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الكرامتقریر حول مراجعة البیانات المالیة المرحلیة المختصرة إلى السادة أعضاء مجلس اإلدارة 
ق .م.ششركة قطر وعمان لإلستثمار 

مقدمة
والبیانات 2016یونیو 30("الشركة") كما في ش.م.قشركة قطر وعمان لإلستثمارلقد راجعنا بیان المركز المالي المرحلي ل

المرحلیة للدخل والدخل الشامل والتغیرات في حقوق المساهمین والتدفقات النقدیة لفترة الستة أشهر المنتهیة في ذلك التاریخ 
إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض هذه البیانات المالیة المرحلیة المختصرة وفقًا للمعیار الدولي .واإلیضاحات المتممة لها

إن مسؤولیتنا هي إصدار نتیجة حول هذه البیانات المالیة المرحلیة .الخاص بالتقاریر المالیة المرحلیة34لیة رقم للتقاریر الما
.المراجعة التي قمنا بهاأعمالاستنادًا إلى المختصرة 

نطاق المراجعة 
علومات المالیة المرحلیة من قبل "مراجعة الم2410لمعیار الدولي المتعلق بإجراءات المراجعةلوفقًا تمت مراجعتنا لقد 

المسؤولین األشخاصتتضمن مراجعة المعلومات المالیة المرحلیة إجراء استفسارات مبدئیًا من.المدقق المستقل للمؤسسة"
إن نطاق المراجعة یقل كثیرًا عن .عن األمور المالیة والمحاسبیة ، وتطبیق إجراءات تحلیلیة وٕاجراءات مراجعة أخرى

تدقیق یتم وفقًا لمعاییر التدقیق الدولیة ، وبالتالي ال نستطیع الحصول على التأكید الذي یمكن أن نحصل علیه عن نطاق 
.لمختصرةاوعلیه فإننا ال نبدي رأیًا حول تدقیق هذه البیانات المالیة المرحلیة.كافة األمور الهامة خالل أعمال تدقیق

النتیجة
د إلى علمنا ما یجعلنا نعتقد بأن البیانات المالیة المرحلیة المختصرة المرفقة لم یتم إعدادها، لم یر مراجعتنا،استنادًا إلى

."34، وفقًا للمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم "مادیةمن كافة النواحي ال

عـن إرنسـت ویـونـغ

ادرـــــاد نــــزی
ـيـمحـاسـب قــانون

٢٥٨سجل مراقبي الحسابات رقم 
2016یولیو 25فيةالدوح



شركة قطر وعمان لإلستثمار ش.م.ق

.المرحلیة المختصرةالمالیةالبیاناتهذهمنجزءاً 15إلى1منالمرفقةاإلیضاحاتتشكل
-2-

المختصر المرحليبیان المركز المالي
2016یونیو30في كما 

______________________________________________
ناصر محمد الخالديالشیخ/عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني

الرئیس التنفیذيرئیس مجلس اإلدارة

2015دیسمبر 201631یونیو 30
)مدققة((غیر مدققة)إیضاحات

لایر قطريلایر قطري
الموجودات 
المتداولةغیرالموجودات

39.02615.973ومعداتعقارات
447.000.00047.000.000عقاريستثمارا

518.904.75618.904.756استثمار في شركة زمیلة
6219.206.957207.753.775اإلیرادات الشاملة األخرى بالقیمة العادلة من خالل موجودات مالیة

285.120.739273.674.504
المتداولةالموجودات

61.116.0003.037.800الربح أو الخسارة القیمة العادلة من خالل بموجودات مالیة
71.317.826419.340ذمم تجاریة مدینة وذمم مدینة أخرى 

835.451.95866.830.428نقد وأرصدة لدى البنوك
37.885.78470.287.568

323.006.523343.962.072إجمالي الموجودات

الملكیة وحقوق المطلوبات 
المطلوبات 

المطلوبات غیر المتداولة
1.019.722954.660مكافأة نهایة الخدمة للموظفین

المطلوبات المتداولة
910.139.03911.579.791ذمم تجاریة دائنة وذمم دائنة أخرى 

11.158.76112.534.451إجمالي المطلوبات 

الملكیةحقوق 
10315.000.000315.000.000رأس المال

18.001.20318.001.203إحتیاطي قانوني
)37.702.266()51.259.637(إحتیاطي القیمة العادلة

18.900.000-11أرباح مقترح توزیعها
30.106.19617.228.684أرباح مدورة

311.847.762331.427.621الملكیةإجمالي حقوق 
323.006.523343.962.072الملكیة إجمالي المطلوبات وحقوق 
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المختصرالمرحليبیان الدخل
2016یونیو 30للستة أشهر المنتهیة في 

فيالمنتهیةللستة أشهر 
2015یونیو 201630یونیو 30

)مدققة(غیر (غیر مدققة)إیضاحات
لایر قطريلایر قطري

1213.673.32920.559.457مالیة الستثمارات االیرادات من االصافي 

1.437.1171.432.000إیرادات من االستثمار العقاري 

15.110.44621.991.457

)2.609.141()2.429.966(مصاریف إداریة وعمومیة
)75.256()6.947(إستهالك
203.979240.290أخرىإیرادات

12.877.51219.547.350ربح الفترة 

130.410.62على السهماألساسي والمخففالعائد
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المختصربیان الدخل الشامل المرحلي
2016یونیو 30للستة أشهر المنتهیة في 

فيللستة أشهر المنتهیة
2015یونیو 201630یونیو 30

)مدققة(غیر (غیر مدققة)
لایر قطريلایر قطري

12.877.51219.547.350للفترةالربح

:أخرىإیرادات شاملة
مالیةموجوداتمن إعادة تقییم غیر محققةأرباح(خسائر) 

3.397.372)13.557.371(العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرىبالقیمة

بالقیمة العادلة من خالل ةمالیموجوداتبیع منةمحققخسارة 
)7.514.861(-اإلیرادات الشاملة األخرى

)4.117.489()13.557.371(للفترةخرىأةشاملخسائر 

15.429.861)679.859(الدخل الشامل للفترةالشاملة )(الخسارةإجمالي 
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المختصرغیرات في حقوق المساهمین المرحليبیان الت
2016یونیو30فيالمنتهیةأشهرللستة

25.200.00027.595.114364.048.647)19.913.564(315.000.00016.167.097(مدققة)2015ینایر 1في كما الرصید 
19.547.35019.547.350----الربح للفترة

)4.117.489(--)4.117.489(--إیرادات شاملة أخرى 
19.547.35015.429.861-)4.117.489(--إجمالي الدخل الشامل للفترة

بالقیمة العادلة من خالل ةمالیموجوداتمن بیع ةمحققخسارة
-)7.514.861(-7.514.861--اإلیرادات الشاملة األخرى

)25.200.000(-)25.200.000(---)11مدفوعة (إیضاح أرباح موزعة
39.627.603354.278.508-)16.516.192(315.000.00016.167.097(غیر مدققة)2015یونیو 30في الرصید 

رأس 
المال

احتیاطي 
قانوني

ةالقیماحتیاطي
ة لالستثماراتالعادل

أرباح 
مقترح توزیعها

أرباح 
اإلجماليمدورة

قطريلایر قطريلایرقطريلایر قطريلایر قطريلایر لایر قطري

18.900.00017.228.684331.427.621)37.702.266(315.000.00018.001.203)ة(مدقق2016ینایر 1في كما الرصید 

12.877.51212.877.512----الربح للفترة

)13.557.371(--)13.557.371(--شاملة أخرى إیرادات
)679.859(12.877.512-)13.557.371(--إجمالي الدخل الشامل للفترة

بالقیمة العادلة من ةمالیموجوداتبیع منةمحققخسارة
------اإلیرادات الشاملة األخرىخالل 

)18.900.000(-)18.900.000(---)11مدفوعة (إیضاح أرباح موزعة
30.106.196311.847.762-)51.259.637(315.000.00018.001.203(غیر مدققة)2016یونیو 30في كما الرصید 
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المختصريبیان التدفقات النقدیة المرحل
2016یونیو 30للستة أشهر المنتهیة في 

للستة أشهر المنتهیة في
2015یونیو 201630یونیو 30

)مدققة(غیر )مدققة(غیر 
لایر قطريلایر قطري

األنشطة التشغیلیة
12.877.51219.547.350للفترةربح ال

:للبنود التالیةتعدیالت
6.94775.256ومعداتعقاراتإستهالك 

65.06270.074مكافأة نهایة الخدمة للموظفین
)404.560()347.849(بنكیةإیرادات فوائد

موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل تقییم منغیر محققةأرباح
الربح أو الخسارة

)11.882()89.793(

رةوالخساالربحن خالل بالقیمة العادلة مةمالیموجوداتبیعأرباح من 
)2.127.437()8.191.995(

صافي الربح التشغیلي قبل التغیرات في الموجودات والمطلوبات 
التشغیلیة

10.462.35311.006.332
)3.449.882()898.486(أخرىوذمم مدینةذمم تجاریة مدینة
)3.708.898()1.440.752(أخرىوذمم دائنةذمم تجاریة دائنة

)23.340.695()25.010.553(اإلیرادات الشاملة األخرىبالقیمة العادلة من خالل مالیةستثماراتإشراء 

اإلیرادات بالقیمة العادلة من خالل متحصالت من بیع موجودات مالیة
17.954.326-الشاملة األخرى

)51.473.940()24.698.872(الربح والخسارةبالقیمة العادلة من خاللةمالیستثماراتإشراء 
الربحخالل بالقیمة العادلة من ةمالیستثماراتإمتحصالت من بیع 

28.759.991103.945.844والخسارة

)18.904.756(-زمیلةر في شركة ستثماا
32.028.331)12.826.319(النشاط التشغیليمن التدفقات النقدیة (المستخدمة في)

)99.594(-المدفوعة للموظفینمكافآت نهایة الخدمة 
31.928.737)12.826.319(النشاط التشغیليمنالتدفقات النقدیة (المستخدمة في) صافي 

االستثماریةاألنشطة 
347.849404.560مستلمةفوائد

347.849404.560االستثماریةمن األنشطة التدفقات النقدیة صافي 
نشاط التمویليال

)25.200.000()18.900.000(مدفوعةتوزیعات أرباح
)25.200.000()18.900.000(نشاط التمویلي في الالتدفقات النقدیة المستخدمة صافي 
7.133.297)31.378.470(في النقد وما في حكمهالزیادة )النقص(صافي
66.830.42865.385.911ینایر1في وما في حكمهالنقد 

35.451.95872.519.208یونیو30في النقد وما في حكمه
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القانون والنشاط الرئیسيالشكل1
وتزاول نشاطات مساهمة قطریة عامة مسجلة في دولة قطرشركهق) ( الشركة ) .م.شركة قطر وعمان لإلستثمار (ش

.33411ركة مسجلة تحت السجل التجاري رقمإن الش.استثماریة في دولة قطر وسلطنة عمان

یولیو 25بتاریخوالموافقة على نشرهامن قبل مجلس اإلدارة غیر المدققةالمختصرةالمرحلیةاد البیانات المالیةـعتمام ـت
2016.

المحاسبیة الهامةالسیاساتو أسس اإلعداد2

أسس اإلعداد 1/2
وفقًا للمعیار الدولي 2016یونیو 30لفترة الستة أشهر المنتهیة في أعدت البیانات المالیة المرحلیة المختصرة

تحتوي البیانات المالیة المرحلیة المختصرة على كل ال.المرحلیةالخاص بالتقاریر المالیة 34للتقاریر المالیة رقم 
المعلومات واإلیضاحات المطلوبة للبیانات المالیة السنویة ویجـب أن تـقرأ هذه البیانات المالیـة المرحلیـة المختصرة 

لستة إضافة الى ذلك لیس بالضرورة أن تكون نتائج ا.2015دیسمبر 31مع البیانات المالیة للسنة المنتهیة في 
.2016دیسمبر 31مؤشرًا للنتائج المتوقعة للسنة المنتهیة في 2016یونیو 30أشهر المنتهیة في 

القیمة العادلة بوفقاً لمبدأ التكلفة التاریخیة فیما عدا االستثمارات المصنفة المرحلیة المختصرة أعدت البیانات المالیة
التي تم إدراجها واالستثمارات العقاریةاإلیرادات الشاملة األخرىبالقیمة العادلة من خالل و من خالل بیان الدخل

.بالقیمة العادلة

ة وفي عرض الشركأنشطةباللایر القطري وهو العملة المستخدمة في تم إعداد البیانات المالیة المرحلیة المختصرة
.بیاناتها المالیة
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تتمة-المحاسبیة الهامةوالسیاساتأسس اإلعداد2
التغیرات في السیاسات واإلفصاحات المحاسبیة2/2

البیانات المالیة مطابقة لتلك المستخدمة في إعداد البیانات المالیة هذه إن السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد 
والتي 2015ینایر 1للسنة المالیة السابقة بإستثناء المعاییر الجدیدة والمعدلة التالیة الساریة المفعول إعتبارًا من 

لیس لها تأثیر على الشركة:

المحتوىالمعاییر
مشاركات الموظفین (تعدیالت)–برامج المنافع المحددة 19معیار المحاسبة الدولي 
)2014یولیو 1ویسري مفعول التغییرات في 2013(أصدرت في دیسمبر 2012-2010دورة التحسینات السنویة 
)2014یولیو 1ویسري مفعول التغییرات في 2013(أصدرت في دیسمبر 2013-2011دورة التحسینات السنویة 

على اإلفصاحات أكثر شموال وتشددا من اإلفصاحات السابقة. لیس لهذه التعدیالت أي تأثیر التعدیالتإن 
. الشركةعلى 

التي أصدرت ولم یسري مفعولها بعدالمعاییر 3/2
مذكورة لشركة لالتي أصدرت ولم یسري مفعولها بعد حتى تاریخ إصدار البیانات المالیة والتفسیرات المعاییر 

تطبیق المعاییر ، إذا كانت الزمة ، عندما تصبح ساریة المفعول. الشركةأدناه. تنوي 
تاریخ السریانالمعیار

2016ینایر 1(ساري المفعول): حسابات التأجیل التنظیمیة14المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

في حساب االستحواذ على الحصص-الترتیبات المشتركة : 11تعدیالت المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
2016ینایر 1عملیات مشتركة

2016ینایر 1مبادرة اإلفصاح (تعدیالت)–: عرض البیانات المالیة 1معیار المحاسبة الدولي 

2016ینایر 1اإلطفاءایضاح الطرق المقبولة لالستهالك –38ومعیار المحاسبة الدولي 16تعدیالت معیار المحاسبة الدولي 

2016ینایر 1طریقة حقوق الملكیة في البیانات المالیة المنفصلة–27تعدیالت معیار المحاسبة الدولي 

: 28ومعیار المحاسبة الدولي 12والمعیار الدولي للتقاریر المالیة 10تعدیالت المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
2016ینایر 1ء التوحیدتطبیق استثنا–مؤسسات االستثمار 

2017ینایر 1مبادرة اإلفصاح (تعدیالت)–: بیانات التدفقات النقدیة 7معیار المحاسبة الدولي 

2017ینایر 1: تحقیق موجودات الضریبة المؤجلة للخسائر غیر المحققة (تعدیالت)12معیار المحاسبة الدولي 

2018ینایر 1المالیة: األدوات9المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

2018ینایر 1: اإلیرادات من العقود مع العمالء15المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

2019ینایر 1: اإلیجارات 16معیار الدولي للتقاریر المالیة ال

2016ینایر 20141-2012دورة التحسینات السنویة 
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تتمة–المحاسبیة الهامةوملخص السیاساتأسس اإلعداد2

تتمة–عاییر أصدرت ولم یسري مفعولها بعد م2/3

التطبیق المبكر للمعاییر الجدیدة
قبل تاریخ سریان 2009: األدوات المالیة مسبقًا في 9قامت الشركة باعتماد المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

كتاریخ للتطبیق المبدئي (أي التاریخ الذي قامت فیه الشركة بتقییم 2009دیسمبر 31مفعوله. اختارت الشركة 
.2009نوفمبر 12تقریر منذ إصدار المعیار في موجودتها المالیة القائمة) حیث أن تاریخ نهایة أول فترة 

كیف یجب على المؤسسة تصنیف وقیاس موجوداتها المالیة ویتطلب 9یوضح المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
أن یتم تصنیف جمیع الموجودات المالیة وخائص التدفق النقدي التعاقدي لها. تقاس الموجودات المالیة إما 

القیمة العادلة. بالتكلفة المطفأة أو 

یتـم تصنیف وقیاس االستثمارات في أدوات حقوق الملكیة بالقیمة العادلة من خالل االیرادات الشاملة األخرى 
، باستثناء إذا كانت استثمارات حقوق الملكیة لیس بغرض المتاجرة وتم إدراجها من قبل الشركة بالقیمة العادلة 

في تلك الحالة یتم تحقیق كافة األرباح والخسائر ، باستثناء إیرادات من خالل االیرادات الشاملة األخرى و 
: اإلیرادات ، في اإلیرادات الشاملة األخرى وال یعاد 18توزیعات األرباح المحققة وفقًا لمعیار المحاسبة الدولي 

تصنیفها الحقًا إلى الربح أو الخسارة.

اریر الحالیة للشركة في تاریخ التطبیق المبدئي للمعیار الدولي للتققامت اإلدارة بمراجعة وتقییم الموجودات المالیة 
، ونتج عن ذلك:9المالیة 

 أدرجت أدوات الملكیة للشركة غیر المحتفظ بها للمتاجرة بالقیمة العادلة من خالل االیرادات الشاملة
األخرى.

لربح لدین بالقیمة العادلة من خالل اتم قیاس االستثمارات المتبقیة في استثمارات حقوق الملكیة وأدوات ا
أو الخسارة.

هو إعادة تصنیف االستثمارات المتاحة للبیع إلى استثمارات 9كان تأثیر اعتماد المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
بالقیمة العادلة من خالل االیرادات الشاملة األخرى.
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معدات عقارات و 3

یونیو30
2016

دیسمبر31في 
2015

(مدققة)(غیر مدققة)
لایر قطريلایر قطري

15.973128.777ةفي بدایة الفترة / السنالدفتریة ، القیمةصافي 
36.421-إضافات

)149.225()6.947(للفترة / للسنةاالستهالك

9.02615.973في نهایة الفترة / السنة

عقاري استثمار4
یونیو30

2016
دیسمبر31في 

2015

(مدققة)(غیر مدققة)
لایر قطريلایر قطري

47.000.00047.000.000بالقیمة العادلة

مة مشیرب. واختارت اإلدارة تقییم العقار االستثماري بالقی-تشمل االستثمارات العقاریة للشركة عقار سكني في الدوحة 
العادلة. 

القیمة العادلة لالستثمارات في العقارات تعتمد على التقییم الذي یقوم به مثمن مستقل لدیه المؤهالت المهنیة والخبرة حول 
. حددت القیمة العادلة بناًء على 2015دیسمبر 31تقییم العقارات في نفس الموقع ولنفس الفئة بالقیمة العادلة كما في 

علىقیمة العادلةالبناًء على تقدیرات اإلدارة، تبقىالمثمن المستقل وتقریره المهني. آخر التعامالت بالسوق ووفق خبرة
2016یونیو ٣٠المستوى ذاته كما في 

: 2015و یونی30لایر قطري (1.437.117بلغت إیرادات اإلیجار المدرجة في بیان الدخل من االستثمارات في عقارات
لایر قطري). 1.432.000

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

ال تخضع استثمارات الشركة في العقارات ألیة رسوم أو قیود على تحویل الملكیة.
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زمیلةفي شركة استثمار5
الشركة وتبلغ قیمتها  أسهممن ٪٢٠في عمان والتي تمثل الُمزن في شركةاستثماریمثل زمیلةفي شركة استثمار

.2016یونیو ٣٠بطریقة التكلفة كما في باالستثماراالعترافلایر قطري تم 18.904.756

.2015بریل أ2وافق مجلس االدارة على قرار االستثمار في اجتماعه في 

استثمارات مالیة 6
یونیو30

2016
دیسمبر 31في 

2015
(مدققة)(غیر مدققة)
لایر قطريلایر قطري

1.116.0003.037.800موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

یونیو30
2016

دیسمبر 31في 
2015

(مدققة)(غیر مدققة)
لایر قطريلایر قطري

موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة 
األخرى   

141.733.843130.280.661أسهم مدرجة 
77.473.11477.473.114أسهم غیر مدرجة

219.206.957207.753.775

الربح أو الخسارة موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل
تشمل الموجودات المالیة التي تم استثمارها في أسهم ملكیة مدرجة وتحدد قیمتها العادلة بالرجوع إلى األسعار المعلنة 

في السوق. 

ن خالل االیرادات الشاملة األخرىموجودات مالیة بالقیمة العادلة م
فظ الملكیة لشركات غیر مدرجة. تحتتشمل جزء هام من الموجودات المتاحة للبیع والتي تم استثمارها في أسهم حقوق

) من مؤسسات أخرى. اعتبرت الشركة تلك االستثمارات استثمارات ٪16إلى ٪2الشركة بحصص غیر مسیطرة (بین 
استراتیجیة في طبیعتها وبسبب غیاب مصادر تقییم موثوقة لتحدید القیمة العادلة ، تم إدراجها بالتكلفة في بیان المركز 

حیث ترى اإلدارة أن القیمة العادلة ال تختلف بصورة مادیة عن القیمة المسجلة.2016یونیو 30المالي كما في 
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تتمة–استثمارات مالیة 6
لدى الشركة استثمارات في أسهم ملكیة مدرجة وتحدد القیمة العادلة لهذه األسهم المدرجة بالرجوع إلى األسعار المعلنة 

في السوق. 
كما یلي:الفترةحركة الموجودات المالیة من خالل االیرادات الشاملة األخرى خالل 

یونیو30
2016

دیسمبر 31في 
2015

(مدققة)(غیر مدققة)
لایر قطريلایر قطري

207.753.775217.498.919في بدایة الفترة / السنة
25.010.55333.512.745اضافات 

)25.469.187(-استبعادات 
أرباح غیر محققة من موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل 

)17.788.702()13.557.371(األخرىاإلیرادات الشاملة

219.206.957207.753.775في نهایة الفترة / السنة

أخرىوذمم مدینة ذمم تجاریة مدینة 7
یونیو30

2016
دیسمبر 31في 

2015
(مدققة)(غیر مدققة)
لایر قطريلایر قطري

1.120.918133.574إیرادات مستحقة
47.77410.953داللة للوساطة

23.36037.280بدل أثاث للموظفین
70.914100.038قروض موظفین

54.860137.495أخرى

1.317.826419.340
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نقد وأرصدة لدى البنوك 8
یونیو30

2016
دیسمبر 31في 

2015
(مدققة)(غیر مدققة)
لایر قطريلایر قطري

2.0002.000نقد بالصندوق
10.589.4869.259.238ةحسابات جاری

2.635.23026.057.594ودائع تحت الطلب
22.225.24231.511.596ثابتةودائع 

35.451.95866.830.428

.٪2٫7وتحمل أسعار فوائد یوم أو أقل90خالل ثابتةتستحق الودائع 

وذمم دائنة أخرى ذمم تجاریة دائنة9
یونیو30

2016
دیسمبر 31في 

2015
(مدققة)(غیر مدققة)
لایر قطريلایر قطري

9.774.8148.779.928توزیعات أرباح دائنة 
352.9881.596.827مصاریف مستحقة الدفع

11.2373.036ذمم تجاریة دائنة وذمم دائنة أخرى
1.200.000-مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة مستحقة 

10.139.03911.579.791

رأس المال10
یونیو30

2016
دیسمبر 31في 

2015
(مدققة)(غیر مدققة)

:والمدفوعرأس المال المصرح به والمصدر
بقیمة إسمیة 31.500.000: 2015(سهم 31.500.000

315.000.000315.000.000ریـال قطري للسهم الواحد10قدرها 
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أرباح مقترح توزیعها11
قطريلایر18.900.000بقیمة أرباح نقدیةتوزیع2016ینایر24اقترح مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد في 

للسنة المنتهیة قطريلایر25.200.000: توزیع أرباح نقدیة بمبلغ 2015یونیو 30(2015ردیسمب٣١للسنة المنتهیة 
13یة العمومیة للشركة في عالجماجتماعتمت الموافقة على األرباح المقترح توزیعها في ).2014دیسمبر 31في 

.2016مارس

صافي االیرادات من االستثمارات المالیة  12

العائد األساسي والمخفف للسهم13
العائد إلى مساهمي الشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم الفترةیتم احتساب عائد السهم األساسي بقسمة ربح 

:كما یليالفترةالعادیة القائمة خالل 
یونیو30

2016
یونیو30

2015
)ةمدققغیر((غیر مدققة)

12.877.51219.547.350) لایر قطري(الفترةصافي ربح 

31.500.00031.500.000المتوسط المرجح لعدد األسهم

0.410.62) لایر قطري(العائد األساسي والمخفف للسهم

لم یكن هناك أي سهم یحتمل أن یكون مخففًا في أي وقت خالل الفترة، ولذلك فإن عائد السهم المخفف یساوي العائد 
األساسي للسهم.

یونیو30
2016

یونیو30
2015

)ةمدققغیر((غیر مدققة)
لایر قطريلایر قطري

مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح موجوداتصافي أرباح من بیع 
أو الخسارة

2.127.4378.191.996

موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أرباح غیر محققة من 
أو الخسارة

11.88289.793

11.186.16111.873.108إیرادات توزیعات أرباح 
347.849404.560إیرادات فوائد 

13.673.32920.559.457
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أطراف ذات عالقةافصاحات14
ركة أو اإلدارة العلیا للشموظفي و والمتمثلة في المساهمین الرئیسیناألطراف ذات العالقةفي المعامالت معتتمثل

.التي هم مالكها الرئیسیونالشركات

كانت كما یلي:فترهخالل الواإلدارة العلیاأعضاء مجلس اإلدارةمنافع

للستة أشهر المنتهیة في
یونیو30

2016
یونیو30

2015
)مدققة(غیر )مدققة(غیر 

قطريلایرقطريلایر

612.000612.000منافع قصیرة األجل

القیم العادلة لألدوات المالیة15

لتقییم:اتقنیاتلألدوات المالیة باستخدام تستخدم الشركة التدرج التالي لتحدید واالفصاح عن القیمة العادلة 

أسعار السوق المتداولة (غیر معدلة) في األسواق النشطة لموجودات :1المستوى *
.أو مطلوبات مماثلة

تقنیات التقییم التي یكون أدنى مستوى من المطلوبات الهامة لقیاس :2المستوى *
.القیمة العادلة واضحًا بصورة مباشرة أو غیر مباشرة

تقنیات التقییم التي یكون أدنى مستوى من المطلوبات الهامة لقیاس :3المستوى *
.القیمة العادلة غیر واضحة
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تتمة-العادلة لألدوات المالیة القیم 15
:2016یونیو30اإلفصاحات الكمیة حول ترتیب قیاس القیمة العادلة للموجودات كما في 

)قةقیاس القیمة العادلة باستخدام ( غیر مدق

القیمة العادلة
األسعار المدرجة في 

أسواق نشطة
)1(المستوى

مدخالت هامة 
یمكن مالحظتها 

)2(المستوى

هامةمدخالت 
مالحظتهانال یمك

)3(مستوى 
لایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطري

:استثمارات مالیة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل
--1.116.0001.116.000أسهم ملكیة مدرجة

الشاملة األخرى:اإلیرادات استثمارات مالیة بالقیمة العادلة من خالل 
--141.733.843141.733.843أسهم ملكیة مدرجة 

77.473.114--77.473.114أسهم ملكیة غیر مدرجة 

77.473.114-219.322.957142.849.843االجمالي

:إیضاح
لقیاس 3و لم یتم تحویالت الى أو من المستوى،العادلةلقیاس القیمة2و المستوى المستوى ابینلم یتم أي تحویل ،2015دیسمبر ٣١و2016یونیو 30المنتهیة في فترة الخالل (أ) 

.العادلةةقیمال
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ةتتم–القیم العادلة لألدوات المالیة 15
:2015دیسمبر 31اإلفصاحات الكمیة حول ترتیب قیاس القیمة العادلة للموجودات كما في 

)ةقیاس القیمة العادلة باستخدام (مدقق

القیمة العادلة

األسعار المدرجة في 
أسواق نشطة

)1(المستوى

مدخالت هامة 
یمكن مالحظتها 

)2(المستوى

هامةمدخالت 
ال یمكن مالحظتها

)3(مستوى 
لایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطري

خالل بیان الدخل:استثمارات مالیة بالقیمة العادلة من 
-47.000.000-47.000.000استثمار عقاري

--3.037.8003.037.800أسهم ملكیة غیر مدرجة 

:اإلیرادات الشاملة أألخرىاستثمارات مالیة بالقیمة العادلة من خالل 
--130.280.661130.280.661أسهم ملكیة مدرجة 

77.473.114--77.473.114أسهم ملكیة غیر مدرجة 

257.791.575133.318.46147.000.00077.473.114االجمالي


