
 

 

 مجموعة اإلسالمية القطرية للتأمين ش.م.ع.ق. 

 الموحدة  المرحلية المختصرة البيانات المالية 

 أشهر المنتهية في   ستةفترة الل

2022 يونيو  30



 

 

متقرير   المستقل حول  الحسابات  المختصرة  مراقب  المرحلية  المالية  البيانات  إدارة  إلى  الموحدة  راجعة  مجلس  أعضاء 
 مجموعة اإلسالمية القطرية للتأمين ش.م.ع.ق. 

 

 المقدمة 
لقد قمنا بمراجعة البينات المالية المرحلية المختصرة الموحدة المرفقة لشركة اإلسالمية القطرية للتأمين ش.م.ع.ق )"الشركة  

، والتي تتضمن بيان المركز المالي المرحلي  2022يونيو    30( كما في  االم"( وشركتها التابعة )يشار اليهم معا "المجموعة"
، وبيان اإليرادات والمصروفات المرحلي الموحد لحاملي الوثائق، وبيان الدخل المرحلي  2022يونيو    30الموحد كما في  

المتراكم المرحلي الموحد لحاملي    الموحد للمساهمين لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ، وبيان الفائض
الوثائق، وبيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي الموحد للمساهمين، وبيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد لفترة الستة  

 أشهر المنتهية في ذلك التاريخ، واإليضاحات المتممة األخرى. 
 

(  FASوفقًا لمعايير المحاسبة المالية )الموحدة  عن إعداد وعرض هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة    ةدارة مسؤولاإلإن  
حول هذه نتيجة  (. إن مسؤوليتنا هي إبداء  AAOIFIالصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية )

 .  ًا إلى أعمال المراجعة التي قمنا بهااستناد الموحدة البيانات المالية المرحلية المختصرة
 

 نطاق المراجعة
( "مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل  2410لقد قمنا بمراجعتنا وفقًا للمعيار الدولي المتعلق بعمليات المراجعة رقم )

ستفسارات، بشكل إجراء اال  الموحدة  المختصرة  تتضمن مراجعة البيانات المالية المرحلية.  مدقق الحسابات المستقل للمنشأة"
رئيسي من األشخاص المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية، وإتباع إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى. إن نطاق  

ول على تأكيد  مكننا الحصيوبالتالي فإنه ال  ،  وفقًا للمعايير الدولية للتدقيق  تتم  تدقيق  أعمالعن نطاق    اً المراجعة يقل كثير 
 .  تدقيقحول أعمال ولذلك فإننا ال نبدي رأي ، تدقيقخالل أعمال حول جميع األمور الهامة التي يمكن تحديدها 

  

 النتيجة 
الموحدة  بأن البيانات المالية المرحلية المختصرة  جعلنا نعتقد  ما يسترع انتباهنا  لم يالمراجعة التي قمنا بها،  إلى أعمال    استناداً 
الصادرة   (FAS)، وفقًا لمعايير المحاسبة المالية الماديةالنواحي كافة لم يتم إعدادها، من  2022 يونيو 30كما في  المرفقة

 .(AAOIFI) عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية
 
 

 ت ويـونغ ـإرنسعن 
 
 
 

 ادرـــــــــــــــــــاد نــــــــــــــــــــــــزي
   258 سجل مراقبي الحسابات رقم

 2022 أغسطس 8  في ة الدوح

 

Nathaniel Brines
Stamp
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  ش.م.ع.ق.  مجموعة اإلسالمية القطرية للتأمين
  الموحدالمرحلي بيان التغيرات في حقوق المساهمين 

 2022 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةلفترة ال
 
 

 

 
 احتياطي عام  احتياطي قانوني  رأس المال 

احتياطي  
 القيمة العادلة

احتياطي عمالت 
أجنبية 

الستثمارات  
بالقيمة العادلة 
من خالل حقوق  

 الملكية

احتياطي  
لحصة من ربح 
 اإلجمالي أرباح مدورة شركات زميلة

 لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  
         
         

 424,816,915 139,157,201 894,774 (2,776,552) 877,312  1,540,888 135,123,292  150,000,000   2022يناير  1في   كما الرصيد
 50,545,002 50,545,002 - - - - - - صافي الدخل للفترة

 163,034 - - - 163,034 - - - احتياطي القيمة العادلةفي  الحركة
عمالت  صرفاحتياطي التغير في 
 (264,180) - - (264,180) - - - - أجنبية 

محول الحتياطي الحصة من ربح  
 - (2,735,905) 2,735,905 - - - - - شركات زميلة

 (60,000,000) (60,000,000) - - - - - - توزيعات أرباح معلنة 

         
 2022 يونيو 30الرصيد كما في 

 415,260,771 126,966,298 3,630,679 (3,040,732) 1,040,346 1,540,888 135,123,292 150,000,000 )مراجع(
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  ش.م.ع.ق.  مجموعة اإلسالمية القطرية للتأمين
  تتمة - الموحد المرحلي بيان التغيرات في حقوق المساهمين

  2022 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةلفترة ال
 

 
 احتياطي عام احتياطي قانوني  رأس المال  

احتياطي القيمة 
 العادلة 

احتياطي عمالت 
أجنبية 

الستثمارات 
بالقيمة العادلة من  
خالل حقوق 
 الملكية

احتياطي 
لحصة من ربح  
 اإلجمالي أرباح مدورة  شركات زميلة

 قطريلاير  لاير قطري لاير قطري لاير قطري لاير قطري لاير قطري لاير قطري لاير قطري 
         
         

 395.934.978 117.982.786  722,543 (2,456,369)  1,032,883  1,540,888  127,112,247  150,000,000   2021يناير  1في   كما الرصيد
 40,968,015 40,968,015 - - - - - - صافي الدخل للفترة

 (121,849) - - - (121,849) - - - احتياطي القيمة العادلةالحركة في 
عمالت صرف احتياطي التغير في 
 (64,670) - - (64,670) - - - - أجنبية 

محول الحتياطي الحصة من ربح  
 - (1,071,789) 1,071,789 - - - - - شركات زميلة

 (48,750,000) (48,750,000) - - - - - - توزيعات أرباح معلنة 

         
  2021يونيو  30الرصيد كما في  

 387,966,474 109,129,012 1,794,332 (2,521,039) 911,034  1,540,888  127,112,247  150,000,000 )مراجع( 
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  ش.م.ع.ق.  مجموعة اإلسالمية القطرية للتأمين
  الموحدالمرحلي بيان التدفقات النقدية 

  2022 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةلفترة ال
 

 يونيو  30  أشهر المنتهية في ستةلفترة ال  
  2022  2021 
 )مراجعة(  )مراجعة(  
 لاير قطري  لاير قطري إيضاح 

     التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
 40,968,015  50,545,002  لفترةلدخل  الصافي 
 2,961,733  40,074,552  وثائق التأمين للفترة  لحملة الفائض

  90,619,554  43,929,748 
     :لة تعديالت
 642,306  582,883  الك موجودات ثابتة استه
 2,565,858  2,632,447  الك استثمارات عقاريةاسته

 402,181  378,697  حق االستخدامموجودات استهالك 
 60,151  60,107   إطفاء تكاليف اإلجارة المؤجلة

 676,602  350,857  موظفين لل  خدمةالمخصم مكافآت نهاية 
 7,041,095  -  انخفاض قيمة االستثمار في شركات زميلة

 642,306  (2,439,983)  شركات زميلةأرباح حصة في 
 68,982  -  العادلة من خالل حقوق الملكيةخسارة انخفاض قيمة استثمارات بالقيمة 

 (74,586)  81,392    استثمار بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخلمن القيمة العادلة  أرباح
 7,251,282  4,500,000  صافي مخصم انخفاض قيمة الموجودات المالية

     

 62,563,619  96,765,954  ربح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
     تغيرات في:
 (24,095,130)  (32,650,279)  مستحقة القبض اشتراكات 

 16,283,979  523,022  مصاريف مدفوعة مقدما  وموجودات أخرى 
 16,945,842  (27,326,893)  التكافلموجودات عقود إعادة 

 2,147,147  21,759,660  بالصافي   –التكافل   من / إلى معيديمستحق 
 (3,728,493)  36,380,953  التكافلمطلوبات عقود 

 (6,802,899)  4,501,259  ذمم دائنة ومطلوبات أخرى
     

 63,314,065  99,953,676  النقد من األنشطة التشغيلية
 (171,851)  (73,647)  مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين 

 (60,151)  (60,107)  تكاليف التمويل المدفوعة  

 

 

   

 63,082,063  99,819,922  صافي النقد من األنشطة التشغيلية
     

      التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
 (898,720)  (4,973,937)  موجودات ثابتة  شراء
 (230,070)  (199,341)  عقارية  استثمارات شراء

 (13,698,364)  (10,094,090)  ة من خالل حقوق الملكيةلشراء استثمارات بالقيمة العاد
 (1,466,000)  (2,495,000)  شراء استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل 

 7,143,787  8,822,888  ة من خالل حقوق الملكيةلاستثمارات بالقيمة العاد بيع من متحصالت
 702,514  1,676,186  بيان الدخلة من خالل لاستثمارات بالقيمة العاد بيع من متحصالت

 (100,051,821)  (29,328,440)  صافي الحركة في ودائع استثمارية
 250,000  1,510,000  توزيعات أرباح مستلمة من شركات زميلة

 (108,248,674)  (35,081,734)  األنشطة االستثمارية صافي النقد المستخدم في 
     

     التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
 (6,152,749)  (7,006,126)  وثائق التأمين لحملةفائض موزع 

 (243,957)  (356,660)  اإلجارة مدفوعات سداد الجزء األساسي من مطلوبات 
 (49,832,290)  (55,466,985)  توزيعات أرباح مدفوعة

 (56,228,996)  (62,829,771)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية
     

 (101,395,607)  1,908,417  وما في حكمهفي النقد  (النقص) / الزيادة صافي
 164,233,272  161,982,591  يناير 1في   وما في حكمهالنقد 
 62,837,665  163,891,008 7 يونيو 30في  وما في حكمهالنقد 
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 واألنشطة التأسيس  1
قطر    1993اكتوبر  30بتاريخ   "( األم  الشركة)“ مجموعة اإلسالمية القطرية للتأمين ش.م.ع.ق.تأسست  دولة  في 

لقانون   وفقا  مقفلة  قطرية  مساهمة  رقم  كشركة  القطري  رقم    بموجب  1981لسنة    11الشركات  تجاري  سجل 
القانوني لتصبح شركة مساهمة عامة وطبقا   هاشكل  المجموعةت  ، غير1999ديسمبر    12. وفي تاريخ  16584

هو الشارع الدائري الثالث، مقابل سينما الخليج،  للمجموعة    العنوان المسجل  .قطر  بورصة لذلك أدرجت أسهمها في  
 الدوحة.   22676م.ب 

 
العامة  األم  الشركةتعمل   التأمينات  أعمال  في  أساسية  والعقارية،بصفة    الصحي   والتأمين  لتكافلواوالسيارات،    ، 
ا  اإلسالمية. تستثمرالشريعة    وفقا  ألحكام   فائدةبدون    )الحياة( موارد أخرى في جميع ورأسمالها    المجموعة  أيض 

 األنشطة ذات الصلة. 
 

هي و  ،"الشركة اإلسالمية القطرية لالستثمار العقاري" وهي  تأسيس شركة تابعة مملوكة بالكامل  قامت المجموعة ب
 . 2022 يونيو 30لم تبدأ بعد عملياتها كما في 

 
  أغسطس   8  وفقا لقرار مجلس اإلدارة بتاريخ  ةالموحد  المختصرة المرحلية   تم التصريح بإصدار هذه البيانات المالية

2022 . 
 

 س اإلعداد اأس 2
 بيان االلتزام  أ()

البيانات المالية   وفقا  لمعايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة المختصرة الموحدة  المرحلية  تم إعداد 
و اإلسالمية.  المالية  للمؤسسات  المحاسبة  والمراجعة  هيئة  عن  الصادرة  المالية  المحاسبة  معايير  مع  يتماشى  بما 
المجموعة اسبة المالية تستخدم  بالنسبة للمواضيع التي ال تغطيها معايير المحوالمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية و

إرشادات المعايير الدولية للتقارير المالية ذات الصلة الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية. بناء عليه، تم  
"التقارير المالية    -34وفقا إلرشادات معيار المحاسبة الدولي رقم  المختصرة الموحدة  المرحلية  إعداد البيانات المالية  

 .  المرحلية" 
 

المالية   البيانات  هذه  تتضمن  الموحدة  المرحلية  ال  إعداد  المختصرة  في  المطلوبة  واإلفصاحات  المعلومات  جميع 
ديسمبر   31كما في    للمجموعةالبيانات المالية السنوية ويتعين قراءتها جنبا إلى جنب مع البيانات المالية السنوية  

ال تعبر بالضرورة عن النتائج    2022  يونيو  30المنتهية في    أشهرستة  ال. باإلضافة إلى ذلك، فإن نتائج فترة  2021
 .2022ديسمبر   31التي يمكن توقعها للسنة المالية التي تنتهي في 

 
الستثمارات ابعض  استناد ا إلى طريقة التكلفة التاريخية فيما عدا  المختصرة الموحدة  المرحلية  تم إعداد البيانات المالية  

استثمارات بالقيمة العادلة من  "   و  "،حقوق الملكيةلى أنها "استثمارات بالقيمة العادلة من خالل  المالية المصنفة ع 
 .  حيث يتم قياسها بالقيمة العادلة " خالل بيان الدخل

 
  وعملة العرض العملة الوظيفية    هوو  ،باللاير القطريالمختصرة الموحدة  المرحلية  تم عرض هذه البيانات المالية  

 . . تم تقريب جميع القيم إلى أقرب لاير قطريللمجموعة
 

 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة  ب( )
بموجب معايير المحاسبة المالية من اإلدارة وضع أحكام   دةالموح المرحلية المختصرةيتطلب إعداد البيانات المالية 
على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ الصادر عنها التقرير للموجودات والمطلوبات  وتقديرات وافتراضات تؤثر

 واإليرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.
 

لمتعلقة بها على نحو مستمر. يتم إدراج التعديالت على التقديرات المحاسبية تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات ا
 في الفترة التي تتم فيها مراجعة التقديرات وفي أية فترات مستقبلية تتأثر بذلك.

 
والمصادر الرئيسية للشكوك   للمجموعة  تتفق األحكام الهامة التي وضعتها اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية

 . 2021ديسمبر  31السنوية كما في  الموحدة حول التقديرات مع تلك المطبقة في البيانات المالية
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 المحاسبية الهامة السياسات   3
 2022يناير  1ويسري مفعولها ابتداًء من رها االمعايير والتعديالت والتفسيرات المحاسبية الجديدة والتي تم إصد 1.3

 

 التقارير المالية من قبل مؤسسات الوقف - 37 • معيار المحاسبة المالية رقم
الهدف من هذا المعيار هو وضع مبادئ إعداد التقارير المالية للمؤسسات الوقفية، والتي يتم إنشاؤها وتعمل وفق ا  إن  

لمبادئ وقواعد الشريعة اإلسالمية. ينطبق هذا المعيار على جميع أنواع مؤسسات الوقف والمؤسسات األخرى التي تم  
بما في  ، ادئ وقواعد الشريعة، بغض النظر عن وضعها القانونيوتعمل بما يتماشى مع مب الوقف، تأسيسها على مفهوم 

 ذلك مؤسسات الوقف االفتراضية.
 

ا ألن المجموعة ليس لديها أي أنشطة وقف   فال يتوقع أي تأثير لهذا المعيار على البيانات المالية الموحدة    حالية،نظر 
 للمجموعة. 

 

 ط وتحو وعد وخيار  - 38 • معيار المحاسبة المالية رقم
المناسبة  إن   والتقرير  المحاسبة  مبادئ  تحديد  هو  المعيار  هذا  من  يتعلق    للتحقيق الهدف  فيما  واإلفصاحات  والقياس 

والتحو )الخيار(  والخيار  )الوعد(  اإلسالمية  الشريعة  مع  المتوافقة  الوعد  المالية   طبترتيبات  للمؤسسات  )التحوط( 
داد التقارير المالية لجميع المعامالت التي تنطوي على ترتيبات وعد أو  وإع   حساباإلسالمية. ينطبق هذا المعيار على  

   المنفذة بموجب مبادئ وقواعد الشريعة اإلسالمية، على النحو المنصوم عليه في هذا المعيار. طخيار أو تحو
 

   لة: يصنف المعيار ترتيبات وعد وخيار إلى الفئات التالية ويوفر متطلبات المحاسبة واإلفصاح ذات الص
 

ويرتبط بهيكل المعاملة، على    إسالمي،حيث يرتبط الوعد أو الخيار بترتيب تمويل    -الوعد أو الخيار اإلضافي   . أ
سبيل المثال تعهد من قبل طالب الشراء مرفق بصفقة مرابحة أو وعد بالشراء بعد انتهاء مدة اإلجارة في معاملة 

 إجارة منتهية بالتمليك أو خيار رؤية صفقة بيع؛
 

على سبيل    ذاته،ه في حد حيث يتم استخدام الوعد أو الخيار كترتيب تمويل إسالمي قائم بذات  -منتج وعد أو خيار   .ب
األشكال ،  من بين أمور أخرى  هذا،المثال الوعد اآلجل بالنقد األجنبي أو خيار إلغاء البيع مع عربون. قد يتخذ  

 بما يتماشى مع مبادئ وقواعد الشريعة:، التالية
 

 أو الوعد بالدخول في صفقات إجارة؛ ، الوعد بإبرام عقد بيع . 1
 عربون أو بدونه؛ مع  -خيار إلغاء عقد البيع  . 2
 .من خالل الوعد أو الخيار المسموح به -خيار إعادة الشراء  . 3
 حيث يتم استخدام الوعد أو الخيار، أو سلسلة الوعد والخيار لترتيب التحوط. - طترتيب تحو . 4

 

 المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة الصادرة ولكنها لم تصبح سارية المفعول بعد 3.2
 

 العرض العام واإلفصاح في البيانات المالية  -( 2021)معدل  1بة المالية معيار المحاس• 
كما    للمستخدمين،يتعين على المؤسسات المالية اإلسالمية نشر بيانات مالية دورية لتلبية احتياجات المعلومات المشتركة  

والحد األدنى من المتطلبات   المالية،هو موضح في اإلطار المفاهيمي. يحدد هذا المعيار المتطلبات العامة لعرض البيانات  
به للقوائم المالية التي تسهل العرض الصادق بما يتماشى مع مبادئ وقواعد    الموصي   لمحتويات البيانات المالية والهيكل

 والبيانات المالية للمؤسسات األخرى. السابقة،لفترات ل الشريعة وقابليتها للمقارنة مع البيانات المالية للمؤسسة
  

 . يُسمح بالتطبيق المبكر للمعيار.2023ناير  ي  1يسري هذا المعيار على البيانات المالية للمؤسسات التي تبدأ في أو بعد  
  

 التقارير المالية للزكاة  - 39معيار المحاسبة المالية • 
الهدف من هذا المعيار هو وضع مبادئ التقارير المالية المتعلقة بالزكاة المنسوبة إلى مختلف أصحاب المصلحة في  

ال مؤسسة فيما يتعلق باالعتراف والعرض واإلفصاح عن  مؤسسة مالية إسالمية )المؤسسة(. يطبق هذا المعيار على 
الزكاة المنسوبة إلى أصحاب المصلحة المعنيين. في حين أن حساب الزكاة يجب أن ينطبق بشكل عام بشكل فردي على  

يجب أن يكون هذا المعيار قابال  للتطبيق على جميع البيانات المالية الموحدة   مجموعة،الكل مؤسسة )أو كيان( داخل  
 المنفصلة / المستقلة للمؤسسة. و
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 تتمة  –  السياسات المحاسبية الهامة 3
 

 تتمة - المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة الصادرة ولكنها لم تصبح سارية المفعول بعد 3.2
 

 تتمة  – التقارير المالية للزكاة - 39معيار المحاسبة المالية • 
هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية  الصادر عن    9يحسن هذا المعيار ويحل محل معيار المحاسبة المالية رقم  

"الزكاة" سابقا . يهدف هذا المعيار إلى تحديد المعالجة المحاسبية للزكاة في دفاتر المؤسسة المالية اإلسالمية    اإلسالمية
 ح في بياناتها المالية.بما في ذلك العرض واإلفصا (،)المؤسسة

 

 ويسمح بالتطبيق المبكر  ، 2023يناير  1يسري هذا المعيار للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 
 

 إعداد التقارير المالية لنوافذ التمويل اإلسالمي  - 40معيار المحاسبة المالية• 
 

للخدمات المالية اإلسالمية التي تقدمها المؤسسات المالية  الهدف من هذا المعيار هو وضع متطلبات إعداد التقارير المالية  
 التقليدية )في شكل نوافذ تمويل إسالمي(.

 

 إسالمي،ينطبق هذا المعيار على جميع المؤسسات المالية التقليدية التي تقدم خدمات مالية إسالمية من خالل نافذة تمويل  
   .بشرط أن تختار هذه المؤسسات تطبيق المعيار بالكامل

 

يسري هذا المعيار على البيانات المالية لنافذة التمويل اإلسالمي للمؤسسات المالية التقليدية للفترات التي تبدأ في أو بعد  
)المعدل    1مع مراعاة التطبيق المتزامن لمعيار المحاسبة المالية رقم    للمعيار،. يُسمح بالتطبيق المبكر  2024يناير    1

 في البيانات المالية " ( "عام العرض واإلفصاح 2021
 

 إدارة المخاطر المالية  4
مع تلك المفصح عنها في البيانات المالية كما في    للمجموعة  تتفق األهداف والسياسات المالية إلدارة المخاطر المالية

 . 2021ديسمبر   31وللسنة المنتهية في 
 

 هيئة الرقابة الشرعية  5
ن. تؤدي هيئة الرقابة الشرعية دور رقابي من أجل  و شرعية يُعينها المساهمإلى رقابة لجنة    المجموعة   تخضع أنشطة

 تتم بما يتفق مع قواعد ومبادئ الشريعة اإلسالمية. المجموعة  عملياتتحديد ما إذا كانت 
 

 قطاعات التشغيل  6
يتعلق   فيما  ومطلوباتها  وموجوداتها  القطاعات  تلك  نتائج  عن  معلومات  التالي  الجدول  المجموعة   بقطاعاتيعرض 

  يونيو   30الفترة المنتهية في  /    2021ديسمبر    31السنة المنتهية في    /2022  يونيو  30التشغيلية للفترة المنتهية في  
2021 : 

 

   :2022 يونيو 30لفترة المنتهية في ا
 

 اإلجمالي  غير محددة  عقارات  استثمارات  اكتتاب  

 لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  
      

 90,619,554 39,503,788 1,367,287 5,745,914 44,002,565 صافي الدخل 
 1,210,843,468 40,750,020 231,856,157 582,094,553 356,142,738 إجمالي الموجودات 
 559,829,087 24,035,486 - 1,568,640 534,224,961 إجمالي المطلوبات 

 
 : 2021ديسمبر  31لسنة المنتهية في ا  /2021 يونيو 30المنتهية في  لفترةا
 

 اإلجمالي  محددة غير  عقارات استثمارات اكتتاب 

 لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  
      

  30)  صافي الدخل
 43,929,748 (20,014,409) 968,098 (10,297,149) 73,273,208 (2021يونيو 

  إجمالي الموجودات
 1,132,024,976 7,254,871 234,289,263 547,831,526 342,649,316 (2021ديسمبر  31)

  إجمالي المطلوبات 
 707,208,061 19,812,662 - 6,573,593 680,821,806 (2021ديسمبر  31)
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 نقد وأرصدة لدى البنوك  7
  ستة من األرصدة التالية بفترات استحقاق أقل من    وما في حكمه، يتكون النقد  المختصربيان التدفقات النقدية    لغرض
  أشهر.

 

 2021ديسمبر  31  2022 يونيو 30 
 )مدققة(  )مراجعة( 
 لاير قطري  لاير قطري  

    حملة وثائق التأمين
 951,087  570,575 نقةد في الصندوق

 90,671,560  50,671,560 (1استثمارية )بنوك إسالمية( )ودائع 
 18,860,490  29,760,917 (2حسابات جارية )

 32,036,026  94,649,892 حسابات توفير )بنوك إسالمية(

 142,519,163  175,652,944 (1جمالي لحملة الوثائق )اإل
 (371,974)  (371,974) لدى البنوكاألرصدة مخصم انخفاض قيمة  يخصم:

 142,147,189  175,280,970 حسب بيان المركز المالي جمالياإل

    المساهمين
 160,000,000  200,000,000 (1ودائع استثمارية )بنوك إسالمية( )
 80,134,988  38,238,064 حسابات توفير )بنوك إسالمية(

 240,134,988  238,238,064 (2اإلجمالي للمساهمين )
 (557,430)  (557,430) مخصم انخفاض قيمة األرصدة لدى البنوك يخصم:

 239,577,558  237,680,634 حسب بيان المركز المالي جمالياإل

 382,654,151  413,891,008 (2+1قبل المخصصات ) إجمالي النقد واألرصدة لدى البنوك
 (220,671,560)  (250,000,000) يوما    تسعينتستحق ألكثر من استثمارية ودائع  يخصم:

 161,982,591  163,891,008 حسب بيان التدفقات النقدية وما في حكمهإجمالي النقد  
 

 . (%2إلى    %1.5: 2021) %3.1إلى  %2.25ُمعدل ربح بنسبة  البنكيةالودائع تحمل  (1)
المدفوعة    بنوك غير إسالمية تستخدم في تحصيل اشتراكات التأمينتتضمن الحسابات الجارية، حسابات جارية لدى   (2)

  .االئتمان بطاقاتمن قبل حملة الوثائق عن طريق  
 

 التكافل   ومطلوبات عقود التكافل إعادة    موجودات عقود 8
 2021ديسمبر  31  2022  يونيو 30 
 )مدققة(  )مراجعة( 
 لاير قطري  لاير قطري 

    التكافل إجمالي مطلوبات عقود
 120,459,121  113,513,570 مطالبات قائمة غير مدفوعة

 42,060,614  52,674,267 واحتياطات أخرى مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها
 187,948,967  220,661,818 مكتسبةاشتراكات غير 

 350,468,702  386,849,655 اإلجمالي
    

    التكافلفي مطلوبات عقود   التكافل حصة معيدي
 89,528,704  88,577,106 مطالبات قائمة غير مدفوعة

 17,495,665  25,496,025 واحتياطات أخرى مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها
 61,720,725  81,998,856 مكتسبةاشتراكات غير 

 168,745,094  196,071,987 اإلجمالي
    

    التكافل صافي مطلوبات
 30,930,417  24,936,464 مطالبات قائمة غير مدفوعة

 24,564,949  27,178,242 واحتياطيات اخرى مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها
 126,228,242  138,662,962 مكتسبةاشتراكات غير 

 181,723,608  190,777,668 اإلجمالي
 

 قصى من تاريخ دفع المطالبات.أ أشهر كحد  3تعاقديا خالل  التكافل  تستحق المبالغ من معيدي
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 مالية  استثمارات  9
  بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكيةاستثمارات  )أ(

 
 2022 يونيو  30

  )مراجعة( 
 2021ديسمبر  31

 )مدققة( 

 
 حملة

  المساهمين   وثائق التأمين 
 حملة 

 المساهمين   ائق التأمينث و
 لاير قطري   لاير قطري   لاير قطري   لاير قطري  

        

 6,153,807  42,823,136  5,859,285  52,164,459 ( 1استثمارات مدرجة ) 
 (1,251,552)  (9,983,630)  (1,459,835)  (13,297,809) التغير المتراكم في القيمة العادلة  يخصم: 

 4,902,255  32,839,506  4,399,450  38,866,650 ( 1استثمارات مدرجة ) 
        

 6,971,537  6,971,539  6,971,537  6,971,539 ( 2)استثمارات غير مدرجة  
التغير المتراكم في احتياطي   يخصم: 

العمالت األجنبية الستثمارات بالقيمة  
 (2,776,553)  (2,776,555)  (3,040,733)  (3,040,735) العادلة من خالل حقوق الملكية 

 (587,803)  (587,803)  (587,803)  (587,803) التغير المتراكم في القيمة العادلة  يخصم: 
        

 3,607,181  3,607,181  3,343,001  3,343,001 ( 2)استثمارات غير مدرجة  
        

 1,485,304  1,485,303  1,119,938  1,119,938 ( 3)  استثمارات الديون
 (45,679)  (45,679)  (90,926)  (90,926) : التغير التراكمي في القيمة العادلة يخصم

 (34,491)  (34,491)  (34,491)  (34,491) القيمة  انخفاض يخصم: خسارة 
        

 1,405,134  1,405,133  994,521  994,521 ( 3)  الديون استثمارات 

إجمالي االستثمارات بالقيمة العادلة من  
 9,914,570  37,851,820  8,736,972  43,204,172   ( 3+ 2+ 1خالل حقوق الملكية ) 

 

 المدرجة من أوراق مالية مدرجة في بورصة قطر. االستثماراتتتكون  (1)
 

 :كما يلي بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية هي االستثماراتالحركة في 
 

 2021ديسمبر  31  2022 يونيو 30 

 )مدققة(  )مراجعة( 

 لاير قطري  لاير قطري  
    

 40,612,955  47,766,390 يناير 1الرصيد في 
 22,908,023  10,094,090 اإلضافات

 (15,115,432)  (8,822,888) االستبعادات 
 (68,982)  - خسارة انخفاض القيمة

 70,193  3,431,913 التغير المتراكم في القيمة العادلة 
التغير في احتياطي صرف العمالت لالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل 

 (640,367)  (528,361) للسنة  /حقوق الملكية للفترة

 47,766,390  51,941,144 (1)إيضاح ديسمبر  31/  يونيو 30الرصيد في 
 

 بيان الدخل  بالقيمة العادلة من خالل االستثمارات المصنفة على أنها  (ب)
   في بيان المركز المالي على النحو التالي: بيان الدخلعادلة من خالل القيمة باليتم عرض االستثمارات المصنفة 

 

 

 2022 يونيو 30
 )مراجعة(

 2021ديسمبر  31
 )مدققة(

 المساهمين حملة الوثائق المساهمين حملة الوثائق 
 لاير قطري لاير قطري لاير قطري  لاير قطري  

     

 2,898,950 2,898,950 3,267,661 3,267,661 ديسمبر  31/  يونيو 30
 

 يشكل هذا استثمارا في صكوك محلية. 
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 تتمة   –مالية استثمارات  9
 تتمة  –بيان الدخل  بالقيمة العادلة من خالل االستثمارات المصنفة على أنها  (ب)

 

 هي كما يلي:  بيان الدخلإن الحركة على االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل 
 

 2021ديسمبر  31  2022 يونيو 30 
 )مدققة(  )مراجعة( 
 لاير قطري  لاير قطري  
    

 2,300,614  5,797,900 يناير 1الرصيد في 
 4,125,215  2,495,000 إضافات 

 (702,515)  (1,676,186) استبعادات  
 74,586  (81,392) القيمة العادلة )خسارة(  /ربح 

 5,797,900  6,535,322 ديسمبر 31/  يونيو 30

 
 احتياطي القيمة العادلة  )ج(

 

  التغير في احتياطي القيمة العادلة من االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية:
 

 

 2022 يونيو 30
 )مراجعة(

 2021ديسمبر  31
 )مدققة(

 المساهمين حملة الوثائق المساهمين حملة الوثائق 
 لاير قطري لاير قطري لاير قطري  لاير قطري  

       استثمارات مدرجة
 1,077,883 9,428,626 1,251,552 9,983,630 يناير 1الرصيد في 

 173,669 555,004 208,282 3,314,181 صافي الحركة خالل السنة 

 1,251,552 9,983,630 1,459,834 13,297,811 (1بالقيم العدلة ) –استثمارات مدرجة 

     
 (587,803) (587,803) (587,803) (587,803) (2) استثمارات غير مدرجة

 (45,679) (45,679) (90,927) (90,927) ( 3استثمارات أخرى )
 259,242 - 259,242 - (4استثمارات في شركات زميلة )

 ديسمبر 31مارس /  31 الرصيد في
(1+2 +3+4 ) 12,619,081 1,040,346 9,350,148 877,312 
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 عقارية استثمارات   10

 
 2022 يونيو  30

  )مراجعة( 
 2021ديسمبر  31

 )مدققة( 

 
 حملة

  المساهمين   وثائق التأمين 
 حملة 

 المساهمين   وثائق التأمين
 لاير قطري   لاير قطري   لاير قطري   لاير قطري  
        

        التكلفة: 

 157,179,039  141,190,903  158,675,476  141,305,906 يناير 1في 
  115,003  115,003  132,041  67,300 خالل الفترة / السنة  إضافات 

 1,381,434  -  -  - موجودات ثابتةمن تحويل 

 158,675,476  141,305,906  158,807,517  141,373,206 ديسمبر 31 /  يونيو 30في 

        
        المتراكم:  االستهالك 

 33,286,925  27,261,806  36,087,598  29,604,521 يناير 1في 
 2,800,673  2,342,715  1,603,163  1,029,284 لسنة للفترة / لستهالك اال

 36,087,598  29,604,521  37,690,761  30,633,805 ديسمبر 31 /  يونيو 30في 
  30صافي القيمة الدفترية في 

 122,587,878  111,701,385  121,116,756  110,739,401 ديسمبر  31  /  يونيو

 
على أساس تقييم تم إجراؤه بواسطة    للمجموعة  يةلعقارات االستثمارلتم تحديد القيمة العادلة  ،  2021ديسمبر    31كما في  

مؤهالت مهنية مناسبة معترف بها وخبرة حديثة في موقع وفئة العقار ولديهم  ،  مثمنين خارجيين ومستقلين للعقارات
الحديثة   المعامالت  أسعار  للمقارنة والذي يعكس  القابل  السوق  بناء  على نهج  العادلة  القيمة  تم تحديد  تقييمها.  يجري 

 .لعقارات مماثلة
 

الدخول في  في    ينوراغب  ينمطلع ومشتري  بين بائع  الموجودات  تمثل القيمة العادلة المبلغ الذي يمكن من خالله تبادل  
  31المذكورة أعاله كما في  لالستثمارات العقارية  بحتة في تاريخ التقييم. بلغت القيمة العادلة المقدرة  تجارية  معاملة  
وتعتقد اإلدارة ، مليون لاير قطري( 257.55:  2020ديسمبر  31) مليون لاير قطري 264.80مبلغ  2021ديسمبر 

  كان   لو  2021ديسمبر    31ال تختلف بشكل جوهري عن القيمة العادلة في    2022  يونيو  30أن القيمة العادلة كما في  
 .  إجراء التقييم العادل في ذلك التاريخقد تم 

 

 استثمارات في شركات زميلة    11
 استثمار في شركات زميلة كالتالي: لدى الشركة 

  النشاط األساسي  اسم الشركة الزميلة 
بلد  

 2021  2022  التأسيس 

         
 % 51  %51  قطر  تمويل إسالمي   ** شركة تسهيالت اإلسالمية )ذ.م.م.(

 % 51  %51  قطر  أعمال المقاوالت   **  شركة المقاول )ذ.م.م.(
 % 25  %25  قطر  تأمين تكافلي   للتأمين )ذ.م.م.( المكتب القطري الموحد 

 % 10  %10  قطر  استثمار عقاري  *  شركة مكين القابضة )ش.م.خ.(
 
المجموعة في شركة مكين القابضة ولكن بسبب النفوذ الهام الذي أظهره تمثيل    %10مساهمة بنسبة  المجموعة  تملك  * 

   .مجموعةلل زميلةكشركة  احتسابها في مجلس اإلدارة فقد تم
 
 للمجموعةليس  ، إال أنه  من أسهم شركة تسهيالت اإلسالمية ذ.م.م وشركة المقاول ذ.م.م  %51بالرغم من امتالكها نسبة  **

  تحتسبها بتوحيدهما كشركتين تابعتين وهي    المجموعة  هناك نفوذ هام فقط لذا ال تقوموة على عمليات الشركتين. سيطر
 .  زميلة اتكشرك
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 تتمة  - استثمارات في شركات زميلة  11
 

 

 في الشركات الزميلة:  ات فيما يلي الحركة في االستثمار
 

 2021ديسمبر  31  2022مارس   31 
 )مدققة(   )مراجعة(  

 المساهمين   حملة الوثائق   المساهمين   حملة الوثائق  
 لاير قطري   لاير قطري   لاير قطري   لاير قطري  
        

 93,308,995  31,745,274  85,785,052  23,941,448 يناير 1في 
  )خسائر(  حصة من أرباح 
 1,476,057  (1,303,826)  2,735,905  (295,922) الفترة/ السنة 

توزيعات أرباح مستلمة خالل  
 (250,000)  -  (1,510,000)  - الفترة / السنة 

استثمار    انخفاض قيمة يخصم: 
 (8,750,000)  (6,500,000)  -  - في شركات زميلة  

 85,785,052  23,941,448  87,010,957  23,645,526 ديسمبر 31/   مارس 31في 
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 المال رأس  12
 2021ديسمبر  31  2022  يونيو 30 
 )مدققة(  )مراجعة( 
 لاير قطري  لاير قطري 

    رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع
 150.000.000  150.000.000 لاير قطري للسهم الواحد 1سهم بقيمة  150.000.000

 

 االحتياطي القانوني  13
من ربح السنة إلى االحتياطي القانوني   % 10جب تحويل  ي،  2012لسنة    13وفقا  لقانون مصرف قطر المركزي رقم  

  2022  يونيو  30من رأس المال المدفوع. لم يتم إجراء أي تحويل للفترة المنتهية في    %100حتى يصل االحتياطي إلى  
 . 2022ديسمبر  31ستُحول المبلغ المطلوب في المجموعة  نظرا ألن

 

 األطراف ذات العالقة  14
 
 المعامالت مع األطراف ذات العالقة )أ(

ن االطراف تعتبر ذات عالقة إذا كان لدى أحد األطراف المقدرة على  إ وهي تمثل المعامالت مع األطراف ذات العالقة،  
على   هام  نفوذ  ممارسة  أو  اآلخر  الطرف  على  والتشغيلية. السيطرة  المالية  قراراته  إصدار  في  اآلخر  الطرف  ذلك 

ا مديري   والشركات التي يعملون فيها ضمن كبار موظفي اإلدارة، يتم اعتماد سياسات التسعير  المجموعة  وتتضمن أيض 
ويتم التفاوض عليها وفقا  للبنود التجارية االعتيادية وعلى أساس    المجموعة  وشروط هذه المعامالت من جانب إدارة

   تجاري بحت. كانت المعامالت الهامة على النحو التالي:
 
 2021 يونيو 30  2022  يونيو 30 
 )مراجعة(  )مراجعة( 
 لاير قطري  لاير قطري 

    طرف ذو عالقة
 68,625,505  86,083,868 أقساط

 6,626,923  2,914,194 مطالبات
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 تتمة   - األطراف ذات العالقة 14
 

 أرصدة األطراف ذات العالقة: )ب( 
 : المختصر ما يلي تتضمن الذمم المدنية والذمم الدائنة من / إلى األطراف ذات العالقة المدرجة في بيان المركز المالي

 
 2021 يونيو 30  2022  يونيو 30 

 
 (مراجعة)  )مراجعة(

 
 لاير قطري  لاير قطري

    مستحقات من أطراف ذات عالقة
  1,000  - شركة مكين القابضة ش.م.ق 

  5,091,464  7,423,288 إزدان القابضة ش.م.ع.ق مجموعة

  53,201,348  4,178,606 بنك قطر الدولي اإلسالمي ش.م.ع.ق

  9,897,385  10,069,354 المجموعة للرعاية الطبية ش.م.ق.ع.

  434,308  873,137 مجموعة صك القابضة ذ.م.م 

 
 ةرمكافآت كبار موظفي اإلدا )ج(

 2021 يونيو 30  2022  يونيو 30 
 )مراجعة(  )مراجعة( 
 لاير قطري  لاير قطري 
    

 3,418,290  3.525.268 رواتب ومنافع أخرى قصيرة األجل
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 االكتتاب صافي إيرادات  15
 اإلجمالي  التكافل والصحي  الحوادث العامة  السيارات  البحري والطيران  

 2021 يونيو 30 2022 يونيو 30 2021يونيو  30 2022 يونيو 30 2021يونيو  30 2022 يونيو 30 2021يونيو  30 2022 يونيو 30 2021يونيو  30 2022 يونيو 30 
 )مراجعة(  )مراجعة(  )مراجعة(  )مراجعة(  )مراجعة(  )مراجعة(  )مراجعة(  )مراجعة(  )مراجعة(  )مراجعة(  
 لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  

           

  220,412,285 250,052,003 85,378,773 105,464,054  49,321,811 47,778,751  80,069,168 91,376,048  5,642,533 5,433,150 إجمالي االشتراكات 
التكافل   حصة إعادة
من إجمالي 
 (86,162,111) (82,944,365) (23,355,616) (26,734,507) (42,705,032) (37,067,218) (15,067,542) (14,328,493) (5,033,921) (4,814,147) االشتراكات 

           
  صافي االشتراكات

  134,250,174 167,107,638 62,023,157 78,729,547  6,616,779 10,711,533  65,001,626 77,047,555  608,612 619,003 المدورة 
التغير في 

االشتراكات غير 
 (5,242,117) (12,434,720) (8,060,927) (5,190,427) (3,173,431) (1,488,558)  6,359,253 (5,755,735) (367,012) - مكتسبة 

           

  129,008,057 154,672,918 53,962,230 73,539,120  3,443,348 9,222,975  71,360,879 71,291,820  241,600 619,003 االشتراكات المكتسبة 
 (6,199,137) (3,237,538) (9,205,390) (10,369,101)  6,755,859 11,381,704 (4,345,999) (5,109,839)  596,393 859,698 المدفوعة  العموالت

التغيرات في  
  880,532 407,651 - -  562,507 73,973  315,461 396,367  2,564 (62,689) عموالت مؤجلة ال

           

 /إيرادات إجمالي 
 123,689,452 151,843,031 44,756,840 63,170,019  10,761,714 20,678,652 67,330,341 66,578,348  840,557 1,416,012 (1) التكافل )خسائر(

           

اجمالي المطالبات  
  79,795,000 67,269,170 21,144,528 20,664,487  20,182,443 7,436,714  38,395,344 38,422,599  72,685 745,370 المدفوعة 

التغير في المطالبات 
  7,975,233 (3,311,852) 3,309,821 3,178,445  4,099,843 (8,442,187)  498,735 1,918,828  66,834 33,062 القائمة

التكافل  حصة معيدي
من المطالبات 

 (37,353,989) (24,881,152) (13,053,365) (15,347,098) (18,977,634) (6,701,391) (5,267,125) (2,163,481) (55,865) (669,182) المدفوعة 
           

مطالبات  صافي 
  50,416,244 39,076,166 11,400,984 8,495,834  5,304,652 (7,706,864)  33,626,954 38,177,946  83,654 109,250 (2) التكافل
 /)العجز(صافي 
  من عمليات الفائض
 73,273,208 112,766,865 33,355,856 54,674,185  5,457,062 28,385,516 33,703,387 28,400,402  756,903 1,306,762 (2-1)التكافل 
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 ة للسهم فالعائدات األساسية والمخف 16
يُحتسب العائد األساسي للسهم الواحد بقسمة صافي ربح الفترة المنسوب إلى المساهمين على المتوسط المرجح لعدد  

  األسهم العادية القائمة خالل الفترة.
 

 يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في    يونيو  30الثالثة أشهر المنتهية في  لفترة  

 2022  2021  2022  2021 
 )مراجعة(  )مراجعة(  )مراجعة(  )مراجعة( 
 لاير قطري  لاير قطري   لاير قطري  لاير قطري  
        

 40,968,015  50.545.002  17,258,759  24.391.612 الربح العائد إلى المساهمين 
 150,000,000  150,000,000  150,000,000  150,000,000 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية

العائدات األسةةةةاسةةةةية للسةةةةهم )لاير 
 0.27  0.34  0.12  0.16 قطري(

 
العائدات   فإن  الفترة. وبالتالي،  قائمة في أي وقت خالل  الواحد تساوي لم يكن هناك أسهم مخفضة  للسهم  المخفضة 

 العائدات األساسية للسهم الواحد. 
 

 ر الوكالة أجحصة المضارب و 17
حملة الوثائق.  المستثمر من استثمارات  يرادات  اإل( من صافي  %80:  2021)  % 80يتم احتساب رسوم المضارب بنسبة  

 .المجموعة بالتنسيق مع مجلس إدارةمن قبل هيئة الرقابة الشرعية الفعلية لكل سنة  يتم تحديد النسبة 
 

اعتماده    تمحسبما  لفترة  ااشتراكات  إجمالي  من  %(  27.5:  2021)  %27.5بنسبة  للمساهمين  يتم احتساب أجر الوكالة  
 هيئة الرقابة الشرعية. مجلس اإلدارة و من جانب

 

   المحتملة االلتزامات   18
 2021ديسمبر  31  2022 يونيو 30 

 )مدققة(  )مراجعة( 

 لاير قطري  لاير قطري  

    

 9.421.060  2,332,346 وشيكات مدير خطابات ضمان بنكية

 11.595.835  6,812,987 ضمانات حسن األداء

 

 القيم العادلة   قياس 19
 التقييم:  أسلوب حسبالمالية واإلفصاح عنها   لألدواتالتدرج التالي لتحديد القيمة العادلة المجموعة  ستخدمت
 

 أسعار مدرجة )غير معدلة( في سوق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة؛ : 1المستوى 

كبير على القيمة العادلة المسجلة، سواء  يمكن مالحظة كل المدخالت التي لها تأثير    أساليب أخرى : 2المستوى 
 ؛ و بشكل مباشر أو غير مباشر

األساليب التي تستخدم فيها مدخالت ذات تأثير هام على القيم العادلة المسجلة والتي تستند إلى    : 3المستوى 
بيانات السوق غير القابلة للمالحظة. 
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 تتمة  - قياس القيم العادلة 19
 التصنيف المحاسبي والقيم العادلة

 :)مراجعة( 2022 يونيو 30كما في 
 

 القيمة العادلة   القيمة الدفترية  

 القيمة العادلة  
 بالتكلفة 
 3المستوى   2المستوى   1المستوى    اجمالي القيمة الدفترية  مطلوبات مالية  المطفأة 

 لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري   لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  
         وثائق( ال موجودات مالية تقاس بالقيمة العادلة )حملة  

 3,343,001 - 39,861,171  43,204,172 - - 43,204,172 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية 
 - - 3,267,661  3,267,661 - - 3,267,661 استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل 

         ( حملة الوثائقموجودات مالية ال تقاس بالقيمة العادلة )
 - - -  89,931,579 - 89,931,579 - اشتراكات مدينة 

 - - -  70,139,172 - 70,139,172 - التكافل  مستحقات من معيدي 
 - - -  27,784,283 - 27,784,283 - موجودات أخرى 

 - - -  175,280,970 - 175,280,970 - نقد وأرصدة لدى البنوك 
         ( حملة الوثائقمطلوبات مالية ال تقاس بالقيمة العادلة )

 - - -  54,826,337 54,826,337 - - التكافل  مستحقات لمعيدي 
 - - -  - - - - مطلوبات اجارة  

 - - -  46,470,681 46,470,681 - - ذمم دائنة ومطلوبات أخرى 
 - - -  27,776,309 27,776,309 - - مطالب به فائض غير 

         
         موجودات مالية تقاس بالقيمة العادلة )المساهمين( 
 3,343,001 - 5,393,971  8,736,972 - - 8,736,972 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية 
 - - 3,267,661  3,267,661 - - 3,267,661 الدخل استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل بيان 

         موجودات مالية ال تقاس بالقيمة العادلة )المساهمين( 
 - - -  237,680,634 - 237,680,634 - نقد وأرصدة لدى البنوك 

         مطلوبات مالية ال تقاس بالقيمة العادلة )المساهمين( 
 - - -   18,301,979   18,301,979  - - دائنةتوزيعات أرباح  
 - - -   1,568,640   1,568,640  - - مطلوبات إجارة  

 - - -   24,035,486   24,035,486  - - ذمم دائنة ومطلوبات أخرى 

 58,476,466 600,816,638 172,979,432 832,272,536  - - - 
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 تتمة  - قياس القيم العادلة 19
 تتمة  - المحاسبي والقيم العادلةالتصنيف 

 القيمة العادلة   القيمة الدفترية  

  القيمة العادلة  
 بالتكلفة
 3المستوى   2المستوى   1المستوى   اجمالي القيمة الدفترية   مطلوبات مالية   المطفأة 

 لاير قطري   لاير قطري   لاير قطري   لاير قطري   لاير قطري   لاير قطري   لاير قطري  
              ( حملة الوثائقموجودات مالية تقاس بالقيمة العادلة )

 3,607,181  -  34,244,639  37,851,820  -  -  37,851,820 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية 
 -  -  2,898,950  2,898,950  -  -  2,898,950 بيان الدخل بالقيمة العادلة من خالل مصنفة استثمارات 

              ( حملة الوثائقموجودات مالية ال تقاس بالقيمة العادلة )
 -  -  -  61,781,300  -  61,781,300  - اشتراكات مدينة 

 -  -  -  83,815,617  -  83,815,617  - من معيدي التكافل  مستحقات
 -  -  -  28,307,305  -  28,307,305  - موجودات أخرى 

 -  -  -  142,147,189  -  142,147,189  - نقد وأرصدة لدى البنوك 
              ( حملة الوثائقمطلوبات مالية ال تقاس بالقيمة العادلة )

 -  -  -  46,743,122  46,743,122  -  - تكافل ال مستحقات لمعيدي 
 -  -  -  1,290,286  1,290,286  -  - مطلوبات االجارة  

 -  -  -  43,750,091  43,750,091  -  - دائنة ومطلوبات أخرى ذمم 
 -  -  -  17,686,458  17,686,458  -  - فائض غير مطالب به 

              موجودات مالية تقاس بالقيمة العادلة )المساهمين( 
 3,607,181  -  6,307,389  9,914,570  -  -  9,914,570 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية 

 -  -  2,898,950  2,898,950  -  -  2,898,950 بيان الدخل بالقيمة العادلة من خالل مصنفة استثمارات 
              موجودات مالية ال تقاس بالقيمة العادلة )المساهمين(

 -  -  -  239,577,558  -  239,577,558  - نقد وأرصدة لدى البنوك 
              مطلوبات مالية ال تقاس بالقيمة العادلة )المساهمين(

 -  -  -  13,768,964  13,768,964  -  - دائنة  توزيعات أرباح
 -  -  -  1,752,494  1,752,494  -  - جارة  إ مطلوبات 

 -  -  -  21,977,662  21,977,662  -  - ذمم دائنة ومطلوبات أخرى 

 53,564,290  555.628.969  146,969,077  756.162.336  -  -  - 

من قياسات القيمة العادلة خالل الفترة، ولم يتم إجراء    2والمستوى    1، لم تكن هناك تحويالت بين المستوى  2021ديسمبر    31و  2021  يونيو  30،  2022  يونيو  30في    المنتهية  / السنة  خالل الفترة 
بسبب تقلبات العمالت األجنبية خالل الفترة. 3انخفض رصيد المستوى . من قياسات القيمة العادلة   3إلى أو من المستوى تحويالت 



  مجموعة اإلسالمية القطرية للتأمين ش.م.ع.ق 
  المختصرة  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية

  2022يونيو   30في 
 

24 

 تتمة  -قياس القيم العادلة  19
 تتمة  - التصنيف المحاسبي والقيم العادلة

 
 3تسوية المستوى 

بين بداية    3يوضح الجدول التالي تسوية لجميع التحركات في القيمة العادلة لألدوات المالية المصنفة ضمن المستوى  
 :  ونهاية فترة التقرير

 2021  2020 

 لاير قطري   لاير قطري 

    

 8,786,852  7,214,362 يناير 1في 
 (365,000)  - الفترة/ السنة خالل  استبعادات

 (567,122)  - صافي الحركة في احتياطي القيمة العادلة 
 (640,368)  (528,360) صافي الحركة في احتياطي العمالت األجنبية

    
 7,214,362  6,686,002 ديسمبر 31 / يونيو 30 في

 
 التي ال يمكن مالحظتها تقنيات التقييم والمدخالت الهامة 

  2022  يونيو  30من ترتيب القيمة العادلة في    3والمستوى    2يوضح الجدول التالي تقنيات التقييم باستخدام المستوى  
 يمكن للموجودات والمطلوبات المالية المقاسة بالقيمة العادلة، إضافة إلى المدخالت الهامة التي ال   2021ديسمبر  31و

 مالحظتها المستخدمة.
 

 تقنية التقييم  النوع
المدخالت الهامة التي  

 ال يمكن مالحظتها

العالقات فيما بين المدخالت  
الهامة التي ال يمكن مالحظتها 

 وقياس القيمة العادلة
    

أدوات حقوق ملكية 
 غير مدرجة 

المالية تقوم البيانات في تاريخ 
االدارة بتقييم القيمة العادلة  

غير ألدوات حقوق الملكية 
صافي قيمة  بطريقة  المدرجة

 . الموجودات المعدلة

 نطبق غير م نطبق غير م

 
 


