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 2016ديسمبر  31 2017مارس  31 

 )مدققة( (غير مدققة) 

 ريـال قطري ريـال قطري الموجودات

   الموجودات المتداولة

 32,799,082 24,334,871 نقد وأرصدة لدى البنوك 

 318,674 30,010,217 مصاريف مدفوعة مقدمًا وأرصدة مدينة أخرى

 5,398,255 - موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر

 54,345,088 38,516,011 

   الموجودات غير المتداولة

 213,643,817 195,416,067 بالقيمة العادلة من خالل بند الدخل الشامل  استثمارات

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

 49,500,000 49,500,000 استثمارات عقارية

 2,908 1,125 ممتلكات ومعدات

 263,821,948 282,051,481 

 320,567,492 318,167,036 مجموع الموجودات

   

   المطلوبات وحقوق المساهمين 

   المطلوبات المتداولة

 11,612,811 14,719,226 مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

   

   المطلوبات غير المتداولة

 1,085,670 1,120,249 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 14,719,226 11,612,811 

 12,698,481 15,839,475 مجموع المطلوبات

   

   حقوق المساهمين

 315,000,000 315,000,000 رأس المال

 19,338,629 19,338,629 إحتياطي قانوني

(55,531,672) إحتياطي القيمة العادلة  (55,529,990)  

 29,060,372 23,520,604 أرباح مدورة

 307,869,011 302,327,561 مجموع حقوق المساهمين

 320,567,492 318,167,036 مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين 
 

 

 

 

 
  



 

 6من  3صفحة                                                                                     2017مارس قطر وُعمان  |  البيانات المالية المرحلية |   

 
 

 مارس 31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة  

 2017 2016 

 (غير مدققة) (غير مدققة) 

 ريـال قطري ريـال قطري 
   اإليرادات

  12,302,998  10,212,070 صافي االيرادات من االستثمارات المالية

  722,867  720,500 إيرادات من االستثمار العقاري

  13,025,865  10,932,570 صافي إيرادات استثمارات وفوائد

 
 مصاريفال

  

(1,392,785) مصاريف إدارية وعمومية  (1,408,837)  

(3,533) إستهالكات  (3,918)  

(1,396,318) مجموع المصاريف  (1,412,755)  

   

  168,567  39,285 إيرادات أخرى

  11,781,677  9,575,537 صافي الربح للفترة

   

 0.374 0.304 العائد على السهم
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 مارس 31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 2017 2016 

 )غير مدققة( )غير مدققة( 

 ريـال قطري ريـال قطري 
   

  11,781,677  9,575,537 صافي الربح للفترة

   

   بنود الدخل الشامل األخرى

(1,682) صافي التغير في احتياطي القيمة العادلة  (8,164,636)  
الربح المتحقق من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل 

 الشامل األخرى
634,695  - 

  3,617,041  10,208,550 إجمالي الدخل الشامل للسنة
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 مارس 31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 2017 2016 

 (غير مدققة) (غير مدققة) 

 ريـال قطري ريـال قطري 

   التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

  11,781,677  9,575,537 صافي ربح الفترة

   تعديالت      

  3,918  3,533 إستهالك ممتلكات ومعدات

  31,804  34,579 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

(158,003) إيرادات فوائد  (196,745)  

(351,600)  0 خسائر )أرباح( غير محققة من إعادة تقييم اإلستثمارات  

(1,188,121) أرباح بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر   (1,613,927)  

 8,267,525  9,655,127  

   

(29,691,543) مصاريف مدفوعة مقدمًا وأرصدة مدينة أخرى  (4,502,354)  

(181,184)  3,106,415 مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى  

   

(1,836,943) مالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى شراء إستثمارات  (22,491,744)  

متحصالت من بيع إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل 

 الشامل األخرى

20,697,706  0  

(4,176,669) شراء إستثمارات للمتاجرة  (21,674,239)  

  23,288,166  10,763,045 للمتاجرة المتحصل من بيع إستثمارات

(15,906,228)  7,129,536 صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية  

   

   التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية

(1,750) شراء عقارات ومعدات  0  

  196,745  158,003 فوائد مستلمة

  196,745  156,253 صافي النقد المستخدم في األنشطة اإلستثمارية

   

   التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

(15,750,000) أرباح موزعة  (18,900,000)  

(15,750,000) صافي النقد المستخدم في عمليات التمويل  (18,900,000)  

   

(8,464,211) صافي النقص في النقد وأرصدة لدى البنوك  (34,609,483)  

  66,830,426  32,799,082 البنوك في بداية الفترةنقد وأرصدة لدى 

  32,220,943  24,334,871 نقد وأرصدة لدى البنوك في نهاية الفترة
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 رأس المال

إحتياطي 

 قانوني

إحتياطي القيمة 

 المجموع أرباح مدورة العادلة

 ريـال قطري ريـال قطري ريـال قطري ريـال قطري ريـال قطري 

            2017يناير  1الرصيد كما في 

315,000,000  

             

19,338,629  

            

(55,529,990)  

             

29,060,372  

           

307,869,011  

 10,208,550 9,575,537 633,013 - - إجمالي الدخل الشامل للفترة

االيرادات الشاملة األخرى بالقيمة العادلة من خالل  ةاستثمارات ماليبيع  محققه من أرباح

 *معاد تصنيفها إلى األرباح المدورة 
- - (634,695)  634,695 - 

(15,750,000) - - - أرباح  موزعة  (15,750,000)  

 2017مارس  31الرصيد كما في 
315,000,000 19,338,629 (55,531,672)  23,520,604 302,327,561 

 

     

 2016يناير  1الرصيد كما في 
 315,000,000  18,001,203  (37,702,266)   36,128,682   331,427,619  

(8,164,636)    -   -  للفترةإجمالي الدخل الشامل   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  

      


