
   
 للتأمين  الشركة القطرية العامة

عادة التأمين   ق.م.شوا 
 

 الموحدة المرحلية المختصرة البيانات المالية
5132مارس  13



 

 

 الكرام   مجلس اإلدارة المختصرة الموحدة إلى السادةتقرير حول مراجعة البيانات المالية المرحلية 
عادة التأمين ش.م.ق  الشركة    القطرية العامة للتأمين وا 

 
 المقدمة

ةةادة التةنميإ        المرفقة لقد راجعنا البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة للشركة القطريةة العامةة للتةنميإ واد
والتةةة  تت ةةةمإ بيةةةاإ  5132مةةةار   13)"الشةةةركة"ش وشةةةركاتاا التابعةةةة )ويشةةةار  لةةةيا  جميعةةةام بةةةة "المجموةةةةة"ش كمةةةا فةةة  

والةةةدخ   ةللةةةربو او الخ ةةةار والبيانةةةات المرحليةةةة الموحةةةدة  5132مةةةار   13المركةةةل المةةةال  المرحلةةة  الموحةةةد كمةةةا فةةة  
تةةةاريا وااي ةةةاحات لفتةةةرة الة ةةةةة اشةةةار المنتايةةةة فةةة   لةةة  الالتةةةدفقات النقديةةةة و التغيةةةرات فةةة  حقةةةو  الملكيةةةة و   الشةةةام

 المتممة األخرى 
 

 إ مجل  اادارة م ؤو  ةإ  ةداد وةةر  ذة ا البيانةات الماليةة المرحليةة المختصةرة الموحةدة وفقةام لمعيةار المحا ةبة 
   إ م ؤوليتنا ذ   صدار نتيجة مراجعة حةو  ذة ا البيانةات الماليةة المرحليةة رحليةالتقارير المالية الم 13الدول  رق  

 تنادام  لى اةما  المراجعة الت  قمنا باا ا المختصرة الموحدة 
 

 نطاق المراجعة 
مإ قبة  مراجعة البيانات المالية المرحلية ،  5331المتعل  بإجراءات المراجعة  ت مراجعتنا وفقام للمعيار الدول لقد تم

  تت ةةةمإ مراجعةةةة المعلومةةةات الماليةةةة المرحليةةةة  جةةةراء   تف ةةةارات مبةةةد يام مةةةإ األشةةةخا  المةةةدق  الم ةةةتق  للمؤ  ةةةة
جةراءات اخةرى   إ نطةا  المراجعةة يقة  كةيةرام  الم ؤوليإ ةإ األمور المالية والمحا بية ، وتطبية   جةراءات تحليليةة واد

ولية ، وبالتال  ال ن تطيع الحصو  ةلةى التنكيةد الة م يمكةإ اإ نحصة  ةإ نطا  تدقي  يت  وفقام لمعايير التدقي  الد
ةليه ةإ كافة األمور الاامة خ   اةما  التدقي   وةليه فإننا ال نبدم رايام حو  تدقي  ذ ا البيانات المالية المرحليةة 

 المختصرة الموحدة 
 

 نتيجة المراجعة
علنةا نعتقةد بةنإ البيانةات الماليةة المرحليةة المختصةرة الموحةدة المرفقةة لة  تنادام  لى مراجعتنا ، ل  يرد  لى ةلمنا مةا يجا 

  13  رق  ةبة الدولةام لمعيار المحا ةيت   ةدادذا ، مإ كافة النواح  المادية ، وفق
  

 ةإ  رن ت ويونةغ         
 
 
 

 
 

 ليةةةاد نةةادر  
 522 ج  مراقب  الح ابات رق   
 5132ابري   32الدوحة ف   
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 5 

 الموحد المرحل  بياإ المركل المال  
 5132 مار  13ف  ا مك
مارس  13  

5132 
دي مبر  13 

5133 
 

 إيضاحات
 ألف

  لاير قطري
 الف

 لاير قطرم
 )مدققةش  )غير مدققة(  

     الموجودات 
 112551  527.52  ةقارات ومعدات
 2211223.5  271157135 1 ةقارات ا تةمارية

 1112133  1127333  شركات م تةمر فياا بحقو  الملكية
     موجودات مالية:

 323152113  3731.7131  موجودات مالية متاحة للبيع     
 21.5..3  3317551  موجودات مالية بالقيمة العادلة مإ خ   الربو او الخ ارة    
 213  11. 1 ارصدة مدينة مإ اطراف  ات ة قة     
 3.22113  5127551   م  تنميإ مدينة     

 2322115  2.27111 2 موجودات  ةادة التنميإ
 5.22353  5127525 )أ( 2 موجودات مشارك  التكاف 

 3252225  3217225  موجودات اخرى 
 2132551  5157221 5 النقد وما ف  حكمه

     
 222212112  373557512  الموجودات إجمالي

     
     الملكية والمطلوبات حقوق

     حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة األم
 5.32121  227232. . را  الما  المصدر

 122332511  175317121  ارباح مدورة
 ..33123  1117122  احتياط  قانون  

 .5.22.3  5337352  احتياطيات  ةادة التقيي  
         
  272117515  225122213 

 52333  57313  حقوق غير مسيطر عليها
     

 225112.32  .272157.5  إجمالي حقوق الملكية
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 تتمة -بياإ المركل المال  المرحل  الموحد 
  5132 مار  13ف   كما
مارس  13  

5132 
دي مبر  13 

5133 
 

 إيضاحات
 ألف

  لاير قطري
 الف

 لاير قطرم
 )مدققةش  )غير مدققة(  

     المطلوبات
 15.2153  3337153 2 مطلوبات ةقود التنميإ

     مطلوبات مالية:
 321112521  3713.7515   لف وقرو     
 132221  1.7151  مشتقات ادوات مالية    
 12151  17531 31 ارصدة دا نة  لى اطراف  ات ة قة    
 5152332  .522721   م  تنميإ دا نة     

 512223  5.7312  مكافآت نااية الخدمة للموظفيإ 
 5.22353  5127525 )أ( 2 مطلوبات مشارك  التكاف  

 3552335  35.73.1  مطلوبات اخرى 
     

 522122251  575527113  إجمالي المطلوبات
     

 222212112  373557512  حقوق الملكية والمطلوبات إجمالي
 

....................                                 ................................................................ 
  جمال كامل أبو نحل                                            بن سعود آل ثاني يناصر بن عل

 ة و مجل  اادارةالر ي  التنفي م و                                         والع و المنتدب ر ي  مجل  اادارة
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 الموحد المرحل   و الخ ارةالربو ابياإ 
 5132مار   13اشار المنتاية ف   لفترة الة ةة

مارس  13  
5132 

 مار  13 
5133 

 
 إيضاحات

 ألف
  لاير قطري

 الف
 لاير قطرم

 مدققةشغير )  )غير مدققة(  
     

 3.12222  5157215 )ب( 2  جمال  اق اط التنميإ
 ش2.2252)  (2.75.3)  التغير ف  مخص  اق اط التنميإ غير المكت بة 

     
 1..3112  3127521 )ب( 2 المكتسبةإجمالي أقساط التأمين 

 ش212231)  (3137152) )ب( 2 اق اط التنميإ المحولة  لى معيدم التنميإ 
     

 212321  117532  المكتسبةصافي أقساط التأمين 
     

 22333  7135.   يرادات ر و  وةموالت
 312.31  217155   يرادات اال تةمار 
 131  17231  مإ اال تةمارات صاف  ارباح محققة

 332511  (317.15)  رباح القيمة العادلة )خ ا رش ا
 221  37152   يرادات تشغيلية اخرى 

     
 5323.3  237552  إيرادات أخرى

     
 3332533  3127221  إجمالي اإليرادات 

     
 ش3521.1)  (117111)   جمال  المطالبات المدفوةة 

 3321.5  .35735  المطالبات المحولة  لى معيدم التنميإ  
 ش312223)  327513 (أ) 2  جمال  التغير ف  مطلوبات ةقود التنميإ

 22153  (17.21) (أ) 2 مطلوبات ةقود التنميإ المحولة  لى معيدم التنميإالتغير ف  
     

 ش112253)  (357315)  المطالباتصافي 
     

 ش2335.)  (317513)  تكاليف تموي  

دارية اخرى    ش512223)  (157335)  مصاريف تشغيلية واد
     

 ش112511)  (157.21)  مصاريف أخرى
     

 ش1321.3)  (557335)  إجمالي المصاريف 
     

 1.2221  171.5.  شركات زميلة في أرباح حصة القبل  الربح
 12215  17333  حصة ف  ارباح شركات لميلة 

     
 .31235  7221..  فترةربح ال

     
     :العائد إلىالربح 

 312115  7215..  م اذم  الشركة األ  

 351  .3  ةليااحقو  غير م يطر 
     
  ..7221  31235. 

     العائد على السهم 
حامل  األ ا   العا د  لىاأل ا   والمخفف  فترةربو ال

 .122  1723 35 )باللاير القطرم لل ا ش لشركة األ ا العادية ف 
  



 الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ق

 ة المرحيلة المختصرة الموحدة جلءام مإ ذ ا البيانات المالي 31 لى  3تشك  ااي احات المرفقة مإ 
 2 

 بياإ الدخ  الشام  المرحل  الموحد
 5132مار   13لفترة الة ةة اشار المنتاية ف  

مارس  13  
5132 

 مار  13 
5133 

 
 

 ألف
  لاير قطري

 الف
 لاير قطرم

 مدققةشغير )  )غير مدققة(  
     

 .31235  7221..  ربح الفترة
     

     أخر دخل شامل( )خسارة
 ش52153)  (527511)  فروقات تحوي  ةم ت مإ العمليات األجنبية

 ش121)  (573.1)  صاف  خ ارة تحوط التدف  النقدم
 1222.2  (137215)  صاف  )خ ارةش ربو مإ موجودات مالية متاحة للبيع 

     
 112253  (317.21)  للفترةأخر  دخل شامل( )خسارة

     
 3512.21  (.57.2)  إجمالي )الخسارة( الدخل الشامل للفترة

     
     :الدخل الشامل العائد إلى )الخسارة( إجمالي

 3512251  (57331)  األ م اذم  الشركة 
 351  .3  حقو  غير م يطر ةلياا 

     
  (57.2.)  3512.21 
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 بياإ التغيرات ف  حقو  الملكية المرحل  الموحد
 5132مار   13لفترة الة ةة اشار المنتاية ف  

 
 

     إلى مساهمي الشركة األم العائدة الملكيةحقوق   

 
 

  
 

       إعادة التقييم اتاحتياطي    

  
 رأس المال
  أرباح مدورة  المصدر

 احتياطي 
  قانوني

موجودات 
متاحة مالية 
  للبيع

فائض 
إعادة 
  التقييم

تحوط 
التدفق 
  النقدي

 احتياطي 
تحويل عمالت 

  أجنبية

إجمالي حقوق 
ملكية 

المساهمين 
  العاديين

حقوق 
غير 

 مسيطر
  عليها

إجمالي حقوق 
 الملكية

 إيضاحات 
 ألف

  لاير قطري
 ألف

  لاير قطري
 ألف

  لاير قطري
 ألف

  لاير قطري
 ألف

  لاير قطري
 ألف

  لاير قطري
 ألف

  لاير قطري
 ألف

  لاير قطري
 ألف

  لاير قطري
 ألف

 لاير قطري
                     

 7232..275  57331  275.27313  (317521)  (117321)  7122..  117333.  1117122  173117511  5237.21  )مدققةش 5132اير ين 3ف  
                     

 7221..  .3  7215..  -  -  -  -  -  7215..  -  فترةالربو 
 (317.21)  -  (317.21)  (527511)  (573.1)  -  (137215)  -  -  -  شاملة اخرى  خ ارة

                     
 (.57.2)  .3  (57331)  (527511)  (573.1)  -  (137215)  -  7215..  -   ةالشامل الخ ارة جمال  

                     
 -  -  -  -  -  -  -  -  (3117.55)  3117.55 . فترةمصدرة خ   الا ا  مجانية 

 (3137123)  -  (3137123)  -  -  -  -  -  (3137123)  - 3  فترةخ   ال ارباح مدفوةةتوليعات 
                     

 .272157.5  57313  272117515  (3317153)  (1.7151)  7122..  5237352  1117122  175317121  227232.  )غير مدققة( 5132مارس  13في 
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 تتمة - بياإ التغيرات ف  حقو  الملكية المرحل  الموحد
 5132مار   13الة ةة اشار المنتاية ف  لفترة 
 
 

     حقو  الملكية العا دة  لى م اذم  الشركة األ   

 
 

  
 

        ةادة التقيي  اتاحتياطي    

  
 را  الما 
  ارباح مدورة  المصدر

 احتياط  
  قانون 

موجودات 
مالية متاحة 

  للبيع
فا    ةادة 

 التقيي 

  
تحوط 
التدف  
  النقدم

  احتياط 
تحوي  ةم ت 

  اجنبية

 جمال  حقو  
ملكية 

الم اذميإ 
  العادييإ 

حقو  
غير 

م يطر 
  ةلياا

 جمال  حقو  
 الملكية

  ي احات 
 الف

  لاير قطرم
 الف

  لاير قطرم
 الف

  لاير قطرم
 الف

  لاير قطرم
 الف

  لاير قطرم
 الف

  لاير قطرم
 الف

  لاير قطرم
 الف

  لاير قطرم
 الف

  لاير قطرم
 الف
 قطرم لاير

                     
 3211.2311  32231  321112221  ش312135)  ش.1.235)  112122  .511223  13223.1  1255323.5  2152353   )مدققةش 5133يناير  3ف  
                     

 .31235  351  312115  -  -  -  -  -  312115  -  الفترةربو 
 112253  -  112253  ش52153)  ش121)  -  1222.2  -  -  -   دخ  شام  اخر

                     
 3512.21  351  3512251  ش52153)  ش121)  -  1222.2  -  312115  -   جمال  الدخ  الشام  

                     
 -  -  -  -  -  -  -  -  ش33225.5)  33225.5 1  الفترةخ   مصدرة مجانية  ا ا 

 ش.25235)  -  ش.25235)  -  -  -  -  -  ش.25235)  - 2 الفترةتوليعات ارباح مدفوةة خ   
                     

 322312.33  32.13  322332.11  ش3.2155)  ش.1.231)  112122  1312333  13223.1  1215.2111  5.32121  )غير مدققةش 5133 مار  13ف  
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 المرحل  الموحد التدفقات النقديةبياإ 
 5132مار   13لفترة الة ةة اشار المنتاية ف  

مارس  13  
5132 

 مار  13 
5133 

 
 

 إيضاحات
 ألف

  لاير قطري
 الف

 لاير قطرم
 مدققةشغير )  )غير مدققة(  

     األنشطة التشغيلية 
 .31235  7221..   الفترةربو 

      :تعدي ت
 ش.21215)  (17353.) 31 صاف  التغير ف  الموجودات التشغيلية 
 352212  5.7331 31 صاف  التغير ف  المطلوبات التشغيلية 

     
      :الفترة ربوبنود غير نقدية مدرجة ف  

 ش332511)  317.15  القيمة العادلة  شارباحخ ا ر )
 52  (21)   )ةك ش  نخفا  القيمة خ ا ر 

 ش12215)  (17333)  حصة ف  ارباح شركات لميلة 
 ش32)  5  مإ بيع ةقارات ومعدات شربور ) خ ا

 32125  37315    تا   ةقارات ومعدات 
 255  (112)  مكافآت نااية الخدمة للموظفيإ 

     
 ش312531)  137235  نشطة التشغيليةاأل )المستخدمة في( التدفقات النقدية من صافي 

     
      ستثماريةنشطة اااأل 

 ش32511)  (521)  شراء ةقارات ومعدات
 53  -  متحص ت مإ بيع ةقارات ومعدات 

 ش31)  (335) 1 شراء ةقارات ا تةمارية 
 ش152)  -  بحقو  الملكيةا تةمارات ف  شركات م تةمر فياا 

 -  133  توليعات ارباح م تلمة مإ شركات م تةمر فياا بحقو  الملكية 
 52111  327.15  صاف  الحركة ف  الموجودات المالية المتاحة للبيع 

     
 ش12331)  337511   ستثماريةنشطة اااأل  (في ةالمستخدممن ) يةالنقد التدفقات صافي
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 تتمة - المرحل  الموحد النقدية التدفقاتبياإ 
 5132مار   13لفترة الة ةة اشار المنتاية ف  

 مارس  13  
5132 

 مار  13 
5133 

 
 

 إيضاح
 ألف 

 لاير قطري
 الف  

 لاير قطرم
 

 )غير مدققةش  )غير مدققة( 
     يةالتمويل نشطةاأل 

 1523.3  (55.7111)  الحركة ف  قرو  بنكية
 ش2151.)  (317325)  قرو  بنكيةلتكاليف تموي  مدفوةة 

 ش.25235)  (3137123)  توليعات ارباح مدفوةة  لى م اذم  الشركة األ 
     

 ش2..552)  (.1.2731)  يةنشطة التمويلاأل  المستخدمة فيالتدفقات النقدية صافي 
     

 ش112152)  (1327533)  وما ف  حكمهف  النقد  النق صاف  
 3232515  2117253   بداية الفترة وما ف  حكمه ف  النقد 

     
 112523  .33.733 5 نهاية الفترة وما في حكمه في النقد 

     
     التدفقات النقدية التشغيلية من الفوائد وتوزيعات األرباح

 .215.  317553  فوا د مدفوةة
 52311  17553  فوا د م تلمة 
 152121  .11723  م تلمةتوليعات ارباح 

 



 وإعادة التأمين ش.م.قالشركة القطرية العامة للتأمين 
 
 

 الموحدةالمرحلية المختصرة  ي احات حو  البيانات المالية 
 5132مار   13لفترة الة ةة اشار المنتاية ف  

 31 

 
 الشركة معلومات عن 3

 
ةةادة التةنميإ       الشركة القطرية العامةتن  ت  ةامةة م ةاذمة قطريةة شةركة كش او "الشةركة األ " )"الشةركة" للتةنميإ واد

 التجاريةة قانوإ الشةركات وتخ ع ألحكا  1511 ورق   جلاا التجارم ذو 3.12ل نة  25بموجب المر و  األميرم رق  
العةا  بملاولة انشطة التةنميإ بة "المجموةة"ش  وشركاتاا التابعة )يشار  لياا جميعام تقو  الشركة   5115 ل نة 2رق   القطرم

ةادة التنميإ  دارة العقارات واالتنميإ التكاف  اا  م  ويشم   ل  واد   بورصة قطرمدرجة ف  الشركة   ا ا  ات تةمار واد
 

  دب ش ف  ) دولة اامارات العربية المتحدةواحد ف   فرع خارج و قطر  دولة ف فروع محلية   بعةلدى الشركة 

التابعةةةة وحصةةةة المجموةةةةة فةةة  الموحةةةدة البيانةةةات الماليةةةة للشةةةركة وشةةةركاتاا المرحليةةةة المختصةةةرة تت ةةةمإ البيانةةةات الماليةةةة 
 الشركات التابعة ذ : الشركات اللميلة 

 األنشطة الرئيسية د التأسيسلب الملكية الشركة التابعة

محفظة  دارة  ف تعم  بصفة ا ا ية  دولة قطر ٪311     و الشركة القطرية العامة القاب ة
 .ات المجموةةا تةمار 

 التنميإتعم  بصفة ا ا ية ف  مجا   دولة قطر ٪311     وتكاف  العامة للشركة ال
 .اا  م 

 ا تةمارتعم  بصفة ا ا ية ف  مجا   دولة قطر ٪311 و     يةلعقار االشركة العامة 
دارة   .العقاراتواد

مركل التجارة   تحادشركة مرخصة مإ  دولة قطر ٪311 و    قطر مركل التجارة العالم  
 .العالم 

شركة ملوإ لخدمات الت وي  التنمين  
 ف  خدماتبصفة ا ا ية تعم   دولة قطر ٪311     و

 .الت وي  التنمين 
تعم  بصفة ا ا ية ف  التطوير  دولة قطر ٪311 برج العامة ل  تةمار العقارم     و

 .العقارمواال تةمار 
تعم  بصفة ا ا ية ف  تعب ة المياا  دولة قطر ٪51 الشركة العامة للمياا والمرطباتّ       

 .وتجارة المواد الغ ا ية
ف  التطوير بصفة ا ا ية تعم   دولة قطر ٪21 لوإ العقارية      شركة م

 .العقارم  تةمارواال
 

 13المنتايةةة فةة   لفتةةرة الة ةةةة اشةةارللمجموةةةة الموحةةدة المرحليةةة المختصةةرة البيانةةات الماليةةة  تمةةت الموافقةةة ةلةةى  صةةدار
  5132 ابري  32 مإ قب  مجل  اادارة ف  5132 مار 

  
 أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة 5

 
 أسس اإلعداد 5/3

 
وفقام لمعيار المحا بة  5132مار   13اشار المنتاية ف   لفترة الة ةةالمرحلية المختصرة الموحدة  اةدت البيانات المالية

ت  تقريب   الشركة" وت  ةر اا باللاير القطرم وذو العملة الم تخدمة ألةما  المرحلية التقارير المالية" 13الدول  رق  
  جميع المبالغ  لى اقرب الف لاير قطرم ما ل  يشار  لى خ ف  ل  
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ال تحتوم البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة ةلى جميع المعلومات وااي احات المطلوبة ف  البيانات المالية 

رورة اإ     افة الى  ل  ، لي  بال 5133دي مبر  13ف   كمايجب اإ تقرا مع البيانات المالية الموحدة و ال نوية 
دي مبر  13مؤشرام للنتا ج المتوقعة لل نة الت   تنتا  ف   5132مار   13تعط  نتا ج الة ةة اشار المنتاية ف  

5132  
 

ةند  ةداد ذ ا البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة كانت القرارات الاامة الت  اتخ تاا اادارة ف  تطبي  ال يا ات 
والمصادر الر ي ية لعد  التيقإ مإ التقديرات ذ  نف اا المطبقة ةلى البيانات المالية الموحدة كما ف  المحا بية للمجموةة 
  5133دي مبر  13ولل نة المنتاية ف  

 
 إ اذداف و يا ات  دارة مخاطر المجموةة تتواف  مع تل  المفصو ةناا ف  البيانات المالية الموحدة كما ف  ولل نة 

  5133مبر دي  13المنتاية ف  
 

 الجديدة المتبعة من قبل الجموعةالمصدرة الت يوالتفسيرات والتعدالمعايير  5/5
 

ال يا ات المحا بة المتبعة ف   ةداد ذ ا البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة تتواف  مع تل  المتبعة ف   ةداد 
، فيما ةدا المعايير والتف يرات الجديدة  5133دي مبر  13لل نة المنتاية ف  للمجموةة البيانات المالية الموحدة ال نوية 

اصدرت ولكإ ل  تعدي ت  وال  تطب  المجموةة مبكرام اية معايير او تف يرات   5132يناير  3الت  ي رم مفعولاا ف  
 ال اإ ذ ا ،  5132مرة ف   نة ةلى الرغ  مإ اإ ذ ا المعايير والتعدي ت الجديدة تطب  ألو    تصبو  ارية المفعو 

المعايير والتف يرات الجديدة لي  لاا اةر ةلى البيانات المالية الموحدة ال نوية او البيانات المالية المرحلية المختصرة 
 الموحدة للمجموةة 

 
  إ طبيعة وتنةير ك  مإ المعايير الجديدة او التعدي ت مو حة ادناا:

 
 مشاركات الموظفين برامج المنافع المحددة: 32معيار المحاسبة الدولي  عديالتت

خرى ةند األطراف األو امإ المؤ  ات األخ  ف  االةتبار المشاركات مإ الموظفيإ  .3الدول   المحا بة معياريتطلب 
   لبية، يجب ةلياا اإ تعود ةلى فترات الخدمة كمنافع  برامج المنافع المحددة  ةند ارتباط المنافع بالخدمة احت اب

، فإنه ي مو للمؤ  ة  تعتمد ةلى ةدد  نوات الخدمةال تو و ذ ا التعدي ت انه ف  حا  كانت مبالغ المشاركات 
، بدالم مإ تخصي   بتحقي  ذ ا المشاركات كخصومات مإ تكلفة الخدمات خ   الفترة الت  تقد  فياا الخدمة

  مإ غير 5133يوليو  3ة الت  تبدا ف  او بعد ةات ف  فترات الخدمة  ي رم مفعو  ذ ا التعدي ت للفترات الماليالمشارك
مإ شركات المجموةة برامج منافع محددة  لي  ألم، حيث اإ  المجموةةبالمتوقع اإ تكوإ ذ ا التعدي ت  ات صلة 
  ات مشاركات مإ موظفيإ او اطراف اخرى 

 
 5135 – 5131دورة التحسينات السنوية 

وقامت المجموةة بتطبي  ذ ا التعدي ت ألو  مرة ف  ذ ا  5133يوليو  3مفعو  ذ ا التح ينات ابتداءم مإ  ي رم
   تشم  ذ ا التح ينات ما يل :البيانات المرحلية المختصرة الموحدة
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 تتمة - 5135 – 5131دورة التحسينات السنوية 

 
 بناءً على األسهممدفوعات المعامالت  5للتقارير المالية  الدولي معيارال
ويقو  بتو يو العديد مإ المو وةات المتعلقة بتعريف شروط األداء والخدمة والت  تعد  م تقب م التح يإ  ذ اتطبي   يت 

 وتت مإ ما يل :مللمة  ام شروط
 

  ؛ط األداء شرط الخدمةيجب اإ تت مإ شر 
 ؛يجب اإ يت  تحقي  ذدف األداء بينما يقو  الطرف اآلخر بتقدي  الخدمة 
 ؛، او ةمليات او نشاطات مؤ  ة اخرى ف  نف  المجموةة قد يتعل  ذدف األداء بعمليات او نشاطات المؤ  ة 
  و ؛يعتمد او ال يعتمد ةلى حالة ال و  ام األداء شرط شرطقد يكوإ 
  فإإ شرط الخدمة ل   ةإ تقدي  الخدمة خ   فترة االلتلا ، ، بغ  النظر ةإ ال بب ف  حا  توقف الطرف اآلخر ،

  يت  تلبيته
 

 يا ات المحا بية للمجموةة ذ ا التعدي ت ال تنةر ةلى ال 
 

   دمج األعمال 1المعيار الدولي للتقارير المالية 
اإ جميع اتفاقيات المبالغ المحتملة المصنفة كمطلوبات )او موجوداتش الناش ة مإ  ويو وم تقب م  التعدي  تطبي يت  
معيار يجب قيا اا الحقام بالقيمة العادلة مإ خ   الربو او الخ ارة  واءم اندرجت او ل  تندرج تحت نطا  ال األةما  دمج

يعد  ل  متفقام مع ال يا ية المحا بية   ، وفقام لما ذو مطب ش .1 )او معيار المحا بة الدول  .الدول  للتقارير المالية 
  الحالية للمجموةة وبالتال  ال ينةر التعدي  ةلى ال يا ة المحا بية للمجموةة

 
    القطاعات التشغيلية 3المعيار الدولي للتقارير المالية 

 :التعدي ت بنةر رجع  ويو و تطبي يت  
 

  مإ المعيار  35يجب ةلى المؤ  ة اافصاح ةإ األحكا  الت  قامت باا اادارة ةند تطبي  معيار الربو ف  الفقرة
الخصا   و موجل حو  القطاةات التشغيلية الت  ت  دمجاا  وصف، مت منام  ل   2الدول  للتقارير المالية 

جمال  ذام  الربوش الم تخدمة ف  تقيي  ما   ا كانت و المبيعات  مة االقتصادية )   ؛"متماةلة" القطاةاتاد
  ة ما   ا كانت الت وية قد ت  فقط ف  حالت وية موجودات القطاةات مع  جمال  الموجودات مطلوب اافصاح ةإ

   اتالقرار حولاا وبالمة  فيما يتعل  بمطلوبات القطاة اتخا تقديماا 
 

 الموجودات غير الملموسة    13معيار المحاسبة الدولي و  العقارات واآلات والمعدات 35لي معيار المحاسبة الدو 
  ةادةيجول  12ومعيار المحا بة الدول   35يت  تطبي  التعدي ت بنةر رجع  وتو و انه وفقام لمعيار المحا بة الدول  

بتحديد او  لى القيمة ال وقية  ااجمال  بتعدي مإ خ   ااشارة  لى البيانات الت  يمكإ م حظتاا  واء  موجود تقيي 
    افة وتعدي   جمال  القيمة الدفترية ن بيام لتصبو القيمة الدفترية م اوية للقيمة ال وقية لقيمة الدفتريةالقيمة ال وقية ل

 موجود  للبيإ ااجمال  والقيمة الدفترية  الفر اك  ذو  لى  ل  ، فإإ اال تا   واالطفاء المتر 
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  إفصاحات حول األطراف ذات العالقة 51معيار المحاسبة الدولي 

ش ذ  الر ي ييإالت  تقد  خدمات موظف  اادارة  ةاادارة )المؤ   و و اإ مؤ  ةيبنةر رجع  و  التعدي يت  تطبي  
 ةة قة تخ ع افصاحات األطراف  ات الع قة    افة  لى  ل  ، فإنه ةلى المؤ  ة الت  ت تخد  مؤ   و  طرف
لي  لا ا التعدي  اةر ةلى المجموةة  رة المقدمة المتكبدة مقاب  خدمات اادا المصاريفدارة اإ تقو  باافصاح ةإ اا

  حيث اناا ال تتلقى خدمات  دارة مإ مؤ  ات اخرى 
 

 5131 – 5133دورة التحسينات السنوية 

وقامت المجموةة بتطبي  ذ ا التعدي ت ألو  مرة ف  ذ ا  5133يوليو  3ذ ا التح ينات ابتداءم مإ  مفعو ي رم 
 ما يل : التح ينات  تشم  ذ ا المختصرة الموحدةالبيانات المالية المرحلية 

 
 دمج األعمال 1عيار الدولي للتقارير المالية الم

 :اإ 1ويو و نطا  اال تةناءات ف  المعيار الدول  للتقارير المالية  التعدي  م تقب م  ذ ايطب  
 

 ؛1الدول  للتقارير المالية عيار ، ذ  خارج نطا  الم ، ولي  فقط المشاريع المشتركة الترتيبات المشتركة 
  ف  البيانات المالية للترتيب المشتر  نف ه  المحا بةينطب  ا تةناء ذ ا النطا  فقط ةلى 

 
 الشركة ترتيب مشتر  ول ل  فإإ التعدي  لي  له ة قة بالمجموةة وشركاتاا التابعة  تعدال 

 
 قياس القيمة العادلة 31عيار الدولي للتقارير المالية الم
فقط ةلى لي   31تطبي  ا تةناء المحفظة ف  المعيار الدول  للتقارير المالية  ويو و جوالالتعدي  م تقب م  اطب  ذ ي

الت  تندرج تحت نطا  المعيار الدول  األخرى المالية والمطلوبات المالية ولكإ اي ام تطب  ةلى العقود  الموجودات
ال تطب  المجموةة ا تةناء المحفظة ف  المعيار  ، ح ب الحاجةش  .1ل  )او معيار المحا بة الدو  .للتقارير المالية 

  31الدول  للتقارير المالية 
 

  ستثماريةالعقارات اا 11معيار المحاسبة الدولي 
الت  يشغلاا العقارات و  تةمارم العقار االبيإ  الفر  31وصف الخدمات الم اةدة ف  معيار المحا بة الدول  يو و 
ه يت  ا تخدا  المعيار الدول  للتقارير ويو و انم تقب م واآلالت والمعداتش  يت  تطبي  التعدي   العقارات)ام  مالكوذا
لتحديد ما   ا كانت المعاملة ذ  معاملة ،  31ولي  وصف الخدمات الم اةدة ف  معيار المحا بة الدول  ،  1المالية 

 1المعيار الدول  للتقارير المالية ف  الفترات ال ابقة ، اةتمدت المجموةة ةلى  شراء لموجودات او معاملة دمج األةما  
لتحديد ما   ا كانت المعاملة ذ  معاملة شراء لموجودات او معاملة دمج  ، 31معيار المحا بة الدول  ةلى ، ولي  
 ل ل  ، ال يؤةر ذ ا التعدي  ةلى ال يا ة المحا بية للمجموةة   األةما 
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  ات استثماريةعقار  1
مارس  13  

5132 
دي مبر  13 

5133 
 

 
 ألف

  لاير قطري
 الف

 لاير قطرم
 )مدققةش  )غير مدققة(  
     

 ..3251123  271127325  يناير 3ف  
 552113  335    افات 
 ش132233)  -  ا تبعادات

 5.12211  -  ارباح القيمة العادلة 
     

 2211223.5  271157135  في نهاية الفترة / السنة  
 

  ذمم مدينة من أطراف ذات عالقة  1

مارس  13  
5132 

دي مبر  13 
5133 

 
 

 ألف
  لاير قطري

 الف
 لاير قطرم

 )مدققةش  )غير مدققة(  
     
 521  233  ش المحدودة لذولدينج)  نف تمنت  ت ن

 23  21  تر ت  وريا للتنميإ 
ةادة التنميإ   .1  12  تر ت الجلا ر للتنميإ واد

 -  31  البحريإ - رمتر ت 
 .  2  الدولية لألورا  المالية

 .33  -  تر ت الدولية للتنميإ )قبر ش المحدودة 
     

  .11  213 
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   تتمة - ذمم مدينة من أطراف ذات عالقة 1
 

 :اطراف  ات ة قة كما يل مإ  مدينة ارصدة  م  التنميإ المدينةتت مإ 
مارس  13 

5132 
دي مبر  13 

5133 
 ألف 

  لاير قطري
 الف

 لاير قطرم
 )مدققةش  )غير مدققة( 
    

 3.  23 البحريإ - رمتر ت 
 21  31  ةماإ –تر ت الدولية للتنميإ )قبر ش المحدودة 

 3  3 اخرى
    
 3.2  312 
  
   المشاركين في صندوق التكافل اتحساب 2
 
 التكافلحاملي وثائق  –بيان المركز المالي  ( أ)

مارس  13  
5132 

دي مبر  13 
5133 

 ألف  
  لاير قطري

 الف
 لاير قطرم

 )مدققةش  )غير مدققة(  
     الموجودات 

 52533  571.1  اةاث ومعدات 
 522.53  527213  ةقارات ا تةمارية
     موجودات مالية:

 522511  ..5173  موجودات مالية متاحة للبيع     
 312252  17131  ارصدة مدينة مإ الم اذميإ     
 322112  127.53  مدينة  تكاف  م      

 212325  537353  التكاف موجودات  ةادة 
 52351  337131  موجودات اخرى 

 22211  117531  النقد وما ف  حكمه
     
  5127525  5.22353 
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   تتمة - حسابات المشاركين في صندوق التكافل 2
 
 تتمة - التكافلحاملي وثائق  –بيان المركز المالي  ( أ)

مارس  13  
5132 

دي مبر  13 
5133 

 ألف  
  لاير قطري

 الف
 لاير قطرم

 )مدققةش  )غير مدققة(  
     المطلوبات

 5552113  5117123  التكاف مطلوبات ةقود 
     مالية: مطلوبات

 555  523  ارصدة دا نة  لى طرف  و ة قة    
 .32215  327552   م  تكاف  دا نة    

 12111  17551  مكافآت نااية الخدمة للموظفيإ
 3221.3  517.31  مطلوبات اخرى

 12553  57152  احتياط  القيمة العادلة
  5237335  5.122.2 

 32255  (337125)  الفترة / السنةكما في نهاية فائض )العجز( ال
     
  5127525  5.22353 
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   تتمة - حسابات المشاركين في صندوق التكافل 2
 
 التكافلحاملي وثائق  - مصاريفالرادات و اإليبيان  ( ب)
مارس  13 

5132 
 مار  13 

5133 
 ألف 

  لاير قطري
 الف

 لاير قطرم
 مدققةشغير )  )غير مدققة( 
    

 552131  5572.2 مشاركات جمال  ال
 ش522555)  (57323) غير المكت بة المشاركاتالتغير ف  مخص  

    
 3321.3  517353 المكتسبة  المشاركاتإجمالي 

 32333  (57.23) التكاف المحولة  لى معيدم  المشاركات
    

 322212  217151 المكتسبة أقساط التأمينصافي 
    

 ش..122)  (37531) مصاريف ر و  وةموالت 
 333  251  يرادات اال تةمار 

 23  311 اخرىتشغيلية  يرادات 
    

 ش12313)  (535) مصاريف أخرى 
    

 352313  .257.1 إجمالي اإليرادات 
    

 ش152312)  (3572.5) مدفوةةال  جمال  المطالبات
 21.  .11733 التكاف معيدم  المطالبات المحولة  لى

 ش52.23)  537113  التكاف  جمال  التغير ف  مطلوبات ةقود 
 555  (537323) التكاف المحولة  لى معيدى التكاف  التغير ف  مطلوبات ةقود 

    
 ش112221)  (227235) المطالباتصافي 

    
 32232  (573.2) الفائض للفترة قبل رسوم الوكالة )العجز( 
 ش312112)  (.2711) وكالةالر و  

    
 ش22351)  (357155) فترةالعجز لل
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 النقد وما في حكمه 5
 

 :كما يل  بعد خص  ال حب ةلى المكشوف مإ البنو  وماف  حكمهبياإ التدف  النقدم يعر  النقد  بغر 
 
 مارس  13  

5132 
 دي مبر  13 

5133 
 

 
 ألف

  لاير قطري
 الف

 لاير قطرم
 )مدققةش  )غير مدققة(  
     

 2132551  359.602  النقد وما ف  حكمه
 32.31  (327155)   حب ةلى المكشوف مإ البنو 

     
  33.733.  2112251 

 
 المصدر المالرأس  .
 

الواحد  لل ا  ةقطري رياالت 31 ا  بقيمة  .1.2223223مإ را  الما  المصرح به والمصدر والمدفوع بالكام  يتكوإ 
 رياالت قطرية لل ا  الواحدش  31بقيمة  ا   5.23122551: 5133)

 مارس  13 
5132 

 دي مبر  13 
5133 

 ألف 
  لاير قطري

 الف
 لاير قطرم

 )مدققةش  )غير مدققة( 
    
 .227232  5.32121 

 
: 5133)لل ا  الواحد  قطرية رياالت 31 ا  بقيمة  .312115252ا ا  مجانية بعدد  الشركةاصدرت ،  الفترة  خ 

   رياالت قطرية لل ا  الواحدش 31 ا  بقيمة  33225.2531
 

 األرباح توزيعات 3
  

لاير قطرم لل ا ش  5211مية لل ا  ) مإ القيمة اال ٪51 ارباح نقدية بن بةودفع توليع تمت الموافقة ةلى خ   الفترة ، 
ارباح ودفع  توليعت   :5133) 5133دي مبر  13مإ را  الما  لل نة المنتاية ف   ٪32وتوليع ا ا  مجانية بن بة 

مإ را  الما   ٪51توليع ا ا  مجانية بن بة و  لاير قطرم لل ا ش 3221مية لل ا  ) مإ القيمة اال ٪32نقدية بن بة 
   ش5131دي مبر  13لل نة المنتاية ف   المدفوع
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 3. 

 
  تأمينال عقود مطلوبات 2

 5133دي مبر  13  5132مارس  13  

 

 
 عقود مطلوبات

 تأمينال

 تأمين إعادة 
عقود مطلوبات 
  التأمين

 

 يصاف

 
 ةقود مطلوبات

 تنميإال

 تنميإ  ةادة 
 ةقود  مطلوبات
  التنميإ

 

  صاف

 إيضاحات 
 ألف

  لاير قطري
 ألف

  لاير قطري
 ألف

  لاير قطري
 الف

  لاير قطرم
 الف

  لاير قطرم
 الف

 لاير قطرم
 )مدققةش  )مدققةش  )مدققةش  )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(  
             

 3312.22  ش1152211)  33123.2  227211  (1157.21)  .115752  مخص  مطالبات مبلغ ةناا مإ قب  حامل  وةا   التنميإ 

 .51211  ش.15222)  5323.2  5.7112  (157322)  517323  مخص  مطالبات متكبدة غير مبلغ ةناا 

 3122151  ش1312155)  32325.1  3557315  (1127531)  1557122 )أ( مخص  مطالبات قا مة 

 222532  ش5152331)  5212552  31271.2  (.512735)  1117215 )ب( مكت بة  غير  تنميإمخص  اق اط 

             
 5512232  ش2322115)  15.2153  5127253  (2.27111)  3337153  
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 تتمة – تأمينال عقود مطلوبات 2

 
 قائمة  مطالباتمخصص  ( أ)

 5133دي مبر  13  5132مارس  13  

 

 
 عقود مطلوبات

 تأمينال

 تأمين إعادة 
مطلوبات عقود 

  التأمين

 

 يصاف

 
 ةقود مطلوبات

 تنميإال

 تنميإ  ةادة 
 ةقود  مطلوبات
  التنميإ

 

  صاف

  
 ألف

  لاير قطري
 ألف

  لاير قطري
 ألف

  لاير قطري
 الف

  لاير قطرم
 الف

  لاير قطرم
 الف

 لاير قطرم
 )مدققةش  )مدققةش  )مدققةش  )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(  
             

 3352111  ش1332511)  3252131  .313715  (1117155)  1337521  يناير  3ف  

 552521  32113  532.35  (337132)  17.21  (327513)   جمال  / التغير ف  مطالبات ةقود التنميإ 

             
 1557122   نهاية الفترة / السنةفي 

 (1127531) 
 3557315 

 32325.1 
 ش1312155) 

 3122151 
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 تتمة – تأمينال عقود مطلوبات 2

 
  مكتسبة مخصص أقساط تأمين غير  ( ب)

 5133دي مبر  13  5132مارس  13  

 

 
 عقود مطلوبات

 تأمينال

 تأمين إعادة 
مطلوبات عقود 

  التأمين

 

 يصاف

 
 ةقود مطلوبات

 تنميإال

 تنميإ  ةادة 
 ةقود  مطلوبات
  التنميإ

 

  صاف

  
 ألف

  لاير قطري
 ألف

  لاير قطري
 ألف

  لاير قطري
 الف

  لاير قطرم
 الف

  لاير قطرم
 الف

 لاير قطرم
 )مدققةش  )مدققةش  )مدققةش  )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(  
             

 52312.  ش31.2311)  5132212  327533  (5157131)  53.7553  يناير  3ف  

 3.12132  ش3522115)  5352323  537315  (3117.35)  5157215  مكتتبة خ   الفترة / ال نة اق اط تنميإ 

 ش3.22112)  15521.5  ش2512313)  (117532)  3137152  (3127521)  مكت بة خ   الفترة / ال نة اق اط تنميإ 

             
 222532  ش5152331)  5212552  31271.2  (.512735)  1117215   نهاية الفترة / السنةفي 
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 عالقة أطراف ذاتأرصدة دائنة إلى  31
مارس  13 

5132 
دي مبر  13 

5133 
 ألف 

  لاير قطري
 الف

 لاير قطرم
 )مدققةش  )غير مدققة( 
    

 .32.3  57151 ةماإ – )قبر ش المحدودة للتنميإ الدولية تر ت
 332  - البحريإ -رم  تر ت

 32551  37525 شركة الصارم التجارية 
    
 17531  12151 
 

 : ات ة قة كما يل  ارصدة دا نة  لى اطرف  م  التنميإ الدا نةتت مإ 
 

مارس  13 
5132 

دي مبر  13 
5133 

 ألف 
  قطريلاير 

 الف
 لاير قطرم

 )مدققةش  )غير مدققة( 
    

 32131  (27151) ةماإ –تر ت الدولية للتنميإ )قبر ش المحدودة 
 ش25.)  22. البحريإ - رمتر ت 
 ش..323)  (21.) اخرى 

    
 (27122)  32255 
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 المعلومات القطاعية  33

 

 يالقطاعالمرحلي الموحد خسارة الربح أو بيان ال
 معلومات القطاةات التشغيلية بتقرير المجموةة  تقو  بهالتنميإ واال تةمارات  ذ ا القطاةات ذ  ةلى األ ا  ال م  -اةما    ت  تنظي  المجموةة  لى قطاة، اادارة تقرير ألغرا  

 
 5133مار   13  5132مارس  13 

  جمال    اال تةمارات  التنميإ  إجمالي   ااستثمارات  التأمين 
 ألف 

  لاير قطري
 ألف

  لاير قطري
 ألف

 لاير قطري
 الف 

  لاير قطرم
 الف

  لاير قطرم
 الف

 لاير قطرم
 )غير مدققةش  )غير مدققةش  )غير مدققةش  )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة( 
            

 3.12222  -  3.12222  5157215  -  5157215   جمال  اق اط التنميإ
 ش2.2252)  -  ش2.2252)  (2.75.3)  -  (2.75.3) التغير ف  مخص  اق اط التنميإ غير المكت بة

            
 1..3112  -  1..3112  3127521  -  3127521 إجمالي أقساط التأمين المكتسبة

 ش212231)  -  ش212231)  (3137152)  -  (3137152) اق اط التنميإ المحولة  لى معيدم التنميإ
            

 212321  -  212321  117532  -  117532 المكتسبةصافي أقساط التأمين 
            

 22333  -  22333  7135.  -  7135. ةموالتو   يرادات ر و 
 312.31  312.31  -  217155  217155  -  تةمار اال يرادات 
 131  131  -  17231  17231  - مإ اال تةمارات محققةارباح صاف  

 332511  332511  -  (317.15)  (317.15)  - ارباح القيمة العادلة )خ ا رش 
 221  -  221  37152  -  37152  يرادات تشغيلية اخرى 

            
 5323.3  2223.1  3..22  237552  317531  37122 إيرادات أخرى 

            
 3332533  2223.1  2.2331  3127221  317531  257.11 إجمالي اإليرادات 
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 تتمة -القطاعية  المعلومات 33
 5133مار   13  5132مارس  13 
  جمال    اال تةمارات  التنميإ  إجمالي   ااستثمارات  التأمين 
 ألف  

 لاير قطري
 ألف  

 لاير قطري
 ألف  

 لاير قطري
 الف  

 لاير قطرم
 الف  

 لاير قطرم
 الف  

 لاير قطرم
 مدققةش)غير   )غير مدققةش  )غير مدققةش  )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة( 
            

 ش3521.1)  -  ش3521.1)  (117111)  -  (117111) مدفوةة ال المطالبات جمال  
 3321.5  -  3321.5  .35735  -  .35735 تنميإ  المحولة  لى معيدم ال المطالبات

 ش312223)  -  ش312223)  327513  -  327513 ةقود التنميإ مطلوبات جمال  التغير ف  
 22153  -  22153  (17.21)  -  (17.21)  لى معيدم التنميإ  المحولةتنميإ الالتغير ف  مطلوبات ةقود 

            
 ش112253)  -  ش112253)  (357315)  -  (357315)  المطالباتصافي 

            
 ش2335.)  ش2151.)  ش1.5)  (317513)  (317322)  (131) تموي  تكاليف 

دارية اخرى  ش512223)  ش312115)  ش312232)  (157335)  (3.7315)  (3375.5)   مصاريف تشغيلية واد
            

 ش112511)  ش3.2155)  ش312.33)  (157.21)  (5.7223)  (337.22) أخرىمصاريف 
            

 ش1321.3)  ش3.2155)  ش222352)  (557335)  (5.7223)  (117323) إجمالي المصاريف 
            

 1.2221  152313  12525  171.5.  227551  3.7312 قبل الحصة في أرباح شركات زميلة  الربح
 12215  12215  -  17333  17333  - شركات لميلة  ارباححصة ف  

            
 .31235  312131  12525  7221..  517311  3.7312 الفترةربح 
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 تتمة -القطاعية  المعلومات 33
 

 موجودات ومطلوبات القطاعات
  الر ي ية قطاةاتال بيإ بشك  مشتر ت تخد  موجودات ومطلوبات المجموةة 

 

 المعلومات الجغرافية
 ، ف  دولة قطر واامارات العربية المتحدة يإتعم  المجموةة ف   وقيإ جغرافي

 

 لسهم ا علىالعائد  35

مارس  13  
5132 

مار   13 
5133 

 مدققةشغير )  )غير مدققة(  
     

 312115  7215.. الربو العا د ةلى حامل  األ ا  العادية ف  الشركة األ  )باأللف لاير قطرمش

 1.2225  27225.   )باأللفش المتو ط المرجو لعدد األ ا 
     

 .122  1723  العا د ةلى ال ا  )باللاير القطرمش

 

بعد األخ    ا ش 5.23122551: 5133) ا   .1.2223223ذو  5132 نة  العادية ف  المتو ط المرجو لعدد األ ا 
  ا ش   33225.2531: 5133) ا   .312115252األ ا  المجانية المصدرة بعدد  ف  ااةتبار

 

  التشغيليةالموجودات والمطلوبات النقد المتوفر من  31

مارس  13  
5132 

 مار  13 
5133 

 ألف  
  لاير قطري

 الف
 لاير قطرم

 مدققةشغير )  )غير مدققة(  
     

 ش1.3)  (311)  صاف  التغير ف  ارصدة مدينة مإ اطراف  ات ة قة 
 112551  117311  التغير ف   م  تنميإ مدينةصاف  

 322321  527551  صاف  التغير ف  موجودات  ةادة التنميإ
 22151  17.31  صاف  التغير ف  موجودات اخرى 

     

 .21215  17353.  صافي التغير في الموجودات التشغيلية
     

 .11233  157111  صاف  التغير ف  مطلوبات ةقود التنميإ 
 22  (31)  صاف  التغير ف  ارصدة دا نة  لى اطراف  ات ة قة

 ش332.21)  (357213)  صاف  التغير ف   م  تنميإ دا نة

 ش352131)  37.23  صاف  التغير ف  مطلوبات اخرى
     

 352212  5.7331  صافي التغير في المطلوبات التشغيلية
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 أطراف ذات عالقةإفصاحات حول  31
 

 عالقة معامالت مع أطراف ذات 
 الم يطر ةلياا او ع قة واادارة العليا للمجموةة والمؤ  اتال ات  والشركات الم اذموإع قة الطراف  ات األ تت مإ
ت  ت   إ  يا ات وشروط ت عير ذ ا المعام ت الت  لا ا األطراف تنةير كبير ةلياابشك  مشتر  او الشركات  الت  تدار

  ياا مإ قب   دارة المجموةة المصادقة ةل
 الموحد كما يل :المرحل  المعام ت مع األطراف  ات الع قة المدرجة ف  بياإ الربو او الخ ارة 

 
مارس  13   

5132 
 مار  13 

5133 

 

 ألف  
  لاير قطري

 الف
 لاير قطرم

 مدققةشغير )  )غير مدققة(   
      الشركة األم وشركاتها التابعة

 122  121    جمال  اق اط التنميإ 

 ش221.3)  (3171.1)   اق اط التنميإ المحولة  لى معيدم التنميإ 
 ش12313)  (575.1)    جمال  المطالبات المدفوةة

 52515  357112   المطالبات المحولة  لى معيدم التنميإ 

 113  125    يرادات ر و  وةموالت 
دارية اخرى   ش352)  (133)   مصاريف تشغيلية واد

 
تحت ح اب  التكاف  حامل  وةا   – والمصاريفالمعام ت مع األطراف  ات الع قة المدرجة ف  بياإ االيرادات 

 التكاف  كما يل :ف  صندو   إمشاركيال
 
مارس  13   

5132 
 مار  13 

5133 

 

 ألف  
  لاير قطري

 الف
 لاير قطرم

 مدققةشغير )  مدققة()غير    
      تكافلللالعامة الشركة 

 ش22551)  (575.3)   المشاركات المحولة  لى معيدم التكاف  

 21.  1175.5   المطالبات المحولة  لى معيدم التكاف 
 .3232  37151    يرادات ر و  وةموالت  
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 تتمة - إفصاحات حول أطراف ذات عالقة 31
 

 كما يل :التكاف  حامل  وةا    –ع قة المدرجة ف  بياإ المركل المال  الطراف  ات األاألرصدة الدا نة  لى 
 

مارس  13   
5132 

دي مبر  13 
5133 

 

 ألف  
  لاير قطري

 الف
 لاير قطرم

 )مدققةش  )غير مدققة(   
      تكافلللالعامة الشركة 

    23  557331    م  تكاف  دا نة
 مكافآت كبار المسؤولين باإلدارة
 :كما يل  الفترةباادارة خ   بلغت مكافآت كبار الم ؤوليإ 

 
مارس  13   

5132 
 مار  13 

5133 
 ألف   

  لاير قطري
 الف

 لاير قطرم
 مدققةشغير )  )غير مدققة(   
      

 32111  57155   مكافآت اة اء مجل  اادارة 

 12521  317225    األج  قصيرةاخرى  رواتب ومنافع 

 313  315   مكافآت نااية الخدمة
      
   317511  22331 

 
 عالقة الطراف ذات األأرصدة 

 م  التنميإ  للشركة األ  وشركاتاا التابعة وك ل ع قة الطراف  ات األوالدا نة مع األرصدة المدينة  يت  اافصاح ةإ
غير م مونة وال تحم  ذ ا المبالغ ةلى التوال    31ح اوااي  3المدينة والدا نة مع األطراف  ات الع قة ف  ااي اح 

 ع قة  الطراف  ات األالمدينة مع  لألرصدةمقدمة او م تلمة ام  مانات فوا د ويت  ت ديدذا نقدام  ال توجد 
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 واالتزاماتالمحتملة المطلوبات  32
مارس  13 

5132 
دي مبر  13 

5133 
 ألف 

  لاير قطري
 الف

 لاير قطرم
 )مدققةش  )غير مدققة( 
    محتملةمطلوبات   ( أ)

 312121  3173.5 خطابات ال ماإ       

    

     اإليجار التزامات ( ب)

    كما يل : اايجار التشغيل  الدفعالتلامات ت تح  

 32221  37352 اق  مإ  نة واحدة

 31.  225  نوات خم  و نة  بيإ

    
 57353  52151 

 

 العادلة  القيمةقياس  35
 

 يو و الجدو  التال  قيا  القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للمجموةة: 
 

 
 

  

أسعار مدرجة 
بأسواق نشطة 

 3مستوى 

مدخالت 
ملحوظة هامة 

 5مستوى 

مدخالت غير 
ملحوظة هامة 

 إجمالي 1مستوى 

 إيضاح  )غير مدققة( 5132مارس  13
 ألف

 لاير قطري
 ألف

 لاير قطري
 ألف

 لاير قطري
 ألف

 لاير قطري
       

       موجودات تقاس بالقيمة العادلة: 
 271157135 271157135 - - 1 ةقارات ا تةمارية 

 373117151 - 327515 371317331   متاحة للبيع 
 3317551 - - 3317551   لقيمة العادلة مإ خ   الربو او الخ ارة با
       
   3755271.3 327515 271157135 575227125 
       

       مطلوب يقاس بالقيمة العادلة: 
 1.7151 - 1.7151 -   مشتقات األدوات المالية 
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ا عار مدرجة 
نشطة بن وا  
 3م توى 

مدخ ت 
ملحوظة ذامة 

 5م توى 

مدخ ت غير 
ملحوظة ذامة 

  جمال  1م توى 

  ي اح  )مدققةش 5133دي مبر  13
 الف

 لاير قطرم
 الف

 لاير قطرم
 الف

 لاير قطرم
 الف

 لاير قطرم
       

       موجودات تقا  بالقيمة العادلة: 
 2211223.5 2211223.5 - - 1 ةقارات ا تةمارية 

 323112112 - 532153 323232533   متاحة للبيع 
 21.5..3 - - 21.5..3   بالقيمة العادلة مإ خ   الربو او الخ ارة 

       
   321232131 532153 2211223.5 521112.11 
       

       مطلوب يقا  بالقيمة العادلة: 
 132221 - 132221 -   مشتقات األدوات المالية 

 
  : ال ش ءش5133) 1الم توى و  5والم توى  3خ   الفترة ، ل  يت  التحوي  بيإ الم توى 

 
 أرقام المقارنة  تصنيفإعادة  .3
 

اةيد تصنيف بع  ارقا  المقارنة لتتماشى مع ةر  البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة للفترة الحالية  ةلى 
 اةر ةلى صاف  الربو وحقو  الملكية لفترة المقارنة الرغ  مإ  ل  ، ل  يكإ اةادة التصنيف 

 


