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 ق(ع.مجموعة المستثمرين القطريين )ش.م.

  الموحد المختصربيان المركز المالي المرحلي 
 2022 سبتمبر 30كما في 
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 2021ديسمبر  31  2022 سبتمبر 30  
 )مدققة(  مراجعة(غير )  

 ريـال قطري   ريـال قطري   الموجودات
     متداولةالموجودات غير ال

 2,264,082,120   2,200,973,485   ومعدات مصنعممتلكات و 
 65,113,973   59,620,159   حق إستخدام الموجودات 

 769,231,515   762,436,507  إستثمارات عقارية
 312,819,226   312,819,226   شهرة

 28,329,787   27,783,233   في شركات زميلةإستثمارات 
 9,670,779   8,405,344   إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر

 28,556,185   103,133,804  موجودات ماليةمشتقات 
 3,477,803,585  3,475,171,758  إجمالي الموجودات غير المتداولة

     
     المتداولةالموجودات 

 4,393,259  17,936,313  موجودات ماليةمشتقات 
 19,744,436   10,311,701   أصول تعاقدية

 115,885,000   147,020,204   مخزون 
 36,217,432   39,907,118   مصاريف مدفوعة مقدمًا وأرصدة مدينة أخرى 

 19,185,130   28,453,447   دفعات مقدمة لمقاولين وموردين 
 14,172,449  11,613,381  مطلوب من أطراف ذات عالقة

 239,551,662  267,572,144  ذمم مدينة
 793,790,900   729,115,057   بنوك  النقد وأرصدة لدى ال

 1,242,940,268  1,251,929,365  إجمالي الموجودات المتداولة
 4,720,743,853  4,727,101,123  إجمالي الموجودات

 
 
 
 
 



 ق(ع.مجموعة المستثمرين القطريين )ش.م.

 )تتمة( الموحد المختصربيان المركز المالي المرحلي 
 2022 سبتمبر 30كما في 
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 2021ديسمبر  31  2022 سبتمبر 30  
 )مدققة(  مراجعة(غير )  
 ريـال قطري   ريـال قطري   

     حقوق الملكية
 1,243,267,780  1,243,267,780  رأس المال

 621,633,890  621,633,890  إحتياطي قانوني
 6,054,979   4,789,544   إحتياطي القيمة العادلة

 32,949,444   121,070,117   احتياطي التحوط
 949,999,717   1,102,182,792   أرباح مدورة

 124,326,778   -     مقترحة أرباح توزيعات
 2,978,232,588  3,092,944,123  لمساهمي الشركة منسوبةحقوق الملكية ال

 )3,357,006(  )5,016,710(  حقوق غير المسيطرين
 2,974,875,582  3,087,927,413  إجمالي حقوق الملكية

 
 المطلوبات

     المطلوبات غير المتداولة
 1,119,527,245   1,004,318,557   قروض بنكية

 59,325,377   52,920,786   مطلوبات إيجار 
 9,520,747   10,207,764   مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 1,188,373,369  1,067,447,107  إجمالي المطلوبات غير المتداولة
     

     المطلوبات المتداولة
 153,839,398   129,306,793   بنكيةقروض 

 6,860,227   6,385,791   مطلوبات إيجار
 36,888,439   25,011,150   ذمم دائنة
 1,750,705   1,136,695   طراف ذات عالقةإلى أمطلوب 

 5,097,126   7,975,219   محتجزات دائنة
 3,231,073   3,582,584   أوراق دفع

 349,827,934  398,328,371  مستحقات ومطلوبات اخرى 
 557,494,902  3571,726,60  المطلوبات المتداولة إجمالي

 1,745,868,271  1,639,173,710  إجمالي المطلوبات
 4,720,743,853  4,727,101,123  إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات 

 



 ق(ع.مجموعة المستثمرين القطريين )ش.م.

 )تتمة( الموحد المختصربيان المركز المالي المرحلي 
 2022 سبتمبر 30كما في 
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أكتوبر  26في الموحدة من قبل مجلس اإلدارة، وقد قام بالتوقيع نيابة عنهم المختصرة المالية المرحليةالبيانات تمت الموافقة على إصدار هذه 
2022: 

 
 
 
 

 ناصر المسندبن عبدهللا 
 

 مجلس اإلدارة رئيس
 



 ق(ع.مجموعة المستثمرين القطريين )ش.م.

  الموحد المختصرالمرحلي الربح أو الخسارة بيان 
 2022سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

- 4 - 

 سبتمبر 30ة أشهر المنتهية في تسعلفترة ال  
  2022  2021 
 مراجعة(غير )  مراجعة(غير )  
 ريـال قطري   ريـال قطري   
     

  497,455,892    555,969,827   إيرادات
  )319,144,152(   )321,013,052(  تكلفة االيرادات

  178,311,740    234,956,775   مجمل الربح
     

  5,682,574    8,122,179   توفيرالودائع قصيرة األجل وحسابات  على العائد
  3,440,077    3,234,022   ى آخر  إيرادات

  1,154,000    3,727,256   إيرادات استثمار
  9,355,554    8,146,209   حصة األرباح من إستثمارات في شركات زميلة

  )3,980,354(   )2,490,531(  مصاريف بيع وتوزيع
  )59,470,025(   )67,460,295(  مصاريف إدارية وعمومية

  )30,590,664(   )31,690,671(  تكاليف تمويل
  103,902,902    156,544,944   قبل اقتطاع ضريبة الدخل صافي ربح الفترة

  )2,577,626(   )6,021,573(  ضريبة الدخلمصروف 
  101,325,276    150,523,371   بعد اقتطاع ضريبة الدخل صافي ربح الفترة

     
     الى: منسوب

  99,747,962    152,183,075   مساهمي الشركةلعائدة لحقوق الملكية ا
  1,577,314    )1,659,704(  حقوق غير المسيطرين

  101,325,276    150,523,371   بعد اقتطاع ضريبة الدخل  صافي ربح الفترة
     

  0.08    0.12   على السهم الواحدالعائد األساسي والمخفف 
 
 
 
 
 
 

 
 



 ق(ع.مجموعة المستثمرين القطريين )ش.م.

  الموحد المختصرالمرحلي الربح أو الخسارة بيان 
 2022سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 
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 ق(ع.مجموعة المستثمرين القطريين )ش.م.

 الموحد المختصرالمرحلي  االخر بيان الدخل الشامل
 2022 سبتمبر 30ة أشهر المنتهية في سعلفترة الت

- 6 - 

 سبتمبر 30ة أشهر المنتهية في تسعلفترة ال  
  2022  2021 
 مراجعة(غير )  مراجعة(غير )  
 ريـال قطري   ريـال قطري   
     

  101,325,276    150,523,371   بعد اقتطاع ضريبة الدخل ربح الفترةصافي 

     

     دخل الشامل اآلخربنود ال

صافي التغير في القيمة العادلة لإلستثمار في موجودات مالية مصنفة 
  846,067   (1,265,435)   بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى 

    -    88,120,673   التغير في القيمة العادلة لمشتقات تحوط التدفقات النقدية

  102,171,343    237,378,609   ضريبة الدخلبعد اقتطاع  إجمالي الدخل الشامل للفترة

     

     الى: منسوب

  100,594,029    239,038,313   مساهمي الشركة لعائدة لحقوق الملكية ا

  1,577,314   (1,659,704)   حقوق غير المسيطرين

  102,171,343    237,378,609   بعد اقتطاع ضريبة الدخلإجمالي الدخل الشامل للفترة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



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

 الموحد المختصرالمرحلي  الملكيةبيان التغيرات في حقوق 
 2022 سبتمبر 30ة أشهر المنتهية في تسعلفترة ال
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إحتياطي القيمة  إحتياطي قانوني  رأس المال 

 العادلة 

 
توزيعات أرباح  أرباح مدورة التحوطاحتياطي 

 مقترحة

حقوق الملكية 
لمساهمي  منسوبةال

 الشركة

حقوق غير 
 المسيطرين 

إجمالي حقوق 
 يةالملك

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

 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 ( ة)مدقق 2021ديسمبر  31الرصيد في 

 101,325,276 1,577,314 99,747,962 -- 99,747,962 -- -- -- -- بعد اقتطاع ضريبة الدخل صافي الربح للفترة

بعد اقتطاع للفترة  ى الدخل الشامل األخر بنود 
 846,067 -- 846,067 -- -- -- 846,067 -- -- ضريبة الدخل

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

 (74,596,067) -- (74,596,067) (74,596,067) -- -- --    االرباح المدفوعة للمساهمينتوزيعات 

غير ) 2021 سبتمبر 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 (ةمراجع

            

 2,974,875,582 (3,357,006)  2,978,232,588 124,326,778 949,999,717 32,949,444 6,054,979 621,633,890 1,243,267,780 ()مدققة 2022 يناير 1الرصيد في 

 150,523,371 (1,659,704) 152,183,075 -- 152,183,075 -- -- -- -- بعد اقتطاع ضريبة الدخلصافي الربح للفترة 

بعد اقتطاع للفترة  ى الدخل الشامل األخر بنود 
 88,120,673 (1,265,435) -- - ضريبة الدخل

-- 

 

-- 

 86,855,238  

-- 

 86,855,238  

اقتطاع بعد  إجمالي الدخل الشامل للفترة
 237,378,609 (1,659,704)  239,038,313 -- 152,183,075 88,120,673 (1,265,435) -- -- ضريبة الدخل

 (124,326,778) -- (124,326,778) (124,326,778) -- -- -- -- -- االرباح المدفوعة للمساهمينتوزيعات 

 ) 2022 سبتمبر 30الرصيد في 
 (ةمراجع     غير 

1,243,267,780 621,633,890  4,789,544 121,070,117 1,102,182,792 -- 3,092,944,123 (5,016,710) 3,087,927,413 

 



 ق(ع.مجموعة المستثمرين القطريين )ش.م.

 الموحدالمختصر المرحلي بيان التدفقات النقدية 
 2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  لتسعةلفترة ا
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 سبتمبر 30ة أشهر المنتهية في تسعلفترة ال 
  2022  2021 
 مراجعة(غير )  مراجعة(غير )  

 ريـال قطري   ريـال قطري   األنشطة التشغيلية
  103,902,902    156,544,944   بعد اقتطاع ضريبة الدخل صافي ربح الفترة

     تعديالت:

  27,641,172    56,553,896   ومعدات مصنعإستهالك ممتلكات و 

  6,273,669    6,177,042   استهالك حق استخدام الموجودات

  29,436,246    36,684,505   تكلفة تمويل مستحقة

  3,119,466    2,847,513   فوائد على مطلوبات ايجار

 (9,355,554)   (8,146,209)   حصة المجموعة من أرباح اإلستثمار في شركات زميلة 

  203,531    6,817   ومعدات مصنعو  ممتلكات  استبعاد

 (1,602,359)   (599,355)   ومعدات مصنعو  ربح استبعاد ممتلكات

 (1,814,115)    3,946,432   صافي الحركة في مخصص المخزون 

 (620,212)    1,599,942   مخصص التدني في قيمة الذمم المدينة 

  1,400,223    2,031,328   مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

   257,646,855    158,584,969  

     التغيرات في رأس المال العامل:

  163,276,814   (35,081,636)   المخزون 

 (1,111,765)   (3,689,686)   مدينة أخرى  مصاريف مدفوعة مقدمًا وأرصدة

 (3,428,529)   (9,268,317)   دفعات مقدمة لمقاولين وموردين

 (248,168)    2,559,068   مطلوب من أطراف ذات العالقة

 (2,528,387)   (29,620,424)  ذمم مدينة

 (2,851,207)    9,432,735   أصول تعاقدية

  2,750,270   (11,877,289)   ذمم دائنة

 (2,151,531)   (614,010)   مطلوب إلى أطراف ذات العالقة

  2,151,035    2,878,093   محتجزات دائنة

  62,413,349   69,587,089   مستحقات و أرصدة دائنة أخرى 

  376,856,850    251,952,478   النقد الناتج من التشغيل

 (776,562)   (1,344,311)   المدفوعةمكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

 (3,024,305)   (5,028,060)   ضريبة الدخل المدفوعة

 (42,167,020)   (39,558,144)   تكلفة تمويل مدفوعة



 ق(ع.مجموعة المستثمرين القطريين )ش.م.

 الموحدالمختصر المرحلي بيان التدفقات النقدية 
 2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  لتسعةلفترة ا

- 9 - 

 
  330,888,963    206,021,963   صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية



 ق(ع.مجموعة المستثمرين القطريين )ش.م.

 )تتمة( الموحدالمختصر المرحلي بيان التدفقات النقدية 
 2022 سبتمبر 30ة أشهر المنتهية في سعلفترة الت
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 سبتمبر 30ة أشهر المنتهية في تسعلفترة ال  
  2022  2021 
 مراجعة(غير )  مراجعة(غير )  
 ريـال قطري   ريـال قطري   

     األنشطة اإلستثمارية
 2,460,700  987,625  حصل من استبعاد ممتلكات ومصنع ومعداتتالم

 (28,131,082)  (32,045,340)  شراء ممتلكات ومصنع ومعدات 

 (510,000)  -  إضافة استثمارات في شركات زميلة

محددة األجل مستحقة بعد  صافي الحركة في ودائع
  ثالثة شهور

(190,000,000) 

 

-- 

 10,206,485  8,692,763  اإلستثمار في شركات زميلةتوزيعات أرباح من 

 (15,973,897)  (212,364,952)  األنشطة اإلستثمارية صافي النقد المستخدم في

     

      األنشطة التمويلية
 10,962,569   8,013,113   المتحصل من قروض 

 (141,828,073)  (144,880,767)   بنكيةسداد قروض 

 (10,202,801)  (10,409,768)   االيجارسداد مطلوبات 

 (2,113,871)  (4,702,967)   المدفوع لصندوق المساهمات الرياضية واإلجتماعية

 3,230,909   351,511   أوراق دفع

 (74,596,067)  (124,326,778)   توزيعات أرباح مدفوعة

 (214,547,334)  (275,955,656)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

      

 100,367,732  (282,298,645)   في النقد وشبه النقد  الزيادة )النقص(/صافي

 526,758,117   586,409,940   النقد وشبه النقد في بداية الفترة

 627,125,849  304,111,295   النقد وشبه النقد في نهاية الفترة

 


