
 
 

  
  
  

  
  

  
                     

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 أشهرفترة الستة ل ما في و   المنته

  ٢٠١٧یونیو  ٣٠ 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 
 

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

  

ة ال انات المال ة المختصرة الموحدة الب   مرحل

ر ات المستقلل المراجعة  مع تقر   مدق الحسا

ة في فترة الستة أشهرلما في و    المنته

  ٢٠١٧ یونیو ٣٠ 

  
  

ات   صفحـة  المحتو
  
  

ات المستقل ة المختصرة الموحده تقرر مدق الحسا ة المرحل انات المال   --  عن مراجعة الب
  

ز المالي ان المر   ٢ - ١   الموحد المرحلي ب
  

ان    ٣    الموحد المرحلي و الخسارةالرح أب
  

ان   ٤    الموحد المرحلي الدخل الشامل ب
  

ان التغیرات في حقوق    ٥    الموحد المرحلي المساهمینب
  

ة ان التدفقات النقد   ٧ - ٦    الموحد المرحلي ب
  

ة انات المال ضاحات حول الب ة المختصرة إ   ٢٣ - ٨     الموحدة المرحل



 
  

  
ة ة المرحل انات المال ر حول مراجعة الب   الموحدة المختصرة تقر

  الكرام،،          مجلس اإلدارة      عضاء أ /السادة
ضة   .).ق.عش.م( مجموعة استثمار القا

  قطر –الدوحه 
  

  مقدمة
ة ة المرحل انات المال ضةلالموحدة المرفقة  المختصرة لقد راجعنا الب اتها  ..ق.عش.م مجموعة استثمار القا ة") وشر ("الشر

عة عًا  التا شار إلیهم جم ما في“بـ ( ة في المجموعة")  ان  ،٢٠١٧یونیو  ٣٠ ولفترة الستة أشهر المنته والتي تتكون من ب
ما في  ز المالي المرحلي الموحد  انمن  الً و ٢٠١٧یونیو  ٣٠المر ان و  المرحلي الموحد اآلخر لـــل الشامـــلدخل والدخا ب

ةان و  المرحلي الموحد وق المساهمینـــــي حقــالتغیرات ف ة فـــأشه الستةلفترة  المرحلي الموحد التدفقات النقد ذلك  يـــــر المنته
ضاحات المتممة لها التارخ   . واإل

  

ة ةمسؤولاإلدارة إن  ة المرحل انات المال ة الدولي رقم  المختصرة عن إعداد وعرض هذه الب ار المحاس  ٣٤الموحدة وفقًا لمع
ة انات المرحل ة. إن مسؤولیتنا هي إصدار نتیجة حول هذه الب ة المرحل التقارر المال الموحدة استنادًا إلى  المختصرة الخاص 

  أعمال المراجعة التي قمنا بها.
  
  

  نطاق المراجعة 
ار الدولي المتعل بإجراءات المراجعة لوفقًا تمت مراجعتنا لقد  ة )٢٤١٠( رقم"لمع ة المرحل من قبل  مراجعة المعلومات المال

ًا من"منشأةالمدق المستقل لل ة إجراء استفسارات مبدئ ة المرحل ألشخاص المسؤولین عن ا . تتضمن مراجعة المعلومات المال
ة  ة،األمور المال ة  والمحاسب . وتطبی إجراءات تحلیل ثیرًا عن نطاق تدقی وٕاجراءات مراجعة أخر قل  إن نطاق المراجعة 

ة لیتم وفقًا  افة األمور للتدقیلمعاییر الدول ه عن  ن أن نحصل عل م ع الحصول على التأكید الذ  التالي ال نستط ، و
ه فإننا ال نبد رأالهامة خالل أعمال تدقی   .شأنها یتدق . وعل

 
 

  المراجعة نتیجة
ستدعي االعتقاد لم یرد إلى علمنا  ،استنادًا إلى مراجعتنا انات أنما  ة الب ة المال لمجموعة  الموحدة المختصرة المرحل

ة في  ما في ولفترة الستة أشهر المنته ضة (ش.م.ق.ع)   النواحي افة من إعدادها، یتم لم ٢٠١٧یونیو  ٣٠استثمار القا
ة، ار وفقاً  الماد ة لمع ة التقارر) "٣٤( رقم الدولي المحاس ة المال    ".المرحل

  
  
  
  
  
  
  



 
  

ة المختصرة الموحدة ة المرحل انات المال ر حول مراجعة الب   (تتمه): تقر
ة   فقرات تأكید

 

     ة العامة التي سوف تضم المؤسسون والمساهمون الجدد من  وزارة االقتصاد والتجارةتم اخذ موافقة من على عقد الجمع
ة  انات المال سمبر  ٣١ما في  الموحدة للمجموعةاالكتتاب العام لمناقشة واعتماد الب  ٢٣والمقرر انعقادها بتارخ  ٢٠١٦د

  . ٢٠١٧أغسطس 
 

     االشارة ضاح رقم (دون التحفظ في ابداء االستنتاج، و ا ناتجة)، قامت اإل١٣الى اال مة شهرة متولدة داخل ق االعتراف   دارة 
ة و  م الشر ة اعادة تقی مة عن عمل ق عة  اتها التا ة للتحول  نتیجة ، رال قطر  ٧١١٬٤٩٢٬٤٨٩شر ة ذات مسؤول من شر

مبلغ  محدودة الى ة  ة مساهمة قطرة عامة، فانه نظرا لتحدید رأس مال الشر مة ملیون رال ق ٨٣٠شر عادل ق ما  طر 
اء مة حقوق الشر س حسب ق م ول ة حسب التقی ما في  الشر سمبر  ٣١الدفترة  ، وصدور قرار من سعادة وزر ٢٠١٦د

م وموافقات باالقتصاد والتجارة  ما فیها الشهرة الناتجة عن التقی م  ة حسب التقی مة الشر امل ق ة  تحدید رأس مال الشر
ذلك موافقتها  ورصة قطر على هذا االجراء، و ة و ة المتمثلة بوزارة االقتصاد والتجارة وهیئة قطر لألسواق المال الجهات الرسم

مة الشهرة الناتجة عن  على نشرة االكتتاب التي تبنت نفس المنهج، فقد س المساهم هو من تحمل ق ة ول نتج عن ذلك أن الشر
ة الدولي رقم ( ار المحاس م، رغم أن ذلك ال یتف مع مع عدم جواز ٣٨التقی فید  األصول غیر الملموسة والذ  ) الخاص 

ة من  ن الشر ا، وذلك حتى تتم الشهرة المتولد داخل اتاالعتراف  حسب قرار سعادة وزر االقتصاد  دیدرأس المال الج اث
م دفترا ات الشهرة الناتجة عن التقی عي اث ان من الطب  . والتجارة و

 

ر المدق الساب عن تدقی ة تقر انات المال ة الب ة في  للسنة المال سمبر  ٣١المنته انات  ٢٠١٦د ومراجعة الب
ة ة المال ة في  المرحل  ٢٠١٦یو یون ٣٠لفترة الستة أشهر المنته

  

    ة لقد تم انات المال سمبر  ٣١ما في  للمجموعة الموحدة تدقی الب ذلك مراجعة الب ٢٠١٦د ة اناتو ة المال  المرحل
ة في  الموحدة المختصرة ما في ولفترة الستة أشهر المنته ات من قبل مدق ٢٠١٦یونیو  ٣٠للمجموعة  الذ اخر، و  حسا

ر  ٤و  ٢٠١٧یولیو  ٣وتقرر مراجعة حولها في أصدر تقرر تدقی   و استنتاج متحفظ برأعلى التوالي ،   ٢٠١٦أكتو
ة،  انات المال انحول تلك الب وره اعاله ت للمدق الساب التدقی والمراجعة تقارر تو  تضمن ما یلي:المذ

:تحفظ في الرأ و الأساس    االستنتاج للمدق الساب
اس انتررایز قطر  تفاعتر  ة د ة للمجموعة (ا تي أ ستار للهندسة و المقاوالت و شر ات المشتر ات العمل احد شر

ایرادات متراكمة حتى  ة) ،  ات مشتر سمبر  ٣١(ذ.م.م) عمل مة  ٢٠١٦د ق من أوامر تغییر غیر مواف علیها 
مة  ٢٠١٦یونیو  ٣٠(رال قطر  ٧٧٬٧٥٠٬٠٠٠ )  ٩٤٬٣٩٢٬٧٨٣ق انت (حصة المجموعة)رال قطر تتعل  ، حیث 

االضافة الى تكالیف ناتجة عن الوقت االضافي المستغرق في انجاز  هتلك األوامر بتغیرات في نطاق العمل المتف عل
ا  ة استر المشروع. وتجر االدارة حال داد مفاوضات مع العمیل للموافقة على تلك األوامر. ان االدارة على ثقة من قابل

اكتمال اجمالي  ة استرداد و قابل ة تتعل  اف انات تدقی مالءمة و الدفاتر. ولم تقدم االدارة ب الكامل المعترف بها  الغ  الم
ما في  الغ المعترف بها  سمبر  ٣١الم ذلك استنتاجا متحفظا في  .٢٠١٦یونیو  ٣٠و  ٢٠١٦د حول  ٢٠١٦یونیو  ٣٠و

ات المعدة من قبل ة االدارة إستخدام الحسا ة المرحل انات المال مشروع عقد العمل المشترك في إعداد الب المختصرة  المتعلقة 
نو  ٣٠ما في  الموحدة ن من. ٢٠١٦یو ات وصول ال لم نتم إلى قناعة حول إكتمال، ووجود وصحة الموجودات والمطلو

  .من مشروع عقد العمل المشترك واالیرادات
  
  

  



 
  

ر حول مراجعة  ة المختصرة الموحدةتقر ة المرحل انات المال   (تتمه): الب
ة (تتمة):   فقرات تأكید

ة  رفقرات تأكید : بتقار   التدقی و المراجعة للمدق الساب
ما في الدون     .أ ة الموحده  انات المال اه ضمن الب سمبر  ٣١تحفظ في ابداء الرأ أو االستنتاج، قد لفت االنت  ٢٠١٦د

ذلك الب ة اناتو ة المال ة في  الموحدة المختصرة المرحل ما في ولفترة الستة أشهر المنته   ٢٠١٦یونیو  ٣٠للمجموعة 
ضاح رقم ( ادل أسهم ١الى اال ات ت عة نتیجة التفاق ات التا عض الشر ة في  ة الشر صف التغیر في نسب ملك ) والذ 

ارا من  طرن اعت اء غیر مس  .٢٠١٥ینایر  ١مع شر
ضاحات (ن، الرأفظ في ابداء تحالدون   .ب اه الى اال ما في ٣٩) و (٢٣) و (١لفت االنت ة الموحده  انات المال ) ضمن الب

سمبر  ٣١ ل المجموعة القانوني و الدعوة لالكتتاب العام في األسهم في الفترة حتى  ٢٠١٦د والتي تصف التغیر في ه
ة الموحدة. انات المال  تارخ الموافقة على الب

ضاح (ن، الرأتحفظ في ابداء الدون   .ج اه الى اال ما في ١٧لفت االنت ة الموحده  انات المال سمبر  ٣١) ضمن الب  ٢٠١٦د
ارا من سنه  عة التي لم تعد ضمن المجموعة اعت ات التا عض دیون الشر صف استمرار المجموعة في ضمان  و الذ 

٢٠١٣. 
اه ان، الرأتحفظ في ابداء الدون     .د ضاح رقم (لفت االنت ما في ٣٩لى اال ة الموحده  انات المال سمبر  ٣١) ضمن الب د

عد  ٢٠١٦ صف األحداث الالحقة التي وقعت  سمبر  ٣١والذ  عاد االستثمار ٢٠١٦د است االكتتاب العام و ، الخاصة 
الت  د للكا ة السو ست جزءا من ا –في شر ة، ان هذه االحداث ل ة مشتر ة قطر (ذ.م.م) وهي عمل انات المال لب

ة في  سمبر  ٣١الموحده للسنة المنته   .٢٠١٦د
  

ة في تعلی المدق الحالي حول  ة المنته ة للفترة المال انات المال أساس التحفظ للمدق الساب استنادا ألعمال مراجعة الب
  :٢٠١٧یونیو  ٣٠
ة  إلى مراجعتنا ستناداا انات المال ةللب ة في  الموحدة المختصرة المرحل  ٢٠١٧یونیو  ٣٠للمجموعة لفترة الستة أشهر المنته

تاب من لنا عدم سران تلك التحفظات خالل الفترة محل مراجعتنا، حیث تبین تبین م  ضة  مؤسسي تقد مجموعة استثمار القا
ة  ٢٠١٧یولیو  ٢٦بتارخ  أن امتالك المجموعة وثائ  حولموجها الى هیئة قطر لألسواق المال تمت أوامر التغییر تفید 

ة موجب اوامر فید شموقع المشروع  معتمدة تشغیل ما  ات و من قبل ادارة العمیل  ة المجموعة في اث ة وأحق مة رع تحصیل ق
ة  ر الموجه الى هیئة قطر لألسواق المال ما تعهد المؤسسین في الكتاب الساب الذ ة المقدمة للعمیل،  االعمال االضاف

مة هذه  الغبتحمل ق ة على استرداد حصتها من تلك الم ذلك انتفى سبب الدفعات في حال عدم قدرة الشر تحفظ الوارد ال، و
. في تقرر المدق   الساب

  

ة  ة المنته ة للفترة المال انات المال ة للمدق الساب استنادا ألعمال مراجعة الب تعلی المدق الحالي حول الفقرات التأكید
  :٢٠١٧یونیو  ٣٠في 

ة في استنادا الى مراجعتنا    تبین لنا ما یلي: ٢٠١٧یونیو  ٣٠عن فترة الستة أشهر المنته
  ،(ب) ارة عن حول النقا (أ) و ةان ما ورد من قبل المدق الساب ع س لها أ اثر سلبي حول  أحداث واقع ل

ة في  انات المال ذلك أرقام المقارنة  ٢٠١٧یونیو  ٣٠أرقام الب سمبر  ٣١و  .٢٠١٦د
  ،(ج) موجبحول النقطة الموجه الى  ٢٠١٧یولیو  ٢٥البنك المؤرخ في  من الكتاب الوارد فقد حصلنا على تأكید 

ضة، والذ نص على تعدیل عقود الكفال فاالت وضمانات مجموعة استثمار القا شمل فقط  حیث  ة  ة المؤسس
ه انتفت الحاجة الى هذا التأكید.ا ة للمجموعة، وعل عة الحال ات التا  لشر





ضة (   )ع.ق.م.شمجموعة إستثمار القا

ز المالي المرحلي الموحد  ان المر   ب
  ٢٠١٧ یونیو ٣٠ كما في

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

 
سمبر  ٣١    ٢٠١٧یونیو  ٣٠       ٢٠١٦د
ضاح    (مدققة)    (غیر مدققة)  اتإ
ـال     ـال قطر     قطر  ر   ر

          الموجودات
       الموجودات المتداولة

  ١٢٢٬٥١٣٬٥٤٤     ١٣٩٬٠٧٢٬٨٦٧  ٥  نقد وأرصدة لد البنوك
  ٢١١٬٧٨١٬٣٥٥    ٢١٨٬٦٩١٬٤٠٦  ٦  ذمم مدینة وأرصدة مدینة أخر 

ة من العمالء مقابل عقود أعمال الغ المطلو  ١٤٨٬٦٩٩٬٠١١    ١٦٦٬٣٣١٬٧٤١    إجمالي الم
 ٣٩٬٠٠٨٬٣٢٧   ٥٩٬٧٨٠٬٢١٢  (أ)٧  مطلوب من أطراف ذات عالقة

  ٦٦٬٧٤٣٬٤٤٥     ٥٤٬٥٦٧٬٦٤٩  ٨  مخزون 
    ٥٨٨٬٧٤٥٬٦٨٢    ٦٣٨٬٤٤٣٬٨٧٥  

عمصنفة موجودات    ٣٩٥٬١٩٥٬١٠٤    --  (أ) ٩  محتفظ بها برسم الب
  ٩٨٣٬٩٤٠٬٧٨٦    ٦٣٨٬٤٤٣٬٨٧٥    إجمالي الموجودات المتداولة

          
          الموجودات غیر المتداولة

  ٤٣٬٣٠٦٬٩٢٤     ٣٠٬٢٤٨٬٣٨٦    محتجزات مدینة
عإستثمارات  ة متاحه للب   ٢٬٢٥٠٬٠٠٠     ٢٬٢٥٠٬٠٠٠  ١٠  فى اصول مال

  ٢٬١٧٠٬٦٩٢     ١٬٨٦٧٬٨٠٦  ١١  إستثمارات عقارة
  ٢٢٬٧٧٨٬٢١٧  ٢١٬١٣٧٬٨٣٩  ١٢  ممتلكات ومصانع ومعدات

  --    ٧١١٬٤٩٢٬٤٨٩  ١٣   شهرة
  ٧٠٬٥٠٥٬٨٣٣    ٧٦٦٬٩٩٦٬٥٢٠   إجمالي الموجودات غیر المتداولة

  ١٬٠٥٤٬٤٤٦٬٦١٩   ١٬٤٠٥٬٤٤٠٬٣٩٥    إجمالي الموجودات
  
  
  





ضة (   )ع.ق.م.شمجموعة إستثمار القا

ان الرح أو الخسارة   الموحدالمرحلي  ب
 ٢٠١٧ یونیو ٣٠ لفترة الستة أشھر المنتھیة في

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

  

ة في      یونیو ، ٣٠لفترة الستة أشهر المنته
    ٢٠١٦    ٢٠١٧  
ضاحات     (غیر مدققة)    (غیر مدققة)  إ

ات المستمرة ـال قطر     العمل ـال قطر     ر   ر
  ٢٣٦٬٨١٤٬٤٩٣    ٢١٧٬٩٤٧٬٨٢٣    إیرادات

اشرة   )١٤٩٬٢٤٨٬٨٩٥(     )١٥٢٬٨٧٠٬٢٨٤(    تكالیف م
  ٨٧٬٥٦٥٬٥٩٨    ٦٥٬٠٧٧٬٥٣٩    مجمل الرح

        ضاف/ (یخصم):
  ٦٬٣٩٥٬١٣٩    ٧٬٨٥٩٬٥٩٥    إیرادات أخر 

ع ة متاحه للب   --    ٥٬٠٠٠٬٠٠٠    إیرادات توزعات عن االستثمارات فى اصول مال
ة    )٣٩٬٣٣٧٬٩٤٢(     )٣٥٬٤٠٥٬٣١٥(    وٕادارةمصارف عموم

  )٥٬٩٥٨٬٣٩٢(     )٤٬٠٢٥٬٩٩٨(    مصارف فوائد
  )٢٬٩٣٣٬٥٧٩(     )١٬٧٢٤٬٢٠٢(  ١٢  هالك ممتلكات ومصانع ومعداتستإ

وك فى تحصیلها   --    )٤٬٣٦٢٬٠٠٧(    مخصص دیون مش
هأ   --    ٤٢٬٩٨٧    راح راسمال

مة  الق م إستثمارات عقارة   )٣٠٢٬٨٨٦(    )٣٠٢٬٨٨٦(  ١١  العادلةخسائر من تقی
ات زمیلة   )٢٬٨٥٦(    --    حصة المجموعة من (خسائر) / أراح شر
ة الدخل   ٤٥٬٤٢٥٬٠٨٢    ٣٢٬١٥٩٬٧١٣    صافي الرح قبل األتعاب اإلدارة وضر

  )١,٧٣١,٠٤١(    --    أتعاب إدارة
ة الدخل   ٤٣٬٦٩٤٬٠٤١    ٣٢٬١٥٩٬٧١٣    رح الفتره قبل ضر

ة الدخلمصارف    )٢٬٤٤٧٬٢٢٤(    --    ضر
ات المستمرة   ٤١٬٢٤٦٬٨١٧    ٣٢٬١٥٩٬٧١٣    رح الفتره من العمل

ات غیر المستمرة           العمل
ات غیر المستمرة   ٢٨٬٢٨١٬٢٢٩   --    رح الفتره من العمل

ات غیر المستمرة  ٢٨٬٢٨١٬٢٢٩  --    مجموع العمل
  ٦٩٬٥٢٨٬٠٤٦    ٣٢٬١٥٩٬٧١٣    رح الفتره

          :ما یليموزع  فترةرح ال
ة  ة العائدة لمساهمي الشر           حقوق الملك

ات المستمرة   ٢٧٬٨٧٩٬٠٧٤   ٢٠٬٩٩٥٬٥٠٧    رح الفتره من العمل
ات غیر المستمرة   ٢٨٬٢٨١٬٢٢٩   --    رح الفتره من العمل

ة  رح الفتره   ٥٦٬١٦٠٬٣٠٣   ٢٠٬٩٩٥٬٥٠٧    العائدة لمساهمي الشر
ة غیر  طرةحقوق األقل        المس

ات المستمرة  ١٣٬٣٦٧٬٧٤٣  ١١٬١٦٤٬٢٠٦    رح الفتره من العمل
ات غیر المستمرة  --   --    رح الفتره من العمل

طرة ة غیر المس  ١٣٬٣٦٧٬٧٤٣  ١١٬١٦٤٬٢٠٦    رح الفترة الموزع لحقوق االقل
  ٦٩٬٥٢٨٬٠٤٦    ٣٢٬١٥٩٬٧١٣    اجمالي رح الفترة

       الواحد:العائد األساسي للسهم 
ات المستمرة  ٠,٣٤   ٠,٢٥     من العمل

ات غیر المستمرة  ٠,٣٤    --    من العمل
  ٠,٦٨    ٠,٢٥    العائد االساسى للسهم الواحد   



ضة (   )ع.ق.م.شمجموعة إستثمار القا

ان الدخل االشامل المرحلي الموحد   ب
 ٢٠١٧ یونیو ٣٠ لفترة الستة أشھر المنتھیة في

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

  
ة في     یونیو ٣٠لفترة الستة أشهر المنته
ضاحات    ٢٠١٦    ٢٠١٧  إ
  (غیر مدققة)    (غیر مدققة)   

ـال قطر      ـال قطر     ر   ر
          

  ٦٩٬٥٢٨٬٠٤٦    ٣٢٬١٥٩٬٧١٣    رح الفترة
          

ات غیر المستمرةبنود الدخل الشامل األخر من    --    --    العمل
  ٦٩٬٥٢٨٬٠٤٦    ٣٢٬١٥٩٬٧١٣    إجمالي رح الدخل الشامل في عن الفترة

          
ما یلي:           إجمالي الدخل الشامل موزع 

ة ة العائدة لمساهمي الشر           حقوق الملك
ات المستمرة   ٢٧٬٨٧٩٬٠٧٤   ٢٠٬٩٩٥٬٥٠٧    رح الفتره من العمل

ات غیر المستمرةرح الفتره من    ٢٨٬٢٨١٬٢٢٩   --    العمل
    ٥٦٬١٦٠٬٣٠٣   ٢٠٬٩٩٥٬٥٠٧  
          

طرة ة غیر المس           حقوق األقل
ات المستمرة   ١٣٬٣٦٧٬٧٤٣   ١١٬١٦٤٬٢٠٦    رح الفتره من العمل

ات غیر المستمرة   --    --    رح الفتره من العمل
    ١٣٬٣٦٧٬٧٤٣   ١١٬١٦٤٬٢٠٦  

  ٦٩٬٥٢٨٬٠٤٦    ٣٢٬١٥٩٬٧١٣    اإلجمالي
  
  



ضة (   )ع.ق.م.شمجموعة إستثمار القا

ان    الموحد  التغیرات في حقوق المساهمین المرحليب
  ٢٠١٧یونیو  ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

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

  
 

  رأس المال

  

اطي رأس  إحت
  المال

  

اطي  إحت
  قانوني

  

اح مدورة   أر

  
ة  حقوق الملك
 العائدة لمساهمي

ة    االم الشر

  

ة    حقوق األقل
طرة   غیر المس

  

  اإلجمالي
ـال قطر    ـال قطر     ر ـال قطر     ر ـال قطر     ر ـال قطر     ر ـال قطر     ر ـال قطر     ر   ر
                            

 ٢٣٦٬٥٧٢٬٢٣٥   ٤٠٬٨٣٩٬٣٥٨   ١٩٥٬٧٣٢٬٨٧٧   ١٦٢٬٢٦٤٬٦١٢    ٥٬٠٠٠٬٠٠٠    ١٨٬٤٦٨٬٢٦٥    ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠  (مدققة) ٢٠١٦ینایر  ١
 ٦٩٬٥٢٨٬٠٤٦   ١٣٬٣٦٧٬٧٤٣   ٥٦٬١٦٠٬٣٠٣   ٥٦٬١٦٠٬٣٠٣   --   --   --  الفترةرح 

  )١١٬٥٣٦٬٥٢٨(    )٥٬٩٤٠٬٠٠٠(    )٥٬٥٩٦٬٥٢٨(    )٥٬٥٩٦٬٥٢٨(    --    --    --   توزعات أراح

 ٢٩٤٬٥٦٣٬٧٥٣   ٤٨٬٢٦٧٬١٠١   ٢٤٦٬٢٩٦٬٦٥٢   ٢١٢٬٨٢٨٬٣٨٧    ٥٬٠٠٠٬٠٠٠    ١٨٬٤٦٨٬٢٦٥    ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠  (غیر مدققة) ٢٠١٦یونیو  ٣٠

                            

   ٨٩٢٬٧٦٣٬٧٢٨     ٦٢٬٧٦٣٬٧٢٨     ٨٣٠٬٠٠٠٬٠٠٠    --    --    --     ٨٣٠٬٠٠٠٬٠٠٠  (مدققة) ٢٠١٧ینایر  ١

  ٣٢٬١٥٩٬٧١٣    ١١٬١٦٤٬٢٠٦   ٢٠٬٩٩٥٬٥٠٧   ٢٠٬٩٩٥٬٥٠٧   --   --   --   رح الفترة
  )٦٬٦٢٢٬٥١٧(    )٦٬٦٢٢٬٥١٧(    --    --    --    --    --   توزعات أراح

 ٩١٨٬٣٠٠٬٩٢٤    ٦٧٬٣٠٥٬٤١٧   ٨٥٠٬٩٩٥٬٥٠٧   ٢٠٬٩٩٥٬٥٠٧    --    --    ٨٣٠٬٠٠٠٬٠٠٠  (غیر مدققة) ٢٠١٧یونیو  ٣٠



ضة    )ع،ق.م.ش(مجموعة إستثمار القا

ان التدفقات ة المرحلي ب   الموحد  النقد
  ٢٠١٧یونیو  ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

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

      

ة في       یونیو ٣٠ عن الستة أشهر المنته
ضاح     ٢٠١٦     ٢٠١٧  إ
  (غیر مدققة)    (غیر مدققة)    

ةاألنشطة  ـال قطر     التشغیل ـال قطر     ر   ر
  ٦٩٬٥٢٨٬٠٤٦   ٣٢٬١٥٩٬٧١٣    الفترةرح 

الت:            تعد
 ٢٬٩٣٣٬٥٧٩   ٢٬٨٦٤٬٩٢٧  )١٢(  إستهالك ممتلكات ومصانع ومعدات

ع ة متاحة للب  --  )٥٬٠٠٠٬٠٠٠(    أراح توزعات من موجودات مال
ة  --  )٢٬٠٠٠٬٠٠٠(    مخصص مصارف عموم

ة الدخل  ه في األراح أو الخسائرضر  ٢٬٤٤٧٬٢٢٤  --   المعترف 
مة العادلة الق م إستثمارات عقارة   ٣٠٢٬٨٨٦   ٣٠٢٬٨٨٦  )١١(   خسارة إعادة تقی

ة طئ الحر  --    ٧٢٥٬٨١٣  )٨(  مخصص مخزون 
عاد ممتلكات ومصانع ومعدات  ٥٣٬٠٤٤  )٤٢٬٩٨٧(  )١٢(   خسائر من إست

ات أ  حصة المجموعة من  ٢٬٨٥٦   --    زمیلةراح شر
 ٥٬٩٥٨٬٣٩٢   ٤٬٠٢٥٬٩٩٨    مصارف فوائد

وك في تحصیلها خالل الفترة  ١٬٥٦٣٬٦١٨   --    مخصص الدیون المش
ة الخدمة للموظفین افأة نها  ٢٬٥٣٧٬٩٢٩  ١٬٦٥٨٬٨١٣    مخصص م

    ٨٥٬٣٢٧٬٥٧٤   ٣٤٬٦٩٥٬١٦٣  
          التغیرات في رأس المال العامل:

  ٢٬٣٥٦٬٣٩٩  ١١٬٤٤٩٬٩٨٣  )٨(  مخزون 
  )١١٬٧٢٦٬١٣٦(    )٢٠٬٧٧١٬٨٨٥(  أ) -٧(  مطلوب من أطراف ذات عالقة

  ١٥٬٠٩٢٬٦٠٠   )١٧٬٦٣٢٬٧٣٠(    مستحقات من العمالء مقابل عقود أعمال
 )٢٠٬٣٠٣٬٢٦٦(   )٨٬٦١٧٬٠٦٢(  )٦(   ذمم مدینة وأرصدة مدینة أخر 
 ١٤٬٠٥٣٬٥٣٩   ٢٥٬٢٧٥٬٨٩٩  ب) -٧(  مطلوب إلى أطراف ذات عالقة

 ١١٬٣٠٤٬٢١٥   ١٣٬٠٥٨٬٥٣٨    محتجزات مدینة
الغ مستحقة الدفع  )١٣٬٣٠١٬٩٦١(    ٢٬٣٤٨٬٨٦٦  )١٥(   ذمم دائنة وم

ات إلى العمالء مقابل عقود أعمال  )٦٬١٤٧٬٥٥١(    )٧٬١١٥٬٩٠٥(     المطلو
 )٣٢٣٬٢٦٨(   ١٬٣٤٣٬٦٣٢     محتجزات دائنة

ة  ٧٦٬٣٣٢٬١٤٥  ٣٤٬٠٣٤٬٤٩٩    نقد ناتج من األنشطة التشغیل
ة الدخل المدفوعة  )٦٬٣١١٬٠٢٩(  )٤٬٣٨١٬٦٥١(    ضر
 )٥٬٩٥٨٬٣٩٢(   )٤٬٠٢٥٬٩٩٨(    مصارف فوائد مدفوعة

ة الخدمة المدفوعة للموظفین افأة نها  )١٬٥١١٬٤٥٧(   )٦٬٠٨٣٬٥١١(    م
ة  ٦٢٬٥٥١٬٢٦٧   ١٩٬٥٤٣٬٣٣٩    صافي النقد الناتج من األنشطة التشغیل

ة           األنشطة االستثمار
 )٧٬٢٦٦٬١٩٣(  )١٬٢٢٤٬٥٤٧(  )١٢(  شراء ممتلكات ومصانع ومعدات

ع ممتلكات ومصانع ومعدات  ٤٠٣٬٩٤١  ٤٢٬٩٨٨    متحصل من ب
ة على الموجودات ال متاحةصافي الحر ع مصنفة   )٢٨٬٥٣٠٬٤٧٦(  --    للب

ة صافي النقد  )٣٥٬٣٩٢٬٧٢٨(  )١٬١٨١٬٥٥٩(    (المستخدم في) / الناتج من األنشطة االستثمار
         



ضة    )ع،ق.م.ش(مجموعة إستثمار القا

ان التدفقات ة المرحلي ب   الموحد  النقد
  ٢٠١٧یونیو  ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

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

  
ة في        یونیو ٣٠عن الستة أشهر المنته
ضاحات     ٢٠١٦   ٢٠١٧  ا
  (غیر مدققة)   (غیر مدققة)    
ـال قطر      ـال قطر    ر   ر

ة ل          األنشطة التمو
  (١١٬٥٣٦٬٥٢٨)   )١٣٬١١٢٬٥٨٣(    دفوعةأراح م

ة على القروض   )١٥٬٤١١٬٤٠٦(   ٩٬٦٩٨٬١٧٠  )١٤(  الحر
ة المستخدم فيصافي النقد  ل   )٢٦٬٩٤٧٬٩٣٤(   )٣٬٤١٤٬٤١٣(    األنشطة التمو

         
ه النقد ادة في النقد وش   ٢١٠٬٦٠٥   ١٤٬٩٤٧٬٣٦٧    صافي الز

ه النقد في  ة الفترةنقد وش   ٤١٬٦٨٠٬٩٩٤   ٥١٬٥٦٨٬٣٧١    بدا
  

ه النقد في  ة الفترةنقد وش   نها
  

٦٦٬٥١٥٬٧٣٨  

 

٤١٬٨٩١٬٥٩٩ 



ضة    )ع.ق.م.(شمجموعة إستثمار القا

ةضاحات حول إ انات المال ة المختصرة الب   الموحدة  المرحل
  ٢٠١٧یونیو  ٣٠للسنة المنتھیة في 

- ٨ -  

سي .١  الوضع القانوني والنشاط الرئ
  

ضاح (أ)   ا
  

ضة إن  ة" ش.م.ع.ق(مجموعة إستثمار القا ة األم") ( "الشر  )٣٩١٢٧تجار رقم (سجل تحت في دولة قطر  مسجلة) أو "الشر
ه محدوده الى ه من ذات مسئول ل القانونى للشر ة  تم تجدیده بتغییر الش ارًا من  مساهمة عامة قطرهشر نوفمبر  ١٢اعت

ة في  و .٢٠١٦ ة المتداولة. مجاالت متنوعة منتعمل الشر   اإلستثمارات داخل دولة قطر وفقًا للممارسات التجارة واإلقتصاد
ة مسجلة تحت نفس السجل التجار رقم (قبل ذلك  انت الشر ارا من ٣٩١٢٧التارخ  ه محدوده اعت ة ذات مسئول شر  (١١ 

  .٢٠٠٨مایو 
ة انات المال ة المختصرة تتضمن الب ة  ٢٠١٧یونیو  ٣٠ما فى  الموحدة المرحل ة للشر انات المال عةو ل من الب ات التا  الشر

ةة من وحصة الشر أدناهالمشار إلیها  ات المشتر التالي: شار إلیها معًا بـ( العمل   "المجموعة" ) 
ة   ة الملك   نس

ة سمبر  ٣١  یونیو ٣٠    نوع الملك   د
  ٢٠١٦  ٢٠١٧    
  %  %    

ة ترلكو المحدودة  ة الشخص الواحد –شر عة  ١٠٠,٠٠  ١٠٠,٠٠  شر ة تا   شر
ضاح أ) ة (ذ.م.م) (إ ة المتحدة لألنظمة الهندس عة    ٦٠,٤٠  ٦٠,٤٠  الشر ة تا   شر

ضاح أ) ة واتر ماستر (قطر) (ذ.م.م) (إ عة    ٦٣,٣٠  ٦٣,٣٠  شر ة تا   شر
ضاح أ) ة (ذ.م.م) (إ ان ة الهندسة اإللكتروم عة    ٦٨,٥٠  ٦٨,٥٠  شر ة تا   شر
ر العمراني للمقاوالت والتجارة (ذ.م.م)  ة التطو عة    ٥١,٠٠  ٥١,٠٠  شر ة تا   شر

اس  ة د عة    ٥١,٠٠  ٥١,٠٠  قطر (ذ.م.م) -للمقاوالت شر ة تا   شر
ضاح أ) ة ترلكو لمواد البناء (ذ.م.م) (إ عة    ٨٥,٠٠  ٨٥,٠٠  شر ة تا   شر
ضاح أ) ة المتحدة للتوردات (ذ.م.م) (إ عة    ٧٥,٥٠  ٧٥,٥٠  الشر ة تا   شر

  

  لكو المحدودة ة تر ة الشخص الواحد –شر سي في األنشطة التجارة المختلفة. 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

ضاح أ).   المقاوالت (إ
 (ذ.م.م) (قطر) ة واتر ماستر معالجة شر سي في األعمال المتعلقة  ل رئ ش ضاح أ).: تعمل  اه (إ   الم
 :(ذ.م.م) ة ان ة الهندسة اإللكتروم ضاح  شر ة (إ ان انة األعمال اإللكتروم یب وص سي في تر ل رئ ش تعمل 

  أ).
  : (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

انة ة واعمال الص ان یب المعدات الكهروم ة وتر   األدوات والمعدات الكهرائ
 (ذ.م.م) لكو لمواد البناء ة تر سي في تجارة شر ل رئ ش ضاح  األخشاب والصلب ومواد: تعمل    أ). البناء (إ
 (ذ.م.م) دات ة المتحدة للتور ضاح أ).الشر ة والبناء (إ سي في تجارة المواد الكهرائ ل رئ ش   : تعمل 

ة وف المعای ات أعاله تقع في دولة قطر وتم إعداد قوائمهم المال ع الشر ات ر الدولیجم ام قانون الشر ة وأح ة للتقارر المال
.   التجارة القطر
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سي (تتمة)الوضع القانوني  .١   والنشاط الرئ

ضاح    :(ب)إ
اراً  ة بتغییر نسب ٢٠١٥ینایر  ١من  إعت ورة أعاله، نتیجة ملكیتها، قامت الشر عة المذ ات التا ات في الشر ادلة أسهم  إتفاق م

طرنمع  اء غیر المس عة الشر ة التا اء في نفس الشر ة الموقعة والمواف علیها بین الشر ة في الشر ام  عد مقابل نسب ملك الق
ات م لتلك الشر مة تأثیر  .عمل تقی سمبر  ٣١في االعتراف بها تم قد و قطر  رـال ١١٬٣١٨٬٩٢٤هذه التغیرات مبلغ ق  ٢٠١٥د

ان    .المساهمین الموحدفي حقوق  تلتغیراافي ب
ضاح    :(جـ)إ

اء ٢٠١٥خالل عام  عاد، واف الشر الت قطر ذ.م.م ("العمل على إست د للكا ة السو ة في شر ة") ةحصة الشر  إدراجتم و ، المشتر
ةأرصدة  ة في العمل عدة المشتر ز المالي الموحدفي  وعرضها مجموعة مست ان المر ع تحت بند ب  موجودات محتفظ بها برسم الب

اشرة  طة م ات مرت عومطلو   .موجودات محتفظ بها برسم الب
ضاح    : (د)إ

ضة  حصلت  ة مجموعة استثمار القا  ٥بتارخ  ٢٨٦موجب قرار سعادة الوزر رقم  وزارة االقتصاد والتجارة على موافقةشر
ة ٢٠١٥أغسطس  ل الشر ة محدودة بتحو ة ذات مسؤول ة مساهمة عامة من شر  ٩١٤٬٠٨٦٬٣٧٠برأس مال قدره  الى شر

ة. رال قطر  ة لالكتتاب العام للجمهور  غرض ادراج اسهمها لد سوق قطر لألوراق المال غرض طرح حصة من أسهم الشر و
ة ة  ٢٠١٥اغسطس  ١١فى  بدولة قطر، تقدمت الشر طلب طرح و ادراج حصة من أسهمها  لد بورصة قطر لألوراق المال

م جدی ة تقی ة من الشر عه من قوقد طلبت هیئة قطر لألسواق المال اتها التا ة وشر مین معتمدین لد الهیئة، بد للشر ل مقی
ناء على  ة، و م المجموعة وقدما تقررهما للشر تبین لتقی التشاور مع مستشار االدراج لدیها بتعیین م ة و الفعل قامت الشر و

ة و مستشار االدراج لدیها، تم اعادة ة و الشر مبلغ  مناقشات بین هیئة قطر لألسواق المال ة  مة الشر رال ملیون  ٨٣٠تحدید ق
ة  ٨٣قطر موزعة على  مة اسم ق   .رال قطر للسهم ١٠ملیون سهم 
ه تم اعادة، ناء عل مبلغ  و ة  م ٨٣٠تحدید رأس مال الشر ة حسب التقی مة الشر عادل ق ما  س حسب  .ملیون رال قطر  ول

ما في  اء الدفترة  مة حقوق الشر س ٣١ق ) لسنة ٤٧٤رقم (، وصدور قرار من سعادة وزر االقتصاد والتجارة ٢٠١٦مبر د
ة  ٢٠١٦نوفمبر  ١٢بتارخ  ٢٠١٦   .ملیون  ٨٣٠مبلغ لتحدید رأس مال الشر

 
 

ةوقد  م تمدید فترة االكتتاب ما ت ٢٠١٧ینایر  ٢٢الى  ٢٠١٧ینایر  ٨ خالل الفترة منطرح األسهم لالكتتاب العام  قامت الشر
ة  ،اسبوعین اضافیین لمدة ما یلي:نتیجة لالكتتاب العام فى اسهم الشر ة  ح رأس مال الشر أص  

ان   عدد األسهم الب
ة  مة االسم الق

  للسهم
ال  الر مة األسهم  ق

  القطر 
ة من  النس
 رأس المال

 %٧٠٬١٧   ٥٨٢٬٤٣٢٬٠٠٠   راالت ١٠   ٥٨٬٢٤٣٬٢٠٠ المؤسسین
 %٢٩٬٨٣   ٢٤٧٬٥٦٨٬٠٠٠   راالت ١٠   ٢٤٬٧٥٦٬٨٠٠ المساهمین الجدد

ة االت ١٠   ٨٣٬٠٠٠٬٠٠٠ اجمالي رأس مال الشر  %١٠٠   ٨٣٠٬٠٠٠٬٠٠٠   ر
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  التوحید أسس .٢
ات توحید یتم  عة الشر ه یبدأ الذ التارخ وهو االستحواذ تارخ من التا طرة ف ه تنتهي الذ التارخ حتى علیها المجموعة س طرة ف  یتم. الس

انات اعداد ة الب ة المال ات المرحل عة للشر ة الفترة لنفس التا ة المال استخدام األم للشر اسات و ة س قة محاسب عاد یتم. متطا  األرصدة إست
ات بین المعامالت عن الناتجة المحققة غیر والخسائر واألراح والمعامالت ذلك المجموعة شر عاد یتم و   .الكامل الموزعة األراح إست

ة انات المال ة المختصرة الب ة  الموحدة تتضمن المرحل ة للشر انات المال ضاح رقم الب عة الوارد في اال اتها التا طرة ١وشر تم تحقی الس . و
ة: ون للشر  عندما 

 طرة  الجهة المستثمر بها؛ وعلى  الس
 ه حقوق فیها ناتجة من ا   لشراكة مع الجهة المستثمر بها؛ والتعرض للعوائد المتغیرة أو لد
  سلطته على الجهة المستثمر بها للتأثیر على عوائد اإلستثمار.القدرة على استخدام  

م في اإلستثمار والحقائ والظروف التي تشیر إلى وجود تغیرات في واحد أو  مجموعةتقوم ال انت تملك القدرة على التح م ما إذا  بإعادة تقی
م المبینة أعاله.   أكثر من العناصر الثالثة للتح

طر غیر الحصة وجود حتسب ة انت إذا علیها المس ة ملك عة الشر ة توزع یتم ،٪ ١٠٠ من اقل التا طر غیر للحصة نس  علیها المس
 .عجز إلى یؤد سوف ذلك ان ولو حتى ، للفترة الشامل الدخل إجمالي من

 أسس االعداد .٣
ان االلتزام    أ)     ب

اناتتـم إعداد  ة الب ة المال ة الدولي رقم  الموحدة المختصرة المرحل ار المحاس ة ٣٤وفقًا لمع ة المرحل التقارر المال ام  الخاص  قانون وأح
ات التجارة القطرة انات. تم إعداد الشر ة الب ة المال القطر وهي العملة المستخدمة في أنشطة المجموعة وفي  الرال الموحدة المرحل

اناته ة. اعرض ب   المال

انات ال تحتو  ةالب ة المال ة متك الموحدة المختصرة المرحل انات مال ة إلعداد ب ل المعلومات المطلو ة للتقارر على  املة وفقا للمعاییر الدول
ة، ومع ذلك تم  ة لشرح  إدراجالمال ح ضاحات توض  مجموعةز المالي واألداء المالي للاألحداث والمعامالت الهامة لفهم التغیرات في المرإ

ما في وحتى آمنذ  ة  ة سنو انات مال سمبر  ٣١خر ب  .٢٠١٦د

ة    ب)     التقدیرات واالفتراضات المحاسب
ة المختصر  إعداد التقرر المالي المرحلي اسات المحاسب یتطلب من اإلدارة وضع التقدیرات والتوقعات واالفتراضات التي تؤثر على تطبی الس

ات واإلیرادات والمصروفات. قد تختلف النتا الغ الصادر عنها التقرر للموجودات والمطلو ة عن هذه التقدیرات.والم  ئج الفعل
ا انات هذه إعداد أجل من اإلدارة قبل من وضعت التيالهامة  ماألح ة الب ة المال اسات تطبی عند الموحدة المختصرة المرحل ة الس  المحاسب
قةسها نف انت اناتال على المط ة ب ة  وللسنة في ما الموحدة المال سمبر  ٣١فيالمنته الضرورة أن تعطى ، إضافة ٢٠١٦د س  لذلك ل

ة في  ة في  ٢٠١٧یونیو  ٣٠نتائج فترة الستة أشهر المنته سمبر ٣١مؤشرًا للنتائج المتوقعة للسنة المنته   .٧٢٠١د
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ة الهامة .٤ اسات المحاسب  الس
اس     أ)        أساس الق

ة تم انات المال ة المختصرة یتم إعداد الب مة العادلة المرحل الق عض الموجودات حیث تقاس  ة ، بإستثناء    .الموحدة وفقا لمبدأ التكلفة التارخ
ع أصل أو مة العادلة هي السعر المستلم لب ین في السوق في تارخ  السعر الذ الق اد للمشار ل إلتزام ضمن النشا اإلعت تم دفعه لتحو

. م أخر اشر أو تقدیره بإستخدام طرق تقی ل م ش ن مالحظته  م ان هذا السعر  غض النظر عما إذا  اس،    الق
ة الجدیدة والمعّدلةب)     ر المال ة للتقار  تطبی المعاییر الدول

اسات         ةإن الس ة المرحل انات المال قة في إعداد الب ة المط انات  المختصرة المحاسب الموحدة تتف مع تلك المستخدمة إلعداد الب
ة في  ة للمجموعة للسنة المنته ة الموحدة السنو سمبر  ٣١المال سر ٢٠١٦د الت الجدیدة التي  استثناء تطبی المعاییر والتعد  ،

عد. على ٢٠١٧ینایر  ١مفعولها ابتداًء من  سر مفعوله  ار أو تفسیر أخر أصدر ولم  رًا بتطبی أ مع . لم تقم المجموعة م
الت الجدیدة أدناه تطب ألول مرة في سنة  س لها أثر، إال ٢٠١٧الرغم من أن التعد ة أنها ل ة المرحل انات المال  المختصرة على الب

  الموحدة للمجموعة. 
 ار المحاس الت على مع  اإلفصاح المبدئي.: ٧ة الدولي رقم التعد
  ة الدولي رقم ار المحاس الت على مع ة المؤجلة الناتجة من الخسائر الغیر األصول فاالعترا :١٢التعد  حققة.تم الضرب
  الت على ة االتعد ر المال ار الدولي للتقار انات االخر  :١٢رقم لمع ة على  -االفصاح عن المصالح في الك التحسینات السنو

ة  ة إلعداد التقارر المال  . ٢٠١٦-٢٠١٤المعاییر الدول
ار        عین االعت ة  اخذت االدارة  ة المرحل انات المال لها من تأثیر على  وما  الموحدة المختصرة المعاییر الجدیدة عند اعداد هذه الب

ضاحات.   اال
عد:  ة المفعول   المعاییر الجدیدة أو المعدلة الصادرة وغیر سار

ما یلي استعراض للمعاییر و  الت على المعاییر الف انات إصدار تارخ حتىتفعل  والتي لمصادرة التعد ة الب ة المال  المختصرة المرحل
، قابلة انت إذا المعاییر هذه تطبی المجموعة تعتزمحیث  الموحدة ح عندما للتطبی   .المفعول سارة تص

  ة رقم ر المال ار الدولي للتقار الت على المع ة للمرة األولى"  ١التعد ر المال ة إلعداد التقار ار"تبنى المعاییر الدول  ومع
ة ع الزمیلة المنشآت في ماراتثاإلست" ٢٨ الدولي المحاس ة والمشار ة  –" المشتر ة على المعاییر الدول التحسینات السنو

ة  ر المال   ٢٠١٦-٢٠١٤إلعداد التقار
عد  ة التي تبدأ في أو  ة السنو سر على الفترات المال   )٢٠١٨ینایر  ١(

  

  ة رقم ر المال ار الدولي للتقار الت على المع اس معامالت الدفع على أساس األسهم" ٢التعد   "تصنیف وق
سر على الفترات عد  ( ة التي تبدأ في أو  ة السنو   )٢٠١٨ینایر  ١المال

  

  ة رقم ر المال ار الدولى للتقار   "عقود التأمین" ٤المع
عد  ة التي تبدأ في أو  ة السنو سر على الفترات المال   )٢٠١٨ینایر  ١(

 

  ة رقم ر المال ار الدولى للتقار ة  ٧المع   االفصاحات " -" األدوات المال
سر على ال عد ( ة التي تبدأ في أو  ة السنو   )٢٠١٨ینایر  ١فترات المال
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ة الهامةا      .٤ اسات المحاسب  (تتمه) لس
ة الجدیدة والمعّدلةب)     ر المال ة للتقار  (تتمه): تطبی المعاییر الدول

  ة رقم ر المال ار الدولي إلعداد التقار ة" ٩المع  "األدوات المال
سر على الفترات  عد ( ة التى تبدأ فى أو    )٢٠١٨ینایر  ١السنو

 الت ة رقم  تعد ر المال ار الدولي إلعداد التقار ة الموحدة" ١٠المع انات المال ة الدولى رقم  "الب ار المحاس  " ٢٨ومع
ع الزمیلة المنشآت في ماراتثاإلست ة والمشار  "  المشتر
ع ته مستثمر بین موجودات في المساهمة أو ب عد  المشترك مشروعه أو الزمیلة وشر ة التى تبدأ فى أو  سر على الفترات السنو )
  )٢٠١٨ینایر  ١
  ة رقم ر المال ار الدولي إلعداد التقار   "إیرادات عقود العمالء" ١٥المع

عد  ة التى تبدأ فى أو  سر على الفترات السنو ب المحدد ( ات التبو   ) ٢٠١٨ ینایر ١ما یتف مع متطل
  ة ر المال ار الدولي للتقار   "التأجیر" ١٦المع

عد  ة التي تبدأ في أو  ة السنو سر على الفترات المال  )٢٠١٩ینایر  ١(
  ة ر المال ار الدولي للتقار   "عقود التأمین" ١٧المع

عد  ة التي تبدأ في أو  ة السنو سر على الفترات المال   )٢٠٢١ینایر  ١(
 ار المحا الت على مع ة الدولي التعد " االستثمار"  ٤٠رقم س   العقار

ل ات محددة لتحو عد  متطل ة التي تبدأ في أو  ة السنو سر على الفترات المال   )٢٠١٨ینایر  ١االستثمار العقار (
   

سمبر ٣١     ٢٠١٧یونیو  ٣٠  نقد وأرصدة لد البنوك -٥   ٢٠١٦د
  (مدققة)    مدققة)غیر ( 

ـال   ـال قطر     قطر  ر   ر
        

 ٣٢١٬٦٥٨    ٧١٦٬٢٦٦  نقد في الصندوق 
 ١١٤٬٥٠١٬٨٨٦    ١٣١٬٣٥٦٬٦٠١  نقد في البنك

 ٧٬٠٠٠٬٠٠٠    ٧٬٠٠٠٬٠٠٠  ةتودائع ثاب
ي  ٦٩٠٬٠٠٠  --  هامش بن

  ١٢٢٬٥١٣٬٥٤٤    ١٣٩٬٠٧٢٬٨٦٧ 
  شهور من تارخ اإلیداع. ٣لد بنك محلي تجار في دولة قطر، هذه الودائع تستح خالل أقل من تتمثل الودائع الثابتة بودائع 

  
سمبر ٣١     ٢٠١٧یونیو  ٣٠  ذمم مدینة وأرصدة مدینة أخر  -٦    ٢٠١٦د

  (مدققة)    (غیر مدققة)  
ـال قطر    ـال قطر     ر   ر
        

 ١٢٢٬٢١٧٬١١٤    ١٢٦٬٩٣٤٬٢١٤   صافيالذمم تجارة مدینة ، 
 ٥٠٬٢٤٦٬٢٢٤    ٥٠٬٩٢٠٬٨٢٠  محتجزات مدینة

 ٢٣٬٣٨٥٬٣١٨   ٢٥٬٩١٩٬٦٤٣  مصارف مدفوعة مقدماً 
 ١٥٬٩٣٢٬٦٩٩   ١٤٬٩١٦٬٧٢٩  أرصدة مدینة أخر 

  ٢١١٬٧٨١٬٣٥٥   ٢١٨٬٦٩١٬٤٠٦ 
  



ضة    )ع.ق.م.(شمجموعة إستثمار القا

ةضاحات حول إ انات المال ة المختصرة الب   الموحدة  المرحل
  ٢٠١٧یونیو  ٣٠للسنة المنتھیة في 

- ١٣ -  

  
 األطراف ذات العالقة -٧

ات الزمیلة وأعضاء مجلس اإلدارة و / أو تتمثل األطراف ذات العالقة  ا للمجالشر طرة علیهاموظفي اإلدارة العل الس ات تقوم   موعة وشر
بیرة علیها صورة  ة أو لد هذه األطراف نفوذ  طرة مشتر . تتم الموافقة على شرو المعامالت مع األطراف ذات العالقة من قبل إدارة س

  المجموعة.
  

سمبر ٣١     ٢٠١٧یونیو  ٣٠  مطلوب من أطراف ذات عالقة  )أ(    ٢٠١٦د
 (مدققة) (غیر مدققة)  

ـال قطر    ـال قطر     ر   ر
      

عةمجموعة  اتها التا في (ذ.م.م) وشر  ٣٣٬٨٠٥٬٧٤٣  ٥٦٬٦٣٥٬٠٣٧  الهد
 ٥٬٢٠٢٬٥٨٤ ٣٬١٤٥٬١٧٥  أخر 

  ٣٩٬٠٠٨٬٣٢٧ ٥٩٬٧٨٠٬٢١٢ 
  

سمبر ٣١     ٢٠١٧یونیو  ٣٠  مطلوب إلى أطراف ذات عالقة  )ب(   ٢٠١٦د
  (مدققة)    (غیر مدققة)  

ـال قطر    ـال قطر     ر   ر
        

 ٧٬٦٥٠٬٨٧٨ ٧٬٨٣٢٬١٤١   مساهمین حالیین
عة  اتها التا في (ذ.م.م) وشر  ٢٬٩٣٦٬٨٩٧ ٢٦٬٩٥٣٬٥٢٦  مجموعة الهد

 ١٢٬٩٢٧٬٨١٢ ١٤٬٠٠٥٬٨١٩  أخر 
  

٢٣٬٥١٥٬٥٨٧ ٤٨٬٧٩١٬٤٨٦ 
  
سمبر ٣١     ٢٠١٧یونیو  ٣٠  المخزون . ٨    ٢٠١٦د
  (مدققة)    )غیر مدققة(  
ـال قطر    ـال قطر     ر   ر
        

 ٥٦٬٦٧٦٬٤٤٨  ٣٩٬٩٢٩٬١٤٣  تجار مخزون 
 ٦٬٣٩٤٬٩٤٣  ١٧٬٥٠٣٬٩٢٦  مواد خام

 ٥٬٨١١٬٦٦١ --  ضاعة في الطر
 ٦٨٬٨٨٣٬٠٥٢   ٥٧٬٤٣٣٬٠٦٩  المخزون  رصید اجمالي
ة: ناقصاً  طیئة الحر ضاعة متقادمة و  )٢٬١٣٩٬٦٠٧(   )٢٬٨٦٥٬٤٢٠(  مخصص 
 ٦٦٬٧٤٣٬٤٤٥  ٥٤٬٥٦٧٬٦٤٩  المخزون  صافي

  
  
  
  
  
  



ضة    )ع.ق.م.(شمجموعة إستثمار القا

ةإ انات المال ة المختصرة ضاحات حول الب   الموحدة  المرحل
  ٢٠١٧یونیو  ٣٠للسنة المنتھیة في 

- ١٤ -  

  
ع مصنفةموجودات . ٩ سمبر ٣١     ٢٠١٧یونیو  ٣٠  محتفظ بها برسم الب    ٢٠١٦د
  (مدققة)    (غیر مدققة)  

ـال قطر    ـال قطر     ر   ر
        

ع         موجودات محتفظ بها برسم الب
ةإ ة مشتر  ٣٩٥٬١٩٥٬١٠٤ --  * (أ) ستثمار في عمل
    

ع موجودات مصنفة برسم الب اشرة  طة م ات مرت     مطلو
ات  ةمطلو ة المشتر  ٢٦٩٬٦٠٣٬٦٩٧ --  (ب) العمل

  

ةفي  رإستثما* ات المشتر   العمل
اء على  ،٢٠١٥ عامخالل  عاد حصة إواف الشر ة الست ة شر الت في شر د للكا ة)  قطر ذ.م.م -السو ة مشتر  تكون  أن یتوقع(عمل
مة ع تكالیف ناقصاً  العادلة الق ة ب ة العمل مة من أعلى المشتر . وفقًا لذلك، لم یتم اإلعتراف بخسارة تدني على المشترك للمشروع الدفترة الق

ع  محتفظ بها برسم الب ات  سمبر  ٣١ فيإعادة تصنیف الموجودات والمطلو   . ٢٠١٦د

الت  د للكا ة السو ة االكتتاب العام  قطر (ذ.م.م) جزء –لم تكن شر   .األولىمن عمل

فى ذ.م.م  ٢٠١٧ینایر  ٣٠فى تارخ و  الكامل لمجموعة الهد ة  ع حصص الشر ات تم توثی عقد ب افة ارصدة الموجودات والمطلو عاد  واست
طة بتلك الحصص من دفاتر المجموعة   .المرت

  

عإستثمارات . ١٠ ة متاحه للب سمبر ٣١    ٢٠١٧یونیو  ٣٠  فى اصول مال    ٢٠١٦د
  (مدققة)   (غیر مدققة)  
ـال قطر    ـال قطر    ر   ر
       

ع  ٢٬٢٥٠٬٠٠٠ ٢٬٢٥٠٬٠٠٠  إستثمارات متاحة للب

متها العادلة سجیتم ت ن تقدیر ق م التكلفة، حیث أنه ال  ع  ل موثوق. وتعتبر هذه اإلستثمارات غیر مدرجة.یل اإلستثمارات المتاحة للب   ش
  

ة. ١١ سمبر ٣١     ٢٠١٧یونیو  ٣٠  إستثمارات عقار    ٢٠١٦د
  (مدققة)    (غیر مدققة)  
ـال قطر    ـال قطر     ر   ر
        

  ٢٬٧٧٦٬٤٦٥  ٢٬١٧٠٬٦٩٢   ینایر ١ فى اإلفتتاحيالرصید 
مة العادلة   )٦٠٥٬٧٧٣(  )٣٠٢٬٨٨٦(  التغیر في الق

ة  ٢٬١٧٠٬٦٩٢  ١٬٨٦٧٬٨٠٦  السنة /الفترة الرصید في نها
  

إستثمار عقار بإستخدام  تشمل اإلستثمارات العقارة مبنى مقام على قطعة أرض مستأجرة من طرف ثالث لمدة عشرة أعوام. تم تصنیف المبنى 
مة العادلة على مد عمر اإلیجار ، حیث أن األرض والمبنى سوف یتم إنتقالها إلى المؤجر عند إنتهاء  طرقة مة العادلة. یتم إطفاء الق الق

مة العادلة لإلستثمار العقار في تارخ التقرر.  ة لإلستثمارات العقارة تقارب الق مة النهائ ف تم تصنیعقد اإلیجار. في رأ اإلدارة أن الق
ان الرح أو الخسارة مة العادلة في ب مة العادلة ضمن التغیرات في الق   الموحد. المرحلى إطفاء الق

  



ضة    )ع.ق.م.(شمجموعة إستثمار القا

ةضاحات حول إ انات المال ة المختصرة الب   الموحدة  المرحل
  ٢٠١٧یونیو  ٣٠للسنة المنتھیة في 

- ١٥ -  

  
سمبر ٣١     ٢٠١٧یونیو  ٣٠  . ممتلكات ومصانع ومعدات١٢    ٢٠١٦د
  (مدققة)    )غیر مدققة(  
ـال قطر    ـال قطر     ر   ر
        

ة اجمالي التكلفة  ٥٨٬٠٤٤٬٧٧٠ ٦٣٬٥٠١٬٧٩٩  أول الفترة / السنة التارخ
  :ضاف

  ٩٬٠٩٩٬٠٩٥ ١٬٢٢٤٬٥٤٧  االضافات خالل الفترة / السنة
  :یخصم

عادات خالل الفترة / السنة   )٣٬٦٤٢٬٠٦٨( )٤٨٩٬٢٤٠(  االست
ة التكلفة اجمالي خ ة التار   ٦٣٬٥٠١٬٧٩٧ ٦٤٬٢٣٧٬١٠٦  السنة/  الفترة نها

     

  ٣٨٬٠٩٥٬٨٨٥ ٤٠٬٧٢٣٬٥٧٩  السنةاجمالي مجمع االستهالك أول الفترة / 
  ضاف:

  ٥٬٦٨٥٬٠٧٦ ٢٬٨٦٤٬٩٢٧  االستهالك خالل الفترة / السنة*
  :یخصم

عادات خالل الفترة / السنة   )٣٬٠٥٧٬٣٨١( )٤٨٩٬٢٣٩(  مجمع استهالك االست
ة الفترة / السنةمجمع االستهالك  اجمالي   ٤٠٬٧٢٣٬٥٨٠ ٤٣٬٠٩٩٬٢٦٧  نها

      

ة  ٢٢٬٧٧٨٬٢١٧ ٢١٬١٣٧٬٨٣٩  السنة الفترة / الرصید في نها
  
  

ة.تشال ضمن التكالیف السنة /إهالك الفترة * تم تحمیل ة والمصارف اإلدارة والعموم   غیل

  
  
  

الشهرة:. ١٣  
ضاح رقم  مبلغ تم تحدید رأس مال  )١(االشارة لال ة  س  ٨٣٠الشر م ول ة حسب التقی مة الشر عادل ق ما  ملیون رال قطر 

ما في  اء الدفترة  مة حقوق الشر سمبر  ٣١حسب ق ) ٤٧٤رقم (قرار من سعادة وزر االقتصاد والتجارة  حیث صدر، ٢٠١٦د
ما فیها الشهرة الناتجة عن  بتحدید ٢٠١٦نوفمبر  ١٢بتارخ  ٢٠١٦لسنة  م  ة حسب التقی مة الشر امل ق ة  رأس مال الشر
م ة  ملیون رال قطر  ٨٣٠مبلغ  التقی ة المتمثلة بوزارة االقتصاد والتجارة وهیئة قطر لألسواق المال وموافقات الجهات الرسم

ذلك موافقتها على على نشرة االكتتاب  ورصة قطر على هذا االجراء، و ة النهجالتي تبنت نفس و ، فقد نتج عن ذلك أن الشر
م،  مة الشهرة الناتجة عن التقی س المساهم هو من تحمل ق ة من و ول ن الشر ات رأس المال الجدید حسب قرار حتى تتم اث

م دفترا ات الشهرة الناتجة عن التقی عي اث ان من الطب مة . ولو تم تحدید رأس سعادة وزر االقتصاد والتجارة  المال حسب الق
مة  ق ع السهم  ة الحالي، ونتج عن ذلك تحدید سعر ب ة أقل من رأس مال الشر ح رأس مال الشر اء، ألص الدفترة لحقوق الشر

م ح شاملة نصیب السهم من الشهرة الناتجة عن التقی حیث تص ة للسهم  مة االسم   . أعلى من الق
  

ه اعاله قرار سعادة وزر االقتصاد بناء على ل  والتجارة المشار ال مبلغ  وتحدیدالموافقة على التحو ة الجدید  رأس مال الشر
ه  ٨٣ملیون رال قطر موزعة على  ٨٣٠ مة اسم ق الكامل، رال قطر للسهم ١٠ملیون سهم  ذلك مدفوعه   فيالتأشیر  و

ة خالل عام  ة  ٢٠١٧السجل التجار للشر ح رأس مال الشر ص : عشرة مالیین رال ٢٠١٦ن رال قطر ( ملیو  ٨٣٠ل
( ذلك موافقة  .قطر الدولةو ة  ة االكتتاب فى االسهم وفقًا  الجهات المعن ط المعمول بهاعلى اتمام عمل ذلك الموافقة  للضوا و

ه.  س ة التاس س واتخاذ االجراءات الالزمه لعقد الجمع   على االنتهاء من اجراءات التاس
  

  
  



ضة    )ع.ق.م.(شمجموعة إستثمار القا

ةضاحات حول إ انات المال ة المختصرة الب   الموحدة  المرحل
  ٢٠١٧یونیو  ٣٠للسنة المنتھیة في 

- ١٦ -  

  
:(تتمه) الشهرة. ١٣  

ة م تمدید فترة االكتتاب ما ت ٢٠١٧ینایر  ٢٢الى  ٢٠١٧ینایر  ٨خالل الفترة من طرح األسهم لالكتتاب العام  قامت الشر
ة تانعقدلمدة اسبوعین اضافیین. و  س ة العامة التأس  لإجراءات تحوّ  عجم ةالجمع سعرض رئو ، ٢٠١٧ یوما ٥في  الجمع

،  ٨٣٠٬٠٠٠٬٠٠٠برأسمال قطر  قطرة مةھشرکة مسا یمحدودة إل ةالشرکة من شرکة ذات مسؤول  أن وأضافرـال قطر
ل مبلغ  . ناقش المساهمون نتائج االك ١٧٬٠٠٠٬٠٠٠تكلفة هذا التحو  فقطسهم  ٢٤٬٧٥٦٬٨٠٠ أن تبینو العام  تتابرـال قطر

التالي المعّدل، المال أسر من إجمالي  %٢٩,٨والتي تعادل  بها اإلكتتاب تم ة  حتفااإل یتم سوف فإنه و ق ما األسهم المت
ة تلك البنود من قبل المساهمین الحالیین. %٧٠,٢عادل    .وقد اقرت الجمع

  

ة العامة التي سوف تضم المؤسسون والمساهمون الجدد من االكتتاب العام لمناقشة  وزارة االقتصاد والتجارة وافقت على عقد الجمع
ة  انات المال سمبر  ٣١ما في  الموحدة للمجموعةواعتماد الب    . ٢٠١٧أغسطس  ٢٣والمقرر انعقادها بتارخ  ٢٠١٦د

  
  

 ودیون بنكیة قروض .١٤
شوف(أ)           سمبر ٣١     ٢٠١٧یونیو  ٣٠  السحب على الم    ٢٠١٦د

  (مدققة)    (غیر مدققة) 
ـال قطر    ـال قطر     ر   ر
        

ة   ٧٠٬٩٤٥٬١٧٣  ٧٢٬٥٥٧٬١٢٩  الفترة / السنةرصید نها
   

  

  غیر متداولة    متداولة  قروض(ب) 

سمبر  ٣١    ٢٠١٧یونیو  ٣٠   سمبر  ٣١    ٢٠١٧یونیو  ٣٠    ٢٠١٦د   ٢٠١٦د
  (مدققة)    مدققة)(غیر     (مدققة)    (غیر مدققة)  
ال قطر    ال قطر     ر ال قطر     ر ال قطر     ر   ر
                

ل المشروع (  ٣٬٠٥٧٬٥١٩   --   ٢٥٬١٥٦٬٢١١    ٧٬٦٨٠٬٣٦٠  )١تمو
 --   --   ٤٢٬٠١٣٬٤٦٢    ٤٨٬٧٤٨٬٠٥٨  )٢قرض إستیراد (

 --   --   ١٦٬٧٧٧٬٦٣٨    ١٧٬٨٤٧٬٠٠٢  )٣قروض تحت الطلب (
 ٣٬١١٣٬٧٢٧    ٣٬٩٥٨٬٨٤٦   ١١٬٩٨٠٬٥٠٤    ١٠٬٩٩٥٬٧٧٥  )٤قروض ألجل (
حة  --   --   --    ٢٢٬٧٠٦٬٧٨٧  قرض مرا
ارة   --   --   ٢٦٠٬٩٣٠    ١٢١٬٣٣٣  قرض س

  ٦٬١٧١٬٢٤٦    ٣٬٩٥٨٬٨٤٦   ٩٦٬١٨٨٬٧٤٥    ١٠٨٬٠٩٩٬٣١٥ 
  

  

ل المشروع  ) ١(   تمو
ل مشارعها القائمة. یتم تسدید هذه  ٢٠١٤خالل عام  أشهر من الدفعات  ١٠الى  ٤القروض من دخلت المجموعة في قروض لتمو

عود الجزء الغیر %٨الى  %٥: ٢٠١٦( %٨الى  %٥قید التنفیذ المدفوعة من قبل العمیل حیث أن سعر الفائدة تتراوح بین   .(
عد  ة والتي تستح في توارخ مختلفة  ل المصارف النقد ة لتمو ء المشروع شهور من تارخ إنتها ٣متداول إلى قروض المشروع النقد

  .%٤,٥مع سعر فائدة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



ضة    )ع.ق.م.(شمجموعة إستثمار القا

ةضاحات حول إ انات المال ة المختصرة الب   الموحدة  المرحل
  ٢٠١٧یونیو  ٣٠للسنة المنتھیة في 

- ١٧ -  

  (تتمھ) ودیون بنكیة قروض .١٤

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

اطن. تحمل هذه القروض متوسط فائدة من  ًا وتكون مدة %٤,٧٥لى إ %٤,٥: ٢٠١٦(  %٥لى إ %٤,٥لمقاولین ال ستحقاقها إ) سنو
  یومًا.  ٢٧٠إلى  ١٨٠تتراوح من 

  تحت الطلب قروض   ) 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  %٤,٥القروض متوسط سعر فائدة    ). %٥لى إ %٤,٥: ٢٠١٦(سنو
  

  ألجل قروض   ) ٤(
م قروض لبناء  ة لتقد ات مع البنوك المحل ة اتفاق ن للعمال وقد أبرمت الشر ستحقاق مختلفة، وتحمل هذه إتوارخ وذلك ب ،ومخازن س

ًا ( %٤,٥القروض متوسط فائدة    ). %٥لى إ %٤,٥:  ٢٠١٦سنو
  

سمبر  ٣١    ٢٠١٧یونیو  ٣٠  ذمم دائنة وأرصدة مستحقة الدفع -١٥   ٢٠١٦د
  (مدققة)    (غیر مدققة)  
ال قطر    ال قطر     ر   ر
        

 ٨٣٬٨٥٠٬٦٦٠   ٦٩٬١٨١٬٩٠٠  أوراق دفع و دائنة ذمم تجارة
 ٤٦٬٠٩٧٬٧٤١    ٤٨٬١٧٢٬٥٧٠  دفعات مقدمة من العمالء

 ٤١٬٥٤٥٬٣٦١    ٥٦٬٣٣٧٬٢٧٦ مصارف مستحقة الدفع وأرصدة دائنة أخر 
ة دخل مستحقة   --    ١٥٠٬٨٨٢  ضر

 ١٧١٬٤٩٣٬٧٦٢   ١٧٣٬٨٤٢٬٦٢٨  االجمالى 
  

   رأس المال -١٦
ر  ١٦ خالمنعقد بتار للمساهمین  العامة ةالجمع جتماعإ على بناءاً  مون ھقرر المسا ة ملک تعدیل ٢٠١٦أکتو رأس المال  ةنس

  .العام كتتابلإل لالمعدّ  األسهممن عدد  %٦٠ وطرح

ة للمساهمین المنعقد بتارخ  االقتصاد و التجارة وعلىقرار سعادة وزر  بناء على ة العموم ، ٢٠١٦نوفمبر  ٢٧اجتماع الجمع
الغ  ة للمجموعة والتي تمثل رأس المال المعدل للمجموعة وال مة النهائ ع المساهمین على الق  رـال ٨٣٠٬٠٠٠٬٠٠٠واف جم

عادل  ة عل ٨٣٬٠٠٠٬٠٠٠قطر ما  مة النهائ ما واف المساهمون سهم، استندت الق مین مستقلین،  م صادرة عن مق ى تقارر تقی
ضا على طرح    ل للمجموعة.من رأس المال المعدّ  %٦٠تمثل  والتي سهم لالكتتاب العام ٤٩٬٨٠٠٬٠٠٠أ

سها  ة بتعدیل عقد تأس ه  الموافقةو قامت الشر سمبر  ٥في  والتجارة االقتصادقبل وزارة  منعل س عقد توثی وتم، ٢٠١٦د  التأس
سمبر  ٧ تارخبمن قبل وزارة العدل  ة خالل عام  التأشیر بذلك على السجل التجار ما تم  ٢٠١٦د ح رأ ٢٠١٧للشر ص س ل

ة  ذلك موافقة  .): عشرة مالیین رال قطر ٢٠١٦ملیون رال قطر ، (  ٨٣٠مال الشر الدولةو ة  على اتمام  الجهات المعن
ة االكتتاب فى االسهم وفقًا ل ط لعمل س واتخاذ االجراءات المعمول بها ضوا ذلك الموافقة على االنتهاء من اجراءات التاس و

ه. س ة التاس   الالزمه لعقد الجمع
  

  
  
  



ضة    )ع.ق.م.(شمجموعة إستثمار القا

ةضاحات حول إ انات المال ة المختصرة الب   الموحدة  المرحل
  ٢٠١٧یونیو  ٣٠للسنة المنتھیة في 

- ١٨ -  

  رأس المال (تتمه):-١٦
ة ةخالل الجمع س الشرکة من شرکة ذات  لإجراءات تحوّ  عجم ةالجمع س، عرض رئ٢٠١٧ ویما ٥المنعقدة في  العامة التأس

ل أن وأضاف، رـال قطر  ٨٣٠٬٠٠٠٬٠٠٠برأسمال قطر  ةقطر  مةھشرکة مسا یمحدودة إل ةمسؤول  مبلغ تكلفة هذا التحو
. ناقش المساهمون نتائج االك رـال ١٧٬٠٠٠٬٠٠٠ والتي  بها اإلكتتاب تم فقطسهم  ٢٤٬٧٥٦٬٨٠٠ أن تبینو  العام تتابقطر

التالي المعّدل، المال أسمن إجمالي  %٢٩,٨تعادل  ة  حتفااإل یتم سوف فإنه و ق عادل األسهم المت من قبل  %٧٠,٢ما 
ة االكتتاب المساهمین الحالیین.  ناء على عمل ما یلي:و ة  ح رأس مال الشر   أص

  

ان    عدد األسهم  الب
ة  مة االسم الق

    للسهم
ال  الر مة األسهم  ق

   القطر 
ة من رأس  النس

 المال
 %٧٠٬٢   ٥٨٢٬٤٣٢٬٠٠٠   راالت ١٠   ٥٨٬٢٤٣٬٢٠٠  المؤسسین

 %٢٩,٨   ٢٤٧٬٥٦٨٬٠٠٠   راالت ١٠   ٢٤٬٧٥٦٬٨٠٠  المساهمین الجدد
ة االت ١٠   ٨٣٬٠٠٠٬٠٠٠  اجمالي رأس مال الشر  %١٠٠   ٨٣٠٬٠٠٠٬٠٠٠   ر

 

 العائد األساسي للسهم الواحد -١٧
ة على المتوسط  الموزع لمالكي فترةرح ال مقستسهم بللساسي ألا العائدحتساب إیتم  ةألعدد االمرجح لالشر   .الفترة اللخ القائمة سهم العاد

  ٢٠١٦یونیو  ٣٠    ٢٠١٧یونیو  ٣٠    
  مدققة) (غیر    (غیر مدققة)  
ال قطر    ال قطر     ر   ر
        

ات المستمرة  ٠,٣٤ ٠,٢٥  العائد األساسي للسهم الواحد من العمل
ات غیر المستمرة  ٠,٣٤ --  العائد األساسي للسهم الواحد من العمل

 ٠,٦٨ ٠,٢٥  إجمالي العائد األساسي للسهم

ما یلي، رح ة القائمة والمستخدمة في إحتساب العائد األساسي للسهم.والمتوسط المرجح لعدد األسهم  الفترة  ف تم استخدام عدد  العاد
ذلك فترة المقارنة. ٨٣االسهم الجدیدة  ة و    ملیون سهم فى احتساب العائد االساسى للسهم للفترة الحال

  ٢٠١٦یونیو  ٣٠    ٢٠١٧یونیو  ٣٠  
  (غیر مدققة)    (غیر مدققة)  
ال قطر    ال قطر   ر  ر

ات الفترة المستخدم في إحتساب العائد األساسي للسهم الواحدرح   من العمل
 ٢٧٬٨٧٩٬٠٧٤   ٢٠٬٩٩٥٬٥٠٧  المستمرة

ات غیر  رح الفترة المستخدم في إحتساب العائد األساسي للسهم الواحد من العمل
  ٢٨٬٢٨١٬٢٢٩  --  المستمرة

ة   ٥٦٬١٦٠٬٣٠٣  ٢٠٬٩٩٥٬٥٠٧  إجمالي رح الفترة العائد لمالكي الشر
     

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

ذلك فترة المقارنة. ٨٣تم استخدام عدد االسهم الجدیدة  ة و    ملیون سهم فى احتساب العائد االساسى للسهم للفترة الحال



ضة    )ع.ق.م.(شمجموعة إستثمار القا

ةإ انات المال ة المختصرة ضاحات حول الب   الموحدة  المرحل
  ٢٠١٧یونیو  ٣٠للسنة المنتھیة في 

  

- ١٩ -  

طرة-١٨ ة غیر المس  حقوق األقل
 

ة غیر  حقوق األقل
طرة المتراكمة  ع األراح المس  توز

ة غیر  أراح حقوق األقل
طرة  المس

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

بلد 
س عة التأس ة التا  إسم الشر

ـال قطر  ـال قطر   ر ـال قطر  ر      ر
  ٢٠١٧یونیو  ٣٠          

ة (ذ.م.م) قطر %٣٩,٦٠  ٩٬٣٥١٬٤٨٥  )٦٬٦٢٢٬٥١٧(  ٤١٬٨٥٧٬٣٤٠ ة المتحدة لألنظمة الهندس   الشر
ة قطر %٣٦,٧٠  ١٬٣٧٧٬٣٣٣ --   ٧٬٤١٩٬١٧١  واتر ماستر (قطر) (ذ.م.م) شر
ة (ذ.م.م) قطر %٣١,٥٠ )١٠٤٬٨٤٥( --   ٢٬٥٨٢٬٥٦٧ ان ة الهندسة اإللكتروم  شر
ر العمراني للمقاوالت والتجارة (ذ.م.م) قطر %٤٩,٠٠  ٣١٠٬٦٢٦ --   ٧٬١٤٧٬٠٥١ ة التطو  شر
اس للمقاوالت  قطر %٤٩,٠٠  ٥٨٩٬٠٥٩ --   ٣٬٧١٢٬٠٦٧ ة د  قطر (ذ.م.م) -شر

ة ترلكو لمواد البناء (ذ.م.م) قطر %١٥,٠٠  ٤٬٧٨٩ --   )١٦٩٬٢٦٦(  شر
ة المتحدة للتوردات (ذ.م.م) قطر %٢٤,٥٠ )٣٦٤٬٢٤١( --   ٤٬٧٥٦٬٤٨٧  الشر

١١٬١٦٤٬٢٠٦ )٦٬٦٢٢٬٥١٧(   ٦٧٬٣٠٥٬٤١٧     
سمبر  ٣١       ٢٠١٦د

ة المتحدة  قطر %٣٩,٦٠ ٢١٬٤٨٣٬٢٦٥ )٦٬٠٠٠٬٠٠٠( ٤٢٬٥٧٧٬٠١١ ة (ذ.م.م)الشر  لألنظمة الهندس
ة واتر ماستر (قطر) (ذ.م.م) قطر %٣٦,٧٠ ٢٬٩٥٧٬٨٧٨ -- ٥٬٨٠٨٬٢١٤  شر
ة (ذ.م.م) قطر %٣١,٥٠ ٥٨٧٬٣٤٢ -- ٢٬٧٩٣٬٠٥١ ان ة الهندسة اإللكتروم  شر
ر العمراني للمقاوالت والتجارة (ذ.م.م) قطر %٤٩,٠٠ ٦٤٨٬٤٨٤ -- ٦٬٨١٠٬٢٦٦ ة التطو  شر
اس للمقاوالت  قطر %٤٩,٠٠ ١٦٢٬٥٠٢ -- ٣٬١٢٣٬٠٠٨ ة د  قطر (ذ.م.م) -شر

ة ترلكو لمواد البناء (ذ.م.م) قطر %١٥,٠٠ ٧٩٬٠٤٤ -- )١٩٦٬٣٩٠(  شر
ة المتحدة للتوردات (ذ.م.م) قطر %٢٤,٥٠ )٦١٩٬١٩٨( )٥٬٨٨٠٬٠٠٠( )٦٬٦٥٦٬٤٨٥(  الشر

٢٥٬٢٩٩٬٣١٧ )١١٬٨٨٠٬٠٠٠( ٥٤٬٢٥٨٬٦٧٥    
  ضاح .(أ) ١إشارة إلى إ
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ةإ انات المال ة المختصرة ضاحات حول الب   الموحدة  المرحل
  ٢٠١٧یونیو  ٣٠للسنة المنتھیة في 

  

- ٢٠ -  

  

ة -١٩ انات القطاع  الب

م  مها ألعضاء مجلس اإلدارة بهدف تحدید المصادر وتقی ة على أنواع اترتكز المعلومات التي یتم تقد انات القطاع لب
مها.  ة تصدر تقاررأرع مجموعة اللد الخدمات التي یتم تقد عمال ألما هو موضح أدناه، وهي وحدات ا، قطاعات تشغیل

ة للمجموعة. وتقدم وحدات الا ةالعمال األاستراتیج ل منفصل منتجات وخ ستراتیج ش نها تتطلب ألدمات مختلفة، وتدار 
ل وحدة من وحدات  ات أعمال منفصلة. تقوم  مراجعة تقارر االعمال األااستراتیج ة  ل منتظم. إلستراتیج ش ة  دارة الداخل

ل قطاع من قطاعات المجموعة: ات في    یوضح الملخص التالي العمل
شمل مقاوالت .١  ذلك أنشطة البناء.: و
اإلضافة إلى أنظمة األمن.تالمقاوالت المتخصصة: و  .٢ اكة  ة والس ة والكهرائ ان  شمل الم
ة وأنظمة األمن والسالمة ومواد البناء.تجارة شمل ت: و تجارة .٣ ة والكهرائ ائ م ة والك  المواد الغذائ
شمل ذلك التعاقد  .٤ انة ذات الصلة: و اه والص الصحةع لمشارمعالجة الم ة  احةوحمامات  العنا اه الس ، ومیزات الم

ع والخدمات. عد الب انة ما  اه وص  ومعالجة الم

ضا قطاعات على المتخصصة  التجارةو التجارة قطاعات  تشمل عة مختلفة تعمل داخل دولة قطر والتي تعتبر أ ات تا شر
ة  ع هذه القطاعات التشغیل ة من قبل المجموعة. یتم تجم ة في قطاع تشغیلتشغیل انات ل واحد يالفرد غرض عرض الب

ة ة:الخذ في األمع ا ،المال ار المعاییر التال   عت
  ه عة التشا  قدمةمنتجات المدمات / الخطب
  ه م التوزع في الطرق المستخدمة تشا   خدماتالسلع / تقد

ل قطاع دناه، ما هو موضح أ اس ا . یتمقابل لإلفصاحالمعلومات المتعلقة بنتائج  ما ألق داء على أساس أراح القطاع، 
ة التي تتم مراجعتها من قبل اإلهو مدرج في تقارر ا اس اإلدارة الداخل داء حیث تعتقد ألدارة. یتم استخدام أراح القطاع لق

م نتائج الئكثر مألدارة أن هذه المعلومات هي اإلا منشآت أخر تعمل ضمنمة في تقی تلك  عض القطاعات المتعلقة 
.. یتم تحدید األالصناعات   سعار بین القطاعات على أساس تجار

 
ة   القطاعات الجغراف

التالي فإن معظم موجودات المجموعة تقع في ع أنشطتها خارج دولة قطر. و ناء على  دولة لم تقم المجموعة بتنو قطر. و
ة محددة وواضحة في المجموعة    .٢٠١٧یو یون ٣٠ما فى ذلك، ال توجد قطاعات جغراف

  



ضة    )ع.ق.م.(شمجموعة إستثمار القا

ةإ انات المال ة المختصرة ضاحات حول الب   الموحدة  المرحل
  ٢٠١٧یونیو  ٣٠للسنة المنتھیة في 

  

- ٢١ -  

 (تتمة) البیانات القطاعیة .١٩
  

اه    مقاوالت متخصصه    تجار    مقاوالت    معالجة م
ة فى            ٢٠١٧یونیو  ٣٠عن الفترة المنته

 ٢٣٬٤٥٣٬٩٨٩  ٢٨٬١٨٣٬٣٠٨  ٣٩٬٧٦٨٬٤٣٧  ١٢٦٬٥٤٢٬٠٩١   االیرادات   
 ٥٬٣٢٤٬٧١٣  ٢٬٧٣١٬٠٧٢  ١٣٬٩٣٧٬٨٤٠  ٤٣٬٠٨٣٬٩١٥   مجمل رح الفترة 
 ٣٣٬٠٦٦٬٨٦١  ٦٣٣٬٩٣١  ٣٬٧٥٢٬٩٥٢  ٢٤٬٤٨٤٬١٨٤   صافى رح الفترة 

ة فى            ٢٠١٦یونیو  ٣٠عن الفترة المنته
 ٢٥٬١٤٨٬٦٣١  ٣١٬٣٧٢٬٣٩٣  ٣٤٬٦٧٤٬٤٥٥  ١٤٥٬٦١٩٬٠١٤  االیرادات   

 ٨٬١٤٧٬٠٤٥  ٣٬٠٩٤٬٩٦٣  ١١٬٩٦١٬٢٦٣  ٦٣٬٦٤٤٬٨٧١  مجمل رح الفترة 
 ١٥٬١٧٩٬٨٦٠  ٦٩٨٬٨٦١  ٤٬٣٢٢٬٩٤١  ٣٢٬٦٠٠٬٥٦٧  صافى رح الفترة 

          

          ٢٠١٧یونیو  ٣٠ما فى 
 ١٠٠٬٨١٦٬٩٩١  ٤٢٬٦٩٢٬٨٩٤  ٥٨٬٧٨٤٬٧١١  ٣٩٦٬٤٢٨٬٧٠٨   الموجودات المتداولة 

 ٨٬٩٢٤٬٧٤٠  ١٦٬٠٤٣٬٩٠٥  ٩٬٠٠٠٬٧٩٢  ٢١٬٤٦٩٬٦٣١   الموجودات غیر المتداوله 
         

ات المتداولة   ٥٣٬٠٧٧٬٦٠١  ٤٥٬٨٤٨٬٨١٨  ٣٨٬٤٣٩٬٨٢٩  ٢٧٩٬١٧١٬٦٤٤   المطلو
ات غیر المتداولة   ٢٬٥٤٢٬٧٩٧  ٤٬٧٥٤٬٩٧٨  ٨٬٣٥١٬٨٧٩  ١٣٬٦٤٤٬٦٨٢   المطلو

سمبر  ٣١ما فى             ٢٠١٦د
 ٩٦٬٩٥٨٬٨٩٩  ٤٤٬٣٨٣٬٩٥١  ٤٧٬٥٣٩٬٣١٤  ٣٧١٬١٤٠٬٧٢١   الموجودات المتداولة 

 ٧٬٦٥٩٬٠٨٣  ١٤٬٤٤٤٬٣٤٩  ١١٬١١٣٬٥٨٠  ٣٥٬٨٨١٬٧٢٥   الموجودات غیر المتداوله 
           

ات المتداولة   ٦٥٬٤٣٧٬٩٤٠  ٤٤٬٦٠٣٬٧٦٦  ٣٣٬٨٤٤٬٢٧١  ٢٧٣٬٣١٥٬٠٧١   المطلو
ات   ٢٬٨٥٢٬٨٨٤  ٦٬٤٦١٬٨٧٧  ٧٬٦٠٦٬٩٨٢  ١٢٬٨٧٥٬٥٣٠   غیر المتداولةالمطلو
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- ٢٢ -  

  األدوات المالیة  - ٢٠

ة. ات المال ة والمطلو ة من الموجودات المال   تتكون األدوات المال

ة   الموجودات المال
ة للمجموعة من  حتجزات م ،، المطلوب من أطراف ذات عالقة، ذمم تجارةنقد وأرصدة لد البنوكتتكون الموجودات المال

ات  ع وٕاستثمارات في شر   زمیلة.مدینة، إستثمارات متاحة للب

ة ات المال   المطلو
شوف ة الجوهرة من الذمم التجارة الدائنة، السحب على الم ات المال ، قروض، محتجزات دائنة لد البنوك تتكون المطلو

  ومطلوب إلى أطراف ذات عالقة.

ة مة العادلة لألدوات المال   الق
ادل الموجودات أو ت مة التي یتم فیها ت مة العادلة هي الق ة في التعامل إن الق ات بین أطراف مطلعة وراغ ة المطلو سو
ة انات المال حت. حیث أنه تم إعداد هذه الب ة المختصرة  على أساس تجار  ة،  المرحل الموحدة وفقًا لمبدأ التكلفة التارخ

مة الدفترة لأل مة العادلة، إن الق الق مها  ع والتي یتم تقی ة للمجموعة قد تختلف بإستثناء اإلستثمارات المتاحة للب دوات المال
ة ال تختلف جوهرًا  ات المال مة العادلة للموجودات والمطلو متها العادلة، ومع ذلك، فإن وجهة نظر اإلدارة، أن الق عن ق

استمرار. عتها أو یتم إعادة تسعیرها  طب ة إما قصیرة األجل  متها الدفترة حیث أن معظم هذه األدوات المال  عن ق
  

 ارة المخاطر المالیة إد - ٢١

اسات   األهداف والس
شوف لد البنوك، وقروض، مطلوب إلى أطراف ذات  ة للمجموعة على السحب على الم س ة الرئ ات المال تشتمل المطلو
ل  ة هو الحصول على تمو ات المال عالقة، محتجزات دائنة وذمم تجارة دائنة وأوراق دفع. الغرض األساسي لهذه المطلو
ة مختلفة مثل ذمم تجارة مدینة، محتجزات مدینة، مطلوب من أطراف  ات المجموعة. ولد المجموعة موجودات مال لعمل
ات الجارة لد البنوك  ات زمیلة والحسا ع، اإلستثمارات العقارة، اإلستثمار في شر ذات عالقة، إستثمارات متاحة للب

ات المجموعة. اشرة نتیجة عمل   والتي تنشأ م

ة للمجموعة هي مخاطر اإلئتمان ومخاطر أسعار الفائدة ومخاطر  ة الناشئة من األدوات المال س إن المخاطر الرئ
ل من هذه المخاطر غرض إدارة  اسات  مراجعة الس   .العمالت ومخاطر السیولة. تقوم اإلدارة 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



ضة    )ع.ق.م.(شمجموعة إستثمار القا

ةإ انات المال ة المختصرة ضاحات حول الب   الموحدة  المرحل
  ٢٠١٧یونیو  ٣٠للسنة المنتھیة في 

  

- ٢٣ -  

 أرقام المقارنة -٢٢

ان التم إعادة تصنیف أرصدة محددة تخص أطراف ذات عالقة في  ز المب قة ليامر ما في السنة السا لتتواف  الموحد 
انات ال ضمع عر  ة للمالب ن إلعادة التصنیف أثر على صافي حال فترةال ة. لم  رح أو صافي الموجودات أو حقوق الال

قة. ة للسنة السا   الملك
  

م،ان االرقام المقارنه  -١ ادخالها في التقی اء  ات المستمره التي قام بها الشر ات و العمل ال تشمل  وهي تخص فقط الشر
ة في  ة للسنة المنته انات المال اناتها في الب د و التي ظهرت ب ة السو سمبر  ٣١حصتهم في شر و المدققه  ٢٠١٦د

مبلغ  ع  محتفظ بها برسم الب موجودات مصنفة  طة  ٣٩٥٬١٩٥٬١٠٤من المدق الساب  ات مرت رال قطر و مطلو
مبلغ  ع  محتفظ بها برسم الب موجودات مصنفة  اشرة  صافي مبلغ مقداره  ٢٦٩٬٦٠٣٬٦٩٧م رال قطر و 

ات غیر مستمرة حتى  ١٢٥٬٥٩١٬٤٠٧ سمبر  ٣١رال قطر و أراح عمل رال قطر  ٥٦٬٨٣٩٬٠٤٣مبلغ  ٢٠١٦د
). ٢٨٬٢٨١٬٢٢٩مبلغ  ٢٠١٦یونیو  ٣٠(  رال قطر

 

ة في  -٢ ة المنته ة المقارنة التي تخص السنة المال انات المال سمبر  ٣١ان الب ال تشمل الشهرة الناتجة عن  ٢٠١٦د
عة، والتي على أساسها صدر القرار الوزار لتحدید رأس المال الى مبلغ  ات التا ة و الشر م الشر ة تقی عمل

ة طرح األسهم لالكتتاب العام.رال قطر و التي على أساس ٨٣٠٬٠٠٠٬٠٠٠  ها تمت عمل
 

ة في  ة المنته ة المقارنة الي تخص السنة المال انات المال سمبر  ٣١تظهر الب في ملح مستقل  ٢٠١٦د
ة ال انات المال   ختصرة الموحده.مفي هذه الب

  
 


