
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شركة قطر وعمان لالستثمار
 البیانات المالیة المرحلیة المختصرة

  2013 سبتمبر
 

 

 

 

 

   



  وعمان لالستثمارشركة قطر 

 

    2013سبتمبر                       البیانات المالیة                                                                                                               5 من   2

 

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

  عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني/ الشيخ 
 رئيس مجلس االدارة

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

  ناصر محمد الخالدي/ السيد 

 الرئيس التنفيذي

   المختصرة المرحلیة العمومیة المیزانیة
  3201 سبتمبر 30 في المنتھیة للفترة

 
 2012،  دیسمبر  2013،  سبتمبر

 مدققة غیر مدققة
 لایر قطري لایر قطري

     الموجودات
 الموجودات المتداولة

  111,540,429 98,304,557 نقد وأرصدة لدى البنوك 

ً وموجودات أخرى   372,560 829,714 مصاریف مدفوعة مقدما

  3,509,800 8,537,475 والخسائراستثمارات مالیة بالقیمة العادلة من خالل بیان األرباح 
107,671,746 115,422,789  

   الموجودات غیر المتداولة
  173,905,571 190,645,492 استثمارات مالیة 

  39,141,383 39,141,384 استثمارات عقاریة

  406,543 316,038 ممتلكات ومعدات
230,102,914 213,453,497  

  328,876,286 337,774,660 مجموع الموجودات
    

   المطلوبات وحقوق المساھمین
 المطلوبات المتداولة

  9,968,443 9,929,046 مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى 
   المطلوبات غیر المتداولة

  595,944 708,779 مخصص مكافأة نھایة الخدمة للموظفین

 10,564,387 10,637,825 مجموع المطلوبات
   حقوق المساھمین

  315,000,000  315,000,000 رأس المال

  11,585,468  11,585,468 إحتیاطي قانوني

 (27,494,429) (19,563,980) إحتیاطي القیمة العادلة

  15,750,000  - نقدي -أرباح مقترح توزیعھا 

  3,470,860  20,115,347 أرباح مدورة

  318,311,899  327,136,835 مجموع حقوق المساھمین

  328,876,286  337,774,660 مجموع المطلوبات وحقوق المساھمین
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  المختصر المرحلي الدخل بیان
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  3201 سبتمبر 30 في المنتھیة للفترة
  

 2012،  سبتمبر 2013،  سبتمبر
 غیر مدققة

 لایر قطري لایر قطري
 اإلیرادات

 22,388,200 19,450,870 إیرادات استثمارات وفوائد
 22,388,200 19,450,870 صافي إیرادات استثمارات وفوائد

 المصاریف
 (3,805,961) (4,301,983) مصاریف إداریة وعمومیة

 (143,394) (111,569) مصاریف إستھالكات

 (3,949,355) (4,413,552) إجمالي المصاریف

 745,769 383,197 ایرادات أخرى

 19,184,614 15,420,515 صافي أرباح الفترة

 0.609 0.490 حصة السھم من األرباح 
  

 
 

  الدخل الشامل بیان
  3201 سبتمبر 30 في المنتھیة للفترة

  
 2012،  سبتمبر 2013،  سبتمبر

  غیر مدققة

          15,420,515 صافي أرباح الفترة
19,184,614  

 
  بنود الدخل الشامل األخرى

 (2,135,634) 7,930,449 صافي التغیر في احتیاطي القیمة العادلة
خالل الربح المتحقق من بیع موجودات مالیة بالقیمة العادلة من 

  20,860        1,223,972 بنود الدخل الشامل األخرى

  17,069,840 24,574,936 إجمالي الدخل الشامل للسنة

  
  
  
 
  
  

  بیان التدفقات النقدیة المرحلي 
  3201 سبتمبر 30 في المنتھیة للفترة
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 2012سبتمبر ،  2013سبتمبر ،  

 غیر مدققة 
  19,184,614 15,420,515     صافي ربح الفترة   التشغیلیةالتدفقات النقدیة من األنشطة 

  143,394  111,569         إستھالك ممتلكات ومعدات   تعدیالت
  145,105  112,835         مكافأة نھایة الخدمة للموظفین

 (1,030,296) (643,409)        فوائد بنكیة مستلمة
  323,016  90,100           اإلستثماراتخسائر غیر متحققة من إعادة تقییم 

أرباح بیع موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح 
 (10,940,954) (5,614,859)      والخسائر 

         9,476,751 7,824,879  

ً وأرصدة مدینة أخرى     64,651,328 (457,154) مصاریف مدفوعة مقدما
  10,298,761 (39,397) دائنة أخرىمصاریف مستحقة وأرصدة 

شراء إستثمارات مالیة بالقیمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل    
 (67,264,705) (131,630,896) األخرى

متحصالت من بیع إستثمارات مالیة بالقیمة العادلة من خالل بنود 
  21,715,488 110,219,204 الدخل الشامل األخرى

 (157,742,396) (49,275,485) للمتاجرةشراء إستثمارات 
  163,356,327 63,598,760 المتحصل من بیع إستثمارات للمتاجرة

  42,839,682 1,891,783 الناتج من األنشطة التشغیلیة) / المستخدم في(صافي النقد 

 (24,993) (21,064) شراء ممتلكات ومعدات   التدفقات النقدیة من األنشطة اإلستثماریة   
 1,030,296 643,409 فوائد بنكیة مستلمة

 1,005,303 622,345 صافي النقد المستخدم في األنشطة اإلستثماریة

 106,038 -  متحصالت من بیع اسھم خزینة   التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة   
 (15,750,000) (15,750,000) أرباح موزعة

 (15,643,962) (15,750,000) عملیات التمویلصافي النقد المستخدم في 

 28,201,023 (13,235,872) الزیادة في النقد وأرصدة لدى البنوك) /  النقص)صافي    
 92,370,195 111,540,429 نقد وأرصدة لدى البنوك في بدایة الفترة

 120,571,218 98,304,557 نقد وأرصدة لدى البنوك في نھایة الفترة



  وعمان لالستثمار شركة قطر

 
  بیان التغیرات في حقوق المساھمین المرحلي 

  3201 سبتمبر 30 في المنتھیة للفترة
 

  إحتیاطي قانوني  أسهم خزینة  رأس المال
إحتیاطي القیمة 

 المجموع  أرباح مدورة  أرباح مقترح توزیعها  العادلة
  ریـال قطري  ریـال قطري  ریـال قطري  ریـال قطري  ریـال قطري  ریـال قطري  ریـال قطري

  322.772.457  2.234.837  15.750.000  )19.812.906(  9.706.564 )106.038(  315.000.000  2012ینایر  1الرصید كما في 
 17.069.840 19.184.614 0 )2.114.774( 0 0 0 إجمالي الدخل الشامل للفترة

 106.038 0 0 0 0 106.038 0 بیع أسھم خزینة
متحققة من بیع إستثمارات مالیة  أرباح 

بالقیمة العادلة من خالل بنود الدخل 
  0  20.860  0  )20.860(  0  0  0  الشامل األخرى
 )15,750,000( 0 )15,750,000( 0 0 0 0 أرباح  موزعة

 324.198.335 21.440.311 0 )21.948.540( 9,706,564 0 315,000,000 2012 سبتمبر 30الرصید كما في 

        

  318.311.899  3.470.860  15.750.000  )27.494.429(  11.585.468 0  315.000.000  2013ینایر  1الرصید كما في 
 24.574.936 15.420.515 0 9.154.421 0 0 0 إجمالي الدخل الشامل للفترة

أرباح متحققة من بیع إستثمارات مالیة  
بالقیمة العادلة من خالل بنود الدخل 

 0 1.223.972 0 )1.223.972( 0 0 0 الشامل األخرى
  )15.750.000(  0  )15.750.000(  0  0  0  0  أرباح  موزعة

 327.136.835 20.115.347 0 )19.563.980( 11.585.468 0 315.000.000 2013سبتمبر  30الرصید كما في 
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