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 مارس  31  في أشهر المنتهية  الثالثة  

 2021 
 ( غير مراجعة )

 2020 
 ( غير مراجعة )

 ريـال قطري   ريـال قطري   

     الدخل 

 24,874,596  9,916,572  األنشطة الرئيسية  الدخل من

 ( 5,418,792)  ( 1,174,499)  اإلستثمارات   الخسارة من

 203,867  28,222  إيرادات أخرى 

     
 19,659,671  8,770,295  اإليرادات و  الدخل إجمالى 

     

     مصاريف ال

 (18,039,556)  ( 6,675,828)  مصاريف تشغيلية 

 ( 8,408,327)  ( 8,865,365)  إدارية  وعمومية  مصاريف

     
 ( 26,447,883)  ( 15,541,193)  إجمالي المصاريف 

     
 ( 6,788,212)  ( 6,770,898)  ة التشغيليالخسارة  صافي

     

 2,110,642  873,932  إيرادات التمويل من الودائع لدى بنوك إسالمية 

 ( 428,787)  ( 255,148)  التمويل اإلسالمي بموجب ترتيبات وكالة    - تكاليف التمويل 

     
 1,681,855  618,784  صافي إيرادات التمويل 

 ( 6,152,114)  من العمليات المستمرة قبل الضريبة  الخسارة 
 

(5,106,357 ) 

 -  -  ضريبة الدخل 

 ( 6,152,114)  من العمليات المستمرة  الفترة  خسارة
 

(5,106,357 ) 

     

   عمليات متوقفة
 

 

 ( 384,041)  73,353  من العمليات المتوقفة  الفترة ( خسارةربح )

 ( 6,078,761)  الفترة  خسارة
 

(5,490,398 ) 

     

     

     السهم علىالخسارة 

 ( 0.011)  ( 0.012)  الخسارة االساسية والمخففة للسهم 

 (0.010)  (0.012)  الخسارة االساسية والمخففة للسهم من العمليات المستمرة 
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 مارس  31  في أشهر المنتهية  الثالثة  

 2021 
 ( غير مراجعة )

 2020 
 ( غير مراجعة )

 ريـال قطري   ريـال قطري   

     

 ( 5,490,398)  ( 6,078,761)  خسارة الفترة

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

 الربح أو الخسارة 
  

 
 

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

 الشامل اآلخر 

 (1,037,749 ) 
 

- 

     
     

 -  ( 1,037,749)  صافي الخسارة الشاملة األخرى للفترة 

 ( 5,490,398)  ( 7,116,510)  إجمالي الخسائر الشاملة للفترة 
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 اإلجمالي   خسائر متراكمة   احتياطي القيمة العادلة   إحتياطي قانوني   رأس المال   

 ريـال قطري   ريـال قطري     ريـال قطري   ريـال قطري   
           

 494,802,000  ( كما عرضت) 2020يناير  1الرصيد كما في 
 

387,268,209 
 -  

(168,804,371) 
 

713,265,838 

           

 ( 5,490,398)  ( 5,490,398)  -  -  -  الفترة خسارة 

 -  -  -  -  -  شاملة أخرى للفترة  خسائر
           

 ( 5,490,398)  ( 5,490,398)  -  -  -  للفترة  ةالشامل  الخسائرإجمالي 

 (24,740,100)  -  -  (24,740,100)  -  مدفوعة توزيعات أرباح 

   
 

 
   

 
 

 

 683,035,340  (174,294,769)  -  362,528,109  494,802,000  ( غير مراجعة) 2020 مارس 31الرصيد في 

           

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

 ( 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  
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تبع(... ي)

 مارس  31  أشهر المنتهية في الثالثة   

  2021 
 ( غير مراجعة )

 2020 
 ( غير مراجعة )

 ريـال قطري   ريـال قطري   

     التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل: 

 ( 5,106,357)  ( 6,152,114)  من العمليات المستمرة قبل الضريبة خسارة 

 ( 384,041)  73,353  ربح )خسارة( من العمليات المتوقفة قبل الضريبة 

 ( 5,490,398)  ( 6,078,761)  الفترة  خسارة

     تعديالت للبنود التالية: 

 4,008,581  2,207,250  إستهالك و إطفاء 

بالقيمة  ق مالية مقاسة ا رأوت في ارمن استثماخسارة 
 لخسارة ا و العادلة من خالل الربح أ

 9,449,865 
 

14,347,328 

صافي مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة من  
 الموجودات المالية 

 (10,367) 
 

(10,960) 

 ( 8,889,356)  ( 8,262,752)  إيرادات توزيعات األرباح 

 -  131,305  من إستبعاد عقارات ومعدات خسائر 

 -  ( 369,806)  أرباح من بيع موجودات محتفظ بها للبيع

 ( 2,255,625)  ( 937,672)  إيرادات التمويل 

 428,787  255,148  تكلفة التمويل 

 244,607  177,605  مخصص نهاية الخدمة للموظفين 

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

 رأس المال العامل 
 (3,438,185 ) 

 
2,382,964 

     التغيرات في رأس المال العامل 

 8,933,562  1,460,195  من العمالء  ومبالغ مستحقةأقساط 

 20,904,418  (90,469)  مدفوعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى  

 ( 2,821,232)  47,482  مخزون  

 ( 6,416,864)  ( 9,091,326)  ومستحقات وأرصدة دائنة أخرى ذمم دائنة 

 (20,094,924)  ( 5,699,362)  مطلوبات عقود 

     التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التشغيل 

 ( 329,798)  ( 214,679)  تكلفة التمويل المدفوعة 

 (77,409)  ( 270,859)  للموظفين  المدفوعة نهاية الخدمة  مكافأة
     

أنشطة  من  )المستخدمة في( ية النقد التدفقات   صافي

 التشغيل 
 (17,297,203 ) 

 
2,480,717 

     

     التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار: 

 5,042,985  1,030,706  المستلمة التمويل  إيرادات

 8,889,356  8,262,752  توزيعات األرباح المستلمة  إيرادات

 (20,099)  (88,239)  ومعدات شراء عقارات  

 220,000,000  -  صافي الحركة في الودائع ألجل 

 ( 23,607,151)  ( 6,360,944)     استثمارات في أوراق مالية شراء 
 13,733,542  19,793,794     أوراق ماليةاستثمارت في من إستبعاد  متحصالت
 -  10,000  من إستبعاد عقارات ومعدات  متحصالت

 -  2,604,806  موجودات محتفظ بها للبيعمن إستبعاد  متحصالت
     

 224,038,633  25,252,875  أنشطة اإلستثمار  ية من النقد التدفقات   صافي
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 مارس  31  أشهر المنتهية في الثالثة   

  2021 
 ( غير مراجعة )

 2020 
 ( مراجعة غير )

 ريـال قطري   ريـال قطري   
     التدفقات النقدية من أنشطة التمويل:

 (24,672,843)  (12,370,050)  توزيعات أرباح مدفوعة 

 ( 6,426,994)  ( 5,699,219)  سداد دفعات من التمويل اإلسالمي بموجب ترتيبات وكالة 

 -  -  دفعات مطلوبات التأجير 
     

 ( 31,099,837)  ( 18,069,269)  في أنشطة التمويل   ة التدفقات النقدية المستخدمصافي  

     

 195,419,513  (10,113,597)  في النقد وما في حكمه   (النقصالزيادة ) صافي

 84,454,993  288,054,680  بداية الفترة النقد وما في حكمه في 
     

 279,874,506  277,941,083  الفترة النقد وما في حكمه في نهاية  




