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األحد  15جمادى اآلخرة  1441هـ  9 -فبراير  2020م  -العدد ()13791

(ش0م0ع0ق) الدوحـة ـ قطــر
تأسست بموجب المرسوم األميري رقم  1لسنة 1964م سجل تجاري رقم ( )20رأس المال المدفوع  3.266.101.330ريال قطري

دعوة للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة العادية
يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة السادة المساهمين للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيعقد بمشيئة اهلل تعالى
يوم الثالثاء الموافق 2021/3/9م الساعة الرابعة والنصف عصرًا بنظام االتصال عن بُعد من مقر الشركة الرئيسي بالدفنة ـ وفي حالة عدم توافر نصاب الحضور سيكون موعد
االجتماع الثاني هو يوم األربعاء الموافق 2021/3/24م في نفس المكان والزمان  ،وذلك للنظر في جدول األعمال التالي :

أو ً
ال  :جدول أعمال الجمعية العامة العادية :
 )1سماع تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خالل السنة المنتهية في 2020/12/31م والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليه 0
 )2سماع تقرير مراقبي الحسابات عن البيانات المالية للشركة لسنة 2020م  ،والمصادقة عليه 0
 )3مناقشة ميزانية الشركة وحساب األرباح والخسائر لسنة 2020م  ،والمصادقة عليهمـا 0
 )4إعتماد عدم توزيع أرباح عن عام  2020نظرا لضآلة مقدار األرباح المحققة وعدم كفايتها لتوزيع نسبة أرباح الئقة عن ذلك العام 0
 )5إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة 0
 )6النظر في تقرير الحوكمة لعام 2020م واعتماده 0
 )7النظر في سياسة المكافآت بالشركة لعام 2021م واعتمادها 0
 )8تعيين مراقبين للحسابات للسنة المالية (2021م) وتحديد أتعابهم 0

تنبيه هام :

سوف يتم استقبال المساهمين في مقر الشركة الرئيسي بالدفنة إعتبارًا من الساعة الثانية والنصف بعد الظهر للتسجيل والحصول على رابط المشاركة في االجتماع عن بُعد

المالحظات :

• أصحاب الحق في حضور االجتماع هم مالكي األسهم المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة قطر لإليداع المركزي لألوراق المالية  ،حسب إقفال التعامل في البورصة في يوم االجتماع .
• يرجى من المساهمين تقديم ما يثبت شخصياتهم وقسائم التوكيل ( أو ُكتب التفويض لممثلي الشركات) .
• في حالة تعذر حضور المساهم شخصيًا يرجى توكيل من ينوب عنه من المساهمين اآلخرين لحضور االجتماع وذلك بموجب قسائم التوكيل ُ /كتب التفويض المتوفرة بمقر الشركة بالخليج الغربي وعلى الموقع اإللكتروني للشركة 0 www.qatarinsurance.com
• إذا كان المساهم شخصية اعتبارية (شركة ـ هيئة ـ مؤسسة) فيلزم تقديم تفويض كتابي موقع ومختوم من المساهم مع صورة من بطاقة قيد المنشأة /السجل اتجاري 0
• تم نشر هذه الدعوة والبيانات الملحقة بها وتقرير الحوكمة وصيغة التوكيل  /التفويض على الموقع اإللكتروني للشركة  www.qatarinsurance.comوعلى الموقع اإللكتروني لبورصة قطر 0 companynews@qe.qa
• تم نشر سياسة المكافآت بالشركة لعام 2021م  ،على الموقع اإللكتروني للشركة  ، www.qatarinsurance.comكما أنها متوفرة بمقر الشركة بالخليج الغربي 0
• تعتبر هذه الدعوة بدي ً
ال عن خطابات الدعوة بالبريد 0
• تم نشر هذه الدعوة والبيانات المالية والتقارير أدناه عم ً
ال بنصوص قانون الشركات التجارية ونظام طرح وإدراج األوراق المالية وقانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية 0
• إعتماد البيانات المالية يخضع لموافقات مصرف قطر المركزي وباقي الجهات ذات الصلة 0

عبداهلل بن خليفة العطية
نائب رئيس مجلس اإلدارة

البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2020م
ب��ي��ـ��ان ال��م��رك��ـ��ز ال��م��ال��ـ��ي ال��م��وح��د

ب��ي��ان ال��رب��ح أو ال��خ��س��ارة ال��م��وح��د

ب���ي���ان ال���دخ���ل ال��ش��ام��ل ال��م��وح��د

كما في  31ديسمبر 2020

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020

إيضاحات

الموجودات
النقد والودائع قصيرة األجل
ذمم تأمين مدينة وذمم مدينة أخرى
موجودات عقود إعادة تأمين
استثمارات في شركات زميلة ومشروع مشترك
استثمارات
استثمارات عقارية
عقارات ومعدات
شهرة وموجودات غير ملموسة
إجمالي الموجودات
المطلوبات وحقوق المساهمين
المطلوبات
قروض قصيرة األجل
مخصصات وذمم إعادة تأمين دائنة وذمم دائنة أخرى
قروض
مطلوبات عقود تأمين
إجمالي المطلوبات
حقوق المساهمين
رأس المال
عالوة إصدار
احتياطي قانوني
احتياطي عام
احتياطي القيمة العادلة
احتياطي خاص للكوارث
بنود أخرى لحقوق الملكية
أرباح مدورة
حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة األم
الحصص الغير مسيطرة
إجمالي حقوق المساهمين
سندات ثانوية دائمة
إجمالي حقوق الملكية
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

2020

5
6
7
8
9
10
11
12

إيضاحات

2019

8.544.700
8.452.858
5.099.804
149.638
15.788.492
596.004
146.935
636.883
39.415.314

8.212.111
8.847.180
7.302.864
430.196
16.557.924
479.451
133.486
620.501
42.583.713

13
14
15
7

4.109.766
4.216.802
186.255
23.080.985
31.593.808

4.526.219
3.995.183
178.500
20.499.218
29.199.120

16.1
16.2
17
18
19
20
23

3.266.101
2.759.194
634.567
287.000
399.769
32.017
21.457
805.512
8.205.617
87.047
8.292.664
2.697.241
10.989.905
42.583.713

3.266.101
2.759.194
634.567
287.000
177.462
32.017
()38.772
1.335.692
8.453.261
147.337
8.600.598
1.615.596
10.216.194
39.415.314

23

تم اعتماد هذه البيانات المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة في  14فبراير  2021ووقعها بالنيابة عن المجلس كل من:

عبداهلل بن خليفة العطية

خليفة عبد اهلل تركي السبيعي

نائب رئيس مجلس اإلدارة

رئيس المجموعة

العمليات المستمرة
إجمالي أقساط التأمين
أقساط محولة ألطراف إعادة التأمين
صافي أقساط التأمين
الحركة في احتياطي األخطار السارية
صافي أقساط التأمين المكتسبة
إجمالي المطالبات المدفوعة
المبالغ المستردة من إعادة التأمين
الحركة في المطالبات القائمة
صافي العمولة
إيرادات التأمين األخرى
صافي نتائج االكتتاب
إيرادات االستثمارات
تكاليف تمويل
صافي إيرادات االستثمارات
إيرادات أتعاب استشارات
إيرادات إيجار
إيرادات أخرى
إجمالي االستثمارات واإليرادات األخرى
حصة الربح من الشركات الزميلة والمشروع المشترك
إجمالي الدخل
المصروفات التشغيلية واإلدارية
االستهالك واإلطفاء
الربح قبل الضريبة من العمليات المستمرة
مصروف ضريبة الدخل
الربح بعد الضريبة من العمليات المستمرة
العمليات الغير مستمرة
الربح بعد الضريبة من العمليات غير المستمرة
الربح بعد الضريبة
الربح العائد إلى:
مساهمي الشركة األم
الحصص الغير مسيطرة

2020

24
24

12.201.733
()4.047.574
8.154.159
764.146
8.918.305
()8.129.629
2.082.660
()1.268.152
()2.200.552
2.472
()594.896
1.331.063
()46.051
1.285.012
11.348
43.248
10.970
1.350.578
15.183
770.865
()652.084
()75.514
43.267
()15.242
28.025

12.059.943()1.894.518
10.165.425
()198.850
9.966.575
()9.121.778
1.997.342
309.204
()2.877.374
8.229
282.198
1.088.968
()131.683
957.285
16.793
48.257
494
1.022.829
13.622
1.318.649
()627.001
()82.147
609.501
()25.464
584.037

41

98.048
126.073

86.878
670.915

101.017
25.056
126.073

650.874
20.041
670.915

27

()0.004

0.174

27
28

()0.030
-

0.152
0.15

24
24
24
24
24
24
25
25

8
26

العائد على السهم
العائد األساسي/المخفف للسنة العائد إلى
مساهمي الشركة األم بالريـال القطري
العائد على السهم للعمليات المستمرة
العائد األساسي/المخفف من العمليات
المستمرة العائد إلى مساهمي الشركة األم بالريـال القطري
التوزيعات النقدية للسهم الواحد بالريال القطري

2019

2020

126.073

الربح بعد الضريبة
الدخل الشامل اآلخر
دخل شامل آخر يعاد تصنيفه إلى الربح أو الخسارة في فترات الحقة
صافي التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات بالقيمة
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر خالل السنة
فروقات تحويل العمالت األجنبية للعمليات األجنبية
الدخل الشامل اآلخر للسنة
إجمالي الدخل الشامل بعد الضريبة
إجمالي الدخل الشامل العائد إلى:
مساهمي الشركة األم
الحصص غير المسيطرة
إجمالي الدخل الشامل بعد الضريبة
إجمالي الدخل الشامل العائد إلى مساهمي الشركة األم من:
العمليات المستمرة
العمليات الغير مستمرة

إيضاحات

الرصيد كما في  1يناير 2019
تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية ()16
في  1يناير ( 2019المعدل)
ربح السنة
صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
تحويل عمالت أجنبية
إجمالي الدخل الشامل للسنة
توزيعات أرباح لعام ( 2018إيضاح )28
إصدار أسهم خاصة
فوائد على سندات ثانوية دائمة (إيضاح )22
تحويل إلى بنود أخرى لحقوق الملكية
مخصص المساهمة في صندوق دعم األنشطة االجتماعية والرياضية (إيضاح )21
في  31ديسمبر 2019
في  1يناير 2020
ربح السنة
صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
تحويل عمالت أجنبية
إجمالي الدخل الشامل للسنة
توزيعات أرباح لعام ( 2019إيضاح )28
تأثير فقدان السيطرة على شركة تابعة (إيضاح )41
فوائد على سندات ثانوية دائمة (إيضاح )22
تحويل إلى بنود أخرى لحقوق الملكية
مخصص المساهمة في صندوق دعم
األنشطة االجتماعية والرياضية (إيضاح )21
في  31ديسمبر 2020

رأس
المال

عالوة
إصدار

احتياطي
قانوني

احتياطي
عام

368.370
25.648
394.018
264.203
104.167
368.370

1.177.128
28.613
1.205.741
1.048.480
128.648
1.177.128

2020

2019

43.267
97.042
140.309

609.501
82.528
692.029

األنشطة التشغيلية
الربح قبل الضريبة من العمليات المستمرة
الربح قبل الضريبة من العمليات غير المستمرة

41

الربح قبل الضريبة
تعديالت لتسوية الربح قبل الضريبة مع صافي التدفقات النقدية:
استهالك عقارات ومعدات واستثمارات عقارية
إطفاء موجودات غير ملموسة ،بالصافي
حصة الربح من استثمارات في شركات زميلة ومشروع مشترك

11.10
12
8

إيرادات االستثمارات وإيرادات أخرى
خسائر انخفاض في قيمة ذمم تأمين مدينة وذمم مدينة أخرى
مخصصات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
صافي خسارة تحويل عمالت أجنبية من عقارات ومعدات واستثمارات عقارية
ربح من بيع استثمارات عقارية

14
25

خسارة من بيع عقارات ومعدات

احتياطي
القيمة
العادلة

224.031
43.914
267.945
394.018

507.992
26.834
534.826
1.205.741

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020

صافي أرباح غير محققة من استثمارات مالية
الخسائر التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل

52.116
24.244
()15.183
()598.362
105.160
4.669
()19.971
()150.000
()467.475
480
()69.175
()993.188

التغيرات في رأس المال العامل

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020

الزيادة في ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى
بنود أخرى
لحقوق
الملكية

احتياطي
خاص
للكوارث

أرباح
مدرورة

حقوق الملكية
لمساهمي
الشركة األم

الحصص
غير
المسيطرة

إجمالي
حقوق
الملكية

3.189.059

2.554.492

634.567

287.000

()313.851

32.017

60.012

1.282.527

7.725.823

245.816

7.971.639

3.189.059
77.042
3.266.101

2.554.492
204.702
2.759.194

634.567
634.567

287.000
287.000

()313.851
499.420
499.420
()8.107
177.462

32.017
32.017

60.012
26.834
26.834
()139.240
13.622
()38.772

()5.382
1.277.145
650.874
650.874
()478.359
()7.248
()81.081
()13.622
()12.017
1.335.692

()5.382
7.720.441
650.874
499.420
26.834
1.177.128
()478.359
127.149
()81.081
()12.017
8.453.261

57
245.873
20.041
8.572
28.613
()127.149
147.337

()5.325
7.966.314
670.915
507.992
26.834
1.205.741
()478.359
()81.081
()12.017
8.600.598

3.266.101
-

2.759.194
-

634.567
-

287.000
-

177.462
-

32.017
-

()38.772
-

1.335.692
101.017

8.453.261
101.017

147.337
25.056

8.600.598
126.073

-

-

-

-

222.307
222.307
-

-

45.046
45.046
15.183

101.017
()489.915
()115.302
()15.183

222.307
45.046
368.370
()489.915
()115.302
-

1.724
()1.132
25.648
()8.250
()77.688
-

224.031
43.914
394.018
()498.165
()77.688
()115.302
-

3.266.101

2.759.194

634.567

287.000

399.769

32.017

21.457

()10.797
805.512

()10.797
8.205.617

87.047

()10.797
8.292.664

( )1في  1يناير  ،2019قامت المجموعة بتطبيق مبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية  .16وفقًا لطريقة االنتقال ،لم يتم تعديل معلومات المقارنة.

670.915

بي��ان التدفق��ات النقدي��ة الموح��د

ربح من بيع شركة تابعة

ب�������ي�������ان ال������ت������غ������ي������رات ف��������ي ح�������ق�������وق ال�����م�����س�����اه�����م�����ي�����ن ال�����م�����وح�����د

2019

الزيادة في احتياطيات التأمين  -بالصافي
النقص في المخصصات وذمم إعادة التأمين الدائنة وذمم دائنة أخرى
التدفق النقدي (المستخدم في)  /الناتج من العمليات
مدفوعات إلى صندوق دعم األنشطة االجتماعية والرياضية
ضريبة الدخل المدفوعة
مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

14

صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) /الناتجة من األنشطة التشغيلية

()236.648
378.707
240.617
()610.512
()12.017
()5.483
()7.680
()635.692

880.362
445.602
()283.785
680.829
()9.959
()6.776
()3.549
660.545

()476.226
()24.035
()556
9.375
598.362
92.789
199.709

()332.421
()36.607
()929
9.251
904.055
178.034
721.383

()115.302
()416.420
1.081.645
()498.165
51.758
()384.225
51.636
8.544.700
8.212.111

()81.081
()312.762
()473.852
()867.695
514.233
19.304
8.011.163
8.544.700

األنشطة االستثمارية
صافي الحركة النقدية في االستثمارات
شراء عقارات ومعدات
شراء استثمارات عقارية
توزيعات أرباح مستلمة من استثمارات بطريقة حقوق الملكية

11
10
8

إيرادات االستثمارات وإيرادات تمويل أخرى
متحصالت من بيع شركة تابعة
متحصالت من بيع استثمارات عقارية
صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة االستثمارية
األنشطة التمويلية
فوائد مدفوعة على سندات ثانوية دائمة
صافي مدفوعات سداد قروض
متحصالت من سندات ثانوية دائمة
توزيعات أرباح مدفوعة
صافي التدفقات النقدية الناتجة من ( /المستخدمة في) األنشطة التمويلية
صافي (النقص) /الزيادة في النقد وما في حكمه
تأثير فروقات تحويل العمالت األجنبية
النقد وما في حكمه في  1يناير
النقد وما في حكمه في  31ديسمبر

5
5

48.617
34.241
()13.622
()904.055
11.968
3.743
10.512
()176.415
3.547
()71.915
()361.350
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
 .1الشركة والنشاط

يعتمد تقييم نموذج األعمال على سيناريوهات متوقعة ومعقولة دون وضع سيناريوهات «الحالة األسوأ» أو «حالة الضغط» في االعتبار .في حال تحققت التدفقات النقدية بعد التحقيق المبدئي بطريقة تختلف

يتضمن مخصص المطالبات أيضًا مطلوبًا للمطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها كما في تاريخ التقرير .يحتسب المطلوب عمومًا في تاريخ التقرير ،بعد األخذ باالعتبار مجموعة من االتجاهات التاريخية والبيانات

شركة قطر للتأمين (ش.م.ع.ق«( ).الشركة األم») هي شركة مساهمة قطرية عامة تأسست في دولة قطر في سنة  1964تحت السجل التجاري رقم ( )20وفقًا ألحكام قانون الشركات التجارية القطري

عن التوقعات األصلية ،ال تقوم المجموعة بتغيير تصنيف الموجودات المالية المتبقية المحتفظ بها في نموذج األعمال هذا ،ولكنها تأخذ في االعتبار تلك المعلومات في المستقبل عند تقييم الموجودات
ً
ً
حديثا.
حديثا أو المشتراة
المالية المنشأة

التجريبية واألساليب االكتوارية القياسية قد تتضمن االفتراضات الحالية ،هامشًا لالنحرافات السلبية.

وتعليمات مصرف قطر المركزي الخاصة بأنشطة التأمين .تقوم الشركة األم وشركاتها التابعة («المجموعة») بمزاولة انشطة التأمين وإعادة التأمين وإدارة العقارات وخدمات االستشارات المالية .إن عنوان
المكتب الرئيسي للمجموعة هو مبنى شركة قطر للتأمين ،شارع التأمين ،الخليج الغربي ،ص.ب  ،666الدوحة ،دولة قطر.

( )2اختبار مدفوعات أصل الدين والفائدة فقط ( )SPPI

إن أسهم الشركة األم مدرجة في بورصة قطر .قامت شركة قطر إلعادة التأمين المحدودة ،وهي إحدى الشركات التابعة ،بإصدار سندات رأس المال األساسي اإلضافي ( )2في سنة  2017من خالل البورصة

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

اإليرلندية (إيضاح .)22

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).

مخصص المخاطر السارية
يمثل مخصص األقساط غير المكتسبة الجزء من األقساط المستلمة أو المستحقة االستالم بعد خصم حصة إعادة التأمين والمتعلقة بالمخاطر السارية كما في تاريخ التقرير .يتم تحقيق المخصص عند
إبرام العقود وتحميل األقساط ،ويتم احتسابها كإيرادات أقساط على مدار فترة العقد وفقا لنمط خدمة التأمين المنصوص عليها في العقد .يتم إلغاء تحقيق مطلوبات عقود التأمين عند انتهاء أو إلغاء

تعمل المجموعة في دولة قطر واإلمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان ودولة الكويت والمملكة المتحدة وسويسرا وبرمودا وسنغافورة وجزر الكايمان وجبل طارق وإيطاليا وجيرسي ومالطا .وفيما يلي

إن أهم عناصر الفائدة في إطار ترتيب اإلقراض تكون في العادة بالنظر في القيمة الزمنية للنقد والمخاطر االئتمانية .ولغرض تقييم مدفوعات أصل الدين والفائدة فقط ( ،)SPPIتستخدم المجموعة أحكامًا

العقد من قبل أي من أطراف عقد التأمين.

بيان الشركات التابعة للمجموعة:

وتأخذ في االعتبار العوامل ذات الصلة مثل العملة المقوم بها الموجود المالي والمدة التي يتم على أساسها تحديد سعر الفائدة.

تقوم المجموعة في تاريخ كل تقرير بمراجعة المخاطر السارية ويتم إجراء فحص كفاية المطلوبات وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  4لتحديد ما إذا كان هناك أي فائض في إجمالي المطالبات

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

المتوقعة وتكاليف االقتناء المؤجلة على األقساط غير المكتسبة .تستخدم هذه المعالجة الحسابية التقديرات الحالية للتدفقات النقدية التعاقدية المستقبلية بعد األخذ في االعتبار عائد االستثمار المتوقع

التدفقات النقدية التعاقدية التي تكون فقط مدفوعات أصل الدين والفائدة عن المبلغ القائم .في مثل تلك الحاالت ،يتعين قياس الموجود المالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

أن ينشأ عن الموجودات المتعلقة بالمخصصات الفنية ذات الصلة بالتأمين على غير الحياة.

الشركة التابعة
شركة قطر للتأمين كابيتال (ذ.م.م( ).كيو آي سي سي) ()1
مجموعة قطر للتأمين للخدمات (المعروفة سابقًا بـ ـ ـ شركة قطر للتأمين الدولية (ذ.م.م«( ).كيو آي سي آي»))
الشركة العمانية القطرية للتأمين (ش.م.ع.ق«( ).كيو آي سي سي») ()2
الشركة الكويتية القطرية للتأمين ش.م.ع.ك«( .كيه كيو آي سي»)
شركة قطر إلعادة التأمين المحدودة («قطر ري»)
كيو أي سي العالمية للخدمات (الدوحة) ذ.م.م( .المعروفة سابقًا ب ـ ـ ـ ـ شركة قطر لخدمات إعادة التأمين (ذ.م.م)).
قطر ري لالكتتاب المحدودة
شركة كيو ال ام لتأمينات الحياة والتأمين الطبي (ذ.م.م( ).إيضاح)
بيكور إلدارة االستثمارات
كيو آي سي جلوبل القابضة المحدودة («القابضة»)( ،سابقًا :مجموعة انتاريس القابضة المحدودة)
انتاريس لالكتتاب المحدودة
انتاريس إلدارة التوكيل المحدودة (آيه أم آيه إل)
انتاريس لالكتتاب آسيا بي تي إي المحدودة
كيو آي سي جلوبل سيرفسز ليمتد( ،سابقًا :انتاريس لخدمات االكتتاب المحدودة)
كيو آي سي جلوبال للخدمات (برمودا) المحدودة
كيو آي سي جلوبال للخدمات (زيورخ) أي جي
انتاريس كابيتال ( )1المحدودة
انتاريس كابيتال ( )3المحدودة
انتاريس كابيتال ( )4المحدودة
شركة قطر للتأمين  -أوروبا المحدودة
كانيت ليمتد
شركة قطر للتأمين العقارية ذ.م.م.
كيو آي أيه لالستشارات ذ.م.م المعروفة سابقًا (قطر لالستشارات االقتصادية ذ.م.م«( .قطر لالستشارات»))
مجموعة قطر للتأمين ذ.م.م.
كيو أي سي إلدارة األصول المحدودة (كيو أي سي آيه إم)
شركة التعليم ( )2المحدودة
إبيكور مانيجرز قطر ليمتد
تعليم لالستشارات المحدودة
أرنيب لالستثمارات العقارية المحدودة (آيه آر إي إل)
سينرجي فريملي ليمتد
سينرجي بريستول ليمتد
شركة كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي ش.م.ع.ق( .معروفة سابقًا كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي ذ.م.م)3( ).
شركة ماركرستودي للتأمين المحدودة
زينيث للتأمين بي إل سي
شركة آلتيميت
شركة سانت جوليانز للتأمين المحدودة
ماي فالور المحدودة
نورث تاون لإلدارة المحدودة
كيو أي سي (كايمان) المحدودة
عنود تكنولوجيز

س

األنشطة الرئيسية
شركة قابضة تملك حصة ملكية في شركات التأمين وإعادة التأمين الدولية للمجموعة.
كانت تعمل بمجال التأمين وإعادة التامين ،وقد تم إلغاء رخصة مزاولتها ألعمال التأمين وتم ترخيصها حاليًا كشركة خدمات.
تعمل بصفة أساسية في مجال التأمين وإعادة التأمين.
تعمل بصفة أساسية في مجال التأمين وإعادة التأمين.
تعمل بصفة أساسية في مجال إعادة التأمين .تقوم قطر ري بعمليات إعادة التأمين للمجموعة ولديها أفرع ومكاتب في سويسرا والمملكة المتحدة
تعمل بشكل أساسي في تقديم الخدمات إلى قطر ري.
تم تأسيسها لغرض توفير رأس المال الداعم ألنشطة االكتتاب في لويدز.
تعمل بشكل أساسي في مجال التأمين على الحياة والتأمين الطبي ،ولكنها توقفت عن اكتتاب أية أعمال وتم تحويل األعمال الحالية إلى كيو إل إم إل إم ولديها فرع في البوان ،ماليزيا (تحت التصفية).
مدير منظم لالستثمار
تأسست كشركة قابضة.
تأسست لتقديم الدعم الرأسمالي لعمليات اكتتاب انتاريس سينديكيت .1274
تأسست إلدارة توكيل انتاريس سينديكيت .1274
تأسست للمشاركة في برنامج لويدز في آسيا.
تأسست كشركة خدمية لتقديم الخدمات لشركات التأمين وإعادة التأمين الدولية التابعة للمجموعة ،مع وجود مكاتب فروع في مالطا وجبل طارق.
شركة خدمات
شركة خدمات
تأسست لتقديم الدعم الرأسمالي لعمليات اكتتاب انتاريس سينديكيت .1274
ي لعمليات اكتتاب انتاريس سينديكيت .1274
س

ب) أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

في حال أظهرت هذه التقديرات أن القيمة الدفترية لألقساط غير المكتسبة (ناقصا تكاليف االقتناء المؤجلة ذات الصلة) غير كافية ،يتم تحقيق العجز في بيان الربح أو الخسارة الموحد من خالل تكوين

تطبق المجموعة فئة التصنيف الجديدة وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية  9الخاصة بأدوات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر عند استيفاء الشرطين التاليين:

مخصص لعجز أقساط التأمين.

• االحتفاظ باألداة ضمن نموذج أعمال هدفه تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وبيع الموجودات المالية؛ و

إجمالي المطالبات المدفوعة

• الشروط التعاقدية للموجود المالي تستوفي اختبار مدفوعات أصل الدين والفائدة فقط (.)SPPI
أدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر يتم قياسها الحقًا بالقيمة العادلة ،وتدرج األرباح والخسائر الناشئة عن التغيرات في القيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر .تدرج إيرادات

يتضمن إجمالي المطالبات المدفوعة جميع المطالبات المدفوعة خالل السنة وتكاليف معالجة المطالبات الخارجية ذات الصلة والتي تتعلق مباشرة بمعالجة وتسوية المطالبات.

الفوائد وأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية في الربح أو الخسارة بنفس الطريقة المتبعة في الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة .عند االستبعاد ،يتم إعادة تصنيف األرباح أو الخسائر المتراكمة

المبالغ المستردة من إعادة التأمين

المدرجة سابقًا في الدخل الشامل اآلخر من الدخل الشامل اآلخر إلى الربح أو الخسارة.

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

ج) أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
عند التحقيق المبدئي ،تقرر المجموعة أحيانًا تصنيف بعض استثماراتها في األسهم ،بشكل غير قابل لإللغاء ،كأدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر عندما تستوفي تعريف
حقوق الملكية وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي  32األدوات المالية :العرض وتكون غير محتفظ بها للتداول .يتم هذا التصنيف لكل أداة على حدة.
أرباح وخسائر أدوات حقوق الملكية ال يتم إعادة تبويبها أبدًا إلى الربح .تقيد توزيعات األرباح في الربح أو الخسارة كإيرادات استثمار عند ثبوت الحق في استالم التوزيعات ،باستثناء في حال استفادة المجموعة

إيرادات االستثمار

من هذه العائدات كاسترداد جزء من تكلفة األداة ،وفي هذه الحالة تقيد األرباح في الدخل الشامل اآلخر .أدوات حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ال تخضع لتقدير

إيرادات الفوائد

انخفاض القيمة.
د) الموجودات المالية والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
للتقارير المالية  .9تقوم اإلدارة بتبويب أداة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة عند التحقيق المبدئي فقط عندما تستوفي أحد المعايير التالية ،ويحدد التصنيف لكل أداة على حدة:
التصنيف يزيل أو يقلل بشكل جوهري من حاالت تباين المعالجات المحاسبية التي قد تنشأ خالل قياس الموجودات أو المطلوبات أو تحقيق األرباح أو الخسائر عنها على أساس مختلف؛

السنوي المنعقد في  26فبراير  .2019كما في  31ديسمبر  ،2020شركة كيو آي سي كابيتال هي شركة تابعة مملوكة بالكامل للمجموعة.
( )2تبلغ نسبة الملكية المباشرة للشركة األم في شركة «أو كيو آي سي»  ٪52.5بينما يتم االحتفاظ باألسهم المتبقية من خالل كيانات داخل المجموعة.
حصة المجموعة من  ٪85إلى  .٪25نتج عن هذا التخفيض في الملكية فقدان السيطرة على هذه الشركة التابعة .تم االعتراف بالمساهمة المحتفظ بها كاستثمار في شركة زميلة كما في  31ديسمبر .2020
التفاصيل ذات الصلة مبينة في إيضاح .41

متى تعتبر أداة مماثلة ألول مرة فصل األداة (األدوات) المشتقة الضمنية غير مسموحًا.
تدرج الموجودات المالية والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في بيان المركز المالي الموحد بالقيمة العادلة .تسجل التغيرات في القيمة العادلة في الربح والخسارة ،باستثناء الحركة

الفوائد ،على التوالي ،باستخدام سعر الفائدة الفعلي ،مع األخذ في االعتبار أي خصم  /عالوة وتكاليف المعامالت المؤهلة التي تشكل جز ًءا ال يتجزأ من األداة .الفوائد المكتسبة من الموجودات المطلوبة
يتم تسجيلها إلزاميًا بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة باستخدام سعر الفائدة التعاقدية .إيرادات توزيعات األرباح من أدوات حقوق الملكية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة يتم

التقرير القطاعي
القطاع التشغيلي هو أحد مكونات المجموعة ،ويشمل أنشطة األعمال المدرة للدخل والمتكبدة للمصروفات مثل اإليرادات والمصروفات المتعلقة بالمعامالت مع أي من المكونات األخرى للمجموعة .تتم
مراجعة جميع النتائج التشغيلية لقطاعات التشغيل بشكل دوري من قبل اإلدارة التخاذ القرارات حول توزيع وتخصيص الموارد بالقطاع وتقييم أدائه ،وتتوفر له معلومات مالية منفصلة.

تسجيلها كإيرادات تشغيلية أخرى عند ثبوت الحق في استالم التوزيعات.
هـ) األدوات المالية المشتقة
األداة المالية المشتقة هي أداة مالية ،أو أي عقد آخر ،تتوفر فيها الخصائص الثالث التالية:
• تتغير قيمتها استجابة للتغير في سعر فائدة محدد ،أو سعر أداة مالية ،أو سعر سلعة ،أو سعر الصرف األجنبي ،أو مؤشر األسعار أو األسعار ،أو التصنيف االئتماني أو مؤشر االئتمان ،أو متغير آخر شريطة أن يكون،

الف

في حالة المتغير غير المالي ،غير محدد لطرف معين في العقد (أي «الطرف األساسي»).

 .2أسس اإلعداد
بيان االلتزام
قطر المركزي.

• 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

أسس اإلعداد
تم إعداد هذه البيانات المالية الموحدة وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا بعض األدوات المالية والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة في نهاية كل فترة.
السداد على أساس الصافي أو في تحصيل الموجود وسداد المطلوب في نفس الوقت .لن تتم مقاصة اإليراد والمصروف في بيان الربح أو الخسارة الموحد ما لم يكن ذلك مطلوبًا أو مسموحًا به بموجب أي
معيار محاسبي أو تفسيراته ،كما هو مذكور في السياسات المحاسبية للمجموعة.
تتضمن البيانات المالية الموحدة معلومات عن أرقام المقارنة للفترة السابقة.

وكالتزامات عندما تكون قيمتها العادلة سالبة .تدرج التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات في صافي ايرادات المتاجرة ما لم تنطبق محاسبة التحوط.
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 والخسارة .تقاس تلك المشتقات بالقيمة العادلة وتدرج التغيرات في القيمة العادلة المحققة في الربح أو الخسارة .تحدث إعادة التقييم فقط
إذا كان هناك تغيير في شروط العقد والتي تؤثر بشكل مباشر في التدفقات النقدية أو تكون مطلوبة أو إعادة تصنيف الموجود المالي من فئة القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة .ومع ذلك ،وكاستثناء

التقرير (أكثر من  12شهر) كما هو مبين في االيضاح .33
أساس التوحيد
عائدات متغيرة أو لها حقوق فيها من عالقتها مع المؤسسة المستثمر فيها ولديها القدرة على التأثير في تلك العائدات من خالل سلطتها على المؤسسة المستثمر فيها .وبصفة خاصة تسيطر المجموعة
على مؤسسة مستثمر فيها إذا وفقط إذا كان لدى المجموعة:

.
.
.

.
.
.

القيمة الدفترية لاللتزام التأميني.
المشتقات الضمنية التي تستوفي تعريف عقود التأمين يتم التعامل معها وقياسها كعقود تأمين.

خضع ك فة و ع معدل ف د م وسط م غ
جل مق سة ك فة مطف م غ
و ع قص
جل مق سة ك فة مطف مص فة م ح ة

أية أرباح أو خسائر ناتجة من التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات تدرج مباشرة في الربح أو الخسارة ،باستثناء الجزء الفعال من تحوطات التدفقات النقدية حيث يتم تحقيقها في الدخل الشامل اآلخر ويعاد

تتضمن البيانات المالية الموحدة البيانات المالية لشركة قطر للتأمين (ش.م.ع.ق ).وشركاتها التابعة كما في  31ديسمبر ( 2020يشار إليهم جميعا ب «المجموعة») .تتحقق السيطرة عندما تكون للمجموعة

2 9

قد دى وك
ود ع قص ة ألجل
جم ي قد وم في حكمه

من المذكور أعاله ،فإن خيار حامل البوليصة رد عقد تأمين مقابل مبلغ ثابت (أو مبلغ يستند على مبلغ ثابت وسعر فائدة) ال يتم فصله ويتم قياسه بالقيمة العادلة حتى لو كان سعر الممارسة يختلف عن

تقوم المجموعة بعرض بيان المركز المالي الموحد بشكل عام حسب ترتيب السيولة .إن التحليل المتعلق باالسترداد أو السداد خالل  12شهرًا بعد تاريخ التقرير (ال يزيد عن  12شهرًا) وأكثر من  12شهرًا بعد تاريخ

الت قط ة
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 5نقد و ود ع قصيرة ألجل

للتحوط من مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر أسعار العمالت األجنبية ومخاطر أسعار األسهم على التوالي .يتم تسجيل المشتقات بالقيمة العادلة وتدرج كموجودات عندما تكون قيمتها العادلة موجبة

يتم قياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية ويتم عرض صافي المبلغ في بيان المركز المالي الموحد فقط عندما يكون هناك حق قانوني يمكن تطبيقه لمقاصة المبالغ المدرجة وتتوفر الرغبة في

تصنيفها إلى الربح أو الخسارة عندما يؤثر البند المتحوط له على الربح أو الخسارة.
انخفاض قيمة الموجودات المالية
تعتمد المجموعة طريقة ذات ثالث مراحل لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة للموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة وأدوات الدين المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر .يتم

م ة م وقعة م ع قة
ك ت خس
ف ل قط ي جم ع و ع قص
5

 5ل قط ي

تحويل الموجودات عبر المراحل الثالثة حسب التغير في جودتها االئتمانية منذ تاريخ تحقيقها المبدئي.

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

الف

أ) نظرة عامة

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

تقوم المجموعة بتسجيل مخصص للخسائر االئتمانية المتوقعة على موجودات الدين المالية غير المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة .ال تخضع أدوات الملكية لطريقة احتساب انخفاض

• القدرة على استخدام سلطتها على المؤسسة المستثمر فيها للتأثير على عائداتها.
بشكل عام ،هناك افتراض بأن غالبية حقوق التصويت تؤدي إلى السيطرة .لدعم هذا االفتراض ،وعندما يكون للمجموعة أقل من أغلبية حقوق التصويت الخاصة بالمؤسسة المستثمر فيها أو حقوق مماثلة،
تدرس المجموعة جميع الحقائق والظروف ذات الصلة لتقدير ما إذا كانت لها سلطة على المؤسسة المستثمر فيها ،وتشمل:

القيمة المنصوص عليها في المعيار الدولي للتقارير المالية .9
يستند مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة على الخسائر التي يتوقع أن تنشأ على مدى العمر الكامل للموجود (الخسائر االئتمانية المتوقعة لكامل العمر) ،ما لم تكن هناك زيادة كبيرة في المخاطر
الجزء من الخسارة االئتمانية المتوقعة لكامل العمر الذي يمثل الخسارة المتوقعة نتيجة احتمالية عدم انتظام األداة المالية خالل  12شهرًا بعد تاريخ التقرير.

• حقوق ناشئة من ترتيبات تعاقدية أخرى.
• حقوق تصويت المجموعة وحقوق تصويت محتملة.
بيانات شركة تابعة عندما تحصل المجموعة السيطرة على الشركة التابعة وتنتهي عندما تفقد المجموعة السيطرة على الشركة التابعة .يتم إدراج موجودات ومطلوبات وإيرادات ومصاريف الشركة

عدم االنتظام الذي يحدث على مدى العمر المتبقي لألداة للمالية.
بنا ًء على العملية المذكورة أعاله ،تقوم المجموعة بتصنيف موجوداتها المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إلى مراحل ،كما هو موضح أدناه:

التابعة المستحوذ عليها أو المستبعدة خالل السنة في البيانات المالية الموحدة من التاريخ الذي تحقق فيه المجموعة السيطرة حتى التاريخ الذي تتوقف فيه المجموعة عن السيطرة على الشركة التابعة.
إن األرباح أو الخسائر وكل مكون من الدخل الشامل اآلخر يعود إلى مساهمي الشركة األم للمجموعة وإلى الحصص غير المسيطرة .يتم توزيع الخسائر المطبقة على الحصص غير المسيطرة الزائدة عن
ض
ض

الحصص غير المسيطرة مقابل حصة المجموعة باستثناء الحد الذي يكون لدى الحصص غير المسيطرة التزام ملزم وباستطاعتها القيام باستثمار إضافي لتغطية الخسائر .يتم إعداد هذه البيانات المالية
الموحدة باستخدام سياسات محاسبية موحدة للمعامالت المماثلة واألحداث األخرى في ظروف مماثلة .عند الضرورة ،يتم إجراء تعديالت على البيانات المالية للشركات التابعة لتتماشى سياستها المحاسبية

م

ظ

ب

مع السياسات المحاسبية للمجموعة.

م س
س

للشركات التابعة لنفس الفترة المالية للشركة األم وباستخدام سياسات محاسبية مماثلة.
يتم احتساب التغير في حصة ملكية الشركة التابعة بدون فقدان السيطرة كمعاملة حقوق ملكية.
أي ربح أو خسارة ناتجة في الربح أو الخسارة .يتم تحقيق أية استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة.

ص
ست

يتم توحيد الشركات التابعة بالكامل من تاريخ االستحواذ وهو التاريخ التي تحصل فيها المجموعة على السيطرة ،ويستمر التوحيد حتى التاريخ الذي تفقد فيه هذه السيطرة .يتم إعداد البيانات المالية

إذا فقدت المجموعة السيطرة على شركة تابعة ،فإنها تقوم بإلغاء التحقيق للموجودات ذات الصلة (بما في ذلك الشهرة) والمطلوبات والحصص غير المسيطرة وغيرها من بنود حقوق المساهمين ،في إدراج
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ض
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استبعاد المعامالت عن التوحيد

س
م س

س

صص

س

ط

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

النقدية المستحقة للمؤسسة وفقًا للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع المؤسسة استالمها.

حصص غير مسيطرة

باستثناء الحد الذي يكون فيه للحصص غير المسيطرة التزام ملزم و على استثمار وتقدر على استثمار إضافي لتغطية الخسائر .يتم احتساب االستحواذ على الحصص غير المسيطرة باستخدام طريقة تمديد
الشركة األم ،حيث يتم إدراج الفرق بين المبلغ المدفوع والقيمة العادلة للحصة في صافي الموجودات المستحوذ عليها كشهرة.

.

.
.
. .

ذمم مد نة خرى
س ف موظف ن مق ل مس حق ت
ك ف س حو ذ مؤج ة
مدفوع ت مقدمة و خ ى

تحتسب المجموعة الخسائر االئتمانية المتوقعة استنادً ا إلى السيناريوهات المتوقعة لقياس العجز النقدي المتوقع مخصومًا بنسبة تقريبية من معدل الفائدة الفعلي .العجز النقدي هو الفرق بين التدفقات

تمثل الحصص غير المسيطرة حصة الشركة من الربح أو الخسارة وصافي الموجودات التي ال تملكها المجموعة ،وتظهر كبند منفصل في بيان الدخل الموحد وبيان الدخل الشامل الموحد وضمن حقوق
المساهمين في بيان المركز المالي الموحد ،منفص ً
ال عـن حقـوق الملكية للشركة .يتم توزيع الخسائر المطبقة على الحصص غير المسيطرة الزائدة عن الحصص غير المسيطرة مقابل حصة المجموعة

.
.
. .

ذمم مد نة من معيدي ت مين
مس حق ت من ش ك ت م ن
خس خف ض ق مة ذمم مد ة مشكوك في حص ه

ب) احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة

يتم استبعاد األرصدة والمعامالت واألرباح غير المحققة الناتجة عن المعامالت بين شركات المجموعة عند إعداد البيانات المالية الموحدة.

.

ض
م
س

صص
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ذمم مد نة من ح ملي و ق
مس حق ت من ح م ي و ق
خس خف ض ق مة ذمم مد ة مشكوك في حص ه

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

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

الت قط ة

22

 -6ذمم مين مد نة وذمم مد نة خرى

االئتمانية منذ نشأتها ،وفي هذه الحالة يحدد المخصص استنادًا إلى الخسارة االئتمانية المتوقعة لمدة  12شهرًا (الخسارة االئتمانية المتوقعة لمدة  12شهرًا) ،الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة  12شهرًا هي

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

إن آليات احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة وعناصرها األساسية هي كالتالي:
• احتمالية عدم االنتظام ( )PDهي تقدير الحتمالية عدم االنتظام في السداد في إطار زمني محدد.
• التعرض عند عدم االنتظام ( )EADهو تقدير للتعرض عند عدم االنتظام في تاريخ مستقبلي ،مع االخذ في االعتبار التغيرات المتوقعة في التعرض بعد تاريخ التقرير.
• الخسارة بافتراض عدم االنتظام ( )LGDهو تقدير للخسارة التي قد تنشأ في حال حدوث عدم االنتظام في وقت معين .تستند هذه الخسارة على الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة

.
.
.
.
.

والتدفقات المتوقع استالمها ،بما في ذلك من تحقيق أي ضمانات.

العملة التشغيلية وعملة العرض

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

يتم عرض هذه البيانات المالية الموحدة بالريـال القطري مقربًا إلى أقرب (ألف ريال قطري) ،ما لم تتم اإلشارة إلى خالف ذلك.
تعرض البيانات المالية المنفصلة لكيانات المجموعة بعملة البيئة االقتصادية األساسية التي تعمل فيها كل شركة (العملة الوظيفية) .ألغراض إعداد هذه البيانات المالية الموحدة ،تعرض نتائج كل شركة

إن آليات طريقة احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة هي كالتالي:
سب

تابعة والمركز المالي لها بالعملة الوظيفية للشركة األم.

م ص
ظ

تاريخ المعامالت .تدرج فروق التحويل الناتجة من التحويل لغرض التوحيد في الدخل الشامل اآلخر .عند استبعاد عملية أجنبية ،يتم إعادة تصنيف عنصر الدخل الشامل اآلخر المتعلق بتلك العملية األجنبية
المعينة إلى الربح أو الخسارة.
إن أي شهرة ناتجة عن حيازة العمليات الخارجية وأي تعديالت قيمة عادلة للقيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات الناتجة عن عملية االستحواذ كموجودات ومطلوبات للعملية األجنبية ويتم تحويلها حسب
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س

سعر الصرف السائد الصرف في تاريخ العملية .تدرج فروقات التحويل في الدخل الشامل اآلخر.
 .3التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات

س
ك

يتم تحويل موجودات ومطلوبات العمليات األجنبية إلى الريال القطري باستخدام أسعار الصرف السائدة بتاريخ التقرير .يتم أيضا تحويل اإليرادات والمصروفات إلى الريال القطري بأسعار الصرف السائدة في
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 1/3المعايير والتفسيرات الجديدة المعدلة والمطبقة من قبل المجموعة
المعايير والتعديالت التي تيسري مفعولها للسنوات والفترات المحاسبية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  .2020لم تطبق المجموعة أية معايير أو تفسيرات أو تعديالت تم إصدارها ولم تصبح سارية المفعول بعد.
لم يكن للتعديالت التالية المطبقة من قبل المجموعة أي تأثير على البيانات المالية الموحدة لفترة التقرير.

م فص عن ح كة في خف ض ق مة ذمم مد ة من ح م ي و ق ش ك ت ع

م
ب
ط

ك

ج) المعلومات المستقبلية

• تعديالت معياري المحاسبة الدوليين  1و  :8تعريف المادية

• معدالت البطالة

• اإلطار المفاهيمي للتقارير المالية الصادر في  29مارس 2018

• سعر الفائدة األساسي بالبنك المركزي

• تعديالت المعيار الدولي للتقارير المالية  16إعفاءات اإليجار ذات الصلة بجائحة كوفيد19-

المدخالت والنماذج المستخدمة الحتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة قد ال تشمل دائمًا كافة خصائص السوق في تاريخ البيانات المالية الموحدة .ولكي تعكس ذلك ،يتم أحيانًا إجراء تعديالت أو مهام

والتفسيرات ،إن وجدت ،عندما تصبح سارية المفعول.
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نوعية كتعديالت مؤقتة عندما تكون الفروق جوهرية.
النقد والودائع قصيرة األجل
النقد والودائع قصيرة األجل في بيان المركز المالي تتكون من النقد في البنك والنقد في الصندوق والودائع قصيرة األجل عالية السيولة التي تستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل ،والتي يمكن تحويلها بسهولة

المعيار الدولي للتقارير المالية  :17عقود التأمين
يحدد المعيار الدولي للتقارير المالية  :17عقود التأمين مبادئ االعتراف بعقود التأمين الصادرة وقياسها وعرضها واإلفصاح عنها .كما يتطلب تطبيق مبادئ مماثلة على عقود إعادة التأمين المحتفظ بها وعقود
االستثمار مع خصائص المشاركة التقديرية الصادرة .يسري مفعول هذا المعيار على الفترات السنوية التي تبدأ في  1يناير  2023مع السماح بالتطبيق المبكر.
يقدم المعيار الدولي للتقارير المالية  17إرشادات شاملة حول محاسبة عقود التأمين وعقود االستثمار مع خصائص المشاركة التقديرية .بالنسبة لعقود التأمين العامة ،يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية 17
خصم احتياطيات الخسارة المتوقع سدادها في أكثر من سنة باإلضافة إلى تعديل المخاطر والتي سيكون مطلوبا اإلفصاح عن مستوى الثقة بها.
ولتقييم اآلثار المترتبة على تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  ،17تم تشكيل فريق تنفيذ للمعيار الدولي للتقارير المالية  17بالمجموعة برعاية المدير المالي للمجموعة والذي يضم موظفي اإلدارة العليا

إلى مبلغ نقدي معروف وتخضع إلى لمخاطر التغيرات في القيمة بصورة ضئيلة.
القروض قصيرة األجل
يتم تحقيق القروض قصيرة األجل مبدئيًا بالقيمة العادلة بعد خصم تكاليف المعاملة المتكبدة ،وتدرج الحقًا بالتكلفة المطفأة .أي فروق بين المتحصالت (مخصومًا منها تكاليف المعاملة) وقيمة االسترداد
االستثمارات العقارية

في إدارات المالية والمخاطر والعمليات وعمليات االستثمار.
أكمل فريق التنفيذ بنجاح المرحلة األولي (تحليل الفجوة) ويعمل الفريق حاليًا على التأثير التشغيلي والمالي المفصل.

المبدئي تدرج االستثمارات العقارية بالتكلفة التاريخية بعد خصم االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة المتراكمة .يلغى تحقيق االستثمارات العقارية عندما يتم استبعادها أو سحبها بشكل

المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة األخرى الصادرة ولم يسري مفعولها بعد

دائم من االستخدام وعندما ال يتوقع الحصول على أي منافع اقتصادية مستقبلية من استبعادها .تدرج أية أرباح أو خسائر ناتجة عن سحب أو استبعاد االستثمارات العقارية في بيان الربح أو الخسارة الموحد

اعتبارا من  1يناير .2023

ن وجو ت قو

في السنة التي يتم فيها االستبعاد أو البيع.

الف

ن

الت قط ة
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22
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ن ي ط و ت قو
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مط ت م غ ع ه وغ مسددة
مط ت م ك دة و م غ ع ه
قس ط غ مك س ة

يتم تحقيقها في بيان الربح أو الخسارة الموحد على مدى فترة القرض باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.
االستثمارات العقارية هي العقارات المحتفظ بها لغرض الحصول على مدفوعات إيجاريه و  /أو لزيادة رأس المال .تقاس االستثمارات العقارية مبدئيا بالتكلفة ،متضمنة تكاليف المعاملة .والحقًا للتحقيق

يسري مفعول المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة التالية اعتبارًا من  1يناير  ،2022باستثناء تعديالت معيار المحاسبة الدولي « 1تصنيف المطلوبات على أنها متداولة أو غير متداولة» حيث يسري مفعوله

م ن في

تبويب الخسارة المتراكمة المدرجة في الدخل الشامل اآلخر إلى األرباح والخسائر عند استبعاد الموجودات.

• تعديالت المعيايرين الدوليين للتقارير المالية  7و  9ومعيار المحاسبة الدولي  :39إصالح معيار سعر الفائدة

 2/3المعايير التي أصدرت ولم يسر مفعولها بعد

ض

م ون ل
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وبدال من ذلك ،قد ينشأ مبلغ مساوي للمخصص عند قياس الموجودات بالتكلفة المطفأة وادراجها في الدخل الشامل اآلخر كانخفاض قيمة متراكمة ،مع اثبات تكاليف مقابلة في الربح أو الخسارة .يعاد

• معدل نمو الناتج المحلي

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

.
.

ك

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

• تعديالت المعيار الدولي للتقارير المالية  :3تعريف األعمال

.

ظ

الخسائر االئتمانية المتوقعة ألدوات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ال تقل عن القيمة الدفترية لهذه الموجودات المالية في بيان المركز المالي ،ويستمر عرضها بالقيمة العادلة.

إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية الموحدة تتفق مع تلك المتبعة في إعداد البيانات المالية السنوية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2019باستثناء تطبيق بعض

ن

العقارات والمعدات

• الرجوع إلى اإلطار المفاهيمي  -تعديالت المعيار الدولي للتقارير المالية 3

تدرج العقارات والمعدات ،بما في ذلك العقارات التي يشغلها مالكوها ،بالتكلفة التاريخية ناقصًا االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة المتراكمة .تتم رسملة المصروفات الالحقة فقط عندما

• العقارات واآلالت والمعدات :المتحصالت قبل االستخدام المقصود  -تعديالت معيار المحاسبة الدولي 16

ص في مطلو ت عقود ت مين
مط ت م غ ع ه وغ مسددة
مط ت م ك دة و م غ ع ه
قس ط غ مك س ة

يكون من المحتمل تدفق منافع اقتصادية مستقبلية مرتبطة بالنفقات إلى المجموعة.

• العقود المحملة باألعباء  -تكاليف إتمام العقد  -تعديالت معيار المحاسبة الدولي 37

أعمال اإلصالح والصيانة المستمرة يتم تحميلها على بيان الربح أو الخسارة الموحد في الفترة المالية التي تتكبد فيها.

• المعيار الدولي للتقارير المالية  :1تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية ألول مرة  -شركة تابعة تعتمد المعايير الدولية ألول مرة

تتم مراجعة وتعديل القيم المتبقية للموجودات واألعمار اإلنتاجية وطريقة االستهالك المطبقة في نهاية كل سنة مالية ،ويتم تعديلها للفترات المستقبلية ،حسبما يكون مالئمًا .تتم مراجعة انخفاض

• المعيار الدولي للتقارير المالية  - 9األدوات المالية  -الرسوم في اختبار الـ “ ”٪10إللغاء تحقيق المطلوبات المالية

القيمة عندما تكون هناك مؤشرات على أن القيمة الدفترية أصبحت غير قابلة لالسترداد .تدرج خسائر االنخفاض في القيمة في بيان الربح أو الخسارة الموحد كمصروفات.

• معيار المحاسبة الدولي  41الزراعة  -الضرائب في قياسات القيمة العادلة

يتم استبعاد أي بند من بنود العقارات والمعدات عند استبعاده أو عندما ال يتوقع تدفق منافع اقتصادية مستقبلية من استخدامه أو استبعاده .وتدرج أية أرباح أو خسائر ناتجة عن إلغاء تحقيق الموجود

• تعديالت معيار المحاسبة الدولي  :1تصنيف المطلوبات كمتداولة أو غير متداولة
 3/3استخدام األحكام والتقديرات

(تحتسب بالفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية للموجود) في بيان الربح أو الخسارة الموحد في السنة التي يتم فيها االستبعاد.

يتطلب إعداد البيانات المالية الموحدة وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية من اإلدارة أن تعد بعض األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية وقيم الموجودات والمطلوبات

االستهالك

واإليرادات والمصروفات المسجلة .قد تختلف النتائج النهائية عن هذه التقديرات.

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

تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المالية الهامة بصورة دورية ،كما يتم إدراج مراجعة التقديرات المحاسبية خالل الفترة التي يتم فيها مراجعة التقدير وفي أية فترات مستقبلية تؤثر عليها .إن األحكام
والتقديرات الرئيسية التي أعدتها المجموعة مبينة بالتفصيل في اإليضاح رقم .35
عند إعداد هذه البيانات المالية الموحدة ،كانت األحكام الهامة التي اتخذتها اإلدارة خالل تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة هي نفس األحكام التي تم تطبيقها على البيانات المالية الموحدة للسنة
المنتهية في  31ديسمبر .2020
األحكام والتقديرات المحاسبية الهامة
تقوم المجموعة بإصدار أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على المبالغ المعلنة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات واإلفصاح عن المطلوبات الطارئة في تاريخ التقرير .يتم تقييم التقديرات
واألحكام بشكل مستمر وتستند إلى الخبرة التاريخية وعوامل أخرى ،بما في ذلك توقع األحداث المستقبلية التي يعتقد أنها معقولة في ظل هذه الظروف الحالية.
 .4السياسات المحاسبية الهامة

االستهالك على األعمار اإلنتاجية التقديرية التالية:
المباني

 15إلى  30سنة

األثاث والتركيبات

 2إلى  5سنوات

السيارات

 3سنوات

الف

دمج األعمال والشهرة
تستخدم اإلدارة المعايير التالية لتقييم ما إذا كان دمج األعمال يحتوي على مادة لتطبيق طريقة االستحواذ أو وفقا لطريقة توحيد الحصص عندما تكون المعاملة غير مضمونة كما هو موضح في المعيار
الدولي للتقارير المالية رقم  - 3دمج األعمال:

المخصصات
تدفق منافع اقتصادية لتسويته .يتم تكوين المخصص من خالل تحميل التزامات على بيان الربح أو الخسارة الموحد وفقًا للقيمة المحسوبة لهذه االلتزامات وتوقع تحقيقها في تاريخ التقرير.

• ما إذا كانت المعاملة تتم بالقيمة العادلة أم ال؛

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

• األنشطة القائمة للمؤسسات المشاركة في المعامالت؛ سواء أكانت الكيانات مجتمعة في كيان تقرير لم يكن موجودا من قبل أو ال؛ و
ً
متعلقة بالطرح األولي العام أو العرض العرضي أو أي تغيير آخر في السيطرة وتغير كبير في حقوق الملكية.
• عندما يتم تأسيس شركة جديدة سواء تم إنشاءها
تحتسب األعمال المدمجة باستخدام طريقة االستحواذ .يتم قياس تكلفة أي أعمال مستحوذ عليها بإجمالي المبلغ المحول بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ وقيمة أي حصة غير مسيطرة في المؤسسة
المستحوذ عليها .بالنسبة لكل من األعمال الموحدة 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.

الموظفين القطريين
فيما يتعلق بالموظفين القطريين ،تقوم المجموعة بالمساهمة في صندوق المعاشات الحكومي لدى السلطات التنظيمية المحلية كنسبة مئوية من رواتب الموظفين وفقًا لشروط القوانين المحلية
المتعلقة بالتقاعد والمعاشات ،حيثما يقتضي األمر ذلك .تدرج حصة مساهمات المجموعة في هذه البرامج ،وهي مساهمات محددة بموجب معيار المحاسبة الدولية  19منافع الموظفين ،في بيان الربح
أو الخسارة الموحد في السنة التي تتعلق بها.

تقرر المجموعة أنها قد استحوذت على شركة عندما تتضمن مجموعة األنشطة والموجودات التي تم الحصول عليها مدخ ً
معا بشكل كبير في القدرة على إنشاء المخرجات.
ال وعملية جوهرية تساهم ً

الموظفين غير القطريين

تعتبر العملية المستحوذ عليها جوهرية إذا كانت ضرورية للقدرة على االستمرار في إنتاج المخرجات ،وتشمل المدخالت المستحوذ عليها قوة عاملة منظمة تتمتع بالمهارات أو المعرفة أو الخبرة الالزمة ألداء

يتم تكوين مخصصات بمبالغ دائنة تتعلق بمنافع نهاية الخدمة للموظفين على أساس االلتزامات التعاقدية أو قوانين العمل المحلية ذات الصلة في كيانات المجموعة ،أيهما أعلى ،ويتم حسابها على

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

أساس راتب الموظف وفترة خدمته في تاريخ التقرير.

عندما تستحوذ المجموعة على أية أعمال تقوم بتقييم الموجودات والمطلوبات المالية المستلمة لتحديد التصنيف المالئم وفقًا للشروط التعاقدية والظروف االقتصادية والظروف الخاصة كما في تاريخ

المساهمة في صندوق األنشطة االجتماعية والرياضية

االستحواذ .هذا يشمل فصل المشتقات الضمنية في العقود األساسية من قبل المستحوذ عليها.
إن أي مبالغ محتملة يرغب المستحوذ أن يحولها سوف تحقق بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ .ال يتم إعادة قياس المقابل المحتمل المصنف كحقوق ملكية ويتم المحاسبة عن تسويته الالحقة ضمن
حقوق الملكية.يتم قياس المبلغ المحتمل المصنف كموجودات أو مطلوبات والتي هي أداة مالية في إطار المعيار الدولي للتقارير المالية  :9األدوات المالية ،بالقيمة العادلة مع تحقيق التغيرات في القيمة
العادلة في بيان الربح أو الخسارة الموحد .يتم قياس المقابل المحتمل اآلخر الذي ال يقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية  9بالقيمة العادلة في تاريخ كل تقرير مع االعتراف بالتغييرات في القيمة
العادلة في الربح أو الخسارة.
يتم قياس الشهرة مبدئيًا بالتكلفة (وهي فائض إجمالي المبلغ المحول والمبلغ المعترف به للحصص غير المسيطرة وأي فائدة سابقة محتفظ بها على صافي الموجودات القابلة للتحديد المستحوذ عليها
والمطلوبات المتكبدة) .إذا كانت القيمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذة تزيد على مجموع المبلغ المحول ،تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت قد قامت بتحديد جميع الموجودات المستحوذ
عليها وجميع المطلوبات المستحقة بصورة صحيحة وتقوم بمراجعة اإلجراءات المستخدمة في قياس المبالغ الواجب إدراجها في تاريخ االستحواذ .وإذا ظلت نتيجة إعادة التقييم زيادة في القيمة العادلة
لصافي الموجودات المستحوذ عليها عن إجمالي المبلغ المحول ،عندها يتم تحقيق الربح في بيان الربح أو الخسارة الموحد.

في القيمة المتعلقة بالشهرة في الفترات المستقبلية.

العائد على السهم

المستحقة الدفع فيما يتعلق بالسنوات السابقة.

اإلفصاح عن تأثيرات الضريبة على الفروقات المؤقتة ضمن المطلوبات غير المتداولة كضريبة مؤجلة.

السيطرة المشتركة على هذه السياسات .عند الضرورة ،يتم إجراء تعديالت لتوحيد سياساتها المالية مع السياسات المالية للمجموعة.
المشروع المشترك هي نوع من اتفاق مشترك حيث يكون لألطراف التي لها سيطرة مشتركة في الترتيب وفي صافي الموجودات للمشروع المشترك .السيطرة المشتركة هي تقاسم متفق عليه تعاقديا
للسيطرة على الترتيب ،والذي يتواجد فقط عندما تتطلب القرارات موافقة باإلجماع بشأن األنشطة ذات الصلة من األطراف التي تتقاسم السيطرة.

طويلة األجل إلى الصفر ،ويتم التوقف عن تحقيق الخسائر اإلضافية باستثناء الحد الذي يكون لدى المجموعة التزام أو قامت بدفعات نيابة عن الشركة المستثمر فيها.
السيطرة المشتركة حتى تاريخ توقفهما .إن السنة المالية للشركات الزميلة والمجموعة موحدة.
يتم تحقيق األرباح والخسائر الناتجة عن المعامالت النهائية بين المجموعة وشركتها الزميلة أو المشروع المشترك في البيانات المالية للمؤسسة فقط في حدود حصة المستثمرين غير ذات الصلة في

اآلخر ،وفي هذه الحالة يتم إدراجها في حقوق الملكية.

زمنية مقابل مبلغ محدد.
ً
سابقا كإيجارات تشغيلية ،باستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار للموجودات ضئيلة القيمة .تدرج موجودات حق
تعترف المجموعة بموجودات حق االستخدام ومطلوبات اإليجار للعقود المصنفة

الموجودات غير الملموسة
يتم قياس الموجودات غير الملموسة المستحوذ عليها بشكل منفصل مبدئيًا بالتكلفة .تكلفة الموجودات غير الملموسة المستحوذ عليها في توحيد األعمال يمثل القيمة العادلة في تاريخ االستحواذ.
بعد التحقيق المبدئي فإن:

المجموعة كمؤجر

الموجودات غير الملموسة التي لها أعمار محدودة يتم إطفاؤها على مدى األعمار اإلنتاجية االقتصادية ويتم تقييم االنخفاض في القيمة عند وجود مؤشرات على أن األصل غير الملموس قد انخفضت قيمته.

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

تتم مراجعة فترة اإلطفاء وطريقة اإلطفاء لموجود غير ملموس ذو عمر إنتاجي محدود في نهاية كل فترة تقرير على األقل .التغيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو طريقة استهالك المنافع االقتصادية

إيرادات اإليجار الناشئة يتم احتسابها على أساس القسط الثابت على مدى فترات اإليجار وتدرج كإيرادات في بيان الربح أو الخسارة الموحد نظرا لطبيعتها التشغيلية .التكاليف المبدئية المتكبدة في التفاوض

المستقبلية المتضمنة في الموجود يتم أخذها باالعتبار لتعديل فترة اإلطفاء أو طريقة اإلطفاء ،كما هو مناسب ،وتعامل كتغيرات في التقديرات المحاسبية .يتم تحقيق مصروف اإلطفاء للموجودات غير

والترتيب حول اإليجار التشغيلي تتم إضافتها إلى القيمة الدفترية للموجود المؤجر ويتم تحقيقها على مدى فترة اإليجار على نفس أساس إيرادات اإليجار .تحقق مبالغ اإليجار المحتملة كإيرادات في الفترة

الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحدودة في بيان الربح أو الخسارة الموحد.

األرباح أو الخسائر الناتجة من إلغاء تحقيق أصل غير ملموس يتم قياسها بالفرق بين صافي عائدات االستبعاد والقيمة الدفترية للموجود ،وتدرج في بيان الربح أو الخسارة الموحد عند إلغاء تحقيق األصل.
إن االعمار االنتاجية المطبقة حاليًا على الموجودات غير الملموسة للمجموعة هي كالتالي:
				
الموجودات غير الملموسة المستحوذ عليها

العمر االفقتصادي

				
القدرة االكتتابية لتضامن لويدز

غير محدد

			
خدمات الوثائق المنتهية  -فورتمبيرجيسش فيرسيتشيرونغ أيه جي

 7سنوات

					
االتفاقية االطارية

 10سنوات
غير محدد

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 وفقا ألسعار الصرف السائدة في نهاية السنة .تدرج فروقات التحويل الناتجة في بيان الربح أو الخسارة الموحد.
األدوات المالية
األداة المالية هي أي عقد ينشأ عنه أصل مالي ألحد األطراف والتزام مالي أو أداة حقوق ملكية للطرف اآلخر.
أ) التحقيق المبدئي
تسجل الموجودات والمطلوبات المالية مبدئيًا في تاريخ المتاجرة .يعتمد تصنيف األدوات المالية عند التحقيق المبدئي على شروطها التعاقدية ونموذج العمل الخاص بإدارة هذه األدوات .تقاس األدوات المالية
مبدئيًا بقيمتها العادلة ،باستثناء الموجودات المالية والمطلوبات المالية المسجلة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة فيتم إضافة تكاليف المعاملة إلى المبلغ أو طرحها من المبلغ .تقاس ذمم التأمين
المدينة بسعر المعاملة .تدرج أرباح أو خسائر اليوم األول عندما تختلف القيمة العادلة لألدوات المالية عند التحقيق المبدئي عن سعر المعاملة.
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 التي تستند فيها القيمة العادلة إلى نماذج تستخدم فيها مدخالت ال يمكن مالحظتها ،يتم تأجيل الفرق بين سعر المعاملة والقيمة
العادلة ،وتدرج في الربح أو الخسارة فقط عندما تصبح المدخالت قابلة للمالحظة أو عند استبعاد األداة.
ج) فئات قياس الموجودات والمطلوبات المالية
ً
وفقا لنموذج العمل الخاص بإدارة الموجودات والشروط التعاقدية للموجود ،وتقاس إما:
تقوم المجموعة بتصنيف جميع موجوداتها المالية
• بالتكلفة المطفأة؛
• بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر؛ أو
• بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
تقوم المجموعة بتصنيف وقياس محفظة مشتقاتها ومتاجراتها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة .ويجوز للمجموعة تسجيل األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في حال أدى
ذلك إلى إزالة أو تقليل التباينات في القياس أو التحقيق بشكل جوهري.
يتم قياس المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والتكلفة المطفأة.
التحقيق المبدئي
أ) االستثمارات المالية بالتكلفة المطفأة
تقوم المجموعة بقياس الموجودات المالية فقط بالتكلفة المطفأة في حالة استيفاء الشرطين التاليين:
• االحتفاظ بالموجود المالي ضمن نموذج أعمال بهدف االحتفاظ بالموجودات المالية لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية؛ و
• الشروط التعاقدية للموجودات المالية تؤدي في تواريخ محددة إلى زيادة التدفقات النقدية التي تكون عبارة عن مدفوعات أصل الدين والفائدة فقط ( )SPPIعلى مبلغ أصل الدين القائم.
تفاصيل هذه الشروط هي كالتالي:
( )1تقييم نموذج العمل
تحدد المجموعة نموذج أعمالها عند المستوى الذي يعكس أفضل كيفية إلدارة مجموعات الموجودات المالية لغرض تحقيق هدف أعمالها.
ال يتم تقييم نموذج أعمال المجموعة لكل أداة على حدة ،ولكن على مستوى أعلى من المحافظ المجمعة ،ويستند إلى عوامل 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.
• كيفية مكافأة موظفي اإلدارة (على سبيل المثال ،ما إذا كانت المكافآت تستند إلى القيمة العادلة للموجودات المدارة أو على التدفقات النقدية التعاقدية المحصلة).

الف

المجموعة كمستأجر

لمدفوعات اإليجار المتبقية ،وتخصم باستخدام معدل االقتراض اإلضافي في تاريخ التطبيق المبدئي.

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

في  3د سم

اإليجارات

ً
ً
مسبقا .تدرج مطلوبات اإليجار على أساس القيمة الحالية
مسبقا ومستحقة مدرجة
موجودات حق االستخدام بالمبلغ المساوي لمطلوبات اإليجار مع تعديله حسب أي مدفوعات إيجار ذات صلة مدفوعة

الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحدودة ال يتم إطفاؤها ولكن يتم اختبارها بشكل سنوي لدارسة االنخفاض في القيمة إما بشكل فردي أو على مستوى وحدة اإليرادات النقدية .تتم

ص في

تقوم المجموعة عند إبرام العقد بتقييم ما إذا كان العقد هو عبارة عن عقد إيجار أو يتضمن ترتيبات إيجار ،بمعنى ما إذا كان العقد يقضي بتحويل الحق في السيطرة على استخدام األصل المحدد لفترة

ً
مطبقا ،بغض النظر عن استخدام معدل االقتراض اإلضافي في تاريخ التطبيق المبدئي .في بعض عقود اإليجار يتم تحقيق
االستخدام لمعظم عقود اإليجار على أساس القيمة الدفترية كما لو كان المعيار

الشركة الزميلة أو المشروع المشترك.

مط و ت
عقود م ن

في
سط ك ب ه خ س
سط كس خ س
ظ
س ط ىش

يتم تكوين مخصص لضريبة الدخل المؤجلة باستخدام طريقة االلتزام ،وذلك لجميع الفروقات المؤقتة الناشئة بين األسس الضريبية للموجودات والمطلوبات وقيمها الدفترية ألغراض إعداد التقارير المالية.

تخفيض موجودات الضريبة المؤجلة إلى الحد الذي ال يمكن عنده تحقيق المنفعة الضريبية ذات الصلة.

تتضمن البيانات المالية الموحدة حصة المجموعة من األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر بعد التسويات لمواءمة السياسات المحاسبية مع تلك المتبعة في المجموعة من تاريخ بدء التأثير المادي أو

حصة ع دة
من

ص في

تسجل الضريبة الحالية في الربح أو الخسارة كضريبة مستحقة على الدخل الخاضع للضريبة للسنة ،وذلك باستخدام معدالت الضرائب المطبقة أو التي تم تطبيقها في تاريخ التقرير ،وأي تعديالت للضريبة

إن ضريبة الدخل على الربح أو الخسارة للسنة تتضمن الضريبة الحالية والمؤجلة .يتم تحقيق ضريبة الدخل في بيان الربح أو الخسارة الموحد للسنة ،باستثناء ما يتعلق بالبنود المدرجة مباشرة في الدخل الشامل

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

2 9

مط و ت حصة ط ف
عقود م ن ع دة م ن

تتضمن الضريبة على األرباح السنوية الضريبة الحالية المحتسبة وفق اللوائح المالية التنظيمية المعمول بها في البلدان التي تعمل فيها المجموعة.

ي

الت قط ة

22

تعرض المجموعة العائد األساسي والمخفف ألسهمها العادية .يحتسب العائد األساسي للسهم بقسمة الربح أو الخسارة العائد لحاملي األسهم العادية بالشركة األم ،معد ًال بتوزيعات األرباح لألدوات

يتم االعتراف بأصل الضريبة المؤجلة فقط إلى الحد الذي يحتمل عنده أن تكون هناك أرباح مستقبلية خاضعة للضريبة متاحة يمكن استخدامها مقابل الخسائر واألرصدة الضريبية غير المستخدمة .يتم

الزميلة أو المشروع المشترك .عندما تزيد حصة المجموعة من الخسائر عن حصتها في الشركة المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية ،يتم تخفيض القيمة الدفترية لتلك الحصة ،بما في ذلك أي استثمارات

مك س ة خالل س ة ع ى حو
الف

تستخدم معدالت الضريبة السارية لتحديد الضرائب المؤجلة .يتم تسوية موجودات ومطلوبات ضريبة الدخل المؤجلة عندما يكون هناك حق ملزم قانونًا بتسوية تلك الموجودات في سلطنة عمان .يتم

وفقا لطريقة حقوق الملكية ،يتم تسجيل االستثمار مبدئيا في بيان المركز المالي الموحد بالتكلفة ويتم تعديله بعد ذلك لتحقيق حصة المجموعة في األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر للشركة

س

توزيعات األرباح

عندما يتم تخصيص الشهرة لوحدة إيرادات نقدية ويتم استبعاد جزء من العملية داخل تلك الوحدة ،تدرج الشهرة المتعلقة بالعملية المستبعدة في القيمة الدفترية للعملية وذلك عند تحديد الربح أو

االستثمار في الشركات الزميلة والمؤسسات ذات السيطرة المشتركة

ص في

ص في

ىش

ك ت ح كة في مخصص ألقس ط غ

أصدرت المجموعة أسهمًا عادية ويتم تصنيفها كأدوات حقوق ملكية .تدرج التكاليف الخارجية اإلضافية المتعلقة مباشرة بإصدار هذه األسهم في حقوق الملكية.

الضريبة على الدخل

الشركات الزميلة هي الشركات التي يكون للمجموعة تأثير هام .التأثير الهام هو القدرة في المشاركة في القرارات المتعلقة بالسياسات المالية والتشغيلية للشركة المستثمر فيها ،ولكن ليست السيطرة أو

ظ

خ

مط و ت حصة ط ف
عقود م ن ع دة م ن

س

يتم االعتراف بتوزيع األرباح على مساهمي الشركة األم كمطلوبات في البيانات المالية الموحدة للشركة األم في الفترة التي تتم فيها الموافقة على توزيعات األرباح من قبل مساهمي الشركة األم.

على كل وحدات اإليرادات النقدية ،والتي يتوقع أن تستفيد من توحيد األنشطة ،بغض النظر عن تحويل موجودات أو مطلوبات أخرى من المجموعة إلى تلك الوحدات.

يتم اختبار الشهرة لتحديد االنخفاض في القيمة سنويا (كما في  31ديسمبر) وعندما تشير الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد تنخفض قيمتها.

ي

رأس المال

بعد التحقق المبدئي ،يتم قياس الشهرة بالتكلفة ناقص أي خسائر انخفاض قيمة متراكم .لغرض فحص االنخفاض في القيمة يتم توزيع الشهرة المستحوذ عليها ضمن أعمال الدمج ،من تاريخ االستحواذ،

للوحدة المولدة للنقد (أو مجموعة الوحدات المنتجة للنقد) أقل من القيمة الدفترية لوحدة إنتاج النقد (مجموعة الوحدات المولدة للنقد) التي تم توزيع الشهرة عليها ،ال يمكن عكس خسائر االنخفاض

سط

بنسبة  ٪2.5من صافي أرباحها المعدلة إلى صندوق األنشطة االجتماعية والرياضية.

التأثير المحتمل لجميع األسهم المخففة.

الخسارة عند استبعاد العملية .يتم قياس الشهرة المستبعدة في هذه الحالة على أساس القيم النسبية للعملية المستبعدة والجزء المحتفظ به من وحدة اإليراد النقدي.

الت قط ة

وفقًا للقانون رقم  13لسنة  2008واإليضاحات المتعلقة بها المصدرة في سنة  ،2012والمطبقة على جميع شركات المساهمة القطرية المدرجة في أسواق األوراق المالية ،قامت المجموعة بتكوين مخصص

المؤهلة لرأس المال اإلضافي من الفئة الثانية ( ،)2 Tierعلى المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة .يحتسب العائد المخفف للسهم من خالل تعديل األرباح وعدد األسهم في مقابل

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

ي
ط ت ك
ط ت

ي
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مط و ت حصة ط ف
عقود م ن ع دة م ن

تقوم المجموعة بإدراج مخصصات في البيانات المالية الموحدة في حال وجود التزام قانوني أو حكمي على المجموعة (ناشئ من أحداث سابقة) ويمكن تقديره بشكل موثوق ومن المحتمل أن يتطلب

• اشتراك أطراف خارجية في المعاملة ،مثل الحصص غير المسيطرة أو أطراف ثالثة أخرى؛

م نك

22

انخفاض قيمة الموجودات غير المالية
التقديرية القابلة لالسترداد من ذلك الموجود ويتم تحقيق خسارة انخفاض وتحتسب بالفرق بين القيمة القابلة لالسترداد والقيمة الدفترية للموجود .تدرج خسارة االنخفاض في بيان الربح أو الخسارة الموحد.

• الغرض من المعاملة؛

ك ت ح كة في مط و ت عقود

م ن وموجود ت عقد ع دة

في نهاية كل سنة مالية يتم مراجعة طرق االستهالك واألعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية للموجودات ويتم تعديلها حسبما يكون مالئمًا.
في تاريخ كل بيان للمركز المالي ،يتم إجراء تقييم لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض قيمة أحد الموجودات أو مجموعة من الموجودات .في حال وجود دليل كهذا يتم تحديد القيمة

• يعتبر معدل انتظام المبيعات المتوقعة وقيمتها وتوقيتها أيضًا ضمن جوانب التقييم الهامة للمجموعة.

إيرادات اإليجار

• ال تتطلب أي صافي استثمار أولي أو صافي استثمار أولي يكون أدنى مما هو مطلوب ألنواع أخرى من العقود يتوقع أن يكون لها استجابة للتغيرات في عوامل السوق.

تم إعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية( )IFRSالصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية ( )IASBومتطلبات قانون الشركات التجارية القطري وتعليمات مصرف

				
رخصة التأمين على غير الحياة

يتم تأجيل األتعاب األولية وغيرها من األتعاب المدفوعة مقدمًا نظير الخدمات المالية واالستشارية األخرى ويتم تحقيقها كإيرادات عند تقديم الخدمات ذات الصلة.

اإليجار كمطلوبات.

من خالل الدخل الشامل اآلخر ،وال يعاد تبويبها إلى الربح أو الخسارة .الفوائد المكتسبة أو المتكبدة على األدوات المثبتة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة يتم تحقيقها في إيرادات الفوائد أو مصروفات

( )3في  30ديسمبر  ،2020تم االنتهاء بنجاح من عملية الطرح العام األولي وتحويل شركة كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي إلى شركة مساهمة عامة قطرية (ش.م.ع.ق ،).وبالتالي ،تم تخفيض

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

تدرج إيرادات اإليجار من االستثمارات العقارية في بيان الربح أو الخسارة الموحد على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار التشغيلي ،ويتم تحقيق الدفعات المقدمة والجزء غير المكتسب من إيرادات

في القيمة العادلة للمطلوبات المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بسبب تغيرات في المخاطر االئتمانية للمجموعة .تسجل هذه التغيرات في القيمة العادلة في االحتياطي االئتماني الخاص

( )1في عام  ،2019استحوذت المجموعة على حصص األقلية في شركة كيو آي سي كابيتال ( )٪4.26من خالل أسهم حقوق ملكية خاصة للشركة األم .تمت الموافقة على ذلك في اجتماع الجمعية العامة

توزيعات االرباح
إيرادات أتعاب االستشارات

ً
وفقا الستراتيجية موثقة إلدارة المخاطر أو االستثمار؛ أو
المطلوبات تمثل جز ًءا من مجموعة من المطلوبات المالية والتي تدار ويقيم أدائها على أساس القيمة العادلة،
واضحا ،بإجراء تحليل بسيط أو بدون تحليل،
المطلوبات التي تحتوي على واحد أو أكثر من المشتقات الضمنية ،ما لم تقم بتعديل جوهري على التدفقات النقدية التي كان من الممكن أن يتطلبها العقد ،أو كان
ً
س

تدرج العمولة المكتسبة والمدفوعة عندما يتم اكتتاب وثيقة التأمين أو تأجيلها ويتم إطفاؤها خالل نفس الفترة التي يتم فيها تحقيق األقساط المقابلة وفقًا لخدمات التأمين المقدمة بموجب العقد.

يتم تحقيق إيرادات الفوائد في بيان الربح أو الخسارة الموحد عند استحقاقها ،ويتم احتسابها بطريقة معدل الفائدة الفعلي باستثناء الذمم المدينة قصيرة األجل حيث يكون تأثير الخصم غير جوهري.

ً
وفقا للمعيار الدولي
الموجودات المالية والمطلوبات المالية ضمن هذه الفئة هي الغير محتفظ بها للمتاجرة والتي إما قد تم تبويبها من قبل اإلدارة عند التحقيق المبدئي أو أنه يجب قياسها بالقيمة العادلة

س

العمولة المكتسبة والمدفوعة

التي يتم استحقاقها فيها.

 8س م ت في ش ك ت م ة ومش وع مش ك
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الموجودات غير المتداولة المحتفظ بها للبيع والعمليات الغير مستمرة
تصنف المجموعة الموجودات غير المتداولة ومجموعات االستبعاد كمحتفظ بها للبيع إذا كان سيتم استرداد قيمتها الدفترية بشكل أساسي من خالل معاملة بيع وليس من خالل االستمرار في االستخدام.
ناقصا تكاليف البيع ،أيهما أقل .تكاليف البيع هي التكاليف اإلضافية المنسوبة
يتم قياس الموجودات غير المتداولة ومجموعات االستبعاد المصنفة كمحتفظ بها للبيع بالقيمة الدفترية والقيمة العادلة
ً

م ي ف ص ل س م ت يش ك ت

مباشرة إلى استبعاد األصل (مجموعة االستبعاد) ،باستثناء تكاليف التمويل ومصاريف ضريبة الدخل.
يتم اعتبار معايير تصنيف المحتفظ بها للبيع على أنها مستوفاة فقط عندما يكون البيع محتم ً
ال بدرجة عالية ،ويكون األصل أو مجموعة االستبعاد متاحة للبيع الفوري في حالتها الحالية .يجب أن تشير
اإلجراءات المطلوبة إلكمال البيع إلى أنه من غير 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

سم

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

ش

من تاريخ التصنيف.
• ال يتم استهالك أو إطفاء العقارات واآلالت والمعدات والموجودات غير الملموسة بمجرد تصنيفها كمحتفظ بها للبيع.
• يتم تأهيل مجموعة االستبعاد كعملية غير مستمرة إذا كانت أحد مكونات الكيان الذي تم إيقافه تم التخلص منها أو تصنيفها على أنها محتفظ بها للبيع ،و:
يمثل خط أعمال رئيسي منفصل أو منطقة جغرافية للعمليات.
جزء من خطة منسقة واحدة الستبعاد خط أعمال رئيسي منفصل أو منطقة عمليات جغرافية؛ أو
هي شركة تابعة تم االستحواذ عليها حصريًا بهدف إعادة بيعها.
يتم استبعاد العمليات الغير مستمرة من نتائج العمليات المستمرة ويتم عرضها كمبلغ واحد كأرباح أو خسارة بعد الضريبة من العمليات الغير مستمرة في بيان الربح أو الخسارة الموحد.

س
ش
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م
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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

المبالغ القابلة لالسترداد من شركات معيدي التأمين بطريقة تتطابق مع المخصص للمطالبات غير المسددة أو المطالبات المسددة المتعلقة بسياسات معيدي التأمين ووفقًا لعقد إعادة التأمين ذات الصلة.
يتم مراجعة موجودات إعادة التأمين لتحديد انخفاض قيمتها في تاريخ كل تقرير أو بشكل دوري عندما يوجد مؤشر لالنخفاض خالل السنة المالية .يحدث االنخفاض عند وجود دليل موضوعي نتيجة لحدث
معين وقع بعد التحقيق المبدئي لموجودات إعادة التأمين يشير إلى أن المجموعة قد ال تحصل جميع المبالغ المستحقة بموجب شروط العقد وأن الحدث له تأثير يمكن قياسه بصورة موثوقة على المبالغ
التي تتسلمها المجموعة من معيدي التأمين .تدرج خسارة االنخفاض في بيان الربح أو الخسارة الموحد .إن ترتيبات عقود إعادة التأمين المستردة ال تعفي المجموعة من التزاماتها تجاه حملة وثائق التأمين.

ش
ش

ط
ط

ش
ش

س

الت قط ة
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لتحديد االنخفاض في القيمة في حال أشارت أحداث أو ظروف إلى أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد ،وتدرج خسارة االنخفاض في بيان الدخل الموحد .بعد التحقيق المبدئي ،تقاس ذمم التأمين

موجودات عقود إعادة التأمين

شط
س

الف

عمليات التأمين

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

شط

ص ت

.
.
.
.
.
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ذمم إعادة التأمين الدائنة والذمم الدائنة األخرى
تدرج ذمم إعادة التأمين الدائنة والذمم الدائنة األخرى عند استحقاقها ،وتقاس عند التحقيق المبدئي بالقيمة العادلة للمقابل المستلم ناقصًا التكاليف المباشرة المتعلقة بالمعاملة .وتقاس ذمم إعادة
التأمين الدائنة والذمم الدائنة األخرى الحقًا بالتكلفة المطفأة ،حسبما يكون مالئمًا.

ك ت ح كة في الس م ت في ش ك ت م ة ومش وع مش ك ك

إجمالي أقساط التأمين

الف

يتم تحقيق إجمالي األقساط عند اكتتابها ويتم إدراج مبلغ تقديري لألقساط المكتتبة المستحقة في نهاية الفترة .إجمالي أقساط التأمين يتضمن إجمالي األقساط المستحقة لكامل فترة الغطاء التأميني
المنصوص عليها في العقود المبرمة خالل الفترة المحاسبية ،كما يتضمن أي تعديالت تنشأ في الفترة المحاسبية لألقساط المدينة فيما يتعلق باألقساط المكتتبة في فترات محاسبية سابقة .يتم تحقيق

األقساط المستردة من قبل معيدي التأمين
تتضمن األقساط المستردة من قبل معيدي التأمين إجمالي األقساط المستحقة لكامل فترة غطاء إعادة التأمين الواردة في المعاهدة أو العقود االختيارية أو في عقود إعادة التأمين المبرمة في الفترة ،ويتم
تحقيقها في التاريخ الذي تبدأ فيه السياسة التأمينية .تتضمن أقساط إعادة التأمين أيضًا أي تعديالت تنشأ في الفترة المحاسبية فيما يتعلق بعقود إعادة التأمين التي بدأت في الفترات المحاسبية السابقة.
أقساط إعادة التأمين غير المكتسبة هي تلك النسب من األقساط المكتتبة في السنة والتي تتعلق بفترات المخاطر بعد تاريخ التقرير.
مطلوبات عقود التأمين
تتضمن مطلوبات عقود التأمين مخصص المطالبات القائمة واالحتياطات المتكبدة الغير مبلغ عنها ومخصص األقساط غير المكتسبة .تدرج مطلوبات عقود التأمين عند إبرام العقود وتحميل األقساط.
مخصص المطالبات المستحقة
يتم تحقيق مخصص للمطالبات القائمة في تاريخ معرفة المطالبات يغطي مطلوب الخسارة ومصاريف تسوية الخسائر استنادًا إلى تقارير الخسائر الصادرة من مقيمي خسائر مستقلين وأفضل تقديرات لإلدارة.

ي
الت قط ة

22

عالوة على عقود التأمين كإيرادات (أقساط مكتسبة) تناسبيًا على مدى فترة التغطية أو باستخدام افتراضات اكتوارية ،حسب الضرورة.
األقساط غير المكتسبة تمثل نسب من األقساط المكتتبة في السنة المتعلقة بفترات المخاطر بعد تاريخ التقرير .يتم تأجيل نسبة العائد إلى الفترات الالحقة كاحتياطي لألقساط غير المكتسبة.

س
س
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ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى

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

س

ك
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ح

تعرض إفصاحات تفصيلية في اإليضاح  .41تتضمن جميع اإليضاحات األخرى حول البيانات المالية مبالغ للعمليات المستمرة ،ما لم يذكر خالف ذلك.

المدينة والذمم المدينة األخرى بالتكلفة المطفأة ،حسبما يكون مالئما.
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بآالف الرياالت القطرية

 -9استثمارات

2020

استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشاملة األخرى

2019

3.873.131
11.915.361
15.788.492

3.541.704
13.016.220
16.557.924

بآالف الرياالت القطرية
2020
2020
بالقيمة العادلة من خالل
بالقيمة العادلة من
االيرادات الشاملة األخرى
خالل الربح أو الخسارة

صناديق مدارة
استثمارات مالية مشتقة (إيضاح )34
سندات دين
شركات مساهمة عامة قطرية
أسهم مدرجة بالبورصات العالمية
أسهم غير مدرجة وأسهم ملكية خاصة
اإلجمالي

31.394
12.984.826
13.016.220

743.986
26.354
611.674
858.608
373.504
927.578
3.541.704

بآالف الرياالت القطرية
2019

2019

بالقيمة العادلة من
خالل الربح أو الخسارة

بالقيمة العادلة من خالل
االيرادات الشاملة األخرى

11.915.361
11.915.361

883.588
9.010
550.733
1.180.060
438.686
811.054
3.873.131

صناديق مدارة
استثمارات مالية مشتقة (إيضاح )34
شركات مساهمة عامة قطرية
سندات
أسهم عالمية مدرجة
أسهم غير مدرجة وملكية خاصة
اإلجمالي

أ) القدرة االكتتابية لتضامن لويدز
تقدر القيمة العادلة للقدرة االكتتابية لتضامن لويدز ورخص التأمين عن طريق استخدام النهج
السوقي .يتم تحديث القدرة االكتتابية لتضامن لويدز سنويًا دون أي تكلفة على الشركات التابعة
أو إمكان شرائها أو بيعها مرهون بموافقة لويدز .إن القدرة على اكتتاب أعمال التأمين في حدود
القدرة غير محددة لحد القسط السنوي للشركة مرهون بموافقة لويدز .تم تحديد المبلغ القابل
لالسترداد على أساس تحليل باستخدام المتوسط العائد على رأس المال وبعض البيانات التي يمكن
مالحظاتها المتاحة من خالل لويدز لندن.
ب) خدمات الوثائق المنتهية  -فورتمبيرجيسش فيرسيتشيرونغ أيه جي
إن القيمة العادلة إلتفاقية إدارة ووتمبرغيتش فيرستشيرنغ أي جي تشمل المبلغ المقدر لخدمات
الوثائق المنتهية من خالل الفرع السابق في المملكة المتحدة الذي يتيح توفيره من قبل أنتاريس
لخدمات االكتتاب المحدودة .إن القيمة العادلة لالتفاقية تم رسملتها وإطفائها على أساس
القسط الثابت على العمر اإلنتاجي المقدر بسبع سنوات .يتم تحديد المبلغ القابل لالسترداد على
أساس القيمة المحتسبة في الموازنة المالية والتي تغطي الفترة المتبقية من اتفاقية اإلدارة وسعر
خصم .)٪9.70 :2019( ٪9.77
ج) االتفاقية اإلطارية
تم إبرام االتفاقية اإلطارية ،كجزء من المعاملة المتعلقة ببيع وشراء الشركات ،بين قطر ري
ومجموعة ماركرستودي ،وتنظم هذه االتفاقية العالقة بين الطرفين على مدى فترة العشر سنوات
المقبلة .وبموجب هذه االتفاقية ،سيكون لدى مجموعة شركات للتأمين حق الرفض األول على كل
عمليات التأمين غير الحياة التى تتم من قبل مجموعة ماركرستودي .تم تقييم االتفاقية اإلطارية
بتطبيق نموذج خصم األرباح بموجب نهج الدخل .يبلغ العمر االنتاجي المقدر لالتفاقية عشر سنوات.
د)رخصة مزاولة التأمين على غير الحياة
لدى مجموعة شركات ماركرستودي للتأمين تراخيص تنظيمية من هيئة جبل طارق للخدمات
المالية لمزاولة أعمال التأمين على غير الحياة في المملكة المتحدة وباقى اإلتحاد األوروبى.ان
التكلفة التقديرية إلنشاء شركة تأمين (مرخصة) فى جبل طارق تقريبا  9.2مليون ريال قطرى (2
مليون جنيه إسترليني) .وبناءا على ذلك ووفقا لمنهجية التكلفة فأن قيمة تراخيص مزاولة أعمال
التأمين في جبل طارق لمجموعة شركات التأمين تقدر قيمتها بنحو  27.5مليون ريال قطري (6
مليون جنيه إسترليني) وهى غير محددة المدة.
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 الدفترية للموجودات غير الملموسة في نهاية السنة.
بآالف الرياالت القطرية

 - 13قروض قصيرة األجل

2020

قروض قصيرة األجل

2019

4.109.766

بآالف الرياالت القطرية

 - 10االستثمارات عقارية

2019

2020

606.372
929
6.260
()1.619
()15.938
596.004

596.004
556
12.909
()112.834
()17.184
479.451

صافي القيمة الدفترية كما في  1يناير
إضافات خالل السنة
أثار التغيرات في اسعار صرف العمالت األجنبية
استبعاد خالل السنة
استهالك السنة
صافي القيمة الدفترية كما في  31ديسمبر

 1/14مكافأة نهاية خدمة الموظفين

تم تقدير القيمة العادلة لالستثمارات العقارية من قبل المقيم المستقل لإلدارة بالرجوع إلى المعامالت الحديثة للعقارات
المشابهة .لقد تم تقدير القيمة العادلة لالستثمارات العقارية كما في  31ديسمبر  2020بمبلغ  584مليون ريـال قطري (897 :2019
مليون ريـال قطري).
تم تصنيف قياس القيمة العادلة لكافة االستثمارات العقارية عند المستوى  3للقيمة العادلة بنا ًء على مدخالت طريقة التقييم
المستخدمة.
بلغ إيراد اإليجار خالل السنة  43.248ألف ريـال قطري ( 48.257 :2019ألف ريـال قطري) بينما بلغت المصاريف التشغيلية المباشرة
(المصنفة ضمن المصاريف العمومية واإلدارية) لتلك العقارات خالل السنة  17.520ألف ريـال قطري ( 15.178 :2019ألف ريـال قطري).
أحد االستثمارات العقارية المملوكة للمجموعة في المملكة المتحدة بقيمة دفترية قدرها  279مليون ريال قطري كما في 31
ديسمبر  2020مرهون مقابل قروض (إيضاح .)15
ليس لدى المجموعة أية قيود على امكانية تحقيق االستثمارات العقارية  ،باستثناء العقار بالمملكة المتحدة وال توجد التزامات
تعاقدية للشراء أو البناء أو التطوير أو اإلصالح أو الصيانة أو التعزيز.

بآالف الرياالت القطرية

 .11العقارات والمعدات
أرضي
التكلفة
في  1يناير 2019
تحقيق موجودات حق االستخدام عند التطبيق
المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية 16
إضافات
استبعادات
أثر التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية
في  31ديسمبر 2019
تأثير فقد السيطرة على شركة تابعة
إضافات
استبعادات
تأثير فروقات صرف العمالت األجنبية
في  31ديسمبر 2020
االستهالك المتراكم:
في  1يناير 2019
استهالك السنة
استبعادات
أثر التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية
في  31ديسمبر 2019
تأثير فقد السيطرة على شركة تابعة
االستهالك للسنة
استبعادات
تأثير فروقات صرف العمالت األجنبية
في  31ديسمبر 2020
صافي القيمة الدفترية:
في  31ديسمبر 2020
في  31ديسمبر 2019

أثاث
وتركيبات

مباني

اإلجمالي

سيارات

9.709

40.352

9.709
9.709

111.293
22.361
174.006
16.302
()2.543
5.805
193.570

14.138
()5.145
971
165.024
()5.161
7.733
()398
1.039
168.237

108
()54
12.751
()834
11.917

111.293
36.607
()5.199
971
361.490
()5.161
24.035
()3.775
6.844
383.433

المصرح به
أسهم عادية بواقع ريال قطري واحد
للسهم ( 1 :2019ريال قطري للسهم)
المصدر والمدفوع بالكامل
أسهم عادية بواقع ريال قطري واحد
للسهم ( 1 :2019ريال قطري للسهم)

-

40.352
15.973
17.375
73.700
21.197
()2.259
7.009
99.647

114.620
16.015
()1.652
()211
128.772
()3.889
13.288
()226
635
138.580

10.813
691
579
12.083
447
()810
11.720

165.785
32.679
()1.652
17.743
214.555
()3.889
34.932
()3.295
7.644
249.947

9.709
9.709

93.923
100.306

29.657
36.252

197
668

133.486
146.935

2019

2020

91.491
3.743
()3.549
91.685

2019

135.660
42.840
178.500

رخصة التأمين على
غير الحياة

االجمالي

في  1يناير 2019
تأثير فروقات صرف العمالت األجنبية
مصاريف اإلطفاء

()1
145.111
-

(� )2أ
266.222
-

( )2ب
2.889
()1.446

( )2ج
218.726
9.443
()32.795

( )2د
27.540
1.193
-

660.488
10.636
()34.241

في  31ديسمبر 2019
تأثير فروقات ضرف العمالت األجنبية
مصاريف اإلطفاء

145.111
-

266.222
-

1.443
()1.443

195.374
6.739
()22.801

28.733
1.123
-

636.883
7.862
()24.244

في  31ديسمبر 2020

145.111

266.222

-

179.312

29.856

620.501

اعتبارًا من  1يناير  ،2014قامت المجموعة باالستحواذ على  ٪100من رأس مال شركة أنتاريس القابضة
المحدودة وشركاتها التابعة.
اعتبارًا من  25يوليو  ،2018استحوذت المجموعة ،من خالل شركتها التابعة شركة قطر إلعادة التأمين
المحدودة (“قطر ري”) ،على  ٪100من رأس مال مجموعة شركات ماركرستودي للتأمين التي تتخذ من
جبل طارق مقرًا لها.
( )1الشهرة
بلغت قيمة الشهرة  145.11مليون ريال قطري (والتي نشأت من االستحواذ على شركة أنتاريس القابضة
المحدودة) والتي خصصت إلنتاريس القابضة المحدودة في المملكة المتحدة لوحدة توليد النقدية.
القيمة القابلة لإلسترداد لوحدة توليد النقد يتم تحديدها على أساس نهج القيمة السوقية .تفترض
الطريقة أن وحدة اإليراد النقدية ألنتاريس تنتج عن القيمة الرأسمالية السوقية للشركات المدرجة
للويدز سينديكيت المشابهة ولنفس القيمة الدفترية.
( )2موجودات غير ملموسة
الجدول أدناه يلخص الموجودات الغير ملموسة فيما يتعلق باإلستحواذ:
بآالف الرياالت القطرية
المبلغ

266.222
10.119
218.726
27.540
522.607
18.498
()65.715
475.390

العمر االنتاجي

غري حمدد
� 7سنوات
� 10سنوات
غري حمدد

احتياطي حصة
احتياطي الدمج احتياطي تحويل من أرباح شركات
زميلة
واالستحواذ العمالت االجنبية

()139.240
()139.240

في  1يناير 2019
التحويل والحركات األخرى
في  31ديسمبر 2019

97.100
13.622
110.722

()37.088
26.834
()10.254

اإلجمالي

60.012
()98.784
()38.772

 .24قطاعات التشغياللمعلومات القطاعية
ألغراض اإلدارة تم تقسيم المجموعة إلى ستة قطاعات تشغيل وهي قطاع التأمين البحري
والطيران وقطاع تأمين الممتلكات والحوادث وقطاع التأمين الطبي وقطاع العقارات وقطاع
االستثمار وقطاع االستشارات .تمثل هذه القطاعات األساس الذي تقوم المجموعة من خالله
باإلفصاح عن قطاعاتها التشغيلية .ال يتم تخصيص المصروفات التشغيلية واإلدارية وبعض
المصروفات األخرى للقطاعات ألغراض مراقبة األداء .لم يتم توحيد أي من القطاعات التشغيلية
لحين الوصول إلى تقرير القطاعات لدى المجموعة.

بيان دخل القطاع للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
بآالف الرياالت القطرية

العمليات المستمرة
إجمالي أقساط التأمين
أقساط محولة ألطراف إعادة التأمين
صافي أقساط التأمين
التغير في احتياطي األخطار السارية
صافي أقساط التأمين المكتسبة
إجمالي مطالبات مدفوعة
مبالغ مستردة من إعادة تأمين
التغير في المطالبات القائمة (إيضاح )1
صافي العمولة
إيرادات تأمين أخرى (غير موزعة)
صافي نتائج االكتتاب

تأمين
الممتلكات
والحوادث

التأمين الطبي إجمالي العقارات
وعلى الحياة التأمين

12.201.733 479.488 10.748.538 973.707
()4.047.574( )249.724( )3.504.245( )293.605
8.154.159 229.764 7.244.293 680.102
764.146
27.158
723.820
13.168
8.918.305 256.922 7.968.113 693.270
()8.129.629( )419.342( )7.162.494( )547.793
2.082.660 239.825 1.707.762 135.073
()1.268.152
(7.304 )1.322.946
47.490
()2.200.552( )40.512( )2.016.589( )143.451
()597.368
44.197 )826.154( 184.589
()826.154
()826.154
()826.154

44.197
44.197
98.048
142.245

استشارات استثمارات

-

()597.368
()597.368
98.048
()499.320

-

11.348
- 43.248
11.348 43.248
()28.578( )17.520
()48( )17.184
()17.278
8.544
()17.278
8.544
()17.278
8.544

(مصروفات)
 /إيرادات غير
موزعة

اإلجمالي

-

2.472
2.472

12.201.733
()4.047.574
8.154.159
764.146
8.918.305
()8.129.629
2.082.660
()1.268.152
()2.200.552
2.472
()594.896

1.331.063
()46.051
10.970
1.295.982
1.295.982
1.295.982
1.295.982

15.183
()605.986
()58.282
()646.613
()15.242
()661.855
()661.855

1.331.063
()46.051
11.348
43.248
10.970
1.350.578
15.183
()652.084
()75.514
43.267
()15.242
28.025
98.048
126.073

بيان دخل القطاع للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
التأمين
البحري
والطيران

2019
عدد األسهم

التأمين
البحري
والطيران

إيرادات استثمارات
تكاليف التمويل
إيراد اتعاب استشارات
إيرادات اإليجارات
إيرادات أخرى
إجمالي إيرادات االستثمار واإليرادات األخرى -
حصة الربح من شركات زميلة ومشروع مشترك -
مصروفات تشغيلية وإدارية -
استهالك
(خسارة) /ربح قبل الضريبة 184.589
مصروف ضريبة على الدخل -
ربح للسنة من العمليات المستمرة 184.589
ربح للسنة من العمليات الغير مستمرة -
الربح للسنة
184.589

بآالف الرياالت القطرية
2020
عدد األسهم ألف ريال قطري

110.722
15.183
125.905

بآالف الرياالت القطرية

ألف ريال قطري

3.266.101.330

3.266.101

3.266.101.330

3.266.101

3.266.101.330

3.266.101

3.266.101.330

3.266.101

ً
وفقا لتعليمات هيئة قطر لألسواق المالية ( ،)QFMAوافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة
في  26فبراير  2019على أن تكون القيمة االسمية للسهم العادي  1ريال قطري بد ً
ال من  10ريال قطري
وتعديل النظام األساسي ذي الصلة .تم تنفيذ تقسيم األسهم في  27يونيو  ،2019وتم زيادة
إجمالي عدد األسهم من  326.610.133إلى  3.266.101.330سهم عادي.
 2/16عالوة إصدار
إن عالوة إصدار األسهم هي العائدات المستلمة من إصدار حقوق الملكية ،بعد خصم أي تكاليف
معامالت مباشرة ذات صلة ويتم إدراجها مباشرة في رأس المال (القيمة األسمية للسهم) وعالوة
اإلصدار عندما يتم إصدار األسهم بقيمة أعلى من قيمتها اإلسمية .تم تسجيل القيمة االسمية
لألسهم تحت بند رأس المال بينما تم تسجيل الفائض من سعر اإلصدار على القيمة االسمية تحت
عالوة األسهم.
 -17إحتياطي قانوني
يتم احتساب االحتياطي القانوني وفقًا لتعليمات مصرف قطر المركزي وأحكام قانون الشركات
التجارية القطري والنظام األساسي للشركة األم بنسبة  ٪10من صافي ربح السنة .قامت الجمعية
العمومية غير العادية في اجتماعها بتاريخ  23نوفمبر  2014بتعديل الفقرة األولى من المادة رقم
( )66من النظام األساسي للشركة .تنص التعديالت على أن يكون االحتياطي القانوني بنسبة ٪100
من رأس المال المدفوع ،وهذا االحتياطي غير قابل للتوزيع فيما 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.

يتم تكوين االحتياطي العام وفقًا ألحكام قانون الشركات التجارية القطري لتعزيز القاعدة
الرأسمالية للمجموعة .لم يتم تحويل أي مبلغ إلى رصيد االحتياطي العام خالل السنة.

بآالف الرياالت القطرية

القدرة االكتتابية لتضامن لويدز
خدمات الوثائق المنتهية  -فورتمبيرجيسش فيرسيتشيرونغ أيه جي
االتفاقية االطارية
رخصة التأمين على غير الحياة
موجودات غير ملموسة في تاريخ اإلستحواذ
تأثير فروقات صرف العمالت األجنبية
مصاريف اإلطفاء المتراكمة
صافي الموجودات الغير ملموسة في  31ديسمبر 2020

بآالف الرياالت القطرية

 - 18إحتياطي عام

إن الحركة في الشهرة والموجودات الغير ملموسة كانت على النحو اآلتي:

شهرة

205.118
86.673
366.852
486.043
4٫216٫802

141.813
44.442
186.255

 -16رأس المال وعالوة إصدار

155.060

لويدر سينديكيت
كاباسيتي

214.334
91.685
236.565
496.098
3.995.183

القرض ( :)1يمثل هذا القرض رهونًا عقارية تحمل سعر فائدة ثابت .هذه القرض مضمونة باستثمارات
عقارية (إيضاح  )10تدفع في .2021
القرض ( :)2يمثل هذا القرض رهونًا عقارية مضمونة مقابل إستثمارات عقارية (إيضاح  )10تدفع في
.2024
القروض أعاله تحمل معدل فائدة ثابت  )٪3.16 :2019( %2.49سنويًا.

12.697

خدمات الفترة
األخيرة

355.477
2.716.639

بآالف الرياالت القطرية

قرض ()1
قرض ()2
كما في  31ديسمبر

217.818

االتفاقية
االطارية

591.616
2.364.885

2020

 -16/1رأس المال

 - 12شهرة وموجودات غير ملموسة

2020

 -15قروض

()10.254
45.046
34.792

()38.772
60.229
21.457

بآالف الرياالت القطرية

2019

91.685
4.669
()2.001
()7.680
86.673

المخصص كما في  1يناير
المصروفات المحققة خالل السنة
تأثير بيع شركة تابعة
المدفوعات خالل السنة
المخصص كما في  31ديسمبر

()139.240
()139.240

في  1يناير 2020
التحويل والحركات األخرى
في  31ديسمبر 2020

بآالف الرياالت القطرية

 -14مخصصات وذمم إعادة تأمين دائنة وذمم دائنة أخرى
مطالبات تأمين دائنة
مستحقات لشركات إعادة تأمين
ذمم دائنة أخرى:
مصروفات مستحقة وإيرادات مؤجلة
مكافأة نهاية خدمة الموظفين (إيضاح )1/14
مطلوبات مالية مشتقة (إيضاح )34
مطلوبات أخرى

احتياطي حصة
احتياطي الدمج احتياطي تحويل من أرباح شركات
زميلة
واالستحواذ العمالت االجنبية

اإلجمالي

4.526.219

تحمل القروض قصيرة األجل متوسط سعر فائدة قدره  ٪0.97سنويًا في  ٪2.39 :2019( 2020سنويًا).
االستثمارات المالية المصنفة على انها استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر في المرحلة
 1باستثناء  974مليون ريال قطري وهي أداة دين المرحلة  .2لم تكن هناك حركات استثمارات مصنفة على انها
استثمارات مالية بالقيم العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر من المرحلة  1إلى المرحلة .2
بلغت الخسائر االئتمانية المتوقعة لسندات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
اآلخر بـ  57.058ألف ريال قطري كما في  31ديسمبر  31( 2020ديسمبر  18.181 :2019ألف ريال قطري) .بلغت
الخسائر االئتمانية المتوقعة المتعلقة باألوراق المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
في المرحلة  1مبلغ  36.626ألف ريال قطري ( 14.295 :2019ألف ريال قطري) .والمرحلة  20.432 ،2ألف ريال
قطري 3.886 :2019( .ألف ريال قطري).

بآالف الرياالت القطرية

 - 19إحتياطي القيمة العادلة
ينشأ احتياطي القيمة العادلة من إعادة تقييم األدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر وذلك حسب السياسة المحاسبية الموضحة في اإليضاح .4
 - 20إحتياطي خاص للكوارث
قامت المجموعة بتخصيص مبلغ  51.70مليون ريـال قطري في  2017من رصيد األرباح المدورة
كاحتياطي خاص للكوارث في بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد .تمت الموافقة على
تكوين هذا المخصص من قبل مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ  25يناير  .2011يجوز
استخدام هذا االحتياطي بتوصية من مجلس اإلدارة وبعد الموافقة عليها من قبل الجمعية
العمومية في حالة حدوث كارثة.
 .21مخصص تمويل صندوق دعم األنشطة االجتماعية والرياضية
ووفقا للقانون القطري رقم  13لسنة  2008واإليضاحات ذات الصلة الصادرة في يناير  ،2010يتعين على
المجموعة المساهمة بنسبة  ٪2.5من صافي أرباحها السنوية لصندوق دعم األنشطة االجتماية
والرياضية .يتطلب التوضيح المتعلق بالقانون رقم  13أن يتم تحقيق بالمبلغ المستحق كتوزيع
للدخل .وبالتالي ،يتم تحقيق ذلك في بيان التغيرات في حقوق الملكية.
خالل السنة ،قامت المجموعة بتخصيص مبلغ  10.797ألف ريال قطري ( 12.017 :2019ألف ريال قطري)
ويمثل  ٪2.5من صافي الربح الناتج عن العمليات في قطر.
 .22سندات ثانوية دائمة
(«المصدر») ،شركة تابعة للمجموعة المسجلة
لغرض تعزيز القاعدة الرأسمالية لشركة قطر ري
ُ
في برمودا ،تم إصدار سندات رأس المال المؤهلة من المستوى الثاني خالل سنة  2017والبالغة
 1.615.596ألف ريال قطري من خالل بورصة األوراق المالية األيرلندية ،وتقوم الشركة األم بدور
الضامن للسندات .قد صدرت السندات في صورة مسجلة بالقيمة االسمية ،بقيمة  200.000دوالر
أمريكي ومضاعفات ال تتعدى  1.000دوالر أمريكي .ال يوجد للسندات تاريخ استحقاق محدد وتكون
دائمة في طبيعتها ،وال تلزم الجهة المصدرة بالسداد أو التسوية بتسليم نقد أو أصل مالي آخر.
يتم إدراج األوراق المالية في البورصة األيرلندية.
خالل العام ،أصدرت المجموعة سندات رأس مال مؤهل ثانوي من المستوى  2بقيمة  300مليون
دوالر أمريكي .إن السندات دائمة في طبيعتها وهي مؤهلة لشريحة رأس المال  2بموجب لوائح
مصرف قطر المركزي لحسابات نسبة المالءة المالية.

العمليات المستمرة
إجمالي أقساط التأمين 918.795
أقساط محولة ألطراف إعادة التأمين ()223.646
صافي أقساط التأمين 695.149
التغير في احتياطي األخطار السارية 36.612
صافي أقساط التأمين المكتسبة 731.761
إجمالي مطالبات مدفوعة
()814.758
مبالغ مستردة من إعادة تأمين
138.765
التغير في المطالبات القائمة (إيضاح 85.069 )1
صافي العمولة
()145.827
إيرادات تأمين أخرى (غير موزعة) -
صافي نتائج االكتتاب
()4.990
إيرادات استثمارات
تكاليف التمويل
إيراد اتعاب استشارات
إيرادات اإليجارات
إيرادات أخرى
إجمالي إيرادات االستثمار واإليرادات األخرى -
حصة الربح من شركات زميلة ومشروع مشترك -
مصروفات تشغيلية وإدارية -
استهالك
(خسارة) /ربح قبل الضريبة ()4.990
مصروف ضريبة على الدخل -
ربح للسنة من العمليات المستمرة ()4.990
ربح للسنة من العمليات الغير مستمرة -
الربح للسنة
()4.990

تأمين
الممتلكات
والحوادث

التأمين الطبي إجمالي العقارات
وعلى الحياة التأمين

536.116 10.605.032
()245.718( )1.425.154
290.398 9.179.878
(7.567 )243.029
297.965 8.936.849
()462.675( )7.844.345
225.512 1.633.065
16.323
207.812
()61.054( )2.670.493
16.071
262.888
262.888
262.888
262.888

16.071
16.071
86.878
102.949

273.969
273.969
86.878
360.847

-

-

12.059.943
()1.894.518
10.165.425
()198.850
9.966.575
()9.121.778
1.997.342
309.204
()2.877.374
8.229
282.198

8.229
8.229

- 1.088.968
(- )131.683
- 16.793
- 48.257
494
- 957.779 16.793 48.257
13.622
()584.271
(- )27.552( )15.178
()66.160
()49( )15.938
)628.580( 957.779 )10.808( 17.141
()25.464
)654.044( 957.779 )10.808( 17.141
)654.044( 957.779 )10.808( 17.141

1.088.968
()131.683
16.793
48.257
494
1.022.829
13.622
()627.001
()82.147
609.501
()25.464
584.037
86.878
670.915

إيضاح :1
تتضمن حركة المطالبات المعلقة المطالبات المتكبدة التي تم تعديلها ألصل التعويض الذى
حققته المجموعة خالل العام من خالل شركة قطر رى لعدم اليقين بشأن مبالغ تسوية بعض
التزامات التأمين المكتسبة (إيضاح .)6
بيان المركز المالي القطاعي
يتم استخدام موجودات ومطلوبات المجموعة بصورة مشتركة بين القطاعات األساسية.
ب) المعلومات الجغرافية
تزاول المجموعة أنشطتها في سوقين جغرافيين وهما السوق المحلي في قطر واألسواق
العالمية .يوضح الجدول التالي توزيع صافي نتائج اكتتابات المجموعة وإجمالي موجودات
ومطلوبات المجموعة حسب القطاع الجغرافي:
بيان دخل قطاع التأمين خالل السنة

قطر
2020

إجمالي أقساط التأمين
أقساط محولة إلى أطراف إعادة التأمين
صافي أقساط التأمين
التغير في إحتياطي األقساط السارية
صافي األقساط المكتسبة
إجمالي مطالبات مدفوعة
مستردات إعادة تأمين
الحركة في المطالبات القائمة
صافي العمولة
إيرادات تأمين أخرى
صافي نتائج اإلكتتاب

1.198.829
()821.569
377.260
()20.289
356.971
()850.653
735.137
()44.895
1.502
1.365
199.427

عالمي
2020

11.002.904
()3.226.005
7.776.899
784.435
8.561.334
()7.278.976
1.347.523
()1.223.257
()2.202.054
1.107
()794.323

بآالف الرياالت القطرية
قطر
المجموع
2019
2020

12.201.733
()4.047.574
8.154.159
764.146
8.918.305
()8.129.629
2.082.660
()1.268.152
()2.200.552
2.472
()594.896

1.096.127
()726.247
369.880
()20.504
349.376
()916.290
776.930
()42.922
()3.023
4.249
168.320

عالمي
2019

10.963.816
()1.168.271
9.795.545
()178.346
9.617.199
()8.205.488
1.220.412
352.126
()2.874.351
3.980
113.878

المجموع
2019

12.059.943
()1.894.518
10.165.425
()198.850
9.966.575
()9.121.778
1.997.342
309.204
()2.877.374
8.229
282.198

كانت موجودات ومطلوبات وحقوق ملكية القطاعات في نهاية السنة كما يلي:
بآالف الرياالت القطرية

 .23مكونات أخرى لحقوق الملكية
تشتمل المكونات األخرى لحقوق الملكية على احتياطي تحويل العمالت األجنبية واحتياطيات
ً
وفقا لتعليمات مصرف قطر
الدمج والحصة من أرباح استثمارات محتسبة بطريقة حقوق الملكية.
المركزي الصادرة في  4مارس  ،2019يجب تحويل حصة األرباح من االستثمارات المحتسبة بطريقة
حقوق الملكية من األرباح المحتجزة إلى احتياطي حصة األرباح من االستثمارات المحتسبة بطريقة
حقوق الملكية .وعليه ،فقد تم إعادة تصنيف األرباح المحتجزة للسنة السابقة .إن توزيعات األرباح
المعلنة والمستلمة من االستثمارات المحتسبة بطريقة حقوق الملكية هي الجزء الوحيد القابل
للتوزيع من هذا االحتياطي.

- 12.059.943
(- )1.894.518
- 10.165.425
(- )198.850
- 9.966.575
(- )9.121.778
- 1.997.342
309.204
(- )2.877.374
273.969

استشارات استثمارات

(مصروفات)
 /إيرادات غير
موزعة

اإلجمالي

الموجودات
قطر
عالمي

المطلوبات وحقوق الملكية

2020

2019

2020

2019

19.386.424
23.197.289

20.026.205
19.389.109

11.640.840
30.942.873

10.998.347
28.416.967

42.583.713

39.415.314

42.583.713

39.415.314

7
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بآالف الرياالت القطرية

 - 25صافي إيرادات اإلستثمارات

2019

2020

659.551
176.415
131.220
57.926
65.427
()1.571
1.088.968
()131.683
957.285

576.930
150.000
19.357
467.475
69.175
50.555
()2.429
1.331.063
()46.051
1.285.012

إيرادات فوائد
ربح من بيع استثمارات عقارية
ربح من بيع استثمارات
ربح من بيع شركة تابعة (إيضاح )41
أرباح غير محققة من استثمارات
توزيعات أرباح
أخرى
إيرادات االستثمارات
تكاليف تمويل
صافي إيرادات االستثمارات

تتضمن إيرادات الفوائد صافي الخسائر االئتمانية المتوقعة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
مبلغ  35.657ألف ريال قطري ( 8.222 :2019ألف ريال قطري).
 - 26المصروفات التشغيلية واإلدارية

بآالف الرياالت القطرية
2019

2020

404.611
222.390
627.001

349.019
303.065
652.084

تكاليف متعلقة بالموظفين
مصروفات تشغيلية أخرى
 - 27العائد للسهم

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

بآالف الرياالت القطرية
2020
الربح الموزع على مساهمي الشركة األم
العمليات المستمرة
العمليات الغير مستمرة
يخصم :فائدة على سندات ثانوية دائمة (إيضاح )22

2019

577.029
73.845
()81.081
569.793
3.266.101
0.152
0.174

17.676
83.341
()115.302
()14.285
3.266.101
()0.030
()0.004

المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية
العائد للسهم من العمليات المستمرة (ريـال قطري)
العائد للسهم (ريال قطري)

بآالف الرياالت القطرية

 - 28توزيعات األرباح واألسهم المجانية

2019

2020

489.915
3.266.101
0.15

3.266.101
-

توزيعات أرباح نقدية مقترحة (ألف ريـال قطري)
المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية (باأللف)
التوزيعات النقدية للسهم (ريال قطري)

أوصى مجلس اإلدارة عدم توزيع أرباح عن عام 2020م نظرًا لضآلة مقدار األرباح المحققة وعدم
كفايتها لتوزيع نسبة أرباح الئقة عن ذلك العام وسيتم العرض المقترح خالل اجتماع الجمعية
العمومية السنوي التي سوف تنعقد بتاريخ  9مارس  2021للموافقة عليها :2019( .توزيع أرباح نقدية
بواقع  0.15ريال قطري للسهم والتي تم اعتمادها خالل اجتماع الجمعية السنوي المنعقد في 26
فبراير  2019وتم توزيعها خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  2019من قبل الشركة األم).
بآالف الرياالت القطرية

 - 29المطلوبات واإللتزامات المحتملة

2019

2020

2.956.856
385.641
3.342.497

3.846.199
358.403
4.204.602

ضمانات بنكية
إلتزامات في إستثمارات مستقبلية مصرح بها

تعمل المجموعة في قطاع التأمين وتخضع للتقاضي في سياق أعمالها العادية ولكنه من غير
العملي توقع أو تحديد النتائج النهائية لجميع اإلجراءات القانونية المعلقة أو ذات التهديد .ال تعتقد
اإلدارة أن مثل هذه اإلجراءات بما في ذلك التقاضي سيكون لها أثر مادي على نتائجها في المركز
المالي الموحد .وتخضع المجموعة أيضا لقواعد المالءة التأمينية في جميع المناطق التي تعمل
فيها وتلتزم بجميع أنظمة المالءة المالية.
ال توجد أية التزامات محتملة مرتبطة بامتثال أو عدم امتثال المجموعة لهذه األنظمة.
 .30تدرج القيمة العادلة لالستثمارات المالية
يوضح الجدول أدناه تحلي ً
ال لألدوات المالية المسجلة بالقيمة العادلة حسب تدرج القيمة العادلة .تم
تعريف مختلف المستويات على النحو التالي:
األسعار المدرجة (غير معدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات
المستوى 1
:
متطابقة.
مدخالت بخالف األسعار المدرجة في المستوى  1أعاله والتي يمكن
المستوى 2
:
مالحظتها بالنسبة للموجود أو المطلوب إما بصورة مباشرة (مثل
األسعار) أو بصورة غير مباشرة (أي مشتقة من األسعار).
مدخالت للموجود أو المطلوب ال تستند على بيانات سوق يمكن
المستوى 3
:
مالحظتها (أي مدخالت ال يمكن مالحظتها).
بآالف الرياالت القطرية
المستوى 1

المستوى 2

المستوى 3

موجودات مشتقة محتفظ بها إلدارة المخاطر -
13.651.199
استثمارات في أوراق مالية
13.651.199

57.748
947.082
1.004.830

1.901.895
1.901.895

57.748
16.500.176
16.557.924

موجودات مشتقة محتفظ بها إلدارة المخاطر -
13.405.104
استثمارات في أوراق مالية
13.405.104

9.010
738.781
747.791

1.635.597
1.635.597

9.010
15.779.482
15.788.492

 31ديسمبر 2020

 31ديسمبر 2019

إجمالي

تقنيات التقييم
استثمارات مدرجة كأوراق مالية وسندات دين
عندما تستند القيم العادلة في أسهم حقوق الملكية وسندات الدين المدرجة في سوق
األوراق المالية إلى أسعار السوق المدرجة أو عروض أسعار التجار الملزمة ،في سوق نشط
لموجودات مماثلة دون أي تعديالت ،يتم إدراج األدوات ضمن المستوى  1من تدرج القيمة العادلة.
الصناديق المدارة المدرجة
في حالة عدم وجود سعر محدد في سوق نشط ،يتم تقييمها باستخدام مدخالت يمكن
مالحظتها مثل أسعار المعامالت المنفذة مؤخرا في األوراق المالية للمصدر أو جهات إصدار
أخرى قابلة للمقارنة ومنحنيات العائد .يتم إجراء تعديالت على التقييمات عند الضرورة لتحقيق
الفروقات في شروط األداة .تقوم المجموعة بتصنيف هذه االستثمارات في المستوى  2إلى الحد
الذي يمكن فيه مالحظة المدخالت الهامة.
مشتقات غير مدرجة في األسواق المالية
تدخل المجموعة في أدوات مالية مشتقة مع أطراف مقابلة مختلفة ،وبشكل أساسي
مؤسسات مالية ذات تصنيف ائتماني من الدرجة االستثمارية .يتم تقييم المشتقات باستخدام
أساليب التقييم مع المدخالت التي يمكن مالحظتها في السوق التي هي أساسا عقود
الخيارات.
استثمارات في أسهم غير مدرجة
يتم تسجيل االستثمارات في أسهم حقوق الملكية غير المدرجة بالقيمة العادلة باستخدام
نهج السوق وتطبيق القيمة الدفترية للوصول إلى قيمة االستثمار .ال توجد أسواق نشطة لهذه
االستثمارات وتعتزم المجموعة االحتفاظ بها على المدى الطويل.
الصناديق المدارة غير المدرجة
تستثمر المجموعة في الصناديق المدارة ،بما في ذلك صناديق األسهم الخاصة غير المدرجة
في سوق نشط والتي قد تخضع لقيود على عمليات االسترداد مثل فترات التأمين وبوابات
االسترداد والجيوب الجانبية.
يراعي مديرو االستثمار في المجموعة أساليب التقييم والمدخالت المستخدمة في تقييم هذه
الصناديق كجزء من إجراءات العناية الواجبة قبل االستثمار ،وذلك لضمان أنها معقولة ومناسبة،
وبالتالي يمكن استخدام صافي قيمة الموجودات لهذه الصناديق كمدخل في قياس قيمتها
العادلة .عند قياس هذه القيمة العادلة ،يتم تعديل صافي قيمة الموجودات عند الضرورة
لتعكس القيود على االسترداد والتزامات المستقبلية والعوامل المحددة األخرى للصندوق
ومدير الصندوق .عند قياس القيمة العادلة ،يؤخذ في االعتبار أي معامالت في أسهم الصندوق.
اعتمادا على طبيعة ومستوى التعديالت الالزمة لصافي قيمة الموجودات ومستوى التداول في
الصندوق ،تقوم المجموعة بتصنيف هذه الصناديق في المستوى .3
تسوية المستوى 3
يوضح الجدول التالي تسوية جميع الحركات في القيمة العادلة لألدوات المالية المصنفة ضمن
المستوى  3بين بداية ونهاية فترة التقرير:
بآالف الرياالت القطرية
2020
في  1يناير
صافي الربح ( /الخسارة) في احتياطي القيمة العادلة
محول إلى المستوى 3
صافي الحركة في التكلفة
في  31ديسمبر

1.635.597
167.263
99.035
1.901.895

2019

716.105
()17.377
824.543
112.326
1.635.597

خالل عام  ،2020بعض استثمارات االسهم تم تحويلها من المستوى  2من تدرج القيم العادلة
عندما أصبح مدخل هام مستخدم في قياس قيمتها العادلة غير ملحوظ وكان سابقًا ملحوظ.

بآالف الرياالت القطرية

 - 31األطراف ذات العالقة
اإليضاح  1يقدم معلومات حول هيكل المجموعة ،والذي يتضمن تفاصيل الشركات التابعة
والشركة القابضة .إن الجدول 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 لسيطرة أو لسيطرة مشتركة أو لهذه األطراف تأثير مادي عليها.
يتم اعتماد سياسات التسعير وشروط هذه المعامالت من قبل اجتماع الجمعية العمومية
السنوي المنعقد في  25فبراير .2020
أ) المعامالت مع األطراف ذات العالقة
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 أيضًا على مديري المجموعة والشركات التي يعملون فيها ككبار موظفي اإلدارة.
يتم اعتماد سياسات التسعير وشروط هذه المعامالت من جانب إدارة المجموعة ويتم التفاوض
عليها وفقًا للبنود التجارية االعتيادية .كانت المعامالت الهامة على النحو التالي:
بآالف الرياالت القطرية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
الشركات التابعة
مجموعة الفردان
مجموعة الجيدة
ماسون لخدمات التأمين ذ.م.م.
أخرى
اإلجمالي

أقساط

17.085
4.091
()2.625
1.793
20.344

شراء خدمات

6
6

مطالبات

13.366
5.333
102
18.801

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
أقساط

21.854
4.247
()3.267
2.001
24.835

ب) أرصدة األطراف ذات العالقة

شراء خدمات

4
8
12

مطالبات

19.964
9.795
792
30.551

339
2.245
374
1.733
4.691

أرصدة مستحقة إلى أطراف ذات عالقة
شركات زميلة:
شركة كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي (ش.م.ع.ق).
ماسون لخدمات التأمين ذ.م.م.
مجموعة الفردان
اإلجمالي

45.986
2.044
48.030

2020

ج) مكافآت كبار موظفي اإلدارة

بآالف الرياالت القطرية
2015

2017

2016

2019

2018

االجمالي

2020

2019

و) مخاطر االئتمان
مخاطر االئتمان هي المخاطر التي تنشأ عن عجز أحد أطراف األداة المالية عن الوفاء بمطلوباته
مما يؤدي إلى خسارة مالية للطرف اآلخر .فيما يلي السياسات واإلجراءات النافذة لتخفيف تعرض
المجموعة لمخاطر االئتمان.
تم وضع سياسة إدارة مخاطر ائتمان محدد تقييمًا وتحديدًا لما يشكل مخاطر ائتمان بالنسبة
للمجموعة كما تم وضع السياسات واإلجراءات التالية لتخفيف تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان:
يتم مراقبة االلتزام بسياسة إدارة المستحقات وتتم مراجعة حاالت التعرض والخرق بصورة
منتظمة لمعرفة مدى صلتها بالتغيرات في بيئة المخاطر.
بالنسبة لجميع فئات الموجودات المالية التي تحتفظ بها المجموعة بخالف تلك المتعلقة بعقود
إعادة التأمين ،فإن أقصى حد لتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان هو القيمة الدفترية كما هي
مسجلة في البيانات المالية الموحدة كما في تاريخ التقرير.
تتم إعادة التأمين مع معيدي تأمين معتمدين من قبل اإلدارة .بغرض تقليل تعرضها للخسائر
الكبيرة من حاالت عجز معيدي التأمين عن الوفاء ،تقوم المجموعة بإجراء تقييم للوضع المالي
لمعيدي تأمينها وترصد تركيزات االئتمان الناشئة عن أقاليم جغرافية مماثلة واألنشطة أو
الخصائص االقتصادية لمعيدي التأمين.
في تاريخ كل تقرير تقوم اإلدارة بإجراء تقييم لمدى المالءة االئتمانية لمعيدي التأمين وتقوم
بتحديث استراتيجية شراء إعادة التأمين والتحقق من وجود مخصص مناسب النخفاض القيمة.
إن مخاطر االئتمان محدودة بالقيمة الدفترية للموجودات المالية في تاريخ التقرير.
(أ) الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان
الجدول التالي يوضح أقصى تعرض لمخاطر االئتمان لبنود بيان المركز المالي الموحد.

2019

20.636
1.699
1.730
24.065
بآالف الرياالت القطرية

31.025
1.749
32.774

%10 +
%10 -

760.508
()760.508

()760.508
760.508

---

2019

بآالف الرياالت القطرية

2020

%10 +
%10 -

()813.817
813.817

813.817
()813.817

---

في نهاية سنة الحادث
بعد سنة
بعد سنتين
بعد ثالثة سنوات
بعد أربعة سنوات
بعد خمسة سنوات
التقدير الحالي للمطالبات
المتكبدة المتراكمة
الدفعات المتراكمة حتى تاريخه
مخصص صافي المطالبات القائمة
إحتياطي خاص بالسنوات
السابقة (قبل )2014
إجمالي صافي المطالبات القائمة المبلغ عنها
ولم يتم تسويتها والمتكبدة ولكن لم يبلغ عنها
التقدير الحالي للفائض ( /العجز)
نسبة الفائض ( /العجز)
إلجمالي اإلحتياطي األولى

1.328
1.187
1.568
4.083

2020

التأثير على
صافي الربح

جدول تطور المطالبات
تحتفظ المجموعة بمستوى احتياطيات قوية فيما يتعلق بعمليات التأمين من أجل الحماية
ضد سلبية خبرات وتطورات المطالبات المستقبلية .توضح الجداول أدناه توقعات المطالبات
المتكبدة المتراكمة والمبالغ المدفوعة المتراكمة بما في ذلك المطالبات المبلغ عنها
والمطالبات المتكبدة وغير المسجلة لكل سنة متوالية لسنة الحوادث كما في تاريخ التقرير.
يبين القسم األعلى لكل جدول كيفية تغيير تقدير المجموعة لمجموع المطالبات القائمة لكل
سنة حوادث كما في نهاية السنوات المتوالية .أما القسم األدنى للجداول ،فإنه يبين تسوية
المطالبات المتراكمة بالمبالغ الظاهرة في بيان المركز المالي الموحد.
باستثناء تناسب وعدم تناسب أنشطة إعادة التأمين ،تم اعتبار أساس سنة الحادث كأفضل
أساس ألنشطة االكتتاب للمجموعة .نظرًا لطبيعة مطالبات إعادة التأمين وصعوبة التعرف على
سنة الحادث لكل مطالبة مبلغ عنها ،تم تحقيق هذه المطالبات بصفة فردية وتم توحيدها
بحسب سنة التقرير (أساس السنة المشمولة بالتقرير) ما يعني أنه تم تحقيق المطالبة في
السنة التي تم إبالغ المجموعة بها .إن هذا العرض يختلف عن األساس المستخدم في جدول
تطور المطالبات لمطالبات التأمين األخرى وشركات المجموعة ،حيث كانت اإلشارة إلى التاريخ
الفعلي لهذا الحدث الذي تسبب بالمطالبة (أساس سنة حدث).

بآالف الرياالت القطرية

أرصدة مستحقة إلى أطراف ذات عالقة
شركات زميلة:
مجموعة الفردان
مجموعة الجيدة
شركة الليوان العقارية ذ.م.م.
أخرى
اإلجمالي

رواتب ومنافع أخرى قصيرة األجل
مكافأة نهاية الخدمة

التغير في
االفتراضات
 31ديسمبر 2020
تكلفة مطالبات متكبدة
تكلفة مطالبات متكبدة
 31ديسمبر 2019
تكلفة مطالبات متكبدة
تكلفة مطالبات متكبدة

التأثير علي
المطلوبات

التأثير على حقوق
الملكية

40.089
1.905
41.994

إن األرصدة القائمة لألطراف ذات العالقة في تاريخ التقرير هي بدون ضمان وال يحتسب عليها
فوائد ولم تقم المجموعة بتسجيل أي مخصص إلنخفاض قيمة هذه األرصدة الخاصة
باألطراف ذات العالقة خالل السنة ( :2019ال شيء).
 - 32الحصص غير المسيطرة
تمثل الحصص غير المسيطرة بنسبة  )٪41.18 :2019( %41.18من رأس المال في الشركة العمانية
القطرية للتأمين ،و  )٪17.96 :2019( %17.96في الشركة الكويتية القطرية للتأمين.
 - 33األدوات المالية وإدارة المخاطر
تقوم المجموعة ،في إطار نشاطات أعمالها االعتيادية ،بتوليد إيراداتها بصفة أساسية من
القيام بأنشطة التأمين واالستثمار وإدارتهما .من خالل هيكل حوكمة قوي ،يتم تقييم
المخاطر والعائدات من أجل توليد إيرادات مستدامة بغرض تخفيض تقلبات العوائد وزيادة
العائد للمساهمين .تتعرض خطوط أعمال المجموعة بصفة أساسية للمخاطر التالية:
• مخاطر التأمين
• مخاطر االئتمان
• مخاطر السيولة
• مخاطر السوق
• المخاطر التشغيلية
أ) إطار الحكومة
إن الهدف األساسي للمجموعة من إطار إدارة المخاطر واإلدارة المالية هو حماية مساهمي
المجموعة من األحداث التي تعوق تحقيق أهداف التشغيل المالي بصورة مستدامة .تدرك
اإلدارة العليا مدى أهمية امتالك أنظمة إدارة مخاطر تتسم بالفعالية والكفاءة.
قامت المجموعة بوضع قسم إلدارة المخاطر مع اختصاصات واضحة من مجلس اإلدارة واللجان
المنبثقة عنه وللجان اإلدارة التنفيذية ذات الصلة .باإلضافة إلى ذلك ،تم وضع هيكل تنظيمي
واضح مع توثيق تفويض السلطات والمسؤوليات من مجلس اإلدارة للجان اإلدارة التنفيذية وكبار
المديرين .كما تم أيضًا وضع إطار سياسة إدارة مخاطر للمجموعة يحدد مستويات المخاطر
المقبولة للمجموعة وإدارة المخاطر والرقابة ومعايير تسيير النشاط لعمليات المجموعة.
ب) إطار إدارة رأس المال
لدى المجموعة إطار إلدارة المخاطر الداخلية التي تتعرض لها كل وحدة من أعمال المجموعة
ككل ،باإلضافة إلى تحديد تأثيرها على رأس المال االقتصادي .تشير تقديرات اإلطار الداخلي إلى
مقدار رأس المال المطلوب للحيلولة دون خطر انعدام السيولة وتطبيقه على مستوى خطر
معين من خالل عدد من االختبارات (المالية منها وغير المالية) على مركز رأس المال للنشاط.
ج) اإلطار التشريعي
يهتم المشرعون في األساس بحماية حقوق حاملي الوثائق ومراقبتها عن كثب لضمان أن
المجموعة تقوم بإدارة األمور بصورة مرضية من أجل تحقيق مصلحتهم .في نفس الوقت
يهتم المشرعون أيضًا بضمان احتفاظ المجموعة بمركز مالءة مناسب لمقابلة االلتزامات غير
المنظورة التي قد تنشأ من األحداث االقتصادية أو الكوارث الطبيعية.
تخضع العمليات التشغيلية للمجموعة أيضًا لمتطلبات تشريعية في المراكز التي تمارس عملها
فيها .ال تنص هذه التشريعات فقط على الموافقات والرصد لألنشطة ولكنها تفرض أيضًا بعض
النصوص المقيدة (مثل كفاية رأس المال) بغرض تقليص مخاطر التقصير وانعدام السيولة من
جانب شركات التأمين في الوفاء بالتزاماتها غير المنظورة عند نشوئها.
د) إطار إدارة الموجودات والمطلوبات
تنشأ المخاطر المالية من المعامالت القائمة لمعدل الفائدة والعمالت ومنتجات حقوق الملكية
والتي هي معرضة لتحركات عامة ومحددة في تغيرات السوق .إن الخطر الرئيسي الذي تواجهه
المجموعة بسبب طبيعة استثماراتها ومطلوباتها هو خطر معدالت الفائدة .تدير المجموعة
هذه المعامالت القائمة ضمن إطار إدارة الموجودات والمطلوبات الذي تم وضعه لتحقيق
عائدات استثمارية على المدى الطويل تتجاوز مطلوباتها بموجب عقود التأمين واالستثمار.
كما تتكامل إدارة الموجودات والمطلوبات بالمجموعة مع إدارة المخاطر المالية المصاحبة
للموجودات والمطلوبات المالية األخرى للمجموعة والتي ال ترتبط بصورة مباشرة مع مطلوبات
التأمين واالستثمار.
كما تشكل إدارة موجودات ومطلوبات المجموعة جزءًا مكم ً
ال لسياسة إدارة مخاطر التأمين
لتضمن توفر تدفق نقدي كافي في كل فترة معينة لمقابلة المطلوبات التي تنشأ من عقود
التأمين واالستثمار.
هـ) مخاطر التأمين
تتمثل المخاطر الرئيسية التي تواجهها المجموعة بموجب عقود التأمين في اختالف المطالبات
الفعلية ومدفوعات المنافع أو توقيتها عن التوقعات .يتأثر ذلك بتكرار المطالبات ومدى خطورة
المطالبات والتعويضات الفعلية المدفوعة والتطورات الالحقة للمطالبات طويلة األجل .لذا
تهدف المجموعة إلى ضمان توفر االحتياطيات الكافية لتغطية هذه المطلوبات.
تدير المجموعة مخاطر التأمين من خالل االختيار الدقيق والتنفيذ الستراتيجية االكتتاب
وخطوطها اإلرشادية لدى المجموعة إلى جانب ترتيبات إعادة التأمين المناسبة والمعالجة
النشيطة للمطالبات.
تقوم المجموعة بصفة أساسية بإصدار عقود تأمين متمثلة بالتأمين البحري والجوي
والممتلكات والحوادث والتأمين الطبي وعلى الحياة.
يتم تخفيف تركيز التعرض لمخاطر التأمين من خالل االختيار الدقيق لتنفيذ استراتيجية االكتتاب
لدى المجموعة والتي تسعى لضمان تنوع المخاطر المكتتب فيها عبر محفظة كبيرة متنوعة
من حيث النوع ومستوى المنافع المؤمنة ومقدار المخاطر ومجال النشاط والنطاق الجغرافي.
هناك حدود موضوعة لالكتتاب بغرض تفعيل معيار اختيار المخاطر.
في إطار نشاطها االعتيادي ،وبغرض تقليص المخاطر المالية الناشئة عن مطالبات ضخمة،
تدخل المجموعة في عقود مع أطراف أخرى ألغراض إعادة التأمين تساعد ترتيبات إعادة التأمين
المذكورة على التنوع في النشاط التجاري وتسمح لإلدارة بالسيطرة على التعرض للخسائر
المحتملة التي تنشأ من المخاطر الكبيرة كما توفر مقدرة إضافية على النمو .تتأثر عقود إعادة
التأمين بجزء كبير بمعاهدات إعادة التأمين وعقود إعادة التأمين لتغطية الفائض من الخسارة.
يتم تقدير المبالغ القابلة لالسترداد من معيدي التأمين بصورة تنسجم مع مخصص المطالبات
القائمة بما يتوافق مع عقود إعادة التأمين.
بالرغم من وجود ترتيبات إعادة تأمين لدى المجموعة إال أن هذه العقود ال تعفيها من التزاماتها
المباشرة تجاه حاملي الوثائق وبالتالي تتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان فيما يتعلق بالتأمين
المحول إلى الحد الذي يكون فيه كل معيد تأمين غير قادر عن الوفاء بالتزاماته المنصوص عليها
في ترتيبات إعادة التأمين .تم إعداد إعادة تأمين المجموعة بصورة متنوعة بحيث ال يتم االعتماد على
معيد تأمين واحد كما أن عمليات المجموعة ال تعتمد بشكل كبير على أي عقد إعادة تأمين فردي.
لدى المجموعة سياسات صارمة لمراجعة المطالبات لتقييم جميع المطالبات الجديدة والمستمرة
مع مراجعة مفصلة ومنتظمة إلجراءات معالجات المطالبات وتحقيقات متكررة عن المطالبات
االحتيالية المحتملة لتخفيف تعرض المجموعة للمخاطر .كما تقوم المجموعة أيضًا بفرض
سياسة إدارة نشطة وسريعة لمتابعة المطالبات وذلك بغرض تخفيف تعرضها لمخاطر التطورات
المستقبلية التي ال يمكن التنبؤ بها والتي من الممكن أن تؤثر سلبًا على المجموعة.
االفتراضات الرئيسية
إن االفتراض األساسي لتقديرات االلتزامات هو افتراض أن تطورات المطالبات المستقبلية للمجموعة
سوف تتبع سلوك مشابه للسلوك التاريخي .يتضمن ذلك االفتراض متوسط تكاليف المطالبة
وتكاليف معالجة المطالبة وعوامل تضخم المطالبة وعدد المطالبات لكل سنة حوادث .يتم أيضًا
استخدام تقديرات كمية إضافية لتقييم المدى الذي قد ال تنطبق عليه السلوكيات التاريخية في
المستقبل ،وكمثال ،الحدوث لمرة واحدة ،التغيرات في عوامل السوق مثل مواقف العمالء تجاه
المطالبات واألحوال االقتصادية إضافة إلى عوامل داخلية مثل مزيج المحفظة وشروط الوثيقة
وإجراءات معالجة المطالبات .يتم أيضًا استخدام األحكام لتقييم المدى الذي تؤثر فيه العوامل
الخارجية مثل القرارات القضائية والتشريعات الحكومية على التقديرات.
تتضمن االفتراضات الرئيسية األخرى التغيرات في معدالت الفائدة وحاالت التأخر في السداد
والتغير في أسعار صرف العمالت األجنبية.
الحساسيات
إن مخصص مطالبات التأمين العامة حساسة لالفتراضات الرئيسية الوارد ذكرها أعاله .لم يكن
باإلمكان تحديد قيمة رقمية لمقدار حساسية بعض االفتراضات مثل التغييرات في التشريعات
أو الشكوك حول عملية التقدير.
تم أداء التحليل أدناه للتحركات المحتملة على نحو معقول في االفتراضات الرئيسية مع بقاء
جميع االفتراضات األخرى ثابتة لكي توضح التأثير على إجمالي وصافي المطلوبات وصافي األرباح
وحقوق الملكية.

5.222.546
5.290.164
5.153.225
5.108.495
5.259.545
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3.586.670
3.373.487
3.604.650
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921.330
11.776.766
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٪2-

()36.999
٪1-

870.999
٪15

()334.196
٪4-

()431.583
٪6-

-

-

بآالف الرياالت القطرية
2019

2020

9.010
550.733
11.915.361
6.308.927
4.116.515
6.686.743
29.587.289

57.748
611.674
12.984.826
6.811.847
5.682.384
6.931.809
33.080.288

موجودات مالية مشتقة (إيضاح )9
استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى
ذمم تأمين مدينة وذمم مدينة وأخرى (إيضاح )6
موجودات عقود إعادة تأمين (إيضاح )7
الودائع قصيرة األجل (إيضاح )5

(ب) جودة االئتمان
بآالف الرياالت القطرية
 31ديسمبر 2020

غير متأخرة
في السداد أو
منخفضة القيمة

متأخرة في
السداد ولكن غير
منخفضة القيمة

متأخرة
في السداد
ومنخفضة القيمة

موجودات مالية مشتقة
استثمارات مالية بالقيمة العادلة من
خالل الربح أو الخسارة – سندات دين
استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل األخر – سندات دين
ذمم تأمين مدينة وذمم مدينة أخرى
موجودات عقود إعادة تأمين
ودائع قصيرة األجل

57.748

-

-

57.748

611.674

-

-

611.674

12.010.513
5.670.036
5.682.384
6.931.809
30.964.164

974.313
1.049.595
2.023.908

92.216
92.216

12.984.826
6.811.847
5.682.384
6.931.809
33.080.288

 31ديسمبر 2019
موجودات مالية مشتقة
استثمارات مالية بالقيمة العادلة من
خالل الربح أو الخسارة – سندات دين
استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل األخر – سندات دين
ذمم تأمين مدينة وذمم مدينة أخرى
موجودات عقود إعادة تأمين
ودائع قصيرة األجل

اإلجمالي

9.010

-

-

9.010

550.733

-

-

550.733

11.915.361
5.213.415
4.116.515
6.686.743
28.491.777

1.008.355
1.008.355

87.157
87.157

11.915.361
6.308.927
4.116.515
6.686.743
29.587.289

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

 31ديسمبر 2020

أقل من 30
يومًا

ذمم تأمين مدينة ة أخرى

5.107.024

 31ديسمبر 2019

أقل من 30
يومًا

ذمم تأمين مدينة ة أخرى

4.155.499

60-31
يومًا

280.065
60-31
يومًا

384.179

90-61
يومًا

106.128
90-61
يومًا

488.234

120-91
يومًا

269.035
120-91
يومًا

272.659

ما يزيد عن االجمالي
 120يومًا

1.141.811

6.904.063

ما يزيد عن االجمالي
 120يومًا

1.095.512

6.396.083

(د) الموجودات المالية منخفضة القيمة
في  31ديسمبر  ،2020بلغت موجودات إعادة التأمين منخفضة القيمة مبلغ  47.403ألف
ريـال قطري ( 43.465 :2019ألف ريـال قطري) وذمم مدينة منخفضة القيمة من حملة
الوثائق مبلغ  44.813ألف ريـال قطري ( 43.691 :2019ألف ريـال قطري).
تسجل المجموعة جميع مخصصات انخفاض القيمة في حسابات منفصلة
لمخصصات انخفاض القيمة .تعرض الحركة في مخصصات خسائر انخفاض القيمة
للسنة كالتالي:
تدني قيمة ذمم التأمين وإعادة التأمين المدينة
بآالف الرياالت القطرية

في  1يناير
مكون خالل السنة
كما في  31ديسمبر

87.156
5.060
92.216

2020

2019

75.188
11.968
87.156

ز) مخاطر السيولة
مخاطر السيولة هي المخاطر المتمثلة في الصعوبات التي تواجهها المجموعة
للوفاء بالتزاماتها المصاحبة لمطلوباتها المالية.
يتم مراقبة متطلبات السيولة بشكل دوري على أساس يومي /أسبوعي /شهري
وتضمن اإلدارة توفر أموال كافية للوفاء بأية التزامات عند استحقاقها.
فترات االستحقاق
يبين الجدول أدناه فترات استحقاق الموجودات المالية والمطلوبات المالية للمجموعة
استنادا إلى المطلوبات التعاقدية غير المخصومة المتبقية متضمنة الفائدة مستحقة
الدفع والمدينة .بالنسبة لمطلوبات عقود التأمين وموجودات إعادة التأمين ،فإنه
يتم تحديد فترات استحقاقها استنادا إلى التقدير الزمني لصافي التدفقات النقدية
الخارجة من مطلوبات التأمين المدرجة .تم استبعاد األقساط غير المستحقة وحصة
معيدي التأمين من األقساط غير المستحقة من التحليل إذ أنها ليست التزامات
تعاقدية.

(

8
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بآالف الرياالت القطرية
أقل من سنة
واحدة

 31ديسمبر 2020

من 5 -1
سنوات

بآالف الرياالت القطرية
المجموع

أكثر من 5
سنوات

 31ديسمبر 2020
العملة

موجودات مالية
موجودات مالية مشتقة
موجودات مالية غير مشتقة
استثمارات مالية بالقيمة العادلة
من خالل الربح أو الخسارة
استثمارات مالية بالقيمة العادلة
من خالل الدخل الشامل اآلخر
ذمم تأمين مدينة ،بالصافي
موجودات عقود إعادة تأمين
النقد وودائع قصيرة األخل

مطلوبات مالية
مطلوبات مالية مشتقة
مطلوبات مالية غير مشتقة
ذمم تجارية وأرصدة دائنة أخرى
التزامات عقود تأمين
ذمم تأمين دائنة
قروض قصيرة األجل
قروض

57.748

-

-

57.748

3.316.111

166.033

33.206

3.515.350

2.298.325
6.756.660
5.682.384
8.103.018

5.507.462
109.093

5.179.039
-

12.984.826
6.756.660
5.682.384
8.212.111

26.214.246

5.782.588

5.212.245

37.209.079

366.852

-

-

366.852

نقد وودائع قصيرة األجل
موجردات مالية مشتقة
استثمارات سندات دين

442.150
17.459.150
2.705.843
4.109.766
141.813
25.225.574

44.442
44.442

-

442.150
17.459.150
2.705.843
4.109.766
186.255
25.270.016

 31ديسمبر 2019

 31ديسمبر 2019

أقل من سنة
واحدة

موجودات مالية
موجودات مالية مشتقة
موجودات مالية غير مشتقة
استثمارات مالية بالقيمة العادلة
من خالل الربح أو الخسارة
استثمارات مالية بالقيمة العادلة
من خالل الدخل الشامل اآلخر
ذمم تأمين مدينة ،بالصافي
موجودات عقود إعادة تأمين
النقد وودائع قصيرة األجل

مطلوبات مالية
مطلوبات مالية مشتقة
مطلوبات مالية غير مشتقة
ذمم تجارية وأرصدة دائنة أخرى
التزامات عقود تأمين
ذمم تأمين دائنة
قروض قصيرة األجل
قروض

أكثر من 5
سنوات

من 5 -1
سنوات

9.010

-

-

9.010

3.639.236

224.885

-

3.864.121

2.033.195
6.253.017
4.116.515
8.544.700

3.898.399
-

5.983.767
-

11.915.361
6.253.017
4.116.515
8.544.700
34.702.724

24.595.673

4.123.284

5.983.767

236.565
683.301
14.484.355
2.364.885
4.526.219
22.295.325

178.500
178.500

-

236.565
683.301
14.484.355
2.364.885
4.526.219
178.500
22.473.825

ح) مخاطر السوق
مخاطر السوق هي المخاطر المتمثلة في تقلب القيمة العادلة أو اإليرادات لألداة المالية نتيجة التغيرات
في أسعار السوق( ،مثل معدالت الفوائد وأسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار األسهم) سواء كانت
هذه التغييرات ناتجة عن عوامل محددة خاصة بورقة مالية معينة أو ُمصدرها أو عوامل تؤثر على جميع
األوراق المالية المتداولة في السوق .تحد المجموعة من مخاطر السوق من خالل االحتفاظ بمحفظة
متنوعة والرصد المستمر للتطورات في أسواق األسهم والسندات العالمية والمحلية .كما تقوم
المجموعة وبشكل نشط بمراقبة العوامل الرئيسية التي تؤثر على حركة سوق األسهم والسندات،
والقيام بتحليل دوري للعمليات واألداء المالي للشركات المستثمر فيها.
( )1مخاطر العمالت
مخاطر العمالت هي المخاطر المتمثلة في تقلب القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية لألداة
المالية بسبب التغييرات في أسعار صرف العمالت.
تقوم المجموعة باستخدام مختلف األدوات المالية خارج بيان المركز المالي بما فيها العقود اآلجلة
لصرف العمالت األجنبية والخيارات إلدارة بعض مخاطر العمالت األجنبية.
يلخص الجدول أدناه تعرض المجموعة لمخاطر سعر صرف العمالت األجنبية في تاريخ التقرير وذلك
بتصنيف الموجودات والمطلوبات بعمالت رئيسية.
 31ديسمبر 2020

دوالر
أمريكي
ألف

جنيه
إسترليني
ألف

يورو
ألف

المجموع
ألف

أخرى
ألف

انقد وودائع قصيرة األجل

3.422.727

32.243

492.842

4.264.299

8.212.111

ذمم تأمين وأرصدة مدينة أخرى
إستثمارات
إجمالي الموجودات
قروض قصيرة األجل
قروض
مخصصات وذمم إعادة تأمين
دائنة وذمم دائنة أخرى
إجمالي المطلوبات

2.066.778
13.565.588
19.055.093
4.111.417
-

426.859
334.253
793.355
-

5.283.344
1.408.797
7.184.983
()1.669
186.255

1.070.199
1.249.286
6.583.784
18
-

8.847.180
16.557.924
33.617.215
4.109.766
186.255

1.844.786
5.956.203

33.605
33.605

1.769.985
1.954.571

568.426
568.444

4.216.802
8.512.823

 31ديسمبر 2019
انقد وودائع قصيرة األجل

دوالر
أمريكي
ألف

جنيه
إسترليني
ألف

يورو
ألف

المجموع
ألف

أخرى
ألف

1.558.986

22.967

713.242

6.249.505

8.544.700

2.040.737
12.651.709
16.251.432
4.612.848
-

508.375
303.945
835.287
489
-

5.345.956
1.324.199
7.383.397
()87.169
178.500

557.790
1.508.639
8.315.934
51
-

8.452.858
15.788.492
32.786.050
4.526.219
178.500

93.400
93.889

1.478.607
1.569.938

486.571
486.622

3.995.183
8.699.902

ذمم تأمين وأرصدة مدينة أخرى
إستثمارات
إجمالي الموجودات
قروض قصيرة األجل
قروض
مخصصات وذمم إعادة تأمين
دائنة وذمم دائنة أخرى
1.936.605
إجمالي المطلوبات
6.549.453

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 بيان الدخل الموحد وبيان حقوق الملكية
الموحد بسبب التغيرات في القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية الحساسة
للعمالت متضمنة مطالبات عقود التأمين:
بآالف الرياالت القطرية
2020
التغير في
المتغيرات
العملة
يورو
جنيه إسترليني
االجمالي
يورو
جنيه إسترليني
االجمالي

%10+
%10+
%10%10-

األثر على
الربح
والخسارة

36.650
190.164
226.814
()36.650
()190.164
()226.814

2019
األثر على
حقوق
الملكية

-------

األثر على
الربح
والخسارة

ريال قطري

 50+نقطة �أ�سا�س ()2.330

()314.814

ريال قطري

 50-نقطة �أ�سا�س 2.330

314.814

3.105

310.895

فيما يلي مخاطر معدالت الفائدة للمجموعة استنادا إلى ترتيباتها التعاقدية:
بآالف الرياالت القطرية
 31ديسمبر 2020

32.691
203.744
236.435
()32.691
()203.744
()236.435

لم تتغير الطريقة المستخدمة في التوصل إلى معلومات الحساسية والمتغيرات
الهامة منذ الفترة السابقة.
( )2مخاطر معدالت الفائدة

مخاطر معدالت الفائدة هي المخاطر الناتجة عن تقلبات قيمة التدفقات النقدية
المستقبلية من أداة مالية بسبب التغيرات في معدالت الفائدة بالسوق.
تستثمر المجموعة في أوراق مالية ولديها ودائع تخضع لمخاطر معدالت الفائدة .إن
مخاطر معدالت الفائدة بالنسبة للمجموعة هي مخاطر التغيرات في معدالت الفائدة
بالسوق التي تؤدي إلى انخفاض العائد الكلي على أوراقها المالية الحاملة للفوائد.
تتطلب سياسة معدالت الفائدة لدى المجموعة إدارة مخاطر معدالت الفائدة
باالحتفاظ بمزيج من األدوات ذات سعر فائدة ثابت ومتغير .تتطلب السياسة أيضًا من
المجموعة إدارة استحقاقات الموجودات المالية والمطلوبات المالية الحاملة للفوائد.
تحد المجموعة من مخاطر معدالت الفائدة برصد التغيرات في معدالت الفائدة
بعمالت النقد واالستثمار والتي ليس لها تركيز كبير في مخاطر معدالت الفائدة.

أقل من
سنة واحدة

من
 5-1سنوات

8.103.018
57.748
2.710.757
10.871.523

109.093
5.673.495
5.782.588

أكثر
من 5
سنوات

5.212.245
5.212.245

اإلجمالي

8.212.111
57.748
13.596.497
21.866.356

معدل
الفائدة
الفعلي ()%

٪2.30
٪2.96

بآالف الرياالت القطرية

نقد وودائع قصيرة األجل
موجردات مالية مشتقة
استثمارات سندات دين

أقل من
سنة واحدة

من
 5-1سنوات

8.544.700
9.010
2.359.043
10.912.753

4.123.284
4.123.284

أكثر
من 5
سنوات

5.983.767
5.983.767

اإلجمالي

8.544.700
9.010
12.466.094
21.019.804

معدل
الفائدة
الفعلي ()%

٪3.48
٪3.77

( )3مخاطر األسعار

مخاطر السعر هي المخاطر التي تنشأ عن تقلبات القيمة العادلة أو االيرادات لألداة المالية بسبب التغييرات في
األسعار بالسوق (بخالف تلك التي تنشأ من مخاطر معدالت الفائدة أو مخاطر العمالت) ،سواء كانت تلك التغيرات
ناتجة عن عوامل خاصة باألداة المالية المحددة أو ُمصدرها أو عوامل تؤثر على جميع األدوات المالية المماثلة
المتداولة في السوق.
تتعلق مخاطر سعر األسهم للمجموعة بالموجودات والمطلوبات المالية التي تتقلب قيمها نتيجة للتغيرات في
أسعار السوق وبصفة أساسية األوراق المالية االستثمارية التي ال يحتفظ بها لحساب نشاط تجاري متعلق بوحدة
نشاط .تتطلب سياسة مخاطر السعر قيام المجموعة بإدارة هذه المخاطر بوضع األهداف ورصد العقبات أمام
االستثمارات وخطط التنويع وحدود االستثمار في كل بلد وقطاع وسوق واالستخدام الحريص والمخطط لألدوات
المالية المشتقة .ليس هناك تركيز جوهري لمخاطر السعر بالمجموعة.
يبين الجدول أدناه التحركات الممكنة على نحو معقول في المتغيرات الرئيسية مع بقاء المتغيرات األخرى ثابتة مما
يوضح األثر على الربح أو الخسارة وحقوق الملكية.

بآالف الرياالت القطرية

2020
التغير في
المتغيرات
السوق القطري
السوق العالمي
السوق القطري
السوق العالمي

%10+
%10+
%10%10-

األثر على
الربح أو
الخسارة

2019
األثر على
حقوق
الملكية

85.861
37.350
()85.861
()37.350

85.861
37.350
()85.861
()37.350

األثر على
الربح أو
الخسارة

118.006
43.869
()118.006
()43.869

األثر على
حقوق
الملكية

118.006
43.869
()118.006
()43.869

لم تتغير الطريقة المستخدمة في التوصل إلى معلومات الحساسية والمتغيرات الهامة منذ الفترة السابقة.
( )4المخاطر التشغيلية
المخاطر التشغيلية هي مخاطر الخسارة التي تنشأ بسبب فشل النظام أو الخطأ البشري أو االحتيال أو من أحداث
خارجية .في حالة فشل ضوابط الرقابة في األداء قد تتسبب المخاطر التشغيلية في أضرار للسمعة وقد يكون
لها عواقب قانونية أو تشريعية أو قد تؤدي إلى خسارة مالية .ال يمكن للمجموعة أن تتوقع إزالة جميع المخاطر
التشغيلية إال أنه وعن طريق وضع نظام رقابة صارم ومن خالل الرصد ومعالجة المخاطر المحتملة تتمكن
المجموعة من إدارة هذه المخاطر .لدى المجموعة أنظمة مفصلة وإجراءات موثقة فيها فصل فعال للمهام
وضوابط للوصول وإجراءات التفويض والتسوية وأساليب لتدريب وتقييم الموظفين وخالفها ،إضافة إلى إطار عمل
تدقيق داخلي فعال .يتم رصد مخاطر العمل مثل التغيرات في البيئة والتقنية والصناعة عبر التخطيط االستراتيجي
للمجموعة وعملية رصد الموازنة.
ط) إدارة رأس المال
المصدر الرئيسي لرأس المال المستخدم من قبل المجموعة هو إجمالي حقوق الملكية .كما تستخدم المجموعة،
حيثما يكون ذلك فعاال ،مصادر رأس المال مثل الديون الدائمة الثانوية ،باإلضافة إلى مصادر التمويل التقليدية .تقوم
المجموعة بإدارة متطلبات رأس المال من خالل تقييم أوجه القصور بين مستويات رأس المال المبلغ عنها والمطلوبة
على أساس منتظم .قامت المجموعة باالمتثال التام لمتطلبات رأس المال المفروضة خارجيا خالل السنة المالية
قيد التقرير ولم يتم إجراء أي تغييرات على قاعدتها الرأسمالية وأهدافها وسياساتها وعملياتها من السنة السابقة.
يتم تحديد متطلبات رأس المال المفروضة خارجيا من قبل قانون الشركات التجارية القطري وتعليمات مصرف قطر
المركزي لضمان هوامش مالءة كافية .وتحدد المجموعة أهدافا أخرى للمحافظة على تصنيف ائتماني قوي ونسب
رأسمالية جيدة من أجل دعم أهداف أعمالها وزيادة حقوق المساهمين .تعمل المجموعة على الحفاظ على الحد
األدنى لمتطلبات رأس المال ونسبة المالءة المالية في جميع األوقات وفقا لمتطلبات مصرف قطر المركزي.
ي) التصنيف والقيم العادلة
يبين الجدول التالي مقارنة للقيم العادلة لألدوات المالية مع قيمها الدفترية:

بآالف الرياالت القطرية
2020
القيمة
الدفترية

8.212.111
النقد وودائع قصيرة األجل
8.847.180
ذمم تأمين مدينة
7.302.864
موجودات عقود إعادة تأمين
استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 3.541.704
13.016.220
استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
40.920.079
4.109.766
قروض قصيرة األجل
4.216.802
ذمم تأمين دائنة وذمم دائنة أخرى
186.255
قروض
23.080.985
مطلوبات عقود تأمين
31.593.808

2019
القيمة
العادلة

8.212.111
8.847.180
7.302.864
3.541.704
13.016.220
40.920.079
4.109.766
4.216.802
186.255
23.080.985
31.593.808

القيمة
الدفترية

8.544.700
8.452.858
5.099.804
3.873.131
11.915.361
37.885.854
4.526.219
3.995.183
178.500
20.499.218
29.199.120

القيمة
العادلة

8.544.700
8.452.858
5.099.804
3.873.131
11.915.361
37.885.854
4.526.219
3.995.183
178.500
20.499.218
29.199.120

 .34األدوات المالية المشتقة
تدخل المجموعة في أنواع مختلفة من المعامالت التي تتضمن أدوات مالية مشتقة ضمن نطاق االعمال العادية
األداة المالية المشتقة تمثل عقد مالي بين طرفين حيث تتغير قيمته استجابة للتغير في سعر واحدة أو أكثر من
األدوات المالية المشتقة أو السعر المرجعي أو المؤشر .وتشمل األدوات المالية المشتقة العقود اآلجلة والمقايضات
وهيكلة رأس المال.
يبين الجدول أدناه القيم اإلسمية حسب فترة االستحقاق .تمثل القيمة اإلسمية مبلغ األداة المشتقة ،أو السعر
المرجعي أو المؤشر ويعد هو أساس قياس التغييرات في قيمة المشتقات المالية وتشير القيم اإلسمية إلى حجم
المعامالت القائمة في نهاية السنة وهي ليست مؤشرا على مخاطر السوق أو مخاطر االئتمان.

بآالف الرياالت القطرية
 31ديسمبر 2019
مشتقات السوق الصفقات
مشتقات ائتمانية ومعدالت فائدة
مشتقات حقوق الملكية
مشتقات صرف عمالت أجنبية

القيمة
اإلسمية

2.600.525
153.261
4.465.744
7.219.530

الموجودات
المشتقة

المطلوبات
المشتقة

34
57.714
57.748

362.495
4.357
366.852

في خالل
 3أشهر

136.500
153.261
2.215.881
2.505.642

 31ديسمبر 2019

مشتقات حقوق الملكية
مشتقات صرف عمالت أجنبية

القيمة
اإلسمية

2.094.187
170.642
2.025.976
4.290.805

الموجودات
المشتقة

المطلوبات
المشتقة

139
8.871
9.010

204.042
10.685
21.838
236.565

في خالل
 3أشهر

318.500
170.642
2.025.976
2.515.118

بآالف الرياالت القطرية
إجمالي أقساط التأمين
أقساط محولة لمعيدي األمين
صافي أقساط التأمين
التغير في احتياطي األخطار السارية
صافي أقساط التأمين المكتسبة
إجمالي المطالبات المدفوعة
المبالغ المستردة من إعادة التأمين
الحركة في المطالبات القائمة
صافي العمولة
صافي نتائج االكتتاب
إيرادات االستثمار وااليرادات األخرى
تكاليف التمويل
صافي إيرادات االستثمار
إجمالي الدخل
مصاريف عمومية وإدارية
االستهالم واألطفاء
الربح قبل الضريبة من العمليات الغير مستمرة
مصروف الضريبة على الدخل
الربح للسنة من العمليات الغير مستمرة بعد الضريبة
الدخل الشامل اآلخر من العمليات الغير مستمرة
صافي التغيرات في القيمة العادلة ألدوات الدين
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
إجمالي الدخل الشامل للفترة العائد إلى:
حاملي أسهم الشركة األم من العمليات الغير مستمرة
العائد للسهم
العائد األساسي/المخفف للسنة من العمليات الغير
مستمرة (ريال قطري)

2020

2019

1.001.323
()67.951
933.372
32.923
966.295
()826.488
53.083
()78.716
()11.766
102.408
45.992
()4.762
41.230
143.638
()45.750
()846
97.042
1.006
98.048

1.020.479
()77.906
942.573
()67.909
874.664
()908.980
99.607
15.282
()2.414
78.159
63.415
()10.799
52.616
130.775
()47.536
()711
82.528
4.350
86.878

6.119

41.770

104.167

128.648

0.03

2.464.025
2.249.863
4.713.888

0.04

كانت التدفقات النقدية المتكبدة من قبل شركة كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي
ش.م.ع.ق .كما يلي:

من  3أشهر
إلى  12شهر

بآالف الرياالت القطرية
2020
التشغيلية
االستثمارية
التمويلية
صافي الزيادة في النقد المحقق

75.397
154.392
()193.524
36.265

2019

124.600
93.053
48.766
266.419

القيم الدفترية لموجودات ومطلوبات شركة كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي ش.م.ع.ق.
كما في تاريخ فقد السيطرة كانت كما يلي:

بآالف الرياالت القطرية

مشتقات ائتمانية ومعدالت فائدة

-------

األثر على
الربح أو
الخسارة

()3.105

مشتقات السوق الصفقات
األثر على
حقوق
الملكية

األثر على
حقوق
الملكية

األثر على
حقوق
الملكية

()310.895

بآالف الرياالت القطرية
المجموع

التغير في
المتغيرات

األثر على
الربح أو
الخسارة

 31ديسمبر 2019

تحليل اختبار انخفاض القيمة ،تقوم المجموعة بعمل التقديرات التالية والتي تعتبر هامة:
تم استخدام تقدير  WVفي تقدير مدته  3سنوات بنا ًء على العمر المتبقي لعقد تصفية  .WVبلغ عائد أنتاريس على السعة
لعام  .٪6.6 :2019تم تقدير القيمة السوقية ألنتاريس باستخدام السعر إلى القيمة الدفترية الملموسة .تم تقدير السعر إلى القيمة
الدفترية الملموسة عند .1.69
تم استخدام معامل حقوق الملكية ( )Equity betaلحساب تكلفة حقوق الملكية في انتاريس لتقييم  .WVيقدر معدل الخصم
بـ .٪9.77
تقوم اإلدارة بتحليل الحساسية على االفتراضات أعاله للتحقق من مدى تأثيرها على المبالغ الممكن استردادها وانخفاض القيمة
الدفترية للشهرة في البيانات المالية الموحدة .إن التغييرات في االفتراضات أعاله قد يكون له تأثير مادي على المبالغ القابلة
لالسترداد للشهرة.
 .36المصادر الرئيسية لعدم اليقين حول التقديرات
فيما يلي بيان االفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى للشكوك حول التقدير في تاريخ التقرير والتي لها
مخاطر كبيرة تتسبب في تسويات جوهرية للقيم الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية التالية ،كما يلي:
المطالبات المقدمة بموجب عقود تأمين
يتم تحميل مصروفات المطالبات وتقدير الخسائر على بيان الربح أو الخسارة الموحد عند تكبدها استنادا إلى االلتزام المقدر
للتعويض المستحق لحامل العقد أو أطراف أخرى متضررة من جانب حاملي العقد .يتم تقدير مطلوبات المطالبات غير المدفوعة
باستخدام مدخالت التقديرات لحاالت فردية ُم َب ّلغ عنها للمجموعة وتقديرات اإلدارة للمطالبات المتكبدة ولكن غير مب َّلغ عنها.
تتم مراجعة طريقة وضع مثل هذه التقديرات وتكوين االلتزام الناتج عنها بصفة مستمرة .يتم إدراج أية فروق بين المطالبات
الفعلية والمخصصات الموضوعة في بيان الربح أو الخسارة الموحد في سنة السداد .تم صافي تقدير المطالبات غير المدفوعة
كما في  31ديسمبر  2020بمبلغ  11.776.766ألف ريـال قطري ( 10.367.840 :2019ألف ريـال قطري).
فحص انخفاض قيمة الشهرة
تحدد المجموعة ما إذا كانت الشهرة قد انخفضت قيمتها سنويا على األقل .يتطلب ذلك تقدير القيمة في حال االستخدام
لوحدات توليد النقد التي يتم تخصيص الشهرة لها .تم إيضاح تفاصيل االفتراضات الرئيسية المستخدمة في تقدير المبالغ القابلة
لالسترداد في االيضاحين  12و .35
انخفاض قيمة ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى
يتم وضع تقدير مبلغ التأمين القابل لالسترداد عندما يصبح من غير المحتمل تحصيل كامل المبلغ .إن تحديد ما إذا كانت هذه
الذمم المدينة والذمم المدينة األخرى قد انخفضت قيمتها يستلزم أن تقوم المجموعة بتقييم مركز االئتمان والسيولة لدى
حاملي الوثائق وشركات التأمين ومعدالت االسترداد التاريخية والتحقيقات المفصلة التي تم القيام بها خالل سنة  2014باإلضافة
إلى رأي الدائرة القانونية .يتم إدراج الفرق بين القيمة القابلة لالسترداد المقدرة والقيمة الدفترية في بيان الربح أو الخسارة الموحد
كمصروف .يتم إدراج أي فرق بين المبالغ التي يتم تحصيلها فعليًا في الفترات المستقبلية والمبالغ المتوقعة في بيان الدخل
الموحد في وقت تحصيلها .بلغت القيم الدفترية لذمم التأمين المدينة وذمم إعادة التأمين المدينة مبلغ  3.647.314ألف ريـال
قطري كما في  31ديسمبر  2.882.260 :2019( 2020ألف ريـال قطري) و 3.201.562ألف ريـال قطري ( 3.457.913 :2019ألف ريـال قطري) على
التوالي وبلغت المخصصات المكونة النخفاض قيمة ذمم التأمين المدينة وذمم إعادة التأمين المدينة  44.813ألف ريـال قطري
( 43.691 :2019ألف ريـال قطري) و  47.403ألف ريـال قطري ( 43.465 .2019ألف ريـال قطري) على التوالي.
فحص كفاية االلتزام
في تاريخ كل تقرير يتم إجراء اختبارات لكفاية االلتزام للتأكد من كفاية مطلوبات عقود التأمين .تقوم المجموعة باستخدام
أفضل التقديرات للتدفقات النقدية التعاقدية المستقبلية ومعالجة المطالبات والمصروفات اإلدارية إضافة إلى إيراد االستثمار
التي تعزز مثل هذه المطلوبات في سبيل تقييم كفاية المطلوب .يتم تحميل أي عجز مباشرة في بيان الربح أو الخسارة الموحد.
 .37ضمانات الشركة األم
قدمت الشركة األم ضمانات غير مشروطة لشركاتها التابعة وشركة قطر إلعادة التأمين (ذ.م.م( ).قطر ري) والشركة الكويتية
القطرية للتأمين وشركة كيو آي سي – أوروبا – المحدودة (مالطا) بغرض الحصول على تقييم مالي من مؤسسات تقييم دولية.
كما في  31ديسمبر  ،2020تم إنهاء الضمانات من الشركة األم الممنوحة إلى شركـة كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي
نتيجة لإلستبعاد.
 .38إعادة هيكلة المجموعة
خالل  ،2019استحوذت المجموعة على حصص األقلية في شركة كيو آي سي كابيتال بنسبة ( )٪4.26من خالل إصدار أسهم حقوق
ملكية خاصة للشركة األم .تمت الموافقة على ذلك في اجتماع الجمعية العمومية السنوي المنعقد في  26فبراير  .2019كما في
 31ديسمبر  ،2020شركة كيو آي سي كابيتال هي شركة تابعة مملوكة بالكامل للمجموعة.
 .39تأثير جائحة كوفيد19-
أثرت جائحة كوفيد 19-بصورة كبيرة على االقتصاد العالمي وعلى قدرات األفراد والشركات والحكومات على مواصلة األعمال ،كما كان
لها تأثير مادي على حركة السفر والتجارة واألعمال وترتيبات العمل ومعدالت االستهالك بجميع أنحاء العالم.
تراقب المجموعة تطورات األوضاع عن كثب ،وقد قامت بتفعيل خطة استمرارية أعمالها وغيرها من ممارسات إدارة المخاطر
بغرض إدارة تأثير أي توقف محتمل في األعمال على أنشطتها وأدائها المالي نتيجة لتفشي جائحة كوفيد.19-
قد تتأثر المجموعة بأية سياسات أو ممارسات أو قوانين أو تدابير قد تفرضها الحكومات ويطلب بموجبها من شركات التأمين أو
تضطر لتأجيل أقساط التأمين أو دفع مطالبات تتعلق بالخسائر الناجمة عن جائحة كوفيد 19-والتي ال تكون مستحقة بطبيعة الحال
بموجب السياسة ذات الصلة أو في خالل السياق االعتيادي لألعمال .إن مدى تأثير الجائحة على أنشطة المجموعة ونتائج أعمالها
يعتمد إلى حد كبير على التطورات المستقبلية واإلجراءات المتخذة عالميًا للتخفيف من هذه التأثيرات .تكبدت المجموعة مطالبات
صافية بمبلغ  514مليون ريال قطري ( 141مليون دوالر أمريكي) بعد خصم إعادة التأمين للسنة المنتهية في  31ديسمبر .2020
إن المحفظة االستثمارية للمجموعة معرضة للتقلبات الحالية باألسواق .المحافظ االستثمارية في االقتصادات المعتمدة نسبيا على
أسعار النفط يكون لها بعض االنكشافات على المخاطر .تتعرض المجموعة ً
أيضا لمخاطر تتعلق بقرض مستحق من وكالة إدارية
عامة ( .)MGAفي ضوء الظروف الحالية ،وافقت إدارة المجموعة والوكالة اإلدارية العامة مع بعضهما البعض على تمديد أجل
السداد .وبالنظر لعدم اليقين حول األسواق العالمية واألداء االقتصادي ،تم دمج التغييرات في حساب الخسارة االئتمانية المتوقعة
لتعكس عوامل االقتصاد الكلي الحالية التي يمكن مالحظتها والمعلومات المستقبلية.
تتمتع المجموعة بمراكز قوية فيما يتعلق برأس المال والسيولة والتمويل ،وال تزال لديها صالبة من الناحية التشغيلية في مواجهة
حالة عدم اليقين غير المسبوقة عالميًا على خلفية تفشي جائحة كوفيد .19-تتوقع المجموعة أن يكون لهذه الحالة وما يعقبها
من انكماش في رؤوس األموال تأثيرًا على األسعار بأسواق الجملة وإعادة التأمين.
 .40األحداث الالحقة لفترة التقرير
قامت مجموعة ماركرستودي بالمملكة المتحدة مؤخرًا بإتمام صفقة استثمار في مجموعتها بقيادة بولين ستريت كابيتال
(شركة إدارة استثمارات بديلة مستقلة تقع في المملكة المتحدة) .تخضع الصفقة لموافقة الجهات التنظيمية وسوف تشهد
حصول بولين ستريت كابيتال على حصة مؤثرة في مجموعة إم إس جي جروب .إن مشاركة مجموعة قطر للتأمين في هذه
الصفقة تشير وتؤكد على التزامها كشريك استراتيجي لمجموعة ماركرستودي ،كما أن إبرام الصفقة من شأنه أن ييسر سداد
جزء كبير من مديونية ماركرستودي للمجموعة.
 .41العمليات الغير مستمرة
في  22نوفمبر  ،2020بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية ،قرر مساهمو شركة كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي
ً
وهي شركة تابعة للمجموعة ،تحويل الشركة التابعة إلى شركة مساهمة عامة قطرية (ش.م.ع.ق) وإدراجها الحقا في بورصة
قطر من خالل طرح عام أولي بنسبة  ٪60من األسهم المملوكة للمجموعة للجمهور .في  30ديسمبر  ،2020اكتملت عملية االكتتاب
العام بنجاح وبالتالي تم تخفيض الحصة التي تحتفظ بها المجموعة إلى  ٪25من رأس المال المدفوع لشركة كيو إل إم لتأمينات
الحياة والتأمين الصحي ش.م.ع.ق.
في  31ديسمبر  ،2020تم إدراج شركة كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي ش.م.ع.ق .كعملية غير مستمرة .إن نتائج شركة
كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي ش.م.ع.ق .للسنة هي كما يلي:

من  3أشهر
إلى  12شهر

1.775.687
1.775.687

تم استخدام استراتيجيات مختلفة لعملية التحوط ،وإدارة المخاطر وتحسين الدخل .جميع الخيارات المباعة على
موجودات مملوكة من المجموعة.
مشتقات العمالت األجنبية
تتضمن مشتقات صرف العمالت األجنبية العقود اآلجلة والخيارات وهي عبارة عن اتفاقيات تعاقدية تتعلق بعملة محددة بسعر
وتاريخ محددين في المستقبل .الخيارات هي اتفاقات تعاقدية يمنح بموجبها البائع (الكاتب) للمشتري (الحائز) الحق ،وليس
االلتزام ،في الشراء أو البيع في تاريخ مستقبلي محدد أو في أي وقت خالل فترة محددة ،مبلغ محدد من العملة ،بسعر محدد
سلفا .إن أسعار الفائدة وعقود مشتقات االئتمان هي عقود غير مباشرة يتم التعامل بها في السوق غير الرسمية ،ويتم تسوية
التغيرات في قيم العقود يوميا.
مشتقات األسهم
تتضمن مشتقات األسهم خيارات وتبادالت وهي اتفاقيات تعاقدية تتعلق بأداة حقوق ملكية محددة بسعر وتاريخ محددين في
المستقبل .إن عقود مشتقات األسهم هي عقود غير مباشرة يتم التعامل بها في السوق غير الرسمية ،ويتم تسوية التغيرات
في قيم العقود يوميا.
معدل الفائدة ومشتقات االئتمان
معدل الفائدة ومشتقات االئتمان تتضمن عقود مقايضة لتبادل مجموعة من التدفقات النقدية األخرى ،مدفوعات فوائد ثابتة
وعائمة بشكل عام بعملة واحدة دون تبادل أصل الدين .في حالة مقايضات التخلف عن السداد ،تتفق األطراف األخرى على إجراء
دفعات فيما يتعلق باألحداث االئتمانية المحددة بناء على مبالغ أسمية محددة .إن عقود مشتقات الصرف اآلجلة هي عقود غير
مباشرة يتم التعامل بها في السوق غير الرسمية ،ويتم تسوية التغيرات في قيم العقود يوميا.
 .35األحكام المادية المستخدمة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة
عند إعداد هذه البيانات المالية الموحدة قامت اإلدارة باستخدام عدد من األحكام المؤثرة عند تطبيق السياسات المحاسبية الوارد
وصفها باإليضاح رقم ( .)3تم إدراج تلك األحكام التي لها التأثير األكبر على مبالغ الموجودات والمطلوبات والدخل والمصروف فيما
يلي (بخالف تلك التي تشتمل على تقديرات والتي تم التعامل معها في اإليضاح رقم (.))36
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
تقييم نموذج األعمال الذي يتم االحتفاظ بالموجودات المالية بموجبه ،وتقييم ما إذا كانت الشروط التعاقدية لألصل المالي تمثل
أصل الدين والفائدة فقط .راجع االيضاح  4للمزيد من المعلومات.
الخسائر االئتمانية المقدرة
تقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان المتعلقة بالموجودات المالية قد زادت بشكل كبير منذ التحقيق المبدئي وإدراج معلومات
استشرافية لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة .للمزيد من المعلومات راجع االيضاح  :4المدخالت واالفتراضات والتقنيات
المستخدمة لتقدير انخفاض قيمة الموجودات المالية.
انخفاض قيمة الشهرة
تقوم المجموعة بإجراء فحص انخفاض القيمة سنويا فيما يتعلق بالشهرة الناشئة من االستحواذ على شركات تابعة .وإلجراء

بآالف الرياالت القطرية
2020
الموجودات
النقد والودائع قصيرة األجل
ذمم تأمين مدينة وذمم مدينة أخرى
موجودات عقود تأمين
مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة
استثمارات مالية
عقارات ومعدات
إجمالي الموجودات
المطلوبات
تسهيالت قصيرة األجل
مخصصات وذمم إعادة تأمين دائنة وذمم دائنة أخرى
مطلوبات عقود التأمين
مبالغ مستحقة إلى أطرف ذات عالقة
إجمالي المطلوبات
قيمة صافي الموجودات كما في تاريخ فقد السيطرة

الربح من استبعاد استثمارات في شركة تابعة كالتالي

604,976
326,390
103,084
115,094
590,886
1,279
1,741,709
()242,333
()104,590
()741,058
()130,697
()1,218,678
523,031

بآالف الرياالت القطرية
2020

المقابل المستلم نقدا
القيمة العادلة للحصة المحتفط بها من قبل المجموعة ()٪25
القيمة الدفترية للشركة التابعة
قيمة صافي الموجودات كما في تاريخ فقد السيطرة
الحصص غير المسيطرة
التكلفة المتكبدة المتعلقة بعملة االستبعاد
الربح بعد الضريبة من استبعاد استثمارات في شركة تابعة

661,500
274,750
()523,031
78.455
()24.199
467,475
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تقرير مدقق الحسابات المستقل

تقرير مجلس اإلدارة

الكرام

يطيب لمجلس إدارة شركة قطر للتأمين أن يقدم التقرير السنوي السادس والخمسين للمجموعة  ،والذي يشتمل على أنشطة المجموعة ،
وبياناتها المالية الموحدة للعام 2020م والخطة المستقبلية للمجموعة لعام 2021م 0
لقد كان عام 2020م عامًا مليئًا بالتحديات بالنسبة للتأمين العالمي
فقد أشعل وباء كوفيد  19 -أعمق أزمة اقتصادية عالمية منذ الكساد الكبير في ثالثينيات القرن العشرين  ،ويظهر تأثير كوفيد  19 -على أسواق
التأمين العالمية إلى حد كبير من خالل طفرة مطالبات التأمين المتعلقة بانقطاع األعمال  ،والفعاليات الملغاة  ،وما إلى ذلك  ،إلى جانب مخاطر
األصول الناجمة عن تقلبات أسواق رأس المال  ،وضعف آفاق النمو في أقساط التأمين  0وقد قدَّ ر قطاع التأمين العالمي أن الخسائر الناجمة عن
جائحة كوفيد  19 -بسبب مطالبات التأمين وخسائر المحافظ االستثمارية في عام 2020م تزيد على  200مليار دوالر أمريكي 0
وخالل العام كان على قطاع التأمين العالمي أيضًا أن يستوعب ما يُقدَّ ر بنحو  83مليار دوالر أمريكي من خسائر الكوارث الطبيعية  ،وهي خامس
أكثر الخسائر تكلفة في التاريخ والناجمة عن  30عاصفة مسجلة بما في ذلك خمس عواصف ضربت اليابسة في والية لويزيانا األمريكية وحدها ،
وهي أيضًا األعلى في التاريخ المسجل 0
وفي حين تأثرت األعمال الدولية للمجموعة بشكل سلبي بالخسائر العالمية الناجمة عن جائحة كوفيد  19 -والخسائر الناجمة عن الكوارث
الطبيعية  ،إال أن عمليات التأمين في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا حققت مرة أخرى أدا ًء متميزًا خالل العام  0وقد ساعدت إجراءات
اإلقفال الصارمة نتيجة لوباء كوفيد في الحفاظ على أداء مقبول  ،حيث كان لتأمينات السيارات والتأمين الصحي تأثير إيجابي أدى إلى انخفاض
معدَّ الت التعويضات  ،وقد ظل إجمالي أقساط التأمين خالل العام ثابتًا بواقع  12.2مليار ريـال قطري  ،مقارنة بـ  12.6مليار ريـال قطري للعام 2019م
 ،وسجلت عملياتنا المباشرة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا إجمالي أقساط مسجلة بقيمة  2.3مليار ريـال قطري  ،مقارنة بـ  2.2مليار
ريـال قطري في عام 2019م  ،وقد شهدت مكانتنا الناجحة كأكثر شركات التأمين نجاحًا في التحول الرقمي للتأمينات الشخصية  ،شهدت نموًا
كبيرًا في قنوات األعمال مع الشركات واألفراد خالل فترة الوباء  ،وفي تلك األثناء  ،واصلت أعمالنا الدولية سياسة عدم االكتتاب في المخاطر
غير المربحة والعمل على االكتتاب في المخاطر ذات التقلبات والحدة المنخفضة بعناية فائقة  ،وبلغ إجمالي أقساط التأمين المسجلة لعملياتنا
الدولية  9.9مليار ريـال قطري  ،مقارنة بـ  9.8مليار ريـال قطري في العام 2019م  ،وتمثل أعمالنا الدولية اآلن نسبة  ٪81من إجمالي دخل أقساط التأمين
لدى المجموعة 0
بلـغ عنها والخاصة بخسائر جائحة
وقد تأثر فائض النشاط التأميني للمجموعة لهذا العام بشكل مباشر بالخسائر الناجمة عن التعويضات والخسائر ُ
الم َّ
كوفيد  19 -وخسائر الكوارث الطبيعية غير العادية  ،وبلغت خسائر النشاط التأميني للمجموعة مبلغ  595مليون ريـال قطري  ،مقابل أرباح تحققت في
العام 2019م بـلغت  282مليون ريـال قطري  0كما واصلت المجموعة اتباع سياستها الحكيمة لتعزيز االحتياطي عبر األعمال الدولية  ،مع األخذ في االعتبار
نظرة محاكم المملكة المتحدة فيما يتعلق بالخسائر الوبائية  ،وتأثير الزيادات في االحتياطيات لتأمينات السيارات في المملكة المتحدة والناشئة عن
مراجعة المطالبات القائمة وما إلى ذلك  0ومن ناحية أخرى  ،ومع خروج العديد من شركات التأمين الدولية الرئيسية من المنطقة  ،واصلت أعمالنا المباشرة
في قطر والشرق األوسط وشمال أفريقيا تعزيز مكانتها الرائدة في المنطقة من خالل النمو المستمر في التأمينات المختارة لضمان الحصول على
فائض تأميني ثابت 0
واستنادا إلى سجل أعمالها المتنوع  ،وتركيزها على الشخصية والتجارية المختارة  ،ونموذج أعمالها الذي تم تحويله رقميًا  ،فإن شركة قطر للتأمين
في وضع جيد لتعزيز مكانتها في السوق وزيادة االزدهار في بيئة ما بعد كوفيد .
إدارة االستثمارات – نقطة القوة المميزة لدى المجموعة
ف��ي ع��ام 2020م  ،أثب��ت فري��ق االس��تثمار بالمجموع��ة قوت��ه م��رة أخ��رى  ،وعل��ى الرغ��م م��ن التقلب��ات غي��ر المس��بوقة ف��ي األس��واق المالي��ة
العالمي��ة  ،إال أن أداء المحفظ��ة االس��تثمارية للمجموع��ة كان جي��دًا  0وف��ي أعق��اب اإلقف��ال  ،إتخ��ذت البن��وك المركزي��ة والحكوم��ات تدابي��ر
غي��ر مس��بوقة للتخفي��ف م��ن أث��ره عن طري��ق خفض أس��عار الفائ��دة  ،وتمدي��د أو إع��ادة إط�لاق برام��ج تيس��ير التس��هيالت االئتماني��ة  ،فض ً
ال عن
دع��م األنش��طة االقتصادي��ة أو تحفيزه��ا  0وبش��كل حتم��ي َّ ،أث��رت ه��ذه التدابي��ر عل��ى أداء المحاف��ظ االس��تثمارية لش��ركات التأمي��ن  ،حي��ث
انخفض��ت محفظ��ة األس��هم بش��كل كبي��ر ث��م انتعش��ت  ،بينم��ا انخفض��ت محفظ��ة الس��ندات عل��ى وج��ه العم��وم  ،وعل��ى ه��ذه الخلفي��ة،
حقق��ت المجموع��ة نتيج��ة اس��تثمارية صافي��ة بلغ��ت  1366ملي��ون ري��ال قط��ري خ�لال الع��ام  2020مقارن��ة ب��ـ  1036ملي��ون ري��ال قط��ري ف��ي
العام 2019م  .وجاء العائد السنوي على االستثمار  ،باستثناء أي مكاسب لمرة واحدة  ،بنسبة 0 ٪3.5
ويرجع األداء االستثماري المتميز للفريق إلى التنوُّ ع الجغرافي الدقيق للمحفظة وتنوُّ ع أشكال االستثمار 0
واعترافًا بقدراتنا الفائقة في إدارة األصول  ،تم تصنيف شركة قطر للتأمين “أفضل دار استثمار” من قبل مجلة األصول للعام الثالث على التوالي ،
وص َّنف االستطالع دور االستثمار األولى في سندات  G3اآلسيوية ( الصادرة عن المصدرين اآلسيويين بالدوالر األمريكي واليورو والين الياباني ) بنا ًء على
عدد األصوات التي فاز بها مستثمريهم 0
وشركة إبيكيور إلدارة األصول المملوكة بالكامل لمجموعة شركة قطر للتأمين  ،هي أكبر مدير استثمار في قطر يدير  /يقدم المشورة لألصول
االستثمارية التي تزيد قيمتها على  7مليارات دوالر ( بما في ذلك األصول المدارة الخارجية )  ،كما أنها من أكبر مديري االستثمار في دول مجلس
التعاون الخليجي  0ويستعين فريق إبيكيور بأفضل المتخصصين المؤهلين في مجال االستثمار  ،ومع األصول المدارة الخارجية الجديدة القادمة
ستصبح إبيكيور واحدة من قنوات الدخل غير التأميني للمجموعة 0
رأس المال القوي للمجموعة واإلصدار الناجح لسندات رأسمالية من المستوى الثاني بقيمة  300مليون دوالر أمريكي
بالرغم من عدم وضوح الرؤية المستقبلية على مستوى العالم  ،وكدليل على أن الحماية المتميزة التي تقدمها المجموعة ضمان ممتاز لحاملي
وثائقها  ،فإن وضع الرأسمال والسيولة لدى المجموعة ال يزال متينًا  0وتواصل المجموعة التأكد من الحفاظ بشكل دائم على المستويات المناسبة
لمعدالت مالءة رأس المال وفقًا لمتطلبات جهات التصنيف االئتماني (ستاندرد آند بورز و إيه إم بست) .
ومن أجل تعزيز الوضع الرأسمالي للمجموعة وهيكلها الرأسمالي الفعال  ،قمنا بنجاح في شهر مايو 2020م  ،بإصدار سندات رأسمالية ثانوية دائمة
لمدة  5.5سنة من الفئة الثانية بقيمة  300مليون دوالر أمريكي  0وعلى الرغم من التقلبات في األسواق الدولية للسندات الدائمة التي ُتدرج ضمن
رأس المال  ،إال أن إقبال المستثمرين على هذه السندات كان متميزًا  ،وأظهر استمرار ثقة المستثمرين في مجموعة قطر للتأمين  0وقد تم إصدار
السندات عن طريق شركة قطر للتأمين ( كايمان ) المحدودة  ،وهي كيان ذات غرض خاص تأسس في جزر كايمان  ،وهي مضمونة من قبل شركة
قطر للتأمين 0
إدراج شركة كيو إل إم في بورصة قطر
لقد نمت شركة كيو إل إم لتصبح شركة رائدة في تأمينات الحياة والتأمين الصحي داخل دولة قطر لتحقق ربحية قوية وعائد جيد للمساهمين ،
كما وجدت مكانها المتميز بين شركات التأمين في المنطقة 0
وكدليل على االمتياز المستمر لشركة قطر للتأمين وتعزيز قيمتها  ،حققت شركة كيو إل إم نجاحًا كبيرًا في طرح نسبة  %60من إجمالي رأس مالها
لالكتتاب العام األولي ( ، )IPOوبدأ تداول أسهم كيو إل إم في بورصة قطر إعتبارا من  13يناير 2021م  0وكان هذا أول اكتتاب عام أولي في قطر منذ
العام 2019م يشهد ارتفاعًا في قيمة الحصص بنسبة  %24في اليوم األول للتداول  0وكان هذا أيضًا أول اكتتاب عام في الدولة يتم إجراؤه بالكامل
عبر اإلنترنت  0وستقدم شركة قطر للتأمين إلتزامًا ودعمًا مستمرين لشركة كيو إل إم حيث تحتفظ بنسبة  %25من أسهم شركة كيو إل إم 0
االبتكار الرقمي الرائد من خالل شركة العنود للتكنولوجيا
كجزء من استراتيجية المجموعة إليجاد قنوات جديدة لإليرادات  ،أبرمت مجموعة قطر للتأمين اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة Swiss Re
 ،وهي شركة عالمية رائدة في مجال إعادة التأمين  ،لتقديم أنظمة تكنولوجيا معلومات متكاملة لشركات التأمين في األسواق الناشئة  ،وهي
األنظمة التي تم تطويرها داخل المجموعة  ،وهي األفضل في مجال تكنولوجيا المعلومات وتحمل إسم  ، +Anoudوكجزء من التعاون مع
شركة  ، Swiss Reستقوم شركة قطر للتأمين بدمج العروض المتخصصة في منصتها لمساعدة شركات التأمين على اإلشراف على استراتيجية
االكتتاب الخاصة بها وإدارتها ومراقبة تعرضها لمخاطر الكوارث الطبيعية  0وبناء على ذلك  ،أنشأت شركة قطر للتأمين شركة تابعة لخدمات تقنية
المعلومات مملوكة بالكامل لمجموعة قطر للتأمين إسمها شركة العنود للتكنولوجيا ذ .م .م ( .العنود تك ) 0
وقد تم مؤخرا تصنيف “العنود تك” من قبل “أكورد و ألكيمي كرو” من بين العشرة الرواد للعام 2020م بفضل القدرة الهائلة الحالية والمستقبلية
لتغيير القطاع من خالل تكنولوجيا عمليات التأمين  0و”أكورد” هي منظمة غير ربحية في قطاع التأمين  ،في حين أن “ألكيمي كرو” هي رائد على
مستوى العالم في مجال استراتيجية تكنولوجيا عمليات التأمين 0
تقوية إطار عمل إدارة المخاطر
ُتعد مجموعة قطر للتأمين رائدة في مجال إدارة المخاطر ( ، )ERMكما أن لديها ثقافة امتثال مؤسسي قوية  0ولديها مالءة مالية قوية  ،حيث
تستفيد من قاعدة رأس المال الكبيرة لديها  0والدليل على قوة ومرونة رأسمال المجموعة هو قدرتها على الوصول بنجاح إلى أسواق رأس المال
ونمو عملياتها 0
كما تسعى المجموعة جاهدة لتطوير إطار عمل إدارة المخاطر بشكل مستمر وبما يتناسب مع تعقيد محفظة المخاطر لديها  0وتستمر ثقافة
إدارة المخاطر لدى المجموعة وضوابط المخاطر الرئيسية في تحقيق التحسن من خالل تطوير وتصميم ضوابط إدارة المخاطر على مستوى
المجموعة  ،كما تم تطوير نماذج المخاطر بشكل جيد في بعض الكيانات داخل المجموعة  ،والتي سيتم تعزيزها بشكل أكبر بمجرد االنتهاء من
النموذج الموحد للمخاطر للمجموعة ككل 0
إتفاقية استثمار في مجموعة ماركر ستادي بقيادة شركة بولين ستريت كابيتال
أبرم��ت مجموع��ة ماركرس��تادي بالمملك��ة المتح��دة مؤخ��رًا إتفاقي��ة اس��تثمار ف��ي مجموعته��ا بقي��ادة ش��ركة بولي��ن س��تريت
كابيت��ال (ش��ركة إدارة اس��تثمارات مقره��ا المملك��ة المتح��دة)  ،وتخض��ع االتفاقي��ة لموافق��ة الجه��ات التنظيمي��ة  ،وتن��ص
االتفاقية على حصول بولين ستريت كابيتال على حصة كبيرة في مجموعة ماركر ستادي  ،وتشترك مجموعة قطر للتأمين في االتفاقية كشريك
ِّ
تسهل االتفاقية لهذه المجموعة سداد مديونياتها لمجموعة قطر للتأمين 0
استراتيجي لمجموعة ماركر ستادي  ،وسوف
تصنيف ستاندرد آند بورز و إيه إم بست
وفي عام 2020م  ،أعادت وكالتا التصنيف االئتماني العالميتان  ،ستاندرد آند بورز و إيه إم بست  ،تأكيد تصنيف « ”Aللمجموعة مع نظرة مستقبلية
سلبية 0
نظام الحوكمة
وقد امتثلت شركة قطر للتأمين لمتطلبات ومبادئ الحوكمة وفقا لنظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية –
الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية ( ،)QFMAووفقًا لمبادئ حوكمة شركات التأمين الصادرة عن مصرف قطر المركزي ( 0 )QCBويبين التقرير
السنوي للحوكمة 2020م ( مرفق نسخة منه ) وضع الشركة من حيث االمتثال لنظام حوكمة الشركات  .وسوف يتم تقديم التقرير السنوي عن
حوكمة الشركات إلى هيئة قطر لألسواق المالية بعد الموافقة عليه في اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة 0
االلتزام بالتوطين وجهود التخطيط للتناوب على شغل الوظائف
إن شركة قطر للتأمين  ،كونها مجموعة تأمين رائدة في المنطقة  ،ملتزمة وتفخر بجهود التوطين لديها في جميع المناطق الجغرافية التي
تعمل فيها ضمن المنطقة 0
والتقطير هو دائمًا في طليعة خطط التناوب على الوظائف وفقا لجهود الدولة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030م  0ولدى شركة قطر للتأمين
سجل حافل في مجال تمكين المواهب القطرية الشابة في الوظائف الرئيسية ومناصب اإلدارة التنفيذية 0
فاعلية اإلجراءات وجهود األتمتة
تسعى مجموعة قطر للتأمين دائمًا نحو تحقيق فاعلية العمليات واألتمتة لتحسين نسبة النفقات اإلدارية والمنخفضة أص ً
ال بشكل استثنائي
بالنظر إلى حجم عملياتها األساسية حيث بلغت نسبة المصاريف 0 %6.2
وفي المجمل  ،إنعكست نتائج التأمين المستقرة للمجموعة وإيرادات االستثمار القوية في صافي ربح موحد لعام 2020م قدره  101مليون ريال بعد
خصم حقوق األقلية  ،مقارنة بـ  651مليون ريـال قطري للعام السابق  0بلغت الخسارة للسهم ( )0.004ريال قطري مقابل عائد على السهم  0.174ريال
قطري في 2019م 0
ويأسف مجلس اإلدارة لعدم توزيع أرباح عن عام 2020م لضآلة مقدار األرباح المحققة وعدم كفايتها لتوزيع نسبة أرباح الئقة عن ذلك العام 0
وباإلضافة إلى خدمة مساهميها  ،تواصل شركة قطر للتأمين اإللتزام بمسؤوليتها االجتماعية  ،وتقديم الدعم للمجتمع في المبادرات الثقافية
والرياضية والتعليمية  0ولهذا العام  ،خصصت شركة قطر للتأمين نسبة  ٪2.5من أرباحها المتحققة من عملياتها في قطر لمثل هذه المبادرات
يتم سدادها إلى صندوق دعم األنشطة 0
ِّ
ومتحفظة للعام 2021م
نظرة متفائلة
ِّ
المتحفظ لمجموعة قطر للتأمين  0وسوف تستمر التحديات المالية واالقتصادية الناجمة عن كوفيد 19-في
سيكون العام 2021م عامًا من التفاؤل
التأثير على أعمالها  ،ومع زيادة معدالت أسعار التأمين  ،وتوقعات حملة الوثائق بأن يكون لدى شركات التأمين فهم أكبر الحتياجاتهم الفردية ،
سوف تستمر جهود التحول الرقمي للتأمين في الزيادة خالل عام 2021م  0ومن المتوقع أن تستفيد قطر ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
من التنويع االقتصادي وتقليل االعتماد على صادرات النفط والغاز .
وستواصل دولة قطر االستفادة من االستثمارات الجارية في كأس العالم لكرة القدم 2022م وخطة التوسع في الطاقة اإلنتاجية للغاز الطبيعي
المسال من  77مليون طن سنويًا إلى  110مليون طن بحلول العام 2026م  0ومما يشجعنا أيضًا هو تعزيز المرونة االقتصادية لدولة قطر ورفع الحصار
كعالمة على تحسين الظروف التجارية في المنطقة 0
ويود مجلس اإلدارة أن يُعرب عن تقديره لفريق إدارة المجموعة وموظفيها على جهودهم الدؤوبة وتصميمهم  0كما يتقدم بخالص الشكر
إلى المساهمين والعمالء الكرام على دعمهم المستمر لضمان تقدم المجموعة  0وأخيرًا  ،يود المجلس أن يُعرب عن عميق تقديره وامتنانه
للقيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ــ أمير البالد المفدى ولحكومة دولة قطر الرشيدة  ،على دعمهم المتواصل
وتوجيهاتهم الكريمة 0
وباهلل التوفيق ،،،
خليفة عبداهلل تركي السبيعي
رئيس المجموعة

عبداهلل بن خليفة العطية
نائب رئيس مجلس اإلدارة

تقرير مراقب الحسابات المستقلة إلى السادة المساهمين
شركة قطر للتأمين (ش.م.ع.ق)
الدوحة  -قطر
تقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة
الرأي
لقد دققنا البيانات المالية الموحدة لشركة قطر للتأمين ش.م.ع.ق«( .الشركة األم») وشركاتها التابعة (يشار إليهم جميعـًا بــ
«المجموعـة») والتـي تتضمــن بيان المركــز المالــي الموحـد كمــا في  31ديسمبر  ،2020وبيان الربح أو الخسارة الموحد ،وبيان الدخل
الشامل الموحد ،وبيان التدفقات النقدية الموحد ،وبيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد للسنة المنتهية في ذلك التاريخ،
وإيضاحات حول البيانات المالية الموحدة تتضمن ملخص للسياسات المحاسبية الهامة.
في رأينـا أن البيانـات الماليـة الموحدة المرفقة تظهـر بعدالة ،من كافة النواحي المادية ،المركز المالي الموحد للمجموعة كما في
 31ديسمبر  2020وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقًا للمعايير الدولية للتقارير
المالية (.)IFRSs
أساس الرأي
لقد قمنا بأعمال التدقيق وفقًا للمعايير الدولية للتدقيق ( .)ISAsويرد الحقًا في هذا التقرير بيان لمسؤولياتنا بموجب تلك المعايير
في فقرة مسؤولية مراقب الحسابات حول أعمال تدقيق البيانات المالية الموحدة .وفقًا لمعايير أخالقيات المحاسبين المهنيين
الصادرة عن مجلس المعايير األخالقية الدولية (بما في ذلك المعايير الدولية لالستقاللية) ( ،)IESBA Codeفإننا كيان مستقل عن
المجموعة ،وقد قمنا بتلبية مسؤولياتنا األخالقية األخرى ذات الصلة المتعلقة بتدقيقنا للبيانات المالية الموحدة وفقًا للمتطلبات
المهنية ذات الصلة في دولة قطر ،وقد وفينا مسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقًا لمعايير أخالقيات المحاسبين المهنيين .في رأينا أن
أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية وتوفر أساسًا مالئمًا يمكننا من إبداء رأينا.
األمور الهامة حول أعمال التدقيق
إن األمور الهامة حول أعمال التدقيق ،في تقديرنا المهني ،هي تلك األمور األكثر أهمية خالل تدقيق البيانات المالية الموحدة للسنة
الحالية .وقد تم تناول هذه األمور خالل إجراء أعمال التدقيق للبيانات المالية ككل وفي تكوين رأينا حولها ،كما وأننا ال نقدم رأيا
منفصال بشأن هذه االمور .وفيما يلي بيان لكيفية تناول كل أمر من هذه األمور خالل أعمال التدقيق.
لقد وفينا بالمسؤوليات الموضحة في فقرة مسؤولية مراقب الحسابات حول أعمال تدقيق البيانات المالية الموحدة في تقريرنا
وبناء عليه ،تضمنت أعمال التدقيق التي قمنا بها تنفيذ إجراءات تهدف إلى
هذا ،بما في ذلك فيما يتعلق بأمور التدقيق الهامة.
ً
االستجابة لتقييمنا لمخاطر األخطاء المادية في البيانات المالية الموحدة .كما وتقدم نتائج إجراءات التدقيق التي قمنا بها ،بما في
ذلك اإلجراءات المتخذة لمعالجة األمور الموضحة أدناه ،أساسًا لرأينا حول تدقيق البيانات المالية الموحدة المرفقة.
األمور الهامة حول أعمال التدقيق

خطوات التدقيق المتبعة لألمور الهامة حول أعمال التدقيق

استبعاد شركة تابعة
كما هو مبين تفصي ً
ال في إيضاح  41العمليات الغير مستمرة،
في ديسمبر  2020قامت المجموعة باستبعاد  ٪60من حصتها
في شركة كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي ذ.م.م.
( )QLMعن طريق االكتتاب العام األولي ( )IPOفي بورصة
قطر ،مع االحتفاظ بحصة بنسبة  ٪25في الكيان المدرج
شركة كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي ش.م.ع.ق.
( .).QLM Q.P.S.Cبعد االستبعاد ،تم تسجيل الحصة المحتفظ
بها كاستثمار في شركة زميلة كما هو مبين في إيضاح .8
تشمل المجاالت الرئيسية لألحكام في هذه المعاملة
تقييم فقدان السيطرة ،وحساب الربح أو الخسارة عند فقدان
السيطرة؛ المحاسبة عن الحصة المحتفظ بها؛ واإلفصاح
وعرض النتائج.
نظرًا ألهمية المعاملة وتأثيرها على المركز المالي للمجموعة
كما في  31ديسمبر  2020ونتائج السنة المنتهية في  31ديسمبر
 ،2020فإننا نعتبر هذا األمر من أمور التدقيق الرئيسية.

تضمنت إجراءات التدقيق التي قمنا بها ،من بين أمور أخرى،
الحصول على الموافقات القانونية والتنظيمية وموافقات
مجلس اإلدارة ذات الصلة الستبعاد حصة المجموعة في
الشركة التابعة وتقييم ما إذا كانت المجموعة قد فقدت
السيطرة على شركة كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين
ً
وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية .10
الصحي
قمنا بتقييم سياسات وإجراءات المجموعة للمحاسبة عن
ً
وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية
العمليات الغير مستمرة
وقمنا بتحليل اآلثار المالية للعمليات الغير مستمرة وتم فصلها
بشكل مناسب عن العمليات المستمرة.
ً
أيضا مما إذا كانت الحصة المحتفظ بها في
لقد تحققنا
شركة كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي ش.م.ع.ق.
ً
وفقا لمتطلبات
( ).QLM Q.P.S.Cتم احتسابها بشكل مناسب
المعايير الدولية للتقارير المالية وقمنا التحقق من الدقة
الحاسبية لألرباح المرتبطة بفقدان السيطرة ودقة القيود
اليومية التي تم إجراؤها لتسجيل هذه المعاملة.
قمنا بتقييم عرض وكفاية اإلفصاحات في البيانات المالية
وامتثالها للمعايير الدولية للتقارير المالية.

تقييم مطلوبات عقود التأمين
تشمل االحتياطيات الفنية للتأمين احتياطي المطالبات
القائمة (« ،)”OCRواحتياطي األقساط غير المكتسبة (“)”UPR
واالحتياطي المطالبات المتكبّدة وغير المبلغ عنها (“.)”IBNR
كما في  31ديسمبر  ،2020تعتبر االحتياطيات الفنية للتأمين
مادية بالنسبة إلجمالي مطلوبات المجموعة .كما تم
اإلفصاح عن االمر في إيضاح  7حول البيانات المالية الموحدة،
فإن تحديد هذه االحتياطيات ينطوي على أحكام هامة
حول النتائج المستقبلية غير المؤكدة المتعلقة بمدفوعات
الخسائر وتغيير التعرض للمخاطر ،بما في ذلك التسوية
الكاملة النهائية اللتزامات حاملي وثائق التأمين طويلة األجل.
تستخدم المجموعة عدة نماذج تقييم لدعم حسابات
االحتياطيات الفنية للتأمين .قد يؤدي تعقيد النماذج إلى
حدوث أخطاء نتيجة عدم كفاية البيانات  /عدم اكتمالها،
أو األساليب واالفتراضات غير المناسبة ،أو تصميم النماذج أو
تطبيقها.
االفتراضات االقتصادية مثل عائد االستثمار ومعدالت التضخم
وأسعار الفائدة واالفتراضات االكتوارية مثل أنماط المطالبات
المبلغ عنها وأنماط دفع الخسائر واتجاهات التكرار وسلوك
العمالء ،إلى جانب بيانات الخسارة التاريخية للمجموعة هي
مدخالت رئيسية تستخدم لتقدير هذه المطلوبات طويلة
األجل .
نظرًا ألهمية التقدير غير المؤكد المصاحب لتحديد
االحتياطيات الفنية للتأمين ،فإن هذا االمر يعتبر من أمور
التدقيق الرئيسية.

ركزت إجراءات التدقيق لدينا على تحليل األساس المنطقي
لالفتراضات االقتصادية واالكتوارية المستخدمة من قبل
اإلدارة إلى جانب المقارنة مع معايير الصناعة المعمول بها
في تقدير مطلوبات عقود التأمين وتقييم الكفاءة والقدرات
والموضوعية الخبرات التي تستخدمها اإلدارة في التقدير.
لقد أشركنا خبراء اكتواريين داخليين لمساعدتنا في تقييم
مدى معقولية المدخالت واالفتراضات الرئيسية .قمنا بتقييم
صحة اختبار كفاية المسؤولية لإلدارة.
تضمن عملنا على اختبارات كفاية المطلوبات تقييم دقة
البيانات التاريخية المستخدمة ومعقولية التدفقات النقدية
المتوقعة واالفتراضات المعتمدة وإعادة حساب االحتياطيات
الفنية للتأمين على أساس العينة ،في سياق كل من المجموعة
والخبرة الصناعية ومواصفات الخدمات المحددة.
تشمل إجراءاتنا ً
أيضا اختبار الضوابط على عملية البدء والمراجعة
والموافقة على المطالبات عبر مختلف خطوط األعمال ،بما في
ذلك عملية تسوية المطالبات .باإلضافة إلى ذلك ،قمنا بتنفيذ
إجراءات جوهرية الختبار ،على أساس عينة ،مخصص المطالبات
المبلغ عنها من قبل حامل وثيقة التأمين والمسجلة من قبل
اإلدارة من خالل مراجعة تقارير مقيمي الخسائر والسياسات
الداخلية لالحتياطيات واالفتراضات األخرى التي وضعتها اإلدارة.
عالوة على ذلك ،قمنا بتقييم مدى كفاية اإلفصاحات
المتعلقة بهذه االحتياطيات الواردة في إيضاح  7من البيانات
المالية الموحدة.

المعلومات األخرى في التقرير السنوي للمجموعة لعام 2020

تتكون المعلومات األخرى من المعلومات الواردة في التقرير السنوي للمجموعة لعام  ،2020ولكنها ال تشمل البيانات المالية الموحدة وتقرير
مراقب الحسابـات حـولها .من المتوقع أن يتاح لنا التقرير السنوي للمجموعة لعام  2020بعد تاريخ هذا التقرير .إن رأينا حول البيانات المالية
الموحدة ال يتضمن المعلومات األخرى ،وال نبدي أي شكل من أشكال التأكيد حولها.
فيما يتعلق بقيامنا بتدقيق البيانات المالية الموحدة ،فإن مسؤوليتنا هي االطالع على المعلومات األخرى عندما تكون متاحة واألخذ في
االعتبار ،خالل ذلك ،ما إذا كانت هذه المعلومات ال تتماشي بصورة مادية مع البيانات المالية الموحدة أو المعلومات التي حصلنا عليها خالل
أعمال التدقيق ،أو أنها تبدو كأخطاء مادية.
مسؤولية اإلدارة واألشخاص المكلفين بالحوكمة حول البيانات المالية الموحدة
إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد البيانات المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية ( ،)IFRSsوتشمل هذه المسؤولية
أيضًا أنظمة الرقابة الداخلية التي تحدد اإلدارة أنها ضرورية إلعداد بيانات مالية خالية من األخطاء المادية ،سواء الناتجة عن احتيال أو خطأ.
عند إعداد البيانات المالية الموحدة ،تكون اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة المجموعة على االستمرار في عملياتها وفقًا لمبدأ االستمرارية
وكذلك اإلفصاح ،عند الحاجة ،حول األمور المتعلقة بمبدأ االستمرارية واستخدام أساس مبدأ االستمرارية المحاسبي ،إال إذا كانت اإلدارة تنوي
تصفية المجموعة أو إنهاء عملياتها ،أو أنه ليس لديها بديل واقعي غير ذلك.
تتمثل مسؤولية مجلس اإلدارة في اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية للمجموعة.

مسؤولية مراقب الحسابات حول أعمال تدقيق البيانات المالية الموحدة

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول بأن البيانات المالية الموحدة ككل خالية من األخطاء المادية ،سواء الناتجة عن احتيال أو
خطأ ،وكذلك إصدار تقرير مراقب الحسابات الذي يتضمن رأينا .إن التأكيد المعقول هو تأكيد عالي المستوى ،ولكنه ال يعد ضمانًا بأن أعمال
التدقيق التي تم القيام بها وفقًا للمعايير الدولية للتدقيق ( )ISAsسوف تقوم دائما بتبيان األخطاء المادية عند وقوعها .قد تنشأ األخطاء
من االحتيال أو الخطأ وينظر فيها كأخطاء مادية ،بصورة فردية أو إجمالية ،إذا كان من المحتمل أن تؤثر على القرارات االقتصادية التي
بناء على هذه البيانات المالية الموحدة.
يتخذها المستخدمون ً
وكجزء من أعمال التدقيق وفقًا للمعايير الدولية للتدقيق ( ،)ISAsفإننا نقوم بممارسة التقديرات المهنية ونحافظ على التزامنا المهني خالل
جميع مراحل التدقيق .كما نقوم أيضا بما يلي:
• تحديد وتقييم مخاطر األخطاء المادية في البيانات المالية الموحدة ،سواء الناتجة عن احتيال أو خطأ ،والقيام بإجراءات التدقيق استجابة
لهذه المخاطر وكذلك الحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة توفر أساسًا إلبداء رأينا .تعد مخاطر عدم تبيان األخطاء المادية الناتجة
عن االحتيال أعلى من المخاطر الناتجة عن الخطأ ،حيث قد يشمل االحتيال التواطؤ أو التزوير أو الحذف المتعمد أو العرض الخاطئ أو تجاوز
الرقابة الداخلية.
• فهم أنظمة الرقابة الداخلية ذات الصلة بأعمال التدقيق بغرض إعداد إجراءات تدقيق مناسبة ،وليس لغرض إبـداء رأينا حـول فعاليـة
أنظمة الضبط والرقابة الداخلية للمجموعة.
• تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية واالفصاحات ذات الصلة المستخدمة ومعقولية التقديرات المحاسبية المعدة من قبل اإلدارة.
بناء على أدلة التدقيق المقدمة ،وكذلك تحديد ما إذا كان هناك
• مراجعة مدى مالءمة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمرارية المحاسبي،
ً
أحداث أو ظروف مادية تلقي بالشك على قدرة المجموعة على االستمرار وفقًا لمبدأ االستمرارية .في حال اتضح لنا وجود شك مادي ،فإن
علينا لفت االنتباه في تقرير التدقيق إلى االفصاحات ذات الصلة في البيانات المالية الموحدة أو تعديل رأينا إذا كانت هذه االفصاحات غير
كافية .تعتمد نتيجة المراجعة على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير مراقب الحسابات هذا .وعلى الرغم من ذلك ،قد
تؤدي األحداث أو الظروف بعد ذلك التاريخ إلى عدم استمرار المجموعة وفقًا لمبدأ االستمرارية.
• تقييم العرض العام وشكل ومحتوى البيانات المالية الموحدة ،بما في ذلك االفصاحات ،وتحديد ما إذا كانت البيانات المالية الموحدة
تظهر المعامالت واألحداث الهامة بصورة تحقق العرض العادل للبيانات المالية الموحدة.
• الحصول على أدلة تدقيق كافية بشأن المعلومات المالية لشركات المجموعة أو األنشطة التجارية للمجموعة إلبداء رأي حول البيانات
المالية الموحدة .إننا مسؤولون عن التوجيه واإلشراف وتنفيذ أعمال التدقيق للمجموعة .ونبقى نحن مسؤولون فقط عن رأينا حول أعمال
التدقيق.
قمنا بالتواصل مع مجلس اإلدارة فيما يتعلق ،من بين أمور أخرى ،بالنطاق المخطط للتدقيق وتوقيته ونتائج التدقيق الهامة ،بما في ذلك أي
أوجه القصور المادية في الرقابة الداخلية التي قمنا بتحديدها أثناء قيامنا بأعمال التدقيق.
كما نقدم لمجلس اإلدارة بيانًا يفيد بأننًا قد التزمنا بأخالقيات المهنة فيما يتعلق باالستقاللية ،وقمنا بالتواصل معهم حول أية عالقات أو
أمور أخرى قد يعتقد أنها تؤثر على استقالليتنا وكذلك تقديم اإلجراءات الوقائية ذات الصلة عند الضرورة.
ومن بين األمور التي تم التواصل حولها مع مجلس اإلدارة ،قمنا بتحديد األمور التي تعد أكثر أهمية خالل تدقيق البيانات المالية الموحدة
للسنة الحالية ،وبالتالي نعتبرها أمور تدقيق هامة .ونقوم بإيضاح هذه األمور في تقرير مراقب الحسابات هذا ،إال في حال وجود قانون أو
حكم يمنع االفصاح العلني عن هذه األمور أو عندما نقرر ،في حاالت استثنائية للغاية ،أنه ال يجب االفصاح العلني عن أمر في تقريرنا ألنه من
المحتمل أن تفوق اآلثار السلبية لذلك أهداف المصلحة العامة من اإلفصاح.

تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى

وفي رأينا أن المجموعة تحتفظ بسجالت محاسبية منتظمة وأن البيانات المالية الموحدة تراعي أحكام قانون الشركات التجارية القطري
رقم  11لسنة  2015واألحكام السارية لقانون مصرف قطر المركزي رقم  13لسنة  2012والنظام األساسي للشركة األم .لقد حصلنا على كافة
المعلومات وااليضاحات التي رأيناها ضرورية ألغراض تدقيقنا ،وحسب علمنا واعتقادنا لم تقع خالل السنة أي مخالفات للقوانين أعاله أو
النظام األساسي للشركة األم على وجه قد يكون له تأثير سلبي مادي على المركز المالي الموحد للمجموعة أو أدائها المالي.
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