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 مارس  31  في أشهر المنتهية  الثالثة  

 2022 
 ( غير مراجعة )

 2021 
 ( غير مراجعة )

 ريـال قطري   ريـال قطري   

     الدخل 

 9,916,572  7,214,417  األنشطة الرئيسية  الدخل من

 ( 1,174,499)  12,448,953  اإلستثمارات   من ( الخسارةالربح )

 28,222  24,037  إيرادات أخرى 

     
 8,770,295  19,687,407  اإليرادات و  الدخل إجمالى 

     

     مصاريف ال

 ( 6,675,828)  ( 7,760,059)  مصاريف تشغيلية 

 ( 8,865,365)  ( 9,795,071)  إدارية  وعمومية  مصاريف

     
 ( 15,541,193)  ( 17,555,130)  إجمالي المصاريف 

     
 ( 6,770,898)  2,132,277  ة التشغيلي ( الخسارةالربح ) صافي

     

 873,932  931,037  إيرادات التمويل من الودائع لدى بنوك إسالمية 

 ( 255,148)  ( 113,271)  ترتيبات وكالة التمويل اإلسالمي بموجب    - تكاليف التمويل 

     
 618,784  817,766  صافي إيرادات التمويل 

 2,950,043  من العمليات المستمرة  الفترة ( خسارةربح )
 

(6,152,114 ) 

     

   عمليات متوقفة
 

 

 73,353  -  من العمليات المتوقفة الفترةربح 

 2,950,043  الفترة  ( خسارةربح )
 

(6,078,761 ) 

     

     

     السهم  على (الخسارةالعائد ) 

 ( 0.012)  0.006  االساسية والمخففة للسهم  (الخسارة العائد )

االساسية والمخففة للسهم من العمليات   (الخسارة العائد )
 المستمرة 

 0.006  (0.012) 
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 مارس  31  في أشهر المنتهية  الثالثة  

 2022 
 ( مراجعة غير )

 2021 
 ( غير مراجعة )

 ريـال قطري   ريـال قطري   

     

 ( 6,078,761)  2,950,043  الفترة  ( خسارةربح )

 خسارة شاملة أخرى للفترة 
البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها الحقًا إلى  

 الربح أو الخسارة 
  

 
 

التغير في القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية  
بالقيمة العادلة من خالل الدخل  المصنفة 

 الشامل اآلخر 

 (2,865,873 ) 
 

(1,037,749 ) 

     
     

 ( 1,037,749)  ( 2,865,873)  صافي الخسارة الشاملة األخرى للفترة 

 ( 7,116,510)  84,170  الشاملة للفترة  (الخسائر )األرباح  إجمالي 
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 اإلجمالي   خسائر متراكمة   التقييم فائض اعادة   احتياطي القيمة العادلة   إحتياطي قانوني   رأس المال   

 ريـال قطري   ريـال قطري       ريـال قطري   ريـال قطري   
             

 494,802,000  ( كما عرضت) 2021يناير  1الرصيد كما في 
 

362,528,109 
 (1,823,931 )   -  

(156,269,831 ) 
 

699,236,347 

             

 ( 6,078,761)  ( 6,078,761)  -  -  -  -  الفترة خسارة 

 ( 1,037,749)  -  -  ( 1,037,749)  -  -  شاملة أخرى للفترة  خسائر
             

 ( 7,116,510)  ( 6,078,761)  -  ( 1,037,749)  -   -   للفترة  ةالشامل  الخسائرإجمالي 

 (12,370,050)  -  -  -  (12,370,050)  -  مدفوعة توزيعات أرباح 

   
 

 
     

 
 

 

 679,749,787  ( 162,348,592)  -   ( 2,861,680)  350,158,059  494,802,000  ( غير مراجعة) 2021 مارس 31الرصيد في 

             

 669,870,953  ( 171,148,824)  102,788  ( 4,043,070)  350,158,059  494,802,000  (مدققة ) 2022يناير  1الرصيد في  
             

 2,950,043  2,950,043  -  -  -  -  الفترة ربح

 ( 2,865,873)  -  -  ( 2,865,873)  -  -  شاملة أخرى للفترة  خسائر
          

 
 

 

 84,170  2,950,043  -   ( 2,865,873)  -   -   للفترة   ةالشامل األرباح إجمالي 

التحويل من احتياطي القيمة العادلة إلى  
 الخسائر المتراكمة عند االستبعاد

 -  -  14,044  -  (14,044 )  - 

مساهمة في صندوق دعم األنشطة اإلجتماعية  
 والرياضية 

 -  -  -  -  (73,751 )  (73,751) 

             

 669,881,372  ( 168,258,576)  102,788  ( 6,894,899)  350,158,059  494,802,000  ( غير مراجعة )  2022 مارس  31د في  الرصي 
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تبع(... ي)

 مارس  31  أشهر المنتهية في الثالثة   

  2022 
 ( غير مراجعة )

 2021 
 ( غير مراجعة )

 ريـال قطري   ريـال قطري   

     التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل: 

 ( 6,152,114)  2,950,043  من العمليات المستمرة قبل الضريبة ( خسارةربح )

 73,353  -  ربح من العمليات المتوقفة قبل الضريبة

 ( 6,078,761)  2,950,043  الفترة  ( خسارةربح )

     تعديالت للبنود التالية: 

 2,207,250  1,285,081  إستهالك و إطفاء 

ق مالية مقاسة  ارت في أو ارمن استثماخسارة )ربح(  
 لخسارة ا وبالقيمة العادلة من خالل الربح أ 

 (3,311,867 ) 
 

9,449,865 

االئتمانية المتوقعة من  صافي مخصص الخسائر 
 الموجودات المالية 

 - 
 

(10,367) 

 ( 8,262,752)  ( 9,136,126)  إيرادات توزيعات األرباح 

 131,305  -  من إستبعاد عقارات ومعدات خسائر 

 ( 369,806)  60,000  من بيع موجودات محتفظ بها للبيع ( أرباحخسائر )

 ( 937,672)  ( 931,038)  إيرادات التمويل 

 255,148  113,271  تكلفة التمويل 

 177,605  218,611  مخصص نهاية الخدمة للموظفين 

قبل التغيرات في رأس    ة ي التشغيل   ة( خسار ال ) صافي  

 المال العامل 
 (8,752,025 ) 

 
(3,438,185 ) 

     التغيرات في رأس المال العامل 

 1,460,195  1,272,413  من العمالء  ومبالغ مستحقةأقساط 

 (90,469)  (32,476)  مدفوعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى  

 47,482  16,069  مخزون  

 ( 9,091,326)  1,491,636  ذمم دائنة ومستحقات وأرصدة دائنة أخرى 

 ( 5,699,362)  384,070  مطلوبات عقود 

     التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التشغيل 

 ( 214,679)  (92,480)  تكلفة التمويل المدفوعة 

 ( 270,859)  ( 134,725)  للموظفين  المدفوعة نهاية الخدمة  مكافأة
     

أنشطة   المستخدمة في ية النقد التدفقات   صافي

 التشغيل 
 (5,847,518 ) 

 
(17,297,203 ) 

     

     التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار: 

 1,030,706  975,537  المستلمة التمويل  إيرادات

 8,262,752  9,136,126  توزيعات األرباح المستلمة  إيرادات

 (88,239)  (67,800)  شراء عقارات ومعدات 

 ( 6,360,944)  ( 34,972,572)     استثمارات في أوراق مالية شراء 
 19,793,794  5,970,526     أوراق ماليةاستثمارت في من إستبعاد  متحصالت
 10,000  -  من إستبعاد عقارات ومعدات  متحصالت

 2,604,806  1,001,200  موجودات محتفظ بها للبيعمن إستبعاد  متحصالت
     

  من  ( المستخدمة في )  ية النقد التدفقات   صافي

 أنشطة اإلستثمار 
 (17,956,983 ) 

 
25,252,875 
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 بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد 
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 مارس  31  أشهر المنتهية في الثالثة   

  2022 
 ( غير مراجعة )

 2021 
 ( غير مراجعة )

 ريـال قطري   ريـال قطري   
     التدفقات النقدية من أنشطة التمويل:

 (12,370,050)  -  توزيعات أرباح مدفوعة 

 ( 5,699,219)  ( 5,727,454)  سداد دفعات من التمويل اإلسالمي بموجب ترتيبات وكالة 
     

 ( 18,069,269)  ( 5,727,454)  في أنشطة التمويل   ة صافي التدفقات النقدية المستخدم

     

 (10,113,597)  (29,531,955)  النقص في النقد وما في حكمه  صافي

 288,054,680  249,149,517  بداية الفترة النقد وما في حكمه في 
     

 277,941,083  219,617,562  الفترة النقد وما في حكمه في نهاية  




