
 نموذج اإلفصاح عن بيانات مالية

 )شركات(

 اسم الشركة :

 30/06/2018إلى  1/1/2018 الفترة المالية من

 

 بيانات الشركة في نهاية الفترة المالية المعلنة:

 لاير قطري    830,000,000 رأس مال الشركة المصدر والمدفوع:

 سهم   83,000,000    عدد األسهم:

 ال يوجد عدد أسهم الخزينة وتاريخ شرائها:

 مساهمات أعضاء مجلس اإلدارة والمديرين التنفيذيين: 

التغير عن الفترة 

 المقابلة
 االسم المنصب نسبة المساهمة

 غانم سلطان الهديفي الكواري رئيس مجلس اإلدارة 21.15% 14.26%-

 خالد غانم سلطان الهديفي الكواري نائب رئيس مجلس اإلدارة  0.92% -

 الشيخ ناصر بن علي بن سعود آل ثاني )مستقل( عضو مجلس إدارة - -

 وفا عصام صوفان عضو مجلس إدارة 15.42% 1.77%-

 حمد عبدهللا شريف العمادي )مستقل( عضو مجلس إدارة - -

 المرواني عمر عبدالعزيز )مستقل( عضو مجلس إدارة - 

 عبد الرحمن غانم سلطان الهديفي الكواري عضو مجلس إدارة 0.97% -

 محمد غانم سلطان الهديفي الكواري عضو مجلس إدارة 0.87% -

 سلطان غانم سلطان الهديفي الكواري عضو مجلس إدارة 0.97% -

 حمد غانم سلطان الهديفي الكواري عضو مجلس إدارة 0.97% -

 عبد العزيز غانم سلطان الهديفي الكواري مجلس إدارةعضو  1.03% -
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 البيانات المالية عن الفترة الحالية:

 بيان الفترة الحالية الفترة السابقة النمو %

3% 784,479,940  807,452,290  

إجمالي قيمة الموجودات طويلة األجل 

) الفترة المقارنة هي القيمة في قائمة 

سنة كاملة ( كز المالي عنرالم  

-2% 613,309,083  601,179,871  

إجمالي قيمة الموجودات قصيرة 

األجل ) الفترة المقارنة هي القيمة في 

 قائمة المركز المالي عن سنة كاملة (

-13% 32,693,433  28,353,706  

 قيمة المطالبات طويلة األجل

) الفترة المقارنة هي القيمة في قائمة 

 المركز المالي عن سنة كاملة (

7% 409,624,307  436,614,461  

 قيمة المطالبات قصيرة األجل

) الفترة المقارنة هي القيمة في قائمة 

كز المالي عن سنة كاملة (رالم  

-19% 203,684,776  164,565,410  

 رأس المال العامل 

) الفترة المقارنة هي القيمة في قائمة 

 المركز المالي عن سنة كاملة (

-1% 955,471,283  943,663,994  

 إجمالي حقوق الملكية 

) الفترة المقارنة هي القيمة في قائمة 

كز المالي عن سنة كاملة (رالم  

 قيمة اإليرادات   220,426,621  217,947,823 1%

3% 37,909,913  39,037,803  
قيمة األرباح قبل الفوائد والضرائب 

 واإلهالك واالستهالك 

 اإليرادات غير العادية  39,034,341  12,902,582 203%

 المصروفات غير العادية  65,364,239  38,808,927 68%

11% 20,995,507  23,328,337  
صافي الربح المحقق لمساهمي 

 الشركة 

 حقوق غير المسيطرين   7,880,246  11,164,206 29%-

12% 0.25  0.28  
نصيب السهم من صافي األرباح 

 )مقرب إلى أقرب خانتين(

 القيمة الدفترية للسهم   10  10 -

- 0.25  -    
 نصيب السهم من التوزيعات النقدية 

 ) حال االنطباق (

 

 األحداث الالحقة )بعد انتهاء الفترة المالية(:

2018 يونيو 30المنتهية  للفترةال يوجد أحداث الحقة   

 

 

 



 تعليق اإلدارة على نشاط الشركة خالل الفترة:

بتحقيق نمو في صافي أرباح المجموعة ما نسبته  مركزها الماليتمكنت مجموعة إستثمار القابضة من الحفاظ على 

%، وهذا ما أعلنه مجلس إدارة المجموعة في جلسته المنعقدة يوم اإلثنين الموافق السادس من أغسطس من العام 11.1

.2018يونيو  30للمصادقة على البيانات المالية للمجموعة عن فترة الستة أشهر المنتهية في  2018الحالي   

%  حيث بلغ صافي الربح 11.1تمكنت المجموعة من الحفاظ على ثبات نتائجها المالية من خالل زيادة صافي األرباح بنسبة 

مليون لاير قطري لنفس  20.9 قطري مقارنة بـ مليون لاير 23.3من العمليات المستمرة العائد إلى مساهمي المجموعة 

% من إجمالي اإليرادات( 29.8مليون لاير قطري )نسبة إجمالي هامش ربح  65.6الفترة من العام السابق وإجمالي ربح 

ائد مليون عن نفس الفترة من العام السابق، هذا وقد وصل الع 217.9مليون لاير مقارنة بـ  220.4حيث بلغ إجمالي اإليراد 

 األساسي للسهم 0.28 لاير قطري مقارنة بـ 0.25 لنفس الفترة من العام 2017.

 تعليق لإلدارة على الفترة المستقبلية:

حيث  إن المجموعة مستمرة في دراسة خطط إستثمارية جديدة متنوعة لفتح األبواب أمام وافٍر من النجاحات واإلنجازات ،

ثالثمائة ر.ق )  000,000300,بقيمة تفوق خالل الربع األول من العام  توقيع عقود مشاريع وصيانة المجموعة عنأعلنت 

باإلضافة إلى التطلع تجري حالياً مناقشات حول بعض المشاريع الكبيرة وهي  مليون لاير قطري(، عن طريق شركاتها التابعة

النسبة المتبقة من شركتها التابعة "الشركة المتحدة لألنظمة إلى زيادة قدرتها المالية من خالل عملية اإلستحواذ على 

 الهندسية.

 

 تعهد بصحة البيانات:

بصحة كافة البيانات الواردة أعاله والتي تمثل األداء المالي للشركة خالل  الرئيس التنفيذي للمجموعة – وهبةمحمد سامر  أتعهد أنا

عن اإلفصاح عن القوائم المالية للشركة واإليضاحات المتممة  اليانات بديبوال تعتبر تلك ال 30/06/2018 إلى 01/01/2018 الفترة من

 لها.

 

 


