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قطر للتأمين متخصصه في إضافة 
عناصر مفصله إلدارة المخاطر من أجل 

أيجاد حل فعال للمخاطر

 معلومات أساسية عن
مجموعة قطر للتأمين
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مغـــــــزى اســــــتخدام المثلـــــــث

بالنسبة لقطر للتامني، يدل املثلث ذو الزاوية املتجه إلى األعلى على الطموح 
والتقدم والنمو، بينما متثل األضالع الركائز الثالث التي تقوم عليها املجموعة 
وهي القوة والثبات واألمان. ترمز قاعدة املثلث )اخلط األفقي( إلى قوة أساس 

مجموعتنا والذي بنيت عليه قيمنا األساسية وأخالقيات أعمالنا.

أما اجلانبني فهما ميثالن الثبات واألمان اللذان يظهران يف الثقة املستمرة 
وإميان العميل مبنتجاتنا وخدماتنا.

ترمز األشكال إلى مجموعة من الصفات والتي توصل كل منهما رسالة مختلفة. 
بالنسبة لقطر للتأمني، ميثل املثلث درعاً قوياً يوفر االستقرار واحلماية 

لعمالئنا. هندسيا، يتكون املثلث من ثالثة خطوط متساوية ومستقيمة بزاوية 
قياسها ٦٠ درجة وذلك يشير إلى االستقرار طوال العام.

بجانب اجلهود املتواصلة ملوظفينا امللتزمني ذوى اخلبرة والكفاءة، توفر الركائز 
الثالث لقطر للتأمني أال وهي القوة والثبات واألمان، عاماً بعد عام النمو 
املستدام واخلدمات عالية اجلودة والعائد املربح كما انها تضيف قيمة إلى 

اصحاب املصلحة واملجتمع الذي نعمل به. وبالرغم من تقلبات السوق وبيئته 
التنافسية إال ان العائد الذي مننحه للمساهمني والعمالء على حد سواء عام 
بعد عام هو دليل على أدائنا املالي احلقيقي. بإعتبارنا شركة عاملية، نحن 

نسعى لتحقيق النجاح والصمود فى مواجهة التقلبات االقتصادية، ونؤمن بان 
جهودنا لتحقيق االستدامة هي ما سيساعدنا على البروز يف السنوات القادمة 

كمنظمة ثابتة وقوية وآمنة. ملتزمون باالستدامة وأكثر.

معلومات أساسية عن مجموعة قطر للتأمين 

20172016201520142013مليون ريال قطري
11,6599,9018,3475,6143,532إجمالي األقساط

115844926664485نتائج االكتتاب
4181,0341,0441,001753صافي الربح العائد إلى الشركة األم

9869258991,027717االستثمار واإليرادات األخرى
22,29719,11214,60311,8158,283النقد واإلستثمارات

5.114.718.118.417.1العائد على حقوق الملكية
 11,633  34,73428,71523,67316,332إجمالي األصول

8,0178,2365,8125,7055,187حقوق الملكية لمساهمة الشركة األم

شركة قطر للتأمين 

أسهم شركة قطر للتأمين  

20172016201520142013

1.28٣.٧٣٣.٧٦٣.٦١٢.٧٢ربحية السهم )ريال قطري(

14,42320,44915,13914,5458,541القيمة السوقية )مليون ريال قطري(

1.51.52.52.52.5توزيعات األرباح للسهم الواحد )ريال قطري(

%25%15%10%15%15حصة البونص )٪(

52.0184.88290.666.5سعر السهم في ٣١ ديسمبر )ريال قطري(

34.16٣١,٤٨٣٥,٥٣40.39 28.91القيمة الدفترية للسهم )ريال قطري(

Financial Strength Rating             Standard and Poor’s        A.M. Best

* Restated for the effect of issuance of Bonus Shares

** Disclaimer for A.M. Best:

    For all rating information including details of the office responsible for issuing the individual ratings please visit      
    A.M. Best’s Ratings & Criteria Center.

*** Disclaimer for S&P Rating:
     For all rating information please visit www.standardandpoors.com
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معلومات أساسية عن مجموعة قطر للتأمين 

الرؤيــــــــــة
تهــدف الرؤيــة املســتقبلية للمجموعــة إلــى احلفــاظ علــى الدافــع الــذي يحفــز النمــو والتميــز، وذلــك مــن خــال 
ــق اإلطــار  ــات والشــراكات االســتراتيجية، نســعى خلل ــق التحالف ــادة املســؤولة، وعــن طري ــوع والقي ــكار والتن االبت

ــاح املجموعــة.  األمثــل لتحقيــق منــو مســتدام ألرب

القيم

يف مجموعــة قطــر للتأمــن، نحــن نشــهد لــكل واحــد مــن موظفينــا مبســاهماتهم املميــزة، ونضــع جهودهــم 
ومبادراتهــم وكذلــك آراءهــم محــل تقديــر.

مجموعتنا مبنية على العمل اجلماعي واالحترام املتبادل والثقة. 

نقــوم بتمكــن كل شــخص باملجموعــة، بغــض النظــر عــن مســتواه الوظيفــي أو منصبــه، الشــيء الذي 
يجعــل مســاهمة كل منهــم فريــدة مــن نوعهــا. كمــا نقــوم بتشــجيع كل موظــف ليكــون مســؤوالً عــن 

مــا يفعــل. نحــن نشــجع كذلــك املســاهمات اإليجابيــة ونقــدر االبتــكار ونكافــئ التميــز. 

نشــجع العمــل يف بيئــة آمنــة ومنتثــل جلميــع القوانــن واللوائــح. كمــا أننــا نســعى جاهديــن 
لتلبيــة توقعــات ومتطلبــات عمالئنــا. 

نقيــم عمالءنــا ونعتبرهــم شــركاء موثوقــن، ونقــدر اآلراء واالقتراحــات البنــاءة وكذلــك 
التعليقــات الصادقــة التــي تصلنــا، كمــا أننــا نســعى الســتيعابها يف منــوذج أعمالنــا. 

نتقبــل النقــد الصــادق ونعتبــره مســاهمة قيمــة ملنظمتنــا، ونفــي بالتزاماتنــا جتــاه 
املســاهمن والعمــالء واملوظفــن واملجتمــع. 
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 األعمال المتعددة
لمجموعة قطر للتأمين
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1. التأمين المباشر
ــل  شــركة قطــر للتأمــن )QIC( - إحــدى شــركات مجموعــة قطــر للتأمــن - هــي شــركة مســاهمة عامــة مدرجــة، حتت
موقعــاً رياديــاً يف مجــال التأمــن ومتلــك تاريخــاً حافــا بــاألداء املتميــز ميتــد ألكثــر مــن 55 عــام. ومنــذ تأسيســها عام ١٩٦٤     
، أثبتــت قطــر للتأمــن قدرتهــا علــى تلبيــة احتياجــات األفــراد والشــركات بشــكل ثابــت عبــر تاريخهــا احلافــل مــن خــال 
تقــدمي مجموعــة مــن اخلدمــات املتنوعــة والتــي تشــمل التأمــن الشــخصي )املركبــات، املنــزل، الســفر، القــوارب واليخــوت، 
احلــوادث الشــخصية( ومنتجــات التأمــن للشــركات ) الطاقــة، البحــري واجلــوى، املمتلــكات، األخطــار التجاريــة، الشــحن( 
اليــوم شــركة قطــر للتأمــن )QIC(  هــي الشــركة الرائــدة يف الســوق يف قطــر ويف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا.

 Standard مــن A شــركة قطــر للتأمــن هــي واحــدة مــن شــركات التأمــن األعلــى تصنيفــا يف منطقــة اخلليــج بتصنيــف
Poor’s & و A Excellent( مــن A.M. Best. مــن حيــث الربحيــة والقيمــة الســوقية ، تعتبــر شــركة قطــر للتأمــن أكبــر 
شــركة تأمــن يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا وهــي مدرجــة يف بورصــة قطــر وتبلــغ قيمتهــا الســوقية أكثــر 

مــن ٤ مليــارات دوالر..

2. إعادة التأمين
شــركة قطــر إلعــادة التأمــن )Qatar- RE( احلاصلــة علــى ترخيــص مــن الفئــة الرابعــة ملمارســة أعمــال التأمــن مــن قبــل 
الســلطة النقديــة يف  برمــودا )BMA ( ، هــي  شــركة إعــادة تأمــن متعــددة املجــاالت تكتتــب يف جميــع أنــواع إعــادة تأمــن 

املمتلــكات واملخاطــر ونشــاطات األعمــال املتخصصة. 
تقــدم شــركة قطــر إلعــادة التأمــن )Qatar- RE(  خدماتهــا لعمائهــا مــن خــال فــرق مــن خبــراء االكتتــاب والتمويــل 
املحترفــن الذيــن يجمعــون بــن اخلبــرة الفنيــة والتجاريــة املتعمقــة مــع اخلبــرة الصناعيــة يف جميــع األســواق ويقــع املقــر 
الرئيســي للشــركة يف برمــودا وتــدار أعمالهــا مــن أفرعهــا يف دبــى وســنغافورة ولنــدن وزيــورخ والدوحــة. شــركة قطــر إلعــادة 

التأمــن )Qatar- RE( قريبــة مــن أســواق إعــادة التأمــن الرئيســية يف العالــم والعمليــات األساســية لعمائهــا.

وتســتند شــركة قطــر إلعــادة التأمــن علــى ضمــان الشــركة األم ) مجموعــة قطــر للتأمــن ( حيــث تســتفيد مــن قاعدتهــا 
الرأســمالية الضخمــة واملتناميــة. مت تصنيــف شــركة قطــر إلعــادة التأمــن )»Qatar- RE ) «A / Stable مــن قبــل

.A. M. Best ممتاز(» من قبل( A« و S&P Global

3. التأمين التخصصي
أنتاريــس هــي شــركة متخصصــة يف مجالــي التأمــن وإعــادة التأمــن، تتبــع ملجموعــة قطــر للتأمــن وتعمــل يف ســوق لويــدز 
الــذى يعتبــر األول عامليــا يف قطــاع التأمــن وإعــادة التأمــن. وتوفــر أنتاريــس مجموعــة متنوعــة مــن اخلدمــات التأمينيــة 
االكتتابيــة حــول العالــم والتــي تشــمل املمتلــكات واألخطــار السياســية واحلــوادث والتأمــن البحــري واجلــوي مــن خــال 
فريــق االكتتــاب عالــي التخصــص واإلحترافيــة. كمــا تعكــف أنتاريــس علــى تقــدمي خدمــات فعالــة وناجحــة لعمائهــا تضمــن 
بهــا اجلــودة واألمــن واالســتمرارية والنهــج الثابــت لنقــل وتقليــل املخاطــر. تســتفيد أنتاريــس مــن التصنيفــات األمنيــة القويــة 

.A. M. Best مــن «A« و Standard & Poor مــن «+ A« يف Lloyd باســتمرار والتــي مت منحهــا إلــى

4. التأمين على الحياة والتأمين الصحي
تتميــز شــركة تأمينــات احليــاة والتأمــن الصحــي )QLM( عــن وصيفاتهــا بأنهــا تقــدم خدمــات تأمينــات احليــاة والتأمــن 
الصحــي املصممــة خصيصــاً لعمائهــا. وقــد رســخت الشــركة مكانتهــا الرياديــة يف قطــاع تأمينــات احليــاة والتأمــن 
الصحــي بقطــر مــن خــال القاعــدة املاليــه القويــة واخلدمــات علــى مــدار )٢٤ ســاعة /٧ أيــام(  وإن اخلبــرة العاليــة لفريــق 
ــة تتيــح لهــا  ــة الواســعة االنتشــار، وضعــا الشــركة يف مكان عمــل الشــركة باإلضافــة إلــى شــبكة مــزودي اخلدمــات الطبي

تقــدمي أفضــل رعايــة صحيــة لعمائهــا.

5. إدارة األصول
قطــر للتأمــن إلدارة األصــول هــو القســم االســتثماري للمجموعــة. ويديــر هــذ ا القســم اســتثمارات املجموعــة باإلضافــة 
إلــى العديــد مــن صناديــق االســتثمار بالنيابــة عــن العمــاء كطــرف ثالــث. يعمــل بــاإلدارة فريــق مؤهــل مــن املتخصصــن 
ــب القســم دورا أساســياً يف  ــد لع ــن ٠ ٠ ١ عــام. وق ــر م ــة ألكث ــرة الواســعة يف مجــال االســتثمار تصــل مجتمع ذوى اخلب

املجموعــة حيــث ســاهم بشــكل فعــال يف اســتمرار حتقيــق الربحيــة والنجــاح منقطــع النظيــر.

6. العقارات
شــركة قطــر للتأمــن العقاريــة مملوكــة ١٠٠٪ مــن مجموعــة قطــر للتأمــن وتعمــل علــى إدارة العقــارات. وتضــم املحفظــة 
العقاريــة للشــركة العديــد مــن املعالــم املرموقــة حــول البــاد وخاصــة يف قطــر. تركــز الشــركة علــى االســتثمار يف األصــول 

العقاريــة املــدرة للدخــل مــن خــال مســتأجرين أقويــاء ، بهــدف احلصــول علــى دخــل إيجــار.

األعمال المتعددة لمجموعة قطر للتأمين
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 رسالة رئيس
 مجلس اإلدارة

والعضو المنتدب
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رسالة رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب

أعزائي املساهمني،

يســرني أن أقــدم لكــم تقريرنــا الســنوي عــن الســنة املنتهيــة يف 31 ديســمبر 2017، والــذي يســلط الضــوء علــى 
التطــورات التــي مت إدخالهــا علــى الشــركة. 

وبالرغــم مــن الظــروف اإلقليميــة الصعبــة لعــام 2017، ظــل اقتصــاد قطــر مرنــا وحافــظ علــى وتيــرة ثابتــة للنمــو. 
وبفضــل التدابيــر احلكيمــة التــي كانــت تتمتــع بنظــرة مســتقبلية والتــي اعتمدتهــا احلكومــة القطريــة يف ســبيل تعزيــز 
التنويــع االقتصــادي، أصبحــت قطــر مســتعدة متامــا لنحــت مكانــة مرموقــة كمركــز جتــاري ومالــي ناشــئ يف املنطقــة. 
وقــد اتبعــت الشــركة بشــكل منتظــم اســتراتيجيتها للنمــو والتنويــع العاملــي يف إضافــة املزيــد مــن الــوزن والقــدرة علــى 
الصمــود يف امتيازهــا، ووضــع األســاس لعائــدات املســاهمني بطريقــة قويــة ومســتدامة يف املســتقبل. وكمثــال علــى 
ذلــك، واصلــت شــركتكم يف عــام 2017 وضــع معاييــر يف التميــز يف اخلدمــة واالبتــكار، ليــس فقــط علــى الصعيــد 

اإلقليمــي ولكــن أيضــا بشــكل متزايــد يف األســواق العامليــة.

وقــد أظهــرت شــركة قطــر للتأمــني قدرتهــا علــى الصمــود مــن خــال أدائهــا املالــي القــوي لعــام 2017. ويســرني أن 
أعلــن لكــم خبــر ارتفــاع يف إجمالــي األقســاط املكتتبــة تقــدر نســبته بـــ ٪ 1٨ ، حيــث وصــل إلــى 11.7 مليــار ريــال 
قطــري بعــد أن كان 9.9 مليــار ريــال قطــري يف عــام 2016. وعــاوة علــى ذلــك وباملقارنــة مــع العديــد مــن شــركات 
ــغ ٪5.1  ــوق املســاهمني بل ــى حق ــي عل ــد إيجاب ــت شــركتكم عائ ــل، حقق ــي املماث ــر العامل التأمــني األخــرى ذات األث
مــع ربحيــة الســهم البالغــة 1.2٨ ريــال قطــري يف عــام 2017 ممــا يعنــي أن هــذا العــام كان هــو األكثــر تكلفــة علــى 

اإلطــاق يف قطــاع التأمــني وإعــادة التأمــني العاملــي نتيجــة سلســلة غيــر مســبوقة مــن الكــوارث الطبيعيــة.

ومتشــيا مــع جهودنــا للمســاهمة يف حتقيــق رؤيــة قطــر الوطنيــة 2030، ســتواصل شــركة قطــر للتأمــني االســتفادة 
مــن الفــرص مــن خــال املزيــد مــن التنويــع والتوســع العاملــي.

وبوصفنــا شــركة التأمــني الوطنيــة الرائــدة يف قطــر، تتعهــد شــركتكم بدعمهــا الكامــل لألهــداف التــي حددهــا 
صاحــب الســمو الشــيخ متيــم بــن حمــد آل ثانــي أميــر دولــة قطــر؛ وإننــي علــى ثقــة مــن أن شــركتكم ستســتمر يف ظــل 
القيــادة احلكيمــة لألميــر يف تقــدمي افضــل اخلدمــات عبــر كافــة املجــاالت التــي تعمــل فيهــا. ومــع اســتمرار دعمكــم 
وثقتكــم، ســتبقى شــركة قطــر للتأمــني ملتزمــة التزامــاً كامــاً بنهجهــا االســتراتيجي وتركيزهــا علــى تعظيــم القيمــة 

لصالــح املســاهمني علــى املــدى الطويــل.

الشيخ خالد بن محمد بن على آل ثاني
رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب

الشيخ خالد بن محمد بن على آل ثاني
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قطر للتأمين تؤمن بالتركيز 
التعاوني ونحن نبني حلواًل 

للمخاطر من أجل غد أفضل.

أعضاء
مجلس اإلدارة
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أعضـــــاء مجلـــــس اإلدارة

الشيخ خالد بن محمد بن 
علي آل ثاني

رئيس مجلس اإلدارة 
والعضو المنتدب

عبد اهلل بن خليفة العطية
نائب رئيس مجلس اإلدارة حسين إبراهيم الفردان

عضو مجلس إدارة

جاسم محمد الجيدة
عضو مجلس إدارة

الشيخ حمد بن فيصل بن 
ثاني آل ثاني

عضو مجلس إدارة

خلف أحمد المناعي
عضو مجلس إدارة

الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن 
جبر آل ثاني

عضو مجلس إدارة الشيخ عبد الرحمن بن 
سعود بن فهد آل ثاني

عضو مجلس إدارة

الشيخ فيصل بن ثاني 
بن فيصل آل ثاني
عضو مجلس إدارة

الشيخ سعود بن خالد 
بن حمد آل ثاني

عضو مجلس إدارة

علي يوسف حسين علي كمال
عضو مجلس إدارة

خليفة عبداهلل تركي 
السبيعي

رئيس التنفيذي 
للمجموعة
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تقريــــــــر مجلـــــــــس اإلدارة

تقريــــــــر مجلــــــــس 
اإلدارة

ــره الســنوي الثالــث واخلمســن عــن نشــاط الشــركة  يســر مجلــس إدارة شــركة قطــر للتأمــن أن يقــدم تقري
ــة يف 31 ديســمبر 2017م واخلطــة املســتقبلية للمجموعــة0 ــي للســنة املنتهي ومركزهــا املال

قدرة الشركة على مواجهة الكوارث الطبيعية والتحديات التي
تواجه نشاط التأمني 

كان عــام 2017م عامــا مليئــاً بالتحديــات بالنســبة لصناعــة التأمــن العامليــة بســبب الكــوارث الطبيعيــة التــي 
ضربــت الواليــات املتحــدة األمريكيــة والتــي كان لهــا تأثيــراً ضخمــاً علــى نشــاط التأمــن العاملــي وتســببت يف 
خســارة إجماليــة بلغــت حوالــي )100( مليــار دوالر أمريكــي ممــا كان لهــا األثــر القــوي علــى نتائــج مجموعــة 

قطــر للتأمــن مــن خــال عملياتهــا الدوليــة. 

ــر املتوقــع يف معــدل  ــل غي ــى شــركات التأمــن هــو التعدي ــر ســلباً عل ــذي أثَّ وكان احلــدث الرئيســي اآلخــر ال
خصــم مطالبــات تأمــن الســيارات )Ogden( يف اململكــة املتحــدة والــذي مت يف الربــع األول مــن عــام 2017م 
ــا مجموعــة قطــر  ــة املتحــدة ومــن بينه ــة بســوق الســيارات باململك ــه شــركات التأمــن العامل ، واضطــرت مع
للتأمــن )العمليــات الدوليــة( إلــى زيــادة احتياطيــات مطالبــات الســيارات ، وحتملهــا نحــو )10( مليــار دوالر 

ــادة يف احتياطيــات اخلســارة0 أمريكــي زي

أمــا بالنســبة لقطــر للتأمــن ، فبجانــب تلــك التحديــات ، تفاقمــت التحديــات التــي واجهتهــا بســبب احلصــار 
ــر علــى العاقــات مــع بعــض دول مجلــس التعــاون اخلليجــي ، حيــث تتمتــع شــركة  علــى دولــة قطــر الــذي أثــَّ
قطــر للتأمــن بحضــور قــوي داخــل املنطقــة علــى مــدار اخلمســن عامــاً املاضيــة 0 وعلــى الرغــم مــن كل هــذه 
التحديــات ، أثبتــت شــركة قطرللتأمــن هــذا العــام قوتهــا املاليــة واملرونــة التــي تتمــع بهــا يف عملياتهــا العامليــة 

واإلقليميــة0

وخــال هــذه الفتــرة ، واصلــت املجموعــة إســتراتيجيتها يف التوســع عامليــاً ، وســجلت منــواً قويــاً ، حيــث ارتفــع 
إجمالــي األقســاط املكتتبــة إلــى )11.7( مليــار ريــال قطــري ، بزيــادة قدرهــا )18٪( عــن عــام 2016م ، كمــا 
جنحــت املجموعــة يف تســجيل فائــض يف نشــاطها التأمينــي علــى الرغــم مــن صعوبــة عــام 2017م  ، لتحافــظ 
علــى ســجلها التأمينــي بــدون خســائر وذلــك منــذ تأسيســها قبــل أكثــر مــن خمســن عامــا ً، فبعــد أن تكبــدت 
املجموعــة اخلســائر الناجتــة عــن الكــوارث الطبيعيــة ، بلــغ الفائــض التأمينــي للمجموعــة مبلــغ )115( مليــون 

ريــال بانخفــاض قــدره )86٪( عــن الفائــض املحقــق يف عــام 2016م 0

تنفيذ استراتيجيتنا العاملية للتوسع والتنويع؛ واحلفاظ على 
املكانة الرائدة إقليميًا

واصلــت املجموعــة ســعيها إلــى حتقيــق اســتراتيجية التوســع العامليــة، واحلفــاظ علــى مكانتهــا كشــركة رائــدة يف 
السوق اإلقليمية من حيث القيمة السوقية والربحية والدخل املتميز0 

ومــن خــال شــركاتها التابعــة قطــر ري و أنتاريــس و شــركة قطــر أوروبــا املحدودة )QEL( ، إســتطاعت املجموعة 
تأســيس حضــور هــام يف مراكــز التأمــن وإعــادة التأمــن الدوليــة الرئيســية مثــل برمــودا وزيــورخ ولنــدن 
ومالطــا وســنغافورة وشــنغهاي0 ومتثــل العمليــات  الدوليــة مــا يقــرب مــن )75٪( مــن إجمالــي أقســاط التأمــن 
املكتتبــة للمجموعــة ، وســوف نواصــل التزامنــا الثابــت بــأن نكــون ضمــن أفضــل خمســن شــركة تأمــن علــى 

مســتوى العالــم 0

توسيع قاعدة أعمالنا باململكة املتحدة
خــال األشــهر األخيــرة مــن عــام 2017م، دخلــت مجموعــة قطــر للتأمــن يف اتفاقيــات االســتحواذ علــى 

ــة املتحــدة وهــم شــركة ماركرســتادي  ــل طــارق باململك ــة ملجموعــة ماركرســتادي جب شــركات التأمــن اململوك
للتأمــن املحــدودة وشــركة زينــث للتأمــن وشــركة ســانت جوليــان للتأمــن املحــدودة وشــركة ألتيميــت للتأمــن 
املحــدودة والتــي تغطــي حوالــي )5٪( مــن ســوق التأمــن علــى الســيارات يف اململكــة املتحــدة ، وتكتتــب أقســاط 
ســنوية تبلــغ حوالــي )750( مليــون جنيــه إســترليني0 وســتوفر هــذه الصفقــة لشــركة قطــر للتأمــن االكتتــاب يف 
أعمــال تأمينيــة تتســم بالتقلــب املنخفــض، وهــو مــا يــؤدي إلــى حتقيــق التــوازن يف محفظــة األعمــال التأمينيــة 
للمجموعــة ، مــع متكــن قطــر للتأمــن مــن اســتمرار أعمالهــا الدوليــة يف اململكــة املتحــدة بعــد خــروج بريطانيــا 

0)Brexit( مــن االحتــاد األوروبــي

علماً بأن هذه الصفقة تخضع ملوافقة اجلهات الرقابية والتنظيمية0

توسيع قاعدة املستثمرين لدينا
اســتقطاب  يف  ري  قطــر  شــركة  جنــاح  2017م،  عــام  يف  حتققــت  التــي  البــارزة  األحــداث  ومــن 
مليــون   )450( بقيمــة  الثانيــة  الشــريحة  مــن  رأســمال  ســندات  إصــدار  طريــق  عــن  دوليــن  مســتثمرين 
للمجموعــة  إصــدار  أول  الصفقــة   هــذه  وتعتبــر   0 للتأمــن  قطــر  شــركة  بضمــان  أمريكــي  دوالر 
 0 لديهــا  املســتثمرين  قاعــدة  نطــاق  توســيع  لهــا  وتتيــح   ، للســندات  الدولــي  املــال  رأس  أســواق   يف 
وقــد جــذب هــذا اإلصــدار أكثــر مــن )290( طلبــاً مــن مســتثمرين مــن مختلــف أنحــاء العالــم قيمتهــا أكثــر مــن 

)6.5( مليــار دوالر أمريكــي0
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إستمرار قوة إدارة اإلستثمار

إن اإلدارة الفعالــة للتدفقــات النقديــة وحقــوق امللكيــة للمســاهمني 

ــب اإلســتثماري  ــد واصــل اجلان ــا ، وق ــة ألعمالن ــغ األهمي ــر بال أم

مــن  الرغــم  علــى  وذلــك   ، للمجموعــة  تقــدمي عوائــد مســتقرة 

االضطرابــات الكبيــرة يف ســوق األســهم املحليــة ، لقــد متكــن فريــق 

االســتثمارمن حتقيــق أداء اســتثنائي جديــد يضــاف إلــى ســجل 

ــت يف جنــاح إدارة االســتثمارت 0 ــني الثاب قطــر للتأم

 ، متميــزة  مهنيــة  مهــارات  مــن  الفريــق  بــه  يتمتــع  ملــا  ونظــراً 

مــن  العديــد  علــى  للتأمــني احلصــول  قطــر  شــركة  إســتطاعت 

اجلوائــز واأللقــاب املرموقــة ، ومنهــا »اإلصــدار األكثــر اكتتابــاً 

ــى تصنيــف  ــا« ، وأعل يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقي

لــرأس مــال هجــني مت إصــدارة يف املنطقــة ، وأول إصــدار يف ســوق 

رأس املــال املقــوم بالــدوالر األمريكــي مــن شــركة تأمــني مقرهــا 

منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا0

إيــرادات اإلســتثمارات واإليــرادات األخــرى  بلــغ إجمالــي  وقــد 

للمجموعــة يف عــام 2017م مبلــغ )986( مليــون ريــال قطــري وذلــك 

ــال يف عــام 2016م0 ــون ري ــل )925( ملي مقاب

وبذلــك حققــت قطــر للتأمــني أرباحــاً صافيــة قدرهــا )418( مليون 

ريــال ، مقابــل )1034( مليــون ريــال يف عــام 2016م بانخفــاض 

ــال  ــون ري ــغ )21.5( ملي نســبته )60%( ، وذلــك بعــد احتســاب مبل

مكافــأة ألعضــاء مجلــس اإلدارة وكانــت )18( مليــون ريــال يف عــام 

2016م ، محققــة بذلــك عائــداً مقــداره )1.28( ريــاالً علــى الســهم 

الواحــد مقابــل )3.73( ريــاالً يف عــام 2016م0

لعمالئنــا  أفضــل جتربــة للعمليــات الرقميــة ، تعاقدنــا مــع شــركة 

اآلليــة  العمليــات  تقنيــات  وباعتمــاد   ، التقنــي  للتطويــر  دوليــة 

فعاليــة  مــن  إطــار عملياتنــا، عززنــا  أوالــذكاء االصطناعــي يف 

العمليــات التشــغيلية لدينــا0

قواعد ومبادئ احلوكمة 
ــادئ احلوكمــة  ــات ومب لقــد التزمــت شــركة قطــر للتأمــن مبتطلب

وفقــاً للنظــام اجلديــد حلوكمــة الشــركات والكيانــات القانونيــة 

املدرجــة يف الســوق الرئيســية ــــ الصــادر عــن هيئــة قطــر لألســواق 

املاليــة )القــرار رقــم )5( لســنة 2016م(، ووفقــاً ملبــادئ حوكمــة 

شــركات التأمــن ــــ الصــادرة عــن مصــرف قطــر املركــزي، ويشــتمل 

يتــم  ســوف  والــذي   ، لعــام 2017م  للحوكمــة  الســنوي  التقريــر 

عرضــه علــى اجلمعيــة العامــة العاديــة للشــركة العتمــاده ومــن 

ثــم رفعــه إلــى هيئــة قطــر لألســواق املاليــة، واملرفــق صورتــه مــع 

هــذا التقريــر، يشــتمل علــى موقــف الشــركة مــن نظــام ومبــادئ 

احلوكمــة0

إعــادة التأكيــد علــى القــوة املاليــة مــع عوائــد قويــة 
للمســاهمني

وقــد حافظــت قطــر للتأمــن مجــدداً علــى تصنيــف ) »A« مــن

» ســتاندرد آنــد بــورز« ( و) A“ Excellent« مــن » إيــه إم.بســت “(، 

وهــو مــا يعكــس القــوة املاليــة للمجموعــة، واألداء القــوي لألعمــال، 

املخاطــر  إلدارة  املناســب  واإلطــار  القــوي  التشــغيلي  واألداء 

املؤسســية0

ويوصــي املجلــس بتوزيــع أربــاح نقديــة بنســبة )15%( مــن القيمــة 

ــكل ســهم،  ــال ل ــال ونصــف الري ــع )1.5( ري اإلســمية للســهم بواق

مزيد من التقدم يف تعزيز قدرات إدارة
املخاطر املؤسسية 

تعتبــر إدارة املخاطــر املؤسســية عنصــراً أساســياً لتحقيــق النجــاح 

املســتدام ، ومــن أجــل بنــاء أســاس قــوي للنمــو املربــح يف املســتقبل 

والنظــم  املخاطــر  وإدارة  االمتثــال  يف  قدراتنــا  بتعزيــز  قمنــا   ،

االكتواريــة علــى نطــاق املجموعــة لتتناســب مــع املعاييــر العامليــة 0 

ــى ثــاث ركائــز وهــي: وتســتند إدارة املخاطــر املؤسســية عل

• إدارة املخاطر0
• إدارة التعرض للمخاطر0

• إدارة رأس املال0
ــز اإلطــار  ــاً ملحوظــاً يف تعزي ــا تقدم وخــال عــام 2017م ، حققن

ــع أنحــاء املجموعــة0 الشــامل إلدارة املخاطــر املؤسســية يف جمي

تعزيز الكفاءة والفعالية التنظيمية والتشغيلية
ــة التنظيميــة لعمليــات املجموعــة  لقــد بــدأت عمليــة إعــادة الهيكل

ــق نتائجهــا املرجــوة  التــي مت تنفيذهــا خــال هــذا العــام يف حتقي

، وهــو مــا ظهــر بوضــوح يف جميــع عملياتنــا املحليــة واإلقليميــة 

التــي تفوقــت علــى مســتويات الربحيــة علــى الرغــم مــن التحديــات 

ــو 2017م  ــذ شــهر يوني ــا احلصــار من ــي فرضه ــر املســبوقة الت غي

0 وكدليــل علــى التميــز اإلقليمــي للمجموعــة ، حققــت الشــركة 

العمانيــة القطريــة للتأمــن جناحــاً كبيــراً يف الطــرح األولــي بنســبة 

)25٪( مــن إجمالــي رأســمالها يف ســوق األوراق املاليــة العمانيــة0

وقــد كان التحــول الناجــح لنظــم تقنيــة املعلومــات يف قطــر للتأمــن 

الشــركة  رحلــة  يف  بــارزاً  معلمــاً  العامليــة  املعاييــر  مــع  لتتوافــق 

املســتمرة نحــو حتســن الكفــاءة التشــغيلية0 فمــن أجــل أن نقــدم 

باإلضافــة إلــى توزيــع أســهم مجانيــة بنســبة )15%( مــن رأس املــال 

بواقــع ثالثــة أســهم لــكل عشــرين ســهم.

يتــم توزيــع األســهم املجانيــة ) من حســاب عــالوة اإلصدار (  وُتولي 

م الدعم  قطــر للتأمــن عنايــة خاصــة ملســؤوليتها االجتماعيــة وتقـــدِّ

للجهــود املجتمعيــة يف املجــاالت الثقافيــة والرياضيــة والتعليميــة، 

وقــد مت تخصيــص مبلــغ )9.4( مليــون ريــال ميثــل نســبة قدرهــا 

)2.5%( مــن صــايف األربــاح الناجتــة عــن النشــاط داخــل دولــة 

قطــر للصنــدوق املخصــص لهــذا الغــرض0
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نظرة إيجابية حذرة لعام 2018م
ومــع توقعــات صناعــة التأمــن العامليــة يف النمــو املتســارع وحتســن الربحيــة ، فإننــا نتطلــع إلــى عــام 2018م 

مــع تفــاؤل حــذر لتحســن الظــروف املســتقبلية ، وعلــى هــذه اخللفيــة ، سنســتمر بثبــات علــى اســتراتيجيتنا 

املنهجيــة ومواصلــة استكشــاف فــرص يف نشــاط التأمــن وفــرص اســتثمارية لتحقيــق معــدالت منــو معقولــة 

ومســتدامة وعوائــد مجزيــة ملســاهمينا.

نود أن ُنعرب عن تقديرنا إلدارة املجموعة وموظفيها على عزمهم وجهودهم املتواصلة0

كما نتقدم بخالص الشكر أيضاً ملساهمينا وعمالئنا الكرام، على دعمهم للمجموعة لضمان تقدمها0

وأخيــراً نــود أن ُنعــرب عــن عميــق تقديرينــا وامتناننــا للقيــادة احلكيمــة حلضــرة صاحــب الســمو الشــيخ متيــم 

بــن حمــد آل ثانــي، أميــر البــالد املفــدى ـ حفظــه اهلل ـ وحكومتــه الرشــيدة علــى توجيهاتهــم الكرميــة ودعمهــم 

املتواصــل0
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المليار دوالر أمريكي

تأسيس قطر للتأمين 
األوروبية المحدودة

قطر إلعادة التأمين تصنف 
من بين أفضل 5٠ شركة 

تأمين في العالم 

قطر إلعادة التأمين تحتل المركز ال 35 من 
ضمن أفضل 5٠ شركة عالمية لغعادة التأمين.

إنضمام أنتاريس الى منصة منصة ليويدس 
الصينية فى شنغهاي

عائدات أقساط التأمين تتجاوز  
9.9مليار ريال قطري

قطر إلعادة التأمين تنتقل إلى برمودا

إجمالي أقساط التأمين المكتتبة يتجاوز 
الملياري دوالر أمريكي لعام كامل

االحتفال بمرور 5٠ عامًا 
للشركة

االستحواذ على شركة 
أنتاريس. 

صافي األرباح يتخطى المليار 
ريال قطري

 قطر إلعادة التأمين تفتتح مكتب تمثيل في 
سنغافورة وفرًعا في دبي

طرحت شركة قطر إلعادة التأمين سندات ثانوية من الشريحة الثانية دائمة غير قابلة لالستدعاء
5.5 بقيمة ٤5٠ مليون دوالر امريكي

ُصنفت شركة قطر للتأمين كأول بيت إستثماري في منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا

تم االكتتاب في االكتتاب العام للشركة العمانية قطرية للتأمين ١.٤ مرة

فازت شركة قطر إلعادة التأمين، بجائزة »بوند« للعام 

 تأسيس أنتاريس آسيا بمنصة لويدز 
آسيا في سنغافورة

قطر لتأمينات الحياة والتأمين الصحي تؤسس فرًعا 
في البوان في ماليزيا
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 قطر للتأمين تركز في خلق
 القيمة والمساهمة بشكل

 إيجابي تجاه المجتمع

   رسالة الرئيــس
التنفيذي للمجموعة
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رسالة الرئيس التنفيذي للمجموعة

أعزائي املساهمني 
حققتهــا  التــي  الرئيســية  التطــورات  علــى  أطلعكــم  أن  يســرني 
مجموعــة قطــر للتأمــن يف عــام 2017 - وهــو عــام مهــم شــهد 
أداًء تشــغيلياً قويــا وإدارة املخاطــر وإظهــار املرونــة علــى الرغــم مــن 

التحديــات الســائدة يف األســواق اإلقليميــة والدوليــة.

التوقعــــات االقتصاديـــــــة:
يف عــام 2017، أدت السياســة النقديــة العامليــة والنمــو املطــرد يف 
الصــن وانخفــاض أســعار النفــط علــى الريــاح علــى التأثيــر علــى 
االقتصــاد العاملــي. خــال النصــف الثانــي مــن عــام 2017، شــهدت 
مــن اخلســائر  كبيــراً  عــددا  بأكملهــا  العامليــة  التأمــن  صناعــة 
ــا(  املؤمــن عليهــا نتيجــة لتأثيــر األعاصيــر  )هــاريف وإيرمــا وماري
والتــي تســببت يف خســائر تقــدر بنحــو 100 مليــار دوالر أمريكــي. 
وعلــى الصعيــد الداخلــي، واصلــت قطــر التكيــف مــع تأثيــر األزمــة 

السياســية املســتمرة التــي بــدأت منــذ 5 يونيــو2017.

وعلــى الرغــم مــن هــذه الريــاح املعاكســة التــي لــم يســبق لهــا مثيــل، 
ظلــت قطــر رائــدة يف مجــال التوســع االقتصــادي. وباإلضافــة إلــى 
هــذا الزخــم الــذي حققتــه الشــركة يف عــام 2017، حققــت مجموعة 
»قطــر للتأمــن« تقدمــاً أكبــر يف التوســع العاملــي وحققــت منــوا 
ــة  ــة يف ظــل بيئ مســتداماً، وإدارة املخاطــر بحــذر مــع إظهــار املرون

تشــغيلية صعبــة.

األداء املالـــــــــــي:
الدوليــة  للتأمــن مــن خــال عملياتهــا  تأثــرت مجموعــة قطــر 
بشــكل كبيــر مــن خــال سلســلة مــن الكــوارث الطبيعيــة غيــر 
املســبوقة. وكان احلــدث الرئيســي اآلخــر الــذي أثــر ســلباً علــى 
شــركات التأمــن العاملــة يف ســوق التأمــن يف اململكــة املتحــدة، 
حيــث تعرضــت مجموعــة قطــر للتأمــن أيضــا مــن خــال عملياتهــا 
الدوليــة الــى االنخفــاض احلــاد وغيــر املتوقــع يف معــدل اخلصــم 
فــى أوغــدن يف اململكــة املتحــدة يف الربــع األول مــن عــام 2017 
مــن  احتياطياتهــا  زيــادة  علــى  التأمــن  شــركات  أجبــر  الــذي 
اخلســائر. وقــدر أثــر أوغــدن علــى نطــاق قطــاع التأمــن بنحــو 10 

مليــارات دوالر أمريكــي يف احتياطيــات اخلســائر.

متابعــة  واصلنــا  واإلقليميــة،  العامليــة  الظــروف  هــذه  ظــل  ويف 
اســتراتيجيتنا العامليــة للتوســع والتنويــع مــع احلفــاظ علــى مكانتنــا 
املشــمولة  الفتــرة  الســوق اإلقليمــي. وخــال  رائــدة يف  كشــركة 
بالتقارير املالية واملنتهية يف 31 ديسمبر 2017، أظهرت مجموعة 
شــركة قطــر للتأمــن منــوا قويــا يف القيمــة، حيــث بلــغ إجمالــي 
أقســاط التأمينــات املكتتبــة 11.7 مليــار ريــال قطــري، أي بزيــادة 
قدرهــا 18٪ مقارنــة بعــام 2016. وبالرغــم مــن حتديــات العــام، 

فقــد جنحــت شــركة قطــر للتأمــن يف حتقيــق أربــاح االكتتــاب، كمــا 
فعلــت منــذ إنشــائها منــذ 54 عامــا.

وبعــد أن تكبــدت الشــركة خســارة تلــو األخــرى مبــا يتعلــق بأعاصيــر 
امريــكا وتأثيــر أوغــدن يف اململكــة املتحــدة، بلغــت نتيجــة االكتتــاب 
للمجموعــة 115 مليــون ريــال قطــري بانخفــاض قــدره 86٪ عــن عام 

.2016

ومــن أجــل التخفيــف مــن هــذه الضغوطــات التــي أثــرت علــى 
الســوق ســلبا، قمنــا علــى وجــه الســرعة يف معايــرة أنفســنا إلدارة 
أســعار  وتخفيــف  الرئيســية  الطبيعيــة  الكــوارث  تأثيــر خســائر 
الفائــدة. يف حــن ارتفعــت النســبة املجمعــة لتأمينــات غيــر احليــاة 
إلــى 105.8٪ مقابــل٪ 98 يف عــام 2016، بلــغ العائــد علــى حقــوق 
املجموعــة  وحققــت   .٪5.1 بالتقريــر  املشــمولة  للفتــرة  امللكيــة 
أرباحــا صافيــة بلغــت 418 مليــون ريــال قطــري يف عــام 2017، 
أي بانخفــاض قــدره 60٪ )2016: 1،034 مليــون ريــال قطــري( 
ريــال قطــري بعــد مكافــأة مجلــس اإلدارة مببلــغ 21،5 مليــون 
) 18مليــون ريــال قطــري 2016 مليــون ريــال قطــري ( ممــا أدى 
إلــى ربحيــة الســهم بقيمــة 1.28 ريــال قطــري للســهم ) 2016: 

3.73 ريــال قطــري / ســهم(.

العمليــــــــات الدوليــــــة:
ــة املتنوعــة ملجموعــة قطــر للتأمــن  ــت البصمــة اجلغرافي قــد أمن
املعاكســة.  الســوق  أحــداث  مواجهــة  يف  أكبــر  مرونــة  دائمــا 
وباالســتفادة مــن هــذا االنتشــار، قامــت املجموعــة مــن خــال 
شــركاتها الدوليــة وهــي قطــر إلعــادة التأمــن و أنتاريــس و شــركة 
قطــر للتأمــن األوربيــة املحــدودة( والتــي شــكلت حضــور هــام يف 
ــل برمــودا وزيوريــخ  مراكــز التأمــن وإعــادة التأمــن الرئيســية مث
ولنــدن ومالطــا وســنغافورة وشــنغهاي. ونحــن نفتخــر أن مــا يقــرب 
مــن 75٪ مــن إجمالــي أقســاط التأمــن املكتتــب يتــم حتقيقــه مــن 
خــال عملياتنــا الدوليــة، حيــث أن ســوقنا املحلــي وباقــي دول 
مجلــس التعــاون اخلليجــي ميثــل باقــي إجمالــي أقســاط التأمــن.
املاضــي، جنحنــا يف  العــام  املراجعــة يف  مــن  أشــهر  بعــد ســتة 
الدخــول يف اتفاقيــات لاســتحواذ علــى شــركات التأمــن اململوكــة 
ملجموعــة ماركرســتودي جبــل طــارق وهــم شــركة ماركرســتودي 
للتأمــن املحــدودة، زينيــث التأمن، وشــركة ســانت جوليانز للتأمن 
للتأمــن املحــدودة )تخضــع ملوافقــة  ألتميــت  املحــدودة وشــركة 
اجلهــات الرقابيــة والتنظيميــة (. تقــوم شــركة ماركرســتودي حاليــاً 
بتغطيــة حوالــي 5٪ مــن ســوق التأمــن علــى الســيارات يف اململكــة 
ــه  ــغ حوالــي 750 مليــون جني املتحــدة، وجتنــي أقســاط ســنوية تبل
إســترليني. ومــن خــال هــذا االســتحواذ، ســتكون مجموعــة قطــر 
للتأمــن يف وضــع جيــد لاســتفادة مــن موقعهــا وكتابــة حصــة فــى 
األعمــال  األقــل تقلبــاً والتــي حققــت أداء جيــدا، وبالتالــي حتقيــق 

التــوازن بــن إكتتــاب التخصــص وإكتتــاب الكــوارث.

خليفة عبداهلل تركي السبيعي
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ــرة شــركة مجموعــة قطــر للتأمــن  وأظهــرت األرقــام بوضــوح خب
وحرصهــا يف إدارة التدفقــات النقديــة وأمــوال املســاهمن بطريقــة 
مســتدامة نعتقــد أنهــا كانــت املحــرك الرئيســي ألدائنــا املالــي 
ــد منحــت يف  ــم أن املجموعــة ق ــع، يســرنا أن نعل ــوي. يف الواق الق
العــام املاضــي العديــد مــن اجلوائــز واأللقــاب املرموقة، مبا يف ذلك 
»اإلصــدار األكثــر اكتتابــاً مــن منطقــة الشــرق األوســط وشــمال 
أفريقيــا«، وأعلــى تصنيــف رأس املــال الهجــن يف املنطقــة وأول 
ســوق رأس املــال املقــوم بالــدوالر األمريكــي مــن إصــدار يف شــركة 

تأمــن مقرهــا مــن منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا.

ويف العــام املاضــي، حققــت شــركة إعــادة التأمــن التابعــة لشــركة 
قطــر جناحــاً كبيــراً يف التوظيــف لــدى املســتثمرين املؤسســين 
الدوليــن بقيمــة 450 مليــون دوالر أمريكــي مــن ســندات ريــج 
الدائمــة غيــر قابلــة لإلســتدعاء 5.5 مــن الشــريحة الثانيــة والتــي 
مت ضمانهــا علــى أســاس ثانــوي مــن قبــل شــركة قطــر للتأمينــات. 

بالنســبة ملجموعتنــا، كانــت هــذه الصفقــة هــي أول إصــدار لهــا يف 
ــادة توســيع  ــا بزي ــون، وســمحت لن ــي للدي ــال الدول أســواق رأس امل
وتدعيــم قاعــدة املســتثمرين لدينــا. وقــد جــذب اإلصدارأكثــر مــن 
290 طلبــا ألكثــر مــن 6.5 مليــار دوالر أمريكــي، وحققــت توزيعــا 
عامليــا متوازنــا للغايــة مــع املســتثمرين مــن مختلــف أنحــاء العالــم.

رأس املال البشري
قامــت مجموعــة »قطــر للتأمــن« بتطويــر موظفيهــا ومواهبهــم 
املحليــة بشــكل اســتباقي مــن خــال تنظيــم العديــد مــن الــدورات 
التدريبيــة والتطويريــة. ومــن خــال شــراكات تعاونيــة مختلفــة مــع 
معاهــد رائــدة يف املنطقــة، كفلــت املؤسســة توفيــر منصــة تعليميــة 
لتبنــي أفضــل املمارســات وتوفيــر مقاربــات متعــددة األوجــه للتعلــم. 
ونظــرا ملكانــة املجموعــة الرائــدة يف الشــرق األوســط، فقــد مت 
اختيــار املعرفــة الواســعة يف مختلــف مجــاالت التأمــن، واملنصــات 
الرقميــة املتطــورة، والقــوى العاملــة متعــددة الثقافــات، وقاعــدة 
العمــاء، كشــريك مثالــي مــن قبــل شــركة تأمــن رائــدة يف الشــرق 
األقصــى إلجــراء تبــادل برامــج وتبــادل املعرفــة لتمكــن موظفيهــا.

التقطير
وكجــزء مــن التــزام مجموعــة قطــر للتأمــن يف قطــر، يســرنا أن 
نذكــر أنــه يف عــام 2017، قمنــا بتعيــن العديــد مــن القطريــن الذيــن 
مت تدريبهــم علــى إدارة مختلــف اإلدارات داخــل الشــركة. ونحــن 
نعمــل حاليــا علــى حتديــد القطريــن مــن مجموعــة املواهــب املحليــة 

التــي ســتكون جــزءا ال يتجــزأ مــن التخطيــط لتولــي املســؤوليات.

وباإلضافــة إلــى ذلــك، فــإن الصفقــة أيضــا ُتكــن شــركة قطــر 
للتأمــن للقيــام األعمــال التجاريــة يف اململكــة املتحــدة يف ظــل 
أي ســيناريو مــا بعــد خــروج بريطانيــا مــن االحتــاد األوروبــي. 
ومــن أجــل حتقيــق رؤيتنــا املتمثلــة يف أن نصبــح مــن ضمــن أولــى 
شــركات التأمــن اخلمســن العامليــة بحلــول عــام 2030. ســوف 
نواصــل توســيع نطــاق امتيازاتنــا العامليــة واملخاطــرة يف مناطــق 

جديــدة نراهــا مناســبة.

التطورات يف قطر وعبر املنطقة:
وعلــى الرغــم مــن املواجهــة السياســية الســائدة يف املنطقــة، فــإن 
عملياتنــا اإلقليميــة أدت أداء جيــدا للغايــة. لقــد جنحنــا يف توســيع 
قاعــدة عمائنــا مــن خــال تقــدمي منتجــات وخدمــات جديــدة يف 

الســوق.

العمليــــــــــــــات
إن إعــادة الهيكلــة التنظيميــة الواســعة يف منطقــة الشــرق األوســط 
وشــمال أفريقيــا التــي مت تنفيذهــا يف شــركة قطــر للتأمــن مؤخــرا 
قــد بــدأت تؤتــي ثمارهــا، كمــا يتضــح مــن جميــع عملياتنــا املحليــة 
واإلقليميــة التــي تفوقــت علــى مســتويات الربحيــة. وســوف نتخــذ 
هــذا النهــج أكثــر وجنعلــه ممارســة علــى نطاق املجموعة. وســيضمن 
هــذا النهــج املركــز قيامنــا بتضافــر املهــام والقــدرات املشــتركة بــن 
مختلــف الوحــدات داخــل املجموعــة، وتعزيز خفة احلركة، وحتســن 

الكفــاءة التشــغيلية، واالســتفادة مــن وفــورات احلجــم.

اســتجابة لظــروف الســوق املتغيــرة وتفضيــات العمــاء، بــدأت 
كبيــرة.  تنظيميــة  هيكلــة  إعــادة  يف  للتأمــن  قطــر  مجموعــة 
التغييــرات  بــدأت  التكنولوجــي،  التقــدم  تنفيــذ  مــع  وباالقتــران 
ُتظهــر نتائــج هامــة. ويف ضــوء ذلــك، تكنــا مــن إدخــال حتســينات 
علــى املنتجــات وتقــدمي خدمــات جديــدة، ممــا عــزز أدائنــا. علــى 
ــة يف ســلطنة  ــال، يف عــام 2017 جنحــت شــركتنا التابع ســبيل املث
عمــان )عمــان قطــر للتأمــن يف إقفــال الطــرح العــام األولــي( ٪25 
ــون ســهم عــادي، بســعر 160  ــي أو 25 ملي )مــن رأســمالها اإلجمال
للســهم الواحــد. وقــد حظــي العــرض البالــغ 4 مليــون ريــال عمانــي 
باالكتتــاب بشــكل كبيــر مــع الطلــب القــوي مــن قبــل املســتثمرين مــن 
األفــراد واملؤسســات، ممــا جعلــه واحــدا مــن عمليــات الطــرح العــام 

ــام 2017. ــي الناجحــة لع األول

رحلــة  شــهدتها  التــي  باملاحظــة  اجلديــرة  اإلجنــازات  ومــن 
مجموعــة قطــر للـــتأمن نحــو التحــول الرقمي يف أنظمــة تكنولوجيا 
املعلومــات داخــل الشــركة. ولــم تكتــف عمليــات التشــغيل اآللــي يف 
جعلهــا أكثــر كفــاءة فحســب، وإمنا تضمن أيضا تبســيطها وسلســلة. 
ومت تعزيــز هــذه الفعاليــة مــن خــال الشــفافية يف الوقــت املناســب 
ــرك  ــي تضمــن عــدم ت ــط الت ــة املخاطــر والضواب واملاءمــة يف حال
أي مخاطــر جوهريــة دون مراقبــة. ويف والحقــاً، تكنــا أيضــا مــن 

ــواء تكاليــف ومصاريــف إدارة املجموعــة. احت

املسؤولية االجتماعية للشركات:
ــدم الدعــم  ــة للشــركات وتق ــدر الشــركة املســؤولية االجتماعي تق
أمــا  والتعليميــة.  والرياضيــة  الثقافيــة  املبــادرات  يف  للمجتمــع 
بالنســبة لعــام 2017، فقــد خصصــت مجموعــة قطــر للتأمــن 
2.5٪ مــن أرباحهــا الناجتــة عــن عملياتهــا القطريــة )9.4 مليــون 

ريــال قطــري( جتــاه هــذه املبــادرات.
 

تطلعاتنــــــــا
نحــن نتطلــع للوصــول إلــى أهدافنــا املحــددة لعــام 2018، ســنجدد 
يف  نســتمر  وســوف  سياســاتنا.  وتبســيط  بنــاء  علــى  تركيزنــا 
االنخــراط يف البحــث والتطويــر لتطويــر منتجــات وخدمــات فريــدة 
مــن نوعهــا وإدخالهــا يف الســوق. وباإلضافــة إلــى ذلــك، ســوف 
نعمــل باســتمرار علــى طــول املجــاالت املحــددة إلدارة املخاطــر 
ــام  ــل. مــن خــال القي ــدى الطوي ــى امل ــر املســتدام عل ــق األث لتحقي
وســد  املخاطــر  إدارة  يف  التبصــر  مــن  نســتفيد  ســوف  بذلــك، 
أي ثغــرات موجــودة. وعــاوة علــى ذلــك، فــإن هــذا مــن شــأنه 
أن يســاعدنا علــى حتديــد أولويــات وبنــاء مواردنــا علــى أســاس 
ــا لوحــدات األعمــال  متطلبــات العمــل. ومــن خــال تقليــل تعرضن
حتقيــق  نحــو  جهودنــا  علــى  باســتمرار  ســنركز  العاملــة،  غيــر 

الفعاليــة والكفــاءة.

ومــن خــال إزالــة أوجــه القصــور، ســنواصل املضــي قدمــا يف 
حتقيــق منــو مســتدام. وســوف نســتمر يف الســعي لتحقيــق التميــز 
عائــدات  وحتقيــق  اجلديــدة  الفــرص  واستكشــاف  التشــغيلي، 

ملســاهمينا. جذابــة 

أود أن أعــرب عــن خالــص امتنانــي لصاحــب الســمو الشــيخ متيــم 
بــن حمــد آل ثانــي أميــر دولــة قطــر الــذي كرســت قيادتــه الرخــاء 
ــر  ــة قطــر. وأود أن أتقــدم بخالــص الشــكر والتقدي املســتمر لدول
ــن ســعود آل  ــداهلل ب ــزي، الشــيخ عب ملحافــظ مصــرف قطــر املرك

ثانــي، علــى توجيهاتــه.

وأنــا ممــن لعمائنــا ومســاهمينا إلظهــار ثقتهــم الثابتــة واإلميــان 
يف شــركتنا. ونحــن نأمــل أنــه مــع دعمكــم ورعايتكــم، فــان مجموعة 

قطــر للتأمــن ســوف تصــل إلــى آفــاق جديــدة.

خليفة عبداهلل تركي السبيعي
الرئيس التنفيذي ملجموعة قطر للتأمن

التصنيفــــــــات
ــى تصنيــف »A« للقــوة  ــد مجــددا عل خــال عــام 2017، مت التأكي
املاليــة مــن ســتاندرد آنــد بــورز وأيــه إم. بســت، مــع اإلعتــراف 
بقــوة امليزانيــة العموميــة لشــركة قطــر للتأمــن، واألداء التشــغيلي 
إلدارة  الفعــال  واإلطــار  القويــة  اإلكتواريــة  والقــدرات  القــوي، 

مخاطــر املؤسســة.

إدارة املخاطر املؤسسية
مــع تطــور الزمــن، تصبــح املخاطــر أكثــر تعقيــداً وتقلبــاً. هــذا غالبــاً 
ــر املحتمــل عــدة مــرات. نحــن فــى مجموعــة  ــد مــن التأثي مــا يزي
قطــر للتأمــن نعتقــد يف »النهــج املحفــوف باملخاطــر«. ومــع التكيــف 
مــع ســيناريو الســوق، فقــد شــهدنا حتــوالً كبيــراً يف قــدرات إدارة 
املخاطــر ورأس املــال. ويف املســتقبل، ســنواصل جتديــد تركيزنــا 
علــى تنفيــذ اســتراتيجيات فعالــة وتوفيــر املــوارد لتعزيز اســتعدادنا 
إلدارة املخاطــر يف بيئــة ديناميكيــة للغايــة - وهــي ســمة نعتبرهــا 
ميــزة تنافســية. وبفضــل نهــج مزايــا املخاطــر هــذا، فإننــا نقــوم 
بتضمينــه يف أنشــطتنا اليوميــة ويف الوقــت نفســه الوصــول إلــى 

املخاطــر، علــى جميــع املســتويات ويف جميــع الوظائــف.

حوكمة الشركات
حوكمــة  ومبــادئ  مبتطلبــات  للتأمــن  قطــر  مجموعــة  تلتــزم 
الشــركات وفقــا ملبــادئ حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن هيئــة قطــر 
لألســواق املاليــة ومبــادئ احلوكمــة املؤسســية لشــركات التأمــن 
الصــادرة عــن مصــرف قطــر املركــزي. ويتضمــن التقريــر الســنوي 
ــرض  ــذي ُيع ــام 2017 وال ــة الشــركات لع ــر الســنوي حلوكم التقري
علــى اجلمعيــة العامــة العاديــة للموافقــة عليــه ثــم يتــم تقدميــه إلــى 
ــة. وهــو يتضمــن موقــف الشــركة مــن  ــة قطــر لألســواق املالي هيئ

ــادئ حوكمــة الشــركات. ــال لقواعــد ومب اإلمتث

إدارة االستثمار
نحــن يف شــركة قطــر للتأمــن نؤمــن إميانــا قويــا بتحقيــق أقصــى 
قــدر مــن العوائــد املعدلــة حســب املخاطــر. وعلــى الرغــم مــن 
ــة نحــو  ــت قائمــة يف ســوق األســهم املحلي ــي كان ــات الت االضطراب
النصــف الثانــي مــن عــام 2017، إال أن فريــق االســتثمار لدينــا 
جنــح مــرة أخــرى يف إثبــات قدرتــه علــى إدارة األمــوال بطريقــة 
فعالــة للغايــة. بلــغ إجمالــي إيرادات االســتثمار واإليــرادات األخرى 
ــل 925  ــال قطــري يف عــام 2017 مقاب ــون ري للمجموعــة 986 ملي

ــال قطــري يف عــام 2016. ــون ري ملي

رسالة الرئيس التنفيذي للمجموعة
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فريـــــــــق
اإلدارة
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فريــــــــــــق اإلدارة

خليفة عبد اهلل تركي 
السبيعي

الرئيس التنفيذي
للمجموعة

سالم خلف المناعي
نائب رئيس المجموعة  

والرئيس التنفيذي 
لمنطقة الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا

 ب إ الكسندر
مستشار رئيس المجموعه 

والرئيس التنفيذي

سانديب ناندا
رئيس استثمارات المجموعة 

ونائب الرئيس التنفيذي

سونيل تالوار
الرئيس التنفيذي للمجموعة 

- العمليات الدولية

ستيفن ريدموند
المدير اإلداري، أنتاريس

فارغيز ديفيد
المدير المالي للمجموعة 

ونائب الرئيس التنفيذي

غونتر ساك
الرئيس التنفيذي لشركة 

قطر إلعادة التأمين

علي صالح الفضالة
نائب أول الرئيس والرئيس 

التنفيذي للمجموعة
عبد اهلل  يوسف المال

الرئيس التفيذي للشؤون 
اإلدارايه لمجموعة قطر للتأمين

أحمد الطباخ
نائب أول   الرئيس لإلداره 

الماليه للمجموعه 
ومستشار رئيس المجموعة 

والرئيس التنفيذي

مارك غراهام
رئيس إدارة المخاطر 

للمجموعة ونائب 
الرئيس التنفيذي
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فريــــــــــــق اإلدارة

       علــى مــر الســنن أصبحــت شــركة قطــر للتأمــن مركــز محــوري يعمــل علــى تســهيل النمــو 
للمنظمــات املحليــة والدوليــة وتوفيــر االســتدامة لهــا. ويف الوقــت الــذي تواصــل فيــه املجموعــة 
املضــي قدمــا نحــو حتقيــق مهمتهــا املتمثلــة يف أن تكــون ضمــن أفضــل 50 شــركة تأمــن علــى املســتوى 
العاملــي، ســتواصل شــركة قطــر للتأمــن ســعيها للتوســع بالتزامــن مــع منــو قطــر وازدهارهــا وتقــدمي 

مســاهمات كبيــرة نحــو حتقيــق رؤيــة قطــر الوطنيــة 2030

           تركــز مجموعــة قطــر للتأمــن علــى حتقيــق رؤيتهــا املتمثلــة يف ترســيخ نفســها كعنصــر 
أساســي وجوهــري للتأمــن وإعــادة التأمــن يف الســوق العامليــة. وتظهــر التطــورات اجلاريــة داخــل 
ــول نقــل املخاطــر  املجموعــة مســاعيها للتحــول إلــى تكتــل متكامــل مســتقبلي جاهــز لتقــدمي حل

حســب الطلــب التــي تخلــق قيمــة فائقــة لعمالئهــا وشــركائها ومســاهميها.

         اســتمرت شــركة أنتاريــس يف تطويــر مجموعــة منتجاتهــا بنجــاح خــال عــام 2017. وقــد 
مت توســيع نطــاق مجموعــة متنوعــة مــن خطــوط مــن األعمــال مــن خــال إطــاق شــركة املقاولــن 
البريطانيــة. وأصبحــت املحفظــة يف ســنغافورة تقــدم املزيــد مــن املنتجــات املتنوعــة مــع نضــوج 
ــد يف  ــس يف وضــع جي ــإن شــركة أنتاري ــا، ف ــة احتياجــات عمائن منصــة آســيا. ويف ســبيل تلبي
ــي  ــات الت ــاب التحدي ــر يف أعق ــر االســتمرارية واتســاق النهــج يف ســوق ســريع التغي 2018 لتوفي

ــة يف عــام 2017 ــا الصناعــة العاملي واجهته

نــادرا مــا يضــم العــام العديــد مــن التطــورات السياســية املثيــرة للقلــق والكــوارث الطبيعيــة و«األحــداث 
ــد مــن األســواق  ــة »كمــا هــو احلــال يف عــام 2017؛ وذلــك حــث أن السياســات احلمائيــة يف العدي اخلارجي
الناشــئة، وعــدم الكفــاءة املكلفــة كنتيجــة مباشــرة لـ«خــروج بريطانيــا مــن االحتــاد األوروبــي«، والتراجــع 
القاســي ملعــدل اخلصــم يف اململكــة املتحــدة وفقــدان الصناعــة نتيجــة الكــوارث الطبيعيــة التــي جتــاوزت 
الســوابق التاريخيــة قــد تفاقمــت جميعهــا وجتمعــت يف مــا يجــب أن يصنــف علــى أنــه أســوأ جتربــة صناعيــة 

ــى اإلطــاق.  عل

ومــع تزايــد العمــق وانتشــار محفظــة إعــادة التأمــن العامليــة، فــإن قطــر إلعــادة التأمــن ســوف تتأثــر بشــكل 
كبيــر. يف الواقــع نحــن ســجلنا خســارة يف العائــدات تتناســب مــع مــا عانتــه هــذه الصناعــة لهــذا العــام. ومــع 
انتقــال املنافســة الشرســة يف األســعار إلــى خطــوط التخصــص احلساســة ذات األســعار التاريخيــة، لــم 
تتمكــن اســتراتيجيتنا للتنويــع مــن املوازنــة بشــكل كاف مــع اجتاهــات اخلســائر الســلبية علــى نطــاق واســع 
كمــا متــت مشــاهدتها يف عــام 2017. ويف املقابــل، كان تركيزنــا علــى قطاعــات عاليــة التــردد / منخفضــة 

التقلبــات يف املحفظــة مــن شــانه أن وفــر لنــا مســاعدة قيمــة. 

وبالنســبة ملــا هــو قــادم، فإننــا نركــز بشــكل متواصــل علــى العناصــر األساســية القيمــة يف مزيج اســتراتيجيتنا، 
ونتوقــع زيــادة الفــرص يف أحــدث بيئــة جتارية محســنة.

علي صالح الفضالة
نائب أول الرئيس والرئيس 

التنفيذي للمجموعة

جنتر ساك
الرئيس التنفيذي لشركة 

قطر إلعادة التأمين

          انطاقــا مــن وجهــة النظــر املتمثلــة يف التحــول مــن تقــدمي العــاج إلــى تقــدمي الرعايــة التنبؤيــة 
والوقائيــة للمســتفيدين لدينــا، فإننــا يف كيــو إل إم  نعتمــد التقــدم التكنولوجــي للســكان املتطوريــن. نحــن 

نقــدم حلــول طبيــة فريــدة وعــروض خدمــات تلبــي االجتاهــات املتناميــة يف ســوق ديناميكيــة للغايــة. 
كمــا أن ذلــك يســلط الضــوء علــى دورنــا الرائــد كمســاهم رئيســي يف تطويــر نظــام الرعايــة الصحيــة 

يف قطــر واملنطقــة.

        لضمــان اســتمرارية نشــاطنا يف ظــل ســوق يتســم بالتنافســية الشــديدة، مــن الضــروري أن 
ننظــر إلــى مــدى وعــي العمــاء بقيمــة التأمــن، وموقفهــم جتاهــه وســلوكهم الشــرائي. وتوظف شــركة 

قطــر للتأمــن أحــدث التكنولوجيــات، ومنصــة مبيعــات متطــورة، وتطبيقــات الهاتــف التفاعليــة لتلبيــة 
جميــع احتياجــات عمائنــا، ليــس هــذا فقــط بــل لتجــاوز حــدود توقعاتهــم.

سالم خلف المناعي
نائب رئيس المجموعة  

والرئيس التنفيذي 
لمنطقة الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا

ستيفان ريتموند
المدير اإلداري، أنتاريس

سنيل تالوار
الرئيس التنفيذي للمجموعة 

- العمليات الدولية

        قــد كانــت إلدارة االســتثمار النشــط يف شــركة قطــر للتأمــن أهميــة ودور كبيــر يف حتقيــق 
عائــدات اســتثمارية متكــررة ومســتقرة، كمــا ســهلت النمــو الديناميكــي ألعمــال التأمــن وإعــادة التأمــن 
األساســية للمجموعــة. ونحــن نســعى جاهديــن لضمــان أن تكــون اجلــودة والســيولة واملــدة وتنويــع 
محفظــة اســتثمارات الشــركة متوافقــة مــع متطلبــات أعمــال املجموعــة مــع احلفــاظ علــى رأس املــال 
واملــاءة. وقــد أدى اجلمــع بــن عملياتنــا االســتثمارية واســتراتيجيتنا، إلــى جانــب ثقافــة إدارة املخاطــر، 
وتنويــع األصــول واملخاطــر واالمتثــال، إلــى تفوقنــا يف  األداء علــى أقراننــا يف املنطقــة علــى مــر الزمــن.

سانديب ناندا
رئيس استثمارات المجموعة 

ونائب الرئيس التنفيذي
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إن التحليالت المتقدمة التي تقوم بها 
شركة قطر للتأمين والبحوث التي تعتمد 
على البيانات ال تعكس اإلبداع فحسب، بل 

تضمن أيضا محفظة مخاطر متوازنة.

 المسؤولية
االجتماعية
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المسؤولية االجتماعية

المسؤولية االجتماعية

ــى  ــاس عل ــل للقي ــر قاب ــة للشــركات بالنســبة لشــركة قطــر للتأمــن بإحــداث تأثي ــق املســؤولية االجتماعي تتعل
املجتمــع والبيئــة والنــاس، فمثــل جميــع الشــركات األخــرى، تعتبــر قطــر للتأمــن املســؤولية االجتماعيــة 
للشــركات هــي حجــر الزاويــة يف التنميــة املســتدامة للمجتمــع، وال تدخــر جهــدا للوفــاء بواجباتهــا جتاهــا، فقــد 
كانــت الشــركة ثابتــة يف إظهــار التزامهــا جتــاه رســالتها املجتمعيــة وذلــك عبــر دعمهــا ومشــاركتها يف العديــد 

ــادرات االجتماعيــة واملشــاركات البيئيــة. مــن املب

وقــد حرصنــا علــى أن تتفــق القيــم األساســية للمبــادئ التجاريــة والتشــغيلية اخلاصــة بنــا مــع املهمــة النبيلــة 
مــن أجــل حتقيــق املصلحــة العامــة وذلــك لتعزيــز وزيــادة املســؤولية االجتماعيــة للشــركات اخلاصــة بنــا، 
ففــي الواقــع كوننــا شــركة واعيــة اجتماعيــا ســمح لنــا باالســتجابة  واالنخــراط وحــل الشــواغل املشــتركة 
للمجتمــع جنبــا إلــى جنــب مــع تعــاون عمالئنــا وشــركاءنا والشــركات التابعــة لنــا. ونحــن نتعهــد مبواصلــة إنشــاء 
مجتمعــات قــادرة علــى الصمــود، مــن شــأنها أن تخلــق بطبيعتهــا مجتمعــا مســتقرا وأمــة مســتدامة، وذلــك مــن 

خــالل اطــالق كامــل إمكاناتنــا كقــوة جتاريــة.

مشاركاتنا في المسؤولية االجتماعية للشركات في عام 2017

1. وقعت مجموعة قطر للتأمين اتفاقية رعاية مع 
   االتحاد القطري لكرة اليد

ــة  كانــت شــركة قطــر للتأمــن مؤيــدا قويــا لالحتــاد القطــري لكــرة اليــد لفتــرة طويلــة جــدا. وتظهــر جهــود الشــركة املتواصل
جتــاه املســؤولية االجتماعيــة للشــركات مــن خــالل جتديــد اتفاقيــة الشــراكة مــع االحتــاد وتفخــر قطــر للتأمــن بدعــم املواهــب 

الرياضيــة املذهلــة يف قطــر، وقــد دعمــت االحتــاد القطــري لكــرة اليــد يف مهمتــه خللــق املزيــد مــن األبطــال الرياضيــن.
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المسؤولية االجتماعية للشركات

2. احتفال شركة كيو.ال.ام لتأمينات الحياة 
    والتأمين الصحي باليوم العالمي للصحة

5. مبادرة شركة قطر للتأمين نحو طرق 
     أكثر أمنا في قطر والمنطقة

6. تنظيم شركة قطر للتأمين لحملة للتبرع بالدم

3. فوز شركة قطر للتأمين في 
     بطولة مركز قطر للمال لكرة 

     القدم لعام 2017

4. فعالية تحسين اداء موظفي 
      شركة قطر للتأمين

نظمــت شــركة كيــو.ال.ام لتأمينــات احليــاة والتأمــن الصحــي فحــوص 
طبيــة مجانيــة جلميــع املواطنــن واملقيمــن يف قطــر لالحتفــال باليــوم 
العاملــي للصحــة. وفيــه مت تســليط الضــوء علــى جهــود شــركة كيــو.
ال.ام يف تعزيــز الوعــي العــام فيمــا يتعلــق باألمــراض املرتبطــة بنمــط 
احليــاة، وروجــت لفوائــد اتبــاع منــط حيــاة صحيــة ونشــطة وتتصــف 
بالتــوازن. واثنــاء االحتفــال قــام املواطنــون واألجانــب املقيمــن يف 
قطــر بزيــارة نقــاط خدمــات شــركة كيــو.ال.ام  يف املستشــفى التركيــة  
ــع يف شــارع  ــا  )تق ــادة الصف ــث( وعي ــري الثال ــق الدائ ــع يف الطري )تق
النصــر( وعيــادة العبير)تقــع يف طريــق مســيمير(  ونســيم الربيــع )تقــع 
يف الطريــق الدائــري الثالــث( واســتفادوا مــن فحــص طبــي مجانــي 
للكشــف املبكــر عــن األمــراض املرتبطــة بنمــط احليــاة مثــل ارتفــاع 

ضغــط الــدم وســكر الــدم ومــا إلــى ذلــك.

تؤمــن قطــر للتأمــن - باعتبارهــا شــركة التأمــن الرائــدة يف املنطقــة -  بأنهــا تلعــب دورا رئيســيا يف زيــادة مســتوى الوعــي حــول 
القيــادة اآلمنــة. ومــن ثــم فقــد طلبــت الشــركة إجــراء دراســات اســتقصائية إلنشــاء مراقبــن لســامة الطــرق يف قطــر والكويــت 
واإلمــارات العربيــة وعمــان وذلــك دعمــا لاســتراتيجية الوطنيــة لســامة الطــرق وللترويــج للقيــادة اآلمنــة يف قطــر واملنطقــة 
ــي  ــرزت أيضــا املجــاالت الت ــادة وأب ــاس حــول القي ــدى الن ــة ل ــد ســجلت الدراســات االســتقصائية التصــورات املختلف بأســرها وق

ــدا مــن التركيــز والتعــاون مــن جميــع أصحــاب املصلحــة. تتطلــب مزي

يف عــام 2017 نظمــت مجموعــة قطــر للتأمــن حملــة تبــرع بالــدم بالتعــاون مــع وحــدة التبــرع بالــدم التابعــة ملؤسســة حمــد الطبيــة، 
ــة  ــة للمســاعدة يف االجنــاز الناجــح حلمل ــا الطبي ــدم مــع وحدته ــرع بال ــة بحشــد حافــات التب ــث قامــت مؤسســة حمــد الطبي حي

التبــرع بالــدم.

وختامــا، تطمــح شــركة قطــر للتأمــن إلــى املســاهمة باســتمرار يف املســتويات الثقافيــة والبيئيــة للمجتمــع وذلك عبر دمــج االلتزامات 
اإلنســانية ضمــن اســتراتيجية أعمالنا والتصــدي الحتياجات املجتمع.

يف العــام املاضــي فــاز فريــق كــرة القــدم التابــع لشــركة قطــر 
للتأمــن مببــاراة كــرة القــدم ضــد التميمــي ومشــاركوه، ممــا 
عمــل علــى الترويــج للرياضــة والــروح الرياضيــة احلقيقيــة.

شــجعت الشــركة دائمــا موظفيهــا علــى تبنــي أســلوب حيــاة صحــي 
ومتــوازن وذلــك باعتبارهــا صاحــب عمــل مســؤول. فقامــت بتنظيــم 
ــن أجــل حتســن صحــة  ــي الشــركة م ــة حتســن اداء موظف فعالي
الفاعليــة  تلــك  وتضمنــت  الصحيــة،  احليــاة  وترويــج  املوظفــن 

تقييمــا صحيــا فرديــا جلميــع موظفــي املجموعــة.
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أداء أسهم قطر للتأمين   
للعام 2017م

اســتمرارية تقلــب األســعار بأســواق دول  مجلــس التعــاون اخلليجــي 
خــال عــام 2017 

حققــت األســواق العامليــة لــأوراق املاليــة يف 2017 زيــادة يف املعامــات ُتقــدر بـــ 9  تريليــون دوالر أمريكــي 
ــج عــن ذلــك انتعاشــه باألســواق الناشــئة واألســواق املتقدمــة. فقــد  ــي نت ــة، وبالتال ــة بالســنة املاضي مقارن
ســجل مؤشــر مورجــان - ســتانلي لأســواق الناشــئة MSCI خــال العــام نســبة أربــاح ُتقــدر بـــ  20 % 
ووصلــت إلــى 34.9% مدعومــاً بــاألداء اجليــد لأســواق الناشــئة. وقــد أقفــل املؤشــر العــام لقيــاس األداء 
الكلــي لأســواق اخلليجيــة )S&P( علــى تراجــع بنســبة 0.5 % نتيجــة ملخــاوف املســتثمرين مــن توابــع التوتــر 
اجلغــرايف السياســي احلالــي باملنطقــة وتصفيــة احلســابات السياســية يف اململكــة العربيــة الســعودية. كمــا 
جتــدر اإلشــارة إلــى االرتفــاع امللحــوظ بأســعار النفــط اخلــام بنســبة 19.1% خــال الســنة التاليــة نتيجــة 

التوســع الــذي حققتــه اتفاقيــة أوبــك )OPEC( واســتمر حتــى ديســمبر 2018. 

وقــد شــهدت أســواق دول مجلــس التعــاون اخلليجــي تقلبــاً شــديداً يف األســعار، إذا ظلت هنــاك مخاوف لدى 
املســتثمرين نتيجــة للحصــار املســتمر مــن قبــل دول مجلــس التعــاون اخلليجــي وتوتــر العاقــات بــن اململكــة 
العربيــة الســعودية وإيــران وتصفيــة احلســابات السياســية يف اململكــة العربيــة الســعودية. وقــد أقفلت معظم 
أســواق دول مجلــس التعــاون اخلليجــي محققــةً تراجعــاً ملحوظــاً.  غيــر أن  مؤشــر الســوق القطريــة حقــق 
ارتفاعاً بنســبة 10.5% خال شــهر ديســمبر، مما ســاهم يف احلد من خســائر العام  بنســبة 18.3%. و يف 
حــن هبطــت أســواق دبــي وأبوظبــي بنســبة 4.6% و3.3% علــى التوالــي، ظــل مؤشــر ســوق اململكــة العربيــة 
الســعودية  دون تغيير، بينما أرتفع مؤشــر ســوق دولتي البحرين والكويت إلى 9.1 % و11.5% على التوالي. 

أداء أسهم قطر للتأمين للعام 2017م

باإلضافــة إلــى املخــاوف والعقبــات التــي ألقــت بظاللهــا علــى ســوق االســتثمار، فقــد تعرضــت قطــر أيضــاً 
للحصــار؛ غيــر أنهــا أثبتــت قدرتهــا علــى حتقيــق املرونــة. األمــر الذي بدى جليــاً من خالل النمــو االقتصادي 
الــذي حققتــه دولــة قطــر خــالل الربــع الثالــث مــن العــام )إذ حققــت زيــادة تصــل إلــى 5.5% مقارنــة بالربــع 
ذاتــه مــن العــام(. وقــد تســبب هــذا احلصــار -الــذي لــم يســبق وأن حــدث مثلــه مــن قبــل- يف تفشــي الذعــر 
واملخاوف بالســوق وبالتالي أســفر عن هبوٍط حاٍد بالســوق مبعدل 26% وأقفل محققاً تراجعاً بلغت نســبته 
18.6 % خــالل عــام 2017.  قــدر صنــدوق النقــد الدولــي أن النمــو احلقيقــي للنــاجت املحلــي لدولــة قطــر 
خــالل عــام 2017 قــد حقــق أعلــى املعــدالت بــن أقرانــه يف دول مجلــس التعــاون إذ بلــغ 2.5 % ومــن املتوقــع 
لــه أن يتزايــد خــالل الســنة املاليــة 2018.  كمــا أعلنــت دولــة قطــر عــن توســع يف املوازنــة العامة للســنة املالية 
2018 حيــث أنهــا ســوف تســتمر يف اإلنفــاق العــام علــى البنيــة التحتيــة والقطاعــات االجتماعيــة، وعلــى إثــر 
ذلــك؛ فإنــه مــن املتوقــع أن يســتمر النمــو االئتمانــي داعمــاً  للقــروض غيــر املُنتجــة لتظــل عنــد مســتويات 
قابلــة لــإدارة.  تســتثمر دولــة قطــر أموالهــا يف قطاعــات عــدة منهــا النقــل البــري والبحري واإلنتــاج الغذائي 
والســياحة بُغيــة حتقيــق االكتفــاء الذاتــي. هــذا باإلضافــة إلــى أنهــا ُتخطــط لتدشــن بنيــة حتتيــة تســمح 
بزيــادة 30% مــن إنتــاج الغــاز الطبيعــي املســال خــالل فتــرة متتــد مــن 5لـ7 ســنوات، مما ســيعمل  على حتقيق 

اســتقالل اقتصــادي كبيــر للدولــة علــى املــدى البعيــد.
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األداء السعري لسهم شركة قطر للتأمني
ظــل أداء أســهم شــركة قطــر للتأمــني متقلبــاً خــال عــام 2017مــع وجــود ارتفــاع طفيــف يف ســعره داخــل 
اســوق دول مجلــس التعــاون اخلليجــي. فقــد هبطــت أســهم شــركة قطــر للتأمــني بنســبة 38.7 % خــال 
العــام، يف حــني ســجل مؤشــر بورصــة قطــر هبوطــاً بنســبة 18.3% مســجاً ضعفــاً يف األداء  بنســبة 
ــا  ــر بإعصــار هــاريف وإيرم ــة لشــركة قطــر للتأمــني بشــكل كبي ــرت املعامــات الدولي ــد تأث 20.3%.  وق
وماريــا  خــال الربــع الثالــث مــن عــام 2017. فضــاً عــن االنخفــاض غيــر متوقــع يف معــدل خصــم أوغــدن 
يف اململكــة املتحــدة خــال الربــع األول مــن عــام 2017 ممــا أجبــر شــركات التأمــني علــى زيــادة ُمجنــب 
اخلســائر. ويف نهاية عام 2017،  ثبت ســعر الســهم يف شــركة قطر للتأمني محققاً 52.01 ريال قطري. 

تتميــز شــركة قطــر للتأمــني بأنهــا شــركة التأمــني الوحيــدة مبنطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا 
التــي لهــا أثــر عاملــي كبيــر  مــن خــال مســاهمتها بـــ 75% يف إجمالــي مجموعــة األقســاط املكتتبــة 
للمجموعــة. كمــا أنهــا مازالــت يف توســع مســتمر علــى النطاقــني الدولــي واإلقليمــي. حتتــل شــركة 
قطــر للتأمــني مركــزاً مكنهــا مــن حتقيــق النمــو بالســوق، كمــا أنهــا املســتفيد الرئيســي خــال الســنوات 
القادمــة مــن البنيــة التحتيــة الضخمــة ومــن املبالــغ التــي ُتنفقهــا حكومــة قطــر، كمــا أن هنــاك عوامــل 
صناعيــة هامــة ســاهمت يف زيــادة التأمــني يف مثــل انخفــاض نســبة اختــراق التأمــني والزيــادة الســكانية، 
كمــا أن التزايــد املســتمر يف الوعــي بأهميــة عمليــات التأمــني باملنطقــة سُيســهم مــن دعــم النمــو. 
وتســتفيد شــركة قطــر للتامــني بصفــة خاصــة مــن رأس املــال املعــّدل يف ضــوء املخاطــر واالكتتــاب اجليــد 

واســتراتيجية توســيع تنــوع نشــاط الشــركة علــى مســتوى العالــم. 
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قطر للتأمين  - تنتشر عالميًا
وفي المقدمه إقليميًا.

نظرة عامة على
األداء المالي
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نظرة عامة على األداء المالي
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إجمالي ا�قساط الُمستحقة على المستويات
المحلية وا�قليمية والدولية

 إجمالي ا�قساط الُمستحقة
 في مجاالت التأمين
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التأمين على الصحة والحياة

التأمين البحري والجوي
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تحليل الُمعدل 

ُمعدل االحتفاظ (%)

صافي الُمخصصات الفنية\
صافي ا�قساط الُمستحقة 

صافي الخسارة في الُمخصصات\
صافي ا�قساط الُمستحقة 

نظرة عامة على أداء شركة 
قطر للتأمين المالي

التأميـــــــــــــن 
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نظرة عامة على األداء المالي
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 تقرير مدقق الحسابات
والبيانات المالية
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الشركاء 
شركة قطر للتأمني )ش.م.ق(

تقرير حول تدقيق البيانات املالية املوحدة

الــــــــــــــــــرأى
لقــد دققنــا البيانــات املاليــة املوحــدة املرفقــة لشــركة قطــر للتأمــني 
ش.م.ق. )»الشــركة األم«( وشــركاتها التابعــة )يشــار إليهــم جميعـــاً 
بـ »املجموعـة«( والتـي تتضمــن بيان املركــز املالــي املوحد كمــا يف 
31 ديســمبر 2017، وبيــان الدخــل املوحــد، وبيــان الدخــل الشــامل 
التغيــرات  وبيــان  املوحــدة،  النقديــة  التدفقــات  وبيــان  املوحــد، 
يف حقــوق املســاهمني املوحــد للســنة املنتهيــة يف ذلــك التاريــخ، 
ملخصــاً  تتضمــن  املوحــدة  املاليــة  البيانــات  حــول  وإيضاحــات 

ــة.  للسياســات املحاســبية الهام

يف رأينـا أن البيانـات املاليـة املوحدة املرفقة تظهـر بصورة عادلـة، 
مــن جميــع النواحــي املاديــة، املركــز املالــي املوحــد للشــركة كمــا 
يف 31 ديســمبر 2017 وأداءهــا املالــي املوحــد وتدفقاتهــا النقديــة 
املوحــدة للســنة املنتهيــة يف ذلــك التاريــخ وفقــاً  للمعاييــر الدوليــة 

)IFRSs(  للتقاريــر املاليــة

أساس الرأي
للتدقيــق  الدوليــة  للمعاييــر  التدقيــق وفقــاً  بأعمــال  لقــد قمنــا 
)ISAs(. ويــرد الحقــاً يف هــذا التقريــر بيــان ملســؤولياتنا مبوجــب 
تلــك املعاييــر يف فقــرة مســؤولية مراقــب احلســابات حــول أعمــال 
أخالقيــات  ملعاييــر  وفقــاً  املوحــدة.  املاليــة  البيانــات  تدقيــق 
املعاييــر األخالقيــة  عــن مجلــس  الصــادرة  املهنيــني  املحاســبني 
الدوليــة )IESBA Code(، فإننــا كيــان مســتقل عــن املجموعــة، 
وقــد قمنــا بتلبيــة مســؤولياتنا األخالقيــة األخــرى ذات الصلــة 
للمتطلبــات  وفقــاً  املوحــدة  املاليــة  للبيانــات  بتدقيقنــا  املتعلقــة 
مســؤولياتنا  وفينــا  وقــد  قطــر،  دولــة  يف  الصلــة  ذات  املهنيــة 
ــات املحاســبني املهنيــني  ــر أخالقي ــة األخــرى وفقــاً ملعايي األخالقي
الصــادرة عــن مجلــس املعاييــر األخالقيــة الدوليــة. يف رأينــا أن 
ــا عليهــا كافيــة وتوفــر أساســاً مالئمــاً  ــة التدقيــق التــي حصلن أدل

ميكننــا مــن إبــداء رأينــا.

األمور الهامة حول أعمال التدقيق
إن األمــور الهامــة حــول أعمــال التدقيــق، يف تقديرنــا املهنــي، هــي 
تلــك األمــور األكثــر أهميــة خــال تدقيــق البيانــات املاليــة املوحــدة 
للســنة احلاليــة. وقــد مت تنــاول هــذه األمــور خــال إجــراء أعمــال 
التدقيــق للبيانــات املاليــة ككل ويف تكويــن رأينــا حولهــا، كمــا وأننــا 
ال نقــدم رأيــا منفصــا بشــأن هــذه االمــور. وفيمــا يلــي بيــان لكيفية 

تنــاول كل أمــر مــن هــذه األمــور خــال أعمــال التدقيــق. 

لقــد وفينــا باملســؤوليات املوضحــة يف فقــرة مســؤولية مراقــب 
يف  املوحــدة  املاليــة  البيانــات  تدقيــق  أعمــال  حــول  احلســابات 
تقريرنــا هــذا، مبــا فيهــا مــا يتعلــق بهــذه األمــور. وبنــاًء عليــه، 
تضمنــت أعمــال التدقيــق التــي قمنــا بهــا تنفيــذ إجــراءات تهــدف 
إلــى االســتجابة لتقييمنــا ملخاطــر األخطــاء املاديــة يف البيانــات 
املاليــة املوحــدة. وتقــدم نتائــج إجــراءات التدقيــق التــي قمنــا بهــا، 
مبــا يف ذلــك اإلجــراءات املتخــذة ملعاجلــة األمــور املوضحــة أدنــاه، 

أساســاً لرأينــا حــول تدقيــق البيانــات املاليــة املوحــدة املرفقــة.

تقرير المدقق المستقل 

Key Audit Matters How our audit addressed 
the key audit matter

خطوات التدقيق المتبعة لألمور األمور الهامة حول أعمال التدقيق
الهامة حول أعمال التدقيق

تقييم انخفاض قيمة الموجودات المالية المتاحة للبيع 

تقدير مطلوبات عقود التامين 

تقييم األوراق المالية الغير مدرجة:
تضمنت إجراءات التدقيق التي قمنا بها ما يلي: 

كمــا يف 31 ديســمبر 2017 كان لــدى املجموعــة موجــودات ماليــة مصنفــة كـــ »متاحــة للبيــع« كما 
هــو مبــن يف اإليضــاح 9 للبيانــات املاليــة املوحــدة للمجموعــة مببلــغ 10.5 مليــار ريــال قطــري. 
تتكــون تلــك االســتثمارات املاليــة املتاحــة للبيــع مــن ســندات وأســهم )أوراق ماليــة مدرجــة وغيــر 
مدرجــة(. يتــم قيــاس املوجــودات املاليــة بالقيمــة العادلــة ويتــم االعتــراف بالتغيــر املقابــل يف 

القيمــة العادلــة ضمــن اإليــرادات الشــاملة األخــرى.

ــة  ــة مدرجــة مصنف ــع اســتثمارات يف ســندات وأوراق مالي ــن االســتثمارات املتاحــة للبي تتضم
للمســتوى )1( مــن تــدرج القيمــة العادلــة لــأدوات املاليــة، حيــث يتــم اســتخراج القيــم العادلــة 
باســتخدام أســعار ميكــن مالحظتهــا يف الســوق ممــا يــؤدي إلــى انخفــاض مخاطــر التقييــم. 
ــة  ــة املصنفــة ضمــن املســتوى )3( هــي أدوات حقــوق ملكي ــع املتبقي االســتثمارات املتاحــة للبي
غيــر مدرجــة. إن تقييــم هــذه األدوات ينطــوي علــى تقييــم ذو مدخــالت ال ميكــن مالحظتهــا 

مثــل مضاعفــات الســوق واخلصــم لضعــف التســويق والتقلبــات. 

باإلضافــة إلــى ذلــك، يتطلــب مــن املجموعــة مبوجــب متطلبــات املعاييــر إجــراء تقييــم يف تاريــخ 
كل تقريــر مالــي حــول مــا إذا كان هنــاك دليــل موضوعــي علــى انخفــاض قيمــة اســتثمارات أو 
مجموعــة اســتثمارات. إن الدليــل املوضوعــي الســتثمارات امللكيــة املتاحــة للبيــع قــد يتضمــن 
ــاً أو متواصــالً يف القيمــة العادلــة لالســتثمارات إلــى أقــل مــن التكلفــة. يف  انخفاضــاً جوهري
حالــة اســتثمارات الديــن املتاحــة للبيــع يتــم االعتــراف بخســارة انخفــاض القيمــة إذا كان هنــاك 

دليــل موضوعــي نتيجــة للتدهــور االئتمانــي. 

يعتبــر تقييــم األوراق املاليــة غيــر املدرجــة باإلضافــة إلــى انخفــاض قيمــة االســتثمارات املاليــة 
ضمــن األمــور الهامــة حــول أعمــال التدقيــق نظــراً لعــدم التأكــد مــن التقديــرات واســتخدام قدر 
كبيــر مــن األحــكام والتقديــرات يف قيــاس قيمتهــا العادلــة وحتديــد مؤشــرات االنخفــاض يف 
القيمــة مثــل االنخفــاض اجلوهــري أو املتواصــل يف القيمــة العادلــة وحجــم رصيــد احلســاب. 

األقســاط  واحتياطــي  القائمــة،  املطالبــات  احتياطــي  الفنيــة  التأمــن  احتياطيــات  تضمــن 
ــا. كمــا يف 31 ديســمبر  ــغ عنه ــم يبل ــدة ولكــن ل ــر املكتســبة، واحتياطــي التعويضــات املتكب غي
2017، متثــل احتياطيــات التأمــن الفنيــة جــزءاً كبيــراً مــن إجمالــي مطلوبــات املجموعــة. 

ووفقــاً لإلفصــاح الــوارد باإليضــاح رقــم 7 للبيانــات املاليــة املوحــدة، يتطلــب حتديــد هــذه 
االحتياطيــات ممارســة تقديــرات هامــة للنتائــج املســتقبلية غيــر املؤكــدة املتعلقــة بتســوية 
ــات  ــة للمطلوب ــغ التســويات النهائي ــت ومبال ــر مخاطــر األعمــال، الســيما توقي ــات وتغي املطالب
طويلــة األجــل حلاملــي الوثائــق. تســتخدم املجموعــة طرقــاً عديــدة للتقييــم لتأييــد احتياطيــات 
التأمــن الفنيــة التــي يتــم احتســابها. إن تعقيــد طــرق التقييــم املســتخدمة قــد ينتــج عنــه 
حــدوث أخطــاء نتيجــة توفــر معلومــات غيــر مالئمــة / غيــر مكتملــة أو اســتخدام منــاذج 

وافتراضــات غيــر مناســبة أو نتيجــة لتصميــم أو تطبيــق تلــك النمــاذج. 

ــة األجــل افتراضــات  تشــمل املدخــالت الهامــة املســتخدمة يف تقديــر هــذه املطلوبــات الطويل
ــى االســتثمار، ومعــدالت التضخــم، وأســعار الفائــدة، وافتراضــات  ــل العائــد عل ــة مث اقتصادي
اكتواريــة تتضمــن أمنــاط املطالبــات، ومعــدل التكــرار ومســتوى اخلطــورة، وســلوك العمــالء، 
إلــى جانــب بيانــات اخلســارة التاريخيــة للمجموعــة. وباألخــذ يف االعتبــار عــدم اليقــن حــول 
التقديــرات الهامــة املتعلقــة بتحديــد احتياطيــات التأمــن الفنيــة، لذلــك اعتبرنــا هــذه املســألة 

أحــد أمــور التدقيــق الهامــة. 

ركــزت إجــراءات تدقينــا علــى حتليــل األســاس املنطقــي لالفتراضــات االقتصاديــة واالكتواريــة 
املســتخدمة مــن قبــل اإلدارة ومقارنتهــا مــع املعاييــر املعمــول بهــا يف القطــاع لتقديــر مطلوبــات 
عقــود التأمــن وتقييــم مــدى كفــاءة وقــدرة وموضوعيــة اخلبــراء املعنيــن مــن قبــل اإلدارة 

للقيــام بعمــل هــذا التقديــر

قمنــا أيضــاً باالســتعانة بخبرائنــا االكتواريــن الداخليــن ملســاعدتنا يف تقييــم مــدى معقوليــة 
تلــك املدخــالت واالفتراضــات الهامــة. لقــد قمنــا بتقييــم مــدى صحــة فحــص اإلدارة لكفايــة 
املطلوبــات. كمــا شــملت اإلجــراءات التــي قمنــا بهــا لفحــص كفايــة املطلوبــات تقييــم مــدى 
دقــة البيانــات التاريخيــة املســتخدمة ومعقوليــة التدفقــات النقديــة املتوقعــة واالفتراضــات 
ــى  ــاة عل ــر احلي ــى غي ــة للتأمــن عل ــات الفني ــغ االحتياطي املســتخدمة، وإعــادة احتســاب مبال
منتــج.  كل  وخصائــص  والقطــاع  للمجموعــة  التاريخيــة  اخلبــرة  ســياق  العينــة يف  أســاس 
ــات املشــار  ــة اإلفصاحــات املتعلقــة باالحتياطي ــم مــدى كفاي ــا بتقيي ــك، قمن ــى ذل باإلضافــة إل

ــة املوحــدة.  ــات املالي ــم 7 للبيان ــا يف اإليضــاح رق إليه

- لقيــام بإجــراءات لتقييــم منهجيــة ومــدى ماءمــة طــرق التقييــم واملدخــات املســتخدمة 
لتقييــم األوراق املاليــة غيــر املدرجــة.

- قمنا بتقييم املدخات املستخدمة يف التقييم والتحقق من الفروقات الهامة.

- قمنــا باالســتعانة بخبيــر ملســاعداتنا يف مراجعــة منــاذج التقييــم املســتخدمة يف تقييــم 
األوراق املاليــة الغيــر مدرجــة.

ــواردة يف  ــر مدرجــة. ال ــة الغي ــة واكتمــال االيضاحــات حــول األوراق املالي ــم مــدى كفاي - تقيي
ــة املوحــدة. ــات املالي اإليضــاح رقــم 9 حــول البيان

انخفاض قيمة االستثمارات في األوراق المالية
- اختيــار عينــة مــن االســتثمارات يف اوراق ماليــة بنــاًء علــى تقديرنــا والتحقــق ممــا إذا 
كان هنــاك دليــل موضوعــي علــى وجــود انخفــاض يف قيمــة هــذه األوراق املاليــة االســتثمارية 
والعوامــل الكميــة والنوعيــة املســتخدمة مثــل األداء املالــي للشــركة املســتثمر فيهــا، مبــا يف ذلــك 
توزيعــات األربــاح والوضــع املالــي والعمليــات والســوق والبيئــة االقتصاديــة التــي تعمــل فيهــا.

- تقييــم تقديــر اإلدارة النخفــاض قيمــة االســتثمارات يف األوراق املاليــة لــكل مــن أوراق امللكيــة 
والدين.

- إعــادة احتســاب مبلــغ خســائر انخفــاض القيمــة املطلــوب لانخفــاض يف قيمــة االســتثمارات 
يف األوراق املاليــة وتقييــم مــا إذا قــد مت تكوينــه وفقــاً ملتطلبــات املعاييــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة. 

- تقييــم ماءمــة واكتمــال اإلفصاحــات حــول انخفــاض قيمــة االســتثمارات يف األوراق املاليــة 
املعروضــة يف اإليضــاح رقــم 9 للبيانــات املاليــة املوحــدة.
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تقرير مدقق الحسابات المستقل

أمور أخرى 
مت تدقيــق البيانــات املاليــة املوحــدة للمجموعــة كمــا يف وللســنة 
املنتهيــة يف 31 ديســمبر 2016 مــن قبــل مكتــب تدقيــق آخــر والــذي 
أبــدى رأيــاً غيــر متحفــظ علــى هــذه البيانــات املاليــة املوحــدة يف 

تقريــره بتاريــخ 16 فبرايــر 2017.

معلومات أخرى
التقريــر  الــواردة يف  املعلومــات  مــن  األخــرى  املعلومــات  تتكــون 
الســنوي للمجموعــة لعــام 2017، ولكنهــا ال تشــمل البيانــات املاليــة 
املوحــدة وتقريــر مراقــب احلسابـــات حـــولها. إن مجلــس اإلدارة 

مســؤول عــن املعلومــات األخــرى.  

إن رأينــا حــول البيانــات املاليــة املوحــدة ال يتضمــن املعلومــات 
األخــرى، وال نبــدي أي شــكل مــن أشــكال التأكيــد حولهــا.

فــإن  املوحــدة،  املاليــة  البيانــات  بتدقيــق  بقيامنــا  يتعلــق  فيمــا 
املعلومــات األخــرى واألخــذ يف  مســؤوليتنا هــي االطــاع علــى 
ــت هــذه املعلومــات ال تتماشــي  ــا إذا كان ــك، م ــار، خــال ذل االعتب
بصــورة ماديــة مــع البيانــات املاليــة املوحــدة أو املعلومــات التــي 
حصلنــا عليهــا خــال أعمــال التدقيــق، أو أنهــا تبــدو كأخطــاء 

ماديــة. 

حــول  باحلوكمــة  واملكلفــن  اإلدارة  مســؤولية 
املاليــة  البيانــات 

إن اإلدارة مســؤولة عــن إعــداد البيانــات املاليــة املوحــدة وعرضهــا 
 ،)IFRSs( بصــورة عادلــة وفقــاً للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة
وتشــمل هــذه املســؤولية أيضــاً أنظمــة الرقابــة الداخليــة التــي 
حتــدد اإلدارة أنهــا ضروريــة إلعــداد بيانــات ماليــة خاليــة مــن 
األخطــاء املاديــة، ســواء الناجتــة عــن احتيــال أو خطــأ. عنــد إعــداد 
البيانــات املاليــة املوحــدة ، تكــون اإلدارة مســؤولة عــن تقييــم قــدرة 
املجموعــة علــى االســتمرار يف عملياتهــا وفقــاً ملبــدأ االســتمرارية 
وكذلــك اإلفصــاح، عنــد احلاجــة، حــول األمــور املتعلقــة مببــدأ 
االســتمرارية واســتخدام أســاس مبدأ االســتمرارية املحاســبي، إال 
إذا كانــت اإلدارة تنــوي تصفيــة املجموعــة أو إنهــاء عملياتهــا، أو 

أنــه ليــس لديهــا بديــل واقعــي غيــر ذلــك. 

•  إصــدار نتيجــة حــول مــدى مالءمــة اســتخدام اإلدارة ملبــدأ 
االســتمرارية املحاســبي، بنــاًء علــى أدلــة التدقيــق املقدمــة، وكذلــك 
حتديــد مــا إذا كان هنــاك أحــداث أو ظــروف ماديــة تلقــي بالشــك 
علــى قــدرة املجموعــة علــى االســتمرار وفقــاً ملبــدأ االســتمرارية. 
يف حــال اتضــح لنــا وجــود شــك مــادي، فــإن علينــا لفــت االنتبــاه يف 
تقريــر التدقيــق إلــى االفصاحــات ذات الصلــة يف البيانــات املاليــة 
املوحــدة أو تعديــل رأينــا إذا كانــت هــذه االفصاحــات غيــر كافيــة. 
كمــا وتعتمــد نتيجــة املراجعــة علــى أدلــة التدقيــق التــي مت احلصول 
عليهــا حتــى تاريــخ تقريــر مراقــب احلســابات. وعلــى الرغــم مــن 
ذلــك، قــد تــؤدي األحــداث أو الظــروف بعــد ذلــك التاريــخ إلــى 

عــدم اســتمرار املجموعــة وفقــاً ملبــدأ االســتمرارية.

•  تقييــم العــرض العــام وبنيــة ومحتــوى البيانــات املاليــة املوحــدة، 
مبــا يف ذلــك االفصاحــات، وحتديــد مــا إذا كانــت البيانــات املاليــة 

املوحــدة تظهــر املعامــالت واألحــداث الهامــة بصــورة عادلــة.

•  احلصــول علــى أدلــة تدقيــق كافيــة بشــأن املعلومــات املاليــة 
حــول  رأي  إلبــداء  للشــركة  التجاريــة  األنشــطة  أو  للمؤسســات 
البيانــات املاليــة املوحــدة. إننــا مســؤولون عــن التوجيــه واإلشــراف 
وتنفيــذ أعمــال التدقيــق للمجموعــة، ونبقــى نحــن مســؤولون فقــط 

ــق. ــا حــول أعمــال التدقي عــن رأين

قمنــا بالتواصــل مــع األشــخاص املكلفــن بحوكمــة املجموعــة فيمــا 
يتعلــق، ضمــن أمــور أخــرى، بنطــاق العمــل املحــدد وتوقيــت التدقيق 

ونتائــج أعمــال التدقيــق الهامــة. 

ــاً قــد  ــد بأنن ــاً يفي كمــا نقــدم لألشــخاص املكلفــن باحلوكمــة بيان
التزمنــا بأخالقيــات املهنــة بشــأن االســتقاللية، وقمنــا بالتواصــل 
معهــم حــول أيــة عالقــات أو أمــور األخــرى قــد يعتقــد أنهــا تؤثــر 
علــى اســتقالليتنا وكذلــك تقــدمي اإلجــراءات الوقائيــة ذات الصلــة، 

عنــد الضــرورة. 

األشــخاص  مــع  حولهــا  التواصــل  مت  التــي  األمــور  بــن  ومــن 
املكلفــن باحلوكمــة ،  قمنــا بتحديــد األمــور التــي تعــد أكثــر أهميــة 
خــالل تدقيــق البيانــات املاليــة املوحــدة للفتــرة احلاليــة، وبالتالــي 
ــور يف  ــوم بإيضــاح هــذه األم ــة. ونق ــق الهام ــور التدقي نعتبرهــا أم
تقريــر مراقــب احلســابات إال يف حــال وجــود قانــون أو حكــم مينــع 
االفصــاح العلنــي عــن هــذه األمــور أو عندمــا نقــرر، يف حــاالت 
اســتثنائية للغايــة، أنــه ال يجــب االفصــاح العلنــي عــن أمــر يف 

تتمثــل مســؤولية األشــخاص املكلفــن باحلوكمــة يف اإلشــراف علــى 
عمليــة إعــداد التقاريــر املاليــة للمجموعــة. 

مســؤولية مراقــب احلســابات حــول أعمــال تدقيــق 
البيانــات املاليــة املوحــدة

تتمثــل أهدافنــا يف احلصــول علــى تأكيــد معقــول بــأن البيانــات 
ــة، ســواء الناجتــة  ــة مــن األخطــاء املادي ــة املوحــدة ككل خالي املالي
عــن احتيــال أو خطــأ، وكذلــك إصــدار تقريــر مراقــب احلســابات 
عالــي  تأكيــد  هــو  املعقــول  التأكيــد  إن  رأينــا.  يتضمــن  الــذي 
املســتوى، ولكنــه ال يعــد ضمانــاً بــأن أعمــال التدقيــق التــي مت 
القيــام بهــا وفقــاً للمعاييــر الدوليــة للتدقيــق )ISAs( ســوف تقــوم 
دائمــا بتبيــان األخطــاء املاديــة عنــد وقوعهــا. قــد تنشــأ األخطــاء 
مــن االحتيــال أو اخلطــأ وينظــر فيهــا كأخطــاء ماديــة، بصــورة 
فرديــة أو إجماليــة، إذا كان مــن املحتمــل أن تؤثــر علــى القــرارات 
االقتصاديــة التــي يتخذهــا املســتخدمون بنــاًء علــى هــذه البيانــات 

ــة املوحــدة. املالي

للمعاييــر الدوليــة للتدقيــق  وكجــزء مــن أعمــال التدقيــق وفقــاً 
)ISAs(، فإننــا نقــوم مبمارســة التقديــرات املهنيــة ونحافــظ علــى 
التزامنــا املهنــي خــال جميــع مراحــل التدقيــق. كمــا نقــوم أيضــا 

مبــا يلــي:

ــة،  ــات املالي ــة يف البيان ــم مخاطــر األخطــاء املادي ــد وتقيي •  حتدي
ســواًء الناجتــة عــن احتيــال أو خطــأ، والقيــام بإجــراءات التدقيــق 
اســتجابة لهــذه املخاطــر وكذلــك احلصــول علــى أدلــة تدقيــق كافية 
ــا. تعــد مخاطــر عــدم حتديــد  ومائمــة توفــر أساســاً إلبــداء رأين
األخطــاء املاديــة الناجتــة عــن االحتيــال أعلــى مــن املخاطــر الناجتة 
عــن اخلطــأ، حيــث قــد يشــمل االحتيــال التواطــؤ أو التزويــر أو 
احلــذف املتعمــد أو العــرض اخلاطــئ أو جتــاوز الرقابــة الداخليــة.

•  فهــم أنظمــة الرقابــة الداخليــة ذات الصلــة بأعمــال التدقيــق 
بغــرض إعــداد إجــراءات تدقيــق مناســبة، وليــس لغــرض إبـــداء 
رأينــا حـــول فعاليـــة أنظمــة الضبــط والرقابة الداخليــة للمجموعة.

•  تقييــم مــدى ماءمــة السياســات املحاســبية واالفصاحــات ذات 
الصلــة املســتخدمة ومعقوليــة التقديــرات املحاســبية املعــدة مــن 

ــل اإلدارة. قب

تقريرنــا ألنــه مــن املحتمــل أن تفــوق اآلثــار الســلبية لذلــك أهــداف 
ــة مــن اإلفصــاح. املصلحــة العام

تقرير حول املتطلبات القانونية
والتنظيمية األخرى 

لقــد حصلنــا علــى كافــة املعلومــات وااليضاحــات التــي رأيناهــا 
ضروريــة ألغــراض تدقيقنــا، وحســب علمنــا واعتقادنــا لــم تقــع 
خــال الســنة أي مخالفــات للنظــام األساســي للشــركة األم أو 
ــم 11  ــة القطــري رق ــون الشــركات التجاري األحــكام الســارية لقان
لســنة 2015 علــى وجــه قــد يكــون لــه تأثيــر مــادي علــى األنشــطة 

أو املركــز املالــي للمجموعــة. 

عن إرنسـت ويـونـغ

إيهــاب مـرزوق 
سجل مراقبي احلسابات رقم 338

الدوحة يف 21 فبراير  2018   
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 بيان المركز المالي
الموحد
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بيـــان المركــــز المالـــي
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧مالموحــــــد

بيان  الدخـــــــــــل
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧مالموحــــــــد

20172016إيضاحات
ألف ريـال قطريألف ريـال قطري

الموجودات

57.914.0546.962.310 النقد وما في حكمه

68.194.3446.665.616ذمم تأمين مدينة وذمم مدينة أخرى

73.774.8682.493.439موجودات عقود إعادة تأمين

8142.520138.841 إستثمارات  في شركات زميلة

913.654.50311.441.422 موجودات مالية

10585.789575.818إستثمارات عقارية

1152.53840.300عقارات ومعدات

12415.668417.114شهرة وموجودات غير ملموسة
34.734.28428.734.860إجمالي الموجودات

 المطلوبات وحقوق المساهمين

المطلوبات

133.975.4464.065.311قروض قصيرة األجل

143.012.8672.490.847مخصصات وذمم إعادة تأمين دائنة وذمم دائنة أخرى

717.717.98713.583.283مطلوبات عقود تأمين

15138.795127.196تسهيالت طويلة األجل

24.845.09520.266.637إجمالي المطلوبات
حقوق المساهمين

162.773.0952.411.387رأس المال

162.554.4922.554.492عالوة إصدار

17701.321591.131إحتياطي قانوني

18287.000287.000إحتياطي عام

110.870)92.410(19 إحتياطي القيمة العادلة

20381.227329.526إحتياطي خاص للكوارث

)15.133()6.826(إحتياطي تحويل عمالت أجنبية

1.419.3581.966.833أرباح مدورة

8.017.2578.236.106حقوق الملكية لمساهمي الشركة األم

256.336232.117الحصص الغير مسيطرة

8.273.5938.468.223إجمالي حقوق المساهمين

-221.615.596 سندات ثانوية دائمة

9.889.1898.468.223إجمالي حقوق المساهمين
34.734.28428.734.860إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

مت اعتماد هذه البيانات املالية املوحدة من قبل مجلس اإلدارة يف 23 يناير 2018 ووقعها بالنيابة عن املجلس كل من:

خليفة عبد اهلل تركي السبيعي سعادة الشيخ / خالد بن محمد بن علي آل ثاني
رئيس التنفيذي للمجموعةرئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب

بيان الدخل الموحدبيان المركز المالي الموحد

20172016إيضاحات

ألف ريـال قطريألف ريـال قطريإيرادات

2311.658.6989.901.394 )أ(إجمالي أقساط التأمين

)1.323.307()2.108.769(23 )أ(أقساط محولة إلى أطراف إعادة التأمين

9.549.9298.578.087صافي أقساط التأمين

)218.200()621.307(23 )أ(التغير في إحتياطي األخطار السارية

8.928.6228.359.887صافي أقساط التأمين المكتسبة

)4.817.792()6.555.609(23 )أ(إجمالي المطالبات المدفوعة

231.200.935813.629 )أ(المبالغ المستردة من إعادة التأمين 

)1.764.855()1.719.960(23 )أ(الحركة في المطالبات القائمة

)1.754.717()1.751.670(23 )أ(صافي العمولة 

2312.6467.531 )أ(إيرادات التأمين األخرى

114.964843.683صافي نتائج االكتتاب

24970.649856.260إيرادات اإلستثمارات

)44.798()67.881(24تكاليف تمويل

14.92551.286إيرادات أتعاب إستشارات

51.47239.417إيرادات اإليجارات

1.2274.424إيرادات أخرى

1.085.3561.750.272إجمالي اإليرادات

)684.904()642.046(25المصاريف التشغيلية واإلدارية 

)32.052()35.334(اإلستهالك واإلطفاء

407.9761.033.316الربح قبل الحصة من نتائج اإلستثمارات في شركات زميلة

815.63118.262الحصة من نتائج اإلستثمارات في شركات زميلة

423.6071.051.578ربح السنة

موزع على:

417.5931.034.018مساهمي الشركة األم

6.01417،560الحصص الغير مسيطرة

423.6071.051.578

العائد على السهم

العائد األساس والمخفف للسهم الواحد الموزع على مساهمي الشركة األم بالريـال 
261.283،73القطري )2016: تم تعديله كنتيجة ألثر األسهم المجانية(

271,501.50التوزيعات النقدية للسهم الواحد بالريـال القطري 
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بيان الدخل الشامل الموحد

بيـــان الدخل الشامل
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧مالموحــــــد

20172016

ألف ريـال قطريألف ريـال قطري

423.6071.051.578ربح السنة

إيرادات شاملة أخرى 

إعادة تصنيف بنود اإليرادات الشاملة األخرى إلى الربح أو الخسارة في الفترات الالحقة 

)26.702()205.249(صافي التغيرات في القيمة العادلة للموجودات المالية المتاحة للبيع

)15.133(8.307فروقات تحويل العمالت األجنبية للعمليات األجنبية 

)41.835()196.942(إجمالي الدخل الشامل المعاد تصنيفه إلى الربح أو الخسارة في الفترات الالحقة

226.6651.009.743إجمالي الدخل الشامل للسنة

إجمالي الدخل الشامل موزع على:

222.620989.332مساهمي الشركة األم

4.04520.411الحصص غير المسيطرة

226.6651.009.743
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بيان التدفقات النقدية الموحد

بيــــان التدفقـــــات
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧مالنقديــــة الموحـــــــد

2016           2017إيضاحات 
)ر.ق.000()ر.ق.000(

األنشطة التشغيلية

423.6071.051.578ربح السنة

تعديالت:

33.88830.606إستهالك عقارات ومعدات وإستثمارات عقارية

1.4461.446إطفاء موجودات غير ملموسة - بالصافي

67.3641.521خسائر انخفاض قيمة إستثمارات

)18.262()15.631(8الحصة من نتائج اإلستثمارات بطريقة حقوق الملكية

)619.770()1.005.367(إيرادات اإلستثمارات وإيرادات تمويل أخرى

8.20312.091خسائر انخفاض قيمة الذمم المدينة المشكوك في تحصيلها

146.1427.703مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

1.947)19.469(صافي خسارة فرق العمالت األجنبية من العقارات والمعدات

)190.674(-25أرباح بيع إستثمارات عقارية

1.135451خسائر بيع عقارات ومعدات

)20.682(35.235صافي أرباح غير محققة من اإلستثمارات 

257.955)463.447()الخسائر( / األرباح التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل

التغيرات في رأس المال العامل

)62.604()1.549.970(التغير في ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى

2.853.2751.450.172التغير في إحتياطيات التأمين - بالصافي

)163.631(515.921التغير في المخصصات وذمم إعادة التأمين الدائنة وذمم دائنة أخرى

1.355.7791.481.892النقد الناتج من العمليات 

)6.207()9.409(مدفوعات إلى صندوق دعم األنشطة اإلجتماعية والرياضية

)3.955()5.197(14مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين 

1.341.1731.471.730صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

-1.615.596متحصالت من سندات ثانوية دائمة

-)40.541(فوائد مدفوعة على سندات ثانوية دائمة

32.304-إستحواذ على حصص غير المسيطرة - بالصافي

14.913732الزيادة في الحصص الغير مسيطرة

1.901.983-الزيادة في رأس المال من خالل إصدار أسهم حقوق األولية 

699.237)89.865(صافي الحركة في القروض التي تحمل فوائد

)453.053()361.708(27توزيعات أرباح مدفوعة 

1.138.3952.181.203صافي النقد الناتج من األنشطة التمويلية  

931.8383.443.550صافي الزيادة في النقد وما في حكمه

-19.906الناتج من فروقات تحويل العمالت األجنبية

56.962.3103.518.760النقد وما في حكمه في بداية السنة

57.914.0546.962.310النقد وما في حكمه في نهاية السنة

األنشطة اإلستثمارية

)901.808()2.527.286(صافي الحركة النقدية في اإلستثمارت

)17.627()28.704(11شراء عقارات ومعدات

)232.264()9.059(10شراء إستثمارات عقارية

)48.654(-صافي الحركة في استثمارات بطريقة حقوق الملكية

811.95211.200توزيعات أرباح من استثمارات بطريقة حقوق الملكية

1.005.367619.770إيرادات فوائد وإيرادات تمويل أخرى

360.000-متحصالت من بيع إستثمارات عقارية

)209.383()1.547.730(صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية  

2016           2017إيضاحات 
)ر.ق.000()ر.ق.000(
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قطر لالستشارات االقتصادية ذ.م.م 
)“قطر لإلستشارات”(

دولة قطر٪100٪100
تعمل بصفة أساسية في مجال تقديم خدمات 

االستشارات المالية واألخرى.

دولة قطر100٪100٪مجموعة قطر للتأمين ذ.م.م
تعمل بصفة أساسية في إدارة مجموعة شركات 

قطر للتأمين.

كاتكو إلدارة االستثمارات ليمتد 
)“كاتكو لإلدارة”(

برمودا٪100 ٪100 
تعمل بصفة أساسية في تقديم خدمات إدارة 

االستثمارات.

كاتكو ري ليمتد
100٪  كاتكو إلدارة 
االستثمارات ليمتد

100٪  كاتكو إلدارة 
االستثمارات ليمتد

برمودا
تعمل بصفة أساسية في إصدار عقود إعادة التأمين 

بضمانات إضافية لصندوق كاتكو ري.

كيو أي سي إلدارة األصول 
المحدودة

100٪  بواسطة 
قطر لإلستشارات 

اإلقتصادية

100٪  بواسطة 
قطر لإلستشارات 

اإلقتصادية
جزر كايمان

تعمل بصفة أساسية في الخدمات واإلستشارات 
المالية.

تعمل بصفة أساسية في الخدمات واإلستشارات المالية.جزر الكايمن100٪100٪ شركة التعليم 2 المحدودة

تعمل بصفة أساسية في تقديم خدمات اإلستشاراتجزر بي في أي100٪100٪أبيكور منجرز قطر ليمتد

100٪ بواسطة تعليم لإلستشارات المحدودة
قطر لإلستشارات 

اإلقتصادية

100٪ بواسطة 
قطر لإلستشارات 

اإلقتصادية

تعمل بصفة أساسية في الخدمات واإلستشارات المالية.جزر الكايمن

أرنيب لإلستثمارات العقارية 
المحدودة 

تعمل بصفة أساسية في مجال اإلستثمارات العقارية.جيرسي٪100٪100

100٪ مملوكة من  أرنيب سنيرجي فرايملي المحدودة 
لإلستثمارات العقارية 

المحدودة  

100٪ مملوكة من  
أرنيب لإلستثمارات 

العقارية المحدودة  

تعمل بصفة أساسية في مجال اإلستثمارات العقارية.جيرسي

انتاريس لخدمات اإلكتتاب 
المحدودة

100٪ )مملوكة بواسطة  
انتاريس القابضة 

المحدودة (

100٪ )مملوكة 
بواسطة  انتاريس 

القابضة المحدودة 
)

المملكة 
المتحدة

تأسست لتقديم دعم رأسمالي لحجم اإلكتتاب 
في انتاريس إلدارة التوكيل المحدودة وانتاريس 

سينديكايت 1274.

انتاريس كابيتال I المحدودة
100٪ )مملوكة بواسطة 

انتاريس القابضة 
المحدودة(

100٪ )مملوكة 
بواسطة 

انتاريس القابضة 
المحدودة(

المملكة 
المتحدة

تأسست لتقديم دعم رأسمالي لحجم اإلكتتاب في 
انتاريس سينديكايت 1274.

انتاريس كابيتال III المحدودة
100٪ )مملوكة بواسطة 

انتاريس القابضة 
المحدودة(

100٪ )مملوكة 
بواسطة 

انتاريس القابضة 
المحدودة(

المملكة 
المتحدة

تأسست لتقديم دعم رأسمالي لحجم اإلكتتاب في 
انتاريس سينديكايت 1274.

انتاريس كابيتال IV المحدودة
100٪ )مملوكة بواسطة 

انتاريس القابضة 
المحدودة(

100٪ )مملوكة 
بواسطة 

انتاريس القابضة 
المحدودة(

المملكة 
المتحدة

تأسست لتقديم دعم رأسمالي لحجم اإلكتتاب في 
انتاريس سينديكايت 1274.

تأسست كشركة قابضة.برمودا100٪100٪انتاريس القابضة المحدودة

شركة قطر للتأمين - أوروبا - 
المحدودة

مالطا٪100٪100
تعمل بصفة أساسية في أعمال التأمين ولديها فروع 

في إيطاليا والمملكة المتحدة.

مملوكة 100٪ للدوليةكانيت ليمتد
مملوكة ٪100 

للدولية

اإلمارات 
العربية 
المتحدة

تعمل بصفة أساسية في األنشطة العقارية في دولة 
اإلمارات العربية المتحدة.

دولة قطر100٪100٪شركة قطر للتأمين العقارية ذ.م.م 
تعمل بصفة أساسية في األنشطة العقارية في دولة 

قطر.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

إيضاحات حول البيانات
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧مالمالية الموحدة

1.  الشركة والنشاط
شركة قطر للتأمني )ش.م.ق( )»الشركة األم«( هي شركة مساهمة قطرية عامة تأسست يف دولة قطر يف سنة ١٩٦٤ حتت السجل التجاري رقم )٢٠( وفقاً 
ألحكام قانون الشركات التجارية القطري وتعليمات مصرف قطر املركزي. تقوم الشركة األم وشركاتها التابعة )»املجموعة«( مبزاولة أعمال التأمني وإعادة 

التأمني وإدارة العقارات وخدمات اإلستشارات املالية. ويعتبر العنوان املسجل ملركز املجموعة الرئيسي هو: برج شركة قطر للتأمني، اخلليج الغربي - ص.ب 
٦٦٦ ، دولة قطر.

وتعمل املجموعة يف دولة قطر واإلمارات العربية املتحدة وسلطنة عمان ودولة الكويت واململكة املتحدة وسويسرا وبورما وسنغافورة وماليزيا ومالطا. 

وفيما يلي بيان بشركات املجموعة التابعة:

ــى  ــة املجموعــة مــن ٧٠٪ إل ــي انخفضــت نســبة ملكي ــة، وبالتال ــأوراق املالي ــان قطــر للتأمــن يف ســوق مســقط ل خــال ٢٠١٧، مت إدراج شــركة عم
ــدان الســيطرة. ــن دون فق ــا هــو موضــح يف اجلــدول أعــاه( ولك ٥٨.٨٢٪ )كم

كجــزء مــن إعــادة هيكلــة املجموعــة، مت حتويــل االســتثمارات يف الشــركة العمانيــة القطريــة للتأمــن والشــركة الكويتيــة القطريــة للتأمــن مبــا يف ذلــك 
ملكيــة فرعــي دبــي وفــرع أبــو ظبــي مــن شــركة قطــر الدوليــة للتأمــن إلــى الشــركة األم بســبب تفكيــك شــركة قطــر الدوليــة للتأمــن مــن قبــل هيئــة 
ــة حتــت ســيطرة مشــتركة وبالتالــي ال يتــم حتقيــق ربــح أو  ــة كمعامل ــة النهائيــة. يتــم اعتبــار املعامل تنظيــم مركــز قطــر للمــال وهــي حاليــا يف املرحل

خســارة للمجموعــة.

انتاريس القابضة المحدودة 
)“القابضة”(

100٪  مملوكة من كيو 
أي سي سي

100٪  مملوكة من 
كيو أي سي سي

المملكة 
المتحدة

تأسست كشركة قابضة.

انتاريس لإلكتتاب المحدودة
100٪ )مملوكة بواسطة 

انتاريس القابضة 
المحدودة (

100٪ )مملوكة 
بواسطة انتاريس 

القابضة المحدودة(

المملكة 
المتحدة

تأسست لتقديم دعم رأسمالي لحجم اإلكتتاب في 
انتاريس سينديكايت 1274.

انتاريس إلدارة التوكيل المحدودة
100٪ )مملوكة بواسطة 

انتاريس القابضة 
المحدودة(

100٪ )مملوكة 
بواسطة انتاريس 

القابضة المحدودة(

المملكة 
المتحدة

تأسست إلدارة التوكيل في انتاريس سسينديكايت 
.1274

انتاريس لإلكتتاب أسيا المحدودة
100٪ )مملوكة بواسطة  
انتاريس إلدارة التوكيل 

المحدودة (

100٪ )مملوكة 
بواسطة  انتاريس 

إلدارة التوكيل 
المحدودة (

تعمل للمشاركة في مشروع لويدز في أسياسنغافورة

الشـــــــركة التابعــــــــــة
بلــــــــــد الملكيـــــــــــــــــــة

األنشـــــطة الرئيســــــــــيةالتأسيس

شركة قطر للتأمين كابيتال )ذ.م.م(  
)كيو أي سي سي(    

دولة قطر٪95.74 ٪95.74 
تعمل كشركة قابضة إلجراء حصة ملكية المجموعة 

الدولية وشركات التأمين المحلية.

شركة قطر للتأمين الدولية )ذ.م.م( 
) “الدولية” (

100٪ مملوكة من كيو 
أي سي سي 

100٪ مملوكة من 
كيو أي سي سي 

دولة قطر
كانت تعمل بمجال التأمين وإعادة التامين واآلن 

الشركة تحت إجراءات إنهاء أعمالها )تفكيك(

سلطنة عمان70٪ 58.82٪ الشركة العمانية القطرية للتأمين
تعمل بصفة أساسية في مجال التأمين وإعادة 

التأمين.

دولة الكويت82.04٪ 82.04٪ الشركة الكويتية القطرية للتأمين
تعمل بصفة أساسية في مجال التأمين وإعادة 

التأمين.

شركة قطر إلعادة التأمين 
المحدودة )ذ.م.م( )“كيو ري”(

100٪ مملوكة من كيو 
أي سي سي 

100٪ مملوكة من 
كيو أي سي سي 

برمودا

تعمل بصفة أساسية في مجال إعادة التأمين. تقوم 
كيو ري بأنشطة إعادة التأمين للمجموعة ولديها أفرع 

في سويسرا ودبي وسنغافورة و مكتب تمثيل في 
المملكة المتحدة.

شركة قطر لخدمات إعادة التأمين 
المحدودة )ذ.م.م(

100٪ )مملوكة لكيو ري(
100٪ )مملوكة لكيو 

ري(
تعمل بصفة أساسية لتقديم خدمات لكيو ري.دولة قطر

قطري لإلكتتاب المحدودة
100٪ مملوكة من كيو 

أي سي سي
100٪ مملوكة من 
كيو أي سي سي

المملكة 
المتحدة

تعمل بصفة أساسية لتوفير رأس المال لدعم أنشطة 
اإلكتتاب في لويدز

قطر لتأمينات الحياة والتأمين 
الصحي )ذ.م.م(

دولة قطر٪85٪85
تعمل الشركة في مجال التأمين الصحي والتأمين 

على الحياة ولديها فرع في لبوان، ماليزيا.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

2. أســـــــس اإلعـــــــــداد
بيــــــان االلتـــــــــزام

مت إعــداد البيانــات املاليــة املوحــدة وفقــاً للمعايير الدوليــة للتقارير 
املاليــة الصــادرة عــن مجلــس معاييــر املحاســبة الدوليــة، ومتطلبات 

قانــون الشــركات التجاريــة القطــري وتعليمــات املصــرف املركزي.

أساس اإلعداد
أُعــدت هــذه البيانــات املاليــة املوحــدة وفقــاً ملبدأ التكلفــة التاريخية 
فيمــا عــدا بعــض األدوات املاليــة والتــي يتــم قياســها بالقيمــة 

ــرة. ــة كل فت ــة يف نهاي العادل

وتتــم مقاصــة املوجــودات املاليــة واملطلوبــات املاليــة وٌيعــرض صايف 
املبلــغ يف بيــان املركــز املالــي املوحــد فقــط عندمــا يكــون هنــاك حــق 
قانونــي ميكــن تطبيقــه ملقاصــة املبالــغ املعتــرف بهــا وتتوفــر الرغبــة 
يف الســداد علــى أســاس الصــايف أو يف حتصيــل املوجــود وســداد 
املطلــوب يف نفــس الوقــت. لــن تتــم مقاصــة اإليــراد واملصــروف 
يف بيــان الدخــل املوحــد مــا لــم يكــن ذلــك مطلوبــاً أو مســموحاً بــه 
ــور يف  ــا هــو مذك ــه، كم ــار محاســبي أو تفســير ل مبوجــب أي معي

السياســات املحاســبية للمجموعــة.

تتضمــن البيانــات املاليــة املوحــدة معلومــات عــن أرقــام املقارنــة 
للفتــرة الســابقة. 

تقــوم املجموعــة بعــرض بيــان املركــز املالــي املوحــد بشــكل عــام 
حســب ترتيــب الســيولة. ويبــن التحليــل املتعلــق باالســترداد أو 
الســداد خــال 12 شــهراً بعــد تاريــخ التقريــر )ومبــا ال يزيــد عــن 12 
شــهراً( وأكثــر مــن 12 شــهراً بعــد تاريــخ التقريــر )مبــا يزيــد عــن 12 

شــهر( يف اإليضــاح 32.

أساس التوحيد
ــة لشــركة قطــر  ــات املالي ــة املوحــدة البيان ــات املالي ــن البيان تتضم
للتأمــن ش.م.ق. وشــركاتها التابعــة كمــا يف 31 ديســمبر )ويشــار 

إليهــم جميعــا بـ»املجموعــة«(. 

تتحقــق الســيطرة عندمــا تكــون للمجموعــة عائــدات متغيــرة أو 
لهــا حقــوق فيهــا مــن عاقتهــا مــع املؤسســة املســتثمر فيهــا ولديهــا 
املقــدرة للتأثيــر علــى تلــك العائــدات خــال ســلطتها علــى املؤسســة 
املســتثمر فيهــا. وبصفــة خاصــة تســيطر املجموعــة علــى مؤسســة 

مســتثمر فيهــا فقــط إذا كان لــدى املجموعــة:

•  ســيطرة على املؤسســة املســتثمر فيها )حقوق قائمة تعطيها قدرة 
آنية لتوجيه أنشــطة املؤسســة املستثمر فيها(

•  لهــا عائــدات متغيــرة أو حقــوق يف عائــدات متغيــرة مــن عاقتهــا 
مــع املؤسســة املســتثمر فيهــا، و

استبعاد املعامالت عند التوحيد
املجموعــة،  شــركات  بــن  واملعامــات  األرصــدة  اســتبعاد  يتــم 
شــركات  بــن  املعامــات  مــن  الناشــئة  اخلســائر  أو  واألربــاح 

املوحــدة. املاليــة  البيانــات  إعــداد  عنــد  املجموعــة 

العملة التشغيلية وعملة العرض
مت عــرض هــذه البيانــات املاليــة املوحــدة بالريــال القطــري مقربــاً 
إلــى ريــال قطــري ومقربــة إلــى أقــرب )1.000 ريــال قطــري(، مــا 

لــم تتــم اإلشــارة إلــى خــاف ذلــك.

حصص غير مسيطرة
متثــل احلصــص غيــر املســيطرة اجلــزء مــن الربــح أو اخلســارة 
وصــايف املوجــودات التــي ال متلكهــا املجموعــة بشــكل مباشــر أو 
غيــر مباشــر، وتظهــر كبنــد منفصــل يف بيــان الدخــل املوحــد وبيــان 
الدخــل الشــامل املوحــد وضمــن حقــوق امللكيــة يف بيــان املركــز 
املالــي املوحــد، منفصــاً عــن حقــوق مالكــي الشــركة األم. يتــم 
ــادة  ــر املســيطرة لزي ــى احلصــص غي ــع اخلســائر املطبقــة عل توزي
احلصــة غيــر املســيطرة يف حصــة املجموعــة باســتثناء احلــد الــذي 
تكــون فيــه لــدى احلصــص غيــر املســيطرة إلــزام موجــب وميكــن لــه 
ــى  ــة اخلســائر. ويســتحوذ عل ــة لتغطي ــام باســتثمارات إضافي القي
احلصــص غيــر املســيطرة باســتخدام طريقــة التمديــد األصلــي 
بــأن الفــرق بــن املقابــل والقيمــة الدفتريــة  حيــث يتــم اعتبــار 

ــا كشــهرة. لصــايف املوجــودات املســتحوذ عليه

3. التغيرات في السياسات المحاسبية 
واإلفصاحات

املعايير والتفسيرات اجلديدة واملعدلة
قامــت املجموعــة ألول مــرة بتطبيــق بعــض املعاييــر والتعديــات 
ــرات الســنوية التــي تبــدأ يف أو بعــد 1  التــي يســري مفعولهــا للفت
ينايــر 2017. ولــم تقــم املجموعــة بتطبيــق أي معيــار أو تفســير أو 

تعديــل آخــر إلصــدار لــم يبــدأ ســريانه بعــد.

إن طبيعــة وتأثيــر كل معيــار وتعديــل جديــد موضــح أدنــاه. وعلــى 
الرغــم مــن تطبيــق هــذه املعاييــر والتعديــات اجلديــدة للمــرة األولــى 
يف ســنة 2017، إال أنهــا لــم يكــن لهــا أثــر مــادي علــى البيانــات املاليــة 

املوحــدة الســنوية للمجموعــة.

التعديالت على معيار املحاسبة الدولي 7: مبادرة اإلفصاح
تتطلــب التعديــات مــن املؤسســات اإلفصــاح عــن التغيــرات يف 
مطلوباتهــا الناشــئة عــن األنشــطة التمويليــة، مبا يف ذلــك التغيرات 
ــل  ــة )مث ــر النقدي ــرات غي ــة والتغي ــات النقدي الناجتــة عــن التدفق

أربــاح أو خســائر صــرف العمــات األجنبيــة(.

•  املقــدرة الســتخدام ســلطتها علــى املؤسســة املســتثمر فيهــا 
للتأثيــر علــى عائداتهــا.

عندمــا يكــون للمجموعــة أقــل مــن أغلبيــة حقوق التصويــت اخلاصة 
ــع  ــدرس جمي ــا ت ــة، فإنه ــا أو حقــوق مماثل باملؤسســة املســتثمر فيه
احلقائــق أو الظــروف ذات الصلــة لتقديــر مــا إذا كانــت لهــا ســلطة 

علــى املؤسســة املســتثمر فيهــا، ويشــمل ذلــك:

•  الترتيبــات التعاقديــة مــع الشــركاء اآلخريــن ممــن لهــم حقــوق 
تصويــت يف املؤسســة املســتثمر فيهــا.

•  حقوق ناشئة من ترتيبات تعاقدية أخرى.
•  حقوق تصويت املجموعة وحقوق تصويت محتملة.

تقــوم املجموعــة بإعــادة تقييــم مــا إذا كانــت تســيطر علــى املؤسســة 
املســتثمر فيهــا أم ال إذا كانــت احلقائــق والظــروف تــدل علــى وجود 
تغيــرات يف عنصــر واحــد أو أكثــر مــن عناصــر الســيطرة الثالثــة. 
يبــدأ توحيــد بيانــات شــركة تابعــة عندمــا حتصــل املجموعــة علــى 
ســيطرة علــى الشــركة التابعــة وتنتهــي عندمــا تفقــد املجموعــة تلــك 
الســيطرة. وتــدرج موجــودات ومطلوبــات وإيــرادات ومصاريــف 
الشــركة التابعــة املكتســبة أو املســتبعدة خــالل الســنة يف بيــان 
اإليــرادات الشــاملة األخــرى املوحــد مــن التاريــخ الــذي حتصــل 
ــه  ــذي تتوقــف في ــخ ال ــى التاري ــى الســيطرة حت ــه املجموعــة عل في

املجموعــة عــن الســيطرة علــى الشــركة التابعــة.

إن األربــاح أو اخلســائر وكل مكــون مــن اإليــرادات الشــاملة األخرى 
تعــود إلــى مســاهمي الشــركة األم للمجموعــة وإلــى احلصــص 
غيــر املســيطرة. وتــوزع اخلســائر املطبقــة علــى احلصــص غيــر 
املســيطرة الزائــدة عــن احلصــص غيــر املســيطرة علــى حصــة 
غيــر  احلصــص  لــدى  يكــون  الــذي  احلــد  باســتثناء  املجموعــة 
املســيطرة التــزام ملــزم وباســتطاعتها القيــام باســتثمار إضــايف 
املاليــة املوحــدة  البيانــات  يتــم إعــداد هــذه  لتغطيــة اخلســائر. 
املماثلــة  للمعامــالت  موحــدة  محاســبية  سياســات  باســتخدام 
واألحــداث األخــرى يف ظــروف مماثلــة. عنــد الضــرورة، يتــم إجــراء 
تعديــالت علــى البيانــات املاليــة مــن الشــركات التابعــة لتوحيــد 

سياســاتها املحاســبية مــع السياســات املحاســبية للمجموعــة.

وتوحــد الشــركات التابعــة بالكامــل مــن تاريــخ االســتحواذ، وهــو 
التاريــخ الــذي حتصــل فيــه املجموعــة علــى الســيطرة، ويســتمر 
توحيدهــا حتــى تاريــخ توقــف هــذه الســيطرة. وتعــد البيانــات املاليــة 
للشــركات التابعــة لنفــس الفتــرة املاليــة للشــركة األم باســتخدام 

سياســات محاســبية مماثلــة. 
يتــم احتســاب التغيــر يف حصــة ملكيــة الشــركة التابعــة بــدون 

ملكيــة. حقــوق  كمعاملــة  الســيطرة  فقــدان 

إذا فقــدت املجموعــة الســيطرة علــى شــركة تابعــة، فإنهــا تقــوم 
بإلغــاء اإلقــرار باملوجــودات ذات الصلــة )مبــا يف ذلــك الشــهرة 
التجاريــة( واملطلوبــات واحلصــص غيــر املســيطرة وغيرهــا مــن 
بنــود حقــوق امللكيــة، يف حــن يتــم اإلقــرار بأيــة أربــاح أو خســائر 
بأيــة اســتثمارات  الربــح أو اخلســارة، ويتــم اإلقــرار  ناجتــة يف 

محتفــظ بهــا يف القيمــة العادلــة.

وتشــمل تســهيالت املجموعة الناشــئة عن أنشــطة التمويل القروض 
قصيــرة وطويلــة األجــل مببلــغ 4.144.241 ألف ريال قطــري )2016 
: 4.192.507 ألــف ريــال قطــري(. ويتضمــن صــايف الزيــادة يف 
ــال قطــري خــالل 2017  ــون ري ــغ 78.2 ملي قــروض املجموعــة مببل
مبلــغ 89.9 مليــون ريــال قطــري ميثــل صــايف املدفوعــات مــن خــالل 
النقــد والبنــود املماثلــة للنقــد، مــن القــروض قصيــرة األجــل ومبلــغ 
11.6 مليــون ريــال قطــري مــن الزيــادة )غيــر النقديــة( وهــو النــاجت 

عــن تأثيــر فروقــات صــرف العمــالت األجنبيــة.

ضرائــب   :12 الدولــي  املحاســبة  معيــار  علــى  التعديــات 
مــن  املؤجلــة  الضريبيــة  املوجــودات  حتقيــق  الدخــل: 

املحققــة غيــر  اخلســائر 
توضــح التعديــالت أن علــى املؤسســة أن تأخــذ يف االعتبــار مــا إذا 
ــة  ــاح اخلاضعــة للضريب ــون الضرائــب يقيــد مصــادر األرب كان قان
والتــي ميكــن أن تقــوم بهــا اخلصومــات علــى عكــس الفــرق املؤقــت 
القابــل للخصــم املتعلــق باخلســائر غيــر املحققــة. باإلضافــة إلــى 
ذلــك، تقــدم التعديــالت توجيهــات حــول كيفيــة قيــام املؤسســة 
ــة وشــرح الظــروف  ــاح املســتقبلية اخلاضعــة للضريب ــد األرب بتحدي
التــي قــد تشــمل فيهــا األربــاح اخلاضعــة للضريبــة اســترداد بعــض 
املوجــودات بأكثــر مــن قيمتهــا الدفتريــة. علــى الرغــم مــن ذلــك، فــإن 
تطبيــق ذلــك ليــس لــه أثــر مــادي علــى املركــز املالــي وأداء املجموعــة 
حيــث أن السياســة املحاســبية للمجموعــة تتفــق مع تلــك التعديالت.

دورة التحسينات السنوية 2014 – 2016:
التعديــات علــى املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة 12: اإلفصــاح 
عــن احلصــص يف املؤسســات األخــرى: إيضــاح نطــاق متطلبــات 

اإلفصــاح يف املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة 12
توضــح التعديــالت أن متطلبــات االفصــاح الــواردة يف املعيــار الدولــي 
للتقاريــر املاليــة رقــم 12، بخــالف تلــك الــواردة يف الفقــرات ب 10- 
ــة أو مشــروع  ــى حصــة املؤسســة يف شــركة تابع ــق عل ب 16، تنطب
مشــترك أو شــركة زميلــة )أو جــزء مــن حصتهــا يف مشــروع مشــترك 
أو شــركة زميلــة ( والتــي تصنــف )أو تــدرج ضمــن مجموعة اســتبعاد 
مصنفــة( كمحتفــظ بهــا للبيــع. خــالل 2017 و 2016، لــم يكــن لــدى 
املجموعــة أي حصــص مصنفــة علــى هــذا النحــو، وبالتالــي لــم تؤثــر 

هــذه التعديــالت علــى البيانــات املاليــة للمجموعــة.

املعاييــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة اجلديــدة واملعدلــة قيــد االصــدار 
ولكــن لــم تصبــح ســارية املفعــول بعــد

لــم تقــم املجموعــة بعــد بتطبيــق املعاييــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة 
ــح  ــم تصب ــا ل ــا ولكنه ــي مت إصداره ــة الت ــة التالي ــدة واملعدل اجلدي

ســارية املفعــول بعــد:

7980 مجموعة قطر للتأمين - التقرير السنوي ٢٠١٧مجموعة قطر للتأمين - التقرير السنوي ٢٠١٧



إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة 15: اإليــرادات مــن العقــود مــع 
العمــاء - املعيــار الصــادر يف مايــو 2014 

ــار الدولــي للتقاريــر املاليــة 15 إطــارا شــامال لتحديــد  يضــع املعي
مــا إذا كان يتــم حتقيــق اإليــرادات ومقدارهــا ومتــى يتــم االعتــراف 
بهــا ويحــل املعيــار محــل التوجيهــات احلاليــة املتعلقــة باإليــرادات، 
مبــا يف ذلــك معيــار املحاســبة الدولــي 18 اإليــرادات، ومعيــار 
املحاســبة الدولــي 11 عقــود اإلنشــاء، وتفســر جلنــة تفســيرات 
املعاييــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة 13 برامــج والء العمــالء. يــري 
مفعــول املعيــار علــى الفتــرات الســنوية التــي تبــدأ يف أو بعــد 1 
ينايــر 2018 ويقــدم نهجــا قائمــا علــى مبــادئ إثبــات اإليــرادات 
ومفهــوم حتقيــق اإليــرادات اللتزامــات األداء عنــد اســتيفائها. وقــد 
ــر ــي للتقاري ــار الدول ــق املعي ــر تطبي ــم تأثي قامــت املجموعــة بتقيي

املاليــة 15 وتتوقــع أال يكــون للمعيــار أي أثــر مــادي، عنــد تطبيقــه، 
علــى البيانــات املاليــة املوحــدة للمجموعــة.

املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 16: عقود اإليجار – املعيار 
الصادر يف يناير 2016

يقــدم املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة رقــم 16 منوذجــا محاســبيا 
واحــدا للمســتأجرين. يقــوم املســتأجر باإلقــرار مبوجــودات يحــق 
اســتخدامها متثــل حقــه يف اســتخدام األصــل األساســي ومطلوبات 
ــاك  ــه بســداد مدفوعــات اإليجــار وهن ــل التزام ــي متث اإليجــار الت
إعفــاءات اختياريــة لعقــود اإليجــار قصيــرة األجــل وعقــود اإليجــار 
ذات القيمــة املنخفضــة. وال تــزال محاســبة املؤجــر مماثلــة للمعيــار 
احلالــي، أي أن املؤجريــن يواصلــون تصنيــف عقــود اإليجــار كعقــود 
إيجــار متويليــة أو تشــغيلية. ويســري املعيــار علــى الفترات الســنوية 
التــي تبــدأ يف أو بعــد 1 ينايــر 2019، مــع الســماح بالتطبيــق املبكر. 

وال تتوقــع املجموعــة وجــود أثــر مــادي لتطبيــق هــذا املعيــار.

تعديــات املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة 4: لتطبيــق املعيــار 
الدولــي للتقاريــر املاليــة 9 مــع املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة 

رقــم 4 عقــود التأمــن

أصــدر املعيــار الدولــي التقاريــر املاليــة 4: عقــود التأمــن تعديــالت 
ــي تصــدر  ــات الت ــن للجه ــن بديل يف ســبتمبر 2016 إلدخــال خياري
العقــود ضمــن نطــاق املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة 4، وال ســيما 
اإلعفــاء املؤقــت ونهــج التداخــل. ويســمح اإلعفــاء املؤقــت للكيانــات 
املؤهلــة بتأجيــل تاريــخ تطبيــق املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة 9 
للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ قبــل 1 ينايــر 2021 علــى أكثــر تقديــر.

ــي للمجموعــة  ــر املال ــة املدي ــة 17 باملجموعــة برعاي ــر املالي للتقاري
ــة واملخاطــر  ــا يف إدارات املالي ــي اإلدارة العلي ــذي يضــم موظف وال

والعمليــات وعمليــات االســتثمار.

املعيار الدولي للتقارير املالية 9: األدوات املالية 

ــة 9 بشــكل  ــر املالي ــي للتقاري ــار الدول تقــوم الشــركة باعتمــاد املعي
كامــل بدايــة مــن 1 ينايــر 2018 ولــن تقــوم بتعديل البيانــات املقارنة 
وفقــا إلرشــادات املعاييــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة. وقــد مت إصــدار 
املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة 9: األدوات املاليــة يف يوليــو 2014، 
ليحــل محــل معيــار املحاســبة الدولــي 39 األدوات املاليــة: التحقيــق 
ــة 9 إرشــادات  ــر املالي ــي للتقاري ــار الدول ــاس. ويتضمــن املعي والقي
معدلــة حــول تصنيــف وقيــاس األدوات املاليــة، مبــا يف ذلــك منــوذج 
اخلســارة االئتمانيــة اجلديــد حلســاب انخفــاض قيمــة املوجــودات 
ــه  ــدة ملحاســبة التحــوط. كمــا أن ــات العامــة اجلدي ــة واملتطلب املالي
يقــدم توجيهــات بشــأن حتقيــق وإلغــاء حتقيــق األدوات املاليــة مــن 

معيــار املحاســبة الدولــي 39.

املتطلبات الرئيسية للمعيار الدولي للتقارير املالية 9:
ــع يف  ــي تق ــة والت ــة املحقق ــة املوجــودات املالي ــاس كاف •  يجــب قي
نطــاق املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة 9 بالتكلفة املطفــأة أو القيمة 
العادلــة. وحتديــداً، تقــاس اســتثمارات الديــن املحتفــظ بهــا ضمــن 
منــوذج أعمــال يهــدف إلــى حتصيــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة 
والتــي لهــا تدفقــات نقديــة تعاقديــة تكــون فقــط مدفوعــات ألصــل 
الديــن وفائــدة علــى أصــل املبلــغ القائــم بالتكلفــة املطفــأة يف نهايــة 
الفتــرات املحاســبية الالحقــة. إن أدوات الديــن التــي يتــم االحتفــاظ 
بهــا ضمــن منــوذج األعمــال الــذي كان هدفــه حتصيــل التدفقــات 
النقديــة التعاقديــة وبيــع املوجــودات املاليــة والتــي لهــا شــروط 
التــي  النقديــة  للتدفقــات  محــددة  تواريــخ  إلــى  تــؤدي  تعاقديــة 
هــي فقــط مدفوعــات ألصــل املبلــغ وفائــدة علــى املبلــغ األصلــي 
االيــرادات  خــالل  مــن  العادلــة  بالقيمــة  عمومــا  قياســها  ويتــم 
ــن األخــرى  ــع اســتثمارات الدي ــاس جمي ــم قي الشــاملة األخــرى. يت
الفتــرات  نهايــة  العادلــة يف  بقيمتهــا  األســهم  واالســتثمارات يف 
املعيــار  ومبوجــب  ذلــك،  إلــى  باإلضافــة  الالحقــة.  املحاســبية 
الدولــي للتقاريــر املاليــة 9، يجــوز للمؤسســات إجــراء اختيــارات 
غيــر قابلــة لإللغــاء لعــرض التغيــرات الالحقــة يف القيمــة العادلــة 
لالســتثمارات يف حقــوق امللكيــة )غيــر املحتفــظ بهــا للمتاجــرة أو 
املقابــل املحتمــل املحقــق مــن قبــل املشــتري خــالل دمــج األعمال( يف 
اااليــرادات الشــاملة األخــرى، مــع إدراج ايــرادات توزيعــات األربــاح 

ــح أو اخلســارة. فقــط املدرجــة بصــورة عامــة يف الرب

الدولــي  املعيــار  يف  املؤقــت  اإلعفــاء  تطبيــق  للمؤسســة  يجــوز 
إذا:  9 املاليــة  للتقاريــر 

1. لــم تقــم يف الســابق بتطبيــق أي إصــدار مــن املعيــار الدولــي 
للتقاريــر املاليــة 9.

2. كانــت أنشــطتها ترتبــط يف الغالــب بالتأمــن يف تاريــخ التقريــر 
الســنوي الــذي يســبق مباشــرة 1 أبريــل 2016.

الدولــي  املعيــار  تطبــق  التــي  للمنشــأة  التراكــب  منهــج  ويســمح 
للتقاريــر املاليــة رقــم 9 بإعــادة تصنيــف، بــن الربــح أو اخلســارة 
والدخــل الشــامل اآلخــر، مبلــغ ينتــج عنــه األربــاح أو اخلســائر يف 
نهايــة فتــرة التقريــر للموجــودات املاليــة املحــددة كمــا هــو احلــال 
عنــد قيــام املنشــأة بتطبيــق معيــار املحاســبة الدولــي رقــم 39علــى 
هــذه املوجــودات املاليــة املحــددة. إن اإلعفــاء املؤقــت يف املعيــار 
الدولــي للتقاريــر املاليــة 9 متــاح اعتبــارا مــن 1 ينايــر 2018، بينمــا 
ينطبــق نهــج التداخــل عندمــا يتــم تطبيــق املعيــار الدولــي للتقاريــر 

املاليــة 9 للمــرة األولــى. وقــد قامــت املجموعــة بتقييــم اخليــارات 
املذكــورة أعــاه وتوصلــت إلــى اعتمــاد املعيــار الدولــي للتقاريــر 

ــر2018. ــارا مــن 1 يناي ــة 9 اعتب املالي
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يف مايو 2017 

ــادئ  ــة 17: عقــود التأمــن مب ــر املالي ــي للتقاري ــار الدول يحــدد املعي
حتقيــق عقــود التأمــن الصــادرة وقياســها وعرضهــا واإلفصــاح 
عنهــا. كمــا يتطلــب تطبيــق مبــادئ مماثلــة علــى عقــود إعــادة التأمن 
املحتفــظ بهــا وعقــود االســتثمار مــع خصائــص املشــاركة  التقديريــة 
الصــادرة. ويســري مفعــول هــذا املعيــار علــى الفتــرات الســنوية التــي 

تبــدأ يف أو بعــد 1 ينايــر 2021 مــع الســماح بالتطبيــق املبكــر.

يقــدم املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة 17 إرشــادات شــاملة حــول 
محاســبة عقــود التأمــن وعقــود االســتثمار مــع خصائص املشــاركة 
املعيــار  فــإن  العامــة،  التأمــن  لعقــود  بالنســبة  أمــا  التقديريــة. 
الدولــي للتقاريــر املاليــة 17 يتطلــب خصــم احتياطيــات اخلســارة 
املتوقــع دفعهــا يف أكثــر مــن ســنة باإلضافــة إلــى تعديــل املخاطــر 
والتــي ســيكون مطلوبــا اإلفصــاح عــن مســتوى الثقــة بهــا. ولتقييــم 
اآلثــار املترتبــة علــى تطبيــق املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة 17 يف 
البيانــات املاليــة املوحــدة، مت جتهيــز فريــق تنفيــذ للمعيــار الدولــي 

•  فيمــا يتعلــق بقيــاس املطلوبــات املاليــة املصنفــة بالقيمــة العادلــة 
مــن خــال الربــح أو اخلســارة، يتطلــب املعيــار الدولــي للتقاريــر 
املاليــة 9 أن يتــم عــرض مبلــغ التغيــر يف القيمــة العادلــة للمطلوبــات 
املاليــة املنســوب إلــى التغيــرات يف مخاطــر االئتمــان لهــذا االلتــزام 
بهــذه  االعتــراف  كان  إذا  إال  األخــرى،  الشــاملة  االيــرادات  يف 
ــق أو  ــرادات الشــاملة األخــرى مــن شــأنه أن يخل ــرات يف االي التغي
يزيــد مــن عــدم التطابــق املحاســبي يف الربــح أو اخلســارة. ال يتــم 
الحقــا إعــادة تصنيــف التغيــرات يف القيمــة العادلــة املنســوبة إلــى 
مخاطــر االئتمــان للمطلوبــات املاليــة إلــى الربــح أو اخلســارة. وفقــا 
ملعيــار املحاســبة الدولــي 39، يتــم عــرض كامــل التغيــر يف القيمــة 
العادلــة للمطلوبــات املاليــة املصنفــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال 

ــح أو اخلســارة. ــح أو اخلســارة يف الرب الرب

•  فيمــا يتعلــق بانخفــاض قيمــة املوجــودات املاليــة، يتطلــب املعيــار 
الدولــي للتقاريــر املاليــة 9 منــوذج اخلســارة االئتمانيــة املتوقعــة، 
معيــار  مبوجــب  املتكبــدة  االئتمانيــة  اخلســارة  منــوذج  مقابــل 
املحاســبة الدولــي 39. يتطلــب منــوذج اخلســارة االئتمانيــة املتوقعــة 
مــن املنشــأة احتســاب خســائر االئتمــان املتوقعــة والتغيــرات فيهــا 
ــذ  ــرات يف مخاطــر االئتمــان من ــر لتعكــس التغي ــخ كل تقري يف تاري
التحقيــق املبدئــي. وبعبــارة أخــرى، لــم يعــد مــن الضــروري حــدوث 

حــدث ائتمانــي قبــل حتقيــق خســائر االئتمــان.

•  حتتفــظ متطلبــات محاســبة التحــوط العامــة اجلديــدة باألنــواع 
الثاثــة مــن آليــات محاســبة التحــوط املتاحــة حاليــا يف معيــار 
ــة  ــر املالي ــي للتقاري ــار الدول ــي 39. ومبوجــب املعي املحاســبة الدول
9، مت تقــدمي مزيــد مــن املرونــة ألنــواع املعامــات املؤهلــة ملحاســبة 
التحــوط وحتديــدا توســيع أنــواع األدوات املؤهلــة للتحــوط وأدوات 
وأنــواع مكونــات املخاطــر للبنــود غيــر املاليــة املؤهلــة ملحاســبة 
الفعاليــة  اختبــار  إصــاح  مت  ذلــك،  إلــى  وباإلضافــة  التحــوط. 
مــن  يعــد  لــم  كمــا  االقتصاديــة«.  »العاقــة  مببــدأ  واســتبداله 
الضــروري إجــراء تقييــم بأثــر رجعــي لفعاليــة التحــوط. كمــا مت 
تطبيــق متطلبــات اإلفصــاح املعــززة حــول أنشــطة إدارة املخاطــر 

يف املؤسســة.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

)أ( التصنيف والقياس 

دورة التحسينات السنوية - 2014 - 2016 )الصادرة في 31 ديسمبر 2016(

الوصفالتصنيفإيضاحالموجودات المالية

القيمة العادلة من خالل المتاحة للبيع 9أدوات الدين
االيرادات الشاملة االخرى

األدوات التي تم تصنيفها كاستثمارات متاحة للبيع وتدرج بالقيمة 
العادلة. يتم االحتفاظ بهذه األدوات ضمن نموذج أعمال يتم 

تحقيق هدفه من خالل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو 
البيع في أسوق مفتوحة، كما أن الشروط التعاقدية لألداة تؤدي 

إلى تدفقات نقدية في تواريخ محددة والتي هي فقط مدفوعات 
أصل المبلغ وفائدة على األصل القائم .

وبناء عليه، سيستمر قياس هذه األداة الحقا بالقيمة العادلة من 
خالل االيرادات الشاملة األخرى بناء على تطبيق المعيار الدولي 
للتقارير المالية 9، وسوف يستمر إعادة تصنيف أرباح أو خسائر 

القيمة العادلة المتراكمة في احتياطي إعادة تقييم االستثمارات 
الحقا إلى الربح أو الخسارة عندما يتم إلغاء تحقيق األداة أو إعادة 

تصنيفها.

أدوات حقوق الملكية 
)القطرية والدولية( 

استثمارات حقوق 
ملكية خاصة

القيمة العادلة من خالل المتاحة للبيع9
الربح أو الخسارة

تم تصنيف أدوات حقوق الملكية )المدرجة وغير المدرجة( 
كاستثمارات متاحة للبيع مدرجة بالقيمة العادلة. يتم قياس األداة 

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة وفقا للمعيار الدولي 
للتقارير المالية 9، ويتم تحقيق أرباح أو خسائر القيمة العادلة في 

بيان الدخل.

مبوجب معيار املحاسبة الدولي 39، سوف يستمر قياس جميع املوجودات واملطلوبات املالية األخرى على نفس األسس املعتمدة حاليا.

تقوم املجموعة حاليا بتقييم األثر املحتمل لهذه التعديالت على عرض البيانات املالية املوحدة.

لم يتم تطبيق عدد من املعايير اجلديدة والتعديالت على املعايير والتفسيرات التي لم تصبح سارية املفعول للسنة املنتهية يف ١3 ديسمبر ٢٠١٦ عند 
إعداد هذه البيانات املالية املوحدة. ال تتوقع املجموعة أن تصبح التعديالت املقترحة إلزامية للبيانات املالية املوحدة لسنة ٢٠١٧ أو بعد ذلك، ليكون 

لها أثر مادي على البيانات املالية املوحدة.

ب( انخفاض القيمة
إن املوجــودات املاليــة املقاســة بالتكلفــة املطفأة ومحفظة الســندات 
املدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال االيــرادات الشــاملة األخــرى 
وفقــا للمعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة 9 )أنظــر قســم التصنيــف 
العمــاء ســوف  مــن  املســتحقة  املبالــغ  فــإن  أعــاه(،  والقيــاس 
تخضــع ملخصصــات انخفــاض القيمــة يف املعيــار الدولــي للتقاريــر 

املاليــة 9.

اخلســائر  لتحقيــق  املبســط  النهــج  تطبيــق  املجموعــة  تتوقــع 
االئتمانيــة املتوقعــة مــدى احليــاة بالنســبة لذممهــا املدينــة وفقــا ملــا 
يســمح بــه املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة 9. وفيمــا يتعلــق بــأدوات 
الديــن املدرجــة كمــا هــو مبــن يف إيضــاح 9، ويعتبــر أعضاء مجلس 
اإلدارة بــأن لديهــم مخاطــر ائتمانيــة منخفضــة نظــرا لتصنيفهــم 
االئتمانــي القــوي ومــن ثــم يتوقــع أن يتــم إدراج خســائر االئتمــان 

املتوقعــة ملــدة 12 شــهرا لهــذه البنــود.

تتوقــع املجموعــة أن تطبيــق منــوذج اخلســارة االئتمانيــة املتوقعــة 
للمعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة 9 ســوف يــؤدي إلــى تســجيل مبكــر 
خلســائر االئتمــان للبنــود ذات الصلــة، وســوف يزيــد مــن مبلــغ 

مخصــص اخلســارة املعتــرف بــه لهــذه البنــود.

محاسبة التحوط
مت تصميــم متطلبــات محاســبة التحــوط يف املعيــار الدولي للتقارير 
املاليــة 9 ملواءمــة املحاســبة بشــكل أوثــق مــع إطــار إدارة املخاطــر 
والســماح مبجموعــة أكبــر مــن أدوات التحــوط؛ وإزالــة أو تبســيط 
ــي  ــار املحاســبة الدول ــى قواعــد معي ــة عل ــات القائم بعــض املتطلب
39. يتــم االحتفــاظ ببنــود محاســبة التحــوط: القيمــة العادلــة 

ــة وصــايف حتوطــات االســتثمار. والتدفقــات النقدي

ســوف تتماشــى متطلبــات محاســبة التحــوط اجلديــدة بشــكل أوثــق 
ــي  ــق املبدئ ــد التطبي مــع سياســات إدارة املخاطــر باملجموعــة وعن
ــار  ــدى املجموعــة خي ــة 9، يكــون ل ــر املالي ــي للتقاري ــار الدول للمعي
مواصلــة تطبيــق متطلبــات محاســبة التحــوط ملعيــار املحاســبة 
الدولــي 39 بــدالً مــن متطلبــات املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة 
التحــوط  أن جميــع عالقــات  املجموعــة  قــررت  ذلــك،  ومــع   .9
احلاليــة املحــددة حاليــا يف عالقــات التحــوط الفعالــة ستســتمر 
للتأهــل ملحاســبة التحــوط مبوجــب املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة 
9. ال يتوقــع أعضــاء مجلــس اإلدارة أن يكــون لتطبيــق متطلبــات 
ــر  ــة 9 أث ــر املالي ــي للتقاري ــار الدول ــاً للمعي محاســبة التحــوط وفق

ــة املوحــدة للمجموعــة. ــات املالي ــى البيان ــادي عل م

ج( اإلفصاح
كمــا يقــدم املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة 9 متطلبــات اإلفصــاح املوســعة والتغيــرات يف العــرض. مــن املتوقــع أن يقــوم ذلــك بتغييــر طبيعــة 

ومــدى إفصاحــات املجموعــة حــول األدوات املاليــة خاصــة يف الســنة التــي مت فيهــا تطبيــق املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة 9.

وبوجــه عــام، أجــرت املجموعــة تقييمــاً عالــي املســتوى ألثــر العوامــل الثالثــة للمعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة 9. واعتمــد هــذا التقييــم 
املبدئــي علــى املعلومــات املتوفــرة حاليــاً والتــي قــد تكــون عرضــة لتغيــرات تنشــأ مــن حتليــالت تفصيليــة أو معلومــات مؤيــدة إضافيــة قــد 
تتــاح للمجموعــة يف املســتقبل. وبشــكل عــام ال تتوقــع املجموعــة أي تأثيــر مــادي علــى مركزهــا املالــي أو حقــوق امللكيــة. وبوجــه عــام، قــررت 

إدارة املجموعــة أن تأثيــر املعيــار غيــر مــادي علــى املركــز املالــي وحقــوق امللكيــة. 
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

األحكام والتقديرات املحاسبية الهامة
تقــوم املجموعــة بوضــع أحــكام وتقديــرات وافتراضــات تؤثــر علــى 
مبالــغ املوجــودات واملطلوبــات واإليــرادات واملصروفــات واإلفصــاح 
التقديــرات  وُتقيــم  التقريــر.  بتاريــخ  املحتملــة  االلتزامــات  عــن 
الســابقة  اخلبــرة  إلــى  وتســتند  مســتمر  بشــكل  واالفتراضــات 
وعوامــل أخــرى، مبــا يف ذلــك توقــع أحــداث مســتقبلية يعتقــد 
التقديــرات  وُتراجــع  احلاليــة.  الظــروف  ظــل  معقولــة يف  أنهــا 

واالفتراضات األساســية بشــكل مســتمر. ويتم اإلقرار بالتعديالت 
علــى التقديــرات املحاســبية يف الســنة التــي تراجع فيهــا التقديرات 
ويف أي ســنوات مســتقبلية متأثــرة. وتوضــح األحــكام والتقديــرات 

الرئيســية التــي أجرتهــا املجموعــة يف املالحظــات 35.

4. السياسات المحاسبية الهامة 

دمج األعمال والشهرة
تســتخدم اإلدارة املعاييــر التاليــة لتقييــم مــا إذا كان مــن املمكــن  
توحيــد  أو وفقــا لطريقــة  دمــج األعمــال  بطريقــة االســتحواذ 
احلصــص عندمــا تكــون املعاملــة غيــر مضمونــة كمــا هــو موضــح 

يف املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة رقــم 3 - دمــج األعمــال:

•  الغرض من املعاملة.
•  اشــتراك أطــراف خارجيــة يف املعاملــة، مثــل احلصــص غيــر 

املســيطرة أو أطــراف ثالثــة أخــرى.

•  ما إذا كانت املعاملة تتم بالقيمة العادلة أم ال.
•  األنشــطة القائمــة للمؤسســات املشــاركة يف املعامــالت؛ ســواء 
ــم يكــن موجــودا مــن  ــد ل ــان جدي ــة يف كي ــات مجتمع ــت الكيان أكان

قبــل أم ال.

عندمــا يتــم تأســيس شــركة جديــدة ســواء مت إنشــاءها مــن خــالل 
الطــرح األولــي أو اإلنبثــاق مــن شــركة أو إحــداث تغييــر جوهــري 

يف حقــوق امللكيــة.

حتتســب األعمــال املدمجــة باســتخدام طريقــة االســتحواذ. يتــم 
قيــاس تكلفــة أي أعمــال مســتحوذ عليهــا عــن طريــق حســاب 
االســتحواذ  تاريــخ  العادلــة يف  بالقيمــة  املحــول  املبلــغ  إجمالــي 
وقيمــة احلصــص غيــر املســيطر عليهــا يف الكيــان املســتحوذ عليــه 
حتســب تكلفــة اإلســتحواذ كمصاريــف وتدخــل ضمــن املصروفــات 
ــى أعمــال جديــدة، فإنــه  ــة. عندمــا تســتحوذ املجموعــة عل اإلداري
وتضعهــا  املاليــة واخلصــوم  تقييــم احلصــص  أن  عليهــا  ينبغــي 
والظــروف  العقــد  بنــود  مــع  يتماشــى  مبــا  مالئــم  تصنيــف  يف 

االقتصاديــة يف تاريــخ االســتحواذ 

القابلــة لالســترداد للوحــدة املولــدة للنقــد )أو مجموعــة الوحــدات 
املنتجــة للنقــد( أقــل مــن القيمــة الدفتريــة لوحــدة إنتــاج النقــد 
الســمعة  توزيــع  مت  التــي  للنقــد(  املولــدة  الوحــدات  )مجموعــة 
ــا، ال ميكــن عكــس خســائر االنخفــاض يف القيمــة  ــة عليه التجاري

املتعلقــة بالســمعة التجاريــة يف الفتــرات املســتقبلية.

االســتثمار يف الشــركات الزميلــة واملؤسســات ذات 
الســيطرة املشــتركة

الشــركات الزميلــة هــي الشــركات التــي يكــون للمجموعــة تأثيــر 
هــام، وليــس لهــا ســيطرة ، علــى السياســات املاليــة والتشــغيلية 
بهــا. التأثيــر الهــام هــو القــدرة يف املشــاركة يف القــرارات املتعلقــة 
بالسياســات املاليــة والتشــغيلية للشــركة املســتثمر فيهــا، ولكــن 
ليســت الســيطرة أو الســيطرة املشــتركة علــى هــذه السياســات. 
ــة  ــد سياســاتها املالي ــالت لتوحي ــم إجــراء تعدي ــد الضــرورة، يت عن

مــع السياســات املاليــة للمجموعــة.

يكــون  اتفــاق مشــترك حيــث  مــن  نــوع  املشــترك هــي  املشــروع 
لألطــراف التــي لهــا ســيطرة مشــتركة علــى القــرارات وعلــى صــايف 
املوجــودات للمشــروع املشــترك. الســيطرة املشــتركة هــي مشــاركة 
ــوم  ــق مفه ــرارات، يتحق ــى الق ــا للســيطرة عل ــا تعاقدي ــق عليه متف
املشــروع املشــترك عندمــا تتطلــب القــرارات موافقــة باإلجمــاع 
بشــأن األنشــطة ذات الصلة من األطراف التي تتقاســم الســيطرة.

تتــم املحاســبة بشــأن  اســتثمارات املجموعــة يف الشــركات الزميلــة 
واملشــاريع املشــتركة بطريقــة حقــوق امللكيــة.

وفقــا لطريقــة حقــوق امللكيــة، يتــم تســجيل االســتثمار مبدئيــا يف 
بيــان املركــز املالــي املوحــد بالتكلفــة ويتــم تعديلــه بعــد ذلــك لتحقيق 
حصــة املجموعــة يف األربــاح أو اخلســائر واإليــرادات الشــاملة 
تزيــد  املشــترك. عندمــا  املشــروع  أو  الزميلــة  للشــركة  األخــرى 
حصــة املجموعــة مــن اخلســائر عــن حصتهــا يف الشــركة املســتثمر 
القيمــة الدفتريــة  يتــم تخفيــض  فيهــا بطريقــة حقــوق امللكيــة، 
لتلــك احلصــة، مبــا يف ذلــك أي اســتثمارات طويلــة األجــل ويجــري 
ــق اخلســائر  ــم التوقــف عــن حتقي ــر، ويت ــا لنقطــة الصف تخفيضه
اإلضافيــة باســتثناء احلــد الــالزم للوفــاء بااللتزامــات املجموعــة أو 

ملــا  قامــت بدفعــات نيابــة عــن الشــركة املســتثمر فيهــا.

تتضمــن البيانــات املاليــة املوحــدة حصــة املجموعــة مــن األربــاح 
أو اخلســائر واإليــرادات الشــاملة األخــرى بعــد التســويات ملواءمــة 
ــخ  ــن تاري ــة يف املجموعــة م ــك املتبع ــع تل السياســات املحاســبية م
بــدء التأثيــر املــادي أو الســيطرة املشــتركة حتــى تاريــخ توقفهمــا. 

ــة واملجموعــة. يتــم توحيــد الســنة املاليــة للشــركات الزميل

يشــمل ذلــك فصــل املشــتقات الضمنيــة يف العقــود األساســية مــن 
قبــل املســتحوذ عليهــا. 

إن أي مبالــغ محتملــة يرغــب املســتحوذ أن يحولهــا ســوف حتقــق 
بالقيمــة العادلــة يف تاريــخ االســتحواذ. املبلــغ املحتمــل املصنــف 
كموجــودات أو مطلوبــات والتــي هــي أداة ماليــة يف إطــار معيــار 
املحاســبة الدولــي 39 األدوات املاليــة: التحقيــق والقيــاس، يتــم 
قياســه بالقيمــة العادلــة مــع حتقيــق التغيــرات يف القيمــة العادلــة 

ــان الدخــل. يف بي

زيــادة  وهــي  بالتكلفــة  مبدئيــاً  والشــهرة  قيــاس  يتــم  الشــهرة: 
إجمالــي املبالــغ املحولــة واملبلــغ املــدرج للحصــة غيــر املســيطرة 
علــى صــايف املوجــودات املســتحوذ عليهــا واملطلوبــات املتكبــدة. 
إذا كانــت القيمــة العادلــة لصــايف املوجــودات املســتحوذة تزيــد 
علــى مجمــوع املبلــغ املحــول، تقــوم املجموعــة بإعــادة تقييــم مــا 
إذا كانــت قــد قامــت بتحديــد جميــع املوجــودات املســتحوذ عليهــا 
ــة  ــوم مبراجع ــات املســتحقة بصــورة صحيحــة وتق ــع املطلوب وجمي
اإلجــراءات املســتخدمة يف قيــاس املبالــغ الواجــب إدراجهــا يف 
تاريــخ االســتحواذ. وإذا ظلــت نتيجــة إعــادة التقييــم ُتظهــر زيــادة 
عــن  عليهــا  املســتحوذ  املوجــودات  لصــايف  العادلــة  القيمــة  يف 
إجمالــي املبلــغ املحــول، عندهــا يتــم حتقيــق الربــح يف بيــان الدخــل.

بعــد التحقــق املبدئــي يتــم قيــاس الشــهرة عــن طريــق خصــم تكلفــة 
أي خســائر ناجمــة عــن انخفــاض متراكــم للقيمــة. لغــرض فحــص 
االنخفــاض يتــم توزيــع الشــهرة املســتحوذ عليهــا ضمــن أعمــال 
اإليــرادات  وحــدات  كل  علــى  االســتحواذ،  تاريــخ  مــن  الدمــج، 
ــد األنشــطة، بغــض  ــع أن تســتفيد مــن توحي ــي يتوق ــة، والت النقدي
النظــر عــن حتويــل موجــودات أو مطلوبــات أخــرى مــن املجموعــة 

ــك الوحــدات. ــى تل إل

عندمــا تشــكل الشــهرة جــزء مــن وحــدة إيــرادات نقديــة ويتــم 
اســتبعاد جــزء مــن العمليــة داخــل تلــك الوحــدة، تــدرج الشــهرة 
ــك  ــة وذل ــة للعملي ــة الدفتري ــة املســتبعدة يف القيم ــة بالعملي املتعلق
ــاس الشــهرة املســتبعدة  ــم قي ــح أو اخلســارة. يت ــد الرب ــد حتدي عن
ــة املســتبعدة  ــم النســبية للعملي ــى أســاس القي ــة عل يف هــذه احلال

واجلــزء املحتفــظ بــه مــن وحــدة اإليــراد النقــدي.

يتــم اختبــار الشــهرة لتحديــد االنخفــاض يف القيمــة ســنويا )كمــا 
يف 31 ديســمبر( وعندمــا تشــير الظــروف إلــى أن القيمــة الدفتريــة 

قــد تنخفــض قيمتهــا.

ــم القيمــة  ــد انخفــاض القيمــة الشــهرة مــن خــال تقيي ــم حتدي يت
القابلــة لاســترداد للوحــدة املولــدة للنقــد )أو مجموعــة الوحــدات 
ــة  ــون القيم ــا تك ــا الشــهرة. عندم ــق به ــي تتعل ــد( والت ــدة للنق املول

ــة  ــاح واخلســائر الناجتــة عــن املعامــات النهائي ــق األرب ــم حتقي يت
بــن املجموعــة وشــركتها الزميلــة أو املشــروع املشــترك يف البيانــات 
املاليــة للمؤسســة فقــط يف حــدود حصــة املســتثمرين غيــر ذات 

ــة أو املشــروع املشــترك الصلــة يف الشــركة الزميل

املوجودات غير امللموسة.
يتــم قيــاس املوجــودات غيــر امللموســة املســتحوذ عليهــا بشــكل 
منفصــل مبدئيــاً علــى أســاس التكلفــة. تكلفــة املوجــودات غيــر 
القيمــة  ميثــل  األعمــال  توحيــد  يف  عليهــا  املســتحوذ  امللموســة 

املبدئــي.  التحقيــق  بعــد  تاريــخ االســتحواذ.  العادلــة يف 

•  املوجــودات امللموســة التــي لهــا أعمــار محــدودة يتــم إطفاؤهــا 
علــى مــدى األعمــار اإلنتاجيــة االقتصاديــة ويتــم تقييــم االنخفــاض 
يف القيمــة عنــد وجــود مؤشــرات تــدل علــى أن املوجــودات غيــر 
امللمــوس قــد انخفضــت قيمتــه. تتــم مراجعة فتــرة اإلطفاء وطريقة 
اإلطفــاء ملوجــود غيــر ملمــوس ذو عمــر إنتاجــي محــدود يف نهايــة 
كل فتــرة تقريــر علــى األقــل. التغيــرات يف العمــر اإلنتاجــي املتوقــع 
أو طريقــة اســتهاك املنافــع االقتصاديــة املســتقبلية املتضمنــة يف 
املوجــود يتــم أخذهــا يف االعتبــار لتعديــل فتــرة اإلطفــاء أو طريقــة 
التقديــرات  يف  كتغيــرات  وتعامــل  مناســب،  هــو  كمــا  اإلطفــاء، 

املحاســبية. 

ــر امللموســة ذات  ــق  مصــروف اإلطفــاء للموجــودات غي ــم حتقي يت
ــان الدخــل املوحــد.  ــة املحــدودة يف بي األعمــار اإلنتاجي

غيــر  اإلنتاجيــة  األعمــار  ذات  امللموســة  غيــر  املوجــودات    •
املحــدودة ال يتــم إطفاؤهــا ولكــن يتــم اختبارهــا بشــكل ســنوي 
لدارســة االنخفــاض يف القيمــة إمــا بشــكل فــردي أو علــى مســتوى 
ــر العمــر اإلنتاجــي  ــم مراجعــة تقدي ــة. تت ــرادات النقدي وحــدة اإلي
غيــر املحــدود بشــكل ســنوي لتحديــد صحــة اســتمراريته. إذا ظهــر 
ــى  ــر محــدود إل ــر العمــر اإلنتاجــي مــن غي ــم تغيي ــك، يت عكــس ذل

محــدود علــى أســاس مســتقبلي.

إلغــاء حتقيــق موجــود غيــر  مــن  الناجتــة  أو اخلســائر  األربــاح 
االســتبعاد  بــن صــايف عائــدات  بالفــرق  يتــم قياســها  ملمــوس 
والقيمــة الدفتريــة للموجــود، وتــدرج يف بيــان الدخــل املوحــد عنــد 

إلغــاء حتقيــق املوجــود. 

امللموســة  غيــر  املوجــودات  علــى  حاليــاً  املطبقــة  السياســة  إن 
كالتالــي: هــي  للمجموعــة 
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

العمليات اخلارجية
ــة  ــة البيئ تعــرض البيانــات املاليــة املنفــردة للشــركات التابعــة بعمل
)العملــة  شــركة  كل  فيهــا  تعمــل  التــي  األساســية  االقتصاديــة 
الوظيفيــة(. تعــرض نتائــج كل شــركة تابعــة واملركــز املالــي لهــا 

األم.   للشــركة  الوظيفيــة  بالعملــة 

يتــم حتويــل موجــودات ومطلوبــات العمليــات اخلارجيــة إلــى الريــال 
القطــري باســتخدام أســعار الصــرف الســائدة بتاريــخ التقريــر. يتــم 
أيضــا حتويــل اإليــرادات واملصروفــات إلــى الريــال القطــري بأســعار 

املعامالت بالعمالت األجنبية  
تــدرج املعامــات املنفــذة بالعمــات األجنبيــة بالعملــة الوظيفيــة 
الصــرف  ألســعار  وفقــا  املجموعــة  شــركات  مــن  شــركة  لــكل 
ــات  ــل املوجــودات واملطلوب ــم حتوي ــة. يت ــخ كل معامل الســائدة بتاري
ــة  ــى العمل ــر إل ــخ التقري ــا يف تاري ــة كم ــة بالعمــات األجنبي النقدي
ــة  ــة وفقــا ألســعار الصــرف الســائدة يف نهاي ــة ذات الصل الوظيفي
الســنة. تــدرج فروقــات التحويــل الناجتــة يف بيــان الدخــل املوحــد. 

األدوات املالية
األداة املاليــة هــي أي عقــد يــؤدي إلــى نشــوء أصــل مالــي لــدى 
شــركة والتــزام مالــي أو أداة حقــوق ملكيــة لــدى شــركة أخــرى. 

التحقيق املبدئي والقياس 
املاليــة عنــد التحقيــق املبدئــي كموجــودات  تصنــف املوجــودات 
ــروض  ــح واخلســارة، أو ق ــن خــال الرب ــة م ــة العادل ــة بالقيم مالي
أو  لاســتحقاق،  بهــا  محتفــظ  اســتثمارات  أو  مدينــة،  وذمم 
ــاً  ــة مبدئي ــدرج املوجــودات املالي ــع. ت ــة متاحــة للبي موجــودات مالي
بالقيمــة العادلــة، يف حالــة االســتثمارات غيــر املدرجــة بالقيمــة 
العادلــة مــن خــال الربــح واخلســارة، تضــاف التكاليــف املباشــرة 

للمعاملــة املتعلقــة باقتنــاء املوجــود املالــي. 

يســتند التصنيــف علــى الغــرض الــذي مت مــن أجلــه شــراء أو إنشــاء 

املصنفــة عنــد التحقيــق املبدئــي بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح 
ــع  ــم شــراؤها عــادة بغــرض البي ــي يت واخلســارة. االســتثمارات الت
للمتاجــرة.  بهــا  يتــم تصنيفهــا كمحتفــظ  القريــب  املســتقبل  يف 
وألجــل تصنيــف االســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح 

ــة:  ــر التالي واخلســارة يجــب اســتيفاء املعايي

ــر  ــادي للمعاجلــة غي ــل امل ــاء أو التقلي ــى إلغ ــؤدي إل ــف ي •  التصني
املتناســقة التــي قــد تنشــأ نتيجــة قيــاس موجــودات أو مطلوبــات أو 

حتقيــق أربــاح أو خســائر علــى أســاس مختلــف، أو

•  ملوجــودات واملطلوبــات هــي عبــارة عــن جــزء مــن مجموعــة مــن 
املوجــودات املاليــة أو املطلوبــات املاليــة أو كليهمــا يتــم إدارتهــا، ويتم 
تقييــم أدائهــا علــى أســاس القيمــة العادلــة وفقــاً إلدارة املخاطــر أو 

اســتراتيجية االســتثمار املعتمــدة.  

بالقيمــة  املوجــودات  قيــاس  إعــادة  يتــم  املبدئــي  التحقيــق  بعــد 
ــاح وخســائر  ــة يف »أرب ــرات يف القيمــة العادل ــدرج التغي ــة. ت العادل
االســتثمار«  »إيــرادات  يف  الفوائــد  تــدرج  العادلــة«.  القيمــة 
توزيعــات  إيــرادات  تــدرج  الفعلــي.  الفائــدة  معــدل  باســتخدام 

االســتثمار«. »إيــرادات  يف  األربــاح 

املوجودات املالية املتاحة للبيع 
تشــتمل االســتثمارات املتاحــة للبيــع علــى اســتثمارات يف األســهم 
وأوراق الديــن. اســتثمارات األســهم املصنفــة املتاحــة للبيــع هــي 
تلــك غيــر املصنفــة للمتاجــرة أو مصنفــة بالقيمــة العادلــة مــن 
خــال الربــح أو اخلســارة. وأوراق الديــن يف تلــك الفئــة هــي  تلــك 
التــي توجــد نيــة لاحتفــاظ بهــا لفتــرة محــددة وميكــن بيعها حســب 
احلاجــة لتحقيــق الســيولة أو وفقــاً للتغيــرات يف ظــروف الســوق. 

بعــد القيــاس املبدئــي، يعــاد قيــاس االســتثمارات املتاحــة للبيــع 
املحققــة  غيــر  اخلســائر  أو  األربــاح  وتــدرج  العادلــة  بالقيمــة 
كإيــرادات شــاملة أخــرى يف احتياطــي القيمــة العادلــة حتــت حقــوق 
ــر مــن اســتثمار يف  ــة. وحيثمــا حتتفــظ شــركة التأمــن بأكث امللكي
ورقــة ماليــة، فإنهــا تعتبــر اســتبعاد تلــك االســتثمارات علــى أســاس 
الــوارد أوال يصــرف أوال. تــدرج الفوائــد املكتســبة خــال االحتفــاظ 
ــدل  ــد باســتخدام مع ــرادات فوائ ــع كإي باالســتثمارات املتاحــة للبي
الفائــدة الفعلــي. تــدرج توزيعــات األربــاح املكتســبة أثنــاء االحتفــاظ 
كــــ  اخلســارة  أو  الربــح  بيــان  يف  للبيــع  املتاحــة  باالســتثمارات 
ــرادات.  ــد ثبــوت احلــق يف اســتام اإلي ــرادات اســتثمارات« عن »إي
عنــد إلغــاء حتقيــق املوجــودات أو حتديــد أنهــا منخفضــة القيمــة، 
يتــم إعــادة تصنيــف الربــح أو اخلســارة املتراكمــة مــن االحتياطــي 

ــاح للبيــع إلــى بيــان الربــح أو اخلســارة.  املت

الصرف الســائدة يف تاريخ التقرير والتي ال تختلف بشــكل جوهري 
عــن متوســط أســعار الصــرف للســنة. تــدرج فــروق التحويــل الناجتــة 

مــن التحويــل لغــرض التوحيــد يف اإليــرادات الشــاملة األخــرى. 

ــات  ــة وأي تعدي ــات اخلارجي ــل الشــهرة الناجتــة عــن العملي تعام
يف  القيمــة الدفتريــة للموجــودات واملطلوبــات الناجتــة عــن عمليــة 
االســتحواذ كموجــودات ومطلوبــات للعمليــة األجنبيــة ويتــم حتويلها 
حســب ســعر الصــرف الســائد يف تاريــخ العمليــة. تــدرج فروقــات 

التحويــل يف اإليــرادات الشــاملة األخــرى. 

االســتثمارات. يتــم تصنيــف املوجــودات املاليــة بالقيمــة العادلــة 
مــن خــال الربــح واخلســارة عندمــا تكــون اســتراتيجية االســتثمار 
املاليــة علــى  لــدى املجموعــة هــي إدارة االســتثمارات  املعتمــدة 

أســاس القيمــة العادلــة. 

تــدرج يف تاريــخ املتاجــرة مشــتريات أو مبيعــات املوجــودات املاليــة 
ــخ الــذي حتــدده النظــم  التــي تتطلــب تســليم املوجــودات يف التاري
أو األعــراف بالســوق )الصفقــات التــي تتــم بالطــرق العاديــة(، وهــو 

التاريــخ الــذي تلتــزم فيــه املجموعــة بشــراء أو بيــع املوجــود.

تتضمــن املوجــودات املاليــة للمجموعــة النقــد والودائــع قصيــرة 
األجــل والــذمم التجاريــة املدينــة والــذمم املدينــة األخــرى واألدوات 

املاليــة املدرجــة والغيــر مدرجــة واألدوات املاليــة املشــتقة.  

القياس الالحق
ألغــراض القيــاس الاحــق، يتــم تصنيــف املوجــودات املاليــة ضمــن 

ثــاث فئــات: 

•  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خال الربح واخلسارة 
•  موجودات مالية متاحة للبيع 

•  قروض وذمم مدينة 

املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خال الربح أو اخلسارة 

ــح أو  ــة مــن خــال الرب ــة بالقيمــة العادل تتضمــن املوجــودات املالي
اخلســارة املوجــودات املاليــة املحتفــظ بهــا للمتاجــرة، واملوجــودات 

إذا  مــا  لتحديــد  للبيــع  املتاحــة  موجوداتهــا  املجموعــة  تقّيــم 
كانــت مــن املالئــم بيعهــا يف املــدى القريــب. عندمــا ال تســتطيع 
املجموعــة، يف حــاالت نــادرة، بيــع هــذه املوجــودات املاليــة بســبب 
عــدم وجــود أســواق نشــطة، قــد تختــار املجموعــة أن تعيــد تصنيــف 
هــذه املوجــودات املاليــة إذا كانــت لديهــا الرغبــة يف االحتفــاظ 
بهــذه املوجــودات للمســتقبل املنظــور أو حتــى تاريــخ االســتحقاق. 
يســمح بإعــادة التصنيــف إلــى قــروض وذمم مدينــة عندمــا يســتويف 
املوجــود املالــي شــروط القــروض والــذمم املدينــة ويكــون لــدى 
اإلدارة النيــة والقــدرة علــى االحتفــاظ بهــذا املوجــود يف املســتقبل 
املنظــور أو حتــى تاريــخ االســتحقاق. إن إعــادة تصنيــف املوجــودات 
إلــى موجــودات  محتفــظ بهــا حتــى تاريــخ االســتحقاق مســموح بــه 
فقــط عندمــا يكــون لــدى املجموعــة النيــة والقــدرة علــى االحتفــاظ 

ــخ االســتحقاق.  ــى تاري ــة حت باملوجــودات املالي

فئــة  مــن  تصنيفهــا  أعيــد  التــي  املاليــة  للموجــودات  بالنســبة 
للقيمــة  العادلــة  القيمــة  فتصبــح  للبيــع،  املتاحــة  االســتثمارات 
الدفتريــة يف تاريــخ إعــادة التصنيــف كتكلفــة اإلطفــاء اجلديــدة 
وأي ربــح أو خســارة مــن تلــك املوجــودات مــدرج يف حقــوق امللكيــة 
ــى مــدى العمــر املتبقــي  ــح أو اخلســارة عل ــى الرب ــاؤه إل ــم إطف ويت
بــن  فــرق  وأي  الفعلــي.  الفائــدة  ســعر  باســتخدام  لالســتثمار 
التكلفــة اجلديــدة املطفــأة والتدفقــات املتوقعــة يتــم إطفــاؤه أيضــاً 
ــدة  ــى مــدى العمــر املتبقــي للموجــودات باســتخدام ســعر الفائ عل
الفعلــي. إذا تقــرر الحقــاً أن املوجــودات انخفضــت قيمتهــا، يتــم 
ــح  ــان الرب ــى بي ــة إل ــوق امللكي ــدرج يف حق ــغ امل ــف املبل إعــادة تصني

أو اخلســارة.

العمر االقتصادي الموجودات غير الملموسة المستحوذ عليها 

غير محدد سينديكيت كاباسيتي 
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

القروض والذمم املدينة
القــروض والــذمم املدينــة هــي املوجــودات املاليــة غيــر املشــتقة 
يتــم  ال  والتــي  للتحديــد  القابلــة  أو  الثابتــة  املدفوعــات  ذات 
تداولهــا يف الســوق. بعــد القيــاس املبدئــي، تــدرج هــذه املوجــودات 
بالتكلفــة املطفــأة باســتخدام ســعر الفائــدة الفعلــي ناقــص خســارة 
االنخفــاض. حتتســب التكلفــة املطفــأة بــأن يؤخــذ يف االعتبــار 
أي خصــوم أو عــاوة عنــد الشــراء والرســوم أو التكاليــف التــي 
تعتبــر جــزء مــن ســعر الفائــدة الفعلــي. يتــم إدراج اإلطفــاء بالفائــدة 
الفعليــة ضمــن »إيــرادات االســتثمار« يف بيــان الربــح أو اخلســارة. 
أو  الربــح  بيــان  يف  االنخفــاض  مــن  الناشــئة  اخلســائر  تــدرج 

اخلســارة عنــد اســتبعاد االســتثمارات أو
نخفاض قيمتها وكذلك من خال عملية اإلطفاء. 

يتــم تصنيــف املوجــودات املاليــة غيــر املشــتقة والتــي لهــا مدفوعــات 
محــدودة وتاريــخ اســتحقاق محــدد علــى إنهــا اســتثمارات محتفــظ 
والقــدرة  النيــة  املجموعــة  لــدى  يكــون  حيــث  لاســتحقاق  بهــا 
علــى االحتفــاظ بهــا لاســتحقاق. بعــد القيــاس املبدئــي ، يتــم 
قيــاس االســتثمارات املحتفــظ بهــا لاســتحقاق بالتكلفــة املطفــأة 
باســتخدام معــدل الفائــدة الفعلــي ناقصــاً االنخفــاض يف القيمــة. 
يــدرج إطفــاء معــدل الفائــدة الفعلــي ضمــن »إيــرادات االســتثمار« 
يف بيــان الربــح أو اخلســارة. تــدرج األربــاح واخلســائر يف بيــان 
انخفــاض  أو  االســتثمارات  اســتبعاد  عنــد  اخلســارة  أو  الربــح 

ــاء.   ــة اإلطف ــك مــن خــال عملي ــا وكذل قيمته
يلغــى حتقيــق املوجــودات املاليــة )أو جــزء مــن موجــودات ماليــة أو 
جــزء مــن مجموعــة موجــودات ماليــة مماثلــة( يف أي مــن احلــاالت 

التاليــة: 

•  انتهاء احلق يف استام تدفقات نقدية من املوجودات ، أو
•  قيــام املجموعــة بتحويــل حقوقهــا الســتام تدفقــات نقديــة مــن 
املوجــودات أو تعهــدت بدفعهــا كاملــة ودون تأخيــر كبيــر إلــى طــرف 
ــت  ــد قام ــون ق ــا أن تك ــر، و )أ( إم ــات للتمري ــث مبوجــب ترتيب ثال
فعليــاً بتحويــل كافــة مخاطــر ومنافــع املوجــودات أو )ب( لــم تقــم 
فعليــاً بتحويــل كافــة مخاطــر ومنافــع املوجــودات أو باالحتفــاظ بهــا 

ولكنهــا حولــت الســيطرة علــى املوجــودات.

االستثمارات املالية املتاحة للبيع
املجموعــة  تقــوم  للبيــع،  املتاحــة  املاليــة  لالســتثمارات  بالنســبة 
وجــود  لتحديــد  بالتقييــم  املالــي  للمركــز  بيــان  كل  تاريــخ  يف 
دليــل موضوعــي النخفــاض قيمــة اســتثمار مالــي أو مجموعــة 

ماليــة.  اســتثمارات 

يف حالــة االســتثمارات يف األســهم املصنفــة املتاحــة للبيــع، وكان 
هنــاك دليــل موضوعــي علــى انخفــاض »هــام« أو »مســتمر« يف 
ــم  ــي تقيي ــه ينبغ ــه، فإن ــل مــن تكلفت ــة لالســتثمار أق القيمــة العادل
االنخفــاض »الهــام« و»املســتمر« مقابــل التكلفة األصلية لالســتثمار 
مقابــل الفتــرة التــي اســتمرت فيهــا القيمــة العادلــة لالســتثمار 

ــى انخفــاض  ــل عل ــاك دلي ــة. يف حــال كان هن دون التكلفــة األصلي
القيمــة فــإن اخلســارة املتراكمــة - ويتــم قياســها بالفــرق بــن تكلفــة 
االســتحواذ والقيمــة العادلــة احلاليــة ناقصــاً أي خســارة انخفــاض 
يف القيمــة لتلــك االســتثمارات املدرجــة ســابقاً يف بيــان الربــح أو 
اخلســارة – يتــم حذفهــا مــن اإليــرادات الشــاملة األخــرى وإدراجها 

يف بيــان الربــح أو اخلســارة. ال يتــم رد خســائر االنخفــاض يف 
قيمــة االســتثمارات املاليــة مــن خــالل  الربــح أو اخلســارة، وتــدرج 
الزيــادات يف قيمتهــا العادلــة بعــد االنخفــاض يف القيمــة املباشــرة 

لإليــرادات الشــاملة األخــرى.

إن التحديــد »الهــام« أو »املســتمر« يتطلــب اتخــاذ تدابيــر للتقييــم 
، ضمــن عوامــل أخــرى ، وتتمثــل تلــك التدابيــر يف املــدة وحتديــد 
إلــى أي حــد انخفضــت القيمــة العادلــة لالســتثمارات عــن تكلفتهــا.

فيمــا يتعلــق بــأدوات الديــن املصنفــة كمتاحــة للبيــع، يكــون تقييــم 
تــدرج  حيــث  املعيــار  نفــس  علــى  بنــاًء  القيمــة  يف  االنخفــاض 
املوجــودات املاليــة بالتكلفــة املطفــأة. علــى الرغــم مــن ذلــك، فــإن 
املبلــغ املســجل النخفــاض القيمــة هــو اخلســائر املتراكمــة التــي 
يتــم قياســها كفــرق بــن التكلفــة املطفــأة والقيمــة العادلــة احلاليــة، 
ناقــص أيــه خســائر النخفــاض القيمــة مت حتقيقهــا لهذا االســتثمار 

ــح أو اخلســارة. ــان الرب ســابقاً يف بي

يف حــال قيــام املجموعــة بتحويــل حقوقهــا يف اســتالم تدفقــات 
نقديــة مــن موجــودات أو دخلــت يف ترتيبــات متريــر ولــم حتــول 
أو حتتفــظ فعليــاً بجميــع مخاطــر ومنافــع املوجــودات ولــم حتــول 
ــاط  ــدر ارتب ــم إدراج املوجــودات بق ــى املوجــودات، يت الســيطرة عل
ــوم املجموعــة أيضــا  ــة تق املجموعــة باملوجــودات. ويف هــذه احلال
ــزام  ــاس املوجــود املحــول وااللت ــم قي ــة. يت ــات مقابل ــإدراج مطلوب ب
التــي  وااللتزامــات  احلقــوق  يعكــس  أســاس  علــى  بــه  املرتبــط 

حتتفــظ بهــا املجموعــة. 

االرتبــاط املســتمر الــذي يأخــذ شــكل ضمــان علــى املوجــودات 
للموجــودات  األصليــة  الدفتريــة  بالقيمــة  قياســه  يتــم  املحولــة 
وأقصــى مبلــغ ميكــن أن تتوقــع املجموعــة أن يطلــب منهــا ســداده، 

ــل. ــا أق أيهم

انخفاض قيمة املوجودات املالية 
بيــان مركــز مالــي  تقــوم املجموعــة بالتقييــم يف تاريــخ كل 
للتأكــد مــن وجــود أي مؤشــر الحتمــال انخفــاض أي موجــود 
مالــي أو مجموعــة موجــودات ماليــة. تعتبــر املوجــودات املاليــة 
أو مجموعــة موجــودات ماليــة منخفضــة القيمــة إذا توفــر 
دليــل موضوعــي علــى االنخفــاض نتيجــة حلــادث أو أكثــر وقــع 
بعــد اإلدراج املبدئــي للموجــودات )حادثــة خســارة( وأن حادثــة 
املســتقبلية  النقديــة  التدفقــات  علــى  تأثيــر  لهــا  اخلســارة 
التقديريــة للموجــودات املاليــة أو مجموعــة املوجــودات املاليــة 
والتــي ميكــن تقديرهــا بصــورة موثوقــة. قــد تــدل األدلــة علــى 
انخفــاض القيمــة مؤشــرات بــأن املدينــن أو مجموعــة مــن 
ــة، أو بعجــز عــن الســداد أو  املدينــن ميــرون مبصاعــب مادي
تأخــر يف مدفوعــات الفوائــد أو أصــل الديــن، أو احتمــال 
كانــت  وإذا  ماليــة،  هيكلــة  إعــادة  أو  إفــالس  يف  دخولهــم 
البيانــات املاليــة الواضحــة تشــير إلــى وجــود انخفــاض ميكــن 
قياســه يف التدفقــات النقديــة املســتقبلية، مثــل تغيــرات يف 
املتأخــرات أو األحــوال االقتصاديــة التــي ترتبــط بالعجــز عــن 

الســداد. 

يســتمر اســتحقاق إيــرادات الفوائــد املســتقبلية بنــاًء علــى القيمــة 
الدفتريــة املخفضــة للموجــودات، باســتخدام ســعر الفائــدة خلصــم 
ــاض  ــاس خســائر انخف ــرض قي ــة املســتقبلية بغ ــات النقدي التدفق
إيــرادات  مــن  كجــزء  الفوائــد  إيــرادات  تســجيل  ويتــم  القيمــة. 
ألداة  العادلــة  القيمــة  يف  زيــادة  هنــاك  كانــت  إذا  االســتثمار. 
الديــن، خــال ســنة الحقــة، وقــد تكــون الزيــادة مرتبطــة جوهريــاً 
بحــدث مــا بعــد تســجيل خســائر االنخفــاض يف بيــان الربــح أو 
اخلســارة، ويتــم تســجيل خســائر انخفــاض القيمــة يف بيــان الربــح 

أو اخلســارة.

املطلوبات املالية
التحقيق والقياس املبدئي

يتــم تصنيــف املطلوبــات املاليــة عنــد التحقيــق املبدئــي كمطلوبــات 
ــة مــن خــال الربــح واخلســارة، أو قــروض،  ماليــة بالقيمــة العادل

ــة.   أو ذمم دائن

تــدرج جميــع املطلوبــات املاليــة مبدئيــاً بالقيمــة العادلــة، ويف حالــة 
القــروض، ناقصــاً تكاليــف املعاملــة املتعلقــة بهــا مباشــرة. 

تتضمــن املطلوبــات املاليــة للمجموعــة ذمم جتاريــة دائنــة، وأرصــدة 
دائنــة أخــرى وقروض. 
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

القياس الالحق
يعتمد القياس الالحق للمطلوبات املالية على تصنيفها كالتالي: 

املطلوبات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح واخلسارة 

ال يوجــد لــدى املجموعــة أي مطلوبــات ماليــة مدرجــة بالقيمــة 
العادلــة مــن خــالل الربــح واخلســارة.  

القروض 
بعــد التحقيــق املبدئــي، تقــاس القــروض والســلف التــي حتمــل 
فوائــد والســندات املصــدرة الحقــاً بالتكلفــة املطفــأة باســتخدام 
طريقــة معــدل الفائــدة الفعلــي. تــدرج األربــاح واخلســائر يف الربــح 
أو اخلســارة عنــد إلغــاء حتقيــق املطلوبــات وكذلــك مــن خــالل 

عمليــة إطفــاء معــدل الفائــدة الفعليــة.

ــار أي خصــوم أو  ــأن يؤخــذ يف االعتب ــأة ب ــة املطف حتتســب التكلف
رســوم عنــد الشــراء والرســوم أو التكاليــف التــي تعتبــر جــزء مــن 
ســعر الفائــدة الفعلــي. يتــم إدراج اإلطفــاء بالفائــدة الفعليــة ضمــن 

تكلفــة التمويــل يف بيــان الربــح أو اخلســارة. 

إلغاء حتقيق املطلوبات املالية
ــاء أو انتهــاء  ــة دفــع أو إلغ ــة يف حال ــات املالي ــق املطلوب يلغــى حتقي
ســريان االلتــزام باملطلوبــات. عندمــا تســتبدل مطلوبــات ماليــة 
حاليــة مبطلوبــات أخــرى مــن نفــس املقــرض بشــروط مختلفــة 
جوهريــاً أو أن يتــم تعديــل شــروط املطلوبــات احلاليــة جوهريــاً 
، يعامــل هــذا االســتبدال أو التعديــل كإلغــاء لتحقيــق املطلوبــات 
احلاليــة وحتقيــق مطلوبــات جديــدة. يتــم حتقيــق الفــرق يف القيمــة 

الدفتريــة يف بيــان الربــح أو اخلســارة.

مقاصة لألدوات املالية
يتــم إجــراء مقاصــة للموجــودات املاليــة واملطلوبــات املاليــة ويــدرج 
صــايف املبلــغ يف بيــان املركــز املالــي املوحــد فقــط إذا كان هنـــالك 
ــر  ــه تتوف ــة وأن ــغ املحقق ــول لتســوية املبال ــون ســاري املفع حــق قان
الرغبــة يف التســوية علــى أســاس الصــايف ، أو أن حتقــق املوجودات 

وتســدد املطلوبــات يف نفــس الوقــت. 

األدوات املالية املشتقة
التحقيق املبدئي والقياس الالحق

تصنــف األدوات املاليــة املشــتقة كمحتفــظ بهــا للمتاجــرة، مــا 

)أ( سياسات عامة
النقد وما يف حكمه         

يتكــون النقــد ومــا يف حكمــه مــن أرصــدة لــدى البنــوك ونقــد يف 
الصنــدوق وودائــع قصيــرة األجــل تســتحق خــالل ثالثــة أشــهر 
أو أقــل يف بيــان املركــز املالــي املوحــد. إن النقــد املعــادل قابــل 

ــد.   ــى نق ــوراً إل ــل ف للتحوي

القروض قصيرة األجل 
يتــم االعتــراف بالقــروض قصيــرة األجــل مبدئيــاً بالقيمــة العادلــة 
بعــد خصــم تكاليــف املعاملــة املتكبــدة، وتــدرج الحقــاً بالتكلفــة 
املطفــأة. أي فــروق بــن املتحصــالت )مخصومــاً منهــا تكاليــف 
ــان الدخــل  ــا يف بي ــراف به ــم االعت ــة االســترداد يت ــة( وقيم املعامل
الفائــدة  باســتخدام طريقــة  القــرض  فتــرة  مــدى  املوحــد علــى 

الفعليــة. 

االستثمارات العقارية 

لغــرض  بهــا  املحتفــظ  العقــارات  هــي  العقاريــة  االســتثمارات 
احلصــول علــى مدفوعــات إيجاريــة و / أو لزيــادة رأس املــال. 
تقــاس االســتثمارات العقاريــة مبدئيــا بالتكلفــة، متضمنــة تكاليــف 
املعاملــة. والحقــاً تــدرج االســتثمارات العقاريــة بالتكلفــة التاريخيــة 
بعــد خصــم االســتهالك املتراكــم وخســائر االنخفــاض يف القيمــة 

املتراكمــة. 

يلغــى حتقيــق االســتثمارات العقاريــة عندمــا يتــم اســتبعادها أو 
ســحبها بشــكل دائــم مــن االســتخدام وعندمــا ال يتوقــع احلصــول 
علــى أي منافــع اقتصاديــة مســتقبلية مــن اســتبعادها. تــدرج أيــة 
أربــاح أو خســائر ناجتــة عــن ســحب أو اســتبعاد االســتثمارات 
فيهــا  يتــم  التــي  الســنة  يف  املوحــد  الدخــل  بيــان  يف  العقاريــة 

االســتبعاد أو البيــع. 

ــي يشــغلها  ــك العقــارات الت ــدرج العقــارات واملعــدات، مبــا يف ذل ت
املتراكــم  االســتهالك  ناقصــاً  التاريخيــة  بالتكلفــة  مالكوهــا، 
وخســائر االنخفــاض يف القيمــة املتراكمــة. تتــم رســملة املصروفات 
الالحقــة فقــط عندمــا يكــون مــن املحتمــل تدفــق منافــع اقتصاديــة 

ــى املجموعــة.  ــات إل مســتقبلية مرتبطــة بالنفق

أعمــال اإلصــالح والصيانــة املســتمرة يتــم حتميلهــا علــى بيــان 
الدخــل املوحــد يف الفتــرة املاليــة التــي تتكبــد فيهــا. 

واألعمــار  للموجــودات  املتبقيــة  القيــم  وتعديــل  مراجعــة  تتــم 
اإلنتاجيــة وطريقــة االســتهالك املطبقــة يف نهايــة كل ســنة ماليــة، 
ويتــم تعديلهــا للفتــرات املســتقبلية، حســبما يكــون مالئمــاً. تتــم 

لــم يتــم تصنيفهــا كأدوات تغطيــة فعالــة. 

ويف العــادة يتــم الدخــول يف األدوات املاليــة املشــتقة املحتفــظ 
بهــا لغــرض املتاجــرة بنيــة تســويتها يف املســتقبل القريــب. 

ألغــراض  املشــتقة  املاليــة  األدوات  املجموعــة  تســتخدم 
التحــوط االقتصــادي، وتشــمل عقــود العمــات اآلجلــة وعقــود 
تبــادل أســعار الفائــدة للتحــوط مــن مخاطــر أســعار الفائــدة 
ومخاطــر أســعار العمــات األجنبيــة ومخاطــر أســعار األســهم 

ــي.  ــى التوال عل

تــدرج األدوات املاليــة املشــتقة مبدئيــاً بالقيمــة العادلــة يف 
التاريــخ الــذي يتــم فيــه إبــرام عقــد املشــتقات، ويعــاد قياســها 
الحقــاً بالقيمــة العادلــة. تــدرج كافــة املشــتقات كموجــودات 
وكمطلوبــات  موجبــة  العادلــة  القيمــة  تكــون  عندمــا  ماليــة 

ماليــة عندمــا تكــون القيمــة العادلــة ســالبة. 

األصليــة  العقــود  يف  املوجــودة  املشــتقات  احتســاب  يتــم 
كمشــتقات منفصلــة وتســجل بالقيمــة العادلــة إذا لــم تكــن 
وثيــق  بشــكل  متعلقــة  واملخاطــر  االقتصاديــة  خصائصهــا 
بالعقــود األصليــة وال تكــون العقــود األصليــة محتفــظ بهــا 
ــح واخلســارة.  ــن خــال الرب ــة م ــة العادل للمتاجــرة أو بالقيم
ــرات يف  ــدرج التغي ــة وت ــك املشــتقات بالقيمــة العادل تقــاس تل
القيمــة العادلــة املحققــة يف الربــح أو اخلســارة. حتــدث إعــادة 
التقييــم فقــط إذا كان هنــاك تغييــر يف شــروط العقــد والتــي 
تؤثــر بشــكل مباشــر يف التدفقــات النقديــة أو تكــون مطلوبــة 
أو إعــادة تصنيــف املوجــود املالــي مــن فئــة القيمــة العادلــة مــن 
خــال الربــح أو اخلســارة. ومــع ذلــك، وكاســتثناء مــن املذكــور 
أعــاه، فــإن خيــار حامــل البوليصــة رد عقــد تأمــن مقابــل مبلــغ 
ثابــت )أو مبلــغ يســتند علــى مبلــغ ثابــت وســعر فائــدة( ال يتــم 
فصلــه ويتــم قياســه بالقيمــة العادلــة حتــى لــو كان ســعر املمارســة 
املشــتقات  التأمينــي.  لالتــزام  الدفتريــة  القيمــة  عــن  يختلــف 
الضمنيــة التــي تســتويف تعريــف عقــود التأمــن يتــم التعامــل معهــا 

وقياســها كعقــود تأمــن. 

أيــة أربــاح أو خســائر ناجتــة مــن التغيــرات يف القيمــة العادلــة 
للمشــتقات تــدرج مباشــرة يف الربــح أو اخلســارة، باســتثناء اجلــزء 

ــة . ــات النقدي ــال مــن حتوطــات التدفق الفع

ــاد  ــرادات الشــاملة األخــرى ويع ــا يف اإلي ــراف به ــم االعت ــث يت حي
تصنيفهــا إلــى الربــح أو اخلســارة عندمــا يؤثــر البنــد املتحــوط لــه 

علــى الربــح أو اخلســارة.  

مراجعــة انخفــاض القيمــة عندمــا تكــون هنــاك مؤشــرات علــى أن 
القيمــة الدفتريــة أصبحــت غيــر قابلــة لالســترداد. تــدرج خســائر 

االنخفــاض يف القيمــة يف بيــان الدخــل املوحــد كمصروفــات. 

يتــم اســتبعاد أي بنــد مــن بنــود العقــارات واملعــدات عنــد اســتبعاده 
مــن  مســتقبلية  اقتصاديــة  منافــع  تدفــق  يتوقــع  ال  عندمــا  أو 
اســتخدامه أو اســتبعاده. وتــدرج أيــة أربــاح أو خســائر ناجتــة عــن 
إلغــاء حتقيــق املوجــود )حتتســب بالفــرق بــن صــايف متحصــالت 
االســتبعاد والقيمــة الدفتريــة للموجــود( يف بيــان الدخــل املوحــد يف 

الســنة التــي يتــم فيهــا االســتبعاد.   

االستهالك

يحتســب االســتهالك علــى أســاس القســط الثابــت علــى جميــع 
ــة، باســتثناء األراضــي  العقــارات واملعــدات واالســتثمارات العقاري
إنتاجــي غيــر  لهــا عمــر  يقــرر أن  اململوكــة ملكيــة حــرة والتــي 
محــدود. تســتند معــدالت االســتهالك علــى األعمــار اإلنتاجيــة 

التاليــة:  التقديريــة 

املباني     15 إلى 30 سنة 
األثاث والتركيبات     2 إلى 5 سنوات

السيارات      3 سنوات

يف نهايــة كل ســنة ماليــة يتــم مراجعــة طــرق االســتهالك واألعمــار 
اإلنتاجيــة والقيــم املتبقيــة للموجــودات ويتــم تعديلهــا حســبما يكــون 

مالئماً.

انخفاض قيمة املوجودات غير املالية

يف تاريــخ كل بيــان للمركــز املالــي يتــم إجــراء تقييــم لتبيــان مــا إذا 
كان هنــاك دليــل موضوعــي علــى انخفــاض قيمــة أحــد املوجــودات 
أو مجموعــة مــن املوجــودات. يف حــال وجــود دليــل كهــذا يتــم 
ــك املوجــود  ــة لالســترداد مــن ذل ــة القابل ــد القيمــة التقديري حتدي
ويتــم حتقيــق خســارة انخفــاض وحتتســب بالفــرق بــن القيمــة 
القابلــة لالســترداد والقيمــة الدفتريــة للموجــود. تــدرج خســارة 

االنخفــاض يف بيــان الدخــل املوحــد. 
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

املخصصات
تقــوم املجموعــة بــإدراج مخصصــات يف البيانــات املاليــة املوحــدة 
يف حــال وجــود التــزام قانونــي أو حكمــي علــى املجموعــة )ناشــئ 
مــن أحــداث ســابقة( وميكــن تقديــره بشــكل موثــوق ومــن املحتمــل 
أن يتطلــب تدفــق منافــع اقتصاديــة لتســويته. يتــم تكويــن املخصص 
مــن خــال حتميــل التزامــات علــى بيــان الدخــل املوحــد وفقــاً 
للقيمــة املحســوبة لهــذه االلتزامــات وتوقــع حتقيقهــا يف تاريــخ 

ــر.  التقري

مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني 
املوظفني القطريني 

فيمــا يتعلــق باملوظفــن القطريــن، تقــوم املجموعــة باملســاهمة يف 
صنــدوق املعاشــات احلكومــي لــدى الســلطات التنظيميــة املحليــة 
كنســبة مئويــة مــن رواتــب املوظفــن وفقــاً لشــروط القوانــن املحلية 
املتعلقــة بالتقاعــد واملعاشــات، حيثمــا يقتضــي األمــر ذلــك. تــدرج 
حصــة مســاهمات املجموعــة يف هــذه البرامــج، وهــي مســاهمات 
معرفــة مبوجــب معيــار املحاســبة الدوليــة 19 منافــع املوظفــن، يف 

بيــان الربــح أو اخلســارة املوحــد يف الســنة التــي تتعلــق بهــا.

املوظفني األجانب 

بالنســبة للموظفــن األجانــب، تقــوم املجموعــة بتكويــن مخصــص 
ملكافــأة نهايــة خدمــة املوظفــن وفقــاً لشــروط القوانــن املحليــة 
لشــركات املجموعــة املتعلقــة بالتقاعــد واملعاشــات، حيثمــا يقتضــي 
األمــر ذلــك. تقــوم املجموعــة بدفــع هــذه املبالــغ غيــر املمولــة علــى 
ــان  ــخ بي ــب املوظفــن وعــدد ســنوات اخلدمــة يف تاري أســاس روات

املركــز املالــي. 

املساهمة يف صندوق األنشطة االجتماعية والرياضية 
وفقــاً للقانــون رقــم 13 لســنة 2008 واإليضاحــات املتعلقــة بهــا 
املصــدرة يف ســنة 2012، واملطبقــة علــى جميــع شــركات املســاهمة 
القطريــة املدرجــة يف أســواق األوراق املاليــة، قامــت املجموعــة 
بتكويــن مخصــص بنســبة 2.5٪ مــن صــايف أرباحهــا املعدلــة إلــى 

ــة.  ــدوق األنشــطة االجتماعي صن

رأس املال

أصــدرت املجموعــة أســهماً عاديــة ويتــم تصنيفهــا كأدوات 
حقــوق ملكيــة. تــدرج التكاليــف اخلارجيــة اإلضافيــة املتعلقــة 

ــة. مباشــرة بإصــدار هــذه األســهم يف حقــوق امللكي

)ب( عمليات التأمني 

ذمم التأمني املدينة والذمم املدينة األخرى 

عنــد  األخــرى  املدينــة  والــذمم  املدينــة  التأمــن  ذمم  تــدرج 
العادلــة  بالقيمــة  املبدئــي  التحقيــق  عنــد  وتقــاس  اســتحقاقها، 
القيمــة  تتــم مراجعــة  املســتحق االســتالم.  أو  املســتلم  للمقابــل 
الدفتريــة للــذمم املدينــة لتبيــان انخفــاض القيمــة يف حــال أشــارت 
ــة  ــون قابل ــد ال تك ــة ق ــة الدفتري ــى أن القيم أحــداث أو ظــروف إل
لالســترداد بالكامــل، وتــدرج خســارة االنخفــاض يف بيــان الدخــل 
املدينــة  التأمــن  ذمم  تقــاس  املبدئــي،  التحقيــق  بعــد  املوحــد. 
والــذمم املدينــة األخــرى بالتكلفــة املطفــأة، حســبما يكــون مالئمــا. 

يلغــى حتقيــق ذمم التأمــن املدينــة حــال اســتيفاء معاييــر إلغــاء 
حتقيــق املوجــودات املاليــة. 

موجودات عقود إعادة التأمني

خــالل ســير األعمــال العاديــة تقــوم املجموعــة بتحويــل مخاطــر 
ــل  ــدي التأمــن كجــزء مــن منــوذج أعمالهــا. متث ــى معي التأمــن إل
موجــودات عقــود إعــادة التأمــن األرصــدة املســتحقة مــن شــركات 
إعــادة التأمــن. يتــم تقديــر املبالــغ املمكــن اســتردادها مــن معيــدي 
التأمــن بطريقــة تتطابــق مــع املخصــص للمطالبــات غيــر املســددة 
أو املطالبــات املســددة املتعلقــة بسياســات معيــدي التأمــن ووفقــاً 

لعقــد إعــادة التأمــن. 

يتــم مراجعــة موجــودات إعــادة التأمــن لتحديــد انخفــاض 
قيمتهــا يف تاريــخ املركــز املالــي أو بشــكل دوري عندمــا يوجــد 
مؤشــر لالنخفــاض خــالل الســنة املاليــة. يحــدث االنخفــاض عنــد 
وجــود دليــل فعلــي نتيجــة حلــدث معــن بعــد التحقيــق املبدئــي 
ملوجــودات إعــادة التأمــن يشــير إلــى أن املجموعــة قــد ال حتصــل 
ــه  ــغ املســتحقة مبوجــب شــروط العقــد وأن احلــدث ل ــع املبال جمي
ــي تتســلمها  ــغ الت ــى املبال ــر ميكــن قياســه بصــورة موثوقــة عل تأثي
املجموعــة مــن معيــدي التأمــن. تــدرج خســارة االنخفــاض يف 
بيــان الدخــل. إن ترتيبــات عقــود إعــادة التأمــن املســتردة ال تعفــي 

ــة وثائــق التأمــن.  املجموعــة مــن التزاماتهــا جتــاه حمل

ذمم إعادة التأمني الدائنة والذمم الدائنة األخرى 

تــدرج ذمم إعــادة التأمــن الدائنــة والــذمم الدائنــة األخــرى عنــد 
العادلــة  بالقيمــة  املبدئــي  التحقيــق  عنــد  وتقــاس  اســتحقاقها، 

توزيعات األرباح

األربــاح املوزعــة علــى مســاهمي الشــركة األم تــدرج كمطلوبــات يف 
ــا  ــم فيه ــي يت ــرة الت ــة املوحــدة للشــركة األم يف الفت ــات املالي البيان

املوافقــة علــى توزيــع األربــاح مــن قبــل مســاهمي الشــركة األم.

للســهم  واملخفــف  األساســي  العائــد  بعــرض  املجموعــة  تقــوم 
ألســهمها العاديــة. يتــم احتســاب العائــد األساســي للســهم بقســمة 
الربــح العائــد إلــى حاملــي األســهم العاديــة يف الشــركة األم علــى 
املتوســط املرجــح لعــدد األســهم العاديــة القائمــة خــال الســنة. يتم 
احتســاب ربحيــة الســهم املخففــة مــن خــال تعديــل األربــاح وعــدد 

األســهم يف مقابــل التأثيــر املحتمــل جلميــع األســهم املخففــة. 

اإليجارات 

إن حتديــد مــا إذا كان الترتيــب التعاقــدي هــو عبــارة عــن عقــد 
إيجــار أو يحتــوي علــى عقــد إيجــار يتــم بنــاًء علــى طبيعــة الترتيــب 
التعاقــدي عنــد بــدء اإليجــار، ويتطلــب إجــراء تقييــم حــول مــا إذا 
كان الوفــاء بالترتيــب التعاقــدي يعتمــد علــى اســتخدام موجــود أو 
موجــودات محــددة ومــا إذا كان ينقــل احلــق يف اســتخدام املوجــود 
حتــى لــو لــم يكــن املوجــود محــدداً صراحــة يف الترتيــب التعاقــدي.  

املجموعة كمستأجر

يتــم تصنيــف عقــود اإليجــار يف تاريــخ بدايــة اإليجــار التمويلــي أو 
اإليجــار التشــغيلي. عقــد اإليجــار الــذي ال تنتقــل جوهريــاً مبوجبــه 
جميــع املخاطــر واملنافــع إلــى ملكيــة املجموعــة يتــم تصنيفــه كإيجار 
تشــغيلي. تــدرج مدفوعــات اإليجــار التشــغيلي كمصــروف يف بيــان 

الدخــل علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدى فتــرة اإليجــار. 

املجموعة كمؤجر

بنقــل جميــع  تقــوم املجموعــة مبوجبــه  الــذي ال  عقــد اإليجــار 
تشــغيلي.  كإيجــار  تصنيفــه  يتــم  جوهريــاً  واملنافــع  املخاطــر 

تــدرج إيــرادات اإليجــار كإيــرادات يف بيــان الربــح أو اخلســارة 
علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدى فتــرة اإليجــار. التكاليــف 
املبدئيــة املتكبــدة يف التفــاوض والترتيــب حــول اإليجــار التشــغيلي 
ويتــم  املؤجــر  للموجــود  الدفتريــة  القيمــة  إلــى  إضافتهــا  تتــم 
حتقيقهــا علــى مــدى فتــرة اإليجــار علــى نفــس أســس إيــرادات 
ــرة  ــرادات يف الفت ــة كإي ــغ اإليجــار املحتمل اإليجــارات. حتقــق مبال

ــا.  ــم اســتحقاقها فيه ــي يت الت

للمقابــل املســتلم ناقصــاً التكاليــف املباشــرة املتعلقــة باملعاملــة. 
الدائنــة األخــرى  والــذمم  الدائنــة  التأمــن  إعــادة  وتقــاس ذمم 

الحقــاً بالتكلفــة املطفــأة، حســبما يكــون مالئمــاً.  

إجمالي أقساط التأمني 

يتــم حتقيــق إجمالــي األقســاط عنــد اكتتابهــا ويتــم إدراج مبلــغ 
تقديــري لألقســاط املكتتبــة املســتحقة يف نهايــة الفتــرة. إجمالــي 
أقســاط التأمــن يتضمــن إجمالــي األقســاط املســتحقة لكامــل 
فتــرة الغطــاء التأمينــي املنصــوص عليهــا يف العقــود املبرمــة خــالل 
الفتــرة املحاســبية، كمــا يتضمــن أي تعديــالت تنشــأ يف الفتــرة 
املحاســبية لألقســاط املســتحقة فيمــا يتعلــق باألقســاط املكتتبــة يف 
فتــرات محاســبية ســابقة. يتــم حتقيــق عــالوة علــى عقــود التأمــن 
كإيــرادات )أقســاط مكتســبة( تناســبياً علــى مــدى فتــرة التغطيــة أو 

باســتخدام افتراضــات اكتواريــة، حســب الضــرورة. 

األقســاط غيــر املكتســبة متثــل نســب مــن األقســاط املكتتبــة يف 
الســنة املتعلقــة بفتــرات املخاطــر بعــد تاريــخ التقريــر. يتــم تأجيــل 
النســبة العائــدة إلــى الفتــرات الالحقــة كمخصــص لألقســاط غيــر 

املكتســبة.

األقساط املستردة من قبل معيدي التأمني 

تتضمــن أقســاط إعــادة التأمــن إجمالــي األقســاط املســتحقة 
لكامــل فتــرة الغطــاء التأمينــي إلعــادة التأمــن املذكــورة يف عقــد 
التأمــن املوقــع خــالل فتــرة املحاســبة، ويتــم حتقيقهــا يف التاريــخ 
الــذي تبــدأ فيــه السياســة التأمينيــة. تتضمــن أقســاط إعــادة 
التأمــن أيضــاً أي تعديــالت تنشــأ يف الفتــرة املحاســبية فيمــا 
ــرات املحاســبية  ــدأت يف الفت ــي ب ــق بعقــود إعــادة التأمــن الت يتعل
الســابقة. أقســاط إعــادة التأمــن غيــر املكتســبة هــي تلــك النســب 
ــرات املخاطــر  ــق بفت ــي تتعل ــة يف الســنة والت مــن األقســاط املكتتب

ــر.  ــخ التقري ــد تاري بع
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

مطلوبات عقود التأمني

تتضمــن مطلوبــات عقــود التأمــن مخصــص املطالبــات القائمــة 
واالحتياطــات املتكبــدة الغيــر املبلــغ عنهــا ومخصــص األقســاط 
غيــر املكتســبة. تــدرج مطلوبــات عقــود التأمــن عنــد إبــرام العقــود 

ــل األقســاط.   وحتمي

مخصص املطالبات املستحقة
العلــم  تاريــخ  يف  القائمــة  للمطالبــات  مخصــص  حتقيــق  يتــم 
تســوية  يغطــي مطلــوب اخلســارة ومصاريــف  وهــو  باملطالبــات 
اخلســائر اســتناداً إلــى تقاريــر اخلســائر الصــادرة مــن مقيمــي 

لــإدارة. تقديــرات  وأفضــل  مســتقلن  خســائر 

يتضمــن مخصــص املطالبــات أيضــاً مطلوبــاً للمطالبــات املتكبــدة 
غيــر املبلــغ عنهــا كمــا يف تاريــخ بيــان املركــز املالــي. يحتســب 
املطلــوب عمومــاً يف تاريــخ التقريــر، بعــد األخــذ باالعتبــار مجموعة 
واألســاليب  التجريبيــة  والبيانــات  التاريخيــة  االجتاهــات  مــن 
االكتواريــة للتنبــؤ باملطالبــات واالفتراضــات احلاليــة التــي قــد 
ــات  تتضمــن هامشــاً لالنحرافــات الســلبية. ال يتــم خصــم املطلوب

مقابــل القيمــة الزمنيــة للنقــد. 

مخصص املخاطر السارية
ميثــل مخصــص األقســاط غيــر املكتســبة اجلــزء مــن األقســاط 
املســتلمة أو املســتحقة االســتالم بعــد خصــم حصــة إعــادة التأمــن 
واملتعلقــة باملخاطــر الســارية كمــا يف تاريــخ التقريــر. يتــم االعتراف 
باملخصــص عنــد إبــرام العقــود وحتميــل األقســاط، ويتــم احتســابها 
كإيــرادات أقســاط علــى مــدى فتــرة العقــد وفقــا لنمــط خدمــة 

التأمــن املنصــوص عليهــا يف العقــد. 

يتــم إلغــاء حتقيــق مطلوبــات عقــود التأمــن عنــد انتهــاء أو إلغــاء 
العقــد مــن قبــل أي مــن أطــراف عقــد التأمــن. 

ــخ كل تقريــر مبراجعــة املخاطــر الســارية  تقــوم املجموعــة يف تاري
الدولــي  للمعيــار  وفقــاً  املطلوبــات  كفايــة  فحــص  إجــراء  ويتــم 
للتقاريــر املاليــة رقــم 4 لتحديــد مــا إذا كان هنــاك أي فائــض 
يف إجمالــي املطالبــات املتوقعــة وتكاليــف االقتنــاء املؤجلــة علــى 
احلســابية  املعاجلــة  هــذه  تســتخدم  املكتســبة.  غيــر  األقســاط 
املســتقبلية  التعاقديــة  النقديــة  للتدفقــات  احلاليــة  التقديــرات 
بعــد األخــذ يف االعتبــار عائــد االســتثمار املتوقــع أن ينشــأ عــن 
املوجــودات املتعلقــة باملخصصــات الفنيــة ذات الصلــة بالتأمــن 

علــى احليــاة. 

يف حــال أظهــرت هــذه التقديــرات أن القيمــة الدفتريــة لألقســاط 
غيــر املكتســبة )ناقصــا تكاليــف االقتنــاء املؤجلــة ذات الصلــة( غيــر 

كافيــة، يتــم االعتــراف بالعجــز يف بيــان الدخــل مــن خــال تكويــن 
مخصــص لعجــز أقســاط التأمــن.

إجمالي املطالبات املدفوعة

يتضمــن إجمالــي املطالبــات املدفوعــة جميــع املطالبــات املدفوعــة 
خــال الســنة وتكاليــف معاجلــة املطالبــات اخلارجيــة ذات الصلــة 

والتــي تتعلــق مباشــرة مبعاجلــة وتســوية املطالبــات. 

املبالغ املستردة من إعادة التأمني
يتــم االعتــراف باملبالــغ املســتردة مــن إعــادة التأمــن عنــد حتقيــق 
مطالبــات التأمــن اإلجماليــة ذات الصلــة وفقــاً لشــروط العقــد 

ــة.  ذي الصل

العمولة املكتسبة واملدفوعة
تــدرج العمولــة املكتســبة واملدفوعــة عندمــا يتــم اكتتــاب وثيقــة 
ــم  ــي يت ــرة الت ــى مــدى الفت ــم إطفاؤهــا عل ــا ويت التأمــن أو تأجيله
التأمــن  خلدمــات  وفقــاً  املقابلــة  باألقســاط  االعتــراف  فيهــا 

العقــد.   املقدمــة مبوجــب 

)ج( األنشطة االستثمارية
إيرادات االستثمار

إيرادات الفوائد

يتــم االعتــراف بإيــرادات الفوائــد يف بيــان الدخــل املوحــد عنــد 
الفعلــي  الفائــدة  معــدل  بطريقــة  احتســابها  ويتــم  اســتحقاقها، 
باســتثناء الــذمم املدينــة قصيــرة األجــل حيــث يكــون تأثيــر اخلصــم 

ــر مــادي.  غي

توزيعات االرباح

ــوت احلــق يف  ــد ثب ــاح عن ــات األرب ــرادات توزيع ــراف بإي ــم االعت يت
ــد اســتامها.  ــاح أو عن ــات األرب اســتام توزيع

إيرادات أتعاب االستشارات 
يتــم تأجيــل األتعــاب األوليــة وغيرهــا مــن األتعــاب املدفوعــة مقدماً 
املاليــة واالستشــارية األخــرى ويتــم حتقيقهــا  نظيــر اخلدمــات 

ــة.  ــد تقــدمي اخلدمــات ذات الصل ــرادات عن كإي

إيرادات اإليجار
تــدرج إيــرادات اإليجــار مــن العقــارات االســتثمارية يف بيــان الدخــل 
املوحــد علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدى فتــرة اإليجــار 
مــن  املكتســب  غيــر  واجلــزء  الســلف  ويتــم حتقيــق  التشــغيلي، 

إيــرادات اإليجــار كمطلوبــات.

التقرير القطاعي 
القطــاع التشــغيلي هــو أحــد مكونــات املجموعــة، ويشــمل أنشــطة األعمــال املدرة للدخــل واملتكبــدة للمصروفات مثل اإليــرادات واملصروفات 
املتعلقــة باملعامــات مــع أي مــن املكونــات األخــرى للمجموعــة. تتــم مراجعــة النتائــج التشــغيلية لقطاعــات التشــغيل بشــكل دوري مــن قبــل 

اإلدارة التخــاذ القــرارات حــول توزيــع وتخصيــص املــوارد بالقطــاع وتقييــم أدائــه، وتتوفــر لــه معلومــات ماليــة منفصلــة.

تخضع كافة الودائع ملعدل فائدة متوسط متغير ٪3.104 )2016: ٪2.902(.

مت االفصاح عن احلركة يف انخفاض قيمة الذمم املدينة من حاملي الوثائق وشركات إعادة التأمني يف اإليضاح 32

5. النقد وما في حكمه

6. ذمم تأمين مدينة وذمم مدينة أخرى

2017
ألف ريـال قطري

2016
ألف ريـال قطري

1.187.1001.051.817نقد لدى البنوك

6.726.9545.910.493            ودائع قصيرة األجل 

7.914.0546.962.310         إجمالي النقد والودائع قصيرة األجل 

2017
ألف ريـال قطري

2016
ألف ريـال قطري

ذمم تأمين من حاملي الوثائق

1.684.4211.406.505مستحقات من حاملي الوثائق

)35.091()35.379(خسائر انخفاض قيمة ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها

1.649.0421.371.414

ذمم تأمين من إعادة التأمين

3.267.6742.808.121مستحقات من شركات تأمين

)15.494()23.409(خسائر انخفاض قيمة ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها

3.244.2652.792.627

ذمم مدينة أخرى

42.93942.291سلف موظفين مقابل المستحقات

901.272621.775تكاليف إستحواذ مؤجلة

1.526.1061.219.666تمويل مستقطع 

830.720617.843مدفوعات مقدمة وأخرى

3.301.0372.501.575

8.194.3446.665.616

9596 مجموعة قطر للتأمين - التقرير السنوي ٢٠١٧مجموعة قطر للتأمين - التقرير السنوي ٢٠١٧



إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

7. مطلوبات عقود تأمين وموجودات عقود إعادة تأمين

2017
ألف ريـال قطري

2016
ألف ريـال قطري

إجمالي مطلوبات عقود التأمين

7.272.6475.082.920مطالبات مبلغ عنها وغير مسددة

4.736.1973.621.709مطالبات متكبدة ولم يبلغ عنها

5.709.1434.878.654أقساط تأمين غير مستحقة

17.717.98713.583.283

إجمالي حصة شركات إعادة التأمين في مطلوبات عقود التأمين

2.031.8741.129.879مطالبات مبلغ عنها وغير مسددة

1.021.096723.609مطالبات متكبدة ولم يبلغ عنها

721.898639.951أقساط غير مستحقة

3.774.8682.493.439

صافي مطلوبات عقود التأمين

5.240.7733.953.041مطالبات مبلغ عنها وغير مسددة

3.715.1012.898.100مطالبات متكبدة ولم يبلغ عنها

4.987.2454.238.703أقساط غير مستحقة

13.943.11911.089.844

احلركة يف مطلوبات عقود التأمني وموجودات عقد إعادة التأمني كالتالي:

كانت احلركة يف مخصص األقساط غير املستحقة خالل السنة على النحو التالي:

2017

مطلوبات عقود 
تأمين

ألف ريـال    قطري

حصة أطراف إعادة 
تأمين

ألف ريـال  قطري
الصافي

ألف ريـال  قطري

8.704.6291.853.4886.851.141في 1 يناير

9.627.2252.345.1967.282.029مطالبات متكبدة

)5.354.674()1.200.935()6.555.609(مطالبات مدفوعة خالل السنة

232.59955.221177.378تأثير تحويل المحفظة والحركات ألخرى 

12.008.8443.052.9708.955.874في 31 ديسمبر 

 2016

مطلوبات عقود 
تأمين

ألف ريـال  قطري

حصة  أطراف إعادة 
تأمين

ألف ريـال  قطري
الصافي

ألف ريـال  قطري

6.747.9771.306.7215.441.256في 1 يناير

7.088.4801.322.3495.766.131مطالبات متكبدة

)4.004.163()813.629()4.817.792(مطالبات مدفوعة خالل السنة

)352.083(38.047)314.036(تأثير تحويل المحفظة والحركات ألخرى 

8.704.6291.853.4886.851.141في 31 ديسمبر 

2017

مطلوبات عقود 
تأمين

ألف ريـال  قطري

حصة أطراف إعادة 
تأمين

ألف ريـال  قطري
الصافي

ألف ريـال  قطري

4.878.654639.9514.238.703في 1 يناير

11.658.6982.108.7699.549.929أقساط مكتتب بها خالل السنة

)8.743.184()2.045.248()10.788.432(أقساط مكتسبة خالل السنة

)58.203(18.426)39.777(تأثير تحويل المحفظة والحركات ألخرى 

5.709.143721.8984.987.245في 31 ديسمبر

2016 

 مطلوبات عقود
تأمين

ألف ريـال  قطري

 حصة أطراف إعادة
تأمين

ألف ريـال  قطري
الصافي

ألف ريـال  قطري

5.020.100821.6834.198.417في 1 يناير

9.901.3941.323.3078.578.087أقساط مكتتب بها خالل السنة

)8.359.887()1.511.112()9.870.999(أقساط مكتسبة خالل السنة

)177.914(6.073)171.841( تأثير تحويل المحفظة والحركات ألخرى

4.878.654639.9514.238.703في 31 ديسمبر
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8. إستثمارات في شركات زميلة

9. الموجودات المالية 

)أ( استثمارات محتفظ بها للمتاجرة
 إن القيمة الدفترية لالستثمارات يف نهاية السنة كما يلي:

2017
ألف ريـال قطري

2016
ألف ريـال قطري

88.40082.358شركة الضمان للتأمين اإلسالمي

47.09549.891الليوان للعقارات )ذ.م.م(

7.0256.592ماسوون لخدمات التأمين ليمتد )ذ.م.م(

142.520138.841

فيما يلي تفاصيل الشركــــات الزميلة املحتفـــظ بهــــا خــــالل السنــوات املنتهية يف 31 ديسمبر 2017 و31 ديسمبر 2016:

     فيما يلي تفاصيل البيانات املالية للشركات الزميلة:

األنشطة الرئيسيةنسبة الملكية والتصويتبلد التأسيس والنشاطاسم الشركة الزميلة

التكافل وإعادة التكافل25٪ بصورة مباشرة دولة قطرشركة الضمان للتأمين اإلسالمي

إدارة عقارات وسمسرة 38.46٪ مباشرةدولة قطرالليوان للعقارات )ذ.م.م(

تسويق وتوزيع التأمين50٪ مباشرةدولة قطرماسوون لخدمات التأمين ذ.م.م.  

)1(   كما يف 31 ديسمبر 2016 و2017، ليس لدى الشركات الزميلة مطلوبات محتملة أو التزامات رأسمالية.

مــن  اململوكــة   ، اإلســامي  للتأمــن  ضمــان  شــركة  يف  االســتثمارات  حتويــل  مت  املجموعــة،  هيكلــة  إعــادة  مــن  كجــزء     )2(
قبــل شــركة قطــر للتأمــن الدوليــة إلــى الشــركة األم بســبب تفكيــك شــركة قطــر للتأمــن الدوليــة مــن قبــل هيئــة تنظيــم مركــز قطــر 
للمــال وهــي حاليــا يف املرحلــة النهائيــة. يتــم اعتبــار املعاملــة كمعاملــة حتــت ســيطرة مشــتركة وبالتالــي ال يتــم حتقيــق ربــح أو خســارة 

للمجموعة.

)3(   مت تصفية شركة اسيتكو قطر ذ.م.م. بتاريخ 30 أبريل 2016.

2017
ألف ريـال قطري

2016
ألف ريـال قطري

155.239400.970الموجودات المتداولة

726.882409.124الموجودات غير المتداولة

167.105105.723المطلوبات المتداولة

242.457240.000المطلوبات غير المتداولة

53.43864.772ربح السنة 

2017
ألف ريـال قطري

2016
ألف ريـال قطري

138.84183.125الرصيد في 1 يناير

49.900-إضافات خالل السنة

)11.200()11.952(توزيعات أرباح

15.63118.262حصة في األرباح للسنة

)1.246(-تصفية

142.520138.841الرصيد في 31 ديسمبر

2017
ألف ريـال قطري

2016
ألف ريـال قطري

3.165.5622.876.118استثمارات محتفظ بها للمتاجرة )إيضاح أ( 

10.488.9418.565.304استثمارات متاحة للبيع )إيضاح ب(

13.654.50311.441.422

2017
ألف ريـال قطري

2016
ألف ريـال قطري

استثمارات محتفظ بها للمتاجرة 

1.123.177926.879صناديق مدارة 

17.1016.357استثمارات مالية مشتقة )إيضاح 33(

2.025.2841.942.882سندات 

3.165.5622.876.118إجمالي المستندات المحتفظ بها للمتاجرة 
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11. عقارات ومعدات)ب(  استثمارات متاحة للبيع 

01. إستثمارات عقارية

2017
ألف ريـال قطري

2016
ألف ريـال قطري

استثمارات متاحة للبيع

1.038.5641.468.750شركة مساهمة عامة قطرية 

8.710.6276.347.007سندات 

82.660213.553أسهم دولية مدرجة 

657.090535.994أسهم غير مدرجة وحقوق ملكية خاصة 

10.488.9418.565.304إجمالي االستثمارات المتاحة للبيع  

13.654.50311.441.422إجمالي االستثمارات

خالل السنة، قامت املجموعة بتسجيل خسارة انخفاض يف القيمة مببلغ 67 مليون ريال قطري
)2016: 1.5 مليون ريال قطري( لبعض االستثمارات املتاحة للبيع. 

مت تقديــر اإلســتثمارات العقاريــة مــن قبــل اإلدارة بالرجــوع إلــى املعامــات احلديثــة للعقــارات املشــابهة. لقــد مت تقديــر القيمــة العادلــة 
لإلســتثمارات العقاريــة كمــا يف 31 ديســمبر 2017 مببلــغ 1.355.15 مليــون ريـــال قطــري )2016 : 1.354.46  مليــون ريـــال قطــري(.

بلــغ إيــراد اإليجــار خــال الســنة 51.472  ألــف ريـــال قطــري )2016 : 39.417  ألــف ريـــال قطــري( بينمــا بلغــت املصاريــف التشــغيلية 
املباشــرة )املصنفــة ضمــن املصاريــف العموميــة واإلداريــة( لتلــك العقــارات 1.993  ألــف ريـــال قطري )2016 : 5.526 ألف ريـــال قطري(.

مت رهــن أحــد اإلســتثمارات العقاريــة اململوكــة للمجموعــة يف اململكــة املتحــدة بصــايف قيمــة دفتريــة 220 مليــون ريــال قطــري كمــا يف 31 
ديســمبر2017 مقابــل قــروض طويلــة األجــل )إيضــاح رقــم 15(.

ليــس لــدى املجموعــة أيــة قيــود علــى امكانيــة حتقيــق االســتثمارات العقاريــة وال توجــد التزامــات تعاقديــة للشــراء أو البنــاء أو التطويــر أو 
اإلصــاح أو الصيانــة أو التعزيــز.

2017
ألف ريـال قطري

2016
ألف ريـال قطري

575.818407.988صافي القيمة الدفترية كما في 1 يناير

9.059268.886إضافات خالل السنة

)36.622(18.724أثار التغيرات في اسعار صرف العمالت األجنبية

)50.163(-إستبعادات خالل السنة

)14.271()17.812(إستهالك السنة

585.789575.818صافي القيمة الدفترية كما في 31 ديسمبر

أراضي
ألف ريـال قطري

مباني
ألف ريـال قطري

أثاث وتركيبات
ألف ريـال قطري

سيارات
ألف ريـال قطري

اإلجمالي
ألف ريـال قطري

التكلفة

9.70940.352100.76813.648164.477كما في 1 يناير 2016

16.97365417.627--إضافات 

)1.977()1.733()244(--إستبعادات

)1.511(-)115.1(--أثار التغيرات في اسعار صرف العمالت األجنبية

9.70940.352115.98612.569178.616كما في 31 ديسمبر 2016

28.10559928.704--إضافات 

)4.784()805()3.979(--إستبعادات

1.208-1.208--أثار التغيرات في اسعار صرف العمالت األجنبية

9.70940.352141.32012.363203.744كما في 31 ديسمبر 2017

اإلستهالك المتراكم:

40.35272.38210.337123.071-كما في 1 يناير 2016

14.5891.74616.335--إستهالك السنة

)1.526()1.417()109(--أثار التغيرات في اسعار صرف العمالت األجنبية

436-436--إستبعادات

40.35287.29810.666138.316-كما في 31 ديسمبر 2016

15.0431.03316.076--إستهالك السنة

)3.649()816()2.833(--أثار التغيرات في اسعار صرف العمالت األجنبية

463-463--إستبعادات

40.35299.97110.883151.206-كما في 31 ديسمبر 2017

صافي القيمة الدفترية

41.3491.48052.538-9.709كما في 31 ديسمبر 2017

28.6881.90340.300-9.709كما في 31 ديسمبر 2016
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

12. شهرة وموجودات غير ملموسة
إن التغيرات يف الشهرة واملوجودات الغير ملموسة كانت على النحو اآلتي:

١٣. قروض قصيرة األجل

14. مخصصات وذمم إعادة تأمين دائنة وذمم دائنة أخرى

14.1 مكافأة نهاية خدمة الموظفين

شهرة
ألف ريـال قطري

)1(

لويدز سينديكيت 
كاباسيتي

ألف ريـال قطري

)2(

خدمات الفترة 
األخيرة

ألف ريـال قطري

)3(
إجمالي

ألف ريـال قطري

145.111266.2227.227418.560عند اإلستحواذ على انتاريس القابضة المحدودة

)1.446()1.446(--مصاريف اإلطفاء 

145.111266.2225.781417.114في 31 ديسمبر 2016

)1.446()1.446(--مصاريف اإلطفاء

145.111266.2224.335415.668في 31 ديسمبر 2017

يف 1 ينايــر 2014، قامــت املجموعــة باإلســتحواذ علــى 100٪ مــن رأس مــال شــركة أنتاريــس املحــدودة وشــركاتها التابعــة. مت االنتهــاء مــن 
وثيقــة الشــراء يف 25 يونيــو 2014.

)1(  شهرة

ــال قطــري الناجتــة عــن اإلســتحواذ علــى شــركة أنتاريــس القابضــة املحــدودة والتــي خصصــت  بلغــت قيمــة الشــهرة 145.11 مليــون ري
إلنتاريــس القابضــة املحــدودة يف اململكــة املتحــدة لوحــدة اإليــرادات النقديــة. القيمــة القابلــة لإلســترداد لوحــدة االيــرادات النقديــة 
تســدد علــى أســاس نهــج القيمــة الســوقية. تفتــرض الطريقــة أن وحــدة اإليــراد النقديــة ألنتاريــس تنتــج عــن القيمــة الرأســمالية الســوقية 

ــة. للشــركات املدرجــة للويــدز ســينديكيت املشــابهة ولنفــس القيمــة الدفتري

)2( موجودات غير ملموسة 
اجلدول أدناه يلخص املوجودات الغير ملموسة فيما يتعلق باإلستحواذ:

)أ( لويدز سينديكيت كاباسيتي
ــة لويــدز  ــة للويــدز ســينديكيت كاباســيتي ورخــص التأمــن عــن طريــق إســتخدام النهــج الســوقي. يتــم حتديــث نقاب تقــدر القيمــة العادل
ســنوياً دون أي تكلفــة علــى الشــركات التابعــة أو إمــكان شــرائها أو بيعهــا مرهــون مبوافقــة لويــدز. إن القــدرة علــى إكتتــاب أعمــال التأمــن 
يف حــدود القــدرة غيــر محــددة حلــد القســط الســنوي للشــركة مرهــون مبوافقــة النقابــة. مت حتديــد املبلــغ القابــل لإلســترداد علــى أســاس 

حتليــل بإســتخدام املتوســط العائــد علــى رأس املــال وبعــض البيانــات مــن خــال لويــدز.

)ب( خدمات الفترة األخيرة - فورمتبيرجيسش فيرسيتشيرونغ أيه جي 
إن القيمــة العادلــة إلتفاقيــة إدارة وومتبرغيتــش فيرستشــيرنغ أي جــي تشــمل املبلــغ املقــدر خلدمــات الفتــرة األخيــرة مــن خــال الفــرع 
الســابق يف اململكــة املتحــدة الــذي يتيــح توفيــره مــن قبــل أنتاريــس خلدمــات اإلكتتــاب. إن القيمــة العادلــة لإلتفاقيــة مت رســملتها وإطفائهــا 
ــى أســاس القيمــة  ــل لإلســترداد عل ــغ القاب ــد املبل ــم حتدي ــى العمــر اإلنتاجــي املقــدر بســبع ســنوات. يت ــت عل ــى أســاس القســط الثاب عل

املحتســبة يف املوازنــة املاليــة والتــي تغطــي الفتــرة املتبقيــة مــن إتفاقيــة اإلدارة وســعر خصــم ٪9.70 )2016:  ٪10.72(.

تــرى اإلدارة أن أيــة تغييــرات معقولــة محتملــة يف االفتراضــات الرئيســية والتــي أعتمــد عليهــا حتديــد قيمــة املبالــغ القابلــة لالســترداد لــن ينتــج عنهــا 
زيــادة إجمالــي القيمــة الدفتريــة للشــهرة عــن إجمالــي املبالــغ القابلــة لالســترداد لشــركة انتريــس ســي جــي يــو أو القيمــة الدفتريــة للموجــودات غيــر 

امللموســة يف نهايــة الســنة.

إن القروض قصيرة األجل من بنوك حتمل متوسط سعر فائدة بنسبة 1.73٪ يف 2017 )2016: 2.02٪( سنوياً.

المبلغ 
ألف ريـال قطري

العمر اإلنتاجي 

غير محدد266.222لويدز سينديكيت كاباسيتي

7 سنوات10.119خدمات الفترة األخيرة - فورتمبيرجيسش فيرسيتشيرونغ أيه جي 

276.341موجودات غير ملموسة في تاريخ اإلستحواذ

)5.784(مصاريف اإلطفاء المتراكمة

270.557صافي الموجودات الغير ملموسة في 31 ديسمبر 2017

2017
ألف ريـال قطري

2016
ألف ريـال قطري

364.000-قروض قصيرة األجل من بنوك

3.904.0493.683.649قروض قصيرة األجل مقابل إيرادات أسهم ثابتة

71.39717.662قروض قصيرة األجل مقابل صناديق مدارة

3.975.4464.065.311

2017
ألف ريـال قطري

2016
ألف ريـال قطري

712.965776.551ذمم تجارية دائنة

1.529.358738.461مستحقات لشركات إعادة تأمين

ذمم دائنة أخرى:

280.231225.755مصروفات مستحقة وإيرادات مؤجلة

81.22580.280مكافأة نهاية خدمة الموظفين )إيضاح 14/1(

8.62626.256مطلوبات مالية مشتقة )إيضاح 33(

400.462643.544مطلوبات أخرى

3.012.8672.490.847

2017
ألف ريـال قطري

2016
ألف ريـال قطري

80.28076.532المخصص كما في 1 يناير

6.1427.703المصروف خالل السنة

)3.955()5.197(المدفوعات خالل السنة

81.22580.280المخصص كما في 31 ديسمبر

103104 مجموعة قطر للتأمين - التقرير السنوي ٢٠١٧مجموعة قطر للتأمين - التقرير السنوي ٢٠١٧



إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

15. قروض طويلة األجل

متثــل قــروض طويلــة األجــل قــروض رهــن عقــاري تســتحق معــدل فائــدة ثابــت مبقــدار 2.8٪ )2016: 2.8٪( ســنوياً. القــروض مضمونــة 

باالســتثمارات العقاريــة )إيضــاح 10(، وســيتم ســداد ذلــك القــرض يف 2021.

16.  رأس المال وعالوة اإلصدار 
16.1 رأس المال 

20172016

ألف ريـال قطريعدد األسهمألف ريـال قطريعدد األسهم

المصرح به 

277.309.4572.773.095241.138.6592.411.387أسهم عادية بواقع 10 ريال قطري للسهم 

المصدر المدفوع بالكامل 

277.309.4572.773.095241.138.6592.411.387أسهم عادية بواقع 10 ريال قطري للسهم 

16.2 عالوة إصدار 
إن عــاوة إصــدار األســهم هــي العائــدات املســتلمة مــن إصــدار 
حقــوق امللكيــة، بعــد خصــم أي تكاليــف معامــات مباشــرة ذات 
صلــة ويتــم إدراجهــا مباشــرة يف رأس املــال )القيمــة األســمية 
للســهم( وعــاوة اإلصــدار عندمــا يتــم إصــدار األســهم بقيمــة 

أعلــى مــن قيمتهــا اإلســمية.  

17.  إحتياطي قانوني
يتــم إحتســاب اإلحتياطــي القانونــي وفقــاً لتعليمــات مصــرف قطــر 
املركــزي وأحــكام قانــون الشــركات التجاريــة القطــري والنظــام 
األساســي للشــركة بنســبة 10٪ مــن صــايف ربــح الســنة. قامــت 
اجلمعيــة العموميــة غيــر العاديــة يف إجتماعهــا بتاريــخ 23 نوفمبــر 
2014 بتعديــل الفقــرة األولــى مــن املــادة رقــم )66( مــن النظــام 
األساســي للشــركة يتــم االحتفــاظ بإحتياطــي قانونــي ليصــل إلــى 
نســبة 100٪ مــن رأس املــال املدفــوع ، وهــذا اإلحتياطــي غيــر 
قابــل للتوزيــع فيمــا عــدا يف بعــض احلــاالت املنصــوص عليهــا 
يف تعليمــات مصــرف قطــر املركــزي وأحــكام قانــون الشــركات 
التجاريــة القطــري. يتضمــن اإلحتياطــي القانونــي حصــة املجموعة 

يف اإلحتياطــي القانونــي للشــركات التابعــة.

فقــدان  دون  التابعــة  الشــركة  ملكيــة  يف  التغيــر  أثــر  إدراج  مت 
القانونــي.  االحتياطــي  بنــد  حتــت  الســيطرة 

21.   المساهمة في الصندوق االجتماعي 
والرياضي

ووفقــا للقانــون القطــري رقــم 13 لســنة 2008 واإليضاحــات ذات 
الصلــة الصــادرة يف ينايــر 2010، يتعــن علــى املجموعــة املســاهمة 
الدولــة  لصنــدوق  الســنوية  أرباحهــا  صــايف  مــن   ٪2.5 بنســبة 
ــون رقــم  ــق بالقان ــح املتعل ــب التوضي االجتماعــي والرياضــي. يتطل
13 أن يتــم حتقيــق باملبلــغ املســتحق كتوزيــع للدخــل. وبالتالــي، يتــم 

حتقيــق ذلــك يف بيــان التغيــرات يف حقــوق امللكيــة.

خــال الســنة، قامــت املجموعــة بتخصيــص مبلــغ 9.409 ألــف 
ريــال قطــري )2016: 6.207 ألــف ريــال قطــري( وميثــل ٪2.5 

ــات يف قطــر. ــاجت عــن العملي ــح الن مــن صــايف الرب

22. سندات ثانوية دائمة
خــال مجهوداتهــا لتعزيــز القاعــدة الرأســمالية لشــركة قطــر ري 
)»املُصــدر«( ، شــركة تابعــة للمجموعــة املســجلة يف برمــودا، مت 
إصــدار ســندات رأس املــال املؤهلــة مــن املســتوى الثانــي والبالغــة 
1.615.596 ألــف ريــال قطــري مــن خــال بورصــة األوراق املاليــة 
األيرلنديــة، وتقــوم الشــركة األم بــدور الضامــن للســندات. قــد 
صــدرت الســندات يف صــورة مســجلة بالقيمــة االســمية، بقيمــة 
تتعــدى 000 1 دوالر  200.000 دوالر أمريكــي ومضاعفــات ال 
وتكــون  محــدد  اســتحقاق  تاريــخ  للســندات  يوجــد  ال  أمريكــي. 
دائمــة يف طبيعتهــا، وال تلــزم اجلهــة املصــدرة بالســداد أو التســوية 
بتســليم نقــد أو أصــل مالــي آخــر. إن التوزيعــات هــي وفقــا لتقديــر 

ــاح. ــة وتخضــع لتوزيعــات أرب املصــدر وهــي تراكمي

18. إحتياطي عام
لم يتم حتويل أي مبلغ إلى اإلحتياطي العام خالل السنة.

19. إحتياطي القيمة العادلة
ــم اإلســتثمارات  ــادة تقيي ــن إع ــة م ــة العادل ينشــأ إحتياطــي القيم
ــك حســب السياســة املحاســبية املوضحــة يف  ــع ، وذل املتاحــة للبي

ــم )4(. إيضــاح رق

20. إحتياطي خاص للكوارث
ــغ إضــايف بقيمــة 51.70 مليــون  قامــت املجموعــة بتخصيــص مبل
ــاح  ــال قطــري( مــن األرب ــال قطــري )2016: 52.18 مليــون ريـ ريـ
املــدورة كإحتياطــي خــاص للكــوارث يف بيــان التغيــرات يف حقــوق 
امللكيــة املوحــدة. متــت املوافقــة علــى تكويــن هــذا املخصــص مــن 
قبــل مجلــس اإلدارة يف إجتماعــه املنعقــد بتاريــخ 25 ينايــر 2011. 
ميكــن إســتخدام هــذا اإلحتياطــي بتوصيــة مــن مجلــس اإلدارة 
وبعــد املوافقــة عليهــا مــن قبــل اجلمعيــة العموميــة يف حالــة حــدوث 

كارثــة.
 

23. قطاعات التشغيل
أ( معلومات القطاع

مت تقســيم املجموعــة ألغــراض اإلدارة إلــى ســتة قطاعــات تشــغيل 
املمتلــكات  وقطــاع  والطيــران  البحــري  التأمــن  قطــاع  وهــي 
واخلســائر وقطــاع التأمــن الصحــي والتأمــن علــى احليــاة وقطــاع 
العقــارات وقطــاع اإلســتثمار وقطــاع اإلستشــارات. تعتبــر هــذه 
القطاعــات األســاس الــذي تقــوم املجموعــة مــن خاللــه باإلفصــاح 

ــا التشــغيلية. عــن قطاعاته

لــم يتــم توحيــد أي مــن القطاعــات التشــغيلية حلــن الوصــول إلــى 
تقريــر القطاعــات لــدى املجموعــة.

ــى  إن التغيــرات يف الشــهرة واملوجــودات الغيــر ملموســة كانــت عل
النحــو اآلتــي:
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

بيان دخل القطاع للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2017

التأمين 
البحري 
والطيران
ألف ريـال 

قطري

تأمين 
الممتلكات 

والخسائر
ألف ريـال 

قطري

التأمين 
الصحي 

وعلى الحياة
ألف ريـال 

قطري

إجمالي 
التأمين

ألف ريـال 
قطري

العقارات
ألف ريـال 

قطري

إستشارات
ألف ريـال 

قطري

إستثمارات
ألف ريـال 

قطري

)مصروفات( 
/ إيرادات غير 

موزعة
ألف ريـال 

قطري

إجمالي
ألف ريـال 

قطري

11.658.698----1.059.5989.249.2391.349.86111.658.698إجمالي أقساط التأمين

)2.108.769(----)2.108.769()75.029()1.753.828()279.912(أقساط محولة ألطراف إعادة التأمين

9.549.929----779.6867.495.4111.274.8329.549.929صافي أقساط التأمين

)621.307(----)621.307(19.906)658.877(17.664التغير في إحتياطي األخطار غير المنتهية

8.928.622----797.3506.836.5341.294.7388.928.622صافي أقساط التأمين المستحقة

)6.555.609(----)6.555.609()1.420.283()4.423.954()711.372(إجمالي مطالبات مدفوعة

1.200.935----247.253630.552323.1301.200.935مستردات إعادة تأمين

)1.719.960(----)1.719.960()892()1.461.992()257.076(التغير في المطالبات القائمة

)1.751.670(----)1.751.670()85.712()1.518.277()147.681(صافي العمولة

12.646----12.646---إيرادات تأمين أخرى )غير موزعة(

114.964----62.863110.981114.964)71.526(صافي نتائج اإلكتتاب

970.649-970.649------إيرادات إستثمارات 

)67.881(-)67.881(------تكاليف التمويل 

51.472---51.472----إيراد إيجار

16.152-14.9251.227-----إيراد رسوم إستشارات وإيرادات أخرى

1.085.356-114.96451.47214.925903.995---إجمالي الدخل

)642.046()618.338(-)21.715()1.993(----مصروفات تشغيلية وإدارية

)35.334()17.351(-)171()17.812(----إستهالك

الربح قبل الحصة من نتائج اإلستثمارات في 

407.976)635.689(903.995)6.961(114.96431.667---شركات زميلة

الحصة من نتائج اإلستثمارات بطريقة حقوق 

15.63115.631-------الملكية

423.607)620.058(903.995)6.961(62.863110.981114.96431.667)71.526(نتائج القطاعات

23. قطاعات التشغيل )تتمة(

بيان دخل القطاع للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2016 

التأمين 
البحري 
والطيران

ألف
 ريـال قطري

تأمين 
الممتلكات 

والخسائر
ألف

 ريـال قطري

التأمين 
الصحي 

وعلى الحياة
ألف

 ريـال قطري

إجمالي 
التأمين

ألف
 ريـال 
قطري

العقارات
ألف

 ريـال 
قطري

إستشارات
ألف

 ريـال 
قطري

إستثمارات
ألف

 ريـال 
قطري

)مصروفات(  
/ إيرادات غير 

موزعة
ألف

 ريـال قطري

إجمالي
ألف

 ريـال قطري

9.901.394----1.170.6057.471.5031.259.2869.901.394إجمالي أقساط التأمين

)1.323.307(----)1.323.307()42.985()977.700()302.622(أقساط محولة ألطراف إعادة التأمين

8.578.087----867.9836.493.8031.216.3018.578.087صافي أقساط التأمين 

)218.200(----)218.200()30.650()113.944()73.606(التغير في إحتياطي األخطار غير المنتهية

8.359.887----794.3776.379.8591.185.6518.359.887صافي أقساط التأمين المستحقة

)4.817.792(----)4.817.792()1.130.534()3.235.910()451.348(إجمالي مطالبات مدفوعة

813.629----97.031418.137298.461813.629مستردات إعادة تأمين

)1.764.855(----)1.764.855()181.737()1.421.025()162.093(التغير في المطالبات القائمة

)1.754.717(----)1.754.717()77.561()1.517.093()160.063(صافي العمولة

7.531----7.531---إيرادات تأمين أخرى )غير موزعة(

843.683----117.904623.96894.280843.683صافي نتائج اإلكتتاب

843.683----117.904623.96894.280843.683صافي نتائج اإلكتتاب

856.260-856.260------إيرادات إستثمارات 

)44.798(-)44.798(------تكاليف التمويل 

39.417---39.417----إيراد إيجار

55.710-51.2864.424-----إيراد رسوم إستشارات وإيرادات أخرى

1.750.272-843.68339.41751.286815.886---إجمالي الدخل 

)684.904()657.976(-)21.366()5.562(----مصروفات تشغيلية وإدارية

)32.052()17.619(-)162()14.271(----إستهالك

الربح قبل الحصة من نتائج اإلستثمارات 

1.033.316)675.595(843.68319.58429.758815.886---بطريقة حقوق الملكية

الحصة من نتائج اإلستثمارات بطريقة حقوق 

18.262--------الملكية

1.051.578)675.595(117.904623.96894.280843.68319.58429.758815.886نتائج القطاع
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

بيان املركز املالي للقطاع
يتم إستخدام موجودات ومطلوبات املجموعة بصورة مشتركة بني القطاعات األساسية.

ب( المعلومات الجغرافية 

تــزاول املجموعــة أنشــطتها يف ســوقني جغرافيــني وهمــا الســوق املحلــي يف قطــر واألســواق العامليــة. يوضــح اجلــدول التالــي توزيــع إجمالــي 
موجــودات ومطلوبــات املجموعــة حســب القطــاع اجلغــرايف:

بيان دخل قطاع التأمني خالل السنة

تسوية عدد األسهم العادية القائمة )باآلالف(:

خــال ســنة 2017 ، قامــت املجموعــة بإصــدار أســهم مجانيــة خاصــة بســنة 2016، وعليــه، مت تعديــل عوائــد الســهم لســنة 2016 إلدراج 
تأثيــر هــذه املعاملــة. ال توجــد أيــة مبالــغ محققــة لألســهم خــال أي وقــت مــن الســنة وعليــه فــإن العائــد املخفــف للســهم يســاوي العائــد 

األساســي لــه.

قامــت املجموعــة بتعديــل العائــد للســهم الواحــد نتيجــة إلصــدار أســهم مجانيــة بنســبة 10٪ )1 ســهم لــكل 10 أســهم( والعامــل املجانــي يف 
إصــدار أســهم حقــوق األولويــة خــاص خــال الســنة. متــت املوافقــة علــى إصــدار األســهم املجانيــة يف اجتمــاع اجلمعيــة العموميــة املنعقــد 

بتاريــخ 21 فبرايــر 2016.

كانت موجودات ومطلوبات وحقوق ملكية القطاعات يف نهاية السنة كما يلي:

قطر
2017

ألف ريـال 
قطري

عالمي
2017

ألف ريـال 
قطري

اإلجمالي
2017

ألف ريـال 
قطري

قطر
 2016

ألف ريـال 
قطري

عالمي
 2016

ألف ريـال 
قطري

اإلجمالي
 2016

ألف ريـال 
قطري

1.594.23010.064.46811.658.6981.660.7178.240.6779.901.394إجمالي أقساط التأمين

)1.323.307()825.184()498.123()2.108.769()1.676.119()432.650(أقساط محولة إلى أطراف إعادة التأمين

1.161.5808.388.3499.549.9291.162.5947.415.4938.578.087صافي أقساط التأمين المستحقة

)218.200()155.308()62.892()621.307()682.788(61.481الحركة في إحتياطي األقساط غير المنتهية

1.223.0617.705.5618.928.6221.099.7027.260.1858.359.887صافي األقساط المستحقة

)4.817.792()3.690.289()1.127.503()6.555.609()5.026.520()1.529.089(إجمالي مطالبات مدفوعة

574.738626.1971.200.935388.261425.368813.629مستردات إعادة تأمين 

)1.764.855()1.633.807()131.048()1.719.960()1.758.717(38.757الحركة في المطالبات القائمة

)1.754.717()1.739.708()15.009()1.751.670()1.762.051(10.381صافي العمولة

6.4376.20912.6466766.8557.531إيرادات تأمين أخرى

114.964215.079628.604843.683)209.321(324.285صافي نتائج اإلكتتاب

المطلوبات وحقوق الملكيةالموجودات

2017
ألف ريـال قطري

2016
ألف ريـال قطري

2017
ألف ريـال قطري

 2016
ألف ريـال قطري

17.616.66211.340.9848.930.8219.136.675قطر

17.117.62217.393.87625.803.46319.598.185عالميًا

34.734.28428.734.86034.734.28428.734.860

24. صافي إيرادات اإلستثمارات

25. المصروفات التشغيلية واإلدارية

26. العائد األساسي والمخفف للسهم الواحد
العائد األساسي هو نفسه العائد املخفف للسهم الواحد إذ أنه ليس هناك أسهم حتمل آثار مخففة على األرباح.

2017
ألف ريـال قطري

2016
ألف ريـال قطري

349.382108.968أرباح بيع إستثمارات 

512.115390.132إيرادات فوائد

64.630102.906توزيعات أرباح

190.674-أرباح بيع إستثمارات عقارية

20.682)35.235()خسائر( / أرباح غير محققة من إستثمارات 

147.12144.419إيرادات أخرى

)1.521()67.364(يطرح: خسائر االنخفاض في القيمة  

970.649856.260

)44.798()67.881(تكاليف تمويل 

902.768811.462صافي إيرادات اإلستثمارات

2017
ألف ريـال قطري

2016
ألف ريـال قطري

393.768432.661تكاليف متعلقة بالموظفين

248.278252.243مصروفات تشغيلية أخرى

642.046684.904

2017
ألف ريـال قطري

2016
ألف ريـال قطري

417.5931.034.018الربح الموزع على مساهمي الشركة األم

-)62.318(يخصم: فائدة على سندات ثانوية دائمة )إيضاح 22(

355.2751.034.018

277.309277.309المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية

1.283.73العائد األساسي والمخفف للسهم الواحد )ريـال قطري( )2016: معدلة(
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27. توزيعات األرباح واألسهم المجانية

29. تحديد القيمة العادلة وهرمية القيم العادلة لإلستثمارات 

28. المطلوبات الطارئة واإللتزامات

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

2017
ألف ريـال قطري

2016
ألف ريـال قطري

415.963361.708توزيعات أرباح نقدية مقترحة )ألف ريـال قطري(

277.309241.138المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية )باأللف(

1.51.5التوزيعات النقدية للسهم )ريال قطري( 

2017
ألف ريـال قطري

2016
ألف ريـال قطري

2.498.3082.165.700ضمانات بنكية

134.632123.656إلتزامات في إستثمارات مستقبلية مصرح بها

2.632.9402.289.356

2017
ألف ريـال قطري

2016
ألف ريـال قطري

16.73713.734خالل سنة واحدة

34.89148.391بعد سنة وقبل خمس سنوات

5.4705.038أكثر من خمس سنوات

57.09867.163

إقتــرح مجلــس اإلدارة بتوزيــع أربــاح نقديــة بواقــع 1.50 ريــال قطــري لــكل ســهم )2016: 1.50 ريــال قطــري لــكل ســهم( وتوزيــع أســهم 
مجانيــة بواقــع 15٪ )مبلــغ 66.754 ألــف ريــال قطــري يــوزع مــن االحتياطــي القانونــي والباقــي مبلــغ 349.210 ألــف ريــال قطــري يــوزع 
مــن احتياطــي الكــوارث( )2016: 15٪ )وزعــت مــن األربــاح املحتجــزة((. ســيتم طــرح توزيــع األربــاح املقترحــة واألســهم املجانيــة يف اجتمــاع 

اجلمعيــة العموميــة للموافقــة.

قــام مجلــس اإلدارة بعــد اإلجتمــاع الســنوي العــام يف 21 فبرايــر 2016 بطــرح أســهم لإلكتتــاب لعــدد 40.616.716 ســهم بواقــع 50 ريــال 
قطــري لــكل ســهم مبعــدل 1 ســهم لــكل 5 أســهم مملوكــة كمــا يف 1 مــارس 2016 بعــد األســهم املجانيــة. متــت عمليــة التــداول عــن طريــق 
ــو  ــى 1 ماي ــل 2016 إل ــخ 10 أبري ــدأت بتاري ــاب ب ــرة اإلكتت ــارس 2016. فت ــى 30 م ــارس 2016 إل ــن 20 م ــرة م بورصــة قطــر خــال الفت
2016 حيــث مت اإلنتهــاء مــن تخصيــص وإدراج األســهم يف 25 مايــو 2016. إن عــدد األســهم املكتتبــة هــي 38.055.079 ســهم. إن عــاوة 
اإلصــدار الناجتــة مــن اإلكتتــاب بالصــايف مــن املصاريــف بقيمــة 1.521.431 ألــف ريــال قطــري كانــت مدرجــة ضمــن اإلحتياطــي القانونــي 

كمــا هــو مطلــوب مبوجــب البنــد 154 مــن قانــون الشــركات التجاريــة القطــري رقــم 11 لســنة 2015.

مختلف املستويات على النحو التالي:

•   املستوى 1: األسعار املدرجة )غير معدلة( يف أسواق نشطة ملوجودات أو مطلوبات متطابقة.
•   املستوى 2: مدخالت بخالف األسعار املدرجة يف املستوى 1 أعاله والتي ميكن مالحظتها للموجود أو املطلوب 

إما بصورة مباشرة )مثل األسعار( أو بصورة غير مباشرة )أي مشتقة من األسعار(.

•   املستوى 3: مدخالت للموجود أو املطلوب ال تستند على بيانات سوق ميكن مالحظتها )أي مدخالت ال ميكن 
مالحظتها(.

تعمــل املجموعــة يف قطــاع التأمــن وتخضــع للتقاضــي يف ســياق أعمالهــا العاديــة ولكنــه مــن غيــر العملــي توقــع أو حتديــد النتائــج النهائيــة 
جلميــع اإلجــراءات القانونيــة املعلقــة أو ذات التهديــد. تعتقــد اإلدارة أن مثــل هــذه اإلجــراءات مبــا يف ذلــك التقاضــي ســيكون لهــا أثــر مــادي 
علــى نتائجهــا يف املركــز املالــي. وتخضــع املجموعــة أيضــا لقواعــد املــاءة التأمينيــة يف جميــع املناطــق التــي تعمــل فيهــا وتلتــزم بجميــع 

أنظمــة املــاءة املاليــة.

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

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

اإليجارات التشغيلية – املجموعة كمستأجر

إن احلد األدنى للذمم الدائنة املستقبلية مبوجب عقود إيجارات تشغيلية غير قابلة لإللغاء كما يف نهاية السنة هي كما يلي:

31 ديسمبر 2017

المستوى 1

ألف ريـال قطري

المستوى 2

ألف ريـال قطري

المستوى 3

ألف ريـال قطري

إجمالي

ألف ريـال قطري

3.165.562-2.033.7591.131.803إستثمارات محتفظ بها للمتاجرة

657.09010.488.941-9.831.851إستثمارات متاحة للبيع

11.865.6101.131.803657.09013.654.503

31 ديسمبر 2016

2.876.118-1.942.882933.236إستثمارات محتفظ بها للمتاجرة

535.9948.565.304-8.029.310إستثمارات متاحة للبيع

9.972.192933.236535.99411.441.422
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

تقنيات التقييم

استثمارات مدرجة يف أوراق مالية وسندات دين
عندمــا تســتند القيــم العادلــة لــأوراق املاليــة املدرجــة يف األســهم وســندات الديــن إلــى أســعار الســوق املدرجــة أو عــروض أســعار التجــار 

امللزمــة، يف ســوق نشــط ملوجــودات مماثلــة دون أي تعديــات، يتــم إدراج األدوات ضمــن املســتوى 1 مــن تــدرج القيمــة العادلــة.

الصناديق املدارة املدرجة
يف حالــة عــدم وجــود ســعر مــدرج يف ســوق نشــط، يتــم تقييمهــا باســتخدام مدخــات ميكــن ماحظتهــا مثــل أســعار املعامــات املنفــذة 
مؤخــرا يف األوراق املاليــة للمصــدر أو جهــات إصــدار أخــرى قابلــة للمقارنــة ومنحنيــات العائــد. يتــم إجــراء تعديــات علــى التقييمــات عنــد 
الضــرورة لتحقيــق الفروقــات يف شــروط األداة.  تقــوم املجموعــة بتصنيــف هــذه االســتثمارات يف املســتوى 2 إلــى احلــد الــذي ميكــن فيــه 

ماحظــة املدخــات الهامــة.

مشتقات غير مدرجة يف األسواق املالية
ــي مــن  ــف ائتمان ــة ذات تصني ــة، وبشــكل أساســي مؤسســات مالي ــة مختلف ــع أطــراف مقابل ــة مشــتقة م تدخــل املجموعــة يف أدوات مالي
الدرجــة االســتثمارية. يتــم تقييــم املشــتقات باســتخدام أســاليب التقييــم مــع املدخــات التــي ميكــن ماحظتهــا يف الســوق هــي أساســا 

ــارات. عقــود اخلي

استثمارات يف أسهم غير مدرجة
ــة  ــق القيمــة الدفتري ــة باســتخدام نهــج الســوق وتطبي ــر املدرجــة بالقيمــة العادل ــع غي ــم تســجيل االســتثمارات يف األســهم املتاحــة للبي يت

ــل. ــى املــدى الطوي ــزم املجموعــة االحتفــاظ بهــا عل ــى قيمــة االســتثمار. ال توجــد أســواق نشــطة لهــذه االســتثمارات وتعت للوصــول إل

الصناديق املدارة غير املدرجة
تســتثمر املجموعــة يف الصناديــق املــدارة، مبــا يف ذلــك صناديــق األســهم اخلاصــة غيــر املدرجــة يف ســوق نشــط والتــي قــد تخضــع لقيــود 

علــى عمليــات االســترداد مثــل فتــرات التأمــن وبوابــات االســترداد واجليــوب اجلانبيــة.

يراعــي مديــرو االســتثمار يف املجموعــة أســاليب التقييــم واملدخــات املســتخدمة يف تقييــم هــذه الصناديــق كجــزء مــن إجــراءات العنايــة 
الواجبــة قبــل االســتثمار، وذلــك لضمــان أنهــا معقولــة ومناســبة، وبالتالــي ميكــن اســتخدام صــايف قيمــة املوجــودات لهــذه الصناديــق 
كمدخــل يف قيــاس قيمتهــا العادلــة. عنــد قيــاس هــذه القيمــة العادلــة، يتــم تعديــل صــايف قيمــة املوجــودات عنــد الضــرورة لتعكــس القيــود 
علــى االســترداد والتزامــات املســتقبلية والعوامــل املحــددة األخــرى للصنــدوق ومديــر الصنــدوق. عنــد قيــاس القيمــة العادلــة، يؤخــذ يف 
ــة املوجــودات ومســتوى  ــة لصــايف قيم ــات الازم ــة ومســتوى التعدي ــى طبيع ــادا عل ــدوق. اعتم ــاري أي معامــات يف أســهم الصن االعتب

ــداول يف الصنــدوق، تقــوم املجموعــة بتصنيــف هــذه الصناديــق يف املســتوى 3. الت

تسوية املستوى 3
يوضــح اجلــدول التالــي تســوية جميــع احلــركات يف القيمــة العادلــة لــأدوات املاليــة املصنفــة ضمــن املســتوى 3 بــن بدايــة ونهايــة فتــرة 

التقريــر:

إيضــاح رقــم )1( يقــدم معلومــات حــول هيــكل املجموعــة ، والــذي يتضمــن تفاصيــل الشــركات التابعــة والشــركة القابضــة. إن اجلــدول 
ــة. ــغ التعامــالت التــي مت الدخــول فيهــا مــع األطــراف ذات العالقــة للســنة املاليــة ذات الصل التالــي يقــدم إجمالــي مبال

أ( معامالت مع أطراف ذات عالقة

وهــي متثــل التعامــالت مــع األطــراف ذات العالقــة، وهــي تلــك األطــراف التــي يكــون ألحدهــا الســيطرة علــى الطــرف اآلخــر أو ممارســة 
نفــوذ هــام يف إصــدار قراراتــه املاليــة والتشــغيلية. تشــتمل األطــراف ذات العالقــة أيضــاً علــى مديــري املجموعــة والشــركات التــي يعملــون 
فيهــا ككبــار موظفــي اإلدارة. يتــم إعتمــاد سياســات التســعير وشــروط هــذه املعامــالت مــن جانــب إدارة املجموعــة ويتــم التفــاوض عليهــا 

وفقــاً للبنــود التجاريــة اإلعتياديــة. كانــت املعامــالت الهامــة علــى النحــو التالــي:

إن األرصــدة القائمــة لألطــراف ذات العالقــة يف تاريــخ التقريــر هــي بــدون ضمــان وال يحتســب عليهــا فوائــد ولــم يتــم أخــذ مخصــص ديــون 
مشــكوك يف حتصيلهــا مقابــل هــذه األرصــدة خــالل الســنة )2016: ال شــيء(.

2017
ألف ريـال قطري

2016
ألف ريـال قطري

535.994473.924في 1 يناير

)23.123(30.140صافي الربح / )الخسارة( في احتياطي القيمة العادلة
90.95685.193صافي الحركة في التكلفة

657.090535.994في 31 ديسمبر  

30. األطراف ذات العالقة

2017
ألف ريـال قطري

2016
ألف ريـال قطري

23.07623.598أقساط تأمين

22.03722.634مطالبات

6540شراء خدمات

12.1861.692أ( المستحق من أطراف ذات عالقة

25.75919.941ب( المستحق من أطراف ذات عالقة

55.83953.443ج( مكافآت كبار موظفي اإلدارة  رواتب ومنافع أخرى قصيرة األجل

1.7381.490مكافأة نهاية الخدمة

57.57754.933
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31. الحصص غير المسيطرة
متثــل احلصــص غيــر املســيطرة احلصــة يف شــركة قطــر للتأمــن كابيتــال ذ.م.م. بنســبة 4.26٪ )2016: 4.26٪( مــن رأس املــال ، 
ــة للتأمــن و  ــة القطري ــة للتأمــن ، 17.96٪ )2016: 17.96٪( يف الشــركة الكويتي ــة القطري 41.18٪ )2016: 30٪( يف الشــركة العماني

15٪ )2016: 15٪( يف قطــر لتأمينــات احليــاة والتأمــن الصحــي ذ.م.م.

32. األدوات المالية وإدارة المخاطر
تقــوم املجموعــة، يف إطــار نشــاطات أعمالهــا اإلعتياديــة، بتوليــد إيراداتهــا بصفــة أساســية مــن القيــام بأنشــطة التأمــن واإلســتثمار 
وإدارتهمــا. مــن خــال هيــكل حوكمــة متــن، يتــم تقييــم املخاطــر والعائــدات مــن أجــل توليــد إيــرادات مســتدامة بغــرض تخفيــض تقلبــات 

العوائــد وزيــادة العائــد للمســاهمن. تتعــرض خطــوط أعمــال املجموعــة بصفــة أساســية للمخاطــر التاليــة:

•   مخاطر التأمن
•   مخاطر اإلئتمان
•   مخاطر السيولة
•   مخاطر السوق

•   املخاطر التشغيلية

1(  إطار احلوكمة
إن الهــدف األساســي للمجموعــة مــن إطــار إدارة املخاطــر واإلدارة املاليــة هــو حمايــة مســاهمي املجموعــة مــن األحــداث التــي تعــوق حتقيــق 

أهــداف التشــغيل املالــي بصــورة مســتدامة. تــدرك اإلدارة العليــا مــدى أهميــة إمتــاك أنظمــة إدارة مخاطــر تتســم بالفعاليــة والكفــاءة.

قامــت املجموعــة بوضــع قســم إلدارة املخاطــر مبرجعيــات واضحــة ملجلــس اإلدارة واللجــان املنبثقــة عنــه وللجــان اإلدارة التنفيذيــة ذات 
الصلــة. باإلضافــة إلــى ذلــك ، مت وضــع هيــكل تنظيمــي واضــح مــع توثيــق تفويــض الســلطات واملســؤوليات مــن مجلــس اإلدارة للجــان اإلدارة 
التنفيذيــة وكبــار املديريــن. كمــا مت أيضــاً وضــع إطــار سياســة إدارة مخاطــر للمجموعــة يحــدد مســتويات املخاطــر املقبولــة للمجموعــة 

وإدارة املخاطــر والرقابــة ومعاييــر تســيير النشــاط لعمليــات املجموعــة.

2( إطار إدارة رأس املال
لــدى املجموعــة إطــار لتحديــد املخاطــر الداخليــة التــي تتعــرض لهــا وحــدات العمــل واملجموعــة ككل ، باإلضافــة إلــى حتديــد كميــة األثــر 
ــة دون خطــر إنعــدام الســيولة  ــوب للحيلول ــي إلــى مســتوى رأس املــال املطل ــى رأس املــال اإلقتصــادي. تشــير تقديــرات اإلطــار الداخل عل

وتطبيقــه علــى مســتوى خطــر معــن مــن خــال عــدد مــن اإلختبــارات )املاليــة منهــا وغيــر املاليــة( علــى مركــز رأس املــال للنشــاط.

3(  اإلطار التشريعي
الوثائــق  حاملــي  حقــوق  بحمايــة  األســاس  يف  املشــرعون  يهتــم 
ورصدهــم عــن كثــب لضمــان أن املجموعــة تقــوم بــإدارة األمــور 
بصــورة مرضيــة مــن أجــل حتقيــق مصلحتهــم. يف نفــس الوقــت 
يهتــم املشــرعون أيضــاً بضمــان إحتفــاظ املجموعــة مبركــز مــاءة 
مناســب ملقابلــة اإللتزامــات غيــر املنظــورة التــي قــد تنشــأ مــن 

الكــوارث الطبيعيــة. األحــداث اإلقتصاديــة أو 

تخضــع العمليــات التشــغيلية للمجموعــة أيضــاً ملتطلبــات تشــريعية 
التــي متــارس عملهــا فيهــا. ال تنــص هــذه  يف مراكــز الســلطة 
املوافقــات والرصــد لألنشــطة ولكنهــا  التشــريعات فقــط علــى 
ــال(  ــة رأس امل ــل كفاي ــدة )مث تفــرض أيضــاً بعــض النصــوص املقي
ــب  ــدام الســيولة مــن جان ــر وإنع ــص مخاطــر التقصي ــرض تقلي بغ
شــركات التأمــن يف الوفــاء بإلتزاماتهــا غير املنظورة عند نشــوئها.

4( إطار إدارة املوجودات واملطلوبات
الفائــدة  ملعــدل  القائمــة  املعامــات  مــن  املاليــة  املخاطــر  تنشــأ 
والعمــات ومنتجــات حقــوق امللكيــة والتــي هــي معرضــة لتحــركات 
عامــة ومحــددة يف تغيــرات الســوق. إن اخلطــر الرئيســي الــذي 
تواجهــه املجموعــة بســبب طبيعــة إســتثماراتها ومطلوباتهــا هــو 
خطــر معــدالت الفائــدة. تديــر املجموعــة هــذه املعامــات القائمــة 
ضمــن إطــار إدارة املوجــودات واملطلوبــات الــذي مت وضعــه لتحقيــق 
مطلوباتهــا  تتجــاوز  الطويــل  املــدى  علــى  إســتثمارية  عائــدات 

مبوجــب عقــود التأمــن واإلســتثمار. 

كمــا تتكامــل إدارة املوجــودات واملطلوبــات باملجموعــة مــع إدارة 
املخاطــر املاليــة املصاحبــة للموجــودات واملطلوبــات املاليــة األخــرى 
للمجموعــة والتــي ال ترتبــط بصــورة مباشــرة مــع مطلوبــات التأمن 

واإلســتثمار.

ــات املجموعــة جــزءاً مكمــاً  ــا تشــكل إدارة موجــودات ومطلوب كم
لسياســة إدارة مخاطــر التأمــن لتضمــن توفــر تدفــق نقــدي كايف 
يف كل فتــرة معينــة ملقابلــة املطلوبــات التــي تنشــأ مــن عقــود التأمن 

واإلســتثمار.

5(  مخاطر التأمني
مبوجــب  املجموعــة  تواجههــا  التــي  الرئيســية  املخاطــر  تتمثــل 
عقــود التأمــن يف إختــاف املطالبــات الفعليــة ومدفوعــات املنافــع 
ــات ومــدى  ــك بتكــرار املطالب ــر ذل ــا عــن التوقعــات. يتأث أو توقيته
خطــورة املطالبــات والتعويضــات الفعليــة املدفوعــة والتطــورات 
الاحقــة للمطالبــات طويلــة األجــل. لــذا تهــدف املجموعــة إلــى 

ضمــان توفــر اإلحتياطيــات الكافيــة لتغطيــة هــذه املطلوبــات.

تديــر املجموعــة مخاطــر التأمــن مــن خــال اإلختيــار الدقيــق 
لــدى  اإلرشــادية  وخطوطهــا  اإلكتتــاب  إلســتراتيجية  والتنفيــذ 
املجموعــة إلــى جانــب ترتيبــات إعــادة التأمــن املناســبة واملعاجلــة 

للمطالبــات. النشــيطة 

تقــوم املجموعــة بصفــة أساســية بإصــدار عقــود تأمــن متمثلــة 
والتأمــن  واحلــوادث  واملمتلــكات  واجلــوي  البحــري  بالتأمــن 

احليــاة. وعلــى  الصحــي 

يتــم تخفيــف تركيــز التعــرض ملخاطــر التأمــن مــن خــال اإلختيــار 
الدقيــق لتنفيــذ إســتراتيجية اإلكتتــاب لــدى املجموعة والتي تســعى 
لضمــان تنــوع املخاطــر املكتتــب فيهــا عبــر محفظــة كبيــرة متنوعــة 
مــن حيــث النــوع ومســتوى املنافــع املؤمنــة ومقــدار املخاطــر ومجــال 
ــاب  ــاك حــدود موضوعــة لإلكتت ــرايف. هن النشــاط والنطــاق اجلغ

بغــرض تفعيــل معيــار إختيــار املخاطــر.

يف إطــار نشــاطها اإلعتيــادي، وبغــرض تقليــص املخاطــر املاليــة 
ــات ضخمــة، تدخــل املجموعــة يف عقــود مــع  الناشــئة عــن مطالب
أطــراف أخــرى ألغــراض إعــادة التأمــن تســاعد ترتيبــات إعــادة 
وتســمح  التجــاري  النشــاط  يف  التنــوع  علــى  املذكــورة  التأمــن 
لــإلدارة بالســيطرة علــى التعــرض للخســائر املحتملــة التــي تنشــأ 
مــن املخاطــر الكبيــرة كمــا توفــر مقــدرة إضافيــة علــى النمــو. 
تتأثــر عقــود إعــادة التأمــن بجــزء كبيــر مبعاهــدات إعــادة التأمــن 
وعقــود إعــادة التأمــن لتغطيــة الفائــض مــن اخلســارة. يتــم تقديــر 
ــدي التأمــن بصــورة تنســجم  ــن معي ــة لإلســترداد م ــغ القابل املبال
مــع مخصــص املطالبــات القائمــة مبــا يتوافــق مــع عقــود إعــادة 

التأمــن.

ــدى املجموعــة إال أن  ــات إعــادة تأمــن ل بالرغــم مــن وجــود ترتيب
هــذه العقــود ال تعفيهــا مــن إلتزاماتهــا املباشــرة جتــاه حاملــي 
الوثائــق وبالتالــي تتعــرض املجموعــة ملخاطــر اإلئتمــان فيمــا يتعلــق 
بالتأمــن املحــول إلــى احلــد الــذي يكــون فيــه كل معيــد تأمــن غيــر 
قــادر عــن الوفــاء بإلتزاماتــه املنصــوص عليهــا يف ترتيبــات إعــادة 
التأمــن. مت إعــداد إعــادة تأمــن املجموعــة بصــورة متنوعــة بحيــث 
ال يتــم اإلعتمــاد علــى معيــد تأمــن واحد كمــا أن عمليات املجموعة 

ال تعتمــد بشــكل كبيــر علــى أي عقــد إعــادة تأمــن فــردي.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

لتقييــم  املطالبــات  ملراجعــة  املجموعــة سياســات صارمــة  لــدى 
مفصلــة  مراجعــة  مــع  واملســتمرة  اجلديــدة  املطالبــات  جميــع 
متكــررة  املطالبــات وحتقيقــات  معاجلــات  ومنتظمــة إلجــراءات 
عــن املطالبــات اإلحتياليــة املحتملــة لتخفيــف تعــرض املجموعــة 
إدارة  سياســة  بفــرض  أيضــاً  املجموعــة  تقــوم  كمــا  للمخاطــر. 
نشــطة وســريعة ملتابعــة املطالبــات وذلــك بغــرض تخفيــف تعرضهــا 
ملخاطــر التطــورات املســتقبلية التــي ال ميكــن التنبــؤ بهــا والتــي مــن 

املمكــن أن تؤثــر ســلباً علــى املجموعــة.

االفتراضات الرئيسية
إفتــراض  هــو  اإللتزامــات  لتقديــرات  األساســي  اإلفتــراض  إن 
أن تطــورات املطالبــات للمجموعــة ســوف تتبــع ســلوك مشــابه 
للســلوك التاريخــي. يتضمــن ذلــك اإلفتــراض متوســط تكاليــف 
املطالبــة وتكاليــف معاجلــة املطالبــة وعوامــل تضخــم املطالبــة 
إســتخدام  أيضــاً  يتــم  حــوادث.  ســنة  لــكل  املطالبــات  وعــدد 
تقديــرات كميــة إضافيــة لتقييــم املــدى الــذي قــد ال تنطبــق عليــه 
الســلوكيات التاريخيــة يف املســتقبل، وكمثــال، احلــدوث ملرة واحدة، 
التغيــرات يف عوامــل الســوق مثــل مواقــف العمــاء جتــاه املطالبــات 
واألحــوال االقتصاديــة إضافــة إلــى عوامــل داخليــة مثــل مزيــج 

جدول تطور املطالبات
حتتفــظ املجموعــة مبســتوى إحتياطيــات قويــة فيمــا يتعلــق بعمليــات التأمــن مــن أجــل احلمايــة ضــد ســلبية خبــرات وتطــورات املطالبــات 
املســتقبلية. يبــن اجلــدول أدنــاه توقعــات املطالبــات املتكبــدة املتراكمــة واملبالــغ املدفوعــة املتراكمــة مبــا يف ذلــك املطالبــات املبلــغ عنهــا 
واملطالبــات املتكبــدة وغيــر املســجلة لــكل ســنة متواليــة لســنة احلــوادث كمــا يف تاريــخ التقريــر. يبــن القســم األعلــى لــكل جــدول كيفيــة 
تغييــر تقديــر املجموعــة ملجمــوع املطالبــات القائمــة لــكل ســنة حــوادث كمــا يف نهايــة الســنوات املتواليــة. أمــا القســم األدنــى للجــداول ، 

فإنــه يبــن تســوية املطالبــات املتراكمــة باملبالــغ الظاهــرة يف بيــان املركــز املالــي املوحــد.

إســتثناء تناســب وعــدم تناســب أنشــطة إعــادة التأمــن ، مت إعتبــار أســاس ســنة احلــادث كأفضــل أســاس ألنشــطة اإلكتتــاب للمجموعــة. 
نظــراً لطبيعــة مطالبــات إعــادة التأمــن وصعوبــة التعــرف علــى ســنة احلــادث لــكل مطالبــة مبلــغ عنهــا ، مت اإلعتــراف بهــذه املطالبــات 
بصفــة فرديــة ومت توحيدهــا بحســب ســنة التقريــر )أســاس ســنة التقريــر( مــا يعنــي أنــه مت اإلعتــراف باملطالبــة يف الســنة التــي مت 
إبــاغ املجموعــة بهــا. إن هــذا العــرض يختلــف عــن األســاس املســتخدم يف جــدول تطــور املطالبــات ملطالبــات التأمــن األخــرى وشــركات 

املجموعــة ، حيــث كانــت اإلشــارة إلــى التاريــخ الفعلــي لهــذا احلــدث الــذي تســبب باملطالبــة )أســاس ســنة حــدث(.

6(  مخاطر اإلئتمان
مخاطــر اإلئتمــان هــي املخاطــر التــي تنشــأ عــن عجــز أحــد أطــراف األداة املاليــة عــن الوفــاء مبطلوباتــه ممــا يــؤدي إلــى خســارة ماليــة 

للطــرف اآلخــر. فيمــا يلــي السياســات واإلجــراءات النافــذة لتخفيــف تعــرض املجموعــة ملخاطــر اإلئتمــان.

مت وضــع سياســة إدارة مخاطــر إئتمــان تــورد تقييمــاً وحتديــداً ملــا يشــكل مخاطــر إئتمــان بالنســبة للمجموعــة كمــا مت وضــع السياســات 
واإلجــراءات التاليــة لتخفيــف تعــرض املجموعــة ملخاطــر االئتمــان:

•   يتــم رصــد اإللتــزام بسياســة إدارة الــذمم وتتــم مراجعــة حــاالت التعــرض واخلــرق بصــورة منتظمــة ملعرفــة مــدى صلتهــا بالتغيــرات يف 
بيئــة املخاطــر.

•   بالنســبة جلميــع فئــات املوجــودات املاليــة التــي حتتفــظ بهــا املجموعــة بخــاف تلــك املتعلقــة بعقــود إعــادة التأمــن، فــإن أقصــى حــد 
لتعــرض املجموعــة ملخاطــر االئتمــان هــو القيمــة الدفتريــة كمــا هــي مســجلة يف البيانــات املاليــة املوحــدة كمــا يف تاريــخ التقريــر. 

•   تتــم إعــادة التأمــن مــع معيــدي تأمــن معتمديــن مــن قبــل اإلدارة. بغــرض تقليــل تعرضهــا للخســائر الكبيــرة مــن حــاالت عجــز معيــدي 
ــم  ــان الناشــئة عــن أقالي ــزات اإلئتم ــا وترصــد تركي ــدي تأمينه ــي ملعي ــم للوضــع املال ــوم املجموعــة بإجــراء تقيي ــاء ، تق التأمــن عــن الوف

املحفظــة وشــروط الوثيقــة وإجــراءات معاجلــة املطالبــات. يتــم 
أيضــاً إســتخدام األحــكام لتقييــم املــدى الــذي تؤثــر فيــه العوامــل 
اخلارجيــة مثــل القــرارات القضائيــة والتشــريعات احلكوميــة علــى 

التقديــرات.
تتضمــن اإلفتراضــات الرئيســية األخــرى التغيــرات يف معــدالت 
الفائــدة وحــاالت التأخــر يف الســداد والتغيــر يف أســعار صــرف 

العمــات األجنبيــة.

احلساسيات
لإلفتراضــات  حســاس  العــام  التأمــن  مطالبــات  مخصــص  إن 
الرئيســية الــوارد ذكرهــا أعــاه. لــم يكــن باإلمــكان حتديــد قيمــة 
ــرات يف  ــل التغيي ــدار حساســية بعــض اإلفتراضــات مث ــة ملق رقمي

التشــريعات أو الشــكوك حــول عمليــة التقديــر.
ــى نحــو معقــول يف  ــة عل ــاه للتحــركات املحتمل ــل أدن مت أداء التحلي
اإلفتراضــات الرئيســية مــع بقــاء جميــع اإلفتراضــات األخــرى 
املطلوبــات  وصــايف  إجمالــي  علــى  التأثيــر  توضــح  لكــي  ثابتــة 

وصــايف األربــاح وحقــوق امللكيــة.

التأثير على التغير في االفتراضات 
المطلوبات

ألف ريـال قطري

التأثير على صافي 
الربح

ألف ريـال قطري

التأثير على حقوق 
الملكية

ألف ريـال قطري

31 ديسمبر 2017

-)707.463(707.463+ 10٪تكلفة مطالبات متكبدة

-)707.463()707.463(- 10٪تكلفة مطالبات متكبدة

31 ديسمبر 2016

-)576.902(576.902+ 10٪تكلفة مطالبات متكبدة

-576.902)576.902(- 10٪تكلفة مطالبات متكبدة

اإلجمالي201220132014201520162017سنة الحادث

1.321.6301.856.4162.344.8704.558.0065.404.2277.108.40610.080.922في نهاية سنة الحادث

--1.279.7641.770.8842.219.4874.333.4145.304.732بعد سنة

---1.330.7321.7781442.222.8584.384.932بعد سنتين

----1.347.3831.758.6492.268.450بعد ثالثة سنوات

-----1.393.4141.679.859بعد أربعة سنوات

------1.400.689بعد خمسة سنوات

1.400.6891.679.8592.268.4504.384.9325.304.7327.108.40622.147.068التقدير الحالي للمطالبات المتكبدة المتراكمة

)13.404.912()2.075.371()4.148.880()2.952.179()1.610.763()1.354.083()1.263.636(الدفعات المتراكمة حتى تاريخه

137.053325.776657.6871.432.7531.155.8525.033.0358.742.156مخصص صافي المطالبات القائمة

213.718------إحتياطي خاص بالسنوات السابقة )قبل 2011(

إجمالي صافي المطالبات القائمة المبلغ عنها ولم 
8.955.874------يتم تسويتها والمتكبدة ولكن لم يبلغ عنها

176.55776.420173.07499.495)79.059(التقدير الحالي للفائض / )العجز(

2٪4٪3٪11٪)6٪(نسبة الفائض / )العجز( إلجمالي االحتياطي األولي
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

ــة واألنشــطة أو اخلصائــص اإلقتصاديــة ملعيــدي التأمــن. جغرافيــة مماثل

يف تاريــخ كل تقريــر تقــوم اإلدارة بإجــراء تقييــم ملــدى املــاءة اإلئتمانيــة ملعيــدي التأمــن وتقــوم بتحديــث إســتراتيجية شــراء إعــادة التأمــن 
والتحقــق مــن وجــود مخصــص مناســب إلنخفــاض القيمــة.

إن مخاطر اإلئتمان محدودة بالقيمة الدفترية للموجودات املالية يف تاريخ التقرير.

خطورة االئتمان حسب التصنيف االئتماني 
يبــن اجلــدول أدنــاه املعلومــات املتعلقــة بتعــرض املجموعــة ملخاطــر االئتمــان عــن طريــق تصنيــف املوجــودات وفقــاً لتواريــخ االســتحقاق 

للمجموعــة:

)أ( الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان 
اجلدول التالي يوضح أقصى تعرض ملخاطر االئتمان لبنود بيان املركز املالي املوحد. 

أ( مخاطر السيولة

مخاطر السيولة هي املخاطر املتمثلة يف الصعوبات التي تواجهها املجموعة للوفاء بإلتزاماتها املصاحبة ملطلوباتها املالية.

ــة  ــاء بأي ــة للوف ــوال كافي ــر أم ــى أســاس يومــي/ أســبوعي/ شــهري وتضمــن اإلدارة توف ــات الســيولة بشــكل دوري عل ــة متطلب ــم مراقب يت
ــد إســتحقاقها. ــات عن إلتزام

فترات اإلستحقاق
يبــن اجلــدول أدنــاه فتــرات إســتحقاق املوجــودات املاليــة واملطلوبــات املاليــة للمجموعــة إســتناداً إلــى املطلوبــات التعاقديــة غيــر املخصومــة 
املتبقيــة متضمنــة الفائــدة مســتحقة الدفــع واملدينــة. بالنســبة ملطلوبــات عقــود التأمــن وموجــودات إعــادة التأمــن، فإنــه يتــم حتديــد فترات 
إســتحقاقها إســتناداً إلــى التقديــر الزمنــي لصــايف التدفقــات النقديــة اخلارجــة مــن مطلوبــات التأمــن املعتــرف بهــا. مت إســتبعاد األقســاط 

غيــر املســتحقة وحصــة معيــدي التأمــن مــن األقســاط غيــر املســتحقة مــن التحليــل إذ أنهــا ليســت إلتزامــات تعاقديــة.

)د(  الموجودات المالية منخفضة القيمة

يف 31 ديســمبر 2017 بلغــت موجــودات إعــادة التأمــن منخفضــة القيمــة مبلــغ 23.409 ألــف ريـــال قطــري )2016: 15.494 ألــف ريـــال 
قطــري( وذمم مدينــة منخفضــة القيمــة مــن حملــة الوثائــق مبلــغ 35.379 ألــف ريـــال قطــري )2016: 35.091 ألــف ريـــال قطــري(.

)ب( جودة االئتمان 

)ج( تحليــل أعمــار الذمــم غيــر المتأخــرة فــي الســداد أو منخفضــة القيمــة والذمــم المتأخــرة فــي الســداد 
ولكــن غيــر منخفضــة القيمــة

2017
ألف ريال قطري

2016
ألف ريال قطري

17.1016.357موجودات مالية مشتقة )إيضاح 9( 

2.025.2841.942.882محتفظ بها للمتاجرة - سندات دين )إيضاح 9( 

8.710.6276.347.007متاحة للبيع - سندات دين )إيضاح 9( 

6.462.3525.425.998ذمم تأمين مدينة وأخرى )إيضاح 6(
3.052.9701.853.488موجودات عقود إعادة تأمين )إيضاح 7( 

6.726.9545.910.493الودائع قصيرة األجل )إيضاح 5( 

26.995.28821.486.225

31 ديسمبر 2017
غير متأخرة 

في السداد أو 
منخفضة القيمة
ألف ريـال قطري

متأخرة في 
السداد ولكن 
غير منخفضة 

القيمة
ألف ريـال قطري

متأخرة 
في السداد 
ومنخفضة 

القيمة
ألف ريـال قطري

اإلجمالي
ألف ريـال قطري

17.101--17.101موجودات مالية مشتقة 

2.025.284--2.025.284استثمارات محتفظ بها للمتاجرة - سندات دين

8.710.627--8.710.627استثمارات متاحة للبيع - أوراق مالية 

6.085.481318.08358.7886.462.352ذمم تأمين مدينة وأخرى 

3.052.970--3.052.970موجودات عقود إعادة تأمين 

6.726.954--6.726.954ودائع قصيرة األجل

26.618.417318.08358.78826.995.288المجموع

31 ديسمبر 2016

6.357--6.357موجودات مالية مشتقة 

1.942.882--1.942.882استثمارات محتفظ بها للمتاجرة - سندات دين

6.347.007--6.347.007استثمارات متاحة للبيع - أوراق مالية 

5.018.488356.92550.5855.425.998ذمم تأمين مدينة وأخرى 

1.853.488--1.853.488موجودات عقود إعادة تأمين 

5.910.493--5.910.493ودائع قصيرة األجل

21.078.715356.92550.58521.486.225المجموع

31 ديسمبر 2016

3.249.924342.450921.034454.495407.5105.375.413ذمم تأمين مدينة وأخرى

أقل من 30 يومًا
ألف ريـال 

قطري
31-60    يومًا

ألف ريـال قطري

61-90   يومًا
ألف ريـال 

قطري

91-120 يومًا
ألف ريـال 

قطري

ما يزيد عن 
120 يومًا

ألف ريـال 
قطري

اإلجمالي
ألف ريـال قطري

31 ديسمبر 2017

5.315.951231.893273.527205.323376.8706.403.564ذمم تأمين مدينة وأخرى

انخفاض قيمة ذمم التأمين 
وإعادة التأمين المدينة

2017
ألف ريـال قطري

2016
ألف ريـال قطري

50.58538.494في 1 يناير

8.20312.091مصروف خالل السنة

58.78850.585اإلجمالي
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

31 ديسمبر 2017
أقل من سنة واحدة

ألف
ريـال قطري

من 1-5 سنوات
ألف

ريـال قطري

أكثر من 5 
سنوات

ألف
ريـال قطري

اإلجمالي
ألف

ريـال قطري

موجودات مالية

17.101--17.101موجودات مالية مشتقة

موجودات مالية غير مشتقة

1.728.1401.058.430361.8913.148.461إستثمارات محتفظ بها للمتاجرة

موجودات مالية متاحة للبيع

1.778.314--1.778.314أسهم حقوق ملكية

1.443.4542.286.1344.981.0398.710.627سندات دين 

4.893.307--4.893.307ذمم تأمين مدينة - صافي

3.052.970--3.052.970موجودات عقود إعادة تأمين

7.914.054--7.914.054النقد وما في حكمه 

20.827.3403.344.5645.342.93029.514.834

أقل من سنة واحدة
ألف

ريـال قطري

من 1-5 سنوات
ألف

ريـال قطري

أكثر من 5 
سنوات

ألف
ريـال قطري

اإلجمالي
ألف

ريـال قطري

مطلوبات مالية

8.626--8.626مطلوبات مالية مشتقة

مطلوبات مالية غير مشتقة

794.190--794.190ذمم تجارية وأرصدة دائنة أخرى

12.008.844--12.008.844إلتزامات عقود تأمين

1.529.358--1.529.358ذمم تأمين دائنة

4.044.248--4.044.248قروض قصيرة األجل

150.454-3.886146.568قروض طويلة األجل

18.389.152146.568-18.535.720

31 ديسمبر 2016
أقل من سنة واحدة

ألف
ريـال قطري

من 1-5 سنوات
ألف

ريـال قطري

أكثر من 5 
سنوات

ألف
ريـال قطري

اإلجمالي
ألف

ريـال قطري

موجودات مالية

6.357--6.357موجودات مالية مشتقة

موجودات مالية غير مشتقة

1.220.6281.066.454582.6792.869.761إستثمارات محتفظ بها للمتاجرة

موجودات مالية متاحة للبيع

2.218.297--2.218.297أسهم حقوق ملكية

385.7622.709.9693.251.2766.347.007سندات دين 

4.164.041--4.164.041ذمم تأمين مدينة - صافي

1.853.488--1.853.488موجودات عقود إعادة تأمين

6.962.310--6.962.310النقد وما في حكمه 

16.810.8833.776.4233.833.95524.421.261

أقل من سنة واحدة
ألف

ريـال قطري

من 1-5 سنوات
ألف

ريـال قطري

أكثر من 5 
سنوات

ألف
ريـال قطري

اإلجمالي
ألف

ريـال قطري

مطلوبات مالية

26.256--26.256مطلوبات مالية مشتقة

مطلوبات مالية غير مشتقة

856.831--856.831ذمم تجارية وأرصدة دائنة أخرى

8.704.629--8.704.629إلتزامات عقود تأمين

738.461--738.461ذمم تأمين دائنة

3.746.109--3.746.109قروض قصيرة األجل

151.069-615150.454قروض طويلة األجل

14.223.355-14.072.901150.454اإلجمالي
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مخاطر السوق
ــل  ــة نتيجــة التغيــرات يف أســعار الســوق، )مث ــرادات لــأداة املالي ــة أو اإلي ــب القيمــة العادل ــة يف تقل مخاطــر الســوق هــي املخاطــر املتمثل
ــرات ناجتــة عــن عوامــل محــددة  ــة( ســواء كانــت هــذه التغيي ــة وأســعار حقــوق امللكي ــد وأســعار صــرف العمــات األجنبي معــدالت الفوائ
خاصــة بورقــة ماليــة معينــة أو ُمصدرهــا أو عوامــل تؤثــر علــى جميــع األوراق املاليــة املتداولــة يف الســوق. حتــد املجموعــة مــن مخاطــر 
الســوق مــن خــال اإلحتفــاظ مبحفظــة متنوعــة والرصــد املســتمر للتطــورات يف أســواق األســهم والســندات العامليــة واملحليــة. كمــا تقــوم 
املجموعــة وبشــكل نشــط مبراقبــة  العوامــل الرئيســية التــي تؤثــر علــى حركــة ســوق األســهم والســندات، والقيــام بتحليــل دوري للعمليــات 

واألداء املالــي للشــركات املســتثمر فيهــا. 

]1[  مخاطر العمالت

مخاطــر العمــات هــي املخاطــر املتمثلــة يف تقلــب القيمــة العادلــة للتدفقــات النقديــة املســتقبلية لــأداة املاليــة بســبب التغييــرات يف أســعار 
صــرف العمات.

تقــوم املجموعــة بإســتخدام مختلــف األدوات املاليــة خــارج بيــان املركــز املالــي مبــا فيهــا العقــود اآلجلــة لصــرف العمــات األجنبيــة 
واخليــارات إلدارة بعــض مخاطــر العمــات األجنبيــة وللمتاجــرة.

يلخــص اجلــدول أدنــاه تعــرض املجموعــة ملخاطــر ســعر صــرف العمــات األجنبيــة يف تاريــخ التقريــر وذلــك بتصنيــف املوجــودات واملطلوبات 
بعمات رئيســية.

ليس لدى املجموعة تركيزات هامة يف مخاطر العمالت.
مت القيــام بالتحليــل أدنــاه للتحــركات املمكنــة يف املتغيــرات الرئيســية مــع بقــاء جميــع املتغيــرات األخــرى ثابتــة ممــا يوضــح األثــر علــى الربــح 
أو اخلســارة وحقــوق امللكيــة بســبب التغيــرات يف القيمــة العادلــة للموجــودات واملطلوبــات املاليــة احلساســة للعمــالت متضمنــة مطالبــات 

عقــود التأمــن:

لم تتغير الطريقة املستخدمة يف التوصل إلى معلومات احلساسية واملتغيرات الهامة منذ الفترة السابقة.

 ]2[ مخاطر معدالت الفائدة
ــة بســبب التغيــرات يف  ــة املســتقبلية مــن أداة مالي ــات قيمــة التدفقــات النقدي ــدة هــي املخاطــر الناجتــة عــن تقلب مخاطــر معــدالت الفائ

ــدة بالســوق. معــدالت الفائ

تســتثمر املجموعــة يف أوراق ماليــة ولديهــا ودائــع تخضــع ملخاطــر معــدالت الفائــدة. إن مخاطــر معــدالت الفائــدة بالنســبة للمجموعــة هــي 
مخاطــر التغيــرات يف معــدالت الفائــدة بالســوق التــي تــؤدي إلــى إنخفــاض العائــد الكلــي علــى أوراقهــا املاليــة احلاملــة للفوائــد.

تشــترط سياســة معــدالت الفائــدة لــدى املجموعــة إدارة مخاطــر معــدالت الفائــدة باإلحتفــاظ مبزيــج مــن األدوات ذات ســعر فائــدة ثابــت 
ومتغيــر. تتطلــب السياســة أيضــاً مــن املجموعــة إدارة إســتحقاقات املوجــودات املاليــة واملطلوبــات املاليــة احلاملــة للفوائــد.

حتــد املجموعــة مــن مخاطــر معــدالت الفائــدة برصــد التغيــرات يف معــدالت الفائــدة بعمــات النقــد واإلســتثمار والتــي ليــس لهــا تركيــز 
كبيــر يف مخاطــر معــدالت الفائــدة. 

يبــن اجلــدول أدنــاه التحــركات املمكنــة علــي نحــو معقــول يف املتغيــرات الرئيســية مــع بقــاء جميــع املتغيــرات األخــرى ثابتــة ممــا يوضــح 
األثــر علــى الربــح أواخلســارة وعلــى حقــوق  امللكيــة.

31 ديسمبر 2017
دوالر أمريكي

ألف
ريـال قطري

يورو
ألف

ريـال قطري

جنيه إسترليني
ألف

ريـال قطري

أخرى
ألف

ريـال قطري

اإلجمالي
ألف

ريـال قطري

835.314142.80429.7366.906.2007.914.054النقد وما في حكمه 

1.120.547174.178922.4495.977.1708.194.344ذمم تأمين وأرصدة مدينة أخرى 

10.902.404340.257651.0781.760.76413.654.503إستثمارات

12.858.265657.2391.603.26314.644.13429.762.901إجمالي الموجودات

3.975.446---3.975.446قروض قصيرة األجل

138.795-138.795--قروض طويلة األجل

مخصصات وذمم إعادة تأمين دائنة 
1.436.40366.598457.2371.052.6293.012.867وذمم دائنة أخرى

5.411.84966.598596.0321.052.6297.127.108إجمالي المطلوبات

31 ديسمبر 2016
دوالر أمريكي

ألف
ريـال قطري

يورو
ألف

ريـال قطري

جنيه إسترليني
ألف

ريـال قطري

أخرى
ألف

ريـال قطري

اإلجمالي
ألف

ريـال قطري

412.610227.819195.7136.126.1686.962.310النقد وما في حكمه

1.762.507318.8892.904.6311.679.5896.665.616ذمم تأمين وأرصدة مدينة أخرى 

8.176.850228.252759.4432.276.87711.441.422إستثمارات

10.351.967774.9603.846.74810.082.63425.056.309إجمالي الموجودات

4.065.311---4.065.311قروض قصيرة األجل

127.196-127.196--قروض طويلة األجل

مخصصات وذمم إعادة تأمين دائنة وذمم 
667.76690.483603.0961.129.5022.490.847دائنة أخرى

4.733.07790.483730.2921.129.5026.683.354إجمالي المطلوبات

31 ديسمبر 312016 ديسمبر 2017

العملة
التغير في 
المتغيرات

األثر على
الربح أو 
الخسارة

ألف ريـال 
قطري

األثر على
حقوق 
الملكية

ألف ريـال 
قطري

األثر على
الربح أو 
الخسارة

ألف ريـال 
قطري

األثر على
حقوق 
الملكية

ألف ريـال 
قطري

-27.246-21.664+10٪يورو

-36.122-21.344+10٪جنيه إسترليني

-63.368-43.008اإلجمالي 

-)36.294(-)21.664(-10٪يورو

-)94.492(-)21.344(-10٪جنيه إسترليني

-)130.786(-)43.008(اإلجمالي 

31 ديسمبر 312016 ديسمبر 2017

العملة

التغير في المتغيرات

األثر على
الربح أو 
الخسارة

ألف ريـال 
قطري

األثر على
حقوق 
الملكية

ألف ريـال 
قطري

األثر على
الربح أو 
الخسارة

ألف ريـال 
قطري

األثر على
حقوق 
الملكية

ألف ريـال 
قطري

)106.313()23.317()184.770(10.681+50 نقطة أساسريـال قطري

184.77023.317106.313)10.681(-50 نقطة أساساإلجمالي 
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

فيما يلي مخاطر معدالت الفائدة للمجموعة إستناداً إلى ترتيباتها التعاقدية:

 ]3[ مخاطر السعر

مخاطــر الســعر هــي املخاطــر التــي تنشــأ عــن تقلبــات القيمــة العادلــة أو االيــرادات لــأداة املاليــة بســبب التغييــرات يف األســعار بالســوق 
)بخــاف تلــك التــي تنشــأ مــن مخاطــر معــدالت الفائــدة أو مخاطــر العمــات(، ســواء كانــت تلــك التغيــرات ناجتــة عــن عوامــل خاصــة 

بــاألداة املاليــة املحــددة أو ُمصدرهــا أو عوامــل تؤثــر علــى جميــع األدوات املاليــة املماثلــة املتداولــة يف الســوق.

تتعلــق مخاطــر ســعر املجموعــة باملوجــودات واملطلوبــات املاليــة التــي تتقلــب قيمهــا نتيجــة للتغيــرات يف أســعار الســوق وبصفــة أساســية 
ــام  ــب سياســة مخاطــر الســعر قي ــق بوحــدة نشــاط تتطل ــا حلســاب نشــاط جتــاري متعل ــي ال يحتفــظ به ــة اإلســتثمارية الت األوراق املالي
املجموعــة بــإدارة هــذه املخاطــر بوضــع األهــداف ورصــد العقبــات أمــام اإلســتثمارات وخطــط التنويــع وحــدود اإلســتثمار يف كل بلــد وقطــاع 

وســوق واإلســتخدام احلريــص واملخطــط لــأدوات املاليــة املشــتقة. ليــس هنــاك تركيــز جوهــري ملخاطــر الســعر باملجموعــة.

يبــن اجلــدول أدنــاه التحــركات املمكنــة علــى نحــو معقــول يف املتغيــرات الرئيســية مــع بقــاء املتغيــرات األخــرى ثابتــة ممــا يوضــح األثــر 
علــى الربــح أو اخلســارة وحقــوق امللكيــة.

9( المخاطر التشغيلية

وهــي مخاطــر اخلســارة التــي تنشــأ بســبب فشــل النظــام أو اخلطــأ البشــري أو االحتيــال أو مــن أحــداث خارجيــة. يف حالــة فشــل ضوابــط 
ــى  ــؤدي إل ــد ت ــة أو تشــريعية أو ق ــا عواقــب قانوني ــون له ــد يك ــد تتســبب املخاطــر التشــغيلية يف أضــرار للســمعة وق ــة يف األداء ق الرقاب
خســارة ماليــة. ال ميكــن للمجموعــة أن تتوقــع إزالــة جميــع املخاطــر التشــغيلية إال أنــه وعــن طريــق وضــع نظــام رقابــة صــارم ومــن خــال 
الرصــد ومعاجلــة املخاطــر املحتملــة تتمكــن املجموعــة مــن إدارة هــذه املخاطــر. لــدى املجموعــة أنظمــة مفصلــة وإجــراءات موثقــة فيهــا 
فصــل فعــال للمهــام وضوابــط للولــوج وإجــراءات التفويــض والتســوية وأســاليب لتدريــب وتقييــم املوظفــن وخافهــا، إضافــة إلــى إطــار 

عمــل تدقيــق داخلــي فعــال.

يتم رصد مخاطر العمل مثل التغيرات يف البيئة والتقنية والصناعة عبر التخطيط اإلستراتيجي للمجموعة وعملية رصد املوازنة.

10(  إدارة رأس المال

املصــدر الرئيســي لــرأس املــال املســتخدم مــن قبــل املجموعــة هــو إجمالــي حقــوق امللكيــة. كمــا تســتخدم املجموعــة، حيثمــا يكــون ذلــك 
فعــاال، مصــادر رأس املــال مثــل الديــون الدائمــة الثانويــة، باإلضافــة إلــى مصــادر التمويــل التقليديــة.

تقــوم املجموعــة بــإدارة متطلبــات رأس املــال مــن خــال تقييــم أوجــه القصــور بــن مســتويات رأس املــال املبلــغ عنهــا واملطلوبــة علــى أســاس 
منتظــم. قامــت املجموعــة باالمتثــال التــام ملتطلبــات رأس املــال املفروضــة خارجيــا خــال الســنة املاليــة قيــد التقريــر ولــم يتــم إجــراء أي تغييــرات 

على قاعدتها الرأســمالية وأهدافها وسياســاتها وعملياتها من الســنة الســابقة.

ــزي  ــة القطــري وتعليمــات مصــرف قطــر املرك ــون الشــركات التجاري ــل قان ــا مــن قب ــال املفروضــة خارجي ــات رأس امل ــد متطلب ــم حتدي يت
لضمــان هوامــش مــاءة كافيــة. وحتــدد املجموعــة أهدافــا أخــرى للمحافظــة علــى تصنيــف ائتمانــي قــوي ونســب رأســمالية جيــدة مــن أجــل 

دعــم أهــداف أعمالهــا وزيــادة حقــوق املســاهمن.

تعمــل املجموعــة علــى احلفــاظ علــى احلــد األدنــى ملتطلبــات رأس املــال ونســبة املــاءة املاليــة يف جميــع األوقــات وفقــا ملتطلبــات مصــرف 
قطــر املركــزي. 

التصنيف والقيم العادلة
يبن اجلدول التالي مقارنة للقيم العادلة لألدوات املالية مع قيمها الدفترية:

لم تتغير الطريقة املستخدمة يف التوصل إلى معلومات احلساسية واملتغيرات الهامة منذ الفترة السابقة.

31 ديسمبر 2017
أقل من سنة 

واحدة
ألف ريـال قطري

من 5-1 
سنوات

ألف ريـال 
قطري

أكثر من 5 
سنوات

ألف ريـال قطري

اإلجمالي
ألف ريـال 

قطري
معدل الفائدة 

الفّعال )٪(

2.64٪7.914.054--7.914.054نقد وما في حكمه

3.33٪2.048.4173.344.5635.342.93110.735.911إستثمارات

9.962.4713.344.5635.342.93118.649.965

31 ديسمبر 201٦
أقل من سنة 

واحدة
ألف ريـال قطري

من 5-1 
سنوات

ألف ريـال 
قطري

أكثر من 5 
سنوات

ألف ريـال قطري

اإلجمالي
ألف ريـال 

قطري
معدل الفائدة 

الفّعال )٪(

2.19٪6.962.310--6.962.310نقد وما في حكمه

3.63٪2.328.6442.709.9693.251.2768.289.889إستثمارات

9.290.9542.709.9٦93.251.27٦15.252.199

31 ديسمبر 312016 ديسمبر 2017

العملة
التغير في 
المتغيرات

األثر على
الربح أو 
الخسارة

ألف ريـال 
قطري

األثر على
حقوق 
الملكية

ألف ريـال 
قطري

األثر على
الربح أو 
الخسارة

ألف ريـال 
قطري

األثر على
حقوق 
الملكية

ألف ريـال 
قطري

146.875-103.856-+10٪السوق القطري

111.0908.26692.12721.355+10٪السوق العالمي

 )146.875(-)103.856(--10٪السوق القطري

)21.355()92.127()8.266()111.090(-01٪السوق العالمي

31 ديسمبر 312016 ديسمبر 2017

القيمة الدفترية
ألف ريـال قطري

القيمة العادلة
ألف ريـال قطري

القيمة الدفترية
ألف ريـال قطري

القيمة العادلة
ألف ريـال قطري

7.914.0547.914.0546.962.3106.962.310النقد وما في حكمه 

8.194.3448.194.3446.665.6166.665.616ذمم تأمين مدينة

3.774.8683.774.8682.493.4392.493.439موجودات عقود إعادة تأمين

3.165.5623.165.5622.876.1182.876.118إستثمارات محتفظ بها للمتاجرة

10.488.94110.488.9418.565.3048.565.304إستثمارات متاحة للبيع

33.537.76933.537.76927.562.78727.562.787

3.975.4463.975.4464.065.3114.065.311قروض قصيرة األجل

3.012.8673.012.8672.490.8472.490.847ذمم تأمين دائنة وذمم دائنة أخرى

17.717.98717.717.98713.583.28313.583.283مطلوبات عقود تأمين

138.795138.795127.196127.196قروض طويلة األجل

24.845.09524.845.09520.266.63720.266.637
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33. األدوات المالية المشتقة 
تدخــل املجموعــة يف أنــواع مختلفــة مــن املعامــات التــي تتضمــن أدوات ماليــة مشــتقة ضمــن نطــاق االعمــال العاديــة األداة املاليــة املشــتقة 
متثــل عقــد مالــي بــن طرفــن حيــث تتغيــر قيمتــه اســتجابة للتغيــر يف ســعر واحــدة أو أكثــر مــن األدوات املاليــة املشــتقة أو الســعر املرجعــي 

أو املؤشــر. وتشــمل األدوات املاليــة املشــتقة العقــود اآلجلــة واملقايضــات وهيكلــة رأس املــال.

يبــن اجلــدول أدنــاه القيــم األســمية حســب فتــرة االســتحقاق. متثــل القيمــة األســمية مبلــغ األداة املشــتقة، أو أو الســعر املرجعــي أو املؤشــر 
ويعــد هــو أســاس قيــاس التغييــرات يف قيمــة املشــتقات املاليــة وتشــير القيــم األســمية إلــى حجــم املعامــات القائمــة يف نهايــة الســنة وهــي 

ليســت مؤشــرا علــى مخاطــر الســوق أو مخاطــر االئتمــان.

القيمة اإلسمية31 ديسمبر 2017
ألف ريـال قطري

الموجودات 
المشتقة

ألف ريـال قطري

المطلوبات 
المشتقة

ألف ريـال قطري
في خالل 3 أشهر 

ألف ريـال قطري

من 3 أشهر إلى 
12 شهر

ألف ريـال قطري

مشتقات السوق الرسمي 

2.639.546-2.639.5464.8461.501مشتقات ائتمانية ومعدالت فائدة

382.5638.363387218.763163.800مشتقات حقوق الملكية

1.923.5843.8926.7381.418.528505.056مشتقات صرف عمالت أجنبية

4.945.69317.1018.6261.637.2913.308.402

31 ديسمبر 2016

مشتقات  السوق الرسمي

1.274.000-977-1.274.000مشتقات ائتمانية ومعدالت فائدة

600.3486.3578.366243.628356.720مشتقات حقوق الملكية

16.913477.986698.391-1.146.377مشتقات صرف عمالت أجنبية

3.020.7256.35726.256721.6142.329.111

وإدارة  التحــوط،  لعمليــة  مختلفــة  اســتراتيجيات  اســتخدام  مت 
علــى  املباعــة  اخليــارات  جميــع  الدخــل.  وحتســن  املخاطــر 

املجموعــة. مــن  مملوكــة  موجــودات 

مشتقات الصرف األجنبي
اآلجلــة  العقــود  األجنبيــة  العمــات  صــرف  مشــتقات  تتضمــن 
واخليــارات وهــي عبــارة عــن اتفاقيــات تعاقديــة تتعلــق بعملــة 
محــددة بســعر وتاريــخ محدديــن يف املســتقبل. اخليــارات هــي 
للمشــتري  )الكاتــب(  البائــع  مينــح مبوجبهــا  تعاقديــة  اتفاقــات 
)احلائــز( احلــق، وليــس االلتــزام، يف الشــراء أو البيــع يف تاريــخ 
مبلــغ  محــددة،  فتــرة  خــال  وقــت  أي  أو يف  محــدد  مســتقبلي 
محــدد مــن العملــة، بســعر محــدد ســلفا. إن أســعار الفائــدة وعقــود 
مشــتقات االئتمــان هــي عقــود غيــر مباشــرة يتــم التعامــل بهــا يف 
الســوق غيــر الرســمية، ويتــم تســوية التغيــرات يف قيــم العقــود 

يوميــا.

34.  األحكام المؤثرة المستخدمة في 
تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة

عنــد إعــداد هــذه البيانــات املاليــة املوحــدة قامــت اإلدارة 
بإســتخدام عــدد مــن األحــكام املؤثــرة عنــد تطبيــق السياســات 
املحاســبية الــوارد وصفهــا باإليضــاح رقــم )3 »د«(. مت إدراج 
تلــك األحــكام التــي لهــا التأثيــر األكبــر علــى مبالــغ املوجــودات 
واملطلوبــات والدخــل واملصــروف فيمــا يلــي )بخــاف تلــك 
التعامــل معهــا يف  والتــي مت  تقديــرات  تشــتمل علــى  التــي 

اإليضــاح رقــم 34(.

تســتند تلــك األحــكام إلــى اخلبــرة التاريخيــة وعوامــل أخــرى 
منهــا التوقعــات ألحــداث مســتقبلية ُيــرى أنهــا معقولــة يف 
ضــوء الظــروف. تــرى اإلدارة بــأن مــا هــو موضــح أدنــاه يعالــج 

السياســات املحاســبية التــي حتتــاج إلــى هــذه األحــكام.

تصنيف االستثمارات
ميكــن تصنيــف اإلســتثمارات املدرجــة إمــا علــى أنهــا محتفــظ 
ــع. تقــوم املجموعــة باإلســتثمار  ــا للمتاجــرة أو متاحــة للبي به
بشــكل كبيــر يف األوراق املاليــة املدرجــة إما محليــاً أو خارجياً. 
قــررت اإلدارة تصيــف تلــك اإلســتثمارات بصفــة أساســية 
ــن  ــدالً م ــل ب ــدى الطوي ــى امل ــال منوهــا عل ــى أســاس إحتم عل
ــك  ــر األجــل. نتيجــة لذل ــا قصي ــى أســاس ربحه ــا عل تصنيفه
فقــد مت إدراج مثــل تلــك اإلســتثمارات كإســتثمارات متاحــة 

للبيــع بــدالً عــن القيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو اخلســارة.
ُصنفــت املوجــودات املاليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح 
أو اخلســارة إذا كان الهدف من تلك اإلســتثمارات املتاجرة أو 
مت تصنيفهــا بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو اخلســارة. 
تســتثمر املجموعــة يف صناديــق مشــتركة ومــدارة ألغــراض 

املتاجــرة.

انخفاض قيمة املوجودات املالية
قيمــة  يف  انخفــاض  حــدث  قــد  كان  إذا  مــا  املجموعــة  حتــدد 
ــا يكــون  ــع عندم ــة املتاحــة للبي ــوق امللكي ــة يف حق املوجــودات املالي
هنــاك انخفــاض هــام أو مســتمر يف قيمتهــا العادلــة إلــى مــا دون 
تكلفتهــا. يتطلــب التحديــد ملــا هــو هــام أو مســتمر إلــى القيــام 
بحكــم تقديــري مــن جانــب اإلدارة. يف ســبيل الوصــول إلــى هــذا 
احلكــم التقديــري ولتســجيل مــا إذا كان قــد حــدث أي انخفــاض 
يف القيمــة، تقــوم املجموعــة ، بتقييــم التقلبــات اإلعتياديــة يف ســعر 
الســهم واملركــز املالــي للشــركة املســتثمر فيهــا وأداء الصناعــة 
ــة التشــغيلية  ــة والتدفقــات النقدي والقطــاع، والتغييــرات يف التقني

ــل أخــرى. ــى عوام ــة إل ــة باإلضاف واملالي

مشتقات األسهم
تتضمــن مشــتقات األســهم خيــارات وتبــادالت وهــي اتفاقيــات 
تعاقديــة تتعلــق بــأداة حقــوق ملكيــة محــددة بســعر وتاريــخ محددين 
يف املســتقبل. إن عقــود مشــتقات األســهم هــي عقــود غيــر مباشــرة 
يتــم التعامــل بهــا يف الســوق غيــر الرســمية، ويتــم تســوية التغيــرات 

يف قيــم العقــود يوميــا.

معدل الفائدة ومشتقات االئتمان
تتضمــن معــدل الفائــدة ومشــتقات االئتمــان عقــود مقايضــة لتبادل 
مجموعــة مــن التدفقــات النقديــة األخــرى، مدفوعــات فوائــد ثابتــة 
وعائمــة بشــكل عــام بعملــة واحــدة دون تبــادل أصــل الديــن. يف 
حالــة مقايضــات التخلــف عــن الســداد، تتفــق األطــراف األخــرى 
علــى إجــراء دفعــات فيمــا يتعلــق باألحــداث االئتمانيــة املحــددة 
بنــاء علــى مبالــغ أســمية محــددة. إن عقــود مشــتقات الصــرف 
اآلجلــة هــي عقــود غيــر مباشــرة يتــم التعامــل بهــا يف الســوق غيــر 

الرســمية، ويتــم تســوية التغيــرات يف قيــم العقــود يوميــا.

انخفاض قيمة الشهرة
تقــوم املجموعــة بإجــراء إختبــار انخفــاض القيمــة ســنويا فيمــا 
يتعلــق بالشــهرة الناشــئة مــن اإلســتحواذ علــى شــركات تابعــة. 
وإلجــراء حتليــل اختبــار انخفــاض القيمــة، تقــوم املجموعــة 

بعمــل التقديــرات التاليــة والتــي تعتبــر هامــة:

معدل النمو 
تســتخدم اإلدارة التدفقــات النقديــة املتوقعــة علــى مــدى 5 ســنوات 
ــد،  ــدرة لوي ــدرة بنســبة 3.6٪ كل عــام لق ــى الق ــد عل ــاً. العائ أفقي
الســعر إلــى القيمــة الدفتريــة ومتوســط حقــوق املســاهمي بيتــا 
)Beta( 0.46. ويســتخدم معــدل النمــو يف حتديــد التدفقــات 
النقديــة الدائمــة و العائــد علــى القــدرة و الســعر إلــى القيمــة 
الدفتريــة ومتوســط حقــوق املســاهمي بيتــا )Beta( مــع األخــذ 
النشــاط  يف  العــام  والنمــو  الصناعــة  طبيعــة  اإلعتبــار  بعــن 
ــا املجموعــة. ــي تعمــل فيه ــة الت ــذي شــهدته املنطق االقتصــادي ال

سعر اخلصم
متوســط  باســتخدام  النقديــة  التدفقــات  بخصــم  اإلدارة  تقــوم 
التكلفــة املرجــح مــن رأس املــال بنســبة 10،72٪ والــذي يأخــذ 
بعــن االعتبــار نســب الديــن وحقــوق امللكيــة املتوقعــة إســتناداً علــى 
منــوذج تقييــم األصــول الرأســمالية وكلفــة الديــن طويــل األجــل 

املتوقعــة.

تقــوم اإلدارة بتحليــل احلساســية علــى االفتراضــات أعــاه يف 
التحقــق مــن مــدى تأثيرهــا علــى القيمــة الدفتريــة للشــهرة يف 
البيانــات املاليــة املوحــدة. إن التغييــرات يف االفتراضــات أعــاه 
قــد يكــون لــه تأثيــر مــادي علــى املبالــغ القابلــة لاســترداد للشــهرة.
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35. المصادر الرئيسية للشكوك حول 
التقديرات

باملســتقبل  املتعلقــة  الرئيســية  اإلفتراضــات  بيــان  يلــي  فيمــا 
واملصــادر الرئيســية األخــرى للشــكوك حــول التقديــر يف تاريــخ 
التقريــر والتــي لهــا مخاطــر كبيــرة تتســبب يف تســويات جوهريــة 
املاليــة  الســنة  واملطلوبــات خــال  للموجــودات  الدفتريــة  للقيــم 

التاليــة ، كمــا يلــي:

املطالبات املقدمة مبوجب عقود تأمني
يتــم حتميــل مصروفــات املطالبــات وتقديــر اخلســائر علــى 
الربــح أو اخلســارة عنــد تكبدهــا إســتناداً إلــى اإللتــزام املقــدر 
للتعويــض املســتحق حلامــل العقــد أو أطــراف أخــرى متضــررة 
ــات  ــات املطالب ــر مطلوب ــم تقدي ــي العقــد. يت ــب حامل مــن جان
حلــاالت  التقديــرات  مدخــات  بإســتخدام  املدفوعــة  غيــر 
فرديــة ُمَبلّــغ عنهــا للمجموعــة وتقديــرات اإلدارة للمطالبــات 
املتكبــدة ولكــن غيــر مبلَّــغ عنهــا. تتــم مراجعــة طريقــة وضــع 
ــة  ــا بصف ــاجت عنه ــزام الن ــن اإللت ــرات وتكوي ــل هــذه التقدي مث
الفعليــة  املطالبــات  بــن  فــروق  أيــة  إدراج  يتــم  مســتمرة. 
واملخصصــات املوضوعــة يف بيــان الدخــل املوحــد يف ســنة 

الســداد. مت صــايف تقديــر املطالبــات غيــر املدفوعــة كمــا يف 
31 ديســمبر 2017 مببلــغ 8.955.874 ألــف ريـــال قطــري 

)2016: 6.851.141 ألــف ريـــال قطــري(.

اختبار انخفاض قيمة الشهرة
حتــدد املجموعــة مــا إذا كانــت الشــهرة قد انخفضت قيمتها ســنويا 
علــى األقــل. يتطلــب ذلــك تقديــر القيمــة يف حــال االســتخدام 
لوحــدات توليــد النقــد التــي يتــم تخصيــص الشــهرة لهــا.  مت 
إيضــاح تفاصيــل االفتراضــات الرئيســية املســتخدمة يف تقديــر 

املبالــغ القابلــة لاســتراد يف االيضــاح 12.

والــذمم  املدينــة  التأمــني  ذمم  قيمــة  انخفــاض 
األخــرى املدينــة 

يتــم وضــع تقديــر مبلــغ التأمــن القابــل لإلســترداد عندمــا يصبــح 
مــن غيــر املحتمــل حتصيــل كامــل املبلــغ. يســتدعي هــذا التحديــد 
أن تقــوم املجموعــة بتقييــم مركــز اإلئتمــان والســيولة لــدى حاملــي 
و  التاريخيــة  اإلســترداد  ومعــدالت  التأمــن  وشــركات  الوثائــق 
التحقيقات املفصلة التي مت القيام بها خال سنة 2014 باإلضافة 
إلــى رأي الدائــرة القانونيــة. يتــم إدراج الفــرق بــن القيمــة القابلــة 
لإلســترداد املقــدرة والقيمــة الدفتريــة يف بيــان الدخــل املوحــد 
ــا  ــم حتصيله ــي يت ــغ الت ــن املبال ــرق ب ــم إدراج أي ف كمصــروف. يت
فعليــاً يف الفتــرات املســتقبلية واملبالــغ املتوقعــة يف بيــان الدخــل 

38. دمج األعمال
اإلستحواذ على سينرجي فرميلي املحدودة من قبل املجموعة

كمــا يف 3 فبرايــر 2016، قامــت املجموعــة باالســتحواذ علــى 100٪ مــن رأس مــال شــركة ســينرجي فرميلــي املحــدودة، جيرســي 
اململكــة املتحــدة. مت عمــل جميــع املتطلبــات القانونيــة إلنهــاء هــذه املعاملــة يف 3 فبرايــر 2016. متلــك شــركة ســينرجي فرميلــي 
املحــدودة اســتثمارات عقاريــة يف اململكــة املتحــدة. قامــت املجموعــة باالســتحواذ علــى هــذه الشــركة كجــزء مــن اســتراتيجيتها 

التــي تهــدف إلــى توســيع وتنويــع أنشــطتها االســتثمارية العقاريــة.
ــار  ــخ االســتحوا حســب املعي ــا يف تاري ــي املحــدودة كم ــات شــركة املحــدودة ســينرجي فرميل ــة ملوجــودات ومطلوب ــة العادل القيم

ــي: ــة رقــم 3 هــي كمــا يل ــر املالي ــي للتقاري الدول

وحيــث أن الهــدف مــن االســتحواذ يف املقــام األول هــو احلصــول علــى اســتثمار عقــاري، فإنــه ال يوجــد أيــة موجــودات غيــر ملموســة، أو 
زيــادة علــى صفقــة شــرائية أو شــهرة مت حتديدهــا مــن قبــل اإلدارة.

املعامالت والتكاليف املتعلقة باالستحواذ
املعامــات والتكاليــف املتعلقــة باالســتحواذ  مت تســجيلها يف املصروفــات اإلداريــة والعموميــة يف قائمــة الدخــل املوحــدة و كجــزء مــن 

التدفقــات النقديــة الناجتــة مــن األنشــطة التشــغيلية يف قائمــة التدفقــات النقديــة املوحــدة.

٣٩. أرقام المقارنة 
أعيــد تصنيــف بعــض أرقــام املقارنــة للســنة الســابقة لتتماشــى مــع عــرض الســنة احلاليــة. علــى الرغــم مــن ذلــك لــم يكــن إلعــادة التصنيــف 

أثــر مــادي علــى الفائــض أو صــايف املوجــودات املــدرج ســابقاً.

ربح من صفقة شرائية أو الشهرة الناجتة من عملية دمج األعمال الشهرة املحتسبة من عملية دمج األعمال مت احتسابها كما يلي:

املوحــد يف وقــت حتصيلهــا. بلغــت القيــم الدفتريــة لــذمم التأمــن 
املدينــة وذمم إعــادة التأمــن املدينــة مبلــغ 1.684.421 ألــف ريـــال 
قطــري كمــا يف 31 ديســمبر 2017 )2016 : 1.406.505  ألــف 

ريـــال قطــري( و 3.267.674 ألــف ريـــال قطــري
ــي وبلغــت  ــى التوال ــال قطــري( عل )2016 : 2.808.121 ألــف ريـ
املخصصــات املكونــة إلنخفــاض قيمــة ذمم التأمــن املدينــة وذمم 
 :  2016( قطــري  ريـــال  ألــف  املدينــة 35.379  التأمــن  إعــادة 
قطــري  ريـــال  ألــف   23.409 و  قطــري(  ريـــال  ألــف   35.091

)2016. 15.494 ألــف ريـــال قطــري( علــى التوالــي.

إختبار كفاية اإللتزام
يف تاريــخ كل تقريــر يتــم إجــراء إختبــارات لكفايــة اإللتــزام للتأكــد 
مــن كفايــة مطلوبــات عقــود التأمــن. تقــوم املجموعــة بإســتخدام 
املســتقبلية  التعاقديــة  النقديــة  للتدفقــات  التقديــرات  أفضــل 
إيــراد  إلــى  ومعاجلــة املطالبــات واملصروفــات اإلداريــة إضافــة 
اإلســتثمار التــي تعــزز مثــل هــذه املطلوبــات يف ســبيل تقييــم كفايــة 
املطلــوب. يتــم حتميــل أي قصــور مباشــرة يف بيــان الدخــل املوحــد.

36. ضمانات الشركة األم
قدمــت الشــركة األم ضمانــات غيــر مشــروطة لبعــض شــركاتها 
التابعــة وهــي شــركة قطــر للتأمــن الدوليــة )ذ.م.م( و شــركة قطــر 
إلعــادة التأمــن )ذ.م.م( وشــركة قطــر لتأمينــات احليــاة و التأمــن 
وشــركة  للتأمــن  القطريــة  الكويتيــة  والشــركة  الصحــي)ذ.م.م( 
قطــر للتأمــن – أوروبــا – املحــدودة )مالطــا( بغــرض احلصــول 

ــى تقييــم مالــي مــن مؤسســات تقييــم دوليــة. عل

37. إعادة هيكلة المجموعة
قامــت املجموعــة خــال الســنة بإعــادة هيكلــة بنيــة موجوداتهــا 
مــن خــال حتويــل الســيطرة علــى الشــركة العمانيــة قطــر 
ــك  ــة للتأمــن، مبــا يف ذل ــة القطري للتأمــن والشــركة الكويتي
ــى الشــركة األم  ــي، إل ــرع أبوظب ــي وف ــرع دب ــة لف ــة املنفع ملكي
مــن شــركة قطــر للتأمــن الدوليــة وذلــك نتيجــة إلغــاء تصريــح 
ــز  ــم مرك ــة تنظي ــل هيئ ــن قب ــة م شــركة قطــر للتأمــن الدولي
قطــر للمــال. وهــذه العمليــة حاليــاً يف املرحلــة النهائيــة. تعتبــر 

هــذه املعاملــة هــي معاملــة حتــت ســيطرة مشــتركة. 

باإلضافــة الــى ذلــك ، ليــس هنــاك أيــة شــهرة أو ربــح أو 
ــى صفقــة شــراء معتــرف بهــا خــال هــذا الســنة  خســارة عل
يف هــذه البيانــات املاليــة املوحــدة. مت اإلعتــراف بعــدد قليــل 
مــن إعــادة الترتيــب التــي نتجــت عــن نســب امللكيــة اململوكــة 
مــن حقــوق األقليــة الغيــر مســيطرة يف حقــوق امللكيــة مباشــراً.

القيمة العادلة المعترف بها
ألف ريـال قطري

الموجودات

251.370استثمارات عقارية

251.370إجمالي الموجودات

251.370صافي الموجودات المستحوذ عليها

كما في 3 فبراير 2016
ألف ريـال قطري

251.370القيمة العادلة للمقابل المالي المحول لالستحواذ على حقوق الملكية المسيطرة

251.370القيمة العادلة في تاريخ اإلستحواذ 

ال شيءالشهرة الناتجة من عملية دمج األعمال 
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التأميــــن
دولة قطر

شركة قطر للتأمني، مقر الرئيسي
شارع تامني، اخلليج الغربي،

ص ب: 666
الدوحة، قطر

هاتف: 
مركز االتصال:

البريد اإللكتروني: 
qatarins@qic.com.qa

www.qatarinsurance.com

qicint@qici.com.qa
www.qatarinsurance.com

+974 44962 222

+974 44962 ٤٨٤

  8000742   

الفروع
أبو هامور

اخلور

المنافز
لولو هايبر ماركت

)الغرافة(
فيالجيو

الند مارك 

شركة قطر 
للتأمين الدولية

شارع تامني، اخلليج الغربي،
ص ب: ١٢٧١٣
الدوحة، قطر

هاتف: 
البريد اإللكتروني: 

فرع دبي
مكتب رقم ٢١٠

بناية مركز الدانة،
شارع آل مكتوم،

ديرة،
ص ب: ٤٠66

دبي، اإلمارات العربية املتحدة
هاتف: 

البريد اإللكتروني: 
qicdubai@qici.com.qa

www.qicuae.com

+97٤٠٤٥ ٤٢٢٢ ١

فرع أبو ظبي
متجر رقم ١، الطابق األرضي،

مبنى املنارة بالزا
يف اجلهة املقابلة من مركز مدينة 

زايد للتسوق
شارع املرور،

ص.ب: ٧٣٧9٧
أبوظبي، اإلمارات العربية املتحدة

هاتف: 
البريد اإللكتروني: 

qicabudh@qici.com.qa
www.qicuae.com

+97٢٦٧٦٩٤٦٦ ١

فروع شركة قطر 
للتأمين أوروبا 

المحدودة 

مالطا  
قطر للتأمني أوروبا املحدودة 

ذا هيدج بيزنس سنتر
تريق إر-رامبا تاسان جيلجان

بالوتا بايست جوليان ستي ١٠6٢
مالطا  
هاتف: 

البريد اإللكتروني: 

فرع إيطاليا  
قطر للتأمني أوروبا املحدودة 

فورو بونابارت ٧٠
ميالن ٢٠١٢١

إيطاليا  
هاتف: 

البريد اإللكتروني: 

فرع المملكة المتحدة   
قطر للتأمني أوروبا املحدودة 

الطابق 9، ٧١ شارع فينشورش
٤BS EC٣M لندن

اململكة املتحدة  
هاتف: 

البريد اإللكتروني: 

QEL-info@qiceuropeltd.com
www.qiceuropeltd.com

QEL.info.it@qiceuropeltd.it
www.qiceuropeltd.it

QEL-info.uk@qiceuropeltd.uk
www.qiceuropeltd.uk

+٣٥٦٢٠٩٢٨٨٨٨

+٣٩٠٢٨٦١٩١٤

+٤٤٠٢٠٣٥٩٨٨٧٧٠

فرع صاللة 
متجر رقم 5

السوق املركزي
صاللة
ظفار

هاتف: 
البريد اإللكتروني: 

فرع صحار 
متجر رقم ٣٢١

الوقيبة 
صحار

شمال الباطنة
هاتف: 

البريد اإللكتروني: 

منفذ شركة قطر 
للتأمين عمان  

منفذ رقم 8
مركز مدينة القرم

القرم
مسقط
هاتف: 

البريد اإللكتروني: 

aiman.saleem@oqic.com
www.oqic.com

ahmed.badwiw@oqic.com
www.oqic.com

majd.alabri@oqic.com
www.oqic.com

+9٦٨٢٣٢٩٨٥٢٧

+9٦٨٢٦٨٤٤١٩٤

+9٦٨٢٤٤٧٠٩٢٠

فرع الخوض
متجر رقم ٣١٢

اخلوض
مسقط
هاتف: 

البريد اإللكتروني: 

فرع العامرات
متجر رقم ١

العامرات
مسقط
هاتف: 

البريد اإللكتروني: 

فرع مول عمان أفينيوز
متجر رقم ١٢أ

عمان أفنيوز مول
اخلوير
مسقط
هاتف: 

البريد اإللكتروني: 

rasha@oqic.com
www.oqic.com

amur.hidaifi@oqic.com
www.oqic.com

omar.abdullah@oqic.com
www.oqic.com

+9٦٨٢٤٥٤٤٠٢٦

+9٦٨٢٤٨٨٢٧١٣

+9٦٨٢٤٨٨٢٧١٣
+9٦٨٢٤٥٩٢٢١١

+9٦٨٢٤٥٤٤٦٧٣
إدارة األصــــــول

قطــــر
قطر إيكونيميك أدفيسورز 

شارع التأمني،
اخلليج الغربي،

ص ب: 666
الدوحة، دولة قطر 

هاتف:
البريد اإللكتروني:

جزر بريتش فيرجين 
بيكور ماناجيرس قطر 

ترينيتي تشامبرس، رود تاون،
تورتوال

ص ب: ٤٣٠١
جزر فيرجن البريطانية

البريد اإللكتروني:

info@qicgroup.com.qa
www.qatarreinsurance.com

info@qicgroup.com.qa
www.qatarreinsurance.com

+٩٧٤٤٤٩٦٢٢٢٢

إعادة التأميــــن
فرع مكتب سنغافورة 

قطر إلعادة التأمني
شركة محدودة

١٣8 شارع السوق
٠٤A-كابيتاغرين # ٢٤

سنغافورة   
هاتف: 

مكتب لندن
شركة قطر إلعادة التأمني املحدودة الطابق 

9، ٧١ فينشورش
شارع

  ٤BS EC٣M لندن
هاتف: 

مكتب الدوحة
قطر خلدمات إعادة التأمني ذ.م.م

الطابق الثامن، مبنى شركة قطر للتأمني
شارع التأمني، غرب منطقة اخلليج

ص ب: ٢٤9٣8
الدوحة قطر

هاتف: 

www.qatarreinsurance.com

www.qatarreinsurance.com

www.qatarreinsurance.com

+6568130888

+442035988700

+9744033777

شركة قطر إلعادة 
التأمين

فروع برمودا   
شركة قطر إلعادة التأمني املحدودة ٧١ 

بيتس باي رود 

HM٠8 ،بيمبروك

برمودا  
هاتف: 

فرع مكتب زيورخ 
شركة قطر إلعادة التأميناملحدودة   ٧٢ 

بليشرويج 

8٠٠٢ زيورخ

سويسرا

هاتف:

فرع مكتب دبي
شركة قطر إلعادة التأمني املحدودة

مكتب رقم ٢١١ - ٢١٢، الطابق ٢
بوابة القرية ٤، مركز دبي املالي العاملي

ص ب: 5٠6٧5٢
دبي االمارات العربية املتحدة

هاتف: 

www.qatarreinsurance.com

www.qatarreinsurance.com

www.qatarreinsurance.com

+١٤٤١٤٠٠٥٠٠٠

+٤١٤٤٢٠٧٨٥٨٥

+٩٧١٤٣٠٢٣٤٤٤

مكاتـــب شــــركة 
قطر للتامين على 
الحياة والتأمينات 

الطبيـــــــــة 
شركة قطر 

للتامين على الحياة 
والتأمينات الطبية

شارع التأمني
اخلليج الغربي

ص ب: ٢٠١٢٣٣
الدوحة قطر

هاتف:
البريد اإللكتروني:

شركة قطر للتامين 
على الحياة والتأمينات 

الطبية-آسيا 
برايتون، تصنيف

U٠٢١5
جاالن باهاسا

8٧٠١٤ البوان فت
ماليزيا
هاتف:

البريد اإللكتروني:

customercare@qlm.com.qa
www.qlm.com.qa

customercare@qlm.com.qa
www.qlm.com.qa

+٤٤٠٤٠٦٠٠

+٦٠٨٧٤٤٢٨٩٩

لويـــــــــدز
لنـــــــدن

.Ltd أنتاريس ماناجينغ أجنسي
٢١ شارع اجلير،

لندن 
٧HB EC٣M
اململكة املتحدة

هاتف:
البريد اإللكتروني:

سنغافورة 
أنتاريس أندريتنج آسيا بي تي أي ليمتد 

١٣8 ماركت ستريت 
# ٠٤-٠٤ كابيتاغرين

سنغافورة 
هاتف:

البريد اإللكتروني:

شنغهاي  
شنغهاي 

أنتاريس ديفيجن، بـ »شاينا لويد«  
الطابق ٣٣، أزيا سنتر 

١٢٣٣ لوجيازوي الطريق الدائرى،
بودونغ

شانغهاى ٢٠٠١٢٠
هاتف: 

البريد اإللكتروني:

info@antaresunderwriting.com
www.antaresunderwriting.com

info@antaresunderwriting.com
www.antaresunderwriting.com

info@antaresunderwriting.com
www.antaresunderwriting.com

+٢٠٧٩٥٩١٩٠٠(٠)٤٤

+6569112790

+862161628120

برمودا

لندن

زيوريخ

شنغهاي 

سنغافورة 

ماليزيا

إيطاليا

عمان
الكويت

قطر

اإلمارات 
العربية 
المتحدة

مالطا

الكويت
لكويت شركة قطر للتأمني

الطابق الثامن، برج جاسم، شارع السور
ميرغاب، الكويت

ص.ب: ٢5١٣٧، الصفاة: ١٣١١٢
هاتف: 

البريد اإللكتروني: 
qic@qickwt.com

www.qickwt.com

+9٦٥٢٢٩٦٠١٦٠

مكاتب شركة قطر 
للتأمين عمان

فرع الشركات
شركة القطرية للتأمني عمان 

فيال رقم ٤
طريق ريكس

روي - بات الفلج
مسقط
هاتف: 

البريد اإللكتروني: 

مكتب فرع سي بي دي 
متجر رقم 5٧

منطقة األعمال
روي

مسقط
هاتف: 

البريد اإللكتروني: 

contact@oqic.com
www.oqic.com

hamad.mussallami@oqic.com
www.oqic.com

+96824765333

+٩٦٨٢٤٧٦٥٢٢٢
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