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   البيانات المالية المرحلية المختصرة غير المدققة

2014يونيو  30



  
  
  

  تقرير حول مراجعة البيانات المالية المرحلية المختصرة إلى السادة أعضاء مجلس اإلدارة  الكرام
  ق .م.ششركة قطر وعمان لإلستثمار 

  

  مقدمة
المرحلية بيانات الو 2014يونيو  30("الشركة") كما في  شركة قطر وعمان لإلستثمار ل بيان المركز المالي المرحليلقد راجعنا 

الشامل والتغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية لفترة الستة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ واإليضاحات  والدخل دخللل
عن إعداد وعرض هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية  اإلدارة مسؤولةإن  .المتممة لها

استناداً حول هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة  نتيجةإن مسؤوليتنا هي إصدار  .ر المالية المرحليةالخاص بالتقاري 34رقم 
   .المراجعة التي قمنا بها أعمالإلى 

  

  نطاق المراجعة 
من قبل المدقق "مراجعة المعلومات المالية المرحلية  2410 لمعيار الدولي المتعلق بإجراءات المراجعةلوفقاً تمت مراجعتنا لقد 

عن األمور المسؤولين األشخاص  تتضمن مراجعة المعلومات المالية المرحلية إجراء استفسارات مبدئياً من .المستقل للمؤسسة"
إن نطاق المراجعة يقل كثيراً عن نطاق تدقيق يتم  .المالية والمحاسبية ، وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى

دقيق الدولية ، وبالتالي ال نستطيع الحصول على التأكيد الذي يمكن أن نحصل عليه عن كافة األمور الهامة وفقاً لمعايير الت
  .المختصرة وعليه فإننا ال نبدي رأياً حول تدقيق هذه البيانات المالية المرحلية .خالل أعمال تدقيق

  
  النتيجة

، من المختصرة المرفقة لم يتم إعدادهابأن البيانات المالية المرحلية  لم يرد إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد مراجعتنا، استناداً إلى
 ."34رقم " للمعيار الدولي للتقارير المالية، وفقاً ماديةكافة النواحي ال

 
 أمر آخر

وتم تدقيق البيانات المالية كما  2013يونيو  30كما في  شركةلل غير المدققة لقد تم مراجعة البيانات المالية المرحلية المختصرة
من قبل مكتب تدقيق آخر حيث أصدر تقريرين حول أعمال المراجعة والتدقيق التي قام بها ، بتاريخ  2013ديسمبر  31في 
  ، على التوالي ، حيث أبدى نتيجة ورأياً بدون تحفظ حول هذه  البيانات المالية. 2014فبراير  26و  2013يوليو  30

  
  
  

  غسـت ويـونـعـن إرن  
  
  
 

  وســــراس قســـف 
  ـيـونمحـاسـب قــان  
  236سجل مراقبي الحسابات رقم   
   في ةالدوح  



  شركة قطر وعمان لإلستثمار ( ش.م.ق)

  .غير المدققة المرحلية المختصرة المالية البيانات هذه من جزءاً 12 إلى 1 من المرفقة اإليضاحات تشكل
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  غير المدقق المرحلي بيان المركز المالي

  2014 يونيو 30في كما 

        

  
  

___________________________           _______________________   

  ناصر محمد آل مذكور الخالدي  الشيخ/عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني
  الرئيس التنفيذي  رئيس مجلس اإلدارة

 2013ديسمبر  31  2014يونيو  30  
  (مدققه)   (غير مدققه)   
 ريال قطري  ريال قطري إيضاحات 

     

      الموجودات 

     المتداولة الموجودات

 101.715.560  84.061.039 3 نقد وأرصدة لدى البنوك
  559.266   447.369  4  مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى

  27.827.027   4.550.000  5  القيمة العادلة من خالل بيان الدخلب مالية إستثمارات
      

   89.058.408  130.101.853 
     المتداولة غير الموجودات

 173.916.433  228.102.397 6 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ةمالي ستثماراتإ
 42.000.000  42.000.000   عقارية ستثماراتإ

 279.450  235.550   ومعدات عقارات
      

   270.337.947  216.195.883 
      

 346.297.736  359.396.355  إجمالي الموجودات
     

     وحقوق المساهمينالمطلوبات 
     

     المطلوبات المتداولة
 11.641.337  19.335.294  ف مستحقة ومطلوبات أخرىيرامص

     

     المطلوبات غير المتداولة
 742.826   843.740    مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

     

  إجمالي المطلوبات
 

20.179.034  12.384.163 
     

     المساهمينحقوق 
 315.000.000  315.000.000 7  رأس المال

 13.568.540  13.568.540 8  إحتياطي قانوني
 )16.813.969(  )14.801.069(   لالستثمارات إحتياطي القيمة العادلة
 18.900.000  - 9  أرباح مقترح توزيعها

 3.259.002  25.449.850   أرباح مدورة
      

 333.913.573  339.217.321   إجمالي حقوق المساهمين
      

 346.297.736  359.396.355   إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين
      



  شركة قطر وعمان لإلستثمار ( ش.م.ق)

  .غير المدققة المرحلية المختصرة المالية البيانات هذه من جزءاً 12 إلى 1 من المرفقة اإليضاحات تشكل
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  غير المدقق المرحلي بيان الدخل 
  2014يونيو  30للستة أشهر المنتهية في 

 في المنتهيةللستة أشهر     
  2013يونيو  30    2014يونيو  30    
  (غير مدققه)    (غير مدققه)    
  ريال قطري    ريال قطري    
          

          اإليرادات
  16.034.821    20.943.116    بنكيه استثمارات وفوائد إيرادات

          
          المصروفات

  )3.086.932(    )3.385.580(    مصاريف إدارية وعمومية
)                         75.309(    )74.121(    إستهالك

          
)               3.162.241(    )3.459.701(    إجمالي المصروفات

          
                          241.647    408.394    أخرى إيرادات

          
                     13.114.227    17.891.809    ةالربح للفتر

          
  0.42    0.57  10  على السهم األساسي والمخفف العائد



  شركة قطر وعمان لإلستثمار ( ش.م.ق)

  .غير المدققة المرحلية المختصرة المالية البيانات هذه من جزءاً 12 إلى 1 من المرفقة اإليضاحات تشكل
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  غير المدققبيان الدخل الشامل المرحلي 

  2014يونيو  30للستة أشهر المنتهية في 

  

   

 في المنتهيةللستة أشهر     
  2013يونيو  30    2014يونيو  30    
  (غير مدققه)    (غير مدققه)    
  ريال قطري    ريال قطري    

                     13.114.227    17.891.809    للفترة الربح
          

لن تصنف في بيان الدخل في فترات  إيرادات شاملة أخرى
  لالحقة 

  
      

بالقيمة  من إعادة تقيم استثمارات مالية  غير محققة  أرباح
  العادلة من خالل الدخل الشامل

  
2.012.900    1.952.641  

بالقيمة العادلة من  ةاستثمارات ماليبيع  محققه من أرباح
  خالل الدخل الشامل

  
4.299.039    838.154  

          
  2.790.795    6.311.939    إيرادات شامله اخرى

          
  15.905.022    24.203.748    الشامل للفترةالدخل إجمالي 



  شركة قطر وعمان لإلستثمار ( ش.م.ق)
 

  .غير المدققة  جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة 12إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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  غير المدقق بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي 

  2014 يونيو 30 في المنتهية أشهر للستة

 
 
 
 

 318.311.899  3.470.860  15.750.000   )27.494.430(   11.585.469  315.000.000  (مدققة) 2013يناير  1في الرصيد 

 13.114.227  13.114.227  -   -   -  -  الربح للفترة

 2.790.795  -  -   2.790.795   -  -  إيرادات شاملة أخرى للفترة

 15.905.022  13.114.227  -   2.790.795   -  -  إجمالي الدخل الشامل للفترة

بالقيمة العادلة من خالل  ةأرباح محققه من بيع استثمارات مالي
 -  838.154  -   )838.154(   -  -  الدخل الشامل

 )15.750.000(  -  )15.750.000(   -   -  -  )9موزعة (إيضاح أرباح 
               

 318.466.921  17.423.241  -   )25.541.789(   11.585.469  315.000.000  (غير مدققة) 2013يونيو  30في الرصيد 

  احتياطي قانوني  رأس المال 

 ةالقيم احتياطي
  جمالياإل    ةأرباح مدور  أرباح مقترح توزيعها  ة لالستثماراتالعادل

  ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري 
            

 333.913.573   3.259.002   18.900.000  )16.813.969(  13.568.540  315.000.000 (مدققه) 2014يناير  1الرصيد في 

 17.891.809   17.891.809  -  -  -  - الربح للفترة

 6.311.939   -   -  6.311.939    - شاملة أخرى للفترة إيرادات

 24.203.748   17.891.809   -   6.311.939  -  - الدخل الشامل للفترة إجمالي

بالقيمة العادلة من  ةاستثمارات ماليبيع  محققه من أرباح
 -   4.299.039   -  )4.299.039(  -  -  خالل الدخل الشامل

 )18.900.000(   -   )18.900.000(  -  -  -  )9أرباح موزعة (إيضاح 

 339.217.321   25.449.850   -  )14.801.069(  13.568.540   315.000.000  (غير مدققة) 2014يونيو  30الرصيد في 



  شركة قطر وعمان لإلستثمار ( ش.م.ق)
  

  .غير المدققة  جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة 12إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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ي غير المدققبيان التدفقات النقدية المرحل  
2014يونيو  30للستة أشهر المنتهية في   

  في للستة أشهر المنتهية  
  2013يونيو  30    2014يونيو  30  
  (غير مدققه)    (غير مدققه)  
  ريال قطري    ريال قطري  
        

        األنشطة التشغيلية
  13.114.227  17.891.809  للفترةربح ال

     تعديالت:
 75.309  74.121  ومعدات عقاراتإستهالكات 

 78.787  100.914  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
 )467.730(  )413.052(  بنكية إيرادات فوائد

 )23.983(  )11.995(   ةتقييم استثمارات مالي من غير محققة خسائر
  )2.933.255(  )8.730.140(  الدخل  ن خالل بيانبالقيمة العادلة م ةإستثمارات مالي بيعأرباح من 

      

 9.843.355  8.911.657  صافي الربح التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
 )12.778( 111.898  مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى

 289.960 7.693.958  مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
 )57.816.975( )103.241.903(  بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ستثمارات ماليةإشراء 

 19.893.592 55.367.876  بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ستثمارات ماليةإمتحصالت من بيع 
 )83.370.723( )86.417.129(  بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل ماليه ستثماراتإشراء 

 65.098.761 118.436.292  بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل ةمالي ستثماراتإمتحصالت من بيع 
  )46.074.808(  862.649  األنشطة التشغيلية (المستخدم في )من  الناتج صافي النقد

      

     األنشطة اإلستثمارية
 467.730 413.052  مستلمة بنكية فوائد

 )21.064( )30.221(  ومعدات عقاراتشراء 
  446.666  382.831  صافي النقد الناتج من األنشطة اإلستثمارية

     

     نشاط التمويليال
 )15.750.000(  )18.900.000(  أرباح توزيعات

 )15.750.000(  )18.900.000(  نشاط التمويلي صافي النقد المستخدم في ال
     

  )61.378.142(  )17.654.520(  في النقد وما في حكمه النقص صافي
      

  111.540.429  101.715.559  يناير 1في  وما في حكمهالنقد 
      

  50.162.287  84.061.039  يونيو 30في  النقد وما في حكمه



  لإلستثمار ( ش.م.ق)شركة قطر وعمان 
  

  غير المدققة إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة
  2014يونيو  30في 
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  القانون والنشاط الرئيسي الشكل  1
  

 مساهمة قطرية عامة مسجلة في دولة قطر شركهق) ( الشركة ) .م.شركة قطر وعمان لإلستثمار (ش
 ركة مسجلة تحت السجل التجاري رقمإن الش .وتزاول نشاطات استثمارية في دولة قطر وسلطنة عمان

)33411 (  
  والموافقة على نشرهامن قبل مجلس اإلدارة  غير المدققة المختصرة المرحلية عتماد البيانات الماليةاتم 

  بتاريخ
  

  المحاسبية الهامة وملخص السياسات أسس اإلعداد   2
  

  أسس اإلعداد     
 2014يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في  غير المدققة أعدت البيانات المالية المرحلية المختصرة    

تحتوي البيانات  ال .المرحليةالخاص بالتقارير المالية  34وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
على كل المعلومات واإليضاحات المطلوبة للبيانات المالية غير المدققة المالية المرحلية المختصرة 

ويجـب أن تـقرأ هذه البيانات الماليـة المرحليـة المختصرة مع البيانات المالية للسنة السنوية 
إضافة الى ذلك ليس بالضرورة أن تكون نتائج الستة أشهر المنتهية  .2013ديسمبر  31المنتهية في 

   .2014ديسمبر  31مؤشراً للنتائج المتوقعة للسنة المنتهية في  2014يونيو  30في 
  

وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا االستثمارات المالية المرحلية المختصرة  لبيانات الماليةأعدت ا    
واالستثمارات  بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشاملو  بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخلالمصنفة 

  .العقارية والتي تم إدراجها بالقيمة العادلة
  

بالريال القطري وهو العملة المستخدمة في  غير المدققة المختصرةتم إعداد البيانات المالية المرحلية     
   .الشركة وفي عرض بياناتها المالية أنشطة

  
 السياسات المحاسبية الهامة 
متفقة مع  غير المدققة إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة    

ديسمبر  31المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية السنوية للشركة للسنة المنتهية في  السياسات
يناير  1، بإستثناء تطبيق معايير وتفسيرات جديدة يسري مفعولها للفترات التي تبدأ في  2013
2014.  

 يانات المالية المرحلية المختصرةالب ادفي اعد التالية الجديدة والتعديالت   طبقت الشركة المعايير    
ر الجديدة ليس لها أي تأثير جوهري على الشركة ولكن سيتعين إضافة ين المعايإ .غير المدققة

  .إيضاحات جديده



  لإلستثمار ( ش.م.ق)شركة قطر وعمان 
  

  غير المدققة إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة
  2014يونيو  30في 
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  تتمه  – المحاسبية الهامة وملخص السياسات أسس اإلعداد   2
  

  المعايير والتفسيرات الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولي  
  

  تاريخ السريان   المحتوى
والمعيار الدولي للتقارير  10تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية  - مؤسسات االستثمار 

  27ومعيار المحاسبة الدولي  12المالية 
  2014يناير  1

  
 تعديالت على معيار -تسوية الموجودات المالية والمطلوبات المالية  32معيار المحاسبة الدولي 

  2014يناير  1  32المحاسبة الدولي 
  2014يناير  1  39تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  –تجديد المشتقات واستمرارية محاسبة التحوط 

  2014يناير  1  36تعديل علي معيار المحسبة الدولي  –افصاحات المبالغ المستردة للموجودات غير المالية 
  

 محاليا بتقيي الشركةوتقوم  المفعول ةغير ساري هيو التالية خالل الفترة  ريياالمعباإلضافة الى ذلك ، تم اصدار 
  .يريتأثير هذه المعا

   
  تاريخ السريان  المحتوى

  2016يناير  1  التنظيمية المؤجلة الحسابات -  14الدولي للتقارير المالية المعيار 
  2017يناير  1  إيرادات عقود العمالء  – 15الدولي للتقارير المالية المعيار 

  
الشركة ووقت تطبيقها من قبل الشركة. علىوتأثيرها  ,أعاله المذكورةر يالمعاي النظر في تأثيرب الشركة تقوم

      



  لإلستثمار ( ش.م.ق)شركة قطر وعمان 
  

  غير المدققة إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة
  2014يونيو  30في 
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  نقد وأرصدة لدى البنوك   3 

  
تاريخ االستحقاق  أو أقل من  يوم 90وتستحق خالل فترة  %1.75ع ألجل نسبة على الودائ الفائدهيبلغ معدل 
  االصلي. 

  

  مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى    4

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2013ديسمبر  31  2014يونيو  30  
  (مدققه)   (غير مدققه)  
 ريال قطري  ريال قطري  
        

 5.000    5.000  بالصندوقنقد 

 7.502.654   11.579.098  ةحسابات جاري

 70.481.450   48.550.104  ودائع تحت الطلب

 23.726.456   23.926.837  ودائع ألجل 
        
  84.061.039    101.715.560  

 2013يونيو  30   2014يونيو  30  
 ريـال قطري   ريـال قطري  
  (مدققه)    (غير مدققه)  
       

 104.462   -  مدينون تجاريون

 120.000   120.000  بدل أثاث للموظفين

 74.000   74.000  مقدما مصاريف مدفوعة

 57.588   71.516  ايرادات فوائد مستحقة

 203.216   181.853  أخرى

        
  447.369    559.266  



  لإلستثمار ( ش.م.ق)شركة قطر وعمان 
  

  غير المدققة إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة
  2014يونيو  30في 
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  القيمة العادلة من خالل بيان الدخلب ةمالي  استثمارات   5
  2014يونيو  30  

 (غير مدققه)

  2013ديسمبر  31  
  (مدققه)

  اإلجمالي    غير مدرجة    مدرجة    اإلجمالي    غير مدرجة    مدرجة  
  ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري  
                        

ادوات استثمارات في 
 4.550.000 حقوق الملكية

  
-   4.550.000   27.827.027   -   27.827.027 

                  

  4.550.000   -   4.550.000   27.827.027   -   27.827.027 



  لإلستثمار ( ش.م.ق)شركة قطر وعمان 
  

  غير المدققة إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة
  2014يونيو  30في 
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  بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ماليه استثمارات   6
  

  2014يونيو  30  
 (غير مدققه)

  2013ديسمبر  31  
  (مدققه)

  اإلجمالي    غير مدرجة    مدرجة    اإلجمالي    غير مدرجة    مدرجة  
  ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري  
                        

  173.916.433    79.104.806    94.811.627    228.102.397    79.104.806    148.997.591  أدوات حقوق ملكية
              

  
  



  لإلستثمار ( ش.م.ق)شركة قطر وعمان 
  

  غير المدققة إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة
  2014يونيو  30في 
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  رأس المال   7
  

 
 

  االحتياطي القانوني   8
  

والنظام األساسي للشركة يجب  2002لسنة  5الشركات التجارية القطري رقم  لمتطلبات قانونوفقاً 
٪ من 50٪ من صافي ربح الشركة إلى االحتياطي القانوني حتى يعادل حساب االحتياطي 10تحويل 

لم . عليها في القانون أعاله ال يجوز توزيع رصيد االحتياطي إال في الحاالت المنصوص .رأس المال
حيث سيتم التحويل الى االحتياطي  2014يونيو 30 المنتهية في فترةتقم الشركة بأي تحويل خالل ال
  القانوني عند نهاية السنة المالية. 

  

  أرباح مقترح توزيعها      9
  

توزيع أرباح نقدية بقيمة  2014فبراير  26إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد في  اقترح مجلس
من قبل  المقترحتم اعتماد  .2013ديسمبر  31للسنه المنتهية ريـال قطري  18.900.000
: 2013( 2014مارس  24في تاريخ  اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمين في
  ) 2012ديسمبير 31نتهية في ريال قطري للسنه الم 15.750.000

  

 العائد األساسي والمخفف على السهم      10
 

يتم احتساب عائد السهم األساسي بقسمة ربح الفترة العائد إلى مساهمي الشركة على المتوسط 
 :المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفتره كما يلي

  

 

 2013ديسمبر  31  2014يونيو  30  

  (مدققه)   (غير مدققه)  
 ريال قطري  ريال قطري  

        

        :والمدفوع رأس المال المصرح به والمصدر
 10سهم  بقيمة إسمية قدرها  31.500.000

  315.000.000    315.000.000  ريـال قطري للسهم الواحد

 للستة أشهر المنتهية في    
  2013يونيو  30    2014يونيو  30    
  (غير مدققه)    (غير مدققه)    
          

  13.114.227    17.891.809    (ريال قطري) للفترةالربح العائد إلى مساهمي الشركة 
          

  31.500.000    31.500.000    ( عدد أسهم) المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة
          

  0.42    0.57    األساسي والمخفف للسهم (ريال قطري) العائد
          



  لإلستثمار ( ش.م.ق)شركة قطر وعمان 
  

  غير المدققة إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة
  2014يونيو  30في 
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توجد أسهم مخففة قائمة في أي وقت خالل الفترة ولذلك فإن عائد السهم المخفف يعادل عائد  ال
  السهم األساسي.

  القيم العادلة لألدوات المالية   11
  

 لألدوات المالية باستخدام تقنياتتستخدم الشركة التدرج التالي لتحديد واالفصاح عن القيمة العادلة   
  التقييم:

 
1المستوى   *

    
أسعار السوق المتداولة (غير معدلة) في األسواق النشطة   :

  .لموجودات أو مطلوبات مماثلة
2المستوى   *

    
التقييم التي يكون أدنى مستوى من المطلوبات الهامة لقياس  تقنيات  :

  .القيمة العادلة واضحاً بصورة مباشرة أو غير مباشرة
3المستوى   *

    
تقنيات التقييم التي يكون أدنى مستوى من المطلوبات الهامة لقياس   :

  .القيمة العادلة غير واضحة
  

 :2014 يونيو 30الكمية حول ترتيب قياس القيمة العادلة للموجودات كما في  اإلفصاحات
 ( غير مدققه) قياس القيمة العادلة باستخدام           

  تاريخ التقييم موجودات بالقيمة العادلة:

  

 القيمة العادلة

  
في أسواق نشطة                             األسعار المدرجة 

 )1(المستوى

هامة مدخالت   
مالحظتها يمكن 

  )2(المستوى

  هامةمدخالت   
  مالحظتهايمكن ال

  ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري       )3(مستوى 
بالقيمة العادلة من  ةمالي استثمارات

  2014يونيو  30 خالل بيان الدخل 
                

  -    -    4.550.000    4.550.000     مدرجة أسهم ملكية
                    

  -    -    4.550.000    4.550.000      االجمالي
                    

بالقيمة العادلة من  ةمالي استثمارات
  2014يونيو  30  خالل الدخل الشامل

          
      

  -    -    148.997.591    148.997.591     أسهم ملكية مدرجة 
  79.104.806    -    -    -     أسهم ملكية غير مدرجة 

                   

  79.104.806    -    148.997.591    148.997.591     االجمالي
  

 مالحظه:
 2و المستوى  المستوى ا بينلم يتم أي تحويل  . 2014يونيو  30خالل فترة الستة أشهر المنتهية في (أ) 

.العادلة ةقيملقياس ال  3 و لم يتم تحويالت الى أو من المستوى .العادلة  لقياس القيمة



  لإلستثمار ( ش.م.ق)شركة قطر وعمان 
  

  غير المدققة إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة
  2014يونيو  30في 
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  تتمه –القيم العادلة لألدوات المالية    11 
 :2013ديسمبر  31اإلفصاحات الكمية حول ترتيب قياس القيمة العادلة للموجودات كما في 

 ( مدققه) قياس القيمة العادلة باستخدام            

  تاريخ التقييم موجودات بالقيمة العادلة:

  

 القيمة العادلة

األسعار المدرجة   
 )1(المستوىفي أسواق نشطة                             

يمكن مدخالت هامة   
  )2(المستوىمالحظتها 

ال يمكن   هامةمدخالت   
  ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري       )3(مستوى   مالحظتها

بالقيمة العادلة من خالل  ةمالي استثمارات
  2013ديسمبر  31 بيان الدخل 

                

  -    -    27.827.027    27.827.027     مدرجة أسهم ملكية
                    

  -    -    27.827.027    27.827.027      االجمالي
                    

بالقيمة العادلة من  ةاستثمارات مالي
  2013ديسمبر  31  خالل الدخل الشامل

      
  

  
      

  -    -   94.811.627    94.811.627     أسهم ملكية مدرجة 
  79.104.806    -   -    -     أسهم ملكية غير مدرجة 

                  
  79.104.806    -   94.811.627    94.811.627     االجمالي

  
  معامالت أطراف ذات عالقة    12

  

واإلدارة العليا للشركة  والمتمثلة في المساهمين الرئيسين األطراف ذات العالقة في المعامالت مع تتمثل
  .التي هم مالكها الرئيسيون أو الشركات

  
  كانت كما يلي: فترهخالل ال واإلدارة العليا أعضاء مجلس اإلدارة منافع

  

 

  للستة أشهر المنتهية في  

 2013یونیو  30   2014یونیو  30  
 ريـال قطري   ريـال قطري 
  (غير مدققه)    (غير مدققه)  
        

  612.000    612.000  منافع قصيرة األجل


