
 

 

 
 

 ش.م.ع.ق.  ة كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحيـشرك
 الموحدة المختصرةالمرحلية البيانات المالية 

 المراجعة  أعمال وتقرير مراقب الحسابات المستقل حول
   في  أشهر المنتهية ستةلفترة ال
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 المرحلية المالية المعلومات تقرير حول مراجعة 

  كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي ش.م.ع.ق.شركة إلى السادة أعضاء مجلس إدارة 
 

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

كما في    الموحد   المرحلي   والتي تتضمن بيان المركز المالي ،  2022  يونيو   30كما في    "المجموعة"( يشار إليهما معًا بـ  )   لها   ة التابع 
  30الستة أشهر المنتهية في  ة  لفتر المرحلي الموحد    الدخل الشامل بيان  و   وبيان الربح أو الخسارة المرحلي الموحد   2022  يونيو   30

أشهر المنتهية   ستة لفترة ال   المرحلي الموحد لتدفقات النقدية  ا بيان  و المرحلي الموحد  لتغيرات في حقوق الملكية  ا ، وبيان  2022يونيو  
 . وااليضاحات المتممة لها   ذلك التاريخ في  

 

  34لمعيار المحاسبة الدولي رقم  وفقًا    الموحدة   المختصرة المرحلية  مسؤول عن إعداد وعرض هذه البيانات المالية  دارة  ال إن مجلس  
استنادًا إلى أعمال   الموحدة  المالية المرحلية المختصرة إن مسؤوليتنا هي إصدار نتيجة حول هذه البيانات . "التقارير المالية المرحلية"

 . المراجعة التي قمنا بها 
 

 نطاق المراجعة  
المراجعةلوفقًا  تمت مراجعتنا  لقد   بإجراءات  المتعلق  الدولي  المدقق    2410  لمعيار  قبل  المرحلية من  المالية  البيانات  "مراجعة 

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

وبالتالي ال نستطيع الحصول على التأكيد الذي يمكن أن نحصل عليه عن كافة األمور الهامة خالل  .  لمعايير التدقيق الدولية 
 .وعليه فإننا ال نبدي رأيًا حول تدقيق هذه البيانات المالية. أعمال التدقيق

 

 النتيجة

المرفقة لم يتم   الموحدة  المالية المرحلية المختصرةما يجعلنا نعتقد بأن البيانات  سترعي انتباهنا  مراجعتنا، لم ي   أعمال  استنادًا إلى
 . التقارير المالية المرحلية   –   34لمعيار المحاسبة الدولي  ، وفقًا ماديةإعدادهـا، من كافة النواحي ال

 

 
 
 

 
 

 
 عن إرنسـت ويـونغ 

 
 

   ــدـــــــــــــــــــد سيــــــــــــــــــأحم
  326 سجل مراقبي الحسابات رقم

  2022  أغسطس  4الدوحة في  

Nathaniel Brines
Stamp





 شركـة كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي ش.م.ع.ق.
 المرحلي الموحد  الربح أو الخسارةبيان 
 2022 يونيو 30المنتهية في لستة أشهر لفترة ا

 المرحلية المختصرة الموحدة. المالية من هذه البيانات تشكل جزءاً  14إلى  1من اليضاحات المرفقة  إن
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 أشهر المنتهية في   ثالثةلفترة ال  
 يونيو  30

 أشهر المنتهية في  الستةلفترة  
 يونيو  30

  2022  2021  2022  2021 

  ألف   
 ريـال قطري

  ألف  
 ريـال قطري

  ألف  
 ريـال قطري

  ألف  
 ريـال قطري

 (مراجعة)  ( مراجعة )  (مراجعة)  ( مراجعة ) ايضاحات 
         

 556,407  741,986   256,568    206,674 9 أقساط التأمين  إجمالي

 أقساط التأمين المسددة لمعيدي التأمين 
9 (32,482)  

 
(137,783)  (63,238)  (162,806) 

         

 393,601  678,748   118,785    174,192  أقساط التأمين  صافي

 1,532  (173,705)   78,298    96,907 9 الحركة في احتياطي األخطار السارية
         

 395,133  505,043   197,083    271,099  صافي األقساط المكتسبة
         

 (387,033)  (501,272)  (175,292)   (298,651) 9 إجمالي المطالبات المدفوعة 

 46,562  94,350   26,326    47,125 9 التأمين  إعادةالمبالغ المستردة من 

 15,760  (45,879)  (14,711)   (1,625) 9 الحركة على المطالبات القائمة

 (12,967)  (5,891)  (2,795)    681 9 العموالت صافي 
         

 57,455  46,351   30,611    18,629  التأمينصافي نتائج 
         

 22,066  26,717   11,795    10,154 9 وإيرادات أخرى  تستثماراإيرادات اال

 (1,267)  (1,945)  (614)   (1,083) 9 تكاليف التمويل 
 

        

 20,799  24,772   11,181    9,071  واإليرادات األخرى صافي إيرادات االستثمار 
         

 78,254  71,123   41,792    27,700  اإليرادات إجمالي 
         

 (22,344)  (27,885)  (11,180)   (12,401) 9 المصروفات التشغيلية والدارية  

 (413)  (386)  (236)   (175) 9 االستهالك والطفاء 
         

 55,497  42,852   30,376    15,124  قبل الضريبة ربح ال
         

 (70)  (139)  (37)   (51)    مصروف ضريبة الدخل

 -  1,943  -  1,943  تعديل ضريبي للفترة السابقة 
         

 55,427  44,656   30,339   17,016  الربح للفترة 
         

         ربحية السهم

 0.16  0.13  0.09  0.05 10  الريال القطري بألساسي / المخفف للسهم  عائد اال



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

 2022يونيو  30المنتهية في لستة أشهر لفترة ا

 المرحلية المختصرة الموحدة. المالية من هذه البيانات تشكل جزءاً  14إلى  1من اليضاحات المرفقة  إن
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 أشهر المنتهية في   ثالثةلفترة ال 

 يونيو  30

 أشهر المنتهية في  الستةلفترة  
 يونيو  30

 2022  2021  2022  2021 
  ألف   

 ريـال قطري

  ألف  
 ريـال قطري

  ألف  
 ريـال قطري

  ألف  
 ريـال قطري

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

        

 55,427  44,656   30,339   17,016 ربح الفترة 
        

        اإليرادات الشاملة األخرى 

إيرادات شاملة أخرى قد يعاد تصنيفها إلى الربح  
        أو الخسارة في الفترات الالحقة  

أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل اليرادات 
        الشاملة األخرى 

 (4,095)  (52,884)  (602)  (25,533) صافي التغيرات في القيمة العادلة خالل الفترة

        

 الدخل الشامل)الخسارة الشاملة( /  إجمالي
 51,332  (8,228)  29,737  (8,517) للفترة  

 



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

 2022يونيو  30أشهر المنتهية في ستة لفترة ال

 المرحلية المختصرة الموحدة. المالية من هذه البيانات تشكل جزءاً  14إلى  1من اليضاحات المرفقة  إن
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 رأس المال  
 حتياطياال

 القانوني 
 احتياطي 

 القيمة العادلة 
 

 أرباح مدورة
 إجمالي

 حقوق الملكية 
 ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري  
      

 523,031 130,190 25,254 17,587 350,000  2021يناير  1الرصيد في 
      

 55,427 55,427 - - - ربح الفترة 
المدرجة بالقيمة العادلة من خالل  الستثمارات اصافي التغير في 

 اليرادات الشاملة األخرى 
 

- 

 

- 
 

(4,095) 

 

- 
 

(4,095) 
      

 51,332 55,427 (4,095) - - إجمالي الدخل الشامل للفترة 
 574,363 185,617 21,159 17,587 350,000 )مراجعة( 2021 يونيو 30الرصيد في 

      
 618,168 223,254 16,840 28,074 350,000  2022يناير  1الرصيد في 

      
 44,656 44,656 - - - ربح الفترة 

المدرجة بالقيمة العادلة من خالل  الستثمارات اصافي التغير في 
 (52,884) - (52,884) - - اليرادات الشاملة األخرى 

      
 (8,228) 44,656 (52,884) - - الدخل الشامل للفترة   إجمالي

 (77,000) (77,000) - - -  توزيعات أرباح مدفوعة
      

 532,940 190,910 (36,044) 28,074 350,000 )مراجع( 2022  يونيو  30الرصيد في 

  



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

 2022يونيو  30أشهر المنتهية في ستة لفترة ال

 المرحلية المختصرة الموحدة. المالية من هذه البيانات تشكل جزءاً  14إلى  1من اليضاحات المرفقة  إن
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 يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في   
  2022  2021 

 ريـال قطري  ألف  ألف ريـال قطري  ات إيضاح 
 ( مراجعة)  (مراجعة)  

     األنشطة التشغيلية
 55,497  42,852  قبل الضريبة  ربح ال

     : للبنود التالية تعديالت     
 413  386 9 استهالك  

 (16,165)  (21,259) 9 إيرادات فوائد 
 1,267  1,945 9 مصروفات فوائد 

 (2)  -    ومعداتعقارات  استبعادربح / )خسارة( من 
 -  (3,070)  ربح من استبعاد استثمارات مالية

 263  480    مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
     

 41,273  21,334    في رأس المال العاملالربح التشغيلي قبل التغيرات 
     في رأس المال العامل التغيرات      

 (70,099)  (147,453)  ذمم التأمين وأرصدة مدينة أخرى 
 47,219  315  مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة  

 (17,292)  219,584  ، بالصافي التأمين اتحتياطيا
 (9,761)  33.688  تأمين دائنة وذمم دائنة أخرى  اعادة مخصصات وذمم

 35,193  (510)  مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة  
     

 26,533  126.958  العمليات  من الناتج النقد
 -  (2,622)  المدفوع لصندوق دعم األنشطة الرياضية واالجتماعية

 -  (168)  ضريبة على الدخل مدفوعة 
 (33)  (105)  مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين 

 26,500  124.063  األنشطة التشغيليةالناتج من النقد صافي 
     

     ية ستثمار نشطة االاأل 
 (21,249)  (132,135)  ستثماراتصافي الحركة النقدية في اال

 (873)  (509)  شراء عقارات ومعدات  
 16,165  21,259  إيرادات فوائد مستلمة  

 متحصالت من بيع عقارات ومعدات 
 -  16 

 (5,941)  (111,385)  األنشطة االستثمارية  المستخدم في صافي النقد
     

     يةنشطة التمويلاأل 
 6,006  81,058  صافي الحركة في قروض قصيرة األجل  

 (1,267)  (1,945)  فوائد مدفوعة  
 -  (71,507)  توزيعات أرباح نقدية مدفوعة  

 

 4,739  7.606  ية نشطة التمويلاأل الناتج من النقد  صافي    
 

    

 25,298  20,284  في النقد والبنود المماثلة للنقد   الزيادة صافي
 604,976  684,416  سنة  في بداية ال النقد والبنود المماثلة للنقد

 630,274  704,700 3 نهاية الفترة  النقد والبنود المماثلة للنقد في      

 



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

 2022يونيو  30أشهر المنتهية في  الستةلفترة 
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  ةركشلالوضع القانوني لو األنشطة  1
ذ.م.م.(  شركـة كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي ش.م.ع.ق. )سابقًا: شركة كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي  

بموجب السجل التجاري    2018أبريل   30)"الشركة"( هي شركة تعمل في مجال التأمين على الحياة والتأمين الصحي تأسست في  
، وتخضع ألحكام قانون الشركات التجارية القطري ولوائح مصرف قطر المركزي الخاصة بأنشطة التأمين. تأسست  116849رقم  

٪ من رأس المال المصدر  85)ذ.م.م.( تابعة لشركة قطر للتأمين ش.م.ع.ق. بحصة قدرها    الشركة كشركة ذات مسؤولية محدودة
 . 2019يناير   1والمدفوع عند التأسيس. بدأت الشركة عملياتها اعتبارا من 

 
 اتشركإحدى الم.م.،  ذ.كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي  شركة  تم تحويل العمليات التجارية ل  ،2019يناير    1اعتباًرا من  

   .(التصفيةقيد   أنهحيث )باستثناء فرع البوان  إلى الشركة تابعة لشركة قطر للتأمين،ال
 

، قرر السادة المؤسسون، بصفتهم مساهمي الشركة  2020نوفمبر    22بموجب قرار الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ  
شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة عامة وإدراجها الحًقا في بورصة قبل تغيير شكلها القانوني، تحويل الشركة من  

٪ من األسهم المملوكة لشركة قطر للتأمين  60قطر، على أن يتم التحويل إلى شركة مساهمة عامة )ش.م.ع.ق.( من خالل طرح 
ن رسميًا عن تحّول الشركة من شركة ذات ( بنجاح تم االعالIPO)ش.م.ع.ق.( لالكتتاب العام. وبعد اغالق الطرح العام األولي )

مسؤولية محدودة )ذ.م.م.( إلى شركة مساهمة عامة قطرية )ش.م.ع.ق.( وذلك خالل اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية المنعقد 
الحصة   ، وبالتالي تم تخفيض2021يناير  13. تم إدراج أسهم الشركة للتداول في بورصة قطر بتاريخ 2020ديسمبر  30بتاريخ 

 ٪ من رأس المال المصدر والمدفوع وتم فقدان السيطرة. 25المملوكة لشركة قطر للتأمين )ش.م.ع.ق.( في المجموعة إلى 
 

، الخليج الغربي، الدوحة، دولة قطر. تعمل QLM، الطابق الخامس، مبنى  12713عنوان المكتب المسجل للشركة هو ص.ب  
)"المجموعة"(   التابعة  وشركاتها  والفردي الشركة  االئتماني  الحياة  على  والتأمين  الطبي  التأمين  خدمات  تقديم  في  أساسي  بشكل 

 والجماعي. 
 

 الشركة التابعة للمجموعة المدرجة في البيانات المالية الموحدة تعرض كالتالي:  
 

 

 
 بلد التأسيس 
 ومقر األعمال 

حصة الملكية الفعلية للمجموعة وحقوق   
 التصويت )٪(

 2021ديسمبر  31  2022 يونيو 30   
      

  دولة قطر  ذ.م.م. شركة كيواليف لتأمينات الحياة والتأمين الصحي 
100%  100 % 

 

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

 )"الفرع"(.
 

 

ا بالنيابة عنه بتاريخ ــــم توقيعهـــــوتس الدارة  ـــــــل مجلـــــــدة من قبـــــالموحرة  ـــــة المختصــــــالمرحلية  ــــــات الماليـــــــذه البيانـــــــاد هــــــــــــتم اعتم
 . 2022أغسطس  4

 



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

 2022يونيو  30أشهر المنتهية في  الستةلفترة 
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  السياسات المحاسبية الهامةأسس اإلعداد و   2
 

 أسس اإلعداد   2/1 
 

 بيان االمتثال 
،  2015لسنة    11تتوافق البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة مع متطلبات قانون الشركات التجارية القطري رقم  

الدارة بصدد اتخاذ الجراءات الالزمة لضمان  إن  .  2021لسنة    8والذي تم تعديل بعض أحكامه الحًقا بموجب القانون رقم  
خلصت إلى أن أي عدم  قد  المعدل، بما في ذلك تعديل النظام األساسي للشركة عند الضرورة، و لقانون  لاالمتثال الكامل  

 .  امتثال كما في تاريخ التقرير ليس له تأثير على البيانات المالية
 

   س اإلعداداأس
وفًقا لمعيار المحاسبة    2022يونيو    30أشهر المنتهية في    الستة الموحدة لفترة    المختصرةتم إعداد البيانات المالية المرحلية  

"التقارير المالية المرحلية" الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية. تم إعداد البيانات المالية المرحلية    -   34الدولي رقم  
 ة. الموحدة المرفقة وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء بعض األدوات المالية التي تم قياسها بالقيمة العادلالمختصرة 

 

، وهو العملة المستخدمة في أعمال المجموعة وفي  بالريال القطري الموحدة    البيانات المالية المرحلية المختصرة  م عرض ت
عرض بياناتها المالية. بخالف ما يشار إلى غير ذلك، وتم تقريب جميع المعلومات المعروضة في البيانات المالية إلى  

 أقرب ألف ريال قطري. 
 

المطلوبة للتقارير السنوية ويجب   إن البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة ال تحتوي على كل المعلومات واليضاحات
  للستة . بالضافة إلى ذلك، النتائج  2021ديسمبر    31قراءتها بالمقارنة مع البيانات المالية للمجموعة للسنة المنتهية في  

 . 2022ديسمبر  31ال تعبر بالضرورة على النتائج المتوقعة للسنة المنتهية في  2022 يونيو 30أشهر المنتهية في 
 

السي إعداد  إن  في  المتبعة  تلك  تتفق مع  الموحدة  المختصرة  المرحلية  المالية  البيانات  إعداد  في  المتبعة  المحاسبية  اسات 
 .  2021ديسمبر  31البيانات المالية السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في 

 

 لمعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة المطبقة من قبل المجموعة   2/2 
إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة متطابقة مع تلك المستخدمة في 

، باستثناء تطبيق المعايير الجديدة التي أصبحت 2021ديسمبر    31للسنة المنتهية في  للشركة  الموحدة  إعداد البيانات المالية  
مبكرا أي معايير أو تفسيرات أو تعديالت تم اصدارها ولم يسر  للشركة  . لم تطبق  2022يناير    1سارية المفعول اعتبارًا من  

 مفعولها بعد. 
 

، ولكن ليس لها تأثير على البيانات المالية المرحلية 2022مرة في عام  ول  التعديالت والتفسيرات أليسري مفعول بعض  
 . للمجموعةالمختصرة الموحدة 

 

 3تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية  -الرجوع إلى اإلطار المفاهيمي 
إلى النسخة تحل التعديالت محل إشارة إلى نسخة سابقة من الطار المفاهيمي لمجلس معايير المحاسبة الدولية بإشارة  

 دون تغيير متطلباتها بشكل كبير. 2018الحالية الصادرة في مارس 
 

 أرباح"دمج األعمال" لتجنب إصدار    3تضيف التعديالت استثناًء إلى مبدأ االعتراف بالمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  
التي ستكون ضمن نطاق معيار المحاسبة    أو خسائر محتملة في "اليوم الثاني" تنشأ عن االلتزامات والمطلوبات الطارئة

الطارئة أو تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية    والموجودات المخصصات والمطلوبات الطارئة  37الدولي  
سبة إذا تم تكبدها بشكل منفصل. يتطلب االستثناء من الكيانات تطبيق المعايير الواردة في معيار المحا،  : الرسوم21رقم  

لتحديد ما إذا كان االلتزام الحالي موجوًدا في تاريخ  ،  بداًل من الطار المفاهيمي،  على التوالي،  21أو التفسير    37الدولي  
المحتملة غير    الموجوداتلتوضيح أن    3االستحواذ. تضيف التعديالت أيًضا فقرة جديدة إلى المعيار الدولي للتقارير المالية  

تاريخ االستحواذ. مؤهلة لالعتراف بها في 



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

 2022يونيو  30أشهر المنتهية في  الستةلفترة 
 

- 9   - 

  
 تتمة – السياسات المحاسبية الهامةأسس اإلعداد و    2
 

 تتمة – المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة المطبقة من قبل المجموعة  2/2 
 

 تتمة  - 3تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية  -الرجوع إلى اإلطار المفاهيمي 
 

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

 

 16سبة الدولي رقم تعديالت على معيار المحا -واآلالت والمعدات: العائدات قبل االستخدام المقصود  العقارات
بنود   بند من  أي  تكلفة  أن تخصم من  المنشآت  التعديل على  بيع  ،  والمنشآت والمعدات  العقاراتيحظر  أي عائدات من 

األصناف المنتجة أثناء إحضار ذلك األصل إلى الموقع والحالة الالزمة ليكون قادًرا على التشغيل بالطريقة التي تقصدها  
 في الربح أو الخسارة.، وتكاليف إنتاج تلك البنود، عترف المنشأة بعائدات بيع هذه البنودت، الدارة. وبداًل من ذلك

 

الموحدة للمجموعة حيث لم تكن هناك مبيعات    المختصرةلم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على البيانات المالية المرحلية  
 واآلالت والمعدات المتاحة لالستخدام في أو بعد بداية الفترة األولى المعروضة.   العقاراتلهذه البنود التي تنتجها 

 

 الضرائب في قياسات القيمة العادلة -الزراعة : 41معيار المحاسبة الدولي 
الذي يقضي بأن تستبعد المنشآت التدفقات النقدية    41من معيار المحاسبة الدولي    22الفقرة  يزيل التعديل المطلب الوارد في  

 . 41للضرائب عند قياس القيمة العادلة لألصول ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي  
 

لديها موجودات    الموحدة للمجموعة حيث لم يكن  المختصرةلم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على البيانات المالية المرحلية  
 كما في تاريخ التقرير. 41في نطاق معيار المحاسبة الدولي 

 

 37تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  -تكاليف إتمام العقد  - المحملة باألعباءالعقود 
تجنبها ألنها   العقد المحمل بخسارة هو عقد تتجاوز فيه التكاليف التي ال يمكن تجنبها )أي التكاليف التي ال يمكن للمجموعة 

 تمتلك العقد( للوفاء بااللتزامات بموجب العقد المنافع االقتصادية المتوقع استالمها بموجبه. 
 

ر، تحتاج المنشأة إلى تضمين التكاليف  ائخسالمتكبد للأو  المحمل باألعباء  تحدد التعديالت أنه عند تقييم ما إذا كان العقد  
التكاليف الضافية )على سبيل المثالالتي تتعلق مباشرة بعقد لتوفير   تكاليف ،  السلع أو الخدمات التي تتضمن كاًل من 

المثال سبيل  )على  العقد  بأنشطة  مباشرة  المرتبطة  التكاليف  تخصيص  و  المباشرة(  والمواد  المعدات ،  العمالة  استهالك 
تكاليف العامة والدارية مباشرة بالعقد ويتم استبعادها  المستخدمة للوفاء بالعقد وكذلك تكاليف إدارة العقد والشراف(. ال تتعلق ال

 ما لم يتم تحميلها صراحة على الطرف المقابل بموجب العقد.
 

الموحدة للمجموعة حيث لم تحدد أي عقود على    المختصرةلم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على البيانات المالية المرحلية  
 ة. التكلفة خالل الفتر  محملة بأعباءأنها 
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 شركة تابعة كمتبني ألول مرة -لتقارير المالية ألول مرة ل: اعتماد المعايير الدولية 1المعيار الدولي للتقارير المالية 
لقياس فروق    1)أ( من المعيار الدولي للتقارير المالية رقم    16التعديل للشركة التابعة التي تختار تطبيق الفقرة د  يسمح  

بناًء على تاريخ انتقال الشركة األم إلى  ،  الترجمة المتراكمة باستخدام المبالغ المدرجة في البيانات المالية الموحدة للشركة األم
إذا لم يتم إجراء تعديالت للتوحيد الجراءات وتأثيرات اندماج األعمال التي استحوذت الشركة  ،  المالية  لتقاريرلالمعايير الدولية  

األم بموجبها على الشركة التابعة. يتم تطبيق هذا التعديل أيًضا على الشركة الزميلة أو المشروع المشترك الذي يختار تطبيق 
 . 1المالية  )أ( من المعيار الدولي للتقارير  16الفقرة د 

 

 . الموحدة للمجموعة حيث أنها لم تتبنى ألول مرة المختصرةلم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على البيانات المالية المرحلية 
 

 ٪" إللغاء االعتراف بالمطلوبات المالية 10الرسوم في اختبار " -: األدوات المالية 9المعيار الدولي للتقارير المالية 
التعديل الرسوم التي تتضمنها المنشأة عند تقييم ما إذا كانت شروط االلتزام المالي الجديد أو المعدل تختلف اختالًفا  يوضح  

بما  ،  جوهرًيا عن شروط االلتزام المالي األصلي. تشمل هذه الرسوم فقط تلك المدفوعة أو المستلمة بين المقترض والمقرض
من قبل المقترض أو المقرض نيابة عن اآلخر. ال يوجد تعديل مماثل مقترح لمعيار في ذلك الرسوم المدفوعة أو المستلمة  

 والقياس.  التحقيقاألدوات المالية:  39المحاسبة الدولي 
الموحدة للمجموعة حيث لم تكن هناك تعديالت   المختصرةلم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على البيانات المالية المرحلية  

 ة للمجموعة خالل الفترة.على األدوات المالي
 

 المعايير المصدرة ولم تصبح سارية المفعول بعد  2/3 
تطبيق هذه  المجموعة  المصدرة ولم تصبح سارية المفعول بعد. تعتزم    الجديدة والمعدلة  المعايير والتفسيراتفيما يلي بيان  

 سارية المفعول. ، إن كانت ضرورية، عندما تصبح والتفسيرات الجديدة والمعدلة المعايير
 

 تاريخ السريان التفسير  / المعيار

 2023يناير  1 عقود التأمين 17المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 2023يناير  1 : تصنيف المطلوبات على أنها متداولة أو غير متداولة 1تعديالت معيار المحاسبة الدولي  
 2023يناير  1 تعريف التقديرات المحاسبية: 8تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 
للمعايير الدولية لعداد التقارير المالية:    2وبيان الممارسة    1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  

 2023يناير  1 الفصاح عن السياسات المحاسبية
 استخدام األحكام والتقديرات  2/4 

وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية من الدارة أن تعد الموحدة    المرحلية  المرحلية المختصرةالمالية  يتطلب إعداد البيانات  
الموجودات   عن  والفصاح  والمطلوبات  للموجودات  الدفترية  القيم  على  تؤثر  التي  واالفتراضات  والتقديرات  األحكام  بعض 

  لنتائج النهائية عن هذه التقديرات.قد تختلف ا. والمطلوبات الطارئة في تاريخ البيانات المالية
 

تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المالية الهامة بصورة دورية، كما يتم إدراج مراجعة التقديرات المحاسبية خالل الفترة التي  
 تم فيها تعديل التقدير وخالل أية فترات مستقبلية تؤثر عليها. 

 
كانت األحكام الهامة التي اتخذتها الدارة خالل تطبيق   ،الموحدة المرحلية المالية المرحلية المختصرةعند إعداد هذه البيانات 

للسنة    الموحدة  ومصادر الشك الرئيسية هي نفس األحكام التي تم تطبيقها على البيانات المالية  للشركةالسياسات المحاسبية  
   . 2021ديسمبر  31المنتهية في 
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 أرصدة لدى البنوك وودائع قصيرة األجل    3
   2021ديسمبر  31    2022 يونيو 30 
 ألف ريـال قطري   ألف ريـال قطري  
 )مدققة(   ( مراجعة ) 

    

 39,111  63,810 نقد لدى البنوك

 645,305  640,890 ودائع قصيرة األجل )تتضمن ودائع ألجل( 

 

   

 704,700  684,416 

 
مدرجة في    ريال قطري(ألف    22:  2021ريال قطري )  ألف   18بمبلغ  بالودائع قصيرة األجل  المتوقعة    يةخسائر االئتمان ال  كانت

   . 1مرحلة ال
 

 المالية ستثماراتاال    4
 2021ديسمبر  31  2022 يونيو 30 

 ألف ريـال قطري   ألف ريـال قطري  
 
 

 ( مدققة)  ( مراجعة )
    

استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل اليرادات الشاملة  
 685,644 ( 1األخرى )إيضاح 

 

607,278 

 74,381  78,336 استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  
    

 763,980  681,659 

 
 إيضاح: 

ألف ريال قطري    1,183المتوقعة لالستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خالل اليرادات الشاملة    ة( تبلغ الخسائر االئتماني1)
 ريال قطري(. ألف   2,093: 2021ديسمبر   31)  2022 يونيو 30في 
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 ذمم تأمين مدينة وذمم مدينة أخرى    5
   2021ديسمبر  31    2022 يونيو 30 
 قطري ألف ريال   ألف ريال قطري  
 ( )مدققة  ( مراجعة ) 
   2021ديسمبر  31    2022 يونيو 30 

    المدينة   ذمم التأمين

 411,328  534,612 مستحق من حملة الوثائق

 15,775  38,093 شركات تأمين   مستحق من
 

   

 
572,705  427,103 

 ( 3.739)  (3,739)   مخصص الديون المشكوك في تحصيلهايخصم: 
 

   

 568,966  423.364 
 

   

      ذمم مدينة أخرى 

 314  2,165 أخرى  مصاريف مدفوعة مقدما و 
 

   

 571,131  423.678 
 

  تأمينال مطلوبات عقودو  تأمينالعقود إعادة  موجودات    6
   2021ديسمبر  31    2022 يونيو 30 
 ألف ريـال قطري   ألف ريـال قطري  
 ( )مدققة  ( مراجعة ) 

    

      إجمالي مطلوبات عقود التأمين
 149,739  195,696 مطالبات مبلغ عنها وغير مسددة

 148,877  132,585 مطالبات متكبدة ولم يبلغ عنها 

 438,022  594,390 مستحقةغير  تأمين أقساط

 922,671  736,638 

    التأمين  عقود التأمين في مطلوبات شركات إعادةحصة 

 49,137  45,984 عنها وغير مسددةمطالبات مبلغ 

 35,085  22,024 مطالبات متكبدة ولم يبلغ عنها 

 62,359  45,022 مستحقةغير  تأمين أقساط

 113,030  146,581 

    التأمين عقود صافي مطلوبات

 100,602  149,712 مطالبات مبلغ عنها وغير مسددة

 113,792  110,561   مطالبات متكبدة ولم يبلغ عنها

 375,663  549,368 مستحقة غير  تأمينأقساط 

 809,641  590,057 
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  األطراف ذات العالقةإفصاحات  7
 تعرض الجداول التالية إجمالي قيمة المعامالت التي تم إبرامها مع األطراف ذات العالقة للفترة المالية المشمولة بالتقرير.

 
والمؤسسات التي يسيطرون    للمجموعةالدارة العليا    المساهمين وأعضاء مجلس الدارة وموظفيكبار  تمثل األطراف ذات العالقة  

 .  المجموعةيتم اعتماد سياسة وأحكام التسعير لهذه المعامالت من قبل إدارة . عليها أو لهم تأثير مادي عليها
  
  عالقةالطراف ذات  األمعامالت مع  ال

قدرة على السيطرة األطراف ال  عندما يكون ألحدن األطراف تعتبر ذات عالقة  إ .  األطراف ذات العالقة  عامالت معملتمثل اوهي  
 .  المجموعةيري مدعلى هام على ذلك الطرف اآلخر في إصدار قراراته المالية والتشغيلية و على الطرف اآلخر أو ممارسة نفوذ 

 
 )مراجعة(  2022 يونيو 30المنتهية في أشهر الستة لفترة  

 أقساط   
قساط المسندة األ

 لمعيدي التأمين 
 خدمات
 مطالبات  مشتراة 

استردادات  
 إعادة تأمين 

  
 ألف 

 ريـال قطري 
 ألف 

 قطري ريـال 
 ألف 

 ريـال قطري 
 ألف 

 ريـال قطري 
 ألف 

 ريـال قطري 
      

      المستثمر األكبر

 66,738 71,429 - 12,392 15,589 شركة قطر للتأمين ش.م.ع.ق.  
      

      الشركات التابعة 

 - 10,768 - - 13,340   شركة العمانية قطر للتأمين

 - - - - 294 للتأمين الشركة الكويتية القطرية 

   2,741   ذ.م.م. شركة قطر للتأمين العقارية

 - - 2,460 - - عنود تكنولوجيز ذ.م.م.

 - - 1,918 - - ذ.م.م.إبيكيور انفستمنت مانجمنت 

      

 66,738   82,197  7,119 12,392 29,223 اإلجمالي 
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 تتمة  – األطراف ذات العالقةإفصاحات  7
 تتمة   – معامالت مع األطراف ذات العالقةال

 

 )مراجعة(  2021 يونيو 30المنتهية في أشهر الستة لفترة  

  
 أقساط

قساط المسندة األ
 لمعيدي التأمين 

 خدمات
 مطالبات  مشتراة 

استردادات  
 إعادة تأمين

  
 ألف  

 ريـال قطري 
 ألف  

 ريـال قطري 
 ألف  

 ريـال قطري 
 ألف  

 ريـال قطري 
 ألف  

 ريـال قطري 
      

      المستثمر األكبر 

 19,311 90,921  - 116,937 120,206 شركة قطر للتأمين ش.م.ع.ق.  
      

      الشركات التابعة 

 - 20,792  - - 14,575   شركة العمانية قطر للتأمين

 - - - - 212 الشركة الكويتية القطرية للتأمين 

 - - 1,586 - - ذ.م.م. العقاريةشركة قطر للتأمين 

 - - 2,288 - - عنود تكنولوجيز ذ.م.م.

 - - 1,740 - - ذ.م.م.إبيكيور انفستمنت مانجمنت 

      

 19,311 111,713  5,614 116,937 134,993 الجمالي 

 
 

  



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

 2022يونيو  30أشهر المنتهية في  الستةلفترة 
 

- 15  - 

 

 تتمة  – األطراف ذات العالقةإفصاحات  7
 

 تتمة   – معامالت مع األطراف ذات العالقةال
 

 أرصدة األطراف ذات العالقة

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

 

 2021ديسمبر  31  2022 يونيو 30  

  
 ألف 

 ريـال قطري 

 ألف   
 ريـال قطري 

 )مدققة(   )مراجعة(  
    

    أطراف ذات عالقة)أ( مستحق من 

     الشركة األم  /المساهم األكبر

 840  338 شركة قطر للتأمين ش.م.ع.ق.  
 

   

    الشركات التابعة 

 -  48 ش.م.ك.م.   الشركة الكويتية القطرية للتأمين

 181  320 شركة قطر لعادة التأمين المحدودة
 

   

 1,021  706 اإلجمالي 
 

   

    أطراف ذات عالقة)ب( مستحق إلى 

     الشركة األم  /المساهم األكبر

 113,616  111,259 شركة قطر للتأمين ش.م.ع.ق.  
 

   

    الشركات التابعة 

 196  - ش.م.ك.م.   الشركة الكويتية القطرية للتأمين

 14,825  15,807 ش.م.ع.م. شركة العمانية قطر للتأمينال

 21,294  19,298 م.م.  مجموعة قطر للتأمين ذ.

 924  980 ذ.م.م. إبيكيور انفستمنت مانجمنت

 265  269 م.م.  ذ. كيو آي سي للخدماتمجموعة 

 2,304  2.600 عنود تكنولوجيز ذ.م.م.

 11,150  13,851 ذ.م.م. شركة قطر للتأمين العقارية
 

   

 164,574  164,064 اإلجمالي 
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 تتمة  – األطراف ذات العالقةإفصاحات  7
 

 تتمة   –أرصدة األطراف ذات العالقة 
كما أنه ليس هناك .  فوائد  عليهاوال تحتسب    إعداد التقارير المالية غير مضمونةالقائمة لألطراف ذات العالقة في تاريخ    األرصدة

 ال شيء(.: 2021بهذه األرصدة خالل الفترة ) تحصيلها تتعلقمشكوك في  لمخصص ديون مصروف 
  

 العليا إلدارةموظفي امكافآت      
 وموظفي الدارة العليا خالل الفترة كما يلي:  أعضاء مجلس الدارةمكافآت 

 

 يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في  
 2022   2021 
 ألف ريال قطري   ألف ريـال قطري  
 (مراجعة)  ( مراجعة ) 

    

 2,096  3,173 قصيرة األجل أخرى  رواتب ومنافع

 81  81 نهاية الخدمة  مكافأة

 3,254  2,177 
  

  رأس المال 8
 

 المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل  
   2021ديسمبر  31    2022 يونيو 30 
 ألف ريال قطري   ألف ريـال قطري  
 ( )مدققة  ( مراجعة ) 
    

 350.000  350.000 رأس المال )ألف ريال قطري(  
    

 350.000.000  350.000.000 ريال قطري للسهم    1عدد األسهم بقيمة اسمية 
 

 توزيعات األرباح  8/1
ريال   0.22على توزيع أرباح نقدية بواقع   2022مارس   14اجتماع الجمعية العمومية السنوي المنعقد في  خاللوافق المساهمون 

: لم تتم الموافقة  2021. )2021ألف ريال قطري تماشيًا مع توصية مجلس الدارة لعام  77.000قطري لكل سهم، بإجمالي 
  .(2020على توزيع أرباح لعام 
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 قطاعية المعلومات ال 9
الدارة   التقارير،  و ألغراض  لألعمالإلى  المجموعة  تنتظم  إعداد  االئتماني وهما    ،قطاعين  الحياة  على  والتأمين  الطبي  التأمين 

معلومات قطاعات التشغيل. لم يتم تجميع أي   في البالغ عن  يمثل هذين القطاعين األساس الذي تقوم عليه المجموعة.  والجماعي
   . لمجموعةباقطاعات تشغيلية للتوصل لقطاع البالغ 

 
 : 2022  يونيو 30أشهر المنتهية في  ستة المعلومات القطاعية لفترة ال

 

 
  

 

 التأمين الطبي 

التأمين على  
الحياة  

االئتماني  
 والجماعي 

 

إجمالي  
 التأمين 

 

  /االستثمارات 
اإليرادات  
 األخرى 

 

مصاريف غير  
 موزعة

 

 اإلجمالي 

 
 ألف  

 ريال قطري 

 ألف   
 ريال قطري 

 ألف   
 ريال قطري 

 ألف   
 ريال قطري 

 ألف   
 ريال قطري 

 ألف   
 ريال قطري 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 741,986  -  -  741,986  80,855  661,131 إجمالي أقساط التأمين  
 أقساط التأمين المسندة

 (63,238)  -  -  (63,238)  (33,902)  (29,336) لمعيدي التأمين  
            

 678,748  -  -  678,748  46,953  631,795   أقساط التأمينصافي 
            

الحركة في احتياطي  
 (173,705)  -  -  (173,705)  (4,138)  (169,567) األخطار السارية 

            

  أقساط التأمينصافي 
 505,043  -  -  505,043  42,815  462,228 المكتسبة  

            

 (501,272)  -  -  (501,272)  (35,288)  (465,984) إجمالي المطالبات المدفوعة  

 94,350  -  -  94,350  19,931  74,419 استردادات إعادة تأمين  
الحركة في المطالبات  

 (45,879)  -  -  (45,879)  1,965  (47,844) القائمة 

 (5,891)  -  -  (5,891)  (1,694)  (4,197) صافي العموالت  
            

 46,351  -  -  46,351  27,729  18,622 صافي نتائج االكتتاب  
            

االستثمار وااليرادات 
 26,717  -  26,717  -  -  - األخرى 

 (1,945)  -  (1,945)  -  -  - تكاليف التمويل  
            

 71,123  -  24,772  46,351  27,729  18,622 إجمالي الدخل  
            

 (27,885)  (27,885)  -  -  -  - مصاريف تشغيلية وإدارية  

 (386)  (386)  -  -  -  - استهالك 
 

           

)الخسارة( قبل   /الربح 
 42,852  (28,271)  24,772  46,351  27,729  18,622 الضريبة 
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 تتمة   –المعلومات القطاعية  9
 

 

 :  2021يونيو  30المعلومات القطاعية لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 

 
  

 

 التأمين الطبي 

التأمين على   
الحياة 

االئتماني  
 والجماعي

 

 التأمين إجمالي 

 

  /االستثمارات
اليرادات  
 األخرى 

 

مصاريف غير  
 موزعة 

 

 الجمالي 

 
 ألف  

 ريال قطري 

 ألف   
 ريال قطري 

 ألف   
 ريال قطري 

 ألف   
 ريال قطري 

 ألف   
 ريال قطري 

 ألف   
 ريال قطري 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 556,407  -  -  556,407  82,399  474,008 إجمالي أقساط التأمين  
 التأمين المسندةأقساط 

 (162,806)  -  -  (162,806)  (33,238)  (129,568) لمعيدي التأمين  
 

           
 393,601  -  -  393,601  49,161  344,440  أقساط التأمينصافي 

            

الحركة في احتياطي  
 1,532  -  -  1,532  (7,610)  9,142 األخطار السارية 

            

 صافي أقساط التأمين
 395,133  -  -  395,133  41,551  353,582 المكتسبة 

            

 (387,033)  -  -  (387,033)  (38,076)  (348,957) إجمالي المطالبات المدفوعة  
 46,562  -  -  46,562  26,432  20,130 استردادات إعادة تأمين  
الحركة في المطالبات  

 15,760  -  -  15,760  (5,952)  21,712 القائمة 
 (12,967)  -  -  (12,967)  (4,907)  (8,060) صافي العموالت  

            

 57,455  -  -  57,455  19,048  38,407 صافي نتائج االكتتاب  
            

 22,066  -  22,066  -  -  - االستثمار وااليرادات 
 (1,267)  -  (1,267)  -  -  - تكاليف التمويل  

 
           

 78,254  -  20,799  57,455  19,048  38,407 إجمالي الدخل  
            

 (22,344)  (22,344)  -  -  -  - مصاريف تشغيلية وإدارية  
 (413)  (413)  -  -  -  - استهالك 

 
           

)الخسارة( قبل   /الربح 
 55,497  ( 22,757)  20,799  57,455  19,048  38,407 الضريبة
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 تتمة   –المعلومات القطاعية  9
 : 2022 يونيو 30أشهر المنتهية في الثالثة المعلومات القطاعية لفترة 

 

 
  

 

 التأمين الطبي 

التأمين على  
الحياة  

االئتماني  
 والجماعي 

 

إجمالي  
 التأمين 

 

  /االستثمارات 
اإليرادات  
 األخرى 

 

مصاريف غير  
 موزعة

 

 اإلجمالي 

 
 ألف  

 ريال قطري 

 ألف   
 ريال قطري 

 ألف   
 ريال قطري 

 ألف   
 ريال قطري 

 ألف   
 ريال قطري 

 ألف   
 ريال قطري 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 206,674  -  -  206,674  29,346  177,328 إجمالي أقساط التأمين  
 المسندةأقساط التأمين 

 (32,482)  -  -  (32,482)  (12,664)  (19,818) لمعيدي التأمين  
 

           

 174,192  -  -  174,192  16,682  157,510   أقساط التأمينصافي 

 
           

الحركة في احتياطي  
 96,907  -  -  96,907  3,036  93,871 األخطار السارية 

 
           

 أقساط التأمينصافي 
 271,099  -  -  271,099  19,718  251,381 المكتسبة 

 
           

 (298,651)  -  -  (298,651)  (19,804)  (278,847) إجمالي المطالبات المدفوعة  

 47,125  -  -  47,125  10,925  36,200 استردادات إعادة تأمين  
الحركة في المطالبات  

 (1,625)  -  -  (1,625)  2,933  (4,558) القائمة 

 681  -  -  681  402  279 صافي العموالت  
 

           

 18,629  -  -  18,629  14,174  4,455 صافي نتائج االكتتاب  
 

           

 10,154  -  10,154  -  -  - االستثمار وااليرادات 

 (1,083)  -  (1,083)  -  -  - تكاليف التمويل  
 

           

 27,700  -  9,071  18,629  14,174  4,455 إجمالي الدخل  
 

           

 (12,401)  (12,401)  -  -  -  - مصاريف تشغيلية وإدارية  

 (175)  (175)  -  -  -  - استهالك 
 

           
)الخسارة( قبل   /الربح 

 15,124  (12,576)  9,071  18,629  14,174  4,455 الضريبة 
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 تتمة   –المعلومات القطاعية  9
 

 

 :  2021يونيو  30أشهر المنتهية في  الثالثةالمعلومات القطاعية لفترة 
 

 
 

  

 

 التأمين الطبي 

التأمين على   
الحياة 

االئتماني  
 والجماعي

 

 إجمالي التأمين 

 

  /االستثمارات
اليرادات  
 األخرى 

 

مصاريف غير  
 موزعة 

 

 الجمالي 

 
 ألف  

 ريال قطري 

 ألف   
 ريال قطري 

 ألف   
 ريال قطري 

 ألف   
 ريال قطري 

 ألف   
 ريال قطري 

 ألف   
 ريال قطري 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  256,568   -  -   256,568    27,279    229,289  إجمالي أقساط التأمين  
 التأمين المسندةأقساط 

  (9,397)   (128,386)  لمعيدي التأمين  
 

(137,783) 

 

-  - 
  

(137,783) 
      

     

 

  118,785      -      -    118,785    17,882    100,903   أقساط التأمينصافي 
      

     

 

الحركة في احتياطي  
  78,298    952    77,346  األخطار السارية 

  -      -     

 78,298  
      

     

 

 صافي أقساط التأمين
 197,083   18,834    178,249  المكتسبة 

 

-  - 
 

197,083 
      

     

 

  (14,839)   (160,453)  إجمالي المطالبات المدفوعة  
 

(175,292) 
  -      -      

(175,292) 
  26,326      -      -    26,326    9,008    17,318  استردادات إعادة تأمين  
الحركة في المطالبات  

 (14,711)   (5,556)   (9,155)  القائمة 

  -      -     

 (14,711) 
 (2,795)      -      -   (2,795)   (2,426)   (369)  صافي العموالت  

 

          

 

  30,611      -      -    30,611    5,021    25,590  صافي نتائج االكتتاب  
 

          

 

  11,795      -    11,795      -      -      -  االستثمار وااليرادات 
 (614)      -   (614)      -      -      -  تكاليف التمويل  

 
          

 

  41,792      -    11,181    30,611    5,021    25,590  إجمالي الدخل  
 

          

 

 (11,180)   (11,180)      -      -      -      -  مصاريف تشغيلية وإدارية  
 (236)   (236)      -      -      -      -  استهالك 

           
 

)الخسارة( قبل   /الربح 
  (11,416)    11,181    30,611    5,021    25,590  الضريبة

 
 30,376  
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 تتمة   –المعلومات القطاعية  9
 

 ي القطاع الماليالمركز بيان 
 . القطاعات الرئيسيةخالل   عام تستخدم موجودات ومطلوبات المجموعة بشكل

 
 المعلومات الجغرافية  

إعادة التأمين في    اكتتاب  تقوم المجموعة أيًضا بأعمال  كماقطر،  بدولة  تتركز العمليات األساسية للمجموعة في السوق المحلية  
يوضح الجدول التالي توزيع صافي نتائج االكتتاب للمجموعة حسب القطاع  .  منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وأسواق أخرى 

 :الجغرافي
 

 
 

 

 
 ل.  لعميالجغرافي لموقع ال ستند معلومات اليرادات على ت
 

 .ط التأميناقسأ ٪ من إجمالي 10ال تتجاوز إيرادات أي عميل مباشر واحد 
 

 .غير المتداولة لهذا الغرض تتكون من عقارات ومعدات الموجودات

 اإلجمالي )مراجعة(   )مراجعة(  2021أشهر لثالثة   ( راجعة م) 2022أشهر  ثالثةل 

 
 2021  2022  بلدان أخرى   قطر  بلدان أخرى   قطر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  256,568    206,674   89,149   167,419   11,811   194,863   إجمالي األقساط

  أقساط التأمين المسندة
 (137,783)  (32,482)  (121,324)   (16,459)  (7,946)   (24,536) لمعيدي التأمين  

 

           

  118,785   174,192  (32,175)   150,960   3,865   170,327 صافي أقساط التأمين 

 اإلجمالي )مراجعة(   )مراجعة(  2021لثالثة أشهر   ( مراجعة) 2022 لستة اشهر 

 
 2021  2022  بلدان أخرى   قطر  بلدان أخرى   قطر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 556,407  741,986  140,086  416,321  30,560  711,426   إجمالي األقساط

  أقساط التأمين المسندة
 (162,806)  (63,238)  (125,101)  (37,705)  (17,683)  (45,555) لمعيدي التأمين  

 

           

 393,601  678,748  14,985  378,616  12,877  665,871 صافي أقساط التأمين 

 

 اإلجمالي   ( مدققة) 2021 ديسمبر 31  ( مراجعة) 2022 يونيو 30

 

 2021  2022  بلدان أخرى   قطر  بلدان أخرى   قطر 

 

           

 1,713  1,836  -  1,713  -  1,836 الموجودات غير المتداولة
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 للسهم  والمخفف الربح األساسي 10 
 

 

 2022يونيو  30 
 

 2021يونيو  30
 )مراجعة(  )مراجعة(  
    

 55,427  44,656 صافي ربح الفترة )ألف ريال قطري(

 350,000,000  350,000,000 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية

    
 0.16  0.13  لسهم )ريال قطري(ل والمخفف ربح األساسيال

 

 
 . لسهمل  األساسي ربحالساوي يلسهم ل المخففربح الأن الشركة ليس لديها أسهم مخففة محتملة، فإن حيث 

 
  تطور المطالباتجدول  11

 .هاالمطالبات المستقبلية الضارة وتطوراتحاالت  من  وقاية  غرض الل  يةالتأميننشطتها  فيما يتعلق بأ  قوية  اتتحتفظ المجموعة باحتياطي
المطالبات المبلغ عنها والمطالبات المتكبدة لكل سنة حوادث   متضمنةالمطالبات المتكبدة المتراكمة،    توقعاتوضح الجداول التالية  ت

المتراكمة حتى تاريخه  بالضافة إلىتالية في تاريخ كل تقرير،   تغير   يةيوضح النصف العلوي من كل جدول كيف.  المدفوعات 
النصف السفلي من الجدول تسوية  عرض  ي، بينما  ي المطالبات القائمة لكل حادث في نهاية السنةإجمالحول  المجموعة    اتتقدير 

 . في بيان المركز المالي المرحلي الموحدمعروض المطالبات المتراكمة مع المبلغ ال
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 تتمة -تطور المطالبات جدول  11
 
 

 

 2021 2020 2019 2018 2017 2016 الحادث  سنة
2022 
 االجمالي  )يونيو( 

 
 ألف  

 ريال قطري 
 ألف  

 ريال قطري 
 ألف  

 ريال قطري 
 ألف  

 ريال قطري 
 ألف  

 ريال قطري 
 ألف  

 ريال قطري 
 ألف  

 ريال قطري 
 ألف  

 ريال قطري 
         

  5,304,019 516,223  766,888   869,632   840,123   868,841   795,357   646,955  الحادث  سنةفي نهاية 

  - -  704,264   758,914   812,392   820,795   750,046   637,327  بعد سنة واحدة

  - - -  758,650   823,945   829,134   752,749   641,462  بعد سنتين 

  - - - -  823,505   829,022   754,433   641,835  سنوات بعد ثالث

  - - - - -  828,831   754,007   642,157  بعد أربع سنوات

  - - - - - -  753,556   642,070  بعد خمس سنوات 

التقدير الحالي  
للمطالبات المتكبدة  

  5,026,890 516,223 704,264 758,650 823,505 828,831 753,556 641,861   المتراكمة

عات المتراكمة  و دفمال
 (751,686)  (640,933)  تاريخه حتى 

 
(827,375)  (820,072)  (751,585) 

 
(681,345)  (298,403)  (4,771,400)  

صافي مخصص  
  255,491 217,820 22,919 7,065 3,433 1,456 1,870 928 القائمة  المطالبات 

الخاص  االحتياطي 
السنوات السابقة )قبل  ب 

2016 ) - - - - - - - 4,782  

إجمالي صافي  
القائمة  المطالبات 

المبلغ عنها ولم يتم  
  ةتكبدالمتسويتها و 

  260,273 - - - - - - -   ولم يتم اإلبالغ عنها

التقدير الحالي 
 16,618 40,010 41,801 5,094 )للعجز( /للفائض

                                             
110,982  

                                               
62,624     

(  عجز) /فائض نسبة 
إجمالي االحتياطي  

    %8 %13 %2 %5 %5 %1 المبدئي )%( 
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 المحتملة  االلتزامات والمطلوبات 12
   2021ديسمبر  31    2022 يونيو 30 
 ريـال قطري ألف   ألف ريـال قطري  
 ( )مدققة  ( مراجعة ) 
    

 44,880  36,760 ضمانات بنكية 

    

 36,760  44,880 
 

 تدرج القيمة العادلة لألدوات المالية  13
المختلفة  تم بيان المستويات  .  يوضح الجدول أدناه تحلياًل لألدوات المالية المسجلة بالقيمة العادلة حسب التدرج الهرمي للقيمة العادلة

  على النحو التالي:  
  

 إجمالي   3المستوى    2المستوى    1المستوى    

 )مراجعة(   2022 يونيو 30
 ألف

 ريـال قطري 
 ألف  

 ريـال قطري 
 ألف  

 ريـال قطري 
 ألف  

 ريـال قطري 
        

المشتقة المحتفظ بها  الموجودات
 17,797  -  17,797  - لدارة المخاطر

 746,183  -  -  746,183 االستثمار في األوراق المالية

         

  746,183  17,797  -  763,980 
 

 إجمالي   3المستوى    2المستوى    1المستوى    

 (  مدققة) 2021ديسمبر  31
 ألف 

 ريـال قطري 
 ألف   

 قطري ريـال 
 ألف   

 ريـال قطري 
 ألف   

 ريـال قطري 
               

 681,659  -  -  681,659 االستثمار في األوراق المالية

  

 

     

 

  681,659  -  -  681,659 
 

تحويالت من أو إلى  ، ولم يتم إجراء أية  خالل الفترةلتدرج القيمة العادلة    2أو المستوى    1لم تكن هناك تحويالت من المستوى  
  .لتدرج القيمة العادلة خالل الفترة  3المستوى 

 
 االحتياطي القانوني 14

واألحكام  يحتسب   المركزي  قطر  لتنظيمات مصرف  وفًقا  القانوني  والنظام   الساريةاالحتياطي  القطري  التجارية  الشركات  لقانون 
٪ من  100رصيد  عادل هذا اليإلى أن    قانونيالحتياطي  رصيد االإلى    وي السن  الربح ٪ من  10األساسي للشركة، ويتعين تحويل  

المذكور  ، إال في الحاالت التي ينص عليها القانون  في العمومللتوزيع  غير قابل  االحتياطي  إن رصيد هذا  رأس المال المدفوع.  
 . أعاله

 

  


