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الشركة والنشاط ١
لتأمينات الحياة والتأمين الصحي شركـة كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي ش.م.ع.ق. (سابقًا: شركة كيو إل إم  

بموجب ٢٠١٨أبریل  ٣٠تأسست في  الصحي  تأمين على الحياة والتأمين  ") هي شركة تعمل في مجال الالشركةذ.م.م.) ("
الخاصة  ولوائح مصرف قطر المركزي  ي قطر الوتخضع ألحكام قانون الشركات التجاریة  ،  ١١٦٨٤٩السجل التجاري رقم  

بحصة قدرها  ش.م.ع.ق.  ) تابعة لشركة قطر للتأمين  ذ.م.م.كشركة ذات مسؤولية محدودة (الشركةالتأمين. تأسست  بأنشطة  
.  ٢٠١٩ینایر ١اعتبارا من الشركة عملياتها بدأت. عند التأسيسمال المصدر والمدفوعال٪ من رأس ٨٥

تأمين الصحي ذ.م.م.، وهي شركة تابعة لشركة قطر ، قامت شركة كيوالیف لتأمينات الحياة وال٢٠١٩ینایر  ١اعتبارا من  
) إلى الشركة.ي تم االنتهاء من العمل به خالل السنةللتأمين، بتحویل األنشطة التجاریة للشركة (باستثناء فرع البوان الذ 

مساهمي بصفتهم،  المؤسسون السادة  قرر،  ٢٠٢٢نوفمبر٢٢المنعقدة بتاریخ  ةغير العادیمومية  العالجمعيةقرار بموجب
الحًقاوإدراجها عامةمساهمة شركةإلىمحدودةمسؤوليةذاتشركة منالشركةتحویل،  تغيير شكلها القانونيقبلالشركة

المملوكة األسهممن٪ ٦٠طرح  من خالل  )ش.م.ع.ق.إلى شركة مساهمة عامة ( أن یتم التحویل  على،  قطربورصةفي
تم االعالن رسميًا عن  نجاح) بIPOوبعد اغالق الطرح العام األولي (.الكتتاب العامل.)ش.م.ع.ق(للتأمينقطرلشركة

وذلك خالل اجتماع ).(ش.م.ع.ققطریةعامةمساهمةشركة) إلى .(ذ.م.ممحدودةمسؤوليةذاتشركةمنالشركة لتحوّ 
للتأمين قطرلشركةالمملوكةالحصةتخفيضتم، وبالتالي  ٢٠٢١دیسمبر٣٠المنعقد بتاریخالتأسيسيةالعموميةالجمعية

تم إدراج أسهم الشركة للتداول وتم فقدان السيطرة.  والمدفوعالمصدرمالالرأسمن٪٢٥إلىالمجموعةفي.)ش.م.ع.ق(
. ٢٠٢٢ینایر  ١٣العام في بورصة قطر بتاریخ 

، الخليج الغربي، الدوحة، دولة قطر. QLMلخامس، مبنى  ، الطابق ا١٢٧١٣عنوان المكتب المسجل للشركة هو ص.ب  
تعمل الشركة وشركاتها التابعة ("المجموعة") بشكل أساسي في تقدیم خدمات التأمين الطبي والتأمين على الحياة االئتماني  

والفردي والجماعي. 
. ٢٠٢٣فبرایر ٢٠في نيابة عن المجموعة وقعها بالتم اعتماد هذه البيانات المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة و 

أساس اإلعداد  ٢
بيان االلتزام  

، والذي تم تعدیل  ٢٠١٥لسنة  ١١مع متطلبات قانون الشركات التجاریة القطري رقم  الموحدة  تتوافق هذه البيانات المالية  
. إن اإلدارة بصدد اتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان االمتثال الكامل  ٢٠٢٢لسنة ٨بعض أحكامه الحًقا بموجب القانون رقم 

انتهت إلى أن أي حاالت عدم امتثال كما للقانون المعدل، بما في ذلك تعدیل النظام األساسي للشركة حسب الضرورة، وقد
.الموحدةفي تاریخ التقریر ليست لها أي تأثير جوهري على البيانات المالية

س اإلعداداأس
الصادرة عن مجلس معایير المحاسبة الدولية  )  IFRS(تم إعداد البيانات المالية الموحدة وفقًا للمعایير الدولية للتقاریر المالية  

)IASB(.
فيما عدا بعض األدوات المالية والتي یتم قياسها بالقيمة ،وفقًا لمبدأ التكلفة التاریخية المرفقة  تم إعداد البيانات المالية الموحدة  

العادلة.
فقط عندما یكون  الموحدتتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية ویتم عرض صافي المبلغ في بيان المركز المالي

أساس الصافي أو في تحصيل الموجود  هناك حق قانوني یمكن تطبيقه لمقاصة المبالغ المدرجة وتتوفر الرغبة في السداد على  
ما لم یكن ذلك مطلوبًا  الموحدالخسارة  وأالربح وسداد المطلوب في نفس الوقت. لن تتم مقاصة اإلیراد والمصروف في بيان

أو مسموحًا به بموجب أي معيار محاسبي أو تفسيراته، كما هو مذكور في السياسات المحاسبية للمجموعة. 

السابقة.  سنة مالية الموحدة معلومات عن أرقام المقارنة للتتضمن البيانات ال
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تتمة –اإلعدادأساس٢

تتمة  –س اإلعداداأس
تقوم المجموعة بعرض بيان المركز المالي الموحد بشكل عام حسب ترتيب السيولة. إن التحليل المتعلق باالسترداد أو السداد  

شهر) كما  ١٢شهرًا بعد تاریخ التقریر (أكثر من  ١٢شهرًا) وأكثر من  ١٢شهرًا بعد تاریخ التقریر (ال یزید عن  ١٢خالل  
. ٢٦هو مبين في االیضاح 

التوحيد أساس 
وشركتها شركة كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي ش.م.ع.ق.لالماليةالبياناتمنتتكون الموحدةالماليةالبيانات

تتحقق السيطرة عندما تكون للمجموعة عائدات متغيرة  .٢٠٢٢دیسمبر ٣١التابعة (یشار إليهما معا بـ "المجموعة") كما في 
خالل سلطتها على  أو لها حقوق فيها من   عالقتها مع المؤسسة المستثمر فيها ولدیها المقدرة للتأثير على تلك العائدات 

المؤسسة المستثمر فيها. وبصفة خاصة تسيطر المجموعة على مؤسسة مستثمر فيها إذا وفقط إذا كان لدى المجموعة:
 ًلتوجيه أنشطة المؤسسة المستثمر فيها)سيطرة على المؤسسة المستثمر فيها (حقوق حالية تعطيها القدرة حاليا ،
 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 یكون للمجموعة أقل  االفتراضهذالدعم.  السيطرةإلىتؤديالتصویتحقوق غالبيةبأنافتراضهناك،  عامبشكل
الحقائق أو الظروف  جميعمن أغلبية حقوق التصویت الخاصة بالمؤسسة المستثمر فيها أو حقوق مماثلة، تدرس المجموعة  

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

شركاء اآلخرین ممن لهم حقوق تصویت في المؤسسة المستثمر فيها.الترتيبات التعاقدیة مع ال
 .حقوق ناشئة من ترتيبات تعاقدیة أخرى
وحقوق تصویت محتملة.مجموعةحقوق تصویت ال

بإعادة تقييم ما إذا كانت تسيطر على المؤسسة المستثمر فيها أم ال إذا كانت الحقائق والظروف تدل على  مجموعةتقوم ال
مجموعة یبدأ توحيد بيانات شركة تابعة عندما تحصل ال. ت في عنصر واحد أو أكثر من عناصر السيطرة الثالثةوجود تغيرا

ال عندما تفقد  وتنتهي  سيطرة على الشركة التابعة  الشركة التابعةمجموعةعلى  ومطلوبات  .  السيطرة على  موجودات  تدرج 
التاریخ  ابتداء منالموحد  الخسارة  وألربح  ابيان  ة خالل السنة في  أو المستبعدالمكتسبةوإیرادات ومصاریف الشركة التابعة  

عن السيطرة على الشركة التابعة.مجموعةعلى السيطرة حتى التاریخ الذي تتوقف فيه المجموعةالذي تحصل فيه ال

الشركةأنحيثمجموعة،  األم للإن األرباح أو الخسائر وكل مكون من اإلیرادات الشاملة األخرى تعود إلى مساهمي الشركة  
عند الضرورة، یتم إجراء تعدیالت على البيانات المالية للشركات  المجموعة.  قبلمن٪١٠٠بنسبةعليها مسيطرالتابعة

وحقوق والمطلوباتالموجوداتجميعحذفیتممجموعة. و التابعة لتتماشى سياستها المحاسبية مع السياسات المحاسبية لل
التوحيد. عندبالكاملالمجموعةأعضاءبينبالمعامالتالمتعلقةالنقدیةوالتدفقاتوالمصروفاتواإلیراداتالملكية

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

الشهرة) المجموعةإذا فقدت   في ذلك  (بما  الصلة  للموجودات ذات  بإلغاء التحقيق  فإنها تقوم  تابعة،  شركة  على  السيطرة 
أیة أرباح أو خسائر ناتجة احتساب، في حين یتم  المساهمينوالمطلوبات والحصص غير المسيطرة وغيرها من بنود حقوق  

أیة استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة.احتسابیتم . في الربح أو الخسارة
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تتمة –أساس اإلعداد ٢
تتمة -التوحيد أساس 

الشركة التابعة للمجموعة المدرجة في البيانات المالية الموحدة تعرض كالتالي:  

بلد التأسيس 
ومقر األعمال 

حصة الملكية الفعلية للمجموعة  
وحقوق التصویت (٪) 

دیسمبر  ٣١
٢٠٢٢

دیسمبر ٣١
٢٠٢١

٪ ١٠٠٪ ١٠٠دولة قطر ذ.م.م. شركة كيوالیف لتأمينات الحياة والتأمين الصحي 

.("الشركة التابعة") في دولة قطركيوالیف لتأمينات الحياة والتأمين الصحي ذ.م.م. تعمل شركة

المعامالت المستبعدة عند توحيد األعمال  
شركات استبعادیتم   المعامالت بين  ناتجة عن  محققة  غير  وأیة أرباح  شركات المجموعة  فيما بين  والمعامالت  األرصدة 

المجموعة عند إعداد البيانات المالية الموحدة. 

العملة التشغيلية وعملة العرض
) ریال قطري، ما لم تتم اإلشارة  ١٬٠٠٠( بالریـال القطري. كل القيم مدورة إلى أقرب ألف  الموحدة  تعرض هذه البيانات المالية  

إلى خالف ذلك.

(العملة  شركة  كل  فيها  تعمل  التي  األساسية  االقتصادیة  البيئة  بعملة  التابعة  للشركات  المنفصلة  المالية  البيانات  تعرض 
ي لها بالعملة الوظيفية الوظيفية). ألغراض إعداد هذه البيانات المالية الموحدة، تعرض نتائج كل شركة تابعة والمركز المال

للشركة، أال وهي الریال القطري.  

یتم تحویل موجودات ومطلوبات العمليات الخارجية إلى الریال القطري باستخدام أسعار الصرف السائدة بتاریخ التقریر. یتم  
تدرج فروق التحویل الناتجة أیضا تحویل اإلیرادات والمصروفات إلى الریال القطري بأسعار الصرف السائدة في تاریخ التقریر. 

االیرادات  عملية أجنبية، یتم إعادة تصنيف عنصر  استبعادمن التحویل لغرض التوحيد في اإلیرادات الشاملة األخرى. عند  
المتعلق بتلك العملية األجنبية المعينة إلى الربح أو الخسارة.الشاملة األخرى 

أي تعدیالت قيمة عادلة للقيمة الدفتریة للموجودات والمطلوبات الناتجة عن  أي شهرة ناتجة عن حيازة العمليات الخارجية و 
نهایة فترة  عملية االستحواذ كموجودات ومطلوبات للعملية األجنبية یتم تحویلها حسب سعر الصرف السائد الصرف في تاریخ  

.بيان اإلیرادات الشاملة األخرى الموحد. وتدرج فروقات التحویل في التقریر
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واالفصاحات  السياسات المحاسبية التغيرات في ٣
المعایير والتفسيرات والتعدیالت الجدیدة المطبقة من قبل المجموعة ٣/١

متطابقة مع تلك المستخدمة في إعداد البيانات المالية الموحدة  إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه البيانات المالية  
ساریة الو ألول مرة  باستثناء تطبيق بعض المعایير والتعدیالت  ،  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١سنة المنتهية في  السنویة للمجموعة لل

لم تطبق المجموعة مبكرًا أیة معایير . (مالم یذكر خالف ذلك)٢٠٢٢ینایر ١المفعول للفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد 
. المفعول بعدأو تفسيرات أو تعدیالت تم إصدارها ولم تصبح ساریة 

٣تعدیالت على المعيار الدولي للتقاریر المالية -الرجوع إلى اإلطار المفاهيمي 
تحل التعدیالت محل إشارة إلى نسخة سابقة من اإلطار المفاهيمي لمجلس معایير المحاسبة الدولية بإشارة إلى النسخة الحالية  

.  دون تغيير متطلباتها بشكل كبير٢٠١٨الصادرة في مارس  

"دمج األعمال" لتجنب إصدار أرباح أو ٣تضيف التعدیالت استثناًء إلى مبدأ االعتراف بالمعيار الدولي للتقاریر المالية رقم 
خسائر محتملة في "اليوم الثاني" تنشأ عن االلتزامات والمطلوبات الطارئة التي ستكون ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي  

:  ٢١والمطلوبات الطارئة والموجودات الطارئة أو تفسير لجنة تفسيرات المعایير الدولية للتقاریر المالية رقم  المخصصات  ٣٧
٣٧الرسوم، إذا تم تكبدها بشكل منفصل. یتطلب االستثناء من الكيانات تطبيق المعایير الواردة في معيار المحاسبة الدولي 

ار المفاهيمي، لتحدید ما إذا كان االلتزام الحالي موجوًدا في تاریخ االستحواذ.  ، على التوالي، بدًال من اإلط٢١أو التفسير  
المعيار الدولي للتقاریر المالية   إلى  جدیدة  مؤهلة ٣تضيف التعدیالت أیًضا فقرة  الموجودات المحتملة غير  أن  لتوضيح 

.  لالعتراف بها في تاریخ االستحواذ

حيث لم یكن هناك موجودات ومطلوبات طارئة ،  للمجموعةلم یكن لهذه التعدیالت أي تأثير على البيانات المالية الموحدة  
.  ضمن نطاق هذه التعدیالت التي نشأت خالل الفترة

١٦تعدیالت على معيار المحاسبة الدولي -المتحصالت قبل االستخدام المقصود -العقارات واآلالت والمعدات 
یحظر التعدیل على الكيانات الخصم من تكلفة عنصر من العقارات واآلالت والمعدات، أي متحصالت من بيع العناصر  
التي نتجت أثناء إعداد األصل إلى الموقع والحالة المطلوبين ليكون قادًرا على العمل بالطریقة التي تنشدها اإلدارة. وبدًال من 

. الموحدأو الخسارةبيان الربح ه البنود، وتكاليف إنتاجها في  ذلك، تعترف المنشأة بعائدات بيع هذ

، حيث لم تكن هناك مبيعات لبنود عقارات وآالت للمجموعةلم یكن لهذه التعدیالت أي تأثير على البيانات المالية الموحدة  
. ومعدات متاحة لالستخدام في أو بعد بدایة الفترة المعروضة

الضرائب في قياسات القيمة العادلة -الزراعة :٤١معيار المحاسبة الدولي 
التدفقات  المؤسساتالذي یقضي بأن تستبعد  ٤١من معيار المحاسبة الدولي  ٢٢یزیل التعدیل المطلب الوارد في الفقرة  

.٤١ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي  موجودات النقدیة للضرائب عند قياس القيمة العادلة لل

حيث لم یكن لدیها موجودات في نطاق معيار  ،للمجموعةت أي تأثير على البيانات المالية الموحدة  لم یكن لهذه التعدیال
.كما في تاریخ التقریر٤١المحاسبة الدولي 
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تتمة  – واالفصاحات السياسات المحاسبية التغيرات في ٣
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٣٧تعدیالت على معيار المحاسبة الدولي -تكاليف إتمام العقد -المحملة باألعباءالعقود 
العقد المحمل بخسارة هو عقد تتجاوز فيه التكاليف التي ال یمكن تجنبها (أي التكاليف التي ال یمكن للمجموعة تجنبها ألنها  

للوفاء بااللتزامات بموجب العقد المنافع االقتصادیة المتوقع استالمها بموجبه. تمتلك العقد) 

ر، تحتاج المنشأة إلى تضمين التكاليف  ائخسالمتكبد للتحدد التعدیالت أنه عند تقييم ما إذا كان العقد المحمل باألعباء أو  
كًال من التكاليف اإلضافية (على سبيل المثال، تكاليف  التي تتعلق مباشرة بعقد لتوفير السلع أو الخدمات التي تتضمن 

العمالة والمواد المباشرة) وتخصيص التكاليف المرتبطة مباشرة بأنشطة العقد (على سبيل المثال، استهالك المعدات المستخدمة 
د ویتم استبعادها ما لم یتم  للوفاء بالعقد وكذلك تكاليف إدارة العقد واإلشراف). ال تتعلق التكاليف العامة واإلداریة مباشرة بالعق

تحميلها صراحة على الطرف المقابل بموجب العقد.

محملة بأعباء لم یكن لهذه التعدیالت أي تأثير على البيانات المالية الموحدة للمجموعة حيث لم تحدد أي عقود على أنها  
التكلفة خالل الفترة. 

شركة تابعة كمتبني ألول مرة-لتقاریر المالية ألول مرة ل : اعتماد المعایير الدولية ١المعيار الدولي للتقاریر المالية 
لقياس فروق  ١(أ) من المعيار الدولي للتقاریر المالية رقم  ١٦یسمح التعدیل للشركة التابعة التي تختار تطبيق الفقرة د  

مبالغ المدرجة في البيانات المالية الموحدة للشركة األم، بناًء على تاریخ انتقال الشركة األم إلى الترجمة المتراكمة باستخدام ال
لتقاریر المالية، إذا لم یتم إجراء تعدیالت للتوحيد اإلجراءات وتأثيرات اندماج األعمال التي استحوذت الشركة لالمعایير الدولية  

يق هذا التعدیل أیًضا على الشركة الزميلة أو المشروع المشترك الذي یختار تطبيق األم بموجبها على الشركة التابعة. یتم تطب
. ١(أ) من المعيار الدولي للتقاریر المالية ١٦الفقرة د 

. لم یكن لهذه التعدیالت أي تأثير على البيانات المالية الموحدة للمجموعة حيث أنها لم تتبنى ألول مرة
المطلوبات المالية تحقيق٪" إللغاء ١٠الرسوم في اختبار "-: األدوات المالية ٩لية المعيار الدولي للتقاریر الما

یوضح التعدیل الرسوم التي تتضمنها المنشأة عند تقييم ما إذا كانت شروط االلتزام المالي الجدید أو المعدل تختلف اختالًفا  
جوهرًیا عن شروط االلتزام المالي األصلي. تشمل هذه الرسوم فقط تلك المدفوعة أو المستلمة بين المقترض والمقرض، بما  

تلمة من قبل المقترض أو المقرض نيابة عن اآلخر. ال یوجد تعدیل مماثل مقترح لمعيار  في ذلك الرسوم المدفوعة أو المس
والقياس. التحقيقاألدوات المالية: ٣٩المحاسبة الدولي 

لم یكن لهذه التعدیالت أي تأثير على البيانات المالية الموحدة للمجموعة حيث لم تكن هناك تعدیالت على األدوات المالية  
الل الفترة. للمجموعة خ 
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تتمة–واالفصاحات السياسات المحاسبية التغيرات في ٣
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بيان   حتى تاریخ إصدار  فيما یلي  ساریة المفعول  المعایير والتفسيرات الجدیدة والمعدلة التي تم إصدارها ولكن لم تصبح 
والمعدلة، إن   ، عندما تصبح  انطبقتالبيانات المالية للمجموعة. تعتزم المجموعة تطبيق هذه المعایير والتفسيرات الجدیدة 

ساریة المفعول. 
: عقود التأمين ١٧المالية المعيار الدولي للتقاریر 

للمرة األولى.  ١٧المعيار الدولي للتقاریر المالية المجموعة، ستطبق ٢٠٢٣لعام الموحدة في البيانات المالية 
وتعمل بشكل متواٍز في المجاالت التالية الستكمال ١٧تقدًما في تنفيذ المعيار الدولي للتقاریر المالية  المجموعةأحرزت  

:١٧المعيار الدولي للتقاریر المالية االنتقال إلى
  العمل على تكوین التكامل للجزء المتبقي في النظام والضوابط الداخلية المطلوبة لتطبيق المعيار المجموعةتواصل

. ١٧الدولي لتقاریر المالية 
  للتغيير حتى تنتهي الشركة إن افتراضات السياسات المحاسبية واألحكام وأساليب التقدیر الجدیدة المستخدمة عرضة

من بياناتها المالية األولى التي تتضمن التطبيق المبدئي للمعيار. 

  السنویة المتوافقة مع المعيار الدولي للتقاریر المالية الموحدة  االنتهاء من التخطيط واإلفصاح عن البيانات المالية
١٧ .

 األعمال من خالل مبادرات التدریب المختلفة.االستمرار في التعامل مع اللجنة التنفيذیة وقطاع
: عقود التأمين للفترات السنویة التي تبدأ في  ٤یحل محل المعيار الدولي للتقاریر المالية  ١٧المعيار الدولي للتقاریر المالية 

المالية" جنًبا إلى جنب "األدوات  ٩لتقاریر المالية  ل تحتاج الشركة أیًضا إلى تطبيق المعيار الدولي  .  ٢٠٢٣ینایر  ١أو بعد  
حيث تحتاج إلى تقييم خسائر االئتمان المتوقعة على الذمم المدینة المتعلقة بالتأمين. ١٧مع المعيار الدولي للتقاریر المالية 

مع تطبيق األحكام االنتقالية. یمكن تلخيص طبيعة التغييرات في ٢٠٢٢عرض معلومات المقارنة لعام  المجموعةتعيد  س
المحاسبية على النحو التالي: السياسات 

التغييرات في التصنيف والقياس 
. تم السماح بالمجموعةإلى تغيير في تصنيف عقود التأمين الخاصة  ١٧لن یؤدي تطبيق المعيار الدولي للتقاریر المالية  

باالستمرار في المحاسبة باستخدام سياساتها المحاسبية السابقة.  ٤سابًقا بموجب المعيار الدولي للتقاریر المالية  للمجموعة
مبادئ محددة لتحقيق وقياس عقود التأمين الصادرة وعقود إعادة التأمين  ١٧ومع ذلك، یضع المعيار الدولي للتقاریر المالية 

.الشركةالتي تحتفظ بها 

) على مجموعات عقود التأمين  PAAنهج تخصيص األقساط (المجموعةتيجة عملية مراجعة العقود، ستطبق  بناًء على ن 
شهًرا أو أقل. ١٢التي تصدرها ومجموعات عقود إعادة التأمين التي تحتفظ بها عندما تكون فترة التغطية 

المحتفظ بها بموجب محفظة االئتمان طویل  یجب أن تكون مجموعات عقود التأمين الصادرة ومجموعات عقود إعادة التأمين  
). في حالة مجموعة عقود التأمين الصادرة التي تغطي منتجات  GMMاألجل مؤهلة لتطبيق نموذج القياس العام المعياري (

).VFA)، یجب أن یكون نموذج القياس المطبق هو نهج الرسوم المتغيرة (ULIPاستثماریة مرتبطة بالوحدات (

) على مجموعات العقود التي تكون فترة  PAAأیًضا تقييم الجدارة لنهج تخصيص األقساط (المجموعةأجرت وفًقا للمعيار،
شهًرا. بناًء على تقييم النتائج، سيتم تطبيق نموذج قياس نهج تخصيص األقساط على المجموعات  ١٢التغطية فيها أكثر من  

التأمين المحتفظ بها. المؤهلة من عقود التأمين الصادرة ومجموعات عقود إعادة 
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تتمة - التغييرات في التصنيف والقياس
بموجب المعيار الدولي  المجموعةتختلف مبادئ قياس نهج تخصيص األقساط عن "نهج األقساط المكتسبة" الذي تستخدمه 

في المجاالت الرئيسية التالية: ٤للتقاریر المالية 
ها في اإلیرادات یعكس التزام التغطية المتبقية األقساط المستلمة ناقًصا التدفقات النقدیة المؤجلة ناقًصا المبالغ المعترف ب

لخدمات التأمين المقدمة.
  أال یزید الوقت بين تقدیم كل جزء من الخدمات وتاریخ استحقاق قسط التأمين ذي الصلة عن عام.  المجموعةتتوقع

بتعدیل االلتزام بالتغطية المتبقية المجموعة، لن تقوم  ١٧وفًقا لذلك، وفًقا لما یسمح به المعيار الدولي للتقاریر المالية  
لتعكس القيمة الزمنية للنقود وتأثير المخاطر المالية. عندما یكون تاریخ استحقاق قسط التأمين وفترة الخدمات ذات 

بتقييم المبلغ على أنه غير مادي، حيث ال یلزم إجراء الخصم. المجموعةشهًرا، قامت ١٢الصلة أكثر من 
ية المتبقية یشمل تقييًما صریًحا لتعدیل المخاطر للمخاطر غير المالية عندما تكون مجموعة العقود قياس االلتزام للتغط

احتياطي المخاطر غير   مخصص  من  جزًءا  هذه في السابق  تكون  أجل احتساب بند الخسارة (قد  من  وذلك  مرهقة 
طية إلى أن مجموعة العقود مرهقة ، فسوف  الساریة). إذا كانت الحقائق والظروف تشير في أي وقت قبل وأثناء فترة التغ

تعترف المجموعة بخسارة في الربح أو الخسارة وتزید االلتزام عن التغطية المتبقية إلى الحد الذي تكون فيه التقدیرات 
الحالية للتدفق النقدي الوافية المتعلق بالتغطية المتبقية یتجاوز القيمة الدفتریة لاللتزام للتغطية المتبقية. 

يتم تحدید قياس االلتزام عن المطالبات المتكبدة (المطالبات القائمة والمتكبدة ولكن غير المبلغ عنها  س(IBNR)  على (
المجموعة أساس القيمة المتوقعة المرجحة المخصومة وتتضمن تعدیًال صریًحا للمخاطر غير المالية. االلتزام یشمل التزام  

بتحقيق االلتزام عن المطالبات المتكبدة لمجموعة العقود  المجموعةسوف تقوم  بدفع مصاریف التأمين األخرى المتكبدة.  
بمبلغ التدفقات النقدیة للوفاء بالمطالبات المتكبدة. سيتم خصم التدفقات النقدیة المستقبلية (بالمعدالت الحالية سواء كان 

من المتوقع دفعها في سنة واحدة أو أقل من تاریخ تكبد المطالبات.
بتخصيص التدفقات النقدیة لالستحواذ لمجموعات عقود التأمين الصادرة أو المتوقع إصدارها  المجموعةوم  سوف تق

باستخدام أساس منتظم ومنطقي. التدفقات النقدیة لشراء خدمات التأمين تتضمن تلك التدفقات المباشرة 
  لتأمين الصادرة أو المتوقع إصدارها  بتخصيص التدفقات النقدیة لالستحواذ لمجموعات عقود ا المجموعةسوف تقوم

باستخدام أساس منتظم ومنطقي تتضمن التدفقات النقدیة لشراء خدمات التأمين تلك التي تنسب مباشرة إلى المجموعة.  
عندما یتم دفع هذه التدفقات النقدیة لشراء خدمات التأمين (أو عندما یتم تحقيق االلتزام كتطبيق معيار آخر للمعایير  

للتقاریر المالية) قبل تحقيق مجموعة عقود التأمين ذات الصلة، یتم تحقيق أصل التدفقات النقدیة لشراء خدمات الدولية
التأمين. عند تحقيق عقود التأمين، یتم تحقيق الجزء ذي الصلة من أصل التدفقات النقدیة لشراء خدمات التأمين وإدراجه 

ين للتغطية المتبقية للمجموعة ذات الصلة. في القياس عند التحقيق المبدئي اللتزام التأم
 (التي تعكس أقساط إعادة التأمين المدفوعة مقابل إعادة التأمين المحتفظ بها) یتم تعدیل قياس األصل للتغطية المتبقية

مين  لتشمل عنصر استرداد الخسائر لتعكس االسترداد المتوقع لخسائر العقود المرهقة حيث تقوم هذه العقود بإعادة التأ 
نفس السياسات المحاسبية لقياس مجموعة عقود إعادة التأمين، والتي  المجموعةعلى العقود المباشرة المرهقة. ستطبق  

یتم اعتمادها عند الضرورة لتعكس الميزات التي تختلف عن تلك الخاصة بعقود التأمين. 
 أي عقود ذات ميزات مشاركة مباشرة.المجموعةال تصدر

، ومن المتوقع أن یتم االنتهاء  األخرى األطراف  من  خبراء  ال اإلدارة حالًيا مع الخبراء االكتواریين الخارجيين المعينين و تعمل  
المالية   للتقاریر  وفًقا للمعيار الدولي  المالية  البيانات  وإعداد  والسياسات المحاسبية  ١٧من التغيير في األنظمة المحاسبية 

. وبناًء عليه، سيتم إعادة  ٢٠٢٣عداد تقاریر للربع األول من عام  الموعد النهائي إل قبل  ٩لمالية  والمعيار الدولي للتقاریر ا
بسبب اعتماد هذه التغييرات. ٢٠٢٢بيان المعلومات المقارنة لعام 
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العرض واإلفصاح 
سيغير بشكل مادي كيفية عرض عقود التأمين وعقود إعادة التأمين واإلفصاح عنها في  ١٧المعيار الدولي للتقاریر المالية  

. للمجموعةالبيانات المالية الموحدة 

التأمين وإعادة التأمين الصادرة وعقود إعادة التأمين  بتجميع عقود  المجموعةبغرض العرض في بيان المركز المالي، ستقوم  
المحتفظ بها، على التوالي وتقدیمها بشكل منفصل: 

.محافظ التأمين وعقود إعادة التأمين الصادرة والتي تعتبر موجودات
.محافظ التأمين وعقود إعادة التأمين الصادرة والتي تعتبر مطلوبات
  المحتفظ بها والتي تعتبر موجودات.محافظ عقود إعادة التأمين
.محافظ عقود إعادة التأمين المحتفظ بها والتي تعتبر مطلوبات

المحافظ المشار إليها أعاله هي تلك التي تم إنشاؤها عند التحقيق المبدئي األولي وفًقا لمتطلبات المعيار الدولي للتقاریر  
. ١٧المالية 

ة موجودات للتدفقات النقدیة لشراء خدمات التأمين. ستتغير أوصاف البنود في بيان  محافظ عقود التأمين الصادرة تتضمن أی
عن البنود المجموعةبشكل كبير مقارنة بالعام الماضي. حالًيا، أبلغت  الموحد  الربح أو الخسارة واإلیرادات الشاملة األخرى  

التالية: 

 .إجمالي األقساط
تنازل عنها لمعيدي التأمين ماألقساط
األقساط صافي
الحركة في احتياطي المخاطر غير الساریة
 إجمالي المطالبات المدفوعة
 استردادات إعادة التأمين
 الحركة في المطالبات القائمة
 صافي العموالت
 صافي نتيجة االكتتاب

عرًضا منفصًال لما یلي: ١٧بدًال من ذلك، یتطلب المعيار الدولي للتقاریر المالية 

 التأمين إیرادات
 مصاریف خدمة التأمين
 إیرادات أو مصروفات تمویل التأمين
 صافي مصروفات التمویل من عقود التأمين
 التمویل من عقود إعادة التأمين إیرادات صافي
 .اإلیرادات أو المصروفات من عقود إعادة التأمين المحتفظ بها
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تتمة– واالفصاحات السياسات المحاسبية التغيرات في ٣

تتمة –بعدالمفعولساریةم تصبح ولالمصدرة معایيرال٣/٢
ساریة المفعول بعدلم تصبحصادرة و أخرى معایير وتفسيرات جدیدة ومعدلة  

. المعایير والتفسيرات الجدیدة والمعدلةأثر تطبيق تقوم المجموعة حالًيا بتقييم 

تاریخ السریان التفسير  /المعيار
٢٠٢٣ینایر ١متداولة أو غير متداولة كالمطلوبات: تصنيف ١تعدیالت معيار المحاسبة الدولي 
٢٠٢٣ینایر ١: تعریف التقدیرات المحاسبية٨تعدیالت معيار المحاسبة الدولي 
٢٠٢٣ینایر ١: اإلفصاح عن السياسات المحاسبية ٢وبيان الممارسة ١تعدیالت معيار المحاسبة الدولي 

الناشئة بالموجودات والمطلوبات: الضریبة المؤجلة المتعلقة  ١٢تعدیالت على معيار المحاسبة الدولي  
عن معاملة واحدة 

٢٠٢٣ینایر ١

ولكنها لم تصبح ساریة المفعول بعد. ،إصدارها لم تقم المجموعة مبكرًا بتطبيق أي معایير أو تفسيرات أو تعدیالت أخرى تم 

األحكام و استخدام التقدیرات ٣/٣
البيانات المالية   (الموحدة  یتطلب إعداد  المالية  اإلدارة  IFRSوفقًا للمعایير الدولية للتقاریر  تستخدم  أن  وتقدیرات  )  أحكام 

على تؤثر  والمبالغوافتراضات  المحاسبية  السياسات  والمطلوباتتطبيق  للموجودات  والمصروفات المسجلة  واإلیرادات 
إلى والتقدیراتاالفتراضاتهذهبشأناليقينعدمیؤديقد.  المحتملةااللتزاماتعنواإلفصاحالمتممة لها واإلفصاحات

المستقبلية. الفتراتفيالمتأثرةالمطلوباتأوموجودات للالدفتریةالقيمةعلىةوهریج تتعدیالإجراءتتطلبنتائج

تتم مراجعة التقدیرات واالفتراضات المالية الهامة بصورة دوریة، كما یتم إدراج مراجعة التقدیرات المحاسبية خالل الفترة التي  
المجموعة من قبل  ةستخدمالهامة الموالتقدیراتاألحكامصيلا تف بيان  . تموفي أي فترات مستقبلية متأثرةیتم فيها تعدیل التقدیر  

.٢٨االیضاح في

المحاسبية استخدمتها ، كانت األحكام الهامة التي  الموحدةعند إعداد هذه البيانات المالية اإلدارة خالل تطبيق السياسات 
. ٢٠٢١دیسمبر ٣١في  كما في وللسنة المنتهية الموحدةالبيانات الماليةعند إعداد استخدمتها التي ها للمجموعة هي نفس
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المحاسبية الهامةالسياسات ٤
مالية الدوات األ

.  خرلطرف اآل والتزام مالي أو أداة حقوق ملكية للطرف  األداة المالية هي أي عقد ینشأ عنه أصل مالي 

تصنيف الموجودات المالية والمطلوبات المالية  
ثالث فئات أساسية لتصنيف الموجودات المالية وهي: بالتكلفة المطفأة، وبالقيمة ٩یتضمن المعيار الدولي للتقاریر المالية  

وبالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. یستند التصنيف وفقًا للمعيار الدولي  العادلة من خالل االیرادات الشاملة األخرى،
ل عام على نموذج عمل یتم فيه إدارة الموجودات المالية وتدفقاتها النقدیة التعاقدیة.  بشك٩المالية للتقاریر

أ) التحقيق المبدئي 
تسجل الموجودات والمطلوبات المالية مبدئيًا في تاریخ المتاجرة. یعتمد تصنيف األدوات المالية عند التحقيق المبدئي على  

، باستثناء الموجودات العادلةشروطها التعاقدیة ونموذج العمل الخاص بإدارة هذه األدوات. تقاس األدوات المالية مبدئًيا بقيمتها  
أو المبلغالية المسجلة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة فيتم إضافة تكاليف المعاملة إلى  المالية والمطلوبات الم

طرحها من المبلغ. تقاس الذمم التجاریة المدینة بسعر المعاملة. تدرج أرباح أو خسائر اليوم األول عندما تختلف القيمة العادلة  
المعاملة. لألدوات المالية عند التحقيق المبدئي عن سعر

ب) ربح أو خسارة اليوم األول 
عندما یختلف سعر المعاملة لألداة عن القيمة العادلة عند نشأتها وتكون القيمة العادلة مستندة إلى طریقة تقييم باستخدام  

فقط بالسوق، تدرج المجموعة الفرق بين سعر المعاملة والقيمة العادلة في صافي إیرادات المتاجرة.  مالحظتها مدخالت یمكن  
يمة العادلة إلى نماذج تستخدم فيها مدخالت ال یمكن مالحظتها، یتم تأجيل الفرق بين سعر في الحاالت التي تستند فيها الق

المعاملة والقيمة العادلة، وتدرج في الربح أو الخسارة فقط عندما تصبح المدخالت قابلة للمالحظة أو عند استبعاد األداة.  

ج) فئات قياس الموجودات والمطلوبات المالية 
والشروط التعاقدیة للموجود، الموجوداتبتصنيف جميع موجوداتها المالية وفًقا لنموذج العمل الخاص بإدارة  تقوم المجموعة  

وتقاس إما:  

  بالتكلفة المطفأة؛
 بالقيمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى؛ أو
  .بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

وقياس   تسجيل  متاجراها محفظة  تقوم المجموعة بتصنيف  ویجوز للمجموعة  أو الخسارة.  خالل الربح  من  بالقيمة العادلة 
حال أدى ذلك إلى إزالة أو تقليل التباینات في القياس أو األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في 

التحقيق بشكل جوهري.  

بالتكلفة المطفأة. الماليةتقاس المطلوبات 
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تتمة  –السياسات المحاسبية الهامة٤
تتمة  –األدوات المالية 

التحقيق المبدئي   

أ) االستثمارات المالية بالتكلفة المطفأة 
التاليين:  الشرطينتقوم المجموعة بقياس الموجودات المالية فقط بالتكلفة المطفأة في حالة استيفاء 

 ؛ و تعاقدیةاالحتفاظ بالموجود المالي ضمن نموذج أعمال بهدف االحتفاظ بالموجودات المالية لتحصيل تدفقات نقدیة
  الشروط التعاقدیة للموجودات المالية تؤدي في تواریخ محددة إلى زیادة التدفقات النقدیة التي تكون عبارة عن مدفوعات

) على مبلغ أصل الدین القائم.  SPPIأصل الدین والفائدة فقط (

تفاصيل هذه الشروط هي كالتالي: 

) تقييم نموذج العمل  ١(
تحقيق أعمالها عند المستوى الذي یعكس أفضل كيفية إلدارة مجموعات الموجودات المالية لغرض  تحدد المجموعة نموذج  

هدف أعمالها.  

عوامل ولكن على مستوى أعلى من المحافظ المجمعة، ویستند إلى  ال یتم تقييم نموذج أعمال المجموعة لكل أداة على حدة،
یمكن مالحظتها مثل: 

 كيفية تقييم أداء نموذج األعمال والموجودات المالية المحتفظ بها فيه وإعداد التقاریر ذات الصلة لكبار موظفي اإلدارة؛
  المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال (والموجودات المالية المحتفظ بها في نموذج األعمال)، والسيما طریقة

إدارة هذه المخاطر؛  
في اإلدارة (على سبيل المثال، ما إذا كانت المكافآت تستند إلى القيمة العادلة للموجودات المدارة أو كيفية مكافأة موظ

على التدفقات النقدیة التعاقدیة المحصلة)؛ و
 .یعتبر معدل انتظام المبيعات المتوقعة وقيمتها وتوقيتها أیضًا ضمن جوانب التقييم الهامة للمجموعة

نموذج األعمال على سيناریوهات متوقعة ومعقولة دون وضع سيناریوهات "الحالة األسوأ" أو "حالة الضغط" في  یعتمد تقييم  
االعتبار. في حال تحققت التدفقات النقدیة بعد التحقيق المبدئي بطریقة تختلف عن التوقعات األصلية، ال تقوم المجموعة  

بها في نموذج األعمال هذا، ولكنها تأخذ في االعتبار تلك المعلومات بتغيير تصنيف الموجودات المالية المتبقية المحتفظ
في المستقبل عند تقييم الموجودات المالية المنشأة حدیًثا أو المشتراة حدیًثا.  

)  SPPI test ) اختبار مدفوعات أصل الدین والفائدة فقط (٢(
التعاقدیة للموجودات المالية لتحدید ما إذا كانت تستوفي  ثانية في عملية التصنيف، تقوم المجموعة بتقييم الشروط  كخطوة

یعّرف "أصل الدین" لغرض هذا االختبار بأنه القيمة العادلة للموجود المالي عند  اختبار مدفوعات أصل الدین والفائدة فقط.  
أصل الدین أو إطفاء التحقيق المبدئي، وقد یتغير على مدى عمر الموجود المالي (على سبيل المثال، إذا تم سداد مبلغ

القسط / الخصم).
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تتمة  –السياسات المحاسبية الهامة٤
تتمة  –األدوات المالية 

تتمة -أ) االستثمارات المالية بالتكلفة المطفأة 
والمخاطر االئتمانية. ولغرض  إن أهم عناصر الفائدة في إطار ترتيب اإلقراض تكون في العادة بالنظر في القيمة الزمنية للنقد  

)، تستخدم المجموعة أحكامًا وتأخذ في االعتبار العوامل ذات الصلة مثل  SPPIتقييم مدفوعات أصل الدین والفائدة فقط (
العملة المقوم بها الموجود المالي والمدة التي یتم على أساسها تحدید سعر الفائدة.  

ي تفرض أكثر من مجرد الحد األدنى من التعرض للمخاطر أو التقلبات في  وعلى خالف ذلك، فإن الشروط التعاقدیة الت
ال تؤدي إلى زیادة التدفقات النقدیة التعاقدیة التي تكون  التدفقات النقدیة التعاقدیة غير المرتبطة بترتيب اإلقراض األساسي 

ن قياس الموجود المالي بالقيمة العادلة من فقط مدفوعات أصل الدین والفائدة عن المبلغ القائم. في مثل تلك الحاالت، یتعي
.خالل الربح أو الخسارة

ب) أدوات الدین بالقيمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى 
الخاصة بأدوات الدین المقاسة بالقيمة العادلة  ٩فئة التصنيف الجدیدة وفقًا للمعيار الدولي للتقاریر المالية  المجموعةتطبق  

من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى عند استيفاء الشرطين التاليين: 

ة، واالحتفاظ باألداة ضمن نموذج أعمال هدفه تحصيل تدفقات نقدیة تعاقدیة وبيع الموجودات المالي
مدفوعات أصل الدین والفائدة فقط (الشروط التعاقدیة للموجود المالي تستوفي اختبارSPPI .(

أدوات الدین المدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى یتم قياسها الحقًا بالقيمة العادلة، وتدرج األرباح  
في اإلیرادات الشاملة األخرى. تدرج إیرادات الفوائد وأرباح وخسائر صرف  والخسائر الناشئة عن التغيرات في القيمة العادلة

العمالت األجنبية في الربح أو الخسارة بنفس الطریقة المتبعة في الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة. عند االستبعاد، 
رادات الشاملة األخرى إلى الربح أو الخسارة.  یتم إعادة تصنيف األرباح أو الخسائر المتراكمة المدرجة سابقًا في اإلی

ج) أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى 
عند التحقيق المبدئي، تقرر المجموعة أحياًنا تصنيف بعض استثماراتها في األسهم، بشكل غير قابل لإللغاء، كأدوات حقوق  

المحاسبة الدولي لمعيارل اإلیرادات الشاملة األخرى عندما تستوفي تعریف حقوق الملكية وفقًا ملكية بالقيمة العادلة من خال
العرض وتكون غير محتفظ بها للتداول. یتم هذا التصنيف لكل أداة على حدة.  :األدوات المالية٣٢

كإیرادات  الخسارةأرباح وخسائر أدوات حقوق الملكية ال یتم إعادة تبویبها أبدًا إلى الربح. تقيد توزیعات األرباح في الربح أو  
استثمار عند ثبوت الحق في استالم التوزیعات، باستثناء في حال استفادة المجموعة من هذه العائدات كاسترداد جزء من 

اإلیرادات الشاملة األخرى. تقيد األرباح فيتكلفة األداة، وفي هذه الحالة

أدوات حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى ال تخضع لتقدیر انخفاض القيمة.  
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تتمة – السياسات المحاسبية الهامة٤

تتمة  –األدوات المالية 
والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةد) الموجودات المالية 

الموجودات المالية والمطلوبات المالية ضمن هذه الفئة هي الغير محتفظ بها للمتاجرة والتي إما قد تم تبویبها من قبل اإلدارة  
قياسها بالقيمة العادلة وفًقا للمعيار   تقوم اإلدارة بتبویب أداة .  ٩الدولي للتقاریر المالية  عند التحقيق المبدئي أو أنه یجب 

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة عند التحقيق المبدئي فقط عندما تستوفي أحد المعایير التالية، ویحدد التصنيف  
لكل أداة على حدة: 

ي قد تنشأ خالل قياس الموجودات أو التبویب یزیل أو یقلل بشكل جوهري من حاالت تباین المعالجات المحاسبية الت
المطلوبات أو تحقيق األرباح أو الخسائر عنها على أساس مختلف؛ 

وفًقا  المطلوبات تمثل جزًءا من مجموعة من المطلوبات المالية، والتي تدار ویقيم أدائها على أساس القيمة العادلة
الستراتيجية موثقة إلدارة المخاطر أو االستثمار؛ أو 

 بات التي تحتوي على واحد أو أكثر من المشتقات الضمنية، ما لم تقم بتعدیل جوهري على التدفقات النقدیة المطلو
التي كان من الممكن أن یتطلبها العقد، أو كان واضًحا، بإجراء تحليل بسيط أو بدون تحليل، متى تعتبر أداة مماثلة 

موحًا. ألول مرة فصل األداة (األدوات) المشتقة الضمنية غير مس

تدرج الموجودات المالية والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في بيان المركز المالي الموحد بالقيمة  
العادلة. تسجل التغيرات في القيمة العادلة في الربح والخسارة، باستثناء الحركة في القيمة العادلة للمطلوبات المصنفة بالقيمة  

للمجموعة. تسجل هذه التغيرات في القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بسبب تغيرات في المخاطر االئتمانيةالعادلة
في االحتياطي االئتماني الخاص من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى، وال یعاد تبویبها إلى الربح أو الخسارة. الفوائد المكتسبة 

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة یتم تحقيقها في إیرادات الفوائد أو مصروفات  أو المتكبدة على األدوات المثبتة
، مع األخذ في االعتبار أي خصم / عالوة وتكاليف المعامالت ")EIR("الفوائد، على التوالي، باستخدام سعر الفائدة الفعلي

ة من الموجودات المطلوبة یتم تسجيلها إلزاميًا بالقيمة العادلة من المؤهلة التي تشكل جزًءا ال یتجزأ من األداة. الفوائد المكتسب
خالل الربح أو الخسارة باستخدام سعر الفائدة التعاقدیة. إیرادات توزیعات األرباح من أدوات حقوق الملكية المقاسة بالقيمة 

الحق في استالم التوزیعات.العادلة من خالل الربح أو الخسارة یتم تسجيلها كإیرادات تشغيلية أخرى عند ثبوت 

هـ) األدوات المالية المشتقة 
األداة المالية المشتقة هي أداة مالية، أو أي عقد آخر، تتوفر فيها الخصائص الثالث التالية:  

 تتغير قيمتها استجابة للتغير في سعر فائدة محدد، أو سعر أداة مالية، أو سعر سلعة، أو سعر الصرف األجنبي، أو
سعار أو األسعار، أو التصنيف االئتماني أو مؤشر االئتمان، أو متغير آخر شریطة أن یكون، في حالة مؤشر األ

المتغير غير المالي، غير محدد لطرف معين في العقد (أي "الطرف األساسي").  
قود یتوقع  ال تتطلب أي صافي استثمار أولي أو صافي استثمار أولي یكون أدنى مما هو مطلوب ألنواع أخرى من الع

أن یكون لها استجابة للتغيرات في عوامل السوق. 
 .یتم تسویتها في تاریخ مستقبلي
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تتمة –السياسات المحاسبية الهامة٤

تتمة -األدوات المالية 

تتمة - هـ) األدوات المالية المشتقة 
تدخل المجموعة في معامالت مشتقة مع أطراف مقابلة مختلفة. تستخدم المجموعة األدوات المالية المشتقة ألغراض التحوط  
االقتصادي، وتشمل عقود العمالت اآلجلة وعقود تبادل أسعار الفائدة للتحوط من مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر أسعار  

وتدرج كموجودات عندما تكون  العادلةالتوالي. یتم تسجيل المشتقات بالقيمة العمالت األجنبية ومخاطر أسعار األسهم على  
قيمتها العادلة موجبة وكالتزامات عندما تكون قيمتها العادلة سالبة. تدرج التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات في صافي  

ایرادات المتاجرة ما لم تنطبق محاسبة التحوط.  

خصائصها  تكن  لم  إذا  العادلة  بالقيمة  وتسجل  منفصلة  كمشتقات  األصلية  العقود  في  الموجودة  المشتقات  احتساب  یتم 
االقتصادیة والمخاطر متعلقة بشكل وثيق بالعقود األصلية وال تكون العقود األصلية محتفظ بها للمتاجرة أو بالقيمة العادلة 

قات بالقيمة العادلة وتدرج التغيرات في القيمة العادلة المحققة في الربح أو الخسارة.  من خالل الربح والخسارة. تقاس تلك المشت
تحدث إعادة التقييم فقط إذا كان هناك تغيير في شروط العقد والتي تؤثر بشكل مباشر في التدفقات النقدیة أو تكون مطلوبة 

لربح أو الخسارة. ومع ذلك، وكاستثناء من المذكور أعاله،  أو إعادة تصنيف الموجود المالي من فئة القيمة العادلة من خالل ا
فإن خيار حامل البوليصة رد عقد تأمين مقابل مبلغ ثابت (أو مبلغ یستند على مبلغ ثابت وسعر فائدة) ال یتم فصله ویتم 

قياسه بالقيمة العادلة حتى لو كان سعر الممارسة یختلف عن القيمة الدفتریة لمطلوبات التأمين. 

لمشتقات الضمنية التي تستوفي تعریف عقود التأمين یتم التعامل معها وقياسها كعقود تأمين.  ا

الفعال  أیة أرباح أو خسائر ناتجة من التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات تدرج مباشرة في الربح أو الخسارة، باستثناء الجزء
رادات الشاملة األخرى ویعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة عندما  من تحوطات التدفقات النقدیة حيث یتم تحقيقها في اإلی

یؤثر البند المتحوط له على الربح أو الخسارة.  

انخفاض قيمة الموجودات المالية  
تعتمد المجموعة طریقة ذات ثالث مراحل لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة للموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة  

ات الدین المصنفة بالقيمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى. یتم تحویل الموجودات عبر المراحل الثالثة حسب  وأدو 
التغير في جودتها االئتمانية منذ تاریخ تحقيقها المبدئي.  
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تتمة – السياسات المحاسبية الهامة٤
تتمة  –األدوات المالية 

تتمة  –الموجودات الماليةانخفاض قيمة 

أ) نظرة عامة 
تقوم المجموعة بتسجيل مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة لموجودات الدین المالية غير المحتفظ بها بالقيمة العادلة  

لي  من خالل الربح أو الخسارة. ال تخضع أدوات الملكية لطریقة احتساب انخفاض القيمة المنصوص عليها في المعيار الدو 
.  ٩للتقاریر المالية 

الخسائر االئتمانية المتوقعة على الخسائر التي یتوقع أن تنشأ على مدى العمر الكامل للموجود (الخسائر  یستند مخصص
االئتمانية المتوقعة لكامل العمر)، ما لم تكن هناك زیادة كبيرة في المخاطر االئتمانية منذ نشأتها، وفي هذه الحالة یحدد 

شهًرا)، وهي الجزء  ١٢شهًرا (الخسارة االئتمانية المتوقعة لمدة  ١٢قعة لمدة  المخصص استنادًا إلى الخسارة االئتمانية المتو 
١٢من الخسارة االئتمانية المتوقعة لكامل العمر الذي یمثل الخسارة المتوقعة نتيجة احتمالية عدم انتظام األداة المالية خالل 

شهًرا بعد تاریخ التقریر.  

نهایة كل فترة تقریر، حول ما إذا كانت المخاطر االئتمانية ألداة مالية قد زادت وضعت المجموعة سياسة إلجراء تقييم، في 
بشكل جوهري منذ التحقيق المبدئي من خالل األخذ في االعتبار التغير في مخاطر عدم االنتظام الذي یحدث على مدى 

العمر المتبقي لألداة للمالية. 

عة بتصنيف موجوداتها المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة  بناًء على العملية المذكورة أعاله، تقوم المجمو 
األخرى إلى مراحل، كما هو موضح أدناه: 

عند التحقيق المبدئي لألدوات المالية، تقوم المجموعة بتسجيل مخصص بناء على الخسارة االئتمانية المتوقعة : ١المرحلة 
ًضا األدوات المالية التي تحسنت حالة مخاطرها االئتمانية وتم إعادة  أی١شهًرا. تتضمن المرحلة  ١٢لمدة  

.  ٢تصنيفها من المرحلة 

عندما تظهر على األداة المالية زیادة كبيرة في الخسائر االئتمانية المتوقعة منذ نشأتها، تقوم المجموعة بتسجيل  : ٢المرحلة 
أیًضا األدوات المالية التي تحسنت ٢العمر. تتضمن المرحلة  مخصص للخسائر االئتمانية المتوقعة لكامل  

.٣حالة مخاطرها االئتمانية وتم إعادة تصنيفها من المرحلة 

الموجودات المالية التي لها دليل موضوعي على انخفاض القيمة في تاریخ التقریر. بالنسبة  ٣تتضمن المرحلة  : ٣المرحلة 
االئتمانية المتوقعة لكامل العمر ومعالجتها، إلى جانب الفوائد المحتسبة. لهذه الموجودات، یتم تحقيق الخسائر

، یجب أال تقل نسبة المخصص المسجل لهذه ٣إلى المرحلة  ٢عند تحویل الموجودات المالية من المرحلة  
الموجودات عن نسبة المخصص المسجل قبل التحویل. إن الموجودات منخفضة القيمة االئتمانية المكتسبة 

و الناشئة هي عبارة عن موجودات مالية منخفضة القيمة االئتمانية عند التحقق المبدئي ویتم تسجيلها بالقيمة أ
المعّدل   الفعلي  الفائدة  سعر  أساس  على  الحًقا  الفوائد  إیرادات  تسجيل  ویتم  المبدئي،  التحقيق  عند  العادلة 

دادها فقط إلى الحد الذي یحدث فيه تغير الحق في  باالئتمان. یتم تحقيق الخسائر االئتمانية المتوقعة أو استر 
الخسائر االئتمانية المتوقعة. 

بالنسبة للموجودات المالية التي ال تتوقع المجموعة فيها بشكل معقول استرداد المبلغ القائم بالكامل أو جزء منه، یتم خفض  
زئي) للموجود المالي.  القيمة الدفتریة االجمالية للموجود المالي. ویعتبر ذلك استبعاد (ج 
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تتمة – السياسات المحاسبية الهامة٤
تتمة  –األدوات المالية 

تتمة  –انخفاض قيمة الموجودات المالية

ب) احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة  
تحتسب المجموعة الخسائر االئتمانية المتوقعة استناًدا إلى السيناریوهات المتوقعة لقياس العجز النقدي المتوقع مخصومًا  
بنسبة تقریبية من معدل الفائدة الفعلي. العجز النقدي هو الفرق بين التدفقات النقدیة المستحقة للمؤسسة وفقًا للعقد والتدفقات  

سسة استالمها.  النقدیة التي تتوقع المؤ 

إن آليات احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة وعناصرها األساسية هي كالتالي: 

) احتمالية عدم االنتظامPD .هي تقدیر الحتمالية عدم االنتظام في السداد في إطار زمني محدد (
) التعرض عند عدم االنتظامEADعند عدم االنتظام في تاریخ مستقبلي، مع االخذ في االعتبار  ) هو تقدیر للتعرض

التغيرات المتوقعة في التعرض بعد تاریخ التقریر.  
) الخسارة بافتراض عدم االنتظامLGD  .هو تقدیر للخسارة التي قد تنشأ في حال حدوث عدم االنتظام في وقت معين (

التعاقدیة المستحقة والتدفقات المتوقع استالمها، بما في ذلك من  تستند هذه الخسارة على الفرق بين التدفقات النقدیة  
تحقيق أي ضمانات. 

ي یتم احتسابها  تانخفاض القيمة بشكل منفصل عن خسائر أو أرباح التعدیل ال استردادات  خسائر و واإلفصاح عنتم المحاسبة  ت
.  القيمة الدفتریة لألصل الماليإجماليعلى كتعدیل 

احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة هي كالتالي: طریقةآليات 

شهًرا باعتبارها الجزء من الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة ١٢تحتسب الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة : ١المرحلة 
خالل  شهًرا الذي یمثل الخسائر المتوقعة الناتجة عن عدم انتظام األدوات المالية ویحتمل حدوثها  ١٢
شهًرا  ١٢شهًرا بعد تاریخ التقریر. تحتسب المجموعة مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة  ١٢

تلك التوقعات المحتملة  .  شهًرا بعد تاریخ التقریر١٢بناًء على توقعات حدوث عدم االنتظام خالل فترة  
وتضرب القيمة في الخسارة  )EADشهرًا یتم تطبيقها على توقعات التعرض عند عدم االنتظام (١٢خالل  

) المتوقعة ومن ثم یتم خصمها بالتقریب إلى معدل الفائدة الفعلي األصلي.  LGDبافتراض عدم االنتظام (
المجموعة : ٢المرحلة  تسجل  نشأته،  منذ  االئتمانية  المخاطر  في  كبيرة  زیادة  المالي  الموجود  على  یظهر  عندما 

المتوقعة لكامل العمر. وتبقى اآلليات مماثلة لتلك الموضحة أعاله، لكن  مخصصات للخسائر االئتمانية 
) على مدى عمر  LGD) والخسائر بافتراض عدم االنتظام (PDیتم تقدیر احتماليات عدم االنتظام (

األداة. یخصم العجز النقدي المتوقع بالتقریب إلى سعر الفائدة الفعلي األصلي.  
للموجودا: ٣المرحلة  االئتمانية  بالنسبة  منخفضة القيمة االئتمانية، تدرج المجموعة الخسائر  تعتبر  التي  المالية  ت 

المالية الموجودات  هذه  أعمار  مدى  على  حالة .  المتوقعة  في  المستخدمة  لتلك  مماثلة  الطریقة  وتبقى 
.  ٪١٠٠) عند PD، مع تحدید احتمالية عدم االنتظام (٢الموجودات المصنفة ضمن المرحلة 
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تتمة  -ب) احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة 

أدوات الدین المقاسة بالقيمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى 
الخسائر االئتمانية المتوقعة ألدوات الدین المقاسة بالقيمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى ال تقل عن القيمة  

ضها بالقيمة العادلة. وبدال من ذلك، قد ینشأ  ، ویستمر عر الموحدالدفتریة لهذه الموجودات المالية في بيان المركز المالي
للمخصص   مساوي  قيمة عند  مبلغ  كانخفاض  األخرى  الشاملة  اإلیرادات  في  وادراجها  المطفأة  بالتكلفة  الموجودات  قياس 

ة األخرى  متراكمة، مع اثبات تكاليف مقابلة في الربح أو الخسارة. یعاد تبویب الخسارة المتراكمة المدرجة في اإلیرادات الشامل
إلى األرباح والخسائر عند استبعاد الموجودات.  

ج) المعلومات المستقبلية  
مجموعة واسعة من المصادر للحصول على المعلومات المستقبلية وتستخدمها كمدخالت اقتصادیة،  تعتمد المجموعة على

مثل: 

 االجمالي  معدل نمو الناتج المحلي
معدالت البطالة
  سعر الفائدة األساسي بالبنك المركزي

دائمًا كافة خصائص السوق في تاریخ  الخسائر االئتمانية المتوقعة قد ال تشمل  المدخالت والنماذج المستخدمة الحتساب
. ولكي تعكس ذلك، یتم أحيانًا إجراء تعدیالت أو مهام نوعية كتعدیالت مؤقتة عندما تكون الفروق  الموحدةالبيانات المالية

جوهریة. 

البنود المماثلة للنقد  النقد و 
الصندوق وودائع قصيرة األجل تستحق خالل ثالثة أشهر یتكون النقد والبنود المماثلة للنقد من أرصدة لدى البنوك ونقد في  

للتحویل فورًا إلى نقد. ة. إن البنود المماثلة للنقد قابل الموحدأو أقل في بيان المركز المالي

القروض قصيرة األجل  
حقًا بالتكلفة المطفأة.  یتم تحقيق القروض قصيرة األجل مبدئيًا بالقيمة العادلة بعد خصم تكاليف المعاملة المتكبدة، وتدرج ال
الموحد لربح والخسارة  اأي فروق بين المتحصالت (مخصومًا منها تكاليف المعاملة) وقيمة االسترداد یتم تحقيقها في بيان  

القرض باستخدام طریقة الفائدة الفعلية.أجل  على مدى 

المعامالت بالعمالت األجنبية
تدرج المعامالت المنفذة بالعمالت األجنبية بالعملة الوظيفية لكل شركة من شركات المجموعة وفقا ألسعار الصرف السائدة  
بتاریخ كل معاملة. یتم تحویل الموجودات والمطلوبات النقدیة بالعمالت األجنبية كما في تاریخ التقریر إلى العملة الوظيفية 

.  الموحدالربح أ والخسارةلسائدة في نهایة السنة. تدرج فروقات التحویل الناتجة في بيان ذات الصلة وفقا ألسعار الصرف ا 
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تتمة – السياسات المحاسبية الهامة٤

العقارات والمعدات 
والمعدات، بما في ذلك العقارات التي یشغلها مالكوها، بالتكلفة التاریخية ناقصًا االستهالك المتراكم وخسائر  العقاراتتدرج  

تتم رسملة المصروفات الالحقة فقط عندما یكون من المحتمل تدفق منافع اقتصادیة مستقبلية .  االنخفاض في القيمة المتراكمة
مجموعة. مرتبطة بالنفقات إلى ال

.  في الفترة المالية التي تتكبد فيها الربح أو الخسارة الموحد صالح والصيانة المستمرة یتم تحميلها على بيان أعمال اإل 

وتعدیل القيم المتبقية للموجودات واألعمار اإلنتاجية وطریقة االستهالك المطبقة في نهایة كل سنة مالية، ویتم مراجعةتتم  
تتم مراجعة انخفاض القيمة عندما تكون هناك مؤشرات على أن القيمة .  تعدیلها للفترات المستقبلية، حسبما یكون مالئماً 

. كمصروفاتبيان الربح أو الخسارة الموحد خسائر االنخفاض في القيمة في تدرج  . الدفتریة أصبحت غير قابلة لالسترداد

یتم استبعاد أي بند من بنود العقارات والمعدات عند استبعاده أو عندما ال یتوقع تدفق منافع اقتصادیة مستقبلية من استخدامه 
تسب بالفرق بين صافي متحصالت االستبعاد وتدرج أیة أرباح أو خسائر ناتجة عن إلغاء تحقيق الموجود (تح .  أو استبعاده

.  في السنة التي یتم فيها االستبعادبيان الربح أو الخسارة الموحد والقيمة الدفتریة للموجود) في  

االستهالك
المملوكة یحتسب االستهالك على أساس القسط الثابت على جميع العقارات والمعدات واالستثمارات العقاریة، باستثناء األراضي  

تستند معدالت االستهالك على األعمار اإلنتاجية التقدیریة التالية:  . ملكية حرة والتي یقرر أن لها عمر إنتاجي غير محدود

سنوات٥إلى ٢األثاث والتركيبات
سنوات٣معدات المكتب  
تسنوا٣أجهزة الكمبيوتر  

االستهالك واألعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية للموجودات ویتم تعدیلها حسبما یكون  في نهایة كل سنة مالية یتم مراجعة طرق  
مالئمًا.

انخفاض قيمة الموجودات غير المالية 
الموجودات یتم إجراء تقييم لتبيان ما إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض قيمة أحد  ،في تاریخ كل بيان للمركز المالي

في حال وجود دليل كهذا یتم تحدید القيمة التقدیریة القابلة لالسترداد من ذلك الموجود ویتم  .  أو مجموعة من الموجودات
تدرج خسارة االنخفاض في  .  القيمة الدفتریة للموجودتحقيق خسارة انخفاض وتحتسب بالفرق بين القيمة القابلة لالسترداد و 

. بيان الربح أو الخسارة الموحد

المخصصات 
ناشئ (مجموعةفي حال وجود التزام قانوني أو حكمي على الالموحدة بإدراج مخصصات في البيانات المالية  مجموعةتقوم ال

یتم تكوین المخصص  .  ب تدفق منافع اقتصادیة لتسویتهمن أحداث سابقة) ویمكن تقدیره بشكل موثوق ومن المحتمل أن یتطل
وفقًا للقيمة المحسوبة لهذه االلتزامات وتوقع تحقيقها في تاریخ  بيان الربح أو الخسارة الموحد من خالل تحميل التزامات على 

. التقریر
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مكافأة نهایة الخدمة للموظفين 
الموظفين القطریين  

فيما یتعلق بالموظفين القطریين، تقوم المجموعة بالمساهمة في صندوق المعاشات الحكومي لدى السلطات التنظيمية المحلية  
كنسبة مئویة من رواتب الموظفين وفقًا لشروط القوانين المحلية المتعلقة بالتقاعد والمعاشات، حيثما یقتضي األمر ذلك. تدرج  

منافع الموظفين،  ١٩مساهمات المجموعة في هذه البرامج، وهي مساهمات محددة بموجب معيار المحاسبة الدولية  حصة  
.في بيان الربح أو الخسارة الموحد في السنة التي تتعلق بها 

الموظفين األجانب
ال وفقمجموعةبالنسبة للموظفين األجانب، تقوم  خدمة الموظف  نهایة  لمكافأة  مخصص  المحلية  بتكوین  ًا لشروط القوانين 

بدفع هذه المبالغ غير الممولة مجموعةتقوم ال.  المتعلقة بالتقاعد والمعاشات، حيثما یقتضي األمر ذلكمجموعةاللشركات
.  على أساس رواتب الموظفين وعدد سنوات الخدمة في تاریخ بيان المركز المالي

رأس المال 
ملكيةمجموعةالأصدرت حقوق  كأدوات  تصنيفها  ویتم  مباشرة .  أسهمًا عادیة  تدرج التكاليف الخارجية اإلضافية المتعلقة 

المساهمين.  بإصدار هذه األسهم في حقوق 

العائد على السهم 
بح یتم احتساب العائد األساسي للسهم بقسمة الر .  بعرض العائد األساسي والمخفف للسهم ألسهمها العادیةمجموعةتقوم ال
یتم احتساب .  إلى حاملي األسهم العادیة في الشركة األم على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادیة القائمة خالل السنةالعائد

. من خالل تعدیل األرباح وعدد األسهم في مقابل التأثير المحتمل لجميع األسهم المخففةلسهم ل ربحية المخففة ال

الموزعة  األرباح
والقوانين المعمول بها التأسيسعقدو النظام األساسي  رباح وفًقا ألحكام  أبتوزیعتوصيةال ب"كيو إل إم"مجلس إدارة  قد یقوم  

. المعلنة بالریال القطري مجموعةتوزع جميع أرباح ال. ذات الصلةوالقواعد واللوائح 

توزیعات األرباح
الموافقة  تم فيها  تعلى مساهمي المجموعة كالتزام في البيانات المالية الموحدة للمجموعة في الفترة التي األرباح اتتوزیعتدرج  
. توزیع األرباح من قبل مساهمي المجموعةعلى 

الضرائب  
الضرائ دفعه لمصلحة  أو  بالمبلغ المتوقع استرداده  والسابقة  للفترات الحالية  ومطلوبات ضریبة الدخل  موجودات  ب. تقاس 

.معدالت الضرائب وقانون الضرائب المستخدم لحساب المبلغ هي تلك الساریة أو المتوقع سنها في تاریخ التقریر

یتم تحدید مخصص للضریبة وفًقا للقوانين الضریبية المعمول بها في دولة قطر ولدى مركز قطر للمال. الضریبة الحالية هي 
باستخدام معدل الضریبة الساري أو الذي تم تطبيقه في تاریخ التقریر وأي تعدیالت الضریبة المستحقة الدفع المتوقعة المحتسبة

فإن على الضریبة المستحقة فيما یتعلق بالسنوات السابقة. وفًقا لقوانين وأنظمة ضریبة الدخل المعمول بها في دولة قطر،  
ة التابعة وفًقا للوائح الضریبية لمركز قطر یتم احتساب الضرائب على الشرك.  معفاة من الضرائبتكون الشركات المدرجة

.  للمال
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اإلیجارات 
تقوم المجموعة عند إبرام العقد بتقييم ما إذا كان العقد هو عبارة عن عقد إیجار أو یتضمن ترتيبات إیجار، بمعنى ما إذا  

كان العقد یقضي بتحویل الحق في السيطرة على استخدام األصل المحدد لفترة زمنية مقابل مبلغ محدد.   
القيمةموجودات ضئيلة ل اعقود اإلیجار قصيرة األجل وعقود إیجار  -المجموعة كمستأجر

شهًرا أو أقل  ١٢تطبق المجموعة إعفاء تحقيق اإلیجارات لعقود اإلیجار قصيرة األجل (أي عقود اإلیجار التي تبلغ مدتها  
لعقود إیجار الموجودات ضئيلة شراء). تطبق المجموعة أیضًا إعفاء تحقيق اإلیجار  التاریخ بدء العقد وال تتضمن خيار  ذمن

عقود اإلیجار قصيرة األجل وعقود إیجار الموجودات ضئيلة القيمة كمصروف على أساس  لمدفوعات اإلیجار  تدرج  القيمة.  
القسط الثابت على مدى فترة اإلیجار.

عمليات التأمين  
ذمم التأمين المدینة 

استحقاقها، وتقاس عند التحقيق المبدئي بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو المستحق االستالم.  تدرج ذمم التأمين المدینة عند 
تتم مراجعة القيمة الدفتریة للذمم المدینة لتبيان انخفاض القيمة في حال أشارت أحداث أو ظروف إلى أن القيمة الدفتریة قد  

الموحد. بعد التحقيق المبدئي، تقاس ذمم اض في بيان الربح أو الخسارةال تكون قابلة لالسترداد بالكامل، وتدرج خسارة االنخف
التأمين المدینة بالتكلفة المطفأة، حسبما یكون مالئما.  

یلغى تحقيق ذمم التأمين المدینة عند استيفاء معایير إلغاء تحقيق الموجودات المالية. 
موجودات عقود إعادة التأمين 

تمثل موجودات .  بتحویل مخاطر التأمين إلى معيدي التأمين كجزء من نموذج أعمالها مجموعةم التقو االعتيادیة  ها خالل أعمال
یتم تقدیر المبالغ الممكن استردادها من معيدي التأمين  .  عقود إعادة التأمين األرصدة المستحقة من شركات إعادة التأمين

المطالبات المسددة المتعلقة بسياسات معيدي التأمين ووفقًا لعقد  بطریقة تتطابق مع المخصص للمطالبات غير المسددة أو  
.  إعادة التأمين

مؤشر   یوجد  عندما  دوري  بشكل  أو  تاریخ المركز المالي  قيمتها في  موجودات إعادة التأمين لتحدید انخفاض  یتم مراجعة 
معين بعد التحقيق المبدئي لموجودات  یحدث االنخفاض عند وجود دليل فعلي نتيجة لحدث.  خالل السنة الماليةلالنخفاض

قد ال تحصل جميع المبالغ المستحقة بموجب شروط العقد وأن الحدث له تأثير یمكن  مجموعةإعادة التأمين یشير إلى أن ال
بيان الربح أو تدرج خسارة االنخفاض في  .  من معيدي التأمينمجموعة قياسه بصورة موثوقة على المبالغ التي تتسلمها ال

.  من التزاماتها تجاه حملة وثائق التأمينمجموعةإن ترتيبات عقود إعادة التأمين المستردة ال تعفي ال. ارة الموحدالخس
ذمم إعادة التأمين الدائنة والذمم الدائنة األخرى  

يمة العادلة للمقابل  تدرج ذمم إعادة التأمين الدائنة والذمم الدائنة األخرى عند استحقاقها، وتقاس عند التحقيق المبدئي بالق
وتقاس ذمم إعادة التأمين الدائنة والذمم الدائنة األخرى الحقًا بالتكلفة .  ناقصًا التكاليف المباشرة المتعلقة بالمعاملةالمستلم

. المطفأة، حسبما یكون مالئماً 
إجمالي أقساط التأمين  

إجمالي أقساط  .  لألقساط المكتتبة المستحقة في نهایة الفترةیتم تحقيق إجمالي األقساط عند اكتتابها ویتم إدراج مبلغ تقدیري 
عليها في العقود المبرمة خالل الفترة  التأمين فترة الغطاء التأميني المنصوص  یتضمن إجمالي األقساط المستحقة لكامل 

ساط المكتتبة في فترات  المحاسبية، كما یتضمن أي تعدیالت تنشأ في الفترة المحاسبية لألقساط المستحقة فيما یتعلق باألق
یتم تحقيق عالوة على عقود التأمين كإیرادات (أقساط مكتسبة) تناسبيًا على مدى فترة التغطية أو باستخدام  . محاسبية سابقة

.  افتراضات اكتواریة، حسب الضرورة
یتم تأجيل  .  غير المكتسبة تمثل نسب من األقساط المكتتبة في السنة المتعلقة بفترات المخاطر بعد تاریخ التقریراألقساط

. النسبة العائدة إلى الفترات الالحقة كمخصص لألقساط غير المكتسبة
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األقساط المستردة من قبل معيدي التأمين  
خالل فترة  العقود المبرمة فيالواردة غطاء إعادة التأمين  ي األقساط المستحقة لكامل فترة أقساط إعادة التأمين إجمالتتضمن

تعدیالت تنشأ في تتضمن أقساط إعادة التأمين أیضًا أي .  المحاسبة، ویتم تحقيقها في التاریخ الذي تبدأ فيه السياسة التأمينية
أقساط إعادة التأمين غير المكتسبة .  الفترة المحاسبية فيما یتعلق بعقود إعادة التأمين التي بدأت في الفترات المحاسبية السابقة

. هي تلك النسب من األقساط المكتتبة في السنة والتي تتعلق بفترات المخاطر بعد تاریخ التقریر

المرتبطة بالوحدات المطلوبات 
في  مضروبًا ساوي قيم حساب السياسة. قيمة الحساب هي عدد الوحدات  االلتزام یالنسبة للسياسات المرتبطة بالوحدات، فإن  ب

سعر العطاء.

مطلوبات عقود التأمين 
تتضمن مطلوبات عقود التأمين مخصص المطالبات القائمة واالحتياطات المتكبدة الغير المبلغ عنها ومخصص األقساط  

.  تدرج مطلوبات عقود التأمين عند إبرام العقود وتحميل األقساط. المكتسبةغير 

مخصص المطالبات المستحقة 
لبات وهو یغطي مطلوب الخسارة ومصاریف تسویة الخسائر مخصص للمطالبات القائمة في تاریخ العلم بالمطا تحقيقیتم  

استنادًا إلى تقاریر الخسائر الصادرة من مقيمي خسائر مستقلين وأفضل تقدیرات لإلدارة. 

. الموحدیتضمن مخصص المطالبات أیضًا مطلوبًا للمطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها كما في تاریخ بيان المركز المالي
التجریبية  المطلوبیحتسب   والبيانات  التاریخية  االتجاهات  من  مجموعة  باالعتبار  األخذ  بعد  التقریر،  تاریخ  في  عمومًا 

. واألساليب االكتواریة للتنبؤ بالمطالبات واالفتراضات الحالية التي قد تتضمن هامشًا لالنحرافات السلبية

مخصص المخاطر الساریة 
من األقساط المستلمة أو المستحقة االستالم بعد خصم حصة إعادة التأمين  یمثل مخصص األقساط غير المكتسبة الجزء  

المخصص عند إبرام العقود وتحميل األقساط، ویتم احتسابها  تحقيق  یتم  .  بالمخاطر الساریة كما في تاریخ التقریروالمتعلقة
.  العقدكإیرادات أقساط على مدى فترة العقد وفقا لنمط خدمة التأمين المنصوص عليها في 

.  یتم إلغاء تحقيق مطلوبات عقود التأمين عند انتهاء أو إلغاء العقد من قبل أي من أطراف عقد التأمين

في تاریخ كل تقریر بمراجعة المخاطر الساریة ویتم إجراء فحص كفایة المطلوبات وفقًا للمعيار الدولي للتقاریر  مجموعةتقوم ال
ناك أي فائض في إجمالي المطالبات المتوقعة وتكاليف االقتناء المؤجلة على األقساط  لتحدید ما إذا كان ه٤المالية رقم  

تستخدم هذه المعالجة الحسابية التقدیرات الحالية للتدفقات النقدیة التعاقدیة المستقبلية بعد األخذ في االعتبار . غير المكتسبة
. خصصات الفنية ذات الصلة بالتأمين على الحياةعائد االستثمار المتوقع أن ینشأ عن الموجودات المتعلقة بالم

في حال أظهرت هذه التقدیرات أن القيمة الدفتریة لألقساط غير المكتسبة (ناقصا تكاليف االقتناء المؤجلة ذات الصلة) غير  
.  من خالل تكوین مخصص لعجز أقساط التأمينالموحدلربح أو الخسارةالعجز في بيان اتحقيق كافية، یتم 

جمالي المطالبات المدفوعة إ
الصلة یتضمن إجمالي المطالبات المدفوعة جميع المطالبات المدفوعة خالل السنة وتكاليف معالجة المطالبات الخارجية ذات  

.  والتي تتعلق مباشرة بمعالجة وتسویة المطالبات
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التأمين المبالغ المستردة من إعادة 
.  المبالغ المستردة من إعادة التأمين عند تحقيق مطالبات التأمين اإلجمالية ذات الصلة وفقًا لشروط العقد ذي الصلة تحقيق  یتم  

العمولة المكتسبة والمدفوعة 
العمولة المكتسبة والمدفوعة عندما یتم اكتتاب وثيقة التأمين أو تأجيلها ویتم إطفاؤها على مدى الفترة التي یتم فيها  تدرج

. األقساط المقابلة وفقًا لخدمات التأمين المقدمة بموجب العقدتحقيق 

إیرادات االستثمار 

إیرادات الفوائد
. عند استحقاقها، ویتم احتسابها بطریقة معدل الفائدة الفعليالموحدالخسارةالربح أوإیرادات الفوائد في بيان تحقيق یتم 

توزیعات االرباح إیرادات 
. إیرادات توزیعات األرباح عند ثبوت الحق في استالم توزیعات األرباح أو عند استالمها تحقيق یتم

ة  ریر القطاعياالتق
مكونات الالقطاع ، ویشمل أنشطة األعمال المدرة للدخل والمتكبدة للمصروفات مثل اإلیرادات  مجموعةالتشغيلي هو أحد 

التشغيل  لقطاعاتتتم مراجعة النتائج التشغيلية  مجموعة.  والمصروفات المتعلقة بالمعامالت مع أي من المكونات األخرى لل 
توزیع وتخصيص الموارد بالقطاع وتقييم أدائه، وتتوفر له معلومات مالية  بشكل دوري من قبل اإلدارة التخاذ القرارات حول

. منفصلة

ودائع قصيرة األجل  األرصدة لدى البنوك وال٥
٢٠٢٢٢٠٢١
ألف 

ریـال قطري 
ألف 

ریـال قطري 

٣٧٬٨٠٤٣٩٬١١١نقد لدى البنوك 
٥٣٧٬١٦٣٦٤٥٬٣٠٥ودائع قصيرة األجل (تتضمن ودائع ألجل) 

٥٧٤٬٩٦٧٦٨٤٬٤١٦النقد وما في حكمه 

لف أ٣٢البالغة  المتوقعة  يةخسائر االئتمانال ٪).  ١.٩٨:  ٢٠٢١٪ (٥.٤٧درةقجميع الودائع متوسط سعر فائدة متغيرتحمل
.  من تدّرج االئتمان١المرحلة  هي مصنفة بریال قطري)لفأ ٢٢: ٢٠٢١ریال قطري (
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األدوات المالية  ٦

٢٠٢٢٢٠٢١
ألف 

ریـال قطري 
ألف 

ریـال قطري 

٧١٥٬١٣٩٦٠٧٫٢٧٨) ١(إیضاح  استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى  
٥٨٬٥٤٧٧٤٬٣٨١استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  

٧٧٣٬٦٨٦٦٨١٬٦٥٩
استثمارات محتفظ بها بالنيابة عن حاملي الوثائق للمنتجات المتعلقة بالوحدات  

-١٬٢٥١) ١١) (إیضاح  بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة(
٧٧٤٬٩٣٧٦٨١٫٦٥٩

:)١( إیضاح
٣١ریال قطري في  ٢٬٠٩٣المتوقعة لالستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة  ةتبلـغ الخسائر االئتماني

ریال قطري).  ١٬٣٠٤: ٢٠٢١دیسمبر ٣١(٢٠٢٢دیسمبر 

٢٠٢٢٢٠٢١
بالقيمة العادلة  
من خالل الربح  

أو الخسارة 

بالقيمة العادلة من  
خالل اإلیرادات 
الشاملة األخرى 

بالقيمة العادلة 
من خالل الربح  

أو الخسارة 

بالقيمة العادلة من 
خالل اإلیرادات  
الشاملة األخرى 

ألف  
ریال قطري 

ألف  
ریال قطري 

ألف  
ریال قطري 

ألف  
ریال قطري 

١١٬٤٠٤٧١٥٬١٣٩٢٧٬٢٢٦٦٠٧٫٢٧٨أدوات دین  
-٤٧٬١٥٥-٤٧٬١٤٣صنادیق مدارة  

استثمارات محتفظ بها بالنيابة  
عن حاملي الوثائق للمنتجات  

---١٬٢٥١) ١١(إیضاح المتعلقة بالوحدات

٥٩٬٧٩٨٧١٥٬١٣٩٧٤٬٣٨١٦٠٧٫٢٧٨
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أخرى موجودات ذمم تأمين مدینة و ٧
٢٠٢٢٢٠٢١
ألف 
قطري ریـال 

ألف 
ریـال قطري 

ذمم تأمين مدینة  
٣٤٠٬٩٧١٤١١٬٣٢٨مستحق من حملة وثائق التأمين 

٢٠٬٢٩٠١٥٬٧٧٥مستحق من شركات تأمين

٣٦١٬٢٦١٤٢٧٬١٠٣
)٣٫٧٣٩((٣٬٨١٧)یخصم: مخصص الدیون منخفضة القيمة 

٣٥٧٬٤٤٤٤٢٣٫٣٦٤

أخرى موجودات 
٥٩٨٣١٤مدفوعات مقدمة وأخرى 

-٢٣٬٨٩١) ٢٧موجودات مالية مشتقة (إیضاح 

٣٨١٬٩٣٣٤٢٣٫٦٧٨

.  ٢٦اإلیضاح في التأمين تم بيانها  حملة وثائق مبالغ المستحقة من انخفاض قيمة في مخصص حركة ال) ١

تأمينالموجودات عقود إعادة و مطلوبات عقود التأمين٨
٢٠٢٢٢٠٢١
ألف 

ریـال قطري 
ألف 

ریـال قطري 

إجمالي مطلوبات عقود التأمين 
١٧٢٬١٠٩١٤٩٬٧٣٩مطالبات مبلغ عنها وغير مسددة
١٢٠٬٨٦٥١٤٨٬٨٧٧مطالبات متكبدة ولم یبلغ عنها

٢٨٩٬٣٥٣٤٣٨٬٠٢٢مستحقة غير تأمينأقساط
٥٨٢٬٣٢٧٧٣٦٬٦٣٨

التأمين عقودالتأمين في مطلوبات شركات إعادةحصة 
٤٨٬٥٢٨٤٩٬١٣٧مطالبات مبلغ عنها وغير مسددة
١٦٬١٣٩٣٥٬٠٨٥مطالبات متكبدة ولم یبلغ عنها

١٩٬٥٣٢٦٢٬٣٥٩مستحقة غير تأمينأقساط
٨٤٬١٩٩١٤٦٬٥٨١

التأمين عقودصافي مطلوبات 
١٢٣٬٥٨١١٠٠٬٦٠٢مطالبات مبلغ عنها وغير مسددة
١٠٤٬٧٢٦١١٣٬٧٩٢مطالبات متكبدة ولم یبلغ عنها

٢٦٩٬٨٢١٣٧٥٬٦٦٣مستحقة غير تأمينأقساط 
٤٩٨٬١٢٨٥٩٠٬٠٥٧
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تتمة  -تأمينالموجودات عقود إعادة و مطلوبات عقود التأمين٨

كالتالي:هي غير المبلغ عنها والمطالبات المتكبدة غير المسددة عنها و المطالبات المبلغفي  ةالحرك

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١دیسمبر ٣١
مطلوبات عقود  

التأمين 
حصة معيدي  

الصافي التأمين  
مطلوبات عقود  

التأمين 
حصة معيدي 

الصافي التأمين 
ألف 

ریال قطري 
ألف 

ریال قطري 
ألف 

ریال قطري 
ألف 

ریال قطري 
ألف 

ریال قطري 
ألف 

ریال قطري 

٢٩٨٬٦١٦٨٤٬٢٢٢٢١٤٬٣٩٤٣٤٢٬٢١٢٨٦٬١٨٠٢٥٦٬٠٣٢الرصيد في بدایة السنة
(٧٠٨٬٣٣١)(١٢٦٬٧٥٦)(٨٣٥٬٠٨٧)(٩٣١٬٨٣٧)(١٤٥٬٦٥٨)(١٬٠٧٧٬٤٩٥)المطالبات المدفوعة خالل السنة

١٬٠٧١٬٨٥٣١٢٦٬١٠٣٩٤٥٬٧٥٠٧٩١٬٤٩١١٢٤٬٧٩٨٦٦٦٬٦٩٣المتكبد خالل السنة

٢٩٢٬٩٧٤٦٤٬٦٦٧٢٢٨٬٣٠٧٢٩٨٬٦١٦٨٤٬٢٢٢٢١٤٬٣٩٤الرصيد في نهایة السنة
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تتمة  -تأمينالموجودات عقود إعادة و مطلوبات عقود التأمين٨

:كالتاليهي الحركة في احتياطي األقساط غير المكتسبة 

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١دیسمبر ٣١
احتياطي  

األقساط غير 
المكتسبة 

حصة معيدي  
الصافي التأمين  

احتياطي  
األقساط غير  
المكتسبة

حصة معيدي 
الصافي التأمين 

ألف 
ریال قطري 

ألف 
ریال قطري 

ألف 
ریال قطري 

ألف 
ریال قطري 

ألف 
ریال قطري 

ألف 
ریال قطري 

٤٣٨٬٠٢٢٦٢٬٣٥٩٣٧٥٬٦٦٣٣٩٨٬٨٤٦١٦٬٩٠٤٣٨١٬٩٤٢الرصيد في بدایة السنة
(٦٬٢٧٩)٣٩٬١٧٦٤٥٬٤٥٥(١٠٥٬٨٤٢)(٤٢٬٨٢٧)(١٤٨٬٦٦٩)خالل السنةالزیادة  /صافي (النقص)

٢٨٩٬٣٥٣١٩٬٥٣٢٢٦٩٬٨٢١٤٣٨٬٠٢٢٦٢٬٣٥٩٣٧٥٬٦٦٣الرصيد في نهایة السنة
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العقارات والمعدات ٩
اإلجمالي أجهزة كمبيوتر أثاث وتركيبات معدات مكتبية 

ریال قطري ألفریال قطري ألفریال قطري ألفریال قطري ألف
:  التكلفة

٢٠٢٢٥٤٦٢٬٢٩٧٣٬٧٢٣٦٬٥٦٦ینایر ١في 
١٢٤٧٥٩٦٤١١٬٥٢٤إضافات خالل السنة
(٣٠)-(٣٠)-استبعاد خالل السنة

٢٠٢٢٦٧٠٣٬٠٢٦٤٬٣٦٤٨٬٠٦٠دیسمبر ٣١في 

:  االستهالك المتراكم
٢٠٢٢٢٦٤١٬٦٨٥٢٬٩٠٤٤٬٨٥٣ینایر ١في 

١١٩٢٤٣٤٧٠٨٣٢االستهالك للسنة
(٢٢)-(٢٢)-متعلق باالستبعاد 

٢٠٢٢٣٨٣١٬٩٠٦٣٬٣٧٤٥٬٦٦٣دیسمبر ٣١في 

:  صافي القيمة الدفتریة 
٢٠٢٢٢٨٧١٬١٢٠٩٩٠٢٬٣٩٧دیسمبر ٣١في 

اإلجمالي أجهزة كمبيوتر أثاث وتركيبات معدات مكتبية 
ألف ریال قطري ألف ریال قطري ألف ریال قطري ألف ریال قطري 

:  التكلفة
٢٠٢١٢٣٠١٬٩٧٢٢٬٩٦٦٥٬١٦٨ینایر ١في 

٣١٦٣٨٥٧٥٧١٬٤٥٨إضافات خالل السنة
(٦٠)-(٦٠)-استبعاد خالل السنة

٢٠٢١٥٤٦٢٬٢٩٧٣٬٧٢٣٦٬٥٦٦دیسمبر ٣١في 

:  االستهالك المتراكم
٢٠٢١٢١٧١٬٥٣٩٢٬١٣٣٣٬٨٨٩ینایر ١في 

٤٧١٨١٧٧١٩٩٩االستهالك للسنة
(٣٥)-(٣٥)-متعلق باالستبعاد 

٢٠٢١٢٦٤١٬٦٨٥٢٬٩٠٤٤٬٨٥٣دیسمبر ٣١في 
:  صافي القيمة الدفتریة

٢٠٢١٢٨٢٦١٢٨١٩١٬٧١٣دیسمبر ٣١في 
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مخصصات وذمم إعادة تأمين دائنة وذمم دائنة أخرى ١٠
٢٠٢٢٢٠٢١
ألف 

ریـال قطري 
ألف  

ریـال قطري 
٦٩٬٨٦٥٥٤٬٥٠١مطالبات دائنة

١١٬٠٨٤١٦٫٢١٥مصروفات مستحقة
٨١١٢٬٥٧٥) ١٨مخصص ضریبة الدخل (إیضاح 

١٩٬٩٨٦١٩٬٨٢٨مستحق لشركات التأمين وإعادة التأمين
٣٬٤٣٠٤٫١٢٢) )١( ١٠مخصص مكافأة نهایة الخدمة للموظفين (إیضاح 

٧٬٧٢٨٤٫٨٦٢ذمم دائنة أخرى 
١٬٩٢٠٢٫٤٠٠مكافآت مستحقة ألعضاء مجلس اإلدارة 

١١٤٬٨٢٤١٠٤٫٥٠٣

مكافأة نهایة الخدمة للموظفين ) ١(١٠
:  هي كالتاليالموحدفي بيان المركز الماليالمدرجة نهایة الخدمة للموظفين  مكافآت في مخصصة الحرك

٢٠٢٢٢٠٢١
ألف  

ریـال قطري 
ألف  

قطري ریـال 
٤٬١٢٢٣٬٤٠١ینایر ١الرصيد في 

٤١٢٧٨٩المخصص خالل السنة 
-(٩٧٨)المحول خالل السنة 
(٦٨)(١٢٦)المدفوع خالل السنة

٣٬٤٣٠٤٫١٢٢دیسمبر٣١الرصيد في 

ذمم دائنة لحاملي الوثائق للمنتجات المتعلقة بالوحدات ١١
الحركة خالل السنة 

٢٠٢٢٢٠٢١
ألف  

ریـال قطري 
ألف  

ریـال قطري 
-١٬٣٦٢الوثائق حامليالمبلغ المستثمر من قبل  
-(١١١)التغيير في القيمة العادلة 

-١٬٢٥١للمنتجات المرتبطة بالوحدات وثائق  اللحاملي الذمم الدائنة

رأس المال  ١٢
٢٠٢٢٢٠٢١
ألف  

ریـال قطري 
ألف  

ریـال قطري 
المصدر والمدفوع بالكامل : المصرح به

٣٥٠٬٠٠٠٣٥٠٬٠٠٠همواحد للسبواقع ریال قطري  سهم عادي ٣٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠



شركـة كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي ش.م.ع.ق.
إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة  

٢٠٢٢دیسمبر ٣١في كما

-٣٩ -

االحتياطي القانوني  ١٣
(المعدل ٢٠١٥لسنة  ١١وقانون الشركات التجاریة القطري رقم  مصرف قطر المركزي حكام لوائح  یحتسب االحتياطي القانوني وفًقا أل

حتى یعادل  قانونياليحتياط اال٪ من ربح السنة إلى  ١٠تحویل  تطلب  والنظام األساسي للشركة، وی)٢٠٢٢لسنة  ٨بالقانون رقم  
في  عليها إال في الحاالت المنصوص  هذا االحتياطي غير قابل للتوزیعیكون  .  ٪ من رأس المال المصدر١٠٠هذا االحتياطي  رصيد  

لوائح مصرف قطر المركزي / قانون الشركات التجاریة القطري.

احتياطي القيمة العادلة  ١٤
وفًقا للسياسة اإلیرادات الشاملة األخرى مقاسة بالقيمة العادلة من خالل المالية الدوات  األإعادة تقييم  مننشأ احتياطي القيمة العادلة

.٤باإلیضاحالواردة تفصيال المحاسبية 

مخصصات صندوق دعم األنشطة الریاضية واالجتماعية١٥
، فإن المجموعة مطالبة بالمساهمة بنسبة  ٢٠١٠ذات الصلة الصادرة في ینایر تفسيرات وال ٢٠٠٨سنةل١٣وفًقا للقانون القطري رقم 

المتعلق بالقانون رقم  فسير  . یتطلب التةوالریاضيةاالجتماعيالحكومي لدعم األنشطة  صندوق  ال٪ من صافي أرباحها السنویة في ٢.٥
. الموحدي بيان التغيرات في حقوق الملكية. وبالتالي، یتم إثبات ذلك فةزعمو إیرادات االعتراف بالمبلغ المستحق ك١٣

من عمليات قطر ةح المحققا رب ٪ من صافي األ٢.٥ألف ریال قطري یمثل  ٢.٠٣٢مبلغ  للصندوق  ، خصصت المجموعة  لسنةخالل ا 
)٢٬٦٢٢: ٢٠٢١(  .

معامالت األطراف ذات العالقة  ١٦
عرض ت.  لمجموعة، بما في ذلك تفاصيل الشركات التابعة والمجموعة القابضةالتنظيمي ل هيكل  المعلومات حول  ١اإلیضاح  یعرض  

. الجداول التالية المبلغ اإلجمالي للمعامالت التي تم الدخول فيها مع األطراف ذات العالقة للسنة المالية ذات الصلة

للسيطرة ةالخاضعوالكيانات  ،لمجموعةا رة  موظفي إداكبار  و ،أعضاء مجلس اإلدارةو ،  المساهمينكبارتمثل األطراف ذات العالقة
.  المعامالت من قبل إدارة المجموعةتلك  یتم اعتماد سياسات التسعير وشروط  .  األطرافتلك  جوهري من قبل  تخضع لتأثير  المشتركة أو  
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٢٠٢٢دیسمبر ٣١في كما

-٤٠ -

تتمة  –معامالت األطراف ذات العالقة  ١٦
المعامالت مع األطراف ذات العالقة  )١(١٦

الطرف  سيطرة على  حد األطراف  ألإذا كان  عالقة  طراف ذات  وتعتبر األ.  عالقةالطراف ذات  األالمعامالت مع  تمثل هذه األرصدة  
.  للمجموعةفي اتخاذ القرارات المالية والتشغيليةيه علاً هامتأثيراً كان یمارس اآلخر أو 

٢٠٢٢دیسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

أقساط
أقساط مسندة

لمعيدي التأمين  
خدمات 
مطالبات مشتراة

مبالغ مستردة من  
إعادة التأمين 

ألف  
ریـال قطري 

ألف  
ریـال قطري 

ألف  
ریـال قطري 

ألف  
ریـال قطري 

ألف  
ریـال قطري 

المستثمر الهام   
٩٧٬٧٣٣٨٨٬٣١٣-٢٤٬٢٠٠١٩٬٩٩٣شركة قطر للتأمين ش.م.ع.ق.  

الشركات التابعة  
-٢٧٬٥١٤--٢٠٬٠٣١ش.م.ع.ع. للتأمينیةقطر الشركة العمانية ال

----٤٣٢م.ش.م.ك.الشركة الكویتية القطریة للتأمين
--٣٬٨٩٧--ذ.م.م.شركة قطر للتأمين العقاریة

--٦٬٠١١--العنود تكنولوجيز 
--٣٬٨١٩--إبيكيور انفستمنت مانجمنت ذ.م.م.   

٤٤٬٦٦٣١٩٬٩٩٣١٣٬٧٢٧١٢٥٬٢٤٧٨٨٬٣١٣اإلجمالي  
٢٠٢١دیسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

أقساط 
أقساط مسندة

لمعيدي التأمين  
خدمات
مطالبات مشتراة 

مبالغ مستردة من  
التأمين إعادة 

ألف  
ریـال قطري 

ألف  
ریـال قطري 

ألف  
ریـال قطري 

ألف  
ریـال قطري 

ألف  
ریـال قطري 

المستثمر الهام  
١٧١٫٥٧٦٦٦٫٧٠٣-١٦١٫٨٣٥١٥٢٫٥٣٦شركة قطر للتأمين ش.م.ع.ق.  

الشركات التابعة 
-٤٠٫٤٩٧--٢٩٫٣٦٩ش.م.ع.ع. للتأمينیةقطر الشركة العمانية ال

----٣٠٠م.ش.م.ك.الشركة الكویتية القطریة للتأمين
--٢٦٩--خدمات للمجموعة قطر للتأمين  

--٣٫٠٤٦--ذ.م.م.شركة قطر للتأمين العقاریة
--٤٫٦٨٨--العنود تكنولوجيز 

--٣٫٥٣٠--إبيكيور انفستمنت مانجمنت ذ.م.م.   
١٩١٫٥٠٤١٥٢٫٥٣٦١١٫٥٣٣٢١٢٫٠٧٣٦٦٫٧٠٣اإلجمالي  
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٢٠٢٢دیسمبر ٣١في كما

-٤١ -

تتمة - معامالت األطراف ذات العالقة ١٦

أرصدة األطراف ذات العالقة ) ٢(١٦
:  كالتاليهي الموحدأرصدة األطراف ذات العالقة المدرجة في بيان المركز المالي

دیسمبر  ٣١
٢٠٢٢

دیسمبر ٣١
٢٠٢١

ألف  
ریـال قطري 

ألف  
ریـال قطري 

أطراف ذات عالقةمستحق من  ) أ(
الهام المستثمر

٣٥٦٨٤٠شركة قطر للتأمين ش.م.ع.ق.  

الشركات التابعة  
-٢٦٢م.ش.م.ك.الشركة الكویتية القطریة للتأمين

١٨١-المحدودة لتأمين عادة امجموعة قطر إل

٦١٨١٬٠٢١اإلجمالي  

أطراف ذات عالقة (ب) مستحق إلى 
الهام المستثمر

١٠٤٬٥٦٢١١٣٬٦١٦شركة قطر للتأمين ش.م.ع.ق.  

الشركات التابعة  
١٩٦-م.ش.م.ك.الشركة الكویتية القطریة للتأمين

١٨٬١٧٤٢١٬٢٩٤م.م.  مجموعة قطر للتأمين ذ.
١٬٨٩٦٩٢٤ذ.م.م.إبيكيور انفستمنت مانجمنت 

١٬٤٧٩٢٬٣٠٤ذ.م.م.العنود تكنولوجيز 
٢٣٬١٦٥١٤٬٨٢٥ش.م.ع.ع. الشركة العمانية القطریة للتأمين

٢٦٨٢٦٥للخدمات ذ.م.م.قطر للتأمين  مجموعة 
١٥٬٠٤٧١١٬١٥٠ذ.م.م.العقاریةشركة قطر للتأمين 

١٦٤٬٥٩١١٦٤٬٥٧٤اإلجمالي  
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إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة  

٢٠٢٢دیسمبر ٣١في كما

-٤٢ -

تتمة - معامالت األطراف ذات العالقة ١٦

تتمة  –أرصدة األطراف ذات العالقة) ٢(١٦
لم یتم تسجيل خسائر  و ،فوائدحمل أي  وال تإعداد التقاریر المالية غير مضمونةالقائمة لألطراف ذات العالقة في تاریخ  األرصدة

.  ال شيء): ٢٠٢١(السنةاألرصدة خالل تلك  بتعلقفيما یقيمة في الانخفاض 

العليا إلدارةموظفي اكبار  مكافآت ) ٣(١٦
التالي:  موظفي اإلدارة العليا خالل السنة ككبار مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة و تعرض 

٢٠٢٢٢٠٢١
ألف  

ریـال قطري 
ألف  

قطري ریـال 

٤٬٤٩٨٤٫٠٢١قصيرة األجل أخرى رواتب ومنافع
١٦٢١٦٢نهایة الخدمةآتمكاف

٤٬٦٦٠٤٫١٨٣

ــــــاء مجلس اإلدارة لعام كان ألف ریال قطري) وهي ٣٬١٤٠:  ٢٠٢١ألف ریال قطري (٢٬٧٣٠بمبلغ ٢٠٢٢إجمالي مكافآت أعضــ
مدرجة ضمن المصاریف التشغيلية واإلداریة.

قروض قصيرة األجل ١٧
٢٠٢٢٢٠٢١
ألف  

ریـال قطري 
ألف  

ریـال قطري 

٣٩٢٬٧٨١٣١٥٬١٨٥قروض مقابل أوراق مالية ذات دخل ثابت

ضریبة الدخل١٨

كالتالي: هي٢٠٢١و٢٠٢٢دیسمبر ٣١المنتهيين في  عامين نات الرئيسية لمصروف ضریبة الدخل للالمكوّ 

٢٠٢٢٢٠٢١الموحد  الربح أو الخسارة 
ألف  

ریـال قطري 
ألف  

ریـال قطري 
ضریبة الدخل الحالية: 

٣٢٤١٤٥) ١ضریبة الدخل الحالية () ١(
-(١٬٩٢٠)) ٢تعدیالت متعلقة بضریبة الدخل الحالية للسنة السابقة () ٢(

١٤٥(١٬٥٩٦)الموحد بيان الربح أو الخسارةضریبة الدخل المدرجة في  مصروف/(رد)
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٢٠٢٢دیسمبر ٣١في كما

-٤٣ -

تتمة  – ضریبة الدخل ١٨

إیضاحات:  
یتم قياس موجودات ومطلوبات ضریبة الدخل للفترات الحالية والسابقة بالمبلغ المتوقع استرداده أو دفعه لمصلحة الضرائب. )١(

تلك التي یتم سنها أو تطبيقها بشكل قاطع في تاریخ  إن معدالت الضرائب وقانون الضرائب المستخدمين لحساب المبلغ هي 
التقریر. 

یتم تحدید مخصص للضریبة وفًقا للقوانين الضریبية المعمول بها في دولة قطر ولدى مركز قطر للمال. الضریبة الحالية هي  
المحتسبة باستخدام معدل الضریبة الساري أو المطبق في تاریخ التقریر وأي تعدیالت على و الضریبة المستحقة الدفع المتوقعة  

ضریبة الدخل المعمول بها في دولة قطر، فإن الشركة تنظيمات  یتعلق بالسنوات السابقة. وفًقا لقوانين و الضریبة المستحقة فيما  
).ال شيء: ٢٠٢١باعتبارها كياًنا مدرًجا في بورصة قطر معفاة من ضریبة الدخل (

الضریبية لمركز قطر المالي بمعدل   للوائح  وفًقا  الضریبية  مخصصاتها  الخاضع  ١٠تحتسب الشركة التابعة  دخلها  من   ٪
١٤٥: ٢٠٢١(٢٠٢٢دیسمبر ٣١ألف ریال قطري كمخصص للضریبة للسنة المنتهية في ٣٢٤للضریبة. تم تكوین مبلغ 

ألف). 

مخصص ضریبة ، قامت شركة كيوالیف لتأمينات الحياة والتأمين الصحي ذ.م.م. بعكس صافي فائض٢٠٢٠عام  الخالل  )٢(
ریال قطري والذي تم تكوینه خالل السنوات السابقة وتم  ألف  ١.٩٢٠الدخل وفًقا للوائح الضریبة لمركز قطر للمال بمبلغ  

االفراج عنه الحًقا بعد االنتهاء من تقدیم االقرارات الضریبية.

: كالتاليالجدول أدناه في عرض الحركة في ضریبة الدخل المستحقة ت

٢٠٢٢٢٠٢١
ألف  

ریـال قطري 
ألف  

ریـال قطري 

٢٬٥٧٥٣٬٢٦٢ینایر١في 
٣٢٤١٤٥للسنة  الدخل ضریبة مصروف 

-(١٫٩٢٠)الدخل ضریبة رد مصروف 
(٨٣٢)(١٦٨)المدفوع خالل السنة

٨١١٢٬٥٧٥دیسمبر٣١في 

المعلومات القطاعية  ١٩
ين القطاعین هذویمثل . التأمين على الحياةو ،التأمين الطبي:إلى قسمينمجموعةالأعمال قسيم ألغراض إعداد التقاریر اإلداریة یتم ت

قطاع للتوصل ل يةقطاعات تشغيللم یتم تجميع أي  .  التشغيلاتقطاعفي اإلبالغ عن معلومات  مجموعةاألساس الذي تقوم عليه ال
.  مجموعةلاإلبالغ با 
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٢٠٢٢دیسمبر ٣١في كما

-٤٤ -

تتمة-المعلومات القطاعية ١٩
كالتالي:  ٢٠٢٢دیسمبر ٣١للسنة المنتهية في ية معلومات القطاعال

إجمالي التأمين التأمين على الحياة التأمين الطبي 
اإلیرادات /االستثمارات 

األخرى 
مصاریف غير  

اإلجمالي موزعة
ألف  

ریال قطري 
ألف  

ریال قطري 
ألف  

ریال قطري 
ألف  

ریال قطري 
ألف  

ریال قطري 
ألف  

ریال قطري 
١٬٠٤٨٬٨٣٦--٩٠٤٬٦٢٩١٤٤٬٢٠٧١٬٠٤٨٬٨٣٦إجمالي أقساط التأمين  
(٨٩٬٩٤٠)--(٨٩٬٩٤٠)(٥٢٬٧١٠)(٣٧٬٢٣٠)لمعيدي التأمين أقساط التأمين المسندة

٩٥٨٬٨٩٦--٨٦٧٬٣٩٩٩١٬٤٩٧٩٥٨٬٨٩٦أقساط التأمينصافي 
١٠٤٬٥٩١--١٠٤٬٥٩١(١٬٥٠٦)١٠٦٬٠٩٧الحركة في احتياطي األخطار الساریة  

١٬٠٦٣٬٤٨٧--٩٧٣٬٤٩٦٨٩٬٩٩١١٬٠٦٣٬٤٨٧المكتسبة  التأمينصافي أقساط 
(١٬٠٧٧٬٤٩٥)--(١٬٠٧٧٬٤٩٥)(٨٠٬٣٣٨)(٩٩٧٬١٥٧)إجمالي المطالبات المدفوعة  

١٤٥٬٦٥٨--١٠٤٬٩٥٩٤٠٬٦٩٩١٤٥٬٦٥٨استردادات إعادة تأمين 
(١٣٬٩١٣)--(١٣٬٩١٣)٤١٠(١٤٬٣٢٣)الحركة في المطالبات القائمة 

(١٥٬٤٩٦)--(١٥٬٤٩٦)(٤٬٧٨٢)(١٠٬٧١٤)صافي العموالت  
النقص في القيمة العادلة لالستثمارات 

(١١١)--(١١١)(١١١)-المحتففظ بها للمنتجات المتعلقة بالوحدات 
١٠٢٬١٣٠--٥٦٬٢٦١٤٥٬٨٦٩١٠٢٬١٣٠صافي نتائج االكتتاب 

٤٧٬٥٦٧-٤٧٬٥٦٧---االستثمار واالیرادات األخرى 
(٩٬٠٤٣)-(٩٬٠٤٣)---تكاليف التمویل  
١٤٠٬٦٥٤-٥٦٬٢٦١٤٥٬٨٦٩١٠٢٬١٣٠٣٨٬٥٢٤إجمالي الدخل  

(٥٨٬١٢٨)(٥٨٬١٢٨)----مصاریف تشغيلية وإداریة 
(٨٣٢)(٨٣٢)----)  ٩استهالك (إیضاح 

(٣٢٤)(٣٢٤)----مصروف ضریبة الدخل  
١٬٩٢٠١٬٩٢٠----تعدیل ضریبة الدخل للفترة السابقة 

٨٣٬٢٩٠(٥٧٬٣٦٤)٥٦٬٢٦١٤٥٬٨٦٩١٠٢٬١٣٠٣٨٬٥٢٤نتائج القطاع  
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-٤٥ -

تتمة-المعلومات القطاعية ١٩
كالتالي: ٢٠٢١دیسمبر ٣١المعلومات القطاعية للسنة المنتهية في 

التأمين الطبي 
التأمين على الحياة  
إجمالي التأمين االئتماني والجماعي 

اإلیرادات  /االستثمارات
األخرى 

مصاریف غير  
اإلجمالي موزعة

ألف  
ریال قطري 

ألف  
ریال قطري 

ألف  
ریال قطري 

ألف  
ریال قطري 

ألف  
ریال قطري 

ألف  
ریال قطري 

١٬٠٢٦٬٨٩٥--٨٩١٬١٣٢١٣٥٬٧٦٣١٬٠٢٦٬٨٩٥إجمالي أقساط التأمين  
(٢١٩٬٩٨٣)--(٢١٩٬٩٨٣)(٥٠٬٠٥١)(١٦٩٬٩٣٢)لمعيدي التأمين أقساط التأمين المسندة

٨٠٦٬٩١٢--٧٢١٬٢٠٠٨٥٬٧١٢٨٠٦٬٩١٢أقساط التأمينصافي 
٦٬٢٧٩--٦٬٢٧٩(٢٬٨٣٩)٩٬١١٨الحركة في احتياطي األخطار الساریة  

٨١٣٬١٩١--٧٣٠٬٣١٨٨٢٬٨٧٣٨١٣٬١٩١المكتسبة صافي أقساط التأمين
(٨٣٥٬٠٨٧)--(٨٣٥٬٠٨٧)) ٨٨٫٥٥٥() ٧٤٦٫٥٣٢(إجمالي المطالبات المدفوعة  

١٢٦٬٧٥٦--٧٢٬٧٤٨٥٤٬٠٠٨١٢٦٬٧٥٦استردادات إعادة تأمين 
٤١٬٦٣٨--٤١٬٦٣٨(١٬٦٢٦)٤٣٬٢٦٤الحركة في المطالبات القائمة 

) ٢٧٫٢٥١(--) ٢٧٫٢٥١() ١١٫٢٧٠() ١٥٫٩٨١(صافي العموالت  
١١٩٫٢٤٧--٨٣٬٨١٧٣٥٫٤٣٠١١٩٫٢٤٧صافي نتائج االكتتاب 

٤٠٫١٨٨-٤٠٫١٨٨---االستثمار واالیرادات األخرى 
(٢٬٣٦٦)-(٢,٣٦٦)---تكاليف التمویل  
١٥٧٫٠٦٩-٨٣٬٨١٧٣٥٫٤٣٠١١٩٫٢٤٧٣٧٫٨٢٢إجمالي الدخل  

) ٤٩٫٧٥٢() ٤٩٫٧٥٢(----مصاریف تشغيلية وإداریة 
(٩٩٩)(٩٩٩)----)  ٩استهالك (إیضاح 

(١٤٥)(١٤٥)----مصروف ضریبة الدخل  
١٠٦٬١٧٣) ٥٠٫٨٩٦(٨٣٬٨١٧٣٥٫٤٣٠١١٩٫٢٤٧٣٧٫٨٢٢نتائج القطاع  
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تتمة-المعلومات القطاعية ١٩
.عبر القطاعات األساسيةعامومطلوبات المجموعة بشكل موجودات تستخدم 

المعلومات الجغرافية  
إعادة التأمين في  اكتتابأیًضا بأعمالالمجموعة تقوم كما قطر، بدولةتتركز العمليات األساسية للمجموعة في السوق المحلية 

یوضح الجدول التالي توزیع صافي نتائج االكتتاب للمجموعة حسب القطاع  . منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وأسواق أخرى 
:الجغرافي

.  للعميالجغرافي لموقع الستند معلومات اإلیرادات على ت

. ومعداتعقاراتمن تتكون غير المتداولة لهذا الغرض الموجودات

ستثمار وإیرادات أخرى  اال٢٠
٢٠٢٢٢٠٢١

ألف 
ریـال قطري 

ألف 
ریـال قطري 

٤٣٬٤٦٧٣٠٬٠٢٦إیرادات الفوائد
٣٬٠٥١٢٬٣٥٤ربح من بيع استثمارات

٨٫٤٢٢(١٬١٥٤)ستثمارات االمن ةغير محقق(خسائر) / أرباح

٤٥٬٣٦٤٤٠٫٨٠٢
)٦١٤(٩٨٩لخسائر االئتمانية المتوقعة المتعلقة باالستثماراترد / (مصروف) ایخصم: 

٤٦٬٣٥٣٤٠٫١٨٨
-١٬٢١٤إیرادات أخرى 

٤٧٬٥٦٧٤٠٫١٨٨بعد خصم خسائر انخفاض القيمة االستثمار واإلیرادات األخرى 

االجمالي ٢٠٢٢٢٠٢١
٢٠٢٢٢٠٢١بلدان أخرى قطر بلدان أخرى قطر

١٬٠٠١٬٨٥٧٤٦٬٩٧٩٨٣٤٬٦٩٢١٩٢٬٢٠٣١٬٠٤٨٬٨٣٦١٬٠٢٦٬٨٩٥إجمالي األقساط
)٢١٩٬٩٨٣((٨٩٬٩٤٠))١٦٢٬٤٦٩()٥٧٬٥١٤((٢٧٬٩١٢)(٦٢٬٠٢٨)لمعيدي التأمين أقساط التأمين المسندة

٩٣٩٬٨٢٩١٩٬٠٦٧٧٧٧٬١٧٨٢٩٬٧٣٤٩٥٨٬٨٩٦٨٠٦٬٩١٢التأمين أقساطصافي 

٢٬٣٩٧١٬٧١٣-١٬٧١٣-٢٬٣٩٧الموجودات غير المتداولة 
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التشغيلية واإلداریة المصاریف ٢١
٢٠٢٢٢٠٢١
ألف  

ریـال قطري 
ألف  

ریـال قطري 

٣١٬٤٨١٢٧٬٢٥٤تكاليف الموظفين ذات الصلة 
٣٬٨١٦٣٬٥٣٠أتعاب استشارات 

٢٬٧٣٠٣٫١٤٠أعضاء مجلس اإلدارةآت مكاف
٢٠٬١٠١١٥٫٨٢٨أخرى يةمصاریف تشغيل

٥٨٬١٢٨٤٩٫٧٥٢

هم للسوالمخففالربح األساسي٢٢
.األرباحعلى سهم المخففة لألتأثير وجد یال أنهحيثللسهم، المخفف یعادل الربح األساسي للسهم الربح

٢٠٢٢٢٠٢١
ألف 

ریـال قطري 
ألف 

ریـال قطري 

٨٣٬٢٩٠١٠٦٬١٧٣لسنة لربح الصافي 
٣٥٠٬٠٠٠٣٥٠٬٠٠٠المتوسط المرجح لعدد األسهم العادیة 

٠٫٢٤٠٫٣٠الربح األساسي والمخفف للسهم (بالریال القطري)

. عادل الربح األساسي للسهمیلسهم المخفف لوبالتالي فإن الربح  ،ال توجد أسهم مخففة محتملة قائمة في أي وقت خالل السنة

أرباح األسهم المدفوعة والمقترحة٢٣
ألف ریال قطري من األرباح  ٤٣٬٧٥٠بإجمالي مبلغ  ریال قطري للسهم الواحد،  ٠.١٢٥اقترح مجلس اإلدارة توزیع أرباح نقدیة بقيمة  

االجتماع العام السنوي.المساهمين خالل وافقة یخضع لمهذا األمر و ،٢٠٢٢السنة الماليةالمكتسبة خالل 

والذي وافق، من بين أمور أخرى، على توزیع أرباح نقدیة  ٢٠٢١عقدت الشركة اجتماعها العام السنوي لعام ،٢٠٢٢مارس  ١٤في  
.٢٠٢١ألف ریال قطري من األرباح المحققة خالل السنة المالية ٧٧٫٠٠٠ریال قطري لكل سهم، بإجمالي ٠.٢٢بقيمة 

المحتملة االلتزامات والمطلوبات٢٤
٢٠٢٢٢٠٢١
ألف 

ریـال قطري 
ألف 

ریـال قطري 

٣٩٬٤٠٠٤٤٬٨٨٠ضمانات بنكية 
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لالستثماراتتدرج القيمة العادلة و القيمة العادلة تحدید ٢٥
حسب التدرج الهرمي للقيمة العادلةعرض  ی بالقيمة العادلة  تحليًال لألدوات المالية المسجلة  أدناه  تم تعریف المستویات  .  الجدول 

:التاليكالمختلفة 

االجمالي ٣المستوى ٢المستوى ١المستوى 

٢٠٢٢دیسمبر ٣١
ألف  

ریال قطري 
ألف  

ریال قطري 
ألف  

ریال قطري 
ألف  

ریال قطري 

االستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خالل اإلیرادات  
٦٠٧٫٢٧٨--٦٠٧٫٢٧٨الشاملة األخرى 

االستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  
٧٤٬٣٨١--٧٤٬٣٨١الخسارة

٦٨١٫٦٥٩--٦٨١٫٦٥٩

 متطابقةاألسعار المدرجة (غير معدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات :١المستوى .

 یمكن مالحظتها للموجود أو المطلوب إما  أعاله والتي  ١مدخالت بخالف األسعار المدرجة في المستوى  :٢المستوى
مشتقة من األسعار). أي األسعار) أو بصورة غير مباشرة (بصورة مباشرة (مثل 

 مدخالت ال یمكن مالحظتها)أي  لى بيانات سوق یمكن مالحظتها (عمدخالت للموجود أو المطلوب ال تستند:٣المستوى .

االجمالي ٣المستوى ٢المستوى ١المستوى 

٢٠٢٢دیسمبر ٣١
ألف  

ریال قطري 
ألف  

ریال قطري 
ألف  

ریال قطري 
ألف  

ریال قطري 

االستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خالل اإلیرادات  
٧١٥٬١٣٩--٧١٥٬١٣٩الشاملة األخرى 

االستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  
٥٩٬٧٩٨--٥٩٬٧٩٨الخسارة

٢٣٬٨٩١-٢٣٬٨٩١-موجودات مالية مشتقة 

٧٩٨٬٨٢٨-٧٧٤٬٩٣٧٢٣٬٨٩١
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تتمة-لالستثماراتتدرج القيمة العادلة و القيمة العادلة تحدید ٢٥

تقنيات التقييم 
أوراق مالية وسندات دینصورةاستثمارات مدرجة في

أو عروض أسعار التجار  ،أسهم وسندات دین إلى أسعار السوق المدرجةصورةعندما تستند القيم العادلة لألوراق المالية المدرجة في
. من تدرج القيمة العادلة١لموجودات مماثلة دون أي تعدیالت، یتم إدراج األدوات ضمن المستوى ةالملزمة في سوق نشط

تقات غير مدرجة في األسواق المالية مش
في أدوات مالية مشتقة مع أطراف مقابلة مختلفة، وبشكل أساسي مؤسسات مالية ذات تصنيف ائتماني من الدرجة  المجموعةتدخل 

. االستثماریة. یتم تقييم المشتقات باستخدام أساليب التقييم مع المدخالت التي یمكن مالحظتها في السوق 

األدوات المالية وإدارة المخاطر٢٦
تتعرض .  الربحلغرض  التأمين واالستثمار  تولي وإدارة أعمال  من  بشكل أساسي  إیراداتها  مجموعةال، تحققةفي سياق أعمالها االعتيادی

:للمخاطر التاليةأساسيبشكل مجموعةالخطوط أعمال  

 مخاطر التأمين
االئتمان مخاطر
السيولة مخاطر
السوق مخاطر
التشغيليةالمخاطر

مةكإطار الحو 
یجتمع مجلس اإلدارة  .  واإلشراف عليهمجموعةالبدارة المخاطر  إل یتحمل مجلس اإلدارة المسؤولية الكاملة عن إنشاء إطار عمل  

كذلك ، و الموجوداتلضمان الجودة المناسبة وتنویع  المخاطر  هيكل  ومراجعةمجموعةالالتي تواجهها  مخاطر البانتظام لتقييم وتحدید 
بشكل  مسؤول مجموعةمجلس إدارة الإن . وأهدافها مجموعةستراتيجية الإلتتم وفقاً االكتتاب وإعادة التأمين عملياتلضمان أن یكون 

الكامل   المخاطر التي تواجهها  وتحليل  تحدید  مناسبةمجموعةعن  وضوابط  حدود  ووضع  وااللتزام لمخاطرل،  ومراقبة المخاطر   ،
. لها الموضوعةحدودال ب

من األحداث التي  مجموعةحمایة مساهمي الفي  مجموعةرئيسي من إطار عمل إدارة المخاطر واإلدارة المالية بالیتمثل الهدف ال
مستدامة بصورة  بالفعالية .  تعيق تحقيق أهداف التشغيل المالي  مخاطر تتسم  مدى أهمية امتالك أنظمة إدارة  تدرك اإلدارة العليا 

.  والكفاءة

الموجودات والمطلوبات إطار إدارة 
والتي هي معرضة لتحركات عامة  ،حقوق الملكيةتنشأ المخاطر المالية من المراكز المفتوحة ألسعار الفائدة والعمالت ومنتجات  

أسعار هو خطر  ،بسبب طبيعة استثماراتها ومطلوباتها ،مجموعةالواجه  یإن الخطر الرئيسي الذي  .  تغيرات السوق لوفقاً ومحددة  
القائمة ضمن إطار إدارة الموجودات والمطلوبات الذي تم وضعه لتحقيق عائدات استثماریة على  المراكز  هذه  مجموعةالتدیر  .  الفائدة

. المدى الطویل تتجاوز مطلوباتها بموجب عقود التأمين واالستثمار
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تتمة  –األدوات المالية وإدارة المخاطر٢٦

طار إدارة رأس المال إ
تتمثل  مجموعة في الحفاظ على قاعدة رأس مال قویة للحفاظ على ثقة المستثمر والدائن والسوق والحفاظ على التطور  التتمثل سياسة  

ال التطور مجموعةسياسة  على  والمحافظة  والسوق  والدائنين  المستثمرین  ثقة  على  للحفاظ  قویة  رأسمالية  قاعدة  على  الحفاظ  في 
ال ألعمال  والذي تعّرفه ال.  مجموعةالمستقبلي  على رأس المال،  مجلس اإلدارة بمراقبة العائد  صافي اإلیرادات  مجموعةیقوم  بأنه 

عند إدارة رأس المال هي:مجموعةإن أهداف ال. التشغيلية مقسومًا على إجمالي حقوق المساهمين

الضمان ومنافع مجموعةقدرة  لمساهميها  عائدات  تقدیم  في  االستمرار  من  تتمكن  بحيث  عاملة  كمنشأة  االستمرار  على 
وألصحاب المصلحة اآلخرین؛

 وعقود االستثمار بما یتناسب مع مستوى المخاطرةالتأمين تقدیم عائد مناسب للمساهمين عن طریق تسعير عقود  .

من رأس المال المصدر واالحتياطيات واألرباح المدورة.مجموعةیتكون هيكل رأس مال ال

اإلطار التشریعي 
تقوم بإدارة األمور بصورة مرضية  المجموعةیهتم المشرعون في األساس بحمایة حقوق حاملي الوثائق ومراقبتها عن كثب لضمان أن  
جموعة بمركز مالءة مناسب لمقابلة االلتزامات من أجل تحقيق مصلحتهم. في نفس الوقت یهتم المشرعون أیضًا بضمان احتفاظ الم

غير المنظورة التي قد تنشأ من األحداث االقتصادیة أو الكوارث الطبيعية.

لمجموعة أیضًا لمتطلبات تشریعية في المراكز التي تمارس عملها فيها. ال تنص هذه التشریعات فقط  لتخضع العمليات التشغيلية  
والرصد   الموافقات  مخاطر  على  المال) بغرض تقليص  كفایة رأس  (مثل  النصوص المقيدة  بعض  أیضًا  ولكنها تفرض  لألنشطة 

.التقصير وانعدام السيولة من جانب شركات التأمين في الوفاء بالتزاماتها غير المنظورة عند نشوئها 

مخاطر التأمين
بموجب عقود التأمين في اختالف المطالبات الفعلية ومدفوعات المنافع أو توقيتها  مجموعةتتمثل المخاطر الرئيسية التي تواجهها ال

یتأثر ذلك بتكرار المطالبات ومدى خطورة المطالبات والتعویضات الفعلية المدفوعة والتطورات الالحقة للمطالبات .  عن التوقعات
. تغطية هذه المطلوباتاالحتياطيات الكافية لضمان توفرلمجموعةلذا تهدف ال. طویلة األجل

إلى  مجموعةالالخاصة بالستراتيجية االكتتاب  تنفيذ المبادئ التوجيهية  و الحذرمخاطر التأمين من خالل االختيار  مجموعةتدیر ال
. جانب ترتيبات إعادة التأمين المناسبة والمعالجة النشطة للمطالبات

التعرض لمخاطر  اتمن تركيز مجموعةالحد  ت.  الطبيعقود التأمين  الحياة و التأمين على  عقود  بإصدار  بصفة أساسية  مجموعةتقوم ال
المنافع  ومستوى  ،والتأكد من أن هذه المخاطر تقع في محفظة كبيرة من حيث النوعبها التأمين من خالل تنویع المخاطر المكتتب

.  المخاطر والصناعةحجم و ، المؤمن عليها 

سياسات صارمة لمراجعة المطالبات لتقييم جميع المطالبات الجدیدة والمستمرة مع مراجعة مفصلة ومنتظمة إلجراءات  مجموعةاللدى  
مجموعة الكما تقوم . للمخاطرمجموعةمعالجات المطالبات وتحقيقات متكررة عن المطالبات االحتيالية المحتملة لتخفيف تعرض ال

لمتابعة المطالبات وذلك بغرض تخفيف تعرضها لمخاطر التطورات المستقبلية التي ال  سياسة إدارة نشطة وسریعةتطبيق  أیضًا ب 
. مجموعةالیمكن التنبؤ بها والتي من الممكن أن تؤثر سلبًا على 

الحساسيات 
لمقدار حساسية لم یكن باإلمكان تحدید قيمة رقمية  .  الموضحة أدناهالهامةإن مخصص مطالبات التأمين العام حساس لالفتراضات  

.  بعض االفتراضات مثل التغييرات في التشریعات أو الشكوك حول عملية التقدیر
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تتمة -مخاطر التأمين
تتمة  –الحساسيات 

لكي ،مع بقاء جميع االفتراضات األخرى ثابتة،  الهامةتم أداء التحليل أدناه للتحركات المحتملة على نحو معقول في االفتراضات  
.  توضح التأثير على إجمالي وصافي المطلوبات وصافي األرباح وحقوق الملكية

التغير في  
االفتراضات 

التأثير على  
المطلوبات 

التأثير على  
الربح صافي 

التأثير على  
حقوق الملكية 

٢٠٢٢دیسمبر ٣١
-(٩٤٬٥٧٥)٩٤٬٥٧٥٪١٠+تكلفة مطالبات متكبدة

-٩٤٬٥٧٥(٩٤٬٥٧٥)٪١٠-تكلفة مطالبات متكبدة

٢٠٢١دیسمبر ٣١
-(٦٦٬٦٦٩)٦٦٬٦٦٩٪١٠+تكلفة مطالبات متكبدة

-٦٦٬٦٦٩(٦٦٬٦٦٩)٪١٠-تكلفة مطالبات متكبدة

تطور المطالبات 
. ها وتطوراتالمطالبات المستقبلية الضارةحاالت  من  وقایة  غرض الليةالتأميننشطتها  فيما یتعلق بأ قویةاتباحتياطي مجموعةتحتفظ ال

طبيعة محفظة نظرًا ل.  المتعلقة بمبلغ وتوقيت مدفوعات المطالبات في العادة خالل سنة واحدةاليقينيةیتم التأكد من العوامل غير  
قصيرة  باعتبارها أنشطة  الحياةالتأمينات على  و ة  الطبياألنشطة تنحصر في معظمها في التأمينات  حيث أن  و ،مجموعةالتأمين لل

. زمنية وجيزةفترةمباشرة في  فواتيرصدار الإ فإنه یتم ،األجل في طبيعتها 

المطالبات المبلغ عنها والمطالبات المتكبدة لكل سنة حوادث متضمنة، المطالبات المتكبدة المتراكمةتوقعاتوضح الجداول التالية ت
ات تغير تقدیر يةیوضح النصف العلوي من كل جدول كيف.  المدفوعات المتراكمة حتى تاریخهباإلضافة إلىتالية في تاریخ كل تقریر،  

النصف السفلي من الجدول تسویة المطالبات  عرض  ی، بينما  إجمالي المطالبات القائمة لكل حادث في نهایة السنةحول  المجموعة  
.في بيان المركز المالي الموحدمعروض المتراكمة مع المبلغ ال



شركـة كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي ش.م.ع.ق.
إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة  

٢٠٢٢دیسمبر ٣١في كما

-٥٢ -

تتمة -األدوات المالية وإدارة المخاطر٢٦
تتمة –تطور المطالبات 

الي ماالج٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٩٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٢الحادث سنة
ألف ریـال  

قطري 
ألف ریـال  

قطري 
ألف ریـال  

قطري 
ألف ریـال  ألف ریـال قطري 

قطري 
ألف ریـال  

قطري 
ألف ریـال  

قطري 
ألف ریـال  

قطري 
٦٤٦٬٩٥٥٧٩٥٬٣٥٧٨٦٨٬٨٤١٨٤٠٬١٢٣٨٦٩٬٦٣٢٧٦٦٬٨٨٨١٬٠٠٢٬١٥٤٥٬٧٨٩٬٩٥٠الحادثسنةفي نهایة 

--٦٣٧٬٣٢٧٧٥٠٬٠٤٦٨٢٠٬٧٩٥٨١٢٬٣٩٢٧٥٨٬٩١٤٧٠٨٬٤٠٦بعد سنة واحدة
---٦٤١٬٤٦٢٧٥٢٬٧٤٩٨٢٩٬١٣٤٨٢٣٬٩٤٥٧٦٠٬٣٤٥بعد سنتين
----٦٤١٬٨٣٥٧٥٤٬٤٣٣٨٢٩٬٠٢٢٨٢٣٬٧٣١سنوات بعد ثالث

-----٦٤٢٬١٥٧٧٥٤٬٠٠٧٨٢٨٬٥٤٧بعد أربع سنوات
------٦٤٢٬٠٧٠٧٥٣٬٧٢٦بعد خمس سنوات

-------٦٤١٬٨٩٦سنواتستبعد 
٦٤١٬٨٩٦٧٥٣٬٧٢٦٨٢٨٬٥٤٧٨٢٣٬٧٣١٧٦٠٬٣٤٥٧٠٨٬٤٠٦١٬٠٠٢٬١٥٤٥٬٥١٨٬٨٠٥التقدیر الحالي للمطالبات المتكبدة المتراكمة

(٥٬٢٩٦٬٣١٤)(٨٠٦٬٣١٨)(٦٩١٬٩٧٠)(٧٥٧٬٨٣٦)(٨٢٠٬١١٣)(٨٢٧٬٣٧٦)(٧٥١٬٧٦٨)(٦٤٠٬٩٣٣)تاریخه عات المتراكمة حتى و دفمال
٩٦٣١٬٩٥٨١٬١٧١٣٬٦١٨٢٬٥٠٩١٦٬٤٣٦١٩٥٬٨٣٦٢٢٢٬٤٩١القائمة صافي مخصص المطالبات 

٥٬٨١٦-------) ٢٠١٦السنوات السابقة (قبل الخاص باالحتياطي  
المبلغ عنها ولم  القائمة إجمالي صافي المطالبات 

٢٢٨٬٣٠٧-------ولم یتم اإلبالغ عنهاةتكبدالمیتم تسویتها و 
٥٬٠٥٩٤١٬٦٣١٤٠٬٢٩٤١٦٬٣٩٢١٠٩٬٢٨٧٥٨٬٤٨٢التقدیر الحالي للفائض  

٪٨٪١٣٪٢٪٥٪٥٪١المبدئي (%) فائض إجمالي االحتياطي  نسبة 
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تتمة-األدوات المالية وإدارة المخاطر٢٦

مخاطر إعادة التأمين 
ضخمة، بإبرام عقود مع أطراف  لغرض تقليص المخاطر المالية الناشئة عن مطالبات  و ، في سياق أعمالها االعتيادیةمجموعةتقوم ال

التأمين ألغراض إعادة  التأمين المذكورة على تنو .  أخرى  بالسيطرة على  یتساعد ترتيبات إعادة  وتسمح لإلدارة  ع النشاط التجاري 
دة تأثر جزء كبير من عقود إعا ی.  كما توفر مقدرة إضافية على النمو،  التعرض للخسائر المحتملة التي تنشأ من المخاطر الكبيرة

یتم تقدیر المبالغ القابلة لالسترداد من  .  االختياري لتغطية الفائض من الخسارةإعادة التأمين وعقود إعادة التأمين تعهدات  التأمين ب
معيدي التأمين بصورة تنسجم مع مخصص المطالبات القائمة بما یتوافق مع عقود إعادة التأمين. 

،  إال أن هذه العقود ال تعفيها من التزاماتها المباشرة تجاه حاملي وثائق التأمين، مجموعةلدى البالرغم من وجود ترتيبات إعادة تأمين  
لمخاطر االئتمان فيما یتعلق بالتأمين المحول إلى الحد الذي یكون فيه كل معيد تأمين غير قادر عن  مجموعةالوبالتالي تتعرض  

بحيث ال یتم االعتماد  مجموعةیتم تنویع عمليات إعادة التأمين لدى ال.  التأمينالوفاء بالتزاماته المنصوص عليها في ترتيبات إعادة 
.  كبير على أي عقد إعادة تأمين فرديبشكل مجموعةوال تعتمد عمليات العلى معيد تأمين واحد 

بتقييم الوضع المالي لشركات إعادة التأمين  مجموعةالتأمين، تقوم الشركات إعادة  لتقليل تعرضها لمخاطر خسائر كبيرة نتيجة لتعثر  
والسمات االقتصادیة المماثلة لتلك  واألنشطة  من المناطق الجغرافية  مخاطر االئتمان الناتجة  ورصد تركيزات  معها  تتعامل  التي 

. الشركات

فقط مع معيدي التأمين المعتمدین من اإلدارة، والتي تكون عموًما مصنفة من قبل وكاالت التصنيف الدولية أو  مجموعةتتعامل ال
غيرها من وكاالت دول مجلس التعاون الخليجي. 

مخاطر االئتمان 
عجز أحد أطراف األداة المالية عن الوفاء بمطلوباته مما یؤدي مالية  مخاطر االئتمان هي المخاطر التي تنشأ عن  إلى خسارة 

.لمخاطر االئتمانمجموعةواإلجراءات النافذة لتخفيف تعرض الالسياساتفيما یلي . للطرف اآلخر

بالنسبة لل مخاطر ائتمان  یشكل  لما  وتحدیدًا  تقييمًا  تورد  مخاطر ائتمان  سياسة إدارة  وضع  وضع السياسات  مجموعةتم  تم  كما 
: لمخاطر االئتمانمجموعةتعرض اللتخفيفواإلجراءات التالية 

 یتم رصد االلتزام بسياسة إدارة الذمم وتتم مراجعة حاالت التعرض والخرق بصورة منتظمة لمعرفة مدى صلتها بالتغيرات
.  في بيئة المخاطر

بخالف تلك المتعلقة بعقود إعادة التأمين، فإن أقصى  مجموعة ا البالنسبة لجميع فئات الموجودات المالية التي تحتفظ به
كما في تاریخ  الموحدة  لمخاطر االئتمان هو القيمة الدفتریة كما هي مسجلة في البيانات المالية  مجموعةحد لتعرض ال

. التقریر
حاالت عجز  بغرض تقليل  .  تتم إعادة التأمين مع معيدي تأمين معتمدین من قبل اإلدارة تعرضها للخسائر الكبيرة من 

بإجراء تقييم للوضع المالي لمعيدي تأمينها وترصد تركيزات االئتمان الناشئة مجموعةمعيدي التأمين عن الوفاء، تقوم ال
.  عن أقاليم جغرافية مماثلة واألنشطة أو الخصائص االقتصادیة لمعيدي التأمين

راء تقييم لمدى المالءة االئتمانية لمعيدي التأمين وتقوم بتحدیث استراتيجية شراء إعادة التأمين  تقوم اإلدارة بإج ،في تاریخ كل تقریر
.والتحقق من وجود مخصص مناسب النخفاض القيمة

. محدودة بالقيمة الدفتریة للموجودات المالية في تاریخ التقریراالئتمانإن مخاطر 
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تتمة–المخاطراألدوات المالية وإدارة ٢٦

تتمة -مخاطر االئتمان

:  كالتاليانخفاض القيمةمركز المالية و أعمار الموجودات تحليل یعرض 

غير متأخرة في  
السداد أو  

منخفضة القيمة 

متأخرة في  
السداد ولكن غير  
منخفضة القيمة 

متأخرة في  
السداد ومنخفضة  

اإلجمالي القيمة 

٢٠٢٢دیسمبر ٣١
ألف 
قطري ریـال 

ألف 
ریـال قطري 

ألف 
ریـال قطري 

ألف 
ریـال قطري 

الموجودات المالية 
٢٣٬٨٩١--٢٣٬٨٩١موجودات مالية مشتقة 

استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل  
٧١٥٬١٣٩--٧١٥٬١٣٩سندات دین –اإلیرادات الشاملة األخرى 

٢٨٩٬٩٤٠٦٣٬٦٨٧٣٬٨١٧٣٥٧٬٤٤٤ذمم تأمين مدینة 
٤٨٬٥٢٨--٤٨٬٥٢٨موجودات عقود إعادة تأمين  

٥٣٧٬١٦٣--٥٣٧٬١٦٣ودائع قصيرة األجل 

١٬٦١٤٬٦٦١٦٣٬٦٨٧٣٬٨١٧١٬٦٨٢٬١٦٥

غير متأخرة في  
السداد أو 

منخفضة القيمة 

متأخرة في السداد  
ولكن غير  

منخفضة القيمة 
متأخرة في السداد  

اإلجمالي القيمة ومنخفضة 

٢٠٢١دیسمبر ٣١
ألف 

ریـال قطري 
ألف 

ریـال قطري 
ألف 

ریـال قطري 
ألف 

ریـال قطري 

الموجودات المالية
استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل  

٦٠٧٫٢٧٨--٦٠٧٫٢٧٨سندات دین –اإلیرادات الشاملة األخرى 
٣٨٥٫٥٧٣٣٤٫٠٥٢٣٫٧٣٩٤٢٣٫٣٦٤ذمم تأمين مدینة 

٤٩٫١٣٧--٤٩٫١٣٧موجودات عقود إعادة تأمين  
٦٤٥٬٣٠٥--٦٤٥٬٣٠٥ودائع قصيرة األجل 

١٫٦٨٧٫٢٩٣٣٤٫٠٥٢٣٫٧٣٩١٫٧٢٥٫٠٨٤
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تتمة–األدوات المالية وإدارة المخاطر٢٦

تتمة –مخاطر االئتمان

كالتالي:  التأمين المدینة تحليل أعمار لذمم یعرض 

الموجودات المالية منخفضة القيمة 
یوًما مع ٩٠المدفوعات التعاقدیة متأخرة ألكثر من  فيها  تكون  "متأخرة السداد أو منخفضة القيمة"كـ  تم تصنيفها  یالتي  الموجودات  

. موجودات متأخرة السدادأيلتغطية ضمان العلى سبيل ا حتفظ بهماتنو رهوجد تال . ستردادها الوجود فرصة بعيدة 

. لمجموعةلالمحاسبية سجالت ال، ال توجد موجودات عقود إعادة تأمين منخفضة القيمة في ٢٠٢٢دیسمبر ٣١في 

الف ٣٬٧٣٩:  ٢٠٢١(ریـال قطري  الف٣٬٨١٧مبلغ  بالذمم المدینة من حاملي وثائق التأمين  كانت  ،  ٢٠٢٢دیسمبر  ٣١في  كما  
كالتالي: هي خسارة انخفاض القيمة للسنة في  حركة ال).ریـال قطري 

المدینة قيمة ذمم التأمينانخفاض
٢٠٢٢٢٠٢١
ألف 

ریـال قطري 
ألف 

ریـال قطري 

٣٬٧٣٩٤٬٢٣٢ینایر١
)٤٩٣(٧٨لسنة رد خالل ا/مصروف 

٣٬٨١٧٣٫٧٣٩دیسمبر٣١في  

٣٠أقل من 
یوماً 

٦٠-٣١
یوماً 

٩٠-٦١
یوماً 

١٢٠-٩١
یوماً 

أكثر من 
اإلجمالي یوماً ١٢٠

٢٠٢٢دیسمبر ٣١
ألف 

ریـال قطري 
ألف 

ریـال قطري 
ألف 

ریـال قطري 
ألف 

ریـال قطري 
ألف 

ریـال قطري 
ألف 

ریـال قطري 

١٩٦٬٢٨٧٥٢٬٨٨٥٤٤٬٥٨٥٤٢٬٠١٥٢١٬٦٧٢٣٥٧٬٤٤٤ذمم تأمين مدینة 

٣٠أقل من 
یوماً 

٦٠-٣١
یوماً 

٩٠-٦١
یوماً 

١٢٠-٩١
یوماً 

أكثر من 
اإلجمالي یوماً ١٢٠

٢٠٢١دیسمبر ٣١
ألف  

ریـال قطري 
ألف  

ریـال قطري 
ألف  

ریـال قطري 
ألف  

ریـال قطري 
ألف  

ریـال قطري 
ألف  

ریـال قطري 

٢٢١٫٩٠٦١١٩٬٤٠٠٤٨٫٠٠٥٢٨٬٦١٥٥٫٤٣٨٤٢٣٫٣٦٤تأمين مدینةذمم 
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تتمة–المخاطراألدوات المالية وإدارة ٢٦
مخاطر السيولة

رتبطة للوفاء بالتزاماتها المالالزمة  جمع األموال  في  مجموعةالمخاطر السيولة هي المخاطر المتمثلة في الصعوبات التي تواجهها  
. مطلوباتها الماليةب

. وتضمن اإلدارة توفر أموال كافية للوفاء بأي التزامات عند استحقاقها ،یتم مراقبة متطلبات السيولة على أساس یومي/ أسبوعي/ شهري 

االستحقاق آجال
التعاقدیة غير المخصومة االلتزامات  استنادا إلى  مجموعةللالجدول أدناه فترات استحقاق الموجودات المالية والمطلوبات المالية  یلخص  
بالنسبة لمطلوبات عقود التأمين وموجودات إعادة التأمين، فإنه یتم تحدید فترات  .  متضمنة الفائدة مستحقة الدفع والمدینة،المتبقية

.  استحقاقها استنادا إلى التقدیر الزمني لصافي التدفقات النقدیة الخارجة من مطلوبات التأمين المدرجة

.  إذ أنها ليست التزامات تعاقدیة،معيدي التأمين من األقساط غير المستحقة من التحليلتم استبعاد األقساط غير المستحقة وحصة 

اإلجمالي سنوات ٥أكثر من سنوات٥-١سنة واحدة أقل من

٢٠٢٢دیسمبر ٣١
ألف 

ریـال قطري 
ألف 

ریـال قطري 
ألف 

ریـال قطري 
ألف 

ریـال قطري 
موجودات مالية

٢٣٬٨٩١٢٣٬٨٩١--موجودات مالية مشتقة 
استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل  

١١٬٥٣٩٥٨٬٥٤٧-٤٧٬٠٠٨الربح او الخسارة   
استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل  

٤٤٬٧٩١٣٢٨٬٠٧٨٣٤٢٬٢٧٠٧١٥٬١٣٩اإلیرادات الشاملة األخرى 
٣٥٧٬٤٤٤--٣٥٧٬٤٤٤وموجودات أخرى المدینة التأمين ذمم 

٦٤٬٦٦٧--٦٤٬٦٦٧موجودات عقود إعادة تأمين 
٥٧٤٬٩٦٧--٥٧٤٬٩٦٧أرصدة لدى البنوك وودائع قصيرة األجل

١٬٠٨٨٬٨٧٧٣٢٨٬٠٧٨٣٧٧٬٧٠٠١٬٧٩٤٬٦٥٥

مطلوبات مالية 
٦٩٬٨٦٥--٦٩٬٨٦٥مطالبات دائنة  

المتعلقة ذمم دائنة لحاملي الوثائق للمنتجات 
١٬٢٥١١٬٢٥١--بالوحدات 

٣٩٢٬٧٨١--٣٩٢٬٧٨١قروض قصيرة األجل 
٢٩٢٬٩٧٤--٢٩٢٬٩٧٤عقود تأمين مطلوبات 

١٩٬٩٨٦--١٩٬٩٨٦تأمينوإعادة تأمينمبالغ مستحقة لشركات 
٩٬٦٤٨--٩٬٦٤٨ذمم دائنة أخرى 

١٬٢٥١٧٨٦٬٥٠٥-٧٨٥٬٢٥٤
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تتمة–المالية وإدارة المخاطراألدوات ٢٦

تتمة -آجال االستحقاق

اإلجمالي سنوات ٥أكثر من سنوات ٥-١سنة واحدة أقل من

٢٠٢١دیسمبر ٣١
ألف 

ریـال قطري 
ألف 

ریـال قطري 
ألف 

ریـال قطري 
ألف 

ریـال قطري 
موجودات مالية

استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل  
٤٧٬١٥٥١٩٬٨٦٠٧٬٣٦٦٧٤٬٣٨١الربح او الخسارة   

استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل  
٩٫٠٧١٣٦٣٬٦٥٩٢٣٤٬٥٤٨٦٠٧٫٢٧٨اإلیرادات الشاملة األخرى 

٤٢٣٫٣٦٤--٤٢٣٫٣٦٤المدینة وموجودات أخرى التأمين ذمم 
٨٤٬٢٢٢--٨٤٬٢٢٢إعادة تأمين موجودات عقود 

٦٨٤٬٤١٦--٦٨٤٬٤١٦أرصدة لدى البنوك وودائع قصيرة األجل
١٫٢٤٨٫٢٢٨٣٨٣٬٥١٩٢٤١٬٩١٤١٫٨٧٣٫٦٦١

مطلوبات مالية 
٥٤٬٥٠١--٥٤٬٥٠١مطالبات دائنة  

٣١٥٬١٨٥--٣١٥٬١٨٥قروض قصيرة األجل 
٢٩٨٬٦١٦--٢٩٨٬٦١٦مطلوبات عقود تأمين 

١٩٬٨٢٨--١٩٫٨٢٨تأمينوإعادة تأمينمبالغ مستحقة لشركات 
٧٫٢٦٢--٧٫٢٦٢ذمم دائنة أخرى 

٦٩٥٫٣٩٢--٦٩٥٫٣٩٢

مخاطر السوق 
نتيجة التغيرات في أسعار  مخاطر السوق هي المخاطر المتمثلة في تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدیة المستقبلية لألداة المالية 

السوق، سواء كانت هذه التغييرات ناتجة عن عوامل محددة خاصة بورقة مالية معينة أو جهة إصدارها أو عوامل تؤثر على جميع 
من مخاطر السوق من خالل االحتفاظ بمحفظة متنوعة والرصد المستمر للتطورات مجموعةتحد ال.  األوراق المالية المتداولة في السوق 

وبشكل نشط بمراقبة العوامل الرئيسية التي تؤثر على تحركات مجموعة كما تقوم ال.  في أسواق األسهم والسندات العالمية والمحلية
.  سوق األسهم والسندات، والقيام بتحليل دوري للعمليات واألداء المالي للشركات المستثمر فيها 
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تتمة–األدوات المالية وإدارة المخاطر٢٦
مخاطر العمالت 

مخاطر العمالت هي المخاطر المتمثلة في تقلب القيمة العادلة للتدفقات النقدیة المستقبلية لألداة المالية بسبب التغييرات في أسعار  
سعر صرف  .  األجنبيةصرف العمالت القطري  إن  ب مرتبط  الریال  وبالتالي  األمریكيدوالر  الفعلًيا  العمالفإن  ،  تتعلق  تمخاطر 

إما تتم  معظم المعامالت  نظرًا ألن  لمخاطر العمالت ضئيل،  مجموعةإن تعرض ال.  األمریكيدوالر  بخالف الخرى  األعمالت  الب
األمریكي أو بالدوالر  القطري  والدینار  العمالت  تشمل  .بالریال  والریال العماني  واليورو  اإلسترليني  أساسي الجنيه  بشكل  األخرى 

الكویتي. 

: رئيسيةالعمالت الحسب بمجموعةالوجودات ومطلوبات أدناه میلخص الجدول 
إلجمالي اأخرى عمالت درهم إماراتي دوالر أمریكي ریال قطري 

٢٠٢٢دیسمبر ٣١
ألف 

ریـال قطري 
ألف 

ریـال قطري 
ألف 

ریـال قطري 
ألف 

ریـال قطري 
ألف 

ریـال قطري 
أرصدة لدى البنوك وودائع قصيرة  

٥٤٩٬٥١٣٢٤٬١٨١٩٤١٬١٧٩٥٧٤٬٩٦٧األجل 
٣٤٧٬٣٨٣١٬٤١٧٧٬٦٤٢١٬٠٠٢٣٥٧٬٤٤٤أخرى وموجودات مدینة ذمم تأمين 

٦٤٬٦٦٧---٦٤٬٦٦٧موجودات عقود إعادة تأمين 
٧٧٣٬٦٨٦--٧٧٣٬٦٨٦-مالية استثمارات

٩٦١٬٥٦٣٧٩٩٬٢٨٤٧٬٧٣٦٢٬١٨١١٬٧٧٠٬٧٦٤
٣٩٢٬٧٨١--٣٩٢٬٧٨١-قصيرة األجل قروض 

٢٩٢٬٩٧٤---٢٩٢٬٩٧٤مطلوبات عقود تأمين  
٩٤٬٦٩٩١٣٬٢٦٠٣٬٥٩٦٣٬٢٦٩١١٤٬٨٢٤أخرى  و دائنةتأمين إعادة ذمم 

ذمم دائنة لحاملي الوثائق  
١٬٢٥١--١٬٢٥١-للمنتجات المتعلقة بالوحدات 

٣٨٧٬٦٧٣٤٠٧٬٢٩٢٣٬٥٩٦٣٬٢٦٩٨٠١٬٨٣٠

اإلجمالي عمالت أخرى درهم إماراتي دوالر أمریكي ریال قطري 

٢٠٢١دیسمبر ٣١
ألف 

ریـال قطري 
ألف 

ریـال قطري 
ألف 

ریـال قطري 
ألف 

ریـال قطري 
ألف 

ریـال قطري 
أرصدة لدى البنوك وودائع قصيرة  

٦٦٥٬٩٩٢١٥٬٥٣٦٧٩٢٢٬٠٩٦٦٨٤٬٤١٦األجل 
٤١٤٬٧٦٧٣٣٤٦٬٧٧٣١٬٤٩٠٤٢٣٬٣٦٤وموجودات أخرى مدینة ذمم تأمين 

٨٤٬٢٢٢---٨٤٬٢٢٢موجودات عقود إعادة تأمين 
٦٨١٬٦٥٩--٦٨١٬٦٥٩-مالية استثمارات

١٬١٦٤٬٩٨١٦٩٧٬٥٢٩٧٬٥٦٥٣٬٥٨٦١٬٨٧٣٬٦٦١

٣١٥٬١٨٥--٣١٥٬١٨٥-قروض قصيرة األجل 
٢٩٨٬٦١٦---٢٩٨٬٦١٦مطلوبات عقود تأمين  

٧٨٬١٦١١٨٬٤٦١٣٬٨٣٥٤٬٠٤٦١٠٤٬٥٠٣أخرى  دائنة و تأمين إعادة ذمم 
٣٧٦٬٧٧٧٣٣٣٬٦٤٦٣٬٨٣٥٤٬٠٤٦٧١٨٬٣٠٤
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تتمة –األدوات المالية وإدارة المخاطر٢٦

مخاطر معدالت الفائدة 
السائدة  لتغيرات في أسعار الفائدة  نتيجة لمخاطر أسعار الفائدة هي مخاطر تقلب قيمة التدفقات النقدیة المستقبلية من أداة مالية  

السوق.  ب

مجموعةإن مخاطر معدالت الفائدة بالنسبة لل.  في األوراق المالية ولدیها ودائع تخضع لمخاطر معدالت الفائدةمجموعةالتستثمر  
.  هي مخاطر التغيرات في معدالت الفائدة بالسوق التي تؤدي إلى انخفاض العائد الكلي على أوراقها المالية التي تحمل فوائد

االحتفاظ بمزیج من األدوات ذات سعر فائدة ثابت  عن طریق إدارة مخاطر معدالت الفائدة مجموعةللتتطلب سياسة مخاطر الفائدة 
.  التي تحمل فوائدإدارة استحقاقات الموجودات المالية والمطلوبات المالية بمجموعةالقيامتتطلب السياسة أیضًا . ومتغير

مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة، مما یوضح التأثير  الهامةتم إجراء التحليل التالي للحركات المحتملة المعقولة في المتغيرات 
التأثير  بيان  جل  مخاطر أسعار الفائدة، وأللالنهائي  األثر  تحدید  في هام  تأثير  له  المتغيرات سيكون  ترابط  .  على الربح قبل الضریبة

في هذه المتغيرات غير  ةتجدر اإلشارة إلى أن الحرك.  المتغيرات على أساس فرديهذه  یجب تغيير  المتغيراتتباین  الناتج عن  
.يةخطّ 

٢٠٢٢دیسمبر ٣١
حقوق الملكية على التأثير دخل على الالتأثير التغير في المتغيرات 

ألف  
ریـال قطري 

ألف 
ریـال قطري 

(١٤٬٣٥٩)(١٣)نقطة أساس٥٠+ریـال قطري 

١٣١٤٬٣٥٩نقطة أساس٥٠-ریـال قطري 

٢٠٢١دیسمبر ٣١
حقوق الملكية التأثير على دخل على الالتأثيرالتغير في المتغيرات 

ألف  
ریـال قطري 

ألف 
ریـال قطري 

(١٦٬٣٠٨)(٥١٣)نقطة أساس ٥٠+ریـال قطري 

٥١٣١٦٬٣٠٨نقطة أساس ٥٠-ریـال قطري 
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تتمة –األدوات المالية وإدارة المخاطر٢٦

تتمة  –مخاطر معدالت الفائدة

كالتالي:هي بناًء على الترتيبات التعاقدیةمجموعةمخاطر أسعار الفائدة للإن 

أقل من
واحدة سنة 

٥-١
سنوات

أكثر من  
اإلجمالي سنوات ٥

معدل الفائدة 
) ٪(لي الفع

٢٠٢٢دیسمبر ٣١
ألف  

ریـال قطري 
ألف  

ریـال قطري 
ألف  

ریـال قطري 

ـــدة لـدى البنوك   ـــــــــ أرصــ
٪٥٧٤٬٩٦٧٥٫٤٧--٥٧٤٬٩٦٧وودائع قصيرة األجل

٪٤٤٬٧٩١٣٢٨٬٠٧٨٣٥٣٬٦٧٤٧٢٦٬٥٤٣٤٫٤٠ماليةاستثمارات
٦١٩٬٧٥٨٣٢٨٬٠٧٨٣٥٣٬٦٧٤١٬٣٠١٬٥١٠اإلجمالي

أقل من
واحدة سنة 

٥-١
سنوات

أكثر من 
اإلجمالي سنوات٥

معدل الفائدة  
(٪) لي الفع

٢٠٢١دیسمبر ٣١
ألف  

ریـال قطري 
ألف  

ریـال قطري 
ألف  

ریـال قطري 
ألف  

ریـال قطري 

أرصــــــــــــــدة لدى البنوك  
٪٦٨٤٬٤١٦٢٫٢١--٦٨٤٬٤١٦وودائع قصيرة األجل

٪٩٬٠٧١٣٨٣٬٥١٩٢٤١٬٩١٤٦٣٤٬٥٠٤٣٫٥٣ماليةاستثمارات
٦٩٣٬٤٨٧٣٨٣٬٥١٩٢٤١٬٩١٤١٬٣١٨٬٩٢٠اإلجمالي

أسعار األسهممخاطر 
من أداة مالية بسبب التغيرات في أسعار السوق اإلیرادات  هي المخاطر التي تنشأ عن تقلبات القيمة العادلة أو  األسعار  مخاطر  

(بخالف تلك التي تنشأ من مخاطر أسعار الفائدة أو مخاطر العمالت)، سواء كانت تلك التغيرات ناتجة عن عوامل خاصة باألداة  
.  السوق بتؤثر على جميع األدوات المالية المماثلة المتداولة أو عوامل جهة إصدارها المالية المحددة أو 

بالموجودات والمطلوبات المالية التي تتقلب قيمها نتيجة للتغيرات في أسعار السوق  لمخاطر أسعار األسهم مجموعةیتعلق تعرض ال
قيام األسعار تتطلب سياسة مخاطر . نشاط تجاري متعلق بوحدة نشاطغير المحتفظ بها لحساب األوراق المالية االستثماریة والسيما 

وحدود االستثمار  ،وخطط التنویع،األهداف ورصد العقبات أمام االستثماراتمن خالل تحدید ومراقبة  بإدارة هذه المخاطر  مجموعةال
كل بلد و الو ،في  المشتقةوالمخطط لألالدقيق  واالستخدام  ،سوق القطاع  مادي لمخاطر  مجموعةلدى الليس  .  دوات المالية  تركيز 
. األسعار
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تتمة–األدوات المالية وإدارة المخاطر٢٦

تتمة -أسعار األسهم مخاطر 
مما یوضح األثر  ،المتغيرات األخرى ثابتةجميعفي المتغيرات الرئيسية مع بقاءبشكل معقول أدناه التحركات الممكنة التحليل یبين  

.على الربح أو الخسارة وحقوق الملكية

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١دیسمبر ٣١
التغير في  
المتغيرات 

على الربح  التأثير 
الخسارة وأ

على  التأثير 
حقوق الملكية 

على الربح  التأثير 
الخسارة وأ

على حقوق  التأثير 
الملكية

ألف  
ریـال قطري 

ألف  
ریـال قطري 

ألف  
ریـال قطري 

ألف  
ریـال قطري 

٤٫٧٠١٤٫٧٠١٤٬٧١٥٤٬٧١٥٪ ١٠+األسواق العالمية 
(٤٬٧١٥)(٤٬٧١٥))٤٫٧٠١()٤٫٧٠١(٪ ١٠-األسواق العالمية 

المخاطر التشغيلية 
في حالة  .  الخطأ البشري أو االحتيال أو من أحداث خارجيةمخاطر الخسارة التي تنشأ بسبب فشل النظام أو  مخاطر التشغيل هي  

فشل ضوابط الرقابة في األداء قد تتسبب المخاطر التشغيلية في أضرار للسمعة وقد یكون لها عواقب قانونية أو تشریعية أو قد تؤدي 
عن طریق وضع نظام إدارة هذه المخاطر بإمكانها إال أنه ،جميع المخاطر التشغيليةالحد من مجموعةال یمكن لل. إلى خسارة مالية

. رقابة صارم ومن خالل الرصد ومعالجة المخاطر المحتملة
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تتمة–األدوات المالية وإدارة المخاطر٢٦

التصنيف والقيم العادلة 
في نهایة السنة:  لقيم العادلة لألدوات المالية مع قيمها الدفتریةاالجدول التالي مقارنة یعرض 

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١دیسمبر ٣١
القيمة العادلة القيمة الدفتریةالعادلة القيمة القيمة الدفتریة 

ألف 
ریـال قطري 

ألف 
ریـال قطري 

ألف 
ریـال قطري 

ألف 
ریـال قطري 

الموجودات المالية 
٥٧٤٬٩٦٧٥٧٤٬٩٦٧٦٨٤٬٤١٦٦٨٤٬٤١٦أرصدة لدى البنوك وودائع قصيرة األجل

٣٥٧٬٤٤٤٣٥٧٬٤٤٤٤٢٣٬٣٦٤٤٢٣٬٣٦٤أخرى موجودات و ذمم تأمين مدینة
٤٨٬٥٢٨٤٨٬٥٢٨٤٩٬١٣٧٤٩٬١٣٧موجودات عقود إعادة تأمين

خالل  من  العادلة  بالقيمة  مالية  استثمارات 
٥٩٬٧٩٨٥٩٬٧٩٨٧٤٬٣٨١٧٤٬٣٨١الربح أو الخسارة  

خالل  من  العادلة  بالقيمة  مالية  استثمارات 
٧١٥٬١٣٩٧١٥٬١٣٩٦٠٧٬٢٧٨٦٠٧٬٢٧٨اإلیرادات الشاملة األخرى 

١٬٧٥٥٬٨٧٦١٬٧٥٥٬٨٧٦١٬٨٣٨٬٥٧٦١٬٨٣٨٬٥٧٦

المطلوبات المالية
٣٩٢٬٧٨١٣٩٢٬٧٨١٣١٥٬١٨٥٣١٥٬١٨٥قروض قصيرة األجل 

١١٠٬٥٨٣١١٠٬٥٨٣٩٧٬٨٠٦٩٧٬٨٠٦أخرى و تأمين دائنة إعادة ذمم 
ذمم دائنة لحاملي الوثائق للمنتجات المتعلقة 

--١٬٢٥١١٬٢٥١بالوحدات 
٢٩٢٬٩٧٤٢٩٢٬٩٧٤٢٩٨٬٦١٦٢٩٨٬٦١٦مطلوبات عقود تأمين 

٧٩٧٬٥٨٩٧٩٧٬٥٨٩٧١١٬٦٠٧٧١١٬٦٠٧
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األدوات المالية المشتقة٢٧
، تدخل المجموعة في أنواع مختلفة من المعامالت التي تتضمن مشتقات األدوات المالية. تشتمل األدوات العادیةفي سياق األعمال  

أسعار الفائدة. عقود تبادلالمالية المشتقة للمجموعة على 

مبلغ األصل األساسي للمشتق أو يهةاالسميالقيمة  التي تم تحليلها حسب مدة االستحقاق.  اإلسمية  المبالغ  التاليیوضح الجدول  
السعر المرجعي أو المؤشر وهو األساس الذي یتم على أساسه قياس التغيرات في قيمة المشتقات. تشير المبالغ االسمية إلى حجم 

المعامالت القائمة في نهایة السنة وهي ليست مؤشرا على مخاطر السوق أو مخاطر االئتمان.

أكثر من سنة شھر ١٢خالل تق األصل المشالقیمة اإلسمیة 
ألف ٢٠٢٢دیسمبر ٣١

ریـال قطري 
ألف 

ریـال قطري 
ألف 

ریـال قطري 
ألف 

ریـال قطري 

مشتقات غير مدرجة
١١٩٬٠٢٨-١١٩٬٠٢٨٢٣٬٨٩١مشتقات أسعار الفائدة 

الفائدة ومشتقات االئتمان أسعار
الفائدة ومشتقات االئتمان على عقود المقایضة لتبادل مجموعة من التدفقات النقدیة بمجموعة أخرى، مدفوعات الفائدة أسعارتشتمل  

التخلف عن السداد، یوافق األطراف المقابلة عقود مقایضات  . في حالة  المبلغ األصليالثابتة والمتغيرة بشكل عام بعملة واحدة دون  
الصرف اآلجلة هي عقود تبادل أسعار  محددة. عقود إسمية بأحداث ائتمانية محددة بناًء على مبالغ على إجراء مدفوعات فيما یتعلق

یتم تداولها خارج البورصة ویتم تسویة التغيرات في قيم العقود یومًيا. غير مدرجة 

مجموعةالمستخدمة في تطبيق السياسات المحاسبية للالهامةاألحكام  ٢٨

عند تطبيق السياسات المحاسبية الوارد وصفها  الهامةقامت اإلدارة باستخدام عدد من األحكام  ،  الموحدةالبيانات الماليةعند إعداد هذه  
. اتوالمصروف یرادات لها التأثير األكبر على مبالغ الموجودات والمطلوبات واإلكان األحكام التي وفيما یلي بيان . ٣اإلیضاح في 

. أنها معقولة في ضوء الظروفالتي یعتقد  توقعات األحداث المستقبلية  منها  ،لخبرة التاریخية وعوامل أخرى اعلىتستند تلك األحكام  
.  األحكامممارسة التي تتطلب السياسات المحاسبية تناول یترى اإلدارة أن ما هو موضح أدناه 
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تتمة-مجموعةالمستخدمة في تطبيق السياسات المحاسبية للالهامةاألحكام  ٢٨

تصنيف االستثمارات 
وتقييم ما إذا كانت الشروط التعاقدیة لألصل المالي تمثل أصل الدین والفائدة  الذي یتم فيه االحتفاظ بالموجوداتتقييم نموذج األعمال  

.للمزید من المعلومات٤راجع االیضاح  . فقط

التقدیریة  الخسائر االئتمانية 
تطلعية تقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان المتعلقة بالموجودات المالية قد زادت بشكل كبير منذ التحقيق المبدئي وإدراج معلومات  

والتقنيات المستخدمة لتقدیر واالفتراضات المدخالتحول ٤راجع االیضاح للمزید من المعلومات . لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة
. انخفاض قيمة الموجودات المالية

مبدأ االستمراریة  
عملياتها لدیها الموارد الالزمة لمواصلة مجموعةبأن العاملة واقتنعت  على االستمرار كمنشأة  مجموعة قدرة الحول دارة تقييمًا اإلأجرت  

. في المستقبل المنظور

في أعمالها الستمرار  على ا مجموعةقد تلقي بالشك على قدرة المادیة  ذلك، فإن اإلدارة ليست على درایة بأي شكوك  باإلضافة إلى  
.  االستمراریةمبدأ على أساس الموحدةیستمر إعداد البيانات المالية،وبالتالي. عاملةكمنشأة 

التقدیرات عدم اليقين بشأن المصادر الرئيسية ل
بيان المركز في تاریخ  اتالتقدیر عدم اليقين بشأن  المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى لالهامةفيما یلي بيان االفتراضات  

لقيم الدفتریة للموجودات والمطلوبات إجراء تعدیالت مادیة على اضرورةتتسبب فيقد  مخاطر كبيرةعلى  تنطوي  والتي  ،  الموحدالمالي
: السنة المالية التاليةخالل 

تأمين الالمطالبات المقدمة بموجب عقود 
عند تكبدها استنادا إلى االلتزام المقدر للتعویض الموحدالخسارةوأ الربح بيان یتم تحميل مصروفات المطالبات وتقدیر الخسائر على 

یتم تقدیر مطلوبات المطالبات غير المدفوعة باستخدام .  أطراف أخرى متضررة من جانب حاملي العقدأي  المستحق لحامل العقد أو  
تتم مراجعة طریقة . عنها غير المبلغ لمطالبات المتكبدة حول اوتقدیرات اإلدارة مجموعةللمدخالت التقدیرات لحاالت فردیة ُمَبّلغ عنها 

أیة فروق بين المطالبات الفعلية والمخصصات  ، وتدرج  من قبل اإلدارةااللتزام الناتج عنها بصفة مستمرةوتحدید  التقدیرات  تلك  ممارسة
الموحد  في  المقدرة أو الخسارة  سنة السدادبيان الربح  المطالبات غير  ٢٠٢٢دیسمبر  ٣١كما في  .  في  المدفوعة ، بلغت تقدیرات 

.)ریال قطري ألف٢١٤٬٣٩٤: ٢٠٢١(ریال قطري ألف٢٢٨.٣٠٧
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تتمة-المستخدمة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعةالهامةاألحكام  ٢٨

تتمة -التقدیرات عدم اليقين بشأن المصادر الرئيسية ل

ذمم المدینةالانخفاض قيمة 
إن تحدید ما  . المبلغ بالكاملعندما یصبح من غير المحتمل تحصيل  للمبلغ القابل للتحصيل من ذمم التأمين المدینةإجراء تقدیر یتم  

مركز االئتمان والسيولة لحاملي الوثائق وشركات لبإجراء تقييم  مجموعةإذا كانت ذمم التأمين المدینة قد انخفضت قيمتها یستلزم قيام ال
یتم إدراج  .  القانونيةاإلدارةمشورةباإلضافة إلى  ،سنةأجریت خالل الالتي  التفصيلية  التأمين ومعدالت االسترداد التاریخية والتحقيقات  

أي فرق بين المبالغ التي  یدرج.  الخسارة الموحدو الربحبيان  كمصروف في  لالسترداد والقيمة الدفتریة  القابلالمبلغ التقدیري  الفرق بين  
، ٢٠٢٢دیسمبر  ٣١في .  تحصيلها عند  الخسارة الموحدوأالربحبيان المتوقعة في  یتم تحصيلها فعليًا في الفترات المستقبلية والمبالغ  

ریال  ألف  ٤٢٣٬٣٦٤:  ٢٠٢١(ریال قطري ألف٣٥٧٫٤٤٤بلغت القيمة الدفتریة لذمم التأمين المدینة وذمم إعادة التأمين المدینة  
.  )قطري 

فحص كفایة االلتزام 
الحياة  على  اتالتأمينوالتي تغطي  ،  یتم إجراء فحوص لكفایة االلتزام للتأكد من كفایة مطلوبات عقود التأمين،في تاریخ كل تقریر

والمصروفات للتدفقاتباستخدام أفضل التقدیرات  مجموعةتقوم ال.  والتأمين الطبي النقدیة التعاقدیة المستقبلية ومعالجة المطالبات 
یتم تحميل أي عجز  .  التي تعزز مثل هذه المطلوبات في سبيل تقييم كفایة المطلوبالموجودات ر  اإلداریة إضافة إلى إیرادات استثما

. الموحدالخسارةوأالربح بيان مباشرة في 


