
 
  
  
  

  
  

 
                     

ضة   )ش.م.ع.ق( مجموعة إستثمار القا

  قطـر -الدوحة 
  

ةا انات المال ةال لب   الموحدة  المختصرة مرحل

ر ات المستقلل المراجعة  مع تقر   مدق الحسا

ة في الستة أشهر ولفترة ما في   المنته

  ٢٠١٨یونیو  ٣٠ 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

  
  (ش.م.ع.ق)ضة مجموعة إستثمار القا
  قطـر -الدوحة 
  

ة المختصرة الموحدة  ة المرحل انات المال   الب

ات المستقل ر المراجعة  لمدق الحسا   مع تقر

ة في   ما في ولفترة الستة أشهر المنته

  ٢٠١٨یونیو  ٣٠ 

  
  

ات               صفحـة  المحتو
  
  

ات المستقلمراجعة التقرر    --  لمدق الحسا
  

ز الما ان المر   ٢ - ١   الموحد المرحلي ليب
  

ان    ٣    الموحدالمرحلي  و الخسارةالرح أب
  

ان   ٤    الموحدالمرحلي  الدخل الشامل ب
  

ان التغیرات في حقوق  ةب   ٥    الموحدالمرحلي  الملك
  

ة ان التدفقات النقد   ٧ - ٦    الموحدالمرحلي  ب
  

ة انات المال ضاحات حول الب ة المختصرة إ   ١٩ - ٨     الموحدة المرحل





ضة (   )ع.ق.م.شمجموعة إستثمار القا

ز المالي المرحلي الموحد  ان المر   ب
  ٢٠١٨ یونیو ٣٠ كما في

ضاحات المرفقة تش ة المختصرة الموحدة إن اإل ة المرحل انات المال   ل جزءًا من هذه الب
- ١ -  

 

سمبر  ٣١   ٢٠١٨یونیو  ٣٠       ٢٠١٧د
ضاح    (مدققة)   )مراجعة(  اتإ
ـال قطر        رـال قطر    ر

         الموجودات
      الموجودات المتداولة

  ١٣٦٬٨٥٥٬٥٥٢   ١١١٬٩٠٢٬٠٠٢ ٣  نقد وأرصدة لد البنوك
 ١٧٣٬٣٠٦٬٣٤٠   ١٦٣٬٩٥٩٬٠٦٣ ٤  ذمم مدینة وأرصدة مدینة أخر 

ة من العمالء مقابل عقود أعمال الغ المطلو  ١٩٨٬٧٤٥٬٠٤٧  ٢١٩٬٨٥٠٬٧١١    إجمالي الم
(أ) ٥  مطلوب من أطراف ذات عالقة  ٣٢٬٧٥٠٬٢٠١  ٣١٬٢٩١٬٩٢٣ 

 ٧١٬٦٥١٬٩٤٣   ٧٤٬١٧٦٬١٧٢ ٦  مخزون 
 ٦١٣٬٣٠٩٬٠٨٣   ٦٠١٬١٧٩٬٨٧١    إجمالي الموجودات المتداولة

         
         الموجودات غیر المتداولة

 ٤٩٬٥٢٨٬٠٩٠   ٤٤٬٨٩٤٬١٧١    محتجزات مدینة
ة  ٢٬٢٥٠٬٠٠٠   ٣١٬٠٠٠٬٠٠٠     موجودات مال

 ١٬٥٦٤٬٩١٩   ١٬٢٦٢٬٠٤٤ ٧  إستثمارات عقارة
 ٧١١٬٤٩٢٬٤٨٩   ٧١١٬٤٩٢٬٤٨٩ ٩  شهرة ال

 ١٩٬٦٤٤٬٤٤٢ ١٨٬٨٠٣٬٥٨٦ ٨  ممتلكات ومعدات
 ٧٨٤٬٤٧٩٬٩٤٠   ٨٠٧٬٤٥٢٬٢٩٠   إجمالي الموجودات غیر المتداولة

 ١٬٣٩٧٬٧٨٩٬٠٢٣  ١٬٤٠٨٬٦٣٢٬١٦١    إجمالي الموجودات
  
  





ضة (   )ع.ق.م.شمجموعة إستثمار القا

ان الرح أو الخسارة   الموحدالمرحلي  ب
 ٢٠١٨ یونیو ٣٠ لفترة الستة أشھر المنتھیة في

ضاحات المرفقة تش ة المختصرة الموحدة إن اإل ة المرحل انات المال   ل جزءًا من هذه الب
- ٣ -  

  
ة في      یونیو ، ٣٠لفترة الستة أشهر المنته
    ٢٠١٧    ٢٠١٨  
ضاحات     )مراجعة(    )مراجعة(  إ

ـال قطر        رـال قطر     ر
   ٢١٧٬٩٤٧٬٨٢٣   ٢٢٠٬٤٢٦٬٦٢١  ١٥  یراداتاإل

اشرة   )١٥٣٬٨٢٨٬٦٧٩(   )١٥٤٬٧٥٦٬٠٤٥(    تكالیف م
  ٦٤٬١١٩٬١٤٤  ٦٥٬٦٧٠٬٥٧٦    مجمل الرح

         
   ٧٬٨٥٩٬٥٩٥   ٦٬٥٣٥٬٢٨١    إیرادات أخر 

ةموجو  من توزعاتأراح    ٥٬٠٠٠٬٠٠٠    ٣٬٧٦٤٬٦٥٨     دات مال
ة وٕادارة   )٣٨٬٨٠٨٬٩٢٧(    )٦٥٬٣٦٤٬٢٣٩(  ١٦  مصارف عموم

مة العادلةأراح  الق ة    --    ٢٨٬٧٥٠٬٠٠٠    موجودات مال
   )٤٬٠٢٥٬٩٩٨(    )٥٬٨٢٢٬٨٩٥(    مصارف فوائد

   )١٬٧٢٤٬٢٠٢(    )٢٬٠٠٦٬٣٢٥(    هالك ممتلكات ومعداتستإ
عا أراح /(خسائر)   ٤٢٬٩٨٧    )١٥٬٥٩٨(     د ممتلكات ومعداتمن إست
م  إعادهخسائر  مة العادلةتقی الق   )٣٠٢٬٨٨٦(   )٣٠٢٬٨٧٥(  ٧  إستثمارات عقارة 

   ٣٢٬١٥٩٬٧١٣   ٣١٬٢٠٨٬٥٨٣    رح الفتره
          : العائد علىرح الفترة 

ة   ٢٠٬٩٩٥٬٥٠٧   ٢٣٬٣٢٨٬٣٣٧       مساهمي الشر

ط ة غیر المس  ١١٬١٦٤٬٢٠٦  ٧٬٨٨٠٬٢٤٦    رةحقوق االقل
   ٣٢٬١٥٩٬٧١٣   ٣١٬٢٠٨٬٥٨٣    جمالي اإل
       

  ٠,٢٥  ٠,٢٨  ١٧  العائد االساسى للسهم الواحد 

  
  
  
  
  



ضة (   )قع..م.شمجموعة إستثمار القا

ان الدخل االشامل المرحلي الموحد   ب
 ٢٠١٨ یونیو ٣٠ لفترة الستة أشھر المنتھیة في

ضاحات المرفقة تش ة المختصرة الموحدة إن اإل ة المرحل انات المال   ل جزءًا من هذه الب
- ٤ -  

ة في     ، یونیو ٣٠لفترة الستة أشهر المنته
ضاحات    ٢٠١٧    ٢٠١٨  إ
  )مراجعة(    )مراجعة(   

ـال قطر        رـال قطر     ر
          

   ٣٢٬١٥٩٬٧١٣   ٣١٬٢٠٨٬٥٨٣    رح الفترة
          

  --    --    بنود الدخل الشامل األخر 
   ٣٢٬١٥٩٬٧١٣   ٣١٬٢٠٨٬٥٨٣    إجمالي الدخل الشامل عن الفترة

          
          :علىالعائد إجمالي الدخل الشامل 

ةمساهمي    ٢٠٬٩٩٥٬٥٠٧   ٢٣٬٣٢٨٬٣٣٧  ١٧  الشر
          ج

طرة ة غیر المس   ١١٬١٦٤٬٢٠٦   ٧٬٨٨٠٬٢٤٦     حقوق األقل

   ٣٢٬١٥٩٬٧١٣   ٣١٬٢٠٨٬٥٨٣    اإلجمالي
  
  



ضة (   )ع.ق.م.شمجموعة إستثمار القا

ان  ةالتغیرات في حقوق ب   الموحد  المرحلي الملك
  ٢٠١٨یونیو  ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

ضاحات المرفقة تش ة المختصرة الموحدة إن اإل ة المرحل انات المال   ل جزءًا من هذه الب
- ٥ -  

  
 

ة العائدة لمساهم ة يحقوق الملك   الشر
  

  
  

  
 

  رأس المال

  

اطي قانوني   إحت

  

  أراح مدورة

  

  االجمالي

ة      حقوق األقل
طرة   غیر المس

إجمالى حقوق   
ة   الملك

ـال قطر   ـال قطر     ر ـال قطر     ر ـال قطر     ر ـال قطر     ر ـال     ر   قطر ر
                        

   ٨٩٢٬٧٦٣٬٧٢٨     ٦٢٬٧٦٣٬٧٢٨     ٨٣٠٬٠٠٠٬٠٠٠    --    --     ٨٣٠٬٠٠٠٬٠٠٠  (مدققة) ٢٠١٧ینایر  ١ يالرصید ف
  ٣٢٬١٥٩٬٧١٣    ١١٬١٦٤٬٢٠٦   ٢٠٬٩٩٥٬٥٠٧   ٢٠٬٩٩٥٬٥٠٧   --   --  الدخل الشامل للفترة  يإجمال

  )٦٬٦٢٢٬٥١٧(    )٦٬٦٢٢٬٥١٧(    --    --    --    --   توزعات أراح
 ٩١٨٬٣٠٠٬٩٢٤    ٦٧٬٣٠٥٬٤١٧   ٨٥٠٬٩٩٥٬٥٠٧   ٢٠٬٩٩٥٬٥٠٧    --    ٨٣٠٬٠٠٠٬٠٠٠  )مراجعة( ٢٠١٧یونیو  ٣٠ يلرصید فا

                        
  ٩٥٥٬٤٧١٬٢٨٣    ٨٥٬٧٧٧٬١٤١    ٨٦٩٬٦٩٤٬١٤٢    ٣٨٬٩٩٧٬٢٤٠    ٦٩٦٬٩٠٢    ٨٣٠٬٠٠٠٬٠٠٠  (مدققة) ٢٠١٨ینایر  ١ يالرصید ف

 ٣١٬٢٠٨٬٥٨٣    ٧٬٨٨٠٬٢٤٦   ٢٣٬٣٢٨٬٣٣٧   ٢٣٬٣٢٨٬٣٣٧   --   --  الدخل الشامل للفترة  يإجمال
عات أراح   )٤٣٬٠١٥٬٨٧٢(    )٢٢٬٢٦٥٬٨٧٢(    )٢٠٬٧٥٠٬٠٠٠(    )٢٠٬٧٥٠٬٠٠٠(    --    --   توز

 ٩٤٣٬٦٦٣٬٩٩٤   ٧١٬٣٩١٬٥١٥   ٨٧٢٬٢٧٢٬٤٧٩   ٤١٬٥٧٥٬٥٧٧    ٦٩٦٬٩٠٢    ٨٣٠٬٠٠٠٬٠٠٠  )مراجعة( ٢٠١٨یونیو  ٣٠ يالرصید ف



ضة (ش.م.ع،ق)   مجموعة إستثمار القا

ان التدفق ة المرحلي الموحد ب   ات النقد

ة في    ٢٠١٨یونیو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنته

ضاحات المرفقة تش ة المختصرة الموحدة إن اإل ة المرحل انات المال   ل جزءًا من هذه الب
- ٦ -  

ة            یونیو ٣٠ فيعن الستة أشهر المنته
ضاح     ٢٠١٧     ٢٠١٨  اتإ
  )مراجعة(    )مراجعة(    

ة ـال قطر     األنشطة التشغیل   رـال قطر     ر
  ٣٢٬١٥٩٬٧١٣   ٣١٬٢٠٨٬٥٨٣    رح الفترة
الت:            تعد

  ٢٬٨٦٤٬٩٢٧   ٢٬٩٣٢٬٩٧٤    إستهالك ممتلكات ومعدات
ة  أراح توزعات من  )٥٬٠٠٠٬٠٠٠(  --    موجودات مال
ةمخصص مصار   )٢٬٠٠٠٬٠٠٠(  --    ف عموم

مة العادلة الق  ٣٠٢٬٨٨٦   ٣٠٢٬٨٧٥     خسارة إستثمارات عقارة 
ة طئ الحر   ٧٢٥٬٨١٣    ٩٬٩٨٤٬٢٩٠    مخصص مخزون 

عاد ممتلكات ومعدات (أراح) /خسائر  )٤٢٬٩٨٧(  ١٥٬٥٩٨     من إست
مة العادلةأراح  الق ة    --  (٢٨٬٧٥٠٬٠٠٠)    موجودات مال

  ٤٬٠٢٥٬٩٩٨   ٥٬٨٢٢٬٨٩٥    ئدمصارف فوا
ة الخدمة للموظفین افأة نها  ١٬٦٥٨٬٨١٣  ٢٬٥٠٨٬٠١٤    مخصص م

    ٣٤٬٦٩٥٬١٦٣   ٢٤٬٠٢٥٬٢٢٩  
          التغیرات في رأس المال العامل:

 ١١٬٤٤٩٬٩٨٣  (١٢٬٥٠٨٬٥١٩)     مخزون 
  )٢٠٬٧٧١٬٨٨٥(    ١٬٤٥٨٬٢٧٨    مطلوب من أطراف ذات عالقة
 )١٧٬٦٣٢٬٧٣٠(   (٢١٬١٠٥٬٦٦٤)    ود أعمالمستحقات من العمالء مقابل عق
 )٨٬٦١٧٬٠٦٢(   ٩٬٣٤٧٬٢٧٧     ذمم مدینة وأرصدة مدینة أخر 
 ٢٥٬٢٧٥٬٨٩٩   ٢٬٣٢٢٬٦١٦    مطلوب إلى أطراف ذات عالقة

 ١٣٬٠٥٨٬٥٣٨   ٤٬٦٣٣٬٩١٩    محتجزات مدینة
الغ مستحقة الدفع   ٢٬٣٤٨٬٨٦٦    ٢٩٬٠٥٢٬٨١٤     ذمم دائنة وم

ات إلى العمالء   )٧٬١١٥٬٩٠٥(    (١١٬٠٠٨٬٩٠٥)     مقابل عقود أعمال المطلو
 ١٬٣٤٣٬٦٣٢   ١٨٨٬٣٧٠     محتجزات دائنة

ة  ٣٤٬٠٣٤٬٤٩٩  ٢٦٬٤٠٥٬٤١٥    نقد ناتج من األنشطة التشغیل
ة الدخل المدفوعة  )٤٬٣٨١٬٦٥١(  --    ضر
 )٤٬٠٢٥٬٩٩٨(   (٥٬٨٢٢٬٨٩٥)    مصارف فوائد مدفوعة

ة الخدمة المدفوعة للم افأة نها  )٦٬٠٨٣٬٥١١(   (٥٬٨٥٥٬٧٧٢)    وظفینم
ة  ١٩٬٥٤٣٬٣٣٩   ١٤٬٧٢٦٬٧٤٨    صافي النقد الناتج من األنشطة التشغیل

ة           األنشطة االستثمار
 )١٬٢٢٤٬٥٤٧(  (٢٬١٠٧٬٧١٦)    شراء ممتلكات ومعدات

ع ممتلكات ومعدات  ٤٢٬٩٨٨  --    متحصل من ب
ة المستخدم في األنشطة صافي النقد  )١٬١٨١٬٥٥٩(  (٢٬١٠٧٬٧١٦)    االستثمار

  
  



ضة (ش.م.ع،ق)   مجموعة إستثمار القا

ان التدفق ة المرحلي الموحد ب   ات النقد

ة في    ٢٠١٨یونیو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنته

ضاحات المرفقة تش ة المختصرة الموحدة إن اإل ة المرحل انات المال   ل جزءًا من هذه الب
- ٧ -  

ة في      یونیو، ٣٠عن الستة أشهر المنته
ضاحات ٢٠١٨   ٢٠١٧     ا

    )مراجعة(   )مراجعة(
ـال قطر    رـال قطر      ر

ة     ل  األنشطة التمو
 أراح مدفوعة  )٤٢٬٣٨٩٬٠٧٩(    )١٣٬١١٢٬٥٨٣(

ة على القروض يصاف  (١٤)     )٧٨٤٬١٥٠(    ٩٬٦٩٨٬١٧٠  الحر
ة   )٤٣٬١٧٣٬٢٢٩(    )٣٬٤١٤٬٤١٣( ل  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمو

ادة في النقد و (النقص)/ صافي   )٣٠٬٥٥٤٬١٩٧(   ١٤٬٩٤٧٬٣٦٧ مهالز  ما فى ح
مه يما فنقد و ال  ٣ ٦٦٬٣٧٦٬٢٦٠     ٥١٬٥٦٨٬٣٧١ ة الفترة ح  في بدا
مه يما فنقد و ال  ٣ ٣٥٬٨٢٢٬٠٦٣  ٦٦٬٥١٥٬٧٣٨ ة الفترةفي ن ح  ها



ضة    )ع.ق.م.(شمجموعة إستثمار القا

ةإ انات المال ة المختصرة ضاحات حول الب   الموحدة  المرحل
ة في  لفترة الستة أشهر   ٢٠١٨یونیو  ٣٠المنته

- ٨ -  

 معلومات عامة .١
  
  

ضة ( ة األم") ش.م.ع.قإن مجموعة إستثمار القا ة" أو "الشر  )٣٩١٢٧في دولة قطر تحت سجل تجار رقم ( مسجلة) ( "الشر
ه محدودة إتم وقد  ة من ذات مسئول ان القانوني للشر ة  لىتعدیل الك ارًا من  مساهمة عامة قطرةشر  .٢٠١٧ مایو ١١اعت

ة المتداولة.تعمل او  ة في مجاالت متنوعة من اإلستثمارات داخل دولة قطر وفقًا للممارسات التجارة واإلقتصاد   لشر
ة مسج انت الشر ة محدودة٣٩١٢٧لة تحت نفس السجل التجار رقم (قبل ذلك التارخ  ة ذات مسئول شر ارا من  )   ١١اعت

  .٢٠٠٨مایو 
ة انات المال ات ل من   الموحدة تتضمن الب ة من العمل عة المشار إلیها أدناه وحصة الشر ات التا ة والشر ة للشر انات المال الب
شار إلیه ة ( التالي:المشتر   ا معًا بـ "المجموعة" ) 

ة  ة الملك     % نس

ة   نوع الملك
سمبر  ٣١  یونیو  ٣٠       د
  ٢٠١٧  ٢٠١٨    

  %  %      
          

ة ترلكو المحدودة ة الشخص الواحد شر ضاح أ) شر عة  ١٠٠  ١٠٠   (إ ة تا   شر
ة (ذ.م.م)  ة المتحدة لألنظمة الهندس ضاح أ)الشر عة      ٦٠,٤٠  ٦٠,٤٠  (إ ة تا   شر

ة واتر ماستر (قطر) (ذ.م.م)  ضاح أ)شر عة      ٦٣,٣  ٦٣,٣  (إ ة تا   شر
ة (ذ.م.م)  ان ة الهندسة اإللكتروم ضاح أ)شر عة      ٦٨,٥  ٦٨,٥  (إ ة تا   شر

ة ال ر العمراني للمقاوالت والتجارة (ذ.م.م) شر ضاح أ)تطو عة      ٥١  ٥١  (إ ة تا   شر
اس للمقاوالت  ة د ضاح أ) قطر (ذ.م.م) -شر عة      ٥١  ٥١  (إ ة تا   شر

ة ترلكو لمواد البناء (ذ.م.م)  ضاح أ)شر عة      ٨٥  ٨٥  (إ ة تا   شر
ة المتحدة للتوردات (ذ.م.م)  ضاح أ)الشر عة      ٧٥,٥  ٧٥,٥  (إ ة تا   شر

ضاح    )أ(إ
  لكو المحدودة ة تر سي في األنشطة التجارة المختلفة. (ذ.م.م): –شر ل رئ ش   تعمل 
 (ذ.م.م) ة ة المتحدة لألنظمة الهندس : تعمل في مجال التجارة في أجهزة إنذار الحر وأنظمة األمن وأعمال الشر

  .المقاوالت 
 (ذ.م.م) (قطر) ة واتر ماستر اه: تعمل شر معالجة الم سي في األعمال المتعلقة  ل رئ    .ش
 :(ذ.م.م) ة ان ة الهندسة اإللكتروم ة شر ان انة األعمال اإللكتروم یب وص سي في تر ل رئ ش    .تعمل 
  : (ذ.م.م) ر العمراني للمقاوالت والتجارة ة التطو سي في المقاوالت والتجارة في مواد البناء.شر ل رئ ش   تعمل 
 اس للمقاوالت ة د یب قطر (ذ.م.م) - شر ة ومعدات التبدیل واإلضاءة وتر : تعمل في مجال التجارة في المعدات الكهرائ

ة  ان یب المعدات الكهروم ة وتر انةأ و األدوات والمعدات الكهرائ   .عمال الص
 (ذ.م.م) لكو لمواد البناء ة تر سي في تجارة شر ل رئ ش   البناء  ب ومواداألخشاب والصل: تعمل 
 (ذ.م.م) دات ة المتحدة للتور ة والبناء الشر سي في تجارة المواد الكهرائ ل رئ ش   : تعمل 

ات أعاله تقع في دولة قطر وتم إعداد  ع الشر اناتهاجم ة وف المعای ب ات ر الدولیالمال ام قانون الشر ة وأح ة للتقارر المال
.   التجارة القطر

 

  



ضة    )ع.ق.م.(شمجموعة إستثمار القا

ةإ انات المال ة المختصرة ضاحات حول الب   الموحدة  المرحل
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- ٩ -  

ةأساس ا   - ٢ اسات المحاسب  إلعداد والتغیرات في الس
  

  أساس اإلعداد
ة في  ة المختصرة الموحدة لفترة الستة أشهر المنته ة المرحل انات المال ة الدولي  ٢٠١٨یونیو  ٣٠أعدت الب ار المحاس وفقًا لمع

ة وعم ٣٤رقم  ف الرال القطر وهي العملة الوظ ة" وتم عرضها  ة المرحل ة. "التقارر المال   لة العرض للشر
 

ة الموحدة  انات المال ة في الب ضاحات المطلو افة المعلومات واإل ة المختصرة الموحدة على  ة المرحل انات المال ال تحتو الب
ما في  ة للمجموعة  ة الموحدة السنو انات المال جب أن تقرأ مع الب ة و سمبر  ٣١السنو الضرورة ٢٠١٧د س  . إضافة الى ذلك، ل

ة في أ سمبر  ٣١مؤشرًا للنتائج المتوقعة للسنة التي ستنتهي في  ٢٠١٨یونیو  ٣٠ن تعطي نتائج الستة أشهر المنته  .٢٠١٨د
  

اسات  انت القرارات الهامة التي اتخذتها اإلدارة في تطبی الس ة المختصرة الموحدة،  ة المرحل انات المال عند إعداد هذه الب
ة للمجموعة والمصاد ما في وللسنة المحاسب ة الموحدة  انات المال قة على الب ة لعدم التأكد من التقدیرات هي نفسها المط س ر الرئ

ة في  سمبر  ٣١المنته ة جدیدة ٢٠١٧د ة الهامة الناشئة عن اعتماد معاییر محاسب اسات المحاسب استثناء التغیرات في الس  ،
اسات المحاس ضاحه ضمن "التغیرات في الس ة الهامة".ما تم إ   ب

 
ة الهامة اسات المحاسب   التغیرات في الس

ة المختصرة الموحدةفى استثناء ما تم اإلفصاح عنه  ة المرحل انات المال قة في هذه  هذه الب ة المط اسات المحاسب ، إن الس
ة الموحدة  انات المال قة في الب ة المختصرة الموحدة هي نفسها المط ة المرحل انات المال ة في الب ما في وللسنة المنته للمجموعة 

سمبر  ٣١   .٢٠١٧د
  

ما في وللسنة التي  ة الموحدة للمجموعة  انات المال س في الب ضًا أن تنع ة یتوقع أ اسات المحاسب ما أن التغیرات في الس
سمبر  ٣١ستنتهي في    .٢٠١٨د

  
ار الدولي للتقارر ة  خالل السنة، قامت المجموعة بتطبی مبدئي للمع ة من  ٩المال . هناك معاییر ٢٠١٨ینایر  ١األدوات المال

  .٢٠١٨ینایر  ١وتفسیرات جدیدة أخر سارة المفعول من 
  

ة  ار الدولي للتقارر المال ة الصادر في یولیو  ٩قامت المجموعة بتطبی المع ینایر  ١بتارخ تطبی مبدئي في  ٢٠١٤األدوات المال
ا٢٠١٨ ات المع ة . وتمثل متطل ة الدولي  ٩ر الدولي للتقارر المال ار المحاس بیرًا عن مع ة: التحقی  ٣٩تغیرًا  األدوات المال

ة. ات المال ة المطلو ة وعض جوانب محاس ة الموجودات المال ار الجدید تغیرات جوهرة في طرقة محاس تضمن المع اس. و   والق
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- ١٠ -  

  
سمبر ٣١     ٢٠١٨یونیو  ٣٠  نقد وأرصدة لد البنوك -٣   ٢٠١٧د

  (مدققة)    )مراجعة( 
ـال قطر      رـال قطر     ر

 ٩٣١٬٨٨٠   ١٬٠٠٣٬٤٤٢  نقد في الصندوق 
 ١٢٧٬٩٦٥٬٠١٥   ١٠٠٬٢٠٧٬١٥٨  نقد في البنك

ضاح    تةودائع ثاب  ٧٬٠٠٠٬٠٠٠   ٧٬٠٠٠٬٠٠٠  أ) –(إ
ي  ٩٥٨٬٦٥٧  ٣٬٦٩١٬٤٠٢  هامش بن

 ١٣٦٬٨٥٥٬٥٥٢   ١١١٬٩٠٢٬٠٠٢  الرصید
       یخصم :

شوف ضاح   السحب على الم  )٧٠٬٤٧٩٬٢٩٢(    )٧٦٬٠٧٩٬٩٣٩(  )أ -١٠(إ
       

مها نقد  ة الفترةوما فى ح  ٦٦٬٣٧٦٬٢٦٠    ٣٥٬٨٢٢٬٠٦٣  السنة /في نها
 

ضاح(  :أ) - إ
شهور من تارخ  ٣أقل من  فترة محلي في دولة قطر، هذه الودائع تستح خالل تجار  لد بنكتتمثل الودائع الثابتة بودائع 

  اإلیداع.
  

سمبر ٣١     ٢٠١٨یونیو  ٣٠  ذمم مدینة وأرصدة مدینة أخر  -٤   ٢٠١٧د
  (مدققة)    )مراجعة(  
ـال قطر      رـال قطر     ر

 ١٢١٬٤٦٤٬٤٧٣   ٩٨٬٢٣٠٬٦٤٧  صافي الذمم تجارة مدینة ، 
 ٢٧٬٧٦١٬٩١٣   ٣٦٬٧٣٩٬٥٧٩  محتجزات مدینة

 ١٬٤٦٧٬٧٤٨   ١٬٤٩٧٬٠٢٥  مصارف مدفوعة مقدماً 
 ٢٢٬٦١٢٬٢٠٦   ٢٧٬٤٩١٬٨١٢  أرصدة مدینة أخر 

  ١٧٣٬٣٠٦٬٣٤٠   ١٦٣٬٩٥٩٬٠٦٣ 
  

 األطراف ذات العالقة -٥

ا للمجتتمثل األطراف ذات العالقة  ات الزمیلة وأعضاء مجلس اإلدارة و / أو موظفي اإلدارة العل ات تقوم الشر موعة وشر
طرة علیها ة أو لد هذ الس طرة مشتر . تتم الموافقة على شرو المعامالت مع األطراف ذات شأنها مهمه األطراف نفوذ س

  العالقة من قبل إدارة المجموعة.
  

سمبر ٣١     ٢٠١٨یونیو  ٣٠  مطلوب من أطراف ذات عالقة  )أ(   ٢٠١٧د
 (مدققة) )مراجعة(  
ـال قطر      رـال قطر     ر

عة اتها التا في (ذ.م.م) وشر  ٢٤٬٩٢٣٬٦٣١ ٢٧٬٥٩٨٬٧١٢  مجموعة الهد
 ٧٬٨٢٦٬٥٧٠ ٣٬٦٩٣٬٢١١  أخر أطراف 

  ٣٢٬٧٥٠٬٢٠١ ٣١٬٢٩١٬٩٢٣ 
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- ١١ -  

  

سمبر ٣١     ٢٠١٨یونیو  ٣٠  األطراف ذات العالقة (تتمه) -٥   ٢٠١٧د
  (مدققة)    )مراجعة(  مطلوب إلى أطراف ذات عالقة  )ب(
ـال قطر      رـال قطر     ر

 ٦٬٨٩٣٬٤٦٧ ٦٬٨٩٣٬٤٦٧   مساهمین حالیین
في عة  مجموعة الهد اتها التا  ٣٬٢١٩٬٥٥٤ ٣٬٩٨٤٬٣٤٥  (ذ.م.م) وشر

 ٦٬٦٩٩٬٣٤٣ ٨٬٢٥٧٬١٦٨  أخر 
  ١٦٬٨١٢٬٣٦٤ ١٩٬١٣٤٬٩٨٠ 

  
  

سمبر ٣١     ٢٠١٨یونیو  ٣٠  . المخزون ٦   ٢٠١٧د
  (مدققة)    )مراجعة(  
ـال قطر      رـال قطر     ر
        

 ٦٢٬٤٤٤٬٢٧٢ ٧٢٬٨٧٩٬٠٨٤   ضاعة للمتاجرة 
 ٣٬٢٣٧٬٠٠٦ ١٣٬١٠٠٬٢٤٢  مواد خام

 ٧٬٧٨٩٬٥٢٩ --  ضاعة في الطر
 ٧٣٬٤٧٠٬٨٠٧  ٨٥٬٩٧٩٬٣٢٦  اجمالي رصید المخزون 

ة طیئة الحر ضاعة متقادمة و  )١٬٨١٨٬٨٦٤(  )١١٬٨٠٣٬١٥٤(  ناقصًا: مخصص 
 ٧١٬٦٥١٬٩٤٣ ٧٤٬١٧٦٬١٧٢  صافي المخزون 

 
ة .٧ سمبر ٣١     ٢٠١٨یونیو  ٣٠  إستثمارات عقار   ٢٠١٧د
  (مدققة)    )مراجعة(  
ـال قطر      رـال قطر     ر

 ٢٬١٧٠٬٦٩٢  ١٬٥٦٤٬٩١٩  ینایر  ١الرصید اإلفتتاحي فى 
مة العادلة  )٦٠٥٬٧٧٣(  )٣٠٢٬٨٧٥(  التغیر في الق

ة الفترة/ السنة  ١٬٥٦٤٬٩١٩ ١٬٢٦٢٬٠٤٤  الرصید في نها
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- ١٢ -  

  

سمبر ٣١     ٢٠١٨یونیو  ٣٠  ات ومعداتممتلك  . ٨    ٢٠١٧د
  (مدققة)    )مراجعة(  
ـال قطر      رـال قطر     ر

ة اجمالي التكلفة  ٦٣٬٥٠١٬٧٩٧ ٦٥٬١١٦٬٦٨٢  أول الفترة / السنة التارخ
  إضافات خالل الفترة/السنة 

  ٢٬٨٩٤٬٦٣٩ ٢٬١٠٧٬٧١٦  االضافات خالل الفترة / السنة
عادات خالل الفترة/ال   سنةإست

عادات خالل الفترة / السنة   )١٬٢٥٣٬٦٨٤( )٢٠٨٬٧٧٥(  االست
الت   )٢٬١٩٧( --  خالل السنة تعد
ال   )٢٣٬٨٧٣( --  شطب خالل السنةخاص 

ة  خ ة الفترة / السنةفى اجمالي التكلفة التار   ٦٥٬١١٦٬٦٨٢ ٦٧٬٠١٥٬٦٢٣  نها
     

  ٤٠٬٧٢٣٬٥٨٠ ٤٥٬٤٧٢٬٢٤٠  اجمالي مجمع االستهالك أول الفترة / السنة
  ٦٬٠٢١٬٥٢٦ ٢٬٩٣٢٬٩٧٤  االستهالك خالل الفترة / السنة*

عادات خالل الفترة / السنة   )١٬٢٤٨٬٩٩٣( )١٩٣٬١٧٧(  االست
ال   )٢٣٬٨٧٣( --  شطب خالل السنةخاص 

ة الفترة / السنة   ٤٥٬٤٧٢٬٢٤٠ ٤٨٬٢١٢٬٠٣٧  مجمع االستهالك نها
      

ة الفترة / السنة  ١٩٬٦٤٤٬٤٤٢ ١٨٬٨٠٣٬٥٨٦  الرصید في نها
ةتشال ضمن التكالیف السنة /إهالك الفترة * تم تحمیل ة والمصارف العموم  .اإلدارةو  غیل

عض بنود الممتلكات والمعدات ة ل اسات المحاسب صدد تغییر الس ن العمال) إن اإلدارة   سوف یتم اإلعتراف بها يوالت (س
مة  ضمن بنود اإلستثمارات العقارة   .الالحقةالسنوات  يالعادلة فالق

  

  الشهرة . ٩
 

مبلغ  ة  اء  ٨٣٠تم تحدید رأس مال الشر مة حقوق الشر س حسب ق م ول ة حسب التقی مة الشر عادل ق ما  ملیون رال قطر 
ما في  سمبر  ٣١الدفترة  مبلغ ، ٢٠١٦د ة  ة والمتمثلة في تحدید رأس مال الشر ارات القانون  (٨٣٠٬٠٠٠٬٠٠٠)و نظرًا لإلعت

ما  حیث صدر قرار من سعادة وزر االقتصاد والتجارة رال قطر  م  ة حسب التقی مة الشر امل ق ة  بتحدید رأس مال الشر
ورصة  ة و ة المتمثلة بوزارة االقتصاد والتجارة وهیئة قطر لألسواق المال م وموافقات الجهات الرسم فیها الشهرة الناتجة عن التقی

ذلك موافقتها على نشرة االكتتاب التي تبنت نفس النهجقطر على هذ ة على  ا االجراء، و س ة العامة التأس ذلك موافقة الجمع و
ًا في  الشهرة المتولدة داخل ح معه محتمًا االعتراف  مبلغ دفاتر الهذة اإلجراءات مما أص ة  ة للشر رال  ٧١١٬٤٩٢٬٤٨٩المحاسب

  . قطر 
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ةودیون  قروض . ١٠ سمبر ٣١     ٢٠١٨یونیو  ٣٠  بن   ٢٠١٧د
شوف            (مدققة)    )مراجعة( (أ) السحب على الم

ـال قطر      رـال قطر     ر
ة الفترة / السنة  ٧٠٬٤٧٩٬٢٩٢ ٧٦٬٠٧٩٬٩٣٩  رصید نها

 

  

  غیر متداولة    متداولة  قروض(ب) 
سمبر  ٣١    ٢٠١٨یونیو  ٣٠   سمب ٣١    ٢٠١٨یونیو  ٣٠    ٢٠١٧د   ٢٠١٧ر د
  (مدققة)    )مراجعة(    (مدققة)    )مراجعة(  
ال قطر    ال قطر     رال قطر     ر   رال قطر     ر

ل المشروع ( ٦١٤٬١٢٨٬٤٩   ١٢٬١١٢٬٦٤٠  )١تمو    --   -- 
 --   --   ٥٥٬٩٠٣٬٩٢٠   ٥٥٬٤٠٦٬٣٩٧  )٢قرض إستیراد (

 --   --   ١٧٬٧٢٥٬١٥٨   ١٨٬١٣٨٬٨٢٦  )٣قروض تحت الطلب (
 ١٬٢٦٩٬٣٨٧   ٨٩٬٠٤٨   ١٠٬١٤٨٬٧١٦   ١٠٬٣٠٠٬٢٩٨  )٤قروض ألجل (
حة  --   --   ٢٨٬٩٢٢٬٦٩٥   ٣١٬٢١٠٬٢٢٧  قرض مرا
ارة   --   --   ١٠٨٬٣٣٣   ١٦٥٬١١٩  قرض س

  ١٬٢٦٩٬٣٨٧   ٨٩٬٠٤٨   ١٢٦٬٩٣٧٬٣١٨   ١٢٧٬٣٣٣٬٥٠٧ 
ل المشروع  ) ١(   تمو

ل مشارعها القائ ٢٠١٤خالل عام  أشهر من الدفعات قید  ١٠الى  ٤مة. یتم تسدید هذه القروض من دخلت المجموعة في قروض لتمو
عود الجزء الغیر متداول %٦الى  %٥: ٢٠١٧% (٦,٥% الى ٥,٥التنفیذ المدفوعة من قبل العمیل حیث أن سعر الفائدة تتراوح بین   .(

عد ة والتي تستح في توارخ مختلفة  ل المصارف النقد ة لتمو شهور من تارخ إنتهاء المشروع مع سعر  ٣ إلى قروض المشروع النقد
ضمانات %٦فائدة  ًا. تلك القروض مؤمنة  ة من قبل وضمانات  تجارة سنو عةشخص ات التا اء الشر   مجموعة.لل شر

  قرض إستیراد  ) ٢(
ة لشراء مواد خاصة للمشروع واصد ات إعتماد تمثل قروض اإلستیراد القروض التي تم الحصول علیها من أحد البنوك المحل ار خطا

اطن. تحمل هذه القروض متوسط فائدة یتراوح من  ًا وتكون مدة %٦,٧٥إلي  %٥: ٢٠١٧( %٦,٧٥% إلي ٥,٥لمقاولین ال ) سنو
عة  یومًا. ٢٧٠إلى  ١٨٠إستحقاقها تتراوح من  ات التا اء الشر ة من قبل شر ضمانات تجارة وضمانات شخص تلك القروض مؤمنة 

 للمجموعة.
  تحت الطلب روض ق  ) ٣( 

ات رأس المال العامل. حیث تحمل قروض  ل متطل ة لتمو تحت الطلب هي القروض التي تم الحصول علیها من أحد البنوك المحل
ًا ( %٦,٧٥% إلي ٥,٥القروض متوسط سعر فائدة یتراوح من  ًا. %٦,٧٥إلي  %٥: ٢٠١٧سنو ضمانات ) سنو تلك القروض مؤمنة 

ة م عة للمجموعة.تجارة وضمانات شخص ات التا اء الشر   ن قبل شر
  ألجل قروض   ) ٤(

ن للعمال ومخازن.  م قروض لبناء س ة لتقد ات مع البنوك المحل ة اتفاق ضمانات تجارة وضمانات وقد أبرمت الشر تلك القروض مؤمنة 
عة للمجموعة. ات التا اء الشر ة من قبل شر متوسط  شخص ًا  %٦,٧٥% إلي ٥,٥فائدة یتراوح من  وذلك بتوارخ إستحقاق مختلفة  سنو

ًا.%٦,٧٥إلي  %٥: ٢٠١٧(   ) سنو
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سمبر  ٣١    ٢٠١٨یونیو  ٣٠  ذمم دائنة وأرصدة مستحقة الدفع  . ١١   ٢٠١٧د
  (مدققة)    )مراجعة(  
ال قطر      رال قطر     ر

        

 ٨٠٬١٨٦٬٤٢٠ ٥٧٬٦٣٩٬٨١٩  ذمم تجارة دائنة و أوراق دفع
 ١٩٬٢٤٨٬١٧٩ ٤١٬٢٧٨٬١٨١  ءدفعات مقدمة من العمال

ة ة والراض  ١٬٠١٧٬٧٩٩ -- صندوق األنشطة األجتماع
 ٦٤٬٧٥٤٬٧٢٦ ٩٥٬٣٤١٬٩٣٨  مصارف مستحقة الدفع وأرصدة دائنة أخر 

 ١٦٥٬٢٠٧٬١٢٤ ١٩٤٬٢٥٩٬٩٣٨   الرصید
 

ة الخدمة للموظفین  . ١٢ افأة نها سمبر  ٣١    ٢٠١٨یونیو  ٣٠  م   ٢٠١٧د
  (مدققة)    )مراجعة(  
  رال قطر     ال قطر ر   

 ٢٩٬٦١٤٬٧٤١    ٣٠٬١٣٨٬٥٥٣  ینایر، ١ما في  الرصید
ون خالل ٣٤٤٬٩٤٨٬٩ ٢٬٥٠٨٬٢٢١  السنة الفترة/ الم  

)٤٬٤٢٤٬٩١٥( (٥٬٨٥٥٬٧٧٢) السنة الفترة/المدفوع خالل   
 ٣٠٬١٣٨٬٧٦٠ ٢٦٬٧٩١٬٠٠٢  الرصید 

  

  رأس المال  .١٣
  

ان سمبر  ٣١    ٢٠١٨یونیو  ٣٠  الب  ٢٠١٧د
 المبلغ   عدد األسهم   المبلغ   عدد األسهم  
ال       رال قطر       قطر  ر

 ٨٣٠٬٠٠٠٬٠٠٠   ٨٣٬٠٠٠٬٠٠٠   ٨٣٠٬٠٠٠٬٠٠٠   ٨٣٬٠٠٠٬٠٠٠  رأس المال المصدر 
  

  

اطي قانوني   . ١٤  إحت
ل  ة ، یتم تحو س الشر ات التجارة القطر وعقد تأس اطي القانوني حتى من األراح الس %١٠وفقًا لقانون الشر ة إلى اإلحت نو

ات  %٥٠صل إلى  اطي القانوني غیر قابل للتوزع إال في الحاالت المنصوص علیها في قانون الشر من رأس المال. إن اإلحت
.   التجارة القطر

 

  یونیو ، ٣٠   یراداتاإل .١٥
  ٢٠١٧    ٢٠١٨  
  )مراجعة(    )مراجعة(  
ـال قطر      رـال قطر     ر

 ٧٧٬٣٦٠٬٢١٣ ٨٨٬٠١١٬٥٢٥  جارةإیرادات ت
 ١٤٠٬٥٨٧٬٦١٠ ١٣٢٬٤١٥٬٠٩٦  العقود اتإیراد

  ٢١٧٬٩٤٧٬٨٢٣ ٢٢٠٬٤٢٦٬٦٢١ 



ضة    )ع.ق.م.(شمجموعة إستثمار القا

ةإ انات المال ة المختصرة ضاحات حول الب   الموحدة  المرحل
ة في  لفترة الستة أشهر   ٢٠١٨یونیو  ٣٠المنته

- ١٥ -  

  
  
ة .١٦ ة و مصارف عموم   یونیو ، ٣٠  إدار
  ٢٠١٧    ٢٠١٨  
  )مراجعة(    )مراجعة(  
ـال قطر      رـال قطر     ر

 ١٨٬٨٢٠٬٤٥١ ٢١٬٦٠٦٬٠٧٨  رواتب ومنافع الموظفین
 ٧٬٠٤٠٬٧١٩ ٤٬٩٣٣٬٨٣٢  إیجارات 

ة ة وقانون  ٣٢٧٬٧١٠ ١٬٠٣٦٬٧٩١  أتعاب مهن
ضاعة  -- ٩٬٩٨٤٬٢٩٠  مخصص 

وك فى تحصیلها  ٤٬٣٦٢٬٠٠٧ ٤٬٤٧٩٬٣٩٨  مخصص دیون مش
 ١٬٤٣١٬٠١٩ ٢٢٢٬٨٦٤  مصارف سفر

انة وٕاصالحات  ٨٠٢٬٩٤٨ ٦٧٦٬٨٠٥  ص
رد  ٢٣٧٬٦٢٦ ٤٥٢٬٥٢٢  إتصاالت و

هراء وماء  ٢٤٢٬٢٥٤ ١٤٢٬٤٥٤  مصارف 
 -- ١٧٬٤٨٤٬٥٢٥  مخصصات أخر 
 ١٤٠٬٨٤٩ ٤٩٬٧٩١  تأشیرات وٕاقامات
 ٥٬٤٠٣٬٣٤٤ ٤٬٢٩٤٬٨٨٩  مصارف متنوعة

  ٣٨٬٨٠٨٬٩٢٧ ٦٥٬٣٦٤٬٢٣٩ 
  

 

 العائد األساسي للسهم الواحد .١٧
ماألساسي حتساب العائد یتم إ ة على المتوسط  لمساهمىالموزع  رح الفترة للسهم بتقس ةرجح لالمالشر  القائمة عدد األسهم العاد

  .الفترةخالل 
  ٢٠١٧یونیو  ٣٠    ٢٠١٨یونیو  ٣٠    

  )مراجعة(    )مراجعة(  
ال قطر      رال قطر     ر
 ٠,٢٥ ٠,٢٨  العائد األساسي للسهم        

ما یلي، رح ة القائمة والمستخدمة الفترة ف   ما یلى: اسي للسهمفي إحتساب العائد األس والمتوسط المرجح لعدد األسهم العاد

  ٢٠١٧یونیو  ٣٠    ٢٠١٨یونیو  ٣٠  
  )مراجعة(    )مراجعة(  
ال قطر     رال قطر   ر

ة مساهمىعلى رح الفترة العائد    ٢٠٬٩٩٥٬٥٠٧ ٢٣٬٣٢٨٬٣٣٧  الشر

السهم) ة القائمة خالل الفترة (   ٨٣٬٠٠٠٬٠٠٠  ٨٣٬٠٠٠٬٠٠٠  متوسط عدد األسهم العاد
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- ١٦ -  

ة  .١٨ طرةحقوق األقل  غیر المس

عة ة التا  إسم الشر
  

بلد 
س    التأس

ة وحقوق  ة الملك نس
ة من  ت المملو التصو
ة    قبل حقوق االقل

ة  اح حقوق األقل أر
طرة ع األراح   غیر المس    توز

ة  حقوق األقل
طرة  غیر المس

 المتراكمة
ـال قطر        ٢٠١٨یونیو  ٣٠ ـال قطر    ر ـال قطر    ر               ر

ة (ذ.م.م)ا ة المتحدة لألنظمة الهندس  ٥٩٬١٣٥٬٩٥١  )٥٬٦٠٠٬٠٠٠(  ١٠٬٨٢٦٬٦٧٦   %٣٩,٦٠   قطر   لشر
ة واتر ماستر (قطر) (ذ.م.م)  ١٠٬٦٠٤٬٧١٣  )٢٬٧٢٧٬٨٠٦(  ٢٬٦٨٩٬٨٦٧   %٣٦,٧٠   قطر   شر

ة (ذ.م.م) ان ة الهندسة اإللكتروم  ١٬٨٤٤٬٧٩١  --  )٧٣٬٣٦٧(   %٣١,٥٠   قطر   شر
ة الت ر العمراني للمقاوالت والتجارة (ذ.م.م)شر  ٨٬٢٦١٬٨٠٠  )١٬٩٦٠٬٠٠٠(  )٩٤٢٬٣١٣(   %٤٩,٠٠   قطر   طو

اس للمقاوالت  ة د  ١٬٢٠٨٬٦٨٢  --  )٢٬٣٦١٬٢٩٧(   %٤٩,٠٠   قطر   قطر (ذ.م.م) -شر
لكو لمواد البناء (ذ.م.م) ة تر  )٥٢٢٬٠٠٤(  --  )٤٤١٬٧١١(   %١٥,٠٠   قطر   شر

ة المتحدة لل دات (ذ.م.م)الشر  )٩٬١٤٢٬٤١٨(  )١١٬٩٧٨٬٠٦٦(  )١٬٨١٧٬٦٠٩(   %٢٤,٥٠   قطر   تور
      ٧١٬٣٩١٬٥١٥   )٢٢٬٢٦٥٬٨٧٢(    ٧٬٨٨٠٬٢٤٦ 

سمبر  ٣١             ٢٠١٧د
ة (ذ.م.م) ة المتحدة لألنظمة الهندس  ٥٣٬٩٠٩٬٢٧٥  (٦٬٦٢٢٬٥١٧)   ٢١٬٤٠٣٬٤٢٠   %٣٩,٦٠   قطر   الشر

ة واتر ماستر (قطر) (ذ.  ١٠٬٦٤٢٬٦٥٢  --   ٤٬٦٠٠٬٨١٤   %٣٦,٧٠   قطر    م.م)شر
ة (ذ.م.م) ان ة الهندسة اإللكتروم  ١٬٩١٨٬١٥٨  --   (٧٦٩٬٢٥٤)   %٣١,٥٠   قطر    شر

ر العمراني للمقاوالت والتجارة (ذ.م.م) ة التطو  ١١٬١٦٤٬١١٣  --   ٤٬٣٢٧٬٦٨٨   %٤٩,٠٠   قطر    شر
اس للمقاوالت  ة د  ٣٬٥٦٩٬٩٧٩  --   ٤٤٦٬٩٧١   %٤٩,٠٠   قطر    قطر (ذ.م.م) -شر

ة ترلكو لمواد البناء (ذ.م.م)  (٨٠٬٢٩٣)  --   ٩٣٬٩٩٨   %١٥,٠٠   قطر    شر
ة المتحدة للتوردات (ذ.م.م)  ٤٬٦٥٣٬٢٥٧  --   (٤٦٧٬٤٧١)   %٢٤,٥٠   قطر    الشر

       ٨٥٬٧٧٧٬١٤١  (٦٬٦٢٢٬٥١٧)   ٢٩٬٦٣٦٬١٦٦ 
  ضاح (أ) ١إشارة إلى إ
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- ١٧ -  

 

انات القط. ١٩ ةالب  اع

ة على أنواع  انات القطاع م الب مها ألعضاء مجلس اإلدارة بهدف تحدید المصادر وتقی ترتكز المعلومات التي یتم تقد
مها. لد  ة تصدر تقاررالخدمات التي یتم تقد ما هو موضح أدناه، وهي وحدات األعمال المجموعة أرع قطاعات تشغیل  ،

ة للمجموعة. وتقدم وحدات  ل منفصل ألنها تتطلب االستراتیج ش ة منتجات وخدمات مختلفة، وتدار  األعمال االستراتیج
ل منتظم.  ش ة  مراجعة تقارر اإلدارة الداخل ة  ل وحدة من وحدات األعمال االستراتیج ات أعمال منفصلة. تقوم  استراتیج

ل قطاع من قطاعات المجموعة: ات في    یوضح الملخص التالي العمل
ش .١ ةمل ذلك مقاوالت: و  .االنشطة اإلنشائ
اإلضافة إلى أنظمة األمن. .٢ اكة  ة والس ة والكهرائ ان  المقاوالت المتخصصة: وتشمل الم
ة وأنظمة األمن والسالمة ومواد البناء. .٣ ة والكهرائ ائ م ة والك  تجارة: وتشمل تجارة المواد الغذائ
شمل ذلك التعاق .٤ انة ذات الصلة: و اه والص الصحةمعالجة الم ة  اه  د لمشارع العنا احة، ومیزات الم وحمامات الس

ع والخدمات. عد الب انة ما  اه وص  ومعالجة الم
ة. .٥ الشر الرصید القادم   اخر یتعل ذلك 

ة من قبل  ضا قطاعات تشغیل عة مختلفة تعمل داخل دولة قطر والتي تعتبر أ ات تا تشمل قطاعات التجارة على شر
ة، مع األخذ المجموعة. یتم ت انات المال ة في قطاع تشغیلي واحد لغرض عرض الب ة الفرد ع هذه القطاعات التشغیل جم

ة: ار المعاییر التال   في االعت
 عة الخدمات / المنتجات المقدمة ه طب  تشا
 م الخدمات ه الطرق المستخدمة في توزع السلع / تقد   تشا

ما ما هو موضح أدناه، المعلومات المتعلقة بنتا اس األداء على أساس أراح القطاع،  ل قطاع قابل لإلفصاح. یتم ق ئج 
اس األداء حیث تعتقد  ة التي تتم مراجعتها من قبل اإلدارة. یتم استخدام أراح القطاع لق هو مدرج في تقارر اإلدارة الداخل

عض القطاعات ا م نتائج  منشآت أخر تعمل ضمن تلك اإلدارة أن هذه المعلومات هي األكثر مالئمة في تقی لمتعلقة 
.   الصناعات. یتم تحدید األسعار بین القطاعات على أساس تجار

 
ة   القطاعات الجغراف

ناء على  التالي فإن معظم موجودات المجموعة تقع في دولة قطر. و ع أنشطتها خارج دولة قطر. و لم تقم المجموعة بتنو
ة محددة وواض ما في ذلك، ال توجد قطاعات جغراف .  ٢٠١٨یونیو  ٣٠حة في المجموعة 
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- ١٨ -  

  

  أخر   جمالياإل
اة  معالجة الم
انة   مقاوالت  مقاوالت متخصصة  التجارة  والص

ة .١٩ انات القطاع   )ه(تتم الب

        

ـال قطر  ـال قطر   ر ـال قطر   ر ـال قطر   ر ـال قطر   ر ـال قطر   ر   ٢٠١٨ یونیو ٣٠  ر
ة ٣٧٬٠٧٤٬٣٨٩ ١١٠٬٧٣٥٬٤٧٢ ١٧٬٧٩٨٬٢٦٤ ٥٤٬٨١٨٬٤٩٦ -- ٢٢٠٬٤٢٦٬٦٢١  اإلیرادات الخارج
 مصروفات الفوائد -- ٣٬٨٥٩٬١٤٢ ١٬٣٥٨٬٣٧٢ ٦٠٥٬٣٨١ -- ٥٬٨٢٢٬٨٩٥
 االستهالك ٢٥٠٬٨٨٠ ٢٨٤٬٦١٦ ٤١٥٬٦٠٤ ٨٤٨٬٢٠٣ ٢٠٧٬٠٢٢ ٢٬٠٠٦٬٣٢٥
 رةالفترح (خسارة)/  (١٬٩٢٣٬٠٨٧) ٢٢٬٢٨٨٬٢٠٧ ٤٢٬٩٤٧٬٢٣٨ ٧٬٣٢٩٬٣٣٩ ١٧٬٥٦٣٬٥٢٨ ٨٨٬٢٠٥٬٢٢٥

 الموجودات القابلة لإلفصاح القطاعي ٦٣٬٢١١٬٣٢٣ ٣٨١٬٧٨١٬٤٤٥ ١٢٤٬٢٠٤٬٢٤٧ ١١٢٬٨٦٣٬٤٦٥ ٨٦٢٬٣٢٧٬٦٠٥ ١٬٥٤٤٬٣٨٨٬٠٨٥
ات القابلة لإلفصاح القطاعي ٥١٬٤٤٧٬١٣٥ ٢٥٠٬٠٧٧٬٨٨٣ ٦٣٬٥٦٤٬٩٧٦ ٨٣٬٩٠٧٬٥٢٣ ٢٢٬٦٦٩٬٣٨٨ ٤٧١٬٦٦٦٬٩٠٥  المطلو

      
  

  أخر   جمالياإل
اة  معالجة الم

  ٢٠١٧ یونیو ٣٠  مقاوالت  مقاوالت متخصصة  التجارة  انةوالص
        

    رـال قطر   رـال قطر   رـال قطر   رـال قطر   رـال قطر   رـال قطر 
ة ٢٨٬١٨٣٬٣٠٨  ١٢٦٬٥٤٢٬٠٩٠   ٢٣٬٤٥٣٬٩٨٨  ٣٩٬٧٦٨٬٤٣٧  -   ٢١٧٬٩٤٧٬٨٢٣   اإلیرادات الخارج

 مصروفات الفوائد --  ٢٬٥٧٧٬١٢٨   ٩٧٠٬٥٦١  ٤٧٨٬٣٠٩  -   ٤٬٠٢٥٬٩٩٨ 
 االستهالك ٥٦٬٢٣٩  ٣٢٢٬٣٢٩   ٤٠٠٬٥٧٩  ٨٢٢٬٥٥٦  ١٢٢٬٤٩٩   ١٬٧٢٤٬٢٠٢ 

  الفترة رح ٦٣٣٬٩٣١  ٢٤٬٤٨٤٬١٨٤   ٣٣٬٠٦٦٬٨٦١  ٣٬٧٥٢٬٩٥٢  ١٦٬٧١١٬٨٥٥   ٧٨٬٦٤٩٬٧٨٣ 
 الموجودات القابلة لإلفصاح القطاعي ٥٨٬٧٣٦٬٧٩٩ ٤١٧٬٨٩٨٬٣٣٩ ١٠٩٬٧٤١٬٧٣٢ ٦٧٬٧٨٥٬٥٠٣ ٨٨٢٬١٠٨٬٧٤٣ ١٬٥٣٦٬٢٧١٬١١٦

٧٤٬٣٣٥٬٦٥٠٤ ات القابلة لإلفصاح القطاعي ٥٠٬٦٠٣٬٧٩٦ ٢٩٢٬٨١٦٬٣٢٦ ٥٥٬٦٢٠٬٣٩٩ ٤٦٬٧٩١٬٧٠٨ ٢٨٬٥٠٣٬٤٢١   المطلو



ضة    )ع.ق..م(شمجموعة إستثمار القا

ةإ انات المال ة المختصرة ضاحات حول الب   الموحدة  المرحل
  ٢٠١٨یونیو  ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

  

- ١٩ -  

  

 أرقام المقارنة - ٢٠

ز المالي ان المر قة لتتواف م تم إعادة تصنیف أرصدة محددة في ب ما في السنة السا ة الموحد  انات المال ع عرض الب
ة  ةللفترة  الموحدةالمرحل ن إلالحال ة. لم   عاده التصنیف اثر على صافي الرح أو صافي الموجودات أو حقوق الملك

  المقارنة. لفترة

 
ة -٢١ انات المال  الموافقة على الب

ة الموحدة من قبل  انات المال   .٢٠١٨ غسطسأ  ٦داره وأصدرت بتارخ اإلتمت الموافقة على الب
  

 


