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 2015ديسمبر  31 2016مارس  31 

 )مدققة( (غير مدققة) 

 ريـال قطري ريـال قطري الموجودات

   الموجودات المتداولة

 65,385,911 32,220,943 نقد وأرصدة لدى البنوك 

 623,198 4,921,694 مصاريف مدفوعة مقدمًا وأرصدة مدينة أخرى

 48,795,500 3,389,400 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر

 40,532,037 114,804,609 

   الموجودات غير المتداولة

  207,753,774  222,080,882 بالقيمة العادلة من خالل بند الدخل الشامل  استثمارات

  18,904,756  18,904,756 استثمار في شركة حليفة

  47,000,000  47,000,000 استثمارات عقارية

  15,973  12,055 ممتلكات ومعدات

 287,997,693  273,674,503  

  343,962,069  328,529,730 مجموع الموجودات

   

   المطلوبات وحقوق المساهمين 

   المطلوبات المتداولة

  11,579,790  11,398,606 مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

   

   المطلوبات غير المتداولة

  954,660  986,464 الخدمة للموظفينمخصص مكافأة نهاية 

   

  12,534,450  12,385,070 مجموع المطلوبات

   

   حقوق المساهمين

  315,000,000  315,000,000 رأس المال

  18,001,203  18,001,203 إحتياطي قانوني

 (37,702,266) (45,866,902) إحتياطي القيمة العادلة

  18,900,000 - نقدي -أرباح مقترح توزيعها 

  17,228,682  29,010,359 أرباح مدورة

  331,427,619  316,144,660 مجموع حقوق المساهمين

  343,962,069  328,529,730 مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين 
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 مارس 31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 2016 2015 

 (غير مدققة) (غير مدققة) 

 ريـال قطري ريـال قطري 
   اإليرادات

 18,374,267 13,025,865 وفوائد بنكية استثماراتإيرادات 

 18,374,267 13,025,865 إيرادات استثمارات وفوائدصافي 

 
 مصاريفال

  

 (1,600,637) (1,408,837) مصاريف إدارية وعمومية

 (37,437) (3,918) إستهالكات

 (1,638,074) (1,412,755) مجموع المصاريف

   

 157,960 168,567 إيرادات أخرى

 16,894,153 11,781,677 صافي الربح للفترة

   

 0.536 0.374 العائد على السهم
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 مارس 31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 2016 2015 

 (غير مدققة) (غير مدققة) 

 ريـال قطري ريـال قطري 
   

  16,894,153  11,781,677 صافي الربح للفترة

   

   الشامل األخرىبنود الدخل 

 (3,335,390) (8,164,636) صافي التغير في احتياطي القيمة العادلة

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

- (7,514,861) 

  6,043,902  3,617,041 إجمالي الدخل الشامل للسنة
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 مارس 31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 2015 2014 

 (غير مدققة) (غير مدققة) 

 ريـال قطري ريـال قطري 

   التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

  16,894,153  11,781,677 صافي ربح الفترة

   تعديالت      

  37,437  3,918 إستهالك ممتلكات ومعدات

  38,287  31,804 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 (205,381) (196,745) إيرادات فوائد

 (775,053) (351,600) خسائر )أرباح( غير محققة من إعادة تقييم اإلستثمارات

 (5,257,456) (1,613,927) أرباح بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر 

 9,655,127  10,731,987  

   

(4,827,301) (4,502,354) مصاريف مدفوعة مقدمًا وأرصدة مدينة أخرى  

  1,195,503 (181,184) مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

   

(43,506,606) (22,491,744) مالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى شراء إستثمارات  

متحصالت من بيع إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل 

 الشامل األخرى

0  17,954,327  

(21,109,894) (21,674,239) شراء إستثمارات للمتاجرة  

  58,484,704  23,288,166 للمتاجرة المتحصل من بيع إستثمارات

 18,922,720 (15,906,228) صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية

   

   التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية

  205,381  196,745 فوائد مستلمة

  205,381  196,745 صافي النقد المستخدم في األنشطة اإلستثمارية

   

   النقدية من األنشطة التمويليةالتدفقات 

 (25,200,000) (18,900,000) أرباح موزعة

 (25,200,000) (18,900,000) صافي النقد المستخدم في عمليات التمويل

   

 (6,071,899) (34,609,483) صافي النقص في النقد وأرصدة لدى البنوك

  65,385,911  66,830,426 نقد وأرصدة لدى البنوك في بداية الفترة

  59,314,012  32,220,943 نقد وأرصدة لدى البنوك في نهاية الفترة
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 رأس المال

إحتياطي 

 قانوني

إحتياطي القيمة 

 العادلة

توزيعات أرباح 

 المجموع أرباح مدورة مقترحة

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

(37,702,266) 18,001,203 315,000,000 2016يناير  1الرصيد كما في   18,900,000 17,228,682 331,427,619 

(8,164,636) - - إجمالي الدخل الشامل للفترة  - 11,781,677 3,617,041 

(18,900,000) - - - أرباح  موزعة  - (18,900,000)  

(45,866,902) 18,001,203 315,000,000 2016مارس  31الرصيد كما في   - 29,010,359 316,144,660 

 

 

 

       

(19,913,564) 16,167,097 315,000,000 2015يناير  1الرصيد كما في   25,200,000 27,595,114 364,048,647 

(10,850,251) - - الدخل الشامل للفترةإجمالي   - 16,894,153 6,043,902 

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

 األخرى
- - - (25,200,000)  - (25,200,000)  

(7,514,861) - 7,514,861 - - أرباح  موزعة   - 

(23,248,954) 16,167,097 315,000,000 2015مارس  31الرصيد كما في   - 36,974,406 344,892,549 

       


