
  ق.م.ش مجموعة المستثمرين القطريين

  المرحلية الموحدةالمختصرة  المالية البيانات

  ٢٠١٣ يونيو ٣٠في  المنتھيةالستة أشھر لفترة و كما في

  



  

    ق.م.ش مجموعة المستثمرين القطريين

    المرحلية البيانات المالية المختصرة الموحدة
    ٢٠١٣يونيو  ٣٠كما في ولفترة الستة أشھر المنتھية في 

 
  
  

 الصفحات  المحتويات

١ ةالمرحلي ةالموحد ةالمختصر المالية البياناتعن مراجعة  المستقلين الحسابات مدققيتقرير 

  البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية

٢ يالمرحل بيان المركز المالي المختصر الموحد

 ٣ يالمرحل المختصر الموحد الربح أو الخسارة بيان

٤ يالمرحل الشامل المختصر الموحد الدخل بيان

 ٥ يالمرحل المختصر الموحد لكيةالم حقوق في التغيرات بيان

٦  يالمرحل المختصر الموحد النقدية التدفقات بيان

١٧-٧ ةيالمرحل الموحدة المالية المختصرة البياناتحول  إيضاحات

   

  
  



 

  المرحلية الموحدة المختصرة المالية البياناتالحسابات المستقلين عن مراجعة  يتقرير مدقق

  المساھمينإلى السادة 

  ق.م.ش القطريين المستثمرين مجموعة

  الدوحة

  دولة قطر

  مقدمة

 ق.م.ش القطريين المستثمرين مجموعةل المرفق المرحلي الموحد المختصر المالي المركز بيان بمراجعة قمنا لقد

الربح أو  وبيانات ٢٠١٣ يونيو ٣٠ في كما") المجموعة" بـ ينيمجتمع إليھما ويشار( التابعة اتھاوشرك") الشركة("

 الستة لفترة المرحلية الموحدة المختصرة النقدية والتدفقات الملكية حقوق في والتغيرات الشامل والدخلالخسارة 

 الموحدة المختصرة المالية المعلومات("المالية المرحلية  بياناتعلى ال واإليضاحات التاريخ بذلك المنتھية أشھر

ً المرحلية  الموحدة المختصرة المالية البيانات ھذه وعرض إعداد عنمسؤولة  دارةاإل إن"). المرحلية  لمعيار وفقا

 المالية البيانات ھذه حول تقرير إصدار ھي مسؤوليتنا إن". المرحلية المالية التقارير" ٣٤ رقم الدولي المحاسبة

  . بھا قمنا التي المراجعة إلى استنادا الموحدة المختصرةالمرحلية 

  نطاق المراجعة

المالية المرحلية من مراجعة المعلومات " ٢٤١٠المراجعة رقم  مھاملقد تمت مراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي الخاص ب
لين عن مسؤوعلى االستفسار من الالبيانات المالية المرحلية تشتمل أعمال مراجعة . "قبل المدقق المستقل للمنشأة

إن نطاق . وتطبيق إجراءات مراجعة تحليلية باإلضافة إلى إجراءات أخرى بالشركةاألمور المالية والمحاسبية 

ً لمعايير التدقيق الدولية وبالتالي ال يمكننا من الحصول على  المراجعة يقل كثيراً عن نطاق التدقيق الذي يتم وفقا

وعليه، فإننا ال نبدي . تدقيقالتأكيد الذي يجعلنا على علم بكافة األمور الھامة التي يمكن تحديدھا من خالل أعمال ال

  .رأياً كمدققين

  نتيجةال

المختصرة المالية  بياناتالإلى ما قمنا به من أعمال المراجعة، فإنه لم يتبادر إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد بأن  ستناداً ا

 ةغير معدة، من جميع الجوانب الجوھرية، وفقاً لمعيار المحاسب ٢٠١٣ يونيو ٣٠المرفقة كما في المرحلية الموحدة 

  ."التقارير المالية المرحلية" ٣٤الدولي رقم 

  

  يعقوب حبيقة  ٢٠١٣ أغسطس ٤

  كي بي أم جي    الدوحة

   ٢٨٩سجل مراقب الحسابات رقم   دولة قطر
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  .ء مكمال من ھذه البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحليةاًتشكل جز ١٧إلى  ١اإليضاحات المرفقة من 

٣ 
 

 

    ق.م.ش مجموعة المستثمرين القطريين

    المرحلي المختصر الموحد الربح أو الخسارة بيان
 باللایر القطري  ٢٠١٣يونيو  ٣٠في  لفترة الستة أشھر المنتھية

 
 
  يونيو ٣٠لستة أشھر المنتھية في لفترة ا  
 ٢٠١٢  ٢٠١٣ إيضاح 
    
  ٢١٠,٦٠٣,٧٩٠   ٢٦٩,٣٤٤,٣٧٧ ١٠ راداتيإ

  (١٣٣,٩٩٨,٤١٨)   (١٢٢,٧٥٣,٣٤٥) ١١  عاتيمب فيتكال
 ٧٦,٦٠٥,٣٧٢  ١٤٦,٥٩١,٠٣٢  مجمل الربح

   
 ٣,٦٢٩,٢١٩   ٣,٣٤٠,٣٢٢ ١٢  إيرادات أخرى

  )١,٢٨٤,٦٠٤(   )١,٢٨٨,١٣٣(   التغيرات في القيمة العادلة الستثمارات عقارية
  ٧,٢٦٢,١٧٨  - مكسب محقق من بيع استثمارات متاحة للبيع

 )١٢,٤٦٢,٨٧٠(   )١٠,١٥٣,٦٦٦(   مبيعات وتوزيع فيمصار
 )١٤,٧٣٠,٦٥٨(   )٢٣,٧١٧,٤٨٨( وإدارية ةيعموم فيمصار
  ٥٩,٠١٨,٦٣٧   ١١٤,٧٧٢,٠٦٧  ةيليالتشغ األرباح

      
  ٧٢,٩٤١    ٩٦٤,٠٤٤   التمويل إيرادات

  )١,٣١٧,٦٨١(   )١٨,٧٦٣,٥٤١(  تكاليف التمويل
  (١,٢٤٤,٧٤٠)   (١٧,٧٩٩,٤٩٧) تكاليف التمويلصافي 

 ٦,٤٧٢,٩٨٠   ١٤,٣١٩,٤٠٨ مستثمر فيھا بطريقة حقوق الملكيةشركات إيرادات 

 ٦٤,٢٤٦,٨٧٧   ١١١,٢٩١,٩٧٨  الفترة ربح

  ٠.٥٢    ١٣٠.٩٠ الواحدعلى السھموالمخففالعائد األساسي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   

  
  .ء مكمال من ھذه البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحليةاًتشكل جز ١٧إلى  ١اإليضاحات المرفقة من 

٤ 
 

 

   ق.م.ش مجموعة المستثمرين القطريين

   المرحلي المختصر الموحد الدخل الشامل بيان

 باللایر القطري  ٢٠١٣يونيو  ٣٠في  لفترة الستة أشھر المنتھية
 
 
  

 يونيو ٣٠لستة أشهر المنتهية في لفترة ا

٢٠١٢    ٢٠١٣ 
       

 ٦٤,٢٤٦,٨٧٧   ١١١,٢٩١,٩٧٨  الفترةربح 
       

        الدخل الشامل اآلخر

  -    -  بنود ال يمكن إطالقا إعادة تصنيفھا إلى الربح أو الخسارة 

        

        :بنود من المحتمل إعادة تصنيفھا الحقا إلى الربح أو الخسارة

 )٥,٤٢٩,٧٠١(   ٣٤١,٤٣٨ المتاحة للبيعالماليةصافي التغير في القيمة العادلة للموجودات

 )٥,٤٢٩,٧٠١(   ٣٤١,٤٣٨ الدخل الشامل األخر للفترة

  ٥٨,٨١٧,١٧٦   ١١١,٦٣٣,٤١٦  إجمالي الدخل الشامل عن الفترة

  
        
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
 .ء مكمال من ھذه البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحليةاًتشكل جز ١٧إلى  ١اإليضاحات المرفقة من 

٥ 
  

   ق.م.ش مجموعة المستثمرين القطريين

   المرحلي المختصر الموحد التغيرات في حقوق الملكية بيان

 باللایر القطري  ٢٠١٣يونيو  ٣٠في  لفترة الستة أشھر المنتھية
  
  

احتياطي قانونيرأس المال
 القيمة احتياطي
أرباح مدورةالعادلة

 أرباح توزيعات
 المجموع مقترحه

       
 ١,٩٣٥,٧٩٩,١٥٢ ٦٢,١٦٣,٣٨٩ ١٤٢,٥٦٨,٥٠٥ ٤,٨٧٤,١٦٤ ٤٨٢,٩٢٥,٣١٤ ١,٢٤٣,٢٦٧,٧٨٠ ٢٠١٢يناير  ١الرصيد في 

   
              إجمالي الدخل الشامل للفترة

  ٦٤,٢٤٦,٨٧٧ -٦٤,٢٤٦,٨٧٧- -- ربح الفترة
  )٥,٤٢٩,٧٠١(  --)٥,٤٢٩,٧٠١( -- الشامل األخر للفترةالدخل

  ٥٨,٨١٧,١٧٦ - ٦٤,٢٤٦,٨٧٧)٥,٤٢٩,٧٠١( -- إجمالي الدخل الشامل للفترة

 )٦٢,١٦٣,٣٨٩(  )٦٢,١٦٣,٣٨٩(-- --توزيعات أرباح مدفوعة

 ١,٩٣٢,٤٥٢,٩٣٩ -٢٠٦,٨١٥,٣٨٢)٥٥٥,٥٣٧(٢٠١٢١,٢٤٣,٢٦٧,٧٨٠٤٨٢,٩٢٥,٣١٤يونيو٣٠الرصيد في
   

 ٢,٠١٥,٩٥١,٨٠٩ ١٨٢,٥٥٠,٥٣٩٩٣,٢٤٥,٠٨٤)١,٢٦٢,٨٦٥(٢٠١٣١,٢٤٣,٢٦٧,٧٨٠٤٩٨,١٥١,٢٧١يناير١الرصيد في
       

        إجمالي الدخل الشامل للفترة
 ١١١,٢٩١,٩٧٨ -١١١,٢٩١,٩٧٨- -- ربح الفترة

 ٣٤١,٤٣٨  - - ٣٤١,٤٣٨ - -  الشامل األخر للفترةالدخل 

  ١١١,٦٣٣,٤١٦ - ١١١,٢٩١,٩٧٨ ٣٤١,٤٣٨ - -  إجمالي الدخل الشامل للفترة

 )٩٣,٢٤٥,٠٨٤(  )٩٣,٢٤٥,٠٨٤(  - - - -  توزيعات أرباح مدفوعة

 ٢,٠٣٤,٣٤٠,١٤١ - ٢٩٣,٨٤٢,٥١٧ )٩٢١,٤٢٧( ٤٩٨,١٥١,٢٧١ ١,٢٤٣,٢٦٧,٧٨٠  ٢٠١٣يونيو  ٣٠الرصيد في 
  



  

  
  .ھذه البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحليةء مكمال من اًتشكل جز ١٧إلى  ١اإليضاحات المرفقة من 

٦  

 

    ق.م.ش مجموعة المستثمرين القطريين

    المرحلي الموحدالمختصر  التدفقات النقدية بيان
 باللایر القطري  ٢٠١٣يونيو  ٣٠في  لفترة الستة أشھر المنتھية

 

 يونيو ٣٠لستة أشهر المنتهية في لفترة ا
٢٠١٢ ٢٠١٣ 

 التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
 ٦٤,٢٤٦,٨٧٧  ١١١,٢٩١,٩٧٨ ربح الفترة
  :تسويات لـ

 ٦,١٦٦,٧٠١ ٢٩,٤٣٧,٧٩٨ االھالك -
  ١,٢٨٤,٦٠٤  ١,٢٨٨,١٣٤ ةيالعقاراترستثمالالالعادلة مةيالق في تغيرال -
  -  ١٨,٠٦١,٤٥١ تكاليف تمويل مستحقة -
  )٦,٤٧٢,٩٨٠(   )١٤,٣١٩,٤٠٨( حصة من الربح من شركات مستثمر فيھا بطريقة حقوق الملكية -
 ١٢٠,٠٠٠- الحركةبطيئةوتالفةبضاعة مخصص -
 ٢,٣٤٠,٢٨٧- تحصيلھافيمشكوك ديون مخصص -
  )٧,٢٦٢,١٧٨( - عيللبالمتاحةستثماراتاال عيبمن  ربح -
  )٧٥,١٦٩(   )٨,٣٠٤( ومعداتوآالتممتلكات عيب ربح -
 ٧٥٠,٢١٠ ٢,٠٣٧,٨٢٩نيلموظفاخدمة ةينھا مكافأة -
 ٦١,٠٩٨,٣٥٢  ١٤٧,٧٨٩,٤٧٨  
  : في راتيالتغ

 )٥٣,٤٦٣,٥٠٠(  ٢٠,٦٣٩,٩٣٤ نةيمد ذمم -
 )١,٧٥٧,٣٧١(  )١٨٥,٦٩٢(عالقةذاتأطراف من مطلوب -
 )٥,٣١٧,٧٣٣( ٤,٥٤٥,٧٣٤ نيللموردامقدممبالغ مدفوعة  -
 ٧٧٨,٤٨١ )٧٩,٣٠٥( مقابل أعمال عقودالعمالء من مستحق -
 ٧,٦٧٢,٢٨٢ )٦٣,٠٢٦,٥٤٥(  مخزون -
 ١٥,٤١٨,١٤٤ ٧,٢٢٣,١٤٢ أخرىذمم مدينةومقدماةمدفوعمصاريف  -
 )١,٧٧٦,٦٦٢( ٩,٢٦١,٧٤٦  دائنة ذمم -
 )٩٢,٣١٢(  )٢٦٧,٧٣٨(  دائنة محتجزات -
 )١,٠٠٠( - عالقةيذ لطرف مطلوب -
  ٤٤,٥١٥,٢٢٧   )٢,٠٣٣,٠٧٤( مستحقات ومطلوبات أخرى -
 ١٠,٠١١,٤٥٠ )٤,٢٥٩,٥٦٦( ألعمال مقاوالت للعمالءمستحق  -
  ٧٧,٠٨٥,٣٥٨  ١١٩,٦٠٨,١١٤ ليالتشغ من انشطةالنقد
  )٢٨٩,٨٦٧(   )٩٠٢,٣٠٠( المدفوعةنيللموظف الخدمة ةينھامكافأة
 ٧٦,٧٩٥,٤٩١ ١١٨,٧٠٥,٨١٤التدفقات النقدية من أنشطة التشغيليصاف

 
 ستثمارة من أنشطة االالتدفقات النقدي

 )١٢,٤٧٣,٨٢٧(  )١٠,٩٢٦,٨٣٨(ومعدات وآالت ممتلكاتشراء
  ٢١٦,٦٣٠  ٣٧٨,٦٨٠ ومعداتوآالتممتلكات عيب من المتحصل
 ٨٨,١٨٢,٧٤٢-عيللبمتاحةستثماراتا عيب من المتحصل

 - )١,١٠٠,٠٠٠(في شركات تتم المحاسبة عنھا بطريقة حقوق الملكية ستثماراتا
 ١١,٩٣٧,٢٥٠ ١٥,٥٢٠,٩٥٨ مستلمة أرباحتوزيعات 

 ٨٧,٨٦٢,٧٩٥ ٣,٨٧٢,٨٠٠ستثمارالتدفقات النقدية من أنشطة االيصاف
 

  من أنشطة التمويل التدفقات النقدية
 )٢٢,٠٢٥,٢٥٠( ٣٣,٣٥٤,٨١٢ القروضمتحصالت من 
  ٢٠,٧٨٠,٤٦٣  )٢٧,٨٦١,٤٥٤(  سداد قروض
  )٧,٩٥٠,٧٢٤(  )٦,٥١٨,٤٢٦(  أوراق قبض

  )٦٢,١٦٣,٣٨٩(  )٩٣,٢٤٥,٠٨٤( مدفوعة أرباح عاتيتوز
  )٧١,٣٥٨,٩٠٠(   )٩٤,٢٧٠,١٥٢( أنشطة التمويليالمستخدمة فالتدفقات النقدية يصاف

   
  ٩٣,٢٩٩,٣٨٦  ٢٨,٣٠٨,٤٦٢ للفترةوما يعادله النقد فيادةيالز

 ١١٥,٨٥٢,٩٣٥ ٢٦٨,٠١٨,١٣٠الفترة ةيبدا يالنقد وما يعادله ف
 ٢٠٩,١٥٢,٣٢١ ٢٩٦,٣٢٦,٥٩٢)٨إيضاح(في نھاية الفترة النقد وما يعادله
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  الوضع القانوني والنشاط الرئيسي  ١

 دتيوق ٢٠٠٦ ويما ٤ يف قطر بدولة ةيقطر مساھمة كشركة ")الشركة(" مجموعة المستثمرين القطريين تأسست
 لسنه) ٥(  رقم القطري ةيالتجار الشركات لقانون وفقا الشركة تعمل). ٣٢٨٣١( رقم تحت التجاري بالسجل
  . قطر بورصة لوائحو ٢٠٠٢

 انةيوص ليوتشغ بيترك بأعمال الشركة تقوم كما. اإلسمنت عيوب عيتصنأنشطة  ةيسيرئتزاول الشركة بصفة 
  .والعقارات األسھم في ستثمارواال اإلسمنت ريوتصد راديتسوا المصانع

انحصرت أنشطة الشركة . ٢٠١٢في ديسمبر  اتھايعمل) جيالخل إسمنت شركة( وھي التابعة الشركات إحدىبدأت 
المحدود لألسمنت والكلينكر واستغالل  نتاجلإل تجاربإجراء و المصنع دييتشعلى إنشاء و ٢٠١٢التابعة في سنة 

 تقوم. المصنع بناء مراحلجميع  ليتمو إلى باإلضافة ةيستثمارا نشاطات في نيالمساھم من المحصلة األموال
 أرض من اإلسمنت صناعة في تدخل التي ةياألول المواد إحدى تعتبر والتي الكلس أحجار قتالعاب التابعة الشركة
 في تنتھي سنة ٢٥ لمدة المصنع أرض متضمنة األرض ھذهتم استئجار . ، قطرباب أم منطقة في تقع مستأجرة
   .ةيالمحل السلطات مع المبرمة ةيتفاقاال حسب ٢٠٣٢

في  .)و.ش.ش المستثمر شركة( التابعة الشركات إحدى قيطر عن كانت ٢٠١٢ العام خالل اإلسمنت عاتيمب إن
مشاركة في أنشطة  و.ش.ش شركة الخليج لألسمنت عاملة بالكامل ولم تعد شركة المستثمر تأصبح ٢٠١٣سنة 

  .بيع األسمنت

 شاريو(المملوكة بالكامل  التابعة ھاشركات وكافة للشركة ةيالمال اناتيالب من كل الموحدة ةيالمال اناتيالب تتضمن
 .)"المجموعة" ة بـمعتجم اھيإل

  أسس اإلعداد   ٢

  فقرة االلتزام  )أ(

ً لمعيار المحاسبة الدولي رقم  المرحليةالبيانات المالية المختصرة الموحدة ھذه  عرضتـم  الخاص  ٣٤وفقا
طلوبة ال تحتوي البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية على كل المعلومات الم. المالية المرحليةبالتقارير 
برغم ذلك تم إدراج بعض .  المالية للتقارير ةالدولي لمعياروفقاً ل المالية البيانات من كاملة مجموعة على للحصول

 آخر رات في المركز المالي للمجموعة وأدائھا منذاإليضاحات لتوضيح األحداث والمعامالت الھامة لفھم التغي
  . ٢٠١٢ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في كما في و للشركة موحدة مالية بيانات

  . ٢٠١٣ أغسطس ٤من جانب مجلس إدارة الشركة بتاريخ  المرحلية تم التصريح بإصدار ھذه البيانات المالية

   تيراالتقدو االفتراضات  )ب(

 المرحلي المالي التقريرھذه البيانات المالية قامت اإلدارة بإجراء أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر  إعدادعند 
 والمبالغ المحاسبية السياسات تطبيق على تؤثر التي واالفتراضات والتوقعات التقديرات وضع اإلدارة من يتطلب
 .التقديرات ھذه عن الفعلية النتائج تختلف قد. والنفقات واإليرادات والمطلوبات للموجودات المعلنة

حاالت ل الرئيسية والمصادر للمجموعة المحاسبية السياسات تطبيق عند اإلدارة بھا قامت التي الھامة األحكام كانت
 ديسمبر ٣١ في المنتھية وللسنة في كماالموحدة  المالية البيانات على المطبقة لتلك مماثلة التقديرات من التأكد عدم

٢٠١٢ .  

  السياسات المحاسبية الھامة  ٣

ھي  ةرحليالية المالبيانات المھذه إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد أدناه ف بالوصففيما عدا ما ھو وارد 
يتوقع أيضا . ٢٠١٢ ديسمبر ٣١للسنة المنتھية في كما في و الموحدة للمجموعة تلك المطبقة على البيانات المالية

إظھار التغييرات التالية في السياسات المحاسبية في البيانات المالية الموحدة للمجموعة كما في وللسنة المنتھية في 
   .٢٠١٣ديسمبر  ٣١
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  )تابع( السياسات المحاسبية الھامة  ٣

على المعايير التالية متضمنة أي تعديل الحق على المعايير األخرى  والتعديالت الجديدة المعاييرتبنت المجموعة 
  :٢٠١٣ يناير ١وسيكون تاريخ تطبيقھا المبدئي ھو 

 ) راجع أ( اإلفصاحات –" المالية األدوات  ٧المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  -
 )راجع ب( )٢٠١١(البيانات المالية الموحدة  ١٠المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  -
 )راجع ج(اإلفصاح عن المساھمات في الشركات األخرى  ١٢المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  -
 )راجع د(قياس القيمة العادلة  ١٣المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  -
 )راجع ھـ( )١التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم (اآلخر عرض بنود الدخل الشامل  -
 )راجع و(االستثمار في الشركات الشقيقة والمشاريع المشتركة   ٢٨معيار المحاسبة الدولي رقم  -
 )أنظر ز( ٢٠١١- ٢٠٠٩التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية  -

  .وأثر التغييرات طبيعةلتوضيح أدناه تقديم المزيد من التم 

  ة والمطلوبات المالية مقاصة الموجودات المالي -اإلفصاحات   )أ(

التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية  -اإلفصاحات 
استنادا إلى متطلبات اإلفصاح الجديدة . تقدم إفصاحات عن أثر اتفاقيات المقاصة على المركز المالي للكيان) ٧

معلومات عن ماھية المبالغ التي تمت مقاصتھا في بيان المركز المالي وطبيعة ومدى سيكون على المجموعة تقديم 
  .حق المقاصة بموجب اتفاقيات المقاصة األصلية أو اتفاقيات مماثلة

يوضح معيار ) ٣٢تعديل على معيار المحاسبة الدولي رقم ال(مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية 
معايير المقاصة من خالل تفسير متى يملك الكيان حقا قانونيا نافذا للمقاصة ومتى تكون  ٣٢المحاسبة الدولي رقم 

  . التسوية اإلجمالية معادلة للتسوية الصافية

ليس لتبني التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية أثر كبير على الموجودات والمطلوبات والدخل الشامل 
  .المعترف بھا للمجموعة

  لشركات التابعةا  )ب(

قامت المجموعة بتغيير سياستھا المحاسبية لتحديد ما إذا  )٢٠١١( ١٠نتيجة للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 ١٠يقدم المعيار الدولي للتقارير المالية رقم . كان لديھا سيطرة تقوم بناء عليھا بتوحيد الشركات المستثمر فيھا

جديد ينطبق على جميع الشركات المستثمر فيھا وذلك بالتركيز على ما إذا كان لدى نموذج سيطرة ) ٢٠١١(
في العائدات المتغيرة من  على الشركة المستثمر فيھا أو التعرض للمخاطر أو الحقوق  السلطةالمجموعة 

لى وجه الخصوص ع. مشاركتھا في الشركة المستثمر فيھا والمقدرة على استخدام قوتھا للتأثير على تلك العائدات
يتطلب من المجموعة توحيد شركاتھا المستثمر فيھا والتي ) ٢٠١١( ١٠فإن المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

  .الظروف العمليةتسيطر عليھا على أساس 

والدخل الشامل المعترف  والمطلوبات الموجوداتأثر ھام على  ١٠ليس لتبني المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
  .بھا للمجموعة

  اإلفصاح عن المساھمات في الكيانات األخرى  )ج(

في معيار واحد كافة اشتراطات اإلفصاح عن المساھمات في  ١٢يجمع المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
يشترط اإلفصاح عن . حدةالشركات التابعة والترتيبات المشتركة والشركات الزميلة والكيانات المنظمة غير المو

  .معلومات عن طبيعة ھذه المساھمات والمخاطر واآلثار المالية المصاحبة لھا

  . للمجموعة الشاملوالدخل  والمطلوبات الموجوداتأثر على  ١٢المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ليس لتبني 
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  )تابع( السياسات المحاسبية الھامة  ٣

  قياس القيمة العادلة  )د(

وتقديم  مصدرا وحيدا لإلرشاد حول كيفية قياس القيمة العادلة ١٣يقدم المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
عندما تكون تلك القياسات مطلوبة أو مسموحا بھا بموجب معايير دولية ، إفصاحات حول قياسات القيمة العادلة

عريف القيمة العادلة على أنه السعر الذي يمكن على وجه الخصوص فإن المعيار يوحد ت. للتقارير المالية أخرى
أن تتم به معاملة لبيع أصل أو تحويل التزام بين مشاركين في السوق بقياسات في معايير أخرى للتقارير المالية 

تطلب بعض ھذه اإلفصاحات على . ، األدوات المالية، اإلفصاحات٧متضمنة المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
ديد في البيانات المالية المرحلية لألدوات المالية وبناء عليه فقد قامت المجموعة بإدراج إفصاحات وجه التح

  ).١٥راجع إيضاح رقم (إضافية في ھذا الخصوص 

فقد قامت المجموعة بتطبيق توجيه قياس القيمة  ١٣لمعيار الدولي للتقارير المالية رقم وفقا للنصوص االنتقالية ل
برغم ما ذكر أعاله ليس . العادلة الجديد بأثر مستقبلي ولم تقم بتقديم أي معلومات مقارنة لإلفصاحات الجديدة

  .للتغيير أثر كبير على قياس موجودات ومطلوبات المجموعة

  عرض بنود الدخل الشامل اآلخر   )ھـ(

عرض بنود الدخل الشامل اآلخر قامت المجموعة بتعديل ) ١(لتعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم نتيجة ل
تصنيفھا إلى الربح أو الخسارة في المستقبل بشكل منفصل عن تلك التي عرض البنود التي يمكن إعادة  متيبحيث 

  .ومات مقارنةتم أيضا عرض معل. ال يمكن أبدا إعادة تصنيفھا إلى الربح أو الخسارة

الموجودات والمطلوبات والدخل الشامل أثر على  ١معيار المحاسبة الدولي رقم على لتطبيق ھذا التعديل  لم يكن
  .للمجموعةالمعترف بھا 

  االستثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة  )و(

  :ويقدم التعديالت التالية) ٢٠٠٨( ٢٨يلغي معيار المحاسبة الدولي رقم ) ٢٠١١( ٢٨معيار المحاسبة الدولي رقم 

 الموجودات غير المتداولة " ٥المعيار الدولي للتقارير المالية رقم : الشركات الزميلة المحتفظ بھا للبيع
وھو ينطبق على االستثمار أو جزء من االستثمار في شركة زميلة " المحتفظ بھا للبيع والعمليات المتوقفة
بالنسبة ألي جزء محتفظ . يير لتصبح مصنفة على أنھا محتفظ بھا للبيعأو مشروع مشترك التي تحقق المعا

به من االستثمار لم يتم تصنيفه على أنه محتفظ به للبيع يقوم الكيان بتطبيق طريقة حقوق الملكية إلى أن 
ام أية مساھمات محتفظ بھا باستخدعن تتم المحاسبة بعد االستبعاد . يتم استبعاد الجزء المحتفظ به للبيع

  طريقة حقوق الملكية إذا استمرت المساھمة المحتفظ بھا بكونھا شركة زميلة أو مشروعا مشتركا و،

  عند توقف النفوذ الھام أو السيطرة المشتركة، حتى ولو أصبح االستثمار في شركة زميلة استثمارا في
  .مشروع مشترك أو العكس، ال تقوم الشركة بإعادة قياس المساھمة المحتفظ بھا

الموجودات والمطلوبات والدخل الشامل على ھام تأثير ) ٢٠١١( ٢٨ليس لتبني معيار المحاسبة الدولي رقم 
  .للمجموعةالمعترف بھا 

  معلومات القطاع  )ذ(

أن المجموعة بحاجة إلى اإلفصاح عن مقاييس  ٣٤أوضحت التعديالت المدخلة على معيار المحاسبة الدولي رقم 
والمطلوبات لقطاع محدد صادر عنه التقرير فقط لو تم تقديم المبالغ على نحو منتظم إلى كبير  إجمالي الموجودات

متخذي القرار التشغيلي بالمجموعة ولم يكن ھناك تغيير جوھري عن المبلغ المفصح عنه في البيانات المالية 
المجموعة بإدراج إفصاحات إضافية نتيجة لھذا التعديل قامت . السنوية األخيرة لذلك القطاع الصادر عنه التقرير

  ).١٦راجع إيضاح (عن مطلوبات القطاع 
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١٠  

  الشركات التابعة  ٤

") المجموعة" يشار اليھا مجتمعة بـ (ذكرھا  المساھمة والسيطرة على الشركات التاليمن % ١٠٠تمتلك الشركة 
  :٢٠١٣ يونيو ٣٠ في كما

    سيالتأسبلد     التابعة الشركة سما

 نسبة

  سييالرئ النشاط    ةيالملك

  اإلسمنت صناعة    %١٠٠    قطر    )و.ش.ش( لإلسمنت جيالخل شركة

  اإلسمنت تجارة   %١٠٠   قطر    )و.ش.ش( المستثمر شركة

 ةيالعقار نييالقطر نيالمستثمر مجموعة
  )و.ش.ش(

  العقاري ستثماراال   %١٠٠   قطر  

 عيالمشار ريلتطو نييالقطر نيالمستثمر مجموعة
  )و.ش.ش(

  ةيالصناع المعدات أعمال   %١٠٠   قطر  

  بالمعدات العامة التجارة   %١٠٠   قطر    )و.ش.ش( والتجارة اتيللتقن ةيالدول الشركة

  أنظمة تقنية المعلومات واألمن    %١٠٠    قطر    )و.ش..ش(الشركة القطرية ألنظمة األمن 

 العامة للخدمات نييالقطر نيالمستثمر مجموعة
  )و.ش.ش) (للخدمات جي آي ويك(

  المباني نشاءإ مقاوالت   %١٠٠   قطر  

للمقاوالت  نييالقطر نيالمستثمر مجموعة
  )و.ش.ش(

  ةياضيالر األدوات في التجارة   %١٠٠   قطر  

 جي آي ويك( نييالقطر نيالمستثمر مجموعة
  )و.ش.ش) (العالمية

  ةيعالم شركات ليتمث   %١٠٠   قطر  

 ويك(الصناعية  القطريين المستثمرين مجموعة
  )و.ش.ش) (ةيالصناع جي آي

 ةيالصناع زاتيالتجھ أعمال   %١٠٠   قطر  
  )ةيھندس/ةيكيكانيم(

 ةيالبحر للخدمات نييالقطر نيالمستثمر مجموعة
  )و.ش.ش) (ةيالبحر جي آي ويك(

  وشحن ةيبحر خدمات   %١٠٠   قطر  

 ويك( ايللتكنولوج نييالقطر نيالمستثمر مجموعة
  )و.ش.ش) (تكنولوجي جي آي

  المعلومات ايتكنولوج خدمات   %١٠٠   قطر  

 للتجارة نييالقطر نيالمستثمر مجموعة
  )و.ش.ش(

  ةيعالم شركات ليتمث   %١٠٠   قطر  

  أخرى وتجارة ستثماراتا   %١٠٠   قطر    )و.ش.ش( ستثمارلال ةيالقطر المجموعة

  واستثمارات عقارية التيتوك   %١٠٠   قطر    )و.ش.ش( نييالقطر نيالمستثمر مجموعة

  وكاالت تأمين    %١٠٠    قطر    و.ش.كيب قطر ش

 ونظم المعلومات تكنولوجيا   %١٠٠   قطر    )و.ش.ش( قطر منيھا ثيسم شركة
  الحماية

للخدمات المالية  نييالقطر نيالمستثمر مجموعة
  )و.ش.ش( )للخدمات المالية جي آي ويك(

  الخدمات المالية   %١٠٠   قطر  

للصناعات  نييالقطر نيالمستثمر مجموعة
 )للصناعات الخفيفة جي آي ويك(الخفيفة 

  )و.ش.ش(

  أعمال الوكالة   %١٠٠   قطر  
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١١  

  
 وآالت ومعدات ممتلكات  ٥

٢٠١٢ديسمبر  ٣١    ٢٠١٣يونيو  ٣٠  
     التكلفة

١,٨٠٧,٧٩٦,٥٥٥   ١,٩٧٩,٠٢١,٠٦٦ يناير ١في الرصيد 
 ١٧٢,١٤٥,٨٥٠   ١٠,٩٢٦,٨٣٨ إضافات 
 )٩٢١,٣٣٩(   )٨١٠,٤٤١(  استبعادات

١,٩٧٩,٠٢١,٠٦٦ ١,٩٨٩,١٣٧,٤٦٣  السنة /الرصيد في نھاية الفترة 

   مجمع اإلھالك
 ٣١,٤٨٥,٤١٩   ٤٦,٩٦٨,٠٥٤يناير ١في الرصيد 
 ١٦,٠٣٥,٩٥٤   ٢٩,٤٣٧,٧٩٨للسنة /للفترة  اإلھالك

 )٥٥٣,٣٢٥(   )٤٤٠,٠٧٣(  ستبعاداتالمتعلق باال
 ٤٦,٩٦٨,٠٤٨   ٧٥,٩٦٥,٧٧٩  السنة /الرصيد في نھاية الفترة 

١,٩٣٢,٠٥٣,٠١٨  ١,٩١٣,١٧١,٦٨٤  القيمة الدفترية 

  : يلتالاك للفترة ھالكاإل مصروف توزيع يتم
 ٢٠١٢يونيو  ٣٠    ٢٠١٣يونيو  ٣٠ 
      

  ٢,٦٧٤,٤٦٤    ٢٦,١٤٧,٣٧٥ المخزون/ تكلفة المبيعات 
 ٢,٣٩٩,٤٤٠   ١,٩٩١,٣٢٦بيع وتوزيع يفرامص
 ١,٠٩٢,٧٩٧   ١,٢٩٩,٠٩٧ عمومية وإدارية يفرامص

 ٦,١٦٦,٧٠١ ٢٩,٤٣٧,٧٩٨ الفترة ىالمحمل عل

  مخزون  ٦
 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١   ٢٠١٣يونيو  ٣٠  
   

 ١,٩٦٤,٩٣٤  ١,٤٥٢,٠٠٤  إنتاج تام
 ٢٦,٠٤٩,٥١٤  ٤٦,٢٣٦,٥٠٤  تامشبه إنتاج 

 ٧٧٤,٥٥٣  ١,١١٧,٧٢٥أعمال قيد التنفيذ
 ١٣,١٢٣,١٩١  ٤٨,٧٨٩,٠١٤  خام مواد

 ٥٣,٧٥٤,١٧٧  ٦١,٠٩٧,٦٦٧ قطع غيار
  ٩٥,٦٦٦,٣٦٩   ١٥٨,٦٩٢,٩١٤  

  )١,٣٦٢,٣٩١(   )١,٣٦٢,٣٩١(  الحركة بطيئة و تالفة بضاعة مخصص: يخصم
  ٩٤,٣٠٣,٩٧٨  ١٥٧,٣٣٠,٥٢٣  

  :الحركة في مخصص المخزون بطيء الحركة والتالف على النحو التالي

 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١   ٢٠١٣يونيو  ٣٠  
   

 ١٢٠,٠٠٠  ١,٣٦٢,٣٩١  رصيد االفتتاح
 ١,٢٤٢,٣٩١ - السنة/الفترةمخصص مكون خالل

  ١,٣٦٢,٣٩١  ١,٣٦٢,٣٩١  
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١٢  

ً  ةمدفوعمصاريف   ٧   وذمم مدينة أخرى مقدما
 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١   ٢٠١٣يونيو  ٣٠  
   

 ٤,٤٠٨,٥٢٠  ٣,٧٩٤,٥٧٠  مدفوعات مقدما
 ٤,٠٩٥,٣٨٨ - إيجار مصنع مدفوع مقدما

 ٢,٠٨١,٣٣٦  ١,٥٠٥,٣٣٦ مستردةتأمينات 
 ١,٥٩٣,٧٨٨  ٢٥٤,٥٦٣  مبالغ محتجزة مدينة

 ١,٠٨١,٥٦٣  ٣٢٦,٦٣٥ةمستحق اتإيراد
 ٥١١,٠٢٢  ٥٤٦,٨٣٩  ن موظفينمطلوب م
  ١,٧٦٣,٧٤٨   ١,٨٨٤,٢٨٠  أخرى

  ١٥,٥٣٥,٣٦٥  ٨,٣١٢,٢٢٣  

  نقد وأرصدة لدى البنوك  ٨
 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١   ٢٠١٣يونيو  ٣٠  
    

 ٨٦,٢٢٧  ٦٨,٣٨٦  نقد بالصندوق
   :أرصدة لدى البنوك

 ١٦٢,٣١٤,٩٣٥  ١٧١,٧٦١,٠٧٦  حساب جاري
 ٦,٧١٩,٢١٦  ١٢,١٤٠,١٨٩  حساب توفير
 ٨١,٥٣٥,١٩٤  ٨٢,٥٦٦,٢١٧ ودائع ثابتة 

 ٢٥٠,٦٥٥,٥٧٢  ٢٦٦,٥٣٥,٨٦٨  النقد وما يعادله
  ١٧,٣٦٢,٥٥٨   ٢٩,٧٩٠,٧٢٤  النقد المقيد االستخدام

  ٢٦٨,٠١٨,١٣٠  ٢٩٦,٣٢٦,٥٩٢  

تتراوح ما بين % (٢.٥٥تجني الودائع الثابتة وحسابات التوفير لدى مختلف البنوك معدالت فائدة فعالة بنسبة 
  .أشھر ٣لھذه الودائع الثابتة فترات استحقاق تقل عن ). ٢٠١٢في السنة في عام % ٢.٥٥إلى % ٢.٣٢

لدى بنك في حساب يتكون النقد المقيد االستخدام من توزيعات أرباح ينبغي دفعھا للمساھمين والتي تم االحتفاظ بھا 
   .قطر التجاري

  قروض    ٩
 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١   ٢٠١٣يونيو ٣٠  
   
 ٣٤,٢٢٦,٨٢٨  ٣٩,٧٢٠,١٨٦ )١( ةيمستند عتماداتال مرابحة عقد
 ٩٨٠,٤٦٩,٧٠٠  ٩٩٨,٥٣١,١٥١)٢(بالتملكةيمنتھ إجارة عقد

  ١,٠١٤,٦٩٦,٥٢٨  ١,٠٣٨,٢٥١,٣٣٧  
       

 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١   ٢٠١٣يونيو ٣٠  :كاآلتيمصنفة 
   
 ٣٤,٢٢٦,٨٢٨  ٣٩,٧٢٠,١٨٦ األجل رةيقص
 ٩٨٠,٤٦٩,٧٠٠  ٩٩٨,٥٣١,١٥١ األجل لةيطو

  ١,٠١٤,٦٩٦,٥٢٨  ١,٠٣٨,٢٥١,٣٣٧  

 لييتمو بسقف ةيأول مواد راديستا ليتمو أجل من وذلك ، ةيالمحل البنوك أحد مع ةيتفاقا المجموعة أبرمت )١(
 سماح بفترة ةيشھر دفعات سبع على العقد ھذا يسدد.ً ايسنو% ٥ ربح بمعدل قطري لایر ونيمل ٦٥ بلغ

توجد اتفاقية مماثلة الستيراد معدات في حدود مبلغ  .ةيالمستند اإلعتماداتوضع  خيتار من أشھر خمسة
  .ًايسنو% ٥ ربحمليون لایر قطري يحتسب عنھا معدل  ٢٢.٨
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١٣  

  )تابع( قروض    ٩
  
اتفاقية بالدخول في  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١قامت المجموعة بالسداد الكامل لقرض اإلجارة القائم كما في   )٢(

شركة في شكل تسھيل إجارة جديد بمعدالت ال قرض إجارة جديد من أحد البنوك المحلية يتم بموجبه تمويل
في السنة والسنتين اللتين تليان فترة السماح % ٣.٧٥ربح كما يلي وبفترة سماح للسنتين األوليين وھي 

التسھيالت السابقة ولتمويل متطلبات في السنة لسداد % ٤.٥في السنة والفترة الباقية بنسبة % ٤بنسبة 
 من شھر ٢٤ بعد تبدأ ةيمتساو ةيسنو ربع دفعة ٣٦ على رضقال ھذا يسدد. رأس المال لمصنع األسمنت

 خاص ليوتوك اإلسمنت مصنع على ازييح برھن مضمونةاالئتمانية  التيالتسھ ھذه إن. ٢٠١٣ يناير
 اإلسمنت لمصنع ةيوالمستقبل ةيالحال راداتياإل كافة عن حق وحوالة البنك لمصلحة الشركة من صادر
 نييالقطر نيالمستثمر ومجموعة) و.ش.ش( نييالقطر نيالمستثمر ومجموعة الشركة من كفاالت وثالث

 المصنع مبنى علىالشاملة  المخاطر نيتأم صةيبول رييتج تم كذلك). تابعة شركات) (و.ش.ش( للصناعة
مستحقة  لایر قطري ١٨,٧٦٣,٥٤١بمبلغ فائدة مستحقة  على القائم القرض مبلغ شتملي. البنك لصالح

  .٢٠١٣ يناير من تبدأ شھرا ٢٤ سماحالدفع بعد فترة 

  إيرادات   ١٠
 ٢٠١٢يونيو  ٣٠   ٢٠١٣يونيو  ٣٠  
   

 ١٨٠,٧٧٦,٨٣٣  ٢٢٧,٨٤٢,٥١٩  مبيعات اسمنت
  ٢٩,٨٢٦,٩٥٧   ٤١,٥٠١,٨٥٨ إيرادات عقود و خدمات

  ٢١٠,٦٠٣,٧٩٠  ٢٦٩,٣٤٤,٣٧٧  

   مبيعاتتكاليف   ١١
 ٢٠١٢يونيو  ٣٠   ٢٠١٣يونيو  ٣٠  
    

 ١٢٢,٨٢٩,٣٠٤  ١٠٢,٦١٩,٣٩٨ تكاليف مبيعات اسمنت
  ١١,١٦٩,١١٤   ٢٠,١٣٣,٩٤٧  عقود و خدماتتكاليف 

  ١٣٣,٩٩٨,٤١٨  ١٢٢,٧٥٣,٣٤٥  

  إيرادات أخرى  ١٢
 ٢٠١٢يونيو  ٣٠   ٢٠١٣يونيو  ٣٠  
   

 ١,١٧٠,٢٢٥  ١,١٧٩,٦٨١  إيراد إيجار
 ٣٦٧,٣٣٢  ٤٦٤,٥٧٠ مكاسب صرف عمالت أجنبية
 ٧٥,١٧٠  ٤٨٥,٧١٩ ربح من بيع خردة وموجودات

 ١,٧٥٣,٥٥٣  ٣١٥,٥٩١ توزيع أرباحإيراد 
  ٢٦٢,٩٣٩   ٨٩٤,٧٦١  إيرادات أخرى

  ٣,٦٢٩,٢١٩  ٣,٣٤٠,٣٢٢  

  الواحد السھم علىوالمخفف  األساسي العائد   ١٣

على لفترة األساسية على السھم الواحد بقسمة صافي الربح المنسوب إلى مساھمي الشركة لتحتسب العائدات 
  .لفترةالمتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة خالل ا

  ٢٠١٢يونيو  ٣٠   ٢٠١٣يونيو  ٣٠  
   

 ٦٤,٢٤٦,٨٧٧  ١١١,٢٩١,٩٧٨ )القطري باللایر( لفترةا ربح صافي
 ١٢٤,٣٢٦,٧٧٨  ١٢٤,٣٢٦,٧٧٨خالل الفترةاألسھملعدد المرجح لمتوسطا

  ٠.٥٢  ٠.٩٠ )باللایر القطري( السھم على األساسي العائد
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١٤  

  رأس مالية رتباطاتطارئة وا لتزاماتا  ١٤

  ٢٠١٢ ديسمبر ٣١   ٢٠١٣يونيو  ٣٠  
   

 ٢٥,٦٨٩,٥٤٢  ١٣,٤٠٩,٣٦٠ ةيبنك ضمان خطابات
 ١٢,٨٧٣,٢٦٧  ٥,٧٨٨,٢٣٤ ةيمستند إعتمادات
  ٤,٩٣٩,٠٠٠  ٥٤,٠٨٣,٦٨٩ ضمان شيكات
  ١٢,٠٠٠,٠٠٠ -اإلسمنتمصنعإنشاءتخصةيرأسمال إلتزامات

  

  القيم العادلة لألدوات المالية - األدوات المالية   ١٥

يتم تصنيف قياسات القيمة العادلة في . يحلل الجدول أدناه قياسات القيمة العادلة المتكررة للموجودات والمطلوبات المالية
مختلف لتعريف  فيما يلي. مختلف مستويات ترتيب القيمة العادلة استنادا إلى مدخالت تقنيات التقييم المستخدمة

  .المستويات

  مطابقة يمكن في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات ) غير المعدلة(األسعار المتداولة : ١المستوى
 .للمجموعة الوصول إليھا في تاريخ القياس

  والتي يمكن مالحظتھا ١مدخالت أخرى بخالف األسعار المدرجة المضمنة في المستوى :  ٢المستوى 
 .و غير مباشرةبصورة مباشرة أبالنسبة للموجودات أو المطلوبات وذلك 

  يمكن مالحظتھا بالنسبة للموجود أو المطلوب ال مدخالت: ٣المستوى. 

  :يوضح الجدول التالي تحليل األدوات المالية المسجلة بالقيمة العادلة عن طريق تدرج القيمة العادلة

  ٢٠١٣يونيو  ٣٠

 ٣المستوى  ٢المستوى  ١المستوى  
    موجودات متداولة

 -  - ١,٨٠٥,٦٢٢متاحة للبيع - أوراق مالية 

 -  - ١,٨٠٥,٦٢٢إجمالي الموجودات المالية المسجلة بالقيمة العادلة
  

األوراق المالية في حقوق ملكية متاحة للبيع والتي ال يوجد لھا سعر مدرج في سوق نشطة بالنسبة ألداة مماثلة يتم 
  .أعالهتقييمھا بالتكلفة وبالتالية ال يتم إدراجھا في الجدول 

. تعترف المجموعة بالنقل بين مستويات ترتيب القيمة العادلة كما في تاريخ نھاية فترة التقرير التي يحدث خاللھا النقل
  .٢٠١٣يونيو  ٣٠لم تكن ھناك حاالت نقل بين مستويات القيمة العادلة خالل فترة الستة أشھر المنتھية في 

  .الدفترية القيمة عن جوھريا تختلف ال للشركة المالية لألدوات العادلة القيمة

  

  
    



          ق.م.ش القطريين المستثمرين مجموعة
                                                                                                                                                                                       

  المرحلية لموحدةإيضاحات حول البيانات المالية المختصرة ا
  باللایر القطري                                         ٢٠١٣يونيو  ٣٠أشھر المنتھية في لستة ا ةرتفل

١٥  

  ات التشغيلعقطا  ١٦

  :التالي النحو على ٢٠١٣ يونيو ٣٠ في المنتھية وللفترة في كما اعقط كل تفاصيل. قطر الدوحة، في فقط وتعمل رئيسية، أعمال قطاعات سبعة إلى لھا التابعة والشركات الشركة تنظيم ويتم

  :٢٠١٣يونيو  ٣٠إيرادات ونتائج القطاع للستة أشھر المنتھية في   )أ(

  الصناعة 
المقاوالت 
 اإلجمالي إزالة قطاعات أخرى  البحرية والطيران  االستثمارات العقارية  االستثمارات  األسمنت   والھندسة

               
 ٢٦٩,٣٤٤,٣٧٧ - ٢٤٠,٠٠٠  -  -  ٢٥٥,٥٤٧  ٢٢٧,٨٤٢,٥١٩ ٤١,٠٠٦,٣١١  - إيرادات

 ٩٦,٩٧٢,٥٧٠ - )١٢,٩٣٠,٠٧٨(  -  )٢,١٣٢,٨٢٠(  ٧٠٧,٩٨٣  ٩٤,١٨٣,٦٣١ ١٧,١٤٣,٨٥٤  - )الخسارة/ (صافي الربح
                

  :٢٠١٣يونيو  ٣٠في  كماالقطاع  موجودات ومطلوبات  )ب(

 اإلجمالي إزالة قطاعات أخرى  البحرية والطيراناالستثمارات العقاريةاالستثمارات األسمنت المقاوالت والھندسةالصناعة
               

٣,٣٧٠,٦٨٦,٣٧١)٣,٨٥٣,٤١١,٨١٢( ٢,٤١٩,٢٢٣,٧٣١  ٢٦,٥٧٨,٤٧٠  ٥٣٠,٢٠٤,٦٩٨  ٩٦٨,٩٥٥,٥٥٣ ٣,١٠٤,٩٢٨,١٣٥ ١٣٠,٣٢٩,٥٤٣  ٤٣,٨٧٨,٠٥٣ موجودات القطاع الصادر عنھا التقرير
١,٣٣٦,٣٤٦,٢٣٠)٢,٩٦٠,٦١١,٨١٢( ٦٥٤,١٥٤,٠١٤  ١٦,٨٧٦,٩٣٩  ٤٧٨,١٩٥,٠٣٥  ٨٧,٠٢٨,٤٣٧ ٢,٩٩٦,٤٢٦,٣٠٤ ٢٠,٦٨٤,٢٥٧  ٤٣,٥٩٣,٠٥٦ مطلوبات القطاع الصادر عنھا التقرير

                
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



          ق.م.ش القطريين المستثمرين مجموعة
                                                                                                                                                                                       

  المرحلية لموحدةإيضاحات حول البيانات المالية المختصرة ا
  باللایر القطري                                         ٢٠١٣يونيو  ٣٠أشھر المنتھية في لستة ا ةرتفل

١٦  

  )تابع( ات التشغيلقطاع  ١٦

  :التالي النحو على) الموجودات والمطلوبات( ٢٠١٢ ديسمبر ٣١وكما في ) اإليرادات والنتائج( ٢٠١٢يونيو  ٣٠المعلومات حول القطاعات الصادر عنھا التقرير لفترة الستة أشھر المنتھية في 

  :٢٠١٢يونيو  ٣٠إيرادات ونتائج القطاع للستة أشھر المنتھية في   )أ(

  الصناعة 
المقاوالت 
 اإلجمالي إزالة قطاعات أخرى  البحرية والطيران  االستثمارات العقارية  االستثمارات  األسمنت   والھندسة

               
 ٢١٠,٦٠٣,٧٩٠ )١,٣٧٢,٧٥١( ١,٦١٨,٣٠١  -  -  -  ١٨٠,٧٧٦,٨٣٣ ٢٩,٥٨١,٤٠٧  - إيرادات

 ٥٧,٧٧٣,٨٩٣ - )٩,٨٧٥,٠٠٢(  -  ٤,٧٨٢,٩٢١  ١,٠١٠,٦٠٤  ٤٣,٩٥٢,٨٥٣ ١٧,٩٠٢,٥٢١  - )الخسارة/ (صافي الربح
                

  :٢٠١٢ ديسمبر ٣١في  كماالقطاع  موجودات ومطلوبات  )ب(

 اإلجمالي إزالة قطاعات أخرى  البحرية والطيراناالستثمارات العقاريةاالستثمارات األسمنت المقاوالت والھندسةالصناعة
               

٣,٣٣١,٤٢٤,٧٥٨)٤,١٦٣,٣٦٦,٤٤٥( ٢,٣٥٧,٦٨٧,٢١١  ٢٣,١٣٤,٥٠٦  ٥٢٨,٦٧٣,٦٩٥  ٩٥٢,٤٦٦,٢٥٧ ٣,٤٢١,٧٠٣,٩٩٢ ١٦٦,٧٣٧,٤٨٩  ٤٤,٣٨٨,٠٥٣ موجودات القطاع الصادر عنھا التقرير
١,٣١٥,٤٧٢,٩٤٩)٣,٢٧٠,٥٦٦,٤٤٥( ٦٥٤,٠٥٥,٨٦٦  ٩,٨٧٦,٩٣٩  ٤٧٤,٥٣١,٢١٢  ٨٠,٣٠٥,٧٩٩ ٣,٢٩٠,٢٨٢,٢٦٠ ٥٨,٣٩٤,٢٦٢  ١٨,٥٩٣,٠٥٦ مطلوبات القطاع الصادر عنھا التقرير

                
 
 
 
 



    ق.م.ش مجموعة المستثمرين القطريين

    المالية المختصرة الموحدة المرحليةات بيانإيضاحات حول ال

 باللایر القطري  ٢٠١٣يونيو  ٣٠في  أشھر المنتھيةلستة ا ةرتفل
  

١٧  

  )تابع(قطاعات التشغيل   ١٦

  :يونيو ٣٠تسوية لربح القطاع الصادر عنه التقرير لفترة الستة أشھر المنتھية في 

  ٢٠١٢   ٢٠١٣  
    

 ٦٧,٦٤٨,٨٩٩  ١٠٩,٩٠٢,٦٤٨ إجمالي ربح أو خسارة القطاع الصادر عنه التقرير
 )٩,٨٧٥,٠٠٢(  )١٢,٩٣٠,٠٧٨( وقطاعات التشغيلربح أو خسارة أنشطة األعمال األخرى 

 ٥٧,٧٧٣,٨٩٧  ٩٦,٩٧٢,٥٧٠ 
    

 -  -استبعاد األرباح ما بين القطاعات
 ٦,٤٧٢,٩٨٠  ١٤,٣١٩,٤٠٨حصة ربح الشركات المستثمر فيھا بطريقة حقوق الملكية

  ٦٤,٢٤٦,٨٧٧  ١١١,٢٩١,٩٧٨الربح المختصر الموحد

  المقارنة أرقام  ١٧

 أرقام مع الثبات على للمحافظة ضروريا ذلك كان متى ٢٠١٢ لسنة المقارنة أرقام تبويب إعادة تمت
 المساھمين حقوق إجمالي أو الموحد الربح صافي على أثر أي التبويب إلعادة ليس ذلك، برغم. ٢٠١٣
  .المقارنة ةفترل الموحد

  

 


