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الب�انات المال�ة المرحل�ة المختصرة الموحدة
 المنته�ة في  الثالثة أشهرفترة ل

٢٠٢٢ مارس ٣١



 ) ع.ق.(ش.م. الدوحة للتأمین مجموعة

 مع تقر�ر المراجعة لمدقق الحسا�ات المستقل الب�انات المال�ة المرحل�ة المختصرة الموحدة 

 ٢٠٢٢مارس   ٣١أشهر المنته�ة في  الثالثةلفترة 

 صفحة             الفهرس 

 ٢-١ الحسا�ات المستقلتقر�ر المراجعة لمدقق 

 ٣الموحد  المرحلي المختصر ب�ان المر�ز المالي

 ٥-٤ ب�ان الر�ح أو الخسارة المرحلي المختصر الموحد 

 ٦ ب�ان الدخل الشامل المرحلي المختصر الموحد 

 ٧ ب�ان التغیرات في حقوق الملك�ة المرحلي المختصر الموحد 

 ٨الموحد ب�ان التدفقات النقد�ة المرحلي المختصر 

 ٢٥–٩ إ�ضاحات حول الب�انات المال�ة المرحل�ة المختصرة الموحدة 



تقر�ر مدقق الحسا�ات المستقل حول مراجعة الب�انات المال�ة المرحل�ة المختصرة 

  الموحدة

.ع.قم.ش للتأمین الدوحة مجموعة ساهميلم

 المقدمة 

مجموعة الدوحة للتأمین ش.م.ع.ق ("الشر�ة") وشر�اتها  للقد راجعنا الب�انات المال�ة المرحل�ة المختصرة الموحدة المرفقة 
 والتي تتضمن: ٢٠٢٢مارس  ٣١التا�عة (و�شار إلیهم معا بـ "المجموعة") �ما في  

 ؛ ٢٠٢٢مارس  ٣١المختصر الموحد �ما في المرحلي ب�ان المر�ز المالي   • 
 ؛ ٢٠٢٢مارس  ٣١المختصر الموحد لفترة الثالثة أشهر المنته�ة في المرحلي �ان الر�ح أو الخسارة ب  • 
 ؛٢٠٢٢مارس   ٣١المختصر الموحد لفترة الثالثة أشهر المنته�ة في المرحلي ب�ان الدخل الشامل   • 
؛٢٠٢٢مارس  ٣١نته�ة في المختصر الموحد لفترة الثالثة أشهر المالمرحلي  ب�ان التغیرات في حقوق الملك�ة   • 
 ؛ و ٢٠٢٢مارس   ٣١المختصر الموحد لفترة الثالثة المنته�ة في المرحلي ب�ان التدفقات النقد�ة   • 
 المختصرة الموحدة.المرحل�ة  إ�ضاحات حول الب�انات المال�ة   • 

الموحدة وفقًا لمع�ار المحاس�ة الدولي  المختصرة  المرحل�ة  إن مجلس اإلدارة مسؤول عن إعداد وعرض هذه الب�انات المال�ة  
المختصرة الموحدة  المرحل�ة  . إن مسؤولیتنا هي إصدار تقر�ر حول هذه الب�انات المال�ة  "التقار�ر المال�ة المرحل�ة" ٣٤رقم  

 استنادًا إلى أعمال المراجعة التي قمنا بها. 

 نطاق المراجعة

"مراجعة المعلومات المال�ة المرحل�ة من قبل المدقق    ٢٤١٠إلجراءات المراجعة رقم  تمت مراجعتنا وفقًا للمع�ار الدولي  
المستقل للمؤسسة". تتضمن مراجعة المعلومات المال�ة إجراء استفسارات من األشخاص المسؤولین عن األمور المال�ة  

ل �ثیرًا عن نطاق التدقیق الذي یتم والمحاسب�ة، وتطبیق إجراءات تحلیل�ة و�جراءات مراجعة أخرى. إن نطاق المراجعة �ق
وفقًا لمعاییر التدقیق الدول�ة، و�التالي فإننا ال �مكننا الحصول على التأكید الذي �مكن أن نحصل عل�ه عن �افة األمور  

 راجعة الهامة التي �مكن تحدیدها خالل أعمال التدقیق. وعل�ه فإننا ال نبدي رأي تدقیق.

كي بي إم جي فرع قطر، مسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة في دولة قطر بصفتها شركة عضو في شبكة مجموعة الشركات األعضاء المستقلة المنتسبة إلى كي بي إم جي التعاونية  

الدولية )"كي بي إم جي الدولية"(، وهي شركة انجليزية. يشكل اسم شركة كي بي إم جي وشعارها عالمات تجارية مسجلة لشركة كي بي إم جي ا لتعاونية الدولية )"كي بي إم جي  

الدولية"(.  

كي بي ام جي  

منطقة رقم 25 الطريق  الدائري الثالث 

شارع 230 

مبنى 246 

ص.ب.: 4473، الدوحة  

دولة قطر  

تليفون : 44576444 974+ 

فاكس : 7411 4436 974+

home.kpmg/qa : الموقع االلكتروني



الحسا�ات المستقل حول مراجعة الب�انات المال�ة المرحل�ة المختصرة  تقر�ر مدقق

 (تا�ع) الموحدة

 النتیجة

المختصرة الموحدة المرفقة �ما في  المرحل�ة  بناًء على مراجعتنا، لم یرد إلى علمنا ما �جعلنا نعتقد �أن الب�انات المال�ة  
 . ٣٤لم یتم إعدادها، من �افة الجوانب الجوهر�ة، وفقًا لمع�ار المحاس�ة الدولي رقم   ٢٠٢٢مارس  ٣١

 تأكید على أمر

مارس    ٣١للمجموعة �ما في ولفترة الثالثة أشهر المنته�ة في    المرحل�ة المختصرة الموحدةتمت مراجعة الب�انات المال�ة  
المال�ة    حول تلكالذي أبدى نت�جة مراجعة معدلة  و من قبل مدقق حسا�ات آخر    ٢٠٢١ المختصرة الب�انات  المرحل�ة 
٢٠٢٠مارس    ٣١  في  �مالالحت�اط�ات الفن�ة    همراجعتاستكمال  لم یتمكن من    حیث  ٢٠٢١أبر�ل    ٢٨بتار�خ    الموحدة

مصروفات غیر المخصصة  الواحت�اطي    مبلغ عنهاالغیر  كمل المجموعة تقی�مها االكتواري للمطال�ات المتكبدة  ست حیث لم ت
 خ.للفترة المنته�ة بذلك التار� هالفن� اتاالحت�اط�  ه فيضمنوالمتة كتت�األقساط الم في  عجز الواحت�اطي 

من قبل مدقق حسا�ات آخر   ٢٠٢١د�سمبر    ٣١تم تدقیق الب�انات المال�ة الموحدة للمجموعة �ما في وللسنة المنته�ة في  
 . ٢٠٢٢مارس  ١٠أبدى رأً�ا غیر معدل حول تلك الب�انات المال�ة الموحدة في  والذي 

 ۲۰۲۲أبریل  ۲۷
 دوحة   - دولة قطر 

 یعقوب حبیقة 
 ي بي ام جي ك 

 ۲۸۹الحسابات القطري رقم  سجل مراجع 
ــواق الـمالـیة:  مرخصــــة من قـبل ھیـئة قطر لألســ

 خارجي 
 ۱۲۰۱٥۳ترخیص مدقق الحسابات رقم  
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 ) ع.ق.(ش.م. الدوحة للتأمین مجموعة

   المرحلي المختصر الموحد الر�ح أو الخسارةب�ان 
 ٢٠٢٢مارس   ٣١لفترة الثالثة أشهر المنته�ة في 

معها.و�جب قراءتها المختصرة الموحدة المرحل�ة هذه الب�انات المال�ة  جزء متكامل من ٢٠إلى  ١اإل�ضاحات المرفقة من تمثل 

 - ٤ -

مارس ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
۲۰۲۱ ۲۰۲۲ اتإیضاح

 ریـال قطري  ریـال قطري 
 (مراجعة)  (مراجعة) 

 ٣١٥٬١٧٨٬٠٧٠ ٤٢٢٬٠٣٥٬٩٠٤ ۱٥ إجمالي أقساط التأمین
 (١٨٩٬٧١٤٬٢٩٠) (٢٧٦٬٨١٦٬٣٤١) ۱٥ حصة معیدي التأمین من إجمالي أقساط التأمین 

 ١٢٥٬٤٦٣٬٧٨٠ ١٤٥٬٢١٩٬٥٦٣ صافي أقساط التأمین  
 (٢٤٬٣٤١٬٤٣٢) (٢٨٬٨٦٣٬٨٩٥) ۱٥ احتیاطي األقساط غیر المكتسبة 

 ١٠١٬١٢٢٬٣٤٨ ١١٦٬٣٥٥٬٦٦٨ إیراد االكتتاب 
 (٨١٬٨٦٣٬٢٢٢) (١٠٦٬٤٧١٬٠٧٥) ۱٥ المطالبات المدفوعة 

 ٢٧٬٣٨٥٬٣٩٨ ٥٢٬٤٦٨٬٥٥٠ ۱٥ المطالبات حصة معیدي التأمین من 
 (٨٬٢٨٨٬١١٥) (٦٬٤٦٨٬٠٢٥) ۱٥ التغیر في إحتیاطي المطالبات القائمة 

  ١٤٬٧٤١٬١٨٧ ٢١٬٤٧٣٬٤٥٢ ۱٥ العموالت المستلمة 
 (١٦٬٦١٧٬٩١٢) (٢٣٬٩٧١٬٧٠٨) ۱٥ العموالت المدفوعة 

 (١٬٠١٢٬٧٦٩) (١٬٨٠٧٬٦٢٤) ۱٥ مصاریف فنیة أخرى  

 ٣٥٬٤٦٦٬٩١٥ ٥١٬٥٧٩٬٢٣٨ نتائج االكتتاب صافي 

 ٩٬١٤٠٬٩٢٧ ١٢٬٤٣١٬٧٩٣ إیرادات توزیعات أرباح 
 ٢٬٢٩٧٬٨٨٣ ٣٬٨٣٤٬٧٣٧ إیرادات فوائد 

 ٣٬٥١٤٬٨٠٠ ٣٬٠٨٥٬١١١ إیرادات تأجیر من إستثمارات عقاریة 
 ٣٨٬٢٦٤ (١٤٧٬٥٤٥) ۷ حصة نتائج الشركات الزمیلة 

  ٢٬٩٣٢٬٦٩٦  ٦٢٦٬٦٩٧ إستثمارات مالیة صافي ربح من بیع  
خسارة غیر محققة من إستثمارات مالیة بالقیمة العادلة من 

 (٣١٧٬٥٩٨) (٤٬٩٥٨٬٠٩٩) خالل الربح أو الخسارة، بالصافي  

 (١٬٨٥٥٬٦٩٩) (١٬٨٢٣٬٩٠٩) استھالك العقارات االستثماریة 

 (۲۸۳٬٤٦۷) (٥۰۹٬٥۷۳) تكلفة التمویل على القروض 
 ٥٠٬٠٣٤  ٨٥٬٨٧٩ إیرادات/ (خسائر) أخرى 

 ١٥٬٥١٧٬٨٤٠ ١٢٬٦٢٥٬٠٩١ إیرادات إستثمارات وأخرى

 ٢٤٬١٣٠٬٩٨٣ ٢٧٬٠٩٥٬٥٣٣ ۱٤ مصاریف عمومیة وإداریة 
 ٦٧٩٬٧٦٦ ٩١٤٬٦٥٠ إستھالك ممتلكات ومعدات 

 ٥٤٠٬٤٧٥ ٧٧٣٬٧٧٤ إطفاء حق إستخدام موجودات 
 ١٥٤٬٩٦٠ ١٤٨٬٦٥٢ تمویل لمطلوبات عقود اإلیجار تكالیف 

 ٢٨٣٬٤٦٧ ٥٠٩٬٥٧٣ تكالیف تمویل 

 ٢٥٬٥٠٦٬١٨٤ ٢٨٬٩٣٢٬٦٠٩ إجمالي المصاریف 



 ) ع.ق.(ش.م. الدوحة للتأمین مجموعة

 (تا�ع) المرحلي المختصر الموحد الر�ح أو الخسارةب�ان 
 ٢٠٢٢مارس   ٣١لفترة الثالثة أشهر المنته�ة في 

معها.و�جب قراءتها المختصرة الموحدة المرحل�ة هذه الب�انات المال�ة  جزء متكامل من ٢٠إلى  ١اإل�ضاحات المرفقة من تمثل 

 - ٥ -

 مارس ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

۲۰۲۱ ۲۰۲۲  إیضاح 

 ریـال قطري  ریـال قطري

 (مراجعة) (مراجعة)
 ٢٥٬٤٧٨٬٥٧١ ٣٥٬٢٧١٬٧٢٠  التكافل  عملیات وثائقربح الفترة قبل التخصیص لحملة 

 (١٬٦٠٩٬٨٩١) (١٬٨٣٥٬٠٧٢)  التكافل عملیات   وثائق حملة ل فائضال صافي

 ٢٣٬٨٦٨٬٦٨٠ ٣٣٬٤٣٦٬٦٤٨   نلمساھمیلل الربح 
 -- -- ضریبة الدخل 

 ٢٣٬٨٦٨٬٦٨٠ ٣٣٬٤٣٦٬٦٤٨  بعد الضریبة  نمساھمیلل  الربح 
 ۰٫۰٥ ۰٫۰۷ ۱۳ العائد األساسي والمخفف للسھم الواحد 



 ) ع.ق.(ش.م. الدوحة للتأمین مجموعة

 المرحلي المختصر الموحد  الدخل الشاملب�ان 
 ٢٠٢٢مارس   ٣١لفترة الثالثة أشهر المنته�ة في 

معها.و�جب قراءتها المختصرة الموحدة المرحل�ة هذه الب�انات المال�ة  جزء متكامل من ٢٠إلى  ١اإل�ضاحات المرفقة من تمثل 

 - ٦ -

مارس ٣١لفترة الثالثة أشهر المنته�ة في  
٢٠٢١ ٢٠٢٢ 

 ر�ـال قطري   قطري ر�ـال 
 (مراجعة)   (مراجعة)

 ٢٣٬٨٦٨٬٦٨٠ ٣٣٬٤٣٦٬٦٤٨ الر�ح للمساهمین �عد الضر��ة 

 اآلخر الدخل الشامل 
�ج آه   م ئكد سض�فهئ إلحقئي ؤكو ا�ئ �ص�ك ؤعئخب ة اضمخ 

 ئكجحئذب 
الدخل الشامل اآلخر / (الخسارة الشاملة األخرى)   حصة
(٢٤٣٬٩٣٢)  ٤٠٨٬٥٧٩ شر�ات زمیلةمن 

دین �الق�مة الصافي التغیر في الق�مة العادلة ألدوات 
) ٨٤٦٬٤٣٨((٣٬٢٢٨٬٦٥٣) العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 (٢٬٣٧٣٬٧٧٩) (٧٣٩٬٣٦١) ترجمة عمل�ات أجنب�ةمن  تحو�لفروقات ال

(٣٬٥٥٩٬٤٣٥) (٣٬٤٦٤٬١٤٩) 

�ج  م ئكد سض�فهئ إلحقئي ؤكو ا�ئ اضمخ كك يئظ ئعئخب ة
 هئكجحئذب 

ملك�ة �الق�مة  الصافي التغیر في الق�مة العادلة ألدوات 
 ٣١٬٨١٩٬٩٣٦٢٣٬٩١٤٬٤٩٨ العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 ٢٠٬٤٥٠٬٣٤٩ ٢٨٬٢٦٠٬٥٠١ للفترة الدخل الشامل اآلخر 

 ٤٤٬٣١٩٬٠٢٩ ٦١٬٦٩٧٬١٤٩ للفترة  إجمالي الدخل الشامل



 ) ع.ق.(ش.م. الدوحة للتأمین مجموعة

 المرحلي المختصر الموحد  التغیرات في حقوق الملك�ةب�ان 

 ٢٠٢٢مارس   ٣١لثالثة أشهر المنته�ة في الفترة 

 جزء متكامل من هذه الب�انات المال�ة المرحل�ة المختصرة الموحدة و�جب قراءتها معها. ٢٠إلى  ١تمثل اإل�ضاحات المرفقة من 

 - ۷ -

 إحت�اطي قانوني  المال رأس 
إحت�اطي الق�مة 

 العادلة 
العمالت   ترجمةإحت�اطي 

 اإلجمالي  أر�اح مدورة  األجنب�ة 
 ر�ـال قطري  ر�ـال قطري  ر�ـال قطري  ر�ـال قطري  ر�ـال قطري  ر�ـال قطري 

 ۱٬۱۰۹٬۷۰۱٬٤٤۲ ۲۹۰٬۹۳٦٬۱۹٥ ۱٬۷٦۹٬۹۸۰ (٥٩٬١٧٤٬٤٩٠) ۳۷٦٬۱٦۹٬۷٥۷ ٥۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰(مدقق)  ٢٠٢١ینایر  ١الرصید �ما في 
 ۲۳٬۸٦۸٬٦۸۰ ۲۳٬۸٦۸٬٦۸۰ -- -- -- -- الر�ح للمساهمین 

 ۲۰٬٤٥۰٬۳٤۹ -- (٢٬٣٧٣٬٧٧٩) ۲۲٬۸۲٤٬۱۲۸ -- -- للفترة  الخسارة الشاملة األخرى 
 )٥۰٫۰۰۰٫۰۰۰( )٥۰٫۰۰۰٫۰۰۰( -- -- -- -- )١٢رقم توز�عات أر�اح نقد�ة مدفوعة (إ�ضاح 

 ۱٬۱۰٤٬۰۲۰٬٤۷۱ ۲٦٤٬۸۰٤٬۸۷٥ ) ٦۰۳٫۷۹۹( ) ۳٦٫۳٥۰٫۳٦۲( ۳۷٦٬۱٦۹٬۷٥۷ ٥۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ة) (مراجع  ٢٠٢١مارس  ٣١الرصید �ما في 

 ۱٬۱۸۹٬۳٤۰٬۷۷۸ ۳۰٥٬٦۰۰٬۳٥۹ ) ۲٫۳۲۸٫٦۹٤( ۲٬٥۷۲٬۳۸۷ ۳۸۳٬٤۹٦٬۷۲٦ ٥۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰(مدقق)  ٢٠٢٢ینایر  ١الرصید �ما في 
 ۳۳٬٤۳٦٬٦٤۸ ۳۳٬٤۳٦٬٦٤۸ -- -- -- -- الر�ح للمساهمین 

 ۲۸٬۲٦۰٬٥۰۱ ۱٬۱۲٤٬۷۳۷ ) ۷۳۹٫۳٦۱( ۲۷٬۸۷٥٬۱۲٥ -- -- الدخل الشامل اآلخر للفترة  
 (٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠) )٦۰٫۰۰۰٫۰۰۰( -- -- -- --) ١٢ رقم توز�عات أر�اح نقد�ة مدفوعة (إ�ضاح

 ۱٬۱۹۱٬۰۳۷٬۹۲۷ ۲۸۰٬۱٦۱٬۷٤٤ ) ۳٫۰٦۸٫۰٥٥( ۳۰٬٤٤۷٬٥۱۲ ۳۸۳٬٤۹٦٬۷۲٦ ٥۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ (مراجعة) ٢٠٢٢  مارس ٣١الرصید �ما في 
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  المرحلي المختصر الموحد التدفقات النقد�ةب�ان 
 ٢٠٢٢مارس   ٣١أشهر المنته�ة في  ثالثةاللفترة 

 جزء متكامل من هذه الب�انات المال�ة المرحل�ة المختصرة الموحدة و�جب قراءتها معها. ٢٠إلى  ١تمثل اإل�ضاحات المرفقة من 
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مارس ٣١أشهر المنته�ة في   الثالثةلفترة  إ�ضاح
٢٠٢١  ٢٠٢٢

ر�ـال قطري ر�ـال قطري 
(مراجعة) (مراجعة)

األنشطة التشغیل�ة 
۳۳٬٤۳٦٬٦٤۸۲۳٬۸٦۸٬٦۸۰الضر��ة قبلالر�ح لمساهمي الشر�ة األم 

 تعدیالت:
۹۱٤٬٦٥۰٦۷۹٬۷٦٦إستهالك ممتلكات ومعدات

۱٬۸۲۳٬۹۰۹۱٬۸٥٥٬٦۹۹عقار�ة إستثماراتإستهالك 
٦٤۸٬۳۱۲٥٤۰٬٤۷٥إطفاء حق إستخدام موجودات 

۱٬٥٤٤٬٤۲٤۱٬٥۷٦٬۷٥۷مكافأة نها�ة الخدمة للموظفینمخصص 
من إستثمارات محتفظ بها �الق�مة  ةغیر محقق ال الخسارة

 ۳۱۷٬٥۹۸ ٤٬۹٥۸٬۰۹۹ العادلة من خالل الر�ح أو الخسارة 
(۳۸٬۲٦٤)۱٤۷٬٥٤٥الحصة من نتائج شر�ات زمیلة

(٤۹٬٥۲۸٬٥۸۸)(۸۷٬۰۷۷٬۳۳۷)حصة معیدي التأمین من األقساط غیر المكتس�ة
۱۱٥٬۹٤۱٬۲۲۸۷۳٬۸۷۰٬۰۱۹الحر�ة في أقساط التأمین غیر المكتس�ة 
۱٤۸٬٦٥۲۱٥٤٬۹٦۰تكال�ف تمو�ل لمطلو�ات عقود اإل�جار

(۲٬۹۳۲٬٦۹٦)(٦۲٦٬٦۹۷)من ب�ع إستثمارات مال�ة صافي ر�ح
(۹٬۱٤۰٬۹۲۷)(۱۲٬٤۳۱٬۷۹۳)إیرادات توز�عات أر�اح

(۲٬۲۹۷٬۸۸۳)(۳٬۸۳٤٬۷۳۷)إیرادات فوائد 
٥۰۹٬٥۷۳۲۸۳٬٤٦۷تكال�ف تمو�ل قروض

٥٦٬۱۰۲٬٤۷٦۳۹٬۲۰۹٬۰٦۳
التغیرات في رأس المال العامل:
 (۹۹٬۱۲۷٬۰۸٥) (۹۲٬۷۲٤٬٦۳۲) ذمم تأمین وأرصدة مدینة أخرى 

۸٬۸٥۷٬٥٦۷۹٬۳٤٦٬۸۸٤إحت�اط�ات التأمین 
٤۱٬۷۳۰٬٥۳۳۹۰٬۱۷۷٬٥۹۹مخصصات و�لتزامات تأمین وذمم دائنة أخرى 

۱۳٬۹٦٥٬۹٤٤۳۹٬٦۰٦٬٤٦۱العمل�ات  النقد الناتج من
(۲٥٤٬۰۹۰)(۱٬۱٤۰٬۰۰۰)مكافأة نها�ة الخدمة المدفوعة للموظفین 

۱۲٬۸۲٥٬۹٤٤۳۹٬۳٥۲٬۳۷۱األنشطة التشغیل�ة  صافي النقد الناتج من

األنشطة اإلستثمار�ة 
۱۲٬٤۳۱٬۷۹۳۹٬۱٤۰٬۹۲۷توز�عات أر�اح مستلمة

-۱٬۰۰۰٬۰۰۰توز�عات أر�اح مستلمة من الشر�ة الزمیلة
(۸۲٬۱٦۲٬۸٦۳)--شراء االستثمارات

۱٥٬۰۳٦٬۹٥۳۱٤٬۷۱٥٬۹۲٥متحصالت من بيع االستثمارات
۳٬۸۳٤٬۷۳۷۲٬۲۹۷٬۸۸۳فوائد مستلمة

۲٥٬۳۲۷٬۰٦۲۲۱٬٦۱۰٬۰۷٥  اشهر  ٣الحر�ة في الودائع التي تستحق �عد اكثر من 
(۲۹۱٬۰۸٥)--شراء ممتلكات ومعدات 
(۱۳٬٤٥٥)--شراء إستثمارات عقار�ة

(المستخدم في) األنشطة  / منالناتج صافي النقد 
 (۳٤٬۷۰۲٬٥۹۳) ٥۷٬٦۳۰٬٥٤٥ االستثمار�ة 

األنشطة التمو�ل�ة 
(٢٤١٬٤٠٢)(۲۳٬۰۸٦٬٥۸۲)سداد قروض 

(٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠)(٦۰٬۰۰۰٬۰۰۰)توز�عات أر�اح مدفوعة
(٦٩٢٬٩٣٤)(٥۰۰٬۰٦۹)مطلو�ات إ�جار مدفوعة 

(٢٨٣٬٤٦٧)(٥۰۹٬٥۷۳)مصروف فائدة مدفوع 
(٥١٬٢١٧٬٨٠٣)(۸٤٬۰۹٦٬۲۲٤)التمو�ل�ةالنقد المستخدم في األنشطة 

(٤٦٬٥٦۸٬۰۲٥)(۱۳٬٦۳۹٬۷۳٥)صافي النقص في النقد والنقد المعادل 
۱٤۱٬۱۲٤٬۱٥۱۱٦۱٬۹۷۸٬٦۹٤النقد والنقد المعادل في بدایة الفترة 

(۳٤٬۸٤۳)۳۷۱٬٤۱۲تأثیر تقلبات أسعار الصرف على النقد المحتفظ بھ 
۱۲۷٬۸٥٥٬۸۲۸۱۱٥٬۳۷٥٬۸۲٦ ٣ في نها�ة الفترة  والنقد المعادلالنقد 
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ة الموحد ةالمختصر  ةالمرحل�  إ�ضاحات حول الب�انات المال�ة
 ٢٠٢٢مارس   ٣١أشهر المنته�ة في  ثالثةاللفترة 
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 تأس�س وأنشطة الشر�ة .١

.ق))، مســجلة في دولة قطر �شــر�ة م) (المعروفة ســا�قًا �شــر�ة الدوحة للتأمین (ش.("الشــر�ة") ش.م.ع.ق.مجموعة الدوحة للتأمین (
ــ�ســـها �موجب المرســـوم األمیري رقم ( ــاهمة عامة وقد تم تأسـ ــادر في ٣٠مسـ . تعمل الشـــر�ة في مجال التأمین  ١٩٩٩أكتو�ر   ٢) الصـ

 صة قطر.و�عادة التأمین في دولة قطر وأسهم الشر�ة مدرجة في بور 

وشــــــــر�اتها   الموجودات والمطلو�ات ونتائج أعمال الشــــــــر�ةالب�انات المال�ة المرحل�ة المختصــــــــرة الموحدة للمجموعة تتضــــــــمن  إن 
 �ما یلي: (�شار إلیهم جم�عًا "�المجموعة") التا�عة

�شر�ة ذات مسؤول�ة محدودة في دبي �اإلمارات   "مینا ري أندررایترز ل�میتد"، تم إنشاء وتسجیل شر�ة  ٢٠١٥أكتو�ر  ٢١في   )١(
وتعمل الشــــــــــــر�ة في مجال وســــــــــــاطة و�دارة التأمین. إن رأس المال المدفوع   CL١٩٨٤العر��ة المتحدة تحت رقم التســــــــــــجیل  

 للشر�ة.والمسجل للشر�ة التا�عة مملوك �الكامل 
ل تكنولوج�ا المعلومات، وهي شـــــــر�ة رأس مال شـــــــر�ة برزان لحلو  في  ٪١٠٠، إســـــــتثمرت الشـــــــر�ة  ٢٠١٦د�ســـــــمبر  ٢١في  )٢(

 بدأت .لتوفیر حلول تكنولوج�ا المعلومات، �ما لها أ�ضــًا أنشــطة عقار�ة و�ســتثمار�ة تأســســت في األردن ولدیها أنشــطة تجار�ة
 .  ٢٠١٧خالل النصف الثاني من عام  الشر�ة التا�عة عمل�اتها التجار�ة

، وهــي شــر�ة تأسســت وفقــًا ".S.a.r.l شــو�نك زنتــروم"٪ فــي أســهم شــر�ة ١٠٠، اســتثمرت الشــر�ة ٢٠١٦د�ســمبر  ٢٧فــي  )٣(
 .لقوانین لو�سمبورغ الكبرى. تعمل الشر�ة في العقارات وعمل�ات التأجیر لعقار في ألمان�ا

للق�ــام �أنشــطة التــأمین  "لدوحــة للتكافــلبتأس�س فرع للتكافل اإلسالمي تحت االسم التجاري "ا ٢٠٠٦قامت الشر�ة خالل سنة   )٤(
، ٢٠١٨مــارس  ٢٨فــي  .و�عــادة التــأمین وفقــًا لم�ــادئ الشــر�عة اإلســالم�ة علــى أســس غیــر ر�و�ــة فــي جم�ــع مجــاالت التــأمین

قامــت الشــر�ة بتســجیل الدوحــة للتكافــل �شــر�ة ذات مســؤول�ة محــدودة �اســم الدوحــة للتكافــل (ذ.م.م.)، وهــي مملو�ــة بنســ�ة 
قبــل الشــر�ة. تقــوم الشــر�ة أ�ضــا �إعــداد ب�انــات مال�ــة منفصــلة للدوحــة للتكافــل (ذ.م.م.) وفقــا لمتطل�ــات مع�ــار مــن  ٪١٠٠

"العرض واإلفصاح العام في القوائم المال�ة لشر�ات التأمین اإلسالم�ة" الصادر عن هیئــة المحاســ�ة   ١٢المحاس�ة المالي رقم  
تحو�ــل الب�انــات المال�ــة للدوحــة للتكافــل (ذ.م.م.) لتتماشــى مــع المعــاییر  �عــد ذلــك تمیــ والمراجعة للمؤسسات المال�ة اإلسالم�ة. 

 .في هذه الب�انات المال�ة  لتضمینهاالدول�ة للتقار�ر المال�ة 
مــن رأس مــال مر�ــز لوج�ســت�كس ذ.م.م. شــر�ة تــم تأس�ســها  ٪١٠٠، إســتثمرت الشــر�ة مــا نســبته ٢٠١٨أغســطس  ١٠فــي  )٥(

فــي مجــال العقــارات وعمل�ــات التــأجیر لعقــار فــي  التا�عــة�ســمبورغ الكبــرى. تعمــل الشــر�ة حســب األصــول �موجــب قــوانین لو 
 .ألمان�ا

الــذي یهــدف الــى  ال�ــف.ري ، تــم إنشــاء مكتــب تمثیلــي للشــر�ة فــي بیــروت، لبنــان تحــت إســم شــر�ة مینــا ٢٠١٨مــارس  ٤فــي  )٦(
جــزء مــن إســترات�ج�ة المجموعــة للتوســع جیوغراف�ــًا لفــتح أســواق وهــو  توس�ع نطاق إعادة التأمین للمجموعــة فــي الســاحة الدول�ــة

المجموعة قــد أكملــت جم�ــع اإلجــراءات القانون�ــة الالزمــة إلنشــاء جدیدة و�ناء تقی�م إئتماني ومالي قوي. إنه من المهم ذ�ر أن 
 .قوانین الجمهور�ة اللبنان�ة هذا المكتب حسب

شـارع  ٥٤في إنجلترا وو�لز. المكتب المسـجل هو شـر�ة خاصـة محدودة �  ةمینا ري التخصـصـ� تأسـسـت  ،  ٢٠١٨ینایر   ٤في  )٧(
لشـر�ة التا�عة ا ه. هذللشـر�ةإن رأس المال المدفوع والمسـجل للشـر�ة التا�عة مملوك �الكامل    .٣JY ECEM،  لندن ،فنتشـیرش

 .هي ��ان غیر نشط ولم تبدأ في العمل�ات التجار�ة �عد
للحلول التكنولوج�ة المحدودة المســـؤول�ة في قطر. رأس المال المســـجل  ةمین ث ، أنشـــأت المجموعة شـــر�ة  ٢٠١٨یونیو   ٢٧في  )٨(

 لوازملتجارة في أجهزة شــ�كات الكمبیوتر و ا  التا�عة فيالشــر�ة   تعملمملوك �الكامل من قبل الشــر�ة. ر�ة التا�عة  والمدفوع للشــ 
لشــر�ة التا�عة هي ا هارات تكنولوج�ا المعلومات. هذالكمبیوتر وتصــم�م و�رمجة البرامج الخاصــة وتصــم�م مواقع الو�ب واســتشــ 

 .التجار�ة �عدك�ان غیر نشط ولم تبدأ في العمل�ات 

 ٢٠٢٢مـــــارس  ٣١أشـــــهر المنته�ــــة فـــــي  لثالثــــةاالموحـــــدة للمجموعــــة لفتـــــرة  المختصـــــرةعتمـــــاد الب�انــــات المال�ـــــة المرحل�ــــة إ تــــم 
 .٢٠٢٢  أبر�ل ٢٧من قبل مجلس اإلدارة في 
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 ة الموحد ةالمختصر  ةالمرحل�  إ�ضاحات حول الب�انات المال�ة
 ٢٠٢٢مارس   ٣١أشهر المنته�ة في  ثالثةاللفترة 
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 والس�اسات المحاسب�ة الهامةأسس اإلعداد  .٢

لئبئك )آ( م ئأل  ا�ئ
ــرة الموحدة لفترة  ــهر المنته�ة في  الثالثةتم إعداد الب�انات المال�ة المرحل�ة المختصــ ــ�ة   وفقاً   ٢٠٢١مارس  ٣١أشــ لمع�ار المحاســ

 ) "التقار�ر المال�ة المرحل�ة".٣٤الدولي رقم (
 

واإل�ضــــــــــــاحات المطلو�ة للب�انات المال�ة الموحدة   المعلوماتال تتضــــــــــــمن الب�انات المال�ة المرحل�ة المختصــــــــــــرة الموحدة جم�ع 
الســـــنو�ة مع الب�انات المال�ة الموحدة  �اإلقتران قرأ هذه الب�انات المال�ة المرحل�ة المختصـــــرة الموحدة  الســـــنو�ة، و�التالي �جب أن تُ 

أشـــــــهر الثالثة ل�س �الضـــــــرورة أن تعطي نتائج فترة   ،ضـــــــافة إلى ذلك�اإل.  ٢٠٢١د�ســـــــمبر   ٣١ه�ة في  للمجموعة للســـــــنة المنت 
 .٢٠٢٢د�سمبر   ٣١سنة المنته�ة في مؤشرًا للنتائج المتوقعة لل  ٢٠٢٢مارس  ٣١المنته�ة في 

 
ز )ا( ز ئك��ئ زئ  آ

الموحدة وفقًا لمبدأ التكلفة التار�خ�ة، �إســـتثناء �عض اإلســـتثمارات المال�ة التي یتم    المختصـــرةیتم إعداد الب�انات المال�ة المرحل�ة  
 ).١٨إدراجها �الق�مة العادلة. تمت مناقشة الطرق المستخدمة لق�اس الق�م العادلة في اإل�ضاح رقم (

 
ب  )ة( ب ئكمط��� ب ه ئكعصك  ئكعدص عصك

 العملة الوظ���ة للمجموعة. القطري وهي�الر�ال  المختصرة الموحدةیتم إعداد الب�انات المال�ة المرحل�ة 
 

ة ه�خئذب ئكصجئصد )ت(   ئآلح�ئل هئكئقتيدئ
ــات التي تؤثر على   ــع األحكام والتقدیرات واإلفتراضـــــ ــرة الموحدة من اإلدارة وضـــــ یتطلب إعداد الب�انات المال�ة المرحل�ة المختصـــــ

تطبیق الســ�اســات المحاســب�ة واألرصــدة المدرجة في الموجودات والمطلو�ات واإلیرادات والمصــروفات. قد تختلف النتائج الفعل�ة 

 عن هذه التقدیرات.

التقدیرات هي   حول الرئ�سـ�ةإن األحكام الجوهر�ة التي قامت بها اإلدارة عند تطبیق السـ�اسـات المحاسـب�ة للمجموعة والمصـادر   

 .٢٠٢١د�سمبر  ٣١للسنة المنته�ة في للمجموعة الب�انات المال�ة الموحدة  فيمط�قة نفسها ال

للســــــنة الموحدة  عنها في الب�انات المال�ة   االفصــــــاحمع تلك التي تم   وســــــ�اســــــات المجموعةإدارة المخاطر المال�ة تتوافق أهداف 
 .٢٠٢١د�سمبر  ٣١المنته�ة في 

 
تتوافق مع تلك المســتخدمة في   الب�انات المال�ة المرحل�ة المختصــرة الموحدةإن الســ�اســات المحاســب�ة المســتخدمة في إعداد هذه 

�اســـــتثناء    بها،  المرفقة  واإل�ضـــــاحات  ٢٠٢١د�ســـــمبر   ٣١للمجموعة للســـــنة المنته�ة في   الموحدة إعداد الب�انات المال�ة الســـــنو�ة

 التي أص�حت سار�ة في الفترة الحال�ة على النحو المبین أدناه. المعدلة،و الجدیدة  ةحاسب� المعاییر الم�عض  تطبیقا
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 (تا�ع) سس اإلعداد والس�اسات المحاسب�ة الهامة. أ٢

 
 الحال�ة السنة على تسري  التي والمعدلة الجدیدة المال�ة التقار�ر إلعداد الدول�ة المعاییر  )١ 

 �سري تطب�قها للفترات السنو�ة التي تبدأ من أو �عد والمعّدلة  الجدیدة  المعاییر
 - ٢٠٢١ یونیــــــو ٣٠ �عـــــد ١٩�وفـــــدد  بـــــــ المتعلقـــــة اإل�جـــــار امت�ـــــازات

 ١٦  رقم  المال�ة  التقار�ر  إلعداد  الدولي  المع�ار  على  تعدیل
 ٢٠٢١  أبر�ل ١

ــام تكلفـــــة - المرهقـــــة العقـــــود  مع�ـــــار علـــــى تعـــــدیالت( العقـــــد إتمـــ
 )٣٧ الدولي المحاس�ة

 ٢٠٢٢  ینایر ١

ــینات ــنو�ة التحســــ ــاییر علــــــى الســــ ــة المعــــ ــداد الدول�ــــ ــار�ر إلعــــ  التقــــ
 ٢٠٢٠-٢٠١٨ المال�ة

 االســــــــــتخدام قبــــــــــل العائــــــــــدات: والمعــــــــــدات واآلالت الممتلكــــــــــات
 )١٦ الدولي المحاس�ة مع�ار  على تعدیالت( المقصود
 المع�ــــــــار علــــــــى تعــــــــدیالت( المفـــــــاه�مي اإلطــــــــار إلــــــــى الرجـــــــوع
 )٣ المال�ة  التقار�ر إلعداد الدولي
 .لسنوات الحال�ة والسا�قةا  في  المسجلة رصدة ة أي أثر جوهري على األعّدل تطبیق المعاییر الدول�ة للتقار�ر المال�ة المللم �كن  

 

ــاییر  )٢ ــار�ر معـ ــة التقـ ــة المال�ـ ــدة الدول�ـ ــة الجدیـ ــد والمعدلـ ــدار قیـ ــا اإلصـ ــم ولكنهـ ــ�ح لـ ــار�ة تصـ ــول سـ ــد المفعـ ــم �عـ ــتم ولـ ــا یـ  تبنیهـ

 م�كًرا

 �سري تطب�قها للفترات السنو�ة التي تبدأ من أو �عد   المعاییر الدول�ة للتقار�ر المال�ة الجدیدة والمعّدلة 

  مع�ار   على  تعدیالت   -  متداولة   غیر  أو  متداولة   أنها  على  الخصوم  تصن�ف 
 ١ الدولي المحاس�ة 

 ۲۰۲۳ ینایر ۱

   التأمین عقود  ١٧ رقم المال�ة للتقار�ر  الدولي  المع�ار
 ۲۰۲۳ ینایر ۱

  الدولي   المحاس�ة  مع�ار  على  تعدیالت  -  المحاسب�ة  الس�اسات  عن  اإلفصاح
 ٢ المال�ة التقار�ر  إلعداد  الدول�ة المعاییر ممارسة  و��ان ١

 ۲۰۲۳ ینایر ۱

 ٨ الدولي  المحاس�ة  مع�ار على تعدیالت -  المحاسبي التقدیر  تعر�ف
 ۲۰۲۳ ینایر ۱

  -   واحدة  معاملة  عن  الناشئة  وااللتزامات  �األصول   المتعلقة  المؤجلة   الضرائب 
 ١٢  الدولي المحاس�ة  مع�ار على تعدیالت 

 ۲۰۲۳ ینایر ۱

  المشروع   أو  الزمیلة   وشر�ته   المستثمر  بین  األصول   في   المساهمة  أو   ب�ع 
  المحاس�ة   ومع�ار  ١٠  المال�ة  للتقار�ر  الدولي   المع�ار  على  تعدیالت(  المشترك
 )٢٨ الدولي

 غیر   أجل  إلى  مؤجل  سریان  تاریخ/    االختیاري  للتبني  متاح
 مسمى

 
 ٢٠١٨المع�ار الصادر في مایو  -عقود التأمین    - ١٧المع�ار الدولي للتقار�ر المال�ة رقم  

 
رقم   المال�ة  التقار�ر  الدولي إلعداد  المع�ار  التأمین"    ١٧یؤسس  وعرضها  "عقود  وق�اسها  الصادرة  التأمین  �عقود  االعتراف  م�ادئ 

واإلفصاح عنها. �ما یتطلب أ�ًضا تطبیق م�ادئ مماثلة على عقود إعادة التأمین المحتفظ بها وعقود االستثمار مع میزات المشار�ة 
 مع السماح �التطبیق الم�كر. ٢٠٢٣ینایر  ١التقدیر�ة الصادرة. المع�ار ساري المفعول للفترات السنو�ة التي تبدأ في أو �عد 
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 (تا�ع) سس اإلعداد والس�اسات المحاسب�ة الهامة. أ٢

 تبنیهـــا یـــتم ولـــم �عـــد المفعـــول ســـار�ة تصـــ�ح لـــم ولكنهـــا اإلصـــدار قیـــد والمعدلـــة الجدیـــدة الدول�ـــة المال�ـــة التقـــار�ر معـــاییر)  ٢

 (تا�ع) م�كًرا

المال�ة   للتقار�ر  الدولي  المع�ار  المشار�ة   ١٧یوفر  التأمین وعقود االستثمار مع میزات  المحاس�ة عن عقود  إرشادات شاملة حول 
خصم احت�اط�ات الخسائر المتوقع   ١٧التقدیر�ة. �النس�ة لعقود التأمین العامة ، یتطلب المع�ار الدولي إلعداد التقار�ر المال�ة رقم  

 تتطلب اإلفصاح المكافئ لمستوى الثقة. دفعها في أكثر من عام �اإلضافة إلى تعدیل المخاطر ، والتي
 

 على الب�انات المال�ة للمجموعة. ١٧تقوم اإلدارة حالً�ا بتقی�م التأثیر المحتمل للمع�ار الدولي للتقار�ر المال�ة رقم 
 

للمجموعة عندما تكون قابلة تتوقع اإلدارة أن یتم تطبیق هذه المعاییر والتفسیرات والتعدیالت الجدیدة في الب�انات المال�ة الموحدة  
للتطبیق ، وقد ال �كون لتطبیق هذه المعاییر والتفسیرات والتعدیالت الجدیدة ، �استثناء ما هو موضح في الفقرات السا�قة ، أي تأثیر  

  مادي في الب�انات المال�ة الموحدة للمجموعة في فترة التطبیق المبدئي.
 وأرصدة بنك�ةنقد . ٣

 ٢٠٢١د�سمبر  ٣١  ٢٠٢٢مارس  ٣١ 
 ر�ـال قطري   ر�ـال قطري  
 (مدققة)  (مراجعة) 
    

 ٥۸۷٬۸٦٥  ۷۱۹٬۹۲۹ نقد في الصندوق 
 ٤۳۲٫۲٥۹٬٤٤۸  ۳۹۳٬٥۳۱٬۹۹۹ وودائع قصیرة األجل   أرصدة بنك�ة

 ) ۳۰٦٫۲٦۰(  ) ۳۰٦٫۲٦۰( �طرح: مخصص الخسارة 
 ٤۳۲٬٥٤۱٬۰٥۳  ۳۹۳٬۹٤٥٬٦٦۸  نقد وأرصدة لدى البنوك 

    
�ق�مة   ثابتة  ودائع  من  الودائع  (   ٢٦٦٬٠٨٩٬٨٤٠تتكون  قطري  قطري)    ٢٣٦٬٥٧٨٬٢٠٣:  ٢٠٢١ر�ال  فوائد  ر�ال   �معدل تحمل 

 سنو�ًا).  ٪٢،٤٠إلى  ٪٠،٠: ٢٠٢١د�سمبر  ٣١% سنو�ًا ( ٢،٤٠إلى   ٪٠،٢٠من
 

 :المعادل النقد والنقدالتسو�ة إلجمالي 

 ٢٠٢١د�سمبر  ٣١  ٢٠٢٢مارس  ٣١ 
 ر�ـال قطري   ر�ـال قطري  
 (مدققة)  (مراجعة) 
    

 ٤۳۲٬٥٤۱٬۰٥۳  ۳۹۳٬۹٤٥٬٦٦۸ نقد و أرصدة بنك�ة 
 (٢٩١٬٧٢٣٬١٦٢)  ) ۲٦٦٫۳۹٦٫۱۰۰( أشهر  ٣اصل�ة خالل أكثر من  اق�طرح: الودائع ذات فترة استحق     

 ۳۰٦٬۲٦۰  ۳۰٦٬۲٦۰ تدني الق�مة   �ضاف : مخصص
 ۱٤۱٬۱۲٤٬۱٥۱  ۱۲۷٬۸٥٥٬۸۲۸ المعادل النقدو النقد إجمالي 

 

ئتمان�ة متدن�ة ألن هذه البنوك تخضع لرقا�ة شدیدة من قبل البنوك المر�ز�ة في  إتم تقی�م األرصدة لدى البنوك على أنها ذات مخاطر  
تقوم إدارة المجموعة بتقدیر مخصص الخسارة على األرصدة لدى البنوك في نها�ة فترة التقر�ر �مبلغ    ذلك،الدول المعن�ة. بناًء على  

ا  ١٢�ساوي   الخسائر  من  قامت  إلشهًرا  المتوقعة.  وعدلت ئتمان�ة  التقر�ر  تار�خ  في  �ما  الخسارة  بتقی�م مخصص  المجموعة  إدارة 
 .مخصص الخسارة وفًقا لذلك
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 إستثمارات مال�ة. ٤

 الق�مة الدفتر�ة لإلستثمارات المال�ة �انت �التالي:    

 ٢٠٢١د�سمبر  ٣١  ٢٠٢٢مارس  ٣١ 
 ر�ـال قطري   ر�ـال قطري  
 (مدققة)  (مراجعة) 
    

    :إستثمارات محتفظ بها �الق�مة العادلة من خالل الر�ح أو الخسارة
 ۳٫۱۱٥٫۷۹٤   ۷٬۰۲۹٬۰۲٤ أسهم مدرجة   -
  ١٥٩٬١٤٩٬١٩٨   ۱۷٤٬۰۱۷٬۷۲۲ صنادیق إستثمار�ة -
  ٩٢٬٢٦٧٬٤١١    ۸۷٬٥۳٥٬٤٥۱ أدوات دین ذات سعر فائدة ثابت   -

    :اآلخرإستثمارات محتفظ بها �الق�مة العادلة من خالل الدخل الشامل 
  ٤٠٤٬٧٤٩٬٨٣٨    ٤۲٤٬٤۳٤٬٥۸۳ أسهم مدرجة   -
  ٤٩٬٢٩١٬٥١٢   ٤۷٫٥۰۲٫۸۲۲ صنادیق أسهم خاصة وأسهم غیر مدرجة �السوق  -
  ١٧٣٬٩٣٧٬٧٨٣    ۱٥۱٬۲۱٤٬۸٦۱ أدوات دین ذات سعر فائدة ثابت   -
 (٩٤٤٬٨٢٧)  (۹٤٤٬۸۲۷) الق�مة (خسارة إئتمان�ة متوقعة) تدنيمخصص  

 ۸۹۰٬۷۸۹٬٦۳٦  ۸۸۱٬٥٦٦٬۷۰۹ 
 

ــنو�ا٪١٣٬٨٧% الى ١٬٣ :  ٢٠٢٠د�ســــــــــمبر ٣١(  ٪٨.٠٦% الى ١٬٣تراوح ما بین  ی  فائدة  معدل تحمل الدین أدوات وفترات    ) ســــــــ
 .هسن  ٢٩سنه واستحقاق تتراوح بین 

 
 ذمم تأمین وأرصدة مدینة أخرى . ٥

 ٢٠٢١د�سمبر  ٣١  ٢٠٢٢مارس  ٣١ 
 ر�ـال قطري   ر�ـال قطري  
 (مدققة)  (مراجعة) 
    

 ۳۹۳٬٥٤۲٬٤۷۳  ٤۷٤٬۲۷۲٬۸۳٤ صافي   - المدینة التأمین وذمم التأمین أقساط 
 ۲٬۳٥۸٬٦۲۱  ۲٬٥۲٤٬۳۲۱ الموظفین من  مستحق

 ۲۰٬۰۰۳٬۸۹۲  ۲٦٬٦۳۰٬۳۲٤ وغیرھا المسبقة  المدفوعات 
 ۳۳٬۹٥۲٬٥٥۱  ۳۹٬۱٥٤٬٦۹۰ المؤجلة  الشراء  تكلفة

 ٥٤۲٬٥۸۲٬۱٦۹  ٤٤۹٬۸٥۷٬٥۳۷ 
 

 عقارات استثمار�ة .٦

 ٢٠٢١د�سمبر  ٣١  ٢٠٢٢مارس  ٣١ 
 ر�ـال قطري   ر�ـال قطري  
 (مدققة)  (مراجعة) 
    

 ۳۱٤٫۱٤۸٫۳۳۹  ۲۹۸٬٤٦٦٬٤۰٥ صافي القیمة الدفتریة في بدایة الفترة / السنة 
 ۱۳٬٤٥٦  -- االضافات 

 ) ۷٫۳۱۸٫٦۸۲(  ) ۱٫۸۲۳٫۹۰۹( اإلھالك واإلطفاء للفترة / السنة 
 ) ۸٫۳۷٦٫۷۰۸(  ) ۱٫٤٥٤٫٤٥۹( احتیاطي الترجمة 

 ۲۹۸٬٤٦٦٬٤۰٥  ۲۹٥٬۱۸۸٬۰۳۷ صافي القیمة الدفتریة في نھایة الفترة / السنة 
 

 

 



 )ع.ق(ش.م. الدوحة للتأمین مجموعة

 ة الموحد ةالمختصر  ةالمرحل�  إ�ضاحات حول الب�انات المال�ة
 ٢٠٢٢مارس   ٣١أشهر المنته�ة في  ثالثةاللفترة 

 - ۱٤ - 

 

 استثمارات في شر�ات زمیلة. ٧
 

 زمل�ة التال�ة:الشر�ات اللدى المجموعة االستثمارات في 
 

 النشاط األساسي  نس�ة الملك�ة  بلد التأس�س  

  ٢٠٢١د�سمبر  ٣١ ٢٠٢٢ مارس ٣١  

  (مدققة) (مراجعة)  
     

 التأمین  % ٤٠ %  ٤٠ جمهور�ة ال�من الشر�ة القطر�ة ال�من�ة للتأمین  
للتــــأمین   مكتــــب قطر یون�فــــایــــد 

 ذ.م.م.
 

 التأمین  %٢٥ % ٢٥ دولة قطر
 

 الحر�ة في االستثمارات في الشر�ات الزمیلة �ما یلي:

 ٢٠٢١د�سمبر  ٣١  ٢٠٢٢مارس  ٣١ 

 ر�ال قطري   ر�ال قطري  
 (مدققة)  (مراجعة) 
    

 ١٧٬١٨٥٬٨١٣  ١٨٬١٧١٬٠٧٠ السنة  / كما في بدا�ة الفترة
 ٢٬٠١٣٬٦٩٣  (١٤٧٬٥٤٥) الملك�ة في صافي األر�اححصة حقوق 

 (٧١٦٬١٧٦)  (١٬٠٠٠٬٠٠٠) توز�عات أر�اح مستلمة
 (٢٨١٬١٥٢)  ٤٠٨٬٥٧٩ للشر�ات الزمیلة خرالشامل االَ  خسارة)ال( /من الدخلالحصة 

 (٣١٬١٠٨)  -- فروقات ترجمة عمالت أجنب�ة 

 ١٨٬١٧١٬٠٧٠  ١٧٬٤٣٢٬١٠٤ السنة  / كما في نها�ة الفترة
 

 المعلومات المال�ة الستثمارات المجموعة في الشر�ات الزمیلة �ما یلي: ملخص
 
 ٢٠٢١د�سمبر  ٣١  ٢٠٢٢مارس  ٣١ 

 ر�ال قطري   ر�ال قطري  
 (مدققة)  (مراجعة) 

    الحصة في ب�ان المر�ز المالي للشر�ات الزمیلة
 ۱٥٬٥۷۱٬۱۹۱  ۱٤٬٥۱۱٬٥۲۹ إجمالي الموجودات 
 (۳٬٦٦٦٬۰۸۲)  (۳٬۳٤٥٬۳۸٦) إجمالي المطلو�ات 
 ۱۱٬۹۰٥٬۱۰۹  ۱۱٬۱٦٦٬۱٤۳ صافي الموجودات 

  صــــافي  في  الحصــــة عن  یز�د  �ما مدفوع  إضــــافي مقابل
 ٦٬۲٦٥٬۹٦۱  ٦٬۲٦٥٬۹٦۱ األصول

 ۱۷٬٤۳۲٬۱۰٤  ۱۸٬۱۷۱٬۰۷۰ 
    :الزمیلة الشر�ات ونتائج إیرادات في حصة

 ۷٬۲٦۸٬۳٥۷  ٦٬۷۰٥٬۲۰۸ اإلیرادات
 ۲٬۰۱۳٬٦۹۳  (۱٤۷٬٥٤٥) النتائج من حصة



 )ع.ق(ش.م. الدوحة للتأمین مجموعة

 ة الموحد ةالمختصر  ةالمرحل�  إ�ضاحات حول الب�انات المال�ة
 ٢٠٢٢مارس   ٣١أشهر المنته�ة في  ثالثةاللفترة 

 - ۱٥ - 

 

 (تا�ع) استثمارات في شر�ات زمیلة. ٧

 الق�مة الدفتر�ة لهذه االستثمارات �ما یلي:
 ٢٠٢١د�سمبر  ٣١  ٢٠٢٢مارس  ٣١ 
 ر�ال قطري   ر�ال قطري  
 (مدققة)  (مراجعة) 

    
 ۸٬۳۱۷٬۸٦۳  ۸٬٦۰۱٬۹۸٤ الشر�ة القطر�ة ال�من�ة للتأمین 
 ۹٬۸٥۳٬۲۰۷  ۸٬۸۳۰٬۱۲۰ مكتب قطر یون�فاید للتأمین ذ.م.م. 

 ۱۷٬٤۳۲٬۱۰٤  ۱۸٬۱۷۱٬۰۷۰ 
 

 مطلو�ات عقود التأمین وموجودات عقود إعادة التأمین. ٨

 ٢٠٢٠د�سمبر  ٣١  ٢٠٢١مارس  ٣١ 
 ر�ـال قطري   ر�ـال قطري  
 (مدققة)  (مراجعة) 

    إجمالي  
    مطلو�ات عقود التأمین:

 ۷٥٤٫۳٥۱٫۹۲۰   ۷۳۲٬۳٤۷٬٤۹۳ مطال�ات مبلغ عنها وغیر مسددة 
 ۱۱۳٫۸۹٥٫۸٤۸   ۱۱۸٬٦۲۹٬۸۸٤ مطال�ات متكبدة وغیر مبلغ عنها 

 ٤٤۰٫۱٥٤٫۳۷۰   ٥٥٦٬۰۹٥٬٥۹۸ أقساط غیر مكتس�ة  
 ۱۱٫۱۱۱٫۷۹٤   ۱۳٬٥۰۱٬۳۳٦ عمــوالت مؤجلة  

 ۱٬٤۲۰٬٥۷٤٬۳۱۱  ۱٫۳۱۹٫٥۱۳٫۹۳۲ 
    

    المتحصالت من إعادة التأمین:
 ٦۱۱٫۹۱۸٫٥٤۱   ٥۸۸٬۱۸۰٬۱۳۲ مطال�ات مبلغ عنها وغیر مسددة
 ٤۷٫۲۷٤٫۱۷۷   ٤۷٬۲۷٤٬۱۷۱ مطال�ات متكبدة وغیر مبلغ عنها 

 ۲٤۱٫۷۲۱٫٦۰۷   ۳۲۸٬۷۹۸٬۹٤٤ من أقساط غیر مكتس�ة حصة معیدي التأمین
 ۹٦٤٬۲٥۳٬۲٤۷  ۹۰۰٬۹۱٤٬۳۲٥ 

    صافي  
 ۱٤۲٬٤۳۳٬۳۷۹   ۱٤٤٬۱٦۷٬۳٦۱ مطال�ات مبلغ عنها وغیر مسددة
 ٦٦٬٦۲۱٬٦۷۱   ۷۱٬۳٥٥٬۷۱۳ مطال�ات متكبدة وغیر مبلغ عنها 

 ۱۹۸٬٤۳۲٬۷٦۳   ۲۲۷٬۲۹٦٬٦٥٤ أقساط غیر مكتس�ة  
 ۱۱٬۱۱۱٬۷۹٤   ۱۳٬٥۰۱٬۳۳٦ عمــوالت مؤجلة 

 ٤٥٦٬۳۲۱٬۰٤  ٦٤۱۸٬٥۹۹٬٦۰۷ 



 ) ع.ق.(ش.م. الدوحة للتأمین مجموعة

 ة الموحد ةالمختصر  ةالمرحل�  إ�ضاحات حول الب�انات المال�ة
 ٢٠٢٢مارس   ٣١لثالثة أشهر المنته�ة في الفترة 

 - ۱٦ - 

 

 
 
 

 )تا�عوموجودات عقود إعادة التأمین (مطلو�ات عقود التأمین . ٨

 مخصص مطال�ات قائمة  (أ)  
 ٢٠٢١د�سمبر  ٣١  ٢٠٢٢مارس  ٣١ 

 (مدققة)  (مراجعة) 
 صافي   حصة معیدي التأمین   اإلجمالي   صافي   حصة معیدي التأمین   اإلجمالي  
 ر�ـال قطري   ر�ـال قطري   ر�ـال قطري   ر�ـال قطري   ر�ـال قطري   ر�ـال قطري  
الفترة /   بدا�ة في 

 السنة  
      

 
 

 
 

 

مطال�ات مبلغ عنها  
 وغیر مسددة 

       ٧٥٤٬٣٥١٬٩٢٠  
 

       (٦١١٬٩١٨٬٥٤١) 
 

       
٦١٤٬٩٥١٬٨١١(    ٧٤١٬٨٨٧٬٩٦١   ١٤٢٬٤٣٣٬٣٧٩(    

 ١٢٦٬٩٣٦٬١٥٠  

مطال�ات متكبدة غیر  
 مبلغ عنها 

       ١١٣٬٨٩٥٬٨٤٨  
 

          (٤٧٬٢٧٤٬١٧٧) 
 

          
٤٩٬٥٨٧٬٥١٦(    ٩١٬٩١٤٬٣٦٦   ٦٦٬٦٢١٬٦٧١(    

 ٤٢٬٣٢٦٬٨٥٠  

 
       ٨٦٨٬٢٤٧٬٧٦٨  

 
       (٦٥٩٬١٩٢٬٧١٨) 

 
       

١٦٩٬٢٦٣٬٠٠٠    )٦٦٤٬٥٣٩٬٣٢٧(    ٨٣٣٬٨٠٢٬٣٢٧   ٢٠٩٬٠٥٥٬٠٥٠   
مطال�ات التأمین  

المدفوعة خالل الفترة  
 السنة  / 

       (١٠٦٬٤٧١٬٠٧٥) 
 

           ٥٢٬٤٦٨٬٥٥٠  
 

  
)٢١٠٬٤٤١٬٦٢٧(    ١٣٨٬٩٨٤٬٠٦٣    )٣٤٩٬٤٢٥٬٦٩٠(    )٥٤٬٠٠٢٬٥٢٥(   

المتكبدة خالل الفترة /  
 السنة  

           ٨٩٬٢٠٠٬٦٨٤  
 

          (٢٨٬٧٣٠٬١٣٥) 
           

٦٠٬٤٧٠٬٥٤٩  
 

٢٥٠٬٢٣٣٬٦٧٧  ) ١٣٣٬٦٣٧٬٤٥٤(    ٣٨٣٬٨٧١٬١٣١   

  /في نها�ة الفترة 
 السنة 

         ٨٥٠٬٩٧٧٬٣٧٧  
 

       (٦٣٥٬٤٥٤٬٣٠٣) 
        

٢٠٩٬٠٥٥٬٠٥٠    )٦٥٩٬١٩٢٬٧١٨(    ٨٦٨٬٢٤٧٬٧٦٨   ٢١٥٬٥٢٣٬٠٧٤   



 ) ع.ق.(ش.م. الدوحة للتأمین مجموعة

 ة الموحد ةالمختصر  ةالمرحل�  إ�ضاحات حول الب�انات المال�ة
 ٢٠٢٢مارس   ٣١لثالثة أشهر المنته�ة في الفترة 

 - ۱۷ - 

 

 )تا�عمطلو�ات عقود التأمین وموجودات عقود إعادة التأمین (. ٨
 

 

 
 إحت�اطي أقساط التأمین غیر المكتس�ة (ج)  

 

 تحلیل المطال�ات القائمة  (ب)   

 ٢٠٢١د�سمبر  ٣١  ٢٠٢٢مارس  ٣١ 

 (مدققة)  (مراجعة) 

 صافي   حصة معیدي التأمین   اإلجمالي   صافي   حصة معیدي التأمین   اإلجمالي  
 ر�ـال قطري   ر�ـال قطري   ر�ـال قطري   ر�ـال قطري   ر�ـال قطري   ر�ـال قطري   

            

۱٤٤٬۱٦۷٬۳  (٥۸۸٬۱۸۰٬۱۳۲)  ۷۳۲٬۳٤۷٬٤۹۳ مطال�ات مبلغ عنها وغیر مسددة
٦۱ 

 ١٤٢٬٤٣٣٬٣٧٩    )٦١١٬٩١٨٬٥٤١(    ٧٥٤٬٣٥١٬٩٢٠   
۷۱٬۳٥٥٬۷۱  (٤۷٬۲۷٤٬۱۷۱)  ۱۱۸٬٦۲۹٬۸۸٤ مطال�ات متكبدة غیر مبلغ عنها 

۳  ٦٦٬٦٢١٬٦٧١    )٤٧٬٢٧٤٬١٧٧(    ١١٣٬٨٩٥٬٨٤٨   
۲۱٥٬٥۲۳٬۰  (٦۳٥٬٤٥٤٬۳۰۳)  ۸٥۰٬۹۷۷٬۳۷۷ في نها�ة الفترة / السنة 

۷٢٠٩٬٠٥٥٬٠٥٠    )٦٥٩٬١٩٢٬٧١٨(    ٨٦٨٬٢٤٧٬٧٦٨  ٤   

 ٢٠٢١د�سمبر  ٣١  ٢٠٢٢مارس  ٣١ 

 (مدققة)  (مراجعة) 

 صافي   حصة معیدي التأمین   اإلجمالي   صافي   حصة معیدي التأمین   اإلجمالي  
 ر�ـال قطري   ر�ـال قطري   ر�ـال قطري   ر�ـال قطري   ر�ـال قطري   ر�ـال قطري  
            

 ۱٥٥٬۲۰۳٬۲٦۷  (۲۱۰٬۱٤٦٬۲۸۳)  ۳٦٥٬۳٤۹٬٥٥۰  ۱۹۸٬٤۳۲٬۷٦۳  (۲٤۱٬۷۲۱٬٦۰۷)  ٤٤۰٬۱٥٤٬۳۷۰ الفترة / السنة   بدا�ة في 
 ٤٦۹٬٦۹۳٬۷٤۰  (٦٥۱٬۳۰۲٬۹۳۹)  ۱٬۱۲۰٬۹۹٦٬٦۷۹  ۱٤٥٬۲۱۹٬٥٦۳  (۲۷٦٬۸۱٦٬۳٤۱)  ٤۲۲٬۰۳٥٬۹۰٤ إجمالي أقساط التأمین خالل الفترة / السنة  
 (٤۲٦٬٤٦٤٬۲٤٤)  ٦۱۹٬۷۲۷٬٦۱٥  (۱٬۰٤٦٬۱۹۱٬۸٥۹)  (۱۱٦٬۳٥٥٬٦۷۲)  ۱۸۹٬۷۳۹٬۰۰٤  (۳۰٦٬۰۹٤٬٦۷٦) أقساط تأمین مكتس�ة خالل الفترة / السنة  

 ۱۹۸٬٤۳۲٬۷٦۳  (۲٤۱٬۷۲۱٬٦۰۷)  ٤٤۰٬۱٥٤٬۳۷۰  ۲۲۷٬۲۹٦٬٦٥٤  (۳۲۸٬۷۹۸٬۹٤٤)  ٥٥٦٬۰۹٥٬٥۹۸ في نها�ة الفترة / السنة  



 )ع.ق(ش.م. الدوحة للتأمین مجموعة

 ة الموحد ةالمختصر  ةالمرحل�  إ�ضاحات حول الب�انات المال�ة
 ٢٠٢٢مارس   ٣١أشهر المنته�ة في  ثالثةاللفترة 

 - ۱۸ - 

 
 قروض. ٩ 

 
 

 الفائدة  معدل عملةال 
 االسمي

 الدفتر�ة ق�مة السوقة  ق�مة االستحقاق  سنة

 ٦٬۱۲۳٬۱۱۲ ٤٬٥۲٦٬٤٦۱ ٢٠٢٧مارس  ٣١ ٪۲٫٦٥ یورو ) ۱( قرض 

 ٥٬۰۹۳٬۸۷۲ ۲٬۳۲۲٬۷٦٤ ٢٠٢٨آذار ٣١ ٪۱٫۷۳ یورو ) ۲( قرض 

 ) ۳( قرض 
 + LIBOR أمر�كي دوالر 

۰٫۸٪ 
 ۲۲٬۹۷٥٬۷۸۹  قرض دوار

 ) ٤( قرض 
 + LIBOR دوالر أمر�كي 

۰٫۸٥٪ 
 ۱٤٬۷٥٤٬۳٦۳  قرض دوار

 Schwenke Zentrum، تم الحصول على قرض لشراء عقار استثماري في ألمان�ا ، من قبل شر�ة تا�عة ،    ٢٠١٧في عام   .أ
S.a.r.l  وقد بلغ الجزء ٢٠١٧مایو    ٣٠شهًرا تبدأ من    ٢٥٦٪. �ستحق السداد على فترة    ٢.٦٥. ، والتي تحمل فائدة بنس�ة .

ر�ال قطري).   ٢٤٬١٣٢٬٧٢٨:  ٢٠٢١د�سمبر    ٣١ر�اًال قطرً�ا (  ٢٣٬٤٤١٬٤٣٧غیر المتداول من القرض �ما في نها�ة الفترة  
:  ٢٠٢١د�سمبر    ٣١(  ٢٠٢٢مارس    ٣١ر�ال قطري في    ٤٦٬٣٥٨٬١٣٩القرض مضمون برهن عقاري على عقار استثماري �مبلغ  

 ر�ال قطري). ٤٧٬٤٢٧٬٥٣٧
 Logistic Center، من قبل شر�ة تا�عة ،  ، تم الحصول على قرض إضافي لشراء عقار استثماري في ألمان�ا    ٢٠١٨في عام   . ب 

S.a.r.l  بلغ الجزء غیر المتداول من القرض �ما في ٢٠٢٨یولیو    ٣١٪ ُیدفع سنوً�ا على أقساط شهر�ة حتى  ١.٧٣. �معدل .
ر�ال قطري). القرض مضمون برهن عقاري على   ١٩٬٥٦٧٬٤٠١ :  ٢٠٢١د�سمبر   ٣١ر�ال قطري ( ١٩٬٢٥٦٬٤٢٣نها�ة الفترة 

 ر�ال قطري). ٤١٬٨٥٨٬٨٩٠: ٢٠٢١د�سمبر  ٣١ر�ال قطري ( ٤٤٬٣٢٥٬٩٣٦عقار استثماري �مبلغ  
�ق�مة    ٢٠٢١في عام   . ت  ائتمان�ة  ملیون دوالر أمر�كي من شر�ة إدارة استثمار لتمو�ل   ٣٠، حصلت المجموعة على تسهیالت 

التسهی  لیبور +  استثمارات مختلفة. �حمل  التسهیالت مضمونة مقابل ٠.٨ل فائدة �سعر  ٪ و�ستحق السداد خالل سنة واحدة. 
 ملیون دوالر أمر�كي �ما في تار�خ التقر�ر.  ٢٨٬٩استثمارات �مبلغ 

ملیون دوالر    ٣٠، استفادت المجموعة من تسهیالت المرا�حة من خالل شر�ة تا�عة ، الدوحة للتكافل ذ. �مبلغ    ٢٠٢١في عام   . ث 
و�ستحق السداد   ٪٠.٨٥ + LIBORأمر�كي من شر�ة إدارة استثمار لتمو�ل استثمارات مختلفة. معدل العائد المتوقع لألر�اح هو  

 ملیون دوالر أمر�كي �ما في تار�خ التقر�ر.   ١٤.٧٥مقابل استثمارات �مبلغ خالل عام واحد. التسهیالت مضمونة 

 

 

 ٢٠٢٠د�سمبر  ٣١ ٢٠٢١مارس  ٣١ 

 ر�ال قطري  ر�ال قطري  
   

 ۲٥٬۳٦۳٬۱٤۹  ۲٤٬٦٦۰٬۳٤۳ )۱قرض (
 ۲۱٬۲٦۹٬۱٥۲  ۲۰٬٥۱٥٬۱٦۳ )۲قرض (
 ۱۰٥٬۳۰۷٬٦۱۱ ۸۳٬٦۷۷٬۸۲۳ )۳قرض (
 ٥۳٬۷۳٥٬۳۹۰  ٥۳٬۷۳٥٬۳۹۰ )٤قرض (

 ۱۸۲٬٥۸۸٬۷۱۹  ۲۰٥٬٦۷٥٬۳۰۲ 

   



 )ع.ق(ش.م. الدوحة للتأمین مجموعة

 ة الموحد ةالمختصر  ةالمرحل�  إ�ضاحات حول الب�انات المال�ة
 ٢٠٢٢مارس   ٣١أشهر المنته�ة في  ثالثةاللفترة 

 - ۱۹ - 

 

 رأس المال. ١٠

 ٢٠٢١د�سمبر  ٣١  ٢٠٢٢مارس  ٣١ 
 ر�ـال قطري   ر�ـال قطري  
 (مدققة)  (مراجعة) 
    

ملیون سهم عادي  ٥٠٠یتكون رأس المال المصرح �ه والمصدر والمدفوع من 
 ٥٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠  ٥٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ر�ـال قطري للسهم   ١�ق�مة 

 

 إحت�اطي قانوني. ١١

من أر�اح الســــنة إلى اإلحت�اطي القانوني إلى   ٪١٠المعّدل، �جب تحو�ل    ٢٠١٢) لســــنة  ١٣قانون مصــــرف قطر المر�زي رقم (لوفقًا 
من رأس المـال المـدفوع. إن هـذا اإلحت�ـاطي غیر قـابـل للتوز�ع ف�مـا عـدا الحـاالت    ٪١٠٠�عـادل رصــــــــــــــیـد هـذا اإلحت�ـاطي نســــــــــــــ�ـة  أن  

 المنصوص علیها في قانون الشر�ات التجار�ة القطري و�عد موافقة مصرف قطر المر�زي.
 

بتحو�ل المبلغ المطلوب في نها�ة  تقوم ســــــــــــــ أن المجموعة لم تقم المجموعة بتحو�ل أي م�الغ لإلحت�اطي القانوني من ر�ح الفترة، حیث 
 السنة.

 

 أر�احتوز�عات . ١٢

من رأس المـال والتي تمـثل مبلغ    ٪١٢أر�اح نـقد�ة بنســـــــــــــــ�ة   توز�ع  ٢٠٢١ فبرایر ٢٢مجلس اإلدارة في إجتمـاعهم المنعـقد بـتار�خ   إقترح
علیها  الموافقة   توقد تم  ،٢٠٢١د�سمبر   ٣١لسنة المنته�ة في  قطري ل ر�ال  ٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠ر�ـــــال قطري للسهم الواحد �إجمالي   ٠٬١٢

  ٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠ر�ـــــــــال قطري للسهم الواحد �إجمالي    ٠٬١٠: تمثل مبلغ    ٢٠٢١( ٢٠٢٢مارس   ٢٢المنعقدة في  في الجمع�ة العموم�ة 
 ر�ال قطري).

 
 سهم للالعائد . ١٣

  مارس  ٣١في  لفترة الثالثة أشهر المنته�ة  
 ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
  ر�ـال قطري   ر�ـال قطري  
  (مراجعة)   (مراجعة) 
     

  ۲۳٬۸٦۸٬٦۸۰  ۳۳٬٤۳٦٬٦٤۸ (ر�ال قطري)  الر�ح للمساهمین �عد الضر��ة

  ٥۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰  ٥۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة  

  ۰٫۰٥  ۰٫۰۷ (ر�ال قطري) العائد األساسي والمخفف للسهم الواحد 
 للسهم الواحد العائد المخفف )أ

 حیث أن ر�ح�ة السهم المخففة �انت مساو�ة للعائد األساسي للسهم. �شكل منفصللم یتم احتساب ر�ح�ة السهم المخففة 
 



 )ع.ق(ش.م. الدوحة للتأمین مجموعة

 ة الموحد ةالمختصر  ةالمرحل�  إ�ضاحات حول الب�انات المال�ة
 ٢٠٢٢مارس   ٣١أشهر المنته�ة في  ثالثةاللفترة 

 - ۲۰ - 

 

 مصار�ف عموم�ة و�دار�ة . ١٤

  مارس  ٣١في  لفترة الثالثة أشهر المنته�ة  

 ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
  ر�ـال قطري   ر�ـال قطري  
  (مراجعة)   (مراجعة) 
     

  ۱۸٬٤٦۸٬۸۲۷  ۱۹٬۸۳۹٬۰۱۷ رواتب وأجور ومنافع أخرى 
  ۱٬۳۹٦٬٤٥۱  ۱٬۱۷٥٬٦٤۸ إ�جار وص�انة ومصار�ف مكتب�ة  

  ٦٦۰٬۲۷۱  ٦۰٦٬۱۹٥ أتعاب قانون�ة و�ستشار�ة 

  ۳۱۸٬٦۰۹  ۳٤۳٬۰٦۲ الدعا�ة والترو�ج لألعمال

  ۱٬٥۰۰٬۰۰۰  ۱٬۷٥۰٬۰۰۰ )١٦(إ�ضاح  مكافآت مجلس اإلدارة

  ۳٤۳٬۱۷۲  ۳۰٥٬۲۲۲ مصار�ف حكوم�ة 

  ٤٦٬۸۱۷  ٥۲٬۹٦۷ رحالت عمل  
  ٦٤٬۲٥٦  ۸۹٬۹۳٥ ط�اعة وقرطاس�ة   
  ۱٬۳۳۲٬٥۸۰  ۲٬۹۳۳٬٤۸۷ مصار�ف متنوعة  

 ۲۷٬۰۹٥٬٥۳۳  ۲٤٬۱۳۰٬۹۸۳  
 

 المعلومات القطاع�ة . ١٥

ال�حر�ة والطیران، الس�ارات، الحرائق والحوادث العامة. إن   تأمین المجموعة مقسمة إلى ثالث قطاعات لألعمال وهي  اإلدارة،ألغراض  
ــ�ة. تشـــــــــــمل األعمال  هذه القطاعات هي األســـــــــــاس الذي تقوم المجموعة من خالله �إعداد التقار�ر حول المعلومات القطاع�ة الرئ�ســـــــــ

 بین القطاعات.  األخرى للمجموعة على اإلستثمار و�دارة النقد لحساب المجموعة. لم �كن هنالك معامالت جوهر�ة
 

تعمل المجموعة �شـــــكل أســـــاســـــي في دولة قطر والعمل�ات المت�ق�ة خارج دولة قطر هي لدعم عمل�ات التأمین واإلســـــتثمار األســـــاســـــ�ة  
 في دولة قطر. للمجموعة

 



 ) ع.ق.(ش.م. الدوحة للتأمین مجموعة

 ة الموحد ةالمختصر  ةالمرحل�  إ�ضاحات حول الب�انات المال�ة
 ٢٠٢٢مارس   ٣١أشهر المنته�ة في  ثالثةاللفترة 

 - ۲۱ - 

  
 (تا�ع)المعلومات القطاع�ة . ١٥

    اإلجمالي  الحرائق والحوداث العامة  ال�حر�ة والطیران  الس�ارات  
في   المنته�ة  أشهر  الثالثة  لفترة 

 ٢٠٢١مارس  ٣١ ٢٠٢٢مارس  ٣١ ٢٠٢١مارس  ٣١ ٢٠٢٢مارس  ٣١ ٢٠٢١مارس  ٣١ ٢٠٢٢مارس  ٣١ ٢٠٢١مارس  ٣١ ٢٠٢٢مارس  ٣١ ینایر  ٣١
   

    ر�ـال قطري  ر�ـال قطري  ر�ـال قطري  ر�ـال قطري  ر�ـال قطري  ر�ـال قطري  ر�ـال قطري  ر�ـال قطري  
    (مراجعة)  (مراجعة) (مراجعة)  (مراجعة) (مراجعة)  (مراجعة) (مراجعة)  (مراجعة) 

            
     ٣١٥٬١٧٨٬٠٧٠       ٤۲۲٫۰۳٥٫۹۰٤  ٢١٢٬١٣١٬٦٥٢        ٣٠٣٬٣١٢٬٦٨٨         ٣٨٬٩١٩٬٥٧٤        ٥١٬٤٣٥٬١١٣         ٦٤٬١٢٦٬٨٤٤        ٦٧٬٢٨٨٬١٠٣        إجمالي أقساط التأمین  

حصة معیدي التأمین من إجمالي  
 ) ۱۸۹٫۷۱٤٫۲۹۰( ٢٧٦٬٨١٦٬٣٤١)        ١٤٨٬٥٥٧٬٧٥١)        (٢١٦٬٦٨٨٬٢٧٥)  ٣٥٬٩٣٥٬٩٤٦)            (٥٤٬٧٨٠٬١٩٠)         (٥٬٢٢٠٬٥٩٣)            (٥٬٣٤٧٬٨٧٦)           أقساط التأمین

   

    ١٢٥٬٤٦٣٬٧٨٠         ١٤٥٬٢١٩٬٥٦٣          ٦٣٬٥٧٣٬٩٠١           ٨٦٬٦٢٤٬٤١٣      ٢٬٩٨٣٬٦٢٨             (٣٬٣٤٥٬٠٧٧)             ٥٨٬٩٠٦٬٢٥١            ٦١٬٩٤٠٬٢٢٧          صافي أقساط التأمین  

    (٢٤٬٣٤١٬٤٣٢        (٢٨٬٨٦٣٬٨٩٥)        ) ۱٤٫٦٦۳٫۲٥۷( (٢٣٬٨٦٢٬١٧٠)     ٤٩٩٬٣٧٣                  ٦٬٤٢٣٬٦٣٧             (١٠٬١٧٧٬٥٤٨)          (١١٬٤٢٥٬٣٦٢)        التغیر في إحت�اطي االخطار السار�ة  

     ١٠١٬١٢٢٬٣٤٨          ١١٦٬٣٥٥٬٦٦٨           ٤٨٬٩١٠٬٦٤٤            ٦٢٬٧٦٢٬٢٤٣      ٣٬٤٨٣٬٠٠١                 ٣٬٠٧٨٬٥٦٠              ٤٨٬٧٢٨٬٧٠٣            ٥٠٬٥١٤٬٨٦٥          إیرادات التأمین 
    (٨١٬٨٦٣٬٢٢٢)          (١٠٦٬٤٧١٬٠٧٥)        (٥٥٬٤١٨٬٠٩٥)          (٧٧٬٦٠٣٬٠٨٥)     (٧٥٦٬٧٦٣)                 (٥٬٠٨٩٬٦٤٨)            (٢٥٬٦٨٨٬٣٦٤)          (٢٣٬٧٧٨٬٣٤٢)        مطال�ات مدفوعة  

     ٢٧٬٣٨٥٬٣٩٨            ٥٢٬٤٦٨٬٥٥٠             ٢٦٬٤٤٧٬٢٦٤            ٤٧٬٠٠٥٬٣٣٣       ٦٤٤٬١٢٠                    ٤٬٩٤١٬٢٦٢              ٢٩٤٬٠١١                 ٥٢١٬٩٥٥                حصة معیدي التأمین من المطال�ات 

 (٣٬٥١٦٬٦٢٠)             ٥٬٩٧١٬٥٢١         (١٧٣٬٧٦٢)                 (٦٠٠٬٧٣٠)               (٤٬٣١٠٬٣٧١)            (١١٬٨٣٨٬٨١٦)        التغیر في إحت�اطي المطال�ات القائمة  
            

(٦٬٤٦٨٬٠٢٥) 
           (٨٬٠٠٠٬٧٥٣) 

   

     ١٤٬٧٤١٬١٨٧            ٢١٬٤٧٣٬٤٥٢             ٨٬٨٣٢٬٨١٨              ١٦٬٧٧٦٬٠٠٢       ٣٬٥٥٣٬٢١٦                 ٣٬٠٤٦٬٦٣٨              ٢٬٣٥٥٬١٥٣              ١٬٦٥٠٬٨١٢            عموالت مستلمة 

 (٨٬٢٦٤٬٨٧٦)            (١٦٬٢٠٨٬٤١٧)     (١٬٦٣٨٬٢٨٩)              (٨٦٣٬٠١٣)               (٦٬٧١٤٬٧٤٧)            (٦٬٩٠٠٬٢٧٨)           عموالت مدفوعة  
          

(٢٣٬٩٧١٬٧٠٨) 
         (١٦٬٦١٧٬٩١٢) 

   

 (١٨٣٬٤٨٦)               (٢٤٨٬٢٤٦)          (٨٬٤٣٢)                     (٨٬٤١٧)                    (٨٢٠٬٨٥١)               (١٬٥٥٠٬٩٦١)           مصار�ف فن�ة أخرى 
            

(١٬٨٠٧٬٦٢٤) 
           (١٬٠١٢٬٧٦٩) 

   

  مصار�ف تعدیالت الخسائر غیر
 ) ۲۸۷٬۳٦۲(  --  --  --  --  --  -- -- المخصص لها 

   

    ٣٥٬٤٦٦٬٩١٥           ٥١٬٥٧٩٬٢٣٨           ۱٦٫۸۰۷٫٦٤۹  ٣٨٬٤٥٥٬٣٥١      ٥٬١٠٣٬٠٩١                 ٤٬٥٠٤٬٦٥٢              ١٣٬٨٤٣٬٥٣٧            ٨٬٦١٩٬٢٣٥            صافي نتائج التأمین 

    ۱۷٬٦٥۷٬۰۰٦ ۱۲٬٦۲٥٬۰۹۱       إستثمار و إیرادات أخرى  
    (٢٧٬٦٤٥٬٣٥٠) (٢٨٬٩٣٢٬٦٠٨)       إجمالي المصار�ف

  صافي الفائض العائد لحملة بوالص
 (١٬٦٠٩٬٨٩١) (١٬٨٣٥٬٠٧٢)        فرع التكافل

 

  - -       الدخل ضر��ة
  ۲۳٬۸٦۸٬٦۸۰ ۳۳٬٤۳٦٬٦٤۸       الر�ح للفترة



 ) ع.ق.(ش.م. الدوحة للتأمین مجموعة

 ة الموحد ةالمختصر  ةالمرحل�  إ�ضاحات حول الب�انات المال�ة
 ٢٠٢٢مارس   ٣١أشهر المنته�ة في  ثالثةاللفترة 

 - ۲۲ - 

 
 (تا�ع)المعلومات القطاع�ة . ١٥

 تزاول أعمالها في دولة قطر والجمهور�ة ال�من�ة. الزمیلةالشر�ات إن واألردن.  لبنان، ،لو�سمبورج العر��ة المتحدة،المجموعة أعمالها في دولة قطر، اإلمارات  تزاول

 
 
 
 
 
 

 (مدققة) ٢٠٢١د�سمبر  ٣١  (مراجعة)٢٠٢٢ مارس ٣١  
 اإلجمالي   دولي  قطر   اإلجمالي   دولي   قطر 
 ر�ـال قطري   ر�ـال قطري   ر�ـال قطري   ر�ـال قطري   ر�ـال قطري   ر�ـال قطري  

            الموجودات  
 ۳٬۰۰۸٬۰۸۸٬۲۹۸  ۱۷۳٬۸٥٦٬۹۲۷  ۲٬۸۳٤٬۲۳۱٬۳۷۱   ۳٬۱۲۹٬٥٤۲٬۷۸٦   ۱۷۱٬۱۰٦٬۹۸٦   ۲٬۹٥۸٬٤۳٥٬۸۰۰ إجمالي الموجودات  

            
            المطلو�ات  

  ۱٬۳۱۹٬٥۱۳٬۹۳۲   ۸۲٬۱۸۱٬۲٤٦   ۱٬۲۳۷٬۳۳۲٬٦۸٦     ۱٬٤۲۰٬٥۷٤٬۳۱۱   ۷۸٬٦٤۲٬۳۳٥   ۱٬۳٤۱٬۹۳۱٬۹۷٦ مطلو�ات عقود التأمین  
صافي الفائض العائد إلى حاملي بوالص التكافل  

  ۲۳٬٤٤٦٬۷۳٥  --   ۲۳٬٤٤٦٬۷۳٥   ۲٥٬۲۸۱٬۸۰۷  --   ۲٥٬۲۸۱٬۸۰۷ اإلسالمي 
  ٤۷٥٬۷۸٦٬۸٥۳   ۱۲۷٬۳۰٤٬٥۲٥   ۳٤۸٬٤۸۲٬۳۲۷   ٤۹۲٬٦٤۸٬۷٤۱   ٤۹٬۷٦٥٬۱۳۷   ٤٤۲٬۸۸۳٬٦۰٤ مطلو�ات أخرى 

 ۱٬۱۸۹٬۳٤۰٬۷۷۸  )۳٥٫٦۲۸٫۸٤٤(  ۱٬۲۲٤٬۹٦۹٬٦۲۳   ۱٬۱۹۱٬۰۳۷٬۹۲۷   ٤۲٬٦۹۹٬٥۱٤   ۱٬۱٤۸٬۳۳۸٬٤۱۳ صافي الموجودات 



 ) ع.ق.(ش.م. الدوحة للتأمین مجموعة

 الموجزة الموحدة إ�ضاحات حول الب�انات المال�ة 
 ٢٠٢٢مارس   ٣١أشهر المنته�ة في  ثالثةاللفترة 

 
۲۳ 

 
 إفصاحات األطراف ذات العالقة. ١٦

تتمثل األطراف ذات العالقة في المســاهمین الرئ�ســین وأعضــاء مجلس اإلدارة واإلدارة العل�ا للمجموعة والمؤســســات المســ�طر علیها 
ــر�ات التي  ــترك أو الشـــ ــكل مشـــ ــعیر هذه المعامالت تتم  والتي تدار �شـــ ــروط تســـ ــات وشـــ ــ�اســـ لهذه األطراف تأثیر �بیر علیها. إن ســـ

 أو أكثر من الملك�ة.  ٪١هم من �متلكون    المساهمین الرئ�سینإن  المصادقة علیها من قبل إدارة المجموعة.
  

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة
 المرحلي المختصر الموحد هي �التالي: ح أو الخسارةالر�  ات العالقة المدرجة في ب�انالمعامالت مع األطراف ذ

 ) مراجعة(  ٢٠٢١مارس  ٣١  (مراجعة) ٢٠٢٢مارس  ٣١ 
 المطال�ات   أقساط التأمین  المطال�ات   أقساط التأمین  
 ر�ـال قطري   ر�ـال قطري   ر�ـال قطري   ر�ـال قطري  
        

 ۱٬٤۹۳٬٦۷۱  ۱۲٬۳٥٥٬۷۸۲  ۱٬۰٥۰٬۱۳۲  ۱۹٬۲۰٥٬٤۳۷ المساهمین الرئ�سیین  
 

 إن األرصدة مع األطراف ذات العالقة المدرجة في ب�ان المر�ز المالي المرحلي المختصر الموحد �التالي: 

 (مدققة) ٢٠٢١د�سمبر  ٣١  (مراجعة) ٢٠٢٢مارس  ٣١ 
 

  المدینة  األرصدة
المطال�ات  

  واألرصدة الدائنة 
األرصدة   

  المدینة
المطال�ات  

 واألرصدة الدائنة
 ر�ـال قطري   ر�ـال قطري   ر�ـال قطري   ر�ـال قطري  

        

 ۱٬۰۱۰٬۱۱۰  ۱۰٬۹۷۳٬۸۳۰  ۱۷٬٥٤۲  ۱۹٬۱۳٥٬۰٤۰ المساهمین الرئ�سین  
 

 مكافآت اإلدارة العل�ا

 بلغت مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة و��ار المسؤولین �اإلدارة خالل الفترة �التالي:

 ٢٠٢٠ مارس ٣١  ٢٠٢١ مارس ٣١  
 ر�ـال قطري   ر�ـال قطري   
 (مراجعة)   (مراجعة)  
     

 ۱٬٥۰۰٬۰۰۰  ۱٬۷٥۰٬۰۰۰  مكافآت مجلس اإلدارة 
 ۲٬۱٥٥٬۰۰۰  ۲٬۲۸۰٬۰۰۰  )١٤ (ا�ضاحمنافع قصیرة األجل 

 ۱۳۱٬۲٥۰  ٤۳٬۷٥۰  مكافآت نها�ة الخدمة ومنافع أخرى  
  ٥٬۱۹۸٬۷٥۰  ۱٬٦۳۱٬۲٥۰ 
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۲٤ 

 
 التعهدات واإللتزامات . ١٧

 الضمانات 
ال تنشــأ ن والتي من المتوقع أ  وضــمانات أخرى   �ضــمانات مناقصــاتالمجموعة إلتزامات محتملة تتعلق   ، �ان لدى٢٠٢٢مارس  ٣١كما في  

 ر�ـال قطري). ١٤٬٥٣٤٬٧١٤: ٢٠٢١د�سمبر  ٣١ر�ـال قطري (١٣٬٤٨٨٬٥٥٤  �ق�مة عنها التزامات جوهر�ة
 

 دعاوى قضائ�ة

 تأثیر لها  ســــــ�كون   القضــــــا�ا  هذه نت�جة أن  المجموعة  تعتقد ال.  العاد�ة  أعمالها  ســــــ�اق  في  ومطال�ات قضــــــائ�ة لدعاوى   المجموعة  تخضــــــع
 .المالي مر�زها أو المجموعة دخل على مادي

 

 األدوات المال�ة. ١٨

تســتخدم المجموعة التســلســل الهرمي التالي لتحدید والكشــف عن الق�مة العادلة لألدوات المال�ة من خالل أســلوب التقی�م: المســتوى  
ــطة للموجودات أو المطلو�ات المماثلة التي �مكن للمجموعة ١ ــواق النشـــ ــعار في األســـ ــة (غیر المعدلة) األســـ ــعار المعروضـــ : األســـ

 المستوى  ؛الق�اسالوصول إلیها في تار�خ  
سـواء �شـكل م�اشـر  االلتزام،والتي �مكن مالحظتها �النسـ�ة ألصـول   ١: مدخالت �خالف األسـعار المدرجة المدرجة في المسـتوى  ٢

 والمستوى   م�اشر؛أو غیر 
  للموجوداتلجدول التالي التســـــــــــــلســـــــــــــل الهرمي لق�اس الق�مة العادلة  ا: مدخالت ال �مكن مالحظتها لألصـــــــــــــل أو االلتزام. �قدم  ٣

 :٢٠٢١د�سمبر  ٣١و ٢٠٢٢مارس  ٣١والمطلو�ات المال�ة للمجموعة في 
 

 

 
 

 ٣المستوى  ٢المستوى  ١المستوى  ٢٠٢٢مارس  ٣١ 

 ر�ال قطري  ر�ال قطري  ر�ال قطري  ر�ال قطري  
 (مراجعة) (مراجعة) (مراجعة) (مراجعة) 
     

     الموجودات المقاسة �الق�مة العادلة
 ۱۸٬۱٤۲٬٦٥۱ ۲۹٬۳٦۰٬۱۷۲ ۸٤۳٬۲۸٦٬۸۱٤ ۸۹۰٬۷۸۹٬٦۳٦ إستثمارات في موجودات مال�ة

 ٣المستوى  ٢المستوى  ١المستوى  ٢٠٢١د�سمبر  ٣١ 

 ر�ال قطري  ر�ال قطري  ر�ال قطري  ر�ال قطري  
 (مدققة) (مدققة) (مدققة) (مدققة) 

     
الموجودات المقــاســــــــــــــــة �ــالق�مــة  

 العادلة
    

 ۱۸٬۱٤۲٬٦٥۱ ۳۱٬۱٤۸٬۸٦۱ ۸۳۲٬۲۷٥٬۱۹۷ ۸۸۱٬٥٦٦٬۷۰۹ إستثمارات في موجودات مال�ة
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۲٥ 

 

 )تابع(ل�ة األدوات الما. ١٨

والمستوى  ١بین المستوى  تحو�الت، لم تكن هناك  ٢٠٢١د�سمبر  ٣١والسنة المنته�ة في  ٢٠٢٢مارس  ٣١خالل الفترة المنته�ة في 
 .٣هناك تحو�الت من و�لى ق�اسات الق�مة العادلة من المستوى ق�اسات الق�مة العادلة ولم �كن ل ٢

 

  ٣تقن�ة تقی�م االستثمارات من المستوى 
 

 تثمین تقن�ة األسهم في االستثمار
 تطو�ر شـــــــر�ة  الغالب في هي) JDC( للتطو�ر الجبیل  شـــــــر�ة للتطو�ر الجبیل شر�ة

ــرق�ة  المنطقة في عقار�ة  موجودات مع  عقاري   المملكة من الشــــــ
 الجبیـل  شــــــــــــــر�ـة  أعمـال طب�عـة  على  بنـاءً .  الســــــــــــــعودـ�ة  العر��ـة
  لق�اس ألصــولها الســوق�ة  الق�مة صــافي اســتخدام  یتم ، للتطو�ر
 .العادلة  ق�متها

 الق�مة  لق�اس  للشـــــــــــر�ة الدفتر�ة  الق�مة  صـــــــــــافي  اســـــــــــتخدام  یتم سمینا
 .لالستثمارات العادلة

 

 ١٩- �وفیدتأثیر . ١٩

 هذا تســـــــــبب. عالمي  جائحة)  ١٩-  كوفید(  المســـــــــتجد  �ورونا فیروس أن  ٢٠٢٠ مارس  ١١  في العالم�ة  الصـــــــــحة منظمة أعلنت
 .االقتصادي والنشاط التجار�ة لألعمال النطاق واسعة اضطرا�ات في الحدث

 

ا  المجموعـة  أجرت  الـدول�ـة  للمعـاییر  المتـاحـة  التوجیهـات  ضــــــــــــــوء  في  ،  للمجموعـة  المـال�ـة  النتـائج  على  ١٩-  �وفیـد  لتـأثیرات  تقی�مـً
 .الموحدة الموجزة المرحل�ة المال�ة الب�انات هذه في النت�جة وأدرجت ، المال�ة  التقار�ر إلعداد

 

ــادـ�ة  للتقلـ�ات  المحتمـلة اآلـثار  االعتـ�ار  في المجموعـة  أخـذت  وغیر  المـالـ�ة  للموجودات  المعلـنة  المـ�الغ تحـدـید  في الحـالـ�ة  االقتصــــــــــــ
 متقل�ة  األســــــــــواق تزال  ال  ، ذلك ومع. مالحظتها  �مكن  التي المعلومات على  بناءً   لإلدارة  تقی�م  أفضــــــــــل �مثا�ة  تعتبر  والتي المال�ة

 .السوق  لتقل�ات حساسة تظل المسجلة  والم�الغ
 

  تعطل  إلدارة األخرى   المخاطر إدارة  وممارســــــات األعمال  اســــــتمرار�ة  تخط�ط  بتنشــــــ�ط  وقامت �ثب عن الموقف  المجموعة  تراقب
 .المالي  وأدائها  عمل�اتها على ١٩- �وفید تفشي �حدثه قد الذي المحتمل األعمال

 هث الحقاحدأ. ٢٠

 �عد تار�خ التقر�ر ، والتي لها تأثیر على فهم هذه الب�انات المال�ة.ة هاملم تكن هناك أحداث 
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