
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ق(.عمجموعة المستثمرين القطريين )ش.م

 قطر –الدوحة 

 

 البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة

 2020 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  كما في ولفترة التسعة

 

 
 

 



 

  

 .ق(.عمجموعة المستثمرين القطريين )ش.م
 

 ةالمختصر  البيانات المالية المرحلية
 2020سبتمبر  30في  التسعة أشهر المنتهيةلفترة في و  كما

 

 

 

 صفحـة                                                                                              الفهرس

  1 بيان المركز المالي المرحلي الموحد المختصر                                    

            3 بيان الربح أو الخسارة المرحلي الموحد المختصر                             

 4   الدخل الشامل المرحلي الموحد المختصر الربح أو الخسارة وبنود بيان

 5 بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي الموحد المختصر                     

  7 - 6       الموحدالمختصرلمرحلي بيان التدفقات النقدية ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 .ق(.عمجموعة المستثمرين القطريين )ش.م
 

 ةالمختصر  المالية المرحلية البيانات
 2020سبتمبر  30كما في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 2019ديسمبر 31 2020سبتمبر  30   

 )مدققة( مراجعة(غير )  

 ريـال قطري ريـال قطري  

    الموجودات

    موجودات غير متداولة

 2,283,299,820 2,218,513,618  ممتلكات ومصنع ومعدات

 77,823,085 75,324,928  حق إستخدام الموجودات

 776,107,964 804,172,580  إستثمارات عقارية

 312,819,226 312,819,226  شهرة

 43,565,758 51,675,119  إستثمارات في شركات زميلة

 7,205,676 8,050,943  إستثمارات في أدوات حقوق ملكية

 3,500,821,529 3,470,556,414  إجمالي الموجودات غير المتداولة

    

    الموجودات المتداولة

 459,682,077 349,174,129  مخزون

 49,946,670 40,240,002  أخرى مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة

 32,181,485 15,771,074  دفعات مقدمة لمقاولين وموردين 

 2,505,493 1,707,981  مطلوب من أطراف ذات عالقة

 303,482,967 311,054,287  ذمم مدينة

 2,259,144 4,675,834  أصول تعاقدية

 427,870,495 427,592,062   و أرصدة لدى البنوكنقد 

 1,277,928,331 1,150,215,369  إجمالي الموجودات المتداولة

 4,778,749,860 4,620,771,783  إجمالي الموجودات
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 .ق(.عمجموعة المستثمرين القطريين )ش.م
 

 ةالمختصر  المالية المرحلية البيانات
 2020سبتمبر  30كما في 

 

 

 

 

 2019ديسمبر 31 2020سبتمبر  30   

 )مدققة( مراجعة(غير )  

 ريـال قطري ريـال قطري  

    حقوق المساهمين

 1,243,267,780 1,243,267,780  رأس المال

 621,633,890 621,633,890  إحتياطي قانوني

 3,589,876 4,435,143  إحتياطي القيمة العادلة

 878,753,868 925,831,294  أرباح مدورة

 68,379,728 --  توزيعات أرباح مقترحة

 2,815,625,142 2,795,168,107  حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة

 39,178,133 41,506,774  المسيطرينحقوق غير 

 2,854,803,275 2,836,674,881  إجمالي حقوق المساهمين

 

 

 المطلوبات

   المطلوبات غير المتداولة

 1,440,347,409 1,251,525,644  بنكيةقروض 

 69,170,478 65,896,815 مطلوبات إيجار

 8,665,154 8,972,899 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 1,518,183,041 1,326,395,358 إجمالي المطلوبات غير المتداولة

   

   المطلوبات المتداولة

 124,042,265 142,476,128 بنكيةقروض 

 6,465,369 7,123,520 مطلوبات إيجار

 31,128,913 15,840,739 ذمم دائنة

 2,682,093 3,553,407 إلى أطراف ذات عالقة مطلوب

 23,953,953 23,993,953 محتجزات دائنة

 4,609,076 1,935,896 أوراق دفع

 212,881,875 262,777,901 مستحقات ومطلوبات اخرى

 405,763,544 457,701,544 إجمالي المطلوبات المتداولة

 1,923,946,585 1,784,096,902 إجمالي المطلوبات

 4,778,749,860 4,620,771,783 إجمالي حقوق المساهمين والمطلوبات 

 :2020 اكتوبر 19 يف تمت الموافقة على إصدار هذه البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة، وقد قام بالتوقيع نيابة عنهم

 

 

 

 عبدهللا بن ناصر المسند

 رئيس مجلس اإلدارة
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 .ق(.عمجموعة المستثمرين القطريين )ش.م
 

 المرحلي الموحد المختصرالربح أو الخسارة بيان 
 2020سبتمبر  30التسعة أشهر المنتهية في لفترة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سبتمبر 30التسعة أشهر المنتهية في  لفترة   

  2020 2019 

 ) غير مراجعة( مراجعة(غير )  

 ريـال قطري ريـال قطري  

    

 439,502,185 516,958,450  إيرادات

 (203,357,522) (324,434,540)  تكلفة اإليرادات 

 236,144,663 192,523,910  مجمل الربح

    

 5,291,581 4,544,456  إيرادات اإليجار

 623,160 1,038,600  إيرادات إستثمارات

 6,081,598 3,263,001  العائد من الودائع قصيرة األجل وحسابات التوفير

 2,147,125 4,614,425  إيرادات أخرى

 (2,481,643) (7,091,773)  مصاريف بيع وتوزيع

 (71,897,286) (110,328,415)  مصاريف إدارية وعمومية

 (68,940,258) (46,246,449)  تكاليف تمويل

 14,189,344 11,439,022  حصة األرباح من إستثمارات في شركات زميلة

 121,158,284 53,756,777  قبل الضريبة صافي ربح الفترة

 -- (4,350,710)  مصاريف ضريبة الدخل

 121,158,284 49,406,067  بعد الضريبة الفترةصافي ربح 

    

    موزعة كما يلي:

 115,591,966 47,077,426  مجموعة المستثمرين القطريين العائدة لمساهمىحقوق الملكية 

 5,566,318 2,328,641  حقوق غير المسيطرين

 121,158,284 49,406,067  الفترة صافي ربح

    

 0.09 0.04   العائد األساسي والمخفف للسهم



  

 .ق(.عمجموعة المستثمرين القطريين )ش.م
 

 المرحلي الموحد المختصربنود الدخل الشامل  الربح أوالخسارة و بيان
 2020سبتمبر  30التسعة أشهر المنتهية في لفترة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سبتمبر 30التسعة أشهر المنتهية في  لفترة   

  2020 2019 

 مراجعة(غير ) مراجعة(غير )  

 ريـال قطري ريـال قطري  

    

 121,158,284 49,406,067  بعد الضريبة ربح الفترة

    

  ىدخل الشامل اآلخربنود ال

  حقة.او الخسارة في الفترات الالبنود ال يعاد تصنيفها الى الربح 
  

 1,565,308 845,267  صافي التغير في القيمة العادلة إلستثمارات في حقوق الملكية

 122,723,592 50,251,334  بعد الضريبة إجمالي الدخل الشامل للفترة

    

    موزعة كالتالي:

 117,157,274 47,922,693  حقوق الملكية الخاصة بمساهمي مجموعة المستثمرين القطريين 

 5,566,318 2,328,641  حقوق غير المسيطرين

 122,723,592 50,251,334  بعد الضريبة إجمالي الدخل الشامل للفترة
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 )ش.م.ق( مجموعة المستثمرين القطريين
 

 المختصر التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي الموحدبيان 
               2020سبتمبر  30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

 

 

 

 
 رأس المال 

 
 إحتياطي قانوني 

إحتياطي القيمة  

 العادلة 

 
 أرباح مدورة

توزيعات أرباح  

 مقترحة

العائدة حقوق الملكية  

 لمساهمي الشركة

حقوق غير  

 المسيطرين 

 
 المجموع

       

 ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري  

                

 2,802,605,865  40,107,032  2,762,498,833  93,245,084  802,329,499  2,022,580  621,633,890  1,243,267,780 )مدقق(  2018ديسمبر  31الرصيد في 

 121,158,284  5,566,318  115,591,966  -  115,591,966  -  -  - صافي الربح للفترة

 1,565,308  -  1,565,308  -  -  1,565,308  -  - الدخل الشامل األخر للفترة 

 122,723,592  5,566,318  117,157,274  -  115,591,966  1,565,308  -  - إجمالي الدخل الشامل للفترة

 (115,745,084)  (22,500,000)  (93,245,084)  (93,245,084)  -  -  -  - توزيعات أرباح مدفوعة

غير  ) 2019سبتمبر  30الرصيد في 

 2,809,584,373  23,173,350  2,786,411,023  -  917,921,465  3,587,888  621,633,890  1,243,267,780 مراجع(

                

 2,854,803,275  39,178,133  2,815,625,142  68,379,728  878,753,868  3,589,876  621,633,890  1,243,267,780 )مدقق(  2019ديسمبر  31د في الرصي

 49,406,067  2,328,641  47,077,426  -  47,077,426  -  -  - صافي الربح للفترة

 845,267  -  845,267  -  -  845,267  -  - خر للفترة الدخل الشامل األ

 50,251,334  2,328,641  47,922,693  -  47,077,426  845,267  -  - إجمالي الدخل الشامل للفترة

 (68,379,728)  -  (68,379,728)  (68,379,728)  -  -  -  - توزيعات أرباح مدفوعة



 

 )ش.م.ق( مجموعة المستثمرين القطريين
 

 المختصر التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي الموحدبيان 
               2020سبتمبر  30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

 

 

 

غير  ) 2020سبتمبر  30الرصيد في 

 2,836,674,881  41,506,774  2,795,168,107  -  925,831,294  4,435,143  621,633,890  1,243,267,780 مراجع(
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 .ق(.عالمستثمرين القطريين )ش.ممجموعة 
 

 بيان التندفقات النقدية المرحلى المختصر الموحد
 2020سبتمبر  30التسعة أشهر المنتهية في لفترة 

 

 

 سبتمبر 30التسعة أشهر المنتهية في  لفترة  
 2020  2019 
 )غير مراجعة(  )غير مراجعة( 

 ريـال قطري   ريـال قطري  
    األنشطة التشغيلية

 121,158,284  49,406,067 بعد الضريبة ربح الفترة
    تعديالت:

 68,288,601  75,923,053 إستهالك ممتلكات ومصنع ومعدات
 5,925,221  6,665,139 استهالك حق استخدام الموجودات

 68,803,085  45,975,030 مستحقةتكلفة تمويل 
 3,367,285  3,375,214 مطلوبات ايجار

 --  4,350,710 مصاريف ضريبة الدخل المستحقة
 (14,189,344)  (11,439,022) حصة المجموعة من أرباح اإلستثمار في شركات زميلة 

 836,693  990,348 شطب ممتلكات و معدات
 (21,000)  (3,946,870) ربح استبعاد ممتلكات و معدات

 --  (24,066) ربح استبعاد أصول اإليجار
 2,745,785  3,528,681 مخصص إنخفاض قيمة الذمم المدينة 
 --  (6,908,722) صافي الحركة في مخصص البضاعة

 2,066,115  1,722,443 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
 169,618,005  258,980,725 

    رأس المال العامل:التغيرات في 
 (79,134,741)  117,416,670 المخزون 

 (5,261,428)  9,706,668 مصاريف مدفوعة مقدمًا وأرصدة مدينة أخرى 
 2,077,873  16,410,411 دفعات مقدمة لمقاولين وموردين

 (14,823,205)  (11,100,001) ذمم مدينة
 (373,655)  (2,416,690) أصول تعاقدية

 (11,558,990)  (15,288,174) دائنةذمم 
 9,809,695  1,668,826 مطلوب من/إلى أطراف ذات العالقة

 (1,301,703)  40,000 محتجزات دائنة
 2,193,851  (2,673,180) أوراق دفع

 (27,098,905)  33,968,546 مستحقات و أرصدة دائنة أخرى 
 133,509,517  317,351,081 التشغيل أنشطة النقد الناتج من

 (5,508,280)  (1,414,698) مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة
 (5,146,895)  (3,712,926) المدفوع لصندوق المساهمات الرياضية واإلجتماعية

 --  (5,610,287) ضريبة الدخل المدفوعة



 

 .ق(.عالمستثمرين القطريين )ش.ممجموعة 
 

 بيان التندفقات النقدية المرحلى المختصر الموحد
 2020سبتمبر  30التسعة أشهر المنتهية في لفترة 

 

 

 (50,120,736)  (72,680,660) تكلفة تمويل مدفوعة
 72,733,606  233,932,510 األنشطة التشغيليةصافي النقد الناتج من 

  

6 



 

 .ق(.عالمستثمرين القطريين )ش.ممجموعة 
 

 بيان التندفقات النقدية المرحلى المختصر الموحد
 2020سبتمبر  30التسعة أشهر المنتهية في لفترة 

 

 

 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال 
 2020  2019 
 )غير مراجعة(  )غير مراجعة( 
 ريـال قطري   ريـال قطري  

    األنشطة اإلستثمارية
 (4,885,143)  (12,221,447) إضافة ممتلكات ومصنع ومعدات 

 (9,972,917)  (28,064,616) عقاريةإضافة استثمارات 
 21,000  4,041,118 المحصل من استبعاد ممتلكات و معدات
 (288,500)  -- اضافة استثمارات في الموجودات المالية

 13,707,151  3,329,661 توزيعات أرباح من اإلستثمار في شركات زميلة
 (1,418,409)  (32,915,284) األنشطة اإلستثمارية المستخدم في صافي النقد

    
    األنشطة التمويلية

 (72,949,391)  (148,363,772) بنكيةسداد قروض 
 --  4,681,500 متحصالت من قروض

 (9,416,787)  (10,133,642) سداد مطلوبات االيجار
 (115,745,084)  (68,379,728) توزيعات أرباح مدفوعة

 (198,111,262)  (222,195,642) األنشطة التمويليةصافي النقد المستخدم في 
    

 (126,796,065)  (21,178,416) في النقد وشبه النقد  (النقص)صافي 
 431,643,719  334,831,114 النقد وشبه النقد في بداية الفترة

 304,847,654  313,652,698 النقد وشبه النقد في نهاية الفترة
 


