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  البيانات المالية المرحلية المختصرة غير المدققة
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 أعضاء مجلس اإلدارة  الكرامتقرير حول مراجعة البيانات المالية المرحلية المختصرة إلى السادة 
 ق .م.ششركة قطر وعمان لإلستثمار 

 

 مقدمة
والبيانات  5302يونيو  03)"الشركة"( كما في شركة قطر وعمان لإلستثمار لقد راجعنا بيان المركز المالي المرحلي ل

المرحلية للدخل والدخل الشامل والتغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية لفترة الستة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ 
إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة وفقًا للمعيار  .واإليضاحات المتممة لها

إن مسؤوليتنا هي إصدار نتيجة حول هذه البيانات المالية  .الخاص بالتقارير المالية المرحلية 03لية رقم الدولي للتقارير الما
  .المراجعة التي قمنا بها أعمالاستنادًا إلى المرحلية المختصرة 

 

 نطاق المراجعة 
علومات المالية المرحلية من قبل "مراجعة الم 5303 لمعيار الدولي المتعلق بإجراءات المراجعةلوفقًا تمت مراجعتنا لقد 

األشخاص  تتضمن مراجعة المعلومات المالية المرحلية إجراء استفسارات مبدئيًا من .المدقق المستقل للمؤسسة"
جراءات مراجعة أخرىالمسؤولين  إن نطاق المراجعة يقل  .عن األمور المالية والمحاسبية ، وتطبيق إجراءات تحليلية وا 

تدقيق يتم وفقًا لمعايير التدقيق الدولية ، وبالتالي ال نستطيع الحصول على التأكيد الذي يمكن أن كثيرًا عن نطاق 
وعليه فإننا ال نبدي رأيًا حول تدقيق هذه البيانات المالية  .نحصل عليه عن كافة األمور الهامة خالل أعمال تدقيق

 .المختصرة المرحلية
 

 النتيجة
د إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد بأن البيانات المالية المرحلية المختصرة المرفقة لم يتم إعدادها، لم ير  مراجعتنا، استنادًا إلى

 ."03، وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم "ماديةمن كافة النواحي ال

 
 

 عـن إرنسـت ويـونـغ 
 
 
 

 ادرـــــاد نــــزي 
 ـيـمحـاسـب قــانون 
 ٨٥٢سجل مراقبي الحسابات رقم  
 5302أغسطس  9 في ةالدوح 

  



 شركة قطر وعمان لإلستثمار ) ش.م.ق(

 .المرحلية المختصرة المالية البيانات هذه من جزءاً  11 إلى 1 من المرفقة اإليضاحات تشكل
-2- 

 

 غير المدققالمختصر  المرحلي بيان المركز المالي
 5002 يونيو 30في كما 

 

 

 

                           
_______________________       _______________________ 

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

 5303ديسمبر  00  5302يونيو  03  
 )مدققه(  )غير مدققه(  
 لاير قطري  لاير قطري إيضاحات 

     

     

     الموجودات 

     المتداولة غير الموجودات

 092.091  2.9.95 0 ومعدات عقارات

 39.333.333  9093339333 3 عقاري ستثمارا

 -  029.399.20 2  حليفة ر في شركة ستثماا
اإليرادات الشاملة بالقيمة العادلة من خالل  مالية استثمارات
 9 األخرى 

 
5029.0.9..2  509.391.909 

  
   

  
520..05.9.0  590.993.009 

     المتداولة الموجودات

 31.992.233  990329029 9 الربح أو الخسارة القيمة العادلة من خالل ب مالية استثمارات

 950.091  993.09323 9 مدينون تجاريون وذمم مدينة أخرى
 92.012.900  5920.9532. 1 نقد وأرصدة لدى البنوك

  
   

  20.0...0.5  003.133.939 
  

   

 091.391.959  0099.039002  إجمالي الموجودات
     

  الملكية وحقوق المطلوبات 
   

     

  المطلوبات 
   

  المطلوبات غير المتداولة
   

 953.002  2..2.39 9 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
     

     المطلوبات المتداولة
 00.399.993  3.202..9. 03 دائنون تجاريون وذمم دائنة أخرى 

  
   

 03.353.399  0392009003  إجمالي المطلوبات 

     المليكةحقوق 

 002.333.333  00293339333 00 رأس المال

 09.099.399  ..00900.93 05 قانوني احتياطي

 (09.900.293)  (00920090.5)   القيمة العادلة احتياطي

 52.533.333  - 00 أرباح مقترح توزيعها

 59.292.003  0.905.9030  أرباح مدورة
     

 093.331.939  02995.29232  الملكيةإجمالي حقوق 
     

 091.391.959  0099.039002  الملكية إجمالي المطلوبات وحقوق 
     



 شركة قطر وعمان لإلستثمار ) ش.م.ق(

 .المرحلية المختصرة المالية البيانات هذه من جزءاً  11 إلى 1 من المرفقة اإليضاحات تشكل
-3- 

 

 غير المدقق المختصر المرحلي بيان الدخل 
 5302يونيو  03للستة أشهر المنتهية في 

  

 في المنتهيةللستة أشهر   

 5303يونيو  30  5302يونيو  30  
 )غير مدققه(  )غير مدققه(  
 لاير قطري  لاير قطري إيضاحات 
     

     
 19,642,216  .53922.992 14 صافي الدخل من استثمارات مالية

 1,300,900  099059333 17    عقاري ستثمارا إيرادات
 

  
   

 509..0992.    20,943,116  

     
 (3,385,580)    (5903.9090) 15 مصاريف إدارية وعمومية

 (74,121)         (29520.) 3 استهالك

 331.093  59395.3  أخرى إيرادات
     
  (59999.03.)  (0.320.039) 
     

 09.190.139  0.929.9023  الربح للفترة
     

 3.29  3905 16 على السهم األساسي والمخفف العائد



 شركة قطر وعمان لإلستثمار ) ش.م.ق(

 .المرحلية المختصرة المالية البيانات هذه من جزءاً  11 إلى 1 من المرفقة اإليضاحات تشكل
-4- 

 

 غير المدقق المختصر بيان الدخل الشامل المرحلي
 5302يونيو  03للستة أشهر المنتهية في 

 

 في للستة أشهر المنتهية  

 5303يونيو  30  5302يونيو  30  
 )غير مدققه(  )غير مدققه(  
 لاير قطري  قطريلاير   

 09.190.139  0.929.9023  للفترة الربح
     

     :إيرادات شاملة أخرى
بالقيمة  مالية  موجوداتيم يمن إعادة تق غير محققة  أرباح

 اآلخر العادلة من خالل الدخل الشامل
 090..90.5  5.305.933 

بالقيمة العادلة  ةمالي موجوداتبيع  محققه من أرباح /)خسارة( 
 من خالل الدخل الشامل

  
(.92099200)  3.599.309 

     
 9.000.909  (.9900.992)  شامله اخرىأرباح  /)خسائر( 

     
 53.530.931  02995.9200  الدخل الشامل للفترةإجمالي 



 شركة قطر وعمان لإلستثمار ) ش.م.ق(

 . جزءًا من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة 11إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
5 

 

 غير المدقق غيرات في حقوق المساهمين المرحليبيان الت
 5302 يونيو 03 في المنتهية أشهر للستة

 
 
 
 
 
 

  002.333.333 )مدققة( 5303يناير  0في الرصيد 
00.291.233 

 (09.100.999)  
01.933.333  0.529.335  000.900.290 

  -  - الربح للفترة
- 

 -  
09.190.139  09.190.139 

 9.000.909  -  -  9.000.909  -  - إيرادات شاملة أخرى للفترة

 53.530.931  09.190.139  -  9.000.909  -  - إجمالي الدخل الشامل للفترة

بالقيمة العادلة من خالل  ةمالي موجوداتأرباح محققه من بيع 
 الدخل الشامل

- 

 -  (3.599.309)  -  3.599.309  - 

 (01.933.333)  -  (01.933.333)  -  -  - أرباح موزعة 

  002.333.333 )غير مدققة( 5303يونيو  03في الرصيد 
00.291.233 

 (03.130.399)  -  52.339.123  009.509.050 

 

 رأس 
  المال

 احتياطي 
  قانوني

 ةالقيم احتياطي
  ة لالستثماراتالعادل

 أرباح 
  مقترح توزيعها

 أرباح 
  ةمدور 

 

 اإلجمالي

 
 
 

 قطريلاير   قطري لاير  قطريلاير   قطريلاير   قطريلاير   قطريلاير  

        

    

 093.331.939  59.292.003  52.533.333  (09.900.293)  09.099.399  002.333.333 )مدققه( 5002يناير  0الرصيد في 

 09.239.023  09.239.023  -  -  -  - الربح للفترة

 (3.009.319)  -  -  (3.009.319)  -  - شاملة أخرى للفترة إيرادات

 02.359.190  09.239.023  -  (3.009.319)  -  - إجمالي الدخل الشامل للفترة

بالقيمة العادلة من  ةمالي موجوداتبيع  محققه من خسارة
 -  (9.203.190)  -  9.203.190  -  - خالل الدخل الشامل

 (52.533.333)  -  (52.533.333)  -  -  - أرباح موزعة 

 02995.29232  0.905.9030  -  (00920090.5)  ..00900.93  00293339333 )غير مدققة( 5302يونيو  03الرصيد في 



 شركة قطر وعمان لإلستثمار ) ش.م.ق(

 . جزءًا من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة 11إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
6 

 

 

غير المدقق المختصر يبيان التدفقات النقدية المرحل  
5302يونيو  03للستة أشهر المنتهية في    

 للستة أشهر المنتهية في  
  

 
 

 5303يونيو  30  5302يونيو  30
  

 
 )غير مدققه(  )غير مدققه(

 إيضاح 

 
 لاير قطري  لاير قطري

     التشغيليةاألنشطة      
 71..19..90  53.145.910  للفترةربح ال

     تعديالت:
 02.949  17..51  ومعدات عقاراتإستهالكات 

 977.192  50.054  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
 (290.714)  (404.170)  بنكية إيرادات فوائد

 (99.111)  (33.539)   ةتقييم استثمارات مالي من غير محققة خسائر
 (007.927..)  (3.535.331)  والخسارة الربحن خالل بالقيمة العادلة م ةمالي موجودات  بيعأرباح من 

     

 199.910..  .55.007.99  صافي الربح التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
     

 .1..999  (.9.443.33)  وموجودات أخرى ذمم تجارية مدينة
 .0.910.11  (9.503.333)  ومطلوبات أخرى ذمم تجارية دائنة

 (970.429.170)  (9.940.731.)  بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل مالية ستثماراتإشراء 
 09..11.090  55.314.9.7  بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل مالية موجوداتمتحصالت من بيع 

 (9.290.941.)  (15.459.340)  الربح والخسارة بالقيمة العادلة من خالل ماليه ستثماراتإشراء 
 209.414..99  509.341.344  والخسارة الربحخالل بالقيمة العادلة من  ةمالي ستثماراتإمتحصالت من بيع 

 -  (53.304.517)  حليفة ر في شركة ستثماا
 
 

    
 94.921.  0.3,995,.9  التشغيليالنشاط من  الناتج صافي النقد

 -  (33.134)  المدفوعة  مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
 94.921.  95,3.3,595  النشاط التشغيلي من الناتج صافي النقد

     
     االستثماريةاألنشطة 

 290.714  404.170  مستلمة بنكية فوائد
 (07.449)  -  ومعدات عقاراتشراء 

     
 09..0.4  404,170  االستثماريةالناتج من األنشطة  النقدصافي 

     
     نشاط التمويليال

 (177.777..9)  (00.000..1.)  توزيعات أرباح
     

 (177.777..9)  (00.000..1.)  نشاط التمويلي صافي النقد المستخدم في ال
     

 (90.912.147)  35..5.599  في النقد وما في حكمه (النقص)الزيادة  صافي
     

 979.091.111  71.931.355  يناير 0في  وما في حكمهالنقد 
     

 2.799.701.  03..153..5 8 يونيو 03في  النقد وما في حكمه



 شركة قطر وعمان لإلستثمار ) ش.م.ق(
  البيانات المالية المرحلية المختصرةإيضاحات حول 

 5302يونيو  03في 

 
7 

 

  القانون والنشاط الرئيسي الشكل 0
 

 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

(11433 ) 
  والموافقة على نشرهامن قبل مجلس اإلدارة  غير المدققة المختصرة المرحلية عتماد البيانات الماليةاتم 

 .5132 أغسطس 9 بتاريخ
 

  المحاسبية الهامة وملخص السياسات أسس اإلعداد  5
 

 أسس اإلعداد    
 5132يونيو  11لفترة الستة أشهر المنتهية في  غير المدققة أعدت البيانات المالية المرحلية المختصرة  

تحتوي البيانات المالية  ال .المرحليةالخاص بالتقارير المالية  14وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
على كل المعلومات واإليضاحات المطلوبة للبيانات المالية السنوية غير المدققة المرحلية المختصرة 

ديسمبر  13ويجـب أن تـقرأ هذه البيانات الماليـة المرحليـة المختصرة مع البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 مؤشراً  5132يونيو  11إضافة الى ذلك ليس بالضرورة أن تكون نتائج الستة أشهر المنتهية في  .5134

  .5132ديسمبر  13للنتائج المتوقعة للسنة المنتهية في 
 

وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا االستثمارات المالية المرحلية المختصرة  أعدت البيانات المالية  
واالستثمارات  بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشاملو  بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخلالمصنفة 
 .التي تم إدراجها بالقيمة العادلة العقارية

 
باللاير القطري وهو العملة المستخدمة في  غير المدققة المختصرةتم إعداد البيانات المالية المرحلية   

  .الشركة وفي عرض بياناتها المالية أنشطة
 

 التغيرات في السياسات واإلفصاحات المحاسبية  5/0
إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية مطابقة لتلك المستخدمة في إعداد البيانات 
المالية للسنة المالية السابقة بإستثناء المعايير الجديدة والمعدلة التالية التي أصدرت مؤخرًا من قبل لجنة 

 .5134يناير  3ول إعتبارًا من المعايير المحاسبية الدولية ولجنة التفسيرات والسارية المفع
 

والمعيار الدولي للتقارير المالية  31تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية  -مؤسسات االستثمار 
 52ومعيار المحاسبة الدولي  35

هذه التعديالت تعطي استثناًء من متطلبات التوحيد للمؤسسات التي تستوفى تعريف مؤسسة استثمار وفقًا 
 . رجعي : البيانات المالية الموحدة ويجب تطبيقه بأثر31يار الدولي للتقارير المالية للمع

 



 شركة قطر وعمان لإلستثمار ) ش.م.ق(
  البيانات المالية المرحلية المختصرةإيضاحات حول 

 5302يونيو  03في 

 
8 

 

 تتمة – المحاسبية الهامة وملخص السياسات أسس اإلعداد  5
 تتمة -التغيرات في السياسات واإلفصاحات المحاسبية  5/0

 
والمعيار الدولي للتقارير المالية  31تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية  -مؤسسات االستثمار 

 تتمة - 52 ومعيار المحاسبة الدولي  35
للتوحيد يتطلب من مؤسسات االستثمار أن تحتسب الشركات التابعة بالقيمة العادلة من إن االستثناء 

 لهذه التعديالت تأثير على الشركة.خالل الربح أو الخسارة. ليس 
تعديالت على معيار  -: تسوية الموجودات المالية والمطلوبات المالية 05معيار المحاسبة الدولي 

 05المحاسبة الدولي 
هذه التعديالت توضح معنى "لديه حاليًا حق قانوني للتسوية قابل للتنفيذ" والمعايير آلليات التسوية غير  

بغرف المقاصة لتكون مؤهلة إلجراء التسوية ويطبق مستقبليًا. ليس لهذه التعديالت  المتزامنة الخاصة
 تأثير على الشركة حيث ليس لدى الشركة أية ترتيبات تسوية.

 
تعديالت على معيار  –: تجديد المشتقات واستمرارية محاسبة التحوط 09معيار المحاسبة الدولي 

 09المحاسبة الدولي 
هذه التعديالت توفر إعفاًء من إيقاف محاسبة التحوط عندما يستوفي تجديد أي مشتقات مخصصة 

لهذه التعديالت تأثير على الشركة، حيث ال كأداة تحوط معايير معينة ويجب تطبيقه بأثر رجعي. ليس 
 تمتلك الشركة أدوات مشتقة خالل السنة أو السنة السابقة.

 

 : الرسوم50الدولية إِلعداد التقارير المالية تفسير لجنة المعايير 
يوضح التفسير أن تقوم المؤسسة بتحقيق الرسوم كمطلوبات عند وقوع النشاط المنشئ الستحقاق  

الرسوم كما هو محدد من قبل التشريعات ذات الصلة. أما بالنسبة للرسوم المكتسبة عند تحقيق أو 
، فإن التفسير يوضح أنه ال يتم تحقيق أية مطلوبات قبل الوصول للحد األدنى من أعمال هذا النشاط 

الوصول للحد األدنى المحدد. يجب تطبيق التفسير بأثر رجعي وليس لهذا التفسير أثر على الشركة 
: المخصصات والمطلوبات 09حيث قامت بتطبيق مبادئ التحقيق وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي 

 خالل السنوات السابقة. 50وفقًا لمتطلبات التفسير  المحتملة والموجودات المحتملة وذلك
 

 5305 – 5303دورة التحسينات السنوية 
، أصدر مجلس المعايير المحاسبية الدولية سبعة  5305 – 5303خالل دورة التحسينات السنوية  

القيمة : قياس 00تعديالت لستة من المعايير والتي تتضمن تعدياًل للمعيار الدولي للتقارير المالية 
 . 5303يناير  0العادلة والي يسرى مفعوله فورًا وللفترات التي تبدأ في 
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 تتمة -التغيرات في السياسات واإلفصاحات المحاسبية  5/0
 

 تتمة -5305 – 5303دورة التحسينات السنوية 
ل ذات معدل فائدة أنه يمكن قياس الذمم المدينة والدائنة قصيرة األجيوضح التعديل حول أساس نتيجة 

عندما يكون أثر الخصم غير مادي. ليس لهذا التعديل على المعيار الدولي موثوقة غير محدد بصورة 
 تأثيرًا على الشركة. 00للتقارير 

 5300 – 5300دورة التحسينات السنوية 
، أصدر مجلس معايير المحاسبية الدولية أربعة تعديالت  5300 – 5300خالل دورة التحسينات السنوية  

: تطبيق المعايير الدولية للتقارير 0ألربعة معايير والتي تتضمن تعدياًل للمعيار الدولي للتقارير المالية 
المالية ألول مرة. يوضح التعديل نتيجة أنه يمكن المؤسسة اختيار تطبيق إما معيار حالي أو معيار 

، بشرط أن يستمد تطبيق أيًا من المعايير بعد ولكن يسمح بالتطبيق المبكر  يصبح إلزاماً  جديد. لم
باستمرار خالل الفترات المقدمة في البيانات المالية التي أعدت وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية للمرة 

المالية وفقًا للمعايير الدولية األولى. ليس لهذا التعديل تأثير على الشركة حيث تعد الشركة بياناتها 
 للتقارير المالية.

 معايير أصدرت ولم يسري مفعولها بعد  5/5
المعايير التي أصدرت ولم يسري مفعولها بعد حتى تاريخ إصدار البيانات المالية للشركة مذكورة أدناه. 

 ، إذا كانت الزمة ، عندما تصبح سارية المفعول.  المعاييرتنوي الشركة تطبيق 
 

 تاريخ السريان المعيار
 5303يوليو 0 مشاركات الموظفين –: برامج المنافع المحددة 09تعديالت معيار المحاسبة الدولي 
 5309يناير  0 : طريقة حقوق الملكية في البيانات المالية المنفصلة59تعديالت معيار المحاسبة الدولي 

: ايضاح حول الطرق 01الدولي  ومعيار المحاسبة 09تعديالت معيار المحاسبة الدولي 
 5309يناير  0 المقبولة لالستهالك واإلطفاء

األشجار  -الزراعة: 30ومعيار المحاسبة الدولي  09تعديالت معيار المحاسبة الدولي 
 5309يناير  0 الحاملة للمحاصيل )تعديالت(
حساب االستحواذ على الحصص  –الترتيبات المشتركة : 00المعيار الدولي للتقارير المالية 

 )تعديالت(
 5309يناير  0

 5309يناير  0 : حسابات التأجيل التنظيمية03المعيار الدولي للتقارير المالية 
 5309يناير  0 : االيرادات من العقود مع العمالء02المعيار الدولي للتقارير المالية 

 5303يوليو 0 5305 – 5303دورة التحسينات السنوية 
 5303يوليو 0 5300 – 5300دورة التحسينات السنوية 
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 تتمة – المحاسبية الهامة وملخص السياسات أسس اإلعداد 5
 

 تتمة –عايير أصدرت ولم يسري مفعولها بعد م  5/5
 

قبل تاريخ  5339: األدوات المالية مسبقًا في 9قامت الشركة باعتماد المعيار الدولي للتقارير المالية 
كتاريخ للتطبيق المبدئي )أي التاريخ الذي قامت فيه  5339ديسمبر  00مفعوله. اختارت الشركة سريان 

 50الشركة بتقييم موجودتها المالية القائمة( حيث أن تاريخ نهاية أول فترة تقرير منذ إصدار المعيار في 
 .5339نوفمبر 

تصنيف وقياس موجوداتها المالية كيف يجب على المؤسسة  9يوضح المعيار الدولي للتقارير المالية 
ويتطلب أن يتم تصنيف جميع الموجودات المالية وخائص التدفق النقدي التعاقدي لها. تقاس الموجودات 

 المالية إما بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة. 
 

الشاملة  يتـم تصنيف وقياس االستثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل االيرادات
األخرى ، 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 ، 

: اإليرادات ، في اإليرادات 01لمحاسبة الدولي باستثناء إيرادات توزيعات األرباح المحققة وفقًا لمعيار ا
 الشاملة األخرى وال يعاد تصنيفها الحقًا إلى الربح أو الخسارة.

 
قامت اإلدارة بمراجعة وتقييم الموجودات المالية الحالية للشركة في تاريخ التطبيق المبدئي للمعيار الدولي 

 ، ونتج عن ذلك: 9للتقارير المالية 
 

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

 

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

 
إعادة تصنيف االستثمارات المتاحة للبيع إلى هو  9كان تأثير اعتماد المعيار الدولي للتقارير المالية 

 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل االيرادات الشاملة األخرى.
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    معدات عقارات و   0
  يونيو 03 

5302 

 ديسمبر 00في  
 5303 

 )مدققة(  )غير مدققة( 
     لاير قطري  قطريلاير  

 599.323  002.0.2 االفتتاحيصافي القمة الدفترية ، الرصيد 
 09.350  - إضافات

 (023.990)  (2.520.) للفترة / للسنة االستهالك
    

 092.091  95...2 صافي القمة الدفترية ، الرصيد النهائي
 

 عقاري  استثمار    9
  يونيو 03 

5302 

 ديسمبر 00في  
 5303 

 )مدققة(  )غير مدققة( 
 لاير قطري  لاير قطري 
    

 39.333.333  9093339333 العادلةبالقيمة 
  

مشيرب. واختارت اإلدارة تقييم العقار  -تشمل االستثمارات العقارية للشركة عقار سكني في الدوحة 
 االستثماري بالقيمة العادلة. 

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

. حددت 5303ديسمبر  00والخبرة حول تقييم العقارات في نفس الموقع ولنفس الفئة بالقيمة العادلة كما في 
بناًء على تقديرات المثمن المستقل وتقريره المهني.  القيمة العادلة بناًء على آخر التعامالت بالسوق ووفق خبرة

 .٨٣٠٥يونيو  ٠٣كما في المستوى ذاته  على القيمة العادلة اإلدارة، تبقى
 

      لاير قطري 0.305.333 بلغت إيرادات اإليجار المدرجة في بيان الدخل من االستثمارات في عقارات
 لاير قطري(.  0.033.933: 5303يونيو 03)
 

 قامت الشركة بتقييم أفضل وأحسن استخدام للعقارات ولم تختلف عن االستخدام الحالي. 
 
 الشركة في العقارات ألية رسوم أو قيود على تحويل الملكية.ال تخضع استثمارات   
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 حليفة في شركة  استثمار  2
الشركة  أسهممن  ٪٨٣في عمان والتي تمثل الُمزن  في شركة استثماريمثل  حليفة في شركة  استثمار

يونيو  ٠٣بطريقة التكلفة كما في  باالستثمار االعترافلاير قطري. تم  01.933.929وتبلغ قيمتها  
٨٣٠٥.    

 
 .5302ابريل  5وافق مجلس االدارة على قرار االستثمار في اجتماعه في 

 
 استثمارات مالية     0

  يونيو 03 
5302 

ديسمبر  00في  
5303 

 )مدققة(  )غير مدققة( 
 لاير قطري  لاير قطري 
    

الربح أو موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
 31.992.233  990329029   الخسارة

 
  يونيو 03 

5302 

ديسمبر  00في  
5303 

 )مدققة(  )غير مدققة( 
 لاير قطري  لاير قطري 
    

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات 
 الشاملة األخرى   

   
 001.093.000  09095.99022 أسهم مدرجة 

 99.033.139  99.09000.. أسهم غير مدرجة
    
 502..0....2  509.391.909 
 

 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 األخرىالعادلة م موجودات مالية بالقيمة
تشمل جزء هام من الموجودات المتاحة للبيع والتي تم استثمارها في أسهم حقوق الملكية لشركات غير 

( من مؤسسات أخرى. اعتبرت الشركة %09إلى  %5مدرجة. تحتفظ الشركة بحصص غير مسيطرة )بين 
طبيعتها وبسبب غياب مصادر تقييم موثوقة لتحديد القيمة تلك االستثمارات استثمارات استراتيجية في 

 . 5302يونيو  03العادلة ، تم إدراجها بالتكلفة في بيان المركز المالي كما في 
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 تتمة –استثمارات مالية     0

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

 كما يلي: الفترةحركة الموجودات المالية من خالل االيرادات الشاملة األخرى خالل 
 

  يونيو 03 
5302 

ديسمبر  00في  
5303 

 )مدققة(  )غير مدققة( 
 لاير قطري  لاير قطري 
    

 090.909.300  .50.99.29.0 يناير 3في 
 029.300.991  50909390.2 اضافات 

 (039.939.919)  (52990.9022) استبعادات 
أرباح غير محققة من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 الدخل الشامل اآلخر  
 

090..90.5  (0.399.299) 
    

 5029.0.9..2  509.391.909 
 
 

 أخرىمدينون تجاريون وذمم مدينة      .
  يونيو 03 

5302 
ديسمبر  00في  

5303 

 )مدققة(  )غير مدققة( 
 لاير قطري  لاير قطري 

    

 003.503  .929..9 مدينون تجاريون

 053.333  0039333 بدل أثاث للموظفين

 20.205  592239250 ايرادات فوائد مستحقة

 002.309  2059.05 أخرى

    
 993.09323  950.091 
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 نقد وأرصدة لدى البنوك     2
  يونيو 03 

5302 

ديسمبر  00في  
5303 

 )مدققة(  )غير مدققة( 
 لاير قطري  لاير قطري 
    

 2.333  59333 نقد بالصندوق
 00.329.039  0..922.9. ةحسابات جاري

 03.091.993  0290339220 ودائع تحت الطلب

  53.055.932  5990509005   ودائع ألجل
   

 .5.20..532  92.012.900 
 

  . ٪٠٫٥٥وتحمل أسعار فوائد  يوم أو أقل 91تستحق الودائع ألجل خالل       
 
 نهاية الخدمة للموظفين مكافأة    .

  يونيو 03 
5302 

ديسمبر  00في  
5303 

 )مدققة(  مدققة()غير  
 لاير قطري  لاير قطري 
    

 935.159  539002. في بداية الفترة
 099.319  393.9.  الفترةالمخصص خالل 

 -  (92.9..) المبالغ المدفوعة خالل الفترة
    

 953.002  2..2.39 في نهاية الفترة
  
 

  دائنون تجاريون وذمم دائنة أخرى     03
  يونيو 03 

5302 

ديسمبر  00في  
5303 

 )مدققة(  )غير مدققة( 
 لاير قطري  لاير قطري 
    

 3.933  52.9202 دائنون تجاريون
 03.320.595  932.9333. توزيعات أرباح دائنة 

 0.130.295  .909.35 مبالغ مستحقة الدفع وأرصدة دائنة أخرى 

     0.933.333  - مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة مستحقة 
 .9..39202  00.399.993 
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 رأس المال  00
  يونيو 03 

5302 

ديسمبر  00في  
5303 

 )مدققة(  )غير مدققة( 
 لاير قطري  لاير قطري 

    

    :والمدفوع رأس المال المصرح به والمصدر
بقيمة إسمية  00.233.333: 5303)سهم  00.233.333

 002.333.333  002.333.333 ريـال قطري للسهم الواحد 03قدرها 
 

 

 االحتياطي القانوني  05
والنظام األساسي للشركة يجب تحويل  5335لسنة  2الشركات التجارية القطري رقم  لمتطلبات قانونوفقًا 
من رأس  ٪23من صافي ربح الشركة إلى االحتياطي القانوني حتى يعادل حساب االحتياطي  03٪

لم يتم . ال يجوز توزيع رصيد االحتياطي إال في الحاالت المنصوص عليها في القانون أعاله المال.
القانوني سيتم في  االحتياطيالتحويل إلى  ما أنب ٨٣٠2يونيو  ٠٣ي الفترة المنتهية ف تخصيص مبلغ

  .لسنة الماليةانهاية 
 

 أرباح مقترح توزيعها    00
بقيمة  توزيع أرباح نقدية 5302فبراير  1اقترح مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد في 

تمت الموافقة على األرباح المقترح توزيعها  .٨٣٠٢ رديسمب ٠٠للسنة المنتهية   قطريلاير 52.533.333
 .٨٣٠٥مارس  ٨٢ية العمومية للشركة في عالجم اجتماعفي 

 

  صافي االيرادات من االستثمارات المالية      09
 
 

  يونيو 03 
5302 

  يونيو 03 
5303 
 (ةمدقق غير)  )غير مدققة(  

     لاير قطري  لاير قطري 

من بيع استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح صافي أرباح 
 أو الخسارة

290.09..0 

 

1.903.033 
 

أرباح غير محققة من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح 
 أو الخسارة

2.9..0 

 
00.999 

 
 03.319.351  0092.09032 إيرادات توزيعات أرباح 

 300.325  9399203 إيرادات فوائد  

     
 53922.992.  09.935.509 
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دارية      02   مصاريف عمومية وا 

  يونيو 03 
5302 

  يونيو 03 
5309 

 (ةمدقق غير)  )غير مدققة( 
 لاير قطري  لاير قطري 
    

 0.191.910  095.29293 تكاليف موظفين 

 005.333  0009233 إيجار 

 535.333  5959333 أتعاب بورصة قطر

 020.333  9333..0 مخصص مجلس اإلدارة 
 039.333  0909333 صيانة 

 99.103  0009.90 سفر وتنقالت
 033.991  209.33 أتعاب قانونية ومهنية

 99.519  99005. مصاريف اعالنات

 033.903  393.9. (9مكافآت نهاية الخدمة )إيضاح 

 29.931  509022 مصاريف ضيافة 

 59.095  59352 رسوم حكومية 

  03  959505 مصاريف أخرى
   

 5903.9090  0.012.213 
 

 العائد األساسي والمخفف للسهم   00

العائد إلى مساهمي الشركة على المتوسط المرجح  الفترةيتم احتساب عائد السهم األساسي بقسمة ربح 
 :كما يلي الفترةلعدد األسهم العادية القائمة خالل 

 

  يونيو 03 
5302 

  يونيو 03 
5303 
 (ةمدقق غير)  )غير مدققة(  

    

    

 09.190.139  0.929.9023  (لاير قطري) الفترةصافي ربح 

 00.233.333  0092339333 المتوسط المرجح لعدد األسهم

    
 3.29  3905  ( لاير قطري) العائد األساسي والمخفف للسهم

 

لم يكن هناك أي سهم يحتمل أن يكون مخففًا في أي وقت خالل الفترة، ولذلك فإن عائد السهم المخفف 
 يساوي العائد األساسي للسهم.
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  إيرادات من استثمار عقاري       .0
  يونيو 03 

5302 
  يونيو 03 

5303 
 

 (ةمدقق غير)  )غير مدققة( 
 لاير قطري  لاير قطري 
    

 0.033.933  099059333 إيرادات إيجار 
 

 معامالت أطراف ذات عالقة    02
 

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

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

 

 
 القيم العادلة لألدوات المالية  .0

 

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

 

المستوى  *
  

أسعار السوق المتداولة )غير معدلة( في األسواق النشطة لموجودات  :
 .أو مطلوبات مماثلة

المستوى  *
  

التقييم التي يكون أدنى مستوى من المطلوبات الهامة لقياس تقنيات  :
 .القيمة العادلة واضحًا بصورة مباشرة أو غير مباشرة

المستوى  *
  

تقنيات التقييم التي يكون أدنى مستوى من المطلوبات الهامة لقياس  :
 .القيمة العادلة غير واضحة

 للستة أشهر المنتهية في 

 يونيو 03 

 5302 
 يونيو 03 

 5303 
 ريـال قطري  ريـال قطري 
 )غير مدققه(  )غير مدققه( 
    

 905.333  0059333 منافع قصيرة األجل



 شركة قطر وعمان لإلستثمار ) ش.م.ق(
  البيانات المالية المرحلية المختصرةإيضاحات حول 

 5302يونيو  03في 
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 تتمة -القيم العادلة لألدوات المالية   .0

 :5302 يونيو 03اإلفصاحات الكمية حول ترتيب قياس القيمة العادلة للموجودات كما في 
) غير مدققه( باستخدامقياس القيمة العادلة       

 

 
 تاريخ
 التقييم
 
 

  
 القيمة العادلة

 
المدرجة في األسعار  

()المستوىأسواق نشطة
مدخالت هامة  

 ()المستوىيمكن مالحظتها 
 هامةمدخالت  

()مستوى  مالحظتها نال يمك
 لاير قطري   

 
 

 لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري 
         5302يونيو  03  :بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل ةمالي استثمارات

 -  -  990329029  990329029   أسهم ملكية مدرجة
          

 -  -  990329029  990329029   االجمالي
          

         5302يونيو  03  :استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
 -  -  09095.99022  09095.99022   أسهم ملكية مدرجة 

 99.09000..  -  -  99.09000..   أسهم ملكية غير مدرجة 

          
 99.09000..  -  09095.99022  2..5029.0.9   االجمالي

 

 مالحظه:

 ةقيملقياس ال  0 و لم يتم تحويالت الى أو من المستوى .العادلة لقياس القيمة 5و المستوى  المستوى ا بينلم يتم أي تحويل  .5303ديسمبر  ٠٠و 5302يونيو  03المنتهية في فترة الخالل )أ( 
.العادلة



 شركة قطر وعمان لإلستثمار ) ش.م.ق(
  البيانات المالية المرحلية المختصرةإيضاحات حول 

 5302يونيو  03في 

 
11 

 

 ةتتم –القيم العادلة لألدوات المالية   .0 
 :5303ديسمبر  00اإلفصاحات الكمية حول ترتيب قياس القيمة العادلة للموجودات كما في 

 
مدققه() القيمة العادلة باستخدام قياس     

 تاريخ التقييم 

 

القيمة العادلة

أسواق نشطةاألسعار المدرجة في  
()المستوى

يمكن مالحظتها مدخالت هامة  
 ()المستوى

 ال يمكن مالحظتها هامةمدخالت  
()مستوى 

 لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري   

 ديسمبر  :العادلة من خالل بيان الدخل استثمارات مالية بالقيمة
        

 -  -   أسهم ملكية مدرجة
          

 -  -   االجمالي
         

 ديسمبر   :استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
   

 
 

   
 -  -   أسهم ملكية مدرجة 

  -   أسهم ملكية غير مدرجة 
       

.  االجمالي . -  
 
 


