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(ق.م.ش) اإلستهالكية للمواد الميرة شركة

 المختصر المرحلي الموحد المالى المركز بيان

2014 مارس 31 فى كما

2013 ديسمبر201431 مارس31إيضاحات

20142013

( مدققة غير (مدققة)(
قطري ريـالقطري ريـال

الموجودات
 متداولة غير موجودات

2304,666,864284,324,943 ومعدات عقارات

311,426,65811,804,398 ملموسة غير موجودات

168,432,115148,276,661 للبيع متاحة مالية إستثمارات

0490,162المؤجلة الضريبية األصول

344,097,998344,097,998 شهرة

828,623,635788,994,162المتداولة غير الموجودات إجمالي

متداولة موجودات

4147,450,022148,548,895مخزون

575,700,70847,929,842 مقدماً مدفوعة ومصاريف مدينة ذمم

6685,414,756809,863,801الصندوق في ونقد البنوك لدى أرصدة

908,565,4861,006,342,538المتداولة الموجودات إجمالي

1,737,189,1211,795,336,700 الموجودات إجمالي

 والمطلوبات المساهمين حقوق

المساهمين حقوق

200,000,000200,000,000 المال رأس

901,289,603901,289,603  قانوني إحتياطي

21,750,83521,750,835إختياري إحتياطي

17,243,4576,609,740 العادلة القيمة إحتياطي

112,879,907234,535,493 مدورة أرباح

1,253,163,8021,364,185,671الشركة لمساهمي الملكية حقوق

39,825,67139,785,118المسيطرة غير األقلية حقوق

1,292,989,4731,403,970,789المساهمين حقوق إجمالي

 متداولة غير مطلوبات
22,525,96121,095,034 للموظفين الخدمة نهاية مكافأة

22,525,96121,095,034المتداولة غير المطلوبات إجمالي

متداولة مطلوبات
7421,673,687370,270,877ومستحقات دائنة ذمم

421,673,687370,270,877المتداولة المطلوبات إجمالي

444,199,648391,365,911المطلوبات إجمالي

1,737,189,1211,795,336,700والمطلوبات المساهمين حقوق إجمالي

جى سـوفاج

الرئيس التنفيذى

سيف سعيد السويدى/ الدكتور 

نائب رئيس مجلس اإلدارة

1- صفحه 

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة



(ق.م.ش) اإلستهالكية للمواد الميرة شركة
المختصر المرحلى الموحد  الدخل بيان

2014 مارس 31 في المنتهية أشهر للثالثة

20142013
( مدققة غير )( مدققة غير )

قطري ريـالقطري ريـال

508,393,469443,762,430المبيعات

(375,278,182)(429,995,632) المبيعات تكلفة

78,397,83768,484,248 الربح إجمالي

10,191,4678,998,766 المحالت إيجارات إيراد

20,244,1049,103,174 أخرى إيرادات

108,833,40886,586,188 التشغيلية اإليرادات

(50,592,065)(63,984,322) وإدارية عمومية مصروفات

(6,747,557)(5,099,819)اإلستهالك

(3,266,286)(170,475)التمويل تكاليف

(389,113)(377,740)الملموسة غير الموجودات إطفاء

39,201,05225,591,167الفترة ربح

:إلى العائد

39,160,55325,743,148بالشركة المساهمين

(151,981)40,499المسيطرة غير األقلية حقوق
39,201,05225,591,167

الواحد للسهم والمخفف األساسي العائد

                                2.41-(المعلن سابقا)العائد األساسي للسهم 

                                2.19                                1.96(2013مارس 31معدل للفترة المنتهية في )العائد المخفف للسهم 

20,000,00011,757,049المتوسط المرجح لعدد االسهم القائمة خالل الفترة

 مارس 31 في المنتهية أشهر للثالثة

2- صفحه 

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة



(ق.م.ش) اإلستهالكية للمواد الميرة شركة
المختصر المرحلى الموحد الشامل  الدخل بيان

2014 مارس 31 في المنتهية أشهر للثالثة

20142013
( مدققة غير )( مدققة غير )

قطري ريـالقطري ريـال

39,201,05225,591,167ربح الفترة

بنود الدخل الشامل األخرى 

10,633,7173,549,706صافي الحركة على القيمة العادلة لإلستثمارات المتاحة للبيع

49,834,76929,140,873إجمالي الدخل الشامل المرحلي الموحد للفترة 

:العائد إلى
49,794,26929,292,854الشركة مساهمي

                   (151,981)40,499المسيطرة غير األقلية حقوق
49,834,76929,140,873

 مارس 31 في المنتهية أشهر للثالثة

3- صفحه 

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة



(ق.م.ش) اإلستهالكية للمواد الميرة شركة
المختصر المرحلي الموحد المساهمين حقوق في التغيرات بيان

2014 مارس 31 في المنتهية أشهر للثالثة

مدورة أرباحالعادلة القيمة إحتياطيإختياري إحتياطيقانوني إحتياطياالصدار عالوةالمال رأس

 الملكية حقوق إجمالى

الشركة لمساهمي العائدة

 غير األقلية حقوق

المسيطرة

 حقوق إجمالي

المساهمين

قطري ريـالقطري ريـالقطري ريـالقطري ريـالقطري ريـالقطري ريـالقطري ريـالقطري ريـالقطري ريـال

200,000,0000901,289,60321,750,8356,609,740234,535,4931,364,185,67139,785,1181,403,970,789(مدققة) 2013 ديسمبر 31الرصيد في 

000010,633,71739,160,55349,794,27040,49949,834,769   إجمالي الدخل الشامل للسنة

(816,139)0(816,139)(816,139)00000   مساهمة صندوق األنشطة اإلجتماعية

حصة حقوق األقلية غير المسيطرة الناتجة عن االستثمار في 

5454(0)000000الشركات التابعة

(160,000,000)(160,000,000)(160,000,000)201300000أرباح معلنة للتوزيع عن 

000000000زيادة رأس المال

200,000,0000901,289,60321,750,83517,243,457112,879,9071,253,163,80239,825,6711,292,989,473(غير مدققة)2014 مارس 31الرصيد في 

2013100,000,00053,509,96721,750,8354,504,437123,181,999302,947,2382,286,605305,233,843 يناير 1الرصيد في 

100,000,000847,779,636947,779,636947,779,636  زيادة رأس المال

197,726,714(501,698)00002,105,303196,123,109198,228,412  إجمالي الدخل الشامل للفترة

(4,769,615)0(4,769,615)(4,769,615)00000مساهمة في صندوق األنشطة اإلجتماعية 
حصة حقوق األقلية غير المسيطرة الناتجة عن االستثمار في 

000000038,000,21138,000,211الشركات التابعة

847,779,636000000(847,779,636)0المحول للالحتياطي القانوني

(80,000,000)0(80,000,000)(80,000,000)201200000 أرباح معلنة للتوزيع عن 

200,000,0000901,289,60321,750,8356,609,740234,535,4931,364,185,67139,785,1181,403,970,789(مدققة) 2013 ديسمبر 31 الرصيد في 

4- صفحه 

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة



(ق.م.ش) اإلستهالكية للمواد الميرة شركة
المختصرة المرحليه الموحده المالية البيانات حول إيضاحات

2014 مارس 31 في المنتهية أشهر للثالثة

 عامة معلومات 1-

اسس االعداد والسياسات المحاسبية

-2

2013 ديسمبر 201431 مارس 31

( مدققة غير (مدققة)(

ريـال قطريريـال قطري

:التكلفة

410,389,585399,811,055الفترة/ في بداية السنة 

25,504,69191,976,391اضافات

(81,397,863)(37,751)استبعادات

435,856,525410,389,583الفترة/ في نهاية السنة 

:اإلطفاء المتراكم

126,064,640166,663,426الفترة/ في بداية السنة 

5,131,69632,865,935الفترة / اإلطفاء السنة 

(73,464,721)(6,675)يتعلق باالستبعادات

131,189,661126,064,640الفترة/ في نهاية السنة 

:صافي القيمة الدفترية 
304,666,864284,324,943الفترة/ في نهاية السنة 

:تم تخصيص االستهالك فى بيان الدخل الموحد كما يلى

2013 ديسمبر 201431 مارس 31

( مدققة غير (مدققة)(
ريـال قطريريـال قطري

31,877238,545تكلفة المبيعات

5,099,81932,627,390االستهالك

5,131,69632,865,935

 التقارير المالية المرحلية ان السياسات المحاسبية المستخدمة في اعداد هذه البيانات 34تم اعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

 باستثناء اعتماد معايير معينة المنقحة والتي هي سارية 2013 ديسمبر 31المالية المرحلية المختصرة متوافقه مع تلك المستخدمه في البيانات الملية السنوية المنتهية في 

2014 يناير 1المفعول اعتبار من 

اعتماد هذه المعايير لن يكون له اي تاثير على المركز المالي او اداء الشركة بخالف تغييرات عر ض معينه ينبغي قراءة هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة بالتزامن 

. وااليضاحات المرفقة بها2013مع البيانات السنوية في 

 البيانات المالية المرحلية المختصرة التحتوي على جميع المعلومات واالفصاحات الالزمة لبيانات مالية كاملة يتم اعدادها وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية وباالضافة الى 

.2014 ديسمبر 31 ليست بالضرورة مؤشرا للنتائج الممكن توقعها للسنة المالية المنتهية في 2014 مارس 31ذلك النتائج لفترة الثالثة اشهر المنتهية في 

 والمعدات العقارات 

5-  صفحه



(ق.م.ش) اإلستهالكية للمواد الميرة شركة
المختصرة المرحليه الموحده المالية البيانات حول إيضاحات

2014 مارس 31 في المنتهية أشهر للثالثة

الملموسة غير الموجودات 3-
2013 ديسمبر 201431 مارس 31

( مدققة غير (مدققة)(

ريـال قطريريـال قطري

:التكلفة

17,762,65316,085,978الفترة/ في بداية السنة 

03,772,567إضافات

(2,095,892)0يتعلق باالستبعادات

17,762,65317,762,653الفترة/ في نهاية السنة 

:اإلطفاء المتراكم

5,958,2556,173,444الفترة/ في بداية السنة 

377,7401,733,251السنه /اإلطفاء للفترة 

(1,948,440)0يتعلق باالستبعادات

6,335,9955,958,255الفترة/ في نهاية السنة 

: صافي القيمة الدفترية

11,426,65811,804,398السنه/ في نهاية الفترة 

التغير في العمر اإلنتاجي المقدر للممتلكات والمعدات 

فئة االصل

العمر 

اإلفتراضى 

(سنه)الجديد 

العمر 

اإلفتراضى 

(سنه)القديم 

4020المبانى

53الكمبيوترات

105المعدات

. وفي الفترات المستقبلية2014تأثير التغير في العمر اإلنتاجي المقدر يتم اإلعتراف به  مستقبال بتضمينه  في الربح أو الخسارة في عام 

:40-39: 8المعيار المحاسبي الدولي رقم 

6-  صفحه

 يجب على المنشأة أن تفصح عن طبيعة ومبلغ التأثير الناجم عن التغير في التقديرات المحاسبية التي لها تأثير في الفترة الحالية أو من المتوقع أن يكون لها تأثير في 
وفي حال لم تستطع الشركه من تحديد التأثير في الفترات المستقبليه بسبب . المستقبل، ما عدا تلك االفصاحات التي لها تأثير في المستقبل ولكنه من غير العملي تحديد تأثيرها

.أن التقديرات غير عمليه لتحديد التأثير فإنه يجب على الشركه االفصاح عن هذا الواقع 

خالل العام، قررت الشركة أن الحياة الفعلية لبعض فئات األصول عموما كانت . تستعرض الشركة األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات والمعدات في نهاية كل فترة مالية

لذلك، بعد أخذ الموافقة الالزمة، مدت الشركة األعمار اإلنتاجية المقدرة للفئات التالية من الممتلكات والمعدات، . أطول من األعمار اإلنتاجية  المستخدمة ألغراض االستهالك

.2014 يناير عام 1اعتبارا من 



(ق.م.ش) اإلستهالكية للمواد الميرة شركة
المختصرة المرحليه الموحده المالية البيانات حول إيضاحات

2014 مارس 31 في المنتهية أشهر للثالثة

المخزون 4-
2013 ديسمبر 201431 مارس 31

( مدققة غير (مدققة)(
ريـال قطريريـال قطري

147,703,628149,373,149بضاعة جاهزة

526,643360,818مخزون مواد مستهلكة وقطع غيار

(1,185,072)(780,249)مخصص للبضاعة بطيئة الحركة : يطرح

147,450,022148,548,895

"مقدما المدفوعة والمصاريف المدينة الذمم 5-

2013 ديسمبر 201431 مارس 31
( مدققة غير (مدققة)(
ريـال قطريريـال قطري

8,795,3628,153,954ذمم مدينة تجارية

4,600,9014,222,453ذمم مدينة من بطاقات إئتمان

24,185,73812,545,575مصروفات مدفوعة مقدماً 

3,389,6192,820,725تأمينات

982,8321,156,563ذمم موظفين مدينة

3,710,7992,996,592إيرادات فوائد مستحقة 

574,998285,991ايجارات مدينة

29,278,72616,157,383دفعات مقدمة للموردين

2,032,4741,403,115ذمم مدينة أخرى

77,551,44949,742,351

(1,812,509)(1,850,741) المدينة الذمم قيمة في اإلنخفاض مخصص: يطرح

75,700,70847,929,842

-6

2013 ديسمبر 201431 مارس 31
( مدققة غير (مدققة)(
ريـال قطريريـال قطري

683,444,696808,020,778نقد لدى البنوك 

1,970,0601,843,023نقد بالصندوق 

685,414,756809,863,801

(601,333,699)(545,087,615) يوما90ًودائع بتواريخ إستحقاق ألكثر من 

140,327,141208,530,102النقد وشبه النقد

  الدفع المستحقة والمبالغ الدائنة الذمم 7-

2013 ديسمبر 201431 مارس 31
( مدققة غير (مدققة)(
ريـال قطريريـال قطري

246,987,793267,845,628ذمم تجارية دائنة

127,191,82647,572,305توزيعات أرباح مستحقة الدفع

11,0131,756,417إيرادات إيجارية مؤجلة 

1,937,9269,229,584مكافآت موظفين

5,585,7544,769,615مخصص المساهمة في صندوق دعم األنشطة اإلجتماعية والرياضية 

4,247,3063,697,274مخصص تذاكر السفر واإلجازات

7,807,2545,976,255مصروفات مستحقة 

27,904,81529,423,799مبالغ مستحقة أخرى

421,673,687370,270,877

7-  صفحه

 النقد وشبه النقد


