  مطلوب من أطراف ذا عالقة

 031.921.913 330.633.563 9 وأرصدة لدى البنوكنقد 
 924.233.832 548.638.603  مجموع الموجودات المتداولة

 992.919.990.1 515.835.331.1  وجوداتمجموع الم
    

    الملكيةالمطلوبات وحقوق 
    الملكيةحقوق 

 000.000.100 000.000.100  رأس المال
 903.189.901 803.163.301  أحتياطي قانوني

 835.250.11 635.450.11  إختياريإحتياطي 
 (815.918.13) (141.535.13)   القيمة العادلة إحتياطي

 041.954.195 4.643.55151  أرباح مدورة
 994.225.404.1 1.158.346.616  حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة 

 990.910.39 040.683.33  حقوق األقلية غير المسيطرة
 914.999.444.1 1.138.131.666  المساهمينمجموع حقوق 

    
 المطلوبات غير المتداولة

 913.129.88 113.331.66  قروض طويله االجل
 120.384.13 410.033.15  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 093.994.111 613.343.113 مجموع المطلوبات غير المتداولة
    

    المطلوبات المتداولة
 180.559.434 563.014.613 2 ومبالغ مستحقة الدفع ذمم دائنة

 مجموع المطلوبات المتداولة
  

563.014.613 180.559.434 

 323.110.549 838.301.834  مجموع المطلوبات
 992.919.990.1 515.835.331.1  الملكيةمجموع المطلوبات وحقوق 

 

 

 

 

 
 

 السيد / غي سوفاج  الدكتور / سيف سعيد السويدي
 الرئيس التنفيذي  نائب رئيس مجلس اإلدارة
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 مارس 31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة   
  1015 1013 
 (الغير مدققه ) (الغير مدققه )  
 ريـال قطري ريـال قطري  

 508.393.499 583.133.344  مبيعات
 (419.995.931) (341.365.481)  تكلفة المبيعات
 28.392.832 31.883.115  إجمالي الربح

 
 10.191.492 11.503.130  إيرادات إيجارات المحالت

 10.144.104 11.335.633  إيرادات أخرى
 108.833.408 115.113.163  التشغيل ايرادات

 
 (93.984.311) (83.140.335)  مصاريف إدارية وعمومية 

 (5.099.819) (8.403.648)  إستهالك  مصاريف
 (120.425) (416.413)  فوائد بنكيةمصاريف 

 (322.240) (344.443)  طفاء الموجودات غير الملموسهإ

 39.101.051 33.034.310  ة صافي ربح الفتر 
    

    المتعلقة بـ:
 39.190.553 33.033.683  حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة 

 40.499 (58.333)  حقوق األقلية غير المسيطرة
  33.034.310 39.101.051 
    

 والمخفف للسهم الواحد األساسي العائد
    
 1.99 1.15  لعائد األساسي للسهما

 10.000.000 10.000.000  المتوسط المرجح لعدد األسهم
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 مارس 31 أشهر المنتهية في الثالثةلفترة   
  1015 1013 
 (الغير مدققه ) (الغير مدققه )  
 ريـال قطري ريـال قطري  
    

 39.101.051 33.034.310  ربح الفترة صافي 
    )خسائر( / ربح الدخل الشامل األخرى بنود

 10.933.212 (10.818.354)  صافي الحركة في إحتياطي القيمة العادلة 
 49.834.299 31.311.583  إجمالي الدخل الشامل للفترة

    
    المتعلق بـ:الدخل الشامل  إجمالي

 49.294.199 31.346.504  حصة مساهمي الشركة 
 40.499 (58.333)  حصة حقوق األقلية غير المسيطرة

  31.311.583 49.834.298 
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 إختياري إحتياطي إحتياطي قانوني رأس المال

القيمة  إحتياطي
 أرباح مدورة العادلة

حقوق الملكية العائدة 
 لمساهمي الشركة

حقوق األقلية 
 المجموع غير المسيطرة

 
 

 ريـال قطري ريـال قطري ريـال قطري ريـال قطري ريـال قطري ريـال قطري ريـال قطري ريـال قطري

000.000.100 )مدققة( 1013ديسمبر  31الرصيد كما في   301.163.803 11.450.635 (13.316.615) 135.853.031 1.303.445.883 33.310.380 1.333.838.813 
894.094.34  (10.919.352) -- -- -- للفترةالدخل الشامل  جماليإ   31.428.502 (59.944) 31.411.593 

ق دعم صندو  في  المخصص كمساهمة
 األنشطة اإلجتماعية 

-- -- -- --   (825.353)  (825.353) -- (825.353) 

حصة غير مسيطرة من إستثمار في شركة 
 تابعة

-- -- -- -- -- -- 54 54 

 (180.000.000) -- (180.000.000) (180.000.000) -- -- -- --  1014 عنأرباح موزعة 
 الغير ) 1015 مارس 31الرصيد كما في 

 (قهمدق
100.000.000 901.189.903 11.250.835 (14.535.121) 152.823.551 1.159.328.818 39.894.020 1.199.141.888 

         
000.000.000  1013 يناير1الرصيد كما في   306.082.209  868.080.09  040.302.3  426.868.064  309.988.634.9  998.088.62  082.200.406.9  

 -- للفترةل الدخل الشام جماليإ
-- 
-- 

-- -- 10.933.212 39.190.553 49.294.120 40.499 49.834.299 

صندوق دعم  في  المخصص كمساهمة
 األنشطة اإلجتماعية 

-- -- -- (819.139) (819.139) -- (819.139) 

 حصة حقوق األقلية غير المسيطرة الناتجة
      عن اإلستثمار فى الشركات التابعة                  

-- --                -- -- -- -- 54 54 

 (190.000.000) -- (190.000.000) (190.000.000) -- -- -- -- 1013عن أرباح موزعة 
 1.131.363.343 33.615.841 1.153.183.601 111.643.304 14.133.354 11.450.635 301.163.803 100.000.000 (مدققهال) 1013 ديسمبر 31الرصيد كما في 
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 معلومات عامه  .1

 والسياسات المحاسبية الهامة أسس اإلعداد
 

 المحاسبية المتبعة إن السياساتالتقارير المالية المرحلية". " 43معيار المحاسبة الدولي رقم الموجزة وفقا ل هذه القوائم المالية المرحلية تم إعداد
 4133ديسمبر  43 للسنة المنتهية في المالية السنوية في البيانات مع تلك المستخدمة تتفق ةالمرحلية المختصر هذه القوائم المالية في إعداد

أداء  أو على المركز المالي أي تأثير لم يكن لديها هذه المعايير اعتماد .4132 يناير 3 اعتبارا من التي هي المعايير المعدلة بعض باستثناء تطبيق
   4133عام  السنوية مع البيانات المالية المختصرة مقترنة البيانات المالية المرحلية اءة هذهيجب قر بعض التغييرات. بخالف الشركة

 وااليضاحات  المرفقه بها. 
فقا للمعايير الدولية يتم إعدادها و التي كاملة لبيانات مالية المعلومات واإليضاحات المطلوبة المرحلية المختصرة على كل البيانات المالية ال تحتوي

التي يمكن  النتائج مؤشرا على بالضرورة ليست 4132 مارس 43 أشهر المنتهية في الثالثةلفترة  النتائج باإلضافة إلى ذلك، لتقارير المالية.ل
 4132 ديسمبر 43المنتهية في  للسنة المالية توقعها

 
 ومعدات ممتلكات .1

 1014ديسمبر  31 1015 مارس 31 
 )مدققة( (الغير مدققه ) 
 ريـال قطري طريريـال ق 

   التكلفة:
 410.389.583 435.633.518 في بداية الفترة / السنة

 312.191.090 30.833.534 إضافات
 (1.212.112) (4.358)   إستبعادات

 235.834.519 448.348.454 في نهاية الفترة / السنة
   

   اإلستهالك المتراكم:
 119.094.940 134.613.501 في بداية الفترة / السنة

 13.185.351 8.433.186 المضاف خالل الفترة / السنة
 (1.535.490) --  إستبعادات

 142.814.501 153.553.883 في نهاية الفترة / السنة
   

   صافي القيمة الدفترية:
 588.010.015 811.313.066 في نهاية الفترة / السنة

 

 الموحد على النحو التالي:خسارة الربح أو الاإلستهالك في بيان  توزيعلقد تم 

 1014 ديسمبر 31 1015 مارس 31 
 (مدققه) (الغير مدققه ) 
 ريـال قطري ريـال قطري 
   

 135.129 35.131 تكلفة المبيعات
 13.150.025 8.403.648 اإلستهالك 

 8.433.186 13.185.351 
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 غير ملموسة موجودات .3
 1014ديسمبر  31 1015 مارس 31 
 )مدققة( (ير مدققهالغ ) 
 ريـال قطري ريـال قطري 

   التكلفة:
 12.291.953 14.413.014 بداية الفترة / السنة

 ----- ---- إضافات
 (48.919) ---- إستبعادات

 12.214.012 14.413.014 نهاية الفترة / السنة
   

   اإلطفاء المتراكم:
 5.958.155 4.343.135 بداية الفترة / السنة

 1.514.990 344.443 مضاف خالل الفترة / السنةال
 ---- -- إستبعادات

 2.423.145 4.651.013 نهاية الفترة / السنة
   

   صافي القيمة الدفترية:
 10.140.281 3.683.006 في نهاية الفترة / السنة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المخزون .3
 1014ديسمبر  31 1015 مارس 31 
 )مدققة( (الغير مدققه ) 
 ريـال قطري ريـال قطري 
   

 121.999.300 186.308.388 بضاعة جاهزة
 538.951 413.331 بضاعة استهالكية وقطع الغيار

 (1.925.313) (1.618.313) يطرح: مخصص بضاعة بطيئة الحركة
 
 184.615.535 121.819.939 
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 أخرى مدينهذمم مدينة وأرصدة  .5
 
 1014ديسمبر  31 1015 مارس 31 
 )مدققة( (الغير مدققه ) 
 ريـال قطري ريـال قطري 
   

 11.094.892 11.133.344 ذمم مدينة تجارية
 5.490.039 5.816.338 أرصدة بطاقات إئتمانية مدينة

 4.132.858 10.681.133 مبالغ مدفوعة مقدمًا 
 1.814.348 1.368.136 تأمينات مستردة

 1.410.459 1.653.018 مستحقات من موظفين
 4.139.511 1.836.431 فوائد مستحقة

 191.482 345.503 إيجارات مستحقة
  11.119.999 13.305.311 للموردين مبالغ مدفوعة مقدماً 
 509.189 355.163 أرصدة مدينة اخرى

 80.336.404 43.919.211 
 (1.994.189) (1.183.535) يطرح: مخصص انخفاض في قيمة الذمم المدينة

 56.113.141 41.915.435 
 

 
 
 

 وشبه النقدنقد  .8
 1014ديسمبر  31 1015 مارس 31 
 )مدققة( (الغير مدققه ) 
 ريـال قطري ريـال قطري 
   

 911.299.291 561.434.836 أرصدة لدى البنوك
 1.105.140 1.104.301 نقد في الصندوق

 913.921.031 563.633.330 المجموع
 (418.319.000) (136.311.415) يومًا( 90د أكثر من ودائع قصيرة األجل )تستحق بع

 335.513.115 195.959.031 
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 دائنون ومبالغ مستحقة الدفع .4

 1014ديسمبر  31 1015 مارس 31 
 )مدققة( (الغير مدققه ) 
 ريـال قطري ريـال قطري 
   

 191.833.948 181.038.688 دائنةتجارية ذمم 
 52.812.918 135.560.010 الدفع توزيعات أرباح مستحقة

 34.484.115 34.056.133 ذمم مقاولين
 1.205.892 1.843.341 إيرادات إيجارات مؤجلة

 10.120.391 1.566.353 مكافآت للموظفين
 5.495.891 8.361.501 مخصص مساهمات  في صندوق األنشطة اإلجتماعية والرياضية

 4.159.538 5.136.313 مخصص التذاكر واإلجازات
 2.500.000 3.345.000 مخصص مكافأة مجلس اإلدارة

 10.912.181 10.430.005 مصروفات مستحقة الدفع
 9.494.950 11.336.333 أرصدة دائنة أخرى 

 563.014.613 434.559.180 
 


