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 التأسيس واألنشطة 1
كشركة مساهمة قطرية  1993أكتوبر 30"( في الشركة األمتأسست مجموعة اإلسالمية القطرية للتأمين ش.م.ع.ق. )" 

وقيدت تحت سجل تجاري رقم   1981لسنة    11مقفلة في دولة قطر وفقاً ألحكام قانون الشركات التجارية القطري رقم 
القانوني لتصبح شركة مساهمة عامة مدرجة، وبناًء   ها وضعالشركة األم  ، غيرت  1999ديسمبر    12وفي  .  16584

  ،مقابل سينما الخليج  الثالثلمجموعة هو الطريق الدائري  ل وان المسجل  عنال  عليه تم إدراج أسهمها في بورصة قطر.
 ، الدوحة. 22676ص.ب 

 
تعمل الشركة األم بصفة أساسية في أعمال التأمينات العامة والعقارات والسيارات والتكافل والتأمين الصحي )التأمن  

لنصوص الشريعة اإلسالمية. تستثمر المجموعة رأسما لها ومواردها األخرى أيضاً في استثمارات  على الحياة( وفقاً 
   في جميع األنشطة ذات الصلة.وإسالمية 

 
"المجموعة اإلسالمية القطرية لالستثمار العقاري" والتي    ، وهيقامت المجموعة بتأسيس شركة تابعة مملوكة بالكامل

 . 2021ديسمبر  31 كما فيلم تبدأ عملياتها بعد 
 
فبراير    9بتاريخ    هااعتمادوتم  هذه البيانات المالية الموحدة من قبل مجلس إدارة المجموعة  ت الموافقة على اصدار  تم

2022.   
 

 أساس اإلعداد 2
 

 بيان االلتزام  
، والذي تم تعديل بعض  2015لسنة    11البيانات المالية مع متطلبات قانون الشركات التجارية القطري رقم  هذه  تتوافق  

اإلدارة بصدد اتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان االمتثال الكامل إن  .  2021لسنة    8أحكامه الحقًا بموجب القانون رقم  
عدم امتثال  حاالت  إلى أن أي  قد انتهت  الضرورة، وحسب    للقانون المعدل، بما في ذلك تعديل النظام األساسي للشركة

  على البيانات المالية.جوهري تأثير أي  اله تكما في تاريخ التقرير ليس
 

 البيانات المالية الموحدة الرئيسية
الصادرة ( "العرض واإلفصاح في البيانات المالية لشركات التكافل اإلسالمية" و12وفقاً لمعيار المحاسبة المالية رقم )

عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية، يجب على المجموعة تقديم بيان المركز المالي موضحاً  
الموجودات والمطلوبات للمساهمين وحملة الوثائق، بيان الدخل للمساهمين وبيان اإليرادات والمصروفات لحملة وثائق 

   وثائق، بيان التغيرات في حقوق المساهمين وبيان التدفقات النقدية.التأمين، بيان الفائض أو العجز لحملة ال
 

 أساس اإلعداد 
وفقاً ألحكام النظام األساسي للمجموعة، والتي تتطلب فصل المعامالت والحسابات بين المساهمين وحملة الوثائق، يجب 

حملة الوثائق، وبناًء على ذلك، تم إعداد  الفصل بين جميع المخاطر والمنافع من أعمال التكافل والتي يمكن أن يتحملها  
 البيانات المالية.

 
إلى طريقة التكلفة التاريخية فيما عدا القياس بالقيمة العادلة لبعض االستثمارات    المالية الموحدة استناداً تم إعداد البيانات  

، و"استثمارات بالقيمة العادلة من خالل  المالية المصنفة على أنها "استثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية" 
 بيان الدخل". 
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 تتمة  – أساس اإلعداد 2
 

 أساس التوحيد 
للتأمين ش.م.ع.ق.ل  المالية  البيانات  من  تتكون  الموحدة  المالية  البيانات القطرية  التابعة   مجموعة اإلسالمية  وشركتها 

. تتحقق السيطرة عندما تكون للمجموعة عائدات متغيرة  2021ديسمبر    31)يشار إليهما معا بـ "المجموعة"( كما في  
أو لها حقوق فيها من عالقتها مع المؤسسة المستثمر فيها ولديها المقدرة للتأثير على تلك العائدات خالل سلطتها على 

 ة خاصة تسيطر المجموعة على مؤسسة مستثمر فيها إذا وفقط إذا كان لدى المجموعة: المؤسسة المستثمر فيها. وبصف
 

 سيطرة على المؤسسة المستثمر فيها )حقوق حالية تعطيها القدرة حالياً لتوجيه أنشطة المؤسسة المستثمر فيها(،  •

 ، و لها عائدات متغيرة أو حقوق في عائدات متغيرة من عالقتها مع المؤسسة المستثمر فيها •

 المقدرة الستخدام سلطتها على المؤسسة المستثمر فيها للتأثير على عائداتها. •
 

وعندما يكون للمجموعة    االفتراض  هذا   لدعم .  السيطرة  إلى   تؤدي  التصويت  حقوق  غالبية  بأن   افتراض  هناك،  عام  بشكل
س المجموعة جميع الحقائق أو أقل من أغلبية حقوق التصويت الخاصة بالمؤسسة المستثمر فيها أو حقوق مماثلة، تدر

 الظروف ذات الصلة لتقدير ما إذا كانت لها سلطة على المؤسسة المستثمر فيها، وتشمل: 
 

 الترتيبات التعاقدية مع الشركاء اآلخرين ممن لهم حقوق تصويت في المؤسسة المستثمر فيها.  •

 حقوق ناشئة من ترتيبات تعاقدية أخرى.  •

 يت محتملة.حقوق تصويت المجموعة وحقوق تصو •
 

تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت تسيطر على المؤسسة المستثمر فيها أم ال إذا كانت الحقائق والظروف تدل على  
تابعة عندما تحصل   بيانات شركة  يبدأ توحيد  الثالثة.  السيطرة  أكثر من عناصر  أو  وجود تغيرات في عنصر واحد 

عة وتنتهي عندما تفقد المجموعة السيطرة على الشركة التابعة. تدرج موجودات المجموعة على سيطرة على الشركة التاب
ابتداء  الموحد  الدخل الشامل  ومطلوبات وإيرادات ومصاريف الشركة التابعة المكتسبة أو المستبعدة خالل السنة في بيان  

جموعة عن السيطرة على الشركة  من التاريخ الذي تحصل فيه المجموعة على السيطرة حتى التاريخ الذي تتوقف فيه الم
 التابعة. 

 
إن األرباح أو الخسائر وكل مكون من الدخل الشامل اآلخر يعود إلى مساهمي الشركة األم للمجموعة وإلى الحصص  
غير المسيطرة. يتم توزيع الخسائر المطبقة على الحصص غير المسيطرة الزائدة عن الحصص غير المسيطرة مقابل  

المجموعة باستثناء الحد الذي يكون لدى الحصص غير المسيطرة التزام ملزم وباستطاعتها القيام باستثمار إضافي  حصة  
لتغطية الخسائر. يتم إعداد هذه البيانات المالية الموحدة باستخدام سياسات محاسبية موحدة للمعامالت المماثلة واألحداث 

جراء تعديالت على البيانات المالية للشركات التابعة لتتماشى سياستها  األخرى في ظروف مماثلة. عند الضرورة، يتم إ
 .المحاسبية مع السياسات المحاسبية للمجموعة

  
يتم توحيد الشركات التابعة بالكامل من تاريخ االستحواذ وهو التاريخ التي تحصل فيها المجموعة على السيطرة، ويستمر  

السيطرة. يتم إعداد البيانات المالية للشركات التابعة لنفس الفترة المالية للشركة    التوحيد حتى التاريخ الذي تفقد فيه هذه
 .األم وباستخدام سياسات محاسبية مماثلة

 
 يتم احتساب التغير في حصة ملكية الشركة التابعة بدون فقدان السيطرة كمعاملة حقوق ملكية. 

 
وم بإلغاء التحقيق للموجودات ذات الصلة )بما في ذلك الشهرة(  إذا فقدت المجموعة السيطرة على شركة تابعة، فإنها تق

والمطلوبات والحصص غير المسيطرة وغيرها من بنود حقوق المساهمين، في حين يتم احتساب أية أرباح أو خسائر 
 ناتجة في الربح أو الخسارة. يتم احتساب أية استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة. 

  



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

 الموحدة  إيضاحات حول البيانات المالية
 2021ديسمبر  31في 

 

 

 

- 17  - 

 

 تتمة  – اإلعدادأساس  2
 

 تتمة   – أساس التوحيد
 

 المعامالت المستبعدة عند التوحيد 
األرصدة والمعامالت بين الشركات وأي ارباح غير محققة ناتجة عن المعامالت بين شركات المجموعة يتم حذفها عند  

 . إعداد البيانات المالية الموحدة
 

 العملة التشغيلية وعملة العرض
 .  ما لم تتم اإلشارة إلى خالف ذلك ، البيانات المالية الموحدة بالريـال القطريتعرض هذه 

 
البيانات المالية   البيئة االقتصادية األساسية التي تعمل فيها كل شركة )العملة    الموحدةتعرض  للشركات التابعة بعملة 

نتائج كل شر الموحدة، تعرض  المالية  البيانات  هذه  إعداد  بالعملة  الوظيفية(. ألغراض  لها  المالي  والمركز  تابعة  كة 
 .  الريـال القطري، وهي  الوظيفية للشركة األم

 
 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة 

المالية من اإلدارة إصدار األحكام والتقديرات  المحاسبة  الموحدة بما يتوافق مع معايير  المالية  البيانات  يتطلب إعداد 
التي   واإليرادات واالفتراضات  والمطلوبات  الموجودات  الواردة عن  والمبالغ  المحاسبية  السياسات  تطبيق  على  تؤثر 

 والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. 
 

 مستقبلي.تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات األساسية بشكل مستمر. يتم االعتراف بمراجعة التقديرات المحاسبية بأثر  
 

تتوافق األحكام الهامة التي اتخذتها اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والمصادر الرئيسية للشكوك في  
 . 2020ديسمبر   31التقديرات مع تلك المطبقة على البيانات المالية الموحدة السنوية كما في 

 
ياسات المحاسبية التي لها التأثير األهم على البيانات المالية يتم إدراج المعلومات حول األحكام الصادرة في تطبيق الس

في   الجوهرية  التعديالت  من  كبيرة  مخاطر  على  تنطوي  التي  التقديرات  في  الشكوك  وأوجه  واالفتراضات  الموحدة 
    .5اإليضاح 
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 التقارير الصادرةالمعايير والتفسيرات والتعديالت على المعايير المحاسبية ومعايير إصدار  3
 
 2021يناير  1اعتباًرا من ويسري مفعولها المعايير والتفسيرات والتعديالت الصادرة    3/1
 

  المخاطراحتياطيات  :35معيار المحاسبة المالية رقم 
"احتياطيات المخاطر"   35هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية معيار المحاسبة المالية رقم  أصدرت 

"انخفاض القيمة والخسائر االئتمانية وااللتزامات المحملة   30. هذا المعيار بجانب معيار المحاسبة المالية رقم  2018في  
يهدف هذا المعيار إلى وضع    .""المخصصات واالحتياطيات  11لية رقم  بالخسائر" اللذان يلغيان معيار المحاسبة الما

مبادئ التقارير المحاسبية والمالية حول احتياطيات الخسائر الموضوعة لتخفيف مختلف المخاطر التي تواجه المعنيون، 
وبصفة أساسية المستثمرين المتقبلين للربح والخسارة لدى المؤسسات المالية اإلسالمية )المؤسسات المالية اإلسالمية/  

مع السماح بتطبيقه   2021يناير    1هذا المعيار ساري المفعول للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد    ريعتبالمؤسسات(.  
    لمعيار على هذه البيانات المالية الموحدة.لال يوجد تأثير  .مبكرا

 

 : الوكالة باالستثمار  31معيار المحاسبة المالية 
وإعداد التقارير المالية ألدوات الوكالة باالستثمار والموجودات إن الهدف من هذا المعيار هو إرساء مبادئ المحاسبة  

والمطلوبات ذات الصلة من منظور كل من الطرف األصيل )المستثمر( والوكيل. يوفر المعيار تصنيفًا شامالً حيث يقوم  
كخيار مفضل، أو كـ   – "استثمار تمريري"الطرف األصيل )المستثمر( في بداية المعاملة بتقييم طبيعة االستثمار إما كـ  

 الموحدة.   ال يوجد تأثير لهذا المعيار على هذه البيانات المالية  ."مشروع بالوكالة"
 

   اإلجارة: 32 رقم المالية المحاسبة معيار
المالية  "اإلجارة واإلجارة المنتهية بالتمليك". يحدد معيار المحاسبة    8معيار المحاسبة المالية رقم  يحل هذا المعيار محل  

واإلفصاح عن المعامالت من نوع اإلجارة بما في ذلك أشكالها    والقياس والعرض التحقيق  مبادئ التصنيف و  32رقم  
   .2021يناير   1المستأجر. يسري هذا المعيار اعتباًرا من  وأالمؤجر تها صفب المؤسسة فيها المختلفة التي تدخل 

 

على أساس مستقبلي واختارت    2021يناير    1"اإلجارة" اعتباًرا من    32معيار المحاسبة المالية رقم    الشركةاعتمدت  
معلومات المقارنة قبل تاريخ تطبيق المعيار. نتج عن تطبيق معيار المحاسبة المالية  تعديل  لتحول ولم تقم ب لنهج المبسط  ال

معامالت اإلجارة كما هو  فيما يتعلق بالتصنيف والقياس  وتحقيق  بعض التغييرات في السياسات المحاسبية لل  32رقم  
 :  موضح أدناه

 
 الشركة كمستأجر

 
 تحديد عقد اإلجارة

عند بدء العقد تقوم الشركة بتقييم ما إذا كان العقد يمثل إجارة أو يحتوي على ترتيبات إجارة. يعتبر العقد إجارة أو 
تحويل حق االنتفاع )وليس السيطرة( ألصل محدد لفترة زمنية مقابل ِعَوض محتوياً على ترتيبات إجارة إذا تم بموجبه 

 . متفق عليه
 

( الحق )االستخدام(، كونه الحق  1هو حق محدود واجب النفاذ قانونًا يتعلق بأصل ويشمل الشقّين التاليين )  -حق االنتفاع  
حق في جني األرباح من هذا األصل أو استغالله،  ( االنتفاع )المنفعة(، وهو ال2في استخدام األصل أو االنتفاع به و )

 ولكنه ال يشمل المخاطر والمنافع العرضية للملكية؛
 

يجب على المؤسسة إعادة تقييم ما إذا كان العقد يمثل إجارة أو يحتوي على ترتيبات إجارة فقط إذا ما تم تغيير شروط  
 .  وأحكام العقد

 

 التصنيف والقياس
 :  مؤجرا أو مستأجرا، تصنيف كل إجارة لديها على النحو التالي يجب على المؤسسة، بصفتها

 

  وهي إجارة غير مصحوبة بخيار نقل ملكية األصل ذي الصلة إلى المستأجر؛ أو -إجارة تشغيلية  أ(
ينتج عنه نقل ملكية   وعداً وهي ترتيب إجارة مختلط يتضمن، باإلضافة إلى عقد اإلجارة،    -إجارة منتهية بالتمليك    ب(

األصل ذي الصلة إلى المستأجر، إما بعد انتهاء مدة اإلجارة أو على مراحل خالل مدة العقد. يتم نقل الملكية بطريق 
 .  وبشكل منفصل عن عقد اإلجارة –البيع أو الهدية، أو خالل سلسلة من معامالت البيع 
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 تتمة  – المعايير المحاسبية ومعايير إصدار التقارير الصادرةالمعايير والتفسيرات والتعديالت على  3
 

 تتمة    – 2021يناير  1اعتباًرا من ويسري مفعولها المعايير والتفسيرات والتعديالت الصادرة    3/1
 

 تتمة  – اإلجارة: 32 رقم المالية المحاسبة معيار
 

 تتمة  - الشركة كمستأجر
 

 : بالتمليك األنواع التاليةتشمل اإلجارة المنتهية 
 

 

 أو ؛ إما عن طريق البيع أو الهبة -إجارة منتهية بالتمليك مع نقل المتوقع للملكية بعد نهاية مدة اإلجارة  •
 .  المشاركة المتناقصة( من نوع  جارة  اإلخالل مدة اإلجارة )بما في ذلك  للملكية  إجارة منتهية بالتمليك مع نقل تدريجي   •
 

وهو  اإلجارة )مطلوب  الشركة كمستأجر أصل حق االستخدام )حق االنتفاع( وصافي  درج  اإلجارة، تعقد  في تاريخ بدء  
  . إجمالي التزام اإلجارة مطروًحا منه تكلفة اإلجارة المؤجلة(

 

 أصل حق االستخدام
 

   والقياسالتحقيق المبدئي 
   االستخدام بالتكلفة. تتكون تكلفة أصل حق االستخدام مما يلي:عند التحقيق المبدئي، يقيس المستأجر أصل حق 

 

 ألصل حق االستخدام؛المبدئية أ. التكلفة  
 تكبدها المستأجر؛ و ب. التكاليف المبدئية المباشرة التي

  أو إيقاف التشغيلواسترداد الموقع ج. تكاليف التفكيك 
 

هذه الطريقة، يتم تحديد التكلفة وفقاً لتحدد الشركة التكلفة األساسية ألصل حق االستخدام باستخدام طريقة تقدير االلتزام.  
تقدير بناًء على القيمة العادلة إلجمالي المقابل المدفوع أو المستحق الدفع  إجراء األولية ألصل حق االستخدام من خالل 

 . معاملة مماثلةفي رة( مقابل أصل حق االستخدام اإلجاعقد )أي إجمالي إيجارات  
 

  والمحاسبة المبسطة للمستأجرمن التحقيق عفاء اإل
 لكل مما يلي:  اإلجارة  وقياستحقيق مستأجر عدم تطبيق متطلبات بصفتها التختار الشركة 

 

 و جل؛ جارة قصيرة األاإلأ. 
  القيمة األصول ضئيلة  ةب. إجار

 

 القياس الالحق
تاريخ بدء عقد االجارة، تقوم الشركة الحقاً كمستأجر بقياس أصل حق االستخدام بالتكلفة ناقًصا اإلطفاء المتراكم بعد  

وخسائر انخفاض القيمة المعدلة مع تأثير أي تعديالت أو إعادة تقييم لإلجارة. المبلغ القابل لإلطفاء ألصل حق االستخدام  
القيمة المتبقية، إن وجدت، ويتم إطفاؤه علي أساس منتظم يعكس نمط    يتكون من أصل حق االستخدام مطروًحا منه

 .  استخدام المنافع من حق استخدام األصل
 

تقوم الشركة بإطفاء أصل حق االستخدام من تاريخ البدء وحتى نهاية العمر االقتصادي اإلنتاجي ألصل حق االستخدام،  
دة اإلجارة، بما في ذلك الفترة الملزمة تعاقديًا، باإلضافة إلى فترات  والذي يتزامن مع نهاية مدة اإلجارة. تحدد الشركة م

 :  اختيارية معينة بشكل معقول، بما في ذلك
 

 أ. فترات التمديد إذا كان من المؤكد بشكل معقول أن الشركة ستمارس هذا الخيار؛ و/أو 
   ا الخيارب. خيارات اإلنهاء إذا كان من المؤكد بشكل معقول أن الشركة لن تمارس هذ

 

خسائر  ال"انخفاض القيمة و  30تجري الشركة تقييم انخفاض القيمة بما يتماشى مع متطلبات معيار المحاسبة المالية رقم  
" لتحديد ما إذا كان أصل حق االستخدام قد انخفضت قيمته ولحساب أي خسائر  محملة باألعباءوااللتزامات ال يةاالئتمان

.  ذي الصلةالمقدرة لألصل    القيمة المتبقية  تحديدها. تقييم االنخفاض في القيمة يأخذ في االعتبارانخفاض في القيمة تم  
، بما يتماشى مع ذي الصلةفي االعتبار أي التزامات ذات صلة، بما في ذلك الوعود بشراء األصل    خذاأليتم أيًضا  

 ."  ية وااللتزامات المحملة باألعباءانخفاض القيمة والخسائر االئتمان "  30معيار المحاسبة المالية رقم  
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 تتمة  – المعايير والتفسيرات والتعديالت على المعايير المحاسبية ومعايير إصدار التقارير الصادرة 3
 

 تتمة    – 2021يناير  1اعتباًرا من ويسري مفعولها المعايير والتفسيرات والتعديالت الصادرة    3/1
 

 تتمة  – اإلجارة: 32 رقم المالية المحاسبة معيار
 

 تتمة  - الشركة كمستأجر
 

 اإلجارة  مطلوباتصافي 
 

 التحقيق المبدئي والقياس  
 . كالتزام مقابل(عرض اإلجارة من إجمالي التزام اإلجارة وتكلفة اإلجارة المؤجلة )تمطلوبات تكون صافي ت

 
ة  اإلجارذمم  فترة اإلجارة.  مدى  ذمم مدفوعات اإلجارة الدائنة للإجمالي مطلوبات اإلجارة مبدئيًا كمبلغ إجمالي  تدرج  
 :  خالل فترة اإلجارةذي الصلة حق استخدام األصل  ل التالية المدفوعاتتتكون من  الدائنة

 
 أ. مدفوعات اإلجارة الثابتة ناقصاً أية حوافز مستحقة؛

 بما في ذلك اإليجارات اإلضافية؛ و، ة المتغيرةب. مدفوعات اإلجار
اإلجارة )إذا كانت مدة اإلجارة تعكس المستأجر الذي  عقد  ج. مدفوعات اإليجارات اإلضافية، إن وجدت، مقابل إنهاء  

 .  يمارس خيار اإلنهاء(
 

 . اإلجارةمطلوبات من إجمالي يتم خصمها اإليجارات المدفوعة مقدًما 
 

 القياس الالحق
  اإلجارة من خالل:مطلوبات صافي الحقاً بقياس الشركة تقوم ، عقد االجارة تاريخ بدء بعد
 

 اإلجارة لتعكس مدفوعات اإلجارة التي تمت؛مطلوبات أ. تخفيض القيمة الدفترية إلجمالي 
 المؤجلة(؛اإلجارة )إطفاء تكلفة اإلجارة مطلوبات ب. زيادة صافي القيمة الدفترية لتعكس العائد على 

 .  ج. إعادة قياس القيمة الدفترية في حال إعادة تقييم أو تعديل عقد اإلجارة أو لتعكس مدفوعات اإلجارة المعدلة
 

باستخدام طريقة معدل  ي  اإلجارة على أساس زمني تناسب  فترةيتم إطفاء تكلفة اإلجارة المؤجلة إلى بيان الدخل على مدى  
 .  العائد الفعلي

 
 جارة تعديالت عقد اإل

 :  تعديالت عقد اإلجارة على النحو التاليالحقاً ، تحتسب الشركة عقد االجارة بعد تاريخ بدء
 

 التزام اإلجارة، وتكلفة اإلجارة المؤجلة؛ أوواإلجارة: إعادة احتساب وتعديل أصل حق االستخدام، مدة أ. التغير في 
ساب التزام اإلجارة وتكلفة اإلجارة المؤجلة فقط دون التأثير ب. التغير في مدفوعات اإلجارة المستقبلية فقط: إعادة احت

 .  األصلاستخدام على حق 
 

ً يعتبر تعديل اإلجارة   إذا كان التعديل ينقل باإلضافة إلى ذلك    لإلجارة يتم احتسابه كإجارة منفصلة للمستأجر  جديداً   مكونا
اإلضافي.  األصل  مدفوعات اإلجارة المقابلة لحق استخدام    زيادةيؤدي لوذي الصلة  الحق في استخدام األصل المحدد  

بالنسبة للتعديالت التي ال تستوفي أيًا من الشروط المذكورة أعاله، تعتبر الشركة اإلجارة بمثابة إجارة معدلة اعتباًرا  
معاملة اإلجارة الجديدة. تعيد الشركة احتساب التزام اإلجارة، وتكلفة اإلجارة المؤجلة،  قوم بتسجيل  تاريخ السريان وت  من

   اإلجارة الحالية. ة معامالت وأرصدتحقيق إلغاء تقوم بوأصل حق االستخدام، و
 

   المتعلقة باألصل ذي الصلة المصاريف

تعاقديًا على أن تتحملها يتم االتفاق  الصلة، بما في ذلك أي مصاريف  ذي  المصاريف التشغيلية المتعلقة باألصل  تدرج  
  فيها.  الشركة، من قبل الشركة في بيان الدخل المرحلي في الفترة التي يتم تكبدها
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 تتمة    – 2021يناير  1اعتباًرا من ويسري مفعولها المعايير والتفسيرات والتعديالت الصادرة    3/1
 

 تتمة  – اإلجارة: 32 رقم المالية المحاسبة معيار
 

 تتمة  - الشركة كمستأجر
 

 تتمة   – اإلجارة مطلوباتصافي 
 

  32المحاسبة المالية رقم تأثير تطبيق معيار 
تم تحقيق المبالغ التالية بموجب المعيار الجديد ويتم تضمينها تحت البنود الرئيسية ذات الصلة في بيان المركز المالي 

 : الموحد وبيان الدخل الموحد 
 

 2021يناير  1  2021ديسمبر  31 
 ريـال قطري   ريـال قطري  

    الموحد  بيان المركز المالي 

 1,729,543  2,815,989 أصل حق االستخدام

    

  1,887,560  3,288,489 اإلجارة مطلوبات  إجمالي
 (158,017)  (245,709) : تكلفة اإلجارة المؤجلة يخصم

    

 1,729,543  3,042,780 اإلجارةمطلوبات صافي 
 

للسنة المنتهية  
 31في 

ديسمبر 
2021 

 ريـال قطري  
  الموحد  بيان الدخل  

 795,800 حق االستخدام موجودات استهالك
  

 127,881 المؤجلة  إطفاء تكاليف اإلجارة

 
إعداد هذه البيانات المالية الموحدة. لم ينتج عن تطبيق في  خالل السنة، طبقت المجموعة المعايير والتعديالت التالية  

 :  المعايير والتعديالت التالية تغييرات في صافي النتائج أو حقوق الملكية المفصح عنها سابقًا للمجموعة
 
 سارية المفعول بعدلم تصبح والمصدرة معايير ال
 

  الوقف مؤسسات قبل من المالية التقارير إعداد: 37 رقم المالية المحاسبة معيار
  لمبادئ   وفقًا  وتعمل  إنشاؤها   يتم  التي  الوقفية  للمؤسسات  المالية  التقارير  إلعداد  مبادئ  وضع  إلى  المعيار  هذا  يهدف

 تأسيسها   تم   التي  األخرى  والمؤسسات  الوقف  مؤسسات  أنواع  جميع  على  المعيار  هذا  ينطبق.  اإلسالمية  الشريعة  وقواعد
  ذلك ويشمل القانوني، وضعها عن النظر بغض اإلسالمية، الشريعة  وقواعد لمبادئ وفقًا وتعمل الوقف مفهوم على بناء

 .  االفتراضية الوقف مؤسسات
 

  الشركة   ألن  نظًراو.  المبكر  بالتطبيق  السماح  مع  ، 2022  يناير  1  بعد  أو  في  تبدأ  التي  المالية  للفترات  المعيار  هذا  يسري
   .للمجموعة المالية البيانات على اً تأثير المعيار لهذايكون  أي يتوقع فال حالية، وقفية أنشطة أي لديها ليس
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 تتمة    – 2021يناير  1اعتباًرا من ويسري مفعولها المعايير والتفسيرات والتعديالت الصادرة    3/1
 

    والتحوط والخيار الوعد: 38 رقم المالية المحاسبة معيار
 مع  المتوافقة  بالترتيبات  يتعلق  فيما  واإلفصاح  والقياس لالعتراف  التقرير  المحاسبة  مبادئ  تحديد   إلى  المعيار  هذا  يهدف

 المعيار  هذا  ينطبق(.  IFIs)  اإلسالمية  المالية  للمؤسسات"  التحوط "   و"  الخيار"   و"  الوعد"   من  لكل  اإلسالمية  الشريعة
  بموجب   تنفيذها  يتم  تحوط  أو  خيار  أو  وعد  ترتيبات  على  تنطوي  التي  المعامالت  لجميع  المالي  والتقرير  المحاسبة  على

 .المعيار هذا في  عليه المنصوص النحو  على اإلسالمية  الشريعة وقواعد مبادئ
 

 :  كالتالي الصلة  ذات واإلفصاح المحاسبة متطلبات ويوفر التالية الفئات  إلى والخيار الوعد ترتيبات المعيار يصنف
  

  أنه  بمعنى المعاملة؛ بهيكل  ويتعلق إسالمي تمويل بترتيب الخيار أو  الوعد يرتبط حيث  –  اإلضافي الخيار  أو الوعد )أ( 
ً   بالشراء  اآلمر  قبل  من  وعد  منتهية   إجارة  معاملة  في  اإلجارة  مدة  انتهاء  بعد  بالشراء  وعد  أو  مرابحة  بمعاملة  مرتبطا

  بيع؛ معاملة في الرؤية خيار أو بالتمليك
 

  أن   بمعنى  ذاته؛  حد  في  منفصل  إسالمي  تمويل  كترتيب  الخيار  أو  الوعد  استخدام  يتم  حيث   -  خيار  أو  وعد  منتج)ب(  
 يتماشى  بما  التالية   األشكال  أخرى،   أمور  بين  من   هذا،  يأخذ  قد.  عربون  مع  البيع  إلغاء  خيار  أو  األجنبي  بالنقد  اآلجل  الوعد

 : اإلسالمية الشريعة وقواعد مبادئ مع
 
 إجارة؛ معامالت بإبرام الوعد أو بيع، عقد  بإبرام الوعد( 1)
 عربون؛ بدون أو عربون مع - البيع عقد إلغاء خيار( 2)
   و به؛ مسموح  خيار أو وعد  خالل من - ( ريبو) الشراء إعادة خيار( 3)
 . تحوطي لترتيب وخيارات، وعود سلسلة  أو الخيار،  أو الوعد استخدام بموجبه يتم  حيث - تحّوطي  ترتيب( 4)
 

 حاليًا  اإلدارة  تقوم.  المبكر  بالتطبيق  السماح  مع  ،2022  يناير  1  بعد  أو  في  تبدأ  التي  المالية  للفترات  المعيار  هذا  يسري
 للمجموعة.   المالية البيانات على 38 رقم المالية المحاسبة معيار تطبيق أثر بتقييم

 

 السياسات المحاسبية الهامة 4
 

تتوافق السياسات المحاسبية الهامة المتبعة في إعداد البيانات المالية الموحدة مع تلك المستخدمة في إعداد البيانات المالية  
في   المنتهية  للسنة  المالية  2020ديسمبر    31الموحدة  المحاسبة  معيار  باستثناء  معيار واالستثمار"  بوكالة  ال"   31، 

    "احتياطي المخاطر". 35ومعيار المحاسبة المالية  "اإلجارة"  32المحاسبة المالية  
 
 االستثمارات في الشركات الزميلة( 1)

  النفوذ في مشروع مشترك.  حصة  كبير عليه وال يمثل شركة تابعة أو    نفوذالشركة الزميلة هي كيان يكون للمجموعة  
الهام هو القدرة على المشاركة في القرارات المتعلقة بالسياسات المالية والتشغيلية للمجموعة المستثمر فيها ولكن ليس  
سيطرة أو سيطرة مشتركة على هذه السياسات. يتم دمج حصة المجموعة في نتائج وموجودات ومطلوبات الشركات  

باستخدام الموحدة  المالية  البيانات  هذه  في  إدراج   الزميلة  يتم  الملكية،  حقوق  طريقة  بموجب  الملكية.  حقوق  طريقة 
تغيرات ما بعد االستحواذ  تعكس  تعديلها لبعد  بالتكلفة  الموحد  االستثمارات في الشركات الزميلة في بيان المركز المالي 

   ردية.الشركة الزميلة، ناقًصا أي انخفاض في قيمة االستثمارات الف موجوداتفي حصة المجموعة من صافي  
 

في    تهاحص  بمقداريتم استبعاد األرباح والخسائر غير المحققة الناتجة عن المعامالت بين المجموعة والشركة الزميلة  
 الشركة الزميلة. 
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 تتمة  – السياسات المحاسبية الهامة 4
 
 موجودات ثابتة ( 2)

المتراكم   االستهالك  الثابتة بالتكلفة ناقصاً  الموجودات  القيمة، إن وجدت. تتضمن يتم عرض  وخسائر االنخفاض في 
التكلفة المصروفات التي تتعلق بصفة مباشرة إلى اقتناء األصل. يتم االعتراف بالتكاليف الالحقة بتكلفة استبدال أحد  

االقتصادي المنافع  تدفق  المحتمل  من  كان  إذا  منفصل  كبند  أو  للبند  الدفترية  القيمة  في  والمعدات  العقارات  ة  مكونات 
المستقبلية المضمنة في ذلك المكون للمجموعة وإمكانية قياس تكلفتها بصورة موثوق بها. يتم استبعاد القيمة الدفترية  

 للجزء المستبدل. يتم االعتراف بتكاليف الصيانة اليومية للعقارات والمعدات في بيان الدخل عند تكبدها.
 

الدخل باستخدام طريق أدناه. تتم مراجعة األعمار يتم تسجيل االستهالك في بيان  المذكورة  الثابت بالمعدالت  ة القسط 
اإلنتاجية المقدرة للموجودات ثابتة وقيمتها الدفترية المتبقية وطرق االستهالك المتبعة في تاريخ كل مركز مالي، مع  

 احتمال تأثير أي من التغييرات الحاصلة على التقديرات المتبعة بناءات على أسس متوقعة. 
 

 ب االستهالك على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية للموجودات كالتالي: يحتس
 

 % 4   مباني
 % 25   أجهزة كمبيوتر ومعدات

 % 25   أثاث وتركيبات
 % 25   سيارات

 
ت  يتم تحديد الربح أو الخسارة الناتجة عن استبعاد أو حذف أي بند من بنود موجودات ثابتة على أساس الفرق بين عائدا

 البيع والقيمة الدفترية لألصل، حيث يتم االعتراف به في بيان الدخل. 
 

إذا كانت القيمة الدفترية لألصل أكبر من القيمة القابلة لالسترداد المقدرة فيتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل فورا إلى  
 قيمته القابلة لالسترداد. 

 
 االستثمارات العقارية ( 3)

والمباني على أنها استثمارات عقارية فقط عندما يتم االحتفاظ بها بغرض تحصيل إيجارات أو للزيادة  تعتبر األرضي  
 الرأسمالية طويلة األجل أو لكال الغرضين معاً.

 
إن وجدت. ال  القيمة،  المتراكم وأية خسارة انخفاض في  االستهالك  ناقصاً  بالتكلفة  العقارية  االستثمارات  يتم تسجيل 

ك على األرض. تتضمن تكلفة العقارات جميع التكاليف المنسوبة بصفة مباشرة متضمنة تكاليف االقتراض يحتسب استهال
 التي تنسب بصفة مباشرة إلى إنشاء الموجودات وباستثناء تكلفة الخدمة اليومية لالستثمارات العقارية.

 
 سنة.  25مقدر بـ يحتسب استهالك المباني بطريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي ال

 
تتم مراجعة القيم الدفترية لالستثمارات العقارية لتحديد وجود مؤشر على االنخفاض في قيمتها عندما تشير األحداث أو 
الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد ال تصبح قابلة لالسترداد عند وجود هذه المؤشرات على االنخفاض في القيمة وعندما 

 عن المبلغ القابل لالسترداد المقدر يتم تخفيض الموجودات إلى مبلغها القابل لالسترداد. تزيد القيمة الدفترية 
 

يتم إلغاء االعتراف باالستثمار العقاري عند استبعاده أو عندما يكون من غير المتوقع الحصول على منافع اقتصادية  
االستثمار العقاري يتم إدراجها في بيان الدخل    مستقبلية من استخدامه أو استبعاده. أي ربح أو خسارة ناشئة عن استبعاد

 في السنة التي يتم فيها االستبعاد. 
 

 قيد اإلنشاء عقارات
اإلنشاء لغرض التأجير بالتكلفة ناقصا أي خسارة من انخفاض في القيمة. تشمل التكلفة األتعاب   قيد تسجل العقارات  

االستشارية والمهنية، وبالنسبة إلى األصول المؤهلة تتم رسملة تكاليف االقتراض وفقا للسياسة المحاسبية للمجموعة. 
رية األخرى، ويبدأ استهالكها عندما تكون جاهزة يتم استهالك هذه األصول باستخدام أسس مماثلة لالستثمارات العقا

   لالستخدام.
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 انخفاض القيمة ( 4)
تتم مراجعة القيمة الدفترية للموجودات في تاريخ كل ميزانية عمومية لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على انخفاض 

الموجودات. في حالة وجود مثل هذا المؤشر، يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد للموجود.  قيمة أي موجود أو مجموعة من  
تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد للوحدات المولدة للنقد التي ينتمي لها الموجود عندما ال يكون من الممكن  

قية وثابتة، يتم تحديد أصول المجموعة أيضاً للوحدات  تقدير القيمة المستردة ألصل معين. عندما يمكن تحديد أسس منط
 المولدة للنقد، أو خالف ذلك يتم توزيعها على مجموعة من وحدات توليد النقد التي يمكن منها تحديد أسس منطقية وثابتة.

 

ديد القيمة المستخدمة،  القيمة المستردة هي األعلى بين كالً من القيمة العادلة ناقصاً تكلفة البيع والقيمة المستخدمة. لتح
يتم خصم التدفقات النقدية المشتقة المقدرة إلى قيمتها المالية باستخدام معدل خصم يعكس تقديرات السوق الحالية للقيمة  

 الزمنية للنقد والمخاطر المحددة لألصل. 
 

الدفترية، فإن القيمة الدفترية لألصل  عند تقدير القيمة المستردة لألصل )أو وحدات توليد النقد( ويتضمنها أقل من القيمة  
)وحدات توليد النقد( يتم تخفيضها لقيمتها المستردة. يتم االعتراف بخسائر انخفاض في القيمة على الفور في بيان الدخل  

 إال إذا كان األصل بالقيمة المعاد تقييمها، في هذه الحالة يتم معالجة خسارة انخفاض القيمة كانخفاض إعادة التقييم.
 

 المخصصات ( 5)
يتم تكوين مخصصات عندما يكون لدى المجموعة التزام حالي )قانوني أو فعلي( نتيجة لحدث في الماضي، ومن المحتمل 

 ويمكن إجراء تقدير موثوق لمبلغ االلتزام.  من المجموعة تسوية التزام أن يطلب 
 

مع  ، التقريرلتسوية االلتزامات الحالية كما في تاريخ  للمقابل المطلوب أفضل تقدير المبلغ المعترف به كمخصص مثل ي
المقدرة    بااللتزام. عندما يتم قياس مخصص باستخدام التدفقات النقدية  الشكوك المحيطةفي االعتبار المخاطر و  األخذ

 .تكون قيمته الدفترية هي القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية، لتسوية التزام حالي 
 

يتم االعتراف بالمبلغ   ،طرف ثالثلتسوية مخصص من  لمنافع االقتصادية المطلوبة  اكل  أو    في حال توقع استرداد بعض
 وثوقة.ستحق بطريقة مممبلغ الالالمستحق كأصل إذا كان من المؤكد حدوث عملية السداد وكان من الممكن قياس 

 

 مخصص المطالبات القائمة
مصروفات الناشئة  الالمتعلقة ب   المطلوباتغطي  ي لمطالبات القائمة في تاريخ معرفة المطالبات ولمخصص  االعتراف بيتم  

إلدارة. تتم  لتقدير  أفضل  الخسائر بناءات على تقارير الخسائر من خبراء تسوية مستقلين و  سوياتعن الخسائر أو ت
 الناتج باستمرار.  المطلوبمراجعة طريقة عمل هذه التقديرات وتحديد 

 

ة خاصة يتم عمل تقديرات لكل من التكلفة النهائية المتوقعة للمطالبات المبلغ عنها في نهاية فترة التقرير، والتكلفة بصف
النهائية المتوقعة للمطالبات المتكبدة التي لم يبلّغ عنها كما في تاريخ المركز المالي. إن الطريقة األساسية التي تستخدمها 

ات المبلغ عنها وغير المبلغ عنها هي استخدام طريقة تسوية المطالبات السابقة للتنبؤ بطرق اإلدارة بتقدير تكلفة المطالب
 تسوية المطالبات المستقبلية.

 

   المطالبات المتكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ عنها
بي تاريخ  اإلبالغ عنها كما في  يتم  لم  والتي  المتكبدة  للمطالبات  التزاًما  أيًضا  المطالبات  المركز يتضمن مخصص  ان 

المستقبلية  بااللتزامات  للوفاء  االحتياطيات  كفاية  لتقييم مدى  كل سنة الحقة  اكتواري مستقل  تعيين خبير  يتم  المالي. 
بشكل عام في تاريخ التقرير بعد النظر في التقرير االكتواري المستقل واالتجاهات    المطلوبالمستحقة. يتم احتساب  

عن    المطلوبالفتراضات الحالية التي قد تشمل هامًشا لالنحرافات السلبية. ال يتم خصم  التاريخية والبيانات التجريبية وا
 القيمة الزمنية للنقود. 

 

 المخصصة  مخصص مصروفات تعديل الخسارة غير
يمثل مخصص مصروفات تعديل الخسائر غير الموزعة تقديًرا للمدفوعات النهائية للخسائر ومصاريف التسوية ذات  
الصلة من المطالبات التي تم اإلبالغ عنها ولكن لم يتم دفعها. تقديرات احتياطي الخسارة هي توقعات لتكلفة التسوية  

هذه التقديرات إلى الحقائق والظروف المعروفة لنا بعد ذلك، ومراجعة    النهائية وإدارة المطالبات عند الحل النهائي. تستند
أنماط التسوية التاريخية، وتقديرات االتجاهات في تكرار المطالبات وشدتها، وتوقعات تكاليف الخسارة، والتفسيرات  

أيًضا المبالغ المستردة    المتوقعة للنظريات القانونية للمسؤولية وعوامل أخرى. عند إنشاء المخصص، نأخذ في االعتبار
 .. تتم مراجعة المخصصات بانتظام من قبل الخبير االكتواري للمجموعةوالتخليص واإلحاللالمقدرة من إعادة التكافل 
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 تتمة  – المخصصات( 5)
 

  االشتراكاتمخصص نقص 
الناشئ عن عقود التكافل العامة حيث تتجاوز القيمة   االشتراكاتفي نهاية كل فترة تقرير، يتم تكوين مخصص لنقص  

التقرير مخصص   تاريخ  في  السارية  للوثائق  المنتهية  غير  الفترات  إلى  المنسوبة  والمصروفات  للمطالبات  المتوقعة 
بالفعل فيما يتعلق بهذه السياسات. يتم تكوين مخصص عجز غير المكتسبة ومطلوبات المطالبات المسجلة    االشتراكات
 بالرجوع إلى فئات األعمال في تاريخ بيان المركز المالي الموحد بناًء على التقديرات االكتوارية. باالشتراكات

 
 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين( 6)

 

  الموظفين القطريين
المجموعة بالمساهمة في صندوق المعاشات الحكومي لدى السلطات التنظيمية فيما يتعلق بالموظفين القطريين، تقوم  

المتعلقة بالتقاعد والمعاشات، حيثما يقتضي  المحلية  القوانين  لشروط  الموظفين وفقاً  المحلية كنسبة مئوية من رواتب 
 .التي تتعلق بها  الموحد في السنةالدخل  في بيان  األمر ذلك. تدرج حصة مساهمات المجموعة في هذه البرامج

 
  الموظفين األجانب

بالنسبة للموظفين األجانب، تقوم المجموعة بتكوين مخصص لمكافأة نهاية خدمة الموظف وفقاً لشروط القوانين المحلية 
الممولة لشركات المجموعة المتعلقة بالتقاعد والمعاشات، حيثما يقتضي األمر ذلك. تقوم المجموعة بدفع هذه المبالغ غير  

 .على أساس رواتب الموظفين وعدد سنوات الخدمة في تاريخ بيان المركز المالي
 
 ( احتياطي مخاطر غير منتهية الصالحية7)

التي تتعلق بانتهاء    الوثيقةالتكافل على مدى فترة التكافل من تاريخ بدء    وثيقةبموجب    االشتراكاتيتم االعتراف بإيرادات  
االشتراكات، بعد    إيراداتالجزء المقدر من صافي  الصالحية  نتهية  مغير  الوثائق  صالحيتها. يمثل احتياطي مخاطر  

 خصم حصة إعادة التكافل المتعلقة بالفترة الالحقة لتاريخ التقرير.
 
 ( االستثمارات المالية8)

 ون واستثمارات في أدوات حقوق ملكية. تشتمل االستثمارات المالية على استثمارات في دي
 

 التصنيف
يجب تبويب كل استثمار "،  االستثمارات في صكوك وأسهم وأدوات مماثلة"   33يحتوي معيار المحاسبة المالية رقم  

   :كاستثمار في
 

 أدوات حقوق ملكيةأ( 
 نقديةغير أدوات دين  و أدوات دين نقدية وتتضمن ،أدوات دينب( 
 أخرىر اأدوات استثمج( 

 

يجب على المؤسسة تصنيف  ،  من المعيار  10عتراف المبدئي المنصوص عليها في الفقرة  ما لم تتم ممارسة خيارات اإل
القيمة العادلة (  3أو )ل حقوق الملكية  الالقيمة العادلة من خ(  2)بالتكلفة المطفأة  (  1)ثمارات على أنها مقاسة إما  ستالا

 : أساس كل منل بيان الدخل وذلك على  المن خ
 

 ، و ثماراتالستدارة اإل المجموعةنموذج أعمال أ( 
 .ذات الصلةمي إلسالثمار بما يتماشى مع طبيعة عقود التمويل استخصائص التدفق النقدي المتوقع لالب( 

 
 التكلفة المطفأة( 1)

 يتم قياس االستثمار بالتكلفة المطفأة إذا تم استيفاء الشرطين التاليين: 
 

تاريخ  تحصيل التدفقات النقدية المتوقعة حتى لاستثمار محتفظ به ضمن نموذج أعمال هدفه االحتفاظ بهذا االستثمار أ( 
 المالية، و  استحقاق األداة

 دين أو أداة استثمار أخرى لها عائد فعال معقول يمكن تحديده.  ب( االستثمار يمثل إما أداة
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 تتمة  – ( االستثمارات المالية8)
 

 من خالل حقوق الملكية( القيمة العادلة 2)
 يتم قياس االستثمار بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية إذا تم استيفاء الشرطين التاليين:

  
بهذا االستثمار   أعمال هدفه االحتفاظ  نموذج  المتوقعة ول)أ( االستثمار محتفظ به ضمن  النقدية  التدفقات  بيع  تحصيل 

 و  االستثمار،
 أداة دين غير نقدية أو أداة استثمار أخرى لها عائد فعال معقول يمكن تحديده.إما يمثل االستثمار  )ب(

 

 من خالل بيان الدخل  ( القيمة العادلة3)
م قياس االستثمار بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل ما لم يتم قياسه بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل  يت

 حقوق الملكية أو إذا تم تطبيق التصنيف غير القابل لإللغاء عند االعتراف المبدئي.
 

 تصنيف غير القابل لإللغاء عند االعتراف المبدئي ال
 استثمار معين، عند االعتراف المبدئي، على النحو التالي:  لتصنيفغير قابل لإللغاء باختيار لمجموعة قد تقوم ا

 

أداة حقوق ملكية يمكن قياسها بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل لعرض التغيرات الالحقة في القيمة العادلة من   (أ
 ، وخالل حقوق الملكية

تم قياسها بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل إذا كان القيام بذلك يلغي يأداة دين غير نقدية أو أداة استثمار أخرى   ( ب
قياس   ينشأ بطريقة أخرى من  قد  الذي  أو االعتراف  القياس  اتساق  يقلل بشكل كبير من عدم  أو   الموجوداتأو 

 عليهم على أسس مختلفة. والخسائر  باألرباحالمرتبطة أو االعتراف  المطلوبات
 

 التحقيق وإلغاء التحقيق 
يتم تحقيق االستثمارات المالية في تاريخ المتاجرة أي التاريخ الذي تتعاقد فيه المجموعة لشراء أو بيع موجود في التاريخ 

الية عند انتهاء  الذي تصبح فيه المجموعة جزء من األحكام التعاقدية لألداة المالية، ويتم إلغاء تحقيق االستثمارات الم
الحقوق في استالم التدفقات النقدية من الموجودات المالية أو عندما تقوم المجموعة بتحويل جزء كبير من جميع مخاطر 

  .وعوائد الملكية
 

 القياس
 القياس المبدئي)أ( 

المعاملة المتكبدة في  يتم القياس المبدئي لالستثمارات المالية بالقيمة العادلة مضافا إليها تكلفة المعاملة باستثناء تكلفة 
االستحواذ على استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل والتي يتم تحميلها على بيان الدخل الموحد / اإليرادات  

 .أمين الموحدوالمصروفات لحاملي وثائق الت
 

 القياس الالحق)ب( 
يعاد قياس االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل بالقيمة العادلة في تاريخ المركز المالي ويتم االعتراف  
بالربح أو الخسارة الناتجة عن إعادة القياس في بيان إيرادات ومصاريف ودخل حاملي وثائق التأمين. في الفترة التي  
تنشأ فيها. بعد االعتراف المبدئي تقاس االستثمارات المصنفة بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الربح الفعلي ناقصا  
خسارة االنخفاض في القيمة. يتم االعتراف بجميع األرباح أو الخسائر الناشئة من عملية اإلطفاء وتلك الناشئة من إلغاء 

مة االستثمارات في بيان الدخل الموحد / اإليرادات والمصروفات لحاملي الوثائق االعتراف أو خسارة االنخفاض في قي
 .الموحد

 

االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية يعاد قياسها بالقيمة العادلة في تاريخ المركز المالي ويتم االعتراف 
ثمارات في بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد ويتم  بالربح أو الخسارة الناشئة من التغير في القيمة العادلة لالست

القيمة العادلة ضمن حقوق الملكية. عند بيع أو انخفاض القيمة أو تحصيل أو استبعاد االستثمارات   يعرضها في احتياط
بيان التغيرات  المصنفة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية، فإن الربح أو الخسارة المتراكمة المعترف بها سابقا في

 .في حقوق الملكية الموحد يتم تحويلها إلى بيان الدخل الموحد / اإليرادات والمصروفات لحاملي الوثائق الموحد
 

االستثمارات التي ليس لها سعر مدرج بالسوق أو طرق مناسبة أخرى يمكن منها الحصول على قياس موثوق به للقيمة 
يلها بالتكلفة. إذا تم تحديد مقياس موثوق للقيمة العادلة في تاريخ الحق، يتم قياس  العادلة على أساس مستمر فإنه يتم تسج

 .االستثمار بالقيمة العادلة
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 تتمة  – السياسات المحاسبية الهامة 4
 

 تتمة  – ( االستثمارات المالية8)
 

 مبادئ القياس
 

 قياس التكلفة المطفأة
المبلغ الذي يقاس به االصل أو االلتزام المالي عند االعتراف المبدئي مخصوما التكلفة المطفأة لموجود أو التزام مالي هو  

منه مدفوعات السداد األصلية مضافا إليه أو مخصوما منه اإلطفاء المتراكم باستخدام طريقة معدل الربح الفعلي ألي  
فاض في القيمة. كما يتضمن فرق بين المبلغ المبدئي المعترف به ومبلغ االستحقاق ناقصا أي تخفيض لخسارة االنخ

 .احتساب معدل الربح الفعلي جميع الرسوم المدفوعة أو المستلمة والتي تشكل جزء متمماً لمعدل الربح الفعلي
 

 قياس القيمة العادلة 
القيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن به مبادلة موجود أو سداد التزام بين طرفين )بائع ومشتري( مطلعين وراغبين في  

املة تجارية ضمن األنشطة االعتيادية. وتقيس المجموعة القيمة العادلة لالستثمارات المدرجة باستخدام سعر عرض  مع
السوق عند اإلقفال لتلك األداة في تاريخ بيان المركز المالي الموحد. بالنسبة لالستثمار الذي ليس لديه سعر متداول 

من خالل الرجوع إلى القيمة الحالية بالسوق ألداة أخرى، والتي هي    بالسوق، يتم تحديد تقرير معقول للقيمة العادلة
مماثلة لها إلى حد كبير، أو بناء على تقييم التدفقات النقدية المستقبلية. تحدد المجموعة قيم البنود المماثلة للنقد عن طريق 

 .مخاطر مماثلة خصم التدفقات النقدية المستقبلية على معدالت الربح الحالية لعقود ذات شروط أو
 
 الموجودات المالية ( 9)

يتم االعتراف بجميع الموجودات المالية في الوقت الذي تصبح فيه المجموعة طرفًا في األحكام التعاقدية لألداة ويتم 
خسائر االعتراف بها عندما تفقد المجموعة السيطرة على الحقوق التعاقدية التي تشمل الموجودات المالية. أي ربح أو  

 عند االعتراف بالموجودات المالية يتم تحويله إلى الدخل مباشرة.
 

الدخل   بيان  خالل  من  العادلة  بالقيمة  مالية  موجودات  التالية:  المجموعات  ضمن  المالية  الموجودات  تصنيف  يتم 
يعتمد  .  نقد لدى البنوك(واستثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية. القروض والذمم المدينة )اشتراكات مدينة و

بهذه  المبدئي  االعتراف  عند  تحديده  ويتم  الموجودات،  هذه  من  الغرض  طبيعة  على  المالية  الموجودات  تصنيف 
 الموجودات.

 
الموحد عندما   المالي  المركز  المالية ويتم عرض المبلغ الصافي في بيان  المالية والمطلوبات  الموجودات  تتم مقاصة 

حق قابل للتنفيذ قانونيًا في تسوية المبالغ وتعتزم تسويتها على أساس الصافي أو تحقيق الموجود   يكون للمجموعة حاليًا
 وتسوية المطلوب في نفس الوقت.

 
 النقد وما في حكمه

 يتكون النقد وما في حكمه من نقدية في الصندوق والبنوك وودائع قصيرة األجل تستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل. 
 

 بعد خصم السحب على المكشوف من البنوك. النقد وما في حكمه عرض، يتم ةلنقديا اتلغرض التدفق
 

 اشتراكات مدينة 
انخفاض   ناقًصا مخصص  المدفوع  للمقابل  العادلة  القيمة  بالتكلفة وهي  استحقاقها  عند  المدينة  االشتراكات  إدراج  يتم 
القيمة، إن وجد. إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض قيمة اشتراكات مدينة نتيجة لحدث واحد أو أكثر حدث بعد 

بخسارة انخفاض القيمة   وتعترففترية لالشتراك المدين وفقاً لذلك  االعتراف المبدئي، فإن المجموعة تخفض القيمة الد
 الموحد.  اإليرادات والمصروفات لحملة وثائق التأمينفي بيان 

 
 الشتراكات المدينة على أساس منتظم بعد تحليل الذمم المدينة وفقًا ألعمارها.الخسارة االئتمانية المتوقعة ليتم تقدير 
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 تتمة  – المحاسبية الهامةالسياسات  4
 

 تتمة   – الموجودات المالية( 9)
 

 انخفاض قيمة الموجودات المالية 
ألدوات المالية التالية التي لم يتم قياسها  تبعاً لوالتعرض للمخاطر    مصروفات خسائر االئتمان المتوقعةتصنف المجموعة  

 :  بالقيمة العادلة في قائمة الدخل
 

 االشتراكات والوكاالت مستحقة القبض  •

 ذمم إعادة التكافل المدينة   •

 الموجودات المالية األخرى  •
 

مدى   على  المتوقعة  االئتمانية  الخسائر  يساوي  بمبلغ  الخسارة  المجموعة مخصصات  األدوات الحياةتقيس  باستثناء   ،
عتراف المبدئي بها، والتي يتم قياسها على أنها  المالية األخرى التي لم تزداد فيها مخاطر االئتمان بشكل ملحوظ منذ اال

 .شهًرا 12الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة 
 

مثل مخاطر )تصنف المجموعة الموجودات والتعرض للمخاطر في ثالث فئات على أساس طبيعة المخاطر المشمولة  
طريقة الخسائر االئتمانية   (1  :وتحدد ثالث طرق لتقييم خسائر كل فئة من فئات الموجودات  (االئتمان ومخاطر أخرى

 مة.طريقة انخفاض القي (3طريقة صافي القيمة القابلة للتحقق  (2
 

   :لغرض هذا المعيار، يتم تصنيف الموجودات والتعرضات للمخاطر على النحو التالي
 

 (: أ( الموجودات والتعرضات لمخاطر االئتمان )والتي تخضع لطريقة الخسائر االئتمانية
 الذمم المدينة ( 1)   
 التعرض للمخاطر خارج بيان المركز المالي الموحد( 2)   

 (ة صافي القيمة القابلة للتحققب( المخزون )تخضع لطريق
 ج( الموجودات والتعرضات للمخاطر التمويلية واالستثمارية األخرى خاضعة لمخاطر غير مخاطر االئتمان 

 .)تخضع لطريقة انخفاض القيمة(، باستثناء المخزون     
 

 طريقة الخسائر االئتمانية
المدينة والتعرضات خارج الميزانية العمومية، والتي بموجبها يتم قياس  تستخدم هذه الطريقة طريقة قياس مزدوجة للذمم  

 .شهًرا أو خسارة ائتمانية متوقعة مدى الحياة 12مخصص الخسارة إما كخسارة ائتمانية متوقعة لمدة 
 

 الخسائر االئتمانية المتوقعة
المتوقعة"، يطبق النموذج على الموجودات   تقدم طريقة الخسائر االئتمانية مع نموذج استشرافي عن "الخسائر االئتمانية

المالية التي تتعرض للمخاطر االئتمانية، ويجب إجراء العديد من األحكام الهامة عند تطبيق المتطلبات المحاسبية لقياس 
  :الخسائر االئتمانية المتوقعة مثل

 

 تحديد معايير الزيادة الكبيرة في المخاطر االئتمانية •

 تراضات المناسبة لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعةاختيار النماذج واالف •

السوق  • المنتجات/  أنواع مخاطر  من  نوع  لكل  المستقبلية  للسيناريوهات  النسبية  والترجيحات  األرقام  وضع 
 والخسائر االئتمانية المتوقعة المصاحبة لها و 

 .المتوقعة إنشاء مجموعة من موجودات مالية متماثلة ألغراض قياس الخسائر االئتمانية •
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 تتمة  – السياسات المحاسبية الهامة 4
 

 تتمة   – الموجودات المالية( 9)
 

 الخسائر االئتمانية المتوقعة قياس 
 :الخسائر االئتمانية المتوقعة هي تقدير مرجح بخسائر االئتمان يتم قياسها على النحو التالي

 
القيمة   - التقرير:موجودات مالية غير منخفضة  النقدي )أي    االئتمانية في تاريخ  العجز  الحالية لجميع حاالت  بالقيمة 

 ،الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة للمنشأة وفقا للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة الحصول عليها(
بالفرق بين إجمالي القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات    االئتمانية في تاريخ التقرير:  موجودات مالية منخفضة القيمة -

 .النقدية المستقبلية المقدرة
 

 موجودات مالية منخفضة القيمة االئتمانية 
في تاريخ كل تقرير، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كانت الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة منخفضة القيمة 

لموجود المالي "ذو قيمة ائتمانية منخفضة" عند وقوع حدث أو أكثر له تأثير سلبي على التدفقات النقدية  االئتمانية. يعتبر ا
 .المستقبلية المقدرة للموجود المالي

 
  :تتضمن األدلة على أن الموجود المالي منخفض القيمة االئتمانية البيانات التالية التي يمكن مالحظتها

 
  المقابل أو المصدر صعوبة مالية كبيرة للطرف  -
 مخالفة العقد مثل حاالت التعثر أو التأخر   -
 .اختفاء سوق نشط لألوراق المالية بسبب الصعوبات المالية  -
 

 طريقة انخفاض القيمة 
تشمل   أن  الخاضعة    الموجودات)أو مجموعة    الموجوداتيجب  المشتركة(  الخصائص  القيمة   لطريقةذات  انخفاض 

  فيما عدا لمخاطر بخالف مخاطر االئتمان )بخالف المخزون(،  لاألخرى والتعرضات    ات التمويل واالستثمار  موجودات
 . خالل بيان الدخلاالستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من 

 
الدفترية   القيمة  به  تتجاوز  الذي  المبلغ  هي  القيمة  انخفاض  لالسترداد  القيمة  للموجوداتخسارة  حالة    ،القابلة  في 

الكبير االنخفاض  فإن  الملكية،  حقوق  من خالل  العادلة  بالقيمة  المدرجة  العادلة  المستمر  أو    االستثمارات  القيمة  في 
في حالة وجود أي أدلة كهذه على استثمارات   الستثمار أقل من تكلفته هو أيضا دليل موضوعي على انخفاض القيمة.

من نوع حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية، يتم حذف الخسارة المتراكمة المعترف بها سابقا  
 .الموحد  من حقوق الملكية ويتم االعتراف بها في بيان الدخلالموحد في بيان التغيرات في حقوق الملكية 

 
 االستردادو في التقديرالتغيير 

يجب على المجموعة إعادة تقييم تقديرات االنخفاض في القيمة وخسائر االئتمان )بما في ذلك التغيرات في المراحل  
والعقود  المطلوباتالمعنية من مخاطر االئتمان( ومخصصات التعرض خارج الميزانية العمومية والمخصصات مقابل 

يجب االعتراف بالتغييرات في التقدير )بما في ذلك  مكن تحقيقها في تاريخ كل تقرير.المرهقة وتعديل صافي القيمة الم
 االسترداد( في بيان الدخل الموحد لفترة إعادة تقييمها. 

 
في حالة االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية فإن انخفاض القيمة الجوهري أو المستمر في القيمة العادلة  

 .ن تكلفته يعتبر مؤشر على أن السهم قد تعرض النخفاض في قيمتهللسهم لما دو
 

المتراكمة  الخسائر  أو  األرباح  تصنيف  إعادة  يتم  القيمة،  في  تعرضت النخفاض  المالية  الموجودات  أن  اعتبار  عند 
 .الموحد للسنةالمعترف بها سابقاً في حقوق الملكية في بيان الدخل الموحد / إيرادات ومصروفات حملة وثائق التأمين 

 
باستثناء االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية فإنه في حالة انخفضت قيمة خسائر انخفاض قيمة الموجود 
في الفترة الالحقة وكان من الممكن ربط هذا االنخفاض بشكل موضوعي لحدث ما وقع بعد االعتراف بالخسائر، فإنه 

ها سابقاً في بيان الدخل الموحد وبحيث ال تتجاوز قيمة االستثمار بعد عكس الخسارة يتم عكس قيمة الخسارة المعترف ب
 قيمته وفقاً لطريقة التكلفة المطفأة فيما لو لم يتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة.
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 تتمة  – السياسات المحاسبية الهامة 4
 

 تتمة   – الموجودات المالية( 9)
 

 تتمة    – االستردادو التغيير في التقدير
فيما يتعلق باالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية، إن خسارة االنخفاض في القيمة المعترف بها مسبقاً من  
خالل بيان الدخل، ال يتم عكسها من خالل بيان الدخل. إن أي زيادة في القيمة العادلة الحقاً لتدني خسارة تدرج تحت 

مة العادلة. وفيما يتعلق باالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية في استثمارات أوراق عنوان احتياطي القي
مديونية، يتم عكس تدني خسارة في القيمة الحقاً من خالل بيان الدخل في حال حدوث زيادة في القيمة العادلة لالستثمار 

 راف بخسارة االنخفاض في القيمة. التي يمكن أن تكون ذات صلة موضحة إلى حدث وقع بعد االعت 
 

 المالية إلغاء االعتراف بالموجودات
إلغاء   التي تشمل  غير مسيطرة على  المجموعة  تصبح    عندما  االعتراف بموجود مالييتم  التعاقدية    الموجودالحقوق 

إلى طرف    موجودتمرير جميع التدفقات النقدية المنسوبة إلى ال  عند ، أو  موجودالمالي، وهو ما يحدث عادةً عند بيع ال
 . مستقل

 

 ذمم دائنة( 10)
يتم تسجيل االلتزامات المستحقة الدفع مستقبالً والمتعلقة بالبضائع والخدمات المستلمة بمجرد استحقاقها بغض النظر عن  

 استالم أو عدم استالم الفواتير المؤيدة لها.

 التكافل إعادة ( 11)
العادية لجميع أعمالها. تمثل   التكافل في سياق األعمال  المجموعة عن مخاطر  التكافل    موجودات تتنازل  عقود إعادة 

األرصدة المستحقة من شركات إعادة التكافل. يتم تقدير المبالغ القابلة لالسترداد بطريقة تتوافق مع مخصص المطالبات 
 افل. تتوافق مع عقد إعادة التكهي و القامة

 

عندما يوجد مؤشر  أو بصورة أكثر تكراًرا    التقريرتتم مراجعة موجودات إعادة التكافل لتحديد انخفاض قيمتها في تاريخ  
لالنخفاض في القيمة خالل البيانات السنوية. يحدث االنخفاض عند وجود دليل فعلي نتيجة لحدث معين بعد التحقيق  

يشير إلى أن المجموعة قد ال تحصل جميع المبالغ المستحقة بموجب شروط العقد وأن  المبدئي لموجودات إعادة التكافل  
الحدث له تأثير يمكن قياسه بصورة موثوقة على المبالغ التي تتسلمها المجموعة من شركة إعادة التكافل. تدرج خسارة  

 االنخفاض في بيان اإليرادات والمصروفات لحملة وثائق التأمين الموحد.
 

 بات عقود إعادة التكافل ال تعفي المجموعة من التزاماتها تجاه حملة الوثائق.إن ترتي
 

كإيرادات ومصروفات بالطريقة نفسها    تي تتحملها المجموعةمطالبات على إعادة التكافل الالو  االشتراكاتيتم إدراج  
 المعاد تأمينه. نشاطت الكما لو كانت إعادة التكافل تعتبر نشاًطا تجاريًا مباشًرا، مع مراعاة تصنيف منتجا

 

تمثل مطلوبات إعادة التكافل أرصدة مستحقة لشركات إعادة التكافل. يتم تقدير المبالغ المستحقة بطريقة تتفق مع عقد 
 . ذو الصلةإعادة التكافل 

 

 لمفترض.يتم تقديم المساهمات والمطالبات على أساس إجمالي لكل من عمليات إعادة التكافل التي تم التنازل عنها وا
 

 العجز في صندوق حاملي وثائق التأمين  /الفائض ( 12)
تستخدم المجموعة إحدى الطرق التي تحددها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية لتوزيع أي فائض  

الرقابة الشرعية. أي فائض متبقي بعد   العجز والتي يجب أن توافق عليها هيئة  التوزيع يبقى في صندوق  ولمعالجة 
المشتركين. يشمل عالج العجز تقديم قرض حسن من صندوق المساهمين بموافقة مجلس اإلدارة وهيئة الرقابة الشرعية.  
يتم سداد هذا القرض من الفوائض المستقبلية الناشئة عن عمليات التكافل على أساس األولوية. يتم اختبار هذا القرض  

 .ي القيمة ويتم تحميل الجزء الذي يعتبر منخفض القيمة في بيان الدخل الموحدللتحقق من وجود انخفاض ف
 

عند تصفية الصندوق، سيتم التعامل مع الفائض المتراكم في صندوق المشتركين، إن وجد، بعد الوفاء بجميع االلتزامات  
عية. في حالة وجود عجز متراكم، )بما في ذلك سداد المبلغ المستحق من قرض حسن( بعد التشاور مع هيئة الرقابة الشر 

فإن أي قرض حسن مستحق وقت التصفية لن يتم سداده من قبل صندوق حاملي وثائق وسيتنازل المساهمون عن هذا  
 المبلغ المستحق.
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 االعتراف باإليرادات ( 13)

 المنافع االقتصادية وسوف تتدفق للمجموعة. يتم االعتراف باإليرادات عندما يتم تحويل 
 

 إجمالي االشتراكات
الوثائق المكتتب بها خالل السنة بالصافي بعد المبالغ المردودة والخصومات  )االشتراكات(  يمثل إجمالي االشتراكات  

 عند استحقاقها. أنشطة التكافل الممنوحة. يتم االعتراف بإجمالي اشتراكات 
 

 إيرادات االستثمار 
الحق في تلقي المبلغ. يتم احتساب الدخل من   ثبوتفظ واألسهم عند  في المحااالستثمارات  من  يرادات  باإل  االعترافيتم  

 البنوك اإلسالمية مع مراعاة أصل المبلغ المستحق. تعلنها الودائع لدى البنوك اإلسالمية على أساس األرباح التي
 

  يتم االعتراف بإيرادات االستثمارات في محافظ وأسهم عند نشوء الحق في تلك اإليرادات. يتم إدراج إيراد الودائع لدى 
 بنوك إسالمية على أساس الربح المعلن عنه من جانب البنوك اإلسالمية باألخذ في االعتبار المبلغ األصلي القائم. 

 
 حصة اشتراكات إعادة التكافل 

حصة اشتراكات إعادة التكافل هي المبالغ المدفوعة إلى معيدي التكافل وفقاً لعقود إعادة التكافل للمجموعة. يتم االعتراف  
 دة التكافل في التاريخ الذي تبدأ فيه الوثيقة.بحصة إعا 

 
 صافي مصاريف العموالت ورسوم العموالت المقدمة 

إيراد   تدرج صافي  الصلة.  ذات  االشتراكات  إيرادات  تحقيق  يتم  التي  الفترة  على  العموالت  نفقات  إطفاء صافي  يتم 
السنة المالية تحت اسم "ذمم تكافل مدينة وذمم مدينة أخرى"  العموالت والتي تتعلق بفترة المخاطر التي تمتد إلى ما بعد  

 في بيان المركز المالي الموحد. 
 

 أجر الوكالة 
يستحق صندوق حملة األسهم مصاريف إدارة سنوية يتم احتسابها من اشتراكات التكافل المحققة خالل السنة. يتم احتساب 

من اشتراكات التكافل.   2020نوفمبر    9اعتباًرا من    %27,5وبنسبة    2020نوفمبر    8لغاية    %25أجر الوكالة بنسبة  
 يتم تحديد أجر الوكالة من قبل هيئة الرقابة الشرعية بالتنسيق مع مجلس إدارة المجموعة. 

 
 حصة المضارب

إدارة استثمارات حملة تمثل حصة المضارب مصاريف إدارية مدفوعة لحملة األسهم من قبل حملة الوثائق في مقابل  
من صافي إيرادات االستثمار لحملة الوثائق. يتم تحديد النسبة سنوياً من قبل هيئة   %80الوثائق ويتم احتسابها بنسبة  

 الرقابة الشرعية بالتنسيق مع مجلس إدارة المجموعة. 
 

 توزيعات األرباح  اتإيراد
 . أو عند استالمها بالفعل ي استالم تلك التوزيعاتتوزيعات األرباح عند نشؤ الحق ف اتيتم االعتراف بإيراد

 
 الربح   إيراد

الفائدة الفعلي المطبق، وهو   يتم استحقاق إيرادات الفوائد بصورة دورية مع األخذ في االعتبار المبلغ المتبقي وسعر 
 القيمة الدفترية لتلك األصول. المعّدل الذي يضم اإليرادات النقدية المستقبلية المتوقعة لألصول المالية إلى صافي  

 
 إيراد اإليجار

الثابت على مدى فترة   القسط  الدخل الموحد بطريقة  العقارية في بيان  يتم االعتراف بإيراد اإليجار من االستثمارات 
 اإليجار.
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 المطالبات ( 14)

الوثائق وأطراف أخرى ومصاريف تعديل الخسائر ذات الصلة، مطروح منها قيمة المطالبات تمثل ذمم دائنة لحاملي  
المستردات من الحادث وأي مبالغ أخرى مستردة، وتقيد في بيان الدخل الموحد عند تكبدها. إجمالي التعويضات غير 

المالية سواء تم التبليغ عنها أم لم    المدفوعة تمثل التكلفة التقديرية للمطالبات المتكبدة والتي لم تسدد كما في نهاية الفترة
 يتم.
 

تحتسب المخصصات للمطالبات المبلّغ عنها وغير المسددة كما في نهاية فترة التقرير على أساس تقدير فردي لكل حالة  
يتم وضع للخسائر،  تقييمات  إجراء  يتم  لم  وإذا  الفردية  للخسائر  المقدرة  المبالغ  إلى  الحالة  تقديرات  تستند   بمفردها. 

التقديرات في ضوء المعلومات المتوفرة حاليًا، والخبرة السابقة للمطالبات المماثلة وفي بعض الحاالت فيما يتعلق بالمبالغ 
لتغطية  بها كافية  المعترف  المعلقة  المطالبات  أن مبالغ  للتأكد من  الحالة بشكل دوري  تقديرات  تتم مراجعة  المؤمنة. 

 في ذلك تكاليف تسوية المطالبات المتوقعة ويتم تحديثها عند توفر معلومات جديدة.  المدفوعات المستقبلية المتوقعة بما

المتعلقة بالمطالبات غير المسددة حيث يتوقع سداد جميع المطالبات خالل اثني عشر    مطلوباتهاال تقوم المجموعة بخصم  
 شهراً من نهاية المركز المالي. 

 
 واإلدارية المصاريف العمومية( 15)

  لبيان الدخل الموحد للمساهمين.واإلدارية يل المصاريف العمومية يتم تحم 
 
 العمالت األجنبية( 16)

إن المعامالت في عمليات أجنبية يتم تسجيلها مبدئياً بسعر الصرف كما في تاريخ المعاملة، إن الموجودات والمطلوبات 
البنود الغير نقدية يتم قياسها  النقدية يتم تحويلها في سعر الصرف السائد كما في تاريخ   المالية الموحدة. إن  البيانات 

باستخدام مبدأ التكلفة التاريخية يتم إعادة تقييمها باستخدام معدل سعر الصرف كما في التاريخ المبدئي للعملية وال يتم 
وحد إال إذا كانت مرتبطة  إعادة تعديلها في تاريخ الحق. إن جمع فروق إعادة التغير يتم إدراجها ضمن بيان الدخل الم

ببنود أرباحها وخسائرها يتم االعتراف بها ضمن حقوق الملكية، عندها يتم االعتراف باألرباح والخسائر في بيان الدخل  
 الموحد مطروحاً منها بند فروقات العمالت المدرجة في حقوق الملكية.

 
 القيم العادلة( 17)

العادلة للموجودات   القيمة  السوق  إن  إلى أسعار  التي يتم تداولها في سوق نشط ومنتظم يتم تقديرها بالرجوع  المالية 
 المدرجة لشراء الموجودات واألسعار المعروضة للمطلوبات في تاريخ إغالق األسواق في نهاية تاريخ المركز المالي.

 
باستخدام تقنيات تقييم وتلك التقنيات تتضمن   إن الموجودات المالية التي ال يوجد لها سوق نشط، يتم تحديد القيمة العادلة

استخدام معامالت قائمة على أساس تجاري بحت وقيم سوقية حالية للموجودات ال تختلف عنها بصورة جوهرية أو  
باستخدام تحليل التدفقات النقدية المخصومة. إن تقنيات التدفقات النقدية المخصومة للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة  

 تم بناءات على أفضل تقديرات لإلدارة ومعدل الخصم المستخدم هو معدل السوق الستثمارات مشابهة.ت
 

 بالنسبة للموجودات المالية غير المدرجة، يتم تحديد القيمة العادلة باالستناد إلى تقييم مدير صندوق االستثمار. 
 

 ك األدوات المالية بالتكلفة.إذا تعذر قياس القيمة العادلة بصورة موثوقة، فإنه يتم قياس تل
 
 إدارة المخاطر المالية ( 18)

تتوافق أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية للمجموعة مع تلك التي تم اإلفصاح عنها في البيانات المالية الموحدة كما 
 . 2020ديسمبر  31في وفي السنة المنتهية في 

 
 هيئة الرقابة الشرعية( 19)

المجموعة التجارية إلشراف هيئة الرقابة الشرعية التي يعينها المساهمون. تؤدي هيئة الرقابة الشرعية  تخضع أنشطة  
   دوًرا إشرافيًا لتحديد ما إذا كانت عمليات المجموعة تتم وفقًا للقواعد والمبادئ الشرعية. 
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 ات  القطاع تقارير( 20)

، بما  المصاريفيرادات وتتكبد اإلتحقق منها تالتي وأنشطة األعمال الخاصة بمكونات المجموعة  يالتشغيل ه اتقطاع
في ذلك اإليرادات والمصروفات التي تتعلق بالمعامالت مع أي من مكونات المجموعة األخرى. تتم مراجعة النتائج  

قطاع  كل  تخاذ قرارات بشأن الموارد التي سيتم تخصيصها لالتشغيلية لجميع قطاعات التشغيل بانتظام من قبل اإلدارة ال
   وتقييم أدائه والتي تتوفر بشأنها معلومات مالية منفصلة.

 

 األحكام الهامة والمصادر الرئيسية للشك في التقديرات 5
ديرات  ، يتوجب على اإلدارة عمل أحكام وتق4لغرض تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة، والظاهرة ضمن اإليضاح  

وافتراضات معينة خاصة بالقيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات التي ال يمكن الحصول عليها من مصادر أخرى. إن  
التقديرات واالفتراضات مبنية على الخبرات السابقة وعلى عوامل أخرى ذات عالقة. ومن الممكن أن تختلف النتائج  

التقدي مراجعة  يتم  التقديرات.  تلك  عن  التقديرات  الحقيقية  تعديل  ويتم  مستمر  بشكل  بها  المتعلقة  واالفتراضات  رات 
المحاسبية خالل السنة التي تتم فيها المراجعة. يتم االعتراف بالتعديالت على التقديرات المحاسبية في السنة التي يتم 

المقبلة المؤثرة على كل من  فيها تعديل التقدير إذا كان التعديل يؤثر فقط في تلك السنة أو في سنة التعديل والسنوات  
 السنوات الحالية والمستقبلية.

 
فيما يلي االفتراضات الرئيسية، وغيرها من المصادر الرئيسية للتقديرات في تاريخ المركز المالي، والتي قد تؤدي إلى  

 تعديالت جوهرية على القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية الالحقة. 
 

 ر اإلنتاجية للموجودات الملموسة األعما
تحدد إدارة المجموعة األعمار اإلنتاجية وما يتصل بها من قيمة االستهالك أو اإلطفاء، فإن قيمة االستهالك أو اإلطفاء  

 للسنة تتغير بشكل ملحوظ إذا كان العمر الفعلي يختلف عن العمر اإلنتاجي المقدر لألصل. 
 

 تصنيف االستثمارات 
االستحواذ على استثمار، تقرر اإلدارة إما تصنيفه كاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية أو موجودات  عند  

المالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل. تقوم المجموعة بتصنيف االستثمارات كموجودات مالية بالقيمة العادلة من  
كمحتفظ به للمتاجرة وعند التحقيق المبدئي، تم تصنيفه من قبل المجموعة  خالل بيان الدخل إذا تم تصنيف االستثمار  

على أنه بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل. يتم تصنيف جميع االستثمارات األخرى كاستثمارات بالقيمة العادلة من  
 .  خالل حقوق الملكية

 
 الملكيةانخفاض قيمة االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق 

( " االستثمار في الصكوك واألسهم واألدوات المماثلة" لتقييم 33تتبع المجموعة متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم )
أحكاًما هامة التحديد  الملكية. يتطلب هذا  العادلة من خالل حقوق  بالقيمة  االستثمارات  قيمة  انخفاض في  في    ،وجود 

الحكم هذا  بتق،  إصدار  المجموعة  أن  تقوم  المجموعة  تحدد  القيمة.  انخفاض  حدوث  على  موضوعي  دليل  وجود  ييم 
االستثمارات في األوراق المالية قد انخفضت قيمتها عندما يكون هناك انخفاض "هام" أو "طويل األمد" في القيمة العادلة  

على العوامل النوعية والكمية،   إلى ما دون تكلفتها. يتطلب تحديد ما هو "هام" أو "طويل األمد" حكًما ويتم تقييمه بناءً 
يتطلب التقييم تقديرات مؤثرة أثناء القيام بتلك التقديرات. للقيام بذلك التقدير،    لكل استثمار في األوراق المالية على حدة. 

قيمة المالية للكيان، وتأثير التقوم المجموعة بتقييم العوامل األخرى إلمكانية وجود دليل موضوعي على وجود انخفاض  
 والقطاع، والتغيرات في التكنولوجيا والتدفقات النقدية التشغيلية والتمويلية.   المجالالتأخير في التنفيذ، وأداء 

 
 مخصص خسائر االئتمان 

تقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان على الموجود المالي قد زادت بشكل كبير منذ االعتراف المبدئي وإدراج المعلومات 
المدخالت واالفتراضات   34سائر االئتمانية المتوقعة، لمزيد من المعلومات، راجع إيضاح رقم  التطلعية في قياس الخ

 واألساليب المستخدمة لتقدير االنخفاض في القيمة. 
  



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

 الموحدة  إيضاحات حول البيانات المالية
 2021ديسمبر  31في 

 

 

 

- 34  - 

 تتمة  – األحكام الهامة والمصادر الرئيسية للشك في التقديرات 5
 

 المطالبات القائمة لعقود التكافل 
عند    الموحد  بيان اإليرادات والمصروفات لحملة وثائق التأمينيتم تسجيل مصاريف المطالبات وتسوية الخسارة في  

تكبدها على أساس االلتزام المقدر للتعويضات لحملة الوثائق أو أطراف أخرى تعرضوا للضرر نتيجة لحدث قام به 
تقديرها بناء على المعطيات الفردية التي تم إبالغها للمجموعة وتقديرات  حملة الوثائق. إن المطالبات غير المدفوعة يتم  

اإلدارة للمطالبات المتكبدة والغير مبلغ عنها. إن الطريقة المتبقية لتحديد تلك التقديرات وتكوين تلك المطالبات يتم تقييمها 
االعت يتم  المكون  والمخصص  الفعلي  التعويض  بين  ناتجة  فروق  أي  دورية.  اإليرادات  بصفة  بيان  في  بها  راف 

 والمصروفات لحملة وثائق التأمين الموحد في سنة الدفع. 
 

 اختبار كفاية االلتزام
في تاريخ كل مركز مالي يتم القيام باختبار كفاية االلتزام للتأكد من دقة مطالبات التكافل. في إجراء ذلك االختبار يراعى  

ية المستقبلية ومصاريف اإلدارية للمطالبات، أي عدم كفاية يتم عرضها بجودة استخدام التقديرات الحالية للتدفقات النقد
 منفصلة تحت حقوق ملكية حملة الوثائق في بيان المركز المالي الموحد.

 

 مبدأ االستمرارية 
لقدرة المجموعة على االستمرار   وارد  أن المجموعة لديها المترى  وهي    وفقا لمبدأ االستمراريةأجرت اإلدارة تقييماً 

ورأس مال عامل   موجوداتولديها صافي  أرباًحا  المجموعة    تجنيي المستقبل المنظور.  أعمالها فالالزمة لمواصلة  
وفقًا   لى قدرة المجموعة على االستمرارعإيجابي. عالوة على ذلك، فإن اإلدارة ليست على دراية بأي شكوك جوهرية 

 االستمرارية.مبدأ  يستمر إعداد البيانات المالية الموحدة على أساس  ومن ثم. لمبدأ االستمرارية
 

 نقد وأرصدة لدى البنوك  6
تتضمن أرصدة النقد في الصندوق ولدى البنوك وودائع ألجل    وما في حكمه، النقد  الموحدالنقدية  ألغراض بيان التدفقات  

 في نهاية السنة المالية في بيان التدفقات النقدية   وما في حكمهحقاق أصلية لثالثة أشهر أو أقل. يظهر النقد  استمع مدة  
 كما يلي: الموحد ويمكن تسويته مع بنود ذات الصلة في بيان المركز المالي  الموحد

 

 2020ديسمبر 31    2021ديسمبر 31 
 لاير قطري  لاير قطري  

    

    الوثائق: حملة 

 534,436  951,087 النقد في الصندوق

 56,687,202  90,671,560 (1ثمارية )بنوك إسالمية( )استودائع 

 8,396,484  18,860,490 (2حسابات جارية )

 42,921,619  32,036,026 حسابات توفير )بنوك إسالمية( 

 142,519,163  108,539,741 (i) لحاملي وثائق التأمينجمالي اإل

 ( 37,942)  (371,974) الخسارة االئتمانية المتوقعةيخصم: 

 108,501,799  142,147,189 اإلجمالي حسب بيان المركز المالي
    

    المساهمين

 100,000,000  160,000,000 ( 1) ثمارية )بنوك إسالمية( استودائع 

 106,311,336  80,134,988 ( حسابات توفير )بنوك إسالمية

 240,134,988  206,311,336 (iللمساهمين )جمالي اإل

 ( 70,465)  (557,430)  الخسارة االئتمانية المتوقعة يخصم:

 206,240,871  239,577,558 اإلجمالي حسب بيان المركز المالي
    

البنوك  وأرصدة  النقد  االئتمانية قبل    إجمالي  الخسارة 
 382,654,151 ( i+2) المتوقعة

 
314,851,077 

ً  90ودائع تستحق ألكثر من   يخصم:  (150,617,805)  (220,671,560) يوما

 164,233,272  161,982,591 حسب بيان التدفقات النقدية  وما في حكمهإجمالي النقد 
 

 (. %2إلى   % 1.5: 2020) %3.25إلى  %1.6ثمارية أرباح بنسبة تتراوح من ستتكتسب الودائع اال( 1)
 

مدرج حسابات بنكية غير إسالمية في الحسابات الجارية تتعلق باشتراكات حملة الوثائق التي تتم من خالل بطاقات (  2)
 ائتمانية.
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 اشتراكات مدينة  7
 

 2021  2020 
 لاير قطري  لاير قطري  

    

 87,696,400  89,807,256 اشتراكات مدينة  
 (18,312,506)  (28,025,956) مدينةالشتراكات لال االئتمانية المتوقعةالخسارة   يخصم:

 69,383,894  61,781,300 الصافي 

 

  % 32من الذمم المدينة    عمالءتتكون االشتراكات المدينة من عدد كبير من العمالء معظمهم من داخل قطر. تمثل أربع  

 (. %28:  2020) 2021ديسمبر   31من إجمالي رصيد االشتراكات المدينة القائم كما في 
 

 2021  2020 
 لاير قطري  لاير قطري  

    

 39,252,424  37,088,485 يوم  60  – 0

 3,682,723  4,719,854 يوم 90 –  61

 12,231,849  14,430,973 يوم  180 –  91

 18,040,632  16,927,486 يوم  365أكثر من  –  181

 14,488,772  16,640,458 يوم  365أكثر من 

 87,696,400  89,807,256 جمالياإل
 

 

 ي: هي كما يلالمدينة االشتراكات حركة الخسائر االئتمانية المتوقعة لذمم إن 
 

 2021  2020 
 لاير قطري  لاير قطري  

 
 

 
 

 8,435,533  18,312,506 يناير 1الرصيد في 
 7,913,310  - 30أثر تطبيق معيار المحاسبة المالية رقم  

 1,963,663  9,713,450 للسنة االستهالك

 18,312,506  28,025,956 ديسمبر  31الرصيد في 

 

   موجودات عقود إعادة التكافل ومطلوبات عقود التكافل  8
 2021  2020 
 لاير قطري  لاير قطري  

    تكافل إجمالي مطلوبات عقود ال
 160,483,750  120,459,121 مطالبات مبلغ عنها غير مسددة

 56,697,197  42,060,614 واحتياطيات أخرى  مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها 
 175,562,595  187,948,967 اشتراكات غير مكتسبة

 350,468,702  392,743,542 
  

 

 

    تكافل من مطلوبات عقود ال تكافلحصة إعادة ال
 130,103,668  89,528,704 مطالبات مبلغ عنها غير مسددة

 21,187,862  17,495,665 واحتياطيات أخرى  مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها 
 61,127,656  61,720,725 اشتراكات غير مكتسبة

 168,745,094  212,419,186 
  

 

 

    تكافل صافي مطالبات ال
 30,380,082  30,930,417 مطالبات مبلغ عنها غير مسددة

 35,509,335  24,564,949 مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها 
 114,434,939  126,228,242 اشتراكات غير مكتسبة

 181,723,608  180,324,356 

 

 من معيدي التكافل هي عقود مستحقة خالل مدة أقصاها ثالث شهور من تاريخ دفع المطلوبات. ةإن المبالغ المستحق
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   مالية استثمارات  9
 

 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية أ.

 

 

 2020ديسمبر  31    2021ديسمبر 31

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

 4,653,845  39,002,986  6,153,807  42,823,136 ثمارات مدرجة )أ( است
 ( 516,165)  ( 808,054)  -  - خسارة انخفاض القيمة   يخصم:
 (1,077,883)  (9,428,626)  (1,251,552)  (9,983,630) التغير التراكمي في القيمة العادلة  يخصم:

 3,059,797  28,766,306  4,902,255  32,839,506 ( 1بالقيمة العادلة ) –ثمارات مدرجة است

 6,971,539 ثمارات غير مدرجة )ب(است
 

6,971,537 
 

7,154,039 
 

7,154,037 
التغير التراكمي في احتياطي العمالت  يخصم:

ثمارات بالقيمة العادلة من خالل  استاألجنبية من 
 (2,776,555) حقوق الملكية

 

(2,776,553) 

 

(2,456,371) 

 

(2,456,369) 
 ( 304,242)  ( 304,242)  (587,803)  (587,803) التغير التراكمي في القيمة العادلة  يخصم:

 4,393,426  4,393,426  3,607,181  3,607,181 ( 2) اإلجمالي –ثمارات غير مدرجة است

    
 

 
 

 

 -  -  1,405,134  1,405,133 ( 3) استثمارات الدين

        
اال خالل ثمارات  ستإجمالي  من  العادلة  بالقيمة 

 37,851,820 ( 3+2+1) حقوق الملكية
 

9,914,570 
 

33,159,732 
 

7,453,223 

 

 االستثمارات المدرجة تتكون بصقة رئيسية من أوراق مالية مدرجة في بورصة قطر.  )أ(
 

تمثل االستثمارات غير المدرجة استثمارات في الشركات التي تكون فيها المجموعة أحد المساهمين المؤسسين.  )ب( 

يتم إدراج هذه االستثمارات بالتكلفة مطروحاً منها انخفاض القيمة، حيث ال يمكن تحديد القيمة العادلة لهذه االستثمارات  

 بشكل موثوق.  
 

  مة العادلة من خالل حقوق الملكية هي كما يلي:إن الحركة على االستثمارات بالقي

 

 2021  2020 
 لاير قطري  لاير قطري  
    

 41,504,761  40,612,955 يناير 1الرصيد في 
 26,958,458  22,908,023 اإلضافات

 ( 25,738,522)  (15,115,432) ات بعاداست
 (1,324,219)  (68,982) للسنة  ر انخفاض القيمةئخسا

 ( 420,065)  70,193 في القيمة العادلة التراكمي التغير 
ثمارات بالقيمة ست التغير في احتياطي العمالت األجنبية ال

 ( 367,458)  (640,367) للسنة العادلة من خالل حقوق الملكية

 40,612,955  47,766,390 (1ديسمبر )إيضاح  31الرصيد في 
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 تتمة   –  مالية استثمارات  9
 

 خالل بيان الدخل استثمارات بالقيمة العادلة من  ب.

 في بيان المركز المالي على النحو التالي:  بيان الدخلعادلة من خالل القيمة باليتم عرض االستثمارات المصنفة 

 

 

 2020ديسمبر  31  2021ديسمبر  31

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

 1,150,307  1,150,307  2,898,950  2,898,950 *ديسمبر 31

 

 * يمثل هذا استثمار في صكوك محلية.

 

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

 

 2021  2020 
 لاير قطري  قطري لاير  
    

 2,024,632  2,300,614 يناير 1الرصيد في 
 -  4,125,215 اضافات 

 -  (702,515) استبعادات 
 275,982  74,586 القيمة العادلة ربح 

 2,300,614  5,797,900 ديسمبر  31الرصيد في 

 

 احتياطي القيمة العادلةج. 

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية والتغير في احتياطي القيمة التغير في احتياطي القيمة العادلة من  

 العادلة من استثمارات في شركات زميلة:

 

 

 2020ديسمبر  31  2021ديسمبر  31

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

        مدرجة ثمارات است
 163,935  10,762,639  1,077,883  9,428,626 يناير 1الرصيد في 

 913,948  (1,334,013)  173,669  555,004 صافي الحركة خالل السنة 

بالقيمة   –استثمارات مدرجة 
 9,983,630 ( 1) العادلة

 
1,251,552 

 
9,428,626 

 
1,077,883 

        
        

 ( 304,242)  ( 304,242)  (587,803)  (587,803) (2) مدرجةثمارات غير است

        
 -  -  (45,679)  (45,679) ( 3)أخرى ثمارات است

        
في شركات ثمارات است

 - (4)زميلة 
 

259,242 
 

- 
 

259,242 

        
ديسمبر   31الرصيد في 

(1+2 +3+4 ) 9,350,148 
 

877,312 
 

9,124,384 
 

1,032,883 
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 موجودات ثابتة  10
 

تملك   أراضي 
 حر

 
 مباني 

  أجهزة 
 كمبيوتر ومعدات 

 
 وتركيبات أثاث 

 
 سيارات

  قيدأعمال  
 التنفيذ 

 
 االجمالي

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

              :كلفةالت

 25,872,311  -  545,699  4,092,262  11,802,330  7,334,927  2,097,093 2020يناير  1في 
 2,440,830  18,250  -  321,383  861,698  1,239,499  - سنة  اضافات خالل ال

              
 28,313,141  18,250  545,699  4,413,645  12,664,028  8,574,426  2,097,093 2020ديسمبر  31في 

 1,060,586  140,735  -  79,038  695,552  145,261  - سنة  اضافات خالل ال
 -  (38,750)    26,750  12,000  -  - تحويل 

 (1,381,434)  -  -  -  -  (1,381,434)  - ية عقارات تحويل إلى استثمار
              

  27,992,293  120,235  545,699  4,519,433  13,371,580  7,338,253  2,097,093 2021ديسمبر  31في 

             
              :ستهالك المتراكماال

 18,312,610  -  537,582  3,716,164  9,884,303  4,174,561  - 2020يناير  1في 
 1,175,296  -  8,117  173,519  744,433  249,227  - (27 ايضاحاالستهالك للسنة )

              
 19,487,906  -  545,699  3,889,683  10,628,736  4,423,788  - 2020ديسمبر  31في 

 1,249,516  -  -  193,803  806,486  249,227  - (27االستهالك للسنة )ايضاح 
              

  20,737,422  -  545,699  4,083,486  11,435,222  4,673,015  - 2021ديسمبر  31في 

             
              الدفترية:  قيمةال

 7,254,871  120,235  -  435,947  1,936,358  2,665,238  2,097,093 2021ديسمبر  31في 
              

 8,825,235  18,250  -  523,962  2,035,292  4,150,638  2,097,093 2020ديسمبر  31في 
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 استثمارات عقارية  11
 

وتحقيق أرباح رأسمالية  االستثمارات العقارية تشمل االستثمار في األراضي والمباني في قطر لكسب إيرادات اإليجار  

   من هذه العقارات. إن الحركة في االستثمارات العقارية خالل السنة على النحو التالي:

 

 حملة الوثائق  أ(

 

 جمالياإل  مباني  أراضي 
 لاير قطري   لاير قطري   لاير قطري  

      التكلفة: 
 141,189,303  66,139,094  75,050,209   2020يناير  1في 

 1,600  1,600  - إضافات خالل السنة 
      

 141,190,903  66,140,694  75,050,209 2020ديسمبر  31في 
 115,003  115,003  - إضافات خالل السنة 

 141,305,906  66,255,697  75,050,209 2021ديسمبر  31في 

      
      

      المتراكم: ستهالكاال
  24,919,094   24,919,094  - 2020يناير  1في 
 2,342,712  2,342,712  - (26)إيضاح للسنة  ستهالكاال

      

 27,261,806  27,261,806  - 2020ديسمبر  31في 
 2,342,715  2,342,715  - (26)إيضاح للسنة  ستهالكاال

      
 29,604,521  29,604,521  - 2021ديسمبر  31في 

  القيمة الدفترية
 

 
 

 
 111,701,385  36,651,176  75,050,209 2021ديسمبر  31في 

 113,929,097  38,878,888  75,050,209 2020ديسمبر  31في 

 المساهمين ب(
 إجمالي  مباني   أراضي  
 لاير قطري  لاير قطري  قطريلاير  

      التكلفة: 
 157,177,439  77,587,683  79,589,756 2020يناير  1في 

 1,600  1,600  - إضافات خالل السنة 
      

 157,179,039  77,589,283  79,589,756 2020ديسمبر  31في 

  1,381,434    1,381,434   - محول من الموجودات الثابتة 
  115,003    115,003   - خالل السنة  إضافات

 158,675,476  79,085,720  79,589,756 2021ديسمبر  31في 

  المتراكم: ستهالكاال
 

 
 

 
 30,497,921  30,497,921  - 2020يناير  1في 
 2,789,004  2,789,004  - (26)إيضاح للسنة  ستهالكاال

      

 33,286,925  33,286,925  - 2020ديسمبر  31في 
 2,800,673  2,800,673   (26)إيضاح للسنة  ستهالكاال

 36,087,598  36,087,598  - 2021ديسمبر  31في 

  القيمة الدفترية
 

 
 

 
 122,587,878  42,998,122  79,589,756 2021ديسمبر  31في 

 123,892,114  44,302,358  79,589,756 2020ديسمبر  31في 
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 تتمة  - االستثمارات العقارية  11
 

على أساس التقييم الذي تم من قبل لالستثمارات العقارية للمجموعة  ، تم تقييم القيمة العادلة  2021ديسمبر    31كما في  

مقيمين خارجيين ومستقلين، لديهم مؤهالت مهنية معترف بها وخبرة حديثة في موقع وفئة العقار الذي يتم تقييمه. وتم  

نهج السعر السوقي لعمليات السوق التي حدثت مؤخرا الستثمارات  ومزيج من نهج الدخل  تحديد القيمة العادلة على أساس  

بهه. تمثل القيمة العادلة المبلغ الذي يتم استبدال األصل به ما بين معرفة واستعداد المشتري ومعرفة ورغبة عقارية مشا

لاير  مليون    264.80، بلغت القيمة العادلة  2021ديسمبر    31البائع على أساس تجاري بحت وفي تاريخ التقييم. كما في  

   لعقارية للمساهمين وحملة الوثائق.مليون لاير قطري( لالستثمارات ا 257.55: 2020قطري )

 
 مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى  12

 

 2021  2020 
 لاير قطري  لاير قطري  

 
 

 
 

 1,455,572  405,986 )أ((  12)إيضاح  أخرىذمم مدينة وأرصدة وسطاء 
 ً  5,021,466  13,152,229 مصاريف مدفوعة مقدما

 5,873,595  1,020,851 ثماري استذمم مدينة من وسيط 
 647,000  271,700 مستحقةمستردات 
 2,459,723  2,898,264 ثمارات مستحقة استإيرادات 

 3,413,076  4,951,255 عموالت مؤجلة 
 3,536,036  3,768,716 أرصدة موظفين مدينة

 1,684,300  1,838,304 إيرادات إيجارات مستحقة

 
28,307,305  24,090,768 

 

  حركة مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة للوسطاء والذمم المدينة األخرى على النحو التالي: )أ( 
 

 2021  2020 
 لاير قطري  لاير قطري  

    

 -  618,788 يناير 1الرصيد في 

 995,828  - 30أثر تطبيق معيار المحاسبة المالية رقم  

 ( 377,040)  100,125 للسنة  )االسترداد( /المصروف 

 618,788  718,913 ديسمبر  31الرصيد في 
 

 استثمارات في شركات زميلة    13
 

 تمتلك المجموعة االستثمارات في شركات زميلة كما يلي:
 

 بلد التأسيس  األساسيالنشاط  الشركة الزميلة اسم 
ديسمبر  31

2021  
ديسمبر  31

2020 
      

 % 51  %51 قطر التمويل اإلسالمي  **.شركة التسهيالت اإلسالمية ذ.م.م 
 % 51  %51 قطر المقاوالت  .** شركة المقاول ذ.م.م

 % 25  %25 قطر تأمين تكافلي  (  .المكتب القطري الموحد للتأمين )ذ.م.م
 % 10  %10 قطر ثمار عقارياست .* القابضة ش.م.خشركة مكين 

 

الذي أظهره تمثيل المجموعة الكبير    نفوذ% في شركة مكين القابضة، ولكن نظًرا لل10  حصة قدرها  * تمتلك المجموعة

 شركة زميلة للمجموعة.  عتبارهافي مجلس اإلدارة، يتم ا
 

ال  وبرغم ذلك  % في شركة تسهيالت اإلسالمية ذ.م.م. وشركة المقاوالت ذ.م.م.،  51تمتلك المجموعة حصة قدرها    **

كشركة    بدمجهافقط، وبالتالي، فإن المجموعة ال تقوم    نفوذ كبيرتملك المجموعة سيطرة على عمليات المجموعة. هناك  

 تابعة وتعاملها كشركات زميلة.
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 تتمة   –  استثمارات في شركات زميلة   13
 

  الحركة على استثمارات في شركات زميلة كانت كما يلي:إن 

 

 2020ديسمبر  31 2021ديسمبر  31 

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

 95,847,689 33,620,841 93,308,995 31,745,274 يناير 1الرصيد في 
)الخسائر(    /حصة من األرباح  

 ( 498,694) (1,875,567) 1,476,057 (1,303,826) خالل السنة 
خالل   مستلمة  أرباح  توزيعات 

 (2,040,000) - (250,000) -   السنة
قيمة  يخصم:  ثماراست  انخفاض 

 - - (8,750,000) (6,500,000) (1في شركات زميلة )

 93,308,995 31,745,274 85,785,052 23,941,448 ديسمبر  31في 

 

   ستثمارات في الشركات الزميلة:حصة المجموعة في االفيما يلي جدول يوضح المعلومات المالية المختصرة ل

 

 2021  2020 
 لاير قطري  لاير قطري  

 
 
 
 

   

 930,032,361  906,563,088 الموجودات إجمالي 

 311,485,946  293,369,185 المطلوباتإجمالي 

    
 618,546,415  613,193,903 صافي الموجودات

 125,054,269  109,726,500 في صافي موجودات الشركات الزميلة  لمجموعةحصة ا 

    
 14,699,670  31,703,568 اإليرادات

 (2,374,261)  172,231 الخسائرمن  لمجموعةحصة ا 

 

 ومطلوبات أخرى ذمم دائنة  14

 
 2021  2020 
 لاير قطري  لاير قطري  

    

 29,938,354  34,540,542 ذمم دائنة لموردين 

 15,449,759  8,125,649 أرصدة دائنة لحملة الوثائق

 937,650  1,083,900 ذمم دائنة أخرى 

 43,750,091  46,325,763 

 

 فائض قابل التوزيع  15
 

بتاريخ   اإلدارة  مجلس  مبلغ    2021فبراير    28قرر  تخصيص  يتم  )  17,294,665أن  قطري  :  2020لاير 

لاير قطري( من إجمالي نتائج عمليات التكافل للسنة المنسوبة كفائض قابل للتوزيع على حملة الوثائق    18.203.231

 وفقاً لقرار هيئة الرقابة الشرعية. 
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 استثمارات المساهمينإيرادات من    16

 
 2021  2020 
 لاير قطري  لاير قطري  

    

بيع   من  محققة  خالل  استأرباح  من  العادلة  بالقيمة  ثمارات 
 160,598 حقوق الملكية

 
489,297 

 221,980  474,630 توزيعات أرباح مستلمة 
 2,726,386  3,365,671  ودائع واستثمارات إيرادات 

 4,000,899  3,437,663 

 

 فائض غير مطالب به  17
 

 2021  2020 
 لاير قطري  لاير قطري  

    

 10,239,296  12,944,335 الرصيد في بداية السنة 
 18,203,231  17,294,669 محول خالل السنة 
 ( 15,498,192)  (12,552,546) موزع خالل السنة  

 17,686,458  12,944,335 

 

 ومطلوبات أخرى ذمم دائنة  18
 

 2021  2020 
 لاير قطري  لاير قطري  
    

 4,621,475  5,142,217 مخصص حوافز الموظفين
 9,064,003  9,849,543 (1مكافأة نهاية خدمة للموظفين )

 3,092,715  3,147,210 (28مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة )إيضاح 
 3,959,473  3,838,692 ذمم دائنة أخرى 

 20,737,666  21,977,662 اإلجمالي
 

 2021  2020 
 لاير قطري  لاير قطري  ( مكافأة نهاية خدمة الموظفين1)
    

 8,820,203  9,064,003 الرصيد في بداية السنة 
 591,253  957,391 للسنة  المكون

 ( 347,453)  (171,851) مدفوعة  –مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 

 9,064,003  9,849,543 الرصيد في نهاية السنة

    
 

 رأس المال  19
 

 2021  2020 
 لاير قطري   لاير قطري  مصرح به ومصدر ومدفوع بالكامل:

    
 150.000.000  150.000.000 رأس المال  

 150.000.000  150.000.000 لاير قطري للسهم 1عدد األسهم بقيمة 

 



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

 الموحدة  الماليةإيضاحات حول البيانات 
 2021ديسمبر  31في 

 

 

- 43  - 

 احتياطي قانوني  20
يتم احتساب االحتياطي القانوني وفقاً لتعليمات مصرف قطر المركزي وأحكام قانون الشركات التجارية القطري والنظام  

من راس المال المدفوع وهو غير قابل    %100من صافي ربح السنة حتى يصل إلى    %10األساسي للمجموعة بنسبة  

المنصوص عليها في تعليمات مصرف قطر المركزي وأحكام قانون الشركات التجارية  للتوزيع فيما عدا في الحاالت  

 من صافي الدخل لالحتياطي القانوني.  %10القطري. خالل السنة قامت المجموعة بتحويل 

 
 احتياطي حصة من أرباح الشركات الزميلة     21

 

ل حصة أرباح الشركات الزميلة من األرباح  ، ينبغي تحوي2020مارس   4وفقًا لتعليمات مصرف قطر المركزي بتاريخ  

المعلنة والمستلمة من الشركات الزميلة هي  المحتجزة إلى احتياطي حصة أرباح الشركات الزميلة. توزيعات األرباح 

مليون لاير قطري إلى هذا    172,231  جزء قابل للتوزيع من هذا االحتياطي. خالل السنة، قامت المجموعة بتحويل مبلغ

 (.مليون لاير قطري 0.72: 2020ي )االحتياط

 

 ة  أرباح مقترحات توزيع   22
 

القادمة للمساهمين بتوزيع   العمومية، االقتراح على الجمعية 2022فبراير  9قرر مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد في 

المنتهية في  لاير    0.40  بقيمة  %40  أرباح نقدية بنسبة  وبقيمة اجمالية تبلغ  2021ديسمبر    31قطري لكل سهم للسنة 

  لاير قطري. إن التوزيعات المقترحة تخضع لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية القادم. 60.000.000

 

وزيعات نقدية بنسبة على اقتراح مجلس اإلدارة لت  2021أبريل    5وافقت الجمعية العمومية للمساهمين المنعقدة في تاريخ  

  48,750,000  قدرهاوبقيمة اجمالية    2020ديسمبر    31لاير قطري لكل سهم للسنة المنتهية في    0.325بواقع  و  32.5%

 لاير قطري. 

 

على توزيع أرباح نقدية مقترح من قبل مجلس اإلدارة بنسبة   2020أبريل    12  بتاريخوافقت الجمعية العمومية المنعقدة  

  56,250,000وبقيمة اجمالية قدرها    2019ديسمبر   31لاير قطري للسهم للسنة المنتهية في    0.375واقع  بو%  37.5

 . لاير قطري
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 معلومات القطاعات  23
 

 قطاعات األعمال أ(
  إن قطاعات أعمال المجموعة للمساهمين وحملة الوثائق هي كما يلي:

 
 2020ديسمبر  31  2021ديسمبر   31  

 جمالي اإل  غير محددة   عقارات  ثماراتاست   اكتتاب  جمالي اإل  غير محددة   عقارات   ثمارات است  اكتتاب   
 لاير قطري    لاير قطري    لاير قطري    لاير قطري    لاير قطري    لاير قطري    لاير قطري    لاير قطري    لاير قطري    لاير قطري    
                     

 149,204,422  62,275,957  1,924,312  7,636,791  77,367,362   124,770,384  58,630,599  2,208,674  1,897,204  62,033,907  صافي الدخل 

 1,095,157,102  8,825,235  237,821,211  401,219,428  447,291,228   1,132,024,976  7,254,871  234,289,263  547,831,526  342,649,316  إجمالي الموجودات 

 699,222,124  36,110,532  -  6,668,013  656,443,579   707,208,061  19,812,662  -  6,573,593  680,821,806  إجمالي المطلوبات 

 

 القطاعات الجغرافية  ب(

 تزاول المجموعة أعمالها في دولة قطر فقط. 
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 تتمة  –معلومات القطاعات  23
 

 صافي إيرادات التكافل  ج(
 2020ديسمبر  31  2021ديسمبر  31 

 اإلجمالي  التكافل والصحي  الحوادث العامة  السيارات والجوي البحري  

 

 اإلجمالي  التكافل والصحي الحوادث العامة  السيارات  البحري والجوي 

 لاير قطري   لاير قطري   لاير قطري   لاير قطري   لاير قطري   

 

 لاير قطري   لاير قطري   لاير قطري   لاير قطري   لاير قطري  

            

 400,638,739 131,352,505 93,423,582 166,851,499 9,011,153  428,580,480 169,519,314 101,217,676 148,463,419 9,380,071 إجمالي االشتراكات 

 (132,557,786) (32,659,023) (73,646,701) (18,389,525) (7,862,537)  (146,464,843) (36,880,184) (84,083,934) (17,305,986) (8,194,739) حصة إعادة التأمين 

 268,080,953 98,693,482 19,776,881 148,461,974 1,148,616  282,115,637 132,639,130 17,133,742 131,157,433 1,185,332 صافي االشتراكات
الحركة على االشتراكات  

 (11,793,304) (14,024,239) (530,587) 3,128,533 (367,011) الغير مكتسبة 
 

475,949 20,353,553 2,144,218 (9,065,885) 13,907,835 
صافي االشتراكات 

 270,322,333 118,614,891 16,603,155 134,285,966 818,321 المكتسبة
 

1,624,565 168,815,527 21,921,099 89,627,597 281,988,788 

 (12,532,944) (14,434,669) 9,645,633 (8,743,415) 999,507  (16,080,969) (18,390,218) 11,439,479 (10,279,883) 1,149,653 ، بالصافيالعموالت
التغييرات في العمولة  

 1,538,179 - 286,535 1,234,111 17,533 المؤجلة 
 

45,780 (2,973,386) (499,518) - (3,427,124) 
إجمالي إيرادات التكافل 

(1) 1,985,507 125,240,194 28,329,169 100,224,673 255,779,543 
 

2,669,852 157,098,726 31,067,214 75,192,928 266,028,720 
إجمالي المطالبات  

 151,730,847 41,535,727 33,985,406 75,903,861 305,853 المدفوعة
 

788,647 86,966,399 47,186,028 37,771,854 172,712,928 
المسترد من إعادة 
التكافل ومستردات  

 (65,450,792) (27,312,837) (30,697,343) (7,222,244) (218,368) أخرى 

 

(719,839) (3,082,700) (44,004,427) (26,286,651) (74,093,617) 
الحركة على المطالبات  

 (10,394,051) 945,440 (703,262) (10,493,797) (142,432) القائمة 
 

(30,248) (8,319,718) (3,570,024) 199,119 (11,720,871) 
صافي المطالبات  

 75,886,004 15,168,330 2,584,801 58,187,820 (54,947) (2المتكبدة )
 

38,560 75,563,981 (388,423) 11,684,322 86,898,440 
صافي الفائض /  

)العجز( من عمليات  
 179,893,539 85,056,343 25,744,368 67,052,374 2,040,454 (2-1) تكافلال

 

2,631,292 81,534,745 31,455,637 63,508,606 179,130,280 
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 أجر الوكالة 24
من   2020نوفمبر    9من  اعتباًرا    %27.5و  2020نوفمبر    8حتى تاريخ    %25إن أجر الوكالة المقدم للمساهمين يبلغ  

   إجمالي االشتراكات بعد موافقة مجلس اإلدارة وهيئة الرقابة الشرعية للمجموعة.

 

 حملة وثائق التأمين   –صافي العموالت  25
 2021  2020 
 لاير قطري  لاير قطري  
    

 71,074  355,631 التكافلأرباح من معيدي 
 ( 12,604,018)  (16,436,600) التكافلعموالت مدفوعة إلى الوكالء ومعيدي 

 (16,080,969)  (12,532,944 ) 

 

 حملة وثائق التأمين –صافي إيرادات االستثمارات     26
 2021  2020 
 لاير قطري  لاير قطري  
    

 4,937,875  4,668,626 إيرادات اإليجار
 1,371,580  1,450,830 األرباح إيرادات توزيع 

ثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق  استأرباح محققة من بيع  
 319,116 الملكية

 
1,141,448 

 2,726,107  3,375,961 ثمارية ستإيرادات من الودائع اال
 ( 213,754)  (338,992) نفقات الصيانة
 1,082  6,000 إيرادات أخرى 

 (2,342,712)  (2,342,715) (11ثمارات العقارية )إيضاح ست اال استهالك

 7,621,626  7,138,826 ثمارات حاملي الوثائق  استإيرادات من 
اال إيرادات  من  المساهمين  الوثائقستحصة  لحاملي   ثمارات 

 (5,711,062) * )أتعاب مضارب(
 

(6,097,301) 

 1,524,325  1,427,764 ثمارات حاملي الوثائق  استصافي اإليرادات من 

 

يمثل هذا المبلغ حصة مضارب وهي أتعاب إدارة مستحقة للمساهمين من حملة الوثائق مقابل إدارة االستثمارات.  * 

( من صافي ربح استثمارات حملة الوثائق. إن النسبة الفعلية لكل  %80:  2020)  % 80تحتسب هذه األتعاب بنسبة  

 تحديدها بواسطة هيئة الرقابة الشرعية بالتنسيق مع مجلس إدارة المجموعة. سنة يتم 

 

 مصروفات عمومية وإدارية  27
 

 2021  2020 
 لاير قطري  لاير قطري  

    

 25,070,888  27,838,263 موظفين تكاليف 
 1,983,342  3,380,713 وصيانة اتإصالحمصروفات 

 1,456,526  1,419,446 خدمات
 1,167,312  1,331,911 أتعاب مهنية 

 1,175,296  1,249,516 (10)إيضاح ومعدات عقارات  استهالك
 838,109  982,384 تأمين  مصروفات 
 496,390  305,047 دعاية وتسويقمصروفات 

 1,713,726  1,914,539 مصروفات أخرى 

 38,421,819  33,901,589 

 

 اإلدارةمكافأة أعضاء مجلس  28
اقترح مجلس اإلدارة في اجتماعه  ، 2015لسنة  11بموجب النظام األساسي للمجموعة ولوائح قانون الشركات رقم 

:  2020لاير قطري )  3.147.210بمبلغ    2021مكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة لسنة    2022فبراير    9بتاريخ  

 لاير قطري(.  3,092,715
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 األنشطة االجتماعية والرياضية المساهمة في الصندوق  29
( رقم  القانون  لسنة  13بموجب  في    2008(  أصدرت  التي  التابعة  جميع   2010والتوضيحات  على  يتوجب  فإنه 

من صافي الربح لدعم صندوق األنشطة االجتماعية   %2،5الشركات القطرية المدرجة في بورصة قطر أن تدفع نسبة  

 والرياضية. 

 

 والمخفف للسهمالعائد األساسي  30
 

يتم احتساب العائد األساسي والمخفف للسهم بقسمة الربح العائد إلى المساهمين على المتوسط المرجح لعدد األسهم  

   القائمة خالل السنة.

 

 2021  2020 
    

 75,727,535  80,110,452 )باللاير القطري( الربح العائد إلى المساهمين

 150,000,000  150,000,000 األسهم القائمةالمتوسط المرجح لعدد 

 0.50  0.53 العائد األساسي للسهم 

 

  ال توجد أسهم مخففة محتملة خالل السنة، لذلك فإن العائد المخفف للسهم الواحد يساوي العائد األساسي للسهم.

 

   االلتزامات المحتملة واالرتباطات الرأسمالية 31
 2021  2020 
 لاير قطري  لاير قطري  
    

 10,000  9.421.060 وشيكات مدراء خطابات ضمان بنكية

 120,174  11.595.835 ضمانات مقابل تنفيذ أعمال

 

 األطراف ذات العالقة  32

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة أ(

أحد األطراف المقدرة وهي تمثل التعامالت مع األطراف ذات العالقة، إن األطراف تعتبر ذات عالقة لو كان لدى  

على السيطرة على الطرف اآلخر أو ممارسة نفوذ هام على ذلك الطرف اآلخر في إصدار قراراته المالية والتشغيلية  

ومديري المجموعة والشركات التي يعملون فيها ضمن كبار موظفي اإلدارة. يتم اعتماد سياسات التسعير وشروط  

ة ويتم التفاوض عليها وفقاً للبنود التجارية االعتيادية وعلى أساس تجاري هذه المعامالت من جانب إدارة المجموع

   بحت. كانت المعامالت الهامة على النحو التالي:

 

   2021  2020 

 لاير قطري  لاير قطري  طبيعة المعامالت طبيعة العالقة اسم الطرف ذو عالقة

      
 1,000  1,000 تأمين ومطالبات  شركة زميلة   . شركة مكين القابضة ش.م.ق

 6,397,495  6,852,445 تأمين ومطالبات  إدارة مشتركة  . شركة إزدان القابضة ش.م.ع.ق

 66,829,521  90,116,048 تأمين ومطالبات  إدارة مشتركة .بنك قطر الدولي اإلسالمي ش.م.ع.ق

 ( 607,695)  2,634,390 تأمين ومطالبات  إدارة مشتركة . شركة مجموعة صك القابضة ذ.م.م

 13,646,401  12,917,101 تأمين ومطالبات  إدارة مشتركة المجموعة للرعاية الطبية ش.م.ع.ق. 



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

 الموحدة   البيانات الماليةإيضاحات حول 
 2021ديسمبر  31في 
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 ب(    أرصدة األطراف ذات العالقة المتضمنة في االشتراكات المدينة واألرصدة الدائنة:

 2021  2020 

 لاير قطري  لاير قطري  سم اال

  
 

 

 7,127  7,127 . شركة مكين القابضة ش.م.ق
 4,933,421  4,471,997 . شركة إزدان القابضة ش.م.ع.ق

 922,942  (381,719) .بنك قطر الدولي اإلسالمي ش.م.ع.ق
 2,339,317  4,690,123 المجموعة للرعاية الطبية ش.م.ع.ق. 

 ( 83,539)  1,101,176 . القابضة ذ.م.مشركة مجموعة صك 

 

ال تحمل أي فوائد ولم تحصل المجموعة مقابلها على أي رصدة االطراف ذات العالقة القائمة في تاريخ التقرير  إن ا

 ضمانات. 
 

 ج(    مكافآت ومنافع اإلدارة العليا 

 2021  2020 
 لاير قطري  لاير قطري  
    

 3,092,715  3,147,210 ( 28 )إيضاحمكافآت مجلس اإلدارة 
 4,976,856  6,853,860 رواتب ومنافع أخرى قصيرة األجل

 686,552  957,391 مخصص نهاية خدمة الموظفين

 10,958,461  8,756,123 

 

 القيمة العادلة لألدوات المالية  33
 

في   ونقد  البنوك  لدى  ودائع  على  تشتمل  المالية  وبعض  األدوات  ودائنين  ومدينين  مالية  واستثمارات  الصندوق 

 الموجودات والمطلوبات األخرى.

 

إن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية، ما عدا بعض االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية 

 المدرجة بالقيمة العادلة، ال تختلف جوهرياً عن قيمتها الدفترية.

 

 مجموعة التدرج التالي لتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية حسب تقنيات التقييم:تستخدم ال

 

 األسعار المتداولة )غير المعدلة( في أسواق عاملة لموجودات أو مطلوبات مماثلة. : 1المستوى 
هام على القيمة العادلة المسجلة،  تقنيات تقييم أخرى والتي تكون جميع بياناتها التي لها تأثير   :  2المستوى 

 واضحة بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 
تقنيات التقييم التي تستخدم البيانات لها تأثير هام على القيمة العادلة المسجلة والتي ال تعتمد  : 3المستوى 

 على بيانات السوق.



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

 الموحدة   إيضاحات حول البيانات المالية
 2021ديسمبر  31في 
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 يوضح الجدول التالي تحليل األدوات المالية المسجلة بالقيمة العادلة عن طريق تدرج القيمة العادلة:
 

 : 2021ديسمبر  31كما في 
 القيمة العادلة   القيمة الدفترية  

  القيمة العادلة  
 بالتكلفة 
  مطلوبات مالية   المطفأة 

اجمالي القيمة  
 3المستوى    2المستوى    1المستوى    الدفترية 

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

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

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

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

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

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

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

              موجودات مالية تقاس بالقيمة العادلة )المساهمين( 
 3,607,181  -  6,307,389  9,914,570  -  -  9,914,570 ثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية است 
 -  -  2,898,950  2,898,950  -  -  2,898,950 بيان الدخل بالقيمة العادلة من خالل مصنفة ثمارات است 

              موجودات مالية ال تقاس بالقيمة العادلة )المساهمين( 

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

 -  -  -  13,768,964  13,768,964  -  - غير مطالب بها توزيعات أرباح 
 -  -  -  1,752,494  1,752,494  -  - مطلوبات االجارة  

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

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



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

 الموحدة   إيضاحات حول البيانات المالية
 2021ديسمبر  31في 
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 : 2020ديسمبر  31كما في 
 

   القيمة العادلة       القيمة الدفترية    

  القيمة العادلة  
 بالتكلفة
  مطلوبات مالية   المطفأة 

اجمالي القيمة  
 3المستوى   2المستوى   1المستوى   الدفترية 

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

 4,393,426  -  28,766,306  33,159,732  -  -  33,159,732 ثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية است 
 1.150.307  -  -  1,150,307  -  -  1,150,307 بيان الدخل بالقيمة العادلة من خالل مصنفة ثمارات است 

              ( الوثائقموجودات مالية ال تقاس بالقيمة العادلة )حملة 
 -  -  -  69,383,894  -  69,383,894  - اشتراكات مدينة 

 -  -  -  59,906,300  -  59,906,300  - تكافل من معيدي ال مستحقات
 -  -  -  24,090,768  -  24,090,768  - موجودات أخرى 

 -  -  -  108,501,799  -  108,501,799  - نقد وأرصدة لدى البنوك 
              ( الوثائقمطلوبات مالية ال تقاس بالقيمة العادلة )حملة 

 -  -  -  28,598,513  28,598,513  -  - تكافل مستحقات لمعيدي ال
 -  -  -  46,325,763  46,325,763  -  - ذمم دائنة ومطلوبات أخرى 

 -  -  -  12,944,335  12,944,335  -  - فائض غير مطالب به 

              موجودات مالية تقاس بالقيمة العادلة )المساهمين( 
 4,393,426  -  3,059,797  7,453,223  -  -  7,453,223 الملكية ثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق است 
 1.150.307  -  -  1,150,307  -  -  1,150,307 بيان الدخل بالقيمة العادلة من خالل مصنفة ثمارات است 

              موجودات مالية ال تقاس بالقيمة العادلة )المساهمين(

 -  -  -  206,240,871  -  206,240,871  - نقد وأرصدة لدى البنوك 
             - مطلوبات مالية ال تقاس بالقيمة العادلة )المساهمين(

 -  -  -  15,372,866  15,372,866  -  - غير مطالب بها توزيعات أرباح 
 -  -  -  20,737,666  20,737,666  -  - ذمم دائنة ومطلوبات أخرى 

 42,913,569  468,123,632  123,979,143  635,016,344  -  -  - 

 

من قياسات القيمة    3من المستوى    ، لم تكن هناك تحويالت بين المستوى األول والمستوى الثاني من قياسات القيمة العادلة خالل الفترة، ولم يتم إجراء عمليات نقل إلى أو2020و  2021ديسمبر    31كما في  

العادلة. 



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

 الموحدة  الماليةإيضاحات حول البيانات 
 2021ديسمبر  31في 
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 3تسوية المستوى 

بين بداية   3يوضح الجدول التالي تسوية جميع الحركات في القيمة العادلة لألدوات المالية المصنفة ضمن المستوى  

 ونهاية فترة التقرير:

 
 2021  2021 

 لاير قطري  لاير قطري  
    

 9,154,310  8,786,852 يناير 1في 
 -  (365,000) االستبعاد خالل السنة 

 -  (567,122)   القيمة العادلة احتياطي صافي الحركة في 
 (367,458)  (640,368) احتياطي الصرف االجنبي  صافي الحركة في 

    

 8,786,852  7,214,362 ديسمبر  31في 

 

 تقنيات التقييم والمدخالت الهامة غير المالحظة

ديسمبر   31و  2021ديسمبر    31من ترتيب القيمة العادلة في    3يوضح الجدول التالي تقنيات التقييم باستخدام المستوى  

للموجودات والمطلوبات المالية المقاسة بالقيمة العادلة في بيان المركز المالي الموحد، إضافة إلى المدخالت    2020

 الهامة التي ال يتم مالحظتها المستخدمة.

 

 تقنية التقييم  وعالن
المدخالت الهامة التي ال  

 يمكن مالحظتها 

العالقات فيما بين 
المدخالت الهامة التي ال  
يمكن مالحظتها وقياس 

 القيمة العادلة

أدوات حقوق ملكية غير 
 مدرجة

تقوم  البيانات الماليةفي تاريخ 
االدارة بتقييم القيمة العادلة  

ألدوات حقوق الملكية الغير 
مدرجة داخليا بصافي قيمة  

 نطبق ال ي نطبق ال ي الموجودات المعدلة  
 

 األدوات المالية وإدارة المخاطر 34
 

 إطار الحوكمة

المجموعة من األحداث التي تعوق  الهدف األساسي للمجموعة من إطار إدارة المخاطر المالية هو حماية مساهمي  

إدارة  أنظمة  امتالك  أهمية  العليا مدى  اإلدارة  تدرك  المالية بصورة مستدامة.  التشغيل  أهداف  تحقيق مجموعة من 

 مخاطر تتسم بالفعالية والكفاءة. 

 

تمع المجلس  تقع على مجلس اإلدارة المسؤولية الكاملة عن الوضع واإلشراف على إطار إدارة المخاطر للمجموعة. يج

على نحو منتظم لتحديد مخاطر المجموعة والحد من أثرها لضمان الجودة المناسبة وتنويع الموجودات وتوحيد عمليات  

المسؤولية  اإلدارة  تقع على مجلس  المجموعة.  أهداف وسياسات  لتتالءم مع  التكافل  االستراتيجية وإعادة  االكتتاب 

 هها المجموعة ووضع حدود وضوابط مناسبة للمخاطر ورصد المخاطر. الكلية لتحديد وتحليل المخاطر التي تواج

 

 إطار إدارة الموجودات والمطلوبات

الملكية، والتي هي معرضة  الفائدة والعمالت ومنتجات حقوق  المفتوحة ألسعار  المراكز  المالية من  المخاطر  تنشأ 

يواجه المجموعة، بسبب طبيعة استثماراتها    لتحركات عامة ومحددة وفقاً لتغيرات السوق. إن الخطر الرئيسي الذي

ومطلوباتها، هو خطر أسعار الفائدة. تدير المجموعة هذه المراكز القائمة ضمن إطار إدارة الموجودات والمطلوبات  

   .الذي تم وضعه لتحقيق عائدات استثمارية على المدى الطويل تتجاوز مطلوباتها بموجب عقود التأمين واالستثمار
  



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

 الموحدة  الماليةإيضاحات حول البيانات 
 2021ديسمبر  31في 
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 اإلطار التشريعي 

يهتم المشرعون في األساس بحماية حقوق حاملي الوثائق ومراقبتها عن كثب لضمان أن المجموعة تقوم بإدارة األمور 

بصورة مرضية من أجل تحقيق مصلحتهم. في نفس الوقت يهتم المشرعون أيضاً بضمان احتفاظ المجموعة بمركز  

 . الءة مناسب لمقابلة االلتزامات غير المنظورة التي قد تنشأ من األحداث االقتصادية أو الكوارث الطبيعيةم

 

فيها. ال تنص هذه   تمارس عملها  التي  المراكز  في  لمتطلبات تشريعية  أيضاً  للمجموعة  التشغيلية  العمليات  تخضع 

التشريعات فقط على الموافقات والرصد لألنشطة ولكنها تفرض أيضاً بعض النصوص المقيدة )مثل كفاية رأس المال( 

في الوفاء بالتزاماتها غير المنظورة عند   التكافلت  بغرض تقليص مخاطر التقصير وانعدام السيولة من جانب شركا 

 . نشوئها
 

 إطار إدارة رأس المال
سياسة المجموعة هي االحتفاظ بقاعدة رأسمال قوية للمحافظة على ثقة المستثمرين والدائنين والسوق والمحافظة على  

الذي تعرفه المجموعة على أنه صافي  التطور المستقبلي لألعمال. يقوم مجلس اإلدارة برصد العائد على رأس المال و

  اإليرادات التشغيلية مقسوماً على إجمالي حقوق المساهمين. إن هدف المجموعة عند إدارة رأس المال هو:

 

مرار في تقديم عائدات لمساهميها  ستمرارية في أعمالها بحيث يمكن لها االستعلى اال   لمجموعةحماية مقدرة ا •
 األخرى. والمنفعة لألطراف 

 ثمار لتتناسب مع مستوى الخطر.ستتقديم عائد مناسب للمساهمين عن طريق تسعير عقود التكافل واال  •
 

 يتكون هيكل رأس مال المجموعة من رأس المال المصدر واالحتياطيات واألرباح المدورة. 
 

طر التكافل واالستثمارات من  تستمد المجموعة في سياق أعمالها العادية إيراداتها بشكل رئيسي من تحمل وإدارة مخا

 أجل الربح. تتعرض خطوط عمل المجموعة بشكل رئيسي للمخاطر التالية؛ 
 

 مخاطر التكافل. •

 . تكافلمخاطر إعادة ال •

 مخاطر االئتمان. •

 مخاطر السيولة.  •

 مخاطر السوق. •

 مخاطر أسعار األسهم. •
 

 

 مخاطر التكافل 

المجموعة بموجب عقود التكافل في احتمال اختالف المطالبات الفعلية أو توقيتها  تتمثل المخاطر الرئيسية التي تواجهها  

عن التوقعات. يتأثر ذلك بتكرار المطالبات ومدى خطورة المطالبات والمنافع الفعلية المدفوعة والتطورات الالحقة 

 غطية هذه المطلوبات. للمطالبات طويلة األجل. لذا تهدف المجموعة إلى ضمان توفر االحتياطيات الكافية لت
 

تدير المجموعة مخاطر التكافل من خالل االختيار الدقيق والتنفيذ الستراتيجية المجموعة والخطوط اإلرشادية للتكافل  

 لدى المجموعة بجانب ترتيبات إعادة التكافل المناسبة والمتابعة الجدية للمطالبات.
 

بصفة رئيسية مخاطر التكافل البحري والجوي والحريق   تقوم المجموعة بصفة أساسية بإصدار عقود تكافل تشمل

واألخطار العامة. يتم تخفيف تركيز التعرض لمخاطر التكافل من خالل االختيار الدقيق لتنفيذ استراتيجية االكتتاب  

لدى المجموعة والتي تسعى لضمان تنويع المخاطر المكتتب فيها بشكل جيد عبر محفظة كبيرة من حيث نوع ومستوى  

 لمنافع المؤمنة ومقدار المخاطر ومجال النشاط.ا
 

الناشئة عن مطالبات ضخمة، تدخل المجموعة في   في إطار نشاطها االعتيادي، وبغرض تقليص تخفيف المخاطر 

عقود مع أطراف أخرى ألغراض إعادة التكافل. تنص ترتيبات إعادة التكافل المذكورة على التنوع الكبير في النشاط  

لإلدارة بالسيطرة على التعرض للخسائر المحتملة التي تنشأ من المخاطر الكبيرة كما توفر مقدرة    التجاري وتسمح

النمو.   على  و  يتمإضافية  واختيارية  تعاهدية  تكافل  إعادة  عقود  بموجب  التكافل  إعادة  من  كبير  فائض عقود  جزء 

ة تنسجم مع مخصص المطالبات القائمة وهي  يتم تقدير المبالغ القابلة لالسترداد من معيدي التكافل بصور.  الخسارة

 وفقاً لعقود إعادة التكافل. 
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 تتمة  – مخاطر التكافل

بالرغم من وجود ترتيبات إعادة تكافل لدى المجموعة إال أنها تحتفظ بالتزاماتها المباشرة تجاه المؤّمنين وبالتالي يوجد  

الوفاء  تعرض   قادر على  تكافل غير  معيد  فيه كل  الذي يكون  الحد  إلى  المتنازل عنه  بالتكافل  يتعلق  فيما  لالئتمان 

بمطلوبات المنصوص عليها في ترتيبات إعادة التكافل. ال يتم االعتماد على معيد تكافل واحد كما أن عمليات المجموعة 

 ال تعتمد بشكل كبير على أي عقد إعادة تكافل فردي. 

 

لدى المجموعة سياسات صارمة لمراجعة المطالبات لتقييم جميع المطالبات الجديدة والمستمرة مع مراجعة مفصلة 

تعرض   لتخفيف  المحتملة  االحتيالية  المطالبات  عن  متكررة  وتحقيقات  المطالبات  معالجات  إلجراءات  منتظمة 

طة وسريعة لمتابعة المطالبات، وذلك بغرض المجموعة للمخاطر. كما تقوم المجموعة أيضاً بفرض سياسة إدارة نش

 تخفيف تعرضها لمخاطر التطورات المستقبلية التي ال يمكن التنبؤ بها والتي من الممكن أن تؤثر سلباً على المجموعة. 

 

وفقا إلطار عمل التكافل، ال يتحمل مساهمي المجموعة طبقا لنظام التكافل للمخاطر المرتبطة بأعمال التكافل حيث  

تحميلها لصندوق التكافل والفائض المدور ومعيدي التكافل. في حالة عدم عجز الصندوق عن سداد التزاماته، فإن  يتم 

المجموعة تقوم بمنحه قرض حسن ويسدد على عدد من السنوات يحددها مجلس إدارة المجموعة بالتشاور مع هيئة  

 الفتوي والرقابة الشرعية. 

 

 فلمخاطر التكا –االفتراضات الرئيسية
االفتراض األساسي للتقديرات هو خبرة المجموعة في تقدير المطالبات السابقة. يتضمن ذلك االفتراض فيما يتعلق  

بمتوسط تكاليف المطالبة وتكاليف معالجة المطالبة والخبرة السابقة المتعلقة بالمطالبات لكل سنة حوادث. يتم أيضاً 

المدى   لتقييم  أحكام كمية إضافية  المستقبل، وكمثال،  استخدام  الماضي على  في  االتجاهات  عليه  تنطبق  قد ال  الذي 

الحدوث لمرة واحدة، التغيرات في عوامل السوق مثل مواقف الناس تجاه المطالبات واألحوال االقتصادية إضافة إلى  

ألحكام أيضاً لتقييم  عوامل داخلية مثل مزيج المحفظة وشروط الوثيقة وإجراءات معالجة المطالبات. كما يتم استخدام ا

تتضمن  التقديرات.  على  الحكومية  والتشريعات  القضائية  القرارات  مثل  الخارجية  العوامل  فيه  تؤثر  الذي  المدى 

في أسعار صرف  السداد والتغير  التأخير في  الفائدة وحاالت  التغيرات في معدالت  الرئيسية األخرى  االفتراضات 

 العمالت األجنبية.

 
 تحليل الحساسية

مخصص مطالبات التكافل العام حساس لالفتراضات الرئيسية الوارد ذكرها أعاله. لم يكن باإلمكان تحديد مقدار   إن

 حساسية بعض االفتراضات مثل التغييرات في التشريعات أو الشكوك حول عملية التقدير.

 

 تطور المطالبات: 
بغرض الحماية من تجارب وتطورات المطالبات تحتفظ المجموعة باحتياطي كافي فيما يتعلق بنشاط التكافل لديها  

المستقبلية الضارة. يتم التأكد من العوامل الغير مؤكدة والمتعلقة بمبلغ وتوقيت دفعات المطالبات في العادة خالل سنة 

 واحدة.

 

 األسلوب المستخدم في اتخاذ قرار حول االفتراضات
العقود   المتغيرات التي تؤدي إلى تعقيد تحليل الحساسية   التكافليةالمخاطر المصاحبة لهذه  معقدة وتخضع لعدد من 

قطر حيث تتم  دولة يتركز هذا التعرض في يعد مادياً والعام  للتكافللمطالبات مصاحبة  المجموعةتعرض إن الكمية. 

 معظم التعامالت. 

 

المتعلقة  افتراضات تستند    المجموعةتستخدم     بالتكافل إلى مزيج من التقارير الداخلية واالكتوارية لقياس المطالبات 

الفعلية التي    التكافلوفحص عقود    بالمجموعةفي الغالب من تقارير المطالبات الشهرية    تؤخذ البيانات الداخليةالعام.  

التكافلتم تنفيذها خالل نهاية السنة للحصول على بيانات عن   العقود   المجموعة. قامت  بالمجموعة  عقود  بمراجعة 

  غياب مطالبات مستخدمةالفردية وتعرضها الفعلي للمطالبات. يتم استخدام المعلومات لوضع سيناريوهات بخصوص  

 في توقعات العدد النهائي للمطالبات.
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 تتمة -مخاطر التكافل  

 

 تركيز مخصص المطالبات القائمة من حيث نوع العقد: يوضح الجدول التالي 

 
 2021  2020 
إجمالي  

  االحتياطيات 
إحتياطيات إعادة  

  التكافل 
صافي  

  االحتياطيات 
إجمالي  

  االحتياطيات 
إحتياطيات إعادة 

  التكافل
صافي  

 االحتياطيات 
             قطري ريال   ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري  

 20,216,899  ( 968,311)  21,185,210   20,873,604  (1,756,808)   22,630,412 السيارات
 397,284  ( 2,028,155)  2,425,439   182,640   (1,013,869)   1,196,509 لبحري والجوي ا

 9,765,899  ( 127,107,202)  136,873,101   9,828,814   (83,382,908)   93,211,722 لحوادث العامة 
التكافل  
              -  -  -    45,359   (3,375,119)   3,420,478 والصحي 

 
120,459,121  (89,528,704)  30,930,417  160,483,750  (130,103,668 )  30,380,082 

 
 

 تحليل الحساسية

التقدير عن طريق تحليل   حول مختلف السيناريوهات. حساسية إيرادات الحساسية  يتم اختبار مدى معقولية أسلوب 

   على النحو التالي:تكون  التكافلالمجموعة لمخاطر 

 

 

التغير في 
 االفتراضات

2021  2020 
 األثر على  

االيرادات  صافي 
 المكتسبة 

األثر على حقوق 
  الملكية

األثر على  
االيرادات  صافي 

 المكتسبة 

األثر على  
 حقوق الملكية

 
 

 ريال قطري  ريال قطري   ريال قطري  ريال قطري 
       

 (14,099,439) (14,099,439)  (13,516,117) (13,516,117) ٪5+ معدل الخسارة

 -5٪ 13,516,117 (13,516,117)  14,099,439 14,099,439 

 

ال   كما  التكافلزيادة / نقص في إجمالي معدالت الخسائر هو نفسه لكل من صافي وإجمالي إعادة    %5نسبة  بالحساسية  

 .التكافلينتج عن هذه الزيادة أية زيادة هامة في الخسارة المتمثلة في الوصول إلى حدود إعادة 
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 جدول تطور المطالبات أ. 

  في نهاية كل فترة تقرير، باإلضافة إلى المدفوعات التراكمية حتى اآلن: تاليةيوضح الجدول التالي المطالبات المقدرة المتراكمة، بما في ذلك المطالبات التي تم اإلبالغ عنها لكل سنة حادث 
 

 2021 –جدول تطور المطالبات 
       
 اإلجمالي  2021  2020  2019  2018  2017  
 لاير قطري   لاير قطري   لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  
             

             تقدير المطالبات التراكمية 
 -  158,427,183   95,623,739    216,901,219    165,391,148  72,392,765  كما في نهاية سنة الحادث

 -  -   164,542,581    208,877,236    218,396,762   87,649,499  بعد سنة

 -  -  -   236,849,187    208,085,116   93,764,193  بعد سنتين

 -  -  -  -   271,541,841   105,308,158  سنوات 3بعد 

 -  -  -  -  -  107,707,588  سنوات 4بعد 

             
 939,068,380  158,427,183  164,542,581   236,849,187   271,541,841   107,707,588  للمطالبات التراكميةالتقدير الحالي  

 818,609,259  116,635,585  146,111,540   214,163,981   238,747,860   102,950,293  المدفوعات التراكمية حتى تاريخه

إجمالي المطالبات التراكمية المعترف بها في بيان المركز  
 120,459,121  41,791,598  18,431,041   22,685,206   32,793,981   4,757,295  2021ديسمبر  31المالي كما في 
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 التكافل مخاطر إعادة 

الكبيرة وضمن   التكافلية  المطالبات  ناتجة عن  مالية  إلى خسائر  التعرض  لغرض تخفيض مخاطر  المجموعة  تقوم 

أعمالها االعتيادية، بالدخول مع أطراف أخرى في عقود إعادة التكافل. إن عقود إعادة التكافل توفر تنوع أكبر في 

لمخاطر الخسارة الناتجة عن مخاطرة كبيرة ال يمكن للمجموعة   األنشطة، بما يسمح لإلدارة بالتحكم بعملية التعرض

تحملها، كما تمنح المجموعة قدرة على النمو والتوسع. إن جزء جوهري من إعادة التكافل متمثل باتفاقيات إعادة تكافل 

 مختلفة ومتنوعة.

 

كافل، بتقييم الوضع المالي لشركات تقوم المجموعة لتقليل تعرضها لمخاطر خسائر كبيرة نتيجة لتعثر شركات إعادة الت

إعادة التكافل التي تتعامل معها ورصد تركيزات مخاطر االئتمان الناتجة من المناطق الجغرافية واألنشطة والسمات  

 االقتصادية المماثلة لتلك الشركات.

 

ون مصنفة من قبل وكاالت تقوم المجموعة بالتعامل مع شركات إعادة التكافل الموافق عليها من قبل اإلدارة والتي تك

 التصنيف العالمي أو وكاالت دول مجلس التعاون الخليجي. 

 

إن عقود إعادة التكافل ال تعفي المجموعة من التزاماتها اتجاه حملة الوثائق وبالتالي فان المجموعة تبقى ملزمة بمبالغ 

 كافل وفقا لعقد إعادة التكافل. المطالبات المعاد تكافلها والتي لم يتم تغطيتها من قبل شركات إعادة الت

 

 مخاطر االئتمان 

مخاطر االئتمان هي المخاطر التي تنشأ عن عجز أحد أطراف األداة المالية عن الوفاء بمطلوباته بالصورة التي تتسبب  

تعلقة في خسارة مالية للطرف اآلخر. بالنسبة لجميع فئات الموجودات المالية التي تحتفظ بها المجموعة، بخالف تلك الم

بعقود إعادة التكافل، فإن أقصى حد لتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان هو القيمة الدفترية حسبما هي مفصح عنها 

 في البيانات المالية الموحدة في تاريخ المركز المالي. 

 

سياسات  تم وضع سياسة مخاطر االئتمان التي تحدد تقييم وتحديد ما يشكل مخاطر االئتمان للمجموعة، كما تم وضع 

 . وإجراءات للحد من تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان

 

يتم مراجعة االلتزام بسياسة مخاطر االئتمان بصورة منتظمة ومراجعة مخاطر التعرض وعدم االلتزام بشكل منتظم 

للتأكد من مالئمتها التغيرات في بيئة المخاطر.
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 تتمة - مخاطر االئتمان

 يوضح الجدول أدناه الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان لمكونات بيان المركز المالي الموحد:
 

 تحليل أعمار الموجودات المالية: 
 

 جمالياإل 365أكثر من  يوم  365 - 181 يوم180 – 91 يوم 90 – 61 يوم 60 - 0 ديسمبر  31
 لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  2021

       
اشتراكات مدينة  

 89,807,256 16,640,458 16,927,486 14,430,973 4,719,854 37,088,485 (7)إيضاح 
من   مطلوبات
 85,530,743 20,640,151 21,132,705 9,309,877 5,399,601 29,048,409 تكافل معيدي 

مستحقات وسطاء  
 1,124,899 79,357 613,305 119,282 600 312,355 وذمم مدينة أخرى

 176,462,898 37,359,966 38,673,496 23,860,132 10,120,055 66,449,249 جمالياإل

 

 جمالياإل 365أكثر من  يوم 365  - 181 يوم180 –  91 يوم 90 –  61 يوم 60 - 0 ديسمبر  31
 لاير قطري لاير قطري لاير قطري لاير قطري لاير قطري لاير قطري 2020

اشتراكات مدينة  
 87,696,400 14,488,772 18,040,632 12,231,849 3,682,723 39,252,424 (7)إيضاح 
من   مطلوبات
 61,190,642 - - - 61,190,642 - تكافل معيدي 

مستحقات وسطاء  
 2,074,360 1,164,208 282,065 116,501 12,370 499,216 وذمم مدينة أخرى

 150,961,402 15,652,980 18,322,697 12,348,350 64,885,735 39,751,640 جمالياإل

 
التقارير  المتوقعة كما في تواريخ  الخسائر االئتمانية  لقياس  التالية  المخصصات  المجموعة مصفوفة  استخدمت 

 المقارنة: تواريخ و الحالية

 
 شتراكات مدينة ا 

 2021ديسمبر  31 

  اجمالي القيمة الدفترية   ( 1نسبة التعثر ) 
الخسائر االئتمانية 

 المتوقعة مدى الحياة 
 لاير قطري   لاير قطري    مستحقة:

      

 8,935,514   37,088,485   %24 يوم   0-60
 1,367,996   4,719,854   %29 يوم  61-90
 3,767,690   14,430,973   %26 يوم   180 -91

 6,233,374   16,927,486   %37 يوم  365 -181
 7,721,382   16,640,458   %46 365من  أكثر

   89,807,256  28,025,956 
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 تتمة - مخاطر االئتمان

 2021ديسمبر  31 

  اجمالي القيمة الدفترية    ( 1التعثر )نسبة  
الخسائر االئتمانية المتوقعة 

 مدى الحياة
 لاير قطري  لاير قطري   مستحقة:

      

 3,757,238  39,252,424  %10 يوم   0-60
 966,825  3,682,723  %26 يوم 61-90
 3,260,937  12,231,849  %27 يوم   180 -91

 5,353,579  18,040,632  %30 يوم 365  -181
 4,973,927  14,488,772  %35 365من  أكثر

   87,696,400  18,312,506 

 
 الوسطاء والذمم المدينة األخرى 

 2021ديسمبر  31 

  اجمالي القيمة الدفترية   ( 1نسبة التعثر ) 
الخسائر االئتمانية 

 المتوقعة مدى الحياة 
 لاير قطري   قطري لاير    مستحقة:

      

 14,344   312,355   %5 يوم   0-60
 89   600   %15 يوم  61-90
 22,690   119,282   %19 يوم   180 -91

 602,433   613,305   %98 يوم  365 -181
 79,357   79,357   %100 365من  أكثر

   1,124,899  718,913 

 
 2020ديسمبر  31 

  اجمالي القيمة الدفترية    ( 1نسبة التعثر ) 
الخسائر االئتمانية المتوقعة 

 مدى الحياة
 لاير قطري  لاير قطري   مستحقة:

      

 83,346  499,216  % 17 يوم   0-60
 3,731  12,370  % 30 يوم 61-90
 35,916  116,501  % 31 يوم   180 -91

 88,730  282,065  % 32 يوم 365  -181
 407,065  1,164,208  % 35 365من  أكثر

   2,074,360  618,788 
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 تتمة -مخاطر االئتمان 

الخسارة على تجربة خسارة االئتمان الفعلية على مدى السنوات الثالث الماضية. يتم ضرب هذه  نسبة تعتمد( 1)

بالعوامل المستقبلية لتعكس االختالفات بين الظروف االقتصادية خالل الفترة التي تم خاللها جمع البيانات   النسب

لى مدى العمر المتوقع للذمم المدينة. التاريخية، والظروف الحالية ووجهة نظر المجموعة للظروف االقتصادية ع

تستند العوامل التطلعية إلى عوامل االقتصاد الكلي الفعلية والمتوقعة )الناتج المحلي اإلجمالي في المقام األول( 

 وتعتبر إيجابية.
 

 تكافلمستحق من معيدي ال
   .يصف الجدول أدناه مخاطر االئتمان بناًء على التصنيف االئتماني لهذه األطراف

 

 2021  2020 
 لاير قطري  لاير قطري  
    

 21,135,194  31,571,724 "مستحق من شركة إعادة تكافل ذات تصنيف ائتماني في سلسلة "أ 
 33,288,488  39,717,053 "مستحق من شركة إعادة تكافل ذات تصنيف ائتماني في سلسلة "ب

وغير   "C" سلسلةمستحق من شركة إعادة تكافل ذات تصنيف ائتماني في 
 14,241,966  مصنفة

 
6,766,960 

 61,190,642  85,530,743                                    إجمالي -مستحق من معيد التكافل 
 (1,284,342)  (1,715,126) تكافل الإعادة الخسارة االئتمانية المتوقعة من يخصم: 

 59,906,300  83,815,617  صافي –مستحق من معيد التكافل 
 

 المدخالت واالفتراضات والتقنيات المستخدمة لتقدير انخفاض القيمة 
 

 الزيادة الكبيرة في المخاطر االئتمانية
االعتراف   منذ  ملحوظ  ازداد بشكل  قد  مالية  أداة  التخلف عن سداد  إذا كان خطر  ما  تأخذ المبدئيعند تحديد   ،

في االعتبار معلومات معقولة ومدعومة ذات صلة ومتوفرة دون تكلفة أو جهد ال لزوم له .وهذا يشمل    المجموعة

الداخلي لمخاطر االئتمان، وتصنيف المخاطر  المعلومات الكمية والنوعية والتحليل بما في ذلك نظام التصنيف  

وحالة الحسابات المتأخرة في السداد وحيثما كان ممكنا، الخبرة التاريخية ذات الصلة .عند ،  إن وجدت،  الخارجية

تحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت بصورة كبيرة منذ االعتراف المبدئي، يتم أخذ المعايير التالية في 

 االعتبار:

 
 . الخارجي )بقدر اإلمكان(التصنيف االئتماني  -
التي من ا - أو االقتصادية  المالية  الظروف  أو  الكبيرة في األعمال  المتوقعة  أو  الفعلية  السلبية  لتغييرات 

 . المتوقع أن تتسبب في تغير كبير في قدرة الطرف المقابل على الوفاء بالتزاماته
ومدينو  تكافل،  ال  يوشركات التأمين ومعيد،  نتائج التشغيل لحملة الوثائقتغيرات كبيرة فعلية أو متوقعة في   -

 .  اآلخرون ومصدرو الديون تكافلال
وغيرهم من   تكافلتغيرات كبيرة في األداء والسلوك المتوقعين لحملة الوثائق وشركات التأمين ومعيدي ال -

الديون التشغيل الد   القدرة علىبما في ذلك التغييرات في  ،  المدينين ومصدري  فع والتغيرات في نتائج 
 .  الخاصة بهم

وشركات التأمين  ، تغيرات كبيرة في مخاطر االئتمان على األدوات المالية األخرى لنفس حاملي الوثائق -
 .  وغيرهم من المدينين ومصدري الديونتكافل، وشركات إعادة ال
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 تتمة - مخاطر االئتمان

 

 تعريف التعثر 

تعتبر المجموعة أن ما يلي يشكل حدثا من حاالت التعثر ألغراض إدارة مخاطر االئتمان الداخلية حيث تشير  

 الخبرة التاريخية إلى أن الذمم المدينة التي تفي بأي من المعايير التالية غير قابلة لالسترداد بشكل عام:

 
 عدم التزام للتعهدات المالية من قبل الطرف المقابل؛ أوعندما يكون هناك  -
أنه من غير   - إلى  الحصول عليها من مصادر خارجية  تم  التي  داخليا أو  تم تطويرها  التي  المعلومات  تشير 

بالكامل )دون األخذ باالعتبار أي ضمانات تحتفظ بها لمجموعة، بما في ذلك ا، المرجح أن يدفع المدين لدائنيه
 .(لمجموعةا

 
بصرف النظر عن التحليل أعاله، تعتبر المجموعة أن التعثر قد حدث عندما يتجاوز استحقاق أحد الموجودات 

 يوما. 365المالية أكثر من 

 

 درجات مخاطر االئتمان 

يتم تحديد درجات مخاطر االئتمان باستخدام العوامل النوعية والكمية التي تدل على مخاطر التعثر. تختلف هذه 

العوامل حسب طبيعة التعرض ونوع المقترض. تخضع التعرضات للمراقبة المستمرة، والتي قد تؤدي إلى نقل  

 التعرض إلى درجة مخاطر ائتمانية مختلفة.

 

 إنشاء مصطلح هيكل احتمالية التعثر 

تقديرات   تم جمعها وتوليد  التي  البيانات  لتحليل  نماذج إحصائية  المجموعة  للتعرضات تستخدم  تعثر  احتماالت 

وكيف يتوقع أن تتغير نتيجة مرور الوقت. يتضمن هذا التحليل تحديد ومعايرة العالقات بين التغيرات في معدالت  

التعثر والتغيرات في عوامل االقتصاد الكلي الرئيسية عبر مختلف المناطق الجغرافية التي تتعرض فيها المجموعة 

 لمخاطر.

 
 شرافية دمج المعلومات االست

يؤدي دمج المعلومات االستشرافية إلى زيادة مستوى الحكم فيما يتعلق بكيفية تأثير التغييرات في عوامل االقتصاد 

والتي تعتبر تحت التنفيذ. تتم   2والمرحلة    1الكلي على خسارة االئتمان المتوقعة المطبقة على تعرضات المرحلة  

 في ذلك أي توقعات للظروف االقتصادية المستقبلية بشكل دوري. مراجعة المنهجيات واالفتراضات المعنية، بما

 
 مخاطر السيولة

مخاطر السيولة هي المخاطر المتمثلة في الصعوبات التي تواجهها المجموعة من الحصول على أموال للوفاء 

 بارتباطاتها المصاحبة لمطلوباتها المالية. 
 

/ شهري وتضمن اإلدارة توفر أموال كافية للوفاء بأية    يتم رصد متطلبات السيولة على أساس يومي / أسبوعي

 ارتباطات عند نشوئها. 

 
 تواريخ االستحقاق 

يلخص الجدول أدناه تواريخ استحقاق الموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة استنادا إلى المطلوبات التعاقدية  

والذمم المدينة. بالنسبة لمطلوبات عقود التكافل وموجودات غير المخصومة المتبقية متضمنة الفائدة المستحقة الدفع  

الخارجة من   النقدية  التدفقات  لصافي  الزمني  للتقدير  استنادا  تحديدها  يتم  االستحقاق  تواريخ  فإن  التكافل  إعادة 

غير مطلوبات التكافل المعترف بها. تم استبعاد االشتراكات غير المكتسبة وحصة معيدي التكافل من االشتراكات  

 المكتسبة من التحليل إذ أنها ليست التزامات تعاقدية.
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 جمالياإل  سنوات  5 – 1  حتى سنة واحدة  2021ديسمبر  31
 لاير قطري   لاير قطري   لاير قطري  
      

      موجودات مالية
 89,807,256  -  89,807,256 اشتراكات مدينة 

  168,745,094   -   168,745,094  تكافلموجودات عقود إعادة ال
 85,530,743  -  85,530,743 تكافلمن معيدي ال مستحق

 382,654,151  200,000,000  182,654,151 النقد وأرصدة البنوك

 726,737,244  200,000,000  526,737,244 اإلجمالي

      
 جمالياإل  سنوات  5 – 1  حتى سنة واحدة  2021ديسمبر  31
 لاير قطري   لاير قطري   لاير قطري  
      

      مطلوبات مالية 
  46,743,122   -   46,743,122  تكافللمعيدي المستحق 

  350,468,702   -   350,468,702  تكافلمطلوبات عقود ال
  65,727,753   -   65,727,753  ذمم دائنة ومطلوبات أخرى

 462,939,577  -  462,939,577 اإلجمالي
 

 جمالياإل  سنوات 5  – 1  حتى سنة واحدة 2020ديسمبر  31
 لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري 
      

      موجودات مالية
 87,696,400  -  87,696,400 اشتراكات مدينة 

 212,419,186  -  212,419,186 تكافلموجودات عقود إعادة ال

 61,190,642  -  61,190,642 تكافلمعيدي المن مستحق 
 314,851,077  100,000,000  214,851,077 النقد وأرصدة البنوك

 676,157,305  100,000,000  576,157,305 اإلجمالي

      
 جمالياإل  سنوات 5  – 1  حتى سنة واحدة 2020ديسمبر  31
 لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري 
      

      مطلوبات مالية 
 28,598,513  -  28,598,513 تكافل مطلوب لمعيدي ال
 392,743,542  -  392,743,542 تكافلمطلوبات عقود ال

 67,063,429  -  67,063,429 ومطلوبات أخرىذمم دائنة 

 488,405,484  -  488,405,484 اإلجمالي
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 مخاطر السوق 

النقدية   التدفقات  أو  العادلة  القيمة  تقلب  في  المتمثلة  المخاطر  السوق هي  نتيجة مخاطر  المالية  لألداة  المستقبلية 

أو   التغيرات ناتجة عن عوامل محددة خاصة بورقة مالية معينة  السوق، سواء كانت هذه  للتغيرات في أسعار 

السوق  المجموعة من مخاطر  السوق. تحد  في  المدرجة  المالية  األوراق  تؤثر على جميع  أو عوامل  مصدرها 

ر للتطورات في أسواق األسهم والسندات العالمية والمحلية. باإلضافة باالحتفاظ بمحفظة متنوعة والرصد المستم

والسندات،   األسهم  أسواق  تحركات  على  تؤثر  التي  الرئيسية  للعوامل  النشط  بالرصد  المجموعة  تقوم  ذلك  إلى 

 متضمناً إجراء تحليل لألداء التشغيلي والمالي للشركات المستثمر فيها. 

 

 . مخاطر العمالت 1

العمالت في المخاطر الناتجة عن تقلب القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية بسبب    تتمثل مخاطر

التغيرات في معدالت صرف العمالت األجنبية. الريـال القطري مربوط بصورة فعالة بالدوالر األمريكي وبالتالي 

الف الدوالر األمريكي. إن تعرض المجموعة  فإن مخاطر العمالت تحدث فقط فيما يتعلق بالعمالت األخرى بخ 

 لمخاطر العمالت األجنبية محدود ألن معظم العمليات تتم بالريـال القطري أو بالدوالر األمريكي. 

 

 . مخاطر معدالت الربح 2

 إن المجموعة معرضة لمخاطر معدالت ربح فيما يخص الودائع اإلسالمية. 

 
 بح المتغيرة لمعدالت الرتحليل حساسية القيمة العادلة 

حقوق  في  أو )نقص(    إلى زيادة  سيؤديفي تاريخ التقرير    ربحال  معدالتنقطة أساس في    100تغيير  لو حدث  

 بالمبالغ الموضحة أدناه. يفترض هذا التحليل أن جميع المتغيرات األخرى تظل ثابتة.  ةأو الخسار لربحالملكية وا

 

 الربح أو )الخسارة(  

 2020ديسمبر  31  2021ديسمبر  31 
    

 1.566.872  2,506,716 حساسية التدفقات النقدية 

 

في تاريخ التقرير سيكون له نفس التأثير المعاكس تماماً   معدالت الربح نقطة أساس في 100انخفاض حدوث إن 

 والربح أو الخسارة. حقوق الملكيةفي 

 

 مخاطر أسعار األسهم . 3

تتمثل مخاطر أسعار األسهم في الخطر من تقلبات القيمة العادلة ألداة مالية بسبب تغيرات األسعار بالسوق )غير 

طر العمالت(، سواء حدثت تلك التغيرات بسبب عوامل تتعلق باألداة  تلك الناتجة من مخاطر أسعار الفائدة أو مخا

 المالية المعينة أو بمستخدمها أو عوامل تؤثر على جميع األدوات المالية المماثلة المتداولة في السوق.

 

أسعار في  للتغيرات  نتيجة  العادلة  قيمتها  تتقلب  مالية  بموجودات  المجموعة  لدى  األسهم  أسعار  مخاطر   تتعلق 

 السوق.

 

تحد المجموعة من مخاطر أسعار األسهم عن طريق االحتفاظ بمحفظة استثمارية متنوعة وعن طريق مراقبة 

في  متداولة  مالية  أوراق  من  للمجموعة  الرأسمالية  االستثمارات  معظم  تتكون  المالية.  األسواق  في  التطورات 

 بورصة قطر. 
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 تتمة - مخاطر أسعار األسهم. 3

الجـدول التالي يعكس حساسية تأثير إجمالي التغيرات في القيمة العادلة بالمجموعة لتغيرات معقولة محتملة في  

أسعار األسهم، مع ثبات جميع المتغيرات األخرى. يتوقع أن يكون تأثير النقص في أسعار األسهم معادالً ومعاكساً  

 ة. لتأثير الزيادة المبين
 

 
تغيرات في أسعار 

 األسهم
التأثير على حقوق  

 الملكية
 

 التأثير على الدخل 
 ريـال قطري   ريـال قطري    

2021      
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق 

 %5± الملكية
 

1,887,088  - 
      

2020      
ثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق است

 % 5± الملكية
 

1,591,305 
 

- 

 

 المخاطر التشغيلية

مخاطر التشغيل هي مخاطر الخسارة التي تنشأ بسبب فشل النظام أو الخطأ البشري أو االحتيال أو من أحداث 

خارجية. في حالة فشل ضوابط الرقابة في األداء قد تتسبب المخاطر التشغيلية في أضرار للسمعة وقد يكون لها 

تشريعية أو قد تؤدي إلى خسارة مالية. ال يمكن للمجموعة الحد من جميع المخاطر التشغيلية، عواقب قانونية أو  

إال أنه بإمكانها إدارة هذه المخاطر عن طريق وضع نظام رقابة صارم ومن خالل الرصد ومعالجة المخاطر 

للوصول وإجراءات    لدى المجموعة أنظمة مفصلة وإجراءات موثقة فيها فصل فعال للمهام وضوابط  .المحتملة

إلى إطار عمل تدقيق داخلي فعال. يتم   الموظفين وخالفها، إضافة  لتدريب وتقييم  التفويض والتسوية وأساليب 

رصد مخاطر العمل مثل التغيرات في البيئة والتقنية والصناعة عبر التخطيط االستراتيجي للمجموعة وعملية 

 .  رصد الموازنة

 

 الزكاة  35
النظام األساسي للمجموعة اإلدارة بدفع زكاة بالنيابة عن المساهمين. تقع مسؤولية دفع الزكاة على  ال تفوض بنود  

 عاتق المساهمين.

 

 أرقام المقارنة  36
تصنيف هذه على البيانات المالية الآثار إعادة  فيما يلي بيان  تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة للسنة السابقة، و

 . للتأمين ش.م.ع.ق يةقطرالمية الموحدة لمجموعة اإلسال

 
)كما في التقرير    

 السابق( 

 

 التعديالت 

 

 )إعادة التصنيف( 

  2020  2020  2020 
 لاير قطري   لاير قطري   لاير قطري   

       

       بيان المركز المالي الموحد 

 69,383,894  16,861,386  52,522,508  اشتراكات مستحقة القبض 
 24,090,768  (16,861,386)  40,952,154  أخرىموجودات مقدمة ومدفوعات 

       

في  2020ديسمبر  31 المنتهية في الوكالة المعروضة في السنة المالية السابقةأجور تصنيف تم إعادة  •

لحملة   والمصروفات  اإليرادات  التكافل  من    الموحد  وثائقالبيان  ، لفترةل فائض  الصافي  إلى  عمليات 

 .  عرض الفترة الحاليةطريقة لتتوافق مع 

 

 أحداث الحقة     37
 لم تكن هناك أحداث الحقة هامة بعد تاريخ التقرير يمكن أن يكون لها أثر على فهم هذه البيانات المالية الموحدة.


