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 ديسمبر 31               مارس 31 

 إيضاحات 
2016 

 )الغير مدققه(
2015 
 )مدققه(

 ريـال قطري ريـال قطري  الموجودات
    موجودات غير متداولة 

 691,190,809 739,647,762 2 عقارات ومعدات 
 8,730,961 8,440,415 3 موجودات غير ملموسة 

 210,262,821 154,600,757  إستثمارات مالية متاحة للبيع 
 98,497 98,497  زميلة اتإستثمار في شرك

 298,937 298,937  صول الضريبية المؤجلةاأل
 344,097,998 344,097,998  شهرة 

 1,254,680,023 1,247,184,366  إجمالي الموجودات غير المتداولة
    

    موجودات متداولة
 183,419,260 179,652,881 4 مخزون 

 51,084,395 59,287,335 5 ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدماً 
 5,660,379 6,599,962  عالقة تطراف ذاأمطلوب من 

 471,522,458 450,618,561 6 رصدة لدى البنوك أو  نقد في الصندوق
 711,686,492 696,158,739  إجمالي الموجودات المتداولة

 1,966,366,515 1,943,343,105  إجمالي الموجودات 
    

    حقوق المساهمين والمطلوبات 
    المساهمينحقوق 

 200,000,000 200,000,000  رأس المال 
 901,289,603 901,289,603  إحتياطي قانوني 
 21,750,835 21,750,835  إحتياطي إختياري 

 (11,943,444) (17,375,089)  إحتياطي القيمة العادلة 
 273,927,930 142,034,226  أرباح مدورة 

 1,385,024,924 1,247,699,575  حقوق الملكية لمساهمي الشركة
 40,169,089 40,214,649  حقوق األقلية غير المسيطرة
 1,425,194,013 1,287,914,224  إجمالي حقوق المساهمين

    
    المطلوبات

    مطلوبات غير متداولة 
 84,963,255 82,804,692  ةقروض وتسهيالت بنكي

 25,799,696 26,776,023  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 
 110,762,951 109,580,715  إجمالي المطلوبات غير المتداولة

    
    مطلوبات متداولة

 426,844,718 540,062,900 7 الدفع مستحقة ومبالغ دائنة ذمم
 3,564,833 5,785,266  بنكية وتسهيالت قروض

 430,409,551 545,848,166  إجمالي المطلوبات المتداولة
 541,172,502 655,428,881  إجمالي المطلوبات

 1,966,366,515 1,943,343,105  إجمالي حقوق المساهمين والمطلوبات
 
 

 غى سوفاج  الدكتور / سيف سعيد السويدى
 الرئيس التنفيذى  نائب رئيس مجلس اإلدارة 
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 مارس 31لفترة الثالثة أشهر المنتهية فى  

  
2016 

 الغير مدققه
2015 

 مدققهالغير 
    

 564,149,977 641,242,453  المبيعات 
 (472,485,762) (541,585,354)  تكلفة المبيعات 
 91,664,215 99,657,099  إجمالي الربح 

    
 11,509,230 17,541,594  المحالت  إيجار اتإيراد

 11,945,839 10,418,577  إيرادات أخرى 
 115,119,284 127,617,270  اإليرادات التشغيلية 

     
دارية  اريفمص  (64,270,995) (65,635,302)  عمومية وا 

 (6,703,876) (11,341,634)  اإلستهالك
 (728,719) (404,247)  تكاليف التمويل

 __ (404,925)  زميلة اتشركال في خسائرالحصة 
 (377,774) (381,702)  إطفاء الموجودات غير الملموسة

    
 43,037,920 49,449,460  ربح السنة

    
    :العائد إلى

 43,094,864 49,403,900  المساهمين بالشركة
 (56,944) 45,560  حقوق األقلية غير المسيطرة

  49,449,460 43,037,920 
    

    العائد األساسى والمخفف للسهم الواحد
 2.15 2,47  األساسى للسهم العائد

 األسهمالمتوسط المرجح لعدد 
 
 
 

 

20,000,000  20,000,000 
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 2016مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية فى                                                                        

  
2016 

 الغير مدققه
2015 

 الغير مدققه
 ريـال قطري ريـال قطري  
    

 43,037,920 49,449,460   ربح السنة
     

 الشامل األخرى / )الخسارة( بنود الدخل 
 خسارة أو ربح إلى الحقاً  تصنيفها إعادة المحتمل من بنود

   

 (10,616,357) (5,431,645)   التغير التراكمي للقيمة العادلةصافي الحركة على 
 32,421,563 44,017,815  إجمالي الدخل الشامل للسنة 

    
    :العائد إلى

 32,478,507 43,972,255  مساهمي الشركة
 (56,944) 45,560  حقوق األقلية غير المسيطرة

  44,017,815 32,421,563 
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 إحتياطي إختياري إحتياطي قانوني رأس المال 
إحتياطي القيمة 

 أرباح مدورة العادلة

حقوق مجموع 
الملكية لمساهمي 

 الشركة
حقوق األقلية 
 غير المسيطرة

إجمالي حقوق 
 المساهمين

 ريـال قطري ريـال قطري ريـال قطري ريـال قطري ريـال قطري ريـال قطري ريـال قطري ريـال قطري 
         
 1,425,194,013 40,169,089 1,385,024,924 273,927,930 (11,943,444) 21,750,835 901,289,603 200,000,000 )مدققه( 2015 ديسمبر 31 في الرصيد 
 44,017,815 45,560 43,972,255 49,403,900 (5,431,645) -- -- -- إجمالي الدخل الشامل للسنة 
 (1,297,604) -- (1,297,604) (1,297,604) -- -- -- -- (21اإلجتماعية )إيضاح رقم مساهمة في صندوق األنشطة  
 -- -- -- -- -- -- -- -- حصة غير مسيطرة من إستثمار فى شركات تابعة 
 (180,000,000) -- (180,000,000) (180,000,000) -- -- -- -- أرباح معلنة للتوزيع  
 1,287,914,224 40,214,649 1,247,699,575 142,034,226 (17,375,089) 835,750,21 603,289,901 000,000,200 مدققه()غير  2016مارس  31الرصيد في  
         
 1,444,696,624 39,920,960 1,404,775,664 295,654,041 (13,918,815) 21,750,835 901,289,603 200,000,000 2015يناير  1الرصيد فى  
 32,421,563 (56,944) 32,478,507 43,094,864 (10,616,357) -- -- -- الشامل للسنةإجمالي الدخل  
 (875,353) -- (875,353) (875,353) -- -- -- -- مساهمة في صندوق األنشطة اإلجتماعية  
 54 54       حصة غير مسيطرة من إستثمار فى شركات تابعة 
 (180,000,000) -- (180,000,000) (180,000,000) -- -- -- -- 2014أرباح معلنة للتوزيع  
 1,296,242,888 39,864,070 1,256,378,818 157,873,552 (24,535,172) 21,750,835 901,289,603 200,000,000 )غير مدققه( 2015 مارس 31الرصيد في  
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 معلومات عامه .1
 والسياسات المحاسبية الهامة أسس اإلعداد    

 
في  المحاسبية المتبعة إن السياسات". التقارير المالية المرحلية" 34معيار المحاسبة الدولي رقم الموجزة وفقا ل هذه القوائم المالية المرحلية تم إعداد

باستثناء  2015ديسمبر  31 للسنة المنتهية في المالية السنوية في البيانات مع تلك المستخدمة تتفق المرحلية المختصرة هذه القوائم المالية إعداد
 أداء الشركة أو على المركز المالي أي تأثير يكن لديهالم  هذه المعايير اعتماد .2016 يناير 1 اعتبارا من التي هي المعايير المعدلة بعض تطبيق
   2015عام  السنوية مع البيانات المالية المختصرة مقترنة البيانات المالية المرحلية يجب قراءة هذه .بعض التغييرات بخالف

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

التي يمكن  النتائج مؤشرا على بالضرورة ليست  2016مارس 31 أشهر المنتهية في الثالثةلفترة  النتائج باإلضافة إلى ذلك، .للتقارير المالية
 2016ديسمبر 31المنتهية في  للسنة المالية توقعها

 معدات و عقارات  .2
 2015ديسمبر  31 2016 مارس 31 
 )مدققة( (الغير مدققه ) 
 ريـال قطري ريـال قطري 

   التكلفة:
 735,834,516 866,824,787 في بداية الفترة / السنة

 138,348,380 59,820,144 إضافات

 إلغاء أصول من بيع شركة تابعة
  (32,663) 
-- 

(1,562,315) 
(5,795,794) 

 866,824,787 926,612,268 نهاية الفترة / السنة في
   

   اإلستهالك المتراكم:
 147,814,501 175,633,978 في بداية الفترة / السنة

 34,233,046 11,341,634 المضاف خالل الفترة / السنة
 إستبعادات

 إلغاء أصول من بيع شركة تابعة
 (11,106) 

-- 
(1,459,820) 
(4,953,749) 

 175,633,978 186,964,506 نهاية الفترة / السنةفي 
   

   صافي القيمة الدفترية:
 691,190,809 739,647,762 في نهاية الفترة / السنة

 

 لقد تم توزيع اإلستهالك في بيان الربح أو الخسارة الموحد على النحو التالي:

 2015ديسمبر  31 2016 مارس 31 
 (مدققه) (الغير مدققه ) 
 ريـال قطري ريـال قطري 
   

 97,683 -- تكلفة المبيعات
 34,135,363 11,341,634 اإلستهالك 

 11,341,634 34,233,046 
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 الموجودات غير الملموسة.3
 2016مارس  31 

 )غير مدققه(
 2015ديسمبر  31

 )مدققه(
 ريـال قطري ريـال قطري 

   التكلفة:
 17,714,027 17,720,027 في بداية السنة

 -- 91,156 إضافات 
 6,000 --   تحويالت

 17,720,027 17,811,183 في نهاية السنة
   

   اإلطفاء المتراكم:
 7,473,245 8,989,066 في بداية السنة
 1,515,821 381,702 اإلطفاء للسنة 
 8,989,066 9,370,768 في نهاية السنة 

 8,730,961 8,440,415 صافي القيمة الدفترية في نهاية السنة 
 

 

 مخزون .4
 2016مارس  31 

 )غير مدققه(
 2015ديسمبر  31

 )مدققه(
 ريـال قطري ريـال قطري 
   

 184,684,471 181,084,904 بضاعة جاهزة للبيع
 1,152,824 1,131,511 مخزون مواد مستهلكة وقطع غيار

 (2,418,035) (2,563,534) بطيئة الحركة والتالفةيطرح: مخصص للبضاعة 
 179,652,881 183,419,260 
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 ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى .5
 2016مارس  31 

 )غير مدققه(
 2015ديسمبر  31

 )مدققه(
 ريـال قطري ريـال قطري 
   

 13,832,546 10,383,183 ذمم مدينة تجارية
 6,911,351 6,767,185 إئتمان ذمم مدينة من بطاقات

 5,856,599 16,205,732 مدفوعة مقدمًا  اريفمص
 7,511,302 8,006,195 تأمينات

 3,817,246 3,729,489 ذمم موظفين مدينة
 1,353,033 1,597,089 إيرادات فوائد مستحقة 

 1,789,356 1,326,189 يجارات مدينةإ
 12,017,419 13,094,647 دفعات مقدمة للموردين

 315,589 544,891 ذمم مدينة أخرى
 61,654,600 53,404,441 

 (2,320,046) (2,367,265) التجاريةيطرح: مخصص اإلنخفاض في قيمة الذمم المدينة 
 59,287,335 51,084,395 

 
 لنقد ا وشبهالنقد  .6

 

 2016مارس  31     
 )غير مدققه(

 2015ديسمبر  31
 )مدققه(

 ريـال قطري ريـال قطري 
      

 469,497,342 447,904,399 نقد لدى البنوك 
 2,025,116 2,714,162 نقد بالصندوق 

 450,618,561 471,522,458 
 (133,000,000) (159,066,000) يوماً  90ودائع ألجل بتواريخ إستحقاق ألكثر من 

 291,552,561 338,522,458 
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  مستحقة الدفع ذمم دائنة ومبالغ  .7
 2016مارس  31 

 )غير مدققه(
 2015ديسمبر  31

 )مدققه(
 ريـال قطري ريـال قطري     
   

 290,451,283 288,647,860 ذمم تجارية دائنة
 70,573,020 196,066,025 توزيعات أرباح مستحقة

 18,496,861 12,370,313 ذمم مقاولين 
 1,736,389 4,369,477 مؤجل إيجار إيراد

 10,131,935 2,448,593 مكافآت موظفين
 3,820,434 5,118,038 مخصص المساهمة في صندوق دعم األنشطة اإلجتماعية والرياضية 

 4,041,086 4,213,444 مخصص تذاكر السفر واإلجازات
 5,740,000 1,875,000 مخصص مكافأة مجلس اإلدارة

 2,401,478 2,991,374 مخصص العجز في الشركة الزميلة 
 12,680,143 11,169,183 مستحقة  اريفمص

 6,772,089 10,793,593 أخرى ذمم دائنة
  540,062,900 426,844,718 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


