
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شركة قطر وعمان لالستثمار

 البيانات المالية المرحلية المختصرة

2102مارس   
 

 

 

 

 

  



  شركة قطر وعمان لالستثمار

 

  2102مارس                           البيانات المالية                                                                                                          5 من   2

 

عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني

 

 آل مذكور الخالدي ناصر محمد

 

  المختصرة المرحلية العمومية الميزانية
 2132مارس  13 في المنتهية للفترة

 

 
 1122،  ديسمبر 2132مارس ، 

 
 مدققة غير مدققة

 
 ريال قطري ريال قطري

     الموجودات

 الموجودات المتداولة
 213,013229 6167136117 نقد وأرصدة لدى البنوك  

 293,213921 3163816231 مصاريف مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى

 9,,2730073 061,26711 والخسائراستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان األرباح 

 
166,136180 20,31,03211 

 الموجودات غير المتداولة
 22,32003970 66016122,,3 استثمارات مالية   

 ,,,31073,, 1162606111 استثمارات عقارية

 90730,2 8066112 ممتلكات ومعدات

 
21168726016 29031103222 

 ,,1312731,, 12760,06103 مجموع الموجودات

 
    

 المطلوبات وحقوق المساهمين
  

 المطلوبات المتداولة
 23,0731,2 3361276171 مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى  

 المطلوبات غير المتداولة
  

 72039,0 0,76316 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين   

 031223,12 3361226288 مجموع المطلوبات

 حقوق المساهمين
 2931113111, 13861116111 رأس المال  

 ),,21231( )3176111( أسهم الخزينة

 230123927 66176870, إحتياطي قانوني

 )223,213212( )2361,86011( إحتياطي القيمة العادلة

 2930913111 - نقدي -أرباح مقترح توزيعها 

 0,,131,73 3360776,71 أرباح مدورة

 1130013790, 13067626117 مجموع حقوق المساهمين

 11161706211 12760,06103 مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين
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 المختصر المرحلي الدخل بيان
 2132مارس  13للفترة المنتهية في 

 

 
 2133مارس ،  2132مارس ، 

 
 غير مدققة

 
 ريال قطري ريال قطري

 اإليرادات
 316,116170 3167816211 إيرادات استثمارات وفوائد  

 (326111) - عموالت مدفوعة

 316,676170 3167816211 صافي إيرادات استثمارات وفوائد

 المصاريف   
 (362716183) (366776,83) مصاريف إدارية وعمومية  

 (006821) (076001) مصاريف إستهالكات

 (361166160) (3613161,0) إجمالي المصاريف

 3106131 1776086 ايرادات أخرى   

 61826811, 62336277, صافي أرباح الفترة

 19131 192,2 حصة السهم من األرباح 

 
 

 
 الدخل الشامل بيان

 2132مارس  13للفترة المنتهية في 

 

 
 2133مارس ،  2132مارس ، 

 
 غير مدققة

 ,23,91391 62336277, صافي أرباح الفترة

 بنود الدخل الشامل األخرى   
 )2,,2239193( )3681260,6( العادلةصافي التغير في احتياطي القيمة   

الربح المتحقق من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
 بنود الدخل الشامل األخرى

216171 - 

 ),2320,3,1( ,6670,672 إجمالي الدخل الشامل للسنة
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 بيان التدفقات النقدية المرحلي 
 2132مارس  13 في المنتهية للفترة

 
 2133مارس ،  2132مارس ،  

 غير مدققة 

   

 612111299 6158218,9 

   

 691669 661829 

 0519,, 1910,, 

 )20612,2( )0021,20( 

 11512,6 - 

 )21159196,( )11592156,( 

 91661190, 019,51586 

   

 8810961906 6,16621196 

 61681159, 918581011 

   

 )1,81,101,85( )001,661659( 

 

2110181655 - 

 )5,1,,,1691( )96189,1,69( 

 621626109, 8219501865 

 )911661995( )1216981060( 
 

  
   

 )151669( )2815,,( 

 20612,2 0021,20 

 29,12,6 0691220 
 

  
   

 )18108,1,,,( )181,,,1,,,( 

 )18108,1,,,( )181,,,1,,,( 
 

  )  / )1519561186( )201156182,( 

 62190,1168 1221,681269 

 0919511,99 6615881009 
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 بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي 

 2132مارس  13للفترة المنتهية في 
 

 

 إحتياطي قانوني أسهم خزينة رأس المال
إحتياطي القيمة 

 العادلة
توزيعات أرباح 

 مقترحة
أسهم مجانية 

 مقترحة
 المجموع أرباح مدورة

 

 ريـال قطري ريـال قطري قطري ريـال ريـال قطري ريـال قطري ريـال قطري ريـال قطري ريـال قطري

 111666,6,16 061716712 3861116111 3861116111 (33661260,1) 1622666,3 (3176111) 11161116111  1122يناير  2الرصيد كما في          

 (367616121) 61826811, 1 1 (3368286113) 1 1 1 إجمالي الدخل الشامل للفترة

 (3861116111) 1 1 (3861116111) 1 1 1 1 1121أرباح  موزعة 

 1 38263,1 (3861116111) 1 1 1 1 3061066131 إصدار أسهم مجانية

 ,1306317671 3061786168 1 1 (,216221612) 1622666,3 (3176111) 13061066131 1122مارس  2,الرصيد كما في 

         

 12266626086 262106116 - 3866816111 61326,17,)( 66176870, (3176111) 13861116111 1121يناير  2الرصيد كما في 

 ,6670,672 62336277, 1 1 (368736716) 1 1 1 إجمالي الدخل الشامل للفترة

أرباح متحققة من بيع إستثمارات مالية  
بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل 

 األخرى
1 1 1 (216171) 1 1 216171 1 

 (3866816111) 1 1 3866816111- 1 1 1 1 1122 أرباح  موزعة

 13067626117 3360776,71 1 1 (2361,86011) 66176870, (3176111) 13861116111 1121مارس  2,الرصيد كما في 
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