
جممو عة امل�ستثمرين القطريني )�ش.م.ق.(

البيانات املالية املوحدة املرحلية املخت�شرة لفرتة ال�شتة اأ�شهر املنتهية يف 30 يونيو 2017

31 دي�سمرب 2016

مدققة

ريال قطري

30 يونيو  2017

مراجعة

ريال قطري

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

2.479.851.845

769.933.295

314.457.585

73.981.595

2.462.983

3.640.687.303

247.654.569

12.842.489

31.091.917

880.282

233.195.901

3.023.683

463.432.939

992.121.780

4.632.809.083

1.243.267.780

595.832.508

723.249.660

--

2.562.349.948

1.482.410.106

8.415.505

1.490.825.611

286.062.743

78.812.645

344.815

26.418.181

431.191

187.563.949

579.633.524

2.070.459.135

4.632.809.083

اإيرادات

تكلفة اإيرادات 

اإجمايل الربح

اإيرادات الإيجار

ح�شة املجموعة من اأرباح ال�شتثما يف �شركات زميلة

اإيرادات اإ�شتثمارات

م�شاريف بيع وتوزيع

م�شاريف اإدارية وعمومية

تكاليف التمويل

العائد من الودائع ق�شرية الأجل وح�شابات التوفري

اإيرادات اأخرى

�صايف ربح الفرتة

بنود الدخل ال�صامل الأخر:

التغري يف القيمة العادلة للموجودات املالية املتاحة للبيع

اإجمايل الدخل ال�صامل للفرتة

العائد الأ�شا�شي واملخفف  على ال�شهم  الواحد

430.062.742

)218.362.892(

211.699.850

3.665.637

12.888.283

577.735

)4.827.501(

)41.890.834(

)25.660.488(

2.216.776

62.381

158.731.839

--

158.731.839

1,28

410.600.718

)206.740.119(

203.860.599

3.385.470

6.888.222

507.760

)4.748.365(

)38.316.387(

)26.351.267(

4.385.410

2.602.280

152.213.722

--

152.213.722

1,22

بيان املركز املايل املوحد املرحلي املخت�شر كما يف 30 يونيو 2017 تقرير املراجعة ملدقق احل�شابات امل�شتقل

متت املوافقة على اإ�شدار هذه البيانات املالية املوحدة املرحلية املخت�شرة من قبل اأع�شاء جمل�س الإدارة وقد قام بالتوقيع نيابة 
عنهم:

بيان الربح اأو اخل�شارة وبنودالدخل ال�شامل الأخرى املوحدة املرحلية املخت�شرة

لفرتة ال�شتة اأ�شهر املنتهية يف 30 يونيو 2017

2016

)مراجعة(

ريال قطري

لل�صتة اأ�صهراملنتهية يف 30 يونيو 

2017

)مراجعة(

ريال قطري

ال�صادة/ امل�صاهمني    املحرتمني 

جمموعة امل�صتثمرين القطريني )�ش.م.ق(

الدوحة – قطر  

مقدمة

جمموعة  ل�شركة  املخت�شر  املرحلي  املوحد  املايل  املركز  بيان  مبراجعة  قمنا  لقد 
اإليها  )وي�شار  التابعة  و�شركاتها  )“ال�شركة”(  )�س.م.ق(  القطريني  امل�شتثمرين 
جمتمعة بـ “املجموعة”( كما يف 30 يونيو 2017 ، وكل من بيان الربح اأو اخل�شارة بنود 
الدخل ال�شامل املوحد املرحلي املخت�شر وبيان التغريات يف حقوق امل�شاهمني املوحد 
املرحلي املخت�شر وبيان التدفقات النقدية املوحد املرحلي املخت�شر لفرتة ال�شتة اأ�شهر 
املنتهية يف ذلك التاريخ والإي�شاحات التف�شريية املتعلقة بها. اإن الإدارة م�شوؤولة عن 
اإعداد وعر�س هذه البيانات املالية املوحدة املرحلية املخت�شرة وفقًا ملعيار املحا�شبة 
الدويل رقم )34(، “التقارير املالية املرحلية”. اإن م�شوؤوليتنا هي اإبداء اإ�شتنتاج حول 

هذه البيانات املالية املوحدة املرحلية املخت�شرة اإ�شتنادًا اإلى مراجعتنا.

نطاق املراجعة 

 )2410( رقم  املراجعة  بعمليات  املتعلق  الدويل  للمعيار  وفقًا  مبراجعتنا  قمنا  لقد 
للمن�شاأة”.  امل�شتقل  احل�شابات  مدقق  قبل  من  املرحلية  املالية  املعلومات  “مراجعة 
باإجراء  القيام  املخت�شرة  املرحلية  املوحدة  املالية  البيانات  مراجعة  تت�شمن 
الإ�شتف�شارات، ب�شكل رئي�شي من الأ�شخا�س امل�شوؤولني عن الأمور املالية واملحا�شبية، 
والقيام باإجراءات حتليلية واإجراءات مراجعة اأخرى. اإن نطاق املراجعة يقل جوهريًا 
عن نطاق القيام بالتدقيق وفقًا للمعايري الدولية للتدقيق، وبالتايل، فاإنها ل متكننا من 
احل�شول على تاأكيد لنكون على دراية حول جميع الأمور الهامة التي ميكن اأن يبينها 

التدقيق، وبناءًا على ذلك، فاإننا ل نبدي راأي تدقيق ب�شاأنها.

الإ�صتنتاج 

اإ�شتنادًا اإلى اأعمال مراجعتنا، مل يرد اإلى علمنا ما يدعونا اإلى الإعتقاد باأن البيانات 
املالية املوحدة املرحلية املخت�شرة املرفقة مل تظهر ب�شورة عادلة، من جميع النواحي 
اجلوهرية، املركز املايل ل�شركة جمموعة امل�شتثمرين القطريني )�س.م.ق( كما يف 30 
يونيو 2017 واأدائها املايل، وتدفقاتها النقدية لفرتة ال�شتة اأ�شهر املنتهية بذلك التاريخ 

وفقًا ملعيار املحا�شبة الدويل رقم )34(، “التقارير املالية املرحلية”.

عن ديلويت اآند تو�ش 

فرع قطر 

وليد �شليم

�شريك

�شجل مراقبي احل�شابات رقم )319(

25 يوليو 2017

الدوحة - دولة قطر

املوجودات

موجودات غري متداولة

ممتلكات وم�شنع ومعدات
اإ�شتثمارات عقارية

ال�شهرة
اإ�شتثمارات يف �شركات زميلة

اإ�شتثمارات مالية متاحة للبيع
اإجمايل املوجودات غري املتداولة

موجودات متداولة

خمزون
دفعات مقدمة واأر�شدة مدنية اأخرى

دفعات مقدمة ملقاولني وملوردين
مطلوب من اأطراف ذات عالقة

ذمم مدينة
مبالغ م�شتحقة من عمالء من اأعمال عقود

النقد و�شبه النقد
اإجمايل املوجودات املتداولة

اإجمايل املوجودات

حقوق امل�صاهمني

راأ�س املال
اإحتياطي قانوين

اأرباح مدورة
توزيعات مقرتحة

اإجمايل حقوق امل�صاهمني

املطلوبات

املطلوبات غري املتداولة

قرو�س اإ�شالمية 
مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

اإجمايل املطلوبات غري املتداولة

املطلوبات املتداولة

قرو�س اإ�شالمية
ذمم دائنة

مطلوب لأطراف ذات عالقة
حمتجزات دائنة

اأوراق دفع
م�شتحقات وذمم دائنة اخرى

اإجمايل املطلوبات املتداولة

اإجمايل املطلوبات

اإجمايل املطلوبات وحقوق امل�صاهمني

عبداهلل بن نا�شر امل�شند

رئي�ش جمل�ش الإدارة


