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الكرامالمساهمينتقرير حول مراجعة البيانات المالية المرحلية المختصرة إلى السادة 

ق..م.ششركة قطر وعمان لإلستثمار 

مقدمة

يونيو ٣٠("الشركة") كما في .ش.م.قشركة قطر وعمان لإلستثمارلالمختصر لقد راجعنا بيان المركز المالي المرحلي 

للدخل والدخل الشامل والتغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية لفترة الستة المختصرة والبيانات المرحلية ٢٠١٧

إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض هذه البيانات المالية .أشهر المنتهية في ذلك التاريخ واإليضاحات المتممة لها

إن مسؤوليتنا هي .الخاص بالتقارير المالية المرحلية٣٤المرحلية المختصرة وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

.المراجعة التي قمنا بهاأعمالاستناداً إلى المرحلية المختصرة إصدار نتيجة حول هذه البيانات المالية 

نطاق المراجعة 

"مراجعة المعلومات المالية المرحلية من ٢٤١٠لمعيار الدولي المتعلق بإجراءات المراجعةلوفقاً تمت مراجعتنا لقد 

شخاص األتتضمن مراجعة المعلومات المالية المرحلية إجراء استفسارات مبدئياً من.قبل المدقق المستقل للمؤسسة"

إن نطاق المراجعة .عن األمور المالية والمحاسبية ، وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرىالمسؤولين 

د الذي يمكن أن يع الحصول على التأكييقل كثيراً عن نطاق تدقيق يتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية ، وبالتالي ال نستط

وعليه فإننا ال نبدي رأياً حول تدقيق هذه البيانات المالية .نحصل عليه عن كافة األمور الهامة خالل أعمال تدقيق

.المختصرةالمرحلية

النتيجة

تم إعدادها، المختصرة المرفقة لم يلم يرد إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد بأن البيانات المالية المرحلية مراجعتنا،استناداً إلى

."٣٤، وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم "ماديةمن كافة النواحي ال

عـن إرنسـت ويـونـغ

فــــراس قســـوس

ـيـمحـاسـب قــانون

٢٣٦سجل مراقبي الحسابات رقم 

..................فيةالدوح
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.غير المدققةالمرحلية المختصرةالماليةالبياناتهذهمنجزءا١٣ًإلى١منالمرفقةاإليضاحاتتشكل
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المختصر المرحليبيان المركز المالي
٢٠١٧يونيو٣٠في كما 

______________________________________________

ناصر محمد الخالديالشيخ/عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني

الرئيس التنفيذيرئيس مجلس اإلدارة

٢٠١٦ديسمبر ٢٠١٧٣١يونيو ٣٠
)مدققة((غير مدققة)إيضاحات

ريال قطريريال قطري
الموجودات 
المتداولةغيرالموجودات

٣٥٩,٨٢٥٢,٩٠٨ومعداتعقارات
٤٩,٥٠٠,٠٠٠٤٩,٥٠٠,٠٠٠عقاريستثمارا

١٨,٩٠٤,٧٥٦١٨,٩٠٤,٧٥٦استثمار في شركة زميلة
٤١٨٨,٨٨٩,٩٨٢٢١٣,٦٤٣,٨١٧اإليرادات الشاملة األخرى بالقيمة العادلة من خالل موجودات مالية

٢٥٧,٣٥٤,٥٦٣٢٨٢,٠٥١,٤٨١
المتداولةالموجودات

٤٧,٨٦٥,٠٠٠٥,٣٩٨,٢٥٥الربح أو الخسارة القيمة العادلة من خالل بموجودات مالية
٥٥٣٥,٧٧٧٣١٨,٦٧٤ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى 

٦٣٩,٠٠٧,١٩٤٣٢,٧٩٩,٠٨٢وما في حكمهنقد 

٤٧,٤٠٧,٩٧١٣٨,٥١٦,٠١١

٣٠٤,٧٦٢,٥٣٤٣٢٠,٥٦٧,٤٩٢إجمالي الموجودات

الملكية وحقوق المطلوبات 

المطلوبات 

المطلوبات غير المتداولة
١,١٥٤,٨٢٧١,٠٨٥,٦٧٠مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

المطلوبات المتداولة

٧١٤,٠٩٢,٠٦٦١١,٦١٢,٨١١ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى 

١٥,٢٤٦,٨٩٣١٢,٦٩٨,٤٨١إجمالي المطلوبات 

الملكيةحقوق 
٨٣١٥,٠٠٠,٠٠٠٣١٥,٠٠٠,٠٠٠رأس المال

١٩,٣٣٨,٦٢٩١٩,٣٣٨,٦٢٩إحتياطي قانوني
)٥٥,٥٢٩,٩٩٠()٧٠,٣٤٥,٢٧٥(إحتياطي القيمة العادلة

٢٥,٥٢٢,٢٨٧٢٩,٠٦٠,٣٧٢أرباح مدورة

٢٨٩,٥١٥,٦٤١٣٠٧,٨٦٩,٠١١الملكيةإجمالي حقوق 

٣٠٤,٧٦٢,٥٣٤٣٢٠,٥٦٧,٤٩٢الملكية إجمالي المطلوبات وحقوق 
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.غير المدققةالمرحلية المختصرةالماليةالبياناتهذهمنجزءا١٣ًإلى١منالمرفقةاإليضاحاتتشكل
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المختصرالمرحليبيان الدخل

٢٠١٧يونيو ٣٠للستة أشهر المنتهية في 
فيالمنتهيةللستة أشهر 

٢٠١٦يونيو ٢٠١٧٣٠يونيو ٣٠
)مدققة(غير (غير مدققة)إيضاحات

ريال قطريريال قطري

١٠١٢,٠١٣,٦٢٣١٣,٦٧٣,٣٢٩مالية الستثمارات االيرادات من االصافي 
١,٤١٤,٠٠٠١,٤٣٧,١١٧اإليجاراتإيرادات من 

١٣,٤٢٧,٦٢٣١٥,١١٠,٤٤٦

)٢,٤٢٩,٩٦٦()٢,٩٦٠,٧٣٩(مصاريف إدارية وعمومية

)٦,٩٤٧()٤,٨٣٣(إستهالك
٨٩,٠٧٨٢٠٣,٩٧٩أخرىإيرادات

١٠,٥٥١,١٢٩١٢,٨٧٧,٥١٢ربح الفترة 

١١٠,٣٣٠,٤١على السهماألساسي والمخففالعائد
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.غير المدققةالمرحلية المختصرةالماليةالبياناتهذهمنجزءا١٣ًإلى١منالمرفقةاإليضاحاتتشكل
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المختصربيان الدخل الشامل المرحلي

٢٠١٧يونيو ٣٠للستة أشهر المنتهية في 
فيللستة أشهر المنتهية

٢٠١٦يونيو ٢٠١٧٣٠يونيو ٣٠
)مدققة(غير (غير مدققة)
ريال قطريريال قطري

١٠,٥٥١,١٢٩١٢,٨٧٧,٥١٢للفترةالربح

:إيرادات شاملة أخرى
مالية بالقيمة موجوداتمن إعادة تقييم غير محققةخسائر 

)١٣,٥٥٧,٣٧١()١٤,٨١٥,٢٨٥(العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى
بالقيمة العادلة من خالل ةماليموجوداتبيع منةمحققأرباح

-١,٦٦٠,٧٨٦اإليرادات الشاملة األخرى

)١٣,٥٥٧,٣٧١()١٣,١٥٤,٤٩٩(شاملة أخرى للفترةخسائر 

)٦٧٩,٨٥٩()٢,٦٠٣,٣٧٠(الدخل الشامل للفترةإجمالي 
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.غير المدققةجزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة١٣إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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المختصرغيرات في حقوق المساهمين المرحليبيان الت
٢٠١٧يونيو٣٠فيالمنتهيةأشهرللستة

رأس 
المال

احتياطي 
قانوني

ةالقيماحتياطي
ة لالستثماراتالعادل

أرباح 
اإلجماليمدورة

ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

٢٩,٠٦٠,٣٧٢٣٠٧,٨٦٩,٠١١)٥٥,٥٢٩,٩٩٠(٣١٥,٠٠٠,٠٠٠١٩,٣٣٨,٦٢٩)ة(مدقق٢٠١٧يناير ١في 

١٠,٥٥١,١٢٩١٠,٥٥١,١٢٩---الربح للفترة

)١٣,١٥٤,٤٩٩(-)١٣,١٥٤,٤٩٩(--شاملة أخرى إيرادات

)٢,٦٠٣,٣٧٠(١٠,٥٥١,١٢٩)١٣,١٥٤,٤٩٩(--إجمالي الدخل الشامل للفترة
بالقيمة العادلة من خالل ةماليموجوداتبيع منةمحققأرباح

-١,٦٦٠,٧٨٦)١,٦٦٠,٧٨٦(--اإليرادات الشاملة األخرى

)١٥,٧٥٠,٠٠٠()١٥,٧٥٠,٠٠٠(---)٩مدفوعة (إيضاح أرباح توزيعات 

٢٥,٥٢٢,٢٨٧٢٨٩,٥١٥,٦٤١)٧٠,٣٤٥,٢٧٥(٣١٥,٠٠٠,٠٠٠١٩,٣٣٨,٦٢٩(غير مدققة)٢٠١٧يونيو ٣٠في كما الرصيد 

٣٦,١٢٨,٦٨٤٣٣١,٤٢٧,٦٢١)٣٧,٧٠٢,٢٦٦(٣١٥,٠٠٠,٠٠٠١٨,٠٠١,٢٠٣)ة(مدقق٢٠١٦يناير ١في 

١٢,٨٧٧,٥١٢١٢,٨٧٧,٥١٢---الربح للفترة

)١٣,٥٥٧,٣٧١(-)١٣,٥٥٧,٣٧١(--شاملة أخرى إيرادات

)٦٧٩,٨٥٩(١٢,٨٧٧,٥١٢)١٣,٥٥٧,٣٧١(--للفترةإجمالي الدخل الشامل 
بالقيمة العادلة من خالل ةماليموجوداتبيع منةمحققخسارة

-----اإليرادات الشاملة األخرى

)١٨,٩٠٠,٠٠٠()١٨,٩٠٠,٠٠٠(---)٩مدفوعة (إيضاح أرباح توزيعات 

٣٠,١٠٦,١٩٦٣١١,٨٤٧,٧٦٢)٥١,٢٥٩,٦٣٧(٣١٥,٠٠٠,٠٠٠١٨,٠٠١,٢٠٣(غير مدققة)٢٠١٦يونيو ٣٠في 



.شركة قطر وعمان لإلستثمار ش.م.ق

.غير المدققةجزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة١٣إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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المختصريالتدفقات النقدية المرحلبيان 

٢٠١٧يونيو ٣٠للستة أشهر المنتهية في 
للستة أشهر المنتهية في

٢٠١٦يونيو ٢٠١٧٣٠يونيو ٣٠
)مدققة(غير (غير مدققة)
ريال قطريريال قطري

األنشطة التشغيلية
١٠,٥٥١,١٢٩١٢,٨٧٧,٥١٢للفترةربح ال

:للبنود التاليةتعديالت
٤,٨٣٣٦,٩٤٧ومعداتعقاراتإستهالك 

٦٩,١٥٧٦٥,٠٦٢مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
)٣٤٧,٨٤٩()٢٧٠,٨٢٣(إيرادات فوائد

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو تقييم منغير محققةأرباح
)١١,٨٨٢(٤٠,٣٩٠الخسارة

)٢,١٢٧,٤٣٧()١,٤١٧,٥٨٠(والخسارةالربحن خالل بالقيمة العادلة مةماليموجوداتبيعأرباح من 

٨,٩٧٧,١٠٦١٠,٤٦٢,٣٥٣صافي الربح التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

)٨٩٨,٤٨٦()٢١٧,١٠٣(أخرىوذمم مدينةذمم تجارية مدينة
)١,٤٤٠,٧٥٢(٢,٤٧٩,٢٥٥أخرىوذمم دائنةذمم تجارية دائنة

)٢٥,٠١٠,٥٥٣()١٥,٤٤٣,١٦٦(اإليرادات الشاملة األخرىبالقيمة العادلة من خالل ماليةستثماراتإشراء 
اإليرادات الشاملة بالقيمة العادلة من خالل متحصالت من بيع موجودات مالية

-٢٧,٠٤٢,٥٠٣األخرى

)٢٤,٦٩٨,٨٧٢()٢٠,٢٢٢,٨٦٠(الربح والخسارةبالقيمة العادلة من خاللةماليستثماراتإشراء 

١٩,١٣٣,٣٠٤٢٨,٧٥٩,٩٩١ارةوالخسالربحخالل بالقيمة العادلة من ةماليستثماراتإمتحصالت من بيع 

)١٢,٨٢٦,٣١٩(٢١,٧٤٩,٠٣٩ةالتشغيلياألنشطة(المستخدمة في) من التدفقات النقدية صافي 

االستثماريةاألنشطة 
-)٦١,٧٥٠(شراء عقارات ومعدات

٢٧٠,٨٢٣٣٤٧,٨٤٩مستلمةفوائد

٢٠٩,٠٧٣٣٤٧,٨٤٩االستثماريةمن األنشطة التدفقات النقدية صافي 

نشاط التمويليال
)١٨,٩٠٠,٠٠٠()١٥,٧٥٠,٠٠٠(مدفوعةتوزيعات أرباح

)١٨,٩٠٠,٠٠٠()١٥,٧٥٠,٠٠٠(نشاط التمويلي في الالتدفقات النقدية المستخدمة صافي 

)٣١,٣٧٨,٤٧٠(٦,٢٠٨,١١٢في النقد وما في حكمه)النقص(الزيادة صافي

٣٢,٧٩٩,٠٨٢٦٦,٨٣٠,٤٢٨يناير١في وما في حكمهالنقد 

٣٩,٠٠٧,١٩٤٣٥,٤٥١,٩٥٨يونيو٣٠في النقد وما في حكمه



.ش.م.قشركة قطر وعمان لإلستثمار 
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة

٢٠١٧يونيو ٣٠كما في 

-٧-

معلومات حول الشركة١

وتزاول مساهمة قطرية عامة مسجلة في دولة قطرةشركهي(الشركة).ق.م.ششركة قطر وعمان لإلستثمار 

.٣٣٤١١التجاري رقمركة مسجلة تحت السجل إن الش.نشاطات استثمارية في دولة قطر وسلطنة عمان

تتمثل األنشطة الرئيسية للشركة فيما يلي: 

تقديم الدعم الالزم للشركات التابعة لها -

تملك المنقوالت والعقارات الالزمة لنشاطها وفقا للقوانين المعمول بها -

إدارة المشاريع التجارية -

المشاركة في إدارة الشركات التابعة وتقديم الدعم الالزم لها -

االستثمار في األسهم والسندات والصناديق االستثمارية -

تملك والتجارة في براءات االختراع واألعمال التجارية واالمتيازات -

تقديم الخدمات الصناعية -

االستثمار العقاري، ويشمل بناء وبيع وشراء وتشغيل العقارات -

خدمات التسويق العامة -

تاريخبإصدارهاوالموافقة على من قبل مجلس اإلدارة غير المدققةالمختصرةالمرحليةاد البيانات الماليةـعتمام ـت

..................

المحاسبية الهامةالسياساتوأسس اإلعداد٢

أسس اإلعداد ١/٢

وفقاً للمعيار ٢٠١٧يونيو ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في للشركةأعدت البيانات المالية المرحلية المختصرة

تحتوي البيانات المالية المرحلية المختصرة ال.المرحليةالخاص بالتقارير المالية ٣٤الدولي للتقارير المالية رقم 

على كل المعلومات واإليضاحات المطلوبة للبيانات المالية السنوية ويجـب أن تـقرأ هذه البيانات الماليـة 

إضافة الى ذلك ليس بالضرورة .٢٠١٦ديسمبر ٣١المرحليـة المختصرة مع البيانات المالية للسنة المنتهية في 

ديسمبر ٣١مؤشراً للنتائج المتوقعة للسنة المنتهية في ٢٠١٧يونيو ٣٠لستة أشهر المنتهية في أن تكون نتائج ا

٢٠١٧.

القيمة بوفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا االستثمارات المصنفة المرحلية المختصرة أعدت البيانات المالية

التي واالستثمارات العقاريةاإليرادات الشاملة األخرىبالقيمة العادلة من خالل والعادلة من خالل بيان الدخل

.تم إدراجها بالقيمة العادلة

وفي الشركةأنشطةبالريال القطري وهو العملة المستخدمة في تم إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة

.عرض بياناتها المالية



.ش.م.قشركة قطر وعمان لإلستثمار 
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة

٢٠١٧يونيو ٣٠كما في 

-٨-

تتمة-المحاسبية الهامةوالسياساتأسس اإلعداد٢

التغيرات في السياسات واإلفصاحات المحاسبية٢/٢

فيما يلي التعديالت والتحسينات على المعايير الدولية للتقارير المالية المطبقة خالل الفترة الحالية والتي 

: ٢٠١٧يناير ١التي تبدأ في السنويةيسري مفعولها للفترات 

: بيان التدفقات النقدية: مبادرة اإلفصاح ٧تعديالت معيار المحاسبة الدولي ·

: ضريبة الدخل: تحقيق موجودات الضريبة المؤجلة للخسائر غير ١٢تعديالت معيار المحاسبة الدولي ·

المحققة 

٢٠١٦-٢٠١٤دورة التحسينات السنوية: ·

عن الحصص في الشركات األخرى: توضيح : اإلفصاح ١٢تعديالت المعيار الدولي للتقارير المالية ·

١٢نطاق متطلبات اإلفصاح في المعيار الدولي للتقارير المالية 

لم يكن لتطبيق التعديالت والتحسينات أعاله أي تأثير مادي على البيانات المالية المرحلية المختصرة. 

مجلس معايير المحاسبة الدولية المعايير والتفسيرات التي لم يتم تطبيقها بعد والمصدرة من قبل ٢/٣

والتفسيرات المصدرة ولكن لم تصبح سارية المفعول حتى تاريخ إصدار البيانات المالية المرحلية المعاييرإن 

المختصرة للشركة موضحة أدناه. 

تاريخ السريانالموضوع
٢٠١٨يناير ١: األدوات المالية٩المعيار الدولي للتقارير المالية 

٢٠١٨يناير ١: اإليرادات من العقود مع العمالء ١٥المعيار الدولي للتقارير المالية 

ت تعديال-: تصنيف وقياس معامالت الدفع باألسهم ٢المعيار الدولي للتقارير المالية 

٢٠١٨يناير ٢١المعيار الدولي للتقارير المالية 

٢٠١٩يناير ١: اإليجارات ١٦المعيار الدولي للتقارير المالية 

بيع أو : ٢٨ومعيار المحاسبة الدولي ١٠تعديالت المعيار الدولي للتقارير المالية 

مشاركة موجودات بين مستثمر وشركته الزميلة أو مشروعه المشترك 

مؤجل



.ش.م.قشركة قطر وعمان لإلستثمار 
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة

٢٠١٧يونيو ٣٠كما في 

-٩-

تتمة–المحاسبية الهامةوملخص السياساتأسس اإلعداد٢

تتمة–عايير أصدرت ولم يسري مفعولها بعد م٢/٣

التطبيق المبكر للمعايير الجديدة
قبل تاريخ سريان ٢٠٠٩: األدوات المالية مسبقاً في ٩قامت الشركة باعتماد المعيار الدولي للتقارير المالية 

التاريخ الذي قامت فيه الشركة وهوكتاريخ للتطبيق المبدئي (٢٠٠٩ديسمبر ٣١مفعوله. اختارت الشركة 
نوفمبر ١٢بتقييم موجودتها المالية القائمة) حيث أن تاريخ نهاية أول فترة تقرير منذ إصدار المعيار في 

٢٠٠٩.

كيف يجب على المؤسسة تصنيف وقياس موجوداتها المالية ويتطلب ٩يوضح المعيار الدولي للتقارير المالية 
التدفق النقدي التعاقدي لها. تقاس الموجودات المالية إما وخصائصات المالية أن يتم تصنيف جميع الموجود

بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة. 

، الربح أو الخسارةيتـم تصنيف وقياس االستثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل 
باستثناء إذا كانت استثمارات حقوق الملكية ليس بغرض المتاجرة وتم إدراجها من قبل الشركة بالقيمة العادلة 
من خالل االيرادات الشاملة األخرى وفي تلك الحالة يتم تحقيق كافة األرباح والخسائر ، باستثناء إيرادات 

: اإليرادات ، في اإليرادات الشاملة األخرى وال ١٨توزيعات األرباح المحققة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 
يعاد تصنيفها الحقاً إلى الربح أو الخسارة.

قامت اإلدارة بمراجعة وتقييم الموجودات المالية الحالية للشركة في تاريخ التطبيق المبدئي للمعيار الدولي 
، ونتج عن ذلك:٩للتقارير المالية 

المحتفظ بها للمتاجرة بالقيمة العادلة من خالل االيرادات الشاملة أدرجت أدوات الملكية للشركة غير·
األخرى.

تم قياس االستثمارات المتبقية في استثمارات حقوق الملكية وأدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل ·
الربح أو الخسارة.

االستثمارات المتاحة للبيع إلى استثمارات هو إعادة تصنيف ٩كان تأثير اعتماد المعيار الدولي للتقارير المالية 
بالقيمة العادلة من خالل االيرادات الشاملة األخرى.



.ش.م.قشركة قطر وعمان لإلستثمار 
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة

٢٠١٧يونيو ٣٠كما في 

-١٠-

عقاري استثمار٣
يونيو٣٠

٢٠١٧
ديسمبر٣١

٢٠١٦
(مدققة)(غير مدققة)
ريال قطريريال قطري

٤٩,٥٠٠,٠٠٠٤٩,٥٠٠,٠٠بالقيمة العادلة

اإلدارة تقييم العقار وقررت. مشيرب-الدوحة-دولة قطر العقارية للشركة عقار سكني فيتشمل االستثمارات 

االستثماري بالقيمة العادلة. 

القيمة العادلة لالستثمارات في العقارات تعتمد على التقييم الذي يقوم به مثمن مستقل لديه المؤهالت المهنية والخبرة 

. حددت القيمة العادلة بناء ٢٠١٦ديسمبر ٣١حول تقييم العقارات في نفس الموقع ولنفس الفئة بالقيمة العادلة كما في 

تغير ال يوجدبناء على تقديرات اإلدارة، المثمن المستقل وتقريره المهني. على آخر التعامالت بالسوق ووفق خبرة

.٢٠١٦ديسمبر ٣١مقارنة بتاريخ ٢٠١٧يونيو ٣٠كما في جوهرى في القيمة العادلة

و يوني٣٠ريال قطري (١,٤١٤,٠٠٠بلغت إيرادات اإليجار المدرجة في بيان الدخل من االستثمارات في عقارات

ريال قطري). ١,٤٣٧,١١٧: ٢٠١٦

قامت الشركة بتقييم أفضل وأحسن استخدام للعقارات ولم تختلف عن االستخدام الحالي. 

ال تخضع استثمارات الشركة في العقارات ألية رسوم أو قيود على تحويل الملكية.

استثمارات مالية ٤
يونيو٣٠

٢٠١٧
ديسمبر٣١

٢٠١٦
(مدققة)(غير مدققة)
ريال قطريريال قطري

٧,٨٦٥,٠٠٠٥,٣٩٨,٢٥٥موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة



.ش.م.قشركة قطر وعمان لإلستثمار 
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة

٢٠١٧يونيو ٣٠كما في 

-١١-

تتمة -استثمارات مالية ٤

يونيو٣٠
٢٠١٧

ديسمبر٣١
٢٠١٦

(مدققة)(غير مدققة)
ريال قطريريال قطري

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة 

األخرى   

١١١,٤١٦,٨٦٨١٣٦,١٧٠,٧٠٤أسهم مدرجة 
٧٧,٤٧٣,١١٤٧٧,٤٧٣,١١٣أسهم غير مدرجة

١٨٨,٨٨٩,٩٨٢٢١٣,٦٤٣,٨١٧

الربح أو الخسارة موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل

تشمل الموجودات المالية التي تم استثمارها في أسهم ملكية مدرجة وتحدد قيمتها العادلة بالرجوع إلى األسعار المعلنة 

في السوق. 

ن خالل االيرادات الشاملة األخرىموجودات مالية بالقيمة العادلة م

الملكية لشركات غير مدرجة. تشمل جزء هام من الموجودات المتاحة للبيع والتي تم استثمارها في أسهم حقوق

) من مؤسسات أخرى. اعتبرت الشركة تلك االستثمارات ٪١٦إلى ٪٢تحتفظ الشركة بحصص غير مسيطرة (بين 

استثمارات استراتيجية في طبيعتها وبسبب غياب مصادر تقييم موثوقة لتحديد القيمة العادلة ، تم إدراجها بالتكلفة في 

حيث ترى اإلدارة أن القيمة العادلة ال تختلف بصورة مادية عن القيمة ٢٠١٧يونيو ٣٠بيان المركز المالي كما في 

المسجلة.

لدى الشركة استثمارات في أسهم ملكية مدرجة وتحدد القيمة العادلة لهذه األسهم المدرجة بالرجوع إلى األسعار 

المعلنة في السوق. 



.ش.م.قشركة قطر وعمان لإلستثمار 
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة

٢٠١٧يونيو ٣٠كما في 

-١٢-

تتمة–استثمارات مالية ٤
كما يلي:الفترةحركة الموجودات المالية من خالل االيرادات الشاملة األخرى خالل 

يونيو٣٠
٢٠١٧

ديسمبر ٣١
٢٠١٦

(مدققة)(غير مدققة)
ريال قطريريال قطري

٢١٣,٦٤٣,٨١٧٢٠٧,٧٥٣,٧٧٥في بداية السنة
١٥,٤٤٣,١٦٦٤٠,١٥٣,٢٢٠اضافات 

)١٦,٥٦٤,٦٦٤()٢٧,٠٤٢,٥٠٣(استبعادات 
أرباح محققة من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

١,٦٦٠,٧٨٧١٢٩,٢١٠اإليرادات الشاملة األخرى 
غير محققة من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل خسائر

)١٧,٨٢٧,٧٢٤()١٤,٨١٥,٢٨٥(األخرىاإليرادات الشاملة

١٨٨,٨٨٩,٩٨٢٢١٣,٦٤٣,٨١٧السنةفي نهاية 

أخرىوذمم مدينة ذمم تجارية مدينة ٥
يونيو٣٠

٢٠١٧
ديسمبر٣١

٢٠١٦
(مدققة)(غير مدققة)
ريال قطريريال قطري

٤٣٦,١٢١١١١,٠٠٣إيرادات مستحقة
٤٦,٤٠٩-داللة للوساطة

١٥,٣٦٠١٩,٢٨٠بدل أثاث للموظفين
٥٢,٣٩٦٩٠,٦٨٢موظفينقروض 

٣١,٩٠٠٥١,٣٠٠أخرى

٥٣٥,٧٧٧٣١٨,٦٧٤



.ش.م.قشركة قطر وعمان لإلستثمار 
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة

٢٠١٧يونيو ٣٠كما في 

-١٣-

وما في حكمهنقد ٦
يونيو٣٠

٢٠١٧
ديسمبر ٣١

٢٠١٦
(مدققة)(غير مدققة)
ريال قطريريال قطري

٢,٠٠٠٢,٠٠٠نقد بالصندوق
١٣,٦٨٦,٣٥٧٩,٧٦٧,٢٥٦ةحسابات جاري
١٧,٧١٨,٨٣٧١,١٦٩,٨٢٦الطلبودائع تحت 

٧,٦٠٠,٠٠٠٢١,٨٦٠,٠٠٠ألجل ودائع 

٣٩,٠٠٧,١٩٤٣٢,٧٩٩,٠٨٢

).٪٢٫٧: ٢٠١٦(٪٢,٩وتحمل أسعار فوائديوم أو أقل٩٠خالل تحت الطلب والودائع ألجل تستحق الودائع 

وذمم دائنة أخرى ذمم تجارية دائنة٧
يونيو٣٠

٢٠١٧
ديسمبر٣١

٢٠١٦
(مدققة)(غير مدققة)
ريال قطريريال قطري

١٣,٣٥٩,٣٧٦٩,٣٤٣,٣٢٩توزيعات أرباح دائنة 
٣٩٠,٣٤١٢,٢٦٣,٩٩٩مصاريف مستحقة الدفع

٣٤٢,٣٤٩٥,٤٨٣ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى

١٤,٠٩٢,٠٦٦١١,٦١٢,٨١١

رأس المال٨
يونيو٣٠

٢٠١٧
ديسمبر٣١

٢٠١٦
(مدققة)(غير مدققة)

:والمدفوعرأس المال المصرح به والمصدر
بقيمة إسمية ٣١,٥٠٠,٠٠٠: ٢٠١٦(سهم ٣١,٥٠٠,٠٠٠

٣١٥,٠٠٠,٠٠٠٣١٥,٠٠٠,٠٠٠ريـال قطري للسهم الواحد١٠قدرها 



.ش.م.قشركة قطر وعمان لإلستثمار 
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة

٢٠١٧يونيو ٣٠كما في 

-١٤-

أرباح توزيعات ٩
بمبلغتوزيع أرباح نقديةعلى ٢٠١٧مارس٨في المنعقدالعامة الجمعية اجتماعوافق المساهمون خالل

).ال قطريري٢٠١٥:١٨,٩٠٠,٠٠٠(٢٠١٦رديسمب٣١للسنة المنتهية ال قطريري١٥,٧٥٠,٠٠٠

صافي االيرادات من االستثمارات المالية  ١٠

قطر صة بورحصلت عليه مقابل استثماراتها المدرجة في والتي لفترة قامت الشركة ببيع حقوق االكتتاب اخالل 

.٢٠١٧يونيو ٣٠ريال قطري للفترة المنتهية في ٩٣٦,٧٥٦ربحاً بمبلغ تحققالتي 

العائد األساسي والمخفف للسهم١١
العائد إلى مساهمي الشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم الفترةيتم احتساب عائد السهم األساسي بقسمة ربح 

:كما يليالفترةالعادية القائمة خالل 
يونيو٣٠

٢٠١٧
يونيو٣٠

٢٠١٦

)ةمدققغير((غير مدققة)

١٠٫٥٥١٫١٢٩١٢٫٨٧٧٫٥١٢) ريال قطري(الفترةصافي ربح 

٣١٫٥٠٠٫٠٠٠٣١٫٥٠٠٫٠٠٠المتوسط المرجح لعدد األسهم

٠,٣٣٠,٤١قطري) ريال (العائد األساسي والمخفف للسهم

المخفف يساوي لم يكن هناك أي سهم يحتمل أن يكون مخففاً في أي وقت خالل الفترة، ولذلك فإن عائد السهم 

العائد األساسي للسهم.

يونيو٣٠
٢٠١٧

يونيو٣٠
٢٠١٦

)ةمدققغير((غير مدققة)
ريال قطريقطريريال 

صافي أرباح من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح 
١,٤١٧,٥٨٠٢,١٢٧,٤٣٧أو الخسارة
أرباح غير محققة من موجودات مالية بالقيمة العادلة من (خسائر) 

١١,٨٨٢)٤٠,٣٩٠(خالل الربح أو الخسارة
٩,٤٢٨,٨٥٤١١,١٨٦,١٦١إيرادات توزيعات أرباح 

-٩٣٦,٧٥٦االكتتاب حقوق ربح من بيع 
٢٧٠,٨٢٣٣٤٧,٨٤٩إيرادات فوائد 

١٢,٠١٣,٦٢٣١٣,٦٧٣,٣٢٩



.ش.م.قشركة قطر وعمان لإلستثمار 
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة

٢٠١٧يونيو ٣٠كما في 

-١٥-

أطراف ذات عالقةافصاحات١٢
كة اإلدارة العليا للشرموظفي ووالمتمثلة في المساهمين الرئيسيناألطراف ذات العالقةفي المعامالت معتتمثل

.التي هم مالكها الرئيسيونأو الشركات

مكافآت كبار موظفي اإلدارة

هم الذين يتولون مسؤوليات اتخاذ القرارات والتوجيه داخل الشركة.إن كبار موظفي اإلدارة 

للستة أشهر المنتهية في
یونیو٣٠

٢٠١٧
یونیو٣٠

٢٠١٦
)مدققة(غير )مدققة(غير 

ال قطريريال قطريري

٦١٢,٠٠٠٦١٢,٠٠٠منافع قصيرة األجل

القيم العادلة لألدوات المالية١٣

لتقييم:الألدوات المالية باستخدام تقنياتتستخدم الشركة التدرج التالي لتحديد واالفصاح عن القيمة العادلة 

أسعار السوق المتداولة (غير معدلة) في األسواق النشطة :١المستوى *

.لموجودات أو مطلوبات مماثلة

ياس المطلوبات الهامة لقتقنيات التقييم التي يكون أدنى مستوى من :٢المستوى *

.القيمة العادلة واضحاً بصورة مباشرة أو غير مباشرة

تقنيات التقييم التي يكون أدنى مستوى من المطلوبات الهامة لقياس :٣المستوى *

.القيمة العادلة غير واضحة



.ش.م.قشركة قطر وعمان لإلستثمار 
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة

٢٠١٧يونيو ٣٠كما في 

-١٦-

تتمة-القيم العادلة لألدوات المالية ١٣
:٢٠١٧يونيو٣٠اإلفصاحات الكمية حول ترتيب قياس القيمة العادلة للموجودات كما في 

)قةقياس القيمة العادلة باستخدام (غير مدق

العادلةالقيمة 
األسعار المدرجة في 

أسواق نشطة
)١(المستوى

مدخالت هامة 

يمكن مالحظتها 
)٢(المستوى

هامةمدخالت 

مالحظتهانال يمك
)٣مستوى ال(

ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري
:استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

-٤٩,٥٠٠,٠٠٠-٤٩٫٥٠٠٫٠٠٠مدرجةأسهم ملكية 

--٧٫٨٦٥٫٠٠٠٧٫٨٦٥٫٠٠٠أسهم ملكية غير مدرجة 

اإليرادات الشاملة األخرى:استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

--١١١٫٤١٦٫٨٦٨١١١٫٤١٦٫٨٦٨أسهم ملكية مدرجة 

-١٦٨٫٧٨١٫٨٦٨١١٩٫٢٨١٫٨٦٨٤٩,٥٠٠,٠٠٠االجمالي

:إيضاح
لقياس ٣و لم يتم تحويالت الى أو من المستوى،العادلةلقياس القيمة٢و المستوى المستوى ابينلم يتم أي تحويل ،٢٠١٦ديسمبر ٣١و٢٠١٧يونيو ٣٠المنتهية في فترة الخالل (أ) 

.العادلةةقيمال



.ش.م.قشركة قطر وعمان لإلستثمار 
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة

٢٠١٧يونيو ٣٠كما في 

-١٧-

ةتتم–القيم العادلة لألدوات المالية ١٣
:٢٠١٦ديسمبر ٣١اإلفصاحات الكمية حول ترتيب قياس القيمة العادلة للموجودات كما في 

)ةقياس القيمة العادلة باستخدام (مدقق

القيمة العادلة

األسعار المدرجة في 
أسواق نشطة

)١(المستوى

مدخالت هامة 
يمكن مالحظتها 

)٢(المستوى

هامةمدخالت 
ال يمكن مالحظتها

)٣مستوى ال(
ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل:

-٤٩,٥٠٠,٠٠٠-٤٩,٥٠٠,٠٠٠استثمار عقاري

--٥,٣٩٨,٢٥٥٥,٣٩٨,٢٥٥أسهم ملكية غير مدرجة 

:ألخرىااإليرادات الشاملة استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

--١٣٦,١٧٠,٧٠٤١٣٦,١٧٠,٧٠٤أسهم ملكية مدرجة 

-١٩١,٠٦٨,٩٥٩١٤١,٥٦٨,٩٥٩٤٩,٥٠٠,٠٠٠االجمالي


