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 بيام المراز المالي المرحلي الم حد
 2018 ي ني  30ا في ما
 

  يونيو 30  
2018  

 ديسمبر  31
2017 

 إيضاحات 
 ألف
  قطري لاير

 أل 
 قتري لاير

 )مدققة(  )غير مدققة(  
     الموجودات 

 158.904  190.781  .قارات  معدات
 5.638.381  5.716.657 3 .قارات استثمارية

 942.591  915.583  في شراات زميلة اتاستثمار 
 771.433  722.059 7 م ج دات إ.اد  التلميم

     م ج دات مالية:
 204.506  243.013  ذم  تلميم مدينة 

 166  471 )ب( 11 أرصد  مدينة مم أترا  ذات .لقة 
 905.356  988.592  الدخل الشامل اآلخر م ج دات مالية بالقيمة العادلة مم خلل

 129.148  92.878  م ج دات مالية بالقيمة العادلة مم خلل الربح أ  الخسار 
 296.263  304.759 )أ( 4 م ج دات مشاراي التاافل

 208.012  196.165  م ج دات أخرى 
 260.056  116.316 5 نقد  أرصد  لدى البن ك

     
 9.514.816  9.487.274  إجمالي الموجودات

     
     والمطلوباتحقوق الملكية 
     حقوق الملكية

 875.067  875.067  رأس المال
 584.995  584.995  احتياتي قان ني 

 4.570.656  4.458.011  أربا  مد ر 
 165.773  142.868  ما نات حق   الملاية األخرى

     
 6.196.491  6.060.941  حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة األم

 (5.346)  (6.179)  حقوق غير مسيطرة
     

 6.191.145  6.054.762  إجمالي حقوق الملكية
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 الم حد المرحلي    الخسار الربح أبيام 
 2018 ي ني  30أشهر المنتهية في  ةستلل
 

 الستة أشهر المنتهية في  الثالثة أشهر المنتهية في  

 
  يونيو 30 

2018  
  ي ني  30

2017 
  يونيو 30 

2018  
  ي ني  30

2017 

 إيضاحات 
 ألف
  قطري لاير

 أل 
 قتري لاير

 ألف 
  قطري لاير

 أل 
 قتري لاير

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

 300.158  294.521  133.884  138.119 )ب( 7 إجمالي أقسات التلميم الماتتبة
 (206.951)  (201.451)  (88.101)  (98.560) )ب( 7 أقسات التلميم المح لة إلى معيدي التلميم

 (1.530)  (5.110)  920  4.095 التغير في مخصص أقسات التلميم غير الماتسبة  صافي
         

 91.677  87.960  46.703  43.654 )ب( 7 صافي أقساط التأمين المكتسبة
         

 (163.518)  (164.421)  (47.871)  (68.032)  إجمالي المتالبات المدف .ة 
 111.699  103.140  21.773  45.849  المتالبات المح لة إلى معيدي التلميم

 (52.594)  39.770  (90.302)  6.264 )أ( 7 إجمالي التغير في متل بات .ق د التلميم
التغير في متل بات .ق د التلميم المح لة 

  79.717  (11.047) )أ( 7 إلى معيدي التلميم 
 
(28.763)  

 
38.208 

         

 (66.205)  (50.274)  (36.683)  (26.966)  صافي المطالبات
         

 12.877  9.366  5.552  4.374   التلميم األخرىعم الت الإيرادات صافي 
         

 38.349  47.052  15.572  21.062  نتائج اكتتاب التأمين
         

 129.499  115.310  51.196  34.303  إيرادات االستثمار 
 (443)  807  (863)  69  محققة )خساير( صافي أربا 

 (26.771)  11.734  (17.856)  9.406  القيمة العادلة  أربا  )خساير(
 29.406  5.248  5.885  2.172  إيرادات أنشتة اإلنشاءات

 202  297  (65)  279  أخرى  إيرادات )خساير(
         

 131.893  133.396  38.297  46.229  االستثمار والعمليات األخرىنتائج 
         

 (25.511)  (32.199)  (12.693)  (17.511)  تاالي  تم يل 
 (28.393)  (4.607)  (7.899)  (2.027)  أنشتة اإلنشاءاتتاالي  

دارية أخرى  (83.166)  (94.654)  (39.519)  (48.480)  مصاري  تشغيلية  اش
         

 (137.070)  (131.460)  (60.111)  (68.018)  إجمالي المصاريف 
         

 33.172  48.988  (6.242)  (727)   من العمليات التشغيليةالربح )الخسارة( 
 6.413  4.211  2.815  (852)  أربا  شراات زميلة )خساير(حصة في 

         

 39.585  53.199  (3.427)  (1.579)  ربح الفترة)خسارة( 
         

         :الربح العائد إلى)الخسارة( 
 39.688  54.032  (3.362)  (1.068)  مساهمي الشراة األ  

 (103)  (833)  (65)  (511)  حق   غير مسيتر 
         

  (1.579)  (3.427)  53.199  39.585 
         العائد على السهم 

السه  األساسي  المخف  العايد .لى 
  (0.04)  (0.01) 9 يال القتري للسه ( )بالر

 
0.62  

 
0.45 
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 بيام الدخل الشامل المرحلي الم حد
 2018 ي ني  30أشهر المنتهية في  ةستلل
 

 الستة أشهر المنتهية في  الثالثة أشهر المنتهية في 

 
  يونيو 30

2018  
  ي ني  30

2017 
  يونيو 30 

2018  
  ي ني  30

2017 

 
 ألف
  قطري لاير

 أل 
 قتري لاير

 ألف 
  قطري لاير

 أل 
 قتري لاير

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

 39.585  53.199  (3.427)  (1.579) )خسارة( ربح الفترة
        

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

    في فترات الحقة
    

 19.081  (22.622)  14.330  (27.473) فر قات تح يل .ملت مم العمليات األجنبية
 3.996  5.224  1.409  1.468 صافي ربح تح ت التدف  النقدي

 (113.708)  -  (88.716)  - صافي خسار  مم م ج دات مالية متاحة للبيع
        
 (26.005)  (72.977)  (17.398)  (90.631) 
        
إلى الربح أو الخسارة  هيتم إعادة تصنيف ال بند

    في فترات الحقة
    

صافي ربح مم م ج دات مالية بالقيمة العادلة مم 
 -  41.251 خلل الدخل الشامل اآلخر

  
29.504 

  
- 

        
 (90.631)  12.106  (72.977)  15.246 شامل أخر للفترة (خسارةدخل )

        
 (51.046)  65.305  (76.404)  13.667 للفترة الشامل( خسارة)الالدخل إجمالي 

        
        :الشامل العائد إلى( خسارة)الالدخل إجمالي 

 (50.943)  66.138  (76.339)  14.178 مساهمي الشراة األ 
 (103)  (833)  (65)  (511) حق   غير مسيتر  

        
 13.667  (76.404)  65.305  (51.046) 
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 بيام التغيرات في حق   الملاية المرحلي الم حد
 2018 ي ني  30أشهر المنتهية في  ةستلل
 

     حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة األم  
               

       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 
  مسيطرةغير 

 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 )مدققة( 2017ديسمبر  31 في
تعديلت تتبي  المعيار 

 (9.173)  -  (9.173)  -  -  -  (35.011)  25.838  -  - 13 9الد لي للتقارير المالية 
                    

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

 53.199  (833)  54.032  -  -  -  -  54.032  -  -  ربح )خسار ( الفتر 
 12.106  -  12.106  (22.622)  5.224  -  29.504  -  -  -  دخل )خسار ( شامل أخر

                     

 65.305  (833)  66.138  (22.622)  5.224  -  29.504  54.032  -  - إجمالي الدخل )الخسار ( الشامل
                     

 (192.515)  -  (192.515)  -  -  -  -  (192.515)  -  - 6  المساهميمت زيعات أربا  
                     

 6.054.762  (6.179)  6.060.941  (382.789)  (3.368)  58.611  470.414  4.458.011  584.995  875.067 )غير مدققة( 2018يونيو  30في 



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

 ة المرحلية المختصر  الم حد  جزءاا مم هذه البيانات المالي 16إلى  1تشال اإليضاحات المرفقة مم 
 -7- 

 )تتمة( بيام التغيرات في حق   الملاية المرحلي الم حد
 2018 ي ني  30أشهر المنتهية في  ةستلل
 

     حق   الملاية العايد  إلى مساهمي الشراة األ   
               

       ما نات حق   الملاية األخرى        

  
 رأس 

  المال 
  احتياتي

  قان ني
 أربا  
  مد ر 

 احتياتي 
 قيمة 
  .ادلة

 فايض 
 إ.اد  
  التقيي 

 تح ت 
 التدف  
  النقدي

  احتياتي
 تح يل 

  .ملت أجنبية

 إجمالي 
حق   ملاية 

  المساهميم العادييم
 حق   

  غير مسيتر 
 إجمالي 

 حق   الملاية
 

 إيضا 
 أل 
  قتري لاير

 أل 
  قتري لاير

 أل 
  قتري لاير

 أل 
  قتري لاير

 أل 
  قتري لاير

 أل 
  قتري لاير

 أل 
  قتري لاير

 أل 
  قتري لاير

 أل 
  قتري لاير

 أل 
 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 )مدققة( 2017يناير  1 في
                     

 39.585  (103)  39.688  -  -  -  -  39.688  -  -  ربح )خسار ( الفتر 
 (90.631)  -  (90.631)  19.081  3.996  -  (113.708)  -  -  -  )خسار ( دخل شامل أخر

                     

 (51.046)  (103)  (50.943)  19.081  3.996  -  (113.708)  39.688  -  -  إجمالي الدخل )الخسار ( الشامل
                     

 (131.260)  -  (131.260)  -  -  -  -  (131.260)  -  - 6  المساهميمزيعات أربا  ت  
                     

 6.226.753  41.019  6.185.734  (123.038)  (15.824)  77.355  483.475  4.329.795  558.904  875.067 )غير مدققة( 2017 ي ني  30في 
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 المرحلي الم حد التدفقات النقديةبيام 
 2018 ي ني  30أشهر المنتهية في  ةستلل
 
  يونيو 30  

2018  
  ي ني  30

2017 
 إيضاحات 

 ألف
  قطري لاير

 أل 
 قتري لاير

 )غير مدققة(  )غير مدققة(  
     

     األنشطة التشغيلية 
 39.585  53.199  ربح الفتر  

      :تعديلت
 (89.315)  (31.234) 10 صافي التغير في الم ج دات التشغيلية 
 (98.928)  (16.880) 10 صافي التغير في المتل بات التشغيلية 

     

     بن د غير نقدية مدرجة في ربح الفتر : 
 26.771  (11.734)  )أربا ( خساير القيمة العادلة 
 -  (457)  م ج دات إ.اد  التلميم.اس خساير انخفاض قيمة 

 (870)  1.763  خساير ).اس( انخفاض قيمة ذم  مدينة
 2.464  -  م ج دات مالية متاحة للبيعانخفاض قيمة خساير 
م ج دات مالية بالقيمة العادلة انخفاض قيمة خساير 

 مم خلل الدخل الشامل اآلخر
 

(8)  - 
 (6.413)  (4.211)  حصة في أربا  شراات زميلة 

 5.137  5.793  استهلك .قارات  معدات 
 838  838  إتفاء م ج د غير ملم س

 (46)  1  .قارات  معدات مم بيع (ربح) خسار 
 (1.793)  -  م ج دات مالية متاحة للبيع ربح مم بيع
 -  (799)  الدخل الشامل اآلخر م ج دات مالية بالقيمة العادلة مم خلل ربح مم بيع
 (229)  -  م ج دات مالية بالقيمة العادلة مم خلل الربح أ  الخسار  ربح مم بيع

 14.386  (11.007) )أ( 7 صافي الحراة في مخصص المتالبات القايمة
 1.530  5.110  صافي الحراة في مخصص أقسات التلميم غير الماتسبة 

 25.511  32.199  تاالي  تم يل
 2.467  3.015  مخصص ماافآت نهاية الخدمة للم ظفيم 

     

 (78.905)  25.588  العمليات التشغيلية (المستخدم فيمن )النقد 
 (554)  (2.128)  ماافآت نهاية الخدمة للم ظفيم مدف .ة

     

 (79.459)  23.460  نشطة التشغيليةاأل  (في ةالمستخدممن )التدفقات النقدية صافي 
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 )تتمة( المرحلي الم حد التدفقات النقديةبيام 
 2018 ي ني  30أشهر المنتهية في  ةستلل
 

  يونيو 30  
2018  

  ي ني  30
2017 

 إيضاح 
 ألف
  قطري لاير

 أل 
 قتري لاير

 )غير مدققة(  )غير مدققة(  
     

     األنشطة االستثمارية
 (22.938)  (10.720)  إضافات إلى .قارات  معدات

 47  -  متحصلت مم بيع .قارات  معدات
 (94.326)  (94.413)  إضافات إلى .قارات استثمارية

 -  3.000  ت زيعات أربا  مستلمة مم شراات زميلة 
 (90.950)  (51.784)  الدخل الشامل اآلخر م ج دات مالية بالقيمة العادلة مم خللشراء 

 74.259  49.577 الدخل الشامل اآلخر م ج دات مالية بالقيمة العادلة مم خللمتحصلت مم بيع 
 4.008  - بالقيمة العادلة مم خلل الربح أ  الخسار متحصلت مم بيع م ج دات مالية 

 -  (13.574) 5 صافي الحراة في  دايع ألجل
     

 (129.900)  (117.914)  في األنشطة االستثمارية التدفقات النقدية المستخدمةصافي 
     

     يةالتمويل األنشطة
 388.461  217.288  سل   قر ضمتحصلت مم 

 (181.787)  (55.009)  سل   قر ضسداد 
 (25.843)  (32.624)  تاالي  تم يل مدف .ة

 (131.260)  (192.515)  ت زيعات أربا  مدف .ة إلى مساهمي الشراة األ 
     

 49.571  (62.860)  من األنشطة التمويلية (في ةالمستخدم)التدفقات النقدية صافي 
     

 (159.788)  (157.314)   ما في حامهفي النقد النقص  صافي
 300.576  260.056   ما في حامه في بداية الفتر النقد 

     

 140.788  102.742 5 وما في حكمه في نهاية الفترةالنقد 
     

     التدفقات النقدية التشغيلية من الفوائد وتوزيعات األرباح
 (24.366)  (31.277)  ف ايد مدف .ة

 8.640  9.536  ف ايد مستلمة 
 29.174  38.794  ت زيعات أربا  مستلمة
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 إيضاحات ح ل البيانات المالية المرحلية المختصر  الم حد 
 2018ي ني   30للستة أشهر المنتهية في 
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 معلومات عن الشركة     1
 

.اد  التلميم         )"الشراة" أ  "الشراة األ "( اشراة مساهمة .امة بم جب المرس    تلسست الشراة القترية العامة للتلميم  اش
 2015لسنة  11 تخضع ألحاا  قان م الشراات التجارية القتري رق   7200 رق  سجلها التجاري ه   1978لسنة  52األميري رق  

جميعاا بر "المجم .ة"(   تق   الشراة  شرااتها التابعة )يشار إليه ذات الصلة  2012 لسنة 13رازي رق   أحاا  قان م مصر  قتر الم
.اد  التلميم  يشمل ذلك تلميم التاافل اإلسلمي  العقارات  االستثمارات   المقا الت   التصنيع  التجار  بمزا لة أنشتة التلميم العا   اش

 أسه  الشراة مدرجة في ب رصة قتر 
 

 لدى الشراة سبعة فر   محلية في د لة قتر  فر  خارجي  احد في د لة اإلمارات العربية المتحد  )في دبي(  تتضمم البيانات المالية
 الم حد  البيانات المالية للشراة  شرااتها التابعة  حصة المجم .ة في الشراات الزميلة  الشراات التابعة هي: المرحلية المختصر 

 

 األنشطة الرئيسية بلد التأسيس الملكية بعةالشركة التا

 إدار  استثمارات المجم .ة د لة قتر ٪100  الشراة القترية العامة القابضة ذ    
 التلميم اإلسلمي د لة قتر ٪100       خ الشراة العامة للتاافل 

دار  العقارات د لة قتر ٪100  الشراة العامة العقارية ذ      استثمار  اش
دار  الم تمرات  المناسبات د لة قتر ٪100  قتر ذ     -التجار  العالمي مراز   الضيافة  اش

 خدمات التس ي  التلميني د لة قتر ٪100  شراة مز م لخدمات التس ي  التلميني ذ    
 استثمار  تت ير العقارات د لة قتر ٪100  شراة برج العامة للستثمار العقاري ذ    

 المقا الت  اإلنشاءات د لة قتر ٪100  للمشاريع ذ    شراة الشرقي م 
 تصنيع حديد التسليح د لة قتر ٪100  ذ     المصنع ال تني لتشايل حديد التسليح

 تصنيع الم اد العازله للحراره د لة قتر ٪100  ذ     مصنع الشر  للع ازل
 تصليح المرابات د لة قتر ٪100  ذ     اراج الشرقي م

 تعبية المياه  تجار  المرتبات د لة قتر ٪60  العامة للمياه  المرتبات ذ    الشراة 
 استثمار  تت ير العقارات د لة قتر ٪50  شراة مز م العقارية ذ    

 

قبل مم  2018 ي ني  30ة في ررررررالمنتهي للفتر للمجم .ة د  ررررررالم حالمرحلية المختصر  البيانات المالية هذه  تمت الم افقة .لى إصدار
  2018 ي لي  31 مجلس اإلدار  في

 

 س اإلعداد والتغيرات في السياسات المحاسبيةاأس    2
 

 أساس اإلعداد
 فقاا لمعيار المحاسبة الد لي رق   2018 ي ني  30ة أشهر المنتهية في ستأ.دت البيانات المالية المرحلية المختصر  الم حد  لفتر  ال

القتري  هي العملة ال ظيفية  .ملة العرض للشراة  ت  تقريب جميع المبالغ إلى  يال "التقارير المالية المرحلية"  ت  .رضها بالر 34
 قتري ما ل  يشار إلى خل  ذلك   لايرأقرب أل  
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 )تتمة( يةس اإلعداد والتغيرات في السياسات المحاسباأس    2
 

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

  إضافة الى ذلك، ليس بالضر ر  أم تعتي 2017ديسمبر  31 يجب أم تقرأ مع البيانات المالية الم حد  السن ية للمجم .ة اما في 
  2018ديسمبر  31التي ستنتهي في  م شراا للنتايج المت قعة للسنة 2018 ي ني  30ة أشهر المنتهية في ستنتايج ال

 

ية .ند إ.داد هذه البيانات المالية المرحلية المختصر  الم حد ، اانت القرارات الهامة التي اتخذتها اإلدار  في تتبي  السياسات المحاسب
لسنة المنتهية في مم التقديرات هي نفسها المتبقة .لى البيانات المالية الم حد  اما في  ل التلادللمجم .ة  المصادر الرييسية لعد  

 اما ت  إيضاحهرات في السياسات المحاسبية الهامة الناشية .م ا.تماد معايير محاسبية جديد  باستثناء التغي، 2017ديسمبر  31
 رات في السياسات المحاسبية الهامة" تغيال" ضمم

 

 في السياسات المحاسبية الهامة التغيرات
هي نفسها المختصر  الم حد  أدناه، إم السياسات المحاسبية المتبقة في هذه البيانات المالية المرحلية  ت  اإلفصا  .نهباستثناء ما 

  2017ديسمبر  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 أم تنعاس في البيانات المالية اما أم التغيرات
  2018ديسمبر  31 للسنة التي ستنتهي في 

 

يير امع  هناك 2018يناير  1مم  األد ات المالية 9لمعيار الد لي للتقارير المالية ل بتتبي  مبدييخلل السنة، قامت المجم .ة 
 المرحلية المختصر  الم حد   لام ليس لها تلثير ها  .لى البيانات المالية 2018يناير  1مفع ل مم ال ةريا تفسيرات جديد  أخرى س

 للمجم .ة 
 

اير ين 1بتاريخ تتبي  مبديي في  2014األد ات المالية الصادر في ي لي   9لي للتقارير المالية قامت المجم .ة بتتبي  المعيار الد  
األد ات المالية: التحقي   39معيار المحاسبة الد لي  .مابيراا تغيراا  9   تمثل متتلبات المعيار الد لي للتقارير المالية 2018

متل بات المالية  الم ج دات المالية  بعض ج انب محاسبة ال القياس   يتضمم المعيار الجديد تغيرات ج هرية في تريقة محاسبة 
   13تلثيرات التغير في السياسة المحاسبية باإليضا  فصا  .م ت  اإل

 

  9للمجم .ة فيما يتعل  باألد ات المالية بعد تتبي  المعيار الد لي للتقارير المالية السياسات المحاسبية  .مفيما يلي ت  اإلفصا  
 

 الماليةاألدوات 
 

 الموجودات المالية
 

 التصنيف 
 تصني  م ج داتها المالية  فقاا لفيات القياس التالية:المجم .ة بتق    ،2018 يناير 1.تباراا مم ا

   ،  الخسار (أ  مم خلل الربح أالشامل اآلخر  دخلبالقيمة العادلة )مم خلل الالحقاا  ج دات مالية يت  قياسها م -
 مالية يت  قياسها بالتالفة المتفل   م ج دات -
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 )تتمة(التصنيف 
 يعتمد التصني  .لى نم ذج األ.مال للم سسة  الخاص بإدار  الم ج دات المالية  الشر ت التعاقدية للتدفقات النقدية 

 

   الشامل اآلخر الدخلبالنسبة للم ج دات التي يت  قياسها بالقيمة العادلة، يت  تسجيل األربا  أ  الخساير إما في بيام الربح أ  الخسار  أ  
 

ة قد قررت بشال ال رجعة فيه .ند التحقي  المبديي مجم .ذلك .لى ما إذا اانت ال عتمد، فينسبة للستثمارات في أد ات الديمبال
ة تصني  استثماراتها مجم .تعيد ال .الشامل اآلخر الدخلللمحاسبة .م االستثمارات في أد ات حق   الملاية بالقيمة العادلة مم خلل 

 .في أد ات الديم .ندما،  فقت .ندما يتغير نم ذج أ.مالها الخاص بإدار  تلك الم ج دات
 

 القياس
مباشر  باالستح اذ .لى  المرتبتةالمعاملة تاالي   ة بقياس الم ج د المالي بالقيمة العادلة زايداا مجم ..ند التحقي  المبديي، تق   ال

الم ج د المالي  تاالي  المعاملت المتعلقة بالم ج دات المالية المدرجة بالقيمة العادلة مم خلل الربح أ  الخسار  يت  تسجيلها 
 .في الربح أ  الخسار مصر   ا
 

هي مجرد دفع الم ج دات المالية التي تتضمم مشتقات يت  أخذها باال.تبار بص ر  إجمالية .ند تحديد ما إذا اانت تدفقاتها النقدية 
 .ألصل الديم  الفايد 

 

 أدوات الدين
تق   النقدية للم ج د  ة المتعل  بإدار  الم ج د  خصايص التدفقات مجم .لى نم ذج أ.مال ال. القياس اللح  ألد ات الديم يعتمد

 :بتصني  أد ات الديم .لى أساس ثلث فيات للقياس  هي مجم .ةال
 

مدف .ات أصل فقت هذه التدفقات النقدية  مثل ت ،التالفة المتفل : الم ج دات المحتفظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقديةب -
مثل جزءاا يقاس الحقاا بالتالفة المتفل   ال يي ذيت  قياسها بالتالفة المتفل   الربح أ  الخسار  مم استثمار الديم ال ،الديم  الفايد 

الم ج د  امم هذ  درج إيراد الفايديفي .لقة تح ت يت  تحقيقه في الربح أ  الخسار  .ند استبعاد الم ج د أ  انخفاض قيمته  
 .باستخدا  تريقة معدل الفايد  الفعلي سار  المرحلي الم حدبيام الربح أ  الخالمالي في 

 الم ج داتالشامل اآلخر: الم ج دات المحتفظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية  لبيع  الدخلالقيمة العادلة مم خلل ب -
الشامل  لدخلمدف .ات أصل الديم  الفايد ، يت  قياسها بالقيمة العادلة مم خلل ا فقتهذه التدفقات النقدية  مثل ت ،المالية

الشامل اآلخر، باستثناء في حالة تحقي  أربا  أ  خساير انخفاض القيمة  دخلفي القيمة الدفترية في ال اتاآلخر  تدرج الحرا
يرادات الف ايد  أربا   خساير صر  العملت األجنبية فيت  إدراجها  الخسار   .ندما يت  استبعاد الم ج د المالي، أ  في الربح  اش

الشامل اآلخر يت  إ.اد  تصنيفها مم حق   الملاية إلى الربح أ   دخلفإم األربا  أ  الخساير المتراامة المسجلة سابقاا في ال
 .عدل الفايد  الفعليبتريقة م االستثمارإيرادات د مم هذه الم ج دات المالية في الخسار   تدرج إيرادات الف اي
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تست في معايير التالفة المتفل  أ  بالقيمة العادلة مم ال : يت  قياس الم ج دات التي  ح أ  الخسار الربالقيمة العادلة مم خلل ب -
األربا  أ  الخساير الناتجة .م استثمار  تسجيل  يت   بالقيمة العادلة مم خلل الربح أ  الخسار  الشامل اآلخرالدخل  خلل

 يت   تح ت في الربح أ  الخسار  مم .لقة بالقيمة العادلة مم خلل الربح أ  الخسار   ليس جزءاا الحقاا الديم  التي يت  قياسها 
يت  إدراج إيرادات الف ايد مم هذه ا  الم حد في الفتر  التي نشلت فيهالربح أ  الخسار  المرحلي في بيام  اظهارها بالصافي

 .االستثمارالم ج دات المالية في إيرادات 
 

 أدوات حقوق الملكية
ة .رض أربا   خساير مجم .حق   الملاية بالقيمة العادلة   في حال قررت إدار  التق   المجم .ة الحقاا بقياس اافة االستثمارات في 

، ال يت  إ.اد  تصني  أربا   خساير القيمة العادلة الحقاا الشامل اآلخر الدخلالقيمة العادلة مم االستثمارات في حق   الملاية في 
.ند ثب ت ح  االستثمار رات في الربح أ  الخسار  ضمم إيرادات تدرج ت زيعات األربا  مم هذه االستثماالخسار    إلى الربح أ 

 .المدف .اتفي استل   مجم .ةال
 

 ربح أ  الخسار  المرحليالتغيرات في القيمة العادلة للم ج دات مالية بالقيمة العادلة مم خلل الربح أ  الخسار  يت  إدراجها في بيام ال
 حسبما يا م مليماا  

 

   العملت األجنبيةأربا   خساير صر  
 الدفترية للم ج دات المالية بالعملت األجنبية بتلك العملة  يت  تح يلها بسعر الصر  السايد في نهاية ال فتر  تقرير القيمةيت  تحديد 

  جه التحديد: .لى 
 

الصر  في الربح  ات قتسجيل فر تح ت، يت  .لقة مم  بالتالفة المتفل   التي ال تمثل جزءاا  ةقاسالم للم ج دات المالية بالنسبة -
 أ  الخسار  

 دخلفر قات الصر  في التسجيل المقاسة بالقيمة العادلة مم خلل الدخل الشامل اآلخر، يت   الملايةبالنسبة ألد ات حق    -
  الشامل اآلخر في احتياتي القيمة العادلة
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 انخفاض قيمة الموجودات المالية
.لى خساير اإليتمام المت قعة لمنهج  لم ج دات إ.اد  التلميم  أد ات الديم بقيمة تسا ي ر لخساا صمخص ديدبتح .ة لمجما   تق

 .لى مدىتمثل خساير اإليتمام المت قعة   لماليةا للم ج دات قعة لمتا ماليتماا رخساي ديدلتح شهراا  ر.ش ثنیلمد  إالعمر أ   مدى
المت قع لألدا   لعمر.لى مدى ا عجز .م السدادللالعمر خساير االيتمام المت قعة التي ستنتج .م جميع األحداث االفتراضية المحتملة 

.م  تنتجالعمر المت قع أم  .لى مدىتمثل جزء مم خساير اإليتمام المت قعة  شهراا  ر.ش ثنیإالمالية  خساير االيتمام المت قعة لمد  
 رلخسايا مبالغ ثيدتح  يتبعد تاريخ التقرير   شهراا  ر.ش ثنیإدا  مالية ممانة في غض م أل عجز .م السدادللاألحداث االفتراضية 

   لماليةا دا لأل ييدلمباالتحقي   ذمن ماليتماا ترمخا في راتلتغيا سلتعک ريرتق لک يخرتا في قعة لمتا يتمانيةإلا
 

  غيره  ملتلميا د .اإ تکارش  ملتلميا تکارش   ثاي لا حاملي مم اتقلمستحا كلذ في بما رىألخا لماليةا  داتج لما لجميع بالنسبة
 د يازهناك  تکان ماد.نالعمر  .لى مدىتسجيل خساير اإليتمام المت قعة ب .ة لمجما   تق، مبالتلمي ملمتعلقيا غير مينيدلما مم

اإليتمام  سايرخلتاريخية الخبر  الباستخدا  مصف فة تستند إلى  المبديي التحقي  ذمن العجز .م السداد ترخأ   حتماليةا في ر کبي
لشر ت لقتصادية العامة  تقيي  ال مم االتجاه الحالي  اذلك الت قعات االلمجم .ة، مع تعديلها للع امل الخاصة بالمدينيم  الظر   با

  حسبما يا م مليماا  للنقدفي تاريخ التقرير، بما في ذلك القيمة الزمنية 
 

 العجز عن السدادتعريف 
أم الذم   ىالسابقة إلإدار  مخاتر االيتمام الداخلية حيث تشير الخبر  بمثابة العجز .م السداد ألهدا  ة ما يلي لمجم .تعتبر ا

 بشال .ا : المدينة التي تست في أياا مم المعايير التالية ليست قابلة للسترداد
 

 أ  ؛يا م هناك خر  للتعهدات المالية مم قبل التر  المقابل .ندما -
أ  ت  الحص ل .ليها مم مصادر خارجية إلى أنه مم غير المحتمل أم يق   المديم بدفع  ثها داخلياا استحداالتي ت   المعل مات -

 بالاامل )د م األخذ بعيم اال.تبار أي ضمانات محتفظ بها مم قبل المجم .ة(  ،، بما في ذلك المجم .ةلداينيه المبالغ المستحقة
 

المالي أاثر مم  م ج د.م السداد قد حدث .ندما يا م .مر ال عجزلم التعتبر المجم .ة ب، المذا ر أ.لهبغض النظر .م التحليل 
 ي ماا للذم  المدينة غير المتعلقة بالتلميم  180 في حالة الذم  المدينة المتعلقة بالتلميم  مستحقاا  ي ماا  365

 

 سياسة الشطب
مالي .ندما تا م هناك معل مات تشير إلى أم التر  المقابل ي اجه صع بات مالية حاد   ليس هناك  م ج دبشتب  المجم .ةتق   

 قد   احتمال  اقعي للتعافي، .لى سبيل المثال، .ندما يا م التر  المقابل قد  ضع تحت التصفية أ  دخل في إجراءات اإلفلس
ستشار  .تبار االسترداد، مع األخذ في االفى اال المجم .ةبم جب إجراءات  اإلنفاذتظل الم ج دات المالية المشت بة خاضعة إلجراءات 

 .ار أ  الخس الربحأية مبالغ مسترد  في  تسجيلت  االقتضاء   القان نية .ند 
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 ذات ائتمان منخفض القيمة  ةالماليالموجودات 
.ند حدث  احد أ  أاثر يا م له تلثير ضار .لى التدفقات النقدية المستقبلية المقدر  ذ  ايتمام منخفض القيمة  الماليالم ج د  يعتبر
 األحداث التالية: بيانات يمام ملحظتها ح لالمالي  لم ج دانخفاض القيمة اإليتمانية ل تتضمم اإلثباتات .لىالمالي   الم ج دلذلك 

 

 أ( صع بة مالية ابير  للمديم؛
 ؛التلخرأ   .جز .م السدادب( خر  العقد، مثل حدث 

 فلس أ  إ.اد  تنظي  مالي آخر؛ أ اإلصبح مم المحتمل أم يدخل المديم في أج( 
 بسبب الصع بات المالية  م ج د الماليال ذلكد( اختفاء س   نشت ل

 

 الموجودات المالية استبعاد
 الم ج دأ  .ندما تق   بتح يل  الم ج دفقت .ندما تنتهي الحق   التعاقدية للتدفقات النقدية مم  استبعاد م ج د ماليب المجم .ةتق   

بتح يل أ  االحتفاظ باافة مخاتر  مزايا  المجم .ةإلى تر  آخر  إذا ل  تق   الم ج دالمالي  اافة المخاتر  المنافع المرتبتة بملاية 
 ت حصتها المحتفظ بها في الم ج د  المتل ب المرتبتبإثبا المجم .ةالمح ل، تق    الم ج دالملاية  استمرت في السيتر  .لى 

في  المجم .ةالمالي المح ل، تستمر  الم ج دباافة مخاتر  منافع ملاية  المجم .ةإذا احتفظت المبالغ التي قد تضتر لدفعها  ب
 لعايدات المستلمة لمضم م القتراض اال  تسجل أيضاا  الم ج د المالي تسجيل

 

 الذم   المستل  المقابل مجم    م ج دالفر  بيم القيمة الدفترية لل تسجيل، يت  بالتالفة المتفل  المقاسالمالي م ج د الاستبعاد .ند 
المبديي  التحقي .ند  المجم .ةحق   الملاية التي اختارت  ا ستثمار في أدااستبعاد ، .ند في المقابلالمدينة في الربح أ  الخسار   

في  المتراامة التي سب  تجميعها ر بح أ  الخسار ، ال يت  إ.اد  تصني  الالشامل اآلخربالقيمة العادلة مم خلل الدخل  بقياسها
 الربح أ  الخسار   القيمة العادلة في احتياتي

 

 المطلوبات المالية وأدوات حقوق الملكية
 

 التصنيف كدين أو حقوق ملكية
لمضم م الترتيبات التعاقدية  حق   ملاية  فقاا اامتل بات مالية أ   المجم .ةيت  تصني  أد ات الديم  حق   الملاية الصادر  مم قبل 

 حق   الملاية  ا ات المتل ب المالي  أد تعريف
 

 أدوات حقوق الملكية
بعد خص  جميع متل باتها   يت  اإل.ترا  بلد ات  الم سسةإم أدا  حق   الملاية هي أي .قد يثبت حصة متبقية في م ج دات 

 في العايدات المستلمة بعد خص  تاالي  اإلصدار المباشر   المجم .ةحق   الملاية الصادر  مم قبل 
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 )تتمة( اإلعداد والتغيرات في السياسات المحاسبيةس اأس    2
 

 )تتمة( التغيرات في السياسات المحاسبية الهامة
 

 )تتمة( الملكيةالمطلوبات المالية وأدوات حقوق 
 

 )تتمة( أدوات حقوق الملكية
بلية .ترا  اال ال يت    الملاية.ترا  بها  خصمها مباشر  في حق   اة يت  االإم إ.اد  شراء أد ات حق   الملاية الخاصة بالشر 

 أربا  أ  خساير في الربح أ  الخسار  .ند شراء أ  بيع أ  إصدار أ  إلغاء أد ات حق   الملاية الخاصة بالشراة 
 

 المطلوبات المالية
 العادلة مم خلل األربا  أ  الخساير يت  قياس جميع المتل بات المالية الحقاا بالتالفة المتفل  باستخدا  تريقة الفايد  الفعلية أ  بالقيمة 

 

 محاسبة التحوط
باألن ا  الثلثة آلليات محاسبة التح ت في معيار المحاسبة  9المتتلبات العامة لمحاسبة التح ت للمعيار الد لي للتقارير المالية  تحتفظ

ت سيع أن ا  األدا ت   بالتحديد، سبة التح تلمعاملت الم هلة لمحامر نة ألن ا  اال إدخال قدر أابر مم، ت    مع ذلك39الد لي 
، ت  تعديل  استبدال محاسبة التح ت  باإلضافة إلى ذلكغير المالية الم هلة ل في البن د المخاترت  أن ا  ما نات الم هلة الد ات تح  

رار الستمباختيار ايضاا أ.ة  لمجمت اقام  "العلقة االقتصادية"  ل  يعد التقيي  بلثر رجعي لفعالية التح ت متل باا  بمبدأاختبار الفعالية 
  9لما سمح به المعيار الد لي للتقارير المالية   فقاا  39لي د لالمحاسبة ر افي معيا ت لتحامحاسبة ت لباتمت  بيتفي ت

 

  عقارات استثمارية    3
 

 

  يونيو 30  
2018  

 ديسمبر  31
2017 

 
 

 ألف
  قطري لاير

 أل 
 قتري لاير

  
 مدققة()غير 

 )مدققة( 

     
 6.064.376  5.638.381  الفتر  / السنة بدايةفي 

 211.436  105.227  إضافات 
 (27.122)  (26.951)  معداتالالعقارات    إلىمح لة 
 (610.309)  -  القيمة العادلةخساير 

     

 5.638.381  5.716.657  في نهاية الفترة / السنة
 

  قتري(  لايرملي م  18.15: 2017 سمبريد 31) قتريلاير ملي م  11.92المرسملة خلل الفتر   القر ض  يبلغت تکال
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 )تتمة(عقارات استثمارية     3
 

 للعقاراتاإلدار  بلم القيمة الدفترية ترى ديسمبر مم ال .ا    31ستثماراتها العقارية في التحصل المجم .ة .لى تقيي  مستقل 
  .2017ديسمبر  31.م القيمة اما في  ل  تتغير اثيراا  االستثمارية

 

 حسابات المشاركين في صندوق التكافل      4
 

 التكافلحاملي وثائق  – المرحلي بيان المركز المالي (أ)
 

 
  يونيو 30

2018  
 ديسمبر  31

2017 

 
 ألف
  قطري لاير

 أل 
 قتري لاير

 
 )غير مدققة(

 )مدققة( 

    مشاركي التكافل موجودات
 2.379  3.107 أثاث  معدات 

 100.688  102.755 .قارات استثمارية
 34.876  36.489 م ج دات إ.اد  التاافل

    م ج دات مالية:
 67.128  92.471 ذم  تاافل مدينة 

 992  575 أرصد  مدينة مم أترا  ذات .لقة 
 45.657  38.227 الدخل الشامل اآلخر م ج دات مالية بالقيمة العادلة مم خلل

 3.257  4.582 م ج دات أخرى 
 41.286  26.553 النقد  ما في حامه

    

 304.759  296.263 
    

    مشاركي التكافلمطلوبات صندوق و 
 11.099  9.879 المد رالفايض 

 (1.160)  (2.161) احتياتي القيمة العادلة
 225.794  232.568 متل بات .ق د التاافل

    متل بات مالية:
 52.389  58.000 ذم  تاافل داينة

 597  365 أرصد  داينة إلى أترا  ذات .لقة
 7.544  6.108 متل بات أخرى

    

 304.759  296.263 
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 حسابات المشاركين في صندوق التكافل )تتمة(    4
 

 التكافلحاملي وثائق  - المرحلي الربح أو الخسارةبيان  (ب)
 

 الستة أشهر المنتهية في  أشهر المنتهية فيالثالثة  

 
  يونيو 30

2018  
  ي ني  30

2017 
  يونيو 30 

2018  
  ي ني  30

2017 

 
 ألف
  قطري لاير

 أل 
 قتري لاير

 ألف 
  قطري لاير

 أل 
 قتري لاير

 
 )غير مدققة(

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

 120.919  103.621  60.705  54.392 إجمالي المشاراات الماتتبة
 (16.086)  (14.613)  (8.293)  (10.024) المشاراات المح لة إلى معيدي التاافل

التغير في مخصص المشاراات صافي 
 (15.968)  4.679  (6.847)  1.397 غير الماتسبة

        

 88.865  93.687  45.565  45.765 صافي المشاركات المكتسبة
        

 (76.538)  (70.874)  (34.387)  (33.049) إجمالي المتالبات المدف .ة
 12.522  6.181  3.946  3.309 المتالبات المح لة إلى معيدي التاافل

 (265)  (11.906)  (4.326)  (2.974) إجمالي التغير في متل بات .ق د التاافل
التغير في متل بات .ق د التاافل 

 377  2.067  7.938  (347) التاافل يالمح لة إلى معيد
        

 (63.904)  (74.532)  (26.829)  (33.061) صافي المطالبات
        

 (4.876)  (5.437)  (2.052)  (2.684)  التاافل األخرىعم الت ال صافي مصاري 
        

 20.085  13.718  16.684  10.020 نتائج اكتتاب التكافل
 621  605  255  229 االستثمار  إيرادات

 40  -  40  - استرداد خساير انخفاض قيمة ذم  مدينة
        

 20.746  14.323  16.979  10.249 الفائض للفترة قبل رسوم الوكالة 
 (17.842)  (15.543)  (8.810)  (8.159) رس    االة

        

 2.904  (1.220)  8.169  2.090 للفترة (العجز) الفائض
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 النقد وما في حكمه    5
 

 
 يونيو 30

2018  
 ديسمبر  31

2017 

 
 ألف
  قطري لاير

 أل 
 قتري لاير

 )مدققة(  )غير مدققة( 
    

 260.056  116.316 نقد  أرصد  لدى البن ك
 -  (13.574) أشهر 3ناقص:  دايع ألجل بتاريخ استحقا  يزيد .م 

    
 260.056  102.742 النقد وما في حكمه

 

 توزيعات أرباح المساهمين    6
 

للسنة المنتهية في  (قتري للسه  لاير 2.20مية للسه  )سمم القيمة اال ٪22 ت زيع أربا  نقدية بنسبةتمت الم افقة .لى  ،خلل الفتر 
 لاير 1.50مية للسه  )سمم القيمة اال ٪15أربا  نقدية بنسبة ت زيع تمت الم افقة .لى  :2017 ي ني  30) 2017ديسمبر  31

  (2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في  قتري للسه (
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  تأمينال عقود مطلوبات    7
 

 2017ديسمبر  31  2018 يونيو 30  

 

 
 مطلوبات

  تأمينال عقود

 تأمين إعادة
مطلوبات 

  يصاف   التأمينعقود 
 متل بات

  تلميمال .ق د

 تلميم إ.اد 
 متل بات

 يصاف   التلميم .ق د

 إيضاحات 
 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 أل 
  قتري لاير

 أل 
  قتري لاير

 أل 
 قتري لاير

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

 125.095  (524.681)  649.776  118.255  (491.562)  609.817  مخصص متالبات مبلغ .نها مم قبل حاملي  ثاي  التلميم 
 28.969  (48.545)  77.514  28.846  (48.736)  77.582  مخصص متالبات متابد  غير مبلغ .نها 

 4.473  -  4.473  4.341  -  4.341  مخصص مصاري  تس ية خساير غير مخصصة
 1.190  -  1.190  1.443  -  1.443  مخصص .جز أقسات التلميم

             
 159.727  (573.226)  732.953  152.885  (540.298)  693.183 )أ( مخصص متالبات قايمة 

 106.287  (198.207)  304.494  111.397  (181.761)  293.158 )ب( مخصص أقسات التلميم غير الماتسبة )مخصص المخاتر السارية(
             
  986.341  (722.059)  264.282  1.037.447  (771.433)  266.014 
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 )تتمة( تأمينال عقود مطلوبات    7
 

 قائمة  مطالباتمخصص  (أ)
 

 2017ديسمبر  31  2018 يونيو 30  

  
 مطلوبات

  تأمينال عقود

 تأمين إعادة
مطلوبات 

  يصاف   عقود التأمين
 متل بات

  تلميمال .ق د

 تلميم إ.اد 
متل بات 

 يصاف   .ق د التلميم

  
 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 أل 
  قتري لاير

 أل 
  قتري لاير

 أل 
 قتري لاير

 )مدققة(  )مدققة(  )مدققة(  )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  -  9المعيار الد لي للتقارير المالية تعديلت تتبي  

 10.565  (39.205)  49.770  (11.007)  28.763  (39.770)  التغير اإلجمالي / المح ل في متالبات .ق د التلميم 
 -  -  -  (457)  (457)  -  صافي الحراة في مخصص خساير االيتمام المت قعة

             
 159.727  (573.226)  732.953  152.885  (540.298)  693.183  في نهاية الفترة / السنة 
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 )تتمة( تأمينال عقود مطلوبات    7
 

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

   

 2017ديسمبر  31  2018 يونيو 30  

  
 مطلوبات

  تأمينال عقود

 تأمين إعادة
مطلوبات 

  يصاف   عقود التأمين
 متل بات

  تلميمال .ق د

 تلميم إ.اد 
متل بات 

 يصاف   .ق د التلميم

  
 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 أل 
  قتري لاير

 أل 
  قتري لاير

 أل 
 قتري لاير

 )مدققة(  )مدققة(  )مدققة(  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  93.070  (201.451)  294.521  أقسات التلميم الماتتبة خلل الفتر  / السنة 

 (183.274)  434.777  (618.051)  (87.960)  217.897  (305.857)  أقسات التلميم الماتسبة خلل الفتر  / السنة 
             

 106.287  (198.207)  304.494  111.397  (181.761)  293.158  في نهاية الفترة / السنة 
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 المعلومات القطاعية     8
 

 

 :يالقطاعالمرحلي الموحد خسارة الربح أو بيان ال
 

 2017 ي ني  30  2018 يونيو 30 
 اإلجمالي   االستثمارات  التلميم  اإلجمالي   االستثمارات  التأمين 

 
 ألف 
  قطري لاير

 ألف 
  قطري لاير

 ألف 
  قطري لاير

 أل  
  قتري لاير

 أل  
  قتري لاير

 أل  
 قتري لاير

 
 )غير مدققة(

 
 )غير مدققة(

 
 )غير مدققة(

 
 )غير مدققة(

 
 )غير مدققة(

 
 )غير مدققة(

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 300.158  -  300.158  294.521  -  294.521 أقسات التلميم الماتتبةإجمالي 
 (206.951)  -  (206.951)  (201.451)  -  (201.451) أقسات التلميم المح لة إلى معيدي التلميم

 (1.530)  -  (1.530)  (5.110)  -  (5.110) التغير في مخصص أقسات التلميم غير الماتسبة  صافي
            

 91.677  -  91.677  87.960  -  87.960 صافي أقساط التأمين المكتسبة
            

 (163.518)  -  (163.518)  (164.421)  -  (164.421) إجمالي المتالبات المدف .ة 
 111.699  -  111.699  103.140  -  103.140 المتالبات المح لة إلى معيدي التلميم

 (52.594)  -  (52.594)  39.770  -  39.770 متل بات .ق د التلميمإجمالي التغير في 
 38.208  -  38.208  (28.763)  -  (28.763) التغير في متل بات .ق د التلميم المح لة إلى معيدي التلميم 

            

 (66.205)  -  (66.205)  (50.274)  -  (50.274) صافي المطالبات
            

 12.877  -  12.877  9.366  -  9.366  التلميم األخرىعم الت الإيرادات صافي 
            

 38.349  -  38.349  47.052  -  47.052 نتائج اكتتاب التأمين
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 )تتمة(المعلومات القطاعية     8
 
 

)تتمة(: يالقطاعالمرحلي الموحد خسارة الربح أو بيان ال  
 

 2017 ي ني  30  2018 يونيو 30 
 اإلجمالي   االستثمارات  التلميم  اإلجمالي   االستثمارات  التأمين 

 
 ألف 
  قطري لاير

 ألف 
  قطري لاير

 ألف 
  قطري لاير

 أل  
  قتري لاير

 أل  
  قتري لاير

 أل  
 قتري لاير

 
 )غير مدققة(

 
 )غير مدققة(

 
 )غير مدققة(

 
 )غير مدققة(

 
 )غير مدققة(

 
 )غير مدققة(

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 129.499  129.499  -  115.310  115.310  - إيرادات االستثمار 
 (443)  (443)  -  807  807  - )خساير( محققة صافي أربا 

 (26.771)  (26.771)  -  11.734  11.734  - )خساير( القيمة العادلة  أربا 
 29.406  29.406  -  5.248  5.248  - إيرادات أنشتة اإلنشاءات

 202  202  -  297  297  - إيرادات أخرى 
            

 131.893  131.893  -  133.396  133.396  - نتائج االستثمار والعمليات األخرى
            

 (25.511)  (24.327)  (1.184)  (32.199)  (31.006)  (1.193) تاالي  تم يل 
 (28.393)  (28.393)  -  (4.607)  (4.607)  - أنشتة اإلنشاءاتتاالي  

دارية أخرى  (83.166)  (42.346)  (40.820)  (94.654)  (47.811)  (46.843) مصاري  تشغيلية  اش
            

 (137.070)  (95.066)  (42.004)  (131.460)  (83.424)  (48.036) إجمالي المصاريف 
            

 33.172  36.827  (3.655)  48.988  49.972  (984)  من العمليات الربح)الخسارة( 
 6.413  6.413  -  4.211  4.211  - حصة في أربا  شراات زميلة

            

 39.585  43.240  (3.655)  53.199  54.183  (984) ربح الفترة)الخسارة( 
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 القطاعية )تتمة( المعلومات    8
 

 موجودات ومطلوبات القطاعات
  الرييسية قتا.اتال بيم بشال مشتركتستخد  م ج دات  متل بات المجم .ة 

 
 

 

 معلومات جغرافية

في د لة قتر  د لة اإلمارات العربية المتحد   بلغ إجمالي أقسات التلميم الماتتبة في د لة  ،يمتعمل المجم .ة في س قيم جغرافي
ملي م  28.62قتري(  في اإلمارات العربية المتحد   لايرملي م  266.95: 2017 ي ني  30قتري ) لايرملي م  265.90قتر 
 قتري(  لايرملي م  33.21: 2017 ي ني  30قتري ) لاير

 

 لسهم ا علىالعائد     9

 

 الستة أشهر المنتهية في  الثالثة أشهر المنتهية في 
 يونيو 30 

2018  
 ي ني  30

2017 
 يونيو 30 

2018  
 ي ني  30

2017 
 

 )غير مدققة(
 

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

 
 

     
حاملي األسه   إلىالربح العايد )الخسار ( 

 39.688  54.032  (3.362)  (1.068) قتري( لايرالعادية في الشراة األ  )باألل  
 87.507  87.507  87.507  87.507 المت ست المرجح لعدد األسه  )باألل (

        

 0.45  0.62  (0.04)  (0.01) للسهم( يال القطري العائد على السهم )بالر
 

 الموجودات والمطلوبات التشغيلية المستخدم فيو الناتج من النقد   10
 

 يونيو 30 
2018  

 ي ني  30
2017 

 ألف 
  قطري لاير

 أل 
 قتري لاير

 
 )غير مدققة(

 
 )غير مدققة(

    
 (40.978)  (45.472) صافي التغير في ذم  تلميم مدينة

 125  (305) صافي التغير في أرصد  مدينة مم أترا  ذات .لقة 
 (48.462)  14.543 صافي التغير في م ج دات أخرى 

    

 (89.315)  (31.234) صافي التغير في الموجودات التشغيلية
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 )تتمة( الموجودات والمطلوبات التشغيلية من والمستخدم فيالناتج النقد    10
 

 يونيو 30 
2018  

 ي ني  30
2017 

 ألف 
  قطري لاير

 أل 
 قتري لاير

 
 )غير مدققة(

 
 )غير مدققة(

    
 31.536  (4.660) صافي التغير في ذم  تلميم داينة

 (63.589)  (7.390) صافي التغير في أرصد  داينة إلى أترا  ذات .لقة
 (66.875)  (4.830) التغير في متل بات أخرىصافي 

    

 (98.928)  (16.880) صافي التغير في المطلوبات التشغيلية
  

 أطراف ذات عالقةإفصاحات حول    11
 

تتضمم األترا  ذات العلقة المساهميم  الشراات ذات العلقة  م ظفي اإلدار  العليا للمجم .ة  الم سسات المسيتر .ليها أ  
أ  الشراات التي لهذه األترا  تلثير ابير .ليها  إم سياسات  شر ت تسعير هذه المعاملت تت  المصادقة  مشترك بشالالتي تدار 

  .ة .ليها مم قبل إدار  المجم
 

 معامالت األطراف ذات العالقة (أ)

 الم حد اما يلي:المرحلي المعاملت مع األترا  ذات العلقة المدرجة في بيام الربح أ  الخسار  اانت 
 

 2018 يونيو 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( 
       

 - 1.520 2.939 - (49.090) 1 العمانية إل.اد  التلميم        الشراة 
 (2.403) 612 725 (50.846) (2.500) 7.091 آخر م
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 إفصاحات حول أطراف ذات عالقة )تتمة(   11
 

 )تتمة( معامالت األطراف ذات العالقة (أ)

 
 2017 ي ني  30 

 

إجمالي 
أقسات 
 التلميم

 الماتتبة

أقسات التلميم 
المح لة إلى 

معيدي 
 التلميم 

إجمالي 
المتالبات 

 المدف .ة

المتالبات 
المح لة إلى 

معيدي 
 التلميم 

إيرادات 
رس   

  .م الت 

 مصاري 
تشغيلية 

 أخرى 

 
 أل 
 قتري لاير

 أل 
 قتري لاير

 أل 
 قتري لاير

 أل 
 قتري لاير

 أل 
 قتري لاير

 أل 
 قتري لاير

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

 (154) 1.835 1.625 (122) (48.389) 450 البحريم –شراة ترست ري 
 (1.256) - - (3.177) (13) 5.788 آخر م

 
 اانت ماافآت ابار المس  ليم باإلدار  خلل الفتر  اما يلي:

 

 يونيو 30 
2018  

 ي ني  30
2017 

 ألف 
  قطري لاير

 أل 
 قتري لاير

 )غير مدققة(  )غير مدققة( 
    

 12.916  18.361 ر اتب  منافع أخرى قصير  األجل 
 4.595  5.220 ماافآت أ.ضاء مجلس اإلدار  

 518  655 ماافآت نهاية الخدمة
    

 24.236  18.029 
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 إفصاحات حول أطراف ذات عالقة )تتمة(   11
 

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

 :اما يليهي الم حد المرحلي المدرجة في بيام المراز المالي مع األترا  ذات العلقة غير المتعلقة بالتلميم  األرصد 
 

 أرصدة مدينة من أطراف ذات عالقة  
 

 

 يونيو 30  
2018 

ديسمبر  31 
2017 

 
 العالقة

 ألف
  قطري لاير

 أل 
 قتري لاير

 )مدققة(  )غير مدققة(  
     

 -  325 شراة شقيقة نست إنفستمنتس )ه لدينجز( المحد د  
 70  71 شراة شقيقة شراة شمال أفريقيا للتاقة ذ    

 54  63 شراة زميلة شراة الثقة الس رية للتلميم     س  
 1  12 شراة شقيقة البحريم -شراة ترست ري 

.اد  التلميم أس بي أيةترست الجزاير   41  - شراة زميلة للتلميم  اش
     

  471  166 
 

 أرصدة دائنة إلى أطراف ذات عالقة
 

   يونيو 30  
2018 

ديسمبر  31 
2017 

 
 العالقة

 ألف
  قطري لاير

 أل 
 قتري لاير

 )مدققة(  )غير مدققة(  
     

 13.407  14.372 شراة شقيقة شراة الصاري التجارية ذ    
 4.442  146 شراة شقيقة شراة فالا م للخرسانة الجاهز  ذ    

 184  65 شراة شقيقة شراة ترست القابضة المحد د 
 3.940  - شراة شقيقة نست إنفستمنتس )ه لدينجز( المحد د  

     

  14.583  21.973 
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 إفصاحات حول أطراف ذات عالقة )تتمة(   11
 

 والدائنة مدينةال تأمينالذمم  (ج)
 التلميم مع األترا  ذات العلقة المدرجة في بيام المراز المالي المرحلي الم حد هي اما يلي:المتعلقة ب رصد األ
 

 يونيو 30  
2018 

ديسمبر  31 
2017 

 العالقة 
 ألف
  قطري لاير

 أل 
 قتري لاير

 )مدققة(  )غير مدققة(  
     

 (490)  (21.532) شراة شقيقة        الشراة العمانية إل.اد  التلميم 
 (13.080)  - شراة شقيقة البحريم –شراة ترست ري 

 3.281  4.496 أخرى ذم  تلميم مدينة أخرى
 (608)  (2.034) أخرى ذم  تلميم داينة أخرى

 

 عقارات استثمارية (د)
 هي تمثل ل قتري(  ريا ملي م 27.13: 2017ديسمبر  31) ل قتري ريا أل  882ة مبلغ تتضمم إضافات العقارات االستثماري

 شراة فالا م للخرسانة الجاهز  ذ     ت  ت ريدها مم قبل  م اد
 

 أخرىموجودات  (ه)
 .لقة اما يلي: ذا تر تتضمم الم ج دات األخرى مبالغ مدف .ة مقدماا إلى 

 

 يونيو 30  
2018 

ديسمبر  31 
2017 

 

 
 ألف
  قطري لاير

 أل 
 قتري لاير

 )مدققة(  )غير مدققة(  
     

 79.412  80.912  ترست الجزاير القابضة للستثمار
 

جميع األرصد  المذا ر  أ.له غير مضم نة  ال تحمل ف ايد  ال ت جد أي ضمانات مقدمة أ  مستلمة لألرصد  المدينة مم األترا  ذات 
ديسمبر  31)العلقة  خلل الفتر ، ل  تق  المجم .ة بتسجيل أية خساير انخفاض قيمة أرصد  مدينة لمبالغ مستحقة مم أترا  ذات .لقة 

 شيء( : ال 2017
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 قياس القيمة العادلة   12
 

  بالقيمة العادلة لتي يت  قياسهااة لمجم .ا متل ب  م ج دات  ل التالي قياس القيمة العادلة لي ضح الجد
  
 

 
 

 

أسعار مدرجة 
بأسواق نشطة 

 1مستوى 

مدخالت 
ملحوظة هامة 

 2مستوى 

مدخالت غير 
ملحوظة هامة 

 إجمالي 3مستوى 

 إيضاح )غير مدققة( 2018 يونيو 30
 ألف
 قطري لاير

 ألف
 قطري لاير

 ألف
 قطري لاير

 ألف
 قطري لاير

     

 

      موجودات تقاس بالقيمة العادلة: 
 5.716.657 5.716.657 - - 3 .قارات استثمارية 

     الدخل الشامل اآلخر م ج دات مالية بالقيمة العادلة مم خلل
 768.166 3.650 - 764.516  أد ات حق   ملاية

 211.675 - - 211.675  أد ات ديم
 8.751 - 8.751 -  صنادي  مدار 

     م ج دات مالية بالقيمة العادلة مم خلل الربح أ  الخسار 
 92.878 - - 92.878  أد ات حق   ملاية

      

  1.069.069 8.751 5.720.307 6.798.127 
      

      مطلوب يقاس بالقيمة العادلة: 
 3.368 - 3.368 -  مشتقات أد ات مالية 
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 (تتمة) قياس القيمة العادلة   12
 

 
 

 

أسعار مدرجة 
بلس ا  نشتة 

 1مست ى 

مدخلت 
ملح ظة هامة 

 2مست ى 

مدخلت غير 
ملح ظة هامة 

 إجمالي 3مست ى 

 إيضا  )مدققة( 2017ديسمبر  31
 أل 
 قتري لاير

 أل 
 قتري لاير

 أل 
 قتري لاير

 أل 
 قتري لاير

     

 

      م ج دات تقاس بالقيمة العادلة: 
 5.638.381 5.638.381 - - 3 .قارات استثمارية 

 901.706 - 21.707 879.999  متاحة للبيعم ج دات مالية 
 129.148 - - 129.148 م ج دات مالية بالقيمة العادلة مم خلل الربح أ  الخسار 

      

  1.009.147 21.707 5.638.381 6.669.235 
      

      متل ب يقاس بالقيمة العادلة: 
 8.592 - 8.592 -  مشتقات أد ات مالية 

 

 : ال شيء( 2017ديسمبر  31) 3المست ى    2 المست ى  1ل  يت  التح يل بيم المست ى  ،خلل الفتر 

 

 رات في السياسات المحاسبيةتأثير التغي   13
 

 المالية الموجوداتتصنيف وقياس 
تاريخ التتبي  األ لي )أي التاريخ الذي قامت فيه المجم .ة بتقيي  م ج داتها المالية  متل باتها المالية الحالية مم حيث متتلبات إم 

لإل.فاء بم جب  اا  فق  قامت المجم .ة بتتبي  التريقة المعدلة بلثر رجعي 2018يناير  1( ه  9ارير المالية المعيار الد لي للتق
 معل مات المقارنة   تعديل بالتالي ل  يت   9 مم المعيار الد لي للتقارير المالية 7.2.15الفقر  

 

بالتالفة المتفل  أ   يجب قياسها الحقاا  9ضمم نتا  المعيار الد لي للتقارير المالية  التي تقع  المسجلةإم جميع الم ج دات المالية 
 إلدار  الم ج دات المالية  خصايص التدفقات النقدية التعاقدية للم ج دات المالية  المجم .ةأساس نم ذج أ.مال  القيمة العادلة .لى

 

.لى الحقاي   الظر   القايمة في  بناءا  2018يناير  1المالية الحالية للمجم .ة اما في  الم ج داتاإلدار  بمراجعة  تقيي   تقام
اام له التلثير التالي .لى الم ج دات المالية  9ذلك التاريخ  ت صل ا إلى أم التتبي  المبديي للمعيار الد لي للتقارير المالية 

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

 )تتمة( المالية الموجوداتتصنيف وقياس 
 

في الساب  ام ج دات مالية اانت مصنفة  يالت  استثمارات المجم .ة في أد ات حق   الملاية )غير المحتفظ بها للمتاجر (  -
ت  تصنيفها بالقيمة العادلة مم  39 يالد ل ةالمحاسبمعيار ل متاحة للبيع  ت  قياسها بالقيمة العادلة في تاريخ ال تقرير  فقاا 

في احتياتي القيمة هذه في القيمة العادلة ألد ات حق   الملاية المتراا    يستمر إدراج التغير الشامل اآلخرخلل الدخل 
 العادلة 

سها بالقيمة التي اانت مصنفة في الساب  ام ج دات مالية متاحة للبيع  التي ت  قيا  استثمارات المجم .ة في أد ات الديم  -
 في احتياتي القيمة العادلة  إدراجها يستمر العادلة 

االستحقا   القر ض  الذم  المدينة بم جب معيار تاريخ يت  قياس الم ج دات المالية المصنفة .لى أنها محتفظ بها حتى  -
حيث أنها  9بم جب المعيار الد لي للتقارير المالية المتفل  يستمر قياسها بالتالفة  بالتالفة المتفل  39ي الد ل ةالمحاسب

قدية تعاقدية  هذه التدفقات النقدية تتا م فقت مم دفعات أصل الديم  الفايد  نتدفقات  لتحصيلمحتفظ بها في نم ذج أ.مال 
  .لى المبلغ األصلي القاي 

 

 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

      
      )مدققة( 2017ديسمبر  31في 

 -  129.148  905.356 9تعديالت تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 
للبيع إلى  غير المحتفظ بها للمتاجر  مم متاحةالملاية إ.اد  تصني  أسه  

 905.356  -  (905.356) بالقيمة العادلة مم خلل الدخل الشامل اآلخر
بالقيمة العادلة مم  مم المحتفظ بها للمتاجر الملاية إ.اد  تصني  أسه  

 48.003  (48.003)  - بالقيمة العادلة مم خلل الدخل الشامل اآلخر خلل الربح أ  الخسار  إلى
      

 953.359  81.145  - )معدلة( 2018يناير  1في 
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 )تتمة( تأثير التغيرات في السياسات المحاسبية   13
 

 )تتمة( المالية الموجوداتتصنيف وقياس 
 

 :للمجم .ة اما يلي الملايةإم تلثير 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 )مدققة( 2017ديسمبر  31في 
      9تعديالت تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 

      قياسالتصني    تلثير إ.اد  ال
 -  (34.671)  34.671 أد ات حق   ملاية

 -  (340)  340 مدار صنادي  
      خساير االيتمام المت قعةتلثير 

 -  -  (4.622) م ج دات إ.اد  التلميم
 -  -  (5.202) ذم  تلميم مدينة

 -  -  2.714 أد ات ديم
 -  -  (2.063) مبالتلمي متعلقة رغي ينةدم  مذ

      
 (5.346)  440.910  4.596.494 )معدلة( 2018يناير  1في 
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 9عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  الموجودات وقياس إعادة تصنيف
 األد ات المالية للمجم .ة اما يلي:   م ج دات إ.اد  التلميم، اام تصني   قياس 2018يناير  1األ لي،  التتبي في تاريخ 

 

  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(     

   
 

        

 م ج دات إ.اد  التلميم
 المعيار الد لي للتقارير المالية

  .ق د التلميم – 4
المعيار الد لي للتقارير 

 520.059  (4.622)  -  524.681  .ق د التلميم – 4 المالية
            

 ذم  تلميم مدينة 
 39ي الد ل ةمعيار المحاسب

  قر ض  ذم  مدينة -
المعيار الد لي للتقارير 

 199.304  (5.202)  -  204.506  بالتالفة المتفل  - 9المالية 
            

 أرصد  مدينة مم أترا  ذات .لقة 
 39ي الد ل ةمعيار المحاسب

  قر ض  ذم  مدينة -
المعيار الد لي للتقارير 

 166  -  -  166  بالتالفة المتفل  - 9المالية 
            

 م ج دات مالية متاحة للبيع
 39ي الد ل ةمعيار المحاسب

  متاحة للبيع -

المعيار الد لي للتقارير 
بالقيمة العادلة مم  - 9المالية 

 956.073  2.714  48.003  905.356  خلل الدخل الشامل 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(     

            

م ج دات مالية بالقيمة العادلة مم خلل 
 الربح أ  الخسار 

 39ي الد ل ةمعيار المحاسب
بالقيمة العادلة مم خلل  -

  الربح أ  الخسار 

للتقارير المعيار الد لي 
بالقيمة العادلة مم  - 9المالية 

 81.145  -  (48.003)  129.148  خلل الربح أ  الخسار 
            

 م ج دات أخرى 
 39ي الد ل ةمعيار المحاسب

  قر ض  ذم  مدينة -
المعيار الد لي للتقارير 

 11.364  (2.063)  -  13.427  بالتالفة المتفل  - 9المالية 
            

 نقد  أرصد  لدى البن ك
 39ي الد ل ةمعيار المحاسب

  قر ض  ذم  مدينة -
المعيار الد لي للتقارير 

 260.056  -  -  260.056  بالتالفة المتفل  - 9المالية 
     

 
      

     2.037.340  -  (9.173)  2.028.167 
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 تصنيف وقياس المطلوبات المالية
بمحاسبة يتعل  لمالية ت ابا لتلمس اقيا   في تصني 9لمالية للتقارير الي د لر المعياأدخلها التي اييسية رلرات التغيد احإم أ

تر في مخارات لتغيالی تنسب إلتي ربح أ  الخسار   ال الخلم لة مدلعاابالقيمة  ب مالي مصن  لتلة لمدلعاالقيمة افي رات لتغيا
أم يت  .رض التغيرات في القيمة العادلة للمتل ب  9، يتتلب المعيار الد لي للتقارير المالية در  .لى  جه التحديدللمصم اليتماا

، ما ل  يام تسجيل تلثيرات الشامل اآلخرالمالي التي يمام نسبها إلى التغيرات في مخاتر االيتمام لذلك المتل ب في الدخل 
سينشل .نه أ  يضخ  .د  تتاب  محاسبي في الربح أ  الخسار    الشامل اآلخرالتغيرات في مخاتر االيتمام للمتل ب في الدخل 

 لام  إم التغيرات في القيمة العادلة المنس بة لمخاتر اإليتمام لمتل ب مالي لم يت  إ.اد  تصنيفها فيما بعد في الربح أ  الخسار ،
، ت  39 الد ليلمحاسبة ر امعيا ، بم جب لسابافي سيت  تح يلها إلى األربا  المد ر  .ندما يت  إلغاء تسجيل المتل ب المالي  

 .رض اامل مبلغ التغير في القيمة العادلة للمتل ب المالي المصن  بالقيمة العادلة مم خلل الربح أ  الخسار  في الربح أ  الخسار  
 

 ذا التغير في السياسة المحاسبية .لى تصني   قياس المتل بات المالية للمجم .ة ال ي ثر ه
 

 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  بالتالفة المتفل   بالتالفة المتفل  سل   قر ض 
        

 مشتقات أد ات مالية 

بالقيمة العادلة مم 
خلل الدخل 
  الشامل اآلخر

بالقيمة العادلة مم 
خلل الدخل 
 8.592  8.592  الشامل اآلخر

        

 245.396  245.396  بالتالفة المتفل   بالتالفة المتفل  ذم  تلميم داينة
        

 21.973  21.973  بالتالفة المتفل   بالتالفة المتفل  أرصد  داينة إلى أترا  ذات .لقة 
        

 28.194  28.194  بالتالفة المتفل   بالتالفة المتفل  متل بات أخرى 
        

     1.842.970  1.842.970 
 

عادلة مم خلل الربح أ  الخسار   بم جب المعيار المحاسبي القيمة بتصنيفها بالالمجم .ة  تل  تام هناك أي متل بات مالية قام
  9المعيار الد لي للتقارير المالية نتيجة تتبي  الذي ت  إ.اد  تصنيفه أ  الذي قامت المجم .ة باختيار إ.اد  تصنيفه  39الد لي 

عادلة مم خلل الربح أ  القيمة تصنيفها بالل  تام هناك أية م ج دات مالية أ  متل بات مالية  التي قامت المجم .ة باختيار 
  9الد لي للتقارير المالية  يارفي تاريخ التتبي  األ لي للمعالخسار  
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 مخاطر االئتمان
 مديني التلميم  التلميم  معيدي  شراات التلميمحملة  ثاي  التلميم  مملمستحقة ا.لى المبالغ م اليتماا لمخاتر المجم .ة تتعرض
 ستحقاقها ا.ند لمستحقة المبالغ افع دلمقابلة في ا األترا  أخفقتإذا  أد ات الديم  اآلخريم

 

 ما إذا اانت هناك زياد  هامة في المخاتر  للم ج دعجز .م السداد .ند التحقي  المبديي الالمجم .ة باال.تبار احتمال  تلخذ
فتر  تقرير   لتحديد ما إذا اانت هناك زياد  هامة في المخاتر االيتمانية، تق   المجم .ة ال االيتمانية .لى أساس مستمر خلل 

  المبديي تحقي الفي تاريخ السداد  .م العجزاما في تاريخ التقرير مع مخاتر  م ج دالبداد المتعلقة الس .م العجزبمقارنة مخاتر 
 : تلخذ باال.تبار المعل مات المعق لة  الدا.مة المت فر  للفترات المستقبلية   .لى  جه الخص ص يت  األخذ باال.تبار الم شرات التالية

 

 (ا م متاحاا التصني  االيتماني الخارجي )حسبما ي -
.نها  التغيرات السلبية الهامة الفعلية أ  المت قعة في األ.مال التجارية أ  الظر   المالية أ  االقتصادية التي يت قع أم ينتج -

 ؛تغيراا هاماا في قدر  العميل .لى ال فاء بالتزاماته
التلميم  مديني التلميم  معيدي لميم  شراات التلميم التغييرات الهامة الفعلية أ  المت قعة في النتايج التشغيلية لحملة  ثاي  الت -

 ؛ مصدري أد ات الديم اآلخريم
  مديني التلميم اآلخريمالتلميم  معيدي التغيرات الهامة في األداء  السل ك المت قع لحملة  ثاي  التلميم  شراات التلميم  -

 ؛بما في ذلك التغيرات في حالة السداد  التغيرات في نتايج .ملياته  ، مصدري أد ات الديم
 التلميم معيدي التغيرات الابير  في مخاتر االيتمام .لى األد ات المالية األخرى لنفس حملة  ثاي  التلميم  شراات التلميم  -

 . مصدري أد ات الديم  مديني التلميم اآلخريم
 

رض أم تا م هناك زياد  هامة بالمخاتر االيتمانية إذا تخل  المديم .م سداد مدف .اته بغض النظر .م التحليل أ.له، يفت
ي ماا في حالة الذم  المدينة غير المتعلقة  180مم  ألاثرفي حالة الذم  المدينة المتعلقة بالتلميم    ي ماا  365 التعاقدية ألاثر مم

   بالتلميم
 

مع  ختة للسدادالمديم .م الدخ ل في  إخفا تشتب الم ج دات المالية في حال انعدا  الت قعات المعق لة الستردادها، مثل 
تدرج المبالغ   ح غ المستللمحا لة استرداد المب ةتنفيذي اتالمجم .ة بإجراء تستمر ،مدينة ةشتب قرض أ  ذم .ند  المجم .ة

 الم حد .ند استردادها المرحلي   المسترد  في بيام الربح أ  الخسار 
 

 :اختارت المجم .ة تقدير خسار  االيتمام المت قعة لمستحقاتها بناءا .لى النهج التالي
 م ج دات إ.اد  التلميم  أد ات ديم :النهج العا  -
ذم    التلميم  معيدي مم حاملي  ثاي  التلميم  شراات التلميم    ذم  مدينة غير متعلقة بالتلميم اتمستحق :النهج المبست -

مدينة أخرى متعلقة بالتلميم
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 مخاطر االئتمان
 

 :العامالنهج 
 

 موجودات إعادة التأمين (أ

 

 

 أدوات دين (ب

 

 

 

 إجمالي
القيمة 
  الدفترية

 خسارة مخصص 
ئتمان اإل 

  المتوقعة

صافي 
 القيمة

 الدفترية

 )غير مدققة( 2018يونيو  30
 ألف 

  قطري لاير
 ألف 

  قطري لاير
 ألف 

 قطري لاير
      

 314.880  (753)  315.633 "أللتر  المقابل في سلسلة "يتماني اإلم ج دات إ.اد  التلميم ذات التصني  
 25.887  (81)  25.968 "بللتر  المقابل في سلسلة "يتماني اإلم ج دات إ.اد  التلميم ذات التصني  
 "جللتر  المقابل في سلسلة "يتماني اإل م ج دات إ.اد  التلميم ذات التصني 

 150.795  (3.331)  154.126  غير المصنفة
      

 495.727  (4.165)  491.562 

  التكلفة 
احتياطي 

  القيمة العادلة
 ئتمان المتوقعةمخصص خسارة اإل 

 
القيمة 
 مدى العمر  شهرا   12 العادلة

 
 2018يونيو  30

 )غير مدققة(
 ألف 

  قطري لاير
 ألف 

  قطري لاير
 ألف 

  قطري لاير
 ألف 

  قطري لاير
 ألف 

 قطري لاير
          

يتماني ذات التصني  اإلأد ات ديم 
 26.309  -  (2)  857  25.454 "أللتر  المقابل في سلسلة "

يتماني التصني  اإل أد ات ديم ذات
 165.094  -  (279)  (5.703)  171.076 "بللتر  المقابل في سلسلة "
يتماني اإل أد ات ديم ذات التصني 

 "جللتر  المقابل في سلسلة "
 20.272  (1.279)  (455)  (443)  22.449  غير المصنفة

          

 218.979  (5.289)  (736)  (1.279)  211.675 
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 )تتمة(مخاطر االئتمان 
 

 :النهج المبسط
يتمانية المت قعة المنص ص اإلخساير لا لتقدير، تتب  المجم .ة النهج المبست بالتلميمالمتعلقة  غير ذم  المدينة المتعلقة للبالنسبة 

  الذم  المدينةلتلك  العمرمدى  ة،  الذي يسمح باستخدا  مخصص الخسار  المت قع9.ليها في المعيار الد لي للتقارير 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( 2018يونيو  30

 ألف 

  قطري لاير
 ألف 

  قطري لاير
 ألف 

 قطري لاير
      

 79.348  (744)  80.092 ي    0-60
 19.944  (678)  20.622 ي    90-61تلخر في السداد لمد  
 32.358  (1.269)  33.627 ي    180-91تلخر في السداد لمد  
 37.813  (12.753)  50.566 ي    365-181تلخر في السداد لمد  

 73.550  (33.950)  107.500 ي    365تلخر في السداد لمد  أاثر مم 
      

 292.407  (49.394)  243.013 

 

 إجمالي
القيمة 
  الدفترية

خسارة مخصص 
االئتمان 
  المتوقعة

صافي 
القيمة 
 الدفترية

 
 )غير مدققة( 2018يونيو  30

 ألف 

  قطري لاير
 ألف 

  قطري لاير
 ألف 

 قطري لاير
      

 748  -  748 ي    0-60
 7.818  (160)  7.978 ي    90-61تلخر في السداد لمد  
 2.698  (142)  2.840 ي    180-91تلخر في السداد لمد  
 5.178  (844)  6.022 ي    365-181تلخر في السداد لمد  

 -  (22.822)  22.822 ي    365تلخر في السداد لمد  أاثر مم 
      

 40.410  (23.968)  16.442 
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 )تتمة(مخاطر االئتمان 
 

 الموجودات المالية المنخفضة القيمة
 :9فيما يلي تس ية لجميع مخصصات خساير انخفاض القيمة بعد تتبي  المعيار الد لي للتقارير المالية 

 

 موجودات إعادة التأمين (أ
 

  يونيو 30  
2018  

 ديسمبر  31
2017 

 
 

 ألف
  قطري لاير

 أل 
 قتري لاير

  
 )غير مدققة(

 )مدققة( 

     
 -  -  في بداية الفتر  / السنة

 -  4.622  9تتبي  المعيار الد لي للتقارير المالية تعديلت 
 -  (457)  خساير انخفاض القيمة خلل الفتر  / السنة.اس 

     
 -  4.165  في نهاية الفترة / السنة

 

 أدوات دين (ب
 

  يونيو 30  
2018  

 ديسمبر  31
2017 

 
 

 ألف
  قطري لاير

 أل 
 قتري لاير

  
 )غير مدققة(

 )مدققة( 

     
 1.150  4.737  في بداية الفتر  / السنة

 -  (2.714)  9تعديلت تتبي  المعيار الد لي للتقارير المالية 
 3.587  (8)  خساير انخفاض القيمة خلل الفتر  / السنة).اس( 

     
 4.737  2.015  في نهاية الفترة / السنة
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 )تتمة( الموجودات المالية المنخفضة القيمة
 

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

  يونيو 30  
2018  

 ديسمبر  31
2017 

 
 

 ألف
  قطري لاير

 أل 
 قتري لاير

  
 )غير مدققة(

 )مدققة( 

     
 35.056  42.429  في بداية الفتر  / السنة

 -  5.202  9تعديلت تتبي  المعيار الد لي للتقارير المالية 
 7.373  1.763  خساير انخفاض القيمة خلل الفتر  / السنة

     
 42.429  49.394  في نهاية الفترة / السنة

 

 ذمم مدينة غير متعلقة بالتأمين اتمستحق (د
 

  يونيو 30  
2018  

 ديسمبر  31
2017 

 
 

 ألف
  قطري لاير

 أل 
 قتري لاير

  
 )غير مدققة(

 )مدققة( 

     
 23.056  21.905  في بداية الفتر  / السنة

 -  2.063  9تعديلت تتبي  المعيار الد لي للتقارير المالية 
 (1.151)  -  خساير انخفاض القيمة خلل الفتر  / السنة.اس 

     
 21.905  23.968  في نهاية الفترة / السنة

 

 إعادة تصنيف أرقام المقارنة   14
 

الحالية  .لى الرغ  مم  للفتر .يد تصني  بعض أرقا  المقارنة لتتماشى مع .رض البيانات المالية المرحلية المختصر  الم حد  أ
المعيار الد لي ، فيما .دا تلثير تتبي  المقابلة سنةلل / للفتر ل  يام إل.اد  التصني  أثر .لى صافي الربح  حق   الملاية  ،ذلك

  9للتقارير المالية 
 



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

 إيضاحات ح ل البيانات المالية المرحلية المختصر  الم حد 
 2018ي ني   30للستة أشهر المنتهية في 
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 أتعاب الرئيس التنفيذي للمجموعة   15

 

.قد العمل الخاص به  الذي ت  ا.تماده يق   مجلس اإلدار  بمراجعة تر  احتساب أتعاب الرييس التنفيذي للمجم .ة  فقاا لشر ت 
 مم قبل مجلس اإلدار   ستق   المجم .ة بتسجيل أي تس يات تراامية، إم  جدت، نتيجة لهذه المراجعة في الفترات اللحقة 

 
 عمليات فرع دبي   16

 

ية الخر ج للحص ل .لى ستراتيجاالخر ج مم س   التلميم في دبي  تخضع  قراره اإلدار خلل السنة الماضية، أصدر مجلس 
 الم افقات اللزمة مم الجهات الرقابية المعنية 




