
مجموعة املستثمرين القطريني )ش.م.ق(
البيانات املالية املرحلية املوحدة املخت�سرة لفرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 30 �سبتمرب  2018

31 دي�سمرب 2017

مدققة

ريال قطري

30 �سبتمرب 2018

غري مراجعة

ريال قطري

املوجودات

موجودات غري متداولة

ممتلكات وم�صنع ومعدات
اإ�صتثمارات عقارية

�صهرة
اإ�صتثمارات يف �صركات زميلة

اإ�صتثمارات يف اأدوات حقوق ملكية

اإجمايل املوجودات غري املتداولة

املوجودات املتداولة

خمزون
م�صاريف مدفوعة مقدمًا واأر�صدة مدينة اأخرى

دفعات مقدمة ملقاولني وموردين 
مطلوب من اأطراف ذات عالقة

ذمم مدينة
مبالغ م�صتحقة من عمالء عن اأعمال عقود

نقد و�صبه النقد 

اإجمايل املوجودات املتداولة

اإجمايل املوجودات

حقوق امل�ساهمني

راأ�س املال
اإحتياطي قانوين

اأرباح مدورة
اإحتياطي القيمة العادلة
توزيعات اأرباح مقرتحة

حقوق امللكية العائدة مل�ساهمي ال�سركة

حقوق غري امل�صيطرين

اإجمايل حقوق امل�ساهمني

املطلوبات

 املطلوبات غري املتداولة

قرو�س اإ�صالمية 
مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

اإجمايل املطلوبات غري املتداولة

املطلوبات املتداولة

قرو�س اإ�صالمية
ذمم دائنة

م�صتحق اإلى اأطراف ذات عالقة
حمتجزات دائنة

اأوراق دفع
م�صتحقات ومطلوبات اخرى
اإجمايل املطلوبات املتداولة

اإجمايل املطلوبات

اإجمايل حقوق امل�ساهمني واملطلوبات

2.424.989.206
769.138.673
314.457.585

84.962.250
3.040.055

3.596.587.769

301.352.108
18.334.834
36.973.007

948.762
243.377.886

4.448.282
379.128.926

984.563.805

4.581.151.574

1.243.267.780
621.138.267
699.216.240

--
93.245.084

2.656.867.371

--

2.656.867.371

1.343.603.690
8.742.398

1.352.346.088

287.096.412
51.712.696

344.815
28.183.238

70.843
204.530.111
571.938.115

1.924.284.203

4.581.151.574

2.364.259.334

782.219.928

314.457.585

52.295.789

7.398.922

3.520.631.558

362.584.237

73.375.410

34.440.508

1.165.243

260.607.972

3.365.765

440.492.534

1.176.031.669

4.696.663.227

1.243.267.780

621.138.267

870.085.610

4.069.633

--

2.738.561.290

41.438.302

2.779.999.592

1.461.616.372

12.625.491

1.474.241.863

123.464.098

70.485.712

1.031.614

25.717.510

731.587

220.991.251

442.421.772

1.916.663.635

4.696.663.227

  عبد اهلل بن نا�سر امل�سند

رئی�س جمل�س الإدارة

2017

غريمراجعة

ريال قطري

لفرتة الت�سعة اأ�سهراملنتهية يف 30 �سبتمرب 

2018

غريمراجعة

ريال قطري

اإيرادات

تكلفة الإيرادات 

جممل الربح

اإيرادات الإيجار
ح�صة الأرباح من اإ�صتثمارات 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

�صايف ربح الفرتة
موزعة كما يلي:

حقوق امللكية اخلا�صة مب�صاهمي جمموعة امل�صتثمرين القطريني
حقوق غري امل�صيطرين

�سايف ربح الفرتة

العائد الأ�صا�صي واملخفف لل�صهم

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

193.252.027
--

193.252.027
1.55

539.384.086

)243.436.285(

295.947.801

4.922.496

12.504.682

565.460

)4.431.029(

)68.791.069(

)61.691.193(

5.172.248

2.432.528

186.631.924

175.323.296

11.308.628

186.631.924

1.41

بيان الربح اأو اخل�سارة املرحلي املوحد املخت�سر لفرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 30 �سبتمرب 2018

2017

غري مراجعة

ريال قطري

لفرتة الت�سعة اأ�سهراملنتهية يف 30 �سبتمرب 

2018

غري مراجعة

ريال قطري

193.252.027

--

193.252.027

193.252.027

--

193.252.027

186.631.924

1.016.615

187.648.539

176.339.911

11.308.628

187.648.539

بيان الربح اأو اخل�سارة وبنود الدخل ال�سامل املوحد املرحلي املخت�سر لفرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 30 �سبتمرب 2018

الر�سيد يف 1 يناير 2017 )مدقق(

الدخل ال�صامل للفرتة:
�صايف الربح للفرتة

بنود الدخل ال�صامل الآخرى
�صايف التغري يف القيمة العادلة لالإ�صتثمارات يف حقوق ملكية

اإجمايل الدخل ال�صامل للفرتة
توزيعات اأرباح مدفوعة
حقوق غري امل�صيطرين

الر�سيد يف 30 �سبتمرب 2017 ) غريمراجع(

الر�سيد يف 1 يناير 2018 )مدقق(

اأثر تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9
اأثر تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  15

الر�سيد املعدل يف 1 يناير 2018 

الدخل ال�صامل للفرتة:
�صايف الربح للفرتة

�صايف التغري يف القيمة العادلة لالإ�صتثمارات يف حقوق ملكية
اإجمايل الدخل ال�صامل للفرتة

توزيعات اأرباح مدفوعة
حقوق غري امل�صيطرين

الر�صيد يف 30 �صبتمرب 2018 ) غريمراجع(

املجموع

ريال قطري

حقوق غري

امل�سيطرين

ريال قطري

حقوق ملكية

مل�ساهمي ال�سركة

ريال قطري

توزيعات اأرباح 

مقرتحة

ريال قطري

اأرباح 

مدورة

ريال قطري

اإحتياطي القيمة 

العادلة

ريال قطري

راأ�س

 املال

ريال قطري

اإحتياطي

 قانوين

ريال قطري

بيان التغريات يف حقوق امل�ساهمني املوحد املرحلي املخت�سر لفرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 30 �سبتمرب 2018

بيان املركز املايل املرحلي املوحد املخت�سر  كما يف 30 �سبتمر 2018

متت املوافقة على اإ�صدار هذه البيانات املالية املرحلية املوحدة املخت�صرة من قبل اأع�صاء جمل�س الإدارة، وقد قام بالتوقيع نيابة عنهم يف  21  اكتوبر   2018:

ربح الفرتة

بنود الدخل ال�سامل الآخر

�صايف التغري يف القيمة العادلة لإ�صتثمارات يف حقوق امللكية

اإجمايل الدخل ال�سامل للفرتة

موزعة كالتايل:

حقوق امللكية اخلا�صة مب�صاهمي جمموعة امل�صتثمرين القطريني 

حقوق غري امل�صيطرين

�سايف ربح الفرتة

1.243.267.780

--
--
--
--
--
--

1.243.267.780
1.243.267.780

--
--

1.243.267.780

--
--
--
--
--

1.243.267.780

595.832.508

--
--
--
--
--
--

595.832.508
621.138.267

--
--

621.138.267

--
--
--
--
--

621.138.267

2.534.463.004

193.252.027
--
--

193.252.027
)124.326.778(

--
2.603.388.253
2.656.867.371

)992.417(
)408.491(

2.655.466.463

175.323.296
1.016.615

176.339.911
)93.245.084(

--
2.738.561.290

124.326.778

--
--
--
--

)124.326.778(
--
--

93.245.084
--
--

93.245.084

--
--
--

)93.245.084(
--
--

571.035.938

193.252.027
--
--

193.252.027
--
--

764.287.695
699.216.240
)4.045.435(

)408.491(
694.762.314

175.323.296
--

175.323.296
--
--

870.085.610

--

--
--
--
--
--
--
--
--

3.053.018
--

3.053.018

--
1.016.615
1.016.615

--
--

4.069.633

--

--
--
--
--
--
--
--
--

)649.477(
70.502

)578.975(

11.308.628
--

11.308.628
--

30.708.649
41.438.302

2.534.463.004

193.252.027
--
--

193.252.027
)124.326.778(

--
2.603.388.253
2.656.867.371

)1.641.894(
)337.989(

2.654.887.488

186.631.924
1.016.615

187.648.539
)93.245.084(

30.708.649
2.779.999.592


