
   
 الشركة القطرية العامة للتأمين 

 ش.م.ع.ق.وإعادة التأمين 
     

  المرحلية الموحدةالمختصرة  البيانات المالية
2020مارس  31



 مراجعة البيانات المالية المختصرة المرحلية الموحدةتقرير مدقق الحسابات المستقل حول 
 

 الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ع.ق. إلى السادة أعضاء مجلس إدارة
 

 الدوحة، دولة قطر
 

 المقدمة
 

لقد راجعنا البيانات المالية المختصرة المرحلية الموحدة المرفقة للشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين 

 والتي تتضمن: 2020مارس  31ش.م.ع.ق. )"الشركة"( وشركاتها التابعة )ويشار إليهم معا بـ "المجموعة"( كما في 

 ؛2020مارس  31كما في الموحد الي المختصر المرحلي بيان المركز الم •

 ؛2020مارس  31بيان الربح أو الخسارة المختصر المرحلي الموحد لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  •

 ؛2020مارس  31بيان الدخل الشامل المختصر المرحلي الموحد لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  •

 ؛ 2020مارس  31مختصر المرحلي الموحد لفترة الثالثة أشهر المنتهية في بيان التغيرات في حقوق الملكية ال •

 ؛ و2020مارس  31بيان التدفقات النقدية المختصر المرحلي الموحد لفترة الثالثة المنتهية في  •

 إيضاحات حول البيانات المالية المختصرة المرحلية الموحدة. •

ات المالية المختصرة المرحلية الموحدة وفقاً لمعيار المحاسبة إن مجلس اإلدارة مسؤول عن إعداد وعرض هذه البيان

. إن مسؤوليتنا هي إصدار تقرير حول هذه البيانات المالية المختصرة "التقارير المالية المرحلية" 34الدولي رقم 

 المرحلية الموحدة استناداً إلى أعمال المراجعة التي قمنا بها.

 نطاق المراجعة

 ً "مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل  2410للمعيار الدولي إلجراءات المراجعة رقم  تمت مراجعتنا وفقا

. تتضمن مراجعة المعلومات المالية إجراء استفسارات من األشخاص المسؤولين عن األمور المدقق المستقل للمؤسسة"

نطاق المراجعة يقل كثيراً عن نطاق المالية والمحاسبية، وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى. إن 

التدقيق الذي يتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية، وبالتالي فإننا ال يمكننا الحصول على التأكيد الذي يمكن أن نحصل عليه 

 عن كافة األمور الهامة التي يمكن تحديدها خالل أعمال التدقيق. وعليه فإننا ال نبدي رأي تدقيق.



 

 

 

 

 )تابع( تقرير مدقق الحسابات المستقل حول مراجعة البيانات المالية المختصرة المرحلية الموحدة 

 النتيجة

 31 بناًء على مراجعتنا، لم يرد إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد بأن البيانات المالية المختصرة المرحلية الموحدة المرفقة كما في

 .34لم يتم إعدادها، من كافة الجوانب الجوهرية، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم  2020مارس 

 رتأكيد على أم

حول البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية والذي يصف األثر المحتمل لوباء كوفيد  21نلفت االنتباه إلى اإليضاح رقم 
النتيجة التي توصلنا إليها . اتجة عن ذلكوالشكوك ذات الصلة النعلى البيئة التشغيلية للمجموعة متضمنا نتائجها المرحلية  19

 .تعلق بهذا األمرفيما ي غير معدلة

 

 2020أبريل  29

 الدوحة

 دولة قطر

 يعقوب حبيقة

 289سجل مراقبي الحسابات رقم 

 كي بي إم جي

بترخيص من هيئة قطر لألسواق المالية: مدقق خارجي، 

 120153رخصة رقم 

 
 



 ق..ع.ش.مالشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين 

 المختصرة المرحلية الموحدة. ةجزءًا من هذه البيانات المالي 21إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 الموحد المرحلي  المختصربيان المركز المالي 
 2020مارس  31ا في مك

 

 
 

  مارس 31
2020  

 ديسمبر  31
2019 

 إيضاحات 
 ألف

  ريال قطري 
 ألف

 ريال قطري 
 )مدققة(  (مراجعة)  
     

     الموجودات
 91.812  89.488  عقارات ومعدات

 88.229  85.802  حق استخدام موجودات 
 4.970.320  4.990.293 3 عقارات استثمارية

 1.124.401  1.084.223 4 في شركات زميلة اتاستثمار 
 1.079.642  1.082.636 11 موجودات إعادة التأمين

 132.208  143.114  ذمم تأمين مدينة 
 758  758 )ب(16 أرصدة مدينة من أطراف ذات عالقة 

 914.458  775.744  الدخل الشامل اآلخر موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
 104.795  85.115  مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةموجودات 

 84.320  93.553  موجودات أخرى 
 466.533  405.017 5 نقد وأرصدة لدى البنوك

     
  8.835.743  9.057.476 

 53.778  46.646 )أ(6 موجودات محتفظ بها للبيع
     

 9.111.254  8.882.389  إجمالي الموجودات
     

     والمطلوباتحقوق الملكية 
     حقوق الملكية

 875.067  875.067  رأس المال
 558.904  558.904  احتياطي قانوني 

 500.000  500.000 7 المخاطر احتياطي
 2.305.339  2.305.339 8 تقييم العقارات االستثمارية  احتياطي

 3.934  8.103 9 زميلةالشركات الحصة في أرباح الاحتياطي 
 503.978  511.039  أرباح مدورة

 289.369  106.248  مكونات حقوق الملكية األخرى 
      

 5.036.591  4.864.700  حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة األم
 31.466  31.019  حقوق غير مسيطرة

     
 5.068.057  4.895.719  إجمالي حقوق الملكية

 
 

  





 ق..ع.ش.مالشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين 

 المختصرة المرحلية الموحدة. ةجزءًا من هذه البيانات المالي 21إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 المرحلي الموحد المختصر و الخسارةالربح أبيان 
 2020مارس  31أشهر المنتهية في  للثالثة

 

 
 مارس  31 

2020  
 مارس  31

2019 

  
 ألف

  ريال قطري 
 ألف
 قطري  ريال

 (مراجعة)  (مراجعة)  
     

 168.896  176.996  إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
 (127.087)  (139.855)  أقساط التأمين المحولة إلى معيدي التأمين

 (8.760)  (7.750)  التغير في مخصص أقساط التأمين غير المكتسبة  صافي
     

 33.049  29.391  صافي أقساط التأمين المكتسبة
     

 (142.563)  (54.550)  إجمالي المطالبات المدفوعة 
 122.443  38.890  المطالبات المحولة إلى معيدي التأمين

 78.704  8.252  التأمينإجمالي التغير في مطلوبات عقود 
 (82.370)  (2.463)  التغير في مطلوبات عقود التأمين المحولة إلى معيدي التأمين 

     
 (23.786)  (9.871)  صافي المطالبات

     
 13.328  12.808  صافي العموالت وإيرادات التأمين األخرى 

     
 22.591  32.328  نتائج اكتتاب التأمين

     
 29.363  28.793  اإليجار إيرادات

 40.380  30.326  إيرادات االستثمار 
 402  -  محققة صافي أرباح

 (5.036)  (19.680)  القيمة العادلة  خسائر
 4.473  4.690  البناءالمبيعات وأنشطة إيرادات 
 1.016  799  أخرى  إيرادات

     
 70.598  44.928  نتائج االستثمار والعمليات األخرى 

     
 (21.151)  (20.209)  تكاليف تمويل 

 (4.148)  (4.026)  البناءالمبيعات وأنشطة تكاليف 
 (1.508)  (1.330)  موجودات مالية انخفاض قيمةصافي 

 (48.326)  (43.247)  مصاريف تشغيلية وإدارية
     

 (75.133)  (68.812)  إجمالي المصاريف 
     

 18.056  8.444   التشغيلية العملياتمن  الربح
 1.223  4.169  شركات زميلة ربح حصة في

     
 19.279  12.613   قبل الضريبةالربح 

 -  (1.017)  ضريبة الدخلمصاريف 
     

 19.279  11.596   المستمرة من العملياتالربح 



 ق..ع.ش.مالشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين 

 المختصرة المرحلية الموحدة. ةجزءًا من هذه البيانات المالي 21إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 )تتمة(المرحلي الموحد  المختصر الربح أو الخسارةبيان 
 2020مارس  31أشهر المنتهية في للثالثة 

 

 
 مارس  31 

2020  
 مارس  31

2019 

 إيضاحات 
 ألف

  ريال قطري 
 ألف
 قطري  ريال

 (مراجعة)  (مراجعة)  
     

 538  (813) (ج)6  المتوقفة من العملياتالربح )الخسارة( 
     

 19.817  10.783  الفترةربح 
     

     :العائد إلى الربح
 20.430  11.230  مساهمي الشركة األم 

 (613)  (447)  حقوق غير مسيطرة
     
  10.783  19.817 
     

     على السهم العائد  الربح
 0،023  0،013 13 ال القطري للسهم(ير على السهم األساسي والمخفف )بال الربح العائد

     
     المستمرة عملياتللعلى السهم العائد  الربح

 0،023  0،014 13 ال القطري للسهم(ير على السهم األساسي والمخفف )بال الربح العائد
 



 ق..ع.ش.مالشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين 

 المختصرة المرحلية الموحدة. ةجزءًا من هذه البيانات المالي 21إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 المرحلي الموحد المختصربيان الدخل الشامل 
 2020مارس  31أشهر المنتهية في  للثالثة

 

 
 مارس  31 

2020  
 مارس  31

2019 

  
 ألف

  ريال قطري 
 ألف
 قطري  ريال

 (مراجعة)  (مراجعة)  
     

 19.817  10.783  الفترةربح 
     

     خرآشامل دخل )خسارة( 
     إلى الربح أو الخسارة الحقا   إعادة تصنيفها أو قد يتم يتم بنود

 (2.031)  (44.347)  فروقات تحويل عمالت من العمليات األجنبية
 (135)  -  فعال من التغيرات في القيمة العادلةالجزء ال - تحوط التدفق النقدي

 6.200  (32.202) أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرمن  ربح (خسارة) صافي
     

  (76.549)  4.034 
     

     إلى الربح أو الخسارة الحقا  تصنيفها يتم إعادة  ال بنود
 2.157  (106.572) بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر من أدوات حقوق الملكية ربح (خسارة) صافي

 441  -  زميلة ةلشركآخر شامل  حصة في دخل
     

  (106.572)  2.598 
     

 6.632  (183.121)  فترةخر للآدخل شامل )خسارة( 
     

 26.449  (172.338)  فترةللخر اآلشامل ال ( الربحخسارةال) إجمالي
     

     :العائد إلىشامل ال ( الربحخسارة)ال إجمالي
 27.062  (171.891)  مساهمي الشركة األم
 (613)  (447)  حقوق غير مسيطرة 

     

  (172.338)  26.449 
     :من مساهمي الشركة األم إلىالعائد شامل ال ( الربحخسارة)ال إجمالي

 26.524  (171.078)   العمليات المستمرة
 538  (813)  العمليات المتوقفة

     

  (171.891)  27.062 



 ق..ع.ش.مالشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين 

 الموحدة.ة المختصرة المرحلية جزءًا من هذه البيانات المالي 21إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 المرحلي الموحد المختصربيان التغيرات في حقوق الملكية 
 2020مارس  31أشهر المنتهية في  للثالثة

 
     حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة األم  
                           
       مكونات حقوق الملكية األخرى               

  
 رأس 

  المال 
  احتياطي

 قانوني

 

  احتياطي
   المخاطر

احتياطي تقييم 
العقارات 

  االستثمارية

 احتياطي 
 الحصة في 

أرباح الشركات 
  الزميلة

 أرباح 
  مدورة

 احتياطي 
 قيمة 
  عادلة

 فائض 
 إعادة 
  التقييم

 تحوط 
 التدفق 
  النقدي

 احتياطي 
 تحويل 

  عمالت أجنبية

 إجمالي 
حقوق ملكية 

المساهمين 
  العاديين

 حقوق 
  غير مسيطرة

 إجمالي 
 حقوق الملكية

 
 إيضاح

 ألف
  قطري  ريال

 ألف
 قطري  ريال

 ألف 
  قطري  ريال

 ألف
  قطري  ريال

 ألف
  قطري  ريال

 ألف
  قطري  ريال

 ألف
  قطري  ريال

 ألف
  قطري  ريال

 ألف
  قطري  ريال

 ألف
  قطري  ريال

 ألف
  قطري  ريال

 ألف
  قطري  ريال

 ألف
 قطري  ريال

                           
 5.068.057  31.466  5.036.591  (157.735)  (1.829)  6.226  442.707  503.978  3.934  2.305.339  500.000  558.904  875.067 )مدققة( 2019ديسمبر  31في 

                           

 10.783  (447)  11.230  -  -  -  -  11.230  -  -  -  -  -  )خسارة( الفترة ربح
 (183.121)  -  (183.121)  (44.347)  -  -  (138.774)  -  -  -  -  -  -  ى خر ة أخسارة شامل

                           

 (172.338)  (447)  (171.891)  (44.347)  -  -  (138.774)  11.230  -  -  -  -  - )الخسارة( الشامل إجمالي الدخل
المحول إلى احتياطي 

الحصة في أرباح 
 -  -  -  -  -  -  -  (4.169)  4.169  -  -  -  - 9 الشركات الزميلة

                           

 4.895.719  31.019  4.864.700  (202.082)  (1.829)  6.226  303.933  511.039  8.103  2.305.339  500.000  558.904  875.067 (مراجعة) 2020مارس  31في 



 ق..ع.ش.مالشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين 

 الموحدة.ة المختصرة المرحلية جزءًا من هذه البيانات المالي 21إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 )تتمة(المرحلي الموحد  المختصربيان التغيرات في حقوق الملكية 
 2020مارس  31أشهر المنتهية في  للثالثة

 
     حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة األم  
                         
       الملكية األخرى مكونات حقوق               

  
 رأس 

  المال 
  احتياطي

 قانوني

 

  احتياطي
   المخاطر

احتياطي تقييم 
العقارات 

  االستثمارية

 احتياطي 
 الحصة في 

أرباح الشركات 
  الزميلة

 أرباح 
  مدورة

 احتياطي 
 قيمة 
  عادلة

 تحوط 
 التدفق 
  النقدي

 احتياطي 
 تحويل 

  عمالت أجنبية

 إجمالي 
ملكية حقوق 

المساهمين 
  العاديين

 حقوق 
  غير مسيطرة

 إجمالي 
 حقوق الملكية

 
 اتإيضاح

 ألف
  ريال قطري 

 ألف
 ريال قطري 

 ألف 
  ريال قطري 

 ألف
  ريال قطري 

 ألف
  ريال قطري 

 ألف
  ريال قطري 

 ألف
  ريال قطري 

 ألف
  ريال قطري 

 ألف
  ريال قطري 

 ألف
  ريال قطري 

 ألف
  ريال قطري 

 ألف
 ريال قطري 

                         
 5.546.033  22.756  5.523.277  (166.881)  (2.190)  552.682  3.205.695  -  -  500.000  558.904  875.067 20 (معدلة) 2018ديسمبر  31في 

                         

 19.817  (613)  20.430  -  -  -  20.430  -  -  -  -  -  )خسارة( الفترة ربح
 6.632  -  6.632  (2.031)  (135)  8.798  -  -  -  -  -  -  خرآ دخل )خسارة( شامل

                         

 26.449  (613)  27.062  (2.031)  (135)  8.798  20.430  -  -  -  -  - )الخسارة( الشامل لإجمالي الدخ
 المحول إلى احتياطي تقييم العقارات

 -  -  -  -  -  -  (2.642.239)  -  2.642.239  -  -  - 8 االستثمارية
المحول إلى احتياطي الحصة في أرباح 

 -  -  -  -  -  -  (1.112)  1.112  -  -  -  - 9 الشركات الزميلة
                         

 5.572.482  22.143  5.550.339  (168.912)  (2.325)  561.480  582.774  1.112  2.642.239  500.000  588.904  875.067 )مراجعة( 2019مارس  31في 



 ق..ع.ش.مالشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين 

 ة المختصرة المرحلية الموحدة.جزءًا من هذه البيانات المالي 21إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 المرحلي الموحد المختصر التدفقات النقديةبيان 
 2020مارس  31أشهر المنتهية في  للثالثة

 
 

  

 
 

 مارس  31
2020  

 مارس  31
2019 

 اتإيضاح 
 ألف

  ريال قطري 
 ألف
 قطري  ريال

 (مراجعة)  (مراجعة)  
     

     األنشطة التشغيلية
 19.279  12.613  قبل الضريبة من العمليات المستمرةالربح 

 538  (813)  المتوقفة قبل الضريبةالربح من العمليات  ()الخسارة
     

 19.817  11.800  قبل الضريبة الفترة ربح
     

     : الفترةبنود غير نقدية مدرجة في ربح 
 5.036  19.680  خسائر القيمة العادلة 
 1.508  1.330  ماليةموجودات خسائر انخفاض قيمة 

 (1.112)  (4.169)  شركات زميلة ربح حصة في
 3.517  3.652  حق استخدام موجوداتاستهالك عقارات ومعدات و 

 (181)  -  الدخل الشامل اآلخر بالقيمة العادلة من خالل أدوات دين ربح من بيع
 (221)  -  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ربح من بيع

 2.574  (8.019)  صافي الحركة في مخصص المطالبات القائمة
 (175)  7.765  صافي الحركة في مخصص أقساط التأمين غير المكتسبة 

 21.151  20.209  تكاليف تمويل
 3.576  1.230  مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

     

      :تعديالت
 (64.204)  (21.412) 14 صافي التغير في الموجودات التشغيلية 
 80.358  (60.360) 14 صافي التغير في المطلوبات التشغيلية 

     

 71.644  (28.294)  من العمليات التشغيلية)المستخدم في( النقد 
 (2.496)  (1.810)  مكافآت نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة

     

 69.148  (30.104)  نشطة التشغيليةمن األ )المستخدمة في( التدفقات النقدية صافي 
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 )تتمة(المرحلي الموحد  المختصر التدفقات النقديةبيان 
 2020مارس  31أشهر المنتهية في  للثالثة

 

  
 مارس  31

2020  
 مارس  31

2019 

 إيضاح 
 ألف

  ريال قطري 
 ألف
 قطري  ريال

 (مراجعة)  (مراجعة)  
     

     األنشطة االستثمارية
 (1.510)  (1.203)  إضافات عقارات ومعدات

 (60.222)  (8.857)  إضافات عقارات استثمارية
 (39.829)  -  الدخل الشامل اآلخر موجودات مالية بالقيمة العادلة من خاللشراء 

 15.951  - الدخل الشامل اآلخر موجودات مالية بالقيمة العادلة من خاللمتحصالت من بيع 
 221  - من خالل الربح أو الخسارة بالقيمة العادلةمتحصالت من بيع موجودات مالية 

 2.706  99.499  صافي الحركة في ودائع ألجل
     

 (82.683)  89.439  األنشطة االستثماريةمن )المستخدمة في( التدفقات النقدية صافي 
     

     يةالتمويل األنشطة
 175.961  62.835  سلف وقروضمتحصالت من 

 (52.291)  (66.651)  سلف وقروضسداد 
 (21.383)  (19.645)  تكاليف تمويل مدفوعة

 (2.982)  (2.393)  سداد مطلوبات اإليجار
 (1.261)  -  توزيعات أرباح مدفوعة إلى مساهمي الشركة األم

     

 98.044  (25.854)  األنشطة التمويليةمن التدفقات النقدية )المستخدمة في( صافي 
     

 84.509  33.481  وما في حكمهفي النقد  الزيادةصافي 
 156.412  141.154  الفترةوما في حكمه في بداية النقد 

     

 240.921  174.635 5 الفترةوما في حكمه في نهاية النقد 
     

     التدفقات النقدية التشغيلية من الفوائد وتوزيعات األرباح
 (21.383)  (19.645)  فوائد مدفوعة

 3.447  3.947  فوائد مستلمة 
 36.481  23.509  توزيعات أرباح مستلمة

 



 ق..ع.ش.مالشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين 

  المختصرة المرحلية الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 
 2020مارس  31أشهر المنتهية في  للثالثة

 

                   

 
12 

 

 معلومات عن الشركة    1
 

)"الشركة" أو "الشركة األم"( كشركة مساهمة عامة بموجب المرسوم  .تأسست الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ع.ق
 2015لسنة  11وتخضع ألحكام قانون الشركات التجارية القطري رقم  7200ورقم سجلها التجاري هو  1978لسنة  52األميري رقم 

جميعًا بـ "المجموعة"(  متقوم الشركة وشركاتها التابعة )يشار إليه ذات الصلة. 2012 لسنة 13وأحكام قانون مصرف قطر المركزي رقم 
والمقاوالت. والتصنيع والتجارة بمزاولة أنشطة التأمين العام وإعادة التأمين ويشمل ذلك تأمين التكافل اإلسالمي والعقارات واالستثمارات 

 لشركة مدرجة في بورصة قطر.أسهم ا
 

 راتإلماادولة  في رجلخاا في دحوا رعف. كما لدى الشركة طرقدولة  في محلية روعف ثالث کةرلشا دىل، 2020مارس  31كما في 
  (.6 حيضااإل) 2018 رفمبون 26 نم راً عتباا كعمليات متوقفة فهتصني متوالذي  دةلمتحا بيةرلعا

 

 الشركات التابعة هي:
 

 األنشطة الرئيسية بلد التأسيس الملكية التابعةالشركة 

 إدارة استثمارات المجموعة دولة قطر )مباشرة( ٪100 .الشركة القطرية العامة القابضة ذ.م.م

 .ق.خش.م.الشركة العامة للتكافل 
 )مباشرة( 87٪

 )غير مباشرة( ٪13و
 التأمين اإلسالمي دولة قطر

 استثمار وإدارة العقارات دولة قطر )غير مباشرة( ٪100 .الشركة العامة العقارية ذ.م.م
 الضيافة وإدارة المؤتمرات والمناسبات دولة قطر )غير مباشرة( ٪100 .قطر ذ.م.م -مركز التجارة العالمي 

 خدمات التسويق التأميني دولة قطر )غير مباشرة( ٪100 *.شركة مزون لخدمات التسويق التأميني ذ.م.م
 استثمار وتطوير العقارات دولة قطر )غير مباشرة( ٪100 .لالستثمار العقاري ذ.م.مشركة برج العامة 

 والبناءالمقاوالت  دولة قطر )غير مباشرة( ٪100 .شركة الشرقيون للمشاريع ذ.م.م
 تصنيع حديد التسليح دولة قطر )غير مباشرة( ٪100 .ذ.م.م المصنع الوطني لتشكيل حديد التسليح

 تصنيع المواد العازله للحراره دولة قطر )غير مباشرة( ٪100 .ذ.م.م للعوازلمصنع الشرق 
 تصليح المركبات دولة قطر )غير مباشرة( ٪100 .ذ.م.م كراج الشرقيون 

 تعبئة المياه وتجارة المرطبات دولة قطر )غير مباشرة( ٪60 .الشركة العامة للمياه والمرطبات ذ.م.م
 استثمار وتطوير العقارات دولة قطر )غير مباشرة( ٪50 **.شركة مزون العقارية ذ.م.م

 

لقرار مجلس اإلدارة  وفقاً  2019نوفمبر  3من  اعتباراً  .شركة مزون لخدمات التسويق التأميني ذ.م.م* أوقفت المجموعة عمليات 
 .2019أكتوبر  1 بتاريخوموافقة مصرف قطر المركزي  2019أبريل  15 بتاريخ

 

 .ما أن لديها حقوق موجودة لتوجيه أنشطة الشركة التابعةب .سيطرة على شركة مزون العقارية ذ.م.م** لدى المجموعة 
 

 2020 مارس 31ي لثالثة أشهر المنتهية فلللمجموعة المختصرة المرحلية الموحدة البيانات المالية هذه تمت الموافقة على إصدار 
  .2020أبريل  29 من قبل مجلس اإلدارة في
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 س اإلعداداأس    2
 

"التقارير المالية المرحلية". يجب أن تقرأ هذه  34وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي  المرحلية الموحدةالمختصرة البيانات المالية تم إعداد 
 .2019ديسمبر  31مع البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في  المرحلية الموحدةالمختصرة البيانات المالية 

 

المعلومات واإليضاحات المطلوبة في البيانات المالية الموحدة السنوية  كافةعلى  المرحلية الموحدةالمختصرة البيانات المالية ال تحتوي 
. 2019ديسمبر  31ويجب أن تقرأ مع البيانات المالية الموحدة السنوية للمجموعة كما في  لمعايير الدولية للتقارير الماليةلالمعدة وفقًا 

مؤشرًا للنتائج المتوقعة للسنة التي  2020مارس  31أشهر المنتهية في  ثالثةالإضافة الى ذلك، ليس بالضرورة أن تعطي نتائج 
 .2020ديسمبر  31ستنتهي في 

 

 تطبيق تأثير على لها وافتراضات تقديراتو  باتخاذ قرارات اإلدارة تقوم أن المرحلية الموحدةالمختصرة البيانات المالية  إعداد يتطلب
 .التقديرات هذه عن الفعلية النتائج . قد تختلفرادات والمصاريفيالموجودات والمطلوبات واإل قيمعلى و المحاسبية  السياسات

 

 ال للمجموعة والمصادر الرئيسية للشكوك حول التقديرات المحاسبية السياسات تطبيق أثناء اإلدارة بها قامت التي الجوهرية القرارات
 .2019ديسمبر  31 في المنتهية الموحدة للسنة المالية البيانات إعداد عند المطبقة تلك عن تختلف

 

 31 في المنتهية للسنة سياسات وأهداف إدارة المخاطر المالية للمجموعة مع تلك المفصح عنها في البيانات المالية الموحدةتتوافق 
 .2019ديسمبر 

 

 أصبحت سارية خالل الفترةالمعايير الجديدة والمعدلة التي 
فيما يلي المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة التي أصبحت سارية خالل الفترة. ليس من المتوقع أن يكون لها تأثير كبير على 

 للمجموعة. الموجدةالبيانات المالية 
 

 تعديالت على اإلطار المفاهيمي في المعايير الدولية للتقارير المالية. -
 (. 3)تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية  التجاريةتعريف األعمال  -
 .(8ومعيار المحاسبة الدولية  1تعريف األهمية )تعديالت على معيار المحاسبة الدولية  -
 .(7عيار الدولي للتقارير المالية والم 39و معيار المحاسبة الدولية  9إصالح معيار سعر الفائدة )تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية  -
 

 بعد المفعول ساري  غيرالمعيار 
. تقوم المجموعة حاليًا بتقييم تأثير هذا 2023يناير  1واجب التطبيق في عقود التأمين  17المعيار الدولي للتقارير المالية  يصبح

 .سريان المفعولهذا المعيار الجديد في تاريخ بتطبيق المجموعة  تقومالمعيار الجديد. سوف 
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  عقارات استثمارية    3
 

 

  مارس 31  
2020  

  ديسمبر 31
2019 

 
 

 ألف
  قطري  لاير

 ألف
 قطري  لاير

 )مدققة(  (مراجعة)  
     

 5.072.463  4.970.320  في بداية الفترة / السنة
 225.740  19.973  إضافات
 (335.808)  -  القيمة العادلةخسائر 

 21.269  -  معداتالالعقارات و  من محولة
 (13.344)  -  حق استخدام موجودات إلى محولة

     

 4.970.320  4.990.293  في نهاية الفترة / السنة
 

 لاير مليار 3.46 :2019ديسمبر  31قطري ) لايرمليار  3.48بلغت قيمة دفترية إجمالي ب اتعقار على  االستثماريةات عقار ال تشتمل
تشتمل . لعقارات مقابل قروض بنكيةا هذهإيجار من المستقبلية  عائداتالحوالة حق الدرجة األولى إلى جانب من  رهنها تم قدقطري( 

 .(قطري  لايرمليون  37.14 :2019ديسمبر  31) قطري  لايرمليون  10.61 بقيمة الفترةمرسملة خالل  قروض فيتکالاإلضافات على 
 

 استثمارات في شركات زميلة    4
 

  مارس 31  
2020  

  ديسمبر 31
2019 

 
 

 ألف
  قطري  لاير

 ألف
 قطري  لاير

 )مدققة(  (مراجعة)  
     

 1.131.381  1.124.401  في بداية الفترة / السنة
  1.902  4.169  شركات زميلة ربححصة في 

 (9.725)  -  توزيعات أرباح من شركات زميلة
 299  -  لشركات زميلة خرآشامل  دخلحصة في 

 (8.602)  -  موجودات محتفظ بها للبيعإلى  محولة
 9.146  (44.347)  فروقات تحويل عمالت من العمليات األجنبية 

     

 1.124.401  1.084.223  في نهاية الفترة / السنة
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 النقد وما في حكمه    5
 

 هو كما يلي: المختصر المرحلي الموحد التدفقات النقديةبيان غراض ألإن النقد وما في حكمه 
 

 
 

  مارس 31
2020  

  ديسمبر 31
2019 

 
 إيضاح

 ألف
  قطري  لاير

 ألف
 قطري  لاير

 )مدققة(  (مراجعة)  
     

 345  452  نقد
 466.188  404.565  (المتوقعة يةئتماناإلخسائر المخصص )صافي من  أرصدة لدى البنوك

     

في بيان المركز المالي  مفصح عنهاكما هو  نقد وأرصدة لدى البنوك
 466.533  405.017  المختصر المرحلي الموحد

     إضافة:
 234  195  على األرصدة لدى البنوك الخسائر اإلئتمانية المتوقعةمخصص 

 12.982  8.432 )أ(6 محتفظ بها للبيعالموجودات ضمن ال أرصدة لدى البنوكو نقد 
     ناقص: 

 (337.600)  (238.101)  أشهر 3ألجل بتاريخ استحقاق يزيد عن ودائع 
 (995)  (908)  السحب على المكشوف من البنوك

     

 141.154  174.635  النقد وما في حكمه
 
 قطري( لاير ون يمل 61.59: 2019ديسمبر  31قطري ) لاير ون يمل 51.60 األجل بمبلغ رةيتضمن النقد واألرصدة لدى البنوك ودائع قصي

  .سنويًا( %2.61: 2019ديسمبر  31سنويًا ) %1.99فائدة ويتحمل متوسط معدل 
 

 المحتفظ بها للبيعوالمطلوبات الموجودات     6
 

 للفرع العمليات المتوقفة
عمليات فرع دبي. نتيجة لذلك،  لتصفيةالمتحدة  العربيةحصلت الشركة على الموافقات الالزمة من هيئة التأمين في دولة اإلمارات 

، 5لدولي إلعداد التقارير المالية لمتطلبات المعيار ا قاً . وف2018نوفمبر  26من  اً ر التأمين اعتبااكتتاب وثائق  عن الفرع توقف
الموجودات بمباشرة  المرتبطةمطلوبات ال" و "لمحتفظ بها للبيعاجودات يتم تصنيف موجودات ومطلوبات فرع دبي ضمن "المو 

 الموحد.  المختصر المرحلي لمركز الماليابيان " في لمحتفظ بها للبيعا
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 )تتمة( المحتفظ بها للبيعوالمطلوبات الموجودات     6
 

 التصفية قيد الشركة الزميلة
خالل اجتماع مجلس إدارتها، إيقاف ، من ق..خ.ش.م لألوراق الماليةالعالمية ، الشركة الزميلة تشركاال ى، قررت أحد2019في سبتمبر 

بالنظر إلى اآلفاق المستقبلية المحدودة  تهاتصفي للعمل علىمن هذا التاريخ  وعينت مصف   2019نوفمبر  12من  اً ر أنشطتها اعتبا
قيمة لصافي مليون ريال قطري بناًء على أحدث  8.60. تقدر الحصة المتوقعة للمجموعة من عائدات التصفية بمبلغ نشاطها الستمرار

 .2020 سنةومن المتوقع االنتهاء من التصفية خالل  حقوق المساهمين
 

 توضح الجداول التالية ملخص الوضع المالي ونتائج العمليات المتوقفة:
 

 المحتفظ بها للبيعالموجودات )أ(      
 

 
  مارس 31

2020  
  ديسمبر 31

2019 

 
 ألف
  قطري  لاير

 ألف
 قطري  لاير

 )مدققة(  (مراجعة) 
    

 93  68 عقارات ومعدات
 16.208  16.208 عقارات استثمارية

 12.903  12.456 موجودات إعادة التأمين
 2.655  463 ذمم تأمين مدينة 
 335  417 موجودات أخرى 

 12.982  8.432 نقد وأرصدة لدى البنوك
    

 45.176  38.044 فرع دبي – الموجودات المحتفظ بها للبيعإجمالي 
 8.602  8.602 التصفية قيد االستثمار في الشركة الزميلة

    

 46.646  53.778 
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 )تتمة( بها مباشرةالمرتبطة والمطلوبات  الموجودات المحتفظ بها للبيع    6
 
 محتفظ بها للبيعالموجودات البمباشرة  المرتبطةمطلوبات ال(   ب)
 

 
  مارس 31

2020  
  ديسمبر 31

2019 

 
 ألف
  قطري  لاير

 ألف
 قطري  لاير

 )مدققة(  (مراجعة) 
    

 1.348  1.369 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 
 32.328  27.710 مطلوبات عقود التأمين

 20.763  18.864 ذمم تأمين دائنة
 731  863 أخرى مطلوبات 

    

 55.170  48.806 المحتفظ بها للبيعالمطلوبات المرتبطة مباشرة بالموجودات إجمالي 
    

 

 )الخسارة( الربح من العمليات المتوقفة(   ج)
 

 لثالثة أشهر المنتهية فيا  

 
  مارس 31 

2020  
 مارس  31

2019 

  
 ألف
  قطري  لاير

 ألف
 قطري  لاير

 )مراجعة(  (مراجعة)  
     

 8.312  18  صافي أقساط التأمين المكتسبة
 (5.646)  24  المطالباتصافي 

 76  194  صافي العموالت وإيرادات التأمين األخرى 
     

 2.742  236  نتائج اكتتاب التأمين
 1  1  فوائدإيرادات 

 (2.094)  (1.050)  مصاريف تشغيلية وإدارية
     

 649  (813)  فرع دبي –المتوقفة  من العمليات الربح)الخسارة( 
 (111)  -  تصفيةال قيد زميلةال ةشركالحصة في خسارة 

     

 538  (813)  المتوقفة من العمليات الربح)الخسارة( 
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 )تتمة( بها مباشرةالمرتبطة والمطلوبات  الموجودات المحتفظ بها للبيع    6
 
 معلومات التدفق النقدي(    د)

 

 لثالثة أشهر المنتهية فيا  
  مارس 31  

2020  
 مارس  31

2019 
  

 ألف
  قطري  لاير

 ألف
 قطري  لاير

 )مراجعة(  (مراجعة)  
     

 (7.505)  (4.550)  نشطة التشغيليةالتدفقات النقدية المستخدمة في األصافي 
 2.954  -  االستثماريةنشطة من األتدفقات النقدية الصافي 

     

 (4.551)  (4.550)  وما في حكمهفي النقد صافي النقص 
 7.094  6.908  الفترةوما في حكمه في بداية النقد 

     

 2.543  2.358  الفترةوما في حكمه في نهاية النقد 
 
 احتياطي المخاطر    7

 

مليون ريال  500مبلغ باحتياطي المخاطر بالمجموعة  تحتفظ، 2019أبريل  10بناًء على تعليمات مصرف قطر المركزي بتاريخ 
 .يجوز استخدام هذا االحتياطي دون موافقة مسبقة من مصرف قطر المركزي قطري. ال 

 
 تقييم العقارات االستثماريةاحتياطي     8

 

القيمة العادلة غير المحققة  أرباحجميع المجموعة بتحويل  تقوم، 2019مارس  4بناًء على تعليمات مصرف قطر المركزي بتاريخ 
 أرباحأي  بتحويل يسمح مستقبالً . إلى احتياطي تقييم العقارات االستثمارية المدورةإعادة تقييم العقارات االستثمارية من األرباح  من

 تاحتها للتوزيع.إو  المدورةعقارات استثمارية إلى األرباح بيع  ناتجة عنمحققة 
 
 الحصة في أرباح الشركات الزميلةاحتياطي     9

 

 المدورةأرباح الشركات الزميلة من األرباح في حصة ال، يجب تحويل 2019مارس  4بناًء على تعليمات مصرف قطر المركزي بتاريخ 
 ةالقابل ةالوحيد المبالغإلى احتياطي الحصة في أرباح الشركات الزميلة. توزيعات األرباح المعلنة والمستلمة من الشركات الزميلة هي 

 حتياطي.للتوزيع من هذا اال
 

 توزيعات أرباح المساهمين   10
 

 توزيعإقتراح  : تم2019 مارس 31) 2019ديسمبر  31سنة المنتهية في عن الأرباح نقدية  اإلعالن عن توزيعلم يتم خالل الفترة، 
والموافقة عليها  2018ديسمبر  31سنة المنتهية في عن ال (قطري للسهم لاير 1من القيمة اإلسمية للسهم )٪ 10بنسبة أرباح نقدية 

(.2019أبريل  15العمومية المنعقدة في الحقًا في الجمعية 
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  تأمينال عقود مطلوبات  11
 

 2019ديسمبر  31  2020مارس  31  

 

 
مطلوبات عقود 

  التأمين

إعادة تأمين 
مطلوبات عقود 

  صافي  التأمين
مطلوبات 

  عقود التأمين

إعادة تأمين 
مطلوبات عقود 

 صافي  التأمين

 إيضاحات 
 ألف
  قطري  لاير

 ألف
  قطري  لاير

 ألف
  قطري  لاير

 ألف
  قطري  لاير

 ألف
  قطري  لاير

 ألف
 قطري  لاير

 )مدققة(  )مدققة(  )مدققة(  (مراجعة)  (مراجعة)  (مراجعة)  
             

 127.982  (812.339)  940.321  122.054  (802.055)  924.109 وثائق التأمين  حملةمخصص مطالبات مبلغ عنها من قبل 
 16.284  (51.129)  67.413  16.656  (58.950)  75.606  مخصص مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها 

 2.400  -  2.400  2.844  -  2.844  مخصص مصاريف تسوية خسائر غير مخصصة
 677  -  677  -  -  -   مخصص عجز أقساط التأمين

             

 147.343  (863.468)  1.010.811  141.554  (861.005)  1.002.559 )أ( مخصص مطالبات قائمة 
)مخصص  مخصص أقساط التأمين غير المكتسبة

 92.345  (216.174)  308.519  100.095  (221.631)  321.726 )ب( المخاطر السارية(
             

  1.324.285  (1.082.636)  241.649  1.319.330  (1.079.642)  239.688 
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 )تتمة( تأمينال عقود مطلوبات  11
 

 قائمة  مطالباتمخصص  (أ)
 

 2019ديسمبر  31  2020مارس  31  

  
مطلوبات 

  عقود التأمين

إعادة تأمين 
مطلوبات عقود 

  صافي  التأمين
مطلوبات 

  عقود التأمين

إعادة تأمين 
مطلوبات عقود 

 صافي  التأمين

  
 ألف
  قطري  لاير

 ألف
  قطري  لاير

 ألف
  قطري  لاير

 ألف
  قطري  لاير

 ألف
  قطري  لاير

 ألف
 قطري  لاير

 )مدققة(  )مدققة(  )مدققة(  (مراجعة)  (مراجعة)  (مراجعة)  
             

 111.245  (831.703)  942.948  147.343  (863.468)  1.010.811  السنةالفترة /  بدايةفي 
 41.443  (26.420)  67.863  (5.789)  2.463  (8.252)  التغير اإلجمالي / المحول في مطالبات عقود التأمين 

 (5.345)  (5.345)  -  -  -  -  الخسائر اإلئتمانية المتوقعةصافي الحركة في مخصص 
             

 147.343  (863.468)  1.010.811  141.554  (861.005)  1.002.559  الفترة / السنةفي نهاية 
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 )تتمة( تأمينال عقود مطلوبات  11
 

 )مخصص المخاطر السارية( مكتسبةالتأمين غير المخصص أقساط  (ب)

 

 2019ديسمبر  31  2020مارس  31 

 
مطلوبات 

 عقود التأمين

إعادة تأمين  
مطلوبات عقود 

 التأمين

 

 صافي

 
مطلوبات 

 عقود التأمين

إعادة تأمين  
عقود  مطلوبات

 التأمين

 

 صافي

 
 ألف
  قطري  لاير

 ألف
  قطري  لاير

 ألف
  قطري  لاير

 ألف
  قطري  لاير

 ألف
  قطري  لاير

 ألف
 قطري  لاير

 )مدققة(  )مدققة(  )مدققة(  (مراجعة)  (مراجعة)  (مراجعة) 
            

 82.427  (204.887)  287.314  92.345  (216.174)  308.519 السنةالفترة /  بدايةفي 
 152.591  (542.534)  695.125  37.141  (139.855)  176.996 السنةالفترة / أقساط التأمين المكتتبة خالل 

 (142.673)  531.247  (673.920)  (29.391)  134.398  (163.789) السنةالفترة / أقساط التأمين المكتسبة خالل 
            

 92.345  (216.174)  308.519  100.095  (221.631)  321.726 الفترة / السنةفي نهاية 
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 المعلومات القطاعية   12
 

التأمين واالستثمارات. يمثل قطاع التأمين نتائج أعمال التأمين وإعادة التأمين العامة بما في ذلك  ؛لألغراض اإلدارة، تم تنظيم المجموعة في وحدات أعمال استنادًا إلى أنشطتها التجارية ولديها قطاعي أعما
ين في ثالث خطوط تأمين رئيسية: يتم تنظيم قطاع التأم ،المساهمين من عمليات التكافل. يمثل قطاع االستثمارات نتائج العقارات واالستثمارات والتصنيع والتجارة والمقاوالت. باإلضافة إلى ذلك أو خسارةإيراد 

 أمين ألغراض مراقبة األداء. والتأمين الصحي وعلى الحياة والتأمين البحري والطيران. ال يتم تخصيص المصاريف التشغيلية واإلدارية وبعض المصاريف األخرى لخطوط الت تأمين الممتلكات والخسائر
 

 :يالقطاعالمرحلي الموحد المختصر خسارة الربح أو بيان ال
 2019 مارس 31 الثالثة أشهر المنتهية في  2020مارس  31 الثالثة أشهر المنتهية في 
 اإلجمالي   االستثمارات  التأمين  اإلجمالي   االستثمارات  التأمين 

 
 ألف 
  قطري  لاير

 ألف 
  قطري  لاير

 ألف 
  قطري  لاير

 ألف 
  قطري  لاير

 ألف 
  قطري  لاير

 ألف 
 قطري  لاير

 (مراجعة)  (مراجعة)  (مراجعة)  (مراجعة)  (مراجعة)  (مراجعة) 
            

 168.896  -  168.896  176.996  -  176.996 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
 (127.087)  -  (127.087)  (139.855)  -  (139.855) أقساط التأمين المحولة إلى معيدي التأمين

 (8.760)  -  (8.760)  (7.750)  -  (7.750) التغير في مخصص أقساط التأمين غير المكتسبة  صافي
            

 33.049  -  33.049  29.391  -  29.391 صافي أقساط التأمين المكتسبة
            

 (142.563)  -  (142.563)  (54.550)  -  (54.550) إجمالي المطالبات المدفوعة 
 122.443  -  122.443  38.890  -  38.890 المطالبات المحولة إلى معيدي التأمين

 78.704  -  78.704  8.252  -  8.252 إجمالي التغير في مطلوبات عقود التأمين
 (82.370)  -  (82.370)  (2.463)  -  (2.463) التغير في مطلوبات عقود التأمين المحولة إلى معيدي التأمين 

            

 (23.786)  -  (23.786)  (9.871)  -  (9.871) صافي المطالبات
            

 13.328  -  13.328  12.808  -  12.808 صافي العموالت وإيرادات التأمين األخرى 
            

 22.591  -  22.591  32.328  -  32.328 نتائج اكتتاب التأمين
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 )تتمة( المعلومات القطاعية  12
 

)تتمة(: يالقطاعالمرحلي الموحد  المختصر خسارةالربح أو بيان ال  
 2019 مارس 31 الثالثة أشهر المنتهية في  2020مارس  31 الثالثة أشهر المنتهية في 
 اإلجمالي   االستثمارات  التأمين  اإلجمالي   االستثمارات  التأمين 

 
 ألف 
  قطري  لاير

 ألف 
  قطري  لاير

 ألف 
  قطري  لاير

 ألف 
  قطري  لاير

 ألف 
  قطري  لاير

 ألف 
 قطري  لاير

 )مراجعة(  )مراجعة(  )مراجعة(  (مراجعة)  (مراجعة)  (مراجعة) 
            

 29.363  29.363  -  28.793  28.793  - اإليجار إيرادات
 40.380  40.380  -  30.326  30.326  - إيرادات االستثمار 

 402  402  -  -  -  - محققة صافي أرباح
 (5.036)  (5.036)  -  (19.680)  (19.680)  - القيمة العادلة  خسائر

 4.473  4.473  -  4.690  4.690  - البناءالمبيعات وأنشطة إيرادات 
 1.016  1.016  -  799  799  - أخرى  إيرادات

            

 70.598  70.598  -  44.928  44.928  - نتائج االستثمار والعمليات األخرى 
            

 (21.151)  (20.917)  (234)  (20.209)  (20.088)  (121) تكاليف تمويل 
 (4.148)  (4.148)  -  (4.026)  (4.026)  - البناءالمبيعات وأنشطة تكاليف 
 (1.508)  339  (1.847)  (1.330)  (349)  (981) موجودات مالية انخفاض قيمةصافي 

 (48.326)  (20.622)  (27.704)  (43.247)  (16.910)  (26.337) مصاريف تشغيلية وإدارية
            

 (75.133)  (45.348)  (29.785)  (68.812)  (41.373)  (27.439) إجمالي المصاريف 
            

 18.056  25.250  (7.194)  8.444  3.555  4.889  التشغيلية )الخسارة( من العملياتالربح 
 1.223  1.223  -  4.169  4.169  - حصة في أرباح شركات زميلة

            

 19.279  26.473  (7.194)  12.613  7.724  4.889  قبل الضريبة)الخسارة(  الربح
 -  -  -  (1.017)  (988)  (29) ضريبة الدخل مصاريف 

            

 19.279  26.473  (7.194)  11.596  6.736  4.860  المستمرة العملياتمن )الخسارة(  الربح
 538  (110)  648  (813)  1  (814)  المتوقفة من العمليات الربح)الخسارة( 

            

 19.817  26.363  (6.546)  10.783  6.737  4.046 الفترة)خسارة( ربح 
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 )تتمة( المعلومات القطاعية  12
 

 قطاع األعمالبحسب  اكتتاب التأميننتائج 
 

 2019مارس  31الثالثة أشهر المنتهية في   2020مارس  31 الثالثة أشهر المنتهية في 

 
تأمين الممتلكات 

  والخسائر
التأمين الصحي 

  وعلى الحياة
التأمين البحري 

 والطيران
غير  

  اإلجمالي   مخصصة
تأمين الممتلكات 

  والخسائر
التأمين الصحي 

  وعلى الحياة
التأمين البحري 

  والطيران
غير 

 مخصصة
 

 اإلجمالي 

 
 ألف 
  قطري  لاير

 ألف 
  قطري  لاير

 ألف 
 قطري  لاير

 ألف  
  قطري  لاير

 ألف 
  قطري  لاير

 ألف 
  قطري  لاير

 ألف 
  قطري  لاير

 ألف 
  قطري  لاير

 ألف 
 قطري  لاير

 ألف  
 قطري  لاير

 )مراجعة(  )مراجعة(  )مراجعة(  )مراجعة(  )مراجعة(  )مراجعة(  )مراجعة(  )مراجعة(  )مراجعة(  )مراجعة( 
 168.896  -  4.894  10.986  153.016  176.996  -  7.759  10.963  158.274 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 (127.087)  -  (3.945)  (7.554)  (115.588)  (139.855)  -  (7.050)  (7.691)  (125.114) التأمين أقساط التأمين المحولة إلى معيدي
التغير في مخصص أقساط التأمين غير  صافي

 (8.760)  -  (218)  796  (9.338)  (7.750)  -  285  (155)  (7.880) المكتسبة 
                    

 33.049  -  731  4.228  28.090  29.391  -  994  3.117  25.280 صافي أقساط التأمين المكتسبة
                    

 (142.563)  -  (747)  (12.244)  (129.572)  (54.550)  -  (564)  (9.468)  (44.518) المطالبات المدفوعة  إجمالي
 122.443  -  639  8.946  112.858  38.890  -  388  7.425  31.077 طالبات المحولة إلى معيدي التأمينالم

 78.704  -  768  1.029  76.907  8.252  -  (3.102)  354  11.000 الي التغير في مطلوبات عقود التأمينإجم
المحولة إلى  التغير في مطلوبات عقود التأمين

 (82.370)  -  (662)  (887)  (80.821)  (2.463)  -  2.611  242  (5.316) معيدي التأمين 
                    

 (23.786)  -  (2)  (3.156)  (20.628)  (9.871)  -  (667)  (1.447)  (7.757) صافي المطالبات
                    

 5.355  -  84  203  5.068  5.798  -  671  658  4.469 وأخرى  عموالت إعادة التأمين إيرادات
 7.973  7.973  -  -  -  7.010  7.010  -  -  - إيرادات متنوعةرسوم الوكالة و 

                    
 13.328  7.973  84  203  5.068  12.808  7.010  671  658  4.469 صافي العموالت وإيرادات التأمين األخرى 

                    
 22.591  7.973  813  1.275  12.530  32.328  7.010  998  2.328  21.992 اكتتاب التأميننتائج 
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 )تتمة( المعلومات القطاعية  12
 

 موجودات ومطلوبات القطاعات
 

 2019 ديسمبر 31  2020مارس  31 
 اإلجمالي   دولياً   قطر  اإلجمالي   دوليا    قطر 

 
 ألف 
  قطري  لاير

 ألف 
  قطري  لاير

 ألف 
  قطري  لاير

 ألف 
  قطري  لاير

 ألف 
  قطري  لاير

 ألف 
 قطري  لاير

 (مدققة)  (مدققة)  (مدققة)  (مراجعة)  (مراجعة)  (مراجعة) 
            

 9.111.254  1.392.947  7.718.307  8.882.389  1.312.476  7.569.913 موجوداتإجمالي ال
            

 4.043.197  55.170  3.988.027  3.986.670  48.806  3.937.864 إجمالي المطلوبات
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 العائد على السهم  13
 

 لثالثة أشهر المنتهية فيا 
 مارس  31 

2020 
 مارس  31 

2019 
 

 )مراجعة(

 )مراجعة( 
    

 20.430  11.230 قطري( لايراألسهم العادية في الشركة األم )باأللف  حملةالعائد على الربح 
 875.067  875.067 *المتوسط المرجح لعدد األسهم )باأللف(

    

 0،023  0،013 للسهم( يال القطري ر على السهم )بال الربح العائد
    

األسهم العادية في الشركة األم )باأللف ريال  حملةالعائد على من العمليات المستمرة الربح 
 12.043 قطري(

 
19.892 

 875.067  875.067 *المتوسط المرجح لعدد األسهم )باأللف(
    

 0،023  0،014 للسهم( يال القطري ر )بال للعمليات المستمرةعلى السهم  الربح العائد
    

 األسهم العادية  حملةالعائد على من العمليات غير المستمرة الربح )الخسارة( 
 (813) في الشركة األم )باأللف ريال قطري(

 
538 

 875.067  875.067 *المتوسط المرجح لعدد األسهم )باأللف(
    

 0،001  (0،001) للسهم( يال القطري ر )بالللعمليات المتوقفة على السهم  الربح العائد)الخسارة( 
 

على تقسيم كل سهم  2019أبريل  15*وفقًا لتعليمات هيئة قطر لألسواق المالية، وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة في 
ريال قطري لكل  1أسهم جديدة بقيمة اسمية  10ريال قطري مقابل  10قديم قيمته االسمية أسهم، أي استبدال سهم واحد  10إلى 

. أصبح إدراج األسهم الجديدة في بورصة قطر 875.067.030إلى  87.506.703سهم. أدى ذلك إلى زيادة عدد األسهم من 
 األسهم القائمة بأثر رجعي.. وبالتالي، تم تعديل المتوسط المرجح لعدد 2019يوليو  1ساريًا اعتبارًا من 
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 في الموجودات والمطلوبات التشغيليةصافي التغير   14
 

  مارس 31 
2020  

  مارس 31
2019 

 ألف 
  قطري  لاير

 ألف
 قطري  لاير

 
 (مراجعة)

 
 (مراجعة)

    

 (47.021)  (11.651) صافي التغير في ذمم تأمين مدينة
 (647)  - صافي التغير في أرصدة مدينة من أطراف ذات عالقة 

 (16.536)  (9.761) صافي التغير في موجودات أخرى 
    

 (64.204)  (21.412) صافي التغير في الموجودات التشغيلية
    

 44.161  (15.038) صافي التغير في ذمم تأمين دائنة
 (2.986)  1.273 عالقة طرف ذاصافي التغير في أرصدة دائنة إلى 

 39.183  (46.595) صافي التغير في مطلوبات أخرى 
    

 80.358  (60.360) صافي التغير في المطلوبات التشغيلية
   

 التكافل مشاركينتائج   15
 

لعمليات حملة الوثائق عند االقتضاء.  ويقدم أموالالتكافل  وثائق حملةعمال نيابة عن األتقوم المجموعة )مدير صندوق التكافل( ب
. من خالل قرض بدون فوائد )قرض حسن(حملة الوثائق في حالة عجز صندوق حملة الوثائق يمول صندوق مدير صندوق التكافل 

  .الوثائق حملةبالنيابة عن  وثائق التأمين حملةالمتعلقة بعمليات  موجوداتاليحتفظ المدير بالوصاية الفعلية لجميع 
 

 :للفترة التكافلوثائق  حملةخص الجدول التالي نتائج يل
 لثالثة أشهر المنتهية فيا 

 
  مارس 31

2020  
  مارس 31

2019 

 
 ألف
  قطري  لاير

 ألف
 قطري  لاير

 (مراجعة)  )مراجعة( 
    

 43.689  35.622 صافي المشاركات المكتسبة
 (33.528)  (22.355) صافي المطالبات

 (2.947)  (1.838) التكافل األخرى  مصاريفو عموالت الصافي 
    

 7.214  11.429 نتائج اكتتاب التكافل
 369  119 االستثمار  إيرادات
 -  1.122  موجودات ماليةانخفاض قيمة  استرداد
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 التكافل )تتمة( مشاركينتائج   15
 

 لثالثة أشهر المنتهية فيا 

 
  مارس 31

2020  
  مارس 31

2019 

 
 ألف
  قطري  لاير

 ألف
 قطري  لاير

 (مراجعة)  )مراجعة( 
    

 -  (796) مصاريف تشغيلية
    

 7.583  11.874 قبل رسوم الوكالة  للفترةالفائض 
 (7.923)  (7.010) وكالةالرسوم 

    

 (340)  4.864 للفترة (العجز)الفائض 
 

 أطراف ذات عالقةإفصاحات حول   16
 

تتضمن األطراف ذات العالقة المساهمين والشركات ذات العالقة وموظفي اإلدارة العليا للمجموعة والمؤسسات المسيطر عليها أو 
سياسات وشروط تسعير هذه المعامالت  علىأو الشركات التي لهذه األطراف تأثير كبير عليها. تتم المصادقة  مشترك بشكلالتي تدار 

 من قبل إدارة المجموعة.
 

 معامالت األطراف ذات العالقة)أ(   

 الموحد كما يلي:المرحلي  المختصر المعامالت مع األطراف ذات العالقة المدرجة في بيان الربح أو الخسارةكانت 
 

 2020مارس  31 الثالثة أشهر المنتهية في 

 

إجمالي 
أقساط 
 التأمين

 المكتتبة

أقساط التأمين 
المحولة إلى 

معيدي 
 التأمين 

إجمالي 
المطالبات 

 المدفوعة

المطالبات 
المحولة إلى 

معيدي 
 التأمين 

إيرادات 
رسوم 

 وعموالت 

 مصاريف
تشغيلية 

 أخرى 

 
 ألف
 قطري  لاير

 ألف
 قطري  لاير

 ألف
 قطري  لاير

 ألف
 قطري  لاير

 ألف
 قطري  لاير

 ألف
 قطري  لاير

 (مراجعة) (مراجعة) (مراجعة) (مراجعة) (مراجعة) (مراجعة) 
       

 - 598 2.152 (2) (18.907) - الشركة العمانية إلعادة التأمين ش.م.ع.م
 - - - (1.434) - 2.844 .البنك األهلي ش.م.ق

 - - - (32) - 584 مجموعة محمد حمد المانع ذ.م.م.
 - - - - - 326 ذ.م.م. رامكو للتجارة والمقاوالت

 (71) - - (30) - 699 أخرى 
       

 4.453 (18.907) (1.498) 2.152 598 (71) 
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 إفصاحات حول أطراف ذات عالقة )تتمة(  16
 

 )تتمة( معامالت األطراف ذات العالقة)أ(   

 
 2019مارس  31 الثالثة أشهر المنتهية في 

 

إجمالي 
أقساط 
 التأمين

 المكتتبة

أقساط التأمين 
المحولة إلى 

 معيدي التأمين 

إجمالي 
المطالبات 

 المدفوعة

المطالبات 
المحولة إلى 

معيدي 
 التأمين 

إيرادات 
رسوم 

 وعموالت 

 مصاريف
تشغيلية 

 أخرى 

 
 ألف
 قطري  لاير

 ألف
 قطري  لاير

 ألف
 قطري  لاير

 ألف
 قطري  لاير

 ألف
 قطري  لاير

 ألف
 قطري  لاير

 )مراجعة( )مراجعة( )مراجعة( )مراجعة( )مراجعة( )مراجعة( 
       

 - 1.781 10.735 - (21.919) - التأمين ش.م.ع.مالشركة العمانية إلعادة 
 - - - (5.381) - 1.766 .البنك األهلي ش.م.ق

 - - - (25) - 682 مجموعة محمد حمد المانع ذ.م.م.
 - - - - - 262 ذ.م.م. رامكو للتجارة والمقاوالت

 - - - (12.654) - 721 أخرى 
       

 3.431 (21.919) (18.060) 10.735 1.781 - 
 

 كما يلي:هي خالل الفترة  أعضاء مجلس اإلدارةو مكافآت كبار المسؤولين 
 

 لثالثة أشهر المنتهية فيا 
  مارس 31 

2020  

  مارس 31
2019 

 ألف 
  قطري  لاير

 ألف
 قطري  لاير

 (مراجعة)  (مراجعة) 
    

 9.831  11.413 رواتب ومنافع أخرى قصيرة األجل 
 2.430  360 *اإلدارةمكافآت أعضاء مجلس 

 2.283  376 مكافآت نهاية الخدمة
    

 12.149  14.544 
  

 التأمين الطبي. عضاء مجلس اإلدارةألاألخرى  المنافعتشمل  *
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 )تتمة( إفصاحات حول أطراف ذات عالقة  16
 

 أطراف ذات عالقة   دائنة إلى/  من مدينة أرصدة)ب(  

 :كما يليهي الموحد المرحلي  المختصرالمدرجة في بيان المركز المالي مع األطراف ذات العالقة غير المتعلقة بالتأمين  األرصدة
 

 أرصدة مدينة من أطراف ذات عالقة  
 

 

  مارس 31  
2020  

  ديسمبر 31
2019 

 العالقة 
 ألف
  قطري  لاير

 ألف
 قطري  لاير

 )مدققة(  (مراجعة)  
     

 470  470 شركة شقيقة .فالكون للخرسانة الجاهزة ذ.م.مشركة 
 170  170 شركة شقيقة نست إنفستمنتس )هولدينجز( المحدودة 

 118  118 شركة شقيقة .شركة شمال أفريقيا للطاقة ذ.م.م
 63  63 شركة زميلة .شركة الثقة السورية للتأمين ش.م.س.م

 2  2 شركة زميلة .أيهللتأمين وإعادة التأمين أس.بي. ترست الجزائر
     

  823  823 
 (65)  (65)   الخسائر اإلئتمانية المتوقعة: مخصص ناقص

     

  758  758 
 

 أرصدة دائنة إلى طرف ذا عالقة
 

 
  مارس 31 

2020  
  ديسمبر 31

2019 

 العالقة 
 ألف
  قطري  لاير

 ألف
 قطري  لاير

 )مدققة(  (مراجعة)  
     

 28.275  29.548 شركة شقيقة .شركة الصاري التجارية ذ.م.م
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 إفصاحات حول أطراف ذات عالقة )تتمة(  16
 

 والدائنة مدينةال تأمينالذمم )ج(  
 هي كما يلي:الموحد  المرحلي المختصر التأمين مع األطراف ذات العالقة المدرجة في بيان المركز الماليالمتعلقة ب رصدةاأل

 

  مارس 31  
2020  

  ديسمبر 31
2019 

 العالقة 
 ألف
  قطري  لاير

 ألف
 قطري  لاير

 )مدققة(  (مراجعة)  
     

 7.289  (8.141) زميلةشركة  .الشركة العمانية إلعادة التأمين ش.م.ع.م

 9.031  4.641 أخرى  ذمم تأمين مدينة أخرى 
 (618)  (1.312) أخرى  ذمم تأمين دائنة أخرى 

 

 عقارات استثمارية)د(  
ل  ريا ألف 157مبلغ : 2019ديسمبر  31) خالل الفترة، لم تكن هناك إضافات على العقارات االستثمارية من أطراف ذات عالقة

شركة سي فيجين و  شركة فالكون للخرسانة الجاهزة ذ.م.م.وهي تمثل مواد تم توريدها من قبل ل قطري  مليون ريا 5.12و قطري 
 .(على التوالي ذ.م.م. للتجارة

 

 أخرى موجودات )ه(  
 عالقة كما يلي: ذا طرفتتضمن الموجودات األخرى مبالغ مدفوعة مقدمًا إلى 

 

  مارس 31  
2020  

  ديسمبر 31
2019 

 

 
 ألف
  قطري  لاير

 ألف
 قطري  لاير

 )مدققة(  (مراجعة)  
     

 80.065  79.799  ترست أنفستمنت هولدينغ الجزائر
 (73.516)  (73.516)  الخسائر اإلئتمانية المتوقعة: مخصص ناقص

     

  6.283  6.549 
 

جميع األرصدة المذكورة أعاله غير مضمونة وال تحمل فوائد. ال توجد أي ضمانات مقدمة أو مستلمة لألرصدة المدينة من األطراف 
خسائر انخفاض قيمة أرصدة مدينة لمبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة أية المجموعة بتسجيل  لم تقم، الفترةذات العالقة. خالل 

 : ال شيء(.2019مارس  31)
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 قياس القيمة العادلة  17
 

المختصرة المرحلية الموحدة يتم تصنيف جميع الموجودات والمطلوبات التي يتم قياس قيمتها العادلة أو اإلفصاح عنها في البيانات المالية 
 قيمة العادلة، ووصفها كما يلي، بناًء على أدنى مستوى من المعطيات الهامة لقياس القيمة العادلة ككل:للالتسلسل الھرمي ضمن 

 

 المعدلة( في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة. رياألسعار المتداولة )غ: ۱المستوى  -
 بشكل مباشر، إما المطلوبأو  للموجودمالحظتھا  مكنيي والت ۱مدخالت بخالف األسعار المدرجة في المستوى  :۲ المستوى  -

 .المشتقة من األسعار(كالمثال  ليمباشر )على سب ريكاألسعار( أو بشكل غ المثال لي)على سب
 (.قابلة للمالحظة ريغ)مدخالت التي ال تستند إلى بيانات السوق التي يمكن مالحظتها  المطلوبأو  للموجودمدخالت  :۳ المستوى  -

 

 مختلفة من التسلسل الھرمي اتيفي مستو  فھايتصن مكنيالعادلة للموجود أو المطلوب  مةيالق اسيكانت المدخالت المستخدمة لقإذا 
 العادلة باعتباره أدنى مستوى  مةيالعادلة بالكامل في نفس مستوى التسلسل الھرمي للق مةيالق اسيق فيتصن تميالعادلة، عندئذ  مةيللق

 ةيالعادلة في نھا مةيالتسلسل الھرمي للق اتيمستو  نيب التيتعترف المجموعة بالتحو  .بأكمله اسيمھم للق ريغ عتبريوالذي  إدخال،
 .رييالتي حدث خاللھا التغ ريفترة التقر 

 

 اإلدارة األخرى، تعتقد ةيالمال العادلة. بالنسبة للموجودات والمطلوبات مةيبالقمشتقات أدوات مالية و  المالية دارة استثماراتھااإل متيق
 . ريالتقر  خيفي تار  ةيالدفتر  مھايالعادلة تقارب ق مھايأن ق

 

 العادلة ميالمحاسبي والق فيالتصن
 في التسلسل الھرمي اتھاي، بما في ذلك مستو ةيالمال والمطلوبات ةيالعادلة للموجودات المال ميوالق ةيالدفتر  ميالجدول التالي الق وضحي

قيمها حيث تعد  (6 إيضاح) كمتاحة للبيعلموجودات المالية والمطلوبات المالية المصنفة االجدول أدناه ال يشمل  العادلة. مةيللق
 للقيمة العادلة. معقوالً  اً الدفترية تقريب
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 )تتمة( قياس القيمة العادلة  17
 

 )تتمة( العادلة ميالمحاسبي والق فيالتصن
 

 2020مارس  31
   

 العادلةالقيمة   القيمة الدفترية 

 

موجودات مالية 
بالقيمة العادلة من 

خالل الدخل الشامل 
أدوات  –ر اآلخ

  حقوق ملكية

موجودات مالية 
بالقيمة العادلة 

من خالل الدخل 
 –ر الشامل اآلخ

 أدوات دين

موجودات مالية  
بالقيمة العادلة من 

خالل الربح أو 
أدوات  –الخسارة 

  حقوق ملكية

موجودات مالية 
بالقيمة العادلة 

من خالل الربح 
 –أو الخسارة 
  أدوات دين

 بالتكلفة
  المطفأة

أدوات تحوط 
القيمة 
  العادلة

المطلوبات 
المالية 
 جمالياإل  3المستوى   2المستوى   1المستوى   جمالياإل  األخرى 

 ألف 
  قطري  ريال

 ألف
 قطري  ريال

 ألف 
  قطري  ريال

 ألف
  قطري  ريال

 ألف
  قطري  ريال

 ألف
  قطري  ريال

 ألف
  قطري  ريال

 ألف
  قطري  ريال

 ألف
  قطري  ريال

 ألف
  قطري  ريال

 ألف
  قطري  ريال

 ألف
 قطري  ريال

 )مراجعة(  )مراجعة(  )مراجعة(  )مراجعة(  )مراجعة(  )مراجعة(  )مراجعة(  )مراجعة(  )مراجعة(  )مراجعة(  )مراجعة(  )مراجعة( 
                        بالقيمة العادلة تقاسمالية  موجودات

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
                        الدخل الشامل اآلخر

 545.505  3.219  -  542.286  545.505  -  -  -  -  -  -  545.505 ملكيةال أدوات حقوق 
 230.239  -  -  230.239  230.239  -  -  -  -  -  230.239  - دين أدوات

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
                        الربح أو الخسارة

 73.890  -  -  73.890  73.890  -  -  -  -  73.890  -  - ملكيةال أدوات حقوق 
 3.061  -  -  3.061  3.061  -  -  -  3.061  -  -  - دين أدوات

 8.164  -  8.164  -  8.164  -  -  -  -  8.164  -  - صناديق مدارة
                        

                        بالقيمة العادلة تقاس ال مالية موجودات

         143.114  -  -  143.114  -  -  -  - ذمم تأمين مدينة
         758  -  -  758  -  -  -  - أرصدة مدينة من أطراف ذات عالقة 

         19.073  -  -  19.073  -  -  -  - موجودات أخرى 
         405.017  -  -  405.017  -  -  -  - نقد وأرصدة لدى البنوك
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 )تتمة( قياس القيمة العادلة  17
 

 )تتمة( العادلة ميالمحاسبي والق فيالتصن
 

 )تتمة( 2020مارس  31
   

 العادلةالقيمة   القيمة الدفترية 

 

موجودات مالية 
بالقيمة العادلة من 

خالل الدخل الشامل 
أدوات  –ر اآلخ

  حقوق ملكية

موجودات مالية 
بالقيمة العادلة 

من خالل الدخل 
 –ر الشامل اآلخ

 أدوات دين

موجودات مالية  
بالقيمة العادلة من 

خالل الربح أو 
أدوات  –الخسارة 

  حقوق ملكية

موجودات مالية 
بالقيمة العادلة 

من خالل الربح 
 –أو الخسارة 
  أدوات دين

 بالتكلفة
  المطفأة

تحوط أدوات 
القيمة 
  العادلة

المطلوبات 
 جمالياإل  3المستوى   2المستوى   1المستوى   جمالياإل  المالية األخرى 

 ألف 
  قطري  ريال

 ألف
 قطري  ريال

 ألف 
  قطري  ريال

 ألف
  قطري  ريال

 ألف
  قطري  ريال

 ألف
  قطري  ريال

 ألف
  قطري  ريال

 ألف
  قطري  ريال

 ألف
  قطري  ريال

 ألف
  قطري  ريال

 ألف
  قطري  ريال

 ألف
 قطري  ريال

 )مراجعة(  )مراجعة(  )مراجعة(  )مراجعة(  )مراجعة(  )مراجعة(  )مراجعة(  )مراجعة(  )مراجعة(  )مراجعة(  )مراجعة(  )مراجعة( 
بالقيمة  تقاسمالية  مطلوبات
                        العادلة

 (1.829)  -  (1.829)  -  (1.829)  -  (1.829)  -  -  -  -  - مشتقات أدوات مالية 
                        

 تقاس ال ماليةمطلوبات 
                        بالقيمة العادلة

         (2.226.174)  -  -  (2.226.174)  -  -  -  - سلف وقروض 
         (57.663)  (57.663)  -  -  -  -  -  - مطلوبات اإليجار

         (162.873)  -  -  (162.873)  -  -  -  - ذمم تأمين دائنة
طرف ذا أرصدة دائنة إلى 

         (29.548)  -  -  (29.548)  -  -  -  - عالقة
         (82.064)  (82.064)  -  -  -  -  -  - مطلوبات أخرى 

                        

 545.505  230.239  82.054  3.061  (1.850.633)  (1.829)  (139.727)  (1.131.330)         
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 )تتمة( قياس القيمة العادلة  17
 

 )تتمة( العادلة ميالمحاسبي والق فيالتصن
 

 2019ديسمبر  31
   

 العادلةالقيمة   القيمة الدفترية 

 

موجودات مالية 
بالقيمة العادلة من 

خالل الدخل الشامل 
أدوات  –ر اآلخ

  حقوق ملكية

موجودات مالية 
بالقيمة العادلة 

من خالل الدخل 
 –ر الشامل اآلخ

 أدوات دين

موجودات مالية  
بالقيمة العادلة من 

خالل الربح أو 
أدوات  –الخسارة 

  حقوق ملكية

موجودات مالية 
بالقيمة العادلة 

من خالل الربح 
 –لخسارة أو ا

  أدوات دين
 بالتكلفة
  المطفأة

أدوات تحوط 
القيمة 
  العادلة

المطلوبات 
المالية 
 جمالياإل  3المستوى   2المستوى   1المستوى   جمالياإل  األخرى 

 ألف 
  ريال قطري 

 ألف
 ريال قطري 

 ألف 
  ريال قطري 

 ألف
  ريال قطري 

 ألف
  ريال قطري 

 ألف
  ريال قطري 

 ألف
  ريال قطري 

 ألف
  ريال قطري 

 ألف
  ريال قطري 

 ألف
  ريال قطري 

 ألف
  ريال قطري 

 ألف
 ريال قطري 

 )مدققة(  )مدققة(  )مدققة(  )مدققة(  )مدققة(  )مدققة(  )مدققة(  )مدققة(  )مدققة(  )مدققة(  )مدققة(  )مدققة( 
                        بالقيمة العادلة تقاسمالية  موجودات

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
                        الدخل الشامل اآلخر

 652.077  3.618  -  648.459  652.077  -  -  -  -  -  -  652.077 ملكيةال أدوات حقوق 
 262.381  -  -  262.381  262.381  -  -  -  -  -  262.381  - دين أدوات

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
                        الربح أو الخسارة

 93.670  -  -  93.670  93.670  -  -  -  -  93.670  -  - ملكيةال أدوات حقوق 
 3.061  -  -  3.061  3.061  -  -  -  3.061  -  -  - دين أدوات

 8.064  -  8.064  -  8.064  -  -  -  -  8.064  -  - صناديق مدارة
                        

                        بالقيمة العادلة تقاس ال مالية موجودات

         132.208  -  -  132.208  -  -  -  - ذمم تأمين مدينة
         758  -  -  758  -  -  -  - أرصدة مدينة من أطراف ذات عالقة 

         20.462  -  -  20.462  -  -  -  - موجودات أخرى 
         466.533  -  -  466.533  -  -  -  - نقد وأرصدة لدى البنوك
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 )تتمة( قياس القيمة العادلة  17
 

 )تتمة( العادلة ميالمحاسبي والق فيالتصن
 

 )تتمة( 2019ديسمبر  31
   

 العادلةالقيمة   القيمة الدفترية 

 

موجودات مالية 
بالقيمة العادلة من 

خالل الدخل الشامل 
أدوات  –ر اآلخ

  حقوق ملكية

موجودات مالية 
بالقيمة العادلة 

من خالل الدخل 
 –ر الشامل اآلخ

 أدوات دين

موجودات مالية  
بالقيمة العادلة من 

خالل الربح أو 
أدوات  –الخسارة 

  حقوق ملكية

موجودات مالية 
بالقيمة العادلة 

من خالل الربح 
 –أو الخسارة 
  أدوات دين

 بالتكلفة
  المطفأة

تحوط أدوات 
القيمة 
  العادلة

المطلوبات 
 جمالياإل  3المستوى   2المستوى   1المستوى   جمالياإل  المالية األخرى 

 ألف 
  ريال قطري 

 ألف
 ريال قطري 

 ألف 
  ريال قطري 

 ألف
  ريال قطري 

 ألف
  ريال قطري 

 ألف
  ريال قطري 

 ألف
  ريال قطري 

 ألف
  ريال قطري 

 ألف
  ريال قطري 

 ألف
  ريال قطري 

 ألف
  ريال قطري 

 ألف
 ريال قطري 

 )مدققة(  )مدققة(  )مدققة(  )مدققة(  )مدققة(  )مدققة(  )مدققة(  )مدققة(  )مدققة(  )مدققة(  )مدققة(  )مدققة( 
بالقيمة  تقاسمالية  مطلوبات
                        العادلة

 (1.829)  -  (1.829)  -  (1.829)  -  (1.829)  -  -  -  -  - مشتقات أدوات مالية 
                        

بالقيمة  تقاس ال مطلوبات مالية
                        العادلة

         (2.221.044)  -  -  (2.221.044)  -  -  -  - سلف وقروض 
         (59.517)  (59.517)  -  -  -  -  -  - مطلوبات اإليجار

         (176.012)  -  -  (176.012)  -  -  -  - ذمم تأمين دائنة
طرف ذا أرصدة دائنة إلى 

         (28.275)  -  -  (28.275)  -  -  -  - عالقة
         (96.423)  (96.423)  -  -  -  -  -  - مطلوبات أخرى 

                        

 652.077  262.381  101.734  3.061  (1.805.370)  (1.829)  (155.940)  (943.886)         
 

 : ال شيء(.2019ديسمبر  31) 3المستوى و  2والمستوى  1خالل الفترة، لم يتم التحويل بين المستوى 
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 )تتمة( قياس القيمة العادلة  17
 

 والمدخالت الكبيرة التي ال يمكن مالحظتهاتقنيات التقييم 
للموجودات والمطلوبات المقاسة بالقيمة العادلة  2019ديسمبر  31و  2020 مارس 31في  كما 3والمستوى  2العادلة للمستوى  ةلقيمس ايوضح الجدول التالي أساليب التقييم المستخدمة في قيا

 .هامة المستخدمةالملحوظة المدخالت الوكذلك 
 

 ملحوظة هامةغير مدخالت   تقنية التقييم نوعال
هامة الملحوظة الغير مدخالت ال العالقة بين 

 وقياس القيمة العادلة
أدوات حقوق ملكية 

 غير مدرجة
مقدرة داخليا باستخدام طريقة نسبة السعر إلى األرباح لألدوات التي ترتبط فيها قيمة 

سهم بداًل من األرباح الموزعة على هذه األسهم غير المسعرة باألرباح المنسوبة لكل 
 األسهم.

 ال تنطبق  ال تنطبق 

من العوامل التي تتضمن  في االعتبار عدداً  يأخذاستنادا إلى تقرير تقييم البنك الذي  أدوات مالية مشتقة
 .السوق والمعلومات المتاحة للجمهورفي معدالت الفائدة والسيولة 

 ال تنطبق  ال تنطبق 

 - استثماريةعقارات 
 *عقارات مكتملة

السوق مثل قوائم من يتم احتساب القيم العادلة بناًء على أدلة  تقنية مقارنة السوق:
األسعار السائدة وأدلة المعامالت والمعلومات من الوسطاء النشطين في المنطقة المحلية 

 والبيانات الناتجة عن عمليات البيع األخيرة التي حدثت.
 

يتم تقدير القيمة العادلة من خالل خصم التدفقات النقدية المستقبلية على  نهج الدخل:
حالية واحدة باستخدام كل المخاطر أو معدل الرسملة اإلجمالية. يأخذ النهج  يةقيمة مال

على مدى عمره اإلنتاجي ويشير إلى  الموجوداتفي االعتبار الدخل الذي سيولده أحد 
 القيمة من خالل عملية الرسملة.

  معدل نمو إيجار السوق المتوقع: 
 .٪2.5متوسط معدل 

 
  رسملة السوق:خصم و معدل 

 .٪7.0٪ إلى 6.5معدل يتراوح بين 
 

  :اإلشغالمعدل 
 .٪80٪ إلى65معدل يتراوح بين 

 :إذاتنقص( سالقيمة العادلة المقدرة ستزيد ) 
 

كان معدل نمو إيجار السوق المتوقع أعلى  -
 )أقل(؛
 

رسملة السوق والخصومات أقل ان معدل ك -
 )أعلى(؛ أو

 

 أعلى )أقل(.اإلشغال معدل  انك -
 - عقارات استثمارية

 *أراضي خالية
يتم احتساب القيم العادلة بناًء على أدلة السوق مثل قوائم األسعار  تقنية مقارنة السوق:

المحلية والبيانات والمعلومات من الوسطاء النشطين في المنطقة  السائدة وأدلة المعامالت
 الناتجة عن عمليات البيع األخيرة التي حدثت.

 ال تنطبق  ال تنطبق 
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 )تتمة( قياس القيمة العادلة  17
 

 )تتمة( تقنيات التقييم والمدخالت الكبيرة التي ال يمكن مالحظتها
 

 ملحوظة هامةغير مدخالت   تقنية التقييم نوعال
هامة الملحوظة الغير مدخالت ال العالقة بين 

 وقياس القيمة العادلة
 - عقارات استثمارية

 *مشاريع قيد التطوير
السوق مثل قوائم من يتم احتساب القيم العادلة بناًء على أدلة  تقنية مقارنة السوق:

األسعار السائدة وأدلة المعامالت والمعلومات من الوسطاء النشطين في المنطقة المحلية 
 عمليات البيع األخيرة التي حدثت.والبيانات الناتجة عن 

 

  معدل نمو إيجار السوق المتوقع: 
 .٪2.5متوسط معدل 

 
  رسملة السوق:خصم و معدل 

 .٪7.0٪ إلى 6.5معدل يتراوح بين 
 

  :اإلشغالمعدل 
 .٪80٪ إلى65معدل يتراوح بين 

 :إذاتنقص( سالقيمة العادلة المقدرة ستزيد ) 
 

المتوقع أعلى كان معدل نمو إيجار السوق  -
 )أقل(؛
 

ان معدل رسملة السوق والخصومات أقل ك -
 )أعلى(؛ أو

 

 أعلى )أقل(.اإلشغال معدل  انك -
 

لمعايير التقييم من المعهد الملكي للمقيمين  وفقاً  على أساس التقييمات التي قام بها مقيمون من طرف ثالث وأيضاً   2019ديسمبر  31ستثمارية كما في للعقارات االتم التوصل إلى القيمة العادلة *
الخبرة السوقية الحديثة في تقييم العقارات في دولة قطر. المقيمون  ون المجازين. يملك المقيمون الذين أجروا التقييم المؤهالت والمهارات والفهم والمعرفة الضرورية للقيام بعملية التقييم بكفاءة ويملك

 غير ذوي عالقة بالمجموعة.

 

للمجموعة ستثمارية للعقارات االعلى المدخالت واالفتراضات المستخدمة لقياس القيمة العادلة  21الذي تمت مناقشته في اإليضاح  19-المحتمل النتشار وباء كوفيد التأثيرقامت المجموعة بمراجعة 
 . 2020مارس  31في مقاربة لقيمتها العادلة كما ستثمارية اال هالعقاراتوتم تقييم أن القيمة الدفترية 

 

 سعر الفائدة( تـبادلالمالي المشتق ) للمطلوبمعلومات الحساسية 
 للعلن.ا من المعلومات المتاحة المالي المشتق إلى تقرير التقييم المصرفي الذي يأخذ في االعتبار عدد من العوامل بما في ذلك أسعار الفائدة والسيولة في السوق وغيره المطلوبيستند تقييم 

 

 .(ألف ريال قطري  91: 2019ديسمبر  31ألف ريال قطري ) 91قيمة بالمالي المشتق  المطلوب٪ إلى زيادة / انخفاض قيمة 5قيمة التقييم بنسبة  في التغيرسيؤدي 
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 قياس القيمة العادلة )تتمة(  17
 

 المدرجة غير حساسية الستثمارات األسهمالمعلومات 
من التسلسل الهرمي للقيمة  3تعتمد المدخالت غير الملحوظة الهامة المستخدمة في قياس القيمة العادلة المصنفة ضمن المستوى 

 المدرجةعلى نسبة السعر إلى األرباح التي ترتبط فيها قيمة األسهم غير  المدرجةالعادلة الستثمارات المجموعة في األسهم غير 
 .السهمالمستحقة على هذه  توزيعات األرباحبداًل من  سهمباألرباح المنسوبة لكل 

 

قطري ألف ريال  161قيمة ب المدرجة٪ إلى زيادة / انخفاض قيمة استثمارات األسهم غير 5التقييم بنسبة قيمة في التغير سيؤدي 
(.قطري  ألف ريال 181: 2019ديسمبر  31)  

 

 ارنةإعادة تصنيف أرقام المق  18
 

على الرغم من ذلك، لم . للفترة المرحلية الموحدةالمختصرة البيانات المالية مع العرض في  لتتفقأعيد تصنيف بعض أرقام المقارنة 
البيانات المالية الموحدة  فيالتعديل ، فيما عدا المقارنة لفترةيكن إلعادة التصنيف هذه تأثير على صافي الربح وحقوق الملكية 

 .(20إيضاح ) 2019ديسمبر  31السنوية كما في وللسنة المنتهية في 
 

 المطلوبات المحتملة وااللتزامات  19
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ديسمبر  31
2019  

  مارس 31
2020 

 

 ألف
  قطري  لاير

 ألف
 قطري  لاير

 

  (مراجعة)  )مدققة(
    

 )أ(   التزامات رأسمالية 8.928  11.538
      

 )ب(  مطلوبات محتملة 
 خطابات الضمان 10.922  10.073

    

 )ج(  التزامات اإليجارات    
 تستحق التزامات اإليجار التشغيلي الدفع كما يلي:   

518 
 

 أقل من سنة واحدة 190
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 )تتمة( المطلوبات المحتملة وااللتزامات  19
 

الدعاوى القضائية  )د(     
 

 أنفستمنت هولدينغ الجزائرترست 
تجاري كلي( في دولة -بعد تقديم دعوى مدنية تجارية من جانب أحد مساهمي الشركة، أصدرت المحكمة اإلبتدائية الكلية )الدائرة التاسعة

من  ٪0.2نسبته والمتعلق بالتنازل عن ما  2018مارس  12قطر حكمًا بإلغاء قرار تم اتخاذه في اجتماع الجمعية العامة للشركة بتاريخ 
أنفستمنت هولدينغ  ترست لشركة التنفيذي يسإلى السيدة فتيحة خالل )الرئ أنفستمنت هولدينغ الجزائر ترست أسهم الشركة في رأس مال شركة

 إن. اإلبتدائية المحكمةحكم  بتأييدوصدر قرار محكمة االستئناف  ،(. تقدمت الشركة بإستئناف ضد حكم المحكمة اإلبتدائية الكليةالجزائر
 .تمييزالعلى مستوى محكمة حاليًا والدعوى القضائية  التمييزرفعت الشركة دعوى  .االستئناف محكمة قرار تمييز صدد في حالياً  الشركة

 

 أخرى دعاوى قضائية 
شارك بشكل مستمر في إجراءات قانونية تنشأ عن نشاط أعماله االعتيادية. ييتعرض قطاع التأمين في المجموعة إلى دعاوى قضائية و 

تحتسب المجموعة مخصصات كافية مقابل تلك الدعاوى والتي تدرج ضمن مطلوبات عقود التأمين. تكون المجموعة أيضًا طرفًا في 
: 2019ديسمبر  31ون ريال قطري )ملي 3.47 ةبقيم 2020 مارس 31دعاوى قضائية تتعلق بغير التأمين بصافي تعرض كما في 

المجموعة مخصصات كافية بناًء على أفضل تقديرات عندما  سجلتمليون ريال قطري( مقابل جميع هذه الدعاوى القضائية.  3.47
 يمكن توقع االحتماالت.

 

تم إخطار مجلس اإلدارة بشكوى عمالية من موظف سابق بأنه وخالل السنوات السابقة لم يتم دفع جزء من أتعابه من قبل المجموعة، 
ترى إدارة المجموعة أنه لن يكون هنالك خسائر جوهرية  الشكوى حاليا على مستوى لجان تسوية الخالفات العمالية.بحسب شكواه. 

 .الموحدة المختصرة المرحلية في تاريخ هذه البيانات المالية فيما يتعلق بهذه المطالبة
 

 فتتاحيةاألرصدة اال تعديل  20
 

البيانات المالية  يف 2020 مارس 31كما في  المرحلية الموحدةالمختصرة في البيانات المالية  الواردة فتتاحيةاألرصدة االعديل تم ت
الوارد في  اإلفصاحمع  باإلقتران اإليضاحولذلك يجب قراءة هذا  .2019ديسمبر  31كما في وللسنة المنتهية في السنوية  الموحدة

  .في البيانات المالية الموحدة السنوية 46 اإليضاح
 

 19-كوفيد تأثير  21
 

عبر مناطق جغرافية مختلفة على مستوى العالم، مما تسبب في تعطيل األنشطة  ("19-"كوفيد)كورونا المستجد فيروس انتشر وباء 
 حدوث حالة من عدم اليقين في بيئة االقتصاد العالمي. 19-التجارية واالقتصادية. ونجم عن كوفيد

 

مارسات إدارة وم يتطور الوضع بصورة سريعة وتراقب المجموعة الوضع عن كثب وقد قامت بتفعيل خطتها الستمرارية األعمال
على أعمال المجموعة وعملياتها  19-المخاطر األخرى إلدارة االضطرابات المحتملة في األعمال التي قد يتسبب فيها تفشي كوفيد

بتحديث وإعادة تقييم المدخالت واالفتراضات حيثما  قيام المجموعة 19-استدعت حالة عدم اليقين الناجمة عن كوفيد وأدائها المالي.
المستخدمة من جانب المجموعة لتحديد  (الحد األقصى وما إلى ذلك التدفقات النقدية المقدرة ومعدالت الخصم ومعدالت أي) أمكن

 .2020مارس  31إلى المعلومات المتاحة كما في  المسجلة بالقيمة العادلة استناداً  لموجوداتهاالتقييم العادل 


