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 الكرام         تقرير مراقبي الحسابات المستقلين إلى السادة المساهمين

عادة التأمين ش.م.ق.ع.  الشركة القطرية العامة للتأمين وا 
 

 تقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة 
 

 الرأي
عادة التأمين  ش.م.ق.ع. )"الشركة"( لقد دققنا البيانات المالية الموحدة للشركة القطرية العامة للتأمين وا 

وشركاتها التابعة )يشار إليهم جميعًا بــ "المجموعة"( والتي تتضمن بيان المركز المالي الموحد كما في 
وبيان الدخل الشامل الموحد، وبيان التغيرات في  ،وبيان الربح أو الخسارة الموحد 2016ديسمبر  31

يضاحات حول حقوق الملكية الموحد، وبيان التدفقات النقدية المو  حد للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وا 
 البيانات المالية الموحدة تتضمن ملخص السياسات المحاسبية الهامة. 

 

في رأينا أن البيانات المالية الموحدة المرفقة تظهر بعدالة، من كافة النواحي المادية، المركز المالي 
لمالي الموحد وتدفقاتها النقديـة الموحدة للسنة وأدائها ا 2016ديسمبر  31الموحد للمجموعة كما في 

 (.IFRSs)المنتهية في ذلك التاريخ وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية 
 

 أساس الرأي

ويرد الحقًا في هذا التقرير بيان (. ISAs)لقد قمنا بأعمال التدقيق وفقًا للمعايير الدولية للتدقيق 
في فقرة مسؤولية مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة.  لمسؤولياتنا بموجب تلك المعايير

 IEBSA)وفقًا لمعايير أخالقيات المحاسبين المهنيين الصادرة عن مجلس المعايير األخالقية الدولية 

Code) فإننا كيان مستقل عن المجموعة، وكذلك المسؤوليات األخالقية األخرى ذات الصلة المتعلقة ،
ا للبيانات المالية الموحدة وفقاً للمتطلبات المهنية ذات الصلة في دولة قطر، وقد وفينا مسؤولياتنا بتدقيقن

األخالقية األخرى وفقًا لمعايير أخالقيات المحاسبين المهنيين الصادرة عن مجلس المعايير األخالقية 
   ًا مالئمًا يمكننا من إبداء رأينا.الدولية. في رأينا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية وتوفر أساس

 

 أمور التدقيق الهامة 
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 

 منفصاًل بشأن هذه األمور. وفيما المالية الموحدة ككل وفي تكوين رأينا حولها، كما وأننا ال نقدم رأياً 
 يلي وصف لكيفية تناول كل أمر من هذه األمور خالل أعمال التدقيق. 

                                                                                                           
  



 

 الكرام         نتقرير مراقبي الحسابات المستقلين إلى السادة المساهمي
عادة التأمين ش.م.ق.ع. )  تتمة(الشركة القطرية العامة للتأمين وا 

 

 أمور التدقيق الهامة )تتمة(
لقد وفينا بالمسؤوليات الموضحة في فقرة مسؤولية مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة 

نت أعمال التدقيق التي قمنا بها تنفيذ من هذا التقرير فيما يتعلق بهذه األمور. وبناًء عليه، تضم
إجراءات تهدف إلى االستجابة لتقييمنا لمخاطر األخطاء المادية في البيانات المالية الموحدة. تقدم 
نتائج إجراءات التدقيق التي قمنا بها، بما في ذلك اإلجراءات المتخذة لمعالجة األمور الموضحة أدناه، 

 ات المالية الموحدة المرفقة. أساسًا لرأينا حول تدقيق البيان
 

 قمنا بتحديد أمور التدقيق الهامة التالية: 
 

 أ( تقييم العقارات االستثمارية 
تقوم المجموعة بتسجيل عقاراتها االستثمارية بالقيمة العادلة مع إدراج التغيرات في القيمة العادلة في 
بيان الدخل الشامل الموحد. يتم تحديد القيمة العادلة من قبل مثمنين خارجيين معينين من قبل اإلدارة. 

التأجير، ومعدالت اإلشغال، وأسعار  ويتم إجراء هذه التقييمات استناداً إلى بعض التقديرات مثل إيرادات
 الخصم، ومؤشرات السوق. 

 

٪ من إجمالي موجودات المجموعة وأن عملية تقييمها تتضمن 63وحيث أن العقارات االستثمارية تمثل 
إجراء عمليات حسابية مستندة إلى التقديرات، لذلك اعتبرنا تقييم االستثمارات العقارية أحد أمور التدقيق 

 الهامة. 

 

 تضمنت إجراءات التدقيق التي قمنا بها فيما يتعلق بتقييم العقارات االستثمارية ما يلي: 
 

  .تقييم موضوعية واستقاللية وخبرة المثمنين الخارجيين المعينين من قبل اإلدارة 
 

  .فحص دقة واكتمال البيانات الهامة المستخدمة كمدخالت للتقييم 
 

 ق عملنا لتقييم معقولية التقديرات الهامة المستخدمة من قبل االستعانة بالخبير الداخلي ضمن فري
 المثمن الخارجي، وذلك بمقارنة التقديرات المستخدمة مع المعلومات الداخلية والخارجية. 

 

  حول  5تقييم مدى كفاية واكتمال اإلفصاحات حول تقييم العقارات االستثمارية الواردة باإليضاح
   البيانات المالية الموحدة.

 
  



 

 الكرام         تقرير مراقبي الحسابات المستقلين إلى السادة المساهمين
عادة التأمين ش.م.ق.ع. )    تتمة(الشركة القطرية العامة للتأمين وا 

 

 أمور التدقيق الهامة )تتمة( 
 

ييم احتياطي ( وتقPCPب( تقدير مخصص المطالبات المبلغ عنها من قبل حاملي وثائق التأمين )
 (.IBNRغير المبلغ عنها )المطالبات المتكبدة 

 

( واحتياطي المطالبات PCPيمثل مخصص المطالبات المبلغ عنها من قبل حاملي وثائق التأمين )
 ٪ من إجمالي مطلوبات المجموعة.22( نسبة IBNRالمتكبدة غير المبلغ عنها )

 

التأمين المسجل من قبل المجموعة يتكون من مخصص المطالبات المبلغ عنها من قبل حاملي وثائق 
القيمة اإلجمالية للمطالبات الفردية القائمة المقدرة من جانب مقيمي خسائر داخليين أو خارجيين عند 
تقديم المطالبة. يعاد تقييم هذه التقديرات على مدار المراحل المختلفة لدورة معالجة المطالبة ويتم 

   ي الظروف الخاصة المرتبطة بكل مطالبة.تعديلها بناًء على التغيرات ف
 

لحدث  المقدر المطلوباحتياطي المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها المسجل من قبل المجموعة يمثل 
. يتم 2016ديسمبر  31نتجت عنه مطالبة خالل السنة ولكن لم يتم إبالغ المجموعة به كما في 

بلغ عنها في تاريخ التقرير استنادًا إلى التقدير الذي يقوم احتساب احتياطي المطالبات المتكبدة غير الم
به الخبير االكتواري الخارجي المعين من قبل اإلدارة، مع مراعاة المنحنى التاريخي للمطالبات والبيانات 

 التجريبية واالفتراضات الحالية التي قد تتضمن هامشًا لالنحرافات السلبية. 
 

رصدة وممارسة التقديرات في تقييم هذه االحتياطيات، فإننا نعتبر تقييم ونظرًا للحجم المادي لهذه األ
مخصص المطالبات المبلغ عنها من قبل حاملي وثائق التأمين واحتياطي المطالبات المتكبدة غير 
المبلغ عنها من أمور التدقيق الهامة. كما وأن قياس مطلوبات عقود التأمين هذه يتضمن استخدام 

ل النتائج المستقبلية غير المؤكدة، وعلى وجه الخصوص قيمة التسوية اإلجمالية تقديرات هامة حو 
 النهائية لمطلوبات عقود التأمين، بما فيها أية ضمانات مقدمة لحاملي وثائق التأمين. 

 
 

 

 

 
  



 

 الكرام         تقرير مراقبي الحسابات المستقلين إلى السادة المساهمين
عادة التأمين ش.م.ق.ع. )الشركة القطرية العامة     تتمة(للتأمين وا 

 

 أمور التدقيق الهامة )تتمة( 
 

 (: PCP)المبلغ عنها من قبل حاملي وثائق التأمين مخصص المطالبات 
 

تضمنت إجراءات التدقيق التي قمنا بها فيما يتعلق بمخصص المطالبات المبلغ عنها من قبل حاملي 
 وثائق التأمين ما يلي: 

 

  اإلجراءات الرقابية المتعلقة بعمليات التبليغ عن ومراجعة واعتماد المطالبات في مختلف فحص
 قطاعات األعمال، بما في ذلك عملية تسوية المطالبات. 

 

  المطالبات المبلغ عنها من قبل حاملي وثائق التأمين المسجلة من قبل اإلدارة تقييم مخصصات
لمعدة من قبل مقيمي الخسائر، والسياسات الداخلية من خالل مراجعة تقارير تسوية الخسائر ا

 المتعلقة باالحتياطيات، واالفتراضات األخرى المستخدمة من قبل اإلدارة. 
 

  القيام بمراجعة تحليلية موضوعية حول الحركة في مخصص المطالبات المبلغ عنها من قبل
   حاملي وثائق التأمين خالل السنة.

 

 فصاحات المتعلقة بمخصص المطالبات المبلغ عنها من قبل فحص مدى كفاية واكتمال اال
 حول البيانات المالية الموحدة.  20حاملي وثائق التأمين الواردة باإليضاح 

 

 (:IBNRاحتياطي المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها )
 

مبلغ عنها ما غير الالمتكبدة تضمنت إجراءات التدقيق التي قمنا بها فيما يتعلق باحتياطي المطالبات 
 يلي:

 

  .تقييم موضوعية واستقاللية وخبرة المثمن االكتواري المعين من قبل اإلدارة 
 

  مطابقة البيانات المستخدمة من جانب الخبير االكتواري الخارجي مع األدلة االكتوارية والتحقق
 من دقة واكتمال البيانات التي استندت إليها التقديرات.

 

  االستعانة بالخبير الداخلي ضمن فريق عملنا للتحقق من احتساب وتقييم المنهجية واالفتراضات
   المستخدمة من قبل الخبير االكتواري، وذلك بمقارنتها بالممارسات المقبولة عمومًا في القطاع.

 

 عنها  فحص مدى كفاية واكتمال االفصاحات المتعلقة باحتياطي المطالبات المتكبدة غير المبلغ
 . حول البيانات المالية الموحدة 20الواردة باإليضاح 

 

  



 

 الكرام         تقرير مراقبي الحسابات المستقلين إلى السادة المساهمين

عادة التأمين ش.م.ق.ع. )  تتمة(الشركة القطرية العامة للتأمين وا 
 

 المعلومات األخرى 
المعلومات األخرى من المعلومات الواردة  إن مجلس اإلدارة مسؤول عن المعلومات األخرى. تتكون

في التقرير السنوي، ولكنها ال تشمل البيانات المالية الموحدة وتقرير مراقب الحسابـات حـولها. يتوقع 
 أن يتم تزويدنا بالتقرير السنوي للمجموعة بعد تاريخ تقرير مراقب الحسابات. 

 

المعلومات األخرى، وال نبدي أي شكل من أشكال إن رأينا حول البيانات المالية الموحدة ال يتضمن 
 التأكيد حولها.

 

فيما يتعلق بقيامنا بتدقيق البيانات المالية الموحدة، فإن مسؤوليتنا هي اإلطالع على المعلومات األخرى 
المذكورة أعاله عندما يتم تزويدنا بها، وعند القيام بذلك ، األخذ في اإلعتبار ما إذا كانت هذه 

ت ال تتماشي بصورة مادية مع البيانات المالية الموحدة أو المعلومات التي حصلنا عليها المعلوما
 خالل أعمال التدقيق، أو أنها تبدو كأخطاء مادية. 

 

عند قراءتنا للتقرير السنوي وفي حال توصلنا إلى وجود خطأ مادي حولها ، علينا حينها التواصل مع 
   األمر )هذه األمور(.األشخاص المكلفين بالحوكمة حول هذا 

   

 مسؤولية اإلدارة واألشخاص المكلفين بالحوكمة حول البيانات المالية الموحدة 

إن مسؤولية مجلس اإلدارة هي إعداد البيانات المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة وفقًا للمعايير 
وهو كذلك مسؤول عن إجراءات الرقابة الداخلية التي يراها مجلس اإلدارة  ،الدولية للتقارير المالية

 ضرورية إلعداد بيانات مالية موحدة خالية من األخطاء المادية، سواء الناتجة عن احتيال أو خطأ. 
 

عند إعداد البيانات المالية الموحدة يكون مجلس اإلدارة مسؤوالً عن تقييم قدرة المجموعة على االستمرار 
في عملياتها وفقاً لمبدأ االستمرارية وكذلك اإلفصاح، عند الحاجة، عن األمور المتعلقة بمبدأ االستمرارية 

إلدارة ينوي تصفية المجموعة أو إنهاء واستخدام أساس مبدأ االستمرارية المحاسبي إال إذا كان مجلس ا
   عملياتها، أو ليس لديه بديل واقعي غير ذلك.

 

تكون لجنة التدقيق التابعة لمجلس اإلدارة مسؤولة عن اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية 
 للمجموعة. 

  



 

 الكرام         تقرير مراقبي الحسابات المستقلين إلى السادة المساهمين

عادة التأمين ش.م.ق.ع. )الش  تتمة(ركة القطرية العامة للتأمين وا 
 

 مسؤولية مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة 
تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول بأن البيانات المالية الموحدة ككل خالية من األخطاء 

إصدار تقرير مراقب الحسابات الذي يتضمن رأينا. المادية، سواء الناتجة عن احتيال أو خطأ، وكذلك 
إن التأكيد المعقول هو تأكيد عالي المستوى، ولكنه ال يعد ضمانًا بأن أعمال التدقيق التي تم القيام 

سوف تقوم دائمًا بتبيان األخطاء المادية عند وقوعها. قد ( ISAsبها وفقًا للمعايير الدولية للتدقيق )
تيال أو الخطأ وتعتبر األخطاء مادية، بصورة فردية أو إجمالية، إذا كان من تنشأ األخطاء من االح

المحتمل أن تؤثر على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناًء على هذه البيانات المالية 
 الموحدة. 

 

تقديرنا المهني  فإننا نقوم بممارسة (،ISAs) وكجزء من أعمال التدقيق وفقًا للمعايير الدولية للتدقيق
 ونحافظ على التزامنا المهني خالل جميع مراحل التدقيق. كما قمنا أيضًا بما يلي:

 

  تحديد وتقييم مخاطر األخطاء المادية في البيانات المالية الموحدة، سواًء الناتجة عن احتيال أو
لى أدلة تدقيق خطأ، وتصميم والقيام بإجراءات التدقيق استجابة لهذه المخاطر وكذلك الحصول ع

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 على التواطؤ أو التزوير 

 أو الحذف المتعمد أو العرض الخاطئ أو تجاوز الرقابة الداخلية.
 

  قابة الداخلية ذات الصلة بأعمال التدقيق بغرض إعداد إجراءات تدقيق مناسبة، وليس فهم الر
 لغرض إبـداء رأينا حـول فعاليـة الرقابة الداخلية للمجموعة.

 

  تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومعقولية التقديرات المحاسبية واالفصاحات
 ذات الصلة المعدة من قبل اإلدارة.

 

  



 

 الكرام         تقرير مراقبي الحسابات المستقلين إلى السادة المساهمين

عادة التأمين ش.م.ق.ع. )    تتمة(الشركة القطرية العامة للتأمين وا 
 

 مسؤولية مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة )تتمة( 

 

  االستمرارية المحاسبي، بناًء على أدلة إصدار نتيجة حول مدى مالءمة استخدام اإلدارة لمبدأ
التدقيق التي حصلنا عليها، وكذلك تحديد ما إذا كان هناك أحداث أو ظروف مادية تلقى بالشك 
على قدرة المجموعة على االستمرار وفقًا لمبدأ االستمرارية. في حال اتضح لنا وجود شك مادي، 

إلى االفصاحات ذات الصلة في البيانات المالية فإن علينا لفت االنتباه في تقرير مراقب الحسابات 
الموحدة أو تعديل رأينا إذا كانت هذه االفصاحات غير كافية. كما وتعتمد نتيجة المراجعة على 

ومع ذلك قد تؤدي أحداث أو ظروف  .أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها حتى تاريخ التقرير
 بدأ االستمرارية.مستقبيلة إلى عدم استمرار المجموعة وفقًا لم

 

  تقييم العرض العام وبنية ومحتوى البيانات المالية الموحدة، بما في ذلك االفصاحات، وتحديد ما
 إذا كانت البيانات المالية الموحدة تظهر المعامالت واألحداث الهامة بصورة عادلة.

 

  األنشطة التجارية الحصول على أدلة تدقيق كافية بشأن المعلومات المالية لشركات المجموعة أو
للمجموعة إلبداء رأي حول البيانات المالية الموحدة. إننا مسؤولون عن التوجيه واإلشراف وأداء 

 أعمال التدقيق للمجموعة، ونبقى نحن فقط مسؤولون عن رأينا حول أعمال التدقيق.
 

ور أخرى، بنطاق قمنا بالتواصل مع لجنة التدقيق التابعة لمجلس اإلدارة فيما يتعلق، إلى جانب أم
العمل المحدد وتوقيت التدقيق ونتائج أعمال التدقيق الهامة، بما في ذلك أوجه القصور المادية في 

 الرقابة الداخلية والتي قمنا بتحديدها خالل أعمال التدقيق.
 

 
 

  



 

 الكرام         تقرير مراقبي الحسابات المستقلين إلى السادة المساهمين

عادة التأمين ش.م.ق.ع. )الشركة القطرية     تتمة(العامة للتأمين وا 
 

 مسؤولية مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة )تتمة( 
كما نقدم بيانًا للجنة التدقيق التابعة لمجلس اإلدارة يفيد بأننا قد التزمنا بمسؤولياتنا األخالقية فيما يتعلق 

ول أية عالقات أو أمور أخرى قد يعتقد أنها تؤثر على استقالليتنا، باالستقاللية، وقمنا بالتواصل معهم ح
 وكذلك تقديم اإلجراءات الوقائية ذات الصلة عند الضرورة. 

 

ومن بين األمور التي تم التواصل حولها مع لجنة التدقيق، قمنا بتحديد األمور التي تعد أكثر أهمية 
خالل تدقيق البيانات المالية الموحدة للفترة الحالية وبالتالي نعتبرها أمور التدقيق الهامة. ونقوم بوصف 

ليمات تمنع اإلفصاح العلني هذه األمور في تقرير مراقب الحسابات، إال في حال وجود قانون أو تع
عن هذه األمور أو عندما نقرر، في حاالت استثنائية للغاية، أنه ال يجب اإلفصاح عن أمر في تقريرنا 

 ألنه من المحتمل أن تفوق اآلثار السلبية لذلك أهداف المصلحة العامة من االفصاح. 
 

 تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى

وفي رأينا أن المجموعة تحتفظ بسجالت محاسبية منتظمة، وأن البيانات المالية الموحدة تراعي أحكام 
 13وأحكام قانون مصرف قطر المركزي رقم  2015لسنة  11قانون الشركات التجاري القطري رقم 

ات ذات الصلة والنظام األساسي للشركة. لقد حصلنا على كافة المعلومات وااليضاح 2012لسنة 
التي رأيناها ضرورية ألغراض تدقيقنا، وحسب علمنا واعتقادنا لم تقع خالل السنة أية مخالفات للقوانين 
المشار إليها أعاله أو النظام األساسي للشركة على وجه قد يكون له تأثير مادي على المركز المالي 

 للمجموعة أو أدائها المالي. 
 
 

 عن إرنست ويونـغ 
 
 
 

 رزيـــاد نـــاد 
 258سجل مراقبي الحسابات رقم  
 2017 فبراير 15الدوحة في  



عادة التأمين للتأمينالقطرية العامة شركة ال  ش.م.ق.ع وا 

 ة الموحدة.جزءًا من هذه البيانات المالي 44إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 بيان المركز المالي الموحد 
 2016ديسمبر  31في ا مك
 
  2016  2015 

 إيضاحات 
 ألف
  قطري لاير

 ألف
 قطري لاير

     الموجودات 
 84.582  104.013 4 عقارات ومعدات
 5.936.607  6.064.376 5 عقارات استثمارية

 324.749  345.225 6 استثمار في شركات زميلة 
     موجودات مالية:

 1.057.424  1.016.777 7 موجودات مالية متاحة للبيع 
 167.618  164.129 8 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 940  252 )ب( 38 أرصدة مدينة من أطراف ذات عالقة 
 201.399  234.089 9 ذمم تأمين مدينة 

 859.870  779.723 10 موجودات إعادة التأمين
 281.001  296.495 )أ( 11 موجودات مشاركي التكافل

 264.879  243.009 12 موجودات أخرى 
 231.202  303.287 13 نقد وأرصدة لدى البنوك

     
 9.410.271  9.551.375  إجمالي الموجودات

     
     والمطلوباتحقوق الملكية 
     حقوق الملكية

 795.515  875.067 14 رأس المال المصدر
 4.431.958  4.421.367  أرباح مدورة

 533.079  558.904 15 احتياطي قانوني 
 529.693  512.599 16 احتياطيات إعادة التقييم 

     
 6.290.245  6.367.937  األمحقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة 

 2.209  41.122 19 حقوق غير مسيطرة
     

 6.292.454  6.409.059  إجمالي حقوق الملكية
  



عادة التأمين للتأمينالقطرية العامة شركة ال  ش.م.ق.ع وا 

 ة الموحدة.جزءًا من هذه البيانات المالي 44إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 )تتمة(بيان المركز المالي الموحد 
  2016ديسمبر  31في  كما
 
  2016  2015 
 إيضاحات 

 ألف
  قطري لاير

 ألف
 قطري لاير

     المطلوبات
 1.101.580  1.038.757 20 التأمينمطلوبات عقود 
     مطلوبات مالية:

 1.172.590  1.270.651 21 سلف وقروض 
 28.515  19.820 22 مشتقات أدوات مالية 

 57.461  81.992 )ب( 38 أرصدة دائنة إلى أطراف ذات عالقة 
 241.185  231.279 23 ذمم تأمين دائنة

 33.942  37.744 24 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 
 281.001  296.495 )أ( 11 مطلوبات مشاركي التكافل 

 201.543  165.578 25 مطلوبات أخرى 
     

 3.117.817  3.142.316  إجمالي المطلوبات
     

 9.410.271  9.551.375  إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات
 

 .............................................       ............................................. 
  جمال كامل أبو نحل        بن سعود آل ثاني يناصر بن عل

   عضو مجلس اإلدارةالرئيس التنفيذي و        رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب



عادة التأمين للتأمينالقطرية العامة شركة ال  ش.م.ق.ع وا 

 ة الموحدة.جزءًا من هذه البيانات المالي 44إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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  الربح أو الخسارة الموحدبيان 
 2016 ديسمبر 31المنتهية في للسنة 

 
  2016  2015 

 إيضاحات 
 ألف
  قطري لاير

 ألف
 قطري لاير

     
 627.256  629.949 )أ( 27 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 (34.319)  (33.627) )أ( 27 التغير في مخصص أقساط التأمين غير المكتسبة 
     

 592.937  596.322 )أ( 27 إجمالي أقساط التأمين المكتسبة
 (405.776)  (392.661) )ب( 27 أقساط التأمين المحولة إلى معيدي التأمين 

     

 187.161  203.661  صافي أقساط التأمين المكتسبة
     

 22.823  13.438 28 إيرادات رسوم وعموالت
 245.916  236.534 29 إيرادات االستثمار 

 (2.392)  18.336 30 صافي أرباح )خسائر( محققة
 746.494  56.600 31 أرباح القيمة العادلة 

 10.592  34.406  إيرادات أنشطة اإلنشاءات 
 16.367  74.550 32 إيرادات تشغيلية أخرى 

     

 1.039.800  433.864  إيرادات أخرى
     

 1.226.961  637.525  إجمالي اإليرادات 
     

 (218.147)  (314.417) )أ( 33 إجمالي المطالبات المدفوعة 
 112.837  205.739 )ب( 33 المطالبات المحولة إلى معيدي التأمين

 (297.940)  96.450 )ج( 33 التأمين إجمالي التغير في مطلوبات عقود
 293.320  (102.665) )د( 33 التغير في مطلوبات عقود التأمين المحولة إلى معيدي التأمين 

     

 (109.930)  (114.893)  صافي المطالبات
     

 (42.883)  (47.993) 34 تكاليف تمويل 
 (10.981)  (29.161)  أنشطة اإلنشاءاتتكاليف 

دارية أخرى  (156.240)  (189.251) 35 مصاريف تشغيلية وا 
     

 (210.104)  (266.405)  مصاريف أخرى
     

 (320.034)  (381.298)  إجمالي المصاريف 
     

 906.927  256.227  الربح قبل الحصة في أرباح شركات زميلة 
 18.877  2.027 6 حصة في أرباح شركات زميلة 

     

 925.804  258.254  السنةربح 
     

     :الربح العائد إلى
 925.709  219.341  مساهمي الشركة األم 
 95  38.913  حقوق غير مسيطرة

     

  258.254  925.804 
     العائد على السهم 

ربح السنة األساسي والمخفف العائد إلى حاملي األسهم العادية في الشركة 
 10.58  2.51 36 القطري للسهم(يال  األم )بالر

  



عادة التأمين للتأمينالقطرية العامة شركة ال  ش.م.ق.ع وا 

 ة الموحدة.جزءًا من هذه البيانات المالي 44إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 الموحدالدخل الشامل بيان 
 2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
  2016  2015 

 حإيضا 
 ألف
  قطري لاير

 ألف
 قطري لاير

     
 925.804  258.254  ربح السنة

     
     ىأخر  ةخسارة شامل

 (53.404)  (5.021) 6 فروقات تحويل عمالت من العمليات األجنبية
 6.338  8.695  صافي ربح تحوط التدفق النقدي

 (122.160)  (20.768)  من موجودات مالية متاحة للبيع  صافي خسارة
     

 (169.226)  (17.094)  للسنة ىأخر  ةخسارة شامل
     

 756.578  241.160  إجمالي الدخل الشامل للسنة
     

     :إجمالي الدخل الشامل العائد إلى
 756.483  202.247  مساهمي الشركة األم
 95  38.913   حقوق غير مسيطرة

     
  241.160  756.578 
 



عادة التأمين للتأمينالقطرية العامة شركة ال  ش.م.ق.ع وا 

 ة الموحدة.جزءًا من هذه البيانات المالي 44إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
 2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
     حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة األم  

               
       احتياطيات إعادة التقييم        

  
رأس المال 

  أرباح مدورة  المصدر
احتياطي  

  قانوني

موجودات 
مالية متاحة 

  للبيع
فائض إعادة 

  التقييم
تحوط التدفق 

  النقدي

احتياطي  
تحويل عمالت 

  أجنبية

إجمالي حقوق 
ملكية المساهمين 

  العاديين
حقوق غير 

  مسيطرة
إجمالي حقوق 

 الملكية
 

 إيضاحات
 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
 قطري لاير

                     
 6.292.454  2.209  6.290.245  (137.098)  (28.515)  77.355  617.951  533.079  4.431.958  795.515   2016يناير  1في 
                     

 258.254  38.913  219.341  -  -  -  -  -  219.341  -  ربح السنة
 (17.094)  -  (17.094)  (5.021)  8.695  -  (20.768)  -  -  -  رة( دخل شامل أخر)خسا

                     
 241.160  38.913  202.247  (5.021)  8.695  -  (20.768)  -  219.341  - إجمالي الدخل )الخسارة( الشامل

                     
 -  -  -  -  -  -  -  -  (79.552)  79.552 14 هم مجانية مصدرة أس

المحول إلى االحتياطي 
 -  -  -  -  -  -  -  25.825  (25.825)  - 15 القانوني 

 (119.327)  -  (119.327)  -  -  -  -  -  (119.327)  - 17  المساهمينزيعات أرباح تو 
 مة في صندوقمساه

األنشطة اإلجتماعية 
 (5.228)  -  (5.228)  -  -  -  -  -  (5.228)  - 18 والرياضية 

                     
 6.409.059  41.122  6.367.937  (142.119)  (19.820)  77.355  597.183  558.904  4.421.367  875.067  2016ديسمبر  31في 
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 ة الموحدة.جزءًا من هذه البيانات المالي 44إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 )تتمة( حقوق الملكية الموحدبيان التغيرات في 
 2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
     حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة األم  

               
       احتياطيات إعادة التقييم        

  
رأس المال 

  أرباح مدورة  المصدر
احتياطي  

  قانوني

موجودات 
مالية متاحة 

  للبيع
فائض إعادة 

  التقييم
تحوط التدفق 

  النقدي

احتياطي  
تحويل عمالت 

  أجنبية

إجمالي حقوق 
ملكية المساهمين 

  العاديين
حقوق غير 

  مسيطرة
إجمالي حقوق 

 الملكية
 

 إيضاحات
 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
 قطري لاير

                     
 5.677.915  2.114  5.675.801  (83.694)  (34.853)  77.355  740.111  440.499  3.844.630  691.753   2015يناير  1 في
                     

 925.804  95  925.709  -  -  -  -  -  925.709  -  ربح السنة
 (169.226)  -  (169.226)  (53.404)  6.338  -  (122.160)  -  -  -  )خسارة( دخل شامل أخر

                     
 756.578  95  756.483  (53.404)  6.338  -  (122.160)  -  925.709  - إجمالي الدخل )الخسارة( الشامل 

                     
 -  -  -  -  -  -  -  -  (103.762)  103.762 14 هم مجانية مصدرة أس

المحول إلى االحتياطي 
 -  -  -  -  -  -  -  92.580  (92.580)  - 15 القانوني 

 (138.351)  -  (138.351)  -  -  -  -  -  (138.351)  - 17  المساهمينزيعات أرباح تو 
مة في صندوق مساه

األنشطة اإلجتماعية 
 (3.688)  -  (3.688)  -  -  -  -  -  (3.688)  - 18 والرياضية 

                     
 6.292.454  2.209  6.290.245  (137.098)  (28.515)  77.355  617.951  533.079  4.431.958  795.515  2015ديسمبر  31في 
 
 



 ش.م.ق.عالشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين 

 ة الموحدة.جزءًا من هذه البيانات المالي 44إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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  التدفقات النقدية الموحدبيان 
 2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
  2016  2015 
 

 إيضاحات
 ألف
  قطري لاير

 ألف
 قطري لاير

     األنشطة التشغيلية 
 925.804  258.254  ربح السنة 
     تعديالت: 

 (334.304)  69.731 37 صافي التغير في الموجودات التشغيلية 
 353.328  (89.391) 37 صافي التغير في المطلوبات التشغيلية 

     

     بنود غير نقدية مدرجة في ربح السنة: 
 (746.494)  ( 56.600) 31 أرباح القيمة العادلة 

 (1.089)  (1.392) 35  لخسائر انخفاض القيمة مبالغ مستردة
 (18.877)  (2.027) 6 حصة في أرباح شركات زميلة 

 11  (216)  خسارة من بيع عقارات ومعدات)ربح( 
 (3.961)  (1.314) 30 ربح من بيع استثمار في شركات زميلة

 7.989  8.409 4 إستهالك عقارات ومعدات 
 977  1.676 35 إطفاء موجود غير ملموس 

 (136)  3.802  مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 
     

 183.248  190.932  صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
     

     األنشطة االستثمارية 
 (88.938)  - 3 صافي من النقد المستحوذ عليه، استحواذ على شركة تابعة

 (7.191)  (28.263) 4 شراء عقارات ومعدات
 -  639  متحصالت من بيع عقارات ومعدات 

 (108.193)  (78.637) 5 شراء عقارات استثمارية 
 3.961  1.314  متحصالت من بيع استثمار في شركات زميلة

 11.294  11.577 6 توزيعات أرباح مستلمة من شركات زميلة
 -  (34.229) 6 في شركات زميلةشراء أسهم إضافية 

 5.421  19.061  صافي الحركة في الموجودات المالية المتاحة للبيع 
 -  10.957 صافي الحركة في الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

     
 (183.646)  (97.581)  صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية 



 ش.م.ق.عالشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين 

 ة الموحدة.جزءًا من هذه البيانات المالي 44إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 )تتمة( الموحدالتدفقات النقدية بيان 
 2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
  2016  2015 
 

 إيضاحات
 ألف
  قطري لاير

 ألف
 قطري لاير

     يةنشطة التمويلاأل 
 (94.820)  142.852  صافي الحركة في قروض ألجل

 (40.748)  (45.550) 34 تكاليف تمويل قروض ألجل
 (138.351)  (119.327)  األمتوزيعات أرباح مدفوعة إلى مساهمي الشركة 

     
 (273.919)  (22.025)  صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية

     
 (274.317)  71.326  صافي الزيادة )النقص( في النقد وما في حكمه

 503.567  229.250  يناير  1النقد وما في حكمه في 
     

 229.250  300.576 13 ديسمبر 31النقد وما في حكمه في 
     

     التدفقات النقدية التشغيلية من الفوائد وتوزيعات األرباح
 41.026  45.841 34 فوائد مدفوعة
 16.340  17.305  فوائد مستلمة 

 47.561  36.543  توزيعات أرباح مستلمة
 



 ش.م.ق.عطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين الشركة الق

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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 الشركة معلومات عن 1
 

عادة التأمين تأسست  بموجب عامة مساهمة قطرية شركة ك( أو "الشركة األم" )"الشركة" ش.م.ق.عالشركة القطرية العامة للتأمين وا 
 لسنة 11رقم  القطري التجارية قانون الشركات وتخضع ألحكام 7200 ورقم سجلها التجاري هو 1978لسنة  52المرسوم األميري رقم 

بـ  جميعاً  موشركاتها التابعة )يشار إليهتقوم الشركة  .ذات الصلة 2012 لسنة 13مصرف قطر المركزي رقم وأحكام قانون  2015
عادة التأمين العام بمزاولة أنشطة التأمين "المجموعة"(  . أسهم والمقاوالت اتستثمار العقارات واالو تأمين التكافل اإلسالمي ويشمل ذلك وا 

 .بورصة قطرمدرجة في الشركة 
 

تتضمن البيانات المالية  دبي(.في ) دولة اإلمارات العربية المتحدةواحد في  فرع خارجيو قطر  دولة فيفروع محلية  سبعةلدى الشركة 
 الشركات التابعة هي: التابعة وحصة المجموعة في الشركات الزميلة.الموحدة البيانات المالية للشركة وشركاتها 

 

 األنشطة الرئيسية د التأسيسلب الملكية الشركة التابعة
 .ات المجموعةاستثمار إدارة  دولة قطر ٪100 ذ.م.م الشركة القطرية العامة القابضة

 .اإلسالمي التأمين دولة قطر ٪100 ذ.م.متكافل العامة للشركة ال
دارة  استثمار دولة قطر ٪100 ذ.م.م يةلعقار االشركة العامة   .العقاراتوا 

دارة المؤتمرات والمناسبات دولة قطر ٪100 ذ.م.مقطر  -مركز التجارة العالمي   .الضيافة وا 
 .التسويق التأمينيخدمات  دولة قطر ٪100 ذ.م.مشركة مزون لخدمات التسويق التأميني 

 .تطوير العقاراتاستثمار و  دولة قطر ٪100 ذ.م.مبرج العامة لالستثمار العقاري شركة 
 المقاوالت واإلنشاءات دولة قطر ٪100 ذ.م.مشركة الشرقيون للمشاريع 

 .المرطباتتعبئة المياه وتجارة  دولة قطر ٪60 .م.مالشركة العامة للمياه والمرطبات ذ
 .استثمار وتطوير العقارات دولة قطر ٪50 شركة مزون العقارية ذ.م.م

 

 15 من قبل مجلس اإلدارة في 2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في للمجموعة البيانات المالية الموحدة هذه  تمت الموافقة على إصدار
 .2017فبراير 

 

 الهامة السياسات المحاسبية 2
 

 اإلعداد أساس
 2015 لسنة 11رقم  م قانون الشركات التجارية القطريوأحكا عايير الدولية للتقارير الماليةوفقًا للم الموحدةالبيانات المالية هذه أعدت 

 .ذات الصلة 2012 لسنة 13رقم مصرف قطر المركزي وأحكام قانون 
 

لمبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا البنود الهامة التالية في بيان المركز المالي الموحد المسجلة بالقيمة  وفقاً أعدت البيانات المالية الموحدة 
 العادلة:

  

 المالية األدواتمشتقات  -
 لعادلة من خالل الربح أو الخسارةغير المشتقات المسجلة بالقيمة ا الماليةاألدوات  -
 المتاحة للبيع الماليةالموجودات  -
   االستثمارية العقارات -
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 )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة  2
 

 )تتمة( اإلعدادأساس 
 تم اإلفصاح عن الطرق المستخدمة في قياس القيم العادلة ضمن هذا اإليضاح.

 

 و الموجودات تسوية أو استخدام حول تحليلتم عرض . سيولةلل وفقا  الموحد  المالي امركزه بيان بعرضعامة  بصورة المجموعة تقوم

 .41في اإليضاح  (متداولة غير) التقرير تاريخ من شهرا   12 من وأكثر( متداولة) التقرير تاريخ من شهرا   12 خالل المطلوبات

 

أقرب ألف  للمجموعة. تم تقريب جميع المعلومات المالية إلى الوظيفيةوهو العملة ، القطرييال  بالر الموحدةتم عرض البيانات المالية ي
 إلى خالف ذلك. رايشما لم ، قطري لاير

 

وضع تقديرات وافتراضات تؤثر اتخاذ قرارات و  اإلدارةللمعايير الدولية للتقارير المالية يتطلب من  إن إعداد البيانات المالية الموحدة وفقاً 
 المحتملةواإلفصاح عن االلتزامات  والمطلوبات واإليرادات والمصاريف والمبالغ المدرجة للموجوداتتطبيق السياسات المحاسبية على 

توقع أحداث  متضمنةً ، بصفة مستمرة وهي تستند إلى الخبرة التاريخية وعوامل أخرى والقراراتفي تاريخ التقرير. يتم تقييم التقديرات 
 ُيرى أنها معقولة في ضوء الظروف. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. مستقبلية

 

 كثر أهمية علىاألتأثير اللتطبيق السياسات المحاسبية والتي لها التقديرات الهامة و الضرورية  القرارات نواحيمعلومات عن تم إدراج 
 على التوالي. 43و  42في اإليضاح  الموحدةات المالية في البيان المسجلةالمبالغ 

 

نة التي تتم فيها ـيتم إدراج التعديالت على التقديرات المحاسبية في الس .نحو مستمر الهامة علىاالفتراضات التقديرات و تتم مراجعة 
 مراجعة التقديرات.

 

 التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات
 تلك المستخدمة للسنة المالية السابقة بإستثناء ما يلي: معالسياسات المحاسبية المستخدمة متطابقة  إن
 

 والمعدلةالمعايير والتفسيرات الجديدة 
. 2016يناير  1قامت المجموعة ألول مرة بتطبيق بعض المعايير والتعديالت والتي يسري مفعولها للسنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 

 بتطبيق أي من المعايير أو التفسيرات أو التعديالت األخرى التي أصدرت ولم يسر مفعولها بعد.  مبكراً  المجموعةلم تقم 
 

ألول مرة في سنة  طبقتالجديدة موضحة أدناه. على الرغم من أن هذه المعايير والتعديالت كل معيار أو تعديل جديد إن طبيعة وتأثير 
 للمجموعة. السنوية لها أي تأثير على البيانات المالية الموحدة  لم يكن، إال أنه 2016

 

 حسابات التأجيل التنظيمية   14المعيار الدولي للتقارير المالية 
باالستمرار في تطبيق  السعرلتنظيم هو معيار اختياري للسماح للمؤسسة التي تخضع نشاطاتها  14إن المعيار الدولي للتقارير المالية 

ق المعايير الدولية للتقارير المالية للمرة األولى. ويجب الحالية ألرصدة حسابات التأجيل التنظيمية عند تطبي المحاسبيةمعظم سياساتها 
في بيان المركز  ةد منفصلو عرض حسابات التأجيل التنظيمية كبن 14المعيار الدولي للتقارير المالية  بتطبيقعلى المؤسسات التي قامت 

 في بيان الربح أو الخسارة وبيان الدخل الشامل.  ةد منفصلو المالي وعرض الحركة في هذه الحسابات كبن
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 2
 

 )تتمة( المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة
 

 )تتمة(حسابات التأجيل التنظيمية  14ية المعيار الدولي للتقارير المال
. وحيث أن المالية هابياناتعلى  السعرتنظيم للمؤسسة والمخاطر المرتبطة به وتأثير السعر طبيعة تنظيم  عن اإلفصاحيتطلب المعيار 

 .وليس لها أية أنشطة ذات معدل منظم، ال ينطبق هذا المعيار لمجموعة تعد بياناتها المالية وفقًا للمعايير الدولية للتقارير الماليةا
 

 الترتيبات المشتركة: محاسبة االستحواذ على الحصص 11تعديالت المعيار الدولي للتقارير المالية 
والتي ، من المشغل المشترك محاسبة االستحواذ على الحصة في العملية المشتركة 11تتطلب التعديالت للمعيار الدولي للتقارير المالية 

تجميع األعمال لمحاسبة تجميع  3لمالية يشمل فيها نشاط العملية المشتركة على أعمال تستوجب تطبيق مبادئ المعيار الدولي للتقارير ا
األعمال. توضح التعديالت أيضًا أن الحصة المحتفظ بها سابقًا في عملية مشتركة ال يتم إعادة قياسها عند االستحواذ على حصة 

ق للمعيار الدولي تمت إضافة استثناء نطا، ضافية في نفس العملية المشتركة في حال استمرار السيطرة المشتركة. باإلضافة إلى ذلكإ
تحت ، بما في ذلك الكيان محل التقرير، التعديالت ال تنطبق عندما يتقاسم األطراف السيطرة المشتركة أنلتحديد  11للتقارير المالية 

 سيطرة مشتركة من نفس الطرف المسيطر النهائي.
 

االستحواذ على أية حصص إضافية في نفس العملية االستحواذ على الحصة المبدئية في عملية مشتركة و  منتنطبق التعديالت على كل 
. ليس لهذه التعديالت أي تأثير على المجموعة لعدم وجود استحواذ على حصة في عملية مشتركة خالل بأثر مستقبليالمشتركة وتطبق 

 .السنة
 

 ايضاح الطرق المقبولة لالستهالك واإلطفاء 38ومعيار المحاسبة الدولي  16لي تعديالت معيار المحاسبة الدو 
الموجودات غير  38العقارات واآلالت والمعدات ومعيار المحاسبة الدولي  16توضح التعديالت المبدأ في معيار المحاسبة الدولي 

منها( بداًل من الفوائد  األعمال )التي يعد الموجود جزءاً  الملموسة بأن اإليرادات تعكس نمطًا من الفوائد االقتصادية التي تنشأ من
الطريقة القائمة على اإليرادات ال يمكن استخدامها الستهالك ، االقتصادية التي يتم استهالكها من خالل استخدام الموجود. ونتيجة لذلك

فعول التعديالت العقارات واآلالت والمعدات وال يمكن أن تستخدم إال في ظروف محدودة جدًا إلطفاء الموجودات غير الملموسة. يسري م
يرادات ليس لهذه التعديالت أي تأثير على المجموعة حيث لم تقم المجموعة باستخدام الطريقة القائمة بناًء على اإلو  بأثر مستقبلي

 الستهالك موجوداتها غير المتداولة. 
 

 األشجار حاملة المحاصيل  :الزراعة 41ومعيار المحاسبة الدولي  16تعديالت معيار المحاسبة الدولي 
. بموجب حاملة المحاصيلتقوم التعديالت بتغيير المتطلبات المحاسبية للموجودات البيولوجية التي ينطبق عليها تعريف األشجار 

لدولي لم تعد ضمن نطاق معيار المحاسبة احاملة المحاصيل ف األشجار ـالبيولوجية التي ينطبق عليها تعري الموجوداتالتعديالت، فإن 
 حاملة المحاصيل. بعد التحقيق المبدئي، سيتم قياس األشجار 16سوف يتم تطبيق معيار المحاسبة الدولي ، من ذلك . وبدالً الزراعة 41

بالتكلفة المتراكمة )قبل النضج( وباستخدام طريقة التكلفة أو طريقة إعادة التقييم )بعد النضج(. كما  16بموجب معيار المحاسبة الدولي 
وتقاس بالقيمة  41بقى في نطاق معيار المحاسبة الدولي أن ت حاملة المحاصيلالتي تنمو على األشجار  المحاصيللب التعديالت تتط

 التكاليف حتى البيع. العادلة ناقصاً 
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 2
 

 )تتمة( المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة
 

  )تتمة( األشجار حاملة المحاصيل :الزراعة 41ومعيار المحاسبة الدولي  16الدولي تعديالت معيار المحاسبة 
المنح الحكومية  محاسبة 20سوف يتم تطبيق معيار المحاسبة الدولي ، حاملة المحاصيلشجار ألبافيما يتعلق بمنح الحكومة ذات الصلة 

حاملة المجموعة حيث أنه ليس لدى المجموعة أية أشجار ليس لهذه التعديالت أي تأثير على  .عن المساعدات الحكومية واإلفصاح
 .لمحاصيلل
 

 طريقة حقوق الملكية في البيانات المالية المنفصلة 27عديالت معيار المحاسبة الدولي ت
سوف تسمح التعديالت للمؤسسات باستخدام طريقة حقوق الملكية لمحاسبة االستثمارات في الشركات التابعة والمشاريع المشتركة والشركات 

ستخدام الزميلة في البيانات المالية المنفصلة. للمؤسسات التي تقوم مسبقًا بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية وتختار أن تغير إلى ا
. ليس لهذه التعديالت أي تأثير على البيانات ا أن تطبق هذا التغيير بأثر رجعيالملكية في بياناتها المالية المنفصلة عليه حقوقريقة ط

 المالية الموحدة للمجموعة.
 

  2014–2012دورة التحسينات السنوية 
 

 تشمل هذه التحسينات ما يلي: 
 

 الموجودات غير المتداولة المحتفظ بها للبيع والعمليات المتوقفة  5المعيار الدولي للتقارير المالية 
يتم استبعاد الموجودات )أو مجموعات االستبعاد( عمومًا من خالل البيع أو التوزيع للمالكين. يوضح التعديل أن التحويل من إحدى طرق 

نما هو استمرار للخطة األصلية. وبالتالي، اد جديدةاالستبعاد إلى أخرى ال يعتبر خطة استبع ال يتم التوقف عن تطبيق متطلبات ، وا 
 . بأثر مستقبلي. يجب تطبيق هذا التعديل 5المعيار الدولي للتقارير المالية 

 

 : اإلفصاحاتاألدوات المالية 7المعيار الدولي للتقارير المالية 
 

 عقود الخدمات ( 1)
شكل استمرارًا في االرتباط بموجود مالي. يجب على المؤسسة تقييم يتضمن رسوم يمكن أن ي ذيالخدمات اليوضح التعديل أن عقد 

لتقييم ما إذا كانت هناك حاجة  7الخاص باستمرار االرتباط في المعيار الدولي للتقارير المالية  طبيعة الرسوم والترتيب مقابل اإلرشاد
تقديم ليس هناك حاجة ل، في االرتباط بأثر رجعي. وبالرغم من ذلك اً تي تشكل استمرار ال الخدمات لإلفصاحات. يجب تقييم عقود

 ة التي تطبق فيها المؤسسة هذه التعديالت ألول مرة.ويالسنالفترة ألي فترة مالية تبدأ قبل المطلوبة فصاحات اإل
 

 على البيانات المالية المرحلية المختصرة  7( إمكانية تطبيق تعديالت المعيار الدولي للتقارير المالية 2)
ما لم توفر هذه اإلفصاحات تحديثًا هامًا ، يوضح التعديل أن متطلبات إفصاح التسوية ال تنطبق على البيانات المالية المرحلية المختصرة

   لسنوي األخير. يجب تطبيق هذا التعديل بأثر رجعي.في التقرير ا الواردةللمعلومات 
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 2
 

 )تتمة( المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة
 

 )تتمة( 2014–2012دورة التحسينات السنوية 
 

 منافع الموظفين 19معيار المحاسبة الدولي 
االلتزام.  الذي ينشأ فيهأن عمق السوق لسندات الشركات عالية الجودة يتم تقييمه بناًء على عملة تقويم االلتزام وليس البلد  التعديليوضح 

تطبيق هذا  يتمينبغي استخدام أسعار السندات الحكومية. ، عندما ال يكون هناك سوق عميقة لسندات الشركات عالية الجودة بهذه العملة
  .قبليبأثر مستالتعديل 

 

 التقارير المالية المرحلية 34معيار المحاسبة الدولي 
 يوضح التعديل أن اإلفصاحات المرحلية المطلوبة يجب أن تكون مرفقة إما بالبيانات المالية المرحلية أو أن يتم إدراجها بطريقة اإلسناد

ضمن تعليق اإلدارة أو تقرير ، الية المرحلية )على سبيل المثالالمالية المرحلية أو في أي مكان آخر في البيانات الم البياناتالترافقي في 
لمالية المرحلية وفي المخاطر(. يجب أن تكون المعلومات األخرى ضمن التقرير المالي المرحلي متاحة للمستخدمين بنفس بنود البيانات ا

 .المجموعةلهذه التعديالت أي تأثير على ليس هذا التعديل بأثر رجعي. تطبيق  يتمنفس الوقت. 
 

  مبادرة اإلفصاح 1تعديالت معيار المحاسبة الدولي 
. توضح التعديالت القائمة 1 متطلبات معيار المحاسبة الدولي، بخالف التغير المادي، 1المحاسبة الدولي  معيارتوضح تعديالت 

  :التالي
  

  1متطلبات تحديد األهمية في معيار المحاسبة الدولي  -
 بعض البنود المحددة في بيان الربح أو الخسارة وبيان الدخل الشامل وبيان المركز المالي تفصيلإمكانية  -
 يضاحات حول البيانات الماليةلدى المؤسسات مرونة حول ترتيب عرض اإل -
الملكية يجب عرضها في بند واحد حقوق  لطريقةيع المشتركة التي تحتسب وفقًا والمشار ل الشامل للشركات الزميلة الحصة في الدخ -

 فها الحقًا في الربح أو الخسارةأو لن يعاد تصنييعاد مجمع وتصنف بين تلك البنود التي سوف 
 

بيان المتطلبات الواجب تطبيقها عند عرض مجموع إضافي في بيان المركز المالي وبيان الربح أو الخسارة و  التعديالتتوضح ، وأيضاً 
  .المجموعةر على يتأثأي لهذه التعديالت  ليس. الدخل الشامل

 

مؤسسات  28 ومعيار المحاسبة الدولي 12والمعيار الدولي للتقارير المالية  10تعديالت المعيار الدولي للتقارير المالية 
  االستثمار: تطبيق استثناء التوحيد

البيانات المالية  10خالل تطبيق استثناء مؤسسات االستثمار وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية  نشأتتعالج التعديالت األمور التي 
المالية الموحدة ينطبق على شركة أم هي أن اإلعفاء من عرض البيانات  10الدولي للتقارير المالية  . توضح تعديالت المعيارالموحدة

توضح تعديالت ، عندما تقوم مؤسسة االستثمار بقياس جميع شركاتها التابعة بالقيمة العادلة. وأيضاً ، شركة تابعة لمؤسسة استثمار
وتقدم خدمات مساندة لمؤسسة  أن الشركة التابعة لمؤسسة استثمار ولكنها ليست مؤسسة استثمار بذاتها 10المعيار الدولي للتقارير المالية 

يتم توحيدها. جميع الشركات التابعة األخرى لمؤسسة استثمار تقاس بالقيمة العادلة. تعديالت معيار المحاسبة التي االستثمار هي فقط 
حتفاظ بقياس القيمة اال، عند تطبيق طريقة حقوق الملكية، للمستثمـراالستثمار في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة تسمح  28الدولي 

تطبيق هذا التعديل  يتمالعادلة المطبق من قبل الشركة التابعة أو المشروع المشترك لمؤسسة استثمار على حصصها في شركات تابعة. 
  .ألن المجموعة ال تطبق استثناء التوحيد تأثير على المجموعةلها  ليسو  بأثر رجعي
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 المعايير المصدرة ولم يسر مفعولها بعد 
أصدرت ولم يسر مفعولها حتى تاريخ إصدار البيانات المالية الموحدة للمجموعة. تعتزم المجموعة  التيفيما يلي المعايير والتفسيرات 
 ، عندما تصبح سارية المفعول.قابلة للتطبيقتطبيق هذه المعايير، إذا كانت 

 

 األدوات المالية  9لمالية المعيار الدولي للتقارير ا
والتي  األدوات المالية 9معيار الدولي للتقارير المالية ، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية النسخة النهائية من ال2014في يوليو 

. 9السابقة للمعيار الدولي للتقارير المالية  اإلصداراتالتحقيق والقياس وكافة : األدوات المالية 39حل محل معيار المحاسبة الدولي ت
واالنخفاض في  ،التصنيف والقياس: مشروع األدوات الماليةمحاسبة جميع العناصر الثالثة ل 9 الماليةيجمع المعيار الدولي للتقارير 

، مع 2018يناير  1بدأ في أو بعد التي ت السنويةللفترات  9الدولي للتقارير المالية ومحاسبة التحوط. يسري مفعول المعيار  ،القيمة
التطبيق بأثر رجعي، إال أن تقديم بيانات المقارنة ليس إلزاميًا. فيما يتعلق  يجبالسماح بالتطبيق المبكر. باستثناء محاسبة التحوط فإنه 

 بصورة عامة، مع وجود بعض االستثناءات المحددة.  بأثر مستقبليبمحاسبة التحوط، يتم تطبيق المتطلبات 
 

، أجرت المجموعة تقييمًا عالي المستوى ألثر العوامل الثالثة 2016 سنةتعتزم المجموعة تطبيق المعيار الجديد في تاريخ سريانه. خالل 
. اعتمد التقييم األولي على المعلومات المتوفرة حاليًا والتي قد تكون عرضة لتغيرات تنشأ من تحاليل 9للمعيار الدولي للتقارير المالية 

المالي أو  هامركز ع المجموعة تأثيرًا ماديًا على مؤيدة إضافية تتاح للمجموعة في المستقبل. وبصورة عامة، ال تتوق معلوماتلية أو تفصي
 . 9الملكية باستثناء تأثير تطبيق متطلبات االنخفاض في القيمة وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية  هاحقوق

 

 التصنيف والقياس  أ()
من تطبيق متطلبات التصنيف والقياس في المعيار الدولي للمجموعة على المركز المالي أو حقوق الملكية  مادياً ال تتوقع المجموعة تأثيرًا 

وتتوقع االستمرار في قياس جميع الموجودات المالية المحتفظ بها حاليًا بالقيمة العادلة. إن أسهم الملكية المدرجة  .9للتقارير المالية 
لمحتفظ بها حاليًا كمتاحة للبيع مع تسجيل األرباح والخسائر في اإليرادات الشاملة األخرى سوف يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل ا

األمر الذي سوف يؤدي إلى زيادة التذبذب في األرباح أو الخسائر المسجلة. سيتم إعادة تصنيف  ،الربح أو الخسارة بداًل من ذلك
ات المتاحة للبيع الذي يدرج حاليًا في اإليرادات الشاملة األخرى المتراكمة إلى الرصيد االفتتاحي لألرباح المدورة. يتوقع احتياطي الموجود

حيث تتوقع المجموعة  9أن يتم قياس أوراق الدين بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية 
 بالموجودات ليس فقط لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية ولكن أيضًا لبيع مبلغ هام على أساس متكرر نسبيًا.  تحتفظأن 

 

من المخطط أن يتم االحتفاظ بأسهم الملكية في الشركات غير المدرجة في المستقبل المنظور. تتوقع المجموعة تطبيق الخيار الخاص 
لن يكون  9الشاملة األخرى، وعليه تعتقد المجموعة أن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية في اإليرادات  العادلةبعرض تغيرات القيمة 

سارة، له تأثيرًا ماديًا. إن لم تكن المجموعة قد قامت بتطبيق هذا الخيار لتم االحتفاظ بهذه األسهم بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخ
 لخسائر المسجلة. وهو ما سوف يزيد من تذبذب األرباح أو ا
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 )تتمة(المعايير المصدرة ولم يسر مفعولها بعد 
 

 )تتمة( األدوات المالية 9قارير المالية المعيار الدولي للت
 

 )تتمة(التصنيف والقياس  أ()
 يتم االحتفاظ بالقروض والذمم المدينة لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية، ويتوقع أن يزيد ذلك من التدفقات النقدية مستقباًل في المدفوعات

ذلك، تتوقع المجموعة أن يستمر قياس هذه األدوات بالتكلفة المطفأة وفقًا للمعيار الدولي للتقارير ولوالفوائد.  األساسيالمنفصلة للمبلغ 
. على الرغم من ذلك، سوف تقوم المجموعة بتحليل تفصيلي لسمات التدفقات النقدية التعاقدية لهذه األدوات قبل اتخاذ القرار 9 المالية

 . 9في المعيار الدولي للتقارير المالية  حول ما إذا كانت هذه األدوات تلبي معايير قياس التكلفة المطفأة
 

 )ب( االنخفاض في القيمة 
أن تقوم المجموعة بتسجيل خسائر االئتمان المتوقعة من جميع أوراق الدين والقروض والذمم  9لمعيار الدولي للتقارير المالية يتطلب ا

أو على أساس أعمارها. تتوقع المجموعة أن تقوم بتطبيق النهج المبسط بتسجيل الخسائر المتوقعة  شهراً  12المدينة سواء على أساس 
 وذممهاالمدينة. تتوقع المجموعة تأثيرًا ماديًا على حقوق الملكية نتيجة الطبيعة غير المؤمنة لقروضها  ذممال جميع أعمارعلى مدى 

حديد المدينة، ولكنها سوف تحتاج إلى القيام بتحليل أكثر تفصياًل يراعي جميع المعلومات المعقولة المؤيدة بما فيها البنود االستشرافية لت
 مدى التأثير.

 

 التحوط ج( محاسبة)
ترى المجموعة أن جميع عالقات التحوط القائمة والمصنفة حاليًا في عالقات تحوط فعالة سوف تظل مؤهلة لمحاسبة التحوط وفقًا 

ال يغير المبادئ األساسية حول كيفية احتساب المؤسسة  9. وحيث أن المعيار الدولي للتقارير المالية 9للمعيار الدولي للتقارير المالية 
. سوف تقوم المجموعة بتقييم 9ت التحوط الفعال، فال تتوقع المجموعة تأثيرًا هامًا نتيجة تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية لحسابا

 التغيرات المحتملة المتعلقة بحساب القيمة الزمنية للخيارات والنقاط اآلجلة أو أساس تغير العمالت األجنبية بصورة أكثر تفصياًل. 
 

 اإليرادات من العقود مع العمالء  15دولي للتقارير المالية المعيار ال
من خمس خطوات لحساب اإليرادات الناشئة من  والذي وضع نموذجاً  2014في مايو  15تم إصدار المعيار الدولي للتقارير المالية 

، يتم تحقيق اإليرادات بالقيمة التي تعكس المبلغ الذي تتوقع المؤسسة الحصول 15العقود مع العمالء. وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية 
وفقًا للمعايير  الحاليةلبات تحقيق اإليرادات عليه مقابل تحويل البضائع أو الخدمات للعميل. يحل معيار اإليرادات الجديد محل جميع متط

يناير  1التي تبدأ في أو بعد  السنويةالدولية للتقارير المالية. يجب إما التطبيق بأثر رجعي بصورة كاملة أو بصورة معدلة للفترات 
 تاريخ سريانه باستخدام نموذج التطبيق باألثر الرجعي فيتنوي المجموعة تطبيق المعيار الجديد  .للمعيار المبكر. يسمح بالتطبيق 2018

، والذي يخضع للتغيرات الناشئة من 15للمعيار الدولي للتقارير المالية  مبدئياً  ، أجرت المجموعة تقييماً 2016. خالل بصورة كاملة
 2016أبريل  يير المحاسبة الدولية فيالصادرة عن مجلس معا التوضيحاتفة إلى ذلك، تنظر المجموعة في تحليل أكثر تفصياًل. باإلضا

 وسوف تتابع أية تطورات أخرى. 
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وشركته بيع أو المساهمة في موجودات بين المستثمر  28ومعيار المحاسبة الدولي  10تعديالت المعاير الدولي للتقارير المالية 
 الزميلة أو مشروعه المشترك

في التعامل مع فقد السيطرة على شركة  28ومعيار المحاسبة الدولي  10تعالج التعديالت التناقض بين المعيار الدولي للتقارير المالية 
مساهمة الاتجة عن بيع أو تابعة تم بيعها أو المساهمة بها لشركة زميلة أو مشروع مشترك. توضح التعديالت أن األرباح أو الخسائر الن

زميلة أو مشروعه المشترك يتم ال ته، بين مستثمر وشرك3كما هو موضح بالمعيار الدولي للتقارير المالية ، موجودات تشكل أعمالفي 
غير  . أي ربح أو خسارة تنتج عن بيع أو مساهمة بموجودات ال تشكل أعمال يتم تحقيقها فقط بقدر حصص المستثمرينبالكامل تحقيقها

ذوي العالقة في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك. قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بإرجاء تاريخ سريان هذه التعديالت ألجل غير 
 فيجب أن يتم التطبيق بأثر مستقبلي.  مسمى، إال أنه بالنسبة للمؤسسات التي تنوي تطبيق هذه التعديالت مبكراً 

 

 تعديالت   -مبادرة اإلفصاح  7معيار المحاسبة الدولي 
عن مجلس معايير المحاسبة الدولية،  ةمبادرة اإلفصاح الصادر  بيان التدفقات النقدية هي جزء من 7إن تعديالت معيار المحاسبة الدولي 

التمويل،  أنشطةالمؤسسة بتقديم إفصاحات تمكن مستخدمي البيانات المالية من تقييم التغيرات في المطلوبات الناتجة عن  قياموتتطلب 
، ال يجب على المؤسسات تقديم للتعديل بما في ذلك التغيرات الناتجة عن التدفقات النقدية والتغيرات غير النقدية. عند التطبيق المبدئي

، مع السماح 2017يناير  1فترات السابقة. يسري مفعول هذه التعديالت للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد معلومات المقارنة لل
  بالتطبيق المبكر. يتطلب تطبيق هذه التعديالت أن تقوم المجموعة بتقديم إفصاحات إضافية.

 

 تعديالت  -ققة تحقيق موجودات الضريبة المؤجلة للخسائر غير المح 12معيار المحاسبة الدولي 
توضح التعديالت أنه يجب على المؤسسة تحديد ما إذا كان قانون الضرائب يفرض قيودًا على مصادر أرباحها الخاضعة للضريبة والتي 

حول  المؤسسة بالخصم عند رد الفروقات المؤقتة القابلة للخصم. باإلضافة إلى ذلك، تقدم هذه التعديالت إرشادات تقومعلى أساسها قد 
يضاح الظروف التي قد يشمل الربح الخاضع للضريبة فيها استرداد المؤسسة كيفية تحديد  األرباح الخاضعة للضريبة في المستقبل وا 

 بعض الموجودات مقابل مبالغ تزيد عن قيمتها الدفترية. 
 

يجوز إدراج التغير  ،المبدئي لتلك التعديالتيجب على المؤسسات تطبيق هذه التعديالت بأثر رجعي. وعلى الرغم من ذلك، عند التطبيق 
، أيهما الملكيةفتتاحي لفترة المقارنة السابقة في الرصيد االفتتاحي لألرباح المدورة )أو في بند آخر من بنود حقوق اإل الملكيةفي حقوق 

. يجب على المؤسسات التي تطبق كيةالمل بين الرصيد االفتتاحي لألرباح المدورة والبنود األخرى لحقوق التغيرتخصيص  دون(، أنسب
مع السماح بالتطبيق  2017يناير  1هذا اإلعفاء اإلفصاح عن ذلك. يسري مفعول هذه التعديالت للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

تأثير أي التعديالت لهذه  ال يتوقع أن يكونوجب عليها اإلفصاح عن ذلك.  ،المبكر. إذا قامت المؤسسة بتطبيق التعديالت لفترة سابقة
  على المجموعة.
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 تعديالت –التصنيف والقياس لمعامالت الدفع على أساس األسهم  2المعيار الدولي للتقارير المالية 
تتناول ثالثة التي و  دفع على أساس األسهمال 2عيار الدولي للتقارير المالية أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على الم

على أساس األسهم الدفع  لةوتصنيف معام ؛المسددة نقداً على أساس األسهم أمور رئيسية: تأثير شروط المنح على قياس معامالت الدفع 
ة في حال تم تعديل شروط وأحكام معاملة المحاسبو  ؛الصافيحسب خصائص تسوية التزامات ضريبة االستقطاع من المنبع على أساس 

تطبيق، يجب على المؤسسات تطبيق ال. عند بحقوق الملكيةليتغير تصنيفها من تسوية نقدية إلى تسوية على أساس األسهم الدفع 
واستوفت المعايير  الت الثالثة كلهاتطبيق التعديبأثر رجعي إذا قررت المؤسسة  التطبيقالسابقة، ويسمح  الفتراتدون تعديل التعديالت 

ليس لهذه ، مع السماح بالتطبيق المبكر. 2018يناير  1للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  التعديالتاألخرى. يسري مفعول تلك 
  التعديالت تأثير على البيانات المالية الموحدة.

 

 اإليجارات  16المعيار الدولي للتقارير المالية 
لجنة تفسيرات  تفسيراإليجارات، و  17لمحاسبة الدولي حل محل معيار الي 2016في يناير  16المعيار الدولي للتقارير المالية تم إصدار 

 -اإليجارات التشغيلية  15 ما إذا كان الترتيب يتضمن عقود تأجير، وتفسير لجنة التفسيرات القائمة محددةً  4 التقارير المالية الدولية
التأجير. يحدد المعيار الدولي  دلتي تتضمن الصيغة القانونية لعقتقييم محتوى العمليات ا 27 لجنة التفسيرات القائمةالحوافز، وتفسير 
وفقًا جميع عقود اإليجار  احتسابويتطلب من المستأجرين  س والعرض واإلفصاح لعقود التأجيرمبادئ التحقيق والقيا 16للتقارير المالية 

. يتضمن المعيار 17لمعيار المحاسبة الدولي  عقود التأجير التمويلي وفقاً محاسبة كما هو الحال في  ضمن المركز المالي فرديلنموذج 
إيجارات موجودات "منخفضة القيمة" )مثل أجهزة الكمبيوتر الشخصية( واإليجارات  حالتين يجوز فيهما اإلعفاء من تحقيق اإليجارات وهي

 لسداد دفعات مطلوب تسجيلأو أقل(. في تاريخ بداية عقد التأجير، يجب على المستأجر  اً هر ش 12ات لفترة ة المدى )أي اإليجار قصير 
(. يجب على حق استخدام الموجودخالل فترة اإليجار )أي  الموجود يمثل الحق في استخدام وموجوداإليجار( مطلوب  اإليجار )أي
على  بشكل منفصل. يجب أيضاً  حق استخدام الموجوداإليجار ومصروف االستهالك على  مطلوبالفائدة على  سجيلالمستأجرين ت

أحداث معينة )مثل تغيير مدة اإليجار أو تغيير مدفوعات اإليجار المستقبلية نتيجة  وقوعاإليجار عند  مطلوبالمستأجرين إعادة قياس 
 مطلوببتحقيق مبلغ إعادة قياس  عموماً  (. سوف يقوم المستأجرالمدفوعات في تحديد تلك المعدل المستخدم أوتغير أحد المؤشرات 
 . حق استخدام الموجوداإليجار كتعديل في 

 

مقارنة بالمعالجة المحاسبية  إلى حد كبيركما هي  16للمعيار الدولي للتقارير المالية  بالنسبة للمؤجر وفقاً تبقى المعالجة المحاسبية 
في معيار المحاسبة  التصنيفلمبدأ  ويستمر المؤجرين في تصنيف جميع اإليجارات وفقاً  .17لمعيار المحاسبة الدولي  وفقاً الحالية 
 16اإليجارات التشغيلية واإليجارات التمويلية. يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية نوعين من اإليجارات: مع التمييز بين  17الدولي 

. يسري مفعول 17لمعيار المحاسبة الدولي  مما هو مطلوب وفقاً  أكثر تفصيالً  بشكلين والمؤجرين باإلفصاح أيضًا أن يقوم المستأجر 
. يسمح بالتطبيق المبكر، ولكن ليس دون قيام 2019يناير  1التي تبدأ في أو بعد  السنويةللفترات  16المعيار الدولي للتقارير المالية 

المعيار إما بأثر رجعي كامل أو بأثر رجعي معدل.  . يجوز للمستأجر اختيار تطبيق15ارير المالية المؤسسة بتطبيق المعيار الدولي للتق
سوف تقوم المجموعة بتقييم التأثير المحتمل للمعيار  ،2017 خالل سنةتسمح شروط التحول إلى المعيار ببعض اإلعفاءات المحددة. 

 لموحدة.على بياناتها المالية ا 16الدولي للتقارير المالية 
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 2
 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة
المجموعة على جميع الفترات المضمنة في هذه البيانات المالية الموحدة وقد  قبلأدناه بانتظام من  الواردةتم تطبيق السياسات المحاسبية 

 شركات المجموعة.  قبلتم تطبيقها بإنتظام من 
 

 التوحيد  أساس
 .2016ديسمبر  31وشركاتها التابعة كما في للشركةية البيانات المال الموحدة المالية البياناتتتضمن 

 

المجموعة سيطرة واذ وهو التاريخ الذي تبدأ فيه المالية الموحدة من تاريخ االستح البياناتيتم توحيد البيانات المالية للشركات التابعة في 
التاريخ التي تنتهي فيه السيطرة. يتم إعداد البيانات المالية للشركات التابعة لنفس الفترة المالية للشركة األم وبإستخدام سياسات  حتى

المعامالت وتوزيعات األرباح أي أرباح أو خسائر محققة من و والمعامالت بين شركات المجموعة  األرصدةمحاسبية مماثلة. يتم إستبعاد 
  عند إعداد البيانات المالية الموحدة.بالكامل المجموعة شركات بين 

 

ن نتج عن ذلك عجز المسيطرةغير  الحقوقفي شركة تابعة إلى  الشامليعود إجمالي الدخل   .في الرصيد حتى وا 
 

فقدت المجموعة السيطرة على شركة  إذاطرة يتم إحتسابه كمعاملة ملكية. إن أي تغيير في حصة ملكية الشركة التابعة بدون فقدان السي
 :بما يليتقوم فسوف تابعة 

    

 ؛الشهرة( ومطلوبات الشركة التابعة وتشملإلغاء تحقيق موجودات ) -
 ؛المسيطرةغير  الحقوقإلغاء تحقيق القيمة الدفترية ألي من  -
 ؛الملكيةحقوق المدرجة في  راكمة من تحويل العمالت األجنبيةإلغاء تحقيق الفروقات المت -
 ؛تحقيق القيمة العادلة للمبالغ المستلمة -
 ؛يحتفظ به استثمارتحقيق القيمة العادلة ألي  -
 ؛تحقيق أي فائض أو عجز في الربح أو الخسارة -
الخسارة أو األرباح المدورة أيهما  أو إلى الربح الدخل الشامل األخرإعادة تبويب البنود الخاصة بالشركة األم المدرجة سابقًا في  -

  .أنسب
 

 األعمال والشهرة تجميع
باستخدام طريقة االستحواذ. يتم قياس تكلفة أي عملية استحواذ بإجمالي المبلغ المحول بالقيمة العادلة في  تجميع األعماليتم احتساب 

غير  الحقوقإما أن تقيس تختار المجموعة  لكل تجميع أعمال. المستحوذ عليهفي  مسيطرةغير  حقوقالستحواذ وقيمة أي تاريخ ا
لألعمال  التي يمكن تعيينهاالمستحوذ عليها بالقيمة العادلة أو بالحصة النسبية من صافي الموجودات  المستحوذ عليهفي  المسيطرة

 المستحوذ عليها.
 

 .كمصاريف وتدرج في المصاريف اإلدارية عند تكبدهاتكاليف االستحواذ تدرج 
 

ًا للشروط التعاقدية واألحوال بتصنيف الموجودات المالية والمطلوبات المالية المستلمة وفق عندما تستحوذ المجموعة على أي أعمال تقوم
  .قتصادية والظروف الخاصة في تاريخ االستحواذ. وهذا يشمل فصل المشتقات الضمنية في العقود األساسية للمستحوذ عليهااإل
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 2
 

 المحاسبية الهامة )تتمة(ملخص السياسات 
 

 أساس التوحيد )تتمة(
 

 )تتمة( األعمال والشهرة تجميع
لوب أية مبالغ محتملة يرغب المالك في تحويلها يتم إدراجها بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ. المبالغ المحتملة المصنفة كموجود أو مط

دراج ، األدوات المالية: التحقيق والقياس 39الدولي معيار المحاسبة ي هي أداة مالية وتقع ضمن نطاق والت يتم قياسها بالقيمة العادلة وا 
 التغيرات في القيمة العادلة في بيان الربح أو الخسارة الموحد.

 

مملوكة على  ( وأية منافع سابقةالمسيطرةغير  للحقوقالمبلغ المدرج و  بالتكلفة )وهي زيادة إجمالي المبلغ المحولالشهرة مبدئيًا يتم قياس 
صافي الموجودات المحددة المستحوذ عليها والمطلوبات المتكبدة. إذا كانت القيمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ عليها تزيد على 

بدة تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت قد قامت بتحديد كافة الموجودات المستحوذ عليها والمطلوبات المتك، مجموع المبلغ المحول
بشكل صحيح وتقوم بمراجعة اإلجراءات المستخدمة لقياس المبالغ المحققة في تاريخ االستحواذ. إذا أسفرت عملية إعادة التقييم عن وجود 

 .يدرج الربح في الربح أو الخسارة، زيادة في القيمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ عليها عن إجمالي المبلغ المحول
 

، أية خسائر متراكمة لالنخفاض في القيمة. لغرض فحص االنخفاض في القيمةم قياس الشهرة بالتكلفة بعد خصم يت، بدئيق الميبعد التحق
على جميع وحدات اإليرادات النقدية للمجموعة والتي يتوقع أن ، منذ تاريخ االستحواذ، تجميع األعماليتم توزيع الشهرة المكتسبة ضمن 

 مستحوذ عليها إلى تلك الوحدات.للبغض النظر عن تحويل موجودات أو مطلوبات أخرى األعمال تستفيد من تجميع 
 

تدرج الشهرة المتعلقة بالعملية المستبعدة ، وحدة إيرادات نقدية ويتم استبعاد جزء من العملية داخل تلك الوحدةلالشهرة  يتم تخصيصعندما 
ستبعاد. يتم قياس الشهرة المستبعدة في هذه الحالة على أساس القيم االلخسارة من في القيمة الدفترية للعملية وذلك عند تحديد الربح أو ا

 .نقديةاليرادات اإلالنسبية للعملية المستبعدة والجزء المحتفظ به من وحدة 
 

 في شركات تابعة االستثمار
بسياساتها  التحكمتعرف الشركات التابعة على أنها الشركات التي تسيطر عليها المجموعة وهي تحديدًا التي يكون للمجموعة القدرة على 

 المالية والتشغيلية بغرض الحصول على منافع من أنشطتها.
 

عادة للتأمين تشتمل البيانات المالية الموحدة على البيانات المالية الخاصة بالشركة القطرية العا  التابعةوشركاتها  ش.م.ق.عمة للتأمين وا 
 . يتم إعداد البيانات المالية للشركات التابعة لنفس سنة التقرير للشركة األم باستخدام سياسات محاسبية ثابتة.2016ديسمبر  31كما في 

  

غير محققة ناتجة من معامالت بين شركات وأية إيرادات ومصاريف المجموعة شركات بين  يتم إستبعاد جميع المعامالت واألرصدة
 المجموعة عند إعداد البيانات المالية الموحدة.
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 )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة  2
 

 )تتمة(ملخص السياسات المحاسبية الهامة 
 

 )تتمة( التوحيد أساس
 

 )تتمة( في شركات تابعة ستثماراال
وفقًا و مية. المبادئ الشريعة اإلسل فقاً تعمل في مجال التأمين اإلسالمي و ، ذ.م.مللتكافل  العامةشركة ال، للمجموعةإحدى الشركات التابعة 

 المشغل( بصورة منفصلة عن أموال التكافل لمبادئ الشريعة اإلسالمية المطبقة يتم االحتفاظ بأموال المشاركين )حاملي وثائق
على أنها موجودات مشاركي التكافل  أرصدة الصندوق متضمنةً يتم إظهار موجودات ومطلوبات المشاركين ، على ذلك بناءً )المساهمين(. 

المشاركين في صندوق حسابات تظهر . كمعلومات تكميلية بيان المركز المالي الموحدعلى التوالي في  التكافل ومطلوبات مشاركي
بإدارة  مجموعةتقوم ال .11اإليضاح في  حاملي وثائق التكافل -الربح أو الخسارة بيان و بيان المركز المالي التي تشتمل على  التكافل
 .كمشغل المختلطبالنموذج  التكافلوثائق حاملي التكافل نيابًة عن  أموال

 

( ٪15: 2015) ٪15بموجبها رسوم وكالة ثابتة بنسبة  المشغليستلم  وعليه والمضاربة.يستخدم النموذج المختلط أسس كل من الوكالة 
حاملي وثائق  مشاركاتمن  ستثمارمن أرباح اال( ٪70: 2015) ٪70باإلضافة إلى حصة قدرها  المشاركات المكتتبةمن إجمالي 

 .ونالمساهم ويتحملهابرسوم الوكالة  ىتغطالتكافلي  لإلكتتاب. إن التكاليف اإلدارية التكافل
 

 في شركات زميلة ستثماراال
على سياساتها المالية والتشغيلية. تتضمن البيانات المالية ، سيطرة بدون، هاماً  المجموعة تأثيراً  تمارسالشركات الزميلة هي الشركات التي 

للشركات الزميلة على أساس حقوق الملكية من تاريخ بداية التأثير  المسجلةحصة المجموعة من إجمالي المكاسب والخسائر الموحدة 
 . الهامذلك التأثير  توقفتاريخ  حتىالهام 

 

ات المجموعة. ستثمار الشقيقة في القيمة الدفترية ال اتالتغييرات الالحقة في حصة المجموعة من المساهمة في الشرك جميع تحقيقيتم 
صافي  في تؤثروبالتالي فهي  بيان الربح أو الخسارة الموحدالتغييرات الناتجة من الربح والخسارة الناتجة من الشركة الشقيقة في  إدراجيتم 

 نتائج المجموعة.
 

مع السياسات المحاسبية التي تتبعها  لضمان االنسجام ضرورياً  أينما كانالبيانات المالية للشركات الشقيقة في  المدرجةالمبالغ  عديلتم ت
المجموعة في الشركة المستثمر  حصةيتم استبعادها إلى حد الزميلة غير المحققة الناشئة عن التعامالت مع الشركات  األرباح المجموعة.

 فيها.
 

أية  متضمنةً ، يتم تخفيض القيمة الدفترية لتلك المساهمة، الزميلةعندما تتجاوز حصة المجموعة في الخسائر مساهمتها في الشركة 
في أو  حد وجود التزامات على المجموعةخسائر أخرى فيما عدا إلى تحقيق أية إلى الصفر كما يتم إيقاف ، ات طويلة األجلاستثمار 

 حالة قيامها بسداد مدفوعات بالنيابة عن الشركة المستثمر فيها.
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 )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة  2
 

 )تتمة(ملخص السياسات المحاسبية الهامة 
 

 التوحيد )تتمة( أساس
 

 )تتمة( في شركات زميلة االستثمار
 ةاالنخفاض الستثماراتها في الشركبعد تطبيق طريقة حقوق الملكية، تقوم المجموعة بتحديد ما اذا كان من الضروري تحقيق خسائر 

الزميلة. في حالة وجود دليل  ةستثمار في الشركاالقيمة انخفاض  على، تقوم المجموعة بتحديد وجود دليل التقريرالزميلة. في كل تاريخ 
ومن  ،للشركة الزميلة وقيمتها الدفترية لالستردادوهو الفرق بين القيمة القابلة في القيمة كهذا، تقوم المجموعة باحتساب قيمة االنخفاض 

 .الربح أو الخسارة الموحد" في بيان شركات زميلةثم تعترف بالخسارة ضمن "حصة من أرباح 
 

 األجنبية العملة
 

 الخارجية العمليات
األم بسعر الصرف  المستخدمة ألعمال الشركةبالعملة ومركزه المالي لفرع األجنبي انتائج عرض يتم ، ألغراض البيانات المالية الموحدة

بمتوسط أسعار الصرف للسنة ما لم تتقلب أسعار الصرف بشكل كبير خالل  والمصاريف اتالسائد في تاريخ التقرير. يتم تحويل اإليراد
في الشركات الزميلة األجنبية بأسعار  اتستثمار اال يتم تحويل السنة ففي تلك الحالة يتم استخدام أسعار الصرف في تواريخ المعامالت.

. عند استبعاد عملية أجنبية الدخل الشامل األخرتحويل العمالت األجنبية مباشرة في  تحقيق فروقاتيتم الصرف في تاريخ اإلقفال. 
 للفترة. بيان الربح أو الخسارة الموحد إلى حتياطيفي االذي الصلة يتم تحويل المبلغ  أو كلياً  جزئياً 

 

 بعمالت أجنبية المعامالت
. تحول أرصدة المعامالتفي تاريخ إجراء  ةالصرف السائد ألسعاريال القطري وفقًا  بالرمبدئيًا بعمالت أجنبية  المعامالتتسجل 

 ك التاريخ.في ذل يال القطري بسعر الصرف السائد إلى الرفي تاريخ التقرير الموجودات والمطلوبات المالية المسجلة بالعمالت األجنبية 
 

الصرف في تاريخ  بسعريال القطري  المالية المسجلة بالعملة األجنبية بالقيمة العادلة يتم تحويلها إلى الر غير الموجودات والمطلوبات
في تاريخ الصرف  راسعأل التاريخية يتم تحويلها وفقاً  قيمة بالتكلفةموالتحديد القيمة العادلة. البنود غير المالية المسجلة بالعملة األجنبية 

 .بيان الربح أو الخسارة الموحد. يتم إدراج الفروق الناتجة عن الصرف في المعامالت
 

 ألدوات الماليةا
مدينة التأمين الذمم و  وما في حكمهالمالية النقد  الموجوداتالمالية للمجموعة. تتضمن  والمطلوباتتمثل األدوات المالية الموجودات 

سلف ذمم تأمين دائنة و  لوبات الماليةوموجودات إعادة التأمين. تتضمن المطمن أطراف ذات عالقة  مدينة وأرصدة خرىاأل مدينةالذمم الو 
 أخرى. عالقة ومطلوبات أطراف ذاتإلى  وأرصدة دائنةمطلوبات عقود التأمين و  ماليةالدوات األومشتقات  وقروض

  

 التحقيق
في شروط عقد األداة تاريخ الذي تصبح فيه المجموعة طرفًا الفي و  تنشأ فيهفي التاريخ الذي والمطلوبات المالية  تحقيق الموجوداتيتم 

  المالية.
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 2
 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(
 

 )تتمة( األدوات المالية
 

 )تتمة( التحقيق
الموجودات المالية  بإستثناء في حالة، تكاليف المعامالت زائدعلى أساس القيمة العادلة  مبدئياً جميع الموجودات المالية  تحقيقيتم 

 الخسارة. وأح الرب خالل من القيمة العادلةبالمسجلة 
 

 التحقيق إلغاء
أو عند تحويل الحق تقوم المجموعة بإلغاء تحقيق الموجود المالي عند انتهاء الحقوق التعاقدية في استالم تدفقات نقدية من ذلك الموجود 

 في إستالم التدفقات النقدية من ذلك الموجود في معاملة يتم فيها إلى حد كبير تحويل جميع مخاطر ومنافع الموجود المالي.
 

بعض الموجودات عندما تقوم بشطب األرصدة المتعلقة بالموجودات التي تعتبر غير قابلة للتحصيل.  تحقيقبإلغاء  اً تقوم المجموعة أيض
 مطلوب مالي عندما يتم سداد أو إلغاء أو انتهاء التزاماتها التعاقدية. تحقيقتقوم المجموعة بإلغاء 

 

 مقاصة األدوات المالية
ية ويدرج صافي المبلغ في بيان المركز المالي الموحد في حال وجود حق قانوني يتم إجراء مقاصة للموجودات المالية والمطلوبات المال

المبالغ المحققة وحال توفرت الرغبة في التسوية على أساس الصافي لتحقيق الموجودات وسداد المطلوبات في  لتسوية المفعولساري 
 نفس الوقت.

 

 تقارير القطاعات
تتضمن نتائج القطاع التي يتم إعداد تقارير عنها إلى اإلدارة العليا بنودًا تعود بصفة مباشرة إلى القطاع إضافة إلى تلك التي يمكن 

يتكون ، . تشتمل البنود غير المخصصة أساسًا لموجودات ومصاريف المركز الرئيسي. لغرض اإلدارةمعقولةتخصيصها للقطاع بصورة 
طاعين لألعمال: التأمين واالستثمار. تقوم المجموعة بإعداد تقارير بيانات التشغيل القطاعي الخاصة بها بناًء هيكل المجموعة من ق

 على هذا التقسيم القطاعي. لم يتم دمج أي قطاع تشغيلي للوصول إلى التقرير القطاعي للمجموعة. 
 

 القياس
 

 متاحة للبيع ماليةموجودات 
تصنف استثمارات المجموعة في أسهم الملكية وحسابات الصناديق وأوراق الدين كموجودات مالية متاحة للبيع. بعد التحقيق المبدئي 

بخالف خسائر االنخفاض في القيمة ومكاسب صرف العمالت األجنبية على البنود ، تحقيق التغييرات عليها ويتمتقاس بالقيمة العادلة 
 مباشرة في الدخل الشامل األخر وعرضها ضمن حقوق الملكية في احتياطي القيمة العادلة. ، للبيعالمالية المتاحة 

 

يتم تحويل الربح أو الخسارة التراكمية المثبتة في حقوق الملكية إلى الربح أو الخسارة. يتم تحقيق جميع  ،عند إلغاء تحقيق االستثمار
 د.مشتريات ومبيعات االستثمارات في تاريخ السدا
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 )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة  2
 

 )تتمة(المحاسبية الهامة  السياساتملخص 
 

 )تتمة( القياس
 

 الخسارة وأمالية بالقيمة العادلة من خالل الربح  موجودات
 التحقيقبهذه الصفة عند  مصنفةخالل الربح أو الخسارة إذا كان يتم االحتفاظ بها للمتاجرة أو من تصنف األداة المالية بالقيمة العادلة 

إلى قيمها  وتتخذ قرارات البيع والشراء استناداً  اتستثمار إذا كانت المجموعة تدير هذه االللمتاجرة المالية  األدواتب االحتفاظالمبدئي. يتم 
الربح أو الخسارة عند تكبدها.  المعاملة فيتكاليف  تحقيقيتم ، المبدئي التحقيقلدى المجموعة. عند  ستثمارالعادلة وفقًا إلستراتيجية اال

 التغييرات فيها في الربح أو الخسارة. رة بالقيمة العادلة ويتم تحقيقتقاس األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسا
 

 النقد وما في حكمه
لثالثة أشهر أو أصلية يتكون النقد وما في حكمه من أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق وودائع قصيرة األجل ذات فترات استحقاق 

يتكون النقد وما في حكمه من النقد وما في حكمه ، دـبغرض إعداد بيان التدفقات النقدية الموح .الموحدأقل من تاريخ بيان المركز المالي 
 بعد خصم السحب على المكشوف من البنوك.، أعاله كما هو موضح

 

 خرىاألمدينة الذمم المدينة و التأمين الذمم 
يقة تقاس ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى عند التحقيق المبدئي بالقيمة العادلة وبعد ذلك تقاس بالتكلفة المطفأة باستخدام طر 

مناسبة للمبالغ التقديرية غير القابلة لالسترداد المقدرة في بيان الربح أو الخسارة الموحد  مخصصاتمعدل الفائدة الفعلي. يتم تحقيق 
 عندما يكون هناك دليل موضوعي على أن قيمة الموجود قد إنخفضت.

 

 إعادة التأمين موجودات
في إطار نشاطها االعتيادي. تمثل موجودات إعادة التأمين األرصدة القابلة لالسترداد من شركات إعادة  التأمينتحول المجموعة مخاطر 

التأمين. يتم تقدير المبالغ القابلة لالسترداد من معيدي التأمين بصورة تنسجم مع مخصص المطالبات القائمة أو المطالبات المسددة 
 إعادة التأمين ذي الصلة. المصاحبة لوثائق معيدي التأمين وفقًا لعقد

 

 عقود التأمين مطلوبات
مخصص المطالبات القائمة ومخصص المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها ومخصص أقساط التأمين  التأمينتشمل مطلوبات عقود 

 غير المكتسبة.
 

غ المستحقة لشركات إعادة التأمين يتم تسجيلها المبالغ المستحقة الدفع لمطالبات التأمين المبلغ عنها حتى نهاية الفترة المالية والمبال
كمخصص للمطالبات القائمة. تسجل مطالبات التأمين على أساس الخسائر الفعلية المسجلة مقابل وثائق التأمين المصدرة من قبل 

 المجموعة خالل السنة.
 

دراسة اإلفتراضات الحالية واإلتجاهات التاريخية يحتسب مخصص المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها بناًء على مراجعة إكتوارية بعد 
 والبيانات التجريبية وال يتم خصمها مقابل القيمة الزمنية للمال.
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 )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة  2
 

 )تتمة(ملخص السياسات المحاسبية الهامة 
 

 )تتمة(القياس 
 

 )تتمة( عقود التأمين مطلوبات
فيما يتعلق بالفترة غير المنتهية للتغطية التأمينية محتسبة بطريقة بة تتلجزء من صافي األقساط المكمكتسبة الغير التأمين أقساط تمثل 

بيان الربح أو الخسارة إلى  مكتسبةالغير التأمين أقساط  مخصص)أساس النسبة اليومية(. يتم تحويل التغيير في  الفعليةعدد األيام 
  تحقيق اإليرادات على مدى فترة المخاطر. في الترتيب الذي يتم فيه الموحد

 

  وقروض سلف
، المبدئي بعد التحقيق. بالمعاملةمباشرة  المتعلقةالتكاليف  بالقيمة العادلة للمقابل المستلم ناقصاً  مبدئياً  والقروض سلفالجميع تحقيق يتم 

عند  اسب والخسائر في الربح أو الخسارةالمكتحقيق . يتم الفعليالفائدة  معدلبالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة والقروض سلف التقاس 
 المطلوبات. إلغاء تحقيق

 

 أخرى
ناقصًا أية خسائر انخفاض في  ،غير المشتقات بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي األخرىتقاس األدوات المالية 

 القيمة.
 

 األدوات المالية مشتقات
تستخدم المجموعة عقود تبادل أسعار الفائدة للتحوط لمخاطرها المصاحبة لتقلبات أسعار الفائدة على مدفوعات الفوائد على قرض 

ي المجموعة ألجل. يتم إدراج عقود تبادل أسعار الفائدة هذه بالقيمة العادلة. تقوم المجموعة بتصنيف التحوط على أنها تحوط للتدفق النقد
ضد تعرضها لتغيرات التدفقات النقدية التي هي إما متعلقة بمخاطر معينة مصاحبة للموجود أو المطلوب المحقق أو  حوطبالتحيث تقوم 

 معاملة متوقعة. تم تصنيف عقد تبادل أسعار الفائدة كتحوط للتدفق النقدي ويستوفي شروط محاسبة التحوط.
 

بقيمها العادلة في تاريخ كل بيان  بالقيمة العادلة في تاريخ الدخول في عقد المشتقات ويعاد قياسها الحقاً  مبدئياً يتم تحقيق المشتقات 
مركز مالي موحد. يتم تحقيق الربح أو الخسارة الناتجتين في الربح أو الخسارة مباشرة إال في حال كانت المشتقات مدرجة كأداة تحوط 

 هذه الحالة في الربح أو الخسارة على طبيعة عالقة التحوط. وفعالة حيث يعتمد توقيت التحقيق في
 

 تحوط التدفق النقدي
يتم تأجيل الجزء الفعال من تغيرات القيمة العادلة للمشتقات المخصصة والمؤهلة كتحوطات تدفق نقدي في الدخل الشامل األخر. يتم 

 يان الربح أو الخسارة الموحد.تحقيق الربح أو الخسارة المتعلقة بالجزء غير الفعال مباشرة في ب
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 )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة  2
 

 )تتمة(ملخص السياسات المحاسبية الهامة 
  

 قياس القيمة العادلة
 اإلفصاحاتالمشتقات غير المالية بالقيمة العادلة في تاريخ كل بيان مركز مالي موحد. تتلخص  وبعضتقيس المجموعة األدوات المالية 

 يضاحات التالية:في اإل لتلك األدواتالمتعلقة بالقيمة العادلة 
 

 .5يضاح العقارات االستثمارية في اإل -
 .7يضاح اإلفي الموجودات المالية المتاحة للبيع  -
 .8يضاح اإلالموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في  -
 .22يضاح اإلمشتقات األدوات المالية في  -
 .40يضاح اإلاالفصاحات الكمية حول تدرج قياس القيمة العادلة في  -
 . 43 يضاحاإلطرق التقييم والتقديرات واالفتراضات الهامة في حول  االفصاحات -
 

في السوق في تاريخ القياس.  متعاملينالقيمة العادلة هي الثمن الذي سوف يستلم لبيع موجود أو يدفع لتحويل مطلوب في معاملة بين 
 إن قياس القيمة العادلة يتم بناًء على إفتراض أن المعاملة لبيع الموجود أو لتحويل المطلوب تحدث إما:

 

 الرئيسي للموجود أو المطلوب؛ أوفي السوق  -
 في السوق األفضل بالنسبة للموجود أو المطلوب.، سوق رئيسية في غياب -
 

يجب أن تكون السوق الرئيسية أو األفضل يمكن الوصول إليها من قبل المجموعة. يتم قياس القيمة العادلة ألي موجود أو مطلوب 
بإفتراض أن المتعاملين ، التي سوف يستخدمها متعاملون في السوق عندما يقومون بتسعير موجود أو مطلوب االفتراضاتبإستخدام 

 األفضل. يتصرفون لمصلحتهم االقتصادية
 

فصاح عنها في البيانات المالية الموحدة ضمن تدرج القيمة ي يتم قياس قيمتها العادلة أو اإليتم تصنيف جميع الموجودات والمطلوبات الت
 بناًء على أدنى مستوى من المعطيات الهامة لقياس القيمة العادلة ككل:، كما يلي ووصفها، العادلة

 

 المتداولة )غير المعدلة( في األسواق النشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة.أسعار السوق : 1 المستوى -
تقنيات التقييم التي يكون أدنى مستوى من المعطيات الهامة لقياس القيمة العادلة واضحة بصورة مباشرة أو غير : 2 المستوى -

 مباشرة.
 لقياس القيمة العادلة غير واضحة. تقنيات التقييم التي يكون أدنى مستوى من المعطيات الهامة: 3 المستوى -
 

تحدد المجموعة ما إذا تمت تحويالت بين ، التي تدرج في البيانات المالية الموحدة على أساس متكرر والمطلوباتبالنسبة للموجودات 
اس القيمة العادلة المستويات في هيكل التدرج عن طريق إعادة تقييم فئات التصنيف )بناًء على أدنى مستوى من المعطيات الهامة لقي

 ككل( في نهاية كل فترة تقرير.
 

وللقياس ، جراءات لكل من قياس القيمة العادلة المتكرر مثل الموجودات المالية المتاحة للبيع غير المتداولةواإل السياسات المجموعةتحدد 
 غير المتكرر.
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 )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة  2
 

 )تتمة(المحاسبية الهامة  السياساتملخص 
 

 )تتمة(قياس القيمة العادلة 
والمطلوبات الهامة. إن إشتراك المثمنين الخارجيين ، مثل العقارات االستثمارية، المثمنون الخارجيون في تقييم الموجودات الهامة يتم إشراك

خبرة السوق والسمعة واالستقاللية  اإلختياريتم إقراره سنويًا من قبل المجموعة بعد نقاش وموافقة لجنة التدقيق للمجموعة. تشمل معايير 
مجموعة تقنيات ومعطيات التقييم التي تستخدم لكل وما إذا كانت لديهم معايير مهنية. تقرر اإلدارة بعد النقاش مع المثمنين الخارجيين لل

 حالة.
 

أو إعادة تقييمها وفقًا  قياسهاتقوم المجموعة بتحليل الحركة في قيم الموجودات والمطلوبات التي يراد أن يعاد ، في تاريخ كل تقرير
الرئيسية المستخدمة في آخر تقييم عن طريق تقوم المجموعة بمراجعة المعطيات ، . من أجل هذا التحليلللمجموعةللسياسات المحاسبية 

 مطابقة المعلومات في حسابات التقييم مع العقود وغيرها من الوثائق ذات الصلة.
 

الخارجيين للمجموعة أيضًا بمقارنة كل تغير في القيمة العادلة لكل موجود ومطلوب مع المصادر  المثمنينبالتعاون مع  المجموعةتقوم 
 وذلك لتحديد ما إذا كان التغير معقواًل.الخارجية ذات الصلة 

 

ومخاطر الموجود أو  وخصائصحددت المجموعة فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبيعة ، لغرض إفصاحات القيمة العادلة
 حسبما تم إيضاحه أعاله. العادلةالمطلوب ومستوى تدرج القيمة 

 

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة وموجودات مالية متاحة للبيع 
المتداولة في األسواق المالية بالرجوع إلى أسعار الشراء المدرجة في السوق للموجودات وأسعار  الماليةيتم تحديد القيمة العادلة لألدوات 

ان المركز المالي الموحد. في حالة عدم إمكانية قياس القيمة العادلة بصورة موثوق العروض للمطلوبات عند إغالق العمل في تاريخ بي
وهي القيمة العادلة للمقابل المدفوع القتناء االستثمار ، عندها يمكن قياس هذه األدوات المالية بالتكلفة ،بها باستخدام الطرق المذكورة أعاله

إدراج جميع التكاليف المتعلقة  ى حين توفر قياس موثوق به للقيمة العادلة. يتم أيضاً أو المبلغ المستلم عند إصدار المطلوب المالي إل
 بصورة مباشرة بالشراء في تكلفة االستثمار.

 

 عقارات استثمارية
ذي يجري يتم تحديد القيمة العادلة للعقار االستثماري من قبل خبراء تقييم عقارات مستقليين لديهم خبرة حديثة عن موقع وفئة العقار ال

اغب تقييمه. تستند القيم العادلة إلى القيم السوقية وهي المبلغ التقديري الذي يمكن مبادلة العقار مقابله في تاريخ التقييم بين مشتري ر 
 وبائع راغب في معاملة تجارية حرة بعد تسويق صحيح حيث يتصرف كل منها بعلم تام.

 
لى العقارات االستثمارية فق شغال المالك أو ببدء إيجار إي اإلستخدام يتم إثباته بإنتهاء ط عندما يكون هنالك تغير فتتم تحويالت من وا 

اإلنشاء أو التطوير. للتحويل من عقار استثماري إلى عقار يشغله المالك تكون التكلفة التي تؤخذ  بإكتمالتشغيلي لطرف آخر أو 
للمحاسبة الالحقة هي القيمة العادلة في تاريخ تغيير االستخدام. إذا تم تحويل عقار يشغله المالك إلى عقار استثماري تحتسب المجموعة 

 رات والمعدات حتى تاريخ التغير في االستخدام.هذا العقار وفقًا للسياسة المستخدمة للعقا
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 )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة  2
 

 )تتمة(المحاسبية الهامة  السياساتملخص 
 

 )تتمة(قياس القيمة العادلة 
 

 اتفاقيات تبادل أسعار الفائدة
المستقبلية المتوقعة بسعر الفائدة السائد وتستند على عروض تحتسب القيمة العادلة لعقود تبادل أسعار الفائدة بخصم التدفقات النقدية 

 أسعار الوسيط.
 

 انخفاض القيمة
 

 الموجودات المالية
لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي على أنه قد انخفضت قيمته. في حال وجود  تقريريتم إجراء تقييم لموجود مالي في تاريخ كل 

من ذلك الموجود وتحقيق أية خسارة من انخفاض القيمة في بيان الربح أو الخسارة  لإلسترداديتم تحديد القيمة القابلة ، مثل هذا الدليل
أية خسارة انخفاض  فإن انخفاض القيمة هو الفرق بين التكلفة والقيمة العادلة ناقصاً ، بالنسبة للموجودات المسجلة بالقيمة العادلة الموحد.

في بيان الربح أو الخسارة الموحد. بالنسبة لالستثمار في أسهم الملكية مصنفة كمتاحة للبيع يعتبر االنخفاض  في القيمة محققة سابقاً 
فاض الهام أو المستمر في القيمة العادلة إلى أقل من تكلفتها على أنه دليل موضوعي على انخفاض قيمتها. يعامل عكس خسائر االنخ

 يتم عكسفي قيمة استثمارات الملكية المصنفة كمتاحة للبيع على أنها زيادة في القيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل الموحد. 
خسائر االنخفاض في قيمة أدوات الدين من خالل بيان الربح أو الخسارة الموحد عندما يمكن ربط الزيادة في القيمة العادلة بحدث وقع 

 ق خسارة االنخفاض في القيمة في بيان الربح أو الخسارة الموحد.بعد تحقي
 

فإن خسارة االنخفاض في القيمة هي الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية ، بالنسبة للموجودات المسجلة بالتكلفة
 بمعدل الفائدة الحالي في السوق لموجود مالي مماثل. المستقبلية مخصومةً 

 

يتم احتساب خسارة االنخفاض في القيمة على أنها الفرق بين قيمتها الدفترية والقيمة الحالية ، بالنسبة للموجودات المسجلة بالتكلفة المطفأة
 بمعدل الفائدة الفعلي األصلي للموجودات المالية. التقديرية مخصومةً  المستقبليةللتدفقات النقدية 

 

 الموجودات غير المالية
لتحديد ما إذا كان هناك مؤشر على انخفاض القيمة.  تقريرغير المالية للمجموعة في تاريخ كل  للموجوداتتتم مراجعة القيم الدفترية 

 في حالة وجود مثل هذا المؤشر يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد لذلك الموجود.
 

 موجودات ومطلوبات أخرى
بإعتبارها القيمة العادلة ويتم إدراجها بالمبالغ التي سوف ، ت األخرى والتي هي أدوات مالية بالتكلفةيتم إدراج جميع الموجودات والمطلوبا

 تستلم أو تدفع في المستقبل.
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 )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة  2
 

 )تتمة(المحاسبية الهامة  السياساتملخص 
 

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

ملموسة بالتكلفة مطروحًا غير ال الموجوداتيتم إدراج ، العادلة في تاريخ االستحواذ. بعد التحقيق المبدئي القيمةتجميع األعمال يمثل 
 .نتاجية للموجودات غير الملموسة كمحدودة أو غير محدودةالمتراكمة. يتم تقدير األعمار اإلطفاء المتراكم وخسائر االنخفاض منها اإل

 

طفاؤها على مدى األعمار اإلنتاجية اإلقتصادية ويتم تقييم االنخفاض في القيمة عند إموسة التي لها أعمار محدودة يتم الموجودات المل
أن الموجود غير الملموس قد انخفضت قيمته. تتم مراجعة فترة اإلطفاء وطريقة اإلطفاء لموجود غير ملموس ذو وجود مؤشرات على 

عمر إنتاجي محدود في نهاية كل فترة تقرير على األقل. التغيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو طريقة استهالك المنافع اإلقتصادية 
وتعامل كتغيرات في ، كما هو مناسب، أخذها باإلعتبار لتعديل فترة اإلطفاء أو طريقة اإلطفاءالمستقبلية المتضمنة في الموجود يتم 

التقديرات المحاسبية. يتم تحقيق مصروف اإلطفاء للموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحدودة في بيان الربح أو الخسارة 
 ات غير الملموسة. الموحد ضمن فئة المصروف المناسبة لطبيعة الموجود

 

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

 يتم تغيير العمر اإلنتاجي من غير محدود إلى محدود على أساس مستقبلي. ، استمراريته. اذا ظهر عكس ذلك
 

، أو الخسائر الناتجة من إلغاء تحقيق موجود غير ملموس يتم قياسها بالفرق بين صافي عائدات االستبعاد والقيمة الدفترية للموجود األرباح
الموجود غير الملموس للمجموعة  علىأو الخسارة الموحد عند إلغاء تحقيق الموجود. إن السياسة المطبقة حاليًا  الربحوتدرج في بيان 

سنًة يتم إطفاؤه على أساس القسط الثابت خالل فترة  13 هونتاجي إالملموس )المستحوذ عليها( بعمر  هي حق استخدام الموجود غير
 حق االستخدام. 

 

 العقارات اإلستثمارية
لكن ليس و ، الذي يتم االحتفاظ به إما للحصول على إيرادات إيجار أو لزيادة قيمته الرأسمالية أو للغرضين العقارالعقار اإلستثماري هو 

عتيادي أو يستخدم في إنتاج أو توفير بضاعة أو خدمات أو في أغراض إدارية. تقاس العقارات اإلستثمارية للبيع في إطار النشاط اإل
   بتطبيق نموذج القيمة العادلة. 

 

 

مباشرة بشراء العقار اإلستثماري. تتضمن تكلفة العقارات اإلستثمارية المشيدة داخليًا تكلفة المواد والعمالة  المتعلقتتضمن التكلفة اإلنفاق 
المباشرة وأية تكاليف تنسب بصورة مباشرة إلى جعل العقار اإلستثماري في حالة صالحة للعمل في االستخدام المقصود وتكاليف االقتراض 

 المرسملة. 
 

أو خسارة من استبعاد أي عقار استثماري )محسوبة على أنها الفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية يتم تحقيق أي ربح 
 للعقار( في الربح أو الخسارة.

 

تصبح قيمته العادلة في تاريخ إعادة التصنيف بمثابة تكلفته ، بحيث يتم إعادة تصنيفه كعقارات ومعدات العقارعندما يتغير استخدام 
 غرض المحاسبة الالحقة.ب
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 )تتمة(ملخص السياسات المحاسبية الهامة 
 

 العقارات والمعدات
 

 التحقيق والقياس
مباشرة تدرج العقارات والمعدات بالتكلفة ناقصًا اإلستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة. تتضمن التكلفة المصاريف المتعلقة 

بشراء الموجود. تتضمن تكلفة الموجودات المنشأة داخليًا تكلفة المواد والعمالة المباشرة وأية تكاليف تنسب بصورة مباشرة إلى جعل 
رجاع الموقع الكائنة عليه إلى وضعه  زالة الموجودات وا  الموجودات صالحة للعمل في أغراض االستخدام المطلوبة وتكاليف تفكيك وا 

 السابق.
 

األرباح والخسائر الناتجة من استبعاد أحد بنود العقارات والمعدات يتم تحديدها بمقارنة متحصالت البيع مع القيمة الدفترية للعقارات 
 .ادات األخرى في الربح أو الخسارةوالمعدات ويتم تحقيقها بالصافي في اإلير 

 

 التكاليف الالحقة
العقارات والمعدات في القيمة الدفترية للبند إذا كان من المحتمل تدفق المنافع االقتصادية يتم تحقيق تكلفة استبدال جزء من أحد بنود 

مكانية قياس تكلفتها بصورة موثوق بها. يتم إلغاء تحقيق القيمة الدفترية للجزء  المستقبلية المضمنة في ذلك الجزء إلى المجموعة وا 
 ات والمعدات في الربح أو الخسارة عند تكبدها.المستبدل. يتم تحقيق تكاليف الخدمة اليومية للعقار 

 

 اإلستهالك
بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية التقديرية للعقارات والمعدات بخالف األراضي والتي لها عمر  االستهالكيتم احتساب 
 :كما يليغير محدد 

 

 سنة 20 مباني
 سنوات 4 أثاث وتركيبات
 واتسن 5 - 3 أجهزة الكمبيوتر

 سنوات 5 - 3 سيارات
 سنوات 5 - 3  أدوات ومعدات

 

يتم  وتعديلها إن كان ذلك مالئمًا.، واألعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية للموجودات في نهاية كل سنة مالية اإلستهالكتتم مراجعة طرق 
  األخرى اإلداريةو  يةمصاريف التشغيلوال اإلنشاءاتأنشطة  تكاليف الموحد ضمنتخصيص االستهالك ضمن بيان الربح أو الخسارة 

 

 اإليجارات 
اإليجار.  بدأعلى طبيعة الترتيب التعاقدي عند  إن تحديد ما إذا كان الترتيب التعاقدي هو عبارة عن )أو يحتوي على( عقد إيجار يتم بناءً 

 موجوداتمحدد )أو  موجودالتعاقدي عبارة عن )أو يحتوي على( إيجار إذا كان تنفيذ الترتيب التعاقدي يعتمد على استغالل  الترتيبيكون 
( بشكل صريح في الترتيب الموجودات)أو  الموجود( حتى إذا لم يتم تحديد هذه الموجودات)أو  الموجودمحددة( ويمنح حق استغالل 

 التعاقدي. 
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 حاسبية الهامة )تتمة(السياسات الم 2
 

 المحاسبية الهامة )تتمة( السياساتملخص 
 

 )تتمة(اإليجارات 
 

 كمستأجر المجموعة
 والمنافعجميع المخاطر  الذي ينتقل بموجبهاإليجار  اإليجار التشغيلي. اإليجار التمويلي أو في تاريخ بداية عقود اإليجارتصنيف يتم 

 . تصنيفها كإيجار تمويليية المجموعة يتم إلى ملك عارضبشكل 
 

أو، إن كانت أقل، بالقيمة الحالية للحد  المستأجر عقارتتم رسملة اإليجارات التمويلية عند بداية العمل بعقد اإليجار بالقيمة العادلة لل
تحقيق سعر  وذلك من أجل التمويل وخفض قيمة مطلوب اإليجارتكاليف . توزع مدفوعات اإليجار بين اإليجارمن مدفوعات  األدنى

 . تدرج مصاريف التمويل في تكاليف التمويل في بيان الربح أو الخسارة الموحد. على الرصيد المتبقي من المطلوب فائدة ثابت
 

عند  للموجودالمجموعة  إمتالك. ولكن عند عدم اليقين حول ار اإلنتاجية التقديرية للموجودعلى مدى األعم المستأجر الموجودستهلك ي
 أو مدة اإليجار، أيهما أقل. للموجودالمستأجر يستهلك على مدى العمر اإلنتاجي التقديري  الموجودفإن  ،اإليجار فترةانتهاء 

 

في بيان الربح أو الخسارة  روف تشغيليكمص . يتم تحقيق مدفوعات اإليجار التشغيليليالتموي ختلف اإليجار التشغيلي عن اإليجاري
 فترة اإليجار.الموحد بأقساط ثابتة على مدى 

 

 كمؤجر المجموعة
. التكاليف ميع مخاطر ومنافع ملكية الموجوديتم إدراج اإليجارات ضمن اإليجارات التشغيلية في الحاالت التي ال تحول فيها المجموعة ج

ويتم تحقيقها على مدى  المؤجر لموجودفي التفاوض والترتيب حول اإليجار التشغيلي تتم إضافتها إلى القيمة الدفترية ل المتكبدةالمبدئية 
 فيها.  استحقاقهافترة اإليجار على نفس أسس إيرادات اإليجارات. تحقق مبالغ اإليجار المحتملة كإيرادات في الفترة التي يتم 

 

 المخصصات
في بيان المركز المالي الموحد عندما يكون للمجموعة التزام قانوني أو حكمي نتيجة لحدث سابق يمكن قياسه  المخصصاتيتم تحقيق 

 ومن المحتمل أن تتدفق منافع إقتصادية من المجموعة لسداد االلتزام.، بصورة موثوق بها
 

 تكاليف التمويل
جزء من تكلفة اإلنشاء. يتم تحقيق جميع تكاليف التمويل األخرى في تتم رسملة تكاليف التمويل التي يتم تكبدها على موجودات مؤهلة ك

 بيان الربح أو الخسارة الموحد كمصاريف تمويل خالل السنة التي تنشأ فيها على أساس مبدأ االستحقاق.
 

 منافع الموظفين 
 

 المحليين  الموظفين
تقوم المجموعة بالمساهمة في صندوق المعاشات الحكومي لدى السلطات التنظيمية المحلية كنسبة ، فيما يتعلق بالموظفين المحليين

 اتحيثما يقتضي األمر ذلك. تدرج حصة مساهم، وفقًا لشروط القوانين المحلية المتعلقة بالتقاعد والمعاشات الموظفينمئوية من رواتب 
في بيان الربح أو الخسارة الموحد ، منافع الموظفين 19معيار المحاسبة الدولية  موجبمعرفة ب اتوهي مساهم، المجموعة في هذه البرامج
 في السنة التي تتعلق بها.
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 )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة  2
 

 )تتمة(المحاسبية الهامة  السياسات ملخص
 

 )تتمة(منافع الموظفين 
 

 األجانب  الموظفين
المجموعة بتكوين مخصص لمكافأة نهاية خدمة الموظفين وفقًا لشروط القوانين المحلية لشركات تقوم ، بالنسبة للموظفين األجانب

حيثما يقتضي األمر ذلك. تقوم المجموعة بدفع هذه المبالغ غير الممولة على أساس رواتب ، المجموعة المتعلقة بالتقاعد والمعاشات
وحد. بالرغم من أن التكاليف المتوقعة لهذه المنافع تسجل على مدى فترة ملي الفي تاريخ بيان المركز الما الخدمةالموظفين وعدد سنوات 

 إال أنها تدفع فقط للموظفين عند إكمال فترة خدمتهم لدى المجموعة. ،الخدمة
 

 رأس المال
 

 العادية رأس المال أسهم
ة المصدرة خالل السنة على أنها إضافة لرأس المال جانيسهم الماألسهم العادية على أنها حقوق ملكية. يتم إظهار األيتم تصنيف 

 األرباح المدورة المتراكمة للمجموعة. من  وتخصم
 

 ألسهم رأس المال العاديةاألرباح  توزيعات
ويتم خصمها من األرباح المدورة عندما يتم اعتمادها من جانب مساهمي المجموعة.  كمطلوبتوزيعات األرباح لألسهم العادية  تحقيقيتم 

 .الموحد بيان المركز المالي تعامل كحدث الحق لتاريخ الموحد للسنة التي يتم اعتمادها بعد تاريخ بيان المركز المالي األرباحتوزيعات 
 

 القيمة العادلة احتياطي
أرباح أو خسائر غير محققة في التقييم العادل في نهاية السنة لالستثمارات المتاحة للبيع. في حالة البيع أو انخفاض  االحتياطييمثل هذا 

 القيمة العادلة لالستثمارات إلى بيان الربح أو الخسارة الموحد للسنة. احتياطيالقيمة يتم تحويل األرباح أو الخسائر التراكمية المحققة في 
 

 اتتحقيق اإليراد
 

 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
ة يشتمل إجمالي أقساط التأمين المكتتبة على إجمالي األقساط المكتسبة لفترة تغطية العقود التي يتم الدخول فيها خالل الفترات المحاسبي

 تبدأ فيه وثيقة التأمين.  الذيالمحققة في التاريخ 
 

 صافي أقساط التأمين المكتسبة
في بيان الربح أو الخسارة الموحد على مدى فترات العقود أو وثائق التأمين ذات ، بالصافي من إعادة التأمين، التأمينيتم تحقيق أقساط 
من القسط المستلم عن عقود سارية المفعول المتعلق بمخاطر غير منتهية في تاريخ بيان المركز المالي الموحد  الجزءالصلة. يتم إدراج 

مين غير المكتسبة. تحتسب أقساط التأمين غير المكتسبة على أساس قاعدة عدد األيام الفعلية )أساس النسبة على أنه مطلوب أقساط التأ
 اليومية(.
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 )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة  2
 

 )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة  ملخص
 

 )تتمة( تحقيق اإليرادات
 

 إعادة التأمين ترتيبات
تدخل المجموعة في عقود مع معيدي تأمين آخرين للتعويض عن الخسائر الناتجة من عقود التأمين ، التأمينكجزء من إدارتها لمخاطر 
 وثيقةوبالتناسب مع مبلغ الخطر المعاد تأمينه على أساس التأمين أقساط م دفع مبلغ بالتناسب مع إجمالي التي تصدرها المجموعة. يت

في إطار  كأقساط إعادة تأمين.، للمعدالت التي يتم االتفاق عليها في عقود إعادة التأمين إلى شركات إعادة التأمين وفقاً  الفردية التأمين
أكبر في األعمال وتسمح لإلدارة  تدخل المجموعة في عقود إعادة التأمين. توفر ترتيبات إعادة التأمين المذكورة تنوعاً ، نشاطها االعتيادي

يتم تنفيذ جزء كبير من  للخسائر المحتملة التي تنشأ من المخاطر الكبيرة كما توفر مقدرة إضافية على النمو. عرضهاعلى تبالسيطرة 
الدفع لشركات إعادة التأمين على  مكتسبةإعادة التأمين بموجب عقود إعادة تأمين تفاوضية واختيارية وفائض خسارة. تستحق المبالغ ال

قساط التأمين أهي النسب من  مكتسبةالالفردية. أقساط إعادة التأمين غير  التأمين وثائقمستحقة الدفع على دة التأمين الأساس أقساط إعا
ويتم تأجيلها على مدى فترة وثائق التأمين المباشرة المتعلقة  الموحد بفترات مخاطر بعد تاريخ بيان المركز المالي سنة تتعلقالمكتتبة في 

 بها.
 

 العمولة اتإيراد صافي
لشركات إعادة التأمين مرة أخرى للمجموعة كعمولة أعمال. يتم االتفاق  ةإعادة التأمين المدفوع أقساطيتم إسترداد مبلغ بالتناسب من 

مع شركات إعادة التأمين  عمل قطاعكل لعقود إعادة التأمين الذي يتم الدخول فيه على أساس  وفقاً  للعمولةعلى هذه النسبة المئوية 
 على عمولة إعادة التأمين المدينة على أساس وثائق التأمين الفردية. م تحقيق مبلغ العمولة بناءً المختلفة. يت

 

 الرسوم
يتم احتساب مبلغ من حاملي وثائق عقود التأمين مقابل خدمات إدارة وثائق التأمين وخدمات اإلدارة ورسوم عقود أخرى. يتم تحقيق هذه 

 يتم فيها إكتتاب وثيقة التأمين أو تقديم الخدمة. التياإليرادات خالل الفترة 
 

 االستثمار  إيرادات
 يتم تحقيق إيرادات اإليجار من العقارات االستثمارية في بيان الربح أو الخسارة الموحد على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.
كما تتضمن إيرادات االستثمار أيضا توزيعات األرباح التي يتم تحقيقها عندما يعلن عن الوقت الستالم التوزيعات. يتم تحقيق إيرادات 

يرادات من الشركات الزميلة بطريقة حقوق الملكية. يتم تحقيق وحد عند استحقاقها. يتم تحقيق اإلأو الخسارة الم الربحفي بيان  الفائدة
 التغييرات الناتجة من الربح أو الخسارة من الشركات الزميلة ضمن بيان الربح أو الخسارة الموحد.

 

 أنشطة اإلنشاءات كاليفإيرادات / ت
 إدراجبصورة موثوقة، يتم  السعر الثابت وندما ال يمكن تقدير الناتج من عقد البناء ذعند تكبدها. عأنشطة اإلنشاءات يتم إدراج تكاليف 

 والتي يكون استردادها محتماًل. فقط بقدر تكاليف العقد المتكبدةأنشطة اإلنشاءات  إيرادات
 

بصورة موثوقة ويكون محتماًل تحقيق أرباح من العقد، يتم احتساب إيرادات  السعر الثابت ود البناء ذعندما يمكن تقدير الناتج من عق
المتوقعة  رةعلى مدى فترة العقد. عندما يكون من المحتمل أن يتجاوز إجمالي تكاليف العقد إجمالي إيرادات العقد، تدرج الخسا العقد
 . فوراً ف رو كمص
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 ()تتمةالسياسات المحاسبية الهامة  2
 

 )تتمة(ملخص السياسات المحاسبية الهامة 
 

 )تتمة( تحقيق اإليرادات
 

 )تتمة( أنشطة اإلنشاءات كاليفإيرادات / ت
تستخدم المجموعة طريقة نسبة اإلنجاز لتحديد المبلغ المناسب لإليرادات التي يجب تسجيلها في فترة معينة. يتم قياس مرحلة اإلنجاز 

التقديرية لكل عقد. التكاليف المتكبدة خالل السنة والمتعلقة  التكاليفالمتكبدة كنسبة مئوية من إجمالي  التكاليفبالرجوع إلى إجمالي 
 باألنشطة المستقبلية بموجب العقد يتم استبعادها من تكاليف العقد عند تحديد مرحلة اإلنجاز. 

 

 المطالبات والمصاريف ذات الصلة
 

 المطالبات المدفوعة إجمالي
تتم محاسبة المطالبات والمصاريف ذات الصلة استنادًا إلى التقارير المستلمة والمراجعة الالحقة على أساس كل حالة على حدة. يتم 

الخسائر  متضمنةً ، التكلفة النهائية المقدرة لسداد المطالبات الناشئة عن أحداث وقعت في نهاية السنة المالية لتغطيةتكوين مخصص 
 ومصاريف معالجة المطالبات.  غير المبلغ عنها

 

 أخرى و من إعادة التأمين  المبالغ المستردة
االلتزامات الناشئة بموجب تحقيق . يتم مطلوب التأمين المقابليتم تقدير التعويضات المدينة من شركات إعادة التأمين بطريقة تنسجم مع 

 يذات الصلة في الذمم المدينة أو يتم خصمها من حصة معيد المطلوبات تحقيقبينما يتم  الربح أو الخسارةالتأمين في  إعادةعقود 
للمطالبات المستقبلية بغرض  احتياطيك الدائنةيتم وضع مخصص لحصة من أقساط إعادة التأمين  لذلكالفنية.  االحتياطياتالتأمين في 

 التأمين.في نهاية فترة إعادة  توفير سيولة إضافية للمجموعة والتي يتم سدادها نهائياً 
 

 ة في المطالبات القائمةكالحر 
 

 مخصص مطالبات مبلغ عنها من قبل حاملي وثائق التأمين 

القائمة في تاريخ العلم بالمطالبات وهو يغطي مطلوب الخسارة ومصاريف تسوية الخسائر استنادًا إلى  للمطالباتيتم تحقيق مخصص 
 تقارير الخسائر الصادرة من مقيمي خسائر مستقلين وأفضل تقديرات لإلدارة.

 

 مبلغ عنها متكبدة غير مطالبات مخصص
يتضمن مخصص المطالبات أيضًا مطلوبًا للمطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها كما في تاريخ بيان المركز المالي الموحد. يتم تعيين 

المستقبلية القائمة. يحتسب المطلوب عمومًا  المطلوباتفي كل سنة الحقة لتقييم كفاية االحتياطيات لمقابلة  مستقلةمؤسسة تقييم أكتواري 
كتواري المستقل واالتجاهات التاريخية والبيانات التجريبية واالفتراضات الحالية التي قد عتبار تقرير اإلبعد األخذ باال، التقريرفي تاريخ 

  تتضمن هامشًا لالنحرافات السلبية. ال يتم خصم المطلوبات مقابل القيمة الزمنية للمال.
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 )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة  2
 

 )تتمة(المحاسبية الهامة  السياساتملخص 
 

 )تتمة( المطالبات والمصاريف ذات الصلة
 

 )تتمة( ة في المطالبات القائمةكالحر 
 

 مخصص عجز أقساط التأمين
تجاوزت القيمة المتوقعة من  في حالعقود التأمين العام عن  الناتج مخصص عجز أقساط التأمين تكوينيتم ، فترة ماليةفي نهاية كل 
غير المكتسبة التأمين في تاريخ التقرير أقساط  النافذةمنتهية الصالحية التأمين غير  وثائقالتي تعزى إلى فترات  المصاريفالمطالبات و 

 عمالاأل قطاعاتبالرجوع إلى  مخصص عجز أقساط التأمين تكوين. يتم بتلك الوثائق التأمينيةالمسجلة فيما يتعلق  اتمطالبالمطلوبات و 
 كتوارية.إعلى تقديرات  بناءً لمالي الموحد المركز افي تاريخ بيان 

 

 مخصص مصاريف تسوية خسائر غير مخصصة
لمطالبات لتسوية ذات الصلة ال مصاريفتقدير المدفوعات النهائية للخسائر و  مخصص مصاريف تسوية خسائر غير مخصصةيمثل 

دارة المطالبات بناءً ستكلفه خسارة هي التوقعات لما ال. تقديرات احتياطي تسددالتي تم اإلبالغ عنها ولكن لم  على  التسوية النهائية وا 
تقديرات االتجاهات في و  التاريخية التسويةأنماط  مراجعةو  معروفة لنا آنذاكديرات على حقائق وظروف تستند هذه التقنهائي. القرار ال

 تكوينمن النظريات القانونية من المسؤولية وعوامل أخرى. في  ةتوقعتوقعات تكاليف الخسائر والتفسيرات المتها و المطالبات وشد تكرار
 المخصص. تتم مراجعة حق الرجوع على طرف ثالثو  الحطامو  أخذ بعين االعتبار المبالغ المستردة المقدرة من إعادة التأمينن، المخصص

 كتواري للمجموعة.بشكل منتظم من قبل الخبير اإل
 

 المخاطر السارية مخصص
السارية الجزء المقدر من صافي إيرادات أقساط التأمين المتعلقة بفترات التأمين الالحقة لتاريخ بيان المركز  المخاطريمثل مخصص 

 طالبات المبلغ عنها ولكن لم تسددحصة معيدي التأمين من الم المالي الموحد. يحتسب المخصص بإستخدام طريقة عدد األيام الفعلي.
إعادة التأمين في بيان المركز  كموجوداتمنفصلة بصورة  هايتم تصنيفوالمطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها ومخصص المخاطر السارية 

 المالي الموحد.
 

 األحداث الالحقة لفترة التقرير
على  تتم فيه الموافقةوالتاريخ الذي  الموحد البيانات المالية الموحدة لتعكس األحداث التي وقعت بين تاريخ بيان المركز المالي عديلت تمي

بيان المركز المالي الموحد. لم تكن هناك تاريخ تلك األحداث على ظروف وجدت في  تدلشريطة أن الموحدة البيانات المالية  إصدار
 المقترحة. إفصاحات في البيانات المالية الموحدة فيما عدا توزيعات األرباح أوإجراء تعديالت  أحداث الحقة تتطلب

 

 العائد على السهم
تقوم المجموعة بعرض العائد األساسي والمخفف للسهم ألسهمها العادية. يتم احتساب العائد األساسي للسهم بقسمة الربح العائد إلى 

 في الشركة األم على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة. العاديةحاملي األسهم 
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 األعمال تجميع 3
 

 أنشطتهاوسيطرت على  ذ.م.ملشرقيون للمشاريع شركة افي ٪ من أسهم التصويت 100على  2015 يونيو 2استحوذت المجموعة في 
. األنشطة الرئيسية لشركة الشرقيون 21830تحت السجل التجاري رقم  ذ.م.مشركة الشرقيون للمشاريع  تم تسجيل .المالية والتشغيلية

استحوذت المجموعة على شركة والمواد العازلة باإلضافة إلى أنشطة المقاوالت واإلنشاءات.  الفوالذهي التجارة في  ذ.م.مللمشاريع 
 دخل.اللعقارية ولتنويع مصادر االمجموعة  أنشطة لدعم ذ.م.مالشرقيون للمشاريع 

 

 المتكبدةالمستحوذ عليها والمطلوبات  الموجودات
 كما يلي: هي كما في تاريخ االستحواذ  ذ.م.مالمحددة لشركة الشرقيون للمشاريع  والمطلوباتالعادلة للموجودات  القيم

 

 
القيمة العادلة 
المدرجة عند 

 االستحواذ
 ألف 

 قطري لاير
  الموجودات

 21.789  موجود غير ملموس
 15.171 عقارات ومعدات
 44.946 (5)إيضاح  عقارات استثمارية

 8.533 للبيعموجودات مالية متاحه 
 20.905 موجودات أخرى 

 2.664 نقد وما في حكمهال
  
 114.008 
  
  المطلوبات 

 586 سلف وقروض
 2.718 (24مكافآت نهاية الخدمة للموظفين )إيضاح 

 33.511 مطلوبات أخرى 
  
 36.815 
  

 77.193 إجمالي صافي الموجودات المحددة بالقيمة العادلة
 14.409 (12الشهرة الناشئة عن عملية االستحواذ )إيضاح 

  
 91.602 مقابل الشراء المحول 

  
  :تحليل التدفقات النقدية من عملية االستحواذ

 (91.602) تكلفة االستحواذ 
 2.664 صافي النقد المستحوذ عليه مع الشركة التابعة 

  
 (88.938) صافي التدفقات النقدية من عملية االستحواذ

 

وقيمة عقود المقاوالت ، خالل العمليات المشتركةمن قطري تمثل التعاون المستقبلي المتوقع أن ينشأ  لايرمليون  14.41 البالغةإن الشهرة 
وقيمة العمالة واإلدارة واألعمال المستقبلية األخرى التي ال يتم تحقيقها بصورة منفصلة. يتم تخصيص الشهرة بالكامل  الجديدةالمستقبلية 

ية لقطاع االستثمار. تم تحقيق التكاليف ذات العالقة بعملية االستحواذ في الربح أو الخسارة وتم إدراجها في المصاريف التشغيلية واإلدار 
 .األخرى
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 داتعومعقارات  4
 

 
أراضي بملكية 

  حرة
 

  أثاث وتركيبات  مباني
 

  أجهزة كمبيوتر
 

  أدوات ومعدات  سيارات
 اإلجمالي
2016  

 اإلجمالي
2015 

 
 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
 قطري لاير

                
                التكلفة:
 118.922  175.883  28.579  10.435  18.666  17.506  61.543  39.154 يناير  1في 

مستحوذ عليها من خالل االستحواذ على 
 49.871  -  -  -  -  -  -  - شركة تابعة
 7.191  28.263  15.211  665  3.365  714  8.308  - إضافات 
 (101)  (1.192)  (1.064)  (40)  (64)  (24)  -  - استبعادات

 175.883  202.954  42.726  11.060  21.967  18.196  69.851  39.154 ديسمبر  31في 
                

                اإلستهالك المتراكم:
 48.702  91.301  23.455  8.880  14.847  15.125  28.994  - يناير  1في 

 34.700  -  -  -  -  -  -  - متكبدة من خالل االستحواذ على شركة تابعة
 7.989  8.409  2.877  824  1.774  929  2.005  - *إستهالك للسنة

 (90)  (769)  (661)  (20)  (64)  (24)  -  - استبعادات
 91.301  98.941  25.671  9.684  16.557  16.030  30.999  - ديسمبر  31في 

                
                صافي القيمة الدفترية:

   104.013  17.055  1.376  5.410  2.166  38.852  39.154 2016ديسمبر  31في 
 84.582    5.124  1.555  3.819  2.381  32.549  39.154 2015ديسمبر  31في 
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 )تتمة( عقارات ومعدات 4
 

 ي:كما يل الموحد تم توزيع االستهالك للسنة ضمن بيان الربح أو الخسارة* 
 

  2016  2015 
 

 إيضاح
 ألف
  قطري لاير

 ألف
 قطري لاير

     

دار   7.989  7.765 35 ية أخرىمصاريف تشغيلية وا 
 -  644  اإلنشاءاتتكاليف أنشطة 

     
  8.409  7.989 
 
  عقارات استثمارية 5
 

  2016  2015 
 

 إيضاحات
 ألف
  قطري لاير

 ألف
 قطري لاير

     

 5.005.196  5.936.607  يناير 1في 
 44.946  - 3 مستحوذ عليها من خالل االستحواذ على شركة تابعة

 108.193  78.637  إضافات 
 778.272  49.132 31 أرباح القيمة العادلة 

     
 5.936.607  6.064.376  ديسمبر  31في 

 

على تقييمات قام بها مثمنون مستقلون معتمدون متخصصون في تقييم  بناءً تحتسب القيم العادلة للعقارات ، 2016ديسمبر  31كما في 
تم تقدير القيمة العادلة للعقارات  .القطاعمارسة المعتمدة في مالتقييم المستخدمة وفقًا لل. تكون نماذج العقارات االستثماريةهذا النوع من 
. شطنفتراضات تستند إلى معامالت بيع منذ مدة قريبة لعقارات مماثلة في سوق االقيم العادلة وعلى  تقييمعلى تقنيات  بناءً االستثمارية 

والمصاريف التشغيلية  29في اإليضاح ستثمارية العقارات االالسنة المالية من  فصاح عن إيرادات اإليجار التي نشأت خاللتم اإل
 عنها المفصحاألخرى  اريفتم إدراجها كجزء من المص( قطري لايرمليون  7.48: 2015) قطري لايرمليون  16.86بمبلغ المباشرة 

 .35اح ضاإليفي 
 

الدرجة من  رهنه قد تمقطري(  لاير مليار 2.99: 2015قطري ) لايرمليار  2.98 الدفتريةقيمته عقار على  االستثماريةات عقار ال تشتمل
.مقابل قرض بنكي لعقارا لهذااإليجار من المستقبلية  عائداتالحوالة حق إلى جانب  األولى
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 استثمار في شركات زميلة 6
 

 :زميلةشركات مجموعة االستثمارات التالية في لدى ال
 

 2016  2015  2016  2015 
 

 الملكية
 

 الملكية
 ألف 

  قطري لاير
 ألف
 قطري لاير

        

 125.033  123.192  ٪20  ٪20 ترست بنك الجزائر
 92.674  113.095  ٪20  ٪20 ترست الجزائر القابضة لالستثمار 

 57.492  52.392  ٪25  ٪25 الشركة العمانية إلعادة التأمين ش.م.ع.م
عادة   22.767  23.181  ٪23  ٪23 التأمين أس. بي. أيه.ترست الجزائر للتأمين وا 

 9.072  9.166  ٪12  ٪12 .خش.م.ق.عالشركة العالمية لألوراق المالية 
 2.378  7.558  ٪20  ٪25 *المكتب الموحد القطري للتأمين ذ.م.م
 4.584  5.942  ٪32  ٪32 شركة الثقة السورية للتأمين ش.م.س.م

 4.927  5.061  ٪21  ٪21 ش.م.س.ممعهد التأمين العربي 
 4.968  4.770  ٪15  ٪15 ليبيا  -شركة الثقة للتأمين 

 854  868  ٪8  ٪8 شركة الخليج للمساعدة ش.م.ب
        
     345.225  324.749 
 

المكتب من أسهم شركة  ٪25 لتبلغ ملكية قطري( لايرمليون  6.75)إضافية  ٪5باإلستحواذ على  المجموعة* خالل السنة، قامت 
 قطري. لايرمليون  6.27قدرها  ةهذه الشركة الزميلة شهر . يتضمن اإلستثمار في الموحد القطري للتأمين ذ.م.م

 

 2016  2015 
 ألف 

  قطري لاير
 ألف
 قطري لاير

    

 370.711  324.749 يناير  1في 
 -  34.229 في شركات زميلةأسهم إضافية 

 18.877  2.027 زميلة حصة في أرباح شركات
 (141)  818 حصة في دخل )خسارة( شامل أخر لشركات زميلة

 (11.294)  (11.577) توزيعات أرباح مستلمة من شركات زميلة
 (53.404)  (5.021) فروقات تحويل عمالت من العمليات األجنبية 

    

 324.749  345.225 ديسمبر  31في 
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 )تتمة( في شركات زميلة استثمار 6
 

 :زميلة المجموعة في شركات استثماريوضح الجدول التالي المعلومات المالية حول 
 

 2016  2015 
 ألف 

  قطري لاير
 ألف
 قطري لاير

    
    حصة في بيان المركز المالي لشركات زميلة:

 464.817  454.752 موجودات غير متداولة 
 269.032  273.361 موجودات متداولة 

 (49.095)  (44.662) مطلوبات غير متداولة 
 (360.005)  (338.226) مطلوبات متداولة 

    

 324.749  345.225 صافي الموجودات 
    

    حصة في إيرادات وأرباح شركات زميلة:
 31.902  13.088 إيرادات

    

 18.877  2.027 أرباح
 
 متاحة للبيعمالية  موجودات 7
 

 2016  2015 

 
 ألف
  قطري لاير

 ألف
     قطري لاير

 839.044  814.785 أسهم ملكية
 189.182  180.885 أوراق دين 

 29.198  21.107 صناديق مدارة 
    
 1.016.777  1.057.424 
   
 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 8
 

 2016  2015 
 ألف 

  قطري لاير
 ألف
     قطري لاير

 167.618  164.129 أسهم ملكية
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 تأمين مدينةذمم  9
 
 2016  2015 
 ألف 

  قطري لاير
 ألف
     قطري لاير

 151.015  149.229 مستحقات من حاملي وثائق التأمين
 33.016  65.064 مستحقات من شركات التأمين ومعيدي التأمين

 11.257  14.512 مستحقات من وكالء وسماسرة ووسطاء
 6.111  5.284 مطالبات مستردة

    
 234.089  201.399 
 

 :كما يليهي  غير منخفضة القيمةالمدينة التأمين ذمم أعمار ، التقريركما في تاريخ 
 

غير متأخرة    
وغير منخفضة 

 القيمة

 متأخرة في السداد ولكن غير منخفضة القيمة  

   اإلجمالي 
 3أقل من 
  أشهر

3 – 9 
  أشهر

 9 أكثر من
 أشهر

 
 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
           قطري لاير

 61.729  68.587  36.000  67.773  234.089 2016ديسمبر  31
 24.610  64.649  60.760  51.380  201.399 2015ديسمبر  31

 

منخفضة القيمة. ال تقوم المجموعة عادة بطلب أية ضمانات مقابل الذمم المدينة المدينة غير التأمين  ذممترد بالكامل يتوقع أن تس
 غير مضمونة. هاوبالتالي فإن معظم

 
 تأمين الإعادة  موجودات 10

 

  2016  2015 

 إيضاح 
 ألف
  قطري لاير

 ألف
      قطري لاير

 600.104  479.772  حاملي وثائق التأمينقبل مطالبات مبلغ عنها من 
 223.184  245.702  مكتسبةالتأمين غير الأقساط 

 36.582  54.249  مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها
     
 20 779.723  859.870 
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 المشاركين في صندوق التكافل اتحساب 11

 

  التكافل ثائقو حاملي  –بيان المركز المالي  (أ)
 

 2016  2015 

 
 ألف
  قطري لاير

 ألف
     قطري لاير

    الموجودات
 3.074  3.356 أثاث ومعدات 

 73.826  81.821 عقارات استثمارية
    موجودات مالية:

 57.362  48.399 موجودات مالية متاحة للبيع 
 4.927  6.341 أرصدة مدينة من أطراف ذات عالقة 

 44.610  64.141 ذمم تكافل مدينة 
 32.126  39.261 موجودات إعادة التكافل

 12.182  11.595 موجودات أخرى 
 52.894  41.581 النقد وما في حكمه

    
 296.495  281.001 
    

    المطلوبات
 217.227  229.938 مطلوبات عقود التكافل

    مطلوبات مالية:
 807  1.370 أرصدة دائنة إلى أطراف ذات عالقة

 56.721  45.487 ذمم تكافل دائنة
 36.653  13.903 مطلوبات أخرى

 (60)  128 احتياطي القيمة العادلة
    
 290.826  311.348 

 (30.347)  5.669 ديسمبر 31الفائض )العجز( في 
    
 296.495  281.001 
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 )تتمة(المشاركين في صندوق التكافل  اتحساب 11

 

 وثائق التكافلحاملي  - الربح أو الخسارةبيان  (ب)
 

 2016  2015 

 
 ألف
  قطري لاير

 ألف
     قطري لاير

 231.267  207.644 إجمالي المشاركات المكتتبة
     6.445  10.793 التغير في مخصص المشاركات غير المكتسبة

 237.712  218.437 إجمالي المشاركات المكتسبة 
     (31.304)  (31.311) المشاركات المحولة إلى معيدي التكافل

     206.408  187.126 المكتسبةصافي المشاركات 
 (8.143)  (6.238) مصاريف رسوم وعموالت 

 2.581  (1.775) إيرادات االستثمار )خسائر( 
     576  447 إيرادات تشغيلية أخرى

     (4.986)  (7.566) مصاريف أخرى
     201.422  179.560 إجمالي اإليرادات 

 (212.910)  (135.829) إجمالي المطالبات المدفوعة
 36.089  6.917 المطالبات المحولة إلى معيدي التكافل

 (1.637)  (23.505) إجمالي التغير في مطلوبات عقود التكافل
     (24.196)  10.053 التكافل يت عقود التكافل المحولة إلى معيدالتغير في مطلوبا
     (202.654)  (142.364) صافي المطالبات

     (46)  (937) خسارة انخفاض قيمة ذمم مدينة
 (1.278)  36.259 الفائض )العجز( للسنة قبل رسوم الوكالة 

     (33.935)  (30.590) رسوم وكالة
 (35.213)  5.669 للسنة (العجزالفائض )

 
 خرى أموجودات  12

 
  2016  2015 

 إيضاحات 
 ألف
  قطري لاير

 ألف
      قطري لاير

 84.551  70.949 )ه( 38 مدفوعة مقدمًا مقابل استثمارات مبالغ
 27.292  31.077  ودفعات مقدمة اً مبالغ مدفوعة مقدم
 54.899  30.509 )أ( ايجارات مستحقة 

 -  30.347 )ب( مشاركين في صندوق التكافلقرض حسن لل
 20.812  19.135 (ج) موجود غير ملموس

 14.409  14.409 (د) الشهرة 
 3.760  8.299  المخزون

 2.750  2.330  فوائد مستحقة
 850  800  ذمم موظفين مدينة
      55.556  35.154  ذمم مدينة أخرى 

  243.009  264.879 
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  )تتمة(موجودات أخرى  12

 

قطري( والذي يتعلق بتأجير البرج  لايرمليون  54.86: 2015قطري ) لايرمليون  30.48يجارات المســــتحقة مبلغ تتضــــمن اإل    )أ( 
 الواقع في منطقة كورنيش الدوحة.

 

 التكافل وفقاً  مشــــاركيتكافل ذ.م.م لتغطية العجز المتراكم في صــــندوق العامة للالشــــركة  مســــاهميالقرض الحســــن من قبل  منح  ( ب)
 دارة وموافقة هيئة الرقابة الشرعية.اإللقرار مجلس 

 

مسيعيد منطقة في  ذ.م.مشركة الشرقيون للمشاريع  من قبل حق استخدام العقار المستأجرفي غير الملموس  الموجوديمثل   ( ج)
 .سنةً  13 البالغغير الملموس على أساس منتظم خالل الفترة المتبقية من عقد اإليجار  الموجودالصناعية. يتم إطفاء حق استخدام 

 

تم تخصيصها لوحدة  ذ.م.مقطري التي نشأت من االستحواذ على شركة الشرقيون للمشاريع  لايرمليون  14.4إن الشهرة البالغة   ( د)
ســـــترداد من وحدة اإليرادات النقدية (. يحدد المبلغ القابل لإلذ.م.ماإليرادات النقدية )وحدة اإليرادات النقدية لشـــــركة الشـــــرقيون للمشـــــاريع 

 هذه بناًء على طريقة القيمة السوقية. 
   

 ا في حكمهالنقد وم 13
 

 :كما يلي بعد خصم السحب على المكشوف من البنوك في حكمه ومابغرض بيان التدفق النقدي يعرض النقد 
 

  2016  2015 
 

 إيضاح
 ألف
  قطري لاير

 ألف
      قطري لاير

 231.202  303.287  نقد وأرصدة لدى البنوك
      (1.952)  (2.711) 21 سحب على المكشوف من البنوك

 229.250  300.576  النقد وما في حكمه
    

 المصدر رأس المال 14
 

للسهم الواحد  ةقطري ترياال 10 سهم بقيمة 87.506.703بالكامل من يتكون رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع 
 للسهم الواحد(. ةقطري ترياال 10سهم بقيمة  79.551.549 :2015)
 

 2016  2015 
 ألف 

  قطري لاير
 ألف
     قطري لاير

 875.067  795.515 
 

 10.376.289: 2015للسهم الواحد ) قطرية رياالت 10بقيمة  سهم 7.955.154بعدد أسهم مجانية  الشركةأصدرت ، خالل السنة
  .للسهم الواحد(رياالت قطرية  10سهم بقيمة 
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 قانونياحتياطي  15

 

قانوني إلى أن  احتياطيإلى سنة كل من صافي أرباح  ٪10نسبة تحويل  2015لسنة  11قانون الشركات التجارية القطري رقم  يتطلب
قطري  لاير مليون 25.83قامت المجموعة بتحويل مبلغ  ،خالل السنة .من رأس المال المدفوع ٪50 حتياطيهذا االرصيد يعادل 

٪ 50 نسبة قد تجاوزالحتياطي القانوني للمجموعة ا القانوني. حتياطيقطري( من األرباح المدورة إلى اال لايرليون م 92.58 :2015)
٪ من صافي ربح 10 نسبة يجب تحويل، المعدل 2012لسنة  13لقانون مصرف قطر المركزي رقم  وفقاً ، من رأس المال. ومع ذلك

حتياطي غير متوفر للتوزيع اال هذارصيد  ٪ من رأس المال المدفوع.100السنة إلى االحتياطي القانوني حتى يعادل االحتياطي القانوني 
 .يإال في الحاالت المنصوص عليها في القانون أعاله وبعد موافقة مصرف قطر المركز 

   
 تقييم العادة إ اتاحتياطي 16

 

  2016  2015 
 

 إيضاحات
 ألف
  قطري لاير

 ألف
      قطري لاير

 617.951  597.183 )أ( موجودات مالية متاحة للبيع 
 77.355  77.355 )ب( فائض إعادة التقييم 
(19.820) )ج( تحوط التدفق النقدي    (28.515)  

(142.119) )د( احتياطي تحويل عمالت أجنبية   (137.098)  
     
  512.599  529.693 

 

 
 متاحة للبيع موجودات مالية  (أ)
 

تحقيق إلغاء القيمة العادلة على صافي التغير التراكمي في القيمة العادلة للموجودات المالية المتاحة للبيع إلى أن يتم  احتياطييشتمل 
 قيمتها. كانت الحركة في األرصدة كما يلي: انخفاضات أو ستثمار اال
 

  2016  2015 

 إيضاح 
 ألف
  قطري لاير

 ألف
      قطري لاير

 740.111  617.951  يناير 1في 
(4.981)  القيمة العادلة خالل السنة تغير   (128.513)  

(42.538)   عند البيعمحول لبيان الربح أو الخسارة الموحد    (5.201)  

 11.554  26.751 30 انخفاض القيمة  عندمحول لبيان الربح أو الخسارة الموحد 
     
 617.951  597.183  ديسمبر  31في  
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 )تتمة(احتياطيات إعادة التقييم  16

 

 فائض إعادة التقييم   (ب)
 

ترست الجزائر القابضة لالستثمار والتي لدى المجموعة استثمار في حقوق ملكيتها بنسبة ، الزميلة للمجموعة الشركاتقامت إحدى 
بإعادة تقييم عقاراتها وقد تم تحقيق فائض إعادة تقييم مباشرة في بيان الدخل الشامل للشركة الزميلة. حققت المجموعة حصتها ، 20%

 قطري في حقوق الملكية تحت احتياطي إعادة التقييم. لايرمليون  77.36التناسبية من فائض إعادة التقييم بمبلغ 
 

 

 تحوط التدفق النقدي (ج)
 

حوط التدفق النقدي على الجزء الفعال من صافي التغير التراكمي للقيمة العادلة لتحوطات التدفق النقدي المتعلقة يشتمل احتياطي ت
 التي لم تؤثر بعد على الربح أو الخسارة. التحوطبمعامالت 

 

 تحويل عمالت أجنبية  احتياطي (د)
 

ات في شركات زميلة أجنبية ستثمار العمالت األجنبية على جميع فروق العمالت األجنبية الناتجة من تحويل اال تحويل احتياطييشتمل 
 .غالقاإلبأسعار صرف العمالت في وقت 

 
 المساهمين أرباحتوزيعات  17

  

ديسمبر  31لسنة المنتهية في ل قطري للسهم( لاير 1.50)سمية للسهم من القيمة اإل٪ 15بنسبة اإلدارة توزيع أرباح نقدية اقترح مجلس 
توزيع و  قطري للسهم( لاير 1.50سمية للسهم )من القيمة اإل ٪15بنسبة أرباح نقدية ودفع توزيع تمت الموافقة على  :2015) 2016

 للموافقة عليها من قبل الجمعية العمومية.  هذه المبالغ تخضع .(من رأس المال ٪10أسهم مجانية بنسبة 
  

 مساهمة في صندوق األنشطة االجتماعية والرياضية  18
 

والمطبقة على جميع شركات المساهمة القطرية ، 2012في سنة  المصدرة المتعلقة بهاإليضاحات وا 2008لسنة  13للقانون رقم  وفقاً 
 باستثناء أرباح القيمة العادلة لسنةربح امن صافي  ٪2.5مخصص بنسبة بتكوين قامت المجموعة ، في أسواق األوراق المالية المدرجة

كمساهمة في صندوق األنشطة اإلجتماعية والرياضية قطري  لاير مليون 5.23صافي مبلغ وذلك ب العقارات االستثماريةغير المحققة من 
 (.قطري لايرمليون  3.69: 2015) 2016لسنة 

  
  حقوق غير مسيطرة 19

 

 .ذ.م.م العامة للمياه والمرطبات شركةالو  شركة مزون العقارية ذ.م.م، التابعة بالشركات المسيطرةغير  حقوقالتتعلق 



 ش.م.ق.عالشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 2016ديسمبر  31في  للسنة المنتهية
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 تأمين المطلوبات عقود  20

 

  2016  2015 

 

 
مطلوبات 

  عقود التأمين

إعادة تأمين 
مطلوبات 

  صافي  عقود التأمين
مطلوبات 

  عقود التأمين

إعادة تأمين 
مطلوبات 

 صافي  عقود التأمين

 إيضاحات 
 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
 قطري لاير

             

 116.955  (600.104)  717.059  119.081  (479.772)  598.853  مخصص مطالبات مبلغ عنها من قبل حاملي وثائق التأمين 
 25.992  (36.582)  62.574  24.466  (54.249)  78.715  مخصص مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها 

 -  -  -  2.683  -  2.683  مخصص عجز أقساط التأمين
 -  -  -  2.932  -  2.932  مصاريف تسوية خسائر غير مخصصةمخصص 

 142.947  (636.686)  779.633  149.162  (534.021)  683.183 )أ( مخصص مطالبات قائمة 
مخصص أقساط التأمين غير المكتسبة )مخصص المخاطر 

 98.763  (223.184)  321.947  109.872  (245.702)  355.574 )ب( السارية(
             

  1.038.757  (779.723)  259.034  1.101.580  (859.870)  241.710 
 

  



 ش.م.ق.عالشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين 
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 )تتمة(مطلوبات عقود التأمين  20

 

 قائمة  مطالباتمخصص  (أ)
 

 2016  2015 

 
مطلوبات عقود 

  التأمين

إعادة تأمين 
مطلوبات 

  صافي  عقود التأمين
مطلوبات 

  عقود التأمين

إعادة تأمين 
مطلوبات 

 صافي  التأمينعقود 

 
 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
 قطري لاير

            

 138.327  (343.366)  481.693  142.947  (636.686)  779.633 يناير 1في 
 4.620  (293.320)  297.940  6.215  102.665  (96.450) التغير اإلجمالي / المحول في مطالبات عقود التأمين 

            

 142.947  (636.686)  779.633  149.162  (534.021)  683.183 ديسمبر  31في 
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 )تتمة(مطلوبات عقود التأمين  20

 

 )مخصص المخاطر السارية( مكتسبةالتأمين غير المخصص أقساط  (ب)
 

 2016  2015 

 
مطلوبات عقود 

 التأمين

إعادة تأمين  
مطلوبات 

 عقود التأمين

 

 صافي

 
مطلوبات 

 عقود التأمين

إعادة تأمين  
مطلوبات 

 عقود التأمين

 

 صافي

 
 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
 قطري لاير

            

 85.218  (202.410)  287.628  98.763  (223.184)  321.947 يناير 1في 
 200.706  (426.550)  627.256  214.770  (415.179)  629.949 أقساط التأمين المكتتبة خالل السنة 
 (187.161)  405.776  (592.937)  (203.661)  392.661  (596.322) أقساط التأمين المكتسبة خالل السنة 

            

 98.763  (223.184)  321.947  109.872  (245.702)  355.574 ديسمبر  31في 
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 )تتمة(تأمين المطلوبات عقود  20

 

  2016تطور المطالبات 
 

مع إجمالي المدفوعات  فترة تقريرا والمطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها للسنوات المتتالية في نهاية كل هنعكل من المطالبات المبلغ  متضمناً  التراكمية التقديرية لمطالبات المتكبدةاالجدول التالي  يظهر
 حتى تاريخ بيان المركز المالي الموحد:

 

 سنة الحادث 
 اإلجمالي  2016  2015  2014  2013  وما قبلها 2012 

 
 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
 قطري لاير

            تقدير المطالبات المتراكمة 
   152.356  156.754  162.598  160.031  1.231.545 في نهاية سنة الحادث

   -  128.364  136.241  149.219  1.258.409 بعد سنة 
   -  -  128.798  142.206  1.258.482 بعد سنتين 

   -  -  -  139.427  1.259.101 بعد ثالثة سنوات 
   -  -  -  -  1.257.528 بعد أربع سنوات 

            

 1.806.473  152.356  128.364  128.798  139.427  1.257.528 التقدير الحالي للمطالبات المتراكمة 
 (1.662.926)  (63.343)  (102.708)  (116.510)  (132.973)  (1.247.392) المدفوعات المتراكمة حتى تاريخ بيان المركز المالي الموحد

            

 إجمالي المطلوبات المتراكمة المسجلة في بيان المركز المالي
 143.547  89.013  25.656  12.288  6.454  10.136 2016ديسمبر  31كما في  الموحد

 

 مين إلعطاء رؤية أكثر وضوحًا حول التأثير على النتائج التشغيلية. أتخفيض المخاطر من خالل إعادة التتم عرض تطور المطالبات بالجدول بعد خصم 
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 )تتمة(تأمين المطلوبات عقود  20
  

  2015تطور المطالبات 
 

مع إجمالي المدفوعات  فترة تقريركل من المطالبات المبلغ عنها والمطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها للسنوات المتتالية في نهاية كل  متضمناً يظهر الجدول التالي المطالبات المتكبدة التراكمية التقديرية 
 حتى تاريخ بيان المركز المالي الموحد:

 

 سنة الحادث 
 اإلجمالي  2015  2014  2013  2012  وما قبلها 2011 

 
 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
 قطري لاير

            تقدير المطالبات المتراكمة 
   156.754  162.598  160.031  143.924  1.100.698 في نهاية سنة الحادث

   -  136.241  149.219  134.317  1.087.621 بعد سنة 
   -  -  142.206  130.865  1.124.092 بعد سنتين 

   -  -  -  130.526  1.127.617 بعد ثالثة سنوات 
   -  -  -  -  1.128.575 بعد أربع سنوات 

            

 1.694.302  156.754  136.241  142.206  130.526  1.128.575 التقدير الحالي للمطالبات المتراكمة 
 (1.551.355)  (67.682)  (110.789)  (130.079)  (124.183)  (1.118.622) المالي الموحد المدفوعات المتراكمة حتى تاريخ بيان المركز

            

 إجمالي المطلوبات المتراكمة المسجلة في بيان المركز المالي
 142.947  89.072  25.452  12.127  6.343  9.953 2015ديسمبر  31كما في  الموحد

 

 مين إلعطاء رؤية أكثر وضوحًا حول التأثير على النتائج التشغيلية. أتخفيض المخاطر من خالل إعادة التتم عرض تطور المطالبات بالجدول بعد خصم 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
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 سلف وقروض 21

 
  2016  2015 
 

 إيضاح
 ألف
  قطري لاير

 ألف
      قطري لاير

 1.170.638  1.267.940  قروض ألجل 
 1.952  2.711 13 سحب على المكشوف من البنوك

     
  1.270.651  1.172.590 

  

 متداولال الجزء (أ)
 

  2016  2015 

 إيضاح 
 ألف
  قطري لاير

 ألف
      قطري لاير

 744.123  309.040  قروض ألجل 
 1.952  2.711 13 سحب على المكشوف من البنوك

     
  311.751  746.075 
 

 متداولغير ال الجزء (ب)
 

 2016  2015 

 
 ألف
  قطري لاير

 ألف
     قطري لاير

 426.515  958.900 قروض ألجل 
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 مشتقات أدوات مالية 22

 

 2016   2015  
 اإلسميةالقيمة   مطلوبات  موجودات  القيمة اإلسمية  مطلوبات  موجودات 
 ألف 

  قطري لاير
 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
 قطري لاير

      

 

     

            : كتحوط للتدفق النقديمشتقات محتفظ بها 
 479.063  28.515  -  417.469  19.820  - عقود تبادل أسعار الفائدة 

      

 

     

            :بها للمتاجرةمشتقات محتفظ 
 3.650  -  -  -  -  - خيارات بيع

 
 عقود تبادل أسعار الفائدة

تدفع المجموعة معدل ثابت للفائدة وتتسلم أسعار ليبور عائمة. ، المستقبلية الدائنة. وفقًا لبنود عقود تبادل أسعار الفائدة المتوقعةليبور فائدة دخلت المجموعة في عقود تبادل أسعار الفائدة كتحوط ألسعار 
 28.52 :2015قطري ) لايرمليون  19.82للتحوط مبلغ قياس القيمة العادلة  نتج عن، 2016ديسمبر  31حول بنود عقود تبادل أسعار الفائدة لتتفق مع بنود اإللتزامات األساسية. كما في  التفاوضتم 

 .تحوط التدفق النقدي احتياطيك قطري( تم تسجيلها في حقوق الملكية لايرمليون 
 

 الخيارات 
 رة محددة. تسواًء في تاريخ محدد في المستقبل أو في أي وقت خالل ف ،المالية بسعر ثابت راء أو بيع قيمة محددة من األداةللمشتري إما لش، وليس اإللتزامات، الحقوق تحولالخيارت هي إتفاقيات تعاقدية 

 

األساسية بقيمة ( الموجودات بيع( أو بيع )خيارات شراءلشراء )خيارات  الفرصةالمجموعة  قبل الخيارات المشتراة من تعطيفي أسواق مفتوحة. و  بورصاتالخالل من تقوم المجموعة بشراء أو بيع الخيارات 
 وهي القيمة العادلة.  الدفتريةيمتها قلمخاطر اإلئتمان من الخيارات المشتراة فقط إلى حد في أو قبل نهاية فترة صالحية الخيار. تتعرض المجموعة  متفق عليها

 

 للمجموعة سواء في أو قبل نهاية فترة صالحية الخيار. األساسية بقيمة متفق عليهاشراء من أو بيع الموجودات الالخيارات المكتتبة من قبل المجموعة المشتري فرصة  تعطي



 ش.م.ق.عالشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
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 ذمم تأمين دائنة 23
 2016  2015 

 
 ألف
  قطري لاير

 ألف
     قطري لاير

عادة التأمين  125.413  117.446 مستحقات إلى شركات التأمين وا 
 97.414  93.777 مستحقات إلى حاملي وثائق التأمين

     18.358  20.056 مستحقات إلى وكالء وسماسرة ووسطاء
 231.279  241.185 

  
 موظفين للخدمة المكافآت نهاية  24

  2016  2015 

 إيضاح 
 ألف
  قطري لاير

 ألف
      قطري لاير

 27.584  33.942  يناير  1في  
 2.718  - 3 متكبدة من خالل االستحواذ على شركة تابعة

 5.701  5.723  المخصص خالل السنة
 3.776  -  صندوق التكافلمحول من حسابات المشاركين في 

 (5.837)  (1.921)  المدفوع خالل السنة
     
 33.942  37.744  ديسمبر  31في  
 

 مطلوبات أخرى 25
 2016  2015 

 
 ألف
  قطري لاير

 ألف
     قطري لاير

 58.568  65.581 مصاريف مستحقة
 2.413  6.181 ذمم موظفين دائنة

 3.184  2.435 فوائد مستحقة
 137.378  91.381 ذمم دائنة أخرى 

    
 165.578  201.543 
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 المعلومات القطاعية 26

 

  :2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في  القطاعيبيان الربح أو الخسارة الموحد 
 

 2016  2015 
 اإلجمالي   االستثمارات  التأمين  اإلجمالي   االستثمارات  التأمين 

 
 ألف 
  قطري لاير

 ألف 
  قطري لاير

 ألف 
  قطري لاير

 ألف 
  قطري لاير

 ألف 
  قطري لاير

 ألف 
 قطري لاير

            

 627.256  -  627.256  629.949  -  629.949 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
 (34.319)  -  (34.319)  (33.627)  -  (33.627) التغير في مخصص أقساط التأمين غير المكتسبة

            
 592.937  -  592.937  596.322  -  596.322 إجمالي أقساط التأمين المكتسبة

 (405.776)  -  (405.776)  (392.661)  -  (392.661) أقساط التأمين المحولة إلى معيدي التأمين
            

 187.161  -  187.161  203.661  -  203.661 صافي أقساط التأمين المكتسبة
            

 22.823  -  22.823  13.438  -  13.438 إيرادات رسوم وعموالت
 245.916  245.916  -  236.534  236.534  - إيرادات اإلستثمار 

 (2.392)  (2.392)  -  18.336  18.336  - محققة)خسائر( أرباح  صافي
 746.494  746.494  -  56.600  56.600  - أرباح القيمة العادلة 

 10.592  10.592  -  34.406  34.406  - إيرادات أنشطة اإلنشاءات
 16.367  3.926  12.441  74.550  69.687  4.863 إيرادات تشغيلية أخرى 

            
 1.039.800  1.004.536  35.264  433.864  415.563  18.301 إيرادات أخرى 

            
 1.226.961  1.004.536  222.425  637.525  415.563  221.962 إجمالي اإليرادات 
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 )تتمة(المعلومات القطاعية  26

 

 : )تتمة( 2016ديسمبر  31بيان الربح أو الخسارة الموحد القطاعي للسنة المنتهية في 
 

 2016  2015 
 اإلجمالي   االستثمارات  التأمين  اإلجمالي   االستثمارات  التأمين 

 
 ألف 
  قطري لاير

 ألف 
  قطري لاير

 ألف 
  قطري لاير

 ألف 
  قطري لاير

 ألف 
  قطري لاير

 ألف 
 قطري لاير

            

 (218.147)  -  (218.147)  (314.417)  -  (314.417) إجمالي المطالبات المدفوعة 
 112.837  -  112.837  205.739  -  205.739 المطالبات المحولة إلى معيدي التأمين

 (297.940)  -  (297.940)  96.450  -  96.450 إجمالي التغير في مطلوبات عقود التأمين
 293.320  -  293.320  (102.665)  -  (102.665) التغير في مطلوبات عقود التأمين المحولة إلى معيدي التأمين 

            

 (109.930)  -  (109.930)  (114.893)  -  (114.893) صافي المطالبات 
            

 (42.883)  (41.619)  (1.264)  (47.993)  (46.599)  (1.394) تكاليف تمويل 
 (10.981)  (10.981)  -  (29.161)  (29.161)  - تكاليف أنشطة اإلنشاءات 

دارية أخرى  (156.240)  (74.523)  (81.717)  (189.251)  (106.677)  (82.574) مصاريف تشغيلية وا 
            

 (210.104)  (127.123)  (82.981)  (266.405)  (182.437)  (83.968) مصاريف أخرى
            

 (320.034)  (127.123)  (192.911)  (381.298)  (182.437)  (198.861) إجمالي المصاريف
            

 906.927  877.413  29.514  256.227  233.126  23.101 الربح قبل الحصة في أرباح شركات زميلة
 18.877  18.877  -  2.027  2.027  - حصة في أرباح شركات زميلة

            

 925.804  896.290  29.514  258.254  235.153  23.101 السنةربح 
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 )تتمة(القطاعية  المعلومات 26

 

 موجودات ومطلوبات القطاعات
 تستخدم موجودات ومطلوبات المجموعة بشكل مشترك بين القطاعات الرئيسية.

 

 جغرافيةمعلومات 
جغرافيين في دولة قطر ودولة اإلمارات العربية المتحدة. بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في دولة  سوقينفي  المجموعةتعمل 
قطري  لاير مليون 55.66قطري( وفي اإلمارات العربية المتحدة  لايرمليون  579.62: 2015قطري ) لاير مليون 574.29 قطر

 قطري(. لايرمليون  47.64: 2015)
 

 المكتسبة تأمينالأقساط  صافي 27
 

  المكتسبة إجمالي أقساط التأمين (أ)
 

   2016  2015 
 

 إيضاح
 ألف
  قطري لاير

 ألف
 قطري لاير

     

 627.256  629.949 )ب( 20 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
 (34.319)  (33.627)  التغير في مخصص أقساط التأمين غير المكتسبة 

     

 592.937  596.322 )ب( 20 
 

 معيدي التأمينى لإ محولةالتأمين الأقساط  (ب)
 

  2016  2015 

 إيضاح 
 ألف
  قطري لاير

 ألف
 قطري لاير

     

 (426.550)  (415.179) )ب( 20 عقود التأمين 
 20.774  22.518  التغير في مخصص أقساط التأمين غير المكتسبة 

     

 (405.776)  (392.661) )ب( 20 
 

 187.161  203.661 صافي أقساط التأمين المكتسبة
  

 وعموالت رسومإيرادات  28
 

 2016  2015 

 
 ألف
  قطري لاير

 ألف
 قطري لاير

    

 21.043  10.821 وأخرى إيرادات عموالت إعادة التأمين
 1.780  2.617 رسوم إدارية لحاملي وثائق التأمين

    

 13.438  22.823 
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 ستثماراالإيرادات  29

 

 2016  2015 

 
 ألف
  قطري لاير

 ألف
 قطري لاير

    

    عقارات استثمارية 
 182.015  182.686 إيرادات إيجار 

    موجودات مالية متاحة للبيع
 38.914  30.666 إيرادات توزيعات أرباح

 12.621  13.071 إيرادات فوائد 
    موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 8.647  5.877 إيرادات توزيعات أرباح 
    النقد وما في حكمه

 3.719  4.234 إيرادات فوائد
    

 236.534  245.916 
 

  
  محققة )خسائر( صافي أرباح 30

 

 2016  2015 

 
 ألف
  قطري لاير

 ألف
 قطري لاير

    

    موجودات مالية متاحة للبيع
 3.658  41.246 أسهم ملكية 
 1.543  1.292 أوراق دين 

    موجودات مالية بالقيمة العادلة خالل من الربح أو الخسارة
 -  1.235 أسهم ملكية 

 3.961  1.314 استثمار في شركات زميلة
 (11.554)  (26.751) خسائر انخفاض قيمة االستثمارات

    

 18.336  (2.392) 
  

 أرباح القيمة العادلة 31
 
  2016  2015 

 
 

 إيضاح
 ألف
  قطري لاير

 ألف
 قطري لاير

     

 778.272  49.132 5 عقارات استثمارية 
 (31.778)  7.468  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

     

  56.600  746.494 
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 أخرىتشغيلية إيرادات  32

 
 2016  2015 

 
 ألف
  قطري لاير

 ألف
 قطري لاير

    

 10.840  2.928 إيرادات المساهمين من عمليات التكافل
 5.527  71.622 إيرادات متنوعة

    

 74.550  16.367 
  

 المطالبات صافي 33
 

  2016  2015 

 إيضاح 
 ألف
  قطري لاير

 ألف
 قطري لاير

     

     مدفوعةال المطالباتإجمالي     )أ( 
 247.294  339.320  إجمالي المطالبات المدفوعة

 (29.147)  (24.903)  المطالبات المستردة 
     

  314.417  218.147 
     

     المطالبات المحولة إلى معيدي التأمين    )ب(
 (112.837)  (205.739)  المطالبات المحولة إلى معيدي التأمين

     

     إجمالي التغير في مطلوبات عقود التأمين    )ج(
 299.563  (118.205)  مخصص المطالبات المبلغ عنها من قبل حاملي وثائق التأمين

 (1.623)  16.140  مخصص المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها 
 -  2.683  مخصص عجز أقساط التأمين

 -  2.932  مخصص مصاريف تسوية خسائر غير مخصصة
     

 297.940  (96.450) )أ( 20 
     

     التغير في مطلوبات عقود التأمين المحولة إلى معيدي التأمين     )د(
 (293.597)  120.332  مخصص المطالبات المبلغ عنها من قبل حاملي وثائق التأمين

 277  (17.667)  مخصص المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها
     

 (293.320)  102.665 )أ( 20 
     

 109.930  114.893  صافي المطالبات 
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 تمويل  تكاليف 34

 

 2016  2015 

 
 ألف
  قطري لاير

 ألف
 قطري لاير

    

 40.748  45.550 مصاريف فوائد
 278  291 فوائد على احتياطيات أقساط إعادة التأمين

 45.841  41.026 
 1.857  2.152 رسوم بنكية

    

 47.993  42.883 
  

دارية أخرى  مصاريف 35  تشغيلية وا 
 

  2016  2015 

 إيضاحات 
 ألف
  قطري لاير

 ألف
 قطري لاير

     

 89.402  109.070  مصاريف منافع الموظفين 
 8.961  12.856  مصاريف إشغال العقارات 

 8.740  8.310 )أ( 38 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 
 7.989  7.765 4 إستهالك عقارات ومعدات 

 2.974  6.281  مصاريف تسويق 
 5.568  4.855  مصاريف استشارات 

 977  1.676  إطفاء موجود غير ملموس
 1.612  1.484  مصاريف سفر 

 4.413  158  صافي تعديالت تحويل العمالت األجنبية
 (1.089)  (1.392)  نخفاض القيمة اخسائر ل مبالغ مستردة

 26.693  38.188  مصاريف أخرى
     

  189.251  156.240 
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 لسهم ا على العائد 36

 

 2016  2015 
    

 925.709  219.341 قطري( لايرالربح العائد على حاملي األسهم العادية في الشركة األم )باأللف 
 87.507  87.507 المتوسط المرجح لعدد األسهم )باأللف(

    

 10.58  2.51 يال القطري( العائد على السهم )بالر
 

 :)باأللف( تسوية عدد األسهم العادية القائمة
 

 2016  2015 
    

 69.175  79.552 يناير 1عدد األسهم القائمة في 
 10.377  7.955 أسهم مجانية مصدرة خالل السنة 

    

 79.552  87.507 ديسمبر  31القائمة في العادية عدد األسهم 
 

تأثير هذه لتعكس  2015 لسنة تعديل العائد على السهمتم ، وبالتالي. 2015 لسنة مجانيةأصدرت مجموعة أسهم ، 2016 سنة خالل
يساوي العائد المخفف وبالتالي فإن العائد على السهم ، السنةقائمة في أي وقت خالل لم تكن هناك أية أسهم مخففة محتملة  .المعاملة

 .األساسيعلى السهم 
  

 التشغيليةالموجودات والمطلوبات النقد المتوفر من  37
 

 2016  2015 
 ألف 

  قطري لاير
 ألف
 قطري لاير

    

 136  (688) صافي التغير في أرصدة مدينة من أطراف ذات عالقة 
 1.979  31.689 صافي التغير في ذمم تأمين مدينة

 314.094  (80.147) صافي التغير في موجودات إعادة التأمين
 18.095  (20.585) صافي التغير في موجودات أخرى 

    

 334.304  (69.731) صافي التغير في الموجودات التشغيلية
    

 332.259  (62.823) صافي التغير في مطلوبات عقود التأمين 
 54.101  24.531 صافي التغير في أرصدة دائنة إلى أطراف ذات عالقة

 310  (9.906) التغير في ذمم تأمين دائنةصافي 
 (33.342)  (41.193) صافي التغير في مطلوبات أخرى

    

 353.328  (89.391) صافي التغير في المطلوبات التشغيلية
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 إفصاحات حول أطراف ذات عالقة 38

 

 معامالت مع أطراف ذات عالقة 
اإلدارة العليا للمجموعة والمؤسسات المسيطر عليها أو التي موظفي والشركات ذات العالقة و  المساهمينتتضمن األطراف ذات العالقة 

أو الشركات التي لهذه األطراف تأثير كبير عليها. إن سياسات وشروط تسعير هذه المعامالت تتم المصادقة عليها  مشترك بشكلتدار 
 من قبل إدارة المجموعة.

 

 معامالت األطراف ذات العالقة (أ)

 مع األطراف ذات العالقة المدرجة في بيان الربح أو الخسارة الموحد كما يلي: المعامالتانت ك
 

 2016 

 

إجمالي 
أقساط 
 التأمين

 المكتتبة

أقساط التأمين 
المحولة إلى 

معيدي 
 التأمين 

إجمالي 
المطالبات 
 المدفوعة

المطالبات 
المحولة إلى 

معيدي 
 التأمين 

إيرادات 
رسوم 

 وعموالت 

 مصاريف
تشغيلية 
 أخرى 

 
 ألف
 قطري لاير

 ألف
 قطري لاير

 ألف
 قطري لاير

 ألف
 قطري لاير

 ألف
 قطري لاير

 ألف
 قطري لاير

       
 (407) 3.153 10.514 - (74.098) 388 البحرين -شركة ترست ري 

 (2.750) - - (8.371) (7) 11.580 أخرى
 

 2015 

 

إجمالي 
أقساط 
 التأمين

 المكتتبة

أقساط التأمين 
المحولة إلى 

معيدي 
 التأمين 

إجمالي 
المطالبات 
 المدفوعة

المطالبات 
المحولة إلى 

معيدي 
 التأمين 

إيرادات 
رسوم 

 وعموالت 

 مصاريف
تشغيلية 
 أخرى 

 
 ألف
 قطري لاير

 ألف
 قطري لاير

 ألف
 قطري لاير

 ألف
 قطري لاير

 ألف
 قطري لاير

 ألف
 قطري لاير

       
 (348) 6.073 2.630 - (61.286) - البحرين -شركة ترست ري 

 (2.129) - - (13.560) - 13.608 أخرى
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 )تتمة( إفصاحات حول أطراف ذات عالقة 38

 

 )تتمة( معامالت األطراف ذات العالقة (أ)

 كما يلي: السنةالمسؤولين باإلدارة خالل  كبارمكافآت  كانت
 

  2016  2015 
 

 إيضاح
 ألف
  قطري لاير

 ألف
 قطري لاير

     

 27.408  38.613  رواتب ومنافع أخرى قصيرة األجل 
 8.740  8.310 35 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 

 1.392  1.522  مكافآت نهاية الخدمة
     

  48.445  37.540 
 
  أطراف ذات عالقة مع / دائنة إلى مدينة أرصدة (ب)

 العالقة المدرجة في بيان المركز المالي الموحد هي كما يلي:مع األطراف ذات بالتأمين  المتعلقةغير  األرصدة
 

  أرصدة مدينة من أطراف ذات عالقة
 

 

  2016  2015 

 العالقة 
 ألف
  قطري لاير

 ألف
 قطري لاير

     

 -  76 شركة شقيقة المحدودة القابضةشركة ترست 
 54  54 شركة زميلة شركة الثقة السورية للتأمين ش.م.س.م

 -  54 شركة شقيقة شمال أفريقيا للطاقة ذ.م.مشركة 
عادة التأمين أس.بي.أية  39  52 شركة زميلة ترست الجزائر للتأمين وا 

 -  11 شركة زميلة الشركة العالمية لألوراق المالية ش.م.ق.خ
 14  5 شركة شقيقة البحرين -شركة ترست ري 

 767  - شركة شقيقة نست إنفستمنتس )هولدينجز( المحدودة 
 66  - شركة شقيقة شركة فالكون للخرسانة الجاهزة ذ.م.م

     

  252  940 
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 إفصاحات حول أطراف ذات عالقة )تتمة( 38

 

  )تتمة( أطراف ذات عالقة مع / دائنة إلى مدينة أرصدة (ب)

 

 أرصدة دائنة إلى أطراف ذات عالقة
 

  2016  2015 
 

 العالقة
 ألف
  قطري لاير

 ألف
 قطري لاير

     

 57.327  73.141 شركة شقيقة ذ.م.مشركة الصاري التجارية 
 -  6.260 شركة شقيقة شركة فالكون للخرسانة الجاهزة ذ.م.م

 -  2.591 شركة شقيقة نست إنفستمنتس )هولدينجز( المحدودة 
 134  - شركة شقيقة المحدودة القابضةشركة ترست 

     

  81.992  57.461 
 

 والدائنة مدينةال تأمينالذمم  (ج)
 كما يلي:هي المدرجة في بيان المركز المالي الموحد المتعلقة بالتأمين مع األطراف ذات العالقة  رصدةاأل
 

  2016  2015 

 العالقة 
 ألف
  قطري لاير

 ألف
 قطري لاير

     
 8.046  12.434 شركة شقيقة *البحرين -شركة ترست ري 

 3.395  3.494 أخرى ن مدينة أخرىذمم تأمي
 (2.442)  (1.091) أخرى ن دائنة أخرىذمم تأمي

 

( كأقساط تأمين حولت قطري لايرألف  103: 2015)قطري  لايرمليون  9.25على مبلغ  البحرين –شركة ترست ري يتضمن رصيد  *
 .تفاوضيةالتأمين العقود إعادة لتوليها إدارة لها 

 

 عقارات استثمارية (د)
وهي ل قطري(  مليون ريا 21.25: 2015) ل قطري مليون ريا 18.93مبلغ  5رقم  يضاحاإلتتضمن إضافات العقارات االستثمارية في 

 ذ.م.م. شركة فالكون للخرسانة الجاهزةتمثل مواد تم توريدها من قبل 
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 )تتمة(إفصاحات حول أطراف ذات عالقة  39

 

 أخرىموجودات  (ه)
 مبالغ مدفوعة مقدمًا إلى أطراف ذات عالقة كما يلي:تتضمن الموجودات األخرى 

 

  2016  2015 
 

 إيضاح
 ألف
  قطري لاير

 ألف
 قطري لاير

     

 84.551  70.949 12 ترست الجزائر القابضة لالستثمار
 2.933  -  ذ.م.م شركة فالكون للخرسانة الجاهزة

     

  70.949  87.484 
 

سدادها نقدًا. ال توجد أي ضمانات مقدمة أو مستلمة لألرصدة عادًة جميع األرصدة المذكورة أعاله غير مضمونة وال تحمل فوائد ويتم 
لم تقم المجموعة بتسجيل أية خسائر انخفاض قيمة أرصدة ، 2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في  المدينة من األطراف ذات العالقة.

 .: ال شيء(2015) مستحقة من أطراف ذات عالقةمدينة لمبالغ 
 

 وااللتزاماتالمحتملة المطلوبات  40
 

 2016  2015 
 ألف 

  قطري لاير
 ألف
 قطري لاير

    

    محتملةالمطلوبات ال (أ)

 15.188  116.751 خطابات الضمان
    

     اتالتزامات اإليجار  (ب)

    تستحق التزامات اإليجار التشغيلي الدفع كما يلي:

 4.899  6.204 أقل من سنة واحدة
 983  6.701 خمس سنواتبين سنة و 

    

 12.905  5.882 
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 قياس القيمة العادلة  41

 

 .بالقيمة العادلة التي يتم قياسها لمجموعةا ومطلوبموجودات قياس القيمة العادلة ل التاليول يوضح الجد
  
 

 
 

 

أسعار مدرجة    
بأسواق نشطة 

 1مستوى 

مدخالت  
ملحوظة هامة 

 2مستوى 

مدخالت غير  
ملحوظة هامة 

 3مستوى 

 

 إجمالي

 إيضاحات 2016ديسمبر  31
 

 تاريخ التقييم
 ألف 

 قطري لاير
 ألف 

 قطري لاير
 ألف 

 قطري لاير
 ألف 

 قطري لاير
            

            موجودات تقاس بالقيمة العادلة: 
 6.064.376  6.064.376  -  -  2016ديسمبر  31  5 عقارات استثمارية 

 1.013.127  -  10.206  1.002.921  2016ديسمبر  31  7 متاحة للبيع 
 164.129  -  -  164.129  2016ديسمبر  31  8 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

            

     1.167.050  10.206  6.064.376  7.241.632 
            

            مطلوب يقاس بالقيمة العادلة: 
 19.820  -  19.820  -  2016ديسمبر  31  22 مشتقات األدوات المالية 
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 )تتمة(قياس القيمة العادلة  40

 
  

 
 

 

أسعار مدرجة    
بأسواق نشطة 

 1مستوى 

مدخالت  
ملحوظة هامة 

 2مستوى 

مدخالت غير  
ملحوظة هامة 

 3مستوى 

 

 إجمالي

 إيضاحات 2015ديسمبر  31
 

 تاريخ التقييم
 ألف 

 قطري لاير
 ألف 

 قطري لاير
 ألف 

 قطري لاير
 ألف 

 قطري لاير
            

            موجودات تقاس بالقيمة العادلة: 
 5.936.607  5.936.607  -  -  2015ديسمبر  31  5 عقارات استثمارية 

 1.050.781  -  18.410  1.032.371  2015ديسمبر  31  7 متاحة للبيع 
 167.618  -  -  167.618  2015ديسمبر  31  8 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

            

     1.199.989  18.410  5.936.607  7.155.006 
            

            مطلوب يقاس بالقيمة العادلة: 
 28.515  -  28.515  -  2015ديسمبر  31  22 مشتقات األدوات المالية 

 

: ال 2015) 3المستوى و  2والمستوى  1لم يتم التحويل بين المستوى ، السنةخالل يال قطري(.  مليون ر 6.64: 2015يال قطري ) مليون ر 3.65الموجودات المالية المتاحة للبيع المدرجة بالتكلفة تبلغ 
 .شيء(
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 المخاطرإدارة  41

 

والعقارات واإلستثمارات التأمين  بإدارة أنشطةإيراداتها بصفة أساسية من القيام  علىالمجموعة  تحصلفي إطار نشاط أعمالها االعتيادية 
 . تتعرض أعمال المجموعة بصفة أساسية إلى المخاطر التالية:االستثمارية

 

 مخاطر التأمين -
 مخاطر االئتمان -
 مخاطر السيولة -
 و، مخاطر السوق -
 مخاطر التشغيل -
 

دارة  أعالهمعلومات عن تعرض المجموعة لكل من المخاطر  اإليضاحيعرض هذا  وأهداف وسياسات ومعالجات المجموعة لقياس وا 
دارة المجموعة لرأس المال. هناك المزيد من اإلفصاحات الكمية األخرى المضمنة في هذه البيانات المالية الموحدة. المخاطر  وا 

 

لمجموعة. يقوم مجلس اإلدارة باعتماد سياسات اإلشراف على إطار إدارة مخاطر او  تأسيسالمسؤولية الكلية عن  اإلدارةتقع على مجلس 
تحديد المجموعة للمخاطر وتفسيراتها والحد من  إلى على نحو منتظم. تعرف هذه السياسات يقوم باإلجتماعو إدارة المخاطر بالمجموعة 

عادة التأمين مع أهداف الشركة وتحديد اوتنويع الموجودات وتوحيد عمليات هيكلها لضمان الجودة المناسبة  ستراتيجية االكتتاب وا 
لمجموعة لتحديد وتحليل المخاطر التي تواجهها المجموعة ووضع حدود وضوابط لاحتياجات التقارير. تم وضع سياسات إدارة المخاطر 

يرات في لمخاطر على نحو منتظم لتعكس التغمراجعة سياسات وأنظمة إدارة ا مناسبة للمخاطر ورصد المخاطر وااللتزام بالحدود. تتم
 ظروف السوق وأنشطة المجموعة. 

 

جراءات إدارة المخاطر  لجنة المخاطرتشرف لجنة التدقيق و  المجموعة في بالمجموعة على كيفية قيام اإلدارة برصد االلتزام بسياسات وا 
بمساعدة اللجان التدقيق الداخلي يقوم قسم خاطر فيما يتعلق بالمخاطر التي تواجهها المجموعة. إدارة الم إطار ءةبمراجعة كفا انوتقوم

جراءات إدارة  اإلعتيادية وألغراض مخصصةالتدقيق الداخلي بكل من عمليات المراجعة قسم في دورها اإلشرافي. يقوم  لضوابط وا 
 دقيق.والتي يتم تقديم تقرير عن نتائجها إلى لجنة الت، المخاطر

 

 مخاطر التأمين
يكمن الخطر من أي عقد تأمين في احتمال وقوع الحادثة المؤمن عليها ووجود شكوك حول مبلغ المطالبة الناتجة. بسبب طبيعة عقد 

 عقود التأمين التي تصدرها المجموعة لمختلف المخاطر متجانسة.إن عشوائي وبالتالي ال يمكن التنبؤ به.  الخطرالتأمين فإن هذا 
 

تأمين التي يتم فيها تطبيق نظرية االحتماالت في التسعير ووضع المخصصات فإن الخطر الرئيسي هو أن البالنسبة لمحفظة عقود 
ث تواجه المجموعة تحت عقودها للتأمين هو أن المطالبات الفعلية ومدفوعات المنافع قد تتجاوز القيمة الدفترية لمطلوبات التأمين. قد يحد

غ المطالبات التختلف األرقام الفعلية ومبو شدة المطالبات والمنافع أكثر مما هو مقدر. أحداث التأمين عشوائية وسذلك عند تكرار أ
 والمنافع من سنة ألخرى من المستوى الموضوع باستخدام تقنيات إحصائية.
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 )تتمة(إدارة المخاطر  41

 

 )تتمة( مخاطر التأمين
الموضوعة  لتأمينكتتاب اإل الهامة للخطوط اإلرشادية وفقاً  التأمينإكتتاب إلى تقييم السعر والخبرة السابقة في  يتم قبول المخاطر استناداً 

ورات السوق واألداء والفرص في بصورة ثابتة وتحديثها ألخذ تطإلكتتاب التأمين عمل. تتم مراجعة الخطوط اإلرشادية  قطاعكل ل
والموافقة  التأمين إكتتاب للرقابة على التعرض لألخطار والكوارث الطبيعية. يتم تحديد العديد من حدودعتبار. يتم وضع حدود تراكمية اإل

إلى  المجموعة للوقاية من التعرض للمخاطر الفردية ومن األحداث استناداً في . تم تصميم إستراتيجية إعادة التأمين المخاطرلقبول 
بالصورة  معيدي التأمينتأمين فعالة من حيث التكلفة. يتم تقدير المبالغ القابلة لالسترداد من التعرض الحالي للمخاطر عبر ترتيبات إعادة 

 لعقود إعادة التأمين. التي تتسم باالنسجام مع مخصص المطالبات القائمة ووفقاً 
 

 كمطلوب إظهارهقد تم التأمين الخاص بها  لتزام المباشر تجاه حاملي وثائقفإن اإل، تأمينالبالرغم من أنه لدى المجموعة ترتيبات إعادة 
لى الحد الذي ال يتمكن فيه معيد التأمين من الوفاء ب  تحرصيوجد خطر االئتمان. ، لتزاماته بموجب ترتيب إعادة التأمينإوبالتالي فإنه وا 

مين وال تتركز أو تعتمد على إعادة التأمين الخاصة بالمجموعة متنوعة داخل مجموعة من معيدي التأعلى أن تكون توظيفات اإلدارة 
 . واحدمعيد تأمين 

 

 تكرار ودرجة شدة المطالبات
 :كما يليشدة المطالبات بعد وضع عدة عوامل في االعتبار  ودرجةيمكن تحديد تكرار 

 

 الخبرة السابقة عن المطالبات؛ -
 المستوى االقتصادي؛ -
 القوانين والتشريعات؛ و -
 الوعي العام  -
 

 تدير المجموعة هذه المخاطر من خالل إستراتيجيتها للتأمين وترتيبات إعادة تأمين مناسبة والمعالجة الفعالة والسريعة للمطالبات. تسعى
 التأمين أن تضمن تنوع المخاطر المكتتبة فيها بشكل جيد من حيث النوع ومقدار الخطر والصناعة والمكان الجغرافي. إكتتابإستراتيجية 

 

يحق للمجموعة عدم تجديد وثائق تأمين معينة ، حدود إلكتتاب التأمين بغرض فرض معايير مناسبة الختيار المخاطر. كمثالهناك 
ويمكن لها أن تفرض خصومات كما أن لديها الحق في رفض دفع أية مطالبة باالحتيال. يحق للمجموعة إعادة تسعير الخطر عند 

حق الرجوع على طرف ، مثالً لسداد بعض أو جميع التكاليف ) أخرى أطرافالمجموعة بمطالبة التجديد. كما تخول عقود التأمين أيضا 
 ثالث(.

 

التأمين تغطية بالتناسب وبغير التناسب. أثر ترتيبات إعادة التأمين المذكورة هو لكي ال تتكبد المجموعة خسائر  إعادةتتضمن ترتيبات 
 .كبيرةتأمين 

 

خصصة تعمل لتخفيف المخاطر المحيطة بمطالبات التأمين العامة. تقوم هذه الوحدة بالتحقيق في لدى المجموعة وحدات مطالبات مت
جميع مطالبات التأمين العامة وتصحيحها وتسويتها. تتم مراجعة مطالبات التأمين العامة بصورة فردية ودورية وتسويتها لتعكس أحدث 

ختصاص واألحكام والشروط التعاقدية والعوامل األخرى. تقوم المجموعة بصورة األساسية والقانون الحالي واال الحقائقالمعلومات عن 
 نشطة بالسيطرة على تسويات مطالبات التأمين العامة لتقليل التعرض لتطورات ال يمكن التنبؤ بها.
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 إدارة المخاطر )تتمة( 41

 

 )تتمة(مخاطر التأمين 
 

 المستقبليةمصادر الشكوك حول تقديرات مدفوعات المطالبات 
التي حدثت خالل  ةالمجموعة مسؤولة عن جميع األحداث المؤمنإن . على أساس حدوث المطالبات ةالعام التأمينتدفع مطالبات عقود 

حتى ولو تم اكتشاف الخسارة بعد انتهاء فترة العقد. نتيجة لذلك يتعلق مكون كبير من مخصص المطالبات بالمطالبات ، فترة العقد
 متوسطة. إلىعنها والتي يتم سدادها خالل فترات زمنية قصيرة  المبلغ غيرالمتكبدة 

 

تؤثر على مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية من هذه العقود. يتعلق ذلك بصفة رئيسية بالمخاطر المصاحبة  التيهناك عدد من المتغيرات 
جراءات إدارة المخاطر المتبعة. التعويض المدفوع مقابل هذه  ألنشطة األعمال التي تتم مزاولتها من جانب أصحاب العقود الفردية وا 

ارة المتكبدة من قبل حاملي وثائق التأمين أو األطراف األخرى )بالنسبة للتغطية التأمينية العقود هي حوافز نقدية يتم منحها مقابل الخس
 للطرف األخر(.

 

بعد خصم قيم الرجوع المتوقعة والمبالغ المستردة ، المقدرة للمطالبات المصاريف المباشرة المتكبدة في سداد المطالبات لفةتتضمن التك
، ع الخطوات المعقولة لضمان توفر المعلومات الصحيحة بخصوص التعرض للمطالبات. برغم ذلكاألخرى. تقوم المجموعة باتخاذ جمي

األصلية من المحتمل أن تثبت النتيجة النهائية على أنها مختلفة من المطلوبات ، وبسبب الشكوك في وضع مخصصات للمطالبات
بدة غير المبلغ عنها ومخصص المطالبات المبلغ عنها تجاه مثل هذه العقود مخصص المطالبات المتك تضمن المطلوبيالمخصصة. 

 ولكن لم تدفع بعد ومخصص للمخاطر السارية كما في تاريخ بيان المركز المالي الموحد.
 

من  عند احتساب التكلفة التقديرية للمطالبات غير المدفوعة )سواء كان مبلغ عنها أم ال( تكون تقنيات التقدير لدى المجموعة مزيجاً 
رات المستندة إلى معدل الخسارة )حيث يتم تعريف معدل الخسارة على أنه المعدل بين التكلفة النهائية لمطالبات التأمين وأقساط التقدي

 التأمين المكتسبة خالل سنة مالية معينة فيما يتعلق بتلك المطالبات( وتقدير يستند إلى الخبرة الفعلية في المطالبات باستخدام معادلة
حيث يتم منح الوزن األكبر للخبرة الفعلية في المطالبات بمرور الزمن. يتم القيام بإجراء تقييم اكتواري في كل سنة للتأكد  محددة مسبقاً 

 من كفاية االحتياطيات.
 

 تطور المطالبات
تحتفظ المجموعة باحتياطي قوي فيما يتعلق بنشاط التأمين لديها بغرض الحماية من تجارب وتطورات المطالبات المستقبلية الضارة. يتم 

 (.20حل الشكوك عن مبلغ وتوقيت دفعات المطالبات في العادة خالل سنة واحدة )إيضاح 
 

 األسلوب المستخدم في اتخاذ قرار حول االفتراضات
. تعرض إلى تعقيد تحليل الحســــــاســــــية الكمي لمصــــــاحبة لهذه العقود التأمينية معقدة وتخضــــــع لعدد من المتغيرات التي تؤديالمخاطر ا

 المجموعة لمطالبات مصاحبة للتأمين العام يعد جوهريًا. ويتركز هذا التعرض في دولة قطر حيث تتم معظم التعامالت الهامة.
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 إدارة المخاطر )تتمة( 41

 

 )تتمة(مخاطر التأمين 
 

 )تتمة( األسلوب المستخدم في اتخاذ قرار حول االفتراضات
تستند إلى مزيج من التقارير الداخلية واالكتوارية لقياس المطالبات المتعلقة بالتأمين العام. تؤخذ البيانات  افتراضاتتستخدم المجموعة 

الداخلية في الغالب من تقارير المطالبات الشهرية بالمجموعة وفحص عقود التأمين الفعلية التي تم تنفيذها خالل نهاية السنة للحصول 
امت المجموعة بمراجعة العقود الفردية وتعرضها الفعلي للمطالبات. يتم استخدام هذه المعلومات لوضع على بيانات عن عقود التأمين. ق

 سيناريوهات بخصوص غياب مطالبات مستخدمة في توقعات العدد النهائي للمطالبات.
 

 تركيز مخصص المطالبات القائمة من حيث نوع العقد: التالييوضح الجدول 
 
 2016  2015 

 
إجمالي 

  االحتياطيات

احتياطيات 
إعادة 

  التأمين 
صافي 

  االحتياطيات
إجمالي 

  االحتياطيات

احتياطيات 
إعادة 

  التأمين 
صافي 

 االحتياطيات

 
 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
             قطري لاير

 106.116  (8.585)  114.701  108.296  (10.466)  118.762 عقود السيارات

 36.831  (628.101)  664.932  40.866  (523.555)  564.421 عقود بخالف السيارات
             

 683.183  (534.021)  149.162  779.633  (636.686)  142.947 

 

 تحليل الحساسية
 إيرادات المجموعة لمخاطر التأمينمختلف السيناريوهات. حساسية  الحساسية أسلوب التقدير عن طريق تحليل معقوليةيتم اختبار مدى 

 :كما يليهي 
 

 
 فيالتغير 

 االفتراضات

الزيادة )النقص( 
مطلوبات في 

  عقود التأمين

الزيادة )النقص( 
إعادة تأمين في 

مطلوبات عقود 
  التأمين

األثر على 
 صافي الربح

 

األثر على 
 حقوق الملكية

  
 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
          قطري لاير

   2016ديسمبر  31
 

   
 

 

 مخصص مطالبات قائمة
+5٪ 34.025  26.701  (7.324)  (7.324) 

        
-5٪ (34.025)  (26.701)  7.324  7.324 

         
   2015ديسمبر  31

 
   

 
 

 مخصص مطالبات قائمة
+5٪ 38.982  31.834  (7.147)  (7.147) 

        
-5٪ (38.982)  (31.834)  7.147  7.147 
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 إدارة المخاطر )تتمة( 41

 

 مخاطر االئتمان 
المخاطر التي تنشأ عن عجز أحد أطراف األداة المالية عن الوفاء بإلتزامه بما يؤدي إلى خسارة مالية للطرف  هيمخاطر االئتمان 

 اآلخر.
 

تقوم المجموعة تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان محدود بالقيم الدفترية للموجودات المالية المحققة في تاريخ بيان المركز المالي الموحد. 
 بالسيطرة على والحد من تعرضها لمخاطر االئتمان كما هو موضح أدناه.

 

لجنة  تضع سياسة مراقبة االئتمان للمجموعة حدود التعرض للمخاطر من قبل الطرف المقابل، والتي يتم مراجعتها ومراقبتها من قبل
 .التي قد يتم االحتفاظ بها حدود لالستثمارات والحد األدنى للتصنيفات االئتمانية لالستثمارات وضعاإلدارة التنفيذية. يتم 

 

تتم إعادة التأمين مع األطراف المقابلة التي لديها تصنيف ائتماني جيد وتركيز المخاطر يتم تجنبه من خالل إتباع المبادئ التوجيهية 
تقوم اإلدارة بإجراء ، طراف المقابلة التي تخضع لعمليات مراجعة منتظمة. في تاريخ كل تقريريتعلق بالحدود االئتمانية لأل فيماللسياسة 

  .تكوين مخصص مناسب النخفاض القيمة ةً إعادة التأمين، مؤكد تقييم الجدارة االئتمانية لمعيدي التأمين وتقوم بتحديث استراتيجية شراء
 

أقساط العمالء المترتبة على عدم دفع لعمالئها. مخاطر االئتمان بالنسبة ألرصدة تحدد المجموعة مبالغ االئتمان القصوى والشروط 
مبالغ الأو إنهاؤها. تخصم العموالت المدفوعة للوسطاء مقابل  وثيقة التأمينتستمر فقط خالل فترة السماح المحددة، عندما يتم دفع التأمين 

 تحصيلها.المستحقة منهم للحد من مخاطر الديون المشكوك في 
 

والتي تدخل المقابلة كما تقوم المجموعة بتقييد التعرض لمخاطر االئتمان عن طريق الدخول في ترتيبات تصفية رئيسية مع األطراف 
إلى تسوية الموجودات والمطلوبات في بيان  معها المجموعة في معامالت هامة. على الرغم من ذلك، ال تؤدي هذه الترتيبات عموماً 

يتم تقليل مخاطر االئتمان المرتبطة بهذه ، ما يتم تسوية المعامالت على أساس اإلجمالي. ومع ذلك وعادةً ، المركز المالي الموحد
مزيج منتجاتها  فعاليةبتدير المجموعة  تتم تسوية هذه األرصدة على أساس الصافي.ذلك عندما األرصدة في حال العجز عن السداد، و 

تعتبر مخاطر االئتمان لألموال السائلة وغيرها من الموجودات المالية قصيرة األجل  في مخاطر االئتمان. كبيرز يترك عدم وجودلضمان 
 ائتماني ذو جودة عالية. وتصنيفهي بنوك ذات سمعة جيدة المقابلة ال تذكر، حيث أن األطراف 

 

 الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان لبنود بيان المركز المالي الموحد: التالييوضح الجدول 
 

 2016  2015 
 ألف 

  قطري لاير
 ألف
     قطري لاير

    مخاطر االئتمان حسب نوع الموجودات المالية:
 600.104  479.772 مبالغ إعادة التأمين المستردة من المطالبات القائمة 

 230.759  302.877 أرصدة لدى البنوك 

 201.399  234.089 ذمم تأمين مدينة

 189.182  180.885 موجودات مالية متاحة للبيع )أوراق دين(

 111.693  105.667 موجودات أخرى 

 940  252 مبالغ مدينة من أطراف ذات عالقة
    

 1.334.077  1.303.542 إجمالي مخاطر االئتمان



 ش.م.ق.عالشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 2016ديسمبر  31 للسنة المنتهية في

 

-74- 

  
 إدارة المخاطر )تتمة( 41

 

 )تتمة(مخاطر االئتمان 
 

 منخفضة القيمةالالموجودات المالية 
عادة الموجودات  بلغت، 2016ديسمبر  31في   36.06: 2015)قطري  لاير مليون 35.06مبلغ  منخفضة القيمةتأمين التأمين وا 

تسجل  .قطري( لاير مليون 20.32: 2015قطري ) لاير مليون 19.93( وموجودات أخرى انخفضت قيمتها بمبلغ قطري لاير مليون
لجميع مخصصات خسائر االنخفاض في  ةالتسوي المجموعة جميع مخصصات انخفاض القيمة في حسابات انخفاض قيمة منفصلة.

 :هي كما يليالقيمة 
 

 2016  2015  2016  2015 

 
انخفاض قيمة موجودات التأمين 

عادة التأمين  ذمم مدينة أخرىنخفاض قيمة ا  وا 

 
 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
         قطري لاير

 9.028  20.323  37.145  36.056 يناير 1في 
متكبدة من خالل االستحواذ على 

 11.295  -  -  - شركة تابعة
 -  80  50  1.839 للسنةخسائر انخفاض القيمة 

لخسائر انخفاض القيمة  مبالغ مستردة
 -  (471)  (1.139)  (2.840) خالل السنة

        
 20.323  19.932  36.056  35.055 ديسمبر 31في 

 

 سيولةمخاطر ال
مخاطر السيولة هي المخاطر المتمثلة في عدم توفر النقد لدفع االلتزامات عند حلول موعدها. تدير المجموعة احتياجات السيولة لديها 

 برصد جدول المدفوعات بعناية بالنسبة للمطلوبات المالية والتدفقات النقدية الخارجة المستحقة في العمل اليومي.
 

يومًا. يتم توفير التمويل الحتياجات السيولة  90تحتفظ المجموعة بنقد وأوراق مالية متداولة لمقابلة متطلبات السيولة لديها لفترات حتى 
 عليها وبإمكانية بيع موجودات مالية متوسطة إلى طويلة األجل. المتعاقدطويلة األجل بقدر مناسب من التسهيالت االئتمانية 
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 )تتمة( مخاطر السيولة
 ملخصة أدناه: 2016ديسمبر  31لمطلوبات المجموعة كما في  التعاقديةاالستحقاقات 

 

  غير متداولة متداولة 

 
 6خالل 
 أشهر

 12إلى  6
 شهرا  

اإلجمالي 
 المتداول

 5إلى  1
 سنوات

 5أكثر من 
 سنوات

غير اإلجمالي 
 اإلجمالي المتداول

 
 ألف
 قطري لاير

 ألف
 قطري لاير

 ألف
 قطري لاير

 ألف
 قطري لاير

 ألف
 قطري لاير

 ألف
 قطري لاير

 ألف
         قطري لاير

ذمم تأمين دائنة 
 396.857 15.545 - 15.545 381.312 157.536 223.776 ومطلوبات أخرى 

 19.820 - - - 19.820 19.820 - مشتقات األدوات المالية 
 1.038.757 - - - 1.038.757 623.254 415.503 مطلوبات عقود التأمين

أرصدة دائنة إلى 
 81.992 73.079 - 73.079 8.913 8.913 - أطراف ذات عالقة

 1.347.873 1.005.054 135.448 869.606 342.819 57.203 285.616 سلف وقروض 
        
 924.895 866.726 1.791.621 958.230 135.448 1.093.678 2.885.299 
  

 ملخصة أدناه: 2015ديسمبر  31لمطلوبات المجموعة كما في  التعاقدية الستحقاقاتا
 

  غير متداولة متداولة 

 
 6خالل 
 أشهر

 12إلى  6
 شهراً 

اإلجمالي 
 المتداول

 5إلى  1
 سنوات

 5أكثر من 
 سنوات

غير اإلجمالي 
 اإلجمالي المتداول

 
 ألف
 قطري لاير

 ألف
 قطري لاير

 ألف
 قطري لاير

 ألف
 قطري لاير

 ألف
 قطري لاير

 ألف
 قطري لاير

 ألف
         قطري لاير

ذمم تأمين دائنة 
 442.728 26.630 - 26.630 416.098 157.568 258.530 ومطلوبات أخرى 

 28.515 - - - 28.515 28.515 - مشتقات األدوات المالية 
 1.101.580 - - - 1.101.580 660.948 440.632 مطلوبات عقود التأمين

أرصدة دائنة إلى 
 57.461 57.327 - 57.327 134 134 - أطراف ذات عالقة

 1.213.483 449.424 62.970 386.454 764.059 498.093 265.966 سلف وقروض 
        
 965.128 1.345.258 2.310.386 470.411 62.970 533.381 2.843.767 
 

مركز تعكس االستحقاقات التعاقدية المذكورة أعاله إجمالي التدفقات النقدية والتي قد تختلف عن القيم الدفترية للمطلوبات في تاريخ بيان ال
 الموحد. المالي
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)تتمة( مخاطر السيولة  
 .لموجودات والمطلوباتل ةتسوية المتوقعاليلخص الجدول أدناه االستخدام أو 

 

 2015  غير متداولة  متداولة  2016  غير متداولة  متداولة 

 
 ألف
  قطري لاير

 ألف
 قطري لاير

 ألف 
 قطري لاير

 ألف 
 قطري لاير

 ألف 
 قطري لاير

 ألف 
 قطري لاير

            

 84.582  84.582  -  104.013  104.013  - عقارات ومعدات
 5.936.607  5.936.607  -  6.064.376  6.064.376  - عقارات استثمارية

 324.749  324.749  -  345.225  345.225  - استثمار في شركات زميلة 
            موجودات مالية:

 1.057.424  1.057.424  -  1.016.777  1.016.777  - موجودات مالية متاحة للبيع 
 167.618  -  167.618  164.129  -  164.129 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 940  -  940  252  -  252 أرصدة مدينة من أطراف ذات عالقة 
 201.399  -  201.399  234.089  -  234.089 ذمم تأمين مدينة 

 859.870  -  859.870  779.723  -  779.723 موجودات إعادة التأمين
 281.001  136.754  144.247  296.495  136.400  160.095 موجودات مشاركي التكافل

 264.879  104.866  160.013  243.009  60.643  182.366 موجودات أخرى 
 231.202  -  231.202  303.287  -  303.287 نقد وأرصدة لدى البنوك

            

 9.410.271  7.644.982  1.765.289  9.551.375  7.727.434  1.823.941 إجمالي الموجودات
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)تتمة( مخاطر السيولة  
 

 2015  غير متداولة  متداولة  2016  غير متداولة  متداولة 

 
 ألف
  قطري لاير

 ألف
 قطري لاير

 ألف 
 قطري لاير

 ألف 
 قطري لاير

 ألف 
 قطري لاير

 ألف 
 قطري لاير

            

 1.101.580  -  1.101.580  1.038.757  -  1.038.757 مطلوبات عقود التأمين
            مطلوبات مالية:

 1.172.590  426.515  746.075  1.270.651  958.900  311.751 سلف وقروض 
 28.515  -  28.515  19.820  -  19.820 مشتقات أدوات مالية 

 57.461  57.327  134  81.992  73.079  8.913 أرصدة دائنة إلى أطراف ذات عالقة 
 241.185  -  241.185  231.279  -  231.279 ذمم تأمين دائنة

 33.942  33.942  -  37.744  37.744  - مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 
 281.001  86  280.915  296.495  936  295.559 مطلوبات مشاركي التكافل 

 201.543  26.630  174.913  165.578  15.545  150.033 مطلوبات أخرى 
            

 3.117.817  544.500  2.573.317  3.142.316  1.086.204  2.056.112 إجمالي المطلوبات
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 مخاطر السوق
مخاطر السوق تتمثل في التغيرات بأسعار السوق مثل أسعار صرف العمالت األجنبية ومعدالت الفائدة وأسعار األسهم بصورة تؤثر 

أو قيمة ما تحتفظ به من أدوات مالية. إن الهدف من إدارة مخاطر السوق هو إدارة والتحكم في التعرض لمخاطر  المجموعةعلى دخل 
 السوق في إطار الحدود المعقولة وزيادة العائدات في نفس الوقت.

 

 العملةمخاطر 
 ات المجموعة بالخارج.استثمار صرف العمالت األجنبية من  أسعاريال القطري. ينشأ التعرض لمخاطر  تتم معظم تعامالت المجموعة بالر

 فقط بالعمالت األخرى بخالف الدوالر األمريكي.  تتعلقيال القطري بالدوالر األمريكي وبالتالي فإن مخاطر العمالت  الريرتبط سعر 
 

 :كما يليغالق بسعر اإلي يال القطر  والمطلوبات المالية بالعمالت األجنبية والتي تم تحويلها إلى الر الموجودات
 

 2016  2015 
 عمالت أخرى  يورو  عمالت أخرى  يورو 

 
 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
         قطري لاير

 45.725  688  50.143  1.719 موجودات مالية
        

 45.725  688  50.143  1.719 تعرض قصير األجل
        

 -  6.767  -  - موجودات مالية
 -  (7.755)  -  (7.216) مطلوبات مالية

        
 -  (988)  -  (7.216) تعرض طويل األجل

 

بصورة التحليل أدناه للحركات الممكنة  إجراء. تم نتائج المجموعة غير هام صافيعلى  الصرفعتبر التأثير الناتج عن تغيرات أسعار ي
األثر على الربح وحقوق الملكية نتيجة للتغيرات في القيمة  موضحاً المتغيرات األخرى ثابتة  بقاء جميعالرئيسية مع  المتغيراتفي  معقولة

 .عقود التأمين مطلوبات متضمنةً العادلة للموجودات والمطلوبات النقدية الحساسة للعمالت 
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 )تتمة(مخاطر السوق 
 

 )تتمة(العملة مخاطر 
 

  2016  2015 
التغير في  

  األثر على الربح المتغيرات
األثر على 

  األثر على الربح  حقوق الملكية
األثر على 

 حقوق الملكية
  

 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
 قطري لاير

         العمالت
 (707)  (707)  (550)  (550) ٪10+ يورو
 2.288  2.288  789  789 ٪10+ أخرى

         
 1.581  1.581  239  239  اإلجمالي

         
 707  707  550  550 ٪10- يورو
 (2.288)  (2.288)  (789)  (789) ٪10- أخرى

         
 (1.581)  (1.581)  (239)  (239)  اإلجمالي

 

 عدالت الفائدةمخاطر م
سياسة المجموعة هي تقليص التعرض لمخاطر معدالت الفائدة على القروض ألجل. تتعرض المجموعة للتغيرات في معدالت الفائدة 

 بالسوق من خالل موجوداتها ومطلوباتها المالية التي تخضع لمعدالت فائدة متغيرة.
 

 القيم الدفترية 
 2016  2015 

 
 ألف
  قطري لاير

 ألف
 قطري لاير

    أدوات بمعدالت ثابتة ومتغيرة
 397.353  456.996 موجودات مالية

    
 1.201.105  1.290.471 مطلوبات مالية

 

 تحليل حساسية القيمة العادلة لألدوات ذات المعدل الثابت
الخسارة كما ال تقوم المجموعة بتخصيص ال تحتسب المجموعة أية موجودات مالية ذات معدل ثابت بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

ير عقود تبادل أسعار الفائدة كأدوات تحوط بموجب نموذج محاسبة التحوط بالقيمة العادلة. لذا فإن التغير في معدل الفائدة في تاريخ التقر 
 لن يؤثر على الربح أو الخسارة.
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 )تتمة(مخاطر السوق 
 

 التدفق النقدي لألدوات ذات المعدل المتغيرتحليل حساسية 
أو الخسارة بالمبلغ الموضح أدناه.  الربح( انخفاضالفائدة في تاريخ التقرير إلى زيادة ) نقطة أساس في معدل 50سيؤدي التغير بـ 

 . أن تبقى ثابتة، العمالت األجنبيةصرف  أسعاروخاصة ، جميع المتغيرات األخرى أنيفترض هذا التحليل 
  

 الربح أو الخسارة 

 
 50زيادة بـ 

  نقطة أساس
 50بـ  إنخفاض

 نقطة أساس

 
 ألف
  قطري لاير

 ألف
 قطري لاير

    2016ديسمبر  31
 6.340  (6.340) أدوات ذات أسعار متغيرة
 (2.087)  2.087 عقود تبادل أسعار الفائدة

    

 4.253  (4.253) حساسية التدفق النقدي )بالصافي(
    

    2015ديسمبر  31
 5.853  (5.853) أدوات ذات أسعار متغيرة
 (2.395)  2.395 عقود تبادل أسعار الفائدة

    

 3.458  (3.458) حساسية التدفق النقدي )بالصافي(
 

 مخاطر أسعار السهم
وسنداتها في الشركات المدرجة. مخاطر أسعار خرى فيما يتعلق بأوراقها المالية في األسواق األتتعرض المجموعة لمخاطر أسعار األسهم 

األسهم هي المخاطر التي تنشأ من انخفاض القيمة العادلة لألسهم نتيجة للتغير في مستويات حقوق الملكية وقيمة األسهم الفردية. األثر 
حتفاظ بجميع المتغيرات مع اال ٪10+( /-على حقوق الملكية بسبب التغيير المحتمل على نحو معقول في مؤشرات األسهم بنسبة )

 األخرى ثابتة كما يلي:
 

    2016    2015 

 
التغير في 
 األثر على الربح المتغيرات

األثر على الدخل  
 الشامل األخر

 
 األثر على الربح

األثر على الدخل  
 الشامل األخر

 ألف  
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
 قطري لاير

         

 79.346  16.520  78.300  16.149 ٪10+ القطري السوق
 23.891  242  21.992  264 ٪10+ األسواق العالمية

         
 (79.346)  (16.520)  (78.300)  (16.149) ٪10- السوق القطري

 (23.891)  (242)  (21.992)  (264) ٪10- األسواق العالمية
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 التشغيلمخاطر 
والتي ينتج عنها خسائر  البشري الخطأو  ضوابط الرقابة واالحتيالو األنظمة  فشل من تنشأ التي الخسارة مخاطر مخاطر التشغيل هي

فصل  وترسيخالمناسبة الرقابية من خالل الضوابط  التشغيلية تدير المجموعة المخاطر ونتائج قانونية وتنظيمية. وخسائر سمعةمالية 
 لتزام.التدقيق الداخلي واإل وعمليات الفحص الداخلية متضمنةً لمهام ا
 

 إدارة رأس المال
سياسة مجلس اإلدارة هي االحتفاظ بقاعدة رأس مال قوية بغرض المحافظة على ثقة المستثمر والدائن والسوق والمحافظة على استدامة 

رأس المال والذي تعرفه المجموعة على أنه صافي دخل التشغيل  التطور المستقبلي لألعمال. يقوم مجلس اإلدارة بمراقبة العائد على
 مقسومًا على إجمالي حقوق ملكية المساهمين. أهداف المجموعة من إدارة رأس المال هي:

 

 حماية مقدرة المجموعة على االستمرار في أعمالها بحيث يمكنها توفير عائدات لمساهميها ومنافع للمعنيين اآلخرين؛ و -
 مناسب للمساهمين عن طريق تسعير عقود التأمين واالستثمار بما يتناسب مع مستوى المخاطر.توفير عائد  -
 

واألرصدة النقد باستثناء احتياطي تحوط التدفقات النقدية و  لحقوق الملكيةرأس المال على أساس القيمة الدفترية  تقوم المجموعة بمراقبة
رأس مال  نسبة تمويل. هدف المجموعة من إدارة رأس المال هو المحافظة على معدل الموحد المركز المالي في بيان المدرج لدى البنوك

 :كما يلي. تم تلخيص رأس المال لفترات التقارير قيد المراجعة 1:1 بنسبةكلي 
 

 2016  2015 

 
 ألف
  قطري لاير

 ألف
     قطري لاير

 6.292.454  6.409.059 حقوق الملكية 
 (202.687)  (283.467) يخصم: احتياطي تحوط التدفق النقدي والنقد واألرصدة لدى البنوك 

    
 6.089.767  6.125.592 رأس المال

    
 6.320.969  6.428.879 حقوق الملكية باستثناء احتياطي تحوط التدفق النقدي

 1.172.590  1.270.651 يضاف: سلف وقروض
    

 7.493.559  7.699.530 التمويل الكلي
    

 1:1.23  1:1.26 نسبة رأس المال إلى التمويل الكلي
 

 في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة الهامة القرارات 42
 

ية الوارد وصفها تطبيق السياسات المحاسبعند قامت اإلدارة باستخدام عدد من التقديرات الموحدة في أثناء إعداد هذه البيانات المالية 
 تم إدراجها أدناه والمصاريف راداتيواإلوالمطلوبات الموجودات  قيمالتي لها التأثير الهام األكبر على لقرارات اتلك  .2باإليضاح رقم 

 (.43اإليضاح  التعامل معها فيتم )بخالف تلك التي تشتمل على تقديرات والتي 
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 )تتمة( الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة القرارات 42

 

التوقعات ألحداث مستقبلية ُيرى أنها معقولة في ضوء الظروف. ترى  متضمنةً ، إلى الخبرة التاريخية وعوامل أخرى القراراتاستندت تلك 
 .قراراتاإلدارة بأن الشرح التالي يتناول السياسات المحاسبية التي تتطلب 

 

 اتستثمار تصنيف اال
 ستثمارخالل الربح أو الخسارة. تقوم المجموعة باالمن أو بالقيمة العادلة  متاحة للبيعإما على أنها  المتداولةات ستثمار يمكن تصنيف اال
تلك اإلستثمارات بناًء  المحاسبة عنوبصفة أساسية  قررت اإلدارةوقد  إما محليًا أو خارجياً  تداولةـالمالية ـفي األوراق الم بصورة ملحوظة

ات ستثمار اال هذه إدارج أغلبتم فقد ، . نتيجة لذلكعلى إمكانية نموها على المدى الطويل وليس على أساس الربح على المدى القصير
خالل من لة الموجودات المالية بالقيمة العاد تم تصنيفخالل الربح أو الخسارة. من بالقيمة العادلة  منات متاحة للبيع بداًل استثمار ك

 خالل الربح أو الخسارة.من بالقيمة العادلة  مبدئياً  محددأو  محتفظ بها للمتاجرةالربح أو الخسارة في الوقت الذي تكون فيه الموجودات إما 
 

 انخفاض قيمة الموجودات المالية
" في القيم العادلة ألقل من مستمرأو " "هاماإلنخفاض في قيم الموجودات المالية المتاحة للبيع عند حدوث إنخفاض "تحدد المجموعة 

من  متاح للبيع على حدة. موجود ماديعلى عوامل نوعية وكمية لكل  بناءً حكم يتم إلى  "مستمر"أو  "هام"هو  تكلفتها. يتطلب تحديد ما
التنفيذ تأخر  وتأثير للمؤسسةمن بين عوامل أخرى بتقييم المؤشرات على التدهور المالي تقوم الجموعة ، بانخفاض القيمةالحكم  جلأ
 .داء الصناعة والقطاع والتغيرات في التكنولوجيا والتدفقات النقدية التشغيلية والتمويليةأو 
 

 شكوك والتقديرات للالمصادر الرئيسية  43
 

والتي لها الموحد االفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى للشكوك حول التقدير في تاريخ بيان المركز المالي 
 :تمت مناقشتها أدناهالدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية التالية  في القيم ةمادي حداث تعديالتإمخاطر 

 

 مة بموجب عقود التأمينالمطالبات المقد
يتم تحميل مصاريف المطالبات وتسوية الخسائر في بيان الربح أو الخسارة الموحد عند تكبدها استنادًا إلى المطلوب المقدر للتعويض 
المستحق ألصحاب العقود أو األطراف األخرى المتضررة من أصحاب العقود. يتم تقدير مطلوبات المطالبات غير المدفوعة باستخدام 

االت فردية مبلغ عنها للمجموعة وتقديرات اإلدارة للمطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها. تتم مراجعة طريقة وضع مدخالت التقديرات لح
هذه التقديرات وتكوين المطلوب الناتج عنها بصفة مستمرة. يتم إدراج أية فروق بين المطالبات الفعلية والمخصصات المكونة في بيان 

 السداد. الربح أو الخسارة الموحد في سنة 
 

 أقساط التأمين غير المكتسبة 
يمثل مخصص أقساط التأمين غير المكتسبة جزء من أقساط التأمين المحصلة أو المدينة والتي تتعلق بالمخاطر التي لم تنته حتى تاريخ 

ج في الحسابات كدخل بيان المركز المالي الموحد. يتم تحقيق المخصصات عندما يتم الدخول في العقود وتفرض أقساط التأمين وتدر 
أقساط تأمين على مدة العقد طبقًا لنموذج خدمة التأمين المقدمة تحت هذا العقد. يتم احتساب أقساط التأمين غير المكتسبة على أساس 

 النسبة اليومية.
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 )تتمة(المصادر الرئيسية للتقديرات والشكوك  43

 

 األخرىانخفاض قيمة ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة 
إن تحديد . بالكامل المبلغ تحصيليتم وضع تقدير لمبلغ التأمين والذمم المدينة األخرى القابلة للتحصيل عندما يصبح من غير المحتمل 

حاملي ل المجموعة بتقييم مركز االئتمان والسيولة يتضمن قيام، إذا كانت ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى قد انخفضت قيمتها ما
والمعلومات  2016التحقيقات المفصلة التي تم القيام بها خالل سنة  متضمنةً وشركات التأمين ومعدالت االسترداد التاريخية التأمين وثائق 

 رة الموحدبيان الربح أو الخساوالقيمة الدفترية في  للتحصيلالقابلة التقديرية القانونية. يتم إدراج الفرق بين القيمة  المستلمة من اإلدارة
وقت  بيان الربح أو الخسارة الموحدفي الفترات المستقبلية والمبالغ المتوقعة في  كمصروف. يتم إدراج أي فرق بين المبالغ المحصلة فعلياً 

 تحصيلها. 
 

 ليف اإلستهالك للعقارات والمعداتاألعمار اإلنتاجية والقيمة المتبقية وتكا
. يتم تحديد هذه التقديرات بعد اإلنتاجية والقيمة المتبقية وتكاليف اإلستهالك لعقاراتها ومعداتها تقوم المجموعة بتحديد تقديرات األعمار

 التجاري. وأالفني  والتقادم والتآكل الطبيعيللموجود في اإلعتبار اإلستخدام المتوقع  األخذ
 

 اختبارات كفاية المطلوبات
اختبارات لكفاية المطلوبات للتأكد من كفاية مطلوبات عقود التأمين. تقوم المجموعة يتم إجراء ، في تاريخ كل بيان مركز مالي موحد

من باستخدام أفضل التقديرات للتدفقات النقدية التعاقدية المستقبلية ومعالجة المطالبات والمصاريف اإلدارية إضافة إلى إيراد االستثمار 
 اية المطلوب. يتم تسجيل أي عجز مباشرة في بيان الربح أو الخسارة الموحد.الموجودات المساندة لهذه المطلوبات في سبيل تقييم كف

 

 تقييم عقود تبادل أسعار الفائدة
تستند القيمة العادلة لعقود تبادل أسعار الفائدة إلى عروض أسعار الوسيط. يتم اختبار عروض األسعار هذه للوقوف على مدى معقوليتها 

تقبلية التقديرية استنادًا إلى فترات واستحقاق كل عقد باستخدام معدالت الفائدة بالسوق ألداة مماثلة في وذلك بخصم التدفقات النقدية المس
تاريخ القياس. تعكس القيم العادلة مخاطر االئتمان لألدوات وهي تتضمن إجراء تسويات لألخذ في االعتبار مخاطر االئتمان على 

 .اً متى كان ذلك مالئم المجموعة والطرف المقابل
 

 العقارات االستثماريةتقييم 
. تستند تقييم عقارات ذو خبرة حديثة بموقع وفئة العقار الذي يتم تقييمه راءاإلستثمارية عن طريق خب للعقاراتيتم تحديد القيم العادلة 

بمثابة المبلغ المقدر الذي يمكن في مقابله مبادلة العقار في تاريخ التقييم بين بائع ومشتري  والتي تكون. القيم السوقيةالقيم العادلة على 
طالع.األطراف  فيه تصرفيراغبين في معاملة تجارية حرة بعد التسويق المناسب الذي   عن معرفة وا 
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 إعادة تصنيف أرقام المقارنة 44

 

لم يكن إلعادة ، الحالية. على الرغم من ذلك للسنةعيد تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتماشى مع عرض البيانات المالية الموحدة أ
 المقارنة. لسنةالتصنيف أثر على صافي الربح وحقوق الملكية 

 

 يلخص الجدول التالي إعادة تصنيف أرقام المقارنة: 
 

 بيان الربح أو الخسارة الموحد
التصنيف  إعادةبعد 

2015  

التصنيف  قبل إعادة
2015  

إعادة  تأثير
 التصنيف

 
 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
 قطري لاير

      
 1.128  21.695  22.823 إيرادات رسوم وعموالت
 (1.128)  17.495  16.367 إيرادات تشغيلية أخرى

      
 39.190  39.190  - 

 

 الموحدبيان المركز المالي 
التصنيف  إعادةبعد 

2015  

التصنيف  قبل إعادة
2015  

إعادة  تأثير
 التصنيف

 
 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
 قطري لاير

      
 66  874  940 أرصدة مدينة من أطراف ذات عالقة

 689  264.190  264.879 موجودات أخرى
 (755)  (200.788)  (201.543) أخرى مطلوبات
      

 64.276  64.276  - 
 

 


