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  ق.م.قطر وعمان لالستثمار ششركة 

 -٢-  ٢٠١٠مارس                                 البيانات املالية

  

  )غري املدقق(بيان الدخل املرحلي املختصر 

  ٢٠١٠مارس  ٣١للفترة املنتهية يف 

  

 
 ٢٠٠٩.د�����  ٢٠١٠.��رس 

 

��� ��� ���� ��� 

 
 ر��ل ���ي ر��ل ���ي

 اإليرادات
  

 ٩,٨١٥,١٠٢ ٥,١٧٢,٢٨٦ يرادات استثمارات وفوائدإ

 ٩,٨١٥,١٠٢ ٥,١٧٢,٢٨٦ صافي إيرادات استثمارات وفوائد

 
 المصاريف

 )٩٩٨,٤٣٥( )١,٣٧٣,١١٧( مصاريف إدارية وعمومية

 )١٢,٧٨٥( )١٢,٩١٩( مصاريف إستهالكات

 )١,٠١١,٢٢٠( )١,٣٨٦,٠٣٦( إجمالي المصاريف

 ٣٦,١٢٣ ٦٨,٢٢٠.٠٠ ايرادات أخرى

 ٨,٨٤٠,٠٠٥ ٣,٨٥٤,٤٧٠.٠٠ صافي أرباح السنة

 ٠.٢٩ ٠.١٣ حصة السهم من األرباح 

  

  )غري املدقق( الشاملبيان الدخل 

  ٢٠١٠مارس  ٣١للفترة املنتهية يف 

  

 
 ٢٠٠٩.د�����  ٢٠١٠.��رس 

 

��� ��� ���� ��� 

 
 ر��ل ���ي ر��ل ���ي

  ٨,٨٤٠,٠٠٥  ٣,٨٥٤,٤٧٠ صافي أرباح السنة

 بنود الدخل الشامل األخرى
  

 )٢٥,٤١٨,٨٤٥(  ١٠,٥٢٣,٧٠١ صافي التغيير في احتياطي القيمة العادلة 

    -  ٣,٢٦١,٠٩١ ارباح من اسهم خالل الدخل الشامل

 )١٦,٥٧٨,٨٤٠(  ١٧,٦٤٠,٠٩١  إجمالي الدخل الشامل للسنة

  

  

  

  



  ق.م.قطر وعمان لالستثمار ششركة 

 -٣-  ٢٠١٠مارس                                 البيانات املالية

-----------------------------------  

        عبدالرمحن بن حممد بن جرب آل ثاين/ الشيخ 

 رئيس جملس االدارة

---------------------  

  ناصر حممد املنصوري/ السيد 
 رئيس التنفيذيال

  

  )غري املدققة(امليزانية العمومية املرحلية املختصرة 
  ٢٠١٠مارس  ٣١فترة املنتهية يف لل

 
 ٢٠٠٩.د�����  ٢٠١٠.��رس 

 

��� ��� ���� ��� 

 ر��ل ���ي ر��ل ���ي ا�����دات


او�� ا�����دات ا��
  

� وأر �ة ��ى ا����ك# 114,080,081 105,305,195 

 6,646,779 47,618,582 �+�ر�* ��(�)� ���ً� و��&�دات أ$�ى

��, ������ ا��5د�� �4 $3ل ,��ن ا1ر,�ح ا/.-��رات ��
�6��7� وا

9,178,800 1,523,022 

 
162,102,577 122,249,882 


او�� ا�����دات ��� ا��
  

��� 158,014,535 128,081,966  ا/.-��رات ��

 38,274,833 38,274,833 ا/.-��رات )�ر��

 160,226 150,506 ��.�89ت و��5ات

 
166,507,305 196,449,594 

 318,699,476 328,609,882 ����ع ا�����دات

 ا���&�%�ت و$��ق ا��"�ه��    
  


او�� ا���&�%�ت ا��
  

 920,668 8,174,559 �+�و(�ت ��.:� و���9,�ت أ$�ى

   

او�� ا���&�%�ت ��� ا��

  
4�;<��9� ���7� 137,268 153,695 �7+? ��8(<ة #=��� ا

   
 1,057,936 8,328,254 ����ع ا���&�%�ت

   
 $��ق ا��"�ه�� 

  
 300,000,000 300,000,000 رأس ا���ل

���A7� (106,038) (106,038) أ/=B ا

C#�#�� CD��.E6,874,936 6,874,936 إ 

����� ا��5د� (21,563,488) (11,039,787) إCD��.E ا

 15,000,000 -- أر,�ح �.�ح �Hز�5=�

 17,436,130 24,552,517 أر,�ح ��ورة

 317,641,540 320,281,628 ����ع $��ق ا��"�ه�� 

 318,699,476 328,609,882 ����ع ا���&�%�ت و$��ق ا��"�ه�� 

  



  ق.م.قطر وعمان لالستثمار ششركة 

  

  ٢٠٠٩مارس                       البيانات المالية
-٤- 

  

  )غري املدقق(بيان التغريات يف حقوق املسامهني املرحلي املختصر 
  ٢٠١٠مارس  ٣١للفترة املنتهية يف 

 
 إحتياطي قانوني أسهم الخزينة رأس المال

ة إحتياطي القيم

 العادلة

أرباح مقترح 

 توزيعها
 المجموع أرباح مدورة

 
 ريال قطري ريال قطري ريال قطري ريال قطري

 
 ريال قطري ريال قطري

        

        
 ٢٨٢.٨١٧.١٢٣ ١٣.٩٠٤.٨٣٧ -- )٣٥.٧٩٧.٥٧٩( ٤.٨١٥.٩٠٣  )١٠٦.٠٣٨( ٣٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ٢٠٠٩يناير  ١الرصيد كما في 

 )١٦.٥٧٨.٨٤٠( ٨.٨٤٠.٠٠٥ -- )٢٥.٤١٨.٨٤٥( -- -- -- اجمالي الدخل الشامل للسنة

 ٢٦٦.٢٣٨.٢٨٣ ٢٢.٧٤٤.٨٤٢ -- )٦١.٢١٦.٤٢٤( ٤.٨١٥.٩٠٣ )١٠٦.٠٣٨( ٣٠٠.٠٠٠.٠٠٠  ٢٠٠٩مارس  ٣١الرصيد كما في 

        
 ٣١٧.٦٤١.٥٤٠ ١٧.٤٣٦.١٣٠ ١٥.٠٠٠.٠٠٠ )٢١.٥٦٣.٤٨٨( ٦.٨٧٤٩٣٦ )١٠٦.٠٣٨( ٣٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ٢٠١٠يناير  ١الرصيد كما في 

 ١٧.٦٤٠.٠٨٩ ٧.١١٦.٣٨٨ -- ١٠.٥٢٣.٧٠١ -- -- -- اجمالي الدخل الشامل للسنة

 )١٥.٠٠٠.٠٠٠( - )١٥.٠٠٠.٠٠٠( -- -- -- -- ٢٠٠٩ارباح توزيعات 

 ٣٢٠.٢٨١.٦٢٩ ٢٤.٥٥٢.٥١٨ -- )١١.٠٣٩.٧٨٧( ٦.٨٧٤.٩٣٦ )١٠٦.٠٣٨( ٣٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ٢٠١٠ مارس ٣١الرصيد كما في 

  

  
  



  ق.م.قطر وعمان لالستثمار ششركة 

 -٥-  ٢٠٠٩مارس       البيانات املالية

  

  )املدققة غري( املختصرة املرحلية النقدية لتدفقاتا قائمة بيان
  ٢٠١٠مارس  ٣١للفترة املنتهية يف 

 
 ٢٠٠٩.ديسمرب  ٢٠١٠.مارس 

 
 غري مدققة غري مدققة

 
 ريال قطري ريال قطري

 األنشطة التشغيلية
  

 ٨,٨٤٠,٠٠٥ ٣,٨٥٤,٤٧٠ صايف ربح السنة

 :تعديالت
  

 ١٢,٧٨٥ ١٢,٩١٩ إستهالكات ممتلكات ومعدات

 ١٦,١٥١ ١٦,٤٢٧ خمصص مكافأة اية اخلدمة للموظفني

 )١,٤٦٧,٠٢٧( )١,٥٥١,٦١٠( إيرادات فوائد

 )٨٥,٤٤٠( )٣٩٩,٨٤٦( ربح من بيع استثمارات للمتاجرة

 
٧,٣١٦,٤٧٤ ١,٩٣٢,٣٦٠ 

 ٢٠٧,٣٩٥ )٤٠,٩٧١,٨٠٣( مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى

 )٤٦,٤٦٧( ٧,٢٥٣,٨٩١ مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

 )٣٢,١٣٦,٥٦٨( - شراء استثمارات مالية

 ٧٨٨,٨٢٤ ٤٣,٧١٨,١٨٨ متحصالت من بيع استثمارات مالية

 - )١٥,٣٤٥,٧٠٧( شراء استثمارات للمتاجرة

 - ٨,٠٨٩,٧٧٥ متحصالت من بيع استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح واخلسائر

 -٢٣,٨٧٠,٣٤٢ ٤,٦٧٦,٧٠٤ التشغيليةصايف النقد املستخدم يف األنشطة 

   
 األنشطة اإلستثمارية

  

 - )٣,١٩٩( شراء ممتلكات ومعدات

 ١,٤٦٧,٠٢٧ ١,٥٥١,٦١٠ إيرادات فوائد مستلمة

 ١,٤٦٧,٠٢٧ ١,٥٤٨,٤١١ الناتج من األنشطة اإلستثمارية) املستخدم يف(صايف النقد 

 األنشطة التمويلية
  

 - )١٥,٠٠٠,٠٠٠( ارباح مدفوعة

 - )١٥,٠٠٠,٠٠٠( الناتج من األنشطة التمويلية) املستخدم يف(صايف النقد 

   
 )٢٢,٤٠٣,٣١٥( )٨,٧٧٤,٨٨٥( صايف النقص يف النقد وشبه النقد

 ١٢٠,٥٨٤,٨١٤ ١١٤,٠٨٠,٠٨١ النقد وشبه النقد يف بداية السنة

 ٩٨,١٨١,٤٩٩ ١٠٥,٣٠٥,١٩٦ النقد وشبه النقد يف اية السنة

  


