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معلومات أساسية

مغزى
استخدام المثلث

والنم��و،  والتق��دم  الطم��وح  عل��ى  الأعل��ى  اإىل  املتج��ة  الزاوي��ة  ذو  املثل��ث  ي��دل  للت�أم��ن،  لقط��ر  ب�لن�س��بة 

والأم���ن. والثب���ت  الق��وة  وه��ي  املجموع��ة  عليه���  تق��وم  الت��ي  الث��اث  الرك�ئ��ز  الأ�س��اع  متث��ل  بينم��� 

قيمن���  علي��ه  بني��ت  وال��ذي  جمموعتن���  اأ�س����س  ق��وة  اإىل  الأفق��ي(  )اخل��ط  املثل��ث  ق�ع��دة  ترم��ز 

اأعم�لن���. واأخاقي���ت  الأ�س��س��ية 

العمي��ل  واإمي���ن  امل�س��تمرة  الثق��ة  يف  يظه��ران  الل��ذان  والأم���ن  الثب���ت  ميث��ان  فهم���  اجل�نب��ن  اأم��� 

وخدم�تن���. مبنتج�تن��� 

لقط��ر  ب�لن�س��بة  خمتلف��ة.  ر�س���لة  منهم���  كل  تو�س��ل  والت��ي  ال�سف���ت  م��ن  جمموع��ة  اإىل  الأ�س��ك�ل   ترم��ز 

لعمائن���. واحلم�ي��ة   ال�س��تقرار  يوف��ر  قوًي���  درًع���  املثل��ث  ميث��ل  للت�أم��ن، 

وذل��ك  درج��ة   60 قي��س��ه�  بزاوي��ة  وم�س��تقيمة  مت�س���وية  خط��وط  ثاث��ة  م��ن  املثل��ث  يتك��ون  هند�س��ًي�، 

الع���م. ط��وال  ال�س��تقرار  اإىل  ي�س��ر 

لقط��ر  الث��اث  الرك�ئ��ز  توف��ر  والكف���ءة،  اخل��رة  ذوى  امللتزم��ن  ملوظفين���  املتوا�سل��ة  اجله��ود  بج�ن��ب 

اجل��ودة  ع�لي��ة  واخلدم���ت  امل�س��تدام  النم��و  ع���م  بع��د  ع�ًم���  والأم���ن،  والثب���ت  الق��وة  وه��ي  األ  للت�أم��ن 

ب��ه. نعم��ل  ال��ذي  واملجتم��ع  امل�سلح��ة  اأ�سح���ب  اإىل  قيم��ة  ت�سي��ف  اأنه���  كم���  املرب��ح  والع�ئ��د 

والعم��اء  للم�س���همن  مننح��ه  ال��ذي  الع�ئ��د  اأن  اإل  التن�ف�س��ية  وبيئت��ه  ال�س��وق  تقلب���ت  م��ن  وب�لرغ��م 

احلقيق��ي. امل���يل  اأدائن���  عل��ى  دلي��ل  ه��و  ع���م  بع��د  ع�ًم���  �س��واء  ح��د  عل��ى 

القت�س�دي��ة،  التقلب���ت  مواجه��ة  ف��ى  وال�سم��ود  النج���ح  لتحقي��ق  ن�س��عى  نح��ن  ع�ملي��ة،  �س��ركة  ب�عتب�رن��� 

الق�دم��ة  ال�س��نوات  يف  ال��روز  عل��ى  �سي�س���عدن�  م���  ه��ي  ال�س��تدامة  لتحقي��ق  جهودن���  ب���أن  ونوؤم��ن 

واأك��ر. ب�ل�س��تدامة  ملتزم��ون  واآمن��ة.  وقوي��ة  ث�بت��ة  كمنظم��ة 
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الرؤية
يحف�ز  ال�ذي  الداف�ع  عل�ى  احلف��ظ  اإىل  للمجموع�ة  امل�س�تقبلية  الروؤي�ة  ته�دف 

وع�ن  امل�س�وؤولة.  والقي��دة  والتن�وع  البت�ك�ر  خ�ال  م�ن  وذل�ك  والتمي�ز،  النم�و 

الأمث�ل  الإط��ر  خلل�ق  ن�س�عى  ال�س�راتيجية،  وال�س�راك�ت  التح�لف��ت  طري�ق 

املجموع�ة.  لأرب��ح  م�س�تدام  من�و  لتحقي�ق 

القيم
مب�س��هم�تهم  موظفين��  م�ن  واح�د  ل�كل  ن�س�هد  نح�ن  للت�أم�ن،  قط�ر  جمموع�ة  يف 

تقدي�ر. حم�ل  اآراءه�م  وكذل�ك  ومب�دراته�م  جهوده�م  ون�س�ع  املمي�زة، 

جمموعتن� مبنية على العمل اجلم�عي والحرام املتب�دل والثقة.

اأو  الوظيف�ي  م�س�تواه  ع�ن  النظ�ر  بغ��س  ب�ملجموع�ة،  �س�خ�س  كل  بتمك�ن  نق�وم 

كم��  نوعه��.  م�ن  فري�دة  منه�م  كل  م�س��همة  يجع�ل  ال�ذي  ال�س�يء  من�سب�ه، 

كذل�ك  ن�س�جع  نح�ن  يفع�ل.  م��  ع�ن  م�س�وؤوًل  ليك�ون  موظ�ف  كل  بت�س�جيع  نق�وم 

التمي�ز. ونك�ف�ئ  البت�ك�ر  ونق�در  الإيج�بي�ة  امل�س��هم�ت 

ن�س�عى  اأنن��  كم��  واللوائ�ح،  القوان�ن  جلمي�ع  ومنتث�ل  اآمن�ة  بيئ�ة  يف  العم�ل  ن�س�جع 

عمائن��. ومتطلب��ت  توقع��ت  لتلبي�ة  ج�هدي�ن 

البن��ءة  والقراح��ت   الآراء  ونق�در  موثوق�ن،  �س�رك�ء  ونعتره�م  عماءن��  نقي�م 

يف  ل�س�تيع�به�  ن�س�عى  اأنن��  كم��  ت�سلن��،  الت�ي  ال�س�دق�ة  التعليق��ت  وكذل�ك 

اأعم�لن��. من�وذج 

ب�لتزام�تن��  ونف�ي  ملنظمتن��،  قيم�ة  م�س��همة  ونعت�ره  ال�س��دق  النق�د  نتقب�ل 

واملجتم�ع. واملوظف�ن  والعم�اء  امل�س��همن  جت��ه  الرؤية وقيم 
المجموعة
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أواًل
التأمين المباشر

�سركة قطر للت�أمن )QIC( - اإحدى �سرك�ت 

جمموعة قطر للت�أمن - هي �سركة م�س�همة 

ع�مة مدرجة، حتتل موقًع� ري�دًي� يف جم�ل 

الت�أمن ومتلك ت�ريًخ� ح�فًا ب�لأداء املتميز 

ميتد لأكر من 50 ع�م. ومنذ ت�أ�سي�سه� 

ع�م 1964، اأثبتت قطر للت�أمن قدرته� على 

تلبية احتي�ج�ت الأفراد وال�سرك�ت ب�سكل 

ث�بت عر ت�ريخه� احل�فل من خال تقدمي 

جمموعة من اخلدم�ت املتنوعة والتي ت�سمل 

الت�أمن ال�سخ�سي )املركب�ت، املنزل، ال�سفر، 

القوارب واليخوت، احلوادث ال�سخ�سية( 

ومنتج�ت الت�أمن لل�سرك�ت )الط�قة، البحري 

واجلوي، املمتلك�ت، الأخط�ر التج�رية، 

ال�سحن(.

ثانيًا
إعادة التأمين

 )Qatar – RE( سركة قطر لإع�دة الت�أمن�

احل��سلة على ترخي�س من الفئة الرابعة 

ملم�ر�سة اأعم�ل الت�أمن من قبل ال�سلطة النقدية 

يف ُجُزر برمودا )BMA(، هي �سركة اإع�دة 

ت�أمن متعددة املج�لت تكتتب يف جميع اأنواع 

اإع�دة ت�أمن املمتلك�ت واملخ�طر ون�س�ط�ت 

الأعم�ل املتخ�س�سة. يقع املقر الرئي�سي لل�سركة 

يف برمودا وتدار اأعم�له� من مك�تبه� يف دبي 

و�سنغ�فورة ولندن وزيورخ والدوحة. وت�ستند 

�سركة قطر لإع�دة الت�أمن على �سم�ن ال�سركة 

الأم ) جمموعة قطر للت�أمن ( حيث ت�ستفيد 

من ق�عدته� الراأ�سم�لية ال�سخمة واملتن�مية. 

ويف الع�م 2016 حلت قطر لإع�دة الت�أمن �سمن 

ق�ئمة اأكر 35 �سركة اإع�دة ت�أمن على م�ستوى 

ته وك�لة  الع�مل وذلك وفًق� للت�سنيف الذي اأعدَّ

الت�سنيف الئتم�ين )A.M. Best( من حيث 

اإجم�ىل الأق�س�ط املكتتبة.

خامسًا
إدارة األصول

ق�سم �سركة قطر للت�أمن لإدارة الأ�سول 

هو الق�سم ال�ستثم�ري للمجموعة. ويدير 

هذا الق�سم ا�ستثم�رات املجموعة ب�لإ�س�فة 

اإىل العديد من �سن�ديق ال�ستثم�ر ب�لني�بة 

عن العماء كطرف ث�لث. يعمل ب�لدارة 

فريق موؤهل من املتخ�س�سن ذوي اخلرة 

الوا�سعة يف جم�ل ال�ستثم�ر ت�سل جمتمعة 

لأكر من 100 ع�م. وقد لعب الق�سم دوًرا 

اأ�س��سًي� يف املجموعة حيث �س�هم ب�سكل 

فع�ل يف ا�ستمرار حتقيق الربحية والنج�ح 

منقطع النظر.

سادسًا
العقارات

ت�سعى �سركة قطر للت�أمن العق�رية - 

الذراع العق�رية ملجموعة قطر للت�أمن 

- لا�ستحواذ على اأ�سول عق�رية يف جميع 

دول جمل�س التع�ون اخلليجي. وت�سم 

املحفظة العق�رية لل�سركة العديد من 

املع�مل املرموقة حول الباد. يف الع�م 

2016 اأ�س�ست قطر للت�أمن العق�رية 

�سندوق دول جمل�س التع�ون اخلليجي 

العق�ري والذي ميلك اأ�سوًل يف مواقع 

مميزة  بجميع اأنح�ء قطر. وقد مت توفر 

املوارد امل�لية لل�سندوق من قبل قطر 

للت�أمن و�سرك�ئه�، ال�سيء الذي يتيح 

املوارد الت�سغيلية ال�سرورية لدعم وتنمية 

امل�س�ريع العق�رية. 

ثالثًا
التأمين التخصصي

اأنت�ري�س هي �سركة متخ�س�سة يف جم�يل 

الت�أمن واإع�دة الت�أمن، تتبع ملجموعة 

قطر للت�أمن وتعمل يف �سوق لويدز الذي 

يعتر الأول ع�ملًي� يف قط�ع الت�أمن واإع�دة 

الت�أمن. وتوفر اأنت�ري�س جمموعة متنوعة 

من اخلدم�ت الت�أمينية الكتت�بية حول 

الع�مل والتي ت�سمل  املمتلك�ت والإره�ب 

والأخط�ر ال�سي��سية واحلوادث والت�أمن 

ال�سحي وت�أمن الط�قة والت�أمن البحري 

واجلوي واإع�دة الت�أمن. كم� تعكف 

اأنت�ري�س على تقدمي خدم�ت فع�لة ون�جحة 

لعمائه� ت�سمن به� اجلودة والأمن 

وال�ستمرارية والنهج الث�بت لنقل وتقليل 

املخ�طر.

رابعًا
 التأمين على الحياة 

والتأمين الصحي
تتميز �سركة كيو.ال.ام لت�أمين�ت احلي�ة 

والت�أمن ال�سحي)QLM( عن و�سيف�ته� 

ب�أنه� تقدم خدم�ت ت�أمين�ت احلي�ة 

 � والت�أمن ال�سحي امل�سممة خ�سي�سً

لعمائه�. وقد ر�سخت ال�سركة مك�نته� 

الري�دية يف قط�ع ت�أمين�ت احلي�ة والت�أمن 

ال�سحي بقطر من خال تقدمي حلول 

مبتكرة ت�سمل تطبيق QLM. اإن اخلرة 

الع�لية لفريق عمل ال�سركة ب�لإ�س�فة اإىل 

�سبكة مزودي اخلدم�ت الطبية الوا�سعة 

النت�س�ر، و�سع� ال�سركة يف مك�نة تتيح له� 

تقدمي اأف�سل رع�ية �سحية لعمائه�.

 أنشطة مجموعة قطر للتأمين
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 رســـالة رئيس
مجلس اإلدارة 

والعضو المنتدب
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اأعزائي امل�س�همن،

املنتهي��ة  امل�لي��ة  لل�س��نة  ال�س��نوي  تقريرن���  لك��م  اأق��دم  اأن  ي�س��عدين 

2016م. دي�س��مر   31 يف 

نتيج��ة  لل�س��ركة  ب�لن�س��بة  ب�لتحدي���ت  مليًئ���  الع���م  ه��ذا  ك�ن  لق��د 

ب�لرغ��م  اأن��ه  اإل  التن�ف�س��ية.  �س��ديد  الع�مل��ى  القت�س���دى  املن���خ 

يف  ا�س��تمرت  �س��ركتكم  اأرب���ح  ف���إن  ال�سعب��ة،  الظ��روف  ه��ذه  م��ن 

مت�س��ق. ب�س��كل  اأ�س��همه�  وارتفع��ت  النم��و 

الق��وي  الأداء   2016 للع���م  املوح��دة  امل�لي��ة  النت�ئ��ج  عك�س��ت  وق��د 

من��و  ع��ن  اأعل��ن  اأن  ي�س��عدين  ل��ذا  للت�أم��ن،  قط��ر  ملجموع��ة 

 9.90 بل��غ  حي��ث   ،%19 بن�س��بة  املكتتب��ة   الت�أم��ن  اأق�س���ط  اإجم���يل 

الع���م  يف  قط��ري  ري���ل  ملي���ر   8.35 م��ع  مق�رن��ة  قط��ري  ملي���ر 

عل��ى  ممت���ًزا  ع�ئ��ًدا  �س��ركتكم  حقق��ت  ذل��ك،  عل��ى  ع��اوة   .2015

ال�س��هم  ربحي��ة  بلغ��ت  حي��ث   %14.7 ب���  يق��در  امللكي��ة  حق��وق 

.2016 الع���م  خ��ال  قط��ري  ري���ل   4.48 الواح��د 

ال�س��تثم�ر  ه��و  الق��وي  الأداء  ه��ذا  وراء  الرئي�س��ي  الداف��ع  اإن 

ب�س��رية  ك��وادر  ا�س��تقط�ب  �س��ركتكم  ��ن  مكَّ ال��ذي  ال�س��راتيجي 

ال�س��يء  �س��ركتكم،  ق��درات  لتنمي��ة  والكف���ءة  اخل��رة  ذوى  م��ن 

حتم��ي  ممي��زة  حل��ول  تق��دمي  خال��ه  م��ن  ا�س��تط�عت  ال��ذي 

متوق��ع. خط��ر  اأي  م��ن  ال�س��ركة  وم�س�ل��ح  اأ�س��ول 

بن���،  اخل��س��ة  النم��و  ب��س��راجتية  في��ه  نلت��زم  ال��ذي  الوق��ت  ويف 

اإر�س���ء   يف   ��� اأي�سً وجنحن���  اأعم�لن���  حمفظ��ة  تنوي��ع  م��ن   ��� مَتكنَّ

فخ��ر  وب��كل  متنوع��ة.  جغرافي��ة  من�ط��ق  يف   لن���  من��س��بة  مك�ن��ة 

قط��ر  ح�س��ول  وه��و   ،2016 الع���م  يف  ح��دث  اإجن���ًزا  اأ�س���رككم 

ال���35  املرك��ز  عل��ى   - ب�لك�م��ل  ل�س��ركتن�  اململوك��ة  الت�أم��ن-  لإع���دة 

الع���مل  م�س��توى  عل��ى  ت�أم��ن  اإع���دة  �س��ركة   50 اأك��ر  ب��ن  م��ن 

املكتتب��ة. الأق�س���ط  اإجم���ىل  حي��ث  م��ن 

اأ�سبح��ت  بن���،  الرا�س��خة  وثقتك��م  املتوا�س��ل  دعمك��م  بف�س��ل 

�سم���ن  م��ع  امل�س��تقبلية  اأهدافه���  حتقي��ق  عل��ى  ق���درة  �س��ركتكم 

الأ�س��هم. قيم��ة  عــى  ممك��ن  ع�ئ��د  اأق�س��ى  حتقي��ق 

متي��م  ال�س��يخ  ال�س��مو  �س�ح��ب  حل�س��رة  الر�س��يدة  القي���دة  وحت��ت 

ف�إنن��ى  املف��دى،  الب��اد  اأم��ر  ث���ين  اآل  خليف��ة  ب��ن  حم��د  ب��ن 

الفر���س  اقتن����س  �س��توا�سل  �س��ركتكم  ب���أن  ت�م��ة  ثق��ة  عل��ى 

روؤي��ة  م��ع  مت��س��يً�  اأهدافه���  وتوحي��د  امل�س��تدام  النم��و  وحتقي��ق 

.2030 الوطني��ة  قط��ر 
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رئي�س جمل�س الإدارة والع�سو املنتدب
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تقرير مجلس اإلدارة 

التأمين  نشاط  أداء  على  االيجابى  وأثرها   ، التنويع  إستراتيجية 
والعوائد االستثمارية 

والت��ي   ، املنتج���ت  يف  والتنوي��ع  اجلغ��رايف  التنوي��ع  م��ن  كل  حتقي��ق  يف  للت�أم��ن  قط��ر  �س��ركة  جنح��ت 

تنوي��ع  حتق��ق  وق��د   . م�سط��رب  ع���مل  يف  التنق��ل  عل��ى  الق��درة  طري��ق  ع��ن  املجموع��ة  من��ه  ا�س��تف�دت 

م��ن  الت�أم��ن  اإع���دة  عل��ى  تركيزن���  خ��ال  م��ن  املجموع��ة  عملي���ت  يف  الع�ملي��ة  التج�ري��ة  الأعم���ل 

�سن��دوق  خ��ال  م��ن  لوي��دز  �س��وق  اإىل  والو�س��ول   ، ري(  )قط��ر  للت�أم��ن  لإع���دة  قط��ر  �س��ركة  خ��ال 

الأوروبي��ة  قط��ر  �س��ركة  خ��ال  م��ن  اأوروب���  ق���رة  يف  مب��س��ر  ت�أم��ن  ن�س���ط  عل��ى  واحل�س��ول   ، اأنت�ري���س 

�س��ركة  خ��ال  م��ن  التع���ون  جمل���س  دول  يف  الإقليمي��ة  الت�أم��ن  اأعم���ل  وتعزي��ز   ،)QEL( املح��دودة  

الإقليمي��ة. وفروعه���  �س��رك�ته�  واأي�س��ً�   )QLM( ال�سح��ي  والت�أم��ن  احلي���ة  لت�أمين���ت  كي��و.ال.ام 

اإجم���يل  بل��غ  فق��د  الت�س��غيلية،  اأن�س��طته�  يف  قوي��ً�  من��وًا  الف��رة  ه��ذه  خ��ال  املجموع��ة  �س��هدت  لق��د 

ع���م  خ��ال  حتقيق��ه  �س��بق  عم���   )%19( ن�س��بته�  بزي���دة  ري���ل  ملي��ون   )9901( املكتتب��ة  الأق�س���ط 

�س���يف  ت�أث��ر  فق��د  الت�أم��ن،  قط���ع  يف  الكب��رة  احل��وادث  م��ن  ع��دد  يف  للزي���دة  ونظ��رًا   ، 2015م 

ري���ل  ملي��ون   )844( الت�أمين��ي  الن�س���ط  �س���يف  بل��غ  حي��ث   ، الأح��داث  به��ذه  �س��لبً�  الت�أمين��ي  الن�س���ط 

ال�س��تثم�ر  اإدارة  وك�ن��ت  2015م.  ع���م  خ��ال  حتقيق��ه  �س��بق  عم���   )%9( ن�س��بته  اإنخف��س��ً�  م�س��جًا 

خراتن���  خ��ال  وم��ن   . املجموع��ة  اأداء  يف  اله���م  واملح��رك  لا�س��تقرار  الأ�س����س  حج��ر  ه��ي  دائم��ً� 

والإي��رادات  الإ�س��تثم�رات  اإي��رادات  اإجم���يل  بل��غ   ، املخ�ط��ر  واإدارة  ال�س��تثم�ر  جم���ل  يف  الوا�س��عة 

ملي��ون   )899( مق�ب��ل  وذل��ك  قط��ري  ري���ل  ملي��ون   )925( مبل��غ  2016م  ع���م  يف  للمجموع��ة  الأخ��رى 

تعت��ر  النت�ئ��ج  ه��ذه  ف���إن   ، ال�سعب��ة  والع�ملي��ة  الإقليمي��ة  ال�س��وق  بيئ��ة  �س��وء  ويف   . 2015م  ع���م  يف  ري���ل 

لدين���  ال�س��تثم�ر  فري��ق  قب��ل  م��ن  ب��س��تمرار  تطبيقه���  يت��م  الت��ي  احلكيم��ة  املب���دئ  وتعك���س  قوي��ة 

حقق��ت   ، واإمك�ن�تن���  قدراتن���  عل��ى  الركي��ز  خ��ال  وم��ن   . للمجموع��ة  ال�س��تثم�رية  املحفظ��ة  اإدارة  يف 

ع���م  يف  ري���ل  ملي��ون   )1044( مق�ب��ل   ، ري���ل  ملي��ون   )1034( قدره���  �س�في��ة  اأرب�ح��ً�  للت�أم��ن  قط��ر 

لأع�س���ء  مك�ف���أة  ري���ل  ملي��ون   )18( مبل��غ  احت�س���ب  بع��د  وذل��ك   ،  )%1( ن�س��بته  ب�نخف����س  2015م 

 )4.48( مق��داره  ع�ئ��دًا  بذل��ك  حمقق��ة   ، 2015م  ع���م  يف  ري���ل  ملي��ون   )22.5( وك�ن��ت  الإدارة  جمل���س 

ال�س��تثم�رية  خرتن���  اإىل  وب�لإ�س�ف��ة  2015م0  ع���م  يف  ري���ًل   )4.84( مق�ب��ل  الواح��د  ال�س��هم  عل��ى  ري���ًل 

واأداء  املخ�ط��ر،  ح�س��ب  املع��دل  امل���ل  راأ���س  ق��وة  يف  لدين���  الأ�س��س��ية  الق��وة  نق���ط  تكم��ن   ، القوي��ة 

للت�أم��ن  قط��ر  �س��ركة  ه��ذا  كل  مك��ن  وق��د  الع�ملي��ة.  الت�أم��ن  اأعم���ل  وتن��وع  والق��وي  امل�س��تقر  الكتت���ب 

 A و  ب��ورز(  ان��د  )�س��ت�ندرد  م��ن   A/stable ت�سنيفه���  عل��ى  احلف���ظ  م��ن  الت�بع��ة  و�س��رك�ته� 

.)A.M. Best( م��ن   Excellent

واخلم�س��ن  الث���ين  ال�س��نوي  تقري��ره  يق��دم  اأن  للت�أم��ن  قط��ر  �س��ركة  اإدارة  جمل���س  ي�س��ر 

واخلط��ة  2016م  دي�س��مر   31 يف  املنتهي��ة  لل�س��نة  امل���يل  ومركزه���  ال�س��ركة  ن�س���ط  ع��ن 

لل�س��ركة0 امل�س��تقبلية 

تواصل الرياح المعاكسة على االقتصاد الكلي
حتدي���ت  ع��دة  الع�مل��ي  القت�س���د  واج��ه   ، ال�س���بقة  ال�س��نوات  يف  احل���ل  ه��و  كم��� 

ال�س��لبية  والآث���ر  ال�سي��س��ية  التقلب���ت  ح��دة  لتزاي��د  نظ��رًا   ، 2016م  الع���م  ه��ذا  يف  قوي��ة 

�سن��دوق  لتقدي��رات  ووفق��ً�   . الدولي��ة  التج���رة  حرك��ة  وانخف����س  ال�س��تثم�ر  بيئ��ة  عل��ى 

ع���م  يف   )%1.6( بن�س��بة  الع���مل  يف  املتقدم��ة  القت�س�دي���ت  من��ت  فق��د   ، ال��دويل  النق��د 

ه��و  الطل��ب  اإجم���يل  يف  ال�سع��ف  ك�ن  وبينم���   . ال�س���بق  الع���م  يف   )%2.1( مق�ب��ل   ،2016

الأ�س��س��ية  ال�س��لع  اأ�س��ع�ر  تذب��ذب  اأن  اإل   ، املتقدم��ة  القت�س�دي���ت  يف  للقل��ق  امل�سدرالرئي�س��ي 

م��ن  موج��ة  اأ�س���ف  ق��د  ال�سي��س��ية  التغ��رات  واأي�س��ً�  والغ���ز(  النف��ط  ذل��ك  يف  )مب��� 

امل�س��تمرة  املح���ولت  م��ن  الرغ��م  عل��ى  ه��ذا  وك�ن   . الن��س��ئة  الأ�س��واق  يف  اليق��ن  ع��دم 

التخفي��ف  خ��ال  م��ن  القت�س���دي  النم��و  لتحري��ك  الرائ��دة  املركزي��ة  البن��وك  قب��ل  م��ن 

. الكم��ي 

تقـريـــــر مجلس اإلدارة 
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قطر ري وأنتاريس : محركات النمو العالمي

الأمريكت��ن  يف  �س��رك�ئن�  به���  رح��ب  الت��ي  اخلط��وة  ك�ن��ت  وق��د 

برم��ودا  اإىل  ري(  )قط��ر  الت�أم��ن  لإع���دة  قط��ر  نق��ل  ه��ي   - واأوروب��� 

يف  اأهمي��ة  الأك��ر  الت�أم��ن  اإع���دة  مراك��ز  م��ن  واح��دة  وه��ي   -

الولي���ت  م��ن  اجلغ��رايف  الق��رب  فق��ط  تق��دم  ل  برم��ودا  اإن   . الع���مل 

ب��ل   ، الع���مل  يف  الت�أم��ن  لإع���دة  �س��وق  اأك��ر  تع��د  والت��ي   ، املتح��دة 

م��ن  الأوروبي��ة  الت�أم��ن  اأ�س��واق  اإىل  الو�س��ول  امتي���ز  تق��دم  اأي�س��ً� 

اأن  ب�لذك��ر  وجدي��ر   . الأوروب��ي   )2( امل��اءة  لنظ���م  المتث���ل  خ��ال 

امل��اءة  نط���م  مبتطلب���ت  ككل  واملجموع��ة  ري  قط��ر  �س��ركة  الت��زام 

مُتكنن���  املخ�ط��ر  لإدارة  ���ل  فعَّ نظ���م  تنفي��ذ  يف  �س���هم  ق��د   )2(

وق��د   . م�س��تقبلي  اأ�س����س  عل��ى  املخ�ط��ر  وتقيي��م  حتدي��د  م��ن 

الف��رة  خ��ال  للمجموع��ة  امل���يل  الأداء  يف  النه��ج  ه��ذا  انعك���س 

ب�لتقري��ر.  به��ذا  امل�س��مولة 

خ��ال  ري  قط��ر  ل�س��ركة  املكتتب��ة  الأق�س���ط  اإجم���يل  بل��غ  لق��د 

ن�س��بته�  بزي���دة  قط��ري  ري���ل  ملي���ر   )4.5( مبل��غ  2016م  ع���م 

م��ن  م�س��تفيدة  2015م  ع���م  خ��ال  حتقيق��ه  �س��بق  عم���   )%8(

ري  قط��ر  �س��ركة  احتل��ت  وق��د   . اجلغ��رايف  ن�س���طه�  يف  النم��و 

وفق���  الع�ملي��ة  الت�أم��ن  اإع���دة  �س��رك�ت  اأعل��ى  ب��ن   )35( املرتب��ة 

 .)A.M. Best( الإئتم���ين  الت�سني��ف  وك�ل��ة  لإح�س�ئي���ت 

تعم��ل  ري  قط��ر  ف���إن   ، اأعم�له���  ن�س���ط  تو�س��يع  يف  ملهمته���  وتنفي��ذًا 

ف��روع  خ��ال  م��ن  الرئي�س��ية  الت�أم��ن  اإع���دة  مراك��ز  جمي��ع  يف  الآن 

ومكت��ب  و�س��نغ�فورة،  وزيوري��خ  دب��ي  يف  ب�لك�م��ل  مرخ�س��ة  له��� 

الدوح��ة.  يف  خدم���ت  و�س��ركة   ، لن��دن  يف  متثيل��ي 

اللوي��دز(  )�سن��دوق  اأنت�ري���س  �س��ركة  اإ�س��تمرت  اآخ��ر،  �سعي��د  وعل��ى 

ال�س��ركة  اإن�سم��ت  2016م  ع���م  فف��ي   . له���  املخط��ط  النم��و  حتقي��ق  يف 

نقط��ة  ه��ذه  وك�ن��ت   ، �س��نغه�ي  يف  ب�ل�س��ن  اللوي��دز  من�س��ة  اإىل 

تزاي��د  نح��و  ه�م��ة  خط��وة  اأنه���  كم���  للمجموع��ة  رئي�س��ية  حت��ول 

الأق�س��ى. ال�س��رق  يف  التج�ري��ة  عامتن���  وتر�س��يخ  وجودن��� 

التكنولوجي  التطور  من  االستفادة 
الشخصية  التأمينات  نشاط  نمو  في 

للمجموعة 

لتعزي��ز  كب��ر  ح��د  اإىل  للت�أم��ن  قط��ر  �س��ركة  ا�س��تثمرت  لق��د 

 ، املث���ل  �س��بيل  عل��ى   . الأو�س��ط  ال�س��رق  منطق��ة  يف  مك�نته��� 

منتج���ت  يف  �س���مل  بتحوي��ل  املجموع��ة  ق�م��ت   ، 2016م  ع���م  يف 

وحت�س��ن   ، املنت��ج  حت�س��ن  حي��ث  م��ن  ال�س��خ�سية  الت�أمين���ت 

املواه��ب  واإ�س�ف��ة  التوزي��ع  قن��وات  وحتدي��ث  اخلدم���ت  م�س��توى 

بيئ��ة  خلل��ق  مهم��ة  خط��وات  الفري��ق  اأخ��ذ  وق��د   . واخل��رات 

�س��راء  وجع��ل  للعمي��ل  التجرب��ة  ع��زز  مم���   ، �س��هلة  تكنولوجي��ة 

ق�م��ت  كم���  و�سل�س��ة.  و�س��ريعة  مريح��ة  املط�لب���ت  واإدارة  الت�أم��ن 

العربي��ة  الإم���رات  دول��ة  يف  التن�ف�س��ي  موقفه���  بتعزي��ز  ال�س��ركة 

عرو���س  خ��ال  م��ن  عم���ن  و�س��لطنة  الكوي��ت  ودول��ة  املتح��دة 

قن��وات  يف  والتحدي��ث  التح��ول  خ��ال  وم��ن   ، ال�س��خ�سي  الت�أم��ن 

جم���ل  يف  قي��س��يً�  من��وًا  املجموع��ة  �س��جلت  فق��د  التوزي��ع، 

يف  الزخ��م  م��ن  ال�س��تف�دة  خ��ال  وم��ن  ال�س��خ�سي.  الت�أمين���ت 

كي��و. �س��ركة  �س��جلت  املنطق��ة،  يف  ال�سحي��ة  الرع�ي��ة  اأ�س��واق 

�س��ركة   –  )QLM( ال�سح��ي  والت�أم��ن  احلي���ة  لت�أمين���ت  ال.ام 

ع���م  يف  �س��ريعً�  من��وًا  �س��جلت   – للت�أم��ن  قط��ر  ملجموع��ة  ت�بع��ة 

الأدوات  م��ن  جمموع��ة  لعمائه���  ال�س��ركة  وف��رت  وق��د  2016م. 

ل�س��ركة  النق�ل��ة  الهوات��ف  تطبي��ق  مث��ل  التكنولوجي��ة  واحلل��ول 

 ، اأمين��ة  اأي��د  يف  عمائه���  يظ��ل  اأن  ي�سم��ن  وال��ذي   )QLM(

م��ن  وا�س��عة  �س��بكة  اإىل  الو�س��ول  ب�إمك�ني��ة  التمت��ع  اإىل  ب�لإ�س�ف��ة 

الطبي��ة.  اخلدم���ت  مقدم��ي 

إدارة المخاطر )ERM(  أساس النمو المربح

املوؤ�س�سية  املخ�طر  ب�إدارة  املتعلقة  للم�س�ئل  ق�سوى  اأهمية  املجموعة  ت�سع 

)ERM(، ك�أ�س��س ل غنى عنه يف ا�سراتيجية النمو للمجموعة .  فقد 

اأدخلت �سركة قطر للت�أمن العديد من التح�سين�ت يف رفع م�ستوى الكف�ءة 

يف عملي�ت المتث�ل واملنهجي�ت املتبعة ، كم� عملت املجموعة على ت�سمن 

املخ�طر  عن  الإباغ  مثل  رئي�سية  جم�لت  يف   )ERM( املخ�طر  اإدارة 

اللتزام  يف  الواجبة  العن�ية  مع  املخ�طر،  حدة  من  والتخفيف   ، والر�سد 

ب�أعلى م�ستوي�ت حوكمة ال�سرك�ت . كم� اأدخلت املجموعة اإ�ساح�ت هيكلية 

الت�سغيلية،  الكف�ءة  زي�دة  اإىل  ذلك  اأدى  وقد   . العملي�ت  لت�سهيل  ه�مة 

وحت�سن خطوط الإباغ امل�ستقلة وال�سف�فية وامل�س�ءلة الوا�سحة ، وتعزيز 

تنفيذ  اإن   . املجموعة  م�ستوى  على  الأن�سطة  ك�فة  بن  امل�سركة  امل�سوؤولية 

الت�سغيلية  التك�ليف  واحتواء  ال�سيطرة  على  اأي�سً�  �س�عد  املنهجي�ت  هذه 

وا�ستبع�د غر الأكف�ء . ونتيجة لذلك، كن� ق�درين على احتواء امل�سروف�ت 

العمومية والإدارية اإىل حد كبر.

نح��و  اأخ��رى  خط��وة  للت�أم��ن  قط��ر  �س��ركة  اتخ��ذت  وق��د 

اخلط��ط  م��ع  املخ�ط��ر  اإدارة  يف  الن�سب���ط  عملي��ة  مواءم��ة 

توجي��ه  يف  �س���عدت  اخلط��وة  وه��ذه   . للمجموع��ة  ال�س��راتيجية 

حوكم��ة  ثق�ف��ة  فر���س  م��ع  املطل��وب  الجت���ه  نح��و  املجموع��ة 

لركي��ز  ال�س��ركة  ت�س��تمر  �س��وف   ، الطريق��ة  وبه��ذه   . ال�س��رك�ت 

وفق��ً�  وتنفيذه���  املجموع��ة  اأه��داف  حتقي��ق  عل��ى  جهوده��� 

النم��و  ل�سم���ن  و�سعه���،  مت  الت��ي  ال�س��راتيجية  للخط��ط 

للمجموع��ة. امل�س��تدام 

قواعد ومبادئ الحوكمة 
ومب���دئ  مبتطلب���ت  للت�أم��ن  قط��ر  �س��ركة  التزم��ت  لق��د 

بور�س��ة  يف  املدرج��ة  ال�س��رك�ت  حوكم��ة  لنظ��م  وفق��ً�  احلوكم��ة 

والت��ي   ، امل�لي��ة  لاأ�س��واق  قط��ر  هيئ��ة  ع��ن  ال�س���درة   ���� قط��ر 

الرئي�س��ية  ال�س��وق  يف  املدرج��ة  ال�س��رك�ت  حوكم��ة  نظ���م  اآخره��� 

ع��ن  ال�س���درة   ���� الت�أم��ن  ل�س��رك�ت  احلوكم��ة  ومب���دئ   ،

للحوكم��ة  ال�س��نوي  التقري��ر  وي�س��تمل   ، املرك��زي  قط��ر  م�س��رف 

الع�م��ة  اجلمعي��ة  عل��ى  عر�س��ه  يت��م  �س��وف  وال��ذي   ، 2016م  لع���م 

قط��ر  هيئ��ة  اإىل  رفع��ه  ث��م  وم��ن  لعتم���ده  لل�س��ركة  الع�دي��ة 

ي�س��تمل  التقري��ر،  ه��ذا  م��ع  �سورت��ه  واملرف��ق   ، امل�لي��ة  لاأ�س��واق 

بقواع��د  التقيُّ��د  ع��دم  اأو  التقيُّ��د  م��ن  ال�س��ركة  موق��ف  عل��ى 

ك�ن0 اإن  التقيُّ��د  ع��دم  وم��ررات  احلوكم��ة،  ومب���دئ 

نهج متوازن في عملية استقطاب المواهب 
الوطنية وتطويرها

الوطني��ة،  املواه��ب  ل�س��تقط�ب  �س��عين�  يف   ، الأم���م  اإىل  اأخ��رى  وكخط��وة 

واأدخلن���   ، الداخل��ي  والتطوي��ر  التدري��ب  عملي���ت  طورن���  فق��د 

كم���   ، اخل��رات  ونق��ل  امله���رات  اكت�س���ب  عملي��ة  عل��ى  حت�س��ين�ت 

لقي���دة  ال�س��ب�ب  م��ن  للمهني��ن  ه�م��ة  حموري��ة  واأدوار  فر���س  وفرن��� 

املجموع��ة. وازده���ر  تق��دم  ا�س��تمرار  ل�سم���ن  وذل��ك   ، العملي���ت 

يف  اأي�س��ً�  جنحن���  فق��د   ، الع�مل��ي  ال�سعي��د  عل��ى  تعم��ل  وكمجموع��ة 

 ، القط���ع  ه��ذا  يف  القوي��ة  واخل��رات  اجلن�س��ي�ت  متع��دد  فري��ق  بن���ء 

امل�س��تقبل. يف  الق��رار  ل�سن��ع  له��م  املائ��م  املن���خ  وتوف��ر 

مواصلة تدعيم القاعدة الرأسمالية وتقديم 
عوائد قوية للمساهمين 

تق��رر   ، 2016م  لع���م  الع�دي��ة  غ��ر  العمومي��ة  اجلمعي��ة  اجتم���ع  يف 

لاكتت���ب  جدي��دة  اأ�س��هم  اإ�س��دار  طري��ق  ع��ن  امل���ل  راأ���س  زي���دة 

بنج���ح،  الكتت���ب  عملي��ة  مت��ت  وق��د   . احل�لي��ن  ال�س��ركة  مل�س���همي 

�س��هم  ملي��ون   38 حل��وايل  الطلب���ت  تلق��ت  ق��د  ال�س��ركة  وك�ن��ت 

راأ���س  اإجم���يل  لي�سب��ح  ال�س��ركة  راأ�س��م�ل  اإىل  اإ�س�فته���  مت��ت  جدي��د 

قط��ري0 ري���ل   )2.411.386.590( الكتت���ب  عملي��ة  بع��د  امل���ل 

القيم��ة  م��ن   )%15( بن�س��بة  نقدي��ة  اأرب���ح  بتوزي��ع   ، املجل���س  ويو�س��ي 

�س��هم،  ل��كل  الري���ل  ون�س��ف  ري���ل   )1.5( بواق��ع  لل�س��هم  الإ�س��مية 

امل���ل  راأ���س  م��ن   )%15( بن�س��بة  جم�ني��ة  اأ�س��هم  توزي��ع  اإىل  ب�لإ�س�ف��ة 

نقدي��ة  اأرب���ح  مق�ب��ل   ، �س��هم  ع�س��رين  ل��كل  اأ�س��هم  ث��اث  بواق��ع 

0 2015م    ع���م  ع��ن   )%10( بن�س��بة  جم�ني��ة  واأ�س��هم   )%25( بن�س��بة 

الجتم�عي��ة  مل�س��وؤوليته�  خ��س��ة  عن�ي��ة  للت�أم��ن  قط��ر  وُت��ويل 

والري��سي��ة  الثق�في��ة  املج���لت  يف  املجتمعي��ة  للجه��ود  الدع��م  م  وتق���دِّ

ميث��ل  ري���ل  ملي��ون   )6.2( مبل��غ  تخ�سي���س  مت  وق��د   ، والتعليمي��ة 

الن�س���ط  ع��ن  الن�جت��ة  الأرب���ح  �س���يف  م��ن   )%2.5( قدره���  ن�س��بة 

تقرير مجلس اإلدارة 
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مت  كم���  الغر���س،  له��ذا  املخ�س���س  لل�سن��دوق  قط��ر  دول��ة  داخ��ل 

خم�س���س  لتعزي��ز  الأرب���ح  �س���يف  م��ن   )%5( ن�س��بة  تخ�سي���س 

مل���  طبق��ً�  وذل��ك   � الط�رئ��ة  الأخط���ر  م��ن  ال�س��ركة  حم�ي��ة 

لل�س��ركة  العمومي��ة  اجلمعي��ة  اجتم���ع  يف  علي��ه  املوافق��ة  �س��بقت 

الأرب���ح  �س���يف  م��ن   )%10( ن�س��بة  وتخ�سي���س  2010م،  فراي��ر  يف 

الق�ن��وين0 لاحتي�ط��ي 

نظرة إيجابية حذرة لعام 2017م

معنوي���ت  عل��ى  كب��ر  تغي��ر  يط��راأ  مل  اأن��ه  م��ن  الرغ��م  عل��ى 

اإيج�بي��ة  توقع���ت  ه��ي  2017م  لع���م  توقع�تن���  ف���إن   ، ال�س��وق 

لع���م  الع�ملي��ة  القت�س�دي��ة  التوقع���ت  ت��زال  ل  ح��ن  يف   . بح��ذر 

وال�س��لع  الط�ق��ة  اأ�س��ع�ر  يف  املتوقع��ة  الزي���دة  واإن   ، �س�مت��ة  2017م 

اقت�س�دي��ً�  ح�ف��زًا  ��ر  توفَّ فق��د   ، �سئيل��ة  ك�ن��ت  ول��و  حت��ى   ،

اخللفي��ة  ه��ذه  وعل��ى   . للنف��ط  امل�س��درة  والقت�س�دي���ت  لل��دول 

وموا�سل��ة  املنهجي��ة  ا�س��راتيجيتن�  عل��ى  بثب���ت  �سن�س��تمر   ،

لتحقي��ق  ا�س��تثم�رية  وفر���س  الت�أم��ن  ن�س���ط  يف  فر���س  ا�ستك�س���ف 

. مل�س���همين�  جمزي��ة  وعوائ��د  وم�س��تدامة  معقول��ة  من��و  مع��دلت 

عل��ى  وموظفيه���  املجموع��ة  لإدارة  تقديرن���  ع��ن  ُنع��رب  اأن  ن��ود 

ال�س��كر  بخ�ل���س  نتق��دم  كم���   . املتوا�سل��ة  وجهوده��م  عزمه��م 

ل�سم���ن  للمجموع��ة  املتوا�س��ل  لدعمه��م  الك��رام،  مل�س���همين�  اأي�س��ً� 

0 تقدمه��� 

للقي���دة  وامتن�نن���  تقديرين���  عمي��ق  ع��ن  ُنع��رب  اأن  ن��ود  واأخ��رًا 

اآل  حم��د  ب��ن  متي��م  ال�س��يخ  ال�س��مو  �س�ح��ب  حل�س��رة  احلكيم��ة 

املتوا�س��ل. ودعم��ه  توجيه�ت��ه  عل��ى  قط��ر  دول��ة  اأم��ر  ث���ين، 

خليفة عبداهلل تركي السبيعي

الرئي�س التنفيذي      

خالد بن محمد بن علي آل ثاني

رئي�س جمل�س الإدارة والع�سو املنتدب

تقرير مجلس اإلدارة 
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رسالة رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي   04

اأعزائي امل�س�همن،

قط��ر  جمموع��ة  اإجن���زات  اأه��م  معك��م  اأ�س��تعر�س  اأن  ي�س��عدين 

قوًي���  جت�رًي���  زخًم���   �س��هد  وال��ذي  2016م  ع���م  يف  للت�أم��ن 

الع�ملي��ة  الأ�س��واق  �س���دت  الت��ي  ال�سطراب���ت  م��ن  الرغ��م  عل��ى 

. قليمي��ة لإ ا و

التوقعات االقتصادية 
وق��وة  الف�ئ��دة   اأ�س��ع�ر  وارتف���ع  النف��ط   اأ�س��ع�ر  لنخف����س  ك�ن 

الأ�س��واق  اقت�س�دي���ت  ب�س���أن  املخ���وف  اإىل  ب�لإ�س�ف��ة  ال��دولر 

ب�لقت�س���د  املتعلق��ة  التوقع���ت  تعجي��ل  يف  الب�ل��غ  الأث��ر  الن��س��ئة 

يف  متوا�سًع���  ك�ن  النم��و  مع��دل  اأن  م��ن  الرغ��م  وعل��ى  الع�مل��ي. 

اأث��ر  النف��ط   اأ�س��ع�ر  انخف����س  اأن  اإل   ، للنف��ط  امل�س��توِردة   ال��دول 

اخل�سو���س  وج��ه  عل��ى  واأع���ق  للنف��ط  امل�س��درة   ال��دول  عل��ى 

اأفريقي���  و�س��م�ل  الأو�س��ط   ال�س��رق  دول  يف  التج�ري��ة   الأن�س��طة 

تده��ور  اأن  كم���  امليزاني���ت.  يف  كب��رة  ا�س��تقط�ع�ت  اإىل  اأدى  مم��� 

القل��ق  وارتف���ع  املبه��م  اجليو�سي��س��ي  واملن���خ  الأمن��ي  الو�س��ع 

الحت���د  م��ن  بريط�ني���  خ��روج  بع��د  امل���يل  ال�س��تقرار  ب�س���ن 

حي���ل  ال�س���ئد  ال�س��عور  ت�أث��ر  يف  الب�ل��غ  الأث��ر  ل��ه  ك�ن  الأوروب��ي 

امل���يل. ال�س��تقرار 

األداء المالي
يف  قوًي���  من��ًوا  �س��ركتكم  �س��هدت  املتغ��رات،  ه��ذه  كل  و�س��ط 

املكتتب��ة  الأق�س���ط  اإجم���يل  ارتف���ع  يف  ث��ل  مَتَ الكتت���ب  عملي���ت 

بنف���س  مق�رن��ة   %19 بلغ��ت  بزي���دة  قط��ري  ري���ل  ملي���ر   9.90 اإىل 

ك�ن  ال�س��وق،  وحمدودي��ة  �سي��ق  ظ��ل  ويف  2015م  ع���م  يف  الف��رة 

اأن�س��طة  يف  التن��وع  ه��ي  الزي���دة  ه��ذة  يف  الرئي�س��ي  ال�س��بب  

ال�س��ركة.  منه���  ا�س��تف�دت  والت��ي  اأعم�لن��� 

واإنخف����س  ال�س��وق  حتدي���ت  وج��ه  يف  ال�سم��ود  م��ن   ��� متكنَّ وق��د 

املتكب��دة  الكب��رة  واخل�س���ئر  ع�ملي��ً�   الت�أم��ن  اأق�س���ط  مع��دلت 

م��ن  ب�حل��د  ال�س��ركة  ا�س��تط�عت  حي��ث  الع���م،   ه��ذا  خ��ال 

 %9 اإنخف����س   اإىل  لت�س��ل  ب�ملجموع��ة  الت�أم��ن  ع�ئ��دات  يف  تراج��ع 

الرغ��م  وعل��ى  2015م.  لع���م  الف��رة  بنف���س  مق�رن��ة  2016م  ع���م  يف 

الت�أم��ن  بخ��اف  للت�أم��ن-  املجِمع��ة  اخل�س���ئر  ن�س��بة  ارتف���ع   م��ن 

2015م،  الع���م  يف   %96 ب���  مق�رن��ة   %98 اإىل  لت�س��ل  احلي���ة-  عل��ى 

حق��وق  عل��ى  الع�ئ��د  ق��وة  عل��ى  احلف���ظ  ال�س��ركة  ا�س��تط�عت 

ب�لتقري��ر. امل�س��مولة  الف��رة  ع��ن   %14.70 بل��غ  وال��ذي  امل�س���همن 

ال�س��وق،  يف  التقلب���ت  وزي���دة  ال�س��لع  اأ�س��ع�ر  انخف����س  م��ن  ب�لرغ��م 

ق��د  ب�س��ركتكم  اخل��س��ة  ال�س��تثم�رات  اإي��رادات  اإجم���يل  اأن  اإل 

مببل��غ  مق�رن��ة  2016م  الع���م  يف  قط��ري  ري���ل  ملي��ون   925 اإىل  ارتف��ع 

اإىل  ذل��ك  يف  الف�س��ل  ويع��ود  2015م.  لع���م  قط��ري  ري���ل  ملي��ون   899

ب�س��كل  ونطبقه���  من�ر�س��ه�  ظللن���  الت��ي  والث�بت��ة  املتحفظ��ة  املب���دئ 

للمجموع��ة. ال�س��تثم�رية  املحفظ��ة  اإدارة  ف��ى  م�س��تمر 

ل  املع��دَّ راأ�س��م�له�  ق��وة  يف  تكم��ن  الأ�س��س��ية  �س��ركتكم  ق��وة  اإن 

اأعم�له���  يف  والتن��وع  الت�أم��ن  لن�س���ط  الق��وي  والأداء  املخ�ط��ر  وف��ق 

)قط��ر(  للت�أم��ن  قط��ر  �س��ركة  متكن��ت  ل��ذا  ع�مل��ي.  نط���ق  عل��ى 

لإع���دة  وقط��ر  الع�ملي��ة  للت�أم��ن  قط��ر  له���-  الت�بع��ة  وال�س��رك�ت 

)م�لط���(  املح��دودة  اأوروب���  للت�أم��ن  وقط��ر  )برم��ودا(  الت�أم��ن 

)قط��ر(  ال�سح��ي  والت�أم��ن  احلي���ة  لت�أمين���ت  كي��و.ال.ام  و�س��ركة 

عل��ى  احلف���ظ   م��ن  )الكوي��ت(-  للت�أم��ن  القطري��ة  والكويتي��ة 

وت�سني��ف ب��ورز(  اآن��د  )�س��ت�ندرد  وك�ل��ة  م��ن   A/Stable  الت�سني��ف 

 A/Excellent من وك�لة )اإي اإم ب�ست(.

رسالة رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي 
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العمليات الدولية
قط��ر  �س��ركة  تدي��ر  اأعم�له���،  نط���ق  تو�س��يع  يف  ملهمته���  وموا�سل��ة 

الت�أم��ن  اإع���دة  مراك��ز  جمي��ع  ف��ى   الآن  اأعم�له���  الت�أم��ن  لإع���دة 

ب�لك�م��ل  له���  املرخ���س  فروعه���  ع��ر  الع���مل  ح��ول  الرئي�س��ية  

لن��دن  يف  متثيل��ى  ملكت��ب  ب�لإ�س�ف��ة  و�س��نغ�فورة،  وزي��ورخ  دب��ي  يف 

الدوح��ة.  يف  له���  خدم���ت  و�س��ركة 

واأنت�ري���س  اأنت�ري���س  �س��ركة  ف���إن  التط��ور  ه��ذا  م��ع  وبج�ن��ب 

بلن��دن  لوي��دز  يف  الت�أم��ن  واإع���دة  الت�أم��ن  يف  املتخ�س�ست��ن  اآ�س��ي� 

وا�س��عة  حمفظ��ة  اإىل  النف���ذ  م��ن  املجموع��ة  مكنت���  ق��د  و�س��نغ�فورة 

الإره���ب  وخم�ط��ر  املمتل��ك�ت  ت�س��مل  الت�أم��ن  اأن�س��طة  يف  ومتنوع��ة 

البح��ري  والت�أم��ن  والط�ق��ة  واحل��وادث  ال�سي��س��ية  واملخ�ط��ر 

2016م  ع���م  ويف  ذل��ك  اإىل  ب�لإ�س�ف��ة  الت�أم��ن.  واإع���دة  واجل��وي 

�س��نغه�ي  يف  لوي��دز  �س��وق  اكتت���ب  من�س��ة  اإىل  اأنت�ري���س  ان�سم��ت 

للمجموع��ة  اأخ��رى  رئي�س��ية  حت��ول  نقط��ة  ه��ذه  وك�ن��ت  ب�ل�س��ن 

الع���مل. يف  للت�أم��ن  �س��وق  اأك��ر  ث���ين  يف  النم��و  م��ن  نته���  مكَّ

وت�أكي��د  التج�ري��ة  عامتن���  نط���ق  تو�س��يع  نح��و  اإ�س�في��ة  خط��وة  ويف 

جم���لت  تنمي��ة  عل��ى  عِملن���  الع���مل،  م�س��توى  عل��ى  ح�سورن��� 

الي��وم  جنحن���  وق��د  ومتوازن��ة.  متنوع��ة  حمفظ��ة  وخل��ق  اأعم�لن��� 

�س��ركة  خ��ال  م��ن  الأوروبي��ة  القت�س�دي��ة  املنطق��ة  يف  النم��و  يف 

ولق��د  للت�أم��ن.  قط��ر  ملجموع��ة  الت�بع��ة  املح��دودة  اأوروب���  قط��ر 

تثبي��ت  يف  الت�أم��ن  لإع���دة  قط��ر  و�س��ركة  اأنت�ري���س  �س��ركة  جنح��ت 

ال�س��وق  يف  املخ�ط��ر  واإدارة  الكتت���ب  اأ�س���ليب  خ��ال  م��ن  مك�نتهم��� 

والت�أم��ن  الت�أم��ن  لإع���دة  الع�ملي��ة  فروعن���  متكن��ت  ولق��د  الع�ملي��ة. 

مع��دل  حتقي��ق  يف  وم�لط���  ولن��دن  برم��ودا  م��ن  كل  يف  املتخ�س���س 

املكتتب��ة  الأق�س���ط  اإجم���يل  ومتث��ل   %18 بل��غ  ن�س���ط�تهم  يف  من��و 

م��ن   %70 يق���رب  م���  ن�س��بة  الع�ملي��ة  املجموع��ة  و�س��رك�ت  لف��روع 

املكتتب��ة.  الأق�س���ط  اإجم���يل 

مجلس  ومنطقة  قطر  في  التطورات 
التعاون

لت�أمين���ت  كي��و.ال.ام  �س��ركة  �س��ركة  ن�س���ط�ت  ق��وة  �س���همت 

للمجموع��ة  الع���م  الأداء  حت�س��ن  يف  ال�سح��ي   والت�أم��ن  احلي���ة 

ك��رى  ا�س��تقط�ب  يف  ال�س��ركة  ا�س��تط�عت  حي��ث  كب��رة،  بدرج��ة 

قط��ر. دول��ة  داخ��ل  والعم��اء  ال�س��رك�ت 

عل��ى  حلر�سن���  جن�حن���  نع��زوا  للت�أم��ن  قط��ر  جمموع��ة  يف  اإنن��� 

البت��ك�ر  عل��ى  الق��درة  اإن  التطوي��ر،  واأهمي��ة  والإب��داع  البت��ك�ر 

اأنه���  كم���  �س��ركتن�  ثق�ف��ة  م��ن  يتج��زاأ  ل  ج��زء  ه��ي  والتجدي��د 

املوظف��ن  ذل��ك  يف  مب���  اأعم�لن���  اأوُج��ه  جمي��ع  عل��ى  تطب��ق 

والتطوي��ر. والبح��ث  واملبيع���ت  والعملي���ت 

والتطبيق���ت  الرقمي��ة  والأجه��زة  الذكي��ة  الهوات��ف  ظه��ور  وم��ع 

لقن��وات  �س���مل  تطوي��ر  مرحل��ة  يف  نح��ن  ال�س��تخدام،  �س��هلة 

اأعم���ل  من���ذج  بتبن��ي  قمن���  الرقم��ي  الع�س��ر  وملواكب��ة  التوزي��ع. 

قمن���  كم���  التكنولوج��ى.  التق��دم  م��ن  م�س��توى  اأعل��ى  عل��ى 

وجتدي��د  ال�س��راء  عملي���ت  لت�س��هيل  الإلكروني��ة   بوابتن���  بتجدي��د 

العدي��د  اأ�سفن���  كذل��ك،  لاأف��راد.  الت�أم��ن  ملنتج���ت  ال�س��راء 

حت�س��ين�ت  بعم��ل  وقمن���  اأعم�لن���  جم���ل  يف  املنتج���ت  م��ن 

يتج���وز  مب���  ملنتج�تن���  امل�س��تمر  التحدي��ث  ت�سم��ن  ه�م��ة 

العم��اء.  توقع���ت 

ه�م��ة  ا�س��راتيجية  و�س��راك�ت  اإتف�قي���ت  ب�إب��رام  قمن���  لق��د 

يف  بذل��ك  وجنحن���  اخلليج��ي،  التع���ون  جمل���س  دول  جمي��ع  يف 

ج��دد. عم��اء  ا�س��تقط�ب 

التع�م��ل  عملي��ة   وت�س��هيل  تطوي��ر  يف  جنح��ت  �س��ركتكم  اأن  كم��� 

ب�إ�س�ف��ة  و�س��نقوم  ال�س��ي�رات،  ح��وادث  تعوي�س���ت  مط�لب���ت  م��ع 

ع���م  ل  خ��ال  املط�لب���ت  عملي���ت  وتطوي��ر  جدي��دة  حت�س��ين�ت 

2017م. 

العمليات
اأب��ًدا  تنته��ي  ل  اأعم�لن���  لإدارة  اأف�س��ل  �ُس��بل  لإيج���د  م�س���عين�  اإن 

ب�لتحدي���ت،  مليئ��ة  بيئ��ة  م��ع  امل�س��تمر  الت�أقل��م  خ��ال  وم��ن 

بيئ��ة  يف  الرائ��دة  �س��ركتكم  مك�ن��ة  عل��ى  احلف���ظ  م��ن   ��� متكنَّ

النم��و  عل��ى  اإيج�ًب���  انعك���س  مم���  التن�ف���س،  �س��ديدة  اقت�س�دي��ة 

اأو  الأق�س���ط  حج��م  ن�حي��ة  م��ن  �س��واًء  ال�س��ركة  �س��جلته  ال��ذي 

 . املكتتب��ة  الأق�س���ط  ع��دد 

 ، ال�س���ئد  املن���خ  م��ع  لتتكي��ف  ا�س��راتيجيتن�  تنظي��م  وب�إع���دة 

م��ن  وذل��ك  اأعم�لن���  اإط���ر  لتطوي��ر   2016 ع���م  يف  بجه��د  �س��عين� 

الع�ملي��ة  عملي�تن���  يف  والت��وازن  ال�س��تقرار  عل��ى  احلف���ظ  اأج��ل 

ع���م  يف  للمجموع��ة  ل  املع��دَّ الهي��كل  اإن�س���ء  مت  وق��د  والإقليمي��ة. 

خمتلف��ة.  اإ�ساحي��ة  مبع�ي��ر   2016 ع���م  يف  بتطبيق��ه  وقمن���   2015

عل��ى  الق�س��ور  اأوج��ه  حتدي��د  يف  جنحن���  فق��د  ذل��ك،  اإىل  ب�لإ�س�ف��ة 

اإم���  ك�ن��ت  الت��ي  العم��ل  جم���لت  ب��س��تبع�د  وقمن���  املجموع��ة  م�س��توى 

الق��رارت  به��ذه  العم��ل  ومت  مربح��ة،  غ��ر  اأو  احل�ج��ة  ع��ن  زائ��دة 

وحت�س��ن  الت�س��غيلية  الوح��دات  ب��ن  ال�س��ف�فية  م��ن  املزي��د  لتحقي��ق 

الع���م. الأداء 

والإداري��ة  الع�م��ة  التك�لي��ف  احت��واء  يف  جن�ًح���  حققن���  لق��د 

املحقق��ة  الأق�س���ط  اإجم���يل  م��ن    %8 ن�س��بة  اىل  لت�س��ل  وتخفي�سه��� 

ات�س���ق  حتقي��ق  اإىل  اأدى  مم���   ،2015 الع���م  يف   %12 ك�ن��ت  اأن  بع��د 

الع�ئ��د  لزي���دة  الرامي��ة  اجله��ود  وتعزي��ز  املجموع��ة  نط���ق  عل��ى 

للم�س���همن. اأف�س��ل  ع�ئ��د  حتقي��ق  وب�لت���يل  امل���ل  راأ���س  عل��ى 
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رأس المال البشري
فري��ق  بن���ء  يف  جنحن���  الك��وادر  اقتن���ء  عل��ى  يرتك��ز  نه��ج  ب�تب���ع 

م��ن  القط���ع  ه��ذا  يف  متخ�س�س��ن  م��ن  ن  مك��وَّ اخل��راء  م��ن 

متع��ددة. جن�س��ي�ت 

الق��وى  لتطوي��ر  املجموع��ة  تبذله���  الت��ي  اجله��ود  م��ن  كج��زء 

منوه��م  لتعزي��ز  القط��ري  ال�س��ب�ب  ودع��م  للمواطن��ن  الع�مل��ة 

فر���س  ب�إت�ح��ة   �س��ركتكم  ق�م��ت  اأهدافه��م،  وحتقي��ق  املهن��ي 

دور  ِللع��ب  للمواطن��ن  الفر�س��ة  واعط���ء  اخلدم��ة،  اأثن���ء  للتدري��ب 

اإىل  للمجموع��ة.  م�س��تمر  من��و  ل�سم���ن  العملي���ت  قي���دة  يف  حم��وري  

الوظ�ئ��ف،  تقط��ر  ا�س��راتيجية  يف  اأ�س��س��ًي�  ج��زًءا  كونه���  ج�ن��ب 

قط��ر. ودول��ة  املجتم��ع  م�سلح��ة  يف  ت�س��ب   ��� اأي�سً اجله��ود  ه��ذه 

فق��د  واأدائه��م  وم�س���هم�تهم  تف�نيه��م  عل��ى  موظفين���  وملك�ف���أة 

الأداء  مبوؤ�س��ر  مرتبط��ة  للمك�ف���آت  اآلي��ة  ت�سمي��م   ب�إع���دة  قمن��� 

يف  املوظف��ن  دور  وتقيي��م  الأداء  تط��ور  ملراقب��ة   )KPI( الرئي�س��ي 

اآلي��ة  ه��ذه  تنفي��ذ  لب��دء  اخلط��ط  و�س��ع  مت  وق��د  �س��ركتكم.  تق��دم 

.2017 ع���م  م��ن  ابت��داًء 

المسؤولية االجتماعية
قط��ر  يف  عملي�ته���  اأرب���ح  م��ن   %2.5 ع���م  كل  املجموع��ة  ُتخ�س���س 

بحي���ة  الرتق���ء  بغر���س  اخلري��ة  والأعم���ل  الرام��ج  ملختل��ف 

ال��ذي  املجتم��ع  وخدم��ة  اجلمي��ل  رد  يف  منهجن���  ه��و  ه��ذا  الأف��راد. 

وقيمن���  اأهدافن���  م��ن  يتج��زاأ  ل  ج��زًءا  يعت��ر  وال��ذي  في��ه،  نعم��ل 

ملتزم��ة  الي��وم  لت�سب��ح  املجموع��ة  توجي��ه  يف  �س���عدت  الت��ي 

ال�س�حل��ة. املواَطن��ة  مبم�ر�س��ة 

يف  ال�س��تثم�ر  موا�سل��ة  ف��ى  هدفن���  عل��ى  للت�أكي��د  ه��ذا  ي�أت��ى 

م��ن  جتع��ل  الت��ي  واملب���درات  الإيج�ب��ي  الجتم�ع��ي  التغي��ر 

الق�دم��ة. لاأجي���ل  اأف�س��ل  مك�ًن���  جمتمع�تن��� 

النظرة المستقبلية
اأن  املتوق��ع  م��ن  النفطي��ة  غ��ر  ب�مل�س���ريع  قط��ر  دول��ة  الت��زام 

الب��اد  احتي�طي���ت  عل��ى  املح�فظ��ة  يف  اإيج�ب��ي  م��ردود  ل��ه  يك��ون 

وا�سح��ة  روؤي��ة  القطري��ة  وللحكوم��ة  الطوي��ل.  امل��دى  عل��ى  الكب��رة 

وه��ذا   ،2030 الوطني��ة  قط��ر  روؤي��ة  ا�س��راتيجية  يف  َن��ت  مِّ �سُ للدول��ة 

ب��ه. القي���م  عليه���  يتحت��م  ه���م  دور  للت�أم��ن  لقط��ر  اأن  يعن��ي 

الإط���ر  م��ع  وت�أقلمه���  الت�أم��ن  �سن�ع��ة  تط��ور  ا�س��تمرار  وم��ع 

تق��دمي  يف  �سن�س��تمر  وتف�سياته��م،   العم��اء  ورغب��ة  التنظيم��ي 

والإقليمي��ة،  املحلي��ة  ال�س��وق  اإىل  جدي��دة  ومنتج���ت  خدم���ت 

يف  به���  املعم��ول  اجل��ودة  مع�ي��ر  نف���س  توف��ر  عل��ى  و�س��ركز 

والتمي��ز  التف��وق  عل��ى  �س��نعمل  التط��ور،  م��ن  وملزي��د  الإقلي��م. 

ال�س��تف�دة  و�س��نوا�سل  العم��اء،  م��ع  التوا�س��ل  اأوج��ه  جمي��ع  يف 

ع��ن  يزي��د  م���  خ��ال  اكت�س��بن�ه�  الت��ي  واإمك�نيتن���  قوتن���  م��ن 

الت��ي  املحتمل��ة  املخ�ط��ر  جمي��ع  ملواجه��ة  اخل��رة  م��ن  ع���م   52

م��ن  املزي��د  ت�س��يطر  اأن  نت�س��ور  اأنن���  كم���   . تواجهن���  اأن  ميك��ن 

عل��ى  امل�س��تقبل  يف  التكنولوجي���  عل��ى  تعتم��د  الت��ي  التف�ع��ات 

التج�ري��ة. والعام��ة  امل�س��تهلك  ب��ن  العاق��ة 

رق�ب��ه  ومم�ر�س��ة  العملي���ت  �سب��ط  عل��ى   2017 ع���م  يف  �سن�س��تمر 

تك�لي��ف  ب�س���أن  حيطتن���   ت�س��تد  و�س��وف  املوازن��ة.  عل��ى  فع�ل��ة 

طري��ق  ع��ن  منخف�س��ة  عليه���  احلف���ظ  اإىل  و�س��نهدف  العملي���ت 

�س��نوا�سل  نف�س��ه،  الوق��ت  وف��ى  التكنولوجي���.  م��ن  ال�س��تف�دة 

ال�س��رك�ت  حوكم��ة  فع�لي��ة  بتح�س��ن  اللت��زام  م��ع  عملي�تن���  تعزي��ز 

الت�س��غيلية  الكف���ءة  تعزي��ز  م��ع  اخلدم���ت  تق��دمي  وم�س��توى 

امل���ل  راأ���س  عل��ى  الع�ئ��د  وزي���دة  واملرون��ة  وال�س��ف�فية  وامل�س���ءلة 

 . كتكم ل�س��ر

احل��د  يف  من��و  حتقي��ق  عل��ى  يرك��ز  لأعم�لن���   املتوا�س��ل  التخطي��ط 

ه��ذا  رف��ع  عل��ى   2017 ع���م  يف  و�س��ركز  الرب��ح،  له�م���س  الأدن��ى 

متوازن��ة  حمفظ��ة  تنمي��ة  يف  املت���ح  امل���ل  راأ���س  و�سن�س��تخدم  احل��د. 

جم���ل  اأو  مع��ن  خ��ط  عل��ى  تركي��ز  هن�ل��ك  يك��ون  ول��ن  ومتنوع��ة، 

�س��نوا�سل  امل�س��تمر،  العملي���ت  حت�س��ن  خ��ال  وم��ن  حم��دد.  اأعم���ل 

و�س��نحف�ظ  التكلف��ة  حي��ث  م��ن  الف�علي��ة  حتقي��ق  نح��و  ال�س��عي 

جمزي��ة  عوائ��د  بتحقي��ق  احل�ف��ل  و�ِس��جلن�  الرائ��دة  مك�نتن���  عل��ى 

امل�س���همن.  جلمي��ع 

قيمن���  م��ع  تتم��س��ى  للتو�س��ع  فر���س  ع��ن  البح��ث  و�س��نوا�سل 

م��ن  املتبقي��ة  للف��رة  ب�ل�س��تثم�رات  يتعل��ق  فيم���  .اأم���  الأ�س��س��ية 

خ��ال  م��ن  امل���ل  راأ���س  زي���دة  اإىل  نطم��ح  ف�إنن���   2017 الع���م 

ع�ئ��دات  لتحقي��ق  وذل��ك  راأ�س��م�لن�  هي��كل  وتعزي��ز  ال�س��ندات  �س��وق 

للم�س���همن. اأعل��ى 

التكي��ف  يف  �سن�س��تمر  ال��رواد،  نك��ون  لأن  بطموح�تن���  مدفوع��ن 

عل��ى  املح�فظ��ة  م��ع  ب��س��تمرار  املتغ��ر  القت�س���دي  امل�س��هد  م��ع 

والتزامن���  الرا�س��خة  وقيمن���  واملتق��دم  الق��وي  التن�ف�س��ي  مركزن��� 

عمائن���. جت���ه 

اأم��ر  ال�س��مو،  �س�ح��ب  حل�س��رة  امتن���ين  خ�ل���س  ع��ن  اأع��ر  اأن  اأود 

بف�س��ل  وال��ذي  ث���ين  اآل  حم��د  ب��ن  متي��م  ال�س��يخ  املف��دي،  الب��اد 

نع��رب  كم���  والتط��ور.  الزده���ر  دوام  قط��ر  لدول��ة  م��ن  �سَ قي�دت��ه 

املرك��زي،  قط��ر  م�س��رف  حم�ف��ظ  ل�س��ع�دة  امتن�نن���  ع��ن   ��� اأي�سً

ون�سح��ه. لدعم��ه  ث���ين  اآل  �س��عود  ب��ن  اهلل  عب��د  ال�س��يخ 

ع�ن  للت�أم�ن  قط�ر  جمموع�ة  يف  جميًع��  ب��س�من�  اأع�رب  اأن   �� اأي�سً واأود 

وتوجيهه�م  امل�س�تمر  لدعمه�م  امل�س��همن  جلمي�ع  وامتن�ن��  �س�كرن�  ب�ل�غ 

. ت�س�جيعهم و

خليفة عبد اهلل تركي السبيعي
رئي�س املجموعة والرئي�س التنفيذي 
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خليفة عبد اهلل تركى السبيعى 
رئي�س املجموعة والرئي�س التنفيذي 

ُسنيل تالوار
الرئي�س التنفيذي للعملي�ت الدولية

أحمد الطباخ
ن�ئب اأول الرئي�س لاإدارة امل�لية للمجموعة 

وم�ست�س�ر رئي�س املجموعة والرئي�س التنفيذي

فارجيس دافيد
املدير امل�يل التنفيذي

على صالح ناصر الفضالة 
ن�ئب اأول رئي�س املجموعة والرئي�س التنفيذي

ألكسندر 
م�ست�س�ر رئي�س املجموعة والرئي�س التنفيذي

ستيفان ريتموند
الع�سو املنتدب ، اأنت�ري�س

مارك جراهام
مدير املخ�طر التنفيذي

سالم خلف المناعى
ن�ئب رئي�س املجموعة والرئي�س التنفيذي

جنتر ساك
الرئي�س التنفيذي، �سركة قطر لإع�دة الت�أمن

سانديب ناندا 
املدير التنفيذي لا�ستثم�ر وال�سراتيجية 
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لإمل�نن� الت�م ب�لبيئة التج�رية الع�ملية 

املليئة ب�لتحدي�ت، متكنت �سركة 

قطرلإع�دة الت�أمن مرة اأخرى من 

اإحراز تقدم كبر جعله� ت�سعد اإىل 

ال�سفوف الأوىل يف جم�ل اإع�دة 

الت�أمن. عملت قطر لإع�دة الت�أمن 

على زي�دة وتعزيز عمق وتنوع 

اأن�سطته�. يف نف�س الوقت، ا�ستف�دت 

ال�سركة ب�سكل كبر من النهج احلكيم 

واملتنوع يف اإدارة اأ�سوله� �سريعة 

النمو.

يف اأواخر الع�م 2015 اإنتهت �سركة 

قطر لإع�دة الت�أمن من نقل مقره� 

اإىل جزر برمودا. واإن تطبيقه� لق�نون 

)�سولفن�سي 2( الأوروبي اإىل ج�نب 

قربه� الآن من الأ�سواق يف اأمريك� 

ال�سم�لية والاتينية، قد ترهن فى 

منوه� القوي وال�سركة الآن يف و�سع 

ميكنه� من حتقيق تقدم قوي وم�ستمر 

يف م�سرته� امل�ستقبلية.

“

”

جن�حن� ن�بع من جودة منتج�تن� 

وخدم�تن� املتميزة التى تت�سم 

ب�أعلى امل�ستوي�ت لإر�س�ء عمائن� 

و اإ�ستمرارن� فى طرح كل م� هو 

جديد ومبتكر �سر�سخ م�سرتن� 

نحو منو م�ستدام و احلف�ظ على 

مك�نتن� الرائدة ، ويف الوقت نف�سه ، 

ن�ستقطب اأف�سل الكوادر ونعمل على 

تنميته� ملواكبة �سل�سلة جن�ح�تن�. 

“
”

على الرغم من البيئة التن�ف�سية 

فى الأ�سواق الع�ملية للت�أمن واإع�دة 

الت�أمن حققن� ع�ئدات مربحة 

وا�ستمررن� فى دعم تطوير اأعم�لن�. 

وفى هذا الع�م قمن� ب�إ�س�فة املزيد 

من الن�س�ط�ت داخل حمفظة 

اأعم�لن� املتنوعة مثل القدرة على 

الكتت�ب فى الت�أمن على احلوادث 

والت�أمن ال�سحى . و�سهد هذا 

الع�م نقلة نوعية لن� ب�إفتت�ح فرعن� 

فى �سنغ�فورة داخل �سوق اللويدز 

- اآ�سي� ، ولر�سيخ مك�نتن� قمن� 

ب�إفتت�ح فرعن� داخل لويدز ال�سن 

)�س�نغه�ى( الذى يعد واحد من 

اأ�سرع الأ�سواق منوًا فى الع�مل.  

“

”

 جنتر ساك  
الرئي�س التنفيذي، �سركة قطر لإع�دة الت�أمن

فريق اإلدارة

على صالح الفضالة 
ن�ئب اأول رئي�س املجموعة والرئي�س 

التنفيذي  

”

لط�مل� ك�ن نهج �سركة قطر للت�أمن 

منذ بداي�ته� هو توفر احللول 

التي تتم��سى مع التطور امل�ستمر 

لحتي�ج�ت العماء. ولكن م�مييز 

ال�سركة حًق� لي�س هو فقط التنفيذ 

� البتك�ر. وك�سركة  واإمن� اأي�سً

م�سهود له� ب�لري�دة يف جم�ل 

تطوير املنتج�ت، ن�سعى لإيج�د 

حلول جديدة ملواجهة التهديدات 

واملخ�طر التي قد تطراأ يف الإقليم. 

نحن نقدم حلوًل ت�سمن راحة الب�ل 

الت�مة لعمائن� وهذا دليل على رقى 

م�ستوى اأداء منتج�نت� وخدم�تن�. 

بب�س�طة، اختي�ر العميل ل�سركة 

قطر للت�أمن ك�سريك ت�أميني يعني 

�سم�نه خلدمة ميكنه الوثوق به�.« 

»نحن يف �سركة كيو.ال.ام لت�أمين�ت 

احلي�ة والت�أمن ال�سحي نعطي 

الأولوية ل�سم�ن اأف�سل تغطية 

�سحية لعمائن� .وب�إمتاكن� �سبكة 

وا�سعة من مقدمي  اخلدم�ت 

الطبية وخدم�ت اإدارة املط�لب�ت 

نوفر خدمة ع�لية اجلودة وبتكلفة 

مث�لية ي�ستحقه� عمائن�. وك�سريك 

موثوق للحلول ال�سحية املتك�ملة، 

جنتهد دائًم� لإر�س�ء عمائن� من 

خال �سعين� للتميز.

 سالم المناعي
ن�ئب رئي�س املجموعة والرئي�س التنفيذي

لقد بداأت اآث�رالتدابر والقرارات 

ال�سراتيجية التي اُتِخذت الع�م 

امل��سي يف النعك��س على الأداء 

امل�يل لل�سركة كم� اأنه� �س�عدت 

يف اإع�دة مع�يرة وتعزيز اأعم�لن� 

يف الأ�سواق الرئي�سية. و�سركز يف 

الع�م 2017 على رفع احلد الأدنى 

له�م�س الربح وال�ستغال الأمثل 

”لراأ�س امل�ل.

ُسنيل تالوار
 الرئي�س التنفيذي للعملي�ت الدولية 

نقوم بدوًرا فع�ًل ومهًم� يف 

اإدرار عوائد ا�ستثم�ر م�ستدامة، 

نحن ن�سعى ج�هدين ل�سم�ن 

اجلودة وال�سيولة وتنويع املحفظة 

ال�ستثم�رية ل�سركة قطر للت�أمن مب� 

يتاءم مع متطلب�ت اأعم�ل املجموعة 

ومع احلف�ظ على راأ�س م�ل قوى 

وماءة م�لية متينة. 

“
”

 سانديب ناندا 
املدير التنفيذي لا�ستثم�ر وال�سراتيجية 

ستيفان ريتموند
الع�سو املنتدب ، اأنت�ري�س

“ “
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 قطر للتأمين 
”“ حضور عالمي مميز

المسؤولية 
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الأ�س��س��ية  قيمن���  ت�س��ر  اأن  عل��ى  عملن���  فيه���،  والتو�س��ع  الجتم�عي��ة  امل�س��وؤولية  لتعزي��ز 

نن���  مكَّ لق��د  الواق��ع،  يف  الع���م.  ال�س�ل��ح  لتحقي��ق  النبيل��ة  القي��م  مبح���ذاة  الت�س��غيلية   ومب�دئن��� 

وذل��ك  للمجتم��ع  امل�س��ركة  املخ���وف  ومع�جل��ة  وال�س��تج�بة  التف�ع��ل  م��ن  الجتم�ع��ي  وعين��� 

اإمك�ني�تن���  جمي��ع  بت�س��خر  و  لن���.  الت�بع��ة  وال�س��رك�ت  و�س��رك�ئن�  عمائن���  وتع���ون  مب�س���عدة 

جمتم��ع  خل��ق  بدوره���  ت�س��تطيع  �س�م��دة  جمتمع���ت  خل��ق  مبوا�سل��ة  نتعه��د  رائ��دة،  ك�س��ركة 

وال�س��تدامة.   ب�ل�س��تقرار  يت�س��م 

مشــاركاتنا فــي مجــال المســؤولية االجتماعيــة للعــام  
:2016

توقيــع قطــر للتأميــن علــى اتفاقيــة    .١
القطــري لكــرة  االتحــاد  رعايــة مــع 

ــد  الي
القط��ري  الحت���د  للت�أم��ن  قط��ر  �س��ركة  تدع��م 

جتدي��د  مت  وق��د   .2013 ع���م  من��ذ  الي��د  لك��رة 

 2016 ع���م  ف��ى  الحت���د  م��ع  ال�س��راكة  اتف���ق 

ال�س��ركة  جه��ود  اأخ��رى  م��رة  يوؤك��د  مم��� 

وتفخ��ر  الجتم�عي��ة.  امل�س��وؤولية  لدع��م  امل�س��تمرة 

القطري��ة  الري��سي��ة  للمواه��ب  بدعمه���  ال�س��ركة 

القط��ري  الحت���د  �س���عدت  اأنه���  كم���  الف��ذة، 

م��ن  املزي��د  ل�سن��ع  مهمت��ه  يف  الي��د  لك��رة 

الري��سي��ن. الأبط���ل 

التزام شركة قطر للتأمين بالمسؤولية االجتماعية 
يعني التزامها بتحقيق تأثير ملموس وقابل للقياس 
من  وكغيرها  واألفراد.  والبيئة  المجتمع  على 
المسؤولية  للتأمين  قطر  شركة  تعتبر  الشركات، 
للتنمية  بالنسبة  الزاوية   حجر  بمثابة  االجتماعية 
في  جهدًا  تدخر  ال  وهي  للمجتمع.  المستدامة 
الوفاء بمهامها تجاه المسؤولية االجتماعية. ومن 
والبيئية  االجتماعية  المبادرات  شتى  دعم  خالل 
الشركة  التزام  بوضوح  تجلى  فيها،  والمشاركة 

الدائم نحو إنجاز مهمتها المجتمعية.

المسؤولية االجتماعية 

المسؤولية االجتماعية
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قطــر للتأميــن ترعــى رســمًيا االتحــاد اآلســيوي   -٢
للجمبــاز 

الآ�س��يوي  الحت���د  لرع�ي��ة  اتف�قي��ة  عل��ى  للت�أم��ن  قط��ر  وقع��ت 

ف���إن  وطني��ة،  �س��ركه  وكونه���  ع�م��ن.  مل��دة  ر�س��مًي�   للجمب���ز 

املب���درات  جلمي��ع  الك�م��ل  الدع��م  تق��دم  للت�أم��ن  قط��ر 

الري��س��ة  وت�س��جيع  اجلمب���ز  ري��س��ة  ودع��م  بتطوي��ر  املتعلق��ة 

ذل��ك  وتتخط��ي  ب��ل  قط��ر،  دول��ة  يف  املختلف��ة  فروعه���  بجمي��ع 

ال�س��ركة  الت��زام  لإظه���ر  و�س��يلة  املب���درات  ه��ذه  لت�سب��ح 

دول��ة  به���  تتمت��ع  الت��ي  الري��سي��ة  املواه��ب  نح��و  الك�م��ل 

 . قط��ر

قطــر للتأميــن تدعــم الفريــق القطــري األولمبي   -٣
- أكبــر فريــق أولمبــي فــي تاريــخ قطــر

قط��ر  لبي��ت  الوطن��ي  ال�س��ريك  بكونه���  ال�س��ركة  تفخ��ر 

دورة  يف  قط��ر  مثل��وا  الذي��ن  الري��سي��ن  م��ن   38 ل���  ودعمه��� 

ج�ن��رو  دي  ري��و  مدين��ة  ا�س��ت�س�فته�  والت��ي  الأوملبي��ة  الألع���ب 

القطري��ة  الأوملبي��ة  اللجن��ة  م��ع  ال�س��راكة  ه��ذه   .  2016 الع���م  يف 

الألع���ب  ت�س��جيع  نح��و  للت�أم��ن  قط��ر  �س��ركة  م�س���عي  تعك���س 

لقط��ر  والروي��ج  ال�س�دق��ة  الري��سي��ة  وال��روح  الري��سي��ة 

الع���مل.   م�س��توى  عل��ى  ه���م  ري��س��ي  كمرك��ز 

الرياضــى  اليــوم  قطــر للتأميــن تشــارك فــى   -٦
ــة بغــرض رفــع مســتوى الوعــي بأهميــة  للدول

الصحــة واللياقــة البدنيــة
لتبن��ي  موظفيه���  ت�س��جيع  عل��ى  للت�أم��ن  قط��ر  �س��ركة  تعم��ل   
احلي���ة  من��ط  ولتعزي��ز  ومت��وازن.  �سح��ي  حي���ة  اأ�س��لوب 

الري��سي��ة  الأن�س��طة  م��ن  العدي��د  ال�س��ركة  رتب��ت  ال�سحي��ة، 

اأهمي��ة  عل��ى  ال�س��وء  لت�س��ليط  للدول��ة  الري��س��ى  الي��وم  يف 

ال�سح��ي. احلي���ة  واأ�س��لوب  البدني��ة  اللي�ق��ه 

ــوان  ــر بعن ــمًيا لمؤتم ــن رس ــر للتأمي ــة قط رعاي  -5
ــي  ــي ف ــع المدن ــدور المجتم ــي ل ــر العرب المؤتم

تنفيــذ اجنــدة التنميــة المســتدامة ٢٠٣٠
ل��دور  العرب��ي  املوؤمت��ر  بعن��وان  موؤمت��ر  برع�ي��ة  ال�س��ركة  تفخ��ر   
 2030 امل�س��تدامة  التنمي��ة  اجن��دة  تنفي��ذ  يف  امل��دين  املجتم��ع 

كم���  الجتم�ع��ي.  للعم��ل  القطري��ة  املوؤ�س�س��ة  نظمت��ه  وال��ذي 

تعم��ل  الت��ي  واملب���درات  الأن�س��طة  ك�ف��ة  دع��م  ال�س��ركة  َي�س��ر 

مت��س��ك  ا�س��تدامة  وتعزي��ز  الجتم�ع��ي  العم��ل  تطوي��ر  عل��ى 

قط��ر.  يف  الب�س��رية  التنمي��ة  ع��ن  ف�س��ًا  واملجتم��ع  الأ�س��رة 

زيارة كبار السن في كل من إحسان   -٤
ومستشفى الُرميلة 

التق�لي��د  عل��ى  احلف���ظ  يف  ال�س��ركة  مب���دئ  عل��ى  ت�أكي��ًدا 

وثق�ف��ة  ت��راث  م��ن  ليتج��زاأ  ج��زًءا  متث��ل  والت��ي  القطري��ة 

كب���ر  وتفق��د  زي���رة  مت   ، والفرح��ة  اخل��ر  ولن�س��ر  ال�س��ركة، 

ق�م��وا  حي��ث  الرميل��ة  وم�ست�س��فى  اإح�س���ن  مبرك��ز  ال�س��ن 

عل��ى  و�ُس��كرهم  ال�س��ن  لكب���ر  الح��رام  واج��ب  بت�أدي��ة 

للمجتم��ع.  قدموه���  الت��ي  الفري��دة  امل�س���هم�ت 

مبــادرة قطــر للتأميــن نحــو طــرق أكثــر أماًنــا فــي قطــر والكويــت واإلمــارات العربيــة   -7
المتحــدة وســلطنة عمــان

يحت��م  رئي�س��ًي�  دوًرا  له���  ب���أن  للت�أم��ن  قط��ر  �س��ركة  توؤم��ن   ، اإقليمي���  الت�أم��ن  جم���ل  يف  الرائ��دة  ب�عتب�ره���   

والروي��ج  الط��رق  �س��امة  ا�س��راتيجية  ولدع��م  الآمن��ة.  القي���دة  ب�أهمي��ة  الوع��ي  م�س��توى  برف��ع  القي���م  عليه��� 

كل  يف  �س��نوية  رب��ع  ا�س��تطاع�ت  بعم��ل  ال�س��ركة  ق�م��ت   ، الإقليم��ى  ال�سعي��د  وعل��ى  قط��ر  يف  الآمن��ة  للقي���دة 

ت�س��ورات  ال�س��تطاع�ت  ه��ذه  اأظه��رت  وق��د  عم���ن.  و�س��لطنة  املتح��دة  العربي��ة  والإم���رات  والكوي��ت  قط��ر  م��ن 

جمي��ع  م��ن  والتع���ون  الركي��ز  م��ن  املزي��د  اإىل  حتت���ج  الت��ي  املج���لت  اأي�س���  واأب��رزت  القي���دة  ع��ن  الأف��راد 

الآمن��ة  ب�لقي���دة  امللتزم��ن  ال�س���ئقن  للت�أم��ن  قط��ر  �س��ركة  تك�ف��ئ  املث���ل،  �س��بيل  عل��ى  امل�سلح��ة.  اأ�سح���ب 

احل��ذر. وتوخ��ي  الآمن��ة  ب�لقي���دة  ب�للت��زام  ا�س��تمرارهم  لت�سم��ن  اأق��ل  ت�أم��ن  ب�أق�س���ط 

يف  للم�س���همة  ال�س��ركة  تطم��ح  املجتم��ع،  احتي�ج���ت  وتلبي��ة  ا�س��راتيجيتن�  �سم��ن  الإن�س���نية  اللتزام���ت  وبدم��ج 

البيئ��ي. وكذل��ك  الثق���يف  امل�س��توى  عل��ى  ب��س��تمرار،  املجتم��ع 

المسؤولية االجتماعية 
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حققت جميع اأ�سواق دول جمل�س التعاون اخلليجي 

عوائد اإيجابية خالل العام 2016 و�سط انتعا�س اأ�سعار 

النفط يف الن�سف الثاين من العام 2016

ق اأداء اأ�سهم قطر للتاأمني باملقارنة مع موؤ�سر  تفوَّ

بور�سة قطر وموؤ�سر بور�سة قطر لقطاع التاأمني

انتعاًشا  تشهد  الخليجي  التعاون  مجلس  دول   أسواق 
في عام 2016

بريط�ني���  خ��روج  اأبرزه���  ك�ن   2016 الع���م  خ��ال  اأ�سق�ع��ه  �س��تى  يف  الأح��داث  م��ن  الكث��ر  الع���مل  �س��هد 

الأمريكي��ة  الرئ��س��ية  النتخ�ب���ت  يف  تَرم��ب  لدون�ل��د  املتوق��ع  غ��ر  والف��وز  الأوروب��ي  الحت���د  م��ن 

خلف���س  النف��ط  منتج��ي  واتف���ق  الف�ئ��دة  لأ�س��ع�ر  الأمريك��ي  الفي��درايل  الحتي�ط��ي  رف��ع  اإىل  ب�لإ�س�ف��ة 

م��ع  ب�ملق�رن��ة  اأعل��ى  م�س��توى  عن��د  الأ�س��واق  اأغل��ب  اأغلق��ت   ،��� اأي�سً الع�مل��ي  ال�سعي��د  وعل��ى  الإنت���ج. 

دي�س��مر.  16 يف  �س��هًرا   17 من��ذ  ل��ه  م�س��توى  اأعل��ى  الع�مل��ي   MSCI موؤ�س��ر  مل���س  حي��ث  امل��س��ي،  الع���م 

رئي�س��ي  ب�س��كل  مدعوم��ة   2016 الع���م  يف  مك��س��ب  اخلليج��ي  التع���ون  دول  اأ�س��واق  جمي��ع  و�س��جلت 

نه�ي��ة  بحل��ول  �س��هًرا   18 من��ذ  له���  م�س��توى  اأعل��ى  اإىل  ارتفع��ت  الت��ي  النف��ط  اأ�س��ع�ر  يف  ب�لنتع����س 

نقط��ة.   10،437 م�س��توى  عن��د  ليغل��ق   %0.1 بن�س��بة  القط��ري  ال�س��وق  موؤ�س��ر  ارتف��ع  كم���   .2016 الع���م 

ارتف��ع  وال��ذي  الت�أم��ن  قط���ع  يلي��ه   %22.3 بل��غ  ارتف���ع  اأعل��ى  الت�س���لت  قط���ع  موؤ�س��ر  و�س��جل 

اأم���   .%4.8 والنق��ل  املوا�س��ات  وقط���ع   %3.8 بل��غ  ارتف�ًع���  البن��وك  قط���ع  حق��ق  بينم���   ،%10 بن�س��بة 

م��ن  دي�س��مر  يف  حتقق��ت  الت��ي  ب�ملك��س��ب  مدعوًم���   %3.8 مق��داره  ارتف�ًع���  ف�س��جل  ال�سن�ع���ت  قط���ع 

ال�س��تهاكي  القط�ع��ن  اأداء  وتراج��ع  النف��ط.  اأ�س��ع�ر  ارتف���ع  م��ع   %8.4 بلغ��ت  والت��ي   2016 الع���م 

جمل���س  دول  اأ�س��واق  ب��ن  اأداًء  الأف�س��ل  ك�ن��ت  دب��ي  الت��وايل.  عل��ى  و%3.8   %1.7 بن�س��بة  والعق���ري 

بلغ��ت  بزي���دة  عم���ن  تليه���   %12.1 بل��غ  ارتف�ًع���  حقق��ت  حي��ث   2016 الع���م  يف  اخلليج��ي  التع���ون 

التع���ون  جمل���س  ل��دول  بلوم��رج  موؤ�س��ر  ارتف��ع  الف��رة  نف���س  وخ��ال   .%4.3 ال�س��عودية  ث��م   %7.0

.%4.3 بن�س��بة  اخلليج��ي 

 %2.3 بن�س��بة  من��ًوا  القط��ري  القت�س���د  حق��ق  الهيدروكرب��وين،  الوق��ود  اأ�س��ع�ر  انخف����س  م��ن  ب�لرغ��م 

البني��ة  عل��ى  امل�س��تمر  الإنف���ق  عل��ى  انعك���س  مم���   2016 الع���م  م��ن  الأوىل  الت�س��عة  الأ�س��هر  خ��ال 

يف  الكب��ر  النم��و  ع��ن  ف�س��ًا   2030 الوطني��ة  قط��ر  وروؤي��ة   2022 فيف���  الع���مل  بك�أ���س  املتعل��ق  التحتي��ة 

القرا���س  طري��ق  ع��ن  امل���يل  العج��ز  بتموي��ل  قط��ر  ق�م��ت  وق��د  الهيدروكربوني��ة.  غ��ر  القط�ع���ت 

ال�س��ي�دي.  ال��روة  �سن��دوق  م��ن  ال�س��حب  دون  والأجنب��ي  املحل��ي 

ال�سك��وك  اإ�س��دارات  اإجم���يل  بل��غ  كم���  اأمريك��ي  دولر  ملي���ر   14.5 لقط��ر  اخل�رجي��ة  الدي��ون  بلغ��ت 

اعت��دال  ال��دويل  النق��د  �سن��دوق  ر  وق��دَّ اأمريك��ي.  دولر  ملي���ر   2.6 املحلي��ة  الإ�س��امية  اأوال�س��ندات 

 %3.4 اإىل  لي�س��ل   2016 الع���م  يف   %2.7 ب���ن�سبة  قط��ر  يف  الإجم���يل  املحل��ي  للن���جت  احلقيق��ي  النم��و 

بك�أ���س  املتعل��ق  الإنف���ق  ب�س��بب  الهيدروكرب��وين  غ��ر  القط���ع  يف  النم��و  بقي���دة  وذل��ك   ،2017 الع���م  يف 

ف���إن  ذل��ك،  عل��ى  ع��اوة  ب��رزان.  غ���ز  مل�س��روع  الإ�س���يف  والإنت���ج  ال�س��ك�ن  ع��دد  يف  والزي���دة  الع���مل 

أداء أسهم قطر للتأمين للعام ٢٠١٦

أداء أسهم قطر للتأمين للعام 2016
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لتحقي��ق  القطري��ة  الروؤي��ة  م��ع  تتم��س��ى   2017 للع���م  قط��ر  ميزاني��ة 

الوطني��ة  قط��ر  روؤي��ة  تن���س  كم���  القت�س���دي  الذات��ي  الكتف���ء 

 %38.9 اإىل  ت�س��ل  بن�س��بة  العج��ز  بخف���س  امليزاني��ة  وتلت��زم   .2030

يف  قط��ري  ملي���ر   28.4 اإىل   2016 يف  قط��ري  ري���ل  ملي���ر   46.5 م��ن 

 %47( اأمريك��ي  دولر  ملي���ر   25.6 امليزاني��ة  خ�س�س��ت  وق��د   .2017

 ،2022 الع���مل  بك�أ���س  املتعلق��ة  للم�س���ريع  النفق���ت(  اإجم���يل  م��ن 

ري���ل   46.1( اأمريك��ي  دولر  ملي���ر   12.7  ��� اأي�سً خ�س�س��ت  كم��� 

م�س���ريع  ت�س��مل  والت��ي  اجلدي��دة   2017 الع���م  مل�س���ريع  قط��ري( 

اأمريك��ي(  دولر  ملي���ر   6.9( والنق��ل  واملوا�س��ات  التحتي��ة  البني��ة 

والرع�ي��ة  اأمريك��ي(  دولر  ملي���ر   2.3(  2020 فيف���  الع���مل  وك�أ���س 

الأخ��رى  وامل�س���ريع  اأمريك��ي(  دولر  ملي���ر   1.6( والتعلي��م  ال�سحي��ة 

اأمريك��ي(. دولر  ملي���ر   1.9(

أهم التطورات في سوق رأس المال
راأ���س  رف��ع  يف  للت�أم��ن  قط��ر  جنح��ت   2016 الع���م  م��ن  فراي��ر  يف 

لاكتت���ب  جدي��د  �س��هم  ملي��ون   40.6 اإ�س��دار  طري��ق  ع��ن  امل���ل 

�س��هم  اأ�س����س  عل��ى  الواح��د،  لل�س��هم  قط��ري  ري���ل   50 ب�س��عر 

اإىل  ال�س��ركة  م���ل  راأ���س  رف��ع  اإىل  اأدى  وال��ذي  اأ�س��هم،  خم�س��ة  ل��كل 

قط��ري. ري���ل  ملي��ون   2.411

أداء سعر أسهم قطر للتأمين 
ب�لرغ��م   2016 الع���م  خ��ال  قوًي���  للت�أم��ن  قط��ر  اأ�س��هم  اأداء  ظ��ل 

اخلليج��ي.  التع���ون  جمل���س  دول  لأ�س��واق  ال�سعي��ف  النم��و  م��ن 

بلغ��ت  قوي��ة  مبك��س��ب  الع���م  للت�أم��ن  قط��ر  اأ�س��هم  اأنه��ت  وق��د 

قط��ر  بور�س��ة  موؤ�س��ر  �س��جله  ال��ذي  الرتف���ع  بخ��اف   %25.5

تفوق��ت  ق��د  للت�أم��ن  قط��ر  اأ�س��هم  تك��ون  وبذل��ك   ،%0.1 مبق��دار 

عل��ى  للت�أم��ن  قط��ر  اأ�س��هم  تفوق��ت  كذل��ك،   .%25،4 بن�س��بة 

وبنه�ي��ة   .%10 بن�س��بة  الت�أم��ن  لقط���ع  قط��ر  بور�س��ة  موؤ�س��ر 

قط��ر  قط��ري.  ري���ل   84.8 �س��همن�  �س��عر  بل��غ   2016 الع���م 

الأ�س��واق  يف  النم��و  فر���س  للتق���ط  الآن  جي��د  و�س��ع  يف  للت�أم��ن 

البني��ة  م��ن  الرئي�س��ي  امل�س��تفيد  تك��ون  اأن  ويج��ب  الإقليمي��ة 

الأع��وام  خ��ال  قط��ر  يف  ال�سخ��م  احلكوم��ي  والإنف���ق  التحتي��ة 

واخل��س��ة  الأخ��رى  الكب��رة  املحف��زات  توا�س��ل  و�س��وف  املقبل��ة. 

الت�أم��ن  اخ��راق  مع��دلت  ك�نخف����س  حم��ددة  ب�سن�ع���ت 

واملتزاي��دة  املتوا�سل��ة  الت�أميني��ة  والتوعي��ة  ال�س��ك�ن  ع��دد  وارتف���ع 

قط��ر  ت�س��تفيد  التحدي��د،  وج��ه  عل��ى  النم��و.  دع��م  يف  الإقلي��م  يف 

املخ�ط��ر  وف��ق  ل  املع��دَّ راأ�س��م�له�  ق��وة  م��ن   ��� اأي�سً للت�أم��ن 

وا�س��راتيجية  الكتت�ب���ت  لن�س���ط  الق��وي  الأداء  اإىل  ب�لإ�س�ف��ة 

جم���لت  تنوي��ع  يف  ال�س��ركة  تدع��م  الت��ي  الطموح��ة  التو�س��ع 

الع���مل. نط���ق  عل��ى  اأعم�له��� 

أداء أسهم قطر للتأمين للعام ٢٠١٦
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نظرة عامة على األداء المالي 
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نظرة عامة على األداء المالى 

ا	ستثمارات  (مليون ريال قطري)
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  ۱۲٤٫٤۹   ۱٤٥٫۲٤  ۱۸۹٫٤۹  ۲٦۱٫۰۳  ۳٤٥٫۳۳ إیرادات الفوائد 

  ۸٦٫۷۲  ۱۰٤٫۷۹  ۱۱۰^٤۱  ۱۲۰٫٥٦  ۱۰۲٫۹۰ إیرادات توزیع اإلرباح 
 ۲۰۷٫۲۲   ۲۸۲٫۱۹  ٥٤۰٫۸٥   ٤۳٤٫۲۳ أرباح من بیع استثمارات  ۱۰۸٫۹۷   
  ٤۹٫۱۲  ٤۷٫۱۱  ٤۹٫۸٥  ٤٥٫٥۱  ۳۹٫٤۲ إیرادات اإلیجارات 
  ٥٦٫۲۳   ۷٥٫۹۹  ۱۱٦٫۱۰  ۱۲۳٫۰٦  ٥۱٫۲۹ إیرادات إتعاب االستشارات 

 -   ۱٤٫۷۷  -  - ارباح بیع  استثمارات عقاریة  ۱۹۰٫٦۷ 
 ۳۱٫٥۸   ٤۸٫۰٥  ۲٤٫۸۱  ٥۹٫۰۹  ۸۷٫۷۹ اخرى 

-  (۰٫۷٥)  (٤٫۰۲)  (۱٤٤٫۸۹)  (۱٫٥۲) خسائر التدني 
  ٥٥٥٫۳٦    ۷۱۷٫۳۹    ۱,۰۲۷٫٤۹    ۸۹۸٫٥۹    ۹۲٤٫۸٥ االجمالي 

%44

%37

%16

ا�ستثمارات حسب النوع

هيكل رأس المال

 ™FGOhh ó≤ædG

∑ƒæÑdG iód

 ≥jOÉæ°Uh º¡°S’G

 º¡°S’G

 á«dÉŸG ¥GQh’G

âHÉãdG πNódG äGP

 äGQÉªãà°SG

%3 ájQÉ≤Y

πLC’G IÒ°üb ¢Vhô≤∏d á«aÉ°üdG ∫ƒ°UC’G ôªãà°ùŸG Ωó≤jh

2012  2013  2014  2015  2016   %

329^2  339  188  119  139  ÚeCÉàdG Oƒ≤Y äÉ«WÉ«àMG ‘É°U ≈∏Y QÉªãà°S’G äGOƒLƒe ‹ÉªLEG

125^6  137^2  52  37  63   ÚeCÉàdG Oƒ≤Y äÉ«WÉ«àMG ‘É°U  ≈∏Y ∑ƒæÑdG iód ™FGOhh ó≤ædG

2016  2015  2014 حقوق الملكية للمجموعة (مليون ريال قطري) 

 2^411^39  1^846^21  1^605^40  ∫ÉŸG ¢SCGQ

 3^145^62  1^514^14  1^408^18  ÊƒfÉb »WÉ«àMG

 287^00  287  287  ΩÉY »WÉ«àMG

 329^53  277^34  227^25  çQGƒµ∏d ¢UÉN »WÉ«àMG

 110^87  139^2  601  ádOÉ©dG áª«≤dG »WÉ«àMG

(15^13)   -  -  á«ÑæLG äÓªY πjƒ– »WÉ«àMG

 1,966^83  1^748^39  1^575^95  IQhóe ìÉHQG

 8^236^11  5^812^28  5^704^78  Ω’G ácô°ûdG »ªgÉ°ùŸ áµ«∏ŸG ¥ƒ≤M ´ƒª›

 232^11  181^79  218^72  Iô£«°ùŸG ÒZ á«∏b’G ¥ƒ≤M

 8^468^22  5^994^07  5^923^50  á«µ∏ŸG ¥ƒ≤M ´ƒª›

اإلستثمارات
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والرئيس التنفيذي 

تقرير مدققتقرير مدقق
الحسابات المستقل - تتمةالحسابات المستقل

املحرتمني  ال�سادة / امل�ساهمني   

�شركة قطر للت�أمني )�ش.م.ق( - الدوحة - قطر

الماليــة  البيانــات  حــول  التدقيــق  تقريــر 
الموحــدة

الـرأي
للت�أمييني  قطيير  ل�شييركة  املوحييدة  امل�لييية  البي�نيي�ت  بتدقيييق  قمنيي�  لقييد 

جمتمعيية  اإليهيي�  )وي�شيي�ر  الت�بعيية  و�شييرك�ته�  الأم«(  »ال�شييركة   ( )�ييش.م.ق( 

يف  كميي�  املوحييد  امليي�يل  املركييز  بييي�ن  ميين  تتكييون  والتييي  بي«املجموعيية«(، 

والدخييل  للدخييل  املوحييدة  امل�لييية  البي�نيي�ت  ميين  وكل   2016 دي�شييمرب   31

لل�شيينة  النقدييية  والتدفقيي�ت  امللكييية  حقييوق  يف  والتغييرات  ال�شيي�مل 

اله�ميية  املح��شييبية  لل�شي��شيي�ت  وملخ�شييً�  الت�ريييخ،  بذلييك  املنتهييية 

اأخييرى. تف�شييرية  واإي�ش�حيي�ت 

ع�دليية،  ب�شييورة  تظهيير  املرفقيية  املوحييدة  امل�لييية  البي�نيي�ت  اأن  راأينيي�،  يف 

 31 يف  كميي�  للمجموعيية  امليي�يل  املركييز  اجلوهرييية،  النواحييي  ك�فيية  ميين 

يف  املنتهييية  لل�شيينة  النقدييية  وتدفق�تهيي�  امليي�يل  واأدائهيي�   2016 دي�شييمرب 

امل�لييية. للتق�رييير  الدولييية  للمع�ييير  وفقييً�  الت�ريييخ  ذلييك 

أساس الـرأي
م�شييوؤوليتن�  اإن  للتدقيييق.  الدولييية  للمع�ييير  وفقييً�  بتدقيقنيي�  قمنيي�  لقييد 

احل�شيي�ب�ت«  مدقييق  »م�شييووؤلية  فقييرة  يف  مو�شحيية  املع�ييير  تلييك  مبوجييب 

اأننيي�  كميي�  تقريرنيي�.  �شميين  املوحييدة  امل�لييية  البي�نيي�ت  تدقيييق  حييول 

ملجل�ييش  الدولييية  ال�شييلوك  ملع�ييير  وفقييً�  املجموعيية  عيين  م�شييتقلون 

ال�شييلوك  وقواعييد  املهنيييني«  للمح��شييبني  ال�شييلوك  »قواعييد  املح��شييبني 

وقييد  هييذا  قطيير.  يف  املوحييدة  امل�لييية  للبي�نيي�ت  بتدقيقنيي�  واملتعلقيية  املهنييي 

نعتقييد  املتطلبيي�ت.  لهييذه  وفقييً�  الأخييرى  الأخالقييية  مب�شييوؤولي�تن�  اإلتزمنيي� 

ومن��شييبة  ك�فييية  عليهيي�  ح�شلنيي�  التييي  الثبوتييية  التدقيييق  بّينيي�ت  اأن 

التدقيييق. حييول  لراأينيي�  اأ�ش��شييً�  لتوفيير 

أمور التدقيق الرئيسية
تقديرنيي�  بح�شييب  التييي،  الأمييور  تلييك  هييي  الرئي�شييية  التدقيييق  اأمييور 

املوحييدة  امل�لييية  البي�نيي�ت  لهييذه  تدقيقنيي�  يف  اأهمييية  الأكيير  هييي  املهنييي، 

�شييي�ق  يف  الأمييور  تنيي�ول  ومت   .2016 دي�شييمرب   31 يف  املنتهييية  لل�شيينة 

ول  حولهيي�،  راأينيي�  تكوييين  ويف  ككل،  املوحييدة  امل�لييية  للبي�نيي�ت  تدقيقنيي� 

ب�شيي�أنه�. منف�شيياًل  راأيييً�   نبييدي 

كيف تناول تدقيقنا أمور التدقيق الرئيسية أمور التدقيق الرئيسية
تقييم المطالبات القائمة، واحتياطي أقساط التأمين غير المستحقة، والمطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها

الإعتمي�د  اإ�شيراتيجية  مين  مزيجيً�  متثيل  والتيي  تدقيقني�،  ب�إجيراءات  قمني�  لقيد 

تقيييم  عليى  ترتكيز  والتيي  املختي�رة  التدقييق  واإجيراءات  الداخليية  الرق�بية  عليى 

تت�شمين: وهيي  اجلوهريية  املخ�طير 

الإحتي�طيي�ت  اإحت�شي�ب  يف  املتبعية  املنهجيي�ت  واإت�شي�ق  مالئمية  تقيييم   •
لتليك  احل�ش��شيية  حتلييل  تت�شمين  والتيي  املجموعية  قبيل  مين  امل�شيجلة 

الرئي�شيية؛ والأحيك�م  التقدييرات  يف  للتغيرات  ب�لرجيوع  الإحتي�طيي�ت 

املبليغ  وغير  املتكبيدة  واملط�لبي�ت  الق�ئمية  املط�لبي�ت  مالئمية  تقيييم   •
رجعيي  ب�أثير  الت�ريخيي  الأداء  مراجعية  اإجيراء  طرييق  عين  عنهي� 

املجموعية؛  قبيل  مين  ال�شي�درة  والأحيك�م  للتقدييرات 

لفح�يش  قبلني�  مين  الإكتيواري  اخلبير  اإ�شيراك  احل�جية،  وعنيد   •
الت�بعية  لل�شيرك�ت  الإدارة  خبير  بهي�  قي�م  التيي  الإح�ش�ئيية  الإفرا�شي�ت 

للمجموعية. اجلوهريية 

اأنيواع  ثالثية  عليى  احلفي�ظ  املجموعية  عليى   ،  )7( رقيم  اإي�شي�ح  يف  جي�ء  كمي� 

للمهنية،  الع�ديية  الأعمي�ل  �شير  �شمين  الت�أميني  عقيود  مطلوبي�ت  مين  رئي�شيية 

يليي: كمي� 

تقديير  اإىل  اإ�شيتن�دًا  املط�لبية  تقديير  يتيم  الق�ئمية:  الت�أميني  مط�لبي�ت   -1

مط�لبي�ت  مت�شمنية  ودولييني،  حملييني  خ�شي�ئر  حمكميني  و/اأو  داخليي 

التع�ميل. تك�لييف 

املتكبيدة  املط�لبي�ت  الإدارة  تقيدر  عنهي�:  املبليغ  وغير  املتكبيدة  املط�لبي�ت   -٢

اإ�شيتخدام  خيالل  مين  مقيرره  معينية  ن�شيبة  ب�إ�شيتخدام  عنهي�  املبليغ  وغير 

اأخيرى. وحتلييالت  الت�ريخيية  البي�ني�ت 

املكتتبية  الت�أميني  اإعي�دة  لأن�شيطة  و  الت�أميني  مين  معينية  لأنيواع  ب�لن�شيبة   

غير  املتكبيدة  املط�لبي�ت  تقديير  يتيم  الأجيل،  الطويلية  الإئتمي�ن  ووث�ئيق 

اإكتواريية. اإفرا�شي�ت  ب�إ�شيتخدام  عنهي�  املبليغ 

كيف تناول تدقيقنا أمور التدقيق الرئيسية أمور التدقيق الرئيسية
تقييم المطالبات القائمة، واحتياطي أقساط التأمين غير المستحقة، والمطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها

تعميل  التيي  لل�شيرك�ت  ب�لن�شيبة  مكت�شيبة:  غير  ت�أميني  اأق�شي�ط  اإحتي�طيي   -3

�شي��شية  ب�إ�شيتخدام  الإحتي�طيي  اإن�شي�ء  مت   ، الأو�شيط  ال�شيرق  منطقية  يف 

الإحتي�طيي�ت. لتكويين  املجموعية 

الإفرا�شي�ت  ح�ش��شيية  حتلييل  طرييق  عين  داخلييً�  الن�شيبة  هيذه  تراجيع   

الت�ريخيي. الأداء  وحتلييل 

الك�مين  اخلطير  يكيون  عندمي�  الإكتواريية  الإفرا�شي�ت  اإ�شيتخدام  يتيم   

ب�لن�شيبة  التنظيميية.  املتطلبي�ت  لتلبيية  اأو  بطبيعتيه  الأجيل  طوييل 

اأعمي�ل  مين  ب�لإييرادات  الإعيراف  يتيم  اأوروبي�،  يف  تعميل  التيي  لل�شيرك�ت 

بهي�  يقيوم  التيي  الإكتواريية  الفرا�شي�ت  ب�إ�شيتخدام  معينية  ت�أميني 

الداخلييني. الإكتوارييني 

امل�شيتحقة،  غير  ت�أميني  اأق�شي�ط  واإحتي�طيي  الق�ئمية،  املط�لبي�ت  تقيييم  اإن   

الإدارة  لإفرا�شي�ت  يخ�شيع  عنهي�  املبليغ  وغير  املتكبيدة  واملط�لبي�ت 

والوق�ئيع  الت�ريخيية  للمع�ميالت  حتلييالت  تت�شمين  اأ�ش��شيية  وتقدييرات 

جتيدر  التقليديية.  الإكتواريية  املط�لبي�ت  توقيع  وتقنيي�ت  الأخيرى 

الإفرا�شي�ت،  يف  طفيفية  تعدييالت  عين  ينتيج  قيد  اأنيه  اإىل  الإ�شي�رة 

جوهريية  تغيرات  امل�شيتخدمة  الن�شيبة  اأو  والبي�ني�ت  اخل�شيم  ومعيدلت 

املجموعية. قبيل  مين  بهي�  املعيرف  لالإحتي�طيي�ت 

تقييم الشهرة والموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة

عليى  الأول  املقي�م  يف  بهي�  قمني�  التيي  التدقييق  اإجيراءات  تركيزت   •
خربائني�  اإ�شيراك  ومت  املجموعية.  قبيل  مين  الرئي�شيية  الإفرا�شي�ت 

الداخليي؛ الإدارة  خبير  بهي�  قي�م  التيي  الت�ليية  الأعمي�ل  عليى  للم�شي�عدة 

تطبقهي�  التيي  الرئي�شيية  والأحيك�م  الإفرا�شي�ت  �شحية  مين  التحقيق   •
الإدارة؛

ملتطلبي�ت  وفقيً�  من��شيبً�  النقيد  تولييد  لوحيدة  املطبيق  النميوذج  ك�ن  اإذا  مي�   •
ال�شلية؛ ذات  املح��شيبية  املع�يير 

حتليل احل�ش��شية واملتو�شط الع�ئد على راأ�ش امل�ل؛  •
واإ�شتخدام البي�ن�ت املالحظة املتوفرة يف �شوق لويدز.  •

ال�شيهرة  بت�شيجيل  املجموعية  ق�ميت   ،  )12( رقيم  اإي�شي�ح  يف  جي�ء  كمي� 

عليى  الإ�شيتحواذ  عنيد  حميدد  غير  اإفرا�شيي  بعمير  امللمو�شية  غير  واملوجيودات 

املجموعية  ق�ميت    .2014 عي�م  خيالل  املتحيدة  اململكية  انت�ري�يش-  جمموعية 

ال�شلية،  ذات  امللمو�شية  غير  واملوجيودات  لل�شيهرة  القيمية  تيدين  اإختبي�ر  ب�إجيراء 

الدفريية  القيمية  اإ�شيرداد  اإمك�نيية  لتقيييم  املطبقيه  املح��شيبية  للمع�يير  وفقيً� 

ت�شيمل: املجموعية  بهي�  تقيوم  التيي  الإجيراءات  اإن  ال�شينة.  نه�يية  يف  كمي� 

ال�شيوقية  القيمية  نهيج  اأ�ش��يش  عليى  لل�شيهرة  لالإ�شيرداد  الق�بلية  القيمية  حتدييد 

ال�شيوقية(. الراأ�شيم�لية  )القيمية 

ك�ب��شييتي  �شيينديكيت  للوييدز  لالإ�شيرداد  الق�بلية  القيمية  حتدييد   •
املتو�شيط  عليى  يعتميد  حتلييل  اأ�ش��يش  عليى  ال�شيوق  �شيعر  ب�إ�شيتخدام 

لوييدز  خيالل  مين  املتوفيرة  البي�ني�ت  وبع�يش  املي�ل  راأ�يش  عليى  الع�ئيد 

. يكيت �شييند

عليى  تنطيوي  الإدارة  بهي�  تقيوم  التيي  اأعياله  املذكيورة  الإجيراءات  اإن   •
اإح�ش�ئيية.  وحت�لييل  رئي�شيية  اأحيك�م 

قيمية  عليى  التيدين  اإختبي�ر  لإجيراء  داخليي  خبير  املجموعية  عينيت   •
ال�شلية. ذات  امللمو�شية  غير  واملوجيودات  ال�شيهرة 
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معلومات أخرى
الأخييرى.  املعلوميي�ت  عيين  امل�شييوؤول  هييو  الإدارة  جمل�ييش  اإن 

الييذي  الإدارة،  جمل�ييش  تقرييير  ميين  الأخييرى  املعلوميي�ت  تتكييون 

احل�شيي�ب�ت  مراقييب  تقرييير  ت�ريييخ  قبييل  عليييه  احل�شييول  مت 

عليييه  احل�شييول  نتوقييع  الييذي  ال�شيينوي  التقرييير  اإىل  ب�لإ�ش�فيية 

البي�نيي�ت  تت�شميين  ل  الأخييرى  املعلوميي�ت  اإن  الت�ريييخ.  ذلييك  بعييد 

حولهيي�.  احل�شيي�ب�ت  مراقييب  وتقرييير  امل�لييية 

املعلوميي�ت  ي�شييمل  ل  املوحييدة  امل�لييية  البي�نيي�ت  حييول  راأينيي�  اإن 

ب�شيي�أنه�. واإ�شييتنت�ج  ت�أكيييد  عيين  �شييكل  بيي�أي  نبييدي  ول  الأخييرى، 

يف  امل�لييية  للبي�نيي�ت  تدقيقنيي�  لأعميي�ل  ب�لن�شييبة  م�شييوؤوليتن�  تتمثييل 

بتحديييد  نقييوم  ذلييك  �شييبيل  ويف  الأخييرى،  املعلوميي�ت  علييى  الطييالع 

مييع  جوهرًييي�  متوافقيية  غيير  الأخييرى  املعلوميي�ت  هييذه  ك�نييت  اإذا  ميي� 

اأثنيي�ء  عليهيي�  ح�شلنيي�  التييي  املعلوميي�ت  اأو  املوحييدة  امل�لييية  البي�نيي�ت 

اأنهيي�  اأخييرى  بطريقيية  يت�شييح  التييي  تلييك  اأو  التدقيييق،  ب�أعميي�ل  قي�منيي� 

م�دييية.  اأخطيي�ًء  تت�شميين 

ف�إنييه  الأخييرى،  املعلوميي�ت  يف  م�دييية  اأخطيي�ء  اأي  وجييود  ا�شييتنتجن�  اإذا 

قمنيي�  التييي  الأعميي�ل  اإىل  ا�شييتن�ًدا  ذلييك،  عيين  الإف�شيي�ح  علينيي�  يتعييني 

عليهيي�  ح�شلنيي�  التييي  الأخييرى  املعلوميي�ت  بهييذه  يتعلييق  فيميي�  بهيي� 

هييذا  يف  عنييه  ييح  ُنف�شِ ميي�  لدينيي�  لي�ييش  التقرييير.  هييذا  ت�ريييخ  قبييل 

. ن ل�شيي�أ ا

لها  يرفع  التي  احلوكمة  على  والقيمني  الإدارة  جمل�س  م�سوؤولية  

التقارير حول البيانات املالية املوحدة

امل�لييية  البي�نيي�ت  هييذه  اإعييداد  عيين  امل�شييوؤول  هييو  الإدارة  جمل�ييش  اإن 

للتق�رييير  الدولييية  للمع�ييير  وفقييً�  ع�دليية  ب�شييورة  وعر�شهيي�  املوحييدة 

ميين  وكذلييك  القطييري،  التج�رييية  ال�شييرك�ت  ق�نييون  واأحييك�م  امل�لييية 

�شرورييية  الدارة  جمل�ييش  يجدهيي�  التييي  الداخلييية  الرق�بيية  نظيي�م  و�شييع 

ميين  خ�لييية  ع�دليية  ب�شييورة  املوحييدة  امل�لييية  البي�نيي�ت  اعييداد  ميين  لتمكنهيي� 

خطيي�أ. اأو  احتييي�ل  عيين  ن��شييئة  ك�نييت  �شييواء  جوهرييية،  اأخطيي�ء 

عيين  امل�شييوؤول  الدارة  جمل�ييش  فيي�إن  املوحييدة،  امل�لييية  البي�نيي�ت  اإعييداد  عنييد 

والف�شيي�ح  م�شييتمرة  كمجموعيية  ال�شييتمرار  علييى  املجموعيية  قييدرة  تقييييم 

مبييييييداأ  واعتميي�د  ب�ل�شتمراريييييية  املتعلقيية  امل�شيي�ئل  عيين  من��شييًب�،  ك�ن  متييى 

اأو  املجموعيية  ت�شفييية  الإدارة  جمل�ييش  ينييوي  مل  ميي�  املح��شييبي،  ال�شتمراريييييييية 

بذلييك. القييي�م  ال  واقعييي  بديييل  لديهيي�  يوجييد  ل  اأو  عملي�تهيي�،  وقييف 

اإعييداد  م�شيي�ر  علييى  الإ�شييراف  عيين  امل�شييوؤول  الإدارة  جمل�ييش  ويعتييرب 

للمجموعيية. امل�لييية  التق�رييير 

مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق 
البيانات المالية الموحدة

البي�نيي�ت  ك�نييت  اإذا  فيميي�  معقييول  ت�أكيييد  علييى  ب�حل�شييول  تتمثييل  غ�يتنيي�  اإن 

ك�نييت  �شييواء  جوهرييية،  اأخطيي�ء  ميين  ع�ميية  ب�شييورة  خ�لييية  املوحييدة  امل�لييية 

ي�شييمل  الييذي  املدقييق  تقرييير  واإ�شييدار  خطيي�أ،  عيين  اأو  احتييي�ل  عيين  ن��شييئة 

ي�شميين  ول  الت�أكيييد،  ميين  عيي�ٍل  م�شييتوى  هييو  املعقييول  الت�أكيييد  ان  راأينيي�. 

�شييوف  للتدقيييق  الدولييية  للمع�ييير  وفقيي�  مّتييت  التييي  التدقيييق  عملييية  اأن 

الخطيي�ء  تن�شيي�أ  وقييد  وجييوده.  حيي�ل  يف  جوهييري  خطيي�أ  اأي  دائًميي�  تك�شييف 

جُمّمييع  اأو  فييردي  ب�شييكل  جوهرييية  وتعتييرب  اخلطيي�أ،  عيين  اأو  الحتييي�ل  عيين 

املتخييذة  القت�ش�دييية  القييرارات  علييى  ت�أثرهيي�  املتوقييع  ميين  ك�ن  اإذا  فيميي� 

املوحييدة. امل�لييية  البي�نيي�ت  هييذه  علييى  بنيي�ًء  امل�شييتخدمني  ميين 

من�ر�ييش  ف�إننيي�  الدولييية،  التدقيييق  ملع�ييير  وفقيي�  التدقيييق  عملييية  ميين  كجييزء 

كميي�  التدقيييق.  فييرة  طييوال  املهنييي  ال�شييك  علييى  ونح�فييظ  املهنييي  التقدييير 

اأي�شيي�: نقييوم 

امل�لييية  البي�نيي�ت  يف  اجلوهرييية  الخطيي�ء  خم�طيير  وتقييييم  حتديييد   •
ميين  خطيي�أ،  عيين  اأو  احتييي�ل  عيين  ن��شييئة  ك�نييت  �شييواء  املوحييدة، 

مييع  ين�شييجم  مبيي�  التدقيييق  ب�إجييراءات  والقييي�م  التقييييم  خييالل 

ومن��شييبة  ك�فييية  تدقيييق  اأدليية  علييى  واحل�شييول  املخ�طيير  تلييك 

جوهييري  خطيي�أ  اكت�شيي�ف  عييدم  خم�طيير  ان  لراأينيي�.  اأ�ش��شيي�  توفيير 

حيييث  اخلطيي�أ،  عيين  الن�جتيية  تلييك  تفييوق  الحتييي�ل  عيين  نيي�جت 

�شييوء  املتعمييد،  احلييذف  التزوييير،  التواطييوؤ،  الحتييي�ل  ي�شييمل 

الداخلييي.  الرق�بيية  نظيي�م  جتيي�وز  اأو  التمثيييل 

ب�لتدقيييق  ال�شليية  ذات  الداخلييي  الرق�بيية  نظيي�م  علييى  ب�لإطييالع   •
الظييروف،  ح�شييب  من��شييبة  تدقيييق  اإجييراءات  ت�شميييم  اأجييل  ميين 

الداخلييية.  الرق�بيية  فع�لييية  حييول  راأي  اإبييداء  بغر�ييش  لي�ييش  ولكيين 

ومعقولييية  املتبعيية  املح��شييبية  ال�شي��شيي�ت  مالءميية  بتقييييم   •
ميين  املعييدة  بهيي�  املتعلقيية  والإي�ش�حيي�ت  املح��شييبية  التقديييرات 

الإدارة. قبييل 

ال�شييتمرارية  ملبييداأ  الإدارة  اإ�شييتخدام  مالءميية  مييدى  ب�إ�شييتنت�ج   •
عليهيي�،  احل�شييول  مت  التييي  التدقيييق  اأدليية  علييى  وبنيي�ء  املح��شييبي، 

ب�أحييداث  متعلقيية  اليقييني  عييدم  ميين  جوهرييية  ح�ليية  وجييود  حيي�ل  يف 

علييى  املجموعيية  قييدرة  حييول  جوهرييية  �شييكوكً�  تثيير  قييد  ظيييييروف  اأو 

عييدم  ميين  جوهرييية  ح�ليية  بوجييود  الإ�شييتنت�ج  حيي�ل  ويف  ال�شييتمرار. 

الإي�ش�حيي�ت  اإىل  تقريرنيي�  يف  الإنتبيي�ه  لفييت  علينيي�  يتوجييب  اليقييني، 

حيي�ل  يف  اأو،  املوحييدة،  امل�لييية  البي�نيي�ت  يف  الييواردة  ال�شليية  ذات 

تعديييل  علينيي�  يتوجييب  ك�فييية  غيير  الإي�ش�حيي�ت  هييذه  ك�نييت 

مت  التييي  التدقيييق  اأدليية  علييى  ا�شييتنت�ج�تن�  يف  ونعتمييد  هييذا  راأينيي�. 

تييوؤدي  قييد  ذلييك،  ومييع  تقريرنيي�.  ت�ريييخ  حتييى  عليهيي�  احل�شييول 

اأعميي�ل  توقييف  اإىل  ب�ملجموعيية  امل�شييتقبلية  الظييروف  اأو  الأحييداث 

ال�شييتمرارية. مبييداأ  اأ�ش��ييش  علييى  املجموعيية 

وهيكلهيي�  املوحييدة  امل�لييية  للبي�نيي�ت  ال�شيي�مل  العر�ييش  تقييييم   •
اإذا  وفيميي�  الإي�ش�حيي�ت،  ذلييك  يف  مبيي�  فيهيي�،  املت�شمنيية  والبي�نيي�ت 

ذات  والحييداث  العملييي�ت  تظهيير  املوحييدة  امل�لييية  البي�نيي�ت  ك�نييت 

العيي�دل. العر�ييش  حتقييق  بطريقيية  العالقيية 

يتعلييق  فيميي�  ومن��شييبة  ك�فييية  تدقيييق  اأدليية  علييى  احل�شييول   •
داخييل  التج�رييية  الأن�شييطة  اأو  اجلهيي�ت  ميين  امل�لييية  ب�ملعلوميي�ت 

نحيين  املوحييدة.  امل�لييية  القوائييم  حييول  الييراأي  لإبييداء  املجموعيية 

للمجموعيية.  املراجعيية  واإجييراء  والإ�شييراف  التوجيييه  عيين  م�شييوؤولون 

التدقيييق. حييول  راأينيي�  عيين  الوحيدييين  امل�شييوؤولني  نييزال  ل  ونحيين 

علييى  يتعلييق،  فيميي�  احلوكميية  علييى  القيمييني  مييع  ب�لتوا�شييل  نقييوم 

اله�ميية،  التدقيييق  ونت�ئييج  وتوقيييت  بنطيي�ق  احل�شيير،  ل  املثيي�ل  �شييبيل 

لنيي�  يتبييني  الداخلييي  الرق�بيية  نظيي�م  يف  جوهييري  خلييل  اأي  ذلييك  يف  مبيي� 

تدقيقنيي�. خييالل  ميين 

امتث�لنيي�  يظهيير  ببييي�ن  احلوكميية  علييى  القيمييني  ب�طييالع  نقييوم  كميي� 

معهييم  والتوا�شييل  ب�ل�شييتقاللية،  املتعلقيية  املهنييي  ال�شييلوك  لقواعييد 

يحتمييل  التييي  امل�شيي�ئل  ميين  وغرهيي�  العالقيي�ت  جميييع  بخ�شو�ييش 

واإجييراءات  ا�شييتقالليتن�  علييى  معقييوًل  ت�أثييًرا  توؤثيير  قييد  اأنهيي�  العتقيي�د 

من��شييًب�.  ك�ن  متييى  ال�شليية  ذات  احلم�ييية 

احلوكميية،  علييى  القيمييني  مييع  ب�شيي�أنه�  التوا�شييل  مت  التييي  المييور  ميين 

تدقيييق  يف  الأكييرب  الأثيير  لهيي�  ك�ن  التييي  المييور  هييذه  بتحديييد  نقييوم 

تدقيييق  اأمييور  تعييد  والتييي  احل�لييية،  للفييرة  املوحييدة  امل�لييية  البي�نيي�ت 

التدقيييق  حييول  تقريرنيي�  يف  المييور  هييذه  عيين  ب�لإف�شيي�ح  نقييوم  رئي�شييية. 

عندميي�  اأو  عنهيي�،  العلنييي  الف�شيي�ح  دون  الأنظميية  اأو  الق�نييون  حيي�ل  اإذا  اإل 

معييني  اأميير  عيين  الإف�شيي�ح  يتييم  ل  اأن  للغ�ييية،  نيي�درة  حيي�لت  يف  نقييرر 

قييد  �شييلبية  عواقييب  عنييه  الإف�شيي�ح  علييى  ترتييب  حيي�ل  يف  تقريرنيي�  يف 

منييه. املتحققيية  الع�ميية  املنفعيية  تفييوق 

تقرير حول المتطلبات القانونية 
والتشريعية األخرى

منتظميية.  حم��شييبية  ب�شييجالت  حتتفييظ  املجموعيية  اإن  اأي�شييً�،  براأينيي� 

راأين�هيي�  التييي  والإف�ش�حيي�ت  املعلوميي�ت  ك�فيية  علييى  ح�شلنيي�  وقييد  كميي� 

متفقيية  الإدارة  جمل�ييش  تقرييير  حمتوييي�ت  واأن  تدقيقنيي�  لأغرا�ييش  �شرورييية 

حييدود  ويف  علمنيي�  وبح�شييب  للمجموعيية،  املوحييدة  امل�لييية  البي�نيي�ت  مييع 

خم�لفيي�ت  امل�لييية  ال�شيينة  خييالل  تقييع  مل  لدينيي�،  توافييرت  التييي  املعلوميي�ت 

التج�رييية  ال�شييرك�ت  ق�نييون  اأو  القطييري  املركييزي  البنييك  ق�نييون  لأحييك�م 

قييد  وجييه  علييى  الأم  لل�شييركة  الأ�ش��شييي  النظيي�م  لأحييك�م  اأو  القطييري 

املوحييد. امليي�يل  مركزهيي�  يف  اأو  املجموعيية  ن�شيي�ط  يف  جوهييري  ب�شييكل  يوؤثيير 

يف الدوحة - قطر عن ديلويت اآند تو�ش 

فرع قطر  16 فرباير 2017

وليييييييد �شيليييييييم 

�شريييييييييييك 

�شجل مراقبي احل�ش�ب�ت رقم )319( 

 

تقرير مدقق

كيف تناول تدقيقنا أمور التدقيق الرئيسية أمور التدقيق الرئيسية
تقييم اإلستثمارات 

لقد قمن� بفح�ش مدى دقة تقييم الإ�شتثم�رات من خالل الت�يل:

اأ�شيع�ر  ب�إختبي�ر  قمني�  لقيد  للمت�جيرة،  بهي�  املحتفيظ  الإ�شيتثم�رات  يخ�يش  فيمي�   -1

2016؛  دي�شيمرب   31 يف  كمي�  املتيداول  ال�شيوق  يف  بهي�  واملعيرف  املت�حية  التقيييم 

التقيييم  فح�يش  اإىل  ب�لإ�ش�فية  ف�إنيه   ، للبييع  املت�حية  لالإ�شيتثم�رات  ب�لن�شيبة  واأمي�   -2

وطوييل  اجلوهيري  ب�لنخف��يش  اخل��شية  الإدارة  اإفرا�شي�ت  بفح�يش  قمني�  فقيد 

الغير  اأو  املدرجية  ال�شيوق  يف  �شيواء  للبييع  املت�حية  الإ�شيتثم�رات  يف  الأجيل 

اإنخف��يش  بي�أي  لالإعيراف  �شيرورة  هني�ك  ك�ن  اإذا  مين  للت�أكيد  وذليك  مدرجية 

ا�شيتثم�ر. اأي  قيمية  يف 

حم�فيظ  يف  ا�شيتثم�رات  لديهي�  املجموعية  في�إن   ،  )12( رقيم  اإي�شي�ح  يف  جي�ء  كمي� 

يف  كمي�  املتداولية  وغير  املتداولية  ال�شيتثم�رات  وقي��يش  تقيييم  اإن  خمتلفية.  ا�شيتثم�رية 

تيدين  فح�يش  ذليك  يف  مبي�  الأحيك�م  مين  كبير  قيدر  عليى  ينطيوي   2016 دي�شيمرب   31

راأ�يش  يف  واإ�شيتثم�رات  متداولية،  الغير  والأ�شيهم  للبييع  املت�حية  لالإ�شيتثم�رات  القيمية 

اخل��يش. املي�ل 

تقرير مدقق
الحسابات المستقل - تتمة الحسابات المستقل - تتمة
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بيــــــان المركزبيــــــان المركز
الدخل الموحد  للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 المالي الموحد  كما في 31 ديسمبر 2016

2016اإي�ش�ح�ت

2015

معدلة

كم� يف 1 ين�ير 2015

معدلة

الف ريي� ل قطريالف ريي� ل قطريالف ريي� ل قطري

الموجودات
56.962.3103.518.7602.646.907النقد و�شبه النقد

66.652.5776.481.4602.820.028ذمم ت�أمني مدينة وذمم مدينة اأخرى

72.493.4392.128.4051.238.857موجودات عقود اإع�دة ت�أمني

8138.84183.12577.065اإ�شتثم�رات بطريقة حقوق امللكية 

911.435.06510.593.6238.715.618اإ�شتثم�رات

10575.818407.988375.070اإ�شتثم�رات عق�رية

38.665 1140.30041.406ممتلك�ت ومعدات

12417.114418.560420.006�شهرة وموجودات غر ملمو�شة

28.715.46423.673.32716.332.216مجموع الموجودات

المطلوبات
134.065.3113.543.2432.429.536قرو�ش ق�شرة الأجل

142.471.45111.768.0771.660.759خم�ش�ش�ت وذمم اإع�دة ت�أمني دائنة وذمم دائنة اأخرى

713.583.2832.367.9346.318.414مطلوب�ت عقود ت�أمني

----15127.196قرو�ش طويلة الأجل

20.247.24117.679.25410.408.709مجموع المطلوبات

حقوق الملكية
162.411.3871.846.2141.605.404راأ�ش امل�ل

173.145.6231.514.1431.408.179اإحتي�طي ق�نوين

18287.000287.000287.000اإحتي�طي ع�م

19110.870139.198601.000اإحتي�طي القيمة الع�دلة 

20329.526277.344227.251اإحتي�طي خ��ش للكوارث

----)15.133(21اإحتي�طي حتويل عمالت اأجنبية

1.966.8331.748.3891.575.949اأرب�ح مدورة

8.236.1065.812.2885.704.783جمموع حقوق امللكية مل�ش�همي ال�شركة

232.117181.785218.724حقوق الأقلية الغر م�شيطرة

8.468.2235.994.0735.923.507مجموع حقوق الملكية

28.715.46423.673.32716.332.216مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

خليفة عبداهلل تركي السبيعي خالد بن محمد بن علي آل ثاني 
الرئيس واملدير التنفيذي للمجموعة رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب 

مت اإعتم�د هذه البي�ن�ت امل�لية املوحدة من قبل جمل�ش الإدارة ومتت املوافقة عليه� ب�لني�بة عنه من قبل املخولني ب�لتوقيع الت�لية اأ�شم�وؤهم بت�ريخ 

24 ين�ير 2017:

2016اإي�ش�ح�ت

2015

معدلة

األف ريي�ل قطرياألف ريي�ل قطري

229.901.3948.347.210 )اأ(اإجم�يل اأق�ش�ط الت�أمني

)1.189.778()1.323.307(22 )اأ(اأق�ش�ط حمولة لدى اأطراف اإع�دة الت�أمني

8.578.0877.157.432صافي أقساط التأمين

)1.370.259()218.200(22 )اأ(التغر يف اإحتي�طي الأخط�ر ال�ش�رية

8.359.8875.787.173صافي أقساط التأمين المكتسبة

)2.973.946()4.817.792(22 )اأ(اإجم�يل املط�لب�ت املدفوعة

22813.629708.667 )اأ(املب�لغ امل�شردة من اإع�دة الت�أمني 

)1.606.230()1.764.855(22 )اأ(احلركة يف املط�لب�ت الق�ئمة

)999.317()1.754.717(22 )اأ(م�شروف العمولة - ب�ل�ش�يف

227.5319.396 )اأ(اإيرادات الت�أمني الأخرى

843.683925.743صافي نتائج االكتتاب

23856.260739.537اإيرادات الإ�شتثم�رات

)27.441()44.798(23تك�ليف متويل

23811.462712.096صافي إيرادات اإلستثمارات

51.286123.063اإيرادات اأتع�ب اإ�شت�ش�رات

39.41745.506اإيرادات الإيج�رات

4.4243.371اإيرادات اأخرى

1.750.2721.809.779إجمالي اإليرادات

)731.121()684.904(24امل�ش�ريف الت�شغيلية والإدارية 

)29.229()32.052(الإ�شتهالك والإطف�ء

1.033.3161.049.429الربح قبل الحصة من نتائج اإلستثمارات بطريقة حقوق الملكية

18.26214.560احل�شة من نت�ئج الإ�شتثم�رات بطريقة حقوق امللكية

1.051.5781.063.989ربح السنة

موزع على:
1.034.0181.043.636م�ش�همي ال�شركة الأم

17.56020.353حقوق الأقلية الغر م�شيطرة

1.051.5781.063.989

العائد على السهم
 الع�ئد الأ�ش��شي واملعدل لل�شهم الواحد املوزع على م�ش�همي 

254.484.84ال�شركة الأم ب�لريي�ل القطري ل )2015 معدلة نتيجة ا�شهم جم�نية وا�شهم حقوق اأولويه( 

261.502.50التوزيع�ت النقدية لل�شهم الواحد ب�لريي�ل القطري 
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بيــــــان الدخل
الشامل الموحد  للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016

2016

 2015

معدلة

األف ريي�ل قطرياألف ريي�ل قطري

1.051.5781.063.989ربح السنة

بنود الدخل الشامل األخرى

اإع�دة ت�شنيف بنود الدخل ال�ش�مل الأخرى اإىل الربح اأو اخل�ش�رة يف فرات لحقة 

)469.815()26.702(�ش�يف التغر يف القيمة الع�دلة للموجودات امل�لية املت�حة للبيع

--)15.133(فروق�ت حتويل العمالت الأجنبية للعملي�ت الأجنبية 

)469.815()41.835(إجمالي الدخل الشامل المعاد تصنيفه إلى الربح أو الخسارة في  فترات الحقة

1.009.743594.174إجمالي الدخل الشامل للسنة

مجموع الدخل الشامل موزع على:

989.332581.965م�ش�همي ال�شركة الأم

20.41112.209حقوق الأقلية غر امل�شيطرة

1.009.743594.174إجمالي الدخل الشامل للسنة
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بيــــــان المركزبيــــــان التدفقات
النقدية الموحد  للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016النقدية الموحد  للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016

2016

 2015

معدلة

األف ريي�ل قطرياألف ريي�ل قطري

األنشطة التشغيلية
1.051.5781.063.989ربح ال�شنة

تعديالت:

30.60627.783اإ�شتهالك ممتلك�ت ومعدات واإ�شتثم�رات عق�رية

1.4461.446اإطف�ء موجودات غر ملمو�شة - ب�ل�ش�يف

1.521144،891خ�ش�ئر تدين يف قيمة اإ�شتثم�رات

)14.560()18.262(احل�شة من نت�ئج الإ�شتثم�رات بطريقة حقوق امللكية

)857.060()619.770(اإيرادات الإ�شتثم�رات واإيردات متويل اأخرى

12.0917.503خ�ش�ئر التدين يف الذمم املدينة امل�شكوك يف حت�شيله�

7.7038.761خم�ش�ش مك�ف�آت نه�ية اخلدمة للموظفني

1.947251�ش�يف خ�ش�رة فرق العمالت الأجنبية من املمتلك�ت واملعدات

--)190.674(اأرب�ح بيع اإ�شتثم�رات عق�رية

--451خ�ش�ئر بيع ممتلك�ت ومعدات

73)20.682(�ش�يف اأرب�ح غر حمققة من الإ�شتثم�رات 

257.955383.077األرباح التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل

التغير في رأس المال العامل
)3.804.672()62.604(التغر يف ذمم الت�أمني املدينة والذمم املدينة الأخرى

1.450.1724.560.116التغر يف اإحتي�طي�ت الت�أمني - ب�ل�ش�يف

852.165)163.631(التغر يف املخ�ش�ش�ت وذمم اإع�دة الت�أمني الدائنة وذمم دائنة اأخرى

1.481.8921.990.686النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

)12.848()6.207(مدفوع�ت اإىل الأن�شطة الإجتم�عية والري��شية

)11.918()3.955(مك�ف�آت نه�ية اخلدمة املدفوعة للموظفني 

1.471.7301.965.920صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

األنشطة اإلستثمارية
)2.442.811()901.808(�ش�يف احلركة النقدية يف الإ�شتثم�رت

)18.129()17.627(�شراء ممتلك�ت ومعدات

)45.564()232.264(�شراء اإ�شتثم�رات عق�رية

--)48.654(�ش�يف احلركة يف ا�شتثم�رات بطريقة حقوق امللكية

11.2008.500توزيع�ت اأرب�ح من ا�شتثم�رات بطريقة حقوق امللكية

619.770857.060اإيرادات فوائد واإيرادات متويل اأخرى

--360.000متح�شالت من بيع اإ�شتثم�رات عق�رية

)1.640.944()209.383(صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية  

2016اإي�ش�ح

 2015

معدلة

األف ريي�ل قطرياألف ريي�ل قطري

األنشطة التمويلية 

)7.378(--توزيع�ت اأرب�ح مدفوعة حلقوق الأقلية غر امل�شيطرة

)116.927(32.304اإ�شتحواذ على حقوق الأقلية غر امل�شيطرة - ب�ل�ش�يف

7328.320الزي�دة يف حقوق الأقلية الغر م�شيطرة

--1.901.983الزي�دة يف راأ�ش امل�ل من خالل اأ�شهم حقوق الأولوية

699.2371.063.734�ش�يف احلركة يف القرو�ش 

)400.872()453.053(توزيع�ت اأرب�ح مدفوعة 

2.181.203546.877صافي النقد الناتج من األنشطة التمويلية  

3.443.550871.853صافي الزيادة في النقد وشبه النقد

3.518.7602.646.907النقد و�شبه النقد يف بداية ال�شنة

56.962.3103.518.760النقد وشبه النقد في نهاية السنة
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الشركة والنشاط  -1
ق�نييون  لأحييك�م  وفقييً�   1964 �شيينة  يف  قطيير  دوليية  يف  ت�أ�ش�شييت  قطرييية  م�شيي�همة  �شييركة  هييي  الأم«(  )»ال�شييركة  )�ييش.م.ق(  للت�أمييني  قطيير  �شييركة   

الت�بعيية  و�شييرك�ته�  الأم  ال�شييركة  تقييوم  املركييزي.  قطيير  م�شييرف  تعليميي�ت  و   )20( رقييم  التجيي�ري  ال�شييجل  حتييت  القطييري  التج�رييية  ال�شييرك�ت 

امل�لييية. الإ�شت�شيي�رات  وخدميي�ت  العقيي�رات  واإدارة  الت�أمييني  واإعيي�دة  الت�أمييني  اأعميي�ل  مبزاوليية  )»املجموعيية«( 

و�شيينغ�فورة  وبورميي�  و�شوي�شييرا  املتحييدة  واململكيية  الكويييت  ودوليية  عميي�ن  و�شييلطنة  املتحييدة  العربييية  والإميي�رات  قطيير  دوليية  يف  املجموعيية  تعمييل   

وم�لطيي�.  وم�ليزييي� 

مي� يلي �شرك�ت املجموعة الت�بعة:  

إيضاحات حولإيضاحات حول
البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016

األنشطة الرئيسيةبلد التأسيسالملكيةالشركة التابعة
�شركة قطر للت�أمني ك�بيت�ل )ذ.م.م(  

)كيو اأي �شي �شي(    
دولة قطر%95،74 )2015: %91،79 (

تعمل ك�شركة ق�ب�شة حل�شة املجموعة يف ال�شرك�ت 

الدولية و�شرك�ت الت�أمني املحلية.

 �شركة قطر للت�أمني الدولية )ذ.م.م(

) »الدولية« (

100% )مملوكة من كيو اأي 

�شي �شي (
دولة قطر

تعمل ب�شفة اأ�ش��شية يف جم�ل الت�أمني واإع�دة 

الت�أمني. تدير الدولية العملي�ت الت�شغيلية القليمية 

للمجموعة ولديه� فرعني خ�رجيني يف دبي واأبو ظبي 

)بدولة الإم�رات العربية املتحدة(.

ال�شركة العم�نية القطرية للت�أمني
70% )مملوكة بوا�شطة 

الدولية(
�شلطنة عم�ن

تعمل ب�شفة اأ�ش��شية يف جم�ل الت�أمني واإع�دة 

الت�أمني.

ال�شركة الكويتية القطرية للت�أمني
82،04% )مملوكة بوا�شطة 

الدولية(
دولة الكويت

تعمل ب�شفة اأ�ش��شية يف جم�ل الت�أمني واإع�دة 

الت�أمني.

�شركة قطر لإع�دة الت�أمني )ذ.م.م( 

)»كيو ري«(

100% )مملوكة من كيو اأي 

�شي �شي( 
برمودا

تعمل ب�شفة اأ�ش��شية يف جم�ل اإع�دة الت�أمني. تقوم 

كيو ري ب�أن�شطة اإع�دة الت�أمني للمجموعة ولديه� 

اأفرع يف �شوي�شرا ودبي و�شنغ�فورة و مكتب متثيل يف 

اململكة املتحدة.

تعمل ب�شفة اأ�ش��شية لتقدمي خدم�ت لكيو ري.دولة قطر100% )مملوكة لكيو ري(خدم�ت قطر لإع�دة الت�أمني )ذ.م.م(

قطر لالإكتت�ب املحدودة
100% )مملوكة من كيو اأي 

�شي �شي(
اململكة املتحدة

تعمل ب�شفة اأ�ش��شية لتوفر راأ�ش امل�ل لدعم اأن�شطة 

الإكتت�ب يف لويدز

�شركة كيو.ال.ام لت�أمين�ت احلي�ة والت�أمني 

ال�شحي
دولة قطر%85

تعمل ال�شركة يف جم�ل الت�أمني ال�شحي والت�أمني 

على احلي�ة ولديه� فرع يف لبوان، م�ليزي�.

انت�ري�ش الق�ب�شة املحدودة )»الق�ب�شة«(
100%  )مملوكة من كيو اأي 

�شي �شي(
ت�أ�ش�شت ك�شركة ق�ب�شة.اململكة املتحدة

انت�ري�ش لالإكتت�ب املحدودة
100% )مملوكة بوا�شطة 

انت�ري�ش الق�ب�شة املحدودة(
اململكة املتحدة

ت�أ�ش�شت لتقدمي دعم راأ�شم�يل حلجم الإكتت�ب يف 

انت�ري�ش �شينديك�يت 1274.

انت�ري�ش لإدارة التوكيل املحدودة
100% )مملوكة بوا�شطة 

انت�ري�ش الق�ب�شة املحدودة(
اململكة املتحدة

ت�أ�ش�شت لإدارة التوكيل يف انت�ري�ش �ش�شينديك�يت 

.1274

انت�ري�ش لالإكتت�ب اأ�شي� املحدودة

100% )مملوكة بوا�شطة  

انت�ري�ش لإدارة التوكيل 

املحدودة (

تعمل للم�ش�ركة يف م�شروع لويدز يف اأ�شي��شنغ�فورة

انت�ري�ش خلدم�ت الإكتت�ب املحدودة
100% )مملوكة بوا�شطة  

انت�ري�ش الق�ب�شة املحدودة (
اململكة املتحدة

ت�أ�ش�شت لتقدمي دعم راأ�شم�يل حلجم الإكتت�ب 

يف انت�ري�ش لإدارة التوكيل املحدودة وانت�ري�ش 

�شينديك�يت 1274.

األنشطة الرئيسيةبلد التأسيسالملكيةالشركة التابعة

انت�ري�ش ك�بيت�ل I املحدودة
100% )مملوكة بوا�شطة 

انت�ري�ش الق�ب�شة املحدودة(
اململكة املتحدة

ت�أ�ش�شت لتقدمي دعم راأ�شم�يل حلجم الإكتت�ب يف انت�ري�ش 

�شينديك�يت 1274.

انت�ري�ش ك�بيت�ل III املحدودة
100% )مملوكة بوا�شطة 

انت�ري�ش الق�ب�شة املحدودة(
اململكة املتحدة

ت�أ�ش�شت لتقدمي دعم راأ�شم�يل حلجم الإكتت�ب يف انت�ري�ش 

�شينديك�يت 1274.

انت�ري�ش ك�بيت�ل IV املحدودة
100% )مملوكة بوا�شطة 

انت�ري�ش الق�ب�شة املحدودة(
اململكة املتحدة

ت�أ�ش�شت لتقدمي دعم راأ�شم�يل حلجم الإكتت�ب يف انت�ري�ش 

�شينديك�يت 1274.

جمموعة انت�ري�ش الق�ب�شة 

املحدودة
ت�أ�ش�شت ك�شركة ق�ب�شة.برمودا%100

�شركة قطر للت�أمني - اأوروب� - 

املحدودة
تعمل ب�شفة اأ�ش��شية يف اأعم�ل الت�أمني.مالطا%100

ك�نيت ليمتد
100% )مملوكة بوا�شطة 

الدولية(
الإم�رات العربية املتحدة

تعمل ب�شفة اأ�ش��شية يف الأن�شطة العق�رية يف دولة الإم�رات 

العربية املتحدة.

تعمل ب�شفة اأ�ش��شية يف الأن�شطة العق�رية يف دولة قطر.دولة قطر100%�شركة قطر للت�أمني العق�رية 

قطر لال�شت�ش�رات القت�ش�دية 

ذ.م.م )»قطر لالإ�شت�ش�رات«(
دولة قطر%100

تعمل ب�شفة اأ�ش��شية يف جم�ل تقدمي خدم�ت ال�شت�ش�رات 

امل�لية والأخرى.

دولة قطر100%جمموعة قطر للت�أمني
تعمل ب�شفة اأ�ش��شية يف اإدارة جمموعة �شرك�ت قطر 

للت�أمني.

ك�تكو لإدارة ال�شتثم�رات ليمتد 

)»ك�تكو لالإدارة«(
تعمل ب�شفة اأ�ش��شية يف تقدمي خدم�ت اإدارة ال�شتثم�رات.برمودا%100 

ك�تكو ري ليمتد
100%  )مملوكة بوا�شطة ك�تكو 

لإدارة ال�شتثم�رات ليمتد(
برمودا

تعمل ب�شفة اأ�ش��شية يف اإ�شدار عقود اإع�دة الت�أمني 

ب�شم�ن�ت اإ�ش�فية ل�شندوق ك�تكو ري.

تعمل ب�شفة اأ�ش��شية يف اخلدم�ت والإ�شت�ش�رات امل�لية.جزر ك�مي�ن100%كيو اأي �شي لإدارة الأ�شول املحدودة

تعمل ب�شفة اأ�ش��شية يف اخلدم�ت والإ�شت�ش�رات امل�لية.جزر الك�مين100%�شركة التعليم املحدودة

تعمل ب�شفة اأ�ش��شية يف تقدمي خدم�ت اإدارة الإ�شتثم�راتجزر بي ڤي اأي100%اأبيكور منجرز قطر ليمتد

100% )مملوكة بوا�شطة قطر ت�لييم لالإ�شت�ش�رات املحدودة

لالإ�شت�ش�رات الإقت�ش�دية(

تعمل ب�شفة اأ�ش��شية يف اخلدم�ت والإ�شت�ش�رات امل�لية.جزر الك�مين

اأرنيب لالإ�شتثم�رات العق�رية 

املحدودة 

تعمل ب�شفة اأ�ش��شية يف جم�ل الإ�شتثم�رات العق�رية.جر�شي%100

100% )مملوكة من  اأرنيب �شنرجي فراميلي املحدودة 

لالإ�شتثم�رات العق�رية 

املحدودة(

تعمل ب�شفة اأ�ش��شية يف جم�ل الإ�شتثم�رات العق�رية.جر�شي

الق�ب�شيية  انت�ري�ييش  جمموعيية   ، الت�بعيية  ال�شييركة  يف  اإ�شييتثم�راته�  بتحويييل  الأم  ال�شييركة  ق�مييت  املجموعيية،   هيكليية  اإعيي�دة  ميين  كجييزء  الفييرة،  خييالل 

للت�أمييني  قطيير  ل�شييركة  اإ�ش�فييية  ملكييية  حقييوق  اأ�شييهم  مق�بييل  الدفرييية  ب�لقيميية  )ذ.م.م(  ك�بيتيي�ل  للت�أمييني  قطيير  �شييركة  اإىل  املتحييدة(  )اململكيية 

خ�شيي�ئر  اأو  اأربيي�ح  �شميين  خ�شيي�رة  اأو  بربييح  الإعييراف  يتييم  مل  حيييث  الع�ميية  الرق�بيية  �شميين  يقييع  كتحويييل  التحويييل  اإعتبيي�ر  مت  )ذ.م.م(.  ك�بيتيي�ل 

        . عيية ملجمو ا
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تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية   -٢
الجديدة والمعدلة

والتف�شييرات  املع�ييير  ميين  عييدد  بتطبيييق  املجموعيية  ق�مييت   

وهييي: احل�لييية  امل�لييية  ال�شيينة  خييالل  واملعّدليية  اجلديييدة 

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )11(  
 )11( رقيم  امل�ليية  للتق�ريير  اليدويل  املعيي�ر  عليى  التعدييالت  اإن   

العمليي�ت  يف  الف�ئيدة  لإ�شيتحواذ  املح��شيبية  العمليي�ت  دميج  يتطليب 

 ٣ رقيم  امل�ليية  التق�ريير  اليدويل  املعيي�ر  تطبييق  يجيب  حييث  امل�شيركة، 

العمليي�ت  لدميج  املح�شي�بية  ب�لعمليي�ت  يتعليق  فيمي�  العمليي�ت(  )دميج 

جمل�يش  مين  ال�شي�درة  املعّدلية  املع�يير  تليك  ك�نيت  امل�شيركة. 

للتق�ريير  الدوليية  املع�يير  تف�شير  وجلنية  الدوليية  املح��شيبة  مع�يير 

 1 بعيد  اأو  يف  تبيداأ  التيي  املح��شيبية  للفيرات  املفعيول  �شي�رية  امل�ليية 

عليى  جوهيري  ت�أثير  اأي  املع�يير  هيذه  لتطبييق  يكين  مل   .2016 ين�يير 

 31 يف  املنتهيية  امل�لية  لل�شينة  للمجموعية  املوحيدة  امل�ليية  البي�ني�ت 

.2016 دي�شيمرب 

املح��شيبة  مع�يير  جمل�يش  عين  ال�شي�درة  الدوليية  املع�يير  يليي  فيمي�   

مل  والتيي  امل�ليية  للتق�ريير  الدوليية  املع�يير  تف�شير  وجلنية  الدوليية 

تقيم  ومل   2016 دي�شيمرب   31 يف  املنتهيية  لل�شينة  املفعيول  �شي�رية  ت�شبيح 

بتطبيقهي�: املجموعية 

تم إصدار المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )٩(  •

رقييم  الييدويل  املح��شييبة  معييي�ر  لإ�شييتبدال  املالي��ة،  الأدوات   

املعييي�ر  هييذا  يب�شييط  والقي��ييش.  الإعييراف   : امل�لييية  الأدوات   ،)39(

اأ�ش��شيييتني  فئتييني  ين�شييئ  وهييو  املييزدوج  القي��ييش  منييوذج 

الع�دليية.  والقيميية  املطفيي�أة  التكلفيية  امل�لييية:  املوجييودات  لقي��ييش 

ال�شييركة  لييدى  الأعميي�ل  منييط  علييى  الت�شنيييف  اأ�ش��ييش  يعتمييد 

امل�لييية.  للموجييودات  التع�قدييية  النقدييية  التدفقيي�ت  وخ�ش�ئ�ييش 

عقييود  بهيي�  يوجييد  التييي  لل�شييركة  ب�لن�شييبة  املوؤقييت:  الإعفيي�ء 

مت��شيييً�  و   )4( امل�لييية  للتق�رييير  الييدويل  للمعييي�ر  وفقيي�  ت�أمييني 

الت�أمييني  اأن�شييطة  يف  املتع�مليية  ال�شييرك�ت  اأغلبييية  مبييداأ  مييع 

اخلييي�ر  اأعطييى   2016 عيي�م  يف  التعديييل  فيي�إن  الأغلبييية(،  )مبييداأ 

للتق�رييير  الدولييية  للمع�ييير  احليي�يل  املعييي�ر  لتطبيييق  اإميي� 

رقييم  امل�لييية  للتق�رييير  الييدويل  املعييي�ر  تطبيييق   وت�أجيييل  امل�لييية 

بعييد  اأو  يف  تبييداأ  التييي  الفييرة  حتييى  اأو  اأخيير  اإخطيي�ر  حتييى   )9(

اأن  اأو  معييني(.  ت�ريييخ  يف  املييدة  اإنتهيي�ء  )�شييرط   2021 ين�ييير   1

الييدويل  املعييي�ر  نطيي�ق  �شميين  تقييع  التييي  الت�أمييني  �شييرك�ت 

الييدويل  املعييي�ر  تطبيييق  خييي�ر  لديهيي�   )4( رقييم  امل�لييية  للتق�رييير 

التعديييالت  ب�إجييراء  ك�مييل  ب�شييكل   )9( رقييم  امل�لييية  للتق�رييير 

الييدويل  املعييي�ر  اأثيير  لإلغيي�ء  اخل�شيي�رة  اأو  الربييح  علييى  الالزميية 

تقييييم  �شيييتم  موحييد(.  )نهييج    )9( رقييم  امل�لييية  للتق�رييير 

املتوقييع  ميين  الت�أمييني  اأن�شييطة  يف  املتع�مليية  ال�شييرك�ت  اأغلبييية  مبييداأ 

التق�رييير  كذلييك  و  لل�شييرك�ت  امل�لييية  التق�رييير  م�شييتوى  علييى  يكييون  اأن 

�شييبيل  )علييى   2016 اأبريييل   1 ت�ريييخ  قبييل  مب��شييرة  ال�شيينوية  امل�لييية 

وبذلييك   ،)2015 دي�شييمرب   31 يف  املنتهييية  لل�شيينة  امل�لييية  الفييرة  املثيي�ل: 

اأن�شييطة  يف  جوهييري  تغييير  هن�لييك  ك�ن  اإذا  اإل  التقييييم،  اعيي�دة  ينبغييي  ل 

الأويل  للتقييييم  وفقيي�  اإلزامييي.  تقييييم  اىل  يييوؤدي  اأن  �شيي�أنه  ميين  املن�شيي�أة 

 )9( رقييم  امل�لييية  للتق�رييير  الييدويل  املعييي�ر  ي�شبييح  �شييوف  لل�شييركة، 

تبييداأ  التييي  ال�شيينوية  الفييرات  علييى  املفعييول  �شيي�ري  امل�لييية«  »الأدوات 

.2018 ين�ييير   1 بعييد  اأو  يف 

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )15( إيرادات من عقود مع   •

العمالء  يف  م�يو 2014، مت اإ�شدار املعي�ر الدويل لإعداد التق�رير امل�لية رقم 

15  يقدم املعي�ر منه�ج من خم�ش خطوات لالإعراف ب�لإيرادات، اإن املبداأ 

الأ�ش��شي للمعي�ر الدويل لإعداد التق�رير امل�لية رقم 15 هو اأنه على املن�ش�أة 

الإعراف ب�لإيرادات لت�شف حتويل ال�شلع اأو اخلدم�ت املتفق عليه� اإىل العمالء 

مببلغ يعك�ش البدل املق�بل الذي تتوقع املن�ش�أة احل�شول عليه مق�بل تلك ال�شلع اأو 

اخلدم�ت.

· رقييم 	 امل�لييية  للتق�رييير  الييدويل  للمعييي�ر  وا�شحيية  تعديييالت  اإ�شييدار  مت 

رقييم  الييدويل  املح��شييبة  ومعييي�ر  امل�لييية«  الأدوات  عيين  »اإي�ش�حيي�ت   )7(

رقييم  امل�لييية  للتق�رييير  الييدويل  املعييي�ر  بتطبيييق  وذلييك  )املعييدل(   )39(

اأعيياله. املف�شليية   ،)9(

للتق�رييير  الدولييية  املع�ييير  علييى   ٢014  -  ٢01٢ الســنوية  التحســينات   •

للتق�رييير  الدولييية  املع�ييير  علييى  التعديييالت  تت�شميين  التييي  امل�لييية 

بغر�ييش  بهيي�  املحتفييظ  املتداوليية  غيير  املوجييودات   )5( اأرقيي�م  امل�لييية 

الإف�ش�حيي�ت،   - امل�لييية  الأدوات   )7( و  املتوقفيية  والعملييي�ت  البيييع 

 )34( و  املوظفييني  من�فييع   )19( اأرقيي�م  الدولييية  املح��شييبية  واملع�ييير 

املرحلييية. امل�لييية  التق�رييير 

· البي�نيي�ت 	  )10( رقييم  امل�لييية  للتق�رييير  الييدويل  املعييي�ر  علييى  تعديييالت 

يف  ا�شييتثم�رات   )28( رقييم  الييدويل  املح��شييبي  واملعييي�ر  املوحييدة  امل�لييية 

املتعلقيية  اجلوانييب  بع�ييش  لتو�شيييح  م�شييركة  وم�شيي�ريع  زميليية  �شييرك�ت 

الإ�شييتثم�ر. لوحييدات  التوحيييد  اإ�شييتثن�ءات  بتطبيييق 

التعديييالت  لهييذه  املحتمييل  الأثيير  تقييييم  ب�شييدد  الآن  املجموعيية  اإن   

املوحييدة. امل�لييية  البي�نيي�ت  عر�ييش  علييى 

والتعديييالت  املع�ييير  ميين  عييدد  تطبيييق  يتييم  مل  ذلييك،  اإىل  ب�لإ�ش�فيية   

 31 يف  املنتهييية  لل�شيينة  املفعييول  �شيي�رية  ت�شبييح  مل  التييي  والتف�شييرات 

تتوقييع  ل  املوحييدة.  امل�لييية  البي�نيي�ت  هييذه  اإعييداد  عنييد   2016 دي�شييمرب 

التف�شييرات  علييى  اأو  املع�ييير  علييى  للتعديييالت  يكييون  بيي�أن  املجموعيية 

ل�شيينة  املوحييدة  امل�لييية  للبي�نيي�ت  اإلزامييية  �شييت�شبح  والتييي  املقرحيية 

املوحييدة. امل�لييية  البي�نيي�ت  علييى  هيي�م  ت�أثيير  بعدهيي�  اأو   2017

أسس اإلعداد  -٣ 

بيان االلتزام أ( 

الدولييية  للمع�ييير  وفقييً�  املوحييدة  امل�لييية  البي�نيي�ت  اإعييداد  مت 

املح��شييبة  مع�ييير  جمل�ييش  عيين  ال�شيي�درة  امل�لييية  للتق�رييير 

القطييري  التج�رييية  ال�شييرك�ت  ق�نييون  ومتطلبيي�ت  الدولييية، 

املركييزي. قطيير  م�شييرف  وتعليميي�ت 

أسس اإلعداد ب( 

ملبييداأ  وفقييً�  املوحييدة  امل�لييية  البي�نيي�ت  هييذه  اإعييداد  مت 

والتييي  امل�لييية  الأدوات  بع�ييش  عييدا  فيميي�  الت�ريخييية  التكلفيية 

فييرة. كل  نه�ييية  يف  الع�دليية  ب�لقيميية  قي��شييه�  يتييم 

عر�ييش  ويتييم  امل�لييية  واملطلوبيي�ت  امل�لييية  املوجييودات  مق��شيية  تتييم   

يكييون  عندميي�  فقييط  املوحييد  امليي�يل  املركييز  بييي�ن  يف  املبلييغ  �شيي�يف 

بهيي�  املعييرف  املب�لييغ  ملق��شيية  تطبيقييه  ميكيين  ق�نييوين  حييق  هنيي�ك 

حت�شيييل  يف  اأو  ال�شيي�يف  اأ�ش��ييش  علييى  ال�شييداد  يف  الرغبيية  وتتوفيير 

مق��شيية  تتييم  ليين  الوقييت.  نف�ييش  يف  املطلييوب  و�شييداد  املوجييود 

ذلييك  يكيين  مل  ميي�  املوحييد  الدخييل  بييي�ن  يف  وامل�شييروف  الإيييراد 

تف�شيير  اأو  حم��شييبي  معييي�ر  اأي  مبوجييب  بييه  م�شييموحً�  اأو  مطلوبييً� 

للمجموعيية. املح��شييبية  ال�شي��شيي�ت  يف  مذكييور  هييو  كميي�  لييه، 

املق�رنيية  اأرقيي�م  عيين  معلوميي�ت  املوحييدة  امل�لييية  البي�نيي�ت  تت�شميين   

بعر�ييش  املجموعيية  ق�مييت   ، ذلييك  اإىل  ب�لإ�ش�فيية  ال�شيي�بقة.  للفييرة 

يتييم  والييذي  ال�شيي�بقة  الفييرة  لبداييية  اإ�شيي�يف  ميي�يل  مركييز  بييي�ن 

رجعييي  ب�أثيير  تعديييل   ، رجعييي  ب�أثيير  تطبيييق  وجييود  عنييد  عر�شييه 

بييي�ن  عر�ييش  مت  امل�لييية.  البي�نيي�ت  �شميين  لبنييود  تبويييب  اإعيي�دة  اأو 

البي�نيي�ت  �شميين   2015 ين�ييير   1 يف  كميي�  اإ�شيي�يف  ميي�يل  مركييز 

البي�نيي�ت  بنييود  بع�ييش  تبويييب  لإعيي�دة  وذلييك  املوحييدة  امل�لييية 

.)38 )اإي�شيي�ح  امل�لييية 

العملة التشغيلية وعملة العرض ج( 

القطييري  ب�لريييي�ل  املوحييدة  امل�لييية  البي�نيي�ت  هييذه  عر�ييش  مت 

اإىل  الإ�شيي�رة  تتييم  مل  ميي�  قطييري،  ريييي�ل  األييف  اإىل  مقربييً� 

ذلييك. خييالف 

األحكام والتقديرات المحاسبية الهامة د( 

علييى  توؤثيير  وتقديييرات  اأحييك�م  بو�شييع  املجموعيية  تقييوم 

والإيييرادات  واملطلوبيي�ت  للموجييودات  عنهيي�  املف�شييح  املب�لييغ 

التقرييير.  ت�ريييخ  يف  كميي�  العر�شييية   والإلتزاميي�ت  وامل�شروفيي�ت 

وهييي  م�شييتمرة  ب�شفيية  والأحييك�م  التقديييرات  تقييييم  يتييم 

مت�شمنيية  اأخييرى،  وعوامييل  الت�ريخييية  اخلييربة  اإىل  ت�شييتند 

�شييوء  يف  معقوليية  اأنهيي�  ُيييرى  م�شييتقبلية  اأحييداث  توقييع 

. ف و لظيير ا

م�شييتمر.  نحييو  علييى  والفرا�شيي�ت  التقديييرات  تلييك  مراجعيية  تتييم   

التييي  ال�شيينة  يف  املح��شييبية  التقديييرات  علييى  التعديييالت  اإدراج  يتييم 

تت�أثيير  م�شييتقبلية  �شيينوات  اأييية  يف  اأو  التقديييرات  مراجعيية  فيهيي�  تتييم 

اإي�شيي�ح  يف  مبينيية  للمجموعيية  والتقديييرات  الأحييك�م  اأهييم  اإن  بذلييك. 

و)34(.  )33( رقييم 
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امل�لييية  البي�نيي�ت  علييى  املوحييدة  امل�لييية  البي�نيي�ت  ت�شييتمل 

ال�شييركة  عليهيي�  ت�شيييطر  التييي  وال�شييرك�ت  الأم  ب�ل�شييركة  اخل��شيية 

ميين  دي�شييمرب   31 يف  كميي�  مب��شييرة  غيير  اأو  مب��شييرة  ب�شفيية  الأم 

�شيينة. كل 

ال�شييركة  عليهيي�  ت�شيييطر  التييي  ال�شييرك�ت  هييي  الت�بعيية  ال�شييرك�ت 

البي�نيي�ت  توحيييد  يتييم  مب��شييرة.  غيير  اأو  مب��شييرة  ب�شفيية  الأم 

ت�ريييخ  ميين  للمجموعيية  امل�لييية  البي�نيي�ت  مييع  ك�مليية  امل�لييية 

علييى  فيييه  املجموعيية  ح�شلييت  الييذي  الت�ريييخ  كونييه  الإ�شييتحواذ، 

اإعييداد  يتييم  ال�شيييطرة.  هييذه  خ�شيي�رة  ت�ريييخ  حتييى  ال�شيييطرة، 

امليي�يل  التقرييير  فييرة  لنف�ييش  الت�بعيية  لل�شييرك�ت  امل�لييية  البي�نيي�ت 

عنييد  متن��شييق،  ب�شييكل  حم��شييبية  �شي��شيي�ت  ب�إ�شييتخدام  الأم  لل�شييركة 

املح��شييبية  ال�شي��شيي�ت  جلعييل  تعديييالت  اإجييراء  يتييم  ال�شييرورة، 

املجموعيية. �شي��شيي�ت  مييع  تتم��شييى 

علييى  القييدرة  الأم  لل�شييركة  يكييون  عندميي�  ال�شيييطرة  حتقيييق  يتييم 

مب��شييرة  بطريقيية  بهيي�  امل�شييتثمر  ال�شييركة  علييى  ال�شيييطرة  فر�ييش 

لديهيي�  اأو  متغييرة  لعوائييد  معر�شيية  تكييون  واأن  مب��شييرة  غيير  اأو 

ال�شييركة  يف  تدخلهيي�  ميين  الن��شييئة  الع�ئييدات  هييذه  يف  حقييوق 

علييى  للت�أثيير  �شيييطرته�  اإ�شييتخدام  علييى  القييدرة  ومتلييك  الت�بعيية 

الع�ئدايييت. تلييك 

القييدرة  متلييك  ك�نييت  اإذا  ميي�  تقييييم  ب�إعيي�دة  الأم  ال�شييركة  تقييوم 

ت�شيير  التييي  والظييروف  واحلق�ئييق  الإ�شييتثم�ر  يف  التحكييم  علييى 

الثالثيية  العن��شيير  ميين  اأكيير  اأو  واحييد  يف  تغيييرات  وجييود  اإىل 

اأعيياله. املبينيية  للتحكييم 

الدخييل  بييي�ن  عن��شيير  وجميييع  اخل�شيي�ئر  اأو  الأربيي�ح  توزيييع  يتييم 

غيير  الأقلييية  وحقييوق  الأم  ال�شييركة  م�شيي�همي  علييى  ال�شيي�مل 

ال�شييرك�ت  ميين  الن��شييئ  الدخييل  توزيييع  يتييم  كميي�  امل�شيييطرة. 

غيير  الأقلييية  وحقييوق  الأم  ال�شييركة  م�شيي�همي  علييى  الت�بعيية 

حقييوق  ر�شيييد  يف  عجييز  ذلييك  علييى  ترتييب  لييو  حتييى  امل�شيييطرة 

امل�شييطرة. غيير  الأقلييية 

إيضاحات حولإيضاحات حول
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وحقييوق  واملطلوبيي�ت  الأ�شييول  مع�مييالت  جميييع  اإلغيي�ء  يتييم 

متييت  التييي  النقدييية  والتدفقيي�ت  وامل�شروفيي�ت  والإيييرادات  امللكييية 

امل�لييية. البي�نيي�ت  توحيييد  عنييد  املجموعيية  �شييرك�ت  بييني 

ال�شييرك�ت  يف  املجموعيية  م�شيي�همة  ن�شييبة  يف  التغيير  ت�شييجيل  يتييم 

علييى  لل�شيييطرة  املجموعيية  فقييدان  عنييه  ينتييج  ل  الييذي  الت�بعيية 

القيميية  تعديييل  يتييم  امللكييية.  حقييوق  �شميين  الت�بعيية  ال�شييرك�ت 

م�شيييطرة  الغيير  الأقلييية  وحقييوق  املجموعيية  حلقييوق  الدفرييية 

وجييود  حيي�ل  يف  الت�بعيية.  ال�شييرك�ت  يف  امللكييية  حقييوق  لتعك�ييش 

الأقلييية  حقييوق  يف  تعديلهيي�  مت  التييي  القيميية  بييني  اإختييالف  اأي 

اأو  حت�شيلييه  مت  الييذي  للمبلييغ  الع�دليية  والقيميية  م�شيييطرة  الغيير 

الع�ئييد  امللكييية  حقييوق  يف  مب��شييرة  بييه  الإعييراف  يتييم  دفعييه 

الأم. ال�شييركة  يف  للم�شيي�همني 

اأو  الأربيي�ح  ميين  احل�شيية  امل�شييطرة  غيير  الأقلييية  حقييوق  متثييل 

ويتييم  املجموعيية  ميين  مملوكيية  الغيير  الأ�شييول  و�شيي�يف  اخل�شيي�ئر 

و�شميين  املوحييد  اخل�شيي�ئر  اأو  الأربيي�ح  بييي�ن  يف  منف�شليية  عر�شهيي� 

عيين  منف�شليية  املوحييد  امليي�يل  املركييز  بييي�ن  يف  امللكييية  حقييوق 

الأم. ال�شييركة  مل�شيي�همي  امللكييية  حقييوق 

القيميية  تقييييم  اإعيي�دة  يتييم   ، لل�شيييطرة  املجموعيية  فقييدان  عنييد 

 ، ال�شيييطرة  فقييدان  ت�ريييخ  يف  كميي�  املتبقييية  للح�شيية  الع�دليية 

اأو  الأربيي�ح  بييي�ن  يف  الدفرييية  القيميية  يف  ب�لتغيير  الإعييراف  ويتييم 

لأغرا�ييش  الأولييية  القيميية  هييي  الع�دليية  القيميية  تعتييرب  اخل�شيي�ئر. 

�شييركة  يف  ك�إ�شييتثم�ر  املتبقييية  ب�حل�شيية  الالحييق  الإعييراف 

ب�لإ�ش�فيية   ، ميي�يل  اأ�شييل  اأو  م�شييرك  م�شييروع  �شييركة   ، ت�بعيية 

�شميين  �شيي�بقً�  بهيي�  املعييرف  املب�لييغ  مع�مليية  يتييم   ، ذلييك  اإىل 

ق�مييت  املجموعيية  اأن  لييو  كميي�  الأخييرى  ال�شيي�مل  الدخييل  بنييود 

املب�لييغ.  بهييذه  املتعلقيية  الإلتزاميي�ت  ت�شييوية  اأو  الأ�شييول  ب�إ�شييتبع�د 

الدخييل  بنييود  هييي  �شيي�بقً�  بهيي�  املعييرف  املب�لييغ  اأن  يعنييي  وهييذا 

املوحييد. الدخييل  بييي�ن  �شميين  ت�شنيفهيي�  ينييم  الأخييرى  ال�شيي�مل 

اإلستثمارات في الشركات الزميلة والشركات المشتركة

للمجموعيية  يكييون  التييي  ال�شييرك�ت  هييي  الزميليية  ال�شييرك�ت 

امل�لييية  �شي��شيي�ته�  علييى  �شيييطرة،  بييدون   ، عليهيي�  هيي�م  ت�أثيير 

يف  امل�شيي�ركة  علييى  القييدرة  هييو  الهيي�م  الت�أثيير  والت�شييغيلية. 

لل�شييركة  والت�شييغيلية  امل�لييية  ب�ل�شي��شيي�ت  اخل��شيية  القييرارات 

يتييم  ال�شييرورة،  عنييد  ال�شي��شيي�ت،  تلييك  علييى  ال�شيييطرة  ولي�شييت 

مييع  تتم��شييى  املح��شييبية  ال�شي��شيي�ت  جلعييل  تعديييالت  اإجييراء 

املجموعيية. �شي��شيي�ت 

املجموعيية  متلييك  التييي  امل�شيي�ريع  تلييك  هييي  امل�شييركة  امل�شيي�ريع 

تع�قييدي  ب�إتفيي�ق  اإن�شيي�وؤه�  ويتييم  اأن�شييطته�  علييى  م�شييركة  �شيييطرة 

الإ�شييراتيجية  والت�شييغيلية  امل�لييية  القييرارات  وتتطلييب  م�شييرك 

امل�شيي�ركة  هييي  امل�شييركة  ال�شيييطرة  ب�لإجميي�ع.  ال�شييرك�ء  موافقيية 

فقييط  توجييد  والتييي  ال�شيييطرة،  علييى  عليهيي�  املتفييق  التع�قدييية 

عليهيي�  واملتفييق  ال�شليية  ذات  لالأن�شييطة  املتطلبيية  القييرارات  عنييد 

امل�شيييطرة. الأطييراف  قبييل  ميين 

امل�شيي�ريع  اأو  الزميليية  ال�شييرك�ت  يف  الإ�شييتثم�رات  ت�شييجيل  يتييم 

امللكييية. حقييوق  طريقيية  ب�إ�شييتخدام  امل�شييركة 

ب�لإ�شييتثم�رات  الإعييراف  يتييم   ، امللكييية  حقييوق  لطريقيية  وفقيي� 

تعديييل  ويتييم  ب�لتكلفيية  مبدئيييً�  امليي�يل  املركييز  بييي�ن  �شميين 

الأربيي�ح  يف  املجموعيية  بح�شيية  لحقييً�  الإ�شييتثم�رات  هييذه  اأر�شييدة 

ح�شيية  تزيييد  عندميي�  الأخييرى.  ال�شيي�مل  الدخييل  وبنييود  واخل�شيي�ئر 

اأو  الزميليية  ال�شييرك�ت  يف  م�شيي�همته�  علييى  للمجموعيية  اخل�شيي�ئر 

لتلييك  الدفرييية  القيميية  تخفي�ييش  يتييم  امل�شييركة  امل�شيي�ريع 

ال�شفيير  اإىل  الأجييل  طويليية  ا�شييتثم�رات  اأييية  مت�شمنيية  امل�شيي�همة، 

لييدى  ك�ن  اإذا  ب�إ�شييتثن�ء  اخل�شيي�ئر  ميين  ب�ملزيييد  الإعييراف  ويتوقييف 

عيين  ب�لني�بيية  مدفوعيي�ت  ب�شييداد  فيييه  تقييوم  اأو  اإلتييزام  املجموعيية 

فيهيي�. امل�شييتثمر  ال�شييركة  تلييك 

الأربيي�ح  ميين  املجموعيية  ح�شيية  املوحييدة  امل�لييية  البي�نيي�ت  تت�شميين 

لتتم��شييى  التعديييالت  اإجييراء  بعييد  ال�شيي�مل،  والدخييل  اخل�شيي�ئر  اأو 

ميين  تبييداأ  حيييث  املجموعيية،  �شي��شيي�ت  مييع  املح��شييبية  ال�شي��شيي�ت 

الفييرة  اإن  ذلييك.  اإنتهيي�ء  ت�ريييخ  حتييى  امل�شييرك  الت�ثيير  ت�ريييخ 

للمجموعيية. امل�لييية  الفييرة  مييع  تتفييق  الزميليية  لل�شييرك�ت  امل�لييية 

بييني  النه�ئييية  املع�مييالت  ميين  الن�جتيية  اخل�شيي�ئر  اأو  الأربيي�ح 

يتييم  امل�شييركة  وال�شييرك�ت  الزميليية  �شييرك�ته�  و  املجموعيية 

حييد  اىل  فقييط  للمن�شيي�أة  امل�لييية  البي�نيي�ت  يف  بهيي�  العييراف 

ال�شييرك�ت  م�شييتثمري  ميين  الأخييرى  لالأطييراف  املخ�ش�ييش  اجلييزء 

امل�شييركة.  ال�شييرك�ت  اأو  الزميليية 

دمج األعمال

يتييم  الإ�شييتحواذ.  طريقيية  ب�إ�شييتخدام  الأعميي�ل  دمييج  اإحت�شيي�ب  يتييم 

الع�دليية  ب�لقيميية  الأعميي�ل  دمييج  يف  املنقييول  امليي�يل  املق�بييل  قي��ييش 

واملطلوبيي�ت  للموجييودات  الع�دليية  القيميية  ب�إجميي�يل  اإحت�شيي�به  ويتييم 

ال�شيي�بق  امل�لييك  ميين  الإ�شييتحواذ  ت�ريييخ  يف  للمجموعيية  املحوليية 

ال�شييركة  علييى  ال�شيييطرة  مق�بييل  يف  عليهيي�  امل�شييتحوذ  لل�شييركة 

مب��شييرة  املتعلقيية  ب�لتك�ليييف  الإعييراف  يتييم  عليهيي�.  امل�شييتحوذ 

حتققهيي�. عنييد  املوحييد  الدخييل  بييي�ن  �شميين  ب�لإ�شييتحواذ 

امل�شييتحوذ  ب�ملوجييودات  الإعييراف  يتييم  الإ�شييتحواذ  ت�ريييخ  عنييد 

الع�دليية. القيميية  اأ�ش��ييش  علييى  املفر�شيية  واملطلوبيي�ت  عليهيي� 
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1[ أسس التوحيد )تتمة(
دمج األعمال )تتمة(

امليي�يل  املق�بييل  جممييوع  ميين  ب�لف�ئ�ييش  ال�شييهرة  قي��ييش  يتييم 

امل�شييتحوذ  ال�شييركة  يف  م�شيييطرة  الغيير  الأقلييية  وحقييوق  املنقييول 

يف  ال�شيي�بق  يف  اململوكيية  امللكييية  حلقييوق  الع�دليية  والقيميية  عليهيي� 

علييى  تواجدهيي�(،  ح�ليية  )يف  عليهيي�  امل�شييتحوذ  الت�بعيية  ال�شييركة 

يف  املفر�شيية  واملطلوبيي�ت  املحييدودة،  املوجييودات  قيميية  �شيي�يف 

جتيي�وز  ميين  ب�لف�ئ�ييش  فييورًا  الإعييراف  يتييم  الإ�شييتحواذ.  ت�ريييخ 

علييى  املفر�شيية  واملطلوبيي�ت  املحييددة  املوجييودات  �شيي�يف  قيميية 

م�شيييطرة  الغيير  الأقلييية  وحقييوق  املنقييول  امليي�يل  املق�بييل  جممييوع 

اأو  الأربيي�ح  يف  تواجدهيي�(  ح�ليية  )يف  عليهيي�  امل�شييتحوذ  ال�شييركة  يف 

�شييراء. عملييي�ت  عيين  نيي�جت  كربييح  اخل�شيي�ئر 

الشهرة

ب�لتكلفيية  الإ�شييتحواذ  عملييية  ميين  الن�جتيية  ال�شييهرة  ت�شييجيل  يتييم 

القيميية  تييدين  خ�شيي�ئر  منهيي�  مطروحييً�  الإ�شييتحواذ  ت�ريييخ  يف  كميي� 

وجييدت. اإذا  املراكميية، 

كل  علييى  ال�شييهرة  توزيييع  يتييم  القيميية،  تييدين  فح�ييش  بغر�ييش 

والتييي  نقييد(  وحييدات  جمموعيية  )اأو  املجموعيية  يف  نقييد  وحييدة 

الأعميي�ل.  دمييج  عملييية  ميين  ت�شييتفيد  اأن  املتوقييع  ميين 

توزيييع  مت  التييي  النقييد  وحييدة  قيميية  تييدين  فح�ييش  يتييم   

هن�لييك  ك�ن  اإذا  متكييرر  ب�شييكل  اأو  �شيينوي  ب�شييكل  عليهيي�  ال�شييهرة 

الق�بليية  القيميية  ك�نييت  اإذا  الوحييدة.  قيميية  تييدين  علييى  موؤ�شيير 

ف�إنييه  الدفرييية،  قيمتهيي�  ميين  اأقييل  النقييد  لوحييدات  للتح�شيييل 

القيميية  لتخفي�ييش  اأوًل  القيميية  تييدين  خ�شيي�رة  توزيييع  يتييم 

ثييم  وميين  النقييد  وحييدات  علييى  املوزعيية  لل�شييهرة  الدفرييية 

اأ�ش��ييش  علييى  تن��شييبي  ب�شييكل  للوحييدات  الأخييرى  للموجييودات 

يتييم  الوحييدة.  اأ�شييول  ميين  اأ�شييل  لييكل  الدفرييية  القيميية 

يف  مب��شييرة  ال�شييهرة  قيميية  يف  القيميية  تييدين  بخ�شيي�رة  الإعييراف 

خ�شيي�رة  عك�ييش  لحقيية  فييرات  يف  يتييم  ل  املوحييد.  الدخييل  بييي�ن 

بهيي�. الإعييراف  مت  التييي  ال�شييهرة  قيميية  يف  التييدين 

ال�شييهرة  قيميية  فيي�إن   ، معينيية  نقييد  وحييدة  اإ�شييتبع�د  حيي�ل  يف 

اخل�شيي�رة  اأو  الربييح  حتديييد  يف  تدخييل  الوحييدة  تلييك  علييى  املوزعيية 

الإ�شييتبع�د. ميين 

الموجودات غير الملموسة

الإ�شييتحواذ  يتييم  التييي  امللمو�شيية  غيير  ب�ملوجييودات  الإعييراف  يتييم 

بهيي�  الإعييراف  يتييم  والتييي  الأعميي�ل  دمييج  خييالل  ميين  عليهيي� 

متثييل  والتييي  ب�لتكلفيية  مبدئيييً�  ال�شييهرة  عيين  منف�شليية  ب�شييورة 

عليهيي�. الإ�شييتحواذ  ت�ريييخ  يف  الع�دليية  قيمتهيي� 

يتم عر�شه� لحقً� كم� يلي:

املحييددة  الأعميي�ر  ذات  امللمو�شيية  غيير  املوجييودات  اإطفيي�ء  يتييم   •

النظيير  ويعيي�د  الإقت�ش�دييية  الإنت�جييية  اأعم�رهيي�  مييدى  علييى 

علييى  دليييل  فيييه  يظهيير  وقييت  اأي  يف  التييدين  لتحديييد  فيهيي� 

مراجعيية  تتييم  امللمو�شيية.  غيير  املوجييودات  قيميية  تييدين  اإحتميي�ل 

امللمو�شيية  غيير  للموجييودات  الإطفيي�ء  وطريقيية  الإطفيي�ء  فييرة 

م�لييية.  �شيينة  كل  نه�ييية  يف  املحييددة  الإنت�جييية  الأعميي�ر  ذات 

الطريقيية  اأو  املتوقعيية  الإنت�جييية  الأعميي�ر  يف  التغييرات  حتت�شييب 

التييي  امل�شييتقبلية  الإقت�ش�دييية  املن�فييع  لإ�شييتهالك  املتوقعيية 

الطريقيية،  اأو  الإطفيي�ء  فييرة  بتعديييل  املوجييودات  تت�شمنهيي� 

املح��شييبية.  التقديييرات  يف  كتغييرات  وتع�مييل   ، اأن�شييب  اأيهميي� 

حمييددة  امللمو�شيية  غيير  للموجييودات  الإطفيي�ء  م�ش�ريييف  تييدرج 

املوحييد. الدخييل  بييي�ن  يف  الأعميي�ر 

الإنت�جييية  الأعميي�ر  ذات  امللمو�شيية  غيير  املوجييودات  فح�ييش  يتييم   •

فرديييً�  اإميي�  وجييد(  )اإن  التييدين  لتحديييد  �شيينويً�  املحييددة  غيير 

هييذه  اإطفيي�ء  يتييم  ل  للنقييد.  املولييدة  وحييدة  م�شييتوى  علييى  اأو 

للموجييودات  �شيينوية  مراجعيية  تتييم  امللمو�شيية.  غيير  املوجييودات 

لإقييرار  وذلييك  الإنت�جييي  العميير  حمييددة  غيير  امللمو�شيية  غيير 

مل  واإذا  حمييدد.  اإنت�جييي  عميير  بييدون  املوجييودات  اإ�شييتمرارية 

الإنت�جييي  العميير  يف  التغييير  تطبيييق  يتييم  الإ�شييتمرارية  تقييرر 

امل�شييتقبلية. للفييرات  حمييدد  اإىل  حمييدد  غيير  عميير  ميين 

موجييودات  اإلغيي�ء  ميين  الن�جتيية  اخل�شيي�ئر  اأو  الأربيي�ح  قي��ييش  يتييم   

والقيميية  الإ�شييتبع�د  ع�ئييدات  �شيي�يف  بييني  ب�لفييرق  ملمو�شيية  غيير 

املوحييد  الدخييل  بييي�ن  يف  اإدراجهيي�  ويتييم  للموجييودات  الدفرييية 

املوجييودات. اإلغيي�ء  عنييد 

امللمو�شيية  غيير  املوجييودات  علييى  ال�شي��شيية  ح�ليييً�  املجموعيية  تطّبييق   

يلييي: كميي� 

العمر اإلقتصادي موجودات غير ملموسة مستحوذ عليها 

فرتة غري حمددة �سينديكيت كابا�سيتي   

7 �شنوات خدم�ت Run off – وومتربغيت�ش فر�شت�شرنغ اأي جي 

2[ العمالت األجنبية
العمليات الخارجية

والفييروع  الت�بعيية  لل�شييرك�ت  الفردييية  امل�لييية  البي�نيي�ت  عر�ييش  يتييم 

تييزاول  التييي  الأ�ش��شييية  القت�ش�دييية  البيئيية  بعمليية  ب�ملجموعيية 

)العمليية  اأن�شييطته�  املجموعيية  �شييرك�ت  ميين  �شييركة  كل  فيهيي� 

يتييم   ، املوحييدة  امل�لييية  البي�نيي�ت  هييذه  لأغرا�ييش  الت�شييغيلية(. 

الت�شييغيلية  ب�لعمليية  �شييركة  لييكل  امليي�يل  واملركييز  النت�ئييج  عر�ييش 

الأم. لل�شييركة 
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السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  -4
آ( التوحيد وتحويل العمالت األجنبية واألدوات المالية )تتمة(

2[ العمالت األجنبية
العمليات الخارجية )تتمة(

الت�شييغيلية  العملييي�ت  ومطلوبيي�ت  موجييودات  حتويييل  يتييم 

ال�شييرف  معييدلت  ب�إ�شييتخدام  القطييري  الريييي�ل  اإىل  الأجنبييية 

الإيييرادات  حتويييل  اأي�شييً�  يتييم  كميي�  التقرييير.  ت�ريييخ  يف  ال�شيي�ئدة 

ال�شيي�ئدة  ال�شييرف  مبعييدلت  القطييري  الريييي�ل  اإىل  وامل�شروفيي�ت 

متو�شييط  عيين  كبييرًا  اختالفييً�  تختلييف  ل  وهييي  التقرييير  ت�ريييخ  يف 

الأجنبييية  العمييالت  حتويييل  فروقيي�ت  لل�شيينة.  ال�شييرف  معييدلت 

الدخييل  بييي�ن  يف  اإدراجهيي�  يتييم  التوحيييد  عملييية  ميين  تنتييج  التييي 

. مل ل�شيي� ا

اأجنبييية  عملييي�ت  دمييج  ميين  الن�جتيية  ب�ل�شييهرة  الإعييراف  يتييم 

الن�جتيية  والإلتزاميي�ت  للموجييودات  الع�دليية  القيميية  تعديييالت  واأي 

الأجنبييية  للعملييي�ت  واإلتزاميي�ت  كموجييودات  الأعميي�ل  دمييج  ميين 

�شييعر  ب�إ�شييتخدام  القطييري  للرييي�ل  متويلهيي�  اإعيي�دة  ويتييم 

ميين  ب�لفييروق  الإعييراف  يتييم  التقرييير.  ت�ريييخ  يف  كميي�  ال�شييرف 

الأخييرى. ال�شيي�مل  الدخييل  بنييود  يف  التحويييل  اإعيي�دة 

التعامالت بعمالت أجنبية

ل�شييرك�ت  الت�شييغيلية  ب�لعمليية  اأجنبييية  بعمييالت  املع�مييالت  ت�شييجل 

كل  اإجييراء  ت�ريييخ  يف  ال�شيي�ئدة  ال�شييرف  لأ�شييع�ر  وفقييً�  املجموعيية 

امل�شييجلة  امل�لييية  واملطلوبيي�ت  املوجييودات  اأر�شييدة  حتييول  مع�مليية. 

الت�شييغيلية  العمليية  اإىل  التقرييير  ت�ريييخ  يف  الأجنبييية  ب�لعمييالت 

جميييع  وتييدرج  ال�شيينة،  نه�ييية  يف  ال�شيي�ئدة  ال�شييرف  ب�أ�شييع�ر 

املوحييد. الدخييل  بييي�ن  يف  التحويييل  عيين  الن�جتيية  الفييروق 

٣[ األدوات المالية

للمجموعيية.  امل�لييية  واملطلوبيي�ت  املوجييودات  امل�لييية  الأدوات  متثييل 

الت�أمييني  وذمم  النقييد  و�شييبه  النقييد  امل�لييية  املوجييودات  تت�شميين 

تت�شميين  والإ�شييتثم�رات.  الأخييرى  املدينيية  والييذمم  املدينيية 

الأخييرى. الدائنيية  والييذمم  القرو�ييش  امل�لييية  املطلوبيي�ت 

ب�لقيميية  امل�لييية  واملطلوبيي�ت  للموجييودات  املبدئييي  القي��ييش  يتييم 

اإ�شدارهيي�  اأو  لقتن�ئهيي�  املب��شييرة  التك�ليييف  اإليهيي�  م�ش�فييً�  الع�دليية 

الع�دليية  ب�لقيميية  امل�لييية  املطلوبيي�ت  اأو  املوجييودات  ب�إ�شييتثن�ء 

بهييذه  الإعييراف  يتييم  حيييث  اخل�شيي�رة،  اأو  الربييح  خييالل  ميين 

املوحييد. الدخييل  بييي�ن  يف  مب��شييرة  الأدوات  لتلييك  التك�ليييف 

اإلعتراف

الت�أمييني  وذمم  النقييد  و�شييبه  ب�لنقييد  مبدئيييً�  املجموعيية  تعييرف 

الأجييل  ق�شييرة  والقرو�ييش  الأخييرى  املدينيية  والييذمم  املدينيية 

يتييم  فيييه.  تن�شيي�أ  الييذي  الت�ريييخ  يف  الأخييرى  الدائنيية  والييذمم 

امل�لييية  واملطلوبيي�ت  املوجييودات  بجميييع  مبدئيييً�  الإعييراف 

فيييه  ت�شبييح  والييذي  الت�شييوية  اأو  املع�مليية  ت�ريييخ  يف  الأخييرى 

لييالأداة. التع�قدييية  للرتيبيي�ت  طرفييً�  املجموعيية 

إلغاء االعتراف

عنييد  امليي�يل  ب�ملوجييود  الإعييراف  ب�إلغيي�ء  املجموعيية  تقييوم 

ميين  نقدييية  تدفقيي�ت  اإ�شييتالم  يف  التع�قدييية  احلقييوق  اإنتهيي�ء 

التدفقيي�ت  قب�ييش  يف  احلييق  حتويييل  عنييد  اأو  املوجييود  ذلييك 

جميييع  حتويييل  فيهيي�  يتييم  مع�مليية  يف  املوجييود  لذلييك  النقدييية 

يتييم  امل�لييية.  املوجييودات  مبلكييية  املتعلقيية  والعوائييد  املخ�طيير 

ميين  بهيي�  الإحتفيي�ظ  اأو  اإيج�دهيي�  يتييم  منفعيية  ب�أييية  الإعييراف 

اأنهيي�  علييى  املحوليية  امل�لييية  املوجييودات  تلييك  يف  املجموعيية  قبييل 

الإعييراف  ب�إلغيي�ء  املجموعيية  تقييوم  منف�شييل.  مطلييوب  اأو  موجييود 

اإلتزام�تهيي�  اإلغيي�ء  اأو  اإنتهيي�ء،  ت�شييديد،  عنييد  امليي�يل  ب�ملطلييوب 

. ييية قد لتع� ا

القياس

حتييت  امل�لييية  واملطلوبيي�ت  املوجييودات  قي��ييش  عيين  الإف�شيي�ح  يتييم 

ال�شليية. ذات  امل�لييية  واملطلوبيي�ت  للموجييودات  املح��شييبية  ال�شي��شيية 

القيمة العادلة لألدوات المالية

مب�دليية  خاللييه  ميين  ميكيين  الييذي  املبلييغ  هييي  الع�دليية  القيميية 

علييى  وراغبييني  مطلعييني  طرفييني  بييني  املطلييوب  �شييداد  اأو  املوجييود 

اأن  ميكيين  ب�لتيي�يل  القي��ييش.  ت�ريييخ  يف  بحتييه  جت�رييية  اأ�ش�ييش 

الت�ريخييية  التكلفيية  مبوجييب  الدفرييية  القيييم  بييني  فييروق  تن�شيي�أ 

الع�دليية. القيميية  وتقديييرات 

هييي  ال�شييركة  بيي�أن  �شمنيييً�  الع�دليية  القيميية  تعريييف  يفر�ييش 

احلييد  اأو  لت�شفيتهيي�  ح�جيية  اأو  نييية  اأييية  بييدون  م�شييتمر  عمييل 

ب�إجييراء  القييي�م  اأو  الت�شييغيلية  عملي�تهيي�  مقييدار  ميين  كبيير  ب�شييكل 

�شيي�رة. ببنييود  مع�مييالت 

امل�لييية  لييالأدوات  الع�دليية  القيميية  يف  ب�لتغييرات  الإعييراف  يتييم 

اخل�شيي�رة  اأو  الربييح  يف  حتييوط  ك�أدوات  م�شنفيية  الغيير  امل�شييتقة 

ن�شييوئه�. عنييد 

املت�جييرة  تتييم  التييي  لالإ�شييتثم�رات  الع�دليية  القيييم  حتديييد  يتييم 

الن�شيي�ط  اإقفيي�ل  ت�ريييخ  يف  عر�شهيي�  اأ�شييع�ر  اإىل  ب�لرجييوع  بهيي� 

امل�لييية  ب�ملوجييودات  يتعلييق  فيميي�  التقرييير.  ت�ريييخ  يف  التجيي�ري 

الع�دليية  القيميية  حتديييد  يتييم  املدرجيية  غيير  للبيييع  املت�حيية 

تختلييف  ل  �شروريييً�.  يعتييرب  ح�شييبم�  التثمييني،  تقنييي�ت  مبختلييف 

الأخييرى  امل�لييية  واملطلوبيي�ت  للموجييودات  الع�دليية  القيميية 

الدفرييية. قيمهيي�  عيين  جوهريييً�  اإختالفييً�  للمجموعيية 

السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  -4
آ( التوحيد وتحويل العمالت األجنبية واألدوات المالية )تتمة(

٣[ األدوات المالية )تتمة(
تدني الموجودات المالية

اإذا  ميي�  بتقدييير  ميي�يل  تقرييير  كل  ت�ريييخ  يف  املجموعيية  تقييوم 

قييد  ميي�يل  موجييود  اأي  اأن  علييى  مو�شوعييي  دليييل  هنيي�ك  ك�ن 

يظهيير  عندميي�  امل�لييية  املوجييودات  قيميية  تتدنييى  قيمتييه.  تدنييت 

خ�شيي�رة  اإىل  يييوؤدي  حييدث  وقييع  قييد  اأنييه  علييى  مو�شوعييي  دليييل 

علييى  يوؤثيير  احلييدث  ذلييك  واأن  ب�ملوجييود  املبدئييي  الإعييراف  بعييد 

ميكيين  املوجييود  ذلييك  ميين  امل�شييتقبلية  النقدييية  التدفقيي�ت 

بهيي�. موثييوق  ب�شييورة  تقديرهيي� 

املوجييود  قيميية  تييدين  علييى  املو�شوعييي  الدليييل  يت�شميين  قييد 

معيييد  اأو  موؤميين  اأو  عميييل  ج�نييب  ميين  ت�أخيير  اأو  تق�شيير  امليي�يل 

يف  الت�أمييني  معيييد  اأو  املوؤميين  اأو  العميييل  دخييول  اإحتميي�ل  اأو  ت�أمييني 

اإىل  ب�لإ�ش�فيية  امل�لييية.  للورقيية  ن�شييط  �شييوق  اإختفيي�ء  اأو  اإفال�ييش 

الع�دليية  القيميية  يف  املطييول  اأو  اجلوهييري  الإنخف��ييش  فيي�إن  ذلييك، 

مو�شوعيييً�  دلييياًل  يعتييرب  التكلفيية  دون  امللكييية  حقييوق  يف  لالإ�شييتثم�ر 

قيميية  يف  التييدين  بخ�شيي�رة  العييراف  يتييم  القيميية.  تييدين  علييى 

يف  املخ�ش�ييش  يف  واإظهيي�ره  املوحييد  الدخييل  بييي�ن  يف  املوجييودات 

الإ�شييتثم�رات. اأو  املدينيية  الييذمم  مق�بييل 

ب( عمليات التأمين
1[ ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى

الأخييرى  املدينيية  والييذمم  املدينيية  الت�أمييني  بييذمم  الإعييراف  يتييم 

امل�شييتحق  اأو  املقبو�ييش  للمق�بييل  الع�دليية  ب�لقيميية  اإ�شييتحق�قه�  عنييد 

املدينيية  للييذمم  الدفرييية  القيميية  مراجعيية  تتييم  القب�ييش. 

اأو  الأحييداث  ت�شيير  متييى  قيمتهيي�  يف  تييدين  وجييود  علييى  للوقييوف 

الدفرييية  القيميية  اإ�شييرداد  ق�بلييية  حييول  �شييكوك  اإىل  الظييروف 

املوحييد.  الدخييل  بييي�ن  يف  القيميية  يف  التييدين  خ�شيي�رة  ت�شييجيل  مييع 

املدينيية  الت�أمييني  ذمم  قي��ييش  يتييم  املبدئييي  القي��ييش  عقييب 

خ�شيي�ئر  مهيي�  مطروحييً�  ب�لتكلفيية  الأخييرى  املدينيية  والييذمم 

من��شييبً�. ذلييك  اعتييرب  اإن  القيميية  يف  التييدين 

تتحقييق  عندميي�  املدينيية  الت�أمييني  بييذمم  الإعييراف  اإلغيي�ء  يتييم 

يف  بي�نييه  مت  كميي�  املدينيية  ب�ملوجييودات  الإعييراف  اإلغيي�ء  مع�ييير 

.)III  4( رقييم  اإي�شيي�ح 

٢[ موجودات عقود إعادة التأمين

الن�شيي�ط  اإطيي�ر  يف  الت�أمييني  خم�طيير  بتحويييل  املجموعيية  تقييوم 

الت�أمييني  اإعيي�دة  عقييود  موجييودات  متثييل  لأعم�لهيي�.  العيي�دي 

الت�أمييني.  اإعيي�دة  �شييرك�ت  ميين  لالإ�شييرداد  الق�بليية  الأر�شييدة 

الت�أمييني  معيييدي  ميين  لالإ�شييرداد  الق�بليية  املب�لييغ  تقدييير  يتييم 

املط�لبيي�ت  اأو  الق�ئميية  املط�لبيي�ت  خم�ش�ييش  مييع  متوافقيية  ب�شييورة 

اإعيي�دة  لعقييد  وفقييً�  الت�أمييني  معيييدي  بوث�ئييق  املرتبطيية  امل�س��ددة 

ال�شليية. ذي  الت�أمييني 

اأكيير  اأو  تقرييير  ت�ريييخ  يف  الت�أمييني  اإعيي�دة  موجييودات  مراجعيية  يتييم 

فييرة  خييالل  للتييدين  موؤ�شيير  ظهييور  عنييد  الأحييي�ن  بع�ييش  يف 

مو�شوعييي  دليييل  وجييود  عنييد  القيميية  يف  التييدين  يحييدث  التقرييير. 

ملوجييودات  املبدئييي  الإعييراف  بعييد  حييدث  وقييوع  عيين  نيي�جت 

علييى  املجموعيية  قييدرة  عييدم  اإىل  تييوؤدي  قييد  والتييي  الت�أمييني  اإعيي�دة 

�شييروط  مبوجييب  �شييداده�  والواجييب  امل�شييتحقة  املب�لييغ  اإ�شييتالم 

يف  القيميية  تييدين  ت�شييجيل  يتييم  الت�أمييني.  معيييدي  ميين  العقييد 

الدخييل.  بييي�ن 

٣[ ذمم إعادة التأمين الدائنة والذمم الدائنة األخرى

الدائنيية  والييذمم  الدائنيية  الت�أمييني  اإعيي�دة  بييذمم  الإعييراف  يتييم 

املقبو�ييش  للمق�بييل  الع�دليية  ب�لقيميية  اإ�شييتحق�قه�  عنييد  الأخييرى 

املبدئييي  الإعييراف  بعييد  للمع�مليية.  املب��شييرة  التك�ليييف  ن�ق�شييً� 

الأخييرى  الدائنيية  والييذمم  الت�أمييني  اإعيي�دة  ذمم  قي��ييش  يتييم 

من��شييبً�. ذلييك  اعتييرب  اإن  املطفيي�أة،  ب�لتكلفيية 

4[ إجمالي أقساط التأمين

ميين  اإ�شييتحق�قه�  عنييد  الت�أمييني  اأق�شيي�ط  ب�إجميي�يل  الإعييراف  يتييم 

ال�شيي�درة  الت�أمييني  لأق�شيي�ط  توقييع  يت�شميين  والييذي  الوث�ئييق  ح�ملييي 

جممييوع  الت�أمييني  اأق�شيي�ط  اإجميي�يل  ميثييل  الفييرة.  نه�ييية  يف  كميي� 

مذكييور  هييو  كميي�  التغطييية  فييرة  لطييول  املدينيية  الت�أمييني  اأق�شيي�ط 

ويت�شميين  كميي�  املح��شييبية.  الفييرة  خييالل  املربميية  العقييود  يف 

املدينيية  الت�أمييني  لأق�شيي�ط  تعديييالت  اأييية  الت�أمييني  اأق�شيي�ط  اإجميي�يل 

يتييم  ال�شيي�بقة.  املح��شييبية  ب�لفييرات  املرتبطيية  لالأعميي�ل  ب�لن�شييبة 

ب�لتن��شييب  مكت�شييبة(  )اأق�شيي�ط  ك�إيييراد  الت�أمييني  بوث�ئييق  العييراف 

ميين  احل�شيية  ت�شييجيل  يتييم  الت�أمييني.  تغطييية  فييرة  مييدى  علييى 

مبخ�طيير  املتعلقيية  املفعييول  �شيي�رية  عقييود  عيين  امل�شييتلمة  الوثيقيية 

غيير  ت�أمييني  اأق�شيي�ط  ك�إحتي�طييي  التقرييير  ت�ريييخ  يف  منتهييية  غيير 

. م�شييتحقة

5[ أقساط التأمين المحولة إلى أطراف إعادة التأمين

مبجمييوع  الت�أمييني  اإعيي�دة  اأطييراف  لييدى  الت�أمييني  اأق�شيي�ط  تتمثييل 

اإ�شييتن�دًا  الت�أمييني  اإعيي�دة  تغطييية  مق�بييل  الدائنيية  الت�أمييني  اأق�شيي�ط 

الأق�شيي�ط  بهييذه  الإعييراف  يتييم  الفييرة.  خييالل  املربميية  العقييود  اإىل 

لييدى  الت�أمييني  اأق�شيي�ط  وتت�شميين  كميي�  العقييد.  اإبييرام  ت�ريييخ  عنييد 

املح��شييبية  الفييرة  ميين  تعديييالت  اأييية  الت�أمييني  اإعيي�دة  اأطييراف 

حم��شييبية  فييرات  خييالل  مربميية  ت�أمييني  اإعيي�دة  بعقييود  واملتعلقيية 

تلييك  م�شييتحقة  الغيير  الت�أمييني  اإعيي�دة  اأق�شيي�ط  متثييل  �شيي�بقة. 

لحقيية  خطيير  بفييرات  املرتبطيية  الت�أمييني  اأق�شيي�ط  ميين  الن�شييب 

التقرييير. لفييرة 

إيضاحات حولإيضاحات حول
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السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  -4
ب( عمليات التأمين )تتمة(  
6[ مطلوبات عقود التأمين

املط�لبيي�ت  خم�ش�ييش  الت�أمييني  عقييود  مطلوبيي�ت  تت�شميين   

يتييم  م�شييتحقة.  الغيير  الت�أمييني  عقييود  وخم�ش�ييش  الق�ئميية 

العقييود  اإبييرام  يتييم  عندميي�  الت�أمييني  عقييود  مبطلوبيي�ت  الإعييراف 

الأق�شيي�ط. واإحت�شيي�ب 

مخصص المطالبات القائمة

ت�ريييخ  يف  الق�ئميية  املط�لبيي�ت  مبخ�ش�ييش  الإعييراف  يتييم 

الإلتييزام  يغطييي  الييذي  احلييد  اإىل  ب�لإ�ش�فيية  ب�ملط�لبيي�ت  العلييم 

تق�رييير  اإىل  اإ�شييتن�دًا  اخل�شيي�ئر  ت�شييوية  وم�شروفيي�ت  ب�خل�شيي�ئر 

وتقديييرات  امل�شييتقلني  اخل�شيي�ئر  مقيمييي  ميين  ال�شيي�درة  اخل�شيي�ئر 

الإدارة.

املتكبييدة  املطلوبيي�ت  اأي�شييً�  املط�لبيي�ت  خم�ش�ييش  يت�شميين 

اإحت�شيي�ب  يتييم  التقرييير.  ت�ريييخ  يف  كميي�  امل�شييجلة  وغيير 

موؤ�شييرات  ميين  جمموعيية  ب�إ�شييتخدام  التقرييير  ت�ريييخ  يف  الإلتييزام 

التقليدييية  والتقنييي�ت  التجريبييية  والبي�نيي�ت  الت�ريخييية  الإلتييزام 

ه�م�شييً�  تت�شميين  قييد  احل�لييية  الإفرا�شيي�ت  املتوقعيية.  للمط�لبيي�ت 

القيميية  مق�بييل  املخ�ش�ييش  خ�شييم  يتييم  ل  ال�شييلبية.  لالإنحرافيي�ت 

للنقييود. الزمنييية 

مخصص األخطار غير المنتهية

ميين  املقييدر  اجلييزء  املنتهييية  غيير  الأخطيي�ر  اإحتي�طييي  ميثييل 

اإعيي�دة  ح�شيية  خ�شييم  بعييد  الت�أمييني  ق�شييط  اإيييراد  �شيي�يف 

التقرييير.  لت�ريييخ  الالحقيية  الت�أمييني  بفييرات  املتعلقيية  الت�أمييني 

اإبييرام  عنييد  املنتهييية  غيير  الأخطيي�ر  اإحتي�طييي  ت�شييجيل  يتييم 

علييى  الإيييرادات  اإىل  حتويلييه  ويتييم  الأق�شيي�ط  واإحت�شيي�ب  العقييود 

الت�أمييني  خدميي�ت  منييط  مييع  يتم��شييى  مبيي�  العقييد  فييرة  طييول 

العقييد. بح�شييب  املقدميية 

عنييد  الت�أمييني  عقييد  مطلوبيي�ت  عيين  الإعييراف  اإلغيي�ء  يتييم 

طييرف  اأي  قبييل  ميين  اإلغ�ئييه  اأو  منييه  التفييرغ  اأو  العقييد  اإنتهيي�ء 

الت�أمييني. عقييد  اأطييراف  ميين 

الغيير  الأخطيي�ر  مبراجعيية  املجموعيية  تقييوم  تقرييير،  كل  ت�ريييخ  يف 

للتق�رييير  الييدويل  للمعييي�ر  وفقييً�  املطلوبيي�ت  وكف�ييية  منتهييية 

للمطلوبيي�ت  ف�ئ�ييش  هنيي�ك  ك�ن  اإذا  ميي�  لتقيييد   )4( رقييم  امل�لييية 

مكت�شييبة.  غيير  اأق�شيي�ط  علييى  املوؤجليية  ال�شييراء  وتك�ليييف  املتوقعيية 

امل�شييتقبيلية  للنفقيي�ت  امل�لييية  التقديييرات  العملييية  هييذه  ت�شييتخدم 

تظهيير  املتوقييع.  الإ�شييتثم�ر  ع�ئييد  الإعتبيي�ر  بعييني  الأخييذ  بعييد 

مكت�شييبة،  الغيير  لالأق�شيي�ط  الدفرييية  القيميية  التقديييرات  هييذه 

اإن�شيي�ء  خييالل  ميين  الدخييل  بييي�ن  يف  العجييز  ح�شييب  يتييم 

للنق�ييش. خم�ش�ييش 

7[ إجمالي المطالبات المدفوعة

خييالل  املدفوعيية  املط�لبيي�ت  جميييع  املط�لبيي�ت  اإجميي�يل  يت�شميين 

املط�لبيي�ت. و�شييداد  ملع�جليية  املتعلقيية  املب��شييرة  والتك�ليييف  ال�شيينة 

8[ العمولة المكتسبة والمدفوعة

الييذي  الوقييت  يف  واملدفوعيية  املكت�شييبة  ب�لعمييولت  الإعييراف  يتييم 

ت�أجيلهيي�  يتييم  اأو  املب��شييرة  لالأعميي�ل  العقييود  اإبييرام  فيييه  يتييم 

والتييي  بهيي�  املرتبطيية  الت�أمييني  اأق�شيي�ط  فييرة  علييى  واإطف�وؤهيي� 

الت�أمييني  خدميي�ت  منييط  مييع  يتم��شييى  مبيي�  بهيي�  الإعييراف  يتييم 

العقييد. ح�شييب  املقدميية 

ج[ أنشطة اإلستثمار

م�لييية  موجييودات  اإىل  اإ�شييتثم�راته�  بت�شنيييف  املجموعيية  تقييوم 

وموجييودات  اخل�شيي�رة  اأو  الربييح  خييالل  ميين  الع�دليية  ب�لقيميية 

مت  الييذي  الغر�ييش  علييى  الت�شنيييف  يعتمييد  للبيييع.  مت�حيية  م�لييية 

ن�شييوئه. اأو  الإ�شييتثم�ر  اإقتنيي�ء  اأجلييه  ميين 

1[ ألدوات المالية غير المشتقة

عبيي�رة  وهييي  ب�لتكلفيية  الإ�شييتثم�رات  جميييع  اإثبيي�ت  يتييم  مبدئيييً� 

م�شروفيي�ت  مت�شمنييً�  املدفييوع  للمق�بييل  الع�دليية  القيميية  عيين 

لالإ�شييتثم�ر. امل�ش�حبيية  املع�مليية 

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
)المحتفظ بها للمتاجرة(

اخل�شيي�رة  اأو  الربييح  خييالل  ميين  الع�دليية  ب�لقيميية  امل�لييية  الأدوات 

تلييك  اأو  املت�جييرة  بهييدف  امل�شييراة  الإ�شييتثم�رات  تلييك  هييي 

خييالل  ميين  الع�دليية  ب�لقيميية  املبدئييي  الإعييراف  عنييد  امل�شنفيية 

بهييدف  عيي�دة  الإ�شييتثم�رات  هييذه  �شييراء  يتييم  اخل�شيي�رة.  اأو  الربييح 

الإ�شييتثم�رات  هييذه  ت�شييجيل  يتييم  القريييب.  امل�شييتقبل  يف  بيعهيي� 

ربييح  بيي�أي  الإعييراف  مييع  ال�شييوق(  )ب�أ�شييع�ر  الع�دليية  ب�لقيميية 

اأو  الربييح  يف  الع�دليية  القيميية  يف  التغيير  ميين  ن�جتيية  خ�شيي�رة  اأو 

فيهيي�. ين�شيي�أ  التييي  ال�شيينة  يف  اخل�شيي�رة 

اإلستثمارات المتاحة للبيع - مدرجة

الإ�شييتثم�رات  قي��ييش  اإعيي�دة  يتييم  ف�إنييه  املبدئييي  الإعييراف  بعييد 

الع�دليية.  ب�لقيميية  مدرجيية«   - للبيييع  »مت�حيية  اأنهيي�  علييى  امل�شنفيية 

اإعيي�دة  عيين  املحققيية  غيير  واخل�شيي�ئر  ب�لأربيي�ح  الإعييراف  يتييم 

املوحييد  ال�شيي�مل  الدخييل  بييي�ن  ق�ئميية  يف  الع�دليية  للقيميية  التقييييم 

الع�دليية  القيميية  اإحتي�طييي  بنييد  حتييت  تراكميييً�  جتميعهيي�  ويتييم 

عنييد  اأو  اإ�شييتبع�ده  اأو  حت�شيلييه  اأو  الإ�شييتثم�ر  بيييع  يتييم  حتييى 

الربييح  ت�شييجيل  يتييم  الوقييت  ذلييك  ففييي  قيمتييه  يف  تييدين  حتديييد 

 ، امللكييية  حقييوق  بييي�ن  يف  �شيي�بقً�  امل�شييجلة  املراكميية  اخل�شيي�رة  اأو 

لل�شيينة.  املوحييد  الدخييل  بييي�ن  يف 

السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  -4
ج[ أنشطة اإلستثمار )تتمة(  

1[ ألدوات المالية غير المشتقة )تتمة(
اإلستثمارات المتاحة للبيع - األسهم غير المدرجة وحقوق 

الملكية الخاصة

الإ�شييتثم�رات  لهييذه  الع�دليية  القيميية  تقييييم  اإعيي�دة  ميكيين  ل 

لييذا  النقدييية.  تدفق�تهيي�  طبيعيية  ب�شييبب  وذلييك  موثييوق  ب�شييكل 

خم�ش�ييش  اأي  ن�ق�شييً�  ب�لتكلفيية  الإ�شييتثم�رات  هييذه  ت�شييجيل  يتييم 

القيميية. يف  التييدين  خل�شيي�ئر 

٢[ األدوات المالية المشتقة
وهييي  ب�لتكلفيية  امل�شييتقة  امل�لييية  بيي�لأدوات  الإعييراف  يتييم  مبدئيييً� 

الإقتنيي�ء  ت�ريييخ  يف  املقبو�ييش  اأو  املعرو�ييش  للمق�بييل  الع�دليية  القيميية 

الع�دليية. بقيمتهيي�  لحييق  وقييت  يف  قي��شييه�  ويتييم 

قيمتييه  ميي�  امل�شييتقة  امل�لييية  لييالأدوات  الع�دليية  القيميية  متثييل 

امل�شييتق�ت  تقييييم  اإعيي�دة  ميين  املتحققيية  غيير  اخل�شيي�رة  اأو  الربييح 

ت�شييعر  اأ�شيي�ليب  اأو  ال�شييوق  يف  ال�شيي�ئدة  الأ�شييع�ر  ب�إ�شييتخدام 

. خلييية ا د

امل�شييتق�ت  ميين  الن��شييئة  واخل�شيي�ئر  ب�ملك��شييب  الإعييراف  يتييم 

املوحييد. الدخييل  بييي�ن  يف  املت�جييرة  لأغرا�ييش  بهيي�  املحتفييظ 

امل�شنفيية  للم�شييتق�ت  الع�دليية  القيميية  يف  ب�لتغييرات  الإعييراف  يتييم 

ب�لإ�ش�فيية  اخل�شيي�رة،  اأو  الربييح  بييي�ن  يف  ع�دليية  قيميية  كتحييوط 

ذات  واملطلوبيي�ت  للموجييودات  الع�دليية  القيميية  يف  تغييرات  اأييية  اإىل 

التحييوط. ب�أخطيي�ر  واملتعلقيية  ال�شليية 

٣[ إحتياطي القيمة العادلة
عيين  املحققيية  غيير  اخل�شيي�رة  اأو  الربييح  الإحتي�طييي  هييذا  ميثييل 

ال�شيينة.  نه�ييية  يف  كميي�  للبيييع  املت�حيية  الإ�شييتثم�رات  تقييييم  اإعيي�دة 

اخل�شيي�ئر  اأو  الأربيي�ح  اإدراج  يتييم  القيميية  تييدين  اأو  البيييع  ح�ليية  يف 

الع�دليية  القيميية  اإحتي�طييي  �شميين  بهيي�  املعييرف  املراكميية 

لل�شيينة. املوحييد  الدخييل  بييي�ن  يف  لالإ�شييتثم�رات 

4[ إبرادات اإلستثمارات
إيراد الفائدة

الف�ئييدة  �شييعر  اأ�ش��ييش  علييى  الف�ئييدة  ب�إيييراد  الإعييراف  يتييم 

يكييون  بحيييث  الأجييل  ق�شييرة  املدينيية  الييذمم  ب�إ�شييتثن�ء  الفّعيي�ل 

جوهييري. غيير  عليهيي�  اخل�شييم  اأثيير 

إيراد توزيعات األرباح
اأو  اإ�شييتالمه�  عنييد  الأربيي�ح  توزيعيي�ت  ب�إيييراد  الإعييراف  يتييم 

التوزيعيي�ت. تلييك  اإ�شييتالم  يف  احلييق  ن�شييوء  عنييد 

5[ إيراد الرسوم اإلستشارية
ميين  امل�شييتلمة  الأخييرى  والالحقيية  املبدئييية  الر�شييوم  توؤجييل 

عنييد  ك�إيييراد  وتييدرج  اأخييرى  واإ�شت�شيي�رية  م�لييية  خدميي�ت  تقييدمي 

ال�شليية. ذات  اخلدميي�ت  تقييدمي 

6[ إيراد اإليجار
الدخييل  بييي�ن  يف  العق�رييية  الإ�شييتثم�رات  اإيجيي�ر  اإيييراد  ُيييدرج 

عقييد  فييرة  مييدى  علييى  الث�بييت  الق�شييط  بطريقيية  املوحييد 

ميين  امل�شييتحقة  غيير  احل�شيية  تييدرج  بينميي�  الت�شييغيلي  الإيجيي�ر 

كمطلييوب. الإيجيي�ر  اإيييراد 

د( عام

1[ النقد وشبه النقد

ويف  البنييوك  لييدى  النقييد  علييى  النقييد  و�شييبه  النقييد  ي�شييتمل 

اأ�شلييية  اإ�شييتحق�ق  فييرات  ذات  الأجييل  ق�شييرة  وودائييع  ال�شنييدوق 

�شييبه  املوحييد.  امليي�يل  املركييز  بييي�ن  يف  اأقييل  اأو  اأ�شييهر  لثييالث 

ب�شييهولة. نقييد  اإىل  للتحويييل  ق�بييل  يكييون  النقييد 

٢[ القروض

ب�لقيميية  مبدئيييً�  الأجييل  ق�شييرة  ب�لقرو�ييش  الإعييراف  يتييم 

ويتييم  املتكبييدة  املع�مليية  تك�ليييف  خ�شييم  بعييد  ب�ل�شيي�يف  الع�دليية 

بييني  الفييرق  اإدراج  ويتييم  املطفيي�أة،  ب�لتكلفيية  لحقييً�  بهيي�  الإعييراف 

الإ�شييرداد  وقيميية  املع�مليية(  تك�ليييف  خ�شييم  )بعييد  الع�ئييدات 

ب�إ�شييتخدام  القر�ييش  فييرة  مييدى  علييى  املوحييد  الدخييل  بييي�ن  يف 

الفع�ليية. الف�ئييدة  طريقيية 

٣[ اإلستثمارات العقارية

بهييدف  اململوكيية  العقيي�رات  بتلييك  العق�رييية  الإ�شييتثم�رات  تتمثييل 

يتييم  امل�شييتقبل.  يف  القيميية  زييي�دة  اأو   / و  اإيجيي�ر  اإيييراد  حتقيييق 

تك�ليييف  مت�شمنيية  ب�لتكلفيية  مبدئيييً�  العق�رييية  الإ�شييتثم�رات  قي��ييش 

ب�لتكلفيية  لحقييً�  العق�رييية  الإ�شييتثم�رات  ت�شييجيل  يتييم  املع�مليية. 

املراكييم. القيميية  تييدين  وخم�ش�ييش  املراكييم  الإ�شييتهالك  ن�ق�شيي�ً 

يتييم  عندميي�  العق�رييية  ب�لإ�شييتثم�رات  الإعييراف  اإلغيي�ء  يتييم 

ب�شييورة  العقيي�ري  الإ�شييتثم�ر  �شييحب  يتييم  عندميي�  اأو  اإ�شييتبع�ده� 

من�فييع  علييى  احل�شييول  عييدم  وتوقييع  اخلدميية  ميين  دائميية 

بيي�أي  الإعييراف  يتييم  اإ�شييتبع�ده�.  ميين  م�شييتقبلية  اإقت�ش�دييية 

بييي�ن  يف  عقيي�ري  اإ�شييتثم�ر  اإ�شييتبع�د  اأو  عييزل  ميين  خ�شيي�رة  اأو  ربييح 

الإ�شييتبع�د. اأو  العييزل  �شيينة  يف  املوحييد  الدخييل 

4[ ممتلكات ومعدات

ي�شييغله�  التييي  العقيي�رات  مت�شمنيية  واملعييدات،  املمتلييك�ت  تييدرج 

واأي  املراكييم  الإ�شييتهالك  ن�ق�شييً�  الت�ريخييية  ب�لتكلفيية  امل�لييك، 

عندميي�  فقييط  الالحقيية  التك�ليييف  ر�شييملة  تتييم  القيميية.  يف  تييدين 

امل�شييتقبلية  القت�ش�دييية  املن�فييع  تدفييق  املحتمييل  ميين  يكييون 

للمجموعيية.  التك�ليييف  لهييذه  امل�ش�حبيية 

إيضاحات حولإيضاحات حول
البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016
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السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  -4
د( عام )تتمة(  

4[ ممتلكات ومعدات )تتمة(

امل�لييية  ال�شيينة  خييالل  وال�شي�نيية  الإ�شالحيي�ت  جميييع  حتميييل  يتييم 

تكبدهيي�. عنييد  املوحييد  الدخييل  بييي�ن  يف 

املتوقعيية  الإ�شييتخدام  وفييرات  املتبقييية  القيميية  مراجعيية  تتييم 

ب�أثيير  تعديلهيي�  ويتييم  م�لييية  �شيينة  كل  نه�ييية  يف  الإ�شييتهالك  وطييرق 

املمتلييك�ت  قيميية  تييدين  مراجعيية  تتييم  امكيين.  اإن  م�شييتقبلي 

اإمك�نييية  عييدم  علييى  تييدل  موؤ�شييرات  هنيي�ك  ك�ن  اإذا  واملعييدات 

يف  التييدين  بخ�شيي�ئر  الإعييراف  يتييم  الدفرييية.  القيييم  حت�شيييل 

كم�شييروف. املوحييد  الدخييل  بييي�ن  يف  القيميية 

اإ�شييتبع�ده  عنييد  واملعييدات  املمتلييك�ت  ببنييد  الإعييراف  اإلغيي�ء  يتييم 

من�فييع  علييى  احل�شييول  املتوقييع  غيير  ميين  يكييون  عندميي�  اأو 

اأو  ربييح  اأي  اإدراج  يتييم  اإ�شييتخدامه.  ميين  م�شييتقبلية  اإقت�ش�دييية 

علييى  احت�شيي�به�  )يتييم  الأ�شييل  اإ�شييتبع�د  عيين  ن��شييئة  خ�شيي�رة 

الدفرييية  والقيميية  املتح�شييل  املبلييغ  �شيي�يف  بييني  الفييرق  اأنهيي� 

فيهيي�  يتييم  التييي  ال�شيينة  يف  املوحييد  الدخييل  بييي�ن  يف  للموجييود( 

الأ�شييل. اإ�شييتبع�د 

5[ اإلستهالك

الث�بييت  الق�شييط  بطريقيية  الإ�شييتهالك  خم�ش�ييش  اإحت�شيي�ب  يتييم 

بخييالف  العق�رييية،  والإ�شييتثم�رات  واملعييدات  املمتلييك�ت  جلميييع 

اإ�شييتخدام  فييرة  لهيي�  لي�ييش  اأن  بحيييث   ، احلييرة  ب�مللكييية  الأر�ييش 

الإنت�جييية  الأعميي�ر  علييى  الأ�شييول  اإ�شييتهالك  يتييم  حمييددة. 

الت�لييية: املقييدرة 

15 - 30 �شنة املب�ين 

�شنوات   5 - 2 الأث�ث والركيب�ت 

�شنوات   3 ال�شي�رات 

الإنت�جييية  والأعميي�ر  للموجييودات  املتبقييية  القيميية  مراجعيية  تتييم 

�شيينة  كل  نه�ييية  يف  مالئمييً�،  ذلييك  ك�ن  اإن   ، الإ�شييتهالك  وطييرق 

 . لييية م�

 6[ تدني قيمة الموجودات غير المالية

ميي�  لتحديييد  ميي�يل  تقرييير  كل  ت�ريييخ  يف  تقدييير  اإجييراء  يتييم 

اأو  اأحييد  قيميية  تييدين  علييى  مو�شوعييي  موؤ�شيير  هنيي�ك  ك�ن  اإذا 

املوؤ�شيير  ذلييك  مثييل  وجييود  ح�ليية  يف  املوجييودات.  ميين  جمموعيية 

يتييم  الأ�شييل.  لذلييك  لالإ�شييرداد  الق�بليية  القيميية  حتديييد  يتييم 

القيميية  بييني  الفييرق  وهييو  الأ�شييل  قيميية  يف  التييدين  خ�شيي�رة  اإدراج 

اإثبيي�ت  يتييم  الدفرييية.  القيميية  و�شيي�يف  لالإ�شييرداد  الق�بليية 

املوحييد. الدخييل  بييي�ن  يف  القيميية  يف  التييدين  خ�شيي�ئر 

7[ المخصصات
املوحييدة  امل�لييية  البي�نيي�ت  يف  ب�ملخ�ش�شيي�ت  املجموعيية  تعييرف 

اإ�شييتدليل  اأو  ق�نييوين  اإلتييزام  املجموعيية  لييدى  يكييون  عندميي� 

وميين  بهيي�  موثييوق  ب�شييورة  قي��شييه  ميكيين  �شيي�بق(  حلييدث  )نتيجيية 

يتييم  الإلتييزام.  ذلييك  ب�شييداد  مط�لبيية  املجموعيية  تكييون  اأن  املحتمييل 

اإلتييزام  اأي  املوحييد  الدخييل  بييي�ن  بتحميييل  املخ�ش�شيي�ت  تكوييين 

التقرييير. ت�ريييخ  يف  حتققييه  وتوقعيي�ت  قيمتييه  اإحت�شيي�ب  مت  كميي� 

8[  مكافأة نهاية خدمة الموظفين

يتعلييق  فيميي�  الدفييع  امل�شييتحقة  للمب�لييغ  خم�ش�ييش  تكوييين  يتييم 

التع�قدييية  الإلتزاميي�ت  اإىل  اإ�شييتن�دًا  املوظفييني  خدميية  نه�ييية  مبك�فيي�أة 

اأعلييى،  اأيهميي�  املجموعيية،  ل�شييرك�ت  املحلييية  العمييل  قوانييني  اإىل  اأو 

يف  كميي�  اخلدميية  ومييدة  املوظييف  راتييب  ب�إ�شييتخدام  وحتت�شييب 

التقرييير. ت�ريييخ 

٩[ المساهمة في صندوق األنشطة اإلجتماعية والرياضية

والتو�شيحيي�ت   2008 ل�شيينة   )13( رقييم  القطييري  للق�نييون  وفقييً� 

امل�شيي�همة  �شييرك�ت  علييى  واملطبقيية   2012 يف  ال�شيي�درة  املرتبطيية 

يف  ب�أ�شييهمه�  املت�جييرة  تتييم  والتييي  قطيير  يف  املدرجيية  الع�ميية 

بن�شييبة  مبلييغ  بتخ�شي�ييش  املجموعيية  ق�مييت  فقييد  العيي�م  ال�شييوق 

اإجتم�عييي  ل�شنييدوق  املعييّدل  ال�شيينوي  ربحهيي�  �شيي�يف  ميين   %2،5

 . مييي حكو

10[ رأس المال

اأدوات  اأنهيي�  علييى  م�شنفيية  ع�دييية  اأ�شييهم  املجموعيية  اأ�شييدرت 

التييي  الإ�ش�فييية  اخل�رجييية  التك�ليييف  اإدراج  يتييم  امللكييية.  حقييوق 

امللكييية. حقييوق  يف  الأ�شييهم  هييذه  اإ�شييدار  اإىل  مب��شييرة  تن�شييب 

11[ توزيع األرباح

يف  ك�إلتييزام  الأم  ال�شييركة  مل�شيي�همي  الأربيي�ح  توزيييع  اإحت�شيي�ب  يتييم 

فيهيي�  يتييم  التييي  الفييرة  يف  الأم  لل�شييركة  املوحييدة  امل�لييية  البي�نيي�ت 

الأم. ال�شييركة  م�شيي�همي  قبييل  ميين  التوزيعيي�ت  هييذه  اإعتميي�د 

1٢[ العائد للسهم

لأ�شييهمه�  واملخففيية  الأ�ش��شييية  العوائييد  بعر�ييش  املجموعيية  تقييوم 

الربييح  بق�شييمة  لل�شييهم  الأ�ش��شييي  الع�ئييد  اإحت�شيي�ب  يتييم  الع�دييية. 

الأم  ال�شييركة  مل�شيي�همي  الع�دييية  الأ�شييهم  اإىل  الع�ئييد  اخل�شيي�رة  اأو 

خييالل  الق�ئميية  الع�دييية  الأ�شييهم  لعييدد  املرجييح  املتو�شييط  علييى 

وعييدد  الأربيي�ح  بتعديييل  لل�شييهم  املخفييف  الع�ئييد  يحت�شييب  ال�شيينة. 

خمففيية. لآثيي�ر  احل�مليية  الأ�شييهم  جميييع  لت�أثيير  الأ�شييهم 

إيجارات  ]1٣

اإيجيي�ر،  يت�شميين  اأو   ، اإيجيي�ر  ميثييل  تع�قييد  ك�ن  اإذا  فيميي�  حتديييد  اإن 

البييدء ت�ريييخ  يف  اجلوهرييية  الرتيبيي�ت  علييى  يعتمييد  ف�إنييه 

السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  -4
د( عام )تتمة(

1٣[ إيجارات )تتمة(

علييى  يعتمييد  التع�قييد  تنفيييذ  اإذا  فيميي�  تقييييم  يتطلييب  حيييث 

حييول  قييد  التع�قييد  واأن  حمييددة  اأ�شييول  اأو  لأ�شييل  اإ�شييتخدام 

يحييدد  مل  الأ�شييل  ذالييك  ك�ن  اإذا  حتييى   ، الأ�شييل  لإ�شييتخدام  احلييق 

التع�قييد. يف  �شراحيية  

املجموعة كم�شت�أجر 

اإيجيي�ر  عقييود  اإىل  ن�شيي�أته  ت�ريييخ  يف  الإيجيي�ر  عقييود  تنق�شييم 

ل  التييي  الإيجيي�ر  عقييود  ت�شييغيلية.  اإيجيي�ر  عقييود  اأو  متويلييية 

مبلكييية  املتعلقيية  واملن�فييع  املخ�طيير  ك�فيية  جوهييري  ب�شييكل  حتيييل 

الأميير  نه�ييية  يف  امللكييية  حييق  حتويييل  يتييم  ل  اأو  يتييم  قييد  و  الأ�شييل 

عقييود  مدفوعيي�ت  ت�شييغيلي.  اإيجيي�ر  عقييود  تعتييرب  للمجموعيية 

الدخييل  بييي�ن  يف  كم�شييروف  ت�شييجيله�  يتييم  الت�شييغيلية  الإيجيي�ر 

الإيجيي�ر فييرة  مييدة  علييى  مت�شيي�وية  اأق�شيي�ط  علييى 

14 [  تقارير القطاعات

الييذي  املجموعيية  اأن�شييطة  اأحييد  هييو  الت�شييغيلي  القطيي�ع  اإن 

يف  مبيي�  م�شروفيي�ت،  وتكبييد  اإيييرادات  حتقيييق  علييى  يعمييل 

ميين  اأي  مييع  مبع�مييالت  املتعلقيية  وامل�شروفيي�ت  الإيييرادات  ذلييك 

نت�ئييج  مراجعيية  تتييم  للمجموعيية.  الأخييرى  الت�شييغيلية  القط�عيي�ت 

ميين  منتظميية  ب�شييورة  الت�شييغيلية  القط�عيي�ت  جميييع  ت�شييغيل 

يجييب  التييي  املييوارد  ب�شيي�أن  القييرارات  لإتخيي�ذ  الإدارة  ج�نييب 

منف�شليية  م�لييية  معلوميي�ت  لييه  تتوفيير  والييذي  للقطيي�ع  تخ�شي�شهيي� 

اأدائييه. وتقييييم 
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5- النقد وشبه النقد

2016

2015

معدلة

األف ريي�ل قطرياألف ريي�ل قطري

1.051.817809.796نقد لدى البنوك

5.910.4932.708.964ودائع ق�شرة الأجل 

6.962.3103.518.760مجموع النقد والودائع قصيرة األجل

6- ذمم تأمين مدينة وذمم مدينة أخرى

2016

2015

معدلة

األف ريي�ل قطرياألف ريي�ل قطري

ذمم تأمين من حاملي الوثائق

1.406.5051.106.444م�شتحق�ت من ح�ملي الوث�ئق

)27.504()35.091(خ�ش�ئر التدين يف قيمة ذمم مدينة م�شكوك يف حت�شيله�

1.371.4141.078.940

ذمم تأمين من إعادة التأمين

2.808.1213.067.764م�شتحق�ت من �شرك�ت ت�أمني

)10.989()15.494(خ�ش�ئر التدين يف قيمة ذمم مدينة م�شكوك يف حت�شيله�

2.792.6273.056.775

ذمم مدينة أخرى

42.29140.469�شلف موظفني مق�بل مك�ف�أة نه�ية اخلدمة

621.775749.150تك�ليف اإ�شتحواذ موؤجلة

1.824.4701.556.126مدفوع�ت مقدمة واأخرى

2.488.5362.345.745

6.652.5776.481.460
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مطلوبات عقود تأمين وموجودات عقود إعادة تأمين  -7

2016

2015

معدلة*

األف ريي�ل قطرياألف ريي�ل قطري 

إجمالي مطلوبات عقود التأمين

5.082.9203.838.858مط�لب�ت مبلغ عنه� وغر م�شددة

3.621.7092.909.119مط�لب�ت متكبدة ومل يبلغ عنه�

4.878.6545.020.100اأق�ش�ط ت�أمني غر م�شتحقة

13.583.28311.768.077

إجمالي حصة أطراف إعادة التأمين في مطلوبات عقود التأمين

1.129.879971.786مط�لب�ت مبلغ عنه� وغر م�شددة

723.609334.935مط�لب�ت متكبدة ومل يبلغ عنه�

639.951821.684اأق�ش�ط غر م�شتحقة

2.493.4392.128.405

صافي مطلوبات عقود التأمين

3.953.0412.867.072مط�لب�ت مبلغ عنه� وغر م�شددة

2.898.1002.574.184مط�لب�ت متكبدة ومل يبلغ عنه�

4.238.7034.198.416اأق�ش�ط غر م�شتحقة

11.089.8449.639.672

مطلوبات عقود تأمين وموجودات عقود إعادة تأمين )تتمة(  -7

ك�نت احلركة يف مطلوب�ت عقود الت�أمني وموجودات عقود اإع�دة الت�أمني خالل ال�شنة كم� يلي:

2015 )معدلة*(2016

مطلوبات عقود 

تاأمني

ح�سة  اأطراف 

ال�سايفاإعادة تاأمني

مطلوب�ت عقود 

ت�أمني

ح�شة  اأطراف 

ال�ش�يفاإع�دة ت�أمني

األف ريي�ل قطرياألف ريي�ل  قطرياألف ريي�ل  قطرياألف ري�ال  قطرياألف ري�ال  قطرياألف ري�ال  قطري

6.747.9771.306.7215.441.2563.389.858532.6722.857.186يف 1 ين�ير

7.088.4801.322.3495.766.1315.325.7271.451.2113.874.516مط�لب�ت متكبدة

)2.265.279()708.667()2.973.946()4.004.163()813.629()4.817.792(مط�لب�ت مدفوعة خالل ال�شنة

1.006.33831.505974.833)352.083(38.047)314.036(حتويالت وحرك�ت اأخرى

8.704.6291.853.4886.851.1416.747.9771.306.7215.441.256في 31 ديسمبر 

اإن احلرك�ت اأعاله يف مطلوب�ت عقود الت�أمني متثل حتويل بع�ش املح�فظ خالل ع�م 2015.

ك�نت احلركة يف خم�ش�ش الأق�ش�ط غر امل�شتحقة خالل ال�شنة على النحو الت�يل:

2015 )معدلة*(2016

مطلوبات عقود 

تاأمني

ح�سة  اأطراف 

ال�سايفاإعادة تاأمني

مطلوب�ت عقود 

ت�أمني

ح�شة  اأطراف 

ال�ش�يفاإع�دة ت�أمني

األف ريي�ل قطرياألف ريي�ل  قطرياألف ريي�ل  قطرياألف ري�ال  قطرياألف ري�ال  قطرياألف ري�ال  قطري

5.020.100821.6844.198.4162.928.556706.1862.222.370يف 1 ين�ير

9.901.3941.323.3078.578.0878.347.2101.189.7787.157.432اأق�ش�ط مكتتب به� خالل ال�شنة

)5.790.179()1.120.263()6.910.442()8.359.887()1.511.112()9.870.999(اأق�ش�ط مكت�شبة خالل ال�شنة

654.77645.983608.793)177.913(6.072)171.841(حتويالت و حرك�ت اأخرى

4.878.654639.9514.238.7035.020.100821.6844.198.416

اإن احلرك�ت اأعاله يف خم�ش�ش الأق�ش�ط غر امل�شتحقة متثل حتويل بع�ش املح�فظ خالل ع�م 2015.

بع�ش املب�لغ املو�شحة هن� ل تتوافق مع البي�ن�ت امل�لية ل�شنة 2015 وتعك�ش تعديالت مت اإجرائه� )اإي�ش�ح 38(.    *
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إستثمارات بطريقة حقوق الملكية  -8

20162015

األف ريي�ل قطرياألف ريي�ل قطري 

82.35876.363�شركة ال�شم�ن للت�أمني الإ�شالمي

1.246--اأ�شتيكو قطر )ذ.م.م(

--49.891الليوان للعق�رات )ذ.م.م(

6.5925.516م��شوون خلدم�ت الت�أمني ليمتد )ذ.م.م(

138.84183.125

فيم� يلي تف��شيل ال�شرك�ت بطريقة حقوق امللكية:

الأن�سطة الرئي�سيةن�سبة امللكية والت�سويتبلد التاأ�سي�س والن�ساطا�سم ال�سركة الزميلة

و12،5% دولة قطر�شركة ال�شم�ن للت�أمني الإ�شالمي مب��شييرة  ب�شييورة   %12،5

»الدولييية« خييالل  ميين 

التك�فل واإع�دة التك�فل

اإدارة عق�رات و�شم�شرة 20% مب��شرةدولة قطراأ�شتيكو قطر ذ.م.م )اإي�ش�ح(

ت�شويق وتوزيع الت�أمني50% مب��شرةدولة قطرم��شوون خلدم�ت الت�أمني ذ.م.م.  

�شركة غر�ش خ��ش: اإدارة عق�رات 25،5% مب��شرةدولة قطراملنهل للعق�رات

ل�ش�لح �شندوق

اإدارة عق�رات و�شم�شرة ٣8،46% مب��شرةدولة قطرالليوان للعق�رات )ذ.م.م(

اإي�ش�ح: متت ت�شفية اأ�شتيكو قطر ذ.م.م يف 30 اأبريل 2016.

إستثمارات بطريقة حقوق الملكية - )تتمة(  -8
فيم� يلي تف��شيل البي�ن�ت امل�لية لل�شرك�ت بطريقة حقوق امللكية:

20162015

األف ريي�ل قطرياألف ريي�ل قطري

400.970818.042املوجودات املتداولة

409.12442.829املوجودات غر املتداولة

105.723550.456املطلوب�ت املتداولة

240.0001.707املطلوب�ت غر املتداولة

64.77252.322النت�ئج لل�شنة

83.12577.065الر�شيد يف 1 ين�ير

--49.900اإ�ش�ف�ت خالل ال�شنة

)8،500()11،200(توزيع�ت اأرب�ح

18،26214،560ح�شة يف الأرب�ح لل�شنة

--)1،246(ت�شفية

138.84183،125الرصيد في 31 ديسمبر

إستثمارات  -٩
ك�نت القيمة الدفرية لالإ�شتثم�رات يف نه�ية ال�شنة امل�لية كم� يلي:

2016

2015

معدلة*

األف ريي�ل قطرياألف ريي�ل قطري

إستثمارات محتفظ بها للمتاجرة
926.879664.518�شن�ديق مدارة واأ�شهم

1.942.8822.298.741�شندات

2.869.7612.963.259مجموع إستثمارات محتفظ بها للمتاجرة

إستثمارات متاحة للبيع
1.468.7501.893.992�شرك�ت م�ش�همة ع�مة قطرية

6.347.0074.836.581�شندات

213.553425.869اأ�شهم مدرجة ع�مليً�

535.994473.922اأ�شهم غر مدرجة واأ�شهم �شرك�ت خ��شة

8.565.3047.630.364مجموع اإلستثمارات المتاحة للبيع

11.435.06510.593.623مجموع اإلستثمارات

بع�ش املب�لغ املو�شحة هن� ل تتوافق مع البي�ن�ت امل�لية ل�شنة 2015 وتعك�ش تعديالت مت اإجرائه� )اإي�ش�ح 38(.    *
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إستثمارات عقارية  -10

20162015

األف ريي�ل قطرياألف ريي�ل قطري 

407.988375.070�ش�يف القيمة الدفرية كم� يف 1 ين�ير

268.88645.564اإ�ش�ف�ت خالل ال�شنة

--)36.622(اأث�ر التغرات يف ا�شع�ر �شرف العمالت الأجنبية

--)50.163(اإ�شتبع�دات خالل ال�شنة

)12.646()14.271(اإ�شتهالك ال�شنة

575.818407.988صافي القيمة الدفترية كما في 31 ديسمبر

اإ�شتثم�رات عق�رية

678.188510.576ب�لتكلفة

)102.588()102.370(الإ�شتهالك املراكم

575.818407.988صافي القيمة الدفترية كما في 31 ديسمبر

الع�دليية  القيميية  تقدييير  مت  لقييد  امل�شيي�بهة.  للعقيي�رات  احلديثيية  املع�مييالت  اإىل  ب�لرجييوع  الإدارة  قبييل  ميين  العق�رييية  الإ�شييتثم�رات  تقدييير  مت 

قطييري(. ريييي�ل  مليييون   1.1٣5،80  :  2015( قطييري  ريييي�ل  مليييون   1.٣54،46 مببلييغ   2016 دي�شييمرب   31 يف  كميي�  العق�رييية  لالإ�شييتثم�رات 

الت�شييغيلية  امل�ش�ريييف  بلغييت  بينميي�  قطييري(  ريييي�ل  األييف   45.506  :  2015( قطييري  ريييي�ل  األييف   39.417 ال�شيينة  خييالل  الإيجيي�ر  اإيييراد  بلييغ 

قطييري(. ريييي�ل  األييف   6.464  :  2015( قطييري  ريييي�ل  األييف   5.562 العقيي�رات  لتلييك  والإدارييية(  العمومييية  امل�ش�ريييف  �شميين  )امل�شنفيية  املب��شييرة 

 31 يف  كميي�  قطييري  رييي�ل  مليييون   208 دفرييية  قيميية  ب�شيي�يف  املتحييدة  اململكيية  يف  للمجموعيية  اململوكيية  العق�رييية  الإ�شييتثم�رات  اأحييد  رهيين  مت 

.)15 رقييم  )اإي�شيي�ح  الأجييل  طويليية  قرو�ييش  2016مق�بييل  دي�شييمرب 

ممتلكات ومعدات  -11
الإجمايل�سياراتاأثاث وتركيباتمبايناأرا�سي

األف ريي�ل قطرياألف ريي�ل قطرياألف ريي�ل قطرياألف ريي�ل قطرياألف ريي�ل قطري 

التكلفة

9.70940.35284.88013.255148.196كم� يف 1 ين�ير  2015

16.5261.60318.129----اإ�ش�ف�ت 

)542(--)542(----اأث�ر التغرات يف ا�شع�ر �شرف العمالت الأجنبية

)1.306()1.210()96(----اإ�شتبع�دات

9.70940.352100.76813.648164.477كم� يف ٣1 دي�شمرب 2015

16.97365417.627----اإ�ش�ف�ت 

)1.511(--)1.511(----اأث�ر التغرات يف ا�شع�ر �شرف العمالت الأجنبية

)1.977()1.733()244(----اإ�شتبع�دات

9.70940.352115.98612.569178.616كما في 31 ديسمبر 2016

الإ�شتهالك املراكم

39.74860.5279.256109.531--كم� يف 1 ين�ير  2015

60412.2422.29115.137--اإ�شتهالك ال�شنة

)291(--)291(----اأث�ر التغرات يف ا�شع�ر �شرف العمالت الأجنبية

)1.306()1.210()96(----اإ�شتبع�دات

40.35272.38210.337123.071--كم� يف ٣1 دي�شمرب 2015

14.5891.74616.335----اإ�شتهالك ال�شنة

436--436----اأث�ر التغرات يف ا�شع�ر �شرف العمالت الأجنبية

)1.526()1.417()109(----اإ�شتبع�دات

40.35287.29810.666138.316--كما في 13 ديسمبر 2016

صافي القيمة الدفترية

28.6881.90340.300--9.709كما في 13 ديسمبر 2016

28.3863.31141.406--9.709كما في 13 ديسمبر 2015
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شهرة وموجودات غير ملموسة  -1٢

اإن التغرات يف ال�شهرة واملوجودات الغر ملمو�شة ك�نت على النحو الآتي:

�سهرة

لويدز �سينديكيت 

كابا�سيتي

خدمات الفرتة 

اإجمايلالأخرية)دبليو ڤي(

األف ري�ال قطرياألف ري�ال قطرياألف ري�ال قطرياألف ري�ال قطري 

)1()2()3(

145.111266.22210.119421.452عند الإ�شتحواذ على انت�ري�ش الق�ب�شة املحدودة

)2.892()2.892(----م�ش�ريف الإطف�ء 

145.111266.2227.227418.560يف 31 دي�شمرب 2015

--------الإ�شتحواذ على �شركة ت�بعة )اي�ش�ح 37(

)1.446()1.446(----م�ش�ريف الإطف�ء

145.111266.2225.781417.114في 31 ديسمبر 2016

يف 1 ين�ير 2014، ق�مت املجموعة ب�لإ�شتحواذ على 100% من راأ�ش م�ل �شركة اأنت�ري�ش املحدودة و�شرك�ته� الت�بعة. مت الإنته�ء من وثيقة ال�شراء يف 25 يونيو 2014.

شهرة أ( 
خ�ش�شييت  والتييي  املحييدودة  الق�ب�شيية  اأنت�ري�ييش  �شييركة  علييى  الإ�شييتحواذ  عيين  الن�جتيية  قطييري  رييي�ل  مليييون   145،11 ال�شييهرة  قيميية  بلغييت 

ت�شييدد  النقدييية  اليييرادات  لوحييدة  لالإ�شييرداد  الق�بليية  القيميية  املتحييدة.  اململكيية  يف  املحييدودة  الق�ب�شيية  لإنت�ري�ييش  النقدييية  الإيييرادات  لوحييدة 

ال�شييوقية  الراأ�شييم�لية  القيميية  عيين  تتبييع  لأنت�ري�ييش  النقدييية  الإيييراد  وحييدة  اأن  الطريقيية  تفر�ييش  ال�شييوقية.  القيميية  نهييج  اأ�ش��ييش  علييى 

الدفرييية. القيميية  ولنف�ييش  امل�شيي�بهة  �شييينديكيت  للويييدز  املدرجيية  لل�شييرك�ت 

موجودات غير ملموسة  ب( 
اجلدول اأدن�ه يلخ�ش املوجودت الغر ملمو�شة فيم� يتعلق ب�لإ�شتحواذ:

العمر الإنت�جي املبلغ  

األف ريي�ل قطرياألف ري�ال قطري

غر حمدد266.222لويدز �شينديكيت ك�ب��شيتي

7 �شنوات10.119خدم�ت الفرة الأخرة )دبليو ڤي(

276.341موجودات غر ملمو�شة يف ت�ريخ الإ�شتحواذ

)4.338(جممع م�ش�ريف الإطف�ء

272.003صافي الموجودات الغير ملموسة في 31 ديسمبر 2016

لويدز سينديكيت كاباسيتي  

اأي  دون  �شيينويً�  لويييدز  نق�بيية  حتديييث  يتييم  ال�شييوقي.  النهييج  اإ�شييتخدام  طريييق  عيين  ك�ب��شيييتي  �شييينديكيت  للويييدز  الع�دليية  القيميية  تقييدر 

حييدود  يف  الت�أمييني  اأعميي�ل  اإكتتيي�ب  علييى  القييدرة  اإن  لويييدز.  مبوافقيية  مرهييون  بيعهيي�  اأو  �شييرائه�  اإمييك�ن  اأو  الت�بعيية  ال�شييرك�ت  علييى  تكلفيية 

حتليييل  اأ�ش��ييش  علييى  لالإ�شييرداد  الق�بييل  املبلييغ  حتديييد  مت  النق�بيية.  مبوافقيية  مرهييون  لل�شييركة  ال�شيينوي  الق�شييط  حلييد  حمييددة  غيير  النق�بيية 

لويييدز. نق�بيية  خييالل  ميين  البي�نيي�ت  وبع�ييش  امليي�ل  راأ�ييش  علييى  الع�ئييد  املتو�شييط  ب�إ�شييتخدام 

شهرة وموجودات غير ملموسة )تتمة(  -1٢

موجودات غير ملموسة - )تتمة( ب( 

خدمات الفترة األخيرة
الفييرع  خييالل  ميين  الأخييرة  الفييرة  خلدميي�ت  املقييدر  املبلييغ  ت�شييمل  جييي  اأي  فر�شت�شييرنغ  وومتربغيت�ييش  اإدارة  لإتف�قييية  الع�دليية  القيميية  اإن 

واإطف�ئهيي�  ر�شييملته�  مت  لالإتف�قييية  الع�دليية  القيميية  اإن  الإكتتيي�ب.  خلدميي�ت  اأنت�ري�ييش  قبييل  ميين  توفييره  يتيييح  الييذي  املتحييدة  اململكيية  يف  ال�شيي�بق 

القيميية  اأ�ش��ييش  علييى  لالإ�شييرداد  الق�بييل  املبلييغ  حتديييد  يتييم  �شيينوات.  ب�شييبع  املقييدر  الإنت�جييي  العميير  علييى  الث�بييت  الق�شييط  اأ�ش��ييش  علييى 

.)%11،16   :2015(  %10،72 خ�شييم  و�شييعر  الإدارة  اإتف�قييية  ميين  املتبقييية  الفييرة  تغطييي  والتييي  امل�لييية  املوازنيية  يف  املحت�شييبة 

ال�شييهرة  قيميية  لزييي�دة  يت�شييبب  ل  لالإ�شييرداد  الق�بييل  املبلييغ  حيييث  ميين  الأ�ش��شييية  الإفرا�شيي�ت  يف  حمتمليية  تغييرات  اأي  اأن  الإدارة  تعتقييد 

ال�شيينة. نه�ييية  يف  ملمو�شيية  الغيير  موجييودات  وقيميية  لأنت�ري�ييش  النقدييية  اليييرادات  وحييدة  لالإ�شييرداد  الق�بليية  املب�لييغ  عيين  الإجميي�يل 

1٣- قروض قصيرة األجل

2016

2015

معدلة

األف ريي�ل قطرياألف ريي�ل قطري

364.000364.000قرو�ش ق�شرة الأجل من بنوك

3.683.6493.084.486قرو�ش ق�شرة الأجل مق�بل اإيرادات اأ�شهم ث�بتة

17.66294.757قرو�ش ق�شرة الأجل مق�بل �شن�ديق مدارة

4.065.3113.543.243

اإن القرو�ش ق�شرة اأجل من بنوك حتمل متو�شط �شعر ف�ئدة بن�شبة 2.0162% �شنويً�.
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مخصصات وذمم إعادة تأمين دائنة وذمم دائنة أخرى  -14

2016

2015

معدلة

األف ريي�ل قطرياألف ريي�ل قطري

776.551574.212ذمم جت�رية دائنة

738.461811.184م�شتحق�ت ل�شرك�ت اإع�دة ت�أمني

ذمم دائنة اأخرى:

225.755679.665م�شروف�ت م�شتحقة واإيرادات موؤجلة

80.28076.532مك�ف�أة نه�ية خدمة املوظفني )اإي�ش�ح 14،1(

18.00022.500خم�ش�ش مك�ف�آت اأع�ش�ء جمل�ش الإدارة

632.404203.841اأر�شدة دائنة اأخرى

2.471.4512.367.934

مكافأة نهاية خدمة الموظفين  1/14

20162015

األف ريي�ل قطرياألف ريي�ل قطري

76.53279.689املخ�ش�ش كم� يف 1 ين�ير

7.7038.761امل�شروف خالل ال�شنة

)11.918()3.955(مدفوع�ت خالل ال�شنة

80.28076.532املخ�ش�ش كم� يف 31 دي�شمرب

قروض طويلة األجل  -15
ب�ل�شييتثم�رات  م�شمونيية  القرو�ييش  �شيينويً�.   %2.775 مبقييدار  ث�بييت  ف�ئييدة  معييدل  ت�شييتحق  عقيي�ري  رهيين  قرو�ييش  الأجييل  طويليية  قرو�ييش  متثييل 

.2021 يف  القر�ييش  ذلييك  �شييداد  و�شيييتم   ،)10 )اإي�شيي�ح  العق�رييية 

رأس المال  -16
لل�شييهم  قطرييية  رييي�لت   10 بقيميية  �شييهم   241.138.659 ميين   2016 دي�شييمرب   31 يف  ب�لك�مييل  واملدفييوع  وامل�شييدر  بييه  امل�شييرح  امليي�ل  راأ�ييش  يتكييون 

الواحييد(. لل�شييهم  قطرييية  رييي�لت   10 بقيميية  �شييهم   184.621.437  :2015 دي�شييمرب   31( الواحييد 

إحتياطي قانوني  -17
الأ�ش��شييي  والنظيي�م  القطييري  التج�رييية  ال�شييرك�ت  ق�نييون  واأحييك�م  املركييزي  قطيير  م�شييرف  لتعليميي�ت  وفقييً�  الق�نييوين  الإحتي�طييي  اإحت�شيي�ب  يتييم 

الفقييرة  بتعديييل   2014 نوفمييرب   23 بت�ريييخ  اإجتم�عهيي�  يف  الع�دييية  غيير  العمومييية  اجلمعييية  ق�مييت  ال�شيينة.  ربييح  �شيي�يف  ميين   %10 بن�شييبة  لل�شييركة 

املدفييوع،  امليي�ل  راأ�ييش  ميين   %100 ن�شييبة  اإىل  لي�شييل  ق�نييوين  ب�إحتي�طييي  لالإحتفيي�ظ  لل�شييركة  الأ�ش��شييي  النظيي�م  ميين   )66( رقييم  امليي�دة  ميين  الأوىل 

ق�نييون  واأحييك�م  املركييزي  قطيير  م�شييرف  تعليميي�ت  يف  عليهيي�  املن�شو�ييش  احليي�لت  بع�ييش  يف  عييدا  فيميي�  للتوزيييع  ق�بييل  غيير  الإحتي�طييي  وهييذا 

الت�بعيية. لل�شييرك�ت  الق�نييوين  الإحتي�طييي  يف  املجموعيية  ح�شيية  الق�نييوين  الإحتي�طييي  يت�شميين  القطييري.  التج�رييية  ال�شييرك�ت 

إحتياطي عام  -18
مل يتم حتويل اأي مبلغ اإىل الإحتي�طي الع�م خالل ال�شنة.

إحتياطي القيمة العادلة  -1٩
اإي�شيي�ح  يف  املو�شحيية  املح��شييبية  ال�شي��شيية  ح�شييب  وذلييك   ، للبيييع  املت�حيية  الإ�شييتثم�رات  تقييييم  اإعيي�دة  ميين  الع�دليية  القيميية  اإحتي�طييي  ين�شيي�أ 

.)4( رقييم 

إحتياطي خاص للكوارث  -٢0
املييدورة  الأربيي�ح  ميين  قطييري(  ريييي�ل  مليييون   50،09  :2015( قطييري  ريييي�ل  مليييون   52،18 بقيميية  اإ�شيي�يف  مبلييغ  بتخ�شي�ييش  املجموعيية  ق�مييت 

جمل�ييش  قبييل  ميين  املخ�ش�ييش  هييذا  تكوييين  علييى  املوافقيية  متييت  املوحييدة.  امللكييية  حقييوق  يف  التغييرات  بييي�ن  يف  للكييوارث  خ��ييش  ك�إحتي�طييي 

ميين  عليهيي�  املوافقيية  وبعييد  الإدارة  جمل�ييش  ميين  بتو�شييية  الإحتي�طييي  هييذا  اإ�شييتخدام  ميكيين   .2011 ين�ييير   25 بت�ريييخ  املنعقييد  اإجتم�عييه  يف  الإدارة 

ك�رثيية. حييدوث  ح�ليية  يف  العمومييية  اجلمعييية  قبييل 

إحتياطي تحويل العمالت األجنبية  -٢1
ي�شتمل اإحتي�طي التحويل على فروق�ت العمالت الأجنبية الن��شئة من حتويل البي�ن�ت امل�لية للعملي�ت الأجنبية.

٢٢- قطاعات التشغيل
أ( معلومات القطاع

واخل�شيي�ئر  املمتلييك�ت  وقطيي�ع  والطييران  البحييري  الت�أمييني  قطيي�ع  وهييي  ت�شييغيل  قط�عيي�ت  �شييتة  اإىل  الإدارة  لأغرا�ييش  املجموعيية  تق�شيييم  مت 

الييذي  الأ�ش��ييش  القط�عيي�ت  هييذه  تعتييرب  الإ�شت�شيي�رات.  وقطيي�ع  الإ�شييتثم�ر  وقطيي�ع  العقيي�رات  وقطيي�ع  احلييي�ة  علييى  و  ال�شحييي  الت�أمييني  وقطيي�ع 

الت�شييغيلية. قط�ع�تهيي�  عيين  ب�لإف�شيي�ح  خاللييه  ميين  املجموعيية  تقييوم 

مل يتم جتميع اأي من القط�ع�ت الت�شغيلية حلني الو�شول اإىل تقرير القط�ع�ت لدى املجموعة.

بيان دخل القطاع للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016

التاأمني 

البحري 

والطريان

تاأمني  

املمتلكات 

واخل�سائر

التاأمني 

ال�سحي وعلى 

احلياة

اإجمايل 

اإ�ستثماراتاإ�ست�ساراتالعقاراتالتاأمني

)م�سروفات(    

/ اإيرادات 

اإجمايلغري موزعة

األف ر. قاألف ر. قاألف ر. قاألف ر. قاألف ر. قاألف ر. قاألف ر. قاألف ر. قاألف ر. ق

9.901.394--------1.170.6057.471.5031.259.2869.901.394اإجم�يل اأق�ش�ط الت�أمني

)1.323.307(--------)1.323.307()42.985()977.700()302.622(اأق�ش�ط حمولة لأطراف اإع�دة الت�أمني

8.578.087--------867.9836.493.8031.216.3018.578.087�ش�يف اأق�ش�ط الت�أمني 

)218.200(--------)218.200()30.650()113.944()73.606(التغر يف اإحتي�طي الأخط�ر غر املنتهية

8.359.887--------794.3776.379.8591.185.6518.359.887صافي أقساط التأمين المستحقة

)4.817.792(--------)4.817.792()1.130.534()3.235.910()451.348(اإجم�يل مط�لب�ت مدفوعة

813.629--------97.031418.137298.461813.629م�شردات اإع�دة ت�أمني

)1.764.855(--------)1.764.855()181.737()1.421.025()162.093(التغر يف املط�لب�ت الق�ئمة

)1.754.717(--------)1.754.717()77.561()1.517.093()160.063(�ش�يف العمولة

7.531--------7.531------اإيرادات ت�أمني اأخرى )غر موزعة(

117.904623.96894.280843.683843.683صافي نتائج اإلكتتاب

815.886--815.886------اإيرادات اإ�شتثم�رات واإيرادات اأخرى

39.417------39.417--اإيراد اإيج�ر

51.286----51.286----اإيراد ر�شوم اإ�شت�ش�رات

1.750.272--843.68339.41751.286815.886إجمالي اإليرادات

)684.904()657.976(--)21.366()5.562(--م�شروف�ت ت�شغيلية واإدارية

)32.052()17.619(--)162()14.271(--اإ�شتهالك

الربح قبل الحصة من نتائج اإلستثمارات بطريقة حقوق 
1.033.316)675.595(843.68319.58429.758815.886الملكية

18.26218.262--------احل�شة من نت�ئج الإ�شتثم�رات بطريقة حقوق امللكية

1.051.578)657.333(843.68319.58429.758815.886نتائج القطاعات
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 ٢٢- قطاعات التشغيل )تتمة(
آ( معلومات القطاع )تتمة(

بيان دخل القطاع للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 )معدلة *(

التاأمني 

البحري 

والطريان

تاأمني  

املمتلكات 

واخل�سائر

التاأمني 

ال�سحي وعلى 

احلياة

اإجمايل 

اإ�ستثماراتاإ�ست�ساراتالعقاراتالتاأمني

)م�سروفات(    

/ اإيرادات 

اإجمايلغري موزعة

األف ر. قاألف ر. قاألف ر. قاألف ر. قاألف ر. قاألف ر. قاألف ر. قاألف ر. قاألف ر. ق

8.347.210--------942.9916.488.724915.4958.347.210اإجم�يل اأق�ش�ط الت�أمني

)1.189.778(--------)1.189.778()31.742()942.893()215.143(اأق�ش�ط حمولة لدى اأطراف اإع�دة الت�أمني

7.157.432--------727.8485.545.831883.7537.157.432�ش�يف اأق�ش�ط الت�أمني 

)1.370.259(--------)1.370.259()110.916()1.238.503()20.840(التغر يف اإحتي�طي الأخط�ر غر املنتهية

5.787.173--------707.0084.307.328772.8375.787.173صافي أقساط التأمين المستحقة

)2.973.946(--------)2.973.946()766.267()1.676.588()531.091(اإجم�يل مط�لب�ت مدفوعة

708.667--------198.626297.774212.267708.667م�شردات اإع�دة ت�أمني

)1.606.230(--------)1.606.230()57.198()1.440.688()108.344(التغر يف املط�لب�ت الق�ئمة

)999.317(--------)999.317()79.848()793.462()126.007(�ش�يف العمولة

9.396--------9.396------اإيرادات ت�أمني اأخرى )غر موزعة(

140.192694.36481.791925.743925.743صافي نتائج اإلكتتاب

715.467--715.467------اإيراد ا�شتثم�ر واإيرادات اأخرى

45.506------45.506--اإيراد اإيج�ر

123.063----123.063----اإيراد ر�شوم اإ�شت�ش�رات

1.809.779--925.74345.506123.063715.467إجمالي اإليرادات

)731.121()646.931(--)77.726()6.464(--م�شروف�ت ت�شغيلية واإدارية

)29.229()16.278(--)156()12.795(--اإ�شتهالك

الربح قبل الحصة من نتائج اإلستثمارات بطريقة حقوق 
1.049.429)663.209(925.74326.24745.181715.467الملكية

14.56014.560--------احل�شة من نت�ئج الإ�شتثم�رات بطريقة حقوق امللكية

1.063.989)648.649(925.74326.24745.181715.467نتائج القطاعات

*  بع�ش املب�لغ املو�شحة هن� ل تتوافق مع البي�ن�ت امل�لية ل�شنة 2015 وتعك�ش تعديالت مت اإجرائه� )اإي�ش�ح 38(.

 ٢٢- قطاعات التشغيل )تتمة(
بي�ن املركز امل�يل للقط�ع

يتم اإ�شتخدام موجودات ومطلوب�ت املجموعة ب�شورة م�شركة بني القط�ع�ت الأ�ش��شية.

المعلومات الجغرافية  ب( 
اإجميي�يل  توزيييع  التيي�يل  اجلييدول  يو�شييح  الع�ملييية.  والأ�شييواق  قطيير  يف  املحلييي  ال�شييوق  وهميي�  جغرافيييني  �شييوقني  يف  اأن�شييطته�  املجموعيية  تييزاول 

اجلغييرايف: القطيي�ع  ح�شييب  املجموعيية  ومطلوبيي�ت  موجييودات 

بيان دخل قطاع التأمين خالل السنة   

املجموعع�مليقطراملجموععامليقطر

2015 معدلة2015 معدلة2015 معدلة201620162016

األف ر. قاألف ر. قاألف ر. قاألف ر. قاألف ر. قاألف ر. ق

1.660.7178.240.6769.901.3941.432.0806.915.1308.347.210اإجم�يل اأق�ش�ط الت�أمني

)1.189.778()650.563()539.215()1.323.307()825.184()498.123(اأق�ش�ط حمولة اإىل اأطراف اإع�دة الت�أمني

1.162.5947.415.4938.578.087892.8656.264.5677.157.432�ش�يف اأق�ش�ط الت�أمني امل�شتحقة

)1.370.259()1.294.617()75.642()218.200()155.308()62.892(احلركة يف اإحتي�طي الأق�ش�ط غر املنتهية

1.099.7027.260.1858.359.887817.2234.969.9505.787.173صافي األقساط المستحقة

)2.973.946()2.211.196()762.750()4.817.792()3.690.289()1.127.503(اإجم�يل مط�لب�ت مدفوعة

388.261425.368813.629263.693444.974708.667م�شردات اإع�دة ت�أمني 

)1.606.230()1.562.636()43.594()1.764.855()1.633.807()131.048(احلركة يف املط�لب�ت الق�ئمة

)999.317()981.085()18.232()1.754.717()1.739.708()15.009(�ش�يف العمولة

6766.8557.5317288.6689.396اإيرادات ت�أمني اأخرى

215.079628.604843.683257.068668.675925.743صافي نتائج اإلكتتاب

  
ك�نت موجودات ومطلوب�ت وحقوق ملكية القط�ع�ت يف نه�ية ال�شنة كم� يلي:

املطلوبات وحقوق امللكيةاملوجودات

2016

2015

2016معدلة

2015

معدلة

األف ريي�ل قطرياألف ريي�ل قطرياألف ريي�ل قطرياألف ريي�ل قطري

11.321.5887.819.5419.117.2799.585.674قطر

17.393.87615.853.78619.598.18514.087.653ع�ملي

28.715.46423.673.32728.715.46423.673.327
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٢٣- إيرادات اإلستثمارات بالصافي

20162015

األف ريي�ل قطرياألف ريي�ل قطري

108.968434.235اأرب�ح بيع اإ�شتثم�رات )اأ(

390.132288.469اإيرادات فوائد

102.906120.563توزيع�ت اأرب�ح

--190.674اأرب�ح بيع اإ�شتثم�رات عق�رية

)73(20.682اأرب�ح / )خ�ش�ئر( غر حمققة من اإ�شتثم�رات 

44.41941.234اإيرادات اأخرى

)144.891()1،521(يطرح: خ�ش�ئر التدين 

856.260739.537

)27.441()44.798(تك�ليف متولية

811٫462712٫096صافي إيرادات اإلستثمارات

الربييح  ميثييل  والييذي  اأمريكييي(  دولر  الييف   93.126( قطييري  رييي�ل  الييف   338.980 مبلييغ   2015 �شيينة  خييالل  اإ�شييثم�ر  بيييع  ميين  الربييح  يت�شميين 

لك�تكييو.  الإقت�ش�دييية  احلقييوق  بيييع  يف 

٢4- المصروفات التشغيلية واإلدارية
20162015

األف ريي�ل قطرياألف ريي�ل قطري

432.661362.800تك�ليف متعلقة ب�ملوظفني

234.243345.821م�شروف�ت ت�شغيلية اأخرى

18.00022.500مك�ف�آت اأع�ش�ء جمل�ش الإدارة

684.904731.121

٢5- العائد األساسي والمخفف للسهم الواحد
الع�ئد الأ�ش��شي هو نف�شه الع�ئد املخفف لل�شهم الواحد اإذ اأنه لي�ش هن�ك اأ�شهم حتمل اآث�ر خمففة على الأرب�ح.

20162015

األف ريي�ل قطرياألف ريي�ل قطري

1.034.0181.043.636الربح املوزع على م�ش�همي ال�شركة الأم

230.908215.563املتو�شط املرجح لعدد الأ�شهم الع�دية 

4،484،84الع�ئد الأ�ش��شي واملخفف لل�شهم الواحد )ريي�ل قطري( )2015: معدلة(

يف  املجيي�ين  والع�مييل  اأ�شييهم(   10 لييكل  �شييهم   1(  %10 بن�شييبة  جم�نييية  اأ�شييهم  لإ�شييدار  نتيجيية  الواحييد  لل�شييهم  الع�ئييد  بتعديييل  املجموعيية  ق�مييت 

املنعقييد  العمومييية  اجلمعييية  اإجتميي�ع  يف  املج�نييية  الأ�شييهم  اإ�شييدار  علييى  املوافقيية  متييت  ال�شيينة.  خييالل  خ��ييش  الأولوييية  حقييوق  اأ�شييهم  اإ�شييدار 

.2016 فرباييير   21 بت�ريييخ 

٢6- توزيعات األرباح واألسهم المجانية وأسهم حقوق األولويه

20162015

٣61،708461،55٣توزيع�ت اأرب�ح نقدية نه�ئية )األف ريي�ل قطري(

241،1٣8184،521املتو�شط املرجح لعدد الأ�شهم الع�دية )بالألف(

1،52،5توزيع�ت اأرب�ح نقدية لل�شهم الواحد )ريي�ل قطري( )2015: معدلة(

وتوزيييع  �شييهم(  لييكل  قطييري  رييي�ل   2،50  :2015( �شييهم  لييكل  قطييري  رييي�ل   1،50 بواقييع  نه�ئييية  نقدييية  اأربيي�ح  بتوزيييع  الإدارة  جمل�ييش  اإقييرح 

املقرحيية  النقدييية  الأربيي�ح  توزيييع  عر�ييش  �شيييتم  اأ�شييهم(.   10 لييكل  �شييهم   1  :2015( �شييهم(   20 لييكل  اأ�شييهم   3(  %15 بواقييع  جم�نييية  اأ�شييهم 

للموافقيية. العمومييية  اجلمعييية  اجتميي�ع  يف  قطييري(  رييي�ل  الييف   461،55٣  :2015( قطييري  رييي�ل  الييف   ٣61،708 والب�لغيية 

رييي�ل   50 بواقييع  �شييهم   40.616.716 لعييدد  لالإكتتيي�ب  اأ�شييهم  بطييرح   2016 فرباييير   21 يف  العيي�م  ال�شيينوي  الإجتميي�ع  بعييد  الإدارة  جمل�ييش  قيي�م   

طريييق  عيين  التييداول  عملييية  متييت  املج�نييية.  الأ�شييهم  بعييد   2016 م�ر�ييش   1 يف  كميي�  مملوكيية  اأ�شييهم   5 لييكل  �شييهم   1 مبعييدل  �شييهم  لييكل  قطييري 

حيييث   2016 م�يييو   1 اإىل   2016 اأبريييل   10 بت�ريييخ  بييداأت  الكتتيي�ب  فييرة   .2016 م�ر�ييش   30 اإىل   2016 م�ر�ييش   20 ميين  الفييرة  خييالل  قطيير  بور�شيية 

الن�جتيية  الإ�شييدار  عييالوة  اإن  �شييهم.   38.055.079 هييي  املكتتبيية  الأ�شييهم  عييدد  اإن   .2016 م�يييو   25 يف  الأ�شييهم  واإدراج  تخ�شي�ييش  ميين  الإنتهيي�ء  مت 

مبوجييب  مطلييوب  هييو  كميي�  الق�نييوين  الإحتي�طييي  �شميين  مدرجيية  قطييري  رييي�ل   1.521.431 بقيميية  امل�ش�ريييف  ميين  ب�ل�شيي�يف  الإكتتيي�ب  ميين 

.2015 ل�شيينة   11 رق��م  القطييري  التج�رييية  ال�شييرك�ت  ق�نييون  ميين   154 البنييد 

٢7- المطلوبات الطارئة وااللتزمات
20162015

األف ريي�ل قطرياألف ريي�ل قطري

2.165.7001.467.507�شم�ن�ت بنكية

123.65671.538اإلتزام�ت يف اإ�شتثم�رات م�شتقبلية موافق عليه�

2.289.3561.539.045

اإليجارات التشغيلية  
اإن احلد الأدنى للذمم الدائنة امل�شتقبلية مبوجب عقود اإيج�رات ت�شغيلية غر ق�بلة لالإلغ�ء كم� يف 31 دي�شمرب هي كم� يلي:

20162015

األف ريي�ل قطرياألف ريي�ل قطري

13.7346.372خالل �شنة واحدة

48.39124.957بعد �شنة وقبل خم�ش �شنوات

--5.038بعد خم�ش �شنوات

67.16331.329
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٢8- تحديد القيمة العادلة وهرمية القيم العادلة لإلستثمارات
خمتلييف  تعريييف  مت  الع�دليية.  القيميية  هرمييية  ترتيييب  ح�شييب  الع�دليية  ب�لقيميية  امل�شييجلة  امل�لييية  لييالأدوات  حتلييياًل  اأدنيي�ه  اجلييدول  يو�شييح 

التيي�يل: النحييو  علييى  امل�شييتوي�ت 

الأ�شع�ر املدرجة )غر معدلة( يف اأ�شواق ن�شطة ملوجودات اأو مطلوب�ت متط�بقة.  : امل�شتوى 1   

مب��شييرة  ب�شييورة  اإميي�  املطلييوب  اأو  للموجييود  مالحظتهيي�  ميكيين  والتييي  اأعيياله   1 امل�شييتوى  يف  املدرجيية  الأ�شييع�ر  بخييالف  مدخييالت   : امل�شتوى 2    

)مثل الأ�شع�ر( اأو ب�شورة غر مب��شرة )اأي م�شتقة من الأ�شع�ر(.    

مدخالت للموجود اأو املطلوب ل ت�شتند على بي�ن�ت �شوق ميكن مالحظته� )اأي مدخالت ل ميكن مالحظته�(.   : امل�شتوى 3   

اإجم�يلامل�شتوى 3امل�شتوى 2امل�شتوى 1

األف ريي�ل قطرياألف ريي�ل قطرياألف ريي�ل قطرياألف ريي�ل قطري

31 ديسمبر 2016

2.869.761--1.942.882926.879اإ�ستثمارات حمتفظ بها للمتاجرة

535.9948.565.304--8.029.310اإ�ستثمارات متاحة للبيع

9.972.192926.879535.99411.435.065

31 دي�شمرب 2015

2.963.259--2.298.741664.518اإ�شتثم�رات حمتفظ به� للمت�جرة

473.9227.630.364--7.156.442اإ�شتثم�رات مت�حة للبيع

9.455.183661.518473.82210.593.623

٢٩- األطراف ذات العالقة
اجلييدول  اإن  الق�ب�شيية.  وال�شييركة  الت�بعيية  ال�شييرك�ت  تف��شيييل  يت�شميين  والييذي   ، املجموعيية  هيييكل  حييول  معلوميي�ت  يقييدم   )1( رقييم  اإي�شيي�ح 

ال�شليية. ذات  امل�لييية  لل�شيينة  العالقيية  ذات  الأطييراف  مييع  فيهيي�  الدخييول  مت  التييي  التع�مييالت  مب�لييغ  اإجميي�يل  يقييدم  التيي�يل 

أ( معامالت مع أطراف ذات عالقة
مم�ر�شيية  اأو  الآخيير  الطييرف  علييى  ال�شيييطرة  لأحدهيي�  يكييون  التييي  الأطييراف  تلييك  وهييي  العالقيية،  ذات  الأطييراف  مييع  التع�مييالت  متثييل  وهييي 

يعملييون  التييي  وال�شييرك�ت  املجموعيية  مديييري  علييى  اأي�شييً�  العالقيية  ذات  الأطييراف  ت�شييتمل  والت�شييغيلية.  امل�لييية  قراراتييه  اإ�شييدار  يف  هيي�م  نفييوذ 

عليهيي�  التف�و�ييش  ويتييم  املجموعيية  اإدارة  ج�نييب  ميين  املع�مييالت  هييذه  و�شييروط  الت�شييعر  �شي��شيي�ت  اإعتميي�د  يتييم  الإدارة.  موظفييي  ككبيي�ر  فيهيي� 

التيي�يل: النحييو  علييى  اله�ميية  املع�مييالت  ك�نييت  الإعتي�دييية.  التج�رييية  للبنييود  وفقييً� 

2016

2015

معدلة

األف ريي�ل قطرياألف ريي�ل قطري

23.59826.469اأق�ش�ط ت�أمني

22.63413.712مط�لب�ت

4036�شراء خدم�ت

20162015

األف ريي�ل قطرياألف ريي�ل قطري

1.6924.442ب( المطلوب من أطراف ذات عالقة

19.9416.018ج( المطلوب إلى أطراف ذات عالقة

د( مكافآت كبار موظفي اإلدارة
53.44349.649رواتب ومن�فع اأخرى ق�شرة الأجل

1.4901.345مك�ف�أة نه�ية اخلدمة

ديييون  خم�ش�ييش  اأخييذ  يتييم  ومل  فوائييد  عليهيي�  يحت�شييب  ول  �شميي�ن  بييدون  هييي  التقرييير  ت�ريييخ  يف  العالقيية  ذات  لالأطييراف  الق�ئميية  الأر�شييدة  اإن 

�شيييء(. ل   :2015( ال�شيينة  خييالل  الأر�شييدة  هييذه  مق�بييل  حت�شيلهيي�  يف  م�شييكوك 

٣0- حقوق األقلية غير المسيطرة
ال�شييركة  يف   %30  ، امليي�ل  راأ�ييش  ميين   %4.26 بن�شييبة  )ذ.م.م(  ك�بيتيي�ل  للت�أمييني  قطيير  �شييركة  يف  احل�شيية  امل�شيييطرة  غيير  الأقلييية  حقييوق  متثييل 

)ذ.م.م(. ال�شحييي  والت�أمييني  احلييي�ة  لت�أمينيي�ت  قطيير  يف   %15 و  للت�أمييني  القطرييية  الكويتييية  ال�شييركة  يف   %17،96  ، للت�أمييني  القطرييية  العم�نييية 

٣1- األدوات المالية وإدارة المخاطر
والإ�شييتثم�ر  الت�أمييني  ب�أن�شييطة  القييي�م  ميين  اأ�ش��شييية  ب�شفيية  اإيراداتهيي�  بتوليييد  الإعتي�دييية،  اأعم�لهيي�  ن�شيي�ط�ت  اإطيي�ر  يف  املجموعيية،  تقييوم 

تخفي�ييش  بغر�ييش  م�شييتدامة  اإيييرادات  توليييد  اأجييل  ميين  والع�ئييدات  املخ�طيير  تقييييم  يتييم  متييني،  حوكميية  هيييكل  خييالل  ميين  واإدارتهميي�. 

الت�لييية: للمخ�طيير  اأ�ش��شييية  ب�شفيية  املجموعيية  اأعميي�ل  خطييوط  تتعر�ييش  للم�شيي�همني.  الع�ئييد  وزييي�دة  العوائييد  تقلبيي�ت 

• خم�طر الت�أمني

• خم�طر الإئتم�ن

• خم�طر ال�شيولة

• خم�طر ال�شوق

• املخ�طر الت�شغيلية

أ(  إطار الحوكمة

تعييوق  التييي  الأحييداث  ميين  املجموعيية  م�شيي�همي  حم�ييية  هييو  امل�لييية  والإدارة  املخ�طيير  اإدارة  اإطيي�ر  ميين  للمجموعيية  الأ�ش��شييي  الهييدف  اإن 

تت�شييم  خم�طيير  اإدارة  اأنظميية  اإمتييالك  اأهمييية  مييدى  العلييي�  الإدارة  تييدرك  م�شييتدامة.  ب�شييورة  امليي�يل  الت�شييغيل  اأهييداف  ميين  جمموعيية  حتقيييق 

والكفيي�ءة. ب�لفع�لييية 

ذات  التنفيذييية  الإدارة  وللجيي�ن  عنييه  املنبثقيية  واللجيي�ن  الإدارة  ملجل�ييش  وا�شحيية  مبرجعييي�ت  املخ�طيير  لإدارة  ق�شييم  بو�شييع  املجموعيية  ق�مييت 

الإدارة  للجيي�ن  الإدارة  جمل�ييش  ميين  وامل�شييوؤولي�ت  ال�شييلط�ت  تفوي�ييش  توثيييق  مييع  وا�شييح  تنظيمييي  هيييكل  و�شييع  مت   ، ذلييك  اإىل  ب�لإ�ش�فيية  ال�شليية. 

للمجموعيية  املقبوليية  املخ�طيير  م�شييتوي�ت  يحييدد  للمجموعيية  خم�طيير  اإدارة  �شي��شيية  اإطيي�ر  و�شييع  اأي�شييً�  مت  كميي�  املديرييين.  وكبيي�ر  التنفيذييية 

املجموعيية. لعملييي�ت  الن�شيي�ط  ت�شييير  ومع�ييير  والرق�بيية  املخ�طيير  واإدارة 

ب( إطار إدارة رأس المال

الأثيير  كمييية  حتديييد  اإىل  ب�لإ�ش�فيية   ، ككل  واملجموعيية  العمييل  وحييدات  لهيي�  تتعر�ييش  التييي  الداخلييية  املخ�طيير  لتحديييد  اإطيي�ر  املجموعيية  لييدى 

ال�شيييولة  اإنعييدام  خطيير  دون  للحييوؤول  املطلييوب  امليي�ل  راأ�ييش  م�شييتوى  اإىل  الداخلييي  الإطيي�ر  تقديييرات  ت�شيير  الإقت�شيي�دي.  امليي�ل  راأ�ييش  علييى 

للن�شيي�ط. امليي�ل  راأ�ييش  مركييز  علييى  امل�لييية(  وغيير  منهيي�  )امل�لييية  الإختبيي�رات  ميين  عييدد  خييالل  ميين  معييني  خطيير  م�شييتوى  علييى  وتطبيقييه 
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٣1- األدوات المالية وإدارة المخاطر )تتمة(
ج(  اإلطار التشريعي

ب�شييورة  الأمييور  بيي�إدارة  تقييوم  املجموعيية  اأن  ل�شميي�ن  كثييب  عيين  ور�شدهييم  الوث�ئييق  ح�ملييي  حقييوق  بحم�ييية  الأ�ش��ييش  يف  امل�شييرعون  يهتييم 

من��شييب  مييالءة  مبركييز  املجموعيية  اإحتفيي�ظ  ب�شميي�ن  اأي�شييً�  امل�شييرعون  يهتييم  الوقييت  نف�ييش  يف  م�شلحتهييم.  حتقيييق  اأجييل  ميين  مر�شييية 

الطبيعييية. الكييوارث  اأو  الإقت�ش�دييية  الهييزات  ميين  تن�شيي�أ  قييد  التييي  املنظييورة  غيير  الإلتزاميي�ت  ملق�بليية 

الت�شييريع�ت  هييذه  تن�ييش  ل  فيهيي�.  عملهيي�  مت�ر�ييش  التييي  ال�شييلطة  مراكييز  يف  ت�شييريعية  ملتطلبيي�ت  اأي�شييً�  للمجموعيية  الت�شييغيلية  العملييي�ت  تخ�شييع 

تقلي�ييش  بغر�ييش  امليي�ل(  راأ�ييش  كف�ييية  )مثييل  املقيييدة  الن�شو�ييش  بع�ييش  اأي�شييً�  تفر�ييش  ولكنهيي�  لالأن�شييطة  والر�شييد  املوافقيي�ت  علييى  فقييط 

ن�شييوئه�. عنييد  املنظييورة  غيير  ب�إلتزام�تهيي�  الوفيي�ء  يف  الت�أمييني  �شييرك�ت  ج�نييب  ميين  ال�شيييولة  واإنعييدام  التق�شيير  خم�طيير 

د( إطار إدارة الموجودات والمطلوبات

ع�ميية  لتحييرك�ت  معر�شيية  هييي  والتييي  امللكييية  حقييوق  ومنتجيي�ت  والعمييالت  الف�ئييدة  ملعييدل  الق�ئميية  املع�مييالت  ميين  امل�لييية  املخ�طيير  تن�شيي�أ 

معييدلت  خطيير  هييو  ومطلوب�تهيي�  اإ�شييتثم�راته�  طبيعيية  ب�شييبب  املجموعيية  تواجهييه  الييذي  الرئي�شييي  اخلطيير  اإن  ال�شييوق.  تغييرات  يف  وحمييددة 

اإ�شييتثم�رية  ع�ئييدات  لتحقيييق  و�شعييه  مت  الييذي  واملطلوبيي�ت  املوجييودات  اإدارة  اإطيي�ر  �شميين  الق�ئميية  املع�مييالت  هييذه  املجموعيية  تدييير  الف�ئييدة. 

والإ�شييتثم�ر.  الت�أمييني  عقييود  مبوجييب  مطلوب�تهيي�  تتجيي�وز  الطويييل  املييدى  علييى 

للمجموعيية  الأخييرى  واملطلوبيي�ت  للموجييودات  امل�ش�حبيية  امل�لييية  املخ�طيير  اإدارة  مييع  ب�ملجموعيية  واملطلوبيي�ت  املوجييودات  اإدارة  تتك�مييل  كميي� 

والإ�شييتثم�ر. الت�أمييني  مطلوبيي�ت  مييع  مب��شييرة  ب�شييورة  ترتبييط  ل  والتييي 

كل  يف  ك�يف  نقييدي  تدفييق  توفيير  لت�شميين  الت�أمييني  خم�طيير  اإدارة  ل�شي��شيية  مكميياًل  جييزءًا  املجموعيية  ومطلوبيي�ت  موجييودات  اإدارة  ت�شييكل  كميي� 

والإ�شييتثم�ر. الت�أمييني  عقييود  ميين  تن�شيي�أ  التييي  املطلوبيي�ت  ملق�بليية  معينيية  فييرة 

هـ( مخاطر التأمين

توقيتهيي�  اأو  املن�فييع  ومدفوعيي�ت  الفعلييية  املط�لبيي�ت  اإختييالف  يف  الت�أمييني  عقييود  مبوجييب  املجموعيية  تواجههيي�  التييي  الرئي�شييية  املخ�طيير  تتمثييل 

للمط�لبيي�ت  الالحقيية  والتطييورات  املدفوعيية  الفعلييية  واملن�فييع  املط�لبيي�ت  خطييورة  ومييدى  املط�لبيي�ت  بتكييرار  ذلييك  يت�أثيير  التوقعيي�ت.  عيين 

املطلوبيي�ت. هييذه  لتغطييية  الك�فييية  الإحتي�طييي�ت  توفيير  �شميي�ن  اإىل  املجموعيية  تهييدف  لييذا  الأجييل.  طويليية 

اإىل  املجموعيية  لييدى  الإر�شيي�دية  وخطوطهيي�  الإكتتيي�ب  لإ�شييراتيجية  والتنفيييذ  الدقيييق  الإختييي�ر  خييالل  ميين  الت�أمييني  خم�طيير  املجموعيية  تدييير 

للمط�لبيي�ت. الن�شيييطة  واملع�جليية  املن��شييبة  الت�أمييني  اإعيي�دة  ترتيبيي�ت  ج�نييب 

وعلييى  ال�شحييي  الت�أمييني  وخم�طيير  واحلريييق  واجلييوي  البحييري  ب�لت�أمييني  متمثليية  ت�أمييني  عقييود  ب�إ�شييدار  اأ�ش��شييية  ب�شفيية  املجموعيية  تقييوم 

. ة حلييي� ا

ت�شييعى  والتييي  املجموعيية  لييدى  الإكتتيي�ب  اإ�شييراتيجية  لتنفيييذ  الدقيييق  الإختييي�ر  خييالل  ميين  الإئتميي�ن  ملخ�طيير  التعر�ييش  تركيييز  تخفيييف  يتييم 

والنطيي�ق  الن�شيي�ط  وجميي�ل  املخ�طيير  ومقييدار  املوؤمنيية  املن�فييع  وم�شييتوى  متنوعيية  كبييرة  حمفظيية  عييرب  فيهيي�  املكتتييب  املخ�طيير  تنييوع  ل�شميي�ن 

املخ�طيير. اإختييي�ر  معييي�ر  تفعيييل  ق�بلييية  بغر�ييش  لالإكتتيي�ب  مو�شوعيية  حييدود  هنيي�ك  اجلغييرايف. 

اأطييراف  مييع  عقييود  يف  املجموعيية  تدخييل  �شخميية،  مط�لبيي�ت  عيين  الن��شييئة  امل�لييية  املخ�طيير  تقلي�ييش  وبغر�ييش  الإعتييي�دي،  ن�شيي�طه�  اإطيي�ر  يف 

ب�ل�شيييطرة  لييالإدارة  وت�شييمح  التجيي�ري  الن�شيي�ط  يف  التنييوع  علييى  املذكييورة  الت�أمييني  اإعيي�دة  ترتيبيي�ت  تن�ييش  الت�أمييني.  اإعيي�دة  لأغرا�ييش  اأخييرى 

اإعيي�دة  عقييود  تت�أثيير  النمييو.  علييى  اإ�ش�فييية  مقييدرة  توفيير  كميي�  الكبييرة  املخ�طيير  ميين  تن�شيي�أ  التييي  املحتمليية  للخ�شيي�ئر  التعر�ييش  علييى 

الق�بليية  املب�لييغ  تقدييير  يتييم  اخل�شيي�رة.  ميين  الف�ئ�ييش  لتغطييية  الت�أمييني  اإعيي�دة  وعقييود  الت�أمييني  اإعيي�دة  مبع�هييدات  كبيير  بجييزء  الت�أمييني 

الت�أمييني. اإعيي�دة  عقييود  مييع  يتوافييق  مبيي�  الق�ئميية  املط�لبيي�ت  خم�ش�ييش  مييع  تن�شييجم  ب�شييورة  الت�أمييني  معيييدي  ميين  لالإ�شييرداد 

الوث�ئييق  ح�ملييي  جتيي�ه  املب��شييرة  اإلتزام�تهيي�  ميين  تعفيهيي�  ل  العقييود  هييذه  اأن  اإل  املجموعيية  لييدى  ت�أمييني  اإعيي�دة  ترتيبيي�ت  وجييود  ميين  ب�لرغييم 

قيي�در  غيير  ت�أمييني  معيييد  كل  فيييه  يكييون  الييذي  احلييد  اإىل  املحييول  ب�لت�أمييني  يتعلييق  فيميي�  الإئتميي�ن  ملخ�طيير  املجموعيية  تتعر�ييش  وب�لتيي�يل 

يتييم  ل  بحيييث  متنوعيية  ب�شييورة  املجموعيية  ت�أمييني  اإعيي�دة  اإعييداد  مت  الت�أمييني.  اإعيي�دة  ترتيبيي�ت  يف  عليهيي�  املن�شو�ييش  ب�إلتزام�تييه  الوفيي�ء  عيين 

فييردي. ت�أمييني  اإعيي�دة  عقييد  اأي  علييى  كبيير  ب�شييكل  تعتمييد  ل  املجموعيية  عملييي�ت  اأن  كميي�  واحييد  ت�أمييني  معيييد  علييى  الإعتميي�د 

٣1- األدوات المالية وإدارة المخاطر )تتمة(
هـ( مخاطر التأمين  )تتمة(

ومنتظميية  مف�شليية  مراجعيية  مييع  وامل�شييتمرة  اجلديييدة  املط�لبيي�ت  جميييع  لتقييييم  املط�لبيي�ت  ملراجعيية  �ش�رميية  �شي��شيي�ت  املجموعيية  لييدى 

تقييوم  كميي�  للمخ�طيير.  املجموعيية  تعر�ييش  لتخفيييف  املحتمليية  الإحتي�لييية  املط�لبيي�ت  عيين  متكييررة  وحتقيقيي�ت  املط�لبيي�ت  مع�جليي�ت  لإجييراءات 

امل�شييتقبلية  التطييورات  ملخ�طيير  تعر�شهيي�  تخفيييف  بغر�ييش  وذلييك  املط�لبيي�ت  ملت�بعيية  و�شييريعة  ن�شييطة  اإدارة  �شي��شيية  بفر�ييش  اأي�شييً�  املجموعيية 

املجموعيية. علييى  �شييلبً�  توؤثيير  اأن  املمكيين  ميين  والتييي  بهيي�  التنبييوؤ  ميكيين  ل  التييي 

االفتراضات الرئيسية

لل�شييلوك  م�شيي�به  �شييلوك  تتبييع  �شييوف  للمجموعيية  املط�لبيي�ت  تطييورات  اأن  اإفرا�ييش  هييو  الإلتزاميي�ت  لتقديييرات  الأ�ش��شييي  الإفرا�ييش  اإن 

املط�لبيية  واأرقيي�م  املط�لبيية  ت�شخييم  وعوامييل  املط�لبيية  مع�جليية  وتك�ليييف  املط�لبيية  تك�ليييف  متو�شييط  الإفرا�ييش  ذلييك  يت�شميين  الت�ريخييي. 

يف  الت�ريخييية  ال�شييلوكي�ت  عليييه  تنطبييق  ل  قييد  الييذي  املييدى  لتقييييم  اإ�ش�فييية  كمييية  اأحييك�م  اإ�شييتخدام  اأي�شييً�  يتييم  حييوادث.  �شيينة  لييكل 

القت�ش�دييية  والأحييوال  املط�لبيي�ت  جتيي�ه  العمييالء  مواقييف  مثييل  ال�شييوق  عوامييل  يف  التغييرات  واحييدة،  ملييرة  احلييدوث  وكمثيي�ل،  امل�شييتقبل، 

لتقييييم  الأحييك�م  اإ�شييتخدام  اأي�شييً�  يتييم  املط�لبيي�ت.  مع�جليية  واإجييراءات  الوثيقيية  و�شييروط  املحفظيية  مزيييج  مثييل  داخلييية  عوامييل  اإىل  اإ�ش�فيية 

التقديييرات. علييى  احلكومييية  والت�شييريع�ت  الق�ش�ئييية  القييرارات  مثييل  اخل�رجييية  العوامييل  فيييه  توؤثيير  الييذي  املييدى 

العمييالت  �شييرف  اأ�شييع�ر  يف  والتغيير  ال�شييداد  يف  الت�أخيير  وحيي�لت  الف�ئييدة  معييدلت  يف  التغييرات  الأخييرى  الرئي�شييية  الإفرا�شيي�ت  تت�شميين 

. جنبييية لأ ا

الحساسيات
ح�ش��شييية  مقييدار  حتديييد  ب�لإمييك�ن  يكيين  مل  اأعيياله.  ذكرهيي�  الييوارد  الرئي�شييية  لالإفرا�شيي�ت  ح�ش��ييش  العيي�م  الت�أمييني  مط�لبيي�ت  خم�ش�ييش  اإن 

التقدييير. عملييية  حييول  ال�شييكوك  اأو  الت�شييريع�ت  يف  التغيييرات  مثييل  الإفرا�شيي�ت  بع�ييش 

ث�بتيية  الأخييرى  الإفرا�شيي�ت  جميييع  بقيي�ء  مييع  الرئي�شييية  الإفرا�شيي�ت  يف  معقييول  نحييو  علييى  املحتمليية  للتحييرك�ت  اأدنيي�ه  التحليييل  اأداء  مت 

امللكييية. وحقييوق  الأربيي�ح  و�شيي�يف  املطلوبيي�ت  و�شيي�يف  اإجميي�يل  علييى  الت�أثيير  تو�شييح  والتييي 

الت�أثر على املطلوب�تالتغر يف الفرا�ش�ت

 الت�أثر على 

�ش�يف الربح

الت�أثر على حقوق 

امللكية

األف ريي�ل قطرياألف ريي�ل قطرياألف ريي�ل قطري

31 ديسمبر 2016

--)576.902(576.902+ 10%تكلفة مط�لب�ت متكبدة

--576.902)576.902(- 10%تكلفة مط�لب�ت متكبدة

31 دي�شمرب 2015

--)387.151(387.151+ 10%تكلفة مط�لب�ت متكبدة

--387.151)387.151(- 10%تكلفة مط�لب�ت متكبدة
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إيضاحات حولإيضاحات حول
البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016

٣1- األدوات المالية وإدارة المخاطر )تتمة(
هـ( مخاطر التأمين )تتمة(

جدول تطور المطالبات
املط�لبيي�ت  وتطييورات  خييربات  �شييلبية  �شييد  احلم�ييية  اأجييل  ميين  الت�أمييني  بعملييي�ت  يتعلييق  فيميي�  قوييية  اإحتي�طييي�ت  مب�شييتوى  املجموعيية  حتتفييظ 

وغيير  املتكبييدة  واملط�لبيي�ت  عنهيي�  املبلييغ  املط�لبيي�ت  ذلييك  يف  مبيي�  املراكميية  املتكبييدة  املط�لبيي�ت  توقعيي�ت  اأدنيي�ه  اجلييدول  يبييني  امل�شييتقبلية. 

املجموعيية  تقدييير  تغييير  كيفييية  جييدول  لييكل  الأعلييى  الق�شييم  يبييني  التقرييير.  ت�ريييخ  يف  كميي�  احلييوادث  ل�شيينة  متوالييية  �شيينة  لييكل  امل�شييجلة 

ت�شييوية  يبييني  ف�إنييه   ، للجييداول  الأدنييى  الق�شييم  اأميي�  املتوالييية.  ال�شيينوات  نه�ييية  يف  كميي�  حييوادث  �شيينة  لييكل  الق�ئميية  املط�لبيي�ت  ملجمييوع 

املوحييد. امليي�يل  املركييز  بييي�ن  يف  الظ�هييرة  ب�ملب�لييغ  املراكميية  املط�لبيي�ت 

للمجموعيية.  الإكتتيي�ب  لأن�شييطة  اأ�ش��ييش  ك�أف�شييل  احليي�دث  �شيينة  اأ�ش��ييش  اإعتبيي�ر  مت   ، الت�أمييني  اإعيي�دة  اأن�شييطة  تن��شييب  وعييدم  تن��شييب  ب�إ�شييتثن�ء 

املط�لبيي�ت  بهييذه  الإعييراف  مت   ، عنهيي�  مبلييغ  مط�لبيية  لييكل  احليي�دث  �شيينة  علييى  التعييرف  و�شعوبيية  الت�أمييني  اإعيي�دة  مط�لبيي�ت  لطبيعيية  نظييرًا 

مت  التييي  ال�شيينة  يف  ب�ملط�لبيية  الإعييراف  مت  اأنييه  يعنييي  ميي�  التقرييير(  �شيينة  )اأ�ش��ييش  التقرييير  �شيينة  بح�شييب  جتميعهيي�  ومت  فردييية  ب�شفيية 

و�شييرك�ت  الأخييرى  الت�أمييني  ملط�لبيي�ت  املط�لبيي�ت  تطييور  جييدول  يف  امل�شييتخدم  الأ�ش��ييش  عيين  يختلييف  العر�ييش  هييذا  اإن  بهيي�.  املجموعيية  اإبييالغ 

احليي�دث(. �شيينة  )اأ�ش��ييش  ب�ملط�لبيية  ت�شييبب  الييذي  احلييدث  لهييذا  الفعلييي  الت�ريييخ  اإىل  الإ�شيي�رة  ك�نييت  حيييث  املجموعيية، 

املجموع201120122013201420152016

1.528.8281.321.6301.856.4162.344.8704.632.4745.522.79411.684.218يف نه�ية �شنة احل�دث

--1.613.8291.279.7641.770.8842.231.3124.514.694بعد �شنة

----1.550.6281.330.7321.782.5392.244.121بعد �شنتني

------1.581.2361.349.1701.764.349بعد ثالثة �شنوات

--------1.601.9241.395.907بعد اأربعة �شنوات

----------1.571.683بعد خم�شة �شنوات

التقدير الحالي 
للمطالبات المتكبدة 

1.571.6831.395.9071.764.3492.244.1214.514.6945.522.79417.013.548المتراكمة

)10.322.168()2.117.513()2.529.٣٣9()1.582.797()1.424.74٣()1.196.728()1.471.048(الدفع�ت املراكمة لت�ريخه

مخصص صافي 
100.635199.179339.606661.3241.985.3553.405.2816.691.380المطالبات القائمة

اإحتي�طي خ��ش ب�ل�شنوات 

159.761------------ال�ش�بقة )قبل 2011(

إجمالي مخصص صافي 
6.851.141------------المطالبات القائمة

التقدير احل�يل للف�ئ�ش / 

92.067100.749117.780)74.277()42.855()العجز(

ن�شبة الف�ئ�ش / )العجز( 

3%4%5%)5%()3%(لالإحتي�طي الأ�ش��شي

٣1- األدوات المالية وإدارة المخاطر )تتمة(
و( مخاطر االئتمان

م�لييية  خ�شيي�رة  اإىل  يييوؤدي  مميي�  مبطلوب�تييه  الوفيي�ء  عيين  امل�لييية  الإدارة  اأطييراف  اأحييد  عجييز  عيين  تن�شيي�أ  التييي  املخ�طيير  هييى  الإئتميي�ن  خم�طيير 

الإئتميي�ن. ملخ�طيير  املجموعيية  تعر�ييش  لتخفيييف  الن�فييذة  والإجييراءات  ال�شي��شيي�ت  يلييي  فيميي�  الآخيير.  للطييرف 

ال�شي��شيي�ت  و�شييع  مت  كميي�  للمجموعيية  ب�لن�شييبة  اإئتميي�ن  خم�طيير  ي�شييكل  مليي�  وحتديييدًا  تقييمييً�  تييورد  اإئتميي�ن  خم�طيير  اإدارة  �شي��شيية  و�شييع  مت 

الئتميي�ن: ملخ�طيير  املجموعيية  تعر�ييش  لتخفيييف  الت�لييية  والإجييراءات 

ب�لتغييرات �شلتهيي�  مييدى  ملعرفيية  منتظميية  ب�شييورة  واخلييرق  التعر�ييش  حيي�لت  مراجعيية  وتتييم  الييذمم  اإدارة  ب�شي��شيية  الإلتييزام  ر�شييد  يتييم   • 
يف بيئة    املخ�طر.

حييد  اأق�شييى  فيي�إن  الت�أمييني،  اإعيي�دة  بعقييود  املتعلقيية  تلييك  بخييالف  املجموعيية  بهيي�  حتتفييظ  التييي  امل�لييية  املوجييودات  فئيي�ت  جلميييع  ب�لن�شييبة   •
التقرييير.  ت�ريييخ  يف  كميي�  املوحييدة  امل�لييية  البي�نيي�ت  يف  م�شييجلة  هييي  كميي�  الدفرييية  القيميية  هييو  الئتميي�ن  ملخ�طيير  املجموعيية  لتعر�ييش 

عجييز  حيي�لت  ميين  الكبييرة  للخ�شيي�ئر  تعر�شهيي�  تقليييل  بغر�ييش  الإدارة.  قبييل  ميين  معتمدييين  ت�أمييني  معيييدي  مييع  الت�أمييني  اإعيي�دة  تتييم   •
الن��شييئة  الإئتميي�ن  تركيييزات  وتر�شييد  ت�أمينهيي�  ملعيييدي  امليي�يل  للو�شييع  تقييييم  ب�إجييراء  املجموعيية  تقييوم   ، الوفيي�ء  عيين  الت�أمييني  معيييدي 

الت�أمييني. ملعيييدي  الإقت�ش�دييية  اخل�ش�ئ�ييش  اأو  والأن�شييطة  مم�ثليية  جغرافييية  اأق�ليييم  عيين 

اإعيي�دة  �شييراء  اإ�شييراتيجية  بتحديييث  وتقييوم  الت�أمييني  ملعيييدي  الإئتم�نييية  املييالءة  ملييدى  تقييييم  ب�إجييراء  الإدارة  تقييوم  تقرييير  كل  ت�ريييخ  يف 

القيميية. لتييدين  من��شييب  خم�ش�ييش  وجييود  ميين  والتحقييق  الت�أمييني 

ان خم�طر الإئتم�ن تقت�شر على القيم الدفرية للموجودات كم� يف  ت�ريخ التقرير.

 

التعرض لمخاطر اإلئتمان حسب تصنيف اإلئتمان
الإئتميي�ن  لت�شنيفيي�ت  وفقييً�  املوجييودات  ت�شنيييف  طريييق  عيين  الئتميي�ن  ملخ�طيير  املجموعيية  بتعر�ييش  املتعلقيية  املعلوميي�ت  اأدنيي�ه  اجلييدول  يبييني 

املق�بليية: لالأطييراف  املجموعيية  ت�شعهيي�  التييي 

31 ديسمبر 2016
مل ت�شتحق بعد وغر 

متدنية القيمة

م�شتحقة وغر متدنية 

القيمة

م�شتحقة ومتدنية 

الإجم�يلالقيمة

األف ريي�ل قطرياألف ريي�ل قطرياألف ريي�ل قطرياألف ريي�ل قطري

موجودات مالية غير مشتقة

1.942.882----1.942.882اإ�شتثم�رات حمتفظ به� للمت�جرة - �شندات دين

6.347.007----6.347.007اإ�شتثم�رات مت�حة للبيع - �شندات دين

3.807.116356.92550.5854.214.626ذمم ت�أمني مدينة

1.853.488----1.853.488موجودات عقود اإع�دة ت�أمني

6.962.310----6.962.310النقد و�شبه النقد

20.912.803356.92550.58521.320.313
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٣1- األدوات المالية وإدارة المخاطر )تتمة(
و( مخاطر االئتمان  )تتمة(

التعرض لمخاطر اإلئتمان حسب تصنيف اإلئتمان )تتمة(

31 ديسمبر 2015 )معدلة *(
مل ت�شتحق بعد وغر 

متدنية القيمة

م�شتحقة وغر متدنية 

القيمة

م�شتحقة ومتدنية 

الإجم�يلالقيمة

األف ريي�ل قطرياألف ريي�ل قطرياألف ريي�ل قطرياألف ريي�ل قطري

موجودات مالية غير مشتقة

2.298.741----2.298.741اإ�شتثم�رات حمتفظ به� للمت�جرة - �شندات دين

4.836.581----4.836.581اإ�شتثم�رات مت�حة للبيع - �شندات دين

4.045.56790.14838.4944.174.209ذمم ت�أمني مدينة

1.306.721----1.306.721موجودات عقود اإع�دة ت�أمني

3.518.760----3.518.760النقد و�شبه النقد

16.006.37090.14838.49416.135.012

بع�ش املب�لغ املو�شحة هن� ل تتوافق مع البي�ن�ت امل�لية ل�شنة 2015 وتعك�ش تعديالت مت اإجرائه� )اإي�ش�ح 38(.  *
 تحليل إعمار الموجودات المالية

91-120 يومًا61-90   يومًا31-60    يومًااأقل من 30 يومًا31 ديسمبر 2016

 ما يزيد عن

املجموع 120 يومًا

األف ري�ال قطرياألف ري�ال قطرياألف ري�ال قطرياألف ري�ال قطرياألف ري�ال قطرياألف ري�ال قطري

2.954.8232.332.4571.590.38934.96949.6726.962.310النقد وشبه النقد

ذمم تأمين مدينة 
2.131.428342.450921.034454.495407.5104.256.917وذمم مدينة أخرى

5.086.2512.674.9072.511.423489.464457.18211.219.227

91-120 يومً�61-90   يومً�31-60    يومً�اأقل من 30 يومً�31 دي�شمرب 2015

 م� يزيد عن

املجموع 120 يومً�

األف ريي�ل قطرياألف ريي�ل قطرياألف ريي�ل قطرياألف ريي�ل قطرياألف ريي�ل قطرياألف ريي�ل قطري

1.370.520952.954839.738128.084227.4643.518.760النقد و�شبه النقد

ذمم ت�أمني مدينة وذمم مدينة 

اأخرى
1.801.4241.243.912893.086147.614128.6424.214.678

3.171.9442.196.8661.732.824275.698356.1067.733.438

٣1- األدوات المالية وإدارة المخاطر )تتمة(
و( مخاطر االئتمان  )تتمة(

الموجودات المالية متدنية القيمة
بلغت موجودات اإع�دة الت�أمني متدنية القيمة مبلغ 15.494 األف ريي�ل قطري كم� يف 31 دي�شمرب 2016 )2015: 10.989 األف ريي�ل قطري( وذمم ت�أمني مدينة 

وذمم مدينة اأخرى متدنية القيمة مبلغ 35.091 األف ريي�ل قطري )2015: 27.504 األف ريي�ل قطري(.

تقوم املجموعة بت�شجيل جميع خم�ش�ش�ت خ�ش�ئر التدين يف القيمة يف ح�ش�ب�ت تدين قيمة منف�شلة. فيم� يلي احلركة على جميع خم�ش�ش�ت خ�ش�ئر تدين 

القيمة:

تدين قيمة ذمم التاأمني 

واإعادة التاأمني املدينة

20162015

األف ريي�ل قطرياألف ريي�ل قطري

38.49430.991يف 1 ين�ير

12.0917.503م�شروف خالل ال�شنة

50.58538.494اإلجمالي

ز( مخاطر السيولة
خم�طر ال�شيولة هي املخ�طر املتمثلة يف ال�شعوب�ت التي تواجهه� املجموعة للوف�ء ب�إلتزام�ته� امل�ش�حبة ملطلوب�ته� امل�لية.

يتم مراقبة متطلب�ت ال�شيولة ب�شكل دوري على اأ�ش��ش يومي/ اأ�شبوعي/ �شهري وت�شمن الإدارة توفر اأموال ك�فية للوف�ء ب�أية اإلتزام�ت عند اإ�شتحق�قه�.

    فترات اإلستحقاق
يبني اجلدول اأدن�ه فرات اإ�شتحق�ق املوجودات امل�لية واملطلوب�ت امل�لية للمجموعة اإ�شتن�دًا اإىل املطلوب�ت التع�قدية غر املخ�شومة املتبقية مت�شمنة الف�ئدة 

م�شتحقة الدفع والذمم املدينة. ب�لن�شبة ملطلوب�ت عقود الت�أمني وموجودات اإع�دة الت�أمني، ف�إنه يتم حتديد فرات اإ�شتحق�قه� اإ�شتن�دًا اإىل التقدير الزمني ل�ش�يف 

التدفق�ت النقدية اخل�رجة من مطلوب�ت الت�أمني املعرف به�. مت اإ�شتبع�د الأق�ش�ط غر امل�شتحقة وح�شة معيدي الت�أمني من الأق�ش�ط غر امل�شتحقة من التحليل 

اإذ اأنه� لي�شت اإلتزام�ت تع�قدية.
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إيضاحات حولإيضاحات حول
البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016

األدوات المالية وإدارة المخاطر )تتمة(  .٣1
ز( مخاطر السيولة )تتمة(
فترات االستحقاق )تتمة(

املجموعاأكر من 5 �شنواتمن 1-5 �شنواتدون �شنة واحدة31 ديسمبر 2015 )معّدلة(

األف ريي�ل قطرياألف ريي�ل قطرياألف ريي�ل قطرياألف ريي�ل قطريموجودات مالية

موجودات مالية غير مشتقة

2.963.259----2.963.259اإ�شتثم�رات حمتفظ به� للمت�جرة

موجودات مالية متاحة للبيع

2.793.783----2.793.783اأ�شهم حقوق ملكية

349.4102.545.6971.941.4744.836.581�شندات دين اإ�شتثم�رية

4.135.715----4.135.715ذمم ت�أمني مدينة - �ش�يف

971،786----971،786موجودات عقود اإع�دة ت�أمني

3.518.760----3.518.760النقد و�شبه النقد

14،732،7132.545.6971.941.47419،219،884اإلجمالي

املجموعاأكر من 5 �شنواتمن 1-5 �شنواتدون �شنة واحدة

األف ريي�ل قطرياألف ريي�ل قطرياألف ريي�ل قطرياألف ريي�ل قطريمطلوبات مالية

مطلوبات مالية غير مشتقة

650.744----650.744ذمم جت�رية واأر�شدة دائنة اأخرى

٣،8٣8،858----٣،8٣8،858اإلتزام�ت عقود ت�أمني

811.184----811.184ذمم ت�أمني دائنة

3.543.243----3.543.243قرو�ش ق�شرة الأجل

8،844،029----8،844،029اإلجمالي

بع�ش املب�لغ املو�شحة هن� ل تتوافق مع البي�ن�ت امل�لية ل�شنة 2015 وتعك�ش تعديالت مت اإجرائه� )اإي�ش�ح 38(.    *  

األدوات المالية وإدارة المخاطر )تتمة(  .٣1
ز( مخاطر السيولة )تتمة(
فترات االستحقاق )تتمة(

املجموعاأكر من 5 �شنواتمن 1-5 �شنواتدون �شنة واحدة31 ديسمبر 2016

األف ريي�ل قطرياألف ريي�ل قطرياألف ريي�ل قطرياألف ريي�ل قطريموجودات مالية

موجودات مالية غير مشتقة

2.869.761----2.869.761اإ�شتثم�رات حمتفظ به� للمت�جرة

موجودات مالية متاحة للبيع

2.218.297----2.218.297اأ�شهم حقوق ملكية

385.7622.709.9693.251.2766.347.007�شندات دين اإ�شتثم�رية

4.164.041----4.164.041ذمم ت�أمني مدينة - �ش�يف

1.129.879----1.129.879موجودات عقود اإع�دة ت�أمني

6.962.310----6.962.310النقد و�شبه النقد

17.730.0502.709.9693.251.27623.691.295اإلجمالي

املجموعاأكر من 5 �شنواتمن 1-5 �شنواتدون �شنة واحدة

األف ريي�ل قطرياألف ريي�ل قطرياألف ريي�ل قطرياألف ريي�ل قطريمطلوبات مالية

مطلوبات مالية غير مشتقة

856.831----856.831ذمم جت�رية واأر�شدة دائنة اأخرى

5.082.920----5.082.920اإلتزام�ت عقود ت�أمني

738.461----738.461ذمم ت�أمني دائنة

4.065.311----4.065.311قرو�ش ق�شرة الأجل

127.196--127.196--قرو�ش طويل الأجل

10.870.719--10.743.523127.196اإلجمالي
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إيضاحات حولإيضاحات حول
البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016

األدوات المالية وإدارة المخاطر )تتمة(  .٣1
ح( مخاطر السوق

)مثييل  ال�شييوق،  اأ�شييع�ر  يف  التغييرات  نتيجيية  امل�لييية  لييالأداة  الإيييرادات  اأو  الع�دليية  القيميية  تقلييب  يف  املتمثليية  املخ�طيير  هييي  ال�شييوق  خم�طيير 

حمييددة  عوامييل  عيين  ن�جتيية  التغيييرات  هييذه  ك�نييت  �شييواء  امللكييية(  حقييوق  واأ�شييع�ر  الأجنبييية  العمييالت  �شييرف  واأ�شييع�ر  الفوائييد  معييدلت 

خم�طيير  ميين  املجموعيية  حتييد  ال�شييوق.  يف  املتداوليية  امل�لييية  الأوراق  جميييع  علييى  توؤثيير  عوامييل  اأو  ُم�شدرهيي�  اأو  معينيية  م�لييية  بورقيية  خ��شيية 

تقييوم  كميي�  واملحلييية.  الع�ملييية  وال�شييندات  الأ�شييهم  اأ�شييواق  يف  للتطييورات  امل�شييتمر  والر�شييد  متنوعيية  مبحفظيية  الإحتفيي�ظ  خييالل  ميين  ال�شييوق 

للعملييي�ت  دوري  بتحليييل  والقييي�م  وال�شييندات،  الأ�شييهم  �شييوق  حركيية  علييى  توؤثيير  التييي  الرئي�شييية  العوامييل  مبراقبيية   ن�شييط  وب�شييكل  املجموعيية 

فيهيي�.  امل�شييتثمر  لل�شييرك�ت  امليي�يل  والأداء 

١- مخاطر العمالت
اأ�شييع�ر  يف  التغيييرات  ب�شييبب  امل�لييية  لييالأداة  امل�شييتقبلية  النقدييية  للتدفقيي�ت  الع�دليية  القيميية  تقلييب  يف  املتمثليية  املخ�طيير  هييي  العمييالت  خم�طيير 

الأجنبييية. العمييالت  �شييرف 

الأجنبييية  العمييالت  ل�شييرف  الآجليية  العقييود  فيهيي�  مبيي�  امليي�يل  املركييز  بييي�ن  خيي�رج  امل�لييية  الأدوات  خمتلييف  ب�إ�شييتخدام  املجموعيية  تقييوم 

وللمت�جييرة. الأجنبييية  العمييالت  خم�طيير  بع�ييش  لإدارة  واخلييي�رات 

واملطلوبيي�ت  الأ�شييول  بت�شنيييف  وذلييك  التقرييير  ت�ريييخ  يف  الأجنبييية  العمييالت  �شييرف  �شييعر  ملخ�طيير  املجموعيية  تعر�ييش  اأدنيي�ه  اجلييدول  يلخ�ييش 

رئي�شييية. بعمييالت 

املجموعاأخرىجنيه اإ�شرلينييورودولر اأمريكي31 ديسمبر 2016

األف ريي�ل قطرياألف ريي�ل قطرياألف ريي�ل قطرياألف ريي�ل قطرياألف ريي�ل قطري

412.610227.819195.7136،126،1686.962.310النقد و�شبه النقد

1.762.507318.8892.891.5921،679،5896.652.577ذمم ت�أمني واأر�شدة مدينة اأخرى 

8.176.850228.252753.0862.276.87711.435.065اإ�شتثم�رات

10.351.967774.9603.840.39110.082.63425.049.952إجمالي الموجودات

4.065.311------4.065.311قرو�ش ق�شرة الأجل

127.196--127.196----قرو�ش طويلة الأجل

667.76690.483583.7001.129.5022.471.451خم�ش�ش�ت وذمم اإع�دة ت�أمني دائنة وذمم دائنة اأخرى

4.733.07790.483710.8961.129.5026.663.958إجمالي المطلوبات

املجموعاأخرىجنيه اإ�شرلينييورودولر اأمريكي31 ديسمبر 2015 )معدلة(*

األف ريي�ل قطرياألف ريي�ل قطرياألف ريي�ل قطرياألف ريي�ل قطرياألف ريي�ل قطري

492.34129.887205.3922.791.1403.518.760النقد و�شبه النقد

1.712.782112.144584.4034.072.1316.481.460ذمم ت�أمني واأر�شدة مدينة اأخرى 

6.704.845112.8061.176.8742.599.09810،59٣،62٣اإ�شتثم�رات

8.909.968254.8371.966.6699.462.36920.593.843إجمالي الموجودات

3.543.243------3.543.243قرو�ش ق�شرة الأجل

1.013.07247.078438.456869.3282.367.934خم�ش�ش�ت وذمم اإع�دة ت�أمني دائنة وذمم دائنة اأخرى

4.556.31547.078438.456869.3285.911.177إجمالي المطلوبات

* بع�ش املب�لغ املو�شحة هن� ل تتوافق مع البي�ن�ت امل�لية ل�شنة 2015 وتعك�ش تعديالت مت اإجرائه� )اإي�ش�ح 38(.

األدوات المالية وإدارة المخاطر )تتمة(  .٣1
ح( مخاطر السوق )تتمة(

١- مخاطر العمالت )تتمة(

لي�ش لدى املجموعة تركيزات ه�مة يف خم�طر العمالت.

علييى  الأثيير  يو�شييح  مميي�  ث�بتيية  الأخييرى  املتغييرات  جميييع  بقيي�ء  مييع  الرئي�شييية  املتغييرات  يف  املمكنيية  للتحييرك�ت  اأدنيي�ه  ب�لتحليييل  القييي�م  مت 

مت�شمنيية  للعمييالت  احل�ش��شيية  امل�لييية  واملطلوبيي�ت  للموجييودات  الع�دليية  القيميية  يف  التغييرات  ب�شييبب  امللكييية  وحقييوق  اخل�شيي�رة  اأو  الربييح 

الت�أمييني: عقييود  مط�لبيي�ت 

31 دي�شمرب 312015 دي�شمرب 2016

التغر يف 

املتغرات

الأثر على 

الربح اأو اخل�ش�رة

الأثر على 

حقوق امللكية

الأثر على 

الربح اأو اخل�ش�رة

الأثر على 

حقوق امللكية

األف ريي�ل قطرياألف ريي�ل قطرياألف ريي�ل قطرياألف ريي�ل قطري

العملة      

3.5408--27.246+10%يورو

--20.128--36.122+10%جنيه اإ�شرليني

63.368--23.6688

)8()3.540(--)36.294(-10%يورو

--)20.128(--)94.492(-10%جنيه اإ�شرليني

)130.786(--)23.668()8(

مل تتغر الطريقة امل�شتخدمة يف التو�شل اإىل معلوم�ت احل�ش��شية واملتغرات اله�مة منذ الفرة ال�ش�بقة.

2-   مخاطر معدالت الفائدة

يف  التغييرات  ب�شييبب  م�لييية  اأداة  ميين  امل�شييتقبلية  النقدييية  التدفقيي�ت  قيميية  تقلبيي�ت  عيين  الن�جتيية  املخ�طيير  هييي  الف�ئييدة  معييدلت  خم�طيير 

ب�ل�شييوق. الف�ئييدة  معييدلت 

هييي  للمجموعيية  ب�لن�شييبة  الف�ئييدة  معييدلت  خم�طيير  اإن  الف�ئييدة.  معييدلت  ملخ�طيير  تخ�شييع  ودائييع  ولديهيي�  م�لييية  اأوراق  يف  املجموعيية  ت�شييتثمر 

للفوائييد. احل�مليية  امل�لييية  اأوراقهيي�  علييى  الكلييي  الع�ئييد  اإنخف��ييش  اإىل  تييوؤدي  التييي  ب�ل�شييوق  الف�ئييدة  معييدلت  يف  التغييرات  خم�طيير 

ث�بييت  ف�ئييدة  �شييعر  ذات  الأدوات  ميين  مبزيييج  ب�لإحتفيي�ظ  الف�ئييدة  معييدلت  خم�طيير  اإدارة  املجموعيية  لييدى  الف�ئييدة  معييدلت  �شي��شيية  ت�شييرط 

للفوائييد. احل�مليية  امل�لييية  واملطلوبيي�ت  امل�لييية  املوجييودات  اإ�شييتحق�ق�ت  اإدارة  املجموعيية  ميين  اأي�شييً�  ال�شي��شيية  تتطلييب  ومتغيير. 

تركيييز  لهيي�  لي�ييش  والتييي  والإ�شييتثم�ر  النقييد  بعمييالت  الف�ئييدة  معييدلت  يف  التغييرات  بر�شييد  الف�ئييدة  معييدلت  خم�طيير  ميين  املجموعيية  حتييد 

الف�ئييدة.  معييدلت  خم�طيير  يف  كبيير 

يو�شييح  مميي�  ث�بتييه  الأخييرى  املتغييرات  جميييع  بقيي�ء  مييع  الرئي�شييية  املتغييرات  يف  معقييول  نحييو  علييى  املمكنيية  التحييرك�ت  اأدنيي�ه  اجلييدول  يبييني 

امللكييية: وحقييوق  اخل�شيي�رة  اأو  الربييح  علييى  الأثيير 

31 دي�شمرب 312015 دي�شمرب 2016

التغر يف 

املتغرات

الأثر على 

الربح اأو اخل�ش�رة

الأثر على 

حقوق امللكية

الأثر على 

الربح اأو اخل�ش�رة

الأثر على 

حقوق امللكية

األف ريي�ل قطرياألف ريي�ل قطرياألف ريي�ل قطرياألف ريي�ل قطري

العملة      
)67.712()34.510()106.313()23.317(+50 نقطة اأ�ش��شريي�ل قطري

23.317106.31334.51067.712-50 نقطة اأ�ش��شريي�ل قطري
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٣1- األدوات المالية وإدارة المخاطر )تتمة(
ح(  مخاطر السوق )تتمة(

2-   مخاطر معدالت الفائدة )تتمة(

فيم� يلي خم�طر معدلت الف�ئدة للمجموعة اإ�شتن�دًا اإىل ترتيب�ته� التع�قدية:

املجموعاأكر من 5 �شنواتمن 1-5 �شنواتدون �شنة واحدة31 ديسمبر 2016

معدل الف�ئدة 

الفّع�ل )%(

األف ريي�ل قطرياألف ريي�ل قطرياألف ريي�ل قطرياألف ريي�ل قطرياألف ريي�ل قطري

2.19%6.962.310----6.962.310نقد و�شبه النقد

3.63%2.328.6442.709.9693.251.2768.289.889اإ�شتثم�رات

9.290.9542.709.9693.251.27615.252.199

املجموعاأكر من 5 �شنواتمن 1-5 �شنواتدون �شنة واحدة31 ديسمبر 2015

معدل الف�ئدة 

الفّع�ل )%(

األف ريي�ل قطرياألف ريي�ل قطرياألف ريي�ل قطرياألف ريي�ل قطرياألف ريي�ل قطري

1.34%3.518.760----3.518.760نقد و�شبه النقد

اإ�شتثم�رات )معّدلة(*
2.070.8692.545.6972.518.7567.135.322%4.41

5.589.6292.545.6972.518.75610.654.082املجموع

* بع�ش املب�لغ املو�شحة هن� ل تتوافق مع البي�ن�ت امل�لية ل�شنة 2015 وتعك�ش تعديالت مت اإجرائه� )اإي�ش�ح 38(.
3- مخاطر السعر

ب�ل�شييوق  الأ�شييع�ر  يف  التغيييرات  ب�شييبب  امل�لييية  لييالأداة  اليييرادات  اأو  الع�دليية  القيميية  تقلبيي�ت  عيين  تن�شيي�أ  التييي  املخ�طيير  هييي  ال�شييعر  خم�طيير 

خ��شيية  عوامييل  عيين  ن�جتيية  التغييرات  تلييك  ك�نييت  �شييواء  العمييالت(،  خم�طيير  اأو  الف�ئييدة  معييدلت  خم�طيير  ميين  تن�شيي�أ  التييي  تلييك  )بخييالف 

ال�شييوق. يف  املتداوليية  املم�ثليية  امل�لييية  الأدوات  جميييع  علييى  توؤثيير  عوامييل  اأو  ُم�شدرهيي�  اأو  املحييددة  امل�لييية  بيي�لأداة 

اأ�ش��شييية  وب�شفيية  ال�شييوق  اأ�شييع�ر  يف  للتغييرات  نتيجيية  قيمهيي�  تتقلييب  التييي  امل�لييية  واملطلوبيي�ت  ب�ملوجييودات  املجموعيية  �شييعر  خم�طيير  تتعلييق 

ن�شيي�ط. بوحييدة  متعلييق  جتيي�ري  ن�شيي�ط  حل�شيي�ب  بهيي�  يحتفييظ  ل  التييي  الإ�شييتثم�رية  امل�لييية  الأوراق 

وخطييط  الإ�شييتثم�رات  اأميي�م  العقبيي�ت  ور�شييد  الأهييداف  بو�شييع  املخ�طيير  هييذه  بيي�إدارة  املجموعيية  قييي�م  ال�شييعر  خم�طيير  �شي��شيية  تتطلييب 

تركيييز  هنيي�ك  لي�ييش  امل�شييتقة.  امل�لييية  لييالأدوات  واملخطييط  احلري�ييش  والإ�شييتخدام  و�شييوق  وقطيي�ع  بلييد  كل  يف  الإ�شييتثم�ر  وحييدود  التنويييع 

ب�ملجموعيية. ال�شييعر  ملخ�طيير  جوهييري 

الأثيير  يو�شييح  مميي�  ث�بتيية  الأخييرى  املتغييرات  بقيي�ء  مييع  الرئي�شييية  املتغييرات  يف  معقييول  نحييو  علييى  املمكنيية  التحييرك�ت  اأدنيي�ه  اجلييدول  يبييني 

امللكييية. وحقييوق  اخل�شيي�رة  اأو  الربييح  علييى 

31 دي�شمرب 312015 دي�شمرب 2016

التغر يف 

املتغرات

الأثر على 

الربح اأو اخل�ش�رة

الأثر على 

حقوق امللكية

الأثر على 

الربح اأو اخل�ش�رة

الأثر على 

حقوق امللكية

األف ريي�ل قطرياألف ريي�ل قطرياألف ريي�ل قطرياألف ريي�ل قطري           

189،٣99--146.875--+10%ال�شوق القطري

92.12721.35566،45242.587+10%ال�شوق الع�ملي

)189،٣99(--)146.875(---10%ال�شوق القطري

)42.587()66،452( )21.355( )92.127(-10%ال�شوق الع�ملي

مل تتغر الطريقة امل�شتخدمة يف التو�شل اإىل معلوم�ت احل�ش��شية واملتغرات اله�مة منذ الفرة ال�ش�بقة.

٣1- األدوات المالية وإدارة المخاطر )تتمة(
ح(  مخاطر السوق )تتمة(

أ( المخاطر التشغيلية

�شوابييط  ف�شييل  ح�ليية  يف  خ�رجييية.  اأحييداث  ميين  اأو  الإحتييي�ل  اأو  الب�شييري  اخلطيي�أ  اأو  النظيي�م  ف�شييل  ب�شييبب  تن�شيي�أ  التييي  اخل�شيي�رة  خم�طيير  وهييي 

خ�شيي�رة  اإىل  تييوؤدي  قييد  اأو  ت�شييريعية  اأو  ق�نونييية  عواقييب  لهيي�  يكييون  وقييد  لل�شييمعة  اأ�شييرار  يف  الت�شييغيلية  املخ�طيير  تت�شييبب  قييد  الأداء  يف  الرق�بيية 

الر�شييد  خييالل  وميين  �شيي�رم  رق�بيية  نظيي�م  و�شييع  طريييق  وعيين  اأنييه  اإل  الت�شييغيلية  املخ�طيير  جميييع  اإزاليية  تتوقييع  اأن  للمجموعيية  ميكيين  ل  م�لييية. 

املخ�طيير. هييذه  اإدارة  ميين  املجموعيية  تتمكيين  املحتمليية  املخ�طيير  ومع�جليية 

واأ�شيي�ليب  والت�شييوية  التفوي�ييش  واإجييراءات  للولييوج  و�شوابييط  للمهيي�م  فعيي�ل  ف�شييل  فيهيي�  موثقيية  واإجييراءات  مف�شليية  اأنظميية  املجموعيية  لييدى 

البيئيية  يف  التغييرات  مثييل  العمييل  خم�طيير  ر�شييد  يتييم  فعيي�ل.  داخلييي  تدقيييق  عمييل  اإطيي�ر  اإىل  اإ�ش�فيية  وخالفهيي�،  املوظفييني  وتقييييم  لتدريييب 

التخطيييط عييرب  وال�شن�عيية  والتقنييية 

ب( إدارة رأس المال

ه�م�ييش  علييى  احلفيي�ظ  اأجييل  ميين  قطيير  وبور�شيية  القطييري  التج�رييية  ال�شييرك�ت  ق�نييون  قبييل  ميين  ومنظميية  مفرو�شيية  امليي�ل  راأ�ييش  متطلبيي�ت  اإن 

راأ�شييم�ل  ومعييدلت  قييوي  اإئتميي�ين  ت�شنيييف  علييى  املح�فظيية  بغر�ييش  ج�نبهيي�  ميين  اأخييرى  اأهييداف  بو�شييع  املجموعيية  ق�مييت   كميي�  ك�ٍف.  �شيييولة 

مل�شيي�هميه�. القيميية  وزييي�دة  التجيي�ري  ن�شيي�طه�  اأهييداف  دعييم  بغر�ييش  قوييية 

نحييو  علييى  واملطلييوب  عنييه  امل�شييرح  امليي�ل  راأ�ييش  م�شييتوي�ت  بييني  ميي�  النق�ييش  تقييييم  طريييق  عيين  راأ�شييم�له�  متطلبيي�ت  املجموعيية  تدييير 

جتييري  ومل  التقرييير  عنهيي�  ال�شيي�در  امل�لييية  ال�شيينة  اأثنيي�ء  خ�رجييية  اأطييراف  ميين  املفرو�شيية  املتطلبيي�ت  بك�مييل  املجموعيية  اإلتزمييت  منتظييم. 

ال�شيي�بقة. ال�شيينة  يف  عليييه  ك�نييت  عميي�  اأ�شيي�ليبه�  اأو  �شي��شيي�ته�  اأو  اأهدافهيي�  اأو  راأ�شييم�له�  ق�عييدة  علييى  تغيييرات 

ج( التصنيف والقيم العادلة

يبني اجلدول الت�يل مق�رنة للقيم الع�دلة لالأدوات امل�لية مع قيمه� الدفرية:

31 دي�شمرب  2015 )معّدلة( * 31 دي�شمرب 2016

القيمة الع�دلةالقيمة الدفريةالقيمة الع�دلةالقيمة الدفرية

األف ريي�ل قطرياألف ريي�ل قطرياألف ريي�ل قطرياألف ريي�ل قطري

6.962.3106.962.3103.518.7603.518.760النقد و�شبه النقد

4.164.0414.164.0414.135.7154.135.715ذمم ت�أمني مدينة

1.129.8791.129.879971.786971.786موجودات عقود اإع�دة ت�أمني

2.869.7612.869.7612.963.2592.963.259اإ�شتثم�رات حمتفظ به� للمت�جرة

8.565.3048.565.3047.630.3647.630.364اإ�شتثم�رات مت�حة للبيع

23.691.29523.691.29519.219.88419.219.884

4.065.3114.065.3113.543.2433.543.243قرو�ش ق�شرة الأجل

2.471.4512.471.4512.367.9342.367.934ذمم ت�أمني دائنة وذمم دائنة اأخرى

5.082.9205.082.9203.838.8583.838.858مطلوب�ت عقود ت�أمني

----127.196127.196قرو�ش طويلة الأجل

11.746.87811.746.8789.750.0359.750.035

* بع�ش املب�لغ املو�شحة هن� ل تتوافق مع البي�ن�ت امل�لية ل�شنة 2015 وتعك�ش تعديالت مت اإجرائه� )اإي�ش�ح 38(.
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إيضاحات حولإيضاحات حول
البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016

٣٢- األدوات المالية المشتقة
امل�شييتقة  امل�لييية  الأداة  الع�دييية   العميي�ل  نطيي�ق  �شميين  م�شييتقة  م�لييية  اأدوات  تت�شميين  التييي  املع�مييالت  ميين  خمتلفيية  اأنييواع  يف  املجموعيية  تدخييل 

املرجعييي  ال�شييعر  اأو  امل�شييتقة  امل�لييية  الأدوات  ميين  اأكيير  اأو  واحييدة  �شييعر  يف  للتغيير  ا�شييتج�بة  قيمتييه  تتغيير  حيييث  طرفييني  بييني  ميي�يل  عقييد  متثييل 

امليي�ل. راأ�ييش  هيكليية  و  واملق�ي�شيي�ت  الآجليية  العقييود  امل�شييتقة  امل�لييية  الأدوات  وت�شييمل  املوؤ�شيير.  اأو 

املوؤ�شيير  اأو  املرجعييي  ال�شييعر  اأو  اأو  امل�شييتقة،  الأداة  مبلييغ  الأ�شييمية  القيميية  متثييل  ال�شييتحق�ق.  فييرة  ح�شييب  الأ�شييمية  القيييم  اأدنيي�ه  اجلييدول  يبييني 

وهييي  ال�شيينة  نه�ييية  يف  الق�ئميية  املع�مييالت  حجييم  اإىل  الأ�شييمية  القيييم  وت�شيير  امل�لييية  امل�شييتق�ت  قيميية  يف  التغيييرات  قي��ييش  اأ�ش��ييش  هييو  ويعييد 

الئتميي�ن. خم�طيير  اأو  ال�شييوق  خم�طيير  علييى  موؤ�شييرا  لي�شييت 

يف خالل 3 اأ�شهرالقيمة الع�دلةالقيمة الإ�شمية31 ديسمبر 2016

من 3 اأ�شهر اإىل 12 

�شهر

األف ريي�ل قطرياألف ريي�ل قطرياألف ريي�ل قطرياألف ريي�ل قطري

مشتقات متبادلة بين طرفين )من دون وسيط(

479.991--)15.396(479.991عقود ال�شرف الأجنبي الراكمي

447.986218.400)1.517(666.386عقود ال�شرف الأجنبي الأجلة

182.000--)977(182.000اتف�قية تب�دل معدلت الف�ئدة

1.092.000--1.092.0006.357اتف�قية تب�دل عجز الئتم�ن

--221.788)1.506(221.788اتف�قية تب�دل موؤ�شر

21.840356.720)6.860(378.560اتفاقية هيكلة خيارات أسهم

مملوكيية  موجييودات  علييى  املب�عيية  اخلييي�رات  جميييع  الدخييل.  وحت�شييني  املخ�طيير  اإدارة  و  التحييوط،  لعملييية  خمتلفيية  ا�شييراتيجي�ت  ا�شييتخدام  مت 

املجموعيية. ميين 

٣٣- األحكام المؤثرة المستخدمة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة
املح��شييبية  ال�شي��شيي�ت  تطبيييق  عنييد  املوؤثييرة  الأحييك�م  ميين  عييدد  ب�إ�شييتخدام  الإدارة  ق�مييت  املوحييدة  امل�لييية  البي�نيي�ت  هييذه  اإعييداد  عنييد 

والدخييل  واملطلوبيي�ت  املوجييودات  مب�لييغ  علييى  الأكييرب  الت�أثيير  لهيي�  التييي  الأحييك�م  تلييك  اإدراج  مت  »د«(.   34( رقييم  ب�لإي�شيي�ح  و�شفهيي�  الييوارد 

.)34 رقييم  الإي�شيي�ح  يف  معهيي�  التع�مييل  مت  والتييي  تقديييرات  علييى  ت�شييتمل  التييي  تلييك  )بخييالف  يلييي  فيميي�  وامل�شييروف 

الظييروف.  �شييوء  يف  معقوليية  اأنهيي�  ُيييرى  م�شييتقبلية  لأحييداث  التوقعيي�ت  منهيي�  اأخييرى  وعوامييل  الت�ريخييية  اخلييربة  اإىل  الأحييك�م  تلييك  ت�شييتند 

الأحييك�م. هييذه  اإىل  حتتيي�ج  التييي  املح��شييبية  ال�شي��شيي�ت  يع�لييج  اأدنيي�ه  مو�شييح  هييو  ميي�  بيي�أن  الإدارة  تييرى 

تصنيف االستثمارات
يف  كبيير  ب�شييكل  ب�لإ�شييتثم�ر  املجموعيية  تقييوم  للبيييع.  مت�حيية  اأو  للمت�جييرة  بهيي�  حمتفييظ  اأنهيي�  علييى  اإميي�  املدرجيية  الإ�شييتثم�رات  ت�شنيييف  ميكيين 

علييى  منوهيي�  اإحتميي�ل  اأ�ش��ييش  علييى  اأ�ش��شييية  ب�شفيية  الإ�شييتثم�رات  تلييك  ت�شيييف  الإدارة  قييررت  خ�رجيييً�.  اأو  حمليييً�  اإميي�  املدرجيية  امل�لييية  الأوراق 

ك�إ�شييتثم�رات  الإ�شييتثم�رات  تلييك  مثييل  اإدراج  مت  فقييد  لذلييك  نتيجيية  الأجييل.  ق�شيير  ربحهيي�  اأ�ش��ييش  علييى  ت�شنيفهيي�  ميين  بييدًل  الطويييل  املييدى 

اخل�شيي�رة. اأو  الربييح  خييالل  ميين  الع�دليية  القيميية  عيين  بييدًل  للبيييع  مت�حيية 

ت�شنيفهيي�  مت  اأو  املت�جييرة  الإ�شت�شيي�رات  تلييك  ميين  الهييدف  ك�ن  اإذا  اخل�شيي�رة  اأو  الربييح  خييالل  ميين  الع�دليية  ب�لقيميية  امل�لييية  املوجييودات  نفييت  �شُ

اخل�شيي�رة. اأو  الربييح  خييالل  ميين  الع�دليية  ب�لقيميية 

ت�شتثمر املجموعة يف �شن�ديق م�شركة ومدارة لأغرا�ش املت�جرة.

تدني قيمة الموجودات المالية
اإنخف��ييش  هنيي�ك  يكييون  عندميي�  للبيييع  املت�حيية  امللكييية  حقييوق  يف  امل�لييية  املوجييودات  قيميية  يف  تييدين  حييدث  قييد  ك�ن  اإذا  ميي�  املجموعيية  حتييدد 

ج�نييب  ميين  تقديييري  بحكييم  القييي�م  اإىل  م�شييتمر  اأو  هيي�م  هييو  مليي�  التحديييد  يتطلييب  تكلفتهيي�.  دون  ميي�  اإىل  الع�دليية  قيمتهيي�  يف  م�شييتمر  اأو  هيي�م 

بتقييييم  املجموعيية،  تقييوم  القيميية،  يف  تييدين  اأي  حييدث  قييد  ك�ن  اإذا  ميي�  ولت�شييجيل  التقديييري  احلكييم  هييذا  اإىل  الو�شييول  �شييبيل  يف  الإدارة. 

والتدفقيي�ت  التقنييية  يف  والتغيييرات  والقطيي�ع،  ال�شن�عيية  واأداء  فيهيي�  امل�شييتثمر  لل�شييركة  امليي�يل  واملركييز  ال�شييهم  �شييعر  يف  الإعتي�دييية  التقلبيي�ت 

اأخييرى. عوامييل  اإىل  ب�لإ�ش�فيية  وامل�لييية  الت�شييغيلية  النقدييية 

تدني قيمة الشهرة و الموجودات الغير ملموسة
ولإجييراء  ت�بعيية.  �شييرك�ت  علييى  الإ�شييتحواذ  ميين  الن��شييئة  ب�ل�شييهرة  يتعلييق  فيميي�  �شيينوي�  القيميية  انخف��ييش  اإختبيي�ر  ب�إجييراء  املجموعيية  تقييوم 

ه�ميية: تعتييرب  والتييي  الت�لييية  التقديييرات  بعمييل  املجموعيية  تقييوم   ، القيميية  انخف��ييش  اختبيي�ر  حتليييل 

معدل النمو واإلفتراضات األساسية أخرى
 ت�شتخدم الإدارة التدفق�ت النقدية املتوقعة على مدى 5 �شنوات اأفقيً�. الع�ئد على القدرة بن�شبة 3.6% كل ع�م لقدرة لويد، ال�شعر اإىل القيمة الدفرية ومتو�شط

 حقوق امل�ش�همي   بيت� )Beta( 0.46. وي�شتخدم معدل النمو يف حتديد التدفق�ت النقدية الدائمة و الع�ئد على القدرة و ال�شعر اإىل القيمة الدفرية ومتو�شط

حقوق امل�ش�همي   بيت� )Beta( مع الأخذ بعني الإعتب�ر طبيعة ال�شن�عة والنمو الع�م يف الن�ش�ط القت�ش�دي الذي �شهدته املنطقة التي تعمل فيه� املجموعة.

سعر الخصم
العتبيي�ر  بعييني  ي�أخييذ  والييذي   %10،72 بن�شييبة  امليي�ل  راأ�ييش  ميين  املرجييح  التكلفيية  متو�شييط  ب��شييتخدام  النقدييية  التدفقيي�ت  بخ�شييم  الإدارة  تقييوم 

املتوقعيية. الأجييل  طويييل  الدييين  وكلفيية  الراأ�شييم�لية  الأ�شييول  تقييييم  منييوذج  علييى  اإ�شييتن�دًا  املتوقعيية  امللكييية  وحقييوق  الدييين  ن�شييب 

البي�نيي�ت  يف  لل�شييهرة  الدفرييية  القيميية  علييى  ت�أثرهيي�  مييدى  ميين  التحقييق  يف  اأعيياله  الفرا�شيي�ت  علييى  احل�ش��شييية  بتحليييل  الإدارة  تقييوم 

لل�شييهرة. لال�شييرداد  الق�بليية  املب�لييغ  علييى  ميي�دي  ت�أثيير  لييه  يكييون  قييد  اأعيياله  الفرا�شيي�ت  يف  التغيييرات  اإن  املوحييدة.  امل�لييية 

المصادر الرئيسية للشكوك حول التقديرات

والتييي  التقرييير  ت�ريييخ  يف  التقدييير  حييول  لل�شييكوك  الأخييرى  الرئي�شييية  وامل�شيي�در  ب�مل�شييتقبل  املتعلقيية  الرئي�شييية  الإفرا�شيي�ت  بييي�ن  يلييي  فيميي� 

يلييي: كميي�   ، الت�لييية  امل�لييية  ال�شيينة  خييالل  واملطلوبيي�ت  للموجييودات  الدفرييية  للقيييم  جوهرييية  ت�شييوي�ت  يف  تت�شييبب  كبييرة  خم�طيير  لهيي� 

المطالبات المقدمة بموجب عقود تأمين

للتعوي�ييش  املقييدر  الإلتييزام  اإىل  اإ�شييتن�دًا  تكبدهيي�  عنييد  اخل�شيي�رة  اأو  الربييح  علييى  اخل�شيي�ئر  وتقدييير  املط�لبيي�ت  م�شروفيي�ت  حتميييل  يتييم 

املدفوعيية  غيير  املط�لبيي�ت  مطلوبيي�ت  تقدييير  يتييم  العقييد.  ح�ملييي  ج�نييب  ميين  مت�شييررة  اأخييرى  اأطييراف  اأو  العقييد  حل�مييل  امل�شييتحق 

عنهيي�.  مبلَّييغ  غيير  ولكيين  املتكبييدة  للمط�لبيي�ت  الإدارة  وتقديييرات  للمجموعيية  عنهيي�  ُمَبّلييغ  فردييية  حليي�لت  التقديييرات  مدخييالت  ب�إ�شييتخدام 

املط�لبيي�ت  بييني  فييروق  اأييية  اإدراج  يتييم  م�شييتمرة.  ب�شفيية  عنهيي�  النيي�جت  الإلتييزام  وتكوييين  التقديييرات  هييذه  مثييل  و�شييع  طريقيية  مراجعيية  تتييم 

دي�شييمرب   31 يف  كميي�  املدفوعيية  غيير  املط�لبيي�ت  �شيي�يف  تقدييير  مت  ال�شييداد.  �شيينة  يف  اخل�شيي�رة  اأو  الربييح  يف  املو�شوعيية  واملخ�ش�شيي�ت  الفعلييية 

قطييري(. ريييي�ل  األييف   5.441.255  :2015( قطييري  ريييي�ل  األييف   6،851،141 مببلييغ   2016
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٣4- المصادر الرئيسية للشكوك حول التقديرات
تدني قيمة ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى

التحديييد  هييذا  ي�شييتدعي  املبلييغ.  ك�مييل  حت�شيييل  املحتمييل  غيير  ميين  ي�شبييح  عندميي�  لالإ�شييرداد  الق�بييل  الت�أمييني  مبلييغ  تقدييير  و�شييع  يتييم 

التحقيقيي�ت  و  الت�ريخييية  الإ�شييرداد  ومعييدلت  الت�أمييني  و�شييرك�ت  الوث�ئييق  ح�ملييي  لييدى  وال�شيييولة  الإئتميي�ن  مركييز  بتقييييم  املجموعيية  تقييوم  اأن 

لالإ�شييرداد  الق�بليية  القيميية  بييني  الفييرق  اإدراج  يتييم  الق�نونييية.  الدائييرة  راأي  اإىل  ب�لإ�ش�فيية   2014 �شيينة  خييالل  بهيي�  القييي�م  مت  التييي  املف�شليية 

الفييرات  يف  فعليييً�  حت�شيلهيي�  يتييم  التييي  املب�لييغ  بييني  فييرق  اأي  اإدراج  يتييم  كم�شييروف.  اخل�شيي�رة  اأو  الربييح  يف  الدفرييية  والقيميية  املقييدرة 

الت�أمييني  اإعيي�دة  وذمم  املدينيية  الت�أمييني  لييذمم  الدفرييية  القيييم  بلغييت  حت�شيلهيي�.  وقييت  يف  اخل�شيي�رة  اأو  الربييح  يف  املتوقعيية  واملب�لييغ  امل�شييتقبلية 

ريييي�ل  األييف   2،808،121 و  قطييري(  ريييي�ل  األييف   1.106.444  :  2015(  2016 دي�شييمرب   31 يف  كميي�  قطييري  ريييي�ل  األييف   1،406،505 مبلييغ  املدينيية 

اإعيي�دة  وذمم  املدينيية  الت�أمييني  ذمم  قيميية  لتييدين  املكونيية  املخ�ش�شيي�ت  وبلغييت  التييوايل  علييى  قطييري(  ريييي�ل  األييف   3.067.764  :  2015( قطييري 

ريييي�ل  األييف   10.989  :  2015( قطييري  ريييي�ل  األييف   15،494 و  قطييري(  ريييي�ل  األييف   27.054  :  2015( قطييري  ريييي�ل  األييف   ٣5،091 املدينيية  الت�أمييني 

التييوايل. علييى  قطييري( 

إختبار كفاية اإللتزام
ب�إ�شييتخدام  املجموعيية  تقييوم  الت�أمييني.  عقييود  مطلوبيي�ت  كف�ييية  ميين  للت�أكييد  الإلتييزام  لكف�ييية  اإختبيي�رات  اإجييراء  يتييم  تقرييير  كل  ت�ريييخ  يف 

التييي  الإ�شييتثم�ر  اإيييراد  اإىل  اإ�ش�فيية  الإدارييية  وامل�شروفيي�ت  املط�لبيي�ت  ومع�جليية  امل�شييتقبلية  التع�قدييية  النقدييية  للتدفقيي�ت  التقديييرات  اأف�شييل 

املوحييد. الدخييل  بييي�ن  يف  مب��شييرة  ق�شييور  اأي  حتميييل  يتييم  املطلييوب.  كف�ييية  تقييييم  �شييبيل  يف  املطلوبيي�ت  هييذه  مثييل  تعييزز 

٣5- ضمانات الشركة األم
لإعيي�دة  قطيير  �شييركة  و  )ذ.م.م(  الدولييية  للت�أمييني  قطيير  �شييركة  وهييي  الت�بعيية  ل�شييرك�ته�  م�شييروطة  غيير  �شم�نيي�ت  الأم  ال�شييركة  قدمييت 

للت�أمييني  قطيير  و�شييركة  للت�أمييني  القطرييية  الكويتييية  وال�شييركة  ال�شحييي  والت�أمييني  احلييي�ة  لت�أمينيي�ت  كيييو.ال.ام  و�شييركة  )ذ.م.م(  الت�أمييني 

دولييية. تقييييم  موؤ�ش�شيي�ت  ميين  ميي�يل  تقييييم  علييى  احل�شييول  بغر�ييش  )م�لطيي�(  املحييدودة  »اأوروبيي�« 

٣6- إعادة هيكلة المجموعة
اأي  الدولييية.  ال�شييرك�ت  بع�ييش  لإدارة  ك�بيتيي�ل  لت�أمييني  قطيير  �شييركة  بتعيييني  ق�مييت  حيييث  هيكليتهيي�  ب�إعيي�دة  املجموعيية  ق�مييت  العيي�م،  خييالل 

ال�شيينة  هييذه  خييالل  علييى  خ�شيي�رة  اأو  ربييح  اأو  �شييهرة  اأي  هنيي�ك  لي�شييت  ذلييك،  علييى  وبنيي�ًء  م�شييركة«.  �شيييطرة   « يعتييرب  تنيي�زل  اأو  حل�شيية  نقييل 

املوحييدة. امل�لييية  البي�نيي�ت  هييذة  فييى 

البي�نيي�ت  هييذه  يف  ال�شيينة  هييذا  خييالل  بهيي�  معييرف  �شييراء  �شفقيية  علييى  خ�شيي�رة  اأو  ربييح  اأو  �شييهرة  اأييية  هنيي�ك  لي�ييش   ، ذلييك  اىل  ب�لإ�ش�فيية 

الغيير  الأقلييية  حقييوق  ميين   اململوكيية  امللكييية  ن�شييب  عيين  نتجييت  التييي  الرتيييب  اإعيي�دة  ميين  قليييل  بعييدد  الإعييراف  مت  املوحييدة.  امل�لييية 

امللكييية. حقييوق  يف  م�شيييطرة 

٣7- دمج األعمال
اإلستحواذ على سينرجي فريملي المحدودة من قبل المجموعة

املتحييدة.  اململكيية  جر�شييي   ، املحييدودة  فرميلييي  �شيييرنجي  �شييركة  ميي�ل  راأ�ييش  ميين   %100 علييى  ب�ل�شييتحواذ  املجموعيية  ق�مييت   2016 فرباييير   3 يف 

عق�رييية  ا�شييتثم�رات  املحييدودة  فرميلييي  �شيييرنجي  �شييركة  متلييك   .2016 فرباييير   3 يف  املع�مليية  هييذه  لإنهيي�ء  الق�نونييية  املتطلبيي�ت  جميييع  عمييل  مت 

اأن�شييطته�  وتنويييع  تو�شيييع  اإىل  تهييدف  التييي  ا�شييراتيجيته�  ميين  كجييزء  ال�شييركة  هييذه  علييى  ب�ل�شييتحواذ  املجموعيية  ق�مييت  التحييدة.  اململكيية  يف 

العق�رييية. ال�شييتثم�رية 

الييدويل  املعييي�ر  ح�شييب  ال�شييتحوا  ت�ريييخ  يف  كميي�  املحييدودة  فرميلييي  �شيييرنجي  املحييدودة  �شييركة   ومطلوبيي�ت  ملوجييودات  الع�دليية  القيميية 

يلييي: كميي�  هييي   3 رقييم  امل�لييية  للتق�رييير 

القيمة الع�دلة املعرف به�

األف ريي�ل قطري

املوجودات

251٫370ا�شتثم�رات عق�رية

251٫370إجمالي الموجودات

251٫370صافي الموجودات المستحوذ عليها

ربح  من صفقة شرائية أو الشهرة النانتجة من عملية دمج األعمال

ال�شهرة املحت�شبة من عملية دمج الأعم�ل مت احت�ش�به� كم� يلي:

كم� يف 3 فرباير

األف ريي�ل قطري

251،370القيمة الع�دلة للمق�بل امل�يل املحول لال�شتحواذ على حقوق امللكية امل�شيطرة

251،370القيمة الع�دلة يف ت�ريخ الإ�شتحواذ حل�شة حقوق ملكية

--مطروحً� منه : �ش�يف املوجودات امل�شتحوذ عليه� ح�شب املعي�ر الدويل للتق�رير امل�لية رقم 3

ل �شئال�شهرة الن�نتجة من عملية دمج الأعم�ل

زييي�دة  اأو  ملمو�شيية،  غيير  اأ�شييول  اأييية  يوجييد  ل  ف�إنييه  عقيي�ري،  ا�شييتثم�ر  علييى  احل�شييول  هييو  الأول  املقيي�م  يف  ال�شييتحواذ  ميين  الهييدف  اأن  وحيييث 

الإدارة. قبييل  ميين  حتديدهيي�  مت  �شييهرة  اأو  �شييرائية  �شفقيية  علييى 

المعامالت والتكاليف المتعلقة باالستحواذ
التدفقيي�ت  ميين  كجييزء  و  املوحييدة  الدخييل  ق�ئميية  يف  والعمومييية  الإدارييية  امل�شروفيي�ت  يف  ت�شييجيله�  مت  ب�ل�شييتحواذ   املتعلقيية  والتك�ليييف  املع�مييالت 

املوحييدة. النقدييية  التفقيي�ت  ق�ئميية  يف  الت�شييغيلية  الأن�شييطة  ميين  الن�جتيية  النقدييية 

قطييري  رييي�ل  األييف  و5.105   ، الإيجيي�رات  اإيييرادات  ميين  قطييري  رييي�ل  األييف   15،155 يعيي�دل  مبيي�  املحييدودة  فرميلييي  �شيييرنجي  �شييركة  �شيي�همت 

للمجموعيية. ربييح  �شيي�يف  يف 

٣8- أرقام المقارنة وتعديل المعلومات المالية لسنوات السابقة
متييت  املبينيية،  التعديييالت  عييدا  فيميي�  اأدنيي�ه.  مو�شحيية  التعديييالت  هييذه  واأثيير   2015 دي�شييمرب   31 يف  املنتهييية  لل�شيينة  امل�لييية  البي�نيي�ت  تعديييل  مت 

ذلييك،  برغييم  احل�لييية.  ال�شيينة  اأرقيي�م  مييع  الثبيي�ت  علييى  للمح�فظيية  �شروريييً�  ذلييك  ك�ن  متييى  ال�شيي�بق  للعيي�م  املق�رنيية  اأرقيي�م  ت�شنيييف  اإعيي�دة 

للمجموعيية. امللكييية  حقييوق  اإجميي�يل  اأو  الربييح  �شيي�يف  علييى  اأثيير  اأي  التبويييب  لإعيي�دة   لي�ييش 

١( اإلستثمارات والقروض قصيرة األجل
وك�نييت  الث�بييت،  الدخييل  ذات  امل�لييية  الأوراق  لتمويييل  ب�لإقرا�ييش  املجموعيية  ق�مييت   ، للمجموعيية  ب�له�م�ييش  التييداول  اإ�شييراتيجية  ميين  كجييزء 

يف  الث�بييت  الدخييل  اإ�شييتثم�رات  وجممييوع  الأجييل  ق�شييرة  القرو�ييش  بييني  مق��شيية  اجييراء  مبوجبهيي�  يتييم  حم��شييبية  �شي��شيية  تتبييع  املجموعيية 

امل�لييية. البي�نيي�ت  عر�ييش 

الييدويل  املعييي�ر  بخ�شو�ييش  الدولييية  املح��شييبة  مع�ييير  جمل�ييش  ا�شدرهيي�  التييي  التو�شيحيي�ت  بع�ييش  ب�أتبيي�ع  املجموعيية  ق�مييت   ،2016 عيي�م  يف 

بييي�ن  يف  ب�لإجميي�يل  الأجييل  ق�شييرة  والقرو�ييش  الث�بييت  الدخييل  اإ�شييتثم�رات  بعر�ييش  ق�مييت  حيييث  امل�لييية  الدوات  عر�ييش   ٣2 رقييم  للمح��شييبة 

رقييم  الييدويل  املح��شييبة  معييي�ر  ح�شييب  رجعييي  ب�أثيير  املق�رنيية  اأرقيي�م  تعديييل  مت  لذلييك  نتيجيية   ،2016 دي�شييمرب   31 يف  كميي�  املوحييد  امليي�يل  املركييز 

واإجميي�يل  املييدورة  والأربيي�ح  الأربيي�ح  ميين  ال�شييهم  وح�شيية  للمجموعيية  الدخييل  �شيي�يف  علييى  ميي�يل  اأثيير  اأي  اأعيياله  املذكييور  للتعديييل  لي�ييش   .8

للمجموعيية. والتمويلييية  وال�شييتثم�رية  الت�شييغيلية  الأن�شييطة  ميين  الن�جتيية  النقدييية  والتدفقيي�ت  لل�شيينة  الأخيير  ال�شيي�مل  والدخييل  امل�شيي�همني  حقييوق 
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٣8-  أرقام المقارنة وتعديل المعلومات المالية لسنوات السابقة )تتمة(
2( عقود التأمين الدائنة وموجودات عقود إعادة التأمين

ق�مييت  الدائنيية.  الت�أمييني  وعقييود  الت�أمييني  اإعيي�دة  عقييود  موجييودات  ميين  بع�ييش  واإلغيي�ء  تبويييب  ب�إعيي�دة  املجموعيية  ق�مييت  ال�شيينة،  خييالل 

يف  املبينيية  املق�رنيية  اأرقيي�م  تعديييل  ذلييك  عيين  نتييج  املجموعيية،  ح�ش�ييش  بييني  امل�شييركة  الأعميي�ل  اآثيير  لإلغيي�ء  التبويييب  ب�إعيي�دة  املجموعيية 

الأربيي�ح  ميين  ال�شييهم  وح�شيية  للمجموعيية   الدخييل  �شيي�يف  علييى  ميي�يل  اأثيير  اأي  اأعيياله  املذكييور  للتعديييل  لي�ييش  املوحييدة.  امل�لييية  البي�نيي�ت  هييذه 

و  الت�شييغيلية  الأن�شييطة  ميين  الن�جتيية  النقدييية  التدفقيي�ت  اأو  لل�شيينة  الأخيير  ال�شيي�مل  الدخييل  و  امل�شيي�همني  حقييوق  واإجميي�يل  و  املييدورة  الأربيي�ح  و 

للمجموعيية. التمويلييية  و  ال�شييتثم�رية 

علييى  ال�شيي�بقة  للفييرات  املت�أثييرة  البنييود  جلميييع  امل�لييية  البي�نيي�ت  تعديييل  خييالل  ميين  تبويبهيي�  اإعيي�دة  مت   »2« و   »1« البندييين  يف  اأعيياله  املذكييور 

التيي�يل: النحييو 

كما يف 31 دي�سمرب 2015  األف )ري�ال قطري(

املعدلةالتعديلكم� مت بي�نه� �ش�بقً�

بنود بي�ن املركز امل�يل املوحد

7،414،3803،179،24310.593.623ال�شتثم�رات )1(

364،0003،179،2433.543.243القرو�ش - ق�شر الأجل )1(

11،768،077)3،478،169(15،246،247عقود الت�أمني الدائنة )2(

2،128،405)3،478،169(5،606،574موجودات عقود اإع�دة الت�أمني )2(

كم� يف 1 ين�ير 2015  األف )ريي�ل قطري(

املعدلةالتعديلكم� مت بي�نه� �ش�بقً�

بنود بي�ن املركز امل�يل املوحد

6،468،0822،247،5٣68،715،618ال�شتثم�رات )1(

182،0002،247،5٣62،429،5٣6القرو�ش - ق�شر الأجل )1(

6،٣18،414)2،012،600(8،٣٣1،014عقود الت�أمني الدائنة )2(

1،2٣8،857)2،012،600(٣،251،457موجودات عقود اإع�دة الت�أمني )2(

3( تعديالت أخرى
هييذه   بعمييل  الإدارة  ق�مييت  الت�بعيية،  لل�شييرك�ت  متييت  التييي  التدقيييق  عملييية  ب�شييبب  وذلييك   2015 �شيينة  اأرقيي�م  بع�ييش  تعديييل  مت  ال�شيينة،  خييالل 

املجمعيية  امل�لييية  للبي�نيي�ت  واإ�ش�فتهيي�  واخل�شيي�ئر  الأربيي�ح  ح�شيي�ب  اأو  امللكييية  حقييوق  �شيي�يف  علييى  ت�أثيير  اأي  لهيي�  يكييون  مل  والتييي  التعديييالت 

: يل لتيي� ك�

كما يف 31 دي�سمرب 2015  األف )ري�ال قطري(

املعدلةالتعديلكم� مت بي�نه� �ش�بقً�

بنود بي�ن املركز امل�يل املوحد

6.481.460)135.737(6.617.197عقود الت�أمني واأر�شدة مدينة اأخرى

2.503.671135.7372.367.934خم�ش�ش�ت واإع�دة ت�أمني  واأر�شدة دائنة اأخرى



التأمين على الحياة والتأمين الصحيإعادة التأمينالتأمين

لويدز

قطر
�سركة قطر للتاأمني- املقر الرئي�سي 

�سارع التاأمني، اخلليج الغربي 

�سندوق بريد: 666

الدوحة، قطر

هاتف: 2222 4496 974+

مركز اخلدمات الهاتفية: 8000742

الربيد الإلكرتوين:

qatarins@qic.com.qa 
املوقع الإلكرتوين:

www.qatarinsurance.com 

الفروع
الفروع

اأبو هامور 

اخلور 

لولو هايربماركت )فرع الغرافة(

فيالجيو 

لندمارك 

قطر
قطر لال�ست�سارات القت�سادية

�سارع التاأمني، اخلليج الغربي

�سندوق بريد: 666

الدوحة، قطر

هاتف: 2222 4496 974+

الربيد اللكرتوين:

info@qicgroup.com.qa 
املوقع الإلكرتوين:

www.qatarinsurance.com 

الجزر البريطانية
اإيبيكيور قطر

ترينيتي ت�سيمربز، رود تاون

تورتول

�سندوق بريد: 4301

ُجُزر العذراء الربيطانية

الربيد الإلكرتوين:

ankit.shah@qic.com.qa 
املوقع الإلكرتوين:

www.qatarinsurance.com 

شركة كيو.ال.ام لتأمينات الحياة والتأمين الصحي
�سارع التاأمني، اخلليج الغربي ، �سندوق بريد: 201233، الدوحة، قطر

هاتف: 44040600

qlm_medical@qlm.com.qa :الربيد الإلكرتوين

www.qlm.com.qa :املوقع الإلكرتوين

لندن
�سركة اأنتاري�س ، �سينديكيت 1274، لويدز، 10 �سارع لمي، لندن، EC3M 7AA اململكة املتحدة

هاتف:  1900 7959 20 )0( 44+

info@antaresunderwriting.com :الربيد الإلكرتوين

www.antaresunderwriting.com :املوقع الإلكرتوين

سنغافورة
138 �سارع ال�سوق، مبنى كابيتا قرين، رقم 04- 04. �سنغافورة 048946

هاتف:  1850 3152 65+

info@antaresunderwriting.com :الربيد الإلكرتوين

antaresunderwriting.com :املوقع الإلكرتوين

شانغهاي
ق�سم اأنتاري�س، �سوق لويدز- ال�سني، الطابق 33، مركز اأزيا، 1233 طريق لوجيازوي الدائري

بودونغ، �سانغهاي 200120

هاتف:  8120 6162 86+

info@antaresunderwriting.com :الربيد الإلكرتوين

www.antaresunderwriting.com :املوقع الإلكرتوين

شركة قطر للتأمين الدولية
�سارع التاأمني، اخلليج الغربي

�سندوق بريد: 12713

الدوحة، قطر

هاتف: 2484 4496 974+

qicint@qici.com.qa  :الربيد الإلكرتوين

املوقع الإلكرتوين:

www.qatarinsurance.com 

اإلمارات العربية المتحدة
قطر للتاأمني-  فرع دبي

مبنى مركز الدانة، الطابق الثاين

مكتب رقم 210، �سارع اآل مكتوم

ديرة

�سندوق بريد: 4066

دبي، الإمارات العربية املتحدة

هاتف: 2224045 9714+

qicdubai@qici.com.qa :الربيد الإلكرتوين

املوقع الإلكرتوين:

qicdubai@emirates.net.ae 

     www.qicuae.com

شركة قطر للتأمين- فرع 
أبوظبي

متجر رقم 1، الطابق الأر�سي

املنارة بالزا

�سارع املرور

�سندوق بريد: 73797

اأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة

هاتف: 6769466 9712+

الربيد الإلكرتوين:

qicabudh@qici.com.qa 

www.qicuae.com :املوقع الإلكرتوين

الكويتية القطرية للتأمين
الطابق الثامن، برج جا�سم، �سارع ال�سور

املرقاب، الكويت

�سندوق بريد: 25137، ال�سفاة: 13112

هاتف: 22960160 965+

qic@qickwt.com :الربيد الإلكرتوين

www.qickwt.com :املوقع الإلكرتوين

سلطنة عمان
العمانية القطرية للتاأمني

الرمز الربيدي: 112، روي

�سندوق بريد: 3660

�سلطنة عمان

هاتف: 24765333 968+

contact@oqic.com :الربيد الإلكرتوين

www.oqic.com :املوقع الإلكرتوين

مكتب منطقة المركز التجاري 
)CBD(

�سارع البنك، روي

هاتف:  24765222 968+

الربيد الإلكرتوين:

hamad.mussallami@oqic.com 
www.oqic.com :املوقع الإلكرتوين

فرع الخلود
مبنى رقم 312، مربع 331

�سارع اخلو�س التجاري 

هاتف:  968/ 24765224 986+

+968 24544026/673

dalila@oqic.com :الربيد الإلكرتوين

www.oqic.com :املوقع الإلكرتوين

فرع الُغبرة
الطابق الَو�سطي )ميزانني(، مبنى رقم 114

الُغربة �سمال

هاتف:  14/ 24765235/  2449 9513 968+

khalifa@oqic.com :الربيد الإلكرتوين

www.oqic.com :املوقع الإلكرتوين

فرع ُعمان آفنيوز مول
متجر رقم 12- )الطابق ال�سفلي(

�سارع ال�سلطان قابو�س 

م�سقط، عمان

هاتف:  24524544/ 24592211 968+

www.oqic.com :املوقع الإلكرتوين

قطر للتأمين أوروبا المحدودة
مركز ذا هيدج لالأعمال

طريق الرمبا، �سان جيليان 

خليج بالوتا 

STJ1062  سينت جوليانز�

مالطا

هاتف: 0893 9909 356+

qel@qic.com.qa :الربيد الإلكرتوين

www.qiceuropeltd.com :املوقع الإلكرتوين

الفروع الدولية
لمجموعة قطر للتأمين

شركة قطر إلعادة التأمين 
املقر الرئي�سي-  برمودا

69 �سارع خليج بيت�س

HM08 ،بيمربوك

ُجُزر برمودا

هاتف: 5000 400 441 1+

املوقع الإلكرتوين:

www.qatarreinsurance.com 

فرع زيورخ
باليخرفيج 72

8002 زيورخ

�سوي�سرا

هاتف: +8585 207 44 41+

املوقع الإلكرتوين:

www.qatarreinsurance.com 

فرع دبي 
مكتب رقم 211- 212، الطابق الثاين

قرية البوابة 4، مركز دبي املايل العاملي

�سندوق بريد: 506752

دبي، الإمارات العربية املتحدة

هاتف: 3444 4302 971+

املوقع الإلكرتوين:

www.qatarreinsurance.com 

فرع سنغافورة
138 �سارع ال�سوق

24-04A مبنى كابيتا قرين رقم

�سنغافورة 048946

هاتف: 0888 6813 65+  

املوقع الإلكرتوين:

www.qatarreinsurance.com 

المكتب التمثيلي- لندن
10 �سارع لمي

الدور الأول 

EC3M 7AA لندن

هاتف: 607 0088 203 44+

املوقع الإلكرتوين:

www.qatarreinsurance.com 

قطر لخدمات إعادة 
التأمين- الدوحة

الطابق الثامن، مبنى قطر للتاأمني

�سارع التاأمني، منطقة اخلليج الغربي

�سندوق بريد 24938

الدوحة، قطر

هاتف: 7777 4033 974+

املوقع الإلكرتوين:

www.qatarreinsurance.com 
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