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 الموحد  المرحلي  المختصربيان المركز المالي 
   2021 سبتمبر 30ا في مك

  

 

 
  سبتمبر 30

2021  
 ديسمبر  31

2020 

 إيضاحات  
 ألف

  ريال قطري 
 ألف 

 ريال قطري 
 قة( )مدق  ( مراجعة )  
     

     الموجودات
 79.408  69.943  عقارات ومعدات 

 84.213  79.672  حق استخدام موجودات  
 5.126.065  5.254.033 3 عقارات استثمارية 

 1.022.298  1.032.170 4 في شركات زميلة اتاستثمار 
 693.341  802.399 10 موجودات إعادة التأمين

 198.576  279.576  ذمم تأمين مدينة 
 6.275  6.061 )ب( 15 أرصدة مدينة من أطراف ذات عالقة  

 841.933  834.450  الدخل الشامل اآلخر   موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
 100.101  113.135  خالل الربح أو الخسارةموجودات مالية بالقيمة العادلة من 

 191.556  178.801  موجودات أخرى 
 248.378  159.093 5 البنوك نقد وأرصدة لدى

     
  8.809.333  8.592.144 

 38.942  38.643 )أ(6 موجودات محتفظ بها للبيع 
     

 8.631.086  8.847.976  إجمالي الموجودات

     
     والمطلوبات حقوق الملكية 
      حقوق الملكية 

 875.067  875.067  رأس المال 
 569.073  569.073  احتياطي قانوني 

 500.000  500.000 7 المخاطر احتياطي
 2.332.971  2.332.971 8 تقييم العقارات االستثمارية احتياطي

 14.708  29.829 9 زميلةالشركات الحصة في أرباح الاحتياطي 
 581.630  636.274  أرباح مدورة 

 145.496  192.851  مكونات حقوق الملكية األخرى 
      

 5.018.945  5.136.065  دة إلى مساهمي الشركة األم كية العائحقوق المل
 2.305  968  حقوق غير مسيطرة 

     
 5.021.250  5.137.033  إجمالي حقوق الملكية 
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المرحلي الموحد المختصر و الخسارةالربح أ بيان 
2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في   تسعةوال للثالثة

ة أشهر المنتهية في تسعالالثالثة أشهر المنتهية في 
سبتمبر 30

2021
 سبتمبر 30

2020
برتمسب 30

2021
 سبتمبر 30

2020
ألف

ريال قطري 
 ألف 
قطري  ريال

ألف
ريال قطري 

 ألف 
قطري  ريال

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

154.333118.348460.807444.892التأمين المكتتبة إجمالي أقساط  
( 349.726)( 368.118)( 90.302)( 129.964)أقساط التأمين المحولة إلى معيدي التأمين

التغير في مخصص أقساط التأمين  صافي
2.969( 1.991)3.90211.518 غير المكتسبة 

28.27139.56490.69898.135المكتسبةصافي أقساط التأمين 

( 341.745)( 285.854)( 62.438)( 140.769)إجمالي المطالبات المدفوعة
121.46047.767224.120300.381المطالبات المحولة إلى معيدي التأمين 

324.361( 90.474)23.10674.712إجمالي التغير في مطلوبات عقود التأمين
التغير في مطلوبات عقود التأمين المحولة  

( 330.638)88.330( 80.663)( 32.074) إلى معيدي التأمين 

( 47.641)( 63.878)( 20.622)( 28.277)صافي المطالبات 

14.04913.57648.83543.998  صافي العموالت وإيرادات التأمين األخرى 

14.04332.51875.65594.492  نتائج اكتتاب التأمين 

21.28326.29364.14983.957اإليجار إيرادات
3.0095.64931.09943.112إيرادات االستثمار

14.531( 7.168)14.267-محققة  (خسائر) أرباح صافي
( 8.530)5.2705.5139.947القيمة العادلة (خسائر) أرباح

3.3124.1559.63512.005البناء المبيعات وأنشطة إيرادات 
3954.2211.4285.328أخرى  إيرادات

33.26960.098109.090150.403نتائج االستثمار والعمليات األخرى 

( 54.422)( 41.200)( 15.957)( 12.729)تكاليف تمويل
( 10.266)( 8.460)( 3.203)( 2.817)البناء المبيعات وأنشطة تكاليف 

اض قيمة خفان (خسارة) عكس صافي
2.054( 440)4.82112.534 موجودات مالية

( 118.055)( 103.701)( 37.962)( 30.828)مصاريف تشغيلية وإدارية 

( 180.689)( 153.801)( 44.588)( 41.553)إجمالي المصاريف
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المختصرة المرحلية الموحدة. ةجزءًا من هذه البيانات المالي 19إلى   1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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)تتمة(المرحلي الموحد  المختصر الربح أو الخسارةبيان 
2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في   لتسعةواة الثللث

أشهر المنتهية في  تسعةالالثالثة أشهر المنتهية في 
سبتمبر 30

2021
 سبتمبر 30

2020
سبتمبر 30

2021
 سبتمبر 30

2020

إيضاحات 
ألف

ريال قطري 
 ألف 
قطري  ريال

ألف
ريال قطري 

 ألف 
قطري  ريال

(مراجعة)  ( مراجعة )  (ةمراجع)  ( مراجعة )

5.75948.02830.94464.206   التشغيلية من العملياتالربح 
36037.26910.588-شركات زميلة ربح حصة في

5.75948.38868.21374.794الربح قبل الضريبة
( 3.245)( 2.430)( 726)( 396)ضريبة الدخل مصاريف 

5.36347.66265.78371.549    المستمرة من العملياتالربح 
4.9351.666(49)584 )ج(6  المتوقفة من العملياتالربح 

5.94747.61370.71873.215  الفترة  ربح

: العائد إلىالربح 
6.43347.67872.05574.219مساهمي الشركة األم

( 1.004)( 1.337)(65)( 486)حقوق غير مسيطرة 

5.94747.61370.71873.215

على السهمالعائد 
على السهم األساسي  العائد 

0،0070،0550،0820،085 12 ال القطري للسهم(ير والمخفف )بال

عملياتللعلى السهم العائد 
 المستمرة 

األساسي  على السهم العائد 
0،0060،0550،0770،083 12 ال القطري للسهم(ير والمخفف )بال
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المختصرة المرحلية الموحدة. ةجزءًا من هذه البيانات المالي 19إلى   1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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المرحلي الموحد المختصربيان الدخل الشامل 
2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في   تسعةوال للثالثة

ي أشهر المنتهية ف  تسعةالالثالثة أشهر المنتهية في 
سبتمبر 30

2021
 سبتمبر 30

2020
سبتمبر 30

2021
 سبتمبر 30

2020
ألف

ريال قطري 
 ألف 
قطري  ريال

ألف
ريال قطري 

 ألف 
ريال قطري 

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

5.94747.61370.71873.215الفترة ربح 

خر آ شامل)خسارة(  دخل
إلى   الحقا   إعادة تصنيفها أو قد يتم يتم بنود

 الربح أو الخسارة 
( 84.993)( 7.992)( 11.033)9.466  فروقات تحويل عمالت من العمليات األجنبية 

فعال من  الجزء ال - تحوط التدفق النقدي
669363948- التغيرات في القيمة العادلة 

الدين بالقيمة أدوات من   ربح (خسارة) صافي
( 2.468)( 17.314)2.979( 2.540)العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

6.926(7.385 )(24.943 )(86.513 )

إلى الربح  الحقا  يتم إعادة تصنيفها  ال بنود
 أو الخسارة 

 يةمن أدوات حقوق الملك (خسارة) ربح صافي
( 58.132)47.04333.47167.551 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

-2.457--زميلة  ةشامل آخر لشرك حصة في دخل 

47.04333.47170.008(58.132 )

( 144.645)53.96926.08645.065خر للفترة آشامل )خسارة( دخل 

( 71.430)59.91673.699115.783خر للفترة اآلشامل )الخسارة( ال الدخل إجمالي

شامل العائد إلى:)الخسارة( ال الدخل إجمالي
( 70.426)60.40273.764117.120 مساهمي الشركة األم

( 1.004)( 1.337)(65)( 486) حقوق غير مسيطرة 

59.91673.699115.783(71.430 )

شامل العائد إلى)الخسارة( ال الدخل إجمالي
 : من  مساهمي الشركة األم

( 72.092)59.81873.813112.185العمليات المستمرة

4.9351.666(49)584 العمليات المتوقفة

60.40273.764117.120(70.426 )
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المرحلي الموحد  المختصربيان التغيرات في حقوق الملكية 
2021 سبتمبر 30المنتهية في  أشهر تسعةلل

 حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة األم 

 األخرى مكونات حقوق الملكية 

رأس  
المال 

احتياطي
 قانوني

تياطيحا
 المخاطر 

احتياطي تقييم 
العقارات  

 االستثمارية 

احتياطي  
الحصة في  

أرباح الشركات  
 الزميلة 

أرباح  
 مدورة

احتياطي  
قيمة  
 عادلة 

فائض 
إعادة  
 التقييم 

تحوط 
التدفق  
 النقدي 

احتياطي  
تحويل 

عمالت  
 جمالي اإل أجنبية 

حقوق 
غير 

 مسيطرة 
إجمالي  

 حقوق الملكية 

 إيضاح 
 ألف 
 قطري  ريال

 ألف 
 قطري  ريال

 ألف 
 قطري  ريال

 ألف 
 قطري  ريال

 ألف 
 قطري  ريال

 ألف 
 قطري  ريال

 ألف 
 قطري  ريال

 ألف 
 قطري  ريال

 ألف 
 قطري  ريال

 ألف 
 قطري  ريال

 ألف 
 قطري  ريال

 ألف 
 قطري  ريال

 ألف 
 قطري  ريال

ديسمبر  31في 
5.018.9452.3055.021.250( 264.305) ( 363)875.067569.073500.0002.332.97114.708581.630403.9386.226)مدققة( 2020

70.718 ( 1.337)72.055----72.055-----الفترة ربح
45.065-45.065 ( 7.992)363-52.694------خرآ شامل )خسارة( دخل

 الدخل إجمالي
115.783 ( 1.337)117.120 ( 7.992)363-72.05552.694----- الشامل )الخسارة(

حصة في  التحويل 
ربح شركات زميلة،  

بالصافي من  
توزيعات األرباح  

 المستلمة من
------- ( 15.121)15.121----9يلة زم كاتشر 

الربح أو تحويل  
ة المتراكمالخسارة  

 موجودات بيع   من 
مالية بالقيمة العادلة 

من خالل الدخل 
------2.290 ( 2.290)----- الشامل اآلخر 

2021 سبتمبر 30في 
5.136.0659685.137.033( 272.297)-875.067569.073500.0002.332.97129.829636.274458.9226.226( عةاجمر )
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)تتمة( المرحلي الموحد  المختصربيان التغيرات في حقوق الملكية 
2021 سبتمبر 30المنتهية في  أشهر تسعةلل

لشركة األمحقوق الملكية العائدة إلى مساهمي ا

مكونات حقوق الملكية األخرى 

رأس 
المال 

احتياطي
قانوني 

احتياطي
المخاطر

احتياطي تقييم  
العقارات 

االستثمارية 

احتياطي  
الحصة في 

أرباح الشركات 
الزميلة

أرباح 
مدورة

احتياطي  
قيمة 
عادلة

فائض 
إعادة 
 التقييم 

تحوط  
التدفق  
 النقدي 

احتياطي  
تحويل  

عمالت 
جمالي اإلأجنبية 

حقوق 
غير 

مسيطرة
إجمالي  

حقوق الملكية

اتإيضاح 
 ألف 

ريال قطري 
 ألف 

ريال قطري 
 ألف 

ريال قطري 
 ألف 

ريال قطري 
 ألف 

ريال قطري 
 ألف 

ريال قطري 
 ألف 

ريال قطري 
 ألف 

ريال قطري 
 ف أل

ريال قطري 
 ألف 

ريال قطري 
 ألف 

ريال قطري 
 ألف 

 ريال قطري 
 ألف 

ريال قطري 

ديسمبر  31في 
5.036.59131.4665.068.057( 157.735)( 1.829)875.067558.904500.0002.305.3393.934503.978442.7076.226)مدققة( 2019

73.215( 1.004)74.219----74.219-----الفترة ربح
( 144.645)-( 144.645)( 84.993)948-( 60.600)------خرآ شامل دخل )خسارة(

 الدخل إجمالي
( 71.430)( 1.004)( 70.426)( 84.993)948-( 60.600)74.219-----الشامل )الخسارة(

المحول إلى 
احتياطي تقييم  

-------5.493-( 5.493)---8االستثمارية  العقارات
حصة في  التحويل 

ربح شركات زميلة،  
بالصافي من  

توزيعات األرباح  
 المستلمة من

-------( 8.572)8.572----9شركات زميلة 

2020 سبتمبر 30في 
4.966.16530.4624.996.627( 242.728)( 881)875.067558.904500.0002.299.84612.506575.118382.1076.226)مراجعة( 
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لموحدالمرحلي ا المختصر التدفقات النقديةبيان 
2021 سبتمبر 30المنتهية في  أشهر تسعةلل

سبتمبر 30
2021

 سبتمبر 30
2020

ات إيضاح
ألف

ريال قطري 
 ألف 
قطري  ريال

(مراجعة)  ( مراجعة )

 األنشطة التشغيلية
68.21374.794قبل الضريبة  من العمليات المستمرةالربح 

4.9351.666 ل الضريبةالمتوقفة قبالربح من العمليات 

73.14876.460قبل الضريبة  ربح الفترة

 بنود غير نقدية مدرجة في ربح الفترة:  
8.530( 9.947) القيمة العادلة  خسائر)أرباح( 

( 4.167)( 1.415)موجودات ماليةانخفاض قيمة عكس خسائر 

-( 236) عقارات ومعدات  عكس خسائر انخفاض قيمة

( 10.588)( 37.269) شركات زميلة ربح حصة في

( 3.795)- موجودات استخدامحق  ربح من استبعاد

9.60210.157 حق استخدام موجوداتاستهالك عقارات ومعدات و 

(25)( 24) عقارات ومعدات ربح من بيع  

7.1682.852ل اآلخر الدخل الشام   بالقيمة العادلة من خالل   أدوات دين   خسارة من بيع 

( 17.383)- ر استثماري عقامن بيع    ربح 

( 3.210)( 1.713) الحركة في مخصص المطالبات القائمةصافي 

( 2.984)1.988 صافي الحركة في مخصص أقساط التأمين غير المكتسبة 

41.20054.422 تكاليف تمويل 

2.8773.648 مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 

   :تعديالت
( 152.437)( 76.093)13صافي التغير في الموجودات التشغيلية 

( 33.846)1331.957صافي التغير في المطلوبات التشغيلية 

( 72.366)41.243النقد من )المستخدم في( العمليات التشغيلية

( 8.178)( 2.681) مكافآت نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة 

( 3.007)( 3.014) الدخل المدفوعة  ضرائب

( 83.551)35.548نشطة التشغيلية األ  (المستخدمة في) من التدفقات النقديةصافي 



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

ة المختصرة المرحلية الموحدة.جزءًا من هذه البيانات المالي 19إلى   1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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)تتمة(المرحلي الموحد  المختصر التدفقات النقديةبيان 
2021 سبتمبر 30المنتهية في  أشهر تسعةلل

سبتمبر 30
2021

 برسبتم 30
2020

ات إيضاح
ألف

ريال قطري 
 ألف 
قطري  ريال

(مراجعة)  ( مراجعة )
 األنشطة االستثمارية 

( 2.126)( 872) إضافات عقارات ومعدات

( 59.032)( 81.698) إضافات عقارات استثمارية

( 2.906)( 22.042)الدخل الشامل اآلخر موجودات مالية بالقيمة العادلة من خاللشراء 

-( 3.699) الربح أو الخسارة موجودات مالية بالقيمة العادلة من خاللشراء 

21.8623.956 توزيعات أرباح مستلمة من شركة زميلة 

2447 عقارات ومعداتمتحصالت من بيع 

15.157- عقار استثماري متحصالت من بيع 

81.2839.462  الدخل الشامل اآلخر   من خالل دلة  العا موجودات مالية بالقيمة  متحصالت من بيع  

-612  متحصالت من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

68.456( 169)  صافي الحركة في ودائع ألجل 

33.014( 4.699)التدفقات النقدية )المستخدمة في( من األنشطة االستثماريةصافي 

 يةالتمويل األنشطة
58.148237.675سلف وقروض متحصالت من 

( 194.064)( 135.577) سلف وقروض سداد 

( 52.997)( 40.096) تكاليف تمويل مدفوعة 

( 3.741)( 3.523) سداد مطلوبات اإليجار

( 13.127)( 121.048)التمويليةاألنشطة   التدفقات النقدية المستخدمة فيصافي 

( 63.664)( 90.199)وما في حكمهفي النقد  النقص صافي

205.214141.154 الفترةوما في حكمه في بداية النقد 

5115.01577.490الفترة وما في حكمه في نهاية النقد 

وتوزيعات األرباحالتدفقات النقدية التشغيلية من الفوائد 
( 52.997)( 40.096) ة فوائد مدفوع

10.84412.804 فوائد مستلمة  

42.62628.711 توزيعات أرباح مستلمة 
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معلومات عن الشركة     1

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

جميعًا بـ "المجموعة"(   مبعة )يشار إليهتقوم الشركة وشركاتها التا  ذات الصلة. 2012  لسنة  13وأحكام قانون مصرف قطر المركزي رقم  
والمقاوالت. والتصنيع والتجارة  ين ويشمل ذلك تأمين التكافل اإلسالمي والعقارات واالستثمارات  بمزاولة أنشطة التأمين العام وإعادة التأم
 أسهم الشركة مدرجة في بورصة قطر.

 راتإلماادولة   في رجلخاا في  د حوا رعف. كما لدى الشركة  طرقدولة   في   محلية   روعف  ثالث  کة ر لشا  دىل، 2021  سبتمبر  30كما في  
   (. 6 حيضااإل) 2018 رفمبو ن  26 نم راً عتبا ا  كعمليات متوقفة فهتصني مت والذي دةلمتحا بيةر لعا

:كما يلي الشركات التابعة هي

األنشطة الرئيسية  بلد التأسيس الملكيةالشركة التابعة 

إدارة استثمارات المجموعةدولة قطر  )مباشرة( ٪100 . العامة القابضة ذ.م.مالشركة القطرية  

.ق .خش.م.ل الشركة العامة للتكاف
)مباشرة(    87٪

)غير مباشرة(  ٪13و
التأمين اإلسالمي دولة قطر 

استثمار وإدارة العقاراتدولة قطر )غير مباشرة( ٪100 . شركة العامة العقارية ذ.م.م
الضيافة وإدارة المؤتمرات والمناسباتدولة قطر )غير مباشرة( ٪100.قطر ذ.م.م -التجارة العالمي مركز 

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

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

تصنيع المواد العازله للحرارهدولة قطر )غير مباشرة( ٪100. ذ.م.م مصنع الشرق للعوازل
تصليح المركبات دولة قطر  )غير مباشرة( ٪100. ذ.م.م كراج الشرقيون 

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

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

.لتوجيه أنشطة الشركة التابعة  الحقما أن لديها ب .المجموعة سيطرة على شركة مزون العقارية ذ.م.م** لدى 

2021  سبتمبر  30ي  المنتهية ف  أشهر  تسعةللة  للمجموعالمختصرة المرحلية الموحدة  البيانات المالية  هذه  تمت الموافقة على إصدار  
  . 2021أكتوبر   28  فيمن قبل مجلس اإلدارة 
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 س اإلعداد اأس    2
 

"التقارير المالية المرحلية". يجب أن تقرأ هذه   34وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي    المرحلية الموحدة المختصرة  البيانات المالية  تم إعداد  
 . 2020ديسمبر   31مع البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في  المرحلية الموحدة المختصرةالبيانات المالية 

 

المعلومات واإليضاحات المطلوبة في البيانات المالية الموحدة السنوية    كافةعلى    المرحلية الموحدةالمختصرة  البيانات المالية  ال تحتوي  
. 2020ديسمبر    31ويجب أن تقرأ مع البيانات المالية الموحدة السنوية للمجموعة كما في    الماليةلمعايير الدولية للتقارير  لالمعدة وفقًا  

مؤشرًا للنتائج المتوقعة للسنة التي   2021  سبتمبر   30أشهر المنتهية في    تسعةالإضافة الى ذلك، ليس بالضرورة أن تعطي نتائج  
 . 2021ديسمبر   31ستنتهي في 

 

 تطبيق تأثير على لها وافتراضات تقديرات و  باتخاذ قرارات اإلدارة تقوم  أن ة المختصرة المرحلية الموحدةاليالمالبيانات   إعداد يتطلب
 .التقديرات هذه عن الفعلية النتائج . قد تختلفرادات والمصاريفيالموجودات والمطلوبات واإل قيمعلى و المحاسبية  السياسات

 

 ال للمجموعة والمصادر الرئيسية للشكوك حول التقديرات المحاسبية السياسات تطبيق ناءثأ اإلدارة بها قامت التي الجوهرية القرارات
 . 2020ديسمبر  31 في المنتهية الموحدة للسنة المالية البيانات إعداد عند المطبقة تلك عن تختلف

 

  31 في المنتهية للسنة وحدةلمالية المالبيانات اسياسات وأهداف إدارة المخاطر المالية للمجموعة مع تلك المفصح عنها في  تتوافق  
 . 2020ديسمبر 

 

 سارية المفعول خالل الفترة   أصبحتالتعديالت الجديدة التي 

ليس لذلك أي تأثير جوهري على البيانات المالية المختصرة المرحلية أصبح ساري المفعول خالل الفترة.    الذيفيما يلي التعديل الجديد  
 للمجموعة. الموحدة 

 

 التعديالت الجديدة  لان المفعوتاريخ سري
الفائدة   2021يناير  1 معدل  معالم  الدولي    2المرحلة    -إصالح  المعيار  على  )التعديالت 

والمعيار الدولي للتقارير المالية   39ومعيار المحاسبة الدولي    9للتقارير المالية  
 ( 16ة المالي روالمعيار الدولي للتقاري  4والمعيار الدولي للتقارير المالية  7

 

   2المرحلة  تعديالت - إصالح معالم معدل الفائدة 
  لمالية ا   ر ي ر لتقا ا   على   ر ث ؤ ت  د ق   لتي وا إصالح معالم معدل الفائدة    ن م   لثانيةا   حلة ر لم ا   ق بي ط بت  عة و لمجم ا   تقام   ، 2021يناير    1من    اعتباراً 
  دال ستب ا   ن ع   لناشئة ا   وط لتح ا   ت عالقا أو    ية دلتعاق ا   ية د ق لنا   ت فقا د لت ا   على   رات لتغيا   تأثيرات   ك ل ذ   في   بما ،    دة لفائ ا معدل    ر معيا   ح إلصال  نتيجة 
  9المعيار الدولي للتقارير المالية  من بعض المتطلبات الواردة في    إعفاًء عملياً  ت يال دلتع ا   ر ف و ت .  ل ي د ب   جعي ر م   بمعدل  دة لفائ ا معدل    ر معيا 

  16المالية    ر والمعيار الدولي للتقاري   4تقارير المالية  والمعيار الدولي لل   7الدولي للتقارير المالية  والمعيار    39ومعيار المحاسبة الدولي  
 . وطلتح ا   محاسبة و   رإليجا ا   ت باو ل ط مو   لمالية ا   ت با و ل ط لموا المالية    ودات ج و للم   ية دلتعاق ا   ية دلنق ا   تفقا د لت ا   د يد تح   س سا أ   في   رات بالتغيالمتعلقة  
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 )تتمة(  س اإلعداداأس    2
 

 )تتمة(  خالل الفترةالتعديالت الجديدة التي أصبحت سارية المفعول 
 

 )تتمة(  2المرحلة  تعديالت - إصالح معالم معدل الفائدة 
والذي   المالي   بأو المطلو   للموجودالتغير في أساس تحديد التدفقات النقدية التعاقدية    باحتسابتتطلب التعديالت أن تقوم المنشأة  

 يوفر  ھ. باإلضافة إلى ذلك، فإن ليالما  بللموجود أو المطلو تحديث معدل الفائدة الفعلي    قطري  عن  الفائدة  معدل  معيار  إصالح  ھيتطلب
 محددة لمتطلبات محاسبة التحوط. استثناءات

 

 المعيار والتعديالت الجديدة الصادرة ولكنها لم تصبح سارية بعد
وم المجموعة حاليًا بتقييم فيما يلي المعيار والتعديالت الجديدة على المعايير التي تم إصدارها ولكنها لم تصبح سارية المفعول بعد. تق

 وستقوم بتطبيقها في تواريخ سريان مفعولها.  هذه المعيار والتعديالت الجديدة  تأثير
 

 الجديدة التعديالت المعيار /  تاريخ سريان المفعول
 ( 37عقد )التعديالت على معيار المحاسبة الدولي  ال تكلفة استيفاء    - العقود الشاقة   2022يناير  1
 2020- 2018التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية   2022يناير  1
االستخدام  العقارات   2022يناير  1 قبل  المتحصالت  والمعدات:  منها واآلالت  المقصود 

 ( 16)التعديالت على معيار المحاسبة الدولي 
 ( 3للتقارير المالية  لي  إلى اإلطار المفاهيمي )تعديالت على المعيار الدو   باإلشارة  2022يناير  1
 عقود التأمين 17المعيار الدولي للتقارير المالية  2023يناير  1
 17للتقارير المالية تعديالت على المعيار الدولي   2023يناير  1
معيار   المطلوباتتصنيف   2023يناير  1 على  )التعديالت  متداولة  وغير  متداولة  بين  ما 

 ( 1المحاسبة الدولي 
 ( 8تعريف التقديرات المحاسبية )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  2023يناير  1
الناشئة عن معاملة واحدة    بالموجودات والمطلوباتالضرائب المؤجلة المتعلقة   2023يناير  1

 ضرائب الدخل  12تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  -
سريان مؤجل  الللتطبيق االختياري/ تاريخ  ةمتاح

 ير مسمى إلى أجل غ
مشروعه    وأ  الزميلةأو المساهمة بها فيما بين مستثمر وشركته    الموجوداتبيع  

ومعيار المحاسبة    10المشترك )التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية  
 ( 28الدولي  
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   عقارات استثمارية    3
 

  سبتمبر 30  
2021  

 ديسمبر  31
2020 

 
 

 ألف
  قطري  ريال

 ألف 
 قطري  الري

  
 ( مراجعة )

 
 )مدققة( 

     

 4.970.320  5,126,065  في بداية الفترة / السنة 

 145.364  127.968  إضافات 

 ( 7.518)  -  استبعادات 

 33.011  -  القيمة العادلة أرباح 

 ( 15.112)  -  حق استخدام موجودات إلى  محولة
     

 5.126.065  5.254.033  في نهاية الفترة / السنة
 

   :وتتضمن جميع العقارات االستثمارية في دولة قطرتقع 
 

  سبتمبر 30  
2021  

 ديسمبر  31
2020 

 ألف  
  قطري  ريال

 ألف 
 ريال قطري 

 
 ( مراجعة ) 

 
 )مدققة( 

     

 2.432.654  2.423.181  عقارات مكتملة

 1.256.567  1.266.941  خالية  أراضي

 1.436.844  1.563.911  تطوير ال قيدمشاريع 
     

  5.254.033  5.126.065 
 

 مليار  3.59: 2020ديسمبر   31قطري ) ريالمليار    3.71بلغت  دفترية  قيمة إجمالي  ب   ات عقار على    االستثماريةات عقار ال   تشتمل 
نكية. ابل قروض ب لعقارات مق ا هذه إيجار  من  المستقبلية   عائدات ال حوالة حق الدرجة األولى إلى جانب من  رهنها  قد تمقطري(   ايرل

مليون    48.98  : 2020ديسمبر    31)  قطري   مليون ريال   40.23  بقيمة   الفترة مرسملة خالل    قروض   ف ي تکال تشتمل اإلضافات على  
 .( قطري   ايرل
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 استثمارات في شركات زميلة     4
 

  سبتمبر 30  
2021  

 ديسمبر  31
2020 

 
 

 ألف
  قطري  لاير

 ألف 
 قطري  اير

 

 ( مراجعة ) 
 

 ( ققة)مد

     

 1.124.401  1.022.298  في بداية الفترة / السنة 

 10.588  37.269  * شركات زميلة ربححصة في 

 ( 33.032)  ( 21.862)  توزيعات أرباح من شركات زميلة

 24.709  -  إضافات 

 2.202  -  زميلة شركةنخفاض قيمة اعكس 

 -  2.457  *زميلة اتلشرك  خرآحصة في دخل شامل 

 ( 106.570)  ( 7.992)  حويل عمالت من العمليات األجنبية  ات تفروق
     

 1.022.298  1.032.170  في نهاية الفترة / السنة
 

مليون ريال    28.46  الزميلة بمبلغ  هاشركات  ربح، سجلت المجموعة حصة في  2021  سبتمبر  30أشهر المنتهية في    تسعةال*خالل  
أيضًا،    على التوالي.  2018و    2019  و  2020  لسنة الماليةتتعلق في اون ريال قطري  ليم  2.75مليون ريال قطري و  6.06و  قطري 
  2.46الزميلة بمبلغ    هاشركاتل  خراآلشامل  الدخل  ال، سجلت المجموعة حصة في  2021  سبتمبر  30أشهر المنتهية في    التسعةخالل  

 : ال شيء(.2020سبتمبر  30) 2020 لسنة المالية تتعلق في ا مليون ريال قطري 
 

 النقد وما في حكمه     5
 

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

 
 

  سبتمبر 30
2021  

  ديسمبر 31
2020 

 
 إيضاح

 ألف
  قطري  لاير

 ألف 
 قطري  اير

 )مدققة(   ( مراجعة )  
     

 454  423  نقد

 247.924  158.670  (وقعةالمت يةئتمان اإلخسائر  المخصص )صافي من  أرصدة لدى البنوك
     

 248.378  159.093 في بيان المركز المالي المختصر المرحلي الموحد   مفصح عنها كما هو   نقد وأرصدة لدى البنوك 

     إضافة: 

 894  170  على األرصدة لدى البنوك الخسائر اإلئتمانية المتوقعةمخصص 
 7.395  7.948 (أ)6 بيع بها للمحتفظ الموجودات ضمن ال  أرصدة لدى البنوكو نقد 

     ناقص: 

 ( 50.223)  ( 50.392)  أشهر  3ودائع ألجل يزيد أجل استحقاقها األصلي عن 

 ( 1.230)  ( 1.804)  السحب على المكشوف من البنوك
     

 205.214  115.015  حكمهالنقد وما في 
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 )تتمة(  النقد وما في حكمه    5
 

  ايرل  ون ي مل   151.60:  2020ديسمبر    31قطري )   ايرل  ون ي مل   81.60  األجل بمبلغ   رة ي بنوك ودائع قص ال   لدى تضمن النقد واألرصدة  ي 
 . سنويًا(   ٪1.72:  2020ديسمبر    31سنويًا )   ٪1.32ويتحمل متوسط معدل فائدة    قطري( 

 

 المحتفظ بها للبيع والمطلوبات الموجودات     6
 

 للفرع  العمليات المتوقفة 
  عمليات فرع دبي. نتيجة لذلك، توقف   لتصفية المتحدة    العربية تأمين في دولة اإلمارات  قات الالزمة من هيئة ال حصلت الشركة على المواف 

، يتم تصنيف موجودات  5تقارير المالية  لل   لدولي لمتطلبات المعيار ا   قاً . وف 2018نوفمبر    26من   اً ر التأمين اعتبااكتتاب وثائق    عن   الفرع 
لمركز  ا بيان  " في  لمحتفظ بها للبيع ا الموجودات  بمباشرة    المرتبطةمطلوبات  ال"   و  " لمحتفظ بها للبيعا ات  جود ومطلوبات فرع دبي ضمن "المو 

 الموحد.  المختصر المرحلي  المالي  
 

 التصفية   قيد   الشركة الزميلة 
لس إدارتها، إيقاف  ، من خالل اجتماع مج .ق.خش.م  لألوراق المالية العالمية  ، الشركة  تنا الزميلة ، قررت أحد شركا2019في سبتمبر  

التاريخ    وعينت مصف    2019نوفمبر    12من    اً ر نشطتها اعتبا أ  بالنظر إلى اآلفاق المستقبلية المحدودة    تها تصفي   للعمل على من هذا 
قيمة لصافي  مليون ريال قطري بناًء على أحدث   8.55الحصة المتوقعة للمجموعة من عائدات التصفية بمبلغ    . تقدر نشاطها   الستمرار 

 . 2021  سنة ساهمين، ومن المتوقع االنتهاء من التصفية خالل  الم  حقوق 
 

 توضح الجداول التالية ملخص الوضع المالي ونتائج العمليات المتوقفة: 
 

 المحتفظ بها للبيعالموجودات )أ(    
 

 
  سبتمبر 30

2021  
  ديسمبر 31

2020 

 
 ألف
  قطري  لاير

 ألف 
 قطري  اير

 )مدققة(   ( مراجعة ) 
    

 15.920  15.920 * استثمارية راتعقا

 6.355  5.750 موجودات إعادة التأمين

 534  336 ذمم تأمين مدينة 

 187  138 موجودات أخرى 

 7.395  7.948 البنوكنقد وأرصدة لدى 
    

 30.391  30.092 فرع دبي  – الموجودات المحتفظ بها للبيعإجمالي 

 8.551  8.551 فية التص   قيد  االستثمار في الشركة الزميلة 
    

 38.643  38.942 
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 )تتمة( المحتفظ بها للبيعوالمطلوبات الموجودات     6
 

 )تتمة( المحتفظ بها للبيعالموجودات )أ(    
 

 *الحركة في العقارات االستثمارية هي كما يلي:
 

 
  سبتمبر 30

2021  
 ديسمبر  31

2020 

 
 ألف
  قطري  لاير

 ألف 
 قطري  اير

 
 ( اجعة ر م)

 
 )مدققة( 

    

 16.208  15.920 في بداية الفترة / السنة 

 ( 402)  - استبعادات 

 114  - القيمة العادلة أرباح 
    

 15.920  15.920 في نهاية الفترة / السنة
    

 

 محتفظ بها للبيعالموجودات البمباشرة  المرتبطةمطلوبات ال(   ب)
 

 
  سبتمبر 30

2021  
  ديسمبر 31

2020 

 
 ألف
  قطري  لاير

 ألف 
 قطري  اير

 )مدققة(   ( مراجعة ) 
    

 1.173  1.136 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 

 12.618  7.841 مطلوبات عقود التأمين 

 15.158  14.252 ذمم تأمين دائنة

 6.709  4.190 أخرى مطلوبات 
    

 35.658  27.419 بها للبيعالمطلوبات المرتبطة مباشرة بالموجودات المحتفظ إجمالي 
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 )تتمة( المحتفظ بها للبيعوالمطلوبات الموجودات     6
 

 من العمليات المتوقفةالربح (   ج)
 

 أشهر المنتهية في  تسعةال  الثالثة أشهر المنتهية في   
  سبتمبر 30  

2021  
  سبتمبر 30

2020  
  سبتمبر 30

2021  
  سبتمبر 30

2020 
 فلأ  

  ريال قطري 
 ألف 

  ريال قطري 
 ألف

  قطري ريال 
 ألف 

 ريال قطري 
 

 )مراجعة(  
 

 )مراجعة(  )مراجعة(   )مراجعة(
         

 ( 786)  ( 153)  -  ( 156)  صافي أقساط التأمين المكتسبة

 4.548  5.778  1.394  504  صافي المطالبات

 346  36  9  34  صافي العموالت وإيرادات التأمين األخرى 
         

 نتائج اكتتاب التأمين 
 

382  1.403  5.661  4.108 

 22  81  (16)  1  )مصاريف( الفوائد  إيرادات

 ( 2.464)  ( 807)  ( 1.436)  201  تشغيلي وإداري ( مصاريف) دخل
         

 –المتوقفة  من العمليات)الخسارة( الربح 
 فرع دبي

 
584  (49)  4.935  1.666 

 

 لومات التدفق النقديعم(    د)
 

 أشهر المنتهية في  تسعةال  
  سبتمبر 30  

2021  
  سبتمبر 30

2020 
  

 ألف
  قطري  لاير

 ألف 
 قطري  اير

 )مراجعة(  ( مراجعة )  
     

 ( 6.212)  553  نشطة التشغيليةالتدفقات النقدية من )المستخدمة في( األصافي 

 401  24  ة ثمارياإلستنشطة التدفقات النقدية من األصافي 
     

 ( 5.811)  577  وما في حكمه في النقد  (النقصالزيادة )صافي 

 6.908  1.321  وما في حكمه في بداية الفترةالنقد 
     

 1.097  1.898  الفترة وما في حكمه في نهاية النقد 
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 احتياطي المخاطر     7
 

مليون ريال قطري في احتياطي   500، تحتفظ المجموعة بمبلغ  2019أبريل    10بناًء على تعليمات مصرف قطر المركزي بتاريخ  
 .استخدام هذا االحتياطي دون موافقة مسبقة من مصرف قطر المركزي  المخاطر. ال يجوز

 

 تقييم العقارات االستثمارية احتياطي     8
 

القيمة العادلة غير المحققة    أرباحجميع  يل  المجموعة بتحو   تقوم،  2019مارس    4بناًء على تعليمات مصرف قطر المركزي بتاريخ  
 أرباح أي    بتحويل  يسمح مستقبالً .  إلى احتياطي تقييم العقارات االستثمارية  المدورة إعادة تقييم العقارات االستثمارية من األرباح    من

 تاحتها للتوزيع.إو  المدورةعقارات استثمارية إلى األرباح بيع  ناتجة عنمحققة 
 

 ة في أرباح الشركات الزميلة حصالاحتياطي     9
 

  المدورةأرباح الشركات الزميلة من األرباح  في حصة  ال ، يجب تحويل  2019مارس    4بناًء على تعليمات مصرف قطر المركزي بتاريخ  
زيع من  ل للتو القاب   الجزء إلى احتياطي الحصة في أرباح الشركات الزميلة. توزيعات األرباح المعلنة والمستلمة من الشركات الزميلة هي  

 هذا االحتياطي.
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  تأمينال عقود مطلوبات  10
 

 2020ديسمبر  31  2021 سبتمبر 30  

 

 
مطلوبات عقود 

  التأمين

إعادة تأمين  
مطلوبات عقود 

  صافي   التأمين
مطلوبات  

  عقود التأمين

إعادة تأمين 
مطلوبات عقود 

 صافي   التأمين

 إيضاحات  
 ألف
  قطري  لاير

 ألف
  قطري  لاير

 ألف
  قطري  لاير

 ألف 
  قطري  اير

 ألف 
  قطري  اير

 ألف 
 قطري  اير

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

 127.720  ( 433.826)  561.546  125.271  ( 507.977)  633.248      وثائق التأمين   حملة مخصص مطالبات مبلغ عنها من قبل  

 15.385  ( 57.805)  73.190  18.263  ( 71.984)  90.247  مبلغ عنها متكبدة غير  مخصص مطالبات

 8.619  -  8.619  10.007  -  10.007  خسائر غير مخصصة مخصص مصاريف تسوية 

 89  -  89  416  -  416    مخصص عجز أقساط التأمين
             

 151.813  ( 491.631)  643.444  153.957  ( 579.961)  733.918 )أ(  مخصص مطالبات قائمة 

)مخصص    مخصص أقساط التأمين غير المكتسبة 
 84.600  ( 201.710)  286.310  86.591  ( 222.438)  309.029 )ب( السارية( المخاطر  

             

  1.042.947  (802.399 )  240.548  929.754  (693.341 )  236.413 
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 تتمة( ) تأمينال عقود مطلوبات  10
 

 قائمة  مطالباتمخصص  ( أ)
 

 2020ديسمبر  31  2021 سبتمبر 30  

  
مطلوبات  

  التأمين عقود 

إعادة تأمين  
مطلوبات عقود 

  صافي   التأمين
مطلوبات  

  عقود التأمين

إعادة تأمين 
مطلوبات عقود 

 صافي   التأمين

  
 ألف
  قطري  لاير

 ألف
  قطري  لاير

 ألف
  قطري  لاير

 ألف 
  قطري  اير

 ألف 
  قطري  اير

 ألف 
 قطري  اير

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

 147.343  ( 863.468)  1.010.811  151.813  ( 491.631)  643.444  السنة الفترة /  بدايةفي 

 4.470  371.837  ( 367.367)  2.144  ( 88.330)  90.474  التغير اإلجمالي / المحول في مطالبات عقود التأمين 
             

 151.813  ( 491.631)  643.444  153.957  ( 579.961)  733.918  السنةالفترة / في نهاية 
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 )تتمة(  تأمينال عقود مطلوبات  10
 

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

 

 2020ديسمبر  31  2021 سبتمبر 30 

 
ات  مطلوب

 التأمين ود عق

إعادة تأمين   
مطلوبات عقود 

 التأمين

 

 صافي 

 
مطلوبات  

 عقود التأمين

إعادة تأمين  
مطلوبات عقود 

 التأمين

 

 صافي 

 
 ألف
  قطري  لاير

 ألف
  قطري  لاير

 ألف
  قطري  لاير

 ألف 
  قطري  اير

 ألف 
  قطري  اير

 ألف 
 قطري  اير

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

 92.345  ( 216.174)  308.519  84.600  ( 201.710)  286.310 السنة الفترة /  بدايةفي 

 119.960  ( 459.290)  579.250  92.689  ( 368.118)  460.807 أقساط التأمين المكتتبة 

 ( 127.705)  473.754  ( 601.459)  ( 90.698)  347.390  ( 438.088) أقساط التأمين المكتسبة
            

 84.600  ( 201.710)  286.310  86.591  ( 222.438)  309.029 الفترة / السنةفي نهاية 
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 المعلومات القطاعية    11
 

نتائج أعمال التأمين وإعادة التأمين العامة بما في ذلك  . يمثل قطاع التأمين  التأمين واالستثمارات ،  ل ألغراض اإلدارة، تم تنظيم المجموعة في وحدات أعمال استنادًا إلى أنشطتها التجارية ولديها قطاعي أعما 
ئيسية:  في ثالث خطوط تأمين ر إلضافة إلى ذلك يتم تنظيم قطاع التأمين إيراد )خسارة( المساهمين من عمليات التكافل. يمثل قطاع االستثمارات نتائج العقارات واالستثمارات والتصنيع والتجارة والمقاوالت. با

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

 : يالقطاعالمرحلي الموحد المختصر خسارة الربح أو بيان ال
 

 2020 سبتمبر 30 أشهر المنتهية في تسعةال  2021 سبتمبر  30 ي منتهية ف أشهر ال تسعةال 
 اإلجمالي   االستثمارات   التأمين  اإلجمالي   االستثمارات   التأمين 

 
 ألف 
  قطري  لاير

 ألف 
  قطري  لاير

 ألف 
  قطري  لاير

 ألف  
  قطري  اير

 ألف  
  قطري  اير

 ألف  
 قطري  اير

 (مراجعة)  (مراجعة)  (مراجعة)  ( عة مراج)  ( مراجعة )  ( مراجعة ) 
            

 444.892  -  444.892  460.807  -  460.807 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 
 ( 349.726)  -  ( 349.726)  ( 368.118)  -  ( 368.118) أقساط التأمين المحولة إلى معيدي التأمين

 2.969  -  2.969  ( 1.991)  -  ( 1.991)  التغير في مخصص أقساط التأمين غير المكتسبة صافي
            

 98.135  -  98.135  90.698  -  90.698 صافي أقساط التأمين المكتسبة
            

 ( 341.745)  -  ( 341.745)  ( 285.854)  -  ( 285.854) إجمالي المطالبات المدفوعة  
 300.381  -  300.381  224.120  -  224.120 المطالبات المحولة إلى معيدي التأمين 

 324.361  -  324.361  ( 90.474)  -  ( 90.474) إجمالي التغير في مطلوبات عقود التأمين
 ( 330.638)  -  ( 330.638)  88.330  -  88.330 التغير في مطلوبات عقود التأمين المحولة إلى معيدي التأمين 

            

 ( 47.641)  -  ( 47.641)  ( 63.878)  -  ( 63.878) صافي المطالبات 
            

 43.998  -  43.998  48.835  -  48.835 صافي العموالت وإيرادات التأمين األخرى 
            

 94.492  -  94.492  75.655  -  75.655 نتائج اكتتاب التأمين 
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 )تتمة(  المعلومات القطاعية  11
 

)تتمة( : يالقطاعالمرحلي الموحد  صر المخت خسارةالربح أو بيان ال  
 2020 سبتمبر 30 أشهر المنتهية في تسعةال  2021 سبتمبر  30 أشهر المنتهية في  تسعةال 
 اإلجمالي   االستثمارات   التأمين  اإلجمالي   االستثمارات   التأمين 

 
 ألف 
  قطري  لاير

 ألف 
  قطري  لاير

 ألف 
  قطري  لاير

 ألف  
  قطري  اير

 ألف  
  قطري  اير

 ألف  
 قطري  اير

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

 83.957  83.957  -  64.149  64.149  - اإليجار إيرادات

 43.112  43.112  -  31.099  31.099  - إيرادات االستثمار  

 14.531  14.531  -  ( 7.168)  ( 7.168)  - محققة أرباح(  خسائر)صافي 

 ( 8.530)  ( 8.530)  -  9.947  9.947  - العادلة  القيمة( خسائرأرباح )

 12.005  12.005  -  9.635  9.635  - البناء المبيعات وأنشطة إيرادات 

 5.328  5.328  -  1.428  1.428  - أخرى  إيرادات
            

 150.403  150.403  -  109.090  109.090  - نتائج االستثمار والعمليات األخرى 
            

 ( 54.422)  ( 54.094)  ( 328)  ( 41.200)  ( 41.045)  ( 155) تكاليف تمويل  

 ( 10.266)  ( 10.266)  -  ( 8.460)  ( 8.460)  - البناء المبيعات وأنشطة تكاليف 

 2.054  6.456  ( 4.402)  ( 440)  9.045  ( 9.485) موجودات ماليةقيمة   صافي )خسارة( عكس انخفاض

 ( 118.055)  ( 42.800)  ( 75.255)  ( 103.701)  ( 34.913)  ( 68.788) وإدارية مصاريف تشغيلية 
            

 ( 180.689)  ( 100.704)  ( 79.985)  ( 153.801)  ( 75.373)  ( 78.428) إجمالي المصاريف 
            

 64.206  49.699  14.507  30.944  33.717  ( 2.773)  من العمليات التشغيلية الربح)الخسارة( 

 10.588  10.588  -  37.269  37.269  - حصة في أرباح شركات زميلة
            

 74.794  60.287  14.507  68.213  70.986  ( 2.773)  قبل الضريبة الربح)الخسارة( 

 ( 3.245)  ( 3.245)  -  ( 2.430)  ( 2.251)  ( 179) ضريبة الدخل  مصاريف 
            

 71.549  57.042  14.507  65.783  68.735  ( 2.952)   من العمليات المستمرة الربح)الخسارة( 

 1.666  22  1.644  4.935  81  4.854  من العمليات المتوقفة الربح
            

 73.215  57.064  16.151  70.718  68.816  1.902 الفترة ربح 
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 )تتمة(  القطاعيةالمعلومات   11
 

 قطاع األعمال بحسب  نتائج اكتتاب التأمين
 

 2020 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةال  2021 سبتمبر 30 أشهر المنتهية في تسعةال 

 
تأمين الممتلكات  

  والخسائر 
التأمين الصحي  

  وعلى الحياة 
التأمين البحري  

 والطيران 
غير  

  اإلجمالي    مخصصة 
تأمين الممتلكات  

  الخسائرو 
التأمين الصحي  

  وعلى الحياة 
التأمين البحري  

  والطيران
غير 

 مخصصة 
 

 اإلجمالي  

 
 ألف  
  قطري  لاير

 ألف  
  قطري  لاير

 ألف  
 قطري  لاير

 ألف   
  قطري  لاير

 ألف  
  قطري  لاير

 ألف  
  قطري  اير

 ألف  
  قطري  اير

 ألف  
  قطري  اير

 ألف  
 قطري  اير

 ألف   
 قطري  اير

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

 444.892  -  31.672  37.524  375.696  460.807  -  36.691  44.672  379.444 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 

 ( 349.726)  -  ( 29.111)  ( 26.830)  ( 293.785)  ( 368.118)  -  ( 33.298)  ( 33.144)  ( 301.676) التأمين  معيديأقساط التأمين المحولة إلى 
التغير في مخصص أقساط التأمين  صافي

 2.969  -  ( 237)  484  2.722  ( 1.991)  -  ( 1.298)  ( 2.286)  1.593 غير المكتسبة 

                    

 98.135  -  2.324  11.178  84.633  90.698  -  2.095  9.242  79.361 ساط التأمين المكتسبة صافي أق

                    

 ( 341.745)  -  ( 1.425)  ( 29.822)  ( 310.498)  ( 285.854)  -  ( 45.510)  ( 28.184)  ( 212.160) مطالبات المدفوعة إجمالي ال

 300.381  -  945  23.395  276.041  224.120  -  43.046  23.752  157.322 لبات المحولة إلى معيدي التأمين المطا

 324.361  -  10.564  ( 3.017)  316.814  ( 90.474)  -  ( 10.829)  ( 1.189)  ( 78.456) ي التغير في مطلوبات عقود التأمين إجمال
المحولة إلى   ر في مطلوبات عقود التأمينالتغي

 ( 330.638)  -  ( 10.679)  3.497  ( 323.456)  88.330  -  9.837  34  78.459 معيدي التأمين  

                    

 ( 47.641)  -  ( 595)  ( 5.947)  ( 41.099)  ( 63.878)  -  ( 3.456)  ( 5.587)  ( 54.835) صافي المطالبات 

                    

 17.367  -  1.893  2.068  13.406  20.426  -  1.962  516  17.948 وأخرى  عموالت إعادة التأمين إيرادات

 26.631  26.631  -  -  -  28.409  28.409  -  -  - إيرادات متنوعةالوكالة و رسوم 

                    

 43.998  26.631  1.893  2.068  13.406  48.835  28.409  1.962  516  17.948 صافي العموالت وإيرادات التأمين األخرى 

                    

 94.492  26.631  3.622  7.299  56.940  75.655  28.409  601  4.171  42.474 تائج اكتتاب التأمين ن
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 )تتمة(  المعلومات القطاعية  11
 

 موجودات ومطلوبات القطاعات 
 

 2020 ديسمبر 31  2021 سبتمبر 30 
 اإلجمالي   دولياً   قطر  اإلجمالي   دوليا    قطر  

 
 ألف 
  قطري  لاير

 لف أ
  قطري  لاير

 ألف 
  قطري  لاير

 ألف  
  قطري  اير

 ألف  
  قطري  اير

 ألف  
 قطري  اير

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

 8.631.086  1.238.392  7.392.694  8.847.976  1.191.848  7.656.128 موجوداتإجمالي ال

       
     

 3.609.836  35.658  3.574.178  3.710.943  27.419  3.683.524 طلوبات المإجمالي 
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 العائد على السهم   12
 

 أشهر المنتهية في  تسعةال  الثالثة أشهر المنتهية في   
  سبتمبر 30  

2021  
  سبتمبر 30

2020  
  سبتمبر 30

2021  
  سبتمبر 30

2020 
 

 )مراجعة(  
 

 )مراجعة(  جعة( )مرا  )مراجعة(
         

األسهم العادية في   حملةالربح العائد على 
 قطري(  ايرالشركة األم )باأللف 

 
6.433  47.678  72.055  74.219 

 875.067  875.067  875.067  875.067  المتوسط المرجح لعدد األسهم )باأللف(

 
        

 0،085  0،082  0،055  0،007  للسهم(  يال القطري ر على السهم )بال العائد

 
        

العائد على  من العمليات المستمرة الربح 
حملة األسهم العادية في الشركة األم 

 )باأللف ريال قطري(

 

5.849  47.727  67.120  72.553 

 875.067  875.067  875.067  875.067  المتوسط المرجح لعدد األسهم )باأللف(

 
        

 للعمليات المستمرةهم على الس العائد
 للسهم(  يال القطري ر )بال

 
0،006  0،055  0،077  0،083 

 
        

العائد  من العمليات المتوقفة )الخسارة( الربح 
على حملة األسهم العادية في الشركة األم  

 )باأللف ريال قطري(

 

584  (49)  4.935  1.666 

 875.067  875.067  875.067  875.067  المتوسط المرجح لعدد األسهم )باأللف(

 
        

للعمليات المتوقفة على السهم  العائد
 للسهم(  يال القطري ر )بال

 
0،001  (0،000 )  0،005  0،002 
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 في الموجودات والمطلوبات التشغيلية صافي التغير    13
 

 أشهر المنتهية في  تسعةال 
  سبتمبر 30 

2021  
  سبتمبر 30

2020 
 ألف 

  قطري  لاير
 ألف 
 قطري  اير

 
 ( مراجعة )

 
 (مراجعة)

    

 ( 48.383)  ( 88.722) مدينةصافي التغير في ذمم تأمين 
 ( 104.054)  12.629 صافي التغير في موجودات أخرى 

    
 ( 152.437)  ( 76.093) صافي التغير في الموجودات التشغيلية

    
 795  47.701 صافي التغير في ذمم تأمين دائنة

 1.920  ( 85) طرف ذا عالقة صافي التغير في أرصدة دائنة إلى 
 ( 36.561)  ( 15.659) التغير في مطلوبات أخرى صافي 

    
 ( 33.846)  31.957 صافي التغير في المطلوبات التشغيلية

    

 مشاركي التكافل   صندوق   14
 

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

  .يابة عن حملة الوثائقبالن المتعلقة بعمليات حاملي وثائق التأمين موجوداتاليحتفظ المدير بالوصاية الفعلية لجميع 
 

  الوثائق حملة - بيان المركز المالي   )أ( 
 

 
 

  سبتمبر 30
2021  

  ديسمبر 31
2020 

  
 ألف

  ريال قطري 
 ألف 

 ريال قطري 
 )مدققة(   ( مراجعة )  

     

     الوثائق  حملةموجودات 
 64.875  64.875  عقارات استثمارية 

 56.380  79.896  موجودات إعادة التكافل 
 20.008  16.997  مالية   استثمارات

 49.088  64.468  ذمم تكافل مدينة 
 1.671  2.060  موجودات أخرى 

 46.618  53.591    أرصدة لدى البنوكنقد و 
     

 238.640  281.887  الوثائق حملةموجودات إجمالي 
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 )تتمة(  مشاركي التكافل  صندوق   14
 

 )تتمة(  الوثائق حملة -  بيان المركز المالي  )أ( 
 

 
 

  سبتمبر 30
2021  

  ديسمبر 31
2020 

  
 ألف

  ريال قطري 
 ألف 

 ريال قطري 
 )مدققة(   ( مراجعة )  

     

     الوثائق  حملةوق ومطلوبات حق
     الوثائق  حملةوق حق

 ( 52.691)  ( 45.027)  عجز متراكم
 30.347  30.347  قرض حسن من المساهمين

 364  277  قيمة العادلة ال اتاحتياطي
     

 ( 21.980)  ( 14.403)  الوثائق  حملةوق حقإجمالي 
     

     الوثائق  حملةمطلوبات 
 208.703  227.751  مطلوبات عقود التكافل

 1.699  1.240  عالقة    أطراف ذاتأرصدة دائنة إلى  
 40.562  57.909  ذمم تكافل دائنة  
 9.656  9.390  مطلوبات أخرى 

     

 260.620  296.290  الوثائق  حملةمطلوبات إجمالي 
     

 238.640  281.887  الوثائق  حملةوق ومطلوبات حقإجمالي 
 

   الوثائق حملة -)ب(  بيان الربح والخسارة  
 

 أشهر المنتهية في  تسعةال  الثالثة أشهر المنتهية في   

  
  سبتمبر 30

2021  
  سبتمبر 30

2020  
  رسبتمب 30

2021  
  سبتمبر 30

2020 

  
 ألف

  ريال قطري 
 ألف 
  قطري  ريال

 ألف
  ريال قطري 

 ألف 
 قطري  ريال

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

 128.116  153.295  49.955  51.116  إجمالي المشاركات المكتتبة 
 ( 50.424)  ( 69.005)  ( 21.804)  ( 25.663)  المشاركات المحولة إلى معيدي التكافل

التغيرات في مخصص المشاركات  صافي 
 14.977  6.477  139  6.543  غير المكتسبة 

         

 92.669  90.767  28.290  31.996  صافي المشاركات المكتسبة  
         

 ( 93.388)  ( 61.627)  ( 19.141)  ( 19.166)  إجمالي المطالبات المدفوعة  
 43.394  13.931  2.083  5.076  ولة إلى معيدي التكافل  المطالبات المح

 33.880  ( 14.098)  ( 2.232)  ( 17.866)  إجمالي التغير في مطلوبات عقود التكافل  
المحولة  التغير في مطلوبات عقود التكافل 

 ( 39.555)  12.090  2.128  13.157  إلى معيدي التكافل
         

 ( 55.669)  ( 49.704)  ( 17.162)  ( 18.799)  صافي المطالبات 
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 )تتمة(  مشاركي التكافل  صندوق   14
 

  )تتمة( الوثائق حملة -)ب(  بيان الربح والخسارة  
 

 أشهر المنتهية في  تسعةال  الثالثة أشهر المنتهية في   

  
  سبتمبر 30

2021  
  سبتمبر 30

2020  
  سبتمبر 30

2021  
  سبتمبر 30

2020 

  
 ألف

  ريال قطري 
 ألف 

  ريال قطري 
 ألف

  ريال قطري 
 ألف 
 قطري  ريال

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

 ( 1.496)  ( 502)  ( 243)  1.019  رسوم وعموالت  (مصاريف)إيرادات صافي 
 ( 1.611)  ( 4.022)  ( 203)  ( 849)  موجودات مالية صافي خسارة انخفاض قيمة  

 ( 2.240)  ( 1.701)  ( 335)  ( 821)    مصروفات تشغيلية أخرى 
         

 31.653  34.838  10.347  12.546  نتائج المشاركات
         

 2.074  1.895  537  544  إيرادات االستثمار  
 -  82  -  -  صافي أرباح محققة

 ( 129)  45  305  ( 110)  القيمة العادلة  أرباح)خسائر( 
استثمارات   انخفاض قيمةعكس  (خسائر)

 ( 1.896)  599  -  ( 49)  مالية
حملة من إدارة استثمارات  حصة المساهمين

 ( 1.454)  ( 1.385)  ( 378)  ( 381)  وثائق ال
         

 ( 1.405)  1.236  464  4  نتائج االستثمارات 
         

 30.248  36.074  10.811  12.550  قبل رسوم الوكالة الفترةفائض 
 ( 20.819)  ( 28.409)  ( 7.870)  ( 9.132)  لة رسوم الوكا

         

 9.429  7.665  2.941  3.418  الفترة فائض 

 

 أطراف ذات عالقة إفصاحات حول   15
 

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

 من قبل إدارة المجموعة. 
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 إفصاحات حول أطراف ذات عالقة )تتمة(   15
   

  معامالت األطراف ذات العالقة)أ(    

 

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

 أشهر المنتهية في  تسعةال 
  سبتمبر 30 

2021  

  سبتمبر 30
2020 

 ألف 
  قطري  لاير

 ألف 
 قطري  اير

 (مراجعة)  ( مراجعة ) 
    

 26.674  10.956 رواتب ومنافع أخرى قصيرة األجل  

 4.090  ( 3.640) *مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة)عكس( مصروف 

 848  515 ة الخدمة مكافآت نهاي
    

 7.831  31.612 
   

 التأمين الطبي.  ألعضاء مجلس اإلدارةاألخرى  المنافعتشمل  *
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 )تتمة(  إفصاحات حول أطراف ذات عالقة  15
 

 معامالت األطراف ذات العالقة)أ(    

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

 2021 سبتمبر  30 أشهر المنتهية في  تسعةال  

  

إجمالي أقساط 
 التأمين

  المكتتبة

أقساط التأمين  
المحولة إلى  

  معيدي التأمين 

إجمالي 
المطالبات  

  المدفوعة

المطالبات  
المحولة إلى  

  معيدي التأمين 

إيرادات  
رسوم  

  وعموالت

 مصاريف
تشغيلية 

 أخرى 

 العالقة 
 ألف
  قطري  لاير

 ألف
  قطري  لاير

 ألف
  قطري  لاير

 ألف
  قطري  لاير

 ألف
  قطري  لاير

 ألف
 قطري  لاير

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

 -  ( 9.255)  25.416  ( 1.455)  ( 36.181)  - شركة زميلة . الشركة العمانية إلعادة التأمين ش.م.ع.م 

 -  -  -  ( 10.499)  -  10.793 شركة شقيقة . ق ع. البنك األهلي ش.م. 

 -  -  -  ( 53)  -  711 شركة شقيقة ذ.م.م.   رامكو للتجارة والمقاوالت شركة  

 -  -  -  ( 152)  -  3.154 شركة شقيقة ذ.م.م.   مجموعة محمد حمد المانع 

 -  -  -  ( 4)  -  444 شركة شقيقة الشركة القطرية للمعدات الصناعية ذ.م.م. 

 ( 580)  -  -  ( 51)  -  2.336 أخرى  أخرى 
             

  17.438  (36.181 )  (12.214 )  25.416  (9.255 )  (580 ) 
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 )تتمة(  إفصاحات حول أطراف ذات عالقة  15
 

 )تتمة(  معامالت األطراف ذات العالقة)أ(    

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

 2020 سبتمبر 30 أشهر المنتهية في تسعةال  

  

إجمالي أقساط  
 التأمين

  المكتتبة 

أقساط التأمين  
المحولة إلى  

  معيدي التأمين

إجمالي  
المطالبات 

  المدفوعة 

المطالبات 
المحولة إلى  

  معيدي التأمين

إيرادات 
رسوم 

  والتوعم

 مصاريف 
تشغيلية  

 أخرى 

 العالقة  
 ألف 
  قطري  اير

 ألف 
  قطري  اير

 ألف 
  قطري  اير

 ألف 
  قطري  اير

 ألف 
  قطري  اير

 ألف 
 قطري  اير

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

 -  2.905  17.398  (16)  ( 79.028)  - شركة زميلة . الشركة العمانية إلعادة التأمين ش.م.ع.م 

 -  -  -  ( 6.715)  -  8.585 شركة شقيقة . ق ع. البنك األهلي ش.م. 

 -  -  -  (33)  -  596 شركة شقيقة مجموعة محمد حمد المانع ذ.م.م. 

 -  -  -  -  -  795 شركة شقيقة ذ.م.م.   رامكو للتجارة والمقاوالت شركة  

 ( 227)  -  -  ( 37.497)  -  1.702 أخرى  أخرى 
             

  11.678  (79.028 )  (44.261 )  17.398  2.905  (227 ) 

 
 



 ق. .ع.ش.ممة للتأمين وإعادة التأمين الشركة القطرية العا

  المختصرة المرحلية الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 
 2021 سبتمبر 30المنتهية في  كما في وللتسعة أشهر

 

 

 
35 

 

 )تتمة(  إفصاحات حول أطراف ذات عالقة  15
 

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

 هي كما يلي: المرحلي الموحد  المختصر بالتأمين مع األطراف ذات العالقة المدرجة في بيان المركز المالي المتعلقةاألرصدة غير 
 

 أرصدة مدينة من أطراف ذات عالقة 
 

 

  سبتمبر 30  
2021  

  ديسمبر 31
2020 

 العالقة 
 ألف

  ريال قطري 
 ألف 

 ريال قطري 
  

 ( مراجعة )
 

 )مدققة( 

     

 3.952  3.928 شركة زميلة الجزائرترست بنك 

 1.681  1.491 شركة زميلة .أيه.ترست الجزائر للتأمين وإعادة التأمين أس.بي

 470  470 شركة شقيقة شركة فالكون للخرسانة الجاهزة ذ.م.م. 

 172  172 شركة شقيقة نست إنفستمنتس )هولدينجز( المحدودة 

 63  63 شركة شقيقة ش.م.س.م.شركة الثقة السورية للتأمين 
     

  6.124  6.338 

 (63)  ( 63)    : مخصص خسائر االئتمان المتوقعةناقص
     

  6.061  6.275 
 

 أرصدة دائنة إلى أطراف ذات عالقة
 

  سبتمبر 30  
2021  

  ديسمبر 31
2020 

 
 العالقة

 ألف
  ريال قطري 

 ألف 
 ريال قطري 

  
 ( مراجعة )

 
 )مدققة( 

     

 30.336  30.322 شركة شقيقة . شركة الصاري التجارية ذ.م.م

 71  - كة شقيقةشر  شركة ترست القابضة المحدودة 
     

  30.322  30.407 
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 )تتمة(  إفصاحات حول أطراف ذات عالقة  15
 

 والدائنة مدينةال تأمينالذمم     )ج(
 هي كما يلي:المرحلي الموحد  المختصرالمتعلقة بالتأمين مع األطراف ذات العالقة المدرجة في بيان المركز المالي  األرصدة

 

  سبتمبر 30  
2021  

  ديسمبر 31
2020 

 العالقة 
 ألف

  ريال قطري 
 ألف 

 ريال قطري 
 )مدققة(   ( مراجعة )  

     

 27.574  56.056 شركة زميلة . الشركة العمانية إلعادة التأمين ش.م.ع.م 

 3.198  6.187 أخرى  ذمم تأمين مدينة أخرى 

 ( 3.251)  ( 3.700) أخرى  ذمم تأمين دائنة أخرى 

 
 ية عقارات استثمار    )د(

 : كما يلي عالقةالطراف ذات األضافات على العقارات االستثمارية من كانت اإل
 

  سبتمبر 30  
2021  

  ديسمبر 31
2020 

 العالقة 
 ألف

  ريال قطري 
 ألف 

 ريال قطري 
  

 ( مراجعة )
 

 )مدققة( 

     

 33.383  33.663 شركة شقيقة شركة سامكو العالمية ذ.م.م. 

 3.051  11.433 شركة شقيقة ذ.م.م.   الزجاجشركة سكاي وول لأللمنيوم و 

 7.665  4.089 شركة شقيقة ذ.م.م.   رامكو للصناعات اإلنشائيه والمعدنيه مصانع

 3  2 شركة شقيقة ذ.م.م.   رامكو للتجارة والمقاوالت شركة  
     

  49.187  44.102 
 

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر    )هـ(
محلية بقيمة    حقوق ملكية   اإلدارة السابق نيابة عن المجموعة باستثمار في أسهم، احتفظ رئيس مجلس  2021  سبتمبر  30  في  كما

نهاية الفترة لنقل بعد  اتخذت اإلدارة إجراءات قانونية    مليون ريال قطري(.  89.42:  2020ديسمبر    31مليون ريال قطري )  104.02
 . 2021تي من المتوقع أن تكتمل في عام  هذه األسهم باسم المجموعة وال
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 )تتمة(  إفصاحات حول أطراف ذات عالقة  15
 

 موجودات أخرى    (و)
 عالقة كما يلي:   تذا أطرافتتضمن الموجودات األخرى مبالغ مدفوعة مقدمًا إلى  

 

  سبتمبر 30  
2021  

 ديسمبر  31
2020 

 
 العالقة

 ألف
  ريال قطري 

 ألف 
 ريال قطري 

 

 
 ( مراجعة )

 
 )مدققة( 

     

 39.130  39.036 شركة زميلة نفستمنت هولدينغ الجزائرإترست 

 39.029  39.029 شركة شقيقة نست إنفستمنتس )هولدينجز( المحدودة

 40.609  32.214 شركة شقيقة ذ.م.م.  شركة سكاي وول لأللمنيوم والزجاج

 40.862  25.057 شركة شقيقة شركة سامكو العالمية ذ.م.م. 

 2.567  170 شركة شقيقة ذ.م.م.   رامكو للصناعات اإلنشائيه والمعدنيه مصانع
     

  135.506  162.197 

 ( 62.992)  (62.992)  ناقص: مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة
     

  72.514  99.205 
 

أية ضمانات مقدمة أو مستلمة    ال توجدالفوائد.    تحمل  والمكفولة بضمانات  )و( غير  15اإليضاح    فيأعاله    المذكورةجميع األرصدة  
 .  العالقةطراف ذات من األألي ذمم مدينة 

 

 كما يلي: هي الخسائر اإلئتمانية المتوقعةمخصص  في  التسوية
 

 

  سبتمبر 30  
2021  

 ديسمبر  31
2020 

 

 
 ألف

  ريال قطري 
 ألف 

 ريال قطري 
 )مدققة(   ( مراجعة )  

     

 73.516  62.992  لفترة / السنة ا في بداية 

 ( 10.524)  -  القيمة انخفاض  خسارةعكس 
     

 62.992  62.992  في نهاية الفترة / السنة
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 )تتمة(  إفصاحات حول أطراف ذات عالقة  15
 

 مطلوبات أخرى    )ز(
 عالقة كما يلي: تطراف ذاوالذمم الدائنة المحتجزة إلى أ حسابات الذمم الدائنةاألخرى  المطلوباتتتضمن 

 

  سبتمبر 30  
2021  

 ديسمبر  31
2020 

 
 العالقة حسابات ذمم دائنة

 ألف
  ريال قطري 

 ألف 
 ريال قطري 

 

 
 ( مراجعة )

 
 )مدققة( 

     

 5.895  5.730 شركة شقيقة شركة سامكو العالمية ذ.م.م. 

 1.830  3.498 شركة شقيقة ذ.م.م.   لأللمنيوم والزجاجشركة سكاي وول 

 947  404 شركة شقيقة ذ.م.م.   مصانع رامكو للصناعات اإلنشائيه والمعدنيه

 42  42 شركة شقيقة شركة رامكو للتجارة والمقاوالت ذ.م.م. 
     

  9.674  8.714 
 

 

  سبتمبر 30  
2021  

 ديسمبر  31
2020 

 
 العالقة محتجزةذمم دائنة 

 ألف
  ريال قطري 

 ألف 
 ريال قطري 

 

 
 ( مراجعة )

 
 )مدققة( 

     

 3.338  6.707 شركة شقيقة شركة سامكو العالمية ذ.م.م. 

 305  1.453 شركة شقيقة ذ.م.م.   شركة سكاي وول لأللمنيوم والزجاج

 766  1.175 شركة شقيقة ذ.م.م.   مصانع رامكو للصناعات اإلنشائيه والمعدنيه
     

  9.335  4.409 

 

 قياس القيمة العادلة   16
   

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

 

 المعدلة( في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة. ريار المتداولة )غاألسع:  ۱المستوى  -
  بشكل مباشر ، إما  المطلوبأو    للموجودمالحظتھا    مكنيوالتي    ۱مدخالت بخالف األسعار المدرجة في المستوى    :۲  المستوى  -

 .ار(المشتقة من األسعكالمثال  ليمباشر )على سب ريكاألسعار( أو بشكل غ لمثالا  لي)على سب
 (.مالحظة ريغ)مدخالت التي ال تستند إلى بيانات السوق التي يمكن مالحظتها   المطلوبأو  للموجودمدخالت  :۳ المستوى  -
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 )تتمة(  قياس القيمة العادلة  16
 

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

  ة يالعادلة في نھا  مةيالتسلسل الھرمي للق  اتيمستو   نيب   التيالمجموعة بالتحو تعترف   .بأكمله  اسيللق  هام  ريغ  عتبريوالذي    إدخال،
العادلة. بالنسبة للموجودات    مةيبالق   مشتقةالمالية  ال  هاأدواتو   المالية  دارة استثماراتھااإل  متيق  .رييالتي حدث خاللھا التغ  ريتقر فترة ال

 . ريالتقر  خيفي تار  ةيالدفتر  مھايالعادلة تقارب ق مھايأن ق اإلدارة األخرى، تعتقد ةيالمال والمطلوبات
 

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

قيمها  حيث تعد    (6  يضاحاإل)  كمتاحة للبيع لموجودات المالية والمطلوبات المالية المصنفة  االجدول أدناه  ال يشمل    العادلة.  مةيللق
 للقيمة العادلة.  معقوالً  اً قريبالدفترية ت
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 )تتمة(  قياس القيمة العادلة  16
 

 )تتمة(  العادلة ميالمحاسبي والق  فيالتصن
 

 )مراجعة(  2021 سبتمبر 30

   
 العادلة القيمة    القيمة الدفترية  

 

موجودات مالية  
بالقيمة العادلة من  

خالل الدخل الشامل  
أدوات    – ر  اآلخ 

  حقوق ملكية 

ية  موجودات مال 
بالقيمة العادلة  

من خالل الدخل  
  – ر  الشامل اآلخ 

 أدوات دين 

موجودات مالية   
بالقيمة العادلة من  

خالل الربح أو  
أدوات    – الخسارة  

  حقوق ملكية 

موجودات مالية  
بالقيمة العادلة  

من خالل الربح  
  – أو الخسارة  
  أدوات دين 

 بالتكلفة 
  المطفأة 

المطلوبات  
 جمالي اإل  3المستوى   2المستوى   1المستوى   جمالي اإل  المالية األخرى 

 ألف  
  قطري  ريال

 ألف 
 قطري  ريال

 ألف  
  قطري  ريال

 ألف 
  قطري  ريال

 ألف 
  قطري  ريال

 ألف 
  قطري  ريال

 ألف 
  قطري  ريال

 ألف 
  قطري  ريال

 ألف 
  قطري  ريال

 ألف 
  قطري  ريال

 ألف 
 قطري  ريال

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

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل  
                      الدخل الشامل اآلخر

 665.854  5.201  10.468  650.185  665.854  -  -  -  -  -  665.854 ملكيةال أدوات حقوق 
 168.596  -  35.273  133.323  168.596  -  -  -  -  168.596  - دين  واتأد

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل  
                      الربح أو الخسارة
 103.296  3.699  -  99.597  103.296  -  -  -  103.296  -  - ملكيةال أدوات حقوق 

 2.449  -  2.449  -  2.449  -  -  2.449  -  -  - دين  أدوات
 7.391  -  7.391  -  7.390  -  -  -  7.390  -  - صناديق مدارة 

                      
                      بالقيمة العادلة  تقاس ال مالية موجودات

         279.576  -  279.576  -  -  -  - ذمم تأمين مدينة 
         6.061  -  6.061  -  -  -  - أرصدة مدينة من أطراف ذات عالقة 

         57.847  -  57.847  -  -  -  - موجودات أخرى  
         159.093  -  159.093  -  -  -  - نقد وأرصدة لدى البنوك
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 )تتمة(  قياس القيمة العادلة  16
 

 )تتمة(  لعادلةا ميالمحاسبي والق  فيالتصن
 

 )تتمة( )مراجعة(  2021 سبتمبر 30
 

 العادلة القيمة    القيمة الدفترية  

 

موجودات مالية  
بالقيمة العادلة من  

خالل الدخل الشامل  
أدوات    – ر  اآلخ 

  حقوق ملكية 

موجودات مالية  
بالقيمة العادلة  

من خالل الدخل  
  – ر  الشامل اآلخ 

 أدوات دين 

موجودات مالية   
لة من  بالقيمة العاد 

خالل الربح أو  
أدوات    – الخسارة  

  حقوق ملكية 

موجودات مالية  
بالقيمة العادلة  

من خالل الربح  
  – أو الخسارة  
  أدوات دين 

 بالتكلفة 
  المطفأة 

المطلوبات  
 جمالي اإل  3المستوى   2المستوى   1المستوى   جمالي اإل  المالية األخرى 

 ألف  
  قطري  ريال

 ألف 
 قطري  ريال

 ألف  
  ي قطر  ريال

 ألف 
  قطري  ريال

 ألف 
  قطري  ريال

 ألف 
  قطري  ريال

 ألف 
  قطري  ريال

 ألف 
  قطري  ريال

 ألف 
  قطري  ريال

 ألف 
  قطري  ريال

 ألف 
 قطري  ريال

 ( مراجعة)  ( مراجعة)  ( مراجعة )   ( مراجعة)  ( مراجعة)  ( مراجعة)  ( مراجعة)  ( مراجعة)  ( مراجعة)  ( مراجعة)  ( مراجعة) 
                      بالقيمة العادلة  تقاس ال  لوبات ماليةمط

         ( 2.210.654)  -  ( 2.210.654)  -  -  -  - ف وقروض  سل
         ( 41.518)  ( 41.518)  -  -  -  -  - مطلوبات اإليجار 

         ( 218.316)  -  ( 218.316)  -  -  -  - ذمم تأمين دائنة 
         ( 30.322)  -  ( 30.322)  -  -  -  - عالقة ذات  أطرافأرصدة دائنة إلى 

         ( 72.773)  ( 72.773)  -  -  -  -  - مطلوبات أخرى 

                      
 665.854  168.596  110.686  2.449  (1.956.715)  (114.291 )  (1.123.421 )         
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 )تتمة(  قياس القيمة العادلة  16
 

 )تتمة(  العادلة ميق المحاسبي وال فيالتصن
 

 ( مدققة) 2020ديسمبر  31
 

 العادلة القيمة   القيمة الدفترية 

 

موجودات مالية  
العادلة من  بالقيمة  

خالل الدخل الشامل  
أدوات    – ر  اآلخ 

  حقوق ملكية 

موجودات مالية  
بالقيمة العادلة  

من خالل الدخل  
  – ر  الشامل اآلخ 

 أدوات دين 

موجودات مالية   
من  بالقيمة العادلة  

خالل الربح أو  
أدوات    – الخسارة  

  حقوق ملكية 

موجودات مالية  
بالقيمة العادلة  

من خالل الربح  
  – الخسارة  أو  

  أدوات دين 
 بالتكلفة
  المطفأة 

أدوات تحوط  
القيمة 
  العادلة 

المطلوبات 
 جمالي اإل  3المستوى   2المستوى   1المستوى   جمالي اإل  المالية األخرى 

 ألف  
  ريال قطري 

 ألف 
 ريال قطري 

 ألف  
  ريال قطري 

 ألف 
  ريال قطري 

 ألف 
  ريال قطري 

 ألف 
  ريال قطري 

 ألف 
  ريال قطري 

 ألف 
  ريال قطري 

 ألف 
  ريال قطري 

 ألف 
  ريال قطري 

 ألف 
  ريال قطري 

 ألف 
 ريال قطري 

 )مدققة(  ققة()مد  )مدققة(  )مدققة(  )مدققة(  )مدققة(  )مدققة(  )مدققة(  )مدققة(  )مدققة(  )مدققة(  )مدققة( 
 تقاسمالية  موجودات

                        بالقيمة العادلة
موجودات مالية بالقيمة العادلة 
                        من خالل الدخل الشامل اآلخر

 602.622  6.318  9.366  586.938  602.622  -  -  -  -  -  -  602.622 ملكيةال أدوات حقوق 
 239.311  -  86.855  152.456  239.311  -  -  -  -  -  239.311  - دين  أدوات

موجودات مالية بالقيمة العادلة 
                        من خالل الربح أو الخسارة 

 89.627  -  -  89.627  89.627  -  -  -  -  89.627  -  - ملكيةال أدوات حقوق 
 3.061  -  3.061  -  3.061  -  -  -  3.061  -  -  - دين  أدوات

 7.413  -  7.413  -  7.413  -  -  -  -  7.413  -  - صناديق مدارة 
                        

  تقاس ال مالية موجودات
                        بالقيمة العادلة

         198.576  -  -  198.576  -  -  -  - ذمم تأمين مدينة 
أرصدة مدينة من أطراف  

         6.275  -  -  6.275  -  -  -  - ت عالقة  ذا
         62.977  -  -  62.977  -  -  -  - موجودات أخرى  

         248.378  -  -  248.378  -  -  -  - نقد وأرصدة لدى البنوك
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 )تتمة(  قياس القيمة العادلة  16
 

 )تتمة(  العادلة ميالمحاسبي والق  فيالتصن
 

 )تتمة(  (مدققة) 2020ديسمبر  31
 

 العادلة القيمة   القيمة الدفترية 

 

موجودات مالية  
بالقيمة العادلة من  

خالل الدخل الشامل  
أدوات    – ر  اآلخ 

  حقوق ملكية 

موجودات مالية  
بالقيمة العادلة  

من خالل الدخل  
  – ر  الشامل اآلخ 

 أدوات دين 

موجودات مالية   
بالقيمة العادلة من  

خالل الربح أو  
أدوات    – ة  الخسار 

  حقوق ملكية 

موجودات مالية  
بالقيمة العادلة  

من خالل الربح  
  – أو الخسارة  
  أدوات دين 

 بالتكلفة
  المطفأة 

أدوات تحوط  
القيمة 
  العادلة 

المطلوبات 
 جمالي اإل  3المستوى   2المستوى   1المستوى   جمالي اإل  المالية األخرى 

 ألف  
  ريال قطري 

 ألف 
 ريال قطري 

 ألف  
  ري ريال قط

 ألف 
  ريال قطري 

 ألف 
  ريال قطري 

 ألف 
  ريال قطري 

 ألف 
  ريال قطري 

 ألف 
  ريال قطري 

 ألف 
  ريال قطري 

 ألف 
  ريال قطري 

 ألف 
  ريال قطري 

 ألف 
 ريال قطري 

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

                        العادلة 
 ( 363)  -  ( 363)  -  ( 363)  -  ( 363)  -  -  -  -  -   أدوات مالية مشتقة

 
                       

 تقاس  ال مطلوبات مالية
 بالقيمة العادلة

                       

         ( 2.247.277)  -  -  ( 2.247.277)  -  -  -  - سلف وقروض  
         ( 42.813)  ( 42.813)  -  -  -  -  -  - مطلوبات اإليجار 

         ( 169.709)  -  -  ( 169.709)  -  -  -  - ذمم تأمين دائنة 
  أطرافأرصدة دائنة إلى 

         ( 30.407)  -  -  ( 30.407)  -  -  -  - عالقة ذات 
         ( 67.130)  ( 67.130)  -  -  -  -  -  - مطلوبات أخرى 

                        

 602.622  239.311  97.040  3.061  (1.931.187 )  (363 )  (109.943 )  (1.099.459 )         
 

 : ال شيء(. 2020ديسمبر  31) 3المستوى و   2والمستوى    1، لم يتم التحويل بين المستوى 2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةالخالل 
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 )تتمة(  القيمة العادلةقياس   16
 

 )تتمة(  العادلة ميالمحاسبي والق  فيالتصن
 

 كما يلي:  هي 3المستوى  التسوية في
 

 

  سبتمبر 30  
2021  

 ديسمبر  31
2020 

 

 
 ألف

  ريال قطري 
 ألف 

 ريال قطري 
 )مدققة(   ( مراجعة )  

     

 3.618  6.318  في بداية الفترة / السنة 

 -  3.699  إضافات  

 -  ( 2.913)  استبعادات  

 2.700  1.796  القيمة العادلة  أرباح 

 
 

   

 6,318  8.900  في نهاية الفترة / السنة
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 )تتمة(  قياس القيمة العادلة  16
 

 غير الملحوظة الهامةتقنيات التقييم والمدخالت 
للموجودات والمطلوبات المقاسة بالقيمة العادلة    2020ديسمبر    31و    2021  سبتمبر  30في    كما  3والمستوى    2العادلة للمستوى    ةلقيمس ايوضح الجدول التالي أساليب التقييم المستخدمة في قيا

 . هامة المستخدمةالملحوظة الغير مدخالت الوكذلك 
 

 ملحوظة هامة غير مدخالت   تقنية التقييم  نوع ال
ملحوظة غير المدخالت ال العالقة بين 

 يمة العادلةوقياس القهامة ال
أدوات حقوق ملكية  

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

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

 ال تنطبق   ال تنطبق  

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

 ال تنطبق   ال تنطبق  

 -عقارات استثمارية 
 *عقارات مكتملة

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

 المنطقة المحلية والبيانات الناتجة عن عمليات البيع األخيرة التي حدثت.
 

يتم تقدير القيمة العادلة من خالل خصم التدفقات النقدية المستقبلية   نهج الدخل:
مالية.  كل المخاطر أو معدل الرسملة اإلج  حالية واحدة باستخدام  يةعلى قيمة مال

النهج في االعتبار الدخل الذي سيولده أحد الموجودات على مدى عمره  يأخذ 
 اإلنتاجي ويشير إلى القيمة من خالل عملية الرسملة. 

  معدل نمو إيجار السوق المتوقع: 
 ٪ 1متوسط معدل 

 
   رسملة السوق:خصم و معدل 

 ٪ 8٪ إلى 6معدل يتراوح بين 
 

  :اإلشغالدل مع
 ٪ 100إلى ٪70معدل يتراوح بين

 : إذا تنقص( سالقيمة العادلة المقدرة ستزيد ) 
 

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

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

 

 معدل اإلشغال أعلى )أقل(. انك -

 -عقارات استثمارية 
 * أراضي خالية 

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

 المحلية والبيانات الناتجة عن عمليات البيع األخيرة التي حدثت. 

 ال تنطبق   ال تنطبق  
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 )تتمة(  قياس القيمة العادلة  16
 

 )تتمة(  غير الملحوظة الهامةتقنيات التقييم والمدخالت 
 

 ملحوظة هامة غير مدخالت   تقنية التقييم  نوع ال
ملحوظة غير المدخالت ال العالقة بين 

 هامة وقياس القيمة العادلةال
 -عقارات استثمارية 

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

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

 

 ال تنطبق   ال تنطبق  

 

لمعايير التقييم من المعهد الملكي للمقيمين    وفقاً   أساس التقييمات التي قام بها مقيمون من طرف ثالث وأيضاً   على   2020ديسمبر    31ستثمارية كما في  للعقارات االتم التوصل إلى القيمة العادلة  *
ييم العقارات في دولة قطر. المقيمون غير الخبرة السوقية الحديثة في تق ون المجازين. يملك المقيمون الذين أجروا التقييم المؤهالت والمهارات والفهم والمعرفة الضرورية للقيام بعملية التقييم بكفاءة ويملك

 ذوي عالقة بالمجموعة. 

 

للمجموعة  ستثمارية  للعقارات االعلى المدخالت واالفتراضات المستخدمة لقياس القيمة العادلة    19الذي تمت مناقشته في اإليضاح    19-المحتمل النتشار وباء كوفيد  التأثيرقامت المجموعة بمراجعة  
 . 2021 سبتمبر 30في مقاربة لقيمتها العادلة كما ستثمارية اال هالعقاراتة الدفترية وتم تقييم أن القيم

 

اج إدر تم (. ال شيء :2020 سبتمبر  30) المقاسة بالقيمة العادلة  االستثمارية بالعقارات تتعلققيمة عادلة  أرباح أو خسائرلم يكن لدى المجموعة ،  2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في    تسعةالخالل 
 القيمة العادلة في بيان الربح أو الخسارة المختصر المرحلي الموحد.  )خسائر( أرباحالقيمة العادلة في  خسائرأو  أرباح
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 )تتمة(  قياس القيمة العادلة  16
 

 سعر الفائدة( تـبادلالمالي المشتق ) للمطلوبمعلومات الحساسية 
تقييم المصرفي الذي يأخذ في االعتبار عدد من العوامل بما في ذلك أسعار الفائدة المالي المشتق إلى تقرير ال  المطلوبيستند تقييم  

زيادة / انخفاض قيمة   عدم  ٪ إلى5قيمة التقييم بنسبة  التغير في  سيؤدي    للعلن.والسيولة في السوق وغيرها من المعلومات المتاحة  
 .(ألف ريال قطري  18:  2020ديسمبر  31المالي المشتق ) المطلوب

 

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

  المدرجةة األسهم غير  على نسبة السعر إلى األرباح التي ترتبط فيها قيم  المدرجةالعادلة الستثمارات المجموعة في األسهم غير  
٪ إلى زيادة 5التقييم بنسبة  قيمة  في  التغير  سيؤدي    .السهم  هذاالمستحقة على    توزيعات األرباحبداًل من    مسهباألرباح المنسوبة لكل  

 (. قطري  ألف ريال 316: 2020ديسمبر  31)قطري ألف ريال  445قيمة ب المدرجة انخفاض قيمة استثمارات األسهم غير  /
 

 دة تصنيف أرقام المقارنة إعا  17
 

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

 
 المطلوبات المحتملة وااللتزامات   18

 

 
 
 
 

 ديسمبر  31
2020  

  سبتمبر 30
2021 

 

 ألف 
  قطري  اير

 ألف
 قطري  لاير

 

  ( مراجعة )  )مدققة( 
    

 التزامات رأسمالية)أ(     1.902  3.378
    

 )ب(  مطلوبات محتملة   
 خطابات الضمان 8.541  6.684

    

 )ج(  التزامات اإليجارات     

 لدفع كما يلي:تستحق التزامات اإليجار التشغيلي ا   
 أقل من سنة واحدة 631  1.582
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 )تتمة(  المطلوبات المحتملة وااللتزامات  18
 

الدعاوى القضائية   )د(     
 

 نفستمنت هولدينغ الجزائرإ ترست
اري كلي( تج  -  بعد تقديم دعوى مدنية تجارية من جانب أحد مساهمي الشركة، أصدرت المحكمة اإلبتدائية الكلية )الدائرة التاسعة

والمتعلق بالتنازل عن ما   ،2018مارس    12جتماع الجمعية العامة للشركة بتاريخ  إتخاذه في  إ  في دولة قطر حكمًا بإلغاء قرار تم  
  لشركة  التنفيذي  يسإلى السيدة فتيحة خالل )الرئ نفستمنت هولدينغ الجزائرإ  ترست ٪ من أسهم الشركة في رأس مال شركة 0.2نسبته  
ئناف  ستوصدر قرار محكمة اإل  ، ت هولدينغ الجزائر(. تقدمت الشركة بإستئناف ضد حكم المحكمة اإلبتدائية الكليةنفستمن إ  ترست
دعوى  اإلبتدائية  المحكمةحكم    بتأييد الشركة  رفعت  الحكم  .  بتأييد  قضى  الذي  التمييز  حكم  وصدر  التمييز  أمام محكمة  التمييز 

التنازل عن األسهم، القابضة  وبهذا يكون الحكم قد أصبح نهائيًا وغير قابل للطعن عليه.    اإلبتدائي ببطالن قرار  ترست الجزائر 
 .٪ وفقًا للرسالة الواردة من السيدة فتيحة خالل بهذا الشأن20نسبة ملكية الشركة إلى  ستثمار بصدد إعادةلإل

 

 أخرى دعاوى قضائية 
تم إخطار مجلس اإلدارة بشكوى عمالية من موظف سابق. إدعى الموظف السابق أنه وخالل السنوات السابقة لم يتم دفع جزء  -

تم رفض الشكوى من قبل لجان فض المنازعات العمالية، وتأيد قرار اللجنة من قبل   .من أتعابه من قبل المجموعة، بحسب شكواه 
وعليه، لم تعد   .2021لسنة    428بقرار محكمة التمييز رقم    2021أكتوبر    12بتاريخ    محكمة اإلستئناف. كما تم رفض الشكوى 

 .الشكوى قائمة ضد المجموعة
 

التأمين في - قانونية تنشأ عن نشاط أعماله  يالمجموعة إلى دعاوى قضائية و   يتعرض قطاع  شارك بشكل مستمر في إجراءات 
درج ضمن مطلوبات عقود التأمين. تكون المجموعة  عتيادية. تحتسب المجموعة مخصصات كافية مقابل تلك الدعاوى والتي ت  اإل

مليون ريال    8.79 بقيمة  2021سبتمبر  30كما في  رض  تعالتأمين بصافي    مطالباتتتعلق ب ال  أيضًا طرفًا في دعاوى قضائية  
المجموعة مخصصات    لتسج  مليون ريال قطري( مقابل جميع هذه الدعاوى القضائية.    12.26:  2020ديسمبر    31قطري )

شركات التابعة، الشركة العامة  حتماالت. باإلضافة إلى ذلك، فإن إحدى الكافية بناًء على أفضل تقديرات عندما يمكن توقع اإل
للتكافل ش.م.خ.ق.، مدعى عليها في عدد من القضايا المرفوعة من قبل حملة وثائق التأمين التكافلي فيما يتعلق بمطالبات  

 .الشركة التابعة مخصصات كافية بناًء على أفضل تقديرات عندما يمكن توقع اإلحتماالت التأمين. سجلت

  
 19-كوفيد  تأثير  19

 

العالم مما تتسبب في انقطاع األعمال 19-تشرت جائحة فايروس كورونا )"كوفيدان القطاعات الجغرافية في أنحاء  "( في مختلف 
 شكوكًا حول بيئة اإلقتصاد العالمية. معه  19-واألنشطة االقتصادية. جلب كوفيد
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 )تتمة( 19-كوفيد  تأثير  19
 

 ستثمارية العقارات اال  )أ(  
، ويعزى ذلك على نحو كبير إلى المستوى المستمر من الشك  الفترةيئة المخاطر العامة التي تعمل فيها المجموعة خالل تضاعفت ب

   .19-المستقبلي لكوفيد التأثيرحول 
 

قد أثر على العديد من أوجه    2020مارس    11والذي أعلنت منظمة الصحة العالمية على أنه "جائحة عالمية" في    19-انتشار كوفيد
 شهد سوق العقارات مستويات منخفضة من أنشطة التعامالت والسيولة.  الحياة اليومية وعلى االقتصاد العالمي، مما نتج عنه أن ي

 

عن التقييمات  التقريرغير مسبوقة ليقوم بإسناد حكمه عليها. لذا فقد تم   واجه ظروفاً ي المقيمتعني أن  19-االستجابة الحديثة لكوفيد
يجب أن يولى يقين أقل ودرجة عالية من الحذر    ،على أساس "الشك الجوهري حول التقييم". نتيجة لذلك  اإلستثماريةالعقارات  في كل  

 للتقييمات عما هو عليه الحال في العادة. 
 

 .ثنين من خبراء التقييم العقاري المستقلين قبل نهاية العامإستثمارية من قبل ستقوم المجموعة بتقييم عقاراتها اإل
 

 ئتمانية المتوقعة  الخسائر اال  )ب( 
من المجموعة تحديث المدخالت واالفتراضات المستخدمة لتحديد الخسائر االئتمانية   19-تطلبت الشكوك التي تسبب فيها كوفيد

لظروف  . تم تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة استنادًا إلى نطاق من ا2021  سبتمبر  30المتوقعة )"الخسائر االئتمانية"( كما في  
التقلب العالي    لتأثيراالقتصادية المتوقعة كما في ذلك التاريخ ووضع اعتبار أن الوضع يتطور سريعًا، وقد وضعت المجموعة اعتبارًا  

 ناريوهات االقتصادية عند تحديد الخسارة االئتمانية المتوقعة. في عوامل اإلقتصاد الكلي المستقبلية عند تحديد مدى شدة واحتمالية السي
 

على العوامل النوعية والكمية   19-بكوفيد  المتعلق  للتأثيراإلضافة إلى االفتراضات المذكورة أعاله، وضعت المجموعة اعتبارًا خاصًا  ب
 عند تحديد الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان وتقييم مؤشرات انخفاض القيمة بالنسبة للتعرضات في قطاعات محددة.  

 

لموجودات المالية أثيرات المحتملة للتقلب في البيئة االقتصادية الحالية عند تحديد المبالغ المعلن عنها لوضعت المجموعة اعتبارًا للت
وغير المالية للمجموعة وقد اعتبر ذلك على أنه يمثل أفضل تقدير لإلدارة استنادًا إلى المعلومات التي يمكن مالحظتها. مع ذلك  

 جلة حساسة للتقلبات في السوق. المبالغ المس وبقيتاألسواق متقلبة  بقيت
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