
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ق(.عمجموعة المستثمرين القطريين )ش.م

 قطر –الدوحة 

 

 البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة

 2021سبتمبر  30كما في ولفترة التسعة أشهر المنتهية في 

  



 

 

 .ق(.ع)ش.م مجموعة المستثمرين القطريين
 

 ةالمختصر الموحدة البيانات المالية المرحلية

 2021سبتمبر  30في  التسعة أشهر المنتهيةلفترة كما في و 
 

 صفحـة                                                                                              الفهرس

  1 بيان المركز المالي المرحلي الموحد المختصر                                    

            3 بيان الربح أو الخسارة المرحلي الموحد المختصر                             

 4   بيان الربح أو الخسارة وبنود الدخل الشامل المرحلي الموحد المختصر

 5 بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي الموحد المختصر                     

  7 - 6       الموحدالمختصربيان التدفقات النقدية المرحلي 

  



 

 

 .ق(.عمجموعة المستثمرين القطريين )ش.م
 

 المختصر بيان المركز المالي المرحلي الموحد

 2021سبتمبر  30في  كما
 

 

  

  
 2020ديسمبر 31 2021سبتمبر  30

  
 )مدققة( مراجعة(غير )

  
 ريـال قطري ريـال قطري

  الموجودات
  

    موجودات غير متداولة

 2,278,842,432 2,278,270,470  ممتلكات ومصنع ومعدات

 73,233,724 66,960,055  حق إستخدام الموجودات

 762,899,425 762,756,341  إستثمارات عقارية

 312,819,226 312,819,226  شهرة

 41,825,583 41,484,652  مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشاملإستثمارات 

 8,219,235 9,065,302  إستثمارات في أدوات حقوق ملكية

 3,477,839,625 3,471,356,046  إجمالي الموجودات غير المتداولة

    

    الموجودات المتداولة

 280,814,641  119,351,942   مخزون

 42,184,394  43,296,159   مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى

 11,888,829  15,317,358   دفعات مقدمة لمقاولين وموردين 

 2,370,541  2,618,709   مطلوب من أطراف ذات عالقة

 255,559,511  258,708,110   ذمم مدينة

 3,463,125  6,314,332   أصول تعاقدية

 639,035,305  735,097,540    و أرصدة لدى البنوكنقد 

 1,235,316,346  1,180,704,150   إجمالي الموجودات المتداولة

 4,713,155,971  4,652,060,196   إجمالي الموجودات
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 .ق(.عمجموعة المستثمرين القطريين )ش.م
 

 المختصر الموحدبيان المركز المالي المرحلي 

 2021سبتمبر  30في  كما
 

 

 2020ديسمبر 31 2021سبتمبر  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

 4,603,435  5,449,502   إحتياطي القيمة العادلة

 886,598,760  986,346,722   أرباح مدورة

 74,596,067    --   توزيعات أرباح مقترحة

 2,830,699,932 2,856,697,894  حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة

 44,458,883  46,036,197   حقوق غير المسيطرين

 2,875,158,815  2,902,734,091   إجمالي حقوق المساهمين

 

 المطلوبات

   المطلوبات غير المتداولة

 1,262,787,180  1,110,712,774   بنكيةقروض 

 65,914,497  58,577,652  مطلوبات إيجار

 8,627,707  9,251,368  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 1,337,329,384  1,178,541,794  إجمالي المطلوبات غير المتداولة

 
  

   المطلوبات المتداولة

 143,649,103  152,127,231  بنكيةقروض 

 7,112,062  7,365,572  مطلوبات إيجار

 18,954,011  21,704,281  ذمم دائنة

 3,564,639  1,270,024  إلى أطراف ذات عالقة مطلوب

 24,168,702  26,319,737  محتجزات دائنة

 1,340,709  4,571,618  أوراق دفع

 301,878,546  357,425,848  مستحقات ومطلوبات اخرى

 500,667,772  570,784,311  إجمالي المطلوبات المتداولة

 1,837,997,156  1,749,326,105  إجمالي المطلوبات

 4,713,155,971  4,652,060,196  إجمالي حقوق المساهمين والمطلوبات 

 :2021اكتوبر  17 المالية المرحلية الموحدة المختصرة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة، وقد قام بالتوقيع نيابة عنهم فيتمت الموافقة على إصدار هذه البيانات 

 

 

 عبدهللا بن ناصر المسند

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

 المرحلي المختصر الموحد الخسارة أو الربحبيان 

 2021سبتمبر  30التسعة أشهر المنتهية في لفترة 
 

  
 سبتمبر 30التسعة أشهر المنتهية في  لفترة 

  2021 2020 

 ) غير مراجعة( مراجعة(غير )  

 ريـال قطري ريـال قطري  

    

  521,502,906   497,455,892   إيرادات

 (330,386,338)  (319,144,152)   تكلفة اإليرادات 

  191,116,568   178,311,740   مجمل الربح

    

 1,038,600 1,154,000  إيرادات إستثمارات

 7,877,426 9,122,651  فوائد وإيرادات أخرى اتإيراد

 (7,091,773) (3,980,354)  مصاريف بيع وتوزيع

 (104,376,617) (59,470,025)  مصاريف إدارية وعمومية

 (46,246,449)  (30,590,664)   تكاليف تمويل

  11,439,022   9,355,554   حصة األرباح من إستثمارات في شركات زميلة

  53,756,777   103,902,902   اقتطاع ضريبة الدخلقبل  صافي ربح الفترة

 (4,350,710)  (2,577,626)   مصاريف ضريبة الدخل

  49,406,067   101,325,276   اقتطاع ضريبة الدخلصافي ربح الفترة بعد 

    

    موزعة كما يلي:

 47,077,426  99,747,962   مجموعة المستثمرين القطريين العائدة لمساهمى

 2,328,641  1,577,314   حقوق غير المسيطرين

 49,406,067  101,325,276   صافي ربح الفترة 

    

 0.04 0.08   العائد األساسي والمخفف للسهم

3 



 

 

 .ق(.عالمستثمرين القطريين )ش.ممجموعة 
 

 المرحلي الموحد المختصربنود الدخل الشامل  الربح أوالخسارة و بيان

 2021سبتمبر  30التسعة أشهر المنتهية في لفترة 

 

 

  

  
 

 

 سبتمبر 30التسعة أشهر المنتهية في  لفترة 

  2021 2020 

 مراجعة(غير ) مراجعة(غير )  

 ريـال قطري ريـال قطري  

    

 49,406,067 101,325,276  اقتطاع ضريبة الدخل بعد ربح الفترة

    

 ى دخل الشامل اآلخربنود ال

البنود التي لم يتم إعادة تصنيفها إلى الربح أو الخسارة في 

 الفترات الالحقة

   

 845,267 846,067  صافي التغير في القيمة العادلة إلستثمارات في حقوق الملكية

 50,251,334 102,171,343   الشامل للفترة إجمالي الدخل

    

    موزعة كالتالي:

 47,922,693  100,594,029          الخاصة بمساهمي مجموعة المستثمرين القطريين 

 2,328,641  1,577,314   حقوق غير المسيطرين

 50,251,334 102,171,343   إجمالي الدخل الشامل للفترة
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 )ش.م.ق( مجموعة المستثمرين القطريين

 

 التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي الموحد المختصربيان 

  2021سبتمبر  30التسعة أشهر المنتهية في لفترة 

 

  

 

 رأس المال 

 

 إحتياطي قانوني 

 
إحتياطي القيمة 

 العادلة 

 

 أرباح مدورة

 
توزيعات أرباح 

 مقترحة

 
العائدة حقوق الملكية 

 لمساهمي الشركة

 
حقوق غير 

 المسيطرين 

 

        المجموع

 
 لاير قطري   لاير قطري   لاير قطري   لاير قطري   لاير قطري   لاير قطري   لاير قطري   لاير قطري 

                

 1,243,267,780 )مدقق(  2019ديسمبر  31الرصيد في 
 

621,633,890 
 

3,589,876 
 

878,753,868 
 

68,379,728 
 

2,815,625,142 
 

39,178,133 
 

2,854,803,275 

 - بعد الضريبة صافي الربح للفترة
 

- 
 

- 
 

47,077,426 
 

- 
 

47,077,426 
 

2,328,641 
 

49,406,067 

 -  الدخل الشامل األخر للفترة
 

- 
 

845,267 
 

- 
 

- 
 

845,267 
 

- 
 

845,267 

 - بعد الضريبة  إجمالي الدخل الشامل للفترة
 

- 
 

845,267 
 

47,077,426 
 

- 
 

47,922,693 
 

2,328,641 
 

50,251,334 

 - توزيعات أرباح مدفوعة
 

- 
 

- 
 

- 
 

(68,379,728) 
 

(68,379,728) 
 

- 
 

(68,379,728) 

غير  ) 2020سبتمبر  30الرصيد في 

 1,243,267,780 مراجع(
 

621,633,890 
 

4,435,143 
 

925,831,294 
 

- 
 

2,795,168,107 
 

41,506,774 
 

2,836,674,881 

                
 2,875,158,815  44,458,883  2,830,699,932  74,596,067  886,598,760  4,603,435  621,633,890  1,243,267,780 )مدقق(  2020ديسمبر  31صيد في الر

 101,325,276  1,577,314  99,747,962  -  99,747,962  -  -  - بعد الضريبة صافي الربح للفترة

 846,067  -  846,067  -  -  846,067  -  - الدخل الشامل األخر للفترة 

 102,171,343  1,577,314  100,594,029  -  99,747,962  846,067  -  - بعد الضريبة إجمالي الدخل الشامل للفترة

 (74,596,067)  -  (74,596,067)  (74,596,067)  -  -  -  - توزيعات أرباح مدفوعة

غير  ) 2021سبتمبر  30الرصيد في 

 2,902,734,091  46,036,197  2,856,697,894  -  986,346,722  5,449,502  621,633,890  1,243,267,780 مراجع(
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 .ق(.عمجموعة المستثمرين القطريين )ش.م
 

 بيان التندفقات النقدية المرحلى المختصر الموحد

 2021سبتمبر  30التسعة أشهر المنتهية في لفترة 
 

 

 سبتمبر 30التسعة أشهر المنتهية في  لفترة  

 2021  2020 

 )غير مراجعة(  )غير مراجعة( 

 ريـال قطري  قطريريـال  

    األنشطة التشغيلية

 49,406,067  101,325,276 بعد الضريبة ربح الفترة

    تعديالت:

 75,923,053  27,641,172 إستهالك ممتلكات ومصنع ومعدات

 6,665,139  6,273,669 استهالك حق استخدام الموجودات

 45,975,030  29,436,246 تكلفة تمويل مستحقة

 3,375,214  3,119,466 ايجارمطلوبات 

 4,350,710  2,577,626 ضريبة الدخل 

 (11,439,022)  (9,355,554) حصة المجموعة من أرباح اإلستثمار في شركات زميلة 

 990,348  203,531 معداتو مصنعشطب ممتلكات و

 (3,946,870)  (1,602,359) معداتو مصنعربح استبعاد ممتلكات و

 (24,066)  - اإليجار ربح استبعاد أصول

 3,528,681  (620,212) مخصص إنخفاض قيمة الذمم المدينة 

 (6,908,722)  (1,814,115) صافي الحركة في مخصص البضاعة

 1,722,443  1,400,223 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 158,584,969  169,618,005 

    التغيرات في رأس المال العامل:

 117,416,670  163,276,814 المخزون 

 9,706,668  (1,111,765) مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى

 16,410,411  (3,428,529) دفعات مقدمة لمقاولين وموردين

 (11,100,001)  (2,528,387) ذمم مدينة

 (2,416,690)  (2,851,207) أصول تعاقدية

 (15,288,174)  2,750,270 ذمم دائنة

 1,668,826  (2,399,699) مطلوب من/إلى أطراف ذات العالقة

 40,000  2,151,035 محتجزات دائنة

 33,968,546  62,413,349 مستحقات و أرصدة دائنة أخرى

 320,024,261  376,856,850 التشغيل أنشطة النقد الناتج من

 (1,414,698)  (776,562) مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة

 (5,610,287)  (3,024,305) ضريبة الدخل المدفوعة

 (72,680,660)  (42,167,020) تكلفة تمويل مدفوعة

 240,318,616  330,888,963 صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
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 .ق(.عمجموعة المستثمرين القطريين )ش.م
 

 بيان التندفقات النقدية المرحلى المختصر الموحد

 2021سبتمبر  30التسعة أشهر المنتهية في لفترة 
 

 
 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال

 2021 
 

2020 

 )غير مراجعة(  )غير مراجعة( 

 ريـال قطري  ريـال قطري 

  األنشطة اإلستثمارية
 

 

 (12,221,447)  (28,131,082) إضافة ممتلكات ومصنع ومعدات 

 (28,064,616)  - عقاريةإضافة استثمارات 

 4,041,118  2,460,700 معداتو مصنعالمحصل من استبعاد ممتلكات و

 --  (510,000) اضافة استثمارات في الموجودات المالية

 3,329,661  10,206,485 توزيعات أرباح من اإلستثمار في شركات زميلة

 (32,915,284)  (15,973,897) األنشطة اإلستثمارية المستخدم في صافي النقد

    

    األنشطة التمويلية

 (148,363,772)  (141,828,073) بنكيةسداد قروض 

 4,681,500  10,962,569 متحصالت من قروض

 (10,133,642)  (10,202,801) سداد مطلوبات االيجار

 (3,712,926)  (2,113,871) المدفوع لصندوق المساهمات الرياضية واإلجتماعية

 (2,673,180)  3,230,909 أوراق دفع

 (68,379,728)  (74,596,067) توزيعات أرباح مدفوعة

 (228,581,748)  (214,547,334) صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

    

 (21,178,416)  100,367,732 في النقد وشبه النقد  (النقص)/  زيادةصافي 

 334,831,114  526,758,117 النقد في بداية الفترةالنقد وشبه 

 313,652,698  627,125,849 النقد وشبه النقد في نهاية الفترة
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