البيانات املالية املوحدة
 ٣١ديسمبر ٢٠١٦
دعوة مجموعة إستثمار القابضة ش.م.ع.ق حلضور اجتماع اجلمعية العامة العادية
يتشرف مجلس إدارة مجموعة إستثمار القابضة بدعوتكم حلضور اجتماع اجلمعية العامة
العادية للشركة والذي سوف يعقد في متام الساعة اخلامسة من مساء يوم األربعاء ٢٠١٧/٨/٢٣
بقاعة جراند بولروم بفندق سانت ريجيس في مدينة الدوحة ،وذلك للنظر في جدول أعمال
اجلمعية العامة العادية ،وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني سوف يعقد اإلجتماع البديل
ً
في متام الساعة اخلامسة من مساء يوم الثالثاء  ٢٠١٧/٨/٢٩بنفس القاعة املذكورة سابقا.

جدول أعمال اجلمعية العامة العادية
 -1سماع تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها املالي خالل سنة  2016وتقرير مراقب
احلسابات والتصديق عليها
 -2مناقشة ميزانية الشركة وحساب األرباح واخلسائر والتصديق عليهما
 -3النظر في مقترحات مجلس اإلدارة بشأن توزيع نسبة  %3من رأسمال الشركة كأرباح على املساهمني

ً
نرجو منكم التكرم باحلضور ،وفي حالة تعذر حضوركم شخصيا يرجى توكيل من ينوب عنكم حلضور
االجتماع حسب قسيمة التوكيل املتوفرة لدى موقع املجموعة.

مالحظات:
 يرجى من املساهمني الكرام احلضور إلى مكان اإلجتماع ومعهم البطاقة الشخصية و/أو التوكيالتقبل املوعد املحدد بساعة واحدة على األقل لتنظيم كشوفات بأسماء احلضور وعدد األسهم التي
يحملها كل منهم.
 ال يجوز توكيل شخص غير مساهم في الشركة. ال يجوز أن يزيد مجموع األسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة عن  %5من أسهم الشركة. على ممثلي الشركات إحضار كتاب يفيد تفويضهم بحضور إجتماع اجلمعية العامة العادية ومتثيلتلك الشركات.

كلمة رئيس مجلس إدارة مجموعة إستثمار القابضة
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
باألصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء مجلس إدارة مجموعة إستثمار القابضة ،يسرني أن أتوجه بالشكر
لكافة اجلهات الرقابية و الرسمية على املوافقة إلدراج مجموعة إستثمار القابضة وتداول أسهمها كشركة
مساهمة عامة قطرية لدى بورصة قطر ،وها نحن نضع بني أيديكم هذا التقرير حول نشاط الشركة وأدائها
املالي للسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر .2016
لقد جنحنا خالل العام املاضي في ترشيد نفقات املجموعة بالتوازي مع عائداتنا ،األمر الذي أدى إلى زيادة
نسبة هامش مجمل الربح  ،حيث وصل الى  %33.2في العام  2016مقارنة ب  %31.9في العام  2015أي
بزيادة نسبتها  ، %1.3و قد وصلت نسبة صافي الربح الى  %10.2في العام  2016مقارنة ب  %9.3في العام
 2015أي بزيادة بسيطة تعادل .%0.9
ّهذا وقد بلغ مجموع إيرادات املجموعة للسنة املنتهية في  31ديسمبر  2016ما قيمته  447.7مليون ريال
قطري مقارنة ب  561.6مليون ريال قطري للسنة النتهية في  31ديسمبر  ، 2015أي بانخفاض وصل إلى
 113.9مليون ريال قطري ( )%20.3وبنسبة انخفاض مماثلة في التكاليف املباشرة ( ، )%21.8ويعزى هذا
األنخفاض إلى الوضع األقتصادي العام في املنطقة والذي تأثر سلبا باألزمة املالية العاملية وإنخفاض أسعار
البترول والذي له األثر األكبر في اقتصاد الدول املصدرة للنفط.
أما بالنسبة إلى بيان املركز املالي للمجموعة فقد شهدت املجموعة زيادة في اجمالي املوجودات ليصل إلى
 1.054مليون ريال قطري في  2016مقارنة ب  982مليون ريال قطري في  2015أي بزيادة قدرها  72مليون
ريال قطري (.)%7.3
كما شهدت املجموعة انخفاضا في اجمالي القروض البنكية وصل إلى  30.2مليون ريال قطري (.)%14.9
وهذا وقد شهدت التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية زيادة في صافي النقد وصلت إلى  115.6مليون
ريال قطري في  2016مقارنة ب  59.7مليون ريال قطري في  2015أي بزيادة قدرها  55.9مليون ريال قطري
( )%93.6مما يعني وفر إيجابي في النقد الناجت من نشاط شركات املجموعة مبا من شأنه أن يوفر املزيد من
الثبات والقوة لهيكليتها التنظيمية واملالية.
إن ثبات املجموعة وقدرتها املالية برغم الصعاب املتعلقة والناجتة عن األزمة املالية العاملية وإنخفاض أسعار
البترول إلى قوة اخلبرات اإلدارية املتمثلة في املركز الرئيسي للمجموعة وفي الشركات التابعة وإلى وضوح

الرؤية املستقبلية وتفهم استراتيجتها والتي هي نتاج ثبات اإلقتصاد واإلستقرار والنمو في هذا البلد املعطاء
والذي يعكس الرؤية احلكيمة لصاحب السمو الشيخ متيم بن حمد آل ثاني أمير البالد املفدى حفظه هللا.
وافر من النجاحات
إن املجموعة مستمرة في دراسة خطط إستثمارية جديدة متنوعة لفتح األبواب أمام
ٍ
واإلجنازات .واستطاعت املجموعة وشركاتها التابعة املحافظة على جودة األداء والتنفيذ العالية لعقودهم
املبرمة مع الغير والتي انعكست على ثبات النمو للمجموعة بالرغم من الصعوبات اإلقتصادية التي تواجه
املنطقة بشكل عام.
وأود أن أتطرق لبعض اإلجنازات الهامة للمجموعة خال العام املنصرم  2016والتي منها:
·
·
·
·
·

احلصول على موافقة التحول من شركة عائلية إلى شركة مساهمة عامة قطرية باكتتاب عام.
إجناز وتسليم عدة مشاريع بأداء متميز على مستوى شركات املجموعة.
الفوز بعدة مشاريع جديدة مما يثبت استمرارية جناح املجموعة وثباتها الناجت عن ثبات اإلقتصاد
القطري ومنوه املطرد.
احلفاظ على نسب ربح عالية مما يتيح للمجموعة الوفاء بالتزاماتها مع مستثمريها.
األداء املتميز للشركات التابعة وحتقيقها ألهدافها الربحية بالرغم من الصعوبات اإلقتصادية التي
تواجه املنطقة.

هذا وأؤكد على أن املجموعة تسير على خطى ثابتة في أدائها وتعامالتها مع مشاريعها احلالية و املستقبلية
وأن استراتيجية املجموعة تعتمد على التنوع في أوجه اإلستثمار والتعددية في النشاطات التجارية لضمان
نسب ربحية ثابتة للمجموعة واملساهم.
ونتيجة ألداء املجموعة الثابت والناجح للسنة املنهية في  31ديسمبر  2016فقد أوصى مجلس إدارة املجموعة
بتوزيع أرباح بنسبة  %3من رأس مال الشركة على املساهمني مبا يعادل  30درهم لكل سهم.
وأود أن أنوه إلى بعض األمور الواردة في تقرير مدقق احلسابات املستقل الصادر عن السنة املالية املنتهية في
 31ديسمبر  2016مبا يلي:
أوال :التحفظ حول البيانات املالية اخلاص بشركة دباس للسنة املنتهية في  31ديسمبر  2016واملتعلق بعدم
قدرة املدقق اخلارجي احلصول على تأكيدات بخصوص حتصيل مبلغ  77،775،000ر.ق .واخلاص بأوامر
التغيير ،نود ان نوضح االمور التالية:
· إن هذه األوامر متعلقة مبشروع موقع مع شركة ديار القطرية وهي شركة مملوكة من قبل حكومة دولة

·
·
·

قطر ومعروفة مبالئتها املالية وسمعتها ومهنيتها.
إن كافة أوامر التغيير قد متت مبوجب أمر موقع ( )site orderمن قبل العميل وعليه فإننا منلك وثائق
كاملة لتاكيد أحقيتنا بهذه املبالغ.
لقد قمنا بتعيني بيت خبرة عاملي ملساعدة اإلدارة في حتديد قيمة األعمال اإلضافية ،باإلضافة الى
فريق عملنامن ذوي اخلبرة الذي قام على توثيق كافة املطالبات.
إن شركة مجموعة إستثمار القابضة متلك  %51فقط من شركة دباس للمقاوالت  -قطر ،حيث ان ناجت
حصة املجموعة هي  39،665،250ر.ق.

بناء على ما سبق ،نود ان نؤكد بان ادارة الشركة على ثقة تامة من مركزها املالي حيث بلغ صافي النقد الناجت
من األنشطة التشغيلية مبلغ  115.560.669ريال قطري وهي على ثقة باحقيتها بجميع املبالغ املترتبة عن أمر
املوقع ( )site orderوال يوجد لديها اية تخوفات بخصوص حتصيل هذه املبالغ من العميل الرئيسي (ديار
القطرية) ملالئته املالية .كما ويتعهد املؤسسون ببذل قصارى جهدهم للعمل على حتصيل هذه املبالغ في اسرع
وقت وبتحمل هذه الدفعات في حال عدم قدرة الشركة على استرداد حصتها من هذا املبلغ املتعلق بهذا التحفظ.
ثانيا :لفت االنتباه إلى اإليضاح رقم ( )١٧واملتعلق بقيام الشركة بضمان ديون بعض الشركات التابعة التي لم
تعد ضمن املجموعة ،فنود لفت إنتباه السادة املساهمني إلى أن هذه السياسة كانت متبعة قبل حتول املجموعة
بالكامل إلى شركة مساهمة عامة قطرية ،كما ونود إعالمكم وبطلب من هيئة قطر لألسواق املالية على أنه قد
مت تعديل إتفاقيات التسهيالت البنكية لتشمل الشركات التابعة فقط وعليه وبهذا التاريخ مجموعة إستثمار
القابضة غير ضامنة ألية ديون تابعة للغير.
وفي اخلتام ،وبالنيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة ،ال يسعني إال أن أتقدم بشكري وتقديري للسادة املساهمني
على دعمهم وثقتهم ،وإلداريي املجموعة وموظفيها على تفانيهم ومثابرتهم ،كما أتوجه بالشكر اجلزيل
لشركائنا وعمالئنا وموردينا على اجلهود التي بذلوها في حتقيق نتائج العام  ،2016وثقتي كبيرة من أن تعاوننا
ً
معا سيمهد ملزيد من النجاحات واإلجنازات.

ومن اهلل التوفيق،،،،
غامن بن سلطان الهديفي الكواري
رئيس مجلس االدارة

تقرير مدقق احلسابات املستقل
تقرير حول تدقيق البيانات املالية املوحدة
الـرأي املتحفظ
لقــد قمنــا بتدقيــق البيانــات املاليــة املوحــدة املرفقــة ملجموعــة إســتثمار القابضــة (ذ.م.م) ("الشــركة") وشــركاتها
التابعــة واملشــار إليهــا مجتمعــة ب ـ («املجموعــة») ،والتــي تتكــون مــن بيــان املركــز املالــي املوحــد كمــا فــي  31ديســمبر
ً
 ،2016وكال مــن بيــان الربــح أو اخلســارة املوحــد وبيــان بنــود الدخــل الشــامل املوحــد وبيــان التغيــرات فــي حقــوق
ً
املســاهمني املوحــد وبيــان التدفقــات النقديــة املوحــد للســنة املنتهيــة بذلــك التاريــخ ،وملخصــا للسياســات املحاســبية
الهامــة ومعلومــات إيضاحيــة أخــرى.
فــي رأينــا ،وبإســتثناء التأثيــر املتوقــع للمســألة املبينــة فــي فقــرة أســاس الــرأي املتحفــظ املذكــورة فــي تقريرنــا،
إن البيانــات املاليــة املوحــدة املرفقــة تظهــر بصــورة عادلــة ،مــن جميــع النواحــي اجلوهريــة ،املركــز املالــي املوحــد
للمجموعــة كمــا فــي  31ديســمبر  2016وأدائهــا املالــي املوحــد وتدفقاتهــا النقديــة املوحــدة للســنة املنتهيــة فــي ذلــك
ً
التاريــخ وفقــا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة.
أساس الـرأي املتحفظ
إعترفــت إدارة إحــدى شــركات العمليــات املشــتركة للمجموعــة (إي تــي أي ســتار للهندســة واملقــاوالت وشــركة دبــاس
انتربرايــز قطــر (ذ.م.م) عمليــة مشــتركة) ،بإيــرادات متراكمــة حتــى  31ديســمبر  2016مــن أوامــر تغييــر غيــر موافــق
عليهــا بقيمــة  77.775.000ري ــال قطــري (حصــة املجموعــة) ،تتعلــق تلــك األوامــر بتغييــرات فــي نطــاق العمــل املتفــق
عليــه باإلضافــة إلــى تكاليــف ناجتــة عــن الوقــت اإلضافــي املســتغرق فــي إجنــاز املشــروع .وجتــري اإلدارة حاليــا
مفاوضــات مــع العميــل للموافقــة علــى تلــك األوامــر .إن اإلدارة علــى ثقــة مــن قابليــة إســترداد املبالــغ بالكامــل املعتــرف
بهــا بالدفاتــر .لــم يتــم تزويدنــا ّ
ببينــات تدقيــق مالئمــة وكافيــة ،تتعلــق بقابليــة إســترداد وبإكتمــال إجمالــي املبالــغ
املعتــرف بهــا كمــا فــي  31ديســمبر  .2016وبالتالــي ،فإننــا لــم نتمكــن مــن حتديــد مــا إذا كان مــن الضــروري إجــراء
أي تعديــات علــى تلــك املبالــغ.
ً
لقــد قمنــا بتدقيقنــا وفقــا للمعاييــر الدوليــة للتدقيــق .إن مســؤولياتنا مبوجــب تلــك املعاييــر موضحــة فــي فقــرة
"مســؤولية مدقــق احلســابات حــول تدقيــق البيانــات املاليــة املوحــدة" مــن تقريرنــا .كمــا أننــا مســتقلون عــن املجموعــة
ً
ً
وفقــا ملعاييــر الســلوك الدوليــة ملجلــس املحاســبني "قواعــد الســلوك للمحاســبني املهنيــن" ووفقــا ملتطلبــات الســلوك
ً
األخــرى ذات العالقــة بتدقيقنــا للبيانــات املاليــة املوحــدة للمجموعــة فــي دولــة قطــر .وقــد إلتزمنــا أيضــا مبســؤولياتنا
ً
األخالقيــة األخــرى .ونعتقــد بــأن ّبينــات التدقيــق الثبوتيــة التــي حصلنــا عليهــا كافيــة ومالئمــة لتوفــر أساســا لرأينــا
املتحفــظ.
فقرات تأكيدية
نلفــت اإلنتبــاه إلــى اإليضــاح رقــم ( )1ضمــن البيانــات املاليــة املوحــدة املرفقــة والــذي يصــف التغيــر فــي
·
نســب ملكيــة الشــركة فــي بعــض الشــركات التابعــة نتيجــة إلتفاقيــات تبــادل أســهم مــع شــركاء غيــر مســيطرين
اعتبــارا مــن  1ينايــر .2015
نلفــت اإلنتبــاه إلــى اإليضاحــات رقــم ( )1و( )23و( )39ضمــن البيانــات املاليــة املوحــدة املرفقــة والتــي تصــف
·
التغيــر فــي هيــكل املجموعــة القانونــي والدعــوة لإلكتتــاب العــام فــي األســهم فــي الفتــرة حتــى تاريــخ املوافقــة
علــى البيانــات املاليــة املوحــدة.
نلفــت اإلنتبــاه إلــى اإليضــاح رقــم ( )17ضمــن البيانــات املاليــة املوحــدة املرفقــة والــذي يصــف إســتمرارية
·
املجموعــة فــي ضمــان ديــون بعــض الشــركات التابعــة التــي لــم تعــد ضمــن املجموعــة إعتبــارا مــن ســنة .2013
نلفــت اإلنتبــاه إلــى اإليضــاح رقــم ( )39ضمــن البيانــات املاليــة املوحــدة املرفقــة و الــذي يصــف األحــداث
·
الالحقــة التــي وقعــت بعــد  31ديســمبر  ،2016اخلاصــة بعمليــة اإلكتتــاب العــام وباســتبعاد اإلســتثمار فــي
شــركة الســويدي للكابــات  -قطــر (ذ.م.م) ،وهــي عمليــة مشــتركة .إن هــذه األحــداث ليســت جــزءا مــن
البيانــات املاليــة املوحــدة للســنة املنتهيــة فــي  31ديســمبر .2016
لم يتم تعديل رأينا فيما يتعلق بهذه املسائل.
أمور التدقيق الرئيسية
إن أمــور التدقيــق الرئيســية ،بحســب تقديرنــا املهنــي ،هــي األمــور األكثــر أهميــة فــي تدقيقنــا لهــذه البيانــات املاليــة
املوحــدة للســنة احلاليــة .وقــد تناولنــا تلــك األمــور فــي ســياق تدقيقنــا للبيانــات املاليــة املوحــدة ككل ،وفــي تكويــن رأينــا
ً
ً
حولهــا ،ونحــن ال نبــدي رأيــا منفصــا بشــأنها ،باإلضافــة إلــى املســألة املبينــة فــي فقــرة أســاس الــرأي املتحفــظ ،لقــد
حددنــا أن أمــور التدقيــق الرئيســية املبينــة أدنــاه يجــب ذكرهــا فــي تقريرنــا.
اإلعتراف باإليراد
مت إعتبار اإلعتراف باإليرادات كأمر تدقيق رئيسي نتيجة ملا يلي:
ً
يتطلــب اإلعتــراف باإليــرادات والتقديــرات فــي عقــود اإلنشــاءات أحكامــا هامــة مــن اإلدارة عندمــا تقــوم
·
بتقييــم أوامــر التغيــرات واملطالبــات والغرامــات املفروضــة "بنــود اإليــرادات".
إكتمــال وصحــة التكاليــف املتوقعــة إلمتــام املشــاريع ،والقــدرة علــى تســليم األعمــال ضمــن اجلــداول الزمنيــة
·
املتوقعــة.
باإلضافــة إلــى أن التغيــر فــي تلــك التقديــرات واألحــكام املســتخدمة فــي املشــاريع القائمــة تــؤدي إلــى تعديــل
·
ً
ً
جوهــري فــي اإليــرادات وهامــش الربــح والــذي مــن املمكــن أن يكــون إيجابيــا أو ســلبيا.
قــد يــؤدي التنبــؤ غيــر الدقيــق إلــى تقديــرات غيــر مناســبة لهوامــش الربــح وبالتالــي اإلعتــراف غيــر الصحيــح
·
لإليــرادات ،وإجمالــي املبالــغ املطلوبــة مــن وإلــى العمــاء مقبــال عقــود وأعمــال وباإلضافــة إلــى إحتمــال عــدم
كفايــة املخصصــات للمشــاريع اخلاســرة.
ً
بلغــت إيــرادات اإلنشــاءات للمجموعــة فــي عــام  2016مبلغــا وقــدره  238.460.379ريـــال قطــري
( 320.078.682 :2015ريـــال قطــري) متثــل  )%57 :2015( %53مــن إجمالــي اإليــرادات.
الرجوع إلى اإليضاحات التالية من البيانات املالية املوحدة املرفقة:
إيضاح رقم ( - )3السياسات املحاسبية الهامة
·
إيضاح رقم ( - )28اإليرادات
·
كيف تناول تدقيقنا أمور التدقيق الرئيسية اإلعتراف باإليراد
تتضمــن إجراءاتنــا حــول إيــرادات العقــود والــذمم املدينــة ذات العالقــة وإجمالــي املبالــغ املطلوبــة من/إلــى العمــاء
مقابــل عقــود أعمــال ،مــا يلــي:
· تقييم تصميم وتطبيق أنظمة الرقابة الهامة على عملية اإلعتراف بإيرادات العقود.
· إختيــار عينــة مــن العقــود والوثائــق املتعلقــة بهــا للتحقــق مــن قيمــة العقــد ،وأوامــر التغييــر ،واملطالبــات وغيرهــا
ً
ً
مــن الشــروط ذات الصلــة .مت إختيــار العينــة بنــاءا علــى عــدة عوامــل نوعيــة وكميــة وبنــاءا علــى إختيــار
عشــوائي لبعــض العقــود.
بالنســبة لعينــات العقــود املختــارة مت إختبــار تقديــرات اإلدارة الهامــة واملتأصلــة فــي التكاليــف املتوقعــة إلمتــام
·
املشــاريع والتــي تســتخدم فــي إحتســاب نســبة اإلجنــاز ،تتضمــن عمليــة اإلختبــار اإلجــراءات التاليــة:
 -مراجعة شروط وأحكام العقود من خالل مراجعة وثائق العقود.

 دراسة وجود وتقييم املطالبات وتكاليف أوامر التغيير عن طريق فحص املراسالت مع العمالء واملوردين. تقييم للتنبؤات من خالل املناقشة مع إدارة املجموعة. تقييــم قــدرة املجموعــة علــى قابليتهــا لتســليم العقــود فــي الوقــت املحــدد وتقييــم أيــة عقوبــات مفروضــة عــنالتســليم املتأخــر للمشــاريع.
 مراجعة أداء العقود ما بعد تاريخ التقرير املالي لدعم التقديرات واألحكام اخلاصة بنهاية السنة.· تقييــم قابليــة اســترداد الــذمم املدينــة ،مبــا فــي ذلــك مراجعــة الفواتيــر الصــادرة وســندات القبــض النقديــة فــي
نهايــة العــام ،والتأكــد مــن اكتمــال أيــة خســائر متوقعــة.
أجرينــا زيــارات وعقدنــا إجتماعــات ومناقشــات مــع مــدراء املشــاريع لتقييــم مــدى مالءمــة موقــف اإلدارة فيمــا
·
يتعلــق باإلعتــراف باإليــرادات والربحيــة.
قمنــا بتقييــم مــدى كفايــة وعــرض اإلفصاحــات املتعلقــة باإليــرادات فــي اإليضاحــات رقــم ( )3و ( )28ضمــن
·
البيانــات املاليــة املوحــدة املرفقــة.
الرجوع إلى املسألة املوضحة في فقرة أساس الـرأي املتحفظ في تقريرنا.
عملية مشتركة محتفظ بها برسم البيع
مت اعتبار العملية املشتركة املحتفظ بها برسم البيع كأمر تدقيق رئيسي نتيجة ملا يلي:
· األحــكام اإلداريــة التــي تنطــوي علــى تصنيــف االســتثمار كمحتفــظ بــه برســم البيــع وفقــا ملتطلبــات املعيــار
الدولــي للتقاريــر املاليــة رقــم ( ،)5بشــكل أساســي:
 يعتبراالســتثمار متاحــا للبيــع فــي حالتــه احلاليــة فقــط وفقــا للشــروط املعتــادة والعرفيــة والبيــع محتمــلجــدا .و
 يتــم اســترداد القيمــة الدفتريــة لهــذه االســتثمارات بشــكل رئيســي مــن خــال عمليــة البيــع وليــس مــن خــالاســتمرارية اإلســتخدام.
· قــد أدى التصنيــف كعمليــات غيــر مســتمرة إلــى عــدد مــن التغييــرات واإلفصاحــات فــي البيانــات املاليــة
املو حــدة.
بلغــت املوجــودات املصنفــة كمحتفــظ بهــا برســم البيــع واملطلوبــات املرتبطــة مباشــرة باملوجــودات املصنفــة كمحتفــظ
بها برســم البيع وربح الســنة من العمليات غير املســتمرة مبلغ  395.195.104ري ــال قطري 269.603.697 ،ري ــال
قطــري و  56.839.043ري ــال قطــري علــى التوالــي.
الرجوع إلى اإليضاحات التالية من البيانات املالية املوحدة املرفقة:
إيضاح رقم ( - )3السياسات املحاسبية الهامة
·
إيضــاح رقــم ( - )10موجــودات مصنفــة كمحتفــظ بهــا برســم البيــع ومطلوبــات مرتبطــة مباشــرة مبوجــودات
·
مصنفــة كمحتفــظ بهــا برســم البيــع
إيضاح رقم ( - )11العمليات غير املستمرة
·
إيضاح رقم ( - )39أحداث الحقة
·
كيف تناول تدقيقنا أمور التدقيق الرئيسية لعملية مشتركة محتفظ بها برسم البيع
تتضمــن اإلجــراءات التــي قمنــا بهــا لتدقيــق العــرض واإلفصــاح للعمليــة املشــتركة املحتفــظ بهــا برســم البيــع ،شــركة
الســويدي للكابــات  -قطــر (ذ.م.م) ،مــا يلــي:
تقييــم تصميــم وتطبيــق أنظمــة الرقابــة املســتخدمة مــن قبــل اإلدارة فــي عمليــة تخطيــط إســتبعاد العمليــة
·
املشــتركة.
إختبــار تصنيــف اإلدارة للموجــودات املحتفــظ بهــا برســم البيــع والعمليــات غيــر املســتمرة مــن خــال فهــم
·
حالــة عمليــة البيــع ومراجعــة شــروط وأحــكام البيــع ،واألخــد بعــن االعتبــار فيمــا إذا كانــت البيانــات املاليــة
املوحــدة تظهــر بشــكل مالئــم جوهــر عمليــة اإلســتبعاد.
ً
قمنــا بتقييــم إكتمــال ودقــة اإلفصــاح عــن العمليــات غيــر املســتمرة بنــاءا علــى متطلبــات اإلفصــاح للمعيــار
·
الدولــي للتقاريــر املاليــة رقــم (.)5
املخزون
مت اعتبار املخزون كأمر تدقيق رئيسي نتيجة ملا يلي:
يتطلــب مــن اإلدارة حتديــد أســاس مناســب للتكلفــة وتقييــم إذا كان ذلــك أقــل مــن صافــي القيمــة املمكــن
·
حتقيقهــا للمخــزون فــي نهايــة الســنة.
وهنــاك أيضــا قــرارات مطلوبــة فــي حتديــد مخصصــات البضاعــة املتقادمــة والفائــض مــن املخــزون ،كمــا
·
تســتند هــذه القــرارات علــى توقعــات اســتخدام املخــزون و تقييــم كفايــة ومالئمــة تلــك املخصصــات.
بلغ املخزون كما في  31ديسمبر  2016مبلغ  66.743.445ريـال قطري.
الرجوع إلى اإليضاحات التالية من البيانات املالية املوحدة املرفقة:
إيضاح رقم ( - )3السياسات املحاسبية الهامة
·
إيضاح رقم ( - )9املخزون
·
كيف تناول تدقيقنا أمور التدقيق الرئيسية للمخزون
تتضمن اإلجراءات التي قمنا بها لتدقيق املخزون ،ما يلي:
حضور جرد املخزون التي تنفذها اإلدارة على أساس العينة.
·
القيــام بإجــراءات تدقيــق ّ
مفصلــة علــى أســاس العينــة لتقييــم أســاس التكلفــة وصافــي القيمــة القابلــة للتحقــق
·
مــن املخــزون.
مقارنــة مخصــص املخــزون لسياســة املجموعــة ،وإختبرنــا تقديــر اإلدارة ملــدى كفايــة ذلــك املخصــص مــن
·
خــال مراجعــة عمــر املخــزون وإحتســاب املخصــص علــى أســاس العينــة.
تقييــم مــدى كفايــة وعــرض اإلفصاحــات املتعلقــة باملخــزون فــي اإليضاحــات رقــم ( )3و ( )9ضمــن البيانــات
·
املاليــة املوحــدة املرفقــة.
معلومات أخرى
إن مجلــس اإلدارة هــو املســؤول عــن املعلومــات األخــرى .تتكــون املعلومــات األخــرى مــن تقريــر مجلــس اإلدارة ،الــذي
مت احلصــول عليــه قبــل تاريــخ تقريــر مراقــب احلســابات .إن املعلومــات األخــرى ال تتضمــن البيانــات املاليــة املوحــدة
وتقريــر مدقــق احلســابات حولهــا.
إن رأينــا حــول البيانــات املاليــة املوحــدة ال يشــمل املعلومــات األخــرى ،وال نبــدي أي شــكل مــن أشــكال التأكيــد أو
اإلســتنتاج حولهــا.
تتمثــل مســؤوليتنا بالنســبة ألعمــال تدقيقنــا للبيانــات املاليــة املوحــدة فــي اإلطــاع علــى املعلومــات األخــرى ،وفــي ســبيل
ً
ذلــك ،نقــوم بتحديــد فيمــا إذا كانــت هــذه املعلومــات األخــرى غيــر متفقــة جوهريــا مــع البيانــات املاليــة املوحــدة أو املعلومــات
التــي حصلنــا عليهــا أثنــاء قيامنــا بأعمــال التدقيــق ،أو تلــك التــي يتضــح بطريقــة أخــرى أنهــا تتضمــن أخطـ ًـاء جوهريــة.
ً
بنــاءا علــى األعمــال التــي قمنــا بهــا املتعلقــة باملعلومــات األخــرى التــي حصلنــا عليهــا قبــل تاريــخ هــذا التقريــر ،وفــي
حــال إســتنتجنا وجــود أيــة أخطــاء جوهريــة فــي هــذه املعلومــات األخــرى ،فإنــه يتعــن علينــا اإلفصــاح عــن تلــك
األخطــاء .ال نســتطيع اإلســتنتاج فيمــا إذا كانــت املعلومــات األخــرى تخلــو أو ال تخلــو مــن أخطــاء جوهريــة مرتبطــة
باملســألة املذكــورة فــي فقــرة أســاس الــرأي املتحفــظ أعــاه.

مسؤوليات مجلس اإلدارة واألشخاص املسؤولني عن احلوكمة يف إعداد البيانات املالية املوحدة املرفقة للمجموعة
ً
إن اإلدارة هــي املســؤولة عــن إعــداد هــذه البيانــات املاليــة املوحــدة املرفقــة وعرضهــا بصــورة عادلــة وفقــا للمعاييــر
الدوليــة للتقاريــر املاليــة وأحــكام قانــون الشــركات التجاريــة القطــري ذات العالقــة ،واإلحتفــاظ بأنظمــة الرقابــة
الداخليــة التــي تعتبرهــا االدارة ضروريــة لغــرض إعــداد بيانــات ماليــة موحــدة بصــورة عادلــة خاليــة مــن أخطــاء
جوهريــة ،ســواء كانــت ناشــئة عــن إحتيــال أو عــن خطــأ.
عنــد إعــداد البيانــات املاليــة املوحــدة ،فــإن اإلدارة مســؤولة عــن تقييــم قــدرة املجموعــة علــى اإلســتمرارية واإلفصــاح،
ً
متــى كان مناســبا ،عــن املســائل املتعلقــة باالســتمرارية وإعتمــاد مبــدأ االســتمرارية املحاســبي ،مــا لــم تنــوي اإلدارة تصفيــة
املجموعــة أو إيقــاف أنشــطتها ،أو ال يوجــد لديهــا بديــل واقعــي إال القيــام بذلــك.
ويعتبــر األشــخاص املســؤولني عــن احلوكمــة هــم املســؤولني عــن اإلشــراف علــى عمليــة إعــداد التقاريــر املاليــة
للمجمو عــة.
مسؤوليات مدقق احلسابات حول تدقيق البيانات املالية املوحدة املرفقة
تتمثــل أهدافنــا باحلصــول علــى تأكيــد معقــول فيمــا إذا كانــت البيانــات املاليــة املوحــدة املرفقــة خاليــة بصــورة عامــة
مــن أخطــاء جوهريــة ،ســواء كانــت ناشــئة عــن إحتيــال أو عــن خطــأ ،وإصــدار تقريــر مدقــق احلســابات الــذي يتضمــن
ً
ـال مــن التأكيــد ،ولكــن ال يضمــن أن عمليــة التدقيــق التــي ّمتــت وفقــا للمعاييــر
رأينــا .إن التأكيــد املعقــول هــو مســتوى ًعـ ٍ
الدوليــة للتدقيــق ســوف تكشــف دائمــا أي خطــأ جوهــري فــي حــال وجــوده .وقــد تنشــأ األخطــاء عــن اإلحتيــال أو
عــن اخلطــأ ،وتعتبــر تلــك األخطــاء جوهريــة ،مجتمعــة أو منفــردة ،فيمــا إذا كان مــن املتوقــع تأثيرهــا بشــكل معقــول
ً
علــى القــرارات اإلقتصاديــة التــي مت إتخاذهــا مــن املســتخدمني بنــاءا علــى هــذه البيانــات املاليــة املوحــدة املرفقــة.
ً
كجــزء مــن عمليــة التدقيــق ووفقــا ملعاييــر التدقيــق الدوليــة ،فإننــا منــارس التقديــر املهنــي ونحتفــظ بالشــك املهنــي
خــال عمليــة التدقيــق ،كمــا نقــوم أيضــا مبــا يلــي:
× حتديــد وتقييــم مخاطــر االخطــاء اجلوهريــة فــي البيانــات املاليــة املوحــدة املرفقــة ،ســواء كانــت ناشــئة عــن
إحتيــال أو عــن خطــأ ،وتصميــم وإجنــاز إجــراءات التدقيــق املناســبة لتلــك املخاطــر واحلصــول علــى أدلــة
ً
تدقيــق كافيــة ومناســبة لتوفــر أساســا لرأينــا .إن خطــورة عــدم إكتشــاف خطــأ جوهــري نــاجت عــن إحتيــال
تفــوق تلــك الناجتــة عــن خطــأ ،حيــث مــن املمكــن أن يشــمل اإلحتيــال علــى تواطــؤ أو تزويــر أو حــذف متعمــد
أو ســوء متثيــل أو جتــاوز نظــام الرقابــة الداخلــي.
× اإلطــاع علــى نظــام الرقابــة الداخلــي املتعلــق بالتدقيــق وذلــك لغــرض تصميــم إجــراءات التدقيــق املناســبة
حســب الظــروف ،وليــس لغــرض إبــداء رأي حــول فعاليــة أنظمــة الرقابــة الداخليــة.
× تقييــم مالءمــة السياســات املحاســبية املتبعــة ومعقوليــة التقديــرات املحاســبية واإليضاحــات املتعلقــة بهــا
املعــدة مــن قبــل مجلــس اإلدارة.
× إســتنتاج مــدى مالءمــة إســتخدام اإلدارة ملبــدأ االســتمرارية املحاســبي ،وبنــاء علــى أدلــة التدقيــق التــي مت
احلصــول عليهــا ،فــي حــال وجــود حالــة جوهريــة مــن عــدم اليقــن متعلقــة بأحــداث أو ظ ـ ــروف قــد تثيــر
ً
شــكوكا جوهريــة حــول قــدرة املجموعــة علــى االســتمرار .وفــي حــال اإلســتنتاج بوجــود حالــة جوهريــة مــن
عــدم اليقــن ،يتوجــب علينــا لفــت اإلنتبــاه فــي تقريرنــا إلــى اإليضاحــات ذات الصلــة الــواردة فــي البيانــات
املاليــة املوحــدة ،أو فــي حــال كانــت هــذه اإليضاحــات غيــر كافيــة يتوجــب علينــا تعديــل رأينــا .ونعتمــد فــي
اســتنتاجاتنا علــى أدلــة التدقيــق التــي مت احلصــول عليهــا حتــى تاريــخ تقريرنــا .ومــع ذلــك ،قــد تــؤدي األحــداث
أو الظــروف املســتقبلية باملجموعــة إلــى توقــف أعمــال املجموعــة علــى أســاس مبــدأ االســتمرارية.
× تقييــم العــرض اإلجمالــي للبيانــات املاليــة املوحــدة وهيكلهــا والبيانــات املتضمنــة فيهــا ،مبــا فــي ذلــك
اإليضاحــات ،وفيمــا إذا كانــت البيانــات املاليــة املوحــدة تظهــر العمليــات واالحــداث ذات العالقــة بطريقــة
حتقــق العــرض العــادل.
احلصــول علــى أدلــة تدقيــق كافيــة ومناســبة تتعلــق باملعلومــات املاليــة للمنشــآت أو لألنشــطة التجاريــة داخــل
×
املجموعــة إلبــداء الــرأي حــول البيانــات املاليــة املوحــدة املرفقــة .نحــن مســؤولني عــن التوجيــه واإلشــراف واإلجنــاز
اخلــاص بعمليــة التدقيــق للمجموعــة .ونحــن ال نــزال املســؤولني الوحيديــن عــن رأينــا حــول التدقيــق.
كمــا أننــا نتواصــل مــع األشــخاص املســؤولني عــن احلوكمــة فيمــا يتعلــق ،علــى ســبيل املثــال ال احلصــر ،بنطــاق وتوقيــت
التدقيــق املخطــط لــه ،ومالحظــات التدقيــق الهامــة مبــا فــي ذلــك أي خلــل جوهــري فــي أنظمــة الرقابــة الداخليــة
التــي الحظناهــا خــال عمليــة التدقيــق.
ً
كمــا أننــا نقــوم أيضــا بإطــاع االشــخاص املســؤولني عــن احلوكمــة ببيــان يظهــر إمتثالنــا لقواعــد الســلوك املهنــي
املتعلقــة باالســتقاللية ،والتواصــل معهــم بخصــوص جميــع العالقــات وغيرهــا مــن املســائل التــي يحتمــل االعتقــاد أنهــا
ً
ً
ً
قــد تؤثــر تأثيــرا معقــوال علــى إســتقالليتنا وإجــراءات احلمايــة ذات الصلــة متــى كان مناســبا.
مــن األمــور التــي مت التوصــل بشــأنها مــع األشــخاص املســؤولني عــن احلوكمــة ،نقــوم بتحديــد هــذه األمــور التــي كان لها
األثــر األكبــر فــي تدقيــق البيانــات املاليــة املوحــدة للســنة احلاليــة ،والتــي تعــد أمــور تدقيــق رئيســية .نقــوم باإلفصــاح
عــن هــذه االمــور فــي تقريرنــا حــول التدقيــق إال إذا حــال القانــون أو األنظمــة دون االفصــاح العلنــي عنهــا ،أو عندمــا
نقــرر فــي حــاالت نــادرة للغايــة ،أن ال يتــم اإلفصــاح عــن أمــر معــن فــي تقريرنــا فــي حــال ترتــب عــن اإلفصــاح عواقــب
ســلبية قــد تفــوق املنفعــة العامــة املتحققــة منــه.

تقرير حول املتطلبات القانونية والتشريعية األخرى
باإلضافة الى ذلك ،كما هو مطلوب في قانون الشركات التجارية القطري ،فإننا نفصح عما يلي:
ً
برأينــا أيضــا ،إن املجموعــة حتتفــظ بســجالت محاســبية منتظمــة وأن البضاعــة مت جردهــا علــى النحــو
×
الواجــب ،وأن املعلومــات املاليــة املتضمنــة فــي تقريــر مجلــس اإلدارة متفقــة مــع البيانــات املاليــة املوحــدة
للمجمو عــة.
× قــد حصلنــا علــى كافــة املعلومــات واإلفصاحــات التــي رأيناهــا ضروريــة ألغــراض تدقيقنــا ،بإســتثناء املســألة
املوضحــة فــي فقــرة أســاس الــرأي املتحفــظ أعــاه فــي تقريرنــا.
× كمــا نؤكــد كذلــك أن املعلومــات املاليــة الــواردة فــي تقريــر املديــر املوجــه إلــى اجلمعيــة العامــة تتفــق مــع دفاتــر
وســجالت املجموعــة ،بإســتثناء مــا هــو مبــن فــي فقــرة املعلومــات األخــرى فيمــا يتعلــق باملســألة املوضحــة فــي
فقــرة أســاس الــرأي املتحفــظ أعــاه فــي تقريرنــا.
× وأنــه ،وفــي حــدود املعلومــات التــي توافــرت لدينــا ،لــم تقــع خــال الســنة املاليــة مخالفــات ألحــكام قانــون
الشــركات التجاريــة القطــري املعمــول بهــا أو ألحــكام عقــد تأســيس الشــركة علــى وجــه قــد يؤثــر بشــكل
جوهــري فــي نشــاط املجموعــة أو فــي مركزهــا املالــي املوحــد.
عن ديلويت آند توش
فـرع قطـر

ولـيـد سلـيـم
شـريـك
سجل مراقبي احلسابات رقم ()319
 3يوليو 2017
الدوحة  -قطر

البيانات املالية املوحدة
 ٣١ديسمبر ٢٠١٦
بيان املركز املالي املوحد

بيان الربح أو اخلسارة املوحد

كما يف  31دﻳسمبر 2016

للسنة املنتهية يف  31دﻳسمبر 2016

بيان التدفقات النقدية املوحد
للسنة املنتهية يف  31دﻳسمبر 2016

2016

2015

2016

2015

2016

2015

ريـال قطري

ريـال قطري

ريـال قطري

ريـال قطري

ريـال قطري

ريـال قطري

املوجودات

العمليات املستمرة

املوجودات املتداولة

األنشطة التشغيلية

إيرادات

447.693.879

561.633.698

ربح السنة

نقد وأرصدة لدى البنوك

122.513.544

120.022.176

تكاليف مباشرة

()299.244.448

()382.579.633

تعديالت:

127.864.013

139.935.311

ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى

211.781.355

182.671.319

مجمل الربح

148.449.431

179.054.065

إستهالك ممتلكات ومصانع ومعدات

5.685.076

6.139.111

إجمالي املبالغ املطلوبة من العمالء مقابل
عقود أعمال

148.699.011

153.450.721

إيرادات أخرى

26.172.990

15.051.391

مصروف ضريبة الدخل املعترف به
في األرباح أو اخلسائر

4.381.651

5.333.540

مطلوب من أطراف ذات عالقة

39.008.327

مصاريف عمومية وإدارية

()79.473.575

()86.922.078

44.550.026

()236.617

مخزون

66.743.445

مصاريف فوائد

()8.703.135

()7.709.673

ربح من إستبعاد ممتلكات ومصانع
ومعدات

62.943.544

إستهالك ممتلكات ومصانع ومعدات

588.745.682

()5.685.076

()5.464.543

563.637.786

خسائر من شطب ممتلكات ومصانع
ومعدات

--

موجودات مصنفة كمحتفظ بها برسم البيع

395.195.104

321.683.790

إجمالي املوجودات املتداولة

983.940.786

885.321.576

املوجودات غير املتداولة

()605.773

()605.773

خسارة إعادة تقييم إستثمارات
عقارية بالقيمة العادلة

605.773

حصة املجموعة من (خسائر)  /أرباح
شركات زميلة

()95.981

56.438

حصة املجموعة من خسائر /
(أرباح) شركات زميلة

95.981

صافي الربح قبل األتعاب اإلدارية وضريبة
الدخل

80.058.881

93.459.827

مخصص مكافأة نهاية اخلدمة
للموظفني

5.983.381

6.019.570

أتعاب إدارية

()4.652.260

()5.227.322

مصاريف فوائد

8.703.135

7.709.673

ربح السنة قبل ضريبة الدخل

75.406.621

88.232.505

مصاريف ضريبة الدخل

()4.381.651

()5.333.540

مخصص الديون املشكوك في
حتصيلها املسجل خالل السنة

6.178.768

ربح السنة من العمليات املستمرة

71.024.970

82.898.965

مخصص الديون املشكوك في
حتصيلها املعكوس خالل السنة

()304.475

)(2.233.490

ربح من إستبعاد شركة تابعة

--

)(25.902.426

158.956.686

139.037.931

محتجزات مدينة

43.306.924

إستثمارات متاحة للبيع

2.250.000

2.250.000

إستثمارات عقارية

2.170.692

2.776.465

إستثمارات في شركات زميلة

--

95.981

ممتلكات ومصانع ومعدات

22.778.217

19.948.885

إجمالي املوجودات غير املتداولة

70.505.833

96.700.984

العمليات غير املستمرة

إجمالي املوجودات

1.054.446.619

982.022.560

املطلوبات املتداولة
حسابات السحب على املكشوف

70.945.173

78.341.182

قروض

96.188.745

120.769.521

مطلوب إلى أطراف ذات عالقة

23.515.587

20.109.996

إجمالي املبالغ املطلوبة إلى العمالء مقابل 34.719.844
عقود أعمال

55.006.020

ربح السنة من العمليات غير املستمرة

56.839.043

31.133.920

ربح من إستبعاد شركات زميله

--

25.902.426

التغيرات في رأس املال العامل:

مجموع العمليات غير املستمرة

56.839.043

57.036.346

مخزون

ربح السنة

127.864.013

139.935.311

()3.799.901

ربح السنة موزع على:

ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى

()34.984.329

مالكي الشركة

إجمالي املبالغ املطلوبة من العمالء
مقابل عقود أعمال

4.751.710

()21.357.952

مطلوب إلى أطراف ذات عالقة

3.405.591

()1.598.305

محتجزات مدينة

18.442.445

()6.172.877

إجمالي املبالغ املطلوبة إلى العمالء
مقابل عقود أعمال

()20.286.176

()25.127.097

محتجزات دائنة

()3.444.390

()11.698.631

ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع

3.852.795

14.170.654

نقد ناجت من األنشطة التشغيلية

132.436.130

73.507.553

()5.333.540

)(4.255.318
()7.709.673
()1.832.380

ربح السنة من العمليات غير املستمرة

56.839.043

ذمم دائنة وأرصدة مستحقة الدفع

171.493.762

177.521.251

ربح السنة املوزع ملالكي الشركة

102.564.696

109.372.151

ضريبة دخل مستحقة

4.381.651

5.333.540

حقوق األقلية غير املسيطرة

401.244.762

457.081.510

ربح السنة من العمليات املستمرة

25.299.317

30.563.160

مطلوبات مرتبطة مباشرة مبوجودات مصنفة 269.603.697
كمحتفظ بها برسم البيع

253.180.673

ربح السنة من العمليات غير املستمرة

--

--

670.848.459

710.262.183

ربح السنة املوزع حلقوق األقلية غير
املسيطرة

25.299.317

30.563.160

ضريبة الدخل املدفوعة

اإلجمالي

127.864.013

139.935.311

مصاريف فوائد مدفوعة

()8.703.135

مكافأة نهاية اخلدمة املدفوعة
للموظفني

()2.838.786

صايف النقد الناجت من األنشطة
التشغيلية

115.560.669

قروض

6.171.246

4.421.153

العائد األساسي للسهم الواحد:

محتجزات دائنة

852.453

4.296.843

من العمليات املستمرة وغير املستمرة

102،57

109،38

مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني

29.614.741

26.470.146

من العمليات املستمرة

45،73

52،34

إجمالي املطلوبات غير املتداولة

36.638.440

35.188.142

إجمالي املطلوبات

707.486.899

745.450.325

59.710.182

األنشطة االستثمارية

بيان بنود الدخل الشامل املوحد
للسنة املنتهية يف  31دﻳسمبر 2016

حقوق املساهمني واإلحتياطيات
رأس املال

5.525.704

()14.609.445

57.036.346

10.000.000

1.277.950

مطلوب من أطراف ذات عالقة

ربح السنة من العمليات املستمرة

10.000.000

)(56.438

5.541.699

45.725.653

املطلوبات غير املتداولة

605.773

()4.662.429

52.335.805

إجمالي املطلوبات املتداولة

280.873

خسائر من تقييم إستثمارات عقارية بالقيمة
العادلة

71.629.653

املطلوبات وحقوق املساهمني

)(71.516

2016

2015

ريـال قطري

ريـال قطري

إحتياطي رأس املال

18.468.265

18.468.265

ربح السنة

127.864.013

139.935.311

إحتياطي قانوني

5.000.000

5.000.000

أرباح مدورة

259.232.780

162.264.612

بنود الدخل الشامل األخرى من العمليات
غير املستمرة

--

--

حقوق امللكية املنسوبة ملالكي الشركة

292.701.045

195.732.877

إجمالي ربح الدخل الشامل يف نهاية السنة

127.864.013

139.935.311

حقوق األقلية غير املسيطرة

54.258.675

40.839.358

إجمالي حقوق املساهمني

346.959.720

236.572.235

إجمالي املطلوبات وحقوق املساهمني

1.054.446.619

982.022.560

إجمالي الدخل الشامل موزع على:

شراء ممتلكات ومصانع ومعدات

()9.099.095

)(11.817.615

متحصل من بيع ممتلكات ومصانع
ومعدات

821.304

970.802

صافي النقد املتحصل من إستبعاد
شركات تابعة

--

106.737.255

صافي احلركة على املوجودات
املصنفة كمحتفظ بها برسم البيع

()57.088.290

)(41.255.193

()65.366.081

54.635.249

صايف النقد (املستخدم يف)  /الناجت
من األنشطة االستثمارية
األنشطة التمويلية

مالكي الشركة

أرباح موزعة

ربح السنة من العمليات املستمرة

45.725.653

52.335.805

ربح السنة من العمليات غير املستمرة

56.839.043

57.036.346

ربح السنة املوزع ملالكي الشركة

102.564.696

109.372.151

احلركة على القروض

()17.476.528
()22.830.683

)(126.892.596
28.067.381

صايف النقد (املستخدم) يف األنشطة
التمويلية

()40.307.211

()98.825.215

صايف الزيادة يف النقد وشبه النقد

9.887.377

15.520.216

ربح السنة من العمليات املستمرة

25.299.317

30.563.160

نقد وشبه النقد في بداية السنة

41.680.994

26.160.778

ربح السنة من العمليات غير املستمرة

--

--

نقد وشبه النقد يف نهاية السنة

51.568.371

41.680.994

ربح السنة املوزع حلقوق األقلية غير
املسيطرة

25.299.317

30.563.160

اإلجمالي

127.864.013

139.935.311

حقوق األقلية غير املسيطرة

عملية غير نقدية:
تسوية ذمم دائنة مقابل محتجزات
مدينة

()9.880.284

--

