
ش.م.ع.ق.ة كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحيـ شرك
الموحدةالمختصرةالمرحلية البيانات المالية 

المراجعة أعمال وتقریر مراقب الحسابات المستقل حول 

في أشهر المنتهيةلتسعةلفترة ا

٢٠٢٢سبتمبر٣٠



في  دارة اإلإلى السادة أعضاء مجلس المرحلية المالية البيانات تقریر حول مراجعة 
كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي ش.م.ع.ق.شركة 

مقدمة 
الشركة و كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي ش.م.ع.ق.  المرفقة لشركة  الموحدةالمختصرة المرحلية  لقد راجعنا البيانات المالية  

كما في  الموحد المرحلي والتي تتضمن بيان المركز المالي ، ٢٠٢٢سبتمبر ٣٠كما في "المجموعة") یشار إليهما معًا بـ (لها ة التابع 
أشهر  لتسعةاو الثالثة أشهر ة لفتر المرحلي الموحد  الدخل الشامل بيان و وبيان الربح أو الخسارة المرحلي الموحد ٢٠٢٢سبتمبر ٣٠

لفترة  المرحلي الموحد لتدفقات النقدیة  ابيان  و المرحلي الموحد  لتغيرات في حقوق الملكية  ا، وبيان  ٢٠٢٢سبتمبر ٣٠المنتهية في  
.  واالیضاحات المتممة لها ذلك التاریخ أشهر المنتهية في  لتسعةا

٣٤لمعيار المحاسبة الدولي رقم  وفقًا  الموحدة المختصرة المرحلية  مسؤول عن إعداد وعرض هذه البيانات المالية  دارة  اإل إن مجلس  
استنادًا إلى أعمال  الموحدةالمالية المرحلية المختصرةإن مسؤوليتنا هي إصدار نتيجة حول هذه البيانات . "التقاریر المالية المرحلية" 

.  المراجعة التي قمنا بها 

نطاق المراجعة  
مراجعتنا  لقد   من قبل المدقق  ٢٤١٠لمعيار الدولي المتعلق بإجراءات المراجعةلوفقًا  تمت  "مراجعة البيانات المالية المرحلية 

المالية  تتضمن مراجعة البيانات المالية المرحلية إجراء استفسارات مبدئيًا من األشخاص المسؤولين عن األمور  .  المستقل للمؤسسة"
یتم وفقاً الذيإن نطاق المراجعة یقل كثيرًا عن نطاق التدقيق  .  والمحاسبية، وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى 

وبالتالي ال نستطيع الحصول على التأكيد الذي یمكن أن نحصل عليه عن كافة األمور الهامة خالل  .  لمعایير التدقيق الدولية
.ه فإننا ال نبدي رأیًا حول تدقيق هذه البيانات الماليةوعلي. أعمال التدقيق

النتيجة 
بأن البيانات  انتباهنا  یلفت  مراجعتنا، لم  أعمال استنادًا إلى  یجعلنا نعتقد  المرفقة لم یتم  الموحدةالمالية المرحلية المختصرةما 

. التقاریر المالية المرحلية– ٣٤لمعيار المحاسبة الدولي  ، وفقًا مادیةإعدادهـا، من كافة النواحي ال

عن إرنسـت ویـونغ 

ــدــــــــــــــــ ـــد سيـ ـــــــــــــــــأحم
٣٢٦سجل مراقبي الحسابات رقم

٢٠٢٢أكتوبر ٣٠الدوحة في 
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شركـة كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي ش.م.ع.ق.
المرحلي الموحد  الربح أو الخسارةبيان 
٢٠٢٢سبتمبر ٣٠المنتهية في أشهر  تسعة لاالثالثة أشهر و ةلفتر 

المرحلية المختصرة الموحدة. الماليةمن هذه البياناتجزءاً ١٤إلى ١من اإلیضاحات المرفقةتشكل 
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أشهر المنتهية في  ثالثةلفترة ال
سبتمبر ٣٠

أشهر المنتهية في  لتسعةالفترة 
سبتمبر ٣٠

٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١
ألف 

ریـال قطري 
ألف

ریـال قطري 
ألف 

ریـال قطري 
ألف

ریـال قطري 
)مراجعة()مراجعة()مراجعة()مراجعة(

١٤٨٬٧١٨١٩٣٬٧٤٢٨٩٠٬٧٠٤٧٥٠٬١٤٩أقساط التأمين إجمالي
(٢٠٠٬٦١١)(٨٠٬٤١٣)(٣٧٬٨٠٥)(١٧٬١٧٥)أقساط التأمين المسددة لمعيدي التأمين 

١٣١٬٥٤٣١٥٥٬٩٣٧٨١٠٬٢٩١٥٤٩٬٥٣٨أقساط التأمين صافي
٣٨٬٠١٢(٣١٬١٢٠)١٤٢٬٥٨٥٣٦٬٤٨٠الحركة في احتياطي األخطار الساریة 

٢٧٤٬١٢٨١٩٢٬٤١٧٧٧٩٬١٧١٥٨٧٬٥٥٠صافي األقساط المكتسبة 
(٥٦٧٬٥٣٣)(٧٩٩٬٧٦٤)(١٨٠٬٥٠٠)(٢٩٨٬٤٩٢)المدفوعة إجمالي المطالبات 

٢٧٬١٤٠٣٢٬٩٢٨١٢١٬٤٩٠٧٩٬٤٩٠التأمين  إعادةالمبالغ المستردة من 
(١٬٦٢١)(٣٧٬٠٥١)(١٧٬٣٨١)٨٬٨٢٨الحركة على المطالبات القائمة 

(١٧٬٩١١)(٨٬٩٢٢)(٤٬٩٤٤)(٣٬٠٣١)العموالت صافي 
٨٬٥٧٣٢٢٬٥٢٠٥٤٬٩٢٤٧٩٬٩٧٥التأمين صافي نتائج 

١٣٬٧٥٧٨٬٩٥٣٤٠٬٤٧٤٣١٬٠١٩وإیرادات أخرى  تستثماراإیرادات اال
(١٬٨٥٧)(٤٬٦٩٢)(٥٩٠)(٢٬٧٤٧)تكاليف التمویل  

١١٬٠١٠٨٬٣٦٣٣٥٬٧٨٢٢٩٬١٦٢صافي إیرادات االستثمار  
١٩٬٥٨٣٣٠٬٨٨٣٩٠٬٧٠٦١٠٩٬١٣٧اإلیرادات إجمالي 

(٣٤٬٠٠٧)(٤٢٬١٣١)(١١٬٦٦٣)(١٤٬٢٤٦)المصروفات التشغيلية واإلداریة 
(٦٨٦)(٥٦٩)(٢٧٣)(١٨٣)االستهالك واإلطفاء 

٥٬١٥٤١٨٬٩٤٧٤٨٬٠٠٦٧٤٬٤٤٤قبل الضریبة  ربح ال
(١٥٤)(١٧٤)(٨٤)(٣٥)مصروف ضریبة الدخل

-١٬٩١٩-(٢٤)تعدیل ضریبي للفترة السابقة  

٥٬٠٩٥١٨٬٨٦٣٤٩٬٧٥١٧٤٬٢٩٠الربح للفترة 

ربحية السهم 
٠٫٠١٠٫٠٥٠٫١٤٠٫٢١الریال القطري بالمخفف للسهم و ألساسي عائد اال



شركـة كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي ش.م.ع.ق.
بيان الدخل الشامل المرحلي الموحد  

٢٠٢٢سبتمبر ٣٠المنتهية في أشهر  تسعة لاو الثالثة أشهر ةلفتر 

المرحلية المختصرة الموحدة. الماليةمن هذه البياناتجزءاً ١٤إلى ١من اإلیضاحات المرفقةتشكل 
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أشهر المنتهية في  ثالثةلفترة ال
سبتمبر ٣٠

أشهر المنتهية في  لتسعةالفترة 
سبتمبر ٣٠

٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١
ألف 

ریـال قطري 
ألف

ریـال قطري 
ألف 

ریـال قطري 
ألف

ریـال قطري 
)مراجعة()مراجعة()مراجعة()مراجعة(

٥٬٠٩٥١٨٬٨٦٣٤٩٬٧٥١٧٤٬٢٩٠ربح الفترة 

اإلیرادات الشاملة األخرى 
إیرادات شاملة أخرى یعاد تصنيفها إلى الربح أو  

الخسارة في الفترات الالحقة   
أدوات الدین بالقيمة العادلة من خالل اإلیرادات 

الشاملة األخرى 
(٣٬٧٢٥)(٧٤٬٤٢٨)٣٧٠(٢١٬٥٤٤)صافي التغيرات في القيمة العادلة خالل الفترة 

٧٠٬٥٦٥(٢٤٬٦٧٧)١٩٬٢٣٣(١٦٬٤٤٩)للفترة  الدخل الشامل(الخسارة) / إجمالي



شركـة كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي ش.م.ع.ق.
بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي الموحد  

٢٠٢٢سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في تسعة لفترة ال

المرحلية المختصرة الموحدة. الماليةمن هذه البياناتجزءاً ١٤إلى ١من اإلیضاحات المرفقةتشكل 
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رأس المال
حتياطياال

القانوني 
احتياطي  

أرباح مدورة القيمة العادلة 
إجمالي 

حقوق الملكية 
ألف ریـال قطري ألف ریـال قطري ألف ریـال قطري ألف ریـال قطري ألف ریـال قطري 

٢٠٢١٣٥٠٬٠٠٠١٧٬٥٨٧٢٥٬٢٥٤١٣٠٬١٩٠٥٢٣٬٠٣١ینایر ١الرصيد في 

٧٤٬٢٩٠٧٤٬٢٩٠---ربح الفترة
المدرجة بالقيمة  الستثمارات  اصافي التغير في 

(٣٬٧٢٥)-(٣٬٧٢٥)--العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى 

٧٤٬٢٩٠٧٠٬٥٦٥(٣٬٧٢٥)--إجمالي الدخل الشامل للفترة

٣٥٠٬٠٠٠١٧٬٥٨٧٢١٬٥٢٩٢٠٤٬٤٨٠٥٩٣٬٥٩٦(مراجعة) ٢٠٢١سبتمبر ٣٠الرصيد في 

٢٠٢٢٣٥٠٬٠٠٠٢٨٬٠٧٤١٦٬٨٤٠٢٢٣٬٢٥٤٦١٨٬١٦٨ینایر ١الرصيد في 

٤٩٬٧٥١٤٩٬٧٥١---ربح الفترة
المدرجة بالقيمة  الستثمارات  اصافي التغير في 

(٧٤٬٤٢٨)-(٧٤٬٤٢٨)--العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى 

(٢٤٬٦٧٧)٤٩٬٧٥١(٧٤٬٤٢٨)--الدخل الشامل للفترة  (الخسارة) / إجمالي 
(٧٧٬٠٠٠)(٧٧٬٠٠٠)---توزیعات أرباح مدفوعة

١٩٦٬٠٠٥٥١٦٬٤٩١(٥٧٬٥٨٨)٣٥٠٬٠٠٠٢٨٬٠٧٤(مراجع) ٢٠٢٢سبتمبر٣٠الرصيد في 



شركـة كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي ش.م.ع.ق.
بيان التدفقات النقدیة المرحلي الموحد  

٢٠٢٢سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في تسعة لفترة ال

المرحلية المختصرة الموحدة. الماليةمن هذه البياناتجزءاً ١٤إلى ١من اإلیضاحات المرفقةتشكل 
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سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في  لتسعةلفترة ا
٢٠٢٢٢٠٢١

ریـال قطري ألفقطري ألف ریـال ات إیضاح
) مراجعة() مراجعة(

األنشطة التشغيلية 
٤٨٬٠٠٦٧٤٬٤٤٤قبل الضریبة  ربح ال

: للبنود التاليةتعدیالت
٥٦٩٦٨٦استهالك 

(٢٤٬٢١٠)(٣٢٬٩٣١)٩إیرادات فوائد 
٩٤٬٦٩٢١٬٨٥٧مصروفات فوائد 

٢-ومعداتعقارات استبعادخسارة من 
-(٢٬٨٦٨)ربح من استبعاد استثمارات مالية

٦٦٩٤٢٤مخصص مكافأة نهایة الخدمة للموظفين
١٨٬١٣٧٥٣٬٢٠٣في رأس المال العاملالربح التشغيلي قبل التغيرات 

في رأس المال العامل التغيرات 
(٩١٬٤٢٥)٧٬٩٦٤ذمم التأمين وأرصدة مدینة أخرى 

٢٨٥٦٠٬١٣٨مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة  
(٣٦٬٣٩١)٦٨٬١٧١، بالصافي التأميناتحتياطيا

(٢٠٬٣٧١)١٧٬٢٨٠تأمين دائنة وذمم دائنة أخرى اعادةمخصصات وذمم
٦٤٬٢٩٩(١٬٠٠٥)مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة  

١١٠٬٨٣٢٢٩٬٤٥٣العمليات منالناتجالنقد
(٥٩))١١٤(مكافأة نهایة الخدمة المدفوعة للموظفين 

(٨٣٣)(١٦٨)ضریبة على الدخل مدفوعة 
-(٢٬٦٢٢)المدفوع لصندوق دعم األنشطة الریاضية واالجتماعية

١٠٧٬٩٢٨٢٨٬٥٦١األنشطة التشغيلية الناتج من النقد صافي 
یة ستثمار نشطة االاأل 

(٥٩٬٨٠٦)(١٣٩٬٠٢٥)ستثماراتصافي الحركة النقدیة في اال
(٩٥٤)(٨٩٩)شراء عقارات ومعدات 
٣٢٬٩٣١٢٤٬٢١٠إیرادات فوائد مستلمة 

٢٣-متحصالت من بيع عقارات ومعدات 
(٣٦٬٥٢٧)(١٠٦٬٩٩٣)األنشطة االستثماریة المستخدم فيصافي النقد

ية نشطة التمویل األ 
٤٥٬٢٢٦٤٠٬٥٥٦صافي الحركة في قروض قصيرة األجل  

(١٬٨٥٧)(٤٬٦٩٢)فوائد مدفوعة  
-(٧٢٬٢٣١)توزیعات أرباح مدفوعة 

٣٨٬٦٩٩(٣١٬٦٩٧)ية  نشطة التمویلاأل الناتج من النقدصافي
٣٠٬٧٣٣(٣٠٬٧٦٢)في النقد والبنود المماثلة للنقد الزیادة(النقص) / صافي

٦٨٤٬٤١٦٦٠٤٬٩٧٦سنة في بدایة الالنقد والبنود المماثلة للنقد
٣٦٥٣٬٦٥٤٦٣٥٬٧٠٩نهایة الفترة النقد والبنود المماثلة للنقد في 



شركـة كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي ش.م.ع.ق.
المختصرة الموحدة إیضاحات حول البيانات المالية المرحلية 

٢٠٢٢سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في تسعة اللفترة 
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ةركشلالوضع القانوني لو األنشطة  ١
شركـة كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي ش.م.ع.ق. (سابقًا: شركة كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي ذ.م.م.) 

بموجب السجل التجاري  ٢٠١٨أبریل  ٣٠("الشركة") هي شركة تعمل في مجال التأمين على الحياة والتأمين الصحي تأسست في 
ون الشركات التجاریة القطري ولوائح مصرف قطر المركزي الخاصة بأنشطة التأمين. تأسست ، وتخضع ألحكام قان ١١٦٨٤٩رقم  

٪ من رأس المال المصدر  ٨٥الشركة كشركة ذات مسؤولية محدودة (ذ.م.م.) تابعة لشركة قطر للتأمين ش.م.ع.ق. بحصة قدرها 
. ٢٠١٩ینایر  ١والمدفوع عند التأسيس. بدأت الشركة عملياتها اعتبارا من 

ات شركإحدى الم.م.،  ذ.كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي  شركة  تم تحویل العمليات التجاریة ل،٢٠١٩ینایر  ١اعتباًرا من  و 
.)التصفيةقيد أنهحيث (باستثناء فرع البوان إلى الشركةتابعة لشركة قطر للتأمين،ال

، قرر السادة المؤسسون، بصفتهم مساهمي الشركة ٢٠٢٠نوفمبر ٢٢بموجب قرار الجمعية العمومية غير العادیة المنعقدة بتاریخ  
قبل تغيير شكلها القانوني، تحویل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة عامة وإدراجها الحًقا في بورصة 

٪ من األسهم المملوكة لشركة قطر للتأمين ٦٠كة مساهمة عامة (ش.م.ع.ق.) من خالل طرح قطر، على أن یتم التحویل إلى شر 
) بنجاح تم االعالن رسميًا عن تحّول الشركة من شركة ذات  IPO(ش.م.ع.ق.) لالكتتاب العام. وبعد اغالق الطرح العام األولي (

وذلك خالل اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية المنعقد مسؤولية محدودة (ذ.م.م.) إلى شركة مساهمة عامة قطریة (ش.م.ع.ق.) 
، وبالتالي تم تخفيض الحصة ٢٠٢١ینایر ١٣. تم إدراج أسهم الشركة للتداول في بورصة قطر بتاریخ ٢٠٢٠دیسمبر ٣٠بتاریخ 

دان السيطرة.  ٪ من رأس المال المصدر والمدفوع وتم فق٢٥المملوكة لشركة قطر للتأمين (ش.م.ع.ق.) في المجموعة إلى  

، الخليج الغربي، الدوحة، دولة قطر. تعمل QLM، الطابق الخامس، مبنى  ١٢٧١٣عنوان المكتب المسجل للشركة هو ص.ب  
والفردي   االئتماني  الحياة  على  والتأمين  الطبي  التأمين  خدمات  تقدیم  في  أساسي  بشكل  ("المجموعة")  التابعة  وشركاتها  الشركة 

والجماعي. 

بعة للمجموعة المدرجة في البيانات المالية الموحدة تعرض كالتالي:  الشركة التا 

بلد التأسيس 
ومقر األعمال 

حصة الملكية الفعلية للمجموعة  
وحقوق التصویت (٪) 

سبتمبر ٣٠
٢٠٢٢

٢٠٢١دیسمبر ٣١

٪ ١٠٠٪ ١٠٠دولة قطر ذ.م.م. لتأمينات الحياة والتأمين الصحي شركة كيوالیف

تعمل شركة كيوالیف لتأمينات الحياة والتأمين الصحي ذ.م.م. ("الشركة التابعة") في دولة قطر والبوان بماليزیا من خالل فرعها  
("الفرع").

ــــــتم اعتم ــــذه البيانـــــــ اد هــــــ ـــات الماليـــ ا بالنيابة عنه بتاریخ  ــــم توقيعه ـــــوتس اإلدارة  ـــــــل مجلـــــــدة من قبـــــالموح رة  ـــــة المختصــــــالمرحلية  ـــ
. ٢٠٢٢أكتوبر٣٠
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السياسات المحاسبية الهامةأسس اإلعداد و ٢
أسس اإلعداد٢/١

بيان االمتثال  
،  ٢٠١٥لسنة  ١١تتوافق البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة مع متطلبات قانون الشركات التجاریة القطري رقم  

اإلدارة بصدد اتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان  إن  .  ٢٠٢١لسنة  ٨والذي تم تعدیل بعض أحكامه الحًقا بموجب القانون رقم  
خلصت إلى أن أي عدم قد  ي ذلك تعدیل النظام األساسي للشركة عند الضرورة، و لقانون المعدل، بما فلاالمتثال الكامل  

.  امتثال كما في تاریخ التقریر ليس له تأثير على البيانات المالية
س اإلعداداأس

المرحلية   المالية  البيانات  إعداد  لفترة  المختصرةتم  في  لتسعةاالموحدة  المنتهية  لمعيار  ٢٠٢٢سبتمبر٣٠أشهر  وفًقا 
"التقاریر المالية المرحلية" الصادر عن مجلس معایير المحاسبة الدولية. تم إعداد البيانات -٣٤المحاسبة الدولي رقم  

الموحدة المرفقة وفقًا لمبدأ التكلفة التاریخية، باستثناء بعض األدوات المالية التي تم قياسها بالقيمة المختصرة  المالية المرحلية  
لعادلة. ا

، وهو العملة المستخدمة في أعمال المجموعة وفي  بالریال القطري الموحدة  البيانات المالية المرحلية المختصرةم عرضت
عرض بياناتها المالية. بخالف ما یشار إلى غير ذلك، وتم تقریب جميع المعلومات المعروضة في البيانات المالية إلى  

أقرب ألف ریال قطري.  

ات المالية المرحلية المختصرة الموحدة ال تحتوي على كل المعلومات واإلیضاحات المطلوبة للتقاریر السنویة ویجب  إن البيان
لتسعة ل. باإلضافة إلى ذلك، النتائج  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١قراءتها بالمقارنة مع البيانات المالية للمجموعة للسنة المنتهية في  

. ٢٠٢٢دیسمبر ٣١ال تعبر بالضرورة على النتائج المتوقعة للسنة المنتهية في ٢٠٢٢سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في 

مع تلك المتبعة في إعداد  الموحدة تتفق  المالية المرحلية المختصرة  في إعداد البيانات  المحاسبية المتبعة  إن السياسات 
.  ٢٠٢١دیسمبر ٣١البيانات المالية السنویة للمجموعة للسنة المنتهية في 

لمعایير والتفسيرات والتعدیالت الجدیدة المطبقة من قبل المجموعة٢/٢
إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة متطابقة مع تلك المستخدمة في  

، باستثناء تطبيق المعایير الجدیدة التي أصبحت  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١للسنة المنتهية في  للشركة  الموحدة  إعداد البيانات المالية  
مبكرا أي معایير أو تفسيرات أو تعدیالت تم اصدارها ولم یسر  للشركة  . لم تطبق  ٢٠٢٢ینایر  ١ساریة المفعول اعتبارًا من  

مفعولها بعد. 
، ولكن ليس لها تأثير على البيانات المالية المرحلية ٢٠٢٢مرة في عام  ول  التعدیالت والتفسيرات ألیسري مفعول بعض  
. للمجموعةالمختصرة الموحدة 

٣تعدیالت على المعيار الدولي للتقاریر المالية -الرجوع إلى اإلطار المفاهيمي 
معایير المحاسبة الدولية بإشارة إ سابقة من اإلطار المفاهيمي لمجلس  لى النسخة  تحل التعدیالت محل إشارة إلى نسخة 

دون تغيير متطلباتها بشكل كبير.٢٠١٨الحالية الصادرة في مارس 

أرباح "دمج األعمال" لتجنب إصدار  ٣تضيف التعدیالت استثناًء إلى مبدأ االعتراف بالمعيار الدولي للتقاریر المالية رقم  
التي ستكون ضمن نطاق معيار المحاسبة أو خسائر محتملة في "اليوم الثاني" تنشأ عن االلتزامات والمطلوبات الطارئة  

الطارئة أو تفسير لجنة تفسيرات المعایير الدولية للتقاریر المالية  والموجوداتالمخصصات والمطلوبات الطارئة ٣٧الدولي 
المحاسبة  إذا تم تكبدها بشكل منفصل. یتطلب االستثناء من الكيانات تطبيق المعایير الواردة في معيار  ،  : الرسوم٢١رقم  

لتحدید ما إذا كان االلتزام الحالي موجوًدا في تاریخ  ،  بدًال من اإلطار المفاهيمي،  على التوالي،  ٢١أو التفسير  ٣٧الدولي  
المحتملة غير  الموجوداتلتوضيح أن  ٣االستحواذ. تضيف التعدیالت أیًضا فقرة جدیدة إلى المعيار الدولي للتقاریر المالية  

ا في تاریخ االستحواذ.مؤهلة لالعتراف به 
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تتمة–السياسات المحاسبية الهامةأسس اإلعداد و ٢

تتمة–المعایير والتفسيرات والتعدیالت الجدیدة المطبقة من قبل المجموعة٢/٢

تتمة -٣تعدیالت على المعيار الدولي للتقاریر المالية -الرجوع إلى اإلطار المفاهيمي 

الموحدة للمجموعة حيث لم یكن هناك موجودات المختصرةلم یكن لهذه التعدیالت أي تأثير على البيانات المالية المرحلية  
ومطلوبات طارئة ضمن نطاق هذه التعدیالت التي نشأت خالل الفترة.

١٦تعدیالت على معيار المحاسبة الدولي رقم -واآلالت والمعدات: العائدات قبل االستخدام المقصود العقارات 
بنود   من  أي بند  من تكلفة  تخصم  المنشآت أن  التعدیل على  والمعداتالعقاراتیحظر  بيع ،  والمنشآت  من  أي عائدات 
زمة ليكون قادًرا على التشغيل بالطریقة التي تقصدها  األصناف المنتجة أثناء إحضار ذلك األصل إلى الموقع والحالة الال

في الربح أو الخسارة. ، وتكاليف إنتاج تلك البنود، تعترف المنشأة بعائدات بيع هذه البنود، اإلدارة. وبدًال من ذلك

ن هناك مبيعات الموحدة للمجموعة حيث لم تكالمختصرةلم یكن لهذه التعدیالت أي تأثير على البيانات المالية المرحلية  
واآلالت والمعدات المتاحة لالستخدام في أو بعد بدایة الفترة األولى المعروضة.العقاراتلهذه البنود التي تنتجها 

الضرائب في قياسات القيمة العادلة -الزراعة : ٤١معيار المحاسبة الدولي 
الذي یقضي بأن تستبعد المنشآت التدفقات النقدیة ٤١من معيار المحاسبة الدولي٢٢یزیل التعدیل المطلب الوارد في الفقرة  

. ٤١للضرائب عند قياس القيمة العادلة لألصول ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي 

الموحدة للمجموعة حيث لم یكن لدیها موجودات  المختصرةلم یكن لهذه التعدیالت أي تأثير على البيانات المالية المرحلية  
كما في تاریخ التقریر. ٤١في نطاق معيار المحاسبة الدولي 

٣٧تعدیالت على معيار المحاسبة الدولي -تكاليف إتمام العقد -المحملة باألعباءالعقود 
تكاليف التي ال یمكن للمجموعة تجنبها ألنها  العقد المحمل بخسارة هو عقد تتجاوز فيه التكاليف التي ال یمكن تجنبها (أي ال

تمتلك العقد) للوفاء بااللتزامات بموجب العقد المنافع االقتصادیة المتوقع استالمها بموجبه. 

ر، تحتاج المنشأة إلى تضمين التكاليف  ائ خسالمتكبد للأو  المحمل باألعباء  تحدد التعدیالت أنه عند تقييم ما إذا كان العقد  
كًال من التكاليف اإلضافية (على سبيل المثالالتي تتعلق تكاليف  ،  مباشرة بعقد لتوفير السلع أو الخدمات التي تتضمن 

استهالك المعدات المستخدمة ،  العمالة والمواد المباشرة) وتخصيص التكاليف المرتبطة مباشرة بأنشطة العقد (على سبيل المثال
شراف). ال تتعلق التكاليف العامة واإلداریة مباشرة بالعقد ویتم استبعادها ما لم  للوفاء بالعقد وكذلك تكاليف إدارة العقد واإل

یتم تحميلها صراحة على الطرف المقابل بموجب العقد.

الموحدة للمجموعة حيث لم تحدد أي عقود على  المختصرةلم یكن لهذه التعدیالت أي تأثير على البيانات المالية المرحلية  
التكلفة خالل الفترة. محملة بأعباءأنها 



شركـة كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي ش.م.ع.ق.
المختصرة الموحدة إیضاحات حول البيانات المالية المرحلية 

٢٠٢٢سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في تسعة اللفترة 

-١٠ -

تتمة-السياسات المحاسبية الهامةأسس اإلعداد و ٢
تتمة-المعایير والتفسيرات والتعدیالت الجدیدة المطبقة من قبل المجموعة٢/٢

شركة تابعة كمتبني ألول مرة-لتقاریر المالية ألول مرة ل : اعتماد المعایير الدولية ١المعيار الدولي للتقاریر المالية 
لقياس فروق ١(أ) من المعيار الدولي للتقاریر المالية رقم  ١٦یسمح التعدیل للشركة التابعة التي تختار تطبيق الفقرة د  

بناًء على تاریخ انتقال الشركة األم إلى  ،  مبالغ المدرجة في البيانات المالية الموحدة للشركة األمالترجمة المتراكمة باستخدام ال
إذا لم یتم إجراء تعدیالت للتوحيد اإلجراءات وتأثيرات اندماج األعمال التي استحوذت الشركة ،  لتقاریر الماليةلالمعایير الدولية  

يق هذا التعدیل أیًضا على الشركة الزميلة أو المشروع المشترك الذي یختار تطبيق  األم بموجبها على الشركة التابعة. یتم تطب
. ١(أ) من المعيار الدولي للتقاریر المالية ١٦الفقرة د 

. الموحدة للمجموعة حيث أنها لم تتبنى ألول مرةالمختصرةلم یكن لهذه التعدیالت أي تأثير على البيانات المالية المرحلية 

٪" إللغاء االعتراف بالمطلوبات المالية ١٠الرسوم في اختبار "-: األدوات المالية ٩المعيار الدولي للتقاریر المالية 
یوضح التعدیل الرسوم التي تتضمنها المنشأة عند تقييم ما إذا كانت شروط االلتزام المالي الجدید أو المعدل تختلف اختالًفا  

بما ،  لي األصلي. تشمل هذه الرسوم فقط تلك المدفوعة أو المستلمة بين المقترض والمقرضجوهرًیا عن شروط االلتزام الما
في ذلك الرسوم المدفوعة أو المستلمة من قبل المقترض أو المقرض نيابة عن اآلخر. ال یوجد تعدیل مماثل مقترح لمعيار  

والقياس. التحقيقاألدوات المالية: ٣٩المحاسبة الدولي 

الموحدة للمجموعة حيث لم تكن هناك تعدیالت المختصرةالتعدیالت أي تأثير على البيانات المالية المرحلية  لم یكن لهذه  
على األدوات المالية للمجموعة خالل الفترة. 

المعایير المصدرة ولم تصبح ساریة المفعول بعد ٢/٣
تطبيق هذه المجموعة  المصدرة ولم تصبح ساریة المفعول بعد. تعتزم  الجدیدة والمعدلةالمعایير والتفسيراتفيما یلي بيان  

، إن كانت ضروریة، عندما تصبح ساریة المفعول. والتفسيرات الجدیدة والمعدلةالمعایير

تاریخ السریان التفسير /المعيار
٢٠٢٣ینایر ١عقود التأمين ١٧المعيار الدولي للتقاریر المالية رقم 
٢٠٢٣ینایر ١: تصنيف المطلوبات على أنها متداولة أو غير متداولة ١تعدیالت معيار المحاسبة الدولي 

٢٠٢٣ینایر ١: تعریف التقدیرات المحاسبية٨تعدیالت على معيار المحاسبة الدولي 
التقاریر المالية: للمعایير الدولية إلعداد  ٢وبيان الممارسة  ١تعدیالت على معيار المحاسبة الدولي  

٢٠٢٣ینایر ١اإلفصاح عن السياسات المحاسبية 
استخدام األحكام والتقدیرات ٢/٤

وفقًا للمعایير الدولية للتقاریر المالية من اإلدارة أن تعد الموحدة  المرحليةالمالية المرحلية المختصرةیتطلب إعداد البيانات  
والتقدیرات   األحكام  الموجودات بعض  عن  واإلفصاح  والمطلوبات  للموجودات  الدفتریة  القيم  على  تؤثر  التي  واالفتراضات 

قد تختلف النتائج النهائية عن هذه التقدیرات.. والمطلوبات الطارئة في تاریخ البيانات المالية

مراجعة التقدیرات المحاسبية خالل الفترة التي  تتم مراجعة التقدیرات واالفتراضات المالية الهامة بصورة دوریة، كما یتم إدراج  
تم فيها تعدیل التقدیر وخالل أیة فترات مستقبلية تؤثر عليها. 

كانت األحكام الهامة التي اتخذتها اإلدارة خالل تطبيق ،الموحدةالمرحليةالمالية المرحلية المختصرةعند إعداد هذه البيانات 
للسنة الموحدةالشك الرئيسية هي نفس األحكام التي تم تطبيقها على البيانات الماليةومصادر  للشركةالسياسات المحاسبية  

.٢٠٢١دیسمبر ٣١المنتهية في 
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ودائع قصيرة األجلواللدى البنوكاألرصدة ٣
٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١سبتمبر ٣٠

ألف ریـال قطري ألف ریـال قطري 
(مدققة))مراجعة(

٥٧٬١٩٣٣٩٬١١١لدى البنوك نقد 
٥٩٦٬٤٦١٦٤٥٬٣٠٥ودائع قصيرة األجل (تتضمن ودائع ألجل) 

٦٥٣٬٦٥٤٦٨٤٬٤١٦النقد والبنود الماثلة للنقد

.  ریال قطري)ألف ٢٢: ٢٠٢١ریال قطري (ألف١٧بمبلغ بالودائع قصيرة األجل  المتوقعة يةخسائر االئتمانالكانت

الماليةستثماراتاال٤
٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١سبتمبر ٣٠

ألف ریـال قطري ألف ریـال قطري 
)مدققة()مراجعة(

استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة 
٦٧٤٬٥٨٣٦٠٧٬٢٧٨)١األخرى (إیضاح  

٧٤٬٥٤١٧٤٬٣٨١استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  
٧٤٩٬١٢٤٦٨١٬٦٥٩

إیضاح:  
ألف ریال قطري ١٬٠٣١المتوقعة لالستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة  ة) تبلغ الخسائر االئتماني١(

ریال قطري).  ألف ٢٬٠٩٣: ٢٠٢١( ٢٠٢٢سبتمبر٣٠في 
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ذمم تأمين مدینة وذمم مدینة أخرى  ٥
٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١سبتمبر ٣٠

ألف ریال قطري ألف ریال قطري 
)(مدققة)مراجعة(
٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١سبتمبر ٣٠

المدینة  ذمم التأمين
٣٨٩٬٥٠٩٤١١٬٣٢٨مستحق من حملة الوثائق 

٢٩٬٣٢٥١٥٬٧٧٥شركات تأمين مستحق من

٤١٨٬٨٣٤٤٢٧٬١٠٣
(٣٬٧٣٩)(٣٬٧٣٩)مخصص الدیون المشكوك في تحصيلها یخصم: 

٤١٥٬٠٩٥٤٢٣٬٣٦٤
ذمم مدینة أخرى 

٦١٩٣١٤أخرى  مصاریف مدفوعة مقدما و 
٤١٥٬٧١٤٤٢٣٬٦٧٨

تأمينالمطلوبات عقودو تأمينالعقود إعادة  موجودات٦
٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١سبتمبر ٣٠

ألف ریـال قطري ألف ریـال قطري 
)(مدققة)مراجعة(

إجمالي مطلوبات عقود التأمين
١٩٩٬٨١٧١٤٩٬٧٣٩مطالبات مبلغ عنها وغير مسددة
١١٨٬٧٦٦١٤٨٬٨٧٧مطالبات متكبدة ولم یبلغ عنها

٤٤١٬٦٠٣٤٣٨٬٠٢٢مستحقة غير تأمينأقساط
٧٦٠٬١٨٦٧٣٦٬٦٣٨

التأمين عقودالتأمين في مطلوبات شركات إعادةحصة 
٤٧٬٨٩٢٤٩٬١٣٧مطالبات مبلغ عنها وغير مسددة
١٩٬٢٤٦٣٥٬٠٨٥مطالبات متكبدة ولم یبلغ عنها

٣٤٬٨٢٠٦٢٬٣٥٩مستحقة غير تأمينأقساط
١٠١٬٩٥٨١٤٦٬٥٨١

التأمين عقودصافي مطلوبات 
١٥١٬٩٢٥١٠٠٬٦٠٢مطالبات مبلغ عنها وغير مسددة

٩٩٬٥٢٠١١٣٬٧٩٢عنها مطالبات متكبدة ولم یبلغ 
٤٠٦٬٧٨٣٣٧٥٬٦٦٣مستحقة  غير تأمينأقساط 

٦٥٨٬٢٢٨٥٩٠٬٠٥٧
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األطراف ذات العالقةإفصاحات ٧
تعرض الجداول التالية إجمالي قيمة المعامالت التي تم إبرامها مع األطراف ذات العالقة للفترة المالية المشمولة بالتقریر. 

والمؤسسات التي یسيطرون  للمجموعةاإلدارة العليا  المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفيكبار  تمثل األطراف ذات العالقة  
.  المجموعةیتم اعتماد سياسة وأحكام التسعير لهذه المعامالت من قبل إدارة . عليها أو لهم تأثير مادي عليها 

عالقةالطراف ذات األمعامالت مع ال
قدرة على السيطرة األطراف العندما یكون ألحدن األطراف تعتبر ذات عالقة  إ.  األطراف ذات العالقةعامالت معملتمثل اوهي  

.  المجموعةیري مدعلى على الطرف اآلخر أو ممارسة نفوذ هام على ذلك الطرف اآلخر في إصدار قراراته المالية والتشغيلية و 

(مراجعة) ٢٠٢٢سبتمبر٣٠المنتهية في أشهر لتسعةالفترة 

أقساط
قساط المسندة األ

لمعيدي التأمين 
خدمات 
مطالبات مشتراة

استردادات 
إعادة تأمين 

ألف  
ریـال قطري 

ألف  
ریـال قطري 

ألف  
ریـال قطري 

ألف  
ریـال قطري 

ألف  
ریـال قطري 

المستثمر األكبر 
٨٤٬٦٣٩٧٨٬٨٧٥-٢٤٬٢٣٨١٨٬٣٠٩شركة قطر للتأمين ش.م.ع.ق.  

الشركات التابعة  
-٢٠٬٩٤٦--١٧٬٤٧٨شركة العمانية قطر للتأمين

-١--٣١٠الشركة الكویتية القطریة للتأمين 
--٤٬١١١--ذ.م.م.شركة قطر للتأمين العقاریة

--٣٬٣٨٨--ذ.م.م. عنود تكنولوجيز
--٢٬٨٤٤--ذ.م.م.إبيكيور انفستمنت مانجمنت 

٤٢٬٠٢٦١٨٬٣٠٩١٠٬٣٤٣١٠٥٬٥٨٦٧٨٬٨٧٥اإلجمالي  
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تتمة –األطراف ذات العالقةإفصاحات ٧
تتمة  –معامالت مع األطراف ذات العالقةال

(مراجعة)٢٠٢١سبتمبر٣٠المنتهية في أشهر لتسعةا لفترة 

أقساط 
قساط المسندة األ

لمعيدي التأمين 
خدمات
مطالبات مشتراة 

استردادات 
إعادة تأمين 

ألف  
ریـال قطري 

ألف  
ریـال قطري 

ألف  
ریـال قطري 

ألف  
ریـال قطري 

ألف  
ریـال قطري 

المستثمر األكبر 
١٣٠٬١٤١٣٦٬٧٤٣-١٤٣٬٨٨٨١٣٩٬٨١٨شركة قطر للتأمين ش.م.ع.ق.  

الشركات التابعة 
-٣٠٬٧٠٢--٢١٬٤٧١شركة العمانية قطر للتأمين

----٢٩٦الشركة الكویتية القطریة للتأمين 
--٢٬٩١١--ذ.م.م.شركة قطر للتأمين العقاریة

--٣٬٣٨٨--عنود تكنولوجيز ذ.م.م. 
--٢٬٦٠٦--ذ.م.م.إبيكيور انفستمنت مانجمنت 

١٦٥٬٦٥٥١٣٩٬٨١٨٨٬٩٠٥١٦٠٬٨٤٣٣٦٬٧٤٣اإلجمالي  
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تتمة –األطراف ذات العالقةإفصاحات ٧
تتمة  –معامالت مع األطراف ذات العالقةال

أرصدة األطراف ذات العالقة 
كالتالي:  هي الموحدالمرحلي أرصدة األطراف ذات العالقة المدرجة في بيان المركز المالي

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١سبتمبر ٣٠
ألف  

ریـال قطري 
ألف  

ریـال قطري 
(مدققة)(مراجعة)

أطراف ذات عالقة(أ) مستحق من  
الشركة األم /األكبرالمساهم 

٣٣٨٨٤٠شركة قطر للتأمين ش.م.ع.ق.  
الشركات التابعة  

-٦٤ش.م.ك.م.الشركة الكویتية القطریة للتأمين
٣٣٤١٨١شركة قطر إلعادة التأمين المحدودة 

٧٣٦١٬٠٢١اإلجمالي  

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١سبتمبر ٣٠
ألف 

ریـال قطري 
ألف 

ریـال قطري 
(مدققة)(مراجعة)

أطراف ذات عالقة (ب) مستحق إلى 
الشركة األم /المساهم األكبر

١٠٦٬٠٤٥١١٣٬٦١٦شركة قطر للتأمين ش.م.ع.ق.  

الشركات التابعة  
١٩٦-ش.م.ك.م.الشركة الكویتية القطریة للتأمين

٢٠٬٧٤١٢١٬٢٩٤م.م.  مجموعة قطر للتأمين ذ.
١٬٨٩٨٩٢٤ذ.م.م.إبيكيور انفستمنت مانجمنت

١٬٤٢٠٢٬٣٠٤عنود تكنولوجيز ذ.م.م. 
١٧٬٩٧٤١٤٬٨٢٥ش.م.ع.م. شركة العمانية قطر للتأمينال

٢٧٠٢٦٥م.م. ذ.كيو آي سي للخدماتمجموعة 
١٥٬٢٢١١١٬١٥٠ذ.م.م.شركة قطر للتأمين العقاریة

١٦٣٬٥٦٩١٦٤٬٥٧٤اإلجمالي  
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تتمة –األطراف ذات العالقةإفصاحات ٧

تتمة  –أرصدة األطراف ذات العالقة 
كما أنه ليس هناك  .  فوائدعليهاوال تحتسب  إعداد التقاریر المالية غير مضمونةالقائمة لألطراف ذات العالقة في تاریخ  األرصدة

ال شيء).: ٢٠٢١بهذه األرصدة خالل الفترة (تحصيلها تتعلقمشكوك في لمخصص دیون مصروف 

العلياإلدارةموظفي امكافآت 
وموظفي اإلدارة العليا خالل الفترة كما یلي:  أعضاء مجلس اإلدارةمكافآت 

سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في لتسعةلفترة ا

٢٠٢٢٢٠٢١

ألف ریال قطري ألف ریـال قطري 

)مراجعة()مراجعة(

٣٬٨٤٠٣٬٠٥٨قصيرة األجل أخرى رواتب ومنافع
١٢١١٢١نهایة الخدمةمكافأة

٣٬٩٦١٣٬١٧٩

رأس المال٨

المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل 
٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١سبتمبر ٣٠

ألف ریال قطري ألف ریـال قطري 
)(مدققة)مراجعة(

٣٥٠٫٠٠٠٣٥٠٫٠٠٠رأس المال (ألف ریال قطري)  

٣٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠٣٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠ریال قطري للسهم  ١عدد األسهم بقيمة اسمية 

توزیعات األرباح ٨/١
ریال  ٠.٢٢على توزیع أرباح نقدیة بواقع ٢٠٢٢مارس ١٤اجتماع الجمعية العمومية السنوي المنعقد في خاللوافق المساهمون 

: لم تتم الموافقة على  ٢٠٢١(٢٠٢١ألف ریال قطري تماشيًا مع توصية مجلس اإلدارة لعام ٧٧٫٠٠٠قطري لكل سهم، بإجمالي 
.)٢٠٢٠توزیع أرباح لعام 
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قطاعية المعلومات ال٩
اإلدارة   التقاریر،  و ألغراض  لألعمالإلى  المجموعة  تنتظم  إعداد  االئتماني  وهما  ،قطاعين  الحياة  على  والتأمين  الطبي  التأمين 

معلومات قطاعات التشغيل. لم یتم تجميع أي  في اإلبالغ عنیمثل هذین القطاعين األساس الذي تقوم عليه المجموعة.  والجماعي
. لمجموعةبا قطاعات تشغيلية للتوصل لقطاع اإلبالغ 

: ٢٠٢٢سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في لتسعةالمعلومات القطاعية لفترة ا 

التأمين الطبي 

التأمين على  
الحياة  

االئتماني 
إجمالي التأمينوالجماعي 

/االستثمارات
اإلیرادات 
األخرى 

مصاریف غير 
اإلجمالي موزعة

ألف  
ریال قطري 

ألف  
ریال قطري 

ألف  
ریال قطري 

ألف  
ریال قطري 

ألف  
ریال قطري 

ألف  
ریال قطري 

٨٩٠٬٧٠٤--٧٧٤٬٨٧٩١١٥٬٨٢٥٨٩٠٬٧٠٤إجمالي أقساط التأمين  
أقساط التأمين المسندة

(٨٠٬٤١٣)--(٨٠٬٤١٣)(٤٥٬٠٣٠)(٣٥٬٣٨٣)لمعيدي التأمين  
٨١٠٬٢٩١--٧٣٩٬٤٩٦٧٠٬٧٩٥٨١٠٬٢٩١أقساط التأمينصافي 

الحركة في احتياطي  
(٣١٬١٢٠)--(٣١٬١٢٠)(٧٬٢٩٢)(٢٣٬٨٢٨)األخطار الساریة  

أقساط التأمينصافي 
٧٧٩٬١٧١--٧١٥٫٦٦٨٦٣٬٥٠٣٧٧٩٬١٧١المكتسبة 

(٧٩٩٬٧٦٤)--(٧٩٩٬٧٦٤)(٥٨٬٨٤٨)(٧٤٠٬٩١٦)إجمالي المطالبات المدفوعة 
١٢١٬٤٩٠--٩١٬٥٨٢٢٩٬٩٠٨١٢١٬٤٩٠استردادات إعادة تأمين  
الحركة في المطالبات  

(٣٧٬٠٥١)--(٣٧٬٠٥١)٢٬٢٥٧(٣٩٬٣٠٨)القائمة  
)٨٬٩٢٢(--)٨٬٩٢٢((١٬٨٣١))٧٫٠٩١(صافي العموالت  

٥٤٬٩٢٤--١٩٬٩٣٥٣٤٬٩٨٩٥٤٬٩٢٤صافي نتائج االكتتاب  
االستثمار واالیرادات  

٤٠٬٤٧٤-٤٠٬٤٧٤---األخرى 
(٤٬٦٩٢)-(٤٬٦٩٢)---تكاليف التمویل  
١٩٬٩٣٥٣٤٬٩٨٩٥٤٬٩٢٤٣٥٬٧٨٢٩٠٬٧٠٦إجمالي الدخل  

(٤٢٬١٣١)(٤٢٬١٣١)----مصاریف تشغيلية وإداریة  
(٥٦٩)(٥٦٩)----استهالك  

(الخسارة) قبل  /الربح 
٤٨٬٠٠٦(٤٢٬٧٠٠)١٩٬٩٣٥٣٤٬٩٨٩٥٤٬٩٢٤٣٥٬٧٨٢الضریبة 
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تتمة  –المعلومات القطاعية ٩

:  ٢٠٢١سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في لتسعةالمعلومات القطاعية لفترة ا

التأمين الطبي 

التأمين على  
الحياة  

االئتماني  
التأمين إجمالي والجماعي 

/االستثمارات
اإلیرادات  
األخرى 

مصاریف غير  
اإلجمالي موزعة

ألف  
ریال قطري 

ألف  
ریال قطري 

ألف  
ریال قطري 

ألف  
ریال قطري 

ألف  
ریال قطري 

ألف  
ریال قطري 

٧٥٠٬١٤٩--٦٣٦٬٠٨١١١٤٬٠٦٨٧٥٠٬١٤٩إجمالي أقساط التأمين  
التأمين المسندةأقساط  

(٢٠٠٬٦١١)--(٢٠٠٬٦١١)(٤٣٬٧٦٦)(١٥٦٬٨٤٥)لمعيدي التأمين  

٥٤٩٬٥٣٨--٤٧٩٬٢٣٦٧٠٬٣٠٢٥٤٩٬٥٣٨أقساط التأمين صافي 
الحركة في احتياطي  

٣٨٬٠١٢--٣٨٬٠١٢(١١٬٩٦٣)٤٩٬٩٧٥األخطار الساریة  
صافي أقساط التأمين 

٥٨٧٬٥٥٠--٥٢٩٬٢١١٥٨٬٣٣٩٥٨٧٬٥٥٠المكتسبة 

(٥٦٧٬٥٣٣)--(٥٦٧٬٥٣٣)(٦٣٬٨٣٨)(٥٠٣٬٦٩٥)إجمالي المطالبات المدفوعة 
٧٩٬٤٩٠--٣٩٬٠١٥٤٠٬٤٧٥٧٩٬٤٩٠استردادات إعادة تأمين  
الحركة في المطالبات  

(١٬٦٢١)--(١٬٦٢١)(٦٬٥١٧)٤٬٨٩٦القائمة  
(١٧٬٩١١)--(١٧٬٩١١)(٧٬٢٤٥)(١٠٬٦٦٦)صافي العموالت  

٧٩٬٩٧٥--٥٨٬٧٦١٢١٬٢١٤٧٩٬٩٧٥صافي نتائج االكتتاب  

٣١٬٠١٩-٣١٬٠١٩---االستثمار واالیرادات  
(١٬٨٥٧)-(١٬٨٥٧)---تكاليف التمویل  

١٠٩٬١٣٧-٥٨٬٧٦١٢١٬٢١٤٧٩٬٩٧٥٢٩٬١٦٢إجمالي الدخل  
(٣٤٬٠٠٧)(٣٤٬٠٠٧)----مصاریف تشغيلية وإداریة  

(٦٨٦)(٦٨٦)----استهالك  
(الخسارة) قبل  /الربح 

٧٤٬٤٤٤(٣٤٬٦٩٣)٥٨٬٧٦١٢١٬٢١٤٧٩٬٩٧٥٢٩٬١٦٢الضریبة
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تتمة  –المعلومات القطاعية ٩
: ٢٠٢٢سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في الثالثة المعلومات القطاعية لفترة 

التأمين الطبي 

التأمين على  
الحياة  

االئتماني 
التأمينإجمالي والجماعي 

/االستثمارات
اإلیرادات 
األخرى 

مصاریف غير 
اإلجمالي موزعة

ألف  
ریال قطري 

ألف  
ریال قطري 

ألف  
ریال قطري 

ألف  
ریال قطري 

ألف  
ریال قطري 

ألف  
ریال قطري 

١٤٨٬٧١٨--١١٣٬٧٤٨٣٤٬٩٧٠١٤٨٬٧١٨إجمالي أقساط التأمين  
أقساط التأمين المسندة

(١٧٬١٧٥)--(١٧٬١٧٥)(١١٬١٢٨)(٦٬٠٤٧)لمعيدي التأمين  

١٣١٬٥٤٣--١٠٧٬٧٠١٢٣٬٨٤٢١٣١٬٥٤٣أقساط التأمينصافي 

الحركة في احتياطي  
١٤٢٬٥٨٥--١٤٢٬٥٨٥(٣٬١٥٤)١٤٥٬٧٣٩األخطار الساریة  

صافي أقساط التأمين
٢٧٤٬١٢٨--٢٥٣٫٤٤٠٢٠٬٦٨٨٢٧٤٬١٢٨المكتسبة 

(٢٩٨٬٤٩٢)--(٢٩٨٬٤٩٢)(٢٣٬٥٦٠)(٢٧٤٬٩٣٢)إجمالي المطالبات المدفوعة 
٢٧٬١٤٠--١٧٬١٦٣٩٬٩٧٧٢٧٬١٤٠استردادات إعادة تأمين  
الحركة في المطالبات  

٨٬٨٢٨--٨٬٥٣٦٢٩٢٨٬٨٢٨القائمة  
)٣٬٠٣١(--(٣٬٠٣١)(١٣٧))٢٫٨٩٤(صافي العموالت  

١٬٣١٣٧٬٢٦٠٨٬٥٧٣٨٬٥٧٣صافي نتائج االكتتاب  

١٣٬٧٥٧-١٣٬٧٥٧---االستثمار واالیرادات  
(٢٬٧٤٧)-(٢٬٧٤٧)---تكاليف التمویل  

١٩٬٥٨٣-١٬٣١٣٧٬٢٦٠٨٬٥٧٣١١٬٠١٠إجمالي الدخل  

(١٤٬٢٤٦)(١٤٬٢٤٦)----مصاریف تشغيلية وإداریة  
(١٨٣)(١٨٣)----استهالك  

(الخسارة) قبل  /الربح 
٥٬١٥٤(١٤٬٤٢٩)١٬٣١٣٧٬٢٦٠٨٬٥٧٣١١٬٠١٠الضریبة 
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تتمة  –المعلومات القطاعية ٩

:  ٢٠٢١سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في الثالثةالمعلومات القطاعية لفترة  

التأمين الطبي 

التأمين على  
الحياة  

االئتماني  
إجمالي التأمين والجماعي 

/االستثمارات
اإلیرادات  
األخرى 

مصاریف غير  
اإلجمالي موزعة

ألف  
ریال قطري 

ألف  
ریال قطري 

ألف  
ریال قطري 

ألف  
ریال قطري 

ألف  
ریال قطري 

ألف  
ریال قطري 

١٩٣٬٧٤٢--١٦٢٬٠٧٣٣١٬٦٦٩١٩٣٬٧٤٢إجمالي أقساط التأمين  
أقساط التأمين المسندة

(٣٧٬٨٠٥)--(٣٧٬٨٠٥)(١٠٬٥٢٨)(٢٧٬٢٧٧)لمعيدي التأمين  

١٥٥٬٩٣٧--١٣٤٬٧٩٦٢١٬١٤١١٥٥٬٩٣٧أقساط التأمين صافي 
الحركة في احتياطي  

٣٦٬٤٨٠--٣٦٬٤٨٠(٤٬٣٥٣)٤٠٬٨٣٣األخطار الساریة  
صافي أقساط التأمين 

١٩٢٬٤١٧--١٧٥٬٦٢٩١٦٬٧٨٨١٩٢٬٤١٧المكتسبة 

(١٨٠٬٥٠٠)--(١٨٠٬٥٠٠)(٢٥٬٧٦٢)(١٥٤٬٧٣٨)إجمالي المطالبات المدفوعة 
٣٢٬٩٢٨--١٨٬٨٨٥١٤٬٠٤٣٣٢٬٩٢٨استردادات إعادة تأمين  
الحركة في المطالبات  

(١٧٬٣٨١)--(١٧٬٣٨١)(٥٦٥)(١٦٬٨١٦)القائمة  
(٤٬٩٤٤)--(٤٬٩٤٤)(٢٬٣٣٨)(٢٬٦٠٦)صافي العموالت  

٢٢٬٥٢٠--٢٠٬٣٥٤٢٬١٦٦٢٢٬٥٢٠صافي نتائج االكتتاب  
٨٬٩٥٣-٨٬٩٥٣---االستثمار واالیرادات  

(٥٩٠)-(٥٩٠)---تكاليف التمویل  

٣٠٬٨٨٣-٢٠٬٣٥٤٢٬١٦٦٢٢٬٥٢٠٨٬٣٦٣إجمالي الدخل  
(١١٬٦٦٣)(١١٬٦٦٣)----مصاریف تشغيلية وإداریة  

(٢٧٣)(٢٧٣)----استهالك  
(الخسارة) قبل  /الربح 

١٨٬٩٤٧(١١٬٩٣٦)٢٠٬٣٥٤٢٬١٦٦٢٢٬٥٢٠٨٬٣٦٣الضریبة
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تتمة  –المعلومات القطاعية ٩

ي  القطاعالماليالمركز بيان 
. الرئيسيةالقطاعات خالل عامتستخدم موجودات ومطلوبات المجموعة بشكل

المعلومات الجغرافية  
إعادة التأمين في  اكتتابتقوم المجموعة أیًضا بأعمالكما قطر،  بدولة  تتركز العمليات األساسية للمجموعة في السوق المحلية  

القطاع یوضح الجدول التالي توزیع صافي نتائج االكتتاب للمجموعة حسب  .  منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وأسواق أخرى 
:الجغرافي 

ل.  لعميالجغرافي لموقع الستند معلومات اإلیرادات على ت

.ط التأمين ا قسأ٪ من إجمالي ١٠ال تتجاوز إیرادات أي عميل مباشر واحد 

.غير المتداولة لهذا الغرض تتكون من عقارات ومعداتالموجودات

اإلجمالي ٢٠٢١أشهر لتسعة ٢٠٢٢أشهر تسعة ل
٢٠٢٢٢٠٢١بلدان أخرى قطر بلدان أخرى قطر

٨٤٦٬٤٦٢٤٤٬٢٤٢٥٨٠٬٤١٠١٦٩٬٧٣٩٨٩٠٬٧٠٤٧٥٠٬١٤٩إجمالي األقساط
أقساط التأمين المسندة

(٢٠٠٬٦١١)(٨٠٬٤١٣)(١٤٨٬١٢٥)(٥٢٬٤٨٦)(٢٦٬٣٩٧)(٥٤٬٠١٦)لمعيدي التأمين  

٧٩٢٬٤٤٦١٧٬٨٤٥٥٢٧٬٩٢٤٢١٬٦١٤٨١٠٬٢٩١٥٤٩٬٥٣٨صافي أقساط التأمين 

٢٬٠٤٣١٬٥٢٢-١٬٥٢٢-٢٬٠٤٣الموجودات غير المتداولة 

اإلجمالي  ٢٠٢١لثالثة أشهر ٢٠٢٢لثالثة اشهر
٢٠٢٢٢٠٢١بلدان أخرى قطر بلدان أخرى قطر

١٣٥٬٠٣٦١٣٬٦٨٢١٦٤٬٠٨٩٢٩٬٦٥٣١٤٨٬٧١٨١٩٣٬٧٤٢إجمالي األقساط
أقساط التأمين المسندة

(٣٧٬٨٠٥)(١٧٬١٧٥)(٢٣٬٠٢٤)(١٤٬٧٨١)(٨٬٧١٤)(٨٬٤٦١)لمعيدي التأمين  

١٢٦٬٥٧٥٤٬٩٦٨١٤٩٬٣٠٨٦٬٦٢٩١٣١٬٥٤٣١٥٥٬٩٣٧صافي أقساط التأمين 

٢٬٠٤٣١٬٥٢٢-١٬٥٢٢-٢٬٠٤٣الموجودات غير المتداولة 
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للسهم  والمخففالربح األساسي ١٠

٢٠٢١سبتمبر٢٠٢٢٣٠سبتمبر ٣٠
(مراجعة)(مراجعة)

٤٩٬٧٥١٧٤٬٢٩٠صافي ربح الفترة (ألف ریال قطري) 
٣٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠٣٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠المتوسط المرجح لعدد األسهم العادیة 

٠٫١٤٠٫٢١لسهم (ریال قطري)لوالمخففربح األساسيال

.  لسهمل األساسيربحالساوي یلسهم لالمخففربح الالشركة ليس لدیها أسهم مخففة محتملة، فإن أنحيث 

تطور المطالباتجدول  ١١
. هاالمطالبات المستقبلية الضارة وتطوراتحاالت  من  وقایة  غرض الليةالتأميننشطتها  فيما یتعلق بأ قویةاتتحتفظ المجموعة باحتياطي 

المطالبات المبلغ عنها والمطالبات المتكبدة لكل سنة حوادث متضمنةالمطالبات المتكبدة المتراكمة،  توقعاتوضح الجداول التالية  ت
تغير يةیوضح النصف العلوي من كل جدول كيف.  المدفوعات المتراكمة حتى تاریخهباإلضافة إلىتالية في تاریخ كل تقریر،  

النصف السفلي من الجدول تسویة عرض  ی، بينما  ي المطالبات القائمة لكل حادث في نهایة السنةإجمالحول  المجموعة  اتتقدیر 
.في بيان المركز المالي المرحلي الموحدمعروض المطالبات المتراكمة مع المبلغ ال
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تتمة-تطور المطالبات جدول  ١١

٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٩٢٠٢٠٢٠٢١الحادثسنة
٢٠٢٢

االجمالي (سبتمبر)
ألف 

ریال قطري 
ألف 

ریال قطري 
ألف 

ریال قطري 
ألف 

ریال قطري 
ألف 

ریال قطري 
ألف 

ریال قطري 
ألف 

ریال قطري 
ألف 

ریال قطري 

٦٤٦٬٩٥٥٧٩٥٬٣٥٧٨٦٨٬٨٤١٨٤٠٬١٢٣٨٦٩٬٦٣٢٧٦٦٬٨٨٨٧٧٠٬٢٧٧٥٬٥٥٨٬٠٧٣الحادث سنةفي نهایة 
--٦٣٧٬٣٢٧٧٥٠٬٠٤٦٨٢٠٬٧٩٥٨١٢٬٣٩٢٧٥٨٬٩١٤٧١٢٬١٥٦بعد سنة واحدة 

---٦٤١٬٤٦٢٧٥٢٬٧٤٩٨٢٩٬١٣٤٨٢٣٬٩٤٥٧٦٠٬٤٣٣بعد سنتين
----٦٤١٬٨٣٥٧٥٤٬٤٣٣٨٢٩٬٠٢٢٨٢٣٬٥٨٥سنواتبعد ثالث

-----٦٤٢٬١٥٧٧٥٤٬٠٠٧٨٢٨٬٥٦١بعد أربع سنوات
------٦٤٢٬٠٧٠٧٥٣٬٧٦١بعد خمس سنوات 

-------٦٤٢٬١٨٣سنوات ستبعد 
المتكبدة   للمطالبات  الحالي  التقدیر 

٦٤٢٬١٨٣٧٥٣٬٧٦١٨٢٨٬٥٦١٨٢٣٬٥٨٥٧٦٠٬٤٣٣٧١٢٬١٥٦٧٧٠٬٢٧٧٥٬٢٩٠٬٩٥٦المتراكمة
(٥٬٠٤٢٬٧٥١)(٥٤٩٬٥٣٤)(٦٩٥٬٣٥٩)(٧٥٧٬٥٨٩)(٨٢٠٬١١٨)(٨٢٧٬٣٨٢)(٧٥١٬٧٦٦)(٦٤١٬٠٠٣)تاریخه عات المتراكمة حتى و دفمال

١٬١٨٠١٬٩٩٥١٬١٧٩٣٬٤٦٧٢٬٨٤٤١٦٬٧٩٧٢٢٠٬٧٤٣٢٤٨٬٢٠٥القائمة  صافي مخصص المطالبات 
السنوات السابقة  الخاص باالحتياطي  

٣٬٢٤٠-------) ٢٠١٦(قبل 
المطالبات   صافي  القائمة إجمالي 

تسویتها  یتم  ولم  عنها  المبلغ 
٢٥١٬٤٤٥-------ولم یتم اإلبالغ عنهاةتكبدالمو 

) عجز/ (للالتقدیر الحالي للفائض
٤٬٧٧٢٤١٬٥٩٦٤٠٬٢٨٠١٦٬٥٣٨١٠٩٬١٩٩٥٤٬٧٣٢

(عجز)  فائضنسبة   إجمالي  / 
٪٨٪١٤٪٢٪٥٪٦٪١المبدئي (%) االحتياطي 
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المحتملة االلتزامات والمطلوبات١٢
٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١سبتمبر ٣٠

ألف ریـال قطري ألف ریـال قطري 
)(مدققة)مراجعة(

٤٤٬١٥٢٤٤٬٨٨٠ضمانات بنكية 

تدرج القيمة العادلة لألدوات المالية ١٣
تم بيان المستویات المختلفة  .  یوضح الجدول أدناه تحليًال لألدوات المالية المسجلة بالقيمة العادلة حسب التدرج الهرمي للقيمة العادلة

على النحو التالي: 

إجمالي ٣المستوى ٢المستوى ١المستوى 

(مراجعة)  ٢٠٢٢سبتمبر ٣٠
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مشتقة محتفظ بها إلدارة  موجودات
٢٢٬٤٩١-٢٢٬٤٩١-المخاطر 
٧٢٦٬٦٣٣--٧٢٦٬٦٣٣في أوراق ماليةاتاستثمار 

٧٤٩٬١٢٤-٧٢٦٬٦٣٣٢٢٬٤٩١

إجمالي ٣المستوى ٢المستوى ١المستوى 

)  مدققة(٢٠٢١دیسمبر ٣١
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٦٨١٬٦٥٩--٦٨١٬٦٥٩في أوراق ماليةاتاستثمار 

٦٨١٬٦٥٩--٦٨١٬٦٥٩

المستوى من  ت إلى أو  الك تحویللتدرج القيمة العادلة خالل الفترة، ولم تكن هنا ٢والمستوى  ١تحویالت بين المستوى  لم تتم أي  
لتدرج القيمة العادلة خالل الفترة. ٣

االحتياطي القانوني ١٤
واألحكام  یحتسب   المركزي  قطر  مصرف  لتنظيمات  وفًقا  القانوني  والنظام  الساریةاالحتياطي  القطري  التجاریة  الشركات  لقانون 

٪ من  ١٠٠رصيد  عادل هذا الیإلى أن  قانونيالحتياطي  رصيد االإلى  ويالسنالربح٪ من  ١٠األساسي للشركة، ویتعين تحویل  
، إال في الحاالت التي ینص عليها القانون المذكور في العمومللتوزیع  غير قابل  االحتياطيإن رصيد هذا  رأس المال المدفوع.  

. أعاله


