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ش.م.ع.ق.)شركة قطر للتأمين (
إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

٢٠٢١دیسمبر ٣١في 

-١٤ -

الشركة والنشاط.١
تحت ١٩٦٤تأسست في دولة قطر في سنة عامة("الشركة األم") ھي شركة مساھمة قطریةش.م.ع.ق.) شركة قطر للتأمین (

الخاصة بأنشطة تعلیمات مصرف قطر المركزيووفقاً ألحكام قانون الشركات التجاریة القطري  )  ٢٠السجل التجاري رقم (
وشركاتھا التابعة ("المجموعة") بمزاولة  التأمین الشركة األم  تقوم  وخدمات  انشطة .  التأمین وإعادة التأمین وإدارة العقارات 

ص.ب  ،الخلیج الغربيشارع التأمین،  للتأمین،شركة قطر  مبنىھو  لمجموعة  الرئیسي ل مكتب  الإن عنوان  المالیة.االستشارات
.دولة قطرالدوحة، ، ٦٦٦

إن أسھم الشركة األم مدرجة في بورصة قطر. قامت شركة قطر إلعادة التأمین المحدودة، وھي إحدى الشركات التابعة، بإصدار 
.)٢٢من خالل البورصة اإلیرلندیة (إیضاح ٢٠١٧في سنة )٢األساسي اإلضافي (سندات رأس المال 

وبرموداتعمل المجموعة في دولة قطر واإلمارات العربیة المتحدة وسلطنة عمان ودولة الكویت والمملكة المتحدة وسویسرا  
:للمجموعةشركات التابعةبیان الفیما یلي وومالطا. جیرسي وإیطالیا وجبل طارق وجزر الكایمانووسنغافورة

األنشطة الرئیسیة التأسیسبلد الملكیة حصة الشركة التابعة اسم 
٢٠٢١٢٠٢٠

شركة قطر للتأمین كابیتال (ذ.م.م.)  
) ١((كیو آي سي سي) 

شركة قابضة تملك حصة ملكیة في شركات  دولة قطر ٪ ١٠٠٪ ١٠٠
التأمین وإعادة التأمین الدولیة للمجموعة. 

ذ.م.م.  مجموعة قطر للتأمین للخدمات  
للتأمین  (المعروفة سابقاً بـ شركة قطر  

)  الدولیة (ذ.م.م.)

مملوكة  (٪ ١٠٠
من خالل كیو  
)آي سي سي

٪ (مملوكة  ١٠٠
من خالل كیو آي  

سي سي)

كانت تعمل بمجال التأمین وإعادة التامین، وقد تم  دولة قطر 
تم  وإلغاء رخصة مزاولتھا ألعمال التأمین

كشركة خدمات. ترخیصھا حالیاً 
للتأمین  الشركة العمانیة القطریة  

(ش.م.ع.ق.) ("كیو آي سي سي")
)٢ (

تعمل بصفة أساسیة في مجال التأمین وإعادة  سلطنة عمان ٪٥٨٫٠٢٪٥٨٫٠٢
التأمین. 

الشركة الكویتیة القطریة للتأمین  
ش.م.ع.ك. ("كیھ كیو آي سي")

تعمل بصفة أساسیة في مجال التأمین وإعادة  دولة الكویت ٪ ٨٢٫٠٤٪ ٨٢٫٠٤
التأمین. 

شركة قطر إلعادة التأمین المحدودة  
("قطر ري")

٪ (مملوكة  ١٠٠
من خالل كیو  
آي سي سي) 

٪ (مملوكة  ١٠٠
من خالل كیو آي  

سي سي)

تعمل بصفة أساسیة في مجال إعادة التأمین. تقوم  برمودا 
قطر ري بعملیات إعادة التأمین للمجموعة ولدیھا  

أفرع ومكاتب في سویسرا والمملكة المتحدة  
كیو أي سي العالمیة للخدمات

(المعروفة سابقاً  (الدوحة) ذ.م.م.
بــــــــ شركة قطر لخدمات إعادة  

التأمین (ذ.م.م.)) 

٪ (مملوكة  ١٠٠
كیو  من خالل 
) جي إس إل

٪ (مملوكة  ١٠٠
خالل كیو  من 

)جي إس إل 

تعمل بشكل أساسي في تقدیم الخدمات إلى قطر  دولة قطر 
ري.

٪ (مملوكة  ١٠٠قطر ري لالكتتاب المحدودة 
من خالل كیو  
آي سي سي) 

٪ (مملوكة  ١٠٠
من خالل كیو آي  

سي سي)

المملكة  
المتحدة 

تم تأسیسھا لغرض توفیر رأس المال الداعم  
ألنشطة االكتتاب في لویدز. 



ش.م.ع.ق.)شركة قطر للتأمين (
إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

٢٠٢١دیسمبر ٣١في 

-١٥ -

تتمة  –الشركة والنشاط .١

األنشطة الرئیسیة بلد التأسیسحصة الملكیة الشركة التابعة اسم 
٢٠٢١٢٠٢٠

مدیر منظم لالستثمار دولة قطر  ٪١٠٠٪١٠٠بیكور إلدارة االستثمارات 
كیو آي سي جلوبل القابضة  

المحدودة ("القابضة")، (سابقاً:  
مجموعة انتاریس القابضة  

المحدودة) 

٪ (مملوكة من خالل  ١٠٠
كیو آي سي سي)  

٪ (مملوكة من  ١٠٠
خالل كیو آي سي  

سي) 

المملكة  
المتحدة 

تأسست كشركة قابضة. 

٪ (مملوكة من خالل  ١٠٠انتاریس لالكتتاب المحدودة 
كیو آي سي جلوبل  
القابضة المحدودة) 

٪ (مملوكة من  ١٠٠
خالل  كیو آي سي  

جلوبل القابضة  
المحدودة )

المملكة  
المتحدة 

تأسست لتقدیم الدعم الرأسمالي لعملیات  
. ١٢٧٤اكتتاب انتاریس سیندیكیت 

انتاریس إلدارة التوكیل  
المحدودة (آیھ أم آیھ إل)

٪ (مملوكة من خالل  ١٠٠
كیو آي سي جلوبل  
القابضة المحدودة) 

٪ (مملوكة من  ١٠٠
خالل  كیو آي سي  

جلوبل القابضة  
المحدودة )

المملكة  
المتحدة 

تأسست إلدارة توكیل انتاریس سیندیكیت  
١٢٧٤.

انتاریس لالكتتاب آسیا بي تي  
إي المحدودة  

٪ (مملوكة من خالل  ١٠٠
انتاریس إلدارة التوكیل  

المحدودة) 

٪ (مملوكة من  ١٠٠
خالل انتاریس  
إلدارة التوكیل  

المحدودة) 

تأسست للمشاركة في برنامج لویدز في  سنغافورة
آسیا.  

سي جلوبل سیرفسز كیو آي
لیمتد، (سابقاً: انتاریس لخدمات  

االكتتاب المحدودة)

٪ (مملوكة من خالل  ١٠٠
كیو آي سي جلوبل  
القابضة المحدودة) 

٪ (مملوكة من  ١٠٠
خالل  كیو آي سي  

جلوبل القابضة  
المحدودة )

المملكة  
المتحدة 

تأسست كشركة خدمیة لتقدیم الخدمات  
التأمین الدولیة  لشركات التأمین وإعادة 

التابعة للمجموعة، مع وجود مكاتب فروع  
في مالطا وجبل طارق. 

كیو آي سي جلوبال للخدمات  
(برمودا) المحدودة  

٪ (مملوكة من خالل  ١٠٠
كیو جي إس إل)

٪ (مملوكة من  ١٠٠
خالل كیو جي إس  

إل)

شركة خدمات  برمودا 

كیو آي سي جلوبال للخدمات  
(زیورخ)  أي جي 

(مملوكة من خالل  ٪ ١٠٠
كیو جي إس إل)

٪ (مملوكة من  ١٠٠
خالل كیو جي إس  

إل)

شركة خدمات  سویسرا 

٪ (مملوكة من خالل  ١٠٠) المحدودة ١انتاریس كابیتال (
كیو جي إتش إل)

٪ (مملوكة من  ١٠٠
خالل أیھ جي إتش  

إل)

المملكة  
المتحدة 

تأسست لتقدیم الدعم الرأسمالي لعملیات  
. ١٢٧٤اكتتاب انتاریس سیندیكیت 

٪ (مملوكة من خالل  ١٠٠) المحدودة ٣انتاریس كابیتال (
كیو جي إتش إل)

٪ (مملوكة من   ١٠٠
خالل كیو جي إتش  

إل ) 

المملكة  
المتحدة 

تأسست لتقدیم الدعم الرأسمالي لعملیات  
. ١٢٧٤اكتتاب انتاریس سیندیكیت 

٪ (مملوكة من خالل  ١٠٠) المحدودة  ٤انتاریس كابیتال (
كیو جي إتش إل)

٪ (مملوكة من  ١٠٠
خالل   خالل كیو  

جي إتش إل ) 

المملكة  
المتحدة 

تأسست لتقدیم الدعم الرأسمالي لعملیات  
. ١٢٧٤اكتتاب انتاریس سیندیكیت 
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تتمة  –الشركة والنشاط .١

األنشطة الرئیسیة بلد التأسیسحصة الملكیة الشركة التابعة اسم 
٢٠٢١٢٠٢٠

أوروبا  - شركة قطر للتأمین 
المحدودة 

٪ (مملوكة من  ١٠٠
خالل قطر ري)

٪ (مملوكة  ١٠٠
خالل قطر  من 

ري) 

تعمل بصفة أساسیة في أعمال التأمین  مالطا 
تم إغالق  في المملكة المتحدة.فرع ولدیھا 

. ٢٠٢٢في ینایر افرع إیطالی
تعمل بشكل أساسي في األنشطة العقاریة  دولة قطر ٪١٠٠٪١٠٠شركة قطر للتأمین العقاریة ذ.م.م.  

بدولة قطر. 
أیھ لالستشارات ذ.م.م  كیو آي

المعروفة سابقاً (قطر لالستشارات  
االقتصادیة ذ.م.م. ("قطر  

لالستشارات"))  

تعمل بشكل أساسي في مجال تقدیم  دولة قطر ٪١٠٠٪١٠٠
الخدمات االستشاریة والمالیة وغیرھا.  

مجموعة  تعمل بشكل أساسي في إدارة دولة قطر ٪١٠٠٪١٠٠مجموعة قطر للتأمین ذ.م.م. 
شركات قطر للتأمین. 

كیو أي سي إلدارة األصول  
المحدودة (كیو أي سي آیھ إم)

٪ (مملوكة  من  ١٠٠
خالل قطر  كیو إیھ أیھ)

٪ (مملوكة  ١٠٠
من خالل قطر   

كیو أیھ أیھ)  

شركة قابضة للموجودات المستثمرة. جزر الكایمان 

تعمل بشكل أساسي في مجال تقدیم  الكایمان جزر ٪١٠٠٪١٠٠) المحدودة ٢شركة التعلیم (
الخدمات االستشاریة والمالیة وغیرھا.  

جزر بي في ٪١٠٠٪١٠٠إبیكور مانیجرز قطر لیمتد 
آي

تعمل بشكل أساسي في مجال تقدیم خدمات  
إدارة االستثمار.  

٪ (مملوكة من  ١٠٠تعلیم لالستشارات المحدودة 
خالل قطر لالستشارات  

االقتصادیة) 

٪ (مملوكة  ١٠٠
من خالل قطر  
لالستشارات  
االقتصادیة) 

تعمل بشكل أساسي في مجال تقدیم  جزر الكایمان 
الخدمات االستشاریة والمالیة وغیرھا.  

أرنیب لالستثمارات العقاریة 
المحدودة (آیھ آر إي إل) 

تعمل بشكل أساسي في مجال األنشطة  جیرسي ٪١٠٠٪١٠٠
العقاریة. 

٪ (مملوكة من  ١٠٠سینرجي فریملي لیمتد  
خالل أرنیب  

لالستثمارات العقاریة  
المحدودة) 

٪ (مملوكة  ١٠٠
من خالل أرنیب  

لالستثمارات  
العقاریة المحدودة) 

تعمل بشكل أساسي في مجال األنشطة  جیرسي 
العقاریة. 



ش.م.ع.ق.)شركة قطر للتأمين (
إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

٢٠٢١دیسمبر ٣١في 

-١٧ -

تتمة  –. الشركة والنشاط ١

شركة "أو كیو آي سي"   نسبة الملكیة المباشرة للشركة األم في  خالل  ٥١٫٧٠تبلغ  من  باألسھم المتبقیة  بینما یتم االحتفاظ   ٪
كیانات داخل المجموعة. 

األنشطة الرئیسیة بلد التأسیسالملكیة حصة الشركة التابعة اسم 
٢٠٢١٢٠٢٠

٪ (مملوكة من  ١٠٠سینرجي بریستول لیمتد  
خالل أرنیب  

لالستثمارات العقاریة  
المحدودة) 

٪ (مملوكة من  ١٠٠
خالل أرنیب  
لالستثمارات  

العقاریة المحدودة) 

تعمل بشكل أساسي في مجال األنشطة  جیرسي 
العقاریة. 

ماركرستودي للتأمین  شركة 
المحدودة 

٪ (مملوكة من  ١٠٠
خالل قطر ري)

٪ (مملوكة من  ١٠٠
خالل قطر ري)

تعمل بشكل أساسي في مجال التأمین. جبل طارق 

بي ال  الخلیج الغربي للتأمین 
زینیث للتأمین بي  (سابقاً: سي

)  إل سي

٪ (مملوكة من  ١٠٠
خالل قطر ري)

٪ (مملوكة من  ١٠٠
خالل قطر ري)

تعمل بشكل أساسي في مجال التأمین. جبل طارق 

٪ (مملوكة من  ١٠٠شركة آلتیمیت  
خالل قطر ري)

٪ (مملوكة من  ١٠٠
خالل قطر ري)

كانت تعمل بشكل أساسي في مجال  جبل طارق 
التأمین. إن الشركة حالیا تحت التصفیة وتم  
إنھاء تسجیلھا لدى الجھة التنظیمیة في جبل 

طارق. 
شركة سانت جولیانز للتأمین  

المحدودة 
٪ (مملوكة من  ١٠٠

خالل قطر ري)
٪ (مملوكة من  ١٠٠

خالل قطر ري)
كانت تعمل بشكل أساسي في مجال  جبل طارق 

التأمین، وھي حالیا تحت التصفیة.  
كیو أي سي (كایمان)  

المحدودة 
إصدار  تعمل في ذات غرض خاص شركةجزر الكایمان ٪١٠٠٪١٠٠

.  من قبل شركة قطر للتأمین ٢سندات الفئة 
(مملوكة من  ٪١٠٠عنود تكنولوجیز 

خالل مجموعة كیو  
أي سي للخدمات  

ذ.م.م.) 

(مملوكة من  ٪١٠٠
خالل مجموعة كیو  
أي سي للخدمات  

ذ.م.م.) 

تعمل في أعمال تقدیم تكنولوجیا المعلومات  دولة قطر 
والخدمات ذات الصلة. 

(مملوكة من  ٪١٠٠المحدودة كیو آي سي جلوبل
خالل مجموعة كیو  
أي سي للخدمات  

ذ.م.م.) 

من المتوقع أن  و،حدیًثا اتم تأسیسھشركةالمملكة المتحدة  -
یتم الترخیص لھا كشركة تأمین في عام  

٢٠٢٢.
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٢٠٢١دیسمبر ٣١في 

-١٨ -

أسس اإلعداد. ٢
بیان االلتزام 

، والذي تم تعدیل بعض  ٢٠١٥لسنة  ١١مع متطلبات قانون الشركات التجاریة القطري رقم  الموحدة  تتوافق ھذه البیانات المالیة  
. إن اإلدارة بصدد اتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان االمتثال الكامل للقانون  ٢٠٢١لسنة  ٨أحكامھ الحًقا بموجب القانون رقم  

المعدل، بما في ذلك تعدیل النظام األساسي للشركة حسب الضرورة، وقد انتھت إلى أن أي حاالت عدم امتثال كما في تاریخ 
.الموحدةلتقریر لیست لھا أي تأثیر جوھري على البیانات المالیةا

أسس اإلعداد
للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیةةموحدتم إعداد البیانات المالیة ال الصادرة عن مجلس معاییر المحاسبة الدولیة )IFRS(وفقاً 

)IASB(  .لمبدأ التكلفة التاریخیة فیما عدا بعض األدوات المالیة والتي یتم قیاسھا ة وفقاً  موحدتم إعداد ھذه البیانات المالیة ال
بالقیمة العادلة في نھایة كل فترة.

فقط عندما یكون ھناك  موحدالموجودات المالیة والمطلوبات المالیة ویتم عرض صافي المبلغ في بیان المركز المالي الیتم قیاس
وتتوفر الرغبة في السداد على أساس الصافي أو في تحصیل الموجود وسداد  المدرجة غ حق قانوني یمكن تطبیقھ لمقاصة المبال

في بیان   اإلیراد والمصروف  الوقت. لن تتم مقاصة  أو موحدالالربح أو الخسارةالمطلوب في نفس  مطلوباً  یكن ذلك  ما لم 
المحاسبیة للمجموعة.ھ، كما ھو مذكور في السیاسات اتمسموحاً بھ بموجب أي معیار محاسبي أو تفسیر

ة معلومات عن أرقام المقارنة للفترة السابقة. موحدتتضمن البیانات المالیة ال

بشكل عام حسب ترتیب السیولة. إن التحلیل المتعلق باالسترداد أو السداد  موحدتقوم المجموعة بعرض بیان المركز المالي ال
كما ھو  شھر)  ١٢شھرًا بعد تاریخ التقریر (أكثر من ١٢شھرًا) وأكثر من ١٢شھرًا بعد تاریخ التقریر (ال یزید عن ١٢خالل 

.٣٣مبین في االیضاح 

توحید الأساس 
٢٠٢١دیسمبر٣١وشركاتھا التابعة كما في ).ش.م.ع.ق (ة البیانات المالیة لشركة قطر للتأمین موحدتتضمن البیانات المالیة ال

(یشار إلیھم جمیعا ب "المجموعة"). تتحقق السیطرة عندما تكون للمجموعة عائدات متغیرة أو لھا حقوق فیھا من عالقتھا مع  
ولدیھا   فیھا  فيالمؤسسة المستثمر  سلطتھا على المؤسسة المستثمر فیھا. وبصفة  من  تلك العائدات  القدرة على التأثیر  خالل 

ستثمر فیھا إذا وفقط إذا كان لدى المجموعة:خاصة تسیطر المجموعة على مؤسسة م

 توجیھ أنشطة المؤسسة المستثمر فیھا)علىسیطرة على المؤسسة المستثمر فیھا (حقوق حالیة تعطیھا القدرة ،
 و ، لھا عائدات متغیرة أو حقوق في عائدات متغیرة من عالقتھا مع المؤسسة المستثمر فیھا
 المؤسسة المستثمر فیھا للتأثیر على عائداتھا. ستخدام سلطتھا على على االقدرة

عندما یكون للمجموعة أقل وبشكل عام، ھناك افتراض بأن غالبیة حقوق التصویت تؤدي إلى السیطرة. لدعم ھذا االفتراض،
ذات تدرس المجموعة جمیع الحقائق والظروف، من أغلبیة حقوق التصویت الخاصة بالمؤسسة المستثمر فیھا أو حقوق مماثلة

وتشمل:،  الصلة لتقدیر ما إذا كانت لھا سلطة على المؤسسة المستثمر فیھا 

 .الترتیبات التعاقدیة مع الشركاء اآلخرین ممن لھم حقوق تصویت في المؤسسة المستثمر فیھا
 .حقوق ناشئة من ترتیبات تعاقدیة أخرى
 .حقوق تصویت المجموعة وحقوق تصویت محتملة
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تتمة  –أسس اإلعداد . ٢
تتمة  –أساس التوحید 

تقوم المجموعة بإعادة تقییم ما إذا كانت تسیطر على المؤسسة المستثمر فیھا أم ال إذا كانت الحقائق والظروف تدل على وجود 
سیطرة الالمجموعة  تحصلتغیرات في عنصر واحد أو أكثر من عناصر السیطرة الثالثة. یبدأ توحید بیانات شركة تابعة عندما  

المجموعة السیطرة على الشركة التابعة.   عندما تفقد  إدراجعلى الشركة التابعة وتنتھي  موجودات ومطلوبات وإیرادات یتم 
فیھ تحققمن التاریخ الذي  البیانات المالیة الموحدةأو المستبعدة خالل السنة في  المستحوذ علیھا ومصاریف الشركة التابعة  

طرة حتى التاریخ الذي تتوقف فیھ المجموعة عن السیطرة على الشركة التابعة.المجموعة السی

عود إلى مساھمي الشركة األم للمجموعة وإلى الحصص غیر یالدخل الشامل اآلخرإن األرباح أو الخسائر وكل مكون من  
غیر الحصص  عن  الزائدة  المسیطرة  غیر  الحصص  على  المطبقة  الخسائر  توزیع  یتم  حصة مقابلالمسیطرة  المسیطرة. 

باستثمار إضافي لتغطیة  وباستطاعتھا القیام  المسیطرة التزام ملزم  باستثناء الحد الذي یكون لدى الحصص غیر  المجموعة 
ة باستخدام سیاسات محاسبیة موحدة للمعامالت المماثلة واألحداث األخرى في موحدالخسائر. یتم إعداد ھذه البیانات المالیة ال

مماثلة مع  ظروف  المحاسبیة  سیاستھا  لتتماشى  التابعة  للشركات  المالیة  البیانات  على  تعدیالت  إجراء  یتم  الضرورة،  عند   .
السیاسات المحاسبیة للمجموعة. 

السیطرةتوحیدیتم   على  المجموعة  فیھا  تحصل  التي  التاریخ  وھو  االستحواذ  تاریخ  من  بالكامل  التابعة  ویستمر  ،  الشركات 
حتى التاریخ الذي تفقد فیھ ھذه السیطرة. یتم إعداد البیانات المالیة للشركات التابعة لنفس الفترة المالیة للشركة األم توحیدال

وباستخدام سیاسات محاسبیة مماثلة.  

یتم احتساب التغیر في حصة ملكیة الشركة التابعة بدون فقدان السیطرة كمعاملة حقوق ملكیة.  

الشھرة)   ذلك  في  (بما  الصلة  ذات  للموجودات  التحقیق  بإلغاء  تقوم  فإنھا  تابعة،  شركة  على  السیطرة  المجموعة  فقدت  إذا 
الربح أو ناتجة فيفي إدراج أي ربح أو خسارة،  المساھمینوالمطلوبات والحصص غیر المسیطرة وغیرھا من بنود حقوق  

الخسارة. یتم تحقیق أیة استثمارات محتفظ بھا بالقیمة العادلة.

توحید استبعاد المعامالت عن ال 
والمعامالت واألرباح   البیانات  الناتجة عنغیر المحققةیتم استبعاد األرصدة  شركات المجموعة عند إعداد  المعامالت بین 

ة. موحدالمالیة ال

حصص غیر مسیطرة 
وتظھر كبند  ،  من الربح أو الخسارة وصافي الموجودات التي ال تملكھا المجموعةحصة الشركةتمثل الحصص غیر المسیطرة  

، منفصًال موحدفي بیان المركز المالي الالمساھمین وضمن حقوق موحدوبیان الدخل الشامل الموحدالالدخلمنفصل في بیان 
یتم توزیع الخسائر المطبقة على الحصص غیر المسیطرة الزائدة عن الحصص غیر المسیطرة .  الملكیة للشركةعـن حقـوق  

مقابل حصة المجموعة باستثناء الحد الذي یكون فیھ للحصص غیر المسیطرة التزام ملزم و على استثمار وتقدر  على استثمار 
باستخدام طریقة تمدید الشركة األم، حیث یتم  یتم احتساب االستحواذ على الحصص غیر المسیطرة  .ضافي لتغطیة الخسائرإ

إدراج الفرق بین المبلغ المدفوع والقیمة العادلة للحصة في صافي الموجودات المستحوذ علیھا كشھرة.  

العملة التشغیلیة وعملة العرض
لایر قطري)، ما لم تتم اإلشارة إلى خالف ذلك. ألف  المالیة الموحدة بالریـال القطري مقرباً إلى أقرب (البیاناتتم عرض ھذه  ی

المنف المالیة  البیانات  المجموعةصلة  تعرض  (العملة  لكیانات  شركة  كل  فیھا  تعمل  التي  األساسیة  االقتصادیة  البیئة  بعملة 
الموحدة، تعرض نتائج كل شركة تابعة والمركز المالي لھا بالعملة الوظیفیة الوظیفیة). ألغراض إعداد ھذه البیانات المالیة  

للشركة األم.  
إلى الریال القطري باستخدام أسعار الصرف السائدة بتاریخ التقریر. یتم  األجنبیةیتم تحویل موجودات ومطلوبات العملیات  

. تدرج فروق التحویل المعامالتصرف السائدة في تاریخ  أیضا تحویل اإلیرادات والمصروفات إلى الریال القطري بأسعار ال
الدخل الشامل  یتم إعادة تصنیف عنصر  ،  عند استبعاد عملیة أجنبیة.  الدخل الشامل اآلخرالناتجة من التحویل لغرض التوحید في  

المتعلق بتلك العملیة األجنبیة المعینة إلى الربح أو الخسارة.اآلخر
إن أي شھرة ناتجة عن حیازة العملیات الخارجیة وأي تعدیالت قیمة عادلة للقیمة الدفتریة للموجودات والمطلوبات الناتجة عن 

لسائد الصرف في تاریخ العملیة. عملیة االستحواذ كموجودات ومطلوبات للعملیة األجنبیة ویتم تحویلھا حسب سعر الصرف ا
. الدخل الشامل اآلخرتدرج فروقات التحویل في 
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التغیرات في السیاسات المحاسبیة واإلفصاحات  . ٣
المطبقة من قبل المجموعة  والمعاییر والتفسیرات الجدیدة المعدلة ٣/١

إن السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد البیانات المالیة الموحدة تتفق مع تلك المتبعة في إعداد البیانات المالیة السنویة 
والتعدیالت التي تیسري مفعولھا  المعاییر  بعضباستثناء تطبیق٢٠٢٠دیسمبر  ٣١الموحدة للمجموعة للسنة المنتھیة في  

. لم تطبق المجموعة أیة معاییر  (مالم یذكر خالف ذلك)٢٠٢١ینایر  ١ي تبدأ في أو بعد  للسنوات والفترات المحاسبیة الت 
أو تفسیرات أو تعدیالت تم إصدارھا ولم تصبح ساریة المفعول بعد.  

  ٣٩ار المحاسبة الدوليیومع٩لتقاریر المالیة  لار الدوليی: تعدیالت المع٢المرحلة  -إصالح معیار سعر الفائدة
١٦و ٤و ٧والمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة 

٢٠٢١یونیو ٣٠بعد الحقاً ١٩-إعفاءات اإلیجار ذات الصلة بجائحة كوفید

ومع ذلك، لم یكن لھذه التعدیالت أي تأثیر على البیانات المالیة الموحدة للمجموعة.

المعاییر التي أصدرت ولم یسر مفعولھا بعد ٣/٢
المعدلة التي صدرت ولم تصبح ساریة المفعول بعد، حتى تاریخ إصدار البیانات المالیة وسیرات الجدیدة  المعاییر والتف

عندما تصبح  ،  للمجموعة موضحة أدناه. تنوي المجموعة تطبیق ھذه المعاییر الجدیدة والمعدلة والتفسیرات، إن وجدت
ساریة المفعول.

: عقود التأمین  ١٧المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
المالیة   للتقاریر  الدولي  المعیار  مبادئ  ١٧یحدد  عقود التأمین  وعرضھا  باالعتراف:  وقیاسھا  الصادرة  عقود التأمین 

ائص واإلفصاح عنھا. كما یتطلب تطبیق مبادئ مماثلة على عقود إعادة التأمین المحتفظ بھا وعقود االستثمار مع خص
مع السماح  ٢٠٢٣ینایر  ١المشاركة التقدیریة الصادرة. یسري مفعول ھذا المعیار على الفترات السنویة التي تبدأ في  

.بالتطبیق المبكر

خصائص ١٧یقدم المعیار الدولي للتقاریر المالیة   مع  محاسبة عقود التأمین وعقود االستثمار  شاملة حول  إرشادات 
خصم احتیاطیات الخسارة ١٧المشاركة التقدیریة. بالنسبة لعقود التأمین العامة، یتطلب المعیار الدولي للتقاریر المالیة  

.لى تعدیل المخاطر والتي سیكون مطلوبا اإلفصاح عن مستوى الثقة بھا في أكثر من سنة باإلضافة إسدادھا المتوقع 

تم  ١٧ولتقییم اآلثار المترتبة على تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة   تنفیذ للمعیار الدولي للتقاریر  تشكیل،  فریق 
لعلیا في إدارات المالیة والمخاطر بالمجموعة برعایة المدیر المالي للمجموعة والذي یضم موظفي اإلدارة ا١٧المالیة  

والعملیات وعملیات االستثمار.

أكمل فریق التنفیذ بنجاح المرحلة األولي (تحلیل الفجوة) ویعمل الفریق حالیاً على التأثیر التشغیلي والمالي المفصل. 

المعاییر والتفسیرات الجدیدة والمعدلة األخرى الصادرة ولم یسري مفعولھا بعد 
التالیة.المعاییر والتفسیرات الجدیدة والمعدلةأثر تطبیق تقوم المجموعة حالًیا بتقییم 

تاریخ السریان التفسیر  /المعیار 
والمعدات: المتحصالت  : العقارات  ١٦رقمالدوليالمحاسبةمعیارعلىتعدیالت واآلالت 

٢٠٢٢ینایر ١قبل االستخدام المقصود
٢٠٢٢ینایر ١: العقود المحملة بااللتزامات: تكالیف إتمام العقد ٣٧رقمالدوليالمحاسبةمعیارتعدیالت

٢٠٢٢ینایر ١الضرائب في قیاسات القیمة العادلة -الزراعة ٤١معیار المحاسبة الدولي رقم 
شركة  -: تطبیق المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة ألول مرة  ١المعیار الدولي للتقاریر المالیة  

٢٠٢٢ینایر ١تابعة تعتمد المعاییر الدولیة ألول مرة  
٢٠٢٢ینایر ١المفاھیمي اإلطارإلىالرجوع: ٣رقمالدولي للتقاریر المالیةتعدیالت المعیار 

٪" إللغاء ١٠الرسوم في اختبار الـ "-األدوات المالیة ٩المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم
٢٠٢٢ینایر ١تحقیق المطلوبات المالیة  

٢٠٢٣ینایر ١المطلوبات على أنھا متداولة أو غیر متداولة : تصنیف ١تعدیالت معیار المحاسبة الدولي 
٢٠٢٣ینایر ١: تعریف التقدیرات المحاسبیة٨تعدیالت معیار المحاسبة الدولي 

الدولي   المحاسبة  معیار  الممارسة  ١تعدیالت  الدولیة  ٢وبیان  المالیة: لللمعاییر  لتقاریر 
٢٠٢٣ینایر ١اإلفصاح عن السیاسات المحاسبیة 
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تتمة  –التغیرات في السیاسات المحاسبیة واإلفصاحات . ٣

استخدام األحكام والتقدیرات  ٣/٣
المالیة   البیانات  إعداد  والتقدیرات یتطلب  األحكام  بعض  تعد  أن  من اإلدارة  المالیة  الدولیة للتقاریر  للمعاییر  وفقاً  الموحدة 
. المسجلةواإلیرادات والمصروفات لموجودات والمطلوبات اتطبیق السیاسات المحاسبیة وقیمواالفتراضات التي تؤثر على

.قد تختلف النتائج النھائیة عن ھذه التقدیرات

تتم مراجعة التقدیرات واالفتراضات المالیة الھامة بصورة دوریة، كما یتم إدراج مراجعة التقدیرات المحاسبیة خالل الفترة  
إن األحكام والتقدیرات الرئیسیة التي أعدتھا المجموعة أیة فترات مستقبلیة تؤثر علیھا.وفيالتقدیر  مراجعةتم فیھا  یالتي  

.٣٦و ٣٥رقم نیمبینة بالتفصیل في اإلیضاح 

كانت األحكام الھامة التي اتخذتھا اإلدارة خالل تطبیق السیاسات المحاسبیة للمجموعة ،  عند إعداد ھذه البیانات المالیة الموحدة
.٢٠٢٠دیسمبر ٣١ھي نفس األحكام التي تم تطبیقھا على البیانات المالیة  الموحدة للسنة المنتھیة في 

والتقدیرات المحاسبیة الھامة األحكام 
واإلیرادات  والمطلوبات  للموجودات  المعلنة  المبالغ  على  تؤثر  وافتراضات  وتقدیرات  أحكام  بإصدار  المجموعة  تقوم 

یتم تقییم التقدیرات واألحكام بشكل مستمر وتستند إلى  والمصروفات واإلفصاح عن المطلوبات الطارئة في تاریخ التقریر.
ة وعوامل أخرى، بما في ذلك توقع األحداث المستقبلیة التي یعتقد أنھا معقولة في ظل ھذه الظروف الحالیة. الخبرة التاریخی

السیاسات المحاسبیة الھامة  . ٤
دمج األعمال والشھرة 

دمج األعمال   ما إذا كان  لطریقة  یحتوي على مادة لتطبیقتستخدم اإلدارة المعاییر التالیة لتقییم  وفقا  أو  االستحواذ  طریقة 
دمج األعمال: -٣توحید الحصص عندما تكون المعاملة غیر مضمونة كما ھو موضح في المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  

؛ الغرض من المعاملة
؛  راف خارجیة في المعاملة، مثل الحصص غیر المسیطرة أو أطراف ثالثة أخرىاشتراك أط
؛  ما إذا كانت المعاملة تتم بالقیمة العادلة أم ال
  األنشطة القائمة للمؤسسات المشاركة في المعامالت؛ سواء أكانت الكیانات مجتمعة في كیان تقریر لم یكن موجودا

؛ و من قبل أو ال
متعلقًة بالطرح األولي العام أو العرض العرضي أو أي تغییر آخر ة جدیدة سواء تم إنشاءھا أسیس شركعندما یتم ت

في السیطرة وتغیر كبیر في حقوق الملكیة. 

بإجمالي المبلغ المحول بالقیمة علیھا باستخدام طریقة االستحواذ. یتم قیاس تكلفة أي أعمال مستحوذالمدمجةتحتسب األعمال  
ة موحدالعادلة في تاریخ االستحواذ وقیمة أي حصة غیر مسیطرة في المؤسسة المستحوذ علیھا. بالنسبة لكل من األعمال ال

المستحوذ علیھا بالقیمة العادلة أو بالحصة النسبیة من صافي تختار المجموعة أن تقیس الحصة غیر المسیطرة في المؤسسة 
موجودات المؤسسة المستحوذ علیھا. تحتسب تكالیف االستحواذ كمصاریف متكبدة وتدرج في المصاریف اإلداریة. 

دخًال تقرر المجموعة أنھا قد استحوذت على شركة عندما تتضمن مجموعة األنشطة والموجودات التي تم الحصول علیھا م
جوھریة إذا كانت المستحوذ علیھا  وعملیة جوھریة تساھم مًعا بشكل كبیر في القدرة على إنشاء المخرجات. تعتبر العملیة  

قوة عاملة منظمة تتمتع بالمھارات المستحوذ علیھا ضروریة للقدرة على االستمرار في إنتاج المخرجات، وتشمل المدخالت 
داء ھذه العملیة أو تساھم بشكل كبیر في القدرة على االستمرار في إنتاج المخرجات وتعتبر  أو المعرفة أو الخبرة الالزمة أل

فریدة أو نادرة أو ال یمكن استبدالھا دون تكلفة كبیرة أو جھد أو تأخیر في القدرة على االستمرار في إنتاج المخرجات.

عندما تستحوذ المجموعة على أیة أعمال تقوم بتقییم الموجودات والمطلوبات المالیة المستلمة لتحدید التصنیف المالئم وفقًا 
للشروط التعاقدیة والظروف االقتصادیة والظروف الخاصة كما في تاریخ االستحواذ. ھذا یشمل فصل المشتقات الضمنیة في  

لیھا.  العقود األساسیة من قبل المستحوذ ع
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تتمة   –السیاسات المحاسبیة الھامة . ٤
تتمة –دمج األعمال والشھرة 

ال یتم إعادة قیاس المقابل المحتمل  إن أي مبالغ محتملة یرغب المستحوذ أن یحولھا سوف تحقق بالقیمة العادلة في تاریخ االستحواذ.
المبلغ المحتمل المصنف كموجودات أو  یتم قیاس المصنف كحقوق ملكیة ویتم المحاسبة عن تسویتھ الالحقة ضمن حقوق الملكیة.

ق التغیرات في  ، بالقیمة العادلة مع تحقی: األدوات المالیة ٩المعیار الدولي للتقاریر المالیة  مطلوبات والتي ھي أداة مالیة في إطار  
یتم قیاس المقابل المحتمل اآلخر الذي ال یقع ضمن نطاق المعیار الدولي للتقاریر  . الموحد الربح أو الخسارة القیمة العادلة في بیان 

بالقیمة العادلة في تاریخ كل تقریر مع االعتراف بالتغییرات في القیمة العادلة في الربح أو الخسارة. ٩المالیة 
للحصص غیر المسیطرة وأي فائدة سابقة  المعترف بھشھرة مبدئًیا بالتكلفة (وھي فائض إجمالي المبلغ المحول والمبلغ  یتم قیاس ال 

إذا كانت القیمة العادلة لصافي الموجودات  .) محتفظ بھا على صافي الموجودات القابلة للتحدید المستحوذ علیھا والمطلوبات المتكبدة 
مبلغ المحول، تقوم المجموعة بإعادة تقییم ما إذا كانت قد قامت بتحدید جمیع الموجودات المستحوذ  المستحوذة تزید على مجموع ال 

علیھا وجمیع المطلوبات المستحقة بصورة صحیحة وتقوم بمراجعة اإلجراءات المستخدمة في قیاس المبالغ الواجب إدراجھا في  
زیادة في  التقییم  إعادة  نتیجة  ظلت  االستحواذ. وإذا  إجمالي المبلغ  تاریخ  عن  لصافي الموجودات المستحوذ علیھا  القیمة العادلة 

. الموحد الربح أو الخسارة المحول، عندھا یتم تحقیق الربح في بیان 
یتم  في القیمة یتم قیاس الشھرة بالتكلفة ناقص أي خسائر انخفاض قیمة متراكم. لغرض فحص االنخفاض ، بعد التحقق المبدئي 

الشھرة المستحوذ علیھا ضمن أعمال   والتي یتوقع أن  الدمج توزیع  على كل وحدات اإلیرادات النقدیة،  تاریخ االستحواذ،  ، من 
أو مطلوبات أخرى من المجموعة إلى تلك الوحدات. األنشطة، بغض النظر عن تحویل موجودات توحید تستفید من 

وحدة إیرادات نقدیة ویتم استبعاد جزء من العملیة داخل تلك الوحدة، تدرج الشھرة المتعلقة بالعملیة  ل الشھرة  یتم تخصیص عندما 
استبعاد العملیة. یتم قیاس الشھرة المستبعدة في ھذه  د عن المستبعدة في القیمة الدفتریة للعملیة وذلك عند تحدید الربح أو الخسارة  

لمستبعدة والجزء المحتفظ بھ من وحدة اإلیراد النقدي. الحالة على أساس القیم النسبیة للعملیة ا
دیسمبر) وعندما تشیر الظروف إلى أن القیمة الدفتریة قد تنخفض  ٣١یتم اختبار الشھرة لتحدید االنخفاض في القیمة سنویا (كما في  

قیمتھا. 
لالسترداد للوحدة المولدة للنقد (أو مجموعة الوحدات المولدة للنقد)  یتم تحدید انخفاض القیمة للشھرة من خالل تقییم القیمة القابلة 

یمة  والتي تتعلق بھا الشھرة. عندما تكون القیمة القابلة لالسترداد للوحدة المولدة للنقد (أو مجموعة الوحدات المنتجة للنقد) أقل من الق
تم توزیع الشھرة علیھا، ال یمكن عكس خسائر االنخفاض في  الدفتریة لوحدة إنتاج النقد (مجموعة الوحدات المولدة للنقد) التي 

القیمة المتعلقة بالشھرة في الفترات المستقبلیة. 
االستثمار في الشركات الزمیلة والمؤسسات ذات السیطرة المشتركة 

ھا  تأثیر  للمجموعة  یكون  التي  الشركات  ھي  الزمیلة  فم الشركات  المشاركة  في  القدرة  ھو  الھام  التأثیر  المتعلقة  .  القرارات  ي 
بالسیاسات المالیة والتشغیلیة للشركة المستثمر فیھا، ولكن لیست السیطرة أو السیطرة المشتركة على ھذه السیاسات. عند الضرورة،  

یتم إجراء تعدیالت لتوحید سیاساتھا المالیة مع السیاسات المالیة للمجموعة. 
كون لألطراف التي لھا سیطرة مشتركة في الترتیب وفي صافي الموجودات  المشروع المشترك ھي نوع من اتفاق مشترك حیث ی 

تتطلب   عندما  فقط  یتواجد  والذي  الترتیب،  على  للسیطرة  تعاقدیا  علیھ  متفق  تقاسم  ھي  المشتركة  السیطرة  المشترك.  للمشروع 
القرارات موافقة باإلجماع بشأن األنشطة ذات الصلة من األطراف التي تتقاسم السیطرة. 

استثمارات المجموعة في االستثمارات في الشركات الزمیلة والمشاریع المشتركة بطریقة حقوق الملكیة.  یتم احتساب 
بالتكلفة ویتم تعدیلھ بعد ذلك لتحقیق حصة  موحد وفقا لطریقة حقوق الملكیة، یتم تسجیل االستثمار مبدئیا في بیان المركز المالي ال 

للشركة الزمیلة أو المشروع المشترك. عندما تزید حصة المجموعة من  الدخل الشامل اآلخر المجموعة في األرباح أو الخسائر و
ا في ذلك أي  الخسائر عن حصتھا في الشركة المستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة، یتم تخفیض القیمة الدفتریة لتلك الحصة، بم

استثمارات طویلة األجل إلى الصفر، ویتم التوقف عن تحقیق الخسائر اإلضافیة باستثناء الحد الذي یكون لدى المجموعة التزام أو  
قامت بدفعات نیابة عن الشركة المستثمر فیھا. 

بعد التسویات لمواءمة السیاسات  خر الدخل الشامل اآلة حصة المجموعة من األرباح أو الخسائر وموحدتتضمن البیانات المالیة ال
. إن السنة المالیة  یطرة المشتركة حتى تاریخ توقفھما المحاسبیة مع تلك المتبعة في المجموعة من تاریخ بدء التأثیر المادي أو الس

للشركات الزمیلة والمجموعة موحدة. 
عة وشركتھا الزمیلة أو المشروع المشترك في البیانات  یتم تحقیق األرباح والخسائر الناتجة عن المعامالت النھائیة بین المجمو 

المالیة للمؤسسة فقط في حدود حصة المستثمرین غیر ذات الصلة في الشركة الزمیلة أو المشروع المشترك. 
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تتمة–السیاسات المحاسبیة الھامة . ٤
الموجودات غیر الملموسة 

یتم قیاس الموجودات غیر الملموسة المستحوذ علیھا بشكل منفصل مبدئیاً بالتكلفة. تكلفة الموجودات غیر الملموسة المستحوذ  
: فإنالعادلة في تاریخ االستحواذ. بعد التحقیق المبدئيالقیمة األعمال یمثل توحیدعلیھا في 

ویتم تقییم االنخفاض االقتصادیةالملموسة التي لھا أعمار محدودة یتم إطفاؤھا على مدى األعمار اإلنتاجیة  غیرالموجودات
غیر الملموس قد انخفضت قیمتھ. تتم مراجعة فترة اإلطفاء وطریقة اإلطفاء  األصلفي القیمة عند وجود مؤشرات على أن 

فترة تقریر على األقل. التغیرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو لموجود غیر ملموس ذو عمر إنتاجي محدود في نھایة كل 
لتعدیل فترة اإلطفاء أو طریقة  باالعتبارالمستقبلیة المتضمنة في الموجود یتم أخذھا  االقتصادیةطریقة استھالك المنافع  

فاء للموجودات غیر الملموسة  اإلطفاء، كما ھو مناسب، وتعامل كتغیرات في التقدیرات المحاسبیة. یتم تحقیق مصروف اإلط
.  موحد الالربح أو الخسارةذات األعمار اإلنتاجیة المحدودة في بیان 

  الموجودات غیر الملموسة ذات األعمار اإلنتاجیة غیر المحدودة ال یتم إطفاؤھا ولكن یتم اختبارھا بشكل سنوي لدارسة
االنخفاض في القیمة إما بشكل فردي أو على مستوى وحدة اإلیرادات النقدیة. تتم مراجعة تقدیر العمر االنتاجي غیر المحدود 

سنوي لتحدید صحة استمراریتھ. إ ذا ظھر عكس ذلك، یتم تغییر العمر اإلنتاجي من غیر محدود إلى محدود على بشكل 
أساس مستقبلي.  

غیر ملموس یتم قیاسھا بالفرق بین صافي عائدات االستبعاد والقیمة الدفتریة  أصلاألرباح أو الخسائر الناتجة من إلغاء تحقیق 
. األصلء تحقیق عند إلغا موحدالالربح أو الخسارةللموجود، وتدرج في بیان 

المطبقة حالیاً على الموجودات غیر الملموسة للمجموعة ھي كالتالي: االعمار االنتاجیةإن 

العمر االقتصادي المستحوذ علیھا الموجودات غیر الملموسة 
غیر محددالقدرة االكتتابیة لتضامن لویدز

سنوات ٧فیرسیتشیرونغ أیھ جي فورتمبیرجیسش -الوثائق المنتھیةخدمات 
سنوات ١٠االتفاقیة االطاریة 

غیر محددرخصة التأمین على غیر الحیاة 

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

.  موحدالالربح أو الخسارةي نھایة السنة. تدرج فروقات التحویل الناتجة في بیان وفقا ألسعار الصرف السائدة ف
األدوات المالیة 

للطرف اآلخر. والتزام مالي أو أداة حقوق ملكیة حد األطراف األداة المالیة ھي أي عقد ینشأ عنھ أصل مالي أل

أ) التحقیق المبدئي 
على  المبدئي  التحقیق  عند  المالیة  األدوات  یعتمد تصنیف  المتاجرة.  تاریخ  في  مبدئیاً  المالیة  والمطلوبات  الموجودات  تسجل 
شروطھا التعاقدیة ونموذج العمل الخاص بإدارة ھذه األدوات. تقاس األدوات المالیة مبدئًیا بقیمتھا العادلة، باستثناء الموجودات 

أو طرحھا المبلغالیة المسجلة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة فیتم إضافة تكالیف المعاملة إلى  المالیة والمطلوبات الم
أرباح أو خسائر الیوم األول عندما تختلف القیمة العادلة لألدوات تدرجالمدینة بسعر المعاملة.  التأمین  من المبلغ. تقاس ذمم  

المالیة عند التحقیق المبدئي عن سعر المعاملة.  

ب) ربح أو خسارة الیوم األول 
عندما یختلف سعر المعاملة لألداة عن القیمة العادلة عند نشأتھا وتكون القیمة العادلة مستندة إلى طریقة تقییم باستخدام مدخالت  
یمكن مالحظتھا فقط بالسوق، تدرج المجموعة الفرق بین سعر المعاملة والقیمة العادلة في صافي إیرادات المتاجرة. في الحاالت  

یمة العادلة إلى نماذج تستخدم فیھا مدخالت ال یمكن مالحظتھا، یتم تأجیل الفرق بین سعر المعاملة والقیمة التي تستند فیھا الق
العادلة، وتدرج في الربح أو الخسارة فقط عندما تصبح المدخالت قابلة للمالحظة أو عند استبعاد األداة. 
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تتمة   –السیاسات المحاسبیة الھامة . ٤
تتمة  –األدوات المالیة 

ج) فئات قیاس الموجودات والمطلوبات المالیة 
تقوم المجموعة بتصنیف جمیع موجوداتھا المالیة وفًقا لنموذج العمل الخاص بإدارة الموجودات والشروط التعاقدیة للموجود، 

وتقاس إما: 

 بالتكلفة المطفأة؛
 ؛ أو الدخل الشامل اآلخربالقیمة العادلة من خالل
 .بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. ویجوز للمجموعة  تقوم المجموعة بتصنیف وقیاس محفظة مشتقاتھا ومتاجراتھا 
تسجیل األدوات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في حال أدى ذلك إلى إزالة أو تقلیل التباینات في القیاس أو 

بشكل جوھري.  التحقیق

.التكلفة المطفأةأو الخسارة وبالقیمة العادلة من خالل الربحالمطلوبات المالیةیتم قیاس 

المبدئي التحقیق 

أ) االستثمارات المالیة بالتكلفة المطفأة 
تقوم المجموعة بقیاس الموجودات المالیة فقط بالتكلفة المطفأة في حالة استیفاء الشرطین التالیین: 

؛ و االحتفاظ بالموجود المالي ضمن نموذج أعمال بھدف االحتفاظ بالموجودات المالیة لتحصیل تدفقات نقدیة تعاقدیة
ة إلى زیادة التدفقات النقدیة التي تكون عبارة عن مدفوعات الشروط التعاقدیة للموجودات المالیة تؤدي في تواریخ محدد

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

تفاصیل ھذه الشروط ھي كالتالي:  

) تقییم نموذج العمل  ١(
تحقیق   الموجودات المالیة لغرض  مجموعات  یعكس أفضل كیفیة إلدارة  المستوى الذي  نموذج أعمالھا عند  تحدد المجموعة 

ھدف أعمالھا. 
ولكن على مستوى أعلى من المحافظ المجمعة، ویستند إلى عوامل ال یتم تقییم نموذج أعمال المجموعة لكل أداة على حدة،

یمكن مالحظتھا مثل:  

كیفیة تقییم أداء نموذج األعمال والموجودات المالیة المحتفظ بھا فیھ وإعداد التقاریر ذات الصلة لكبار موظفي اإلدارة .
تؤثر على أداء نموذج األعمال (والموجودات المالیة المحتفظ بھا في نموذج األعمال)، والسیما طریقة  المخاطر التي

. إدارة ھذه المخاطر
  كیفیة مكافأة موظفي اإلدارة (على سبیل المثال، ما إذا كانت المكافآت تستند إلى القیمة العادلة للموجودات المدارة أو

.المحصلة)على التدفقات النقدیة التعاقدیة 
یعتبر معدل انتظام المبیعات المتوقعة وقیمتھا وتوقیتھا أیضاً ضمن جوانب التقییم الھامة للمجموعة.

یعتمد تقییم نموذج األعمال على سیناریوھات متوقعة ومعقولة دون وضع سیناریوھات "الحالة األسوأ" أو "حالة الضغط" في  
بطریقة تختلف عن التوقعات األصلیة، ال تقوم المجموعة بتغییر المبدئي التحقیقبعد االعتبار. في حال تحققت التدفقات النقدیة 

تصنیف الموجودات المالیة المتبقیة المحتفظ بھا في نموذج األعمال ھذا، ولكنھا تأخذ في االعتبار تلك المعلومات في المستقبل  
المشتراة حدیًثا.عند تقییم الموجودات المالیة المنشأة حدیًثا أو 
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تتمة–السیاسات المحاسبیة الھامة . ٤
تتمة -تصنیف الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة  

تتمة  –األدوات المالیة 

تتمة–التحقیق المبدئي 

تتمة  –أ) االستثمارات المالیة بالتكلفة المطفأة 
)  SPPI ) اختبار مدفوعات أصل الدین والفائدة فقط (٢(

كخطوة ثانیة في عملیة التصنیف، تقوم المجموعة بتقییم الشروط التعاقدیة للموجودات المالیة لتحدید ما إذا كانت تستوفي اختبار 
یعرف "أصل الدین" لغرض ھذا االختبار بأنھ القیمة العادلة للموجود المالي عند التحقیق  مدفوعات أصل الدین والفائدة فقط.  

المبدئي، وقد یتغیر على مدى عمر الموجود المالي (على سبیل المثال، إذا تم سداد مبلغ أصل الدین أو إطفاء القسط / الخصم).
بالنظر في القیمة الزمنیة للنقد والمخاطر االئتمانیة. ولغرض إن أھم عناصر الفائدة في إطار ترتیب اإلقراض تكون في العادة

)، تستخدم المجموعة أحكاماً وتأخذ في االعتبار العوامل ذات الصلة مثل العملة SPPIتقییم مدفوعات أصل الدین والفائدة فقط (
المقوم بھا الموجود المالي والمدة التي یتم على أساسھا تحدید سعر الفائدة.

الف ذلك، فإن الشروط التعاقدیة التي تفرض أكثر من مجرد الحد األدنى من التعرض للمخاطر أو التقلبات في التدفقات وعلى خ 
النقدیة التعاقدیة غیر المرتبطة بترتیب اإلقراض األساسي ال تؤدي إلى زیادة التدفقات النقدیة التعاقدیة التي تكون فقط مدفوعات  

والفائدة عن المبلغ الربح أو أصل الدین  خالل  من  مثل تلك الحاالت، یتعین قیاس الموجود المالي بالقیمة العادلة  القائم. في 
.الخسارة

الدخل الشامل اآلخر ب) أدوات الدین بالقیمة العادلة من خالل 
الخاصة بأدوات الدین المقاسة بالقیمة العادلة من  ٩تطبق المجموعة فئة التصنیف الجدیدة وفقاً للمعیار الدولي للتقاریر المالیة  

عند استیفاء الشرطین التالیین:  الدخل الشامل اآلخرخالل 

؛ و  المالیةاالحتفاظ باألداة ضمن نموذج أعمال ھدفھ تحصیل تدفقات نقدیة تعاقدیة وبیع الموجودات
مدفوعات أصل الدین والفائدة فقط (الشروط التعاقدیة للموجود المالي تستوفي اختبارSPPI  .(

یتم قیاسھا الحقاً بالقیمة العادلة، وتدرج األرباح والخسائر  الدخل الشامل اآلخر أدوات الدین المدرجة بالقیمة العادلة من خالل  
. تدرج إیرادات الفوائد وأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبیة  الدخل الشامل اآلخرلة في  الناشئة عن التغیرات في القیمة العاد

في الربح أو الخسارة بنفس الطریقة المتبعة في الموجودات المالیة المقاسة بالتكلفة المطفأة. عند االستبعاد، یتم إعادة تصنیف 
إلى الربح أو الخسارة. الدخل الشامل اآلخرمن الدخل الشامل اآلخرسابقاً في المدرجةاألرباح أو الخسائر المتراكمة 

الدخل الشامل اآلخرج) أدوات حقوق الملكیة بالقیمة العادلة من خالل 
عند التحقیق المبدئي، تقرر المجموعة أحیاًنا تصنیف بعض استثماراتھا في األسھم، بشكل غیر قابل لإللغاء، كأدوات حقوق 

خالل   بالقیمة العادلة من  لمعیار المحاسبة الدولي  الدخل الشامل اآلخرملكیة  وفقاً  حقوق الملكیة  ٣٢عندما تستوفي تعریف 
محتفظ بھا للتداول. یتم ھذا التصنیف لكل أداة على حدة.العرض وتكون غیر:األدوات المالیة

أرباح وخسائر أدوات حقوق الملكیة ال یتم إعادة تبویبھا أبدًا إلى الربح. تقید توزیعات األرباح في الربح أو الخسارة كإیرادات  
عند ثبوت الحق في استالم التوزیعات، باستثناء في حال استفادة المجموعة من ھذه العائدات كاسترداد جزء من تكلفة استثمار

الدخل . أدوات حقوق الملكیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل  الدخل الشامل اآلخرتقید األرباح فياألداة، وفي ھذه الحالة
ال تخضع لتقدیر انخفاض القیمة.الشامل اآلخر
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تتمة   –السیاسات المحاسبیة الھامة . ٤
تتمة -تصنیف الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة  

تتمة  –األدوات المالیة 

تتمة - التحقیق المبدئي 

د) الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
بھا للمتاجرة والتي إما قد تم تبویبھا من قبل اإلدارة الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة ضمن ھذه الفئة ھي الغیر محتفظ

تقوم اإلدارة بتبویب أداة بالقیمة .٩عند التحقیق المبدئي أو أنھ یجب قیاسھا بالقیمة العادلة وفًقا للمعیار الدولي للتقاریر المالیة  
لمعاییر التالیة، ویحدد التصنیف لكل أداة على العادلة من خالل الربح أو الخسارة عند التحقیق المبدئي فقط عندما تستوفي أحد ا

حدة:
الموجودات أو  التصنیف خالل قیاس  حاالت تباین المعالجات المحاسبیة التي قد تنشأ  من  جوھري  یزیل أو یقلل بشكل 

المطلوبات أو تحقیق األرباح أو الخسائر عنھا على أساس مختلف؛  
العادلة القیمة  أساس  على  أدائھا  ویقیم  تدار  والتي  المالیة  المطلوبات  من  مجموعة  من  جزًءا  تمثل  وفًقا المطلوبات   ،

الستراتیجیة موثقة إلدارة المخاطر أو االستثمار؛ أو 
 المطلوبات التي تحتوي على واحد أو أكثر من المشتقات الضمنیة، ما لم تقم بتعدیل جوھري على التدفقات النقدیة التي كان

أداة مماثلة ألول مرة فصل من الممكن أن یتطلبھا العقد، أو كان واضًحا، بإجراء تحلیل بسیط أو بدون تحلیل، متى تعتبر
األداة (األدوات) المشتقة الضمنیة غیر مسموحاً.

بالقیمة الموحدتدرج الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في بیان المركز المالي
ستثناء الحركة في القیمة العادلة للمطلوبات المصنفة بالقیمة  العادلة. تسجل التغیرات في القیمة العادلة في الربح والخسارة، با

للمجموعة. تسجل ھذه التغیرات في القیمة العادلة في  العادلة من خالل الربح أو الخسارة بسبب تغیرات في المخاطر االئتمانیة
الربح أو الخسارة. الفوائد المكتسبة أو المتكبدة ، وال یعاد تبویبھا إلى  الدخل الشامل اآلخراالحتیاطي االئتماني الخاص من خالل  

تحقیقھا في إیرادات الفوائد أو مصروفات الفوائد، على   على األدوات المثبتة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة یتم 
لمؤھلة التي تشكل جزًءا  التوالي، باستخدام سعر الفائدة الفعلي، مع األخذ في االعتبار أي خصم / عالوة وتكالیف المعامالت ا

ال یتجزأ من األداة. الفوائد المكتسبة من الموجودات المطلوبة یتم تسجیلھا إلزامیاً بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
ربح أو باستخدام سعر الفائدة التعاقدیة. إیرادات توزیعات األرباح من أدوات حقوق الملكیة المقاسة بالقیمة العادلة من خالل ال

الخسارة یتم تسجیلھا كإیرادات تشغیلیة أخرى عند ثبوت الحق في استالم التوزیعات.

األدوات المالیة المشتقة ھـ)
األداة المالیة المشتقة ھي أداة مالیة، أو أي عقد آخر، تتوفر فیھا الخصائص الثالث التالیة:  

  تتغیر قیمتھا استجابة للتغیر في سعر فائدة محدد، أو سعر أداة مالیة، أو سعر سلعة، أو سعر الصرف األجنبي، أو مؤشر
األسعار أو األسعار، أو التصنیف االئتماني أو مؤشر االئتمان، أو متغیر آخر شریطة أن یكون، في حالة المتغیر غیر  

"الطرف األساسي").  المالي، غیر محدد لطرف معین في العقد (أي 
 ال تتطلب أي صافي استثمار أولي أو صافي استثمار أولي یكون أدنى مما ھو مطلوب ألنواع أخرى من العقود یتوقع أن

یكون لھا استجابة للتغیرات في عوامل السوق. 
 .یتم تسویتھا في تاریخ مستقبلي

تخدم المجموعة األدوات المالیة المشتقة ألغراض التحوط تدخل المجموعة في معامالت مشتقة مع أطراف مقابلة مختلفة. تس
االقتصادي، وتشمل عقود العمالت اآلجلة وعقود تبادل أسعار الفائدة للتحوط من مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر أسعار العمالت  

ت عندما تكون قیمتھا العادلة  األجنبیة ومخاطر أسعار األسھم على التوالي. یتم تسجیل المشتقات بالقیمة العادلة وتدرج كموجودا
موجبة وكالتزامات عندما تكون قیمتھا العادلة سالبة. تدرج التغیرات في القیمة العادلة للمشتقات في صافي ایرادات المتاجرة 

ما لم تنطبق محاسبة التحوط.  
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تتمة   –السیاسات المحاسبیة الھامة . ٤
تتمة -والمطلوبات المالیة  تصنیف الموجودات المالیة  

تتمة  –األدوات المالیة 
تتمة –التحقیق المبدئي 

تتمة  –ھـ) األدوات المالیة المشتقة 
یتم احتساب المشتقات الموجودة في العقود األصلیة كمشتقات منفصلة وتسجل بالقیمة العادلة إذا لم تكن خصائصھا االقتصادیة 
والمخاطر متعلقة بشكل وثیق بالعقود األصلیة وال تكون العقود األصلیة محتفظ بھا للمتاجرة أو بالقیمة العادلة من خالل الربح 

قات بالقیمة العادلة وتدرج التغیرات في القیمة العادلة المحققة في الربح أو الخسارة. تحدث إعادة والخسارة. تقاس تلك المشت
التقییم فقط إذا كان ھناك تغییر في شروط العقد والتي تؤثر بشكل مباشر في التدفقات النقدیة أو تكون مطلوبة أو إعادة تصنیف 

لربح أو الخسارة. ومع ذلك، وكاستثناء من المذكور أعاله، فإن خیار حامل  الموجود المالي من فئة القیمة العادلة من خالل ا
البولیصة رد عقد تأمین مقابل مبلغ ثابت (أو مبلغ یستند على مبلغ ثابت وسعر فائدة) ال یتم فصلھ ویتم قیاسھ بالقیمة العادلة  

. التأمینيحتى لو كان سعر الممارسة یختلف عن القیمة الدفتریة لاللتزام 

المشتقات الضمنیة التي تستوفي تعریف عقود التأمین یتم التعامل معھا وقیاسھا كعقود تأمین.  

أیة أرباح أو خسائر ناتجة من التغیرات في القیمة العادلة للمشتقات تدرج مباشرة في الربح أو الخسارة، باستثناء الجزء الفعال 
ویعاد تصنیفھا إلى الربح أو الخسارة عندما یؤثر البند خل الشامل اآلخرالدفي  تحقیقھا من تحوطات التدفقات النقدیة حیث یتم  

المتحوط لھ على الربح أو الخسارة.

انخفاض قیمة الموجودات المالیة  
المطفأة   بالتكلفة  المدرجة  المالیة  للموجودات  المتوقعة  االئتمانیة  الخسائر  لقیاس  مراحل  ثالث  ذات  طریقة  المجموعة  تعتمد 

. یتم تحویل الموجودات عبر المراحل الثالثة حسب التغیر الدخل الشامل اآلخروأدوات الدین المصنفة بالقیمة العادلة من خالل  
ریخ تحقیقھا المبدئي. في جودتھا االئتمانیة منذ تا 

أ) نظرة عامة 
لخسائر االئتمانیة المتوقعة على موجودات الدین المالیة غیر المحتفظ بھا بالقیمة العادلة من لمخصصبتسجیل المجموعة تقوم

خالل الربح أو الخسارة. ال تخضع أدوات الملكیة لطریقة احتساب انخفاض القیمة المنصوص علیھا في المعیار الدولي للتقاریر 
. ٩المالیة 

مخصص علیستند  المتوقعة  االئتمانیة  (الخسائر الخسائر  للموجود  الكامل  العمر  مدى  على  تنشأ  أن  یتوقع  التي  الخسائر  ى 
االئتمانیة المتوقعة لكامل العمر)، ما لم تكن ھناك زیادة كبیرة في المخاطر االئتمانیة منذ نشأتھا، وفي ھذه الحالة یحدد المخصص  

الخسائر  االئتمانیة المتوقعة شھًرا)،  ١٢ئتمانیة المتوقعة لمدة  شھًرا (الخسارة اال١٢استنادًا إلى الخسارة االئتمانیة المتوقعة لمدة  
ھي الجزء من الخسارة االئتمانیة المتوقعة لكامل العمر الذي یمثل الخسارة المتوقعة نتیجة احتمالیة عدم انتظام شھرًا ١٢لمدة 

شھًرا بعد تاریخ التقریر. ١٢األداة المالیة خالل 

وضعت المجموعة سیاسة إلجراء تقییم، في نھایة كل فترة تقریر، حول ما إذا كانت المخاطر االئتمانیة ألداة مالیة قد زادت 
بشكل جوھري منذ التحقیق المبدئي من خالل األخذ في االعتبار التغیر في مخاطر عدم االنتظام الذي یحدث على مدى العمر  

المتبقي لألداة للمالیة. 
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تتمة–السیاسات المحاسبیة الھامة . ٤

تتمة  - انخفاض قیمة الموجودات المالیة 

تتمة – أ) نظرة عامة 
الدخل الشامل اآلخر بناًء على العملیة المذكورة أعاله، تقوم المجموعة بتصنیف موجوداتھا المحتفظ بھا بالقیمة العادلة من خالل  

إلى مراحل، كما ھو موضح أدناه:

االئتمانیة  :١المرحلة  الخسارة  على  بناء  مخصص  بتسجیل  المجموعة  تقوم  المالیة،  لألدوات  المبدئي  التحقیق  عند 
أیًضا األدوات المالیة التي تحسنت حالة مخاطرھا االئتمانیة ١شھًرا. تتضمن المرحلة ١٢المتوقعة لمدة 

.  ٢وتم إعادة تصنیفھا من المرحلة 

األداة المالیة زیادة كبیرة في الخسائر االئتمانیة المتوقعة منذ نشأتھا، تقوم المجموعة  عندما تظھر على  :٢المرحلة 
أیًضا األدوات المالیة التي  ٢بتسجیل مخصص للخسائر االئتمانیة المتوقعة لكامل العمر. تتضمن المرحلة  

.٣تحسنت حالة مخاطرھا االئتمانیة وتم إعادة تصنیفھا من المرحلة 
الموجودات المالیة التي لھا دلیل موضوعي على انخفاض القیمة في تاریخ التقریر. ٣ضمن المرحلة  تت:٣المرحلة 

بالنسبة لھذه الموجودات، یتم تحقیق الخسائر االئتمانیة المتوقعة لكامل العمر ومعالجتھا، إلى جانب الفوائد 
یجب أال تقل نسبة المخصص ،٣إلى المرحلة  ٢المحتسبة. عند تحویل الموجودات المالیة من المرحلة  

منخفضة القیمة  الموجودات  إن  التحویل.  قبل  المسجل  المخصص  نسبة  عن  الموجودات  لھذه  المسجل 
االئتمانیة المكتسبة أو الناشئة ھي عبارة عن موجودات مالیة منخفضة القیمة االئتمانیة عند التحقق المبدئي 

ئي، ویتم تسجیل إیرادات الفوائد الحًقا على أساس سعر ویتم تسجیلھا بالقیمة العادلة عند التحقیق المبد
الفائدة الفعلي المعّدل باالئتمان. یتم تحقیق الخسائر االئتمانیة المتوقعة أو استردادھا فقط إلى الحد الذي 

یحدث فیھ تغیر الحق في الخسائر االئتمانیة المتوقعة.  

فیھا بشكل معقول استرداد المبلغ القائم بالكامل أو جزء منھ، یتم خفض بالنسبة للموجودات المالیة التي ال تتوقع المجموعة
القیمة الدفتریة االجمالیة للموجود المالي. ویعتبر ذلك استبعاد (جزئي) للموجود المالي. 

.٢المرحلة بھا سیتم تصنیفاالثني عشر شھًرا الماضیة خالل ھیكلتھا ألسباب ائتمانیة المعاد الحسابات 

ب) احتساب الخسائر االئتمانیة المتوقعة  
تحتسب المجموعة الخسائر االئتمانیة المتوقعة استنادًا إلى السیناریوھات المتوقعة لقیاس العجز النقدي المتوقع مخصوماً بنسبة  

للعقد والتدفقات النقدیة التي تقریبیة من معدل الفائدة الفعلي. العجز النقدي ھو الفرق بین التدفقات النقدیة المستحقة للمؤسسة وفقاً  
تتوقع المؤسسة استالمھا.  

إن آلیات احتساب الخسائر االئتمانیة المتوقعة وعناصرھا األساسیة ھي كالتالي: 

) احتمالیة عدم االنتظامPD  .ھي تقدیر الحتمالیة عدم االنتظام في السداد في إطار زمني محدد (
) التعرض عند عدم االنتظامEAD ھو تقدیر للتعرض عند عدم االنتظام في تاریخ مستقبلي، مع االخذ في االعتبار (

التغیرات المتوقعة في التعرض بعد تاریخ التقریر. 
) الخسارة بافتراض عدم االنتظامLGDدیر للخسارة التي قد تنشأ في حال حدوث عدم االنتظام في وقت ) ھو تق

معین. تستند ھذه الخسارة على الفرق بین التدفقات النقدیة التعاقدیة المستحقة والتدفقات المتوقع استالمھا، بما في 
ذلك من تحقیق أي ضمانات.  

خسائر أو أرباح التعدیل التي تحتسب كتعدیل  یتم احتساب خسائر االنخفاض واالسترداد واالفصاح عنھا بشكل منفصل عن
للقیمة الدفتریة اإلجمالیة للموجود المالي. 
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تتمة  - انخفاض قیمة الموجودات المالیة 

تتمة  – ب) احتساب الخسائر االئتمانیة المتوقعة 

إن آلیات طریقة احتساب الخسائر االئتمانیة المتوقعة ھي كالتالي: 

١٢شھًرا باعتبارھا الجزء من الخسائر االئتمانیة المتوقعة لمدة  ١٢تحتسب الخسائر االئتمانیة المتوقعة لمدة  :١المرحلة 
شھًرا بعد ١٢ویحتمل حدوثھا خالل  شھًرا الذي یمثل الخسائر المتوقعة الناتجة عن عدم انتظام األدوات المالیة  

شھًرا بناًء على توقعات حدوث  ١٢تاریخ التقریر. تحتسب المجموعة مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة لمدة  
شھرًا یتم تطبیقھا على ١٢تلك التوقعات المحتملة خالل .شھًرا بعد تاریخ التقریر١٢عدم االنتظام خالل فترة 

( توقعات التعرض عند عدم   بافتراض عدم االنتظام (EADاالنتظام  )  LGD) وتضرب القیمة في الخسارة 
المتوقعة ومن ثم یتم خصمھا بالتقریب إلى معدل الفائدة الفعلي األصلي. 

عندما یظھر على الموجود المالي زیادة كبیرة في المخاطر االئتمانیة منذ نشأتھ، تسجل المجموعة مخصصات :٢المرحلة 
انیة المتوقعة لكامل العمر. وتبقى اآللیات مماثلة لتلك الموضحة أعاله، لكن یتم تقدیر احتمالیات للخسائر االئتم 
) على مدى عمر األداة. یخصم العجز النقدي LGD) والخسائر بافتراض عدم االنتظام (PDعدم االنتظام (

المتوقع بالتقریب إلى سعر الفائدة الفعلي األصلي. 
بالنسبة للموجودات المالیة التي تعتبر منخفضة القیمة االئتمانیة، تدرج المجموعة الخسائر االئتمانیة المتوقعة :٣المرحلة 

وتبقى الطریقة مماثلة لتلك المستخدمة في حالة الموجودات المصنفة .على مدى أعمار ھذه الموجودات المالیة
. ٪١٠٠ند ) عPD، مع تحدید احتمالیة عدم االنتظام (٢ضمن المرحلة 

ال تقل عن القیمة الدفتریة لھذه الدخل الشامل اآلخرالخسائر االئتمانیة المتوقعة ألدوات الدین المقاسة بالقیمة العادلة من خالل 
الموجودات المالیة في بیان المركز المالي، ویستمر عرضھا بالقیمة العادلة. وبدال من ذلك، قد ینشأ مبلغ مساوي للمخصص  

ي  كانخفاض قیمة متراكمة، مع اثبات تكالیف مقابلة ف الدخل الشامل اآلخرعند قیاس الموجودات بالتكلفة المطفأة وادراجھا في 
في   المدرجة  المتراكمة  الخسارة  تبویب  یعاد  الخسارة.  أو  اآلخرالربح  الشامل  استبعاد الدخل  عند  والخسائر  األرباح  إلى 

الموجودات.  

ج) المعلومات المستقبلیة  
:  تعتمد المجموعة على مجموعة واسعة من المصادر للحصول على المعلومات المستقبلیة وتستخدمھا كمدخالت اقتصادیة، مثل

  معدل نمو الناتج المحلي
 معدالت البطالة
  سعر الفائدة األساسي بالبنك المركزي

الخسائر االئتمانیة المتوقعة قد ال تشمل دائماً كافة خصائص السوق في تاریخ البیانات المدخالت والنماذج المستخدمة الحتساب
. ولكي تعكس ذلك، یتم أحیاناً إجراء تعدیالت أو مھام نوعیة كتعدیالت مؤقتة عندما تكون الفروق جوھریة.  الموحدةالمالیة

والودائع قصیرة األجل النقد 
في الصندوق والودائع قصیرة األجل عالیة النقد من النقد في البنك وتتكون والودائع قصیرة األجل في بیان المركز المالي النقد

الت أقلالسیولة  أو  أشھر  ثالثة  خالل  تستحق  إلى  ،  ي  معروف وتخضع  نقدي  مبلغ  إلى  بسھولة  تحویلھا  یمكن  مخاطر لوالتي 
.بصورة ضئیلةالتغیرات في القیمة

القروض قصیرة األجل  
القروض قصیرة األجل مبدئیاً بالقیمة العادلة بعد خصم تكالیف المعاملة المتكبدة، وتدرج الحقاً بالتكلفة المطفأة. أي تحقیق  یتم  

منھا تكالیف المعاملة) وقیمة االسترداد یتم   على موحدالالربح أو الخسارةفي بیان  تحقیقھا  فروق بین المتحصالت (مخصوماً 
لفائدة الفعلیة. مدى فترة القرض باستخدام طریقة ا
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االستثمارات العقاریة  
مدفوعات   الحصول على  بھا لغرض  ھي العقارات المحتفظ  المال. تقاس إیجاریھاالستثمارات العقاریة  / أو لزیادة رأس  و 

تدرج االستثمارات العقاریة بالتكلفة  للتحقیق المبدئياالستثمارات العقاریة مبدئیا بالتكلفة، متضمنة تكالیف المعاملة. والحقاً 
ة عندما یتم التاریخیة بعد خصم االستھالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القیمة المتراكمة. یلغى تحقیق االستثمارات العقاری

استبعادھا أو سحبھا بشكل دائم من االستخدام وعندما ال یتوقع الحصول على أي منافع اقتصادیة مستقبلیة من استبعادھا. تدرج  
في السنة التي یتم فیھا  موحدالالربح أو الخسارةأیة أرباح أو خسائر ناتجة عن سحب أو استبعاد االستثمارات العقاریة في بیان  

أو البیع.االستبعاد 

العقارات والمعدات 
تدرج العقارات والمعدات، بما في ذلك العقارات التي یشغلھا مالكوھا، بالتكلفة التاریخیة ناقصاً االستھالك المتراكم وخسائر 
االنخفاض في القیمة المتراكمة. تتم رسملة المصروفات الالحقة فقط عندما یكون من المحتمل تدفق منافع اقتصادیة مستقبلیة 

عة. مرتبطة بالنفقات إلى المجمو

في الفترة المالیة التي تتكبد فیھا. موحدالالربح أو الخسارةأعمال اإلصالح والصیانة المستمرة یتم تحمیلھا على بیان 

ویتم   مالیة،  سنة  كل  وطریقة االستھالك المطبقة في نھایة  واألعمار اإلنتاجیة  المتبقیة للموجودات  وتعدیل القیم  مراجعة  تتم 
تعدیلھا للفترات المستقبلیة، حسبما یكون مالئماً. تتم مراجعة انخفاض القیمة عندما تكون ھناك مؤشرات على أن القیمة الدفتریة 

كمصروفات.  موحدالالربح أو الخسارةداد. تدرج خسائر االنخفاض في القیمة في بیان أصبحت غیر قابلة لالستر

یتم استبعاد أي بند من بنود العقارات والمعدات عند استبعاده أو عندما ال یتوقع تدفق منافع اقتصادیة مستقبلیة من استخدامھ أو  
لموجود (تحتسب بالفرق بین صافي متحصالت االستبعاد والقیمة استبعاده. وتدرج أیة أرباح أو خسائر ناتجة عن إلغاء تحقیق ا 

في السنة التي یتم فیھا االستبعاد.موحدالالربح أو الخسارةالدفتریة للموجود) في بیان 

االستھالك
یحتسب االستھالك على أساس القسط الثابت على جمیع العقارات والمعدات واالستثمارات العقاریة، باستثناء األراضي المملوكة  

ملكیة حرة والتي یقرر أن لھا عمر إنتاجي غیر محدود. تستند معدالت االستھالك على األعمار اإلنتاجیة التقدیریة التالیة: 

سنة ٣٠إلى ١٥المباني 
سنوات٥إلى ٢األثاث والتركیبات 

سنوات ٣السیارات

في نھایة كل سنة مالیة یتم مراجعة طرق االستھالك واألعمار اإلنتاجیة والقیم المتبقیة للموجودات ویتم تعدیلھا حسبما یكون  
مالئماً.

انخفاض قیمة الموجودات غیر المالیة 
ما إذا كان ھناك دلیل موضوعي على انخفاض قیمة أحد الموجودات لتحدیدیتم إجراء تقییم ،في تاریخ كل بیان للمركز المالي

أو مجموعة من الموجودات. في حال وجود دلیل كھذا یتم تحدید القیمة التقدیریة القابلة لالسترداد من ذلك الموجود ویتم تحقیق  
الربح  القیمة الدفتریة للموجود. تدرج خسارة االنخفاض في بیان  خسارة انخفاض وتحتسب بالفرق بین القیمة القابلة لالسترداد و

. موحدالأو الخسارة

المخصصات 
تقوم المجموعة بإدراج مخصصات في البیانات المالیة الموحدة في حال وجود التزام قانوني أو حكمي على المجموعة (ناشئ  

لب تدفق منافع اقتصادیة لتسویتھ. یتم تكوین المخصص من أحداث سابقة) ویمكن تقدیره بشكل موثوق ومن المحتمل أن یتط
من خالل تحمیل التزامات على بیان الربح أو الخسارة الموحد وفقاً للقیمة المحسوبة لھذه االلتزامات وتوقع تحقیقھا في تاریخ  

التقریر. 
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مكافأة نھایة الخدمة للموظفین

الموظفین القطریین  
فیما یتعلق بالموظفین القطریین، تقوم المجموعة بالمساھمة في صندوق المعاشات الحكومي لدى السلطات التنظیمیة المحلیة 
كنسبة مئویة من رواتب الموظفین وفقاً لشروط القوانین المحلیة المتعلقة بالتقاعد والمعاشات، حیثما یقتضي األمر ذلك. تدرج 

منافع الموظفین، في  ١٩بموجب معیار المحاسبة الدولیة  محددةت المجموعة في ھذه البرامج، وھي مساھمات  حصة مساھما 
.في السنة التي تتعلق بھا موحدالالربح أو الخسارةبیان 

غیر القطریین الموظفین 
االلتزامات التعاقدیة أو قوانین العمل المحلیة  یتم تكوین مخصصات بمبالغ دائنة تتعلق بمنافع نھایة الخدمة للموظفین على أساس  

ذات الصلة في كیانات المجموعة، أیھما أعلى، ویتم حسابھا على أساس راتب الموظف وفترة خدمتھ في تاریخ التقریر.

المساھمة في صندوق األنشطة االجتماعیة والریاضیة
، والمطبقة على جمیع شركات المساھمة  ٢٠١٢مصدرة في سنة واإلیضاحات المتعلقة بھا ال٢٠٠٨لسنة ١٣وفقاً للقانون رقم 

٪ من صافي أرباحھا المعدلة إلى ٢٫٥القطریة المدرجة في أسواق األوراق المالیة، قامت المجموعة بتكوین مخصص بنسبة  
. والریاضیةصندوق األنشطة االجتماعیة

رأس المال 
أصدرت المجموعة أسھماً عادیة ویتم تصنیفھا كأدوات حقوق ملكیة. تدرج التكالیف الخارجیة اإلضافیة المتعلقة مباشرة بإصدار 

. الملكیةھذه األسھم في حقوق 

توزیعات األرباح 
تتم ألم في الفترة التي ة للشركة اموحدعلى مساھمي الشركة األم كمطلوبات في البیانات المالیة الیتم االعتراف بتوزیع األرباح

األرباح من قبل مساھمي الشركة األم.اتفیھا الموافقة على توزیع 

العائد على السھم 
یعرض  ت ألسھمھا العادیة.  بقسمة الربح  حتسب  المجموعة العائد األساسي والمخفف  العائد  أو الخسارة  العائد األساسي للسھم 
Tier(من الفئة الثانیة  اإلضافي  توزیعات األرباح لألدوات المؤھلة لرأس المال  ب، معدالً الشركة األمبحاملي األسھم العادیة  ل
لسھم من خالل تعدیل األرباح وعدد  المخفف لالعائدحتسب  على المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة خالل السنة. ی)،٢

.  التأثیر المحتمل لجمیع األسھم المخففةاألسھم في مقابل 

الضریبة على الدخل 
في البلدان التي  بة وفق اللوائح المالیة التنظیمیة المعمول بھا  ستالضریبة الحالیة المح األرباح السنویةتتضمن الضریبة على  
.  تعمل فیھا المجموعة

باستخدام معدالت  وذلك  مستحقة على الدخل الخاضع للضریبة للسنة،  ة الحالیة في الربح أو الخسارة كضریبة  الضریبتسجل  
بالسنوات السابقة.  للضریبة المستحقة الدفع فیما یتعلق ت، وأي تعدیالیقھا في تاریخ التقریرالضرائب المطبقة أو التي تم تطب

ل مخصص  تكوین  االلتزام،  یتم  طریقة  باستخدام  المؤجلة  الدخل  الفروق وذلك  ضریبة  بین  اتلجمیع  الناشئة  األسس المؤقتة 
لتحدید  ساریة  التقاریر المالیة. تستخدم معدالت الضریبة الإعداد  الضریبیة للموجودات والمطلوبات وقیمھا الدفتریة ألغراض  
قانوًنا بتعندما یكون  لدخل المؤجلة  الضرائب المؤجلة. یتم تسویة موجودات ومطلوبات ضریبة ا سویة تلك ھناك حق ملزم 

اإلفصاح یتم  عمان.  سلطنة  في  الضریب الموجودات  تأثیرات  الفروقعن  على  المتداولة اتة  غیر  المطلوبات  ضمن  المؤقتة 
كضریبة مؤجلة. 

متاحة  خاضعة للضریبةح مستقبلیةأن تكون ھناك أربا عنده  حتمل  یأصل الضریبة المؤجلة فقط إلى الحد الذي  باالعترافیتم
لمؤجلة إلى الحد الذي الضریبة اة غیر المستخدمة. یتم تخفیض موجودات  یمكن استخدامھا مقابل الخسائر واألرصدة الضریبی

ق المنفعة الضریبیة ذات الصلة. یتحقال یمكن عنده

في بیان الربح أو ضریبة الدخلتحقیقالضریبة الحالیة والمؤجلة. یتم تتضمن ضریبة الدخل على الربح أو الخسارة للسنة إن 
في إدراجھا  ، وفي ھذه الحالة یتم  الدخل الشامل اآلخرفيمباشرة  المدرجة  باستثناء ما یتعلق بالبنود  للسنة،  الموحد  الخسارة  

.الملكیةحقوق 
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اإلیجارات 
إذا كان  تضمن ترتیبات إیجار، بمعنى ما  عبارة عن عقد إیجار أو یھو  تقوم المجموعة عند إبرام العقد بتقییم ما إذا كان العقد  

مبلغ محدد. لفترة زمنیة مقابل المحدد صل استخدام األالسیطرة على الحق في قضي بتحویل العقد ی

المجموعة كمستأجر 
عقود  باستثناء  تشغیلیة،  كإیجارات  سابًقا  المصنفة  للعقود  اإلیجار  ومطلوبات  االستخدام  حق  بموجودات  المجموعة  تعترف 

موجودات  القیمة.  ضئیلة  اإلیجار قصیرة األجل وعقود اإلیجار للموجودات   لمعظم  تدرج  عقود اإلیجار على حق االستخدام 
النظر عن استخدام معدل االقتراض اإلضافي في تاریخ التطبیق المبدئي. غض  أساس القیمة الدفتریة كما لو كان المعیار مطبًقا، ب

أي مدفوعات  حسب اإلیجار مع تعدیلھ مطلوبات مساوي لالمبلغ البحق االستخدام تحقیق موجودات في بعض عقود اإلیجار یتم 
مطلوبات اإلیجار على أساس القیمة الحالیة لمدفوعات اإلیجار  تدرج  مسبًقا.  مدرجة  مدفوعة مسبًقا ومستحقةإیجار ذات صلة

. باستخدام معدل االقتراض اإلضافي في تاریخ التطبیق المبدئيوتخصم المتبقیة، 

المجموعة كمؤجر 
یتم تصنیفھ كإیجار الجوھریة المرتبطة بملكیة األصل  عقد اإلیجار الذي ال تقوم المجموعة بموجبھ بنقل جمیع المخاطر والمنافع  

كإیرادات في بیان الناشئة یتم احتسابھا على أساس القسط الثابت على مدى فترات اإلیجار وتدرج  إیرادات اإلیجارتشغیلي.
. التكالیف المبدئیة المتكبدة في التفاوض والترتیب حول اإلیجار التشغیلي تتم ا لطبیعتھا التشغیلیةنظرالموحدالربح أو الخسارة

س إیرادات اإلیجار. تحقق مبالغ ا إضافتھا إلى القیمة الدفتریة للموجود المؤجر ویتم تحقیقھا على مدى فترة اإلیجار على نفس أس
استحقاقھا فیھا. اإلیجار المحتملة كإیرادات في الفترة التي یتم

غیر المستمرة العملیات الموجودات غیر المتداولة المحتفظ بھا للبیع و
تصنف المجموعة الموجودات غیر المتداولة ومجموعات االستبعاد كمحتفظ بھا للبیع إذا كان سیتم استرداد قیمتھا الدفتریة بشكل  

في   االستمرار  خالل  من  ولیس  بیع  معاملة  خالل  من  ومجموعات  أساسي  المتداولة  غیر  الموجودات  قیاس  یتم  االستخدام. 
االستبعاد المصنفة كمحتفظ بھا للبیع بالقیمة الدفتریة والقیمة العادلة ناقًصا تكالیف البیع، أیھما أقل. تكالیف البیع ھي التكالیف  

التمویل ومصاریف ضریبة الدخل.اإلضافیة المنسوبة مباشرة إلى استبعاد األصل (مجموعة االستبعاد)، باستثناء تكالیف

یتم اعتبار معاییر تصنیف المحتفظ بھا للبیع على أنھا مستوفاة فقط عندما یكون البیع محتمًال بدرجة عالیة، ویكون األصل أو  
غیر مجموعة االستبعاد متاحة للبیع الفوري في حالتھا الحالیة. یجب أن تشیر اإلجراءات المطلوبة إلكمال البیع إلى أنھ من 

المحتمل إجراء تغییرات كبیرة في البیع أو أنھ سیتم التراجع عن قرار البیع. یجب أن تلتزم اإلدارة بخطة بیع األصل والبیع 
المتوقع إتمامھ خالل سنة واحدة من تاریخ التصنیف. 

كمحتفظ بھا للبیع.ال یتم استھالك أو إطفاء العقارات واآلالت والمعدات والموجودات غیر الملموسة بمجرد تصنیفھا 

یتم عرض الموجودات والمطلوبات المصنفة كمحتفظ بھا للبیع بشكل منفصل كبنود متداولة في بیان المركز المالي الموحد.

إذا كانت أحد مكونات الكیان الذي تم إیقافھ تم التخلص منھا أو تصنیفھا على أنھا غیر مستمرةمجموعة االستبعاد كعملیة  تتأھل  
ا للبیع، و:محتفظ بھ

یمثل خط أعمال رئیسي منفصل أو منطقة جغرافیة للعملیات.
 أو؛ جغرافیةعملیات خط أعمال رئیسي منفصل أو منطقة الستبعاد جزء من خطة منسقة واحدة
 ھي شركة تابعة تم االستحواذ علیھا حصرًیا بھدف إعادة بیعھا.

من نتائج العملیات المستمرة ویتم عرضھا كمبلغ واحد كأرباح أو خسارة بعد الضریبة من غیر المستمرةالعملیات یتم استبعاد 
الموحد.في بیان الربح أو الخسارةغیر المستمرةالعملیات 

البیانات المالیة مبالغ للعملیات المستمرة، حول  األخرى  اإلیضاحات. تتضمن جمیع  ٣٩یضاح  اإلفي  تفصیلیة  إفصاحات  تعرض  
ر خالف ذلك. ما لم یذك
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عملیات التأمین  
ذمم التأمین المدینة والذمم المدینة األخرى  

تدرج ذمم التأمین المدینة والذمم المدینة األخرى عند استحقاقھا، وتقاس عند التحقیق المبدئي بالقیمة العادلة للمقابل المستلم أو  
المستحق االستالم. تتم مراجعة القیمة الدفتریة للذمم المدینة لتحدید االنخفاض في القیمة في حال أشارت أحداث أو ظروف إلى  

ة قد ال تكون قابلة لالسترداد، وتدرج خسارة االنخفاض في بیان الدخل الموحد. بعد التحقیق المبدئي، تقاس أن القیمة الدفتری
ذمم التأمین المدینة والذمم المدینة األخرى بالتكلفة المطفأة، حسبما یكون مالئما.  

وجودات المالیة. یتم إلغاء تحقیق ذمم التأمین المدینة عندما یتم استیفاء معاییر إلغاء تحقیق الم

موجودات عقود إعادة التأمین 
تقوم المجموعة بتحویل مخاطر التأمین إلى معیدي التأمین كجزء من نموذج أعمالھا. تمثل موجودات  ،خالل سیر األعمال العادیة

معیدي التأمین من شركاتالقابلة لالسترداد عقود إعادة التأمین األرصدة المستحقة من شركات إعادة التأمین. یتم تقدیر المبالغ 
بطریقة تتطابق مع المخصص للمطالبات غیر المسددة أو المطالبات المسددة المتعلقة بسیاسات معیدي التأمین ووفقاً لعقد إعادة  

.ذات الصلةالتأمین

أو بشكل دوري عندما یوجد مؤشر لالنخفاض كل تقریریتم مراجعة موجودات إعادة التأمین لتحدید انخفاض قیمتھا في تاریخ 
بعد التحقیق المبدئي لموجودات إعادة وقع نتیجة لحدث معینموضوعيخالل السنة المالیة. یحدث االنخفاض عند وجود دلیل 

ت ال  تأثیر یمكن قیاسھ  التأمین یشیر إلى أن المجموعة قد  وأن الحدث لھ  جمیع المبالغ المستحقة بموجب شروط العقد  حصل 
معیدي التأمین. تدرج خسارة االنخفاض في بیان   الربح أو الخسارة بصورة موثوقة على المبالغ التي تتسلمھا المجموعة من 

.اتھا تجاه حملة وثائق التأمین. إن ترتیبات عقود إعادة التأمین المستردة ال تعفي المجموعة من التزامالموحد

ذمم إعادة التأمین الدائنة والذمم الدائنة األخرى  
تدرج ذمم إعادة التأمین الدائنة والذمم الدائنة األخرى عند استحقاقھا، وتقاس عند التحقیق المبدئي بالقیمة العادلة للمقابل المستلم 

س ذمم إعادة التأمین الدائنة والذمم الدائنة األخرى الحقاً بالتكلفة المطفأة، حسبما ناقصاً التكالیف المباشرة المتعلقة بالمعاملة. وتقا 
یكون مالئماً. 

إجمالي أقساط التأمین  
مبلغ تقدیري لألقساط المكتتبة المستحقة في نھایة الفترة. إجمالي أقساط  ویتم إدراج  اكتتابھا  تحقیق إجمالي األقساط عند  یتم 
الفترة   خالل  المبرمة  العقود  في  علیھا  المنصوص  التأمیني  الغطاء  فترة  لكامل  المستحقة  األقساط  إجمالي  یتضمن  التأمین 

فیما یتعلق باألقساط المكتتبة في فترات محاسبیة  المدینةت تنشأ في الفترة المحاسبیة لألقساط المحاسبیة، كما یتضمن أي تعدیال
سابقة. یتم تحقیق عالوة على عقود التأمین كإیرادات (أقساط مكتسبة) تناسبیاً على مدى فترة التغطیة أو باستخدام افتراضات 

اكتواریة، حسب الضرورة. 

األقساط غیر المكتسبة تمثل نسب من األقساط المكتتبة في السنة المتعلقة بفترات المخاطر بعد تاریخ التقریر. یتم تأجیل نسبة 
لألقساط غیر المكتسبة.كاحتیاطيالعائد إلى الفترات الالحقة 

األقساط المستردة من قبل معیدي التأمین  
المعاھدة فيالواردة  غطاء إعادة التأمین  ي األقساط المستحقة لكامل فترة  إجمالأمین  األقساط المستردة من قبل معیدي التتتضمن  

عقود  أو  ختیاریةاالالعقود أو تحقیقھا في التاریخ الذي تبدأ فیھ السیاسة التأمینیة. الفترة فيمبرمة  الالتأمینإعادة  في  ویتم   ،
تتضمن أقساط إعادة التأمین أیضاً أي تعدیالت تنشأ في الفترة المحاسبیة فیما یتعلق بعقود إعادة التأمین التي بدأت في الفترات 

المحاسبیة السابقة.  

األقساط من  النسب  تلك  ھي  المكتسبة  غیر  التأمین  إعادة  تاریخ أقساط  بعد  المخاطر  بفترات  تتعلق  والتي  السنة  في  المكتتبة 
التقریر. 

مطلوبات عقود التأمین 
عنھا ومخصص األقساط غیر  تتضمن مطلوبات عقود التأمین مخصص المطالبات القائمة واالحتیاطات المتكبدة الغیر مبلغ

المكتسبة. تدرج مطلوبات عقود التأمین عند إبرام العقود وتحمیل األقساط.
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مخصص المطالبات المستحقة 
تسویة الخسائر استنادًا یتم تحقیق مخصص للمطالبات القائمة في تاریخ معرفة المطالبات یغطي مطلوب الخسارة ومصاریف  

إلى تقاریر الخسائر الصادرة من مقیمي خسائر مستقلین وأفضل تقدیرات لإلدارة. 

یتضمن مخصص المطالبات أیضاً مطلوباً للمطالبات المتكبدة غیر المبلغ عنھا كما في تاریخ التقریر. یحتسب المطلوب عموماً  
في تاریخ التقریر، بعد األخذ باالعتبار مجموعة من االتجاھات التاریخیة والبیانات التجریبیة واألسالیب االكتواریة القیاسیة قد  

یة، ھامشاً لالنحرافات السلبیة. تتضمن االفتراضات الحال

مخصص المخاطر الساریة 
یمثل مخصص األقساط غیر المكتسبة الجزء من األقساط المستلمة أو المستحقة االستالم بعد خصم حصة إعادة التأمین والمتعلقة 

كإیرادات المخصص عند إبرام العقود وتحمیل  تحقیق  بالمخاطر الساریة كما في تاریخ التقریر. یتم   األقساط، ویتم احتسابھا 
فترة العقد وفقا لنمط خدمة التأمین المنصوص علیھا في العقد. یتم إلغاء تحقیق مطلوبات عقود التأمین عند  ارأقساط على مد

انتھاء أو إلغاء العقد من قبل أي من أطراف عقد التأمین. 

ة ویتم إجراء فحص كفایة المطلوبات وفقاً للمعیار الدولي للتقاریر تقوم المجموعة في تاریخ كل تقریر بمراجعة المخاطر الساری
لتحدید ما إذا كان ھناك أي فائض في إجمالي المطالبات المتوقعة وتكالیف االقتناء المؤجلة على األقساط غیر ٤المالیة رقم  

الحالیة للتدفقات النقدیة التع  ھذه المعالجة الحسابیة التقدیرات  تستخدم  في االعتبار عائد المكتسبة.  اقدیة المستقبلیة بعد األخذ 
الحیاة. غیرذات الصلة بالتأمین علىاالستثمار المتوقع أن ینشأ عن الموجودات المتعلقة بالمخصصات الفنیة

یر في حال أظھرت ھذه التقدیرات أن القیمة الدفتریة لألقساط غیر المكتسبة (ناقصا تكالیف االقتناء المؤجلة ذات الصلة) غ
من خالل تكوین مخصص لعجز أقساط التأمین. الموحدالربح أو الخسارةالعجز في بیان تحقیق كافیة، یتم 

إجمالي المطالبات المدفوعة 
یتضمن إجمالي المطالبات المدفوعة جمیع المطالبات المدفوعة خالل السنة وتكالیف معالجة المطالبات الخارجیة ذات الصلة  

والتي تتعلق مباشرة بمعالجة وتسویة المطالبات. 

المبالغ المستردة من إعادة التأمین 
تأمین اإلجمالیة ذات الصلة وفقاً لشروط العقد ذي الصلة.  المبالغ المستردة من إعادة التأمین عند تحقیق مطالبات ال تحقیق یتم 

العمولة المكتسبة والمدفوعة 
تحقیق  الفترة التي یتم فیھا  خالل نفستدرج العمولة المكتسبة والمدفوعة عندما یتم اكتتاب وثیقة التأمین أو تأجیلھا ویتم إطفاؤھا  

ب العقد. األقساط المقابلة وفقاً لخدمات التأمین المقدمة بموج 

إیرادات االستثمار 
إیرادات الفوائد 

عند استحقاقھا، ویتم احتسابھا بطریقة معدل الفائدة الفعلي باستثناء موحدالالربح أو الخسارةإیرادات الفوائد في بیان  تحقیق یتم  
.  جوھريالذمم المدینة قصیرة األجل حیث یكون تأثیر الخصم غیر 

توزیعات االرباح 
إیرادات توزیعات األرباح عند ثبوت الحق في استالم توزیعات األرباح أو عند استالمھا.  تحقیق یتم 

رات  إیرادات أتعاب االستشا
األولیة األتعاب  تأجیل  تحقیقھا یتم  ویتم  األخرى  واالستشاریة  المالیة  الخدمات  نظیر  مقدماً  المدفوعة  األتعاب  من  وغیرھا 

كإیرادات عند تقدیم الخدمات ذات الصلة. 

إیرادات اإلیجار 
على أساس القسط الثابت على مدى فترة موحدالالربح أو الخسارةفي بیان  االستثمارات العقاریةتدرج إیرادات اإلیجار من  

والجزء غیر المكتسب من إیرادات اإلیجار كمطلوبات.  الدفعات المقدمةاإلیجار التشغیلي، ویتم تحقیق 
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-٣٥ -

تتمة–السیاسات المحاسبیة الھامة . ٤

التقریر القطاعي  
األعمال   أنشطة  ویشمل  المجموعة،  مكونات  أحد  ھو  التشغیلي  اإلیرادات القطاع  مثل  للمصروفات  والمتكبدة  للدخل  المدرة 

مراجعة تتم  للمجموعة.  األخرى  المكونات  من  أي  مع  بالمعامالت  المتعلقة  لقطاعات جمیع والمصروفات  التشغیلیة  النتائج 
التشغیل بشكل دوري من قبل اإلدارة التخاذ القرارات حول توزیع وتخصیص الموارد بالقطاع وتقییم أدائھ، وتتوفر لھ معلومات  

مالیة منفصلة.

والودائع قصیرة األجلالنقد . ٥
٢٠٢١٢٠٢٠

ألف ریـال قطري ألف ریـال قطري 

١٬٦٢٢٬٧٦٦١٬٢٨٠٬٣٠٢البنوكنقد لدى 
٧٬٩٧٦٬٢٣٣٦٬٩٣١٬٨٠٩ودائع قصیرة األجل  

٩٬٥٩٨٬٩٩٩٨٬٢١٢٬١١١وما في حكمھ إجمالي النقد 

بالودائع  الخسائر االئتمانیة المتوقعة المتعلقة كانت).٪٢٫٩٣: ٢٠٢٠(٪١٫٩٩تخضع كافة الودائع لمعدل فائدة متوسط متغیر 
الودائع قصیرة  ألف لایر قطري). جمیع  ٥٫٢٢٨:  ٢٠٢٠لایر قطري (١٫٩٢٣مبلغ  بالمقاسة بالتكلفة المطفأة  قصیرة األجل  

).  ١المرحلة (مصنفة بالمقاسة بالتكلفة المطفأةاألجل 

ذمم تأمین مدینة وذمم مدینة أخرى. ٦
٢٠٢١٢٠٢٠

ألف ریـال قطري ألف ریـال قطري 
من حاملي الوثائق مدینةذمم 

٤٬٥٤٣٬٨٧٦٣٬٦٤٧٬٣١٤مستحقات من حاملي الوثائق 
(٤٤٬٨١٣)(٤٤٬٢٢٢)خسائر انخفاض قیمة ذمم مدینة مشكوك في تحصیلھا

٤٬٤٩٩٬٦٥٤٣٬٦٠٢٬٥٠١
ذمم مدینة من معیدي التأمین 

٢٬٣٢٣٬٥٧٥٣٬٣٥٨٬٧٨٢شركات تأمینمستحقات من 
(٤٧٬٤٠٣)(٥٠٬٢٤٧)خسائر انخفاض قیمة ذمم مدینة مشكوك في تحصیلھا

٢٬٢٧٣٬٣٢٨٣٬٣١١٬٣٧٩
ذمم مدینة أخرى

٣٬٥٧١٥٥٬١٨٧سلف موظفین مقابل المستحقات 
١٬٢٠٦٬٦٠٧١٬٣٣٩٬٩٩٠تكالیف استحواذ مؤجلة 

٥٨١٬٦١٩٦٩٥٬٣٤٣مقدمة وأخرىمدفوعات 

١٬٧٩١٬٧٩٧٢٬٠٩٠٬٥٢٠

٨٬٥٦٤٬٧٧٩٩٬٠٠٤٬٤٠٠

. ٣٣تم االفصاح عن الحركة في انخفاض قیمة الذمم المدینة من حاملي الوثائق وشركات إعادة التأمین في اإلیضاح 

ملیون  ٣٣٤:  ٢٠٢٠()جنیھ إسترلینيملیون  ٧٢(لایر قطري  ملیون  ٣٤١مبلغ  وأخرى  المصروفات المدفوعة مقدماً یشمل  
، لعدم  قطر رىمن خالل  ،  كأصل تعویض، بعد خصم الخسارة االئتمانیة المتوقعة، )ملیون جنیھ إسترلیني)٦٧لایر قطري (

الیقین بشأن مبالغ تسویة بعض التزامات التأمین المكتسبة.  
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مطلوبات عقود تأمین وموجودات عقود إعادة تأمین. ٧

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف ریـال قطري ألف ریـال قطري 

إجمالي مطلوبات عقود التأمین 
١١٬٨٨٥٬٨٩١١١٬٤٤١٬٨٢٧مطالبات مبلغ عنھا وغیر مسددة 

٥٬٦٢٢٬٣١٧٦٬٠١٧٬٣٢٣مطالبات متكبدة ولم یبلغ عنھا 
٦٬١٢٤٬٤٤٤٥٬٦٢١٬٨٣٥أقساط تأمین غیر مكتسبة 

٢٣٬٦٣٢٬٦٥٢٢٣٬٠٨٠٬٩٨٥
مطلوبات عقود التأمین حصة شركات إعادة التأمین في 
٤٬٠٧٧٬٤١٣٣٬٩٥٢٬٠٣٤مطالبات مبلغ عنھا وغیر مسددة 

١٬٩١٢٬٢١٩١٬٧٣٠٬٣٥٠مطالبات متكبدة ولم یبلغ عنھا 
١٬٨٨١٬١٢١١٬٦٢٠٬٤٨٠أقساط غیر مكتسبة

٧٬٨٧٠٬٧٥٣٧٬٣٠٢٬٨٦٤
صافي مطلوبات عقود التأمین 

٧٬٨٠٨٬٤٧٨٧٬٤٨٩٬٧٩٣مطالبات مبلغ عنھا وغیر مسددة 
٣٬٧١٠٬٠٩٨٤٬٢٨٦٬٩٧٣مطالبات متكبدة ولم یبلغ عنھا 

٤٬٢٤٣٬٣٢٣٤٬٠٠١٬٣٥٥أقساط غیر مكتسبة
١٥٬٧٦١٬٨٩٩١٥٬٧٧٨٬١٢١
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-٣٧ -

تتمة –مطلوبات عقود تأمین وموجودات عقود إعادة تأمین. ٧

: التأمین كالتاليالحركة في مطلوبات عقود التأمین وموجودات عقد إعادة كانت

٢٠٢١٢٠٢٠
مطلوبات عقود  

تأمین
حصة أطراف إعادة  

الصافي تأمین
مطلوبات عقود  

تأمین
حصة أطراف  

الصافي إعادة تأمین 
ألف  

ریـال قطري 
ألف  

ریـال قطري 
ألف  

ریـال قطري 
ألف  

ریـال قطري
ألف  

ریـال قطري
ألف  

ریـال قطري

١٧٬٤٥٩٬١٥٠٥٬٦٨٢٬٣٨٤١١٬٧٧٦٬٧٦٦١٤٬٤٨٤٬٣٥٥٤٬١١٦٬٥١٥١٠٬٣٦٧٬٨٤٠ینایر ١في 
٨٬٩٦٥٬٧٠٥٢٬٧٣٨٬٦٣١٦٬٢٢٧٬٠٧٤١١٬٦٤٣٬١٠٨٣٬٦٢٧٬٠٥٩٨٬٠١٦٬٠٤٩متكبدةمطالبات 

(٦٬٨١٦٬٨١٩)(١٬٩٣٩٬٣٣٣)(٨٬٧٥٦٬١٥٢)(٦٬٣٤٨٬٥٥٨)(٢٬٣٨٧٬٩٨٨)(٨٬٧٣٦٬٥٤٦)مطالبات مدفوعة خالل السنة
٤٤٠٬٢١٢(٤٩٬٣٣٤)٣٩٠٬٨٧٨(١٣٦٬٧٠٦)(٤٣٬٣٩٥)) ١٨٠٬١٠١(تحویل المحفظة والتغیرات األخرى  تأثیر

(٢٣٠٬٥١٦)(٧٢٬٥٢٣)(٣٠٣٬٠٣٩)---السیطرة على شركة تابعةانتأثیر فقد

١٧٬٥٠٨٬٢٠٨٥٬٩٨٩٬٦٣٢١١٬٥١٨٬٥٧٦١٧٬٤٥٩٬١٥٠٥٬٦٨٢٬٣٨٤١١٬٧٧٦٬٧٦٦دیسمبر ٣١في 
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-٣٨ -

تتمة –مطلوبات عقود تأمین وموجودات عقود إعادة تأمین . ٧
خالل السنة على النحو التالي:المكتسبة كانت الحركة في مخصص األقساط غیر 

٢٠٢١٢٠٢٠
مطلوبات عقود  

تأمین 
حصة أطراف  
الصافي إعادة تأمین 

مطلوبات عقود  
تأمین 

أطرافحصة
الصافي إعادة تأمین 

ألف  
ریـال قطري 

ألف  
ریـال قطري 

ألف  
ریـال قطري 

ألف  
ریـال قطري

ألف  
ریـال قطري

ألف  
ریـال قطري

٥٬٦٢١٬٨٣٥١٬٦٢٠٬٤٨٠٤٬٠٠١٬٣٥٥٦٬٠١٤٬٨٦٣٩٨٣٬٢٨٩٥٬٠٣١٬٥٧٤ینایر ١في 
١٢٬٦٤٦٬٩٦٧٤٬١٤١٬٣٣٦٨٬٥٠٥٬٦٣١١٢٬٩٧٨٬٦١٧٣٬٨٩٨٬٩٨٤٩٬٠٧٩٬٦٣٣أقساط مكتتب بھا خالل السنة

(٩٬٨٣٥٬٤٢٨)(٣٬٢٣١٬٢٣٢)(١٣٬٠٦٦٬٦٦٠)(٨٬٢٤٦٬٧٦٦)(٣٬٨٨٠٬٦٩٥)(١٢٬١٢٧٬٤٦١)أقساط مكتسبة خالل السنة 
١٣٣٬٠٣٤-١٣٣٬٠٣٤(١٦٬٨٩٧)-(١٦٬٨٩٧)تأثیر تحویل المحفظة والحركات األخرى 

(٤٠٧٬٤٥٨)(٣٠٬٥٦١)(٤٣٨٬٠١٩)---فقدان السیطرة على شركة تابعة  تأثیر

٦٬١٢٤٬٤٤٤١٬٨٨١٬١٢١٤٬٢٤٣٬٣٢٣٥٬٦٢١٬٨٣٥١٬٦٢٠٬٤٨٠٤٬٠٠١٬٣٥٥دیسمبر٣١في 
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ومشروع مشتركزمیلةفي شركات استثمارات . ٨

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف ریـال قطري ألف ریـال قطري 

١١٣٬٣٢٥١٠٥٬٦١٥اإلسالمي "بیما" (ش.م.ع.ق.) شركة الضمان للتأمین 
٢٩٬٩٥٨٤٥٬٠٧٤اللیوان للعقارات (ذ.م.م.) 

٣٬٩١٣٤٬٧٥٧مصون لخدمات التأمین (ذ.م.م.) 
٣٠١٬٢٩٣٢٧٤٬٧٥٠.شركة كیو إل إم لتأمینات الحیاة والتأمین الصحي ش.م.ع.ق 

٤٤٨٬٤٨٩٤٣٠٬١٩٦

دیسمبر  ٣١المحتفظ بھا خالل السنوات المنتھیة في  في شركات زمیلة ومشروع مشترك  االستثمارات  صیل  فیما یلي تفا 
: ٢٠٢٠دیسمبر ٣١و٢٠٢١

:في شركات زمیلة ومشروع مشتركلالستثمارات البیانات المالیة ملخصفیما یلي 

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف ریـال قطري ألف ریـال قطري 

٢٬٤٥٠٬٠٥٣٢٬٣١٧٬٤١٤الموجودات المتداولة

٤٠٣٬٠٧٩٤٠٢٬١٧٠الموجودات غیر المتداولة

١٬٤٨٧٬٤٦٧١٬٤٤٩٬٠٤٩المطلوبات المتداولة 

٢١٤٬٢٥٤٢٤٤٬٦١٢المطلوبات غیر المتداولة

١٦٠٬٨٧٢١٥٣٬٣١٨ربح السنة 

االستثمار اسم 
بلد التأسیس  

األنشطة الرئیسیة نسبة الملكیة والتصویت والنشاط 
شركة الضمان للتأمین اإلسالمي "بیما"  

التكافل وإعادة التكافل مباشرة ٪٢٥دولة قطر(ش.م.ع.ق.) 
االستثمار العقاري والوساطة واإلدارة مباشرة ٪٣٨٫٤٦دولة قطر) ذ.م.م. اللیوان للعقارات (

شركة كیو إل إم لتأمینات الحیاة والتأمین  
خدمات التأمین وإعادة التأمین ٪ مباشرة ٢٥دولة قطرالصحي ش.م.ع.ق  

تسویق وتوزیع التأمین مباشرة ٪٥٠دولة قطر) ذ.م.م.(لخدمات التأمین مصون
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تتمة –استثمارات في شركات زمیلة ومشروع مشترك . ٨
كالتالي: ومشروع مشترك كانت الحركة في االستثمارات في شركات زمیلة 

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف ریـال قطري ألف ریـال قطري 

٤٣٠٬١٩٦١٤٩٬٦٣٨ینایر ١الرصید في 
٢٧٤٬٧٥٠-) ٣٩إضافات (إیضاح 

(٩٬٣٧٥)(٧٬٥٠٠)توزیعات أرباح مستلمة 
٤١٬١٢٠١٥٬١٨٣الحصة من ربح السنة 

-(١٥٬٣٢٧)میلة ركة زاستثمار في شقیمةانخفاض 

٤٤٨٬٤٨٩٤٣٠٬١٩٦دیسمبر٣١الرصید في 

ستثماراتاال. ٩

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف ریـال قطري ألف ریـال قطري 

٤٬٠٩٦٬٥٧٦٣٬٥٤١٬٧٠٤استثمارات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  
١١٬٩٦٣٬٩١٢١٣٬٠١٦٬٢٢٠استثمارات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

١٦٬٠٦٠٬٤٨٨١٦٬٥٥٧٬٩٢٤

٢٠٢١
بالقیمة العادلة من  

خالل الربح أو  
الخسارة

بالقیمة العادلة من  
الدخل الشامل  خالل 

اآلخر
ألف ریـال قطري ألف ریـال قطري 

-٦٩٩٬٦٢٥صنادیق مدارة  
١٦٬١٥٦٤١٬٦٣٧)  ٣٤مالیة مشتقة (إیضاح أدوات

٤٨٧٬٩٣٣١١٬٩٢٢٬٢٧٥سندات دین 
-١٬١٦٤٬٦٩٨شركات مساھمة عامة قطریة  

-٥٠٤٬٠٧٥أسھم مدرجة بالبورصات العالمیة 
-١٬٢٢٤٬٠٨٩أسھم غیر مدرجة وأسھم ملكیة خاصة  

٤٬٠٩٦٬٥٧٦١١٬٩٦٣٬٩١٢اإلجمالي  
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تتمة–ستثمارات اال. ٩
٢٠٢٠

بالقیمة العادلة من خالل 
الربح أو الخسارة  

بالقیمة العادلة من خالل 
الدخل الشامل اآلخر

ألف ریـال قطري ألف ریـال قطري 
-٧٤٣٬٩٨٦صنادیق مدارة  

٢٦٬٣٥٤٣١٬٣٩٤)٣٤(إیضاح مالیة مشتقة أدوات
٦١١٬٦٧٤١٢٬٩٨٤٬٨٢٦سندات دین 

-٨٥٨٬٦٠٨شركات مساھمة عامة قطریة  
-٣٧٣٬٥٠٤أسھم عالمیة مدرجة  

-٩٢٧٬٥٧٨أسھم غیر مدرجة وملكیة خاصة  
٣٬٥٤١٬٧٠٤١٣٬٠١٦٬٢٢٠اإلجمالي 

. ١في المرحلة  الدخل الشامل اآلخراالستثمارات المالیة المصنفة على انھا استثمارات بالقیمة العادلة من خالل  
الدخل الشامل اآلخر لم تكن ھناك حركات استثمارات مصنفة على انھا استثمارات مالیة بالقیم العادلة من خالل  

. ٢إلى المرحلة ١من المرحلة 

خالل   من  العادلة  بالقیمة  المقاسة  الدین  لسندات  المتوقعة  االئتمانیة  الخسائر  اآلخربلغت  الشامل  ـ بالدخل 
.لایر قطري)ألف٥٧٬٠٥٨:  ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١(٢٠٢١دیسمبر  ٣١في  كما  لایر قطري  ألف٢٦٫٥١٣

في  الدخل الشامل اآلخربلغت الخسائر االئتمانیة المتوقعة المتعلقة باألوراق المالیة بالقیمة العادلة من خالل  
ألفال  شيء ،  ٢لایر قطري). والمرحلة  ألف٣٦٬٦٢٦:  ٢٠٢٠قطري (لایرألف٢٦٫٥١٣مبلغ  ١المرحلة  

).ألف لایر قطري٢٠٫٤٣٢: ٢٠٢٠لایر قطري. (

عقاریةالستثمارات اال.١٠
٢٠٢١٢٠٢٠

ألف ریـال قطري ألف ریـال قطري 
٤٧٩٬٤٥١٥٩٦٬٠٠٤ینایر ١صافي القیمة الدفتریة كما في 

٥٥٦-إضافات خالل السنة 
١٢٬٩٠٩(٣٬٤٨١)التغیرات في اسعار صرف العمالت األجنبیةأثار 

(١١٢٬٨٣٤)-استبعاد خالل السنة
(١٧٬١٨٤)(١٢٬٠٤٣)استھالك السنة

٤٦٣٬٩٢٧٤٧٩٬٤٥١دیسمبر٣١صافي القیمة الدفتریة كما في 

إلدارة بالرجوع إلى المعامالت الحدیثة لالمستقل  المقیم  العقاریة من قبلالستثماراتلالقیمة العادلةتم تقدیر
٥٥٤ بمبلغ٢٠٢١دیسمبر  ٣١العقاریة كما في  لالستثماراتللعقارات المشابھة. لقد تم تقدیر القیمة العادلة  

ملیون ریـال قطري).٥٨٤: ٢٠٢٠ملیون ریـال قطري (

بناًء على مدخالت  للقیمة العادلة  ٣لمستوى  ااالستثمارات العقاریة عندتم تصنیف قیاس القیمة العادلة لكافة  
.  التقییم المستخدمةطریقة 

ألف ریـال قطري) بینما بلغت ٤٣٫٢٤٨:  ٢٠٢٠ألف ریـال قطري (٣٢٫٩٦٤بلغ إیراد اإلیجار خالل السنة  
العقارات لتلك  واإلداریة)  العمومیة  المصاریف  ضمن  (المصنفة  المباشرة  السنةالمصاریف التشغیلیة  خالل 

ألف ریـال قطري). ١٣٬٤٨٤: ٢٠٢٠ألف ریـال قطري (١١٫٧٢٤

ملیون لایر قطري  ٢٦٦قدرھا دفتریةةقیمبالعقاریة المملوكة للمجموعة في المملكة المتحدة االستثماراتأحد 
). ١٥مقابل قروض (إیضاح مرھون ٢٠٢١ر دیسمب٣١كما في 

وال  باستثناء العقار بالمملكة المتحدة  ،لیس لدى المجموعة أیة قیود على امكانیة تحقیق االستثمارات العقاریة
توجد التزامات تعاقدیة للشراء أو البناء أو التطویر أو اإلصالح أو الصیانة أو التعزیز. 
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معدات الوعقارات ال. ١١

اإلجمالي سیارات أثاث وتركیبات مباني أراضي 
ألف 

ریـال قطري 
ألف  

ریـال قطري 
ألف  

ریـال قطري 
ألف  

ریـال قطري 
ألف  

ریـال قطري 
التكلفة 

٢٠٢٠٩٬٧٠٩١٧٤٬٠٠٦١٦٥٬٠٢٤١٢٬٧٥١٣٦١٬٤٩٠ینایر ١في 
(٥٬١٦١)-(٥٬١٦١)--تأثیر فقدان السیطرة على شركة تابعة

٢٤٬٠٣٥-١٦٬٣٠٢٧٬٧٣٣-إضافات 
(٣٬٧٧٥)(٨٣٤)(٣٩٨)(٢٬٥٤٣)-استبعادات

٦٬٨٤٤-٥٬٨٠٥١٬٠٣٩-تأثیر فروقات صرف العمالت األجنبیة 

٢٠٢٠٩٬٧٠٩١٩٣٬٥٧٠١٦٨٬٢٣٧١١٬٩١٧٣٨٣٬٤٣٣دیسمبر ٣١في 
١٩٬٢٥٨٧٬٦١٦١٬٤١٦٢٨٬٢٩٠-إضافات 

(٤٥٧)(٤٥٧)---استبعادات
(٢٬٤٥٧)-(٥٨٥)(١٬٨٧٢)-العمالت األجنبیة تأثیر فروقات صرف 

٢٠٢١٩٬٧٠٩٢١٠٬٩٥٦١٧٥٬٢٦٨١٢٬٨٧٦٤٠٨٬٨٠٩دیسمبر ٣١في 

االستھالك المتراكم: 
٧٣٬٧٠٠١٢٨٬٧٧٢١٢٬٠٨٣٢١٤٬٥٥٥-٢٠٢٠ینایر ١في 

(٣٬٨٨٩)-(٣٬٨٨٩)--تأثیر فقدان السیطرة على شركة تابعة
٢١٬١٩٧١٣٬٢٨٨٤٤٧٣٤٬٩٣٢-استھالك السنة

(٣٬٢٩٥)(٨١٠)(٢٢٦)(٢٬٢٥٩)-استبعادات
٧٬٦٤٤-٧٬٠٠٩٦٣٥-تأثیر فروقات صرف العمالت األجنبیة 

٩٩٬٦٤٧١٣٨٬٥٨٠١١٬٧٢٠٢٤٩٬٩٤٧-٢٠٢٠دیسمبر ٣١في 
٢١٬٨٣٠١٢٬٣٠٤٤٠٠٣٤٬٥٣٤-االستھالك للسنة

(١٨٩)(٤٥٧)٢٦٨--استبعادات
(١٬٦٦٢)-(٥٣١)(١٬١٣١)-تأثیر فروقات صرف العمالت األجنبیة 

١٢٠٬٣٤٦١٥٠٬٦٢١١١٬٦٦٣٢٨٢٬٦٣٠-٢٠٢١دیسمبر ٣١في 

صافي القیمة الدفتریة: 
٢٠٢١٩٬٧٠٩٩٠٬٦١٠٢٤٬٦٤٧١٬٢١٣١٢٦٬١٧٩دیسمبر ٣١في 

٢٠٢٠٩٬٧٠٩٩٣٬٩٢٣٢٩٬٦٥٧١٩٧١٣٣٬٤٨٦دیسمبر ٣١في 
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ملموسة الموجودات غیر الشھرة وال. ١٢
في الشھرة والموجودات الغیر ملموسة كانت على النحو اآلتي: الحركةإن 

شھرة

القدرة  
االكتتابیة 

لتضامن لویدز 
الوثائق خدمات 

المنتھیة
االتفاقیة 
االطاریة

التأمین  ةرخص
على غیر  

اإلجمالي الحیاة 
ألف  

ریـال قطري 
ألف  

ریـال قطري 
ألف  

ریـال قطري 
ألف  

ریـال قطري 
ألف  

ریـال قطري 
ألف  

ریـال قطري 
د ) ٢() ج ٢() ب ٢() أ ٢()١(

٢٠٢٠١٤٥٬١١١٢٦٦٬٢٢٢١٬٤٤٣١٩٥٬٣٧٤٢٨٬٧٣٣٦٣٦٬٨٨٣ینایر ١في 
فروقات صرف تأثیر 

٦٬٧٣٩١٬١٢٣٧٬٨٦٢---العمالت األجنبیة 
(٢٤٬٢٤٤)-(٢٢٬٨٠١)(١٬٤٤٣)--مصاریف اإلطفاء 

١٧٩٬٣١٢٢٩٬٨٥٦٦٢٠٬٥٠١-٢٠٢٠١٤٥٬١١١٢٦٦٬٢٢٢دیسمبر ٣١في 
تأثیر فروقات ضرف 

(٣٬٢٥٠)(٣٧٥)(٢٬٨٧٥)---العمالت األجنبیة 
(٢٢٬٨٠١)-(٢٢٬٨٠١)---مصاریف اإلطفاء 

(٣٦٬٨٥٣)-(٣٦٬٨٥٣)---المدرج انخفاض القیمة

١١٦٬٧٨٣٢٩٬٤٨١٥٥٧٬٥٩٧-٢٠٢١١٤٥٬١١١٢٦٦٬٢٢٢دیسمبر ٣١في 

المحدودة  القابضةمن رأس مال شركة أنتاریس٪١٠٠على باالستحواذ، قامت المجموعة  ٢٠١٤ینایر  ١اعتباًرا من 
وشركاتھا التابعة. 

، استحوذت المجموعة، من خالل شركتھا التابعة شركة قطر إلعادة التأمین المحدودة ٢٠١٨یولیو  ٢٥اعتباًرا من  
التي تتخذ من جبل طارق مقرًا لھا. للتأمین  ماركرستودي  مجموعة شركات  ٪ من رأس مال  ١٠٠("قطر ري")، على  

شھرةال)١(
)على شركة أنتاریس القابضة المحدودةاالستحواذوالتي نشأت من (ملیون لایر قطري  ١٤٥٫١١بلغت قیمة الشھرة  
النقدیة. القیمة القابلة لإلسترداد لوحدة تولیدفي المملكة المتحدة لوحدة  "المحدودةالقابضة  إنتاریس  ـ "والتي خصصت ل

تنتج عن "ریسنتااـ "على أساس نھج القیمة السوقیة. تفترض الطریقة أن وحدة اإلیراد النقدیة ل یتم تحدیدھا تولید النقد
المشابھة ولنفس القیمة الدفتریة."لویدز سیندیكیتـ "القیمة الرأسمالیة السوقیة للشركات المدرجة ل

تعتقد اإلدارة أن أي تغییرات محتملة معقولة في االفتراضات الھامة التي یستند إلیھا المبلغ القابل لالسترداد لن ینتج 
عنھا أن یتجاوز إجمالي القیمة الدفتریة للشھرة المبلغ اإلجمالي القابل لالسترداد من وحدة أنتاریس المنتجة للنقد والقیمة 

وسة في نھایة السنة. الدفتریة للموجودات غیر الملم
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تتمة –ملموسةالموجودات غیر الشھرة وال. ١٢
موجودات غیر ملموسة  )٢(

ت الغیر ملموسة فیما یتعلق باإلستحواذ:االجدول أدناه یلخص الموجود

العمر اإلنتاجي المبلغ 
ألف ریـال قطري 

محدد غیر ٢٦٦٬٢٢٢القدرة االكتتابیة لتضامن لویدز 
سنوات ١٠٬١١٩٧فورتمبیرجیسش فیرسیتشیرونغ أیھ جي -خدمات الوثائق المنتھیة 

سنوات ٢١٨٬٧٢٦١٠االتفاقیة االطاریة 
غیر محدد ٢٧٬٥٤٠رخصة التأمین على غیر الحیاة 

٥٢٢٬٦٠٧موجودات غیر ملموسة في تاریخ اإلستحواذ 
١٥٬٢٤٨تأثیر فروقات صرف العمالت األجنبیة 

(٨٨٬٥١٦)مصاریف اإلطفاء المتراكمة
(٣٦٬٨٥٣)المدرج انخفاض القیمة

٢٠٢١٤١٢٬٤٨٦دیسمبر ٣١صافي الموجودات الغیر ملموسة في 

القدرة االكتتابیة لتضامن لویدز)أ
القدرة النھج السوقي. یتم تحدیث  استخدامعن طریق  ورخص التأمینللقدرة االكتتابیة لتضامن لویدز  تقدر القیمة العادلة  
ون بموافقة لویدز.  لویدز سنویاً دون أي تكلفة على الشركات التابعة أو إمكان شرائھا أو بیعھا مرھاالكتتابیة لتضامن

.  لویدزغیر محددة لحد القسط السنوي للشركة مرھون بموافقة  القدرةفي حدود  أعمال التأمین  إن القدرة على اكتتاب
التي یمكن المتوسط العائد على رأس المال وبعض البیاناتباستخدامعلى أساس تحلیل  لالستردادتم تحدید المبلغ القابل  
.لندنمن خالل لویدزمالحظاتھا المتاحة

فورتمبیرجیسش فیرسیتشیرونغ أیھ جي -الوثائق المنتھیة خدمات ) ب
من الوثائق المنتھیة  إن القیمة العادلة إلتفاقیة إدارة ووتمبرغیتش فیرستشیرنغ أي جي تشمل المبلغ المقدر لخدمات  

ن القیمة العادلة . إالمحدودةاالكتتابخالل الفرع السابق في المملكة المتحدة الذي یتیح توفیره من قبل أنتاریس لخدمات  
سنوات.) ٧(تم رسملتھا وإطفائھا على أساس القسط الثابت على العمر اإلنتاجي المقدر بسبع لالتفاقیة

.٢٠٢٠دیسمبر ٣١تم إطفاء األصل غیر الملموس بالكامل خالل السنة المنتھیة في 

االتفاقیة اإلطاریة)ج
، بین قطر ري ومجموعة ماركرستودي،  المعاملة المتعلقة ببیع وشراء الشركاتتم إبرام االتفاقیة اإلطاریة، كجزء من  

سیكون لدىوتنظم ھذه االتفاقیة العالقة بین الطرفین على مدى فترة العشر سنوات المقبلة. وبموجب ھذه االتفاقیة،  
ع كل  على  األول  الرفض  حق  للتأمین  شركات  مجموعة مجموعة  قبل  من  تتم  التى  الحیاة  غیر  التأمین  ملیات 

العمر االنتاجي المقدر یبلغ  .  بتطبیق نموذج خصم األرباح بموجب نھج الدخلتقییم االتفاقیة اإلطاریة  تم .  ماركرستودي
.٢٠٢١دیسمبر٣١بتاریخ ف منھا ست سنوات ونصوالمتبقي عشر سنواتلالتفاقیة

ملیون لایر قطري  ٣٦٫٨بمبلغوسجلت انخفاًضا في القیمة یةطاراإلتفاقیة ال للقیمة الدفتریة لأجرت المجموعة تقییًما 
: ال شيء). ٢٠٢٠(٢٠٢١دیسمبر ٣١ملیون جنیھ إسترلیني) كما في ٧٫٥(

مزاولة التأمین على غیر الحیاة  ةرخص)د
لمزاولة أعمال  طارق للخدمات المالیةتنظیمیة من ھیئة جبل  لدى مجموعة شركات ماركرستودي للتأمین تراخیص  

)مرخصةنشاء شركة تأمین ( التقدیریة إلتكلفة  الان  . تحاد األوروبىوباقى اإلفي المملكة المتحدةالتأمین على غیر الحیاة  
وبناءا على ذلك ووفقا لمنھجیة التكلفة فأن .  ملیون جنیھ إسترلیني)٢ملیون لایر قطرى (٩٫٢فى جبل طارق تقریبا  

ملیون لایر ٢٧٫٥تقدر قیمتھا بنحو  لمجموعة شركات التأمین  في جبل طارق  مزاولة أعمال التأمین  تراخیص  قیمة
. وھى غیر محددة المدةملیون جنیھ إسترلیني)٦قطري (
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قروض قصیرة األجلال. ١٣
٢٠٢١٢٠٢٠

ألف ریـال قطري ألف ریـال قطري 
٤٬٤٣٩٬٩٦٠٤٬١٠٩٬٧٦٦قروض قصیرة األجل 

. )سنویاً ٪٠٫٩٧: ٢٠٢٠(٢٠٢١في سنویاً ٪٠٫٥قدره القروض قصیرة األجل متوسط سعر فائدة تحمل 

مخصصات وذمم إعادة تأمین دائنة وذمم دائنة أخرى. ١٤
٢٠٢١٢٠٢٠

ألف ریـال قطري ألف ریـال قطري 

٦٧٣٬٩٨٢٣٥٥٬٤٧٧مطالبات تأمین دائنة 
٢٬٧٢٩٬٥٠٤٢٬٨٧٣٬٨٥٩لشركات إعادة تأمین مستحقات 

:ذمم دائنة أخرى
٢٤٨٬٩٨٣٢٠٥٬١١٨مصروفات مستحقة وإیرادات مؤجلة
٢٨٬٦٦٩٨٦٬٦٧٣) ١٤/١مكافأة نھایة خدمة الموظفین (إیضاح 

١٨٩٬٧٧٠٣٦٦٬٨٥٢)٣٤مطلوبات مالیة مشتقة (إیضاح 
٣٦١٬٣٢١٤٨٦٬٠٤٣مطلوبات أخرى 

٤٬٢٣٢٬٢٢٩٤٬٣٧٤٬٠٢٢

مكافأة نھایة خدمة الموظفین ١٤/١
٢٠٢١٢٠٢٠

ألف ریـال قطريألف ریـال قطري

٨٦٬٦٧٣٩١٬٦٨٥ینایر ١المخصص في 
٥٬٣١٠٤٬٦٦٩المصروفات المحققة خالل السنة 

(٢٬٠٠١)-تأثیر بیع شركة تابعة
(٧٬٦٨٠)(٦٣٬٣١٤)المدفوعات خالل السنة 

٢٨٬٦٦٩٨٦٬٦٧٣دیسمبر ٣١المخصص في 
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قروض  ال. ١٥
٢٠٢١٢٠٢٠

ألف ریـال قطري ألف ریـال قطري 

١٢٧٬١٤٠١٤١٬٨١٣)١قرض (
٤٤٬١٢٢٤٤٬٤٤٢)٢قرض (

١٧١٬٢٦٢١٨٦٬٢٥٥دیسمبر  ٣١في كما 

مضمونة باستثمارات عقاریة  القرضھذه  فائدة ثابت.  حمل سعر  تیمثل ھذا القرض رھوناً عقاریة  ):  ١القرض (
. ٢٠٢٤تدفع في )١٠(إیضاح 

. ٢٠٢٤تدفع في )١٠(إیضاح ): یمثل ھذا القرض رھوناً عقاریة مضمونة مقابل إستثمارات عقاریة ٢القرض (

. ٪) سنویاً ٢٫٤٩: ٢٠٢٠(٪٢٫٩٢أعاله تحمل معدل فائدة ثابتالقروض

وتوزیعات األرباح وعالوة اإلصدار رأس المال. ١٦

رأس المال  ١٦/١

عالوة إصدار  ١٦/٢
إن عالوة إصدار األسھم ھي العائدات المستلمة من إصدار حقوق الملكیة، بعد خصم أي تكالیف معامالت مباشرة 

ویتم إدراجھا مباشرة في رأس المال (القیمة األسمیة للسھم) وعالوة اإلصدار عندما یتم إصدار األسھم  ذات صلة  
ألسھم تحت بند رأس المال بینما تم تسجیل الفائض من  تم تسجیل القیمة االسمیة لبقیمة أعلى من قیمتھا اإلسمیة. 

.سعر اإلصدار على القیمة االسمیة تحت عالوة األسھم 

توزیعات األرباح ١٦/٣
مجلس اإلدارة توزیعات أرباح نقدیة   بإجمالي  ٠٫١بمبلغاقترح  سھم  من األرباح ٣٢٧لكل  لایر قطري  ملیون 

اجتماع الجمعیة العمومیة السنوي  العتماده خاللتوزیعات األرباح  مقترح  تقدیم . سیتم  ٢٠٢١المحققة خالل عام  
وتمت  ٢٠٢٠لعام ة عدم إجراء توزیعات أرباح : اقترح مجلس اإلدار٢٠٢٠. (٢٠٢٢مارس ٢٧الذي سیعقد في 

).٢٠٢١مارس ٩ة العمومیة السنوي الذي عقد في الموافقة على ذلك في اجتماع الجمعی

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف ریـال قطري عدد األسھم ألف ریـال قطري عدد األسھم

المصرح بھ  
أسھم عادیة بواقع لایر قطري واحد  

٣٬٢٦٦٬١٠١٬٣٣٠٣٬٢٦٦٬١٠١٣٬٢٦٦٬١٠١٬٣٣٠٣٬٢٦٦٬١٠١للسھم) لایر قطري ١: ٢٠٢٠للسھم (

المصدر والمدفوع بالكامل  
أسھم عادیة بواقع لایر قطري واحد  

٣٬٢٦٦٬١٠١٬٣٣٠٣٬٢٦٦٬١٠١٣٬٢٦٦٬١٠١٬٣٣٠٣٬٢٦٦٬١٠١لایر قطري للسھم) ١: ٢٠٢٠للسھم (
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احتیاطي قانوني . ١٧
یتم احتساب االحتیاطي القانوني وفقاً لتعلیمات مصرف قطر المركزي وأحكام قانون الشركات التجاریة القطري  

العادیة في اجتماعھا ٪ من صافي ربح السنة. قامت الجمعیة العمومیة غیر ١٠والنظام األساسي للشركة األم بنسبة 
) من النظام األساسي للشركة. تنص التعدیالت  ٦٦بتعدیل الفقرة األولى من المادة رقم (٢٠١٤نوفمبر ٢٣بتاریخ 

٪ من رأس المال المدفوع، وھذا االحتیاطي غیر قابل للتوزیع فیما  ١٠٠على أن یكون االحتیاطي القانوني بنسبة  
في تعلیمات مصرف قطر المركزي وأحكام قانون الشركات التجاریة  عدا في بعض الحاالت المنصوص علیھا  

القطري. یتضمن االحتیاطي القانوني حصة المجموعة في االحتیاطي القانوني للشركات التابعة.

عاماحتیاطي .١٨
لم  یتم تكوین االحتیاطي العام وفقاً ألحكام قانون الشركات التجاریة القطري لتعزیز القاعدة الرأسمالیة للمجموعة.  

العام خالل السنة.االحتیاطيرصید یتم تحویل أي مبلغ إلى 

القیمة العادلةاحتیاطي .١٩
الدخل الشامل اآلخر المقاسة بالقیمة العادلة من خالل  المالیةاألدوات  القیمة العادلة من إعادة تقییم  احتیاطيینشأ  

.٤یضاح اإلمحاسبیة الموضحة في وذلك حسب السیاسة ال

خاص للكوارثاحتیاطي .٢٠
كاحتیاطي األرباح المدورة  رصید  من  ٢٠١٧في  ملیون ریـال قطري٥١٫٧٠قامت المجموعة بتخصیص مبلغ  

حقوق   من قبل موحدالالملكیةخاص للكوارث في بیان التغیرات في  . تمت الموافقة على تكوین ھذا المخصص 
مجلس  االحتیاطيھذا  استخدامیجوز.  ٢٠١١ینایر  ٢٥المنعقد بتاریخ  اجتماعھمجلس اإلدارة في   من  بتوصیة 

كارثة. اإلدارة وبعد الموافقة علیھا من قبل الجمعیة العمومیة في حالة حدوث 

ةوالریاضیةجتماعیدعم األنشطة االصندوق مخصص تمویل .٢١
رقم   القطري  للقانون  ینایر  ٢٠٠٨لسنة  ١٣ووفقا  في  الصادرة  الصلة  ذات  على ٢٠١٠واإلیضاحات  یتعین   ،
. یتطلب دعم األنشطة االجتمایة والریاضیة٪ من صافي أرباحھا السنویة لصندوق ٢٫٥المجموعة المساھمة بنسبة 

یع للدخل. وبالتالي، یتم تحقیق ذلك في بیان أن یتم تحقیق بالمبلغ المستحق كتوز١٣التوضیح المتعلق بالقانون رقم 
.الملكیةالتغیرات في حقوق 

ألف لایر قطري) ١٠٬٧٩٧:  ٢٠٢٠ألف لایر قطري (١٧٬١٩٢مبلغ  بتخصیصخالل السنة، قامت المجموعة  
. في قطر٪ من صافي الربح الناتج عن العملیات ٢٫٥ویمثل 

سندات ثانویة دائمة.٢٢
تم  ،  شركة تابعة للمجموعة المسجلة في برمودا،  صدر")القاعدة الرأسمالیة لشركة قطر ري ("المُ تعزیز  لغرض  

لایر قطري  ألف  ١٬٦١٥٬٥٩٦والبالغة  ٢٠١٧خالل سنة إصدار سندات رأس المال المؤھلة من المستوى الثاني  
سندات. قد صدرت السندات في  من خالل بورصة األوراق المالیة األیرلندیة، وتقوم الشركة األم بدور الضامن لل

دوالر أمریكي. ال  ١٬٠٠٠دوالر أمریكي ومضاعفات ال تتعدى ٢٠٠٬٠٠٠صورة مسجلة بالقیمة االسمیة، بقیمة 
یوجد للسندات تاریخ استحقاق محدد وتكون دائمة في طبیعتھا، وال تلزم الجھة المصدرة بالسداد أو التسویة بتسلیم 

یتم إدراج األوراق المالیة في البورصة األیرلندیة.نقد أو أصل مالي آخر. 

ملیون دوالر ٣٠٠بقیمة  ٢مستوى  ، أصدرت المجموعة سندات رأس مال مؤھل ثانوي من ال٢٠٢٠خالل العام
بموجب لوائح مصرف قطر المركزي ٢أمریكي. إن السندات دائمة في طبیعتھا وھي مؤھلة لشریحة رأس المال  

لحسابات نسبة المالءة المالیة. 
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.    مكونات أخرى لحقوق الملكیة٢٣
تشتمل المكونات األخرى لحقوق الملكیة على احتیاطي تحویل العمالت األجنبیة واحتیاطیات الدمج والحصة من 

مصرف قطر المركزي ال.حقوق الملكیةبطریقة  محتسبة  استثمارات  أرباح   مارس  ٤صادرة في  وفًقا لتعلیمات 
من األرباح المحتجزة إلى  الملكیة  حصة األرباح من االستثمارات المحتسبة بطریقة حقوق  ، یجب تحویل  ٢٠١٩

حقوق الملكیةاحتیاطي   وعلیھ، فقد تم إعادة تصنیف األرباح .  حصة األرباح من االستثمارات المحتسبة بطریقة 
االستثمارات المحتسبة بطریقة حقوق الملكیة إن توزیعات األرباح المعلنة والمستلمة من  المحتجزة للسنة السابقة.  

.بل للتوزیع من ھذا االحتیاطيھي الجزء الوحید القا 

احتیاطي الدمج  
واالستحواذ 

احتیاطي تحویل  
العمالت األجنبیة 

احتیاطي حصة  
شركات  من أرباح 

اإلجمالي زمیلة 
ألف  

لایر قطري
ألف  

لایر قطري
ألف 

لایر قطري
ألف 

لایر قطري
٣٤٬٧٩٢١٢٥٬٩٠٥٢١٬٤٥٧(١٣٩٬٢٤٠)٢٠٢١ینایر ١في 

٤١٬١٢٠١٥٬٢٨٢(٢٥٬٨٣٨)-التحویل والحركات األخرى 
٨٬٩٥٤١٦٧٬٠٢٥٣٦٬٧٣٩(١٣٩٬٢٤٠)٢٠٢١دیسمبر ٣١في 

احتیاطي الدمج  
واالستحواذ

احتیاطي تحویل 
العمالت األجنبیة 

احتیاطي حصة  
من أرباح شركات 

اإلجمالي زمیلة
ألف  

لایر قطري
ألف  

قطريلایر 
ألف 

لایر قطري
ألف 

لایر قطري
(٣٨٬٧٧٢)١١٠٬٧٢٢(١٠٬٢٥٤)(١٣٩٬٢٤٠)٢٠٢٠ینایر ١في 

٤٥٬٠٤٦١٥٬١٨٣٦٠٬٢٢٩-التحویل والحركات األخرى 

٣٤٬٧٩٢١٢٥٬٩٠٥٢١٬٤٥٧(١٣٩٬٢٤٠)٢٠٢٠دیسمبر ٣١في 
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قطاعات التشغیل.٢٤
یة معلومات القطاعال)  أ

االستثمار وقطاع العقارات وقطاع  الطبيالتأمین  وقطاعوالحوادثالممتلكاتتأمین  تم تقسیم المجموعة إلى ستة قطاعات تشغیل وھي قطاع التأمین البحري والطیران وقطاع  ألغراض اإلدارة  
ال یتم تخصیص المصروفات التشغیلیة واإلداریة وبعض المصروفات األخرى  ھذه القطاعات األساس الذي تقوم المجموعة من خاللھ باإلفصاح عن قطاعاتھا التشغیلیة.تمثل.  االستشاراتوقطاع  

عة.أي من القطاعات التشغیلیة لحین الوصول إلى تقریر القطاعات لدى المجموتوحیدلم یتم للقطاعات ألغراض مراقبة األداء. 

٢٠٢١دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في يدخل القطاع البیان 

التأمین البحري  
والطیران 

تأمین الممتلكات 
والحوادث 

الطبيالتأمین 
استثماراتاستشارات العقارات إجمالي التأمین وعلى الحیاة 

/(مصروفات)
إیرادات غیر  

إجمالي موزعة 
ألف 

ریـال قطري 
ألف 

ریـال قطري 
ألف 

ریـال قطري 
ألف 

ریـال قطري 
ألف 

ریـال قطري 
ألف 

ریـال قطري 
ألف 

ریـال قطري 
ألف 

ریـال قطري 
ألف 

ریـال قطري 

العملیات المستمرة 
١٢٬٦٤٦٬٩٦٧----٨٨٩٬٤٥٢١١٬٣٤٧٬٠٩٦٤١٠٬٤١٩١٢٬٦٤٦٬٩٦٧إجمالي أقساط التأمین 

(٤٬١٤١٬٣٣٦)----(٤٬١٤١٬٣٣٦)(٤٢٬٤١٦)(٣٬٨١٧٬٧٦٤)(٢٨١٬١٥٦)محولة ألطراف إعادة التأمین أقساط 

٨٬٥٠٥٬٦٣١----٦٠٨٬٢٩٦٧٬٥٢٩٬٣٣٢٣٦٨٬٠٠٣٨٬٥٠٥٬٦٣١صافي أقساط التأمین 
١٤٤٬٣٣٣----١٤٤٬٣٣٣(٥٠٬٢١٠)٣٬٧٨٩١٩٠٬٧٥٤التغیر في احتیاطي األخطار الساریة

٨٬٦٤٩٬٩٦٤----٦١٢٬٠٨٥٧٬٧٢٠٬٠٨٦٣١٧٬٧٩٣٨٬٦٤٩٬٩٦٤صافي أقساط التأمین المكتسبة 

(٨٬٧٣٦٬٥٤٦)----(٨٬٧٣٦٬٥٤٦)(٣٨٠٬٣٤٨)(٧٬٩٥٥٬٨٢١)(٤٠٠٬٣٧٧)إجمالي مطالبات مدفوعة 
٢٬٣٨٧٬٩٨٨----٥٨٬٩٠٩٢٬١٧٩٬٩٩٨١٤٩٬٠٨١٢٬٣٨٧٬٩٨٨مبالغ مستردة من إعادة تأمین

٣٦٤٬٨٩٢----٣٦٤٬٨٩٢(١٨٬٨٠٢)٣٩٩٬٨٨٩(١٦٬١٩٥))١التغیر في المطالبات القائمة (إیضاح 
(٢٬٣٢٠٬٦٧٠)----(٢٬٣٢٠٬٦٧٠)(٣٣٬٩٥٠)(٢٬١٨٢٬٢١٦)(١٠٤٬٥٠٤)صافي العمولة

٤٬٧٧٢----٤٬٧٧٢---إیرادات تأمین أخرى (غیر موزعة)

٣٥٠٬٤٠٠----١٤٩٬٩١٨١٦١٬٩٣٦٣٣٬٧٧٤٣٥٠٬٤٠٠صافي نتائج االكتتاب 
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تتمة –قطاعات التشغیل .٢٤
تتمة –المعلومات القطاعیة أ) 

تتمة –٢٠٢١دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في الدخل القطاعي  بیان 

التأمین البحري  
والطیران 

الممتلكات تأمین 
والحوادث 

التأمین الطبي  
استثماراتاستشارات العقارات إجمالي التأمین وعلى الحیاة 

(مصروفات) /  
إیرادات غیر  

إجمالي موزعة 
ألف 

ریـال قطري 
ألف 

ریـال قطري 
ألف 

ریـال قطري 
ألف 

ریـال قطري 
ألف 

ریـال قطري 
ألف 

ریـال قطري 
ألف 

ریـال قطري 
ألف 

ریـال قطري 
ألف 

ریـال قطري 

١٬٠٦٣٬٩٥٠-١٬٠٦٣٬٩٥٠------االستثمار ایرادات
(٣٨٬٦٨٤)-(٣٨٬٦٨٤)------التمویل تكلفة 
١٧٬٠٨٨--١٧٬٠٨٨-----استشاریةأتعاب

٣٢٬٩٦٤---٣٢٬٩٦٤----إیرادات إیجار 
٨٬٣٤٠٨٬٣٤٠-------ایرادات أخرى 

٣٢٬٩٦٤١٧٬٠٨٨١٬٠٢٥٬٢٦٦٨٬٣٤٠١٬٠٨٣٬٦٥٨----إجمالي االستثمار واإلیرادات األخرى

حصة في أرباح شركات زمیلة ومشروع  ال
٤١٬١٢٠٤١٬١٢٠-------مشترك

(٧٣٩٬٧١٢)(١٧٧٬٧٠٩)(٩٬٣٧١)(٢٨٬٥٥٨)(١١٬٧٢٤)(٥١٢٬٣٥٠)---مصاریف تشغیلیة وإداریة
(٦٩٬٣٧٨)(٥٥٬٩٠٠)-(٣٩)(١٣٬٤٣٩)----استھالك وإطفاء  

٦٦٦٬٠٨٨(١٨٤٬١٤٩)١٬٠١٥٬٨٩٥(١١٬٥٠٩)٧٬٨٠١(١٦١٬٩٥٠)---ربح قبل الضریبة الخسارة) / ال(
(٣٥٬٧٨٧)(٣٥٬٧٨٧)-------مصروف ضریبة الدخل 

٦٣٠٬٣٠١(٢١٩٬٩٣٦)١٬٠١٥٬٨٩٥(١١٬٥٠٩)٧٬٨٠١(١٦١٬٩٥٠)---من العملیات المستمرةسنةربح ال

---------غیر المستمرة من العملیات ربح السنة 
٦٣٠٬٣٠١(٢١٩٬٩٣٦)١٬٠١٥٬٨٩٥(١١٬٥٠٩)٧٬٨٠١(١٦١٬٩٥٠)---ة  ربح السن



ش.م.ع.ق.)شركة قطر للتأمين (
إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

٢٠٢١دیسمبر ٣١في 

-٥١ -

تتمة –قطاعات التشغیل .٢٤
تتمة –المعلومات القطاعیة أ) 

٢٠٢٠دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في الدخل القطاعي  بیان  

التأمین البحري 
والطیران

تأمین الممتلكات  
والحوادث 

التأمین الطبي  
استثمارات استشارات العقارات إجمالي التأمین وعلى الحیاة 

(مصروفات) /  
إیرادات غیر  

إجمالي موزعة 
ألف 

ریـال قطري 
ألف 

ریـال قطري 
ألف 

ریـال قطري 
ألف 

ریـال قطري 
ألف 

ریـال قطري 
ألف 

ریـال قطري 
ألف 

ریـال قطري 
ألف 

ریـال قطري 
ألف 

ریـال قطري 

العملیات المستمرة 
١٢٬٢٠١٬٧٣٣----٩٧٣٬٧٠٧١٠٬٧٤٨٬٥٣٨٤٧٩٬٤٨٨١٢٬٢٠١٬٧٣٣إجمالي أقساط التأمین 

(٤٬٠٤٧٬٥٧٤)----(٤٬٠٤٧٬٥٧٤)(٢٤٩٬٧٢٤)(٣٬٥٠٤٬٢٤٥)(٢٩٣٬٦٠٥)أقساط محولة ألطراف إعادة التأمین 

٨٬١٥٤٬١٥٩----٦٨٠٬١٠٢٧٬٢٤٤٬٢٩٣٢٢٩٬٧٦٤٨٬١٥٤٬١٥٩صافي أقساط التأمین 
٧٦٤٬١٤٦----١٣٬١٦٨٧٢٣٬٨٢٠٢٧٬١٥٨٧٦٤٬١٤٦التغیر في احتیاطي األخطار الساریة

٨٬٩١٨٬٣٠٥----٦٩٣٬٢٧٠٧٬٩٦٨٬١١٣٢٥٦٬٩٢٢٨٬٩١٨٬٣٠٥صافي أقساط التأمین المكتسبة

(٨٬١٢٩٬٦٢٩)----(٨٬١٢٩٬٦٢٩)(٤١٩٬٣٤٢)(٧٬١٦٢٬٤٩٤)(٥٤٧٬٧٩٣)إجمالي مطالبات مدفوعة 
٢٬٠٨٢٬٦٦٠----١٣٥٬٠٧٣١٬٧٠٧٬٧٦٢٢٣٩٬٨٢٥٢٬٠٨٢٬٦٦٠مستردة من إعادة تأمینمبالغ 

(١٬٢٦٨٬١٥٢)----(١٬٢٦٨٬١٥٢)٧٬٣٠٤(١٬٣٢٢٬٩٤٦)٤٧٬٤٩٠)١التغیر في المطالبات القائمة (إیضاح 
(٢٬٢٠٠٬٥٥٢)----(٢٬٢٠٠٬٥٥٢)(٤٠٬٥١٢)(٢٬٠١٦٬٥٨٩)(١٤٣٬٤٥١)صافي العمولة

٢٬٤٧٢٢٬٤٧٢-------إیرادات تأمین أخرى (غیر موزعة)

(٥٩٤٬٨٩٦)٢٬٤٧٢---) ٥٩٧٬٣٦٨(٤٤٬١٩٧(٨٢٦٬١٥٤)١٨٤٬٥٨٩صافي نتائج االكتتاب 



ش.م.ع.ق.)شركة قطر للتأمين (
إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

٢٠٢١دیسمبر ٣١في 

-٥٢ -

تتمة  –قطاعات التشغیل . ٢٤
تتمة –المعلومات القطاعیة أ) 

تتمة –٢٠٢٠دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في الدخل القطاعي  بیان  

:  ١إیضاح 
لعدم الیقین بشأن مبالغ تسویة بعض التزامات التأمین طر رىتتضمن حركة المطالبات المعلقة المطالبات المتكبدة التي تم تعدیلھا ألصل التعویض الذى حققتھ المجموعة خالل العام من خالل شركة ق

. )٦المكتسبة (إیضاح 

التأمین البحري 
والطیران

تأمین الممتلكات  
والحوادث 

التأمین الطبي  
استثمارات استشارات العقارات إجمالي التأمین وعلى الحیاة 

(مصروفات) /  
إیرادات غیر  

إجمالي موزعة 
ألف 

ریـال قطري 
ألف 

ریـال قطري 
ألف 

ریـال قطري 
ألف 

ریـال قطري 
ألف 

ریـال قطري 
ألف 

ریـال قطري 
ألف 

ریـال قطري 
ألف 

ریـال قطري 
ألف 

ریـال قطري 

١٬٣٣١٬٠٦٣-١٬٣٣١٬٠٦٣------االستثمار ایرادات
(٤٦٬٠٥١)-(٤٦٬٠٥١)------التمویل تكلفة 
١١٬٣٤٨--١١٬٣٤٨-----استشاریةأتعاب

٤٣٬٢٤٨---٤٣٬٢٤٨----إیرادات إیجار 
١٠٬٩٧٠-١٠٬٩٧٠------ایرادات أخرى 

١٬٣٥٠٬٥٧٨-٤٣٬٢٤٨١١٬٣٤٨١٬٢٩٥٬٩٨٢----إجمالي االستثمار واإلیرادات األخرى 

حصة في أرباح شركات زمیلة ومشروع  ال
١٥٬١٨٣١٥٬١٨٣-------مشترك

(٦٥٢٬٠٨٤)) ١٠٧٬٩٢٠()١٩٬٣٠٨()١٥٬٨٦٠()١٣٬٤٨٤() ٤٩٥٬٥١٢(---مصاریف تشغیلیة وإداریة
(٧٥٬٥١٤)(٥٨٬٢٨٢)-(٤٨)(١٧٬١٨٤)----استھالك وإطفاء  

٤٣٬٢٦٧)١٤٨٬٥٤٧(١٬٢٧٦٬٦٧٤(٤٬٥٦٠)١٢٬٥٨٠(١٬٠٩٢٬٨٨٠)---ربح قبل الضریبة الخسارة) / ال(
(١٥٬٢٤٢)(١٥٬٢٤٢)-------مصروف ضریبة الدخل 

٢٨٬٠٢٥(١٦٣٬٧٨٩)١٬٢٧٦٬٦٧٤(٤٬٥٦٠)١٢٬٥٨٠(١٬٠٩٢٬٨٨٠)---من العملیات المستمرةسنةربح ال
٩٨٬٠٤٨----٩٨٬٠٤٨---غیر المستمرة ربح السنة من العملیات 

١٢٦٬٠٧٣(١٦٣٬٧٨٩)١٬٢٧٦٬٦٧٤(٤٬٥٦٠)١٢٬٥٨٠(٩٩٤٬٨٣٢)---ة ربح السن



ش.م.ع.ق.)شركة قطر للتأمين (
إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

٢٠٢١دیسمبر ٣١في 

-٥٣ -

تتمة –قطاعات التشغیل .٢٤

القطاعي بیان المركز المالي 
موجودات ومطلوبات المجموعة بصورة مشتركة بین القطاعات األساسیة.استخدامیتم 

المعلومات الجغرافیة ) ب 
إجمالي موجودات ومطلوبات المجموعةصافي نتائج اكتتابات المجموعة وتزاول المجموعة أنشطتھا في سوقین جغرافیین وھما السوق المحلي في قطر واألسواق العالمیة. یوضح الجدول التالي توزیع  

حسب القطاع الجغرافي:

بیان دخل قطاع التأمین خالل السنة 
اإلجمالي عالمي قطر اإلجمالي عالمي قطر
٢٠٢١٢٠٢١٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠

ألف 
ریـال قطري 

ألف 
ریـال قطري 

ألف 
ریـال قطري 

ألف  
ریـال قطري

ألف  
ریـال قطري

ألف  
ریـال قطري

١٬٣٣٣٬٤٥٥١١٬٣١٣٬٥١٢١٢٬٦٤٦٬٩٦٧١٬١٩٨٬٨٢٩١١٬٠٠٢٬٩٠٤١٢٬٢٠١٬٧٣٣التأمین إجمالي أقساط 
(٤٬٠٤٧٬٥٧٤)(٣٬٢٢٦٬٠٠٥)(٨٢١٬٥٦٩)(٤٬١٤١٬٣٣٦)(٣٬١٩٦٬٥٤١)(٩٤٤٬٧٩٥)أقساط محولة ألطراف إعادة التأمین 

٣٨٨٬٦٦٠٨٬١١٦٬٩٧١٨٬٥٠٥٬٦٣١٣٧٧٬٢٦٠٧٬٧٧٦٬٨٩٩٨٬١٥٤٬١٥٩صافي أقساط التأمین 
٧٨٤٬٤٣٥٧٦٤٬١٤٦(٢٠٬٢٨٩)٢١٥٬٧٨٣١٤٤٬٣٣٣(٧١٬٤٥٠)التغیر في احتیاطي األقساط الساریة

٣١٧٬٢١٠٨٬٣٣٢٬٧٥٤٨٬٦٤٩٬٩٦٤٣٥٦٬٩٧١٨٬٥٦١٬٣٣٤٨٬٩١٨٬٣٠٥صافي األقساط المكتسبة 

(٨٬١٢٩٬٦٢٩)(٧٬٢٧٨٬٩٧٦)(٨٥٠٬٦٥٣)(٨٬٧٣٦٬٥٤٦)(٨٬٠٦٦٬٩٩٦)(٦٦٩٬٥٥٠)إجمالي مطالبات مدفوعة 
٥٥١٬٥٢٢١٬٨٣٦٬٤٦٦٢٬٣٨٧٬٩٨٨٧٣٥٬١٣٧١٬٣٤٧٬٥٢٣٢٬٠٨٢٬٦٦٠مستردات إعادة تأمین 

(١٬٢٦٨٬١٥٢)(١٬٢٢٣٬٢٥٧)(٤٤٬٨٩٥)٢٬٠٣٤٣٦٢٬٨٥٨٣٦٤٬٨٩٢الحركة في المطالبات القائمة 
(٢٬٢٠٠٬٥٥٢)(٢٬٢٠٢٬٠٥٤)١٬٥٠٢(٢٬٣٢٠٬٦٧٠)(٢٬٣١٧٬٩٣٥)(٢٬٧٣٥)صافي العمولة

٣٬٦٨٩١٬٠٨٣٤٬٧٧٢١٬٣٦٥١٬١٠٧٢٬٤٧٢إیرادات تأمین أخرى 

(٥٩٤٬٨٩٦)(٧٩٤٬٣٢٣)٢٠٢٬١٧٠١٤٨٬٢٣٠٣٥٠٬٤٠٠١٩٩٬٤٢٧صافي نتائج االكتتاب 



ش.م.ع.ق.)شركة قطر للتأمين (
إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

٢٠٢١دیسمبر ٣١في 

-٥٤ -

تتمة -قطاعات التشغیل . ٢٤
تتمة-المعلومات الجغرافیة ) ب 

كانت موجودات ومطلوبات وحقوق ملكیة القطاعات في نھایة السنة كما یلي: 
الملكیة المطلوبات وحقوق  الموجودات 

٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠
ألف ریـال قطري ألف ریـال قطري ألف ریـال قطري ألف ریـال قطري 

١٩٬١٢٣٬٢٩٣١٩٬٣٨٦٬٤٢٤١١٬٥٦٠٬٤٥٢١١٬٦٤٠٬٨٤٠قطر
٢٤٬٥٦٧٬٩١٨٢٣٬٣٥٤٬٥٠٩٣٢٬١٣٠٬٧٥٩٣١٬١٠٠٬٠٩٣عالمیاً 

٤٣٬٦٩١٬٢١١٤٢٬٧٤٠٬٩٣٣٤٣٬٦٩١٬٢١١٤٢٬٧٤٠٬٩٣٣

االستثمارات إیرادات صافي . ٢٥
٢٠٢١٢٠٢٠

ألف ریـال قطري ألف ریـال قطري 

٤٧١٬٥٠٨٥٧٦٬٩٣٠إیرادات فوائد 
١٥٠٬٠٠٠-ربح من بیع استثمارات عقاریة 

٥٠٬٥٨٠١٩٬٣٥٧ربح من بیع استثمارات 
٤٦٧٬٤٧٥-)٣٩ربح من بیع شركة تابعة (إیضاح 
٥٠٠٬٠٤٥٦٩٬١٧٥أرباح غیر محققة من استثمارات 

٣٤٬٦٩٥٥٠٬٥٥٥توزیعات أرباح 
(٢٬٤٢٩)٧٬١٢٢أخرى 

١٬٠٦٣٬٩٥٠١٬٣٣١٬٠٦٣إیرادات االستثمارات
(٤٦٬٠٥١)(٣٨٬٦٨٤)       تكالیف تمویل 

١٬٠٢٥٬٢٦٦١٬٢٨٥٬٠١٢صافي إیرادات االستثمارات 

ألف ٢٦٫٤٦١مبلغ  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١صافي الخسائر االئتمانیة المتوقعة للسنة المنتھیة في  الفوائدتتضمن إیرادات  
ألف لایر قطري).٣٥٫٦٥٧: ٢٠٢٠لایر قطري (

المصروفات التشغیلیة واإلداریة . ٢٦
٢٠٢١٢٠٢٠
ألف  

ریـال قطري 
ألف  

ریـال قطري 

٣٤١٬٧٩١٣٤٩٬٠١٩تكالیف متعلقة بالموظفین 
٣٩٧٬٩٢١٣٠٣٬٠٦٥مصروفات تشغیلیة أخرى 

٧٣٩٬٧١٢٦٥٢٬٠٨٤



ش.م.ع.ق.)شركة قطر للتأمين (
إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

٢٠٢١دیسمبر ٣١في 

-٥٥ -

العائد للسھم  . ٢٧

العائد األساسي ھو نفسھ العائد المخفف للسھم الواحد إذ أنھ لیس ھناك أسھم تحمل آثار مخففة على األرباح.

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف  

ریـال قطري 
ألف  

ریـال قطري 
الربح الموزع على مساھمي الشركة األم

٦١٥٬٨٨١١٧٬٦٧٦العملیات المستمرة 
٨٣٬٣٤١-العملیات غیر المستمرة  

(١١٥٬٣٠٢)(١٤٩٬٤٩٢)) ٢٢یخصم: فائدة على سندات ثانویة دائمة (إیضاح 

(١٤٬٢٨٥)٤٦٦٬٣٨٩

٣٬٢٦٦٬١٠١٣٬٢٦٦٬١٠١ف)ال(باآلالمتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة 

(٠٫٠٣٠)٠٫١٤٣العائد للسھم من العملیات المستمرة (ریـال قطري)  
(٠٫٠٠٤)٠٫١٤٣العائد للسھم (لایر قطري) 

الضریبة على الدخل. ٢٨
قطر، فإن الشركة األم بصفتھا كیاًنا مدرًجا في بورصة قطر معفاة من ضریبة دولة  ضریبة الدخل في  وأحكاموفًقا لقوانین  

على النحو التالي: وخارجیاً قطر دولة الدخل. یتعلق إجمالي الرسوم الضریبیة بفروع المجموعة والتابعة العاملة في 
٢٠٢١٢٠٢٠

ألف ریـال  
قطري

ریـال  ألف 
قطري 

٩٤١٤٬٧٤٢)١الشركات التابعة القطریة (
٣٤٬٨٤٦١٠٬٥٠٠)٢الشركات التابعة والفروع الدولیة (

٣٥٬٧٨٧١٥٬٢٤٢إجمالي رسوم الضرائب 

: إیضاحات
لضریبة الدخل تخضع الشركات التابعة القطریة لقوانین الضرائب المعمول بھا في دولة قطر وبالتالي فھي تخضع  -١

٪. ١٠على أرباحھا الخاضعة للضریبة في حدود نسبة المساھمة األجنبیة للشركة األم بمعدل ضریبة دخل فعلي یبلغ  

تخضع الشركات التابعة والفروع الدولیة لقوانین الضرائب المعمول بھا في الوالیات القضائیة المعنیة التي تعمل -٢
ومطلوبات ضریبة الدخل الحالیة في ھذه الفروع والشركات التابعة للفترة الحالیة بالمبلغ فیھا. یتم قیاس موجودات  

المتوقع استرداده أو دفعھ إلى السلطات الضریبیة. معدالت الضرائب والقوانین الضریبیة المستخدمة الحتساب المبلغ 
ر فیھا المجموعة فروًعا وشركات تابعة ھي تلك التي تم سنھا بشكل جوھري في تاریخ التقریر في البلدان التي تدی 

وتولد دخًال خاضًعا للضریبة.
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المحتملةوااللتزامات المطلوبات . ٢٩
٢٠٢١٢٠٢٠

ألف ریـال قطري ألف ریـال قطري 
٤٬١٥٣٬٩٧٨٣٬٨٤٦٬١٩٩ضمانات بنكیة

٥٢٦٬١٦٢٣٥٨٬٤٠٣التزامات في استثمارات مستقبلیة مصرح بھا 
٤٬٦٨٠٬١٤٠٤٬٢٠٤,٦٠٢

توقع أو تحدید  من غیر العملي  ولكنھ  وتخضع للتقاضي في سیاق أعمالھا العادیة  المجموعة في قطاع التأمین  تعمل 
اإلجراءات بما في ذلك النتائج النھائیة لجمیع اإلجراءات القانونیة المعلقة أو ذات التھدید. ال تعتقد اإلدارة أن مثل ھذه  

التقاضي سیكون لھا أثر مادي على نتائجھا في المركز المالي الموحد. وتخضع المجموعة أیضا لقواعد المالءة التأمینیة 
في جمیع المناطق التي تعمل فیھا وتلتزم بجمیع أنظمة المالءة المالیة. 

لمجموعة لھذه األنظمة. ال توجد أیة التزامات محتملة مرتبطة بامتثال أو عدم امتثال ا

المالیة  لالستثماراتالعادلة  ةالقیمتدرج . ٣٠
حسب   العادلة  بالقیمة  المسجلة  المالیة  لألدوات  تحلیًال  أدناه  الجدول  مختلف تدرجیوضح  تعریف  تم  العادلة.  القیمة 

المستویات على النحو التالي:

إجمالي ٣المستوى ٢المستوى ١المستوى 
ألف 

ریـال قطري 
ألف 

ریـال قطري 
ألف 

ریـال قطري 
ألف 

ریـال قطري 
٢٠٢١دیسمبر ٣١

موجودات مشتقة محتفظ بھا إلدارة  
٥٧٬٧٩٣٥٧٬٧٩٣--المخاطر 

١٣٬٨٢٠٬٨٠٠٩٥٦٬٨٢١١٬٢٢٥٬٠٧٤١٦٬٠٠٢٬٦٩٥استثمارات في أوراق مالیة 

٨٠٠٩٥٦٬٨٢١١٬٢٨٢٬٨٦٧١٦٬٠٦٠٬٤٨٨ ,١٣٬٨٢٠

إجمالي ٣المستوى ٢المستوى ١المستوى 
ألف 

ریـال قطري 
ألف 

ریـال قطري 
ألف 

ریـال قطري 
ألف 

ریـال قطري 
٢٠٢٠دیسمبر ٣١

موجودات مشتقة محتفظ بھا إلدارة  
٥٧٬٧٤٨٥٧٬٧٤٨--المخاطر 

١٣٬٦٥١٬١٩٩٩٤٧٬٠٨٢١٬٩٠١٬٨٩٥١٦٬٥٠٠٬١٧٦استثمارات في أوراق مالیة
١٣٬٦٥١٬١٩٩٩٤٧٬٠٨٢١٬٩٥٩٬٦٤٣١٦٬٥٥٧٬٩٢٤

 األسعار المدرجة (غیر معدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات متطابقة. :١المستوى
 للموجود أو  بالنسبةأعاله والتي یمكن مالحظتھا ١مدخالت بخالف األسعار المدرجة في المستوى  :٢المستوى

المطلوب إما بصورة مباشرة (مثل األسعار) أو بصورة غیر مباشرة (أي مشتقة من األسعار). 
 یمكن  :٣المستوى ال  مدخالت  (أي  مالحظتھا  یمكن  سوق  بیانات  على  تستند  ال  المطلوب  أو  للموجود  مدخالت 

مالحظتھا).
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تتمة -تدرج القیمة العادلة لالستثمارات المالیة . ٣٠
تقنیات التقییم 

أوراق مالیة وسندات دین كاستثمارات مدرجة 
إلى أسعار السوق  المدرجة في سوق األوراق المالیة  وسندات الدینأسھم حقوق الملكیةعندما تستند القیم العادلة في  

المدرجة أو عروض أسعار التجار الملزمة، في سوق نشط لموجودات مماثلة دون أي تعدیالت، یتم إدراج األدوات  
من تدرج القیمة العادلة.١ضمن المستوى 

الصنادیق المدارة المدرجة 
یمھا باستخدام مدخالت یمكن مالحظتھا مثل أسعار المعامالت  في سوق نشط، یتم تقیمحددفي حالة عدم وجود سعر  

المنفذة مؤخرا في األوراق المالیة للمصدر أو جھات إصدار أخرى قابلة للمقارنة ومنحنیات العائد. یتم إجراء تعدیالت  
ات في المستوى  تقوم المجموعة بتصنیف ھذه االستثمارالتقییمات عند الضرورة لتحقیق الفروقات في شروط األداة.على
إلى الحد الذي یمكن فیھ مالحظة المدخالت الھامة. ٢

مشتقات غیر مدرجة في األسواق المالیة
تدخل المجموعة في أدوات مالیة مشتقة مع أطراف مقابلة مختلفة، وبشكل أساسي مؤسسات مالیة ذات تصنیف ائتماني  

التيباستخدام أسالیب التقییم مع المدخالت التي یمكن مالحظتھا في السوق من الدرجة االستثماریة. یتم تقییم المشتقات 
ھي أساسا عقود الخیارات.

استثمارات في أسھم غیر مدرجة
غیر المدرجة بالقیمة العادلة باستخدام نھج السوق وتطبیق القیمة الدفتریة الملكیة  حقوقیتم تسجیل االستثمارات في أسھم  

وتعتزم   االستثمارات  لھذه  نشطة  أسواق  توجد  ال  االستثمار.  قیمة  إلى  المدى المجموعةللوصول  على  بھا  االحتفاظ 
الطویل.

الصنادیق المدارة غیر المدرجة
في الصنادیق المدارة، بما في ذلك صنادیق األسھم الخاصة غیر المدرجة في سوق نشط والتي قد  المجموعةتستثمر  

تخضع لقیود على عملیات االسترداد مثل فترات التأمین وبوابات االسترداد والجیوب الجانبیة.
لصنادیق كجزء من إجراءات اھذهأسالیب التقییم والمدخالت المستخدمة في تقییم  المجموعةیراعي مدیرو االستثمار في  

لھذه الموجودات قیمةاستخدام صافي یمكنمعقولة ومناسبة، وبالتالي أنھا العنایة الواجبة قبل االستثمار، وذلك لضمان 
الصنادیق كمدخل في قیاس قیمتھا العادلة. عند قیاس ھذه القیمة العادلة، یتم تعدیل صافي قیمة الموجودات عند الضرورة 

على االسترداد والتزامات المستقبلیة والعوامل المحددة األخرى للصندوق ومدیر الصندوق. عند قیاس لتعكس القیود
ومستوى التعدیالت الالزمة  طبیعة  معامالت في أسھم الصندوق. اعتمادا على  یؤخذ في االعتبار أي  القیمة العادلة، 

. ٣بتصنیف ھذه الصنادیق في المستوى ةالمجموعلصافي قیمة الموجودات ومستوى التداول في الصندوق، تقوم 
٣تسویة المستوى 

بین بدایة ٣یوضح الجدول التالي تسویة جمیع الحركات في القیمة العادلة لألدوات المالیة المصنفة ضمن المستوى  
ونھایة فترة التقریر: 

األطراف ذات العالقة ٣١.
والذي یتضمن تفاصیل الشركات التابعة والشركة القابضة. إن الجدول  ،  ھیكل المجموعةیقدم معلومات حول  ١یضاح  اإل

الصلة. ذات  المالیة  للسنة  العالقة  ذات  األطراف  مع  فیھا  الدخول  تم  التي  مبالغ التعامالت  إجمالي  یقدم  تمثل  التالي 
الرئیس اإلدارة  وموظفي  والمدیرین  الرئیسیین  المساھمین  العالقة  ذات  الخاضعة األطراف  والكیانات  للمجموعة  یین 

یتم اعتماد سیاسات التسعیر وشروط ھذه المعامالت  لسیطرة أو لسیطرة مشتركة أو لھذه األطراف تأثیر مادي علیھا.
.   ٢٠٢١مارس٩اجتماع الجمعیة العمومیة السنوي المنعقد فيمن قبل 

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف ریـال قطري ألف ریـال قطري 

١٬٩٥٩٬٦٤٣١٬٦٣٥٬٥٩٧ینایر ١في 
١٥٢٬١٨٢١٦٧٬٢٦٣في احتیاطي القیمة العادلة الربح / (الخسارة)صافي 

--٣محول إلى المستوى 
١٥٦٬٧٨٣(٨٢٨٬٩٥٨)خالل السنةصافي الحركة 

١٬٢٨٢٬٨٦٧١٬٩٥٩٬٦٤٣دیسمبر  ٣١في 
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تتمة  – األطراف ذات العالقة٣١.

عالقة الطراف ذات  األمعامالت مع ال أ) 
وھي تمثل التعامالت مع األطراف ذات العالقة، وھي تلك األطراف التي یكون ألحدھا السیطرة على الطرف اآلخر  
أو ممارسة نفوذ ھام في إصدار قراراتھ المالیة والتشغیلیة. تشتمل األطراف ذات العالقة أیضاً على مدیري المجموعة 

سیاسات التسعیر وشروط ھذه المعامالت من جانب إدارة اعتمادم  والشركات التي یعملون فیھا ككبار موظفي اإلدارة. یت
. كانت المعامالت الھامة على النحو التالي: االعتیادیةالمجموعة ویتم التفاوض علیھا وفقاً للبنود التجاریة 

٢٠٢٠دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في ٢٠٢١دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 
مطالبات شراء خدماتأقساط مطالبات خدمات شراء أقساط
ألف 

ریـال قطري 
ألف  

ریـال قطري 
ألف  

ریـال قطري 
ألف  

ریـال قطري 
ألف  

ریـال قطري 
ألف  

ریـال قطري 
الشركات التابعة

١٨٬٠٩٣٢١٨٬٤٢٤١٧٬٠٨٥٦١٣٬٣٦٦مجموعة الفردان 
٥٬٣٣٣-٥٬٤٢٢٤٬٠٩١-٥٬١٦٦مجموعة الجیدة 

--(٢٬٦٢٥)--(٢٬٢٣٥)مصون لخدمات التأمین ذ.م.م. 
شركة كیو إل إم لتأمینات الحیاة 

---١٥٬٤٠٩٤٬٠٤٧٢٩٬٥٣٠(ش.م.ع.ق.) والتأمین الصحي 
١٠٢-١٬١٩٥٢٦٦١٬٧٩٣أخرى  

٣٧٬٦٢٨٤٬٠٥١٥٣٬٤٤٢٢٠٬٣٤٤٦١٨٬٨٠١اإلجمالي  

ب) أرصدة األطراف ذات العالقة 
٢٠٢١٢٠٢٠

ألف ریـال قطري ألف ریـال قطري أرصدة مستحقة من أطراف ذات عالقة
شركات زمیلة:
٣٣٩-مجموعة الفردان
٥٣٢٢٬٢٤٥مجموعة الجیدة

٣٧٤-شركة اللیوان العقاریة ذ.م.م.
-١١٤٬٥٣٩(ش.م.ع.ق.)شركة كیو إل إم لتأمینات الحیاة والتأمین الصحي  

٢٬٧٧١١٬٧٣٣أخرى

١١٧٬٨٤٢٤٬٦٩١اإلجمالي
٢٠٢١٢٠٢٠

ألف ریـال قطري ألف ریـال قطري أرصدة مستحقة إلى أطراف ذات عالقة
شركات زمیلة:

٧٠٬٩٥٢-(ش.م.ع.ق.)شركة كیو إل إم لتأمینات الحیاة والتأمین الصحي  
٢٬٤١٤٢٬٠٤٤مصون لخدمات التأمین ذ.م.م.

-٢٬٤٦٩مجموعة الفردان

٤٬٨٨٣٧٢٬٩٩٦اإلجمالي
٢٠٢١٢٠٢٠

ألف ریـال قطري ألف ریـال قطري 
ج) مكافآت كبار موظفي اإلدارة

٣٤٬٥٣٨٣١٬٠٢٥ومنافع أخرى قصیرة األجل رواتب 
١٬٠٣٨١٬٧٤٩مكافأة نھایة الخدمة 

٣٥٬٥٧٦٣٢٬٧٧٤

ولم تقم المجموعة  إن األرصدة القائمة لألطراف ذات العالقة في تاریخ التقریر ھي بدون ضمان وال یحتسب علیھا فوائد  
: ال شيء). ٢٠٢٠خالل السنة (الخاصة باألطراف ذات العالقة ھذه األرصدة إلنخفاض قیمةمخصص أيبتسجیل
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غیر المسیطرةالحصص. ٣٢
بنسبة  الحصصتمثل   المسیطرة  المال٪)  ٤١٫٩٨:  ٢٠٢٠(٪٤١٫٩٨غیر  رأس  القطریة من  العمانیة  الشركة  في 
. في الشركة الكویتیة القطریة للتأمین٪) ١٧٫٩٦: ٢٠٢٠(٪١٧٫٩٦، وللتأمین

األدوات المالیة وإدارة المخاطر. ٣٣
أعمالھا   نشاطات  إطار  في  المجموعة،  التأمین االعتیادیةتقوم  بأنشطة  القیام  من  أساسیة  بصفة  إیراداتھا  بتولید   ،

حوكمة  واالستثمار ھیكل  خالل  من  مستدامة  قويوإدارتھما.  إیرادات  تولید  أجل  من  والعائدات  المخاطر  تقییم  یتم   ،
تخفیض تقلبات العوائد وزیادة العائد   خطوط أعمال المجموعة بصفة أساسیة للمخاطر بغرض  تتعرض  للمساھمین. 

التالیة:
 مخاطر التأمین
 االئتمان مخاطر
 مخاطر السیولة
 مخاطر السوق
 المخاطر التشغیلیة

الحكومةإطار أ) 
إن الھدف األساسي للمجموعة من إطار إدارة المخاطر واإلدارة المالیة ھو حمایة مساھمي المجموعة من األحداث التي 

أنظمة إدارة مخاطر تتسم امتالكتعوق تحقیق أھداف التشغیل المالي بصورة مستدامة. تدرك اإلدارة العلیا مدى أھمیة 
بالفعالیة والكفاءة.

مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنھ وللجان من واضحة مع اختصاصاتم إلدارة المخاطر قامت المجموعة بوضع قس
تم وضع ھیكل تنظیمي واضح مع توثیق تفویض السلطات والمسؤولیات  ،  اإلدارة التنفیذیة ذات الصلة. باإلضافة إلى ذلك

وض ع إطار سیاسة إدارة مخاطر للمجموعة من مجلس اإلدارة للجان اإلدارة التنفیذیة وكبار المدیرین. كما تم أیضاً 
یحدد مستویات المخاطر المقبولة للمجموعة وإدارة المخاطر والرقابة ومعاییر تسییر النشاط لعملیات المجموعة. 

إطار إدارة رأس المالب) 
باإلضافة إلى ،  المجموعة ككلمن أعمالةوحدكل  المخاطر الداخلیة التي تتعرض لھا  إلدارةلدى المجموعة إطار  

دون  للحیلولةرأس المال المطلوب  مقدار. تشیر تقدیرات اإلطار الداخلي إلى  االقتصاديعلى رأس المال  تأثیرھا تحدید  
(المالیة منھا وغیر المالیة) على  االختباراتالسیولة وتطبیقھ على مستوى خطر معین من خالل عدد من  انعدامخطر  

لنشاط.مركز رأس المال ل

اإلطار التشریعيج) 
عن كثب لضمان أن المجموعة تقوم بإدارة األمور ومراقبتھایھتم المشرعون في األساس بحمایة حقوق حاملي الوثائق  

بضمان   المجموعة بمركز احتفاظبصورة مرضیة من أجل تحقیق مصلحتھم. في نفس الوقت یھتم المشرعون أیضاً 
أو الكوارث الطبیعیة.االقتصادیةاألحداثغیر المنظورة التي قد تنشأ من االلتزاماتمالءة مناسب لمقابلة 

في   تشریعیة  لمتطلبات  أیضاً  للمجموعة  التشغیلیة  العملیات  ھذه  التخضع  تنص  ال  فیھا.  عملھا  تمارس  التي  مراكز 
نشطة ولكنھا تفرض أیضاً بعض النصوص المقیدة (مثل كفایة رأس المال) التشریعات فقط على الموافقات والرصد لأل

غیر المنظورة عند بالتزاماتھا السیولة من جانب شركات التأمین في الوفاء  وانعدامبغرض تقلیص مخاطر التقصیر  
نشوئھا. 

إطار إدارة الموجودات والمطلوبات د) 
ل الفائدة والعمالت ومنتجات حقوق الملكیة والتي ھي معرضة لتحركات  تنشأ المخاطر المالیة من المعامالت القائمة لمعد

ھو  ومطلوباتھا استثماراتھا عامة ومحددة في تغیرات السوق. إن الخطر الرئیسي الذي تواجھھ المجموعة بسبب طبیعة  
خطر معدالت الفائدة. تدیر المجموعة ھذه المعامالت القائمة ضمن إطار إدارة الموجودات والمطلوبات الذي تم وضعھ  

.  واالستثماربموجب عقود التأمین مطلوباتھا على المدى الطویل تتجاوز استثماریةلتحقیق عائدات 

بالمجموعة مع إدارة المخاطر المالیة المصاحبة للموجودات والمطلوبات   الموجودات والمطلوبات  كما تتكامل إدارة 
. واالستثماراألخرى للمجموعة والتي ال ترتبط بصورة مباشرة مع مطلوبات التأمین المالیة 

اطر التأمین لتضمن توفر تدفق نقدي كما تشكل إدارة موجودات ومطلوبات المجموعة جزءًا مكمًال لسیاسة إدارة مخ 
.واالستثماركافي في كل فترة معینة لمقابلة المطلوبات التي تنشأ من عقود التأمین 
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ھـ) مخاطر التأمین
اختالف المطالبات الفعلیة ومدفوعات المنافع تتمثل المخاطر الرئیسیة التي تواجھھا المجموعة بموجب عقود التأمین في  

المدفوعة  الفعلیة  والتعویضات  المطالبات  خطورة  ومدى  المطالبات  بتكرار  ذلك  یتأثر  التوقعات.  عن  توقیتھا  أو 
والتطورات الالحقة للمطالبات طویلة األجل. لذا تھدف المجموعة إلى ضمان توفر االحتیاطیات الكافیة لتغطیة ھذه  

المطلوبات.

خالل   من  مخاطر التأمین  المجموعة  والتنفیذ  االختیارتدیر  لدى االكتتابالستراتیجیةالدقیق  اإلرشادیة  وخطوطھا 
المجموعة إلى جانب ترتیبات إعادة التأمین المناسبة والمعالجة النشیطة للمطالبات. 

بالتأمین البحري وال بإصدار عقود تأمین متمثلة  بصفة أساسیة  وجوي  تقوم المجموعة  والحوادث  التأمین والممتلكات 
وعلى الحیاة. الطبي

لدى المجموعة والتي  االكتتاباستراتیجیةالدقیق لتنفیذ االختیارمن خالل التأمینیتم تخفیف تركیز التعرض لمخاطر 
مستوى المنافع المؤمنة ومقدار من حیث النوع و تسعى لضمان تنوع المخاطر المكتتب فیھا عبر محفظة كبیرة متنوعة 

المخاطر.اختیاربغرض تفعیل معیار لالكتتابالمخاطر ومجال النشاط والنطاق الجغرافي. ھناك حدود موضوعة 

لیص المخاطر المالیة الناشئة عن مطالبات ضخمة، تدخل المجموعة في عقود ، وبغرض تقاالعتیاديفي إطار نشاطھا 
أ تساعد  مع  إعادة التأمین  ألغراض  أخرى  التجاري طراف  النشاط  في  التنوع  على  المذكورة  التأمین  إعادة  ترتیبات 

مقدرة إضافیة على وتسمح لإلدارة بالسیطرة على التعرض للخسائر المحتملة التي تنشأ من المخاطر الكبیرة كما توفر
النمو. تتأثر عقود إعادة التأمین بجزء كبیر بمعاھدات إعادة التأمین وعقود إعادة التأمین لتغطیة الفائض من الخسارة. 

من معیدي التأمین بصورة تنسجم مع مخصص المطالبات القائمة بما یتوافق مع عقود  لالستردادیتم تقدیر المبالغ القابلة  
إعادة التأمین. 

المباشرة تجاه حاملي  التزاماتھا بالرغم من وجود ترتیبات إعادة تأمین لدى المجموعة إال أن ھذه العقود ال تعفیھا من  
وبالتالي تتعرض المجموعة لمخاطر   معید  االئتمانالوثائق  بالتأمین المحول إلى الحد الذي یكون فیھ كل  فیما یتعلق 

عن الوفاء   قادر  المجموعة المنبالتزاماتھتأمین غیر  تأمین  ترتیبات إعادة التأمین. تم إعداد إعادة  علیھا في  صوص 
على معید تأمین واحد كما أن عملیات المجموعة ال تعتمد بشكل كبیر على أي  االعتمادبصورة متنوعة بحیث ال یتم  

عقد إعادة تأمین فردي.

جمیع المطالبا  سیاسات صارمة لمراجعة المطالبات لتقییم  مفصلة لدى المجموعة  مراجعة  مع  ت الجدیدة والمستمرة 
المطالبات   عن  متكررة  وتحقیقات  المطالبات  معالجات  إلجراءات  تعرض  االحتیالیةومنتظمة  لتخفیف  المحتملة 

بفرض سیاسة إدارة نشطة وسریعة لمتابعة المطالبات وذلك بغرض  المجموعة للمخاطر. كما تقوم المجموعة أیضاً 
رات المستقبلیة التي ال یمكن التنبؤ بھا والتي من الممكن أن تؤثر سلباً على المجموعة.تخفیف تعرضھا لمخاطر التطو

االفتراضات الرئیسیة 
للمجموعة سوف تتبع سلوك  المستقبلیةأن تطورات المطالباتافتراضھو  االلتزاماتاألساسي لتقدیرات  االفتراضإن  

وعوامل تضخم  االفتراضمشابھ للسلوك التاریخي. یتضمن ذلك   معالجة المطالبة  متوسط تكالیف المطالبة وتكالیف 
كمیة إضافیة لتقییم المدى الذي قد ال تنطبق علیھ تقدیراتاستخداملكل سنة حوادث. یتم أیضاً  وعدد المطالباتالمطالبة  

في المستقبل، وكمثال، الحدوث لمرة واحدة، التغیرات في عوامل السوق مثل مواقف العمالء تجاه السلوكیات التاریخیة  
معالجة  وإجراءات  الوثیقة  وشروط  المحفظة  مزیج  مثل  داخلیة  عوامل  إلى  إضافة  االقتصادیة  واألحوال  المطالبات 

مل الخارجیة مثل القرارات القضائیة والتشریعات األحكام لتقییم المدى الذي تؤثر فیھ العوااستخدامالمطالبات. یتم أیضاً  
الحكومیة على التقدیرات.

الرئیسیة األخرى التغیرات في معدالت الفائدة وحاالت التأخر في السداد والتغیر في أسعار صرف  االفتراضاتتتضمن  
. العمالت األجنبیة
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الحساسیات 
قیمة الرئیسیة الوارد ذكرھا أعاله. لم یكن باإلمكان تحدیدلالفتراضاتةحساسةإن مخصص مطالبات التأمین العام

مثل التغییرات في التشریعات أو الشكوك حول عملیة التقدیر.االفتراضاتمقدار حساسیة بعض رقمیة ل

األخرى االفتراضاتالرئیسیة مع بقاء جمیع  االفتراضاتعقول في  تم أداء التحلیل أدناه للتحركات المحتملة على نحو م
توضح التأثیر على إجمالي وصافي المطلوبات وصافي األرباح وحقوق الملكیة.لكيثابتة 

التغیر في 
االفتراضات

التأثیر على 
المطلوبات 

التأثیر على 
صافي الربح 

التأثیر على 
حقوق الملكیة

ألف 
ریـال قطري 

ألف 
ریـال قطري 

ألف 
ریـال قطري 

٢٠٢١دیسمبر ٣١
-(٥٩٨٬٣٦٧)(٥٩٨٬٣٦٧)٪ ١٠+ تكلفة مطالبات متكبدة
-٥٩٨٬٣٦٧٥٩٨٬٣٦٧٪١٠-تكلفة مطالبات متكبدة

٢٠٢٠دیسمبر ٣١
-٨١٣٬٨١٧(٨١٣٬٨١٧)٪ ١٠+ تكلفة مطالبات متكبدة
-(٨١٣٬٨١٧)٨١٣٬٨١٧٪١٠-تكلفة مطالبات متكبدة

جدول تطور المطالبات 
قویة فیما یتعلق بعملیات التأمین من أجل الحمایة ضد سلبیة خبرات وتطورات  احتیاطیاتتحتفظ المجموعة بمستوى  

بما في  والمبالغ المدفوعة المتراكمة  ول أدناه توقعات المطالبات المتكبدة المتراكمة  االجدتوضحالمطالبات المستقبلیة.  
ة لسنة الحوادث كما في تاریخ التقریر. ذلك المطالبات المبلغ عنھا والمطالبات المتكبدة وغیر المسجلة لكل سنة متوالی

یبین القسم األعلى لكل جدول كیفیة تغییر تقدیر المجموعة لمجموع المطالبات القائمة لكل سنة حوادث كما في نھایة 
فإنھ یبین تسویة المطالبات المتراكمة بالمبالغ الظاھرة في بیان المركز ،  السنوات المتوالیة. أما القسم األدنى للجداول

.موحدالمالي ال

التأمینباستثناء إعادة  أنشطة  تناسب  وعدم  ألنشطة  اعتبارتم  ،  تناسب  أساس  كأفضل  الحادث  سنة  االكتتابأساس 
تحقیق تم  ،  للمجموعة. نظرًا لطبیعة مطالبات إعادة التأمین وصعوبة التعرف على سنة الحادث لكل مطالبة مبلغ عنھا 

تحقیق  التقریر) ما یعني أنھ تم  المشمولة بسنة  الھا بحسب سنة التقریر (أساس  توحیدھذه المطالبات بصفة فردیة وتم  
. إن ھذا العرض یختلف عن األساس المستخدم في جدول تطور المطالبات المطالبة في السنة التي تم إبالغ المجموعة بھا 
حیث كانت اإلشارة إلى التاریخ الفعلي لھذا الحدث الذي تسبب بالمطالبة ،  لمطالبات التأمین األخرى وشركات المجموعة

(أساس سنة حدث). 
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تتمة  – مخاطر التأمین ھـ)  

تتمة –جدول تطور المطالبات 

اإلجمالي ٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٩٢٠٢٠٢٠٢١سنة الحادث 
٥٬١٥٣٬٩٥٦٦٬٦٢٤٬١١٤٦٬٩٠٣٬٤٣٣٦٬١٥٣٬٩٤٣٦٬٦٠٩٬٦٤٧٤٬٥٠٦٬٥٨٤٣٥٬٩٥١٬٦٧٧سنة الحادثفي نھایة 
--٥٬٤٤٩٬٨٧٦٥٬٩٠٧٬٤٢٣٧٬٣٤٣٬٧٤٣٧٬٢٧٢٬٧٠١٧٬٠٥٢٬٩٩٢بعد سنة 

---٥٬٣٠٣٬١٦٨٥٬٨٨٦٬٩٣١٧٬٧٢٩٬٨١٩٦٬٦٢٢٬٧٨٥بعد سنتین
----٥٬٥١٤٬٦١٦٦٬١٣٥٬٨٣٥٧٬٤٢١٬٤٧٢بعد ثالثة سنوات 

-----٥٬٤٣٤٬٥٨٠٦٬٧٥٦٬٨٣١بعد أربعة سنوات 
------٥٬٤٢٠٬٣٥٠بعد خمسة سنوات 

٥٬٤٢٠٬٣٥٠٦٬٧٥٦٬٨٣١٧٬٤٢١٬٤٧٢٦٬٦٢٢٬٧٨٥٧٬٠٥٢٬٩٩٢٤٬٥٠٦٬٥٨٤٣٧٬٧٨١٬٠١٤التقدیر الحالي للمطالبات المتكبدة المتراكمة 
(٢٧٬٧٧٠٬٠١٦)(١٬٧٧٧٬٢٣٥)(٣٬٨٣٦٬٧٦٨)(٥٬٢٢٨٬٨٤٦)(٦٬٧٦٥٬٧٨٤)(٤٬٩٥٨٬٢٩٩)(٥٬٢٠٣٬٠٨٤)الدفعات المتراكمة حتى تاریخھ

٢١٧٬٢٦٦١٬٧٩٨٬٥٣٢٦٥٥٬٦٨٨١٬٣٩٣٬٩٣٩٣٬٢١٦٬٢٢٤٢٬٧٢٩٬٣٤٩١٠٬٠١٠٬٩٩٨مخصص صافي المطالبات القائمة 
١٬٥٠٧٬٥٧٨------) ٢٠١٦احتیاطي خاص بالسنوات السابقة (قبل 

إجمالي صافي المطالبات القائمة المبلغ عنھا ولم  
١١٬٥١٨٬٥٧٦------یتم تسویتھا والمتكبدة ولكن لم یبلغ عنھا 

(٤٤٣٬٣٤٥)(٤٦٨٬٨٤٢)(٥١٨٬٠٣٩)(١٣٢٬٧١٧)(٢٦٦٬٣٩٤)التقدیر الحالي للفائض / (العجز) 
٪٦-٪٧-٪٧-٪٢-٪٥-نسبة الفائض / (العجز) إلجمالي االحتیاطي األولي 
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االئتمانمخاطر و) 

ھي المخاطر التي تنشأ عن عجز أحد أطراف األداة المالیة عن الوفاء بمطلوباتھ مما یؤدي إلى خسارة مالیة  االئتمانمخاطر  
.االئتمانللطرف اآلخر. فیما یلي السیاسات واإلجراءات النافذة لتخفیف تعرض المجموعة لمخاطر 

بالنسبة للمجموعة كما تم وضع السیاسات  ائتمانتقییماً وتحدیدًا لما یشكل مخاطرمحددائتمانتم وضع سیاسة إدارة مخاطر  
واإلجراءات التالیة لتخفیف تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان: 

  وتتم مراجعة حاالت التعرض والخرق بصورة منتظمة لمعرفة مدى صلتھا المستحقاتبسیاسة إدارة  االلتزاممراقبةیتم
بالتغیرات في بیئة المخاطر. 

 فئات الموجودات المالیة التي تحتفظ بھا المجموعة بخالف تلك المتعلقة بعقود إعادة التأمین، فإن أقصى حد بالنسبة لجمیع
ة كما في تاریخ التقریر. موحدلتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان ھو القیمة الدفتریة كما ھي مسجلة في البیانات المالیة ال

قبل اإلدارة. بغرض تقلیل تعرضھا للخسائر الكبیرة من حاالت عجز معیدي تتم إعادة التأمین مع معیدي تأمین معتمدین من
الناشئة عن أقالیم االئتمانتقوم المجموعة بإجراء تقییم للوضع المالي لمعیدي تأمینھا وترصد تركیزات  ،  التأمین عن الوفاء

لمعیدي التأمین.االقتصادیةجغرافیة مماثلة واألنشطة أو الخصائص 

شراء إعادة استراتیجیةلمعیدي التأمین وتقوم بتحدیث  االئتمانیةفي تاریخ كل تقریر تقوم اإلدارة بإجراء تقییم لمدى المالءة  
القیمة.النخفاضالتأمین والتحقق من وجود مخصص مناسب 

محدودة بالقیمة الدفتریة للموجودات المالیة في تاریخ التقریر. االئتمانإن مخاطر 

(أ) الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان 
.  موحدالجدول التالي یوضح أقصى تعرض لمخاطر االئتمان لبنود بیان المركز المالي ال

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف 

ریـال قطري 
ألف 

ریـال قطري 
٥٧٬٧٩٣٥٧٬٧٤٨موجودات مالیة مشتقة 

٤٨٧٬٩٣٣٦١١٬٦٧٤استثمارات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  
١١٬٩٢٢٬٢٧٥١٢٬٩٨٤٬٨٢٦استثمارات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  

٦٬٧٧٦٬٥٥٣٦٬٩٦٩٬٠٦٧ذمم تأمین مدینة وذمم مدینة أخرى 
٥٬٩٨٩٬٦٣٢٥٬٦٨٢٬٣٨٤موجودات عقود إعادة تأمین 

٧٬٩٧٦٬٢٣٣٦٬٩٣١٬٨٠٩الودائع قصیرة األجل 

٣٣٬٢١٠٬٤١٩٣٣٬٢٣٧٬٥٠٨



ش.م.ع.ق.)شركة قطر للتأمين (
إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

٢٠٢١دیسمبر ٣١في 

-٦٤ -

تتمة  –األدوات المالیة وإدارة المخاطر . ٣٣
تتمة –االئتمانمخاطر و)

(ب) جودة االئتمان 

٢٠٢١دیسمبر ٣١

غیر متأخرة في  
السداد أو  

منخفضة القیمة 

متأخرة في  
السداد ولكن  
غیر منخفضة  

القیمة 

متأخرة في  
السداد ومنخفضة  

اإلجمالي القیمة 
ألف 

ریـال قطري 
ألف 

ریـال قطري 
ألف 

ریـال قطري 
ألف 

ریـال قطري 
٥٧٬٧٩٣--٥٧٬٧٩٣موجودات مالیة مشتقة  

استثمارات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو 
٤٨٧٬٩٣٣--٤٨٧٬٩٣٣سندات دین  –الخسارة 

استثمارات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل  
١١٬٩٢٢٬٢٧٥--١١٬٩٢٢٬٢٧٥سندات دین –الشامل اآلخر 

٥٬٦٩٠٬١٢٢٩٩١٬٩٦٢٩٤٬٤٦٩٦٬٧٧٦٬٥٥٣ذمم تأمین مدینة وذمم مدینة أخرى 
٥٬٩٨٩٬٦٣٢--٥٬٩٨٩٬٦٣٢موجودات عقود إعادة تأمین 

٧٬٩٧٦٬٢٣٣--٧٬٩٧٦٬٢٣٣ودائع قصیرة األجل 

٣٢٬١٢٣٬٩٨٨٩٩١٬٩٦٢٩٤٬٤٦٩٣٣٬٢١٠٬٤١٩

٢٠٢٠دیسمبر ٣١

غیر متأخرة في  
السداد أو منخفضة  

القیمة

متأخرة في 
السداد ولكن  

غیر منخفضة 
القیمة

متأخرة في السداد 
اإلجمالي ومنخفضة القیمة

ألف 
ریـال قطري 

ألف 
ریـال قطري 

ألف 
ریـال قطري 

ألف 
ریـال قطري 

٥٧٬٧٤٨--٥٧٬٧٤٨موجودات مالیة مشتقة  
استثمارات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو 

٦١١٬٦٧٤--٦١١٬٦٧٤سندات دین  –الخسارة 
استثمارات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل  

١٢٬٩٨٤٬٨٢٦-١٢٬٠١٠٬٥١٣٩٧٤٬٣١٣سندات دین –الشامل اآلخر 
٥٬٨٦٤٬٩٢٧١٬٠١١٬٩٢٤٩٢٬٢١٦٦٬٩٦٩٬٠٦٧ذمم تأمین مدینة وذمم مدینة أخرى   

٥٬٦٨٢٬٣٨٤--٥٬٦٨٢٬٣٨٤موجودات عقود إعادة تأمین 
٦٬٩٣١٬٨٠٩--٦٬٩٣١٬٨٠٩ودائع قصیرة األجل 

٣١٬١٥٩٬٠٥٥١٬٩٨٦٬٢٣٧٩٢٬٢١٦٣٣٬٢٣٧٬٥٠٨



ش.م.ع.ق.)شركة قطر للتأمين (
إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

٢٠٢١دیسمبر ٣١في 

-٦٥ -

تتمة  –األدوات المالیة وإدارة المخاطر . ٣٣
تتمة  – و) مخاطر االئتمان 

(ج) تحلیل أعمار الذمم غیر المتأخرة في السداد أو منخفضة القیمة والذمم المتأخرة في السداد ولكن غیر منخفضة القیمة 

القیمةالموجودات المالیة منخفضة(د)
٤٧٬٤٠٣:  ٢٠٢٠ألف ریـال قطري (٥٠٫٢٤٧القیمة مبلغ  منخفضةبلغت موجودات إعادة التأمین  ،٢٠٢١دیسمبر  ٣١في  

ألف ٤٤٬٨١٣:  ٢٠٢٠ألف ریـال قطري (٤٤٫٢٢٢مبلغ  من حملة الوثائق  القیمة  منخفضة  ألف ریـال قطري) وذمم مدینة  
ریـال قطري).

منفصلة لمخصصات انخفاض القیمة.   حسابات  مخصصات انخفاض القیمة في  جمیع  الحركة في  تعرضتسجل المجموعة 
: كالتاليمخصصات خسائر انخفاض القیمة للسنة

انخفاض قیمة ذمم التأمین  
وإعادة التأمین المدینة 

٢٠٢١٢٠٢٠
ریـال قطري ألف ألف ریـال قطري 

٩٢٬٢١٦٨٧٬١٥٦ینایر١في 
٢٬٢٥٣٥٬٠٦٠خالل السنةمكون

٩٤٬٤٦٩٩٢٬٢١٦دیسمبر ٣١في كما 

مخاطر السیولة ز)
المالیة.لمطلوباتھا المصاحبة بالتزاماتھا السیولة ھي المخاطر المتمثلة في الصعوبات التي تواجھھا المجموعة للوفاء مخاطر

یتم مراقبة متطلبات السیولة بشكل دوري على أساس یومي/ أسبوعي/ شھري وتضمن اإلدارة توفر أموال كافیة للوفاء بأیة  
.استحقاقھا عند التزامات

حقاق االستفترات 
فترات   أدناه  الجدول  للمجموعة  استحقاقیبین  المالیة  والمطلوبات  المالیة  غیر  استناداالموجودات  التعاقدیة  المطلوبات  إلى 

المدینة. بالنسبة لمطلوبات عقود التأمین وموجودات إعادة التأمین، فإنھ یتم  مستحقة الدفع والمخصومة المتبقیة متضمنة الفائدة 
استبعاد . تم  المدرجةإلى التقدیر الزمني لصافي التدفقات النقدیة الخارجة من مطلوبات التأمین  استناداقھا استحقاتحدید فترات  

تعاقدیة.التزاماتاألقساط غیر المستحقة وحصة معیدي التأمین من األقساط غیر المستحقة من التحلیل إذ أنھا لیست 

٢٠٢١دیسمبر ٣١
٣٠أقل من 
یوماً ٩٠-٦١یوماً ٦٠-٣١یوماً 

١٢٠-٩١
یوماً 

یزید عن  ما 
اإلجمالي یوماً ١٢١

ألف 
ریـال قطري 

ألف 
ریـال قطري 

ألف 
ریـال قطري 

ألف 
ریـال قطري 

ألف 
ریـال قطري 

ألف 
ریـال قطري 

ذمم تأمین مدینة ووذمم مدینة  
٤٬٢٠٥٬٣٧٩٥٩١٬٤١٤٥٩٤٬٨٩٤٣٩٢٬٩٠٤١٬٠٨٦٬٤٣١٦٬٨٧١٬٠٢٢أخرى 

٢٠٢٠دیسمبر ٣١
٣٠أقل من 
یوماً ١٢٠-٩١یوماً ٩٠-٦١یوماً ٦٠-٣١یوماً 

ما یزید عن 
اإلجمالي یوماً ١٢١

ألف  
ریـال قطري 

ألف  
ریـال قطري 

ألف  
ریـال قطري 

ألف  
ریـال قطري 

ألف  
ریـال قطري 

ألف  
ریـال قطري 

ذمم تأمین مدینة ووذمم مدینة  
٥٬٢٦٤٬٢٤٤٢٨٠٬٠٦٥١٠٦٬١٢٨٢٦٩٬٠٣٥١٬١٤١٬٨١١٧٬٠٦١٬٢٨٣أخرى 



ش.م.ع.ق.)شركة قطر للتأمين (
إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

٢٠٢١دیسمبر ٣١في 
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تتمة  –األدوات المالیة وإدارة المخاطر . ٣٣

تتمة -مخاطر السیولة  ز)

تتمة – فترات االستحقاق 

سنوات ٥-١سنة واحدة أقل من ٢٠٢١دیسمبر ٣١
٥أكثر من 
اإلجمالي سنوات 

ألف 
ریـال قطري 

ألف 
ریـال قطري 

ألف 
ریـال قطري 

ألف 
ریـال قطري 

موجودات مالیة 
٥٧٬٧٩٣--٥٧٬٧٩٣موجودات مالیة مشتقة 

موجودات مالیة غیر مشتقة 
استثمارات مالیة بالقیمة العادلة من خالل 

٣٬٧٣١٬٦٤١٢٩٩٬١٠٠٤٩٬٦٧٩٤٬٠٨٠٬٤٢٠الربح أو الخسارة  
استثمارات مالیة بالقیمة العادلة من خالل 

٨٢٠٬٤٧٧٥٬٤٢٢٬٧٢١٥٬٦٧٩٬٠٧٧١١٬٩٢٢٬٢٧٥الدخل الشامل اآلخر 
٦٬٧٧٦٬٥٥٣--٦٬٧٧٦٬٥٥٣ذمم تأمین مدینة، بالصافي 

٥٬٩٨٩٬٦٣٢--٥٬٩٨٩٬٦٣٢موجودات عقود إعادة تأمین 
٩٬٥٩٨٬٩٩٩-٩٬٥٤٦٬٥٤٠٥٢٬٤٥٩وودائع قصیرة األجل نقد 

٢٦٬٩٢٢٬٦٣٦٥٬٧٧٤٬٢٨٠٥٬٧٢٨٬٧٥٦٣٨٬٤٢٥٬٦٧٢

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

ألف 
ریـال قطري 

ألف 
ریـال قطري 

ألف 
قطري ریـال 

ألف 
ریـال قطري 

مطلوبات مالیة 
١٨٩٬٧٧٠--١٨٩٬٧٧٠مطلوبات مالیة مشتقة 

مطلوبات مالیة غیر مشتقة 
٦٧٣٬٩٨٢--٦٧٣٬٩٨٢ذمم تجاریة وأرصدة دائنة أخرى 

١٧٬٥٠٨٬٢٠٨--١٧٬٥٠٨٬٢٠٨التزامات عقود تأمین
٢٬٧٢٩٬٥٠٤--٢٬٧٢٩٬٥٠٤ذمم تأمین دائنة

٤٬٤٣٩٬٩٦٠--٤٬٤٣٩٬٩٦٠قروض قصیرة األجل 
١٧١٬٢٦٢-١٧١٬٢٦٢-قروض 

٢٥٬٧١٢٬٦٨٦-٢٥٬٥٤١٬٤٢٤١٧١٬٢٦٢



ش.م.ع.ق.)شركة قطر للتأمين (
إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

٢٠٢١دیسمبر ٣١في 
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تتمة  –األدوات المالیة وإدارة المخاطر . ٣٣

تتمة -مخاطر السیولة  ز)

تتمة – فترات االستحقاق 

سنوات ٥-١أقل من سنة واحدة ٢٠٢٠دیسمبر ٣١
٥أكثر من 
اإلجمالي سنوات 

ألف 
ریـال قطري 

ألف 
ریـال قطري 

ألف 
ریـال قطري 

ألف 
ریـال قطري 

موجودات مالیة
٥٧٬٧٤٨--٥٧٬٧٤٨موجودات مالیة مشتقة 

موجودات مالیة غیر مشتقة 
استثمارات مالیة بالقیمة العادلة من خالل 

٣٬٣١٦٬١١١١٦٦٬٠٣٣٣٣٬٢٠٦٣٬٥١٥٬٣٥٠الربح أو الخسارة  
استثمارات مالیة بالقیمة العادلة من خالل 

٢٬٢٩٨٬٣٢٥٥٬٥٠٧٬٤٦٢٥٬١٧٩٬٠٣٩١٢٬٩٨٤٬٨٢٦الدخل الشامل اآلخر 
٦٬٩٦٩٬٠٦٧--٦٬٩٦٩٬٠٦٧ذمم تأمین مدینة، بالصافي 

٥٬٦٨٢٬٣٨٤--٥٬٦٨٢٬٣٨٤موجودات عقود إعادة تأمین 
٨٬٢١٢٬١١١-٨٬١٠٣٬٠١٨١٠٩٬٠٩٣وودائع قصیرة األجل نقد 

٢٦٬٤٢٦٬٦٥٣٥٬٧٨٢٬٥٨٨٥٬٢١٢٬٢٤٥٣٧٬٤٢١٬٤٨٦

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

ألف 
ریـال قطري 

ألف 
ریـال قطري 

ألف 
ریـال قطري 

ألف 
ریـال قطري 

مطلوبات مالیة
٣٦٦٬٨٥٢--٣٦٦٬٨٥٢مطلوبات مالیة مشتقة 

مطلوبات مالیة غیر مشتقة 
٣٥٥٬٤٧٧--٣٥٥٬٤٧٧ذمم تجاریة وأرصدة دائنة أخرى 

١٧٬٤٥٩٬١٥٠--١٧٬٤٥٩٬١٥٠التزامات عقود تأمین
٢٬٨٧٣٬٨٥٩--٢٬٨٧٣٬٨٥٩ذمم تأمین دائنة

٤٬١٠٩٬٧٦٦--٤٬١٠٩٬٧٦٦قروض قصیرة األجل 
١٨٦٬٢٥٥-١٤١٬٨١٣٤٤٬٤٤٢قروض 

٢٥٬٣٥١٬٣٥٩-٢٥٬٣٠٦٬٩١٧٤٤٬٤٤٢



ش.م.ع.ق.)شركة قطر للتأمين (
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٢٠٢١دیسمبر ٣١في 
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تتمة  –األدوات المالیة وإدارة المخاطر . ٣٣

ح) مخاطر السوق  
السوق ھي المخاطر المتمثلة في تقلب القیمة العادلة أو اإلیرادات لألداة المالیة نتیجة التغیرات في أسعار السوق، (مثل مخاطر

) سواء كانت ھذه التغییرات ناتجة عن عوامل محددة خاصة األسھممعدالت الفوائد وأسعار صرف العمالت األجنبیة وأسعار  
امل تؤثر على جمیع األوراق المالیة المتداولة في السوق. تحد المجموعة من مخاطر بورقة مالیة معینة أو ُمصدرھا أو عو

والرصد المستمر للتطورات في أسواق األسھم والسندات العالمیة والمحلیة. كما  االحتفاظالسوق من خالل   بمحفظة متنوعة 
بتحلیل دوري والقیاماألسھم والسندات،سوقحركة  علىتؤثرالتيالرئیسیةالعواملالمجموعة وبشكل نشط بمراقبةتقوم

فیھا. المستثمرللعملیات واألداء المالي للشركات

مخاطر العمالت
ھي مخاطر تقلب القیمة العادلة للتدفقات النقدیة المستقبلیة ألداة مالیة بسبب التغیرات في أسعار صرف  العمالت األجنبیةمخاطر  

رتبط فعلًیا بالدوالر األمریكي وبالتالي تحدث مخاطر العملة فقط فیما یتعلق بعمالت أخرى العمالت األجنبیة. الریال القطري م
الدوالر األمریكي.بخالف

مختلف األدوات المالیة خارج بیان المركز المالي بما فیھا العقود اآلجلة لصرف العمالت األجنبیة باستخدامتقوم المجموعة  
والخیارات إلدارة بعض مخاطر العمالت األجنبیة.

الموجودات یلخص الجدول أدناه تعرض المجموعة لمخاطر سعر صرف العمالت األجنبیة في تاریخ التقریر وذلك بتصنیف  
ت رئیسیة. والمطلوبات بعمال

اإلجمالي أخرىجنیھ إسترلیني یورو دوالر أمریكي 

٢٠٢١دیسمبر ٣١
ألف 

ریـال قطري 
ألف 

ریـال قطري 
ألف 

ریـال قطري 
ألف 

ریـال قطري 
ألف 

ریـال قطري 

٣٬٨٧١٬٨٧٤٩٧٬٣٥٠٩٩٨٬٨٥٦٤٬٦٣٠٬٩١٩٩٬٥٩٨٬٩٩٩نقد وودائع قصیرة األجل 
٣٦٠٬١٢٦٣٨٣٬٧٦٧٦٬٢٩٤٬٠٢٦١٬٥٢٦٬٨٦٠٨٬٥٦٤٬٧٧٩ذمم تأمین وأرصدة مدینة أخرى  

١٣٬٦١٨٬٦٩٠٢٨٣٬٧٨٧٥٩٣٬١٤٧١٬٥٦٤٬٨٦٤١٦٬٠٦٠٬٤٨٨استثمارات 
١٧٬٨٥٠٬٦٩٠٧٦٤٬٩٠٤٧٬٨٨٦٬٠٢٩٧٬٧٢٢٬٦٤٣٣٤٬٢٢٤٬٢٦٦إجمالي الموجودات 

٣٬٧٣٨٬٥٤٠٢٢٧٦٤٠٧٠٠٬٥٥٣٤٬٤٣٩٬٩٦٠قروض قصیرة األجل 
١٧١٬٢٦٢-١٧١٬٢٦٢--قروض 

مخصصات وذمم إعادة تأمین دائنة 
٢٬٢٣٦٬٨٤٧١٬٩٢٥٬٤٣٨٤٬٢٣٢٬٢٢٩)٢٤٢٬٤٩٣(٣١٢٬٤٣٧وذمم دائنة أخرى 

٢٬٤٠٨٬٧٤٩٢٬٦٢٥٬٩٩١٨٬٨٤٣٬٤٥١)٢٤٢٬٢٦٦(٤٬٠٥٠٬٩٧٧إجمالي المطلوبات 

اإلجمالي أخرى جنیھ إسترلیني یورودوالر أمریكي

٢٠٢٠دیسمبر ٣١
ألف 

ریـال قطري 
ألف 

ریـال قطري 
ألف 

ریـال قطري 
ألف 

ریـال قطري 
ألف 

ریـال قطري 

٣٬٤٢٢٬٧٢٧٣٢٬٢٤٣٤٩٢٬٨٤٢٤٬٢٦٤٬٢٩٩٨٬٢١٢٬١١١نقد وودائع قصیرة األجل 
٢٬٠٦٦٬٧٧٨٤٢٦٬٨٥٩٥٬٤٤٠٬٥٦٤١٬٠٧٠٬١٩٩٩٬٠٠٤٬٤٠٠ذمم تأمین وأرصدة مدینة أخرى  

١٣٬٥٦٥٬٥٨٨٣٣٤٬٢٥٣١٬٤٠٨٬٧٩٧١٬٢٤٩٬٢٨٦١٦٬٥٥٧٬٩٢٤استثمارات 
١٩٬٠٥٥٬٠٩٣٧٩٣٬٣٥٥٧٬٣٤٢٬٢٠٣٦٬٥٨٣٬٧٨٤٣٣٬٧٧٤٬٤٣٥إجمالي الموجودات

١٨٤٬١٠٩٬٧٦٦(١٬٦٦٩)-٤٬١١١٬٤١٧قروض قصیرة األجل 
١٨٦٬٢٥٥-١٨٦٬٢٥٥--قروض 

مخصصات وذمم إعادة تأمین دائنة 
١٬٨٤٤٬٧٨٦٣٣٬٦٠٥١٬٩٢٧٬٢٠٥٥٦٨٬٤٢٦٤٬٣٧٤٬٠٢٢وذمم دائنة أخرى 

٥٬٩٥٦٬٢٠٣٣٣٬٦٠٥٢٬١١١٬٧٩١٥٦٨,٤٤٤٨٬٦٧٠٬٠٤٣إجمالي المطلوبات 



ش.م.ع.ق.)شركة قطر للتأمين (
إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

٢٠٢١دیسمبر ٣١في 

-٦٩ -

تتمة  –األدوات المالیة وإدارة المخاطر . ٣٣

تتمة -ح) مخاطر السوق  

تتمة  –مخاطر العمالت) ١(

لیس لدى المجموعة تركیزات ھامة في مخاطر العمالت. 

تم القیام بالتحلیل أدناه للتحركات الممكنة في المتغیرات الرئیسیة مع بقاء جمیع المتغیرات األخرى ثابتة مما یوضح األثر على 
جودات والمطلوبات المالیة:بسبب التغیرات في القیمة العادلة للموالموحدالملكیةبیان الدخل الموحد وبیان حقوق 

٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١دیسمبر ٣١

التغیر في  
المتغیرات 

األثر على 
الربح أو  
الخسارة

األثر على 
حقوق الملكیة 

األثر على 
الربح أو 
الخسارة 

األثر على 
حقوق الملكیة

ألف  
ریـال قطري 

ألف  
ریـال قطري 

ألف  
ریـال قطري 

ألف  
ریـال قطري 

العملة 
-٣٦٬٦٥٠-٣٨٬١١٤٪ ١٠+یورو

-١٩٠٬١٦٤-١٥٩٬٢٠٠٪ ١٠+جنیھ إسترلیني 
-٢٢٦٬٨١٤-١٩٧٬٣١٤اإلجمالي 

-(٣٦٬٦٥٠)-)٣٨٬١١٤(٪ ١٠-یورو
-(١٩٠٬١٦٤)-(١٥٩٬٢٠٠)٪ ١٠-جنیھ إسترلیني 

-(٢٢٦٬٨١٤)-(١٩٧٬٣١٤)اإلجمالي 

الطریقة المستخدمة في التوصل إلى معلومات الحساسیة والمتغیرات الھامة منذ الفترة السابقة.لم تتغیر 

مخاطر معدالت الفائدة ) ٢(
في   بسبب التغیرات  مالیة  أداة  من  المستقبلیة  النقدیة  قیمة التدفقات  تقلبات  عن  المخاطر الناتجة  ھي  معدالت الفائدة  مخاطر 

معدالت الفائدة بالسوق.

مر المجموعة في أوراق مالیة ولدیھا ودائع تخضع لمخاطر معدالت الفائدة. إن مخاطر معدالت الفائدة بالنسبة للمجموعة تستث
العائد الكلي على أوراقھا المالیة الحاملة للفوائد.انخفاضھي مخاطر التغیرات في معدالت الفائدة بالسوق التي تؤدي إلى 

بمزیج من األدوات ذات سعر فائدة ثابت  باالحتفاظالمجموعة إدارة مخاطر معدالت الفائدة  سیاسة معدالت الفائدة لدى  تتطلب
الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة الحاملة للفوائد.استحقاقاتومتغیر. تتطلب السیاسة أیضاً من المجموعة إدارة 

والتي لیس لھا تركیز واالستثمارلفائدة بعمالت النقد  تحد المجموعة من مخاطر معدالت الفائدة برصد التغیرات في معدالت ا
كبیر في مخاطر معدالت الفائدة. 



ش.م.ع.ق.)شركة قطر للتأمين (
إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

٢٠٢١دیسمبر ٣١في 

-٧٠ -

تتمة  –األدوات المالیة وإدارة المخاطر . ٣٣

تتمة -ح) مخاطر السوق  

تتمة  –مخاطر معدالت الفائدة ) ٢(
معقول في   مما یبین الجدول أدناه التحركات الممكنة على نحو  جمیع المتغیرات األخرى ثابتھ  مع بقاء  المتغیرات الرئیسیة 

یوضح األثر على الربح أو الخسارة وحقوق الملكیة: 

٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١دیسمبر ٣١
التغیر في  
المتغیرات 

األثر على الربح  
أو الخسارة

األثر على حقوق  
الملكیة 

األثر على الربح 
أو الخسارة 

حقوق األثر على 
الملكیة

متغیرات مخاطر  العملة 
معدالت الفائدة  

ألف  
ریـال قطري 

ألف 
ریـال قطري 

ألف 
ریـال قطري 

ألف 
ریـال قطري 

(٣١٤٬٨١٤)(٢٬٣٣٠))٣٢٧٬٨٣٤()٤٬٨٥٨(نقطة أساس٥٠+ریـال قطري 

٤٬٨٥٨٣٢٧٬٨٣٤٢٬٣٣٠٣١٤٬٨١٤نقطة أساس٥٠-ریـال قطري 

إلى ترتیباتھا التعاقدیة:استنادافیما یلي مخاطر معدالت الفائدة للمجموعة 

٢٠٢١دیسمبر ٣١
سنة  أقل من 

سنوات ٥-١واحدة
٥أكثر من 
اإلجمالي سنوات 

معدل الفائدة  
الفعلي 

ألف  
ریـال قطري 

ألف  
ریـال قطري 

ألف  
ریـال قطري 

ألف  
ریـال قطري 

(٪)

٪٩٬٥٩٨٬٩٩٩١٫٩٩-٩٬٥٤٦٬٥١١٥٢٬٤٨٨وودائع قصیرة األجل نقد 
-٥٧٬٧٩٣--٥٧٬٧٩٣موجودات مالیة مشتقة 

٪٩٥٩٬٦٣٠٥٬٧٢١٬٨٢١٥٬٧٢٨٬٧٥٧١٢٬٤١٠٬٢٠٨٣٫٠٨سندات دین -استثمارات 
١٠٬٥٦٣٬٩٣٤٥٬٧٧٤٬٣٠٩٥٬٧٢٨٬٧٥٧٢٢٬٠٦٧٬٠٠٠

سنوات ٥-١أقل من سنة واحدة ٢٠٢٠دیسمبر ٣١
٥أكثر من 
اإلجمالي سنوات 

معدل الفائدة 
الفعلي 

ألف  
ریـال قطري 

ألف  
ریـال قطري 

ألف  
ریـال قطري 

ألف  
ریـال قطري 

(٪)

٪ ٨٬٢١٢٬١١١٢٫٣٠-٨٬١٠٣٬٠١٨١٠٩٬٠٩٣نقد وودائع قصیرة األجل
-٥٧٬٧٤٨--٥٧٬٧٤٨موجودات مالیة مشتقة 

٪ ٢٬٧١٠٬٧٦٠٥٬٦٧٣٬٤٩٥٥٬٢١٢٬٢٤٥١٣٬٥٩٦٬٥٠٠٢٫٩٦سندات دین -استثمارات 
١٠٬٨٧١٬٥٢٦٥٬٧٨٢٬٥٨٨٥٬٢١٢٬٢٤٥٢١٬٨٦٦٬٣٥٩



ش.م.ع.ق.)شركة قطر للتأمين (
إیضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

٢٠٢١دیسمبر ٣١في 
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تتمة  –األدوات المالیة وإدارة المخاطر . ٣٣

تتمة -ح) مخاطر السوق  

األسعار مخاطر ) ٣(
السعر ھي المخاطر التي تنشأ عن تقلبات القیمة العادلة أو االیرادات لألداة المالیة بسبب التغییرات في األسعار بالسوق  مخاطر

(بخالف تلك التي تنشأ من مخاطر معدالت الفائدة أو مخاطر العمالت)، سواء كانت تلك التغیرات ناتجة عن عوامل خاصة 
أو عوامل تؤثر على جمیع األدوات المالیة المماثلة المتداولة في السوق. باألداة المالیة المحددة أو ُمصدرھا 

مخاطر   للمجموعة تتعلق  األسھم  السوق  سعر  أسعار  في  للتغیرات  نتیجة  قیمھا  المالیة التي تتقلب  بالموجودات والمطلوبات 
تتطلب سیاسة مخاطر . التي ال یحتفظ بھا لحساب نشاط تجاري متعلق بوحدة نشاطاالستثماریةوبصفة أساسیة األوراق المالیة 

االستثماروخطط التنویع وحدود االستثماراتمام السعر قیام المجموعة بإدارة ھذه المخاطر بوضع األھداف ورصد العقبات أ
لمخاطر السعر  جوھريالحریص والمخطط لألدوات المالیة المشتقة. لیس ھناك تركیز  واالستخدامفي كل بلد وقطاع وسوق  

بالمجموعة.

رى ثابتة مما یوضح یبین الجدول أدناه التحركات الممكنة على نحو معقول في المتغیرات الرئیسیة مع بقاء المتغیرات األخ 
األثر على الربح أو الخسارة وحقوق الملكیة.

٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١دیسمبر ٣١
التغیر في  
المتغیرات 

األثر على الربح  
أو الخسارة

األثر على حقوق  
الملكیة 

األثر على الربح أو 
الخسارة 

األثر على حقوق 
الملكیة

ألف  
ریـال قطري 

ألف  
ریـال قطري 

ألف  
ریـال قطري 

ألف  
ریـال قطري 

١١٦٬٤٧٠١١٦٬٤٧٠٨٥٬٨٦١٨٥٬٨٦١٪ ١٠+السوق القطري 
٥٠٬٤٠٨٥٠٬٤٠٨٣٧٬٣٥٠٣٧٬٣٥٠٪ ١٠+السوق العالمي 

(٨٥٬٨٦١)(٨٥٬٨٦١))١١٦٬٤٧٠()١١٦٬٤٧٠(٪ ١٠-السوق القطري 
(٣٧٬٣٥٠)(٣٧٬٣٥٠))٥٠٬٤٠٨()٥٠٬٤٠٨(٪ ١٠-السوق العالمي 

لم تتغیر الطریقة المستخدمة في التوصل إلى معلومات الحساسیة والمتغیرات الھامة منذ الفترة السابقة.

المخاطر التشغیلیة ) ٤(
أو من أحداث خارجیة. في االحتیالالخسارة التي تنشأ بسبب فشل النظام أو الخطأ البشري أو  ھي مخاطرالمخاطر التشغیلیة  

حالة فشل ضوابط الرقابة في األداء قد تتسبب المخاطر التشغیلیة في أضرار للسمعة وقد یكون لھا عواقب قانونیة أو تشریعیة  
الة جمیع المخاطر التشغیلیة إال أنھ وعن طریق وضع نظام رقابة أو قد تؤدي إلى خسارة مالیة. ال یمكن للمجموعة أن تتوقع إز

لدى المجموعة أنظمة مفصلة  صارم ومن خالل الرصد ومعالجة المخاطر المحتملة تتمكن المجموعة من إدارة ھذه المخاطر.
وتقییم الموظفین  وإجراءات التفویض والتسویة وأسالیب لتدریبللوصولوإجراءات موثقة فیھا فصل فعال للمھام وضوابط  

وخالفھا، إضافة إلى إطار عمل تدقیق داخلي فعال. یتم رصد مخاطر العمل مثل التغیرات في البیئة والتقنیة والصناعة عبر  
للمجموعة وعملیة رصد الموازنة.االستراتیجيالتخطیط 
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تتمة  –األدوات المالیة وإدارة المخاطر . ٣٣

إدارة رأس المالط)   
المال المستخدم من قبل المجموعة ھو إجمالي حقوق الملكیة. كما تستخدم المجموعة، حیثما یكون ذلك  لرأسالمصدر الرئیسي  

تقوم المجموعة بإدارة متطلبات یدیة.فعاال، مصادر رأس المال مثل الدیون الدائمة الثانویة، باإلضافة إلى مصادر التمویل التقل 
مستویات رأس المال المبلغ عنھا والمطلوبة على أساس منتظم. قامت المجموعة   رأس المال من خالل تقییم أوجھ القصور بین 

قاعدتھا ي تغییرات على  باالمتثال التام لمتطلبات رأس المال المفروضة خارجیا خالل السنة المالیة قید التقریر ولم یتم إجراء أ
السابقة.الرأسمالیة السنة  من  وعملیاتھا  وسیاساتھا  قانون  وأھدافھا  قبل  من  خارجیا  المال المفروضة  رأس  متطلبات  تحدید  یتم 

أخرى   أھدافا  المجموعة  وتحدد  كافیة.  مالءة  ھوامش  لضمان  المركزي  قطر  مصرف  وتعلیمات  القطري  التجاریة  الشركات 
تعمل المجموعة  ائتماني قوي ونسب رأسمالیة جیدة من أجل دعم أھداف أعمالھا وزیادة حقوق المساھمین.للمحافظة على تصنیف  

الحفاظ على الحد األدنى لمتطلبات رأس المال ونسبة المالءة المالیة في جمیع األوقات وفقا لمتطلبات مصرف قطر المركزي. على

التصنیف والقیم العادلةي)  
ي مقارنة للقیم العادلة لألدوات المالیة مع قیمھا الدفتریة:یبین الجدول التال

٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١دیسمبر ٣١
القیمة العادلة القیمة الدفتریة القیمة العادلة القیمة الدفتریة 

ألف 
ریـال قطري 

ألف 
ریـال قطري 

ألف 
ریـال قطري 

ألف 
ریـال قطري 

٩٬٥٩٨٬٩٩٩٩٬٥٩٨٬٩٩٩٨٬٢١٢٬١١١٨٬٢١٢٬١١١نقد وودائع قصیرة األجل
٦٬٧٧٦٬٥٥٣٦٬٧٧٦٬٥٥٣٦٬٩٦٩٬٠٦٧٦٬٩٦٩٬٠٦٧ذمم تأمین مدینة

٥٬٩٨٩٬٦٣٢٥٬٩٨٩٬٦٣٢٥٬٦٨٢٬٣٨٤٥٬٦٨٢٬٣٨٤موجودات عقود إعادة تأمین
استثمارات مالیة بالقیمة العادلة من 

٤٬٠٩٦٬٥٧٦٤٬٠٩٦٬٥٧٦٣٬٥٤١٬٧٠٤٣٬٥٤١٬٧٠٤خالل الربح أو الخسارة 
اسـتثمارات مالیة بالقیمة العادلة من  

١١٬٩٦٣٬٩١٢١١٬٩٦٣٬٩١٢١٣٬٠١٦٬٢٢٠١٣٬٠١٦٬٢٢٠خالل الدخل الشامل اآلخر  
٣٨٬٤٢٥٬٦٧٢٣٨٬٤٢٥٬٦٧٢٣٧٬٤٢١٬٤٨٦٣٧٬٤٢١٬٤٨٦

٤٬٤٣٩٬٩٦٠٤٬٤٣٩٬٩٦٠٤٬١٠٩٬٧٦٦٤٬١٠٩٬٧٦٦قروض قصیرة األجل
٣٬٤٠٣٬٤٨٦٣٬٤٠٣٬٤٨٦٣٬٢٢٩٬٣٣٦٣٬٢٢٩٬٣٣٦ذمم تأمین دائنة وذمم دائنة أخرى

١٧١٬٢٦٢١٧١٬٢٦٢١٨٦٬٢٥٥١٨٦٬٢٥٥قروض 
١٧٬٥٠٨٬٢٠٨١٧٬٥٠٨٬٢٠٨١٧٬٤٥٩٬١٥٠١٧٬٤٥٩٬١٥٠مطلوبات عقود تأمین

٢٥٬٥٢٢٬٩١٦٢٥٬٥٢٢٬٩١٦٢٤٬٩٨٤٬٥٠٧٢٤٬٩٨٤٬٥٠٧
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األدوات المالیة المشتقة  . ٣٤
األداة المالیة المشتقة ضمن نطاق االعمال العادیةتدخل المجموعة في أنواع مختلفة من المعامالت التي تتضمن أدوات مالیة مشتقة

تمثل عقد مالي بین طرفین حیث تتغیر قیمتھ استجابة للتغیر في سعر واحدة أو أكثر من األدوات المالیة المشتقة أو السعر المرجعي 
.ھیكلة رأس المالووتشمل األدوات المالیة المشتقة العقود اآلجلة والمقایضات .أو المؤشر

سمیة مبلغ األداة المشتقة، أو السعر المرجعي أو المؤشر  تمثل القیمة اإل.سمیة حسب فترة االستحقاقیبین الجدول أدناه القیم اإل
سمیة إلى حجم المعامالت القائمة في نھایة السنة وھي  ویعد ھو أساس قیاس التغییرات في قیمة المشتقات المالیة وتشیر القیم اإل

.لیست مؤشرا على مخاطر السوق أو مخاطر االئتمان

جمیع الخیارات المباعة على موجودات مملوكة  .وإدارة المخاطر وتحسین الدخل، تم استخدام استراتیجیات مختلفة لعملیة التحوط
من المجموعة. 

مشتقات العمالت األجنبیة 
اتفاقیات تعاقدیة تتعلق بعملة محددة بسعر  تتضمن مشتقات صرف العمالت األجنبیة العقود اآلجلة والخیارات وھي عبارة عن  

وتاریخ محددین في المستقبل. الخیارات ھي اتفاقات تعاقدیة یمنح بموجبھا البائع (الكاتب) للمشتري (الحائز) الحق، ولیس االلتزام، 
عر محدد سلفا. إن أسعار في الشراء أو البیع في تاریخ مستقبلي محدد أو في أي وقت خالل فترة محددة، مبلغ محدد من العملة، بس

الفائدة وعقود مشتقات االئتمان ھي عقود غیر مباشرة یتم التعامل بھا في السوق غیر الرسمیة، ویتم تسویة التغیرات في قیم العقود 
یومیا.

مشتقات األسھم
بسعر وتاریخ محددین في المستقبل. تتضمن مشتقات األسھم خیارات وتبادالت وھي اتفاقیات تعاقدیة تتعلق بأداة حقوق ملكیة محددة  

إن عقود مشتقات األسھم ھي عقود غیر مباشرة یتم التعامل بھا في السوق غیر الرسمیة، ویتم تسویة التغیرات في قیم العقود یومیا. 

القیمة اإلسمیة ٢٠٢١دیسمبر ٣١
الموجودات  

المشتقة 
المطلوبات  

المشتقة 
٣في خالل 
أشھر  

١٢أشھر إلى ٣
شھر

ألف 
ریـال قطري 

ألف 
ریـال قطري 

ألف 
ریـال قطري 

ألف 
ریـال قطري 

ألف 
ریـال قطري 

الصفقات سوق مشتقات 
٣٬٣٦٠٬٦٥٦١٦٬٤٣٧١٨١٬١١٢١٨٣٬٨٢٠٣٬١٧٦٬٨٣٦مشتقات ائتمانیة ومعدالت فائدة

-٤٬٤٤٤١١٬٣٠٥-١١٬٣٠٥مشتقات حقوق الملكیة
٤٬٣٤٠٬٢٠٢٤١٬٣٥٦٤٬٢١٤٢٦٢٬١٧٢٤٬٠٧٨٬٠٣٠مشتقات صرف عمالت أجنبیة

٧٬٧١٢٬١٦٣٥٧٬٧٩٣١٨٩٬٧٧٠٤٥٧٬٢٩٧٧٬٢٥٤٬٨٦٦

القیمة اإلسمیة٢٠٢٠دیسمبر ٣١
الموجودات  
المشتقة

المطلوبات 
المشتقة

١٢أشھر إلى ٣أشھر ٣في خالل 
شھر

ألف 
ریـال قطري 

ألف 
ریـال قطري 

ألف 
ریـال قطري 

ألف 
ریـال قطري 

ألف 
ریـال قطري 

مشتقات سوق الصفقات 
٢٬٦٠٠٬٥٢٥٣٤٣٦٢٬٤٩٥١٣٦٬٥٠٠٢٬٤٦٤٬٠٢٥مشتقات ائتمانیة ومعدالت فائدة

-٤٬٣٥٧١٥٣٬٢٦١-١٥٣٬٢٦١مشتقات حقوق الملكیة
٢٬٢١٥٬٨٨١٢٬٢٤٩٬٨٦٣-٤٬٤٦٥٬٧٤٤٥٧٬٧١٤مشتقات صرف عمالت أجنبیة

٧٬٢١٩٬٥٣٠٥٧٬٧٤٨٣٦٦٬٨٥٢٢٬٥٠٥٬٦٤٢٤٬٧١٣٬٨٨٨
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تتمة  –األدوات المالیة المشتقة . ٣٤

معدل الفائدة ومشتقات االئتمان 
عقود مقایضة لتبادل مجموعة من التدفقات النقدیة األخرى، مدفوعات فوائد ثابتة وعائمة  تتضمن  معدل الفائدة ومشتقات االئتمان  

بشكل عام بعملة واحدة دون تبادل أصل الدین. في حالة مقایضات التخلف عن السداد، تتفق األطراف األخرى على إجراء دفعات 
نیة المحددة بناء على مبالغ أسمیة محددة. إن عقود مشتقات الصرف اآلجلة ھي عقود غیر مباشرة یتم  فیما یتعلق باألحداث االئتما 

التعامل بھا في السوق غیر الرسمیة، ویتم تسویة التغیرات في قیم العقود یومیا. 

المستخدمة في تطبیق السیاسات المحاسبیة للمجموعة المادیة  األحكام . ٣٥

عملیة إعداد ھذه البیانات المالیة الموحدة ، استخدمت اإلدارة عددًا من األحكام المتعلقة بتطبیق السیاسات المحاسبیة الموضحة  خالل  
مدرجة أدناه الوالمصروفات  اإلیرادات  للموجودات والمطلوبات والمدرجة  على المبالغ  ماديتلك التي لھا تأثیر  ،٣في اإلیضاح  

).٣٦ي تنطوي على تقدیرات والتي تم تناولھا في إیضاح (بصرف النظر عن تلك الت

تستند ھذه األحكام إلى الخبرة التاریخیة وعوامل أخرى، بما في ذلك توقعات األحداث المستقبلیة التي یعتقد أنھا معقولة في ظل  
ب إصدار أحكام.التالیة تتناول السیاسات المحاسبیة التي تتطلالتوضیحات. تعتقد اإلدارة أن القائمةالظروف

تصنیف االستثمارات 
االحتفاظ   خاللھ  من  یتم  الذي  األعمال  نموذج  فقط  بالموجوداتتقییم  ھي  المالي  لألصل  التعاقدیة  الشروط  كانت  إذا  ما  وتقییم 

لمزید من المعلومات. ٤الرجوع إلى إیضاح یرجى مدفوعات المبلغ األساسي والفائدة على المبلغ األساسي القائم. 

الخسائر االئتمانیة التقدیریة 
ودمج المعلومات التطلعیة في  التحقیق المبدئي منذ ماديتقییم ما إذا كانت مخاطر االئتمان على األصل المالي قد زادت بشكل إن 

راجع إیضاح   المتوقعة.  االئتمانیة  الخسائر  ا٤قیاس  قیمة حول  انخفاض  لتقدیر  المستخدمة  واألسالیب  واالفتراضات  لمدخالت 
.المالیةالموجودات

الشھرة انخفاض قیمة 
. عند إجراء المستحوذ علیھا انخفاض القیمة سنوًیا فیما یتعلق بالشھرة المتعلقة بالشركات التابعة  لتحدید  تجري المجموعة اختبار  

القیمة الدفتریة الملموسة. تم  مقابل  باستخدام السعر  )Antares(أنتاریسلسوقیة لشركة تحلیل انخفاض القیمة، تم تقدیر القیمة ا
. ١٫٧٨تقدیر السعر إلى القیمة الدفتریة الملموسة بـ 

تقوم اإلدارة بإجراء تحلیل الحساسیة على االفتراضات المذكورة أعاله واألساسیة للتأكد من تأثیرھا على المبلغ القابل لالسترداد  
خفاض القیمة الدفتریة للشھرة في البیانات المالیة الموحدة. قد تؤثر التغییرات الجوھریة في االفتراضات أعاله على المبالغ وان

القابلة لالسترداد وقد تؤدي إلى انخفاض قیمة الشھرة.

یة تفاقیة اإلطارقیمة االانخفاض
. تستند التدفقات  اإلیرادات") بموجب نھج  DDMتوزیعات األرباح ("تم تقییم االتفاقیة اإلطاریة من خالل تطبیق نموذج خصم  

ملیون جنیھ إسترلیني. ٨٥٠النقدیة المتوقعة المستخدمة في النموذج إلى إجمالي أقساط التأمین المكتتبة السنویة المتوقعة البالغة 

تستند التدفقات النقدیة على االعتبارات الرئیسیة التالیة: 
لتي ستكون متاحة للتوزیع على المجموعة بعد إجراء االستثمار المطلوب في احتیاطیات شركات النقل توزیعات األرباح ا-

.") وفًقا للوائح جبل طارقSCRرأس المال ("مالءة للحفاظ على الحد األدنى من متطلبات 
مالءة  استخدام احتیاطیات متطلبات  ٪ سنوًیا التي حققتھا شركات النقل في األوراق المالیة ب٣٫٠العائد على االستثمارات بنسبة  -

.رأس المال
٪ سنوًیا من قبل شركات النقل باستخدام التدفقات النقدیة المتعلقة بالتأمین.٢٫٥العائد على االستثمارات بنسبة -

المستقلة، تم التوصل إلى أن . بناًء على النماذج  السنةفي نھایة  یةالتفاقیة اإلطارلتم إجراء دراسة وتقییم مستقل للقیمة الدفتریة  
.٢٠٢٠دیسمبر ٣١ملیون لایر قطري) كما في ٣٦٫٨ملیون جنیھ إسترلیني (٧٫٥القیمة الدفتریة قد انخفضت بمقدار 
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حول التقدیرات عدم الیقین المصادر الرئیسیة ل. ٣٦
للشكوك حول التقدیر في تاریخ التقریر والتي  فیما یلي بیان االفتراضات الرئیسیة المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئیسیة األخرى

لھا مخاطر كبیرة تتسبب في تسویات جوھریة للقیم الدفتریة للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالیة التالیة، كما یلي: 

المطالبات المقدمة بموجب عقود تأمین 
المقدر   االلتزام  إلى  استنادا  تكبدھا  عند  الموحد  الخسارة  أو  الربح  بیان  على  الخسائر  وتقدیر  المطالبات  مصروفات  تحمیل  یتم 
للتعویض المستحق لحامل العقد أو أطراف أخرى متضررة من جانب حاملي العقد. یتم تقدیر مطلوبات المطالبات غیر المدفوعة 

ت فردیة ُمَبّلغ عنھا للمجموعة وتقدیرات اإلدارة للمطالبات المتكبدة ولكن غیر مبلَّغ عنھا. تتم  باستخدام مدخالت التقدیرات لحاال
مراجعة طریقة وضع مثل ھذه التقدیرات وتكوین االلتزام الناتج عنھا بصفة مستمرة. یتم إدراج أیة فروق بین المطالبات الفعلیة 

٣١موحد في سنة السداد. تم صافي تقدیر المطالبات غیر المدفوعة كما في  والمخصصات الموضوعة في بیان الربح أو الخسارة ال
ألف ریـال قطري). ١١٬٧٧٦٬٧٦٦:  ٢٠٢٠ألف ریـال قطري (١١٬٦٤٦٬٦١٩بمبلغ ٢٠٢١دیسمبر 

انخفاض قیمة الشھرة فحص
تقدیر القیمة في حال االستخدام لوحدات تحدد المجموعة ما إذا كانت الشھرة قد انخفضت قیمتھا سنویا على األقل. یتطلب ذلك  

لالسترداد تم إیضاح تفاصیل االفتراضات الرئیسیة المستخدمة في تقدیر المبالغ القابلة  تولید النقد التي یتم تخصیص الشھرة لھا.
.٣٥و ١٢ینفي االیضاح

قیمة ذمم التأمین المدینة والذمم المدینة األخرى انخفاض
إن تحدید ما إذا كانت ھذه الذمم  عندما یصبح من غیر المحتمل تحصیل كامل المبلغ. لالستردادیتم وضع تقدیر مبلغ التأمین القابل 

والسیولة لدى حاملي الوثائق  ماناالئتأن تقوم المجموعة بتقییم مركز  المدینة والذمم المدینة األخرى قد انخفضت قیمتھا یستلزم
باإلضافة إلى رأي الدائرة القانونیة. سنویاً التاریخیة والتحقیقات المفصلة التي تم القیام بھا  االستردادوشركات التأمین ومعدالت  

كمصروف. یتم إدراج أي موحدالالربح أو الخسارةبیان المقدرة والقیمة الدفتریة في لالستردادیتم إدراج الفرق بین القیمة القابلة 
في وقت تحصیلھا. بلغت  موحدبیان الدخل الفرق بین المبالغ التي یتم تحصیلھا فعلیاً في الفترات المستقبلیة والمبالغ المتوقعة في  

وذمم إعادة التأمین المدینة مبلغ   ٢٠٢١ر  دیسمب٣١ألف ریـال قطري كما في  ٤٬٥٤٣٬٨٧٦القیم الدفتریة لذمم التأمین المدینة 
ألف ریـال قطري) على  ٣٬٣٥٨٬٧٨٢: ٢٠٢٠لف ریـال قطري (أ٢٬٣٢٣٬٥٧٥ألف ریـال قطري) و٣٬٦٤٧٬٣١٤: ٢٠٢٠(

ألف ریـال قطري  ٤٤٬٢٢٢قیمة ذمم التأمین المدینة وذمم إعادة التأمین المدینة  النخفاضالتوالي وبلغت المخصصات المكونة  
ألف ریـال قطري) على التوالي.٢٠٢٠:٤٧٬٤٠٣ألف ریـال قطري (٥٠٬٢٤٧ألف ریـال قطري) و ٤٤٬٨١٣: ٢٠٢٠(

االلتزام كفایة فحص
أفضل  باستخدامللتأكد من كفایة مطلوبات عقود التأمین. تقوم المجموعة  االلتزاملكفایة  اختباراتفي تاریخ كل تقریر یتم إجراء  

التي تعزز االستثمارالتقدیرات للتدفقات النقدیة التعاقدیة المستقبلیة ومعالجة المطالبات والمصروفات اإلداریة إضافة إلى إیراد  
.موحدالالربح أو الخسارةشرة في بیان مبا عجزمثل ھذه المطلوبات في سبیل تقییم كفایة المطلوب. یتم تحمیل أي  

ضمانات الشركة األم. ٣٧
والشركة الكویتیة  ) قطر ري()  ذ.م.م.شركاتھا التابعة وشركة قطر إلعادة التأمین (لقدمت الشركة األم ضمانات غیر مشروطة  

تقییم مالي من مؤسسات تقییم دولیة. المحدودة (مالطا) بغرض الحصول على  –أوروبا  –كیو آي سي  القطریة للتأمین وشركة  
شركـة كیو إل إم لتأمینات الحیاة والتأمین الصحي ، تم إنھاء الضمانات من الشركة األم الممنوحة إلى ٢٠٢٠دیسمبر ٣١كما في 

نتیجة لإلستبعاد.

١٩-كوفیدجائحة تأثیر .٣٨
بصورة كبیرة على االقتصاد العالمي وعلى قدرات األفراد والشركات والحكومات على مواصلة األعمال،  ١٩-أثرت جائحة كوفید

كما كان لھا تأثیر مادي على حركة السفر والتجارة واألعمال وترتیبات العمل ومعدالت االستھالك بجمیع أنحاء العالم. 

ثب، وقد قامت بتفعیل خطة استمراریة أعمالھا وغیرھا من ممارسات إدارة المخاطر  تراقب المجموعة تطورات األوضاع عن ك
. ١٩-بغرض إدارة تأثیر أي توقف محتمل في األعمال على أنشطتھا وأدائھا المالي نتیجة لتفشي جائحة كوفید

صالبة من الناحیة التشغیلیة في مواجھة تتمتع المجموعة بمراكز قویة فیما یتعلق برأس المال والسیولة والتمویل، وال تزال لدیھا 
على خلفیة تفشي جائحة كوفید . تتوقع المجموعة أن یكون لھذه الحالة وما یعقبھا من  ١٩-حالة عدم الیقین غیر المسبوقة عالمیاً 

.في مختلف القطاعاتانكماش في رؤوس األموال تأثیرًا على األسعار 
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غیر المستمرةالعملیات .٣٩
مساھمو  ،  غیر العادیةالعمومیةبموجب قرار الجمعیة  ،  ٢٠٢٠نوفمبر  ٢٢في   والتأمین  قرر  شركة كیو إل إم لتأمینات الحیاة 

) وإدراجھا الحًقا في  ش.م.ع.ق(قطریةوھي شركة تابعة للمجموعة، تحویل الشركة التابعة إلى شركة مساھمة عامة،الصحي
اكتملت ،  ٢٠٢١دیسمبر  ٣٠في  من األسھم المملوكة للمجموعة للجمھور.  ٪٦٠بنسبة  بورصة قطر من خالل طرح عام أولي

كیو  ٪ من رأس المال المدفوع لشركة  ٢٥التي تحتفظ بھا المجموعة إلى  الحصةعملیة االكتتاب العام بنجاح وبالتالي تم تخفیض  
ش.م.ع.ق. إل إم لتأمینات الحیاة والتأمین الصحي 

نتائج إن  .  غیر مستمرةكعملیة  ش.م.ع.ق.  كیو إل إم لتأمینات الحیاة والتأمین الصحي  شركة  إدراجتم ،  ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١في  
یلي:ما ھي ك٢٠٢٠عام  للش.م.ع.ق.شركة كیو إل إم لتأمینات الحیاة والتأمین الصحي 

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف لایر قطري ألف لایر قطري 

١٬٠٠١٬٣٢٣- التأمین إجمالي أقساط 
(٦٧,٩٥١)- أقساط محولة لمعیدي التأمین

٩٣٣٬٣٧٢- التأمین طصافي أقسا
٣٢٬٩٢٣- التغیر في احتیاطي األخطار الساریة

٩٦٦٫٢٩٥- أقساط التأمین المكتسبة صافي 
(٨٢٦٬٤٨٨)- إجمالي المطالبات المدفوعة 

٥٣٬٠٨٣- إعادة التأمین المبالغ المستردة من 
(٧٨٬٧١٦)- في المطالبات القائمة الحركة

(١١٬٧٦٦)- صافي العمولة
١٠٢٬٤٠٨- صافي نتائج االكتتاب 

٤٥٬٩٩٢- إیرادات االستثمار واالیرادات األخرى 
(٤٬٧٦٢)- تكالیف التمویل 

٤١٬٢٣٠- صافي إیرادات االستثمار 
١٤٣٬٦٣٨- الدخل إجمالي  

(٤٥٬٧٥٠)- مصاریف عمومیة وإداریة
(٨٤٦)- االستھالك واالطفاء

٩٧٬٠٤٢- غیر المستمرة الربح قبل الضریبة من العملیات 
١٬٠٠٦- مصروف الضریبة على الدخل 

٩٨٬٠٤٨- بعد الضریبة غیر المستمرة الربح للسنة من العملیات 

غیر المستمرة العملیات من الدخل الشامل اآلخر  
صافي التغیرات في القیمة العادلة ألدوات الدین بالقیمة العادلة من  

٦٬١١٩- خالل الدخل الشامل اآلخر 

إجمالي الدخل الشامل للفترة العائد إلى: 
١٠٤٬١٦٧- غیر المستمرةحاملي أسھم الشركة األم من العملیات 

العائد للسھم 
٠٫٠٣- (لایر قطري)غیر المستمرةمن العملیات ةالمخفف للسن/العائد األساسي
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تتمة-العملیات غیر المستمرة.٣٩

كانت التدفقات النقدیة المتكبدة من قبل شركة كیو إل إم لتأمینات الحیاة والتأمین الصحي ش.م.ع.ق. كما یلي:

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف لایر قطري ألف لایر قطري 

٧٥٬٣٩٧-التشغیلیة 
١٥٤٬٣٩٢-االستثماریة 

(١٩٣٬٥٢٤)-التمویلیة 
٣٦٬٢٦٥-المحقق صافي الزیادة في النقد 

فقدان السیطرة ش.م.ع.ق. كما في تاریخ  شركة كیو إل إم لتأمینات الحیاة والتأمین الصحي  القیم الدفتریة لموجودات ومطلوبات  
كانت كما یلي:

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف لایر قطري ألف لایر قطري 

الموجودات 
٦٠٤٬٩٧٦- النقد والودائع قصیرة األجل 

٣٢٦٬٣٩٠- ذمم التأمین المدینة والذمم المدینة األخرى 
١٠٣٬٠٨٤- موجودات عقود التأمین 

١١٥٬٠٩٤- مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 
٥٩٠٬٨٨٦- استثمارات مالیة 
١٬٢٧٩- عقارات ومعدات 

١٬٧٤١٬٧٠٩- إجمالي الموجودات 

المطلوبات 
(٢٤٢٬٣٣٣)- تسھیالت قصیرة األجل 

(١٠٤٬٥٩٠)- مخصصات وذمم إعادة تأمین دائنة وذمم دائنة أخرى
(٧٤١٬٠٥٨)- مطلوبات عقود التأمین 

(١٣٠٬٦٩٧)- مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة 
(١٬٢١٨٬٦٧٨)- المطلوبات إجمالي  

٥٢٣٬٠٣١- قیمة صافي الموجودات كما في تاریخ فقدان السیطرة 

: كالتاليربح من استبعاد استثمارات في شركة تابعةال
٢٠٢١٢٠٢٠

ألف لایر قطري ألف لایر قطري 

٦٦١٬٥٠٠- المقابل المستلم نقداً 
٢٧٤٬٧٥٠- )٪٢٥القیمة العادلة للحصة المحتفظ بھا من قبل المجموعة (

- القیمة الدفتریة للشركة التابعة 
(٥٢٣٬٠٣١)- قیمة صافي الموجودات كما في تاریخ فقدان السیطرة 

٧٧٬٦٨٨- الحصص غیر المسیطرة 
(٢٣٬٤٣٢)- المتعلقة بعملیة االستبعادالتكلفة المتكبدة 

٤٦٧٬٤٧٥- الربح بعد الضریبة من استبعاد استثمارات في شركة تابعة
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مبالغ المقارنة  .٤٠
إعادة التصنیف  ةفإن عملیعرض السنة الحالیة. ومع ذلك طریقة  تم إعادة تصنیف بعض أرقام المقارنة للسنة السابقة لتتوافق مع  

الموجودات المبلغ عنھا في التقریر المالي السابق. على الربح أو صافي مادي ولیس لھا تأثیر ة  جوھریت ھذه لیس

م.ع.ق.:  شركة قطر للتأمین ش. لالبیانات المالیة الموحدة ر ما ورد أعاله علىی أثفیما یلي بیان ت

كما في  
معدلة التعدیالت التقریر السابق 
٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠

ألف لایر قطري ألف لایر قطري ألف لایر قطري 
المركز المالي الموحد بیان 
٨٬٨٤٧٬١٨٠١٥٧٬٢٢٠٩٬٠٠٤٬٤٠٠أخرى المدینة وذمم مدینة التأمین ذمم 

(٤٬٣٧٤٬٠٢٢)(١٥٧٬٢٢٠)(٤٬٢١٦٬٨٠٢)المخصصات وذمم إعادة التأمین الدائنة وذمم دائنة أخرى 


