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بالن�س��بة لقط��ر للت�أم�ين ،ي��دل املثل��ث ذو الزاوي��ة املتج��ة �إىل الأعل��ى عل��ى الطم��وح والتق��دم والنم��و،
بينم��ا متث��ل الأ�ض�لاع الركائ��ز الث�لاث الت��ي تق��وم عليه��ا املجموع��ة وه��ي الق��وة والثب��ات والأم��ان.
ترم��ز قاع��دة املثل��ث (اخل��ط الأفق��ي) �إىل ق��وة �أ�سا���س جمموعتن��ا وال��ذي بني��ت علي��ه قيمن��ا
الأ�سا�س��ية و�أخالقي��ات �أعمالن��ا.
�أم��ا اجلانب�ين فهم��ا ميث�لان الثب��ات والأم��ان الل��ذان يظه��ران يف الثق��ة امل�س��تمرة و�إمي��ان العمي��ل
مبنتجاتن��ا وخدماتن��ا.
ترم��ز الأ�ش��كال �إىل جمموع��ة م��ن ال�صف��ات والت��ي تو�ص��ل كل منهم��ا ر�س��الة خمتلف��ة .بالن�س��بة لقط��ر
درع��ا قو ًي��ا يوف��ر اال�س��تقرار واحلماي��ة لعمالئن��ا.
للت�أم�ين ،ميث��ل املثل��ث ً
هند�س � ًيا ،يتك��ون املثل��ث م��ن ثالث��ة خط��وط مت�س��اوية وم�س��تقيمة بزاوي��ة قيا�س��ها  60درج��ة وذل��ك
ي�ش�ير �إىل اال�س��تقرار ط��وال الع��ام.
بجان��ب اجله��ود املتوا�صل��ة ملوظفين��ا امللتزم�ين ذوى اخل�برة والكف��اءة ،توف��ر الركائ��ز الث�لاث لقط��ر
عام��ا بع��د ع��ام النم��و امل�س��تدام واخلدم��ات عالي��ة اجل��ودة
للت�أم�ين �أال وه��ي الق��وة والثب��ات والأم��انً ،
والعائ��د املرب��ح كم��ا �أنه��ا ت�ضي��ف قيم��ة �إىل �أ�صح��اب امل�صلح��ة واملجتم��ع ال��ذي نعم��ل ب��ه.
وبالرغ��م م��ن تقلب��ات ال�س��وق وبيئت��ه التناف�س��ية �إال �أن العائ��د ال��ذي مننح��ه للم�س��اهمني والعم�لاء
عام��ا بع��د ع��ام ه��و دلي��ل عل��ى �أدائن��ا امل��ايل احلقيق��ي.
عل��ى ح��د �س��واء ً
باعتبارن��ا �ش��ركة عاملي��ة ،نح��ن ن�س��عى لتحقي��ق النج��اح وال�صم��ود ف��ى مواجه��ة التقلب��ات االقت�صادي��ة،
ون�ؤم��ن ب ��أن جهودن��ا لتحقي��ق اال�س��تدامة ه��ي م��ا �سي�س��اعدنا عل��ى ال�بروز يف ال�س��نوات القادم��ة
كمنظم��ة ثابت��ة وقوي��ة و�آمن��ة .ملتزم��ون باال�س��تدامة و�أك�ثر.
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الرؤية
ته�دف الر�ؤي�ة امل�س�تقبلية للمجموع�ة �إىل احلف�اظ عل�ى الداف�ع ال�ذي يحف�ز
النم�و والتمي�ز ،وذل�ك م�ن خلال االبت�كار والتن�وع والقي�ادة امل�س��ؤولة .وع�ن
طري�ق التحالف�ات وال�ش�راكات اال�ستراتيجية ،ن�س�عى خلل�ق الإط�ار الأمث�ل
لتحقي�ق من�و م�س�تدام لأرب�اح املجموع�ة.
القيم
يف جمموع�ة قط�ر للت�أمين ،نح�ن ن�ش�هد ل�كل واح�د م�ن موظفين�ا مب�س�اهماتهم
املمي�زة ،ون�ض�ع جهوده�م ومبادراته�م وكذل�ك �آراءه�م حم�ل تقدي�ر.
جمموعتنا مبنية على العمل اجلماعي واالحرتام املتبادل والثقة.
نق�وم بتمكين كل �ش�خ�ص باملجموع�ة ،بغ��ض النظ�ر ع�ن م�س�تواه الوظيف�ي �أو
من�صب�ه ،ال�ش�يء ال�ذي يجع�ل م�س�اهمة كل منه�م فري�دة م�ن نوعه�ا .كم�ا
نق�وم بت�ش�جيع كل موظ�ف ليك�ون م�س�� ًؤول ع�ن م�ا يفع�ل .نح�ن ن�ش�جع كذل�ك
امل�س�اهمات الإيجابي�ة ونق�در االبت�كار ونكاف�ئ التمي�ز.
ن�ش�جع العم�ل يف بيئ�ة �آمن�ة ومنتث�ل جلمي�ع القوانين واللوائ�ح ،كم�ا �أنن�ا ن�س�عى
جاهدي�ن لتلبي�ة توقع�ات ومتطلب�ات عمالئن�ا.

الرؤية وقيم
المجموعة
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نقي�م عمالءن�ا ونعتربه�م �ش�ركاء موثوقين ,ونق�در الآراء واالقرتاح�ات البن�اءة
وكذل�ك التعليق�ات ال�صادق�ة الت�ي ت�صلن�ا ،كم�ا �أنن�ا ن�س�عى ال�س�تيعابها يف
من�وذج �أعمالن�ا.
نتقب�ل النق�د ال�ص�ادق ونعتبره م�س�اهمة قيم�ة ملنظمتن�ا ،ونف�ي بالتزاماتن�ا
جت�اه امل�س�اهمني والعملاء واملوظفين واملجتم�ع.
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أنشطة
مجموعة
قطر للتأمين
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أنشطة مجموعة قطر للتأمين

أو ً
ال

التأمين المباشر

�شركة قطر للت�أمني (� - )QICإحدى �شركات
جمموعة قطر للت�أمني  -هي �شركة م�ساهمة
عامة مدرجة ،حتتل موق ًعا رياد ًيا يف جمال
تاريخا ً
الت�أمني ومتلك ً
حافل بالأداء املتميز
ميتد لأكرث من  50عام .ومنذ ت�أ�سي�سها
عام � ،1964أثبتت قطر للت�أمني قدرتها على
تلبية احتياجات الأفراد وال�شركات ب�شكل
ثابت عرب تاريخها احلافل من خالل تقدمي
جمموعة من اخلدمات املتنوعة والتي ت�شمل
الت�أمني ال�شخ�صي (املركبات ،املنزل ،ال�سفر،
القوارب واليخوت ،احلوادث ال�شخ�صية)
ومنتجات الت�أمني لل�شركات (الطاقة ،البحري
واجلوي ،املمتلكات ،الأخطار التجارية،
ال�شحن).

ثانيًا

إعادة التأمين

�شركة قطر لإعادة الت�أمني ()Qatar – RE
احلا�صلة على ترخي�ص من الفئة الرابعة
ملمار�سة �أعمال الت�أمني من قبل ال�سلطة النقدية
يف ُجزُر برمودا ( ،)BMAهي �شركة �إعادة
ت�أمني متعددة املجاالت تكتتب يف جميع �أنواع
�إعادة ت�أمني املمتلكات واملخاطر ون�شاطات
الأعمال املتخ�ص�صة .يقع املقر الرئي�سي لل�شركة
يف برمودا وتدار �أعمالها من مكاتبها يف دبي
و�سنغافورة ولندن وزيورخ والدوحة .وت�ستند
�شركة قطر لإعادة الت�أمني على �ضمان ال�شركة
الأم ( جمموعة قطر للت�أمني ) حيث ت�ستفيد
من قاعدتها الر�أ�سمالية ال�ضخمة واملتنامية.
ويف العام  2016حلت قطر لإعادة الت�أمني �ضمن
قائمة �أكرب � 35شركة �إعادة ت�أمني على م�ستوى
العامل وذلك وف ًقا للت�صنيف الذي �أع َّدته وكالة
الت�صنيف االئتماين ( )A.M. Bestمن حيث
�إجماىل الأق�ساط املكتتبة.
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ثالثًا

خامسًا

التأمين التخصصي

إدارة األصول

�أنتاري�س هي �شركة متخ�ص�صة يف جمايل
الت�أمني و�إعادة الت�أمني ،تتبع ملجموعة
قطر للت�أمني وتعمل يف �سوق لويدز الذي
يعترب الأول عامل ًيا يف قطاع الت�أمني و�إعادة
الت�أمني .وتوفر �أنتاري�س جمموعة متنوعة
من اخلدمات الت�أمينية االكتتابية حول
العامل والتي ت�شمل املمتلكات والإرهاب
والأخطار ال�سيا�سية واحلوادث والت�أمني
ال�صحي وت�أمني الطاقة والت�أمني البحري
واجلوي و�إعادة الت�أمني .كما تعكف
�أنتاري�س على تقدمي خدمات فعالة وناجحة
لعمالئها ت�ضمن بها اجلودة والأمن
واال�ستمرارية والنهج الثابت لنقل وتقليل
املخاطر.

ق�سم �شركة قطر للت�أمني لإدارة الأ�صول
هو الق�سم اال�ستثماري للمجموعة .ويدير
هذا الق�سم ا�ستثمارات املجموعة بالإ�ضافة
�إىل العديد من �صناديق اال�ستثمار بالنيابة
عن العمالء كطرف ثالث .يعمل باالدارة
فريق م�ؤهل من املتخ�ص�صني ذوي اخلربة
الوا�سعة يف جمال اال�ستثمار ت�صل جمتمعة
لأكرث من  100عام .وقد لعب الق�سم دو ًرا
�أ�سا�س ًيا يف املجموعة حيث �ساهم ب�شكل
فعال يف ا�ستمرار حتقيق الربحية والنجاح
منقطع النظري.

رابعًا

التأمين على الحياة
والتأمين الصحي

تتميز �شركة كيو.ال.ام لت�أمينات احلياة
والت�أمني ال�صحي( )QLMعن و�صيفاتها
ب�أنها تقدم خدمات ت�أمينات احلياة
خ�صي�صا
والت�أمني ال�صحي امل�صممة
ً
لعمالئها .وقد ر�سخت ال�شركة مكانتها
الريادية يف قطاع ت�أمينات احلياة والت�أمني
ال�صحي بقطر من خالل تقدمي حلول
مبتكرة ت�شمل تطبيق � .QLMإن اخلربة
العالية لفريق عمل ال�شركة بالإ�ضافة �إىل
�شبكة مزودي اخلدمات الطبية الوا�سعة
االنت�شار ،و�ضعا ال�شركة يف مكانة تتيح لها
تقدمي �أف�ضل رعاية �صحية لعمالئها.

سادسًا
العقارات

ت�سعى �شركة قطر للت�أمني العقارية -
الذراع العقارية ملجموعة قطر للت�أمني
 لال�ستحواذ على �أ�صول عقارية يف جميعدول جمل�س التعاون اخلليجي .وت�ضم
املحفظة العقارية لل�شركة العديد من
املعامل املرموقة حول البالد .يف العام
� 2016أ�س�ست قطر للت�أمني العقارية
�صندوق دول جمل�س التعاون اخلليجي
العقاري والذي ميلك � ً
أ�صول يف مواقع
مميزة بجميع �أنحاء قطر .وقد مت توفري
املوارد املالية لل�صندوق من قبل قطر
للت�أمني و�شركائها ،ال�شيء الذي يتيح
املوارد الت�شغيلية ال�ضرورية لدعم وتنمية
امل�شاريع العقارية.
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رســـالة رئيس
مجلس اإلدارة
والعضو المنتدب
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رســـالة رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب

رســـالة رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب
�أعزائي امل�ساهمني,
ي�س��عدين �أن �أق��دم لك��م تقريرن��ا ال�س��نوي لل�س��نة املالي��ة املنتهي��ة
يف  31دي�س��مرب 2016م.
لق��د كان ه��ذا الع��ام ملي ًئ��ا بالتحدي��ات بالن�س��بة لل�ش��ركة نتيج��ة
املن��اخ االقت�ص��ادى العامل��ى �ش��ديد التناف�س��ية� .إال �أن��ه بالرغ��م
م��ن ه��ذه الظ��روف ال�صعب��ة ،ف ��إن �أرب��اح �ش��ركتكم ا�س��تمرت يف
النم��و وارتفع��ت �أ�س��همها ب�ش��كل مت�س��ق.
وق��د عك�س��ت النتائ��ج املالي��ة املوح��دة للع��ام  2016الأداء الق��وي
ملجموع��ة قط��ر للت�أم�ين ،ل��ذا ي�س��عدين �أن �أعل��ن ع��ن من��و
�إجم��ايل �أق�س��اط الت�أم�ين املكتتب��ة بن�س��بة  ،%19حي��ث بل��غ 9.90
ملي��ار قط��ري مقارن��ة م��ع  8.35ملي��ار ري��ال قط��ري يف الع��ام
 .2015ع�لاوة عل��ى ذل��ك ،حقق��ت �ش��ركتكم عائ��دً ا ممت��ا ًزا عل��ى
حق��وق امللكي��ة يق��در ب�ـ  %14.7حي��ث بلغ��ت ربحي��ة ال�س��هم
الواح��د  4.48ري��ال قط��ري خ�لال الع��ام .2016
�إن الداف��ع الرئي�س��ي وراء ه��ذا الأداء الق��وي ه��و اال�س��تثمار
اال�س�تراتيجي ال��ذي م َّك��ن �ش��ركتكم ا�س��تقطاب ك��وادر ب�ش��رية
م��ن ذوى اخل�برة والكف��اءة لتنمي��ة ق��درات �ش��ركتكم ،ال�ش��يء
ال��ذي ا�س��تطاعت م��ن خالل��ه تق��دمي حل��ول ممي��زة حتم��ي
�أ�ص��ول وم�صال��ح ال�ش��ركة م��ن �أي خط��ر متوق��ع.
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ويف الوق��ت ال��ذي نلت��زم في��ه با�س�تراجتية النم��و اخلا�ص��ة بن��ا،
َتك َّن��ا م��ن تنوي��ع حمفظ��ة �أعمالن��ا وجنحن��ا � ً
أي�ض��ا يف �إر�س��اء
مكان��ة منا�س��بة لن��ا يف مناط��ق جغرافي��ة متنوع��ة .وب��كل فخ��ر
�أ�ش��ارككم �إجن��ا ًزا ح��دث يف الع��ام  ،2016وه��و ح�ص��ول قط��ر
لإع��ادة الت�أم�ين -اململوك��ة ل�ش��ركتنا بالكام��ل  -عل��ى املرك��ز ال�ـ35
م��ن ب�ين �أك�بر � 50ش��ركة �إع��ادة ت�أم�ين عل��ى م�س��توى الع��امل
م��ن حي��ث �إجم��اىل الأق�س��اط املكتتب��ة.
بف�ض��ل دعمك��م املتوا�ص��ل وثقتك��م الرا�س��خة بن��ا� ،أ�صبح��ت
�ش��ركتكم ق��ادرة عل��ى حتقي��ق �أهدافه��ا امل�س��تقبلية م��ع �ضم��ان
حتقي��ق �أق�ص��ى عائ��د ممك��ن عــى قيم��ة الأ�س��هم.
وحت��ت القي��ادة الر�ش��يدة حل�ض��رة
ب��ن حم��د ب��ن خليف��ة �آل ث��اين
عل��ى ثق��ة تام��ة ب ��أن �ش��ركتكم
وحتقي��ق النم��و امل�س��تدام وتوحي��د
قط��ر الوطني��ة .2030

�صاح��ب ال�س��مو ال�ش��يخ متي��م
�أم�ير الب�لاد املف��دى ،ف�إنن��ى
�س��توا�صل اقتنا���ص الفر���ص
�أهدافه��ا متا�ش��ي ًا م��ع ر�ؤي��ة

خالد بن محمد بن علي آل ثاني
رئي�س جمل�س الإدارة والع�ضو املنتدب
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“

قطر للتأمين أكبر
شركة تأمين في منطقة
الشرق األوسط وشمال
أفريقيا من حيث األرباح
والقيمة السوقية

”

أعضاء
مجلس اإلدارة
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أعضاء مجلس اإلدارة

1

الشيخ خالد بن محمد بن علي آل ثاني

رئي�س جمل�س الإدارة والع�ضو املنتدب
5

8

9

7

6

 2عبداهلل بن خليفة العطية

نائب رئي�س جمل�س االدارة
4

2

1

3

3

حسين ابراهيم الفردان

ع�ضو
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 4جاسم محمد الجيدة

ع�ضو
 5الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني

ع�ضو
 6خلف أحمد المناعي

ع�ضو

 7الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم
بن جبر آل ثاني

ع�ضو
 8الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل
ثاني

ع�ضو
 9الشيخ سعود بن خالد بن حمد آل ثاني

ع�ضو
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إستراتيجية التنويع  ،وأثرها االيجابى على أداء نشاط التأمين
والعوائد االستثمارية
جنح��ت �ش��ركة قط��ر للت�أم�ين يف حتقي��ق كل م��ن التنوي��ع اجلغ��رايف والتنوي��ع يف املنتج��ات  ،والت��ي
ا�س��تفادت من��ه املجموع��ة ع��ن طري��ق الق��درة عل��ى التنق��ل يف ع��امل م�ضط��رب  .وق��د حتق��ق تنوي��ع
الأعم��ال التجاري��ة العاملي��ة يف عملي��ات املجموع��ة م��ن خ�لال تركيزن��ا عل��ى �إع��ادة الت�أم�ين م��ن
خ�لال �ش��ركة قط��ر لإع��ادة للت�أم�ين (قط��ر ري)  ،والو�ص��ول �إىل �س��وق لوي��دز م��ن خ�لال �صن��دوق
�أنتاري���س  ،واحل�ص��ول عل��ى ن�ش��اط ت�أم�ين مبا�ش��ر يف ق��ارة �أوروب��ا م��ن خ�لال �ش��ركة قط��ر الأوروبي��ة
املح��دودة ( ،)QELوتعزي��ز �أعم��ال الت�أم�ين الإقليمي��ة يف دول جمل���س التع��اون م��ن خ�لال �ش��ركة
كي��و.ال.ام لت�أمين��ات احلي��اة والت�أم�ين ال�صح��ي ( )QLMو�أي�ض � ًا �ش��ركاتها وفروعه��ا الإقليمي��ة.

تقـريـــــر مجلس اإلدارة
ي�س��ر جمل���س �إدارة �ش��ركة قط��ر للت�أم�ين �أن يق��دم تقري��ره ال�س��نوي الث��اين واخلم�س�ين
ع��ن ن�ش��اط ال�ش��ركة ومركزه��ا امل��ايل لل�س��نة املنتهي��ة يف  31دي�س��مرب 2016م واخلط��ة
امل�س��تقبلية لل�ش��ركة0
تواصل الرياح المعاكسة على االقتصاد الكلي
كم��ا ه��و احل��ال يف ال�س��نوات ال�س��ابقة  ،واج��ه االقت�ص��اد العامل��ي ع��دة حتدي��ات
قوي��ة يف ه��ذا الع��ام 2016م  ،نظ��ر ًا لتزاي��د ح��دة التقلب��ات ال�سيا�س��ية والآث��ار ال�س��لبية
عل��ى بيئ��ة اال�س��تثمار وانخفا���ض حرك��ة التج��ارة الدولي��ة  .ووفق � ًا لتقدي��رات �صن��دوق
النق��د ال��دويل  ،فق��د من��ت االقت�صادي��ات املتقدم��ة يف الع��امل بن�س��بة ( )%1.6يف ع��ام
 ،2016مقاب��ل ( )%2.1يف الع��ام ال�س��ابق  .وبينم��ا كان ال�ضع��ف يف �إجم��ايل الطل��ب ه��و
امل�صدرالرئي�س��ي للقل��ق يف االقت�صادي��ات املتقدم��ة � ،إال �أن تذب��ذب �أ�س��عار ال�س��لع الأ�سا�س��ية
(مب��ا يف ذل��ك النف��ط والغ��از) و�أي�ض � ًا التغ�يرات ال�سيا�س��ية ق��د �أ�ض��اف موج��ة م��ن
ع��دم اليق�ين يف الأ�س��واق النا�ش��ئة  .وكان ه��ذا عل��ى الرغ��م م��ن املح��اوالت امل�س��تمرة
م��ن قب��ل البن��وك املركزي��ة الرائ��دة لتحري��ك النم��و االقت�ص��ادي م��ن خ�لال التخفي��ف
الكم��ي .
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لق��د �ش��هدت املجموع��ة خ�لال ه��ذه الف�ترة من��و ًا قوي � ًا يف �أن�ش��طتها الت�ش��غيلية ،فق��د بل��غ �إجم��ايل
الأق�س��اط املكتتب��ة ( )9901ملي��ون ري��ال بزي��ادة ن�س��بتها ( )%19عم��ا �س��بق حتقيق��ه خ�لال ع��ام
2015م  ،ونظ��ر ًا للزي��ادة يف ع��دد م��ن احل��وادث الكب�يرة يف قط��اع الت�أم�ين ،فق��د ت�أث��ر �ص��ايف
الن�ش��اط الت�أمين��ي �س��لب ًا به��ذه الأح��داث  ،حي��ث بل��غ �ص��ايف الن�ش��اط الت�أمين��ي ( )844ملي��ون ري��ال
م�س��ج ًال �إنخفا�ض � ًا ن�س��بته ( )%9عم��ا �س��بق حتقيق��ه خ�لال ع��ام 2015م .وكان��ت �إدارة اال�س��تثمار
دائم � ًا ه��ي حج��ر الأ�سا���س لال�س��تقرار واملح��رك اله��ام يف �أداء املجموع��ة  .وم��ن خ�لال خرباتن��ا
الوا�س��عة يف جم��ال اال�س��تثمار و�إدارة املخاط��ر  ،بل��غ �إجم��ايل �إي��رادات الإ�س��تثمارات والإي��رادات
الأخ��رى للمجموع��ة يف ع��ام 2016م مبل��غ ( )925ملي��ون ري��ال قط��ري وذل��ك مقاب��ل ( )899ملي��ون
ري��ال يف ع��ام 2015م  .ويف �ض��وء بيئ��ة ال�س��وق الإقليمي��ة والعاملي��ة ال�صعب��ة  ،ف ��إن ه��ذه النتائ��ج تعت�بر
قوي��ة وتعك���س املب��ادئ احلكيم��ة الت��ي يت��م تطبيقه��ا با�س��تمرار م��ن قب��ل فري��ق اال�س��تثمار لدين��ا
يف �إدارة املحفظ��ة اال�س��تثمارية للمجموع��ة  .وم��ن خ�لال الرتكي��ز عل��ى قدراتن��ا و�إمكاناتن��ا  ،حقق��ت
قط��ر للت�أم�ين �أرباح � ًا �صافي��ة قدره��ا ( )1034ملي��ون ري��ال  ،مقاب��ل ( )1044ملي��ون ري��ال يف ع��ام
2015م بانخفا���ض ن�س��بته ( ، )%1وذل��ك بع��د احت�س��اب مبل��غ ( )18ملي��ون ري��ال مكاف ��أة لأع�ض��اء
جمل���س الإدارة وكان��ت ( )22.5ملي��ون ري��ال يف ع��ام 2015م  ،حمقق��ة بذل��ك عائ��د ًا مق��داره ()4.48
اال عل��ى ال�س��هم الواح��د مقاب��ل ( )4.84ري � ً
ري � ً
اال يف ع��ام 2015م 0وبالإ�ضاف��ة �إىل خربتن��ا اال�س��تثمارية
القوي��ة  ،تكم��ن نق��اط الق��وة الأ�سا�س��ية لدين��ا يف ق��وة ر�أ���س امل��ال املع��دل ح�س��ب املخاط��ر ،و�أداء
االكتت��اب امل�س��تقر والق��وي وتن��وع �أعم��ال الت�أم�ين العاملي��ة .وق��د مك��ن كل ه��ذا �ش��ركة قط��ر للت�أم�ين
و�ش��ركاتها التابع��ة م��ن احلف��اظ عل��ى ت�صنيفه��ا  A/stableم��ن (�س��تاندرد ان��د ب��ورز) و A
 Excellentم��ن (.)A.M. Best
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قطر ري وأنتاريس  :محركات النمو العالمي
وق��د كان��ت اخلط��وة الت��ي رح��ب به��ا �ش��ركائنا يف الأمريكت�ين
و�أوروب��ا  -ه��ي نق��ل قط��ر لإع��ادة الت�أم�ين (قط��ر ري) �إىل برم��ودا
 وه��ي واح��دة م��ن مراك��ز �إع��ادة الت�أم�ين الأك�ثر �أهمي��ة يفالع��امل � .إن برم��ودا ال تق��دم فق��ط الق��رب اجلغ��رايف م��ن الوالي��ات
املتح��دة  ،والت��ي تع��د �أك�بر �س��وق لإع��ادة الت�أم�ين يف الع��امل  ،ب��ل
�أي�ض � ًا تق��دم امتي��از الو�ص��ول �إىل �أ�س��واق الت�أم�ين الأوروبي��ة م��ن
خ�لال االمتث��ال لنظ��ام امل�لاءة ( )2الأوروب��ي  .وجدي��ر بالذك��ر �أن
الت��زام �ش��ركة قط��ر ري واملجموع��ة ككل مبتطلب��ات نط��ام امل�لاءة
( )2ق��د �س��اهم يف تنفي��ذ نظ��ام ف َّع��ال لإدارة املخاط��ر ُتكنن��ا
م��ن حتدي��د وتقيي��م املخاط��ر عل��ى �أ�سا���س م�س��تقبلي  .وق��د
انعك���س ه��ذا النه��ج يف الأداء امل��ايل للمجموع��ة خ�لال الف�ترة
امل�ش��مولة به��ذا بالتقري��ر.
لق��د بل��غ �إجم��ايل الأق�س��اط املكتتب��ة ل�ش��ركة قط��ر ري خ�لال
ع��ام 2016م مبل��غ ( )4.5ملي��ار ري��ال قط��ري بزي��ادة ن�س��بتها
( )%8عم��ا �س��بق حتقيق��ه خ�لال ع��ام 2015م م�س��تفيدة م��ن
النم��و يف ن�ش��اطها اجلغ��رايف  .وق��د احتل��ت �ش��ركة قط��ر ري
املرتب��ة ( )35ب�ين �أعل��ى �ش��ركات �إع��ادة الت�أم�ين العاملي��ة وفق��ا
لإح�صائي��ات وكال��ة الت�صني��ف الإئتم��اين (.)A.M. Best
وتنفي��ذ ًا ملهمته��ا يف تو�س��يع ن�ش��اط �أعماله��ا  ،ف ��إن قط��ر ري تعم��ل
الآن يف جمي��ع مراك��ز �إع��ادة الت�أم�ين الرئي�س��ية م��ن خ�لال ف��روع
له��ا مرخ�ص��ة بالكام��ل يف دب��ي وزيوري��خ و�س��نغافورة ،ومكت��ب
متثيل��ي يف لن��دن  ،و�ش��ركة خدم��ات يف الدوح��ة.
وعل��ى �صعي��د �آخ��ر� ،إ�س��تمرت �ش��ركة �أنتاري���س (�صن��دوق اللوي��دز)
يف حتقي��ق النم��و املخط��ط له��ا  .فف��ي ع��ام 2016م �إن�ضم��ت ال�ش��ركة
�إىل من�ص��ة اللوي��دز بال�ص�ين يف �ش��نغهاي  ،وكان��ت ه��ذه نقط��ة
حت��ول رئي�س��ية للمجموع��ة كم��ا �أنه��ا خط��وة هام��ة نح��و تزاي��د
وجودن��ا وتر�س��يخ عالمتن��ا التجاري��ة يف ال�ش��رق الأق�ص��ى.
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االستفادة من التطور التكنولوجي
في نمو نشاط التأمينات الشخصية
للمجموعة
لق��د ا�س��تثمرت �ش��ركة قط��ر للت�أم�ين �إىل ح��د كب�ير لتعزي��ز
مكانته��ا يف منطق��ة ال�ش��رق الأو�س��ط  .عل��ى �س��بيل املث��ال ،
يف ع��ام 2016م  ،قام��ت املجموع��ة بتحوي��ل �ش��امل يف منتج��ات
الت�أمين��ات ال�ش��خ�صية م��ن حي��ث حت�س�ين املنت��ج  ،وحت�س�ين
م�س��توى اخلدم��ات وحتدي��ث قن��وات التوزي��ع و�إ�ضاف��ة املواه��ب
واخل�برات  .وق��د �أخ��ذ الفري��ق خط��وات مهم��ة خلل��ق بيئ��ة
تكنولوجي��ة �س��هلة  ،مم��ا ع��زز التجرب��ة للعمي��ل وجع��ل �ش��راء
الت�أم�ين و�إدارة املطالب��ات مريح��ة و�س��ريعة و�سل�س��ة .كم��ا قام��ت
ال�ش��ركة بتعزي��ز موقفه��ا التناف�س��ي يف دول��ة الإم��ارات العربي��ة
املتح��دة ودول��ة الكوي��ت و�س��لطنة عم��ان م��ن خ�لال عرو���ض
الت�أم�ين ال�ش��خ�صي  ،وم��ن خ�لال التح��ول والتحدي��ث يف قن��وات
التوزي��ع ،فق��د �س��جلت املجموع��ة من��و ًا قيا�س��ي ًا يف جم��ال
الت�أمين��ات ال�ش��خ�صي .وم��ن خ�لال اال�س��تفادة م��ن الزخ��م يف
�أ�س��واق الرعاي��ة ال�صحي��ة يف املنطق��ة� ،س��جلت �ش��ركة كي��و.
ال.ام لت�أمين��ات احلي��اة والت�أم�ين ال�صح��ي (� – )QLMش��ركة
تابع��ة ملجموع��ة قط��ر للت�أم�ين – �س��جلت من��و ًا �س��ريع ًا يف ع��ام
2016م .وق��د وف��رت ال�ش��ركة لعمالئه��ا جمموع��ة م��ن الأدوات
واحلل��ول التكنولوجي��ة مث��ل تطبي��ق الهوات��ف النقال��ة ل�ش��ركة
( )QLMوال��ذي ي�ضم��ن �أن يظ��ل عمالئه��ا يف �أي��د �أمين��ة ،
بالإ�ضاف��ة �إىل التمت��ع ب�إمكاني��ة الو�ص��ول �إىل �ش��بكة وا�س��عة م��ن
مقدم��ي اخلدم��ات الطبي��ة.
إدارة المخاطر ( )ERMأساس النمو المربح
ت�ضع املجموعة �أهمية ق�صوى للم�سائل املتعلقة ب�إدارة املخاطر امل�ؤ�س�سية
( ،)ERMك�أ�سا�س ال غنى عنه يف ا�سرتاتيجية النمو للمجموعة  .فقد
�أدخلت �شركة قطر للت�أمني العديد من التح�سينات يف رفع م�ستوى الكفاءة

يف عمليات االمتثال واملنهجيات املتبعة  ،كما عملت املجموعة على ت�ضمني
�إدارة املخاطر ( )ERMيف جماالت رئي�سية مثل الإبالغ عن املخاطر
والر�صد  ،والتخفيف من حدة املخاطر ،مع العناية الواجبة يف االلتزام
ب�أعلى م�ستويات حوكمة ال�شركات  .كما �أدخلت املجموعة �إ�صالحات هيكلية
هامة لت�سهيل العمليات  .وقد �أدى ذلك �إىل زيادة الكفاءة الت�شغيلية،
وحت�سني خطوط الإبالغ امل�ستقلة وال�شفافية وامل�ساءلة الوا�ضحة  ،وتعزيز
امل�س�ؤولية امل�شرتكة بني كافة الأن�شطة على م�ستوى املجموعة � .إن تنفيذ
هذه املنهجيات �ساعد �أي� ًضا على ال�سيطرة واحتواء التكاليف الت�شغيلية
وا�ستبعاد غري الأكفاء  .ونتيجة لذلك ،كنا قادرين على احتواء امل�صروفات
العمومية والإدارية �إىل حد كبري.
وق��د اتخ��ذت �ش��ركة قط��ر للت�أم�ين خط��وة �أخ��رى نح��و
مواءم��ة عملي��ة االن�ضب��اط يف �إدارة املخاط��ر م��ع اخلط��ط
اال�س�تراتيجية للمجموع��ة  .وه��ذه اخلط��وة �س��اعدت يف توجي��ه
املجموع��ة نح��و االجت��اه املطل��وب م��ع فر���ض ثقاف��ة حوكم��ة
ال�ش��ركات  .وبه��ذه الطريق��ة � ،س��وف ت�س��تمر ال�ش��ركة لرتكي��ز
جهوده��ا عل��ى حتقي��ق �أه��داف املجموع��ة وتنفيذه��ا وفق � ًا
للخط��ط اال�س�تراتيجية الت��ي مت و�ضعه��ا ،ل�ضم��ان النم��و
امل�س��تدام للمجموع��ة.
قواعد ومبادئ الحوكمة
لق��د التزم��ت �ش��ركة قط��ر للت�أم�ين مبتطلب��ات ومب��ادئ
احلوكم��ة وفق � ًا لنظ��م حوكم��ة ال�ش��ركات املدرج��ة يف بور�ص��ة
قط��ر ـ�ـ ال�ص��ادرة ع��ن هيئ��ة قط��ر للأ�س��واق املالي��ة  ،والت��ي
�آخره��ا نظ��ام حوكم��ة ال�ش��ركات املدرج��ة يف ال�س��وق الرئي�س��ية
 ،ومب��ادئ احلوكم��ة ل�ش��ركات الت�أم�ين ـ�ـ ال�ص��ادرة ع��ن
م�ص��رف قط��ر املرك��زي  ،وي�ش��تمل التقري��ر ال�س��نوي للحوكم��ة
لع��ام 2016م  ،وال��ذي �س��وف يت��م عر�ض��ه عل��ى اجلمعي��ة العام��ة
العادي��ة لل�ش��ركة العتم��اده وم��ن ث��م رفع��ه �إىل هيئ��ة قط��ر
للأ�س��واق املالي��ة  ،واملرف��ق �صورت��ه م��ع ه��ذا التقري��ر ،ي�ش��تمل
عل��ى موق��ف ال�ش��ركة م��ن التق ُّي��د �أو ع��دم التق ُّي��د بقواع��د
ومب��ادئ احلوكم��ة ،وم�بررات ع��دم التق ُّي��د �إن كان0

نهج متوازن في عملية استقطاب المواهب
الوطنية وتطويرها
وكخط��وة �أخ��رى �إىل الأم��ام  ،يف �س��عينا ال�س��تقطاب املواه��ب الوطني��ة،
فق��د طورن��ا عملي��ات التدري��ب والتطوي��ر الداخل��ي  ،و�أدخلن��ا
حت�س��ينات عل��ى عملي��ة اكت�س��اب امله��ارات ونق��ل اخل�برات  ،كم��ا
وفرن��ا فر���ص و�أدوار حموري��ة هام��ة للمهني�ين م��ن ال�ش��باب لقي��ادة
العملي��ات  ،وذل��ك ل�ضم��ان ا�س��تمرار تق��دم وازده��ار املجموع��ة.
وكمجموع��ة تعم��ل عل��ى ال�صعي��د العامل��ي  ،فق��د جنحن��ا �أي�ض � ًا يف
بن��اء فري��ق متع��دد اجلن�س��يات واخل�برات القوي��ة يف ه��ذا القط��اع ،
وتوف�ير املن��اخ املالئ��م له��م ل�صن��ع الق��رار يف امل�س��تقبل.
مواصلة تدعيم القاعدة الرأسمالية وتقديم
عوائد قوية للمساهمين
يف اجتم��اع اجلمعي��ة العمومي��ة غ�ير العادي��ة لع��ام 2016م  ،تق��رر
زي��ادة ر�أ���س امل��ال ع��ن طري��ق �إ�ص��دار �أ�س��هم جدي��دة لالكتت��اب
مل�س��اهمي ال�ش��ركة احلالي�ين  .وق��د مت��ت عملي��ة االكتت��اب بنج��اح،
وكان��ت ال�ش��ركة ق��د تلق��ت الطلب��ات حل��وايل  38ملي��ون �س��هم
جدي��د مت��ت �إ�ضافته��ا �إىل ر�أ�س��مال ال�ش��ركة لي�صب��ح �إجم��ايل ر�أ���س
امل��ال بع��د عملي��ة االكتت��اب ( )2.411.386.590ري��ال قط��ري0
ويو�ص��ي املجل���س  ،بتوزي��ع �أرب��اح نقدي��ة بن�س��بة ( )%15م��ن القيم��ة
الإ�س��مية لل�س��هم بواق��ع ( )1.5ري��ال ون�ص��ف الري��ال ل��كل �س��هم،
بالإ�ضاف��ة �إىل توزي��ع �أ�س��هم جماني��ة بن�س��بة ( )%15م��ن ر�أ���س امل��ال
بواق��ع ث�لاث �أ�س��هم ل��كل ع�ش��رين �س��هم  ،مقاب��ل �أرب��اح نقدي��ة
بن�س��بة ( )%25و�أ�س��هم جماني��ة بن�س��بة ( )%10ع��ن ع��ام 2015م 0
و ُت��ويل قط��ر للت�أم�ين عناي��ة خا�ص��ة مل�س ��ؤوليتها االجتماعي��ة
وتقـ��دِّ م الدع��م للجه��ود املجتمعي��ة يف املج��االت الثقافي��ة والريا�ضي��ة
والتعليمي��ة  ،وق��د مت تخ�صي���ص مبل��غ ( )6.2ملي��ون ري��ال ميث��ل
ن�س��بة قدره��ا ( )%2.5م��ن �ص��ايف الأرب��اح الناجت��ة ع��ن الن�ش��اط
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تقرير مجلس اإلدارة

داخ��ل دول��ة قط��ر لل�صن��دوق املخ�ص���ص له��ذا الغر���ض ،كم��ا مت
تخ�صي���ص ن�س��بة ( )%5م��ن �ص��ايف الأرب��اح لتعزي��ز خم�ص���ص
حماي��ة ال�ش��ركة م��ن الأخط��ار الطارئ��ة ـ وذل��ك طبق � ًا مل��ا
�س��بقت املوافق��ة علي��ه يف اجتم��اع اجلمعي��ة العمومي��ة لل�ش��ركة
يف فرباي��ر 2010م ،وتخ�صي���ص ن�س��بة ( )%10م��ن �ص��ايف الأرب��اح
لالحتياط��ي القان��وين0
نظرة إيجابية حذرة لعام 2017م
عل��ى الرغ��م م��ن �أن��ه مل يط��ر�أ تغي�ير كب�ير عل��ى معنوي��ات
ال�س��وق  ،ف ��إن توقعاتن��ا لع��ام 2017م ه��ي توقع��ات �إيجابي��ة
بح��ذر  .يف ح�ين ال ت��زال التوقع��ات االقت�صادي��ة العاملي��ة لع��ام
2017م �صامت��ة  ،و�إن الزي��ادة املتوقع��ة يف �أ�س��عار الطاق��ة وال�س��لع
 ،حت��ى ول��و كان��ت �ضئيل��ة  ،فق��د تو َّف��ر حاف��ز ًا اقت�صادي � ًا
لل��دول واالقت�صادي��ات امل�ص��درة للنف��ط  .وعل��ى ه��ذه اخللفي��ة
� ،سن�س��تمر بثب��ات عل��ى ا�س�تراتيجيتنا املنهجي��ة وموا�صل��ة
ا�ستك�ش��اف فر���ص يف ن�ش��اط الت�أم�ين وفر���ص ا�س��تثمارية لتحقي��ق
مع��دالت من��و معقول��ة وم�س��تدامة وعوائ��د جمزي��ة مل�س��اهمينا .
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ن��ود �أن ُنع��رب ع��ن تقديرن��ا لإدارة املجموع��ة وموظفيه��ا عل��ى
عزمه��م وجهوده��م املتوا�صل��ة  .كم��ا نتق��دم بخال���ص ال�ش��كر
�أي�ض � ًا مل�س��اهمينا الك��رام ،لدعمه��م املتوا�ص��ل للمجموع��ة ل�ضم��ان
تقدمه��ا 0
و�أخ�ير ًا ن��ود �أن ُنع��رب ع��ن عمي��ق تقديرين��ا وامتنانن��ا للقي��ادة
احلكيم��ة حل�ض��رة �صاح��ب ال�س��مو ال�ش��يخ متي��م ب��ن حم��د �آل
ث��اين� ،أم�ير دول��ة قط��ر عل��ى توجيهات��ه ودعم��ه املتوا�ص��ل.
خليفة عبداهلل تركي السبيعي
الرئي�س التنفيذي
خالد بن محمد بن علي آل ثاني
رئي�س جمل�س الإدارة والع�ضو املنتدب
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رسالة رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي
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رسالة رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي

�أعزائي امل�ساهمني،
ي�س��عدين �أن �أ�س��تعر�ض معك��م �أه��م �إجن��ازات جمموع��ة قط��ر
للت�أم�ين يف ع��ام 2016م وال��ذي �ش��هد زخ ًم��ا جتار ًي��ا قو ًي��ا
عل��ى الرغ��م م��ن اال�ضطراب��ات الت��ي �س��ادت الأ�س��واق العاملي��ة
و ا لإ قليمي��ة .
التوقعات االقتصادية
كان النخفا���ض �أ�س��عار النف��ط وارتف��اع �أ�س��عار الفائ��دة وق��وة
ال��دوالر بالإ�ضاف��ة �إىل املخ��اوف ب�ش ��أن اقت�صادي��ات الأ�س��واق
النا�ش��ئة الأث��ر البال��غ يف تعجي��ل التوقع��ات املتعلق��ة باالقت�ص��اد
العامل��ي .وعل��ى الرغ��م م��ن �أن مع��دل النم��و كان متوا�ض ًع��ا يف
ال��دول امل�س��تورِدة للنف��ط � ،إال �أن انخفا���ض �أ�س��عار النف��ط �أث��ر
عل��ى ال��دول امل�ص��درة للنف��ط و�أع��اق عل��ى وج��ه اخل�صو���ص
الأن�ش��طة التجاري��ة يف دول ال�ش��رق الأو�س��ط و�ش��مال �أفريقي��ا
مم��ا �أدى �إىل ا�س��تقطاعات كب�يرة يف امليزاني��ات .كم��ا �أن تده��ور
الو�ض��ع الأمن��ي واملن��اخ اجليو�سيا�س��ي املبه��م وارتف��اع القل��ق
ب�ش��ان اال�س��تقرار امل��ايل بع��د خ��روج بريطاني��ا م��ن االحت��اد
الأوروب��ي كان ل��ه الأث��ر البال��غ يف ت�أث��ر ال�ش��عور ال�س��ائد حي��ال
اال�س��تقرار امل��ايل.
األداء المالي
و�س��ط كل ه��ذه املتغ�يرات� ،ش��هدت �ش��ركتكم من � ًوا قو ًي��ا يف
عملي��ات االكتت��اب َ َتث��ل يف ارتف��اع �إجم��ايل الأق�س��اط املكتتب��ة
�إىل  9.90ملي��ار ري��ال قط��ري بزي��ادة بلغ��ت  %19مقارن��ة بنف���س
الف�ترة يف ع��ام 2015م ويف ظ��ل �ضي��ق وحمدودي��ة ال�س��وق ،كان
ال�س��بب الرئي�س��ي يف ه��ذة الزي��ادة ه��ي التن��وع يف �أن�ش��طة
�أعمالن��ا والت��ي ا�س��تفادت منه��ا ال�ش��ركة.
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وق��د متك َّن��ا م��ن ال�صم��ود يف وج��ه حتدي��ات ال�س��وق و�إنخفا���ض
مع��دالت �أق�س��اط الت�أم�ين عاملي � ًا واخل�س��ائر الكب�يرة املتكب��دة
خ�لال ه��ذا الع��ام ،حي��ث ا�س��تطاعت ال�ش��ركة باحل��د م��ن
تراج��ع يف عائ��دات الت�أم�ين باملجموع��ة لت�ص��ل �إىل �إنخفا���ض %9
يف ع��ام 2016م مقارن��ة بنف���س الف�ترة لع��ام 2015م .وعل��ى الرغ��م
م��ن ارتف��اع ن�س��بة اخل�س��ائر املجمِ ع��ة للت�أم�ين -بخ�لاف الت�أم�ين
عل��ى احلي��اة -لت�ص��ل �إىل  %98مقارن��ة ب�ـ  %96يف الع��ام 2015م،
ا�س��تطاعت ال�ش��ركة احلف��اظ عل��ى ق��وة العائ��د عل��ى حق��وق
امل�س��اهمني وال��ذي بل��غ  %14.70ع��ن الف�ترة امل�ش��مولة بالتقري��ر.
بالرغ��م م��ن انخفا���ض �أ�س��عار ال�س��لع وزي��ادة التقلب��ات يف ال�س��وق،
�إال �أن �إجم��ايل �إي��رادات اال�س��تثمارات اخلا�ص��ة ب�ش��ركتكم ق��د
ارتف��ع �إىل  925ملي��ون ري��ال قط��ري يف الع��ام 2016م مقارن��ة مببل��غ
 899ملي��ون ري��ال قط��ري لع��ام 2015م .ويع��ود الف�ض��ل يف ذل��ك �إىل
املب��ادئ املتحفظ��ة والثابت��ة الت��ي ظللن��ا منار�س��ها ونطبقه��ا ب�ش��كل
م�س��تمر ف��ى �إدارة املحفظ��ة اال�س��تثمارية للمجموع��ة.
�إن ق��وة �ش��ركتكم الأ�سا�س��ية تكم��ن يف ق��وة ر�أ�س��مالها املع � َّدل
وف��ق املخاط��ر والأداء الق��وي لن�ش��اط الت�أم�ين والتن��وع يف �أعماله��ا
عل��ى نط��اق عامل��ي .ل��ذا متكن��ت �ش��ركة قط��ر للت�أم�ين (قط��ر)
وال�ش��ركات التابع��ة له��ا -قط��ر للت�أم�ين العاملي��ة وقط��ر لإع��ادة
الت�أم�ين (برم��ودا) وقط��ر للت�أم�ين �أوروب��ا املح��دودة (مالط��ا)
و�ش��ركة كي��و.ال.ام لت�أمين��ات احلي��اة والت�أم�ين ال�صح��ي (قط��ر)
والكويتي��ة القطري��ة للت�أم�ين (الكوي��ت) -م��ن احلف��اظ عل��ى
الت�صني��ف  A/Stableم��ن وكال��ة (�س��تاندرد �آن��د ب��ورز) وت�صني��ف
 A/Excellentمن وكالة (�إي �إم ب�ست).
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العمليات الدولية
وموا�صل��ة ملهمته��ا يف تو�س��يع نط��اق �أعماله��ا ،تدي��ر �ش��ركة قط��ر
لإع��ادة الت�أم�ين �أعماله��ا الآن ف��ى جمي��ع مراك��ز �إع��ادة الت�أم�ين
الرئي�س��ية ح��ول الع��امل ع�بر فروعه��ا املرخ���ص له��ا بالكام��ل
يف دب��ي وزي��ورخ و�س��نغافورة ،بالإ�ضاف��ة ملكت��ب متثيل��ى يف لن��دن
و�ش��ركة خدم��ات له��ا يف الدوح��ة.

التطورات في قطر ومنطقة مجلس
التعاون
�س��اهمت ق��وة ن�ش��اطات �ش��ركة �ش��ركة كي��و.ال.ام لت�أمين��ات
احلي��اة والت�أم�ين ال�صح��ي يف حت�س�ين الأداء الع��ام للمجموع��ة
بدرج��ة كب�يرة ،حي��ث ا�س��تطاعت ال�ش��ركة يف ا�س��تقطاب ك�برى
ال�ش��ركات والعم�لاء داخ��ل دول��ة قط��ر.

وبجان��ب م��ع ه��ذا التط��ور ف ��إن �ش��ركة �أنتاري���س و�أنتاري���س
�آ�س��يا املتخ�ص�صت�ين يف الت�أم�ين و�إع��ادة الت�أم�ين يف لوي��دز بلن��دن
و�س��نغافورة ق��د مكنت��ا املجموع��ة م��ن النف��اذ �إىل حمفظ��ة وا�س��عة
ومتنوع��ة يف �أن�ش��طة الت�أم�ين ت�ش��مل املمتل��كات وخماط��ر الإره��اب
واملخاط��ر ال�سيا�س��ية واحل��وادث والطاق��ة والت�أم�ين البح��ري
واجل��وي و�إع��ادة الت�أم�ين .بالإ�ضاف��ة �إىل ذل��ك ويف ع��ام 2016م
ان�ضم��ت �أنتاري���س �إىل من�ص��ة اكتت��اب �س��وق لوي��دز يف �ش��نغهاي
بال�ص�ين وكان��ت ه��ذه نقط��ة حت��ول رئي�س��ية �أخ��رى للمجموع��ة
م َّكنته��ا م��ن النم��و يف ث��اين �أك�بر �س��وق للت�أم�ين يف الع��امل.

�إنن��ا يف جمموع��ة قط��ر للت�أم�ين نع��زوا جناحن��ا حلر�صن��ا عل��ى
االبت��كار والإب��داع و�أهمي��ة التطوي��ر� ،إن الق��درة عل��ى االبت��كار
والتجدي��د ه��ي ج��زء ال يتج��ز�أ م��ن ثقاف��ة �ش��ركتنا كم��ا �أنه��ا
أوج��ه �أعمالن��ا مب��ا يف ذل��ك املوظف�ين
تطب��ق عل��ى جمي��ع � ُ
والعملي��ات واملبيع��ات والبح��ث والتطوي��ر.

ويف خط��وة �إ�ضافي��ة نح��و تو�س��يع نط��اق عالمتن��ا التجاري��ة وت�أكي��د
ح�ضورن��ا عل��ى م�س��توى الع��امل ،عمِ لن��ا عل��ى تنمي��ة جم��االت
�أعمالن��ا وخل��ق حمفظ��ة متنوع��ة ومتوازن��ة .وق��د جنحن��ا الي��وم
يف النم��و يف املنطق��ة االقت�صادي��ة الأوروبي��ة م��ن خ�لال �ش��ركة
قط��ر �أوروب��ا املح��دودة التابع��ة ملجموع��ة قط��ر للت�أم�ين .ولق��د
جنح��ت �ش��ركة �أنتاري���س و�ش��ركة قط��ر لإع��ادة الت�أم�ين يف تثبي��ت
مكانتهم��ا م��ن خ�لال �أ�س��اليب االكتت��اب و�إدارة املخاط��ر يف ال�س��وق
العاملي��ة .ولق��د متكن��ت فروعن��ا العاملي��ة لإع��ادة الت�أم�ين والت�أم�ين
املتخ�ص���ص يف كل م��ن برم��ودا ولن��دن ومالط��ا يف حتقي��ق مع��دل
من��و يف ن�ش��اطاتهم بل��غ  %18ومتث��ل �إجم��ايل الأق�س��اط املكتتب��ة
لف��روع و�ش��ركات املجموع��ة العاملي��ة ن�س��بة م��ا يق��ارب  %70م��ن
�إجم��ايل الأق�س��اط املكتتب��ة.
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وم��ع ظه��ور الهوات��ف الذكي��ة والأجه��زة الرقمي��ة والتطبيق��ات
�س��هلة اال�س��تخدام ،نح��ن يف مرحل��ة تطوي��ر �ش��امل لقن��وات
التوزي��ع .وملواكب��ة الع�ص��ر الرقم��ي قمن��ا بتبن��ي من��اذج �أعم��ال
عل��ى �أعل��ى م�س��توى م��ن التق��دم التكنولوج��ى .كم��ا قمن��ا
بتجدي��د بوابتن��ا الإلكرتوني��ة لت�س��هيل عملي��ات ال�ش��راء وجتدي��د
ال�ش��راء ملنتج��ات الت�أم�ين للأف��راد .كذل��ك� ،أ�ضفن��ا العدي��د
م��ن املنتج��ات يف جم��ال �أعمالن��ا وقمن��ا بعم��ل حت�س��ينات
هام��ة ت�ضم��ن التحدي��ث امل�س��تمر ملنتجاتن��ا مب��ا يتج��اوز
توقع��ات العم�لاء.
لق��د قمن��ا ب�إب��رام �إتفاقي��ات و�ش��راكات ا�س�تراتيجية هام��ة
يف جمي��ع دول جمل���س التع��اون اخلليج��ي ،وجنحن��ا بذل��ك يف
ا�س��تقطاب عم�لاء ج��دد.
كم��ا �أن �ش��ركتكم جنح��ت يف تطوي��ر وت�س��هيل عملي��ة التعام��ل
م��ع مطالب��ات تعوي�ض��ات ح��وادث ال�س��يارات ،و�س��نقوم ب�إ�ضاف��ة
حت�س��ينات جدي��دة وتطوي��ر عملي��ات املطالب��ات خ�لال ال ع��ام
2017م.

العمليات
�إن م�س��اعينا لإيج��اد ُ�س��بل �أف�ض��ل لإدارة �أعمالن��ا ال تنته��ي �أب��دً ا
وم��ن خ�لال الت�أقل��م امل�س��تمر م��ع بيئ��ة مليئ��ة بالتحدي��ات،
متك َّن��ا م��ن احلف��اظ عل��ى مكان��ة �ش��ركتكم الرائ��دة يف بيئ��ة
اقت�صادي��ة �ش��ديدة التناف���س ،مم��ا انعك���س �إيجا ًب��ا عل��ى النم��و
ال��ذي �س��جلته ال�ش��ركة �س��وا ًء م��ن ناحي��ة حج��م الأق�س��اط �أو
ع��دد الأق�س��اط املكتتب��ة .
وب�إع��ادة تنظي��م ا�س�تراتيجيتنا لتتكي��ف م��ع املن��اخ ال�س��ائد ،
�س��عينا بجه��د يف ع��ام  2016لتطوي��ر �إط��ار �أعمالن��ا وذل��ك م��ن
�أج��ل احلف��اظ عل��ى اال�س��تقرار والت��وازن يف عملياتن��ا العاملي��ة
والإقليمي��ة .وق��د مت �إن�ش��اء الهي��كل املع � َّدل للمجموع��ة يف ع��ام

 2015وقمن��ا بتطبيق��ه يف ع��ام  2016مبعاي�ير �إ�صالحي��ة خمتلف��ة.
بالإ�ضاف��ة �إىل ذل��ك ،فق��د جنحن��ا يف حتدي��د �أوج��ه الق�ص��ور عل��ى
م�س��توى املجموع��ة وقمن��ا با�س��تبعاد جم��االت العم��ل الت��ي كان��ت �إم��ا
زائ��دة ع��ن احلاج��ة �أو غ�ير مربح��ة ،ومت العم��ل به��ذه الق��رارت
لتحقي��ق املزي��د م��ن ال�ش��فافية ب�ين الوح��دات الت�ش��غيلية وحت�س�ين
الأداء الع��ام.
جناح��ا يف احت��واء التكالي��ف العام��ة والإداري��ة
لق��د حققن��ا
ً
وتخفي�ضه��ا لت�ص��ل اىل ن�س��بة  %8م��ن �إجم��ايل الأق�س��اط املحقق��ة
بع��د �أن كان��ت  %12يف الع��ام  ،2015مم��ا �أدى �إىل حتقي��ق ات�س��اق
عل��ى نط��اق املجموع��ة وتعزي��ز اجله��ود الرامي��ة لزي��ادة العائ��د
عل��ى ر�أ���س امل��ال وبالت��ايل حتقي��ق عائ��د �أف�ض��ل للم�س��اهمني.
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رأس المال البشري
باتب��اع نه��ج يرتك��ز عل��ى اقتن��اء الك��وادر جنحن��ا يف بن��اء فري��ق
م��ن اخل�براء مك � َّون م��ن متخ�ص�ص�ين يف ه��ذا القط��اع م��ن
جن�س��يات متع��ددة.
كج��زء م��ن اجله��ود الت��ي تبذله��ا املجموع��ة لتطوي��ر الق��وى
العامل��ة للمواطن�ين ودع��م ال�ش��باب القط��ري لتعزي��ز منوه��م
املهن��ي وحتقي��ق �أهدافه��م ،قام��ت �ش��ركتكم ب�إتاح��ة فر���ص
للتدري��ب �أثن��اء اخلدم��ة ،واعط��اء الفر�ص��ة للمواطن�ين ِللع��ب دور
حم��وري يف قي��ادة العملي��ات ل�ضم��ان من��و م�س��تمر للمجموع��ة� .إىل
جان��ب كونه��ا ج��ز ًءا �أ�سا�س � ًيا يف ا�س�تراتيجية تقط�ير الوظائ��ف،
ه��ذه اجله��ود � ً
أي�ض��ا ت�ص��ب يف م�صلح��ة املجتم��ع ودول��ة قط��ر.
وملكاف ��أة موظفين��ا عل��ى تفانيه��م وم�س��اهماتهم و�أدائه��م فق��د
قمن��ا ب�إع��ادة ت�صمي��م �آلي��ة للمكاف ��آت مرتبط��ة مب�ؤ�ش��ر الأداء
الرئي�س��ي ( )KPIملراقب��ة تط��ور الأداء وتقيي��م دور املوظف�ين يف
تق��دم �ش��ركتكم .وق��د مت و�ض��ع اخلط��ط لب��دء تنفي��ذ ه��ذه �آلي��ة
ابت��دا ًء م��ن ع��ام .2017

المسؤولية االجتماعية
تُخ�ص���ص املجموع��ة كل ع��ام  %2.5م��ن �أرب��اح عملياته��ا يف قط��ر
ملختل��ف الربام��ج والأعم��ال اخلريي��ة بغر���ض االرتق��اء بحي��اة
الأف��راد .ه��ذا ه��و منهجن��ا يف رد اجلمي��ل وخدم��ة املجتم��ع ال��ذي
نعم��ل في��ه ،وال��ذي يعت�بر ج��ز ًءا ال يتج��ز�أ م��ن �أهدافن��ا وقيمن��ا
الت��ي �س��اعدت يف توجي��ه املجموع��ة لت�صب��ح الي��وم ملتزم��ة
َ
املواطن��ة ال�صاحل��ة.
مبمار�س��ة
ي�أت��ى ه��ذا للت�أكي��د عل��ى هدفن��ا ف��ى موا�صل��ة اال�س��تثمار يف
التغي�ير االجتماع��ي الإيجاب��ي واملب��ادرات الت��ي جتع��ل م��ن
جمتمعاتن��ا مكا ًن��ا �أف�ض��ل للأجي��ال القادم��ة.
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النظرة المستقبلية
الت��زام دول��ة قط��ر بامل�ش��اريع غ�ير النفطي��ة م��ن املتوق��ع �أن
يك��ون ل��ه م��ردود �إيجاب��ي يف املحافظ��ة عل��ى احتياطي��ات الب�لاد
الكب�يرة عل��ى امل��دى الطوي��ل .وللحكوم��ة القطري��ة ر�ؤي��ة وا�ضح��ة
للدول��ة ُ�ض ِّم َن��ت يف ا�س�تراتيجية ر�ؤي��ة قط��ر الوطني��ة  ،2030وه��ذا
يعن��ي �أن لقط��ر للت�أم�ين دور ه��ام يتحت��م عليه��ا القي��ام ب��ه.

احل��د .و�سن�س��تخدم ر�أ���س امل��ال املت��اح يف تنمي��ة حمفظ��ة متوازن��ة
ومتنوع��ة ،ول��ن يك��ون هنال��ك تركي��ز عل��ى خ��ط مع�ين �أو جم��ال
�أعم��ال حم��دد .وم��ن خ�لال حت�س�ين العملي��ات امل�س��تمر� ،س��نوا�صل
ال�س��عي نح��و حتقي��ق الفاعلي��ة م��ن حي��ث التكلف��ة و�س��نحفاظ
و�س��جلنا احلاف��ل بتحقي��ق عوائ��د جمزي��ة
عل��ى مكانتن��ا الرائ��دة ِ
جلمي��ع امل�س��اهمني.

وم��ع ا�س��تمرار تط��ور �صناع��ة الت�أم�ين وت�أقلمه��ا م��ع الإط��ار
التنظيم��ي ورغب��ة العم�لاء وتف�ضيالته��م� ،سن�س��تمر يف تق��دمي
خدم��ات ومنتج��ات جدي��دة �إىل ال�س��وق املحلي��ة والإقليمي��ة،
و�س�نركز عل��ى توف�ير نف���س معاي�ير اجل��ودة املعم��ول به��ا يف
الإقلي��م .وملزي��د م��ن التط��ور� ،س��نعمل عل��ى التف��وق والتمي��ز
يف جمي��ع �أوج��ه التوا�ص��ل م��ع العم�لاء ،و�س��نوا�صل اال�س��تفادة
م��ن قوتن��ا و�إمكانيتن��ا الت��ي اكت�س��بناها خ�لال م��ا يزي��د ع��ن
 52ع��ام م��ن اخل�برة ملواجه��ة جمي��ع املخاط��ر املحتمل��ة الت��ي
ميك��ن �أن تواجهن��ا  .كم��ا �أنن��ا نت�ص��ور �أن ت�س��يطر املزي��د م��ن
التفاع�لات الت��ي تعتم��د عل��ى التكنولوجي��ا يف امل�س��تقبل عل��ى
العالق��ة ب�ين امل�س��تهلك والعالم��ة التجاري��ة.

و�س��نوا�صل البح��ث ع��ن فر���ص للتو�س��ع تتما�ش��ى م��ع قيمن��ا
الأ�سا�س��ية �.أم��ا فيم��ا يتعل��ق باال�س��تثمارات للف�ترة املتبقي��ة م��ن
الع��ام  2017ف�إنن��ا نطم��ح �إىل زي��ادة ر�أ���س امل��ال م��ن خ�لال
�س��وق ال�س��ندات وتعزي��ز هي��كل ر�أ�س��مالنا وذل��ك لتحقي��ق عائ��دات
�أعل��ى للم�س��اهمني.
مدفوع�ين بطموحاتن��ا لأن نك��ون ال��رواد� ،سن�س��تمر يف التكي��ف
م��ع امل�ش��هد االقت�ص��ادي املتغ�ير با�س��تمرار م��ع املحافظ��ة عل��ى
مركزن��ا التناف�س��ي الق��وي واملتق��دم وقيمن��ا الرا�س��خة والتزامن��ا
جت��اه عمالئن��ا.

�أود �أن �أع�بر ع��ن خال���ص امتن��اين حل�ض��رة �صاح��ب ال�س��مو� ،أم�ير
الب�لاد املف��دي ،ال�ش��يخ متي��م ب��ن حم��د �آل ث��اين وال��ذي بف�ض��ل
قيادت��ه َ�ضم��ن لدول��ة قط��ر دوام االزده��ار والتط��ور .كم��ا نع��رب
� ً
أي�ض��ا ع��ن امتنانن��ا ل�س��عادة حماف��ظ م�ص��رف قط��ر املرك��زي،
ال�ش��يخ عب��د اهلل ب��ن �س��عود �آل ث��اين لدعم��ه ون�صح��ه.
و�أود � ً
أي�ض�ا �أن �أع�رب با�س�منا جمي ًع�ا يف جمموع�ة قط�ر للت�أمين ع�ن
بال�غ �ش�كرنا وامتنان�ا جلمي�ع امل�س�اهمني لدعمه�م امل�س�تمر وتوجيهه�م
و ت�ش�جيعهم .

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

�سن�س��تمر يف ع��ام  2017عل��ى �ضب��ط العملي��ات وممار�س��ة رقاب��ه
فعال��ة عل��ى املوازن��ة .و�س��وف ت�ش��تد حيطتن��ا ب�ش ��أن تكالي��ف
العملي��ات و�س��نهدف �إىل احلف��اظ عليه��ا منخف�ض��ة ع��ن طري��ق
اال�س��تفادة م��ن التكنولوجي��ا .وف��ى الوق��ت نف�س��ه� ،س��نوا�صل
تعزي��ز عملياتن��ا م��ع االلت��زام بتح�س�ين فعالي��ة حوكم��ة ال�ش��ركات
وم�س��توى تق��دمي اخلدم��ات م��ع تعزي��ز الكف��اءة الت�ش��غيلية
وامل�س��اءلة وال�ش��فافية واملرون��ة وزي��ادة العائ��د عل��ى ر�أ���س امل��ال
ل�ش��ر كتكم .
التخطي��ط املتوا�ص��ل لأعمالن��ا يرك��ز عل��ى حتقي��ق من��و يف احل��د
الأدن��ى لهام���ش الرب��ح ،و�س�نركز يف ع��ام  2017عل��ى رف��ع ه��ذا
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فريق اإلدارة

“

جناحنا نابع من جودة منتجاتنا
وخدماتنا املتميزة التى تت�سم
ب�أعلى امل�ستويات لإر�ضاء عمالئنا
و �إ�ستمرارنا فى طرح كل ما هو
جديد ومبتكر �سري�سخ م�سريتنا
نحو منو م�ستدام و احلفاظ على
مكانتنا الرائدة  ،ويف الوقت نف�سه ،
ن�ستقطب �أف�ضل الكوادر ونعمل على
تنميتها ملواكبة �سل�سلة جناحاتنا.

”

على صالح الفضالة

نائب �أول رئي�س املجموعة والرئي�س
التنفيذي
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“

لطاملا كان نهج �شركة قطر للت�أمني
منذ بداياتها هو توفري احللول
التي تتما�شى مع التطور امل�ستمر
الحتياجات العمالء .ولكن مامييز
ال�شركة ح ًقا لي�س هو فقط التنفيذ
و�إمنا � ً
أي�ضا االبتكار .وك�شركة
م�شهود لها بالريادة يف جمال
تطوير املنتجات ،ن�سعى لإيجاد
حلول جديدة ملواجهة التهديدات
واملخاطر التي قد تطر�أ يف الإقليم.
نحن نقدم ً
حلول ت�ضمن راحة البال
التامة لعمالئنا وهذا دليل على رقى
م�ستوى �أداء منتجانتا وخدماتنا.
بب�ساطة ،اختيار العميل ل�شركة
قطر للت�أمني ك�شريك ت�أميني يعني
�ضمانه خلدمة ميكنه الوثوق بها».
«نحن يف �شركة كيو.ال.ام لت�أمينات
احلياة والت�أمني ال�صحي نعطي
الأولوية ل�ضمان �أف�ضل تغطية
�صحية لعمالئنا .وب�إمتالكنا �شبكة
وا�سعة من مقدمي اخلدمات
الطبية وخدمات �إدارة املطالبات
نوفر خدمة عالية اجلودة وبتكلفة
مثالية ي�ستحقها عمالئنا .وك�شريك
موثوق للحلول ال�صحية املتكاملة،
جنتهد دائ ًما لإر�ضاء عمالئنا من
خالل �سعينا للتميز.

سالم المناعي

”

نائب رئي�س املجموعة والرئي�س التنفيذي

“

لقد بد�أت �آثارالتدابري والقرارات
اال�سرتاتيجية التي ات ُِخذت العام
املا�ضي يف االنعكا�س على الأداء
املايل لل�شركة كما �أنها �ساعدت
يف �إعادة معايرة وتعزيز �أعمالنا
يف الأ�سواق الرئي�سية .و�سرنكز يف
العام  2017على رفع احلد الأدنى
لهام�ش الربح واال�ستغالل الأمثل
لر�أ�س املال.

”

“

لإملاننا التام بالبيئة التجارية العاملية
املليئة بالتحديات ،متكنت �شركة
قطرلإعادة الت�أمني مرة �أخرى من
�إحراز تقدم كبري جعلها ت�صعد �إىل
ال�صفوف الأوىل يف جمال �إعادة
الت�أمني .عملت قطر لإعادة الت�أمني
على زيادة وتعزيز عمق وتنوع
�أن�شطتها .يف نف�س الوقت ،ا�ستفادت
ال�شركة ب�شكل كبري من النهج احلكيم
واملتنوع يف �إدارة �أ�صولها �سريعة
النمو.
يف �أواخر العام � 2015إنتهت �شركة
قطر لإعادة الت�أمني من نقل مقرها
�إىل جزر برمودا .و�إن تطبيقها لقانون
(�سولفن�سي  )2الأوروبي �إىل جانب
قربها الآن من الأ�سواق يف �أمريكا
ال�شمالية والالتينية ،قد تربهن فى
منوها القوي وال�شركة الآن يف و�ضع
ميكنها من حتقيق تقدم قوي وم�ستمر
يف م�سريتها امل�ستقبلية.

“

على الرغم من البيئة التناف�سية
فى الأ�سواق العاملية للت�أمني و�إعادة
الت�أمني حققنا عائدات مربحة
وا�ستمررنا فى دعم تطوير �أعمالنا.
وفى هذا العام قمنا ب�إ�ضافة املزيد
من الن�شاطات داخل حمفظة
�أعمالنا املتنوعة مثل القدرة على
االكتتاب فى الت�أمني على احلوادث
والت�أمني ال�صحى  .و�شهد هذا
العام نقلة نوعية لنا ب�إفتتاح فرعنا
فى �سنغافورة داخل �سوق اللويدز
 �آ�سيا  ،ولرت�سيخ مكانتنا قمناب�إفتتاح فرعنا داخل لويدز ال�صني
(�شانغهاى) الذى يعد واحد من
�أ�سرع الأ�سواق منو ًا فى العامل.

سنيل تالوار
ُ

الرئي�س التنفيذي للعمليات الدولية

الرئي�س التنفيذي� ،شركة قطر لإعادة الت�أمني

”

”

”

جنتر ساك

“

نقوم بدو ًرا فع ً
اال ومه ًما يف
�إدرار عوائد ا�ستثمار م�ستدامة،
نحن ن�سعى جاهدين ل�ضمان
اجلودة وال�سيولة وتنويع املحفظة
اال�ستثمارية ل�شركة قطر للت�أمني مبا
يتالءم مع متطلبات �أعمال املجموعة
ومع احلفاظ على ر�أ�س مال قوى
ومالءة مالية متينة.

ستيفان ريتموند

الع�ضو املنتدب � ،أنتاري�س

سانديب ناندا

املدير التنفيذي لال�ستثمار واال�سرتاتيجية

45

“

قطر للتأمين
حضور عالمي مميز

”

المسؤولية
االجتماعية
46

47

المسؤولية االجتماعية

لتعزي��ز امل�س ��ؤولية االجتماعي��ة والتو�س��ع فيه��ا ،عملن��ا عل��ى �أن ت�س�ير قيمن��ا الأ�سا�س��ية
ومبادئن��ا الت�ش��غيلية مبح��اذاة القي��م النبيل��ة لتحقي��ق ال�صال��ح الع��ام .يف الواق��ع ،لق��د م َّكنن��ا
وعين��ا االجتماع��ي م��ن التفاع��ل واال�س��تجابة ومعاجل��ة املخ��اوف امل�ش�تركة للمجتم��ع وذل��ك
مب�س��اعدة وتع��اون عمالئن��ا و�ش��ركائنا وال�ش��ركات التابع��ة لن��ا .و بت�س��خري جمي��ع �إمكانياتن��ا
ك�ش��ركة رائ��دة ،نتعه��د مبوا�صل��ة خل��ق جمتمع��ات �صام��دة ت�س��تطيع بدوره��ا خل��ق جمتم��ع
يت�س��م باال�س��تقرار واال�س��تدامة.

مشــاركاتنا فــي مجــال المســؤولية االجتماعيــة للعــام
:2016

المسؤولية االجتماعية

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

 .1توقيــع قطــر للتأميــن علــى اتفاقيــة
رعايــة مــع االتحــاد القطــري لكــرة
اليــد

تدع��م �ش��ركة قط��ر للت�أم�ين االحت��اد القط��ري
لك��رة الي��د من��ذ ع��ام  .2013وق��د مت جتدي��د
اتف��اق ال�ش��راكة م��ع االحت��اد ف��ى ع��ام 2016
مم��ا ي�ؤك��د م��رة �أخ��رى جه��ود ال�ش��ركة
امل�س��تمرة لدع��م امل�س ��ؤولية االجتماعي��ة .وتفخ��ر
ال�ش��ركة بدعمه��ا للمواه��ب الريا�ضي��ة القطري��ة
الف��ذة ،كم��ا �أنه��ا �س��اعدت االحت��اد القط��ري
لك��رة الي��د يف مهمت��ه ل�صن��ع املزي��د م��ن
الأبط��ال الريا�ضي�ين.

خالل دعم شتى المبادرات االجتماعية والبيئية
والمشاركة فيها ،تجلى بوضوح التزام الشركة
الدائم نحو إنجاز مهمتها المجتمعية.
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المسؤولية االجتماعية

رســميا االتحــاد اآلســيوي
 -2قطــر للتأميــن ترعــى
ً
للجمبــاز

وقع��ت قط��ر للت�أم�ين عل��ى اتفاقي��ة لرعاي��ة االحت��اد الآ�س��يوي
للجمب��از ر�س��م ًيا مل��دة عام�ين .وكونه��ا �ش��ركه وطني��ة ،ف ��إن
قط��ر للت�أم�ين تق��دم الدع��م الكام��ل جلمي��ع املب��ادرات
املتعلق��ة بتطوي��ر ودع��م ريا�ض��ة اجلمب��از وت�ش��جيع الريا�ض��ة
بجمي��ع فروعه��ا املختلف��ة يف دول��ة قط��ر ،ب��ل وتتخط��ي ذل��ك
لت�صب��ح ه��ذه املب��ادرات و�س��يلة لإظه��ار الت��زام ال�ش��ركة
الكام��ل نح��و املواه��ب الريا�ضي��ة الت��ي تتمت��ع به��ا دول��ة
قط��ر .

 -3قطــر للتأميــن تدعــم الفريــق القطــري األولمبي
 -أكبــر فريــق أولمبــي فــي تاريــخ قطــر

تفخ��ر ال�ش��ركة بكونه��ا ال�ش��ريك الوطن��ي لبي��ت قط��ر
ودعمه��ا ل�ـ  38م��ن الريا�ضي�ين الذي��ن مثل��وا قط��ر يف دورة
الألع��اب الأوملبي��ة والت��ي ا�س��ت�ضافتها مدين��ة ري��و دي جان�يرو
يف الع��ام  . 2016ه��ذه ال�ش��راكة م��ع اللجن��ة الأوملبي��ة القطري��ة
تعك���س م�س��اعي �ش��ركة قط��ر للت�أم�ين نح��و ت�ش��جيع الألع��اب
الريا�ضي��ة وال��روح الريا�ضي��ة ال�صادق��ة والرتوي��ج لقط��ر
كمرك��ز ريا�ض��ي ه��ام عل��ى م�س��توى الع��امل.

رســميا لمؤتمــر بعنــوان
 -5رعايــة قطــر للتأميــن
ً
المؤتمــر العربــي لــدور المجتمــع المدنــي فــي
تنفيــذ اجنــدة التنميــة المســتدامة 2030

تفخ��ر ال�ش��ركة برعاي��ة م�ؤمت��ر بعن��وان امل�ؤمت��ر العرب��ي ل��دور
املجتم��ع امل��دين يف تنفي��ذ اجن��دة التنمي��ة امل�س��تدامة 2030
وال��ذي نظمت��ه امل�ؤ�س�س��ة القطري��ة للعم��ل االجتماع��ي .كم��ا
َي�س��ر ال�ش��ركة دع��م كاف��ة الأن�ش��طة واملب��ادرات الت��ي تعم��ل
عل��ى تطوي��ر العم��ل االجتماع��ي وتعزي��ز ا�س��تدامة متا�س��ك
الأ�س��رة واملجتم��ع ف�ض� ًلا ع��ن التنمي��ة الب�ش��رية يف قط��ر.

 -6قطــر للتأميــن تشــارك فــى اليــوم الرياضــى
للدولــة بغــرض رفــع مســتوى الوعــي بأهميــة
الصحــة واللياقــة البدنيــة

تعم��ل �ش��ركة قط��ر للت�أم�ين عل��ى ت�ش��جيع موظفيه��ا لتبن��ي
�أ�س��لوب حي��اة �صح��ي ومت��وازن .ولتعزي��ز من��ط احلي��اة
ال�صحي��ة ،رتب��ت ال�ش��ركة العدي��د م��ن الأن�ش��طة الريا�ضي��ة
يف الي��وم الريا�ض��ى للدول��ة لت�س��ليط ال�ض��وء عل��ى �أهمي��ة
اللياق��ه البدني��ة و�أ�س��لوب احلي��اة ال�صح��ي.

 -7مبــادرة قطــر للتأميــن نحــو طــرق أكثــر أما ًنــا فــي قطــر والكويــت واإلمــارات العربيــة
المتحــدة وســلطنة عمــان
 -4زيارة كبار السن في كل من إحسان
الرميلة
ومستشفى ُ

ت�أكي��دً ا عل��ى مب��ادئ ال�ش��ركة يف احلف��اظ عل��ى التقالي��د
القطري��ة والت��ي متث��ل ج��ز ًءا اليتج��ز�أ م��ن ت��راث وثقاف��ة
ال�ش��ركة ،ولن�ش��ر اخل�ير والفرح��ة  ،مت زي��ارة وتفق��د كب��ار
ال�س��ن مبرك��ز �إح�س��ان وم�ست�ش��فى الرميل��ة حي��ث قام��وا
بت�أدي��ة واج��ب االح�ترام لكب��ار ال�س��ن ُ
و�ش��كرهم عل��ى
امل�س��اهمات الفري��دة الت��ي قدموه��ا للمجتم��ع.
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باعتباره��ا الرائ��دة يف جم��ال الت�أم�ين �إقليمي��ا  ،ت�ؤم��ن �ش��ركة قط��ر للت�أم�ين ب ��أن له��ا دو ًرا رئي�س � ًيا يحت��م
عليه��ا القي��ام برف��ع م�س��توى الوع��ي ب�أهمي��ة القي��ادة الآمن��ة .ولدع��م ا�س�تراتيجية �س�لامة الط��رق والرتوي��ج
للقي��ادة الآمن��ة يف قط��ر وعل��ى ال�صعي��د الإقليم��ى  ،قام��ت ال�ش��ركة بعم��ل ا�س��تطالعات رب��ع �س��نوية يف كل
م��ن قط��ر والكوي��ت والإم��ارات العربي��ة املتح��دة و�س��لطنة عم��ان .وق��د �أظه��رت ه��ذه اال�س��تطالعات ت�ص��ورات
الأف��راد ع��ن القي��ادة و�أب��رزت �أي�ض��ا املج��االت الت��ي حتت��اج �إىل املزي��د م��ن الرتكي��ز والتع��اون م��ن جمي��ع
�أ�صح��اب امل�صلح��ة .عل��ى �س��بيل املث��ال ،تكاف��ئ �ش��ركة قط��ر للت�أم�ين ال�س��ائقني امللتزم�ين بالقي��ادة الآمن��ة
ب�أق�س��اط ت�أم�ين �أق��ل لت�ضم��ن ا�س��تمرارهم بااللت��زام بالقي��ادة الآمن��ة وتوخ��ي احل��ذر.
وبدم��ج االلتزام��ات الإن�س��انية �ضم��ن ا�س�تراتيجيتنا وتلبي��ة احتياج��ات املجتم��ع ،تطم��ح ال�ش��ركة للم�س��اهمة يف
املجتم��ع با�س��تمرار ،عل��ى امل�س��توى الثق��ايف وكذل��ك البيئ��ي.
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أداء أسهم قطر للتأمين للعام 2016

مجلس

أسواق دول
في عام 2016
�ش��هد الع��امل الكث�ير م��ن الأح��داث يف �ش��تى �أ�صقاع��ه خ�لال الع��ام  2016كان �أبرزه��ا خ��روج بريطاني��ا
م��ن االحت��اد الأوروب��ي والف��وز غ�ير املتوق��ع لدونال��د ت َرم��ب يف االنتخاب��ات الرئا�س��ية الأمريكي��ة
بالإ�ضاف��ة �إىل رف��ع االحتياط��ي الفي��درايل الأمريك��ي لأ�س��عار الفائ��دة واتف��اق منتج��ي النف��ط خلف���ض
الإنت��اج .وعل��ى ال�صعي��د العامل��ي � ً
أي�ض��ا� ،أغلق��ت �أغل��ب الأ�س��واق عن��د م�س��توى �أعل��ى باملقارن��ة م��ع
الع��ام املا�ض��ي ،حي��ث مل���س م�ؤ�ش��ر  MSCIالعامل��ي �أعل��ى م�س��توى ل��ه من��ذ � 17ش��ه ًرا يف  16دي�س��مرب.

أداء أسهم قطر للتأمين للعام 2016
حققت جميع �أ�سواق دول جمل�س التعاون اخلليجي
عوائد �إيجابية خالل العام  2016و�سط انتعا�ش �أ�سعار
النفط يف الن�صف الثاين من العام 2016
تف َّوق �أداء �أ�سهم قطر للت�أمني باملقارنة مع م�ؤ�شر
بور�صة قطر وم�ؤ�شر بور�صة قطر لقطاع الت�أمني

التعاون

الخليجي

تشهد

ً
انتعاشا

و�س��جلت جمي��ع �أ�س��واق دول التع��اون اخلليج��ي مكا�س��ب يف الع��ام  2016مدعوم��ة ب�ش��كل رئي�س��ي
باالنتعا���ش يف �أ�س��عار النف��ط الت��ي ارتفع��ت �إىل �أعل��ى م�س��توى له��ا من��ذ � 18ش��ه ًرا بحل��ول نهاي��ة
الع��ام  .2016كم��ا ارتف��ع م�ؤ�ش��ر ال�س��وق القط��ري بن�س��بة  %0.1ليغل��ق عن��د م�س��توى  10،437نقط��ة.
و�س��جل م�ؤ�ش��ر قط��اع االت�ص��االت �أعل��ى ارتف��اع بل��غ  %22.3يلي��ه قط��اع الت�أم�ين وال��ذي ارتف��ع
ارتفاع��ا بل��غ  %3.8وقط��اع املوا�ص�لات والنق��ل � .%4.8أم��ا
بن�س��بة  ،%10بينم��ا حق��ق قط��اع البن��وك
ً
مدعوم��ا باملكا�س��ب الت��ي حتقق��ت يف دي�س��مرب م��ن
ارتفاع��ا مق��داره %3.8
قط��اع ال�صناع��ات ف�س��جل
ً
ً
الع��ام  2016والت��ي بلغ��ت  %8.4م��ع ارتف��اع �أ�س��عار النف��ط .وتراج��ع �أداء القطاع�ين اال�س��تهالكي
والعق��اري بن�س��بة  %1.7و %3.8عل��ى الت��وايل .دب��ي كان��ت الأف�ض��ل �أدا ًء ب�ين �أ�س��واق دول جمل���س
ارتفاع��ا بل��غ  %12.1تليه��ا عم��ان بزي��ادة بلغ��ت
التع��اون اخلليج��ي يف الع��ام  2016حي��ث حقق��ت
ً
 %7.0ث��م ال�س��عودية  .%4.3وخ�لال نف���س الف�ترة ارتف��ع م�ؤ�ش��ر بلوم�برج ل��دول جمل���س التع��اون
اخلليج��ي بن�س��بة .%4.3
بالرغ��م م��ن انخفا���ض �أ�س��عار الوق��ود الهيدروكرب��وين ،حق��ق االقت�ص��اد القط��ري من � ًوا بن�س��بة %2.3
خ�لال الأ�ش��هر الت�س��عة الأوىل م��ن الع��ام  2016مم��ا انعك���س عل��ى الإنف��اق امل�س��تمر عل��ى البني��ة
التحتي��ة املتعل��ق بك�أ���س الع��امل فيف��ا  2022ور�ؤي��ة قط��ر الوطني��ة  2030ف�ض� ًلا ع��ن النم��و الكب�ير يف
القطاع��ات غ�ير الهيدروكربوني��ة .وق��د قام��ت قط��ر بتموي��ل العج��ز امل��ايل ع��ن طري��ق االقرتا���ض
املحل��ي والأجنب��ي دون ال�س��حب م��ن �صن��دوق ال�ثروة ال�س��يادي.
بلغ��ت الدي��ون اخلارجي��ة لقط��ر  14.5ملي��ار دوالر �أمريك��ي كم��ا بل��غ �إجم��ايل �إ�ص��دارات ال�صك��وك
�أوال�س��ندات الإ�س�لامية املحلي��ة  2.6ملي��ار دوالر �أمريك��ي .وق � َّدر �صن��دوق النق��د ال��دويل اعت��دال
النم��و احلقيق��ي للن��اجت املحل��ي الإجم��ايل يف قط��ر بـ��ن�سبة  %2.7يف الع��ام  2016لي�ص��ل �إىل %3.4
يف الع��ام  ،2017وذل��ك بقي��ادة النم��و يف القط��اع غ�ير الهيدروكرب��وين ب�س��بب الإنف��اق املتعل��ق بك�أ���س
الع��امل والزي��ادة يف ع��دد ال�س��كان والإنت��اج الإ�ض��ايف مل�ش��روع غ��از ب��رزان .ع�لاوة عل��ى ذل��ك ،ف ��إن
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ميزاني��ة قط��ر للع��ام  2017تتما�ش��ى م��ع الر�ؤي��ة القطري��ة لتحقي��ق
االكتف��اء الذات��ي االقت�ص��ادي كم��ا تن���ص ر�ؤي��ة قط��ر الوطني��ة
 .2030وتلت��زم امليزاني��ة بخف���ض العج��ز بن�س��بة ت�ص��ل �إىل %38.9
م��ن  46.5ملي��ار ري��ال قط��ري يف � 2016إىل  28.4ملي��ار قط��ري يف
 .2017وق��د خ�ص�ص��ت امليزاني��ة  25.6ملي��ار دوالر �أمريك��ي (%47
م��ن �إجم��ايل النفق��ات) للم�ش��اريع املتعلق��ة بك�أ���س الع��امل ،2022
كم��ا خ�ص�ص��ت � ً
أي�ض��ا  12.7ملي��ار دوالر �أمريك��ي ( 46.1ري��ال
قط��ري) مل�ش��اريع الع��ام  2017اجلدي��دة والت��ي ت�ش��مل م�ش��اريع
البني��ة التحتي��ة واملوا�ص�لات والنق��ل ( 6.9ملي��ار دوالر �أمريك��ي)
وك�أ���س الع��امل فيف��ا  2.3( 2020ملي��ار دوالر �أمريك��ي) والرعاي��ة
ال�صحي��ة والتعلي��م ( 1.6ملي��ار دوالر �أمريك��ي) وامل�ش��اريع الأخ��رى
( 1.9ملي��ار دوالر �أمريك��ي).
أهم التطورات في سوق رأس المال
يف فرباي��ر م��ن الع��ام  2016جنح��ت قط��ر للت�أم�ين يف رف��ع ر�أ���س
امل��ال ع��ن طري��ق �إ�ص��دار  40.6ملي��ون �س��هم جدي��د لالكتت��اب
ب�س��عر  50ري��ال قط��ري لل�س��هم الواح��د ،عل��ى �أ�سا���س �س��هم
ل��كل خم�س��ة �أ�س��هم ،وال��ذي �أدى �إىل رف��ع ر�أ���س م��ال ال�ش��ركة �إىل
 2.411ملي��ون ري��ال قط��ري.

أداء سعر أسهم قطر للتأمين
ظ��ل �أداء �أ�س��هم قط��ر للت�أم�ين قو ًي��ا خ�لال الع��ام  2016بالرغ��م
م��ن النم��و ال�ضعي��ف لأ�س��واق دول جمل���س التع��اون اخلليج��ي.
وق��د �أنه��ت �أ�س��هم قط��ر للت�أم�ين الع��ام مبكا�س��ب قوي��ة بلغ��ت
 %25.5بخ�لاف االرتف��اع ال��ذي �س��جله م�ؤ�ش��ر بور�ص��ة قط��ر
مبق��دار  ،%0.1وبذل��ك تك��ون �أ�س��هم قط��ر للت�أم�ين ق��د تفوق��ت
بن�س��بة  .%25,4كذل��ك ،تفوق��ت �أ�س��هم قط��ر للت�أم�ين عل��ى
م�ؤ�ش��ر بور�ص��ة قط��ر لقط��اع الت�أم�ين بن�س��بة  .%10وبنهاي��ة
الع��ام  2016بل��غ �س��عر �س��همنا  84.8ري��ال قط��ري .قط��ر
للت�أم�ين يف و�ض��ع جي��د الآن اللتق��اط فر���ص النم��و يف الأ�س��واق
الإقليمي��ة ويج��ب �أن تك��ون امل�س��تفيد الرئي�س��ي م��ن البني��ة
التحتي��ة والإنف��اق احلكوم��ي ال�ضخ��م يف قط��ر خ�لال الأع��وام
املقبل��ة .و�س��وف توا�ص��ل املحف��زات الكب�يرة الأخ��رى واخلا�ص��ة
ب�صناع��ات حم��ددة كانخفا���ض مع��دالت اخ�تراق الت�أم�ين
وارتف��اع ع��دد ال�س��كان والتوعي��ة الت�أميني��ة املتوا�صل��ة واملتزاي��دة
يف الإقلي��م يف دع��م النم��و .عل��ى وج��ه التحدي��د ،ت�س��تفيد قط��ر
للت�أم�ين � ً
أي�ض��ا م��ن ق��وة ر�أ�س��مالها املع � َّدل وف��ق املخاط��ر
بالإ�ضاف��ة �إىل الأداء الق��وي لن�ش��اط االكتتاب��ات وا�س�تراتيجية
التو�س��ع الطموح��ة الت��ي تدع��م ال�ش��ركة يف تنوي��ع جم��االت
�أعماله��ا عل��ى نط��اق الع��امل.
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تقرير مدقق
الحسابات المستقل
ال�سادة  /امل�ساهمني املحرتمني
�شركة قطر للت�أمني (�ش.م.ق)  -الدوحة  -قطر

تقريــر التدقيــق حــول البيانــات الماليــة
الموحــدة
الـرأي

لق��د قمن��ا بتدقي��ق البيان��ات املالي��ة املوح��دة ل�ش��ركة قط��ر للت�أم�ين
(���ش.م.ق) ( «ال�ش��ركة الأم») و�ش��ركاتها التابع��ة (وي�ش��ار �إليه��ا جمتمع��ة
بـ»املجموع��ة») ،والت��ي تتك��ون م��ن بي��ان املرك��ز امل��ايل املوح��د كم��ا يف
 31دي�س��مرب  2016وكل م��ن البيان��ات املالي��ة املوح��دة للدخ��ل والدخ��ل
ال�ش��امل والتغ�يرات يف حق��وق امللكي��ة والتدفق��ات النقدي��ة لل�س��نة
املنتهي��ة بذل��ك التاري��خ ،وملخ� ً
ص��ا لل�سيا�س��ات املحا�س��بية الهام��ة
و�إي�ضاح��ات تف�س�يرية �أخ��رى.
يف ر�أين��ا� ،أن البيان��ات املالي��ة املوح��دة املرفق��ة تظه��ر ب�ص��ورة عادل��ة،
م��ن كاف��ة النواح��ي اجلوهري��ة ،املرك��ز امل��ايل للمجموع��ة كم��ا يف 31
دي�س��مرب  2016و�أدائه��ا امل��ايل وتدفقاته��ا النقدي��ة لل�س��نة املنتهي��ة يف
ذل��ك التاري��خ وفق ً��ا للمعاي�ير الدولي��ة للتقاري��ر املالي��ة.

أمور التدقيق الرئيسية

أساس الـرأي

لق��د قمن��ا بتدقيقن��ا وفق ً��ا للمعاي�ير الدولي��ة للتدقي��ق� .إن م�س���ؤوليتنا
مبوج��ب تل��ك املعاي�ير مو�ضح��ة يف فق��رة «م�س��و�ؤلية مدق��ق احل�س��ابات»
ح��ول تدقي��ق البيان��ات املالي��ة املوح��دة �ضم��ن تقريرن��ا .كم��ا �أنن��ا
م�س��تقلون ع��ن املجموع��ة وفق ً��ا ملعاي�ير ال�س��لوك الدولي��ة ملجل���س
املحا�س��بني «قواع��د ال�س��لوك للمحا�س��بني املهني�ين» وقواع��د ال�س��لوك
املهن��ي واملتعلق��ة بتدقيقن��ا للبيان��ات املالي��ة املوح��دة يف قط��ر .ه��ذا وق��د
�إلتزمن��ا مب�س���ؤولياتنا الأخالقي��ة الأخ��رى وفق ً��ا له��ذه املتطلب��ات .نعتق��د
�أن ب ّين��ات التدقي��ق الثبوتي��ة الت��ي ح�صلن��ا عليه��ا كافي��ة ومنا�س��بة
لتوف��ر �أ�سا� ً
س��ا لر�أين��ا ح��ول التدقي��ق.

أمور التدقيق الرئيسية

�أم��ور التدقي��ق الرئي�س��ية ه��ي تل��ك الأم��ور الت��ي ،بح�س��ب تقديرن��ا
املهن��ي ،ه��ي الأك�ثر �أهمي��ة يف تدقيقن��ا له��ذه البيان��ات املالي��ة املوح��دة
لل�س��نة املنتهي��ة يف  31دي�س��مرب  .2016ومت تن��اول الأم��ور يف �س��ياق
تدقيقن��ا للبيان��ات املالي��ة املوح��دة ككل ،ويف تكوي��ن ر�أين��ا حوله��ا ،وال
نب��دي ر�أي ً��ا منف� ً
ص�لا ب�ش���أنها.

كيف تناول تدقيقنا أمور التدقيق الرئيسية

تقييم المطالبات القائمة ،واحتياطي أقساط التأمين غير المستحقة ،والمطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها

كم�ا ج�اء يف �إي�ض�اح رق�م ( ، )7عل�ى املجموع�ة احلف�اظ عل�ى ثالث�ة �أن�واع
رئي�س�ية م�ن مطلوب�ات عق�ود الت�أمين �ضم�ن �سير الأعم�ال العادي�ة للمهن�ة،
كم�ا يل�ي:
ً
 -1مطالب�ات الت�أمين القائم�ة :يت�م تقدي�ر املطالب�ة �إ�س�تنادا �إىل تقدي�ر
داخل�ي و�/أو حمكمين خ�س�ائر حمليين ودوليين ،مت�ضمن�ة مطالب�ات
تكالي�ف التعام�ل.
 -٢املطالب�ات املتكب�دة وغير املبل�غ عنه�ا :تق�در الإدارة املطالب�ات املتكب�دة
وغير املبل�غ عنه�ا ب�إ�س�تخدام ن�س�بة معين�ة مق�رره م�ن خلال �إ�س�تخدام
البيان�ات التاريخي�ة وحتليلات �أخ�رى.
بالن�س�بة لأن�واع معين�ة م�ن الت�أمين و لأن�ش�طة �إع�ادة الت�أمين املكتتب�ة
ووثائ�ق الإئتم�ان الطويل�ة الأج�ل ،يت�م تقدي�ر املطالب�ات املتكب�دة غير
املبل�غ عنه�ا ب�إ�س�تخدام �إفرتا�ض�ات �إكتواري�ة.
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لق�د قمن�ا ب�إج�راءات تدقيقن�ا ،والت�ي متث�ل مزيج ً�ا م�ن �إ�ستراتيجية الإعتم�اد
عل�ى الرقاب�ة الداخلي�ة و�إج�راءات التدقي�ق املخت�ارة والت�ي ترتك�ز عل�ى تقيي�م
املخاط�ر اجلوهري�ة وه�ي تت�ضم�ن:
• تقيي�م مالئم�ة و�إت�س�اق املنهجي�ات املتبع�ة يف �إحت�س�اب الإحتياطي�ات
امل�س�جلة م�ن قب�ل املجموع�ة والت�ي تت�ضم�ن حتلي�ل احل�سا�س�ية لتل�ك
الإحتياطي�ات بالرج�وع للتغيرات يف التقدي�رات والأح�كام الرئي�س�ية؛
• تقيي�م مالئم�ة املطالب�ات القائم�ة واملطالب�ات املتكب�دة وغير املبل�غ
عنه�ا ع�ن طري�ق �إج�راء مراجع�ة الأداء التاريخ�ي ب�أث�ر رجع�ي
للتقدي�رات والأح�كام ال�ص�ادرة م�ن قب�ل املجموع�ة؛
• وعن�د احلاج�ة� ،إ�ش�راك اخلبير الإكت�واري م�ن قبلن�ا لفح��ص
الإفرتا�ض�ات الإح�صائي�ة الت�ي ق�ام به�ا خبير الإدارة لل�ش�ركات التابع�ة
اجلوهري�ة للمجموع�ة.

تقرير مدقق
الحسابات المستقل  -تتمة
أمور التدقيق الرئيسية

كيف تناول تدقيقنا أمور التدقيق الرئيسية

تقييم المطالبات القائمة ،واحتياطي أقساط التأمين غير المستحقة ،والمطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها

�	-3إحتياط�ي �أق�س�اط ت�أمين غير مكت�س�بة :بالن�س�بة لل�ش�ركات الت�ي تعم�ل
يف منطق�ة ال�ش�رق الأو�س�ط  ،مت �إن�ش�اء الإحتياط�ي ب�إ�س�تخدام �سيا�س�ة
املجموع�ة لتكوي�ن الإحتياطي�ات.
تراج�ع ه�ذه الن�س�بة داخلي ً�ا ع�ن طري�ق حتلي�ل ح�سا�س�ية الإفرتا�ض�ات
وحتلي�ل الأداء التاريخ�ي.
يت�م �إ�س�تخدام الإفرتا�ض�ات الإكتواري�ة عندم�ا يك�ون اخلط�ر الكام�ن
طوي�ل الأج�ل بطبيعت�ه �أو لتلبي�ة املتطلب�ات التنظيمي�ة .بالن�س�بة
لل�ش�ركات الت�ي تعم�ل يف �أوروب�ا ،يت�م الإعتراف بالإي�رادات م�ن �أعم�ال
ت�أمين معين�ة ب�إ�س�تخدام االفرتا�ض�ات الإكتواري�ة الت�ي يق�وم به�ا
الإكتواريين الداخليين.
	�إن تقيي�م املطالب�ات القائم�ة ،و�إحتياط�ي �أق�س�اط ت�أمين غير امل�س�تحقة،
واملطالب�ات املتكب�دة وغير املبل�غ عنه�ا يخ�ض�ع لإفرتا�ض�ات الإدارة
وتقدي�رات �أ�سا�س�ية تت�ضم�ن حتليلات للمعاملات التاريخي�ة والوقائ�ع
الأخ�رى وتقني�ات توق�ع املطالب�ات الإكتواري�ة التقليدي�ة .جت�در
الإ�ش�ارة �إىل �أن�ه ق�د ينت�ج ع�ن تعديلات طفيف�ة يف الإفرتا�ض�ات،
ومع�دالت اخل�ص�م والبيان�ات �أو الن�س�بة امل�س�تخدمة تغيرات جوهري�ة
للإحتياطي�ات املعترف به�ا م�ن قب�ل املجموع�ة.

تقييم الشهرة والموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة

كم�ا ج�اء يف �إي�ض�اح رق�م ( ، )12قام�ت املجموع�ة بت�س�جيل ال�ش�هرة •
واملوج�ودات غير امللمو�س�ة بعم�ر �إفرتا�ض�ي غير حم�دد عن�د الإ�س�تحواذ عل�ى
جمموع�ة انتاري��س -اململك�ة املتح�دة خلال ع�ام  .2014قام�ت املجموع�ة
ب�إج�راء �إختب�ار ت�دين القيم�ة لل�ش�هرة واملوج�ودات غير امللمو�س�ة ذات ال�صل�ة• ،
وفق ً�ا للمعايير املحا�س�بية املطبق�ه لتقيي�م �إمكاني�ة �إ�سترداد القيم�ة الدفرتي�ة
كم�ا يف نهاي�ة ال�س�نة� .إن الإج�راءات الت�ي تق�وم به�ا املجموع�ة ت�ش�مل:
•
حتدي�د القيم�ة القابل�ة للإ�سترداد لل�ش�هرة عل�ى �أ�سا��س نه�ج القيم�ة ال�س�وقية
(القيم�ة الر�أ�س�مالية ال�س�وقية).
•
• حتدي�د القيم�ة القابل�ة للإ�سترداد للوي�دز �س�ينديكيت كابا�س�يتي •
ب�إ�س�تخدام �س�عر ال�س�وق عل�ى �أ�سا��س حتلي�ل يعتم�د عل�ى املتو�س�ط
العائ�د عل�ى ر�أ��س امل�ال وبع��ض البيان�ات املتوف�رة م�ن خلال لوي�دز
�س�يند يكيت .
•	�إن الإج�راءات املذك�ورة �أعلاه الت�ي تق�وم به�ا الإدارة تنط�وي عل�ى
�أح�كام رئي�س�ية وحتالي�ل �إح�صائي�ة.
• عين�ت املجموع�ة خبير داخل�ي لإج�راء �إختب�ار الت�دين عل�ى قيم�ة
ال�ش�هرة واملوج�ودات غير امللمو�س�ة ذات ال�صل�ة.

ترك�زت �إج�راءات التدقي�ق الت�ي قمن�ا به�ا يف املق�ام الأول عل�ى
الإفرتا�ض�ات الرئي�س�ية م�ن قب�ل املجموع�ة .ومت �إ�ش�راك خربائن�ا
للم�س�اعدة عل�ى الأعم�ال التالي�ة الت�ي ق�ام به�ا خبير الإدارة الداخل�ي؛
التحق�ق م�ن �صح�ة الإفرتا�ض�ات والأح�كام الرئي�س�ية الت�ي تطبقه�ا
ا لإدارة؛
ً
ً
م�ا �إذا كان النم�وذج املطب�ق لوح�دة تولي�د النق�د منا�س�با وفق�ا ملتطلب�ات
املعايير املحا�س�بية ذات ال�صل�ة؛
حتليل احل�سا�سية واملتو�سط العائد على ر�أ�س املال؛
و�إ�ستخدام البيانات املالحظة املتوفرة يف �سوق لويدز.
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تقرير مدقق
الحسابات المستقل  -تتمة
أمور التدقيق الرئيسية

كيف تناول تدقيقنا أمور التدقيق الرئيسية

تقرير مدقق
الحسابات المستقل  -تتمة
•

تقييم اإلستثمارات

كم�ا ج�اء يف �إي�ض�اح رق�م ( ، )12ف��إن املجموع�ة لديه�ا ا�س�تثمارات يف حماف�ظ لقد قمنا بفح�ص مدى دقة تقييم الإ�ستثمارات من خالل التايل:
ا�س�تثمارية خمتلف�ة� .إن تقيي�م وقيا��س اال�س�تثمارات املتداول�ة وغير املتداول�ة كم�ا يف  -1فيم�ا يخ��ص الإ�س�تثمارات املحتف�ظ به�ا للمتاج�رة ،لق�د قمن�ا ب�إختب�ار �أ�س�عار
التقيي�م املتاح�ة واملعترف به�ا يف ال�س�وق املت�داول كم�ا يف  31دي�س�مرب 2016؛
 31دي�س�مرب  2016ينط�وي عل�ى ق�در كبير م�ن الأح�كام مب�ا يف ذل�ك فح��ص ت�دين
القيم�ة للإ�س�تثمارات املتاح�ة للبي�ع والأ�س�هم الغير متداول�ة ،و�إ�س�تثمارات يف ر�أ��س  -2و�أم�ا بالن�س�بة للإ�س�تثمارات املتاح�ة للبي�ع  ،ف�إن�ه بالإ�ضاف�ة �إىل فح��ص التقيي�م
امل�ال اخلا��ص.
فق�د قمن�ا بفح��ص �إفرتا�ض�ات الإدارة اخلا�ص�ة باالنخفا��ض اجلوه�ري وطوي�ل
الأج�ل يف الإ�س�تثمارات املتاح�ة للبي�ع �س�واء يف ال�س�وق املدرج�ة �أو الغير
مدرج�ة وذل�ك للت�أك�د م�ن �إذا كان هن�اك �ض�رورة للإعتراف ب��أي �إنخفا��ض
يف قيم�ة �أي ا�س�تثمار.

•

•
و�ض��ع نظ��ام الرقاب��ة الداخلي��ة الت��ي يجده��ا جمل���س االدارة �ضروري��ة
معلومات أخرى
�إن جمل���س الإدارة ه��و امل�س���ؤول ع��ن املعلوم��ات الأخ��رى .لتمكنه��ا م��ن اع��داد البيان��ات املالي��ة املوح��دة ب�ص��ورة عادل��ة خالي��ة م��ن
تتك��ون املعلوم��ات الأخ��رى م��ن تقري��ر جمل���س الإدارة ،ال��ذي �أخط��اء جوهري��ة� ،س��واء كان��ت نا�ش��ئة ع��ن احتي��ال �أو خط���أ.
مت احل�ص��ول علي��ه قب��ل تاري��خ تقري��ر مراق��ب احل�س��ابات عن��د �إع��داد البيان��ات املالي��ة املوح��دة ،ف���إن جمل���س االدارة امل�س���ؤول ع��ن
بالإ�ضاف��ة �إىل التقري��ر ال�س��نوي ال��ذي نتوق��ع احل�ص��ول علي��ه تقيي��م ق��درة املجموع��ة عل��ى اال�س��تمرار كمجموع��ة م�س��تمرة واالف�ص��اح
بع��د ذل��ك التاري��خ� .إن املعلوم��ات الأخ��رى ال تت�ضم��ن البيان��ات مت��ى كان منا�س�� ًبا ،ع��ن امل�س��ائل املتعلق��ة باال�ستمراريـــ��ة واعتم��اد مبــــ��د�أ
املالي��ة وتقري��ر مراق��ب احل�س��ابات حوله��ا.
اال�ستمراريـــــ��ة املحا�س��بي ،م��ا مل ين��وي جمل���س الإدارة ت�صفي��ة املجموع��ة �أو
�إن ر�أين��ا ح��ول البيان��ات املالي��ة املوح��دة ال ي�ش��مل املعلوم��ات وق��ف عملياته��ا� ،أو ال يوج��د لديه��ا بدي��ل واقع��ي اال القي��ام بذل��ك.

الأخ��رى ،وال نب��دي ب���أي �ش��كل ع��ن ت�أكي��د و�إ�س��تنتاج ب�ش���أنها .ويعت�بر جمل���س الإدارة امل�س���ؤول ع��ن الإ�ش��راف عل��ى م�س��ار �إع��داد
تتمث��ل م�س���ؤوليتنا بالن�س��بة لأعم��ال تدقيقن��ا للبيان��ات املالي��ة يف التقاري��ر املالي��ة للمجموع��ة.
االط�لاع عل��ى املعلوم��ات الأخ��رى ،ويف �س��بيل ذل��ك نق��وم بتحدي��د
م��ا �إذا كان��ت ه��ذه املعلوم��ات الأخ��رى غ�ير متوافق��ة جوهر ًي��ا م��ع مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق
البيان��ات املالي��ة املوح��دة �أو املعلوم��ات الت��ي ح�صلن��ا عليه��ا �أثن��اء البيانات المالية الموحدة
قيامن��ا ب�أعم��ال التدقي��ق� ،أو تل��ك الت��ي يت�ض��ح بطريق��ة �أخ��رى �أنه��ا �إن غايتن��ا تتمث��ل باحل�ص��ول عل��ى ت�أكي��د معق��ول فيم��ا �إذا كان��ت البيان��ات
تت�ضم��ن �أخط��ا ًء مادي��ة.
املالي��ة املوح��دة خالي��ة ب�ص��ورة عام��ة م��ن �أخط��اء جوهري��ة� ،س��واء كان��ت
�إذا ا�س��تنتجنا وج��ود �أي �أخط��اء مادي��ة يف املعلوم��ات الأخ��رى ،ف�إن��ه نا�ش��ئة ع��ن احتي��ال �أو ع��ن خط���أ ،و�إ�ص��دار تقري��ر املدق��ق ال��ذي ي�ش��مل
ع��ال م��ن الت�أكي��د ،وال ي�ضم��ن
يتع�ين علين��ا الإف�ص��اح ع��ن ذل��ك ،ا�س��تنادًا �إىل الأعم��ال الت��ي قمن��ا ر�أين��ا .ان الت�أكي��د املعق��ول ه��و م�س��توى
ٍ
به��ا فيم��ا يتعل��ق به��ذه املعلوم��ات الأخ��رى الت��ي ح�صلن��ا عليه��ا �أن عملي��ة التدقي��ق الت��ي ّمت��ت وفق��ا للمعاي�ير الدولي��ة للتدقي��ق �س��وف
ف�ص��ح عن��ه يف ه��ذا تك�ش��ف دائ ًم��ا �أي خط���أ جوه��ري يف ح��ال وج��وده .وق��د تن�ش���أ االخط��اء
قب��ل تاري��خ ه��ذا التقري��ر .لي���س لدين��ا م��ا ُن ِ
ع��ن االحتي��ال �أو ع��ن اخلط���أ ،وتعت�بر جوهري��ة ب�ش��كل ف��ردي �أو ُم ّم��ع
ا ل�ش���أ ن .
فيم��ا �إذا كان م��ن املتوق��ع ت�أثريه��ا عل��ى الق��رارات االقت�صادي��ة املتخ��ذة
م�س�ؤولية جمل�س الإدارة والقيمني على احلوكمة التي يرفع لها م��ن امل�س��تخدمني بن��ا ًء عل��ى ه��ذه البيان��ات املالي��ة املوح��دة.
التقارير حول البيانات املالية املوحدة
كج��زء م��ن عملي��ة التدقي��ق وفق��ا ملعاي�ير التدقي��ق الدولي��ة ،ف�إنن��ا منار���س
�إن جمل���س الإدارة ه��و امل�س���ؤول ع��ن �إع��داد ه��ذه البيان��ات املالي��ة التقدي��ر املهن��ي ونحاف��ظ عل��ى ال�ش��ك املهن��ي ط��وال ف�ترة التدقي��ق .كم��ا
ً
املوح��دة وعر�ضه��ا ب�ص��ورة عادل��ة وفق��ا للمعاي�ير الدولي��ة للتقاري��ر نق��وم �أي�ض��ا:
املالي��ة و�أح��كام قان��ون ال�ش��ركات التجاري��ة القط��ري ،وكذل��ك م��ن
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•

•

حتدي��د وتقيي��م خماط��ر االخط��اء اجلوهري��ة يف البيان��ات املالي��ة
املوح��دة� ،س��واء كان��ت نا�ش��ئة ع��ن احتي��ال �أو ع��ن خط���أ ،م��ن
خ�لال التقيي��م والقي��ام ب�إج��راءات التدقي��ق مب��ا ين�س��جم م��ع
تل��ك املخاط��ر واحل�ص��ول عل��ى �أدل��ة تدقي��ق كافي��ة ومنا�س��بة
توف��ر �أ�سا�س��ا لر�أين��ا .ان خماط��ر ع��دم اكت�ش��اف خط���أ جوه��ري
ن��اجت ع��ن االحتي��ال تف��وق تل��ك الناجت��ة ع��ن اخلط���أ ،حي��ث
ي�ش��مل االحتي��ال التواط���ؤ ،التزوي��ر ،احل��ذف املتعم��د� ،س��وء
التمثي��ل �أو جت��اوز نظ��ام الرقاب��ة الداخل��ي.

نق��وم بالتوا�ص��ل م��ع القيم�ين عل��ى احلوكم��ة فيم��ا يتعل��ق ،عل��ى
�س��بيل املث��ال ال احل�ص��ر ،بنط��اق وتوقي��ت ونتائ��ج التدقي��ق الهام��ة،
مب��ا يف ذل��ك �أي خل��ل جوه��ري يف نظ��ام الرقاب��ة الداخل��ي يتب�ين لن��ا
م��ن خ�لال تدقيقن��ا.

كم��ا نق��وم باط�لاع القيم�ين عل��ى احلوكم��ة ببي��ان يظه��ر امتثالن��ا
لقواع��د ال�س��لوك املهن��ي املتعلق��ة باال�س��تقاللية ،والتوا�ص��ل معه��م
بخ�صو���ص جمي��ع العالق��ات وغريه��ا م��ن امل�س��ائل الت��ي يحتم��ل
االعتق��اد �أنه��ا ق��د ت�ؤث��ر ت�أث�ي ًرا معق ً
��ول عل��ى ا�س��تقالليتنا و�إج��راءات
بالإط�لاع عل��ى نظ��ام الرقاب��ة الداخل��ي ذات ال�صل��ة بالتدقي��ق احلماي��ة ذات ال�صل��ة مت��ى كان منا�س�� ًبا.
م��ن �أج��ل ت�صمي��م �إج��راءات تدقي��ق منا�س��بة ح�س��ب الظ��روف ،م��ن االم��ور الت��ي مت التوا�ص��ل ب�ش���أنها م��ع القيم�ين عل��ى احلوكم��ة،
ولك��ن لي���س بغر���ض �إب��داء ر�أي ح��ول فعالي��ة الرقاب��ة الداخلي��ة .نق��وم بتحدي��د ه��ذه االم��ور الت��ي كان له��ا الأث��ر الأك�بر يف تدقي��ق
بتقيي��م مالءم��ة ال�سيا�س��ات املحا�س��بية املتبع��ة ومعقولي��ة البيان��ات املالي��ة املوح��دة للف�ترة احلالي��ة ،والت��ي تع��د �أم��ور تدقي��ق
التقدي��رات املحا�س��بية والإي�ضاح��ات املتعلق��ة به��ا املع��دة م��ن رئي�س��ية .نق��وم بالإف�ص��اح ع��ن ه��ذه االم��ور يف تقريرن��ا ح��ول التدقي��ق
�إال �إذا ح��ال القان��ون �أو الأنظم��ة دون االف�ص��اح العلن��ي عنه��ا� ،أو عندم��ا
قب��ل الإدارة.
نق��رر يف ح��االت ن��ادرة للغاي��ة� ،أن ال يت��م الإف�ص��اح ع��ن �أم��ر مع�ين
ب�إ�س��تنتاج م��دى مالءم��ة �إ�س��تخدام الإدارة ملب��د�أ اال�س��تمرارية
يف تقريرن��ا يف ح��ال ترت��ب عل��ى الإف�ص��اح عن��ه عواق��ب �س��لبية ق��د
املحا�س��بي ،وبن��اء عل��ى �أدل��ة التدقي��ق الت��ي مت احل�ص��ول عليه��ا،
تف��وق املنفع��ة العام��ة املتحقق��ة من��ه.
يف ح��ال وج��ود حال��ة جوهري��ة م��ن ع��دم اليق�ين متعلق��ة ب�أح��داث
�أو ظـــ��روف ق��د تث�ير �ش��كوك ًا جوهري��ة ح��ول ق��درة املجموع��ة عل��ى
تقرير حول المتطلبات القانونية
اال�س��تمرار .ويف ح��ال الإ�س��تنتاج بوج��ود حال��ة جوهري��ة م��ن ع��دم
اليق�ين ،يتوج��ب علين��ا لف��ت الإنتب��اه يف تقريرن��ا �إىل الإي�ضاح��ات والتشريعية األخرى
ذات ال�صل��ة ال��واردة يف البيان��ات املالي��ة املوح��دة� ،أو ،يف ح��ال بر�أين��ا �أي� ً
ض��ا� ،إن املجموع��ة حتتف��ظ ب�س��جالت حما�س��بية منتظم��ة.
كان��ت ه��ذه الإي�ضاح��ات غ�ير كافي��ة يتوج��ب علين��ا تعدي��ل كم��ا وق��د ح�صلن��ا عل��ى كاف��ة املعلوم��ات والإف�صاح��ات الت��ي ر�أيناه��ا
ر�أين��ا .ه��ذا ونعتم��د يف ا�س��تنتاجاتنا عل��ى �أدل��ة التدقي��ق الت��ي مت �ضروري��ة لأغرا���ض تدقيقن��ا و�أن حمتوي��ات تقري��ر جمل���س الإدارة متفق��ة
احل�ص��ول عليه��ا حت��ى تاري��خ تقريرن��ا .وم��ع ذل��ك ،ق��د ت���ؤدي م��ع البيان��ات املالي��ة املوح��دة للمجموع��ة ،وبح�س��ب علمن��ا ويف ح��دود
الأح��داث �أو الظ��روف امل�س��تقبلية باملجموع��ة �إىل توق��ف �أعم��ال املعلوم��ات الت��ي تواف��رت لدين��ا ،مل تق��ع خ�لال ال�س��نة املالي��ة خمالف��ات
لأح��كام قان��ون البن��ك املرك��زي القط��ري �أو قان��ون ال�ش��ركات التجاري��ة
املجموع��ة عل��ى �أ�سا���س مب��د�أ اال�س��تمرارية.
تقيي��م العر���ض ال�ش��امل للبيان��ات املالي��ة املوح��دة وهيكله��ا القط��ري �أو لأح��كام النظ��ام الأ�سا�س��ي لل�ش��ركة الأم عل��ى وج��ه ق��د
والبيان��ات املت�ضمن��ة فيه��ا ،مب��ا يف ذل��ك الإي�ضاح��ات ،وفيم��ا �إذا ي�ؤث��ر ب�ش��كل جوه��ري يف ن�ش��اط املجموع��ة �أو يف مركزه��ا امل��ايل املوح��د.
كان��ت البيان��ات املالي��ة املوح��دة تظه��ر العملي��ات واالح��داث ذات
العالق��ة بطريق��ة حتق��ق العر���ض الع��ادل.

•

احل�ص��ول عل��ى �أدل��ة تدقي��ق كافي��ة ومنا�س��بة فيم��ا يتعل��ق
باملعلوم��ات املالي��ة م��ن اجله��ات �أو الأن�ش��طة التجاري��ة داخ��ل
املجموع��ة لإب��داء ال��ر�أي ح��ول القوائ��م املالي��ة املوح��دة .نح��ن
م�س���ؤولون ع��ن التوجي��ه والإ�ش��راف و�إج��راء املراجع��ة للمجموع��ة.
ونح��ن ال ن��زال امل�س���ؤولني الوحيدي��ن ع��ن ر�أين��ا ح��ول التدقي��ق.

عن ديلويت �آند تو�ش يف الدوحة  -قطر
فرع قطر  ١٦فرباير ٢٠١٧
ولـــيـــد �سـلــيــــم
�شريــــــــــك
�سجل مراقبي احل�سابات رقم ()319
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بيــــــان المركز
المالي الموحد

كما في  31ديسمبر 2016

�إي�ضاحات
الموجودات

النقد و�شبه النقد
ذمم ت�أمني مدينة وذمم مدينة �أخرى
موجودات عقود �إعادة ت�أمني
�إ�ستثمارات بطريقة حقوق امللكية
�إ�ستثمارات
�إ�ستثمارات عقارية
ممتلكات ومعدات
�شهرة وموجودات غري ملمو�سة
المطلوبات

5
6
7
8
9
10
11
12

6.962.310
6.652.577
2.493.439
138.841
11.435.065
575.818
40.300
417.114
28.715.464

3.518.760
6.481.460
2.128.405
83.125
10.593.623
407.988
41.406
418.560
23.673.327

13
14
7
15

4.065.311
2.471.451
13.583.283
127.196
20.247.241

3.543.243
11.768.077
2.367.934
-17.679.254

2.429.536
1.660.759
6.318.414
-10.408.709

مجموع المطلوبات
حقوق الملكية

ر�أ�س املال
�إحتياطي قانوين
�إحتياطي عام
�إحتياطي القيمة العادلة
�إحتياطي خا�ص للكوارث
�إحتياطي حتويل عمالت �أجنبية
�أرباح مدورة
جمموع حقوق امللكية مل�ساهمي ال�شركة
حقوق الأقلية الغري م�سيطرة
مجموع حقوق الملكية
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

2016
الف ريـا ل قطري

2015
معدلة
الف ريـا ل قطري

كما يف  1يناير 2015
معدلة
الف ريـا ل قطري
2.646.907
2.820.028
1.238.857
77.065
8.715.618
375.070
38.665
420.006
16.332.216

مجموع الموجودات

قرو�ض ق�صرية الأجل
خم�ص�صات وذمم �إعادة ت�أمني دائنة وذمم دائنة �أخرى
مطلوبات عقود ت�أمني
قرو�ض طويلة الأجل

بيــــــان المركز
الدخل الموحد

16
17
18
19
20
21

2.411.387
3.145.623
287.000
110.870
329.526
()15.133
1.966.833
8.236.106
232.117
8.468.223

1.846.214
1.514.143
287.000
139.198
277.344
-1.748.389
5.812.288
181.785
5.994.073

1.605.404
1.408.179
287.000
601.000
227.251
-1.575.949
5.704.783
218.724
5.923.507

28.715.464

23.673.327

16.332.216

مت �إعتماد هذه البيانات املالية املوحدة من قبل جمل�س الإدارة ومتت املوافقة عليها بالنيابة عنه من قبل املخولني بالتوقيع التالية �أ�سما�ؤهم بتاريخ
 24يناير :2017
خالد بن محمد بن علي آل ثاني
رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب
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خليفة عبداهلل تركي السبيعي
الرئيس واملدير التنفيذي للمجموعة
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�إي�ضاحات

2016
�ألف ريـال قطري
9.901.394
()1.323.307
8.578.087
()218.200
8.359.887

2015
معدلة
�ألف ريـال قطري
8.347.210
()1.189.778
7.157.432
()1.370.259
5.787.173

�( 22أ)
�( 22أ)
�( 22أ)
�( 22أ)
�( 22أ)

()4.817.792
813.629
()1.764.855
()1.754.717
7.531
843.683

()2.973.946
708.667
()1.606.230
()999.317
9.396
925.743

23
23
23

856.260
()44.798
811.462
51.286
39.417
4.424
1.750.272

739.537
()27.441
712.096
123.063
45.506
3.371
1.809.779

24

()684.904
()32.052
1.033.316
18.262
1.051.578

()731.121
()29.229
1.049.429
14.560
1.063.989

�إجمايل �أق�ساط الت�أمني
�أق�ساط حمولة لدى �أطراف �إعادة الت�أمني

�( 22أ)
�( 22أ)

التغري يف �إحتياطي الأخطار ال�سارية

�( 22أ)

صافي أقساط التأمين

صافي أقساط التأمين المكتسبة

�إجمايل املطالبات املدفوعة
املبالغ امل�سرتدة من �إعادة الت�أمني
احلركة يف املطالبات القائمة
م�صروف العمولة  -بال�صايف
�إيرادات الت�أمني الأخرى
صافي نتائج االكتتاب

�إيرادات الإ�ستثمارات
تكاليف متويل
صافي إيرادات اإلستثمارات

�إيرادات �أتعاب �إ�ست�شارات
�إيرادات الإيجارات
�إيرادات �أخرى
إجمالي اإليرادات

امل�صاريف الت�شغيلية والإدارية
الإ�ستهالك والإطفاء
الربح قبل الحصة من نتائج اإلستثمارات بطريقة حقوق الملكية

احل�صة من نتائج الإ�ستثمارات بطريقة حقوق امللكية
ربح السنة
موزع على:

1.034.018
17.560
1.051.578

م�ساهمي ال�شركة الأم
حقوق الأقلية الغري م�سيطرة

1.043.636
20.353
1.063.989

العائد على السهم

العائد الأ�سا�سي واملعدل لل�سهم الواحد املوزع على م�ساهمي
ال�شركة الأم بالريـال القطري ل ( ٢٠١٥معدلة نتيجة ا�سهم جمانية وا�سهم حقوق �أولويه)
التوزيعات النقدية لل�سهم الواحد بالريـال القطري

25
26

4.48
1.50

4.84
2.50
71

م�ساهمي ال�شركة الأم
حقوق الأقلية غري امل�سيطرة
إجمالي الدخل الشامل للسنة

72

989.332
20.411
1.009.743

بيان التغيرات في
حقوق الملكية الموحد
ر�أ�س املال
�ألف ر .ق

�إحتياطي قانوين �إحتياطي عام
�ألف ر .ق
�ألف ر .ق

1.408.179
--

�صايف اخل�سارة الغري حمققة للإ�ستثمارات املتاحة للبيع
�إجمايل الدخل ال�شامل لل�سنة
توزيعات �أرباح ل�سنة 2014
ا�صدار �أ�سهم جمانية
حمول �إىل الإحتياطي القانوين
الزيادة يف حقوق الأقلية الغري م�سيطرة
م�ساهمة يف �صندوق الأن�شطة الإجتماعية والريا�ضية
حمول للإحتياطي اخلا�ص للكوارث
ت�أثري اال�ستحواذ على  /بيع ح�صة يف �شركة تابعة من قبل حقوق الأقلية الغري م�سيطرة
الر�صيد كما يف  31دي�سمرب 2015

�إجمايل ربح ال�سنة

287,000
--

-----------240.810
-104.553
-----------1.411
-287.000 1.514.143 1.846.214

--

--

--------------184.621
-- 1.521.431
380.552
-108.891
-----------1.158
-287.000 3.145.623 2.411.387

�إحتياطي
خا�ص للكوارث
�ألف ر .ق

227.251
--------50.093
-277.344

--

�إحتياطي
القيمة العادلة
�ألف ر .ق

601.000
-()461.671
()461.671
------()131
139.198

--

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016

581.965
12.209
594.174

الر�صيد كما يف  1يناير 2015
�إجمايل ربح ال�سنة

مجموع الدخل الشامل موزع على:

1.605.404
--

إجمالي الدخل الشامل المعاد تصنيفه إلى الربح أو الخسارة في فترات الحقة

()26.702
()15.133
()41.835
1.009.743
()469.815
-()469.815
594.174

--

�إعادة ت�صنيف بنود الدخل ال�شامل الأخرى �إىل الربح �أو اخل�سارة يف فرتات الحقة
�صايف التغري يف القيمة العادلة للموجودات املالية املتاحة للبيع
فروقات حتويل العمالت الأجنبية للعمليات الأجنبية

�صايف التغري لال�ستثمارات املتاحة للبيع
حتويل عمالت �أجنبية
�إجمايل الدخل ال�شامل لل�سنة
توزيعات �أرباح ل�سنة 2015
ا�صدرا �أ�سهم جمانية
�إ�صدار �أ�سهم حقوق الأولوية
حمول �إىل الإحتياطي القانوين
الزيادة يف حقوق الأقلية الغري م�سيطرة
م�ساهمة يف �صندوق الأن�شطة الإجتماعية والريا�ضية
حمول للإحتياطي اخلا�ص للكوارث
ت�أثري اال�ستحواذ على  /بيع ح�صة يف �شركة تابعة من قبل حقوق الأقلية الغري م�سيطرة

بنود الدخل الشامل األخرى

()29.553
-()29.553
-------1.225
110.870

ربح السنة

1.051.578

�أرباح مدورة
�ألف ر .ق

حتويل عمالت
�أجنبية
�ألف ر .ق

5.704.783
1.043.636
()461.671
-581.965 1.043.636
()401.351( )401.351
(-- )240.810
(-- )104.553
--()6.272
()6.272
-()50.093
()66.837
()68.117
5.812.288 1.748.389

حقوق الأقلية
حقوق امللكية
مل�ساهمي ال�شركة الأم الغري م�سيطرة
�ألف ر .ق
�ألف ر .ق

218.724
20.353
()8.144
12.209
()7.378
--8.320
--()50.090
181.785

جمموع
حقوق امللكية
�ألف ر .ق

5.923.507
1.063.989
()469.815
594.174
()408.729
--8.320
()6.272
-()116.927
5.994.073

-------------

--

()29.553
-()15.133
-989.332 1.034.018
()461.554( )461.554
(-- )184.621
1.901.983
-(-- )108.891
--()6.207
()6.207
-()52.182
264
()2.119
8.236.106 1.966.833

1.034.018

17.560
2.851
-20.411
----31.015
--()1,094
232.117

1.034.018

1.051.578
()26.702
()15.133
1.009.743
()461.554
-1.901.983
-31.015
()6.207
-()830
8.468.223

1.575.949
1.043.636

1.063.989
---------52.182
-329.526

2016
�ألف ريـال قطري
2015
معدلة
�ألف ريـال قطري

الرصيد كما في  31ديسمبر 2016

إجمالي الدخل الشامل للسنة

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016

-()15.133
()15.133
--------()15.133

بيــــــان الدخل
الشامل الموحد

73
73

بيــــــان التدفقات
النقدية الموحد

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016

2016
�ألف ريـال قطري
األنشطة التشغيلية

ربح ال�سنة
تعديالت:
�إ�ستهالك ممتلكات ومعدات و�إ�ستثمارات عقارية
�إطفاء موجودات غري ملمو�سة  -بال�صايف
خ�سائر تدين يف قيمة �إ�ستثمارات
احل�صة من نتائج الإ�ستثمارات بطريقة حقوق امللكية
�إيرادات الإ�ستثمارات و�إيردات متويل �أخرى
خ�سائر التدين يف الذمم املدينة امل�شكوك يف حت�صيلها
خم�ص�ص مكاف�آت نهاية اخلدمة للموظفني
�صايف خ�سارة فرق العمالت الأجنبية من املمتلكات واملعدات
�أرباح بيع �إ�ستثمارات عقارية
خ�سائر بيع ممتلكات ومعدات
�صايف �أرباح غري حمققة من الإ�ستثمارات
األرباح التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل
التغير في رأس المال العامل

التغري يف ذمم الت�أمني املدينة والذمم املدينة الأخرى
التغري يف �إحتياطيات الت�أمني  -بال�صايف
التغري يف املخ�ص�صات وذمم �إعادة الت�أمني الدائنة وذمم دائنة �أخرى
النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

مدفوعات �إىل الأن�شطة الإجتماعية والريا�ضية
مكاف�آت نهاية اخلدمة املدفوعة للموظفني
صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
األنشطة اإلستثمارية

�صايف احلركة النقدية يف الإ�ستثمارت
�شراء ممتلكات ومعدات
�شراء �إ�ستثمارات عقارية
�صايف احلركة يف ا�ستثمارات بطريقة حقوق امللكية
توزيعات �أرباح من ا�ستثمارات بطريقة حقوق امللكية
�إيرادات فوائد و�إيرادات متويل �أخرى
متح�صالت من بيع �إ�ستثمارات عقارية
صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية
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بيــــــان المركز
النقدية الموحد
2015
معدلة
�ألف ريـال قطري

1.051.578

1.063.989

30.606
1.446
1.521
()18.262
()619.770
12.091
7.703
1.947
()190.674
451
()20.682
257.955

27.783
1.446
144,891
()14.560
()857.060
7.503
8.761
251
--73
383.077

()62.604
1.450.172
()163.631
1.481.892
()6.207
()3.955
1.471.730
()901.808
()17.627
()232.264
()48.654
11.200
619.770
360.000
()209.383

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016

�إي�ضاح

2016
�ألف ريـال قطري

2015
معدلة
�ألف ريـال قطري

األنشطة التمويلية

توزيعات �أرباح مدفوعة حلقوق الأقلية غري امل�سيطرة
�إ�ستحواذ على حقوق الأقلية غري امل�سيطرة  -بال�صايف
الزيادة يف حقوق الأقلية الغري م�سيطرة
الزيادة يف ر�أ�س املال من خالل �أ�سهم حقوق الأولوية
�صايف احلركة يف القرو�ض
توزيعات �أرباح مدفوعة

-32.304
732
1.901.983
699.237
()453.053
2.181.203

()7.378
()116.927
8.320
-1.063.734
()400.872
546.877

صافي الزيادة في النقد وشبه النقد

3.443.550
3.518.760
6.962.310

871.853
2.646.907
3.518.760

صافي النقد الناتج من األنشطة التمويلية

النقد و�شبه النقد يف بداية ال�سنة
النقد وشبه النقد في نهاية السنة

5

()3.804.672
4.560.116
852.165
1.990.686
()12.848
()11.918
1.965.920
()2.442.811
()18.129
()45.564
-8.500
857.060
-()1.640.944
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إيضاحات حول
البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
 -1الشركة والنشاط

�ش��ركة قط��ر للت�أم�ين (���ش.م.ق) («ال�ش��ركة الأم») ه��ي �ش��ركة م�س��اهمة قطري��ة ت�أ�س�س��ت يف دول��ة قط��ر يف �س��نة  1964وفق ً��ا لأح��كام قان��ون
ال�ش��ركات التجاري��ة القط��ري حت��ت ال�س��جل التج��اري رق��م ( )20و تعليم��ات م�ص��رف قط��ر املرك��زي .تق��وم ال�ش��ركة الأم و�ش��ركاتها التابع��ة
(«املجموع��ة») مبزاول��ة �أعم��ال الت�أم�ين و�إع��ادة الت�أم�ين و�إدارة العق��ارات وخدم��ات الإ�ست�ش��ارات املالي��ة.
تعم��ل املجموع��ة يف دول��ة قط��ر والإم��ارات العربي��ة املتح��دة و�س��لطنة عم��ان ودول��ة الكوي��ت واململك��ة املتح��دة و�سوي�س��را وبورم��ا و�س��نغافورة
وماليزي��ا ومالط��ا.
ميا يلي �شركات املجموعة التابعة:
الشركة التابعة

الملكية

�شركة قطر للت�أمني كابيتال (ذ.م.م)
(كيو �أي �سي �سي)

) %91،79 :2015( %95،74

دولة قطر

�شركة قطر للت�أمني الدولية (ذ.م.م)
( «الدولية» )

( %100مملوكة من كيو �أي
�سي �سي )

دولة قطر

ال�شركة العمانية القطرية للت�أمني

( %70مملوكة بوا�سطة
الدولية)
( %82،04مملوكة بوا�سطة
الدولية)

�سلطنة عمان
دولة الكويت

�شركة قطر لإعادة الت�أمني (ذ.م.م)
(«كيو ري»)

( %100مملوكة من كيو �أي
�سي �سي)

برمودا

خدمات قطر لإعادة الت�أمني (ذ.م.م)

( %100مملوكة لكيو ري)
( %100مملوكة من كيو �أي
�سي �سي)

دولة قطر
اململكة املتحدة

�شركة كيو.ال.ام لت�أمينات احلياة والت�أمني
ال�صحي

%85

دولة قطر

انتاري�س القاب�ضة املحدودة («القاب�ضة»)

( %100مملوكة من كيو �أي
�سي �سي)
( %100مملوكة بوا�سطة
انتاري�س القاب�ضة املحدودة)
( %100مملوكة بوا�سطة
انتاري�س القاب�ضة املحدودة)
( %100مملوكة بوا�سطة
انتاري�س لإدارة التوكيل
املحدودة )

اململكة املتحدة

ت�أ�س�ست ك�شركة قاب�ضة.

اململكة املتحدة

ت�أ�س�ست لتقدمي دعم ر�أ�سمايل حلجم الإكتتاب يف
انتاري�س �سينديكايت .1274
ت�أ�س�ست لإدارة التوكيل يف انتاري�س �س�سينديكايت
.1274

انتاري�س خلدمات الإكتتاب املحدودة

( %100مملوكة بوا�سطة
انتاري�س القاب�ضة املحدودة )

ال�شركة الكويتية القطرية للت�أمني

قطر للإكتتاب املحدودة

انتاري�س للإكتتاب املحدودة
انتاري�س لإدارة التوكيل املحدودة
انتاري�س للإكتتاب �أ�سيا املحدودة
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بلد التأسيس

األنشطة الرئيسية

اململكة املتحدة
�سنغافورة
اململكة املتحدة

تعمل ك�شركة قاب�ضة حل�صة املجموعة يف ال�شركات
الدولية و�شركات الت�أمني املحلية.
تعمل ب�صفة �أ�سا�سية يف جمال الت�أمني و�إعادة
الت�أمني .تدير الدولية العمليات الت�شغيلية االقليمية
للمجموعة ولديها فرعني خارجيني يف دبي و�أبو ظبي
(بدولة الإمارات العربية املتحدة).
تعمل ب�صفة �أ�سا�سية يف جمال الت�أمني و�إعادة
الت�أمني.
تعمل ب�صفة �أ�سا�سية يف جمال الت�أمني و�إعادة
الت�أمني.
تعمل ب�صفة �أ�سا�سية يف جمال �إعادة الت�أمني .تقوم
كيو ري ب�أن�شطة �إعادة الت�أمني للمجموعة ولديها
�أفرع يف �سوي�سرا ودبي و�سنغافورة و مكتب متثيل يف
اململكة املتحدة.
تعمل ب�صفة �أ�سا�سية لتقدمي خدمات لكيو ري.
تعمل ب�صفة �أ�سا�سية لتوفري ر�أ�س املال لدعم �أن�شطة
الإكتتاب يف لويدز
تعمل ال�شركة يف جمال الت�أمني ال�صحي والت�أمني
على احلياة ولديها فرع يف لبوان ،ماليزيا.

تعمل للم�شاركة يف م�شروع لويدز يف �أ�سيا

إيضاحات حول
البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
الشركة التابعة

انتاري�س كابيتال  Iاملحدودة
انتاري�س كابيتال  IIIاملحدودة
انتاري�س كابيتال  IVاملحدودة
جمموعة انتاري�س القاب�ضة
املحدودة
�شركة قطر للت�أمني � -أوروبا -
املحدودة

الملكية

بلد التأسيس

( %100مملوكة بوا�سطة
انتاري�س القاب�ضة املحدودة)
( %100مملوكة بوا�سطة
انتاري�س القاب�ضة املحدودة)
( %100مملوكة بوا�سطة
انتاري�س القاب�ضة املحدودة)

اململكة املتحدة

ت�أ�س�ست لتقدمي دعم ر�أ�سمايل حلجم الإكتتاب يف انتاري�س
�سينديكايت .1274

اململكة املتحدة

ت�أ�س�ست لتقدمي دعم ر�أ�سمايل حلجم الإكتتاب يف انتاري�س
�سينديكايت .1274

اململكة املتحدة

ت�أ�س�ست لتقدمي دعم ر�أ�سمايل حلجم الإكتتاب يف انتاري�س
�سينديكايت .1274

%100

برمودا

ت�أ�س�ست ك�شركة قاب�ضة.

%100

مالطا

تعمل ب�صفة �أ�سا�سية يف �أعمال الت�أمني.

�شركة قطر للت�أمني العقارية
قطر لال�ست�شارات االقت�صادية
ذ.م.م («قطر للإ�ست�شارات»)

( %100مملوكة بوا�سطة
الدولية)
%100

دولة قطر

%100

دولة قطر

جمموعة قطر للت�أمني

%100

دولة قطر

كاتكو لإدارة اال�ستثمارات ليمتد
(«كاتكو للإدارة»)

%100

كانيت ليمتد

تالييم للإ�ست�شارات املحدودة
�أرنيب للإ�ستثمارات العقارية
املحدودة
�سنريجي فراميلي املحدودة

الإمارات العربية املتحدة تعمل ب�صفة �أ�سا�سية يف الأن�شطة العقارية يف دولة الإمارات
العربية املتحدة.
تعمل ب�صفة �أ�سا�سية يف الأن�شطة العقارية يف دولة قطر.
تعمل ب�صفة �أ�سا�سية يف جمال تقدمي خدمات اال�ست�شارات
املالية والأخرى.
تعمل ب�صفة �أ�سا�سية يف �إدارة جمموعة �شركات قطر
للت�أمني.

برمودا

تعمل ب�صفة �أ�سا�سية يف تقدمي خدمات �إدارة اال�ستثمارات.

برمودا
جزر كاميان
جزر الكامين

تعمل ب�صفة �أ�سا�سية يف �إ�صدار عقود �إعادة الت�أمني
ب�ضمانات �إ�ضافية ل�صندوق كاتكو ري.
تعمل ب�صفة �أ�سا�سية يف اخلدمات والإ�ست�شارات املالية.
تعمل ب�صفة �أ�سا�سية يف اخلدمات والإ�ست�شارات املالية.

%100

جزر بي ڤي �أي

تعمل ب�صفة �أ�سا�سية يف تقدمي خدمات �إدارة الإ�ستثمارات

( %100مملوكة بوا�سطة قطر
للإ�ست�شارات الإقت�صادية)
%100

جزر الكامين

تعمل ب�صفة �أ�سا�سية يف اخلدمات والإ�ست�شارات املالية.

جري�سي

تعمل ب�صفة �أ�سا�سية يف جمال الإ�ستثمارات العقارية.

جري�سي

تعمل ب�صفة �أ�سا�سية يف جمال الإ�ستثمارات العقارية.

( %100مملوكة بوا�سطة كاتكو
كاتكو ري ليمتد
لإدارة اال�ستثمارات ليمتد)
%100
كيو �أي �سي لإدارة الأ�صول املحدودة
%100
�شركة التعليم املحدودة
�أبيكور منجرز قطر ليمتد

األنشطة الرئيسية

( %100مملوكة من �أرنيب
للإ�ستثمارات العقارية
املحدودة)

خ�لال الف�ترة ،كج��زء م��ن �إع��ادة هيكل��ة املجموع��ة ،قام��ت ال�ش��ركة الأم بتحوي��ل �إ�س��تثماراتها يف ال�ش��ركة التابع��ة  ،جمموع��ة انتاري���س القاب�ض��ة
(اململك��ة املتح��دة) �إىل �ش��ركة قط��ر للت�أم�ين كابيت��ال (ذ.م.م) بالقيم��ة الدفرتي��ة مقاب��ل �أ�س��هم حق��وق ملكي��ة �إ�ضافي��ة ل�ش��ركة قط��ر للت�أم�ين
كابيت��ال (ذ.م.م) .مت �إعتب��ار التحوي��ل كتحوي��ل يق��ع �ضم��ن الرقاب��ة العام��ة حي��ث مل يت��م الإع�تراف برب��ح �أو خ�س��ارة �ضم��ن �أرب��اح �أو خ�س��ائر
ا ملجمو ع��ة .

ت�أ�س�ست لتقدمي دعم ر�أ�سمايل حلجم الإكتتاب
يف انتاري�س لإدارة التوكيل املحدودة وانتاري�س
�سينديكايت .1274
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مب��د�أ �أغلبي��ة ال�ش��ركات املتعامل��ة يف �أن�ش��طة الت�أم�ين م��ن املتوق��ع
�أن يك��ون عل��ى م�س��توى التقاري��ر املالي��ة لل�ش��ركات و كذل��ك التقاري��ر
املالي��ة ال�س��نوية مبا�ش��رة قب��ل تاري��خ � 1أبري��ل ( 2016عل��ى �س��بيل
املث��ال :الف�ترة املالي��ة لل�س��نة املنتهي��ة يف  31دي�س��مرب  ،)2015وبذل��ك
ال ينبغ��ي اع��ادة التقيي��م� ،إال �إذا كان هنال��ك تغي�ير جوه��ري يف �أن�ش��طة
املن�ش���أة م��ن �ش���أنه �أن ي���ؤدي اىل تقيي��م �إلزام��ي .وفق��ا للتقيي��م الأويل
لل�ش��ركة� ،س��وف ي�صب��ح املعي��ار ال��دويل للتقاري��ر املالي��ة رق��م ()9
«الأدوات املالي��ة» �س��اري املفع��ول عل��ى الف�ترات ال�س��نوية الت��ي تب��د�أ
يف �أو بع��د  1يناي��ر .2018

تت��م مراجع��ة تل��ك التقدي��رات واالفرتا�ض��ات عل��ى نح��و م�س��تمر.
يت��م �إدراج التعدي�لات عل��ى التقدي��رات املحا�س��بية يف ال�س��نة الت��ي
تت��م فيه��ا مراجع��ة التقدي��رات �أو يف �أي��ة �س��نوات م�س��تقبلية تت�أث��ر
بذل��ك� .إن �أه��م الأح��كام والتقدي��رات للمجموع��ة مبين��ة يف �إي�ض��اح
رق��م ( )33و(.)34

 -٢تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية
الجديدة والمعدلة

قام��ت املجموع��ة بتطبي��ق ع��دد م��ن املعاي�ير والتف�س�يرات
اجلدي��دة واملع ّدل��ة خ�لال ال�س��نة املالي��ة احلالي��ة وه��ي:

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ()11

	�إن التعديلات عل�ى املعي�ار ال�دويل للتقاري�ر املالي�ة رق�م ()11
يتطل�ب دم�ج العملي�ات املحا�س�بية لإ�س�تحواذ الفائ�دة يف العملي�ات
امل�شتركة ،حي�ث يج�ب تطبي�ق املعي�ار ال�دويل التقاري�ر املالي�ة رق�م ٣
(دم�ج العملي�ات) فيم�ا يتعل�ق بالعملي�ات املح�س�ابية لدم�ج العملي�ات
امل�شتركة .كان�ت تل�ك املعايير املع ّدل�ة ال�ص�ادرة م�ن جمل��س
معايير املحا�س�بة الدولي�ة وجلن�ة تف�سير املعايير الدولي�ة للتقاري�ر
املالي�ة �س�ارية املفع�ول للفترات املحا�س�بية الت�ي تب�د�أ يف �أو بع�د 1
يناي�ر  .2016مل يك�ن لتطبي�ق ه�ذه املعايير �أي ت�أثير جوه�ري عل�ى
البيان�ات املالي�ة املوح�دة للمجموع�ة لل�س�نة املال�ة املنتهي�ة يف 31
دي�س�مرب .2016

•

•

·مت �إ�ص��دار تعدي�لات وا�ضح��ة للمعي��ار ال��دويل للتقاري��ر املالي��ة رق��م
(�« )7إي�ضاح��ات ع��ن الأدوات املالي��ة» ومعي��ار املحا�س��بة ال��دويل رق��م
(( )39املع��دل) وذل��ك بتطبي��ق املعي��ار ال��دويل للتقاري��ر املالي��ة رق��م
( ،)9املف�صل��ة �أع�لاه.

تم إصدار المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ()٩

الأدوات املالي��ة ،لإ�س��تبدال معي��ار املحا�س��بة ال��دويل رق��م
( ،)39الأدوات املالي��ة  :الإع�تراف والقيا���س .يب�س��ط ه��ذا املعي��ار
من��وذج القيا���س امل��زدوج وه��و ين�ش��ئ فئت�ين �أ�سا�س��يتني
لقيا���س املوج��ودات املالي��ة :التكلف��ة املطف���أة والقيم��ة العادل��ة.
يعتم��د �أ�سا���س الت�صني��ف عل��ى من��ط الأعم��ال ل��دى ال�ش��ركة
وخ�صائ���ص التدفق��ات النقدي��ة التعاقدي��ة للموج��ودات املالي��ة.
الإعف��اء امل�ؤق��ت :بالن�س��بة لل�ش��ركة الت��ي يوج��د به��ا عق��ود
·تعدي�لات عل��ى املعي��ار ال��دويل للتقاري��ر املالي��ة رق��م ( )10البيان��ات
ت�أم�ين وفق��ا للمعي��ار ال��دويل للتقاري��ر املالي��ة ( )4و متا�ش��ي ًا
املالي��ة املوح��دة واملعي��ار املحا�س��بي ال��دويل رق��م ( )28ا�س��تثمارات يف
م��ع مب��د�أ �أغلبي��ة ال�ش��ركات املتعامل��ة يف �أن�ش��طة الت�أم�ين
�ش��ركات زميل��ة وم�ش��اريع م�ش�تركة لتو�ضي��ح بع���ض اجلوان��ب املتعلق��ة
(مب��د�أ الأغلبي��ة) ،ف���إن التعدي��ل يف ع��ام � 2016أعط��ى اخلي��ار
بتطبي��ق �إ�س��تثناءات التوحي��د لوح��دات الإ�س��تثمار.
�إم��ا لتطبي��ق املعي��ار احل��ايل للمعاي�ير الدولي��ة للتقاري��ر
املالي��ة وت�أجي��ل تطبي��ق املعي��ار ال��دويل للتقاري��ر املالي��ة رق��م 	�إن املجموع��ة الآن ب�ص��دد تقيي��م الأث��ر املحتم��ل له��ذه التعدي�لات
عل��ى عر���ض البيان��ات املالي��ة املوح��دة.
( )9حت��ى �إخط��ار �أخ��ر �أو حت��ى الف�ترة الت��ي تب��د�أ يف �أو بع��د
 1يناي��ر �( 2021ش��رط �إنته��اء امل��دة يف تاري��خ مع�ين)� .أو �أن
بالإ�ضاف��ة �إىل ذل��ك ،مل يت��م تطبي��ق ع��دد م��ن املعاي�ير والتعدي�لات
�ش��ركات الت�أم�ين الت��ي تق��ع �ضم��ن نط��اق املعي��ار ال��دويل
والتف�س�يرات الت��ي مل ت�صب��ح �س��ارية املفع��ول لل�س��نة املنتهي��ة يف 31
للتقاري��ر املالي��ة رق��م ( )4لديه��ا خي��ار تطبي��ق املعي��ار ال��دويل
دي�س��مرب  2016عن��د �إع��داد ه��ذه البيان��ات املالي��ة املوح��دة .ال تتوق��ع
للتقاري��ر املالي��ة رق��م ( )9ب�ش��كل كام��ل ب�إج��راء التعدي�لات
املجموع��ة ب���أن يك��ون للتعدي�لات عل��ى املعاي�ير �أو عل��ى التف�س�يرات
الالزم��ة عل��ى الرب��ح �أو اخل�س��ارة لإلغ��اء �أث��ر املعي��ار ال��دويل
املقرتح��ة والت��ي �س��ت�صبح �إلزامي��ة للبيان��ات املالي��ة املوح��دة ل�س��نة
للتقاري��ر املالي��ة رق��م (( )9نه��ج موح��د)� .س��يتم تقيي��م
� 2017أو بعده��ا ت�أث�ير ه��ام عل��ى البيان��ات املالي��ة املوح��دة.
•
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أ)

التحســينات الســنوية  2014 - 2012عل��ى املعاي�ير الدولي��ة للتقاري��ر
املالي��ة الت��ي تت�ضم��ن التعدي�لات عل��ى املعاي�ير الدولي��ة للتقاري��ر
املالي��ة �أرق��ام ( )5املوج��ودات غ�ير املتداول��ة املحتف��ظ به��ا بغر���ض
البي��ع والعملي��ات املتوقف��ة و ( )7الأدوات املالي��ة  -الإف�صاح��ات،
واملعاي�ير املحا�س��بية الدولي��ة �أرق��ام ( )19مناف��ع املوظف�ين و ()34
التقاري��ر املالي��ة املرحلي��ة.

بيان االلتزام

مت �إع��داد البيان��ات املالي��ة املوح��دة وفق ً��ا للمعاي�ير الدولي��ة
للتقاري��ر املالي��ة ال�ص��ادرة ع��ن جمل���س معاي�ير املحا�س��بة
الدولي��ة ،ومتطلب��ات قان��ون ال�ش��ركات التجاري��ة القط��ري
وتعليم��ات م�ص��رف قط��ر املرك��زي.
 .4السياسات المحاسبية الهامة

ب) أسس اإلعداد

مت �إع��داد ه��ذه البيان��ات املالي��ة املوح��دة وفق ً��ا ملب��د�أ
التكلف��ة التاريخي��ة فيم��ا ع��دا بع���ض الأدوات املالي��ة والت��ي
يت��م قيا�س��ها بالقيم��ة العادل��ة يف نهاي��ة كل ف�ترة.

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )15إيرادات من عقود مع

العمالء يف مايو  ،2014مت �إ�صدار املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم
 15يقدم املعيار منهاج من خم�س خطوات للإعرتاف بالإيرادات� ،إن املبد�أ
الأ�سا�سي للمعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم  15هو �أنه على املن�ش�أة
الإعرتاف بالإيرادات لت�صف حتويل ال�سلع �أو اخلدمات املتفق عليها �إىل العمالء
مببلغ يعك�س البدل املقابل الذي تتوقع املن�ش�أة احل�صول عليه مقابل تلك ال�سلع �أو
اخلدمات.

فيم�ا يل�ي املعايير الدولي�ة ال�ص�ادرة ع�ن جمل��س معايير املحا�س�بة
الدولي�ة وجلن�ة تف�سير املعايير الدولي�ة للتقاري�ر املالي�ة والت�ي مل
ت�صب�ح �س�ارية املفع�ول لل�س�نة املنتهي�ة يف  31دي�س�مرب  2016ومل تق�م
املجموع�ة بتطبيقه�ا:

 -٣أسس اإلعداد

تت��م مقا�ص��ة املوج��ودات املالي��ة واملطلوب��ات املالي��ة ويت��م عر���ض
�ص��ايف املبل��غ يف بي��ان املرك��ز امل��ايل املوح��د فق��ط عندم��ا يك��ون
هن��اك ح��ق قان��وين ميك��ن تطبيق��ه ملقا�ص��ة املبال��غ املع�ترف به��ا
وتتوف��ر الرغب��ة يف ال�س��داد عل��ى �أ�سا���س ال�ص��ايف �أو يف حت�صي��ل
املوج��ود و�س��داد املطل��وب يف نف���س الوق��ت .ل��ن تت��م مقا�ص��ة
الإي��راد وامل�ص��روف يف بي��ان الدخ��ل املوح��د م��ا مل يك��ن ذل��ك
مطلوب ً��ا �أو م�س��موح ًا ب��ه مبوج��ب �أي معي��ار حما�س��بي �أو تف�س�ير
ل��ه ،كم��ا ه��و مذك��ور يف ال�سيا�س��ات املحا�س��بية للمجموع��ة.
تت�ضم��ن البيان��ات املالي��ة املوح��دة معلوم��ات ع��ن �أرق��ام املقارن��ة
للف�ترة ال�س��ابقة .بالإ�ضاف��ة �إىل ذل��ك  ،قام��ت املجموع��ة بعر���ض
بي��ان مرك��ز م��ايل �إ�ض��ايف لبداي��ة الف�ترة ال�س��ابقة وال��ذي يت��م
عر�ض��ه عن��د وج��ود تطبي��ق ب�أث��ر رجع��ي  ،تعدي��ل ب�أث��ر رجع��ي
�أو �إع��ادة تبوي��ب لبن��ود �ضم��ن البيان��ات املالي��ة .مت عر���ض بي��ان
مرك��ز م��ايل �إ�ض��ايف كم��ا يف  1يناي��ر � 2015ضم��ن البيان��ات
املالي��ة املوح��دة وذل��ك لإع��ادة تبوي��ب بع���ض بن��ود البيان��ات
املالي��ة (�إي�ض��اح .)38
ج)

العملة التشغيلية وعملة العرض

مت عر���ض ه��ذه البيان��ات املالي��ة املوح��دة بالريـ��ال القط��ري
مقرب ً��ا �إىل �أل��ف ريـ��ال قط��ري ،م��ا مل تت��م الإ�ش��ارة �إىل
خ�لاف ذل��ك.
د)

األحكام والتقديرات المحاسبية الهامة

تق��وم املجموع��ة بو�ض��ع �أح��كام وتقدي��رات ت�ؤث��ر عل��ى
املبال��غ املف�ص��ح عنه��ا للموج��ودات واملطلوب��ات والإي��رادات
وامل�صروف��ات والإلتزام��ات العر�ضي��ة كم��ا يف تاري��خ التقري��ر.
يت��م تقيي��م التقدي��رات والأح��كام ب�صف��ة م�س��تمرة وه��ي
ت�س��تند �إىل اخل�برة التاريخي��ة وعوام��ل �أخ��رى ،مت�ضمن��ة
توق��ع �أح��داث م�س��تقبلية ُي��رى �أنه��ا معقول��ة يف �ض��وء
ا لظ��ر و ف .

أ) توحيد وتحويل العمالت األجنبية واألدوات المالية
 ]1أسس التوحيد
الشركات التابعة

ت�ش��تمل البيان��ات املالي��ة املوح��دة عل��ى البيان��ات املالي��ة
اخلا�ص��ة بال�ش��ركة الأم وال�ش��ركات الت��ي ت�س��يطر عليه��ا ال�ش��ركة
الأم ب�صف��ة مبا�ش��رة �أو غ�ير مبا�ش��رة كم��ا يف  31دي�س��مرب م��ن
كل �س��نة.
ال�ش��ركات التابع��ة ه��ي ال�ش��ركات الت��ي ت�س��يطر عليه��ا ال�ش��ركة
الأم ب�صف��ة مبا�ش��رة �أو غ�ير مبا�ش��رة .يت��م توحي��د البيان��ات
املالي��ة كامل��ة م��ع البيان��ات املالي��ة للمجموع��ة م��ن تاري��خ
الإ�س��تحواذ ،كون��ه التاري��خ ال��ذي ح�صل��ت املجموع��ة في��ه عل��ى
ال�س��يطرة ،حت��ى تاري��خ خ�س��ارة ه��ذه ال�س��يطرة .يت��م �إع��داد
البيان��ات املالي��ة لل�ش��ركات التابع��ة لنف���س ف�ترة التقري��ر امل��ايل
لل�ش��ركة الأم ب�إ�س��تخدام �سيا�س��ات حما�س��بية ب�ش��كل متنا�س��ق ،عن��د
ال�ض��رورة ،يت��م �إج��راء تعدي�لات جلع��ل ال�سيا�س��ات املحا�س��بية
تتما�ش��ى م��ع �سيا�س��ات املجموع��ة.
يت��م حتقي��ق ال�س��يطرة عندم��ا يك��ون لل�ش��ركة الأم الق��درة عل��ى
فر���ض ال�س��يطرة عل��ى ال�ش��ركة امل�س��تثمر به��ا بطريق��ة مبا�ش��رة
�أو غ�ير مبا�ش��رة و�أن تك��ون معر�ض��ة لعوائ��د متغ�يرة �أو لديه��ا
حق��وق يف ه��ذه العائ��دات النا�ش��ئة م��ن تدخله��ا يف ال�ش��ركة
التابع��ة ومتل��ك الق��درة عل��ى �إ�س��تخدام �س��يطرتها للت�أث�ير عل��ى
تل��ك العائداـ��ت.
تق��وم ال�ش��ركة الأم ب�إع��ادة تقيي��م م��ا �إذا كان��ت متل��ك الق��درة
عل��ى التحك��م يف الإ�س��تثمار واحلقائ��ق والظ��روف الت��ي ت�ش�ير
�إىل وج��ود تغي�يرات يف واح��د �أو �أك�ثر م��ن العنا�ص��ر الثالث��ة
للتحك��م املبين��ة �أع�لاه.
يت��م توزي��ع الأرب��اح �أو اخل�س��ائر وجمي��ع عنا�ص��ر بي��ان الدخ��ل
ال�ش��امل عل��ى م�س��اهمي ال�ش��ركة الأم وحق��وق الأقلي��ة غ�ير
امل�س��يطرة .كم��ا يت��م توزي��ع الدخ��ل النا�ش��ئ م��ن ال�ش��ركات
التابع��ة عل��ى م�س��اهمي ال�ش��ركة الأم وحق��وق الأقلي��ة غ�ير
امل�س��يطرة حت��ى ل��و ترت��ب عل��ى ذل��ك عج��ز يف ر�صي��د حق��وق
الأقلي��ة غ�ير امل�س��طرية.
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يت��م �إلغ��اء جمي��ع معام�لات الأ�ص��ول واملطلوب��ات وحق��وق
امللكي��ة والإي��رادات وامل�صروف��ات والتدفق��ات النقدي��ة الت��ي مت��ت
ب�ين �ش��ركات املجموع��ة عن��د توحي��د البيان��ات املالي��ة.
يت��م ت�س��جيل التغ�ير يف ن�س��بة م�س��اهمة املجموع��ة يف ال�ش��ركات
التابع��ة ال��ذي ال ينت��ج عن��ه فق��دان املجموع��ة لل�س��يطرة عل��ى
ال�ش��ركات التابع��ة �ضم��ن حق��وق امللكي��ة .يت��م تعدي��ل القيم��ة
الدفرتي��ة حلق��وق املجموع��ة وحق��وق الأقلي��ة الغ�ير م�س��يطرة
لتعك���س حق��وق امللكي��ة يف ال�ش��ركات التابع��ة .يف ح��ال وج��ود
�أي �إخت�لاف ب�ين القيم��ة الت��ي مت تعديله��ا يف حق��وق الأقلي��ة
الغ�ير م�س��يطرة والقيم��ة العادل��ة للمبل��غ ال��ذي مت حت�صيل��ه �أو
دفع��ه يت��م الإع�تراف ب��ه مبا�ش��رة يف حق��وق امللكي��ة العائ��د
للم�س��اهمني يف ال�ش��ركة الأم.
متث��ل حق��وق الأقلي��ة غ�ير امل�س��طرية احل�ص��ة م��ن الأرب��اح �أو
اخل�س��ائر و�ص��ايف الأ�ص��ول الغ�ير مملوك��ة م��ن املجموع��ة ويت��م
عر�ضه��ا منف�صل��ة يف بي��ان الأرب��اح �أو اخل�س��ائر املوح��د و�ضم��ن
حق��وق امللكي��ة يف بي��ان املرك��ز امل��ايل املوح��د منف�صل��ة ع��ن
حق��وق امللكي��ة مل�س��اهمي ال�ش��ركة الأم.
عن��د فق��دان املجموع��ة لل�س��يطرة  ،يت��م �إع��ادة تقيي��م القيم��ة
العادل��ة للح�ص��ة املتبقي��ة كم��ا يف تاري��خ فق��دان ال�س��يطرة ،
ويت��م الإع�تراف بالتغ�ير يف القيم��ة الدفرتي��ة يف بي��ان الأرب��اح �أو
اخل�س��ائر .تعت�بر القيم��ة العادل��ة ه��ي القيم��ة الأولي��ة لأغرا���ض
الإع�تراف الالح��ق باحل�ص��ة املتبقي��ة ك�إ�س��تثمار يف �ش��ركة
تابع��ة � ،ش��ركة م�ش��روع م�ش�ترك �أو �أ�ص��ل م��ايل  ،بالإ�ضاف��ة
�إىل ذل��ك  ،يت��م معامل��ة املبال��غ املع�ترف به��ا �س��ابق ًا �ضم��ن
بن��ود الدخ��ل ال�ش��امل الأخ��رى كم��ا ل��و �أن املجموع��ة قام��ت
ب�إ�س��تبعاد الأ�ص��ول �أو ت�س��وية الإلتزام��ات املتعلق��ة به��ذه املبال��غ.
وه��ذا يعن��ي �أن املبال��غ املع�ترف به��ا �س��ابق ًا ه��ي بن��ود الدخ��ل
ال�ش��امل الأخ��رى ين��م ت�صنيفه��ا �ضم��ن بي��ان الدخ��ل املوح��د.
اإلستثمارات في الشركات الزميلة والشركات المشتركة

ال�ش��ركات الزميل��ة ه��ي ال�ش��ركات الت��ي يك��ون للمجموع��ة
ت�أث�ير ه��ام عليه��ا  ،ب��دون �س��يطرة ،عل��ى �سيا�س��اتها املالي��ة
والت�ش��غيلية .الت�أث�ير اله��ام ه��و الق��درة عل��ى امل�ش��اركة يف
الق��رارات اخلا�ص��ة بال�سيا�س��ات املالي��ة والت�ش��غيلية لل�ش��ركة
ولي�س��ت ال�س��يطرة عل��ى تل��ك ال�سيا�س��ات ،عن��د ال�ض��رورة ،يت��م
�إج��راء تعدي�لات جلع��ل ال�سيا�س��ات املحا�س��بية تتما�ش��ى م��ع
�سيا�س��ات املجموع��ة.
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امل�ش��اريع امل�ش�تركة ه��ي تل��ك امل�ش��اريع الت��ي متل��ك املجموع��ة
�س��يطرة م�ش�تركة عل��ى �أن�ش��طتها ويت��م �إن�ش��ا�ؤها ب�إتف��اق تعاق��دي
م�ش�ترك وتتطل��ب الق��رارات املالي��ة والت�ش��غيلية الإ�س�تراتيجية
موافق��ة ال�ش��ركاء بالإجم��اع .ال�س��يطرة امل�ش�تركة ه��ي امل�ش��اركة
التعاقدي��ة املتف��ق عليه��ا عل��ى ال�س��يطرة ،والت��ي توج��د فق��ط
عن��د الق��رارات املتطلب��ة للأن�ش��طة ذات ال�صل��ة واملتف��ق عليه��ا
م��ن قب��ل الأط��راف امل�س��يطرة.
يت��م ت�س��جيل الإ�س��تثمارات يف ال�ش��ركات الزميل��ة �أو امل�ش��اريع
امل�ش�تركة ب�إ�س��تخدام طريق��ة حق��وق امللكي��ة.
وفق��ا لطريق��ة حق��وق امللكي��ة  ،يت��م الإع�تراف بالإ�س��تثمارات
�ضم��ن بي��ان املرك��ز امل��ايل مبدئي ً��ا بالتكلف��ة ويت��م تعدي��ل
�أر�ص��دة ه��ذه الإ�س��تثمارات الحق ً��ا بح�ص��ة املجموع��ة يف الأرب��اح
واخل�س��ائر وبن��ود الدخ��ل ال�ش��امل الأخ��رى .عندم��ا تزي��د ح�ص��ة
اخل�س��ائر للمجموع��ة عل��ى م�س��اهمتها يف ال�ش��ركات الزميل��ة �أو
امل�ش��اريع امل�ش�تركة يت��م تخفي���ض القيم��ة الدفرتي��ة لتل��ك
امل�س��اهمة ،مت�ضمن��ة �أي��ة ا�س��تثمارات طويل��ة الأج��ل �إىل ال�صف��ر
ويتوق��ف الإع�تراف باملزي��د م��ن اخل�س��ائر ب�إ�س��تثناء �إذا كان ل��دى
املجموع��ة �إلت��زام �أو تق��وم في��ه ب�س��داد مدفوع��ات بالنياب��ة ع��ن
تل��ك ال�ش��ركة امل�س��تثمر فيه��ا.
تت�ضم��ن البيان��ات املالي��ة املوح��دة ح�ص��ة املجموع��ة م��ن الأرب��اح
�أو اخل�س��ائر والدخ��ل ال�ش��امل ،بع��د �إج��راء التعدي�لات لتتما�ش��ى
ال�سيا�س��ات املحا�س��بية م��ع �سيا�س��ات املجموع��ة ،حي��ث تب��د�أ م��ن
تاري��خ التاث�ير امل�ش�ترك حت��ى تاري��خ �إنته��اء ذل��ك� .إن الف�ترة
املالي��ة لل�ش��ركات الزميل��ة تتف��ق م��ع الف�ترة املالي��ة للمجموع��ة.
الأرب��اح �أو اخل�س��ائر الناجت��ة م��ن املعام�لات النهائي��ة ب�ين
املجموع��ة و �ش��ركاتها الزميل��ة وال�ش��ركات امل�ش�تركة يت��م
االع�تراف به��ا يف البيان��ات املالي��ة للمن�ش���أة فق��ط اىل ح��د
اجل��زء املخ�ص���ص للأط��راف الأخ��رى م��ن م�س��تثمري ال�ش��ركات
الزميل��ة �أو ال�ش��ركات امل�ش�تركة.
دمج األعمال

يت��م �إحت�س��اب دم��ج الأعم��ال ب�إ�س��تخدام طريق��ة الإ�س��تحواذ .يت��م
قيا���س املقاب��ل امل��ايل املنق��ول يف دم��ج الأعم��ال بالقيم��ة العادل��ة
ويت��م �إحت�س��ابه ب�إجم��ايل القيم��ة العادل��ة للموج��ودات واملطلوب��ات
املحول��ة للمجموع��ة يف تاري��خ الإ�س��تحواذ م��ن املال��ك ال�س��ابق
لل�ش��ركة امل�س��تحوذ عليه��ا يف مقاب��ل ال�س��يطرة عل��ى ال�ش��ركة
امل�س��تحوذ عليه��ا .يت��م الإع�تراف بالتكالي��ف املتعلق��ة مبا�ش��رة
بالإ�س��تحواذ �ضم��ن بي��ان الدخ��ل املوح��د عن��د حتققه��ا.
عن��د تاري��خ الإ�س��تحواذ يت��م الإع�تراف باملوج��ودات امل�س��تحوذ
عليه��ا واملطلوب��ات املفرت�ض��ة عل��ى �أ�سا���س القيم��ة العادل��ة.
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يتم عر�ضها الحق ًا كما يلي:
•

يت��م �إطف��اء املوج��ودات غ�ير امللمو�س��ة ذات الأعم��ار املح��ددة
عل��ى م��دى �أعماره��ا الإنتاجي��ة الإقت�صادي��ة ويع��اد النظ��ر
فيه��ا لتحدي��د الت��دين يف �أي وق��ت يظه��ر في��ه دلي��ل عل��ى
�إحتم��ال ت��دين قيم��ة املوج��ودات غ�ير امللمو�س��ة .تت��م مراجع��ة
ف�ترة الإطف��اء وطريق��ة الإطف��اء للموج��ودات غ�ير امللمو�س��ة
ذات الأعم��ار الإنتاجي��ة املح��ددة يف نهاي��ة كل �س��نة مالي��ة.
حتت�س��ب التغ�يرات يف الأعم��ار الإنتاجي��ة املتوقع��ة �أو الطريق��ة
املتوقع��ة لإ�س��تهالك املناف��ع الإقت�صادي��ة امل�س��تقبلية الت��ي
تت�ضمنه��ا املوج��ودات بتعدي��ل ف�ترة الإطف��اء �أو الطريق��ة،
�أيهم��ا �أن�س��ب  ،وتعام��ل كتغ�يرات يف التقدي��رات املحا�س��بية.
ت��درج م�صاري��ف الإطف��اء للموج��ودات غ�ير امللمو�س��ة حم��ددة
الأعم��ار يف بي��ان الدخ��ل املوح��د.

•

يت��م فح���ص املوج��ودات غ�ير امللمو�س��ة ذات الأعم��ار الإنتاجي��ة
غ�ير املح��ددة �س��نوي ًا لتحدي��د الت��دين (�إن وج��د) �إم��ا فردي ً��ا
�أو عل��ى م�س��توى وح��دة املول��دة للنق��د .ال يت��م �إطف��اء ه��ذه
املوج��ودات غ�ير امللمو�س��ة .تت��م مراجع��ة �س��نوية للموج��ودات
غ�ير امللمو�س��ة غ�ير حم��ددة العم��ر الإنتاج��ي وذل��ك لإق��رار
�إ�س��تمرارية املوج��ودات ب��دون عم��ر �إنتاج��ي حم��دد .و�إذا مل
تق��رر الإ�س��تمرارية يت��م تطبي��ق التغي�ير يف العم��ر الإنتاج��ي
م��ن عم��ر غ�ير حم��دد �إىل حم��دد للف�ترات امل�س��تقبلية.

يت��م قيا���س ال�ش��هرة بالفائ���ض م��ن جمم��وع املقاب��ل امل��ايل
املنق��ول وحق��وق الأقلي��ة الغ�ير م�س��يطرة يف ال�ش��ركة امل�س��تحوذ
عليه��ا والقيم��ة العادل��ة حلق��وق امللكي��ة اململوك��ة يف ال�س��ابق يف
ال�ش��ركة التابع��ة امل�س��تحوذ عليه��ا (يف حال��ة تواجده��ا) ،عل��ى
�ص��ايف قيم��ة املوج��ودات املح��دودة ،واملطلوب��ات املفرت�ض��ة يف
تاري��خ الإ�س��تحواذ .يت��م الإع�تراف ف��ور ًا بالفائ���ض م��ن جت��اوز
قيم��ة �ص��ايف املوج��ودات املح��ددة واملطلوب��ات املفرت�ض��ة عل��ى
جمم��وع املقاب��ل امل��ايل املنق��ول وحق��وق الأقلي��ة الغ�ير م�س��يطرة
يف ال�ش��ركة امل�س��تحوذ عليه��ا (يف حال��ة تواجده��ا) يف الأرب��اح �أو
اخل�س��ائر كرب��ح ن��اجت ع��ن عملي��ات �ش��راء.
الشهرة

يت��م ت�س��جيل ال�ش��هرة الناجت��ة م��ن عملي��ة الإ�س��تحواذ بالتكلف��ة
كم��ا يف تاري��خ الإ�س��تحواذ مطروح ً��ا منه��ا خ�س��ائر ت��دين القيم��ة
املرتاكم��ة� ،إذا وج��دت.
بغر���ض فح���ص ت��دين القيم��ة ،يت��م توزي��ع ال�ش��هرة عل��ى كل
وح��دة نق��د يف املجموع��ة (�أو جمموع��ة وح��دات نق��د) والت��ي
م��ن املتوق��ع �أن ت�س��تفيد م��ن عملي��ة دم��ج الأعم��ال.
يت��م فح���ص ت��دين قيم��ة وح��دة النق��د الت��ي مت توزي��ع
ال�ش��هرة عليه��ا ب�ش��كل �س��نوي �أو ب�ش��كل متك��رر �إذا كان هنال��ك
م�ؤ�ش��ر عل��ى ت��دين قيم��ة الوح��دة� .إذا كان��ت القيم��ة القابل��ة
للتح�صي��ل لوح��دات النق��د �أق��ل م��ن قيمته��ا الدفرتي��ة ،ف�إن��ه
يت��م توزي��ع خ�س��ارة ت��دين القيم��ة �أو ًال لتخفي���ض القيم��ة
الدفرتي��ة لل�ش��هرة املوزع��ة عل��ى وح��دات النق��د وم��ن ث��م
للموج��ودات الأخ��رى للوح��دات ب�ش��كل تنا�س��بي عل��ى �أ�سا���س
القيم��ة الدفرتي��ة ل��كل �أ�ص��ل م��ن �أ�ص��ول الوح��دة .يت��م
الإع�تراف بخ�س��ارة ت��دين القيم��ة يف قيم��ة ال�ش��هرة مبا�ش��رة يف
بي��ان الدخ��ل املوح��د .ال يت��م يف ف�ترات الحق��ة عك���س خ�س��ارة
الت��دين يف قيم��ة ال�ش��هرة الت��ي مت الإع�تراف به��ا.
يف ح��ال �إ�س��تبعاد وح��دة نق��د معين��ة  ،ف���إن قيم��ة ال�ش��هرة
املوزع��ة عل��ى تل��ك الوح��دة تدخ��ل يف حتدي��د الرب��ح �أو اخل�س��ارة
م��ن الإ�س��تبعاد.
الموجودات غير الملموسة

يت��م الإع�تراف باملوج��ودات غ�ير امللمو�س��ة الت��ي يت��م الإ�س��تحواذ
عليه��ا م��ن خ�لال دم��ج الأعم��ال والت��ي يت��م الإع�تراف به��ا
ب�ص��ورة منف�صل��ة ع��ن ال�ش��هرة مبدئي ً��ا بالتكلف��ة والت��ي متث��ل
قيمته��ا العادل��ة يف تاري��خ الإ�س��تحواذ عليه��ا.

يت��م قيا���س الأرب��اح �أو اخل�س��ائر الناجت��ة م��ن �إلغ��اء موج��ودات
غ�ير ملمو�س��ة بالف��رق ب�ين �ص��ايف عائ��دات الإ�س��تبعاد والقيم��ة
الدفرتي��ة للموج��ودات ويت��م �إدراجه��ا يف بي��ان الدخ��ل املوح��د
عن��د �إلغ��اء املوج��ودات.
تط ّب��ق املجموع��ة حالي ً��ا ال�سيا�س��ة عل��ى املوج��ودات غ�ير امللمو�س��ة
كم��ا يل��ي:
موجودات غير ملموسة مستحوذ عليها العمر اإلقتصادي

�سينديكيت كابا�سيتي

فرتة غري حمددة

خدمات  – Run offوومتربغيت�ش فري�ست�شرينغ �أي جي � 7سنوات
 ]2العمالت األجنبية
العمليات الخارجية

يت��م عر���ض البيان��ات املالي��ة الفردي��ة لل�ش��ركات التابع��ة والف��روع
باملجموع��ة بعمل��ة البيئ��ة االقت�صادي��ة الأ�سا�س��ية الت��ي ت��زاول
فيه��ا كل �ش��ركة م��ن �ش��ركات املجموع��ة �أن�ش��طتها (العمل��ة
الت�ش��غيلية) .لأغرا���ض ه��ذه البيان��ات املالي��ة املوح��دة  ،يت��م
عر���ض النتائ��ج واملرك��ز امل��ايل ل��كل �ش��ركة بالعمل��ة الت�ش��غيلية
لل�ش��ركة الأم.
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التاري��خ ال��ذي تن�ش���أ في��ه .يت��م
املوج��ودات واملطلوب��ات املالي��ة
�أو الت�س��وية وال��ذي ت�صب��ح في��ه
التعاقدي��ة ل�ل�أداة.

امل�س��ددة املرتبط��ة بوثائ��ق معي��دي الت�أم�ين وفق ً��ا لعق��د �إع��ادة
الت أ�م�ين ذي ال�صل��ة.

 -4السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
آ) التوحيد وتحويل العمالت األجنبية واألدوات المالية (تتمة)
 ]2العمالت األجنبية
العمليات الخارجية (تتمة)

يت��م حتوي��ل موج��ودات ومطلوب��ات العملي��ات الت�ش��غيلية
الأجنبي��ة �إىل الريـ��ال القط��ري ب�إ�س��تخدام مع��دالت ال�ص��رف
ال�س��ائدة يف تاري��خ التقري��ر .كم��ا يت��م �أي� ً
ض��ا حتوي��ل الإي��رادات
وامل�صروف��ات �إىل الريـ��ال القط��ري مبع��دالت ال�ص��رف ال�س��ائدة
يف تاري��خ التقري��ر وه��ي ال تختل��ف اختالف ً��ا كب�ير ًا ع��ن متو�س��ط
مع��دالت ال�ص��رف لل�س��نة .فروق��ات حتوي��ل العم�لات الأجنبي��ة
الت��ي تنت��ج م��ن عملي��ة التوحي��د يت��م �إدراجه��ا يف بي��ان الدخ��ل
ا ل�ش��ا مل .

إلغاء االعتراف

تق��وم املجموع��ة ب�إلغ��اء الإع�تراف باملوج��ود امل��ايل عن��د
�إنته��اء احلق��وق التعاقدي��ة يف �إ�س��تالم تدفق��ات نقدي��ة م��ن
ذل��ك املوج��ود �أو عن��د حتوي��ل احل��ق يف قب���ض التدفق��ات
النقدي��ة لذل��ك املوج��ود يف معامل��ة يت��م فيه��ا حتوي��ل جمي��ع
املخاط��ر والعوائ��د املتعلق��ة مبلكي��ة املوج��ودات املالي��ة .يت��م
الإع�تراف ب�أي��ة منفع��ة يت��م �إيجاده��ا �أو الإحتف��اظ به��ا م��ن
قب��ل املجموع��ة يف تل��ك املوج��ودات املالي��ة املحول��ة عل��ى �أنه��ا
موج��ود �أو مطل��وب منف�ص��ل .تق��وم املجموع��ة ب�إلغ��اء الإع�تراف
باملطل��وب امل��ايل عن��د ت�س��ديد� ،إنته��اء� ،أو �إلغ��اء �إلتزاماته��ا
ا لتعا قد ي��ة .

يت��م الإع�تراف بال�ش��هرة الناجت��ة م��ن دم��ج عملي��ات �أجنبي��ة
و�أي تعدي�لات القيم��ة العادل��ة للموج��ودات والإلتزام��ات الناجت��ة
م��ن دم��ج الأعم��ال كموج��ودات و�إلتزام��ات للعملي��ات الأجنبي��ة
ويت��م �إع��ادة متويله��ا للري��ال القط��ري ب�إ�س��تخدام �س��عر
ال�ص��رف كم��ا يف تاري��خ التقري��ر .يت��م الإع�تراف بالف��روق م��ن
�إع��ادة التحوي��ل يف بن��ود الدخ��ل ال�ش��امل الأخ��رى.

يت��م الإف�ص��اح ع��ن قيا���س املوج��ودات واملطلوب��ات املالي��ة حت��ت
ال�سيا�س��ة املحا�س��بية للموج��ودات واملطلوب��ات املالي��ة ذات ال�صل��ة.

التعامالت بعمالت أجنبية

القيمة العادلة لألدوات المالية

ت�س��جل املعام�لات بعم�لات �أجنبي��ة بالعمل��ة الت�ش��غيلية ل�ش��ركات
املجموع��ة وفق ً��ا لأ�س��عار ال�ص��رف ال�س��ائدة يف تاري��خ �إج��راء كل
معامل��ة .حت��ول �أر�ص��دة املوج��ودات واملطلوب��ات املالي��ة امل�س��جلة
بالعم�لات الأجنبي��ة يف تاري��خ التقري��ر �إىل العمل��ة الت�ش��غيلية
ب�أ�س��عار ال�ص��رف ال�س��ائدة يف نهاي��ة ال�س��نة ،وت��درج جمي��ع
الف��روق الناجت��ة ع��ن التحوي��ل يف بي��ان الدخ��ل املوح��د.
 ]3األدوات المالية

متث��ل الأدوات املالي��ة املوج��ودات واملطلوب��ات املالي��ة للمجموع��ة.
تت�ضم��ن املوج��ودات املالي��ة النق��د و�ش��به النق��د وذمم الت�أم�ين
املدين��ة وال��ذمم املدين��ة الأخ��رى والإ�س��تثمارات .تت�ضم��ن
املطلوب��ات املالي��ة القرو���ض وال��ذمم الدائن��ة الأخ��رى.
يت��م القيا���س املبدئ��ي للموج��ودات واملطلوب��ات املالي��ة بالقيم��ة
العادل��ة م�ضاف ً��ا �إليه��ا التكالي��ف املبا�ش��رة القتنائه��ا �أو �إ�صداره��ا
ب�إ�س��تثناء املوج��ودات �أو املطلوب��ات املالي��ة بالقيم��ة العادل��ة
م��ن خ�لال الرب��ح �أو اخل�س��ارة ،حي��ث يت��م الإع�تراف به��ذه
التكالي��ف لتل��ك الأدوات مبا�ش��رة يف بي��ان الدخ��ل املوح��د.
اإلعتراف

تع�ترف املجموع��ة مبدئي ً��ا بالنق��د و�ش��به النق��د وذمم الت�أم�ين
املدين��ة وال��ذمم املدين��ة الأخ��رى والقرو���ض ق�ص�يرة الأج��ل
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وال��ذمم الدائن��ة الأخ��رى يف
الإع�تراف مبدئي ً��ا بجمي��ع
الأخ��رى يف تاري��خ املعامل��ة
املجموع��ة طرف ً��ا للرتتيب��ات

القياس

القيم��ة العادل��ة ه��ي املبل��غ ال��ذي ميك��ن م��ن خالل��ه مبادل��ة
املوج��ود �أو �س��داد املطل��وب ب�ين طرف�ين مطلع�ين وراغب�ين عل��ى
�أ�س���س جتاري��ة بحت��ه يف تاري��خ القيا���س .بالت��ايل ميك��ن �أن
تن�ش���أ ف��روق ب�ين القي��م الدفرتي��ة مبوج��ب التكلف��ة التاريخي��ة
وتقدي��رات القيم��ة العادل��ة.
يفرت���ض تعري��ف القيم��ة العادل��ة �ضمني ً��ا ب���أن ال�ش��ركة ه��ي
عم��ل م�س��تمر ب��دون �أي��ة ني��ة �أو حاج��ة لت�صفيته��ا �أو احل��د
ب�ش��كل كب�ير م��ن مق��دار عملياته��ا الت�ش��غيلية �أو القي��ام ب�إج��راء
معام�لات ببن��ود �ض��ارة.
يت��م الإع�تراف بالتغ�يرات يف القيم��ة العادل��ة ل�ل�أدوات املالي��ة
امل�ش��تقة الغ�ير م�صنف��ة ك�أدوات حت��وط يف الرب��ح �أو اخل�س��ارة
عن��د ن�ش��وئها.
يت��م حتدي��د القي��م العادل��ة للإ�س��تثمارات الت��ي تت��م املتاج��رة
به��ا بالرج��وع �إىل �أ�س��عار عر�ضه��ا يف تاري��خ �إقف��ال الن�ش��اط
التج��اري يف تاري��خ التقري��ر .فيم��ا يتعل��ق باملوج��ودات املالي��ة
املتاح��ة للبي��ع غ�ير املدرج��ة يت��م حتدي��د القيم��ة العادل��ة
مبختل��ف تقني��ات التثم�ين ،ح�س��بما يعت�بر �ضروري ً��ا .ال تختل��ف
القيم��ة العادل��ة للموج��ودات واملطلوب��ات املالي��ة الأخ��رى
للمجموع��ة �إختالف ً��ا جوهري ً��ا ع��ن قيمه��ا الدفرتي��ة.

 -4السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

آ) التوحيد وتحويل العمالت األجنبية واألدوات المالية (تتمة)
 ]3األدوات المالية (تتمة)
تدني الموجودات المالية

تق��وم املجموع��ة يف تاري��خ كل تقري��ر م��ايل بتقدي��ر م��ا �إذا
كان هن��اك دلي��ل مو�ضوع��ي عل��ى �أن �أي موج��ود م��ايل ق��د
تدن��ت قيمت��ه .تتدن��ى قيم��ة املوج��ودات املالي��ة عندم��ا يظه��ر
دلي��ل مو�ضوع��ي عل��ى �أن��ه ق��د وق��ع ح��دث ي���ؤدي �إىل خ�س��ارة
بع��د الإع�تراف املبدئ��ي باملوج��ود و�أن ذل��ك احل��دث ي�ؤث��ر عل��ى
التدفق��ات النقدي��ة امل�س��تقبلية م��ن ذل��ك املوج��ود ميك��ن
تقديره��ا ب�ص��ورة موث��وق به��ا.
ق��د يت�ضم��ن الدلي��ل املو�ضوع��ي عل��ى ت��دين قيم��ة املوج��ود
امل��ايل تق�ص�ير �أو ت�أخ�ير م��ن جان��ب عمي��ل �أو م�ؤم��ن �أو معي��د
ت�أم�ين �أو �إحتم��ال دخ��ول العمي��ل �أو امل�ؤم��ن �أو معي��د الت�أم�ين يف
�إفال���س �أو �إختف��اء �س��وق ن�ش��ط للورق��ة املالي��ة .بالإ�ضاف��ة �إىل
ذل��ك ،ف���إن الإنخفا���ض اجلوه��ري �أو املط��ول يف القيم��ة العادل��ة
للإ�س��تثمار يف حق��وق امللكي��ة دون التكلف��ة يعت�بر دلي ً
�لا مو�ضوعي ً��ا
عل��ى ت��دين القيم��ة .يت��م االع�تراف بخ�س��ارة الت��دين يف قيم��ة
املوج��ودات يف بي��ان الدخ��ل املوح��د و�إظه��اره يف املخ�ص���ص يف
مقاب��ل ال��ذمم املدين��ة �أو الإ�س��تثمارات.
ب) عمليات التأمين
 ]1ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى

يت��م الإع�تراف ب��ذمم الت�أم�ين املدين��ة وال��ذمم املدين��ة الأخ��رى
عن��د �إ�س��تحقاقها بالقيم��ة العادل��ة للمقاب��ل املقبو���ض �أو امل�س��تحق
القب���ض .تت��م مراجع��ة القيم��ة الدفرتي��ة لل��ذمم املدين��ة
للوق��وف عل��ى وج��ود ت��دين يف قيمته��ا مت��ى ت�ش�ير الأح��داث �أو
الظ��روف �إىل �ش��كوك ح��ول قابلي��ة �إ�س�ترداد القيم��ة الدفرتي��ة
م��ع ت�س��جيل خ�س��ارة الت��دين يف القيم��ة يف بي��ان الدخ��ل املوح��د.
عق��ب القيا���س املبدئ��ي يت��م قيا���س ذمم الت�أم�ين املدين��ة
وال��ذمم املدين��ة الأخ��رى بالتكلف��ة مطروح ً��ا مه��ا خ�س��ائر
الت��دين يف القيم��ة �إن اعت�بر ذل��ك منا�س��ب ًا.
يت��م �إلغ��اء الإع�تراف ب��ذمم الت�أم�ين املدين��ة عندم��ا تتحق��ق
معاي�ير �إلغ��اء الإع�تراف باملوج��ودات املدين��ة كم��ا مت بيان��ه يف
�إي�ض��اح رق��م (.)III 4
 ]2موجودات عقود إعادة التأمين

تق��وم املجموع��ة بتحوي��ل خماط��ر الت�أم�ين يف �إط��ار الن�ش��اط
الع��ادي لأعماله��ا .متث��ل موج��ودات عق��ود �إع��ادة الت�أم�ين
الأر�ص��دة القابل��ة للإ�س�ترداد م��ن �ش��ركات �إع��ادة الت�أم�ين.
يت��م تقدي��ر املبال��غ القابل��ة للإ�س�ترداد م��ن معي��دي الت�أم�ين
ب�ص��ورة متوافق��ة م��ع خم�ص���ص املطالب��ات القائم��ة �أو املطالب��ات

يت��م مراجع��ة موج��ودات �إع��ادة الت�أم�ين يف تاري��خ تقري��ر �أو �أك�ثر
يف بع���ض الأحي��ان عن��د ظه��ور م�ؤ�ش��ر للت��دين خ�لال ف�ترة
التقري��ر .يح��دث الت��دين يف القيم��ة عن��د وج��ود دلي��ل مو�ضوع��ي
ن��اجت ع��ن وق��وع ح��دث بع��د الإع�تراف املبدئ��ي ملوج��ودات
�إع��ادة الت�أم�ين والت��ي ق��د ت���ؤدي �إىل ع��دم ق��درة املجموع��ة عل��ى
�إ�س��تالم املبال��غ امل�س��تحقة والواج��ب �س��دادها مبوج��ب �ش��روط
العق��د م��ن معي��دي الت�أم�ين .يت��م ت�س��جيل ت��دين القيم��ة يف
بي��ان الدخ��ل.
 ]3ذمم إعادة التأمين الدائنة والذمم الدائنة األخرى

يت��م الإع�تراف ب��ذمم �إع��ادة الت�أم�ين الدائن��ة وال��ذمم الدائن��ة
الأخ��رى عن��د �إ�س��تحقاقها بالقيم��ة العادل��ة للمقاب��ل املقبو���ض
ناق� ً
ص��ا التكالي��ف املبا�ش��رة للمعامل��ة .بع��د الإع�تراف املبدئ��ي
يت��م قيا���س ذمم �إع��ادة الت�أم�ين وال��ذمم الدائن��ة الأخ��رى
بالتكلف��ة املطف���أة� ،إن اعت�بر ذل��ك منا�س��ب ًا.
 ]4إجمالي أقساط التأمين

يت��م الإع�تراف ب�إجم��ايل �أق�س��اط الت�أم�ين عن��د �إ�س��تحقاقها م��ن
حامل��ي الوثائ��ق وال��ذي يت�ضم��ن توق��ع لأق�س��اط الت�أم�ين ال�ص��ادرة
كم��ا يف نهاي��ة الف�ترة .ميث��ل �إجم��ايل �أق�س��اط الت�أم�ين جمم��وع
�أق�س��اط الت�أم�ين املدين��ة لط��ول ف�ترة التغطي��ة كم��ا ه��و مذك��ور
يف العق��ود املربم��ة خ�لال الف�ترة املحا�س��بية .كم��ا ويت�ضم��ن
�إجم��ايل �أق�س��اط الت�أم�ين �أي��ة تعدي�لات لأق�س��اط الت�أم�ين املدين��ة
بالن�س��بة للأعم��ال املرتبط��ة بالف�ترات املحا�س��بية ال�س��ابقة .يت��م
االع�تراف بوثائ��ق الت�أم�ين ك�إي��راد (�أق�س��اط مكت�س��بة) بالتنا�س��ب
عل��ى م��دى ف�ترة تغطي��ة الت�أم�ين .يت��م ت�س��جيل احل�ص��ة م��ن
الوثيق��ة امل�س��تلمة ع��ن عق��ود �س��ارية املفع��ول املتعلق��ة مبخاط��ر
غ�ير منتهي��ة يف تاري��خ التقري��ر ك�إحتياط��ي �أق�س��اط ت�أم�ين غ�ير
م�س��تحقة .
 ]5أقساط التأمين المحولة إلى أطراف إعادة التأمين

تتمث��ل �أق�س��اط الت�أم�ين ل��دى �أط��راف �إع��ادة الت�أم�ين مبجم��وع
�أق�س��اط الت�أم�ين الدائن��ة مقاب��ل تغطي��ة �إع��ادة الت�أم�ين �إ�س��تناد ًا
�إىل العق��ود املربم��ة خ�لال الف�ترة .يت��م الإع�تراف به��ذه الأق�س��اط
عن��د تاري��خ �إب��رام العق��د .كم��ا وتت�ضم��ن �أق�س��اط الت�أم�ين ل��دى
�أط��راف �إع��ادة الت�أم�ين �أي��ة تعدي�لات م��ن الف�ترة املحا�س��بية
واملتعلق��ة بعق��ود �إع��ادة ت�أم�ين مربم��ة خ�لال ف�ترات حما�س��بية
�س��ابقة .متث��ل �أق�س��اط �إع��ادة الت�أم�ين الغ�ير م�س��تحقة تل��ك
الن�س��ب م��ن �أق�س��اط الت�أم�ين املرتبط��ة بف�ترات خط��ر الحق��ة
لف�ترة التقري��ر.
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ب) عمليات التأمين (تتمة)
 ]6مطلوبات عقود التأمين

تت�ضم��ن مطلوب��ات عق��ود الت�أم�ين خم�ص���ص املطالب��ات
القائم��ة وخم�ص���ص عق��ود الت�أم�ين الغ�ير م�س��تحقة .يت��م
الإع�تراف مبطلوب��ات عق��ود الت�أم�ين عندم��ا يت��م �إب��رام العق��ود
و�إحت�س��اب الأق�س��اط.
مخصص المطالبات القائمة

يت��م الإع�تراف مبخ�ص���ص املطالب��ات القائم��ة يف تاري��خ
العل��م باملطالب��ات بالإ�ضاف��ة �إىل احل��د ال��ذي يغط��ي الإلت��زام
باخل�س��ائر وم�صروف��ات ت�س��وية اخل�س��ائر �إ�س��تناد ًا �إىل تقاري��ر
اخل�س��ائر ال�ص��ادرة م��ن مقيم��ي اخل�س��ائر امل�س��تقلني وتقدي��رات
الإدارة.
يت�ضم��ن خم�ص���ص املطالب��ات �أي� ً
ض��ا املطلوب��ات املتكب��دة
وغ�ير امل�س��جلة كم��ا يف تاري��خ التقري��ر .يت��م �إحت�س��اب
الإلت��زام يف تاري��خ التقري��ر ب�إ�س��تخدام جمموع��ة م��ن م�ؤ�ش��رات
الإلت��زام التاريخي��ة والبيان��ات التجريبي��ة والتقني��ات التقليدي��ة
للمطالب��ات املتوقع��ة .الإفرتا�ض��ات احلالي��ة ق��د تت�ضم��ن هام�ش ً��ا
للإنحراف��ات ال�س��لبية .ال يت��م خ�ص��م املخ�ص���ص مقاب��ل القيم��ة
الزمني��ة للنق��ود.
مخصص األخطار غير المنتهية

ميث��ل �إحتياط��ي الأخط��ار غ�ير املنتهي��ة اجل��زء املق��در م��ن
�ص��ايف �إي��راد ق�س��ط الت�أم�ين بع��د خ�ص��م ح�ص��ة �إع��ادة
الت�أم�ين املتعلق��ة بف�ترات الت�أم�ين الالحق��ة لتاري��خ التقري��ر.
يت��م ت�س��جيل �إحتياط��ي الأخط��ار غ�ير املنتهي��ة عن��د �إب��رام
العق��ود و�إحت�س��اب الأق�س��اط ويت��م حتويل��ه �إىل الإي��رادات عل��ى
ط��ول ف�ترة العق��د مب��ا يتما�ش��ى م��ع من��ط خدم��ات الت�أم�ين
املقدم��ة بح�س��ب العق��د.
يت��م �إلغ��اء الإع�تراف ع��ن مطلوب��ات عق��د الت�أم�ين عن��د
�إنته��اء العق��د �أو التف��رغ من��ه �أو �إلغائ��ه م��ن قب��ل �أي ط��رف
م��ن �أط��راف عق��د الت�أم�ين.
يف تاري��خ كل تقري��ر ،تق��وم املجموع��ة مبراجع��ة الأخط��ار الغ�ير
منتهي��ة وكفاي��ة املطلوب��ات وفق ً��ا للمعي��ار ال��دويل للتقاري��ر
املالي��ة رق��م ( )4لتقي��د م��ا �إذا كان هن��اك فائ���ض للمطلوب��ات
املتوقع��ة وتكالي��ف ال�ش��راء امل�ؤجل��ة عل��ى �أق�س��اط غ�ير مكت�س��بة.
ت�س��تخدم ه��ذه العملي��ة التقدي��رات املالي��ة للنفق��ات امل�س��تقبيلية
بع��د الأخ��ذ بع�ين الإعتب��ار عائ��د الإ�س��تثمار املتوق��ع .تظه��ر
ه��ذه التقدي��رات القيم��ة الدفرتي��ة للأق�س��اط الغ�ير مكت�س��بة،
يت��م ح�س��ب العج��ز يف بي��ان الدخ��ل م��ن خ�لال �إن�ش��اء
خم�ص���ص للنق���ص.
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 ]7إجمالي المطالبات المدفوعة

يت�ضم��ن �إجم��ايل املطالب��ات جمي��ع املطالب��ات املدفوع��ة خ�لال
ال�س��نة والتكالي��ف املبا�ش��رة املتعلق��ة ملعاجل��ة و�س��داد املطالب��ات.
 ]8العمولة المكتسبة والمدفوعة

يت��م الإع�تراف بالعم��والت املكت�س��بة واملدفوع��ة يف الوق��ت ال��ذي
يت��م في��ه �إب��رام العق��ود للأعم��ال املبا�ش��رة �أو يت��م ت�أجيله��ا
و�إطفا�ؤه��ا عل��ى ف�ترة �أق�س��اط الت�أم�ين املرتبط��ة به��ا والت��ي
يت��م الإع�تراف به��ا مب��ا يتما�ش��ى م��ع من��ط خدم��ات الت�أم�ين
املقدم��ة ح�س��ب العق��د.
ج] أنشطة اإلستثمار

تق��وم املجموع��ة بت�صني��ف �إ�س��تثماراتها �إىل موج��ودات مالي��ة
بالقيم��ة العادل��ة م��ن خ�لال الرب��ح �أو اخل�س��ارة وموج��ودات
مالي��ة متاح��ة للبي��ع .يعتم��د الت�صني��ف عل��ى الغر���ض ال��ذي مت
م��ن �أجل��ه �إقتن��اء الإ�س��تثمار �أو ن�ش��وئه.
 ]1ألدوات المالية غير المشتقة

مبدئي ً��ا يت��م �إثب��ات جمي��ع الإ�س��تثمارات بالتكلف��ة وه��ي عب��ارة
ع��ن القيم��ة العادل��ة للمقاب��ل املدف��وع مت�ضمن ً��ا م�صروف��ات
املعامل��ة امل�صاحب��ة للإ�س��تثمار.
الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
(المحتفظ بها للمتاجرة)

الأدوات املالي��ة بالقيم��ة العادل��ة م��ن خ�لال الرب��ح �أو اخل�س��ارة
ه��ي تل��ك الإ�س��تثمارات امل�ش�تراة به��دف املتاج��رة �أو تل��ك
امل�صنف��ة عن��د الإع�تراف املبدئ��ي بالقيم��ة العادل��ة م��ن خ�لال
الرب��ح �أو اخل�س��ارة .يت��م �ش��راء ه��ذه الإ�س��تثمارات ع��ادة به��دف
بيعه��ا يف امل�س��تقبل القري��ب .يت��م ت�س��جيل ه��ذه الإ�س��تثمارات
بالقيم��ة العادل��ة (ب�أ�س��عار ال�س��وق) م��ع الإع�تراف ب���أي رب��ح
�أو خ�س��ارة ناجت��ة م��ن التغ�ير يف القيم��ة العادل��ة يف الرب��ح �أو
اخل�س��ارة يف ال�س��نة الت��ي ين�ش���أ فيه��ا.
اإلستثمارات المتاحة للبيع  -مدرجة

بع��د الإع�تراف املبدئ��ي ف�إن��ه يت��م �إع��ادة قيا���س الإ�س��تثمارات
امل�صنف��ة عل��ى �أنه��ا «متاح��ة للبي��ع  -مدرج��ة» بالقيم��ة العادل��ة.
يت��م الإع�تراف بالأرب��اح واخل�س��ائر غ�ير املحقق��ة ع��ن �إع��ادة
التقيي��م للقيم��ة العادل��ة يف قائم��ة بي��ان الدخ��ل ال�ش��امل املوح��د
ويت��م جتميعه��ا تراكمي ً��ا حت��ت بن��د �إحتياط��ي القيم��ة العادل��ة
حت��ى يت��م بي��ع الإ�س��تثمار �أو حت�صيل��ه �أو �إ�س��تبعاده �أو عن��د
حتدي��د ت��دين يف قيمت��ه فف��ي ذل��ك الوق��ت يت��م ت�س��جيل الرب��ح
�أو اخل�س��ارة املرتاكم��ة امل�س��جلة �س��ابق ًا يف بي��ان حق��وق امللكي��ة ،
يف بي��ان الدخ��ل املوح��د لل�س��نة.

إيضاحات حول
البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
 -4السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
ج] أنشطة اإلستثمار (تتمة)
 ]1ألدوات المالية غير المشتقة (تتمة)
اإلستثمارات المتاحة للبيع  -األسهم غير المدرجة وحقوق
الملكية الخاصة

ال ميك��ن �إع��ادة تقيي��م القيم��ة العادل��ة له��ذه الإ�س��تثمارات
ب�ش��كل موث��وق وذل��ك ب�س��بب طبيع��ة تدفقاته��ا النقدي��ة .ل��ذا
يت��م ت�س��جيل ه��ذه الإ�س��تثمارات بالتكلف��ة ناق� ً
ص��ا �أي خم�ص���ص
خل�س��ائر الت��دين يف القيم��ة.
 ]2األدوات المالية المشتقة

مبدئي ً��ا يت��م الإع�تراف ب��الأدوات املالي��ة امل�ش��تقة بالتكلف��ة وه��ي
القيم��ة العادل��ة للمقاب��ل املعرو���ض �أو املقبو���ض يف تاري��خ الإقتن��اء
ويت��م قيا�س��ها يف وق��ت الح��ق بقيمته��ا العادل��ة.
متث��ل القيم��ة العادل��ة ل�ل�أدوات املالي��ة امل�ش��تقة م��ا قيمت��ه
الرب��ح �أو اخل�س��ارة غ�ير املتحقق��ة م��ن �إع��ادة تقيي��م امل�ش��تقات
ب�إ�س��تخدام الأ�س��عار ال�س��ائدة يف ال�س��وق �أو �أ�س��اليب ت�س��عري
د ا خلي��ة .
يت��م الإع�تراف باملكا�س��ب واخل�س��ائر النا�ش��ئة م��ن امل�ش��تقات
املحتف��ظ به��ا لأغرا���ض املتاج��رة يف بي��ان الدخ��ل املوح��د.
يت��م الإع�تراف بالتغ�يرات يف القيم��ة العادل��ة للم�ش��تقات امل�صنف��ة
كتح��وط قيم��ة عادل��ة يف بي��ان الرب��ح �أو اخل�س��ارة ،بالإ�ضاف��ة
�إىل �أي��ة تغ�يرات يف القيم��ة العادل��ة للموج��ودات واملطلوب��ات ذات
ال�صل��ة واملتعلق��ة ب�أخط��ار التح��وط.
 ]3إحتياطي القيمة العادلة

ميث��ل ه��ذا الإحتياط��ي الرب��ح �أو اخل�س��ارة غ�ير املحقق��ة ع��ن
�إع��ادة تقيي��م الإ�س��تثمارات املتاح��ة للبي��ع كم��ا يف نهاي��ة ال�س��نة.
يف حال��ة البي��ع �أو ت��دين القيم��ة يت��م �إدراج الأرب��اح �أو اخل�س��ائر
املرتاكم��ة املع�ترف به��ا �ضم��ن �إحتياط��ي القيم��ة العادل��ة
للإ�س��تثمارات يف بي��ان الدخ��ل املوح��د لل�س��نة.
 ]٤إبرادات اإلستثمارات
إيراد الفائدة

يت��م الإع�تراف ب�إي��راد الفائ��دة عل��ى �أ�سا���س �س��عر الفائ��دة
الف ّع��ال ب�إ�س��تثناء ال��ذمم املدين��ة ق�ص�يرة الأج��ل بحي��ث يك��ون
�أث��ر اخل�ص��م عليه��ا غ�ير جوه��ري.
إيراد توزيعات األرباح

يت��م الإع�تراف ب�إي��راد توزيع��ات الأرب��اح عن��د �إ�س��تالمها �أو
عن��د ن�ش��وء احل��ق يف �إ�س��تالم تل��ك التوزيع��ات.
 ]5إيراد الرسوم اإلستشارية

ت�ؤج��ل الر�س��وم املبدئي��ة والالحق��ة الأخ��رى امل�س��تلمة م��ن
تق��دمي خدم��ات مالي��ة و�إ�ست�ش��ارية �أخ��رى وت��درج ك�إي��راد عن��د
تق��دمي اخلدم��ات ذات ال�صل��ة.

 ]6إيراد اإليجار

ُي��درج �إي��راد �إيج��ار الإ�س��تثمارات العقاري��ة يف بي��ان الدخ��ل
املوح��د بطريق��ة الق�س��ط الثاب��ت عل��ى م��دى ف�ترة عق��د
الإيج��ار الت�ش��غيلي بينم��ا ت��درج احل�ص��ة غ�ير امل�س��تحقة م��ن
�إي��راد الإيج��ار كمطل��وب.
د) عام
 ]1النقد وشبه النقد

ي�ش��تمل النق��د و�ش��به النق��د عل��ى النق��د ل��دى البن��وك ويف
ال�صن��دوق وودائ��ع ق�ص�يرة الأج��ل ذات ف�ترات �إ�س��تحقاق �أ�صلي��ة
لث�لاث �أ�ش��هر �أو �أق��ل يف بي��ان املرك��ز امل��ايل املوح��د� .ش��به
النق��د يك��ون قاب��ل للتحوي��ل �إىل نق��د ب�س��هولة.
 ]2القروض

يت��م الإع�تراف بالقرو���ض ق�ص�يرة الأج��ل مبدئي ً��ا بالقيم��ة
العادل��ة بال�ص��ايف بع��د خ�ص��م تكالي��ف املعامل��ة املتكب��دة ويت��م
الإع�تراف به��ا الحق ً��ا بالتكلف��ة املطف���أة ،ويت��م �إدراج الف��رق ب�ين
العائ��دات (بع��د خ�ص��م تكالي��ف املعامل��ة) وقيم��ة الإ�س�ترداد
يف بي��ان الدخ��ل املوح��د عل��ى م��دى ف�ترة القر���ض ب�إ�س��تخدام
طريق��ة الفائ��دة الفعال��ة.
 ]3اإلستثمارات العقارية

تتمث��ل الإ�س��تثمارات العقاري��ة بتل��ك العق��ارات اململوك��ة به��دف
حتقي��ق �إي��راد �إيج��ار و � /أو زي��ادة القيم��ة يف امل�س��تقبل .يت��م
قيا���س الإ�س��تثمارات العقاري��ة مبدئي ً��ا بالتكلف��ة مت�ضمن��ة تكالي��ف
املعامل��ة .يت��م ت�س��جيل الإ�س��تثمارات العقاري��ة الحق ً��ا بالتكلف��ة
ناق� ً
ص��ا الإ�س��تهالك املرتاك��م وخم�ص���ص ت��دين القيم��ة املرتاك��م.
يت��م �إلغ��اء الإع�تراف بالإ�س��تثمارات العقاري��ة عندم��ا يت��م
�إ�س��تبعادها �أو عندم��ا يت��م �س��حب الإ�س��تثمار العق��اري ب�ص��ورة
دائم��ة م��ن اخلدم��ة وتوق��ع ع��دم احل�ص��ول عل��ى مناف��ع
�إقت�صادي��ة م�س��تقبلية م��ن �إ�س��تبعادها .يت��م الإع�تراف ب���أي
رب��ح �أو خ�س��ارة م��ن ع��زل �أو �إ�س��تبعاد �إ�س��تثمار عق��اري يف بي��ان
الدخ��ل املوح��د يف �س��نة الع��زل �أو الإ�س��تبعاد.
 ]4ممتلكات ومعدات

ت��درج املمتل��كات واملع��دات ،مت�ضمن��ة العق��ارات الت��ي ي�ش��غلها
املال��ك ،بالتكلف��ة التاريخي��ة ناق� ً
ص��ا الإ�س��تهالك املرتاك��م و�أي
ت��دين يف القيم��ة .تت��م ر�س��ملة التكالي��ف الالحق��ة فق��ط عندم��ا
يك��ون م��ن املحتم��ل تدف��ق املناف��ع االقت�صادي��ة امل�س��تقبلية
امل�صاحب��ة له��ذه التكالي��ف للمجموع��ة.
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د) عام (تتمة)
 ]4ممتلكات ومعدات (تتمة)

يت��م حتمي��ل جمي��ع الإ�صالح��ات وال�صيان��ة خ�لال ال�س��نة املالي��ة
يف بي��ان الدخ��ل املوح��د عن��د تكبده��ا.
تت��م مراجع��ة القيم��ة املتبقي��ة وف�ترات الإ�س��تخدام املتوقع��ة
وط��رق الإ�س��تهالك يف نهاي��ة كل �س��نة مالي��ة ويت��م تعديله��ا ب�أث��ر
م�س��تقبلي �إن امك��ن .تت��م مراجع��ة ت��دين قيم��ة املمتل��كات
واملع��دات �إذا كان هن��اك م�ؤ�ش��رات ت��دل عل��ى ع��دم �إمكاني��ة
حت�صي��ل القي��م الدفرتي��ة .يت��م الإع�تراف بخ�س��ائر الت��دين يف
القيم��ة يف بي��ان الدخ��ل املوح��د كم�ص��روف.
يت��م �إلغ��اء الإع�تراف ببن��د املمتل��كات واملع��دات عن��د �إ�س��تبعاده
�أو عندم��ا يك��ون م��ن غ�ير املتوق��ع احل�ص��ول عل��ى مناف��ع
�إقت�صادي��ة م�س��تقبلية م��ن �إ�س��تخدامه .يت��م �إدراج �أي رب��ح �أو
خ�س��ارة نا�ش��ئة ع��ن �إ�س��تبعاد الأ�ص��ل (يت��م احت�س��ابها عل��ى
�أنه��ا الف��رق ب�ين �ص��ايف املبل��غ املتح�ص��ل والقيم��ة الدفرتي��ة
للموج��ود) يف بي��ان الدخ��ل املوح��د يف ال�س��نة الت��ي يت��م فيه��ا
�إ�س��تبعاد الأ�ص��ل.
 ]5اإلستهالك

يت��م �إحت�س��اب خم�ص���ص الإ�س��تهالك بطريق��ة الق�س��ط الثاب��ت
جلمي��ع املمتل��كات واملع��دات والإ�س��تثمارات العقاري��ة ،بخ�لاف
الأر���ض بامللكي��ة احل��رة  ،بحي��ث �أن لي���س له��ا ف�ترة �إ�س��تخدام
حم��ددة .يت��م �إ�س��تهالك الأ�ص��ول عل��ى الأعم��ار الإنتاجي��ة
املق��درة التالي��ة:
� 30 - 15سنة
املباين
� 5 - 2سنوات
الأثاث والرتكيبات
� 3سنوات
ال�سيارات
تت��م مراجع��ة القيم��ة املتبقي��ة للموج��ودات والأعم��ار الإنتاجي��ة
وط��رق الإ�س��تهالك � ،إن كان ذل��ك مالئم ً��ا ،يف نهاي��ة كل �س��نة
ما لي��ة .
 ]6تدني قيمة الموجودات غير المالية

يت��م �إج��راء تقدي��ر يف تاري��خ كل تقري��ر م��ايل لتحدي��د م��ا
�إذا كان هن��اك م�ؤ�ش��ر مو�ضوع��ي عل��ى ت��دين قيم��ة �أح��د �أو
جمموع��ة م��ن املوج��ودات .يف حال��ة وج��ود مث��ل ذل��ك امل�ؤ�ش��ر
يت��م حتدي��د القيم��ة القابل��ة للإ�س�ترداد لذل��ك الأ�ص��ل .يت��م
�إدراج خ�س��ارة الت��دين يف قيم��ة الأ�ص��ل وه��و الف��رق ب�ين القيم��ة
القابل��ة للإ�س�ترداد و�ص��ايف القيم��ة الدفرتي��ة .يت��م �إثب��ات
خ�س��ائر الت��دين يف القيم��ة يف بي��ان الدخ��ل املوح��د.
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 ]7المخصصات

تع�ترف املجموع��ة باملخ�ص�ص��ات يف البيان��ات املالي��ة املوح��دة
عندم��ا يك��ون ل��دى املجموع��ة �إلت��زام قان��وين �أو �إ�س��تداليل
(نتيج��ة حل��دث �س��ابق) ميك��ن قيا�س��ه ب�ص��ورة موث��وق به��ا وم��ن
املحتم��ل �أن تك��ون املجموع��ة مطالب��ة ب�س��داد ذل��ك الإلت��زام .يت��م
تكوي��ن املخ�ص�ص��ات بتحمي��ل بي��ان الدخ��ل املوح��د �أي �إلت��زام
كم��ا مت �إحت�س��اب قيمت��ه وتوقع��ات حتقق��ه يف تاري��خ التقري��ر.
 ]8مكافأة نهاية خدمة الموظفين

يت��م تكوي��ن خم�ص���ص للمبال��غ امل�س��تحقة الدف��ع فيم��ا يتعل��ق
مبكاف���أة نهاي��ة خدم��ة املوظف�ين �إ�س��تناد ًا �إىل الإلتزام��ات التعاقدي��ة
�أو �إىل قوان�ين العم��ل املحلي��ة ل�ش��ركات املجموع��ة� ،أيهم��ا �أعل��ى،
وحتت�س��ب ب�إ�س��تخدام رات��ب املوظ��ف وم��دة اخلدم��ة كم��ا يف
تاري��خ التقري��ر.
 ]9المساهمة في صندوق األنشطة اإلجتماعية والرياضية

وفق ً��ا للقان��ون القط��ري رق��م ( )13ل�س��نة  2008والتو�ضيح��ات
املرتبط��ة ال�ص��ادرة يف  2012واملطبق��ة عل��ى �ش��ركات امل�س��اهمة
العام��ة املدرج��ة يف قط��ر والت��ي تت��م املتاج��رة ب�أ�س��همها يف
ال�س��وق الع��ام فق��د قام��ت املجموع��ة بتخ�صي���ص مبل��غ بن�س��بة
 %2،5م��ن �ص��ايف ربحه��ا ال�س��نوي املع��دّل ل�صن��دوق �إجتماع��ي
حكو م��ي .
 ]10رأس المال

�أ�ص��درت املجموع��ة �أ�س��هم عادي��ة م�صنف��ة عل��ى �أنه��ا �أدوات
حق��وق امللكي��ة .يت��م �إدراج التكالي��ف اخلارجي��ة الإ�ضافي��ة الت��ي
تن�س��ب مبا�ش��رة �إىل �إ�ص��دار ه��ذه الأ�س��هم يف حق��وق امللكي��ة.
 ]11توزيع األرباح

يت��م �إحت�س��اب توزي��ع الأرب��اح مل�س��اهمي ال�ش��ركة الأم ك�إلت��زام يف
البيان��ات املالي��ة املوح��دة لل�ش��ركة الأم يف الف�ترة الت��ي يت��م فيه��ا
�إعتم��اد ه��ذه التوزيع��ات م��ن قب��ل م�س��اهمي ال�ش��ركة الأم.
 ]12العائد للسهم

تق��وم املجموع��ة بعر���ض العوائ��د الأ�سا�س��ية واملخفف��ة لأ�س��همها
العادي��ة .يت��م �إحت�س��اب العائ��د الأ�سا�س��ي لل�س��هم بق�س��مة الرب��ح
�أو اخل�س��ارة العائ��د �إىل الأ�س��هم العادي��ة مل�س��اهمي ال�ش��ركة الأم
عل��ى املتو�س��ط املرج��ح لع��دد الأ�س��هم العادي��ة القائم��ة خ�لال
ال�س��نة .يحت�س��ب العائ��د املخف��ف لل�س��هم بتعدي��ل الأرب��اح وع��دد
الأ�س��هم لت�أث�ير جمي��ع الأ�س��هم احلامل��ة لآث��ار خمفف��ة.
 ]13إيجارات

�إن حتدي��د فيم��ا �إذا كان تعاق��د ميث��ل �إيج��ار � ،أو يت�ضم��ن �إيج��ار،
ف�إن��ه يعتم��د عل��ى الرتتيب��ات اجلوهري��ة يف تاري��خ الب��دء

إيضاحات حول
البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
 -4السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
د) عام (تتمة)

 ]13إيجارات (تتمة)

حي��ث يتطل��ب تقيي��م فيم��ا �إذا تنفي��ذ التعاق��د يعتم��د عل��ى
�إ�س��تخدام لأ�ص��ل �أو �أ�ص��ول حم��ددة و�أن التعاق��د ق��د ح��ول
احل��ق لإ�س��تخدام الأ�ص��ل  ،حت��ى �إذا كان ذال��ك الأ�ص��ل مل يح��دد
�صراح��ة يف التعاق��د.

املجموعة كم�ست�أجر
تنق�س��م عق��ود الإيج��ار يف تاري��خ ن�ش���أته �إىل عق��ود �إيج��ار
متويلي��ة �أو عق��ود �إيج��ار ت�ش��غيلية .عق��ود الإيج��ار الت��ي ال
حتي��ل ب�ش��كل جوه��ري كاف��ة املخاط��ر واملناف��ع املتعلق��ة مبلكي��ة
الأ�ص��ل و ق��د يت��م �أو ال يت��م حتوي��ل ح��ق امللكي��ة يف نهاي��ة الأم��ر

للمجموع��ة تعت�بر عق��ود �إيج��ار ت�ش��غيلي .مدفوع��ات عق��ود
الإيج��ار الت�ش��غيلية يت��م ت�س��جيلها كم�ص��روف يف بي��ان الدخ��ل
عل��ى �أق�س��اط مت�س��اوية عل��ى م��دة ف�ترة الإيج��ار
 ] 14تقارير القطاعات

�إن القط��اع الت�ش��غيلي ه��و �أح��د �أن�ش��طة املجموع��ة ال��ذي
يعم��ل عل��ى حتقي��ق �إي��رادات وتكب��د م�صروف��ات ،مب��ا يف
ذل��ك الإي��رادات وامل�صروف��ات املتعلق��ة مبعام�لات م��ع �أي م��ن
القطاع��ات الت�ش��غيلية الأخ��رى للمجموع��ة .تت��م مراجع��ة نتائ��ج
ت�ش��غيل جمي��ع القطاع��ات الت�ش��غيلية ب�ص��ورة منتظم��ة م��ن
جان��ب الإدارة لإتخ��اذ الق��رارات ب�ش���أن امل��وارد الت��ي يج��ب
تخ�صي�صه��ا للقط��اع وال��ذي تتوف��ر ل��ه معلوم��ات مالي��ة منف�صل��ة
وتقيي��م �أدائ��ه.

 -٥النقد وشبه النقد

نقد لدى البنوك
ودائع ق�صرية الأجل
مجموع النقد والودائع قصيرة األجل

2016
�ألف ريـال قطري

2015
معدلة
�ألف ريـال قطري

1.051.817
5.910.493
6.962.310

809.796
2.708.964
3.518.760

 -٦ذمم تأمين مدينة وذمم مدينة أخرى

2016
�ألف ريـال قطري

2015
معدلة
�ألف ريـال قطري

ذمم تأمين من حاملي الوثائق

م�ستحقات من حاملي الوثائق
خ�سائر التدين يف قيمة ذمم مدينة م�شكوك يف حت�صيلها
ذمم تأمين من إعادة التأمين

م�ستحقات من �شركات ت�أمني
خ�سائر التدين يف قيمة ذمم مدينة م�شكوك يف حت�صيلها
ذمم مدينة أخرى

�سلف موظفني مقابل مكاف�أة نهاية اخلدمة
تكاليف �إ�ستحواذ م�ؤجلة
مدفوعات مقدمة و�أخرى

1.406.505
()35.091
1.371.414

1.106.444
()27.504
1.078.940

2.808.121
()15.494
2.792.627

3.067.764
()10.989
3.056.775

42.291
621.775
1.824.470
2.488.536
6.652.577

40.469
749.150
1.556.126
2.345.745
6.481.460
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إيضاحات حول
البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
 -7مطلوبات عقود تأمين وموجودات عقود إعادة تأمين (تتمة)

2016
�ألف ريـال قطري

2015
معدلة*
�ألف ريـال قطري

كانت احلركة يف مطلوبات عقود الت�أمني وموجودات عقود �إعادة الت�أمني خالل ال�سنة كما يلي:
2016

إجمالي مطلوبات عقود التأمين

مطالبات مبلغ عنها وغري م�سددة

5.082.920

3.838.858

مطالبات متكبدة ومل يبلغ عنها

3.621.709

2.909.119

�أق�ساط ت�أمني غري م�ستحقة

4.878.654

5.020.100

13.583.283

11.768.077

( 2015معدلة*)

إجمالي حصة أطراف إعادة التأمين في مطلوبات عقود التأمين

مطلوبات عقود
ت�أمني

ح�صة �أطراف
�إعادة ت�أمني

�ألف ريـال قطري

�ألف ريـال قطري �ألف ريـال قطري �ألف ريـال قطري �ألف ريـال قطري �ألف ريـال قطري

ال�صايف

مطلوبات عقود
ت�أمني

ح�صة �أطراف
�إعادة ت�أمني

ال�صايف

يف  1يناير

6.747.977

1.306.721

5.441.256

3.389.858

532.672

2.857.186

مطالبات متكبدة

7.088.480

1.322.349

5.766.131

5.325.727

1.451.211

3.874.516

مطالبات مدفوعة خالل ال�سنة

()813.629( )4.817.792

()708.667( )2.973.946( )4.004.163

()2.265.279

مطالبات مبلغ عنها وغري م�سددة

1.129.879

971.786

حتويالت وحركات �أخرى

()314.036

38.047

()352.083

1.006.338

31.505

974.833

مطالبات متكبدة ومل يبلغ عنها

723.609

334.935

في  31ديسمبر

8.704.629

1.853.488

6.851.141

6.747.977

1.306.721

5.441.256

�أق�ساط غري م�ستحقة

639.951

821.684

2.493.439

2.128.405

�إن احلركات �أعاله يف مطلوبات عقود الت�أمني متثل حتويل بع�ض املحافظ خالل عام .2015
كانت احلركة يف خم�ص�ص الأق�ساط غري امل�ستحقة خالل ال�سنة على النحو التايل:
( 2015معدلة*)

2016

صافي مطلوبات عقود التأمين

مطالبات مبلغ عنها وغري م�سددة

3.953.041

2.867.072

مطالبات متكبدة ومل يبلغ عنها

2.898.100

2.574.184

�أق�ساط غري م�ستحقة

4.238.703

4.198.416

11.089.844

9.639.672

مطلوبات عقود
ت�أمني
�ألف ريـال قطري

مطلوبات عقود ح�صة �أطراف
ح�صة �أطراف
ال�صايف
�إعادة ت�أمني
ت�أمني
ال�صايف
�إعادة ت�أمني
�ألف ريـال قطري �ألف ريـال قطري �ألف ريـال قطري �ألف ريـال قطري �ألف ريـال قطري

يف  1يناير

5.020.100

821.684

4.198.416

2.928.556

706.186

2.222.370

�أق�ساط مكتتب بها خالل ال�سنة

9.901.394

1.323.307

8.578.087

8.347.210

1.189.778

7.157.432

�أق�ساط مكت�سبة خالل ال�سنة

()5.790.179( )1.120.263( )6.910.442( )8.359.887( )1.511.112( )9.870.999

حتويالت و حركات �أخرى

()171.841

6.072

()177.913

654.776

45.983

608.793

4.878.654

639.951

4.238.703

5.020.100

821.684

4.198.416

�إن احلركات �أعاله يف خم�ص�ص الأق�ساط غري امل�ستحقة متثل حتويل بع�ض املحافظ خالل عام .2015
*
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 -٨إستثمارات بطريقة حقوق الملكية

 -٨إستثمارات بطريقة حقوق الملكية ( -تتمة)

�شركة ال�ضمان للت�أمني الإ�سالمي
�أ�ستيكو قطر (ذ.م.م)
الليوان للعقارات (ذ.م.م)
ما�سوون خلدمات الت�أمني ليمتد (ذ.م.م)

2016
�ألف ريـال قطري

2015
�ألف ريـال قطري

82.358
-49.891
6.592
138.841

76.363
1.246
-5.516
83.125

فيما يلي تفا�صيل ال�شركات بطريقة حقوق امللكية:
ا�سم ال�شركة الزميلة

بلد الت�أ�سي�س والن�شاط

ن�سبة امللكية والت�صويت

الأن�شطة الرئي�سية

�شركة ال�ضمان للت�أمني الإ�سالمي

دولة قطر

 %12،5ب�ص��ورة مبا�ش��رة و %12،5التكافل و�إعادة التكافل
م��ن خ�لال «الدولي��ة»

�أ�ستيكو قطر ذ.م.م (�إي�ضاح)

دولة قطر

 %20مبا�شرة

�إدارة عقارات و�سم�سرة

ما�سوون خلدمات الت�أمني ذ.م.م.

دولة قطر

 %50مبا�شرة

ت�سويق وتوزيع الت�أمني

املنهل للعقارات

دولة قطر

 %25،5مبا�شرة

�شركة غر�ض خا�ص� :إدارة عقارات
ل�صالح �صندوق

الليوان للعقارات (ذ.م.م)

دولة قطر

 %38،46مبا�شرة

�إدارة عقارات و�سم�سرة

�إي�ضاح :متت ت�صفية �أ�ستيكو قطر ذ.م.م يف � 30أبريل .2016

إيضاحات حول
البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
فيما يلي تفا�صيل البيانات املالية لل�شركات بطريقة حقوق امللكية:
2016
�ألف ريـال قطري

2015
�ألف ريـال قطري

املوجودات املتداولة
املوجودات غري املتداولة
املطلوبات املتداولة
املطلوبات غري املتداولة
النتائج لل�سنة

400.970
409.124
105.723
240.000
64.772

818.042
42.829
550.456
1.707
52.322

الر�صيد يف  1يناير
�إ�ضافات خالل ال�سنة
توزيعات �أرباح
ح�صة يف الأرباح لل�سنة
ت�صفية

83.125
49.900
()11,200
18,262
()1,246
138.841

77.065
-()8,500
14,560
-83,125

الرصيد في  31ديسمبر

 -٩إستثمارات

كانت القيمة الدفرتية للإ�ستثمارات يف نهاية ال�سنة املالية كما يلي:
2016
�ألف ريـال قطري

2015
معدلة*

�ألف ريـال قطري

إستثمارات محتفظ بها للمتاجرة

�صناديق مدارة و�أ�سهم
�سندات
مجموع إستثمارات محتفظ بها للمتاجرة

926.879
1.942.882
2.869.761

664.518
2.298.741
2.963.259

1.468.750
6.347.007
213.553
535.994
8.565.304
11.435.065

1.893.992
4.836.581
425.869
473.922
7.630.364
10.593.623

إستثمارات متاحة للبيع

�شركات م�ساهمة عامة قطرية
�سندات
�أ�سهم مدرجة عاملي ًا
�أ�سهم غري مدرجة و�أ�سهم �شركات خا�صة
مجموع اإلستثمارات المتاحة للبيع
مجموع اإلستثمارات

* بع�ض املبالغ املو�ضحة هنا ال تتوافق مع البيانات املالية ل�سنة  2015وتعك�س تعديالت مت �إجرائها (�إي�ضاح .)38
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البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
 -10إستثمارات عقارية

�صايف القيمة الدفرتية كما يف  1يناير
�إ�ضافات خالل ال�سنة
�أثار التغريات يف ا�سعار �صرف العمالت الأجنبية
�إ�ستبعادات خالل ال�سنة
�إ�ستهالك ال�سنة
صافي القيمة الدفترية كما في  31ديسمبر

�إ�ستثمارات عقارية
بالتكلفة
الإ�ستهالك املرتاكم
صافي القيمة الدفترية كما في  31ديسمبر

إيضاحات حول
البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
 -١١ممتلكات ومعدات

2016

2015

�ألف ريـال قطري

�ألف ريـال قطري

407.988
268.886
()36.622
()50.163
()14.271
575.818

375.070
45.564
--()12.646
407.988

678.188
()102.370
575.818

510.576
()102.588
407.988

مت تقدي��ر الإ�س��تثمارات العقاري��ة م��ن قب��ل الإدارة بالرج��وع �إىل املعام�لات احلديث��ة للعق��ارات امل�ش��ابهة .لق��د مت تقدي��ر القيم��ة العادل��ة
للإ�س��تثمارات العقاري��ة كم��ا يف  31دي�س��مرب  2016مببل��غ  1.354،46ملي��ون ريـ��ال قط��ري ( 1.135،80 : 2015ملي��ون ريـ��ال قط��ري).
بل��غ �إي��راد الإيج��ار خ�لال ال�س��نة � 39.417أل��ف ريـ��ال قط��ري (� 45.506 : 2015أل��ف ريـ��ال قط��ري) بينم��ا بلغ��ت امل�صاري��ف الت�ش��غيلية
املبا�ش��رة (امل�صنف��ة �ضم��ن امل�صاري��ف العمومي��ة والإداري��ة) لتل��ك العق��ارات � 5.562أل��ف ريـ��ال قط��ري (� 6.464 : 2015أل��ف ريـ��ال قط��ري).
مت ره��ن �أح��د الإ�س��تثمارات العقاري��ة اململوك��ة للمجموع��ة يف اململك��ة املتح��دة ب�ص��ايف قيم��ة دفرتي��ة  208ملي��ون ري��ال قط��ري كم��ا يف 31
دي�س��مرب 2016مقاب��ل قرو���ض طويل��ة الأج��ل (�إي�ض��اح رق��م .)15

�أرا�ضي

مباين

�أثاث وتركيبات

�سيارات

الإجمايل

�ألف ريـال قطري �ألف ريـال قطري �ألف ريـال قطري �ألف ريـال قطري �ألف ريـال قطري
التكلفة

كما يف  1يناير 2015

9.709

40.352

84.880

13.255

148.196

�إ�ضافات

--

--

16.526

1.603

18.129

�أثار التغريات يف ا�سعار �صرف العمالت الأجنبية

--

--

()542

--

()542

�إ�ستبعادات

--

--

()96

()1.210

()1.306

كما يف  31دي�سمرب 2015

9.709

40.352

100.768

13.648

164.477

�إ�ضافات

--

--

16.973

654

17.627

�أثار التغريات يف ا�سعار �صرف العمالت الأجنبية

--

--

()1.511

--

()1.511

�إ�ستبعادات

--

--

()244

()1.733

()1.977

كما في  ٣١ديسمبر 2016

9.709

40.352

115.986

12.569

178.616

الإ�ستهالك املرتاكم

كما يف  1يناير 2015

--

39.748

60.527

9.256

109.531

�إ�ستهالك ال�سنة

--

604

12.242

2.291

15.137

�أثار التغريات يف ا�سعار �صرف العمالت الأجنبية

--

--

()291

--

()291

�إ�ستبعادات

--

--

()96

()1.210

()1.306

كما يف  31دي�سمرب 2015

--

40.352

72.382

10.337

123.071

�إ�ستهالك ال�سنة

--

--

14.589

1.746

16.335

�أثار التغريات يف ا�سعار �صرف العمالت الأجنبية

--

--

436

--

436

�إ�ستبعادات

--

--

()109

()1.417

()1.526

كما في  13ديسمبر 2016

--

40.352

87.298

10.666

138.316

صافي القيمة الدفترية
كما في  13ديسمبر 2016
كما في  13ديسمبر 2015

92

9.709
9.709

---

28.688
28.386

1.903
3.311

40.300
41.406
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إيضاحات حول
البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
 -١٢شهرة وموجودات غير ملموسة

إيضاحات حول
البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
 -١٢شهرة وموجودات غير ملموسة (تتمة)
ب) موجودات غير ملموسة ( -تتمة)

�إن التغريات يف ال�شهرة واملوجودات الغري ملمو�سة كانت على النحو الآتي:

لويدز �سينديكيت خدمات الفرتة
الأخرية(دبليو ڤي) �إجمايل
كابا�سيتي
�شهرة
�ألف ريـال قطري �ألف ريـال قطري �ألف ريـال قطري �ألف ريـال قطري
()1

()2

()3

عند الإ�ستحواذ على انتاري�س القاب�ضة املحدودة

145.111

266.222

10.119

421.452

م�صاريف الإطفاء

--

--

()2.892

()2.892

يف  31دي�سمرب 2015

145.111

266.222

7.227

418.560

الإ�ستحواذ على �شركة تابعة (اي�ضاح )37

--

--

--

--

م�صاريف الإطفاء

--

--

()1.446

()1.446

في  31ديسمبر 2016

145.111

266.222

5.781

417.114

يف  1يناير  ،2014قامت املجموعة بالإ�ستحواذ على  %100من ر�أ�س مال �شركة �أنتاري�س املحدودة و�شركاتها التابعة .مت الإنتهاء من وثيقة ال�شراء يف  25يونيو .2014
أ) شهرة

بلغ��ت قيم��ة ال�ش��هرة  145،11ملي��ون ري��ال قط��ري الناجت��ة ع��ن الإ�س��تحواذ عل��ى �ش��ركة �أنتاري���س القاب�ض��ة املح��دودة والت��ي خ�ص�ص��ت
لوح��دة الإي��رادات النقدي��ة لإنتاري���س القاب�ض��ة املح��دودة يف اململك��ة املتح��دة .القيم��ة القابل��ة للإ�س�ترداد لوح��دة االي��رادات النقدي��ة ت�س��دد
عل��ى �أ�سا���س نه��ج القيم��ة ال�س��وقية .تفرت���ض الطريق��ة �أن وح��دة الإي��راد النقدي��ة لأنتاري���س تتب��ع ع��ن القيم��ة الر�أ�س��مالية ال�س��وقية
لل�ش��ركات املدرج��ة للوي��دز �س��ينديكيت امل�ش��ابهة ولنف���س القيم��ة الدفرتي��ة.

خدمات الفترة األخيرة

�إن القيم��ة العادل��ة لإتفاقي��ة �إدارة وومتربغيت���ش فري�ست�ش�يرنغ �أي ج��ي ت�ش��مل املبل��غ املق��در خلدم��ات الف�ترة الأخ�يرة م��ن خ�لال الف��رع
ال�س��ابق يف اململك��ة املتح��دة ال��ذي يتي��ح توف�يره م��ن قب��ل �أنتاري���س خلدم��ات الإكتت��اب� .إن القيم��ة العادل��ة للإتفاقي��ة مت ر�س��ملتها و�إطفائه��ا
عل��ى �أ�سا���س الق�س��ط الثاب��ت عل��ى العم��ر الإنتاج��ي املق��در ب�س��بع �س��نوات .يت��م حتدي��د املبل��غ القاب��ل للإ�س�ترداد عل��ى �أ�سا���س القيم��ة
املحت�س��بة يف املوازن��ة املالي��ة والت��ي تغط��ي الف�ترة املتبقي��ة م��ن �إتفاقي��ة الإدارة و�س��عر خ�ص��م .)%11،16 :2015( %10،72
تعتق��د الإدارة �أن �أي تغ�يرات حمتمل��ة يف الإفرتا�ض��ات الأ�سا�س��ية م��ن حي��ث املبل��غ القاب��ل للإ�س�ترداد ال يت�س��بب لزي��ادة قيم��ة ال�ش��هرة
الإجم��ايل ع��ن املبال��غ القابل��ة للإ�س�ترداد وح��دة االي��رادات النقدي��ة لأنتاري���س وقيم��ة موج��ودات الغ�ير ملمو�س��ة يف نهاي��ة ال�س��نة.
 -١٣قروض قصيرة األجل

قرو�ض ق�صرية الأجل من بنوك
قرو�ض ق�صرية الأجل مقابل �إيرادات �أ�سهم ثابتة
قرو�ض ق�صرية الأجل مقابل �صناديق مدارة

2016
�ألف ريـال قطري

2015
معدلة
�ألف ريـال قطري

364.000
3.683.649
17.662
4.065.311

364.000
3.084.486
94.757
3.543.243

�إن القرو�ض ق�صرية �أجل من بنوك حتمل متو�سط �سعر فائدة بن�سبة � %2.0162سنوي ًا.

ب) موجودات غير ملموسة

اجلدول �أدناه يلخ�ص املوجودت الغري ملمو�سة فيما يتعلق بالإ�ستحواذ:
املبلغ

العمر الإنتاجي

�ألف ريـال قطري �ألف ريـال قطري
لويدز �سينديكيت كابا�سيتي

266.222

غري حمدد

خدمات الفرتة الأخرية (دبليو ڤي)

10.119

� 7سنوات

موجودات غري ملمو�سة يف تاريخ الإ�ستحواذ

276.341

جممع م�صاريف الإطفاء

()4.338

صافي الموجودات الغير ملموسة في  31ديسمبر 2016

272.003

لويدز سينديكيت كاباسيتي

تق��در القيم��ة العادل��ة للوي��دز �س��ينديكيت كابا�س��يتي ع��ن طري��ق �إ�س��تخدام النه��ج ال�س��وقي .يت��م حتدي��ث نقاب��ة لوي��دز �س��نوي ًا دون �أي
تكلف��ة عل��ى ال�ش��ركات التابع��ة �أو �إم��كان �ش��رائها �أو بيعه��ا مره��ون مبوافق��ة لوي��دز� .إن الق��درة عل��ى �إكتت��اب �أعم��ال الت�أم�ين يف ح��دود
النقاب��ة غ�ير حم��ددة حل��د الق�س��ط ال�س��نوي لل�ش��ركة مره��ون مبوافق��ة النقاب��ة .مت حتدي��د املبل��غ القاب��ل للإ�س�ترداد عل��ى �أ�سا���س حتلي��ل
ب�إ�س��تخدام املتو�س��ط العائ��د عل��ى ر�أ���س امل��ال وبع���ض البيان��ات م��ن خ�لال نقاب��ة لوي��دز.
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إيضاحات حول
البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
 -14مخصصات وذمم إعادة تأمين دائنة وذمم دائنة أخرى

 -١٩إحتياطي القيمة العادلة

2016
�ألف ريـال قطري

2015
معدلة
�ألف ريـال قطري

ذمم جتارية دائنة

776.551

574.212

م�ستحقات ل�شركات �إعادة ت�أمني

738.461

811.184

ذمم دائنة �أخرى:
م�صروفات م�ستحقة و�إيرادات م�ؤجلة

225.755

679.665

مكاف�أة نهاية خدمة املوظفني (�إي�ضاح )14،1

80.280

76.532

خم�ص�ص مكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة

18.000

22.500

�أر�صدة دائنة �أخرى

632.404

203.841

2.471.451

2.367.934

 1/14مكافأة نهاية خدمة الموظفين

املخ�ص�ص كما يف  1يناير
امل�صروف خالل ال�سنة
مدفوعات خالل ال�سنة
املخ�ص�ص كما يف  31دي�سمرب

2016
�ألف ريـال قطري

2015
�ألف ريـال قطري

76.532
7.703
()3.955
80.280

79.689
8.761
()11.918
76.532

 -١٥قروض طويلة األجل

متث��ل قرو���ض طويل��ة الأج��ل قرو���ض ره��ن عق��اري ت�س��تحق مع��دل فائ��دة ثاب��ت مبق��دار � ٪2.775س��نوي ًا .القرو���ض م�ضمون��ة باال�س��تثمارات
العقاري��ة (�إي�ض��اح  ،)10و�س��يتم �س��داد ذل��ك القر���ض يف .2021

 -١٦رأس المال

يتك��ون ر�أ���س امل��ال امل�ص��رح ب��ه وامل�ص��در واملدف��وع بالكام��ل يف  31دي�س��مرب  2016م��ن � 241.138.659س��هم بقيم��ة  10ري��االت قطري��ة لل�س��هم
الواح��د ( 31دي�س��مرب � 184.621.437 :2015س��هم بقيم��ة  10ري��االت قطري��ة لل�س��هم الواح��د).

 -١٧إحتياطي قانوني

يت��م �إحت�س��اب الإحتياط��ي القان��وين وفق ً��ا لتعليم��ات م�ص��رف قط��ر املرك��زي و�أح��كام قان��ون ال�ش��ركات التجاري��ة القط��ري والنظ��ام الأ�سا�س��ي
لل�ش��ركة بن�س��بة  %10م��ن �ص��ايف رب��ح ال�س��نة .قام��ت اجلمعي��ة العمومي��ة غ�ير العادي��ة يف �إجتماعه��ا بتاري��خ  23نوفم�بر  2014بتعدي��ل الفق��رة
الأوىل م��ن امل��ادة رق��م ( )66م��ن النظ��ام الأ�سا�س��ي لل�ش��ركة للإحتف��اظ ب�إحتياط��ي قان��وين لي�ص��ل �إىل ن�س��بة  %100م��ن ر�أ���س امل��ال املدف��وع،
وه��ذا الإحتياط��ي غ�ير قاب��ل للتوزي��ع فيم��ا ع��دا يف بع���ض احل��االت املن�صو���ص عليه��ا يف تعليم��ات م�ص��رف قط��ر املرك��زي و�أح��كام قان��ون
ال�ش��ركات التجاري��ة القط��ري .يت�ضم��ن الإحتياط��ي القان��وين ح�ص��ة املجموع��ة يف الإحتياط��ي القان��وين لل�ش��ركات التابع��ة.

 -١٨إحتياطي عام

مل يتم حتويل �أي مبلغ �إىل الإحتياطي العام خالل ال�سنة.

إيضاحات حول
البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
ين�ش�� أ� �إحتياط��ي القيم��ة العادل��ة م��ن �إع��ادة تقيي��م الإ�س��تثمارات املتاح��ة للبي��ع  ،وذل��ك ح�س��ب ال�سيا�س��ة املحا�س��بية املو�ضح��ة يف �إي�ض��اح
رق��م (.)4

 -٢٠إحتياطي خاص للكوارث

قام��ت املجموع��ة بتخ�صي���ص مبل��غ �إ�ض��ايف بقيم��ة  52،18ملي��ون ريـ��ال قط��ري ( 50،09 :2015ملي��ون ريـ��ال قط��ري) م��ن الأرب��اح امل��دورة
ك�إحتياط��ي خا���ص للك��وارث يف بي��ان التغ�يرات يف حق��وق امللكي��ة املوح��دة .مت��ت املوافق��ة عل��ى تكوي��ن ه��ذا املخ�ص���ص م��ن قب��ل جمل���س
الإدارة يف �إجتماع��ه املنعق��د بتاري��خ  25يناي��ر  .2011ميك��ن �إ�س��تخدام ه��ذا الإحتياط��ي بتو�صي��ة م��ن جمل���س الإدارة وبع��د املوافق��ة عليه��ا م��ن
قب��ل اجلمعي��ة العمومي��ة يف حال��ة ح��دوث كارث��ة.

 -٢١إحتياطي تحويل العمالت األجنبية

ي�شتمل �إحتياطي التحويل على فروقات العمالت الأجنبية النا�شئة من حتويل البيانات املالية للعمليات الأجنبية.

 -٢٢قطاعات التشغيل
أ) معلومات القطاع

مت تق�س��يم املجموع��ة لأغرا���ض الإدارة �إىل �س��تة قطاع��ات ت�ش��غيل وه��ي قط��اع الت�أم�ين البح��ري والط�يران وقط��اع املمتل��كات واخل�س��ائر
وقط��اع الت�أم�ين ال�صح��ي و عل��ى احلي��اة وقط��اع العق��ارات وقط��اع الإ�س��تثمار وقط��اع الإ�ست�ش��ارات .تعت�بر ه��ذه القطاع��ات الأ�سا���س ال��ذي
تق��وم املجموع��ة م��ن خالل��ه بالإف�ص��اح ع��ن قطاعاته��ا الت�ش��غيلية.
مل يتم جتميع �أي من القطاعات الت�شغيلية حلني الو�صول �إىل تقرير القطاعات لدى املجموعة.
بيان دخل القطاع للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016

�إجمايل �أق�ساط الت�أمني
�أق�ساط حمولة لأطراف �إعادة الت�أمني
�صايف �أق�ساط الت�أمني
التغري يف �إحتياطي الأخطار غري املنتهية
صافي أقساط التأمين المستحقة

�إجمايل مطالبات مدفوعة
م�سرتدات �إعادة ت�أمني
التغري يف املطالبات القائمة
�صايف العمولة
�إيرادات ت�أمني �أخرى (غري موزعة)
صافي نتائج اإلكتتاب

�إيرادات �إ�ستثمارات و�إيرادات �أخرى
�إيراد �إيجار
�إيراد ر�سوم �إ�ست�شارات
إجمالي اإليرادات

م�صروفات ت�شغيلية و�إدارية
�إ�ستهالك
الربح قبل الحصة من نتائج اإلستثمارات بطريقة حقوق
الملكية

احل�صة من نتائج الإ�ستثمارات بطريقة حقوق امللكية
نتائج القطاعات
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الت�أمني
ال�صحي وعلى �إجمايل
الت�أمني
احلياة

الت�أمني
البحري
والطريان

ت�أمني
املمتلكات
واخل�سائر

العقارات

�إ�ست�شارات

�إ�ستثمارات

�ألف ر .ق

�ألف ر .ق

�ألف ر .ق

1.170.605
()302.622
867.983
()73.606
794.377
()451.348
97.031
()162.093
()160.063
-117.904

9.901.394 1.259.286 7.471.503
()1.323.307
()42.985( )977.700
8.578.087 1.216.301 6.493.803
()218.200
()30.650( )113.944
8.359.887 1.185.651 6.379.859
()4.817.792( )1.130.534( )3.235.910
813.629
298.461
418.137
()1.764.855( )181.737( )1.421.025
()1.754.717
()77.561( )1.517.093
7.531
--843.683
94.280 623.968
---843.683
---

�ألف ر .ق

843.683
-843.683

(م�صروفات)
� /إيرادات
غري موزعة �إجمايل

�ألف ر .ق

�ألف ر .ق

�ألف ر .ق

�ألف ر .ق

�ألف ر .ق

-----------

-----------

-----------

-----------

-39.417
-39.417
()5.562
()14.271

--51.286
51.286
()21.366
()162

815.886
--815.886
---

----()657.976
()17.619

9.901.394
()1.323.307
8.578.087
()218.200
8.359.887
()4.817.792
813.629
()1.764.855
()1.754.717
7.531
843.683
815.886
39.417
51.286
1.750.272
()684.904
()32.052

19.584
-19.584

29.758
-29.758

815.886
-815.886

(1.033.316 )675.595
18.262
18.262
(1.051.578 )657.333
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إيضاحات حول
البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
 -22قطاعات التشغيل (تتمة)
آ) معلومات القطاع (تتمة)

إيضاحات حول
البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
 -22قطاعات التشغيل (تتمة)

بيان املركز املايل للقطاع
يتم �إ�ستخدام موجودات ومطلوبات املجموعة ب�صورة م�شرتكة بني القطاعات الأ�سا�سية.

بيان دخل القطاع للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2015معدلة *)

الت�أمني
البحري
والطريان

ت�أمني
املمتلكات
واخل�سائر

الت�أمني
ال�صحي وعلى �إجمايل
الت�أمني
احلياة

العقارات

�إ�ست�شارات

�إ�ستثمارات

�ألف ر .ق

�ألف ر .ق

�ألف ر .ق

�ألف ر .ق

�ألف ر .ق

�ألف ر .ق

�ألف ر .ق

�ألف ر .ق

8.347.210
()1.189.778
7.157.432
()1.370.259
5.787.173
()2.973.946
708.667
()1.606.230
()999.317
9.396
925.743
---925.743
---

-----------

-----------

-----------

-----------

-45.506
-45.506
()6.464
()12.795

--123.063
123.063
()77.726
()156

715.467
--715.467
---

----()646.931
()16.278

8.347.210
()1.189.778
7.157.432
()1.370.259
5.787.173
()2.973.946
708.667
()1.606.230
()999.317
9.396
925.743
715.467
45.506
123.063
1.809.779
()731.121
()29.229

942.991
()215.143
727.848
()20.840
707.008
()531.091
198.626
()108.344
()126.007
-140.192

915.495 6.488.724
()31.742( )942.893
883.753 5.545.831
()110.916( )1.238.503
772.837 4.307.328
()766.267( )1.676.588
212.267
297.774
()57.198( )1.440.688
()79.848( )793.462
--81.791 694.364

925.743
-925.743

26.247
-26.247

45.181
-45.181

715.467
-715.467

(1.049.429 )663.209
14.560
14.560
(1.063.989 )648.649

�ألف ر .ق

(م�صروفات)
� /إيرادات
غري موزعة �إجمايل

ب) المعلومات الجغرافية

ت��زاول املجموع��ة �أن�ش��طتها يف �س��وقني جغرافي�ين وهم��ا ال�س��وق املحل��ي يف قط��ر والأ�س��واق العاملي��ة .يو�ض��ح اجل��دول الت��ايل توزي��ع �إجم��ايل
موج��ودات ومطلوب��ات املجموع��ة ح�س��ب القط��اع اجلغ��رايف:
بيان دخل قطاع التأمين خالل السنة

�إجمايل �أق�ساط الت�أمني
�أق�ساط حمولة لدى �أطراف �إعادة الت�أمني
�صايف �أق�ساط الت�أمني
التغري يف �إحتياطي الأخطار غري املنتهية
صافي أقساط التأمين المستحقة

�إجمايل مطالبات مدفوعة
م�سرتدات �إعادة ت�أمني
التغري يف املطالبات القائمة
�صايف العمولة
�إيرادات ت�أمني �أخرى (غري موزعة)
صافي نتائج اإلكتتاب

�إيراد ا�ستثمار و�إيرادات �أخرى
�إيراد �إيجار
�إيراد ر�سوم �إ�ست�شارات
إجمالي اإليرادات

م�صروفات ت�شغيلية و�إدارية
�إ�ستهالك
الربح قبل الحصة من نتائج اإلستثمارات بطريقة حقوق
الملكية

احل�صة من نتائج الإ�ستثمارات بطريقة حقوق امللكية
نتائج القطاعات

* بع�ض املبالغ املو�ضحة هنا ال تتوافق مع البيانات املالية ل�سنة  2015وتعك�س تعديالت مت �إجرائها (�إي�ضاح .)38
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�إجمايل �أق�ساط الت�أمني
�أق�ساط حمولة �إىل �أطراف �إعادة الت�أمني
�صايف �أق�ساط الت�أمني امل�ستحقة
احلركة يف �إحتياطي الأق�ساط غري املنتهية
صافي األقساط المستحقة

�إجمايل مطالبات مدفوعة
م�سرتدات �إعادة ت�أمني
احلركة يف املطالبات القائمة
�صايف العمولة
�إيرادات ت�أمني �أخرى
صافي نتائج اإلكتتاب

قطر

عاملي

املجموع

قطر

عاملي

املجموع

2016

2016

2016

 2015معدلة

 2015معدلة

 2015معدلة

�ألف ر .ق
1.660.717
()498.123
1.162.594
()62.892

�ألف ر .ق
8.240.676
()825.184
7.415.493
()155.308

�ألف ر .ق
�ألف ر .ق
1.432.080
9.901.394
()539.215( )1.323.307
892.865
8.578.087
()75.642
()218.200

�ألف ر .ق
�ألف ر .ق
8.347.210
6.915.130
()1.189.778
()650.563
7.157.432
6.264.567
()1.370.259( )1.294.617

817.223 8.359.887 7.260.185 1.099.702
()762.750( )4.817.792( )3.690.289( )1.127.503
263.693
813.629
425.368
388.261
()43.594( )1.764.855( )1.633.807
()131.048
()18.232( )1.754.717( )1.739.708
()15.009
728
7.531
6.855
676

5.787.173 4.969.950
()2.973.946( )2.211.196
708.667
444.974
()1.606.230( )1.562.636
()999.317
()981.085
9.396
8.668

215.079

628.604

843.683

257.068

668.675

925.743

كانت موجودات ومطلوبات وحقوق ملكية القطاعات يف نهاية ال�سنة كما يلي:

املوجودات
2015
معدلة
2016
�ألف ريـال قطري
�ألف ريـال قطري

املطلوبات وحقوق امللكية
2015
معدلة
2016
�ألف ريـال قطري
�ألف ريـال قطري

قطر

11.321.588

7.819.541

9.117.279

9.585.674

عاملي

17.393.876

15.853.786

19.598.185

14.087.653

28.715.464

23.673.327

28.715.464

23.673.327
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إيضاحات حول
البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
 -23إيرادات اإلستثمارات بالصافي

�أرباح بيع �إ�ستثمارات (�أ)
�إيرادات فوائد
توزيعات �أرباح
�أرباح بيع �إ�ستثمارات عقارية
�أرباح ( /خ�سائر) غري حمققة من �إ�ستثمارات
�إيرادات �أخرى
يطرح :خ�سائر التدين
تكاليف متولية
صافي إيرادات اإلستثمارات

 -26توزيعات األرباح واألسهم المجانية وأسهم حقوق األولويه

2016
�ألف ريـال قطري
108.968
390.132
102.906
190.674
20.682
44.419
()1,521
856.260
()44.798
811٫462

2015
�ألف ريـال قطري
434.235
288.469
120.563
-()73
41.234
()144.891
739.537
()27.441
712٫096

يت�ضم��ن الرب��ح م��ن بي��ع �إ�س��ثمار خ�لال �س��نة  2015مبل��غ  338.980ال��ف ري��ال قط��ري ( 93.126ال��ف دوالر �أمريك��ي) وال��ذي ميث��ل الرب��ح
يف بي��ع احلق��وق الإقت�صادي��ة لكاتك��و.
2016
�ألف ريـال قطري
432.661
234.243
18.000
684.904

2015
�ألف ريـال قطري
362.800
345.821
22.500
731.121

 -25العائد األساسي والمخفف للسهم الواحد

العائد الأ�سا�سي هو نف�سه العائد املخفف لل�سهم الواحد �إذ �أنه لي�س هناك �أ�سهم حتمل �آثار خمففة على الأرباح.

الربح املوزع على م�ساهمي ال�شركة الأم
املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم العادية
العائد الأ�سا�سي واملخفف لل�سهم الواحد (ريـال قطري) ( :2015معدلة)

توزيعات �أرباح نقدية نهائية (�ألف ريـال قطري)
املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم العادية (بلألف)
توزيعات �أرباح نقدية لل�سهم الواحد (ريـال قطري) ( :2015معدلة)

2016

361,708
241,138
1،5

2015

461,553
184,521
2،5

�إق�ترح جمل���س الإدارة بتوزي��ع �أرب��اح نقدي��ة نهائي��ة بواق��ع  1,50ري��ال قط��ري ل��كل �س��هم ( 2,50 :2015ري��ال قط��ري ل��كل �س��هم) وتوزي��ع
�أ�س��هم جماني��ة بواق��ع � 3( %15أ�س��هم ل��كل � 20س��هم) (� 1 :2015س��هم ل��كل � 10أ�س��هم)� .س��يتم عر���ض توزي��ع الأرب��اح النقدي��ة املقرتح��ة
والبالغ��ة  361,708ال��ف ري��ال قط��ري ( 461,553 :2015ال��ف ري��ال قط��ري) يف اجتم��اع اجلمعي��ة العمومي��ة للموافق��ة.
ق��ام جمل���س الإدارة بع��د الإجتم��اع ال�س��نوي الع��ام يف  21فرباي��ر  2016بط��رح �أ�س��هم للإكتت��اب لع��دد � 40.616.716س��هم بواق��ع  50ري��ال
قط��ري ل��كل �س��هم مبع��دل � 1س��هم ل��كل � 5أ�س��هم مملوك��ة كم��ا يف  1مار���س  2016بع��د الأ�س��هم املجاني��ة .مت��ت عملي��ة الت��داول ع��ن طري��ق
بور�ص��ة قط��ر خ�لال الف�ترة م��ن  20مار���س � 2016إىل  30مار���س  .2016ف�ترة االكتت��اب ب��د�أت بتاري��خ � 10أبري��ل � 2016إىل  1ماي��و  2016حي��ث
مت الإنته��اء م��ن تخ�صي���ص و�إدراج الأ�س��هم يف  25ماي��و � .2016إن ع��دد الأ�س��هم املكتتب��ة ه��ي � 38.055.079س��هم� .إن ع�لاوة الإ�ص��دار الناجت��ة
م��ن الإكتت��اب بال�ص��ايف م��ن امل�صاري��ف بقيم��ة  1.521.431ري��ال قط��ري مدرج��ة �ضم��ن الإحتياط��ي القان��وين كم��ا ه��و مطل��وب مبوج��ب
البن��د  154م��ن قان��ون ال�ش��ركات التجاري��ة القط��ري رق��م  11ل�س��نة .2015
 -٢٧المطلوبات الطارئة وااللتزمات

 -24المصروفات التشغيلية واإلدارية

تكاليف متعلقة باملوظفني
م�صروفات ت�شغيلية �أخرى
مكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة

إيضاحات حول
البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016

2016
�ألف ريـال قطري
1.034.018
230.908
4،48

2015
�ألف ريـال قطري
1.043.636
215.563
4،84

�ضمانات بنكية
�إلتزامات يف �إ�ستثمارات م�ستقبلية موافق عليها

2016
�ألف ريـال قطري
2.165.700
123.656
2.289.356

2015
�ألف ريـال قطري
1.467.507
71.538
1.539.045

اإليجارات التشغيلية

�إن احلد الأدنى للذمم الدائنة امل�ستقبلية مبوجب عقود �إيجارات ت�شغيلية غري قابلة للإلغاء كما يف  31دي�سمرب هي كما يلي:
2016
�ألف ريـال قطري
13.734
خالل �سنة واحدة
48.391
بعد �سنة وقبل خم�س �سنوات
5.038
بعد خم�س �سنوات
67.163

2015
�ألف ريـال قطري
6.372
24.957
-31.329

قام��ت املجموع��ة بتعدي��ل العائ��د لل�س��هم الواح��د نتيج��ة لإ�ص��دار �أ�س��هم جماني��ة بن�س��بة � 1( %10س��هم ل��كل � 10أ�س��هم) والعام��ل املج��اين يف
�إ�ص��دار �أ�س��هم حق��وق الأولوي��ة خا���ص خ�لال ال�س��نة .مت��ت املوافق��ة عل��ى �إ�ص��دار الأ�س��هم املجاني��ة يف �إجتم��اع اجلمعي��ة العمومي��ة املنعق��د
بتاري��خ  21فرباي��ر .2016
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إيضاحات حول
البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016

إيضاحات حول
البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016

 -28تحديد القيمة العادلة وهرمية القيم العادلة لإلستثمارات

يو�ض��ح اجل��دول �أدن��اه حتلي ً
�لا ل�ل�أدوات املالي��ة امل�س��جلة بالقيم��ة العادل��ة ح�س��ب ترتي��ب هرمي��ة القيم��ة العادل��ة .مت تعري��ف خمتل��ف
امل�س��تويات عل��ى النح��و الت��ايل:
امل�ستوى  : 1الأ�سعار املدرجة (غري معدلة) يف �أ�سواق ن�شطة ملوجودات �أو مطلوبات متطابقة.

ب) المطلوب من أطراف ذات عالقة

امل�ستوى  : 2مدخ�لات بخ�لاف الأ�س��عار املدرج��ة يف امل�س��توى � 1أع�لاه والت��ي ميك��ن مالحظته��ا للموج��ود �أو املطل��وب �إم��ا ب�ص��ورة مبا�ش��رة
			 (مثل الأ�سعار) �أو ب�صورة غري مبا�شرة (�أي م�شتقة من الأ�سعار).
امل�ستوى  : 3مدخالت للموجود �أو املطلوب ال ت�ستند على بيانات �سوق ميكن مالحظتها (�أي مدخالت ال ميكن مالحظتها).

امل�ستوى 1
�ألف ريـال قطري

امل�ستوى 2
�ألف ريـال قطري

امل�ستوى 3
�ألف ريـال قطري

�إجمايل
�ألف ريـال قطري

 31ديسمبر 2016

�إ�ستثمارات حمتفظ بها للمتاجرة
�إ�ستثمارات متاحة للبيع
 31دي�سمرب 2015
�إ�ستثمارات حمتفظ بها للمتاجرة
�إ�ستثمارات متاحة للبيع

1.942.882
8.029.310
9.972.192

926.879
-926.879

2.298.741
7.156.442
9.455.183

664.518
-661.518

-473.922
473.822

2.963.259
7.630.364
10.593.623

 -٣١األدوات المالية وإدارة المخاطر

متث��ل التعام�لات م��ع الأط��راف ذات العالق��ة ،وه��ي تل��ك الأط��راف الت��ي يك��ون لأحده��ا ال�س��يطرة عل��ى الط��رف الآخ��ر �أو ممار�س��ة
ه��ام يف �إ�ص��دار قرارات��ه املالي��ة والت�ش��غيلية .ت�ش��تمل الأط��راف ذات العالق��ة �أي� ً
ض��ا عل��ى مدي��ري املجموع��ة وال�ش��ركات الت��ي يعمل��ون
ككب��ار موظف��ي الإدارة .يت��م �إعتم��اد �سيا�س��ات الت�س��عري و�ش��روط ه��ذه املعام�لات م��ن جان��ب �إدارة املجموع��ة ويت��م التفاو���ض عليه��ا
للبن��ود التجاري��ة الإعتيادي��ة .كان��ت املعام�لات الهام��ة عل��ى النح��و الت��ايل:
2016
�ألف ريـال قطري

2015
معدلة
�ألف ريـال قطري

23.598
22.634
40

26.469
13.712
36

53.443
1.490

49.649
1.345

�إن الأر�ص��دة القائم��ة للأط��راف ذات العالق��ة يف تاري��خ التقري��ر ه��ي ب��دون �ضم��ان وال يحت�س��ب عليه��ا فوائ��د ومل يت��م �أخ��ذ خم�ص���ص دي��ون
م�ش��كوك يف حت�صيله��ا مقاب��ل ه��ذه الأر�ص��دة خ�لال ال�س��نة ( :2015ال �ش��يء).

-535.994
535.994

أ) معامالت مع أطراف ذات عالقة

�أق�ساط ت�أمني
مطالبات
�شراء خدمات

رواتب ومنافع �أخرى ق�صرية الأجل
مكاف�أة نهاية اخلدمة

2.869.761
8.565.304
11.435.065

�إي�ض��اح رق��م ( )1يق��دم معلوم��ات ح��ول هي��كل املجموع��ة  ،وال��ذي يت�ضم��ن تفا�صي��ل ال�ش��ركات التابع��ة وال�ش��ركة القاب�ض��ة� .إن اجل��دول
الت��ايل يق��دم �إجم��ايل مبال��غ التعام�لات الت��ي مت الدخ��ول فيه��ا م��ع الأط��راف ذات العالق��ة لل�س��نة املالي��ة ذات ال�صل��ة.

1.692
19.941

4.442
6.018

د) مكافآت كبار موظفي اإلدارة

 -٣٠حقوق األقلية غير المسيطرة

 -29األطراف ذات العالقة

وه��ي
نف��وذ
فيه��ا
وفق ً��ا

ج) المطلوب إلى أطراف ذات عالقة

2016
�ألف ريـال قطري

2015
�ألف ريـال قطري

متث��ل حق��وق الأقلي��ة غ�ير امل�س��يطرة احل�ص��ة يف �ش��ركة قط��ر للت�أم�ين كابيت��ال (ذ.م.م) بن�س��بة  %4.26م��ن ر�أ���س امل��ال  %30 ،يف ال�ش��ركة
العماني��ة القطري��ة للت�أم�ين  %17،96 ،يف ال�ش��ركة الكويتي��ة القطري��ة للت�أم�ين و  %15يف قط��ر لت�أمين��ات احلي��اة والت�أم�ين ال�صح��ي (ذ.م.م).

تق��وم املجموع��ة ،يف �إط��ار ن�ش��اطات �أعماله��ا الإعتيادي��ة ،بتولي��د �إيراداته��ا ب�صف��ة �أ�سا�س��ية م��ن القي��ام ب�أن�ش��طة الت�أم�ين والإ�س��تثمار
و�إدارتهم��ا .م��ن خ�لال هي��كل حوكم��ة مت�ين ،يت��م تقيي��م املخاط��ر والعائ��دات م��ن �أج��ل تولي��د �إي��رادات م�س��تدامة بغر���ض تخفي���ض
تقلب��ات العوائ��د وزي��ادة العائ��د للم�س��اهمني .تتعر���ض خط��وط �أعم��ال املجموع��ة ب�صف��ة �أ�سا�س��ية للمخاط��ر التالي��ة:
• خماطر الت�أمني
• خماطر الإئتمان
• خماطر ال�سيولة
• خماطر ال�سوق
• املخاطر الت�شغيلية

أ) إطار الحوكمة

�إن اله��دف الأ�سا�س��ي للمجموع��ة م��ن �إط��ار �إدارة املخاط��ر والإدارة املالي��ة ه��و حماي��ة م�س��اهمي املجموع��ة م��ن الأح��داث الت��ي تع��وق
حتقي��ق جمموع��ة م��ن �أه��داف الت�ش��غيل امل��ايل ب�ص��ورة م�س��تدامة .ت��درك الإدارة العلي��ا م��دى �أهمي��ة �إمت�لاك �أنظم��ة �إدارة خماط��ر تت�س��م
بالفعالي��ة والكف��اءة.
قام��ت املجموع��ة بو�ض��ع ق�س��م لإدارة املخاط��ر مبرجعي��ات وا�ضح��ة ملجل���س الإدارة واللج��ان املنبثق��ة عن��ه وللج��ان الإدارة التنفيذي��ة ذات
ال�صل��ة .بالإ�ضاف��ة �إىل ذل��ك  ،مت و�ض��ع هي��كل تنظيم��ي وا�ض��ح م��ع توثي��ق تفوي���ض ال�س��لطات وامل�س���ؤوليات م��ن جمل���س الإدارة للج��ان الإدارة
التنفيذي��ة وكب��ار املديري��ن .كم��ا مت �أي� ً
ض��ا و�ض��ع �إط��ار �سيا�س��ة �إدارة خماط��ر للمجموع��ة يح��دد م�س��تويات املخاط��ر املقبول��ة للمجموع��ة
و�إدارة املخاط��ر والرقاب��ة ومعاي�ير ت�س��يري الن�ش��اط لعملي��ات املجموع��ة.
ب) إطار إدارة رأس المال

ل��دى املجموع��ة �إط��ار لتحدي��د املخاط��ر الداخلي��ة الت��ي تتعر���ض له��ا وح��دات العم��ل واملجموع��ة ككل  ،بالإ�ضاف��ة �إىل حتدي��د كمي��ة الأث��ر
عل��ى ر�أ���س امل��ال الإقت�ص��ادي .ت�ش�ير تقدي��رات الإط��ار الداخل��ي �إىل م�س��توى ر�أ���س امل��ال املطل��وب للح���ؤول دون خط��ر �إنع��دام ال�س��يولة
وتطبيق��ه عل��ى م�س��توى خط��ر مع�ين م��ن خ�لال ع��دد م��ن الإختب��ارات (املالي��ة منه��ا وغ�ير املالي��ة) عل��ى مرك��ز ر�أ���س امل��ال للن�ش��اط.
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ج) اإلطار التشريعي

يهت��م امل�ش��رعون يف الأ�سا���س بحماي��ة حق��وق حامل��ي الوثائ��ق ور�صده��م ع��ن كث��ب ل�ضم��ان �أن املجموع��ة تق��وم ب���إدارة الأم��ور ب�ص��ورة
مر�ضي��ة م��ن �أج��ل حتقي��ق م�صلحته��م .يف نف���س الوق��ت يهت��م امل�ش��رعون �أي� ً
ض��ا ب�ضم��ان �إحتف��اظ املجموع��ة مبرك��ز م�لاءة منا�س��ب
ملقابل��ة الإلتزام��ات غ�ير املنظ��ورة الت��ي ق��د تن�ش���أ م��ن اله��زات الإقت�صادي��ة �أو الك��وارث الطبيعي��ة.
تخ�ض��ع العملي��ات الت�ش��غيلية للمجموع��ة �أي� ً
ض��ا ملتطلب��ات ت�ش��ريعية يف مراك��ز ال�س��لطة الت��ي متار���س عمله��ا فيه��ا .ال تن���ص ه��ذه الت�ش��ريعات
فق��ط عل��ى املوافق��ات والر�ص��د للأن�ش��طة ولكنه��ا تفر���ض �أي� ً
ض��ا بع���ض الن�صو���ص املقي��دة (مث��ل كفاي��ة ر�أ���س امل��ال) بغر���ض تقلي���ص
خماط��ر التق�ص�ير و�إنع��دام ال�س��يولة م��ن جان��ب �ش��ركات الت�أم�ين يف الوف��اء ب�إلتزاماته��ا غ�ير املنظ��ورة عن��د ن�ش��وئها.
د) إطار إدارة الموجودات والمطلوبات

تن�ش���أ املخاط��ر املالي��ة م��ن املعام�لات القائم��ة ملع��دل الفائ��دة والعم�لات ومنتج��ات حق��وق امللكي��ة والت��ي ه��ي معر�ض��ة لتح��ركات عام��ة
وحم��ددة يف تغ�يرات ال�س��وق� .إن اخلط��ر الرئي�س��ي ال��ذي تواجه��ه املجموع��ة ب�س��بب طبيع��ة �إ�س��تثماراتها ومطلوباته��ا ه��و خط��ر مع��دالت
الفائ��دة .تدي��ر املجموع��ة ه��ذه املعام�لات القائم��ة �ضم��ن �إط��ار �إدارة املوج��ودات واملطلوب��ات ال��ذي مت و�ضع��ه لتحقي��ق عائ��دات �إ�س��تثمارية
عل��ى امل��دى الطوي��ل تتج��اوز مطلوباته��ا مبوج��ب عق��ود الت�أم�ين والإ�س��تثمار.
كم��ا تتكام��ل �إدارة املوج��ودات واملطلوب��ات باملجموع��ة م��ع �إدارة املخاط��ر املالي��ة امل�صاحب��ة للموج��ودات واملطلوب��ات الأخ��رى للمجموع��ة
والت��ي ال ترتب��ط ب�ص��ورة مبا�ش��رة م��ع مطلوب��ات الت�أم�ين والإ�س��تثمار.
كم��ا ت�ش��كل �إدارة موج��ودات ومطلوب��ات املجموع��ة ج��زء ًا مكم ً
�لا ل�سيا�س��ة �إدارة خماط��ر الت�أم�ين لت�ضم��ن توف��ر تدف��ق نق��دي كايف يف كل
ف�ترة معين��ة ملقابل��ة املطلوب��ات الت��ي تن�ش���أ م��ن عق��ود الت�أم�ين والإ�س��تثمار.
هـ) مخاطر التأمين

تتمث��ل املخاط��ر الرئي�س��ية الت��ي تواجهه��ا املجموع��ة مبوج��ب عق��ود الت�أم�ين يف �إخت�لاف املطالب��ات الفعلي��ة ومدفوع��ات املناف��ع �أو توقيته��ا
ع��ن التوقع��ات .يت�أث��ر ذل��ك بتك��رار املطالب��ات وم��دى خط��ورة املطالب��ات واملناف��ع الفعلي��ة املدفوع��ة والتط��ورات الالحق��ة للمطالب��ات
طويل��ة الأج��ل .ل��ذا ته��دف املجموع��ة �إىل �ضم��ان توف��ر الإحتياطي��ات الكافي��ة لتغطي��ة ه��ذه املطلوب��ات.
تدي��ر املجموع��ة خماط��ر الت�أم�ين م��ن خ�لال الإختي��ار الدقي��ق والتنفي��ذ لإ�س�تراتيجية الإكتت��اب وخطوطه��ا الإر�ش��ادية ل��دى املجموع��ة �إىل
جان��ب ترتيب��ات �إع��ادة الت�أم�ين املنا�س��بة واملعاجل��ة الن�ش��يطة للمطالب��ات.
تق��وم املجموع��ة ب�صف��ة �أ�سا�س��ية ب�إ�ص��دار عق��ود ت�أم�ين متمثل��ة بالت�أم�ين البح��ري واجل��وي واحلري��ق وخماط��ر الت�أم�ين ال�صح��ي وعل��ى
ا حلي��ا ة .
يت��م تخفي��ف تركي��ز التعر���ض ملخاط��ر الإئتم��ان م��ن خ�لال الإختي��ار الدقي��ق لتنفي��ذ �إ�س�تراتيجية الإكتت��اب ل��دى املجموع��ة والت��ي ت�س��عى
ل�ضم��ان تن��وع املخاط��ر املكتت��ب فيه��ا ع�بر حمفظ��ة كب�يرة متنوع��ة وم�س��توى املناف��ع امل�ؤمن��ة ومق��دار املخاط��ر وجم��ال الن�ش��اط والنط��اق
اجلغ��رايف .هن��اك ح��دود مو�ضوع��ة للإكتت��اب بغر���ض قابلي��ة تفعي��ل معي��ار �إختي��ار املخاط��ر.
يف �إط��ار ن�ش��اطها الإعتي��ادي ،وبغر���ض تقلي���ص املخاط��ر املالي��ة النا�ش��ئة ع��ن مطالب��ات �ضخم��ة ،تدخ��ل املجموع��ة يف عق��ود م��ع �أط��راف
�أخ��رى لأغرا���ض �إع��ادة الت�أم�ين .تن���ص ترتيب��ات �إع��ادة الت�أم�ين املذك��ورة عل��ى التن��وع يف الن�ش��اط التج��اري وت�س��مح ل�ل�إدارة بال�س��يطرة
عل��ى التعر���ض للخ�س��ائر املحتمل��ة الت��ي تن�ش���أ م��ن املخاط��ر الكب�يرة كم��ا توف��ر مق��درة �إ�ضافي��ة عل��ى النم��و .تت�أث��ر عق��ود �إع��ادة
الت�أم�ين بج��زء كب�ير مبعاه��دات �إع��ادة الت�أم�ين وعق��ود �إع��ادة الت�أم�ين لتغطي��ة الفائ���ض م��ن اخل�س��ارة .يت��م تقدي��ر املبال��غ القابل��ة
للإ�س�ترداد م��ن معي��دي الت�أم�ين ب�ص��ورة تن�س��جم م��ع خم�ص���ص املطالب��ات القائم��ة مب��ا يتواف��ق م��ع عق��ود �إع��ادة الت�أم�ين.
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هـ) مخاطر التأمين (تتمة)

ل��دى املجموع��ة �سيا�س��ات �صارم��ة ملراجع��ة املطالب��ات لتقيي��م جمي��ع املطالب��ات اجلدي��دة وامل�س��تمرة م��ع مراجع��ة مف�صل��ة ومنتظم��ة
لإج��راءات معاجل��ات املطالب��ات وحتقيق��ات متك��ررة ع��ن املطالب��ات الإحتيالي��ة املحتمل��ة لتخفي��ف تعر���ض املجموع��ة للمخاط��ر .كم��ا تق��وم
املجموع��ة �أي� ً
ض��ا بفر���ض �سيا�س��ة �إدارة ن�ش��طة و�س��ريعة ملتابع��ة املطالب��ات وذل��ك بغر���ض تخفي��ف تعر�ضه��ا ملخاط��ر التط��ورات امل�س��تقبلية
الت��ي ال ميك��ن التنب���ؤ به��ا والت��ي م��ن املمك��ن �أن ت�ؤث��ر �س��لب ًا عل��ى املجموع��ة.
االفتراضات الرئيسية

�إن الإفرتا���ض الأ�سا�س��ي لتقدي��رات الإلتزام��ات ه��و �إفرتا���ض �أن تط��ورات املطالب��ات للمجموع��ة �س��وف تتب��ع �س��لوك م�ش��ابه لل�س��لوك
التاريخ��ي .يت�ضم��ن ذل��ك الإفرتا���ض متو�س��ط تكالي��ف املطالب��ة وتكالي��ف معاجل��ة املطالب��ة وعوام��ل ت�ضخ��م املطالب��ة و�أرق��ام املطالب��ة
ل��كل �س��نة ح��وادث .يت��م �أي� ً
ض��ا �إ�س��تخدام �أح��كام كمي��ة �إ�ضافي��ة لتقيي��م امل��دى ال��ذي ق��د ال تنطب��ق علي��ه ال�س��لوكيات التاريخي��ة يف
امل�س��تقبل ،وكمث��ال ،احل��دوث مل��رة واح��دة ،التغ�يرات يف عوام��ل ال�س��وق مث��ل مواق��ف العم�لاء جت��اه املطالب��ات والأح��وال االقت�صادي��ة
�إ�ضاف��ة �إىل عوام��ل داخلي��ة مث��ل مزي��ج املحفظ��ة و�ش��روط الوثيق��ة و�إج��راءات معاجل��ة املطالب��ات .يت��م �أي� ً
ض��ا �إ�س��تخدام الأح��كام لتقيي��م
امل��دى ال��ذي ت�ؤث��ر في��ه العوام��ل اخلارجي��ة مث��ل الق��رارات الق�ضائي��ة والت�ش��ريعات احلكومي��ة عل��ى التقدي��رات.
تت�ضم��ن الإفرتا�ض��ات الرئي�س��ية الأخ��رى التغ�يرات يف مع��دالت الفائ��دة وح��االت الت�أخ��ر يف ال�س��داد والتغ�ير يف �أ�س��عار �ص��رف العم�لات
ا لأ جنبي��ة .
الحساسيات

�إن خم�ص���ص مطالب��ات الت�أم�ين الع��ام ح�سا���س للإفرتا�ض��ات الرئي�س��ية ال��وارد ذكره��ا �أع�لاه .مل يك��ن بالإم��كان حتدي��د مق��دار ح�سا�س��ية
بع���ض الإفرتا�ض��ات مث��ل التغي�يرات يف الت�ش��ريعات �أو ال�ش��كوك ح��ول عملي��ة التقدي��ر.
مت �أداء التحلي��ل �أدن��اه للتح��ركات املحتمل��ة عل��ى نح��و معق��ول يف الإفرتا�ض��ات الرئي�س��ية م��ع بق��اء جمي��ع الإفرتا�ض��ات الأخ��رى ثابت��ة
والت��ي تو�ض��ح الت�أث�ير عل��ى �إجم��ايل و�ص��ايف املطلوب��ات و�ص��ايف الأرب��اح وحق��وق امللكي��ة.
الت�أثري على
التغري يف االفرتا�ضات الت�أثري على املطلوبات �صايف الربح
�ألف ريـال قطري
�ألف ريـال قطري

الت�أثري على حقوق
امللكية
�ألف ريـال قطري

 31ديسمبر 2016

تكلفة مطالبات متكبدة
تكلفة مطالبات متكبدة

%10 +
%10 -

 31دي�سمرب 2015
تكلفة مطالبات متكبدة
تكلفة مطالبات متكبدة

%10 +
%10 -

576.902
()576.902
387.151
()387.151

()576.902
576.902
()387.151
387.151

-----

بالرغ��م م��ن وج��ود ترتيب��ات �إع��ادة ت�أم�ين ل��دى املجموع��ة �إال �أن ه��ذه العق��ود ال تعفيه��ا م��ن �إلتزاماته��ا املبا�ش��رة جت��اه حامل��ي الوثائ��ق
وبالت��ايل تتعر���ض املجموع��ة ملخاط��ر الإئتم��ان فيم��ا يتعل��ق بالت�أم�ين املح��ول �إىل احل��د ال��ذي يك��ون في��ه كل معي��د ت�أم�ين غ�ير ق��ادر
ع��ن الوف��اء ب�إلتزامات��ه املن�صو���ص عليه��ا يف ترتيب��ات �إع��ادة الت�أم�ين .مت �إع��داد �إع��ادة ت�أم�ين املجموع��ة ب�ص��ورة متنوع��ة بحي��ث ال يت��م
الإعتم��اد عل��ى معي��د ت�أم�ين واح��د كم��ا �أن عملي��ات املجموع��ة ال تعتم��د ب�ش��كل كب�ير عل��ى �أي عق��د �إع��ادة ت�أم�ين ف��ردي.
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 -٣١األدوات المالية وإدارة المخاطر (تتمة)

هـ) مخاطر التأمين (تتمة)

و) مخاطر االئتمان

جدول تطور المطالبات

حتتف��ظ املجموع��ة مب�س��توى �إحتياطي��ات قوي��ة فيم��ا يتعل��ق بعملي��ات الت�أم�ين م��ن �أج��ل احلماي��ة �ض��د �س��لبية خ�برات وتط��ورات املطالب��ات
امل�س��تقبلية .يب�ين اجل��دول �أدن��اه توقع��ات املطالب��ات املتكب��دة املرتاكم��ة مب��ا يف ذل��ك املطالب��ات املبل��غ عنه��ا واملطالب��ات املتكب��دة وغ�ير
امل�س��جلة ل��كل �س��نة متوالي��ة ل�س��نة احل��وادث كم��ا يف تاري��خ التقري��ر .يب�ين الق�س��م الأعل��ى ل��كل ج��دول كيفي��ة تغي�ير تقدي��ر املجموع��ة
ملجم��وع املطالب��ات القائم��ة ل��كل �س��نة ح��وادث كم��ا يف نهاي��ة ال�س��نوات املتوالي��ة� .أم��ا الق�س��م الأدن��ى للج��داول  ،ف�إن��ه يب�ين ت�س��وية
املطالب��ات املرتاكم��ة باملبال��غ الظاه��رة يف بي��ان املرك��ز امل��ايل املوح��د.
ب�إ�س��تثناء تنا�س��ب وع��دم تنا�س��ب �أن�ش��طة �إع��ادة الت�أم�ين  ،مت �إعتب��ار �أ�سا���س �س��نة احل��ادث ك�أف�ض��ل �أ�سا���س لأن�ش��طة الإكتت��اب للمجموع��ة.
نظ��ر ًا لطبيع��ة مطالب��ات �إع��ادة الت�أم�ين و�صعوب��ة التع��رف عل��ى �س��نة احل��ادث ل��كل مطالب��ة مبل��غ عنه��ا  ،مت الإع�تراف به��ذه املطالب��ات
ب�صف��ة فردي��ة ومت جتميعه��ا بح�س��ب �س��نة التقري��ر (�أ�سا���س �س��نة التقري��ر) م��ا يعن��ي �أن��ه مت الإع�تراف باملطالب��ة يف ال�س��نة الت��ي مت
�إب�لاغ املجموع��ة به��ا� .إن ه��ذا العر���ض يختل��ف ع��ن الأ�سا���س امل�س��تخدم يف ج��دول تط��ور املطالب��ات ملطالب��ات الت�أم�ين الأخ��رى و�ش��ركات
املجموع��ة ،حي��ث كان��ت الإ�ش��ارة �إىل التاري��خ الفعل��ي له��ذا احل��دث ال��ذي ت�س��بب باملطالب��ة (�أ�سا���س �س��نة احل��ادث).
2011

2012

2013

2014

2015

2016

املجموع

يف نهاية �سنة احلادث
بعد �سنة
بعد �سنتني
بعد ثالثة �سنوات
بعد �أربعة �سنوات
بعد خم�سة �سنوات

1.528.828

1.321.630

1.856.416

2.344.870

4.632.474

5.522.794

11.684.218

1.613.829

1.279.764

1.770.884

2.231.312

4.514.694

--

1.550.628

1.330.732

1.782.539

2.244.121

--

--

1.581.236

1.349.170

1.764.349

--

--

--

1.601.924

1.395.907

--

--

--

--

1.571.683

--

--

--

--

--

خماط��ر الإئتم��ان ه��ى املخاط��ر الت��ي تن�ش���أ ع��ن عج��ز �أح��د �أط��راف الإدارة املالي��ة ع��ن الوف��اء مبطلوبات��ه مم��ا ي���ؤدي �إىل خ�س��ارة مالي��ة
للط��رف الآخ��ر .فيم��ا يل��ي ال�سيا�س��ات والإج��راءات الناف��ذة لتخفي��ف تعر���ض املجموع��ة ملخاط��ر الإئتم��ان.
مت و�ض��ع �سيا�س��ة �إدارة خماط��ر �إئتم��ان ت��ورد تقييم ً��ا وحتدي��د ًا مل��ا ي�ش��كل خماط��ر �إئتم��ان بالن�س��بة للمجموع��ة كم��ا مت و�ض��ع ال�سيا�س��ات
والإج��راءات التالي��ة لتخفي��ف تعر���ض املجموع��ة ملخاط��ر االئتم��ان:
• يت��م ر�ص��د الإلت��زام ب�سيا�س��ة �إدارة ال��ذمم وتت��م مراجع��ة ح��االت التعر���ض واخل��رق ب�ص��ورة منتظم��ة ملعرف��ة م��دى �صلته��ا بالتغ�يرات
يف بيئة املخاطر.
• بالن�س��بة جلمي��ع فئ��ات املوج��ودات املالي��ة الت��ي حتتف��ظ به��ا املجموع��ة بخ�لاف تل��ك املتعلق��ة بعق��ود �إع��ادة الت�أم�ين ،ف���إن �أق�ص��ى ح��د
لتعر���ض املجموع��ة ملخاط��ر االئتم��ان ه��و القيم��ة الدفرتي��ة كم��ا ه��ي م�س��جلة يف البيان��ات املالي��ة املوح��دة كم��ا يف تاري��خ التقري��ر.
• تت��م �إع��ادة الت�أم�ين م��ع معي��دي ت�أم�ين معتمدي��ن م��ن قب��ل الإدارة .بغر���ض تقلي��ل تعر�ضه��ا للخ�س��ائر الكب�يرة م��ن ح��االت عج��ز
معي��دي الت�أم�ين ع��ن الوف��اء  ،تق��وم املجموع��ة ب�إج��راء تقيي��م للو�ض��ع امل��ايل ملعي��دي ت�أمينه��ا وتر�ص��د تركي��زات الإئتم��ان النا�ش��ئة
ع��ن �أقالي��م جغرافي��ة مماثل��ة والأن�ش��طة �أو اخل�صائ���ص الإقت�صادي��ة ملعي��دي الت�أم�ين.
يف تاري��خ كل تقري��ر تق��وم الإدارة ب�إج��راء تقيي��م مل��دى امل�لاءة الإئتماني��ة ملعي��دي الت�أم�ين وتق��وم بتحدي��ث �إ�س�تراتيجية �ش��راء �إع��ادة
الت�أم�ين والتحق��ق م��ن وج��ود خم�ص���ص منا�س��ب لت��دين القيم��ة.
ان خماطر الإئتمان تقت�صر على القيم الدفرتية للموجودات كما يف تاريخ التقرير.

التعرض لمخاطر اإلئتمان حسب تصنيف اإلئتمان

يب�ين اجل��دول �أدن��اه املعلوم��ات املتعلق��ة بتعر���ض املجموع��ة ملخاط��ر االئتم��ان ع��ن طري��ق ت�صني��ف املوج��ودات وفق ً��ا لت�صنيف��ات الإئتم��ان
الت��ي ت�ضعه��ا املجموع��ة للأط��راف املقابل��ة:

التقدير الحالي
للمطالبات المتكبدة
المتراكمة

1.571.683

1.395.907

1.764.349

2.244.121

4.514.694

5.522.794

17.013.548

الدفعات املرتاكمة لتاريخه

()1.471.048

)(1.196.728

)(1.424.743

)(1.582.797

)(2.529.339

()2.117.513

()10.322.168

مخصص صافي
المطالبات القائمة

 31ديسمبر 2016

مل ت�ستحق بعد وغري
متدنية القيمة
�ألف ريـال قطري

م�ستحقة وغري متدنية م�ستحقة ومتدنية
القيمة
القيمة
�ألف ريـال قطري
�ألف ريـال قطري

الإجمايل
�ألف ريـال قطري

موجودات مالية غير مشتقة

�إحتياطي خا�ص بال�سنوات
ال�سابقة (قبل )2011

100.635

199.179

339.606

661.324

1.985.355

3.405.281

6.691.380

�إ�ستثمارات حمتفظ بها للمتاجرة � -سندات دين

1.942.882

--

--

1.942.882

--

--

--

--

--

--

159.761

�إ�ستثمارات متاحة للبيع � -سندات دين

6.347.007

--

--

6.347.007

إجمالي مخصص صافي
المطالبات القائمة

ذمم ت�أمني مدينة

3.807.116

356.925

50.585

4.214.626

موجودات عقود �إعادة ت�أمني

1.853.488

--

--

1.853.488

النقد و�شبه النقد

6.962.310

--

--

6.962.310

20.912.803

356.925

50.585

21.320.313

التقدير احلايل للفائ�ض /
(العجز)
ن�سبة الفائ�ض ( /العجز)
للإحتياطي الأ�سا�سي
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--

--

--

--

--

()42.855

()74.277

92.067

100.749

117.780

()%3

()%5

%5

%4

%3

--

6.851.141
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 -٣١األدوات المالية وإدارة المخاطر (تتمة)

 -٣١األدوات المالية وإدارة المخاطر (تتمة)

و) مخاطر االئتمان (تتمة)

و) مخاطر االئتمان (تتمة)

التعرض لمخاطر اإلئتمان حسب تصنيف اإلئتمان (تتمة)

 31ديسمبر ( 2015معدلة *)

الموجودات المالية متدنية القيمة

مل ت�ستحق بعد وغري
متدنية القيمة
�ألف ريـال قطري

م�ستحقة وغري متدنية م�ستحقة ومتدنية
القيمة
القيمة
�ألف ريـال قطري
�ألف ريـال قطري

الإجمايل
�ألف ريـال قطري

موجودات مالية غير مشتقة

�إ�ستثمارات حمتفظ بها للمتاجرة � -سندات دين

2.298.741

--

--

2.298.741

�إ�ستثمارات متاحة للبيع � -سندات دين

4.836.581

--

--

4.836.581

ذمم ت�أمني مدينة

4.045.567

90.148

38.494

4.174.209

بلغت موجودات �إعادة الت�أمني متدنية القيمة مبلغ � 15.494ألف ريـال قطري كما يف  31دي�سمرب � 10.989 :2015( 2016ألف ريـال قطري) وذمم ت�أمني مدينة
وذمم مدينة �أخرى متدنية القيمة مبلغ � 35.091ألف ريـال قطري (� 27.504 :2015ألف ريـال قطري).
تقوم املجموعة بت�سجيل جميع خم�ص�صات خ�سائر التدين يف القيمة يف ح�سابات تدين قيمة منف�صلة .فيما يلي احلركة على جميع خم�ص�صات خ�سائر تدين
القيمة:
تدين قيمة ذمم الت�أمني
و�إعادة الت�أمني املدينة
2016
�ألف ريـال قطري

2015
�ألف ريـال قطري

موجودات عقود �إعادة ت�أمني

1.306.721

--

--

1.306.721

يف  1يناير

النقد و�شبه النقد

3.518.760

--

--

3.518.760

38.494

30.991

م�صروف خالل ال�سنة

16.006.370

90.148

38.494

16.135.012

12.091

7.503

اإلجمالي

50.585

38.494

* بع�ض املبالغ املو�ضحة هنا ال تتوافق مع البيانات املالية ل�سنة  2015وتعك�س تعديالت مت �إجرائها (�إي�ضاح .)38

ز) مخاطر السيولة

خماطر ال�سيولة هي املخاطر املتمثلة يف ال�صعوبات التي تواجهها املجموعة للوفاء ب�إلتزاماتها امل�صاحبة ملطلوباتها املالية.
يتم مراقبة متطلبات ال�سيولة ب�شكل دوري على �أ�سا�س يومي� /أ�سبوعي� /شهري وت�ضمن الإدارة توفر �أموال كافية للوفاء ب�أية �إلتزامات عند �إ�ستحقاقها.

تحليل إعمار الموجودات المالية

ما يزيد عن

 31ديسمبر 2016

 120يوم ًا
 120-91يوم ًا
�أقل من  30يوم ًا  60-31يوم ًا  90-61يوم ًا
�ألف ريـال قطري �ألف ريـال قطري �ألف ريـال قطري �ألف ريـال قطري �ألف ريـال قطري �ألف ريـال قطري

املجموع

2.954.823

2.332.457

1.590.389

34.969

49.672

6.962.310

2.131.428
5.086.251

342.450
2.674.907

921.034
2.511.423

454.495
489.464

407.510
457.182

4.256.917
11.219.227

 31دي�سمرب 2015

�أقل من  30يوم ًا
�ألف ريـال قطري

 60-31يوم ًا
�ألف ريـال قطري

 90-61يوم ًا
�ألف ريـال قطري

 120-91يوم ًا
�ألف ريـال قطري

ما يزيد عن
 120يوم ًا
�ألف ريـال قطري

املجموع
�ألف ريـال قطري

النقد و�شبه النقد
ذمم ت�أمني مدينة وذمم مدينة
�أخرى

1.370.520

952.954

839.738

128.084

227.464

3.518.760

1.801.424

1.243.912

893.086

147.614

128.642

4.214.678

3.171.944

2.196.866

1.732.824

275.698

356.106

7.733.438

النقد وشبه النقد
ذمم تأمين مدينة
وذمم مدينة أخرى
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فترات اإلستحقاق

يبني اجلدول �أدناه فرتات �إ�ستحقاق املوجودات املالية واملطلوبات املالية للمجموعة �إ�ستناد ًا �إىل املطلوبات التعاقدية غري املخ�صومة املتبقية مت�ضمنة الفائدة
م�ستحقة الدفع والذمم املدينة .بالن�سبة ملطلوبات عقود الت�أمني وموجودات �إعادة الت�أمني ،ف�إنه يتم حتديد فرتات �إ�ستحقاقها �إ�ستناد ًا �إىل التقدير الزمني ل�صايف
التدفقات النقدية اخلارجة من مطلوبات الت�أمني املعرتف بها .مت �إ�ستبعاد الأق�ساط غري امل�ستحقة وح�صة معيدي الت�أمني من الأق�ساط غري امل�ستحقة من التحليل
�إذ �أنها لي�ست �إلتزامات تعاقدية.
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 .31األدوات المالية وإدارة المخاطر (تتمة)

 .31األدوات المالية وإدارة المخاطر (تتمة)

ز) مخاطر السيولة (تتمة)
فترات االستحقاق (تتمة)
 31ديسمبر 2016
موجودات مالية

ز) مخاطر السيولة (تتمة)
فترات االستحقاق (تتمة)

دون �سنة واحدة
�ألف ريـال قطري

من � 5-1سنوات
�ألف ريـال قطري

�أكرث من � 5سنوات
�ألف ريـال قطري

املجموع
�ألف ريـال قطري

موجودات مالية غير مشتقة

�إ�ستثمارات حمتفظ بها للمتاجرة

اإلجمالي

مطلوبات مالية

2.869.761

--

--

2.869.761

اإلجمالي
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موجودات مالية

�إ�ستثمارات حمتفظ بها للمتاجرة

2.963.259

--

--

2.963.259

موجودات مالية متاحة للبيع

2.218.297
385.762
4.164.041
1.129.879
6.962.310
17.730.050

-2.709.969
---2.709.969

-3.251.276
---3.251.276

2.218.297
6.347.007
4.164.041
1.129.879
6.962.310
23.691.295

اإلجمالي

دون �سنة واحدة
�ألف ريـال قطري

من � 5-1سنوات
�ألف ريـال قطري

�أكرث من � 5سنوات
�ألف ريـال قطري

املجموع
�ألف ريـال قطري

مطلوبات مالية

مطلوبات مالية غير مشتقة

ذمم جتارية و�أر�صدة دائنة �أخرى
�إلتزامات عقود ت�أمني
ذمم ت�أمني دائنة
قرو�ض ق�صرية الأجل
قرو�ض طويل الأجل

(معدلة)
 31ديسمبر 2015
ّ

دون �سنة واحدة
�ألف ريـال قطري

من � 5-1سنوات
�ألف ريـال قطري

�أكرث من � 5سنوات
�ألف ريـال قطري

املجموع
�ألف ريـال قطري

موجودات مالية غير مشتقة

موجودات مالية متاحة للبيع

�أ�سهم حقوق ملكية
�سندات دين �إ�ستثمارية
ذمم ت�أمني مدينة � -صايف
موجودات عقود �إعادة ت�أمني
النقد و�شبه النقد

إيضاحات حول
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�أ�سهم حقوق ملكية
�سندات دين �إ�ستثمارية
ذمم ت�أمني مدينة � -صايف
موجودات عقود �إعادة ت�أمني
النقد و�شبه النقد

2.793.783
349.410
4.135.715
971,786
3.518.760
14,732,713

-2.545.697
---2.545.697

-1.941.474
---1.941.474

2.793.783
4.836.581
4.135.715
971,786
3.518.760
19,219,884

دون �سنة واحدة
�ألف ريـال قطري

من � 5-1سنوات
�ألف ريـال قطري

�أكرث من � 5سنوات
�ألف ريـال قطري

املجموع
�ألف ريـال قطري

مطلوبات مالية غير مشتقة

856.831
5.082.920
738.461
4.065.311
-10.743.523

----127.196
127.196

-------

856.831
5.082.920
738.461
4.065.311
127.196
10.870.719

ذمم جتارية و�أر�صدة دائنة �أخرى
�إلتزامات عقود ت�أمني
ذمم ت�أمني دائنة
قرو�ض ق�صرية الأجل
اإلجمالي

650.744
3,838,858
811.184
3.543.243
8,844,029

------

------

650.744
3,838,858
811.184
3.543.243
8,844,029

* بع�ض املبالغ املو�ضحة هنا ال تتوافق مع البيانات املالية ل�سنة  2015وتعك�س تعديالت مت �إجرائها (�إي�ضاح .)38
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إيضاحات حول
البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
 .31األدوات المالية وإدارة المخاطر (تتمة)

ح) مخاطر السوق

خماط��ر ال�س��وق ه��ي املخاط��ر املتمثل��ة يف تقل��ب القيم��ة العادل��ة �أو الإي��رادات ل�ل�أداة املالي��ة نتيج��ة التغ�يرات يف �أ�س��عار ال�س��وق( ،مث��ل
مع��دالت الفوائ��د و�أ�س��عار �ص��رف العم�لات الأجنبي��ة و�أ�س��عار حق��وق امللكي��ة) �س��واء كان��ت ه��ذه التغي�يرات ناجت��ة ع��ن عوام��ل حم��ددة
خا�ص��ة بورق��ة مالي��ة معين��ة �أو ُم�صدره��ا �أو عوام��ل ت�ؤث��ر عل��ى جمي��ع الأوراق املالي��ة املتداول��ة يف ال�س��وق .حت��د املجموع��ة م��ن خماط��ر
ال�س��وق م��ن خ�لال الإحتف��اظ مبحفظ��ة متنوع��ة والر�ص��د امل�س��تمر للتط��ورات يف �أ�س��واق الأ�س��هم وال�س��ندات العاملي��ة واملحلي��ة .كم��ا تق��وم
املجموع��ة وب�ش��كل ن�ش��ط مبراقب��ة العوام��ل الرئي�س��ية الت��ي ت�ؤث��ر عل��ى حرك��ة �س��وق الأ�س��هم وال�س��ندات ،والقي��ام بتحلي��ل دوري للعملي��ات
والأداء امل��ايل لل�ش��ركات امل�س��تثمر فيه��ا.

ح) مخاطر السوق (تتمة)
 -١مخاطر العمالت (تتمة)

لي�س لدى املجموعة تركيزات هامة يف خماطر العمالت.
مت القي��ام بالتحلي��ل �أدن��اه للتح��ركات املمكن��ة يف املتغ�يرات الرئي�س��ية م��ع بق��اء جمي��ع املتغ�يرات الأخ��رى ثابت��ة مم��ا يو�ض��ح الأث��ر عل��ى
الرب��ح �أو اخل�س��ارة وحق��وق امللكي��ة ب�س��بب التغ�يرات يف القيم��ة العادل��ة للموج��ودات واملطلوب��ات املالي��ة احل�سا�س��ة للعم�لات مت�ضمن��ة
مطالب��ات عق��ود الت�أم�ين:

 -١مخاطر العمالت

خماط��ر العم�لات ه��ي املخاط��ر املتمثل��ة يف تقل��ب القيم��ة العادل��ة للتدفق��ات النقدي��ة امل�س��تقبلية ل�ل�أداة املالي��ة ب�س��بب التغي�يرات يف �أ�س��عار
�ص��رف العم�لات الأجنبي��ة.
تق��وم املجموع��ة ب�إ�س��تخدام خمتل��ف الأدوات املالي��ة خ��ارج بي��ان املرك��ز امل��ايل مب��ا فيه��ا العق��ود الآجل��ة ل�ص��رف العم�لات الأجنبي��ة
واخلي��ارات لإدارة بع���ض خماط��ر العم�لات الأجنبي��ة وللمتاج��رة.
يلخ���ص اجل��دول �أدن��اه تعر���ض املجموع��ة ملخاط��ر �س��عر �ص��رف العم�لات الأجنبي��ة يف تاري��خ التقري��ر وذل��ك بت�صني��ف الأ�ص��ول واملطلوب��ات
بعم�لات رئي�س��ية.
 31ديسمبر 2016

النقد و�شبه النقد
ذمم ت�أمني و�أر�صدة مدينة �أخرى
�إ�ستثمارات
إجمالي الموجودات

يورو
دوالر �أمريكي
�ألف ريـال قطري �ألف ريـال قطري
227.819
412.610
318.889 1.762.507
228.252 8.176.850
774.960 10.351.967

قرو�ض ق�صرية الأجل
4.065.311
قرو�ض طويلة الأجل
-خم�ص�صات وذمم �إعادة ت�أمني دائنة وذمم دائنة �أخرى 667.766
إجمالي المطلوبات
4.733.077
 31ديسمبر ( 2015معدلة)*
النقد و�شبه النقد
ذمم ت�أمني و�أر�صدة مدينة �أخرى
�إ�ستثمارات
إجمالي الموجودات

دوالر �أمريكي
�ألف ريـال قطري
492.341
1.712.782
6.704.845
8.909.968

3.543.243
قرو�ض ق�صرية الأجل
خم�ص�صات وذمم �إعادة ت�أمني دائنة وذمم دائنة �أخرى 1.013.072
4.556.315
إجمالي المطلوبات

جنيه �إ�سرتليني
�ألف ريـال قطري
195.713
2.891.592
753.086
3.840.391

--90.483
90.483

-127.196
583.700
710.896

--1.129.502
1.129.502

4.065.311
127.196
2.471.451
6.663.958

يورو
�ألف ريـال قطري
29.887
112.144
112.806
254.837

جنيه �إ�سرتليني
�ألف ريـال قطري
205.392
584.403
1.176.874
1.966.669

�أخرى
�ألف ريـال قطري
2.791.140
4.072.131
2.599.098
9.462.369

املجموع
�ألف ريـال قطري
3.518.760
6.481.460
10,593,623
20.593.843

-47.078
47.078

-438.456
438.456

-869.328
869.328

3.543.243
2.367.934
5.911.177

* بع�ض املبالغ املو�ضحة هنا ال تتوافق مع البيانات املالية ل�سنة  2015وتعك�س تعديالت مت �إجرائها (�إي�ضاح .)38
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املجموع
�أخرى
�ألف ريـال قطري �ألف ريـال قطري
6.962.310
6,126,168
6.652.577
1,679,589
11.435.065 2.276.877
25.049.952 10.082.634

التغري يف
املتغريات

 31دي�سمرب 2016
الأثر على
الأثر على
الربح �أو اخل�سارة حقوق امللكية
�ألف ريـال قطري �ألف ريـال قطري

 31دي�سمرب 2015
الأثر على
الأثر على
الربح �أو اخل�سارة حقوق امللكية
�ألف ريـال قطري �ألف ريـال قطري

العملة

يورو
جنيه �إ�سرتليني

يورو
جنيه �إ�سرتليني

%10+
%10+

27.246
36.122
63.368

----

3.540
20.128
23.668

8
-8

%10%10-

()36.294
()94.492
()130.786

----

()3.540
()20.128
()23.668

()8
-()8

مل تتغري الطريقة امل�ستخدمة يف التو�صل �إىل معلومات احل�سا�سية واملتغريات الهامة منذ الفرتة ال�سابقة.
 -2مخاطر معدالت الفائدة

خماط��ر مع��دالت الفائ��دة ه��ي املخاط��ر الناجت��ة ع��ن تقلب��ات قيم��ة التدفق��ات النقدي��ة امل�س��تقبلية م��ن �أداة مالي��ة ب�س��بب التغ�يرات يف
مع��دالت الفائ��دة بال�س��وق.
ت�س��تثمر املجموع��ة يف �أوراق مالي��ة ولديه��ا ودائ��ع تخ�ض��ع ملخاط��ر مع��دالت الفائ��دة� .إن خماط��ر مع��دالت الفائ��دة بالن�س��بة للمجموع��ة ه��ي
خماط��ر التغ�يرات يف مع��دالت الفائ��دة بال�س��وق الت��ي ت���ؤدي �إىل �إنخفا���ض العائ��د الكل��ي عل��ى �أوراقه��ا املالي��ة احلامل��ة للفوائ��د.
ت�ش�ترط �سيا�س��ة مع��دالت الفائ��دة ل��دى املجموع��ة �إدارة خماط��ر مع��دالت الفائ��دة بالإحتف��اظ مبزي��ج م��ن الأدوات ذات �س��عر فائ��دة ثاب��ت
ومتغ�ير .تتطل��ب ال�سيا�س��ة �أي� ً
ض��ا م��ن املجموع��ة �إدارة �إ�س��تحقاقات املوج��ودات املالي��ة واملطلوب��ات املالي��ة احلامل��ة للفوائ��د.
حت��د املجموع��ة م��ن خماط��ر مع��دالت الفائ��دة بر�ص��د التغ�يرات يف مع��دالت الفائ��دة بعم�لات النق��د والإ�س��تثمار والت��ي لي���س له��ا تركي��ز
كب�ير يف خماط��ر مع��دالت الفائ��دة.
يب�ين اجل��دول �أدن��اه التح��ركات املمكن��ة عل��ى نح��و معق��ول يف املتغ�يرات الرئي�س��ية م��ع بق��اء جمي��ع املتغ�يرات الأخ��رى ثابت��ه مم��ا يو�ض��ح
الأث��ر عل��ى الرب��ح �أو اخل�س��ارة وحق��وق امللكي��ة:
التغري يف
املتغريات

 31دي�سمرب 2016
الأثر على
الأثر على
الربح �أو اخل�سارة حقوق امللكية
�ألف ريـال قطري �ألف ريـال قطري

 31دي�سمرب 2015
الأثر على
الأثر على
الربح �أو اخل�سارة حقوق امللكية
�ألف ريـال قطري �ألف ريـال قطري

العملة

ريـال قطري

 50+نقطة �أ�سا�س ()23.317

()106.313

()34.510

()67.712

ريـال قطري

 50-نقطة �أ�سا�س 23.317

106.313

34.510

67.712
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 -31األدوات المالية وإدارة المخاطر (تتمة)

 -31األدوات المالية وإدارة المخاطر (تتمة)

ح) مخاطر السوق (تتمة)

ح) مخاطر السوق (تتمة)

أ) المخاطر التشغيلية

 -2مخاطر معدالت الفائدة (تتمة)

فيما يلي خماطر معدالت الفائدة للمجموعة �إ�ستناد ًا �إىل ترتيباتها التعاقدية:
 31ديسمبر 2016

دون �سنة واحدة
�ألف ريـال قطري
6.962.310
2.328.644
9.290.954

من � 5-1سنوات
�ألف ريـال قطري
-2.709.969
2.709.969

�أكرث من � 5سنوات املجموع
�ألف ريـال قطري �ألف ريـال قطري
6.962.310
-8.289.889
3.251.276
15.252.199 3.251.276

 31ديسمبر 2015

دون �سنة واحدة
�ألف ريـال قطري
3.518.760
2.070.869

من � 5-1سنوات
�ألف ريـال قطري
-2.545.697

�أكرث من � 5سنوات املجموع
�ألف ريـال قطري �ألف ريـال قطري
3.518.760
-7.135.322
2.518.756

5.589.629

2.545.697

نقد و�شبه النقد
�إ�ستثمارات

نقد و�شبه النقد
�إ�ستثمارات (معدّلة)*
املجموع

إيضاحات حول
البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016

2.518.756

معدل الفائدة
الف ّعال ()%
�ألف ريـال قطري
%2.19
%3.63
معدل الفائدة
الف ّعال ()%
�ألف ريـال قطري
%1.34
%4.41

10.654.082

* بع�ض املبالغ املو�ضحة هنا ال تتوافق مع البيانات املالية ل�سنة  2015وتعك�س تعديالت مت �إجرائها (�إي�ضاح .)38
 -3مخاطر السعر

التغري يف
املتغريات
ال�سوق القطري
ال�سوق العاملي

%10+
%10+

ال�سوق القطري
ال�سوق العاملي

%10%10-

-()92.127

()146.875
()21.355

ل��دى املجموع��ة �أنظم��ة مف�صل��ة و�إج��راءات موثق��ة فيه��ا ف�ص��ل فع��ال للمه��ام و�ضواب��ط للول��وج و�إج��راءات التفوي���ض والت�س��وية و�أ�س��اليب
لتدري��ب وتقيي��م املوظف�ين وخالفه��ا� ،إ�ضاف��ة �إىل �إط��ار عم��ل تدقي��ق داخل��ي فع��ال .يت��م ر�ص��د خماط��ر العم��ل مث��ل التغ�يرات يف البيئ��ة
والتقني��ة وال�صناع��ة ع�بر التخطي��ط
ب) إدارة رأس المال

�إن متطلب��ات ر�أ���س امل��ال مفرو�ض��ة ومنظم��ة م��ن قب��ل قان��ون ال�ش��ركات التجاري��ة القط��ري وبور�ص��ة قط��ر م��ن �أج��ل احلف��اظ عل��ى هام���ش
كاف .كم��ا قام��ت املجموع��ة بو�ض��ع �أه��داف �أخ��رى م��ن جانبه��ا بغر���ض املحافظ��ة عل��ى ت�صني��ف �إئتم��اين ق��وي ومع��دالت ر�أ�س��مال
�س��يولة ٍ
قوي��ة بغر���ض دع��م �أه��داف ن�ش��اطها التج��اري وزي��ادة القيم��ة مل�س��اهميها.
تدي��ر املجموع��ة متطلب��ات ر�أ�س��مالها ع��ن طري��ق تقيي��م النق���ص م��ا ب�ين م�س��تويات ر�أ���س امل��ال امل�ص��رح عن��ه واملطل��وب عل��ى نح��و
منتظ��م� .إلتزم��ت املجموع��ة بكام��ل املتطلب��ات املفرو�ض��ة م��ن �أط��راف خارجي��ة �أثن��اء ال�س��نة املالي��ة ال�ص��ادر عنه��ا التقري��ر ومل جت��ري
تغي�يرات عل��ى قاع��دة ر�أ�س��مالها �أو �أهدافه��ا �أو �سيا�س��اتها �أو �أ�س��اليبها عم��ا كان��ت علي��ه يف ال�س��نة ال�س��ابقة.
ج) التصنيف والقيم العادلة

خماط��ر ال�س��عر ه��ي املخاط��ر الت��ي تن�ش���أ ع��ن تقلب��ات القيم��ة العادل��ة �أو االي��رادات ل�ل�أداة املالي��ة ب�س��بب التغي�يرات يف الأ�س��عار بال�س��وق
(بخ�لاف تل��ك الت��ي تن�ش���أ م��ن خماط��ر مع��دالت الفائ��دة �أو خماط��ر العم�لات)� ،س��واء كان��ت تل��ك التغ�يرات ناجت��ة ع��ن عوام��ل خا�ص��ة
ب��الأداة املالي��ة املح��ددة �أو ُم�صدره��ا �أو عوام��ل ت�ؤث��ر عل��ى جمي��ع الأدوات املالي��ة املماثل��ة املتداول��ة يف ال�س��وق.
تتعل��ق خماط��ر �س��عر املجموع��ة باملوج��ودات واملطلوب��ات املالي��ة الت��ي تتقل��ب قيمه��ا نتيج��ة للتغ�يرات يف �أ�س��عار ال�س��وق وب�صف��ة �أ�سا�س��ية
الأوراق املالي��ة الإ�س��تثمارية الت��ي ال يحتف��ظ به��ا حل�س��اب ن�ش��اط جت��اري متعل��ق بوح��دة ن�ش��اط.
تتطل��ب �سيا�س��ة خماط��ر ال�س��عر قي��ام املجموع��ة ب���إدارة ه��ذه املخاط��ر بو�ض��ع الأه��داف ور�ص��د العقب��ات �أم��ام الإ�س��تثمارات وخط��ط
التنوي��ع وح��دود الإ�س��تثمار يف كل بل��د وقط��اع و�س��وق والإ�س��تخدام احلري���ص واملخط��ط ل�ل�أدوات املالي��ة امل�ش��تقة .لي���س هن��اك تركي��ز
جوه��ري ملخاط��ر ال�س��عر باملجموع��ة.
يب�ين اجل��دول �أدن��اه التح��ركات املمكن��ة عل��ى نح��و معق��ول يف املتغ�يرات الرئي�س��ية م��ع بق��اء املتغ�يرات الأخ��رى ثابت��ة مم��ا يو�ض��ح الأث��ر
عل��ى الرب��ح �أو اخل�س��ارة وحق��وق امللكي��ة.
 31دي�سمرب 2016
الأثر على
الأثر على
الربح �أو اخل�سارة حقوق امللكية
�ألف ريـال قطري �ألف ريـال قطري
146.875
-21.355
92.127

وه��ي خماط��ر اخل�س��ارة الت��ي تن�ش���أ ب�س��بب ف�ش��ل النظ��ام �أو اخلط���أ الب�ش��ري �أو الإحتي��ال �أو م��ن �أح��داث خارجي��ة .يف حال��ة ف�ش��ل �ضواب��ط
الرقاب��ة يف الأداء ق��د تت�س��بب املخاط��ر الت�ش��غيلية يف �أ�ض��رار لل�س��معة وق��د يك��ون له��ا عواق��ب قانوني��ة �أو ت�ش��ريعية �أو ق��د ت���ؤدي �إىل خ�س��ارة
مالي��ة .ال ميك��ن للمجموع��ة �أن تتوق��ع �إزال��ة جمي��ع املخاط��ر الت�ش��غيلية �إال �أن��ه وع��ن طري��ق و�ض��ع نظ��ام رقاب��ة �ص��ارم وم��ن خ�لال الر�ص��د
ومعاجل��ة املخاط��ر املحتمل��ة تتمك��ن املجموع��ة م��ن �إدارة ه��ذه املخاط��ر.

 31دي�سمرب 2015
الأثر على
الأثر على
الربح �أو اخل�سارة حقوق امللكية
�ألف ريـال قطري �ألف ريـال قطري
189,399
-42.587
66,452
--

()189,399

()66,452

()42.587

يبني اجلدول التايل مقارنة للقيم العادلة للأدوات املالية مع قيمها الدفرتية:

النقد و�شبه النقد
ذمم ت�أمني مدينة
موجودات عقود �إعادة ت�أمني
�إ�ستثمارات حمتفظ بها للمتاجرة
�إ�ستثمارات متاحة للبيع
قرو�ض ق�صرية الأجل
ذمم ت�أمني دائنة وذمم دائنة �أخرى
مطلوبات عقود ت�أمني
قرو�ض طويلة الأجل

 31دي�سمرب 2016
القيمة العادلة
القيمة الدفرتية
�ألف ريـال قطري �ألف ريـال قطري
6.962.310
6.962.310
4.164.041
4.164.041
1.129.879
1.129.879
2.869.761
2.869.761
8.565.304
8.565.304
23.691.295 23.691.295
4.065.311
4.065.311
2.471.451
2.471.451
5.082.920
5.082.920
127.196
127.196
11.746.878 11.746.878

 31دي�سمرب ( 2015معدّلة) *
القيمة العادلة
القيمة الدفرتية
�ألف ريـال قطري �ألف ريـال قطري
3.518.760
3.518.760
4.135.715
4.135.715
971.786
971.786
2.963.259
2.963.259
7.630.364
7.630.364
19.219.884
19.219.884
3.543.243
3.543.243
2.367.934
2.367.934
3.838.858
3.838.858
--9.750.035
9.750.035

* بع�ض املبالغ املو�ضحة هنا ال تتوافق مع البيانات املالية ل�سنة  2015وتعك�س تعديالت مت �إجرائها (�إي�ضاح .)38
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 -٣٢األدوات المالية المشتقة

تدني قيمة الموجودات المالية

تدخ��ل املجموع��ة يف �أن��واع خمتلف��ة م��ن املعام�لات الت��ي تت�ضم��ن �أدوات مالي��ة م�ش��تقة �ضم��ن نط��اق االعم��ال العادي��ة الأداة املالي��ة امل�ش��تقة
متث��ل عق��د م��ايل ب�ين طرف�ين حي��ث تتغ�ير قيمت��ه ا�س��تجابة للتغ�ير يف �س��عر واح��دة �أو �أك�ثر م��ن الأدوات املالي��ة امل�ش��تقة �أو ال�س��عر املرجع��ي
�أو امل�ؤ�ش��ر .وت�ش��مل الأدوات املالي��ة امل�ش��تقة العق��ود الآجل��ة واملقاي�ض��ات و هيكل��ة ر�أ���س امل��ال.
يب�ين اجل��دول �أدن��اه القي��م الأ�س��مية ح�س��ب ف�ترة اال�س��تحقاق .متث��ل القيم��ة الأ�س��مية مبل��غ الأداة امل�ش��تقة� ،أو �أو ال�س��عر املرجع��ي �أو امل�ؤ�ش��ر
ويع��د ه��و �أ�سا���س قيا���س التغي�يرات يف قيم��ة امل�ش��تقات املالي��ة وت�ش�ير القي��م الأ�س��مية �إىل حج��م املعام�لات القائم��ة يف نهاي��ة ال�س��نة وه��ي
لي�س��ت م�ؤ�ش��را عل��ى خماط��ر ال�س��وق �أو خماط��ر االئتم��ان.
 31ديسمبر 2016

القيمة الإ�سمية
�ألف ريـال قطري

القيمة العادلة
�ألف ريـال قطري

يف خالل � 3أ�شهر
�ألف ريـال قطري

من � 3أ�شهر �إىل 12
�شهر
�ألف ريـال قطري

اتفاقية هيكلة خيارات أسهم

حت��دد املجموع��ة م��ا �إذا كان ق��د ح��دث ت��دين يف قيم��ة املوج��ودات املالي��ة يف حق��وق امللكي��ة املتاح��ة للبي��ع عندم��ا يك��ون هن��اك �إنخفا���ض
ه��ام �أو م�س��تمر يف قيمته��ا العادل��ة �إىل م��ا دون تكلفته��ا .يتطل��ب التحدي��د مل��ا ه��و ه��ام �أو م�س��تمر �إىل القي��ام بحك��م تقدي��ري م��ن جان��ب
الإدارة .يف �س��بيل الو�ص��ول �إىل ه��ذا احلك��م التقدي��ري ولت�س��جيل م��ا �إذا كان ق��د ح��دث �أي ت��دين يف القيم��ة ،تق��وم املجموع��ة ،بتقيي��م
التقلب��ات الإعتيادي��ة يف �س��عر ال�س��هم واملرك��ز امل��ايل لل�ش��ركة امل�س��تثمر فيه��ا و�أداء ال�صناع��ة والقط��اع ،والتغي�يرات يف التقني��ة والتدفق��ات
النقدي��ة الت�ش��غيلية واملالي��ة بالإ�ضاف��ة �إىل عوام��ل �أخ��رى.

تدني قيمة الشهرة و الموجودات الغير ملموسة

تق��وم املجموع��ة ب�إج��راء �إختب��ار انخفا���ض القيم��ة �س��نويا فيم��ا يتعل��ق بال�ش��هرة النا�ش��ئة م��ن الإ�س��تحواذ عل��ى �ش��ركات تابع��ة .ولإج��راء
حتلي��ل اختب��ار انخفا���ض القيم��ة  ،تق��وم املجموع��ة بعم��ل التقدي��رات التالي��ة والت��ي تعت�بر هام��ة:
معدل النمو واإلفتراضات األساسية أخرى

ت�ستخدم الإدارة التدفقات النقدية املتوقعة على مدى � 5سنوات �أفقي ًا .العائد على القدرة بن�سبة  ٪3.6كل عام لقدرة لويد ،ال�سعر �إىل القيمة الدفرتية ومتو�سط
حقوق امل�ساهمي بيتا ( .0.46 )Betaوي�ستخدم معدل النمو يف حتديد التدفقات النقدية الدائمة و العائد على القدرة و ال�سعر �إىل القيمة الدفرتية ومتو�سط
حقوق امل�ساهمي بيتا ( )Betaمع الأخذ بعني الإعتبار طبيعة ال�صناعة والنمو العام يف الن�شاط االقت�صادي الذي �شهدته املنطقة التي تعمل فيها املجموعة.
سعر الخصم

مشتقات متبادلة بين طرفين (من دون وسيط)

عقود ال�صرف الأجنبي الرتاكمي
عقود ال�صرف الأجنبي الأجلة
اتفاقية تبادل معدالت الفائدة
اتفاقية تبادل عجز االئتمان
اتفاقية تبادل م�ؤ�شر
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479.991
666.386
182.000
1.092.000
221.788
378.560

()15.396
()1.517
()977
6.357
()1.506
()6.860

-447.986
--221.788
21.840

479.991
218.400
182.000
1.092.000
-356.720

مت ا�س��تخدام ا�س�تراتيجيات خمتلف��ة لعملي��ة التح��وط ،و �إدارة املخاط��ر وحت�س�ين الدخ��ل .جمي��ع اخلي��ارات املباع��ة عل��ى موج��ودات مملوك��ة
م��ن املجموع��ة.
 -33األحكام المؤثرة المستخدمة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة

عن��د �إع��داد ه��ذه البيان��ات املالي��ة املوح��دة قام��ت الإدارة ب�إ�س��تخدام ع��دد م��ن الأح��كام امل�ؤث��رة عن��د تطبي��ق ال�سيا�س��ات املحا�س��بية
ال��وارد و�صفه��ا بالإي�ض��اح رق��م (« 34د») .مت �إدراج تل��ك الأح��كام الت��ي له��ا الت�أث�ير الأك�بر عل��ى مبال��غ املوج��ودات واملطلوب��ات والدخ��ل
وامل�ص��روف فيم��ا يل��ي (بخ�لاف تل��ك الت��ي ت�ش��تمل عل��ى تقدي��رات والت��ي مت التعام��ل معه��ا يف الإي�ض��اح رق��م .)34
ت�س��تند تل��ك الأح��كام �إىل اخل�برة التاريخي��ة وعوام��ل �أخ��رى منه��ا التوقع��ات لأح��داث م�س��تقبلية ُي��رى �أنه��ا معقول��ة يف �ض��وء الظ��روف.
ت��رى الإدارة ب���أن م��ا ه��و مو�ض��ح �أدن��اه يعال��ج ال�سيا�س��ات املحا�س��بية الت��ي حتت��اج �إىل ه��ذه الأح��كام.

تق��وم الإدارة بخ�ص��م التدفق��ات النقدي��ة با�س��تخدام متو�س��ط التكلف��ة املرج��ح م��ن ر�أ���س امل��ال بن�س��بة  %10،72وال��ذي ي�أخ��ذ بع�ين االعتب��ار
ن�س��ب الدي��ن وحق��وق امللكي��ة املتوقع��ة �إ�س��تناد ًا عل��ى من��وذج تقيي��م الأ�ص��ول الر�أ�س��مالية وكلف��ة الدي��ن طوي��ل الأج��ل املتوقع��ة.
تق��وم الإدارة بتحلي��ل احل�سا�س��ية عل��ى االفرتا�ض��ات �أع�لاه يف التحق��ق م��ن م��دى ت�أثريه��ا عل��ى القيم��ة الدفرتي��ة لل�ش��هرة يف البيان��ات
املالي��ة املوح��دة� .إن التغي�يرات يف االفرتا�ض��ات �أع�لاه ق��د يك��ون ل��ه ت�أث�ير م��ادي عل��ى املبال��غ القابل��ة لال�س�ترداد لل�ش��هرة.
المصادر الرئيسية للشكوك حول التقديرات

فيم��ا يل��ي بي��ان الإفرتا�ض��ات الرئي�س��ية املتعلق��ة بامل�س��تقبل وامل�ص��ادر الرئي�س��ية الأخ��رى لل�ش��كوك ح��ول التقدي��ر يف تاري��خ التقري��ر والت��ي
له��ا خماط��ر كب�يرة تت�س��بب يف ت�س��ويات جوهري��ة للقي��م الدفرتي��ة للموج��ودات واملطلوب��ات خ�لال ال�س��نة املالي��ة التالي��ة  ،كم��ا يل��ي:
المطالبات المقدمة بموجب عقود تأمين

يت��م حتمي��ل م�صروف��ات املطالب��ات وتقدي��ر اخل�س��ائر عل��ى الرب��ح �أو اخل�س��ارة عن��د تكبده��ا �إ�س��تناد ًا �إىل الإلت��زام املق��در للتعوي���ض
امل�س��تحق حلام��ل العق��د �أو �أط��راف �أخ��رى مت�ض��ررة م��ن جان��ب حامل��ي العق��د .يت��م تقدي��ر مطلوب��ات املطالب��ات غ�ير املدفوع��ة
ب�إ�س��تخدام مدخ�لات التقدي��رات حل��االت فردي��ة ُم َب ّل��غ عنه��ا للمجموع��ة وتقدي��رات الإدارة للمطالب��ات املتكب��دة ولك��ن غ�ير مب َّل��غ عنه��ا.
تت��م مراجع��ة طريق��ة و�ض��ع مث��ل ه��ذه التقدي��رات وتكوي��ن الإلت��زام الن��اجت عنه��ا ب�صف��ة م�س��تمرة .يت��م �إدراج �أي��ة ف��روق ب�ين املطالب��ات
الفعلي��ة واملخ�ص�ص��ات املو�ضوع��ة يف الرب��ح �أو اخل�س��ارة يف �س��نة ال�س��داد .مت تقدي��ر �ص��ايف املطالب��ات غ�ير املدفوع��ة كم��ا يف  31دي�س��مرب
 2016مببل��غ � 6,851,141أل��ف ريـ��ال قط��ري (� 5.441.255 :2015أل��ف ريـ��ال قط��ري).

تصنيف االستثمارات

ميك��ن ت�صني��ف الإ�س��تثمارات املدرج��ة �إم��ا عل��ى �أنه��ا حمتف��ظ به��ا للمتاج��رة �أو متاح��ة للبي��ع .تق��وم املجموع��ة بالإ�س��تثمار ب�ش��كل كب�ير يف
الأوراق املالي��ة املدرج��ة �إم��ا حملي ً��ا �أو خارجي ً��ا .ق��ررت الإدارة ت�صي��ف تل��ك الإ�س��تثمارات ب�صف��ة �أ�سا�س��ية عل��ى �أ�سا���س �إحتم��ال منوه��ا عل��ى
امل��دى الطوي��ل ب��د ًال م��ن ت�صنيفه��ا عل��ى �أ�سا���س ربحه��ا ق�ص�ير الأج��ل .نتيج��ة لذل��ك فق��د مت �إدراج مث��ل تل��ك الإ�س��تثمارات ك�إ�س��تثمارات
متاح��ة للبي��ع ب��د ًال ع��ن القيم��ة العادل��ة م��ن خ�لال الرب��ح �أو اخل�س��ارة.
ُ�صنف��ت املوج��ودات املالي��ة بالقيم��ة العادل��ة م��ن خ�لال الرب��ح �أو اخل�س��ارة �إذا كان اله��دف م��ن تل��ك الإ�ست�ش��ارات املتاج��رة �أو مت ت�صنيفه��ا
بالقيم��ة العادل��ة م��ن خ�لال الرب��ح �أو اخل�س��ارة.
ت�ستثمر املجموعة يف �صناديق م�شرتكة ومدارة لأغرا�ض املتاجرة.
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 -34المصادر الرئيسية للشكوك حول التقديرات
تدني قيمة ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى

يت��م و�ض��ع تقدي��ر مبل��غ الت�أم�ين القاب��ل للإ�س�ترداد عندم��ا ي�صب��ح م��ن غ�ير املحتم��ل حت�صي��ل كام��ل املبل��غ .ي�س��تدعي ه��ذا التحدي��د
�أن تق��وم املجموع��ة بتقيي��م مرك��ز الإئتم��ان وال�س��يولة ل��دى حامل��ي الوثائ��ق و�ش��ركات الت�أم�ين ومع��دالت الإ�س�ترداد التاريخي��ة و التحقيق��ات
املف�صل��ة الت��ي مت القي��ام به��ا خ�لال �س��نة  2014بالإ�ضاف��ة �إىل ر�أي الدائ��رة القانوني��ة .يت��م �إدراج الف��رق ب�ين القيم��ة القابل��ة للإ�س�ترداد
املق��درة والقيم��ة الدفرتي��ة يف الرب��ح �أو اخل�س��ارة كم�ص��روف .يت��م �إدراج �أي ف��رق ب�ين املبال��غ الت��ي يت��م حت�صيله��ا فعلي ً��ا يف الف�ترات
امل�س��تقبلية واملبال��غ املتوقع��ة يف الرب��ح �أو اخل�س��ارة يف وق��ت حت�صيله��ا .بلغ��ت القي��م الدفرتي��ة ل��ذمم الت�أم�ين املدين��ة وذمم �إع��ادة الت�أم�ين
املدين��ة مبل��غ � 1,406,505أل��ف ريـ��ال قط��ري كم��ا يف  31دي�س��مرب � 1.106.444 : 2015( 2016أل��ف ريـ��ال قط��ري) و � 2,808,121أل��ف ريـ��ال
قط��ري (� 3.067.764 : 2015أل��ف ريـ��ال قط��ري) عل��ى الت��وايل وبلغ��ت املخ�ص�ص��ات املكون��ة لت��دين قيم��ة ذمم الت�أم�ين املدين��ة وذمم �إع��ادة
الت�أم�ين املدين��ة � 35,091أل��ف ريـ��ال قط��ري (� 27.054 : 2015أل��ف ريـ��ال قط��ري) و � 15,494أل��ف ريـ��ال قط��ري (� 10.989 : 2015أل��ف ريـ��ال
قط��ري) عل��ى الت��وايل.
إختبار كفاية اإللتزام
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القيم��ة العادل��ة ملوج��ودات ومطلوب��ات �ش��ركة
للتقاري��ر املالي��ة رق��م  3ه��ي كم��ا يل��ي:

املح��دودة �س��يرنجي فرميل��ي املح��دودة كم��ا يف تاري��خ اال�س��تحوا ح�س��ب املعي��ار ال��دويل

املوجودات
ا�ستثمارات عقارية
إجمالي الموجودات
صافي الموجودات المستحوذ عليها

قدم��ت ال�ش��ركة الأم �ضمان��ات غ�ير م�ش��روطة ل�ش��ركاتها التابع��ة وه��ي �ش��ركة قط��ر للت�أم�ين الدولي��ة (ذ.م.م) و �ش��ركة قط��ر لإع��ادة
الت�أم�ين (ذ.م.م) و�ش��ركة كي��و.ال.ام لت�أمين��ات احلي��اة والت�أم�ين ال�صح��ي وال�ش��ركة الكويتي��ة القطري��ة للت�أم�ين و�ش��ركة قط��ر للت�أم�ين
«�أوروب��ا» املح��دودة (مالط��ا) بغر���ض احل�ص��ول عل��ى تقيي��م م��ايل م��ن م�ؤ�س�س��ات تقيي��م دولي��ة.
 -٣٦إعادة هيكلة المجموعة

خ�لال الع��ام ،قام��ت املجموع��ة ب�إع��ادة هيكليته��ا حي��ث قام��ت بتعي�ين �ش��ركة قط��ر لت�أم�ين كابيت��ال لإدارة بع���ض ال�ش��ركات الدولي��ة� .أي
نق��ل حل�ص��ة �أو تن��ازل يعت�بر « �س��يطرة م�ش�تركة» .وبن��ا ًء عل��ى ذل��ك ،لي�س��ت هن��اك �أي �ش��هرة �أو رب��ح �أو خ�س��ارة عل��ى خ�لال ه��ذه ال�س��نة
ف��ى ه��ذة البيان��ات املالي��ة املوح��دة.
بالإ�ضاف��ة اىل ذل��ك  ،لي���س هن��اك �أي��ة �ش��هرة �أو رب��ح �أو خ�س��ارة عل��ى �صفق��ة �ش��راء مع�ترف به��ا خ�لال ه��ذا ال�س��نة يف ه��ذه البيان��ات
املالي��ة املوح��دة .مت الإع�تراف بع��دد قلي��ل م��ن �إع��ادة الرتتي��ب الت��ي نتج��ت ع��ن ن�س��ب امللكي��ة اململوك��ة م��ن حق��وق الأقلي��ة الغ�ير
م�س��يطرة يف حق��وق امللكي��ة.
 -٣٧دمج األعمال
اإلستحواذ على سينرجي فريملي المحدودة من قبل المجموعة

يف  3فرباي��ر  2016قام��ت املجموع��ة باال�س��تحواذ عل��ى  %100م��ن ر�أ���س م��ال �ش��ركة �س��يرنجي فرميل��ي املح��دودة  ،جري�س��ي اململك��ة املتح��دة.
مت عم��ل جمي��ع املتطلب��ات القانوني��ة لإنه��اء ه��ذه املعامل��ة يف  3فرباي��ر  .2016متل��ك �ش��ركة �س��يرنجي فرميل��ي املح��دودة ا�س��تثمارات عقاري��ة
يف اململك��ة التح��دة .قام��ت املجموع��ة بال�س��تحواذ عل��ى ه��ذه ال�ش��ركة كج��زء م��ن ا�س�تراتيجيتها الت��ي ته��دف �إىل تو�س��يع وتنوي��ع �أن�ش��طتها
اال�س��تثمارية العقاري��ة.
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251٫370
251٫370
251٫370

ربح من صفقة شرائية أو الشهرة النانتجة من عملية دمج األعمال

ال�شهرة املحت�سبة من عملية دمج الأعمال مت احت�سابها كما يلي:

يف تاري��خ كل تقري��ر يت��م �إج��راء �إختب��ارات لكفاي��ة الإلت��زام للت�أك��د م��ن كفاي��ة مطلوب��ات عق��ود الت�أم�ين .تق��وم املجموع��ة ب�إ�س��تخدام
�أف�ض��ل التقدي��رات للتدفق��ات النقدي��ة التعاقدي��ة امل�س��تقبلية ومعاجل��ة املطالب��ات وامل�صروف��ات الإداري��ة �إ�ضاف��ة �إىل �إي��راد الإ�س��تثمار الت��ي
تع��زز مث��ل ه��ذه املطلوب��ات يف �س��بيل تقيي��م كفاي��ة املطل��وب .يت��م حتمي��ل �أي ق�ص��ور مبا�ش��رة يف بي��ان الدخ��ل املوح��د.

 -٣٥ضمانات الشركة األم

القيمة العادلة املعرتف بها
�ألف ريـال قطري

القيمة العادلة للمقابل املايل املحول لال�ستحواذ على حقوق امللكية امل�سيطرة
القيمة العادلة يف تاريخ الإ�ستحواذ حل�صة حقوق ملكية
مطروح ًا منه � :صايف املوجودات امل�ستحوذ عليها ح�سب املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 3
ال�شهرة النانتجة من عملية دمج الأعمال

كما يف  3فرباير
�ألف ريـال قطري
251,370
251,370
-ال �شئ

وحي��ث �أن اله��دف م��ن اال�س��تحواذ يف املق��ام الأول ه��و احل�ص��ول عل��ى ا�س��تثمار عق��اري ،ف�إن��ه ال يوج��د �أي��ة �أ�ص��ول غ�ير ملمو�س��ة� ،أو زي��ادة
عل��ى �صفق��ة �ش��رائية �أو �ش��هرة مت حتديده��ا م��ن قب��ل الإدارة.
المعامالت والتكاليف المتعلقة باالستحواذ

املعام�لات والتكالي��ف املتعلق��ة باال�س��تحواذ مت ت�س��جيلها يف امل�صروف��ات الإداري��ة والعمومي��ة يف قائم��ة الدخ��ل املوح��دة و كج��زء م��ن التدفق��ات
النقدي��ة الناجت��ة م��ن الأن�ش��طة الت�ش��غيلية يف قائم��ة التفق��ات النقدي��ة املوح��دة.
�س��اهمت �ش��ركة �س��يرنجي فرميل��ي املح��دودة مب��ا يع��ادل � 15,155أل��ف ري��ال قط��ري م��ن �إي��رادات الإيج��ارات  ،و� 5.105أل��ف ري��ال قط��ري
يف �ص��ايف رب��ح للمجموع��ة.
 -٣٨أرقام المقارنة وتعديل المعلومات المالية لسنوات السابقة

مت تعدي��ل البيان��ات املالي��ة لل�س��نة املنتهي��ة يف  31دي�س��مرب  2015و�أث��ر ه��ذه التعدي�لات مو�ضح��ة �أدن��اه .فيم��ا ع��دا التعدي�لات املبين��ة ،مت��ت
�إع��ادة ت�صني��ف �أرق��ام املقارن��ة للع��ام ال�س��ابق مت��ى كان ذل��ك �ضروري ً��ا للمحافظ��ة عل��ى الثب��ات م��ع �أرق��ام ال�س��نة احلالي��ة .برغ��م ذل��ك،
لي���س لإع��ادة التبوي��ب �أي �أث��ر عل��ى �ص��ايف الرب��ح �أو �إجم��ايل حق��وق امللكي��ة للمجموع��ة.
 )١اإلستثمارات والقروض قصيرة األجل

كج��زء م��ن �إ�س�تراتيجية الت��داول بالهام���ش للمجموع��ة  ،قام��ت املجموع��ة بالإقرتا���ض لتموي��ل الأوراق املالي��ة ذات الدخ��ل الثاب��ت ،وكان��ت
املجموع��ة تتب��ع �سيا�س��ة حما�س��بية يت��م مبوجبه��ا اج��راء مقا�ص��ة ب�ين القرو���ض ق�ص�يرة الأج��ل وجمم��وع �إ�س��تثمارات الدخ��ل الثاب��ت يف
عر���ض البيان��ات املالي��ة.
يف ع��ام  ،2016قام��ت املجموع��ة ب�أتب��اع بع���ض التو�ضيح��ات الت��ي ا�صدره��ا جمل���س معاي�ير املحا�س��بة الدولي��ة بخ�صو���ص املعي��ار ال��دويل
للمحا�س��بة رق��م  32عر���ض االدوات املالي��ة حي��ث قام��ت بعر���ض �إ�س��تثمارات الدخ��ل الثاب��ت والقرو���ض ق�ص�يرة الأج��ل بالإجم��ايل يف بي��ان
املرك��ز امل��ايل املوح��د كم��ا يف  31دي�س��مرب  ،2016نتيج��ة لذل��ك مت تعدي��ل �أرق��ام املقارن��ة ب�أث��ر رجع��ي ح�س��ب معي��ار املحا�س��بة ال��دويل رق��م
 .٨لي���س للتعدي��ل املذك��ور �أع�لاه �أي �أث��ر م��ايل عل��ى �ص��ايف الدخ��ل للمجموع��ة وح�ص��ة ال�س��هم م��ن الأرب��اح والأرب��اح امل��دورة و�إجم��ايل
حق��وق امل�س��اهمني والدخ��ل ال�ش��امل الأخ��ر لل�س��نة والتدفق��ات النقدي��ة الناجت��ة م��ن الأن�ش��طة الت�ش��غيلية واال�س��تثمارية والتمويلي��ة للمجموع��ة.
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إيضاحات حول
البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
 -38أرقام المقارنة وتعديل المعلومات المالية لسنوات السابقة (تتمة)
 )٢عقود التأمين الدائنة وموجودات عقود إعادة التأمين

خ�لال ال�س��نة ،قام��ت املجموع��ة ب�إع��ادة تبوي��ب و�إلغ��اء بع���ض م��ن موج��ودات عق��ود �إع��ادة الت�أم�ين وعق��ود الت�أم�ين الدائن��ة .قام��ت
املجموع��ة ب�إع��ادة التبوي��ب لإلغ��اء �آث��ر الأعم��ال امل�ش�تركة ب�ين ح�ص���ص املجموع��ة ،نت��ج ع��ن ذل��ك تعدي��ل �أرق��ام املقارن��ة املبين��ة يف
ه��ذه البيان��ات املالي��ة املوح��دة .لي���س للتعدي��ل املذك��ور �أع�لاه �أي �أث��ر م��ايل عل��ى �ص��ايف الدخ��ل للمجموع��ة وح�ص��ة ال�س��هم م��ن الأرب��اح
و الأرب��اح امل��دورة و و�إجم��ايل حق��وق امل�س��اهمني و الدخ��ل ال�ش��امل الأخ��ر لل�س��نة �أو التدفق��ات النقدي��ة الناجت��ة م��ن الأن�ش��طة الت�ش��غيلية و
اال�س��تثمارية و التمويلي��ة للمجموع��ة.
املذك��ور �أع�لاه يف البندي��ن « »1و « »2مت �إع��ادة تبويبه��ا م��ن خ�لال تعدي��ل البيان��ات املالي��ة جلمي��ع البن��ود املت�أث��رة للف�ترات ال�س��ابقة عل��ى
النح��و الت��ايل:
كما يف  31دي�سمرب � 2015ألف (ريـال قطري)
املعدلة
كما مت بيانها �سابق ًا التعديل
بنود بيان املركز املايل املوحد
اال�ستثمارات ()1
10.593.623
3,179,243
7,414,380
القرو�ض  -ق�صري الأجل ()1
3.543.243
3,179,243
364,000
عقود الت�أمني الدائنة ()2
11,768,077
()3,478,169
15,246,247
موجودات عقود �إعادة الت�أمني ()2
2,128,405
()3,478,169
5,606,574

بنود بيان املركز املايل املوحد
اال�ستثمارات ()1
القرو�ض  -ق�صري الأجل ()1
عقود الت�أمني الدائنة ()2
موجودات عقود �إعادة الت�أمني ()2

كما يف  1يناير � 2015ألف (ريـال قطري)
املعدلة
كما مت بيانها �سابق ًا التعديل
6,468,082
182,000
8,331,014
3,251,457

2,247,536
2,247,536
()2,012,600
()2,012,600

8,715,618
2,429,536
6,318,414
1,238,857

 )3تعديالت أخرى

خ�لال ال�س��نة ،مت تعدي��ل بع���ض �أرق��ام �س��نة  2015وذل��ك ب�س��بب عملي��ة التدقي��ق الت��ي مت��ت لل�ش��ركات التابع��ة ،قام��ت الإدارة بعم��ل ه��ذه
التعدي�لات والت��ي مل يك��ون له��ا �أي ت�أث�ير عل��ى �ص��ايف حق��وق امللكي��ة �أو ح�س��اب الأرب��اح واخل�س��ائر و�إ�ضافته��ا للبيان��ات املالي��ة املجمع��ة
كا لت��ا يل :
كما يف  31دي�سمرب � 2015ألف (ريـال قطري)
املعدلة
كما مت بيانها �سابق ًا التعديل
بنود بيان املركز املايل املوحد
عقود الت�أمني و�أر�صدة مدينة �أخرى
6.481.460
()135.737
6.617.197
خم�ص�صات و�إعادة ت�أمني و�أر�صدة دائنة �أخرى
2.367.934
135.737
2.503.671
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الفروع الدولية
لمجموعة قطر للتأمين

التأمين
قطر
�شركة قطر للت�أمني -املقر الرئي�سي
�شارع الت�أمني ،اخلليج الغربي
�صندوق بريد666 :
الدوحة ،قطر
هاتف+974 4496 2222 :
مركز اخلدمات الهاتفية8000742 :
الربيد الإلكرتوين:

إعادة التأمين
شركة قطر للتأمين الدولية
�شارع الت�أمني ،اخلليج الغربي
�صندوق بريد12713 :
الدوحة ،قطر
هاتف+974 4496 2484 :
الربيد الإلكرتوينqicint@qici.com.qa :
املوقع الإلكرتوين:
www.qatarinsurance.com

qatarins@qic.com.qa

املوقع الإلكرتوين:

www.qatarinsurance.com

الفروع
الفروع
�أبو هامور
اخلور
لولو هايربماركت (فرع الغرافة)
فيالجيو
الندمارك
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اإلمارات العربية المتحدة
قطر للت�أمني -فرع دبي
مبنى مركز الدانة ،الطابق الثاين
مكتب رقم � ،210شارع �آل مكتوم
ديرة
�صندوق بريد4066 :
دبي ،الإمارات العربية املتحدة
هاتف+9714 2224045 :
الربيد الإلكرتوينqicdubai@qici.com.qa :
املوقع الإلكرتوين:

qicdubai@emirates.net.ae
www.qicuae.com

شركة قطر للتأمين -فرع
أبوظبي
متجر رقم  ،1الطابق الأر�ضي
املنارة بالزا
�شارع املرور
�صندوق بريد73797 :
�أبوظبي ،الإمارات العربية املتحدة
هاتف+9712 6769466 :
الربيد الإلكرتوين:

qicabudh@qici.com.qa
املوقع الإلكرتوينwww.qicuae.com :

الكويتية القطرية للتأمين
الطابق الثامن ،برج جا�سم� ،شارع ال�سور
املرقاب ،الكويت
�صندوق بريد ،25137 :ال�صفاة13112 :
هاتف+965 22960160 :
الربيد الإلكرتوينqic@qickwt.com :
املوقع الإلكرتوينwww.qickwt.com :
سلطنة عمان
العمانية القطرية للت�أمني
الرمز الربيدي ،112 :روي

�صندوق بريد3660 :
�سلطنة عمان
هاتف+968 24765333 :
الربيد الإلكرتوينcontact@oqic.com :
املوقع الإلكرتوينwww.oqic.com :
مكتب منطقة المركز التجاري
()CBD
�شارع البنك ،روي
هاتف+968 24765222 :
الربيد الإلكرتوين:
hamad.mussallami@oqic.com
املوقع الإلكرتوينwww.oqic.com :

فرع الخلود
مبنى رقم  ،312مربع 331
�شارع اخلو�ض التجاري
هاتف+986 24765224 /968 :
+968 24544026/673
الربيد الإلكرتوينdalila@oqic.com :
املوقع الإلكرتوينwww.oqic.com :

فرع ُ
الغبرة
الطابق ال َو�سطي (ميزانني) ،مبنى رقم 114
الغُربة �شمال
هاتف+968 9513 2449 /24765235 /14 :
الربيد الإلكرتوينkhalifa@oqic.com :
املوقع الإلكرتوينwww.oqic.com :
فرع عُ مان آفنيوز مول
متجر رقم ( -12الطابق ال�سفلي)
�شارع ال�سلطان قابو�س
م�سقط ،عمان
هاتف+968 24592211 /24524544 :
املوقع الإلكرتوينwww.oqic.com :
قطر للتأمين أوروبا المحدودة
مركز ذا هيدج للأعمال
طريق الرمبا� ،سان جيليان
خليج بالوتا
�سينت جوليانز STJ1062
مالطا
هاتف+356 9909 0893 :
الربيد الإلكرتوينqel@qic.com.qa :
املوقع الإلكرتوينwww.qiceuropeltd.com :

شركة قطر إلعادة التأمين
املقر الرئي�سي -برمودا
� 69شارع خليج بيت�س
بيمربوكHM08 ،
ُجزُ ر برمودا
هاتف+1 441 400 5000 :
املوقع الإلكرتوين:
www.qatarreinsurance.com

فرع زيورخ
باليخرفيج 72
 8002زيورخ
�سوي�سرا
هاتف+41 44 207 8585+ :
املوقع الإلكرتوين:

www.qatarreinsurance.com

فرع دبي
مكتب رقم  ،212 -211الطابق الثاين
قرية البوابة  ،4مركز دبي املايل العاملي
�صندوق بريد506752 :
دبي ،الإمارات العربية املتحدة
هاتف+971 4302 3444 :
املوقع الإلكرتوين:
www.qatarreinsurance.com

التأمين على الحياة والتأمين الصحي
فرع سنغافورة
� 138شارع ال�سوق
مبنى كابيتا قرين رقم 24-04A
�سنغافورة 048946
هاتف+65 6813 0888 :
املوقع الإلكرتوين:

www.qatarreinsurance.com

المكتب التمثيلي -لندن
� 10شارع المي
الدور الأول
لندن EC3M 7AA
هاتف+44 203 0088 607 :
املوقع الإلكرتوين:
www.qatarreinsurance.com

قطر لخدمات إعادة
التأمين -الدوحة
الطابق الثامن ،مبنى قطر للت�أمني
�شارع الت�أمني ،منطقة اخلليج الغربي
�صندوق بريد 24938
الدوحة ،قطر
هاتف+974 4033 7777 :
املوقع الإلكرتوين:
www.qatarreinsurance.com

قطر
قطر لال�ست�شارات االقت�صادية
�شارع الت�أمني ،اخلليج الغربي
�صندوق بريد666 :
الدوحة ،قطر
هاتف+974 4496 2222 :
الربيد االلكرتوين:
info@qicgroup.com.qa

املوقع الإلكرتوين:

www.qatarinsurance.com

الجزر البريطانية
�إيبيكيور قطر
ترينيتي ت�شيمربز ،رود تاون
تورتوال
�صندوق بريد4301 :
ُجزُ ر العذراء الربيطانية
الربيد الإلكرتوين:

ankit.shah@qic.com.qa

املوقع الإلكرتوين:

www.qatarinsurance.com

شركة كيو.ال.ام لتأمينات الحياة والتأمين الصحي
�شارع الت�أمني ،اخلليج الغربي � ،صندوق بريد ،201233 :الدوحة ،قطر
هاتف44040600 :
الربيد الإلكرتوينqlm_medical@qlm.com.qa :
املوقع الإلكرتوينwww.qlm.com.qa :

لويدز
لندن
�شركة �أنتاري�س � ,سينديكيت  ،1274لويدز� 10 ,شارع المي ,لندن EC3M 7AA ,اململكة املتحدة
هاتف+44 )0( 20 7959 1900 :
الربيد الإلكرتوينinfo@antaresunderwriting.com :
املوقع الإلكرتوينwww.antaresunderwriting.com :
سنغافورة
� 138شارع ال�سوق ،مبنى كابيتا قرين ،رقم � .04 -04سنغافورة 048946
هاتف+65 3152 1850 :
الربيد الإلكرتوينinfo@antaresunderwriting.com :
املوقع الإلكرتوينantaresunderwriting.com :
شانغهاي
ق�سم �أنتاري�س� ،سوق لويدز -ال�صني ،الطابق  ،33مركز �أزيا 1233 ،طريق لوجيازوي الدائري
بودونغ� ،شانغهاي 200120
هاتف+86 6162 8120 :
الربيد الإلكرتوينinfo@antaresunderwriting.com :
املوقع الإلكرتوينwww.antaresunderwriting.com :
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