
 

 

عن   يينالمستقلالحسابات  يتقرير مراجعة مدقق

 المختصرة الموحدة   المرحلية   البيانات المالية 
 

   ق.ع.م.شركة قطر للتأمين ش ساهميإلى م

 قطر -الدوحة 
 

 مقدمة 

 

وشركاتها "(  الشركة  . )"ق.ع.م.لشركة قطر للتأمين ش  2022  يونيو  30لقد قمنا بمراجعة البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة المرفقة بتاريخ  

 :والتي تتكون من"( المجموعة"يشار إليهم جميعا بـ )التابعة 

 

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

 ؛ 2022 يونيو 30أشهر المنتهية في الستة الثالث أشهر و لفترة  المرحلي الموحد بيان الربح أو الخسارة   •

 ؛2022 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستة الثالث أشهر و لفترةالموحد   المرحليبيان الدخل الشامل   •

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

 و ؛2022 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةالموحد لفترة المرحلي بيان التدفقات النقدية  •

 . الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة •

 

"التقارير المالية المرحلية".    34الموحدة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم  إن مجلس االدارة مسؤول عن إعداد وعرض هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة  

 ها. إن مسؤوليتنا هي إصدار نتيجة مراجعة حول هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة استناداً إلى أعمال المراجعة التي قمنا ب 

 

 نطاق المراجعة

 

المرحلية من قبل المدقق المستقل للمؤسسة". تتضمن    معلومات المالية "مراجعة ال  2410الدولي المتعلق بإجراءات المراجعة لقد تمت مراجعتنا وفقاً للمعيار  

ليلية وإجراءات  مراجعة البيانات المالية المرحلية إجراء استفسارات مبدئياً من األشخاص المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية، وتطبيق إجراءات تح

وبالتالي ال يمكننا من الحصول على التأكيد الذي يجعلنا   ة أخرى. إن نطاق المراجعة يقل كثيراً عن نطاق التدقيق الذي يتم وفقاً لمعايير التدقيق الدوليةمراجع 

 على علم بكافة األمور الهامة خالل أعمال التدقيق، وعليه فإننا ال نبدي رأي تدقيق. 

 

 

 

 

 قطر -الدوحة 
 

 النتيجة 

 

  2022يونيو    30بتاريخ  مرفقة  استناداً إلى أعمال المراجعة التي قمنا بها، لم يلفت انتباهنا ما يجعلنا نعتقد بأن البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة ال

 . " التقارير المالية المرحلية، "  34لم يتم إعدادهـا، من كافة النواحي المادية، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 

 

 أمور أخرى 

 

السنوية والبيانات المالية    2021يونيو    30أشهر المنتهية في  الستة  المختصرة الموحدة للمجموعة لفترة  المرحلية  تمت مراجعة وتدقيق البيانات المالية  

وتقرير تدقيق بتاريخ   2021اغسطس  8من قبل مدقق حسابات آخر، والذي أصدر تقرير مراجعة بتاريخ  2021ديسمبر  31الموحدة للسنة المنتهية في 

 .على التوالي ، وأبدى استنتاًجا ورأيًا غير معدلين2022فبراير  27

 

 يعقوب حبيقة  2022 اغسطس 7

 كي بي إم جي  الدوحة 

 289سجل مراقبي الحسابات رقم  دولة قطر 

 خارجي: هيئة قطر لألسواق الماليةبترخيص من قبل 

   120153ترخيص مدقق الحسابات رقم 

 

 



 
 ق.( ع.شركة قطر للتأمين )ش.م.

 الموحد  المرحليبيان المركز المالي 
 2022 يونيو 30في كما 

 المرحلية المختصرة الموحدة.  المالية من هذه البيانات اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا   إن
3 

 

 

 

 

 

 سالم المناعي   خليفة عبد هللا تركي السبيعي

 الرئيس التنفيذي للمجموعة   رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب   

2022يونيو  30   2021ديسمبر  31    
 ألف ريـال قطري   ألف ريـال قطري  إيضاحات 

()مراجعة   ()مدققة    
     الموجودات 

 9.598.999  8.454.316 3 نقد وودائع قصيرة األجل  
 8.516.579  8.293.493 4 ذمم تأمين مدينة وذمم مدينة أخرى 

 7.909.619  7.450.176 5 موجودات عقود إعادة تأمين 
 448.489  442.623  مشترك   روعاستثمارات في شركات زميلة ومش

 16.060.488  15.065.897 6 استثمارات  
 463.927  428.707 7 استثمارات عقارية 
 126.179  111.468  عقارات ومعدات 

 557.597  535.897  شهرة وموجودات غير ملموسة 

     

 43.681.877  40.782.577  إجمالي الموجودات 

     

     المطلوبات وحقوق المساهمين 

     المطلوبات

 4.439.960  4.451.746  قروض قصيرة األجل

 4.166.084  2.948.343  دائنة أخرىمخصصات وذمم إعادة تأمين دائنة وذمم 

 171.262  155.322  قروض  

 23.689.463  22.872.567 5 مطلوبات عقود تأمين

     

 32.466.769  30.427.978  إجمالي المطلوبات

     

     مساهمينال ملكيةحقوق 

 3.266.101  3.266.101 12 رأس المال

 2.759.194  2.759.194 12 عالوة إصدار

 634.567  634.567 13 احتياطي قانوني 

 287.000  287.000  احتياطي عام

 189.701  ( 557.172)  احتياطي القيمة العادلة  

 32.017  32.017  احتياطي خاص للكوارث

 36.739  ( 50.563) 14 عناصر حقوق الملكية األخرى  

 1.213.589  1.186.172  أرباح مدورة

     

 8.418.908  7.557.316  حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة األم 

 98.959  100.042  الحصص غير المسيطرة

     

 إجمالي حقوق الملكية للمساهمين
 

7,657,358  
8.517.867 

     

 2.697.241  2.697.241 15 سندات ثانوية دائمة 

     

 11.215.108  10.354.599  إجمالي حقوق الملكية

     

 43.681.877  40.782.577  إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية للمساهمين



 
 ق.( ع.شركة قطر للتأمين )ش.م.

 الموحد المرحلي بيان الربح أو الخسارة 
 2022 يونيو 30 في أشهر المنتهية ستةالو الثالث أشهر  لفترة

 المرحلية المختصرة الموحدة.  المالية من هذه البيانات اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا   إن
4 

 أشهر المنتهية في    الثالثلفترة   

 

 لفترة الستة أشهر المنتهية في   

 2021يونيو  30  2022يونيو  30  2021يونيو  30  2022يونيو  30  

 

 )ألف لاير قطري(  )ألف لاير قطري(   قطري( )ألف لاير  )ألف لاير قطري(  ايضاح

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

         العمليات المستمرة

 6.504.271  6.288.583  3.332.370  3.102.730  التأمين إجمالي أقساط 

 ( 2.077.471)  ( 1.638.021)  ( 894.673)  ( 696.639)  أقساط محولة لمعيدي التأمين 

         

 4.426.800  4.650.562  2.437.697  2.406.091  قساط األصافي 

الحركة في احتياطي األخطار 

 ( 362.767)  ( 307.925)  ( 288.025)  ( 158.581)  السارية

         

 4.064.033  4.342.637  2.149.672  2.247.510  صافي األقساط المكتسبة

 ( 3.686.820)  ( 3.997.958)  ( 1.657.079)  ( 1.895.867)  إجمالي المطالبات المدفوعة 

المبالغ المستردة من إعادة  

 1.044.674  606.950  424.709  136.155  التأمين

الحركة على المطالبات 

 ( 160.463)  131.076  ( 334.653)  ( 121.317)  القائمة

 ( 1.147.666)  ( 809.948)  ( 623.043)  ( 262.612)  صافي العموالت 

 2.959  3.595  182  1.568  إيرادات تأمين أخرى 

         

 116.717  276.352  ( 40.212)  105.437  االكتتاب صافي نتائج 

 587.214  469.428  327.340  187.224  إيرادات االستثمارات 

 ( 19.632)  ( 32.383)  ( 10.909)  ( 17.177)  تكاليف التمويل

 567.582  437.045  316.431  170.047  صافي إيرادات االستثمار

         

 11.278  19.984  4.313  6.829  ستشارات الأتعاب ا

 16.306  16.848  8.471  9.236  اإليجاراتإيرادات 

 4.463  5.862  4.201  3.651  إيرادات أخرى

إجمالي ايرادات االستثمار  

 599.629  479.739  333.416  189.763  واإليرادات األخرى

حصة من أرباح شركات  

 22.482  19.884  13.701  8.973  زميلة ومشروع مشترك 

 738.828  775.975  306.905  304.173  اإليرادات إجمالي 

المصروفات التشغيلية 

 ( 338.730)  ( 316.198)  ( 142.720)  ( 122.470)  واإلدارية

 ( 36.000)  ( 25.595)  ( 15.594)  ( 11.076)  االهالك واإلطفاء

 364.098  434.182  148.591  170.627  ضريبة الالربح قبل 

  الدخلضريبة  مزايا

 ( 12.936)  ( 32.932)  ( 2.222)  481  مصروف( ،بالصافي ال)

 351.162  401.250  146.369  171.108  الربح بعد الضريبة 

         العائد إلى: 

 342.171  393.742  141.537  170.768  مساهمي الشركة األم 

حقوق الحصص غير 

 8.991  7.508  4.832  340  المسيطرة

         

  171.108  146.369  401.250  351.162 

         ربحية السهم

ربحية السهم األساسية 

والمخففة المنسوبة إلى حملة  

األسهم العادية للشركة األم 

 بالريال القطري 

 

10 0.036  0.027  0.098  0.082 



 
 ق.( ع.شركة قطر للتأمين )ش.م.

 الموحد المرحلي بيان الربح أو الخسارة 
 2022 يونيو 30 في أشهر المنتهية ستةالو الثالث أشهر  لفترة
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 أشهر المنتهية في    الثالثلفترة   

 

 لفترة الستة أشهر المنتهية في   

 

 

يونيو  30

2022  

يونيو  30

2021  

يونيو  30

2022  

يونيو  30

2021 

 
 

)ألف لاير 

  قطري( 
)ألف لاير 

  قطري( 
)ألف لاير 

  قطري( 
)ألف لاير 

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

         

 351.162  401.250  146.369  171.108  الربح للفترة  

         

         اإليرادات الشاملة األخرى

إيرادات شاملة أخرى يعاد تصنيفها إلى الربح أو 

         الالحقةالخسارة في الفترات 

أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل  

         اإليرادات الشاملة األخرى

 ( 64.428)  ( 750.327)  17.442  ( 347.850)  الفترةصافي التغيرات في القيمة العادلة خالل 

فروق الصرف الناتجة من تحويل العمليات 

 832  ( 107.427)  ( 14.896)  ( 77.206)  األجنبية

         

 287.566  ( 456.504)  148.915  ( 253.948)  للفترة /الشامل )الخسارة( إجمالي الدخل

         

         العائد إلى: 

 279.194  ( 460.317)  144.058  ( 252.397)  مساهمي الشركة األم 

 8.372  3.813  4.857  ( 1.551)  حقوق الحصص غير المسيطرة 

         

 287.566  ( 456.504)  148.915  ( 253.948)  للفترة /الشامل  )الخسارة (الدخل  إجمالي


