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 بيان المراز المالي المرحلي الم حد
 2018 سبتمبر 30ا في مك
 
  سبتمبر 30  

2018  
 .يسمبر  31

2017 

 إيضاحات 
 ألف
  قطري  لاير

 ألو
 قتري  لاير

 )ادققة(  )غير مدققة(  
     الموجودات 

 158.904  187.454  .قارات  اعدات
 5.638.381  5.768.424 3 .قارات استثمارمة

 942.591  914.736  في شراات زايلة اتاستثمار 
 771.433  668.037 7 ا ج .ات إ.ا.  التتايي

     ا ج .ات االية:
 204.506  220.336  ذام تتايي ادينة 

 166  147 )ب( 11 أر د  ادينة اي أطرا  ذات .لقة 
 905.356  1.042.652  الدخل الشاال اآلخر ا ج .ات االية بالقيمة العا.لة اي خل 

 129.148  95.288  ا ج .ات االية بالقيمة العا.لة اي خل  الربح أ  الخسار 
 296.263  398.540 )أ( 4 ا ج .ات اشاراي التكافل

 208.012  189.854  ا ج .ات أخرى 
 260.056  196.828 5 نقد  أر د  لدى البن ك

     
 9.514.816  9.682.296  الموجوداتإجمالي 

     
     والمطلوباتحقوق الملكية 
     حقوق الملكية

 875.067  875.067  رأس الما 
 584.995  584.995  احتياطي قان ني 

 4.570.656  4.474.743  أربا  اد ر 
 165.773  194.191  ا  نات حق   الملكية األخرى 

     
 6.196.491  6.128.996  العائدة إلى مساهمي الشركة األمحقوق الملكية 

 (5.346)  (6.632)  حقوق غير مسيطرة
     

 6.191.145  6.122.364  إجمالي حقوق الملكية
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 الم حد المرحلي    الخسار الربح أبيان 
 2018 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلل
 
 أشهر المنتهية في تسعةال  الثالثة أشهر المنتهية في  

 
  سبتمبر 30 

2018  
  سبتمبر 30

2017 
  سبتمبر 30 

2018  
  سبتمبر 30

2017 

 إيضاحات 
 ألف
  قطري  لاير

 ألو
 قتري  لاير

 ألف 
  قطري  لاير

 ألو
 قتري  لاير

 )غير ادققة(  )غير مدققة(  )غير ادققة(  )غير مدققة(  
         

 461.189  420.507  161.031  125.986 )ب( 7 إجمالي أقسام التتايي الم تتبة
 (326.436)  (285.156)  (119.485)  (83.705) )ب( 7 أقسام التتايي المح لة إلى اعيدي التتايي

 157  (3.315)  1.687  1.795 التغير في اخصص أقسام التتايي غير الم تسبة   افي
         

 134.910  132.036  43.233  44.076 )ب( 7 صافي أقساط التأمين المكتسبة
         

 (204.996)  (209.704)  (41.478)  (45.283)  إجمالي المتالبات المدف .ة 
 128.918  128.545  17.219  25.405  المتالبات المح لة إلى اعيدي التتايي

 (54.138)  83.334  (1.544)  43.564 )أ( 7 إجمالي التغير في اتل بات .ق . التتايي
التغير في اتل بات .ق . التتايي المح لة 

 40.355  (70.108)  2.147  (41.345) )أ( 7 إلى اعيدي التتايي 
         

 (89.861)  (67.933)  (23.656)  (17.659)  صافي المطالبات
         

 21.946  11.256  9.069  1.890   التتايي األخرى عم الت الإيرا.ات  افي 
         

 66.995  75.359  28.646  28.307  نتائج اكتتاب التأمين
         

 156.991  149.350  27.492  34.040  إيرا.ات االستثمار 
 (656)  5.844  (213)  5.037  احققة )خسا ر(  افي أربا 

 (35.546)  17.914  (8.775)  6.180  القيمة العا.لة  أربا  )خسا ر(
 32.446  7.230  3.040  1.982  إيرا.ات أنشتة اإلنشاءات

 203  394  1  97  أخرى  إيرا.ات
         

 153.438  180.732  21.545  47.336  االستثمار والعمليات األخرى نتائج 
         

 (39.800)  (51.326)  (14.289)  (19.127)  تكاليو تم مل 
 (32.575)  (6.540)  (4.182)  (1.933)  أنشتة اإلنشاءاتتكاليو 

 (124.538)  (138.224)  (41.372)  (43.570)  اصارمف تشغيلية  ش.ارمة أخرى 
         

 (196.913)  (196.090)  (59.843)  (64.630)  إجمالي المصاريف 
         

 23.520  60.001  (9.652)  11.013   من العمليات التشغيلية)الخسارة( الربح 
 11.626  9.477  5.213  5.266  أربا  شراات زايلة حصة في

         

 35.146  69.478  (4.439)  16.279  الفترة)خسارة(  ربح
         

         :العائد إلى)الخسارة( الربح 
 35.285  70.764  (4.403)  16.732  اساهمي الشراة األ  
 (139)  (1.286)  (36)  (453)  حق   غير اسيتر 

         

  16.279  (4.439)  69.478  35.146 
         العائد على السهم 

السهم األساسي  المخفو العا د .لى 
 0.40  0.81  (0.05)  0.19 9 يا  القتري للسهم( )بالر
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 بيان الدخل الشاال المرحلي الم حد
 2018 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلل
 
 أشهر المنتهية في تسعةال  الثالثة أشهر المنتهية في 

 
  سبتمبر 30

2018  
  سبتمبر 30

2017 
  سبتمبر 30 

2018  
  سبتمبر 30

2017 

 
 ألف
  قطري  لاير

 ألو
 قتري  لاير

 ألف 
  قطري  لاير

 ألو
 قتري  لاير

 )غير ادققة(  )غير مدققة(  )غير ادققة(  )غير مدققة( 
        

 35.146  69.478  (4.439)  16.279 الفترة)خسارة( ربح 
        

        خرآشامل  (خسارةدخل )
يتم إعادة تصنيفها إلى الربح أو الخسارة  قد بنود

    في فترات الحقة
    

 (13.869)  (27.821)  (32.950)  (5.199) فر قات تح مل .ملت اي العمليات األجنبية
 6.627  6.327  2.631  1.103  افي ربح تح م التدفق النقدي

 (156.012)  -  (42.304)  -  افي خسار  اي ا ج .ات االية اتاحة للبيع
        
 (4.096)  (72.623)  (21.494)  (163.254) 
        

إلى الربح أو الخسارة  هيتم إعادة تصنيف ال بند
    في فترات الحقة

    

 افي ربح اي ا ج .ات االية بالقيمة العا.لة اي 
 -  84.923  -  55.419 خل  الدخل الشاال اآلخر

        
 (163.254)  63.429  (72.623)  51.323 خر للفترةآشامل  (خسارةدخل )

        
 (128.108)  132.907  (77.062)  67.602 الشامل للفترة( خسارة)الإجمالي الدخل 

        
        :الشامل العائد إلى( خسارة)الإجمالي الدخل 

 (127.969)  134.193  (77.026)  68.055 اساهمي الشراة األ 
 (139)  (1.286)  (36)  (453) حق   غير اسيتر  

        
 67.602  (77.062)  132.907  (128.108) 
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 بيان التغيرات في حق   الملكية المرحلي الم حد
 2018 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلل
 

     األمحقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة   
               

       مكونات حقوق الملكية األخرى         

  
 رأس 

  المال 
  احتياطي

  قانوني
 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
 

 اتإيضاح
 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

                     

 6.191.145  (5.346)  6.196.491  (360.167)  (8.592)  58.611  475.921  4.570.656  584.995  875.067 )ادققة( 2017.يسمبر  31 في
تعديلت تتبيق المعيار 
 (9.173)  -  (9.173)  -  -  -  (35.011)  25.838  -  - 13 9الد لي للتقارمر المالية 

                    

 6.181.972  (5.346)  6.187.318  (360.167)  (8.592)  58.611  440.910  4.596.494  584.995  875.067 )اعدلة( 2018 يناير 1في 
                     

 69.478  (1.286)  70.764  -  -  -  -  70.764  -  -  ح )خسار ( الفتر رب
 63.429  -  63.429  (27.821)  6.327  -  84.923  -  -  -  خرآ.خل )خسار ( شاال 

                     

 132.907  (1.286)  134.193  (27.821)  6.327  -  84.923  70.764  -  - إجمالي الدخل )الخسار ( الشاال
                     

 (192.515)  -  (192.515)  -  -  -  -  (192.515)  -  - 6  المساهمييزمعات أربا  ت  
                     

 6.122.364  (6.632)  6.128.996  (387.988)  (2.265)  58.611  525.833  4.474.743  584.995  875.067 )غير مدققة( 2018سبتمبر  30في 
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 )تتمة( بيان التغيرات في حق   الملكية المرحلي الم حد
 2018 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلل
 

     حق   الملكية العا د  إلى اساهمي الشراة األ   
               

       ا  نات حق   الملكية األخرى         

  
 رأس 
  الما  

  احتياطي
  قان ني

 أربا  
  اد ر 

 احتياطي 
 قيمة 
  .ا.لة

 فا ض 
 إ.ا.  
  التقييم

 تح م 
 التدفق 
  النقدي

  احتياطي
 تح مل 

  .ملت أجنبية

 إجمالي 
حق   الكية 

  المساهميي العا.ييي
 حق   

  غير اسيتر 
 إجمالي 

 حق   الملكية
 

 إيضا 
 ألو
  قتري  لاير

 ألو
  قتري  لاير

 ألو
  قتري  لاير

 ألو
  قتري  لاير

 ألو
  قتري  لاير

 ألو
  قتري  لاير

 ألو
  قتري  لاير

 ألو
  قتري  لاير

 ألو
  قتري  لاير

 ألو
 قتري  لاير

                     

 6.409.059  41.122  6.367.937  (142.119)  (19.820)  77.355  597.183  4.421.367  558.904  875.067 )ادققة( 2016.يسمبر  31 في
                     

 35.146  (139)  35.285  -  -  -  -  35.285  -  -  ربح )خسار ( الفتر 
 (163.254)  -  (163.254)  (13.869)  6.627  -  (156.012)  -  -  -  خرآ)خسار ( .خل شاال 

                     

 (128.108)  (139)  (127.969)  (13.869)  6.627  -  (156.012)  35.285  -  -  إجمالي الدخل )الخسار ( الشاال
                     

 (131.260)  -  (131.260)  -  -  -  -  (131.260)  -  - 6  المساهمييزمعات أربا  ت  
                     

 6.149.691  40.983  6.108.708  (155.988)  (13.193)  77.355  441.171  4.325.392  558.904  875.067 )غير ادققة( 2017سبتمبر  30في 



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

 ة المرحلية المختصر  الم حد  جزءاا اي هذه البيانات المالي 16إلى  1تش ل اإليضاحات المرفقة اي 
 -8- 

 المرحلي الم حد التدفقات النقديةبيان 
 2018 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلل
 
  سبتمبر 30  

2018  
  سبتمبر 30

2017 
 إيضاحات 

 ألف
  قطري  لاير

 ألو
 قتري  لاير

 ادققة()غير   )غير مدققة(  
     

     األنشطة التشغيلية 
 35.146  69.478  ربح الفتر  
      :تعديلت

 (136.347)  (7.780) 10  افي التغير في الم ج .ات التشغيلية 
 (86.596)  13.045 10  افي التغير في المتل بات التشغيلية 

     

     بن . غير نقدية ادرجة في ربح الفتر : 
 35.546  (17.914)  )أربا ( خسا ر القيمة العا.لة 
 -  (814)  ا ج .ات إ.ا.  التتايي. س خسا ر انخفاض قيمة 

 (870)  1.605  خسا ر ). س( انخفاض قيمة ذام ادينة
 3.806  -  ا ج .ات االية اتاحة للبيعخسا ر انخفاض قيمة 
ا ج .ات االية بالقيمة العا.لة خسا ر انخفاض قيمة 

 اي خل  الدخل الشاال اآلخر
 

(736)  - 
 (11.626)  (9.477)  حصة في أربا  شراات زايلة 

 7.712  9.494  استهلك .قارات  اعدات 
 1.257  1.257  إطفاء ا ج . غير الم س

 (62)  1  .قارات  اعدات اي بيع( ربح) خسار 
 (2.921)  -  ا ج .ات االية اتاحة للبيع ربح اي بيع

 -  (2.340)  الدخل الشاال اآلخر ا ج .ات االية بالقيمة العا.لة اي خل  اي بيعربح 
 (229)  (2.891)  ا ج .ات االية بالقيمة العا.لة اي خل  الربح أ  الخسار  ربح اي بيع

 13.783  (13.226) )أ( 7  افي الحراة في اخصص المتالبات القا مة
 (157)  3.315   افي الحراة في اخصص أقسام التتايي غير الم تسبة 

 39.800  51.326  تكاليو تم مل
 3.743  4.413  اخصص ا افآت نهاية الخداة للم ظفيي 

     

 (98.015)  98.756  النقد من )المستخدم في( العمليات التشغيلية
 (914)  (2.637)  ا افآت نهاية الخداة للم ظفيي ادف .ة

     

 (98.929)  96.119  نشطة التشغيليةالتدفقات النقدية من )المستخدمة في( األ صافي 
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 )تتمة( المرحلي الم حد التدفقات النقديةبيان 
 2018 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلل
 
  سبتمبر 30  

2018  
  سبتمبر 30

2017 
 إيضاح 

 ألف
  قطري  لاير

 ألو
 قتري  لاير

 )غير ادققة(  مدققة()غير   
     

     األنشطة االستثمارية
 (32.713)  (12.679)  إاافات إلى .قارات  اعدات

 68  5  اتحصلت اي بيع .قارات  اعدات
 (136.938)  (138.320)  إاافات إلى .قارات استثمارمة

 3.407  8.597  ت زمعات أربا  استلمة اي شراات زايلة 
 (106.749)  (78.108)  الدخل الشاال اآلخر بالقيمة العا.لة اي خل  ا ج .ات االيةشراء 
 (1.186)  (3.236)  اي خل  الربح أ  الخسار ا ج .ات االية بالقيمة العا.لة اي شراء 

 84.054  80.442 الدخل الشاال اآلخر ا ج .ات االية بالقيمة العا.لة اي خل اتحصلت اي بيع 
 4.009  9.898 بالقيمة العا.لة اي خل  الربح أ  الخسار اتحصلت اي بيع ا ج .ات االية 

 -  (15.849) 5  افي الحراة في  .ا ع ألجل
     

 (186.048)  (149.250)  التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثماريةصافي 
     

     يةالتمويل األنشطة
 521.845  407.589   قر ضسلو اتحصلت اي 

 (255.562)  (189.316)  سلو  قر ضسدا. 
 (40.055)  (51.704)  تكاليو تم مل ادف .ة

 (131.260)  (192.515)  ت زمعات أربا  ادف .ة إلى اساهمي الشراة األ 
     

 94.968  (25.946)  التدفقات النقدية )المستخدمة في( من األنشطة التمويليةصافي 
     

 (190.009)  (79.077)   اا في ح مهفي النقد النقص   افي
 300.576  260.056   اا في ح مه في بداية الفتر النقد 

     

 110.567  180.979 5 وما في حكمه في نهاية الفترةالنقد 
     

     التدفقات النقدية التشغيلية من الفوائد وتوزيعات األرباح
 (37.935)  (49.637)  ف ا د ادف .ة
 11.067  11.902  ف ا د استلمة 

 29.395  38.905  ت زمعات أربا  استلمة
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 معلومات عن الشركة     1
 

تتسست الشراة القترمة العااة للتتايي  ش.ا.  التتايي         )"الشراة" أ  "الشراة األ "( اشراة اساهمة .ااة بم جة المرس   
 2015لسنة  11 تخضع ألح ا  قان ن الشراات التجارمة القتري رقم  7200 رقم سجلها التجاري ه   1978لسنة  52األايري رقم 

جميعاا بر "المجم .ة"(  متق   الشراة  شرااتها التابعة )يشار إليه ذات الصلة  2012 لسنة 13رازي رقم  أح ا  قان ن اصر  قتر الم
 المقا الت   التصنيع  التجار  بمزا لة أنشتة التتايي العا   ش.ا.  التتايي  مشمل ذلك تتايي التكافل اإلسلاي  العقارات  االستثمارات 

 أسهم الشراة ادرجة في ب ر ة قتر 
 

 لدى الشراة سبعة فر   احلية في . لة قتر  فر  خارجي  احد في . لة اإلاارات العربية المتحد  )في .بي(  تتضمي البيانات المالية
 الم حد  البيانات المالية للشراة  شرااتها التابعة  حصة المجم .ة في الشراات الزايلة  الشراات التابعة هي: المرحلية المختصر 

 

 األنشطة الرئيسية بلد التأسيس الملكية بعةالشركة التا

 إ.ار  استثمارات المجم .ة . لة قتر ٪100  الشراة القترمة العااة القابضة ذ    
 التتايي اإلسلاي . لة قتر ٪100       خ الشراة العااة للتكافل 

 استثمار  ش.ار  العقارات . لة قتر ٪100  الشراة العااة العقارمة ذ    
 الضيافة  ش.ار  الم تمرات  المناسبات . لة قتر ٪100  قتر ذ     -التجار  العالمي اراز 

 خداات التس مق التتايني . لة قتر ٪100  شراة از ن لخداات التس مق التتايني ذ    
 استثمار  تت مر العقارات . لة قتر ٪100  شراة برج العااة للستثمار العقاري ذ    

 المقا الت  اإلنشاءات . لة قتر ٪100  للمشارمع ذ    شراة الشرقي ن 
 تصنيع حديد التسليح . لة قتر ٪100  ذ     المصنع ال طني لتش يل حديد التسليح

 تصنيع الم ا. العازله للحراره . لة قتر ٪100  ذ     اصنع الشر  للع از 
 تصليح المرابات . لة قتر ٪100  ذ     كراج الشرقي ن 

 تعبئة المياه  تجار  المرطبات . لة قتر ٪60  العااة للمياه  المرطبات ذ    الشراة 
 استثمار  تت مر العقارات . لة قتر ٪50  شراة از ن العقارمة ذ    

 

قبل  اي 2018 سبتمبر 30ة في رالمنتهي للفتر للمجم .ة د  رالم حالمرحلية المختصر  البيانات المالية هذه  تمت الم افقة .لى إ دار
  2018 أكت بر 29 اجلس اإل.ار  في

 

 س اإلعداد والتغيرات في السياسات المحاسبيةاأس    2
 

 أساس اإلعداد
 فقاا لمعيار المحاسبة الد لي  2018 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةأ.دت البيانات المالية المرحلية المختصر  الم حد  لفتر  ال

القتري  هي العملة ال ظيفية  .ملة العرض للشراة  تم تقرمة جميع المبالغ  يا  "التقارمر المالية المرحلية"  تم .راها بالر 34رقم 
 قتري اا لم يشار إلى خل  ذلك   لايرإلى أقرب ألو 
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 )تتمة( يةس اإلعداد والتغيرات في السياسات المحاسباأس    2
 

 )تتمة( أساس اإلعداد
المعل اات  اإليضاحات المتل بة في البيانات المالية الم حد  السن مة  اافةال تحت ي البيانات المالية المرحلية المختصر  الم حد  .لى 

  إاافة الى ذلك، ليس بالضر ر  أن تعتي 2017.يسمبر  31 مجة أن تقرأ اع البيانات المالية الم حد  السن مة للمجم .ة اما في 
  2018.يسمبر  31نة التي ستنتهي في ا شراا للنتا ج المت قعة للس 2018 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةنتا ج ال

 

ية .ند إ.دا. هذه البيانات المالية المرحلية المختصر  الم حد ، اانت القرارات الهااة التي اتخذتها اإل.ار  في تتبيق السياسات المحاسب
لسنة المنتهية في اي التقديرات هي نفسها المتبقة .لى البيانات المالية الم حد  اما في  ل التتكدللمجم .ة  المصا.ر الر يسية لعد  

 اما تم إيضاحهرات في السياسات المحاسبية الهااة الناشئة .ي ا.تما. اعايير احاسبية جديد  باستثناء التغي، 2017.يسمبر  31
 رات في السياسات المحاسبية الهااة" تغيال" امي

 

 في السياسات المحاسبية الهامة التغيرات
هي نفسها المختصر  الم حد  أ.ناه، إن السياسات المحاسبية المتبقة في هذه البيانات المالية المرحلية  تم اإلفصا  .نهباستثناء اا 

  2017.يسمبر  31هية في تالمتبقة في البيانات المالية الم حد  للمجم .ة اما في  للسنة المن
 

الم حد  للمجم .ة اما في  المرحلية المختصر  في السياسات المحاسبية يت قع أيضاا أن تنع س في البيانات المالية كما أن التغيرات
  2018.يسمبر  31 للسنة التي ستنتهي في 

 

يير ااع   هناك2018يناير  1اي  األ. ات المالية 9لمعيار الد لي للتقارمر المالية ل بتتبيق ابد ي، قاات المجم .ة الفتر خل  
 المرحلية المختصر  الم حد   لكي ليس لها تتثير ها  .لى البيانات المالية 2018يناير  1مفع   اي ال ةرما تفسيرات جديد  أخرى س

 للمجم .ة 
 

يناير  1بتارمخ تتبيق ابد ي في  2014األ. ات المالية الصا.ر في ي لي   9لي للتقارمر المالية قاات المجم .ة بتتبيق المعيار الد  
األ. ات المالية: التحقيق  39اعيار المحاسبة الد لي  .يابيراا تغيراا  9   تمثل اتتلبات المعيار الد لي للتقارمر المالية 2018

متل بات المالية  ال.ات المالية  بعض ج انة احاسبة م ج  ال القياس   متضمي المعيار الجديد تغيرات ج هرمة في طرمقة احاسبة 
   13فصا  .ي تتثيرات التغير في السياسة المحاسبية باإليضا  تم اإل

 

  9للمجم .ة فيما يتعلق باأل. ات المالية بعد تتبيق المعيار الد لي للتقارمر المالية السياسات المحاسبية  .يفيما يلي تم اإلفصا  
 

 الماليةاألدوات 
 

 الموجودات المالية
 

 التصنيف 
 تصنيو ا ج .اتها المالية  فقاا لفئات القياس التالية:تق   المجم .ة ب ،2018 يناير 1.تباراا اي ا 

   ،  الخسار (أ  اي خل  الربح أالشاال اآلخر  دخلبالقيمة العا.لة )اي خل  الالحقاا  ج .ات االية يتم قياسها ا -
 االية يتم قياسها بالتكلفة المتفت   ا ج .ات -



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

 إيضاحات ح   البيانات المالية المرحلية المختصر  الم حد 
 2018سبتمبر  30للتسعة أشهر المنتهية في 

 

                   

 
-12- 

 

 )تتمة( س اإلعداد والتغيرات في السياسات المحاسبيةاأس    2
 

 )تتمة( التغيرات في السياسات المحاسبية الهامة
 

 )تتمة( الماليةاألدوات 
 

 )تتمة( الموجودات المالية
 

 )تتمة(التصنيف 
بالنسبة للم ج .ات  بإ.ار  الم ج .ات المالية  الشر م التعاقدية للتدفقات النقدية يعتمد التصنيو .لى نم ذج األ.ما  للم سسة  الخاص 

   الشاال اآلخر الدخلالتي يتم قياسها بالقيمة العا.لة، يتم تسجيل األربا  أ  الخسا ر إاا في بيان الربح أ  الخسار  أ  
 

ة قد قررت بش ل ال رجعة فيه .ند التحقيق مجم .ذلك .لى اا إذا اانت ال عتمد، فيأ. ات حق   الملكيةنسبة للستثمارات في بال
ة تصنيو مجم .تعيد ال .الشاال اآلخر الدخلالمبد ي للمحاسبة .ي االستثمارات في أ. ات حق   الملكية بالقيمة العا.لة اي خل  

 .بإ.ار  تلك الم ج .اتاستثماراتها في أ. ات الديي .نداا،  فقط .نداا يتغير نم ذج أ.مالها الخاص 
 

 القياس
اباشر  باالستح اذ .لى  المرتبتةالمعاالة تكاليو  ة بقياس الم ج . المالي بالقيمة العا.لة زا داا مجم ..ند التحقيق المبد ي، تق   ال

الم ج . المالي  تكاليو المعاالت المتعلقة بالم ج .ات المالية المدرجة بالقيمة العا.لة اي خل  الربح أ  الخسار  يتم تسجيلها 
 .في الربح أ  الخسار كمصر   

 

هي اجر. .فع إذا اانت تدفقاتها النقدية الم ج .ات المالية التي تتضمي اشتقات يتم أخذها باال.تبار بص ر  إجمالية .ند تحديد اا 
 .أل ل الديي  الفا د 

 

 أدوات الدين
تق   النقدية للم ج .  ة المتعلق بإ.ار  الم ج .  خصا ص التدفقات مجم .لى نم ذج أ.ما  ال. القياس اللحق أل. ات الديي يعتمد

 :بتصنيو أ. ات الديي .لى أساس ثلث فئات للقياس  هي مجم .ةال
 

ادف .ات أ ل فقط هذه التدفقات النقدية  مثل ت ،التكلفة المتفت : الم ج .ات المحتفظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقديةب -
مثل جزءاا يقاس الحقاا بالتكلفة المتفت   ال يي ذيتم قياسها بالتكلفة المتفت   الربح أ  الخسار  اي استثمار الديي ال ،الديي  الفا د 
الم ج .  ااي هذ  درج إيرا. الفا دي م يتم تحقيقه في الربح أ  الخسار  .ند استبعا. الم ج . أ  انخفاض قيمته  في .لقة تح
 .باستخدا  طرمقة اعد  الفا د  الفعلي بيان الربح أ  الخسار  المرحلي الم حدالمالي في 

 الم ج .اتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية  لبيع الشاال اآلخر: الم ج .ات المحتفظ بها لت الدخلالقيمة العا.لة اي خل  ب -
الشاال  لدخلادف .ات أ ل الديي  الفا د ، يتم قياسها بالقيمة العا.لة اي خل  ا فقطهذه التدفقات النقدية  مثل ت ،المالية

الشاال اآلخر، باستثناء في حالة تحقيق أربا  أ  خسا ر انخفاض القيمة  دخلفي القيمة الدفترمة في ال اتاآلخر  تدرج الحرا
الخسار   .نداا يتم استبعا. الم ج . المالي، أ   شيرا.ات الف ا د  أربا   خسا ر  ر  العملت األجنبية فيتم إ.راجها في الربح 

يتم إ.ا.  تصنيفها اي حق   الملكية إلى الربح أ   الشاال اآلخر دخلفإن األربا  أ  الخسا ر المتراكمة المسجلة سابقاا في ال
 .بترمقة اعد  الفا د  الفعلي االستثمارالخسار   تدرج إيرا.ات الف ا د اي هذه الم ج .ات المالية في إيرا.ات 
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تست في اعايير التكلفة المتفت  أ  بالقيمة العا.لة اي ال : يتم قياس الم ج .ات التي  ح أ  الخسار الربالقيمة العا.لة اي خل  ب -
األربا  أ  الخسا ر الناتجة .ي استثمار  تسجيل  يتم  بالقيمة العا.لة اي خل  الربح أ  الخسار  الشاال اآلخرالدخل  خل 

 متم  تح م في الربح أ  الخسار  اي .لقة بالقيمة العا.لة اي خل  الربح أ  الخسار   ليس جزءاا الحقاا الديي  التي يتم قياسها 
يتم إ.راج إيرا.ات الف ا د اي هذه ا  الم حد في الفتر  التي نشتت فيهالربح أ  الخسار  المرحلي في بيان  اظهارها بالصافي

 .االستثمارالم ج .ات المالية في إيرا.ات 
 

 أدوات حقوق الملكية
ة .رض أربا   خسا ر مجم .تق   المجم .ة الحقاا بقياس اافة االستثمارات في حق   الملكية بالقيمة العا.لة   في حا  قررت إ.ار  ال

، ال يتم إ.ا.  تصنيو أربا   خسا ر القيمة العا.لة الحقاا الشاال اآلخر الدخلالقيمة العا.لة اي االستثمارات في حق   الملكية في 
حق .ند ثب ت االستثمار تدرج ت زمعات األربا  اي هذه االستثمارات في الربح أ  الخسار  امي إيرا.ات الخسار    إلى الربح أ 

 .المدف .اتفي استل   مجم .ةال
 

 ربح أ  الخسار  المرحليالتغيرات في القيمة العا.لة للم ج .ات االية بالقيمة العا.لة اي خل  الربح أ  الخسار  يتم إ.راجها في بيان ال
 حسبما ي  ن ال ماا  

 

 أربا   خسا ر  ر  العملت األجنبية 
 الدفترمة للم ج .ات المالية بالعملت األجنبية بتلك العملة  متم تح ملها بسعر الصر  السا د في نهاية ال فتر  تقرمر القيمةيتم تحديد 

  جه التحديد: .لى 
 

الصر  في الربح  ات قتسجيل فر تح م، يتم .لقة اي  بالتكلفة المتفت   التي ال تمثل جزءاا  ةقاسالم للم ج .ات المالية بالنسبة -
 ار  أ  الخس

 دخلفر قات الصر  في التسجيل المقاسة بالقيمة العا.لة اي خل  الدخل الشاال اآلخر، يتم  الملكيةبالنسبة أل. ات حق    -
  الشاال اآلخر في احتياطي القيمة العا.لة
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 انخفاض قيمة الموجودات المالية
.لى خسا ر اإل تمان المت قعة لانهج  لم ج .ات إ.ا.  التتايي  أ. ات الديي بقيمة تسا ي  ر لخساا صاخ  .ي.بتح .ة لاجاا   تق

 .لى ادىتمثل خسا ر اإل تمان المت قعة   لااليةا للم ج .ات قعة لاتا نال تااا رخسا  .ي.لتح شهراا  ر.ش ثنیلمد  إالعمر أ   ادى
المت قع لأل.ا   لعمر.لى ادى ا عجز .ي السدا.للالعمر خسا ر اال تمان المت قعة التي ستنتج .ي جميع األحداث االفترااية المحتملة 

.ي  تنتجالعمر المت قع أن  .لى ادىء اي خسا ر اإل تمان المت قعة تمثل جز  شهراا  ر.ش ثنیإالمالية  خسا ر اال تمان المت قعة لمد  
 رلخسا ا ابالغ ثي.تح  يتبعد تارمخ التقرمر   شهراا  ر.ش ثنیإ.ا  االية ام نة في غض ن أل عجز .ي السدا.للاألحداث االفترااية 

   لااليةا .ا  لأل  ي.لاباالتحقيق  ذان نال تااا طراخا في راتلتغيا سلتعک ريرتق  ک يخرتا في قعة لاتا  تاانيةإلا
 

  غيرهم نلتتايا . .اإ تکارش  نلتتايا تکارش   ثا  لا حاالي نا اتقلاستحا كلذ في باا رى ألخا لااليةا  .اتج لاا لجايع بالنسبة
 . يازهناك  تکان اا..نالعمر  .لى ادىتسجيل خسا ر اإل تمان المت قعة ب .ة لاجاا   تق، نبالتتاي نلاتعلقيا غير نيني.لاا نا

اإل تمان  سا رخلتارمخية الخبر  الباستخدا  اصف فة تستند إلى  المبد ي التحقيق ذان العجز .ي السدا. طرخأ   حتااليةا في ر کبي
لشر م لقتصا.ية العااة  تقييم ال اي االتجاه الحالي  اذلك الت قعات االلمجم .ة، اع تعديلها للع اال الخا ة بالمدينيي  الظر   با

  حسبما ي  ن ال ماا  للنقدفي تارمخ التقرمر، بما في ذلك القيمة الزانية 
 

 العجز عن السدادتعريف 
أن الذام  ىإ.ار  اخاطر اال تمان الداخلية حيث تشير الخبر  السابقة إلبمثابة العجز .ي السدا. ألهدا  ة اا يلي لمجم .تعتبر ا

 بش ل .ا : المدينة التي تست في أياا اي المعايير التالية ليست قابلة للستر.ا.
 

 أ  ؛ي  ن هناك خر  للتعهدات المالية اي قبل التر  المقابل .نداا -
أ  تم الحص   .ليها اي اصا.ر خارجية إلى أنه اي غير المحتمل أن يق   المديي بدفع  ثها .اخلياا استحداالتي تم  المعل اات -

 بالكاال ). ن األخذ بعيي اال.تبار أي امانات احتفظ بها اي قبل المجم .ة(  ،، بما في ذلك المجم .ةلدا نيه المبالغ المستحقة
 

المالي أكثر اي  م ج ..ي السدا. قد حدث .نداا ي  ن .مر ال جزعتن التعتبر المجم .ة ب، المذا ر أ.لهبغض النظر .ي التحليل 
 ي ااا للذام المدينة غير المتعلقة بالتتايي  180 في حالة الذام المدينة المتعلقة بالتتايي  استحقاا  ي ااا  365

 

 سياسة الشطب
االي .نداا تك ن هناك اعل اات تشير إلى أن التر  المقابل ي اجه  ع بات االية حا.   ليس هناك  ا ج .بشتة  المجم .ةتق   

 قد   احتما   اقعي للتعافي، .لى سبيل المثا ، .نداا ي  ن التر  المقابل قد  اع تحت التصفية أ  .خل في إجراءات اإلفلس
ستشار  .تبار االستر.ا.، اع األخذ في االفى اال المجم .ةبم جة إجراءات  ذاإلنفاتظل الم ج .ات المالية المشت بة خااعة إلجراءات 

 .ار أ  الخس الربحأية ابالغ استر.  في  تسجيلتم االقتضاء   القان نية .ند 
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 ذات ائتمان منخفض القيمة  ةالماليالموجودات 
.ند حدث  احد أ  أكثر ي  ن له تتثير اار .لى التدفقات النقدية المستقبلية المقدر  ذ  ا تمان انخفض القيمة  الماليالم ج .  يعتبر
 األحداث التالية: بيانات يم ي الحظتها ح  المالي  لم ج .انخفاض القيمة اإل تمانية ل تتضمي اإلثباتات .لىالمالي   الم ج .لذلك 

 

 أ(  ع بة االية ابير  للمديي؛
 ؛التتخرأ   .جز .ي السدا.ب( خر  العقد، اثل حدث 

 فلس أ  إ.ا.  تنظيم االي آخر؛ أ اإل بح اي المحتمل أن يدخل المديي في أج( 
 بسبة الصع بات المالية  م ج . الماليال ذلك.( اختفاء س   نشط ل

 

 الموجودات المالية استبعاد
 الم ج .أ  .نداا تق   بتح مل  الم ج .فقط .نداا تنتهي الحق   التعاقدية للتدفقات النقدية اي  استبعا. ا ج . االيب المجم .ةتق   

بتح مل أ  االحتفاظ ب افة اخاطر  ازايا  المجم .ةإلى طر  آخر  إذا لم تقم  الم ج .المالي  اافة المخاطر  المنافع المرتبتة بملكية 
 ت حصتها المحتفظ بها في الم ج .  المتل ب المرتبطبإثبا المجم .ةالمح  ، تق    الم ج .الملكية  استمرت في السيتر  .لى 

في  المجم .ةالمالي المح  ، تستمر  الم ج .ب افة اخاطر  انافع الكية  المجم .ةإذا احتفظت المبالغ التي قد تضتر لدفعها  ب
 لعا دات المستلمة لمضم ن القتراض اال  تسجل أيضاا  الم ج . المالي تسجيل

 

 الذام  المستلم المقابل اجم    م ج .الفر  بيي القيمة الدفترمة لل تسجيل، يتم بالتكلفة المتفت  المقاسالمالي م ج . الاستبعا. .ند 
المبد ي  التحقيق.ند  المجم .ةحق   الملكية التي اختارت  ا  ستثمار في أ.ااستبعا. ، .ند في المقابلالمدينة في الربح أ  الخسار   

في  المتراكمة التي سبق تجميعها ر بح أ  الخسار ، ال يتم إ.ا.  تصنيو الالشاال اآلخربالقيمة العا.لة اي خل  الدخل  بقياسها
 الربح أ  الخسار   احتياطي القيمة العا.لة في

 

 المطلوبات المالية وأدوات حقوق الملكية
 

 التصنيف كدين أو حقوق ملكية
لمضم ن الترتيبات التعاقدية  حق   الكية  فقاا اامتل بات االية أ   المجم .ةيتم تصنيو أ. ات الديي  حق   الملكية الصا.ر  اي قبل 

 حق   الملكية  ا  المالي  أ.ات المتل ب  تعرمف
 

 أدوات حقوق الملكية
بعد خصم جميع اتل باتها   متم اإل.ترا  بت. ات  الم سسةإن أ.ا  حق   الملكية هي أي .قد يثبت حصة اتبقية في ا ج .ات 

 في العا دات المستلمة بعد خصم تكاليو اإل دار المباشر   المجم .ةحق   الملكية الصا.ر  اي قبل 
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 )تتمة( س اإلعداد والتغيرات في السياسات المحاسبيةاأس    2
 

 )تتمة( التغيرات في السياسات المحاسبية الهامة
 

 )تتمة( الماليةاألدوات 
 

 )تتمة( المطلوبات المالية وأدوات حقوق الملكية
 

 )تتمة( أدوات حقوق الملكية
بتية .ترا  اال ال يتم   بها  خصمها اباشر  في حق   الملكية.ترا  اة يتم االإن إ.ا.  شراء أ. ات حق   الملكية الخا ة بالشر 

 أربا  أ  خسا ر في الربح أ  الخسار  .ند شراء أ  بيع أ  إ دار أ  إلغاء أ. ات حق   الملكية الخا ة بالشراة 
 

 المطلوبات المالية
 د  الفعلية أ  بالقيمة العا.لة اي خل  األربا  أ  الخسا ر يتم قياس جميع المتل بات المالية الحقاا بالتكلفة المتفت  باستخدا  طرمقة الفا 

 

 محاسبة التحوط
باألن ا  الثلثة آلليات احاسبة التح م في اعيار المحاسبة  9المتتلبات العااة لمحاسبة التح م للمعيار الد لي للتقارمر المالية  تحتفظ

ت سيع أن ا  األ.ا ت   بالتحديد، لمعاالت الم هلة لمحاسبة التح مامر نة ألن ا  ال إ.خا  قدر أكبر اي، تم   اع ذلك39الد لي 
، تم تعديل  استبدا  محاسبة التح م  باإلاافة إلى ذلكغير المالية الم هلة ل في البن . المخاطرم  أن ا  ا  نات الم هلة ات. ات تح  

رار الستاباختيار ايااا أ.ة  لاجات اقاالفعالية التح م اتل باا   "العلقة االقتصا.ية"  لم يعد التقييم بتثر رجعي بمبدأاختبار الفعالية 
  9لما سمح به المعيار الد لي للتقارمر المالية   فقاا  39لي . لالاحاسبة ر افي اعيا م لتحااحاسبة ت لبامات  بيمفي ت

 

  عقارات استثمارية    3
 

 

  سبتمبر 30  
2018  

 .يسمبر  31
2017 

 
 

 ألف
  قطري  لاير

 ألو
 قتري  لاير

  
 )غير مدققة(

 )ادققة( 

     
 6.064.376  5.638.381  الفتر  / السنة بدايةفي 

 211.436  156.994  إاافات 
 (27.122)  (26.951)  معداتالالعقارات    إلىاح لة 
 (610.309)  -  القيمة العا.لةخسا ر 

     

 5.638.381  5.768.424  في نهاية الفترة / السنة
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 حسابات المشاركين في صندوق التكافل      4
 

 التكافلحاملي وثائق  – المرحلي بيان المركز المالي (أ)
 

 
  سبتمبر 30

2018  
 .يسمبر  31

2017 

 
 ألف
  قطري  لاير

 ألو
 قتري  لاير

 
 )غير مدققة(

 )ادققة( 

    مشاركي التكافل موجودات
 2.379  2.774 أثاث  اعدات 

 100.688  102.755 .قارات استثمارمة
 34.876  134.581 ا ج .ات إ.ا.  التكافل

    ا ج .ات االية:
 67.128  88.720 ذام تكافل ادينة 

 992  1.046 أر د  ادينة اي أطرا  ذات .لقة 
 45.657  31.627 الدخل الشاال اآلخر ا ج .ات االية بالقيمة العا.لة اي خل 

 3.257  3.577 ا ج .ات أخرى 
 41.286  33.460 النقد  اا في ح مه

    

 398.540  296.263 
    

    مشاركي التكافلمطلوبات صندوق و 
 11.099  15.955 المد رالفا ض 

 (1.160)  (4.295) احتياطي القيمة العا.لة
 225.794  325.587 اتل بات .ق . التكافل

    اتل بات االية:
 52.389  55.563 ذام تكافل .ا نة

 597  463 أر د  .ا نة إلى أطرا  ذات .لقة
 7.544  5.267 اتل بات أخرى 

    

 398.540  296.263 
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 حسابات المشاركين في صندوق التكافل )تتمة(    4
 

 التكافلحاملي وثائق  - المرحلي الربح أو الخسارةبيان  (ب)
 

 أشهر المنتهية في تسعةال  الثالثة أشهر المنتهية في 

 
  سبتمبر 30

2018  
  سبتمبر 30

2017 
  سبتمبر 30 

2018  
  سبتمبر 30

2017 

 
 ألف
  قطري  لاير

 ألو
 قتري  لاير

 ألف 
  قطري  لاير

 ألو
 قتري  لاير

 
 )غير مدققة(

 )غير ادققة(  )غير مدققة(  )غير ادققة( 
        

 178.410  147.095  57.491  43.474 إجمالي المشاراات الم تتبة
 (27.673)  (24.292)  (11.587)  (9.679) المشاراات المح لة إلى اعيدي التكافل

التغير في اخصص المشاراات  افي 
 (14.075)  12.106  1.893  7.427 غير الم تسبة

        

 136.662  134.909  47.797  41.222 صافي المشاركات المكتسبة
        

 (115.747)  (97.889)  (39.209)  (27.015) إجمالي المتالبات المدف .ة
 13.672  6.931  1.150  750 المتالبات المح لة إلى اعيدي التكافل

 (1.328)  (113.253)  (1.063)  (101.347) إجمالي التغير في اتل بات .ق . التكافل
التغير في اتل بات .ق . التكافل 

 139  101.058  (238)  98.991 التكافل يالمح لة إلى اعيد
        

 (103.264)  (103.153)  (39.360)  (28.621) صافي المطالبات
        

 (6.948)  (7.387)  (2.072)  (1.950)  التكافل األخرى عم الت ال  افي اصارمف
        

 26.450  24.369  6.365  10.651 نتائج اكتتاب التكافل
 684  (175)  63  (780) االستثمار  إيرا.ات)خسا ر( 

 40  -  -  - استر.ا. خسا ر انخفاض قيمة ذام ادينة
        

 27.174  24.194  6.428  9.871 الفائض للفترة قبل رسوم الوكالة 
 (26.465)  (22.063)  (8.623)  (6.520) رس    االة

        

 709  2.131  (2.195)  3.351 للفترة )العجز( الفائض
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 النقد وما في حكمه    5
 

 
 سبتمبر 30

2018  
 .يسمبر  31

2017 

 
 ألف
  قطري  لاير

 ألو
 قتري  لاير

 )ادققة(  )غير مدققة( 
    

 260.056  196.828 نقد  أر د  لدى البن ك
 -  (15.849) أشهر 3ناقص:  .ا ع ألجل بتارمخ استحقا  يزمد .ي 

    
 260.056  180.979 النقد وما في حكمه

 

 توزيعات أرباح المساهمين    6
 

للسنة المنتهية في  (قتري للسهم لاير 2.20مية للسهم )ساي القيمة اال ٪22 ت زمع أربا  نقدية بنسبةتمت الم افقة .لى  ،خل  الفتر 
 لاير 1.50مية للسهم )ساي القيمة اال ٪15أربا  نقدية بنسبة ت زمع تمت الم افقة .لى  :2017 سبتمبر 30) 2017.يسمبر  31

  (2016.يسمبر  31للسنة المنتهية في  قتري للسهم(
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  تأمينال عقود مطلوبات    7
 

 2017.يسمبر  31  2018 سبتمبر 30  

 

 
 مطلوبات

  تأمينال عقود

 تأمين إعادة
مطلوبات 

  يصاف   التأمينعقود 
 اتل بات

  تتاييال .ق .

 تتايي إ.ا. 
 اتل بات

 ي اف   التتايي .ق .

 إيضاحات 
 ألف
  قطري  لاير

 ألف
  قطري  لاير

 ألف
  قطري  لاير

 ألو
  قتري  لاير

 ألو
  قتري  لاير

 ألو
 قتري  لاير

 )ادققة(  )ادققة(  )ادققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(  
             

 125.095  (524.681)  649.776  116.494  (450.488)  566.982  اخصص اتالبات ابلغ .نها اي قبل حاالي  ثا ق التتايي 
 28.969  (48.545)  77.514  28.619  (48.822)  77.441  اخصص اتالبات اتكبد  غير ابلغ .نها 

 4.473  -  4.473  4.303  -  4.303  اخصص اصارمف تس مة خسا ر غير اخصصة
 1.190  -  1.190  893  -  893  اخصص .جز أقسام التتايي

             
 159.727  (573.226)  732.953  150.309  (499.310)  649.619 )أ( اخصص اتالبات قا مة 

 106.287  (198.207)  304.494  109.602  (168.727)  278.329 )ب( اخصص أقسام التتايي غير الم تسبة )اخصص المخاطر السارمة(
             
  927.948  (668.037)  259.911  1.037.447  (771.433)  266.014 
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 )تتمة( تأمينال عقود مطلوبات    7
 

 قائمة  مطالباتمخصص  (أ)
 

 2017.يسمبر  31  2018 سبتمبر 30  

  
 مطلوبات

  تأمينال عقود

 تأمين إعادة
مطلوبات 

  يصاف   عقود التأمين
 اتل بات

  تتاييال .ق .

 تتايي إ.ا. 
اتل بات 

 ي اف   .ق . التتايي

  
 ألف
  قطري  لاير

 ألف
  قطري  لاير

 ألف
  قطري  لاير

 ألو
  قتري  لاير

 ألو
  قتري  لاير

 ألو
 قتري  لاير

 )ادققة(  )ادققة(  )ادققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(  
             

 149.162  (534.021)  683.183  159.727  (573.226)  732.953  الفتر  / السنة بدايةفي 
 -  -  -  4.622  4.622  -  9للتقارمر المالية تعديلت تتبيق المعيار الد لي 

 10.565  (39.205)  49.770  (13.226)  70.108  (83.334)  التغير اإلجمالي / المح   في اتالبات .ق . التتايي 
 -  -  -  (814)  (814)  -   افي الحراة في اخصص خسا ر اال تمان المت قعة

             
 159.727  (573.226)  732.953  150.309  (499.310)  649.619  في نهاية الفترة / السنة 
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 )تتمة( تأمينال عقود مطلوبات    7
 

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

   

 2017.يسمبر  31  2018 سبتمبر 30  

  
 مطلوبات

  تأمينال عقود

 تأمين إعادة
مطلوبات 

  يصاف   عقود التأمين
 اتل بات

  تتاييال .ق .

 تتايي إ.ا. 
اتل بات 

 ي اف   .ق . التتايي

  
 ألف
  قطري  لاير

 ألف
  قطري  لاير

 ألف
  قطري  لاير

 ألو
  قتري  لاير

 ألو
  قتري  لاير

 ألو
 قتري  لاير

 )ادققة(  )ادققة(  )ادققة(  مدققة()غير   )غير مدققة(  )غير مدققة(  
             

 109.872  (245.702)  355.574  106.287  (198.207)  304.494  الفتر  / السنة بدايةفي 
 179.689  (387.282)  566.971  135.351  (285.156)  420.507  أقسام التتايي الم تتبة خل  الفتر  / السنة 
 (183.274)  434.777  (618.051)  (132.036)  314.636  (446.672)  أقسام التتايي الم تسبة خل  الفتر  / السنة 

             
 106.287  (198.207)  304.494  109.602  (168.727)  278.329  في نهاية الفترة / السنة 
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 المعلومات القطاعية     8
 

 

 :يالقطاعالمرحلي الموحد خسارة الربح أو بيان ال
 

 2017 سبتمبر 30  2018 سبتمبر 30 
 اإلجمالي   االستثمارات  التتايي  اإلجمالي   االستثمارات  التأمين 

 
 ألف 
  قطري  لاير

 ألف 
  قطري  لاير

 ألف 
  قطري  لاير

 ألو 
  قتري  لاير

 ألو 
  قتري  لاير

 ألو 
 قتري  لاير

 
 )غير مدققة(

 
 )غير مدققة(

 
 )غير مدققة(

 
 )غير ادققة(

 
 )غير ادققة(

 
 )غير ادققة(

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 461.189  -  461.189  420.507  -  420.507 أقسام التتايي الم تتبةإجمالي 
 (326.436)  -  (326.436)  (285.156)  -  (285.156) أقسام التتايي المح لة إلى اعيدي التتايي

 157  -  157  (3.315)  -  (3.315) التغير في اخصص أقسام التتايي غير الم تسبة   افي
            

 134.910  -  134.910  132.036  -  132.036 أقساط التأمين المكتسبةصافي 
            

 (204.996)  -  (204.996)  (209.704)  -  (209.704) إجمالي المتالبات المدف .ة 
 128.918  -  128.918  128.545  -  128.545 المتالبات المح لة إلى اعيدي التتايي

 (54.138)  -  (54.138)  83.334  -  83.334 اتل بات .ق . التتاييإجمالي التغير في 
 40.355  -  40.355  (70.108)  -  (70.108) التغير في اتل بات .ق . التتايي المح لة إلى اعيدي التتايي 

            

 (89.861)  -  (89.861)  (67.933)  -  (67.933) صافي المطالبات
            

 21.946  -  21.946  11.256  -  11.256  التتايي األخرى عم الت الإيرا.ات  افي 
            

 66.995  -  66.995  75.359  -  75.359 نتائج اكتتاب التأمين
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 )تتمة(المعلومات القطاعية     8
 
 

)تتمة(: يالقطاعالمرحلي الموحد خسارة الربح أو بيان ال  
 

 2017 سبتمبر 30  2018 سبتمبر 30 
 اإلجمالي   االستثمارات  التتايي  اإلجمالي   االستثمارات  التأمين 

 
 ألف 
  قطري  لاير

 ألف 
  قطري  لاير

 ألف 
  قطري  لاير

 ألو 
  قتري  لاير

 ألو 
  قتري  لاير

 ألو 
 قتري  لاير

 
 )غير مدققة(

 
 )غير مدققة(

 
 )غير مدققة(

 
 )غير ادققة(

 
 )غير ادققة(

 
 )غير ادققة(

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 156.991  156.991  -  149.350  149.350  - إيرا.ات االستثمار 
 (656)  (656)  -  5.844  5.844  - )خسا ر( احققة  افي أربا 

 (35.546)  (35.546)  -  17.914  17.914  - )خسا ر( القيمة العا.لة  أربا 
 32.446  32.446  -  7.230  7.230  - إيرا.ات أنشتة اإلنشاءات

 203  203  -  394  394  - إيرا.ات أخرى 
            

 153.438  153.438  -  180.732  180.732  - نتائج االستثمار والعمليات األخرى 
            

 (39.800)  (38.138)  (1.662)  (51.326)  (49.637)  (1.689) تكاليو تم مل 
 (32.575)  (32.575)  -  (6.540)  (6.540)  - أنشتة اإلنشاءاتتكاليو 

 (124.538)  (60.724)  (63.814)  (138.224)  (74.045)  (64.179) اصارمف تشغيلية  ش.ارمة أخرى 
            

 (196.913)  (131.437)  (65.476)  (196.090)  (130.222)  (65.868) إجمالي المصاريف 
            

 23.520  22.001  1.519  60.001  50.510  9.491  من العمليات الربح
 11.626  11.626  -  9.477  9.477  - حصة في أربا  شراات زايلة

            

 35.146  33.627  1.519  69.478  59.987  9.491 ربح الفترة



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

 إيضاحات ح   البيانات المالية المرحلية المختصر  الم حد 
 2018سبتمبر  30للتسعة أشهر المنتهية في 
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 القطاعية )تتمة( المعلومات    8
 

 ومطلوبات القطاعاتموجودات 
  الر يسية قتا.اتال بيي بش ل اشتركتستخد  ا ج .ات  اتل بات المجم .ة 

 
 

 

 معلومات جغرافية

في . لة قتر  . لة اإلاارات العربية المتحد   بلغ إجمالي أقسام التتايي الم تتبة في . لة  ،ييتعمل المجم .ة في س قيي جغرافي
الي ن  41.36قتري(  في اإلاارات العربية المتحد   لايرالي ن  413.51: 2017 سبتمبر 30قتري ) لايرالي ن  379.15قتر 
 قتري(  لايرالي ن  47.68: 2017 سبتمبر 30قتري ) لاير

 

 لسهم ا علىالعائد     9

 

 أشهر المنتهية في تسعةال  الثالثة أشهر المنتهية في 
 سبتمبر 30 

2018  
 سبتمبر 30

2017 
 سبتمبر 30 

2018  
 سبتمبر 30

2017 
 

 )غير مدققة(
 

 )غير ادققة(  )غير مدققة(  )غير ادققة(
 

 
 

     
حاالي األسهم  إلىالعا د )الخسار (  الربح

 35.285  70.764  (4.403)  16.732 قتري( لايرالعا.ية في الشراة األ  )باأللو 
 87.507  87.507  87.507  87.507 المت سط المرجح لعد. األسهم )باأللو(

        

 0.40  0.81  (0.05)  0.19 للسهم( يال القطري  العائد على السهم )بالر
 

 الموجودات والمطلوبات التشغيلية المستخدم فيو الناتج من النقد   10
 

 سبتمبر 30 
2018  

 سبتمبر 30
2017 

 ألف 
  قطري  لاير

 ألو
 قتري  لاير

 
 )غير مدققة(

 
 )غير ادققة(

    
 (62.950)  (23.252) التغير في ذام تتايي ادينة افي 

 123  19  افي التغير في أر د  ادينة اي أطرا  ذات .لقة 
 (73.520)  15.453  افي التغير في ا ج .ات أخرى 

    

 (136.347)  (7.780) صافي التغير في الموجودات التشغيلية
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 )تتمة( والمطلوبات التشغيليةالموجودات  من والمستخدم فيالناتج النقد    10
 

 سبتمبر 30 
2018  

 سبتمبر 30
2017 

 ألف 
  قطري  لاير

 ألو
 قتري  لاير

 
 )غير مدققة(

 
 )غير ادققة(

    
 39.952  (27.278)  افي التغير في ذام تتايي .ا نة

 (61.748)  (3.811)  افي التغير في أر د  .ا نة إلى أطرا  ذات .لقة
 (64.800)  44.134 اتل بات أخرى  افي التغير في 

    

 (86.596)  13.045 صافي التغير في المطلوبات التشغيلية
  

 أطراف ذات عالقةإفصاحات حول    11
 

تتضمي األطرا  ذات العلقة المساهميي  الشراات ذات العلقة  ا ظفي اإل.ار  العليا للمجم .ة  الم سسات المسيتر .ليها أ  
أ  الشراات التي لهذه األطرا  تتثير ابير .ليها  إن سياسات  شر م تسعير هذه المعاالت تتم المصا.قة  اشترك بش لالتي تدار 

 .ليها اي قبل إ.ار  المجم .ة 
 

 معامالت األطراف ذات العالقة (أ)

 الم حد اما يلي:المرحلي المعاالت اع األطرا  ذات العلقة المدرجة في بيان الربح أ  الخسار  كانت 
 

 2018 سبتمبر 30 

 

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

 )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( 
       

 - 2.848 6.739 - (65.515) 1 الشراة العمانية إل.ا.  التتايي        
 (1.999) 1.081 1.128 (54.058) (3.926) 8.710 آخر ن 
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 ذات عالقة )تتمة(إفصاحات حول أطراف    11
 

 )تتمة( معامالت األطراف ذات العالقة (أ)

 
 2017 سبتمبر 30 

 

إجمالي 
أقسام 
 التتايي

 الم تتبة

أقسام التتايي 
المح لة إلى 

اعيدي 
 التتايي 

إجمالي 
المتالبات 
 المدف .ة

المتالبات 
المح لة إلى 

اعيدي 
 التتايي 

إيرا.ات 
رس   

  .م الت 

 اصارمف
تشغيلية 
 أخرى 

 
 ألو
 قتري  لاير

 ألو
 قتري  لاير

 ألو
 قتري  لاير

 ألو
 قتري  لاير

 ألو
 قتري  لاير

 ألو
 قتري  لاير

 )غير ادققة( )غير ادققة( )غير ادققة( )غير ادققة( )غير ادققة( )غير ادققة( 
       

 (226) 2.659 2.775 - (58.759) 450 البحرمي –شراة ترست ري 
 (2.154) - - (8.585) (13) 8.655 آخر ن 

 
 كانت ا افآت ابار المس  ليي باإل.ار  خل  الفتر  اما يلي:

 

 سبتمبر 30 
2018  

 سبتمبر 30
2017 

 ألف 
  قطري  لاير

 ألو
 قتري  لاير

 )غير ادققة(  )غير مدققة( 
    

 16.784  24.610 ر اتة  انافع أخرى قصير  األجل 
 6.923  7.815 ا افآت أ.ضاء اجلس اإل.ار  

 773  933 نهاية الخداةا افآت 
    

 33.358  24.480 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 إيضاحات ح   البيانات المالية المرحلية المختصر  الم حد 
 2018سبتمبر  30للتسعة أشهر المنتهية في 

 

 

 
-28- 

 

 إفصاحات حول أطراف ذات عالقة )تتمة(   11
 

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

 :اما يليهي الم حد المرحلي المدرجة في بيان المراز المالي اع األطرا  ذات العلقة غير المتعلقة بالتتايي  األر د 
 

 أرصدة مدينة من أطراف ذات عالقة  
 

 

 سبتمبر 30  
2018 

.يسمبر  31 
2017 

 
 العالقة

 ألف
  قطري  لاير

 ألو
 قتري  لاير

 )ادققة(  )غير مدققة(  
     

 70  72 شراة شقيقة شراة شما  أفرمقيا للتاقة ذ    
 54  63 شراة زايلة شراة الثقة الس رمة للتتايي     س  
 -  12 شراة شقيقة نست إنفستمنتس )ه لدينجز( المحد .  

 1  - شراة شقيقة البحرمي -شراة ترست ري 
 41  - شراة زايلة ترست الجزا ر للتتايي  ش.ا.  التتايي أس بي أية

     

  147  166 
 

 أرصدة دائنة إلى أطراف ذات عالقة
 

   سبتمبر 30  
2018 

.يسمبر  31 
2017 

 
 العالقة

 ألف
  قطري  لاير

 ألو
 قتري  لاير

 )ادققة(  )غير مدققة(  
     

 13.407  14.639 شراة شقيقة شراة الصاري التجارمة ذ    
 4.442  3.463 شراة شقيقة شراة فالك ن للخرسانة الجاهز  ذ    

 184  60 شراة شقيقة شراة ترست القابضة المحد . 
 3.940  - شراة شقيقة نست إنفستمنتس )ه لدينجز( المحد .  

     

  18.162  21.973 
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 إفصاحات حول أطراف ذات عالقة )تتمة(   11
 

 والدائنة مدينةال تأمينالذمم  (ج)
 التتايي اع األطرا  ذات العلقة المدرجة في بيان المراز المالي المرحلي الم حد هي اما يلي:المتعلقة ب ر د األ

 

 سبتمبر 30  
2018 

.يسمبر  31 
2017 

 العالقة 
 ألف
  قطري  لاير

 ألو
 قتري  لاير

 )ادققة(  )غير مدققة(  
     

 (490)  (4.777) شراة شقيقة الشراة العمانية إل.ا.  التتايي        
 (13.080)  - شراة شقيقة البحرمي –شراة ترست ري 

 3.281  3.989 أخرى  ذام تتايي ادينة أخرى 
 (608)  (4.147) أخرى  ذام تتايي .ا نة أخرى 

 

 عقارات استثمارية (د)
 هي تمثل   قتري(  رما الي ن  27.13: 2017.يسمبر  31)  قتري  رماالي ن  4.95تتضمي إاافات العقارات االستثمارمة ابلغ 

 شراة فالك ن للخرسانة الجاهز  ذ     تم ت رمدها اي قبل  ا ا.
 

 أخرى موجودات  (ه)
 .لقة اما يلي: ذا طر تتضمي الم ج .ات األخرى ابالغ ادف .ة اقدااا إلى 

 

 سبتمبر 30  
2018 

.يسمبر  31 
2017 

 

 
 ألف
  قطري  لاير

 ألو
 قتري  لاير

 )ادققة(  )غير مدققة(  
     

 79.412  80.900  ترست الجزا ر القابضة للستثمار
 

جميع األر د  المذا ر  أ.له غير اضم نة  ال تحمل ف ا د  ال ت جد أي امانات اقداة أ  استلمة لألر د  المدينة اي األطرا  ذات 
.يسمبر  31)العلقة  خل  الفتر ، لم تقم المجم .ة بتسجيل أية خسا ر انخفاض قيمة أر د  ادينة لمبالغ استحقة اي أطرا  ذات .لقة 

 شيء( : ال 2017
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 قياس القيمة العادلة   12
 

  بالقيمة العا.لة لتي يتم قياسهااة لمجم .ا اتل ب  م ج .ات    التالي قياس القيمة العا.لة لي اح الجد
  

 

 
 

 

أسعار مدرجة 
بأسواق نشطة 

 1مستوى 

مدخالت 
ملحوظة هامة 

 2مستوى 

مدخالت غير 
ملحوظة هامة 

 إجمالي 3مستوى 

 إيضاح )غير مدققة( 2018 سبتمبر 30
 ألف
 قطري  لاير

 ألف
 قطري  لاير

 ألف
 قطري  لاير

 ألف
 قطري  لاير

     

 

      موجودات تقاس بالقيمة العادلة: 
 5.768.424 5.768.424 - - 3 .قارات استثمارمة 

     الدخل الشاال اآلخر ا ج .ات االية بالقيمة العا.لة اي خل 
 820.601 3.650 - 816.951  أ. ات حق   الكية

 213.716 - - 213.716  أ. ات .يي
 8.335 - 8.335 -   نا.يق ادار 

     ا ج .ات االية بالقيمة العا.لة اي خل  الربح أ  الخسار 
 92.227 - - 92.227  أ. ات حق   الكية

 3.061 - - 3.061  أ. ات .يي
      

  1.125.955 8.335 5.772.074 6.906.364 
      

      مطلوب يقاس بالقيمة العادلة: 
 2.265 - 2.265 -  اشتقات أ. ات االية 
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 (تتمة) قياس القيمة العادلة   12
 

 
 

 

أسعار ادرجة 
بتس ا  نشتة 

 1است ى 

ادخلت 
الح ظة هااة 

 2است ى 

ادخلت غير 
الح ظة هااة 

 إجمالي 3است ى 

 إيضا  )ادققة( 2017.يسمبر  31
 ألو
 قتري  لاير

 ألو
 قتري  لاير

 ألو
 قتري  لاير

 ألو
 قتري  لاير

     

 

      ا ج .ات تقاس بالقيمة العا.لة: 
 5.638.381 5.638.381 - - 3 .قارات استثمارمة 

 901.706 - 21.707 879.999  اتاحة للبيعا ج .ات االية 
 129.148 - - 129.148 ا ج .ات االية بالقيمة العا.لة اي خل  الربح أ  الخسار 

      

  1.009.147 21.707 5.638.381 6.669.235 
      

      اتل ب يقاس بالقيمة العا.لة: 
 8.592 - 8.592 -  اشتقات أ. ات االية 

 

 : ال شيء( 2017.يسمبر  31) 3المست ى    2 المست ى  1لم يتم التح مل بيي المست ى  ،خل  الفتر 

 

 رات في السياسات المحاسبيةتأثير التغي   13
 

 المالية الموجوداتتصنيف وقياس 
تارمخ التتبيق األ لي )أي التارمخ الذي قاات فيه المجم .ة بتقييم ا ج .اتها المالية  اتل باتها المالية الحالية اي حيث اتتلبات إن 

لإل.فاء بم جة  اا الترمقة المعدلة بتثر رجعي  فق  قاات المجم .ة بتتبيق 2018يناير  1( ه  9ارمر المالية المعيار الد لي للتق
 اعل اات المقارنة   تعديل بالتالي لم يتم  9 اي المعيار الد لي للتقارمر المالية 7.2.15الفقر  

 

بالتكلفة المتفت  أ   يجة قياسها الحقاا  9امي نتا  المعيار الد لي للتقارمر المالية  التي تقع  المسجلةإن جميع الم ج .ات المالية 
 إل.ار  الم ج .ات المالية  خصا ص التدفقات النقدية التعاقدية للم ج .ات المالية  المجم .ةالقيمة العا.لة .لى أساس نم ذج أ.ما  

 

قا مة في .لى الحقا ق  الظر   ال بناءا  2018يناير  1المالية الحالية للمجم .ة اما في  الم ج .اتاإل.ار  بمراجعة  تقييم  تقاا
اان له التتثير التالي .لى الم ج .ات المالية  9ذلك التارمخ  ت  ل ا إلى أن التتبيق المبد ي للمعيار الد لي للتقارمر المالية 

 للمجم .ة فيما يتعلق بتصنيفها  قياسها:
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 )تتمة( تأثير التغيرات في السياسات المحاسبية   13
 

 )تتمة( المالية الموجوداتتصنيف وقياس 
 

في السابق ام ج .ات االية اانت اصنفة  يالت  استثمارات المجم .ة في أ. ات حق   الملكية )غير المحتفظ بها للمتاجر (  -
تم تصنيفها بالقيمة العا.لة اي  39 يالد ل ةالمحاسبمعيار ل اتاحة للبيع  تم قياسها بالقيمة العا.لة في تارمخ ال تقرمر  فقاا 

في احتياطي القيمة هذه في القيمة العا.لة أل. ات حق   الملكية المتراكم   يستمر إ.راج التغير اآلخرالشاال خل  الدخل 
 العا.لة 

 اتاحةأ. ات الديي التي تم تصنيفها في السابق ام ج .ات االية  اان يتم قياس، 9لتقارمر المالية لالمعيار الد لي  تتبيققبل  -
 .ار إلا تقاا، 9لتقارمر المالية للمعيار الد لي األ لي ل تتبيقال يخرتا في  اآلخرالدخل الشاال  خل للبيع بالقيمة العا.لة اي 

 .ىلاا .لی . اتألا بيع  ية.لتعاقا ية.لنقا تفقا.لتا لتحصيل  .ااأ  ذجنا ناا االحتفاظ بها ررلاقا ني.لأ. ات ا  بتقيي
  الدخل الشاال اآلخر العا.لة اي خل ا ج .ات االية بالقيمة رک اھت نيف  ت بالتالي   يط لا

االستحقا   القر ض  الذام المدينة بم جة اعيار تارمخ يتم قياس الم ج .ات المالية المصنفة .لى أنها احتفظ بها حتى  -
حيث أنها  9بم جة المعيار الد لي للتقارمر المالية المتفت  يستمر قياسها بالتكلفة  بالتكلفة المتفت  39ي الد ل ةالمحاسب

قدية تعاقدية  هذه التدفقات النقدية تتك ن فقط اي .فعات أ ل الديي  الفا د  نتدفقات  لتحصيلاحتفظ بها في نم ذج أ.ما  
  .لى المبلغ األ لي القا م

 

 الموجودات المالية

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 متاحة للبيع

بالقيمة العادلة  
من خالل 
الربح أو 

 الخسارة

بالقيمة  
من العادلة 

خالل الدخل 
 الشامل اآلخر

 
 ألف
 قطري  لاير

 ألف 
 قطري  لاير

 ألف 
 قطري  لاير

      
 -  129.148  905.356 )ادققة( 2017.يسمبر  31في 

      9تعديالت تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 
للبيع إلى  غير المحتفظ بها للمتاجر  اي اتاحةالملكية إ.ا.  تصنيو أسهم 

 905.356  -  (905.356) بالقيمة العا.لة اي خل  الدخل الشاال اآلخر
بالقيمة العا.لة اي  اي المحتفظ بها للمتاجر الملكية إ.ا.  تصنيو أسهم 

 48.003  (48.003)  - بالقيمة العا.لة اي خل  الدخل الشاال اآلخر خل  الربح أ  الخسار  إلى
 

     

 953.359  81.145  - )معدلة( 2018يناير  1في 
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 )تتمة( المالية الموجوداتتصنيف وقياس 
 

 :للمجم .ة اما يلي الملكيةإن تتثير هذه التغيرات .لى حق   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  مدورة أرباح 

 احتياطي قيمة
  عادلة

 حقوق غير
 مسيطرة

 
 ألف 

  قطري  لاير
 ألف 

  قطري  لاير
 ألف 

 قطري  لاير
      

 (5.346)  475.921  4.570.656 )ادققة( 2017.يسمبر  31في 
      9تعديالت تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 

      قياسالتصنيو   تتثير إ.ا.  ال
 -  (34.671)  34.671 أ. ات حق   الكية

 -  (340)  340  نا.يق ادار 
      خسا ر اال تمان المت قعةتتثير 

 -  -  (4.622) ا ج .ات إ.ا.  التتايي
 -  -  (5.202) ذام تتايي ادينة

 -  -  2.714 أ. ات .يي
 -  -  (2.063) نبالتتاي اتعلقة رغي ينة.ا  اذ

      
 (5.346)  440.910  4.596.494 )معدلة( 2018يناير  1في 



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

 إيضاحات ح   البيانات المالية المرحلية المختصر  الم حد 
 2018سبتمبر  30للتسعة أشهر المنتهية في 

 

 

 
-34- 

 

 )تتمة( تأثير التغيرات في السياسات المحاسبية   13
 

 9عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  الموجودات وقياس إعادة تصنيف
 المالية للمجم .ة اما يلي:األ. ات    ا ج .ات إ.ا.  التتايي، اان تصنيو  قياس 2018يناير  1األ لي،  التتبيقفي تارمخ 

 

  9المعيار الدولي للتقارير المالية  تأثير  فئة القياس 

 

 كما طبق في
  2017ديسمبر  31

 كما طبق في
  2018يناير  1

ديسمبر  31
  إعادة القياس  إعادة التصنيف  2017

يناير  1
2018 

     
 ألف 

  قطري  لاير
 ألف 

  قطري  لاير
 ألف 

  قطري  لاير
 ألف 

 قطري  لاير
 )غير مدققة(      )مدققة(     

   
 

        

 ا ج .ات إ.ا.  التتايي
 المعيار الد لي للتقارمر المالية

  .ق . التتايي – 4
المعيار الد لي للتقارمر 

 520.059  (4.622)  -  524.681  .ق . التتايي – 4 المالية
            

 ذام تتايي ادينة 
 39ي الد ل ةاعيار المحاسب

  قر ض  ذام ادينة -
المعيار الد لي للتقارمر 

 199.304  (5.202)  -  204.506  بالتكلفة المتفت  - 9المالية 
            

 أر د  ادينة اي أطرا  ذات .لقة 
 39ي الد ل ةاعيار المحاسب

  قر ض  ذام ادينة -
المعيار الد لي للتقارمر 

 166  -  -  166  بالتكلفة المتفت  - 9المالية 
            

 ا ج .ات االية اتاحة للبيع
 39ي الد ل ةاعيار المحاسب

  اتاحة للبيع -

المعيار الد لي للتقارمر 
بالقيمة العا.لة اي  - 9المالية 

 956.073  2.714  48.003  905.356  خل  الدخل الشاال اآلخر
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 )تتمة( 9عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  الموجودات وقياس إعادة تصنيف
 

  9المعيار الدولي للتقارير المالية  تأثير  فئة القياس 

 

 في تكما طبق
  2017ديسمبر  31

 في تكما طبق
  2018يناير  1

ديسمبر  31
  إعادة القياس  إعادة التصنيف  2017

يناير  1
2018 

     
 ألف 

  قطري  لاير
 ألف 

  قطري  لاير
 ألف 

  قطري  لاير
 ألف 

 قطري  لاير
 )غير مدققة(      )مدققة(     

            

ا ج .ات االية بالقيمة العا.لة اي خل  
 الربح أ  الخسار 

 39ي الد ل ةاعيار المحاسب
بالقيمة العا.لة اي خل   -

  الربح أ  الخسار 

المعيار الد لي للتقارمر 
بالقيمة العا.لة اي  - 9المالية 

 81.145  -  (48.003)  129.148  خل  الربح أ  الخسار 
            

 ا ج .ات أخرى 
 39ي الد ل ةاعيار المحاسب

  قر ض  ذام ادينة -
المعيار الد لي للتقارمر 

 11.364  (2.063)  -  13.427  بالتكلفة المتفت  - 9المالية 
            

  أر د  لدى البن كنقد 
 39ي الد ل ةاعيار المحاسب

  قر ض  ذام ادينة -
المعيار الد لي للتقارمر 

 260.056  -  -  260.056  بالتكلفة المتفت  - 9المالية 
     

 
      

     2.037.340  -  (9.173)  2.028.167 
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 تصنيف وقياس المطلوبات المالية
باحاسبة يتعلق لاالية ت ابا لملاس اقيا   في ت ني 9لاالية للتقارمر الي . لر الاعياأ.خلها التي ا يسية رلرات التغي. احإن أ

طر في اخارات لتغيالی تنسة إلتي   الربح أ  الخسار   اخلن لة ا.لعاابالقياة  ب االي اصنو لملة لا.لعاالقياة افي رات لتغيا
أن يتم .رض التغيرات في القيمة العا.لة للمتل ب  9، يتتلة المعيار الد لي للتقارمر المالية جه التحديد.ر  .لى   للا ن ال تااا

، اا لم ي ي تسجيل تتثيرات الشاال اآلخرالمالي التي يم ي نسبها إلى التغيرات في اخاطر اال تمان لذلك المتل ب في الدخل 
سينشت .نه أ  يضخم .د  تتابق احاسبي في الربح أ  الخسار    الشاال اآلخرالتغيرات في اخاطر اال تمان للمتل ب في الدخل 

إن التغيرات في القيمة العا.لة المنس بة لمخاطر اإل تمان لمتل ب االي لي يتم إ.ا.  تصنيفها فيما بعد في الربح أ  الخسار ،  لكي 
، تم 39 الد ليلاحاسبة ر ااعيا ، بم جة لسابافي لمالي  سيتم تح ملها إلى األربا  المد ر  .نداا يتم إلغاء تسجيل المتل ب ا

 .رض ااال ابلغ التغير في القيمة العا.لة للمتل ب المالي المصنو بالقيمة العا.لة اي خل  الربح أ  الخسار  في الربح أ  الخسار  
 

  .ة ال ي ثر هذا التغير في السياسة المحاسبية .لى تصنيو  قياس المتل بات المالية للمجم
 

 القيمة الدفترية  فئة القياس 
 كما في الماليةمطلوبات ال

 )مدققة( 2017ديسمبر  31

 ةمعيار المحاسب
  39 يالدول

المعيار الدولي 
  9للتقارير المالية 

 ةمعيار المحاسب
  39 يالدول

المعيار الدولي 
 9للتقارير المالية 

     

 ألف 

  قطري  لاير

 ألف 

 قطري  لاير
        

 1.538.815  1.538.815  بالتكلفة المتفت   بالتكلفة المتفت  سلو  قر ض 
        

 اشتقات أ. ات االية 

بالقيمة العا.لة اي 
خل  الدخل 
  الشاال اآلخر

بالقيمة العا.لة اي 
خل  الدخل 
 8.592  8.592  الشاال اآلخر

        

 245.396  245.396  المتفت بالتكلفة   بالتكلفة المتفت  ذام تتايي .ا نة
        

 21.973  21.973  بالتكلفة المتفت   بالتكلفة المتفت  أر د  .ا نة إلى أطرا  ذات .لقة 
        

 28.194  28.194  بالتكلفة المتفت   بالتكلفة المتفت  اتل بات أخرى 
        

     1.842.970  1.842.970 
 

عا.لة اي خل  الربح أ  الخسار   بم جة المعيار القيمة بتصنيفها بالسابقاا المجم .ة  تاالية قاالم تكي هناك أي اتل بات 
المعيار الد لي للتقارمر نتيجة تتبيق الذي تم إ.ا.  تصنيفه أ  الذي قاات المجم .ة باختيار إ.ا.  تصنيفه  39المحاسبي الد لي 

عا.لة اي خل  القيمة تصنيفها بالتل بات االية  التي قاات المجم .ة باختيار   لم تكي هناك أية ا ج .ات االية أ  ا9المالية 
  9الد لي للتقارمر المالية  يارفي تارمخ التتبيق األ لي للمعالربح أ  الخسار  
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 مخاطر االئتمان
 اديني التتايي  التتايي  اعيدي  شراات التتاييحملة  ثا ق التتايي  ايلاستحقة ا.لى المبالغ ن ال تااا لمخاطر المجم .ة تتعرض
 ستحقاقها ا.ند لاستحقة الابالغ افع .لاقابلة في ا األطرا  أخفقتإذا  أ. ات الديي  اآلخرمي

 

 اا إذا اانت هناك زما.  هااة في المخاطر  للم ج .عجز .ي السدا. .ند التحقيق المبد ي الالمجم .ة باال.تبار احتما   تتخذ
فتر  تقرمر   لتحديد اا إذا اانت هناك زما.  هااة في المخاطر اال تمانية، تق   المجم .ة ال اال تمانية .لى أساس استمر خل  

  المبد ي تحقيقالتارمخ  فيالسدا.  .ي العجزاما في تارمخ التقرمر اع اخاطر  م ج .البالسدا. المتعلقة  .ي العجزبمقارنة اخاطر 
 : تتخذ باال.تبار المعل اات المعق لة  الدا.مة المت فر  للفترات المستقبلية   .لى  جه الخص ص يتم األخذ باال.تبار الم شرات التالية

 

 (التصنيو اال تماني الخارجي )حسبما ي  ن اتاحاا  -
.نها  جارمة أ  الظر   المالية أ  االقتصا.ية التي يت قع أن ينتجالتغيرات السلبية الهااة الفعلية أ  المت قعة في األ.ما  الت -

 ؛تغيراا هاااا في قدر  العميل .لى ال فاء بالتزاااته
التتايي  اديني التتايي  اعيدي التغييرات الهااة الفعلية أ  المت قعة في النتا ج التشغيلية لحملة  ثا ق التتايي  شراات التتايي  -

 ؛ اصدري أ. ات الديي اآلخرمي
  اديني التتايي اآلخرميالتتايي  اعيدي التغيرات الهااة في األ.اء  السل ك المت قع لحملة  ثا ق التتايي  شراات التتايي  -

 ؛بما في ذلك التغيرات في حالة السدا.  التغيرات في نتا ج .ملياتهم ، اصدري أ. ات الديي
 التتايي اعيدي لى األ. ات المالية األخرى لنفس حملة  ثا ق التتايي  شراات التتايي التغيرات الكبير  في اخاطر اال تمان . -

 . اصدري أ. ات الديي  اديني التتايي اآلخرمي
 

بغض النظر .ي التحليل أ.له، يفترض أن تك ن هناك زما.  هااة بالمخاطر اال تمانية إذا تخلو المديي .ي سدا. ادف .اته التعاقدية 
في  ي ااا في حالة الذام المدينة غير المتعلقة بالتتايي 180اي  ألكثرفي حالة الذام المدينة المتعلقة بالتتايي    ي ااا  365 ألكثر اي
  تعاقدية  عةسدا. .ف

 

اع  ختة للسدا.المديي .ي الدخ   في  إخفا تشتة الم ج .ات المالية في حا  انعدا  الت قعات المعق لة الستر.ا.ها، اثل 
تدرج المبالغ   حقغ المستللمحا لة استر.ا. المب ةتنفيذي اتالمجم .ة بإجراء تستمر ،ادينة ةشتة قرض أ  ذا .ند  المجم .ة

 الم حد .ند استر.ا.ها المرحلي المستر.  في بيان الربح أ  الخسار  
 

 :اختارت المجم .ة تقدير خسار  اال تمان المت قعة لمستحقاتها بناءا .لى النهج التالي
 ا ج .ات إ.ا.  التتايي  أ. ات .يي :العا النهج  -
ذام   التتايي  اعيدي اي حاالي  ثا ق التتايي  شراات التتايي    ذام ادينة غير اتعلقة بالتتايي اتاستحق :النهج المبسط -

 ادينة أخرى اتعلقة بالتتايي
 

إلى  استنا.اا تق   اإل.ار  بتقييم تتثير المعل اات المستقبلية .لى نم ذج انخفاض القيمة الخاص بها اثل اقايضة العجز اال تماني  
 ها لها تتثير  ليسطبيعة أ.ما  المجم .ة، تعتقد اإل.ار  أن المعل اات المستقبلية  شلى تقييم اإل.ار  للم ج .ات المالية للمجم .ة 

انخفاض القيمة .لى تقييم 
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 )تتمة( مخاطر االئتمان
 

 :العامالنهج 
 

 موجودات إعادة التأمين (أ

 

 

 أدوات دين (ب

 

 

 

إجمالي 
القيمة 
  الدفترية

 خسارة مخصص 
ئتمان اإل 

  المتوقعة

صافي 
القيمة 
 الدفترية

 )غير مدققة( 2018 سبتمبر 30
 ألف 

  قطري  لاير
 ألف 

  قطري  لاير
 ألف 

 قطري  لاير
      

 274.904  (624)  275.528 "أ تماني للتر  المقابل في سلسلة "ا ج .ات إ.ا.  التتايي ذات التصنيو اإل
 23.510  (69)  23.579 "ب تماني للتر  المقابل في سلسلة "ا ج .ات إ.ا.  التتايي ذات التصنيو اإل
 "ج تماني للتر  المقابل في سلسلة "ا ج .ات إ.ا.  التتايي ذات التصنيو اإل

 152.074  (3.115)  155.189  غير المصنفة
      

 454.296  (3.808)  450.488 

  التكلفة 
احتياطي 

  القيمة العادلة
 ئتمان المتوقعةمخصص خسارة اإل 

 
القيمة 
 مدى العمر  شهرا   12 العادلة

 
 2018 سبتمبر 30

 )غير مدققة(
 ألف 

  قطري  لاير
 ألف 

  قطري  لاير
 ألف 

  قطري  لاير
 ألف 

  قطري  لاير
 ألف 

 قطري  لاير
          

 تماني ذات التصنيو اإلأ. ات .يي 
 26.349  -  (2)  897  25.454 "أللتر  المقابل في سلسلة "

 تماني أ. ات .يي ذات التصنيو اإل
 172.763  -  (457)  (2.861)  176.081 "بللتر  المقابل في سلسلة "
 تماني اإل أ. ات .يي ذات التصنيو
 "جللتر  المقابل في سلسلة "

 14.604  (828)  -  (3.368)  18.800  غير المصنفة
          

 220.335  (5.332)  (459)  (828)  213.716 
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 )تتمة(مخاطر االئتمان 
 

 :النهج المبسط
 تمانية المت قعة المنص ص اإلخسا ر لا لتقدير، تتبق المجم .ة النهج المبسط بالتتاييالمتعلقة  غير ذام المدينة المتعلقة للبالنسبة 

  الذام المدينةلتلك  العمرادى  ةاخصص الخسار  المت قع،  الذي يسمح باستخدا  9.ليها في المعيار الد لي للتقارمر المالية 
 

 ومديني التأمين اآلخرينالتأمين ومعيدي من حاملي وثائق التأمين وشركات التأمين  اتمستحق (أ

 

 

 ذمم مدينة غير متعلقة بالتأمين اتمستحق (ب
 

 

 

إجمالي 
القيمة 
  الدفترية

 خسارة مخصص 
ئتمان اإل 

  المتوقعة

صافي 
القيمة 
 الدفترية

 
 )غير مدققة( 2018 سبتمبر 30

 ألف 

  قطري  لاير
 ألف 

  قطري  لاير
 ألف 

 قطري  لاير
      

 50.243  (640)  50.883 ي    0-60
 18.509  (666)  19.175 ي    90-61تتخر في السدا. لمد  
 26.318  (1.241)  27.559 ي    180-91تتخر في السدا. لمد  
 36.897  (13.731)  50.628 ي    365-181تتخر في السدا. لمد  

 88.369  (33.573)  121.942 ي    365تتخر في السدا. لمد  أكثر اي 
      

 270.187  (49.851)  220.336 

 

إجمالي 
القيمة 
  الدفترية

خسارة مخصص 
االئتمان 
  المتوقعة

صافي 
القيمة 
 الدفترية

 
 )غير مدققة( 2018 سبتمبر 30

 ألف 

  قطري  لاير
 ألف 

  قطري  لاير
 ألف 

 قطري  لاير
      

 1.614  -  1.614 ي    0-60
 1.613  (160)  1.773 ي    90-61تتخر في السدا. لمد  
 2.090  (142)  2.232 ي    180-91تتخر في السدا. لمد  
 4.822  (844)  5.666 ي    365-181تتخر في السدا. لمد  

 -  (21.771)  21.771 ي    365تتخر في السدا. لمد  أكثر اي 
      

 33.056  (22.917)  10.139 



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

 إيضاحات ح   البيانات المالية المرحلية المختصر  الم حد 
 2018سبتمبر  30للتسعة أشهر المنتهية في 

 

 

 
-40- 

 

 )تتمة( تأثير التغيرات في السياسات المحاسبية   13
 

 )تتمة(مخاطر االئتمان 
 

 الموجودات المالية المنخفضة القيمة
 :9تتبيق المعيار الد لي للتقارمر المالية فيما يلي تس مة لجميع اخصصات خسا ر انخفاض القيمة بعد 

 

 موجودات إعادة التأمين (أ
 

  سبتمبر 30  
2018  

 .يسمبر  31
2017 

 
 

 ألف
  قطري  لاير

 ألو
 قتري  لاير

  
 )غير مدققة(

 )ادققة( 

     
 -  -  في بداية الفتر  / السنة

 -  4.622  9تعديلت تتبيق المعيار الد لي للتقارمر المالية 
 -  (814)  خسا ر انخفاض القيمة خل  الفتر  / السنة. س 

     
 -  3.808  في نهاية الفترة / السنة

 

 أدوات دين (ب
 

  سبتمبر 30  
2018  

 .يسمبر  31
2017 

 
 

 ألف
  قطري  لاير

 ألو
 قتري  لاير

  
 )غير مدققة(

 )ادققة( 

     
 1.150  4.737  في بداية الفتر  / السنة

 -  (2.714)  9تتبيق المعيار الد لي للتقارمر المالية تعديلت 
 3.587  (736)  خسا ر انخفاض القيمة خل  الفتر  / السنة). س( 

     
 4.737  1.287  في نهاية الفترة / السنة
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 )تتمة( تأثير التغيرات في السياسات المحاسبية   13
 

 )تتمة(مخاطر االئتمان 
 

 )تتمة( الموجودات المالية المنخفضة القيمة
 

 مستحقات من حاملي وثائق التأمين وشركات التأمين ومعيدي التأمين ومديني التأمين اآلخرين (ج
 

  سبتمبر 30  
2018  

 .يسمبر  31
2017 

 
 

 ألف
  قطري  لاير

 ألو
 قتري  لاير

  
 )غير مدققة(

 )ادققة( 

     
 35.056  42.429  الفتر  / السنة في بداية

 -  5.202  9تعديلت تتبيق المعيار الد لي للتقارمر المالية 
 7.373  2.220  خسا ر انخفاض القيمة خل  الفتر  / السنة

     
 42.429  49.851  في نهاية الفترة / السنة

 

 ذمم مدينة غير متعلقة بالتأمين اتمستحق (د
 

  سبتمبر 30  
2018  

 .يسمبر  31
2017 

 
 

 ألف
  قطري  لاير

 ألو
 قتري  لاير

  
 )غير مدققة(

 )ادققة( 

     
 23.056  21.905  في بداية الفتر  / السنة

 -  2.063  9تعديلت تتبيق المعيار الد لي للتقارمر المالية 
 (1.151)  (615)  خسا ر انخفاض القيمة خل  الفتر  / السنة. س 
 -  (436)  خل  الفتر  / السنةادينة ذام اخصصات شتة 

     
 21.905  22.917  في نهاية الفترة / السنة
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 إعادة تصنيف أرقام المقارنة   14
 

الحالية  .لى الرغم اي  للفتر .يد تصنيو بعض أرقا  المقارنة لتتماشى اع .رض البيانات المالية المرحلية المختصر  الم حد  أ 
المعيار الد لي ، فيما .دا تتثير تتبيق المقابلة سنةلل / للفتر لم ي ي إل.ا.  التصنيو أثر .لى  افي الربح  حق   الملكية  ،ذلك

  9للتقارمر المالية 
 

 أتعاب الرئيس التنفيذي للمجموعة   15
 

.قد العمل الخاص به  الذي تم ا.تما.ه يق   اجلس اإل.ار  بمراجعة طر  احتساب أتعاب الر يس التنفيذي للمجم .ة  فقاا لشر م 
 اي قبل اجلس اإل.ار   ستق   المجم .ة بتسجيل أي تس مات تراكمية، إن  جدت، نتيجة لهذه المراجعة في الفترات اللحقة 

 
 عمليات فرع دبي   16

 

ستراتيجية الخر ج للحص   .لى االخر ج اي س   التتايي في .بي  تخضع  قراره اإل.ار خل  السنة المااية، أ در اجلس 
 الم افقات اللزاة اي الجهات الرقابية المعنية 




