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 تقرير المراجعة لمدقق الحسابات المستقل
 
 

 المحترمين    المساهمينالسادة/ 
 مجموعة المستثمرين القطريين )ش.م.ق(

 قطر   –دوحة ال
 

 مقدمة
مجموعة المستثمرين القطريين )ش.م.ق( )"الشركة"( وشركاتها ل لقد قمنا بمراجعة بيان المركز المالي المرحلي الموحد المختصر

 الدخل الشامل بنود وكل من بيان الربح أو الخسارة،  8201يونيو  30كما في "المجموعة"( بـ التابعة )ويشار إليها مجتمعة 
الموحد المرحلي التدفقات النقدية بيان و  المساهمين الموحد المرحلي المختصرالتغيرات في حقوق وبيان  لمرحلي المختصرالموحد ا
دارة مسؤولة عن إعداد وعرض اإل. إن المتعلقة بها اإليضاحات التفسيريةو لفترة الستة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ  المختصر

(، "التقارير المالية المرحلية". إن مسؤوليتنا 34مرحلية المختصرة وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم )هذه البيانات المالية الموحدة ال
 هي إبداء إستنتاج حول هذه البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة إستنادًا إلى مراجعتنا.

 
 نطاق المراجعة 

( "مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل مدقق 2410يات المراجعة رقم )لقد قمنا بمراجعتنا وفقًا للمعيار الدولي المتعلق بعمل
الحسابات المستقل للمنشأة". تتضمن مراجعة البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة القيام بإجراء اإلستفسارات، بشكل رئيسي 

جراءات مراجعة أخرى. إن نطاق المراجعة إجراالقيام بمن األشخاص المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية، و  ءات تحليلية وا 
لنكون على يقل جوهريًا عن نطاق القيام بالتدقيق وفقًا للمعايير الدولية للتدقيق، وبالتالي، فإنها ال تمكننا من الحصول على تأكيد 

 ال نبدي رأي تدقيق بشأنها.حول جميع األمور الهامة التي يمكن أن يبينها التدقيق، وبناءًا على ذلك، فإننا دراية 
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 )تتمة( تقرير المراجعة لمدقق الحسابات المستقل
 

 اإلستنتاج 
لم يرد إلى علمنا ما يدعونا إلى اإلعتقاد بأن البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة المرفقة لم  مراجعتنا، أعمال إستنادًا إلى

 (، "التقارير المالية المرحلية".34وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم ) ، من جميع النواحي الجوهرية،تظهر بصورة عادلة
 
 

 قطر –في الدوحة  ديلويت آند توش عن
 8201يوليو  23 رـرع قطـف
 
 

 

  موليــد سـلـيـ
  ريــكـش

  (319سجل مراقبي الحسابات رقم )
سجل مدققي الحسابات لدى هيئة قطر 

 (120156لألسواق المالية رقم )
 

بيان الربح اأو اخل�صارة املرحلي املوحد املخت�صر 

لفرتة ال�صتة اأ�صهر املنتهية يف ٣٠ يونيو ٢٠١٨

بيان بنود الدخل ال�صامل املرحلي املوحد املخت�صر

لفرتة ال�صتة اأ�صهر املنتهية يف ٣٠ يونيو ٢٠١٨

 مجموعة المستثمرين القطريين )ش.م.ق(
 

 لربح أو الخسارة المرحلي الموحد المختصربيان ا
 

  2018يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يونيو 30لستة أشهر المنتهية في لفترة ا  
  8201 7201 
 )مراجعة( )مراجعة( إيضاح 
 ريـال قطري  ريـال قطري   
    

 410.600.718 385,543,841  إيرادات
 (206.740.119) (169,365,998)  يرادات اإلتكلفة 
 203.860.599 216,177,843  الربح مجمل

    
 3.385.470 3,270,770  اإليجاريرادات إ

 6.888.222 9,366,004  في شركات زميلة اتإستثمار من رباح األحصة 
 507.760 565,460  إيرادات إستثمارات

 (4.748.365) (3,281,026)  مصاريف بيع وتوزيع
 (38.316.387) (47,169,202)  مصاريف إدارية وعمومية

 (26.351.267) (40,346,128)  تكاليف تمويل
 4.385.410 3,104,988  الودائع قصيرة األجل وحسابات التوفير العائد من

 2.602.280 1,947,702  إيرادات أخرى 
 152.213.722 143,636,411  صافي ربح الفترة

    
    :ا يليموزعة كم

 152.213.722 135,675,528  ة الخاصة بمساهمي مجموعة المستثمرين القطريينيحقوق الملك
 -- 7,960,883  غير المسيطرينحقوق 

 152.213.722 143,636,411  صافي ربح الفترة
    

 1،22 1،09 10  لسهمل والمخفف العائد األساسي
 مجموعة المستثمرين القطريين )ش.م.ق( 
 

 المرحلي الموحد المختصر بيان بنود الدخل الشامل
 

  2018يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 المالية الموحدة المرحلية المختصرة  من هذه البيانات إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً 
- 4 - 

 
 
 
 يونيو 30ية في لستة أشهر المنتهلفترة ا  
  8201 7201 
 )مراجعة( )مراجعة(  
 ريـال قطري  ريـال قطري   
    

 152.213.722 143,636,411  ربح الفترة
    

    خراآلشامل الدخل بنود ال
 -- 1,016,647  حقوق الملكيةستثمارات في إلالتغير في القيمة العادلة صافي 

 152,213,722 144,653,058  إجمالي الدخل الشامل للفترة
    

    :موزعة كالتالي
 152,213,722 136,692,175  حقوق الملكية الخاصة بمساهمي مجموعة المستثمرين القطريين 

 -- 7,960,883  غير المسيطرينحقوق 
 152,213,722 144,653,058  صافي ربح الفترة

 
 

بيان املركز املايل  املرحلي املخت�صر املوحد

كما يف ٣٠ يونيو ٢٠١٨

 

 

 )ش.م.ق( مجموعة المستثمرين القطريين

 الموحد المختصربيان المركز المالي المرحلي 

 8201يونيو  30كما في 

 المالية الموحدة المرحلية المختصرة  من هذه البيانات إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً 
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 7201ديسمبر  31 8201يونيو  30  
 )مدققة( )مراجعة( إيضاحات 
 ريـال قطري  ريـال قطري   

    حقوق المساهمين
 1.243.267.780 1,243,267,780  رأس المال

 621.138.267 621,138,267  إحتياطي قانوني
 699.216.240 830,437,842  أرباح مدورة

 -- 4,069,665  إحتياطي القيمة العادلة
 93.245.084 --  مقترحة أرباح توزيعات

 2.656.867.371 2,698,913,554  حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة
 -- 38,090,557  حقوق غير المسيطرين

 2.656.867.371 2,737,004,111  إجمالي حقوق المساهمين
 

 المطلوبات
    المطلوبات غير المتداولة

 1.343.603.690 1,536,622,698 9 قروض إسالمية 
 8.742.398 12,766,352  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 1.352.346.088 1,549,389,050  إجمالي المطلوبات غير المتداولة
    

    المطلوبات المتداولة
 287.096.412 34,251,459 9 قروض إسالمية

 51.712.696 68,227,086  ذمم دائنة
 344.815 937,404  مستحق إلى أطراف ذات عالقة

 28.183.238 27,695,895  محتجزات دائنة
 70.843 1,193,282  أوراق دفع

 204.530.111 217,990,349  مستحقات ومطلوبات اخرى 
 571.938.115 350,295,475  إجمالي المطلوبات المتداولة

 1.924.284.203 1,899,684,525  إجمالي المطلوبات
 4.581.151.574 4,636,688,636  إجمالي حقوق المساهمين والمطلوبات 

 23في  مجلس اإلدارة، وقد قام بالتوقيع نيابة عنهم تمت الموافقة على إصدار هذه البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة من قبل أعضاء
 :2018يوليو 

 
 عبدهللا بن ناصر المسند

 رئيس مجلس اإلدارة

٢٠١٨ يوني��و   ٣٠ يف  املنتهي��ة  اأ�ش��هر  ال�ش��تة  لف��رة  املخت�ش��رة  املوح��دة  املرحلي��ة  املالي��ة   البيان��ات 
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 7201ديسمبر  31 8201يونيو  30  
 )مدققة( )مراجعة( إيضاحات 

 ريـال قطري ريـال قطري  الموجودات
    موجودات غير متداولة

 2.424.989.206 2,385,154,371 4 ممتلكات ومصنع ومعدات
 769.138.673 776,500,976 5 إستثمارات عقارية

 314.457.585 314,457,585  شهرة
 84.962.250 54,212,612  ي شركات زميلةإستثمارات ف

 3.040.055 7,398,953  أدوات حقوق ملكيةإستثمارات في 
 3.596.587.769 3,537,724,497  إجمالي الموجودات غير المتداولة

    
    الموجودات المتداولة

 301.352.108 338,252,457 6 مخزون
 18.334.834 61,270,790 7 مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى

 36.973.007 43,064,382  دفعات مقدمة لمقاولين وموردين 
 948.762 887,613  مطلوب من أطراف ذات عالقة

 243.377.886 268,357,443  ذمم مدينة
 4.448.282 4,095,862  مبالغ مستحقة من عمالء عن أعمال عقود

 379.128.926 383,035,592 8 نقد وشبه النقد 
 984.563.805 1,098,964,139  جمالي الموجودات المتداولةإ

 4.581.151.574 4,636,688,636  إجمالي الموجودات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


