
مجموعة املستثمرين القطريني )ش.م.ق(
البيانات املالية املرحلية املخت�سرة املوحدة لفرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 30 �سبتمرب  2017

31 دي�سمرب 2016

مدققة

ريال قطري

30 �سبتمرب 2017

غري مراجعة

ريال قطري

املوجودات 

موجودات غري متداولة

ممتلكات وم�صنع ومعدات
ا�صتثمارات عقارية

�صهرة
اإ�صتثمارات يف �صركات زميلة

اإ�صتثمارات مالية متاحة للبيع

اإجمايل املوجودات غري املتداولة

املوجودات املتداولة

خمزون
دفعات مقدمة واأر�صدة مدينة اأخرى
دفعات مقدمة للمقاولني وللموردين

مطلوب من اأطراف ذات عالقة
ذمم مدينة

مبالغ م�صتحقة من عمالء من اأعمال عقود
النقد و�صبه النقد

اإجمايل املوجودات املتداولة

اإجمايل املوجودات

حقوق امل�ساهمني

راأ�س املال
احتياطي قانوين

اأرباح  مدورة
توزيعات مقرتحة

جمموع حقوق امل�ساهمني

املطلوبات غري املتداولة

قرو�س اإ�صالمية
مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

اإجمايل املطلوبات غري متداولة

املطلوبات املتداولة

قرو�س اإ�صالمية
ذمم دائنة

مبالغ م�صتحقة لعمالء من اأعمال عقود
م�صتحق لأطراف ذات عالقة

حمتجزات دائنة
اأوراق دفع

م�صتحقات وذمم دائنة اخرى
اإجمايل املطلوبات املتداولة 

اإجمايل املطلوبات

اإجمايل املطلوبات وحقوق امللكية

2.485.934.575
748.521.021
314.457.585

75.648.777
2.463.338

3.627.025.296

203.021.656
17.311.365
35.940.247

1.256.232
234.725.163

2.973.028
475.530.437

970.758.128

4.597.783.424

1.243.267.780
595.832.508
571.035.938
124.326.778

2.534.463.004

1.622.213.233
8.411.414

1.630.624.647

159.204.372
88.585.299

--
344.815

22.244.021
690.818

161.626.448
432.695.773

2.063.320.420

4.597.783.424

2.466.500.339

 784.338.905

314.457.585

 79.028.598

 2.462.954 

3.646.788.381

277.823.097

18.679.748

36.175.090

913.981

229.719.309

4.623.432

 397.806.204 

 965.740.861 

4.612.529.242

1.243.267.780

 595.832.508 

764.287.965

--

2.603.388.253

 1.412.156.207 

 8.716.657 

 1.420.872.864 

283.638.159

76.044.517

958.315

344.815

27.578.569

310.714

199.393.036

 588.268.125 

 2.009.140.989 

4.612.529.242

  عبد اهلل بن نا�سر امل�سند

رئی�س جمل�س الإدارة

2016

غريمراجعة

ريال قطري

لفرتة الت�سعة اأ�سهراملنتهية يف 30 �سبتمرب 

2017

غريمراجعة

ريال قطري

اإيرادات 

تكلفة الإيرادات

اإجمايل الربح  

اإيرادات اإيجارات

ح�صة املجموعة من اأرباح الإ�صتثمار يف �صركات زميلة

اإيرادات اإ�صتثمارات

م�صاريف بيع وتوزيع

م�صاريف اإدارية وعمومية 

تكاليف متويل

العائد من الودائع ق�صرية الأجل وح�صابات التوفري

اإيرادات اأخرى

�سايف ربح الفرتة

العائد الأ�صا�صي على ال�صهم

 603.811.636 

)314.909.009(

288.902.627

5.384.710

18.418.257

577.735

)7.117.563(

)55.193.336(

)37.777.491(

4.036.044

3.084.740

220.315.723

1.77

 557.675.374 

)285.392.307( 

 272.283.067 

4.994.806

11.935.224

507.760

)6.945.631(

)58.777.515(

)40.503.865(

7.094.359

2.663.822

193.252.027

1.55

بيان الربح اأو اخل�سارة املرحلي املخت�سر املوحد لفرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 30 �سبتمرب 2017

2016

غري مراجعة

ريال قطري

لفرتة الت�سعة اأ�سهراملنتهية يف 30 �سبتمرب 

2017

غري مراجعة

ريال قطري

220.315.723

--

220.315.723

193.252.027

--

193.252.027

بيان الربح اأو اخل�سارة وبنود الدخل ال�سامل املوحد املرحلي املخت�سر لفرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 30 �سبتمرب 2017

الر�سيد يف 1 يناير 2016  )مدققة(

جمموع الدخل ال�صامل للفرتة

توزيعات اأرباح مدفوعة

الر�سيد يف 30 �سبتمرب 2016 - غري مراجعة

الر�سيد يف 1 يناير 2017  )مدققة(

جمموع الدخل ال�صامل للفرتة

توزيعات اأرباح مدفوعة

الر�سيد يف 30 �سبتمرب 2017 - غري مراجعة

2.419.762.711

220.315.723

)155.408.473(

2.484.669.961

 2.534.463.004 

193.252.027

)124.326.778( 

2.603.388.253

155.408.473

--

)155.408.473(

--

 124.326.778 

 --

)124.326.778( 

--

452.957.413

220.315.723

--

673.273.136

 571.035.938 

193.252.027

 -- 

764.287.965

568.129.045

--

--

568.129.045

595.832.508

--

--

595.832.508

1.243.267.780

--

--

1.243.267.780

1.243.267.780

--

--

1.243.267.780

املجموع

ريال قطري

توزيعات اأرباح مقرتحه

ريال قطري

اأرباح مدورة

ريال قطري

اإحتياطي قانوين

ريال قطري

راأ�س املال

ريال قطري

بيان التغريات يف حقوق امل�ساهمني املوحد املرحلي املخت�سر لفرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 30 �سبتمرب 2017

بيان املركز املايل املرحلي املخت�سر املوحد كما يف 30 �سبتمر 2017

متت املوافقة على هذه البيانات املالية املرحلية املخت�صرة املوحدة من قبل جمل�س الإدارة بتاريخ 16اكتوبر2017، و وقعها بالنيابة عنهم:

�صايف ربح الفرتة

بنود الدخل ال�سامل الأخرى:

بنود الدخل ال�سامل الأخرى

اإجمايل الدخل ال�سامل للفرتة


