
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ق.م.ش) قطر وُعمان لإلستثمارشركة 

 

 في المختصرة المرحليةالبيانات المالية 

 5132 مارس 13

  



 قطر وُعمان لإلستثمار )ش.م.قشركة 

 5132البيانات المالية  |   مارس    6 من 5 صفحة

 

  المختصرة المرحلية العمومية الميزانية
 5132مارس  13 في المنتهية للفترة

 
 

 5132ديسمبر  13 5132مارس  13 
 )مدققة( (غير مدققة) 

 قطريريـال  قطريريـال  الموجودات
   الموجودات المتداولة

  6231523,33  2131313135 نقد وأرصدة لدى البنوك 
  65133,5  231213111 مصاريف مدفوعة مقدمًا وأرصدة مدينة أخرى

  23211,,253  3031213511 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر
 1535303033  3323512361,  

   الموجودات غير المتداولة
  ,53,32,53,3  51535113112 بالقيمة العادلة من خالل بند الدخل الشامل  إستثمارات

  2631113111  1231113111 عقارية اتاستثمار 
  36233,5  3503023 ممتلكات ومعدات

 50131513010  5613662333,  
  1,532653,56  12132123131 مجموع الموجودات

   
   المطلوبات وحقوق المساهمين 

   المطلوبات المتداولة
  3,62,,3132  3132123520 مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

   
   المطلوبات غير المتداولة

  513132,  1213215 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
   

  ,,32325131  3232213121 مجموع المطلوبات
   

   لمساهميناحقوق 
  13231113111  13231113111 رأس المال

  ,,36336,31  3233203110 إحتياطي قانوني
 (3,3,313262) (5135113121) إحتياطي القيمة العادلة
  5235113111  1 نقدي -أرباح مقترح توزيعها 

  5032123331  1231013112 أرباح مدورة

  ,1623125362  11131153211 لمساهمينا مجموع حقوق
  1,532653,56  12132123131 المساهمين  حقوقالمطلوبات و  مجموع

 

 

 
 

الخالديالسيد/ ناصر محمد   الشيخ/ عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني  

 الرئيس التنفيذي  رئيس مجلس اإلدارة
 

  



 قطر وُعمان لإلستثمار )ش.م.قشركة 

 5132البيانات المالية  |   مارس    6 من 1 صفحة

 

 المختصربيان الدخل المرحلي 
 5132مارس  13 في المنتهية للفترة

 
 

 مارس 13 أشهر المنتهية في الثالثةلفترة  
 5132 5132 
 (غير مدققة) (غير مدققة) 
 قطريريـال  قطريريـال  

   اإليرادات
  9004140,41  763,173,81 ستثمارات وفوائد بنكيةإإيرادات 

 
  

  9004140,41  763,173,81 صافي إيرادات استثمارات وفوائد

 
 مصاريفال

  

(7380038,1) مصاريف إدارية وعمومية  (4090101,0)  

(137,1,) إستهالكات  (300,43)  

   

(738,63017) مجموع المصاريف  (4091,03,2)  

   

  9140132  7613780 إيرادات أخرى

   

  9404110411  ,783677376 للفترة الربحصافي 

 السهمالعائد على 
                              

  036,8  
                              

  48310  

   
 

  



 قطر وُعمان لإلستثمار )ش.م.قشركة 

 5132البيانات المالية  |   مارس    6 من 2 صفحة

 

 بيان الدخل الشامل
 5132مارس  13 في المنتهية للفترة

 
 
 

 مارس 13 أشهر المنتهية في الثالثةلفترة  
 5132 5131 
 (غير مدققة) (غير مدققة) 
 قطريريـال  قطريريـال  
   

  9404110411  ,783677376 الربح للفترة صافي

   

   بنود الدخل الشامل األخرى

(63,70,,3,) صافي التغير في احتياطي القيمة العادلة  (,,0432)  

الربح المتحقق من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل 
(136773687) الشامل األخرى  0100100  

  9402410111  ,8307,370 للسنة إجمالي الدخل الشامل

   

   

 
  



 قطر وُعمان لإلستثمار )ش.م.قشركة 

 5132البيانات المالية  |   مارس    6 من 2 صفحة

 

 بيان التدفقات النقدية المرحلي 
 5132مارس  13 في المنتهية للفترة

 
 

 مارس 13 أشهر المنتهية في الثالثةلفترة  
 5132 5131 
 (غير مدققة) (غير مدققة) 
 ريـال قطري ريـال قطري 

   التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
  ,3531,5315  3231113321 ربح الفترةصافي 
   تعديالت      

  163211  103110 إستهالك ممتلكات ومعدات
  ,62315  113510 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 (,51,323) (5123113) إيرادات فوائد
  ,13366 (0023121) حققة من إعادة تقييم اإلستثمارات)أرباح( غير مخسائر 

 (135263115) (235203122) أرباح بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر 
 3130133110  533,23,1,  
   

 (33213162,) (131503113) مصاريف مدفوعة مقدمًا وأرصدة مدينة أخرى
  536,13,21  333123211 مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

   
 (236,13551,) (1132123212) إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرىشراء 

متحصالت من بيع إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل 
 الشامل األخرى

3031213150  ,3,,53126  

 (23161,,113) (5333113111) شراء إستثمارات للمتاجرة
  6335133252  2131113011 المتحصل من بيع إستثمارات للمتاجرة

 (5533563552)  3131553051 صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية
   

   التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية
 (523621)  1 شراء ممتلكات ومعدات

  5113230  5123113 فوائد مستلمة
  3113120  5123113 صافي النقد المستخدم في األنشطة اإلستثمارية

   
   التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 (3131113111) (5235113111) أرباح موزعة
 (3131113111) (5235113111) صافي النقد المستخدم في عمليات التمويل

   
 (1231133120) (231033111) النقص في النقد وأرصدة لدى البنوك صافي

  31330323221  2231123133 نقد وأرصدة لدى البنوك في بداية الفترة
   

  2131013515  2131313135 نقد وأرصدة لدى البنوك في نهاية الفترة



 قطر وُعمان لإلستثمار )ش.م.قشركة 

 5132البيانات المالية  |   مارس    6 من 6 صفحة

 

 بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي 
 5132مارس  13 في المنتهية للفترة

 
 

 

 

 
 المال رأس

إحتياطي 
 قانوني

إحتياطي القيمة 
 العادلة

 أرباح توزيعات
 لمجموعا أرباح مدورة مقترحة

 قطريريـال  قطريريـال  قطريريـال  قطريريـال  قطريريـال  قطريريـال  

 12131113210 5032123331 5235113111 (3131313221) 3233203110 13231113111 5132يناير  3الرصيد كما في 

 231113115 3231113321 - (3131213523) - - إجمالي الدخل الشامل للفترة

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

 األخرى
- - 032313123 - (032313123) - 

 (5235113111) - (5235113111) - - - أرباح  موزعة

 11131153211 1231013112 - (5135113121) 3233203110 13231113111 5132مارس  13الرصيد كما في 

 

 

 

       

 1113,3132,2 1352,3111 353,113111 (3635313,65) 3132653221 13231113111 5132يناير  3الرصيد كما في 

 353,5,35,5 ,3531,5315 - ,613351 - - إجمالي الدخل الشامل للفترة

 - 6563526 - (6563526) - - أرباح متحققة من بيع إستثمارات مالية  بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى

 (353,113111) - (353,113111) - - - أرباح  موزعة 

 15,3,2132,1 3631213,15 - (36356,3112) 3132653221 13231113111 5132مارس  13الرصيد كما في 

       


