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شركة السالم العالمية لالستثمار المحدودة (ش.م.ع.ق)
بيان المركز المالي الموحد المختصر

بالريال القطري

كما في  31مارس 2019

 31مارس 2019
(غير مراجعة)
ريـال قطري

الموجودات

 31ديسمبر 2018
(مدققة)
ريـال قطري

ممتلكات وآالت ومعدات

430,351,666

457,474,867

اصول غير ملموسة و شهرة

109,179,952

108,524,617

إستثمارات عقارية

1,565,024,899

1,564,076,952

شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية

141,453,513

142,114,589

استثمارات أخرى

182,828,609

182,622,386

محتجزات مدينة

116,927,759

131,325,656

قروض لشركات شقيقة

20,423,883

20,977,414

اصول اخرى

9,642,506

11,329,369

الموجودات غير المتداولة

2,575,832,787

2,618,445,850

المخزون

475,569,573

455,253,483

اصول اخرى

243,413,321

236,761,228

مستحقات من اطراف ذات عالقة

264,035,904

250,365,734

محتجزات مدينة

124,675,346

108,029,725

موجودات عقود

811,935,899

652,910,715

إستثمارات أخرى

355,568

1,187,214

ذمم تجارية وأخرى مدينة

385,512,130

452,430,935

نقد وأرصدة لدى البنوك

86,513,151

171,089,432

الموجودات المتداولة

2,392,010,892

2,328,028,466

مجموع الموجودات

4,967,843,679

4,946,474,316
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شركة السالم العالمية لالستثمار المحدودة (ش.م.ع.ق)
بيان المركز المالي الموحد المختصر

بالريال القطري

كما في  31مارس 2019

 31مارس 2019
(غير مراجعة)
ريـال قطري

 31ديسمبر 2018
(مدققة)
ريـال قطري

حقوق الملكية
رأس المال
إحتياطي قانوني
إحتياطي القيمة العادلة
خسائر متراكمة
حقوق الملكية المنسوبة لمالكي الشركة
مساهمات غير مسيطرة
مجموع حقوق الملكية

1,143,145,870
431,181,937
()13,194,394
()417,707,726
1,143,425,687
172,986,430
1,316,412,117

1,143,145,870
431,181,937
()18,664,340
()417,838,216
1,137,825,251
172,121,511
1,309,946,762

المطلوبات
قروض
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
محتجزات دائنة
مطلوبات أخرى
المطلوبات غير المتداولة

1,527,021,891
76,673,913
29,992,906
7,500,751
1,641,189,461

1,518,020,300
78,052,087
32,547,161
7,545,667
1,636,165,215

3,854,258
164,043,207
922,850,132
30,207,572
35,767,654
109,982,066
41,213,027
336,092,148
366,232,037
2,010,242,101
3,651,431,562

3,606,765
127,683,776
1,005,457,768
39,666,294
35,108,291
111,591,634
49,622,035
325,970,346
301,655,430
2,000,362,339
3,636,527,554

4,967,843,679

4,946,474,316

مستحقات ألطراف ذات عالقة
سحب على المكشوف من بنوك
قروض
أوراق دفع
محتجزات دائنة
مبالغ مدفوعة مقدما ً من العمالء
مطلوبات العقود
مطلوبات أخرى
ذمم تجارية وأخرى دائنة
المطلوبات المتداولة
مجموع المطلوبات
مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

اعتمد مجلس اإلدارة هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة وتم توقيعها بالنيابة عنهم في  29ابريل  2019كل
من:

حكمت عبدالفتاح يونس
المدير المالي واالداري

عبد السالم عيسي أبو عيسى
الرئيس التنفيذي و عضو مجلس االدارة
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شركة السالم العالمية لالستثمار المحدودة (ش.م.ع.ق)
بيان الربح أو الخسارة الموحد المختصر

بالريال القطري

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2019

لفترة الثالثة اشهر المنتهية فى
 31مارس
2018
2019
(غير مراجعة)

(غير مراجعة)

ريـال قطري

ريـال قطري

658,716,997
()524,234,902

727,471,181
)(574,643,844

134,482,095

152,827,337

إيرادات استثمار
إيرادات تشغيلية أخرى
إيرادات خدمات واستشارات
إيرادات أخرى
رواتب ومنافع موظفين
مصاريف عمومية وإدارية
إطفاء اصول غير ملموسة
إهالك ممتلكات وآالت ومعدات
تكاليف تمويل
حصة من صافي نتائج شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية
الربح ( /الخسارة) قبل حافز المدراء التنفيذيين

1,055,324
816,802
206,049
20,143,093
()66,532,375
()38,188,824
()373,115
()17,850,940
()26,675,773
()1,637,392

1,983,646
985,673
322,380
11,496,167
)(74,848,009
)(51,459,260
)(626,047
)(19,549,353
)(26,895,356
214,418

5,444,944

)(5,548,404

حافز المدراء التنفيذيين

()375,519

)(931,438

ربح ( /خسارة) الفترة

5,069,425

)(6,479,842

إيرادات تشغيل
تكاليف تشغيل
إجمالي الربح

موزع على:
مالكي الشركة

5,582,039

)(8,215,664

مساهمات غير مسيطرة

()512,614

1,735,822

ربح ( /خسارة) الفترة

5,069,425

)(6,479,842

العائد األساسي والمخفف للسهم

0.05

)(0.07

-3-

شركة السالم العالمية لالستثمار المحدودة (ش.م.ع.ق)
بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحد المختصر

بالريال القطري

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2019

لفترة الثالثة اشهر المنتهية فى
 31مارس
2018
2019

ربح ( /خسارة) الفترة

(غير مراجعة)

(غير مراجعة)

ريـال قطري

ريـال قطري

5,069,425

)(6,479,842

الدخل الشامل اآلخر :
صافي الحركة في التغيرات التراكمية للقيمة العادلة
لالستثمارات المتاحة للبيع
الدخل الشامل اآلخر للفترة

12,481
12,481

)(3,483,516
)(3,483,516

إجمالي الدخل الشامل للفترة

5,081,906

)(9,963,358

موزع على:
مالكي الشركة
مساهمات غير مسيطرة
إجمالي الدخل الشامل للفترة

5,594,520
()512,614
5,081,906
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)(11,699,180
1,735,822
)(9,963,358

شركة السالم العالمية لالستثمار المحدودة (ش.م.ع.ق)

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المختصر

بالريال القطري

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2019

حقوق الملكية المنسوبة لمالكي الشركة
احتياطي قانوني
رأس المال

إحتياطي القيمة العادلة

اإلجمالي

ريـال قطري
1,143,145,870

ريـال قطري
431,181,937

ريـال قطري
()11,861,086

ريـال قطري
()82,967,488

ريـال قطري
1,479,499,233

ريـال قطري
165,985,666

--

--

()11,988,306

31,097,382

19,109,076

1,317,323

20,426,399

--

--

--

()14,378,034

()14,378,034

--

()14,378,034

1,143,145,870
----1,143,145,870

431,181,937
----431,181,937

()23,849,392
-()3,483,516
()3,483,516
-()27,332,908

()66,248,140
()8,215,664
-()8,215,664
-()74,463,804

1,484,230,275
()8,215,664
()3,483,516
()11,699,180
-1,472,531,095

167,302,989
1,735,822
-1,735,822
()41,684
168,997,127

1,651,533,264
()6,479,842
()3,483,516
()9,963,358
()41,684
1,641,528,222

الرصيد كما في  1يناير ( 2019مدققة)

1,143,145,870

431,181,937

()18,664,340

()417,838,216

1,137,825,251

172,121,511

1,309,946,762

ربح ( /خسارة) الفترة

--

--

--

5,582,039

5,582,039

()512,614

5,069,425

الدخل الشامل اآلخر
إجمالي الدخل الشامل للفترة
صافي الحركة في مساهمات غير مسيطرة
إقتناء – شراء إضافي ألسهم شركة تابعة
توزيعات أرباح للمساهمات غير المسيطرة
خسارة إستبعاد استثمارات بأدوات حقوق الملكية من
خالل الدخل الشامل اآلخر

------

---

12,481
12,481

-5,582,039

12,481
5,594,520

-()512,614

12,481
5,081,906

----

----

-5,916
--

-5,916
--

160,613
()85,916
1,302,836

160,613
()80,000
1,302,836

--

--

5,457,465

()5,457,465

--

--

--

الرصيد في  31مارس ( 2019غيرمراجعة)

1,143,145,870

431,181,937

()13,194,394

()417,707,726

1,143,425,687

172,986,430

1,316,412,117

()1االحتياطى القانوني سيتم احتسابة نهاية العام
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خسائر متراكمة

حقوق الملكية

مسيطرة

الرصيد كما في  1يناير ( 2018مدققة)
التعديالت عند التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير
المالية رقم : 9
اإلستثمارات في حقوق الملكية بالقيمة العادلة منخالل الدخل الشامل اآلخر (معدلة)
التعديالت عند التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير
المالية رقم 15
الرصيد المعدل في  1يناير 2018
(الخسارة)  /الربح للفترة
الدخل الشامل اآلخر
إجمالي الدخل الشامل للفترة
صافي الحركة في حقوق األقلية غير المسيطرة
الرصيد في  31مارس ( 2018غيرمراجعة)

() 1

مساهمات غير

مجموع

ريـال قطري
1,645,484,899
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