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 ش.م.ع.ق.   وإعادة التأمين للتأمين القطرية العامة شركة ال

 ة الموحدة. جزءًا من هذه البيانات المالي 49إلى   1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
 7 

 بيان المركز المالي الموحد 
 2021ديسمبر  31في ا مك
  

 
 2021  2020  

يناير  1
2020 

 إيضاحات  
 ألف

  ريال قطري 
 ألف 

  ريال قطري 
 ألف 

 ريال قطري 
 )معدلة(  )معدلة(    

       الموجودات
 91.812  79.408  65.646 3 ومعدات  ممتلكات

 88.229  84.213  77.930 4 حق استخدام موجودات  
 5.037.159  5.190.940  5.363.734 5 عقارات استثمارية 

 1.124.401  1.022.298  1.033.266 6 في شركات زميلة اتاستثمار 
 1.168.095  749.720  805.924 7 موجودات إعادة التأمين

 178.545  239.713  277.569 8 ذمم تأمين مدينة 
 2.321  6.275  1.533 )ب(42 أرصدة مدينة من أطراف ذات عالقة  

 935.144  861.941  861.086 9 الدخل الشامل اآلخر   موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
 104.795  100.101  117.481 10 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 49.596  159.363  141.114 11 موجودات أخرى 
 502.711  294.997  238.939 12 نقد وأرصدة لدى البنوك

       
  8.984.222  8.788.969  9.282.808 

 53.778  38.942  37.092 )أ(13 موجودات محتفظ بها للبيع 
       

 9.336.586  8.827.911  9.021.314  إجمالي الموجودات

       
       والمطلوبات حقوق الملكية 
       حقوق الملكية 

 875.067  875.067  875.067 14 رأس المال 
 558.904  569.073  579.694 15 احتياطي قانوني 

 500.000  500.000  500.000 16 المخاطر احتياطي
 2.305.339  2.332.971  2.354.778 17 تقييم العقارات االستثمارية احتياطي

 3.934  14.708  29.824 18 زميلةالشركات الحصة في أرباح الاحتياطي 
 441.733  531.784  549.559  أرباح مدورة 

 289.369  145.496  235.171 19 مكونات حقوق الملكية األخرى 
        

 4.974.346  4.969.099  5.124.093  حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة األم 
 31.466  2.305  9.778 22 حقوق غير مسيطرة 

       
 5.005.812  4.971.404  5.133.871  إجمالي حقوق الملكية 

 
 
 





 ش.م.ع.ق.   وإعادة التأمين للتأمين القطرية العامة شركة ال

 ة الموحدة. جزءًا من هذه البيانات المالي 49إلى   1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
9 

  الربح أو الخسارة الموحد بيان 
 2021 ديسمبر 31المنتهية في للسنة 

 
  2021  2020 

 إيضاحات  
 ألف
  قطري  لاير

 ألف 
 قطري  لاير

 )معدلة(    
     

 756.383  749.509  التأمين المكتتبة إجمالي أقساط  
 ( 521.904)  ( 522.169)  أقساط التأمين المحولة إلى معيدي التأمين

 16.616  14.469  التغير في مخصص أقساط التأمين غير المكتسبة  صافي
     

 251.095  241.809  صافي أقساط التأمين المكتسبة
     

 ( 544.117)  ( 421.754)  إجمالي المطالبات المدفوعة  
 416.353  281.067  المطالبات المحولة إلى معيدي التأمين 

 414.706  ( 65.481)  إجمالي التغير في مطلوبات عقود التأمين
 ( 415.423)  63.618  التغير في مطلوبات عقود التأمين المحولة إلى معيدي التأمين 

     
 ( 128.481)  ( 142.550) 31 صافي المطالبات 

     
 23.765  23.178 32 والتأمين األخرى عموالت الإيرادات  صافي 

     
 146.379  122.437  نتائج اكتتاب التأمين 

     
 105.378  85.508 5 اإليجار إيرادات

 49.524  35.406 33 إيرادات االستثمار  
 14.266  ( 7.189) 34 محققة أرباح(  خسائر) صافي
 26.353  35.601 35 القيمة العادلة  أرباح 

 15.474  13.765  البناء المبيعات وأنشطة إيرادات 
 5.213  2.061  أخرى  إيرادات

     
 216.208  165.152  االستثمار والعمليات األخرى نتائج 

     
 ( 69.089)  ( 53.785) 36 تكاليف تمويل  

 ( 13.202)  ( 11.967)  البناء المبيعات وأنشطة تكاليف 
 ( 3.908)  ( 4.445) 37 موجودات ماليةانخفاض قيمة  صافي خسارة

 ( 167.620)  ( 152.108) 38 مصاريف تشغيلية وإدارية 
     

 ( 253.819)  ( 222.305)  إجمالي المصاريف 
     

 108.768  65.284   التشغيلية من العملياتالربح 
 10.588  38.125 6 شركات زميلة ربح حصة في

 2.202  - 6 نخفاض قيمة شركة زميلةا عكس
     

 121.558  103.409  ش.م.خ.ق. شركة العامة للتكافل  لاتخصيص لحملة وثائق تأمين الالربح قبل 
     

 



 ش.م.ع.ق.   وإعادة التأمين للتأمين القطرية العامة شركة ال

 ة الموحدة. جزءًا من هذه البيانات المالي 49إلى   1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
10 

 )تتمة( الربح أو الخسارة الموحد بيان 
 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
  2021  2020 

 إيضاحات  
 ألف
  قطري  لاير

 ألف 
 قطري  لاير

 )معدلة(    
     

 -  ش.م.خ.ق. شركة العامة للتكافل  ال تأمين    حملة وثائق إلى  العائد  ناقص: صافي الفائض  
 

(12.399 ) 
     

 109.159  103.409   الربح قبل الضريبة
 ( 3.807)  ( 2.448) 39 ضريبة الدخل مصاريف 

     
 105.352  100.961    المستمرة من العملياتالربح 

 ( 3.661)  5.246 )ج(13  المتوقفة من العمليات( الخسارةالربح )
     

 101.691  106.207  السنةربح 
     

     :العائد إلى( الخسارةالربح )
 130.852  98.734  مساهمي الشركة األم  

 ( 29.161)  7.473  حقوق غير مسيطرة 
     
  106.207  101.691 
     

     على السهم  العائد 
 0.150  0.113 40 ال القطري للسهم(ير على السهم األساسي والمخفف )بالالعائد 

     
     المستمرة عملياتللعلى السهم العائد 
 0.154  0.107 40 ال القطري للسهم(ير على السهم األساسي والمخفف )بالالعائد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ش.م.ع.ق.   وإعادة التأمين للتأمين القطرية العامة شركة ال

 ة الموحدة. جزءًا من هذه البيانات المالي 49إلى   1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
 11 

 الموحد الدخل الشامل بيان 
 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
  2021  2020 

 ات إيضاح 
 ألف
  قطري  لاير

 ألف 
 قطري  لاير

     
 101.691  106.207  العائد إلى مساهمي الشركة األم ربح ال
     

     خر آشامل )خسارة( دخل 

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

 ( 106.570)  ( 12.846) 6 فروقات تحويل عمالت من العمليات األجنبية 

 1.466  363 26 فعال من التغيرات في القيمة العادلة الجزء ال - تحوط التدفق النقدي

 4.688  ( 20.282) )ج(9 أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر من  ربح  )خسارة(    صافي 
     

  (32.765 )  (100.416 ) 
     

     إلى الربح أو الخسارة الحقا  تصنيفها يتم إعادة  ال بنود

بالقيمة العادلة من خالل الدخل    من أدوات حقوق الملكية )خسارة(    ربح   صافي 
 ( 46.368)  88.678 )ج(9 الشامل اآلخر 

 -  2.457 6 زميلة  ةلشركآخر  شامل حصة في دخل 
     

  91.135  (46.368 ) 
     

 ( 146.784)  58.370  للسنة خرآشامل )خسارة( دخل 
     

 ( 45.093)  164.577  للسنة خراآلشامل ال (خسارةال)دخل ال إجمالي
     

     :العائد إلىشامل ال (خسارةال)دخل ال إجمالي

 ( 15.932)  157.104  مساهمي الشركة األم

 ( 29.161)  7.473  حقوق غير مسيطرة 
     

  164.577  (45.093 ) 

     : من مساهمي الشركة األم  العائد إلىشامل ال (خسارةال)دخل ال إجمالي

 ( 12.271)  151.858    العمليات المستمرة

 ( 3.661)  5.246  العمليات المتوقفة
     

  157.104  (15.932 ) 

 



 ع.ق. الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين ش.م.

 ة الموحدة. جزءًا من هذه البيانات المالي 49إلى   1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
 12 

 حقوق الملكية الموحد  يبيان التغيرات ف
 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
     حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة األم   

                           

       مكونات حقوق الملكية األخرى               

  
 رأس  

  المال 
   احتياطي

 قانوني

 

   احتياطي
   المخاطر 

احتياطي تقييم 
العقارات  

  االستثمارية 

 احتياطي  
 الحصة في  

أرباح الشركات  
  الزميلة 

 أرباح  
  مدورة

 احتياطي  
 قيمة  
  عادلة 

 فائض 
 إعادة  
  التقييم 

 تحوط 
 التدفق  
  النقدي 

 احتياطي  
 تحويل 

عمالت  
  جمالي اإل  أجنبية 

 حقوق 
غير 

  مسيطرة 
 إجمالي  

 حقوق الملكية 
 

 ات 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

 ألف 
 قطري  ريال

                           
 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 

                           

 106.207  7.473  98.734  -  -  -  -  98.734  -  -  -  -  -  السنة ربح
 58.370  -  58.370  ( 12.846)  363  -  70.853  -  -  -  -  -  -  خرآ شامل )خسارة(دخل 

                           

 164.577  7.473  157.104  ( 12.846)  363  -  70.853  98.734  -  -  -  -  - الشامل )الخسارة( الدخل إجمالي
المحول إلى االحتياطي  

 -  -  -  -  -  -  -  ( 10.621)  -  -  -  10.621  - 15 القانوني  
المحول إلى احتياطي تقييم 

 -  -  -  -  -  -  -  ( 21.807)  -  21.807  -  -  - 17 االستثمارية  العقارات
المحول إلى احتياطي  

الحصة في أرباح 
 -  -  -  -  -  -  -  ( 15.116)  15.116  -  -  -  - 18 الشركات الزميلة

  ائرالخستحويل 
بيع    ة منالمتراكم

مالية بالقيمة   موجودات
العادلة من خالل الدخل 

 -  -  -  -  -  -  31.305  ( 31.305)  -  -  -  -  - )أ( 19 الشامل اآلخر 
 مساهمة في صندوق 

األنشطة اإلجتماعية  
 ( 2.110)  -  ( 2.110)  -  -  -  -  ( 2.110)  -  -  -  -  - 21 والرياضية 

                           

 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   2021ديسمبر  31في 

 
 
 
 
 
 



 ع.ق. الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين ش.م.

 ة الموحدة. جزءًا من هذه البيانات المالي 49إلى   1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
 13 

 )تتمة(  الموحد بيان التغيرات في حقوق الملكية 
 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
     حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة األم  

                           

       مكونات حقوق الملكية األخرى               

  
 رأس 

  المال 
   احتياطي

 قانوني 

 

   احتياطي
   المخاطر

احتياطي تقييم  
العقارات 

  االستثمارية 

 احتياطي  
 الحصة في 

أرباح الشركات 
  الزميلة

 أرباح 
  مدورة

 احتياطي  
 قيمة 
  عادلة

 فائض 
 إعادة 
  التقييم 

 تحوط  
 التدفق  
  النقدي 

 احتياطي  
 تحويل  

عمالت 
  جمالي اإل  أجنبية 

 حقوق 
غير 

  مسيطرة
 إجمالي  

 حقوق الملكية
 

 تاإيضاح 
 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 
                           

،  2019ديسمبر  31في 
 5.068.057  31.466  5.036.591  ( 157.735)  ( 1.829)  6.226  442.707  503.978  3.934  2.305.339  500.000  558.904  875.067  اً سابق كما وردت

تأثير التغيرات في 
 ( 62.245)  -  ( 62.245)  -  -  -  -  ( 62.245)  -  -  -  -  - 46 السياسة المحاسبية

     
 

                     

 5.005.812  31.466  4.974.346  ( 157.735)  ( 1.829)  6.226  442.707  441.733  3.934  2.305.339  500.000  558.904  875.067 )معدلة( 2020يناير  1في 
                           

 101.691  ( 29.161)  130.852  -  -  -  -  130.852  -  -  -  -  -  )خسارة( السنة ربح
 ( 146.784)  -  ( 146.784)  ( 106.570)  1.466  -  ( 41.680)  -  -  -  -  -  -  خرآ شامل دخل )خسارة(

                           

 ( 45.093)  ( 29.161)  ( 15.932)  ( 106.570)  1.466  -  ( 41.680)  130.852  -  -  -  -  - )الخسارة( الشامل الدخل إجمالي
المحول إلى االحتياطي  

 -  -  -  -  -  -  -  ( 10.169)  -  -  -  10.169   15 القانوني  
المحول إلى احتياطي تقييم 

 -  -  -  -  -  -  -  ( 27.632)  -  27.632  -  -  - 17 االستثمارية  العقارات
المحول إلى احتياطي  

الحصة في أرباح 
 -  -  -  -  -  -  -  ( 10.774)  10.774  -  -  -  - 18 الشركات الزميلة

  ائرالخستحويل 
بيع    ة منالمتراكم

مالية بالقيمة   موجودات
العادلة من خالل الدخل 

 -  -  -  -  -  -  2.911  ( 2.911)  -  -  -  -  - )أ(19 الشامل اآلخر 
 مساهمة في صندوق 

األنشطة اإلجتماعية  
 ( 1.714)  -  ( 1.714)  -  -  -  -  ( 1.714)  -  -  -  -  - 21 والرياضية 

التحويل من الفائض 
لحملة وثائق تأمين   المتراكم

شركة العامة للتكافل  ال
 12.399  -  12.399  -  -  -  -  12.399  -  -  -  -  -  ش.م.خ.ق.

                           

 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 

 
 



 الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ع.ق. 

 ة الموحدة. جزءًا من هذه البيانات المالي 49إلى   1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

14 

  التدفقات النقدية الموحد بيان 
 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

  2021  2020 
 ات إيضاح 

 ألف
  ريال قطري 

 ألف 
 ريال قطري 

 )معدلة(    
     األنشطة التشغيلية

 109.159  103.409  من العمليات المستمرة قبل الضريبة  الربح

 5.246  من العمليات المتوقفة قبل الضريبة  الربح )الخسارة(
 

(3.661 ) 
     

 108.655  قبل الضريبة سنة للالربح 
 

105.498 
     

     بنود غير نقدية مدرجة في ربح السنة: 

  أرباح القيمة العادلة  
 

(36.101 )  (26.467 ) 

 989  2.916  موجودات ماليةخسارة انخفاض قيمة 

 3.383  55  موجودات حق استخدامو  ومعدات ممتلكات خسارة انخفاض قيمة

 ( 4.368)  -  موجودات حق استخدام ربح من استبعاد

 ( 12.739)  ( 38.125)  شركات زميلة ربح حصة في

 13.295  12.567  حق استخدام موجودات ومعدات و  ممتلكاتاستهالك 

 ( 624)  ( 46)  ومعدات  ممتلكاتمن بيع    ربح 

 3.117  7.189 34 الدخل الشامل اآلخر   بالقيمة العادلة من خالل   دين ال أدوات    خسارة من بيع 

 ( 17.383)  - 34 عقار إستثماري من بيع    ربح 

 ( 10.761)  ( 1.908)  صافي الحركة في مخصص المطالبات القائمة

 ( 16.636)  ( 14.472)  صافي الحركة في مخصص أقساط التأمين غير المكتسبة 

 69.089  53.785 36 تكاليف تمويل 

 4.704  4.029  مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 
     

       :تعديالت

 ( 158.168)  ( 33.619) 41 صافي التغير في الموجودات التشغيلية 

 ( 9.038)  21.740 41 صافي التغير في المطلوبات التشغيلية 
     

 ( 56.109)  86.665  العمليات التشغيلية )المستخدم في(من النقد 

 ( 3.006)  ( 3.014)  ضريبة الدخل المدفوعة 

 ( 11.614)  ( 3.112)  للموظفين المدفوعة مكافآت نهاية الخدمة  
     

 ( 70.729)  80.539  نشطة التشغيلية )المستخدمة في( األ من  التدفقات النقديةصافي 



 الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ع.ق. 

 ة الموحدة. جزءًا من هذه البيانات المالي 49إلى   1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

15 

 )تتمة(  التدفقات النقدية الموحد بيان 
 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
  2021  2020 

 ات إيضاح 
 ألف

  ريال قطري 
 ألف 

 ريال قطري 
 )معدلة(    

     األنشطة االستثمارية 
 ( 3.912)  ( 1.040) 3 ومعدات  ممتلكاتإضافات 

 ( 90.037)  ( 90.131)  عقارات استثمارية إضافات

 668  46  ومعدات ممتلكات بيع من متحصالت

 15.157  -  إستثماري عقار  بيع من متحصالت

 3.956  23.009  توزيعات أرباح مستلمة من شركات زميلة 

 ( 2.906)  ( 22.042)  الدخل الشامل اآلخر موجودات مالية بالقيمة العادلة من خاللشراء 

 -  ( 3.699)  بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةشراء موجودات مالية 

 27.728  94.077 الدخل الشامل اآلخر  العادلة من خاللموجودات مالية بالقيمة متحصالت من بيع 

 -  612 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةمتحصالت من بيع موجودات مالية 

 267.377  ( 944)  صافي الحركة في ودائع ألجل 
     

 218.031  ( 112)  التدفقات النقدية )المستخدمة في( من األنشطة االستثماريةصافي 
     

     يةالتمويل األنشطة

 245.736  64.893  سلف وقروض متحصالت من 

 ( 267.141)  ( 146.246)  سلف وقروض سداد 

 ( 67.135)  ( 52.096)  تكاليف تمويل مدفوعة 

 ( 4.260)  ( 4.027) 4 سداد مطلوبات اإليجار
     

 ( 92.800)  ( 137.476)  التمويليةالتدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة صافي 
     

 54.502  ( 57.049)  وما في حكمهفي النقد  صافي )النقص( الزيادة 

 197.331  251.833  وما في حكمه في بداية السنةالنقد 
     

 251.833  194.784 12 وما في حكمه في نهاية السنةالنقد 
     

     الفوائد وتوزيعات األرباحالتدفقات النقدية التشغيلية من 

 ( 67.135)  ( 52.096)  فوائد مدفوعة 

 24.122  16.076  فوائد مستلمة  

 29.222  44.027  توزيعات أرباح مستلمة 
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 الشركة  معلومات عن     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  
التأمين ويشمل ذلك   العام وإعادة  التأمين  أنشطة  والمقاوالت. أسهم والتصنيع والتجارة  التكافل والعقارات واالستثمارات    عملياتبمزاولة 

 الشركة مدرجة في بورصة قطر. 
 

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

 . الموحدة تاريخ التقرير ليس له تأثير مادي على البيانات المالية
 

 رات إلماادولة    في  رجلخاا  في   د حوا  رعف. كما لدى الشركة  طرقدولة    في   محلية   روعف  ثالث  کةر لشا   دىل ،  2021  ديسمبر  31كما في  
   (.13 حيضااإل) 2018 رفمبو ن  26 نم راً عتبا ا  كعمليات متوقفة فهتصني متوالذي  دةلمتحا بيةر لعا

 

 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

 

 بتاريخ لقرار 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 .المجموعة سيطرة على شركة مزون العقارية ذ.م.م** لدى 
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 )تتمة( معلومات عن الشركة      1
 

 من قبل مجلس اإلدارة في   2021ديسمبر   31البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في  هذه تمت الموافقة على إصدار  
  .2022  مارس  3
 

 السياسات المحاسبية الهامة     2
 

 اإلعداد  أساس
 2012  لسنة  13تم إعداد هذه البيانات المالية الموحدة وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية وأحكام قانون مصرف قطر المركزي رقم  

 .ذات الصلة
 

التي تم فيما عدا البنود التالية في بيان المركز المالي الموحد    ،التكلفة التاريخيةاالستحقاق و أعدت البيانات المالية الموحدة وفقًا لمبدأ  
 بالقيمة العادلة:  قياسها

   

 العقارات اإلستثمارية  -
 الدخل الشامل اآلخر  بالقيمة العادلة من خالل  المالية موجوداتال -
 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةالمالية  موجوداتال -
 الماليةمشتقات األدوات  -
 

 . هذه البيانات المالية الموحدة حول اإليضاحات في العادلة بالتفصيل  ةتم مناقشة الطرق المستخدمة لقياس القيم
 

 الموجودات   تسوية  أو  استخدام  حول   تم عرض تحليلتعرض المجموعة بيان المركز المالي الموحد بصورة موسعة حسب ترتيب السيولة.  
 . 45في اإليضاح  (متداولة غير) التقرير تاريخ بعد شهراً  12 من  وأكثر( متداولة) التقرير تاريخ بعد شهراً  12 خالل والمطلوبات

 

يتم عرض البيانات المالية الموحدة بالريال القطري، وهو العملة الوظيفية للمجموعة. تم تقريب جميع المعلومات المالية إلى أقرب ألف  
 ة إليه بخالف ذلك. قطري فيما عدا ما تمت اإلشار ريال 

 

الدولية للتقارير المالية يتطلب من اإلدارة اتخاذ قرارات ووضع تقديرات وافتراضات تؤثر   إن إعداد البيانات المالية الموحدة وفقًا للمعايير
على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف واإلفصاح عن االلتزامات المحتملة  

التقديرات   التقرير. يتم تقييم  التاريخية وعوامل أخرى، متضمنًة توقع أحداث بصفة    والقراراتفي تاريخ  مستمرة وهي تستند إلى الخبرة 
 مستقبلية ُيرى أنها معقولة في ضوء الظروف. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.

 

  أثير األكثر أهمية على التقديرات الهامة لتطبيق السياسات المحاسبية والتي لها التو تم إدراج معلومات عن نواحي القرارات الضرورية  
 .اإليضاح  ضمن هذا الموحدةالمبالغ المسجلة في البيانات المالية 

 

يتم إدراج التعديالت على التقديرات المحاسبية في السـنة التي تتم فيها   .تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات األساسية على نحو مستمر
 تعديل التقديرات. 
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 )تتمة(  المحاسبية الهامةالسياسات      2
 

 التعديالت الجديدة التي أصبحت سارية المفعول خالل الفترة 
 .ليس لها تأثير جوهري على البيانات المالية الموحدة للمجموعةو  فيما يلي التعديالت الجديدة التي أصبحت سارية المفعول خالل السنة

 

 التعديالت الجديدة  ق يالتطب خيتار 
 ( 16المعيار الدولي للتقارير المالية  )تعديل على    19-كوفيد امتيازات اإليجار المتعلقة بـ 2021يناير  1
  9)التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية    2المرحلة    -إصالح معالم معدل الفائدة   2021يناير  1

والمعيار الدولي للتقارير المالية   7والمعيار الدولي للتقارير المالية    39ومعيار المحاسبة الدولي  
 ( 16المالية  روالمعيار الدولي للتقاري 4

 

 ( 16)تعديل على المعيار الدولي للتقارير المالية    19-كوفيد امتيازات اإليجار المتعلقة بـ
المعيار الدولي للتقارير (، والتي عدلت  2020)تعديالت   19-، أصدر مجلس اإلدارة امتيازات اإليجار المتعلقة بكوفيد2020في مايو  

وسيلة عملية اختيارية تبسط كيفية حساب المستأجر المتيازات اإليجار التي تعد   2020عقود اإليجار. أدخلت تعديالت سنة    16المالية  
لة هي تعديالت  . بموجب هذه الوسيلة العملية، ال يطلب من المستأجر تقييم ما إذا كانت امتيازات اإليجار المؤه19-نتيجة مباشرة لكوفيد

 .على عقد اإليجار، بداًل من ذلك يتم احتسابها وفقاً  لإلرشادات األخرى المعمول بها
 

إال على امتيازات اإليجار التي يؤثر أي تخفيض في مدفوعات اإليجار   2020ال تنطبق الوسيلة العملية التي تم تقديمها في تعديالت  
 .2021يونيو  30قبل  بشأنها على المدفوعات المستحقة أصاًل في أو

 
   2تعديالت المرحلة  -اإلصالحات المعيارية لمعدل الفائدة 

المرحلة الثانية من اإلصالحات المعيارية لمعدل الفائدة والتي قد تؤثر على التقارير   ق، قامت المجموعة بتطبي2021يناير    1اعتبارًا من  
المالية نتيجة اإلصالحات المعيارية لمعدل الفائدة، بما في ذلك تأثيرات التغيرات على التدفقات النقدية التعاقدية أو عالقات التحوط 

 ديل. الناشئة عن استبدال معيار معدل الفائدة بمعدل مرجعي ب
 

والمعيار   39ومعيار المحاسبة الدولي    9توفر التعديالت إعفاًء عمليًا من بعض المتطلبات الواردة في المعيار الدولي للتقارير المالية  
تحديد المتعلقة بالتغيرات في أساس    16والمعيار الدولي للتقارير المالية    4والمعيار الدولي للتقارير المالية    7الدولي للتقارير المالية  

 التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات المالية والمطلوبات المالية ومطلوبات اإليجار ومحاسبة التحوط.
 

  بهتتطلب التعديالت أن تقوم المنشأة باحتساب التغير في أساس تحديد التدفقات النقدية التعاقدية للموجود أو المطلوب المالي والذي يتطل
يوفر استثناءات   نهتحديث معدل الفائدة الفعلي للموجود أو المطلوب المالي. باإلضافة إلى ذلك، فإ  قطريإصالح معيار معدل الفائدة عن  

 محددة لمتطلبات محاسبة التحوط.
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(      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 
المعيار الدولي  )تعديل على    2021يونيو    30ما بعد    19-كوفيد امتيازات اإليجار المتعلقة بـ  2022يناير  1

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

 ( 16معيار المحاسبة الدولي  
 ( 3إلى اإلطار المفاهيمي )تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية  باإلشارة 2022يناير  1
 ( 1ما بين متداولة وغير متداولة )التعديالت على معيار المحاسبة الدولي    المطلوباتتصنيف   2023يناير  1
المالية   2023يناير  1 للتقارير  الدولي  على    17المعيار  والتعديالت  التأمين  للتقارير  عقود  الدولي  المعيار 

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

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

 ( 12معيار المحاسبة الدولي  
االختياري   ةمتاح تاريخ   /  للتطبيق 

 سريان مؤجل إلى أجل غير مسمىال
مستثم  الموجوداتبيع   بين  فيما  بها  المساهمة  وشركته  أو  المشترك   و أ  الزميلةر  مشروعه 

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

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

، 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.
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(      2
 

 )تتمة(  المعيار والتعديالت الجديدة الصادرة ولكنها لم تصبح سارية بعد
 

 )تتمة( عقود التأمين 17المعيار الدولي للتقارير المالية 
 

 إن الخصائص األساسية للنموذج المحاسبي الجديد هي كما يلي:
 

قياس القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية متضمنة تسوية المخاطر الصريحة المعاد قياسها لكل فترة تقرير )التدفقات النقدية   -
 .المستوفية(

هامش خدمات تعاقدي والذي يساوي ويقابل ألي يوم ربح واحد في التدفقات النقدية المستوفية لمجموعة من العقود. يمثل هامش  -
 . الخدمات التعاقدي الربحية غير المكتسبة لعقود التأمين ويتم تحقيقها في الربح أو الخسارة على مدى فترة الخدمة )أي فترة التغطية(

ية تغييرات محددة في القيمة الحالية المتوقعة للتدفقات النقدية المستقبلية مقابل هامش الخدمات التعاقدية وبالتالي تحقق في يتم تسو  -
 الربح أو الخسارة على فترة الخدمات التعاقدية المتبقية.

 .ر تبعًا الختيار السياسة المحاسبيةخيتم إدارج تأثير التغير في معدل الخصم إما في الربح أو الخسارة أو في الدخل الشامل اآل -
 .بناًء على مفهوم الخدمات المؤداة خالل الفترةالموحد يتم تحقيق ايراد التأمين ومصاريف خدمات التأمين في بيان الدخل الشامل   -
 ي للتأمينيتم عرض نتائج خدمات التأمين )ايراد مكتسب ناقص مطالبات متكبدة( بشكل منفصل عن االيراد أو المصروف التمويل -
 .إفصاحات شاملة لتعطي معلومات عن المبالغ المسجلة من عقود التأمين وطبيعة ومدى المخاطر الناتجة عن هذه العقود -

 

، مع وجوب توافر بيانات 2023يناير    1لفترات التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد    17يسري مفعول المعيار الدولي للتقارير المالية  
في أو قبل تاريخ تطبيق المعيار الدولي    15و  9للمعيار الدولي للتقارير المالية    شركةالمقارنة. يسمح بالتطبيق المبكر، مع تطبيق ال

. إال أنه في حالة عدم امكانية التطبيق الكامل بأثر رجعي لمجموعة من عقود التأمين،  رجعي. ويجب التطبيق بأثر  17المالية   للتقارير
معدلة أو طريقة القيمة العادلة. تنوي المجموعة تطبيق المعيار الجديد في  الرجعي  الثر  األاالختيار بين طريقة  شركة  فعندئذ يجب على ال

 له.تاريخ سريان مفعو 
 

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

 

 والقرارات والتقديرات الهامة ملخص السياسات المحاسبية الهامة
ضمنة في هذه البيانات المالية الموحدة تالمجموعة على جميع الفترات الم  قبلتم تطبيق السياسات المحاسبية الواردة أدناه بانتظام من  

 نات المالية الموحدة.من هذه البيا  2.1باستثناء التغيرات المفصح عنها في اإليضاح  ،  شركات المجموعة  قبلوقد تم تطبيقها بإنتظام من  
 

 التوحيد   أساس
 . 2021ديسمبر  31 البيانات المالية للشركة وشركاتها التابعة كما في الموحدةتتضمن البيانات المالية 

 

حقوق في عوائد   اتعرض أو لديهتالشركات التي تسيطر عليها المجموعة. تسيطر المجموعة على كيان عندما    ي الشركات التابعة ه
على الكيان. يتم تضمين البيانات المالية    االقدرة على التأثير على تلك العوائد من خالل سيطرته  امع الكيان ولديه  امتغيرة من مشاركته

 .للشركات التابعة في البيانات المالية الموحدة من تاريخ بدء السيطرة حتى تاريخ انتهاء السيطرة
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(      2
 

 )تتمة(  والقرارات والتقديرات الهامة ملخص السياسات المحاسبية الهامة 
 

 )تتمة(التوحيد  أساس
المالية الموحدة من تاريخ االستحواذ وهو التاريخ الذي تبدأ فيه سيطرة المجموعة   البياناتيتم توحيد البيانات المالية للشركات التابعة في 

المالية للشركة األ الفترة  التابعة لنفس  للشركات  المالية  البيانات  التاريخ التي تنتهي فيه السيطرة. يتم إعداد  م بإستخدام سياسات حتى 
أرباح أو خسائر محققة من المعامالت وتوزيعات األرباح   ةوالمعامالت بين شركات المجموعة وأي  األرصدةمحاسبية مماثلة. يتم إستبعاد  

غير المسيطرة   الحقوق يعود إجمالي الدخل الشامل في شركة تابعة إلى    عند إعداد البيانات المالية الموحدة.بالكامل  ن شركات المجموعة  بي
 حتى وإن نتج عن ذلك عجز في الرصيد. 

 

ملكية. إذا فقدت المجموعة السيطرة على  حقوق إن أي تغيير في حصة ملكية الشركة التابعة بدون فقدان السيطرة يتم إحتسابه كمعاملة 
 شركة تابعة فسوف تقوم بما يلي: 

 

 ؛تحقيق موجودات )وتشمل الشهرة( ومطلوبات الشركة التابعةإلغاء  -
 ؛ غير المسيطرة الحقوق إلغاء تحقيق القيمة الدفترية ألي من  -
 ؛ إلغاء تحقيق الفروقات المتراكمة من تحويل العمالت األجنبية المدرجة في حقوق الملكية -
  ؛العادلة ألي استثمار يحتفظ بهتحقيق القيمة ؛ تحقيق القيمة العادلة للمبالغ المستلمة -
 ؛ تحقيق أي فائض أو عجز في الربح أو الخسارة -
 خر إلى الربح أو الخسارة أو األرباح المدورة أيهما أنسب. اآل   تبويب البنود الخاصة بالشركة األم المدرجة سابقًا في الدخل الشامل إعادة -
 

 األعمال والشهرة تجميع
يتم احتساب تجميع األعمال باستخدام طريقة االستحواذ. يتم قياس تكلفة أي عملية استحواذ بإجمالي المبلغ المحول بالقيمة العادلة في  

إما أن تقيس    مسيطرةغير    حقوق تاريخ االستحواذ وقيمة أي   المستحوذ عليه. لكل تجميع أعمال تختار المجموعة  غير    الحقوق في 
ذ عليه بالقيمة العادلة أو بالحصة النسبية من صافي الموجودات المستحوذ عليها التي يمكن تعيينها لألعمال المسيطرة في المستحو 

 .تدرج تكاليف االستحواذ عند تكبدها كمصاريف وتدرج في المصاريف اإلدارية المستحوذ عليها.
 

لوبات المالية المستلمة وفقًا للشروط التعاقدية واألحوال  عندما تستحوذ المجموعة على أي أعمال تقوم بتصنيف الموجودات المالية والمط
 . قتصادية والظروف الخاصة في تاريخ االستحواذ. وهذا يشمل فصل المشتقات الضمنية في العقود األساسية للمستحوذ عليهااإل

 

المبالغ المحتملة المصنفة كموجود أو مطلوب تحويلها يتم إدراجها بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ.  ب  المستحوذ  يقومأية مبالغ محتملة  
إدراج التغيرات يتم األدوات المالية، يتم قياسها بالقيمة العادلة و  9 الدولي للتقارير المالية معيارالوالتي هي أداة مالية وتقع ضمن نطاق 

 في القيمة العادلة في بيان الربح أو الخسارة الموحد. 
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 )تتمة(  المحاسبية الهامةالسياسات      2
 

 والقرارات والتقديرات الهامة )تتمة(  ملخص السياسات المحاسبية الهامة
 

 )تتمة( التوحيد أساس
 

 )تتمة(  األعمال والشهرة تجميع

غير المسيطرة( وأية منافع سابقة مملوكة على    للحقوق يتم قياس الشهرة مبدئيًا بالتكلفة )وهي زيادة إجمالي المبلغ المحول والمبلغ المدرج  
صافي الموجودات المحددة المستحوذ عليها والمطلوبات المتكبدة. إذا كانت القيمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ عليها تزيد على  

ع المبلغ المحول، تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت قد قامت بتحديد كافة الموجودات المستحوذ عليها والمطلوبات المتكبدة  مجمو 
بشكل صحيح وتقوم بمراجعة اإلجراءات المستخدمة لقياس المبالغ المحققة في تاريخ االستحواذ. إذا أسفرت عملية إعادة التقييم عن وجود 

 .الربح في الربح أو الخسارة يسجل قيمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ عليها عن إجمالي المبلغ المحول، زيادة في ال
 

القيمة. لغرض فحص االنخفاض في   الشهرة بالتكلفة بعد خصم أية خسائر متراكمة لالنخفاض في  المبدئي، يتم قياس  التحقيق  بعد 
يع األعمال، منذ تاريخ االستحواذ، على جميع وحدات اإليرادات النقدية للمجموعة والتي القيمة، يتم توزيع الشهرة المكتسبة ضمن تجم

 يتوقع أن تستفيد من تجميع األعمال بغض النظر عن تحويل موجودات أو مطلوبات أخرى للمستحوذ عليها إلى تلك الوحدات. 
 

العملية داخل تلك الوحدة، تدرج الشهرة المتعلقة بالعملية المستبعدة عندما يتم تخصيص الشهرة لوحدة إيرادات نقدية ويتم استبعاد جزء من  
يم في القيمة الدفترية للعملية وذلك عند تحديد الربح أو الخسارة من االستبعاد. يتم قياس الشهرة المستبعدة في هذه الحالة على أساس الق

 لنقدية.النسبية للعملية المستبعدة والجزء المحتفظ به من وحدة اإليرادات ا
 

 حقوق غير مسيطرة  
 . اإلستحواذ في تاريخ  المستحوذ عليها    محددة ال   موجودات صافي ال النسبية من  بحصتها    عند اإلعتراف األولي   مسيطرة ال حقوق غير  ال تقاس  

 

 . كمعامالت حقوق الملكيةيتم احتسابها  ،لسيطرةفي أي من الشركات التابعة والتي ال ينتج عنها فقدان لالمجموعة نسبة التغيرات في 
 

 عمليات التكافل
إحدى الشركات التابعة للمجموعة، الشركة العامة للتكافل ش.م.خ.ق.، تعمل في مجال التأمين اإلسالمي بموجب مبادئ الشريعة اإلسالمية.  

التكافل( بصورة منفصلة عن أموال المشغل وفقًا لمبادئ الشريعة اإلسالمية المعمول بها، يتم االحتفاظ بأموال المشاركين )حملة وثائق  
)المساهمين(. اعتمدت الشركة التابعة النموذج المختلط الذي يستخدم مبادئ كل من الوكالة والمضاربة وعليه يستلم المساهمون بموجبها 

تبة باإلضافة إلى حصة  ٪ بعد ذلك( من إجمالي المشاركات المكت20ثم    2020٪ حتى سبتمبر  17:  2020٪ ) 20رسوم وكالة ثابتة بنسبة  
٪( من أرباح االستثمار المحققة لحملة وثائق التكافل. يتم ذلك بعد موافقة هيئة الرقابة الشرعية على رسوم الوكالة  70:  2020٪ ) 70قدرها  

   .مساهمون ونسبة األرباح في المضاربة. يتم تغطية جميع التكاليف اإلدارية لعمليات التكافل من خالل رسوم الوكالة ويتحملها ال 
 

ضمن هذه البيانات المالية   29تم عرض المركز المالي ونتائج صندوق حملة وثائق التكافل للشركة العامة للتكافل ش.م.خ.ق. في اإليضاح  
من هذه    2.1الموحدة. تم تطبيق السياسات المحاسبية بانتظام لجميع السنوات المعروضة باستثناء التغيرات المفصح عنها في اإليضاح  

 .لية الموحدة البيانات الما 
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 في شركات زميلة  ات االستثمار 
سيطرة، على سياساتها المالية والتشغيلية. تتضمن البيانات الالشركات الزميلة هي الشركات التي تمارس المجموعة تأثيرًا هامًا، بدون  

المالية الموحدة حصة المجموعة من إجمالي المكاسب والخسائر المسجلة للشركات الزميلة على أساس حقوق الملكية من تاريخ بداية  
 ذلك التأثير الهام. توقفتى تاريخ التأثير الهام ح

 

عن  ناتجة  أرباح  االعتراف بأية  ومع ذلك، يتم    ستثمار،لإلشركة زميلة في القيمة الدفترية على    االستحواذيتم إدراج أي شهرة ناتجة عن  
 شراء. كصفقة في الربح أو الخسارة االستحواذ

 
في الدخل    تغيراتعتراف بحصتها في الالرباح أو الخسائر، ويتم ااألستحواذ في  االرباح أو الخسائر بعد  األمن  حصتها  المجموعة    تسجل

 .ستثمارالخر مع إجراء تعديل مقابل على القيمة الدفترية لآلخر في الدخل الشامل اآلالشامل ا
 

للشركات   المالية  البيانات  المدرجة في  المبالغ  التي تتبعها    الزميلةتم تعديل  المحاسبية  السياسات  أينما كان ضروريًا لضمان االنسجام مع 
 ها. المجموعة. األرباح غير المحققة الناشئة عن التعامالت مع الشركات الزميلة يتم استبعادها إلى حد حصة المجموعة في الشركة المستثمر في 

 

عندما تتجاوز حصة المجموعة في الخسائر مساهمتها في الشركة الزميلة، يتم تخفيض القيمة الدفترية لتلك المساهمة، متضمنًة أية  
كما يتم إيقاف تحقيق أية خسائر أخرى فيما عدا إلى حد وجود التزامات على المجموعة أو في    ،استثمارات طويلة األجل إلى الصفر

 حالة قيامها بسداد مدفوعات بالنيابة عن الشركة المستثمر فيها. 
 

 ة الشركبعد تطبيق طريقة حقوق الملكية، تقوم المجموعة بتحديد ما اذا كان من الضروري تحقيق خسائر االنخفاض الستثماراتها في  
الزميلة. في حالة وجود دليل    ةاالستثمار في الشركقيمة  ، تقوم المجموعة بتحديد وجود دليل على انخفاض  التقريرالزميلة. في كل تاريخ  

 .سترداد للشركة الزميلة وقيمتها الدفتريةوهو الفرق بين القيمة القابلة لإلفي القيمة كهذا، تقوم المجموعة باحتساب قيمة االنخفاض 
 

إذا أوقفت المجموعة محاسبة حقوق الملكية دون الحصول على السيطرة على شركة زميلة حالية ، عندها تدرك الربح أو الخسارة في الربح أو  
االستثمار  من  الخسارة المحسوبة على أنها الفرق بين مجموع القيمة العادلة ألي عائدات من الفوائد المتحصلة عليها ، والقيمة العادلة ألي  

 تأثير. ال ، والقيمة الدفترية لالستثمار في التاريخ الذي يفقد فيه  اآلخر خالل الدخل الشامل  محتفظ به ، والمبلغ المعاد تصنيفه من  ال 
 

إذا    الزميلة على نفس األساس الذي قد يكون مطلوباً   اتفي الدخل الشامل اآلخر فيما يتعلق بالشرك  المسجلةيتم المحاسبة عن المبالغ  
المبالغ  كانت الشركة المستثمر فيها قد تخلصت من الموجودات والمطلوبات ذات الصلة مباشرة. ونتيجة لذلك، فإن حصة المستثمر من 

 خسارة:الربح أو الإلى  هايتم إعادة تصنيف التالية
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 ؛ 21الدولي  المحاسبة ر ياوفقاً لمعالدخل الشامل اآلخر في سابقا المعترف بها العملة  فروق  -
الدولي للتقارير معيار  لل  وفقاً   الدخل الشامل اآلخرالمعترف بها سابقا في  و التغييرات في القيمة العادلة لألصول المالية المتاحة للبيع   -

 ؛ و9المالية 
معيار  لل  وفقاً الدخل الشامل اآلخر  دوات التحوط في تحوط التدفق النقدي المعترف به سابًقا في  ألمن المكاسب والخسائر    ال الجزء الفع -

 . 9للتقارير المالية    الدولي
 

 التوقف، فإن القيمة العادلة لالستثمار في تاريخ  9الدولي للتقارير المالية  معيار  لل  وفقاً كشركات زميلة  االستثمار  تصنيف  عندما يتوقف  
 .9المالية معيار الدولي للتقارير لل  وفقاً مالي  كموجودتعتبر قيمته العادلة عند االعتراف األولي به 

 

 األجنبية العملةتحويل 
 

 العمليات الخارجية 
ألغراض البيانات المالية الموحدة، يتم عرض نتائج الفرع األجنبي ومركزه المالي بالعملة المستخدمة ألعمال الشركة األم بسعر الصرف 

للسنة ما لم تتقلب أسعار الصرف بشكل كبير خالل  السائد في تاريخ التقرير. يتم تحويل اإليرادات والمصاريف بمتوسط أسعار الصرف  
السنة ففي تلك الحالة يتم استخدام أسعار الصرف في تواريخ المعامالت. يتم تحويل االستثمارات في الشركات الزميلة األجنبية بأسعار 

خر. عند استبعاد عملية أجنبية آلالصرف في تاريخ اإلقفال. يتم تحقيق فروقات تحويل العمالت األجنبية مباشرة في الدخل الشامل ا
 جزئيًا أو كليًا يتم تحويل المبلغ ذي الصلة في االحتياطي إلى بيان الربح أو الخسارة الموحد للفترة.

 

 المعامالت بعمالت أجنبية 
بالر مبدئيًا  أجنبية  بعمالت  المعامالت  إجراء   تسجل  تاريخ  في  السائدة  الصرف  ألسعار  وفقًا  القطري  أرصدة  يال  تحول  المعامالت. 

 يال القطري بسعر الصرف السائد في ذلك التاريخ.  الموجودات والمطلوبات المالية المسجلة بالعمالت األجنبية في تاريخ التقرير إلى الر
 

طري بسعر الصرف في  التي يتم قياسها بالقيمة العادلة إلى الريال القو يتم تحويل الموجودات والمطلوبات غير النقدية بالعمالت األجنبية  
ريخية التاريخ الذي تم فيه تحديد القيمة العادلة. يتم تحويل البنود غير النقدية بالعملة األجنبية التي يتم قياسها على أساس التكلفة التا

النقدية التي يتم   باستخدام أسعار الصرف السائدة في تاريخ المعاملة. يتم التعامل مع الربح أو الخسارة الناتجة عن تحويل البنود غير
 قياسها بالقيمة العادلة وذلك تمشيا مع االعتراف بالربح أو الخسارة من التغير في القيمة العادلة للبند.
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 اإليجارات  16المعيار الدولي للتقارير المالية 
 

 اإليجار 
إيجار أو يحتوي عليه، إذا    يمثل  انهالعقد  يعتبر  يحتوي على إيجار. و   أو   اإيجار   يمثلما إذا كان العقد    لمجموعةقي ِّم اتند إبرام العقد،  ع

. ولتقييم ما إذا كان العقد ينقل الحق في  تبادل مامحدد لفترة من الزمن مقابل    موجوداستخدام    السيطرة علىكان العقد ينقل الحق في  
 .  16 تقارير الماليةالدولي لل رايالمع حسب محدد، يستخدم الفريق تعريف اإليجار موجوداستخدام  السيطرة على

 

 المجموعة كمستأجر
 . اعتبار المكونات التأجيرية وغير التأجيرية مكون واحد و   ، عدم فصل المكونات غير المؤجرة   مجموعة ال   اختارت   ، عقارات فيما يتعلق بعقود إيجار ال 

  

المتعلق بحق االستخدام في    الموجوداإليجار في تاريخ بدء عقد اإليجار. ويقاس  الموجود ومطلوب  استخدام  بحق  تعترف المجموعة  
  المتعلقة باإليجار معدلة ألي مدفوعات إيجار تم سدادها في تاريخ البدء أو قبله،   للمتطلباتالبداية بالتكلفة، التي تشمل المبلغ األولي  

مع األخذ  ،  أو الموقع  األساسي  الموجودستعادة  األساسي أو إل  الموجودالة  و إز أتفكيك  لباإلضافة إلى أي تكاليف مباشرة أولية متكبدة  
 واردة.  يةيجار إأي حوافز  باالعتبار

  

إ الثابت  بعد ذلك باستخدام طريقة  الموجود  هالك حق استخدام  ستيتم  البدء إلى نهاية مدة اإليجار، ما لم ينقل عقد  القسط  من تاريخ 
أن المجموعة سوف تمارس تعكس  فة حق االستخدام  أن تكللى المجموعة بحلول نهاية مدة اإليجار أو  األساسي إ  الموجوداإليجار ملكية  

، الذي يتحدد على نفس األساس الذي للموجود  االنتاجيعلى مدى العمر  الموجود  خيار الشراء. في هذه الحالة، ُتستهلك حق استخدام  
القيمة، إن    نخفاضبسبب خسائر ا  المتعلق بحق االستخدام دورياً   الموجودلممتلكات والمعدات. وباإلضافة إلى ذلك، يخفض  لتحدده  

 اإليجار. مطلوباتوجدت، ويعدل لمراعاة بعض عمليات إعادة القياس 
 

باستخدام سعر الفائدة   مخصومةفي تاريخ البدء،    مسددة الغير  بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار    مبدئياً اإليجار    مطلوباتيتم قياس  
االقتراض اإلضافي للمجموعة. وبشكل عام، تستخدم المجموعة  معدل الضمني في عقد اإليجار أو إذا تعذر تحديد هذا السعر بسهولة، 

 معدل االقتراض اإلضافي كمعدل خصم. 
 

 .عدل االقتراض من خالل الحصول على أسعار الفائدة من مصادر تمويل خارجية مختلفةتحدد المجموعة م
 

 المتعلقة باإليجار ما يلي: المطلوباتوتشمل مدفوعات اإليجار المدرجة في قياس 
 

 ؛ الماديةالمدفوعات الثابتة، بما في ذلك المدفوعات الثابتة  -
 أو المعدل في تاريخ البدء؛ المؤشرمدفوعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل، تقاس في البداية باستخدام  -
 المبالغ المتوقع دفعها بموجب ضمان القيمة المتبقية؛ و -
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 )تتمة(  المجموعة كمستأجر
خيار الشراء الذي تكون المجموعة متأكدة بشكل معقول من ممارسته، ومدفوعات اإليجار في فترة تجديد   بموجب  ممارسة الخيارسعر   -

تكن على اإلنهاء المبكر لعقد اإليجار ما لم   غراماتاختيارية إذا كانت المجموعة متأكدة بشكل معقول من ممارسة خيار التمديد، وال
 في وقت مبكر.عقد العدم إنهاء من بشكل معقول متأكدة المجموعة 

 

. يتم إعادة قياسه عندما يكون هناك تغيير في مدفوعات الةالفائدة الفعمعدل  اإليجار بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة    مطلوباتتقاس  
بموجب مستحق الدفع  ، إذا كان هناك تغيير في تقدير المجموعة للمبلغ  مااإليجار المستقبلية الناشئة عن تغيير في مؤشر أو معدل  

أو التمديد أو اإلنهاء أو إذا كان هناك خيار الشراء    ستمارسضمان القيمة المتبقية ، إذا غيرت المجموعة تقييمها لمعرفة ما إذا كانت  
ثابت  اتدفع ماديةإيجار  قياس  ة  يعاد  وعندما  الطريقة،    المطلوبات.  بهذه  باإليجار  استخدام ل  ةالدفتري  القيمةتعديل    يتمالمتعلقة    حق 

   إلى الصفر.  الموجود حق استخدام ل ةالدفتري القيمة ت، أو يسجل في الربح أو الخسارة إذا انخفضالموجودات
 

 منخفضة القيمة  الموجوداتيجار قصيرة األجل وعقود إيجار اإلعقود 
اإليجار لعقود اإليجار منخفضة القيمة وعقود اإليجار قصيرة   ومطلوبات  الموجوداتعدم االعتراف بحق استخدام    لمجموعةا  تاختار 

 مدى فترة اإليجار.على    القسط الثابتعلى أساس    صاريف. تعترف المجموعة بمدفوعات اإليجار المرتبطة بعقود اإليجار هذه كماألجل
 

 المجموعة كمؤجر
اإليجار على    مكوناتمن    مكون في العقد لكل    مقابلعند بدء العقد الذي يتضمن مكونا لإليجار أو عند تعديله، تخصص المجموعة ال

 أساس أسعارها النسبية القائمة بذاتها. 
 

 دد عند عقد اإليجار ما إذا كان كل عقد إيجار هو عقد إيجار تمويلي أو عقد إيجار تشغيلي.  المجموعة كمؤجر، فإنها تح املعندما تع
  

ولتصنيف كل عقد إيجار، تقوم المجموعة بتقييم شامل لمعرفة ما إذا كان عقد اإليجار ينقل إلى حد كبير جميع المخاطر والمكافآت 
تشغيلي،    هو عقد إيجار ف. إذا كان األمر كذلك، فإن عقد اإليجار هو عقد إيجار تمويلي؛ إذا لم يكن كذلك،  المحدد   الموجودلملكية  

في بعض المؤشرات مثل ما إذا كان عقد اإليجار يتعلق بالجزء األكبر من الحياة االقتصادية    المجموعةنظر  ت م،  وكجزء من هذا التقيي
 .للموجود

  

قي ِّم وتوعندما تكون المجموعة مؤجرًا وسيطًا، فإنها تستأثر بمصالحها في عقد اإليجار الرئيسي واإليجار من الباطن بشكل منفصل.  
األساسي.    الموجودالناشئ عن عقد اإليجار الرئيسي، وليس باإلشارة إلى  الموجود  باإلشارة إلى حق االستخدام  تصنيف اإليجار من الباطن  

فإنها تصنف وعليه  تطبق عليه المجموعة اإلعفاء المذكور أعاله،  والتي  إذا كان عقد اإليجار الرئيسي هو عقد إيجار قصير األجل  
 يلي.اإليجار من الباطن على أنه عقد إيجار تشغ
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 )تتمة(  كمؤجرالمجموعة 
 مقابللتخصيص ال  15  ةالماليتقارير  ار الدولي لل يالمجموعة تطبق المع، فإن  إيجاريةوغير    يةإيجار مكونات  يحتوي على  االتفاق  وإذا كان  
 في العقد. 

 

على صافي االستثمار في اإليجار.   9  تقارير الماليةار الدولي لليالقيمة في المع  نخفاضتطبق المجموعة متطلبات إلغاء االعتراف وا
 المستخدمة في حساب إجمالي االستثمار في اإليجار. و غير المضمونة المقدرة بانتظام كذلك القيم المتبقية  المجموعةستعرض تو 
 

على مدى فترة اإليجار   قسط الثابتعلى أساس ال   إيرادك  ةتعترف المجموعة بمدفوعات اإليجار الواردة بموجب عقود اإليجار التشغيلي
 "إيرادات اإليجار". كجزء من

 
 عادة التأمين موجودات إ

في إطار نشاطها االعتيادي. تمثل موجودات إعادة التأمين األرصدة القابلة لالسترداد من شركات إعادة    التأمينتحول المجموعة مخاطر  
التأمين. يتم تقدير المبالغ القابلة لالسترداد من معيدي التأمين بصورة تنسجم مع مخصص المطالبات القائمة أو المطالبات المسددة 

   إعادة التأمين ذي الصلة. المصاحبة لوثائق معيدي التأمين وفقًا لعقد
 

 9السياسات المحاسبية وفقا  للمعيار الدولي للتقارير المالية 
المالية    تصنيفيتم   للتقارير  المالية المحتجزة من قبل المجموعة وفقًا ألحكام المعيار الدولي  بوجه عام،  األدوات المالية.    9األدوات 

 التصنيف الذي تتبناه المجموعة، حسب االقتضاء، هو كما يلي:       
 

 الموجودات المالية التي هي أدوات حقوق الملكية:
 

 إلزاميًا بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، أو   -
أو التي محتفظ بها للمتاجرة  غير متاح ألدوات حقوق الملكية ال  التصنيفبالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. هذا    مصنفة -

 . هي مبالغ طارئة في تجميع األعمال
 

 الموجودات المالية التي هي أدوات الدين: 
 

ت التكلفة المطفأة. تطبق هذه الفئة فقط عند نشوء األحكام التعاقدية لألداة، بتواريخ محددة، على التدفقات النقدية التي هي فقط مدفوعا -
أصل الدين والفائدة على المبلغ الرئيسي، وحيث تكون األداة محجوزة بموجب نموذج أعمال الغرض منه مستوفى بواسطة حيازة األداة  

 فقات النقدية التعاقدية، أو لتحصيل التد
القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. تطبق هذه الفئة فقط عند نشوء األحكام التعاقدية لألداة على التدفقات النقدية التي هي  -

حقق بواسطة فقط مدفوعات أصل الدين والفائدة على المبلغ الرئيسي، وحيث تكون األداة محجوزة بموجب نموذج أعمال الغرض منه م
 كاًل من تحصيل التدفقات النقدية وبيع األدوات، أو  
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بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. يطبق هذا التصنيف بشكل تلقائي على جميع أدوات الدين غير المؤهلة بالتكلفة  إلزاميًا   -

 المطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، أو
ا يقوم بإلغاء أو تخفيض بشكل كبير المعينة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. يمكن تطبيق خيار التصنيف هذا فقط عندم -

 التباين المحاسبي. 
 

 المطلوبات المالية:
 

 التكلفة المطفأة.  -
 

عتيادية على أساس تاريخ المتاجرة. إن المشتريات إلبكافة مشتريات أو مبيعات الموجودات المالية بالطريقة ااإلعتراف  وإلغاء  اإلعتراف  يتم  
اإلطار الزمني المحدد  ضمن  أو المبيعات بالطرق المعتادة هي مشتريات أو مبيعات الموجودات المالية التي تتطلب تسليم الموجودات  

 أو اتفاقية في السوق.الئحة بموجب 
 

 .نوع من األدوات المالية المحتجزة من قبل المجموعة معروضه أدناه السياسات المحاسبية المحددة للتصنيف واإلعتراف والقياس لكل 
 

 أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
(.  9  تحتفظ المجموعة بإستثمارات محددة في سندات والتي تصنف ويتم قياسها الحقًا بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )اإليضاح 

ت تم تصنيفهم بهذه الطريقة بسبب نشوء األحكام التعاقدية لهذه األدوات المالية، في تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي هي فقط مدفوعا
أصل الدين والفائدة على المبلغ الرئيسي المستحق، وتم تحقيق أهداف نموذج أعمال المجموعة بواسطة كاًل من تحصيل وبيع التدفقات 

 ية التعاقدية على هذه األدوات. النقد
 

يتم اإلعتراف بأدوات الدين هذه عندما تصبح المجموعة طرف في أحكام تعاقدية. يتم قياسهم عند اإلعتراف المبدئي بالقيمة العادلة زائد 
 تكاليف المعاملة، إن وجد، ويتم قياسهم الحقًا بالقيمة العادلة.  

 

تقوم المجموعة بتحديد التكلفة المطفأة لكل أداة كما لو أنهم تم قياسهم بالتكلفة المطفأة. يتم اإلعتراف  رغم أنه يتم قياسهم بالقيمة العادلة،  
حتياطي اباإلختالف بين التكلفة المطفأة والقيمة العادلة ألدوات الدين بتاريخ التقرير بالدخل الشامل اآلخر ويتراكم في حقوق الملكية في  

 القيمة العادلة. 
   

الفائدة   التكلفة المطفأة هي المبلغ المعترف به بالقرض مبدئيًا، ناقص التسديدات الرئيسية، زائد اإلطفاء )الفائدة( المتراكمة بإستخدام طريقة
 الفعلية ألي فرق بين المبلغ المبدئي ومبلغ اإلستحقاق المعدل ألي مخصص خسارة. 

 

  (. 33الفعلية ويتم ادراجها في بيان الربح أو الخسارة الموحد في إيرادات اإلستثمار )اإليضاح  يتم إحتساب دخل الفوائد بإستخدام طريقة الفائدة  
دفترية يتم تطبيق معدل الفائدة الفعلي على القيمة الدفترية الكلية لألداة، شريطة أن تكون األداة غير منخفضة القيمة اإلئتمانية. القيمة ال

 مخصص الخسارة.  الكلية هي التكلفة المطفأة قبل تعديل 
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 )تتمة(أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
تثمار عندما تقاس أداة الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بعملة أجنبية، يتم تحديد التكلفة المطفأة والقيمة العادلة لإلس

نهاية كل تاريخ بالعملة األجنبية. يتم تحويل التكلفة المطفأة والقيمة العادلة بعد ذلك إلى الريال القطري المالئم بإستخدام المعدل السائد ب
تقرير. يتم اإلعتراف بأرباح أو خسائر الصرف األجنبي بالتكلفة المطفأة لألداة في الربح أو الخسارة. أرباح أو خسائر الصرف األجنبي 

 حتياطي القيمة العادلة.  االمتبقية المتعلقة بتعديل التقييم يتم ادراجها في الدخل الشامل وتتراكم في حقوق الملكية في  
 
 

وم المجموعة باإلعتراف بمخصص الخسارة للخسائر اإلئتمانية المتوقعة على جميع أدوات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل  تق
تغيرات مخاطر اإلئتمان منذ اإلعتراف   المتوقعة بتاريخ كل تقرير لعكس  الخسائر اإلئتمانية  الدخل الشامل اآلخر. يتم تحديث مبلغ 

 الصلة.  المبدئي لألدوات ذات 
 

تقوم المجموعة بقياس مخصص الخسارة بمبلغ مساوي للخسائر اإلئتمانية المتوقعة مدى الحياة )خسارة إئتمانية متوقعة مدى الحياة( 
عندما يكون هناك زيادة كبيرة في مخاطر اإلئتمان منذ اإلعتراف المبدئي. إذا لم تزيد مخاطر اإلئتمان على أداة الدين بشكل كبير منذ 

 شهر.  12تراف المبدئي، يتم قياس مخصص الخسارة لتلك األداة بخسائر إئتمانية متوقعة لمدة اإلع
 

شهر، بشكل أخر ما إن كان هناك  12لتقييم ما إن يتم تطبيق الخسائر اإلئتمانية المتوقعة مدى الحياة أو خسائر إئتمانية متوقعة لمدة 
المب التاريخ  المجموعة باألخذ في اإلعتبار ما إن كان هناك زيادة كبيرة في مخاطر زيادة كبيرة في مخاطر اإلئتمان منذ  دئي، تقوم 

 التقصير التي تحدث منذ األعتراف المبدئي بداًل من دليل انخفاض القيمة اإلئتمانية بتاريخ التقرير أو بوقت حدوث التقصير الفعلي.  
 

التعسر، خسارة التقصير في السداد )أي مقدار الخسارة إذا كان هناك عدم  إن قياس الخسائر اإلئتمانية المتوقعة هو داللة على احتمالية  
 سداد( والتعرض لعدم السداد.  

 

يستند تقييم إحتمالية التقصير وتقصير الخسارة المعطاة على البيانات التاريخية المعدلة بواسطة المعلومات التطلعية. التعرض للتقصير 
 لألداة بتاريخ التقرير.هو القيمة الدفترية الكلية  

 

لتقييم ما إن كانت المخاطر اإلئتمانية على إستثمار الدين قد زادت بشكل كبير منذ التاريخ المبدئي، تقوم المجموعة بمقارنة مخاطر 
 التقصير الذي يحدث على األداة كما في تاريخ التقرير مع مخاطر التقصير التي تحدث كما في تاريخ اإلعتراف المبدئي.  

 

اإلعتبار كاًل من المعلومات الكمية والنوعية التي هي معقولة ومحتملة بما في ذلك الخبرة التاريخية والمعلومات تقوم المجموعة باألخذ في  
 التطلعية المتاحة بدون تكلفة غير مستحقة أو مجهود غير مستحق. 

 
 
 



 التأمين ش.م.ع.ق. الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

 2021ديسمبر   31كما في وللسنة المنتهية في 

30 
 

 

 )تتمة(  السياسات المحاسبية الهامة     2
 

 والقرارات والتقديرات الهامة )تتمة(  ملخص السياسات المحاسبية الهامة
 

 )تتمة(  9السياسات المحاسبية وفقا  للمعيار الدولي للتقارير المالية 
 

 أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )تتمة(
نت  بغض النظر عن ناتج التقييم أعاله، فإن مخاطر اإلئتمان على أداة الدين دائمًا مفترض زيادتها بشكل كبير منذ اإلعتراف المبدئي إذا كا 

 يومًا، ما لم يكن لدى المجموعة معلومات معقولة ومحتملة التي توضح خالفًا لذلك.   90المدفوعات التعاقدية مستحقة السداد ألكثر من  
 

العكس، إذا تم تقييم أداة الدين على أن لها مخاطر إئتمان منخفضة بتاريخ التقرير، يكون من المفترض أن مخاطر اإلئتمان على  على 
 األداة لم تزيد بشكل كبير منذ اإلعتراف المبدئي. 

 

ي مخاطر اإلئتمان وتقوم بمراجعتهم تقوم المجموعة بشكل منتظم برصد فعالية المعايير المستخدمة لتحديد ما إن كان هناك زيادة كبيرة ف 
 حسب األصول لضمان قدرة المعايير على تحديد الزيادات الكبيرة في مخاطر اإلئتمان قبل أن يصبح المبلغ مستحق السداد. 

 

ألغراض إدارة مخاطر اإلئتمان الداخلية، تقوم المجموعة باألخذ في اإلعتبار وجود حدث إفتراضي إذا كان هناك إما خرق المواثيق 
ه المالية من قبل الطرف المقابل، أو إذا كانت المعلومات الداخلية والخارجية تشير إلى ان الطرف المقابل من غير المرجح أن يدفع لدائني

 أخذ الضمانات في الحسبان(.  كليًا )بدون 
 

بغض النظر عن التحليل الوارد أعاله، تقوم المجموعة باألخذ في اإلعتبار أن التقصير قد حدث عندما يكون قسط ما مستحق السداد  
 ما لم يكن لدى المجموعة معلومات معقولة وداعمة تثبت خالف ذلك.يوم،  90ألكثر من 

 

آلخر، فإن األرباح أو الخسائر التراكمية على األداة التي تراكمت مسبقًا عند استبعاد أداة الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ا
 في حقوق الملكية في إحتياطي تقييم اإلستثمارات يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة.  

 

 أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  
با إلزامي  الدين مصنفة بشكل  أدوات  الخسارة. هذه اإلستثمارات غير مؤهلة  بعض اإلستثمارات في  العادلة من خالل الربح أو  لقيمة 

التعاقدية لهذه األدوات ال تنشأ في تواريخ  العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ألن األحكام  للتصنيف بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة 
المبلغ الرئيسي المستحق أو إستيفاء أهداف نموذج العمل   محددة للتدفقات النقدية التي هي فقط مدفوعات مبلغ األصل والفائدة على

   للمجموعة من خالل بيع األدوات بدال من اإلحتفاظ بهم لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية. 
 

  يتم اإلعتراف باإلستثمارات في أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة عندما تصبح المنشأة طرف في األحكام التعاقدية
 لألداة. يتم قياس اإلستثمارات باإلعتراف المبدئي والحقًا بالقيمة العادلة. يتم اإلعتراف بتكاليف المعاملة في الربح أو الخسارة.  

 

 (. 33إيراد الفائدة من أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في إيرادات اإلستثمارات )اإليضاح يدرج 
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 )تتمة(أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
المعدل السائد    يتم تحويل أداة الدين بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة السائدة بالعملة األجنبية إلى ما يعادلها بالريال القطري بإستخدام 

سارة ضمن أرباح  بنهاية كل فترة تقرير. يتم اإلعتراف بأية أرباح أو خسائر من الصرف األجنبي كجزء من تعديل القيمة العادلة في الربح أو الخ 
 وخسائر القيمة العادلة. ال يخضع اإلستثمار في أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ألحكام انخفاض القيمة.  

 

 االستثمارات في أدوات حقوق الملكية  
اء لهذا التصنيف، يمكن للمجموعة القيام أدوات حقوق الملكية مصنفة بشكل إلزامي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. كإستثن

بإختيار غير قابل لإللغاء على لكل أداة، وباإلعتراف المبدئي لتصنيف إستثمارات محددة ضمن أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من 
تثمارات التي إما تكون محجوزة خالل الدخل الشامل اآلخر. فإن التصنيف بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ال يتم على اإلس

 للمتاجرة أو مقابل طارئ في تجميع األعمال.  
 

يتم اإلعتراف باإلستثمارات في حقوق الملكية عندما تصبح المنشأة طرف باألحكام التعاقدية لألداة. يتم قياس اإلستثمارات باإلعتراف 
المصنفة   بإستثناء تلك اإلستثمارات  ،مارات ثة الدفترية المبدئية لتلك اإلستالمبدئي بالقيمة العادلة. يتم إضافة تكاليف المعامالت إلى القيم

 الربح أو الخسارة.  بالقيمة العادلة من خالل
 

تدرج أرباح وخسائر القيمة العادلة المعترف بها على اإلستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في أرباح وخسائر القيمة 
 (.  35العادلة )اإليضاح 

 

ستالم توزيعات يتم اإلعتراف بدخل توزيعات األرباح من إستثمارات حقوق الملكية في الربح أو الخسارة عندما يكون حق المجموعة في إ
األرباح متاح، ما لم تمثل توزيعات األرباح بشكل واضح إسترداد جزء من تكلفة اإلستثمار. يتم ادراج التوزيعات األرباح ضمن ايرادات 

 (. 33االستثمار )اإليضاح 
 

إستخدام السعر السائد بنهاية كل فترة  يتم تحويل اإلستثمار في أداة حقوق الملكية السائدة بالعملة األجنبية إلى الريال القطري المعادل ب
تقرير. أية أرباح أو خسائر للصرف األجنبي ناتجة يعترف بها في الربح و الخسارة كجزء من تعديل القيمة العادلة لإلستثمارات المصنفة 

إلستثمارات بالقيمة العادلة من بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. يتم اإلعتراف بأرباح وخسائر الصرف األجنبي الناجمة على ا
خالل الدخل الشامل اآلخر في الدخل الشامل اآلخر وتتراكم في حقوق الملكية في إحتياطي تقييم اإلستثمارات. ال تخضع اإلستثمارات 

 في أدوات حقوق الملكية ألحكام انخفاض القيمة.
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 خرى األمدينة الذمم المدينة و التأمين الذمم 
العادلة وبعد ذلك تقاس بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل  تقاس ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى عند التحقيق المبدئي بالقيمة  

التأمين المدينة والذمم المدينة   الفائدة الفعلي.    تقوم المجموعة باإلعتراف بمخصص الخسارة وذلك للخسائر اإلئتمانية المتوقعة على ذمم 
اإلعتراف بعكس االنخفاض أو خسائر انخفاض القيمة في الربح    األخرى. يتم تحديث مبلغ الخسائر اإلئتمانية المتوقعة بتاريخ كل تقرير. يتم 

أو الخسارة مع تعديل مقابل على القيمة الدفترية لذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى، من خالل إستخدام حساب مخصص الخسارة. 
 تدرج خسارة انخفاض القيمة في بيان الربح أو الخسارة الموحد. 

 

احتمالية التعثر،   نتيجةة االئتمان المتوقعة على مستوى المحفظة. يتم احتساب خسارة االئتمان المتوقعة على أنها  يتم احتساب خسار 
 الخسائر االئتمانية المتوقعة. في احتساب 2021ديسمبر  31والخسارة عند التعثر والتعرض عند التعثر. تم اعتبار التعرض كما في 

 

الحالة األساسية والحالة المتفائلة والحالة المتشائمة. تم   -تم النظر في ثالثة سيناريوهات لممارسة احتساب خسارة االئتمان المتوقعة  
الثة إنشاء هذه السيناريوهات بناًء على السيناريوهات الثالثة التي تم إنشاؤها في إطار احتساب احتمالية التعثر. تم دمج السيناريوهات الث 

سيناريو   ،٪60ائر االئتمان المتوقعة. ترجيحات السيناريو هي: سيناريو الحالة األساسية:  لخس  مرجح  احتماليمتوسط    للحصول على
المتشائمة:   ٪  10٪ و  30٪ و  60٪ إلى  15٪ و  15٪ و  70من    األهمية٪. تم تغيير  10٪، سيناريو الحالة المتفائلة:  30الحالة 

   .19-كوفيد االتجاه الهبوطي للسوق بسبب لتضمينوالمتشائمة على التوالي(   )للحاالت األساسية والمتفائلة
 

 النقد وما في حكمه
يتكون النقد وما في حكمه من أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق  يتم اثبات النقد وما في حكمه بالقيمة الدفترية والتي تعتبر قيمة عادلة.  

. بغرض إعداد بيان التدفقات النقدية  الموحد لثالثة أشهر أو أقل من تاريخ بيان المركز المالي  أصلية  وودائع قصيرة األجل ذات فترات استحقاق  
 أعاله، بعد خصم السحب على المكشوف من البنوك.   الموحـد، يتكون النقد وما في حكمه من النقد وما في حكمه كما هو موضح 

 

 العجز عن السداد تعريف 
أن الذمم المدينة   ىإدارة مخاطر االئتمان الداخلية حيث تشير الخبرة السابقة إل بمثابة العجز عن السداد ألهداف  ة ما يلي  لمجموعتعتبر ا

 .بشكل عام التي تستوفي أيًا من المعايير التالية ليست قابلة لالسترداد 
 

 أو ؛عندما يكون هناك خرق للتعهدات المالية من قبل الطرف المقابل -
أو تم الحصول عليها من مصادر خارجية إلى أنه من غير المحتمل أن يقوم المدين بدفع المبالغ   ثها داخلياً استحداالتي تم    المعلومات -

 بالكامل )دون األخذ بعين االعتبار أي ضمانات محتفظ بها من قبل المجموعة(.  ،، بما في ذلك المجموعةلدائنيه المستحقة
 

المالي أكثر من   موجودعن السداد قد حدث عندما يكون عمر ال  جزعأن ال تعتبر المجموعة ب،  المذكور أعالهبغض النظر عن التحليل  
يومًا عندما يتعلق   90يومًا للذمم المدينة غير المتعلقة بالتأمين، و  180 في حالة الذمم المدينة المتعلقة بالتأمين ومستحقاً   يوماً   365

  األمر بأدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.
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 سياسة الشطب
مالي عندما تكون هناك معلومات تشير إلى أن الطرف المقابل يواجه صعوبات مالية حادة وليس هناك   موجودبشطب    المجموعةتقوم  

وقد تظل .  احتمال واقعي للتعافي، على سبيل المثال، عندما يكون الطرف المقابل قد وضع تحت التصفية أو دخل في إجراءات اإلفالس
المالية المشطوبة خاضعة إلجراءات   إجراءات    ذاإلنفاالموجودات  ستشارة عتبار االسترداد، مع األخذ في االفى اال  المجموعةبموجب 

 .ارةأو الخس الربحأية مبالغ مستردة في  تسجيلتم االقتضاء و القانونية عند 
 

 ذات ائتمان منخفض القيمة  ةالماليالموجودات 
حدث واحد أو أكثر يكون له تأثير ضار على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة وقوع  عند  ذو ائتمان منخفض القيمة    المالي الموجود    يعتبر 
 األحداث التالية:   بيانات يمكن مالحظتها حول المالي    لموجود ئتمانية ل انخفاض القيمة اال   تتضمن اإلثباتات على المالي.    الموجود لذلك  

 

 صعوبة مالية كبيرة للمدين؛  -
 ؛ التأخرأو  عجز عن السدادخرق العقد، مثل حدث  -
 فالس أو إعادة تنظيم مالي آخر؛ أو اإلصبح من المحتمل أن يدخل المدين في أ -
 .الموجود المالي بسبب الصعوبات المالية ذلكاختفاء سوق نشط ل -

 

 الموجودات المالية  استبعاد
 الموجودأو عندما تقوم بتحويل    الموجوداستبعاد موجود مالي فقط عندما تنتهي الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من  ب  المجموعةتقوم  

بتحويل أو االحتفاظ بكافة مخاطر ومزايا   المجموعةإلى طرف آخر. إذا لم تقم  الموجودالمالي وكافة المخاطر والمنافع المرتبطة بملكية 
المبالغ ببإثبات حصتها المحتفظ بها في الموجود والمطلوب المرتبط    المجموعة المحول، تقوم    الموجود يطرة على  الملكية واستمرت في الس

الموجود   تسجيلفي    المجموعةالمالي المحول، تستمر    الموجودبكافة مخاطر ومنافع ملكية    المجموعةالتي قد تضطر لدفعها. إذا احتفظت  
 لعائدات المستلمة. لن مضمو ال قتراض اال المالي وتسجل أيضاً 

 

المستلم والذمم المدينة   المقابلومجموع    موجودالفرق بين القيمة الدفترية لل  تسجيلبالتكلفة المطفأة، يتم    المقاسموجود المالي  العند استبعاد  
 قياسهاالمبدئي    التحقيقعند    المجموعةالتي اختارت  و حقوق الملكية    اة ستثمار في أدا، عند استبعاد  في المقابلفي الربح أو الخسارة.  

في احتياطي القيمة  المتراكمة التي سبق تجميعها رةبح أو الخسار بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، ال يتم إعادة تصنيف ال
 الربح أو الخسارة. العادلة في

 

 المطلوبات المالية 
المجموعة طرف باالحكام التعاقدية للقرض. يتم قياس القروض باإلعتراف المبدئي بالقيمة يتم اإلعتراف بالسلف والقروض عندما تصبح  

  العادلة زائد تكاليف المعاملة، إن وجد. يتم قياسهم الحقًا بالتكلفة المطفأة بإستخدام طريقة الفائدة الفعلية.
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 )تتمة(  السياسات المحاسبية الهامة     2
 

 ( والقرارات والتقديرات الهامة )تتمة هامةملخص السياسات المحاسبية ال 
 

 )تتمة(  9السياسات المحاسبية وفقا  للمعيار الدولي للتقارير المالية 
 

 )تتمة( المطلوبات المالية 
حول الفترة ذات الصلة. معدل طريقة الفائدة الفعلية هي طريقة إحتساب التكلفة المطفأة للمطلوب المالي وتخصيص مصاريف الفائدة  

أو  الفائدة الفعلي هو المعدل الذي يقوم بالضبط بخصم المدفوعات النقدية المستقبلية المقدرة )بما في ذلك كافة الرسوم والنقاط المدفوعة  
م المتوقع المستلمة  العمر  خالل  من  الخصومات(  أو  األخرى  واألقساط  المعاملة  تكاليف  الفعلي،  الفائدة  معدل  من  يتجزء  ال  جزء  ن 

 للمطلوب المالي أو )عند اللزوم( فترة أقصر للتكلفة المطفأة للمطوب المالي.  
 

  إن (.  36ارة الموحد ضمن تكاليف التمويل )اإليضاح  تدرج مصاريف الفائدة المحتسبة على طريقة الفائدة الفعلية في بيان الربح أو الخس
 .القروض تعرض المجموعة لمخاطر السيولة ومخاطر سعر الفائدةو السلف  

 

بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. تقوم الشركة بإلغاء اإلعتراف بالمطلوبات يتم قياسها  خرى  ألجميع المطلوبات المالية ا
المالية المالية فقط عندما يتم إبراء ذمة التزامات الشركة أو إلغائها أو انتهاء صالحيتها. يتم إثبات الفرق بين القيمة الدفترية للمطلوبات 

المدفوع، بما في ذلك أي موجودات غير نقدية محولة أو مطلوبات تم تحملها ، في بيان الربح أو  المستحق و التي تم استبعادها والمبلغ  
 .الخسارة الموحد

 

 مشتقات األدوات المالية
قرض  على  الفوائد  مدفوعات  على  الفائدة  أسعار  لتقلبات  المصاحبة  لمخاطرها  للتحوط  الفائدة  أسعار  تبادل  عقود  المجموعة  تستخدم 

للتدفق المجموعة ألجل التحوط على أنها تحوط  العادلة. تقوم المجموعة بتصنيف  الفائدة هذه بالقيمة  . يتم إدراج عقود تبادل أسعار 
ضد تعرضها لتغيرات التدفقات النقدية التي هي إما متعلقة بمخاطر معينة مصاحبة للموجود أو المطلوب   بالتحوطالنقدي حيث تقوم  

 المحقق أو معاملة متوقعة. تم تصنيف عقد تبادل أسعار الفائدة كتحوط للتدفق النقدي ويستوفي شروط محاسبة التحوط.
 

بقيمها العادلة في تاريخ كل بيان   بالقيمة العادلة في تاريخ الدخول في عقد المشتقات ويعاد قياسها الحقاً   مبدئياً يتم تحقيق المشتقات  
مركز مالي موحد. يتم تحقيق الربح أو الخسارة الناتجتين في الربح أو الخسارة مباشرة إال في حال كانت المشتقات مدرجة كأداة تحوط 

 هذه الحالة في الربح أو الخسارة على طبيعة عالقة التحوط. وفعالة حيث يعتمد توقيت التحقيق في
 

 تحوط التدفق النقدي 
الدخل  للمشتقة في  لألداة  الجزء الفعال من التغييرات في القيمة العادلة  االعتراف بتحوط التدفق النقدي، يتم  لمشتق كأداة    اختيارعندما يتم  

الدخل  من التغييرات في القيمة العادلة للمشتق المعترف بها في    الفي احتياطي التحوط. يقتصر الجزء الفع   وتجميعه  الشامل اآلخر
للبند التحوطي    الشامل اآلخر القيمة العادلة  التراكمي في  االعتراف األولي  المحدد على أساس القيمة الحالية من بداية  و على التغير 

يتم إعادة تصنيف جزء غير فعال من التغييرات في القيمة العادلة للمشتقة في الربح أو الخسارة.  التحوط. يتم االعتراف على الفور بأي  ب
خسائر في نفس الفترة أو الفترات التي تؤثر خاللها التدفقات الرباح أو  األالمبلغ المتراكم في احتياطي التحوط وتكلفة احتياطي التحوط إلى  

 الربح أو الخسارة. ها فيلتحوط مالنقدية المستقبلية المتوقعة ال
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 )تتمة(  السياسات المحاسبية الهامة     2
 

 ( والقرارات والتقديرات الهامة )تتمة ملخص السياسات المحاسبية الهامة
 

 )تتمة(  9السياسات المحاسبية وفقا  للمعيار الدولي للتقارير المالية 
 

 )تتمة( المطلوبات المالية 
 

 )تتمة( تحوط التدفق النقدي
قاف إذا لم يعد التحوط يستوفي معايير محاسبة التحوط أو تم بيع أداة التحوط أو انتهاء صالحيتها أو إنهاؤها أو ممارستها ، فعندئذ يتم إي 

التحوط   الذي تم تجميعه فييمستقبلبأثر  محاسبة  المبلغ  النقدية، يبقى  التدفقات  للتحوط من  التحوطية  المحاسبة  إيقاف   . عندما يتم 
 غير المالي فيتكلفة البند  وعندها يتم االعتراف بالمبلغ ضمن  إلى أن يتم االعتراف ببند غير مالي،    حقوق الملكيةاحتياطي التحوط في  

التي تؤثر األخرى، يتم إعادة تصنيفها إلى الربح أو الخسارة في نفس الفترة أو الفترات    ةالنقدي  اتلتدفقلبالنسبة للتحوط    .االعتراف األولي
 الربح أو الخسارة.المتحوط لها في التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة فيها 

، فإن المبالغ التي تراكمت في احتياطي التحوط وتكلفة احتياطي التحوط متحوط لها  تدفقات نقدية مستقبليةحدوث  وإذا لم يعد من المتوقع  
 خسائر.الرباح أو األيعاد تصنيفها على الفور إلى  

 

 المطلوبات المالية وأدوات حقوق الملكية  
 

 التصنيف كدين أو حق ملكية 
وق ملكية وفقًا لمضمون الترتيبات التعاقدية  تصنف أدوات الدين وحقوق الملكية الصادرة من قبل المجموعة كمطلوبات مالية أو كحق

 وتعريفات المطلوب المالي وأداة حقوق الملكية.
 

 أدوات حقوق الملكية
إن أداة حقوق الملكية هي أي عقد يثبت حصة متبقية في موجودات المنشأة بعد خصم كافة مطلوباتها. ويتم االعتراف بأدوات حقوق 

 الملكية الصادرة من قبل المجموعة في العائدات المستلمة بعد خصم تكاليف اإلصدار المباشرة.  
 

االعتراف بها و خصمها مباشرة في حقوق الملكية. وال يتم اإلعتراف بأية أرباح إن إعادة شراء أدوات حقوق الملكية الخاصة بالشركة يتم  
 أو خسائر عند شراء أو بيع أو إصدار أو إلغاء أدوات حقوق الملكية الخاصة بالشركة.  

 

 مقاصة األدوات المالية 
المركز المالي الموحد في حال وجود حق قانوني المبلغ في بيان  إجمالييتم إجراء مقاصة للموجودات المالية والمطلوبات المالية ويدرج 

ساري المفعول لتسوية المبالغ المحققة وحال توفرت الرغبة في التسوية على أساس الصافي لتحقيق الموجودات وسداد المطلوبات في  
 .نفس الوقت

 

 مطلوبات عقود التأمين  
مخصص المطالبات القائمة ومخصص المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها ومخصص أقساط التأمين   التأمينتشمل مطلوبات عقود  

 التأمين عند إبرام العقود وتحصيل األقساط. عقود مطلوباتيتم إثبات  غير المكتسبة.
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 )تتمة(  السياسات المحاسبية الهامة     2
 

 ( والقرارات والتقديرات الهامة )تتمة ملخص السياسات المحاسبية الهامة
 

 )تتمة( المطلوبات المالية وأدوات حقوق الملكية 
 

  )تتمة( مطلوبات عقود التأمين
 مصاريفحسابات االلتزامات المتعلقة بمبالغ    ويتم تسجيلغير المسددة  و لمطالبات المبلغ عنها  القائمة عن المطالبات  ايحتسب مخصص  

 الخسائر. وخبراء تقييمتسوية الخسائر والخسائر غير المسددة استنادًا إلى أفضل تقدير لإلدارة 
 

 دراسة اإلفتراضات الحالية واإلتجاهات التاريخية والبيانات التجريبية المتكبدة وغير المبلغ عنها بناء على  لمطالبات  ايحتسب مخصص  
المقبولة.  مع التقنيات االكتوارية  بالمخاطر   األخذ باالعتبار  القسط والمتعلق  الجزء من  المكتسبة  التأمين غير  أقساط  يمثل مخصص 

السارية في تاريخ التقرير. يحتسب مخصص أقساط التأمين غير المكتسبة على أساس خدمة التأمين المقدمة من خالل عقد التأمين 
لتغطية التكاليف قامت المجموعة بمراجعة مدى دقة احتساب مخصص أقساط التأمين غير المكتسبة   خالل فترة العقد.ويعترف بها كإيراد  

غير كاف لتغطية االلتزامات   مخصصفي الحاالت التي يعتبر فيها الالتقرير.  في تاريخ  السارية  المرتبطة بالمسؤولية الناشئة عن المخاطر  
 السارية، يتم احتساب مخصص لعجز أقساط التأمين. علق بالمخاطر التعاقدية في المستقبل فيما يت

 

 قياس القيمة العادلة
تقيس المجموعة األدوات المالية وبعض المشتقات غير المالية بالقيمة العادلة في تاريخ كل بيان مركز مالي موحد. تتلخص اإلفصاحات 

 لية: يضاحات التافي اإل لتلك األدواتالمتعلقة بالقيمة العادلة  
 

 .5يضاح العقارات االستثمارية في اإل -
 .9يضاح اإل  بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرالموجودات المالية  -
 .10يضاح الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في اإل -
 . 26يضاح مشتقات األدوات المالية في اإل -
 . 44يضاح قياس القيمة العادلة في اإلاالفصاحات الكمية حول تدرج  -
 .44يضاح في اإلاالفصاحات حول طرق التقييم والتقديرات واالفتراضات الهامة  -

 

القيمة العادلة هي الثمن الذي سوف يستلم لبيع موجود أو يدفع لتحويل مطلوب في معاملة بين متعاملين في السوق في تاريخ القياس. 
 اًء على إفتراض أن المعاملة لبيع الموجود أو لتحويل المطلوب تحدث إما:إن قياس القيمة العادلة يتم بن

 

 في السوق الرئيسي للموجود أو المطلوب؛ أو -
 في غياب سوق رئيسية، في السوق األفضل بالنسبة للموجود أو المطلوب.  -
 

الوصول إليها من قبل المجموعة. يتم قياس القيمة العادلة ألي موجود أو مطلوب   ممكنيجب أن تكون السوق الرئيسية أو األفضل  
التي سوف يستخدمها متعاملون في السوق عندما يقومون بتسعير موجود أو مطلوب، بإفتراض أن المتعاملين   االفتراضاتبإستخدام  

 يتصرفون لمصلحتهم االقتصادية األفضل. 
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 )تتمة(  مةالسياسات المحاسبية الها     2
 

 ( والقرارات والتقديرات الهامة )تتمة ملخص السياسات المحاسبية الهامة
 

 (تتمة) قياس القيمة العادلة
فصاح عنها في البيانات المالية الموحدة ضمن تدرج القيمة يتم تصنيف جميع الموجودات والمطلوبات التي يتم قياس قيمتها العادلة أو اإل

 كما يلي، بناًء على أدنى مستوى من المعطيات الهامة لقياس القيمة العادلة ككل: ووصفهاالعادلة، 
 

 )غير المعدلة( في األسواق النشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة.  المدرجةسعار : األ1 المستوى  -
خالف األسعار المدرجة كما هي في المستوى األول والتي يمكن مالحظتها إما بصورة مباشرة )األسعار( مدخال أخرى ب:  2 المستوى  -

 أو غير مباشرة )مشتقة من األسعار(.  
   .(المدخالت للموجود أو المطلوب ال تستند إلى بيانات السوق التي يمكن مالحظتها )مدخالت ال يمكن مالحظتها:  3 المستوى  -
 

في مستويات مختلفة من التسلسل الهرمي   مطلوبأو  موجود  المستخدمة لقياس القيمة العادلة ل  المدخالتن تصنيف  إذا كان من الممك
العادلة   للقيمة  الهرمي  التسلسل  في نفس مستوى  بالكامل  يتم تصنيفه  العادلة  القيمة  قياس  فإن  العادلة،  أدنى مستوى باعتباره  للقيمة 

 . دخالت يعتبرها هامة بالنسبة للقياس بشكل كاملللم
 

ات المالية الموحدة على أساس متكرر، تحدد المجموعة ما إذا تمت تحويالت بين التي تدرج في البيان  والمطلوباتبالنسبة للموجودات  
المستويات في هيكل التدرج عن طريق إعادة تقييم فئات التصنيف )بناًء على أدنى مستوى من المعطيات الهامة لقياس القيمة العادلة  

 ككل( في نهاية كل فترة تقرير. 
 

بالقيمة العادلة من خالل الدخل  جراءات لكل من قياس القيمة العادلة المتكرر مثل الموجودات المالية  واإل  السياساتتحدد المجموعة  
 غير المتداولة، وللقياس غير المتكرر. الشامل اآلخر

 

. إن  ومطلوبات عقود التأمين  المثمنون الخارجيون في تقييم الموجودات الهامة، مثل العقارات االستثمارية، والمطلوبات الهامة   يتم إشراك
بعد نقاش وموافقة لجنة التدقيق للمجموعة. تشمل معايير اإلختيار خبرة السوق   اإلدارةإشتراك المثمنين الخارجيين يتم إقراره سنويًا من قبل  

بعد النقاش مع المثمنين الخارجيين للمجموعة تقنيات ومعطيات    المجموعةوما إذا كانت لديهم معايير مهنية. تقرر    واالستقالليةوالسمعة  
 التقييم التي تستخدم لكل حالة. 

 

التي يراد أن يعاد قياسها أو إعادة  الحركة في قيم الموجودات والمطلوبات  المجموعة بتحليل  تقييمها وفقًا   في تاريخ كل تقرير، تقوم 
. من أجل هذا التحليل، تقوم المجموعة بمراجعة المعطيات الرئيسية المستخدمة في آخر تقييم عن طريق للمجموعةللسياسات المحاسبية  

الصلة. ذات  الوثائق  العقود وغيرها من  التقييم مع  في حسابات  المعلومات  بالتعاون مع    مطابقة  المجموعة  الخارجيين   المثمنينتقوم 
مجموعة أيضًا بمقارنة كل تغير في القيمة العادلة لكل موجود ومطلوب مع المصادر الخارجية ذات الصلة وذلك لتحديد ما إذا كان  لل

  التغير معقواًل.
 

لغرض إفصاحات القيمة العادلة، حددت المجموعة فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر الموجود أو 
 حسبما تم إيضاحه أعاله.  العادلةوى تدرج القيمة المطلوب ومست
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 والقرارات والتقديرات الهامة )تتمة(  ملخص السياسات المحاسبية الهامة
  

 )تتمة(  قياس القيمة العادلة
 

 الربح أو الخسارةالموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر/ 
 

 أدوات حقوق الملكية المدرجة
السوق  في  المدرجة  الشراء  أسعار  إلى  بالرجوع  المالية  األسواق  في  تداولها  يتم  التي  الملكية  العادلة ألدوات حقوق  القيمة  يتم تحديد 

 للموجودات، عند إغالق العمل بتاريخ بيان المركز المالي الموحد.  
 

 الصناديق المدارة
ة وأسعار يتم تحديد القيمة العادلة للصناديق المدارة التي يتم تداولها في األسواق المالية الثانوية بالرجوع إلى قيم الموجود الصافية المدرج

 العرض عند إغالق العمل بتاريخ بيان المركز المالي الموحد.   
 

 أدوات حقوق الملكية غير المدرجة
خليًا بتقدير القيم العادلة ألدوات حقوق الملكية غير المدرجة بإستخدام طريقة قيمة الموجود الصافية  بكل تاريخ تقرير، تقوم اإلدارة دا

 . 13المعدلة والتي هي تقنية تقييم مسموح بها من قبل المعيار الدولي للتقارير المالية 
 

 السندات المدرجة وأدوات الدين 
داولها في األسواق المالية الثانوية بالرجوع إلى عروض أسعار السوق المدرجة لألصول يتم تحديد القيمة العادلة ألدوات الدين التي يتم ت

  وأسعار العروض للمطلوبات عند إغالق العمل بتاريخ بيان المركز المالي الموحد.

 

 العقارات اإلستثمارية  
مستقليين لديهم خبرة حديثة عن موقع وفئة العقار الذي يجري  يتم تحديد القيمة العادلة للعقار االستثماري من قبل خبراء تقييم عقارات  

اغب تقييمه. تستند القيم العادلة إلى القيم السوقية وهي المبلغ التقديري الذي يمكن مبادلة العقار مقابله في تاريخ التقييم بين مشتري ر 
 تام.ا بعلم موبائع راغب في معاملة تجارية حرة بعد تسويق صحيح حيث يتصرف كل منه

 

 إتفاقيات تبادل أسعار الفائدة  
تحتسب القيمة العادلة لعقود تبادل أسعار الفائدة بخصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بسعر الفائدة السائد وتستند على عروض 

 أسعار الوسيط.
 

 الموجودات غير المالية
لتحديد ما إذا كان هناك مؤشر على انخفاض القيمة.   تقريرغير المالية للمجموعة في تاريخ كل    للموجوداتتتم مراجعة القيم الدفترية  

 في حالة وجود مثل هذا المؤشر يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد لذلك الموجود. 
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 الموجودات غير الملموسة
يتم قياس الموجودات غير الملموسة المستحوذ عليها بشكل منفصل مبدئيًا بالتكلفة. تكلفة الموجودات غير الملموسة المستحوذ عليها في  

، يتم إدراج الموجودات غير الملموسة بالتكلفة مطروحًا العادلة في تاريخ االستحواذ. بعد التحقيق المبدئي  القيمةتجميع األعمال يمثل  
 .نتاجية للموجودات غير الملموسة كمحدودة أو غير محدودةطفاء المتراكم وخسائر االنخفاض المتراكمة. يتم تقدير األعمار اإلمنها اإل

 

طفاؤها على مدى األعمار اإلنتاجية اإلقتصادية ويتم تقييم االنخفاض في القيمة إالملموسة التي لها أعمار محدودة يتم   غير الموجودات
عند وجود مؤشرات على أن الموجود غير الملموس قد انخفضت قيمته. تتم مراجعة فترة اإلطفاء وطريقة اإلطفاء لموجود غير ملموس 

التغيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو طريقة استهالك المنافع اإلقتصادية  كل فترة تقرير على األقل.  ذو عمر إنتاجي محدود في نهاية  
المستقبلية المتضمنة في الموجود يتم أخذها باإلعتبار لتعديل فترة اإلطفاء أو طريقة اإلطفاء، كما هو مناسب، وتعامل كتغيرات في 

طفاء للموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحدودة في بيان الربح أو الخسارة التقديرات المحاسبية. يتم تحقيق مصروف اإل
 الموحد ضمن فئة المصروف المناسبة لطبيعة الموجودات غير الملموسة.  

  

سة االنخفاض في  الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحدودة ال يتم إطفاؤها ولكن يتم اختبارها بشكل سنوي لدار 
القيمة إما بشكل فردي أو على مستوى وحدة اإليرادات النقدية. تتم مراجعة تقدير العمر االنتاجي غير المحدود بشكل سنوي لتحديد 

 صحة استمراريته. اذا ظهر عكس ذلك، يتم تغيير العمر اإلنتاجي من غير محدود إلى محدود على أساس مستقبلي. 
 

ناتجة من إلغاء تحقيق موجود غير ملموس يتم قياسها بالفرق بين صافي عائدات االستبعاد والقيمة الدفترية للموجود،  األرباح أو الخسائر ال
 أو الخسارة الموحد عند إلغاء تحقيق الموجود. الربحوتدرج في بيان 

 

 العقارات اإلستثمارية
الذي يتم االحتفاظ به إما للحصول على إيرادات إيجار أو لزيادة قيمته الرأسمالية أو للغرضين، ولكن ليس  العقارالعقار اإلستثماري هو 

عتيادي أو يستخدم في إنتاج أو توفير بضاعة أو خدمات أو في أغراض إدارية. تقاس العقارات اإلستثمارية للبيع في إطار النشاط اإل
 بتطبيق نموذج القيمة العادلة. 

 

مباشرة بشراء العقار اإلستثماري. تتضمن تكلفة العقارات اإلستثمارية المشيدة داخليًا تكلفة المواد والعمالة    المتعلقلتكلفة اإلنفاق  تتضمن ا
المباشرة وأية تكاليف تنسب بصورة مباشرة إلى جعل العقار اإلستثماري في حالة صالحة للعمل في االستخدام المقصود وتكاليف االقتراض 

 ة.  المرسمل
 

يتم تحقيق أي ربح أو خسارة من استبعاد أي عقار استثماري )محسوبة على أنها الفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية 
 للعقار( في الربح أو الخسارة.
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 ()تتمة العقارات اإلستثمارية
إشغال المالك أو ببدأ إيجار تشغيلي تتم التحويالت إلى ومن العقارات اإلستثمارية فقط عندما يكون هناك تغير في اإلستخدام يتم إثباته ب

المعتبرة  التكلفة  المالك تكون  قبل  المشغول من  العقار  إلى  العقار اإلستثماري  للتحويل من  التطوير.  أو  البناء  إكمال  أو  لطرف أخر 
ثماري تقوم المجموعة بقيد  للمحاسبة الالحقة هي القيمة العادلة بتاريخ تغير اإلستخدام. إذا تم تحويل عقار يشغله المالك إلى عقار إست

 العقار وفقًا للسياسة المنصوص عليها تحت بند العقارات والمعدات حتى تاريخ التغير في اإلستخدام.  هذا 
 

 والمعدات ممتلكاتال
 التحقيق والقياس 

والمعدات بالتكلفة ناقصًا اإلستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة. تتضمن التكلفة المصاريف المتعلقة مباشرة   ممتلكات تدرج ال 
وجودات  بشراء الموجود. تتضمن تكلفة الموجودات المنشأة داخليًا تكلفة المواد والعمالة المباشرة وأية تكاليف تنسب بصورة مباشرة إلى جعل الم 

 .ي أغراض االستخدام المطلوبة وتكاليف تفكيك وإزالة الموجودات وإرجاع الموقع الكائنة عليه إلى وضعه السابق صالحة للعمل ف 
 

 ممتلكات والمعدات يتم تحديدها بمقارنة متحصالت البيع مع القيمة الدفترية لل  ممتلكاتاألرباح والخسائر الناتجة من استبعاد أحد بنود ال
 والمعدات ويتم تحقيقها بالصافي في اإليرادات األخرى في الربح أو الخسارة.

 

 التكاليف الالحقة 
والمعدات في القيمة الدفترية للبند إذا كان من المحتمل تدفق المنافع االقتصادية    ممتلكاتيتم تحقيق تكلفة استبدال جزء من أحد بنود ال
الم إلى  الجزء  ذلك  في  المضمنة  للجزء المستقبلية  الدفترية  القيمة  إلغاء تحقيق  يتم  بها.  تكلفتها بصورة موثوق  قياس  جموعة وإمكانية 

 والمعدات في الربح أو الخسارة عند تكبدها.  ممتلكاتالمستبدل. يتم تحقيق تكاليف الخدمة اليومية لل
 

 اإلستهالك
والمعدات بخالف األراضي والتي لها   ممتلكاتبطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية التقديرية لل  االستهالكيتم احتساب  

     :كما يليعمر غير محدد 
 

 العمر االنتاجي المقدر  الفئة
 سنة  20 مباني 

 سنوات  4 أثاث وتركيبات 
 سنوات 5 – 3 أجهزة الكمبيوتر 

 سنوات 5 – 3 سيارات 
 بناء على تقدير الوحدات المنتجة في معمل تعبئة المياه  /سنوات 10  - 3 ومعداتأدوات 
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 ()تتمة والمعدات ممتلكاتال
 

 ( )تتمة اإلستهالك
واألعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية للموجودات في نهاية كل سنة مالية، وتعديلها إن كان ذلك مالئمًا. يتم   اإلستهالكتتم مراجعة طرق  

  األخرى.  اإلداريةو  يةمصاريف التشغيلوال البناءأنشطة  تكاليف  الموحد ضمنتخصيص االستهالك ضمن بيان الربح أو الخسارة 
 

 المخصصات
في بيان المركز المالي الموحد عندما يكون للمجموعة التزام قانوني أو حكمي نتيجة لحدث سابق يمكن قياسه    المخصصاتق  يتم تحقي

 بصورة موثوق بها، ومن المحتمل أن تتدفق منافع إقتصادية من المجموعة لسداد االلتزام. 
 

 تكاليف التمويل
جزء من تكلفة اإلنشاء. يتم تحقيق جميع تكاليف التمويل األخرى في  تتم رسملة تكاليف التمويل التي يتم تكبدها على موجودات مؤهلة ك

 بيان الربح أو الخسارة الموحد كمصاريف تمويل خالل السنة التي تنشأ فيها على أساس مبدأ االستحقاق.
 

 منافع الموظفين  
 

 الموظفين المحليين  
فيما يتعلق بالموظفين المحليين، تقوم المجموعة بالمساهمة في صندوق المعاشات الحكومي لدى السلطات التنظيمية المحلية كنسبة 

 ات وفقًا لشروط القوانين المحلية المتعلقة بالتقاعد والمعاشات، حيثما يقتضي األمر ذلك. تدرج حصة مساهم الموظفينمئوية من رواتب 
منافع الموظفين، في بيان الربح أو الخسارة   19معرفة بموجب معيار المحاسبة الدولية    اتلبرامج، وهي مساهمالمجموعة في هذه ا

 الموحد في السنة التي تتعلق بها. 
 

 الموظفين األجانب 
تعاقدي وقوانين العمل لمتطلبات االلتزام البالنسبة للموظفين األجانب، تقوم المجموعة بتكوين مخصص لمكافأة نهاية خدمة الموظفين وفقًا  

. بالرغم من أن  التقريرفي تاريخ    الخدمةعلى أساس رواتب الموظفين وعدد سنوات    يتم تكوين المخصصات لهذه المنافع.  المعمول بها
 عة. المجمو  معفترة خدمتهم  انتهاءإال أنها تدفع فقط للموظفين عند  ، على مدى فترة الخدمة تستحقالتكاليف المتوقعة لهذه المنافع 

 

 رأس المال
 

 أسهم رأس المال العادية
المال   أنها إضافة لرأس  المصدرة خالل السنة على  المجانية  أنها حقوق ملكية. يتم إظهار األسهم  العادية على  يتم تصنيف األسهم 

 وتخصم من األرباح المدورة المتراكمة للمجموعة.  
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 )تتمة( رأس المال
 

 توزيعات األرباح ألسهم رأس المال العادية 
يتم تحقيق توزيعات األرباح لألسهم العادية كمطلوب ويتم خصمها من األرباح المدورة عندما يتم اعتمادها من جانب مساهمي المجموعة.  

 للسنة التي يتم اعتمادها بعد تاريخ بيان المركز المالي الموحد تعامل كحدث الحق لتاريخ بيان المركز المالي الموحد. األرباحتوزيعات 
 

 إليراداتتحقيق ا
 

 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
ة يشتمل إجمالي أقساط التأمين المكتتبة على إجمالي األقساط المكتسبة لفترة تغطية العقود التي يتم الدخول فيها خالل الفترات المحاسبي

 تبدأ فيه وثيقة التأمين.  الذيالمحققة في التاريخ 
 

الصلة.  يتم تحقيق أقساط التأمين، بالصافي من إعادة التأمين، في بيان الربح أو الخسارة الموحد على مدى فترات العقود أو وثائق التأمين ذات  
مطلوب  من القسط المستلم عن عقود سارية المفعول المتعلق بمخاطر غير منتهية في تاريخ بيان المركز المالي الموحد على أنه    الجزء يتم إدراج  

 أقساط التأمين غير المكتسبة. تحتسب أقساط التأمين غير المكتسبة على أساس قاعدة عدد األيام الفعلية )أساس النسبة اليومية(. 
 

 ترتيبات إعادة التأمين
عقود التأمين التي  ، تدخل المجموعة في عقود مع معيدي تأمين آخرين للتعويض عن الخسائر الناتجة من  التأمين كجزء من إدارتها لمخاطر  

تصدرها المجموعة. يتم دفع مبلغ بالتناسب مع إجمالي أقساط التأمين وبالتناسب مع مبلغ الخطر المعاد تأمينه على أساس وثيقة التأمين 
في إطار نشاطها  للمعدالت التي يتم االتفاق عليها في عقود إعادة التأمين، كأقساط إعادة تأمين.   الفردية إلى شركات إعادة التأمين وفقاً 

أكبر في األعمال وتسمح لإلدارة بالسيطرة   االعتيادي، تدخل المجموعة في عقود إعادة التأمين. توفر ترتيبات إعادة التأمين المذكورة تنوعاً 
إعادة التأمين   يتم تنفيذ جزء كبير من  على تعرضها للخسائر المحتملة التي تنشأ من المخاطر الكبيرة كما توفر مقدرة إضافية على النمو.

بموجب عقود إعادة تأمين تفاوضية واختيارية وفائض خسارة. أقساط إعادة التأمين غير المكتسبة هي النسب من أقساط التأمين المكتتبة في  
 بها.  سنة تتعلق بفترات مخاطر بعد تاريخ بيان المركز المالي الموحد ويتم تأجيلها على مدى فترة وثائق التأمين المباشرة المتعلقة 

 

 إيرادات العمولة 
ى  يتم إسترداد مبلغ بالتناسب من أقساط إعادة التأمين المدفوعة لشركات إعادة التأمين مرة أخرى للمجموعة كعمولة أعمال. يتم االتفاق عل

دة التأمين المختلفة.  عمل مع شركات إعا  قطاعوفقًا لعقود إعادة التأمين الذي يتم الدخول فيه على أساس كل    للعمولةهذه النسبة المئوية  
 يتم تحقيق مبلغ العمولة بناًء على عمولة إعادة التأمين المدينة على أساس وثائق التأمين الفردية. 

 

 الرسوم
وثائق عقود التأمين مقابل خدمات إدارة وثائق التأمين وخدمات اإلدارة ورسوم عقود أخرى. يتم تحقيق هذه   حملةيتم احتساب مبلغ من  
 يتم فيها إكتتاب وثيقة التأمين أو تقديم الخدمة.  التياإليرادات خالل الفترة 
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 )تتمة(  حقيق اإليراداتت
 

 إيرادات اإليجار
يتم إدراج إيرادات التأجير من العقارات االستثمارية في بيان الربح أو الخسارة الموحد على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد  

 اإليجار.
 

 إيرادات االستثمار  
. يتم تحقيق هااستالم  يثبت الحق فييتم تحقيق توزيعات األرباح عندما  .  إيرادات الفوائدو تتضمن إيرادات االستثمار توزيعات األرباح  

 أو الخسارة الموحد عند استحقاقها.  الربحإيرادات الفائدة في بيان 
 

 أنشطة البناء  كاليفإيرادات / ت
لقياس التقدم نحو الرضاء التام للخدمة    المدخالتالمدني بمرور الوقت باستخدام طريقة    البناءالمجموعة اإليرادات من خدمات    تحقق

ينشئ أو يحسن األصول الخاضعة لسيطرة العميل. يتم قياس مرحلة اإلنجاز حسب نسبة تكاليف العقد المتكبدة    المنشأة  أداءحيث أن  
ن بالنسبة إلى إجمالي تكاليف العقد المقدرة لكل عقد. يتم استبعاد التكاليف المتكبدة في السنة فيما يتعلق عن العمل المنجز حتى اآل

لعقد من تكاليف العقد في تحديد مرحلة اإلنجاز. يتم إثبات تكلفة أنشطة البناء عند تكبدها. عندما يتعذر تقدير ناتج لبالنشاط المستقبلي 
فقط في حدود تكاليف العقد المتكبدة والتي من المحتمل   البناءبشكل موثوق، يتم إثبات الدخل من أنشطة  عقد البناء ذي السعر الثابت  

 أن تكون قابلة لالسترداد. 
 

السعر الثابت بصورة موثوقة ويكون محتماًل تحقيق أرباح من العقد، يتم احتساب إيرادات   وعندما يمكن تقدير الناتج من عقد البناء ذ
المتوقعة   رةفترة العقد. عندما يكون من المحتمل أن يتجاوز إجمالي تكاليف العقد إجمالي إيرادات العقد، تدرج الخسا  العقد على مدى

 .  فوراً ف رو كمص
 

 المياة المعبأةإيرادات من بيع 
العميل، بوجه عام عند تسليم يتم اإلعتراف باإليرادات من بيع المياة المعبأة في الوقت عندما يتم تحويل السيطرة على البضائع إلى  

 يوم عند التسليم. 90إلى    30البضائع. فترة اإلئتمان العادية هي 
 

 المخزون 
. تشمل التكلفة المواد  أيهما أقل  يتم ادراج المواد الخام والمخازن والعمل قيد التنفيذ والبضائع الجاهزة وفقًا للتكلفة والقيمة القابلة للتحقق

تم المباشرة والعمالة المباشرة والحصة المالئمة للنفقات المتغيرة والعامة، تخصص النفقات العامة على أساس القدرة التشغيلية العادية. ي
شتراة بعد خصم  تحميل التكاليف المعينة للبنود الفردية للمخزون على أساس متوسط التكاليف المرجح. يتم تحديد تكاليف المخزون الم

الخصومات والمستردات. صافي القيمة القابلة للتحقق هي سعر البيع المقدر في سير األعمال العادي مطروحًا منه التكاليف المقدرة 
 لإلنجاز والتكاليف المقدرة الالزمة إلتمام عملية البيع.   
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 المطالبات والمصاريف ذات الصلة
 

 إجمالي المطالبات المدفوعة
تتم محاسبة المطالبات والمصاريف ذات الصلة استنادًا إلى التقارير المستلمة والمراجعة الالحقة على أساس كل حالة على حدة. يتم  

التكلفة النهائية المقدرة لسداد المطالبات الناشئة عن أحداث وقعت في نهاية السنة المالية، متضمنًة الخسائر   لتغطيةتكوين مخصص  
 ومصاريف معالجة المطالبات.  غير المبلغ عنها

 

 خرى األ و المبالغ المستردةإعادة التأمين 
يتم تقدير التعويضات المدينة من شركات إعادة التأمين بطريقة تنسجم مع مطلوب التأمين المقابل. يتم تحقيق االلتزامات الناشئة بموجب 

التأمين في الربح أو الخسارة بينما يتم تحقيق المطلوبات ذات الصلة في الذمم المدينة أو يتم خصمها من حصة معيدي   إعادةعقود  
حتياطيات الفنية. لذلك يتم وضع مخصص لحصة من أقساط إعادة التأمين الدائنة كاحتياطي للمطالبات المستقبلية بغرض التأمين في اال

 توفير سيولة إضافية للمجموعة والتي يتم سدادها نهائيًا في نهاية فترة إعادة التأمين.
 

 الحركة في المطالبات القائمة
 

 وثائق التأمين   حملةمخصص مطالبات مبلغ عنها من قبل 

القائمة في تاريخ العلم بالمطالبات وهو يغطي مطلوب الخسارة ومصاريف تسوية الخسائر استنادًا إلى    للمطالباتيتم تحقيق مخصص  
 تقارير الخسائر الصادرة من مقيمي خسائر مستقلين وأفضل تقديرات لإلدارة.

 

 مبلغ عنها  غير متكبدة مطالباتمخصص 
يحتسب   .يتضمن مخصص المطالبات أيضًا مطلوبًا للمطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها كما في تاريخ بيان المركز المالي الموحد

كتواري المستقل واالتجاهات التاريخية والبيانات التجريبية واالفتراضات عتبار تقرير اإلالمطلوب عمومًا في تاريخ التقرير، بعد األخذ باال
 . ال يتم خصم المطلوبات مقابل القيمة الزمنية للمال. المعاكسةالحالية التي قد تتضمن هامشًا لالنحرافات 

 

 مخصص عجز أقساط التأمين
تجاوزت القيمة المتوقعة من   في حالعقود التأمين العام  ن  ع   الناتج  مخصص عجز أقساط التأمين  تكوينفي نهاية كل فترة مالية، يتم  

غير المكتسبة  التأمين  في تاريخ التقرير أقساط    النافذةمنتهية الصالحية  وثائق التأمين غير  التي تعزى إلى فترات    المصاريفالمطالبات و 
 األعمال   قطاعاتعجز أقساط التأمين بالرجوع إلى    مخصص  تكوين. يتم  بتلك الوثائق التأمينيةالمسجلة فيما يتعلق    اتمطالبالومطلوبات  

 كتوارية.إفي تاريخ بيان المركز المالي الموحد بناء على تقديرات 
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 مخصص مصاريف تسوية خسائر غير مخصصة
لمطالبات لتسوية ذات الصلة  ال  مصاريفتقدير المدفوعات النهائية للخسائر و   مخصص مصاريف تسوية خسائر غير مخصصةيمثل  

على    التسوية النهائية وإدارة المطالبات بناءً ستكلفه  خسارة هي التوقعات لما  ال. تقديرات احتياطي  تسددالتي تم اإلبالغ عنها ولكن لم  
تقديرات االتجاهات في  و   التاريخية  التسويةأنماط    مراجعةو   نهائي. تستند هذه التقديرات على حقائق وظروف معروفة لنا آنذاكالقرار  ال

 تقديرمن النظريات القانونية من المسؤولية وعوامل أخرى. في    ةتوقعتوقعات تكاليف الخسائر والتفسيرات المتها و المطالبات وشد  تكرار
 وحق الرجوع على طرف ثالث. الحطام و  بعين االعتبار المبالغ المستردة المقدرة من إعادة التأمين المجموعة   أخذت، المخصص

 

 )أقساط التأمين غير المكتسبة( مخصص المخاطر السارية
السارية الجزء المقدر من صافي إيرادات أقساط التأمين المتعلقة بفترات التأمين الالحقة لتاريخ بيان المركز   المخاطريمثل مخصص  

حصة معيدي التأمين من المطالبات المبلغ عنها ولكن لم تسدد   المالي الموحد. يحتسب المخصص بإستخدام طريقة عدد األيام الفعلي.
إعادة التأمين في بيان المركز   كموجوداتمنفصلة  بصورة    هاومخصص المخاطر السارية يتم تصنيف  والمطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها

 المالي الموحد. 
 

 تقارير القطاعات
تتضمن نتائج القطاع التي يتم إعداد تقارير عنها إلى اإلدارة العليا بنودًا تعود بصفة مباشرة إلى القطاع إضافة إلى تلك التي يمكن 

موجودات ومصاريف المركز الرئيسي. لغرض اإلدارة، على  . تشتمل البنود غير المخصصة أساسًا  معقولةبصورة    تخصيصها للقطاع
قطاعين لألعمال: التأمين واالستثمار. تتم مراجعة النتائج التشغيلية للقطاعات التشغيلية بشكل منتظم من    في المجموعة    تنظيميتكون  

 د التي سيتم تخصيصها للقطاع وتقييم أدائها، والتي تتوفر بها معلومات مالية منفصلة. قبل اإلدارة التخاذ قرارات بشأن الموار 
 

 الثالثة هي:  المنتجات، لدى المجموعة ثالثة خطوط تأمين رئيسية تديرها وتعمل بشكل مستقل. خطوط أيضاً 
 

 .المؤمن له لممتلكاتإصدار العقود التي توفر تغطية شاملة  :الممتلكات والخسائرتأمين  -
من الحوادث غير المتوقعة التي تسبب إصابات جسدية أو أذى.    مالياً   لهتوفير غطاء لحماية المؤمن    تأمين الطبي وعلى الحياة: -

 اليف النقل في حاالت الطوارئ.يعوض الغطاء عن الوفاة/اإلصابة العرضية، واإلعاقة الدائمة/المؤقتة، والنفقات الطبية، وتك
البضائع    : البحرية والطيران - ذلك  في  بما  التوزيع،  لتغطية كل خطوة من سالسل  عقود  المشروع    المنقولةإصدار  والتخزين وشحن 

 ي سفن.ألللشحنات المتخصصة وحماية المنظمات من العديد من المخاطر المتنوعة 
 

 العائد على السهم
األساسي والمخفف للسهم ألسهمها العادية. يتم احتساب العائد األساسي للسهم بقسمة الربح العائد إلى    تقوم المجموعة بعرض العائد

 في الشركة األم على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة.  العاديةاألسهم  حملة
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 العمليات المتوقفة
 هي أحد مكونات أعمال المجموعة، التي يمكن تمييز عملياتها وتدفقاتها النقدية بوضوح عن بقية المجموعة والتي:   المتوقفةالعملية 

 

 يمثل خط عمل رئيسي منفصل أو منطقة عمليات جغرافية؛ -
 هو جزء من خطة منسقة واحدة للتخلص من خط عمل رئيسي منفصل أو منطقة عمليات جغرافية؛ او   -
 هي شركة تابعة تم الحصول عليها حصرًيا بهدف إعادة بيعها.   -

 

  للبيع  محتفظ بهاأو عندما تستوفي العملية المعايير التي يتعين تصنيفها على أنها عملية  متوقفة عند التخلي  ويحدث التصنيف كعملية  
 . قرب زمنياً أيهما أ
 

المقارن كما لو كانت  الدخل الشامل اآلخر  و   الموحد  بيان الربح أو الخسارة  عرض، يعاد  متوقفةوعندما تصنف عملية ما على أنها عملية  
 منذ بداية السنة المقارنة.توقفت العملية قد 

 

 ضريبة الدخل
الضريبة الحالية والمؤجلة المنسوبة إلى المساهمين غير القطريين   ،ضريبة الدخل المعترف بها في بيان الربح أو الخسارة  مصاريفتشمل  

 في الشركات التابعة للمجموعة.  
  

 الضريبة الحالية 
المستحقة الدفع على األرباح الخاضعة للضريبة لهذا العام. يتم احتسابها على أساس القوانين  و الضريبة المتوقعة    ، تشمل الضريبة الحالية

في دولة قطر.   التقريرفي تاريخ    واسعبشكل  أو المطبقة  ( أو التي تم سنها  2018لسنة    24الضريبية الصادرة )قانون ضريبة الدخل رقم  
ات الضريبية فيما يتعلق بالحاالت التي يخضع فيها التنظيم الضريبي المطبق للتفسير. وإذا  وتقي ِّم اإلدارة دورياً المواقف المتخذة في اإلقرار 

على أساس المبالغ التي يتوقع دفعها إلى الهيئة    تقوم المجموعة بتكوين مخصصكان التنظيم الضريبي المعمول به خاضعًا للتفسير،  
 العامة للضرائب. 

 

 الضريبة المؤجلة 
المبلغ عنها في البيانات  لوباتللموجودات والمطبة المؤجلة فيما يتعلق بالفروق المؤقتة الناشئة بين المبالغ الدفترية يتم االعتراف بالضري

ال  الموحدة  المالية والمبالغ  قياس    متعلقةللمجموعة  يتم  ضريبية.  ألغراض  المستخدمة  والمطبها  المؤجلة    لوباتالموجودات  الضريبية 
إلى    استناداباستخدام معدالت ضريبية    المطلوباتأو تسوية    الموجودطبيقها في السنة التي يتم فيها تحقيق  بمعدالت الضرائب المتوقع ت

 ر. قط دولةفي  التقريربحلول تاريخ  المطبقة على شكل واسعالقوانين الضريبية التي تم سنها أو 
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 )تتمة(  ضريبة الدخل
 

   )تتمة(  الضريبة المؤجلة
 ال يتم االعتراف بالضريبة المؤجلة لـ: 

  

 يالمحاسبالربح وال تؤثر على  ال تعتبر تجميع أعمالفي معاملة  بالموجودات والمطاليباالختالفات المؤقتة بشأن االعتراف األولي  -
 وال على الربح أو الخسارة الخاضعين للضريبة؛  

ة االختالفات المؤقتة المتعلقة باالستثمارات في الشركات التابعة والزميلة والترتيبات المشتركة إلى الحد الذي تكون فيه المجموعة قادر  -
 نظور المستقبل؛ و في المها عكسيتم في توقيت عكس االختالفات المؤقتة ومن المحتمل أال  سيطرةعلى ال

 . بالشهرةاالختالفات المؤقتة الخاضعة للضريبة الناشئة عن االعتراف األولي  -
 

االعتراف   المستخدمة واالختالفات   بالموجوداتيتم  غير  الضريبية  المستخدمة واإلعفاءات  غير  الضريبية  للخسائر  المؤجلة  الضريبية 
يمكن استخدامها مقابلها. و أن تكون األرباح الخاضعة للضريبة في المستقبل متاحة  المؤقتة القابلة للخصم إلى الحد الذي من المحتمل  

يتم تحديد األرباح الخاضعة للضريبة في المستقبل على أساس عكس االختالفات المؤقتة الخاضعة للضريبة ذات الصلة. إذا كان مقدار  
للضريبة غير   الخاضعة  المؤقتة  الخاضعة    ودموجلالعتراف ب  ذات أهميةاالختالفات  المستقبلية  بالكامل، فإن األرباح  ضريبي مؤجل 

إلى خطط العمل الخاصة بالشركات التابعة في   يتم النظر فيها، استناداً و لمراعاة عكس االختالفات المؤقتة القائمة،    تعديلها   يتمللضريبة،  
 المنفعةوتخفض إلى الحد الذي لم يعد من المحتمل أن تتحقق فيه    تقريرالضريبة المؤجلة في كل تاريخ  يتم مراجعة موجودات  المجموعة.  

 أرباح خاضعة للضريبة في المستقبل. تحقيق هذه التخفيضات عندما يتحسن احتمال  يتم عكسالضريبية ذات الصلة؛ و 
 

ويتم االعتراف بها إلى الحد الذي أصبح فيه من المحتمل أن تكون األرباح   تقريرالضريبة المؤجلة في كل تاريخ    موجوداتيتم إعادة تقييم  
 الخاضعة للضريبة في المستقبل متاحة والتي يمكن استخدامها مقابلها. 

 

أو   تم سنها استخدام معدالت ضريبية  تقاس الضريبة المؤجلة بمعدالت الضريبة التي يتوقع تطبيقها على الفروق المؤقتة عند عكسها، ب
 بضرائب الدخل، إن وجدت. تأكد المتعلق، وتعكس عدم الالتقريرفي تاريخ   مطبقة على نحو واسع

 

سترداد أو  وذلك ال،  التقريرالمجموعة، في تاريخ    بعهاالطريقة التي تت  بناء على الضريبية المترتبة    النتائجيعكس قياس الضريبة المؤجلة  
بالقيمة العادلة قد  اسة  االستثمارية المقعقارات  لل  ةالدفتري  قيمة. ولهذا الغرض، ُيفترض أن اللموجوداتها ومطلوباتها  ة الدفتريةقيمتسوية ال

 البيع، ولم تدحض المجموعة هذا االفتراض. تسترد من خالل عملية
 

 معينة.الضريبة المؤجلة إال إذا استوفت معايير يتم تقاص موجودات وخصوم ال 
 

  المالي   افي بيان مركزه  المطلباتأو    للموجوداتفروق مؤقتة كبيرة بين المبلغ الدفتري  أية    مجموعة، لم يكن لدى الالتقريرحتى تاريخ  
 والمبالغ المستخدمة في كل منها ألغراض ضريبية. الموحد
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 الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة  القرارات
في أثناء إعداد هذه البيانات المالية الموحدة قامت اإلدارة باستخدام عدد من التقديرات عند تطبيق السياسات المحاسبية الوارد وصفها 

رادات والمصاريف تم إدراجها أدناه  يالموجودات والمطلوبات واإل  قيملقرارات التي لها التأثير الهام األكبر على  ا. تلك  ضمن هذا اإليضاح
 (. لفقرات الالحقةالتعامل معها في اتم )بخالف تلك التي تشتمل على تقديرات والتي 

 

إلى الخبرة التاريخية وعوامل أخرى، متضمنًة التوقعات ألحداث مستقبلية ُيرى أنها معقولة في ضوء الظروف. ترى   القراراتاستندت تلك  
 . قراراتاإلدارة بأن الشرح التالي يتناول السياسات المحاسبية التي تتطلب 

 

 تحديد مدة إيجار العقود مع خيارات التجديد واإلنهاء 
نها مدة اإليجار غير القابلة لإللغاء، إلى جانب أي فترات يغطيها خيار تمديد عقد اإليجار إذا كان تحدد المجموعة مدة اإليجار على أ

من عدم    ا بشكل منطقيممارستها، أو أي فترات مشمولة بخيار إنهاء عقد اإليجار، إذا كان ذلك متأكدأنه سيتم  من المعقول التأكد  
 ممارستها. 

 

 تصنيف االستثمارات 
أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو    بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر يمكن تصنيف االستثمارات المتداولة إما على أنها  

قررت اإلدارة وبصفة أساسية وقد الخسارة. تقوم المجموعة باالستثمار بصورة ملحوظة في األوراق المـالية المـتداولة إما محليًا أو خارجيًا 
لمحاسبة عن تلك اإلستثمارات بناًء على إمكانية نموها على المدى الطويل وليس على أساس الربح على المدى القصير. نتيجة لذلك،  ا

بداًل من بالقيمة العادلة من خالل الربح   بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرفقد تم إدارج أغلب هذه االستثمارات كاستثمارات  
تم تصنيف الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في الوقت الذي تكون فيه الموجودات إما محتفظ   أو الخسارة.

 بها للمتاجرة أو محدد مبدئيًا بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 
 

 احتياطي تقييم العقارات االستثمارية 
ت المركزي،  قطر  مصرف  لتعليمات  جميع  امتثااًل  بتحويل  المجموعة  العقارات   أرباحقوم  تقييم  إعادة  من  المحققة  غير  العادلة  القيمة 

مستقبلية محققة ناتجة عن بيع عقارات   أرباحإلى احتياطي تقييم العقارات االستثمارية. يسمح بتحويل أي    المدورةاالستثمارية من األرباح  
 .للتوزيع تكون متاحةو المدورة األرباح استثمارية إلى 

 

 الحصة في أرباح الشركات الزميلة احتياطي 
إلى احتياطي الحصة في    المدورةأرباح الشركات الزميلة من األرباح  في  حصة  اللتعليمات مصرف قطر المركزي، يجب تحويل  امتثااًل  

 .للتوزيع تكون متاحةو المدورة لى األرباح إتوزيعات األرباح المعلنة والمستلمة من الشركات الزميلة   يسمح بتحويل  أرباح الشركات الزميلة.
 

 المصادر الرئيسية لتقدير عدم اليقين 
ها االفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى للشكوك حول التقدير في تاريخ بيان المركز المالي الموحد والتي ل

 .للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية التالية تمت مناقشتها أدناهمخاطر إحداث تعديالت مادية في القيم الدفترية 
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 )تتمة( المصادر الرئيسية لتقدير عدم اليقين
 

 التأمينالمطالبات المقدمة بموجب عقود 
يتم تحميل مصاريف المطالبات وتسوية الخسائر في بيان الربح أو الخسارة الموحد عند تكبدها استنادًا إلى المطلوب المقدر للتعويض 
المستحق ألصحاب العقود أو األطراف األخرى المتضررة من أصحاب العقود. يتم تقدير مطلوبات المطالبات غير المدفوعة باستخدام  

ديرات لحاالت فردية مبلغ عنها للمجموعة وتقديرات اإلدارة للمطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها. تتم مراجعة طريقة وضع  مدخالت التق
هذه التقديرات وتكوين المطلوب الناتج عنها بصفة مستمرة. يتم إدراج أية فروق بين المطالبات الفعلية والمخصصات المكونة في بيان 

 في سنة السداد.  الربح أو الخسارة الموحد
 

 انخفاض قيمة الموجودات المالية
 .تعتمد مخصصات انخفاض قيمة الموجودات المالية على افتراضات حول مخاطر التخلف عن السداد ومعدالت الخسارة المتوقعة

بناًء على تاريخ الشركة السابق، ظروف و ذلك  حساب االنخفاض،  عند  االفتراضات وتحديد المدخالت    لوضع هذهتستخدم الشركة أحكاًما  
فترة   المستقبلية في نهاية كل  التقديرات  إلى  الحالية باإلضافة  الرئيسية تقرير.  السوق  لالطالع على تفاصيل االفتراضات والمدخالت 

 .المالية الموجوداتالمستخدمة، يرجى الرجوع إلى المالحظات التي تتناول 
 

 أقساط التأمين غير المكتسبة 
يمثل مخصص أقساط التأمين غير المكتسبة جزء من أقساط التأمين المحصلة أو المدينة والتي تتعلق بالمخاطر التي لم تنته حتى تاريخ 
بيان المركز المالي الموحد. يتم تحقيق المخصصات عندما يتم الدخول في العقود وتفرض أقساط التأمين وتدرج في الحسابات كدخل  

العقد طبقًا لنموذج خدمة التأمين المقدمة تحت هذا العقد. يتم احتساب أقساط التأمين غير المكتسبة على أساس  أقساط تأمين على مدة
 .النسبة اليومية

 

 والمعدات ممتلكاتاألعمار اإلنتاجية والقيمة المتبقية وتكاليف اإلستهالك لل
ها ومعداتها. يتم تحديد هذه التقديرات ممتلكاتالمجموعة بتحديد تقديرات األعمار اإلنتاجية والقيمة المتبقية وتكاليف اإلستهالك ل  إدارة  تقوم

 بعد األخذ في اإلعتبار اإلستخدام المتوقع للموجود والتآكل الطبيعي والتقادم الفني أو التجاري.
 

 اختبارات كفاية المطلوبات 
مركز مالي موحد، يتم إجراء اختبارات لكفاية المطلوبات للتأكد من كفاية مطلوبات عقود التأمين. تقوم المجموعة    في تاريخ كل بيان

من باستخدام أفضل التقديرات للتدفقات النقدية التعاقدية المستقبلية ومعالجة المطالبات والمصاريف اإلدارية إضافة إلى إيراد االستثمار  
 المطلوبات في سبيل تقييم كفاية المطلوب. يتم تسجيل أي عجز مباشرة في بيان الربح أو الخسارة الموحد. الموجودات المساندة لهذه
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 تقييم عقود تبادل أسعار الفائدة
تستند القيمة العادلة لعقود تبادل أسعار الفائدة إلى عروض أسعار الوسيط. يتم اختبار عروض األسعار هذه للوقوف على مدى معقوليتها  

ائدة بالسوق ألداة مماثلة في  وذلك بخصم التدفقات النقدية المستقبلية التقديرية استنادًا إلى فترات واستحقاق كل عقد باستخدام معدالت الف
العادلة مخاطر االئتمان لألدوات وهي تتضمن إجراء تسويات لألخذ في االعتبار مخاطر االئتمان على   القيم  القياس. تعكس  تاريخ 

 .المجموعة والطرف المقابل متى كان ذلك مالئماً 
 

 تقييم العقارات االستثمارية
مارية عن طريق خبراء تقييم عقارات ذو خبرة حديثة بموقع وفئة العقار الذي يتم تقييمه. تستند يتم تحديد القيم العادلة للعقارات اإلستث

مبادلة العقار في تاريخ التقييم بين بائع ومشتري راغبين به  القيم العادلة على القيم السوقية والتي تكون بمثابة المبلغ المقدر الذي يمكن  
 اسب الذي يتصرف فيه األطراف عن معرفة وإطالع. في معاملة تجارية حرة بعد التسويق المن

 

والتي توجد مخاطر كبيرة ينتج عنها تعديل جوهري على   2021ديسمبر    31المعلومات حول االفتراضات وعدم اليقين بالتقديرات في  
 . 44 اإليضاحفي في السنة المالية التالية واردة  للموجودات والمطلوباتالمبالغ الدفترية  

 

 غير المالية لموجوداتاختبار انخفاض قيمة ا
والمخزون،    تقوم إدارة المجموعة بمراجعة واختبار القيمة الدفترية للموجودات )باستثناء العقارات االستثمارية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة،

وتكاليف  العقودوموجودات   الوفاء    العقد،  أو  على  أو  بللحصول  المتداولة  غير  والموجودات  العمالء،  مع   المستبعدة مجموعات  العقد 
عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد. عند وجود  المصنفة كمحتفظ بها للبيع(

السترداد عن طريق تنفيذ القيمة المستخدمة وحسابات القيمة العادلة. تتطلب هذه الحسابات هذه المؤشرات، تحدد اإلدارة المبلغ القابل ل
للوحدة استخدام تقديرات وافتراضات. عندما يتعذر تحديد القيمة القابلة لالسترداد لموجود ما، تقوم اإلدارة بتقييم المبلغ القابل لالسترداد  

 .المنتجة للنقد التي ينتمي إليها الموجود
 

 تقييم أدوات حقوق الملكية غير المتداولة
المعدلة،  لموجودات  باستخدام طريقة قيمة صافي ا  المدرجةدارة بتقدير القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية غير  إلافي كل فترة تقرير، تقوم  

 .13لتقارير المالية  ل وهي طريقة تقييم مسموح بها وفًقا للمعايير الدولية 
 

 المحاسبية  سةالتغيرات في السيا     2.1
 

المالية المطبقة من قبل مشغلي لبعد مراجعة أوسع لممارسات السوق فيما يتعلق بتفسيرات وتطبيقات مبادئ المعايير الدولية   لتقارير 
بي الحالي لمبادئ التوحيد التكافل، أعاد مجلس إدارة المجموعة، بناًء على المناقشات مع هيئة الرقابة الشرعية، تقييم التطبيق المحاس

 التكافل ونتائج عمليات شركة التكافل التابعة لها.   مشاركيعلى صندوق 
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وقد أدى ذلك إلى تغيير في سياستها المحاسبية التي تتطلب اآلن توحيد عمليات التكافل بالكامل بما في ذلك الفائض والعجز المرتبط  
جميع حاالت العجز من   تسجيلالتكافل )أي حاملي وثائق التأمين(. تماشيًا مع السياسة المحاسبية الجديدة، سيتم    مشاركيبصندوق  
لعجز المتراكم الكل فترة تقرير بشكل فعال من خالل بيان الربح أو الخسارة الموحد للمجموعة. يتم تعويض  التكافل    كيمشار صندوق  
. ومع ذلك، تماشيًا مع مبادئ الشريعة اإلسالمية، التكافل  مشاركيمن الفوائض المستقبلية، إن وجدت، الناشئة عن صندوق  المسجل  

صندوق ويتم االعتراف به كالتزام عند تحقيق صافي فائض في  التكافل    مشاركييجب أن ينسب أي فائض صاف متراكم إلى صندوق  
 .التكافل مشاركي

 

أكثر موثوقية وذات صلة باحتياجات   من وجهة نظر مجلس اإلدارة، هذه السياسة المحاسبية المعدلة تؤدي إلى عرض معلومات تعتبر
 اتخاذ القرار االقتصادي لمستخدمي البيانات المالية الموحدة للمجموعة. 

 

 من هذه البيانات المالية الموحدة. 46تم اإلفصاح عن تأثير التغييرات في السياسة المحاسبية في اإليضاح 
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 دات عوم ممتلكات     3
 

 

 
أراضي بملكية  

  حرة 
 

  أجهزة كمبيوتر   أثاث وتركيبات  مباني
 

  أدوات ومعدات   سيارات 
 اإلجمالي 

2021 

 
 ألف 
  قطري  لاير

 ألف 
  قطري  لاير

 ألف 
  قطري  لاير

 ألف 
  قطري  لاير

 ألف 
  قطري  لاير

 ألف 
  قطري  لاير

 ألف 
 قطري  لاير

              

              التكلفة:
 217.920  96.728  11.036  25.541  20.570  56.815  7.230   في بداية السنة

 1.040  78  86  366  497  13  - إضافات  

 ( 138)  -  ( 87)  ( 4)  ( 47)  -  - استبعادات 

 ( 1.108)  -  -  -  -  ( 1.108)  - تعديل آخر 
              

 217.714  96.806  11.035  25.903  21.020  55.720  7.230 في نهاية السنة 
              

              ستهالك المتراكم:اال

 136.087  54.530  9.076  21.630  18.175  32.676  - في بداية السنة 

 13.639  7.419  914  2.108  1.101  2.097  - * ستهالكا

 ( 138)  -  ( 87)  ( 4)  ( 47)  -  - استبعادات 
              

 149.588  61.949  9.903  23.734  19.229  34.773  - في نهاية السنة 
              

              :مخصص انخفاض القيمة 

 2.425  2.425  -  -  -  -  -   في بداية السنة

 55  55  -  -  -  -  - (38انخفاض القيمة )اإليضاح 
              

 2.480  2.480  -  -  -  -  - في نهاية السنة 
              

              صافي القيمة الدفترية:
 65.646  32.377  1.132  2.169  1.791  20.947  7.230 في نهاية السنة 
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أراضي بملكية  

  حرة 
 

  أجهزة كمبيوتر   أثاث وتركيبات   مباني 
 

  سيارات 
أدوات  

  ومعدات 
 اإلجمالي 

2020 

 
 ألف 
  قطري   لاير

 ألف 
  قطري   لاير

 ألف 
  قطري   لاير

 ألف 
  قطري   لاير

 ألف 
  قطري   لاير

 ألف 
  قطري   لاير

 ألف 
 قطري   لاير

              

              التكلفة:
 218.544  97.842  13.711  23.535  19.562  56.664  7.230 في بداية السنة 

 3.912  35  299  2.348  1.079  151  -  إضافات  

 (4.536)  (1.149)  (2.974)  (342)  ( 71)  -   -  استبعادات 
              

 217.920  96.728  11.036  25.541  20.570  56.815  7.230 في نهاية السنة 
              

              ستهالك المتراكم:اال

 126.732  47.878  11.141  19.998  17.143  30.572  -  في بداية السنة 

 13.847  7.800  909  1.945  1.089  2.104  -  * ستهالكا

 (4.492)  (1.148)  (2.974)  (313)  ( 57)  -   -  استبعادات 
              

 136.087  54.530  9.076  21.630  18.175  32.676  -  في نهاية السنة 
              

              :مخصص انخفاض القيمة 
 -   -   -   -   -   -   -  في بداية السنة 

 2.425  2.425  -   -   -   -   -  (38انخفاض القيمة )اإليضاح 
              

 2.425  2.425  -   -   -   -   -  في نهاية السنة 
              

              صافي القيمة الدفترية:
 79.408  39.773  1.960  3.911  2.395  24.139  7.230 في نهاية السنة 
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 ي:كما يللسنة ا خالل استهالكتم توزيع  *
 

 2021  2020 
 ألف 

  قطري  لاير
 ألف 
 قطري  لاير

    

 5.581  5.757 ( 38)اإليضاح  مصاريف تشغيلية وإدارية

 8.266  7.882 العقارات االستثمارية  ضمن المرسملةمصاريف االستهالك 
    

 13.639  13.847 

 
 حق استخدام موجودات     4

 

 موجودات حق استخدام
 

  2021  2020 
 

 إيضاحات 
 ألف
  قطري  لاير

 ألف 
 قطري  لاير

     

 88.229  84.213  في بداية السنة 

 957  680  إضافات 

 15.112  - 5 من العقارات االستثمارية  ةمحول

 ( 11.506)  ( 153)  حق استخدام موجودات إلغاء تحقيق

 ( 958)  - 38 موجودات  خسارة انخفاض قيمة حق استخدام

 ( 7.621)  ( 6.810) 38 للسنة  خاللاستهالك 
     

 84.213  77.930  السنة نهايةفي 
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 اإليجار  مطلوبات
 

  2021  2020 
 

 إيضاح
 ألف
  قطري  لاير

 ألف 
 قطري  لاير

     

 59.517  42.813  في بداية السنة 

 955  680  إضافات 

 2.754  2.271 36 ف الفوائداريمص

 ( 15.580)  ( 153)  حق استخدام موجودات  متعلقة بإلغاء تحقيقمطلوبات 

 ( 573)  -  ر خالل السنة امتيازات اإليجا

 ( 4.260)  ( 4.027)  السنة مدفوعات خالل  
     

 42.813  41.584  السنة نهايةفي 
 

 السنة. يجار الملغاه خالل  لى عقود اإل إ موجودات    لغاء تحقيق حق إستخدام إ يعود  
 

التزامات  إجمالي  بلغ    ، 2021  ديسمبر   31كما في    . سنة   30إلى    2بين    ما   فترة اإليجار التي تتراوح   خالل موجودات  ال يتم استهالك حق استخدام  
 . ( ريال قطري   مليون   0.38  : معدلة   2020ريال قطري )   مليون   0.60  اإليجار لعقود اإليجار قصيرة األجل والموجودات ذات القيمة المنخفضة 

 
   عقارات استثمارية     5

 

  2021  2020 
 

 ات إيضاح
 ألف
 ألف   قطري  لاير

 ريال قطري 
   

 )معدلة( 
     

 5.037.159  5.190.940  في بداية السنة 

 145.364  151.487  إضافات 

 ( 7.518)  -  استبعادات 

 31.047  21.307 35 القيمة العادلة أرباح 

 ( 15.112)  - 4 حق استخدام موجودات إلى  محولة
     

 5.190.940  5.363.734  السنة نهايةفي 
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 )تتمة( عقارات استثمارية      5

 

 : تتضمنو  تقع جميع العقارات االستثمارية في دولة قطر
 

 2021  2020 
 ألف 

  قطري  لاير
 ألف 

 ريال قطري 
 )معدلة(   
    

 2.480.374  2.471.933 عقارات مكتملة

 1.273.722  1.335.556 خالية  أراضي

 1.436.844  1.556.245 تطوير ال قيدمشاريع 
    

 5.363.734  5.190.940 
 

بسبب تغيير االستخدام    قطري  مليون ريال  15.11  بقيمةستثمارية أراضي  االعقارات  القامت المجموعة بتحويل من  ،  2020سنة    خالل
 . المالكيشغلها  موجوداتإلى 

 

على تقييمات قام بها مثمنون مستقلون معتمدون متخصصون في   بناءً القيم العادلة للعقارات    تم احتساب،  2021ديسمبر    31كما في  
تم تقدير القيمة العادلة    .القطاعمارسة المعتمدة في  م. تكون نماذج التقييم المستخدمة وفقًا للالعقارات االستثماريةتقييم هذا النوع من  
فتراضات تستند إلى معامالت بيع منذ مدة قريبة لعقارات مماثلة في سوق ا القيم العادلة وعلى    تقييمعلى تقنيات    بناءً للعقارات االستثمارية  

  . االستثمارية في السعر المقدر للمتر المربع إلى قيمة عادلة أعلى أو أقل بكثير للعقارات جوهري  انخفاضأو   قد يؤدي أي ارتفاع. شطن
 

ومصاريف  (  قطري   لايرلمليون    105.38:  2020)   قطري   لايرمليون    85.51  خالل السنة ستثمارية  العقارات االإيرادات اإليجار من    بلغت
تشغيلية  المصاريف  ضمن التم إدراجها  (  قطري   لايرمليون    10.09:  معدلة  2020)  قطري   لايرمليون    13.41  بقيمة  مباشرةتشغيلية  

إلدارة وصيانة بعض العقارات التجارية المؤجرة إلى أطراف ثالثة. ستؤدي هذه العقود  أبرمت المجموعة عقوداً  (.38اح ضاإلي)دارية اإلو 
 (. قطري   لايرلمليون    7.5:  2020)  لثالث إلى الخمس سنوات القادمة مليون ريال قطري خالل ا  15.27سنوية تبلغ حوالي    مصاريفإلى  

 

مليون ريال   85.62:  2020مليون ريال قطري )  22.86غير المخصومة التي يتم استالمها في أقل من سنة    اتبلغ استحقاق اإليجار 
 مليون ريال قطري(. 85.46: 2020مليون ريال قطري في سنة إلى سنتين ) 7.96قطري( 

 

قد  قطري(    ريال  مليار  3.59  : 2020)قطري    ريالمليار    3.71بلغت  قيمة دفترية  إجمالي  ب  اتعقار على    ات االستثماريةعقار ال  تشتمل
  . ( 25يضاح  )اإل  ةبنكي  مقابل قروض  اتلعقار ا  هذهإيجار  من  المستقبلية  عائدات  الحوالة حق  إلى جانب    الدرجة األولى من    ارهنه  تم

 (قطري   ريال  مليون   48.98  :2020)  قطري   ريالمليون    54.21  بقيمة  السنةمرسملة خالل    قروض  فيتکالتشتمل اإلضافات على  
 . (36 يضاحاإل)
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 المبالغ التالية في بيان الربح أو الخسارة الموحد:  تسجيليتم 
 

 2021  2020 
 ألف 

  قطري  لاير
 ألف 

 ريال قطري 
   

 )معدلة(

    

 105.378  85.508 اإليجار إيرادات

 ( 9.033)  ( 10.233) السنة التشغيل المباشرة الناشئة عن العقارات االستثمارية التي حققت إيرادات إيجار خالل    مصاريف 

 ( 1.056)  ( 3.178) السنة حقق إيرادات إيجار خالل  ت   لم   التشغيل المباشرة الناشئة عن العقارات االستثمارية التي   مصاريف 
  

 
 

 95.289  72.097 االستثمارية الربح الناتج من العقارات 

 

 في شركات زميلة  اتاستثمار      6
 

  2021  2020 
 

 ات إيضاح
 ألف
  قطري  لاير

 ألف 
 ريال قطري 

     

 1.124.401  1.022.298  في بداية السنة 

 10.588  38.125  * شركات زميلة ربححصة في 

 ( 33.032)  ( 23.009)  توزيعات أرباح من شركات زميلة

 24.709  4.520  ** إضافات

 2.202  - ( ج) زميلة شركةنخفاض قيمة اعكس 

 -  2.457  * زميلة ةلشرك  خرآحصة في دخل شامل 

 -  1.721 )ب( تأثير التخفيف على االستثمار

 ( 106.570)  ( 12.846)  فروقات تحويل عمالت من العمليات األجنبية  
     

 1.022.298  1.033.266  السنة نهايةفي 
 

مليون ريال قطري    6.06و  مليون ريال قطري   29.32الزميلة بمبلغ    هاشركات  ربح، سجلت المجموعة حصة في  2021سنة  *خالل  
، سجلت المجموعة  2021  سنة خالل  أيضًا،    على التوالي.   2018و    2019  و  2020  لسنة المالية تتعلق في ا مليون ريال قطري    2.75و

 : ال شيء(.2020)  2020 لسنة الماليةتتعلق في ا مليون ريال قطري  2.46الزميلة بمبلغ  هاشركاتل   خراآلشامل الدخل  ال حصة في 
 

 الجزائري. تمثل هذه اإلضافات حصة المجموعة في زيادة رأس مال ترست بنك الجزائر لالمتثال للمتطلبات التنظيمية للبنك المركزي **
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 :زميلةشركات مجموعة االستثمارات التالية في لدى ال
 

      2021  2020  2021  2020 
 

 التأسيس  بلد  األنشطة الرئيسية  اإليضاحات 
 

 الملكية
 

 الملكية
 ألف 

  قطري  لاير
 ألف 
 قطري  لاير

             

 ٪ 19.82  ٪19.82  الجزائر  االستثمار  )أ(   ترست أنفستمنت هولدينغ الجزائر
 

854.766  864.328 

 ٪ 20.00  ٪20.00  الجزائر  البنك  ترست بنك الجزائر
 

112.185  99.146 

 ٪ 24.58  ٪22.30  عمان  التأمين )ب( إلعادة التأمين ش.م.ع.ع.الشركة العمانية 
 

43.429  35.816 

 ٪ 22.50  ٪22.50  الجزائر  التأمين  .ترست الجزائر للتأمين وإعادة التأمين أس.بي.أيه
 

20.205  20.072 

 ٪ 25.00  ٪25.00  قطر  التأمين )ج(  . المكتب الموحد القطري للتأمين ذ.م.م
 

2.202  2.202 

 ٪ 8.00  ٪8.00  البحرين  المعالجة  خدمات  )أ(  .شركة الخليج للمساعدة ش.م.ب
 

479  734 
         

 
   

          1.033.266  1.022.298 
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 ٪ من حقوق التصويت، ولكن لها تأثير هام20التي تمتلك فيها المجموعة أقل من  الشركات     )أ(
بغض النظر عن امتالكها أقل  للمجموعة تأثير كبير على شــركة ترســت أنفســتمنت هولدينغ الجزائر وشــركة الخليج للمســاعدة ش.م.ب. 

بســــبب تمثيل   وذلك  ،.شــــركة الخليج للمســــاعدة ش.م.بو   ترســــت أنفســــتمنت هولدينغ الجزائر٪ من حقوق التصــــويت في شــــركة 20من 
السياسات وفي القرارات المتعلقة بتوزيعات األرباح وغيرها  وضعوالمشاركة الفعالة في عمليات  هذه الشركات المجموعة في مجلس إدارة

 من التوزيعات.
 

 الشركة العمانية إلعادة التأمين ش.م.ع.ع.    (ب)
أســــهم جديدة من خالل طرح عام أولي لم تشــــارك فيه   بإصــــدار ، قامت الشــــركة العمانية إلعادة التأمين ش.م.ع.ع.2021 ســــنةخالل  

ــركة العمانية إلعادة التأمين ش.م.ع.ع. وأدرجت المجموعة مكاســــــــب تخفيف  نقصــــــــتقد  المجموعة. وبناًء عليه، فإن الملكية في الشــــــ
 .يء(: ال ش2020مليون ريال قطري ) 1.72بمبلغ  

 

 .ذ.م.م القطري للتأمين الموحد المكتب    (ج)
النخفاض قيمة الشركات الزميلة. نتيجة لذلك، سجلت المجموعة عكس انخفاض   أجرت المجموعة تقييماً   ،2020  ديسمبر  31في  ما  ك

 . 2020خالل سنة  مليون ريال قطري  2.20 بقيمة ، .المكتب الموحد القطري للتأمين ذ.م.مقيمة شركتها الزميلة، 
 

 :زميلةال شركاتالالمجموعة في  اتاستثمار مالية حول معلومات ملخص ليوضح الجدول التالي 
 

 2021  2020 
 ألف 

  قطري  لاير
 ألف 
 قطري  لاير

    

    حصة في بيان المركز المالي لشركات زميلة:
 1.101.698  1.119.214 موجودات غير متداولة  

 900.249  962.250 موجودات متداولة  

 ( 246.678)  ( 250.720) مطلوبات غير متداولة 

 ( 732.971)  ( 797.478) مطلوبات متداولة  
    

 1.022.298  1.033.266 صافي الموجودات  
 

 بيان معلومات الدخل الشامل للشركات الزميلة
 

 2021  2020 
 ألف 

  قطري  لاير
 ألف 
 قطري  لاير

    

    في بيان الدخل الشامل للشركات الزميلة: الحصة 
 68.072  133.355 اإليرادات

    

 10.588  38.125 صافي الربح 
    

 -  2.457 اآلخرالدخل الشامل  
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 موجودات إعادة التأمين      7

 

  2021  2020 

 إيضاح 
 ألف
  قطري  لاير

 ألف 
 قطري  لاير

 )معدلة(    
     

 449.851  496.327  وثائق التأمين حملةقبل مطالبات مبلغ عنها من حصة إعادة التأمين من 

 235.258  227.844  مكتسبة التأمين غير ال أقساط حصة إعادة التأمين من 

 64.611  81.753  مطالبات متكبدة غير مبلغ عنهاحصة إعادة التأمين من 
     

 24 805.924  749.720 

 
 ذمم تأمين مدينة      8

 
  2021  2020 
 

 إيضاح
 ألف
  قطري  لاير

 ألف 
 قطري  لاير

 )معدلة(    
     

 159.295  159.836  وثائق التأمين حملةمستحقات من 

 142.448  189.703  مستحقات من شركات التأمين ومعيدي التأمين 

 16.886  20.919  مستحقات من وكالء وسماسرة ووسطاء
     

  370.458  318.629 

 ( 78.916)  ( 92.889) )ج(45 اإلئتمان المتوقعة مخصص خسارةناقص: 
     

  277.569  239.713 
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 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر     9

 

  2021  2020 

 ات إيضاح 
 ألف
  قطري  لاير

 ألف 
 قطري  لاير

 
 

 )معدلة(  
     

    )أ(  مدرجة ال  ملكيةال أدوات حقوق 
 589.363  677.532  محلية

 11.218  -  دولية
     

  677.532  600.581 

     مدرجةال غير  ملكيةال أدوات حقوق 

 2.913  -  محلية

 3.405  5.201  دولية
     

  5.201  6.318 

    )ب( المدرجة   دينال أدوات

 81.914  69.891  محلية

 173.128  108.462  دولية
     

  178.353  255.042 
     

  861.086  861.941 
 

 أدوات حقوق الملكية المدرجة)أ(     
 

من قبل المجموعة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشــــــامل    تصــــــنيفهااألســــــهم المدرجة هي اســــــتثمارات المجموعة في األســــــهم التي تم 
في أو أنشـطة   ةتعمل في أنشـطة تجارية مماثل  شـركاتينشـأ تركيز محفظة االسـتثمار عندما يتم إجراء عدد من االسـتثمارات في   .اآلخر

أو يكون لها ميزات اقتصـــــــادية مماثلة تتأثر بالتغيرات في الظروف االقتصـــــــادية أو الســـــــياســـــــية أو غيرها. تدير  نفس المنطقة الجغرافية
 :يلي كماالمجموعة هذه المخاطر من خالل تنويع االستثمارات من حيث تركيز الصناعة. تركز الصناعة في محفظة االستثمار 
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 )تتمة( موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر     9

 

 )تتمة(  أدوات حقوق الملكية المدرجة)أ(     
 

  2021  2020 

  
 ألف
  قطري  لاير

 ألف 
 قطري  لاير

 
 

 )معدلة(  
     

 510.672  596.377  بنوك ومؤسسات مالية 

 28.600  27.862  سلع وخدمات استهالكية 

 7.945  7.917  اتصاالت

 6.904  7.311  النقل وسائل

 9.366  -  تأمين 

 37.094  38.065  خرى أصناعات 
     

  677.532  600.581 
     

 

 مليون ريال 13.47 بمبلغ قدرهسنة، تم بيع بعض أدوات حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر الخالل 
  2.91: 2020)   قطري   مليون ريال  31.30تم تحويل األرباح غير المحققة البالغة و (  قطري   مليون ريال  3.09:  معدلة  2020)  قطري 

 . المدورةرباح األ( إلى قطري  مليون ريال
 

 مدرجة ال دينال أدوات     )ب(
 

:  معدلة  2020)سنويًا  ٪  7.50  إلى٪  3.24بين  ما  دين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر تتراوح  ال   أدواتفائدة  معدالت  
خسارة إئتمان متوقعة   المتداولة القيمة العادلة ألدوات الدين    تتضمن  أشهر أو استحقاق دائم.  4من    ( وتستحقسنوياً   ٪ 8.13  إلى ٪  3.24
 . )ب(( 45يضاح اإلمليون ريال قطري( ) 16.37: معدلة 2020)  2021ديسمبر  31مليون ريال قطري كما في  6.72 بقيمة
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 )تتمة( موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر     9

 

 في بيان الربح أو الخسارة الموحد وفي بيان الدخل الشامل الموحد المسجلةالمبالغ (    ج)
 

  2021  2020 

 ات إيضاح 
 ألف
  قطري  لاير

 ألف 
 قطري  لاير

 
 

 )معدلة(  
     

بالقيمة العادلة   ملكيةال من أدوات حقوق القيمة العادلة  ئر(خسا) أرباح صافي
 ( 46.368)  88.678  من خالل الدخل الشامل اآلخر 

الدين بالقيمة العادلة من خالل   أدواتمن القيمة العادلة أرباح   ئر(خسا) صافي
 4.688  ( 20.282)  الدخل الشامل اآلخر

الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل   أدواتالمحققة من  الخسائر صافي 
 ( 3.117)  ( 7.189) 34 الشامل اآلخر 

 21.941  18.143 33  ملكيةال أدوات حقوق من رباح األإيرادات توزيعات 

 15.262  11.327 33 الدين  أدواتمن فوائد الإيرادات 

 
 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة      10

 

  2021  2020 
 

 
 ألف
  قطري  لاير

 ألف 
 قطري  لاير

     

     ملكية ال أدوات حقوق 
 89.200  103.359  محلية

 427  4.472  دولية
     

  107.831  89.627 
     

     * دينال أدوات

 3.061  2.449  دولية
     

  2.449  3.061 

     صناديق مدارة 

 7.413  7.201  دولية
     

  7.201  7.413 
     

  117.481  100.101 
 

 .للتداول ومحتفظ بها( سنوياً  ٪7.5: 2020) سنوياً  ٪6.0 هو دين بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةال أدواتمعدل فائدة *
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 )تتمة(   موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة    10

 

 في بيان الربح أو الخسارة الموحد المسجلةالمبالغ 
    

  2021  2020 

 ات إيضاح 
 ألف
  قطري  لاير

 ألف 
 قطري  لاير

     

 ( 4.043)  14.505 35 ملكية ال من أدوات حقوق القيمة العادلة  )خسائر(صافي أرباح 

 ( 651)  ( 211) 35 من صناديق مدارة القيمة العادلة  خسائرصافي 

 3.325  2.875 33 مدارةالصناديق الو  ملكيةال أدوات حقوق من رباح األإيرادات توزيعات 

 230  158 33 الدين  أدواتمن فوائد الإيرادات 
     

  17.327  (1.139 ) 
     

 
 خرى أموجودات     11

 

  2021  2020 

 إيضاحات  
 ألف
  قطري  لاير

 ألف 
 قطري  لاير

 )معدلة(    
     

 106.235  100.845  ودفعات مقدمة اً مبالغ مدفوعة مقدم

 78.159  77.991  عالقة  ذاتإلى أطراف  مبالغ مدفوعة مقدمًا مقابل استثمارات

 29.043  23.976  حسابات ذمم مدينة 

 4.659  4.332 ( أ) مخزون 

 5.644  4.065  فوائد مستحقة

 2.481  2.161  شركة العامة للتكافل ش.م.خ.ق.ال احتياطي القيمة العادلة العائد لحملة وثائق تأمين  

 243  449  ذمم موظفين مدينة 

 4.742  187  مستحقة ايجارات 

 18.042  16.882  ذمم مدينة أخرى  
  

   

  230.888  249.248 

 ( 89.885)  ( 89.774) )ه(45 : مخصص خسائر االئتمان المتوقعة ناقص
     

  141.114  159.363 
      

 بالبناء. المتعلقةالمحتفظ بها للبيع واألنشطة  البضاعة الجاهزةالمواد الخام المستخدمة في اإلنتاج و  المخزون على  يشتمل (أ)
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 النقد وما في حكمه     12

 

 غراض التدفقات النقدية هو كما يلي: ألإن النقد وما في حكمه 
 

  2021  2020 
 

 ات إيضاح
 ألف
  قطري  لاير

 ألف 
 قطري  لاير

 )معدلة(    
     

 513  1.661  نقد

 294.484  237.278 )د(45 ( مخصص خسائر االئتمان المتوقعة)صافي من  أرصدة لدى البنوك
     

 294.997  238.939  في بيان المركز المالي الموحد  مفصح عنهاكما هو  نقد وأرصدة لدى البنوك

     إضافة: 

 894  197 )د(45 على األرصدة لدى البنوك  ئتمان المتوقعةمخصص خسائر اإل

 7.395  7.361 )أ(13 محتفظ بها للبيع الموجودات ضمن ال أرصدة لدى البنوك

     ناقص: 

 ( 50.223)  ( 51.167)  أشهر  3يزيد عن  أصلية ودائع ألجل بتاريخ استحقاق

 ( 1.230)  ( 546) 25 السحب على المكشوف من البنوك
     

 251.833  194.784  النقد وما في حكمه
 

ويتحمل    قطري(   لايرل  ون ي مل   151.60:  2020قطري )   لايرل  ون ي مل   113.97  األجل بمبلغ   رة ي تتضمن النقد واألرصدة لدى البنوك ودائع قص 
   . سنويًا( ٪ 1.72:  2020سنويًا )   ٪ 1.57متوسط معدل الفائدة  

 
 بها مباشرةالمرتبطة والمطلوبات  الموجودات المحتفظ بها للبيع    13

 

 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 اعتباكتتاب وثائق  ا   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  الموحد.  المالي  
 

 التصفية   قيد   زميلة ال شركة  ال 
، من خالل اجتماع مجلس إدارتها، إيقاف  .ق.خش.م  لألوراق المالية العالمية  ، الشركة  الزميلة تنا  ، قررت أحد شركا2019في سبتمبر  

  الستمرار بالنظر إلى اآلفاق المستقبلية المحدودة    تها تصفي  للعمل على من هذا التاريخ    وعينت مصف    2019نوفمبر    12من    اً ر أنشطتها اعتبا 
التصفية بمبلغ  نشاطها  للمجموعة من عائدات  المتوقعة  الحصة  تقدر  بناًء على أحدث    8.55.  حقوق قيمة لصافي  مليون ريال قطري 

 . 2022  سنة المساهمين، ومن المتوقع االنتهاء من التصفية خالل  
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 )تتمة(  بها مباشرةالمرتبطة والمطلوبات  الموجودات المحتفظ بها للبيع    13

 

 الجداول التالية ملخص الوضع المالي ونتائج العمليات المتوقفة: توضح  
 

 المحتفظ بها للبيعالموجودات )أ(      
 

 2021  2020 

 
 ألف
  قطري  لاير

 ألف 
 قطري  لاير

    

 15.920  16.420 * عقارات استثمارية

 6.355  4.603 موجودات إعادة التأمين

 534  40 ذمم تأمين مدينة 

 187  117 موجودات أخرى 

 7.395  7.361 نقد وأرصدة لدى البنوك
    

 30.391  28.541 فرع دبي  – الموجودات المحتفظ بها للبيعإجمالي 

 8.551  8.551 التصفية   قيد  االستثمار في الشركة الزميلة 
    

 37.092  38.942 
    

 

 *الحركة في العقارات االستثمارية هي كما يلي:
 

 2021  2020 

 
 ألف
  قطري  لاير

 ألف 
 قطري  لاير

    

 16.208  15.920 في بداية السنة 

 ( 402)  - استبعادات 

 114  500 القيمة العادلة أرباح 
    

 15.920  16.420 في نهاية السنة
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 )تتمة(  بها مباشرةالمرتبطة والمطلوبات  الموجودات المحتفظ بها للبيع    13

 
 محتفظ بها للبيعالموجودات البمباشرة  المرتبطةمطلوبات ال(     ب)
 

 2021  2020 

 
 ألف
  قطري  لاير

 ألف 
 قطري  لاير

    

 1.173  1.152 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 

 12.618  6.756 مطلوبات عقود التأمين 

 15.158  10.982 ذمم تأمين دائنة

 6.709  4.354 أخرى مطلوبات 
    

 35.658  23.244 المطلوبات المرتبطة مباشرة بالموجودات المحتفظ بها للبيعإجمالي 
    

 

 من العمليات المتوقفةالخسارة (     ج)
 

 2021  2020 

 
 ألف
  قطري  لاير

 ألف 
 قطري  لاير

    

 295  ( 170) صافي أقساط التأمين المكتسبة
 3.933  6.222 صافي المطالبات

 262  866 والتأمين األخرى عموالت ال  إيراداتصافي 
    

 4.490  6.918 نتائج اكتتاب التأمين 
    

 43  109 فوائد إيرادات 
 114  500 القيمة العادلة أرباح 

 ( 8.257)  ( 2.281) مصاريف تشغيلية وإدارية 
    

 ( 3.610)  5.246 فرع دبي –المتوقفة  من العمليات( الخسارةالربح )
 (51)  - تصفيةال   قيد   زميلةال ةشركالحصة في خسارة 

    

 ( 3.661)  5.246 المتوقفة من العمليات( الخسارةالربح )
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 )تتمة(  بها مباشرةالمرتبطة والمطلوبات  الموجودات المحتفظ بها للبيع    13

 
 معلومات التدفق النقدي  (      د)
 

 2021  2020 
 ألف 

  قطري  لاير
 ألف 
 قطري  لاير

    

 ( 5.875)  ( 34) نشطة التشغيليةالتدفقات النقدية المستخدمة في األصافي 
 288  24 االستثمارية نشطة من األتدفقات النقدية الصافي 

    

 ( 5.587)  ( 10) وما في حكمه في النقد صافي النقص  
 6.908  1.321 وما في حكمه في بداية السنةالنقد 

    

 1.321  1.311 السنةوما في حكمه في نهاية النقد 
 

 رأس المال     14
 

من   بالكامل  والمدفوع  والمصدر  به  المصرح  المال  رأس  بقيمة    875.067.030يتكون  )  لاير  1سهم  الواحد  للسهم    : 2020قطري 
 . (قطري للسهم الواحد لاير  1سهم بقيمة  875.067.030

 
 قانوني احتياطي      15

 

قانوني إلى أن    احتياطيإلى سنة  كل  من صافي ربح    ٪10نسبة  تحويل    2015لسنة    11قانون الشركات التجارية القطري رقم    يتطلب
  مليون ريال قطري   10.62  مبلغ  بتحويلالمجموعة    قامت  ،خالل السنة  .من رأس المال المدفوع  ٪50  حتياطيهذا االرصيد  يعادل  

٪  50 نسبةالحتياطي القانوني للمجموعة  اتجاوز  ي.  من األرباح المدورة إلى االحتياطي القانوني  (مليون ريال قطري   10.17:  2020)
ربح ال ٪ من صافي 10 نسبة يجب تحويل، المعدل 2012لسنة  13لقانون مصرف قطر المركزي رقم   وفقاً و ، ومع ذلك من رأس المال. 

حتياطي غير متوفر للتوزيع إال اال  هذارصيد    ٪ من رأس المال المدفوع.100االحتياطي القانوني  إلى االحتياطي القانوني حتى يعادل  
 .ي في الحاالت المنصوص عليها في القانون أعاله وبعد موافقة مصرف قطر المركز 

 
 احتياطي المخاطر     16

 

مليون ريال قطري في احتياطي   500تحتفظ المجموعة بمبلغ  ،  2019أبريل    10بناًء على تعليمات مصرف قطر المركزي بتاريخ  
 .استخدام هذا االحتياطي دون موافقة مسبقة من مصرف قطر المركزي  . ال يجوزالمخاطر

 
 تقييم العقارات االستثمارية احتياطي      17

 

 من العقارات االستثمارية بقيمةالقيمة العادلة    أرباح  بتحويل  ةقطر المركزي ، قامت المجموعة خالل السنبناًء على تعليمات مصرف  
 قطري(  ريال  مليون   27.63  من العقارات االستثمارية بقيمةالقيمة العادلة    أرباح:  2020)  إلى هذا اإلحتياطي  قطري   ريال  مليون   21.81

  5.49:  2020)   خالل السنةعقار استثماري  أي  بيع  حيث لم يتم    األرباح المدورة من هذا االحتياطيإلى    محقق  ربحتحويل  لم تقم بو 
 .(ريال قطري  مليون 
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 )تتمة( تقييم العقارات االستثماريةاحتياطي      17

 

مليار ريال   2.33:  2020مليار ريال قطري )  2.35مبلغ    2021ديسمبر    31لهذا االحتياطي كما في    المتراكمبلغ صافي الرصيد  
 . للتوزيع تكون متاحةو المدورة محققة مستقبلية ناتجة عن بيع عقارات استثمارية ُيسمح بتحويلها إلى األرباح  أرباحقطري( وأي 

 
 الحصة في أرباح الشركات الزميلة احتياطي     18

 

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

 (. قطري مليون ريال    10.77  : 2020)   إلى هذا االحتياطي قطري  مليون ريال    15.12  مبلغقامت المجموعة بتحويل  ،  ة السن 
 

  مكونات حقوق الملكية األخرى     19
 

  2021  2020 
 

 إيضاحات 
 ألف
  قطري  لاير

 ألف 
 قطري  لاير

     

 403.938  506.096 )أ(  احتياطي قيمة عادلة 

 6.226  6.226 )ب( فائض إعادة التقييم 

 ( 363)  - )ج(  تحوط التدفق النقدي 

 ( 264.305)  ( 277.151) )د( احتياطي تحويل عمالت أجنبية
     

  235.171  145.496 
 

 احتياطي قيمة عادلة)أ(      
 

بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل القيمة العادلة على صافي التغير التراكمي في القيمة العادلة للموجودات المالية    احتياطييشتمل  
 . كانت الحركة كما يلي:اآلخر

 

  2021  2020 

 إيضاح 
 ألف
  قطري  لاير

 ألف 
 قطري  لاير

     

 442.707  403.938  في بداية السنة 

 3.546  ( 9.169)  انخفاض القيمة عند الربح أو الخسارة  لة إلى محو 

 3.117  7.189 34   دين ال أدوات بيععند الربح أو الخسارة الموحد  إلى  ةمحول

المالية بالقيمة العادلة من خالل   الموجوداتتحويل الخسارة المتراكمة عند بيع 
 2.911  31.305  الدخل الشامل اآلخر

 ( 48.343)  72.833  تغير القيمة العادلة خالل السنة 
     

 403.938  506.096    في نهاية السنة
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 فائض إعادة التقييم   )ب(    
 

المبنى إلى طرف ثالث.  إيجار ، تم تحويل مبنى إلى عقار استثماري لم يعد يستخدم من قبل المجموعة وتقرر أن يتم 2019 سنة خالل 
  قطري   مليون ريال  6.23العادلة وتسجيل فائض إعادة تقييم بقيمة    تهمباشرة، قامت المجموعة بإعادة تقييم العقار إلى قيم  التحويلقبل  
 . سنةالد حركة في هذا االحتياطي خالل ال توج . الدخل الشامل اآلخرفي 

 

 تحوط التدفق النقدي )ج(    
 

المتعلقة  التدفق النقدي  العادلة لتحوطات  للقيمة  التراكمي  التغير  النقدي على الجزء الفعال من صافي  التدفق  يشتمل احتياطي تحوط 
 التي لم تؤثر بعد على الربح أو الخسارة. التحوطبمعامالت 

 

 احتياطي تحويل عمالت أجنبية  )د(    
 

العمالت األجنبية على جميع فروق العمالت األجنبية الناتجة من تحويل االستثمارات في شركات زميلة أجنبية   تحويليشتمل احتياطي  
 غالق.بأسعار صرف العمالت في وقت اإل

 
 المساهمين  أرباحتوزيعات     20

   

  (.ال شيء: 2020)  2021ديسمبر  31لسنة المنتهية في لتوزيع أرباح  اقتراح، لم يتم السنةخالل 
  

 مساهمة في صندوق األنشطة االجتماعية والرياضية      21
 

شركات المساهمة القطرية العلى جميع    والتي تطبق،  2012في سنة    الصادرة  ذات الصلة واإليضاحات    2008لسنة    13وفقًا للقانون رقم  
أو خسائر من صافي ربح السنة باستثناء أرباح    ٪2.5في أسواق األوراق المالية، قامت المجموعة بتكوين مخصص بنسبة    المدرجة

وذلك بصافي مبلغ لشركاتها الزميلة،    العقارات االستثماريةوكذلك من    للمجموعة   القيمة العادلة غير المحققة من العقارات االستثمارية
 (.قطري  ريال مليون  1.71:  2020لسنة )لجتماعية والرياضية قطري كمساهمة في صندوق األنشطة اال ريال مليون  2.11

 
 حقوق غير مسيطرة     22

 

العامة للمياه    شركة المن    ٪ 40و  .شركة مزون العقارية ذ.م.ممن    ٪ 50بشركة الصاري التجارية التي تمتلك    المسيطرةغير    حقوق التتعلق  
 . ذ.م.م والمرطبات
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 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين      23

 

  2021  2020 

 إيضاح 
 ألف
  قطري  لاير

 ألف 
 قطري  لاير

     

 36.005  29.270  في بداية السنة 

 4.623  4.050 )أ(38 المخصص  

 ( 11.358)  ( 3.112)  المدفوع 
     

 29.270  30.208    في نهاية السنة
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 تأمين المطلوبات عقود     24

 

  2021  2020 

 

 
مطلوبات  

  عقود التأمين 

إعادة تأمين  
مطلوبات عقود 

  صافي ال  التأمين
مطلوبات  

  عقود التأمين

إعادة تأمين 
مطلوبات عقود 

 صافي ال  التأمين

 إيضاحات  
 ألف
  قطري  لاير

 ألف
  قطري  لاير

 ألف
  قطري  لاير

 ألف 
  قطري  لاير

 ألف 
  قطري  لاير

 ألف 
 قطري  لاير

        
 )معدلة(  )معدلة(  )معدلة(

             

 187.690  ( 449.851)  637.541  190.627  ( 496.327)  686.954  وثائق التأمين    حملة مخصص مطالبات مبلغ عنها من قبل  

 40.136  ( 64.611)  104.747  37.453  ( 81.753)  119.206  مخصص مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها 

 10.535  -  10.535  12.459  -  12.459  مخصص مصاريف تسوية خسائر غير مخصصة 

 479  -  479  164  -  164    مخصص عجز أقساط التأمين
             

 238.840  ( 514.462)  753.302  240.703  ( 578.080)  818.783 )أ(  مخصص مطالبات قائمة 

  مخصص أقساط التأمين غير المكتسبة 
 149.897  ( 235.258)  385.155  135.428  ( 227.844)  363.272 )ب( )مخصص المخاطر السارية( 

             

  1.182.055  (805.924 )  376.131  1.138.457  (749.720 )  388.737 
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 قائمة   مطالباتمخصص   (أ)
 

 2021  2020 

 
مطلوبات  

  عقود التأمين 

إعادة تأمين  
مطلوبات عقود 

  صافي ال  التأمين
مطلوبات  

  عقود التأمين

إعادة تأمين 
مطلوبات عقود 

 صافي ال  التأمين

 
 ألف
  قطري  لاير

 ألف
  قطري  لاير

 ألف
  قطري  لاير

 ألف 
  قطري  لاير

 ألف 
  قطري  لاير

 ألف 
 قطري  لاير

       
 )معدلة(

 
 )معدلة(

 
 )معدلة(

            

 238.123  ( 929.885)  1.168.008  238.840  ( 514.462)  753.302 السنة  بدايةفي 

 717  415.423  ( 414.706)  1.863  ( 63.618)  65.481 التغير اإلجمالي / المحول في مطالبات عقود التأمين 
            

 238.840  ( 514.462)  753.302  240.703  ( 578.080)  818.783 في نهاية السنة
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 )مخصص المخاطر السارية( مكتسبةالتأمين غير  المخصص أقساط   (ب)
 

 2021  2020 

 
مطلوبات  

 عقود التأمين 

إعادة تأمين   
مطلوبات عقود 

 التأمين

 

 صافي ال

 
مطلوبات  

 عقود التأمين

إعادة تأمين  
مطلوبات عقود 

 التأمين

 

 صافي ال

 
 ألف
  قطري  لاير

 ألف
  قطري  لاير

 ألف
  قطري  لاير

 ألف 
  قطري  لاير

 ألف 
  قطري  لاير

 ألف 
 قطري  لاير

       
 )معدلة(

 
 )معدلة(

 
 )معدلة(

            

 166.513  ( 238.210)  404.723  149.897  ( 235.258)  385.155 السنة  بدايةفي 

 234.479  ( 521.904)  756.383  227.340  ( 522.169)  749.509 أقساط التأمين المكتتبة خالل السنة 

 ( 251.095)  524.856  ( 775.951)  ( 241.809)  529.583  ( 771.392) أقساط التأمين المكتسبة خالل السنة 
            

 149.897  ( 235.258)  385.155  135.428  ( 227.844)  363.272 في نهاية السنة  
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   2021تطور المطالبات 
 

مع إجمالي المدفوعات   فترة تقرير ا والمطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها للسنوات المتتالية في نهاية كل  هن عكل من المطالبات المبلغ    متضمناً   التراكمية التقديرية  لمطالبات المتكبدة االجدول التالي    يظهر
 :للعمليات المستمرة فقط حتى تاريخ بيان المركز المالي الموحد

 

 سنة الحادث 
 اإلجمالي  2021  2020  2019  2018  وما قبلها  2017 

 
 ألف

  ريال قطري 
 ألف

  ريال قطري 
 ألف
  قطري  ريال

 ألف
  ريال قطري 

 ألف
  ريال قطري 

 ألف
 ريال قطري 

            

            تقدير المطالبات المتراكمة 
   176.762  158.087  272.909  252.766  2.299.637 في نهاية سنة الحادث 

   -  138.701  221.364  233.747  2.260.300 بعد سنة 

   -  -  261.748  277.576  2.237.061 بعد سنتين 

   -  -  -  263.373  2.226.121 بعد ثالثة سنوات 

   -  -  -  -  2.133.504 بعد أربع سنوات 
            

 2.974.088  176.762  138.701  261.748  263.373  2.133.504 التقدير الحالي للمطالبات المتراكمة  

 ( 2.746.008)  ( 82.974)  ( 102.283)  ( 204.182)  ( 247.596)  ( 2.108.973) المدفوعات المتراكمة حتى تاريخ بيان المركز المالي الموحد
            

 إجمالي المطلوبات المتراكمة المسجلة في بيان المركز المالي
 228.080  93.788  36.418  57.566  15.777  24.531 2021ديسمبر  31كما في  الموحد
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 )معدلة(  2020تطور المطالبات 
 

مع إجمالي المدفوعات   فترة تقرير كل من المطالبات المبلغ عنها والمطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها للسنوات المتتالية في نهاية كل    متضمناً يظهر الجدول التالي المطالبات المتكبدة التراكمية التقديرية  
 :للعمليات المستمرة فقط حتى تاريخ بيان المركز المالي الموحد

 

 سنة الحادث  
 اإلجمالي  2020  2019  2018  2017  وما قبلها   2016 

 
 ألف 

  ريال قطري 
 ألف 

  ريال قطري 
 ألف 

  ريال قطري 
 ألف 

  ريال قطري 
 ألف 

  ريال قطري 
 ألف 

 ريال قطري 
 

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

            تقدير المطالبات المتراكمة 
   158.087  272.909  252.766  249.272  2.088.616 في نهاية سنة الحادث 

   -  221.364  233.747  236.494  2.050.365 بعد سنة 

   -  -  227.576  219.127  2.023.806 بعد سنتين 

   -  -  -  210.217  2.017.934 بعد ثالثة سنوات 

   -  -  -  -  2.015.903 بعد أربع سنوات 
            

 2.833.147  158.087  221.364  227.576  210.217  2.015.903 التقدير الحالي للمطالبات المتراكمة  

 (2.605.321)  ( 67.267)  ( 160.648)  ( 199.961)  ( 201.341)  (1.976.104) المدفوعات المتراكمة حتى تاريخ بيان المركز المالي الموحد
            

  الموحد المطلوبات المتراكمة المسجلة في بيان المركز المالي إجمالي 
 227.826  90.820  60.716  27.615  8.876  39.799 2020ديسمبر  31كما في 

 

 رؤية أكثر وضوحًا حول التأثير على النتائج التشغيلية.  ءاطإلع نلتأميا  دةعاإ  تعمليا لخال نم طرلمخاا نم فلتخفيا  نم بالصافي تالبا طلما طورت دولج رضع ميت
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 سلف وقروض     25

 
  2021  2020 
 

 
 ألف
  قطري  لاير

 ألف 
 قطري  لاير

     

 257.041  561.161  الجزء المتداول 

 1.989.006  1.657.745  المتداول غير الجزء 
     

 2.246.047  2.218.906  القروض 

 1.230  546  من البنوك السحب على المكشوف
     

  2.219.452  2.247.277 
   

 قروض هي كما يلي:الالحركة في 
 

  2021  2020 
 

 
 ألف
  قطري  لاير

 ألف 
 قطري  لاير

     

 2.220.049  2.246.047  السنة  بدايةفي 

 293.139  119.105  اإلضافات

 ( 267.141)  ( 146.246)  المدفوعات
     

 2.246.047  2.218.906  في نهاية السنة  
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 هي كما يلي: التسهيالت القائمةإن شروط وأحكام 
 

     
2021  

 القيمة اإلسمية 
 2020   

 سميةاالقيمة ال
 

2021  2020 

 السدادشروط  االستحقاق  معدل الفائدة  العملة 
 ألف
  قطري  لاير

 ألف 
 قطري  لاير

 ألف 
  قطري  لاير

 ألف 
             قطري  لاير

 قطري  ريال  ( 1
  عادة الشراء لمصرف قطر المركزي إ زائد سعر   0.75٪

 2034مارس  31 ٪5.50  بحد أدنى و 
إبتداء ، ربع سنوي 

 936.012  989.156  936.012  989.156   2022  من عام

 55.243  -  54.940  - ربع سنوي  2021أبريل   30 أشهر  3زائد سعر ليبور  ٪3.00 دوالر أمريكي  ( 2

 456.250  456.250  456.250  456.250 عند االستحقاق 2022سبتمبر  19 أشهر  3زائد سعر ليبور  ٪3.25 دوالر أمريكي  ( 3

4 )  
 196.310  159.540  195.813  159.144 ربع سنوي  2026أبريل   25 أشهر  3زائد سعر ليبور  ٪3.00 دوالر أمريكي

 قطري  ريال
زائد سعر االقتراض لمصرف قطر المركزي    ٪ 1.40

 529.232  577.460  525.693  570.843 نصف سنوي  2031  أبريل 30 ٪3.90وبحد أدنى  

             73.000  36.500  73.000  36.500 سنوي  متجدد أشهر  3زائد سعر ليبور  ٪3.25 دوالر أمريكي  ( 5

     2.211.893  2.241.708  2.218.906  2.246.047 
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(. هذه القروض  قطري  مليار ريال  1.72:  2020) قطري  مليار ريال  1.73صـــلت المجموعة على قروض بنكية بقيمة إجمالية قدرها  ح
مليار    3.59  :2020)قطري مليار ريال   3.71مضمونة برهون عقارية من الدرجة األولى على عقارات استثمارية بقيمة إجمالية بلغت 

ــتقبلية من هذه العقارات )التأجير  الريال قطري( مع تخصـــيص عائدات  ــاح اإلمسـ ــع اتفاقيات قروض  5يضـ ، العقودلبنود  محددة(. تخضـ
ــبة حيث يتعين عل ــمل نسـ ــية التي تشـ ــب المالية الرئيسـ ــبة تغطية خدمة ةالمالي الفائدةى المجموعة تلبية بعض النسـ ، والحد األدنى من نسـ
، حصـلت المجموعة على تنازل عن متطلبات 2021ديسـمبر    31خالل السـنة المنتهية في  ونسـبة تغطية التأمين.   التداولالدين، ونسـبة 

 ي. بعض تعهدات القروض من البنك المعن
 

 مشتقات أدوات مالية     26
 

  2021  2020 
 القيمة اإلسمية  مطلوبال  القيمة اإلسمية   مطلوبال االستحقاق  
 

 
 ألف
  قطري  لاير

 ألف
  قطري  لاير

 ألف 
  قطري  لاير

 ألف 
 قطري  لاير

         

        مشتقات محتفظ بها كتحوط للتدفق النقدي 
 54.750  363  -  - 2021أبريل   30 عقود تبادل أسعار الفائدة  

 

تم إدراجه  و (  قطري   ريال مليون    1.47  : 2020)   قطري   ريال   ألف  363بقيمة  السنة، نتج عن قياس القيمة العادلة للتحوط صافي ربح    خالل 
 في حقوق الملكية. 

 
 ذمم تأمين دائنة     27

 

 2021  2020 

 
 ألف
  قطري  لاير

 ألف 
 قطري  لاير

     )معدلة(   
 162.070  189.934 التأمين  ومعيديمستحقات إلى شركات التأمين 

 29.092  37.973 وثائق التأمين حملةمستحقات إلى 

     15.870  11.861 مستحقات إلى وكالء وسماسرة ووسطاء
 239.768  207.032 

 

 .العادلة هاميلق معقولة ومقاربةدائنة التأمين  الذمم ل  ةيالدفتر  ميتعتبر الق
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80 
 

 
 مطلوبات أخرى     28

 

 2021  2020 

 
 ألف
  قطري  لاير

 ألف 
 قطري  لاير

   
 )معدلة(

    

 36.504  39.066 مصاريف مستحقة

 22.681  22.681 دائنة توزيعات أرباح  ذمم

 12.297  16.013 ذمم دائنة محتجزة 

 21.183  15.723 حسابات ذمم دائنة

 19.743  15.017 مقدماً  مستلمةايجارات 

 985  982 ذمم موظفين دائنة

 1.352  770 فوائد مستحقة

 6.047  7.229 أخرى دائنة ذمم 
    

 117.481  120.792 

 
 مشاركي التكافل  صندوق     29

 

   الوثائق حملة -بيان المركز المالي  )أ(    
 
  2021  2020 

  
 ألف

  قطري ريال 
 ألف 

 ريال قطري 
    

 )معدلة(

     

     موجودات حملة الوثائق 
 64.875  67.730  عقارات استثمارية 

 56.380  79.252  موجودات إعادة التكافل 

 20.008  17.140  استثمارات مالية 

 49.040  57.297  ذمم تكافل مدينة 

 15.475  4.671  موجودات أخرى 

 46.618  62.839  نقد وأرصدة لدى البنوك  
     

 252.396  288.929  موجودات حملة الوثائقإجمالي 

 
 
 

 



 .ع.ق. الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين ش.م
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

 2021ديسمبر   31كما في وللسنة المنتهية في 

 

81 
 

 
 مشاركي التكافل )تتمة(   صندوق     29

 

 )تتمة( الوثائق حملة -بيان المركز المالي   )أ(   
 

  2021  2020 

  
 ألف

  ريال قطري 
 ألف 

 ريال قطري 
    

 )معدلة(

     

     الوثائق  حملةوق ومطلوبات حق
     الوثائق  حملةوق حق

 -  -  متراكم  فائض
 ( 2.482)  ( 2.161)  القيمة العادلة  اتاحتياطي

     

 ( 2.482)  ( 2.161)  الوثائق  حملةوق حقإجمالي 

     
     الوثائق  حملةمطلوبات 

 208.703  228.229  مطلوبات عقود التكافل
 1.699  1.015  عالقة    أطراف ذاتأرصدة دائنة إلى  
 40.514  57.228  ذمم تكافل دائنة  
 3.962  4.618  مطلوبات أخرى 

     

 254.878  291.090  الوثائق  حملةمطلوبات إجمالي 
     

 252.396  288.929  الوثائق  حملةوق ومطلوبات حقإجمالي 

 

 الوثائق  حملة -)ب(   بيان الربح والخسارة  
 
  2021  2020 

  
 ألف

  ريال قطري 
 ألف 

 ريال قطري 
     

 177.133  203.059  إجمالي المشاركات المكتتبة 
 ( 62.614)  ( 88.884)  المشاركات المحولة إلى معيدي التكافل

 8.871  6.234  التغيرات في مخصص المشاركات غير المكتسبة  صافي 
     

 123.390  120.409  صافي المشاركات المكتسبة  
     

 ( 119.252)  ( 83.085)  إجمالي المطالبات المدفوعة  
 50.406  19.919  المطالبات المحولة إلى معيدي التكافل  

 47.339  ( 19.215)  إجمالي التغير في مطلوبات عقود التكافل  
 ( 43.586)  16.327  التغير في مطلوبات عقود التكافل المحولة إلى معيدي التكافل 

     

 ( 65.093)  ( 66.054)  صافي المطالبات 

 
 
 
 



 .ع.ق. الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين ش.م
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

 2021ديسمبر   31كما في وللسنة المنتهية في 

 

82 
 

 
 مشاركي التكافل )تتمة(   صندوق     29

 

 )تتمة(الوثائق  حملة -بيان الربح والخسارة  )ب(   
 
  2021  2020 

  
 ألف

  ريال قطري 
 ألف 

 ريال قطري 
     

 ( 4.143)  ( 1.474)  صافي مصاريف رسوم وعموالت 
 ( 5.028)  ( 5.722)  موجودات ماليةخسارة انخفاض قيمة صافي 

 ( 4.600)  ( 2.161)  تشغيلية أخرى  مصاريف
     

 44.526  44.998  المشاركاتنتائج 
     

 2.631  2.475  إيرادات االستثمار  
 -  ( 22)  من استبعاد استثمارات مالية  محققة صافي خسائر

 ( 1.964)  2.853  القيمة العادلة  (خسائرأرباح )
 ( 517)  483  ماليةانخفاض قيمة استثمارات  (خسارةعكس )

 ( 1.844)  ( 1.791)  وثائق الحملة من إدارة استثمارات  حصة المساهمين
     

 ( 1.694)  3.998  نتائج االستثمارات 
     

 42.832  48.996  فائض السنة قبل رسوم الوكالة 
 ( 30.433)  ( 38.338)  رسوم الوكالة 

     

 12.399  10.658  النتائج للمساهمين تحويلفائض السنة قبل 
 ( 12.399)  ( 10.658)  النتائج للمساهمين  تحويل

     

 -  -  النتائج للمساهمين تحويل بعدفائض السنة 
     

 



 .ع.ق. الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين ش.م
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

 2021ديسمبر   31كما في وللسنة المنتهية في 

 

83 

 
 المعلومات القطاعية     30

 

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 والخسائر  خطوط تأمين رئيسية:   أربعة باإلضافة إلى ذلك يتم تنظيم قطاع التأمين في    عمليات التكافل. يمثل قطاع االستثمارات نتائج العقارات واالستثمارات والتصنيع والتجارة والمقاوالت. 

 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 
 

  : القطاعي بيان الربح أو الخسارة الموحد  
 

 2021  2020   
 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(       
            

 756.383  -  756.383  749.509  -  749.509 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 
 ( 521.904)  -  ( 521.904)  ( 522.169)  -  ( 522.169) أقساط التأمين المحولة إلى معيدي التأمين

 16.616  -  16.616  14.469  -  14.469 التغير في مخصص أقساط التأمين غير المكتسبة  صافي
            

 251.095  -  251.095  241.809  -  241.809 صافي أقساط التأمين المكتسبة
            

 ( 544.117)  -  ( 544.117)  ( 421.754)  -  ( 421.754) إجمالي المطالبات المدفوعة  
 416.353  -  416.353  281.067  -  281.067 المطالبات المحولة إلى معيدي التأمين 

 414.706  -  414.706  ( 65.481)  -  ( 65.481) إجمالي التغير في مطلوبات عقود التأمين
 ( 415.423)  -  ( 415.423)  63.618  -  63.618 التغير في مطلوبات عقود التأمين المحولة إلى معيدي التأمين 

            

 ( 128.481)  -  ( 128.481)  ( 142.550)  -  ( 142.550) صافي المطالبات 
            

 23.765  -  23.765  23.178  -  23.178 والتأمين األخرى عموالت الإيرادات  صافي 
            

 146.379  -  146.379  122.437  -  122.437 نتائج اكتتاب التأمين 



 .ع.ق. الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين ش.م
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

 2021ديسمبر   31كما في وللسنة المنتهية في 

 

84 

 
 )تتمة( المعلومات القطاعية     30

 

  )تتمة( :القطاعيبيان الربح أو الخسارة الموحد  
 

 

 2021  2020 
 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(       
            

 105.378  105.378  -  85.508  85.508  - اإليجار إيرادات
 49.524  49.524  -  35.406  35.406  - إيرادات االستثمار  

 14.266  14.266  -  ( 7.189)  ( 7.189)  - محققة أرباح(  خسائر) صافي
 26.353  26.353  -  35.601  35.601  - القيمة العادلة  أرباح 

 15.474  15.474  -  13.765  13.765  - البناء المبيعات وأنشطة إيرادات 
 5.213  5.213  -  2.061  2.061  - أخرى  إيرادات

            

 216.208  216.208  -  165.152  165.152  - نتائج االستثمار والعمليات األخرى 
            

 ( 69.089)  ( 68.570)  ( 519)  ( 53.785)  ( 53.572)  ( 213) تكاليف تمويل  
 ( 13.202)  ( 13.202)  -  ( 11.967)  ( 11.967)  - البناء المبيعات وأنشطة تكاليف 

 ( 3.908)  4.576  ( 8.484)  ( 4.445)  10.028  ( 14.473) موجودات ماليةصافي )خسارة( عكس انخفاض قيمة 
 ( 167.620)  ( 64.932)  ( 102.688)  ( 152.108)  ( 54.027)  ( 98.081) مصاريف تشغيلية وإدارية 

            

 ( 253.819)  ( 142.128)  ( 111.691)  ( 222.305)  ( 109.538)  ( 112.767) إجمالي المصاريف 
            

 108.768  74.080  34.688  65.284  55.614  9.670  التشغيلية من العملياتالربح 
 10.588  10.588  -  38.125  38.125  - شركات زميلة ربح حصة في

 2.202  2.202  -  -  -  - نخفاض قيمة شركة زميلةا عكس
            

 121.558  86.870  34.688  103.409  93.739  9.670 ش.م.خ.ق. شركة العامة للتكافل  لاتخصيص لحملة وثائق تأمين الالربح قبل 
    

 



 .ع.ق. الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين ش.م
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

 2021ديسمبر   31كما في وللسنة المنتهية في 

 

85 

 
 )تتمة( المعلومات القطاعية     30

 

 )تتمة(  :بيان الربح أو الخسارة الموحد القطاعي
 

 2021  2020 
 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(       
            

 ( 12.399)  2.925  ( 15.324)  -  -  - ش.م.خ.ق.   شركة العامة للتكافل ال تأمين    حملة وثائق إلى  العائد  ناقص: صافي الفائض  
            

 109.159  89.795  19.364  103.409  93.739  9.670  قبل الضريبة الربح
 ( 3.807)  ( 3.746)  (61)  ( 2.448)  ( 2.261)  ( 187) ضريبة الدخل  مصاريف 

 105.352  86.049  19.303  100.961  91.478  9.483   المستمرة من العملياتالربح             
 ( 3.661)  105  ( 3.766)  5.246  449  4.797  المتوقفة )الخسارة( من العملياتالربح 

            

 101.691  86.154  15.537  106.207  91.927  14.280 السنة ربح
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 .ع.ق. الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين ش.م
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

 2021ديسمبر   31كما في وللسنة المنتهية في 

 

86 

 
 )تتمة( المعلومات القطاعية     30

 

 قطاع األعمال بحسب  نتائج اكتتاب التأمين
 

 2021 

 

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

            

 749.509  -  42.765  87.299  192.997  426.448 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 
 ( 522.169)  -  ( 38.143)  ( 61.370)  ( 46.558)  ( 376.098) معيدي التأمينأقساط التأمين المحولة إلى 

 14.469  -  ( 661)  ( 1.919)  12.025  5.024 التغير في مخصص أقساط التأمين غير المكتسبة  صافي
            

 241.809  -  3.961  24.010  158.464  55.374 صافي أقساط التأمين المكتسبة
            

 ( 421.754)  -  ( 46.177)  ( 39.953)  ( 117.667)  ( 217.957) إجمالي المطالبات المدفوعة  
 281.067  -  43.628  33.182  18.836  185.421 المطالبات المحولة إلى معيدي التأمين 

 ( 65.481)  -  ( 16.746)  ( 10.084)  ( 1.627)  ( 37.024) إجمالي التغير في مطلوبات عقود التأمين
 63.618  -  13.141  6.654  9.000  34.823 التغير في مطلوبات عقود التأمين المحولة إلى معيدي التأمين 

            

 ( 142.550)  -  ( 6.154)  ( 10.201)  ( 91.458)  ( 34.737) صافي المطالبات 
            

 22.044  -  1.939  713  ( 6.083)  25.475 وأخرى  عموالت إعادة التأمين )مصاريف( إيرادات
 1.134  1.134  -  -  -  - إيرادات متنوعة

            

 23.178  1.134  1.939  713  ( 6.083)  25.475 والتأمين األخرى عموالت ال( مصاريف)إيرادات صافي 
            

 122.437  1.134  ( 254)  14.522  60.923  46.112 نتائج اكتتاب التأمين 
 
 

 
 



 .ع.ق. الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين ش.م
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

 2021ديسمبر   31كما في وللسنة المنتهية في 
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 )تتمة( المعلومات القطاعية     30

 

 )تتمة(  قطاع األعمالبحسب  نتائج اكتتاب التأمين
 

 2020 

 

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(

            

 756.383  -  38.901  49.923  197.269  470.290 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 
 ( 521.904)  -  ( 35.956)  ( 34.644)  ( 30.786)  ( 420.518) التأمينأقساط التأمين المحولة إلى معيدي 

 16.616  -  (11)  3.111  15.605  ( 2.089) التغير في مخصص أقساط التأمين غير المكتسبة  صافي
            

 251.095  -  2.934  18.390  182.088  47.683 صافي أقساط التأمين المكتسبة
            

 ( 544.117)  -  ( 23.207)  ( 43.195)  ( 104.840)  ( 372.875) إجمالي المطالبات المدفوعة  
 416.353  -  18.179  32.349  4.491  361.334 المطالبات المحولة إلى معيدي التأمين 

 414.706  -  30.280  ( 5.452)  ( 7.034)  396.912 إجمالي التغير في مطلوبات عقود التأمين
 ( 415.423)  -  ( 28.282)  5.618  5.880  ( 398.639) التغير في مطلوبات عقود التأمين المحولة إلى معيدي التأمين 

            

 ( 128.481)  -  ( 3.030)  ( 10.680)  ( 101.503)  ( 13.268) صافي المطالبات
            

 17.650  -  2.602  1.900  ( 7.484)  20.632 وأخرى  عموالت إعادة التأمين )مصاريف( إيرادات
 6.115  6.115  -  -  -  - إيرادات متنوعة

            

 23.765  6.115  2.602  1.900  ( 7.484)  20.632 والتأمين األخرى عموالت ( المصاريف)إيرادات صافي 
            

 146.379  6.115  2.506  9.610  73.101  55.047 نتائج اكتتاب التأمين 
 
 
 



 الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ع.ق. 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

 2021ديسمبر   31 وللسنة المنتهية فيكما في 

 

88 
 

  
 )تتمة( المعلومات القطاعية     30

 

 موجودات ومطلوبات القطاعات 
 

 2021  2020 
 اإلجمالي   دولياً   قطر  اإلجمالي   دوليا    قطر  

 
 ألف 
  قطري  لاير

 ألف 
  قطري  لاير

 ألف 
  قطري  لاير

 ألف  
  قطري  لاير

 ألف  
  قطري  لاير

 ألف  
 قطري  لاير

 )معدلة(  )معدلة(  )معدلة(       
            

إجمالي 
 8.827.911  1.238.392  7.589.519  9.021.314  1.187.881  7.833.433 موجوداتال

            
إجمالي 

 3.856.507  35.658  3.820.849  3.887.443  23.244  3.864.199 المطلوبات 
 

 موجودات ومطلوبات المجموعة بشكل مشترك بين القطاعات الرئيسية.تستخدم 
 

 المطالبات صافي    31
 

  2021  2020 

  
 ألف
  قطري  لاير

 ألف 
 قطري  لاير

 )معدلة(    
     

     إجمالي المطالبات المدفوعة       )أ(  
 580.450  480.663  إجمالي المطالبات المدفوعة

 ( 36.333)  ( 58.909)  المطالبات المستردة  
     

  421.754  544.117 
     

     المطالبات المحولة إلى معيدي التأمين       )ب(

 ( 416.353)  ( 281.067)  المطالبات المحولة إلى معيدي التأمين
     

     إجمالي التغير في مطلوبات عقود التأمين       )ج(
 ( 433.898)     49.413  وثائق التأمين  حملةمخصص المطالبات المبلغ عنها من قبل  

 13.124  14.459  مخصص المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها 
 6.068  1.609  مخصص مصاريف تسوية خسائر غير مخصصة 

     

  65.481  (414.706 ) 
     

     التأمين المحولة إلى معيدي التأمينالتغير في مطلوبات عقود         )د(
                    426.692  ( 46.476)  وثائق التأمين  حملةمخصص المطالبات المبلغ عنها من قبل  

 ( 11.269)  ( 17.142)  مخصص المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها 
     

  (63.618 )  415.423 
     

 128.481  142.550  صافي المطالبات  
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 التأمين األخرى و صافي إيرادات العموالت     32

 

 2021  2020 

 
 ألف
  قطري  لاير

 ألف 
 قطري  لاير

 )معدلة(   
    

 17.650  22.044 أخرى و  إيرادات عموالت إعادة التأمين
 6.115  1.134 إيرادات متنوعة

    

 23.178  23.765 

 
 ستثمار االإيرادات     33

 

  2021  2020 

 إيضاحات  
 ألف
  قطري  لاير

 ألف 
 قطري  لاير

 )معدلة(    
     

      الدخل الشامل اآلخرموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
 21.941  18.143 9 ملكيةال من أدوات حقوق   إيرادات توزيعات أرباح

 15.262  11.327 9 الدين  من أدواتإيرادات فوائد 

     موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 3.325  2.875 10 والصناديق المدارة ملكيةال من أدوات حقوق   إيرادات توزيعات أرباح

 230  158 10 الدين  من أدواتإيرادات فوائد 

     النقد وما في حكمه

 8.766  2.903  إيرادات فوائد 
     

  35.406  49.524 
 

 
   محققة أرباح( خسائر) صافي    34

 

  2021  2020 

 
 

 إيضاح
 ألف
  قطري  لاير

 ألف 
 قطري  لاير

 )معدلة(    
     

 17.383  -  عقار استثماري 

      الدخل الشامل اآلخرموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 ( 3.117)  ( 7.189) 9   أدوات الدين
     

  (7.189 )  14.266 
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 القيمة العادلة أرباح    35

 

  2021  2020 

 
 
 ات إيضاح

 ألف
 قطري  لاير

 ألف  
 قطري  لاير

   
 

ل)معدلة(
     

 31.047  21.307 5 عقارات استثمارية  

     موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 ( 4.043)  14.505  10 ملكية ال أدوات حقوق 

 ( 651)  ( 211) 10 صناديق مدارة 
     

  35.601  26.353 

 
 تمويل    تكاليف    36

 

  2021  2020 

 ات إيضاح 
 ألف
  قطري  لاير

 ألف 
 قطري  لاير

 )معدلة(    
     

 115.030  105.647  السلف والقروض   فوائد

 ( 48.978)  ( 54.212) 5 *ناقص: تكاليف تمويل مرسملة
     

  51.435  66.052 

 283  79  فوائد احتياطيات أقساط إعادة التأمين

 2.754  2.271 4 فوائد مطالبات اإليجار
     

  53.785  69.089 
 

 .ستثماري انشاء عقار إل خصيصاً  اتم الحصول عليه  ةئتمانيإ  تالمرسملة بتسهيال التمويلتكاليف   تتعلق* 
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 قيمة موجودات مالية  انخفاضخسارة صافي     37

 

الموجودات المالية: قيمة  انخفاض خسارة ي يلخص الجدول التال  
 

  2021  2020 

 إيضاحات  
 ألف
  قطري  لاير

 ألف 
 قطري  لاير

 )معدلة(    
     

 8.308  14.862 (ج)45 ذمم تأمين مدينة 

 ( 9.121)  ( 68) )ه(45 ذمم مدينة أخرى 

 660  ( 697) )د(45 أرصدة لدى البنوك 

 4.063  ( 9.652) )ب(45 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 (2)  - )و(45 أرصدة مدينة من أطراف ذات عالقة 
     

  4.445  3.908 

 
 تشغيلية وإدارية مصاريف    38

 

  2021  2020 

 إيضاحات  
 ألف
  قطري  لاير

 ألف 
 قطري  لاير

 )معدلة(    
     

 98.761  91.451 )أ(   مصاريف منافع الموظفين

 10.089  13.411 5 ستثماريةالمصاريف تشغيل العقارات ا

 12.784  9.539  مصاريف استشارات  

 8.524  7.584 ( ب)  مصاريف إشغال العقارات 

 7.621  6.810 4  حق استخدام موجوداتستهالك ا

 5.581  5.757 3 ومعدات  ممتلكاتستهالك ا

 1.406  1.424  رسوم بنكية  

 1.764  1.289  مصاريف تسويق  

 2.425  55 3 ومعدات  ممتلكات انخفاض قيمةخسارة 

 958  - 4 حق إستخدام موجودات انخفاض قيمةخسارة 

 4.640  ( 700) )أ(42    مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

 13.067  15.488  مصاريف أخرى 
     

  152.108  167.620 
 

 .(قطري  مليون ريال 4.62: 2020) قطري  مليون ريال 4.05 بقيمةمكافأة نهاية خدمة الموظفين على مصاريف يشمل  (أ)
 ألف ريال قطري(. 966: معدلة 2020ألف ريال قطري ) 670 بقيمةتتضمن مصاريف اإليجار قصيرة األجل  (ب)



 الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ع.ق. 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

 2021ديسمبر   31 وللسنة المنتهية فيكما في 

 

92 
 

 
 ضريبة الدخلمصاريف     39

 

(، تخضع الشركات التابعة والشركات المملوكة للمؤسسات المدرجة  2018  لسنة  24لقانون ضريبة الدخل )رقم  الالئحة التنفيذية  بناًء على  
 مساهمة غير القطرية في الشركة المدرجة. الللضريبة إلى حد  

 

٪ من 10المجموعة استثمارات في شركات تابعة وشركات أخرى وبالتالي فهي خاضعة للضريبة. يتم فرض الضريبة بمعدل  لدىلذلك، 
 الدخل الخاضع للضريبة إلى حد المساهمة غير القطرية. 

 

 خالل السنة كما يلي:  مصاريف ضريبة الدخلكانت 
 

  2021  2020 

  
 ألف
  قطري  لاير

 ألف 
 قطري  لاير

     

 3.685  3.119  لسنة الحالية ضريبة الدخل ل

 122  ( 671)  للسنة السابقة  ضريبة الدخل على  تعديالت
     

  2.448  3.807 

 
 لسهم  ا على العائد   40

 

 2021  2020 
    

 98.734 قطري( لايراألسهم العادية في الشركة األم )باأللف   حملة إلىالعائد الربح 
 

130.852 

 875.067 المتوسط المرجح لعدد األسهم )باأللف(
 

875.067 
  

 
 

 0.113 للسهم(  يال القطري ر على السهم )بالالعائد 
 

0.150 
  

 
 

حملة األسهم العادية في الشركة األم )باأللف   إلى العائد الربح من العمليات المستمرة 
 93.488 ريال قطري(

 

134.513 

 875.067 المتوسط المرجح لعدد األسهم )باأللف(
 

875.067 
  

 
 

 0.107 للسهم(  يال القطري ر )بال للعمليات المستمرةعلى السهم العائد 
 

0.154 
  

 
 

حملة األسهم العادية في الشركة األم   إلى  ةالعائد الربح )الخسارة( من العمليات المتوقفة
 5.246 )باأللف ريال قطري(

 

(3.661 ) 

 875.067 المتوسط المرجح لعدد األسهم )باأللف(
 

875.067 
  

 
 

 0.006 للسهم(   يال القطري ر )بالللعمليات المتوقفة على السهم  (خسارةال)العائد 
 

(0.004 ) 
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 الموجودات والمطلوبات التشغيلية والمستخدم فيالناتج من النقد     41

 

 2021  2020 
 ألف 

  قطري  لاير
 ألف 
 قطري  لاير

 )معدلة(   

    

 ( 66.680)  ( 52.964) صافي التغير في ذمم تأمين مدينة

 ( 91.488)  19.345 صافي التغير في موجودات أخرى 
    

 ( 158.168)  ( 33.619) صافي التغير في الموجودات التشغيلية
    

 ( 7.103)  28.560 صافي التغير في ذمم تأمين دائنة

 2.684  ( 628) صافي التغير في أرصدة دائنة إلى أطراف ذات عالقة 

 ( 4.619)  ( 6.192) صافي التغير في مطلوبات أخرى 
    

 ( 9.038)  21.740 صافي التغير في المطلوبات التشغيلية

 
 إفصاحات حول أطراف ذات عالقة     42

 

تتضمن األطراف ذات العالقة المساهمين والشركات ذات العالقة وموظفي اإلدارة العليا للمجموعة والمؤسسات المسيطر عليها أو التي  
سياسات وشروط تسعير هذه المعامالت من   علىأو الشركات التي لهذه األطراف تأثير كبير عليها. تتم المصادقة    مشترك   بشكلتدار  

 قبل إدارة المجموعة. 
 

 )أ(      معامالت األطراف ذات العالقة
 

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

  2021  2020 
 

 إيضاح
 ألف
  قطري  لاير

 ألف 
 قطري  لاير

     

  رواتب ومنافع أخرى قصيرة األجل  
14.255  28.181 

 4.640  ( 700) 38 اإلدارةمكافآت أعضاء مجلس 

 1.005  772  مكافآت نهاية الخدمة و المعاشات 
     

  14.327  33.826 
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 )تتمة(  إفصاحات حول أطراف ذات عالقة    42

 

 )تتمة( )أ(      معامالت األطراف ذات العالقة
 

 ة هي كما يلي:السنمجلس اإلدارة خالل أعضاء و األخرى المتعلقة بكبار موظفي اإلدارة  المعامالت
 

  2021  2020 
 

 

 ألف
  قطري  لاير

 ألف 
 قطري  لاير

     

  تأمينال أقساط
561  1.121 

     

 ( 723)  ( 576)  المطالبات
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 )تتمة(  إفصاحات حول أطراف ذات عالقة    42

 

 )تتمة(  )أ(      معامالت األطراف ذات العالقة

  مع األطراف ذات العالقة المدرجة في بيان الربح أو الخسارة الموحد كما يلي: المعامالتكانت 
 

  2021 

  
إجمالي أقساط 

 المكتتبة التأمين

أقساط التأمين   
المحولة إلى  

 معيدي التأمين 

إجمالي  
المطالبات  

 المدفوعة

المطالبات   
المحولة إلى  

 معيدي التأمين 

 مصاريف 
رسوم  

 وعموالت  

 مصاريف 
تشغيلية 

 أخرى 

 العالقة 
 ألف
 قطري  لاير

 ألف 
 قطري  لاير

 ألف 
 قطري  لاير

 ألف 
 قطري  لاير

 ألف 
 قطري  لاير

 ألف 
 قطري  لاير

             

 -  ( 8.471)  32.845  ( 1.455)  ( 41.509)  - شركة زميلة إلعادة التأمين ش.م.ع.ع. الشركة العمانية  

 -  -  -  ( 10.499)  -  13.772 أخرى  . ق ع. البنك األهلي ش.م. 

 -  -  -  ( 152)  -  3.154 أخرى  مجموعة محمد حمد المانع ذ.م.م. 

 -  -  -  ( 53)  -  975 أخرى  ذ.م.م.   رامكو للتجارة والمقاوالت شركة  

 ( 881)  -  -  ( 180)  -  4.124 أخرى  أخرى 
             

  22.025  (41.509 )  (12.339 )  32.845  (8.471 )  (881 ) 
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 )تتمة(  إفصاحات حول أطراف ذات عالقة    42

 

 )تتمة( )أ(      معامالت األطراف ذات العالقة
 

  2020 

  
إجمالي أقساط  

 المكتتبة التأمين

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(
             

 -  2.788  21.019  (16)  ( 111.669)  - شركة زميلة إلعادة التأمين ش.م.ع.ع. الشركة العمانية  

 -  -  -  ( 8.462)  -  12.273 أخرى  . ق ع. البنك األهلي ش.م. 

 -  -  -  (33)  -  602 أخرى  مجموعة محمد حمد المانع ذ.م.م. 

 -  -  -  -  -  996 أخرى  ذ.م.م.   رامكو للتجارة والمقاوالت شركة  

 ( 522)  -  -  ( 41.474)  -  3.007 أخرى  أخرى 
             

  16.878  (111.669 )  (49.985 )  21.019  2.788  (522 ) 
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 )تتمة(  إفصاحات حول أطراف ذات عالقة    42

 

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

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

 أرصدة مدينة من أطراف ذات عالقة 
 

 

  2021  2020 

 العالقة 
 ألف
  قطري  لاير

 ألف 
 قطري  لاير

     

 1.681  891 شركة زميلة ترست الجزائر للتأمين وإعادة التأمين أس.بي.أيه.

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

 172  172 أخرى   ( المحدودةغنست إنفستمنتس )هولدين

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

 3.952  - شركة زميلة ترست بنك الجزائر
     

  1.596  6.338 

 (63)  ( 63)  : مخصص خسائر االئتمان المتوقعة ناقص
     

  1.533  6.275 

 
 أرصدة دائنة إلى أطراف ذات عالقة

 
  2021  2020 
 

 العالقة
 ألف
  قطري  لاير

 ألف 
 قطري  لاير

 )معدلة(    
     

 30.336  30.323 أخرى  . شركة الصاري التجارية ذ.م.م

 753  209 شركة زميلة .شركة الخليج للمساعدة ش.م.ب

 71  - أخرى  المحدودة شركة ترست القابضة 
     

  30.532  31.160 
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 )تتمة(  إفصاحات حول أطراف ذات عالقة    42

 

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

 

  2021  2020 

 العالقة 
 ألف
  قطري  لاير

 ألف 
 قطري  لاير

 )معدلة(    
     

 34.161  31.097 شركة زميلة * إلعادة التأمين ش.م.ع.ع. الشركة العمانية  

 23.361 أخرى  ذمم تأمين مدينة أخرى 
 

3.854 
     

  54.458  38.015 

 ( 863)  ( 1.258)  : مخصص خسائر االئتمان المتوقعة ناقص
     

  53.200  37.152 
 

بموجب اتفاقية إدارة االكتتاب مع الشـــــــركة العمانية إلعادة التأمين ش.م.ع.ع. والتي بموجبها يتم    معامالت*يتضـــــــمن الرصـــــــيد أيضـــــــًا  
ــالتـأمين على مخـاطر محـددة تقع أو تن أ في منـاطق االكتتـاب المتفق عليهـا حيـث تعمـل بموجبـه الشــــــــــــــركـة العمـانيـة إلعـادة التـأمين شــــــــــــ

ين. يقوم مــدير محفظــة االكتتــاب بــالتعــامــل مع وأداء الخــدمــات اإلداريــة ش.م.ع.ع. كمــدير لمحفظــة االكتتــاب والمجموعــة كمكتتــب تــأم
المطالبات الناشــــــئة عن التأمينات المكتتب بها. وبموجب االتفاقية، يحق لمدير محفظة االكتتاب الحصــــــول على عمولة   المتعلقة بجميع

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

 

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

 

  2021  2020 

 العالقة 
 ألف
  قطري  لاير

 ألف 
 قطري  لاير

 )معدلة(    
     

 285 أخرى  أخرى  دائنةذمم تأمين 
 

3.251 
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 )تتمة(  إفصاحات حول أطراف ذات عالقة    42

 

 عقارات استثمارية      )هـ(
 : كما يلي عالقةالطراف ذات األضافات على العقارات االستثمارية من كانت اإل

 

  2021  2020 

 العالقة 
 ألف
  قطري  لاير

 ألف 
 قطري  لاير

     

 33.383  36.596 أخرى  شركة سامكو العالمية ذ.م.م. 

 3.051  11.433 أخرى  ذ.م.م.   شركة سكاي وول لأللمنيوم والزجاج

 7.665  3.775 أخرى  ذ.م.م.   رامكو للصناعات اإلنشائيه والمعدنيه مصانع

 3  2 أخرى  ذ.م.م.   رامكو للتجارة والمقاوالت شركة  
     

  51.806  44.102 
 

 موجودات أخرى   (     و)
 عالقة كما يلي:   تذا أطرافتتضمن الموجودات األخرى مبالغ مدفوعة مقدمًا إلى  

 

  2021  2020 
 العالقة 

 ألف
  ريال قطري 

 ألف 
 ريال قطري 

     

 39.029  39.029 أخرى  ( المحدودة غنست إنفستمنتس )هولدين

 39.130  38.962 شركة زميلة ترست أنفستمنت هولدينغ الجزائر

 40.862  37.263 أخرى  سامكو العالمية ذ.م.م. شركة 

 40.609  37.165 أخرى  ذ.م.م.  شركة سكاي وول لأللمنيوم والزجاج

 2.567  1.812 أخرى  ذ.م.م.   رامكو للصناعات اإلنشائيه والمعدنيه مصانع
     

  154.231  162.197 

 ( 62.992)  ( 62.992)  ناقص: مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة
     

  91.239  99.205 
 

أية ضمانات مقدمة أو مستلمة   ال توجدالفوائد.    تحمل  والمكفولة بضمانات  )و( غير  42اإليضاح    فيأعاله    المذكورةجميع األرصدة  
طراف ذات األمن  في الذمم المدينة    قيمةلل  انخفاضأي  المجموعة    سجلتلم ت. خالل السنة،  عالقةالطراف ذات  األمن  ألي ذمم مدينة  

 ريال قطري(. مليون  10.52 بلغت خسارة انخفاض قيمةعكس : معدلة 2020)  عالقةال
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 )تتمة(  موجودات أخرى   (     و)
 كما يلي: هي الخسائر اإلئتمانية المتوقعةمخصص الحركة في 

 
 

  2021  2020 
 

 
 ألف
  قطري  لاير

 ألف 
 قطري  لاير

     

 73.516  62.992  في بداية السنة 

 ( 10.524)  -  القيمةانخفاض  خسارة عكس
     

 62.992  62.992  في نهاية السنة
 

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

 

  2021  2020 
 

 العالقة حسابات ذمم دائنة
 ألف 

  ريال قطري 
 ألف  

 ريال قطري 
     

 5.895  2.417 أخرى  شركة سامكو العالمية ذ.م.م. 

 1.830  2.073 أخرى  ذ.م.م.   شركة سكاي وول لأللمنيوم والزجاج

 42  42 أخرى  للتجارة والمقاوالت ذ.م.م. شركة رامكو  

 947  - أخرى  ذ.م.م.   مصانع رامكو للصناعات اإلنشائيه والمعدنيه
     

  4.532  8.714 
 
 

  2021  2020 
 

 العالقة ذمم دائنة محتجزة
 ألف 

  ريال قطري 
 ألف  

 ريال قطري 
     

 3.338  6.992 أخرى  شركة سامكو العالمية ذ.م.م. 

 305  1.453 أخرى  ذ.م.م.   سكاي وول لأللمنيوم والزجاجشركة 

 766  924 أخرى  ذ.م.م.   مصانع رامكو للصناعات اإلنشائيه والمعدنيه
     

  9.369  4.409 
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 المحتملة وااللتزامات  المطلوبات    43

 

 

الدعاوى القضائية        )د(  
 

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

ا نسبته والمتعلق بالتنازل عن م  ،2018مارس    12جتماع الجمعية العامة للشركة بتاريخ  إتخاذه في  إ دولة قطر حكمًا بإلغاء قرار تم  
 ترست   لشركة  التنفيذي  يسإلى السيدة فتيحة خالل )الرئ نفستمنت هولدينغ الجزائرإ  ترست ٪ من أسهم الشركة في رأس مال شركة0.2

حكم   بتأييدستئناف  وصدر قرار محكمة اإل  ،نفستمنت هولدينغ الجزائر(. تقدمت الشركة بإستئناف ضد حكم المحكمة اإلبتدائية الكليةإ
التمييز أمام محكمة التمييز وصدر حكم التمييز الذي قضى بتأييد الحكم اإلبتدائي ببطالن قرار . رفعت الشركة دعوى  اإلبتدائية  المحكمة

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

 .٪ وفقًا للرسالة الواردة من السيدة فتيحة خالل بهذا الشأن 20شركة إلى ستثمار بصدد إعادة نسبة ملكية الترست الجزائر القابضة لإل
 

 أخرى دعاوى قضائية 
تم إخطار مجلس اإلدارة بشكوى عمالية من موظف سابق. إدعى الموظف السابق أنه وخالل السنوات السابقة لم يتم دفع جزء من   -

د قرار اللجنة من قبل  يتأيتم  قبل لجان فض المنازعات العمالية، و تم رفض الشكوى من  ه.  أتعابه من قبل المجموعة، بحسب شكوا 
وعليه، لم تعد .  2021لسنة    428بقرار محكمة التمييز رقم    2021أكتوبر    12محكمة اإلستئناف. كما تم رفض الشكوى بتاريخ  

 .الشكوى قائمة ضد المجموعة
 

ستثمار في أسهم حقوق ملكية محلية بقيمة إة عن المجموعة بحتفظ رئيس مجلس اإلدارة السابق نيابإ،  2021ديسمبر    31كما في   -
بأن قامت بتسجيل دعوى قضائية   تخذت اإلدارة إجراء قانونيإمليون ريال قطري(.    89.42:  2020مليون ريال قطري )  99.35

   .2022ل في عام لنقل هذه األسهم باسم المجموعة والتي من المتوقع أن تكتمالسنة  أمام المحكمة المدنية المختصة خالل 
 
 
 
 
 

2020   2021  
 ألف  

  ريال قطري 
 ألف 

  ريال قطري 
    )معدلة(

    

 )أ(      التزامات رأسمالية  23.469  3.378
   

 

 مطلوبات محتملة  )ب(       
 خطابات الضمان 6.366  7.456

    

 )ج(     التزامات اإليجارات     

 تستحق التزامات اإليجار التشغيلي الدفع كما يلي:   
 أقل من سنة واحدة 601  382
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)تتمة(  الدعاوى القضائية       )د(  
 

 )تتمة(  أخرى دعاوى قضائية 
عتيادية. شارك بشكل مستمر في إجراءات قانونية تنشأ عن نشاط أعماله اإلييتعرض قطاع التأمين في المجموعة إلى دعاوى قضائية و  -

درج ضمن مطلوبات عقود التأمين. تكون المجموعة أيضًا طرفًا في  المجموعة مخصصات كافية مقابل تلك الدعاوى والتي تُ تحتسب  
: 2020مليون ريال قطري )  8.79 بقيمة  2021ديسمبر  31كما في  تعرض  التأمين بصافي    مطالباتتتعلق بال  دعاوى قضائية  

المجموعة مخصصات كافية بناًء على أفضل تقديرات   سجلتمليون ريال قطري( مقابل جميع هذه الدعاوى القضائية.    12.26
حتماالت. باإلضافة إلى ذلك، فإن إحدى الشركات التابعة، الشركة العامة للتكافل ش.م.خ.ق.، مدعى عليها عندما يمكن توقع اإل

ائق التأمين التكافلي فيما يتعلق بمطالبات التأمين. سجلت الشركة التابعة مخصصات  في عدد من القضايا المرفوعة من قبل حملة وث
 .كافية بناًء على أفضل تقديرات عندما يمكن توقع اإلحتماالت 
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  قياس القيمة العادلة     44

 

 وجودات المالية والمطلوبات الماليةمال
 

 والقيم العادلةالتصنيف المحاسبي 
للقيمة العادلة. ال يشمل معلومات القيمة العادلة للموجودات المالية   يوضح الجدول التالي القيم الدفترية والقيم العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية، بما في ذلك مستوياتها في التسلسل الهرمي

  ( 13  اإليضاح)كمتاحة للبيع  لموجودات المالية والمطلوبات المالية المصنفة  ا الجدول أدناه  ال يشمل  .  للقيمة العادلة  معقوالً   اً تقريبلدفترية  والمطلوبات المالية التي ال تقاس بالقيمة العادلة إذا كانت القيمة ا
 للقيمة العادلة.  معقوالً   اً قيمها الدفترية تقريبحيث تعد 

 

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 

 دين ال أدوات  

موجودات مالية   
بالقيمة العادلة من  

خالل الربح أو  
أدوات    – الخسارة  

  حقوق ملكية 

موجودات مالية  
بالقيمة العادلة  

من خالل الربح  
  – الخسارة    أو 

  دين ال أدوات  
 بالتكلفة 
  المطفأة 

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

 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

                      

                      بالقيمة العادلة  تقاسمالية  موجودات
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  - دين ال 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  -  -  - دين ال أدوات

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

 بالقيمة العادلة  تقاس ال مالية موجودات
                     

         277.569  -  277.569  -  -  -  - ذمم تأمين مدينة 
         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     44

 

 )تتمة(  وجودات المالية والمطلوبات الماليةمال
 

 )تتمة(  العادلة ميالمحاسبي والق  فيالتصن
 

)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 

 دين ال أدوات  

موجودات مالية   
بالقيمة العادلة من  

خالل الربح أو  
أدوات    – الخسارة  

  حقوق ملكية 

موجودات مالية  
بالقيمة العادلة  

من خالل الربح  
  – أو الخسارة  

  دين ال أدوات  
 بالتكلفة 
  المطفأة 

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

 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

                      
                      بالقيمة العادلة  تقاس ال  مطلوبات مالية

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

 
                     

 682.733  178.353  115.032  2.449  (1.944.436 )  (102.413 )  (1.068.282 )         
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 )تتمة(  وجودات المالية والمطلوبات الماليةمال
 

 

 )تتمة(  العادلة ميالمحاسبي والق  فيالتصن
 

  )معدلة( 2020ديسمبر  31
 

 العادلة القيمة   الدفتريةالقيمة  

 

موجودات مالية  
بالقيمة العادلة من  

خالل الدخل الشامل  
أدوات    – ر  اآلخ 

  حقوق ملكية 

موجودات مالية  
بالقيمة العادلة  

من خالل الدخل  
  – ر  الشامل اآلخ 

 دين ال أدوات  

موجودات مالية   
بالقيمة العادلة من  

خالل الربح أو  
أدوات    – الخسارة  

  حقوق ملكية 

موجودات مالية  
بالقيمة العادلة  

من خالل الربح  
  – أو الخسارة  

  دين ال أدوات  
 بالتكلفة
  المطفأة 

أدوات تحوط  
القيمة 
  العادلة 

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

 ألف  
  ريال قطري 

 ألف 
 ريال قطري 

 ألف  
  قطري ريال 

 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 

 )معدلة(  )معدلة(  )معدلة(  )معدلة(  )معدلة(  )معدلة(  )معدلة(  )معدلة(  )معدلة(  )معدلة(  )معدلة(  )معدلة( 
                        بالقيمة العادلة تقاسمالية  موجودات

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل  
                        الدخل الشامل اآلخر

 606.899  6.318  9.366  591.215  606.899  -  -  -  -  -  -  606.899 ملكيةال أدوات حقوق 
 255.042  -  86.855  168.187  255.042  -  -  -  -  -  255.042  - دين ال أدوات

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل  
 الربح أو الخسارة

                       

 89.627  -  -  89.627  89.627  -  -  -  -  89.627  -  - ملكيةال أدوات حقوق 
 3.061  -  3.061  -  3.061  -  -  -  3.061  -  -  - أدوات الدين 

 7.413  -  7.413  -  7.413  -  -  -  -  7.413  -  - صناديق مدارة 
                        

 بالقيمة العادلة  تقاس ال مالية موجودات
                       

         239.713  -  -  239.713  -  -  -  - ذمم تأمين مدينة 
         6.275  -  -  6.275  -  -  -  - أرصدة مدينة من أطراف ذات عالقة 

         38.359  -  -  38.359  -  -  -  - موجودات أخرى  
         294.997  -  -  294.997  -  -  -  - نقد وأرصدة لدى البنوك
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  )تتمة( قياس القيمة العادلة     44

 

)تتمة(  وجودات المالية والمطلوبات الماليةمال  
 

 )تتمة(  العادلة ميالمحاسبي والق  فيالتصن
 

 )تتمة(:  )معدلة( 2020ديسمبر  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  
العادلة  بالقيمة  

من خالل الربح  
  – أو الخسارة  
  أدوات الدين 

 بالتكلفة
  المطفأة 

أدوات تحوط  
القيمة 
  العادلة 

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

 ألف 
 ريال قطري 

 )معدلة(  )معدلة(  )معدلة(  )معدلة(  )معدلة(  )معدلة(  )معدلة(  )معدلة(  )معدلة(  )معدلة(  )معدلة(  )معدلة( 
بالقيمة   تقاسمالية  مطلوبات

                        العادلة 
 ( 363)  -  ( 363)  -  ( 363)  -  ( 363)  -  -  -  -  - مشتقات أدوات مالية 

 
                       

 تقاس  ال مطلوبات مالية
 بالقيمة العادلة

                       

         ( 2.247.277)  -  -  ( 2.247.277)  -  -  -  - سلف وقروض  
         ( 42.813)  ( 42.813)  -  -  -  -  -  - مطلوبات اإليجار 

         ( 207.032)  -  -  ( 207.032)  -  -  -  - ذمم تأمين دائنة 
         ( 31.160)  -  -  ( 31.160)  -  -  -  - أرصدة دائنة إلى طرف ذا عالقة 

         ( 63.211)  ( 63.211)  -  -  -  -  -  - مطلوبات أخرى 

                        

 606.899  255.042  97.040  3.061  (1.906.125 )  (363 )  (106.024 )  (1.050.470 )         
 

 .: ال شيء( 2020) 3والمستوى   2والمستوى  1، لم تكن هناك تحويالت بين المستوى السنةالل خ
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)تتمة(  المالية والمطلوبات الماليةوجودات مال  
 

 )تتمة(  العادلة ميالمحاسبي والق  فيالتصن
 

 كما يلي:  هي 3المستوى  التسوية في
 

 

  2021  2020 
 

 
 ألف

  ريال قطري 
 ألف 

 ريال قطري 
     

 3.618  6.318  في بداية السنة 

 -  3.699  إضافات  

 -  ( 2.913)  استبعادات  

 2.700  1.796  القيمة العادلة  أرباح 
     

 6,318  8.900  في نهاية السنة
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 الموجودات غير المالية
 

 2021ديسمبر  31
 

 العادلةالقيمة      
 إجمالي  3مستوى ال  2مستوى ال  1مستوى ال  القيمة الدفترية   

   
 ألف

 ريال قطري 
 ألف 

 قطري  لاير
 ألف 

 قطري  لاير
 ألف 

 قطري  لاير
 ألف 

 قطري  لاير
            

            عقارات استثمارية 
 2.471.933   عقارات مكتملة 

 
- 

 
- 

 
2.471.933 

 
2.471.933 

 1.335.556   خالية   أراضي 
 - 

 
- 

 1.335.556  1.335.556 

 1.556.245   مشاريع قيد التطوير
 

- 
 

- 
 

1.556.245 
 

1.556.245 
            

   5.363.734 
 

-  -  5.363.734  5.363.734 
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 )تتمة(  الموجودات غير المالية
 

 )معدلة(  2020ديسمبر  31
 

 العادلة القيمة      
 إجمالي  3مستوى ال  2مستوى ال  1مستوى ال  القيمة الدفترية    

   
 ألف 

 ريال قطري 
 ألف  

 قطري  لاير
 ألف  

 قطري  لاير
 ألف  

 قطري  لاير
 ألف  

 قطري  لاير
            

            عقارات استثمارية 
 2.480.374   عقارات مكتملة 

 
- 

 
- 

 
2.480.374 

 
2.480.374 

 1.273.722   أراضي خالية 
 - 

 
- 

 1.273.722  1.273.722 

 1.436.844   التطويرمشاريع قيد  
 

- 
 

- 
 

1.436.844 
 

1.436.844 
            

   5.190.940 
 

-  -  5.190.940  5.190.940 
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 تقنيات التقييم والمدخالت الكبيرة التي ال يمكن مالحظتها
والتي نتج عنها تخفيض في دليل التعامل  19–على فقرة "شك جوهري في التقييم" بسبب التوتر في السوق الذي تسببت فيه جائحة كوفيد 2021ديسمبر    31في تحتوي تقارير تقييم العقارات االستثمارية  

ال يمكن للمثمن أن يعلق   ،سوق العادية. بناء عليهظل ظروف ال  وعائدات السوق. ال تلغي هذه الفقرة التقييم ولكنها تشير إلى أن هناك المزيد من حالة عدم اليقين الكبيرة بخالف ما هو عليه الوضع في
نتيجة التقييم. نتيجة لهذا الشك المتزايد قد يتم تعديل كبير   عنكما هو الحال في الدليل السوقي الثابت ألغراض المقارنة وهناك مخاطر متزايدة بأن السعر المحقق في معاملة فعلية سيختلف  كبيراً  ترجيحاً 

 . 2022  في االفتراضات في سنة
 

لمعايير التقييم من المعهد الملكي للمقيمين المجازين. يملك المقيمون الذين أجروا    وفقاً   ستثمارية على أساس التقييمات التي قام بها مقيمون من طرف ثالث وأيضاً للعقارات االتم التوصل إلى القيمة العادلة  
 الخبرة السوقية الحديثة في تقييم العقارات. المقيمون غير ذوي عالقة بالمجموعة.  ون التقييم المؤهالت والمهارات والفهم والمعرفة الضرورية للقيام بعملية التقييم بكفاءة ويملك

 

 .هامة المستخدمةالملحوظة ال مدخالت الللموجودات والمطلوبات المقاسة بالقيمة العادلة وكذلك   3والمستوى   2العادلة للمستوى  ةلقيمس ااالتالي أساليب التقييم المستخدمة في قي يوضح الجدول
 

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

 وقياس القيمة العادلةهامة ال
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  . ال تنطبق 

الذي    استناداً  أدوات مالية مشتقة  البنك  تقييم  تقرير  عدداً   يأخذإلى  االعتبار  التي    في  العوامل  من 
 . السوق والمعلومات المتاحة للجمهورفي تتضمن معدالت الفائدة والسيولة 

 . ال تنطبق  . ال تنطبق 
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 )تتمة(  تقنيات التقييم والمدخالت الكبيرة التي ال يمكن مالحظتها
 

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

 هامة وقياس القيمة العادلةال
 -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.
 

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

النهج في االعتبار الدخل الذي سي ولده 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 ) 
والخصومات أقل  ان معدل رسملة السوق 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 
 التطوير مشاريع 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 
 العادلة المتبقية.للوصول إلى صافي القيمة 

إجمالي تكاليف التطوير مثل   
تكاليف البناء وتكاليف التطوير  

 األخرى.

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

 

 سعر الفائدة( تـبادلالمالي المشتق ) للمطلوبمعلومات الحساسية 
 للعلن.ا من المعلومات المتاحة المالي المشتق إلى تقرير التقييم المصرفي الذي يأخذ في االعتبار عدد من العوامل بما في ذلك أسعار الفائدة والسيولة في السوق وغيره المطلوبيستند تقييم 

 

 .(ريال قطري  ألف  18:  2020المالي المشتق ) المطلوب٪ إلى زيادة / انخفاض قيمة 5قيمة التقييم بنسبة التغير في يؤدي لن 
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 المدرجة  غير حساسية الستثمارات األسهمالمعلومات 
من التسلسل الهرمي للقيمة    3تعتمد المدخالت غير الملحوظة الهامة المستخدمة في قياس القيمة العادلة المصنفة ضمن المستوى  

باألرباح   المدرجةعلى نسبة السعر إلى األرباح التي ترتبط فيها قيمة األسهم غير    المدرجةالعادلة الستثمارات المجموعة في األسهم غير  
 .السهمالمستحقة على هذه  توزيعات األرباحبداًل من  مسهالمنسوبة لكل 

 

قطري ألف ريال    445قيمة  ب  المدرجة٪ إلى زيادة / انخفاض قيمة استثمارات األسهم غير  5في قيمة التقييم بنسبة  التغير  سيؤدي  
 (قطري  ألف ريال 316:  2020)
 

 المخاطرإدارة     45
 

المجموعة    عريفهذه السياسات ت  حددواإلشراف على إطار إدارة مخاطر المجموعة. ت  وضععن    العامةالمسؤولية    اإلدارةمجلس    يتحمل
ستراتيجية االكتتاب وإعادة التأمين  اللمخاطر وتفسيراتها والحد من هيكلها لضمان الجودة المناسبة وتنويع الموجودات وتوحيد عمليات  

 مع أهداف الشركة وتحديد احتياجات التقارير.
 

ووضع حدود وضوابط مناسبة للمخاطر   لمجموعة لتحديد وتحليل المخاطر التي تواجهها المجموعةلتم وضع سياسات إدارة المخاطر  
ورصد المخاطر وااللتزام بالحدود. تتم مراجعة سياسات وأنظمة إدارة المخاطر على نحو منتظم لتعكس التغيرات في ظروف السوق 

 وأنشطة المجموعة.  
 

راءات إدارة المخاطر في المجموعة  بالمجموعة على كيفية قيام اإلدارة برصد االلتزام بسياسات وإج  لجنة المخاطرتشرف لجنة التدقيق و 
بمساعدة اللجان  التدقيق الداخلي  تقوم دائرة  إدارة المخاطر فيما يتعلق بالمخاطر التي تواجهها المجموعة.    إطار  ءةبمراجعة كفا  انوتقوم

دائرة  في دورها اإلشرافي.   المراجعة االتقوم  الداخلي بكل من عمليات  بط وإجراءات إدارة عتيادية وألغراض مخصصة لضواالتدقيق 
 المخاطر، والتي يتم تقديم تقرير عن نتائجها إلى لجنة التدقيق. 

 

 مخاطر التأمين 
طبيعة عقد التأمين   بحكمالخطر بموجب أي عقد تأمين هو احتمال وقوع الحدث المؤمن عليه وعدم التأكد من مبلغ المطالبة الناتجة.  

 عقود التأمين التي تصدرها المجموعة لمختلف المخاطر متجانسة.إن عشوائي وبالتالي ال يمكن التنبؤ به.  الخطر فإن هذا 
 

التأمي عقود  لمحفظة  تواجهه  بالنسبة  الذي  الرئيسي  الخطر  فإن  والمخصصات،  التسعير  على  االحتمالية  نظرية  تطبيق  يتم  حيث  ن 
المجموعة بموجب عقود التأمين هو أن تتجاوز المطالبات الفعلية ومدفوعات المزايا القيمة الدفترية اللتزامات التأمين. يمكن أن يحدث 

أكبر من المقدر. أحداث التأمين عشوائية وسيختلف العدد والمبلغ الفعلي للمطالبات   هذا عندما يكون تكرار أو شدة المطالبات والمزايا
 والمزايا من سنة إلى أخرى من المستوى المحدد باستخدام األساليب اإلحصائية.
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 )تتمة( مخاطر التأمين
، كلما كان التباين النسبي للنتيجة المتوقعة أصغر. باإلضافة إلى  أكبرتظهر التجربة أنه كلما كانت محفظة عقود التأمين المتماثلة  

بأي تغيير في أي مجموعة فرعية من المحفظة. طورت المجموعة إستراتيجيتها  ذلك، من غير المرجح أن تتأثر المحفظة األكثر تنوعاً 
ي لتنويع أنواع مخاطر التأمين المقبولة وضمن كل فئة من هذه الفئات لتحقيق عدد كبير من المخاطر بما يكفي لتقليل لالكتتاب التأمين

 تباين النتائج المتوقعة.
 

كتتاب التأمين كتتاب التأمين وفقًا للخطوط اإلرشـــــــــادية الهامة الاوالخبرة الســـــــــابقة في  التســـــــــعيريتم قبول المخاطر اســـــــــتنادًا إلى تقييم  
تطورات السوق  لألخذ في االعتباركتتاب التأمين بصورة ثابتة وتحديثها  عمل. تتم مراجعة الخطوط اإلرشادية ال قطاعالموضوعة لكل  

كتتاب التأمين االتعرض لألخطار والكوارث الطبيعية. يتم تحديد العديد من حدود  لضـــــــــبطواألداء والفرص. يتم وضـــــــــع حدود تراكمية  
اســـــتنادًا إلى    والحدثيةمن التعرض للمخاطر الفردية    للحمايةلمجموعة  لســـــتراتيجية إعادة التأمين ا. تم تصـــــميم  طرالمخاوالموافقة لقبول 

التعرض الحـالي للمخـاطر عبر ترتيـبات إعـادة ـتأمين فعـاـلة من حـيث التكلـفة. يتم تـقدير المـبالغ الـقابـلة لالســــــــــــــترداد من معـيدي الـتأمين 
 وفقًا لعقود إعادة التأمين.يتم مع مخصص المطالبات القائمة و  تتسقبالصورة التي 

 

وثائق التأمين الخاص بها قد تم إظهاره كمطلوب  حملةأمين، فإن اإللتزام المباشر تجاه بالرغم من أنه لدى المجموعة ترتيبات إعادة الت
 تقوموبالتالي فإنه وإلى الحد الذي ال يتمكن فيه معيد التأمين من الوفاء بإلتزاماته بموجب ترتيب إعادة التأمين، يوجد خطر االئتمان.  

المجموعة متنوعة داخل مجموعة من معيدي التأمين وال تتركز أو تعتمد على في    إعادة التأمينبالتأكد من أن تكون توظيفات  اإلدارة  
 معيد تأمين واحد.  

 

 تكرار ودرجة شدة المطالبات
 :كما يليعدة عوامل  النظر فيشدة المطالبات بعد و يمكن تحديد تكرار 

 

 الخبرة السابقة عن المطالبات؛ -
 المستوى االقتصادي؛  -
 ؛ و واللوائحالقوانين  -
 الوعي العام   -
 

. والتعامل االستباقي مع المطالبات  كافيةلتأمين وترتيبات إعادة تأمين  كتتاب استراتيجيتها الاتدير المجموعة هذه المخاطر من خالل  
تنوع المخاطر المكتتبة فيها بشكل جيد من حيث النوع ومقدار الخطر والصناعة والمكان    إلى التأكد من التأمين    كتتاباستراتيجية  اتسعى  

 الجغرافي. 
 

كتتاب التأمين بغرض فرض معايير مناسبة الختيار المخاطر. كمثال، يحق للمجموعة عدم تجديد وثائق تأمين معينة هناك حدود ال
. يحق للمجموعة إعادة تسعير الخطر عند التجديد.  احتياليةمطالبة    لديها الحق في رفض دفع أية و ويمكن لها أن تفرض خصومات  

 حق الرجوع على طرف ثالث(.مثاًل،  لسداد بعض أو جميع التكاليف )  ثالثة  أطرافالمجموعة بمطالبة    كما تخول عقود التأمين أيضاً 
 . كبيرة المذكورة هو لكي ال تتكبد المجموعة خسائر تأمين    . أثر ترتيبات إعادة التأمين نسبية وغير    نسبية التأمين تغطية    إعادة تتضمن ترتيبات  
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 )تتمة( تكرار ودرجة شدة المطالبات
لدى المجموعة وحدات مطالبات متخصصة تعمل لتخفيف المخاطر المحيطة بمطالبات التأمين العامة. تقوم هذه الوحدة بالتحقيق في  

لتعكس   ويتم تعديلهاجميع مطالبات التأمين العامة وتصحيحها وتسويتها. تتم مراجعة مطالبات التأمين العامة بصورة فردية ودورية  
المجموعة    تديراألساسية والقانون الحالي واالختصاص واألحكام والشروط التعاقدية والعوامل األخرى.    ائقالحقأحدث المعلومات عن  

 . لتطورات ال يمكن التنبؤ بها هابصورة نشطة تسويات مطالبات التأمين العامة لتقليل تعرض
 

 مصادر الشكوك حول تقديرات مدفوعات المطالبات المستقبلية
العامة على أساس حدوث المطالبات. إن المجموعة مسؤولة عن جميع األحداث المؤمنة التي حدثت   التأمينمطالبات عقود    تستحق

انتهاء   بعد  الخسارة  اكتشاف  تم  ولو  حتى  العقد،  فترة  لذلكو العقد.    مدةخالل  المطالبات   ، نتيجة  مخصص  من  كبير  مكون  يتعلق 
 التي يتم سدادها خالل فترات زمنية قصيرة إلى متوسطة.بالمطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها و 

 

متغيرات تؤثر على مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية من هذه العقود. يتعلق ذلك بصفة رئيسية بالمخاطر المصاحبة ألنشطة األعمال    عدة هناك  
  تعويضات التعويض المدفوع مقابل هذه العقود هي إن التي تتم مزاولتها من جانب أصحاب العقود الفردية وإجراءات إدارة المخاطر المتبعة. 

 (. الثالث )بالنسبة للتغطية التأمينية للطرف    ثالثة وثائق التأمين أو أطراف    حملة نقدية يتم منحها مقابل الخسارة المتكبدة من قبل  
 

المطالبات، بعد خصم قيم الرجوع المتوقعة والمبالغ المستردة   تسويةللمطالبات المصاريف المباشرة المتكبدة في    التقديرية  لفةتتضمن التك
األخرى. تقوم المجموعة باتخاذ جميع الخطوات المعقولة لضمان توفر المعلومات الصحيحة بخصوص التعرض للمطالبات. برغم ذلك، 

المطلوب األصلي المخصص.    عنالنتيجة النهائية مختلفة    تكون المحتمل أن    فمنات،  في وضع مخصصات للمطالب  عدم اليقينوبسبب  
  تسدد تضمن المطلوب تجاه مثل هذه العقود مخصص المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها ومخصص المطالبات المبلغ عنها ولكن لم  ي

 بعد ومخصص للمخاطر السارية كما في تاريخ بيان المركز المالي الموحد. 
 

مزيج من  هي  تقنيات التقدير لدى المجموعة    فإن )سواء كان مبلغ عنها أم ال(    المسددة عند احتساب التكلفة التقديرية للمطالبات غير  
التقديرات المستندة إلى معدل الخسارة )حيث يتم تعريف معدل الخسارة على أنه المعدل بين التكلفة النهائية لمطالبات التأمين وأقساط 

كتسبة خالل سنة مالية معينة فيما يتعلق بتلك المطالبات( وتقدير يستند إلى الخبرة الفعلية في المطالبات باستخدام معادلة  التأمين الم
مرور الزمن. يتم القيام بإجراء تقييم اكتواري في كل سنة مع  محددة مسبقًا حيث يتم منح الوزن األكبر للخبرة الفعلية في المطالبات  

 حتياطيات. للتأكد من كفاية اال
 

 تطور المطالبات
. السلبيةالحماية من تجارب وتطورات المطالبات المستقبلية    من أجلفيما يتعلق بنشاط التأمين لديها    ةقوي   اتتحتفظ المجموعة باحتياطي

 (. 24يضاح اإلمبلغ وتوقيت دفعات المطالبات خالل سنة واحدة ) حولالشكوك  عادًة إزالة يتم 
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 االفتراضاتلتحديد  ةالمستخدم العملية
الحسـاسـية الكمي. تعرض المخاطر المصـاحبة لهذه العقود التأمينية معقدة وتخضـع لعدد من المتغيرات التي تؤدي إلى تعقيد تحليل  إن  

 المجموعة لمطالبات مصاحبة للتأمين العام يعد جوهريًا. ويتركز هذا التعرض في دولة قطر حيث تتم معظم التعامالت الهامة.
 

بيانات تسـتند إلى مزيج من التقارير الداخلية واالكتوارية لقياس المطالبات المتعلقة بالتأمين العام. تؤخذ ال افتراضـاتتسـتخدم المجموعة  
نهاية الســـنة للحصـــول   فيلمجموعة وفحص عقود التأمين الفعلية التي تم تنفيذها  لمن تقارير المطالبات الشـــهرية   معظمهاالداخلية في 
ــتخدام هذه التي تم عقدهاعقود متعلقة بالعلى بيانات   ــها الفعلي للمطالبات. يتم اســــــــ . قامت المجموعة بمراجعة العقود الفردية وتعرضــــــــ

 مستخدمة في توقعات العدد النهائي للمطالبات.المطالبات تتعلق بطول السيناريوهات   لتطوير  المعلومات
 

 نوع العقد: حسبتركيز مخصص المطالبات القائمة  التالييوضح الجدول 
 

 2021  2020 

 
إجمالي 

  االحتياطيات 

احتياطيات 
إعادة  

  التأمين 
صافي  

  االحتياطيات 
إجمالي  

  االحتياطيات 
احتياطيات  

  إعادة التأمين  
صافي  

 االحتياطيات 

 
 ألف
  قطري  لاير

 ألف
  قطري  لاير

 ألف
  قطري  لاير

 ألف 
  قطري  لاير

 ألف 
  قطري  لاير

 ألف 
 قطري  لاير

 )معدلة(  )معدلة(  )معدلة(       
            

تأمين الممتلكات 
 74.422  ( 454.248)  528.670  76.621  ( 489.106)  565.727 والخسائر 

 155.994  ( 19.409)  175.403  148.623  ( 28.409)  177.032 تأمين المركبات 

التأمين الصحي  
 4.917  ( 15.841)  20.758  8.347  ( 22.460)  30.807 وعلى الحياة 

التأمين البحري 
 3.507  ( 24.964)  28.471  7.112  ( 38.105)  45.217 والطيران 

 
           

 818.783  (578.080 )  240.703  753.302  (514.462 )  238.840 
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 تحليل الحساسية
حساسية إيرادات المجموعة لمخاطر إن  سيناريوهات.    حول عدةالتقدير عن طريق تحليل الحساسية    عملية  معقوليةيتم اختبار مدى  

 :هي كما يلي التأمين
 

 
التغير في 
 االفتراضات

الزيادة )النقص( 
مطلوبات  في 

  عقود التأمين 

الزيادة )النقص( 
إعادة تأمين  في 

 مطلوبات  
  عقود التأمين 

  التأثيرصافي 
الربح أو  على

 الخسارة 

 
  التأثيرصافي 

على حقوق  
 الملكية

  
 ألف
  قطري  لاير

 ألف
  قطري  لاير

 ألف
  قطري  لاير

 ألف
 قطري  لاير

         

2021         

 ( 12.035)  ( 12.035)  28.904  ( 40.939) ٪5+ مخصص مطالبات قائمة
        

-5٪ 40.939  (28.904 )  12.035  12.035 
         

   )معدلة(  2020
 

   
 

 

 ( 11.942)  ( 11.942)  25.723  ( 37.665) ٪5+ مخصص مطالبات قائمة
        

-5 ٪ 37.665  (25.723 )  11.942  11.942 
 

 مالية مخاطر 
 

 مخاطر االئتمان  
 لتزامه بما يؤدي إلى خسارة مالية للطرف اآلخر. ا المخاطر التي تنشأ عن عجز أحد أطراف األداة المالية عن الوفاء ب   هي مخاطر االئتمان  

 

بالقيم المجموعة لمخاطر االئتمان محدود  الموحد. تقوم   ةتعرض  المالي  المركز  المحققة في تاريخ بيان  المالية  للموجودات  الدفترية 
 المجموعة بالسيطرة على والحد من تعرضها لمخاطر االئتمان كما هو موضح أدناه. 

 

اإلدارة.  ا من قبلسياسة مراقبة االئتمان للمجموعة حدود التعرض للمخاطر من قبل الطرف المقابل، والتي يتم مراجعتها ومراقبته تحدد
 .االحتفاظ بها يمكنالتي  حدود لالستثمارات والحد األدنى للتصنيفات االئتمانية لالستثمارات وضعيتم 

 

المقابلة التي لديها تصنيف ائتماني جيد و ي التأمين مع األطراف  التوجيهية اتركيز المخاطر من خالل  تجنب  تم إعادة  المبادئ  تباع 
جراء تقييم الجدارة امنتظمة. في تاريخ كل تقرير، تقوم اإلدارة ب  اتمراجعليتعلق بحدود األطراف المقابلة التي تخضع    فيماللسياسة  

  .تكوين مخصص مناسب النخفاض القيمة ةً إعادة التأمين، مؤكد بتحديث استراتيجية شراءو االئتمانية لمعيدي التأمين 
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على عدم دفع   المتكبدةأرصدة العمالء  فيما يتعلق بمخاطر االئتمان  إن  ئتمان القصوى والشروط لعمالئها.  تحدد المجموعة مبالغ اال

أقساط التأمين تستمر فقط خالل فترة السماح المحددة، عندما يتم دفع وثيقة التأمين أو إنهاؤها. تخصم العموالت المدفوعة للوسطاء 
 مبالغ المستحقة منهم للحد من مخاطر الديون المشكوك في تحصيلها.المقابل 

 

رئيسية مع األطراف المقابلة والتي تدخل    مقاصةريق الدخول في ترتيبات  كما تقوم المجموعة بتقييد التعرض لمخاطر االئتمان عن ط
. على الرغم من ذلك، ال تؤدي هذه الترتيبات عمومًا إلى تسوية الموجودات والمطلوبات في بيان  كميات كبيرة من المعامالتمعها في 

مخاطر االئتمان المرتبطة بهذه   تخفيضومع ذلك، يتم    ما يتم تسوية المعامالت على أساس اإلجمالي.  المركز المالي الموحد، وعادةً 
مزيج منتجاتها   بفعاليةتدير المجموعة    تتم تسوية هذه األرصدة على أساس الصافي. ذلك عندما  األرصدة في حال العجز عن السداد، و 

الموجودات المالية قصيرة األجل    تعتبر مخاطر االئتمان لألموال السائلة وغيرها من  مخاطر االئتمان.ل  كبيرز  يلضمان عدم وجود ترك
 .خارجي عالي الجودةال تذكر، حيث أن األطراف المقابلة هي بنوك ذات سمعة جيدة وتصنيف ائتماني 

 

 تقييم خسارة االئتمان المتوقعة
إلى البيانات التي يتم تحديد أنها تنبؤية لمخاطر الخسارة )متضمنة    تخصص المجموعة كل خطر إلى درجة مخاطر االئتمان استناداً 

ولكنها ال تقتصر على تقييمات خارجية وبيانات مالية مدققة وحسابات إدارة وتوقعات تدفقات نقدية ومعلومات صحفية متوفرة( وتطبق 
 حكم ائتماني خبير.

 

يف القطاع ويتم احتساب معدل الخسارة االئتمانية المتوقعة لكل المخاطر التي تقع ضمن كل درجة مخاطر يتم توزيعها حسب تصن
قطاع إلى مركز التأخر وتجربة الخسارة االئتمانية الفعلية على مدى السنوات الثالث الماضية. يتم ضرب هذه المعدالت في عوامل  

نات التاريخية خاللها والظروف الحالية ونظرة  عددية متدرجة لتعكس الفروق بين الظروف االقتصادية خالل الفترة التي يتم تجميع البيا 
 المجموعة للظروف االقتصادية االستشرافية على مدى األعمار المتوقعة. 

 

قامت المجموعة بمراجعة الطريقة التي قسمت بها كل درجة مخاطر وقامت بتقسيم بعض المناطق    ، 2021ديسمبر    31للسنة المنتهية في  
 عندما كان هناك فرق كبير في الطريقة التي أثرت فيها الجائحة على المخاطر.   قطاعات فرعية للمخاطر   الجغرافية وتصنيفات الصناعة إلى 
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 )تتمة(  تقييم خسارة االئتمان المتوقعة
 االئتمان لبنود بيان المركز المالي الموحد:  الحد األقصى للتعرض لمخاطر التالييوضح الجدول 

 
  2021  2020 
 

 ايضاحات 
 ألف
  قطري  لاير

 ألف 
 قطري  لاير

 )معدلة(    
     

     مخاطر االئتمان حسب نوع الموجودات المالية:التعرض ل
 449.851  496.327 )أ(  من مطالبات قائمة   القابلة لالستردادمبالغ إعادة التأمين 

 255.042  178.353 )ب( أدوات الدين 

 239.713  277.569 )ج(  ذمم تأمين مدينة 

 294.484  237.278 )د( أرصدة لدى البنوك 

 38.359  27.275 )ه( أخرى   ذمم مدينة

 6.275  1.533 )و( مبالغ مدينة من أطراف ذات عالقة 
     

 1.283.724  1.218.335  التعرضإجمالي 
 

 من مطالبات قائمة القابلة لالستردادمبالغ إعادة التأمين       أ( 
   

ــتردادإعادة التأمين تمثل مبالغ  ــدة من األطراف المقابلة والتي   من مطالبات قائمة  القابلة لالســــــ الجدول أدناه مخاطرها   يوضــــــــحاألرصــــــ
 على التصنيف اإلئتماني لهذه األطراف.  اإلتئمانية بناءً 

 

  2021  2020 
 

 
 ألف
  قطري  لاير

 ألف 
 قطري  لاير

 )معدلة(    
     

 170.755  221.930  موجودات إعادة التأمين ذات التصنيف اإلئتماني للطرف المقابل في سلسلة "أ" 

 187.312  175.563  التأمين ذات التصنيف اإلئتماني للطرف المقابل في سلسلة "ب"موجودات إعادة 
 موجودات إعادة التأمين ذات التصنيف اإلئتماني للطرف المقابل في سلسلة "ج"

 91.784  98.834  وغير مصنفة 
     

  496.327  449.851 
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 أدوات الدين     ب( 
ــادرة من أطراف مقابلة والتي يصــــــــف الجدول أدناه  بالقيمة العادلة من خاللتتمثل أدوات الدين   ــامل اآلخر في أدوات صــــــ الدخل الشــــــ

 بناء على التصنيف اإلئتماني لهذه األطراف.الخطر اإلئتماني 
 

 
القيمة    مخصص خسارة اإلئتمان المتوقعة 

  3مرحلة   2مرحلة   1مرحلة  العادلة 

2021 
 ألف 

  قطري  لاير
 ألف
  قطري  لاير

 ألف
  قطري  لاير

 ألف
 قطري  لاير

         

للطرف المقابل   ذات التصنيف اإلئتماني  أدوات الدين
 في سلسلة "أ" 

 
(19 )  -  -  69.891 

للطرف المقابل   ذات التصنيف اإلئتماني  أدوات الدين
 "بفي سلسلة "

 
(134 )  (685 )  -  100.774 

للطرف المقابل   ذات التصنيف اإلئتماني  أدوات الدين
 وغير مصنفة  "جفي سلسلة "

 
-  (5.885 )  -  7.688 

         

  (153 )  (6.570 )  -  178.353 

 

 
القيمة   مخصص خسارة اإلئتمان المتوقعة 

  3مرحلة   2مرحلة   1مرحلة  العادلة 

 )معدلة(  2020
 ألف  

  قطري  لاير
 ألف 
  قطري  لاير

 ألف 
  قطري  لاير

 ألف 
 قطري  لاير

         

للطرف المقابل   ذات التصنيف اإلئتماني  أدوات الدين
 في سلسلة "أ" 

 
(151 )  -  -  64.075 

للطرف المقابل   ذات التصنيف اإلئتماني  أدوات الدين
 "بفي سلسلة "

 
(4.309 )  (3.036 )  (8.287 )  173.128 

للطرف المقابل   ذات التصنيف اإلئتماني  أدوات الدين
 وغير مصنفة  "جفي سلسلة "

 
-  (592 )  -  17.839 

         

  (4.460 )  (3.628 )  (8.287 )  255.042 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

 2021ديسمبر   31 كما في وللسنة المنتهية في

 

120 

 
 )تتمة( المخاطرإدارة     45

 

 )تتمة(مخاطر االئتمان 
 

 )تتمة(  أدوات الدين      ب(
 :كما يليمخصص الخسارة اإلئتمانية المتوقعة هي  الحركة في

 

  2021  2020 
 

 
 ألف
  قطري  لاير

 ألف 
 قطري  لاير

 )معدلة(    
     

 12.312  16.375  في بداية السنة 

 7.587  89  خسائر انخفاض القيمة 

 ( 3.524)  ( 9.741)  عكس عند عملية البيع
     

 16.375  6.723  في نهاية السنة
 

 ذمم تأمين مدينة      ج(
 

 بها. المتعلقة المتوقعة يصف الجدول أدناه عمر الدين بالنسبة لذمم التأمين وإعادة التأمين ومخصص الخسارة اإلئتمانية
 
جمالي القيمة  إ 

  الدفترية
مخصص خسارة  
  اإلئتمان المتوقعة

صافي القيمة 
 الدفترية

 
2021 

 ألف
  قطري  لاير

 ألف
  قطري  لاير

 ألف
 قطري  لاير

      

 42.472  ( 5.330)  47.802 يوم  60 – 0

 39.629  ( 3.359)  42.988 يوم 90 – 61

 57.554  ( 5.394)  62.948 يوم  180 – 91

 69.021  ( 10.678)  79.699 يوم  365  – 181

 68.893  ( 68.128)  137.021 يوم 365أكثر من 
  

 
 

  

 370.458  (92.889 )  277.569 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

 2021ديسمبر   31 كما في وللسنة المنتهية في
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 )تتمة( المخاطرإدارة     45

 

 )تتمة(مخاطر االئتمان 
 

 )تتمة( ذمم تأمين مدينة      ج(
 
جمالي القيمة  إ 

  الدفترية 
مخصص خسارة 

  المتوقعة  اإلئتمان
صافي القيمة 

 الدفترية 

 )معدلة(  2020
 ألف 
  قطري  لاير

 ألف 
  قطري  لاير

 ألف 
 قطري  لاير

      

 33.645  ( 5.123)  38.768 يوم  60 – 0

 32.979  ( 4.440)  37.419 يوم 90 – 61

 52.568  ( 5.152)  57.720 يوم  180 – 91

 33.751  ( 8.202)  41.953 يوم  365  – 181

 86.770  ( 55.999)  142.769 يوم 365أكثر من 
      

 318.629  (78.916 )  239.713 
 

 :كما يليمخصص الخسارة اإلئتمانية المتوقعة هي  الحركة في
 
  2021  2020 
 

 
 ألف
  قطري  لاير

 ألف 
 قطري  ريال

 )معدلة(    
     

 70.700  78.916  في بداية السنة 

 8.308  14.862  انخفاض قيمة خالل السنةخسائر 

 (92)  ( 889)  شطب ديون 
     

 78.916  92.889  في نهاية السنة
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 2021ديسمبر   31 كما في وللسنة المنتهية في

 

122 

 
 )تتمة( المخاطرإدارة     45

 

 )تتمة(مخاطر االئتمان 
 

 أرصدة لدى البنوك      د(
 :كما يليبشكل مستقل من قبل وكاالت التصنيف اإلئتماني  إئتمانياً أرصدة المجموعة لدى البنوك مودعة لدى بنوك مصنفة 

 
  2021  2020 
 

 
 ألف
  قطري  لاير

 ألف 
 قطري  لاير

 )معدلة(    
     

 194.718  236.690  ذات التصنيف اإلئتماني في سلسلة "أ"رصدة لدى بنوك أ

 100.369  486  "بذات التصنيف اإلئتماني في سلسلة "رصدة لدى بنوك أ

 291  299  وغير مصنفة "جذات التصنيف اإلئتماني في سلسلة "رصدة لدى بنوك أ
     

  237.475  295.378 

 ( 894)  ( 197)  المتوقعة خسارة اإلئتمان ناقص: مخصص
     

  237.278  294.484 
 

 تسوية مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة على النحو التالي:
 
  2021  2020 
 

 
 ألف
  قطري  لاير

 ألف 
 قطري  لاير

     

 234  894  في بداية السنة 

 660  -  انخفاض القيمة  خسارة

 -  ( 697)  القيمةنخفاض اعكس 
     

 894  197  في نهاية السنة
 

ــارة اإلئتمانية المتوقعة لمدة  وما النقد  نخفاض قيمةيقاس ا عتبرت المجموعة أن النقد وما في أ . شــــهراً   12في حكمه على أســــاس الخســ
 نهجاً ممخاطر إئتمانية منخفضـــــة اســـــتنادا إلى تصـــــنيفات اإلئتمان الخارجية لألطراف المقابلة. تســـــتخدم المجموعة   يتعرض إلىحكمه 
 في حكمه في تقييم المخاطر اإلئتمانية المتوقعة لسندات الدين. للنقد وما  مماثالً 
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 2021ديسمبر   31 كما في وللسنة المنتهية في
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 )تتمة( المخاطرإدارة     45

 

 )تتمة(مخاطر االئتمان 
 

 ذمم مدينة أخرى       (ه
التأميني والمدرجة تحت الموجودات األخرى والخسائر  يصف الجدول أدناه عمر الدين للذمم المدينة األخرى المتعلقة بالنشاط غير 

 اإلئتمانية المتوقعة المتعلقة بها. 
 
 

 منخفض القيمة
جمالي القيمة  إ

  الدفترية
مخصص خسارة  
  اإلئتمان المتوقعة

صافي القيمة 
 الدفترية

 
2021  

 ألف
  قطري  لاير

 ألف
  قطري  لاير

 ألف
 قطري  لاير

       

 7.717  ( 169)  7.886 ال يوم  60 – 0

 1.440  ( 3)  1.443 ال يوم  90  – 61

 3.138  ( 1)  3.139 ال يوم 180  – 91

 20  ( 434)  454 ال يوم  365 –  181

 14.960  ( 89.167)  104.127 نعم يوم 365أكثر من 
 

 
  

 

  

  117.049  (89.774 )  27.275 
 
 
 

 منخفض القيمة 
إجمالي القيمة  

  الدفترية 
مخصص خسارة 
  اإلئتمان المتوقعة 

صافي القيمة 
 الدفترية 

 
  )معدلة(  2020

 ألف 
  قطري  لاير

 ألف 
  قطري  لاير

 ألف 
 قطري  لاير

       

 9.962  ( 132)  10.094 ال يوم  60 – 0

 10.641  -  10.641 ال يوم  90  – 61

 1.622  ( 735)  2.357 ال يوم 180  – 91

 934  (42)  976 ال يوم  365 –  181

 15.200  ( 88.976)  104.176 نعم  يوم 365أكثر من 
 

 
  

 

  

  128.244  (89.885 )  38.359 
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 2021ديسمبر   31 كما في وللسنة المنتهية في
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 )تتمة( المخاطرإدارة     45

 

 )تتمة(مخاطر االئتمان 
 

 )تتمة( ذمم مدينة أخرى       (ه
 

 :كما يليمخصص الخسارة اإلئتمانية المتوقعة هي  الحركة في
 
  2021  2020 
 

 
 ألف
  قطري  لاير

 ألف 
 قطري  لاير

 )معدلة(    
     

 99.020  89.885  في بداية السنة 

 ( 9.121)  ( 68)  قيمةالانخفاض  عكس

 (14)  ( 43)  شطب ديون 
   

  

 89.885  89.774  في نهاية السنة
 

 مبالغ مدينة من أطراف ذات عالقة      (و
سجلت المجموعة    :2020)سجلت المجموعة مخصص خسائر إئتمانية متوقعة لألطراف ذات العالقة  لم ت ،  2021ديسمبر    31كما في  

 . )ب((42)اإليضاح  (ألف ريال قطري  2 تمانية متوقعة بقيمةإخسائر  عكس مخصص
 

 مخاطر السيولة
من  . تدير المجموعة احتياجات السيولة لديها  استحقاقهامخاطر السيولة هي المخاطر المتمثلة في عدم توفر النقد لدفع االلتزامات عند  

  .ةاليومي األعمالوالتدفقات النقدية الخارجة المستحقة في  بعناية لمطلوبات المالية ا خالل مراقبة دفعات
 

مالية   وأوراق  بنقد  المجموعة  للتداولتحتفظ  لديها    قابلة  السيولة  متطلبات  إلى   لمدةلمقابلة  التمويل كما  يومًا.    90  تصل  توفير  يتم 
بيع موجودات مالية متوسطة إلى   الملتزمة بها والقدرة على التسهيالت االئتمانية    خالل  من  كافالحتياجات السيولة طويلة األجل بقدر  

 طويلة األجل. 
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 2021ديسمبر   31 كما في وللسنة المنتهية في
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 )تتمة( المخاطرإدارة     45

 

 )تتمة( مخاطر السيولة
 ملخصة أدناه:  2021ديسمبر  31لمطلوبات المجموعة كما في  التعاقديةاالستحقاقات 

 

   غير متداولة   متداولة 

 
 6خالل 
 أشهر

 12إلى  6 
 شهرا  

اإلجمالي  
 المتداول

 5إلى  1 
 سنوات

  5أكثر من  
 سنوات

اإلجمالي  
 غير المتداول

 
 اإلجمالي

 
 ألف
 قطري  لاير

 ألف 
 قطري  لاير

 ألف 
 قطري  لاير

 ألف 
 قطري  لاير

 ألف 
 قطري  لاير

 ألف 
 قطري  لاير

 ألف 
 قطري  لاير

              

 208.542 ذمم تأمين دائنة ومطلوبات أخرى 
 

145.880 
 

354.422 
 

17 
 

2.810 
 

2.827 
 

357.249 

 472.822 مطلوبات عقود التأمين 
 

709.233 
 

1.182.055 
 

- 
 

- 
 

- 
 

1.182.055 

 209 عالقة أرصدة دائنة إلى أطراف ذات  
 

- 
 

209 
 

30.323 
 

- 
 

30.323 
 

30.532 

 44.538 سلف وقروض  
 

561.422 
 

605.960 
 

780.883 
 

1.361.791 
 

2.142.674 
 

2.748.634 

 3.934 مطلوبات اإليجار 
 

1.749 
 

5.683 
 

11.434 
 

60.750 
 

72.184 
 

77.867 

 3.119 مطلوبات ضريبة الدخل 
 

- 
 

3.119 
 

- 
 

- 
 

- 
 

3.119 

 11.450 المطلوبات المرتبطة مباشرة بالموجودات المحتفظ بها للبيع 
 

11.794 
 

23.244 
 

- 
 

- 
 

- 
 

23.244 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 744.614 
 

1.430.078 
 

2.174.692 
 

822.657 
 

1.425.351 
 

2.248.008 
 

4.422.700 
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 2021ديسمبر   31 كما في وللسنة المنتهية في
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 )تتمة( المخاطرإدارة     45

 

 )تتمة( مخاطر السيولة
 ملخصة أدناه: 2020ديسمبر  31الستحقاقات التعاقدية لمطلوبات المجموعة كما في ا
 

   غير متداولة    متداولة 

 
  6خالل 
 أشهر

  12إلى  6 
 شهراً 

اإلجمالي  
 المتداول 

  5إلى  1 
 سنوات

  5أكثر من  
 سنوات

اإلجمالي  
 غير المتداول 

 
 اإلجمالي

 
 ألف 
 قطري  لاير

 ألف  
 قطري  لاير

 ألف  
 قطري  لاير

 ألف  
 قطري  لاير

 ألف  
 قطري  لاير

 ألف  
 قطري  لاير

 ألف  
 قطري  لاير

ل)معدلة(لل)معدلة(لل)معدلة(لل)معدلة(لل)معدلة(لل)معدلة(لل)معدلة( 
              

 186.580 ذمم تأمين دائنة ومطلوبات أخرى 
 

130.625 
 

317.205 
 

10.600 
 

19 
 

10.619 
 

327.824 

 363 مشتقات األدوات المالية 
 

- 
 

363 
 

- 
 

- 
 

- 
 

363 

 455.383 مطلوبات عقود التأمين 
 

683.074 
 

1.138.457 
 

- 
 

- 
 

- 
 

1.138.457 

 824 ذا عالقة  طرف أرصدة دائنة إلى 
 

- 
 

824 
 

30.336 
 

- 
 

30.336 
 

31.160 

 235.939 سلف وقروض  
 

179.705 
 

415.644 
 

1.470.565 
 

846.785 
 

2.317.350 
 

2.732.994 

 3.366 مطلوبات اإليجار 
 

2.123 
 

5.489 
 

12.290 
 

63.538 
 

75.828 
 

81.317 

 3.685 مطلوبات ضريبة الدخل 
 

- 
 

3.685 
 

- 
 

- 
 

- 
 

3.685 

 17.819 المطلوبات المرتبطة مباشرة بالموجودات المحتفظ بها للبيع 
 

17.839 
 

35.658 
 

- 
 

- 
 

- 
 

35.658 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 903.959 
 

1.013.366 
 

1.917.325 
 

1.523.791 
 

910.342 
 

2.434.133 
 

4.351.458 
 

 الموحد.   المالي والتي قد تختلف عن القيم الدفترية للمطلوبات في تاريخ بيان المركز    غير المخصومة   تعكس االستحقاقات التعاقدية أعاله إجمالي التدفقات النقدية 
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 2021ديسمبر   31 كما في وللسنة المنتهية في
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 )تتمة( المخاطرإدارة     45

 

)تتمة( مخاطر السيولة  
 : لموجودات والمطلوباتل ةتسوية المتوقعاليلخص الجدول أدناه االستخدام أو 

 

 2021  2020 
 اإلجمالي   غير متداولة  متداولة  اإلجمالي   غير متداولة   متداولة  

 
 ألف 
  قطري  لاير

 ألف 
 قطري  لاير

 ألف  
 قطري  لاير

 ألف  
   قطري  لاير

 ألف  
   قطري  لاير

 ألف  
   قطري  لاير

       
 )معدلة(  )معدلة(  )معدلة(

            

 65.646  - ومعدات ممتلكات
 

65.646 
 

 -  79.408 
 

79.408 

 62.350  15.580 حق استخدام موجودات 
 

77.930 
 

6.495  77.718 
 

84.213 

 5.363.734  - عقارات استثمارية
 

5.363.734 
 

 -  5.190.940 
 

5.190.940 

 1.033.266  - في شركات زميلة  اتاستثمار 
 

1.033.266 
 

 -  1.022.298 
 

1.022.298 

 -  805.924 موجودات إعادة التأمين
 

805.924 
 

749.720   - 
 

749.720 

 -  277.569 ذمم تأمين مدينة  
 

277.569 
 

239.713   - 
 

239.713 

 -  1.533 أرصدة مدينة من أطراف ذات عالقة 
 

1.533 
 

6.275   - 
 

6.275 

 861.086  861.086  - الدخل الشامل اآلخر  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
 

 -  861.941 
 

861.941 

 -  117.481 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
 

117.481 
 

100.101   - 
 

100.101 

 141.114  19.832  121.282 موجودات أخرى  
 

139.699  19.664 
 

159.363 

 -  238.939 نقد وأرصدة لدى البنوك 
 

238.939 
 

294.997   - 
 

294.997 

 1.578.308  7.405.914 
 

8.984.222 
 

1.537.000  7.251.969 
 

8.788.969 

 -  37.092 موجودات محتفظ بها للبيع 
 

37.092 
 

38.942   - 
 

38.942 
            

 7.405.914  1.615.400 إجمالي الموجودات 
 

9.021.314 
 

1.575.942  7.251.969 
 

8.827.911 



 الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ع.ق. 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

 2021ديسمبر   31 كما في وللسنة المنتهية في
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 )تتمة( المخاطرإدارة     45

 

)تتمة( مخاطر السيولة  
 

 2021  2020 
 اإلجمالي   غير متداولة  متداولة  اإلجمالي   غير متداولة   متداولة  

 
 ألف 
  قطري  لاير

 ألف 
 قطري  لاير

 ألف  
 قطري  لاير

 ألف  
   قطري  لاير

 ألف  
   قطري  لاير

 ألف  
   قطري  لاير

       
 )معدلة(

 
 )معدلة(

 
 )معدلة(

            

 29.270  29.270  -   30.208  30.208  - مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 

 1.138.457  -   1.138.457  1.182.055  -  1.182.055 مطلوبات عقود التأمين 

 2.247.277  1.989.006  258.271  2.219.452  1.657.744  561.708 سلف وقروض  

 42.813  39.595  3.218  41.584  38.068  3.516 مطلوبات اإليجار 

 363  -   363  -  -  - مشتقات أدوات مالية  

 207.032  -   207.032  239.768  -  239.768 ذمم تأمين دائنة

 31.160  30.336  824  30.532  30.323  209 أرصدة دائنة إلى أطراف ذات عالقة 

 3.685  -   3.685  3.119  -  3.119 مطلوبات ضريبة الدخل 

 120.792  10.619  110.173  117.481  2.826  114.655 مطلوبات أخرى  

 2.105.030  1.759.169  3.864.199  1.722.023  2.098.826  3.820.849 

 35.658  -   35.658  23.244  -  23.244 المطلوبات المرتبطة مباشرة بالموجودات المحتفظ بها للبيع 
            

 3.856.507  2.098.826  1.757.681  3.887.443  1.759.169  2.128.274 المطلوبات إجمالي 
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 مخاطر السوق 
أو قيمة ما تحتفظ به من أدوات مالية. إن الهدف    المجموعةمخاطر السوق تتمثل في التغيرات بأسعار السوق مثل أسعار صرف العمالت األجنبية ومعدالت الفائدة وأسعار األسهم بصورة تؤثر على دخل  

 من إدارة مخاطر السوق هو إدارة والتحكم في التعرض لمخاطر السوق في إطار الحدود المعقولة وزيادة العائدات في نفس الوقت. 
 

 والمخاطر المصاحبة لهااإلصالحات المعيارية لمعدل الفائدة إدارة 
 

 النظرة العامة
متضمنة استبدال بعض المعدالت المعروضة فيما بين البنوك )أيبور( بمعدالت بديلة شبه خالية من معدالت المخاطر )يشار   ،معدالت الفائدة  معالملإصالح جذري على مستوى عالمي    يتم القيام بإجراء

عدم اليقين حول توقيت وطرق االنتقال   ق السوق. هناك حالة منإليها "بإصالح أيبور"(. المجموعة معرضة أليبور على أدواتها المالية التي سيتم استبدالها أو إصالحها كجزء من هذه المبادرات على نطا
 التي تعمل بها المجموعة. تتوقع المجموعة أن يؤثر إصالح إيبور على إدارة مخاطرها ومحاسبة التحوط. اإلختصاصات القانونيةفي بعض 

 

اإلشارة إلى التدفقات النقدية بأيبور وما إذا كانت هذه العقود بحاجة إلى التعديل نتيجة إلصالح   ستدعي العقودتترصد لجنة إدارة المخاطر انتقال المجموعة إلى المعدالت البديلة. تقيم اللجنة المدى الذي  
 أيبور وكيفية إدارة إبالغ األطراف المقابلة عن إصالح ايبور.

 

اللي الحالي أليبور إلى المعدل االستداللي للفائدة. قد يحدث قد تشهد عالقة التحوط المتأثرة بإصالح أيبور عدم فعالية منسوبة لتوقعات المشاركين بالسوق عن توقيت حدوث االنتقال من المعدل االستد
 لى عدم فعالية التحوط. هذا االنتقال في أوقات مختلفة للبند المتحوط له وأداة التحوط الذي قد يقود إ

 

لمبادلة معدل فائدة التحوط   ةسمياإل  القيمة( يمثل كال من  مليون ريال قطري   109.99:  2020)  2021ديسمبر    31في    ةسميإ  كقيمةلمجموعة لليبور المخصص في عالقات التحوط  لتعرض  ال يوجد  
 .  2021في سنة   والذي استحقالقرض البنكي المضمون والمتحوط له  لمطلوب األساسيوالمبلغ 
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 )تتمة( مخاطر السوق 
 

 مخاطر العملة
بالدوالر األمريكي وبالتالي فإن  مرتبط فعاًل  يال القطري   الخارج. الرفي  لمخاطر أسعار صرف العمالت األجنبية من استثمارات المجموعة    اتنشأ التعرضتالقطري.  يال   بالرتتم معظم تعامالت المجموعة  

  الدوالر األمريكي. غيرتتعلق فقط بالعمالت األخرى  ةمخاطر العمل
 

 كما يلي: هي اإلقفاليال القطري بسعر  األجنبية والتي تم تحويلها إلى الر  ةبالعملالمسجلة والمطلوبات المالية   واالستثمارات في الشركات الزميلة  المالية الموجوداتإن 
 

 2021  2020 
 أخرى   يورو  ريال عماني  دينار جزائري   أخرى   يورو  ريال عماني  دينار جزائري  

 
 ألف

 ريال قطري 
 ألف 

  ريال قطري 
 ألف

 ريال قطري 
 ألف 

  قطري ريال 
 ألف 

 ريال قطري 
 ألف  

 ريال قطري 
 ألف  

  ريال قطري 
 ألف 

 ريال قطري 
                

 4.487  5.025  9.366  7.999  3.129  5.260  -  7.999 موجودات مالية

 734  -  35.816  983.546  479  -  43.429  987.156 استثمارات في شركات زميلة
                

 995.155  43.429  5.260  3.608  991.545  45.182  5.025  5.221 
                

 ( 1.331)  -  -  -  ( 1.050)  ( 19.481)  -  - مطلوبات مالية
                

 3.890  5.025  45.182  991.545  2.558  ( 14.221)  43.429  995.155 التعرض  صافي
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 مخاطر السوق )تتمة(
 

 مخاطر العملة )تتمة(
موضحًا    ،جميع المتغيرات األخرى ثابتةاالحتفاظ بالرئيسية مع    المتغيراتتم إجراء التحليل أدناه للحركات الممكنة بصورة معقولة في  

 .وحقوق الملكيةأو الخسارة على الربح  التأثير
   
 

  2021  2020 
في   اتالتغير  

 المتغيرات 
 على الربح التأثير

  أو الخسارة 
على  التأثير

  حقوق الملكية 
  التأثير على الربح 

  أو الخسارة
على   التأثير

 حقوق الملكية
 

 
 ألف
  قطري  لاير

 ألف
  قطري  لاير

 ألف 
  قطري  لاير

 ألف 
 قطري  لاير

         

         العمالت
 99.155  800  99.515  800 ٪10+ دينار جزائري 

 4.518  937  4.343  - ٪10+ ريال عماني

 503  503  ( 1.422)  ( 1.422) ٪10+ يورو

 389  316  256  208 ٪10+ أخرى 
         

 104.565  2.556  102.692  ( 414)  اإلجمالي
         

 ( 99.155)  ( 800)  ( 99.515)  ( 800) ٪10- دينار جزائري 

 ( 4.518)  ( 937)  ( 4.343)  - ٪10- ريال عماني

 ( 503)  ( 503)  1.422  1.422 ٪10- يورو

 ( 389)  ( 316)  ( 256)  ( 208) ٪10- أخرى 
         

 ( 104.565)  ( 2.556)  ( 102.692)  414  جمالياإل
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 مخاطر السوق )تتمة(
 

 مخاطر معدالت الفائدة
 من خالل موجوداتها ومطلوباتها المالية التي تخضع لمعدالت فائدة متغيرة.  السوقيةتتعرض المجموعة للتغيرات في معدالت الفائدة 

 

 القيم الدفترية  

 2021  2020 

 
 ألف
  قطري  لاير

 ألف 
 قطري  لاير

 )معدلة(   
    

    أدوات بمعدالت متغيرة 
 524.296  399.745 موجودات مالية

    

 2.247.640  2.219.452 مطلوبات مالية 
 

إلى معدالت الفائدة المرجعية والفترات وتواريخ إعادة    المجموعة وجود عالقة اقتصادية بين أداة التحوط والبند المتحوط له استناداً تحدد  
الناشيء من إصالح أيبور عندها  اليقين  التحوط مباشرة بعدم  التقديرية أو االسمية. لو تأثرت عالقة  التسعير واالستحقاقات والمبالغ 

 وعة أنه ولهذا الغرض أن سعر الفائدة االستداللي لم يتغير نتيجة إلصالح استدالل معدل الفائدة.تفترض المجم
 

التحوط فيما يتعلق  له وأداة  المتحوط  البند  الفجوة بين  قد تشهد عدم فعالية بسبب توقيت  أيبور  التي تتأثر بإصالح  التحوط  عالقات 
 باالنتقال إلى إيبور. 

 

 ةالثابت تالقيمة العادلة لألدوات ذات المعدالتحليل حساسية 
كما ال تقوم المجموعة بتخصيص   ،ال تحتسب المجموعة أية موجودات مالية ذات معدل ثابت بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

ير عقود تبادل أسعار الفائدة كأدوات تحوط بموجب نموذج محاسبة التحوط بالقيمة العادلة. لذا فإن التغير في معدل الفائدة في تاريخ التقر 
 لن يؤثر على الربح أو الخسارة. 

 

 ةمتغير ت المعدالالتحليل حساسية التدفق النقدي لألدوات ذات 
أدناه. يفترض   المبيننقطة أساس في معدل الفائدة في تاريخ التقرير إلى زيادة )انخفاض( الربح أو الخسارة بالمبلغ    50ر بـ  سيؤدي التغي

  أسعار صرف العمالت األجنبية، أن تبقى ثابتة. ال سيماهذا التحليل أن جميع المتغيرات األخرى، 
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 )تتمة(مخاطر السوق 
 

 )تتمة( مخاطر معدالت الفائدة
 

 ة )تتمة(متغير ت المعدالالتحليل حساسية التدفق النقدي لألدوات ذات 
 

 الربح أو الخسارة  

 

  50زيادة بـ 
  نقطة أساس

  50إنخفاض بـ 
 نقطة أساس

 
  ألف
  قطري  لاير

 ألف
 قطري  لاير 

    

2021 
   

 10.003  ( 10.003) حساسية التدفق النقدي )بالصافي(

    
 الربح أو الخسارة 

 
  50زيادة بـ 

  نقطة أساس
  50زيادة بـ 

 نقطة أساس

 
 ألف 

  ريال قطري 
 ألف 

 ريال قطري 
    

2020    

 9.905  ( 9.905) حساسية التدفق النقدي )بالصافي(
 

 مخاطر أسعار السهم
 وسنداتها المدرجة. مخاطر أسعار األسهم هي مخاطر  بأسهمهاخرى فيما يتعلق  في األسواق األتتعرض المجموعة لمخاطر أسعار األسهم  

على حقوق الملكية بسبب التغيير   التأثيرانخفاض القيمة العادلة لألسهم نتيجة للتغير في مستويات حقوق الملكية وقيمة األسهم الفردية.  
 ٪ مع االحتفاظ بجميع المتغيرات األخرى ثابتة كما يلي: 10+( /-المحتمل على نحو معقول في مؤشرات األسهم بنسبة )
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 تتمة()مخاطر السوق 
 

 )تتمة( مخاطر أسعار السهم
 

  2021  2020 

 
التغير في 
 المتغيرات 

على    التأثير
 أو الخسارة   الربح

على الدخل    التأثير 
 الشامل األخر 

التأثير على  
 أو الخسارة   الربح 

على الدخل  التأثير 
 الشامل األخر 

 ألف   
  قطري   لاير

 ألف 
  قطري   لاير

 ألف 
  قطري   لاير

 ألف 
 قطري   لاير

 )معدلة(  )معدلة(      
         

 67.128  8.920  74.742  10.336 ٪ 10+ السوق القطري 

 17.788  349  10.320  692 ٪ 10+ األسواق العالمية
         

 ( 67.128)  ( 8.920)  ( 74.742)  ( 10.336) ٪ 10- السوق القطري 

 ( 17.788)  ( 349)  ( 10.320)  ( 692) ٪ 10- األسواق العالمية
 

 مخاطر التشغيل 
 قد تؤدي إلى خسارةوالتي   ة،البشري واألخطاء األنظمة وضوابط الرقابة واالحتيال فشل الناتجة عن  الخسارة مخاطر مخاطر التشغيل هي

المناسبة   التشغيل تدير المجموعة مخاطر قانونية وتنظيمية.  وعواقبسمعة    وخسارةمالية   فصل    وترسيخمن خالل الضوابط الرقابية 
 لتزام.لمهام وعمليات الفحص الداخلية متضمنًة التدقيق الداخلي واالا

 

 إدارة رأس المال
  یبناء عل  ةيالمتطلبات القانون  ةلتغطي کاف    مال  برأس  االحتفاظ  هي   نيالتأم ريوغ  نيلمجموعة ألعمال التأماإدارة رأس المال   اسة يإن س

ثقة المستثمر والدائن    یوکذلك للحفاظ عل  ةيمالتنظي  الجهةمطلوبة من قبل    ةيأي مبالغ إضاف  متضمنةً مصرف قطر المرکزي،    ماتيتعل
بأنه ربح السنة    على التنمية المستقبلية لألعمال التجارية. تقوم المجموعة بمراقبة العائد على رأس المال الذي يعرف  اظ والسوق والحف

 . الملكيةعلى إجمالي حقوق  مقسوماً 
 

 إن أهداف المجموعة عند إدارة رأس المال هي: 
 

  ألصحاب المصلحة توفير عائدات لمساهميها ومنافع  االستمرار في  المجموعة على االستمرار في أعمالها بحيث يمكنها    قدرةحماية   -
 اآلخرين؛ و

 طريق تسعير عقود التأمين واالستثمار بما يتناسب مع مستوى المخاطر. توفير عائد مناسب للمساهمين عن  -
 

ى  تقوم المجموعة بمراقبة رأس المال على أساس القيمة الدفترية لحقوق الملكية باستثناء احتياطي تحوط التدفق النقدي والنقد واألرصدة لد
 :كما يلي لفترات المشمولة بالتقريرالبنوك المدرج في بيان المركز المالي الموحد. تم تلخيص رأس المال ل
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 )تتمة(  إدارة رأس المال
 

 2021  2020 

 
 ألف
  قطري  لاير

 ألف 
  قطري  لاير

 )معدلة(   
    

 4.971.404  5.133.871 حقوق الملكية 

 ( 302.029)  ( 246.300) يخصم: احتياطي تحوط التدفق النقدي والنقد واألرصدة لدى البنوك 
    

 4.669.375  4.887.571 رأس المال 
    

 4.971.767  5.133.871 حقوق الملكية باستثناء احتياطي تحوط التدفق النقدي

 2.246.047  2.218.905 ستثناء السحب على المكشوف من البنوكاب يضاف: سلف وقروض
    

 7.217.814  7.352.776 التمويل الكلي
    

 1:1.55  1:1.50 نسبة رأس المال إلى التمويل الكلي
 

التي تعمل فيها. وال تقتصر هذه اللوائح على الموافقة على    النطاقاتضمن  للمتطلبات التنظيمية    إن عمليات المجموعة تخضع أيضاً 
بعض األحكام التقييدية )مثل كفاية رأس المال( لتقليل مخاطر التخلف عن السداد واإلعسار   األنشطة ورصدها فحسب، وإنما تفرض أيضاً 

للوفاء   التأمين  شركات  جانب  عند    بالمطلوباتمن  المتوقعة  الخاضعة  .  حدوثهاغير  التابعة  وشركاتها  المجموعة  للمتطلبات التزمت 
المالية    والمالءةعن القوة المالية، يتم قياس رأس المال    اإلبالغعند    المالية.  السنة   خالل   التنظيمية بصورة عامة   المتطلبات  بتلك  التنظيمية

ة باستخدام القواعد التي يحددها مصرف قطر المركزي. تستند اختبارات رأس المال الرقابية هذه إلى المستويات المطلوبة من المالءة المالي
 ة.نوع األعمال المكتوبفيما يتعلق ب المتحفظةورأس المال وسلسلة من االفتراضات 

 
 التغيرات في السياسة المحاسبية     46

 

بإعادة تقييم أساس وتطبيق مبادئ   2021قام مجلس اإلدارة خالل العام  حول البيانات المالية الموحدة،    2,1في إيضاح    موضحكما هو  
التكافلالمشاركين  توحيد النتائج التشغيلية لصندوق  و المحاسبية    هكما قام بتغيير سياست  ،التوحيد . نتيجة لذلك، تم للمجموعة  لعمليات 

التكافل، بما في ذلك العجز المتراكم، في البيانات المالية الموحدة للمجموعة وتم تطبيق هذا التغيير من خالل  مشاركي  صندوق    توحيد
 .دة المتأثرة للفترات السابقةإعادة بيان كل بند من بنود البيانات المالية الموح

ل

 لتقارير المالية لالمعايير الدولية  عن االنحراف       أ( 
، لتعكس التغيير 2020يناير    1واألرصدة االفتتاحية في    2020ديسمبر    31أرقام المقارنة للسنة المنتهية في  أعادت المجموعة بيان  

 في السياسة وتوحيد عمليات التكافل.  
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 لتقارير المالية لالمعايير الدولية  عن االنحراف       أ( 
مليون ريال قطري من صافي    12.4بخصم الفائض من عمليات التكافل بمبلغ    تلك التعديالتعند تطبيق  قامت المجموعة  ومع ذلك،  

، وأبلغت عن  2020ديسمبر    31في بيان الربح أو الخسارة الموحد للسنة المنتهية في    2020ديسمبر    31الربح للسنة المنتهية في  
التعديل    تم إجراء هذا  رصيد مقابل األرباح المدورة لالعتراف بالفائض من خالل حقوق الملكية بداًل من بيان الربح أو الخسارة الموحد.

ال يتم   2020ديسمبر    31من قبل اإلدارة للتأكد من أن أداء المجموعة المنعكس في بيان الربح أو الخسارة الموحد للسنة المنتهية في  
عن المعايير   اً ذلك، فإن هذا التعديل يشكل انحراف. ومع  الموحدة  لبيانات الماليةامستخدمي  من    نطاق واسععلى    بأكثر من قيمتهعرضه  

واألرباح الدولية للتقارير المالية. في حال التزمت المجموعة بمتطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية، ألدى ذلك لزيادة األرباح الموحدة  
ومع   مليون ريال قطري.  12.4بمبلغ    2020ديسمبر    31الموحدة من العمليات المستمرة وإجمالي الدخل الشامل للسنة المنتهية في  

لذلك، لن يكون هناك أي تغيير في مبلغ  األرباح المدورة أو المكونات األخرى لحقوق الملكية المبلغ عنها.

 

 األثر المالي للتغيير في السياسة المحاسبية       ب(
 يلخص الجدول التالي تأثير التغيير في السياسة المحاسبية على البيانات المالية الموحدة للمجموعة. 

 

 د المركز المالي الموحبيان 
 

 كما عدلت   التعديالت    كما وردت سابقا   

 
 ألف

  ريال قطري 
 ألف

  ريال قطري 
 ألف

 ريال قطري 
      

      2020 يناير 1في 
 5.037.159  66.839  4.970.320 عقارات استثمارية 

 1.168.095  88.453  1.079.642 موجودات إعادة التأمين
 178.545  46.337  132.208 ذمم تأمين مدينة 

 935.144  20.686  914.458 الدخل الشامل اآلخر   موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
 49.596  ( 33.161)  82.757 موجودات أخرى 

 502.711  36.178  466.533 نقد وأرصدة لدى البنوك
 ( 1.572.731)  ( 253.401)  ( 1.319.330) مطلوبات عقود التأمين 

 ( 208.530)  ( 32.518)  ( 176.012) ذمم تأمين دائنة
 ( 28.476)  ( 201)  ( 28.275) أرصدة دائنة إلى أطراف ذات عالقة 

 ( 144.588)  ( 1.457)  ( 143.131) مطلوبات أخرى 
      

 5.005.812  ( 62.245)  5.068.057 الموجودات  صافي
      

 441.733  ( 62.245)  503.978 أرباح مدورة 
       

 5.005.812  ( 62.245)  5.068.057 إجمالي حقوق الملكية 
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 )تتمة( دبيان المركز المالي الموح
 

 كما عدلت   التعديالت    كما وردت سابقا   

 
 ألف

  ريال قطري 
 ألف

  قطري ريال 
 ألف

 ريال قطري 
      

      2020ديسمبر  31في 
 5.190.940  64.875  5.126.065 عقارات استثمارية 

 749.720  56.379  693.341 موجودات إعادة التأمين
 239.713  41.137  198.576 ذمم تأمين مدينة 

 861.941  20.008  841.933 الدخل الشامل اآلخر   موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
 159.363  ( 32.193)  191.556 موجودات أخرى 

 294.997  46.619  248.378 نقد وأرصدة لدى البنوك
 ( 1.138.457)  ( 208.703)  ( 929.754) مطلوبات عقود التأمين 

 ( 207.032)  ( 37.323)  ( 169.709) ذمم تأمين دائنة
 ( 31.160)  ( 753)  ( 30.407) إلى أطراف ذات عالقة أرصدة دائنة  

 ( 120.792)  108  ( 120.900) مطلوبات أخرى 
      

 4.971.404  ( 49.846)  5.021.250 الموجودات  صافي
      

 531.784  ( 49.846)  581.630 أرباح مدورة 
       

 4.971.404  ( 49.846)  5.021.250 إجمالي حقوق الملكية 
 

  الربح أو الخسارة الموحدبيان 
 

 كما عدلت   التعديالت    كما وردت سابقا   

2020 
 ألف

  ريال قطري 
 ألف

  ريال قطري 
 ألف

 ريال قطري 
      

 756.383  177.133  579.250 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 
 ( 521.904)  ( 62.614)  ( 459.290) أقساط التأمين المحولة إلى معيدي التأمين

 16.616  8.871  7.745 التغير في مخصص أقساط التأمين غير المكتسبة  صافي
      

 251.095  123.390  127.705 صافي أقساط التأمين المكتسبة
      

 ( 544.117)  ( 119.252)  ( 424.865) إجمالي المطالبات المدفوعة  
 416.353  50.407  365.946 المطالبات المحولة إلى معيدي التأمين 

 414.706  47.339  367.367 إجمالي التغير في مطلوبات عقود التأمين
 ( 415.423)  ( 43.586)  ( 371.837) التغير في مطلوبات عقود التأمين المحولة إلى معيدي التأمين 

      

 ( 128.481)  ( 65.092)  ( 63.389) صافي المطالبات 
      

 23.765  ( 34.910)  58.675 والتأمين األخرى عموالت الإيرادات  صافي 
      

 146.379  23.388  122.991 نتائج اكتتاب التأمين 
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 )تتمة( الربح أو الخسارة الموحدبيان 

 

 كما عدلت   التعديالت    كما وردت سابقا   

2020 
 ألف

  ريال قطري 
 ألف

  ريال قطري 
 ألف

 ريال قطري 
      

 49.524  1.429  48.095 إيرادات االستثمار  
 26.353  ( 1.964)  28.317 القيمة العادلة  أرباح 

 5.213  ( 1.845)  7.058 أخرى  إيرادات
      

 216.208  ( 2.380)  218.588 نتائج االستثمار والعمليات األخرى 
      

 ( 69.089)  (59)  ( 69.030) تكاليف تمويل  
 ( 3.908)  ( 5.544)  1.636 موجودات ماليةانخفاض قيمة  خسارةعكس صافي 

 ( 167.620)  ( 3.006)  ( 164.614) مصاريف تشغيلية وإدارية 
      

 ( 253.819)  ( 8.609)  ( 245.210) إجمالي المصاريف 
      

 108.768  12.399  96.369  التشغيليةمن العمليات الربح 
      

شركة العامة للتكافل  لاتخصيص لحملة وثائق تأمين الالربح قبل 
 109.159 ش.م.خ.ق. 

 

12.399  121.558 
      

شركة العامة  ال تأمين    حملة وثائق إلى  العائد  ناقص: صافي الفائض  
 - ش.م.خ.ق. للتكافل  

 

(12.399 )  (12.399 ) 
      

 101.691  -  101.691 السنةربح 
      

      :العائد إلىالربح )الخسارة( 
 130.852  -  130.852 مساهمي الشركة األم  

 ( 29.161)  -  ( 29.161) حقوق غير مسيطرة 
      

 101.691  -  101.691 
      

 السهم األساسي والمخفف للفترات السابقة وال على بيان الدخل الشامل الموحد.   العئد علىلم يكن هناك أي تأثير على 
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 بيان التدفقات النقدية الموحد
 

 كما عدلت   التعديالت    كما وردت سابقا   

2020 
 ألف

  ريال قطري 
 ألف

  ريال قطري 
 ألف

 ريال قطري 
      

      

 ( 70.729)  10.339  ( 81.068) صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التشغيلية

 218.031  ( 19.838)  237.869 صافي التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 ( 92.800)  (59)  ( 92.741) صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية
      

 54.502  ( 9.558)  64.060 الزيادة في النقد وما في حكمه  صافي

 197.331  56.177  141.154 النقد وما في حكمه في بداية السنة
      

 251.833  46.619  205.214 النقد وما في حكمه في نهاية السنة
      

 
 إعادة تصنيف أرقام المقارنة     47

 

لم يكن إلعادة التصنيف  تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع العرض في البيانات المالية الموحدة للسنة الحالية. ومع ذلك،  
 . 46يضاح  اإلفي    أفصح عنها تأثير على صافي الربح وحقوق الملكية للسنوات المقارنة، باستثناء التغيرات في السياسة المحاسبية كما  هذه  

 
 19-تأثير كوفيد     48

 

"( في مختلف القطاعات الجغرافية في أنحاء العالم مما تتسبب في انقطاع األعمال واألنشطة  19-انتشرت جائحة فايروس كورونا )"كوفيد
 معه شكوكًا حول بيئة اإلقتصاد العالمية. 19-االقتصادية. جلب كوفيد

 

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

 .  19-المستقبلي لكوفيد التأثير
 

من أوجه  قد أثر على العديد    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 في   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 للتقييمات   ،على أساس "الشك الجوهري حول التقييم". نتيجة لذلك  لعقارات اإلستثماريةاكل  

 عما هو عليه الحال في العادة. 
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 الخسائر االئتمانية المتوقعة    )ب(  
من المجموعة تحديث المدخالت واالفتراضات المستخدمة لتحديد الخسائر االئتمانية المتوقعة    19-تطلبت الشكوك التي تسبب فيها كوفيد

. تم تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة استنادًا إلى نطاق من الظروف االقتصادية  2021  ديسمبر  31)"الخسائر االئتمانية"( كما في  
التقلب العالي في عوامل    لتأثيرالمتوقعة كما في ذلك التاريخ ووضع اعتبار أن الوضع يتطور سريعًا، وقد وضعت المجموعة اعتبارًا  

 ناريوهات االقتصادية عند تحديد الخسارة االئتمانية المتوقعة.اإلقتصاد الكلي المستقبلية عند تحديد مدى شدة واحتمالية السي
 

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

 المبالغ المسجلة حساسة للتقلبات في السوق.   وبقيتمتقلبة 
 

 األحداث الالحقة لفترة التقرير     49
 

البيانات المالية الموحدة لتعكس األحداث التي وقعت بين تاريخ بيان المركز المالي الموحد والتاريخ الذي تتم فيه الموافقة على  م تعديل ت
 شريطة أن تدل تلك األحداث على ظروف وجدت في تاريخ بيان المركز المالي الموحد.   ،إصدار البيانات المالية الموحدة




