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 ، سبتمبر 30 أشهر المنتهية في تسعةلفترة ال  
  2017   2016 
 )غير مدققة(  )غير مدققة( إيضاحات 

 ريـال قطري  ريـال قطري  العمليات المستمرة
 327،263،002  321،509،100  إيرادات

 (209,884,036)  (217،763،570)  تكاليف مباشرة
 117،378،966  103،745،530  مجمل الربح

     يضاف/ )يخصم(:
 9،044،858  11،207،935  إيرادات أخرى

 --  5،000،000  أرباح توزيعات من موجودات مالية متاحة للبيع
دارية   (68,123,527)  (61،300،252)  مصاريف عمومية وا 

 (6,350,771)  (6،033،659)  مصاريف فوائد
 (4,421,632)  (2،814،302) 11 هلك ممتلكات ومصانع ومعداتستإ

 (449,888)  (454،318)  خسائر من تقييم إستثمارات عقارية بالقيمة العادلة
 (95,981)  --  حصة المجموعة من )خسائر( / أرباح شركات زميلة

  46،982،025   49،350،934  ربح الفتره من العمليات المستمرة
     العمليات غير المستمرة

 38،561،988  --  *المستمرةربح الفتره من العمليات غير 
 85،544،013   49،350،934  ربح الفتره

     :كما يليموزع  فترةربح ال
     االمحقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة 

 32،115،577   30،489،883  ربح الفتره من العمليات المستمرة
 38،561،988  --  *ربح الفتره من العمليات غير المستمرة

 70،677،565   30،489،883  العائدة لمساهمي الشركة  الفترهربح 
     حقوق األقلية غير المسيطرة

 14،866،448   18،861،051  ربح الفتره من العمليات المستمرة
 14،866،448   18،861،051  ربح الفترة الموزع لحقوق االقلية غير المسيطرة

 85،544،013   49،350،934  اجمالي ربح الفترة
     العائد األساسي للسهم الواحد:

 0.39  0.37   من العمليات المستمرة
 0.46  --  من العمليات غير المستمرة

 0.85  0.37 17 العائد االساسى للسهم الواحد   
     
لاير قطرى لم يتم بيعها للشركة المساهمة الجديدة ، وبالتالي يجب إستبعاد  38،561،988أرباح شركة تابعة بمبلغ  2016تتضمن أرباح عام *

 .2017المقارنه مع نتائج عام  مننتائجها 
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 سبتمبر 30أشهر المنتهية في تسعةلفترة ال  
 2016   2017 إيضاحات 
 )غير مدققة(  )غير مدققة(  

 ريـال قطري  ريـال قطري  
     

 85،544،013   49،350،934  ربح الفترة
     

 --  --  بنود الدخل الشامل األخرى من العمليات غير المستمرة
 85،544،013   49،350،934  إجمالي ربح الدخل الشامل عن الفترة

     
     إجمالي الدخل الشامل موزع كما يلي:

     االم حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة
 32،115،577   30،489،883  ربح الفتره من العمليات المستمرة

 38،561،988  --  ربح الفتره من العمليات غير المستمرة
  30،489،883   70،677،565 
     

     حقوق األقلية غير المسيطرة
 14،866،448   18،861،051  ربح الفتره من العمليات المستمرة

  18،861،051   14،866،448 
 85،544،013   49،350،934  اإلجمالي

 
 



 (ع.ق.م.شمجموعة إستثمار القابضة )
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     االم حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة 
 

 رأس المال

 

إحتياطي رأس 
 المال

 

 إحتياطي قانوني

 

 أرباح مدورة

 
حقوق الملكية 

العائدة لمساهمي 
  االم الشركة

 

 حقوق األقلية 
 غير المسيطرة

 

إجمالي حقوق 
 الملكية

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

 236،572،235  40،839،358  195،732،877  162،264،612  5،000،000  18،468،265  10،000،000 )مدققة( 2016يناير  1
 85،544،013  14،866،448  70،677،565  70،677،565  --  --  -- فترةلل الشاملاجمالى الدخل 
 (11،536،528)  (5،940،000)  (5،596،528)  (5،596،528)  --  --  --  توزيعات أرباح

 310،579،720  49،765،806  260،813،914  227،345،649  5،000،000  18،468،265  10،000،000 )غير مدققة( 2016 سبتمبر 30

              

 892،763،492  62،763،492  830،000،000  --  --  --   830،000،000  2017يناير  1

  49،350،934   18،861،051   30،489،883   30،489،883  --  --  -- فترةلل اجمالى الدخل الشامل
 (6،622،517)  (6،622،517)  --  --  --  --  --  توزيعات أرباح

  935،491،909   75،002،026   860،489،883   30،489،883  --  --   830،000،000 )غير مدققة( 2017 سبتمبر 30
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 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةعن   

 2016   2017 ايضاحات 
 )غير مدققة(  )غير مدققة(  

 ريـال قطري  ريـال قطري  : التشغيليةاألنشطة 
 85،544،013  49،350،934  ربح الفترةصافى 

     تعديالت: 
 4،421،632  4،502،889 (11) إستهلك ممتلكات ومصانع ومعدات

 4،183،954  --  مصروف ضريبة الدخل
 --  (5،000،000)  أرباح توزيعات من موجودات مالية متاحة للبيع

 (187،910)  --  أرباح بيع ممتلكات ومعدات  
 --  274  االت وممتلكات تم اعدامها

 449،888  454،318   خسارة إعادة تقييم إستثمارات عقارية بالقيمة العادلة
 95،981  --  حصة الشركة فى ارباح الشركات الزميلة

 --  600،000 (9) مخصص مخزون بطئ الحركة
 900،000  --  فى تحصيلهامخصص الذمم المشكوك 

 6،350،771  6،033،659  مصاريف فوائد
 5،151،402  3،459،725  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

  59،401،799   106،909،731 
     التغيرات في رأس المال العامل:

 4،105،516  6،051،212 (9) مخزون
 (8،414،419)  (7،603،537) أ( 8) مطلوب من أطراف ذات علقة

 3،627،437  (32،457،800) (7) مستحقات من العملء مقابل عقود أعمال
 (4،496،416)   22،773،690   ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى
 15،966،376  8،965،302 ب( 8) مطلوب إلى أطراف ذات علقة

 2،122،654  11،215،483  محتجزات مدينة
 (15،075،630)  (16،253،396) (15)  الدفعذمم دائنة ومبالغ مستحقة 

 (8،757،718)  (10،327،452) (14) إجمالى المبالغ المطلوبة الى العملء مقابل عقود اعمال
 (2،427،886)  705،980   محتجزات دائنة

 93،559،645  42،471،281  نقد ناتج من األنشطة التشغيلية
 (7،034،088)  (4،260،230)  ضريبة الدخل المدفوعة
 (6،350،771)  (6،033،659)  مصاريف فوائد مدفوعة

 (2،337،190)  (6،743،390)  مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
 77،837،596  25،434،002  صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

     : األنشطة االستثمارية
 (7،273،825)  (1،561،818) (11) شراء ممتلكات ومصانع ومعدات

 771،934  --  المحصل من بيع الممتلكات والمعدات 
 (38،811،235)  --   للبيع مصنفة كمتاحةصافي الحركة على الموجودات ال

 (45،313،126)  (1،561،818)  من األنشطة االستثمارية)المستخدم في(  صافي النقد
  

 

 

 



 (ع.ق.م.شمجموعة إستثمار القابضة )
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 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةعن   
 2016  2017 ايضاحات 
 )غير مدققة(  )غير مدققة(  
 ريـال قطري  ريـال قطري  

     األنشطة التمويلية
 (11،536،528)  (20،503،253)  دفوعةأرباح م

 (20،576،519)  18،570،574 (13) الحركة على القروض
 (32،113،047)  (1،932،679)  األنشطة التمويلية صافي النقد المستخدم في

     
 411،423  21،939،505  صافي الزيادة في النقد وشبه النقد

 41،680،994  51،568،371  بداية الفترةنقد وشبه النقد في 
 

 73،507،876 (5) نهاية الفترة ،نقد وشبه النقد في 
 

42،092،417 



 (ع.ق.م.)شمجموعة إستثمار القابضة 

 الموحدة  المرحلية المختصرة يضاحات حول البيانات الماليةإ
 2017سبتمبر  30لفتره التسعة أشهر المنتهية في 
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 الوضع القانوني والنشاط الرئيسي .1
 

 ايضاح )أ(
 

في دولة قطر تحت سجل تجاري رقم  مسجلة( ) "الشركة" أو "الشركة األم"( ش.م.ع.قإن مجموعة إستثمار القابضة )
 12مساهمة عامة قطريه اعتبارًا من شركة  تم تجديده بتغيير الشكل القانونى للشركه من ذات مسئوليه محدوده الى (39127)

تعمل الشركة في مجاالت متنوعة من اإلستثمارات داخل دولة قطر وفقًا للممارسات التجارية واإلقتصادية  و .2016نوفمبر 
 المتداولة.

 11( كشركة ذات مسئوليه محدوده اعتبارا من 39127لة تحت نفس السجل التجارى رقم )قبل ذلك التاريخ كانت الشركة مسج
 .2008مايو 

كل من البيانات المالية للشركة والشركات  2017 سبتمبر 30كما فى  الموحدة المرحلية المختصرة تتضمن البيانات المالية
 )يشار إليها معًا بـ "المجموعة" ( كالتالي: التابعة المشار إليها أدناه وحصة الشركة من العمليات المشتركة

 نسبة الملكية 
 ديسمبر  31 سبتمبر 30  نوع الملكية

 2017 2016  
 % %  

 شركة تابعة 100.00 100.00 )ذ.م.م( –شركة تريلكو المحدودة 
 شركة تابعة   60.40 60.40 الشركة المتحدة لألنظمة الهندسية )ذ.م.م( )إيضاح أ(

 شركة تابعة   63.30 63.30 ماستر )قطر( )ذ.م.م( )إيضاح أ( شركة واتر
 شركة تابعة   68.50 68.50 شركة الهندسة اإللكتروميكانيكية )ذ.م.م( )إيضاح أ(
 شركة تابعة   51.00 51.00 شركة التطوير العمراني للمقاوالت والتجارة )ذ.م.م( 

 شركة تابعة   51.00 51.00 قطر )ذ.م.م( -شركة دباس للمقاوالت 
 شركة تابعة   85.00 85.00 شركة تريلكو لمواد البناء )ذ.م.م( )إيضاح أ(
 شركة تابعة   75.50 75.50 الشركة المتحدة للتوريدات )ذ.م.م( )إيضاح أ(

 

 تعمل بشكل رئيسي في األنشطة التجارية المختلفة. :)ذ.م.م( –شركة تريلكو المحدودة  •
: تعمل في مجال التجارة في أجهزة إنذار الحريق وأنظمة األمن وأعمال الهندسية )ذ.م.م(الشركة المتحدة لألنظمة  •

 المقاوالت )إيضاح أ(.
 : تعمل بشكل رئيسي في األعمال المتعلقة بمعالجة المياه )إيضاح أ(.شركة واتر ماستر )قطر( )ذ.م.م( •
 تعمل بشكل رئيسي في تركيب وصيانة األعمال اإللكتروميكانيكية )إيضاح أ(. شركة الهندسة اإللكتروميكانيكية )ذ.م.م(: •
 تعمل بشكل رئيسي في المقاوالت والتجارة في مواد البناء.شركة التطوير العمراني للمقاوالت والتجارة )ذ.م.م( :  •
معدات التبديل واإلضاءة وتركيب : تعمل في مجال التجارة في المعدات الكهربائية و قطر )ذ.م.م( - شركة دباس للمقاوالت •

 األدوات والمعدات الكهربائية وتركيب المعدات الكهروميكانيكية واعمال الصيانة
 البناء )إيضاح أ(.  األخشاب والصلب ومواد: تعمل بشكل رئيسي في تجارة شركة تريلكو لمواد البناء )ذ.م.م( •
 تجارة المواد الكهربائية والبناء )إيضاح أ(. : تعمل بشكل رئيسي فيالشركة المتحدة للتوريدات )ذ.م.م( •

ة للتقارير المالية وأحكام قانون الشركات ير الدوليالمالية وفق المعاي بياناتهاجميع الشركات أعله تقع في دولة قطر وتم إعداد 
 التجارية القطري.
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 الوضع القانوني والنشاط الرئيسي )تتمة( .1

 :)ب(إيضاح 
مبادلة أسهم  إتفاقيات ، قامت الشركة بتغيير نسب ملكيتها في الشركات التابعة المذكورة أعله، نتيجة2015يناير  1إعتبارًا من 

بعد  مقابل نسب ملكية في الشركة الموقعة والموافق عليها بين الشركاء مع الشركاء غير المسيطرين في نفس الشركة التابعة
 31في االعتراف بها تم وقد ريـال قطري  11،318،924ه التغيرات مبلغ هذقيمة تأثير  القيام بعمل تقييم لتلك الشركات.

 .المساهمين الموحدفي حقوق  تلتغيراافي بيان  2015ديسمبر 
 :)جـ(إيضاح 

تم و ، المشتركة"( ة، وافق الشركاء على إستبعاد حصة الشركة في شركة السويدى للكابلت قطر ذ.م.م )"العملي2015خلل عام 
إدراج أرصدة العملية المشتركة في مجموعة مستبعدة وعرضها في بيان المركز المالي الموحد تحت بند موجودات محتفظ بها برسم 

 موجودات محتفظ بها برسم البيع.بالبيع ومطلوبات مرتبطة مباشرة 
 إيضاح )د( :

 5بتاريخ  286بموجب قرار سعادة الوزير رقم  وزارة االقتصاد والتجارة على موافقةشركة مجموعة استثمار القابضة  حصلت 
 914،086،370برأس مال قدره  الى شركة مساهمة عامة من شركة ذات مسؤولية محدودة بتحويل الشركة 2015أغسطس 
تاب العام وبغرض طرح حصة من أسهم الشركة للكت بغرض ادراج اسهمها لدى سوق قطر لألوراق المالية. لاير قطري

بطلب طرح و ادراج حصة من أسهمها  لدى بورصة قطر  2015اغسطس  11فى  للجمهور بدولة قطر، تقدمت الشركة
ل مقييمين معتمدين بلألوراق المالية وقد طلبت هيئة قطر لألسواق المالية من الشركة تقييم جديد للشركة وشركاتها التابعه من ق

بالتشاور مع مستشار االدراج لديها بتعيين مكتبين لتقييم المجموعة وقدما تقريرهما للشركة، لدى الهيئة، وبالفعل قامت الشركة و 
وبناء على مناقشات بين هيئة قطر لألسواق المالية و الشركة و مستشار االدراج لديها، تم اعادة تحديد قيمة الشركة بمبلغ 

 .لاير قطري للسهم 10مليون سهم بقيمة اسمية  83لاير قطري موزعة على مليون  830
مليون لاير قطري بما يعادل قيمة الشركة حسب التقييم. وليس حسب  830تحديد رأس مال الشركة بمبلغ  وبناء عليه تم اعادة،

( لسنة 474رقم )، وصدور قرار من سعادة وزير االقتصاد والتجارة 2016مبر ديس 31قيمة حقوق الشركاء الدفترية كما في 
 .مليون 830لتحديد رأس مال الشركة بمبلغ  2016مبر نوف 12بتاريخ  2016

 
 

كما تم تمديد فترة االكتتاب  2017يناير  22الى  2017يناير  8خلل الفترة من طرح األسهم للكتتاب العام ب قامت الشركةوقد 
أصبح رأس مال الشركة كما يلي:لمدة اسبوعين اضافيين، نتيجة للكتتاب العام فى اسهم الشركة   

  عدد األسهم البيان
القيمة االسمية 

  للسهم
 بالريالقيمة األسهم 
  القطري

النسبة من رأس 
 المال

 %70،17  582،432،000  رياالت 10  58،243،200 المؤسسين
 %29،83  247،568،000  رياالت 10  24،756،800 المساهمين الجدد

 %100  830،000،000  رياالت 10  83،000،000 اجمالي رأس مال الشركة
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 التوحيد أسس .2
. السيطرة فيه تنتهي الذي التاريخ حتى عليها المجموعة سيطرة فيه يبدأ الذي التاريخ وهو االستحواذ تاريخ من التابعة الشركات توحيد يتم 

 إستبعاد يتم. متطابقة محاسبية سياسات وباستخدام األم للشركة المالية الفترة لنفس التابعة للشركات المرحلية المالية البيانات اعداد يتم
 الموزعة األرباح إستبعاد يتم وكذلك المجموعة شركات بين المعاملت عن الناتجة المحققة غير والخسائر واألرباح والمعاملت األرصدة
 .بالكامل

. ويتم تحقيق 1وشركاتها التابعة الوارد في االيضاح رقم البيانات المالية للشركة  الموحدة تتضمن المرحلية المختصرة البيانات المالية
 السيطرة عندما يكون للشركة:

 الجهة المستثمر بها؛ وعلى  السيطرة •
  التعرض للعوائد المتغيرة أو لديه حقوق فيها ناتجة من الشراكة مع الجهة المستثمر بها؛ و •
 ة المستثمر بها للتأثير على عوائد اإلستثمار.سلطته على الجهالقدرة على استخدام  •

بإعادة تقييم ما إذا كانت تملك القدرة على التحكم في اإلستثمار والحقائق والظروف التي تشير إلى وجود تغيرات في واحد  مجموعةتقوم ال
 أو أكثر من العناصر الثلثة للتحكم المبينة أعله.

 عليها المسيطر غير للحصة نسبة توزيع يتم ،٪ 100 من اقل التابعة الشركة ملكية كانت إذا عليها المسيطر غير الحصة وجود يحتسب
 .عجز إلى يؤدي سوف ذلك كان ولو حتى ، للفترة االخر الشامل الدخل إجمالي من

 أسس االعداد .3
 أ(     بيان االلتزام 

وأحكام قانون  الخاص بالتقارير المالية المرحلية 34المحاسبة الدولي رقم وفقًا لمعيار  الموحدة المرحلية المختصرة المالية البياناتتـم إعداد 
القطري وهي العملة المستخدمة في أنشطة  بالريال الموحدة المختصرة المرحلية المالية البيانات. تم إعداد الشركات التجارية القطرية

 المالية. االمجموعة وفي عرض بياناته

على كل المعلومات المطلوبة إلعداد بيانات مالية متكاملة وفقا للمعايير الدولية  الموحدة المرحلية المختصرة الماليةالبيانات ال تحتوي 
ز المالي واألداء المالي األحداث والمعاملت الهامة لفهم التغيرات في المركإيضاحات توضيحية لشرح  إدراجللتقارير المالية، ومع ذلك تم 

 .2016ديسمبر  31الية سنوية كما في وحتى خر بيانات مآمنذ  مجموعةلل

 ب(     التقديرات واالفتراضات المحاسبية 
يتطلب من اإلدارة وضع التقديرات والتوقعات واالفتراضات التي تؤثر على تطبيق السياسات المختصر  إعداد التقرير المالي المرحلي

 ت واإليرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.المحاسبية والمبالغ الصادر عنها التقرير للموجودات والمطلوبا
 السياسات تطبيق عند الموحدةالمرحلية المختصرة  المالية البيانات هذه إعداد أجل من اإلدارة قبل من وضعت التيالهامة  ماألحكا

، إضافة لذلك ليس بالضرورة 2016ديسمبر  31فيالمنتهية  وللسنة في كما الموحدة المالية بياناتال على المطبقةسها نف كانت المحاسبية
 .2017ديسمبر 31مؤشرًا للنتائج المتوقعة للسنة المنتهية في  2017 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةأن تعطى نتائج فترة 
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 السياسات المحاسبية الهامة .4
 أساس القياس     أ(     

 .الموحدة وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية ، بإستثناء بعض الموجودات حيث تقاس بالقيمة العادلة المرحلية المختصرة إعداد البيانات المالية تم
تم دفعه لتحويل إلتزام ضمن النشاط اإلعتيادي للمشاركين في السوق في تاريخ  السعر الذي القيمة العادلة هي السعر المستلم لبيع أصل أو

 ذا كان هذا السعر يمكن ملحظته بشكل مباشر أو تقديره بإستخدام طرق تقييم أخرى.القياس، بغض النظر عما إ
 تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلةب(    

الموحدة تتفق مع تلك المستخدمة إلعداد البيانات  المختصرة إن السياسات المحاسبية المطبقة في إعداد البيانات المالية المرحلية       
، باستثناء تطبيق المعايير والتعديلت الجديدة التي يسري 2016ديسمبر  31المالية الموحدة السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في 

وبالرغم ولم يسري مفعوله بعد.  . لم تقم المجموعة مبكرًا بتطبيق أي معيار أو تفسير أخر أصدر2017يناير  1مفعولها ابتداًء من 
من انه ليس لهذة المعايير تاثيرًا ماديًا على البيانات المالية المرحلية المختصره ، اال انها تستوجب افصاحات إضافية شاملة فى 

 .2017ديسمبر  31البيانات السنوية للسنة المنتهية فى 
 المبدئي.اإلفصاح : 7التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  •
 حققة.تم الضريبية المؤجلة الناتجة من الخسائر الغير باألصول فاالعترا :12التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  •
التحسينات السنوية  -االفصاح عن المصالح في الكيانات االخرى  :12رقم لمعيار الدولي للتقارير المالية االتعديالت على  •

 . 2016-2014داد التقارير المالية على المعايير الدولية إلع
لها من تأثير على  وما  الموحدة المختصرة المعايير الجديدة عند اعداد هذه البيانات المالية المرحلية  اخذت االدارة بعين االعتبار       

 االيضاحات.
 وغير سارية المفعول بعد:  والمرتبطة المعايير الجديدة أو المعدلة الصادرة

 المرحلية المالية البيانات إصدار تاريخ حتىتفعل  والتي لمصادرة التعديلت على المعايير الاستعراض للمعايير و فيما يلي 
 .المفعول سارية تصبح عندما للتطبيق، قابلة كانت إذا المعايير هذه تطبيق المجموعة تعتزمحيث  الموحدة المختصرة

 
 التطبيقتاريخ  المعيار

 2018 يناير 1 "إيرادات عقود العملء" 15التقارير المالية رقم المعيار الدولي إلعداد 
 في ماراتثاإلست" 28 الدولي المحاسبة ومعيار  1التعديلت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

التحسينات السنوية على المعايير الدولية إلعداد التقارير  –" المشتركة والمشاريع الزميلة المنشآت
  2016-2014المالية 

 2018 يناير 1

 2019يناير  1 "التأجير" 16المعيار الدولي للتقارير المالية 
 

 2018يناير  1 االفصاحات " -" األدوات المالية  7المعيار الدولى للتقارير المالية رقم 

 2018يناير  1  "األدوات المالية" 9التقارير المالية رقم المعيار الدولي إلعداد 
 2018يناير  1 العقاري" االستثمار"  40رقم التعديلت على معيار المحاسبة الدولي 

 2021يناير  1 "عقود التأمين" 17المعيار الدولي للتقارير المالية 
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  2016ديسمبر 31   2017سبتمبر  30 نقد وأرصدة لدى البنوك -5
 )مدققة(  مدققة(غير ) 

 ريـال قطري  قطري ريـال 
    

 321،658  960،859 نقد في الصندوق 
 114،501،886  138،007،013 نقد في البنك

 7،000،000  7،000،000 تةودائع ثاب
 690،000  -- هامش بنكي

 122،513،544  145،967،872 االجمالى 
 (70,945,173)  (72,459,996) ( أ-13 إيضاح ) أرصدة سحب على المكشوف 

 51،568،371  73،507،876  رصيد النقد وشبه النقد ،
 شهور من تاريخ اإليداع. 3لدى بنك محلي تجاري في دولة قطر، هذه الودائع تستحق خلل أقل من تتمثل الودائع الثابتة بودائع 

 
 

  2016ديسمبر 31   2017 سبتمبر 30 ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى -6
 )مدققة(  )غير مدققة( 

 ريـال قطري  ريـال قطري 
    

 122،217،114   105،034،295 صافي بالذمم تجارية مدينة ، 
 50،246،224  43،194،106 محتجزات مدينة

 23،385،318  13،363،622 مصاريف مدفوعة مقدماً 
 15،932،699  26،702،319 أرصدة مدينة أخرى 

 188،294،342   211،781،355 
 

  2016ديسمبر 31   2017 سبتمبر 30 إجمالي المبالغ المطلوبة من العمالء مقابل عقود أعمال -7
 )مدققة(  )غير مدققة( 

 ريـال قطري  ريـال قطري 
    

 736،531،973  715،038،676 رباح المعترف بهامضافا اليها األد المتكبدة و تكلفة العق
 (587,832,962)  (533،881،865) اإلنجاز: فواتير يطرح

 181،156،811  148،699،011 
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 األطراف ذات العالقة -8

موظفي اإلدارة العليا للمجموعة وشركات تقوم بالسيطرة الشركات الزميلة وأعضاء مجلس اإلدارة و / أو بتتمثل األطراف ذات العلقة 
. تتم الموافقة على شروط المعاملت مع األطراف ذات العلقة من األطراف نفوذ بصورة كبيرة عليهاعليها سيطرة مشتركة أو لدى هذه 

 قبل إدارة المجموعة.
 

  2016ديسمبر 31   2017 سبتمبر 30 مطلوب من أطراف ذات عالقة (أ)
 )مدققة(  )غير مدققة( 

 ريـال قطري  ريـال قطري 
    

 33،805،743  43،571،615 التابعةمجموعة الهديفي )ذ.م.م( وشركاتها 
 5،202،584  3،040،249 أخرى

 46،611،864  39،008،327 
 

  2016ديسمبر 31   2017 سبتمبر 30 مطلوب إلى أطراف ذات عالقة (ب)
 )مدققة(  )غير مدققة( 

 ريـال قطري  ريـال قطري 
    

 7،650،878  6،893،477  مساهمين حاليين
 2،936،897  13،683،087 مجموعة الهديفي )ذ.م.م( وشركاتها التابعة 

 12،927،812  11،904،325 أخرى 
 

32،480،889 
 

23،515،587 
 
  2016ديسمبر 31   2017سبتمبر  30 المخزون. 9
 )مدققة(  (غير مدققة) 
 ريـال قطري  ريـال قطري 
    

 56،676،448  39،149،651 تجاري مخزون 
 6،394،943  23،682،189 مواد خام

 5،811،661  -- بضاعة في الطريق
 68،883،052  62،831،840 المخزون رصيد اجمالي
 (2،139،607)  (2،739،607) مخصص بضاعة متقادمة وبطيئة الحركة: ناقصاً 
 66،743،445  60،092،233 المخزون صافي
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  2016ديسمبر 31   2017سبتمبر  30 كمحتفظ بها برسم البيع مصنفةموجودات . 10
 )مدققة(  )غير مدققة( 

 ريـال قطري  ريـال قطري 
    

    موجودات محتفظ بها برسم البيع
 395،195،104  -- )أ( * ستثمار في عملية مشتركةإ
    

    مطلوبات مرتبطة مباشرة بموجودات مصنفة برسم البيع
 269،603،697  -- )ب( العملية المشتركةمطلوبات 

 

 إستثمار في العمليات المشتركة*
 تكون أن يتوقعقطر ذ.م.م )عملية مشتركة(  -ستبعاد حصة الشركة في شركة السويدي للكابلت إ، وافق الشركاء على 2015خلل عام 

. وفقًا لذلك، لم يتم اإلعتراف بخسارة تدني المشترك للمشروع الدفترية القيمة من أعلى المشتركة العملية بيع تكاليف ناقصاً  العادلة القيمة
 . 2016ديسمبر  31على إعادة تصنيف الموجودات والمطلوبات كمحتفظ بها برسم البيع في 

 من عملية االكتتاب العام األولى. قطر )ذ.م.م( جزء –لم تكن شركة السويدى للكابلت 

عقد بيع حصص الشركة بالكامل لمجموعة الهديفى ذ.م.م واستبعاد كافة ارصدة الموجودات  تم توثيق 2017يناير  30فى تاريخ و 
 والمطلوبات المرتبطة بتلك الحصص من دفاتر المجموعة.

 
  2016ديسمبر 31   2017سبتمبر  30 . ممتلكات ومصانع ومعدات11
 )مدققة(  (غير مدققة) 
 ريـال قطري  ريـال قطري 
    

 58،044،770  63،501،797 التكلفة التاريخية أول الفترة / السنةاجمالي 
 :يضاف

 1،561،818 االضافات خلل الفترة / السنة
 

9،099،095 
 :يخصم

 (1،009،118) االستبعادات خلل الفترة / السنة
 

(3،642،068) 
 63،501،797  64،054،497 السنة/  الفترة نهاية التاريخية التكلفة اجمالي

    

 38،095،885  40،723،580 اجمالي مجمع االستهلك أول الفترة / السنة
 يضاف:

 4،502،889 االستهلك خلل الفترة / السنة*
 

5،685،076 
 :يخصم

 (1،008،844) مجمع استهلك االستبعادات خلل الفترة / السنة
 

(3،057،381) 
 40،723،580  44،217،625 نهاية الفترة / السنةمجمع االستهالك  اجمالي

    

 22،778،217  19،836،872 السنة الفترة / الرصيد في نهاية
 
 

 غيلية والمصاريف اإلدارية والعمومية.تشال ضمن التكاليف السنة /إهلك الفترة * تم تحميل
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. الشهرة 12  

مليون لاير قطري بما يعادل قيمة الشركة حسب التقييم  830تم تحديد رأس مال الشركة بمبلغ ( 1باالشارة لليضاح رقم )
، حيث صدر قرار من سعادة وزير االقتصاد 2016ديسمبر  31وليس حسب قيمة حقوق الشركاء الدفترية كما في 

ل قيمة الشركة حسب التقييم بما بتحديد رأس مال الشركة بكام 2016نوفمبر  12بتاريخ  2016( لسنة 474رقم )والتجارة 
مليون لاير قطري وموافقات الجهات الرسمية المتمثلة بوزارة االقتصاد والتجارة  830فيها الشهرة الناتجة عن التقييم بمبلغ 

وهيئة قطر لألسواق المالية وبورصة قطر على هذا االجراء، وكذلك موافقتها على نشرة االكتتاب التي تبنت نفس النهج، 
اثبات نتج عن ذلك أن الشركة وليس المساهم هو من تحمل قيمة الشهرة الناتجة عن التقييم، وحتى تتمكن الشركة من  فقد

. ولو رأس المال الجديد حسب قرار سعادة وزير االقتصاد والتجارة كان من الطبيعي اثبات الشهرة الناتجة عن التقييم دفتريا
تم تحديد رأس المال حسب القيمة الدفترية لحقوق الشركاء، ألصبح رأس مال الشركة أقل من رأس مال الشركة الحالي، 
ونتج عن ذلك تحديد سعر بيع السهم بقيمة أعلى من القيمة االسمية للسهم بحيث تصبح شاملة نصيب السهم من الشهرة 

 الناتجة عن التقييم. 
 

رأس مال الشركة الجديد  وتحديدبالموافقة على التحويل  والتجارة المشار اليه اعله وزير االقتصاد قرار سعادةبناء على 
مدفوعه بالكامل، وكذلك  لاير قطري للسهم 10مليون سهم بقيمة اسميه  83مليون لاير قطري موزعة على  830بمبلغ 

: عشرة 2016مليون لاير قطرى )  830لشركة ليصبح رأس مال ا 2017التأشير في السجل التجارى للشركة خلل عام 
وكذلك موافقة الجهات المعنية بالدولة على اتمام عملية االكتتاب فى االسهم وفقًا للضوابط المعمول  .مليين لاير قطرى(

 بها وكذلك الموافقة على االنتهاء من اجراءات التاسيس واتخاذ االجراءات اللزمه لعقد الجمعية التاسيسيه. 
 

م تمديد فترة االكتتاب كما ت 2017يناير  22الى  2017يناير  8خلل الفترة من طرح األسهم للكتتاب العام ب قامت الشركة
 لإجراءات تحو   يعجم يةالجمع يسعرض رئو ، 2017 يوما 5في  انعقدت الجمعية العامة التأسيسيةلمدة اسبوعين اضافيين. و 

 أن وأضافريـال قطري،  830،000،000برأسمال قطري  قطرية مةھشرکة مسا یمحدودة إل يةالشرکة من شرکة ذات مسؤول
سهم  24،756،800 أن تبينو العام  تتابريـال قطري. ناقش المساهمون نتائج االك 17،000،000تكلفة هذا التحويل مبلغ 

األسهم المتبقية ب حتفاظاإل يتم سوف فإنه وبالتالي المعد ل، المال أسر من إجمالي  %29.8والتي تعادل  بها اإلكتتاب تم فقط
 وقد اقرت الجمعية تلك البنود. من قبل المساهمين الحاليين. %70.2ما يعادل ب

التي ضمت المؤسسون والمساهمون الجدد من االكتتاب العام، وتمت  2017أغسطس  23انعقدت الجمعية العامة بتاريخ 
وذلك بعد اخذ موافقة من وزارة االقتصاد  2016ديسمبر  31ا في مناقشة واعتماد البيانات المالية الموحدة للمجموعة كم

  والتجارة على انعقادها بذلك التاريخ.
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 وديون بنكية قروض .13

 

  2016ديسمبر 31   2017 سبتمبر 30 السحب على المكشوف)أ(          
 )مدققة(  )غير مدققة( 
 ريـال قطري  ريـال قطري 
    

 70،945،173  72،459،996 السنة /الفترة رصيد نهاية 
  

 

 غير متداولة  متداولة قروض)ب( 

 2016ديسمبر  31  2017 سبتمبر 30  2016ديسمبر  31  2017 سبتمبر 30 
 )مدققة(  )غير مدققة(  )مدققة(  )غير مدققة( 
 لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري 
        

 3،057،519  --  25،156،211  13،135،589 (1تمويل المشروع )
 --    42،013،462  49،958،853 (2قرض إستيراد )

 --    16،777،638  18،017،944 (3قروض تحت الطلب )
 3،113،727  3،451،161  11،980،504  11،550،584 (4قروض ألجل )
 --    --  24،701،601 قرض مرابحة
 --    260،930  114،833 قرض سيارة 

 117،479،404  96،188،745  3،451،161  6،171،246 
 

 

 تمويل المشروع  (1)
أشهر من  10الى  4دخلت المجموعة في قروض لتمويل مشاريعها القائمة. يتم تسديد هذه القروض من  2014خلل عام 

(. يعود الجزء %8الى  %5: 2016) %8الى  %5الدفعات قيد التنفيذ المدفوعة من قبل العميل حيث أن سعر الفائدة تتراوح بين 
شهور من تاريخ إنتهاء  3الغير متداول إلى قروض المشروع النقدية لتمويل المصاريف النقدية والتي تستحق في تواريخ مختلفة بعد 

  .سنوياً  %6الى  %5 منيتراوح المشروع مع سعر فائدة 
 

 قرض إستيراد ( 2)
ل عليها من أحد البنوك المحلية لشراء مواد خاصة للمشروع واصدار خطابات تمثل قروض اإلستيراد القروض التي تم الحصو 

( سنويًا وتكون %4.75لى إ %4.5: 2016)  %6الى  %5يتراوح من إعتماد لمقاولين الباطن. تحمل هذه القروض متوسط فائدة 
 يومًا.  270إلى  180مدة إستحقاقها تتراوح من 

 قروض تحت الطلب  ( 3)
تحت الطلب هي القروض التي تم الحصول عليها من أحد البنوك المحلية لتمويل متطلبات رأس المال العامل. حيث تحمل قروض 

 . سنوياً  (%5لى إ %4.5: 2016) %6الى  %5يتراوح من القروض متوسط سعر فائدة 
 

 قروض ألجل  ( 4)
تواريخ إستحقاق مختلفة، وتحمل وذلك ب ،ومخازنسكن للعمال وقد أبرمت الشركة اتفاقيات مع البنوك المحلية لتقديم قروض لبناء 

 .سنوياً  (%5لى إ %4.5:  2016) %6.5الى  %5يتراوح من هذه القروض متوسط فائدة 
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 إجمالي المبالغ المطلوبة إلى العمالء مقابل عقود أعمال .14
 2016ديسمبر  31  2017 سبتمبر 30

 )مدققة(  )غير مدققة( 
 قطري لاير  لاير قطري 

    

 634،411،916  584،557،197 اإلنجازفواتير 
 (599,692,072)  (560،164،805) د المتكبدة مضافًا إليها األرباح المعترف بهاو تكلفة العق: يطرح

 24،392،392  34،719،844 
 

 

 2016ديسمبر  31  2017 سبتمبر 30 ذمم دائنة وأرصدة مستحقة الدفع .15
 )مدققة(  )غير مدققة( 
 لاير قطري  لاير قطري 
    

 83،850،660  60،416،428 ذمم تجارية دائنة و أوراق دفع
 46،097،741  40،714،911 دفعات مقدمة من العملء

 41،545،361  54،109،027 مصاريف مستحقة الدفع وأرصدة دائنة أخرى
    

 171،493،762  155،240،366 االجمالى 
 

 رأس المال   .16

رأس المال  يةنسبة ملک تعديل 2016أکتوبر  16 يخالعامة للمساهمين المنعقد بتار  الجمعية إجتماع على بناءاً  مونھقرر المسا
 .العام لإلكتتاب المعد ل األسهممن عدد  %60 وطرح

، 2016نوفمبر  27اجتماع الجمعية العمومية للمساهمين المنعقد بتاريخ  قرار سعادة وزير االقتصاد و التجارة وعلى بناء على
ريـال  830،000،000وافق جميع المساهمين على القيمة النهائية للمجموعة والتي تمثل رأس المال المعدل للمجموعة والبالغ 

مقيمين مستقلين، كما وافق  سهم، استندت القيمة النهائية على تقارير تقييم صادرة عن 83،000،000قطري ما يعادل 
 ل للمجموعة.من رأس المال المعد   %60سهم للكتتاب العام والتي تمثل  49،800،000المساهمون أيضا على طرح 

 عقد توثيق وتم، 2016ديسمبر  5في  والتجارة االقتصادقبل وزارة  منعليه  والموافقةقامت الشركة بتعديل عقد تأسيسها 
 2017للشركة خلل عام  التأشير بذلك على السجل التجاريكما تم  2016ديسمبر  7 بتاريخمن قبل وزارة العدل  التأسيس
 الجهات المعنية بالدولةوكذلك موافقة  .(: عشرة مليين لاير قطري2016مليون لاير قطري ، )  830س مال الشركة ليصبح رأ

وكذلك الموافقة على االنتهاء من اجراءات التاسيس واتخاذ المعمول بها ابط ضو لعلى اتمام عملية االكتتاب فى االسهم وفقًا ل
 االجراءات اللزمه لعقد الجمعية التاسيسيه.
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 رأس المال )تتمه(:  .16

الشرکة من شرکة  لإجراءات تحو   يعجم يةالجمع يس، عرض رئ2017 يوما 5المنعقدة في  العامة التأسيسية يةخلل الجمع
تكلفة هذا التحويل  أن وأضافريـال قطري،  830،000،000برأسمال  قطرية عامه مةھشرکة مسا یمحدودة إل يةذات مسؤول

 بها اإلكتتاب تم فقطسهم  24،756،800 أن تبينو العام  تتابريـال قطري. ناقش المساهمون نتائج االك 17،000،000مبلغ 
من  %70.2ما يعادل باألسهم المتبقية ب حتفاظاإل يتم سوف فإنه وبالتالي المعد ل، المال أسر من إجمالي  %29.8والتي تعادل 

 وبناء على عملية االكتتاب أصبح رأس مال الشركة كما يلي:قبل المساهمين الحاليين. 
 

  عدد األسهم البيان
القيمة االسمية 

  للسهم
قيمة األسهم باللاير 

  القطري
النسبة من رأس 

 المال
 %70،17  582،432،000  رياالت 10  58،243،200 المؤسسين

 %29،83  247،568،000  رياالت 10  24،756،800 المساهمين الجدد
 %100  830،000،000  رياالت 10  83،000،000 اجمالي رأس مال الشركة

 
 

 العائد األساسي للسهم الواحد.  17
 الفترة. للخ القائمة سهم العاديةألعدد االمرجح لالشركة على المتوسط  الموزع لمالكي فترةربح ال يمقستسهم بللساسي ألا العائدحتساب إيتم 

 2016 سبتمبر 30  2017 سبتمبر 30  
 )غير مدققة(  )غير مدققة( 
 لاير قطري  لاير قطري 
    

 0.39  0.37 العائد األساسي للسهم الواحد من العمليات المستمرة
 0.46  -- العمليات غير المستمرةالعائد األساسي للسهم الواحد من 

 0.85  0.37 إجمالي العائد األساسي للسهم

تم استخدام عدد والمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة والمستخدمة في إحتساب العائد األساسي للسهم. الفترة   فيما يلي، ربح
 للفترة الحالية و كذلك فترة المقارنة.مليون سهم فى احتساب العائد االساسى للسهم  83االسهم الجديدة 

 2016 سبتمبر 30  2017 سبتمبر 30 
 )غير مدققة(  )غير مدققة( 
 لاير قطري  لاير قطري 

 من العمليات ربح الفترة المستخدم في إحتساب العائد األساسي للسهم الواحد
  30،489،883 المستمرة

 
32،115،577 

العائد األساسي للسهم الواحد من العمليات ربح الفترة المستخدم في إحتساب 
 -- غير المستمرة

 
38،561،988 

 70،677،565   30،489،883 إجمالي ربح الفترة العائد لمالكي الشركة
    

 83،000،000  83،000،000 متوسط عدد األسهم العادية القائمة خلل الفترة )بالسهم(

 سهم فى احتساب العائد االساسى للسهم للفترة الحالية و كذلك فترة المقارنة.مليون  83تم استخدام عدد االسهم الجديدة 
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 حقوق األقلية غير المسيطرة-18

حقوق األقلية غير 
 المسيطرة المتراكمة 

 

 توزيع األرباح

 
أرباح حقوق األقلية 

 غير المسيطرة

نسبة الملكية وحقوق  
التصويت المملوكة 
 من قبل حقوق االقلية

 

 بلد التأسيس

 

 إسم الشركة التابعة
  ريـال قطري  ريـال قطري  ريـال قطري

 
 

 
   

 2017 سبتمبر 30           
 الشركة المتحدة لألنظمة الهندسية )ذ.م.م(  قطر  39.60%   15،188،198  (6،622،517)   47،694،053
 شركة واتر ماستر )قطر( )ذ.م.م(  قطر  36.70%  2،303،526  --  8،345،364
 شركة الهندسة اإللكتروميكانيكية )ذ.م.م(  قطر  31.50%  (337،126)  --  2،350،286
 شركة التطوير العمراني للمقاوالت والتجارة )ذ.م.م(  قطر  49.00%  468،825  --  7،305،250
 قطر )ذ.م.م( -شركة دباس للمقاوالت   قطر  49.00%   1،625،239  --   4،748،247

 شركة تريلكو لمواد البناء )ذ.م.م(  قطر  15.00%  45،483  --  (128،808)
 الشركة المتحدة للتوريدات )ذ.م.م(  قطر  24.50%  (433،094)  --  4،687،634

75،002،026   (6،622،517)  18،861،051     
 

   
 2016ديسمبر  31          

 لألنظمة الهندسية )ذ.م.م( الشركة المتحدة  قطر  39.60%  21،483،265  (6،000،000)  42،577،011
 شركة واتر ماستر )قطر( )ذ.م.م(  قطر  36.70%  2،957،878  --  5،808،214
 شركة الهندسة اإللكتروميكانيكية )ذ.م.م(  قطر  31.50%  587،342  --  2،793،051
 )ذ.م.م(شركة التطوير العمراني للمقاوالت والتجارة   قطر  49.00%  648،484  --  6،810،266
 قطر )ذ.م.م( -شركة دباس للمقاوالت   قطر  49.00%  162،502  --  3،123،008

 شركة تريلكو لمواد البناء )ذ.م.م(  قطر  15.00%  79،044  --  (196،390)
 الشركة المتحدة للتوريدات )ذ.م.م(  قطر  24.50%  (619،198)  (5،880،000)  (6،656،485)

54،258،675  (11،880،000)  25،299،317       
)أ(. 1إشارة إلى إيضاح  •
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 البيانات القطاعية -19

ترتكز المعلومات التي يتم تقديمها ألعضاء مجلس اإلدارة بهدف تحديد المصادر وتقييم البيانات القطاعية على أنواع 
، كما هو موضح أدناه، وهي وحدات قطاعات تشغيلية تصدر تقاريرأربع مجموعة اللدى الخدمات التي يتم تقديمها. 

ستراتيجية منتجات وخدمات مختلفة، وتدار بشكل منفصل الال اعمألستراتيجية للمجموعة. وتقدم وحدات االعمال األا
دارة إلستراتيجية بمراجعة تقارير االعمال األنها تتطلب استراتيجيات أعمال منفصلة. تقوم كل وحدة من وحدات األ

 الداخلية بشكل منتظم. يوضح الملخص التالي العمليات في كل قطاع من قطاعات المجموعة:

 ك أنشطة البناء.: ويشمل ذلمقاوالت .1
 شمل الميكانيكية والكهربائية والسباكة باإلضافة إلى أنظمة األمن.تالمقاوالت المتخصصة: و  .2
 المواد الغذائية والكيميائية والكهربائية وأنظمة األمن والسلمة ومواد البناء.تجارة شمل ت: و تجارة .3
، وميزات المياه السباحةوحمامات  العناية بالصحةلمشاريع معالجة المياه والصيانة ذات الصلة: ويشمل ذلك التعاقد  .4

 ومعالجة المياه وصيانة ما بعد البيع والخدمات.

شركات تابعة مختلفة تعمل داخل دولة قطر والتي تعتبر أيضا قطاعات تشغيلية من قبل التجارة على قطاعات  تشمل
خذ ألمع ا ،غرض عرض البيانات الماليةل واحد يالمجموعة. يتم تجميع هذه القطاعات التشغيلية الفردية في قطاع تشغيل

 عتبار المعايير التالية:الفي ا

 قدمةمنتجات المدمات / الخطبيعة التشابه  •
 خدماتالسلع / تقديم التوزيع في الطرق المستخدمة تشابه  •

أرباح القطاع،  داء على أساسأل. يتم قياس اقابل لإلفصاحالمعلومات المتعلقة بنتائج كل قطاع كما هو موضح أدناه، 
داء حيث ألدارة. يتم استخدام أرباح القطاع لقياس اإلدارة الداخلية التي تتم مراجعتها من قبل اإلكما هو مدرج في تقارير ا

بعض القطاعات المتعلقة بمنشآت أخرى تعمل ضمن مة في تقييم نتائج لئكثر مألدارة أن هذه المعلومات هي اإلتعتقد ا
 سعار بين القطاعات على أساس تجاري.ديد األ. يتم تحتلك الصناعات

 
 القطاعات الجغرافية

قطر. وبناء على  دولة لم تقم المجموعة بتنويع أنشطتها خارج دولة قطر. وبالتالي فإن معظم موجودات المجموعة تقع في
2017 سبتمبر 30كما فى ذلك، ال توجد قطاعات جغرافية محددة وواضحة في المجموعة 
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 األدوات المالية  -20

 تتكون األدوات المالية من الموجودات المالية والمطلوبات المالية.

 الموجودات المالية
 ،تتكون الموجودات المالية للمجموعة من نقد وأرصدة لدى البنوك، المطلوب من أطراف ذات علقة، ذمم تجارية

ستثمارات في شركات زميلة.حتجزات مدينة، إستثمارات متاحة للبيع م  وا 

 المطلوبات المالية
، قروض، محتجزات لدى البنوك تتكون المطلوبات المالية الجوهرية من الذمم التجارية الدائنة، السحب على المكشوف

 دائنة ومطلوب إلى أطراف ذات علقة.

 القيمة العادلة لألدوات المالية
تبادل الموجودات أو تسوية المطلوبات بين أطراف مطلعة وراغبة في التعامل إن القيمة العادلة هي القيمة التي يتم فيها 

الموحدة وفقًا لمبدأ التكلفة  المرحلية المختصرة  على أساس تجاري بحت. حيث أنه تم إعداد هذه البيانات المالية
ن القيمة الدفترية لألدوات المالية التاريخية، بإستثناء اإلستثمارات المتاحة للبيع والتي يتم تقييمها بالقيمة العادلة، إ

للمجموعة قد تختلف عن قيمتها العادلة، ومع ذلك، فإن وجهة نظر اإلدارة، أن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات 
المالية ال تختلف جوهريًا عن قيمتها الدفترية حيث أن معظم هذه األدوات المالية إما قصيرة األجل بطبيعتها أو يتم إعادة 

 سعيرها باستمرار.ت
 

 إدارة المخاطر المالية  -21

 األهداف والسياسات
تشتمل المطلوبات المالية الرئيسية للمجموعة على السحب على المكشوف لدى البنوك، وقروض، مطلوب إلى أطراف 

الحصول على ذات علقة، محتجزات دائنة وذمم تجارية دائنة وأوراق دفع. الغرض األساسي لهذه المطلوبات المالية هو 
تمويل لعمليات المجموعة. ولدى المجموعة موجودات مالية مختلفة مثل ذمم تجارية مدينة، محتجزات مدينة، مطلوب من 
أطراف ذات علقة، إستثمارات متاحة للبيع، اإلستثمارات العقارية، اإلستثمار في شركات زميلة والحسابات الجارية لدى 

 عمليات المجموعة.البنوك والتي تنشأ مباشرة نتيجة 

إن المخاطر الرئيسية الناشئة من األدوات المالية للمجموعة هي مخاطر اإلئتمان ومخاطر أسعار الفائدة ومخاطر 
 .العملت ومخاطر السيولة. تقوم اإلدارة بمراجعة السياسات بغرض إدارة كل من هذه المخاطر

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 (ع.ق.م.)شمجموعة إستثمار القابضة 

 الموحدة  المرحلية المختصرة يضاحات حول البيانات الماليةإ
 2017سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 
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 أرقام المقارنة -22

لتتوافق  الموحد كما في السنة السابقة ليامركز المبيان التم إعادة تصنيف أرصدة محددة تخص أطراف ذات علقة في 
ربح أو صافي الموجودات أو حقوق الالية. لم يكن إلعادة التصنيف أثر على صافي حال فترةالية للمالبيانات ال ضمع عر 
 للسنة السابقة.الملكية 

 

ال تشمل  وهي تخص فقط الشركات و العمليات المستمره التي قام بها الشركاء بادخالها في التقييم،ان االرقام المقارنه  -1
و  2016ديسمبر  31حصتهم في شركة السويدي و التي ظهرت بياناتها في البيانات المالية للسنة المنتهية في 

لاير قطري و مطلوبات  395،195،104المدققه من المدقق السابق كموجودات مصنفة كمحتفظ بها برسم البيع بمبلغ 
لاير قطري و بصافي مبلغ مقداره  269،603،697ع بمبلغ مرتبطة مباشرة بموجودات مصنفة كمحتفظ بها برسم البي

لاير  56،839،043بمبلغ  2016ديسمبر  31لاير قطري و أرباح عمليات غير مستمرة حتى  125،591،407
 لاير قطري(. 38،561،988بمبلغ  2016 سبتمبر 30قطري )

 

ال تشمل الشهرة الناتجة عن  2016ديسمبر  31ان البيانات المالية المقارنة التي تخص السنة المالية المنتهية في  -2
عملية تقييم الشركة و الشركات التابعة، والتي على أساسها صدر القرار الوزاري لتحديد رأس المال الى مبلغ 

 لاير قطري و التي على أساسها تمت عملية طرح األسهم للكتتاب العام. 830،000،000
 

في ملحق مستقل في هذه  2016ديسمبر  31السنة المالية المنتهية في تظهر البيانات المالية المقارنة الي تخص 
 ختصرة الموحده.مالبيانات المالية ال

 
 

 


