
 

   

 
 الشركة القطرية العامة للتأمين 

 ش.م.ع.ق. وإعادة التأمين  
       

   المرحلية الموحدةالمختصرة  البيانات المالية
2022 يونيو 30



 تقرير مدقق الحسابات المستقل حول مراجعة 

الموحدة   البيانات المالية المختصرة المرحلية   

ق ش.م.ع. الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين  إلى السادة المساهمين في    

المقدمة 

وشركاتها التابعة )يشار اليهم     )"الشركة"( القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ع.ق  المرفقة للشركة  الموحدة  لقد راجعنا البيانات المالية المختصرة المرحلية  

"المجموعة"(   والتي تتضمن:   2022  يونيو   30  كما في    معا  ـب

 ؛ 2022يونيو    30كما في    بيان المركز المالي المختصر المرحلي الموحد  •

 ؛ 2022يونيو    30للثالثة والستة أشهر المنتهية في    بيان الربح أو الخسارة المختصر المرحلي الموحد  •

 ؛ 2022يونيو    30للثالثة والستة أشهر المنتهية في   بيان الدخل الشامل المختصر المرحلي الموحد  •

  ؛ 2022يونيو   30للستة أشهر المنتهية في   بيان التغيرات في حقوق الملكية المختصر المرحلي الموحد  •

 2022يونيو    30للستة أشهر المنتهية في   المرحلي الموحد بيان التدفقات النقدية المختصر   •

 إيضاحات حول البيانات المالية المختصرة المرحلية الموحدة.  •

"التقارير المالية    34وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم  الموجدة    إن مجلس إدارة الشركة مسؤول عن إعداد وعرض هذه البيانات المالية المختصرة المرحلية  

نا بها. إن مسؤوليتنا هي إصدار تقرير حول هذه البيانات المالية المختصرة المرحلية استناداً إلى المراجعة التي قم   .    المرحلية"   

نطاق المراجعة 

".  للمنشأة "مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل المدقق المستقل    2410تمت مراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي إلجراءات المراجعة رقم  
تتضمن مراجعة المعلومات المالية إجراء استفسارات من األشخاص المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية، وتطبيق إجراءات تحليلية  

 نستطيعوإجراءات مراجعة أخرى. إن نطاق المراجعة يقل كثيراً عن نطاق التدقيق الذي يتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية، وبالتالي فإننا ال  
 كافة األمور الهامة التي يمكن تحديدها خالل أعمال التدقيق. وعليه فإننا ال نبدي رأي تدقيق. ب  يجعلنا على علملحصول على التأكيد الذي ا



 تقرير مدقق الحسابات المستقل حول مراجعة 

)تابع(   الموحدة   البيانات المالية المختصرة المرحلية     

لم يتم   2022  يونيو  30المرحلية المرفقة كما في  المختصرة    يجعلنا نعتقد أن البيانات المالية    لم يتبادر الى علمنا مامراجعتنا ،    الى  استنادا
 . "التقارير المالية المرحلية"  34لمعيار المحاسبة الدولي رقم ، وفقًا الجوانب الجوهرية إعدادها ، من جميع 

اختارت خالل عام    المجموعة أن    يوضح  الذي  الموحدة    حول البيانات المالية المرحلية المختصرة    20و   2و  1 نلفت االنتباه إلى اإليضاح 
وإجراء تعديالت بأثر رجعي على المعلومات      صندوق مشاركي التكافل بتوحيد شركتها التابعةتغيير سياستها المحاسبية المتعلقة    2021

المختصرة  المرفقة. وبالتالي ، فقد تم تعديل المعلومات المقارنة في البيانات المالية  الموحدة المرحلية المختصرة البيانات المالية  المقارنة في
 المرفقة. لم يتم تعديل استنتاجنا فيما يتعلق بهذا األمر. الموحدة المرحلية 

النتيجة 

تأكيد على أمر  

 جوبال باالسوبرامانيام2022يوليو  27
 (251مراقبي الحسابات رقم )سجل  الدوحة

 كي بي إم جي  دولة قطر

بترخيص من هيئة قطر لألسواق المالية: مدقق  
 120153خارجي، رخصة رقم 
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 الموحد  المرحلي  المختصربيان المركز المالي 
 2022 يونيو 30ا في مك

  

 
 

  يونيو 30
2022  

 ديسمبر  31
2021 

 إيضاحات  
 ألف

  ريال قطري 
 ألف 

 ريال قطري 
 )مدققة(   ( مراجعة )  
     

     الموجودات
 65,646  50,037  ممتلكات ومعدات 

 77,930  74,886  حق استخدام موجودات  
 5,363,734  5,441,337 3 عقارات استثمارية 

 1,033,266  1,009,528 4 في شركات زميلة اتاستثمار 
 805,924  692,105 10 إعادة التأمينموجودات 

 277,569  264,823  ذمم تأمين مدينة 
 1,533  1,492 )ب(15 أرصدة مدينة من أطراف ذات عالقة  

 861,086  735,323  الدخل الشامل اآلخر   موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
 117,481  199,638  الخسارةموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  

 141,114  147,280  موجودات أخرى 
 238,939  253,797 5 نقد وأرصدة لدى البنوك

     
  8,870,246  8,984,222 

 37,092  28,821 )أ(6 موجودات محتفظ بها للبيع 
     

 9,021,314  8,899,067  إجمالي الموجودات

     
     والمطلوبات حقوق الملكية 
     حقوق الملكية 

 875,067  875,067  رأس المال 
 579,694  579,694  احتياطي قانوني 

 500,000  500,000 7 المخاطر احتياطي
 2,354,778  2,354,778 8 تقييم العقارات االستثمارية احتياطي

 29,824  37,214 9 زميلةالشركات الحصة في أرباح الاحتياطي 
 549,559  595,481  أرباح مدورة 

 235,171  171,345  مكونات حقوق الملكية األخرى 
      

 5,124,093  5,113,579  حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة األم 
 9,778  8,910  حقوق غير مسيطرة 

     
 5,133,871  5,122,489  إجمالي حقوق الملكية 
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 المرحلي الموحد المختصر و الخسارةالربح أ بيان 
 2022 يونيو 30أشهر المنتهية في   ستة لللثالثة وا

 

 أشهر المنتهية في الستة  الثالثة أشهر المنتهية في   

  
  يونيو 30

2022  
  يونيو 30

2021  
 يونيو  30

2022  
  يونيو 30

2021 

  
 ألف

  ريال قطري 
 ألف 
  قطري  ريال

 ألف
  ريال قطري 

 ألف 
 قطري  ريال

 )معدلة(  ( مراجعة )  )معدلة(  ( مراجعة )  
         

 408,653  393,918  204,297  177,669  المكتتبة إجمالي أقساط التأمين 
 (281,497)  (260,595)  (137,764)  (113,319)  أقساط التأمين المحولة إلى معيدي التأمين

التغير في مخصص أقساط التأمين  صافي
 (5,958)  (15,271)  (828)  (2,749)  غير المكتسبة 

         
 121,198  118,052  65,705  61,601  المكتسبةصافي أقساط التأمين 

         
 (187,546)  (257,631)  (87,688)  (62,525)  إجمالي المطالبات المدفوعة  

 111,515  194,321  48,106  30,499  المطالبات المحولة إلى معيدي التأمين 
 (109,812)  127,574  (132,081)  (2,554)  إجمالي التغير في مطلوبات عقود التأمين

التغير في مطلوبات عقود التأمين المحولة  
 119,337  (121,010)  137,291  (1,862)  إلى معيدي التأمين 

         
 (66,506)  (56,746)  (34,372)  (36,442)  صافي المطالبات 

         
 13,920  21,080  8,577  15,450  صافي العموالت وإيرادات التأمين األخرى 

         
 68,612  82,386  39,910  40,609  نتائج اكتتاب التأمين 

         
 42,866  18,375  21,343  1,932  اإليجار إيرادات

 28,840  30,549  4,373  2,865  إيرادات االستثمار  
 (7,148)  2.813  (7,958)  3,401  محققة  ر(خسائ) أرباح صافي

 4,677  (3,103)  1,433  (17,023)  القيمة العادلة  ر( أرباح خسائ)
 6,323  9,259  3,370  5,556  البناء المبيعات وأنشطة إيرادات 

 29  (1,367)  28  (1,367)  أخرى إيرادات  (مصاريف)
         

 75,587  56,526  22,589  (4,636)  نتائج االستثمار والعمليات األخرى 
         

 (28,478)  (25,097)  (12,700)  (12,557)  تكاليف تمويل  
 (5,643)  (9,287)  (2,852)  (5,967)  البناء المبيعات وأنشطة تكاليف 
 قيمة  انخفاض عكس)خسارة( صافي 

 (7,964)  (28,489)  11,034  (2,642)  موجودات مالية
 (73,078)  (96,981)  (40,505)  (51,091)  مصاريف تشغيلية وإدارية 

         
 (115,163)  (159,854)  (45,023)  (72,257)  إجمالي المصاريف 
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 )تتمة(المرحلي الموحد  المختصر الربح أو الخسارةبيان 
 2022 يونيو 30المنتهية في  أشهر للثالثة والستة 

 

 أشهر المنتهية في الستة  الثالثة أشهر المنتهية في   

  
  يونيو 30

2022  
  يونيو 30

2021  
 يونيو  30

2022  
  يونيو 30

2021 

 إيضاحات  
 ألف

  ريال قطري 
 ألف 
  قطري  ريال

 ألف
  ريال قطري 

 ألف 
 قطري  ريال

 )معدلة(  ( مراجعة )  )معدلة(  ( مراجعة )  
         

  من العمليات )الخسارة( الربح
 29,036  (20,942)  17,476  (36,284)   التشغيلية
 37,269  42,600  -  -  شركات زميلة ربح حصة في

 -  18,045  -  18,045 4 زميلةة شرك قيمة عكس انخفاض
         

 66,305  39,703  17,476  (18,239)   قبل الضريبة )الخسارة( الربح
 (2,034)  (1,817)  (363)  (254)  ضريبة الدخل مصاريف 

         
  من العملياتالربح )الخسارة( 

 64,271  37,886  17,113  (18,493)    المستمرة
  من العملياتالربح )الخسارة( 

 4,351  4,304  2,508  4,323 )ج(6  المتوقفة
         

 68,622  42,190  19,621  (14,170)  الفترة  ربح)خسارة( 

         
         :العائد إلى )الخسارة(

 69,473  43,058  20,067  (13,712)  مساهمي الشركة األم  
 (851)  (868)  (446)  (458)  حقوق غير مسيطرة 

         
  (14,170)  19,621  42,190  68,622 

         
         على السهم  العائد)الخسارة( 
على السهم  العائد )الخسارة( 
ال  ير والمخفف )بالاألساسي 

 0.079  0.049  0.023  (0.016) 12 القطري للسهم(

         
من  على السهمالعائد )الخسارة( 

         المستمرة عملياتلا
على السهم  العائد )الخسارة( 

ال  ير األساسي والمخفف )بال
 0.074  0.044  0.020  (0.021) 12 القطري للسهم(
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 المرحلي الموحد المختصربيان الدخل الشامل 
 2022 يونيو 30المنتهية في  أشهر للثالثة والستة 

 

 أشهر المنتهية في الستة  الثالثة أشهر المنتهية في   

  يونيو 30  
2022  

  يونيو 30
2021  

 يونيو  30
2022  

  يونيو 30
2021 

  
 ألف

  ريال قطري 
 ألف 
  قطري  ريال

 ألف
  ريال قطري 

 ألف 
 قطري  ريال

 )معدلة(  ( مراجعة )  )معدلة(  ( مراجعة )  
         

 68,622  42,190  19,621  (14,170)  الفترة ربح )خسارة( 
         

         خر آشامل  دخل )خسارة(

إلى   الحقا   إعادة تصنيفها أو قد يتم يتم بنود
         الربح أو الخسارة 

 (17,458)  (46,834)  (2,587)  (22,165)  العمليات األجنبية فروقات تحويل عمالت من 

فعال من  الجزء ال - تحوط التدفق النقدي
 363  -  73  -  التغيرات في القيمة العادلة 

أدوات الدين بالقيمة العادلة  من  خسارة صافي
 ( 14.774)  (14,219)  (331)  (8,566)  من خالل الدخل الشامل اآلخر 

         

  (30,731)  (2,845)  (61,053)  (31.869 ) 
         

إلى الربح  الحقا  يتم إعادة تصنيفها  ال بنود
         أو الخسارة 

 من أدوات حقوق الملكية   ربح   )خسارة(   صافي 
 20.508  7,672  9,359  (67,879)  بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

  ةآخر لشركشامل  دخل (خسارة)حصة في 
 2,457  (62)  -  -  زميلة

         

  (67,879)  9,359  7,610  22.965 
         

 (8,904)  (53,443)  6,514  (98,610)  خر للفترة آشامل  دخل )خسارة(
         

 59,718  (11,253)  26,135  (112,780)  خر للفترة اآلشامل ال دخلال خسارة(ال) إجمالي
         

         شامل العائد إلى:ال دخلال خسارة(ال) إجمالي

 60,569  (10,385)  26,581  (112,322)  مساهمي الشركة األم

 (851)  (868)  (446)  (458)  حقوق غير مسيطرة 
         

  (112,780)  26,135  (11,253)  59,718 

  شامل العائد إلىال دخلال خسارة(ال) إجمالي
         : من  مساهمي الشركة األم

 56,218  (14,689)  24,073  (116,645)    العمليات المستمرة

 4,351  4,304  2,508  4,323  العمليات المتوقفة
         

  (112,322)  26,581  (10,385)  60,569 

Type text here
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 8 

 المرحلي الموحد  المختصربيان التغيرات في حقوق الملكية 
 2022 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةلل
 

     حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة األم   
       مكونات حقوق الملكية األخرى               

  
 رأس  

  المال 
   احتياطي

 قانوني

 

   احتياطي
   المخاطر 

تقييم احتياطي 
العقارات  

  االستثمارية 

 احتياطي  
 الحصة في  

أرباح الشركات  
  الزميلة 

 أرباح  
  مدورة

 احتياطي  
 قيمة  
  عادلة 

 فائض 
 إعادة  
  التقييم 

 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

                         
 5,133,871  9,778  5,124,093  ( 277.151)  6,226  506,096  549,559  29,824  2,354,778  500,000  579,694  875,067 )مدققة( 2021ديسمبر  31في 

                         

 42,190  (868)    43,058  -  -  -  43,058  -  -  -  -  -  الفترة )خسارة( ربح
 (53,443)  -  (53,443)  (46,834)  -  (6,609)  -  -  -  -  -  -  خرآ شامل خسارة

                         

 (11,253)  (868)  (10,385)  (46,834)  -  (6,609)  43,058  -  -  -  -  - الشامل )الخسارة( الدخل إجمالي
تحويل إلى احتياطي الحصة في أرباح  

بالصافي من توزيعات  ، الشركات الزميلة
 -  -  -  -  -  -  (7,390)  7,390  -  -  -  - 9 شركات زميلة  األرباح المستلمة من

  ملةإلى ح  العائدةتحويل الخسائر المتراكمة 
  بيع  من الشركة العامة للتكافلوثائق تأمين 

بالقيمة العادلة من خالل   موجودات مالية
 (129)  -  (129)  -  -  -  (129)  -  -  -  -  -  الدخل الشامل اآلخر

مالية   موجودات بيع   ة من المتراكم األرباح  تحويل  
 -  -  -  -  -  (10,383)  10,383  -  -  -  -  -  بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

                         

 5,122,489  8,910  5,113,579  (323,985)  6,226  489,104  595,481  37,214  2,354,778  500,000  579,694  875,067  )مراجعة( 2022 يونيو 30في 
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 )تتمة( المرحلي الموحد  المختصربيان التغيرات في حقوق الملكية 
 2022 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةلل
 

     حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة األم  
       مكونات حقوق الملكية األخرى               

  
 رأس 

  المال 
   احتياطي

 قانوني 

 

   احتياطي
   المخاطر

احتياطي تقييم  
العقارات 

  االستثمارية 

 احتياطي  
 الحصة في 

الشركات أرباح 
  الزميلة

 أرباح 
  مدورة

 احتياطي  
 قيمة 
  عادلة

 فائض 
 إعادة 
  التقييم 

 تحوط  
 التدفق  
 النقدي 

 احتياطي   
 تحويل  

عمالت 
  جمالي اإل  أجنبية 

 حقوق 
غير 

  مسيطرة
 إجمالي  

 حقوق الملكية
 

 
 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 
 ألف 

 ريال قطري 
                           

 4.971.404  2.305  4.969.099  ( 264.305)  ( 363)  6.226  403.938  531.784  14.708  2.332.971  500.000  569.073  875.067  ( )معدلة 2020ديسمبر  31في 
                 

 
         

 68,622  (851)  69,473  -  -  -  -  69,473  -  -  -  -  -  الفترة )خسارة( ربح
 (8,904)  -  (8,904)  (17,458)  363  -  8,191  -  -  -  -  -  -  خرآ )خسارة( شامل دخل

                 
 

         

 59,718  (851)  60,569  (17,458)  363  -  8,191  69,473  -  -  -  -  -  الشامل )الخسارة( الدخل إجمالي
تحويل إلى احتياطي الحصة  

،  في أرباح الشركات الزميلة
اح بالصافي من توزيعات األرب 

 -  -  (37,019)  37,019  -  -  -  -  شركات زميلة  المستلمة من

 

-  -  -  -  - 
  ة منالمتراكم الخسائرتحويل 

مالية بالقيمة  موجوداتبيع 
العادلة من خالل الدخل 

 -  1,058  (1,058)  -  -  -  -  -  الشامل اآلخر 

 

-  -  -  -  - 
                 

 
         

 5,031,122  1,454  5,029,668  (281,763)  -  6,226  413,187  563,180  51,727  2,332,971  500,000  569,073  875,067  معدلة() 2021 يونيو 30في 
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 المرحلي الموحد المختصر التدفقات النقديةبيان 
 2022 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةلل
 

 

 
 

  يونيو 30
2022  

  يونيو 30
2021 

 إيضاح 
 ألف

  ريال قطري 
 ألف 
 قطري  ريال

 )معدلة(  ( مراجعة )  
     

     األنشطة التشغيلية
 66,305  39.703  الربح من العمليات المستمرة قبل الضريبة 

 4.304  الربح من العمليات المتوقفة قبل الضريبة
 

4,351 
   

 
 

 44.007  قبل الضريبة ربح الفترة 
 

70,656 
     

     بنود غير نقدية مدرجة في ربح الفترة:  

 (4,677)  3.103  القيمة العادلة  (أرباحخسائر )

 7,244  28.310  موجودات ماليةعكس انخفاض قيمة  ئرخسا

 (236)  -  ممتلكات ومعدات عكس انخفاض قيمة

 -  ( 18.045)  زميلة عكس انخفاض قيمة شركة

 (37,269)  ( 42.094)  شركات زميلة ربح حصة في

 6,607  8.263  حق استخدام موجودات استهالك ممتلكات ومعدات و 

 (24)  ( 716)  ممتلكات ومعداتمن بيع   ربح 

 7,148  ( 3.270) الدخل الشامل اآلخر موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل )ربح( خسارة من بيع  

 -  457  بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة موجودات مالية  خسارة من بيع  

 (12,347)  ( 8.016)  صافي الحركة في مخصص المطالبات القائمة

 5,955  15.271  صافي الحركة في مخصص أقساط التأمين غير المكتسبة 

 28,478  25.097  تكاليف تمويل 

 2,181  2.600  مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 
     

       :تعديالت

 (85,833)  ( 23.308) 13 صافي التغير في الموجودات التشغيلية 

 38,313  ( 7.765) 13 صافي التغير في المطلوبات التشغيلية 
     

 26,196  23.894  النقد من العمليات التشغيلية 

 (3,014)  ( 2.426)  ضريبة الدخل المدفوعة 

 (1,483)  ( 2.585)  للموظفين مدفوعة مكافآت نهاية الخدمة  
     

 21,699  18.883  نشطة التشغيليةمن األ النقد  صافي 
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 المرحلي الموحد )تتمة( المختصر التدفقات النقديةبيان 
 2022 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةلل
 

  
  يونيو 30

2022  
  يونيو 30

2021 

 إيضاح 
 ألف

  ريال قطري 
 ألف 
 قطري  ريال

 )معدلة(  ( مراجعة )  
     

     األنشطة االستثمارية 
 (479)  ( 406)  معداتالممتلكات و للإضافات 

 (61,448)  ( 39.112)  ستثمارية االعقارات للإضافات 

 250  35.210  توزيعات أرباح مستلمة من شركة زميلة 

 -  7.201  شركة زميلة   تصفية منمتحصالت 

 24  990  من بيع ممتلكات ومعدات متحصالت

 (22,042)  ( 90.451)  الدخل الشامل اآلخر موجودات مالية بالقيمة العادلة من خاللشراء 

 (3,699)  ( 58.756)  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةشراء 

 78,725  164.346 الشامل اآلخر الدخل  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خاللمتحصالت من بيع 

 -  25.272 الخسارة  موجودات مالية بالقيمة العادلة من من خالل الربح أومتحصالت من بيع 

 (171)  ( 512)  صافي الحركة في ودائع ألجل 
     

 (8,840)  43.782  األنشطة االستثمارية  (المستخدم في) من النقدصافي 
     

     يةالتمويل األنشطة

 51,354  13.938  سلف وقروض متحصالت من 

 (122,821)  ( 36.125)  سلف وقروض سداد 

 (27,973)  ( 23.877)  تكاليف تمويل مدفوعة 

 (2,019)  ( 2.546)  سداد مطلوبات اإليجار
     

 (101,459)  ( 48.610)  المستخدم في األنشطة التمويليةالنقد صافي 
     

 (88,600)  14.055  وما في حكمهفي النقد  صافي الزيادة )النقص( 

 251,833  194.784  وما في حكمه في بداية الفترةالنقد 
     

 163,233  208.839 5 وما في حكمه في نهاية الفترة النقد 
     

     التدفقات النقدية التشغيلية من الفوائد وتوزيعات األرباح

 (27,973)  ( 23.877)  مدفوعة فوائد 

 9,562  6.876  فوائد مستلمة  

 21,171  59.848  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    11وتخضع ألحكام قانون الشركات التجارية القطري رقم    7200ورقم سجلها التجاري هو    1978لسنة    52األميري رقم  

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

 الشركة مدرجة في بورصة قطر. 
 

الصادر بتعديل بعض أحكام قانون    2021لعام    8القانون رقم  إن اإلدارة بصدد اتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان االلتزام مع أحكام  
كما   ،وخلصت إلى أن أي عدم التزام، إن وجد  ، بما في ذلك تعديل النظام األساسي للشركة2015لسنة    11الشركات التجارية رقم  

 .الموحدة  في تاريخ التقرير ليس له تأثير مادي على البيانات المالية
 

 راتإلماادولة    في  رجلخاا   في   دحوا   رعف. كما لدى الشركة  طرقدولة    في   محلية   روعف  ثالث  کةر لشا  دى ل ،  2022  يونيو  30كما في  
   (. 6 حيضااإل) 2018 رفمبو ن  26 نم راً عتبا ا  كعمليات متوقفة فهتصني متوالذي  دةلمتحا بيةر لعا

 

 :كما يلي الشركات التابعة هي
 

 األنشطة الرئيسية  بلد التأسيس  الملكية الشركة التابعة 
 إدارة استثمارات المجموعة دولة قطر  )مباشرة( ٪100 . الشركة القطرية العامة القابضة ذ.م.م

 .ق .خش.م.الشركة العامة للتكافل 
)مباشرة(    87٪

 )غير مباشرة(  ٪13و
 التكافل عمليات دولة قطر 

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

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

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

 تصنيع المواد العازله للحراره دولة 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 . الشركة العامة للمياه والمرطبات ذ.م.م
 استثمار وتطوير العقارات  دولة قطر  )غير مباشرة(  ٪50 ** .شركة مزون العقارية ذ.م.م

 

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

 

 . لتوجيه أنشطة الشركة التابعة الحقما أن لديها ب .سيطرة على شركة مزون العقارية ذ.م.م**لدى المجموعة 
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 )تتمة(  معلومات عن الشركة    1
 

من قبل    2022  يونيو   30المنتهية في    للفترة للمجموعة    المختصرة المرحلية الموحدة البيانات المالية  هذه  تمت الموافقة على إصدار  
  .2022 يوليو   27 مجلس اإلدارة في 

 

 س اإلعداد اأس    2
 

"التقارير المالية المرحلية". يجب أن تقرأ هذه   34وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي    المرحلية الموحدة المختصرة  البيانات المالية  تم إعداد  
 . 2021ديسمبر   31مع البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في  المرحلية الموحدةالمختصرة البيانات المالية 

 

المعلومات واإليضاحات المطلوبة في البيانات المالية الموحدة السنوية    كافةعلى    المرحلية الموحدةالمختصرة  البيانات المالية  ال تحتوي  
. 2021ديسمبر    31ويجب أن تقرأ مع البيانات المالية الموحدة السنوية للمجموعة كما في    لمعايير الدولية للتقارير الماليةلالمعدة وفقًا  

مؤشرًا للنتائج المتوقعة للسنة التي ستنتهي   2022  يونيو  30أشهر المنتهية في    ستةالإضافة الى ذلك، ليس بالضرورة أن تعطي نتائج  
 . 2022ديسمبر  31في 

 

 تطبيق تأثير على لها وافتراضات تقديرات و  باتخاذ قرارات اإلدارة تقوم  أن المالية المختصرة المرحلية الموحدةالبيانات   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 أثناء اإلدارة بها قامت التي الجوهرية القرارات
 . 2021ديسمبر  31 في المنتهية الموحدة للسنة المالية البيانات إعداد عند المطبقة تلك عن تختلف

 

  31 في المنتهية للسنة البيانات المالية الموحدةسياسات وأهداف إدارة المخاطر المالية للمجموعة مع تلك المفصح عنها في  تتوافق  
 . 2021ديسمبر 

 

 سارية المفعول خالل الفترة   أصبحتالتعديالت الجديدة التي 

المختصرة المرحلية  كبير على البيانات المالية    تأثير  ليس لهافيما يلي التعديالت الجديدة التي أصبحت سارية المفعول خالل الفترة.  
 للمجموعة.  الموحدة

 

 التعديالت الجديدة  ق يالتطب خيتار 
)تعديل على المعيار الدولي    2021يونيو    30ما بعد    19-امتيازات اإليجار المتعلقة بـكوفيد  2022يناير  1

 ( 16للتقارير المالية 
 ( 37عقد )التعديالت على معيار المحاسبة الدولي التكلفة استيفاء  - العقود الشاقة  2022يناير  1
 2020- 2018التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية   2022يناير  1
واآلالت والمعدات: المتحصالت قبل االستخدام المقصود منها )التعديالت على  الممتلكات   2022يناير  1

 ( 16معيار المحاسبة الدولي  
 ( 3إلى اإلطار المفاهيمي )تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية  اإلشارة 2022يناير  1
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 )تتمة(  س اإلعداداأس    2
 

 المعيار والتعديالت الجديدة الصادرة ولكنها لم تصبح سارية بعد
م فيما يلي المعيار والتعديالت الجديدة على المعايير التي تم إصدارها ولكنها لم تصبح سارية المفعول بعد. تقوم المجموعة حاليًا بتقيي 

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

 التعديالت الجديدة المعيار /  ق يالتطب خيتار 
 ( 1غير متداولة )التعديالت على معيار المحاسبة الدولي أو متداولة ك المطلوباتتصنيف  2023يناير  1
عقود التأمين والتعديالت على المعيار الدولي للتقارير   17المعيار الدولي للتقارير المالية   2023يناير  1

 عقود التأمين 17المالية 
عن   2023يناير  1 الدولي  السياسات  الاإلفصاح  المحاسبة  معيار  على  )تعديالت  وبيان    1محاسبية 

 ( المتعلق بالمعايير الدولية للتقارير المالية 2الممارسات رقم 
 ( 8تعريف التقديرات المحاسبية )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  2023يناير  1
تعديالت على  )الناشئة عن معاملة واحدة    اتبالموجودات والمطلوبالضرائب المؤجلة المتعلقة   2023يناير  1

 ( 12معيار المحاسبة الدولي  
االختياري   ةمتاح تاريخ    /  للتطبيق 

 سريان مؤجل إلى أجل غير مسمى ال
وشركته    الموجوداتبيع   بين مستثمر  فيما  بها  المساهمة  المشترك   وأ  الزميلةأو  مشروعه 

 ( 28ومعيار المحاسبة الدولي  10المالية )التعديالت على المعيار الدولي للتقارير 
 

 عقود التأمين 17المعيار الدولي للتقارير المالية 
عقود التأمين كمعيار محاسبي جديد    17، قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بإصدار المعيار الدولي للتقارير المالية  2017في مايو  

 عقود التأمين.  4والقياس والعرض واإلفصاح، مستبداًل المعيار الدولي للتقارير المالية ومتكامل لعقود التأمين يغطي التحقيق 
 

، والذي يعتمد بشكل كبير على تجميع السياسات المحاسبية المحلية السابقة 4متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية  على العكس من  
الرسوم المتغيرة   تستكمل نهجنموذج شامل )النموذج العام( لعقود التأمين،    17ألغراض القياس، يعطي المعيار الدولي للتقارير المالية  

وطريقة توزيع األقساط هي بشكل رئيسي لفترة قصيرة   يةة مباشرة والتي تتعلق أساسًا بعقود خدمات استثمار مشاركذات ميزات  للعقود  
 والتي تطبق عادة على عقود تأمين غير الحياة محددة.

 

 إن الخصائص األساسية للنموذج المحاسبي الجديد هي كما يلي:
 

 نة تسوية المخاطر الصريحة المعاد قياسها لكل فترة تقرير )التدفقات النقدية المستوفية(. قياس القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية متضم  -
هامش خدمات تعاقدي والذي يساوي ويقابل ألي يوم ربح واحد في التدفقات النقدية المستوفية لمجموعة من العقود. يمثل هامش  -

 . قيقها في الربح أو الخسارة على مدى فترة الخدمة )أي فترة التغطية(الخدمات التعاقدي الربحية غير المكتسبة لعقود التأمين ويتم تح
يتم تسوية تغييرات محددة في القيمة الحالية المتوقعة للتدفقات النقدية المستقبلية مقابل هامش الخدمات التعاقدية وبالتالي تحقق   -

 في الربح أو الخسارة على فترة الخدمات التعاقدية المتبقية.
 .خر تبعًا الختيار السياسة المحاسبيةإدارج تأثير التغير في معدل الخصم إما في الربح أو الخسارة أو في الدخل الشامل اآليتم  -
 .بناًء على مفهوم الخدمات المؤداة خالل الفترةالموحد يتم تحقيق ايراد التأمين ومصاريف خدمات التأمين في بيان الدخل الشامل   -
 تأمين )ايراد مكتسب ناقص مطالبات متكبدة( بشكل منفصل عن االيراد أو المصروف التمويلي للتأمينيتم عرض نتائج خدمات ال -
 .إفصاحات شاملة لتعطي معلومات عن المبالغ المسجلة من عقود التأمين وطبيعة ومدى المخاطر الناتجة عن هذه العقود -
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 )تتمة(  س اإلعداداأس    2
 

 )تتمة(  الصادرة ولكنها لم تصبح سارية بعدالمعيار والتعديالت الجديدة 
 

 )تتمة( عقود التأمين 17المعيار الدولي للتقارير المالية 
، مع وجوب توافر بيانات 2023يناير    1لفترات التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد    17يسري مفعول المعيار الدولي للتقارير المالية  

المبكر،   ال  شريطةالمقارنة. يسمح بالتطبيق  المالية    شركةتطبيق  للتقارير  المعيار   15و  9للمعيار الدولي  في أو قبل تاريخ تطبيق 
ن عقود . إال أنه في حالة عدم امكانية التطبيق الكامل بأثر رجعي لمجموعة مرجعي. ويجب التطبيق بأثر 17الدولي للتقارير المالية  

معدلة أو طريقة القيمة العادلة. تنوي المجموعة تطبيق المعيار الرجعي  الثر  األاالختيار بين طريقة  شركة  التأمين، فعندئذ يجب على ال
 الجديد في تاريخ سريان مفعوله.

 

ق فيها المنشأة المعيار ألول مرة، لغرض متطلبات االنتقال، يكون تاريخ التطبيق األولي هو بداية فترة إعداد التقارير السنوية التي تطب
 ويكون تاريخ االنتقال هو بداية الفترة التي تسبق مباشرة تاريخ التطبيق األولي.

 

 أرقام المقارنة  تعديل   2.1
 

، أعاد مجلس 2021ديسمبر    31البيانات المالية السنوية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في    نم 2.1كما هو مبين في اإليضاح  
إدارة المجموعة تقييم التطبيق المحاسبي لمبادئ التوحيد على صندوق مشاركي التكافل وبناًء عليه قام بتوحيد عمليات التكافل للمجموعة  

 بأثر رجعي. 
 

يضاح اإلفي    2021  يونيو  30تم اإلفصاح عن تأثير التغييرات في هذه السياسة المحاسبية على األرقام المقارنة للفترة المنتهية في  
 من هذه البيانات المالية المختصرة المرحلية الموحدة. 20

 

   عقارات استثمارية    3
 

  يونيو 30  
2022  

 ديسمبر  31
2021 

 
 

 ألف
  قطري  ريال

 ألف 
 ريال قطري 

  
 )مراجعة( 

 
 )مدققة( 

     

 5.190.940  5,363,734  في بداية الفترة / السنة 

 151.487  77,603  إضافات 

 21.307  -  القيمة العادلة أرباح 
     

 5.363.734  5,441,337  في نهاية الفترة / السنة
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 )تتمة(  عقارات استثمارية    3
 

 : وتتضمن العقارات االستثمارية في دولة قطرتقع جميع 
 

  يونيو 30  
2022  

 ديسمبر  31
2021 

 ألف  
  قطري  ريال

 ألف 
 ريال قطري 

 
 )مراجعة(  

 
 )مدققة( 

     

 2.471.933  2,471,933  عقارات مكتملة

 1.335.556  1,336,088  خالية  أراضي

 1.556.245  1,633,316  تطوير ال قيدمشاريع 
     

  5,441,337  5.363.734 
 

 مليار  3.71:  2021ديسمبر    31قطري )   لايرمليار    3.78بلغت  قيمة دفترية  إجمالي  ب  اتعقار على    االستثماريةات  عقار ال  تشتمل
لعقارات مقابل قروض بنكية. ا  هذهإيجار  من  المستقبلية    عائداتالحوالة حق  الدرجة األولى إلى جانب  من    رهنها  قد تم قطري(    لاير

مليون   54.21  :2021ديسمبر    31)  قطري   لايرمليون    28.07  بقيمة  الفترةمرسملة خالل    قروض  فيتکالتشتمل اإلضافات على  
 .(قطري  لاير

 

 استثمارات في شركات زميلة     4
 

  يونيو 30  
2022  

 ديسمبر  31
2021 

 
 

 ألف
  قطري  لاير

 ألف 
 قطري  لاير

 

 )مراجعة(  
 

 )مدققة( 

     

 1.022.298  1,033,266  في بداية الفترة / السنة 

 38.125  42,600  * شركات زميلة ربححصة في 

 ( 23.009)  (35,210)  توزيعات أرباح من شركات زميلة

 4.520  -  إضافات 

 -  18,045  ** زميلة ةنخفاض قيمة شركاعكس 

 2.457  (62)  *زميلة ةلشرك خرآ دخل شامل )خسارة( حصة في 

 1.721  (2,277)  تأثير التخفيف على االستثمار

 ( 12.846)  (46,834)   فروقات تحويل عمالت من العمليات األجنبية  
     

 1.033.266  1,009,528  في نهاية الفترة / السنة
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 )تتمة(  استثمارات في شركات زميلة    4
 

  31)  2021  لسنة الماليةتتعلق في ا  مليون ريال قطري   42.60  بقيمةالزميلة    هاشركات  ربححصة في  خالل الفترة  * سجلت المجموعة  
 و  2020 لسنة الماليةتتعلق في ا مليون ريال قطري  2.75و مليون ريال قطري  6.06، مليون ريال قطري  29.32: 2021ديسمبر 

 62  بقيمةالزميلة    هاشركاتل  األخرى   ة شاملال  الخسارةحصة في  خالل الفترة  سجلت المجموعة  أيضًا،   . (على التوالي 2018و   2019

مليون    2.46  الزميلة  هاشركاتل  خراآل شامل  الدخل  الحصة في  :  2021ديسمبر    31)   2021  لسنة الماليةتتعلق في ا  ريال قطري   ألف
 (. 2020 لسنة الماليةتتعلق في ا ريال قطري 

 
، الشركة العمانية  انخفاض القيمة في استثمارها في الشركة الزميلةوجود  لعدم ، أجرت المجموعة تقييماً 2022يونيو  30** كما في 

التأمين ش.م.ع.ع. ديسمبر   31مليون ريال قطري )  18.05بقيمة    قيمةالسجلت المجموعة عكس انخفاض    ، نتيجة لذلك  إلعادة 
 : ال شيء(. 2021

 

 النقد وما في حكمه     5
 

 

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

 
 

  يونيو 30
2022  

  ديسمبر 31
2021 

 
 إيضاح

 ألف
  قطري  لاير

 ألف 
 قطري  لاير

 )مدققة(   ( مراجعة )  
     

 1.661  522  نقد

 237.278  253,275  (المتوقعة يةئتمان اإلخسائر  المخصص )صافي من  أرصدة لدى البنوك
     

 238.939  253,797 في بيان المركز المالي المختصر المرحلي الموحد   مفصح عنها كما هو   نقد وأرصدة لدى البنوك 

     إضافة: 

 197  197  على األرصدة لدى البنوك الخسائر اإلئتمانية المتوقعةمخصص 

 7.361  7.376 )أ(6 محتفظ بها للبيع الموجودات ضمن ال  أرصدة لدى البنوكو نقد 

     ناقص: 

 ( 51.167)  (51,679)  أشهر  3يزيد عن  أصلية ودائع ألجل بتاريخ استحقاق

 ( 546)  (852)  السحب على المكشوف من البنوك
     

 194.784  208.839  حكمهالنقد وما في 
 

 

  لايرل  ون ي مل   113.97:  2021ديسمبر    31قطري )   لايرل  ون ي مل   121.60  بقيمة األجل    رة ي تضمن النقد واألرصدة لدى البنوك ودائع قص ي 
 .سنويًا(   ٪1.57:  2021ديسمبر    31سنويًا )   % 2.46 قدره   متوسط معدل فائدة وب  قطري( 
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 المحتفظ بها للبيع والمطلوبات الموجودات     6
 

 للفرع  العمليات المتوقفة 
  عمليات فرع دبي. نتيجة لذلك، توقف   لتصفية المتحدة    العربية حصلت الشركة على الموافقات الالزمة من هيئة التأمين في دولة اإلمارات  

، 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 جودات  ومطلوبات فرع دبي ضمن "المو 

 . 2022  سنة من المتوقع االنتهاء من التصفية خالل  المالي الموحد.  
 

 التصفية   قيد   الشركة الزميلة 
، من خالل اجتماع مجلس إدارتها، إيقاف أنشطتها  .ق.خش.م  لألوراق المالية العالمية  ، الشركة  زميلة   شركة ، قررت  2019في سبتمبر  

  الستمرار بالنظر إلى اآلفاق المستقبلية المحدودة    تها تصفي   للعمل على من هذا التاريخ    وعينت مصف    2019نوفمبر    12من    اً ر اعتبا
 . نشاطها 

 

ريال    ألف   844مليون ريال قطري من عائدات التصفية وتقدر الحصة المتبقية للمجموعة بـ    7.20خالل الفترة ، استلمت المجموعة  
 . 2022  سنة قطري. ومن المتوقع االنتهاء من التصفية خالل  

 

 توضح الجداول التالية ملخص الوضع المالي ونتائج العمليات المتوقفة: 
 

 المحتفظ بها للبيعالموجودات )أ(    
 

 
  يونيو 30

2022  
  ديسمبر 31

2021 

 
 ألف
  قطري  لاير

 ألف 
 قطري  لاير

 )مدققة(   ( مراجعة ) 
    

 16.420  16,420 * عقارات استثمارية

 4.603  3,897 موجودات إعادة التأمين

 40  104 ذمم تأمين مدينة 

 117  180 موجودات أخرى 

 7.361  7,376 نقد وأرصدة لدى البنوك
    

 28.541  27,977 فرع دبي  – الموجودات المحتفظ بها للبيعإجمالي 

 8.551  844 التصفية   قيد  االستثمار في الشركة الزميلة 
    

 28,821  37.092 
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 )تتمة( المحتفظ بها للبيعوالمطلوبات الموجودات     6
 

 )تتمة( المحتفظ بها للبيعالموجودات )أ(    
 

 *الحركة في العقارات االستثمارية هي كما يلي:
 

 
  يونيو 30

2022  
 ديسمبر  31

2021 

 
 ألف
  قطري  لاير

 ألف 
 قطري  لاير

 
 )مراجعة( 

 
 )مدققة( 

    

 15.920  16.420 في بداية الفترة / السنة 

 500  - القيمة العادلة أرباح 
    

 16.420  16,420 في نهاية الفترة / السنة
    

 

 للبيعمحتفظ بها الموجودات البمباشرة  المرتبطةمطلوبات ال(   ب)
 

 
  يونيو 30

2022  
  ديسمبر 31

2021 

 
 ألف
  قطري  لاير

 ألف 
 قطري  لاير

 )مدققة(   ( مراجعة ) 
    

 1.152  1,174 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 

 6.756  4,599 مطلوبات عقود التأمين 

 10.982  10,744 ذمم تأمين دائنة

 4.354  509 أخرى مطلوبات 
    

 23.244  17,026 المطلوبات المرتبطة مباشرة بالموجودات المحتفظ بها للبيعإجمالي 
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 )تتمة( المحتفظ بها للبيعوالمطلوبات الموجودات     6
 

 من العمليات المتوقفةالربح (   ج)
 

 الستة أشهر المنتهية في  الثالثة أشهر المنتهية في   
 يونيو  30  

2022  
  يونيو 30

2021  
 يونيو  30

2022  
  يونيو 30

2021 
 ألف  

  قطري  لاير
 ألف 
  قطري  لاير

 ألف
  قطري  لاير

 ألف 
 قطري  لاير

 
 )مراجعة(  

 
 )مراجعة(  )مراجعة(   )مراجعة(

         

 3  -  1  -  صافي أقساط التأمين المكتسبة

 5,274  1,952  3,665  963  صافي المطالبات

 2  4,021  -  3,966  العموالت وإيرادات التأمين األخرى صافي 
         

 نتائج اكتتاب التأمين 
 

4,929  3,666  5,973  5,279 

 80  40  11  39  فوائد إيرادات 

 (1,008)  (1,203)  (1,169)  (645)  ة وإداري ةتشغيلي مصاريف
         

 4,351  4,810  2,508  4,323  فرع دبي –المتوقفة  من العملياتالربح 

 -  (506)  -  -  التصفية قيد زميلة  ةحصة الخسارة في شرك
         

 4,351  4,304  2,508  4,323  الربح من العمليات المتوقفة
 

 يعود الربح من العمليات المتوقفة بالكامل إلى حملة األسهم العادية في الشركة األم في الفترة الحالية والسابقة.
 
 معلومات التدفق النقدي (    د)
 

 أشهر المنتهية في ستةلا  
  يونيو 30  

2022  
  يونيو 30

2021 
  

 ألف
  قطري  لاير

 ألف 
 قطري  لاير

 )مراجعة(  ( مراجعة )  
     

 1,537  15  نشطة التشغيليةاألمن  التدفقات النقدية صافي 

 21  (3)  سثمارية االنشطة األ  من (المستخدمة في)التدفقات النقدية صافي 
     

 1,558  12  وما في حكمه في النقد الزيادة صافي 

 1,321  1,311  وما في حكمه في بداية الفترةالنقد 
     

 2,879  1,323  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 من إعادة تقييم العقارات   أرباحمصرف قطر المركزي، تقوم المجموعة بتحويل جميع  بناًء على تعليمات  
إلى احتياطي تقييم العقارات االستثمارية. يسمح بتحويل أي مكاسب مستقبلية محققة ناتجة عن بيع   المدورةاالستثمارية من األرباح  

 وإتاحتها للتوزيع. المدورةعقارات استثمارية إلى األرباح 
 

 أرباح الشركات الزميلة الحصة في احتياطي     9
 

إلى احتياطي الحصة في    المدورة أرباح الشركات الزميلة من األرباح  في  حصة  ال بناًء على تعليمات مصرف قطر المركزي، يجب تحويل  
خالل  .  للتوزيع  وإتاحتهاالمدورة  إلى األرباح  توزيعات األرباح المعلنة والمستلمة من الشركات الزميلة    يسمح بتحويلأرباح الشركات الزميلة.  

 قطري(. مليون ريال    15.12  : 2021ديسمبر    31)   إلى االحتياطي قطري  مليون ريال    7.40  مبلغصافي  قامت المجموعة بتحويل  ،  الفترة 
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  تأمينال عقود مطلوبات  10
 

 2021ديسمبر  31  2022 يونيو 30  

 

 
مطلوبات عقود 

  التأمين

تأمين  إعادة 
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  لاير

 ألف 
  قطري  لاير

 ألف 
 قطري  لاير

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

 190.627  ( 496.327)  686.954  190,751  (387,069)  577,820  وثائق التأمين    حملة مخصص مطالبات مبلغ عنها من قبل  

 37.453  ( 81.753)  119.206  30,515  (70,001)  100,516  مخصص مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها 

 12.459  -  12.459  10,786  -  10,786  مخصصة مخصص مصاريف تسوية خسائر غير 

 164  -  164  2,087  -  2,087    مخصص عجز أقساط التأمين
             

 240.703  ( 578.080)  818.783  234,139  (457,070)  691,209 )أ(  مخصص مطالبات قائمة 

)مخصص    مخصص أقساط التأمين غير المكتسبة 
 135.428  ( 227.844)  363.272  150,699  (235,035)  385,734 )ب( السارية( المخاطر  

             

  1,076,943  (692,105)  384,838  1.182.055  (805.924 )  376.131 
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 )تتمة(  تأمينال عقود مطلوبات  10
 

 قائمة  مطالباتمخصص  ( أ)
 

 2021ديسمبر  31  2022 يونيو 30  

  
مطلوبات  

  عقود التأمين 

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  لاير

 ألف 
  قطري  لاير

 ألف 
 قطري  لاير

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

 238.840  ( 514.462)  753.302  240.703  ( 578.080)  818.783  السنة الفترة /  بدايةفي 

 1.863  ( 63.618)  65.481  (6,564)  121,010  (127,574)  التغير اإلجمالي / المحول في مطالبات عقود التأمين 
             

 240.703  ( 578.080)  818.783  234,139  (457,070)  691,209  السنةالفترة / في نهاية 
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 2022 يونيو 30أشهر المنتهية في  وللستةكما في 

 

 

 
24 

 

 )تتمة(  تأمينال عقود مطلوبات  10
 

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

 

 2021ديسمبر  31  2022 يونيو 30 

 
مطلوبات  

 التأمين عقود 

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  لاير

 ألف 
  قطري  لاير

 ألف 
 قطري  لاير

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

 149.897  ( 235.258)  385.155  135,428  (227,844)  363,272 السنة الفترة /  بدايةفي 

 227.340  ( 522.169)  749.509  133,323  (260,595)  393,918 أقساط التأمين المكتتبة

 ( 241.809)  529.583  ( 771.392)  (118,052)  253,404  (371,456) أقساط التأمين المكتسبة
            

 135.428  ( 227.844)  363.272  150,699  (235,035)  385,734 الفترة / السنةفي نهاية 
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 المعلومات القطاعية    11
 

التأمين واالستثمارات. يمثل قطاع التأمين نتائج أعمال التأمين وإعادة التأمين العامة بما في ذلك  ،  ل ألغراض اإلدارة، تم تنظيم المجموعة في وحدات أعمال استنادًا إلى أنشطتها التجارية ولديها قطاعي أعما 
 : تأمين الممتلكات والخسائرخطوط تأمين رئيسية   أربعة يتم تنظيم قطاع التأمين في    ، عمليات التكافل. يمثل قطاع االستثمارات نتائج العقارات واالستثمارات والتصنيع والتجارة والمقاوالت. باإلضافة إلى ذلك 

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

 : يالقطاعالمرحلي الموحد المختصر خسارة الربح أو بيان ال
 2021 يونيو 30 أشهر المنتهية في ستةال  2022 يونيو 30 أشهر المنتهية في ستةال 
 اإلجمالي   االستثمارات   التأمين  اإلجمالي   االستثمارات   التأمين 

 
 ألف 
  قطري  لاير

 ألف 
  قطري  لاير

 ألف 
  قطري  لاير

 ألف  
  قطري  لاير

 ألف  
  قطري  لاير

 ألف  
 قطري  لاير

 (معدلة)  (معدلة)  (معدلة)  ( مراجعة )  ( مراجعة )  ( مراجعة ) 
            

 408,653  -  408,653  393,918  -  393,918 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 
 (281,497)  -  (281,497)  (260,595)  -  (260,595) أقساط التأمين المحولة إلى معيدي التأمين

 (5,958)  -  (5,958)  (15,271)  -  (15,271) التغير في مخصص أقساط التأمين غير المكتسبة  صافي
            

 121,198  -  121,198  118,052  -  118,052 صافي أقساط التأمين المكتسبة
            

 (187,546)  -  (187,546)  (257,631)  -  (257,631) إجمالي المطالبات المدفوعة  
 111,515  -  111,515  194,321  -  194,321 المطالبات المحولة إلى معيدي التأمين 

 (109,812)  -  (109,812)  127,574  -  127,574 إجمالي التغير في مطلوبات عقود التأمين
 119,337  -  119,337  (121,010)  -  (121,010) التغير في مطلوبات عقود التأمين المحولة إلى معيدي التأمين 

            

 (66,506)  -  (66,506)  (56,746)  -  (56,746) صافي المطالبات 
            

 13,920  -  13,920  21,080  -  21,080 صافي العموالت وإيرادات التأمين األخرى 
            

 68,612  -  68,612  82,386  -  82,386 نتائج اكتتاب التأمين 
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26 

 

 )تتمة(  المعلومات القطاعية  11
 

)تتمة( : يالقطاعالمرحلي الموحد  المختصر  خسارةالربح أو بيان ال  
 2021 يونيو 30 أشهر المنتهية في ستةال  2022 يونيو 30 أشهر المنتهية في ستةال 
 اإلجمالي   االستثمارات   التأمين  اإلجمالي   االستثمارات   التأمين 

 
 ألف 
  قطري  ريال

 ألف 
  قطري  ريال

 ألف 
  قطري  ريال

 ألف  
  قطري  ريال

 ألف  
  قطري  ريال

 ألف  
 قطري  ريال

 (معدلة)  (معدلة)  (معدلة)  ( مراجعة )  ( مراجعة )  ( مراجعة ) 
            

 42,866  42,866  -  18,375  18,375  - اإليجار إيرادات
 28,840  28,840  -  30,549  30,549  - إيرادات االستثمار  

 ( 7.148)  ( 7.148)  -   2,813   2,813  - محققة  (خسائر) أرباح صافي
 4,677  4,677  -  (3,103)  (3,103)  - القيمة العادلة أرباح  (خسائر)

 6,323  6,323  -  9,259  9,259  - البناء المبيعات وأنشطة إيرادات 
 29  29  -  (1,367)  (1,367)  - أخرى  إيرادات( مصاريف)

 75,587  75,587  -  56,526  56,526  - نتائج االستثمار والعمليات األخرى             
            

 (28,478)  (28,361)  (117)  (25,097)  (24,905)  (192) تكاليف تمويل  
 (5,643)  (5,643)  -  (9,287)  (9,287)  - البناء المبيعات وأنشطة تكاليف 

 (7,964)  9,524  (17,488)  (28,489)  1,221  (29,710) موجودات مالية قيمة  انخفاض صافي )خسارة( عكس
 (73,078)  (25,070)  (48,008)  (96,981)  (36,892)  (60,089) مصاريف تشغيلية وإدارية 

            

 (115,163)  (49,550)  (65,613)  (159,854)  (69,863)  (89,991) إجمالي المصاريف 
            

 29,036  26,037  2,999  (20,942)  (13,337)  (7,605)  التشغيلية من العمليات الربح)الخسارة( 
 37,269  37,269  -  42,600  42,600  - شركات زميلة ربححصة في 

 -  -  -  18,045  18,045  - زميلةة شرك قيمة عكس انخفاض
            

 66,305  63,306  2,999  39,703  47,308  (7,605)  قبل الضريبة الربح)الخسارة( 
 (2,034)  (1,905)  (129)  (1,817)  (1,652)  (165) ضريبة الدخل  مصاريف 

 64,271  61,401  2,870  37,886  45,656  (7,770)   المستمرة من العمليات الربح)الخسارة(             
 4,351  80  4,271  4,304  (466)  4,770  المتوقفة )الخسارة( من العمليات الربح

            

 68,622  61,481  7,141  42,190  45,190  (3,000) الفترة ربح )خسارة( 
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27 

 

 )تتمة(  المعلومات القطاعية  11
 

 قطاع األعمال بحسب  نتائج اكتتاب التأمين
 

 2022 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةال 

 

تأمين 
 الممتلكات
  والخسائر 

تأمين 
  المركبات

التأمين 
الصحي وعلى  

  الحياة 

التأمين 
البحري  
  والطيران

غير 
 اإلجمالي   مخصصة

 
 ألف 
  قطري  لاير

 ألف 
  قطري  لاير

 ألف 
  قطري  لاير

 ألف 
  قطري  لاير

 ألف 
  قطري  لاير

 ألف 
 قطري  لاير

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

 393,918  -  27,474  60,660  109,158  196,626 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 
 (260,595)  -  (24,608)  (41,931)  (21,576)  (172,480) أقساط التأمين المحولة إلى معيدي التأمين

 (15,271)  -  (154)  (7,668)  (9,918)  2,469 التغير في مخصص أقساط التأمين غير المكتسبة  صافي
            

 118,052  -  2,712  11,061  77,664  26,615 صافي أقساط التأمين المكتسبة
            

 (257,631)  -  (8,332)  (26,884)  (55,255)  (167,160) إجمالي المطالبات المدفوعة  
 194,321  -  7,677  21,034  10,686  154,924 المطالبات المحولة إلى معيدي التأمين 

 127,574  -  5,789  (6,790)  3,457  125,118 إجمالي التغير في مطلوبات عقود التأمين
 (121,010)  -  (6,049)  6,932  4,416  (126,309) التغير في مطلوبات عقود التأمين المحولة إلى معيدي التأمين 

            

 (56,746)  -  (915)  (5,708)  (36,696)  (13,427) صافي المطالبات 
            

 13,648  -  2,807  2,731  (11,843)  19,953 وأخرى  عموالت إعادة التأمين )مصاريف( إيرادات
 7,432  7,432  -  -  -  - متنوعة  مصاريف

            

 21,080  7,432  2,807  2,731  (11,843)  19,953 ( التأمين األخرى مصاريف) إيرادات و عموالت الصافي 
            

 82,386  7,432  4,604  8,084  29,125  33,141 اكتتاب التأمين نتائج 
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 )تتمة(  المعلومات القطاعية  11
 

 )تتمة(   قطاع األعمالبحسب  نتائج اكتتاب التأمين
 

 2021 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةال 

 

تأمين  
  الممتلكات
  والخسائر 

تأمين  
  المركبات 

التأمين 
الصحي وعلى  

  الحياة

التأمين 
البحري 
  والطيران 

غير 
 اإلجمالي   مخصصة 

 
 ألف  
  قطري  لاير

 ألف  
  قطري  لاير

 ألف  
  قطري  لاير

 ألف  
  قطري  لاير

 ألف  
  قطري  لاير

 ألف  
 قطري  لاير

 (معدلة)  (معدلة)  (معدلة)  (معدلة)  (معدلة)  (معدلة) 
            

 408,653  -  22,080  50,059  101,244  235,270 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 
 (281,497)  -  (19,776)  (35,269)  (20,872)  (205,580) أقساط التأمين المحولة إلى معيدي التأمين

 (5,958)  -  (31)  (4,766)  1,919  (3,080) التغير في مخصص أقساط التأمين غير المكتسبة  صافي
            

 121,198  -  2,273  10,024  82,291  26,610 التأمين المكتسبةصافي أقساط 
            

 (187,546)  -  (1,231)  (16,830)  (60,268)  (109,217) إجمالي المطالبات المدفوعة  
 111,515  -  1,104  13,910  8,290  88,211 المطالبات المحولة إلى معيدي التأمين 

 (109,812)  -  (51,567)  (6,948)  6,746  (58,043) مطلوبات عقود التأمينإجمالي التغير في 
 119,337  -  48,856  3,816  795  65,870 التغير في مطلوبات عقود التأمين المحولة إلى معيدي التأمين 

            

 (66,506)  -  (2,838)  (6,052)  (44,437)  (13,179) صافي المطالبات
            

 13,674  -  1,578  438  (3,304)  14,962 وأخرى  عموالت إعادة التأمين )مصاريف( إيرادات
 246  246  -  -  -  - إيرادات متنوعة

            

 13,920  246  1,578  438  (3,304)  14,962 ( التأمين األخرى مصاريف)إيرادات و عموالت صافي ال
            

 68,612  246  1,013  4,410  34,550  28,393 اكتتاب التأمين نتائج 
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 )تتمة(  المعلومات القطاعية  11
 

 موجودات ومطلوبات القطاعات 
 

 2021 ديسمبر 31  2022 يونيو 30 
 اإلجمالي   دولياً   قطر  اإلجمالي   دوليا    قطر  

 
 ألف 
  قطري  لاير

 ألف 
  قطري  لاير

 ألف 
  قطري  لاير

 ألف  
  قطري  لاير

 ألف  
  قطري  لاير

 ألف  
 قطري  لاير

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

 9.021.314  1.187.881  7.833.433  8,899,067  1.166.984  7.732.083 موجوداتإجمالي ال

            
 3.887.443  23.244  3.864.199  3,776,578  17,026  3,759,552 إجمالي المطلوبات 

            

 

تستخدم موجودات ومطلوبات المجموعة بشكل مشترك بين القطاعات الرئيسية.
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 العائد على السهم   12
 

 الستة أشهر المنتهية في  الثالثة أشهر المنتهية في   
  يونيو 30  

2022  
 يونيو  30

2021  
 يونيو  30

2022  
 يونيو  30

2021 
 

 )مراجعة(  

 (معدلة) 

 )مراجعة(  

 (معدلة) 

         

األسهم  حملة الربح العائد على )الخسارة( 
 قطري( لايرالعادية في الشركة األم )باأللف  

 
(13,712)  20,067  43,058  69,473 

 875,067  875,067  875,067  875,067  )باأللف(المتوسط المرجح لعدد األسهم 

 
        

يال  ر على السهم )بال العائد)الخسائر( 
 للسهم(  القطري 

 
(0.016)  0.023  0.049  0.079 

 
        

 من العمليات المستمرةالربح )الخسارة( 
العائد على حملة األسهم العادية في الشركة  

 األم )باأللف ريال قطري(

 

(18,035)  17,559  38,754  65,122 

 875,067  875,067  875,067  875,067  المتوسط المرجح لعدد األسهم )باأللف(

 
        

للعمليات على السهم  العائد)الخسائر( 
 للسهم(  يال القطري ر )بال المستمرة

 
(0.021)  0.020  0.044  0.074 

 
        

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

 )باأللف ريال قطري(

 

4,323  2,508  4,304  4,351 

 875,067  875,067  875,067  875,067  المتوسط المرجح لعدد األسهم )باأللف(

 
        

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

 
0.005  0.003  0.005  0.005 
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31 

 

 في الموجودات والمطلوبات التشغيلية صافي التغير    13
 

 أشهر المنتهية في ستةلا 
  يونيو 30 

2022  
  يونيو 30

2021 
 ألف 

  قطري  لاير
 ألف 
 قطري  لاير

 
 ( مراجعة )

 
 (معدلة)

    

 (86,019)  ( 16.925) صافي التغير في ذمم تأمين مدينة
 186  ( 6.383) صافي التغير في موجودات أخرى 

    

 (85,833)  ( 23.308) صافي التغير في الموجودات التشغيلية
    

 40,407  ( 9.996) صافي التغير في ذمم تأمين دائنة
 461  241 صافي التغير في أرصدة دائنة إلى طرف ذا عالقة 

 (2,555)  1.990 مطلوبات أخرى صافي التغير في 
    

 38,313  ( 7.765) صافي التغير في المطلوبات التشغيلية

    

 العجز المتراكم المحول إلى المساهمين   14
 

 مشاركي صندوق  فيجميع حاالت العجز فإن ، 20التغيير في السياسة المحاسبية كما هو موضح في اإليضاح  تأثيراتتماشيًا مع 
 التحويلهذا  عن  تعويض  اليتم  سبشكل فعال من خالل بيان الربح أو الخسارة الموحد للمجموعة.    سيتم تحويلها  التكافل لكل فترة تقرير

المحول  . فيما يلي حركة العجز المتراكم  التكافل  مشاركيللعجز المتراكم من الفوائض المستقبلية، إن وجدت، الناشئة عن صندوق  
 :المجموعة إلى

 

 
  يونيو 30

2022  
 ديسمبر  31

2021 

 
 ألف
  قطري  لاير

 ألف 
 قطري  لاير

 
 )مراجعة( 

 
 )مدققة( 

    

 ( 49.846)  (39,188) في بداية الفترة / السنة 

 10.658  5,446 الفترة / السنة خالل  التكافل المحول إلى المجموعة  فائض
    

 ( 39.188)  (33,742) في نهاية الفترة / السنة
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 العالقةإفصاحات األطراف ذات   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. 
 

 معامالت األطراف ذات العالقة)أ(    

 

 هي كما يلي:  الفترةخالل  أعضاء مجلس اإلدارةو موظفي اإلدارة مكافآت كبار 
 

 أشهر المنتهية في ستةلا 
  يونيو 30 

2022  

  يونيو 30
2021 

 ألف 
  قطري  لاير

 ألف 
 قطري  لاير

 (مراجعة)  ( مراجعة ) 
    

 8,715  12,203 رواتب ومنافع أخرى قصيرة األجل  

 (165)  1,378 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

 417  258 مكافآت نهاية الخدمة معاشات و 
    

 13,839  8,967 
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 )تتمة( العالقة إفصاحات األطراف ذات   15
 

 )تتمة(  العالقةمعامالت األطراف ذات  ( أ)

 

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

 2022 يونيو 30 أشهر المنتهية في ستةال  

 

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(   
             

 -  (363)  11,706  (119)  (10,029)  - شركة زميلة إلعادة التأمين ش.م.ع.ع. الشركة العمانية  

 -  -  -  (2,892)  -  9,689 أخرى  . ق ع. البنك األهلي ش.م. 

 -  -  -  -  -  677 أخرى  ذ.م.م.   شركة مصانع الغازات الصناعية الوطنية 

 -  -  -  (238)  -  494 أخرى  ذ.م.م.   والمقاوالت   ه رامكو للتجار شركة  

 (464)  -  -  (151)  -  2,210 أخرى  أخرى 
  

           

  
13,070  (10,029)  (3,400)  11,706  (363)  (464) 
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 )تتمة( العالقة إفصاحات األطراف ذات   15
 

 معامالت األطراف ذات العالقة )تتمة(  ( أ)

 

 المرحلي الموحد كما يلي:  المختصر كانت المعامالت مع األطراف ذات العالقة المدرجة في بيان الربح أو الخسارة
 

 2021 يونيو 30 أشهر المنتهية في ستةال  

 

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

 )معدلة(  )معدلة(  )معدلة(  )معدلة(  )معدلة(  )معدلة(  
             

 -  1,616  24,385  ( 1,450)  (32,009)  - شركة زميلة إلعادة التأمين ش.م.ع.ع. الشركة العمانية  

 -  -  -  ( 6,736)  -  8,270 أخرى  . ق ع. البنك األهلي ش.م. 

 -  -  -  (53)  -  533 أخرى  ذ.م.م.   والمقاوالت   ه رامكو للتجار شركة  

 -  -  -  (117)  -  459 أخرى  ذ.م.م.   مجموعة محمد حمد المانع 

 ( 735)  -  -  ( 160)  -  2,556 أخرى  أخرى 
  

           

  
11,818  (32,009)  (8,516 )  24,385  1,616  (735) 
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 العالقة )تتمة( إفصاحات األطراف ذات   15
 

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

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

 أرصدة مدينة من أطراف ذات عالقة 
 

 

  يونيو 30  
2022  

  ديسمبر 31
2021 

 العالقة 
 ألف

  ريال قطري 
 ألف 

 ريال قطري 
  

 )مراجعة( 
 

 )مدققة( 

     

 891  850 شركة زميلة ترست الجزائر للتأمين وإعادة التأمين أس.بي.أيه.

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

 172  172 أخرى  نست إنفستمنتس )هولدينجز( المحدودة 

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

  1,555  1.596 

 (63)  (63)    : مخصص خسائر االئتمان المتوقعةناقص
     

  1,492  1.533 
 

 أرصدة دائنة إلى أطراف ذات عالقة
 

  يونيو 30  
2022  

  ديسمبر 31
2021 

 
 العالقة

 ألف
  ريال قطري 

 ألف 
 ريال قطري 

  
 )مراجعة( 

 
 )مدققة( 

     

 30.323  30,323 أخرى  . شركة الصاري التجارية ذ.م.م

 209  450 شركة زميلة .شركة الخليج للمساعدة ش.م.ب
     

  30,773  30.532 
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 العالقة )تتمة( إفصاحات األطراف ذات   15
 

   مدينةال تأمينالذمم     )ج(
 هي كما يلي:المرحلي الموحد  المختصر مع األطراف ذات العالقة المدرجة في بيان المركز المالي ذمم التأمين المدينة

 

  يونيو 30  
2022  

  ديسمبر 31
2021 

 العالقة 
 ألف
  قطري  لاير

 ألف 
 قطري  لاير

  
 )مراجعة( 

 
 )مدققة( 

     

 31.072  36,498 شركة زميلة * إلعادة التأمين ش.م.ع.ع. الشركة العمانية  

 29,491 أخرى  ذمم تأمين مدينة أخرى 
 

22.128 
     

  65,989  53.200 

 ( 1.258)  (1,485)  : مخصص خسائر االئتمان المتوقعة ناقص
     

  64,504  51.942 
 

بموجب اتفاقية إدارة االكتتاب مع الشـــركة العمانية إلعادة التأمين ش.م.ع.ع. والتي بموجبها يتم   معامالت*يتضـــمن الرصـــيد أيضـــًا  
ــالتأمين على مخاطر محددة تقع أو تن أ في مناطق االكتتاب المتفق عليها حيث تعمل بموجبه الشــــــــــــركة العمانية إلعادة التأمين شــــــــــ

ين. يقوم مـدير محفظـة االكتـتاب ـبالتعـامـل مع وأداء الخـدمـات اإلدارـية ش.م.ع.ع. كمـدير لمحفظـة االكتـتاب والمجموعـة كمكتـتب ـتأم
ــول على   المتعلقة بجميع ــئة عن التأمينات المكتتب بها. وبموجب االتفاقية، يحق لمدير محفظة االكتتاب الحصـــــــــــ المطالبات الناشـــــــــــ

 تأمين على عمولة اكتتاب.لى رسوم/عمولة اكتتاب ويحصل مكتتب الإضافة عمولة أرباح على أساس أداء المحفظة باإل
 

 الدائنة تأمينالذمم     )د(
 هي كما يلي:المرحلي الموحد  المختصرالمركز المالي مع األطراف ذات العالقة المدرجة في بيان  ذمم التأمين الدائنة

 

  يونيو 30  
2022  

  ديسمبر 31
2021 

 العالقة 
 ألف
  قطري  لاير

 ألف 
 قطري  لاير

  
 )مراجعة( 

 
 )مدققة( 

     

 224 أخرى  أخرى  دائنةذمم تأمين 
 

285 
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 العالقة )تتمة( إفصاحات األطراف ذات   15
 

 عقارات استثمارية     )هـ(
 :كما يلي عالقةالطراف ذات األعقارات االستثمارية من للضافات كانت اإل

 

  يونيو 30  
2022  

  ديسمبر 31
2021 

 العالقة 
 ألف

  ريال قطري 
 ألف 

 ريال قطري 
  

 )مراجعة( 
 

 )مدققة( 

     

 36.596  6,896 أخرى  شركة سامكو العالمية ذ.م.م. 

 11.433  - أخرى  ذ.م.م. شركة سكاي وول لأللمنيوم والزجاج 

 3.775  - أخرى  ذ.م.م.  مصانع رامكو للصناعات اإلنشائيه والمعدنيهشركة 

 2  - أخرى  ذ.م.م.  والمقاوالت هرامكو للتجار شركة 
     

  6,896  51.806 
 

 موجودات أخرى     (و)
 عالقة كما يلي: تذا أطراف أرصدة معتتضمن الموجودات األخرى 

 

  يونيو 30  
2022  

 ديسمبر  31
2021 

 
 العالقة

 ألف
  ريال قطري 

 ألف
 ريال قطري 

 

 
 )مراجعة( 

 
 )مدققة( 

     

 39.029  39,029 أخرى  ( المحدودة غنست إنفستمنتس )هولدين

 38.962  38,268 شركة زميلة ترست أنفستمنت هولدينغ الجزائر

 37.165  37,165 أخرى  ذ.م.م.  شركة سكاي وول لأللمنيوم والزجاج

 37.263  36,484 أخرى  شركة سامكو العالمية ذ.م.م. 

 1.812  2,032 أخرى  ذ.م.م.  مصانع رامكو للصناعات اإلنشائيه والمعدنيهشركة 
     

  152,978  154.231 

 ( 62.992)  (62,992)  ناقص: مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة
     

  89,986  91.239 
 

أية ضمانات مقدمة أو مستلمة    ال توجدالفوائد.    تحمل  والمكفولة بضمانات  )و( غير  15اإليضاح    فيأعاله    المذكورةجميع األرصدة  
ديسمبر   31)لم تكن هناك حركات في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة  ،  الفترة. خالل  العالقةطراف ذات  من األألي ذمم مدينة  

 (. ال شيء: 2021



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

  المختصرة المرحلية الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 
 2022 يونيو 30أشهر المنتهية في  وللستةكما في 

 

                                                                                                                

 38 

 

 العالقة )تتمة( إفصاحات األطراف ذات   15
 

 مطلوبات أخرى     )ز(
 عالقة كما يلي: توالذمم الدائنة المحتجزة إلى أطراف ذا الدائنةحسابات الذمم األخرى  المطلوباتتتضمن 

 

  يونيو 30  
2022  

 ديسمبر  31
2021 

 
 العالقة حسابات ذمم دائنة

 ألف
  ريال قطري 

 ألف 
 ريال قطري 

 

 
 )مراجعة( 

 
 )مدققة( 

     

 2.417  6,425 أخرى  شركة سامكو العالمية ذ.م.م. 

 42  42 أخرى  ذ.م.م.  والمقاوالت هرامكو للتجار شركة 

 2.073  - أخرى  شركة سكاي وول لأللمنيوم والزجاج ذ.م.م. 
     

  6,467  4.532 

 
  يونيو 30  

2022  
 ديسمبر  31

2021 
 

 العالقة ذمم دائنة محتجزة
 ألف

  ريال قطري 
 ألف 

 ريال قطري 
 

 
 )مراجعة( 

 
 )مدققة( 

     

 6.992  7,026 أخرى  ذ.م.م. شركة سامكو العالمية 

 1.453  1,453 أخرى  ذ.م.م.   شركة سكاي وول لأللمنيوم والزجاج

 924  1,144 أخرى  ذ.م.م.  مصانع رامكو للصناعات اإلنشائيه والمعدنيهشركة 
     

  9,623  9.369 

 

 قياس القيمة العادلة   16
 

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

 

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

 .المشتقة من األسعار(كالمثال  ليمباشر )على سب ريكاألسعار( أو بشكل غ المثال 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
 

  مختلفة من التسلسل الھرمي  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   التيبالتحو   تعترف المجموعة .بأكمله  اسيللق  هام  ريغ  عتبريوالذي    إدخال،
األخرى،    ةيالمال  العادلة. بالنسبة للموجودات والمطلوبات  مةيبالق  المالية  دارة استثماراتھااإل  متيق  .رييالتي حدث خاللھا التغ  ريفترة التقر 

 . ريالتقر  خيفي تار  ةيالدفتر  مھايالعادلة تقارب ق مھايأن ق اإلدارة تعتقد
 

 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 الدفترية تقريب



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

  المختصرة المرحلية الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 
 2022 يونيو 30أشهر المنتهية في  وللستةكما في 

 

                                                                                                                

 40 

 

 )تتمة(  قياس القيمة العادلة  16
 

 )تتمة(  العادلة ميالمحاسبي والق  فيالتصن
 

 )مراجعة(  2022 يونيو 30
 

 العادلة القيمة    الدفترية القيمة   

 

موجودات مالية  
بالقيمة العادلة من  

خالل الدخل الشامل  
أدوات    – ر  اآلخ 

  حقوق ملكية 

موجودات مالية  
بالقيمة العادلة  

من خالل الدخل  
  – ر  الشامل اآلخ 
 أدوات الدين 

موجودات مالية   
بالقيمة العادلة من  

خالل الربح أو  
أدوات    – الخسارة  

  حقوق ملكية 

موجودات مالية  
بالقيمة العادلة  

من خالل الربح  
  – أو الخسارة  
  أدوات الدين 

 بالتكلفة 
  المطفأة 

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

 ألف  
  ريال قطري 

 ألف 
 ريال قطري 

 ألف  
  ريال قطري 

 ألف 
  ريال قطري 

 ألف 
  ريال قطري 

 ألف 
  قطري ريال 

 ألف 
  ريال قطري 

 ألف 
  ريال قطري 

 ألف 
  ريال قطري 

 ألف 
  ريال قطري 

 ألف 
 ريال قطري 

                      
                      

                      بالقيمة العادلة  تقاسمالية  جوداتمو 
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل  

                      الدخل الشامل اآلخر

 644.145  5.201  -  638.944  644,145  -  -  -  -  -  644,145 ملكيةال وات حقوق أد
 91.178  -  1.977  89.201  91,178  -  -  -  -  91,178  - )أ( الدين أدوات

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح  
 أو الخسارة

                     

 146.844  3.699  793  142.352  146,844  -  -  -  146,844  -  - ملكيةال أدوات حقوق 
 45.738  -  1.823  43.915  45,738  -  -  45,738  -  -  - )أ( الدين أدوات

 7.056  -  7.056  -  7,056  -  -  -  7,056  -  - صناديق مدارة 
                      

 بالقيمة العادلة  تقاس ال مالية داتموجو 
                     

         264,823  -  264,823  -  -  -  - م تأمين مدينة ذم
         1,492  -  1,492  -  -  -  - أرصدة مدينة من أطراف ذات عالقة 

         25,020  -  25,020  -  -  -  - موجودات أخرى  
         253,797  -  253,797  -  -  -  - نقد وأرصدة لدى البنوك
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 )تتمة(  قياس القيمة العادلة  16
 

 )تتمة(  العادلة ميالمحاسبي والق  فيالتصن
 

 )تتمة(  )مراجعة( 2022 يونيو 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 الدين 

موجودات مالية   
بالقيمة العادلة من  

خالل الربح أو  
أدوات    – الخسارة  

  حقوق ملكية 

موجودات مالية  
بالقيمة العادلة  

من خالل الربح  
  – أو الخسارة  
  أدوات الدين 

 بالتكلفة 
  المطفأة 

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

                      
                      

                      بالقيمة العادلة  تقاس ال  لوبات ماليةمط
         ( 2,225,111)  -  2,225,111))  -  -  -  - سلف وقروض  

         ( 40,570)  40,570))  -  -  -  -  - مطلوبات اإليجار 
         (230,010)  -  (230,010)  -  -  -  - ذمم تأمين دائنة 

         ( 30,773)  -  (30,773)  -  -  -  - أرصدة دائنة إلى أطراف ذات عالقة 
         (58,775)  ( 58,775)  -  -  -  -  - بات أخرى مطلو 

 
                     

 644,145  91,178  153,900  45,738  (1,940,762)  (99,345)  (1,105,146)         
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 )تتمة(  قياس القيمة العادلة  16
 

 )تتمة(  العادلة ميالمحاسبي والق  فيالتصن
 

 )مدققة(  2021ديسمبر  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 الدين 

موجودات مالية   
بالقيمة العادلة من  

خالل الربح أو  
أدوات    – الخسارة  

  حقوق ملكية 

موجودات مالية  
بالقيمة العادلة  

من خالل الربح  
  –   أو الخسارة 

  أدوات الدين 
 بالتكلفة
  المطفأة 

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

                      
                      

                      بالقيمة العادلة تقاسمالية  جوداتمو 
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل  

                      الدخل الشامل اآلخر

 682.733  5.201  -  677.532  682.733  -  -  -  -  -  682.733 ملكيةال وات حقوق أد
 178.353  -  3.658  174.695  178.353  -  -  -  -  178.353  -  الدين أدوات

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح  
 أو الخسارة

                     

 107.831  3.699  773  103.359  107.831  -  -  -  107.831  -  - ملكيةال أدوات حقوق 
 2.449  -  2.449  -  2.449  -  -  2.449  -  -  -   الدين أدوات

 7.201  -  7.201  -  7.201  -  -  -  7.201  -  - صناديق مدارة 
                      

 بالقيمة العادلة  تقاس ال مالية داتموجو 
                     

         277.569  -  277.569  -  -  -  - م تأمين مدينة ذم
         1.533  -  1.533  -  -  -  - أرصدة مدينة من أطراف ذات عالقة 

         27.275  -  27.275  -  -  -  - موجودات أخرى  
         238.939  -  238.939  -  -  -  - نقد وأرصدة لدى البنوك
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 )تتمة(  قياس القيمة العادلة  16
 

 )تتمة(  العادلة ميالمحاسبي والق  فيالتصن
 

 )مدققة( )تتمة(  2021ديسمبر  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 الدين 

موجودات مالية   
بالقيمة العادلة من  

خالل الربح أو  
أدوات    – الخسارة  

  حقوق ملكية 

موجودات مالية  
بالقيمة العادلة  

من خالل الربح  
  – أو الخسارة  
  أدوات الدين 

 بالتكلفة
  المطفأة 

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

                      
                      

                      بالقيمة العادلة تقاس  ال لوبات ماليةمط
         ( 2.219.452)  -  ( 2.219.452)  -  -  -  - سلف وقروض  

         ( 41.584)  ( 41.584)  -  -  -  -  - مطلوبات اإليجار 
         ( 239.768)  -  ( 239.768)  -  -  -  - ذمم تأمين دائنة 

         ( 30.532)  -  ( 30.532)  -  -  -  - أرصدة دائنة إلى أطراف ذات عالقة 
         ( 60.829)  ( 60.829)  -  -  -  -  - بات أخرى مطلو 

 
                     

 682.733  178.353  115.032  2.449  (1.944.436 )  (102.413 )  (1.068.282 )         
 

 : ال شيء(.2021ديسمبر   31)  3المستوى و  2والمستوى    1، لم يتم التحويل بين المستوى 2022يونيو  30الستة أشهر المنتهية في خالل 
 

على أنها مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل   ، قامت المجموعة بإعادة تقييم نموذج األعمال الخاص بأدوات الدين الخاصة بشركة التكافل التابعة لها والتي تم تصنيفها سابقاً 2022يناير   1من   )أ( اعتباراً 
ذه اآلن بشكل أساسي للتداول بداًل من االحتفاظ بها في نموذج أعمال يتمثل هدفه في تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع  ، يتم االحتفاظ بأدوات الدين ه المعدل إلى نموذج األعمال    الشامل اآلخر. استناداً 

.مليون ريال قطري من فئة القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إلى فئة القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة   51.32  المالية. وعليه ، قامت المجموعة بإعادة تصنيف أدوات دين بمبلغ   الموجودات 
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 )تتمة(  قياس القيمة العادلة  16
 

 )تتمة(  العادلة ميالمحاسبي والق  فيالتصن
 

 كما يلي:  هي 3المستوى  التسوية في
 

 

  يونيو 30  
2022  

 ديسمبر  31
2021 

 

 
 ألف

  ريال قطري 
 ألف 

 ريال قطري 
 )مدققة(   )مراجعة(   

     

 6.318  8.900  في بداية الفترة / السنة 

 3.699  -  إضافات  

 ( 2.913)  -  استبعادات  

 1.796  -  القيمة العادلة أرباح 
     

 8.900  8.900  في نهاية الفترة / السنة
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 )تتمة(  القيمة العادلةقياس   16
 

 غير الملحوظة الهامةتقنيات التقييم والمدخالت 
غير مدخالت  الوكذلك  للموجودات والمطلوبات المقاسة بالقيمة العادلة    2021ديسمبر    31في    كما  3والمستوى    2العادلة للمستوى    ةلقيمس ا يوضح الجدول التالي أساليب التقييم المستخدمة في قيا

 . هامة المستخدمةالملحوظة ال
 

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

 هامة وقياس القيمة العادلةال
أدوات حقوق ملكية  

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

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

 . ال تنطبق  تعديل السوق المتعدد. 

 -عقارات استثمارية 
 *عقارات مكتملة

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

 المنطقة المحلية والبيانات الناتجة عن عمليات البيع األخيرة التي حدثت.
 

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

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

   رسملة السوق:خصم و معدل  
٪  5معدل يتراوح بين 

 . ٪7.5إلى 
 

  :اإلشغالمعدل 
  ٪90 معدل يتراوح بين

 . ٪100إلى

 : إذا تنقص( سالقيمة العادلة المقدرة ستزيد ) 
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   تقنية مقارنة السوق:
والمعلومات من الوسطاء النشطين في المنطقة   األسعار السائدة وأدلة المعامالت

 المحلية والبيانات الناتجة عن عمليات البيع األخيرة التي حدثت. 

 . ال تنطبق  . ال تنطبق 

 -عقارات استثمارية 
 *التطويرمشاريع قيد 

يتم احتساب القيم العادلة بناًء على توقعات المشاركين في السوق  المتبقي:  تقنية  
التطوير   قيمة  إجمالي  ناقصاً   للعقارمن  كاملة  أنها  المطلوبة ا  على  لتكاليف 

والمخاطر  ال للربح  إجراؤها  تم  التي  المناسبة  التعديالت  مع  التطوير  ستكمال 
 المتبقية.للوصول إلى صافي القيمة العادلة 

إجمالي تكاليف التطوير مثل   
تكاليف البناء وتكاليف التطوير  

 األخرى.

( إذا  تنقصسستزيد )القيمة العادلة المقدرة  
 زاد )نقص( إجمالي تكاليف التطوير.
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 )تتمة(  قياس القيمة العادلة  16
 

 )تتمة(  غير الملحوظة الهامةتقنيات التقييم والمدخالت 
على أساس التقييمات التي قام بها مقيمون من    2021ديسمبر    31ستثمارية كما في  للعقارات االتم التوصل إلى القيمة العادلة  *

لمعايير التقييم من المعهد الملكي للمقيمين المجازين. يملك المقيمون الذين أجروا التقييم المؤهالت والمهارات   وفقاً   طرف ثالث وأيضاً 
الخبرة السوقية الحديثة في تقييم العقارات في دولة قطر. المقيمون   ون والفهم والمعرفة الضرورية للقيام بعملية التقييم بكفاءة ويملك

 قة بالمجموعة. عالال اتذ  من األطرافليسوا 

 

على المدخالت واالفتراضات   19الذي تمت مناقشته في اإليضاح    19-المحتمل النتشار وباء كوفيد  التأثيرقامت المجموعة بمراجعة  
العادلة   القيمة  لقياس  الدفترية  للعقارات االالمستخدمة  القيمة  للمجموعة وتم تقييم أن  لقيمتلعقاراتها االستثمارية  ها ستثمارية مقاربة 

 . 2022 يونيو 30العادلة كما في 

 

 االستثمارية   بالعقارات  تتعلققيمة عادلة    أرباح أو خسائرلم يكن لدى المجموعة  ،  2022  يونيو  30أشهر المنتهية في    ستة الخالل  
القيمة العادلة في   أرباح  )خسائر(القيمة العادلة في    خسائرأو    أرباحإدراج  تم  (.  ال شيء  :2021  يونيو  30) المقاسة بالقيمة العادلة  

 بيان الربح أو الخسارة المختصر المرحلي الموحد. 

 

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

  المدرجةعلى نسبة السعر إلى األرباح التي ترتبط فيها قيمة األسهم غير    المدرجةالعادلة الستثمارات المجموعة في األسهم غير  
 . السهم هذا المستحقة على  توزيعات األرباحبداًل من  مسهباألرباح المنسوبة لكل 

 

قطري ألف ريال    445قيمة  ب  المدرجة٪ إلى زيادة / انخفاض قيمة استثمارات األسهم غير  5التقييم بنسبة  قيمة  في  التغير  سيؤدي  
 (.قطري  ألف ريال 445: 2021ديسمبر  31)
 

 إعادة تصنيف أرقام المقارنة   17
 

لم يكن إلعادة . ومع ذلك،  للفترة البيانات المالية المختصرة المرحلية الموحدةمع العرض في  لتتفقأعيد تصنيف بعض أرقام المقارنة 
في  أفصح عنها تأثير على صافي الربح وحقوق الملكية للسنوات المقارنة، باستثناء التغيرات في السياسة المحاسبية كما التصنيف هذه 

 .20يضاح  اإل 
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 المطلوبات المحتملة وااللتزامات   18
 

 

الدعاوى القضائية   (ج)  
 

 نفستمنت هولدينغ الجزائرإ ترست
تجاري كلي(   -  اإلبتدائية الكلية )الدائرة التاسعةبعد تقديم دعوى مدنية تجارية من جانب أحد مساهمي الشركة، أصدرت المحكمة  

والمتعلق بالتنازل عن ما   ،2018مارس    12جتماع الجمعية العامة للشركة بتاريخ  إتخاذه في  إفي دولة قطر حكمًا بإلغاء قرار تم  
  لشركة   التنفيذي  يسفتيحة خالل )الرئإلى السيدة   نفستمنت هولدينغ الجزائرإ  ترست ٪ من أسهم الشركة في رأس مال شركة0.2نسبته  
ستئناف  وصدر قرار محكمة اإل  ، نفستمنت هولدينغ الجزائر(. تقدمت الشركة بإستئناف ضد حكم المحكمة اإلبتدائية الكليةإ  ترست
دعوى  اإلبتدائية  المحكمةحكم    بتأييد الشركة  رفعت  بتأييد  .  قضى  الذي  التمييز  حكم  وصدر  التمييز  أمام محكمة  الحكم  التمييز 

 اإلبتدائي ببطالن قرار التنازل عن األسهم، وبهذا يكون الحكم قد أصبح نهائيًا وغير قابل للطعن عليه.  
 

 .٪ وفقًا للرسالة الواردة من السيدة فتيحة خالل بهذا الشأن20ستثمار بصدد إعادة نسبة ملكية الشركة إلى  ترست الجزائر القابضة لإل
 

 أخرى دعاوى قضائية 
ستثمار في أسهم حقوق ملكية محلية بقيمة  إ حتفظ رئيس مجلس اإلدارة السابق نيابة عن المجموعة ب إ ،  2022يونيو    30كما في   -

بأن قامت بتسجيل   تخذت اإلدارة إجراء قانوني إ مليون ريال قطري(.    99.35:  2021ديسمبر    31مليون ريال قطري )   106.77
أصدرت المحكمة حكمها بإثبات حق  . لنقل هذه األسهم باسم المجموعة صة خالل السنة دعوى قضائية أمام المحكمة المدنية المخت 

وأية أسهم مجانية مستحقة عنها، وإلزام رئيس مجلس اإلدارة السابق   25,940,292  التي يبلغ مجموعها سهم  األفي ملكية    الشركة 
. قامت األطراف بعمل إستئناف أمام محكمة الدرجة  الشركة سم  بإتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة لنقل وقيد ملكية األسهم المذكورة على إ 

 .  2022الثانية ومن المتوقع أن يكتمل في سنة  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ديسمبر  31
2021  

  يونيو 30
2022 

 

 ألف 
  قطري  لاير

 ألف
 قطري  لاير

 

  ( مراجعة )  )مدققة( 
    

 )أ(   التزامات رأسمالية 16,113  23.469
   

 

 )ب(  مطلوبات محتملة   
 خطابات الضمان 6,601  6.366
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 )تتمة(  المطلوبات المحتملة وااللتزامات  18
 

)تتمة(  الدعاوى القضائية     (ج)  
 

 )تتمة(  أخرى دعاوى قضائية 
المجموعة إلى دعاوى   - التأمين في  قانونية تنشأ عن نشاط أعماله  يقضائية 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 2022ونيو  ي  30كما في  تعرض  التأمين بصافي    مطالباتتتعلق بال  أيضًا طرفًا في دعاوى قضائية  

المجموعة مخصصات كافية    سجلت مليون ريال قطري( مقابل جميع هذه الدعاوى القضائية.    8.79:  2021  ديسمبر  31قطري )
حتماالت. باإلضافة إلى ذلك، فإن إحدى الشركات التابعة، الشركة العامة للتكافل بناًء على أفضل تقديرات عندما يمكن توقع اإل

ش.م.خ.ق.، مدعى عليها في عدد من القضايا المرفوعة من قبل حملة وثائق التأمين التكافلي فيما يتعلق بمطالبات التأمين. 
 .سجلت الشركة التابعة مخصصات كافية بناًء على أفضل تقديرات عندما يمكن توقع اإلحتماالت 

 

 لشكوك االقتصادية وا 19-كوفيد   19
 

 19-كوفيد تأثير  19.1
العالم مما تتسبب في انقطاع األعمال 19-انتشرت جائحة فايروس كورونا )"كوفيد القطاعات الجغرافية في أنحاء  "( في مختلف 

 معه شكوكًا حول بيئة اإلقتصاد العالمية.  19-واألنشطة االقتصادية. جلب كوفيد
 

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

 .  19-المستقبلي لكوفيد التأثيرحول 
 

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

 

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  العقارات اإلستثماريةفي كل  

 للتقييمات عما هو عليه الحال في العادة. 
 

 ستقوم المجموعة بتقييم عقاراتها االستثمارية من قبل اثنين من خبراء التقييم العقاري المستقلين قبل نهاية العام.
 

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

. تم تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة استنادًا إلى نطاق من الظروف 2022  يونيو  30المتوقعة )"الخسائر االئتمانية"( كما في  
التقلب العالي   لتأثيري ذلك التاريخ ووضع اعتبار أن الوضع يتطور سريعًا، وقد وضعت المجموعة اعتبارًا  االقتصادية المتوقعة كما ف

 في عوامل اإلقتصاد الكلي المستقبلية عند تحديد مدى شدة واحتمالية السيناريوهات االقتصادية عند تحديد الخسارة االئتمانية المتوقعة. 
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 )تتمة(  االقتصاديةلشكوك وا 19-كوفيد   19
 

 )تتمة( 19-كوفيد تأثير  19.1
 

 )تتمة( )ب(  الخسائر االئتمانية المتوقعة 
على العوامل النوعية والكمية   19-بكوفيد  المتعلق  للتأثيرباإلضافة إلى االفتراضات المذكورة أعاله، وضعت المجموعة اعتبارًا خاصًا  

 عند تحديد الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان وتقييم مؤشرات انخفاض القيمة بالنسبة للتعرضات في قطاعات محددة.  
 

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

 .المبالغ المسجلة حساسة للتقلبات في السوق  وبقيتاألسواق متقلبة  بقيت
 

 التأثير المحتمل للشكوك االقتصادية  19.2
بالنظر    لمجموعةقامت ا  ومع ذلك، فقد  .المجموعة أي تعرضات للدول المتورطة بشكل مباشر في النزاعات الدولية األخيرةال تتحمل  

تم   قد، و لموجودات المالية وغير المالية، حيثما كان ذلك مناسباً ا  غ أي تأثير محتمل للشكوك االقتصادية الحالية في تحديد مبال  في
ال تزال األسواق متقلبة والمبالغ المسجلة    ،مع ذلكو لإلدارة على أساس المعلومات التي يمكن مالحظتها.    تمثل أفضل تقييماعتبار انها  

 .حساسة لتقلبات السوق  تبقى
 

 تعديل أرقام المقارنة   20
 

ديسمبر   31خالل السنة المنتهية في  الموحدة،  المختصرة المرحلية  البيانات المالية    هذه  حول  2.1يضاح  اإلفي    موضحكما هو  
التوحيدقام مجلس اإلدارة  ،  2021 قام بتغيير سياست  ،بإعادة تقييم أساس وتطبيق مبادئ  توحيد نتائج صندوق  و المحاسبية    هكما 

التكافل التكافل  مشاركي  تم  للمجموعة  لعمليات  لذلك،  نتيجة  المتراكممشاركي  صندوق    توحيد.  العجز  ذلك  في  بما  في التكافل،   ،
وتم تطبيق هذا التغيير من خالل إعادة بيان كل بند من   2021ديسمبر    31للسنة المنتهية في  البيانات المالية الموحدة للمجموعة  

 .بنود البيانات المالية الموحدة المتأثرة للفترات السابقة
 

 المالي للتغيير في السياسة المحاسبية  التأثير
. تم اإلفصاح 2021  يونيو  30يلخص الجدول التالي تأثير التغيير في السياسة المحاسبية على األرقام المقارنة للفترة المنتهية في  

البيانات المالية السنوية الموحدة للمجموعة    من  46في اإليضاح    2020ديسمبر    31  وللسنة المنتهية في  عن تأثير التغيير كما في
 . 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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 تعديل أرقام المقارنة )تتمة(   20
 

  الربح أو الخسارة المختصر المرحلي الموحدبيان 
 

 2021يونيو  30أشهر المنتهية في الستة  2021يونيو  30الثالثة أشهر المنتهية في 
 كما عدلت   التعديالت    كما وردت سابقا    عدلتكما    التعديالت    كما وردت سابقا   

 
 ألف

  ريال قطري 
 ألف

  ريال قطري 
 ألف

 ريال قطري 
 ألف 

  ريال قطري 
 ألف

  ريال قطري 
 ألف

 ريال قطري 
            

 408,653  102,179  306,474  204.297  51.608  152.689 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 
 (281,497)  (43,343)  (238,154)  ( 137.764)  ( 25.197)  ( 112.567) المحولة إلى معيدي التأمينأقساط التأمين 

 (5,958)  (65)  (5,893)  ( 828)  3.396  ( 4.224) التغير في مخصص أقساط التأمين غير المكتسبة  صافي
            

 121,198  58,771  62,427  65.705  29.807  35.898 صافي أقساط التأمين المكتسبة
            

 (187,546)  (42,461)  (145,085)  ( 87.688)  ( 22.483)  ( 65.205) إجمالي المطالبات المدفوعة  
 111,515  8,855  102,660  48.106  4.045  44.061 المطالبات المحولة إلى معيدي التأمين 

 (109,812)  3,768  (113,580)  ( 132.081)  143  ( 132.224) إجمالي التغير في مطلوبات عقود التأمين
 119,337  (1,067)  120,404  137.291  1.691  135.600 التغير في مطلوبات عقود التأمين المحولة إلى معيدي التأمين 

            

 (66,506)  (30,905)  (35,601)  ( 34.372)  ( 16.604)  ( 17.768) صافي المطالبات 
            

 13,920  (20,866)  34,786  8.577  ( 10.015)  18.592 التأمين األخرى إيرادات و عموالت صافي ال
            

 68,612  7,000  61,612  39.910  3.188  36.722 نتائج اكتتاب التأمين 
            

 28,840  750  28,090  4.373  274  4.099 إيرادات االستثمار  
 29  (1,004)  1,033  28  ( 461)  489 أخرى  إيرادات

            

 75,587  (234)  75,821  22.589  ( 167)  22.756 نتائج االستثمار والعمليات األخرى 
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 تعديل أرقام المقارنة )تتمة(   20
 

 )تتمة( الربح أو الخسارة المختصر المرحلي الموحد بيان 
 

 2021يونيو  30أشهر المنتهية في الستة  2021يونيو  30الثالثة أشهر المنتهية في 
 كما عدلت   التعديالت    كما وردت سابقا    كما عدلت   التعديالت    كما وردت سابقا   

 
 ألف

  ريال قطري 
 ألف

  ريال قطري 
 ألف

 ريال قطري 
 ألف 

  ريال قطري 
 ألف

  ريال قطري 
 ألف

 ريال قطري 
            

 (28,478)  (7)  (28,471)  ( 12.700)  (3)  ( 12.697) تكاليف تمويل  
 (7,964)  (2,703)  (5,261)  11.034  ( 1.563)  12.597 موجودات مالية قيمة  انخفاض)خسارة(  صافي عكس

 (73,078)  (205)  (72,873)  ( 40.505)  ( 118)  ( 40.387) مصاريف تشغيلية وإدارية 
            

 (115,163)  (2,915)  (112,248)  ( 45.023)  ( 1.684)  ( 43.339) إجمالي المصاريف 
            

 66,305  3,851  62,454  17.476  1.337  16.139 قبل الضريبة الربح
            

 64,271  3,851  60,420  17.113  1.337  15.776 المستمرة من العمليات الربح 
            

 68,622  3,851  64,771  19.621  1.337  18.284 ربح الفترة 
            

            : العائد إلىالربح 
 69,473  3,851  65,622  20.067  1.337  18.730 مساهمي الشركة األم  

 (851)  -  (851)  ( 446)  -  ( 446) حقوق غير مسيطرة 
            

 18.284  1.337  19.621  64,771  3,851  68,622 
            

            على السهم  العائد 
 0.079  0.004  0.075  0.023  0.002  0.021 ال القطري للسهم(ير على السهم األساسي والمخفف )بالالعائد 

            

            المستمرة عملياتللعلى السهم العائد 
 0.074  0.004  0.070  0.020  0.002  0.018 ال القطري للسهم(ير على السهم األساسي والمخفف )بالالعائد 
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 تعديل أرقام المقارنة )تتمة(   20
 

 الموحدالمختصر المرحلي بيان الدخل الشامل 
 

 2021يونيو  30أشهر المنتهية في الستة  2021يونيو  30الثالثة أشهر المنتهية في 
 كما عدلت   التعديالت    كما وردت سابقا    كما عدلت   التعديالت    كما وردت سابقا   

 
 ألف

  ريال قطري 
 ألف

  ريال قطري 
 ألف

 ريال قطري 
 ألف 

  ريال قطري 
 ألف

  ريال قطري 
 ألف

 ريال قطري 
            

            :إلى ةالعائد  ةشاملال خسارةال إجمالي
 60,569  3,851  56,718  26.581  1.337  25.244 مساهمي الشركة األم
 (851)  -  (851)  ( 446)  -  ( 446) حقوق غير مسيطرة 

            

 24.798  1.337  26.135  55,867  3,851  59,718 
            

            : من مساهمي الشركة األم  العائد إلى شامل الدخل ال إجمالي
 56,218  3,851  52,367  24.073  1.337  22.736   العمليات المستمرة
 4,351  -  4,351  2.508  -  2.508 العمليات المتوقفة

            

 25.244  1.337  26.581  56,718  3,851  60,569 
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  المختصرة المرحلية الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 
 2022يونيو  30أشهر المنتهية في  كما في وللستة
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 تعديل أرقام المقارنة )تتمة(   20
 

 الموحدالمختصر المرحلي بيان التدفقات النقدية 
 

 كما عدلت   التعديالت    كما وردت سابقا   

 2021 يونيو 30
 ألف

  ريال قطري 
 ألف

  ريال قطري 
 ألف

 ريال قطري 
      

 21,699  2,697  19,002 األنشطة التشغيلية من النقدصافي 

 (8,840)  20  (8,860) االستثماريةاألنشطة  المستخدم في  النقدصافي  

 ( 101,459)  (7)  (101,452) األنشطة التمويليةالمستخدم في  النقدصافي 
      

 (88,600)  2,710  (91,310) الزيادة في النقد وما في حكمه  صافي

 251,833  46,619  205,214 الفترةالنقد وما في حكمه في بداية 
      

 163,233  49,329  113,904 الفترة النقد وما في حكمه في نهاية 
      

 




