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 بيان الدخل الشامل المرحلي الموحد 
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 سبتمبر 30  في  أشهر المنتهية  التسعة 

 2020 
 ( مراجعة غير )

2019 
 ( غير مراجعة )

 ريـال قطري  ريـال قطري   

    الدخل 

 105,255,104 51,269,795  األنشطة الرئيسية  الدخل من

 14,011,095 45,664,535  اإلستثمارات   الدخل من

 4,263,926 2,356,156  إيرادات أخرى 

 123,530,125 99,290,486  اإليرادات و  الدخل إجمالى 

    

    مصاريف ال

 (88,814,241) (64,528,913)  مصاريف تشغيلية 

 (32,311,730) (30,710,317)  إدارية  وعمومية  مصاريف

 ( 121,125,971) ( 95,239,230)  إجمالي المصاريف 

 2,404,154 4,051,256  التشغيلي الربح  صافي

 12,535,590 4,516,377  إيرادات التمويل من الودائع لدى بنوك إسالمية 

التمويل اإلسالمي بموجب     - تكاليف التمويل 
 ترتيبات وكالة 

 (1,077,570) (2,038,687) 

 10,496,903 3,438,807  صافي إيرادات التمويل 

 12,901,057 7,490,063  ربح الفترة  

    

ايرادات شاملة أخرى قد يعاد تصنيفها الى  
 الربح أو الخسارة في الفترات الالحقة 

   -   - 

 12,901,057 7,490,063  الدخل الشامل للفترة  إجمالي

    

    العائد على السهم 

 0.026 0.015  المخفف للسهم االساسي و العائد



 

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

 2020 سبتمبر  30أشهر المنتهية في  تسعةلل
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 اإلجمالي  خسائر متراكمة  إحتياطي قانوني  المال رأس   

 ريـال قطري  ريـال قطري  ريـال قطري  ريـال قطري   

 714,625,372 (192,184,937) 412,008,309 494,802,000  ( مدققة) 2019يناير  1الرصيد كما في 

 (235,967) (235,967) - -    16 ر الدولي للتقارير الماليةياالمع أثر تطبيق  

 714,389,405 (192,420,904) 412,008,309 494,802,000  ( عدلة)م 2019يناير  1الرصيد كما في 

 12,901,057 12,901,057 - -  ربح الفترة

 - - - -  شاملة أخرى للفترة  أرباح
 12,901,057 12,901,057 - -  الشامل للفترة  الربحإجمالي 

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

 (322,526) (322,526) - -  مساهمة في صندوق دعم األنشطة اإلجتماعية والرياضية 

 702,227,836 (179,842,373) 387,268,209 494,802,000  ( غير مراجعة) 2019سبتمبر  30الرصيد في 

      

 713,265,838 ( 168,804,371) 387,268,209 494,802,000  (مدققة ) 2020يناير  1الرصيد في  

 7,490,063 7,490,063 - -  الفترة ربح

 - - - -  خرى للفترةاأل شاملة ال اجمالي األرباح 
 7,490,063 7,490,063 -  -   للفترة   ةالشامل رباح ال إجمالي 

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

 ( 187,252) ( 187,252) - -  األنشطة اإلجتماعية والرياضية مساهمة في صندوق دعم 

 695,828,549 ( 161,501,560) 362,528,109 494,802,000  ( غير مراجعة )  2020سبتمبر   30الرصيد في  
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 بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد 
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تبع(... ي)

 سبتمبر 30  أشهر المنتهية في   التسعة  

  2020 
 ( مراجعة غير )

2019 
 ( غير مراجعة )

 ريـال قطري  ريـال قطري   

    التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل: 

 12,901,057 7,490,063  الفترة ربح

    تعديالت للبنود التالية: 

 12,299,212 11,999,225  إستهالك و إطفاء 

بالقيمة العادلة من  ق مالية مقاسة ارت في أوارمن استثما ربح
 لخسارة ا و خالل الربح أ

 (36,550,883) (5,220,653) 

صافي مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة من الموجودات  
 المالية

 (28,643) 3,203,219 

 (8,788,623) (8,889,356)  إيرادات توزيعات األرباح 

 (208,755) (33,421)  من إستبعاد عقارات ومعدات أرباح 

 1,350,000 1,505,508  مخصص مخزون بطيء الحركة 

 (12,535,590) (4,516,378)  إيرادات التمويل 

 2,038,687 1,077,570  تكلفة التمويل 

 775,487 680,015  مخصص نهاية الخدمة للموظفين 

قبل التغيرات في رأس المال    ي التشغيل   ( الربح ة خسائر ال ) صافي  

 العامل 
 (27,266,300 ) 5,814,041 

    العامل التغيرات في رأس المال  

 9,914,850 14,526,934  من العمالء  ومبالغ مستحقةأقساط 

 8,863,251 22,445,461  مدفوعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى  

 7,184,432 (2,392,181)  مخزون  

 (44,092,311) 822,538  ذمم دائنة ومستحقات وأرصدة دائنة أخرى 

 (64,445,440) (25,886,067)  مطلوبات عقود 

    التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التشغيل 

 (1,897,010) (950,447)  تكلفة التمويل المدفوعة 

 (115,922) (203,899)  للموظفين المدفوعة نهاية الخدمة  مكافأة

 ( 78,774,109) ( 18,903,961)  أنشطة التشغيل  المستخدمة في ية النقد التدفقات   صافي

    

    التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار: 

 15,643,770 8,447,419  المستلمة التمويل  إيرادات

 8,788,623 8,889,356  توزيعات األرباح المستلمة  إيرادات

 (114,000) -  موجودات غير ملموسة شراء 

 (1,405,987) (215,148)  شراء عقارات ومعدات 

 (5,526,031) -  سمالية قيد التنفيذأرإضافة إلى أعمال  

 60,000,000 220,000,000  صافي الحركة في الودائع ألجل 

 (1,659,253) (128,915,599)     استثمارات في أوراق مالية شراء 
 - 99,071,420     أوراق ماليةاستثمارت في من إستبعاد  متحصالت
 208,755 343,680  من إستبعاد عقارات ومعدات  متحصالت

 75,935,877 207,621,128  أنشطة اإلستثمار  ية من النقد التدفقات   صافي
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 سبتمبر 30  أشهر المنتهية في   التسعة  

  2020 
 ( مراجعة غير )

2019 
 ( غير مراجعة )

 ريـال قطري  ريـال قطري   
    التمويل:التدفقات النقدية من أنشطة 

 (24,740,100) (30,339,657)  توزيعات أرباح مدفوعة 

سداد دفعات من التمويل اإلسالمي بموجب ترتيبات  

 وكالة 
 (5,890,341) (19,130,948) 

 - (100,000)  دفعات مطلوبات التأجير 

 ( 43,871,048) ( 36,329,998)  في أنشطة التمويل   ة صافي التدفقات النقدية المستخدم

    

 (46,709,280) 152,387,170  في النقد وما في حكمه   (النقصالزيادة ) صافي

 199,506,271 84,454,993  بداية الفترة النقد وما في حكمه في 

 152,796,991 236,842,163  الفترة النقد وما في حكمه في نهاية  


