
  

  

 

  ش.م.ع.ق.) شركـة قطــر للتأميـن (
   ةموحدال البيانات المالية 

  ل  ـات المستقـر مراقب الحسابـوتقري

    المنتهية في للسنة

  ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١ 
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أم ( ة ق لل   ش.م.ع.ق.)ش
ح  امل ال خل ال ان ال   ب

ة في  ه ة ال  ٢٠٢٠د  ٣١لل

ءاً  إن ل ج فقة ت احات ال انات اإل ه ال ة م ه ال ة. ال ح   ال

- ١٠  -  

  

    ٢٠١٩    ٢٠٢٠  
  ألف ريـال قطري     ألف ريـال قطري     
          

  ٦٧٠٫٩١٥  ١٢٦٬٠٧٣    بعد الضريبة ربح ال
        

        الدخل الشامل اآلخر  
        يعاد تصنيفه إلى الربح أو الخسارة في فترات الحقة  دخل شامل آخر

        
صافي التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات بالقيمة العادلة من  

  ٥٠٧٫٩٩٢  ٢٢٤٬٠٣١    خالل السنة    الدخل الشامل اآلخرخالل 
  ٢٦٫٨٣٤  ٤٣٬٩١٤    فروقات تحويل العمالت األجنبية للعمليات األجنبية 

       
  ٥٣٤٫٨٢٦  ٢٦٧٬٩٤٥    للسنة الدخل الشامل اآلخر 

       
  ١٫٢٠٥٫٧٤١  ٣٩٤٬٠١٨    إجمالي الدخل الشامل بعد الضريبة

        
        إجمالي الدخل الشامل العائد إلى: 

  ١٫١٧٧٫١٢٨  ٣٦٨٬٣٧٠    مساهمي الشركة األم
  ٢٨٫٦١٣  ٢٥٬٦٤٨    الحصص غير المسيطرة

  
      

  ١٫٢٠٥٫٧٤١  ٣٩٤٬٠١٨    إجمالي الدخل الشامل بعد الضريبة
       

       مساهمي الشركة األم من:  العائد إلى  إجمالي الدخل الشامل 
  ١٫٠٤٨٫٤٨٠ ٢٦٤٫٢٠٣    العمليات المستمرة 

  ١٢٨٫٦٤٨ ١٠٤٫١٦٧    العمليات الغير مستمرة 
       

    ١٫١٧٧٫١٢٨ ٣٦٨٫٣٧٠  



أم ( ة ق لل   ش.م.ع.ق.)ش
ح اه ال ق ال ات في حق غ ان ال    ب

ة في  ه ة ال     ٢٠٢٠د  ٣١لل
 

ءاً  إن ل ج فقة ت احات ال انات اإل ه ال ة م ه ال ة. ال ح   ال

- ١١  -  

  
    

 
 
 
 
  
 
 

  عالوة إصدار   رأس المال   
احتياطي 

  احتياطي عام  قانوني
احتياطي 

  القيمة العادلة 

احتياطي 
خاص  
  للكوارث 

أخرى  بنود 
  أرباح مدورة   لحقوق الملكية 

الملكية  حقوق 
لمساهمي 
  الشركة األم 

الحصص غير  
  المسيطرة 

  إجمالي 
حقوق  

  المساهمين 

  
  ألف  

  ريـال قطري 
  ألف  

  ريـال قطري 
  ألف  

  ريـال قطري 
  ألف  

  ريـال قطري 
  ألف  

  ريـال قطري 
  ألف 

  ريـال قطري 
  ألف  

  ريـال قطري 
  ألف  

  ريـال قطري 
  ألف  

  ريـال قطري 
  ألف 

  ريـال قطري 
  ألف  

  ريـال قطري 
  ٧٫٩٧١٫٦٣٩  ٢٤٥٫٨١٦  ٧٫٧٢٥٫٨٢٣  ١٫٢٨٢٫٥٢٧  ٦٠٫٠١٢  ٣٢٫٠١٧  ) ٣١٣٫٨٥١(  ٢٨٧٫٠٠٠  ٦٣٤٫٥٦٧  ٢٫٥٥٤٫٤٩٢  ٣٫١٨٩٫٠٥٩ ٢٠١٩يناير  ١الرصيد كما في 

تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقارير 
  )٥٫٣٢٥(  ٥٧  )٥٫٣٨٢(  )٥٫٣٨٢(  -   -   -   -   -   -   -   )  ١٦المالية (

  ٧٫٩٦٦٫٣١٤  ٢٤٥٫٨٧٣  ٧٫٧٢٠٫٤٤١  ١٫٢٧٧٫١٤٥  ٦٠٫٠١٢  ٣٢٫٠١٧  ) ٣١٣٫٨٥١(  ٢٨٧٫٠٠٠  ٦٣٤٫٥٦٧  ٢٫٥٥٤٫٤٩٢  ٣٫١٨٩٫٠٥٩  (المعدل) ٢٠١٩يناير  ١في 
  ٦٧٠٫٩١٥  ٢٠٫٠٤١  ٦٥٠٫٨٧٤  ٦٥٠٫٨٧٤  -   -   -   -   -   -   -   ربح السنة 

القيمة العادلة    صافي التغير في
لالستثمارات بالقيمة العادلة من  

  ٥٠٧٫٩٩٢  ٨٫٥٧٢  ٤٩٩٫٤٢٠  -   -   -   ٤٩٩٫٤٢٠  -   -   -   -   الدخل الشامل اآلخر خالل 
  ٢٦٫٨٣٤  -   ٢٦٫٨٣٤  -   ٢٦٫٨٣٤  -   -   -   -   -   -   تحويل عمالت أجنبية 

  ١٫٢٠٥٫٧٤١  ٢٨٫٦١٣  ١٫١٧٧٫١٢٨  ٦٥٠٫٨٧٤  ٢٦٫٨٣٤  -   ٤٩٩٫٤٢٠  -   -   -   -   إجمالي الدخل الشامل للسنة 
  ٢٠١٨عام توزيعات أرباح ل

  ) ٤٧٨٫٣٥٩(  -   ) ٤٧٨٫٣٥٩(  ) ٤٧٨٫٣٥٩(  -   -   -   -   -   -   -   )٢٨(إيضاح 
  -   ) ١٢٧٫١٤٩(  ١٢٧٫١٤٩  )٧٫٢٤٨(  ) ١٣٩٫٢٤٠(  -   )٨٫١٠٧(  -   -   ٢٠٤٫٧٠٢  ٧٧٫٠٤٢  إصدار أسهم خاصة  

فوائد على سندات ثانوية دائمة 
  )٨١٫٠٨١(  -   )٨١٫٠٨١(  )٨١٫٠٨١(  -   -   -   -   -   -   -   )٢٢(إيضاح 

تحويل إلى بنود أخرى لحقوق 
  -   -   -   )١٣٫٦٢٢(  ١٣٫٦٢٢  -   -   -   -   -   -   الملكية

مخصص المساهمة في صندوق  
دعم األنشطة االجتماعية والرياضية 

  )١٢٫٠١٧(  -   )١٢٫٠١٧(  )١٢٫٠١٧(  -   -   -   -   -   -   -   )٢١(إيضاح 
  ٨٫٦٠٠٫٥٩٨  ١٤٧٫٣٣٧  ٨٫٤٥٣٫٢٦١  ١٫٣٣٥٫٦٩٢  )٣٨٫٧٧٢(  ٣٢٫٠١٧  ١٧٧٫٤٦٢  ٢٨٧٫٠٠٠  ٦٣٤٫٥٦٧  ٢٫٧٥٩٫١٩٤  ٣٫٢٦٦٫١٠١  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 



أم ( ة ق لل   ش.م.ع.ق.)ش
ح اه ال ق ال ات في حق غ ان ال    ب

ة في  ه ة ال     ٢٠٢٠د  ٣١لل
 

ءاً  إن ل ج فقة ت احات ال انات اإل ه ال ة م ه ال ة. ال ح   ال

- ١٢  -  

  عالوة إصدار   رأس المال   
احتياطي 

  احتياطي عام  قانوني
احتياطي 

  القيمة العادلة 

احتياطي 
خاص  
  للكوارث 

بنود أخرى  
  أرباح مدورة   لحقوق الملكية 

الملكية  حقوق 
لمساهمي 
  الشركة األم 

غير  الحصص 
  المسيطرة 

  إجمالي 
حقوق  

  المساهمين 

  
  ألف  

  ريـال قطري 
  ألف  

  ريـال قطري 
  ألف  

  ريـال قطري 
  ألف  

  ريـال قطري 
  ألف  

  ريـال قطري 
  ألف 

  ريـال قطري 
  ألف  

  ريـال قطري 
  ألف  

  ريـال قطري 
  ألف  

  ريـال قطري 
  ألف 

  ال قطري ـري 
  ألف  

  ريـال قطري 
  ٨٬٦٠٠٬٥٩٨   ١٤٧٬٣٣٧   ٨٬٤٥٣٬٢٦١   ١٬٣٣٥٬٦٩٢   )٣٨٬٧٧٢(  ٣٢٬٠١٧   ١٧٧٬٤٦٢   ٢٨٧٬٠٠٠   ٦٣٤٬٥٦٧   ٢٬٧٥٩٬١٩٤   ٣٬٢٦٦٬١٠١   ٢٠٢٠يناير  ١في 

  ١٢٦٬٠٧٣   ٢٥٬٠٥٦   ١٠١٬٠١٧   ١٠١٬٠١٧   -  -  -  -   -   -   -   ربح السنة 
صافي التغير في القيمة العادلة  
لالستثمارات بالقيمة العادلة من  

  ٢٢٤٬٠٣١   ١٬٧٢٤   ٢٢٢٬٣٠٧   -   -   -   ٢٢٢٬٣٠٧   -   -   -   -   الدخل الشامل اآلخر خالل 
  ٤٣٬٩١٤   )١٬١٣٢(  ٤٥٬٠٤٦   -  ٤٥٬٠٤٦   -   -   -   -   -   -   تحويل عمالت أجنبية 

  ٣٩٤٬٠١٨   ٢٥٬٦٤٨   ٣٦٨٬٣٧٠   ١٠١٬٠١٧   ٤٥٬٠٤٦   -   ٢٢٢٬٣٠٧   -   -   -   -   إجمالي الدخل الشامل للسنة 
  ٢٠١٩عام توزيعات أرباح ل

  )٤٩٨٬١٦٥(  )٨٬٢٥٠(  )٤٨٩٬٩١٥(  )٤٨٩٬٩١٥(  -   -   -   -   -   -   -   )٢٨(إيضاح 
السيطرة على شركة   انتأثير فقد

  )٧٧٬٦٨٨(  )٧٧٬٦٨٨(  -   -   -   -   -   -   -   -   -   )٤١تابعة (إيضاح 
فوائد على سندات ثانوية دائمة 

  ) ١١٥٫٣٠٢(  -   ) ١١٥٫٣٠٢(  ) ١١٥٫٣٠٢(  -   -   -   -   -   -   -   )٢٢(إيضاح 
تحويل إلى بنود أخرى لحقوق 

  -   -   -   )١٥٬١٨٣(  ١٥٬١٨٣   -   -   -   -   -   -   الملكية
مخصص المساهمة في صندوق  

دعم األنشطة االجتماعية والرياضية 
  )١٠٬٧٩٧(  -   )١٠٬٧٩٧(  )١٠٬٧٩٧(  -   -   -   -   -   -   -   )٢١(إيضاح 

  ٨٫٢٩٢٫٦٦٤  ٨٧٬٠٤٧   ٨٫٢٠٥٫٦١٧  ٨٠٥٫٥١٢  ٢١٬٤٥٧   ٣٢٬٠١٧   ٣٩٩٬٧٦٩   ٢٨٧٬٠٠٠   ٦٣٤٬٥٦٧   ٢٬٧٥٩٬١٩٤   ٣٬٢٦٦٬١٠١   ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 



أم ( ة ق لل   ش.م.ع.ق.)ش
ح  ة ال ق فقات ال ان ال   ب

ة في  ه ة ال  ٢٠٢٠د  ٣١لل

ءاً  إن ل ج فقة ت احات ال انات اإل ه ال ة م ه ال ة. ال ح   ال

- ١٣  -  

 

    ٢٠١٩    ٢٠٢٠         

  ألف ريـال قطري     ألف ريـال قطري   إيضاحات  

          األنشطة التشغيلية

  ٦٠٩٫٥٠١     ٤٣٬٢٦٧    ربح قبل الضريبة من العمليات المستمرة ال

  ٨٢٫٥٢٨     ٩٧٬٠٤٢  ٤١  الربح قبل الضريبة من العمليات غير المستمرة 

  ٦٩٢٫٠٢٩     ١٤٠٬٣٠٩    الربح قبل الضريبة 

          قبل الضريبة مع صافي التدفقات النقدية: تعديالت لتسوية الربح 

  ٤٨٫٦١٧     ٥٢٬١١٦  ١١و ١٠  استهالك عقارات ومعدات واستثمارات عقارية

  ٣٤٫٢٤١     ٢٤٬٢٤٤  ١٢  إطفاء موجودات غير ملموسة، بالصافي 

  ) ١٣٫٦٢٢(    (١٥٬١٨٣)  ٨  من استثمارات في شركات زميلة ومشروع مشترك  الربح حصة 

  ) ٩٠٤٫٠٥٥(    ) ٥٩٨٫٣٦٢(    االستثمارات وإيرادات أخرىإيرادات 

  ١١٫٩٦٨    ١٠٥٫١٦٠    ذمم تأمين مدينة وذمم مدينة أخرى قيمة  في خسائر انخفاض

  ٣٫٧٤٣     ٤٬٦٦٩  ١٤  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  اتمخصص

صافي خسارة تحويل عمالت أجنبية من عقارات ومعدات واستثمارات 

  ) ١٩٫٩٧١(    عقارية

  

١٠٫٥١٢  

  ) ١٧٦٫٤١٥(    (١٥٠٬٠٠٠)  ٢٥  ربح من بيع استثمارات عقارية

  -    (٤٦٧٬٤٧٥)    ربح من بيع شركة تابعة

  ٣٫٥٤٧     ٤٨٠    خسارة من بيع عقارات ومعدات 

  ) ٧١٫٩١٥(    ) ٦٩٫١٧٥(    صافي أرباح غير محققة من استثمارات مالية 

  ) ٣٦١٫٣٥٠(    ) ٩٩٣٫١٨٨(    المال العامل الخسائر التشغيلية قبل التغيرات في رأس 
          

          التغيرات في رأس المال العامل 

  ٨٨٠٫٣٦٢    ) ٢٣٦٫٦٤٨(    الزيادة في ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى

  ٤٤٥٫٦٠٢     ٣٧٨٬٧٠٧    بالصافي  -الزيادة في احتياطيات التأمين 

  ) ٢٨٣٫٧٨٥(    ٢٤٠٫٦١٧    الدائنة وذمم دائنة أخرىالنقص في المخصصات وذمم إعادة التأمين 

  ٦٨٠٫٨٢٩    ) ٦١٠٫٥١٢(   (المستخدم في) / الناتج من العمليات   التدفق النقدي

  ) ٩٫٩٥٩(    (١٢٬٠١٧)    مدفوعات إلى صندوق دعم األنشطة االجتماعية والرياضية 

  ) ٦٫٧٧٦(    (٥٬٤٨٣)    ضريبة الدخل المدفوعة 

  ) ٣٫٥٤٩(    (٧٬٦٨٠)  ١٤  مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين  

  ٦٦٠٫٥٤٥    ) ٦٣٥٫٦٩٢(    من األنشطة التشغيلية ةفي)/ الناتج ة(المستخدم التدفقات النقديةصافي 
          

          األنشطة االستثمارية

  ) ٣٣٢٫٤٢١(    (٤٧٦٫٢٢٦)    صافي الحركة النقدية في االستثمارات

  ) ٣٦٫٦٠٧(    ) ٢٤٫٠٣٥(  ١١  ومعداتشراء عقارات 

  ) ٩٢٩(    (٥٥٦)  ١٠  شراء استثمارات عقارية

  ٩٫٢٥١     ٩٬٣٧٥  ٨  توزيعات أرباح مستلمة من استثمارات بطريقة حقوق الملكية

  ٩٠٤٫٠٥٥    ٥٩٨٫٣٦٢    وإيرادات تمويل أخرى االستثماراتإيرادات 

  -    ٩٢٫٧٨٩    متحصالت من بيع شركة تابعة

  ١٧٨٫٠٣٤    -    استثمارات عقاريةمتحصالت من بيع 

  ٧٢١٫٣٨٣    ١٩٩٫٧٠٩    من األنشطة االستثمارية  ةالناتج التدفقات النقديةصافي 



أم ( ة ق لل   ش.م.ع.ق.)ش
ح  ة ال ق فقات ال ان ال ة -ب   ت

ة في  ه ة ال  ٢٠٢٠د  ٣١لل

ءاً  إن ل ج فقة ت احات ال انات اإل ه ال ة م ه ال ة. ال ح   ال

- ١٤  -  

  
    ٢٠١٩    ٢٠٢٠        
  ألف ريـال قطري     ألف ريـال قطري   إيضاحات 

          األنشطة التمويلية  

  ) ٨١٫٠٨١(    ) ١١٥٫٣٠٢(    فوائد مدفوعة على سندات ثانوية دائمة

  ) ٣١٢٫٧٦٢(    (٤١٦٬٤٢٠)      قروض مدفوعات سدادصافي 

  -     ١٬٠٨١٬٦٤٥    متحصالت من سندات ثانوية دائمة

  ) ٤٧٣٫٨٥٢(    (٤٩٨٬١٦٥)    توزيعات أرباح مدفوعة

         
األنشطة                         ) في ة/ (المستخدم ة منالناتج التدفقات النقديةصافي 

   ٥١٬٧٥٨   التمويلية 
  

)٨٦٧٫٦٩٥ (  
         

  ٥١٤٫٢٣٣    ) ٣٨٤٫٢٢٥(   صافي (النقص) /الزيادة في النقد وما في حكمه
        

  ١٩٫٣٠٤    ٥١٫٦٣٦   فروقات تحويل العمالت األجنبية تأثير 

  ٨٫٠١١٫١٦٣     ٨٬٥٤٤٬٧٠٠  ٥  يناير   ١النقد وما في حكمه في 

     
  

  

  ٨٫٥٤٤٫٧٠٠    ٨٫٢١٢٫١١١  ٥  ديسمبر   ٣١النقد وما في حكمه في 



أم ( ة ق لل   ش.م.ع.ق.)ش
ة  ح ة ال ال انات ال ل ال احات ح   إ

 ٢٠٢٠د  ٣١في 

- ١٥  -  

  

  الشركة والنشاط .١
تحت  ١٩٦٤تأسست في دولة قطر في سنة  عامة ("الشركة األم") هي شركة مساهمة قطرية  ش.م.ع.ق.)شركة قطر للتأمين (

الخاصة بأنشطة   تعليمات مصرف قطر المركزيووفقاً ألحكام قانون الشركات التجارية القطري  )  ٢٠السجل التجاري رقم (
التأمين وإدارة العقارات وخدمات الت  انشطة. تقوم الشركة األم وشركاتها التابعة ("المجموعة") بمزاولة  التأمين أمين وإعادة 

ص.ب    ،الخليج الغربيشارع التأمين،    للتأمين،شركة قطر    مبنىهو  لمجموعة  الرئيسي لمكتب  ال إن عنوان    المالية.  االستشارات
    .دولة قطرالدوحة، ،  ٦٦٦

  

إن أسهم الشركة األم مدرجة في بورصة قطر. قامت شركة قطر إلعادة التأمين المحدودة، وهي إحدى الشركات التابعة، بإصدار  
 .)٢٢من خالل البورصة اإليرلندية (إيضاح  ٢٠١٧في سنة  )٢األساسي اإلضافي (سندات رأس المال 

  

  وبرمودا نة عمان ودولة الكويت والمملكة المتحدة وسويسرا  تعمل المجموعة في دولة قطر واإلمارات العربية المتحدة وسلط 
    :للمجموعة شركات التابعةبيان الفيما يلي وومالطا. جيرسي وإيطاليا وجبل طارق و جزر الكايمانو وسنغافورة

  

  األنشطة الرئيسية   بلد التأسيس   الملكيةحصة   الشركة التابعة اسم 
  ٢٠١٩  ٢٠٢٠      

شركة قطر للتأمين كابيتال (ذ.م.م.)  

  ) ١((كيو آي سي سي)  

شركة قابضة تملك حصة ملكية في شركات    دولة قطر   ٪  ١٠٠  ٪  ١٠٠

  التأمين وإعادة التأمين الدولية للمجموعة. 

مجموعة قطر للتأمين للخدمات  

(المعروفة سابقاً بـــــ شركة قطر  

للتأمين الدولية (ذ.م.م.) ("كيو آي سي 

  آي")) 

مملوكة (٪ ١٠٠

من خالل كيو  

    )آي سي سي 

٪ (مملوكة ١٠٠

من خالل كيو آي  

  سي سي) 

كانت تعمل بمجال التأمين وإعادة التامين، وقد تم   دولة قطر 

تم و إلغاء رخصة مزاولتها ألعمال التأمين

  كشركة خدمات. ترخيصها حالياً 

الشركة العمانية القطرية للتأمين 

  سي سي") (ش.م.ع.ق.) ("كيو آي 

)٢ (  

تعمل بصفة أساسية في مجال التأمين وإعادة   سلطنة عمان   ٪  ٥٨٫٨٢  ٪  ٥٨٫٨٢

  التأمين. 

الشركة الكويتية القطرية للتأمين 

  ش.م.ع.ك. ("كيه كيو آي سي") 

تعمل بصفة أساسية في مجال التأمين وإعادة   دولة الكويت   ٪  ٨٢٫٠٤  ٪  ٨٢٫٠٤

  التأمين. 

المحدودة  شركة قطر إلعادة التأمين 

  ("قطر ري") 

٪ (مملوكة ١٠٠

من خالل كيو  

  آي سي سي) 

٪ (مملوكة ١٠٠

من خالل كيو آي  

  سي سي) 

تعمل بصفة أساسية في مجال إعادة التأمين. تقوم    برمودا

قطر ري بعمليات إعادة التأمين للمجموعة ولديها  

  أفرع ومكاتب في سويسرا والمملكة المتحدة 

  للخدماتكيو أي سي العالمية 

(المعروفة سابقاً   (الدوحة) ذ.م.م.

بــــــــ شركة قطر لخدمات إعادة  

  التأمين (ذ.م.م.)) 

٪ (مملوكة ١٠٠

كيو  من خالل 

  ) جي إس إل

٪ (مملوكة ١٠٠

خالل كيو   من 

  ) جي إس إل  

تعمل بشكل أساسي في تقديم الخدمات إلى قطر    دولة قطر 

  ري. 

(مملوكة ٪ ١٠٠  قطر ري لالكتتاب المحدودة 

من خالل كيو  

  آي سي سي) 

٪ (مملوكة ١٠٠

من خالل كيو آي  

  سي سي) 

المملكة 

  المتحدة

تم تأسيسها لغرض توفير رأس المال الداعم 

  ألنشطة االكتتاب في لويدز. 

لتأمينات الحياة  كيو ال ام شركة 

  (إيضاح) والتأمين الطبي (ذ.م.م.)  

٪ من خالل ٢٥

(كيو إل إم إل  

  إم) 

١٠٠ ٪  

(مملوكة من  

خالل (كيو إل إم  

  إل إم) 

تعمل بشكل أساسي في مجال التأمين على الحياة   دولة قطر 

ولكنها توقفت عن اكتتاب أية  والتأمين الطبي،

أعمال وتم تحويل األعمال الحالية إلى كيو إل إم  

ولديها فرع في البوان، ماليزيا (تحت   إل إم

  التصفية). 



أم ( ة ق لل   ش.م.ع.ق.)ش
ة  ح ة ال ال انات ال ل ال احات ح   إ

 ٢٠٢٠د  ٣١في 

- ١٦  -  

   
  تتمة   –الشركة والنشاط  .١
  

 

  األنشطة الرئيسية   بلد التأسيس   حصة الملكية  الشركة التابعة اسم 

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠      

  مدير منظم لالستثمار   دولة قطر    ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  بيكور إلدارة االستثمارات 

كيو آي سي جلوبل القابضة  

المحدودة ("القابضة")، (سابقاً:  

مجموعة انتاريس القابضة  

  المحدودة) 

٪ (مملوكة من خالل  ١٠٠

  كيو آي سي سي)  

٪ (مملوكة من ١٠٠

خالل كيو آي سي  

  سي)  

المملكة 

  المتحدة

  تأسست كشركة قابضة. 

٪ (مملوكة من خالل  ١٠٠  انتاريس لالكتتاب المحدودة 

كيو آي سي جلوبل  

  القابضة المحدودة) 

٪ (مملوكة من ١٠٠

خالل  كيو آي سي  

جلوبل القابضة  

  المحدودة ) 

المملكة 

  المتحدة

تأسست لتقديم الدعم الرأسمالي لعمليات  

  . ١٢٧٤اكتتاب انتاريس سينديكيت 

انتاريس إلدارة التوكيل  

  المحدودة (آيه أم آيه إل) 

٪ (مملوكة من خالل  ١٠٠

كيو آي سي جلوبل  

  القابضة المحدودة) 

٪ (مملوكة من ١٠٠

خالل  كيو آي سي  

جلوبل القابضة  

  المحدودة ) 

المملكة 

  المتحدة

تأسست إلدارة توكيل انتاريس سينديكيت 

١٢٧٤ .  

انتاريس لالكتتاب آسيا بي تي  

  إي المحدودة  

٪ (مملوكة من خالل  ١٠٠

انتاريس إلدارة التوكيل  

  المحدودة) 

٪ (مملوكة من ١٠٠

خالل انتاريس  

إلدارة التوكيل  

  المحدودة) 

تأسست للمشاركة في برنامج لويدز في    سنغافورة 

  آسيا. 

كيو آي سي جلوبل سيرفسز  

ليمتد، (سابقاً: انتاريس لخدمات  

  االكتتاب المحدودة) 

٪ (مملوكة من خالل  ١٠٠

كيو آي سي جلوبل  

  القابضة المحدودة) 

٪ (مملوكة من ١٠٠

خالل  كيو آي سي  

جلوبل القابضة  

  المحدودة ) 

المملكة 

  المتحدة

كشركة خدمية لتقديم الخدمات  تأسست 

لشركات التأمين وإعادة التأمين الدولية 

التابعة للمجموعة، مع وجود مكاتب فروع  

  في مالطا وجبل طارق. 

كيو آي سي جلوبال للخدمات  

  (برمودا) المحدودة  

٪ (مملوكة من خالل  ١٠٠

  كيو جي إس إل) 

٪ (مملوكة من ١٠٠

خالل كيو جي إس  

  إل) 

  شركة خدمات    برمودا

كيو آي سي جلوبال للخدمات  

  (زيورخ)  أي جي 

٪ (مملوكة من خالل  ١٠٠

  كيو جي إس إل) 

٪ (مملوكة من ١٠٠

خالل كيو جي إس  

  إل) 

  شركة خدمات    سويسرا 

٪ (مملوكة من خالل  ١٠٠  ) المحدودة ١انتاريس كابيتال (

  كيو جي إتش إل) 

٪ (مملوكة من ١٠٠

خالل أيه جي إتش  

  إل) 

المملكة 

  المتحدة

تأسست لتقديم الدعم الرأسمالي لعمليات  

  . ١٢٧٤اكتتاب انتاريس سينديكيت 

٪ (مملوكة من خالل  ١٠٠  ) المحدودة ٣انتاريس كابيتال (

  كيو جي إتش إل) 

٪ (مملوكة من  ١٠٠

خالل كيو جي إتش  

  إل ) 

المملكة 

  المتحدة

تأسست لتقديم الدعم الرأسمالي لعمليات  

  . ١٢٧٤انتاريس سينديكيت اكتتاب 

٪ (مملوكة من خالل  ١٠٠  ) المحدودة  ٤انتاريس كابيتال (

  كيو جي إتش إل) 

٪ (مملوكة من ١٠٠

خالل   خالل كيو  

  جي إتش إل ) 

المملكة 

  المتحدة

تأسست لتقديم الدعم الرأسمالي لعمليات  

  . ١٢٧٤اكتتاب انتاريس سينديكيت 



أم ( ة ق لل   ش.م.ع.ق.)ش
ة  ح ة ال ال انات ال ل ال احات ح   إ

 ٢٠٢٠د  ٣١في 

- ١٧  -  

  
  تتمة   –الشركة والنشاط  .١

 

  األنشطة الرئيسية   بلد التأسيس   حصة الملكية  الشركة التابعة اسم 

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠      

أوروبا   - شركة قطر للتأمين 

  المحدودة 

٪ (مملوكة من ١٠٠

  خالل قطر ري) 

٪ (مملوكة ١٠٠

من خالل قطر  

  ري) 

تعمل بصفة أساسية في أعمال التأمين   مالطا 

  إيطاليا والمملكة المتحدة.ولديها فروع في 

٪ (مملوكة ١٠٠  -  كانيت ليمتد 

من خالل كيو آي  

  سي آي) 

اإلمارات  

العربية 

  المتحدة

تعمل بشكل أساسي في األنشطة العقارية 

في دولة اإلمارات العربية المتحدة، تم 

  .٢٠١٩تصفية أعمالها في 

تعمل بشكل أساسي في األنشطة العقارية   دولة قطر   ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  شركة قطر للتأمين العقارية ذ.م.م. 

  بدولة قطر. 

كيو آي أيه لالستشارات ذ.م.م  

المعروفة سابقاً (قطر لالستشارات  

االقتصادية ذ.م.م. ("قطر  

  لالستشارات"))  

تعمل بشكل أساسي في مجال تقديم   دولة قطر   ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠

  الخدمات االستشارية والمالية وغيرها. 

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

  شركات قطر للتأمين. 

كيو أي سي إلدارة األصول  

  المحدودة (كيو أي سي آيه إم) 

٪ (مملوكة  من ١٠٠

  خالل قطر  كيو إيه أيه) 

٪ (مملوكة ١٠٠

من خالل قطر   

  كيو أيه أيه)  

  شركة قابضة للموجودات المستثمرة.  جزر الكايمان

تعمل بشكل أساسي في مجال تقديم  الكايمانجزر   ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  ) المحدودة ٢شركة التعليم (

  الخدمات االستشارية والمالية وغيرها. 

جزر بي في    ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  إبيكور مانيجرز قطر ليمتد

  آي 

تعمل بشكل أساسي في مجال تقديم خدمات  

  إدارة االستثمار. 

٪ (مملوكة من ١٠٠  تعليم لالستشارات المحدودة 

خالل قطر لالستشارات  

  االقتصادية) 

٪ (مملوكة ١٠٠

من خالل قطر  

لالستشارات  

  االقتصادية) 

تعمل بشكل أساسي في مجال تقديم   جزر الكايمان

  الخدمات االستشارية والمالية وغيرها. 

أرنيب لالستثمارات العقارية  

  المحدودة (آيه آر إي إل) 

تعمل بشكل أساسي في مجال األنشطة   جيرسي   ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠

  العقارية.

٪ (مملوكة من ١٠٠  سينرجي فريملي ليمتد 

خالل أرنيب  

لالستثمارات العقارية  

  المحدودة) 

٪ (مملوكة ١٠٠

من خالل أرنيب  

لالستثمارات 

  العقارية المحدودة) 

تعمل بشكل أساسي في مجال األنشطة    جيرسي 

  العقارية.



أم ( ة ق لل   ش.م.ع.ق.)ش
ة  ح ة ال ال انات ال ل ال احات ح   إ

 ٢٠٢٠د  ٣١في 

- ١٨  -  

  
  

  تتمة   –. الشركة والنشاط ١

 

  

   

  األنشطة الرئيسية   بلد التأسيس   الملكيةحصة   الشركة التابعة اسم 

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠      

٪ (مملوكة من ١٠٠ سينرجي بريستول ليمتد 

خالل أرنيب  

لالستثمارات العقارية  

 المحدودة) 

٪ (مملوكة من ١٠٠

خالل أرنيب  

لالستثمارات 

 العقارية المحدودة) 

تعمل بشكل أساسي في مجال األنشطة   جيرسي 

 العقارية.

لتأمينات شركة كيو إل إم 

الحياة والتأمين الصحي  

ش.م.ع.ق. (معروفة سابقاً   

كيو إل إم لتأمينات الحياة 

  ) ٣والتأمين الصحي ذ.م.م.) (

تعمل بصورة أساسيى في مجال التأمين    دولة قطر   ٪ ٨٥  ٪ ٢٥

  على الحياة والتأمين الطبي.

شركة ماركرستودي للتأمين 

  المحدودة 

٪ (مملوكة من ١٠٠

  خالل قطر ري) 

٪ (مملوكة من ١٠٠

  خالل قطر ري) 

  تعمل بشكل أساسي في مجال التأمين.  جبل طارق 

٪ (مملوكة من ١٠٠  زينيث للتأمين بي إل سي 

  خالل قطر ري) 

٪ (مملوكة من ١٠٠

  خالل قطر ري) 

  تعمل بشكل أساسي في مجال التأمين. جبل طارق 

٪ (مملوكة من ١٠٠  شركة آلتيميت  

  خالل قطر ري) 

(مملوكة من ٪ ١٠٠

  خالل قطر ري) 

كانت تعمل بشكل أساسي في مجال    جبل طارق 

التأمين. إن الشركة حاليا تحت التصفية وتم 

إنهاء تسجيلها لدى الجهة التنظيمية في جبل  

  طارق. 

شركة سانت جوليانز للتأمين  

  المحدودة 

٪ (مملوكة من ١٠٠

  خالل قطر ري) 

٪ (مملوكة من ١٠٠

  خالل قطر ري) 

كانت تعمل بشكل أساسي في مجال    جبل طارق 

  التأمين، وهي حاليا تحت التصفية. 

٪ (مملوكة من ١٠٠  ماي فالور المحدودة 

  خالل قطر ري) 

٪ (مملوكة من ١٠٠

  خالل قطر ري) 

  تعمل بصفة أساسية في األنشطة العقارية.  جبل طارق 

  نورث تاون لإلدارة المحدودة 

  

٪ (مملوكة من ١٠٠

  خالل قطر ري) 

(مملوكة من ٪ ١٠٠

  خالل قطر ري) 

شركة إلدارة العقارات (مقيدة بضمان   جبل طارق 

وليس لها رأس مال مساهم). إن هذه 

  الشركة غير نشطة. 

كيو أي سي (كايمان) 

  المحدودة 

  تعمل بشكل أساسي في أنشطة االستثمار.  جزر الكايمان  -   ٪ ١٠٠

(مملوكة من  ٪١٠٠  عنود تكنولوجيز

خالل مجموعة كيو  

للخدمات  أي سي 

  ذ.م.م.) 

تعمل في أعمال تقديم تكنولوجيا المعلومات    دولة قطر   - 

  والخدمات ذات الصلة. 



أم ( ة ق لل   ش.م.ع.ق.)ش
ة  ح ة ال ال انات ال ل ال احات ح   إ

 ٢٠٢٠د  ٣١في 

- ١٩  -  

  

  تتمة   –. الشركة والنشاط ١
  

٪)  من خالل أسهم  ٤٫٢٦(شركة كيو آي سي كابيتال  ، استحوذت المجموعة على حصص األقلية في  ٢٠١٩في عام  )   ١(
.  ٢٠١٩فبراير    ٢٦حقوق ملكية خاصة للشركة األم. تمت الموافقة على ذلك في اجتماع الجمعية العامة السنوي المنعقد في  

  . هي شركة تابعة مملوكة بالكامل للمجموعةشركة كيو آي سي كابيتال ، ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في 
  

٪ بينما يتم االحتفاظ باألسهم المتبقية من خالل  ٥٢٫٥  "أو كيو آي سي" تبلغ نسبة الملكية المباشرة للشركة األم في شركة )   ٢(
   كيانات داخل المجموعة.

  

كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين    شركة  وتحويل  تم االنتهاء بنجاح من عملية الطرح العام األولي،  ٢٠٢٠ديسمبر    ٣٠في  )    ٣(
٪. نتج ٢٥٪ إلى  ٨٥تم تخفيض حصة المجموعة من  ،  وبالتالي،  (ش.م.ع.ق.)إلى شركة مساهمة عامة قطرية  الصحي  

عن هذا التخفيض في الملكية فقدان السيطرة على هذه الشركة التابعة. تم االعتراف بالمساهمة المحتفظ بها كاستثمار في  
  .  ٤١. التفاصيل ذات الصلة مبينة في إيضاح ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في  شركة زميلة كما

  

  أسس اإلعداد   .٢
    

  بيان االلتزام 
الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة  )IFRS(وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية للمجموعة ةموحدتم إعداد البيانات المالية ال

  .المركزي مصرف قطروتعليمات   ومتطلبات قانون الشركات التجارية القطري )IASB( الدولية
  

  أسس اإلعداد 
العادلة  ة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا بعض األدوات المالية والتي يتم قياسها بالقيمة موحدتم إعداد هذه البيانات المالية ال

  في نهاية كل فترة. 
  

فقط عندما يكون هناك   موحدالموجودات المالية والمطلوبات المالية ويتم عرض صافي المبلغ في بيان المركز المالي ال   يتم قياس
وتتوفر الرغبة في السداد على أساس الصافي أو في تحصيل الموجود وسداد  المدرجة حق قانوني يمكن تطبيقه لمقاصة المبالغ 

في بيان  ال والمصروف  اإليراد  لن تتم مقاصة  الوقت.  نفس  في  الخسارةمطلوب  أو  أو   موحدال  الربح  ذلك مطلوباً  يكن  لم  ما 
  ه، كما هو مذكور في السياسات المحاسبية للمجموعة. اتمسموحاً به بموجب أي معيار محاسبي أو تفسير

  

   ة معلومات عن أرقام المقارنة للفترة السابقة. موحدتتضمن البيانات المالية ال
  

بشكل عام حسب ترتيب السيولة. إن التحليل المتعلق باالسترداد أو السداد    موحدتقوم المجموعة بعرض بيان المركز المالي ال
كما هو  شهر)   ١٢من  شهراً بعد تاريخ التقرير (أكثر    ١٢شهراً) وأكثر من    ١٢شهراً بعد تاريخ التقرير (ال يزيد عن    ١٢خالل  

  .٣٣مبين في االيضاح 
  

  توحيد الأساس 
 ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١وشركاتها التابعة كما في  ).ش.م.ع.ق(ة البيانات المالية لشركة قطر للتأمين موحدتتضمن البيانات المالية ال

(يشار إليهم جميعا ب "المجموعة"). تتحقق السيطرة عندما تكون للمجموعة عائدات متغيرة أو لها حقوق فيها من عالقتها مع  
فيها ولديها   المستثمر  فيالمؤسسة  التأثير  العائدات    القدرة على  فيها. وبصفة من  تلك  المستثمر  المؤسسة  خالل سلطتها على 

  ستثمر فيها إذا وفقط إذا كان لدى المجموعة: خاصة تسيطر المجموعة على مؤسسة م
  

   توجيه أنشطة المؤسسة المستثمر فيها) علىسيطرة على المؤسسة المستثمر فيها (حقوق حالية تعطيها القدرة ، 
 و ، لها عائدات متغيرة أو حقوق في عائدات متغيرة من عالقتها مع المؤسسة المستثمر فيها 
  المؤسسة المستثمر فيها للتأثير على عائداتها.ستخدام سلطتها على على االقدرة 

  

عندما يكون للمجموعة أقل  و   بشكل عام، هناك افتراض بأن غالبية حقوق التصويت تؤدي إلى السيطرة. لدعم هذا االفتراض،
ذات  تدرس المجموعة جميع الحقائق والظروف، من أغلبية حقوق التصويت الخاصة بالمؤسسة المستثمر فيها أو حقوق مماثلة

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

  .الترتيبات التعاقدية مع الشركاء اآلخرين ممن لهم حقوق تصويت في المؤسسة المستثمر فيها 
  .حقوق ناشئة من ترتيبات تعاقدية أخرى 
  .حقوق تصويت المجموعة وحقوق تصويت محتملة 

  

  
  



أم ( ة ق لل   ش.م.ع.ق.)ش
ة  ح ة ال ال انات ال ل ال احات ح   إ

 ٢٠٢٠د  ٣١في 

- ٢٠  -  

  تتمة   –أسس اإلعداد   .٢
  

  تتمة  –أساس التوحيد   
تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت تسيطر على المؤسسة المستثمر فيها أم ال إذا كانت الحقائق والظروف تدل على وجود  

سيطرة  الالمجموعة    تحصلتغيرات في عنصر واحد أو أكثر من عناصر السيطرة الثالثة. يبدأ توحيد بيانات شركة تابعة عندما  
التابعة.   الشركة  التابعة وتنتهي عندما تفقد المجموعة السيطرة على  موجودات ومطلوبات وإيرادات   يتم إدراجعلى الشركة 

التابعة   فيه    تحققمن التاريخ الذي    البيانات المالية الموحدةأو المستبعدة خالل السنة في    المستحوذ عليهاومصاريف الشركة 
  طرة حتى التاريخ الذي تتوقف فيه المجموعة عن السيطرة على الشركة التابعة. المجموعة السي

  

عود إلى مساهمي الشركة األم للمجموعة وإلى الحصص غير ي  الدخل الشامل اآلخرإن األرباح أو الخسائر وكل مكون من  
غير الحصص  عن  الزائدة  المسيطرة  غير  الحصص  على  المطبقة  الخسائر  توزيع  يتم  حصة   مقابلالمسيطرة    المسيطرة. 

لتغطية  إضافي  باستثمار  القيام  التزام ملزم وباستطاعتها  المسيطرة  الحصص غير  لدى  الذي يكون  الحد  باستثناء  المجموعة 
ة باستخدام سياسات محاسبية موحدة للمعامالت المماثلة واألحداث األخرى في موحدالخسائر. يتم إعداد هذه البيانات المالية ال

مماثلة مع  ظروف  المحاسبية  سياستها  لتتماشى  التابعة  للشركات  المالية  البيانات  على  تعديالت  إجراء  يتم  الضرورة،  عند   .
  السياسات المحاسبية للمجموعة.

   

السيطرة  توحيديتم   على  المجموعة  فيها  التي تحصل  التاريخ  االستحواذ وهو  تاريخ  بالكامل من  التابعة  ويستمر  ،  الشركات 
التابعة لنفس الفترة المالية للشركة األم    توحيدال حتى التاريخ الذي تفقد فيه هذه السيطرة. يتم إعداد البيانات المالية للشركات 

 وباستخدام سياسات محاسبية مماثلة.  
 

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

الشهرة)  ذلك  في  (بما  الصلة  ذات  للموجودات  التحقيق  بإلغاء  تقوم  فإنها  تابعة،  شركة  على  السيطرة  المجموعة  فقدت  إذا 
الربح أو    ناتجة في  في إدراج أي ربح أو خسارة،  المساهمينوالمطلوبات والحصص غير المسيطرة وغيرها من بنود حقوق  

  الخسارة. يتم تحقيق أية استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة. 
  

 توحيد استبعاد المعامالت عن ال
واألرباح   استبعاد األرصدة والمعامالت  المحققةيتم  البيانات   الناتجة عن  غير  إعداد  المجموعة عند  بين شركات  المعامالت 

  ة. موحدالمالية ال
  

    حصص غير مسيطرة    
وتظهر كبند  ،  من الربح أو الخسارة وصافي الموجودات التي ال تملكها المجموعة  حصة الشركةتمثل الحصص غير المسيطرة  

، منفصالً  موحدفي بيان المركز المالي الالمساهمين وضمن حقوق  موحدوبيان الدخل الشامل ال موحدال الدخلمنفصل في بيان 
يتم توزيع الخسائر المطبقة على الحصص غير المسيطرة الزائدة عن الحصص غير المسيطرة .  الملكية للشركةعـن حقـوق  

مقابل حصة المجموعة باستثناء الحد الذي يكون فيه للحصص غير المسيطرة التزام ملزم و على استثمار وتقدر  على استثمار  
باستخدام طريقة تمديد الشركة األم، حيث يتم يتم احتساب االستحواذ على الحصص غير المسيطرة    .ضافي لتغطية الخسائرإ

  إدراج الفرق بين المبلغ المدفوع والقيمة العادلة للحصة في صافي الموجودات المستحوذ عليها كشهرة.  
  

 العملة التشغيلية وعملة العرض
  قطري)، ما لم تتم اإلشارة إلى خالف ذلك.لایر  ألف  المالية الموحدة بالريـال القطري مقرباً إلى أقرب (  البيانات تم عرض هذه  ي

 

المنف المالية  البيانات  المجموعةصلة  تعرض  (العملة   لكيانات  شركة  كل  فيها  تعمل  التي  األساسية  االقتصادية  البيئة  بعملة 
الوظيفية). ألغراض إعداد هذه البيانات المالية الموحدة، تعرض نتائج كل شركة تابعة والمركز المالي لها بالعملة الوظيفية 

  للشركة األم.  
 

التقرير. يتم  إلى الريال القطر  األجنبيةيتم تحويل موجودات ومطلوبات العمليات   ي باستخدام أسعار الصرف السائدة بتاريخ 
. تدرج فروق التحويل المعامالتأيضا تحويل اإليرادات والمصروفات إلى الريال القطري بأسعار الصرف السائدة في تاريخ  

الدخل الشامل  يتم إعادة تصنيف عنصر  ،  عند استبعاد عملية أجنبية.  الدخل الشامل اآلخرالناتجة من التحويل لغرض التوحيد في  
 المتعلق بتلك العملية األجنبية المعينة إلى الربح أو الخسارة.  اآلخر

 

إن أي شهرة ناتجة عن حيازة العمليات الخارجية وأي تعديالت قيمة عادلة للقيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات الناتجة عن 
ة األجنبية ويتم تحويلها حسب سعر الصرف السائد الصرف في تاريخ العملية.  عملية االستحواذ كموجودات ومطلوبات للعملي

  . الدخل الشامل اآلخرتدرج فروقات التحويل في 



أم ( ة ق لل   ش.م.ع.ق.)ش
ة  ح ة ال ال انات ال ل ال احات ح   إ

 ٢٠٢٠د  ٣١في 

- ٢١  -  

  
  التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات    .٣

  

 المطبقة من قبل المجموعة و المعايير والتفسيرات الجديدة المعدلة  ٣/١
إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية الموحدة تتفق مع تلك المتبعة في إعداد البيانات المالية السنوية 

والتعديالت التي تيسري مفعولها  المعايير    بعض   باستثناء تطبيق   ٢٠١٩ديسمبر    ٣١الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في  
. لم تطبق المجموعة أية معايير أو تفسيرات أو تعديالت  ٢٠٢٠يناير    ١ي تبدأ في أو بعد  للسنوات والفترات المحاسبية الت

  تم إصدارها ولم تصبح سارية المفعول بعد.  
  

  لم يكن للتعديالت التالية المطبقة من قبل المجموعة أي تأثير على البيانات المالية الموحدة لفترة التقرير. 
  
  تعريف األعمال ٣للتقارير المالية تعديالت المعيار الدولي :  
 إصالح معيار سعر الفائدة :٣٩ومعيار المحاسبة الدولي  ٩و  ٧لتقارير المالية لين الدولي يناير يتعديالت المع  
 الماديةتعريف  :٨و  ١ ينالمحاسبة الدولي يتعديالت معيار  
  ٢٠١٨مارس  ٢٩اإلطار المفاهيمي للتقارير المالية الصادر في    
 ١٩-كوفيدجائحة اإليجار ذات الصلة بإعفاءات   ١٦لتقارير المالية لالمعيار الدولي  تعديالت   

  
  المعايير التي أصدرت ولم يسر مفعولها بعد  ٣/٢

المعدلة التي صدرت ولم تصبح سارية المفعول بعد، حتى تاريخ إصدار البيانات المالية والمعايير والتفسيرات الجديدة  
عندما تصبح  ،  أدناه. تنوي المجموعة تطبيق هذه المعايير الجديدة والمعدلة والتفسيرات، إن وجدتللمجموعة موضحة  

   سارية المفعول.
  

 : عقود التأمين  ١٧المعيار الدولي للتقارير المالية  
المالية   للتقارير  الدولي  المعيار  مبادئ  ١٧يحدد  التأمين  عقود  وعرضها ب  االعتراف:  وقياسها  الصادرة  التأمين  عقود 

واإلفصاح عنها. كما يتطلب تطبيق مبادئ مماثلة على عقود إعادة التأمين المحتفظ بها وعقود االستثمار مع خصائص  
مع السماح   ٢٠٢٣يناير    ١المشاركة التقديرية الصادرة. يسري مفعول هذا المعيار على الفترات السنوية التي تبدأ في  

   .المبكربالتطبيق 
 

المالية   للتقارير  الدولي  المعيار  االستثمار مع خصائص    ١٧يقدم  التأمين وعقود  إرشادات شاملة حول محاسبة عقود 
خصم احتياطيات الخسارة   ١٧المشاركة التقديرية. بالنسبة لعقود التأمين العامة، يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية  

   .باإلضافة إلى تعديل المخاطر والتي سيكون مطلوبا اإلفصاح عن مستوى الثقة بهافي أكثر من سنة   سدادهاالمتوقع 
  

المالية   للتقارير  المعيار الدولي  للتقارير   تشكيل، تم  ١٧ولتقييم اآلثار المترتبة على تطبيق  الدولي  فريق تنفيذ للمعيار 
اإلدارة العليا في إدارات المالية والمخاطر   بالمجموعة برعاية المدير المالي للمجموعة والذي يضم موظفي  ١٧المالية  

  والعمليات وعمليات االستثمار. 
  

  أكمل فريق التنفيذ بنجاح المرحلة األولي (تحليل الفجوة) ويعمل الفريق حالياً على التأثير التشغيلي والمالي المفصل. 
  

  مفعولها بعد المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة األخرى الصادرة ولم يسري 
تعديالت معيار المحاسبة  ، باستثناء  ٢٠٢٢يناير    ١المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة التالية اعتباًرا من  يسري مفعول  

  .  ٢٠٢٣يناير  ١يسري مفعوله اعتبارا من حيث "  تصنيف المطلوبات على أنها متداولة أو غير متداولة"  ١الدولي 
 

  ٣تعديالت المعيار الدولي للتقارير المالية  -الرجوع إلى اإلطار المفاهيمي 
  ١٦تعديالت معيار المحاسبة الدولي  -العقارات واآلالت والمعدات: المتحصالت قبل االستخدام المقصود 
  ٣٧تعديالت معيار المحاسبة الدولي   -تكاليف إتمام العقد  -العقود المحملة باألعباء 
   شركة تابعة تعتمد المعايير    -يق المعايير الدولية للتقارير المالية ألول مرة  : تطب١المعيار الدولي للتقارير المالية

  الدولية ألول مرة
   إللغاء تحقيق المطلوبات المالية ١٠الرسوم في اختبار الـ "   -األدوات المالية    -  ٩المعيار الدولي للتقارير المالية "٪  
  ت القيمة العادلةالضرائب في قياسا -الزراعة  ٤١معيار المحاسبة الدولي   
   تصنيف المطلوبات كمتداولة أو غير متداولة١تعديالت معيار المحاسبة الدولي :  
  

   



أم ( ة ق لل   ش.م.ع.ق.)ش
ة  ح ة ال ال انات ال ل ال احات ح   إ

 ٢٠٢٠د  ٣١في 

- ٢٢  -  

  
  تتمة    –التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات   .٣

  
  استخدام األحكام والتقديرات  ٣/٣

الدولية   للمعايير  وفقاً  الموحدة  المالية  البيانات  إعداد  والتقديرات  يتطلب  األحكام  تعد بعض  أن  اإلدارة  المالية من  للتقارير 
. المسجلةواإليرادات والمصروفات لموجودات والمطلوبات ا تطبيق السياسات المحاسبية وقيم  واالفتراضات التي تؤثر على

  .قد تختلف النتائج النهائية عن هذه التقديرات
  

مة بصورة دورية، كما يتم إدراج مراجعة التقديرات المحاسبية خالل الفترة  تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المالية الها
إن األحكام والتقديرات الرئيسية التي أعدتها المجموعة   أية فترات مستقبلية تؤثر عليها.  وفيالتقدير    مراجعةتم فيها  يالتي  

  . ٣٥مبينة بالتفصيل في اإليضاح رقم 
  

كانت األحكام الهامة التي اتخذتها اإلدارة خالل تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة ،  دةعند إعداد هذه البيانات المالية الموح
  .٢٠٢٠ديسمبر  ٣١هي نفس األحكام التي تم تطبيقها على البيانات المالية  الموحدة للسنة المنتهية في 

  
  األحكام والتقديرات المحاسبية الهامة

أحكام   بإصدار  المجموعة  واإليرادات  تقوم  والمطلوبات  للموجودات  المعلنة  المبالغ  على  تؤثر  وافتراضات  وتقديرات 
يتم تقييم التقديرات واألحكام بشكل مستمر وتستند إلى  والمصروفات واإلفصاح عن المطلوبات الطارئة في تاريخ التقرير.

  يعتقد أنها معقولة في ظل هذه الظروف الحالية. الخبرة التاريخية وعوامل أخرى، بما في ذلك توقع األحداث المستقبلية التي 
  

  السياسات المحاسبية الهامة   .٤
  

  دمج األعمال والشهرة
التالية لتقييم ما إذا كان دمج األعمال   طريقة االستحواذ أو وفقا لطريقة    يحتوي على مادة لتطبيقتستخدم اإلدارة المعايير 

  دمج األعمال:   -  ٣توحيد الحصص عندما تكون المعاملة غير مضمونة كما هو موضح في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  
  

 ؛  الغرض من المعاملة  
 ؛  اشتراك أطراف خارجية في المعاملة، مثل الحصص غير المسيطرة أو أطراف ثالثة أخرى 
  ؛  كانت المعاملة تتم بالقيمة العادلة أم الما إذا 
  األنشطة القائمة للمؤسسات المشاركة في المعامالت؛ سواء أكانت الكيانات مجتمعة في كيان تقرير لم يكن موجودا

 ؛ ومن قبل أو ال
 يير آخر  متعلقةً بالطرح األولي العام أو العرض العرضي أو أي تغ  أسيس شركة جديدة سواء تم إنشاءهاعندما يتم ت

 في السيطرة وتغير كبير في حقوق الملكية.
 

بإجمالي المبلغ المحول بالقيمة    عليها  باستخدام طريقة االستحواذ. يتم قياس تكلفة أي أعمال مستحوذ  المدمجةتحتسب األعمال  
ة  موحداألعمال الالعادلة في تاريخ االستحواذ وقيمة أي حصة غير مسيطرة في المؤسسة المستحوذ عليها. بالنسبة لكل من  

تختار المجموعة أن تقيس الحصة غير المسيطرة في المؤسسة المستحوذ عليها بالقيمة العادلة أو بالحصة النسبية من صافي  
  موجودات المؤسسة المستحوذ عليها. تحتسب تكاليف االستحواذ كمصاريف متكبدة وتدرج في المصاريف اإلدارية.  

  
تقرر المجموعة أنها قد استحوذت على شركة عندما تتضمن مجموعة األنشطة والموجودات التي تم الحصول عليها مدخالً 

جوهرية إذا كانت  المستحوذ عليها  وعملية جوهرية تساهم معًا بشكل كبير في القدرة على إنشاء المخرجات. تعتبر العملية  
قوة عاملة منظمة تتمتع بالمهارات  المستحوذ عليها  رجات، وتشمل المدخالت  ضرورية للقدرة على االستمرار في إنتاج المخ

أو المعرفة أو الخبرة الالزمة ألداء هذه العملية أو تساهم بشكل كبير في القدرة على االستمرار في إنتاج المخرجات وتعتبر  
  قدرة على االستمرار في إنتاج المخرجات. فريدة أو نادرة أو ال يمكن استبدالها دون تكلفة كبيرة أو جهد أو تأخير في ال

  

عندما تستحوذ المجموعة على أية أعمال تقوم بتقييم الموجودات والمطلوبات المالية المستلمة لتحديد التصنيف المالئم وفقاً  
ية في  للشروط التعاقدية والظروف االقتصادية والظروف الخاصة كما في تاريخ االستحواذ. هذا يشمل فصل المشتقات الضمن

  العقود األساسية من قبل المستحوذ عليها. 
  
  
  



أم ( ة ق لل   ش.م.ع.ق.)ش
ة  ح ة ال ال انات ال ل ال احات ح   إ

 ٢٠٢٠د  ٣١في 

- ٢٣  -  

  تتمة    –السياسات المحاسبية الهامة   .٤
  

  تتمة  –دمج األعمال والشهرة 
  

ال يتم إعادة قياس المقابل المحتمل   إن أي مبالغ محتملة يرغب المستحوذ أن يحولها سوف تحقق بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ. 
المبلغ المحتمل المصنف كموجودات أو   يتم قياس ملكية ويتم المحاسبة عن تسويته الالحقة ضمن حقوق الملكية. المصنف كحقوق  

، بالقيمة العادلة مع تحقيق التغيرات في : األدوات المالية ٩المعيار الدولي للتقارير المالية مطلوبات والتي هي أداة مالية في إطار 
يتم قياس المقابل المحتمل اآلخر الذي ال يقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقارير   . الموحدلخسارة  الربح أو ا القيمة العادلة في بيان  

  بالقيمة العادلة في تاريخ كل تقرير مع االعتراف بالتغييرات في القيمة العادلة في الربح أو الخسارة.  ٩المالية  
  

للحصص غير المسيطرة وأي فائدة سابقة    المعترف به لمحول والمبلغ  يتم قياس الشهرة مبدئيًا بالتكلفة (وهي فائض إجمالي المبلغ ا 
إذا كانت القيمة العادلة لصافي الموجودات   .) محتفظ بها على صافي الموجودات القابلة للتحديد المستحوذ عليها والمطلوبات المتكبدة

المستحوذة تزيد على مجموع المبلغ المحول، تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت قد قامت بتحديد جميع الموجودات المستحوذ 
ب إدراجها في عليها وجميع المطلوبات المستحقة بصورة صحيحة وتقوم بمراجعة اإلجراءات المستخدمة في قياس المبالغ الواج

القيمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ عليها عن إجمالي المبلغ  التقييم زيادة في  تاريخ االستحواذ. وإذا ظلت نتيجة إعادة 
 .الموحد   الربح أو الخسارة المحول، عندها يتم تحقيق الربح في بيان  

  

يتم   في القيمة   خفاض قيمة متراكم. لغرض فحص االنخفاض يتم قياس الشهرة بالتكلفة ناقص أي خسائر ان  ، بعد التحقق المبدئي 
النقدية، والتي يتوقع أن الدمج توزيع الشهرة المستحوذ عليها ضمن أعمال   ، من تاريخ االستحواذ، على كل وحدات اإليرادات 

  ت.األنشطة، بغض النظر عن تحويل موجودات أو مطلوبات أخرى من المجموعة إلى تلك الوحدا  توحيد تستفيد من 
  

وحدة إيرادات نقدية ويتم استبعاد جزء من العملية داخل تلك الوحدة، تدرج الشهرة المتعلقة بالعملية ل الشهرة    يتم تخصيص عندما  
استبعاد العملية. يتم قياس الشهرة المستبعدة في هذه   دعن المستبعدة في القيمة الدفترية للعملية وذلك عند تحديد الربح أو الخسارة  

  لمستبعدة والجزء المحتفظ به من وحدة اإليراد النقدي.الحالة على أساس القيم النسبية للعملية ا 
  

ديسمبر) وعندما تشير الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد تنخفض   ٣١يتم اختبار الشهرة لتحديد االنخفاض في القيمة سنويا (كما في  
  قيمتها.

  

ة المولدة للنقد (أو مجموعة الوحدات المولدة للنقد) يتم تحديد انخفاض القيمة للشهرة من خالل تقييم القيمة القابلة لالسترداد للوحد 
يمة والتي تتعلق بها الشهرة. عندما تكون القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المولدة للنقد (أو مجموعة الوحدات المنتجة للنقد) أقل من الق

ة عليها، ال يمكن عكس خسائر االنخفاض في الدفترية لوحدة إنتاج النقد (مجموعة الوحدات المولدة للنقد) التي تم توزيع الشهر 
 القيمة المتعلقة بالشهرة في الفترات المستقبلية.

  

  االستثمار في الشركات الزميلة والمؤسسات ذات السيطرة المشتركة 
ها  تأثير  للمجموعة  يكون  التي  الشركات  هي  الزميلة  في  م الشركات  المشاركة  في  القدرة  هو  الهام  التأثير  المتعلقة .  القرارات 

بالسياسات المالية والتشغيلية للشركة المستثمر فيها، ولكن ليست السيطرة أو السيطرة المشتركة على هذه السياسات. عند الضرورة، 
  يتم إجراء تعديالت لتوحيد سياساتها المالية مع السياسات المالية للمجموعة.

  

ن لألطراف التي لها سيطرة مشتركة في الترتيب وفي صافي الموجودات المشروع المشترك هي نوع من اتفاق مشترك حيث يكو 
الترتيب، والذي يتواجد فقط عندما تتطلب  للسيطرة على  المشتركة هي تقاسم متفق عليه تعاقديا  السيطرة  المشترك.  للمشروع 

  القرارات موافقة باإلجماع بشأن األنشطة ذات الصلة من األطراف التي تتقاسم السيطرة.
  

  استثمارات المجموعة في االستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة بطريقة حقوق الملكية.   م احتساب يت 
  

بالتكلفة ويتم تعديله بعد ذلك لتحقيق حصة  موحدوفقا لطريقة حقوق الملكية، يتم تسجيل االستثمار مبدئيا في بيان المركز المالي ال 
للشركة الزميلة أو المشروع المشترك. عندما تزيد حصة المجموعة من  الدخل الشامل اآلخر و  المجموعة في األرباح أو الخسائر

الخسائر عن حصتها في الشركة المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية، يتم تخفيض القيمة الدفترية لتلك الحصة، بما في ذلك أي 
ئر اإلضافية باستثناء الحد الذي يكون لدى المجموعة التزام أو استثمارات طويلة األجل إلى الصفر، ويتم التوقف عن تحقيق الخسا

  قامت بدفعات نيابة عن الشركة المستثمر فيها.
  

بعد التسويات لمواءمة السياسات   الدخل الشامل اآلخر ة حصة المجموعة من األرباح أو الخسائر و موحد تتضمن البيانات المالية ال 
. إن السنة المالية يطرة المشتركة حتى تاريخ توقفهماالمحاسبية مع تلك المتبعة في المجموعة من تاريخ بدء التأثير المادي أو الس

  للشركات الزميلة والمجموعة موحدة.
  

المجموعة وشركتها الزميلة أو المشروع المشترك في البيانات يتم تحقيق األرباح والخسائر الناتجة عن المعامالت النهائية بين  
  المالية للمؤسسة فقط في حدود حصة المستثمرين غير ذات الصلة في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك.



أم ( ة ق لل   ش.م.ع.ق.)ش
ة  ح ة ال ال انات ال ل ال احات ح   إ

 ٢٠٢٠د  ٣١في 

- ٢٤  -  

  

     تتمة –السياسات المحاسبية الهامة   .٤
  

 الموجودات غير الملموسة
يتم قياس الموجودات غير الملموسة المستحوذ عليها بشكل منفصل مبدئياً بالتكلفة. تكلفة الموجودات غير الملموسة المستحوذ  

  : فإن العادلة في تاريخ االستحواذ. بعد التحقيق المبدئيالقيمة األعمال يمثل  توحيدعليها في 
 

 ويتم تقييم االنخفاض    االقتصاديةالملموسة التي لها أعمار محدودة يتم إطفاؤها على مدى األعمار اإلنتاجية    غير  الموجودات
غير الملموس قد انخفضت قيمته. تتم مراجعة فترة اإلطفاء وطريقة اإلطفاء    األصلفي القيمة عند وجود مؤشرات على أن  

فترة تقرير على األقل. التغيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو   لموجود غير ملموس ذو عمر إنتاجي محدود في نهاية كل
المنافع   المتضمنة في الموجود يتم أخذها    االقتصاديةطريقة استهالك  لتعديل فترة اإلطفاء أو طريقة   باالعتبارالمستقبلية 

فاء للموجودات غير الملموسة  اإلطفاء، كما هو مناسب، وتعامل كتغيرات في التقديرات المحاسبية. يتم تحقيق مصروف اإلط
  . موحدال  الربح أو الخسارةذات األعمار اإلنتاجية المحدودة في بيان 

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

بشكل سنوي لتحديد صحة استمراريته. إذا ظهر عكس ذلك، يتم تغيير العمر اإلنتاجي من غير محدود إلى محدود على  
  أساس مستقبلي.  

  
غير ملموس يتم قياسها بالفرق بين صافي عائدات االستبعاد والقيمة الدفترية   أصلاألرباح أو الخسائر الناتجة من إلغاء تحقيق 

  . األصلعند إلغاء تحقيق  موحدال الربح أو الخسارةللموجود، وتدرج في بيان 
  

  المطبقة حالياً على الموجودات غير الملموسة للمجموعة هي كالتالي:   االعمار االنتاجيةإن 
  

  العمر االقتصادي   المستحوذ عليها الموجودات غير الملموسة 
 غير محدد   القدرة االكتتابية لتضامن لويدز

 سنوات ٧ فورتمبيرجيسش فيرسيتشيرونغ أيه جي  - الوثائق المنتهيةخدمات 
  سنوات ١٠  االتفاقية االطارية

  غير محدد  رخصة التأمين على غير الحياة 
 

   المعامالت بالعمالت األجنبية
تدرج المعامالت بالعمالت األجنبية بالعملة الوظيفية لكل شركة من شركات المجموعة وفقا ألسعار الصرف السائدة بتاريخ كل  
معاملة. يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية كما في تاريخ التقرير إلى العملة الوظيفية ذات الصلة  

 . موحدال الربح أو الخسارةي نهاية السنة. تدرج فروقات التحويل الناتجة في بيان وفقا ألسعار الصرف السائدة ف
  

  

  األدوات المالية
 للطرف اآلخر. والتزام مالي أو أداة حقوق ملكية حد األطراف األداة المالية هي أي عقد ينشأ عنه أصل مالي أل

  

  أ) التحقيق المبدئي
على   المبدئي  التحقيق  عند  المالية  األدوات  تصنيف  يعتمد  المتاجرة.  تاريخ  في  مبدئياً  المالية  والمطلوبات  الموجودات  تسجل 
شروطها التعاقدية ونموذج العمل الخاص بإدارة هذه األدوات. تقاس األدوات المالية مبدئيًا بقيمتها العادلة، باستثناء الموجودات  

أو طرحها   المبلغالية المسجلة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة فيتم إضافة تكاليف المعاملة إلى  المالية والمطلوبات الم
أرباح أو خسائر اليوم األول عندما تختلف القيمة العادلة لألدوات    تدرجالمدينة بسعر المعاملة.  التأمين  من المبلغ. تقاس ذمم  

  معاملة. المالية عند التحقيق المبدئي عن سعر ال
  

  ب) ربح أو خسارة اليوم األول 
عندما يختلف سعر المعاملة لألداة عن القيمة العادلة عند نشأتها وتكون القيمة العادلة مستندة إلى طريقة تقييم باستخدام مدخالت  
يمكن مالحظتها فقط بالسوق، تدرج المجموعة الفرق بين سعر المعاملة والقيمة العادلة في صافي إيرادات المتاجرة. في الحاالت 

يمة العادلة إلى نماذج تستخدم فيها مدخالت ال يمكن مالحظتها، يتم تأجيل الفرق بين سعر المعاملة والقيمة التي تستند فيها الق
  العادلة، وتدرج في الربح أو الخسارة فقط عندما تصبح المدخالت قابلة للمالحظة أو عند استبعاد األداة. 

  
   



أم ( ة ق لل   ش.م.ع.ق.)ش
ة  ح ة ال ال انات ال ل ال احات ح   إ

 ٢٠٢٠د  ٣١في 

- ٢٥  -  

  
  تتمة    –السياسات المحاسبية الهامة   .٤

  

  تتمة   –األدوات المالية 
  

  ج) فئات قياس الموجودات والمطلوبات المالية 
  

تقوم المجموعة بتصنيف جميع موجوداتها المالية وفقًا لنموذج العمل الخاص بإدارة الموجودات والشروط التعاقدية للموجود، 
  وتقاس إما:  

  
   بالتكلفة المطفأة؛  
  ؛ أو الدخل الشامل اآلخربالقيمة العادلة من خالل  
  .بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  

 
ف وقياس محفظة مشتقاتها ومتاجراتها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. ويجوز للمجموعة  تقوم المجموعة بتصني

تسجيل األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في حال أدى ذلك إلى إزالة أو تقليل التباينات في القياس أو 
  بشكل جوهري.  التحقيق

  
   .التكلفة المطفأةبالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة و المطلوبات الماليةيتم قياس 

  
  المبدئي التحقيق
  

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

  

 ؛ و االحتفاظ بالموجود المالي ضمن نموذج أعمال بهدف االحتفاظ بالموجودات المالية لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية   
 ة إلى زيادة التدفقات النقدية التي تكون عبارة عن مدفوعات  الشروط التعاقدية للموجودات المالية تؤدي في تواريخ محدد

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

 تفاصيل هذه الشروط هي كالتالي: 
  
  ) تقييم نموذج العمل ١(

المالية لغرض تحقيق   الموجودات  المجموعة نموذج أعمالها عند المستوى الذي يعكس أفضل كيفية إلدارة مجموعات  تحدد 
  هدف أعمالها.  

 

ولكن على مستوى أعلى من المحافظ المجمعة، ويستند إلى عوامل   ال يتم تقييم نموذج أعمال المجموعة لكل أداة على حدة،
  يمكن مالحظتها مثل: 

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

  . إدارة هذه المخاطر
 ي اإلدارة (على سبيل المثال، ما إذا كانت المكافآت تستند إلى القيمة العادلة للموجودات المدارة أو كيفية مكافأة موظف

  . على التدفقات النقدية التعاقدية المحصلة)
 يعتبر معدل انتظام المبيعات المتوقعة وقيمتها وتوقيتها أيضاً ضمن جوانب التقييم الهامة للمجموعة.  

   
ل على سيناريوهات متوقعة ومعقولة دون وضع سيناريوهات "الحالة األسوأ" أو "حالة الضغط" في  يعتمد تقييم نموذج األعما

بطريقة تختلف عن التوقعات األصلية، ال تقوم المجموعة بتغيير  المبدئي    التحقيقاالعتبار. في حال تحققت التدفقات النقدية بعد  
ج األعمال هذا، ولكنها تأخذ في االعتبار تلك المعلومات في المستقبل تصنيف الموجودات المالية المتبقية المحتفظ بها في نموذ

    عند تقييم الموجودات المالية المنشأة حديثًا أو المشتراة حديثًا.
  



أم ( ة ق لل   ش.م.ع.ق.)ش
ة  ح ة ال ال انات ال ل ال احات ح   إ

 ٢٠٢٠د  ٣١في 

- ٢٦  -  

  
     تتمة –السياسات المحاسبية الهامة   .٤

  

 تتمة -تصنيف الموجودات المالية والمطلوبات المالية 
  

  تتمة   –األدوات المالية 
  

   تتمة –التحقيق المبدئي 
  

  تتمة   –أ) االستثمارات المالية بالتكلفة المطفأة  
  

  )  SPPI ) اختبار مدفوعات أصل الدين والفائدة فقط (٢(
كخطوة ثانية في عملية التصنيف، تقوم المجموعة بتقييم الشروط التعاقدية للموجودات المالية لتحديد ما إذا كانت تستوفي اختبار  
مدفوعات أصل الدين والفائدة فقط. يعرف "أصل الدين" لغرض هذا االختبار بأنه القيمة العادلة للموجود المالي عند التحقيق 
 المبدئي، وقد يتغير على مدى عمر الموجود المالي (على سبيل المثال، إذا تم سداد مبلغ أصل الدين أو إطفاء القسط / الخصم). 

 

طار ترتيب اإلقراض تكون في العادة بالنظر في القيمة الزمنية للنقد والمخاطر االئتمانية. ولغرض إن أهم عناصر الفائدة في إ
)، تستخدم المجموعة أحكاماً وتأخذ في االعتبار العوامل ذات الصلة مثل العملة  SPPIتقييم مدفوعات أصل الدين والفائدة فقط (

    سها تحديد سعر الفائدة.المقوم بها الموجود المالي والمدة التي يتم على أسا
  

وعلى خالف ذلك، فإن الشروط التعاقدية التي تفرض أكثر من مجرد الحد األدنى من التعرض للمخاطر أو التقلبات في التدفقات 
عات  النقدية التعاقدية غير المرتبطة بترتيب اإلقراض األساسي ال تؤدي إلى زيادة التدفقات النقدية التعاقدية التي تكون فقط مدفو

الربح أو   العادلة من خالل  بالقيمة  المالي  الموجود  يتعين قياس  الحاالت،  القائم. في مثل تلك  المبلغ  الدين والفائدة عن  أصل 
  .الخسارة

  

    الدخل الشامل اآلخرب) أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل 
الخاصة بأدوات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من    ٩تطبق المجموعة فئة التصنيف الجديدة وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية  

  عند استيفاء الشرطين التاليين:   الدخل الشامل اآلخرخالل 
  

  ؛ و الموجودات الماليةاالحتفاظ باألداة ضمن نموذج أعمال هدفه تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وبيع  
 مدفوعات أصل الدين والفائدة فقط ( الشروط التعاقدية للموجود المالي تستوفي اختبارSPPI  .(  

  

يتم قياسها الحقاً بالقيمة العادلة، وتدرج األرباح والخسائر   الدخل الشامل اآلخرأدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خالل  
. تدرج إيرادات الفوائد وأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية  الدخل الشامل اآلخريمة العادلة في  الناشئة عن التغيرات في الق

في الربح أو الخسارة بنفس الطريقة المتبعة في الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة. عند االستبعاد، يتم إعادة تصنيف  
  إلى الربح أو الخسارة.   الدخل الشامل اآلخرمن  الدخل الشامل اآلخر سابقاً في المدرجةاألرباح أو الخسائر المتراكمة 

  
 

   الدخل الشامل اآلخرج) أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل 
عند التحقيق المبدئي، تقرر المجموعة أحيانًا تصنيف بعض استثماراتها في األسهم، بشكل غير قابل لإللغاء، كأدوات حقوق 

العادلة من خالل   بالقيمة  الشامل اآلخرملكية  الدولي    الدخل  المحاسبة  لمعيار  الملكية وفقاً    ٣٢عندما تستوفي تعريف حقوق 
  محتفظ بها للتداول. يتم هذا التصنيف لكل أداة على حدة. العرض وتكون غير :األدوات المالية

 

أرباح وخسائر أدوات حقوق الملكية ال يتم إعادة تبويبها أبداً إلى الربح. تقيد توزيعات األرباح في الربح أو الخسارة كإيرادات 
عند ثبوت الحق في استالم التوزيعات، باستثناء في حال استفادة المجموعة من هذه العائدات كاسترداد جزء من تكلفة   استثمار

الدخل  . أدوات حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل  الدخل الشامل اآلخر تقيد األرباح في  األداة، وفي هذه الحالة
   ال تخضع لتقدير انخفاض القيمة. الشامل اآلخر

   



أم ( ة ق لل   ش.م.ع.ق.)ش
ة  ح ة ال ال انات ال ل ال احات ح   إ

 ٢٠٢٠د  ٣١في 

- ٢٧  -  

  
  تتمة    –السياسات المحاسبية الهامة   .٤

  
  

 تتمة -تصنيف الموجودات المالية والمطلوبات المالية 
  

  تتمة   –األدوات المالية 
  

  تتمة -التحقيق المبدئي 

 

  د) الموجودات المالية والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
الموجودات المالية والمطلوبات المالية ضمن هذه الفئة هي الغير محتفظ بها للمتاجرة والتي إما قد تم تبويبها من قبل اإلدارة 

تقوم اإلدارة بتبويب أداة بالقيمة    .٩قيق المبدئي أو أنه يجب قياسها بالقيمة العادلة وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية  عند التح
العادلة من خالل الربح أو الخسارة عند التحقيق المبدئي فقط عندما تستوفي أحد المعايير التالية، ويحدد التصنيف لكل أداة على  

   حدة:
  

 دات  يزيل أو يقلل بشكل جوهري من حاالت تباين المعالجات المحاسبية التي قد تنشأ خالل قياس الموجو  التصنيف
 أو المطلوبات أو تحقيق األرباح أو الخسائر عنها على أساس مختلف؛ 

 

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

  

   واحد أو أكثر من المشتقات الضمنية، ما لم تقم بتعديل جوهري على التدفقات النقدية المطلوبات التي تحتوي على
التي كان من الممكن أن يتطلبها العقد، أو كان واضًحا، بإجراء تحليل بسيط أو بدون تحليل، متى تعتبر أداة مماثلة 

   ألول مرة فصل األداة (األدوات) المشتقة الضمنية غير مسموحاً.
  

بالقيمة   الموحد  ودات المالية والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في بيان المركز الماليتدرج الموج
العادلة. تسجل التغيرات في القيمة العادلة في الربح والخسارة، باستثناء الحركة في القيمة العادلة للمطلوبات المصنفة بالقيمة  

للمجموعة. تسجل هذه التغيرات في القيمة العادلة في    لخسارة بسبب تغيرات في المخاطر االئتمانيةالعادلة من خالل الربح أو ا
، وال يعاد تبويبها إلى الربح أو الخسارة. الفوائد المكتسبة أو المتكبدة  الدخل الشامل اآلخراالحتياطي االئتماني الخاص من خالل  

الفوائد، على  على األدوات المثبتة بالقيمة العادلة من خالل   الفوائد أو مصروفات  الربح أو الخسارة يتم تحقيقها في إيرادات 
التوالي، باستخدام سعر الفائدة الفعلي، مع األخذ في االعتبار أي خصم / عالوة وتكاليف المعامالت المؤهلة التي تشكل جزًءا 

ها إلزامياً بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  ال يتجزأ من األداة. الفوائد المكتسبة من الموجودات المطلوبة يتم تسجيل
باستخدام سعر الفائدة التعاقدية. إيرادات توزيعات األرباح من أدوات حقوق الملكية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

  الخسارة يتم تسجيلها كإيرادات تشغيلية أخرى عند ثبوت الحق في استالم التوزيعات. 
  

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

  

  تتغير قيمتها استجابة للتغير في سعر فائدة محدد، أو سعر أداة مالية، أو سعر سلعة، أو سعر الصرف األجنبي، أو
ئتماني أو مؤشر االئتمان، أو متغير آخر شريطة أن يكون، في حالة  مؤشر األسعار أو األسعار، أو التصنيف اال

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

 لتغيرات في عوامل السوق.  يتوقع أن يكون لها استجابة ل
   .يتم تسويتها في تاريخ مستقبلي  

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

التوالي. يتم تسجيل المشتقات بالقيمة العادلة وتدرج كموجودات عندما تكون قيمتها العادلة األجنبية ومخاطر أسعار األسهم على  
موجبة وكالتزامات عندما تكون قيمتها العادلة سالبة. تدرج التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات في صافي ايرادات المتاجرة 

  ما لم تنطبق محاسبة التحوط.  
   



أم ( ة ق لل   ش.م.ع.ق.)ش
ة  ح ة ال ال انات ال ل ال احات ح   إ

 ٢٠٢٠د  ٣١في 

- ٢٨  -  

  
  تتمة    –السياسات المحاسبية الهامة   .٤

  

 تتمة -تصنيف الموجودات المالية والمطلوبات المالية 
  

  تتمة   –األدوات المالية 
  تتمة –التحقيق المبدئي 

  
 تتمة   –هـ) األدوات المالية المشتقة 

يتم احتساب المشتقات الموجودة في العقود األصلية كمشتقات منفصلة وتسجل بالقيمة العادلة إذا لم تكن خصائصها االقتصادية  
والمخاطر متعلقة بشكل وثيق بالعقود األصلية وال تكون العقود األصلية محتفظ بها للمتاجرة أو بالقيمة العادلة من خالل الربح  

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

لربح أو الخسارة. ومع ذلك، وكاستثناء من المذكور أعاله، فإن خيار حامل  الموجود المالي من فئة القيمة العادلة من خالل ا
البوليصة رد عقد تأمين مقابل مبلغ ثابت (أو مبلغ يستند على مبلغ ثابت وسعر فائدة) ال يتم فصله ويتم قياسه بالقيمة العادلة  

 .  التأمينيحتى لو كان سعر الممارسة يختلف عن القيمة الدفترية لاللتزام 
 

  المشتقات الضمنية التي تستوفي تعريف عقود التأمين يتم التعامل معها وقياسها كعقود تأمين. 
  

أية أرباح أو خسائر ناتجة من التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات تدرج مباشرة في الربح أو الخسارة، باستثناء الجزء الفعال 
ويعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة عندما يؤثر البند    خل الشامل اآلخرالدفي    تحقيقهامن تحوطات التدفقات النقدية حيث يتم  

  المتحوط له على الربح أو الخسارة.
  

  

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

. يتم تحويل الموجودات عبر المراحل الثالثة حسب التغير الدخل الشامل اآلخروأدوات الدين المصنفة بالقيمة العادلة من خالل  
  ريخ تحقيقها المبدئي.  في جودتها االئتمانية منذ تا

  
 أ) نظرة عامة

لخسائر االئتمانية المتوقعة على موجودات الدين المالية غير المحتفظ بها بالقيمة العادلة من  ل مخصصبتسجيل المجموعة  تقوم
خالل الربح أو الخسارة. ال تخضع أدوات الملكية لطريقة احتساب انخفاض القيمة المنصوص عليها في المعيار الدولي للتقارير 

  .  ٩المالية 
  

مخصص عل يستند  المتوقعة  االئتمانية  (الخسائر الخسائر  للموجود  الكامل  العمر  مدى  على  تنشأ  أن  يتوقع  التي  الخسائر  ى 
االئتمانية المتوقعة لكامل العمر)، ما لم تكن هناك زيادة كبيرة في المخاطر االئتمانية منذ نشأتها، وفي هذه الحالة يحدد المخصص  

الخسائر  االئتمانية المتوقعة  شهًرا)،    ١٢ئتمانية المتوقعة لمدة  شهًرا (الخسارة اال  ١٢استناداً إلى الخسارة االئتمانية المتوقعة لمدة  
هي الجزء من الخسارة االئتمانية المتوقعة لكامل العمر الذي يمثل الخسارة المتوقعة نتيجة احتمالية عدم انتظام  شهراً  ١٢لمدة 

    شهًرا بعد تاريخ التقرير.  ١٢األداة المالية خالل  
 

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

  المتبقي لألداة للمالية.
   



أم ( ة ق لل   ش.م.ع.ق.)ش
ة  ح ة ال ال انات ال ل ال احات ح   إ

 ٢٠٢٠د  ٣١في 

- ٢٩  -  

 

     تتمة –السياسات المحاسبية الهامة   .٤
  

  تتمة   -انخفاض قيمة الموجودات المالية 
  

    تتمة –أ) نظرة عامة 
  

  الدخل الشامل اآلخر بناًء على العملية المذكورة أعاله، تقوم المجموعة بتصنيف موجوداتها المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل  
 إلى مراحل، كما هو موضح أدناه:

    
االئتمانية   : ١المرحلة   الخسارة  على  بناء  بتسجيل مخصص  المجموعة  تقوم  المالية،  المبدئي لألدوات  التحقيق  عند 

أيًضا األدوات المالية التي تحسنت حالة مخاطرها االئتمانية   ١شهًرا. تتضمن المرحلة    ١٢المتوقعة لمدة  
  . ٢وتم إعادة تصنيفها من المرحلة 

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

 .٣تحسنت حالة مخاطرها االئتمانية وتم إعادة تصنيفها من المرحلة 

الموجودات المالية التي لها دليل موضوعي على انخفاض القيمة في تاريخ التقرير.   ٣ضمن المرحلة  تت  : ٣المرحلة  
بالنسبة لهذه الموجودات، يتم تحقيق الخسائر االئتمانية المتوقعة لكامل العمر ومعالجتها، إلى جانب الفوائد 

يجب أال تقل نسبة المخصص    ،٣إلى المرحلة    ٢المحتسبة. عند تحويل الموجودات المالية من المرحلة  
القيمة  منخفضة  الموجودات  إن  التحويل.  قبل  المسجل  المخصص  نسبة  الموجودات عن  لهذه  المسجل 
االئتمانية المكتسبة أو الناشئة هي عبارة عن موجودات مالية منخفضة القيمة االئتمانية عند التحقق المبدئي  

الفوائد الحقًا على أساس سعر ويتم تسجيلها بالقيمة العادلة عند التحقيق المبد  ئي، ويتم تسجيل إيرادات 
الفائدة الفعلي المعدّل باالئتمان. يتم تحقيق الخسائر االئتمانية المتوقعة أو استردادها فقط إلى الحد الذي  

  يحدث فيه تغير الحق في الخسائر االئتمانية المتوقعة.  
  

المالية التي ال تتوقع المجموعة القائم بالكامل أو جزء منه، يتم خفض   بالنسبة للموجودات  فيها بشكل معقول استرداد المبلغ 
 القيمة الدفترية االجمالية للموجود المالي. ويعتبر ذلك استبعاد (جزئي) للموجود المالي. 

  
  ب) احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة 

وهات المتوقعة لقياس العجز النقدي المتوقع مخصوماً بنسبة تحتسب المجموعة الخسائر االئتمانية المتوقعة استنادًا إلى السيناري 
ي تقريبية من معدل الفائدة الفعلي. العجز النقدي هو الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة للمؤسسة وفقاً للعقد والتدفقات النقدية الت

 تتوقع المؤسسة استالمها.  
  

 صرها األساسية هي كالتالي:  إن آليات احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة وعنا
  

 ) احتمالية عدم االنتظامPD  .هي تقدير الحتمالية عدم االنتظام في السداد في إطار زمني محدد (  
  

 ) التعرض عند عدم االنتظامEAD  هو تقدير للتعرض عند عدم االنتظام في تاريخ مستقبلي، مع االخذ في االعتبار (
  التغيرات المتوقعة في التعرض بعد تاريخ التقرير.  

  

 ) الخسارة بافتراض عدم االنتظامLGD هو تقدير للخسارة التي قد تنشأ في حال حدوث عدم االنتظام في وقت (
التعاقدية المستحقة والتدفقات المتوقع استالمها، بما في معين. تستند هذه الخسارة على الفرق بي ن التدفقات النقدية 

  ذلك من تحقيق أي ضمانات.  
  

التعديل التي تحتسب كتعديل  يتم احتساب خسائر االنخفاض واالسترداد واالفصاح عنها بشكل منفصل عن خسائر أو أرباح 
  للقيمة الدفترية اإلجمالية للموجود المالي.  

   



أم ( ة ق لل   ش.م.ع.ق.)ش
ة  ح ة ال ال انات ال ل ال احات ح   إ

 ٢٠٢٠د  ٣١في 

- ٣٠  -  

  

     تتمة –السياسات المحاسبية الهامة   .٤
  

  تتمة   -انخفاض قيمة الموجودات المالية 
  

  تتمة  –ب) احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة 
  

   إن آليات طريقة احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة هي كالتالي: 
  

  ١٢باعتبارها الجزء من الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة  شهًرا    ١٢تحتسب الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة    : ١المرحلة  
شهًرا بعد    ١٢شهًرا الذي يمثل الخسائر المتوقعة الناتجة عن عدم انتظام األدوات المالية ويحتمل حدوثها خالل  

  شهًرا بناًء على توقعات حدوث   ١٢تاريخ التقرير. تحتسب المجموعة مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة  
شهراً يتم تطبيقها على   ١٢تلك التوقعات المحتملة خالل    .شهًرا بعد تاريخ التقرير  ١٢عدم االنتظام خالل فترة  

التعرض عند عدم االنتظام ( القيمة في الخسارة بافتراض عدم االنتظام (EADتوقعات  )  LGD) وتضرب 
  ي.  المتوقعة ومن ثم يتم خصمها بالتقريب إلى معدل الفائدة الفعلي األصل

عندما يظهر على الموجود المالي زيادة كبيرة في المخاطر االئتمانية منذ نشأته، تسجل المجموعة مخصصات   : ٢المرحلة  
للخسائر االئتمانية المتوقعة لكامل العمر. وتبقى اآلليات مماثلة لتلك الموضحة أعاله، لكن يتم تقدير احتماليات  

) على مدى عمر األداة. يخصم العجز النقدي LGDاالنتظام (  ) والخسائر بافتراض عدمPDعدم االنتظام (
  المتوقع بالتقريب إلى سعر الفائدة الفعلي األصلي.  

بالنسبة للموجودات المالية التي تعتبر منخفضة القيمة االئتمانية، تدرج المجموعة الخسائر االئتمانية المتوقعة   : ٣المرحلة  
وتبقى الطريقة مماثلة لتلك المستخدمة في حالة الموجودات المصنفة  .على مدى أعمار هذه الموجودات المالية

  .  ٪١٠٠) عند PD، مع تحديد احتمالية عدم االنتظام (٢ضمن المرحلة  
 

ال تقل عن القيمة الدفترية لهذه   الدخل الشامل اآلخرالخسائر االئتمانية المتوقعة ألدوات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل  
الموجودات المالية في بيان المركز المالي، ويستمر عرضها بالقيمة العادلة. وبدال من ذلك، قد ينشأ مبلغ مساوي للمخصص 

ي كانخفاض قيمة متراكمة، مع اثبات تكاليف مقابلة ف الدخل الشامل اآلخرعند قياس الموجودات بالتكلفة المطفأة وادراجها في 
في   المدرجة  المتراكمة  الخسارة  تبويب  يعاد  الخسارة.  أو  اآلخرالربح  الشامل  استبعاد   الدخل  عند  والخسائر  األرباح  إلى 

  الموجودات. 
  

  ج) المعلومات المستقبلية 
 تعتمد المجموعة على مجموعة واسعة من المصادر للحصول على المعلومات المستقبلية وتستخدمها كمدخالت اقتصادية، مثل: 

  
  معدل نمو الناتج المحلي  
  معدالت البطالة 
  سعر الفائدة األساسي بالبنك المركزي  
  

المتوقعة قد ال تشمل دائماً كافة خصائص السوق في تاريخ البيانات الخسائر االئتمانية   المدخالت والنماذج المستخدمة الحتساب
  . ولكي تعكس ذلك، يتم أحياناً إجراء تعديالت أو مهام نوعية كتعديالت مؤقتة عندما تكون الفروق جوهرية.  الموحدة المالية

 
  والودائع قصيرة األجلالنقد 
في الصندوق والودائع قصيرة األجل عالية  النقد من النقد في البنك وون تتكوالودائع قصيرة األجل في بيان المركز المالي  النقد

أقل أو  أشهر  ثالثة  التي تستحق خالل  إلى  ،  السيولة  نقدي معروف وتخضع  إلى مبلغ  يمكن تحويلها بسهولة  مخاطر لوالتي 
  .بصورة ضئيلة التغيرات في القيمة

  
  القروض قصيرة األجل 

القروض قصيرة األجل مبدئياً بالقيمة العادلة بعد خصم تكاليف المعاملة المتكبدة، وتدرج الحقاً بالتكلفة المطفأة. أي تحقيق  يتم  
على    موحدال  الربح أو الخسارةفي بيان  تحقيقها  فروق بين المتحصالت (مخصوماً منها تكاليف المعاملة) وقيمة االسترداد يتم  

  لفائدة الفعلية.  مدى فترة القرض باستخدام طريقة ا
  

   



أم ( ة ق لل   ش.م.ع.ق.)ش
ة  ح ة ال ال انات ال ل ال احات ح   إ

 ٢٠٢٠د  ٣١في 

- ٣١  -  

  
  تتمة    –السياسات المحاسبية الهامة   .٤

  

  االستثمارات العقارية 
المحتفظ بها لغرض الحصول على مدفوعات   العقارات  العقارية هي  المال. تقاس    إيجاريهاالستثمارات  / أو لزيادة رأس  و 

 ً بالتكلفة، متضمنة تكاليف المعاملة. والحقا المبدئي  االستثمارات العقارية مبدئيا  تدرج االستثمارات العقارية بالتكلفة   للتحقيق 
ة عندما يتم  التاريخية بعد خصم االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة المتراكمة. يلغى تحقيق االستثمارات العقاري

استبعادها أو سحبها بشكل دائم من االستخدام وعندما ال يتوقع الحصول على أي منافع اقتصادية مستقبلية من استبعادها. تدرج  
في السنة التي يتم فيها   موحدال  الربح أو الخسارة أية أرباح أو خسائر ناتجة عن سحب أو استبعاد االستثمارات العقارية في بيان  

      أو البيع.االستبعاد 

  
  

  العقارات والمعدات 
تدرج العقارات والمعدات، بما في ذلك العقارات التي يشغلها مالكوها، بالتكلفة التاريخية ناقصاً االستهالك المتراكم وخسائر 
االنخفاض في القيمة المتراكمة. تتم رسملة المصروفات الالحقة فقط عندما يكون من المحتمل تدفق منافع اقتصادية مستقبلية  

  عة. مرتبطة بالنفقات إلى المجمو
  

  في الفترة المالية التي تتكبد فيها.   موحدال الربح أو الخسارةأعمال اإلصالح والصيانة المستمرة يتم تحميلها على بيان 
  

مالية، ويتم  سنة  في نهاية كل  المطبقة  االستهالك  اإلنتاجية وطريقة  واألعمار  للموجودات  المتبقية  القيم  وتعديل  تتم مراجعة 
قبلية، حسبما يكون مالئماً. تتم مراجعة انخفاض القيمة عندما تكون هناك مؤشرات على أن القيمة الدفترية  تعديلها للفترات المست

  كمصروفات.  موحدال  الربح أو الخسارةأصبحت غير قابلة لالسترداد. تدرج خسائر االنخفاض في القيمة في بيان 
  

أو عندما ال يتوقع تدفق منافع اقتصادية مستقبلية من استخدامه أو   يتم استبعاد أي بند من بنود العقارات والمعدات عند استبعاده
استبعاده. وتدرج أية أرباح أو خسائر ناتجة عن إلغاء تحقيق الموجود (تحتسب بالفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة  

     اد.في السنة التي يتم فيها االستبع موحدال الربح أو الخسارةالدفترية للموجود) في بيان 
 

 االستهالك
يحتسب االستهالك على أساس القسط الثابت على جميع العقارات والمعدات واالستثمارات العقارية، باستثناء األراضي المملوكة 

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

  المباني
  سنة   ٣٠إلى  ١٥  

  ألثاث والتركيبات ا
  سنوات ٥إلى   ٢  

  السيارات
  سنوات ٣  

  

في نهاية كل سنة مالية يتم مراجعة طرق االستهالك واألعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية للموجودات ويتم تعديلها حسبما يكون 
  مالئماً. 

  
  انخفاض قيمة الموجودات غير المالية

ما إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض قيمة أحد الموجودات  لتحديديتم إجراء تقييم  ،في تاريخ كل بيان للمركز المالي
أو مجموعة من الموجودات. في حال وجود دليل كهذا يتم تحديد القيمة التقديرية القابلة لالسترداد من ذلك الموجود ويتم تحقيق 

الربح القيمة الدفترية للموجود. تدرج خسارة االنخفاض في بيان  خسارة انخفاض وتحتسب بالفرق بين القيمة القابلة لالسترداد و
  .  موحدال أو الخسارة

  
  المخصصات 

تقوم المجموعة بإدراج مخصصات في البيانات المالية الموحدة في حال وجود التزام قانوني أو حكمي على المجموعة (ناشئ  
لب تدفق منافع اقتصادية لتسويته. يتم تكوين المخصص من أحداث سابقة) ويمكن تقديره بشكل موثوق ومن المحتمل أن يتط

من خالل تحميل التزامات على بيان الربح أو الخسارة الموحد وفقاً للقيمة المحسوبة لهذه االلتزامات وتوقع تحقيقها في تاريخ  
  التقرير. 

  
  



أم ( ة ق لل   ش.م.ع.ق.)ش
ة  ح ة ال ال انات ال ل ال احات ح   إ

 ٢٠٢٠د  ٣١في 

- ٣٢  -  

  
     تتمة –السياسات المحاسبية الهامة   .٤

  

   مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
  

  الموظفين القطريين  
فيما يتعلق بالموظفين القطريين، تقوم المجموعة بالمساهمة في صندوق المعاشات الحكومي لدى السلطات التنظيمية المحلية 
كنسبة مئوية من رواتب الموظفين وفقاً لشروط القوانين المحلية المتعلقة بالتقاعد والمعاشات، حيثما يقتضي األمر ذلك. تدرج  

منافع الموظفين، في    ١٩بموجب معيار المحاسبة الدولية    محددةت المجموعة في هذه البرامج، وهي مساهمات  حصة مساهما
  .في السنة التي تتعلق بها موحدال الربح أو الخسارةبيان 

   

  غير القطريين  الموظفين 
االلتزامات التعاقدية أو قوانين العمل المحلية  يتم تكوين مخصصات بمبالغ دائنة تتعلق بمنافع نهاية الخدمة للموظفين على أساس  

  ذات الصلة في كيانات المجموعة، أيهما أعلى، ويتم حسابها على أساس راتب الموظف وفترة خدمته في تاريخ التقرير.
  

   المساهمة في صندوق األنشطة االجتماعية والرياضية
، والمطبقة على جميع شركات المساهمة  ٢٠١٢مصدرة في سنة واإليضاحات المتعلقة بها ال ٢٠٠٨لسنة  ١٣وفقاً للقانون رقم 

٪ من صافي أرباحها المعدلة إلى  ٢٫٥القطرية المدرجة في أسواق األوراق المالية، قامت المجموعة بتكوين مخصص بنسبة  
  . والرياضية صندوق األنشطة االجتماعية

  

  رأس المال
قوق ملكية. تدرج التكاليف الخارجية اإلضافية المتعلقة مباشرة بإصدار أصدرت المجموعة أسهماً عادية ويتم تصنيفها كأدوات ح

  .الملكيةهذه األسهم في حقوق 
  

  توزيعات األرباح 
  تتمة للشركة األم في الفترة التي  موحدعلى مساهمي الشركة األم كمطلوبات في البيانات المالية ال  يتم االعتراف بتوزيع األرباح

   األرباح من قبل مساهمي الشركة األم. اتفيها الموافقة على توزيع
  

  العائد على السهم 
العادية. يعرض  ت العائد األساسي والمخفف ألسهمها  الربح  حتسب  المجموعة  العائد  أو الخسارة  العائد األساسي للسهم بقسمة 
 Tier(من الفئة الثانية  اإلضافي  توزيعات األرباح لألدوات المؤهلة لرأس المال  ب   ، معدالً الشركة األمبحاملي األسهم العادية  ل

لسهم من خالل تعديل األرباح وعدد  المخفف ل  العائدحتسب  على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة. ي  )،٢
  .  األسهم في مقابل التأثير المحتمل لجميع األسهم المخففة

  

  الضريبة على الدخل 
التنظيمية المعمول بها  ستالضريبة الحالية المح  األرباح السنويةتتضمن الضريبة على   المالية  اللوائح  في البلدان التي  بة وفق 

  . تعمل فيها المجموعة
  

باستخدام معدالت وذلك  مستحقة على الدخل الخاضع للضريبة للسنة،  ة الحالية في الربح أو الخسارة كضريبة  الضريبتسجل  
  بالسنوات السابقة.  للضريبة المستحقة الدفع فيما يتعلق  ت، وأي تعدياليقها في تاريخ التقريرالضرائب المطبقة أو التي تم تطب

  

ل مخصص  تكوين  االلتزام،  يتم  طريقة  باستخدام  المؤجلة  الدخل  الفرووذلك  ضريبة  بين    اتقلجميع  الناشئة    األسس المؤقتة 
لتحديد سارية  التقارير المالية. تستخدم معدالت الضريبة الإعداد  الضريبية للموجودات والمطلوبات وقيمها الدفترية ألغراض  

المؤجلة   المؤجلة. يتم تسوية موجودات ومطلوبات ضريبة الدخل  قانونًا بتعندما يكون  الضرائب  تلك  هناك حق ملزم  سوية 
اإلفصاح يتم  عمان.  سلطنة  في  الضريب  الموجودات  تأثيرات  الفروقعن  على  المتداولة    اتة  غير  المطلوبات  المؤقتة ضمن 

  كضريبة مؤجلة.
  

متاحة   خاضعة للضريبة  أن تكون هناك أرباح مستقبليةعنده  حتمل  ييبة المؤجلة فقط إلى الحد الذي  أصل الضرب  االعتراف  يتم
لمؤجلة إلى الحد الذي  الضريبة اة غير المستخدمة. يتم تخفيض موجودات  يمكن استخدامها مقابل الخسائر واألرصدة الضريبي

  ق المنفعة الضريبية ذات الصلة. يتحق ال يمكن عنده
  

في بيان الربح أو    ضريبة الدخل  تحقيقالضريبة الحالية والمؤجلة. يتم  تتضمن  ضريبة الدخل على الربح أو الخسارة للسنة  إن  
في  إدراجها  ، وفي هذه الحالة يتم  الدخل الشامل اآلخر  فيمباشرة  المدرجة  باستثناء ما يتعلق بالبنود  للسنة،  الموحد  الخسارة  

   .الملكيةحقوق 
  

   



أم ( ة ق لل   ش.م.ع.ق.)ش
ة  ح ة ال ال انات ال ل ال احات ح   إ

 ٢٠٢٠د  ٣١في 

- ٣٣  -  

  

  

  تتمة    –السياسات المحاسبية الهامة   .٤
  

   اإليجارات
إذا كان تضمن ترتيبات إيجار، بمعنى ما  عبارة عن عقد إيجار أو يهو  تقوم المجموعة عند إبرام العقد بتقييم ما إذا كان العقد  

    مبلغ محدد. لفترة زمنية مقابل المحدد صل  استخدام األالسيطرة على الحق في قضي بتحويل العقد ي
   

  المجموعة كمستأجر
عقود   باستثناء  تشغيلية،  كإيجارات  سابقًا  المصنفة  للعقود  اإليجار  ومطلوبات  االستخدام  حق  بموجودات  المجموعة  تعترف 

عقود اإليجار على حق االستخدام لمعظم  تدرج موجودات  القيمة.  ضئيلة  اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار للموجودات  
النظر عن استخدام معدل االقتراض اإلضافي في تاريخ التطبيق المبدئي. غض  أساس القيمة الدفترية كما لو كان المعيار مطبقًا، ب 

أي مدفوعات حسب  اإليجار مع تعديله  مطلوبات  مساوي لالمبلغ  البحق االستخدام  تحقيق موجودات  في بعض عقود اإليجار يتم 
مطلوبات اإليجار على أساس القيمة الحالية لمدفوعات اإليجار تدرج  مسبقًا.  مدرجة    مدفوعة مسبقًا ومستحقة  إيجار ذات صلة

   . باستخدام معدل االقتراض اإلضافي في تاريخ التطبيق المبدئيوتخصم المتبقية، 
  

  المجموعة كمؤجر 
يتم تصنيفه كإيجار الجوهرية المرتبطة بملكية األصل  عقد اإليجار الذي ال تقوم المجموعة بموجبه بنقل جميع المخاطر والمنافع  

    تشغيلي.
  

الربح أو كإيرادات في بيان  الناشئة يتم احتسابها على أساس القسط الثابت على مدى فترات اإليجار وتدرج    إيرادات اإليجار
. التكاليف المبدئية المتكبدة في التفاوض والترتيب حول اإليجار التشغيلي تتم إضافتها ظرا لطبيعتها التشغيليةن الموحد الخسارة

س إيرادات اإليجار. تحقق مبالغ اإليجار اإلى القيمة الدفترية للموجود المؤجر ويتم تحقيقها على مدى فترة اإليجار على نفس أس
  تم استحقاقها فيها.  المحتملة كإيرادات في الفترة التي ي

  

  العمليات الغير مستمرةالموجودات غير المتداولة المحتفظ بها للبيع و
تصنف المجموعة الموجودات غير المتداولة ومجموعات االستبعاد كمحتفظ بها للبيع إذا كان سيتم استرداد قيمتها الدفترية بشكل 

خالل   من  وليس  بيع  معاملة  خالل  من  ومجموعات أساسي  المتداولة  غير  الموجودات  قياس  يتم  االستخدام.  في  االستمرار 
االستبعاد المصنفة كمحتفظ بها للبيع بالقيمة الدفترية والقيمة العادلة ناقًصا تكاليف البيع، أيهما أقل. تكاليف البيع هي التكاليف 

  ستثناء تكاليف التمويل ومصاريف ضريبة الدخل. اإلضافية المنسوبة مباشرة إلى استبعاد األصل (مجموعة االستبعاد)، با
  

يتم اعتبار معايير تصنيف المحتفظ بها للبيع على أنها مستوفاة فقط عندما يكون البيع محتمالً بدرجة عالية، ويكون األصل أو  
يع إلى أنه من غير  مجموعة االستبعاد متاحة للبيع الفوري في حالتها الحالية. يجب أن تشير اإلجراءات المطلوبة إلكمال الب

المحتمل إجراء تغييرات كبيرة في البيع أو أنه سيتم التراجع عن قرار البيع. يجب أن تلتزم اإلدارة بخطة بيع األصل والبيع 
  المتوقع إتمامه خالل سنة واحدة من تاريخ التصنيف.

  

  بمجرد تصنيفها كمحتفظ بها للبيع. ال يتم استهالك أو إطفاء العقارات واآلالت والمعدات والموجودات غير الملموسة 
  

  يتم عرض الموجودات والمطلوبات المصنفة كمحتفظ بها للبيع بشكل منفصل كبنود متداولة في بيان المركز المالي الموحد.
  

إذا كانت أحد مكونات الكيان الذي تم إيقافه تم التخلص منها أو تصنيفها على   غير مستمرةيتم تأهيل مجموعة االستبعاد كعملية  
    أنها محتفظ بها للبيع، و:

  

 يمثل خط أعمال رئيسي منفصل أو منطقة جغرافية للعمليات . 
  أو؛ جغرافيةعمليات خط أعمال رئيسي منفصل أو منطقة الستبعاد جزء من خطة منسقة واحدة  
  االستحواذ عليها حصريًا بهدف إعادة بيعهاهي شركة تابعة تم.  

   

من نتائج العمليات المستمرة ويتم عرضها كمبلغ واحد كأرباح أو خسارة بعد الضريبة من   العمليات الغير مستمرةيتم استبعاد  
  الموحد. في بيان الربح أو الخسارة العمليات الغير مستمرة

  

البيانات المالية مبالغ للعمليات المستمرة،  حول  األخرى    اإليضاحات. تتضمن جميع  ٤١يضاح  اإلفي  تفصيلية  إفصاحات  تعرض  
  ما لم يذكر خالف ذلك.

  



أم ( ة ق لل   ش.م.ع.ق.)ش
ة  ح ة ال ال انات ال ل ال احات ح   إ

 ٢٠٢٠د  ٣١في 

- ٣٤  -  

   

     تتمة –السياسات المحاسبية الهامة   .٤
  

  عمليات التأمين  
  ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى 

تدرج ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى عند استحقاقها، وتقاس عند التحقيق المبدئي بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو 
المستحق االستالم. تتم مراجعة القيمة الدفترية للذمم المدينة لتحديد االنخفاض في القيمة في حال أشارت أحداث أو ظروف إلى  

ة قد ال تكون قابلة لالسترداد، وتدرج خسارة االنخفاض في بيان الدخل الموحد. بعد التحقيق المبدئي، تقاس أن القيمة الدفتري
  ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى بالتكلفة المطفأة، حسبما يكون مالئما.  

  

  يتم إلغاء تحقيق ذمم التأمين المدينة عندما يتم استيفاء معايير إلغاء تحقيق الموجودات المالية.  
  

  موجودات عقود إعادة التأمين 
تقوم المجموعة بتحويل مخاطر التأمين إلى معيدي التأمين كجزء من نموذج أعمالها. تمثل موجودات    ،خالل سير األعمال العادية

معيدي التأمين  القابلة لالسترداد من شركاتعقود إعادة التأمين األرصدة المستحقة من شركات إعادة التأمين. يتم تقدير المبالغ  
و المطالبات المسددة المتعلقة بسياسات معيدي التأمين ووفقاً لعقد إعادة بطريقة تتطابق مع المخصص للمطالبات غير المسددة أ

    .ذات الصلة التأمين
  

أو بشكل دوري عندما يوجد مؤشر لالنخفاض  كل تقريريتم مراجعة موجودات إعادة التأمين لتحديد انخفاض قيمتها في تاريخ 
بعد التحقيق المبدئي لموجودات إعادة  وقع تيجة لحدث معينن موضوعيخالل السنة المالية. يحدث االنخفاض عند وجود دليل 

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

   .. إن ترتيبات عقود إعادة التأمين المستردة ال تعفي المجموعة من التزاماتها تجاه حملة وثائق التأمينالموحد
  

  ذمم إعادة التأمين الدائنة والذمم الدائنة األخرى 
التحقيق المبدئي بالقيمة العادلة للمقابل المستلم  تدرج ذمم إعادة التأمين الدائنة والذمم الدائنة األخرى عند استحقاقها، وتقاس عند  

سبما  ناقصاً التكاليف المباشرة المتعلقة بالمعاملة. وتقاس ذمم إعادة التأمين الدائنة والذمم الدائنة األخرى الحقاً بالتكلفة المطفأة، ح
    يكون مالئماً.

  

  إجمالي أقساط التأمين 
اكتتابها وي تم إدراج مبلغ تقديري لألقساط المكتتبة المستحقة في نهاية الفترة. إجمالي أقساط  يتم تحقيق إجمالي األقساط عند 

الفترة  خالل  المبرمة  العقود  في  عليها  المنصوص  التأميني  الغطاء  فترة  لكامل  المستحقة  األقساط  إجمالي  يتضمن  التأمين 
فيما يتعلق باألقساط المكتتبة في فترات محاسبية   نةالمديالمحاسبية، كما يتضمن أي تعديالت تنشأ في الفترة المحاسبية لألقساط  

سابقة. يتم تحقيق عالوة على عقود التأمين كإيرادات (أقساط مكتسبة) تناسبياً على مدى فترة التغطية أو باستخدام افتراضات  
  اكتوارية، حسب الضرورة. 

  

بفترات المخاطر بعد تاريخ التقرير. يتم تأجيل نسبة   األقساط غير المكتسبة تمثل نسب من األقساط المكتتبة في السنة المتعلقة
   لألقساط غير المكتسبة. كاحتياطيالعائد إلى الفترات الالحقة 

   

  األقساط المستردة من قبل معيدي التأمين  
  المعاهدة  فيالواردة  غطاء إعادة التأمين  ي األقساط المستحقة لكامل فترة  إجمالاألقساط المستردة من قبل معيدي التأمين  تتضمن  

التأمينية.  الفترة  فيمبرمة  ال  التأمينإعادة  في عقود  أو    ختياريةاال  العقود  أو التاريخ الذي تبدأ فيه السياسة  ، ويتم تحقيقها في 
ية فيما يتعلق بعقود إعادة التأمين التي بدأت في الفترات تتضمن أقساط إعادة التأمين أيضاً أي تعديالت تنشأ في الفترة المحاسب

  المحاسبية السابقة. 
  

تاريخ  بعد  المخاطر  تتعلق بفترات  والتي  السنة  في  المكتتبة  األقساط  النسب من  تلك  المكتسبة هي  غير  التأمين  إعادة  أقساط 
  التقرير. 

  

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

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

  

  
   



أم ( ة ق لل   ش.م.ع.ق.)ش
ة  ح ة ال ال انات ال ل ال احات ح   إ

 ٢٠٢٠د  ٣١في 

- ٣٥  -  

  
  تتمة    –السياسات المحاسبية الهامة   .٤

  

  

  مخصص المطالبات المستحقة 
تاريخ معرفة المطالبات يغطي مطلوب الخسارة ومصاريف تسوية الخسائر استناداً  يتم تحقيق مخصص للمطالبات القائمة في  

  إلى تقارير الخسائر الصادرة من مقيمي خسائر مستقلين وأفضل تقديرات لإلدارة. 
  

اً  يتضمن مخصص المطالبات أيضاً مطلوباً للمطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها كما في تاريخ التقرير. يحتسب المطلوب عموم
في تاريخ التقرير، بعد األخذ باالعتبار مجموعة من االتجاهات التاريخية والبيانات التجريبية واألساليب االكتوارية القياسية قد 

  تتضمن االفتراضات الحالية، هامشاً لالنحرافات السلبية.  
  

  مخصص المخاطر السارية 
يمثل مخصص األقساط غير المكتسبة الجزء من األقساط المستلمة أو المستحقة االستالم بعد خصم حصة إعادة التأمين والمتعلقة  

المخصص عند إبرام العقود وتحميل األقساط، ويتم احتسابها كإيرادات  تحقيق  بالمخاطر السارية كما في تاريخ التقرير. يتم  
لنمط خدمة التأمين المنصوص عليها في العقد. يتم إلغاء تحقيق مطلوبات عقود التأمين عند    فترة العقد وفقا  ارأقساط على مد

  انتهاء أو إلغاء العقد من قبل أي من أطراف عقد التأمين. 
  

للتقارير تقوم المجموعة في تاريخ كل تقرير بمراجعة المخاطر السارية ويتم إجراء فحص كفاية المطلوبات وفقاً للمعيار الدولي  
لتحديد ما إذا كان هناك أي فائض في إجمالي المطالبات المتوقعة وتكاليف االقتناء المؤجلة على األقساط غير    ٤المالية رقم  

عائد  االعتبار  في  األخذ  بعد  المستقبلية  التعاقدية  النقدية  للتدفقات  الحالية  التقديرات  الحسابية  المعالجة  المكتسبة. تستخدم هذه 
  الحياة.  غير ذات الصلة بالتأمين على المتوقع أن ينشأ عن الموجودات المتعلقة بالمخصصات الفنيةاالستثمار 

  

الدفترية لألقساط غير المكتسبة (ناقصا تكاليف االقتناء المؤجلة ذات الصلة) غير   القيمة  في حال أظهرت هذه التقديرات أن 
  من خالل تكوين مخصص لعجز أقساط التأمين.  وحدالم الربح أو الخسارةالعجز في بيان تحقيق كافية، يتم 

   

  إجمالي المطالبات المدفوعة 
يتضمن إجمالي المطالبات المدفوعة جميع المطالبات المدفوعة خالل السنة وتكاليف معالجة المطالبات الخارجية ذات الصلة  

  والتي تتعلق مباشرة بمعالجة وتسوية المطالبات. 
  

  المبالغ المستردة من إعادة التأمين
  تأمين اإلجمالية ذات الصلة وفقاً لشروط العقد ذي الصلة.  المبالغ المستردة من إعادة التأمين عند تحقيق مطالبات التحقيق يتم 

  

  العمولة المكتسبة والمدفوعة 
تحقيق  الفترة التي يتم فيها    خالل نفستدرج العمولة المكتسبة والمدفوعة عندما يتم اكتتاب وثيقة التأمين أو تأجيلها ويتم إطفاؤها  

   ب العقد.األقساط المقابلة وفقاً لخدمات التأمين المقدمة بموج 
  

  إيرادات االستثمار 
  إيرادات الفوائد 

عند استحقاقها، ويتم احتسابها بطريقة معدل الفائدة الفعلي باستثناء    موحدال  الربح أو الخسارةإيرادات الفوائد في بيان  تحقيق  يتم  
  . جوهريالذمم المدينة قصيرة األجل حيث يكون تأثير الخصم غير 

  

  توزيعات االرباح 
  إيرادات توزيعات األرباح عند ثبوت الحق في استالم توزيعات األرباح أو عند استالمها. تحقيق يتم 

  

  رات  إيرادات أتعاب االستشا
األولية األتعاب  تأجيل  تحقيقها    يتم  ويتم  األخرى  واالستشارية  المالية  الخدمات  نظير  مقدماً  المدفوعة  األتعاب  من  وغيرها 

 كإيرادات عند تقديم الخدمات ذات الصلة.  
  

  إيرادات اإليجار
على أساس القسط الثابت على مدى فترة    موحدال  الربح أو الخسارةفي بيان    االستثمارات العقاريةتدرج إيرادات اإليجار من  

  والجزء غير المكتسب من إيرادات اإليجار كمطلوبات.  الدفعات المقدمةاإليجار التشغيلي، ويتم تحقيق 



أم ( ة ق لل   ش.م.ع.ق.)ش
ة  ح ة ال ال انات ال ل ال احات ح   إ

 ٢٠٢٠د  ٣١في 

- ٣٦  -  

  

  
     تتمة –السياسات المحاسبية الهامة   .٤

  
  التقرير القطاعي  

األعمال   أنشطة  ويشمل  المجموعة،  مكونات  أحد  هو  التشغيلي  اإليرادات  القطاع  مثل  للمصروفات  والمتكبدة  للدخل  المدرة 
مراجعة تتم  للمجموعة.  األخرى  المكونات  من  أي  مع  بالمعامالت  المتعلقة  لقطاعات    جميع  والمصروفات  التشغيلية  النتائج 

التشغيل بشكل دوري من قبل اإلدارة التخاذ القرارات حول توزيع وتخصيص الموارد بالقطاع وتقييم أدائه، وتتوفر له معلومات  
  مالية منفصلة.

  
  والودائع قصيرة األجل النقد   .٥

  ٢٠١٩    ٢٠٢٠  
  ألف ريـال قطري     ألف ريـال قطري   
      

  ١٫٨٥٧٫٩٥٧ ١٬٢٨٠٬٣٠٢  البنوكنقد لدى 
  ٦٫٦٨٦٫٧٤٣  ٦٬٩٣١٬٨٠٩  ودائع قصيرة األجل 

      

  ٨٫٥٤٤٫٧٠٠  ٨٬٢١٢٬١١١   وما في حكمه إجمالي النقد 
  

متغير   متوسط  فائدة  لمعدل  الودائع  كافة  المتعلقة   كانت  ).٪٣٫٢٧٦:  ٢٠١٩(  ٪٢٫٩٢٦تخضع  المتوقعة  االئتمانية  الخسائر 
الودائع ألف لایر قطري). جميع    ١٫٩٠٥:  ٢٠١٩لایر قطري (  ٥٫٢٢٨مبلغ  ب المقاسة بالتكلفة المطفأة  بالودائع قصيرة األجل  

  ).  ١المرحلة (مصنفة ب المقاسة بالتكلفة المطفأةقصيرة األجل 
  

  
 ذمم تأمين مدينة وذمم مدينة أخرى  .٦

  ٢٠١٩    ٢٠٢٠  
  ألف ريـال قطري     ألف ريـال قطري   

      من حاملي الوثائق  مدينةذمم 
  ٢٫٨٨٢٫٢٦٠   ٣٬٦٤٧٬٣١٤  مستحقات من حاملي الوثائق 

  ) ٤٣٫٦٩١(  (٤٤٬٨١٣)  خسائر انخفاض قيمة ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها 
  ٢٫٨٣٨٫٥٦٩   ٣٬٦٠٢٬٥٠١  

      ذمم مدينة من معيدي التأمين
  ٣٫٤٥٧٫٩١٣   ٣٬٢٠١٬٥٦٢  شركات تأمين مستحقات من 

  ) ٤٣٫٤٦٥(  (٤٧٬٤٠٣)  خسائر انخفاض قيمة ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها 
  ٣٫٤١٤٫٤٤٨   ٣٬١٥٤٬١٥٩  

      ذمم مدينة أخرى
  ٥٥٫٩١٠   ٥٥٬١٨٧  سلف موظفين مقابل المستحقات 

  ١٫٤٦٨٫٤٨٨   ١٬٣٣٩٬٩٩٠  تكاليف استحواذ مؤجلة
  ٦٧٥٫٤٤٣   ٦٩٥٬٣٤٣  مدفوعات مقدمة وأخرى

      

  ٢٫١٩٩٫٨٤١   ٢٬٠٩٠٬٥٢٠  
      
  ٨٫٤٥٢٫٨٥٨   ٨٬٨٤٧٬١٨٠  

  
  .  ٣٣تم االفصاح عن الحركة في انخفاض قيمة الذمم المدينة من حاملي الوثائق وشركات إعادة التأمين في اإليضاح 

  
مليون    ٣٨٣:  ٢٠١٩(  )جنيه إسترلينيمليون    ٧١(لایر قطري  مليون    ٣٥٣مبلغ  وأخرى    المصروفات المدفوعة مقدماً يشمل  

، لعدم قطر رىمن خالل  ،  كأصل تعويضلخسارة االئتمانية المتوقعة،  ، بعد خصم ا  )مليون جنيه إسترليني)  ٨٥لایر قطري (
  اليقين بشأن مبالغ تسوية بعض التزامات التأمين المكتسبة. 



أم ( ة ق لل   ش.م.ع.ق.)ش
ة  ح ة ال ال انات ال ل ال احات ح   إ

 ٢٠٢٠د  ٣١في 

- ٣٧  -  

  

 مطلوبات عقود تأمين وموجودات عقود إعادة تأمين  .٧
    

٢٠٢٠  
  

٢٠١٩  
  ألف ريـال قطري     ألف ريـال قطري   

      إجمالي مطلوبات عقود التأمين
  ١٠٬٥٩٨٬٧٩٧   ١١٬٤٤١٬٨٢٧  مطالبات مبلغ عنها وغير مسددة 

  ٣٬٨٨٥٬٥٥٨   ٦٬٠١٧٬٣٢٣  مطالبات متكبدة ولم يبلغ عنها 
  ٦٬٠١٤٬٨٦٣   ٥٬٦٢١٬٨٣٥  أقساط تأمين غير مكتسبة 

  ٢٠٬٤٩٩٬٢١٨   ٢٣٬٠٨٠٬٩٨٥  
      حصة شركات إعادة التأمين في مطلوبات عقود التأمين

  ٣٬٤٣١٬٠١٦   ٣٬٩٥٢٬٠٣٤  مسددة مطالبات مبلغ عنها وغير 
  ٦٨٥٬٤٩٩   ١٬٧٣٠٬٣٥٠  مطالبات متكبدة ولم يبلغ عنها 

  ٩٨٣٬٢٨٩   ١٬٦٢٠٬٤٨٠  أقساط غير مكتسبة 
  ٥٬٠٩٩٬٨٠٤   ٧٬٣٠٢٬٨٦٤  

      صافي مطلوبات عقود التأمين 
  ٧٬١٦٧٬٧٨١   ٧٬٤٨٩٬٧٩٣  مطالبات مبلغ عنها وغير مسددة 

  ٣٬٢٠٠٬٠٥٩   ٤٬٢٨٦٬٩٧٣  مطالبات متكبدة ولم يبلغ عنها 
  ٥٬٠٣١٬٥٧٤   ٤٬٠٠١٬٣٥٥  أقساط غير مكتسبة 

  ١٥٬٣٩٩٬٤١٤  ١٥٬٧٧٨٬١٢١ 
  



أم ( ة ق لل   ش.م.ع.ق.)ش
ة  ح ة ال ال انات ال ل ال احات ح   إ

 ٢٠٢٠د  ٣١في 

- ٣٨  -  

  

 تتمة   – تأمين وموجودات عقود إعادة تأمينمطلوبات عقود   .٧
  

  :التأمين كالتاليالحركة في مطلوبات عقود التأمين وموجودات عقد إعادة  كانت
  

  ٢٠١٩    ٢٠٢٠    

  
مطلوبات عقود  

  تأمين 
حصة أطراف إعادة  

  الصافي   تأمين 
مطلوبات عقود    

  تأمين 
حصة أطراف  

  الصافي   إعادة تأمين 

  
  ألف  

  ريـال قطري 
  ألف  

  ريـال قطري 
  ألف  

  ريـال قطري 
  ألف    

  ريـال قطري 
  ألف  

  ريـال قطري 
  ألف  

  ريـال قطري 
                

  ١٠٬٢٩٦٬١٩٢  ٤٬٤٠١٬٥٩٤  ١٤٬٦٩٧٬٧٨٦     ١٠٬٣٦٧٬٨٤٠   ٤٬١١٦٬٥١٥  ١٤٬٤٨٤٬٣٥٥  يناير ١في 
  ٧٬٥٣٥٬٢٤٦  ١٬٥٠٠٬٥٢١  ٩٬٠٣٥٬٧٦٧    ٨٫٠١٦٫٠٤٩   ٣٬٦٢٧٬٠٥٩  ١١٬٦٤٣٬١٠٨  مطالبات متكبدة 

  (٧٬٩٢٩٬٥٦٩)  (١٬٨٠٣٬٩١٢)  (٩٬٧٣٣٬٤٨١)    (٦٬٨١٦٬٨١٩)  (١٬٩٣٩٬٣٣٣)  (٨٬٧٥٦٬١٥٢)  مطالبات مدفوعة خالل السنة 
 ٤٦٥٬٩٧١ ١٨٬٣١٢ ٤٨٤٬٢٨٣   ٤٤٠٫٢١٢ (٤٩٬٣٣٤) ٣٩٠٬٨٧٨  تحويل المحفظة والتغيرات األخرى  تأثير

  -  -  -    (٢٣٠٬٥١٦)  (٧٢٬٥٢٣)  (٣٠٣٬٠٣٩)  تأثير فقد السيطرة على شركة تابعة

 ١٠٬٣٦٧٬٨٤٠  ٤٬١١٦٬٥١٥ ١٤٬٤٨٤٬٣٥٥    ١١٬٧٧٦٬٧٦٦   ٥٬٦٨٢٬٣٨٤  ١٧٬٤٥٩٬١٥٠  ديسمبر   ٣١في 



أم ( ة ق لل   ش.م.ع.ق.)ش
ة  ح ة ال ال انات ال ل ال احات ح   إ

 ٢٠٢٠د  ٣١في 

- ٣٩  -  

  

  
  تتمة   –مطلوبات عقود تأمين وموجودات عقود إعادة تأمين   .٧

  خالل السنة على النحو التالي:المكتسبة كانت الحركة في مخصص األقساط غير 

  ٢٠١٩    ٢٠٢٠    

  
مطلوبات عقود  

  تأمين
حصة أطراف 
  الصافي   إعادة تأمين 

مطلوبات عقود    
  تأمين 

  أطراف حصة
  الصافي   إعادة تأمين

  
  ألف  

  ريـال قطري 
  ألف  

  ريـال قطري 
  ألف  

  ريـال قطري 
  ألف    

  ريـال قطري 
  ألف  

  ريـال قطري 
  ألف  

  ريـال قطري 
                

  ٤٬٦٥٧٬٦٢٠  ١٬٠٦٥٬٥٩١  ٥٬٧٢٣٬٢١١     ٥٬٠٣١٬٥٧٤   ٩٨٣٬٢٨٩   ٦٬٠١٤٬٨٦٣  يناير ١في 
  ١١٬٠٩٨٬٧٧٢  ١٬٧٤٤٬٣٩٣  ١٢٬٨٤٣٬١٦٥     ٩٬٠٧٩٬٦٣٣   ٣٬٨٩٨٬٩٨٤   ١٢٬٩٧٨٬٦١٧  أقساط مكتتب بها خالل السنة 

  (١٠٬٦٤٧٬٨٧٠)  (١٬٨٢٦٬٤٤٣)  (١٢٬٤٧٤٬٣١٣)    (٩٬٨٣٥٬٤٢٨)  (٣٬٢٣١٬٢٣٢)  (١٣٬٠٦٦٬٦٦٠)  أقساط مكتسبة خالل السنة
  (٧٦٬٩٤٨)  (٢٥٢)  (٧٧٬٢٠٠)     ١٣٣٬٠٣٤     -   ١٣٣٬٠٣٤  المحفظة والحركات األخرىتأثير تحويل 

  -  -  -    (٤٠٧٬٤٥٨)  (٣٠٬٥٦١)  (٤٣٨٬٠١٩)  فقد السيطرة على شركة تابعة  تأثير

 ٥٬٠٣١٬٥٧٤  ٩٨٣٬٢٨٩ ٦٬٠١٤٬٨٦٣    ٤٬٠٠١٬٣٥٥   ١٬٦٢٠٬٤٨٠  ٥٬٦٢١٬٨٣٥  ديسمبر  ٣١في 

  
  



أم ( ة ق لل   ش.م.ع.ق.)ش
ة  ح ة ال ال انات ال ل ال احات ح   إ

 ٢٠٢٠د  ٣١في 

- ٤٠  -  

  

     ومشروع مشترك زميلةفي شركات  استثمارات   .٨
  

  ٢٠١٩    ٢٠٢٠  
  ألف ريـال قطري     ألف ريـال قطري   

      

  ٩٨٬٨٠٨  ١٠٥٬٦١٥  شركة الضمان للتأمين اإلسالمي "بيما" (ش.م.ع.ق.) 
  ٤٦٬١٦٧  ٤٥٬٠٧٤  الليوان للعقارات (ذ.م.م.)

  ٤٬٦٦٣  ٤٬٧٥٧  مصون لخدمات التأمين (ذ.م.م.)
  -  ٢٧٤٬٧٥٠  ) ٤١شركة كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي ش.م.ع.ق (إيضاح 

      

  ١٤٩٬٦٣٨  ٤٣٠٬١٩٦  
   

ديسمبر    ٣١المحتفظ بها خالل السنوات المنتهية في  في شركات زميلة ومشروع مشترك  االستثمارات  صيل  فيما يلي تفا
  : ٢٠١٩ديسمبر  ٣١و ٢٠٢٠

  
  
  .  ٢٠١٩ و ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١رأسمالية كما في التزامات  طارئة أو مطلوبات أي هذه االستثمارات  تضمن ) ال ت١(
  

  : في شركات زميلة ومشروع مشتركلالستثمارات البيانات المالية  ملخصفيما يلي 
  

  ٢٠١٩    ٢٠٢٠  
  ألف ريـال قطري     ألف ريـال قطري   
      

  ٥٣٠٬٢٠٠   ٢٬٣١٧٬٤١٤  الموجودات المتداولة 
      

  ٤٦٢٬٨٨١   ٤٠٢٬١٧٠  الموجودات غير المتداولة 
      

  ٢١١٬٣٦٩   ١٬٤٤٩٬٠٤٩  المطلوبات المتداولة
      

  ٢٤١٬٧٣٥   ٢٤٤٬٦١٢  المطلوبات غير المتداولة
      

  ٤٧٬٨٠٩   ١٥٣٬٣١٨  ربح السنة  

 االستثمار اسم 
التأسيس  بلد 

  األنشطة الرئيسية  نسبة الملكية والتصويت  والنشاط 
        

شركة الضمان للتأمين اإلسالمي "بيما"  
 التكافل وإعادة التكافل مباشرة ٪٢٥  دولة قطر  (ش.م.ع.ق.) 

  االستثمار العقاري والوساطة واإلدارة  مباشرة ٪٣٨٫٤٦  دولة قطر   )ذ.م.م.الليوان للعقارات (
شركة كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين 

  خدمات التأمين وإعادة التأمين  ٪ مباشرة٢٥  دولة قطر   ) ٤١الصحي ش.م.ع.ق (إيضاح 
 تسويق وتوزيع التأمين  مباشرة ٪٥٠  دولة قطر   )ذ.م.م.(لخدمات التأمين  مصون



أم ( ة ق لل   ش.م.ع.ق.)ش
ة  ح ة ال ال انات ال ل ال احات ح   إ

 ٢٠٢٠د  ٣١في 

- ٤١  -  

  
  تتمة   –استثمارات في شركات زميلة ومشروع مشترك      .٨

  

  كالتالي:ومشروع مشترك كانت الحركة في االستثمارات في شركات زميلة 
  

      ٢٠١٩    ٢٠٢٠  
  ألف ريـال قطري     ألف ريـال قطري   

      

  ١٤٥٬٢٦٧  ١٤٩٬٦٣٨  يناير ١الرصيد في  

  -  ٢٧٤٬٧٥٠  ) ٤١إضافات (إيضاح 

  (٩٬٢٥١)  (٩٬٣٧٥)  توزيعات أرباح مستلمة 

  ١٣٬٦٢٢  ١٥٬١٨٣  الحصة من ربح السنة 
      

  ١٤٩٬٦٣٨  ٤٣٠٬١٩٦  ديسمبر   ٣١الرصيد في 

  
    ستثماراتاال    .٩
 

  ٢٠١٩    ٢٠٢٠  
  ألف ريـال قطري     ألف ريـال قطري   

      

  ٣٬٨٧٣٬١٣١  ٣٬٥٤١٬٧٠٤  استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  
  ١١٬٩١٥٬٣٦١  ١٣٬٠١٦٬٢٢٠  الدخل الشامل اآلخراستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

      

  
 

١٥٬٧٨٨٬٤٩٢  ١٦٬٥٥٧٬٩٢٤  
 

  

  ٢٠٢٠   
بالقيمة العادلة من   

خالل الربح أو  

   الخسارة 

بالقيمة العادلة من 

الدخل الشامل خالل 

 اآلخر
  ألف ريـال قطري     ألف ريـال قطري   

      

  -  ٧٤٣٬٩٨٦  صناديق مدارة 

  ٣١٬٣٩٤  ٢٦٬٣٥٤  ) ٣٤مالية مشتقة (إيضاح  أدوات

  ١٢٬٩٨٤٬٨٢٦  ٦١١٬٦٧٤  سندات دين

  -  ٨٥٨٬٦٠٨  شركات مساهمة عامة قطرية  

  -  ٣٧٣٬٥٠٤  أسهم مدرجة بالبورصات العالمية 

  -  ٩٢٧٬٥٧٨  أسهم غير مدرجة وأسهم ملكية خاصة  
      

  ١٣٬٠١٦٬٢٢٠  ٣٬٥٤١٬٧٠٤  اإلجمالي 

  



أم ( ة ق لل   ش.م.ع.ق.)ش
ة  ح ة ال ال انات ال ل ال احات ح   إ

 ٢٠٢٠د  ٣١في 

- ٤٢  -  

  

   تتمة –ستثمارات  اال    .٩
  

٢٠١٩  
بالقيمة العادلة من خالل    

  الربح أو الخسارة  

بالقيمة العادلة من خالل    

    الدخل الشامل اآلخر
  ألف ريـال قطري     ألف ريـال قطري   

      

  -  ٨٨٣٫٥٨٨  صناديق مدارة 
  -  ٩٫٠١٠ )٣٤مالية مشتقة (إيضاح  أدوات

  ١١٫٩١٥٫٣٦١  ٥٥٠٫٧٣٣  سندات دين
  -  ١٫١٨٠٫٠٦٠  شركات مساهمة عامة قطرية  

  -  ٤٣٨٫٦٨٦  أسهم عالمية مدرجة  
  -  ٨١١٫٠٥٤  أسهم غير مدرجة وملكية خاصة  

     

  ١١٫٩١٥٫٣٦١  ٣٫٨٧٣٫١٣١  اإلجمالي 
   

  ١في المرحلة   الدخل الشامل اآلخراالستثمارات المالية المصنفة على انها استثمارات بالقيمة العادلة من خالل 
. لم تكن هناك حركات استثمارات مصنفة على انها ٢مليون لایر قطري وهي أداة دين المرحلة  ٩٧٤باستثناء 

 . ٢إلى المرحلة  ١من المرحلة  الدخل الشامل اآلخراستثمارات مالية بالقيم العادلة من خالل 
  

خالل   من  العادلة  بالقيمة  المقاسة  الدين  لسندات  المتوقعة  االئتمانية  الخسائر  اآلخربلغت  الشامل  ـ  ب  الدخل 
 .لایر قطري)  ألف  ١٨٫١٨١:  ٢٠١٩ديسمبر    ٣١(  ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١في  كما  لایر قطري    ألف   ٥٧٬٠٥٨

في   الدخل الشامل اآلخربلغت الخسائر االئتمانية المتوقعة المتعلقة باألوراق المالية بالقيمة العادلة من خالل  
  ألف   ٢٠٫٤٣٢،  ٢لایر قطري). والمرحلة    ألف  ١٤٫٢٩٥:  ٢٠١٩قطري (  لایر  ألف   ٣٦٬٦٢٦مبلغ    ١المرحلة  

  ).ألف لایر قطري ٣٫٨٨٦: ٢٠١٩لایر قطري. (
  

  عقارية ال ستثماراتاال     .١٠
  

٢٠١٩    ٢٠٢٠  
  ألف ريـال قطري     ألف ريـال قطري   

      

  ٦٠٦٬٣٧٢  ٥٩٦٬٠٠٤  يناير  ١صافي القيمة الدفترية كما في 
  ٩٢٩  ٥٥٦  إضافات خالل السنة 

  ٦٬٢٦٠  ١٢٬٩٠٩  أثار التغيرات في اسعار صرف العمالت األجنبية 
  (١٬٦١٩)  (١١٢٬٨٣٤)  استبعاد خالل السنة

  (١٥٬٩٣٨)  (١٧٬١٨٤)  استهالك السنة
      

  ٥٩٦٬٠٠٤  ٤٧٩٬٤٥١  ديسمبر ٣١صافي القيمة الدفترية كما في 
  

إلدارة بالرجوع إلى المعامالت الحديثة ل  المقيم المستقل    العقارية من قبل  الستثماراتل  القيمة العادلة  تم تقدير
القيمة العادلة     ٥٨٤بمبلغ    ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١العقارية كما في    لالستثماراتللعقارات المشابهة. لقد تم تقدير 

    مليون ريـال قطري). ٨٩٧: ٢٠١٩مليون ريـال قطري (
  

بناًء على مدخالت للقيمة العادلة    ٣لمستوى  االستثمارات العقارية عند اتم تصنيف قياس القيمة العادلة لكافة  
  .  التقييم المستخدمةطريقة 

 

ألف ريـال قطري) بينما بلغت    ٤٨٫٢٥٧:  ٢٠١٩ألف ريـال قطري (  ٤٣٫٢٤٨بلغ إيراد اإليجار خالل السنة  
العقارات  لتلك  العمومية واإلدارية)  المصاريف  (المصنفة ضمن  المباشرة  التشغيلية  السنة   المصاريف    خالل 

  ألف ريـال قطري). ١٥٫١٧٨: ٢٠١٩ألف ريـال قطري ( ١٧٫٥٢٠
  

مليون لایر قطري   ٢٧٩قدرها    دفترية  ةقيمبالعقارية المملوكة للمجموعة في المملكة المتحدة    االستثمارات أحد  
  ).١٥مقابل قروض (إيضاح مرهون  ٢٠٢٠ر ديسمب ٣١كما في 

  

وال  باستثناء العقار بالمملكة المتحدة    ،  امكانية تحقيق االستثمارات العقاريةليس لدى المجموعة أية قيود على  
  توجد التزامات تعاقدية للشراء أو البناء أو التطوير أو اإلصالح أو الصيانة أو التعزيز.



أم ( ة ق لل   ش.م.ع.ق.)ش
ة  ح ة ال ال انات ال ل ال احات ح   إ

 ٢٠٢٠د  ٣١في 

- ٤٣  -  

  

 معداتالو عقاراتال  . ١١

  

  أراضي   

  

  أثاث وتركيبات   مباني 

  

  اإلجمالي  سيارات

  

  ألف 

  ريـال قطري 

  ألف  

  ريـال قطري 

  ألف  

  ريـال قطري 

  ألف  

  ريـال قطري 

  ألف  

  ريـال قطري 

            التكلفة 

   ٢١٧٬٨١٨   ١٢٬٦٩٧   ١٥٥٬٠٦٠   ٤٠٬٣٥٢   ٩٬٧٠٩  ٢٠١٩يناير  ١في 
تحقيق موجودات حق االستخدام عند 

التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير  

   ١١١٬٢٩٣   -   -   ١١١٬٢٩٣   -  ١٦المالية 

   ٣٦٬٦٠٧   ١٠٨   ١٤٬١٣٨   ٢٢٬٣٦١   -  إضافات  

  (٥٬١٩٩)  (٥٤)  (٥٬١٤٥)   -   -  استبعادات 

أثر التغيرات في أسعار صرف العمالت  

   ٩٧١  -   ٩٧١   -   -  األجنبية 
            

   ٣٦١٬٤٩٠   ١٢٬٧٥١   ١٦٥٬٠٢٤   ١٧٤٬٠٠٦   ٩٬٧٠٩  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 
  (٥٬١٦١)  -  (٥٬١٦١)  -   -  تأثير فقد السيطرة على شركة تابعة

  ٢٤٫٠٣٥  -   ٧٬٧٣٣  ١٦٫٣٠٢   -  إضافات 
  (٣٬٧٧٥)  (٨٣٤)  (٣٩٨)  (٢٬٥٤٣)   -  استبعادات 

  ٦٫٨٤٤  -   ١٬٠٣٩  ٥٫٨٠٥   -  تأثير فروقات صرف العمالت األجنبية
            

   ٣٨٣٬٤٣٣   ١١٬٩١٧   ١٦٨٬٢٣٧   ١٩٣٬٥٧٠   ٩٬٧٠٩  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 
            

            االستهالك المتراكم:

   ١٦٥٬٧٨٥   ١٠٬٨١٣   ١١٤٬٦٢٠   ٤٠٬٣٥٢   -  ٢٠١٩يناير  ١في 
   ٣٢٬٦٧٩   ٦٩١   ١٦٬٠١٥   ١٥٬٩٧٣  -  استهالك السنة

  (١٬٦٥٢)   -  (١٬٦٥٢)   -   -  استبعادات 
أثر التغيرات في أسعار صرف العمالت  

   ١٧٬٧٤٣   ٥٧٩  (٢١١)   ١٧٬٣٧٥   -  األجنبية 
           

   ٢١٤٬٥٥٥   ١٢٬٠٨٣   ١٢٨٬٧٧٢   ٧٣٬٧٠٠   -  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 
  (٣٬٨٨٩)  -  (٣٬٨٨٩)     -  تأثير فقد السيطرة على شركة تابعة

   ٣٤٬٩٣٢  ٤٤٧   ١٣٬٢٨٨   ٢١٬١٩٧   -  االستهالك للسنة 
  (٣٬٢٩٥)  (٨١٠)  (٢٢٦)  (٢٬٢٥٩)   -  استبعادات 

   ٧٬٦٤٤  -   ٦٣٥   ٧٬٠٠٩   -  تأثير فروقات صرف العمالت األجنبية

   ٢٤٩٬٩٤٧   ١١٬٧٢٠   ١٣٨٬٥٨٠   ٩٩٬٦٤٧   -  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 
            

            صافي القيمة الدفترية: 

   ١٣٣٬٤٨٦   ١٩٧   ٢٩٬٦٥٧   ٩٣٬٩٢٣   ٩٬٧٠٩  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 
            

   ١٤٦٬٩٣٥   ٦٦٨   ٣٦٬٢٥٢   ١٠٠٬٣٠٦   ٩٬٧٠٩  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 



أم ( ة ق لل   ش.م.ع.ق.)ش
ة  ح ة ال ال انات ال ل ال احات ح   إ

 ٢٠٢٠د  ٣١في 

- ٤٤  -  

 
 ملموسة الموجودات غير الشهرة وال    . ١٢

  في الشهرة والموجودات الغير ملموسة كانت على النحو اآلتي: الحركةإن 
  

  شهرة   

القدرة 

االكتتابية  

  لتضامن لويدز

الوثائق  خدمات 

  المنتهية 

االتفاقية 

  االطارية

التأمين  ةرخص

على غير  

  الحياة

  

  اإلجمالي

  

  ألف  

  ريـال قطري 

  ألف  

  ريـال قطري 

  ألف  

  ريـال قطري 

  ألف  

  ريـال قطري 

  ألف  

  قطري ريـال 

  ألف  

  ريـال قطري 

     د) ٢(  ) ج  ٢(  ) ب ٢(  ) أ٢(  )١(  

              

              

  ٦٦٠٬٤٨٨  ٢٧٬٥٤٠  ٢١٨٬٧٢٦  ٢٬٨٨٩  ٢٦٦٬٢٢٢  ١٤٥٬١١١  ٢٠١٩يناير  ١في 
تأثير فروقات صرف 

  ١٠٬٦٣٦  ١٬١٩٣  ٩٬٤٤٣  -  -  -  العمالت األجنبية
  (٣٤٬٢٤١)  -  (٣٢٬٧٩٥) (١٬٤٤٦) - -  مصاريف اإلطفاء 

           
  ٦٣٦٬٨٨٣  ٢٨٬٧٣٣  ١٩٥٬٣٧٤  ١٬٤٤٣  ٢٦٦٬٢٢٢  ١٤٥٬١١١  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

تأثير فروقات ضرف 

  ٧٬٨٦٢  ١٬١٢٣  ٦٬٧٣٩  -  -  -  العمالت األجنبية
  (٢٤٬٢٤٤)  -  (٢٢٬٨٠١)  (١٬٤٤٣)  -  -  مصاريف اإلطفاء  

              
   ٦٢٠٬٥٠١   ٢٩٬٨٥٦   ١٧٩٬٣١٢  -   ٢٦٦٬٢٢٢   ١٤٥٬١١١  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 

  
المحدودة    القابضة  من رأس مال شركة أنتاريس  ٪١٠٠على    باالستحواذ، قامت المجموعة  ٢٠١٤يناير    ١اعتباًرا من  

  وشركاتها التابعة. 
  

، استحوذت المجموعة، من خالل شركتها التابعة شركة قطر إلعادة التأمين المحدودة  ٢٠١٨يوليو    ٢٥اعتباًرا من  
 التي تتخذ من جبل طارق مقراً لها.  للتأمين  ماركرستودي  مجموعة شركات  ٪ من رأس مال  ١٠٠("قطر ري")، على  

  
 شهرةال )١(

  ) على شركة أنتاريس القابضة المحدودة  االستحواذ  والتي نشأت من(مليون لایر قطري    ١٤٥٫١١بلغت قيمة الشهرة  
النقدية. القيمة القابلة لإلسترداد لوحدة    توليدالمحدودة في المملكة المتحدة لوحدة  القابضة  والتي خصصت إلنتاريس  

ج عن  على أساس نهج القيمة السوقية. تفترض الطريقة أن وحدة اإليراد النقدية ألنتاريس تنت  يتم تحديدها  توليد النقد
  القيمة الرأسمالية السوقية للشركات المدرجة للويدز سينديكيت المشابهة ولنفس القيمة الدفترية. 



أم ( ة ق لل   ش.م.ع.ق.)ش
ة  ح ة ال ال انات ال ل ال احات ح   إ

 ٢٠٢٠د  ٣١في 

- ٤٥  -  

   
 تتمة   – ملموسةالموجودات غير الشهرة وال    . ١٢

  

 موجودات غير ملموسة  )٢(
    ت الغير ملموسة فيما يتعلق باإلستحواذ:االجدول أدناه يلخص الموجود

  
  اإلنتاجيالعمر     المبلغ  
      ألف ريـال قطري   

  غير محدد  ٢٦٦٬٢٢٢  القدرة االكتتابية لتضامن لويدز

  سنوات ٧  ١٠٬١١٩  فورتمبيرجيسش فيرسيتشيرونغ أيه جي  -خدمات الوثائق المنتهية 

  سنوات ١٠  ٢١٨٬٧٢٦  االتفاقية االطارية 

  غير محدد  ٢٧٬٥٤٠  رخصة التأمين على غير الحياة 
      

    ٥٢٢٬٦٠٧  موجودات غير ملموسة في تاريخ اإلستحواذ

     ١٨٬٤٩٨  تأثير فروقات صرف العمالت األجنبية 

    (٦٥٬٧١٥)  مصاريف اإلطفاء المتراكمة
      

    ٤٧٥٬٣٩٠  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١صافي الموجودات الغير ملموسة في 

 
   القدرة االكتتابية لتضامن لويدز  )أ

القدرة النهج السوقي. يتم تحديث    استخدامعن طريق    ورخص التأمينللقدرة االكتتابية لتضامن لويدز  تقدر القيمة العادلة  
ون بموافقة لويدز. لويدز سنوياً دون أي تكلفة على الشركات التابعة أو إمكان شرائها أو بيعها مره  االكتتابية لتضامن

.  لويدزغير محددة لحد القسط السنوي للشركة مرهون بموافقة    القدرةأعمال التأمين في حدود    إن القدرة على اكتتاب
التي يمكن   لمتوسط العائد على رأس المال وبعض البياناتا  باستخدامعلى أساس تحليل    لالستردادتم تحديد المبلغ القابل  

    .لندن من خالل لويدز مالحظاتها المتاحة
  

  فورتمبيرجيسش فيرسيتشيرونغ أيه جي  -الوثائق المنتهية خدمات   )ب
من  الوثائق المنتهية  إن القيمة العادلة إلتفاقية إدارة ووتمبرغيتش فيرستشيرنغ أي جي تشمل المبلغ المقدر لخدمات  

. إن القيمة العادلة  المحدودة  االكتتابخالل الفرع السابق في المملكة المتحدة الذي يتيح توفيره من قبل أنتاريس لخدمات  
أس  لالتفاقية المبلغ تم رسملتها وإطفائها على  المقدر بسبع سنوات. يتم تحديد  الثابت على العمر اإلنتاجي  القسط  اس 

اإلدارة وسعر   اتفاقيةعلى أساس القيمة المحتسبة في الموازنة المالية والتي تغطي الفترة المتبقية من    لالستردادالقابل  
  ).٪ ٩٫٧٠: ٢٠١٩( ٪٩٫٧٧خصم 

  

  االتفاقية اإلطارية  )ج
، بين قطر ري ومجموعة ماركرستودي،  المعاملة المتعلقة ببيع وشراء الشركاتتم إبرام االتفاقية اإلطارية، كجزء من  

 سيكون لدىوتنظم هذه االتفاقية العالقة بين الطرفين على مدى فترة العشر سنوات المقبلة. وبموجب هذه االتفاقية،  
ع كل  على  األول  الرفض  حق  للتأمين  شركات  قبل  مجموعة  من  تتم  التى  الحياة  غير  التأمين  مجموعة  مليات 

  العمر االنتاجي المقدريبلغ  .  بتطبيق نموذج خصم األرباح بموجب نهج الدخلتقييم االتفاقية اإلطارية    تم.  ماركرستودي
    عشر سنوات.  لالتفاقية

  

  مزاولة التأمين على غير الحياة   ةرخص  ) د
لمزاولة أعمال    تنظيمية من هيئة جبل طارق للخدمات الماليةلدى مجموعة شركات ماركرستودي للتأمين تراخيص  

 ) مرخصةنشاء شركة تأمين (التقديرية إلتكلفة  الان  .تحاد األوروبىوباقى اإل  في المملكة المتحدةالتأمين على غير الحياة  
وبناءا على ذلك ووفقا لمنهجية التكلفة فأن  .  مليون جنيه إسترليني)  ٢مليون لایر قطرى (  ٩٫٢فى جبل طارق تقريبا  

مليون لایر   ٢٧٫٥تقدر قيمتها بنحو  لمجموعة شركات التأمين  في جبل طارق  مزاولة أعمال التأمين  قيمة تراخيص  
  .وهى غير محددة المدة مليون جنيه إسترليني)  ٦قطري (

  

تعتقد اإلدارة أن أي تغييرات محتملة معقولة في االفتراضات الهامة التي يستند إليها المبلغ القابل لالسترداد لن ينتج  
عنها أن يتجاوز إجمالي القيمة الدفترية للشهرة المبلغ اإلجمالي القابل لالسترداد من وحدة أنتاريس المنتجة للنقد والقيمة  

      موسة في نهاية السنة.الدفترية للموجودات غير المل
  



أم ( ة ق لل   ش.م.ع.ق.)ش
ة  ح ة ال ال انات ال ل ال احات ح   إ

 ٢٠٢٠د  ٣١في 

- ٤٦  -  

  
   قروض قصيرة األجلال    . ١٣

 ٢٠١٩    ٢٠٢٠  
  ألف ريـال قطري     ألف ريـال قطري  

   

  ٤٬٥٢٦٬٢١٩  ٤٬١٠٩٬٧٦٦  قروض قصيرة األجل 
  

  . )سنوياً  ٪ ٢٫٣٩: ٢٠١٩(  ٢٠٢٠في سنوياً  ٪٠٫٩٧قدره القروض قصيرة األجل متوسط سعر فائدة تحمل 
  

  إعادة تأمين دائنة وذمم دائنة أخرى مخصصات وذمم     . ١٤
  ٢٠١٩    ٢٠٢٠  
  ألف ريـال قطري     ألف ريـال قطري   
      

  ٥٩١٬٦١٦     ٣٥٥٬٤٧٧  مطالبات تأمين دائنة 

  ٢٬٣٦٤٬٨٨٥     ٢٬٧١٦٬٦٣٩  مستحقات لشركات إعادة تأمين 

      
       :أخرى دائنةذمم 

  ٢١٤٬٣٣٤     ٢٠٥٬١١٨  مصروفات مستحقة وإيرادات مؤجلة 

  ٩١٬٦٨٥     ٨٦٬٦٧٣  )١/ ١٤مكافأة نهاية خدمة الموظفين (إيضاح 

  ٢٣٦٬٥٦٥     ٣٦٦٬٨٥٢  )٣٤مطلوبات مالية مشتقة (إيضاح 

 ٤٩٦٬٠٩٨   ٤٨٦٫٠٤٣  مطلوبات أخرى 
  

    
  ٣٬٩٩٥٬١٨٣    ٤٫٢١٦٫٨٠٢  

  

  مكافأة نهاية خدمة الموظفين  ١٤/١
  ٢٠١٩    ٢٠٢٠  
  ألف ريـال قطري     ألف ريـال قطري   
        

   ٩١٬٤٩١     ٩١٬٦٨٥  يناير ١المخصص كما في 

  ٣٬٧٤٣     ٤٬٦٦٩  المصروفات المحققة خالل السنة 

  -    (٢٬٠٠١)  تأثير بيع شركة تابعة 

  (٣٬٥٤٩)    (٧٬٦٨٠)  المدفوعات خالل السنة 
      

  ٩١٬٦٨٥    ٨٦٬٦٧٣           ديسمبر ٣١المخصص كما في 

  
   



أم ( ة ق لل   ش.م.ع.ق.)ش
ة  ح ة ال ال انات ال ل ال احات ح   إ

 ٢٠٢٠د  ٣١في 

- ٤٧  -  

    

 قروض ال    . ١٥
  

  ٢٠١٩    ٢٠٢٠ 
  ألف ريـال قطري     ريـال قطري ألف   

      

  ١٣٥٫٦٦٠    ١٤١٫٨١٣  )١قرض (

  ٤٢٫٨٤٠    ٤٤٫٤٤٢  )٢قرض (
      

  ١٧٨٫٥٠٠    ١٨٦٫٢٥٥  ديسمبر   ٣١في  كما

  
مضمونة باستثمارات عقارية  القرضهذه فائدة ثابت. حمل سعر تيمثل هذا القرض رهوناً عقارية ): ١القرض (

  . ٢٠٢١تدفع في  )١٠(إيضاح 

  

  . ٢٠٢٤تدفع في  )١٠(إيضاح ): يمثل هذا القرض رهوناً عقارية مضمونة مقابل إستثمارات عقارية ٢القرض (

  

  . ٪) سنوياً ٣٫١٦:  ٢٠١٩( ٪٢٫٤٩ أعاله تحمل معدل فائدة ثابت القروض
  

  وعالوة اإلصدار  رأس المال    . ١٦
  

  رأس المال  ١٦/١
  

  
فبراير   ٢٦وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة في )، QFMA( وفقًا لتعليمات هيئة قطر لألسواق المالية

لایر قطري وتعديل النظام األساسي  ١٠لایر قطري بدالً من  ١على أن تكون القيمة االسمية للسهم العادي  ٢٠١٩

إلى   ٣٢٦٫٦١٠٫١٣٣، وتم زيادة إجمالي عدد األسهم من ٢٠١٩يونيو  ٢٧تم تنفيذ تقسيم األسهم في  ذي الصلة.

   .سهم عادي ٣٫٢٦٦٫١٠١٫٣٣٠
  

  عالوة إصدار   ١٦/٢

إن عالوة إصدار األسهم هي العائدات المستلمة من إصدار حقوق الملكية، بعد خصم أي تكاليف معامالت مباشرة  

ويتم إدراجها مباشرة في رأس المال (القيمة األسمية للسهم) وعالوة اإلصدار عندما يتم إصدار األسهم  ذات صلة 

تم تسجيل القيمة االسمية لألسهم تحت بند رأس المال بينما تم تسجيل الفائض من  قيمتها اإلسمية.بقيمة أعلى من 

  .سعر اإلصدار على القيمة االسمية تحت عالوة األسهم
  

  

  ٢٠١٩    ٢٠٢٠  
  ألف ريـال قطري     عدد األسهم     ألف ريـال قطري     عدد األسهم  

          

          المصرح به  

أسهم عادية بواقع لایر قطري واحد 
  ٣٬٢٦٦٬١٠١    ٣٬٢٦٦٬١٠١٬٣٣٠    ٣٬٢٦٦٬١٠١    ٣٬٢٦٦٬١٠١٬٣٣٠  لایر قطري للسهم)  ١: ٢٠١٩للسهم (

          

          المصدر والمدفوع بالكامل 
أسهم عادية بواقع لایر قطري واحد 

  ٣٬٢٦٦٬١٠١    ٣٬٢٦٦٬١٠١٬٣٣٠    ٣٬٢٦٦٬١٠١    ٣٬٢٦٦٬١٠١٬٣٣٠  لایر قطري للسهم)  ١: ٢٠١٩للسهم (



أم ( ة ق لل   ش.م.ع.ق.)ش
ة  ح ة ال ال انات ال ل ال احات ح   إ

 ٢٠٢٠د  ٣١في 

- ٤٨  -  

  
  

  احتياطي قانوني  . ١٧
التجارية القطري  يتم احتساب االحتياطي القانوني وفقاً لتعليمات مصرف قطر المركزي وأحكام قانون الشركات  

٪ من صافي ربح السنة. قامت الجمعية العمومية غير العادية في اجتماعها ١٠والنظام األساسي للشركة األم بنسبة  

) من النظام األساسي للشركة. تنص التعديالت  ٦٦بتعديل الفقرة األولى من المادة رقم ( ٢٠١٤نوفمبر  ٢٣بتاريخ 

٪ من رأس المال المدفوع، وهذا االحتياطي غير قابل للتوزيع فيما ١٠٠ة  على أن يكون االحتياطي القانوني بنسب

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

  القطري. يتضمن االحتياطي القانوني حصة المجموعة في االحتياطي القانوني للشركات التابعة. 
  

  

  عام احتياطي  .١٨
لم  يتم تكوين االحتياطي العام وفقاً ألحكام قانون الشركات التجارية القطري لتعزيز القاعدة الرأسمالية للمجموعة.  

    العام خالل السنة. االحتياطيرصيد يتم تحويل أي مبلغ إلى 
  

  القيمة العادلة احتياطي  .١٩
  الدخل الشامل اآلخرالمقاسة بالقيمة العادلة من خالل    األدوات الماليةالقيمة العادلة من إعادة تقييم    احتياطيينشأ  

  . ٤يضاح اإلمحاسبية الموضحة في وذلك حسب السياسة ال
  

  خاص للكوارث احتياطي  .٢٠
  كاحتياطياألرباح المدورة  رصيد  من    ٢٠١٧في    مليون ريـال قطري  ٥١٫٧٠قامت المجموعة بتخصيص مبلغ  

التغيرات في حقوق   الموافقة على تكوين هذا المخصص من قبل موحدال  الملكيةخاص للكوارث في بيان  . تمت 

بتوصية من مجلس   االحتياطيهذا    استخدام  يجوز.  ٢٠١١يناير    ٢٥المنعقد بتاريخ    اجتماعهمجلس اإلدارة في  

  ة العمومية في حالة حدوث كارثة. اإلدارة وبعد الموافقة عليها من قبل الجمعي
    

  ةوالرياضي ةجتماعيدعم األنشطة االصندوق مخصص تمويل    .٢١
رقم   القطري  للقانون  يناير    ٢٠٠٨لسنة    ١٣ووفقا  في  الصادرة  الصلة  ذات  على  ٢٠١٠واإليضاحات  يتعين   ،

. يتطلب  دعم األنشطة االجتماية والرياضية٪ من صافي أرباحها السنوية لصندوق ٢٫٥المجموعة المساهمة بنسبة 

يع للدخل. وبالتالي، يتم تحقيق ذلك في بيان  أن يتم تحقيق بالمبلغ المستحق كتوز  ١٣التوضيح المتعلق بالقانون رقم  

  . الملكيةالتغيرات في حقوق 
  

ألف لایر قطري)    ١٢٫٠١٧:  ٢٠١٩ألف لایر قطري (  ١٠٫٧٩٧مبلغ    بتخصيصخالل السنة، قامت المجموعة  

  . في قطر٪ من صافي الربح الناتج عن العمليات ٢٫٥ويمثل 
  

  سندات ثانوية دائمة  .٢٢
تم ،  شركة تابعة للمجموعة المسجلة في برمودا،  صدر")القاعدة الرأسمالية لشركة قطر ري ("المُ تعزيز  لغرض  

لایر قطري ألف    ١٫٦١٥٫٥٩٦والبالغة    ٢٠١٧خالل سنة  إصدار سندات رأس المال المؤهلة من المستوى الثاني  

سندات. قد صدرت السندات في من خالل بورصة األوراق المالية األيرلندية، وتقوم الشركة األم بدور الضامن لل

دوالر أمريكي. ال    ١٫٠٠٠دوالر أمريكي ومضاعفات ال تتعدى  ٢٠٠٫٠٠٠صورة مسجلة بالقيمة االسمية، بقيمة 

يوجد للسندات تاريخ استحقاق محدد وتكون دائمة في طبيعتها، وال تلزم الجهة المصدرة بالسداد أو التسوية بتسليم 

  ج األوراق المالية في البورصة األيرلندية.يتم إدرانقد أو أصل مالي آخر. 
  

مليون دوالر أمريكي.   ٣٠٠بقيمة  ٢خالل العام، أصدرت المجموعة سندات رأس مال مؤهل ثانوي من المستوى 

بموجب لوائح مصرف قطر المركزي لحسابات   ٢إن السندات دائمة في طبيعتها وهي مؤهلة لشريحة رأس المال 

  المالية.نسبة المالءة 
    



أم ( ة ق لل   ش.م.ع.ق.)ش
ة  ح ة ال ال انات ال ل ال احات ح   إ

 ٢٠٢٠د  ٣١في 

- ٤٩  -  

  
  

 .    مكونات أخرى لحقوق الملكية٢٣
تشتمل المكونات األخرى لحقوق الملكية على احتياطي تحويل العمالت األجنبية واحتياطيات الدمج والحصة من  

الملكيةبطريقة  محتسبة  استثمارات  أرباح   ال  .حقوق  المركزي  لتعليمات مصرف قطر  مارس   ٤صادرة في  وفقًا 

من األرباح المحتجزة إلى  حصة األرباح من االستثمارات المحتسبة بطريقة حقوق الملكية  ، يجب تحويل  ٢٠١٩

الملكيةاحتياطي   المحتسبة بطريقة حقوق  وعليه، فقد تم إعادة تصنيف األرباح  .  حصة األرباح من االستثمارات 

الستثمارات المحتسبة بطريقة حقوق الملكية اإن توزيعات األرباح المعلنة والمستلمة من  المحتجزة للسنة السابقة.  

   .هي الجزء الوحيد القابل للتوزيع من هذا االحتياطي
  

  

احتياطي الدمج  

 واالستحواذ

  

احتياطي تحويل  

  العمالت األجنبية 

احتياطي حصة  

شركات  من أرباح

 اإلجمالي  زميلة
  ألف   

  لایر قطري 

  ألف   

  لایر قطري 

  ألف

  لایر قطري  

  ألف

 لایر قطري  

 (٣٨٬٧٧٢)   ١١٠٬٧٢٢  (١٠٬٢٥٤)  (١٣٩٬٢٤٠)  ٢٠٢٠يناير  ١في 
  ٦٠٬٢٢٩   ١٥٬١٨٣   ٤٥٬٠٤٦     -  التحويل والحركات األخرى

  ٢١٬٤٥٧   ١٢٥٬٩٠٥   ٣٤٬٧٩٢  (١٣٩٬٢٤٠)  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 
  

  

احتياطي الدمج 

 واالستحواذ

  

احتياطي تحويل 

  العمالت األجنبية

احتياطي حصة 

من أرباح شركات  

 اإلجمالي  زميلة
  ألف    

  لایر قطري

  ألف    

  لایر قطري

  ألف 

  لایر قطري 

  ألف 

 لایر قطري 

 ٦٠٬٠١٢  ٩٧٬١٠٠  (٣٧٬٠٨٨)  -  ٢٠١٩يناير  ١في 
 (٩٨٬٧٨٤)  ١٣٬٦٢٢  ٢٦٬٨٣٤  (١٣٩٬٢٤٠)  التحويل والحركات األخرى

  
       

 (٣٨٬٧٧٢)  ١١٠٬٧٢٢  (١٠٬٢٥٤)  (١٣٩٬٢٤٠)  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 
   

  



أم ( ة ق لل   ش.م.ع.ق.)ش
ة  ح ة ال ال انات ال ل ال احات ح   إ

 ٢٠٢٠د  ٣١في 

- ٥٠  -  

  قطاعات التشغيل  .٢٤
  ية  معلومات القطاعال  ) أ

التأمين البحري والطيران وقطاع  ألغراض اإلدارة     االستثماروقطاع العقارات وقطاع    الطبيالتأمين    وقطاع  والحوادث  الممتلكاتتأمين  تم تقسيم المجموعة إلى ستة قطاعات تشغيل وهي قطاع 
ال يتم تخصيص المصروفات التشغيلية واإلدارية وبعض المصروفات األخرى   هذه القطاعات األساس الذي تقوم المجموعة من خالله باإلفصاح عن قطاعاتها التشغيلية.  تمثل.  االستشاراتوقطاع  

  عة. أي من القطاعات التشغيلية لحين الوصول إلى تقرير القطاعات لدى المجمو توحيدلم يتم للقطاعات ألغراض مراقبة األداء. 
  

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في  يدخل القطاعالبيان 

  
التأمين البحري  

  والطيران 
  تأمين الممتلكات

  والحوادث 
  الطبيالتأمين 

  استثمارات   استشارات   العقارات   إجمالي التأمين   وعلى الحياة 

  /  (مصروفات)
إيرادات غير  

  إجمالي   موزعة 

  
  ألف 

  ريـال قطري  
  ألف 

  ريـال قطري  
  ألف 

  ريـال قطري  
  ألف 

  ريـال قطري  
  ألف 

  ريـال قطري  
  ألف 

  ريـال قطري  
  ألف 

  ريـال قطري  
  ألف 

  ريـال قطري  
  ألف 

  ريـال قطري  
                    

                    العمليات المستمرة 
 ١٢٬٢٠١٬٧٣٣  -  -  -  -  ١٢٬٢٠١٬٧٣٣  ٤٧٩٬٤٨٨  ١٠٬٧٤٨٬٥٣٨  ٩٧٣٬٧٠٧  إجمالي أقساط التأمين 

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

        
        

  

  ٨٬١٥٤٬١٥٩  -  -  -  -  ٨٬١٥٤٬١٥٩  ٢٢٩٬٧٦٤  ٧٬٢٤٤٬٢٩٣  ٦٨٠٬١٠٢  صافي أقساط التأمين

  ٧٦٤٬١٤٦  -  -  -  -  ٧٦٤٬١٤٦  ٢٧٬١٥٨  ٧٢٣٬٨٢٠  ١٣٬١٦٨  التغير في احتياطي األخطار السارية
                   

  ٨٬٩١٨٬٣٠٥  -  -  -  -  ٨٬٩١٨٬٣٠٥  ٢٥٦٬٩٢٢  ٧٬٩٦٨٬١١٣  ٦٩٣٬٢٧٠  صافي أقساط التأمين المكتسبة
  

       

        

  

  (٨٬١٢٩٬٦٢٩)  -  -  -  -  (٨٬١٢٩٬٦٢٩)  (٤١٩٬٣٤٢)  (٧٬١٦٢٬٤٩٤)  (٥٤٧٬٧٩٣)  إجمالي مطالبات مدفوعة

  ٢٬٠٨٢٬٦٦٠  -  -  -  -  ٢٬٠٨٢٬٦٦٠  ٢٣٩٬٨٢٥  ١٬٧٠٧٬٧٦٢  ١٣٥٬٠٧٣  مبالغ مستردة من إعادة تأمين

  (١٬٢٦٨٬١٥٢)  -  -  -  -  (١٬٢٦٨٬١٥٢)  ٧٬٣٠٤  (١٬٣٢٢٬٩٤٦)  ٤٧٬٤٩٠  )١التغير في المطالبات القائمة (إيضاح 

  (٢٬٢٠٠٬٥٥٢)  -  -  -  -  (٢٬٢٠٠٬٥٥٢)  (٤٠٬٥١٢)  (٢٬٠١٦٬٥٨٩)  (١٤٣٬٤٥١)  صافي العمولة 

  ٢٬٤٧٢  ٢٬٤٧٢  -  -  -  -  -  -  -  إيرادات تأمين أخرى (غير موزعة) 
                   

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



أم ( ة ق لل   ش.م.ع.ق.)ش
ة  ح ة ال ال انات ال ل ال احات ح   إ

 ٢٠٢٠د  ٣١في 

- ٥١  -  

   

  تتمة  –قطاعات التشغيل   .٢٤
  تتمة  –المعلومات القطاعية  أ) 
 تتمة  – ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١للسنة المنتهية في الدخل القطاعي  بيان     

التأمين    
البحري  
  والطيران 

تأمين  
  الممتلكات 
    والحوادث

  الطبيالتأمين 
  استثمارات   استشارات   العقارات   إجمالي التأمين   وعلى الحياة 

  /  (مصروفات)
إيرادات غير  

  إجمالي   موزعة 
  ألف   

  ريـال قطري  
  ألف 

  ريـال قطري  
  ألف 

  ريـال قطري  
  ألف 

  ريـال قطري  
  ألف 

  ريـال قطري  
  ألف 

  ريـال قطري  
  ألف 

  ريـال قطري  
  ألف 

  ريـال قطري  
  ألف 

  ريـال قطري  
                    

  ١٬٣٣١٬٠٦٣  -  ١٬٣٣١٬٠٦٣  -  -  -  -  -  -  إيرادات استثمارات 
  (٤٦٬٠٥١)  -  (٤٦٬٠٥١)  -  -  -  -  -  -  تكاليف التمويل 

  ١١٬٣٤٨  -  -  ١١٬٣٤٨  -  -  -  -  -  إيراد اتعاب استشارات 
 ٤٣٬٢٤٨  -  - -  ٤٣٬٢٤٨  -  -  -  -  اإليجاراتإيرادات 
 ١٠٬٩٧٠  -  ١٠٫٩٧٠ -  -  -  -  -  -  أخرى  إيرادات

  

                  
  ١٬٣٥٠٬٥٧٨  -  ١٫٢٩٥٫٩٨٢  ١١٬٣٤٨  ٤٣٬٢٤٨  -  -  -  -  إجمالي إيرادات االستثمار واإليرادات األخرى

                    
  ١٥٬١٨٣  ١٥٬١٨٣  -  -  -  -  -  -  -  ربح من شركات زميلة ومشروع مشترك ال حصة 

  (٦٥٢٬٠٨٤)  ) ٦٠٥٫٩٨٦(  -  (٢٨٬٥٧٨)  (١٧٬٥٢٠)  -  -  -  -  وإدارية مصروفات تشغيلية 
  (٧٥٬٥١٤)  ) ٥٨٫٢٨٢(  -  (٤٨)  (١٧٬١٨٤)  -  -  -  -  استهالك 

  ٤٣٬٢٦٧  ) ٦٤٦٫٦١٣(  ١٬٢٩٥٬٩٨٢  (١٧٬٢٧٨)  ٨٬٥٤٤  ) ٥٩٧٫٣٦٨(  ٤٤٬١٩٧  (٨٢٦٬١٥٤)  ١٨٤٬٥٨٩  (خسارة)/ ربح قبل الضريبة 
  (١٥٬٢٤٢)  ) ١٥٫٢٤٢(  -  -  -  -  -  -  -  مصروف ضريبة على الدخل 

                    
  ٢٨٬٠٢٥  ) ٦٦١٫٨٥٥(  ١٬٢٩٥٬٩٨٢  (١٧٬٢٧٨)  ٨٬٥٤٤  ) ٥٩٧٫٣٦٨(  ٤٤٬١٩٧  (٨٢٦٬١٥٤)  ١٨٤٬٥٨٩  ربح للسنة من العمليات المستمرة 

  ٩٨٬٠٤٨  -  -  -  -  ٩٨٬٠٤٨  ٩٨٬٠٤٨  -  -  ربح للسنة من العمليات الغير مستمرة 

  ١٢٦٬٠٧٣  ) ٦٦١٫٨٥٥(  ١٬٢٩٥٬٩٨٢  (١٧٬٢٧٨)  ٨٬٥٤٤  ) ٤٩٩٫٣٢٠(  ١٤٢٬٢٤٥  (٨٢٦٬١٥٤)  ١٨٤٬٥٨٩  الربح للسنة 



أم ( ة ق لل   ش.م.ع.ق.)ش
ة  ح ة ال ال انات ال ل ال احات ح   إ

 ٢٠٢٠د  ٣١في 

- ٥٢  -  

  
  تتمة  –قطاعات التشغيل   .٢٤

  تتمة  –المعلومات القطاعية  أ) 

   ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في الدخل القطاعي بيان 

  
التأمين البحري 

  والطيران 
 تأمين الممتلكات 

  والحوادث 
  الطبيالتأمين 

  استثمارات  استشارات   العقارات   التأمين إجمالي   وعلى الحياة 

  /  (مصروفات)
إيرادات غير 

  إجمالي  موزعة 

  
  ألف 

  ريـال قطري  
  ألف 

  ريـال قطري  
  ألف 

  ريـال قطري  
  ألف 

  ريـال قطري  
  ألف 

  ريـال قطري  
  ألف 

  ريـال قطري  
  ألف 

  ريـال قطري  
  ألف 

  ريـال قطري  
  ألف 

  ريـال قطري  
                    

                    العمليات المستمرة 
 ١٢٬٠٥٩٬٩٤٣  -  -  -  -  ١٢٬٠٥٩٬٩٤٣  ٥٣٦٬١١٦  ١٠٬٦٠٥٬٠٣٢  ٩١٨٬٧٩٥  إجمالي أقساط التأمين 

  (١٬٨٩٤٬٥١٨)  -  -  -  -  (١٬٨٩٤٬٥١٨)  (٢٤٥٬٧١٨)  (١٬٤٢٥٬١٥٤)  (٢٢٣٬٦٤٦)  أقساط محولة ألطراف إعادة التأمين
  

                  

  ١٠٬١٦٥٬٤٢٥  -  -  -  -  ١٠٬١٦٥٬٤٢٥  ٢٩٠٬٣٩٨  ٩٬١٧٩٬٨٧٨  ٦٩٥٬١٤٩  صافي أقساط التأمين
  (١٩٨٬٨٥٠)  -  -  -  -  (١٩٨٬٨٥٠)  ٧٬٥٦٧  (٢٤٣٬٠٢٩)  ٣٦٬٦١٢  التغير في احتياطي األخطار السارية

                    

  ٩٬٩٦٦٬٥٧٥  -  -  -  -  ٩٬٩٦٦٬٥٧٥  ٢٩٧٬٩٦٥  ٨٬٩٣٦٬٨٤٩  ٧٣١٬٧٦١  صافي أقساط التأمين المستحقة
               

  (٩٬١٢١٬٧٧٨)  -  -  -  -  (٩٬١٢١٬٧٧٨)  (٤٦٢٬٦٧٥)  (٧٬٨٤٤٬٣٤٥)  (٨١٤٬٧٥٨)  إجمالي مطالبات مدفوعة
  ١٬٩٩٧٬٣٤٢  -  -  -  -  ١٬٩٩٧٬٣٤٢  ٢٢٥٬٥١٢  ١٬٦٣٣٬٠٦٥  ١٣٨٬٧٦٥  مبالغ مستردة من إعادة تأمين

  ٣٠٩٬٢٠٤  -  -  -  -  ٣٠٩٬٢٠٤  ١٦٬٣٢٣  ٢٠٧٬٨١٢  ٨٥٬٠٦٩  )١التغير في المطالبات القائمة (إيضاح 
  (٢٬٨٧٧٬٣٧٤)  -  -  -  -  (٢٬٨٧٧٬٣٧٤)  (٦١٬٠٥٤)  (٢٬٦٧٠٬٤٩٣)  (١٤٥٬٨٢٧)  صافي العمولة 

  ٨٬٢٢٩  ٨٫٢٢٩  -  -  -  -  -  -  -  إيرادات تأمين أخرى (غير موزعة) 

  ٢٨٢٬١٩٨  ٨٫٢٢٩  -  -  -  ٢٧٣٫٩٦٩  ١٦٫٠٧١  ٢٦٢٬٨٨٨ (٤٬٩٩٠)  صافي نتائج االكتتاب 



أم ( ة ق لل   ش.م.ع.ق.)ش
ة  ح ة ال ال انات ال ل ال احات ح   إ

 ٢٠٢٠د  ٣١في 

- ٥٣  -  

  

  تتمة   –قطاعات التشغيل   . ٢٤
  تتمة  –المعلومات القطاعية  أ) 

 تتمة  – ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في الدخل القطاعي بيان 

 
 :  ١إيضاح 

طر رى لعدم اليقين بشأن مبالغ تسوية بعض التزامات التأمين العام من خالل شركة قتتضمن حركة المطالبات المعلقة المطالبات المتكبدة التي تم تعديلها ألصل التعويض الذى حققته المجموعة خالل  
  . )٦المكتسبة (إيضاح 

  
التأمين البحري 

  والطيران 

تأمين  
 الممتلكات 
  والحوادث 

  الطبيالتأمين 
  استثمارات  استشارات   العقارات   إجمالي التأمين   وعلى الحياة 

  /  (مصروفات)
إيرادات غير 

  إجمالي  موزعة 
  ألف   

  ريـال قطري  
  ألف 

  ريـال قطري  
  ألف 

  ريـال قطري  
  ألف 

  ريـال قطري  
  ألف 

  ريـال قطري  
  ألف 

  ريـال قطري  
  ألف 

  ريـال قطري  
  ألف 

  ريـال قطري  
  ألف 

  ريـال قطري  
                    

  ١٬٠٨٨٬٩٦٨  -  ١٬٠٨٨٬٩٦٨  -  -  -  -  -  -  إيرادات استثمارات 
  (١٣١٬٦٨٣)  -  (١٣١٬٦٨٣)  -  -  -  -  -  -  تكاليف التمويل 

 ١٦٬٧٩٣ - - ١٦٬٧٩٣ - - - -  -  إيراد اتعاب استشارات 
  ٤٨٬٢٥٧  -  -  -  ٤٨٬٢٥٧  -  -  -  -  اإليجاراتإيرادات 

  ٤٩٤  -  ٤٩٤  -  -  -  -  -  -  إيرادات أخرى
                    

  ١٬٠٢٢٬٨٢٩  -  ٩٥٧٬٧٧٩  ١٦٬٧٩٣  ٤٨٬٢٥٧  -  -  -  -  إجمالي إيرادات االستثمار واإليرادات األخرى
                    

  ١٣٬٦٢٢  ١٣٬٦٢٢  -  -  -  -  -  -  -  ربح من شركات زميلة ومشروع مشترك ال حصة 
  (٦٢٧٬٠٠١)  (٥٨٤٬٢٧١)  -  (٢٧٬٥٥٢)  (١٥٬١٧٨)  -  -  -  -  مصروفات تشغيلية وإدارية

  (٨٢٬١٤٧)  (٦٦٬١٦٠)  -  (٤٩)  (١٥٬٩٣٨)  -  -  -  -  استهالك
  ٦٠٩٬٥٠١  ) ٦٢٨٫٥٨٠(  ٩٥٧٬٧٧٩  (١٠٬٨٠٨)  ١٧٬١٤١  ٢٧٣٫٩٦٩  ١٦٫٠٧١  ٢٦٢٬٨٨٨  ) ٤٫٩٩٠(  (خسارة) / ربح قبل الضريبة 

  (٢٥٬٤٦٤)  (٢٥٬٤٦٤)  -  -  -  -  -  -  -  مصروف الضريبة على الدخل 
            

 ٥٨٤٫٠٣٧ ) ٦٥٤٫٠٤٤( ٩٥٧٬٧٧٩ (١٠٬٨٠٨) ١٧٬١٤١ ٢٧٣٫٩٦٩ ١٦٫٠٧١ ٢٦٢٬٨٨٨  ) ٤٫٩٩٠(  ربح للسنة من العمليات المستمرة 
  ٨٦٬٨٧٨  -  -  -  -  ٨٦٬٨٧٨  ٨٦٬٨٧٨  -  -  مستمرة ربح للسنة من العمليات الغير 

                    
  ٦٧٠٬٩١٥  ) ٦٥٤٫٠٤٤(  ٩٥٧٬٧٧٩  (١٠٬٨٠٨)  ١٧٬١٤١  ٣٦٠٫٨٤٧  ١٠٢٬٩٤٩  ٢٦٢٬٨٨٨  ) ٤٫٩٩٠(  ربح للسنة 



أم ( ة ق لل   ش.م.ع.ق.)ش
ة  ح ة ال ال انات ال ل ال احات ح   إ

 ٢٠٢٠د  ٣١في 

- ٥٤  -  

  
  تتمة  –قطاعات التشغيل   .٢٤

  القطاعي  بيان المركز المالي  
  موجودات ومطلوبات المجموعة بصورة مشتركة بين القطاعات األساسية. استخداميتم   
  المعلومات الجغرافية   ) ب

المجموعة  إجمالي موجودات ومطلوبات  صافي نتائج اكتتابات المجموعة وتزاول المجموعة أنشطتها في سوقين جغرافيين وهما السوق المحلي في قطر واألسواق العالمية. يوضح الجدول التالي توزيع  
    حسب القطاع الجغرافي:

  
  بيان دخل قطاع التأمين خالل السنة

  اإلجمالي   عالمي  قطر   اإلجمالي   عالمي   قطر  
  ٢٠١٩    ٢٠١٩    ٢٠١٩  ٢٠٢٠  ٢٠٢٠  ٢٠٢٠    

  
  ألف 

  ريـال قطري  
  ألف 

  ريـال قطري  
  ألف 

  ريـال قطري  
  ألف  

  ريـال قطري 
  ألف  

  ريـال قطري 
  ألف  

  ريـال قطري 
              

   ١٢٬٠٥٩٬٩٤٣  ١٠٬٩٦٣٬٨١٦  ١٬٠٩٦٬١٢٧   ١٢٬٢٠١٬٧٣٣  ١١٬٠٠٢٬٩٠٤  ١٬١٩٨٬٨٢٩  إجمالي أقساط التأمين 

  (١٬٨٩٤٬٥١٨) (١٬١٦٨٬٢٧١) (٧٢٦٬٢٤٧)  (٤٬٠٤٧٬٥٧٤) (٣٬٢٢٦٬٠٠٥) (٨٢١٬٥٦٩)  أقساط محولة ألطراف إعادة التأمين

   ١٠٬١٦٥٬٤٢٥  ٩٬٧٩٥٬٥٤٥  ٣٦٩٬٨٨٠   ٨٬١٥٤٬١٥٩  ٧٬٧٧٦٬٨٩٩  ٣٧٧٬٢٦٠  صافي أقساط التأمين 

  (١٩٨٬٨٥٠) (١٧٨٬٣٤٦) (٢٠٬٥٠٤)  ٧٦٤٬١٤٦ ٧٨٤٬٤٣٥ (٢٠٬٢٨٩)  التغير في احتياطي األقساط السارية

   ٩٬٩٦٦٬٥٧٥  ٩٬٦١٧٬١٩٩  ٣٤٩٬٣٧٦  ٨٬٩١٨٬٣٠٥ ٨٬٥٦١٬٣٣٤ ٣٥٦٬٩٧١  صافي األقساط المكتسبة 

          
  (٩٬١٢١٬٧٧٨) (٨٬٢٠٥٬٤٨٨) (٩١٦٬٢٩٠)  (٨٬١٢٩٬٦٢٩) (٧٬٢٧٨٬٩٧٦) (٨٥٠٬٦٥٣)  إجمالي مطالبات مدفوعة

   ١٬٩٩٧٬٣٤٢  ١٬٢٢٠٬٤١٢  ٧٧٦٬٩٣٠  ٢٬٠٨٢٬٦٦٠ ١٬٣٤٧٬٥٢٣ ٧٣٥٬١٣٧  مستردات إعادة تأمين  

   ٣٠٩٬٢٠٤  ٣٥٢٬١٢٦ (٤٢٬٩٢٢)  (١٬٢٦٨٬١٥٢) (١٬٢٢٣٬٢٥٧) (٤٤٬٨٩٥)  الحركة في المطالبات القائمة

  (٢٬٨٧٧٬٣٧٤) (٢٬٨٧٤٬٣٥١)  (٣٬٠٢٣)  (٢٬٢٠٠٬٥٥٢) (٢٬٢٠٢٬٠٥٤)   ١٬٥٠٢  صافي العمولة 

   ٨٬٢٢٩  ٣٬٩٨٠  ٤٬٢٤٩  ٢٬٤٧٢ ١٬١٠٧ ١٬٣٦٥  إيرادات تأمين أخرى
          

   ٢٨٢٬١٩٨  ١١٣٬٨٧٨  ١٦٨٬٣٢٠  (٥٩٤٬٨٩٦) (٧٩٤٬٣٢٣) ١٩٩٬٤٢٧  صافي نتائج االكتتاب 



أم ( ة ق لل   ش.م.ع.ق.)ش
ة ح ة ال ال انات ال ل ال احات ح   إ

 ٢٠٢٠د  ٣١في 

- ٥٥  -  

  
  تتمة  -قطاعات التشغيل   . ٢٤

  تتمة -المعلومات الجغرافية    ) ب
  كانت موجودات ومطلوبات وحقوق ملكية القطاعات في نهاية السنة كما يلي:

  الملكيةالمطلوبات وحقوق     الموجودات  
  ٢٠١٩  ٢٠٢٠    ٢٠١٩  ٢٠٢٠    
  ألف ريـال قطري   ألف ريـال قطري     ألف ريـال قطري   ألف ريـال قطري   
          

   ١٠٬٩٩٨٬٣٤٧   ١١٬٦٤٠٬٨٤٠   ٢٠٬٠٢٦٬٢٠٥   ١٩٬٣٨٦٬٤٢٤  قطر
 ً    ٢٨٬٤١٦٬٩٦٧   ٣٠٬٩٤٢٬٨٧٣     ١٩٬٣٨٩٬١٠٩   ٢٣٬١٩٧٬٢٨٩  عالميا

            
  ٣٩٬٤١٥٬٣١٤   ٤٢٬٥٨٣٬٧١٣      ٣٩٬٤١٥٬٣١٤     ٤٢٬٥٨٣٬٧١٣   

  
  االستثمارات إيرادات صافي   . ٢٥

  ٢٠١٩    ٢٠٢٠  
  ألف ريـال قطري     ألف ريـال قطري   
      

  ٦٥٩٬٥٥١     ٥٧٦٬٩٣٠  إيرادات فوائد  

  ١٧٦٬٤١٥     ١٥٠٬٠٠٠  ربح من بيع استثمارات عقارية

  ١٣١٬٢٢٠     ١٩٬٣٥٧  ربح من بيع استثمارات  

  -     ٤٦٧٬٤٧٥  ) ٤١ربح من بيع شركة تابعة (إيضاح 

  ٥٧٬٩٢٦     ٦٩٬١٧٥  أرباح غير محققة من استثمارات 

  ٦٥٬٤٢٧     ٥٠٬٥٥٥  توزيعات أرباح 

  (١٬٥٧١)    (٢٬٤٢٩)  أخرى 
  ١٬٠٨٨٬٩٦٨     ١٬٣٣١٬٠٦٣  إيرادات االستثمارات

  (١٣١٬٦٨٣)    (٤٦٬٠٥١)  تكاليف تمويل  

  ٩٥٧٬٢٨٥     ١٬٢٨٥٬٠١٢  صافي إيرادات االستثمارات 

  
ألف لایر    ٣٥٫٦٥٧مبلغ    ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١صافي الخسائر االئتمانية المتوقعة للسنة المنتهية في    الفوائدتتضمن إيرادات  

  ألف لایر قطري). ٨٫٢٢٢: ٢٠١٩قطري (
  

  المصروفات التشغيلية واإلدارية     . ٢٦
  ٢٠١٩    ٢٠٢٠  
  ألف   

  ريـال قطري 
  ألف    

  ريـال قطري 
      

   ٤٠٤٬٦١١     ٣٤٩٬٠١٩  تكاليف متعلقة بالموظفين 
   ٢٢٢٬٣٩٠     ٣٠٣٬٠٦٥  مصروفات تشغيلية أخرى

  

      
  ٦٢٧٬٠٠١     ٦٥٢٬٠٨٤   

  
   



أم ( ة ق لل   ش.م.ع.ق.)ش
ة ح ة ال ال انات ال ل ال احات ح   إ

 ٢٠٢٠د  ٣١في 

- ٥٦  -  

  

  العائد للسهم     . ٢٧

  العائد األساسي هو نفسه العائد المخفف للسهم الواحد إذ أنه ليس هناك أسهم تحمل آثار مخففة على األرباح.

  ٢٠١٩    ٢٠٢٠  
  ألف   

  ريـال قطري 
  ألف    

  ريـال قطري 
      

        الربح الموزع على مساهمي الشركة األم
  ٥٧٧٬٠٢٩    ١٧٬٦٧٦  العمليات المستمرة  

  ٧٣٬٨٤٥    ٨٣٬٣٤١    العمليات الغير مستمرة
  (٨١٬٠٨١)    (١١٥٬٣٠٢)  )٢٢يخصم: فائدة على سندات ثانوية دائمة (إيضاح 

        

  (١٤٬٢٨٥)    ٥٦٩٬٧٩٣  
        

  ٣٬٢٦٦٬١٠١     ٣٬٢٦٦٬١٠١  المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية 
        

  ٠٫١٥٢    (٠٫٠٣٠)  العائد للسهم من العمليات المستمرة (ريـال قطري)  
  ٠٫١٧٤    (٠٫٠٠٤)  العائد للسهم (لایر قطري) 

 

 توزيعات األرباح واألسهم المجانية     . ٢٨
  

  ٢٠١٩    ٢٠٢٠  
  قطري ألف ريـال     ألف ريـال قطري   

        

  ٤٨٩٬٩١٥  -  ألف ريـال قطري) توزيعات أرباح نقدية مقترحة (
  ٣٬٢٦٦٬١٠١  ٣٬٢٦٦٬١٠١  المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية (باأللف) 

      

  ٠٫١٥  -  التوزيعات النقدية للسهم (لایر قطري)  
 

ل ا  أوصى زع أراح ع عام  إلدارة  م م ت ار  ٢٠٢٠ع آلة مق ًا ل ة م ن زع ن ها ل فاي م  ققة وع األراح ال
ض  س  و   أراح الئقة ع ذل العام  ح  الع ق ارخ  ال عق ب ف ت ي س ة ال ال م ة الع اع ال  ٩خالل اج

افقة  ٢٠٢١مارس   ها  لل اقع    :٢٠١٩(   .عل ة ب زع أراح نق ه   ٠.١٥ت ادها خالل    رال ق لل ي ت اع وال
عق في   ة ال ال اع ال اي    ٢٦اج ة في    ٢٠١٩ف ه ة ال زعها خالل ال م    ٢٠١٩د    ٣١وت ت

ة األم) ل ال   . ق

  
    المحتملةوااللتزامات المطلوبات     . ٢٩

  ٢٠١٩    ٢٠٢٠  
  ألف ريـال قطري     ألف ريـال قطري   

        

  ٢٬٩٥٦٬٨٥٦  ٣٬٨٤٦٬١٩٩  ضمانات بنكية 
  ٣٨٥٬٦٤١  ٣٥٨٬٤٠٣  التزامات في استثمارات مستقبلية مصرح بها 

        

  ٣٬٣٤٢٬٤٩٧  ٤٫٢٠٤٫٦٠٢   
  

للتقاضي في سياق أعمالها العادية ولكنه من غير العملي توقع أو تحديد  التأمين وتخضع  تعمل المجموعة في قطاع 
القانونية المعلقة أو ذات التهديد. ال تعتقد اإلدارة أن مثل هذه اإلجراءات بما في ذلك النتائج النهائية لجميع اإلجراءات  

التقاضي سيكون لها أثر مادي على نتائجها في المركز المالي الموحد. وتخضع المجموعة أيضا لقواعد المالءة التأمينية 
  ة.في جميع المناطق التي تعمل فيها وتلتزم بجميع أنظمة المالءة المالي

  
 ال توجد أية التزامات محتملة مرتبطة بامتثال أو عدم امتثال المجموعة لهذه األنظمة.



أم ( ة ق لل   ش.م.ع.ق.)ش
ة ح ة ال ال انات ال ل ال احات ح   إ

 ٢٠٢٠د  ٣١في 

- ٥٧  -  

  
  المالية  لالستثماراتالعادلة  ةالقيمتدرج     . ٣٠

حسب   العادلة  بالقيمة  المسجلة  المالية  لألدوات  تحليالً  أدناه  الجدول  مختلف    تدرجيوضح  تعريف  تم  العادلة.  القيمة 
   المستويات على النحو التالي:

  

  
  إجمالي ٣المستوى  ٢المستوى  ١المستوى   

 
  ألف

 ريـال قطري 
  ألف

 ريـال قطري 
  ألف

 ريـال قطري 
  ألف

 ريـال قطري 
      ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

موجودات مشتقة محتفظ بها إلدارة 
  ٥٧٬٧٤٨ - ٥٧٬٧٤٨ -  المخاطر

  ١٦٬٥٠٠٬١٧٦ ١٬٩٠١٬٨٩٥ ٩٤٧٬٠٨٢ ١٣٬٦٥١٬١٩٩  استثمارات في أوراق مالية 
        

 ١٦٬٥٥٧٬٩٢٤ ١٬٩٠١٬٨٩٥ ١٬٠٠٤٬٨٣٠ ١٣٬٦٥١٬١٩٩ 
     

  إجمالي  ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى   

  
  ألف  
  ريـال قطري 

  ألف 
  ريـال قطري 

  ألف 
  ريـال قطري 

  ألف 
  ريـال قطري 

          ٢٠١٩ديسمبر  ٣١
موجودات مشتقة محتفظ بها إلدارة 

  ٩٫٠١٠ - ٩٫٠١٠ -  المخاطر
  ١٥٫٧٧٩٫٤٨٢ ١٫٦٣٥٫٥٩٧ ٧٣٨٫٧٨١ ١٣٫٤٠٥٫١٠٤  استثمارات في أوراق مالية

  ١٥٫٧٨٨٫٤٩٢ ١٫٦٣٥٫٥٩٧  ٧٤٧٫٧٩١ ١٣٫٤٠٥٫١٠٤  
  

  تقنيات التقييم 
  أوراق مالية وسندات دينكاستثمارات مدرجة 

إلى أسعار السوق  المدرجة في سوق األوراق المالية    وسندات الدين  أسهم حقوق الملكيةعندما تستند القيم العادلة في  
المدرجة أو عروض أسعار التجار الملزمة، في سوق نشط لموجودات مماثلة دون أي تعديالت، يتم إدراج األدوات  

  من تدرج القيمة العادلة.  ١ضمن المستوى 
  

  الصناديق المدارة المدرجة 
يمها باستخدام مدخالت يمكن مالحظتها مثل أسعار المعامالت  في سوق نشط، يتم تقي   محددفي حالة عدم وجود سعر  

المنفذة مؤخرا في األوراق المالية للمصدر أو جهات إصدار أخرى قابلة للمقارنة ومنحنيات العائد. يتم إجراء تعديالت 
ات في المستوى تقوم المجموعة بتصنيف هذه االستثمار  التقييمات عند الضرورة لتحقيق الفروقات في شروط األداة.  على

  إلى الحد الذي يمكن فيه مالحظة المدخالت الهامة.  ٢
  

  مشتقات غير مدرجة في األسواق المالية 
تدخل المجموعة في أدوات مالية مشتقة مع أطراف مقابلة مختلفة، وبشكل أساسي مؤسسات مالية ذات تصنيف ائتماني 

  التي  باستخدام أساليب التقييم مع المدخالت التي يمكن مالحظتها في السوقمن الدرجة االستثمارية. يتم تقييم المشتقات 
  هي أساسا عقود الخيارات. 

  األسعار المدرجة (غير معدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات متطابقة.   :  ١المستوى  
  للموجود أو   بالنسبة  أعاله والتي يمكن مالحظتها  ١األسعار المدرجة في المستوى  مدخالت بخالف    :  ٢المستوى

  المطلوب إما بصورة مباشرة (مثل األسعار) أو بصورة غير مباشرة (أي مشتقة من األسعار). 
  يمكن   :  ٣المستوى ال  مدخالت  (أي  يمكن مالحظتها  بيانات سوق  على  تستند  المطلوب ال  أو  للموجود  مدخالت 

  حظتها). مال



أم ( ة ق لل   ش.م.ع.ق.)ش
ة ح ة ال ال انات ال ل ال احات ح   إ

 ٢٠٢٠د  ٣١في 

- ٥٨  -  

  
  

  

 تتمة   –تدرج القيمة العادلة لالستثمارات المالية     . ٣٠
  

  تتمة  –تقنيات التقييم 
  استثمارات في أسهم غير مدرجة
غير المدرجة بالقيمة العادلة باستخدام نهج السوق وتطبيق القيمة الدفترية الملكية    حقوقيتم تسجيل االستثمارات في أسهم  

وتعتزم   االستثمارات  لهذه  نشطة  أسواق  توجد  االستثمار. ال  قيمة  إلى  المدى   المجموعةللوصول  على  بها  االحتفاظ 
  الطويل.

 
  الصناديق المدارة غير المدرجة 

في الصناديق المدارة، بما في ذلك صناديق األسهم الخاصة غير المدرجة في سوق نشط والتي قد   المجموعةتستثمر  
  تخضع لقيود على عمليات االسترداد مثل فترات التأمين وبوابات االسترداد والجيوب الجانبية. 

  
الصناديق كجزء من إجراءات    هذهفي تقييم    أساليب التقييم والمدخالت المستخدمة  المجموعةيراعي مديرو االستثمار في  

 لهذه الموجودات    قيمةاستخدام صافي    يمكنمعقولة ومناسبة، وبالتالي    أنهاالعناية الواجبة قبل االستثمار، وذلك لضمان  
رة  الصناديق كمدخل في قياس قيمتها العادلة. عند قياس هذه القيمة العادلة، يتم تعديل صافي قيمة الموجودات عند الضرو

لتعكس القيود على االسترداد والتزامات المستقبلية والعوامل المحددة األخرى للصندوق ومدير الصندوق. عند قياس 
التعديالت الالزمة   الصندوق. اعتمادا على طبيعة ومستوى  القيمة العادلة، يؤخذ في االعتبار أي معامالت في أسهم 

  .٣بتصنيف هذه الصناديق في المستوى  المجموعةق، تقوم لصافي قيمة الموجودات ومستوى التداول في الصندو
  

  ٣تسوية المستوى 
بين بداية   ٣يوضح الجدول التالي تسوية جميع الحركات في القيمة العادلة لألدوات المالية المصنفة ضمن المستوى  

  ونهاية فترة التقرير:
 

  
  
  
  
  
  
  

  
من تدرج القيم العادلة عندما أصبح مدخل هام    ٢استثمارات االسهم تم تحويلها من المستوى  ، بعض  ٢٠٢٠خالل عام 

  مستخدم في قياس قيمتها العادلة غير ملحوظ وكان سابقاً ملحوظ. 
  

 األطراف ذات العالقة     . ٣١ 
والشركة القابضة. إن الجدول  والذي يتضمن تفاصيل الشركات التابعة  ،  يقدم معلومات حول هيكل المجموعة  ١يضاح  اإل

  التالي يقدم إجمالي مبالغ التعامالت التي تم الدخول فيها مع األطراف ذات العالقة للسنة المالية ذات الصلة. 
  

تمثل األطراف ذات العالقة المساهمين الرئيسيين والمديرين وموظفي اإلدارة الرئيسيين للمجموعة والكيانات الخاضعة 
يتم اعتماد سياسات التسعير وشروط هذه المعامالت   شتركة أو لهذه األطراف تأثير مادي عليها.لسيطرة أو لسيطرة م

  . ٢٠٢٠فبراير  ٢٥اجتماع الجمعية العمومية السنوي المنعقد في من قبل 
  

   

    ٢٠١٩    ٢٠٢٠  
  ألف ريـال قطري     ألف ريـال قطري     

          

  ٧١٦٬١٠٥   ١٬٦٣٥٬٥٩٧    يناير ١في 
  (١٧٬٣٧٧)  ١٦٧٬٢٦٣    في احتياطي القيمة العادلة  الربح / (الخسارة)صافي 

  ٨٢٤٬٥٤٣  -    ٣محول إلى المستوى 
  ١١٢٬٣٢٦  ٩٩٬٠٣٥    صافي الحركة في التكلفة

          

   ١٬٦٣٥٬٥٩٧   ١٬٩٠١٬٨٩٥    ديسمبر   ٣١في 



أم ( ة ق لل   ش.م.ع.ق.)ش
ة ح ة ال ال انات ال ل ال احات ح   إ

 ٢٠٢٠د  ٣١في 

- ٥٩  -  

  
 تتمة  – األطراف ذات العالقة    . ٣١

  
  عالقةال طراف ذات األمعامالت مع الأ) 

وهي تمثل التعامالت مع األطراف ذات العالقة، وهي تلك األطراف التي يكون ألحدها السيطرة على الطرف اآلخر 
أو ممارسة نفوذ هام في إصدار قراراته المالية والتشغيلية. تشتمل األطراف ذات العالقة أيضاً على مديري المجموعة  

سياسات التسعير وشروط هذه المعامالت من جانب إدارة   اعتمادم  والشركات التي يعملون فيها ككبار موظفي اإلدارة. يت
  . كانت المعامالت الهامة على النحو التالي: االعتياديةالمجموعة ويتم التفاوض عليها وفقاً للبنود التجارية 

  

 ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١للسنة المنتهية في  
 ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في  

  
 مطالبات   شراء خدمات  أقساط  مطالبات   خدماتشراء   أقساط   

  
  ألف

 ريـال قطري 
  ألف  

 ريـال قطري 
  ألف  

 ريـال قطري 
  ألف   

 ريـال قطري 
  ألف   

 ريـال قطري 
  ألف   

 ريـال قطري 
            

        الشركات التابعة
 ١٩٫٩٦٤ - ٢١٫٨٥٤ ١٣٫٣٦٦ ٦ ١٧٫٠٨٥  مجموعة الفردان  
 ٩٫٧٩٥ - ٤٫٢٤٧ ٥٫٣٣٣ - ٤٫٠٩١  مجموعة الجيدة 

 - ٤ ) ٣٫٢٦٧( - - ) ٢٫٦٢٥(  ماسون لخدمات التأمين ذ.م.م.
 ٧٩٢ ٨ ٢٫٠٠١ ١٠٢ - ١٫٧٩٣ أخرى  

            

 ٣٠٫٥٥١ ١٢ ٢٤٫٨٣٥ ١٨٫٨٠١ ٦ ٢٠٫٣٤٤ اإلجمالي 
  

  ب) أرصدة األطراف ذات العالقة 

  ٢٠١٩    ٢٠٢٠  
  ألف ريـال قطري     ألف ريـال قطري   أرصدة مستحقة من أطراف ذات عالقة

        

    شركات زميلة:
  - ٣٣٩  مجموعة الفردان
  ١٬٣٢٨ ٢٬٢٤٥  مجموعة الجيدة

  ١٬١٨٧ ٣٧٤  شركة الليوان العقارية ذ.م.م.
  ١٬٥٦٨ ١٬٧٣٣  أخرى

     

  ٤٬٠٨٣  ٤٬٦٩١  اإلجمالي
   

  ٢٠١٩    ٢٠٢٠  
  ألف ريـال قطري     ألف ريـال قطري   أرصدة مستحقة إلى أطراف ذات عالقة

        

    شركات زميلة:
  ٢٠٬٦٣٦ ٤٥٬٩٨٦  (ش.م.ع.ق.)شركة كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي 

  ١٬٦٩٩ ٢٬٠٤٤  ماسون لخدمات التأمين ذ.م.م.
  ١٬٧٣٠ -  مجموعة الفردان

       

  ٢٤٬٠٦٥  ٤٨٬٠٣٠  اإلجمالي
  

  ٢٠١٩    ٢٠٢٠  
  ألف ريـال قطري     ألف ريـال قطري   

  ج) مكافآت كبار موظفي اإلدارة
  

  

  ٤٠٬٠٨٩  ٣١٫٠٢٥  رواتب ومنافع أخرى قصيرة األجل
  ١٬٩٠٥  ١٫٧٤٩  مكافأة نهاية الخدمة 

        

  ٤١٬٩٩٤ ٣٢٫٧٧٤ 
  

ولم تقم المجموعة إن األرصدة القائمة لألطراف ذات العالقة في تاريخ التقرير هي بدون ضمان وال يحتسب عليها فوائد  
  : ال شيء). ٢٠١٩خالل السنة (الخاصة باألطراف ذات العالقة هذه األرصدة  إلنخفاض قيمةمخصص  أي بتسجيل



أم ( ة ق لل   ش.م.ع.ق.)ش
ة ح ة ال ال انات ال ل ال احات ح   إ

 ٢٠٢٠د  ٣١في 

- ٦٠  -  

  
  غير المسيطرة الحصص    . ٣٢

بنسبة    الحصصتمثل   المسيطرة  المال ٪)  ٤١٫١٨:  ٢٠١٩(   ٪٤١٫١٨غير  رأس  القطرية    من  العمانية  الشركة  في 
  .في الشركة الكويتية القطرية للتأمين٪) ١٧٫٩٦:  ٢٠١٩( ٪١٧٫٩٦ ، وللتأمين

  

  األدوات المالية وإدارة المخاطر    . ٣٣
أعمالها   نشاطات  إطار  في  المجموعة،  التأمين االعتياديةتقوم  بأنشطة  القيام  من  أساسية  بصفة  إيراداتها  بتوليد   ،

إيرادات مستدامة  قويوإدارتهما. من خالل هيكل حوكمة    واالستثمار توليد  أجل  والعائدات من  المخاطر  تقييم  يتم   ،
للمساهمين العائد  العوائد وزيادة  للمخاطر بغرض تخفيض تقلبات  أساسية  المجموعة بصفة  . تتعرض خطوط أعمال 

    التالية:
  

  مخاطر التأمين 
  االئتمانمخاطر  
 مخاطر السيولة 
 مخاطر السوق 
 المخاطر التشغيلية 

  

  الحكومةإطار  أ) 
إن الهدف األساسي للمجموعة من إطار إدارة المخاطر واإلدارة المالية هو حماية مساهمي المجموعة من األحداث التي 

أنظمة إدارة مخاطر تتسم  امتالكتعوق تحقيق أهداف التشغيل المالي بصورة مستدامة. تدرك اإلدارة العليا مدى أهمية 
    بالفعالية والكفاءة.

  

مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه وللجان  من واضحة  مع اختصاصاتقامت المجموعة بوضع قسم إلدارة المخاطر 
تم وضع هيكل تنظيمي واضح مع توثيق تفويض السلطات والمسؤوليات  ،  اإلدارة التنفيذية ذات الصلة. باإلضافة إلى ذلك

إدارة مخاطر للمجموعة  من م التنفيذية وكبار المديرين. كما تم أيضاً وضع إطار سياسة  جلس اإلدارة للجان اإلدارة 
  يحدد مستويات المخاطر المقبولة للمجموعة وإدارة المخاطر والرقابة ومعايير تسيير النشاط لعمليات المجموعة.

  

  إطار إدارة رأس المالب) 
التي تتعرض لها    إلدارةلدى المجموعة إطار   الداخلية  باإلضافة إلى  ،  المجموعة ككل  من أعمال   ةوحدكل  المخاطر 

دون    للحيلولةرأس المال المطلوب    مقدار. تشير تقديرات اإلطار الداخلي إلى  االقتصاديعلى رأس المال    تأثيرهاتحديد  
(المالية منها وغير المالية) على   االختباراتالسيولة وتطبيقه على مستوى خطر معين من خالل عدد من    انعدامخطر  

  مركز رأس المال للنشاط.
  

  اإلطار التشريعيج) 
عن كثب لضمان أن المجموعة تقوم بإدارة األمور    ومراقبتهايهتم المشرعون في األساس بحماية حقوق حاملي الوثائق  

المجموعة بمركز    احتفاظ أجل تحقيق مصلحتهم. في نفس الوقت يهتم المشرعون أيضاً بضمان  بصورة مرضية من  
  أو الكوارث الطبيعية. االقتصادية األحداثغير المنظورة التي قد تنشأ من   االلتزاماتمالءة مناسب لمقابلة 

  

في   تشريعية  لمتطلبات  أيضاً  للمجموعة  التشغيلية  العمليات  هذه التخضع  تنص  ال  فيها.  عملها  تمارس  التي  مراكز 
التشريعات فقط على الموافقات والرصد لألنشطة ولكنها تفرض أيضاً بعض النصوص المقيدة (مثل كفاية رأس المال) 

غير المنظورة عند    بالتزاماتهات التأمين في الوفاء  السيولة من جانب شركا   وانعدامبغرض تقليص مخاطر التقصير  
  نشوئها.

  

  إطار إدارة الموجودات والمطلوباتد)  
تنشأ المخاطر المالية من المعامالت القائمة لمعدل الفائدة والعمالت ومنتجات حقوق الملكية والتي هي معرضة لتحركات 

هو    ومطلوباتها  استثماراتهاجهه المجموعة بسبب طبيعة  عامة ومحددة في تغيرات السوق. إن الخطر الرئيسي الذي توا
خطر معدالت الفائدة. تدير المجموعة هذه المعامالت القائمة ضمن إطار إدارة الموجودات والمطلوبات الذي تم وضعه  

  . واالستثماربموجب عقود التأمين   مطلوباتهاعلى المدى الطويل تتجاوز  استثماريةلتحقيق عائدات 
  

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

  

اطر التأمين لتضمن توفر تدفق نقدي  كما تشكل إدارة موجودات ومطلوبات المجموعة جزءاً مكمالً لسياسة إدارة مخ
  . واالستثماركافي في كل فترة معينة لمقابلة المطلوبات التي تنشأ من عقود التأمين 
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  هـ) مخاطر التأمين
اختالف المطالبات الفعلية ومدفوعات المنافع تتمثل المخاطر الرئيسية التي تواجهها المجموعة بموجب عقود التأمين في  

المدفوعة   الفعلية  والتعويضات  المطالبات  خطورة  ومدى  المطالبات  بتكرار  ذلك  يتأثر  التوقعات.  عن  توقيتها  أو 
لتغطية هذه  الكافية  والتطورات الالحقة للمطالبات طويلة األجل. لذا تهدف المجموعة إلى ضمان توفر االحتياطيات 

    المطلوبات.
  

من خالل   التأمين  المجموعة مخاطر  والتنفيذ    االختيارتدير  لدى   االكتتاب  الستراتيجيةالدقيق  اإلرشادية  وخطوطها 
  المجموعة إلى جانب ترتيبات إعادة التأمين المناسبة والمعالجة النشيطة للمطالبات. 

  
البحري وال بالتأمين  المجموعة بصفة أساسية بإصدار عقود تأمين متمثلة  التأمين والممتلكات والحوادث وجوي  تقوم 

  وعلى الحياة.  الطبي
  

لدى المجموعة والتي   االكتتاب استراتيجيةالدقيق لتنفيذ  االختيارمن خالل  التأمينيتم تخفيف تركيز التعرض لمخاطر 
مستوى المنافع المؤمنة ومقدار من حيث النوع وتسعى لضمان تنوع المخاطر المكتتب فيها عبر محفظة كبيرة متنوعة 

  المخاطر. اختياربغرض تفعيل معيار   لالكتتابالمخاطر ومجال النشاط والنطاق الجغرافي. هناك حدود موضوعة 
  

ليص المخاطر المالية الناشئة عن مطالبات ضخمة، تدخل المجموعة في عقود  ، وبغرض تقاالعتياديفي إطار نشاطها  
أ التأمين تساعد  مع  إعادة  أخرى ألغراض  التجاري طراف  النشاط  في  التنوع  المذكورة على  التأمين  إعادة  ترتيبات 

مقدرة إضافية على   وتسمح لإلدارة بالسيطرة على التعرض للخسائر المحتملة التي تنشأ من المخاطر الكبيرة كما توفر 
النمو. تتأثر عقود إعادة التأمين بجزء كبير بمعاهدات إعادة التأمين وعقود إعادة التأمين لتغطية الفائض من الخسارة.  

من معيدي التأمين بصورة تنسجم مع مخصص المطالبات القائمة بما يتوافق مع عقود   لالسترداديتم تقدير المبالغ القابلة  
  إعادة التأمين. 

  
المباشرة تجاه حاملي    التزاماتهاالرغم من وجود ترتيبات إعادة تأمين لدى المجموعة إال أن هذه العقود ال تعفيها من  ب

المجموعة لمخاطر   بالتأمين المحول إلى الحد الذي يكون فيه كل معيد    االئتمانالوثائق وبالتالي تتعرض  فيما يتعلق 
الوفاء   قادر عن  المجموعة المنص  بالتزاماتهتأمين غير  إعداد إعادة تأمين  التأمين. تم  إعادة  وص عليها في ترتيبات 

على معيد تأمين واحد كما أن عمليات المجموعة ال تعتمد بشكل كبير على أي    االعتمادبصورة متنوعة بحيث ال يتم  
  عقد إعادة تأمين فردي. 

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

المطالبات   عن  متكررة  وتحقيقات  المطالبات  معالجات  إلجراءات  تعرض   االحتياليةومنتظمة  لتخفيف  المحتملة 
المطالبات وذلك بغرض  المجموعة للمخاطر. كما تقوم المجموعة أيضاً بفرض سياسة إدارة نشطة وسريعة لمتابعة 

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

  االفتراضات الرئيسية 

للمجموعة سوف تتبع سلوك   المستقبلية  أن تطورات المطالبات  افتراضهو    االلتزاماتاألساسي لتقديرات    االفتراض إن  
التاريخي. يتضمن ذلك   متوسط تكاليف المطالبة وتكاليف معالجة المطالبة وعوامل تضخم    االفتراضمشابه للسلوك 

كمية إضافية لتقييم المدى الذي قد ال تنطبق عليه   تقديرات  استخداملكل سنة حوادث. يتم أيضاً    وعدد المطالباتالمطالبة  
في المستقبل، وكمثال، الحدوث لمرة واحدة، التغيرات في عوامل السوق مثل مواقف العمالء تجاه السلوكيات التاريخية  

معالجة  وإجراءات  الوثيقة  وشروط  المحفظة  مزيج  مثل  داخلية  عوامل  إلى  إضافة  االقتصادية  واألحوال  المطالبات 
مل الخارجية مثل القرارات القضائية والتشريعات  األحكام لتقييم المدى الذي تؤثر فيه العوا  استخدام المطالبات. يتم أيضاً  

   الحكومية على التقديرات.
  

الرئيسية األخرى التغيرات في معدالت الفائدة وحاالت التأخر في السداد والتغير في أسعار صرف    االفتراضاتتتضمن  
  . العمالت األجنبية
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  الحساسيات 

قيمة    الرئيسية الوارد ذكرها أعاله. لم يكن باإلمكان تحديد  لالفتراضات  ةحساس  ةإن مخصص مطالبات التأمين العام
   مثل التغييرات في التشريعات أو الشكوك حول عملية التقدير. االفتراضاتمقدار حساسية بعض رقمية ل

  
األخرى   االفتراضاتالرئيسية مع بقاء جميع    االفتراضاتتم أداء التحليل أدناه للتحركات المحتملة على نحو معقول في  

    توضح التأثير على إجمالي وصافي المطلوبات وصافي األرباح وحقوق الملكية. لكيثابتة 
  

  
التغير في 
  االفتراضات

التأثير على 
  المطلوبات 

التأثير على 
  صافي الربح 

التأثير على 
  حقوق الملكية

  ألف     
  ريـال قطري 

  ألف 
  ريـال قطري 

  ألف 
  ريـال قطري 

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

  
  

        
          ٢٠١٩ديسمبر  ٣١

  -  ) ٧٦٠٫٥٠٨(  ٧٦٠٫٥٠٨  ٪ ١٠+   تكلفة مطالبات متكبدة
  -  ٧٦٠٫٥٠٨  ) ٧٦٠٫٥٠٨(  ٪ ١٠ -  تكلفة مطالبات متكبدة

  
  جدول تطور المطالبات 

قوية فيما يتعلق بعمليات التأمين من أجل الحماية ضد سلبية خبرات وتطورات    احتياطياتتحتفظ المجموعة بمستوى  
بما في  والمبالغ المدفوعة المتراكمة  ول أدناه توقعات المطالبات المتكبدة المتراكمة  االجد  توضحالمطالبات المستقبلية.  

والمطالبات المتكبدة وغير المسجلة لكل سنة متوالية لسنة الحوادث كما في تاريخ التقرير.  ذلك المطالبات المبلغ عنها  
يبين القسم األعلى لكل جدول كيفية تغيير تقدير المجموعة لمجموع المطالبات القائمة لكل سنة حوادث كما في نهاية 

لبات المتراكمة بالمبالغ الظاهرة في بيان المركز فإنه يبين تسوية المطا،  السنوات المتوالية. أما القسم األدنى للجداول
    .موحدالمالي ال

  
التأمين  باستثناء إعادة  أنشطة  تناسب  وعدم  ألنشطة    اعتبارتم  ،  تناسب  أساس  كأفضل  الحادث  سنة    االكتتابأساس 

تحقيق  تم  ،  هاللمجموعة. نظراً لطبيعة مطالبات إعادة التأمين وصعوبة التعرف على سنة الحادث لكل مطالبة مبلغ عن
تحقيق  التقرير) ما يعني أنه تم  المشمولة بسنة  الها بحسب سنة التقرير (أساس  توحيدهذه المطالبات بصفة فردية وتم  

المطالبة في السنة التي تم إبالغ المجموعة بها. إن هذا العرض يختلف عن األساس المستخدم في جدول تطور المطالبات  
حيث كانت اإلشارة إلى التاريخ الفعلي لهذا الحدث الذي تسبب بالمطالبة ،  المجموعة  لمطالبات التأمين األخرى وشركات

  (أساس سنة حدث). 
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  تتمة  –مخاطر التأمين     هـ) 

  تتمة  –جدول تطور المطالبات  
  

  اإلجمالي  ٢٠٢٠  ٢٠١٩  ٢٠١٨  ٢٠١٧  ٢٠١٦  ٢٠١٥  سنة الحادث 
                

   ٣٥٬٣٩٠٬٩٤٤  ٦٬٠٩٥٬٠٠٨   ٦٬٥٩٨٬٥٢٤   ٧٬١٢٣٬٣١٠   ٦٬٧٦٤٬٨٨٦   ٥٬٢٢٢٬٥٤٦  ٣٬٥٨٦٬٦٧٠  في نهاية سنة الحادث
  -  -   ٧٬٠٣٠٬١٠٧   ٦٬٩٦٧٬٦٣٣   ٥٬٩٣٧٬٩٥٤   ٥٬٢٩٠٬١٦٤   ٣٬٣٧٣٬٤٨٧  بعد سنة 

  -  -  -   ٧٬٤٥٧٬٥٠٦   ٦٬٠٤٠٬٦١٣   ٥٬١٥٣٬٢٢٥   ٣٬٦٠٤٬٦٥٠  بعد سنتين
  -  -  -  -  ٥٬٨٩٣٬٨٨٧   ٥٬١٠٨٬٤٩٥   ٣٬٦٣٤٬٤٩٠  بعد ثالثة سنوات 
  -  -  -  -  -   ٥٬٢٥٩٬٥٤٥   ٣٬٤٠١٬٤١٦  بعد أربعة سنوات 

  -  -  -  -  -  -   ٣٬٦٤٥٬٢٤٩  خمسة سنوات بعد 
   ٣٥٬٣٨١٬٣٠٢   ٦٬٠٩٥٬٠٠٨   ٧٬٠٣٠٬١٠٧   ٧٬٤٥٧٬٥٠٦   ٥٬٨٩٣٬٨٨٧   ٥٬٢٥٩٬٥٤٥  ٣٬٦٤٥٬٢٤٩  التقدير الحالي للمطالبات المتكبدة المتراكمة 

  (٣٬٢٢٣٬٤٣٤)  الدفعات المتراكمة حتى تاريخه
 
)٤٫٦٦٧٫٤٢٥(  

 
)(١٬٤٥٣٬١٣١)  (٤٬٨٩٥٬٩٦٩)  (٥٬٨٨٦٬٧٣٩)  )٤٫٣٩٩٫١٦٨  

(٢٤٬٥٢٥٬٨٦٦
)  

   ١٠٬٨٥٥٬٤٣٦   ٤٬٦٤١٬٨٧٧   ٢٬١٣٤٬١٣٨   ١٬٥٧٠٬٧٦٧   ١٬٤٩٤٬٧١٩   ٥٩٢٬١٢٠   ٤٢١٬٨١٥  مخصص صافي المطالبات القائمة
   ٩٢١٬٣٣٠  -  -  -  -  -  -  )٢٠١٤احتياطي خاص بالسنوات السابقة (قبل 

إجمالي صافي المطالبات القائمة المبلغ عنها ولم يتم  
  ١١٫٧٧٦٫٧٦٦  -  -  -  -  -  -  تسويتها والمتكبدة ولكن لم يبلغ عنها 

  -  -  (٤٣١٬٥٨٣)  (٣٣٤٬١٩٦)   ٨٧٠٬٩٩٩  (٣٦٬٩٩٩)  (٥٨٬٥٧٩)  التقدير الحالي للفائض / (العجز)
  -  -  ٪ ٦-  ٪ ٤-  ٪ ١٥  ٪ ١-  ٪ ٢-  نسبة الفائض / (العجز) إلجمالي االحتياطي األولي 
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  االئتمانمخاطر  و) 
هي المخاطر التي تنشأ عن عجز أحد أطراف األداة المالية عن الوفاء بمطلوباته مما يؤدي إلى خسارة مالية   االئتمانمخاطر  

  .االئتمانللطرف اآلخر. فيما يلي السياسات واإلجراءات النافذة لتخفيف تعرض المجموعة لمخاطر 
  

بالنسبة للمجموعة كما تم وضع السياسات   ائتمانتقييماً وتحديداً لما يشكل مخاطر    محدد  ائتمانتم وضع سياسة إدارة مخاطر  
  واإلجراءات التالية لتخفيف تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان:

  
   وتتم مراجعة حاالت التعرض والخرق بصورة منتظمة لمعرفة مدى صلتها   المستحقاتبسياسة إدارة    االلتزام  مراقبةيتم

  ة المخاطر.بالتغيرات في بيئ
   بالنسبة لجميع فئات الموجودات المالية التي تحتفظ بها المجموعة بخالف تلك المتعلقة بعقود إعادة التأمين، فإن أقصى حد

  ة كما في تاريخ التقرير.  موحدلتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان هو القيمة الدفترية كما هي مسجلة في البيانات المالية ال
   مع معيدي تأمين معتمدين من قبل اإلدارة. بغرض تقليل تعرضها للخسائر الكبيرة من حاالت عجز معيدي تتم إعادة التأمين

الناشئة عن أقاليم    االئتمانتقوم المجموعة بإجراء تقييم للوضع المالي لمعيدي تأمينها وترصد تركيزات  ،  التأمين عن الوفاء
 لمعيدي التأمين. االقتصاديةجغرافية مماثلة واألنشطة أو الخصائص 

  
شراء إعادة   استراتيجيةلمعيدي التأمين وتقوم بتحديث    االئتمانيةفي تاريخ كل تقرير تقوم اإلدارة بإجراء تقييم لمدى المالءة  

  القيمة.  النخفاضالتأمين والتحقق من وجود مخصص مناسب 
  

  محدودة بالقيمة الدفترية للموجودات المالية في تاريخ التقرير. االئتمانخاطر إن م
  

 

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

  

 ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 

  ألف 
 ريـال قطري 

  ألف  
 ريـال قطري 

    

 ٩٫٠١٠  ٥٧٬٧٤٨ ) ٩موجودات مالية مشتقة (إيضاح  
 ٥٥٠٫٧٣٣  ٦١١٬٦٧٤  استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  

 ١١٫٩١٥٫٣٦١  ١٢٬٩٨٤٬٨٢٦   الدخل الشامل اآلخراستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
 ٦٫٣٠٨٫٩٢٧  ٦٫٨١١٫٨٤٧ )٦ذمم تأمين مدينة وذمم مدينة أخرى (إيضاح 

 ٤٫١١٦٫٥١٥  ٥٬٦٨٢٬٣٨٤ ) ٧موجودات عقود إعادة تأمين (إيضاح 
 ٦٫٦٨٦٫٧٤٣  ٦٬٩٣١٬٨٠٩ ) ٥الودائع قصيرة األجل (إيضاح 

    

 ٢٩٫٥٨٧٫٢٨٩  ٣٣٫٠٨٠٫٢٨٨ 
  

   



أم ( ة ق لل   ش.م.ع.ق.)ش
ة ح ة ال ال انات ال ل ال احات ح   إ

 ٢٠٢٠د  ٣١في 

- ٦٤  -  
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  تتمة  – االئتمانمخاطر   و)

  
  (ب) جودة االئتمان  

  
  

  

    
   

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

غير متأخرة في  
السداد أو 

  منخفضة القيمة

متأخرة في  
السداد ولكن  
غير منخفضة  

  القيمة

متأخرة في  
السداد ومنخفضة 

  اإلجمالي  القيمة

  ألف  
  ريـال قطري 

  ألف
  ريـال قطري 

  ألف
  ريـال قطري 

  ألف
  ريـال قطري 

  

        

  ٥٧٬٧٤٨  -  -  ٥٧٬٧٤٨  موجودات مالية مشتقة 
استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

  ٦١١٬٦٧٤  -  -  ٦١١٬٦٧٤  سندات دين  –الخسارة 
استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل  

  ١٢٬٩٨٤٬٨٢٦  -  ٩٧٤٫٣١٣  ١٢٫٠١٠٫٥١٣  سندات دين –الشامل اآلخر 
  ٦٫٨١١٫٨٤٧  ٩٢٬٢١٦  ١٫٠٤٩٫٥٩٥  ٥٫٦٧٠٫٠٣٦  وذمم مدينة أخرىذمم تأمين مدينة 

  ٥٬٦٨٢٬٣٨٤  -  -  ٥٬٦٨٢٬٣٨٤  موجودات عقود إعادة تأمين 
  ٦٬٩٣١٬٨٠٩  -  -  ٦٬٩٣١٬٨٠٩  ودائع قصيرة األجل

          

  ٣٣٫٠٨٠٫٢٨٨  ٩٢٬٢١٦  ٢٫٠٢٣٫٩٠٨  ٣٠٫٩٦٤٫١٦٤  

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١

غير متأخرة في 
السداد أو منخفضة 

  القيمة

متأخرة في 
السداد ولكن  

غير منخفضة 
  القيمة

متأخرة في السداد  
  اإلجمالي  ومنخفضة القيمة

  ألف   
  ريـال قطري 

  ألف 
  ريـال قطري 

  ألف 
  ريـال قطري 

  ألف 
  ريـال قطري 

  

        

  ٩٫٠١٠  -  -  ٩٫٠١٠  موجودات مالية مشتقة 
استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

  ٥٥٠٫٧٣٣  -  -  ٥٥٠٫٧٣٣  سندات دين  –الخسارة 
الدخل  استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

  ١١٫٩١٥٫٣٦١  -  -  ١١٫٩١٥٫٣٦١  سندات دين – الشامل اآلخر
  ٦٫٣٠٨٫٩٢٧  ٨٧٫١٥٧  ١٫٠٠٨٫٣٥٥  ٥٫٢١٣٫٤١٥  ذمم تأمين مدينة وذمم مدينة أخرى  

  ٤٫١١٦٫٥١٥  -  -  ٤٫١١٦٫٥١٥  موجودات عقود إعادة تأمين 
  ٦٫٦٨٦٫٧٤٣  -  -  ٦٫٦٨٦٫٧٤٣  ودائع قصيرة األجل

          

  ٢٩٫٥٨٧٫٢٨٩  ٨٧٫١٥٧  ١٫٠٠٨٫٣٥٥  ٢٨٫٤٩١٫٧٧٧  



أم ( ة ق لل   ش.م.ع.ق.)ش
ة ح ة ال ال انات ال ل ال احات ح   إ

 ٢٠٢٠د  ٣١في 

- ٦٥  -  
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  تتمة  –و) مخاطر االئتمان 
  

  غير المتأخرة في السداد أو منخفضة القيمة والذمم المتأخرة في السداد ولكن غير منخفضة القيمة(ج) تحليل أعمار الذمم 
 

 

  
  القيمة الموجودات المالية منخفضة (د)
  ٤٣٬٤٦٥:  ٢٠١٩ألف ريـال قطري (  ٤٧٬٤٠٣القيمة مبلغ    منخفضةبلغت موجودات إعادة التأمين    ،٢٠٢٠ديسمبر    ٣١في  

ألف      ٤٣٬٦٩١:  ٢٠١٩ألف ريـال قطري (  ٤٤٬٨١٣مبلغ  من حملة الوثائق  القيمة  منخفضة  ألف ريـال قطري) وذمم مدينة  
   ريـال قطري).

  
القيمة.   انخفاض  لمخصصات  في حسابات منفصلة  القيمة  انخفاض  المجموعة جميع مخصصات  في    تعرضتسجل  الحركة 

  : كالتالي مخصصات خسائر انخفاض القيمة للسنة

  
  قيمة ذمم التأمين انخفاض  

  وإعادة التأمين المدينة
  ٢٠١٩    ٢٠٢٠  

  ألف ريـال قطري     ألف ريـال قطري   
        

  ٧٥٬١٨٨    ٨٧٬١٥٦   يناير ١في 
  ١١٬٩٦٨    ٥٬٠٦٠  خالل السنة  مكون

        

  ٨٧٬١٥٦    ٩٢٬٢١٦  ديسمبر  ٣١في كما  
  
 مخاطر السيولة   ز)

  المالية. لمطلوباتهاالمصاحبة  بالتزاماتهامخاطر السيولة هي المخاطر المتمثلة في الصعوبات التي تواجهها المجموعة للوفاء 
  

يتم مراقبة متطلبات السيولة بشكل دوري على أساس يومي/ أسبوعي/ شهري وتضمن اإلدارة توفر أموال كافية للوفاء بأية 
  .استحقاقهاعند  التزامات

  
  االستحقاق فترات 

فترات   أدناه  الجدول  للمجموعة    استحقاقيبين  المالية  والمطلوبات  المالية  غير    استناداالموجودات  التعاقدية  المطلوبات  إلى 
المدينة. بالنسبة لمطلوبات عقود التأمين وموجودات إعادة التأمين، فإنه يتم  مستحقة الدفع والمخصومة المتبقية متضمنة الفائدة  

 استبعاد . تم  المدرجةالتدفقات النقدية الخارجة من مطلوبات التأمين    إلى التقدير الزمني لصافي  استنادا  استحقاقهاتحديد فترات  
  تعاقدية. التزاماتاألقساط غير المستحقة وحصة معيدي التأمين من األقساط غير المستحقة من التحليل إذ أنها ليست  

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
 ٣٠أقل من 
  يوماً   ٩٠-٦١  يوماً   ٦٠-٣١  يوماً 

١٢٠-٩١  
 ً   يوما

ما يزيد عن  
١٢١  ً   اإلجمالي  يوما

  
  ألف

  ريـال قطري 
  ألف

  ريـال قطري 
  ألف

  ريـال قطري 
  ألف

  ريـال قطري 
  ألف

  ريـال قطري 
  ألف

 ريـال قطري 
              

ذمم تأمين مدينة ووذمم مدينة 
  أخرى 

٦٬٩٠٤٬٠٦٣  ١٬١٤١٬٨١١   ٢٦٩٬٠٣٥   ١٠٦٬١٢٨   ٢٨٠٬٠٦٥  ٥٬١٠٧٬٠٢٤   

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١
  ٣٠أقل من 
 ً ً  ١٢٠-٩١  يوماً   ٩٠-٦١  يوماً   ٦٠-٣١  يوما   يوما

ما يزيد عن 
١٢١  ً   اإلجمالي  يوما

  
  ألف  

  ريـال قطري 
  ألف  

  ريـال قطري 
  ألف  

  ريـال قطري 
  ألف  

  ريـال قطري 
  ألف  

  ريـال قطري 
  ألف  

 ريـال قطري 
              

ذمم تأمين مدينة ووذمم مدينة 
  أخرى 

٦٬٣٩٦٬٠٨٣  ١٬٠٩٥٬٥١٢  ٢٧٢٬٦٥٩  ٤٨٨٬٢٣٤  ٣٨٤٬١٧٩  ٤٬١٥٥٬٤٩٩  



أم ( ة ق لل   ش.م.ع.ق.)ش
ة ح ة ال ال انات ال ل ال احات ح   إ

 ٢٠٢٠د  ٣١في 

- ٦٦  -  

  

  تتمة  –األدوات المالية وإدارة المخاطر     . ٣٣
  
 تتمة -مخاطر السيولة  ز)
  

  تتمة –فترات االستحقاق 
  

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

  ألف  
  ريـال قطري 

  ألف
  ريـال قطري 

  ألف
  ريـال قطري 

  ألف
  ريـال قطري 

          موجودات مالية
   ٥٧٬٧٤٨  -  -   ٥٧٬٧٤٨  موجودات مالية مشتقة 

          موجودات مالية غير مشتقة
استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل  

   ٣٬٥١٥٬٣٥٠  ٣٣٬٢٠٦  ١٦٦٬٠٣٣   ٣٬٣١٦٬١١١  الربح أو الخسارة  
         

استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل  
   ١٢٬٩٨٤٬٨٢٦  ٥٬١٧٩٬٠٣٩  ٥٬٥٠٧٬٤٦٢   ٢٬٢٩٨٬٣٢٥    الدخل الشامل اآلخر

   ٦٬٧٥٦٬٦٦٠  -  -   ٦٬٧٥٦٬٦٦٠  ذمم تأمين مدينة، بالصافي 
   ٥٬٦٨٢٬٣٨٤  -  -   ٥٬٦٨٢٬٣٨٤  موجودات عقود إعادة تأمين

   ٨٬٢١٢٬١١١  -  ١٠٩٬٠٩٣   ٨٬١٠٣٬٠١٨  وودائع قصيرة األجل نقد 
  ٣٧٬٢٠٩٬٠٧٩   ٥٬٢١٢٬٢٤٥   ٥٬٧٨٢٬٥٨٨   ٢٦٬٢١٤٬٢٤٦   

          

  
  سنوات ٥-١  أقل من سنة واحدة

 ٥أكثر من 
  اإلجمالي  سنوات

  ألف  
  ريـال قطري 

  ألف
  ريـال قطري 

  ألف
  ريـال قطري 

  ألف
  ريـال قطري 

          مطلوبات مالية 
  ٣٦٦٬٨٥٢  -  -  ٣٦٦٬٨٥٢  مطلوبات مالية مشتقة

          
          مطلوبات مالية غير مشتقة

  ٤٤٢٬١٥٠  -  -  ٤٤٢٬١٥٠  ذمم تجارية وأرصدة دائنة أخرى 
  ١٧٬٤٥٩٬١٥٠  -  -  ١٧٬٤٥٩٬١٥٠  التزامات عقود تأمين 

  ٢٬٧٠٥٬٨٤٣  -  -  ٢٬٧٠٥٬٨٤٣  ذمم تأمين دائنة 
  ٤٬١٠٩٬٧٦٦  -  -  ٤٬١٠٩٬٧٦٦  قروض قصيرة األجل 

  ١٨٦٬٢٥٥  -  ٤٤٫٤٤٢  ١٤١٫٨١٣  قروض 
  ٢٥٬٢٧٠٬٠١٦  -  ٤٤٫٤٤٢  ٢٥٫٢٢٥٫٥٧٤ 



أم ( ة ق لل   ش.م.ع.ق.)ش
ة ح ة ال ال انات ال ل ال احات ح   إ

 ٢٠٢٠د  ٣١في 

- ٦٧  -  

  

  تتمة  –األدوات المالية وإدارة المخاطر     . ٣٣
  

 تتمة -مخاطر السيولة  ز)
  

  تتمة –فترات االستحقاق 

  سنوات ٥-١  واحدة أقل من سنة   ٢٠١٩ديسمبر  ٣١
 ٥أكثر من 
  اإلجمالي  سنوات 

  موجودات مالية 
  ألف 

  ريـال قطري 
  ألف 

  ريـال قطري 
  ألف 

  ريـال قطري 
  ألف 

  ريـال قطري 
          موجودات مالية مشتقة

  ٩٫٠١٠  -  -  ٩٫٠١٠  موجودات مالية غير مشتقة
استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل  

  ٣٫٨٦٤٫١٢١  -  ٢٢٤٫٨٨٥  ٣٫٦٣٩٫٢٣٦  الربح أو الخسارة  
استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل  

  ١١٫٩١٥٫٣٦١  ٥٫٩٨٣٫٧٦٧  ٣٫٨٩٨٫٣٩٩  ٢٫٠٣٣٫١٩٥    الدخل الشامل اآلخر
  ٦٫٢٥٣٫٠١٧  -  -  ٦٫٢٥٣٫٠١٧  ذمم تأمين مدينة، بالصافي 

  ٤٫١١٦٫٥١٥  -  -  ٤٫١١٦٫٥١٥  عقود إعادة تأمينموجودات 
  ٨٫٥٤٤٫٧٠٠  -  -  ٨٫٥٤٤٫٧٠٠  وودائع قصيرة األجل نقد 

  ٣٤٫٧٠٢٫٧٢٤  ٥٫٩٨٣٫٧٦٧  ٤٫١٢٣٫٢٨٤  ٢٤٫٥٩٥٫٦٧٣  
          

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

  ألف   مطلوبات مالية
  ريـال قطري 

  ألف 
  ريـال قطري 

  ألف 
  قطري ريـال 

  ألف 
  ريـال قطري 

          
  ٢٣٦٫٥٦٥  -  -  ٢٣٦٫٥٦٥  مطلوبات مالية مشتقة 

          مطلوبات مالية غير مشتقة 
  ٦٨٣٫٣٠١  -  -  ٦٨٣٫٣٠١  ذمم تجارية وأرصدة دائنة أخرى 

  ١٤٫٤٨٤٫٣٥٥  -  -  ١٤٫٤٨٤٫٣٥٥  التزامات عقود تأمين 
  ٢٫٣٦٤٫٨٨٥  -  -  ٢٫٣٦٤٫٨٨٥  ذمم تأمين دائنة 

  ٤٫٥٢٦٫٢١٩  -  -  ٤٫٥٢٦٫٢١٩  قروض قصيرة األجل 
  ١٧٨٫٥٠٠  -  ١٧٨٫٥٠٠  -  قروض 

  ٢٢٫٤٧٣٫٨٢٥  -  ١٧٨٫٥٠٠  ٢٢٫٢٩٥٫٣٢٥ 

  

  



أم ( ة ق لل   ش.م.ع.ق.)ش
ة ح ة ال ال انات ال ل ال احات ح   إ

 ٢٠٢٠د  ٣١في 

- ٦٨  -  

  

  تتمة  –األدوات المالية وإدارة المخاطر     . ٣٣
  

 ح) مخاطر السوق  
مخاطر السوق هي المخاطر المتمثلة في تقلب القيمة العادلة أو اإليرادات لألداة المالية نتيجة التغيرات في أسعار السوق، (مثل 

) سواء كانت هذه التغييرات ناتجة عن عوامل محددة خاصة  األسهممعدالت الفوائد وأسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار  
أو عوامل تؤثر على جميع األوراق المالية المتداولة في السوق. تحد المجموعة من مخاطر بورقة مالية معينة أو ُمصدرها  

بمحفظة متنوعة والرصد المستمر للتطورات في أسواق األسهم والسندات العالمية والمحلية. كما   االحتفاظالسوق من خالل  
بتحليل دوري   والقيام األسهم والسندات، ة سوقحرك على تؤثر  التي الرئيسية العوامل  المجموعة وبشكل نشط بمراقبة تقوم

  فيها.   المستثمر للعمليات واألداء المالي للشركات
  

  مخاطر العمالت ) ١(
في   التغييرات  المالية بسبب  المستقبلية لألداة  النقدية  للتدفقات  العادلة  القيمة  العمالت هي المخاطر المتمثلة في تقلب  مخاطر 

  أسعار صرف العمالت.
  

مختلف األدوات المالية خارج بيان المركز المالي بما فيها العقود اآلجلة لصرف العمالت األجنبية   باستخدامتقوم المجموعة  
  والخيارات إلدارة بعض مخاطر العمالت األجنبية.

  

  وجوداتالميلخص الجدول أدناه تعرض المجموعة لمخاطر سعر صرف العمالت األجنبية في تاريخ التقرير وذلك بتصنيف  
  والمطلوبات بعمالت رئيسية.

  

  

  

  اإلجمالي  أخرى   جنيه إسترليني   يورو   دوالر أمريكي  

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
  ألف

 ريـال قطري 
  ألف

 ريـال قطري 
  ألف

 ريـال قطري 
  ألف

 ريـال قطري 
  ألف

 ريـال قطري 
            

  ٨٬٢١٢٬١١١  ٤٬٢٦٤٬٢٩٩  ٤٩٢٬٨٤٢  ٣٢٬٢٤٣  ٣٬٤٢٢٬٧٢٧  نقد وودائع قصيرة األجل
 ٨٬٨٤٧٬١٨٠ ١٬٠٧٠٬١٩٩ ٥٬٢٨٣٬٣٤٤ ٤٢٦٬٨٥٩ ٢٬٠٦٦٬٧٧٨  ذمم تأمين وأرصدة مدينة أخرى 

  ١٦٬٥٥٧٬٩٢٤  ١٬٢٤٩٬٢٨٦  ١٬٤٠٨٬٧٩٧  ٣٣٤٬٢٥٣  ١٣٬٥٦٥٬٥٨٨  استثمارات 

  ٣٣٬٦١٧٬٢١٥  ٦٬٥٨٣٬٧٨٤  ٧٬١٨٤٬٩٨٣  ٧٩٣٬٣٥٥  ١٩٬٠٥٥٬٠٩٣  إجمالي الموجودات
       

 ٤٬١٠٩٬٧٦٦ ١٨ (١٬٦٦٩) - ٤٬١١١٬٤١٧  األجل قروض قصيرة 
 ١٨٦٬٢٥٥ - ١٨٦٬٢٥٥ -  -  قروض 

مخصصات وذمم إعادة تأمين دائنة 
  وذمم دائنة أخرى 

٤٫٢١٦٫٨٠٢ ٥٦٨٫٤٢٦ ١٬٧٦٩٬٩٨٥ ٣٣٬٦٠٥ ١٫٨٤٤٫٧٨٦ 

 ٨٫٥١٢٫٨٢٣ ٥٦٨٫٤٤٤ ١٬٩٥٤٬٥٧١ ٣٣٬٦٠٥ ٥٫٩٥٦٫٢٠٣  إجمالي المطلوبات 

  اإلجمالي  أخرى   جنيه إسترليني   يورو   أمريكي دوالر   ٢٠١٩ديسمبر  ٣١
  ألف   

 ريـال قطري 
  ألف 

 ريـال قطري 
  ألف 

 ريـال قطري 
  ألف 

 ريـال قطري 
  ألف 

 ريـال قطري 
            

 ٨٫٥٤٤٫٧٠٠ ٦٫٢٤٩٫٥٠٥ ٧١٣٫٢٤٢ ٢٢٫٩٦٧ ١٫٥٥٨٫٩٨٦  نقد وودائع قصيرة األجل
 ٨٫٤٥٢٫٨٥٨ ٥٥٧٫٧٩٠ ٥٫٣٤٥٫٩٥٦ ٥٠٨٫٣٧٥ ٢٫٠٤٠٫٧٣٧  ذمم تأمين وأرصدة مدينة أخرى 

 ١٥٫٧٨٨٫٤٩٢ ١٫٥٠٨٫٦٣٩ ١٫٣٢٤٫١٩٩ ٣٠٣٫٩٤٥ ١٢٫٦٥١٫٧٠٩  استثمارات 

 ٣٢٫٧٨٦٫٠٥٠ ٨٫٣١٥٫٩٣٤ ٧٫٣٨٣٫٣٩٧ ٨٣٥٫٢٨٧ ١٦٫٢٥١٫٤٣٢  إجمالي الموجودات
       

 ٤٫٥٢٦٫٢١٩ ٥١ ) ٨٧٫١٦٩( ٤٨٩ ٤٫٦١٢٫٨٤٨  قروض قصيرة األجل 
 ١٧٨٫٥٠٠ - ١٧٨٫٥٠٠ -  -  قروض 

مخصصات وذمم إعادة تأمين دائنة 
 ٣٫٩٩٥٫١٨٣ ٤٨٦٫٥٧١ ١٫٤٧٨٫٦٠٧ ٩٣٫٤٠٠ ١٫٩٣٦٫٦٠٥  وذمم دائنة أخرى 

 ٨٫٦٩٩٫٩٠٢ ٤٨٦٫٦٢٢ ١٫٥٦٩٫٩٣٨ ٩٣٫٨٨٩ ٦٫٥٤٩٫٤٥٣  إجمالي المطلوبات



أم ( ة ق لل   ش.م.ع.ق.)ش
ة ح ة ال ال انات ال ل ال احات ح   إ

 ٢٠٢٠د  ٣١في 

- ٦٩  -  

  
  تتمة  –األدوات المالية وإدارة المخاطر     . ٣٣

  
 تتمة -ح) مخاطر السوق  

  
  تتمة    – مخاطر العمالت) ١(
  

  ليس لدى المجموعة تركيزات هامة في مخاطر العمالت. 
  

تم القيام بالتحليل أدناه للتحركات الممكنة في المتغيرات الرئيسية مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة مما يوضح األثر على  
الموحد وبيان حقوق   الدخل  القيمة العادلة للمو  الموحد  الملكيةبيان  في  التغيرات  الحساسة بسبب  المالية  جودات والمطلوبات 

   للعمالت متضمنة مطالبات عقود التأمين:
  

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١    ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١    

  
التغير في  
  المتغيرات

  األثر على 
الربح أو 
  الخسارة 

  األثر على 
  حقوق الملكية 

  األثر على  
الربح أو  
  الخسارة

  األثر على
  حقوق الملكية

  ألف    
 ريـال قطري 

  ألف 
 ريـال قطري 

  ألف    
 ريـال قطري 

  ألف  
 ريـال قطري 

        العملة
 - ٣٢٫٦٩١   - ٣٦٬٦٥٠ ٪ ١٠+  يورو 

 -  ٢٠٣٫٧٤٤   -  ١٩٠٬١٦٤  ٪ ١٠+  جنيه إسترليني 
 - ٢٣٦٫٤٣٥   - ٢٢٦٬٨١٤   اإلجمالي 

              
 - ) ٣٢٫٦٩١(   - (٣٦٬٦٥٠) ٪ ١٠-  يورو 

 - ) ٢٠٣٫٧٤٤(   - (١٩٠٬١٦٤)  ٪ ١٠-  جنيه إسترليني 
 - ) ٢٣٦٫٤٣٥(   - (٢٢٦٬٨١٤)   اإلجمالي 

  
  لم تتغير الطريقة المستخدمة في التوصل إلى معلومات الحساسية والمتغيرات الهامة منذ الفترة السابقة.

  
  مخاطر معدالت الفائدة ) ٢(

أداة   المستقبلية من  النقدية  التدفقات  قيمة  تقلبات  الناتجة عن  المخاطر  الفائدة هي  في  مخاطر معدالت  التغيرات  بسبب  مالية 
    معدالت الفائدة بالسوق.

  
تستثمر المجموعة في أوراق مالية ولديها ودائع تخضع لمخاطر معدالت الفائدة. إن مخاطر معدالت الفائدة بالنسبة للمجموعة 

    ة الحاملة للفوائد.العائد الكلي على أوراقها المالي انخفاضهي مخاطر التغيرات في معدالت الفائدة بالسوق التي تؤدي إلى 
  

بمزيج من األدوات ذات سعر فائدة ثابت    باالحتفاظ سياسة معدالت الفائدة لدى المجموعة إدارة مخاطر معدالت الفائدة    تتطلب
    الموجودات المالية والمطلوبات المالية الحاملة للفوائد. استحقاقاتومتغير. تتطلب السياسة أيضاً من المجموعة إدارة  

  
والتي ليس لها تركيز    واالستثمارعة من مخاطر معدالت الفائدة برصد التغيرات في معدالت الفائدة بعمالت النقد  تحد المجمو

  كبير في مخاطر معدالت الفائدة.  



أم ( ة ق لل   ش.م.ع.ق.)ش
ة ح ة ال ال انات ال ل ال احات ح   إ

 ٢٠٢٠د  ٣١في 

- ٧٠  -  

  
  

  تتمة  –األدوات المالية وإدارة المخاطر     . ٣٣
  

 تتمة -ح) مخاطر السوق  
  
  تتمة  –مخاطر معدالت الفائدة ) ٢(

ثابته مما   األخرى  المتغيرات  بقاء جميع  الرئيسية مع  المتغيرات  في  الممكنة على نحو معقول  التحركات  أدناه  الجدول  يبين 
  يوضح األثر على الربح أو الخسارة وحقوق الملكية: 

  
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١    ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١    

  
التغير في  
  المتغيرات

الربح  األثر على 
  أو الخسارة 

األثر على حقوق  
  الملكية

األثر على الربح    
  أو الخسارة 

األثر على حقوق 
  الملكية

متغيرات مخاطر    العملة
 الفائدة  معدالت 

  ألف 
 ريـال قطري 

  ألف
 ريـال قطري 

  ألف   
 ريـال قطري 

  ألف 
 ريـال قطري 

        

        

 ) ٣١٠٫٨٩٥( ) ٣٫١٠٥( (٣١٤٬٨١٤) (٢٬٣٣٠) نقطة أساس ٥٠+  ريـال قطري 
     

  

 ٣١٠٫٨٩٥ ٣٫١٠٥ ٣١٤٬٨١٤ ٢٬٣٣٠ نقطة أساس ٥٠-  ريـال قطري 
  

  إلى ترتيباتها التعاقدية: استنادافيما يلي مخاطر معدالت الفائدة للمجموعة 
  

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
سنة   أقل من

  سنوات ٥-١  واحدة 
 ٥أكثر من 
  اإلجمالي  سنوات

معدل الفائدة  
  ) ٪( الفعلي

  ألف   
 ريـال قطري 

  ألف 
 ريـال قطري 

  ألف 
 ريـال قطري 

  ألف 
 ريـال قطري 

 

           
       

 ٪٢٫٣٠ ٨٬٢١٢٬١١١ - ١٠٩٬٠٩٣ ٨٬١٠٣٬٠١٨  نقد وودائع قصيرة األجل
 - ٥٧٬٧٤٨ - - ٥٧٬٧٤٨  موجودات مالية مشتقة

  سندات دين -استثمارات 
٥٬٢١٢٬٢٤٥ ٥٬٦٧٣٬٤٩٥  ٢٬٧١٠٬٧٥٧ 

١٣٬٥٩٦٬٤٩
٢٫٩٦ ٧٪ 

  ١٠٬٨٧١٬٥٢
٥٬٢١٢٬٢٤٥ ٥٬٧٨٢٬٥٨٨ ٣ 

٢١٬٨٦٦٬٣٥
٦  

  

  سنوات ٥-١  أقل من سنة واحدة   ٢٠١٩ديسمبر  ٣١
 ٥أكثر من 
  اإلجمالي  سنوات 

معدل الفائدة 
  (٪)الفعلي 

  ألف    
 ريـال قطري 

  ألف  
 ريـال قطري 

  ألف  
 ريـال قطري 

  ألف  
 ريـال قطري 

 

       

 ٪ ٣٫٤٨ ٨٫٥٤٤٫٧٠٠ - - ٨٫٥٤٤٫٧٠٠   وودائع قصيرة األجلنقد 

 - ٩٫٠١٠ - - ٩٫٠١٠  موجودات مالية مشتقة

 ٪ ٣٫٧٧ ١٢٫٤٦٦٫٠٩٤ ٥٫٩٨٣٫٧٦٧ ٤٫١٢٣٫٢٨٤  ٢٫٣٥٩٫٠٤٣  سندات دين -استثمارات 
  ٢١٫٠١٩٫٨٠٤ ٥٫٩٨٣٫٧٦٧ ٤٫١٢٣٫٢٨٤ ١٠٫٩١٢٫٧٥٣  

   



أم ( ة ق لل   ش.م.ع.ق.)ش
ة ح ة ال ال انات ال ل ال احات ح   إ

 ٢٠٢٠د  ٣١في 

- ٧١  -  

  

  تتمة  –األدوات المالية وإدارة المخاطر     . ٣٣
  

 تتمة -ح) مخاطر السوق  
  
  األسعار  مخاطر ) ٣(

مخاطر السعر هي المخاطر التي تنشأ عن تقلبات القيمة العادلة أو االيرادات لألداة المالية بسبب التغييرات في األسعار بالسوق  
مخاطر العمالت)، سواء كانت تلك التغيرات ناتجة عن عوامل خاصة  (بخالف تلك التي تنشأ من مخاطر معدالت الفائدة أو  

  باألداة المالية المحددة أو ُمصدرها أو عوامل تؤثر على جميع األدوات المالية المماثلة المتداولة في السوق.
  

للمجموعةتتعلق مخاطر   السوق    سعر األسهم  أسعار  في  للتغيرات  نتيجة  قيمها  تتقلب  التي  المالية  والمطلوبات  بالموجودات 
تتطلب سياسة مخاطر    .التي ال يحتفظ بها لحساب نشاط تجاري متعلق بوحدة نشاط  االستثماريةوبصفة أساسية األوراق المالية  

  االستثماروخطط التنويع وحدود    االستثماراتمام  السعر قيام المجموعة بإدارة هذه المخاطر بوضع األهداف ورصد العقبات أ
لمخاطر السعر   جوهريالحريص والمخطط لألدوات المالية المشتقة. ليس هناك تركيز    واالستخدامفي كل بلد وقطاع وسوق  

  بالمجموعة.
  

رى ثابتة مما يوضح  يبين الجدول أدناه التحركات الممكنة على نحو معقول في المتغيرات الرئيسية مع بقاء المتغيرات األخ
   األثر على الربح أو الخسارة وحقوق الملكية.

  
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١    ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١    
التغير في    

  المتغيرات
األثر على الربح  

  أو الخسارة 
األثر على حقوق  

  الملكية
األثر على الربح أو    

  الخسارة
األثر على حقوق 

  الملكية
  ألف    

 ريـال قطري 
  ألف 

 ريـال قطري 
  ألف    

 ريـال قطري 
  ألف  

 ريـال قطري 
          

 ١١٨٫٠٠٦ ١١٨٫٠٠٦   ٨٥٬٨٦١ ٨٥٬٨٦١ ٪ ١٠+  السوق القطري 
 ٤٣٫٨٦٩ ٤٣٫٨٦٩   ٣٧٬٣٥٠ ٣٧٬٣٥٠ ٪ ١٠+  السوق العالمي

         

 ) ١١٨٫٠٠٦( ) ١١٨٫٠٠٦(   (٨٥٬٨٦١) (٨٥٬٨٦١) ٪ ١٠-  السوق القطري 
 ) ٤٣٫٨٦٩( ) ٤٣٫٨٦٩(   (٣٧٬٣٥٠) (٣٧٬٣٥٠) ٪ ١٠-  السوق العالمي

  
  لم تتغير الطريقة المستخدمة في التوصل إلى معلومات الحساسية والمتغيرات الهامة منذ الفترة السابقة.

  
  المخاطر التشغيلية) ٤(

أو من أحداث خارجية. في   االحتيالهي مخاطر الخسارة التي تنشأ بسبب فشل النظام أو الخطأ البشري أو  المخاطر التشغيلية  
حالة فشل ضوابط الرقابة في األداء قد تتسبب المخاطر التشغيلية في أضرار للسمعة وقد يكون لها عواقب قانونية أو تشريعية  

تتوقع إزالة جميع المخاطر التشغيلية إال أنه وعن طريق وضع نظام رقابة  أو قد تؤدي إلى خسارة مالية. ال يمكن للمجموعة أن  
لدى المجموعة أنظمة مفصلة   صارم ومن خالل الرصد ومعالجة المخاطر المحتملة تتمكن المجموعة من إدارة هذه المخاطر.

ب لتدريب وتقييم الموظفين  وإجراءات التفويض والتسوية وأسالي  للوصولوإجراءات موثقة فيها فصل فعال للمهام وضوابط  
وخالفها، إضافة إلى إطار عمل تدقيق داخلي فعال. يتم رصد مخاطر العمل مثل التغيرات في البيئة والتقنية والصناعة عبر  

  للمجموعة وعملية رصد الموازنة.  االستراتيجيالتخطيط 
  



أم ( ة ق لل   ش.م.ع.ق.)ش
ة ح ة ال ال انات ال ل ال احات ح   إ

 ٢٠٢٠د  ٣١في 

- ٧٢  -  

  
  تتمة  –األدوات المالية وإدارة المخاطر   . ٣٣

  
  إدارة رأس المالط)   

المال المستخدم من قبل المجموعة هو إجمالي حقوق الملكية. كما تستخدم المجموعة، حيثما يكون ذلك   لرأسالمصدر الرئيسي  
التمويل التقليدية. تقوم المجموعة بإدارة متطلبات    فعاال، مصادر رأس المال مثل الديون الدائمة الثانوية، باإلضافة إلى مصادر 

ات رأس المال المبلغ عنها والمطلوبة على أساس منتظم. قامت المجموعة رأس المال من خالل تقييم أوجه القصور بين مستوي
ي تغييرات على قاعدتها  باالمتثال التام لمتطلبات رأس المال المفروضة خارجيا خالل السنة المالية قيد التقرير ولم يتم إجراء أ

السابقة.  الرأسمالية السنة  وعملياتها من  متطل  وأهدافها وسياساتها  تحديد  قانون  يتم  قبل  خارجيا من  المفروضة  المال  رأس  بات 
أخرى   أهدافا  المجموعة  وتحدد  كافية.  مالءة  هوامش  لضمان  المركزي  قطر  مصرف  وتعليمات  القطري  التجارية  الشركات 

 تعمل المجموعة  للمحافظة على تصنيف ائتماني قوي ونسب رأسمالية جيدة من أجل دعم أهداف أعمالها وزيادة حقوق المساهمين.
  الحفاظ على الحد األدنى لمتطلبات رأس المال ونسبة المالءة المالية في جميع األوقات وفقا لمتطلبات مصرف قطر المركزي.    على

 

  
  التصنيف والقيم العادلةي)  

   يبين الجدول التالي مقارنة للقيم العادلة لألدوات المالية مع قيمها الدفترية:
  

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١    ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  
  القيمة العادلة   القيمة الدفترية     القيمة العادلة   القيمة الدفترية   
  ألف  

  ريـال قطري 
  ألف

  ريـال قطري 
  ألف   

  ريـال قطري 
  ألف 

  ريـال قطري 
            

  ٨٫٥٤٤٫٧٠٠  ٨٫٥٤٤٫٧٠٠     ٨٬٢١٢٬١١١   ٨٬٢١٢٬١١١   نقد وودائع قصيرة األجل
  ٨٫٤٥٢٫٨٥٨  ٨٫٤٥٢٫٨٥٨     ٨٬٨٤٧٬١٨٠   ٨٬٨٤٧٬١٨٠  ذمم تأمين مدينة

  ٥٫٠٩٩٫٨٠٤  ٥٫٠٩٩٫٨٠٤     ٧٬٣٠٢٬٨٦٤   ٧٬٣٠٢٬٨٦٤  موجودات عقود إعادة تأمين
استثمارات مالية بالقيمة العادلة من 

  ٣٫٨٧٣٫١٣١  ٣٫٨٧٣٫١٣١     ٣٬٥٤١٬٧٠٤   ٣٬٥٤١٬٧٠٤  خالل الربح أو الخسارة  
اسـتثمارات مالية بالقيمة العادلة من 

   ١٣٬٠١٦٬٢٢٠   ١٣٬٠١٦٬٢٢٠   الدخل الشامل اآلخرخالل 
  

١١٫٩١٥٫٣٦١  ١١٫٩١٥٫٣٦١  
  ٣٧٫٨٨٥٫٨٥٤  ٣٧٫٨٨٥٫٨٥٤     ٤٠٬٩٢٠٬٠٧٩   ٤٠٬٩٢٠٬٠٧٩  

            

  ٤٫٥٢٦٫٢١٩  ٤٫٥٢٦٫٢١٩     ٤٬١٠٩٬٧٦٦   ٤٬١٠٩٬٧٦٦  قروض قصيرة األجل
  ٣٫٩٩٥٫١٨٣  ٣٫٩٩٥٫١٨٣    ٤٫٢١٦٫٨٠٢  ٤٫٢١٦٫٨٠٢  أخرىذمم تأمين دائنة وذمم دائنة 

  ١٧٨٫٥٠٠  ١٧٨٫٥٠٠     ١٨٦٬٢٥٥   ١٨٦٬٢٥٥  قروض 
  ٢٠٫٤٩٩٫٢١٨  ٢٠٫٤٩٩٫٢١٨     ٢٣٬٠٨٠٬٩٨٥   ٢٣٬٠٨٠٬٩٨٥  مطلوبات عقود تأمين

            

  ٢٩٫١٩٩٫١٢٠  ٢٩٫١٩٩٫١٢٠    ٣١٫٥٩٣٫٨٠٨  ٣١٫٥٩٣٫٨٠٨  



أم ( ة ق لل   ش.م.ع.ق.)ش
ة ح ة ال ال انات ال ل ال احات ح   إ

 ٢٠٢٠د  ٣١في 

- ٧٣  -  

  
  األدوات المالية المشتقة    . ٣٤

األداة المالية المشتقة   ضمن نطاق االعمال العادية   تدخل المجموعة في أنواع مختلفة من المعامالت التي تتضمن أدوات مالية مشتقة
تمثل عقد مالي بين طرفين حيث تتغير قيمته استجابة للتغير في سعر واحدة أو أكثر من األدوات المالية المشتقة أو السعر المرجعي  

   .هيكلة رأس المالووتشمل األدوات المالية المشتقة العقود اآلجلة والمقايضات  .أو المؤشر
  

سمية مبلغ األداة المشتقة، أو السعر المرجعي أو المؤشر تمثل القيمة اإل  .سمية حسب فترة االستحقاقيبين الجدول أدناه القيم اإل
سمية إلى حجم المعامالت القائمة في نهاية السنة وهي ويعد هو أساس قياس التغييرات في قيمة المشتقات المالية وتشير القيم اإل

  .ليست مؤشرا على مخاطر السوق أو مخاطر االئتمان
  

  

  
جميع الخيارات المباعة على موجودات مملوكة  .وإدارة المخاطر وتحسين الدخل، تم استخدام استراتيجيات مختلفة لعملية التحوط

  من المجموعة.
  

  مشتقات العمالت األجنبية
تتضمن مشتقات صرف العمالت األجنبية العقود اآلجلة والخيارات وهي عبارة عن اتفاقيات تعاقدية تتعلق بعملة محددة بسعر  

ها البائع (الكاتب) للمشتري (الحائز) الحق، وليس وتاريخ محددين في المستقبل. الخيارات هي اتفاقات تعاقدية يمنح بموجب
االلتزام، في الشراء أو البيع في تاريخ مستقبلي محدد أو في أي وقت خالل فترة محددة، مبلغ محدد من العملة، بسعر محدد سلفا. 

مية، ويتم تسوية التغيرات  إن أسعار الفائدة وعقود مشتقات االئتمان هي عقود غير مباشرة يتم التعامل بها في السوق غير الرس
  في قيم العقود يوميا. 

  
  مشتقات األسهم

تتضمن مشتقات األسهم خيارات وتبادالت وهي اتفاقيات تعاقدية تتعلق بأداة حقوق ملكية محددة بسعر وتاريخ محددين في 
، ويتم تسوية التغيرات في قيم  المستقبل. إن عقود مشتقات األسهم هي عقود غير مباشرة يتم التعامل بها في السوق غير الرسمية

  العقود يوميا.
  

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
  

  القيمة اإلسمية 
الموجودات 

  المشتقة
المطلوبات  

  المشتقة
  ٣في خالل 
  أشهر 

  ١٢أشهر إلى  ٣
  شهر

  ألف  
  ريـال قطري 

  ألف
  ريـال قطري 

  ألف
  ريـال قطري 

  ألف
  ريـال قطري 

  ألف
  ريـال قطري 

            

        الصفقات سوق  مشتقات  
   ٢٬٤٦٤٬٠٢٥   ١٣٦٬٥٠٠  ٣٦٢٫٤٩٥  ٣٤  ٢٬٦٠٠٬٥٢٥  مشتقات ائتمانية ومعدالت فائدة

    -  ١٥٣٬٢٦١  ٤٬٣٥٧    -  ١٥٣٬٢٦١  مشتقات حقوق الملكية
  ٢٬٢٤٩٬٨٦٣  ٢٬٢١٥٬٨٨١  -  ٥٧٬٧١٤  ٤٬٤٦٥٬٧٤٤  مشتقات صرف عمالت أجنبية

 ٤٬٧١٣٬٨٨٨  ٢٬٥٠٥٬٦٤٢  ٣٦٦٫٨٥٢  ٥٧٬٧٤٨  ٧٬٢١٩٬٥٣٠  

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١
  

  القيمة اإلسمية 
الموجودات 

  المشتقة
المطلوبات  

  المشتقة
  ١٢أشهر إلى  ٣  أشهر   ٣في خالل 

  شهر
  ألف   

  ريـال قطري 
  ألف 

  ريـال قطري 
  ألف 

  ريـال قطري 
  ألف 

  ريـال قطري 
  ألف 

  ريـال قطري 
            

        مشتقات سوق الصفقات 
  ١٫٧٧٥٫٦٨٧  ٣١٨٫٥٠٠  ٢٠٤٫٠٤٢ ١٣٩ ٢٫٠٩٤٫١٨٧  مشتقات ائتمانية ومعدالت فائدة

 - ١٧٠٫٦٤٢  ١٠٫٦٨٥ - ١٧٠٫٦٤٢  مشتقات حقوق الملكية
 - ٢٫٠٢٥٫٩٧٦  ٢١٫٨٣٨ ٨٫٨٧١ ٢٫٠٢٥٫٩٧٦  مشتقات صرف عمالت أجنبية

 ١٫٧٧٥٫٦٨٧ ٢٫٥١٥٫١١٨  ٢٣٦٫٥٦٥ ٩٫٠١٠ ٤٫٢٩٠٫٨٠٥ 



أم ( ة ق لل   ش.م.ع.ق.)ش
ة ح ة ال ال انات ال ل ال احات ح   إ

 ٢٠٢٠د  ٣١في 

- ٧٤  -  

  
  تتمة   –األدوات المالية المشتقة    . ٣٤

  

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

دون تبادل أصل الدين. في حالة مقايضات التخلف عن السداد، تتفق األطراف األخرى على إجراء دفعات  بشكل عام بعملة واحدة 
فيما يتعلق باألحداث االئتمانية المحددة بناء على مبالغ أسمية محددة. إن عقود مشتقات الصرف اآلجلة هي عقود غير مباشرة يتم 

  تغيرات في قيم العقود يوميا. التعامل بها في السوق غير الرسمية، ويتم تسوية ال
  

  المستخدمة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة المادية األحكام   . ٣٥
المالية ال  عدد من األحكام المؤثرة عند تطبيق السياسات المحاسبية الوارد    باستخدامة قامت اإلدارة  موحدعند إعداد هذه البيانات 

). تم إدراج تلك األحكام التي لها التأثير األكبر على مبالغ الموجودات والمطلوبات والدخل والمصروف  ٣وصفها باإليضاح رقم (
  ).)٣٦(فيما يلي (بخالف تلك التي تشتمل على تقديرات والتي تم التعامل معها في اإليضاح رقم 

  

تستند تلك األحكام إلى الخبرة التاريخية وعوامل أخرى منها التوقعات ألحداث مستقبلية يُرى أنها معقولة في ضوء الظروف. ترى  
   اإلدارة بأن ما هو موضح أدناه يعالج السياسات المحاسبية التي تحتاج إلى هذه األحكام.

  

   تصنيف االستثمارات
أصل  تمثل  وتقييم ما إذا كانت الشروط التعاقدية لألصل المالي  المالية بموجبه،  االحتفاظ بالموجودات    الذي يتم  األعمالتقييم نموذج  

  مزيد من المعلومات. لل ٤ االيضاحاجع ر فقط.فائدة الوالدين 
  

  الخسائر االئتمانية المقدرة  
 استشرافية وإدراج معلومات    التحقيق المبدئيالمالية قد زادت بشكل كبير منذ    الموجوداتالمتعلقة بتقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان  

المدخالت واالفتراضات والتقنيات المستخدمة لتقدير   :٤ االيضاحاجع رللمزيد من المعلومات . الخسائر االئتمانية المتوقعةقياس ل
  . المالية الموجوداتانخفاض قيمة 

  

  قيمة الشهرة انخفاض  
على شركات تابعة. وإلجراء تحليل   االستحواذانخفاض القيمة سنويا فيما يتعلق بالشهرة الناشئة من    فحصتقوم المجموعة بإجراء  
   تقوم المجموعة بعمل التقديرات التالية والتي تعتبر هامة:، اختبار انخفاض القيمة

  

. بلغ عائد أنتاريس على السعة لعام  WVسنوات بناًء على العمر المتبقي لعقد تصفية    ٣في تقدير مدته    WVتم استخدام تقدير  
باستخدام السعر إلى القيمة الدفترية الملموسة. تم تقدير السعر إلى القيمة الدفترية نتاريس  ٪. تم تقدير القيمة السوقية أل٦٫٦  :٢٠١٩

  .  ١٫٦٩ عندالملموسة 
  

الملكية معامل  تم استخدام   . يقدر معدل الخصم بـ  WVلتقييم  انتاريس  لحساب تكلفة حقوق الملكية في    )Equity beta(  حقوق 
٩٫٧٧.٪    

  

 المبالغ الممكن استردادها وانخفاض القيمةمن مدى تأثيرها على    للتحققتقوم اإلدارة بتحليل الحساسية على االفتراضات أعاله  
ال المالية  البيانات  في  للشهرة  القابلة موحدالدفترية  المبالغ  على  مادي  تأثير  له  يكون  قد  أعاله  االفتراضات  في  التغييرات  إن  ة. 

    لشهرة.لالسترداد ل
  

  حول التقديرات عدم اليقين المصادر الرئيسية ل  . ٣٦
فيما يلي بيان االفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى للشكوك حول التقدير في تاريخ التقرير والتي 

  والمطلوبات خالل السنة المالية التالية، كما يلي:لها مخاطر كبيرة تتسبب في تسويات جوهرية للقيم الدفترية للموجودات 
  

  المطالبات المقدمة بموجب عقود تأمين
المقدر  االلتزام  إلى  استنادا  تكبدها  عند  الموحد  الخسارة  أو  الربح  بيان  على  الخسائر  وتقدير  المطالبات  تحميل مصروفات  يتم 

حاملي العقد. يتم تقدير مطلوبات المطالبات غير المدفوعة للتعويض المستحق لحامل العقد أو أطراف أخرى متضررة من جانب  
باستخدام مدخالت التقديرات لحاالت فردية ُمبَلّغ عنها للمجموعة وتقديرات اإلدارة للمطالبات المتكبدة ولكن غير مبلَّغ عنها. تتم 

إدراج أية فروق بين المطالبات الفعلية   مراجعة طريقة وضع مثل هذه التقديرات وتكوين االلتزام الناتج عنها بصفة مستمرة. يتم
  ٣١والمخصصات الموضوعة في بيان الربح أو الخسارة الموحد في سنة السداد. تم صافي تقدير المطالبات غير المدفوعة كما في  

  ألف ريـال قطري).  ١٠٬٣٦٧٬٨٤٠: ٢٠١٩ألف ريـال قطري (  ١١٬٧٧٦٬٧٦٦بمبلغ  ٢٠٢٠ديسمبر 
  

   



أم ( ة ق لل  ش.م.ع.ق.)ش
ة ح ة ال ال انات ال ل ال احات ح   إ

٢٠٢٠د  ٣١في 

- ٧٥  -

تتمة   – حول التقديراتلعدم اليقين المصادر الرئيسية   . ٣٦

  انخفاض قيمة الشهرة  فحص
تحدد المجموعة ما إذا كانت الشهرة قد انخفضت قيمتها سنويا على األقل. يتطلب ذلك تقدير القيمة في حال االستخدام لوحدات  

  لالسترداد تم إيضاح تفاصيل االفتراضات الرئيسية المستخدمة في تقدير المبالغ القابلة    توليد النقد التي يتم تخصيص الشهرة لها.
  . ٣٥و  ١٢ ينفي االيضاح

  قيمة ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى  انخفاض
إن تحديد ما إذا كانت هذه الذمم عندما يصبح من غير المحتمل تحصيل كامل المبلغ.   لالسترداديتم وضع تقدير مبلغ التأمين القابل  

والسيولة لدى حاملي الوثائق   االئتمان أن تقوم المجموعة بتقييم مركز    المدينة والذمم المدينة األخرى قد انخفضت قيمتها يستلزم
باإلضافة إلى رأي الدائرة    ٢٠١٤ة التي تم القيام بها خالل سنة  التاريخية والتحقيقات المفصل  االستردادوشركات التأمين ومعدالت  

كمصروف. يتم   موحدال  الربح أو الخسارةبيان  المقدرة والقيمة الدفترية في    لالستردادالقانونية. يتم إدراج الفرق بين القيمة القابلة  
في وقت تحصيلها.   موحدبيان الدخل الإدراج أي فرق بين المبالغ التي يتم تحصيلها فعلياً في الفترات المستقبلية والمبالغ المتوقعة في  

المدينة مبلغ   التأمين  إعادة  المدينة وذمم  التأمين  لذمم  الدفترية  القيم  ديسمبر    ٣١ألف ريـال قطري كما في    ٣٫٦٤٧٫٣١٤بلغت 
ألف ريـال قطري)    ٣٫٤٥٧٫٩١٣:  ٢٠١٩لف ريـال قطري (أ  ٣٫٢٠١٫٥٦٢ألف ريـال قطري) و  ٢٫٨٨٢٫٢٦٠:  ٢٠١٩(  ٢٠٢٠

المكونة   المخصصات  التوالي وبلغت  المدينة    النخفاضعلى  التأمين  المدينة وذمم إعادة  التأمين  ألف ريـال    ٤٤٫٨١٣قيمة ذمم 
 ألف ريـال قطري) على التوالي.  ٤٣٫٤٦٥  .٢٠١٩ألف ريـال قطري (  ٤٧٫٤٠٣ألف ريـال قطري) و      ٤٣٫٦٩١:  ٢٠١٩قطري (

  االلتزام كفاية  فحص
أفضل    باستخدامللتأكد من كفاية مطلوبات عقود التأمين. تقوم المجموعة    االلتزاملكفاية    اختباراتفي تاريخ كل تقرير يتم إجراء  

التي تعزز    االستثمارالتقديرات للتدفقات النقدية التعاقدية المستقبلية ومعالجة المطالبات والمصروفات اإلدارية إضافة إلى إيراد  
  .موحدال الربح أو الخسارةشرة في بيان مبا عجزمثل هذه المطلوبات في سبيل تقييم كفاية المطلوب. يتم تحميل أي  

 ضمانات الشركة األم  . ٣٧
والشركة الكويتية   )قطر ري()  ذ.م.م.شركاتها التابعة وشركة قطر إلعادة التأمين (لقدمت الشركة األم ضمانات غير مشروطة  

  تقييم مالي من مؤسسات تقييم دولية. المحدودة (مالطا) بغرض الحصول على    –أوروبا    –كيو آي سي  القطرية للتأمين وشركة  
  شركـة كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي، تم إنهاء الضمانات من الشركة األم الممنوحة إلى  ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١كما في  

 نتيجة لإلستبعاد. 

 إعادة هيكلة المجموعة    . ٣٨
من خالل إصدار أسهم  )  ٪٤٫٢٦(شركة كيو آي سي كابيتال بنسبة   ، استحوذت المجموعة على حصص األقلية في٢٠١٩خالل  

. كما ٢٠١٩فبراير    ٢٦تمت الموافقة على ذلك في اجتماع الجمعية العمومية السنوي المنعقد في   حقوق ملكية خاصة للشركة األم.
  للمجموعة.، شركة كيو آي سي كابيتال هي شركة تابعة مملوكة بالكامل ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 

  ١٩- كوفيدجائحة تأثير     .٣٩
بصورة كبيرة على االقتصاد العالمي وعلى قدرات األفراد والشركات والحكومات على مواصلة األعمال،    ١٩-أثرت جائحة كوفيد

  كما كان لها تأثير مادي على حركة السفر والتجارة واألعمال وترتيبات العمل ومعدالت االستهالك بجميع أنحاء العالم. 

ثب، وقد قامت بتفعيل خطة استمرارية أعمالها وغيرها من ممارسات إدارة المخاطر تراقب المجموعة تطورات األوضاع عن ك
  . ١٩-بغرض إدارة تأثير أي توقف محتمل في األعمال على أنشطتها وأدائها المالي نتيجة لتفشي جائحة كوفيد

لب بموجبها من شركات التأمين أو  قد تتأثر المجموعة بأية سياسات أو ممارسات أو قوانين أو تدابير قد تفرضها الحكومات ويط
والتي ال تكون مستحقة بطبيعة الحال  ١٩-تضطر لتأجيل أقساط التأمين أو دفع مطالبات تتعلق بالخسائر الناجمة عن جائحة كوفيد

عمالها بموجب السياسة ذات الصلة أو في خالل السياق االعتيادي لألعمال. إن مدى تأثير الجائحة على أنشطة المجموعة ونتائج أ
يعتمد إلى حد كبير على التطورات المستقبلية واإلجراءات المتخذة عالميًا للتخفيف من هذه التأثيرات. تكبدت المجموعة مطالبات  

.  ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١بعد خصم إعادة التأمين للسنة المنتهية في    )مليون دوالر أمريكي  ١٤١(  لایر قطريمليون    ٥١٤صافية بمبلغ  



أم ( ة ق لل   ش.م.ع.ق.)ش
ة ح ة ال ال انات ال ل ال احات ح   إ

 ٢٠٢٠د  ٣١في 

- ٧٦  -  

  
  تتمة   –  ١٩- كوفيدجائحة تأثير     .٣٩

    
إن المحفظة االستثمارية للمجموعة معرضة للتقلبات الحالية باألسواق. المحافظ االستثمارية في االقتصادات المعتمدة نسبيا على  

ية  إدارتتعرض المجموعة أيًضا لمخاطر تتعلق بقرض مستحق من وكالة أسعار النفط يكون لها بعض االنكشافات على المخاطر. 
أجل على تمديد    مع بعضهما البعضعامة  الدارية  اإلوكالة  ال). في ضوء الظروف الحالية، وافقت إدارة المجموعة وMGAعامة (
 المتوقعة   يةخسارة االئتمانالاألسواق العالمية واألداء االقتصادي، تم دمج التغييرات في حساب  حول  نظر لعدم اليقين  وبال  . السداد

  المستقبلية.  لتعكس عوامل االقتصاد الكلي الحالية التي يمكن مالحظتها والمعلومات 
  

من الناحية التشغيلية في مواجهة    تتمتع المجموعة بمراكز قوية فيما يتعلق برأس المال والسيولة والتمويل، وال تزال لديها صالبة
. تتوقع المجموعة أن يكون لهذه الحالة وما يعقبها من  ١٩-حالة عدم اليقين غير المسبوقة عالمياً على خلفية تفشي جائحة كوفيد

  .التأمينانكماش في رؤوس األموال تأثيراً على األسعار بأسواق الجملة وإعادة 
  

  األحداث الالحقة لفترة التقرير  .٤٠
(شركة بولين ستريت كابيتال    صفقة استثمار في مجموعتها بقيادةبإتمام  مؤخًرا  المملكة المتحدة  بمجموعة ماركرستودي  قامت  

المتحدة).    تقع فيإدارة استثمارات بديلة مستقلة   لموافقتخضع  المملكة  تشهد حصول بولين وف  سو  يةالتنظيم الجهات    ة الصفقة 
ؤكد  تشير وتمشاركة مجموعة قطر للتأمين في هذه الصفقة  إن  .  جروب  في مجموعة إم إس جيمؤثرة  ستريت كابيتال على حصة  

مديونية  جزء كبير من    سداد يسر  كما أن إبرام الصفقة من شأنه أن ي  ،ماركرستوديعلى التزامها كشريك استراتيجي لمجموعة  
   للمجموعة.ماركرستودي 

  
  العمليات الغير مستمرة  .٤١

شركة كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي  قرر مساهمو  ،  بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية ،  ٢٠٢٠نوفمبر    ٢٢في  
) وإدراجها الحقًا في بورصة قطر ش.م.ع.ق(  قطرية  وهي شركة تابعة للمجموعة، تحويل الشركة التابعة إلى شركة مساهمة عامة

اكتملت عملية االكتتاب  ،  ٢٠٢٠ديسمبر    ٣٠في  من األسهم المملوكة للمجموعة للجمهور.    ٪٦٠بنسبة    من خالل طرح عام أولي
كيو إل إم لتأمينات  ٪ من رأس المال المدفوع لشركة  ٢٥التي تحتفظ بها المجموعة إلى    الحصةالعام بنجاح وبالتالي تم تخفيض  

  ش.م.ع.ق.الحياة والتأمين الصحي 
  
نتائج  إن  .  غير مستمرةكعملية  ش.م.ع.ق.  كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي  شركة    تم إدراج،  ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١ي  ف

   يلي: ماهي كللسنة  ش.م.ع.ق.شركة كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي 
  
  

  
  

   



أم ( ة ق لل   ش.م.ع.ق.)ش
ة ح ة ال ال انات ال ل ال احات ح   إ

 ٢٠٢٠د  ٣١في 

- ٧٧  -  

  

  
     تتمة   – العمليات الغير مستمرة  .٤١

٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
 ألف لایر قطري  لایر قطريألف       
           

  إجمالي أقساط التأمين 
 ١٬٠٢٠٬٤٧٩  ١٬٠٠١٬٣٢٣ 

 (٦٧٬٩٥١)  أقساط محولة لمعيدي التأمين

 

(٧٧٬٩٠٦) 
  التأمين  طصافي أقسا 

 ٩٤٢٬٥٧٣ ٩٣٣٬٣٧٢ 
 (٦٧٬٩٠٩) ٣٢٫٩٢٣  التغير في احتياطي األخطار السارية

  المكتسبةأقساط التأمين صافي 
 ٨٧٤٬٦٦٤ ٩٦٦٫٢٩٥ 

  إجمالي المطالبات المدفوعة 
 (٨٢٦٬٤٨٨) (٩٠٨٬٩٨٠) 

  المبالغ المستردة من إعادة التأمين 
 ٩٩٬٦٠٧ ٥٣٬٠٨٣ 

 ١٥٬٢٨٢ )٧٨٫٧١٦(   في المطالبات القائمة الحركة
  صافي العمولة 

 (١١٬٧٦٦) (٢٬٤١٤) 
  صافي نتائج االكتتاب 

 ٧٨٬١٥٩ ١٠٢٬٤٠٨ 
 ٦٣٬٤١٥ ٤٥٬٩٩٢  إيرادات االستثمار وااليرادات األخرى

  تكاليف التمويل
 (٤٬٧٦٢) (١٠٬٧٩٩) 

  صافي إيرادات االستثمار
 ٥٢٬٦١٦ ٤١٬٢٣٠ 

  إجمالي الدخل 
 ١٣٠٬٧٧٥ ١٤٣٬٦٣٨ 

 ) ٤٧٫٥٣٦(  )٤٥٫٧٥٠(   مصاريف عمومية وإدارية
 (٧١١) (٨٤٦)  االستهالك واالطفاء 

 ٨٢٫٥٢٨ ٩٧٫٠٤٢  العمليات الغير مستمرةالربح قبل الضريبة من 
  مصروف الضريبة على الدخل 

 ٤٬٣٥٠ ١٫٠٠٦ 
 ٨٦٫٨٧٨ ٩٨٬٠٤٨  بعد الضريبة  العمليات الغير مستمرةالربح للسنة من 

  
 

   

    العمليات الغير مستمرةمن الدخل الشامل اآلخر 
   

صافي التغيرات في القيمة العادلة ألدوات الدين بالقيمة العادلة من  
 ٤١٬٧٧٠  ٦٬١١٩  الدخل الشامل اآلخر خالل 

         
      إجمالي الدخل الشامل للفترة العائد إلى: 

 ١٢٨٬٦٤٨  ١٠٤٬١٦٧   العمليات الغير مستمرة حاملي أسهم الشركة األم من 
         

        العائد للسهم 
 ٠٫٠٤  ٠٫٠٣ (لایر قطري) العمليات الغير مستمرةمن  ةالمخفف للسن/العائد األساسي

  
    كانت التدفقات النقدية المتكبدة من قبل شركة كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي ش.م.ع.ق. كما يلي:

 
      ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 

 ألف لایر قطري  ألف لایر قطري      

            
  ١٢٤٬٦٠٠         ٧٥٬٣٩٧           التشغيلية

  ٩٣٬٠٥٣        ١٥٤٬٣٩٢         االستثمارية
  ٤٨٬٧٦٦       (١٩٣٬٥٢٤)     التمويلية

  ٢٦٦٬٤١٩     ٣٦٬٢٦٥            المحقق صافي الزيادة في النقد 
           

  
    



أم ( ة ق لل   ش.م.ع.ق.)ش
ة ح ة ال ال انات ال ل ال احات ح   إ

 ٢٠٢٠د  ٣١في 

- ٧٨  -  

  
  

  تتمة    – العمليات الغير مستمرة  .٤١
  

الدفترية لموجودات ومطلوبات   الصحي  القيم  والتأمين  الحياة  لتأمينات  إم  إل  فقد شركة كيو  تاريخ  في  كما  ش.م.ع.ق. 
 السيطرة كانت كما يلي: 

  
 ٢٠٢٠     

 
 

     ألف لایر قطري 
  الموجودات

 
     

     ٦٠٤٬٩٧٦      النقد والودائع قصيرة األجل 
     ٣٢٦٬٣٩٠      ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى 

     ١٠٣٬٠٨٤       موجودات عقود التأمين 

  مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 

 

        
١١٥٬٠٩٤     

  استثمارات مالية 

 

        
٥٩٠٬٨٨٦    

  عقارات ومعدات 

 

            
١٬٢٧٩    

  الموجوداتإجمالي 

 

     
١٬٧٤١٬٧٠٩    

  
 

   
  المطلوبات 

 
    

  تسهيالت قصيرة األجل
   (٢٤٢٬٣٣٣)    

  مخصصات وذمم إعادة تأمين دائنة وذمم دائنة أخرى 

      
(١٠٤٬٥٩٠)    

    (٧٤١٬٠٥٨)       مطلوبات عقود التأمين
  مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة 

      (١٣٠٬٦٩٧)    

  إجمالي المطلوبات 

 

   
(١٬٢١٨٬٦٧٨)    

     ٥٢٣٬٠٣١    قيمة صافي الموجودات كما في تاريخ فقد السيطرة 

 
  : كالتالي ربح من استبعاد استثمارات في شركة تابعةال

     
  

 ٢٠٢٠     

     ألف لایر قطري    

          
      ٦٦١٬٥٠٠        المقابل المستلم نقداً 

      ٢٧٤٬٧٥٠     )٪٢٥القيمة العادلة للحصة المحتفظ بها من قبل المجموعة (
         القيمة الدفترية للشركة التابعة 

     (٥٢٣٬٠٣١)   قيمة صافي الموجودات كما في تاريخ فقد السيطرة   
     ٧٨٫٤٥٥   الحصص غير المسيطرة   

      )٢٤٫١٩٩(    المتكبدة المتعلقة بعملية االستبعاد التكلفة 

      ٤٦٧٬٤٧٥      الربح بعد الضريبة من استبعاد استثمارات في شركة تابعة

          
            

 
 
 
 


