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 سبتمبر  30أشهر المنتهية في  للتسعة    

   2022  2021 
 مراجعة( غير )  مراجعة( غير  )   

 ريـال قطري  ريـال قطري    

      الدخل 

 22,289,113  25,120,692   يرادات من األنشطة الرئيسيةاإل

 948,748  10,438,494   من االستثمارات  إيرادات  

 192,460  9,655,751   إيرادات أخرى 
      

 23,430,321  45,214,937   إجمالي الدخل واإليرادات 

      

      المصاريف 

 ( 14,789,199)    (12,715,848)   مصاريف تشغيلية 

 ( 24,315,045)    (19,239,345)   مصاريف عمومية وإدارية  
      

 ( 39,104,244)    (31,955,193)   إجمالي المصاريف 
      

 ( 15,673,923)  13,259,744   ة يالتشغيل  (الخسارة)  الدخل صافي
      

 3,153,614  3,512,222   التمويل من الودائع لدى بنوك إسالمية إيرادات  
اإلسالمي بموجب   التمويل - تكاليف التمويل 

   ترتيبات وكالة 
(232,864)    (665,946 ) 

      

 2,487,668  3,279,358   صافي إيرادات التمويل

)الخسارة( من العمليات المستمرة، قبل  الربح 
 ( 13,186,255)  16,539,102   الضريبة 

 ( 23,028)    (46,413)   ضريبة الدخل 

 ( 13,209,283)  16,492,689   )خسارة( الفترة من العمليات المستمرة ربح 

      
      عمليات متوقفة

 5,403,375    (153,987)   من العمليات المتوقفة   الفترةربح )خسارة(  

 ( 7,805,908)  16,338,702   )خسارة( الفترة ربح 
      
      

      العائد على السهم 
 ( 0.016)  0.033   )الخسارة( االساسي والمخفف للسهم العائد 

)الخسارة( االساسي والمخفف للسهم من  العائد 
 ( 0.027)  0.033   العمليات المستمرة 
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 سبتمبر  30أشهر المنتهية في  للتسعة  

 2022 
 ( مراجعة غير )

 2021 
 ( مراجعة غير )

 ريـال قطري   ريـال قطري   

     

 ( 7,805,908)  16,338,702  )خسارة( الفترة ربح 

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

 الربح أو الخسارة 
  

 

 

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

 الشامل اآلخر 

 (15,158,510)   

 

(1,051,765 ) 

     

 ( 1,051,765)    (15,158,510)  للفترة  ىاآلخر ة الشاملالخسارة صافي  

 ( 8,857,673)    1,180,192  للفترة   ةالشامل ( الخسارةالربح ) إجمالي 



 

 .(ق.ع.م.ش) القابضة االجارة شركة
 الموحد  المرحلي المساهمين حقوق  في التغيرات بيان

 2022 سبتمبر 30 في المنتهية أشهر للتسعة

 

  إحتياطي قانوني   رأس المال    
احتياطي القيمة  

 العادلة 
 اإلجمالي   خسائر متراكمة   فائض إعادة تقييم  

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

 699,236,347  (156,269,831)  -  ( 1,823,931)  362,528,109  494,802,000   ( كما عرضت) 2021يناير  1الرصيد كما في 

              

 ( 7,805,908)  ( 7,805,908)  -  -  -  -   الفترة خسارة 

 ( 1,051,765)  -  -  ( 1,051,765)  -  -   للفترة  ى اآلخر ة الشامل الخسارة 
              

 ( 8,857,673)  ( 7,805,908)  -  ( 1,051,765)  -  -   الخسارة الشاملة اآلخرى للفترةإجمالي 

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

              

 678,008,624  (164,075,739)  -  ( 2,875,696)  350,158,059  494,802,000   ( مراجعةغير ) 2021 سبتمبر 30في الرصيد 

              

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

 16,338,702  16,338,702  -  -  -  -   ربح الفترة 

 ( 15,158,510)  -  -    (15,158,510)  -  -   للفترة   اآلخر الشامل   الدخل
              

   1,180,192  16,338,702  -    (15,158,510)  -  -   إجمالي الدخل الشامل للفترة 

تحويل من احتباطي القيمة العادلة الى خسائر  
 متراكمة

  -  -  53,919  -  (53,919)    - 

مساهمة في صندوق دعم األنشطة اإلجتماعية  
 ةوالرياض

  -  -  -  -  (408,468)    (408,468 ) 

              

 670,642,677  ( 155,272,509)  102,788  ( 19,147,661)  350,158,059  494,802,000   ( مراجعة غير )  2022  سبتمبر 30رصيد في  ال



 
 شركة االجارة القابضة )ش.م.ع.ق.( 

 ة المالية المرحلية المختصرة الموحد إيضاحات حول البيانات 

 2022  سبتمبر 30أشهر المنتهية في   التسعة لفترة

5 

 سبتمبر  30أشهر المنتهية في  للتسعة  

  2022 
 مراجعة(غير )

 2021 
 مراجعة(غير )

 ريـال قطري  ريـال قطري  

     التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل 

 ( 13,209,283)  16,492,689  قبل الضريبة من العمليات المستمرة )الخسارة( الربح 

 5,403,375    (153,987)  من العمليات المتوقفة  ( الربحالخسارة)

 ( 7,805,908)  16,338,702  للفترة )الخسارة( الربح 

     تعديالت للبنود التالية: 

 5,399,439  3,921,136  استهالك وإطفاء 

من استثمارات في أوراق مالية مقاسة بالقيمة   خسارة)ربح( 
 العادلة من خالل الربح أوالخسارة 

 (838,365 )  7,460,937 

صافي مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة من الموجودات  
 المالية 

 (24,502,298)    (26,393 ) 

 ( 8,395,252)    (9,543,154)  إيرادات توزيعات األرباح 

 44,143  -  الناتجة عن انخفاض قيمة عقارات ومعدات الخسارة  

 652,793  -  استبعاد عقارات ومعدات 

 ( 775,097)  86,900  الخسارة )الربح( من بيع موجودات محتفظ بها للبيع 

 ( 399,668)  -  مخصص مخزون بطيء الحركة عكس 

 ( 3,242,976)    (3,515,566)  إيرادات التمويل 

 665,946  232,864  التمويل تكلفة 

 505,940  1,219,988  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

 ( 5,916,096)  ( 16,599,793)  قبل التغيرات في رأس المال العامل   ة للفترة التشغيلي   صافي الخسارة 

     التغيرات في رأس المال العامل 

 5,199,163  34,705,056  أقساط ومبالغ مستحقة من العمالء 

 1,250,596  882,687  مدفوعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى  

 501,723  22,213  مخزون 

 ( 25,118,337)   15,015,275  ذمم دائنة ومستحقات وأرصدة دائنة أخرى

 ( 7,300,006)  ( 1,699,527)  مطلوبات عقود 

 ( 31,382,957)  32,325,911  أنشطة التشغيل  (المستخدمة فيمن )  التدفقات النقدية

 ( 612,078)    (203,273)  تكلفة التمويل المدفوعة 

 ( 359,736)  ( 3,347,479)  مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين 
     

 ( 32,354,771)   28,775,159  أنشطة التشغيل  (المستخدمة في) من  صافي التدفقات النقدية
     

     التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار 

 4,037,018  3,305,120  تمويل مستلمة  إيرادات 

 8,395,252  9,543,154  توزيعات أرباح مستلمة 

 ( 1,182,338)    (305,690)  شراء عقارات ومعدات 

 -  ( 258,000,000)  صافى الحركة في الودائع ألجل 

 ( 29,410,792)    (79,377,190)  شراء استثمارات في أوراق مالية 

 25,555,006  94,057,142  متحصالت من استبعاد استثمارات في أوراق مالية 

 10,000  -  متحصالت من استبعاد عقارات ومعدات

 6,475,097  1,089,400  موجودات محتفظ بها للبيع متحصالت من استبعاد 
     

 13,879,243    (229,688,064)  من أنشطة االستثمار  )المستخدمة في( صافي التدفقات النقدية
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 (... تتمة)

 
 سبتمبر  30أشهر المنتهية في  للتسعة  

  2022 
 مراجعة(غير )

 2021 
 مراجعة(غير )

 ريـال قطري  ريـال قطري  

     التدفقات النقدية من أنشطة التمويل 

 ( 12,370,050)  -  توزيعات أرباح مدفوعة 

 ( 16,969,370)  (15,767,285)   سداد دفعات من التمويل اإلسالمي بموجب ترتيبات وكالة 

 ( 100,000)  ( 100,000)  مطلوبات التأجير دفعات 

     

 ( 29,439,420)    (15,867,285)  صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل 

     

 ( 47,914,948)    (216,780,190)  في النقد وما في حكمه  النقص  صافي

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

 240,139,732  32,369,327  النقد وما في حكمه في نهاية الفترة 

 
 
 
 
 




