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 ق.م.قطر وعمان لالستثمار ششركة     

 -2-  2011مارس                                 البيانات املالية

  
  )غري املدقق(بيان الدخل املرحلي املختصر 

 2011 مارس 31للفترة املنتهية يف 
 
 2010مارس  2011مارس  
 غیر مدققة 
 ریال قطري ریال قطري 

   اإلیرادات

 5,172,286 10,988,064 ات وفوائدإیرادات استثمار

)12,000( عموالت مدفوعة  - 

 5,172,286 10,976,064 صافي إیرادات استثمارات وفوائد
   

   المصاریف

)1,263,351( مصاریف إداریة وعمومیة  )1,263,351(  

)44,523( مصاریف إستھالكات  )12,919(  

)1,307,874( إجمالي المصاریف  )1,386,036(  

   

 68,220 184,313 رادات أخرىای

 3,854,470 9,852,503 صافي أرباح الفترة

 0.13 0.31 حصة السھم من األرباح 
 
  
  
  
 



 ق.م.قطر وعمان لالستثمار ششركة     

 -3-  2011مارس                                 البيانات املالية

-----------------------------------  
  بدالرمحن بن حممد بن جرب آل ثاينع/ الشيخ 

 رئيس جملس االدارة

---------------------  
  اخلالديناصر حممد / السيد 

 الرئيس التنفيذي

  )غري املدققة(امليزانية العمومية املرحلية املختصرة 
 2011 مارس 31للفترة املنتهية يف 

 2010دیسمبر  2011مارس  
 مدققة غیر مدققة 
 ریال قطري ریال قطري 

   جوداتالمو

   الموجودات المتداولة

  122,045,293     94,855,773    نقد وأرصدة لدى البنوك
  65,689,204       25,247,040    مصاریف مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى

استثمارات مالیة بالقیمة العادلة من خالل بیان األرباح 
  21,867,460       9,544,708      والخسائر

 129,647,521 209,601,957 

   الموجودات غیر المتداولة

  87,165,221       154,067,462  استثمارات مالیة 
  38,274,833       38,274,833    استثمارات عقاریة
  719,186           700,463         ممتلكات ومعدات

 193,042,758 126,159,240 

  335,761,197     322,690,279  مجموع الموجودات

   المطلوبات وحقوق المساھمین

   المطلوبات المتداولة

  4,777,268         8,362,979      مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

   المطلوبات غیر المتداولة

  203,992           220,692         مخصص مكافأة نھایة الخدمة للموظفین

  4,981,260         8,583,671      مجموع المطلوبات

   حقوق المساھمین

  300,000,000     314,847,810  رأس المال
 (106,038)         (106,038)        أسھم الخزینة

  8,227,791         8,227,791      إحتیاطي قانوني
 (11,702,498)     (23,228,329)   مة العادلةإحتیاطي القی

  15,000,000      -  نقدي-أرباح مقترح توزیعھا 
  15,000,000      -      اسھم مجانیة-أرباح مقترح توزیعھا 

  4,360,682         14,365,374    أرباح مدورة

  330,779,937     314,108,608  مجموع حقوق المساھمین

  335,761,197     322,692,279  طلوبات وحقوق المساھمینمجموع الم



 ق.م.قطر وعمان لالستثمار ششركة     

  
 -4-  2011مارس                       البيانات المالية

  
  )غري املدقق(بيان التغريات يف حقوق املسامهني املرحلي املختصر 

 2011 مارس 31للفترة املنتهية يف 

 إحتياطي قانوني أسهم الخزينة رأس المال 
إحتياطي القيمة 

 العادلة

أرباح مقترح 
  نقدي-توزيعها 

أرباح مقترح 
  اسهم-عها توزي

 المجموع أرباح مدورة

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

  317,641,540   17,436,130    -                 15,000,000  (21,563,488)   6,874,936  (106,038)   300,000,000  2010 يناير 1الرصيد كما في 

  17,640,089       7,116,388        -                  -                 10,523,701       -                     -                   -                         الشامل للسنةاجمالي الدخل

 (15,000,000)       -                  -                (15,000,000)     -                         -                     -                   -                        2009) نقدي(توزیعات ارباح 

  320,281,629   24,552,518    -                  -                (11,039,787)   6,874,936  (106,038)   300,000,000   2010 مارس 31الرصيد كما في 

         

  330,779,937   4,360,682     15,000,000   15,000,000  (11,702,498)   8,227,791  (106,038)   300,000,000  2011 يناير 1الرصيد كما في 

 (1,673,327)      9,852,503    -   -                (11,525,831)      -                     -                   -                        اجمالي الدخل الشامل للسنة

 (15,000,000)     -                  -                (15,000,000)     -                         -                     -                   -                        2010) نقدي(توزیعات ارباح 

   -                   152,190         (15,000,000)   -                        -                         -                     -                  14,847,810 2011) اسھم(توزیعات ارباح 

  314,106,610  14,365,375  10,454,762    -                (23,228,329)   8,227,791  (106,038)   314,847,810  2011 مارس 31الرصيد كما في 

 
  
  



 ق.م.قطر وعمان لالستثمار ششركة     

 -5-  2011مارس       البيانات املالية

  )املدققة غري (املختصرة املرحلية النقدية التدفقات قائمة بيان
 2011 مارس 31للفترة املنتهية يف 

 2010مارس  2011مارس  
 غیر مدققة 
 ریال قطري ریال قطري 

   األنشطة التشغيلية
  3,854,470 9,852,503 فترةصايف ربح ال

   :تعديالت
  12,919  44,523 إستھالكات ممتلكات ومعدات

 (1,551,610)  (772,027)  إیرادات فوائد
  16,427  16,700 مخصص مكافأة نھایة الخدمة للموظفین

 (399,846)  (1,832,840)  ربح من بیع استثمارات للمتاجرة
 7,308,859  1,932,360  
   

 (40,971,803)   40,442,164 اریف مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرىمص
  7,253,891  3,585,711 مصاریف مستحقة ومطلوبات أخرى

   - (77,099,983)  شراء استثمارات مالیة
  43,718,188   - متحصالت من بیع استثمارات مالیة

 (15,345,707)  (39,560,046)  شراء استثمارات للمتاجرة
حصالت من بیع استثمارات مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح مت

  8,089,775  52,387,548 والخسائر

  4,676,704 (12,935,747)  )1(صايف النقد املستخدم يف األنشطة التشغيلية     

   
   األنشطة اإلستثمارية

 (3,199)  (25,800)   ومعداتممتلكاتشراء 

  1,551,610  772,027  مستلمةفوائدإيرادات 

  1,548,411  746,227 )2(صايف النقد املستخدم يف الناتج من األنشطة اإلستثمارية  

   األنشطة التمويلية
 (15,000,000)  (15,000,000)  مدفوعةارباح 

 (15,000,000)  (15,000,000)  )3(صايف النقد املستخدم يف الناتج من األنشطة التمويلية 

   
 (8,774,885)  (27,189,520)  )3+2+1( النقص يف النقد وشبه النقد  صايف

  114,080,081  122,045,293 النقد وشبه النقد يف بداية الفترة

  105,305,196  94,855,773 النقد وشبه النقد يف اية الفترة
  


