
 

 

 

 

 

 

 

 (ق.م.ش) قطر وُعمان لإلستثمارشركة 

 

 المختصرة المرحليةالبيانات المالية 

 5302سبتمبر  03في 

  



 قطر وُعمان لإلستثمار )ش.م.قشركة 

 5302 سبتمبر البيانات المالية  |      6 من 5 صفحة

 

  المختصرة المرحلية العمومية الميزانية
 5302سبتمبر  03 في المنتهية للفترة

 
 

 5302ديسمبر  00 5302سبتمبر  03 
 )مدققة( (غير مدققة) 

 قطريريـال  قطريريـال  الموجودات
   الموجودات المتداولة

  183,583,66  0,0,0,0,07 نقد وأرصدة لدى البنوك 

  19,36,5  0480400 مصاريف مدفوعة مقدمًا وأرصدة مدينة أخرى

  83844,,053  008,8,,80 والخسائرموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح 

 00070,0,,7  6603540314,  

   الموجودات غير المتداولة

  ,96,30,53,6  77008040777 بالقيمة العادلة من خالل بند الدخل الشامل  إستثمارات

  4  80007,,740 استثمارات في شركات حليفة

  0134443444  ,,,0,,,870 عقارية اتاستثمار 

  61836,5  070707 ومعدات ممتلكات

 74708,00,7,  91,3110366,  

  530153,91,,  0007,00,77, مجموع الموجودات

   

   المطلوبات وحقوق المساهمين 

   المطلوبات المتداولة

  3,10,,6,30  4,,00040, مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

   

   المطلوبات غير المتداولة

  943,68,  770047, نهاية الخدمة للموظفينمخصص مكافأة 

  ,,60309434  ,,7,084,00 مجموع المطلوبات

   

   لمساهميناحقوق 

  6834443444,  ,,,0,,,700, رأس المال

  ,,61361,34  0,,7707700 إحتياطي قانوني

(7,07,707,0) إحتياطي القيمة العادلة  (6,3,6,3810)  

  9839443444  , نقدي -أرباح مقترح توزيعها 

  9,38,83660  ,070,047,, أرباح مدورة

  ,103405310,  8007780007, لمساهمينا مجموع حقوق

  530153,91,,  0007,00,77, 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 

 5302 سبتمبر البيانات المالية  |      6 من 0 صفحة

 

 بيان الدخل المرحلي المختصر
 5302 سبتمبر 03 في المنتهية للفترة

 
 

 سبتمبر 03 أشهر المنتهية في التسعةلفترة  
 5302 5302 
 (غير مدققة) (غير مدققة) 
 قطريريـال  قطريريـال  

   اإليرادات
  ,98348,3,4  7,0,0,0,07 ستثمارات وفوائد بنكيةإإيرادات 

  ,98348,3,4  7,0,0,0,07 صافي إيرادات استثمارات وفوائد

 
 مصاريفال

  

(08,4,,07,) مصاريف إدارية وعمومية  (031913165)  

(77,0080) إستهالكات  (6693986)  

(00870,40,) مجموع المصاريف  (03,,5351,)  

   

  80,3460  ,780077 إيرادات أخرى

  94351,3580  7,000,0770 للفترة الربحصافي 

   

 العائد على السهم
                           

     ,2777  
                           

     46119  
 

  



 قطر وُعمان لإلستثمار )ش.م.قشركة 

 5302 سبتمبر البيانات المالية  |      6 من 2 صفحة

 

 بيان الدخل الشامل
 5302 سبتمبر 03 في المنتهية للفترة

 
 

 سبتمبر 03 أشهر المنتهية في التسعةلفترة  
 5302 5302 
 (غير مدققة) (غير مدققة) 
 قطريريـال  قطريريـال  
   

  94351,3580  7,000,0770 صافي الربح للفترة

   

   بنود الدخل الشامل األخرى

(004707,7,) صافي التغير في احتياطي القيمة العادلة  ,436853588  

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

(00078047,)  60389,3566  

  1838843894  407070778 للفترةإجمالي الدخل الشامل 

   

   

 
  



 قطر وُعمان لإلستثمار )ش.م.قشركة 

 5302 سبتمبر البيانات المالية  |      6 من 2 صفحة

 

 بيان التدفقات النقدية المرحلي 
 5302 سبتمبر 03 في المنتهية للفترة

 سبتمبر 03 أشهر المنتهية في التسعةلفترة  
 5302 5302 
 (غير مدققة) (غير مدققة) 
 ريـال قطري ريـال قطري 

   التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
 94351,3580 7,000,0770 صافي ربح الفترة

   تعديالت      

 6693986 77,0080 إستهالك ممتلكات ومعدات

 3946,,6 7,70477 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

(0,70,70) إيرادات فوائد  (80436,5)  

(7780474) اإلستثمارات حققة من إعادة تقييم)أرباح( غير مخسائر   (9,53011)  

(,407,7007) أرباح بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر   (663,8,3546)  

 7,0007070, 538613516 

   

(,777070) مصاريف مدفوعة مقدمًا وأرصدة مدينة أخرى  (03,6539,6)  

(0,870007,) مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى  (636,03,5,)  

   

(7,07,70077) شراء إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى  (,,3455305,)  

 ,13841385, 700,080,77 متحصالت من بيع إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى

(,07080,0,8) شراء إستثمارات للمتاجرة  (68,31,5356,)  

 ,316,,68138 7,80,000870 المتحصل من بيع إستثمارات للمتاجرة

(80000,,740) حليفةر في شركة ستثماا  - 

  ,7,0,700,4 صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية

(00,8,,) المدفوعة مكافآت نهاية الخدمة للموظفين  - 

   

(,386,,6131) 7,077000,0 األنشطة التشغيليةصافي النقد المستخدم في   

 
 التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية

  

   

(13096,) - شراء ممتلكات ومعدات  

 80436,5 0,70,70 فوائد مستلمة

 ,84,3,8 0,70,70 صافي النقد المستخدم في األنشطة اإلستثمارية

   
   التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

(,,,0,,7007) أرباح موزعة  (653,443444)  

(,,,0,,7007) صافي النقد المستخدم في عمليات التمويل  (653,443444)  

 
  

(3,81,,834,) ,80778077 صافي النقص في النقد وأرصدة لدى البنوك  

 ,6463,68388 700,400,77 نقد وأرصدة لدى البنوك في بداية الفترة

 ,113106354 0,0,0,0,07 في نهاية الفترةنقد وأرصدة لدى البنوك 



 قطر وُعمان لإلستثمار )ش.م.قشركة 

 5302 سبتمبر البيانات المالية  |      6 من 6 صفحة

 

 بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي 
 5302 سبتمبر 03 في المنتهية للفترة

 
 

 

 

 
 المال رأس

إحتياطي 
 قانوني

إحتياطي القيمة 
 العادلة

 أرباح توزيعات
 لمجموعا أرباح مدورة مقترحة

 قطريريـال  قطريريـال  قطريريـال  قطريريـال  قطريريـال  قطريريـال  

(06,600,272) 07,071,361 002,333,333 5302يناير  0الرصيد كما في   52,533,333 51,262,002 072,320,721 

(0025192210) - - إجمالي الدخل الشامل للفترة  - 0122902602 425962052 

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

 األخرى
- - - (5225332333)  - (5225332333)  

(922022463) - 922022463 - - أرباح  موزعة  - 

(50,767,062) 07,071,361 002,333,333 5302سبتمبر  03الرصيد كما في   - 06,720,076 021,052,110 

 

 

 

 

      

(07,000,670533) 00,270,223533 002,333,333533 5302يناير  0الرصيد كما في   00,633,333533 0,526,330533 000,600,212533 

 6222232253,33 5324602422,33 - 2226462666,33 - - إجمالي الدخل الشامل للفترة

(0421332333,33) - - - أرباح متحققة من بيع إستثمارات مالية  بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى  - (0421332333,33)  

(0222592400,33) - - أرباح  موزعة   - 0222592400,33 - 

       5302سبتمبر  03الرصيد كما في 

002,333,333533  

        

00,270,223533  

        

00,022,001533  

                           

 -    

        

00,723,770533  

      

003,272,362533  

       


