
الموجودات
النقد وما في حكمه 

ذمم تأمين مدينة وذمم مدينة أخرى
موجودات عقود إعادة تأمين
إستثمارات في شركات زميله 

استثمارات
إستثمارات عقارية

عقارات ومعدات
شهرة وموجودات غير ملموسة

إجمالي الموجودات

المطلوبات وحقوق المساهمين 
المطلوبات

قروض قصيرة األجل
مخصصات وذمم إعادة تأمين دائنة وذمم دائنة أخرى

مطلوبات عقود تأمين
تسهيالت طويلة األجل

إجمالي المطلوبات

حقوق المساهمين
رأس المال

عالوة إصدار
إحتياطي قانوني

إحتياطي عام
إحتياطي القيمة العادلة 
إحتياطي خاص للكوارث

إحتياطي تحويل عمالت أجنبية
أرباح مدورة

حقوق الملكية لمساهمي الشركة األم
الحصص الغير مسيطرة

إجمالي حقوق المساهمين
سندات ثانوية دائمة 

إجمالي حقوق المساهمين
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

الرصيد كما في 1 يناير 2016
ربح السنة

صافي التغيرات في االستثمارات المتاحة للبيع
تحويل عمالت أجنبية

إجمالي الدخل الشامل للسنة
توزيعات أرباح لسنة 2015 )إيضاح 27(

إصدار أسهم مجانية )إيضاح 27(
إصدار أسهم حقوق األولوية )إيضاح 27(

محول إلى اإلحتياطي القانوني )إيضاح 17(
الزيادة في الحصص الغير مسيطرة  

مساهمة في صندوق األنشطة اإلجتماعية والرياضية )إيضاح 21(
محول لإلحتياطي الخاص للكوارث )إيضاح 20(

تأثير االستحواذ على / بيع حصة في شركة تابعة 
الرصيد كما في 31 ديسمبر 2016

الرصيد كما في 31 ديسمبر 2016

ربح السنة
صافي التغير في االستثمارات المتاحة للبيع

تحويل عمالت أجنبية

إجمالي الدخل الشامل للسنة
توزيعات أرباح لسنة 2016 )إيضاح 27(

اصدار أسهم مجانية )إيضاح 27(
فوائد على سندات ثانوية دائمة )إيضاح 27(

محول إلى اإلحتياطي القانوني )إيضاح 17(
تأثير شراء / بيع حصة في شركة تابعة

مساهمة في صندوق األنشطة اإلجتماعية والرياضية )إيضاح 21(
محول لإلحتياطي الخاص للكوارث )إيضاح 20(

الرصيد كما في 31 ديسمبر 2017

إجمالي أقساط التأمين
أقساط محولة لدى أطراف إعادة التأمين

صافي أقساط التأمين
التغير في إحتياطي األخطار السارية

صافي إقساط التأمين المكتسبة

إجمالي المطالبات المدفوعة
المبالغ المستردة من إعادة التأمين 

الحركة في المطالبات القائمة
صافي العمولة 

إيرادات التأمين األخرى
صافي نتائج االكتتاب

إيرادات اإلستثمارات
تكاليف تمويل

صافي ايرادات االستثمار
إيرادات أتعاب إستشارات

إيرادات اإليجارات
إيرادات أخرى

إجمالي الدخل
المصاريف التشغيلية واإلدارية 

اإلستهالك و اإلطفاء
الربح قبل الحصة من نتائج اإلستثمارات في شركات زميلة

الحصة من نتائج اإلستثمارات في شركات زميلة
ربح السنة

موزع على:
مساهمي الشركة  األم

الحصص الغير مسيطرة

العائد على السهم
العائد األساسي والمخفف للسهم الواحد الموزع على مساهمي الشركة 

األم بالريال القطري )  2016 : تم تعديله  كنتيجة لألسهم مجانية (
التوزيعات النقدية للسهم الواحد )ريـال قطري( 

األنشطة التشغيلية
ربح السنة
تعديالت:

إستهالك عقارات ومعدات وإستثمارات عقارية
إطفاء موجودات غير ملموسة - بالصافي

خسائر انخفاض قيمة إستثمارات
الحصة من نتائج اإلستثمارات في شركات زميله

إيرادات اإلستثمارات وإيرادات تمويل أخرى
خسائر انخفاض قيمة الذمم المدينة المشكوك في تحصيلها

مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
صافي خسارة فرق العمالت األجنبية من العقارات والمعدات

أرباح بيع إستثمارات عقارية
خسائر بيع عقارات ومعدات

صافي أرباح غير محققة من اإلستثمارات 
)الخسائر( / األرباح التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل

التغيرات في رأس المال العامل
التغير في ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى

التغير في إحتياطيات التأمين - بالصافي
التغير في المخصصات وذمم إعادة التأمين الدائنة وذمم دائنة أخرى

النقد الناتج من العمليات 
مدفوعات إلى صندوق دعم األنشطة اإلجتماعية والرياضية
مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين 

صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

األنشطة اإلستثمارية
صافي الحركة النقدية في اإلستثمارت

شراء عقارات ومعدات
شراء إستثمارات عقارية

صافي الحركة في استثمارات في شركات زميلة
توزيعات أرباح من استثمارات في شركات زميلة

إيرادات فوائد وإيرادات تمويل أخرى
متحصالت من بيع إستثمارات عقارية

صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية 
متحصالت من سندات ثانوية دائمة

فوائد مدفوعة على سندات ثانوية دائمة
إستحواذ على حصص غير المسيطرة - بالصافي

الزيادة في الحصص الغير مسيطرة
الزيادة في رأس المال من خالل إصدار أسهم حقوق األولية 

صافي الحركة في القروض التي تحمل فوائد
توزيعات أرباح مدفوعة 

صافي النقد الناتج من األنشطة التمويلية  

صافي الزيادة في النقد وما في حكمه
الناتج من فروقات تحويل العمالت األجنبية

النقد وما في حكمه في بداية السنة
النقد وما في حكمه في نهاية السنة

ربح السنة
إيرادات شاملة أخرى 

إعادة تصنيف بنود اإليرادات الشاملة األخرى إلى الربح أو الخسارة في الفترات الالحقة 
صافي التغيرات في القيمة العادلة للموجودات المالية المتاحة للبيع

فروقات تحويل العمالت األجنبية للعمليات األجنبية 
إجمالي الدخل الشامل المعاد تصنيفه إلى الربح أو الخسارة في الفترات الالحقة

إجمالي الدخل الشامل للسنة

إجمالي الدخل الشامل موزع على:
مساهمي الشركة األم

الحصص غير المسيطرة
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6.014
)1.969(
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4.045
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-
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-
-

256.336
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1.051.578

)26.702(
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1.009.743
)461.554(
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-
31.015
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-
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423.607
)205.249(

8.307

226.665
)361.708(

-
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-
14.913

)9.409(
-

8.273.593

11.658.698

)2.108.769(

9.549.929

)621.307(

8.928.622

)6.555.609(

1.200.935

)1.719.960(

)1.751.670(

12.646

114.964

970.649

)67.881(

902.768

14.925

51.472

1.227

1.085.356

)642.046(

)35.334(

 407.976

15.631

423.607

417.593

6.014

423.607

1.28

1.50

423.607

33.888

1.446

67.364

)15.631(

)1.005.367(

8.203

6.142

)19.469(

-

1.135

35.235

)463.447(

)1.549.970(

2.853.275

515.921

1.355.779

)9.409(

)5.197(

1.341.173

)2.527.286(

)28.704(

)9.059(

-

11.952

1.005.367

-

)1.547.730(

1.615.596

)40.541(

-

14.913

-

)89.865(

)361.708(

1.138.395

931.838

19.906

6.962.310

7.914.054

423.607

)205.249(

8.307

)196.942(

226.665

222.620

4.045

226.665

6.962.310
6.665.616
2.493.439

138.841
11.441.422

575.818
40.300

417.114
28.734.860

4.065.311
2.490.847

13.583.283
127.196

20.266.637

2.411.387
2.554.492

591.131
287.000
110.870
329.526

)15.133(
1.966.833
8.236.106

232.117
8.468.223

-
8.468.223

28.734.860

9.901.394
)1.323.307(

8.578.087
)218.200(
8.359.887

)4.817.792(
813.629

)1.764.855(
)1.754.717(

7.531
843.683

856.260
)44.798(

811.462
51.286
39.417

4.424

1.750.272
)684.904(

)32.052(
1.033.316

18.262
1.051.578

1.034.018
17.560

1.051.578

3.73
1.50

1.051.578

30.606
1.446
1.521

)18.262(
)619.770(

12.091
7.703
1.947

)190.674(
451

)20.682(
257.955

)62.604(
1.450.172
)163.631(

1.481.892
)6.207(
)3.955(

1.471.730

)901.808(
)17.627(

)232.264(
)48.654(

11.200
619.770
360.000

)209.383(

-
-

32.304
732

1.901.983
699.237

)453.053(
2.181.203

3.443.550
-

3.518.760
6.962.310

1.051.578

)26.702(
)15.133(
)41.835(

1.009.743

989.332
20.411

1.009.743
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إيضاحاتإيضاحات

إيضاحات

تم إعتماد هذه البيانات المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة في 23 يناير 2018 ووقعها بالنيابة عن 
المجلس كل من :

الموح��د النقدي��ة  التدفق��ات  بي��ان 

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

البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م

ب��������ي��������ان ال�������ت�������غ�������ي�������رات ف���������ي ح��������ق��������وق ال�����م�����ل�����ك�����ي�����ة ال�����م�����وح�����د

خالد بن محمد بن علي آل ثاني
رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب

)ش0م0ع0ق( الدوحـة ـ قطــر
تأسست بموجب المرسوم األميري رقم 1 لسنة 1964م سجل تجاري رقم )20( رأس المال المدفوع 2.773.094.570ريال قطري

يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغيرالعادية
اللذين سيعقدا بمشيئة اهلل تعالى 

يوم األحد الموافق 2018/2/25م الساعة الرابعة عصرًا بفندق فورسيزونز ـ قاعة المرقاب ـ وفي حالة عدم توافر نصاب الحضور سيكون موعد االجتماع الثاني هو 
يوم الثالثاء الموافق 2018/3/6م في نفس المكان والزمان ، وذلك للنظر فيما يلي : 

دعوة لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية

1( سماع تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خالل السنة المنتهية في 2017/12/31م والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليه 0

2( سماع تقرير مراقبي الحسابات عن البيانات المالية للشركة لسنة 2017م ، والمصادقة عليه 0 

3(  مناقشة ميزانية الشركة وحساب األرباح والخسائر لسنة 2017م  ، والمصادقة عليهمـا 0

4( إعتماد التوزيع المقترح لألرباح بنسبة )15 %( من القيمة اإلسمية للسهم بواقع )1.5( ريال ونصف الريال لكل سهم ، باإلضافة إلى توزيع أسهم مجانية 

عن طريق رسملة جزء من االحتياطيات القابلة للتوزيع )حساب عالوة اإلصدار( يسمح بتوزيع نسبة )15 %( من رأس المال بواقع )3( ثالثة أسهم لكل )20( 

عشرين سهم ، وتحديد موعد صرفها 0

5(  إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة واعتماد مكافآتهم 0

6( النظر في تقرير الحوكمة لعام 2017م واعتماده 0

7( النظر في سياسة المكافآت للشركة واعتمادها 0

8( النظر في سياسة ترشيح وانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة واعتمادها 0 

9(  تعيين مراقبين للحسابات للسنة المالية )2018م( وتحديد أتعابهم 0

1(      المصادقة على زيادة رأسمال الشركة بنسبة )15 %( ، وذلك عن طريق رسملة جزء من 
بتوزيع أسهم مجانية  للتوزيع )حساب عالوة اإلصدار( يسمح  القابلة  االحتياطيات 
بقيمة الزيادة ، بواقع )3( ثالثة أسهم لكل )20( عشرين سهم ، يتم إصدارها عقب 
المصادقة على تلك الزيادة والحصول على موافقات جهات االختصاص ، وتفويض 
مجلس اإلدارة بالتصرف في قيمة كسور األسهم التي تنتج عن التوزيع المجاني، 
تلك  ليعكس  للشركة  المعّدل  األساسي  النظام  من   )5( المادة  نص  تعديل  مع 

الزيادة 0
بما يتوافق مع نظام حوكمة  النظام األساسي للشركة  المصادقة على تعديل     )2
قرار  بموجب  الصادر  الرئيسية  السوق  في  المدرجة  القانونية  والكيانات  الشركات 

مجلس إدارة هيئة قطر لألسواق المالية )رقم )5( لسنة 2016م( 0 
كافة  على  منفردًا  التوقيع  في  نائبه  أو  اإلدارة  مجلس  رئيس  سعادة  تفويض    )3

المحررات الالزمة لتعديل النظام األساسي للشركة بما تقدم 0

ثانيًا : جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية :أواًل : جدول أعمال الجمعية العامة العادية :

2016 2017

رأس 
المال

عالوة
 إصدار

احتياطي 
قانوني

احتياطي 
عام

احتياطي 
القيمة 
العادلة

احتياطي 
خاص 

للكوارث

احتياطي
 تحويل

 عمالت أجنبية

حصة 
المساهمين

بالشركة األم

الحصص 
غير

المسيطرة

إجمالي
حقوق 
الملكية

أرباح
 مدرورة

سعادة الشيخ / خالد بن محمد بن علي آل ثاني 
رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب

خليفة عبد اهلل تركي السبيعي
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المالحظات :
• أصحاب الحق في حضور االجتماع هم مالكي األسهم المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة قطر لإليداع المركزي لألوراق المالية ، حسب إقفال التعامل في البورصة في يوم االجتماع .

• يرجى من المساهمين الحضور إلى قاعة االجتماع ومعهم ما يثبت شخصياتهم وقسائم التوكيل ) أو ُكتب التفويض لممثلي الشركات( وذلك قبل الموعد المحدد بساعة لتسهيل إنهاء اإلجراءات .
0 www.qatarinsurance.com في حالة تعذر حضور المساهم شخصيًا يرجى توكيل من ينوب عنه من المساهمين اآلخرين لحضور االجتماع وذلك بموجب قسائم التوكيل / ُكتب التفويض المتوفرة بمقر الشركة بالخليج الغربي وعلى الموقع اإللكتروني للشركة •

• إذا كان المساهم شخصية اعتبارية )شركة ـ هيئة ـ مؤسسة( فيلزم تقديم تفويض كتابي موقع ومختوم من المساهم  مع صورة من بطاقة قيد المنشأة0
0 companynews@qe.qa وعلى الموقع اإللكتروني لبورصة قطر www.qatarinsurance.com تم نشر هذه الدعوة والبيانات الملحقة بها وتقرير الحوكمة وصيغة التوكيل / التفويض على الموقع اإللكتروني للشركة •

• تم نشر التعديالت التي طرأت على النظام األساسي للشركة ومشروعي سياسة المكافآت وسياسة ترشيح وانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة على الموقع اإللكتروني للشركة www.qatarinsurance.com كما انها متوفرة بمقر الشركة بالخليج الغربي 0 
• تعتبر هذه الدعوة بدياًل عن خطابات الدعوة بالبريد 0

• سيتم توزيع األرباح النقدية عقب المصادقة عليها من الجمعية العامة للشركة اعتبارًا من صباح اليوم الثاني من جميع فروع البنك التجاري 0
تم نشر هذه الدعوة والبيانات المالية والتقارير أدناه عماًل بنصوص قانون الشركات التجارية ونظام طرح وإدراج األوراق المالية وقانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية 0

اعتماد البيانات المالية ومقترحات توزيع األرباح يخضع لموفقات مصرف قطر المركزي وباقي الجهات ذات صلة
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1 - الشركة والنشاط
شركة قطر للتأمين )ش.م.ق( )»الشركة األم«( هي شركة مساهمة قطرية عامة تأسست في دولة قطر في سنة 1964 تحت السجل التجاري رقم )20( وفقًا ألحكام قانون الشركات التجارية القطري وتعليمات 
مصرف قطر المركزي. تقوم الشركة األم وشركاتها التابعة )»المجموعة«( بمزاولة أعمال التأمين وإعادة التأمين وإدارة العقارات وخدمات اإلستشارات المالية. إن ال عنوان المسجل لمكتب المجموعة هو برج 

شركة قطر للتأمين، الخليج الغربي - ص.ب 666 ، دولة قطر.
تعمل المجموعة في دولة قطر واإلمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان ودولة الكويت والمملكة المتحدة وسويسرا وبورما وسنغافورة وماليزيا ومالطا. 

فيما يلي شركات المجموعة التابعة:

خالل 2017، تم إدراج شركة عمان قطر للتأمين في سوق مسقط لألوراق المالية، وبالتالي انخفضت نسبة ملكية المجموعة من 70% إلى 58.82% )كما هو موضح في الجدول أعاله( ولكن دون فقدان السيطرة.
كجزء من إعادة هيكلة المجموعة، تم تحويل االستثمارات في الشركة العمانية القطرية للتأمين والشركة الكويتية القطرية للتأمين بما في ذلك ملكية فرعي دبي وفرع أبو ظبي من شركة قطر الدولية 
للتأمين إلى الشركة األم بسبب تفكيك شركة قطر الدولية للتأمين من قبل هيئة تنظيم مركز قطر للمال وهي حاليا في المرحلة النهائية. يتم اعتبار المعاملة كمعاملة تحت سيطرة مشتركة وبالتالي 

ال يتم تحقيق ربح أو خسارة للمجموعة.
2 - أسس اإلعداد

 بيان االلتزام
تم إعداد البيانات المالية الموحدة وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية، ومتطلبات قانون الشركات التجارية القطري وتعليمات المصرف المركزي.

 أساس اإلعداد
تم إعداد هذه البيانات المالية الموحدة وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا بعض األدوات المالية والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة في نهاية كل فترة.

تتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية ويتم عرض صافي المبلغ في بيان المركز المالي الموحد فقط عندما يكون هناك حق قانوني يمكن تطبيقه لمقاصة المبالغ المعترف بها وتتوفر الرغبة 
في السداد على أساس الصافي أو في تحصيل الموجود وسداد المطلوب في نفس الوقت. لن تتم مقاصة اإليراد والمصروف في بيان الدخل الموحد ما لم يكن ذلك مطلوبًا أو مسموحًا به بموجب أي معيار 

محاسبي أو تفسير له، كما هو مذكور في السياسات المحاسبية للمجموعة.
تتضمن البيانات المالية الموحدة معلومات عن أرقام المقارنة للفترة السابقة. 

تقوم المجموعة بعرض بيان المركز المالي الموحد بشكل عام حسب ترتيب السيولة. إن التحليل المتعلق باالسترداد أو السداد خالل 12 شهرًا بعد تاريخ التقرير )ال يزيد عن 12 شهرًا( وأكثر من 12 شهرًا بعد تاريخ 
التقرير )أكثر من 12 شهر( مبين في االيضاح 32.

أساس التوحيد
تتضمن البيانات المالية الموحدة البيانات المالية لشركة قطر للتأمين ش.م.ق. وشركاتها التابعة كما في 31 ديسمبر )يشار إليهم جميعا ب »المجموعة«(. 

تتحقق السيطرة عندما تكون للمجموعة عائدات متغيرة أو لها حقوق فيها من عالقتها مع المؤسسة المستثمر فيها ولديها المقدرة للتأثير على تلك العائدات خالل سلطتها على المؤسسة المستثمر فيها. 
وبصفة خاصة تسيطر المجموعة على مؤسسة مستثمر فيها إذا وفقط إذا كان لدى المجموعة:

• سيطرة على المؤسسة المستثمر فيها )حقوق حالية تعطيها القدرة حاليًا لتوجيه أنشطة المؤسسة المستثمر فيها(
• لها عائدات متغيرة أو حقوق في عائدات متغيرة من عالقتها مع المؤسسة المستثمر فيها ، و

• المقدرة الستخدام سلطتها على المؤسسة المستثمر فيها للتأثير على عائداتها.
، تدرس المجموعة جميع الحقائق أو الظروف ذات الصلة لتقدير ما إذا كانت لها سلطة على  عندما يكون للمجموعة أقل من أغلبية حقوق التصويت الخاصة بالمؤسسة المستثمر فيها أو حقوق مماثلة 

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

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

تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت تسيطر على المؤسسة المستثمر فيها أم ال إذا كانت الحقائق والظروف تدل على وجود تغيرات في عنصر واحد أو أكثر من عناصر السيطرة الثالثة. يبدأ توحيد 
بيانات شركة تابعة عندما تحصل المجموعة على سيطرة على الشركة التابعة وتنتهي عندما تفقد المجموعة السيطرة على الشركة التابعة. تدرج موجودات ومطلوبات وإيرادات ومصاريف الشركة التابعة 
المكتسبة أو المستبعدة خالل السنة في بيان االيرادات الشاملة االخرى الموحد من التاريخ الذي تحصل فيه المجموعة على السيطرة حتى التاريخ الذي تتوقف فيه المجموعة عن السيطرة على الشركة التابعة.

إن األرباح أو الخسائر وكل مكون من اإليرادات الشاملة األخرى تعود إلى مساهمي الشركة األم للمجموعة وإلى الحصص غير المسيطرة. يتم توزيع الخسائر المطبقة على الحصص غير المسيطرة الزائدة 
عن الحصص غير المسيطرة على حصة المجموعة باستثناء الحد الذي يكون لدى الحصص غير المسيطرة التزام ملزم وباستطاعتها القيام باستثمار إضافي لتغطية الخسائر. يتم إعداد هذه البيانات المالية 
الموحدة باستخدام سياسات محاسبية موحدة للمعامالت المماثلة واألحداث األخرى في ظروف مماثلة. عند الضرورة، يتم إجراء تعديالت على البيانات المالية للشركات التابعة لتتماشى سياستها المحاسبية 

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

للشركات التابعة لنفس الفترة المالية للشركة األم وباستخدام سياسات محاسبية مماثلة. 
يتم احتساب التغير في حصة ملكية الشركة التابعة بدون فقدان السيطرة كمعاملة حقوق ملكية. 

إذا فقدت المجموعة السيطرة على شركة تابعة، فإنها تقوم بإلغاء التحقيق للموجودات ذات الصلة )بما في ذلك الشهرة( والمطلوبات والحصص غير المسيطرة وغيرها من بنود حقوق الملكية، في حين 
يتم تحقيق أية أرباح أو خسائر ناتجة في الربح أو الخسارة. يتم تحقيق أية استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة.

استبعاد المعامالت عن التوحيد
يتم استبعاد األرصدة والمعامالت بين شركات المجموعة، واألرباح أو الخسائر الناشئة من المعامالت بين شركات المجموعة عند إعداد البيانات المالية الموحدة.

العملة التشغيلية وعملة العرض
تم عرض هذه البيانات المالية الموحدة بالريـال القطري مقربًا إلى ريـال قطري ومقربة إلى أقرب )1.000 ريال قطري( ، ما لم تتم اإلشارة إلى خالف ذلك.

حصص غير مسيطرة   
الشامل  الدخل  وبيان  الموحد  الدخل  بيان  في  منفصل  كبند  وتظهر  مباشر،  غيـر  أو  مباشر  بشكل  المجموعة  تملكها  ال  التي  الموجودات  وصافي  الخسارة  أو  الربح  من  الجزء  المسيطرة  غير  الحصص  تمثل 
الموحد وضمن حقوق الملكية في بيان المركز المالي الموحد، منفصاًل عـن حقـوق مالكـي الشركة األم. تعود الخسارة أو الربح أو أي بند من اإليرادات الشاملة األخرى إلى مالكي حقوق الملكية للشركة 
األم للمجموعة والحصص غير المسيطرة، حتى وإن نتج عن ذلك عجز. يتم احتساب االستحواذ على الحصص غير المسيطرة باستخدام طريقة تمديد الشركة األم، حيث يتم إدراج الفرق بين المبلغ المدفوع 

والقيمة العادلة للحصة في صافي الموجودات المستحوذ عليها كشهرة. 
3 - التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات  

المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة
قامت المجموعة ألول مرة بتطبيق بعض المعايير والتعديالت التي يسري مفعولها للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2017. لم تقم المجموعة بتطبيق أي معيار أو تفسير أو تعديل آخر إصدار ولكن 

لم يبدأ سريانه بعد.
إن طبيعة وتأثير كل معيار وتعديل جديد موضح أدناه. وعلى الرغم من تطبيق هذه المعايير والتعديالت الجديدة للمرة األولى في سنة 2017، لم يكن لها أثر مادي على البيانات المالية الموحدة السنوية للمجموعة.

تعديالت معيار المحاسبة الدولي 7: مبادرة االفصاح
تتطلب التعديالت من المؤسسات االفصاح عن التغيرات في مطلوباتها الناشئة عن األنشطة التمويلية، بما في ذلك التغيرات الناتجة عن التدفقات النقدية والتغيرات غير النقدية )مثل أرباح أو خسائر صرف العمالت األجنبية(. 

إن تسهيالت المجموعة الناشئة من أنشطة التمويل تشمل القروض قصيرة وطويلة األجل بمبلغ 4.144.241 ألف ريال قطري )2016: 4.192.507 ألف ريال قطري(. صافي الزيادة في قروض المجموعة بمبلغ 78.2 
الزيادة )غير  ريال قطري من  11.6 مليون  القروض قصيرة األجل ومبلغ  للنقد، من  المماثلة  النقد والبنود  المدفوعات من خالل  ريال قطري يمثل صافي  ريال قطري خالل 2017 يتضمن مبلغ 89.9 مليون  مليون 

النقدية( هو ناتج عن تأثير فروقات صرف العمالت األجنبية.
تعديالت معيار المحاسبة الدولي 12: ضرائب الدخل: تحقيق الموجودات الضريبية المؤجلة من الخسائر غير المحققة

توضح التعديالت أن على المؤسسة أن تأخذ في االعتبار ما إذا كان قانون الضرائب يقيد مصادر األرباح الخاضعة للضريبة والتي يمكن أن تقوم بها الخصومات على عكس الفرق المؤقت القابل للخصم المتعلق بالخسائر 
بعض  استرداد  للضريبة  الخاضعة  األرباح  فيها  تشمل  قد  التي  الظروف  وشرح  للضريبة  الخاضعة  المستقبلية  األرباح  بتحديد  المؤسسة  قيام  كيفية  حول  توجيهات  التعديالت  تقدم  ذلك،  إلى  باإلضافة  المحققة.  غير 

الموجودات بأكثر من قيمتها الدفترية. على الرغم من ذلك، فإن تطبيق ذلك ليس له أثر مادي على المركز المالي وأداء المجموعة حيث أن السياسة المحاسبية للمجموعة تتفق مع تلك التعديالت.
 دورة التحسينات السنوية 2014 – 2016:

تعديالت المعيار الدولي للتقارير المالية 12: االفصاح عن الحصص في المؤسسات األخرى: إيضاح نطاق متطلبات االفصاح في المعيار الدولي للتقارير المالية 12
توضح التعديالت أن متطلبات االفصاح الواردة في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 12، بخالف تلك الواردة في الفقرات ب 10- ب 16، تنطبق على حصة المؤسسة في شركة تابعة أو مشروع مشترك أو شركة 
زميلة )أو جزء من حصتها في مشروع مشترك أو شركة زميلة ( والتي تصنف )أو تدرج ضمن مجموعة استبعاد مصنفة( كمحتفظ بها للبيع. خالل 2017 و 2016، لم يكن لدى المجموعة أي حصص مصنفة على 

هذا النحو، وبالتالي لم تؤثر هذه التعديالت على البيانات المالية للمجموعة.
المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة قيد االصدار ولكن لم تصبح سارية المفعول بعد

لم تقم المجموعة بعد بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية التي تم إصدارها ولكنها لم تصبح سارية المفعول بعد:
المعيار الدولي للتقارير المالية 15: االيرادات من العقود مع العمالء - المعيار الصادر في مايو 2014

يضع المعيار الدولي للتقارير المالية 15 إطارا شامال لتحديد ما إذا كان يتم تحقيق االيرادات ومقدارها ومتى يتم االعتراف بها ويحل المعيار محل التوجيهات الحالية المتعلقة باإليرادات، بما في ذلك معيار 
المحاسبة الدولي 18 اإليرادات ، ومعيار المحاسبة الدولي 11 عقود اإلنشاء، وتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية 13 برامج والء العمالء. يسري مفعول المعيار على الفترات السنوية التي تبدأ في 
أو بعد 1 يناير 2018 ويقدم نهجا قائما على مبادئ إثبات اإليرادات ومفهوم تحقيق اإليرادات اللتزامات األداء عند استيفائها. قامت المجموعة بتقييم تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 15 وتتوقع أال يكون 

للمعيار أي أثر مادي، عند تطبيقه، على البيانات المالية الموحدة للمجموعة.
 المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16: عقود اإليجار – المعيار الصادر في يناير 2016

يقدم المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16 نموذجا محاسبيا واحدا للمستأجرين. يقوم المستأجر بتحقيق موجودات يحق استخدامها تمثل حقه في استخدام األصل األساسي ومطلوبات اإليجار التي تمثل 
التزامه بسداد مدفوعات اإليجار وهناك إعفاءات اختيارية لعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار ذات القيمة المنخفضة. وال تزال محاسبة المؤجر مماثلة للمعيار الحالي، أي أن المؤجرين يواصلون تصنيف 

عقود اإليجار كعقود إيجار تمويلية أو تشغيلية. يسري المعيار على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2019، مع السماح بالتطبيق المبكر. ال تتوقع المجموعة وجود أثر مادي لتطبيق هذا المعيار.
تعديالت المعيار الدولي للتقارير المالية 4: لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 9 مع المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 4 عقود التأمين

سيما  وال   ،4 المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  نطاق  ضمن  العقود  تصدر  التي  للجهات  بديلين  خيارين  إلدخال   2016 سبتمبر  في  تعديالت  التأمين  عقود   :4 المالية  التقارير  الدولي  المعيار  أصدر 
تقدير. أكثر  على   2021 يناير   1 قبل  تبدأ  التي  السنوية  للفترات   9 المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  تطبيق  تاريخ  بتأجيل  المؤهلة  للكيانات  المؤقت  اإلعفاء  يسمح  التداخل.  ونهج  المؤقت   اإلعفاء 

يجوز للمؤسسة تطبيق اإلعفاء المؤقت في المعيار الدولي للتقارير المالية 9 إذا:
1 - لم تقم في السابق بتطبيق أي إصدار من المعيار الدولي للتقارير المالية 9 .

2 - كانت أنشطتها ترتبط في الغالب بالتأمين في تاريخ التقرير السنوي الذي يسبق مباشرة 1 أبريل 2016.
أو الخسارة  الربح  المالية المحددة بين  التقرير للموجودات  أو الخسائر في نهاية فترة  الناتج في األرباح  المبلغ  المالية رقم 9 بإعادة تصنيف  التي تطبق المعيار الدولي للتقارير  التداخل للمؤسسة  يسمح نهج 
وااليرادات الشاملة األخرى، كما هو الحال في حالة قيام المؤسسة بتطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 39 على هذه الموجودات المالية المحددة. إن اإلعفاء المؤقت في المعيار الدولي للتقارير المالية 
9 متاح اعتبارا من 1 يناير 2018، بينما ينطبق نهج التداخل عندما يتم تطبيق المعيار الدولي التقارير المالية 9 للمرة األولى. قامت المجموعة بتقييم الخيارات المذكورة أعاله وتوصلت إلى اعتماد المعيار الدولي 

للتقارير المالية 9 اعتبارا من 1 يناير2018.
المعيار الدولي للتقارير المالية 9: األدوات المالية

سوف تقوم الشركة باعتماد المعيار الدولي للتقارير المالية 9 بتاريخ 1 يناير 2018 ولن تقوم بتعديل أرقام المقارنة وفقا إلرشادات المعايير الدولية للتقارير المالية. المعيار الدولي للتقارير المالية 9: األدوات المالية تم إصداره 
في يوليو 2014، ليحل محل معيار المحاسبة الدولي 39 األدوات المالية: التحقيق والقياس. يتضمن المعيار الدولي للتقارير المالية 9 إرشادات معدلة حول تصنيف وقياس األدوات المالية، بما في ذلك نموذج الخسارة االئتمانية 

الجديد لحساب انخفاض قيمة الموجودات المالية والمتطلبات العامة الجديدة لمحاسبة التحوط. كما أنه يقدم توجيهات بشأن تحقيق وإلغاء تحقيق األدوات المالية من معيار المحاسبة الدولي 39
المتطلبات الرئيسية للمعيار الدولي للتقارير المالية 9:

بها ضمن نموذج  المحتفظ  الدين  العادلة. وتحديدًا، تقاس استثمارات  القيمة  أو  المطفأة  بالتكلفة   9 المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  والتي تقع في نطاق  المحققة  المالية  الموجودات  كافة  قياس  يجب   •
أعمال يهدف إلى تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية والتي لها تدفقات نقدية تعاقدية تكون فقط مدفوعات ألصل الدين وفائدة على أصل المبلغ القائم بالتكلفة المطفأة في نهاية الفترات المحاسبية 
الالحقة. إن أدوات الدين التي يتم االحتفاظ بها ضمن نموذج األعمال الذي كان هدفه تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الموجودات المالية والتي لها شروط تعاقدية تؤدي إلى تواريخ محددة للتدفقات 
النقدية التي هي فقط مدفوعات ألصل المبلغ وفائدة على المبلغ األصلي ويتم قياسها عموما بالقيمة العادلة من خالل االيرادات الشاملة األخرى. يتم قياس جميع استثمارات الدين األخرى واالستثمارات 
في األسهم بقيمتها العادلة في نهاية الفترات المحاسبية الالحقة. باإلضافة إلى ذلك، وبموجب المعيار الدولي للتقارير المالية 9، يجوز للمؤسسات إجراء اختيارات غير قابلة لإللغاء لعرض التغيرات الالحقة 
في القيمة العادلة لالستثمارات في حقوق الملكية )غير المحتفظ بها للمتاجرة أو المقابل المحتمل المحقق من قبل المشتري خالل دمج األعمال( في اااليرادات الشاملة األخرى، مع إدراج ايرادات توزيعات 

األرباح فقط المدرجة بصورة عامة في الربح أو الخسارة.
• فيما يتعلق بقياس المطلوبات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية 9 أن يتم عرض مبلغ التغير في القيمة العادلة للمطلوبات المالية المنسوب 
إلى التغيرات في مخاطر االئتمان لهذا االلتزام في االيرادات الشاملة األخرى، إال إذا كان االعتراف بهذه التغيرات في االيرادات الشاملة األخرى من شأنه أن يخلق أو يزيد من عدم التطابق المحاسبي في الربح أو 
الخسارة. ال يتم الحقا إعادة تصنيف التغيرات في القيمة العادلة المنسوبة إلى مخاطر االئتمان للمطلوبات المالية إلى الربح أو الخسارة. وفقا لمعيار المحاسبة الدولي 39، يتم عرض كامل التغير في القيمة 

العادلة للمطلوبات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في الربح أو الخسارة.
• فيما يتعلق بانخفاض قيمة الموجودات المالية، يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية 9 نموذج الخسارة االئتمانية المتوقعة، مقابل نموذج الخسارة االئتمانية المتكبدة بموجب معيار المحاسبة الدولي 39. 
يتطلب نموذج الخسارة االئتمانية المتوقعة من المنشأة احتساب خسائر االئتمان المتوقعة والتغيرات فيها في تاريخ كل تقرير لتعكس التغيرات في مخاطر االئتمان منذ التحقيق المبدئي. وبعبارة أخرى، لم 

يعد من الضروري حدوث حدث ائتماني قبل تحقيق خسائر االئتمان.
التحوط العامة الجديدة باألنواع الثالثة من آليات محاسبة التحوط المتاحة حاليا في معيار المحاسبة الدولي 39. وبموجب المعيار الدولي للتقارير المالية 9، تم تقديم مزيد من  • تحتفظ متطلبات محاسبة 
المرونة ألنواع المعامالت المؤهلة لمحاسبة التحوط وتحديدا توسيع أنواع األدوات المؤهلة للتحوط وأدوات وأنواع مكونات المخاطر للبنود غير المالية المؤهلة لمحاسبة التحوط. وباإلضافة إلى ذلك، تم إصالح 

اختبار الفعالية واستبداله بمبدأ “العالقة االقتصادية”. كما لم يعد من الضروري إجراء تقييم بأثر رجعي لفعالية التحوط. كما تم تطبيق متطلبات اإلفصاح المعززة حول أنشطة إدارة المخاطر في المؤسسة.
)أ( التصنيف والقياس 
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 انخفاض قيمة الموجودات المالية 
تقوم المجموعة بالتقييم في تاريخ كل بيان مركز مالي للتأكد من وجود أي مؤشر الحتمال انخفاض أي موجود مالي أو مجموعة موجودات مالية. تعتبر الموجودات المالية أو مجموعة موجودات مالية 
منخفضة القيمة إذا توفر دليل موضوعي على االنخفاض نتيجة لحادث أو أكثر وقع بعد اإلدراج المبدئي للموجودات )حادثة خسارة( وأن حادثة الخسارة لها تأثير على التدفقات النقدية المستقبلية التقديرية 
للموجودات المالية أو مجموعة الموجودات المالية والتي يمكن تقديرها بصورة موثوقة. قد تدل األدلة على انخفاض القيمة مؤشرات بأن المدينين أو مجموعة من المدينين يمرون بمصاعب مادية، أو بعجز 
عن السداد أو تأخر في مدفوعات الفوائد أو أصل الدين، أو احتمال دخولهم في إفالس أو إعادة هيكلة مالية، وإذا كانت البيانات المالية الواضحة تشير إلى وجود انخفاض يمكن قياسه في التدفقات النقدية 

المستقبلية، مثل تغيرات في المتأخرات أو األحوال االقتصادية التي ترتبط بالعجز عن السداد. 
االستثمارات المالية المتاحة للبيع

بالنسبة لالستثمارات المالية المتاحة للبيع، تقوم المجموعة في تاريخ كل بيان للمركز المالي بالتقييم لتحديد وجود دليل موضوعي النخفاض قيمة استثمار مالي أو مجموعة استثمارات مالية. 
»الهام« مقابل  االنخفاض  إلى أقل من تكلفته. ويتم تقييم  العادلة لالستثمار  القيمة  أو »مستمر« في  انخفاض »هام«  الموضوعي  الدليل  للبيع، يتضمن  المصنفة متاحة  في حالة االستثمارات في األسهم 
التكلفة األصلية لالستثمار و »المستمر« مقابل الفترة التي استمرت فيها القيمة العادلة لالستثمار دون التكلفة األصلية. في حال كان هناك دليل على انخفاض القيمة فإن الخسارة المتراكمة - ويتم قياسها 
بالفرق بين تكلفة االستحواذ والقيمة العادلة الحالية ناقصًا أي خسارة انخفاض في القيمة لتلك االستثمارات المدرجة سابقًا في بيان الربح أو الخسارة – يتم حذفها من اإليرادات الشاملة األخرى وإدراجها في 

بيان الربح أو الخسارة. ال يتم رد خسائر االنخفاض في قيمة االستثمارات المالية من خالل  الربح أو الخسارة، وتدرج الزيادات في قيمتها العادلة بعد االنخفاض في القيمة مباشرة في اإليرادات الشاملة األخرى.
إن تحديد »الهام« أو »المستمر« يتطلب اتخاذ أحكام والتي تقوم المجموعة التخاذها بتقييم ، ضمن عوامل أخرى ، المدة وألي حد انخفضت القيمة العادلة لالستثمارات عن تكلفتها.

المسجل  المبلغ  فإن  ذلك،  من  الرغم  على  المطفأة.  بالتكلفة  المالية  الموجودات  تدرج  حيث  المعيار  نفس  على  بناًء  القيمة  في  االنخفاض  تقييم  يكون  للبيع،  كمتاحة  المصنفة  الدين  بأدوات  يتعلق  فيما 
النخفاض القيمة هو الخسائر المتراكمة التي يتم قياسها كفرق بين التكلفة المطفأة والقيمة العادلة الحالية، ناقص أيه خسائر النخفاض القيمة تم تحقيقها لهذا االستثمار سابقًا في بيان الربح أو الخسارة.

يستمر استحقاق إيرادات الفوائد المستقبلية بناًء على القيمة الدفترية المخفضة للموجودات، باستخدام سعر الفائدة المستخدم لخصم التدفقات النقدية المستقبلية بغرض قياس خسائر انخفاض القيمة. 
ويتم تسجيل إيرادات الفوائد كجزء من إيرادات االستثمار. إذا كانت هناك زيادة في القيمة العادلة ألداة الدين، خالل سنة الحقة، وقد تكون الزيادة مرتبطة جوهريًا بحدث ما بعد تسجيل خسائر االنخفاض في 

بيان الربح أو الخسارة، يتم عكس خسائر انخفاض القيمة في بيان الربح أو الخسارة. 
 المطلوبات المالية

التحقيق والقياس المبدئي
يتم تصنيف المطلوبات المالية عند التحقيق المبدئي كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة، أو قروض، أو ذمم دائنة.  

تدرج جميع المطلوبات المالية مبدئيًا بالقيمة العادلة، وفي حالة القروض، ناقصًا تكاليف المعاملة المتعلقة بها مباشرة. 
تتضمن المطلوبات المالية للمجموعة ذمم تجارية دائنة، وأرصدة دائنة أخرى، وقروض. 

القياس الالحق
يعتمد القياس الالحق للمطلوبات المالية على تصنيفها كالتالي: 

المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة 
ال يوجد لدى المجموعة أي مطلوبات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة.  

القروض 
بعد التحقيق المبدئي، تقاس القروض والسلف التي تحمل فوائد والسندات المصدرة الحقًا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. تدرج األرباح والخسائر في الربح أو الخسارة عند إلغاء 

تحقيق المطلوبات وكذلك من خالل عملية إطفاء معدل الفائدة الفعلية. 
تحتسب التكلفة المطفأة بأن يؤخذ في االعتبار أي خصوم أو رسوم عند الشراء والرسوم أو التكاليف التي تعتبر جزء من سعر الفائدة الفعلي. يتم إدراج اإلطفاء بالفائدة الفعلية ضمن تكلفة التمويل في 

بيان الربح أو الخسارة. 
إلغاء تحقيق المطلوبات المالية

يتم  أن  أو  جوهريًا  مختلفة  بشروط  المقرض  نفس  من  أخرى  بمطلوبات  حالية  مالية  مطلوبات  تستبدل  عندما  بالمطلوبات.  االلتزام  سريان  انتهاء  أو  إلغاء  أو  دفع  حالة  في  المالية  المطلوبات  تحقيق  يلغى 
تعديل شروط المطلوبات الحالية جوهريًا ، يعامل هذا االستبدال أو التعديل كإلغاء لتحقيق المطلوبات الحالية وتحقيق مطلوبات جديدة. يتم تحقيق الفرق في القيمة الدفترية في بيان الربح أو الخسارة.

مقاصة لألدوات المالية
يتم إجراء مقاصة للموجودات المالية والمطلوبات المالية ويدرج صافي المبلغ في بيان المركز المالي الموحد فقط إذا كان هنـالك حق قانون ساري المفعول لتسوية المبالغ المحققة وأنه تتوفر الرغبة في 

التسوية على أساس الصافي ، أو أن تحقق الموجودات وتسدد المطلوبات في نفس الوقت. 
األدوات المالية المشتقة

التحقيق المبدئي والقياس الالحق
تصنف األدوات المالية المشتقة كمحتفظ بها للمتاجرة، ما لم يتم تصنيفها كأدوات تغطية فعالة. 

وفي العادة يتم الدخول في األدوات المالية المشتقة المحتفظ بها لغرض المتاجرة بنية تسويتها في المستقبل القريب. 
األجنبية  العمالت  أسعار  ومخاطر  الفائدة  أسعار  مخاطر  من  للتحوط  الفائدة  أسعار  تبادل  وعقود  اآلجلة  العمالت  عقود  وتشمل  االقتصادي،  التحوط  ألغراض  المشتقة  المالية  األدوات  المجموعة  تستخدم 

ومخاطر أسعار األسهم على التوالي. 
تدرج األدوات المالية المشتقة مبدئيًا بالقيمة العادلة في التاريخ الذي يتم فيه إبرام عقد المشتقات، ويعاد قياسها الحقًا بالقيمة العادلة. تدرج كافة المشتقات كموجودات مالية عندما تكون القيمة العادلة 

موجبة وكمطلوبات مالية عندما تكون القيمة العادلة سالبة. 
يتم احتساب المشتقات الموجودة في العقود األصلية كمشتقات منفصلة وتسجل بالقيمة العادلة إذا لم تكن خصائصها االقتصادية والمخاطر متعلقة بشكل وثيق بالعقود األصلية وال تكون العقود 
األصلية محتفظ بها للمتاجرة أو بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة. تقاس تلك المشتقات بالقيمة العادلة وتدرج التغيرات في القيمة العادلة المحققة في الربح أو الخسارة. تحدث إعادة التقييم فقط 
إذا كان هناك تغيير في شروط العقد والتي تؤثر بشكل مباشر في التدفقات النقدية أو تكون مطلوبة أو إعادة تصنيف الموجود المالي من فئة القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. ومع ذلك، وكاستثناء 
من المذكور أعاله، فإن خيار حامل البوليصة رد عقد تأمين مقابل مبلغ ثابت )أو مبلغ يستند على مبلغ ثابت وسعر فائدة( ال يتم فصله ويتم قياسه بالقيمة العادلة حتى لو كان سعر الممارسة يختلف عن 

القيمة الدفترية لاللتزام التأميني. المشتقات الضمنية التي تستوفي تعريف عقود التأمين يتم التعامل معها وقياسها كعقود تأمين. 
 أية أرباح أو خسائر ناتجة من التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات تدرج مباشرة في الربح أو الخسارة، باستثناء الجزء الفعال من تحوطات التدفقات النقدية حيث يتم االعتراف بها في اإليرادات الشاملة األخرى 

ويعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة عندما يؤثر البند المتحوط له على الربح أو الخسارة.  
)أ( سياسات عامة

النقد وما في حكمه         
يتكون النقد وما في حكمه من أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق وودائع قصيرة األجل تستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل في بيان المركز المالي الموحد. إن النقد المعادل قابل للتحويل فورًا إلى نقد.  

القروض قصيرة األجل 
وقيمة  المعاملة(  تكاليف  منها  )مخصومًا  المتحصالت  بين  فروق  أي  المطفأة.  بالتكلفة  الحقًا  وتدرج  المتكبدة،  المعاملة  تكاليف  خصم  بعد  العادلة  بالقيمة  مبدئيًا  األجل  قصيرة  بالقروض  االعتراف  يتم 

االسترداد يتم االعتراف بها في بيان الدخل الموحد على مدى فترة القرض باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. 
االستثمارات العقارية 

تدرج  والحقًا  المعاملة.  تكاليف  متضمنة  بالتكلفة،  مبدئيا  العقارية  االستثمارات  تقاس  المال.  رأس  لزيادة  أو   / و  إيجارية  مدفوعات  على  الحصول  لغرض  بها  المحتفظ  العقارات  هي  العقارية  االستثمارات 
االستثمارات العقارية بالتكلفة التاريخية بعد خصم االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة المتراكمة. 

يلغى تحقيق االستثمارات العقارية عندما يتم استبعادها أو سحبها بشكل دائم من االستخدام وعندما ال يتوقع الحصول على أي منافع اقتصادية مستقبلية من استبعادها. تدرج أية أرباح أو خسائر ناتجة عن 
سحب أو استبعاد االستثمارات العقارية في بيان الدخل الموحد في السنة التي يتم فيها االستبعاد أو البيع.  

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

يكون من المحتمل تدفق منافع اقتصادية مستقبلية مرتبطة بالنفقات إلى المجموعة. 
أعمال اإلصالح والصيانة المستمرة يتم تحميلها على بيان الدخل الموحد في الفترة المالية التي تتكبد فيها. 

تتم مراجعة وتعديل القيم المتبقية للموجودات واألعمار اإلنتاجية وطريقة االستهالك المطبقة في نهاية كل سنة مالية، ويتم تعديلها للفترات المستقبلية، حسبما يكون مالئمًا. تتم مراجعة انخفاض 
القيمة عندما تكون هناك مؤشرات على أن القيمة الدفترية أصبحت غير قابلة لالسترداد. تدرج خسائر االنخفاض في القيمة في بيان الدخل الموحد كمصروفات. 

أرباح أو خسائر ناتجة عن إلغاء تحقيق الموجود  يتم استبعاد أي بند من بنود العقارات والمعدات عند استبعاده أو عندما ال يتوقع تدفق منافع اقتصادية مستقبلية من استخدامه أو استبعاده. وتدرج أية 
)تحتسب بالفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية للموجود( في بيان الدخل الموحد في السنة التي يتم فيها االستبعاد.   

االستهالك
معدالت  تستند  محدود.  غير  إنتاجي  عمر  لها  أن  يقرر  والتي  حرة  ملكية  المملوكة  األراضي  باستثناء  العقارية،  واالستثمارات  والمعدات  العقارات  جميع  على  الثابت  القسط  أساس  على  االستهالك  يحتسب 

االستهالك على األعمار اإلنتاجية التقديرية التالية: 
15 إلى 30 سنة المباني   

2 إلى 5 سنوات األثاث والتركيبات   
3 سنوات السيارات   

في نهاية كل سنة مالية يتم مراجعة طرق االستهالك واألعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية للموجودات ويتم تعديلها حسبما يكون مالئمًا.
انخفاض قيمة الموجودات غير المالية

في تاريخ كل بيان للمركز المالي يتم إجراء تقييم لتبيان ما إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض قيمة أحد الموجودات أو مجموعة من الموجودات. في حال وجود دليل كهذا يتم تحديد القيمة 
التقديرية القابلة لالسترداد من ذلك الموجود ويتم تحقيق خسارة انخفاض وتحتسب بالفرق بين القيمة القابلة لالسترداد والقيمة الدفترية للموجود. تدرج خسارة االنخفاض في بيان الدخل الموحد. 

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

تدفق منافع اقتصادية لتسويته. يتم تكوين المخصص من خالل تحميل التزامات على بيان الدخل الموحد وفقًا للقيمة المحسوبة لهذه االلتزامات وتوقع تحقيقها في تاريخ التقرير. 
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

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

أو الخسارة الموحد في السنة التي تتعلق بها.
 الموظفين األجانب 

بالنسبة للموظفين األجانب، تقوم المجموعة بتكوين مخصص لمكافأة نهاية خدمة الموظفين وفقًا لشروط القوانين المحلية لشركات المجموعة المتعلقة بالتقاعد والمعاشات، حيثما يقتضي األمر ذلك. 
تقوم المجموعة بدفع هذه المبالغ غير الممولة على أساس رواتب الموظفين وعدد سنوات الخدمة في تاريخ بيان المركز المالي. 

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

بنسبة 2.5% من صافي أرباحها المعدلة إلى صندوق األنشطة االجتماعية. 
رأس المال

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

األرباح الموزعة على مساهمي الشركة األم تدرج كمطلوبات في البيانات المالية الموحدة للشركة األم في الفترة التي يتم فيها الموافقة على توزيع األرباح من قبل مساهمي الشركة األم.  
العائد على السهم

تقوم المجموعة بعرض العائد األساسي والمخفف للسهم ألسهمها العادية. يتم احتساب العائد األساسي للسهم بقسمة الربح العائد إلى حاملي األسهم العادية في الشركة األم على المتوسط المرجح 
لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة. يتم احتساب ربحية السهم المخففة من خالل تعديل األرباح وعدد األسهم في مقابل التأثير المحتمل لجميع األسهم المخففة. 

اإليجارات 
إن تحديد ما إذا كان الترتيب التعاقدي هو عبارة عن عقد إيجار أو يحتوي على عقد إيجار يتم بناًء على طبيعة الترتيب التعاقدي عند بدء اإليجار، ويتطلب إجراء تقييم حول ما إذا كان الوفاء بالترتيب التعاقدي 

يعتمد على استخدام موجود أو موجودات محددة وما إذا كان ينقل الحق في استخدام الموجود حتى لو لم يكن الموجود محددًا صراحة في الترتيب التعاقدي.  
المجموعة كمستأجر

يتم تصنيف عقود اإليجار في تاريخ بداية اإليجار التمويلي أو اإليجار التشغيلي. عقد اإليجار الذي ال تنتقل جوهريًا بموجبه جميع المخاطر والمنافع إلى ملكية المجموعة يتم تصنيفه كإيجار تشغيلي. تدرج 
مدفوعات اإليجار التشغيلي كمصروف في بيان الدخل على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار. 

المجموعة كمؤجر
عقد اإليجار الذي ال تقوم المجموعة بموجبه بنقل جميع المخاطر والمنافع جوهريًا يتم تصنيفه كإيجار تشغيلي. 

تدرج إيرادات اإليجار كإيرادات في بيان الربح أو الخسارة على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار. التكاليف المبدئية المتكبدة في التفاوض والترتيب حول اإليجار التشغيلي تتم إضافتها إلى القيمة 
الدفترية للموجود المؤجر ويتم تحقيقها على مدى فترة اإليجار على نفس أسس إيرادات اإليجارات. تحقق مبالغ اإليجار المحتملة كإيرادات في الفترة التي يتم استحقاقها فيها. 

)ب( عمليات التأمين 
ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى 

تدرج ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى عند استحقاقها، وتقاس عند التحقيق المبدئي بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو المستحق االستالم. تتم مراجعة القيمة الدفترية للذمم المدينة لتبيان 
انخفاض القيمة في حال أشارت أحداث أو ظروف إلى أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد بالكامل، وتدرج خسارة االنخفاض في بيان الدخل الموحد. بعد التحقيق المبدئي، تقاس ذمم التأمين 

المدينة والذمم المدينة األخرى بالتكلفة المطفأة، حسبما يكون مالئما. 
يلغى تحقيق ذمم التأمين المدينة حال استيفاء معايير إلغاء تحقيق الموجودات المالية. 

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

المبالغ الممكن استردادها من معيدي التأمين بطريقة تتطابق مع المخصص للمطالبات غير المسددة أو المطالبات المسددة المتعلقة بسياسات معيدي التأمين ووفقًا لعقد إعادة التأمين. 
يتم مراجعة موجودات إعادة التأمين لتحديد انخفاض قيمتها في تاريخ المركز المالي أو بشكل دوري عندما يوجد مؤشر لالنخفاض خالل السنة المالية. يحدث االنخفاض عند وجود دليل فعلي نتيجة لحدث 
معين بعد التحقيق المبدئي لموجودات إعادة التأمين يشير إلى أن المجموعة قد ال تحصل جميع المبالغ المستحقة بموجب شروط العقد وأن الحدث له تأثير يمكن قياسه بصورة موثوقة على المبالغ التي 

تتسلمها المجموعة من معيدي التأمين. تدرج خسارة االنخفاض في بيان الدخل. إن ترتيبات عقود إعادة التأمين المستردة ال تعفي المجموعة من التزاماتها تجاه حملة وثائق التأمين. 
ذمم إعادة التأمين الدائنة والذمم الدائنة األخرى 

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

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

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

األقساط المستردة من قبل معيدي التأمين 
تبدأ فيه  الذي  التاريخ  المحاسبة، ويتم تحقيقها في  الموقع خالل فترة  التأمين  المذكورة في عقد  التأمين  التأميني إلعادة  الغطاء  المستحقة لكامل فترة  التأمين إجمالي األقساط  إعادة  تتضمن أقساط 
السياسة التأمينية. تتضمن أقساط إعادة التأمين أيضًا أي تعديالت تنشأ في الفترة المحاسبية فيما يتعلق بعقود إعادة التأمين التي بدأت في الفترات المحاسبية السابقة. أقساط إعادة التأمين غير المكتسبة 

هي تلك النسب من األقساط المكتتبة في السنة والتي تتعلق بفترات المخاطر بعد تاريخ التقرير. 
مطلوبات عقود التأمين

تتضمن مطلوبات عقود التأمين مخصص المطالبات القائمة واالحتياطات المتكبدة الغير المبلغ عنها ومخصص األقساط غير المكتسبة. تدرج مطلوبات عقود التأمين عند إبرام العقود وتحميل األقساط.  
مخصص المطالبات المستحقة

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

يتضمن مخصص المطالبات أيضًا مطلوبًا للمطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها كما في تاريخ بيان المركز المالي. يحتسب المطلوب عمومًا في تاريخ التقرير، بعد األخذ باالعتبار مجموعة من االتجاهات التاريخية 
والبيانات التجريبية واألساليب االكتوارية للتنبؤ بالمطالبات واالفتراضات الحالية التي قد تتضمن هامشًا لالنحرافات السلبية. ال يتم خصم المطلوبات مقابل القيمة الزمنية للنقد. 

مخصص المخاطر السارية
يمثل مخصص األقساط غير المكتسبة الجزء من األقساط المستلمة أو المستحقة االستالم بعد خصم حصة إعادة التأمين والمتعلقة بالمخاطر السارية كما في تاريخ التقرير. يتم االعتراف بالمخصص عند 

إبرام العقود وتحميل األقساط، ويتم احتسابها كإيرادات أقساط على مدى فترة العقد وفقا لنمط خدمة التأمين المنصوص عليها في العقد. 
يتم إلغاء تحقيق مطلوبات عقود التأمين عند انتهاء أو إلغاء العقد من قبل أي من أطراف عقد التأمين. 

تقوم المجموعة في تاريخ كل تقرير بمراجعة المخاطر السارية ويتم إجراء فحص كفاية المطلوبات وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 4 لتحديد ما إذا كان هناك أي فائض في إجمالي المطالبات 
المتوقعة وتكاليف االقتناء المؤجلة على األقساط غير المكتسبة. تستخدم هذه المعالجة الحسابية التقديرات الحالية للتدفقات النقدية التعاقدية المستقبلية بعد األخذ في االعتبار عائد االستثمار المتوقع 

أن ينشأ عن الموجودات المتعلقة بالمخصصات الفنية ذات الصلة بالتأمين على الحياة. 
بيان الدخل من خالل تكوين مخصص لعجز  التقديرات أن القيمة الدفترية لألقساط غير المكتسبة )ناقصا تكاليف االقتناء المؤجلة ذات الصلة( غير كافية، يتم االعتراف بالعجز في  في حال أظهرت هذه 

أقساط التأمين. 
 إجمالي المطالبات المدفوعة

يتضمن إجمالي المطالبات المدفوعة جميع المطالبات المدفوعة خالل السنة وتكاليف معالجة المطالبات الخارجية ذات الصلة والتي تتعلق مباشرة بمعالجة وتسوية المطالبات. 
المبالغ المستردة من إعادة التأمين

يتم االعتراف بالمبالغ المستردة من إعادة التأمين عند تحقيق مطالبات التأمين اإلجمالية ذات الصلة وفقًا لشروط العقد ذي الصلة. 
العمولة المكتسبة والمدفوعة

تدرج العمولة المكتسبة والمدفوعة عندما يتم اكتتاب وثيقة التأمين أو تأجيلها ويتم إطفاؤها على مدى الفترة التي يتم فيها االعتراف باألقساط المقابلة وفقًا لخدمات التأمين المقدمة بموجب العقد.  
)ج( األنشطة االستثمارية

إيرادات االستثمار
إيرادات الفوائد

يتم االعتراف بإيرادات الفوائد في بيان الدخل الموحد عند استحقاقها، ويتم احتسابها بطريقة معدل الفائدة الفعلي باستثناء الذمم المدينة قصيرة األجل حيث يكون تأثير الخصم غير مادي. 
توزيعات االرباح

يتم االعتراف بإيرادات توزيعات األرباح عند ثبوت الحق في استالم توزيعات األرباح أو عند استالمها. 
إيرادات أتعاب االستشارات 

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

تدرج إيرادات اإليجار من العقارات االستثمارية في بيان الدخل الموحد على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار التشغيلي، ويتم تحقيق السلف والجزء غير المكتسب من إيرادات اإليجار كمطلوبات. 
 التقرير القطاعي 

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

بموجب معيار المحاسبة الدولي 39، سوف يستمر قياس جميع الموجودات والمطلوبات المالية األخرى على نفس األسس المعتمدة حاليا.
ب( انخفاض القيمة

للتقارير  الدولي  للمعيار  وفقا  األخرى  الشاملة  االيرادات  خالل  من  العادلة  بالقيمة  المدرجة  السندات  ومحفظة  المطفأة  بالتكلفة  المقاسة  المالية  الموجودات  إن 
.9 المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  في  القيمة  انخفاض  لمخصصات  تخضع  سوف  العمالء  من  المستحقة  المبالغ  فإن  أعاله(،  والقياس  التصنيف  قسم  )أنظر   9  المالية 
تتوقع المجموعة تطبيق النهج المبسط لتحقيق الخسائر االئتمانية المتوقعة مدى الحياة بالنسبة لذممها المدينة وفقا لما يسمح به المعيار الدولي للتقارير المالية 9. وفيما يتعلق بأدوات الدين المدرجة كما 

هو مبين في إيضاح 9، ويعتبر أعضاء مجلس اإلدارة بأن لديهم مخاطر ائتمانية منخفضة نظرا لتصنيفهم االئتماني القوي ومن ثم يتوقع أن يتم إدراج خسائر االئتمان المتوقعة لمدة 12 شهرا لهذه البنود.
بصورة عامة، يتوقع أعضاء مجلس اإلدارة أن تطبيق نموذج الخسارة االئتمانية المتوقعة للمعيار الدولي للتقارير المالية 9 سوف يؤدي إلى تسجيل مبكر لخسائر االئتمان للبنود ذات الصلة، وسوف يزيد من 

مبلغ مخصص الخسارة المعترف به لهذه البنود.
محاسبة التحوط

تم تصميم متطلبات محاسبة التحوط في المعيار الدولي للتقارير المالية 9 لمواءمة المحاسبة بشكل أوثق مع إطار إدارة المخاطر والسماح بمجموعة أكبر من أدوات التحوط؛ وإزالة أو تبسيط بعض المتطلبات 
القائمة على قواعد معيار المحاسبة الدولي 39. يتم االحتفاظ ببنود محاسبة التحوط: القيمة العادلة والتدفقات النقدية وصافي تحوطات االستثمار.

سوف تتماشى متطلبات محاسبة التحوط الجديدة بشكل أوثق مع سياسات إدارة المخاطر بالمجموعة وعند التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية 9، يكون لدى المجموعة خيار مواصلة تطبيق 
متطلبات محاسبة التحوط لمعيار المحاسبة الدولي 39 بداًل من متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية 9. ومع ذلك، قررت المجموعة أن جميع عالقات التحوط الحالية المحددة حاليا في عالقات التحوط 
الفعالة ستستمر للتأهل لمحاسبة التحوط بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية 9. ال يتوقع أعضاء مجلس اإلدارة أن يكون لتطبيق متطلبات محاسبة التحوط وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية 9 أثر مادي 

على البيانات المالية الموحدة للمجموعة.
ج( اإلفصاح 

كما يقدم المعيار الدولي للتقارير المالية 9 متطلبات اإلفصاح الموسعة والتغيرات في العرض. من المتوقع أن يقوم ذلك بتغيير طبيعة ومدى إفصاحات المجموعة حول األدوات المالية خاصة في السنة 
التي تم فيها تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 9.

المعي�ار الدولي للتقارير المالية 17: عقود التأمين – المعيار الصادر في مايو 2017 
يحدد المعيار الدولي للتقارير المالية 17: عقود التأمين مبادئ تحقيق عقود التأمين الصادرة وقياسها وعرضها واإلفصاح عنها. كما يتطلب تطبيق مبادئ مماثلة على عقود إعادة التأمين المحتفظ بها وعقود 

االستثمار مع خصائص المشاركة التقديرية الصادرة. يسري مفعول هذا المعيار على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2021 مع السماح بالتطبيق المبكر.
يقدم المعيار الدولي للتقارير المالية 17 إرشادات شاملة حول محاسبة عقود التأمين وعقود االستثمار مع خصائص المشاركة التقديرية. بالنسبة لعقود التأمين العامة، يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية 
17 خصم احتياطيات الخسارة المتوقع دفعها في أكثر من سنة باإلضافة إلى تعديل المخاطر والتي سيكون مطلوبا اإلفصاح عن مستوى الثقة بها. ولتقييم اآلثار المترتبة على تطبيق المعيار الدولي للتقارير 
المالية 17 في البيانات المالية الموحدة، تم تجهيز فريق تنفيذ للمعيار الدولي للتقارير المالية 17 بالمجموعة برعاية المدير المالي للمجموعة والذي يضم موظفي اإلدارة العليا في إدارات المالية والمخاطر 

والعمليات وعمليات االستثمار.
دورة التحسينات السنوية – 2014 – 2016 )الصادرة في 31 ديسمبر 2016(

تقوم المجموعة حاليا بتقييم األثر المحتمل لهذه التعديالت على عرض البيانات المالية الموحدة.
لم يتم تطبيق عدد من المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات التي لم تصبح سارية المفعول للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 عند إعداد هذه البيانات المالية الموحدة. ال تتوقع المجموعة 

أن تصبح التعديالت المقترحة إلزامية للبيانات المالية الموحدة لسنة 2017 أو بعد ذلك، ليكون لها أثر مادي على البيانات المالية الموحدة.
األحكام والتقديرات المحاسبية الهامة

التقرير.  تاريخ  في  كما  المحتملة  االلتزامات  حول  واإلفصاح  والمصاريف  وااليرادات  والمطلوبات  الموجودات  مبالغ  على  تؤثر  وافتراضات  وتقديرات  أحكام  بوضع  المجموعة  تقوم 
الحالية. الظروف  ظل  في  معقولة  أنها  يعتقد  مستقبلية  أحداث  توقع  ذلك  في  بما  أخرى،  وعوامل  السابقة  الخبرة  إلى  وتستند  مستمر  بشكل  واالفتراضات  التقديرات  تقييم   يتم 

تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات األساسية بشكل مستمر. يتم تحقيق التعديالت على التقديرات المحاسبية خالل السنة التي يتم فيها مراجعة التقديرات وفي أي سنوات مستقبلية تتأثر بها. تم االفصاح 
عن األحكام والتقديرات الرئيسية التي أجرتها المجموعة في االيضاحين 35.

4 - السياسات المحاسبية الهامة 
دمج األعمال والشهرة

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

• الغرض من المعاملة.
• اشتراك أطراف خارجية في المعاملة، مثل الحصص غير المسيطرة أو أطراف ثالثة أخرى.

• ما إذا كانت المعاملة تتم بالقيمة العادلة أم ال.
• األنشطة القائمة للمؤسسات المشاركة في المعامالت؛ سواء أكانت الكيانات مجتمعة في كيان تقرير لم يكن موجودا من قبل أو ال.

• عندما يتم تأسيس شركة جديدة سواء تم إنشاءها متعلقًة بالطرح األولي العام أو العرض العرضي أو أي تغيير آخر في السيطرة وتغير كبير في حقوق الملكية.
تحتسب األعمال المدمجة باستخدام طريقة االستحواذ. يتم قياس تكلفة أي أعمال مستحوذة بإجمالي المبلغ المحول بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ وقيمة أي حصة غير مسيطرة في المؤسسة 
المستحوذ عليها. بالنسبة لكل من األعمال الموحدة تختار المجموعة أن تقيس الحصة غير المسيطرة في المؤسسة المستحوذ عليها بالقيمة العادلة أو بالحصة النسبية من صافي موجودات المؤسسة 

المستحوذ عليها. تحتسب تكاليف االستحواذ كمصاريف متكبدة وتدرج في المصاريف اإلدارية. 
عندما تستحوذ المجموعة على أية أعمال تقوم بتقييم الموجودات والمطلوبات المالية المستلمة لتحديد التصنيف المالئم وفقًا للشروط التعاقدية والظروف االقتصادية والظروف الخاصة كما في تاريخ 

االستحواذ. هذا يشمل فصل المشتقات الضمنية في العقود األساسية من قبل المستحوذ عليها. 
إن أي مبالغ محتملة يرغب المستحوذ أن يحولها سوف تحقق بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ. المبلغ المحتمل المصنف كموجودات أو مطلوبات والتي هي أداة مالية في إطار معيار المحاسبة الدولي 

39 األدوات المالية: التحقيق والقياس، يتم قياسه بالقيمة العادلة مع تحقيق التغيرات في القيمة العادلة في بيان الدخل.
الشهرة يتم قياسها مبدئيًا بالتكلفة وهي زيادة إجمالي المبالغ المحولة والمبلغ المدرج للحصة غير المسيطرة على صافي الموجودات المحددة المستحوذة والمطلوبات المتكبدة. إذا كانت القيمة العادلة 
لصافي الموجودات المستحوذة تزيد على مجموع المبلغ المحول، تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت قد قامت بتحديد جميع الموجودات المستحوذ عليها وجميع المطلوبات المستحقة بصورة 
صحيحة وتقوم بمراجعة اإلجراءات المستخدمة في قياس المبالغ الواجب إدراجها في تاريخ االستحواذ. وإذا ظلت نتيجة إعادة التقييم زيادة في القيمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ عليها عن 

إجمالي المبلغ المحول، عندها يتم تحقيق الربح في بيان الدخل.
بعد التحقق المبدئي يتم قياس الشهرة بالتكلفة ناقص أي خسائر انخفاض قيمة متراكم. لغرض فحص االنخفاض يتم توزيع الشهرة المستحوذ عليها ضمن أعمال الدمج، من تاريخ االستحواذ، على كل 

وحدات اإليرادات النقدية، والتي يتوقع أن تستفيد من توحيد األنشطة، بغض النظر عن تحويل موجودات أو مطلوبات أخرى من المجموعة إلى تلك الوحدات.
عندما تشكل الشهرة جزء من وحدة إيرادات نقدية ويتم استبعاد جزء من العملية داخل تلك الوحدة، تدرج الشهرة المتعلقة بالعملية المستبعدة في القيمة الدفترية للعملية وذلك عند تحديد الربح أو 

الخسارة من استبعاد العملية. يتم قياس الشهرة المستبعدة في هذه الحالة على أساس القيم النسبية للعملية المستبعدة والجزء المحتفظ به من وحدة اإليراد النقدي.
يتم اختبار الشهرة لتحديد االنخفاض في القيمة سنويا )كما في 31 ديسمبر( وعندما تشير الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد تنخفض قيمتها.

يتم تحديد انخفاض القيمة للشهرة من خالل تقييم القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المولدة للنقد )أو مجموعة الوحدات المولدة للنقد( والتي تتعلق بها الشهرة. عندما تكون القيمة القابلة لالسترداد 
للوحدة المولدة للنقد )أو مجموعة الوحدات المنتجة للنقد( أقل من القيمة الدفترية لوحدة إنتاج النقد )مجموعة الوحدات المولدة للنقد( التي تم توزيع الشهرة عليها، ال يمكن عكس خسائر االنخفاض 

في القيمة المتعلقة بالشهرة في الفترات المستقبلية.
االستثمار في الشركات الزميلة والمؤسسات ذات السيطرة المشتركة

الشركات الزميلة هي الشركات التي يكون للمجموعة تأثير هام، لكن ليست سيطرة، على السياسات المالية والتشغيلية بها. التأثير الهام هو القدرة في المشاركة في القرارات المتعلقة بالسياسات المالية 
والتشغيلية للشركة المستثمر فيها، ولكن ليست السيطرة أو السيطرة المشتركة على هذه السياسات. عند الضرورة، يتم إجراء تعديالت لتوحيد سياساتها المالية مع السياسات المالية للمجموعة.

المشروع المشترك هي نوع من اتفاق مشترك حيث يكون لألطراف التي لها سيطرة مشتركة في الترتيب وفي صافي الموجودات للمشروع المشترك. السيطرة المشتركة هي تقاسم متفق عليه تعاقديا 
للسيطرة على الترتيب، والذي يتواجد فقط عندما تتطلب القرارات موافقة باإلجماع بشأن األنشطة ذات الصلة من األطراف التي تتقاسم السيطرة.

تتم المحاسبة في استثمارات المجموعة في االستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة بطريقة حقوق الملكية. 
وفقا لطريقة حقوق الملكية، يتم تسجيل االستثمار مبدئيا في بيان المركز المالي الموحد بالتكلفة ويتم تعديله بعد ذلك لتحقيق حصة المجموعة في األرباح أو الخسائر وااليرادات الشاملة األخرى للشركة 
الزميلة أو المشروع المشترك. عندما تزيد حصة المجموعة من الخسائر عن حصتها في الشركة المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية، يتم تخفيض القيمة الدفترية لتلك الحصة، بما في ذلك أي استثمارات 

طويلة األجل إلى الصفر، ويتم التوقف عن تحقيق الخسائر اإلضافية باستثناء الحد الذي يكون لدى المجموعة التزام أو قامت بدفعات نيابة عن الشركة المستثمر فيها.
تتضمن البيانات المالية الموحدة حصة المجموعة من األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى بعد التسويات لمواءمة السياسات المحاسبية مع تلك المتبعة في المجموعة من تاريخ بدء التأثير المادي أو 

السيطرة المشتركة حتى تاريخ توقفهما. إن السنة المالية للشركات الزميلة والمجموعة موحدة.
في  الصلة  ذات  غير  المستثمرين  حصة  حدود  في  فقط  للمؤسسة  المالية  البيانات  في  المشترك  المشروع  أو  الزميلة  وشركتها  المجموعة  بين  النهائية  المعامالت  عن  الناتجة  والخسائر  األرباح  تحقيق  يتم 

الشركة الزميلة أو المشروع المشترك.
الموجودات غير الملموسة

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

• الموجودات الملموسة التي لها أعمار محدودة يتم إطفاؤها على مدى األعمار اإلنتاجية اإلقتصادية ويتم تقييم االنخفاض في القيمة عند وجود مؤشرات على أن الموجودات غير الملموس قد انخفضت 
المنافع  استهالك  طريقة  أو  المتوقع  اإلنتاجي  العمر  في  التغيرات  األقل.  على  تقرير  فترة  كل  نهاية  في  محدود  إنتاجي  عمر  ذو  ملموس  غير  لموجود  اإلطفاء  وطريقة  اإلطفاء  فترة  مراجعة  تتم  قيمته. 
اإلطفاء  مصروف  تحقيق  يتم  المحاسبية.  التقديرات  في  كتغيرات  وتعامل  مناسب،  هو  كما  اإلطفاء،  طريقة  أو  اإلطفاء  فترة  لتعديل  باإلعتبار  أخذها  يتم  الموجود  في  المتضمنة  المستقبلية  اإلقتصادية 

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

مراجعة تقدير العمر االنتاجي غير المحدود بشكل سنوي لتحديد صحة استمراريته. إذا ظهر عكس ذلك، يتم تغيير العمر اإلنتاجي من غير محدود إلى محدود على أساس مستقبلي. 
األرباح أو الخسائر الناتجة من إلغاء تحقيق موجود غير ملموس يتم قياسها بالفرق بين صافي عائدات االستبعاد والقيمة الدفترية للموجود، وتدرج في بيان الدخل الموحد عند إلغاء تحقيق الموجود. 

إن السياسة المطبقة حاليًا على الموجودات غير الملموسة للمجموعة هي كالتالي: 

العمليات الخارجية
تعرض البيانات المالية المنفردة للشركات التابعة بعملة البيئة االقتصادية األساسية التي تعمل فيها كل شركة )العملة الوظيفية(. ألغراض إعداد هذه البيانات المالية الموحدة، تعرض نتائج كل شركة تابعة 

والمركز المالي لها بالعملة الوظيفية للشركة األم.  
يتم تحويل موجودات ومطلوبات العمليات الخارجية إلى الريال القطري باستخدام أسعار الصرف السائدة بتاريخ التقرير. يتم أيضا تحويل اإليرادات والمصروفات إلى الريال القطري بأسعار الصرف السائدة في 

تاريخ التقرير والتي ال تختلف بشكل جوهري عن متوسط   أسعار الصرف للسنة. تدرج فروق التحويل الناتجة من التحويل لغرض التوحيد في اإليرادات الشاملة األخرى. 
إن أي شهرة ناتجة عن حيازة العمليات الخارجية وأي تعديالت قيمة عادلة للقيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات الناتجة عن عملية االستحواذ كموجودات ومطلوبات للعملية األجنبية ويتم تحويلها حسب 

سعر الصرف السائد الصرف في تاريخ العملية. تدرج فروقات التحويل في اإليرادات الشاملة األخرى. 
المعامالت بالعمالت األجنبية  

بالعمالت  النقدية  والمطلوبات  الموجودات  تحويل  يتم  معاملة.  كل  بتاريخ  السائدة  الصرف  ألسعار  وفقا  المجموعة  شركات  من  شركة  لكل  الوظيفية  بالعملة  األجنبية  بالعمالت  المنفذة  المعامالت  تدرج 
األجنبية كما في تاريخ التقرير إلى العملة الوظيفية ذات الصلة وفقا ألسعار الصرف السائدة في نهاية السنة. تدرج فروقات التحويل الناتجة في بيان الدخل الموحد. 

األدوات المالية
األداة المالية هي أي عقد يؤدي إلى نشوء أصل مالي لدى شركة والتزام مالي أو أداة حقوق ملكية لدى شركة أخرى. 

الموجودات المالية 
التحقيق المبدئي والقياس 

تصنف الموجودات المالية عند التحقيق المبدئي كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة، أو قروض وذمم مدينة، أو استثمارات محتفظ بها لالستحقاق، أو موجودات مالية متاحة للبيع. 
تدرج الموجودات المالية مبدئيًا بالقيمة العادلة مضافًا إليها، في حالة االستثمارات غير المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة، التكاليف المباشرة للمعاملة المتعلقة باقتناء الموجود المالي. 

يستند التصنيف على الغرض الذي تم من أجله شراء أو إنشاء االستثمارات. يتم تصنيف الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة عندما تكون استراتيجية االستثمار المعتمدة لدى المجموعة 
هي إدارة االستثمارات المالية على أساس القيمة العادلة. 

فيه  تلتزم  الذي  التاريخ  وهو  العادية(،  الطرق  )صفقات  بالسوق  األعراف  أو  النظم  تحدده  الذي  التاريخ  في  الموجودات  تسليم  تتطلب  التي  المالية  الموجودات  مبيعات  أو  مشتريات  المتاجرة  تاريخ  في  تدرج 
المجموعة بشراء أو بيع الموجود.

تتضمن الموجودات المالية للمجموعة النقد والودائع قصيرة األجل والذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى واألدوات المالية المدرجة والغير مدرجة واألدوات المالية المشتقة.  
القياس الالحق

• ألغراض القياس الالحق، يتم تصنيف الموجودات المالية ضمن ثالث فئات: 
• موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة 

• موجودات مالية متاحة للبيع 
• قروض وذمم مدينة 

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
والخسارة.  الربح  خالل  من  العادلة  بالقيمة  المبدئي  التحقيق  عند  المصنفة  والموجودات  للمتاجرة،  بها  المحتفظ  المالية  الموجودات  الخسارة  أو  الربح  خالل  من  العادلة  بالقيمة  المالية  الموجودات  تتضمن 
االستثمارات التي يتم شراؤها عادة بغرض البيع في المستقبل القريب يتم تصنيفها كمحتفظ بها للمتاجرة. وألجل تصنيف االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة يجب استيفاء المعايير التالية: 

• التصنيف يؤدي إلى إلغاء أو التقليل المادي للمعالجة غير المتناسقة التي قد تنشأ نتيجة قياس موجودات أو مطلوبات أو تحقيق أرباح أو خسائر على أساس مختلف، أو
• الموجودات والمطلوبات هي عبارة عن جزء من مجموعة من الموجودات المالية أو المطلوبات المالية أو كليهما يتم إدارتها، ويتم تقييم أدائها على أساس القيمة العادلة وفقًا إلدارة المخاطر أو استراتيجية 

االستثمار المعتمدة.  
بعد التحقيق المبدئي يتم إعادة قياس الموجودات بالقيمة العادلة. تدرج التغيرات في القيمة العادلة في »أرباح وخسائر القيمة العادلة«. تدرج الفوائد في »إيرادات االستثمار« باستخدام معدل الفائدة الفعلي. 

تدرج إيرادات توزيعات األرباح في »إيرادات االستثمار« عندما يثبت الحق في نلك التوزيعات.  
الموجودات المالية المتاحة للبيع 

تشتمل االستثمارات المتاحة للبيع على استثمارات في األسهم وأوراق دين. استثمارات األسهم المصنفة متاحة للبيع هي تلك غير المصنفة كمحتفظ بها للمتاجرة أو مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
الخسارة. وأوراق الدين في تلك الفئة هي  تلك التي هناك نية لالحتفاظ بها لفترة محددة ويمكن بيعها حسب الحاجة إلى السيولة أو وفقًا للتغيرات في ظروف السوق. 

بعد القياس المبدئي، يعاد قياس االستثمارات المتاحة للبيع بالقيمة العادلة وتدرج األرباح أو الخسائر غير المحققة كإيرادات شاملة أخرى في احتياطي القيمة العادلة تحت حقوق الملكية. وحيثما تحتفظ 
شركة التأمين بأكثر من استثمار في ورقة مالية، فإنها تعتبر استبعاد تلك االستثمارات يكون على أساس الوارد أوال يصرف أوال. تدرج الفوائد المكتسبة خالل االحتفاظ باالستثمارات المتاحة للبيع كإيرادات فوائد 
»إيرادات استثمارات« عند ثبوت الحق في استالم اإليرادات. عند إلغاء  الربح أو الخسارة كــ  أثناء االحتفاظ باالستثمارات المتاحة للبيع في بيان  باستخدام معدل الفائدة الفعلي. تدرج توزيعات األرباح المكتسبة 

تحقيق الموجودات أو تحديد أنها منخفضة القيمة، يتم إعادة تصنيف الربح أو الخسارة المتراكمة من احتياطي متاح للبيع إلى بيان الربح أو الخسارة. 
تقّيم المجموعة موجوداتها المتاحة للبيع لتحديد ما إذا كانت مقدرتها ورغبتها في بيعها في المدى القريب ما يزال مالئمـًا. عندما ال تستطيع المجموعة، في حاالت نادرة، بيع هذه الموجودات المالية 
بسبب عدم وجود أسواق نشطة، قد تختار المجموعة أن تعيد تصنيف هذه الموجودات المالية إذا كانت لديها الرغبة في االحتفاظ بهذه الموجودات للمستقبل المنظور أو حتى تاريخ االستحقاق. يسمح 
بإعادة التصنيف إلى قروض وذمم مدينة عندما يستوفي الموجود المالي تعريف القروض والذمم المدينة ويكون لدى اإلدارة النية والقدرة على االحتفاظ بهذا الموجود في المستقبل المنظور أو حتى تاريخ 

االستحقاق. إن إعادة التصنيف إلى محتفظ بها حتى االستحقاق مسموح بها فقط عندما يكون لدى المجموعة النية والقدرة على االحتفاظ الموجود المالي حتى تاريخ االستحقاق. 
بالنسبة لموجودات مالية أعيد تصنيفها من فئة استثمارات متاحة للبيع، فتصبح القيمة العادلة للقيمة الدفترية في تاريخ إعادة التصنيف كتكلفة اإلطفاء الجديدة وأي ربح أو خسارة من تلك الموجودات 
مدرج في حقوق الملكية يتم إطفاؤه إلى الربح أو الخسارة على مدى العمر المتبقي لالستثمار باستخدام سعر الفائدة الفعلي. وأي فرق بين التكلفة الجديدة المطفأة والتدفقات المتوقعة يتم إطفاؤه 

أيضًا على مدى العمر المتبقي للموجودات باستخدام سعر الفائدة الفعلي. إذا تقرر الحقًا أن الموجودات انخفضت قيمتها، يتم إعادة تصنيف المبلغ المدرج في حقوق الملكية إلى بيان الربح أو الخسارة. 
 القروض والذمم المدينة

القروض والذمم المدينة هي موجودات مالية غير المشتقات ذات مدفوعات ثابتة أو ممكنة التحديد والتي ال يتم تداولها في سوق عاملة. بعد القياس المبدئي، تدرج هذه الموجودات بالتكلفة المطفأة 
الفعلي.  الفائدة  سعر  من  جزء  تعتبر  التي  التكاليف  أو  والرسوم  الشراء  عند  عالوة  أو  خصوم  أي  االعتبار  في  يؤخذ  بأن  المطفأة  التكلفة  تحتسب  االنخفاض.  خسارة  ناقص  الفعلي  الفائدة  سعر  باستخدام 
يتم إدراج اإلطفاء بالفائدة الفعلية ضمن »إيرادات االستثمار« في بيان الربح أو الخسارة. تدرج الخسائر الناشئة من االنخفاض في بيان الربح أو الخسارة عند استبعاد االستثمارات أو انخفاض قيمتها وكذلك من 

خالل عملية اإلطفاء. 
يتم تصنيف الموجودات المالية غير المشتقة والتي لها مدفوعات محدودة وتاريخ استحقاق محدد على انها استثمارات محتفظ بها لالستحقاق حيث يكون لدى المجموعة النية والقدرة على االحتفاظ بها 
لالستحقاق. بعد القياس المبدئي ، يتم قياس االستثمارات المحتفظ بها لالستحقاق بالتكلفة المطفأة باستخدام معدل الفائدة الفعلي ناقصًا االنخفاض في القيمة. يدرج إطفاء معدل الفائدة الفعلي ضمن 

»إيرادات االستثمار« في بيان الربح أو الخسارة. تدرج األرباح والخسائر في بيان الربح أو الخسارة عند استبعاد االستثمارات أو انخفاض قيمتها وكذلك من خالل عملية اإلطفاء.  
يلغى تحقيق الموجودات المالية )أو جزء من موجودات مالية أو جزء من مجموعة موجودات مالية مماثلة( في أي من الحاالت التالية: 

• انتهاء الحق في استالم تدفقات نقدية من الموجودات ، أو
• قيام المجموعة بتحويل حقوقها الستالم تدفقات نقدية من الموجودات أو تعهدت بدفعها كاملة ودون تأخير كبير إلى طرف ثالث بموجب ترتيبات للتمرير، و )أ( إما أن تكون قد قامت فعليًا بتحويل كافة 

مخاطر ومنافع الموجودات أو )ب( لم تقم فعليًا بتحويل كافة مخاطر ومنافع الموجودات أو باالحتفاظ بها ولكنها حولت السيطرة على الموجودات.
في حال قيام المجموعة بتحويل حقوقها في استالم تدفقات نقدية من موجودات أو دخلت في ترتيبات تمرير ولم تحول أو تحتفظ فعليًا بجميع مخاطر ومنافع الموجودات ولم تحول السيطرة على 
الموجودات، يتم إدراج الموجودات بقدر ارتباط المجموعة بالموجودات. وفي هذه الحالة تقوم المجموعة أيضا بإدراج مطلوبات مقابلة. يتم قياس الموجود المحول وااللتزام المرتبط به على أساس يعكس 

الحقوق وااللتزامات التي تحتفظ بها المجموعة. 
االرتباط المستمر الذي يأخذ شكل ضمان على الموجودات المحولة يتم قياسه بالقيمة الدفترية األصلية للموجودات وأقصى مبلغ يمكن أن تتوقع المجموعة أن يطلب منها سداده، أيهما أقل.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017

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

شركة قطر للتأمين الدولية )ذ.م.م( ) »الدولية« (
الشركة العمانية القطرية للتأمين
الشركة الكويتية القطرية للتأمين

شركة قطر إلعادة التأمين المحدودة )ذ.م.م( )»كيو ري«(

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

قطر لتأمينات الحياة والتأمين الصحي )ذ.م.م(
انتاريس القابضة المحدودة )»القابضة«(

انتاريس لإلكتتاب المحدودة
انتاريس إلدارة التوكيل المحدودة
انتاريس لإلكتتاب أسيا المحدودة

انتاريس لخدمات اإلكتتاب المحدودة

انتاريس كابيتال I المحدودة
انتاريس كابيتال III المحدودة
انتاريس كابيتال IV المحدودة

انتاريس القابضة المحدودة
شركة قطر للتأمين – أوروبا - المحدودة

كانيت ليمتد
شركة قطر للتأمين العقارية ذ.م.م

قطر لالستشارات االقتصادية ذ.م.م )»قطر لإلستشارات«(
مجموعة قطر للتأمين ذ.م.م

كاتكو إلدارة االستثمارات ليمتد )»كاتكو لإلدارة«(
كاتكو ري ليمتد

كيو أي سي إلدارة األصول المحدودة
شركة التعليم 2 المحدودة

أبيكور منجرز قطر ليمتد
تعليم لإلستشارات المحدودة

أرنيب لإلستثمارات العقارية المحدودة 
سنيرجي فرايملي المحدودة

بآالف الرياالت القطرية

بآالف الرياالت القطرية

بآالف الرياالت القطرية

2016   5- النقد مافي حكمه 2017

2017

نقد لدى البنوك
ودائع قصيرة األجل

إجمالي النقد والودائع قصيرة األجل

 تخضع كافة الودائع لمعدل فائدة متوسط متغير %3.104 )2016: %2.902(.

1.051.817
5.910.493
6.962.310

1.187.100

6.726.954

7.914.054

6- ذمم تأمين مدينة وذمم مدينة أخرى

ذمم تأمين من حاملي الوثائق
مستحقات من حاملي الوثائق

خسائر انخفاض قيمة ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها

ذمم تأمين من إعادة التأمين
مستحقات من شركات تأمين

خسائر انخفاض قيمة ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها

ذمم مدينة أخرى
سلف موظفين مقابل المستحقات

تكاليف إستحواذ مؤجلة
تمويل مستقطع

مدفوعات مقدمة وأخرى

1.406.505
)35.091(

1.371.414

2.808.121
)15.494(

2.792.627

42.291
621.775

1.219.666
617.843

2.501.575
6.665.616

7- مطلوبات عقود تأمين وموجودات عقود إعادة تأمين

إجمالي مطلوبات عقود التأمين
مطالبات مبلغ عنها وغير مسددة

مطالبات متكبدة ولم يبلغ عنها
أقساط تأمين غير مستحقة

إجمالي حصة شركات إعادة التأمين في مطلوبات عقود التأمين
مطالبات مبلغ عنها وغير مسددة

مطالبات متكبدة ولم يبلغ عنها
أقساط غير مستحقة

صافي مطلوبات عقود التأمين
مطالبات مبلغ عنها وغير مسددة

مطالبات متكبدة ولم يبلغ عنها
أقساط غير مستحقة

5.082.920
3.621.709
4.878.654

13.583.283

1.129.879
723.609
639.951

2.493.439

3.953.041
2.898.100
4.238.703

11.089.844

7.272.647

4.736.197

5.709.143

17.717.987

2.031.874

1.021.096

721.898

3.774.868

5.240.773

3.715.101

4.987.245

13.943.119

الحركة في مطلوبات عقود التأمين وموجودات عقد إعادة التأمين كالتالي:

بآالف الرياالت القطرية
2016 2017

الصافيالصافي حصة أطراف
إعادة تأمين

حصة أطراف 
إعادة تأمين

مطلوبات 
عقود تأمين

مطلوبات 
عقود تأمين

في 1 يناير
مطالبات متكبدة

مطالبات مدفوعة خالل السنة
تأثير تحويل المحفظة 

والحركات األخرى

في 31 ديسمبر 

في 1 يناير
أقساط مكتتب بها خالل السنة

أقساط مكتسبة خالل السنة
تأثير تحويل المحفظة 

والحركات األخرى

في 31 ديسمبر

كانت الحركة في مخصص األقساط غير المستحقة خالل السنة على النحو التالي:

1.684.421

)35.379(

1.649.042

3.267.674

)23.409(

3.244.265

42.939

901.272

1.526.106

830.720

3.301.037

8.194.344

بآالف الرياالت القطرية

2017

الصافي
الصافي حصة أطراف 

إعادة تأمين
حصة إعادة 

تأمين
مطلوبات 

عقود تأمين
مطلوبات 

عقود تأمين

8 - إستثمارات في شركات زميله

شركة الضمان للتأمين اإلسالمي
الليوان للعقارات )ذ.م.م(

ماسوون لخدمات التأمين ليمتد )ذ.م.م(

82.358
49.891

6.592

138.841

88.400

47.095

7.025

142.520

فيما يلي تفاصيل الشركــــات الزميلة المحتفـــظ بهــــا خــــالل السنــوات المنتهية في 31 ديسمبر 2017 و31 ديسمبر 2016:
األنشطة الرئيسية

التكافل وإعادة لبتكافل
إدارة عقارات وسمسرة 
تسويق وتوزيع التأمين

نسبة الملكية والتصويت
25%  بصورة مباشرة

38.46% مباشرة
50% مباشرة

بلد التأسيس والنشاط
دولة قطر
دولة قطر
دولة قطر

الشركة الزميلة
شركة الضمان للتأمين اإلسالمي

الليول للعقارات )ذ.م.م( 
ماسوون لخدمات التأمين

)1(   كما في 31 ديسمبر 2016 و2017، ليس لدى الشركات الزميلة مطلوبات محتملة أو التزامات رأسمالية.
)2(   كجزء من إعادة هيكلة المجموعة، تم تحويل االستثمارات في شركة ضمان للتأمين اإلسالمي ، 
المملوكة من قبل شركة قطر للتأمين الدولية إلى الشركة األم بسبب تفكيك شركة قطر للتأمين 
الدولية من قبل هيئة تنظيم مركز قطر للمال وهي حاليا في المرحلة النهائية. يتم اعتبار المعاملة 

كمعاملة تحت سيطرة مشتركة وبالتالي ال يتم تحقيق ربح أو خسارة للمجموعة.
)3( تم تصفية شركة استيكو قطر ذ.م.م. بتاريخ 30 ابريل 2016

       فيما يلي تفاصيل البيانات المالية للشركات الزميلة:

الموجودات المتداولة
الموجودات غير المتداولة

المطلوبات المتداولة
المطلوبات غير المتداولة

ربح للسنة

الرصيد في 1 يناير
إضافات خال السنة

توزيعات أرباح
حصة في األرباح للسنة

تصفية
الرصيد في 31 ديسمبر

400.970
409.124
105.723
240.000

64.772

83.125
49.900

)11.200(
18.262

)1.246(
138.841

155.239

726.882

167.105

242.457

53.438

138.841

-

)11.952(

15.631

-

142.520

9- استثمارات

12 - شهرة وموجودات غير ملموسة
إستثمارات محتفظ بها للمتاجرة ) ايضاح أ(

استثمارات متاحة للبيع ) ايضاح ب(

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

استثمارات محتفظ بها للمتاجرة 

صناديق مدارة 
استثمارات مالية مشتقة )إيضاح 33(

سندات 
إجمالي المستندات المحتفظ بها للمتاجرة 

)ب( استثمارات متاحة للبيع 

استثمارات متاحة للبيع
شركة مساهمة عامة قطرية 

سندات 
أسهم دولية مدرجة 

أسهم غير مدرجة وحقوق ملكية خاصة 

إجمالي االستثمارات المتاحة للبيع  

إجمالي االستثمارات

2.876.118
8.565.304

11.441.422

926.879
6.357

1.942.882
2.876.118

1.468.750
6.347.007

213.553
535.994

8.565.304

11.441.422

3.165.562

10.488.941

13.654.503

1.123.177

17.101

2.025.284

3.165.562

1.038.564

8.710.627

82.660

657.090

10.488.941

13.654.503

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

المحدودة  أنتاريس  شركة  مال  رأس  من   %100 على  باإلستحواذ  المجموعة  قامت   ،2014 يناير   1 في 
وشركاتها التابعة. تم االنتهاء من وثيقة الشراء في 25 يونيو 2014.

)1(  شهرة
القابضة  أنتاريس  شركة  على  اإلستحواذ  عن  الناتجة  قطري  ريال  مليون   145.11 الشهرة  قيمة  بلغت 
اإليرادات  لوحدة  المتحدة  المملكة  في  المحدودة  القابضة  إلنتاريس  خصصت  والتي  المحدودة 
النقدية. القيمة القابلة لإلسترداد لوحدة االيرادات النقدية تسدد على أساس نهج القيمة السوقية. 
للشركات  السوقية  الرأسمالية  القيمة  عن  تنتج  ألنتاريس  النقدية  اإليراد  وحدة  أن  الطريقة  تفترض 

المدرجة للويدز سينديكيت المشابهة ولنفس القيمة الدفترية.
)2( موجودات غير ملموسة 

الجدول أدناه يلخص الموجودات الغير ملموسة فيما يتعلق باإلستحواذ:

تم تقدير اإلستثمارات العقارية من قبل اإلدارة بالرجوع إلى المعامالت الحديثة للعقارات المشابهة. لقد تم تقدير القيمة العادلة 
لإلستثمارات العقارية كما في 31 ديسمبر 2017 بمبلغ 1.355.15 مليون ريـال قطري )2016 : 1.354.46  مليون ريـال قطري(.

المباشرة  التشغيلية  المصاريف  بلغت  بينما  ريـال قطري(  ألف    39.417 :  2016( ريـال قطري  ألف  السنة 51.472   اإليجار خالل  إيراد  بلغ 
)المصنفة ضمن المصاريف العمومية واإلدارية( لتلك العقارات 1.993  ألف ريـال قطري )2016 : 5.526 ألف ريـال قطري(.

تم رهن أحد اإلستثمارات العقارية المملوكة للمجموعة في المملكة المتحدة بصافي قيمة دفترية 220 مليون ريال قطري كما 
في 31 ديسمبر2017 مقابل قروض طويلة األجل )إيضاح رقم 15(.

ليس لدى المجموعة أية قيود على امكانية تحقيق االستثمارات العقارية وال توجد التزامات تعاقدية للشراء أو البناء أو التطوير أو 
اإلصالح أو الصيانة أو التعزيز.

بآالف الرياالت القطرية

2016 2017

بآالف الرياالت القطرية

31 ديسمبر 2016 31 ديسمبر 2017

بآالف الرياالت القطرية

31 ديسمبر 2016 31 ديسمبر 2017

بآالف الرياالت القطرية

بآالف الرياالت القطرية

بآالف الرياالت القطرية

   11- عقارات ومعدات

اإلجمالي  سيارات

إجمالي

العمر االنتاجي

أثاث 
وتركيبات

خدمات الفترة 
األخيرة دبليو- ڤي

لويدز سينديكيت 
كاباستي

المبلغ

مباني أرضي

شهرة

التكلفة
كما في 1 يناير 2016

إضافات
إستبعادات

تاثير التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية
كما في 31 ديسمبر 2016

إضافات 
إستبعادات

تاثير التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية
كما في 31 ديسمبر 2017

االستهالك المتراكم
كما في 1 يناير 2016

استهالك السنة
تاثير التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية

إستبعادات
كما في 31 ديسمبر 2016

استهالك السنة
تاثير التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية

إستبعادات
كما في 31 ديسمبر 2017

صافي القيم الدفترية
كما في 31 ديسمبر 2017
كما في 31 ديسمبر 2016

عند اإلستحواذ على انتاريس القابضة المحدودة
مصاريف اإلطفاء

في 31 ديسمبر 2016
مصاريف اطفاء

في 31 ديسمبر 2017

لويدز سينديكيت كاباسيتي
خدمات الفترة األخيرة - فورتمبيرجيسش فيرسيتشيرونغ أيه جي

موجودات غير ملموسة في تاريخ االستحواذ
مصاريف اإلطفاء الكتراكمة

صافي الموجودات الغير ملموسة في 31 ديسمبر 2017

418.560
)1.446(
417.114
)1.446(
415.668

غري حمدد
7 �سنو�ت

)3(
7.227

)1.446(
5.781

)1.446(
4.335

266.222
10.119

276.341
)5.784(
270.557

)2(
266.222

--
266.222

--
266.222

)1(
145.111

--
145.111

--
145.111

بآالف الرياالت القطرية

بآالف الرياالت القطرية

بآالف الرياالت القطرية

بلد التأسيس
دولة قطر
دولة قطر

سلطنة عمان
دولة الكويت

برمودا

دولة قطر
المملكة المتحدة

دولة قطر
المملكة المتحدة
المملكة المتحدة
المملكة المتحدة

سنغافورة
المملكة المتحدة

المملكة المتحدة
المملكة المتحدة
المملكة المتحدة

برمودا
مالطا

اإلمارات العربية المتحدة
دولة قطر
دولة قطر
دولة قطر

برمودا
برمودا

جزر كايمان
جزر الكايمن

جزر بي في أي
جزر الكايمن

جيرسي
جيرسي

الملكية 2017
 %95.74

100% مملوكة من كيو أي سي سي 
 %58.82
 %82.04

100% مملوكة من كيو أي سي سي 

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

%85
100%  مملوكة من كيو أي سي سي

100% )مملوكة بواسطة انتاريس القابضة المحدودة (
100% )مملوكة بواسطة انتاريس القابضة المحدودة(

100% )مملوكة بواسطة  انتاريس إلدارة التوكيل المحدودة (
100% )مملوكة بواسطة  انتاريس القابضة المحدودة (

100% )مملوكة بواسطة انتاريس القابضة المحدودة(
100% )مملوكة بواسطة انتاريس القابضة المحدودة(
100% )مملوكة بواسطة انتاريس القابضة المحدودة(

%100
%100

مملوكة 100% للدولية
%100
%100
%100

 %100
100%  كاتكو إلدارة االستثمارات ليمتد

100%  بواسطة قطر لإلستشارات اإلقتصادية
 %100
%100

100% بواسطة قطر لإلستشارات اإلقتصادية
%100

100% مملوكة من  أرنيب لإلستثمارات العقارية المحدودة 

الملكية 2016
 %95.74

100% مملوكة من كيو أي سي سي
 %70

 %82.04
100% مملوكة من كيو أي سي سي

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

%85
100%  مملوكة من كيو أي سي سي

100% )مملوكة بواسطة انتاريس القابضة المحدودة (
100% )مملوكة بواسطة انتاريس القابضة المحدودة(

100% )مملوكة بواسطة  انتاريس إلدارة التوكيل المحدودة (
100% )مملوكة بواسطة  انتاريس القابضة المحدودة (

100% )مملوكة بواسطة انتاريس القابضة المحدودة(
100% )مملوكة بواسطة انتاريس القابضة المحدودة(
100% )مملوكة بواسطة انتاريس القابضة المحدودة(

%100
%100

مملوكة 100% للدولية
%100
%100
%100

 %100
100%  كاتكو إلدارة االستثمارات ليمتد

100%  بواسطة قطر لإلستشارات اإلقتصادية
%100
%100

100% بواسطة قطر لإلستشارات اإلقتصادية
%100

100% مملوكة من  أرنيب لإلستثمارات العقارية المحدودة 

2016

4.198.417
8.578.087

)8.359.887(

)177.914(

4.238.703

821.683
1.323.307

)1.511.112(

6.073

639.951

5.020.100
9.901.394

)9.870.999(

)171.841(

4.878.654

األنشطة الرئيسية
تعمل كشركة قابضة إلجراء حصة ملكية المجموعة الدولية وشركات التأمين المحلية.

كانت تعمل بمجال التأمين وإعادة التامين واآلن الشركة تحت إجراءات إنهاء أعمالها )تفكيك(
تعمل بصفة أساسية في مجال التأمين وإعادة التأمين.
تعمل بصفة أساسية في مجال التأمين وإعادة التأمين.

للمجموعة  التأمين  إعادة  بأنشطة  ري  التأمين. تقوم كيو  إعادة  تعمل بصفة أساسية في مجال 
ولديها أفرع في سويسرا ودبي وسنغافورة و مكتب تمثيل في المملكة المتحدة.

تعمل بصفة أساسية لتقديم خدمات لكيو ري.
تعمل بصفة أساسية لتوفير رأس المال لدعم أنشطة اإلكتتاب في لويدز

تعمل الشركة في مجال التأمين الصحي والتأمين على الحياة ولديها فرع في لبوان، ماليزيا.
تأسست كشركة قابضة.

تأسست لتقديم دعم رأسمالي لحجم اإلكتتاب في انتاريس سينديكايت 1274.
تأسست إلدارة التوكيل في انتاريس سسينديكايت 1274.

تعمل للمشاركة في مشروع لويدز في أسيا
تأسست لتقديم دعم رأسمالي لحجم اإلكتتاب في انتاريس إلدارة التوكيل المحدودة وانتاريس 

سينديكايت 1274.
تأسست لتقديم دعم رأسمالي لحجم اإلكتتاب في انتاريس سينديكايت 1274.
تأسست لتقديم دعم رأسمالي لحجم اإلكتتاب في انتاريس سينديكايت 1274.
تأسست لتقديم دعم رأسمالي لحجم اإلكتتاب في انتاريس سينديكايت 1274.

تأسست كشركة قابضة.
تعمل بصفة أساسية في أعمال التأمين ولديها فروع في إيطاليا والمملكة المتحدة.

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

تعمل بصفة أساسية في مجال تقديم خدمات االستشارات المالية واألخرى.
تعمل بصفة أساسية في إدارة مجموعة شركات قطر للتأمين.

تعمل بصفة أساسية في تقديم خدمات إدارة االستثمارات.
تعمل بصفة أساسية في إصدار عقود إعادة التأمين بضمانات إضافية لصندوق كاتكو ري.

تعمل بصفة أساسية في الخدمات واإلستشارات المالية.

تعمل بصفة أساسية في الخدمات واإلستشارات المالية.
تعمل بصفة أساسية في تقديم خدمات اإلستشارات

تعمل بصفة أساسية في الخدمات واإلستشارات المالية.
تعمل بصفة أساسية في مجال اإلستثمارات العقارية.
تعمل بصفة أساسية في مجال اإلستثمارات العقارية.

موجودات غير ملموسة مستحوذ عليها
سينديكيت كاباسيتي

خدمات Run off – ووتمبرغيتش فيرستشيرنغ أي جي

العمر اإلقتصادي
فترة غير محددة

7 سنوات

تاريخ السريان

1 يناير 2018

1 يناير 2018

1 يناير 2018

1 يناير 2018

المحتوى

حذف   – األولى  للمرة  المالية  للتقارير  الدولية  المعايير  اعتماد 

اإلعفاءات قصيرة األجل لمطبقي المعيار للمرة األولى

عقود   –  4 المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  ضمن  المالية  األدوات 

التأمين – تعديالت

المعامالت بالعمالت األجنبية والدفعات المقدمة

للتقارير  الدخاللدولي  على  الضريبة  معالجة  حول  اليقين  عدم 

بيان  في  العادلة  القيمة  خسائر  أو  أرباح  تحقيق  ويتم   ،9 المالية 

الدخل.

المعيار

المعيار الدولي للتقارير المالية 1

المعيار الدولي للتقارير المالية 9

تفسير 22

تفسير 23

الموجودات المالية

أدوات الدين

أدوات الدين

الملكية  حقوق  أدوات 
)القطرية والدولية( 

ــوق  ــق ـــارات ح ـــم ـــث ـــت اس
ملكية خاصة

معيار المحاسبة 
الدولي 39

المتاحة للبيع 

المتاحة للبيع

المتاحة للبيع

المعيار الدولي 
للتقارير المالية 9

ــة الــعــادلــة  ــم ــي ــق ال
ــــرادات  ــن خــالل االي م

الشاملة االخرى

ــة الــعــادلــة  ــم ــي ــق ال
ــــرادات  ــن خــالل االي م

الشاملة االخرى

من  العادلة  القيمة 
خالل الربح أو الخسارة

الوصف

بالقيمة  وتدرج  للبيع  متاحة  كاستثمارات  تصنيفها  تم  التي  األدوات 
العادلة. يتم االحتفاظ بهذه األدوات ضمن نموذج أعمال يتم تحقيق 
في  البيع  أو  التعاقدية  النقدية  التدفقات  تحصيل  خالل  من  هدفه 
أسوق مفتوحة، كما أن الشروط التعاقدية لألداة تؤدي إلى تدفقات 
المبلغ  أصل  مدفوعات  فقط  هي  والتي  محددة  تواريخ  في  نقدية 

وفائدة على األصل القائم .
وبناء عليه، سيستمر قياس هذه األداة الحقا بالقيمة العادلة من خالل 
للتقارير  الدولي  المعيار  تطبيق  على  بناء  األخرى  الشاملة  االيرادات 
المالية 9، وسوف يستمر إعادة تصنيف أرباح أو خسائر القيمة العادلة 
الربح أو  المتراكمة في احتياطي إعادة تقييم االستثمارات الحقا إلى 

الخسارة عندما يتم إلغاء تحقيق األداة أو إعادة تصنيفها.
المدرجة(  وغير  )المدرجة  الملكية  حقوق  أدوات  تصنيف  تم 
األداة  قياس  يتم  العادلة.  بالقيمة  مدرجة  للبيع  متاحة  كاستثمارات 
الدولي  للمعيار  وفقا  الخسارة  أو  الربح  خالل  من  العادلة  بالقيمة 
في  العادلة  القيمة  خسائر  أو  أرباح  تحقيق  ويتم   ،9 المالية  للتقارير 

بيان الدخل.

ايضاح

9

9

9

التصنيف

تم االفصاح عن الحركة في انخفاض قيمة الذمم المدينة من حاملي الوثائق وشركات إعادة التأمين في اإليضاح 32. 

5.441.256
5.766.131

)4.004.163(

)352.083(

6.851.141

1.306.721
1.322.349
)813.629(

38.047

1.853.488

6.851.141

7.282.029

)5.354.674(

177.378

8.955.874

1.853.488

2.345.196

)1.200.935(

55.221

3.052.970

8.704.629

9.627.225

)6.555.609(

232.599

12.008.844

6.747.977
7.088.480

)4.817.792(

)314.036(

8.704.629

2016

4.238.703

9.549.929

)8.743.184(

)58.203(

4.987.245

639.951

2.108.769

)2.045.248(

18.426

721.898

4.878.654

11.658.698

)10.788.432(

)39.777(

5.709.143

2016

2016

قطري  ريال  مليون   67 بمبلغ  القيمة  في  انخفاض  خسارة  بتسجيل  المجموعة  قامت  السنة،  خالل 
)2016: 1.5 مليون ريال قطري( لبعض االستثمارات المتاحة للبيع. 

10 - إستثمارات عقارية

صافي القيمة الدفترية كما في 1 يناير
إضافات خالل السنة

أثار التغيرات في اسعار صرف العمالت االجنبية
استبعادات خالل السنة

إستهالك السنة
صافي القيمة الدفترية كما في 31 ديسمبر

575.818

9.059

18.724

-

)17.812(

585.789

بآالف الرياالت القطرية

2016 2017
407.988
268.886

)36.622(
)50.163(
)14.271(

575.818

20172016



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

14.925
14.925

)21.715(
)171(

)6.961(

-
)6.961(

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

51.472
-

51.472
)1.993(

)17.812(
31.667

-
31.667

1.059.598
)279.912(

779.686
17.664
797.350

)711.372(
247.253

)257.076(
)147.681(

-
)71.526(
)71.526(

-
-
-
-
-
-
-
-

-
)71.526(

9.249.239
)1.753.828(

7.495.411
)658.877(
6.836.534

)4.423.954(
630.552

)1.461.992(
)1.518.277(

-
62.863
62.863

-
-
-
-
-
-
-
-

-
62.863

1.349.861
)75.029(

1.274.832
19.906

1.294.738
)1.420.283(

323.130
)892(

)85.712(
-

110.981
110.981

-
-
-
-
-
-
-
-

-
110.981

11.658.698
)2.108.769(

9.549.929
)621.307(
8.928.622

)6.555.609(
1.200.935

)1.719.960(
)1.751.670(

12.646
114.964
114.964

-
-
-
-

114.964
-
-

114.964

-
114.964

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

)618.338(
)17.351(

)635.689(

15.631
)620.058(

11.658.698
)2.108.769(

9.549.929
)621.307(
8.928.622

)6.555.609(
1.200.935

)1.719.960(
)1.751.670(

12.646
114.964
114.964
970.649

)67.881(
51.472
16.152

1.085.356
)642.046(

)35.334(
407.976

15.631
423.607

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

970.649
)67.881(

-
1.227

903.995
-
-

903.995

-
903.995

قروض قصيرة األجل من بنوك
قروض قصيرة األجل مقابل ايرادات أسهم ثابتة

قروض قصيرة األجل مقابل صناديق مدارة

إن القروض قصيرة األجل من بنوك تحمل متوسط سعر فائدة بنسبة 1.73% في 2017 )2016: 2.02%( سنويًا.

364.000
3.683.649

17.662
4.065.311

-

3.904.049

71.397

3.975.446

14- مخصصات وذمم إعادة تأمين دائنة وذمم دائنة أخرى

ذمم تجارية دائنة
مستحقات لشركات إعادة تأمين

ذمم دائنة أخرى:
مصروفات مستحقة وإيرادات مؤجلة

مكافأة نهاية خدمة الموظفين )إيضاح 14.1(
مطلوبات مالية مشتقة )ايضاح 33(

مطلوبات أخرى

776.551
738.461

225.755
80.280
26.256

643.544
2.490.847

14- مكافأة نهاية خدمة الموظفين

المخصص كما في 1 يناير
المصروف خالل السنة

المدفوعات خالل السنة
المخصص كما في 31 ديسمبر

76.532
7.703

)3.955(
80.280

80.280

6.142

)5.197(

81.225

تمثل قروض طويلة األجل قروض رهن عقاري تستحق معدل فائدة ثابت بمقدار 2.8% )2016: 2.8%( سنويًا. القروض مضمونة 
باالستثمارات العقارية )إيضاح 10(، وسيتم سداد ذلك القرض في 2021.

15- قروض طويلة األجل

القطري  التجارية  الشركات  قانون  وأحكام  المركزي  قطر  مصرف  لتعليمات  وفقًا  القانوني  اإلحتياطي  إحتساب  يتم 
والنظام األساسي للشركة بنسبة 10% من صافي ربح السنة. قامت الجمعية العمومية غير العادية في إجتماعها بتاريخ 
23 نوفمبر 2014 بتعديل الفقرة األولى من المادة رقم )66( من النظام األساسي للشركة يتم االحتفاظ بإحتياطي قانوني 
ليصل إلى نسبة 100% من رأس المال المدفوع ، وهذا اإلحتياطي غير قابل للتوزيع فيما عدا في بعض الحاالت المنصوص 
عليها في تعليمات مصرف قطر المركزي وأحكام قانون الشركات التجارية القطري. يتضمن اإلحتياطي القانوني حصة 

المجموعة في اإلحتياطي القانوني للشركات التابعة.
تم إدراج أثر التغير في ملكية الشركة التابعة دون فقدان السيطرة تحت بند االحتياطي القانوني.

16/2 عالوة إصدار 
إن عالوة إصدار األسهم هي العائدات المستلمة من إصدار حقوق الملكية، بعد خصم أي تكاليف معامالت مباشرة ذات 
صلة ويتم إدراجها مباشرة في رأس المال )القيمة األسمية للسهم( وعالوة اإلصدار عندما يتم إصدار األسهم بقيمة 

أعلى من قيمتها اإلسمية.  

17- إحتياطي قانوني

18 - إحتياطي عام

24 - صافي إيرادات اإلستثمارات

  32 - األدوات المالية وإدارة المخاطر

  31 - الحصص غير المسيطرة

25 - المصروفات التشغيلية واإلدارية

26 - العائد األساسي والمخفف للسهم الواحد

27 - توزيعات األرباح واألسهم المجانية

28 - المطلوبات الطارئة واإللتزامات

لم يتم تحويل أي مبلغ إلى اإلحتياطي العام خالل السنة.

19 - إحتياطي القيمة العادلة
ينشأ إحتياطي القيمة العادلة من إعادة تقييم اإلستثمارات المتاحة للبيع ، وذلك حسب السياسة 

المحاسبية الموضحة في إيضاح رقم )4(.

20 - إحتياطي خاص للكوارث

22. سندات ثانوية دائمة

23. قطاعات التشغيل

قامت المجموعة بتخصيص مبلغ إضافي بقيمة 51.70 مليون ريـال قطري )2016: 52.18 مليون ريـال قطري( من األرباح 
المدورة كإحتياطي خاص للكوارث في بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحدة. تمت الموافقة على تكوين هذا 
المخصص من قبل مجلس اإلدارة في إجتماعه المنعقد بتاريخ 25 يناير 2011. يمكن إستخدام هذا اإلحتياطي بتوصية 

من مجلس اإلدارة وبعد الموافقة عليها من قبل الجمعية العمومية في حالة حدوث كارثة.

خالل مجهوداتها لتعزيز القاعدة الرأسمالية لشركة قطر ري )»الُمصدر«( ، شركة تابعة للمجموعة 
المسجلة في برمودا، تم إصدار سندات رأس المال المؤهلة من المستوى الثاني والبالغة 1.615.596 
الضامن  بدور  األم  الشركة  وتقوم  األيرلندية،  المالية  األوراق  بورصة  خالل  من  قطري  ريال  ألف 
أمريكي  دوالر   200.000 بقيمة  االسمية،  بالقيمة  مسجلة  صورة  في  السندات  صدرت  قد  للسندات. 
ومضاعفات ال تتعدى 000 1 دوالر أمريكي. ال يوجد للسندات تاريخ استحقاق محدد وتكون دائمة في 
طبيعتها، وال تلزم الجهة المصدرة بالسداد أو التسوية بتسليم نقد أو أصل مالي آخر. إن التوزيعات 

هي وفقا لتقدير المصدر وهي تراكمية وتخضع لتوزيعات أرباح.

)أ( لويدز سينديكيت كاباسيتي
تقدر القيمة العادلة للويدز سينديكيت كاباسيتي ورخص التأمين عن طريق إستخدام النهج السوقي. يتم تحديث نقابة 
لويدز سنويًا دون أي تكلفة على الشركات التابعة أو إمكان شرائها أو بيعها مرهون بموافقة لويدز. إن القدرة على إكتتاب 
أعمال التأمين في حدود القدرة غير محددة لحد القسط السنوي للشركة مرهون بموافقة النقابة. تم تحديد المبلغ 

القابل لإلسترداد على أساس تحليل بإستخدام المتوسط العائد على رأس المال وبعض البيانات من خالل لويدز.
ب( خدمات الفترة األخيرة - فورتمبيرجيسش فيرسيتشيرونغ أيه جي 

إن القيمة العادلة إلتفاقية إدارة ووتمبرغيتش فيرستشيرنغ أي جي تشمل المبلغ المقدر لخدمات الفترة األخيرة من خالل 
العادلة لإلتفاقية  القيمة  أنتاريس لخدمات اإلكتتاب. إن  الذي يتيح توفيره من قبل  المتحدة  الفرع السابق في المملكة 
تم رسملتها وإطفائها على أساس القسط الثابت على العمر اإلنتاجي المقدر بسبع سنوات. يتم تحديد المبلغ القابل 
وسعر  اإلدارة  إتفاقية  من  المتبقية  الفترة  تغطي  والتي  المالية  الموازنة  في  المحتسبة  القيمة  أساس  على  لإلسترداد 

خصم %9.70 )2016:  %10.72(.
القابلة  المبالغ  قيمة  تحديد  عليها  أعتمد  والتي  الرئيسية  االفتراضات  في  محتملة  معقولة  تغييرات  أية  أن  اإلدارة  ترى 
لالسترداد لن ينتج عنها زيادة إجمالي القيمة الدفترية للشهرة عن إجمالي المبالغ القابلة لالسترداد لشركة انتريس سي 

جي يو أو القيمة الدفترية للموجودات غير الملموسة في نهاية السنة.

13 - قروض قصيرة األجل
بآالف الرياالت القطرية

2016 2017

بآالف الرياالت القطرية

2016  2017
712.965

1.529.358

280.231

81.225

8.626

400.462

3.012.867

بآالف الرياالت القطرية
2016 2017

بآالف الرياالت القطرية
)مصروفات( 
/ إيرادات غير  

موزعة

إجمالي استثمارات استشارات العقارات إجمالي 
التأمين

التأمين 
الصحي وعلى 

الحياة

تأمين 
الممتلكات 

والخسائر

التأمين 
البحري 

والطيران
إجمالي أقساط التأمين
أقساط محولة ألطراف إعادة التأمين

صافي أقساط التأمين 
التغير في إحتياطي األخطار غير المنتهية

صافي أقساط التأمين المستحقة
إجمالي مطالبات مدفوعة

مستردات إعادة تأمين
التغير في المطالبات القائمة

صافي العمولة
إيرادات تأمين أخرى )غير موزعة(

صافي نتائج اإلكتتاب
إيرادات  إستثمارات 

تكاليف تمويل
إيراد إيجار

إيراد رسوم إستشارات وايرادات أخرى 
إجمالي الدخل

مصروفات تشغيلية وإدارية
إستهالك

نتائج  ــن  م الــحــصــة  قــبــل  ــح  ــرب ال
اإلستثمارات في شركات زميلة

اإلستثمارات  نتائج  من  الحصة 
بطريقة حقوق الملكية

نتائج القطاعات

المجموع
2016

عالمي
2016

قطر
2016

المجموع
2017

عالمي
2017

قطر
2017

بآالف الرياالت القطرية

إجمالي أقساط التأمين
أقساط محولة إلى أطراف إعادة التأمين

صافي أقساط التأمين المستحقة
الحركة في إحتياطي األقساط غير المنتهية

صافي األقساط المستحقة
إجمالي مطالبات مدفوعة

مستردات إعادة تأمين 
الحركة في المطالبات القائمة

صافي العمولة
إيرادات تأمين أخرى

صافي نتائج اإلكتتاب

9.901.394
)1.323.307(

8.578.087
)218.200(
8.359.887

)4.817.792(
813.629

)1.764.855(
)1.754.717(

7.531
843.683

8.240.677
)825.184(
7.415.493
)155.308(
7.260.185

)3.690.289(
425.368

)1.633.807(
)1.739.708(

6.855
628.604

1.660.717
)498.123(
1.162.594

)62.892(
1.099.702

)1.127.503(
388.261

)131.048(
)15.009(

676
215.079

11.658.698
)2.108.769(

9.549.929
)621.307(
8.928.622

)6.555.609(
1.200.935

)1.719.960(
)1.751.670(

12.646
114.964

10.064.468
)1.676.119(

8.388.349
)682.788(
7.705.561

)5.026.520(
626.197

)1.758.717(
)1.762.051(

6.209
)209.321(

1.594.230
)432.650(
1.161.580

61.481
1.223.061

)1.529.089(
574.738

38.757
10.381

6.437
324.285

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

القيام  من  أساسية  بصفة  إيراداتها  بتوليد  اإلعتيادية،  أعمالها  نشاطات  إطار  في  المجموعة،  تقوم 
التأمين واإلستثمار وإدارتهما. من خالل هيكل حوكمة متين، يتم تقييم المخاطر والعائدات  بأنشطة 
تتعرض  للمساهمين.  العائد  وزيادة  العوائد  تقلبات  تخفيض  بغرض  مستدامة  إيرادات  توليد  أجل  من 

خطوط أعمال المجموعة بصفة أساسية للمخاطر التالية:
• مخاطر التأمين
• مخاطر اإلئتمان

• مخاطر السيولة
• مخاطر السوق

• المخاطر التشغيلية
أ( إطار الحوكمة

إن الهدف األساسي للمجموعة من إطار إدارة المخاطر واإلدارة المالية هو حماية مساهمي المجموعة 
من األحداث التي تعوق تحقيق أهداف التشغيل المالي بصورة مستدامة. تدرك اإلدارة العليا مدى أهمية 

إمتالك أنظمة إدارة مخاطر تتسم بالفعالية والكفاءة.
المنبثقة  واللجان  اإلدارة  لمجلس  واضحة  بمرجعيات  المخاطر  إلدارة  قسم  بوضع  المجموعة  قامت 
عنه وللجان اإلدارة التنفيذية ذات الصلة. باإلضافة إلى ذلك ، تم وضع هيكل تنظيمي واضح مع توثيق 
تم  كما  المديرين.  وكبار  التنفيذية  اإلدارة  للجان  اإلدارة  مجلس  من  والمسؤوليات  السلطات  تفويض 
أيضًا وضع إطار سياسة إدارة مخاطر للمجموعة يحدد مستويات المخاطر المقبولة للمجموعة وإدارة 

المخاطر والرقابة ومعايير تسيير النشاط لعمليات المجموعة.
ب( إطار إدارة رأس المال

 ، ككل  والمجموعة  العمل  وحدات  لها  تتعرض  التي  الداخلية  المخاطر  لتحديد  إطار  المجموعة  لدى 
باإلضافة إلى تحديد كمية األثر على رأس المال اإلقتصادي. تشير تقديرات اإلطار الداخلي إلى مستوى 
رأس المال المطلوب للحيلولة دون خطر إنعدام السيولة وتطبيقه على مستوى خطر معين من خالل 

عدد من اإلختبارات )المالية منها وغير المالية( على مركز رأس المال للنشاط.
ج( اإلطار التشريعي

يهتم المشرعون في األساس بحماية حقوق حاملي الوثائق ورصدهم عن كثب لضمان أن المجموعة 
تقوم بإدارة األمور بصورة مرضية من أجل تحقيق مصلحتهم. في نفس الوقت يهتم المشرعون أيضًا 
من  تنشأ  قد  التي  المنظورة  غير  اإللتزامات  لمقابلة  مناسب  مالءة  بمركز  المجموعة  إحتفاظ  بضمان 

األحداث اإلقتصادية أو الكوارث الطبيعية.
تمارس  التي  السلطة  مراكز  في  تشريعية  لمتطلبات  أيضًا  للمجموعة  التشغيلية  العمليات  تخضع 
عملها فيها. ال تنص هذه التشريعات فقط على الموافقات والرصد لألنشطة ولكنها تفرض أيضًا بعض 
النصوص المقيدة )مثل كفاية رأس المال( بغرض تقليص مخاطر التقصير وإنعدام السيولة من جانب 

شركات التأمين في الوفاء بإلتزاماتها غير المنظورة عند نشوئها.
د( إطار إدارة الموجودات والمطلوبات

تنشأ المخاطر المالية من المعامالت القائمة لمعدل الفائدة والعمالت ومنتجات حقوق الملكية والتي 
هي معرضة لتحركات عامة ومحددة في تغيرات السوق. إن الخطر الرئيسي الذي تواجهه المجموعة 
المعامالت  هذه  المجموعة  تدير  الفائدة.  معدالت  خطر  هو  ومطلوباتها  إستثماراتها  طبيعة  بسبب 
القائمة ضمن إطار إدارة الموجودات والمطلوبات الذي تم وضعه لتحقيق عائدات إستثمارية على المدى 

الطويل تتجاوز مطلوباتها بموجب عقود التأمين واإلستثمار. 
كما تتكامل إدارة الموجودات والمطلوبات بالمجموعة مع إدارة المخاطر المالية المصاحبة للموجودات 

والمطلوبات المالية األخرى للمجموعة والتي ال ترتبط بصورة مباشرة مع مطلوبات التأمين واإلستثمار.
التأمين لتضمن  كما تشكل إدارة موجودات ومطلوبات المجموعة جزءًا مكماًل لسياسة إدارة مخاطر 
توفر تدفق نقدي كافي في كل فترة معينة لمقابلة المطلوبات التي تنشأ من عقود التأمين واإلستثمار.

ه� ( مخاطر التأمين
المطالبات  إختالف  في  التأمين  عقود  بموجب  المجموعة  تواجهها  التي  الرئيسية  المخاطر  تتمثل 
خطورة  ومدى  المطالبات  بتكرار  ذلك  يتأثر  التوقعات.  عن  توقيتها  أو  المنافع  ومدفوعات  الفعلية 
تهدف  لذا  األجل.  طويلة  للمطالبات  الالحقة  والتطورات  المدفوعة  الفعلية  والتعويضات  المطالبات 

المجموعة إلى ضمان توفر اإلحتياطيات الكافية لتغطية هذه المطلوبات.
وخطوطها  اإلكتتاب  إلستراتيجية  والتنفيذ  الدقيق  اإلختيار  خالل  من  التأمين  مخاطر  المجموعة  تدير 

اإلرشادية لدى المجموعة إلى جانب ترتيبات إعادة التأمين المناسبة والمعالجة النشيطة للمطالبات.
والممتلكات  والجوي  البحري  بالتأمين  متمثلة  تأمين  عقود  بإصدار  أساسية  بصفة  المجموعة  تقوم 

والحوادث والتأمين الصحي وعلى الحياة.
يتم تخفيف تركيز التعرض لمخاطر التأمين من خالل اإلختيار الدقيق لتنفيذ إستراتيجية اإلكتتاب لدى 
حيث  من  متنوعة  كبيرة  محفظة  عبر  فيها  المكتتب  المخاطر  تنوع  لضمان  تسعى  والتي  المجموعة 
حدود  هناك  الجغرافي.  والنطاق  النشاط  ومجال  المخاطر  ومقدار  المؤمنة  المنافع  ومستوى  النوع 

موضوعة لإلكتتاب بغرض تفعيل معيار إختيار المخاطر.
تدخل  ضخمة،  مطالبات  عن  الناشئة  المالية  المخاطر  تقليص  وبغرض  اإلعتيادي،  نشاطها  إطار  في 
المذكورة  التأمين  إعادة  ترتيبات  تساعد  التأمين  إعادة  ألغراض  أخرى  أطراف  مع  عقود  في  المجموعة 
تنشأ  التي  المحتملة  للخسائر  التعرض  على  بالسيطرة  لإلدارة  وتسمح  التجاري  النشاط  في  التنوع  على 
من المخاطر الكبيرة كما توفر مقدرة إضافية على النمو. تتأثر عقود إعادة التأمين بجزء كبير بمعاهدات 
إعادة التأمين وعقود إعادة التأمين لتغطية الفائض من الخسارة. يتم تقدير المبالغ القابلة لإلسترداد 
من معيدي التأمين بصورة تنسجم مع مخصص المطالبات القائمة بما يتوافق مع عقود إعادة التأمين.

إلتزاماتها  من  تعفيها  ال  العقود  هذه  أن  إال  المجموعة  لدى  تأمين  إعادة  ترتيبات  وجود  من  بالرغم 
المباشرة تجاه حاملي الوثائق وبالتالي تتعرض المجموعة لمخاطر اإلئتمان فيما يتعلق بالتأمين المحول 
بإلتزاماته المنصوص عليها في ترتيبات  إلى الحد الذي يكون فيه كل معيد تأمين غير قادر عن الوفاء 
إعادة التأمين. تم إعداد إعادة تأمين المجموعة بصورة متنوعة بحيث ال يتم اإلعتماد على معيد تأمين 

واحد كما أن عمليات المجموعة ال تعتمد بشكل كبير على أي عقد إعادة تأمين فردي.
لدى المجموعة سياسات صارمة لمراجعة المطالبات لتقييم جميع المطالبات الجديدة والمستمرة مع 
مراجعة مفصلة ومنتظمة إلجراءات معالجات المطالبات وتحقيقات متكررة عن المطالبات اإلحتيالية 
المحتملة لتخفيف تعرض المجموعة للمخاطر. كما تقوم المجموعة أيضًا بفرض سياسة إدارة نشطة 
وسريعة لمتابعة المطالبات وذلك بغرض تخفيف تعرضها لمخاطر التطورات المستقبلية التي ال يمكن 

التنبؤ بها والتي من الممكن أن تؤثر سلبًا على المجموعة.
 االفتراضات الرئيسية

تتبع  سوف  للمجموعة  المطالبات  تطورات  أن  إفتراض  هو  اإللتزامات  لتقديرات  األساسي  اإلفتراض  إن 
معالجة  وتكاليف  المطالبة  تكاليف  متوسط  اإلفتراض  ذلك  يتضمن  التاريخي.  للسلوك  مشابه  سلوك 
أيضًا إستخدام تقديرات  يتم  المطالبات لكل سنة حوادث.  المطالبة وعدد  المطالبة وعوامل تضخم 
وكمثال،  المستقبل،  في  التاريخية  السلوكيات  عليه  تنطبق  ال  قد  الذي  المدى  لتقييم  إضافية  كمية 
واألحوال  المطالبات  تجاه  العمالء  مواقف  مثل  السوق  عوامل  في  التغيرات  واحدة،  لمرة  الحدوث 
معالجة  وإجراءات  الوثيقة  وشروط  المحفظة  مزيج  مثل  داخلية  عوامل  إلى  إضافة  االقتصادية 
المطالبات. يتم أيضًا إستخدام األحكام لتقييم المدى الذي تؤثر فيه العوامل الخارجية مثل القرارات 

القضائية والتشريعات الحكومية على التقديرات.
تتضمن اإلفتراضات الرئيسية األخرى التغيرات في معدالت الفائدة وحاالت التأخر في السداد والتغير في 

أسعار صرف العمالت األجنبية.
الحساسيات

إن مخصص مطالبات التأمين العام حساس لإلفتراضات الرئيسية الوارد ذكرها أعاله. لم يكن باإلمكان 
تحديد قيمة رقمية لمقدار حساسية بعض اإلفتراضات مثل التغييرات في التشريعات أو الشكوك حول 

عملية التقدير.
الرئيسية مع بقاء جميع  تم أداء التحليل أدناه للتحركات المحتملة على نحو معقول في اإلفتراضات 
وحقوق  األرباح  وصافي  المطلوبات  وصافي  إجمالي  على  التأثير  توضح  لكي  ثابتة  األخرى  اإلفتراضات 

الملكية.

تمثل الحصص غير المسيطرة الحصة في شركة قطر للتأمين كابيتال ذ.م.م. بنسبة %4.26 )2016: %4.26( 
من رأس المال ، 41.18% )2016: 30%( في الشركة العمانية القطرية للتأمين ، 17.96% )2016: 17.96%( في الشركة 

الكويتية القطرية للتأمين و 15% )2016: 15%( في قطر لتأمينات الحياة والتأمين الصحي ذ.م.م.

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

تسوية عدد األسهم العادية القائمة )باآلالف(:
، قامت المجموعة بإصدار أسهم مجانية خاصة بسنة 2016، وعليه، تم تعديل عوائد السهم لسنة 2016 إلدراج  خالل سنة 2017 
تأثير هذه المعاملة. ال توجد أية مبالغ محققة لألسهم خالل أي وقت من السنة وعليه فإن العائد المخفف للسهم يساوي 

العائد األساسي له.
والعامل  أسهم(   10 لكل  سهم   1(  %10 بنسبة  مجانية  أسهم  إلصدار  نتيجة  الواحد  للسهم  العائد  بتعديل  المجموعة  قامت 
المجاني في إصدار أسهم حقوق األولوية خاص خالل السنة. تمت الموافقة على إصدار األسهم المجانية في اجتماع الجمعية 

العمومية المنعقد بتاريخ 21 فبراير 2016.

أسهم  وتوزيع  سهم(  لكل  قطري  ريال   1.50  :2016( سهم  لكل  قطري  ريال   1.50 بواقع  نقدية  أرباح  بتوزيع  اإلدارة  مجلس  إقترح 
والبالغة  المقترحة  األرباح  توزيع  طرح  سيتم  سهم(.   20 لكل  سهم   3(  %15  :2016( اإلصدارة(  عالوة  من  )توزع   %15 بواقع  مجانية 

415.963 ألف ريال قطري )2016: 361.708 ألف ريال قطري( في اجتماع الجمعية العمومية للموافقة.
قام مجلس اإلدارة بعد اإلجتماع السنوي العام في 21 فبراير 2016 بطرح أسهم لإلكتتاب لعدد 40.616.716 سهم بواقع 50 ريال 
قطري لكل سهم بمعدل 1 سهم لكل 5 أسهم مملوكة كما في 1 مارس 2016 بعد األسهم المجانية. تمت عملية التداول عن 
طريق بورصة قطر خالل الفترة من 20 مارس 2016 إلى 30 مارس 2016. فترة اإلكتتاب بدأت بتاريخ 10 أبريل 2016 إلى 1 مايو 2016 حيث تم 
اإلنتهاء من تخصيص وإدراج األسهم في 25 مايو 2016. إن عدد األسهم المكتتبة هي 38.055.079 سهم. إن عالوة اإلصدار الناتجة 
من اإلكتتاب بالصافي من المصاريف بقيمة 1.521.431 ألف ريال قطري كانت مدرجة ضمن اإلحتياطي القانوني كما هو مطلوب 

بموجب البند 154 من قانون الشركات التجارية القطري رقم 11 لسنة 2015.

العملي  غير  من  ولكنه  العادية  أعمالها  سياق  في  للتقاضي  وتخضع  التأمين  قطاع  في  المجموعة  تعمل 
هذه  مثل  أن  اإلدارة  تعتقد  التهديد.  ذات  أو  المعلقة  القانونية  اإلجراءات  لجميع  النهائية  النتائج  تحديد  أو  توقع 
المجموعة  وتخضع  المالي.  المركز  في  نتائجها  على  مادي  أثر  لها  سيكون  التقاضي  ذلك  في  بما  اإلجراءات 
المالية. المالءة  أنظمة  بجميع  وتلتزم  فيها  تعمل  التي  المناطق  جميع  في  التأمينية  المالءة  لقواعد   أيضا 

ال توجد أية التزامات محتملة مرتبطة بامتثال أو عدم امتثال المجموعة لهذه األنظمة.
اإليجارات التشغيلية – المجموعة كمستأجر

إن الحد األدنى للذمم الدائنة المستقبلية بموجب عقود إيجارات تشغيلية غير قابلة لإللغاء كما في نهاية السنة هي كما يلي:

بآالف الرياالت القطرية
المطلوبات وحقوق الملكية

2016

الموجودات

20162017 2017
قطر

عالمي

9.136.675
19.598.185

28.734.860

11.340.984
17.393.876

28.734.860

8.930.821

25.803.463

34.734.284

17.616.662

17.117.622

34.734.284

أرباح بيع إستثمارات 
إيرادات فوائد
توزيعات أرباح

أرباح بيع استثمارات عقارية
)خسائر( / أرباح غير محققة من إستثمارات

إيرادات أخرى
يطرح: خسائر االنخفاض في القيمة

تكاليف تمويل
صافي ايرادات االستثمارات

تكاليف متعلقة بالموظفين
مصروفات تشغيلية أخرى

الربح الموزع على مساهمي الشركة األم
يخصم: فائدة على سندات ثانوية دائمة )إيضاح 22(

المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية
العائد األساسي والمخفف للسهم الواحد )ريـال قطري( )2016: معدلة(

توزيعات أرباح نقدية مقترحة )ألف ريـال قطري(
متوسط المرجع لعدد األسهم العادية )باأللف(

التوزيعات التقدية للسهو )ريال قطري(

ضمانات بنكية
إلتزامات في إستثمارات مستقبلية مصرح بها

خالل سنة واحدة
بعد سنة وقبل خمس سنوات

بعد خمس سنوات

108.968
390.132
102.906
190.674

20.682
44.419

)1.521(
856.360

)44.798(
811.462

432.661
252.243
684.904

1.034.018
-

1.034.018
277.309

3.73

361.708
241.138

1.5

2.165.700
123.656

2.289.356

13.734
48.391

5.038
67.163

393.768

248.278

642.046

417.593

)62.318(

355.275

277.309

1.28

415.963

277.309

1.5

2.498.308

134.632

2.632.940

16.737

34.891

5.470

57.098
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2016

2016

2016

2016

2016

2016

2017

2017

2017

2017

2017

2017

جدول تطور المطالبات
تحتفظ المجموعة بمستوى إحتياطيات قوية فيما يتعلق بعمليات التأمين من أجل الحماية ضد سلبية 
المتراكمة  المتكبدة  المطالبات  توقعات  أدناه  الجدول  يبين  المستقبلية.  المطالبات  وتطورات  خبرات 
والمبالغ المدفوعة المتراكمة بما في ذلك المطالبات المبلغ عنها والمطالبات المتكبدة وغير المسجلة 
تغيير  األعلى لكل جدول كيفية  القسم  يبين  التقرير.  تاريخ  الحوادث كما في  لكل سنة متوالية لسنة 
تقدير المجموعة لمجموع المطالبات القائمة لكل سنة حوادث كما في نهاية السنوات المتوالية. أما 
القسم األدنى للجداول ، فإنه يبين تسوية المطالبات المتراكمة بالمبالغ الظاهرة في بيان المركز المالي 

الموحد.
أساس  كأفضل  الحادث  سنة  أساس  إعتبار  تم   ، التأمين  إعادة  أنشطة  تناسب  وعدم  تناسب  بإستثناء 
ألنشطة اإلكتتاب للمجموعة. نظرًا لطبيعة مطالبات إعادة التأمين وصعوبة التعرف على سنة الحادث 
لكل مطالبة مبلغ عنها ، تم اإلعتراف بهذه المطالبات بصفة فردية وتم توحيدها بحسب سنة التقرير 
)أساس سنة التقرير( ما يعني أنه تم اإلعتراف بالمطالبة في السنة التي تم إبالغ المجموعة بها. إن هذا 
العرض يختلف عن األساس المستخدم في جدول تطور المطالبات لمطالبات التأمين األخرى وشركات 
سنة  )أساس  بالمطالبة  تسبب  الذي  الحدث  لهذا  الفعلي  التاريخ  إلى  اإلشارة  كانت  حيث   ، المجموعة 

حدث(.

349.382

512.115

64.630

-

)35.235(

147.121

)67.364(

970.649

)67.881(

902.768

التأثير على 
حقوق الملكية

التأثير علي 
المطلوبات

التأثير على 
صافي الربح

التغير في 
االفتراضات

31 ديسمبر 2017
تكلفة مطالبات متكبدة
تكلفة مطالبات متكبدة

31 ديسمبر 2016
تكلفة مطالبات متكبدة
تكلفة مطالبات متكبدة

--
--

--
--

707.463
)707.463(

576.902
)576.902(

)707.463(
707.463

)576.902(
576.902

%10 +
%10 -

%10 +
%10 -
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رياالت   10 بقيمة  سهم   241.138.659 من   2016 ديسمبر   31 في  بالكامل  والمدفوع  والمصدر  به  المصرح  المال  رأس  يتكون 
قطرية للسهم الواحد )31 ديسمبر 2015: 184.621.437 سهم بقيمة 10 رياالت قطرية للسهم الواحد(.

16- رأس المال وعالوة إصدار

16/1- رأس المال

21.   المساهمة في الصندوق االجتماعي والرياضي
يتعين   ،2010 يناير  في  الصادرة  الصلة  ذات  واإليضاحات   2008 لسنة   13 رقم  القطري  للقانون  ووفقا 
االجتماعي  الدولة  لصندوق  السنوية  أرباحها  صافي  من   %2.5 بنسبة  المساهمة  المجموعة  على 
كتوزيع  المستحق  بالمبلغ  تحقيق  يتم  أن   13 رقم  بالقانون  المتعلق  التوضيح  يتطلب  والرياضي. 

للدخل. وبالتالي، يتم تحقيق ذلك في بيان التغيرات في حقوق الملكية.
خالل السنة، قامت المجموعة بتخصيص مبلغ 9.409 ألف ريال قطري )2016: 6.207 ألف ريال قطري( 

ويمثل 2.5% من صافي الربح الناتج عن العمليات في قطر.

 قطاعات التشغيل )تتمة(

  29 - تحديد القيمة العادلة وهرمية القيم العادلة لإلستثمارات 

القيمة  هرمية  ترتيب  حسب  العادلة  بالقيمة  المسجلة  المالية  لألدوات  تحلياًل  أدناه  الجدول  يوضح 
العادلة. تم تعريف مختلف المستويات على النحو التالي:

المستوى 1

المستوى 2

المستوى 3

األسعار المدرجة )غير معدلة( في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات 
متطابقة.

يمكن  والتي  أعاله   1 المستوى  في  المدرجة  األسعار  بخالف  مدخالت 
أو  األسعار(  )مثل  مباشرة  بصورة  إما  المطلوب  أو  للموجود  مالحظتها 

بصورة غير مباشرة )أي مشتقة من األسعار(.
يمكن  سوق  بيانات  على  تستند  ال  المطلوب  أو  للموجود  مدخالت 

مالحظتها )أي مدخالت ال يمكن مالحظتها(.

:

:

:

إجمالي المستوى 3المستوى 2 المستوى 1
31 ديسمبر 2017

إستثمارات - محتفظ بها للمتاجرة
إستثمارات - متاحة للبيع

31 ديسمبر 2016
إستثمارات - محتفظ بها للمتاجرة
إستثمارات - متاحة للبيع

3.165.562
10.488.941
13.654.503

2.876.118
8.565.304

11.441.422

1.131.803
-

1.131.803

933.236
-

933.236

-
657.090
657.090

--
535.994
535.994

2.033.759
9.831.851

11.865.610

1.942.882
8.029.310
9.972.192
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في 1 يناير
صافي الربح / )الخسارة( في احتياطي القيمة العادلة

صافي الحركة في التكلفة

في 31 ديسمبر 

535.994

30.140

90.956

657.090

473.924
)23.123(

85.193

535.994

بآالف الرياالت القطرية

20172016

ألف ريال قطريألف ريال قطري عدد األسهمعدد األسهم

المصرح به 
أسهم عادية بواقع 10 ريال قطري للسهم 

المصدر المدفوع بالكامل 
أسهم عادية بواقع 10 ريال قطري للسهم

2.411.387

2.411.387

241.138.659

241.138.659

2.773.095

2.773.095

277.309.457

277.309.457

20172016

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

--
--
--

51.286
51.286

)21.366(
)162(

29.758

--
29.758

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

--
--

39.417
--

39.417
)5.562(

)14.271(

19.584

--
19.584

1.170.605
)302.622(

867.983
)73.606(

794.377
)451.348(

97.031
)162.093(
)160.063(

--
117.904

7.471.503
)977.700(
6.493.803
)113.944(
6.379.859

)3.235.910(
418.137

)1.421.025(
)1.517.093(

--
623.968

1.259.286
)42.985(

1.216.301
)30.650(

1.185.651
)1.130.534(

298.461
)181.737(

)77.561(
--

94.280

9.901.394
)1.323.307(

8.578.087
)218.200(
8.359.887

)4.817.792(
813.629

)1.764.855(
)1.754.717(

7.531
843.683

--
--
--
--

843.683
--
--

843.683

--
843.683

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

--
--
--
--
--

)657.976(
)17.619(

)675.595(

-
)675.595(

9.901.394
)1.323.307(

8.578.087
)218.200(
8.359.887

)4.817.792(
813.629

)1.764.855(
)1.754.717(

7.531
843.683

856.260
)44.798(

39.417
55.710

1.750.272
)684.904(

)32.052(

1.033.316

18.262
1.051.578

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

856.260
)44.798(

--
4.424

815.886
--
--

815.886

--
815.886
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)مصروفات( 
/ إيرادات غير  

موزعة

إجمالي استثمارات استشارات العقارات إجمالي 
التأمين

التأمين 
الصحي وعلى 

الحياة

تأمين 
الممتلكات 

والخسائر

التأمين 
البحري 

والطيران
إجمالي أقساط التأمين
أقساط محولة ألطراف إعادة التأمين

صافي أقساط التأمين 
التغير في إحتياطي األخطار غير المنتهية

صافي أقساط التأمين المستحقة
إجمالي مطالبات مدفوعة

مستردات إعادة تأمين
التغير في المطالبات القائمة

صافي العمولة
إيرادات تأمين أخرى )غير موزعة(

صافي نتائج اإلكتتاب
إيراد إستثمار 

تكاليف تمويل
إيراد إيجار

إيراد رسوم إستشارات وايرادات أخرى 
إجمالي الدخل

مصروفات تشغيلية وإدارية
إستهالك

الربح قبل الحصة من نتائج اإلستثمارات 
بطريقة حقوق الملكية

بطريقة  اإلستثمارات  نتائج  من  الحصة 
حقوق الملكية

نتائج القطاعات

أ( معلومات القطاع
البحري  التأمين  قطاع  وهي  تشغيل  قطاعات  ستة  إلى  اإلدارة  ألغراض  المجموعة  تقسيم  تم 
وقطاع  الحياة  على  والتأمين  الصحي  التأمين  وقطاع  والخسائر  الممتلكات  وقطاع  والطيران 
تقوم  الذي  األساس  القطاعات  هذه  تعتبر  اإلستشارات.  وقطاع  اإلستثمار  وقطاع  العقارات 

المجموعة من خالله باإلفصاح عن قطاعاتها التشغيلية.
لم يتم توحيد أي من القطاعات التشغيلية لحين الوصول إلى تقرير القطاعات لدى المجموعة.

 بيان دخل القطاع للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017

بيان المركز المالي للقطاع
يتم إستخدام موجودات ومطلوبات المجموعة بصورة مشتركة بين القطاعات األساسية.

تقنيات التقييم
استثمارات مدرجة في أوراق مالية وسندات دين

التجار  أسعار  عروض  أو  المدرجة  السوق  أسعار  إلى  الدين  وسندات  األسهم  في  المدرجة  المالية  لألوراق  العادلة  القيم  تستند  عندما 
الملزمة، في سوق نشط لموجودات مماثلة دون أي تعديالت، يتم إدراج األدوات ضمن المستوى 1 من تدرج القيمة العادلة.

الصناديق المدارة المدرجة
أسعار  مثل  مالحظتها  يمكن  مدخالت  باستخدام  تقييمها  يتم  نشط،  سوق  في  مدرج  سعر  وجود  عدم  حالة  في 
إجراء  يتم  العائد.  للمقارنة ومنحنيات  أو جهات إصدار أخرى قابلة  للمصدر  المالية  األوراق  المنفذة مؤخرا في  المعامالت 
تعديالت على التقييمات عند الضرورة لتحقيق الفروقات في شروط األداة.  تقوم المجموعة بتصنيف هذه االستثمارات في 

المستوى 2 إلى الحد الذي يمكن فيه مالحظة المدخالت الهامة.
مشتقات غير مدرجة في األسواق المالية

تصنيف  ذات  مالية  مؤسسات  أساسي  وبشكل  مختلفة،  مقابلة  أطراف  مع  مشتقة  مالية  أدوات  في  المجموعة  تدخل 
ائتماني من الدرجة االستثمارية. يتم تقييم المشتقات باستخدام أساليب التقييم مع المدخالت التي يمكن مالحظتها 

في السوق هي أساسا عقود الخيارات.
استثمارات في أسهم غير مدرجة

الدفترية  القيمة  وتطبيق  السوق  نهج  باستخدام  العادلة  بالقيمة  المدرجة  غير  للبيع  المتاحة  األسهم  في  االستثمارات  تسجيل  يتم 
للوصول إلى قيمة االستثمار. ال توجد أسواق نشطة لهذه االستثمارات وتعتزم المجموعة االحتفاظ بها على المدى الطويل.

الصناديق المدارة غير المدرجة
تستثمر المجموعة في الصناديق المدارة، بما في ذلك صناديق األسهم الخاصة غير المدرجة في سوق نشط والتي قد تخضع 

لقيود على عمليات االسترداد مثل فترات التأمين وبوابات االسترداد والجيوب الجانبية.
التقييم والمدخالت المستخدمة في تقييم هذه الصناديق كجزء من إجراءات  يراعي مديرو االستثمار في المجموعة أساليب 
الموجودات لهذه  وبالتالي يمكن استخدام صافي قيمة  أنها معقولة ومناسبة،  االستثمار، وذلك لضمان  الواجبة قبل  العناية 
الصناديق كمدخل في قياس قيمتها العادلة. عند قياس هذه القيمة العادلة، يتم تعديل صافي قيمة الموجودات عند الضرورة 
لتعكس القيود على االسترداد والتزامات المستقبلية والعوامل المحددة األخرى للصندوق ومدير الصندوق. عند قياس القيمة 
العادلة، يؤخذ في االعتباري أي معامالت في أسهم الصندوق. اعتمادا على طبيعة ومستوى التعديالت الالزمة لصافي قيمة 

الموجودات ومستوى التداول في الصندوق، تقوم المجموعة بتصنيف هذه الصناديق في المستوى 3.
تسوية المستوى 3

بداية  بين   3 المستوى  ضمن  المصنفة  المالية  لألدوات  العادلة  القيمة  في  الحركات  جميع  تسوية  التالي  الجدول  يوضح 
ونهاية فترة التقرير:

30 - األطراف ذات العالقة
التابعة  الشركات  تفاصيل  يتضمن  والذي   ، المجموعة  هيكل  حول  معلومات  يقدم   )1( رقم  إيضاح 
والشركة القابضة. إن الجدول التالي يقدم إجمالي مبالغ التعامالت التي تم الدخول فيها مع األطراف 

ذات العالقة للسنة المالية ذات الصلة.
أ( معامالت مع أطراف ذات عالقة

التي يكون ألحدها السيطرة على  التعامالت مع األطراف ذات العالقة، وهي تلك األطراف  وهي تمثل 
الطرف اآلخر أو ممارسة نفوذ هام في إصدار قراراته المالية والتشغيلية. تشتمل األطراف ذات العالقة 
أيضًا على مديري المجموعة والشركات التي يعملون فيها ككبار موظفي اإلدارة. يتم إعتماد سياسات 
التسعير وشروط هذه المعامالت من جانب إدارة المجموعة ويتم التفاوض عليها وفقًا للبنود التجارية 

اإلعتيادية. كانت المعامالت الهامة على النحو التالي:

أقساط تأمين
مطالبات

شراء خدمات

23.076

22.037

65

23.598
22.634

40
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20172016

ب( المطلوب من أطراف ذات عالقة
ج ( المطلوب إلى أطراف ذات عالقة

د ( مكافآت كبار موظفي اإلدارة
رواتب ومنافع أخرى قصيرة األجل

مكافأة نهاية الخدمة

1.692
19.941
53.443

1.490
54.933

12.186

25.759

55.839

1.738

57.577

بآالف الرياالت القطرية

فوائد  عليها  يحتسب  وال  ضمان  بدون  هي  التقرير  تاريخ  في  العالقة  ذات  لألطراف  القائمة  األرصدة  إن 
ولم يتم أخذ مخصص ديون مشكوك في تحصيلها مقابل هذه األرصدة خالل السنة )2016: ال شيء(.

ب ( المعلومات الجغرافية 
تزاول المجموعة أنشطتها في سوقين جغرافيين وهما السوق المحلي في قطر واألسواق العالمية. يوضح 

الجدول التالي توزيع إجمالي موجودات ومطلوبات المجموعة حسب القطاع الجغرافي:
بيان دخل قطاع التأمين خالل السنة

2016 2017

31 ديسمبر 2016



اإلجمالي
متأخرة في 

السداد ولكن غير 
منخفضة القيمة

متأخرة
 في السداد 

ومنخفضة القيمة

غير متأخرة 
في السداد أو 

منخفضة القيمة

31 ديسمبر 2017

موجودات مالية غير مشتقة
استثمارات محتفظ بها للمتاجرة - سندات دين
إستثمارات متاحة للبيع - أوراق مالية

ذمم تأمين مدينة
موجودات عقود إعادة تأمين

ودائع قصيرة األجل

31 ديسمبر 2016
موجودات مالية غير مشتقة

استثمارات محتفظ بها للمتاجرة - سندات دين
إستثمارات متاحة للبيع - أوراق مالية
ذمم تأمين مدينة وأخرى

موجودات عقود إعادة تأمين
ودائع قصيرة األجل

17.101
2.025.284
8.710.627
6.462.352
3.052.970
6.726.954

26.995.288

6.357
1.942.882
6.347.007
5.425.998
1.853.488
5.910.493

21.486.225

--
--
--

318.083
--
--

318.083

--
--
--

356.925
--
--

356.925

--
--
--

58.788
--
--

58.788

--
--
--

50.585
--
--

50.585

17.101
2.025.284
8.710.627
6.085.481
3.052.970
6.726.954

26.618.417

6.357
1.942.882
6.347.007
5.018.488
1.853.488
5.910.493

21.078.715

بآالف الرياالت القطرية

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

)د(  الموجودات المالية منخفضة القيمة
في 31 ديسمبر 2017 بلغت موجودات إعادة التأمين منخفضة القيمة مبلغ 23.409 ألف 
ريـال قطري )2016: 15.494 ألف ريـال قطري( وذمم مدينة منخفضة القيمة من حملة 

الوثائق مبلغ 35.379 ألف ريـال قطري )2016: 35.091 ألف ريـال قطري(.

ز ( مخاطر السيولة
المجموعة  تواجهها  التي  الصعوبات  في  المتمثلة  المخاطر  هي  السيولة  مخاطر 

للوفاء بإلتزاماتها المصاحبة لمطلوباتها المالية.
شهري  أسبوعي/  يومي/  أساس  على  دوري  بشكل  السيولة  متطلبات  مراقبة  يتم 

وتضمن اإلدارة توفر أموال كافية للوفاء بأية إلتزامات عند إستحقاقها.
فترات اإلستحقاق

يبين الجدول أدناه فترات إستحقاق الموجودات المالية والمطلوبات المالية للمجموعة 
إستنادًا إلى المطلوبات التعاقدية غير المخصومة المتبقية متضمنة الفائدة مستحقة 
فإنه  التأمين،  إعادة  وموجودات  التأمين  عقود  لمطلوبات  بالنسبة  والمدينة.  الدفع 
يتم تحديد فترات إستحقاقها إستنادًا إلى التقدير الزمني لصافي التدفقات النقدية 
المستحقة  غير  األقساط  إستبعاد  تم  بها.  المعترف  التأمين  مطلوبات  من  الخارجة 
وحصة معيدي التأمين من األقساط غير المستحقة من التحليل إذ أنها ليست إلتزامات 

تعاقدية.

المجموع ما يزيد عن 
121 يومًا

 120-91
يومًا

90-61
 يومًا

60-31
 يومًا

أقل من 30 
يومًا

31 ديسمبر 2016

ذمم تأمين مدينة ة أخرى

31 ديسمبر 2015

ذمم تأمين مدينة ة أخرى

6.403.564

5.375.413

376.870

407.510

205.323

454.495

273.527

921.034

231.893

342.450

5.315.951

3.249.924

بآالف الرياالت القطرية

في 1 يناير
مصروف خالل السنة

اإلجمالي

38.494
12.091
50.585

50.585

8.203

58.788

تدني قيمة ذمم التأمين وإعادة التأمين المدينة
بآالف الرياالت القطرية

2016 2017

المجموع
ألف

أخرى
ألف

جنيه 
إسترليني

ألف

يورو
ألف

دوالر 
أمريكي

ألف
31 ديسمبر 2016

انقد وما في حكمه

ذمم تأمين وأرصدة مدينة  أخرى
إستثمارات

إجمالي الموجودات
قروض قصيرة األجل
قروض طويلة  األجل

تأمين  إعادة  وذمم  مخصصات 
دائنة وذمم دائنة أخرى

إجمالي المطلوبات

6.962.310

6.652.577
11.435.065
25.049.952

4.065.311
127.196

2.471.451
6.663.958

6.126.168

1.679.589
2.276.877

10.082.634
--
--

1.129.502
1.129.502

195.713

2.904.631
753.086

3.846.748
--

127.196

583.700
730.929

227.819

318.889
228.252
774.960

--
--

90.483
90.483

412.610

1.762.507
8.176.850

10.351.967
4.065.311

--

667.766
4.733.077

ليس لدى المجموعة تركيزات هامة في مخاطر العمالت.
جميع  بقاء  مع  الرئيسية  المتغيرات  في  الممكنة  للتحركات  أدناه  بالتحليل  القيام  تم 
بسبب  الملكية  وحقوق  الخسارة  أو  الربح  على  األثر  يوضح  مما  ثابتة  األخرى  المتغيرات 
للعمالت  الحساسة  المالية  والمطلوبات  للموجودات  العادلة  القيمة  في  التغيرات 

متضمنة مطالبات عقود التأمين:

والمتغيرات  الحساسية  معلومات  إلى  التوصل  في  المستخدمة  الطريقة  تتغير  لم 
الهامة منذ الفترة السابقة.

 ]2[ مخاطر معدالت الفائدة
النقدية  التدفقات  قيمة  تقلبات  عن  الناتجة  المخاطر  هي  الفائدة  معدالت  مخاطر 

المستقبلية من أداة مالية بسبب التغيرات في معدالت الفائدة بالسوق.
إن  الفائدة.  أوراق مالية ولديها ودائع تخضع لمخاطر معدالت  المجموعة في  تستثمر 
مخاطر معدالت الفائدة بالنسبة للمجموعة هي مخاطر التغيرات في معدالت الفائدة 

بالسوق التي تؤدي إلى إنخفاض العائد الكلي على أوراقها المالية الحاملة للفوائد.
تشترط سياسة معدالت الفائدة لدى المجموعة إدارة مخاطر معدالت الفائدة باإلحتفاظ 
بمزيج من األدوات ذات سعر فائدة ثابت ومتغير. تتطلب السياسة أيضًا من المجموعة 

إدارة إستحقاقات الموجودات المالية والمطلوبات المالية الحاملة للفوائد.
الفائدة  معدالت  في  التغيرات  برصد  الفائدة  معدالت  مخاطر  من  المجموعة  تحد 

بعمالت النقد واإلستثمار والتي ليس لها تركيز كبير في مخاطر معدالت الفائدة. 
مع  الرئيسية  المتغيرات  في  معقول  نحو  على  الممكنة  التحركات  أدناه  الجدول  يبين 
بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابته مما يوضح األثر على الربح أو الخسارة وحقوق الملكية:

بآالف الرياالت القطرية

األثر على 
حقوق 
الملكية

2016

األثر على
الربح 

والخسارة

األثر على 
حقوق 
الملكية

2017

األثر على
الربح 

والخسارة

التغير في 
المتغيرات

العملة
يورو

جنيه إسترليني
االجمالي

يورو
جنيه إسترليني

االجمالي

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

27.246
36.122
63.368

)36.294(
)94.492(

)130.786(

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

21.664
21.344
43.008

)21.664(
)21.344(
)43.008(

%10+
%10+

%10-
%10-

األدوات المالية وإدارة المخاطر )تتمة(األدوات المالية وإدارة المخاطر )تتمة(األدوات المالية وإدارة المخاطر )تتمة(

]3[ مخاطر السعر
المالية بسبب  لألداة  االيرادات  أو  العادلة  القيمة  تقلبات  تنشأ عن  التي  المخاطر  السعر هي  مخاطر 
مخاطر  أو  الفائدة  معدالت  مخاطر  من  تنشأ  التي  تلك  )بخالف  بالسوق  األسعار  في  التغييرات 
التغيرات ناتجة عن عوامل خاصة باألداة المالية المحددة أو ُمصدرها أو  العمالت(، سواء كانت تلك 

عوامل تؤثر على جميع األدوات المالية المماثلة المتداولة في السوق.
تتعلق مخاطر سعر المجموعة بالموجودات والمطلوبات المالية التي تتقلب قيمها نتيجة للتغيرات 
في أسعار السوق وبصفة أساسية األوراق المالية اإلستثمارية التي ال يحتفظ بها لحساب نشاط تجاري 
بوضع  المخاطر  هذه  بإدارة  المجموعة  قيام  السعر  مخاطر  سياسة  تتطلب  نشاط  بوحدة  متعلق 
وقطاع  بلد  كل  في  اإلستثمار  وحدود  التنويع  وخطط  اإلستثمارات  أمام  العقبات  ورصد  األهداف 
وسوق واإلستخدام الحريص والمخطط لألدوات المالية المشتقة. ليس هناك تركيز جوهري لمخاطر 

السعر بالمجموعة.
يبين الجدول أدناه التحركات الممكنة على نحو معقول في المتغيرات الرئيسية مع بقاء المتغيرات 

األخرى ثابتة مما يوضح األثر على الربح أو الخسارة وحقوق الملكية.

بآالف الرياالت القطرية

األثر على 
حقوق 
الملكية

2016

األثر على
الربح أو 
الخسارة

األثر على 
حقوق 
الملكية

2017

األثر على
الربح أو 
الخسارة

التغير في 
المتغيرات

السوق القطري
السوق العالمي
السوق القطري
السوق العالمي

146.875
 21.355

)146.875(
)21.355(

--
92.127

--
)92.127(

103.856
8.266

)103.856(
)8.266(

--
111.090

--
)111.090(

%10+
%10+
%10-
%10-

لم تتغير الطريقة المستخدمة في التوصل إلى معلومات الحساسية والمتغيرات الهامة منذ الفترة 
السابقة.

ط( المخاطر التشغيلية
أحداث  من  أو  االحتيال  أو  البشري  الخطأ  أو  النظام  فشل  بسبب  تنشأ  التي  الخسارة  مخاطر  وهي 
خارجية. في حالة فشل ضوابط الرقابة في األداء قد تتسبب المخاطر التشغيلية في أضرار للسمعة 
أن  للمجموعة  يمكن  ال  مالية.  خسارة  إلى  تؤدي  قد  أو  تشريعية  أو  قانونية  عواقب  لها  يكون  وقد 
إزالة جميع المخاطر التشغيلية إال أنه وعن طريق وضع نظام رقابة صارم ومن خالل الرصد  تتوقع 
أنظمة  المجموعة  لدى  المخاطر.  هذه  إدارة  من  المجموعة  تتمكن  المحتملة  المخاطر  ومعالجة 
والتسوية  التفويض  وإجراءات  للولوج  وضوابط  للمهام  فعال  فصل  فيها  موثقة  وإجراءات  مفصلة 
وأساليب لتدريب وتقييم الموظفين وخالفها، إضافة إلى إطار عمل تدقيق داخلي فعال. يتم رصد 
للمجموعة  اإلستراتيجي  التخطيط  عبر  والصناعة  والتقنية  البيئة  في  التغيرات  مثل  العمل  مخاطر 

وعملية رصد الموازنة.
ي( إدارة رأس المال

كما  الملكية.  حقوق  إجمالي  هو  المجموعة  قبل  من  المستخدم  المال  لرأس  الرئيسي  المصدر 
الثانوية،  الدائمة  الديون  مثل  المال  رأس  مصادر  فعاال،  ذلك  يكون  حيثما  المجموعة،  تستخدم 

باإلضافة إلى مصادر التمويل التقليدية.
تقوم المجموعة بإدارة متطلبات رأس المال من خالل تقييم أوجه القصور بين مستويات رأس المال 
المبلغ عنها والمطلوبة على أساس منتظم. قامت المجموعة باالمتثال التام لمتطلبات رأس المال 
المفروضة خارجيا خالل السنة المالية قيد التقرير ولم يتم إجراء أي تغييرات على قاعدتها الرأسمالية 

وأهدافها وسياساتها وعملياتها من السنة السابقة.
القطري  التجارية  الشركات  قانون  قبل  من  خارجيا  المفروضة  المال  رأس  متطلبات  تحديد  يتم 
أخرى  أهدافا  المجموعة  وتحدد  كافية.  مالءة  هوامش  لضمان  المركزي  قطر  مصرف  وتعليمات 
للمحافظة على تصنيف ائتماني قوي ونسب رأسمالية جيدة من أجل دعم أهداف أعمالها وزيادة 

حقوق المساهمين.
في  المالية  المالءة  ونسبة  المال  رأس  لمتطلبات  األدنى  الحد  على  الحفاظ  على  المجموعة  تعمل 

جميع األوقات وفقا لمتطلبات مصرف قطر المركزي. 

بآالف الرياالت القطرية

القيمة 
العادلة

2016

القيمة  
الدفترية

القيمة 
العادلة

2017

القيمة 
الدفترية

النقد وما في حكمه
 ذمم تأمين مدينة

موجودات عقود إعادة تأمين
إستثمارات محتفظ بها للمتاجرة

إستثمارات متاحة للبيع

قروض قصيرة األجل
ذمم تأمين دائنة وذمم دائنة أخرى

مطلوبات عقود تأمين
قروض طويلة األجل

6.962.310
6.665.616
2.493.439
2.876.118
8.565.304

27.562.787

4.065.311
2.490.847

13.583.283
127.196

20.266.637

6.962.310
6.665.616
2.493.439
2.876.118
8.565.304

27.562.787

4.065.311
2.490.847

13.583.283
127.196

20.266.637

7.914.054
8.194.344
3.774.868
3.165.562

10.488.941
33.537.769

3.975.446
3.012.867

17.717.987
138.795

24.845.095

7.914.054
8.194.344
3.774.868
3.165.562

10.488.941
33.537.769

3.975.446
3.012.867

17.717.987
138.795

24.845.095

32 - األدوات المالية المشتقة

تدخل المجموعة في أنواع مختلفة من المعامالت التي تتضمن أدوات مالية مشتقة ضمن نطاق 

استجابة  قيمته  تتغير  حيث  طرفين  بين  مالي  عقد  تمثل  المشتقة  المالية  األداة  العادية  االعمال 

للتغير في سعر واحدة أو أكثر من األدوات المالية المشتقة أو السعر المرجعي أو المؤشر. وتشمل 

األدوات المالية المشتقة العقود اآلجلة والمقايضات وهيكلة رأس المال.

األداة  مبلغ  األسمية  القيمة  تمثل  االستحقاق.  فترة  حسب  األسمية  القيم  أدناه  الجدول  يبين 

المشتقة، أو أو السعر المرجعي أو المؤشر ويعد هو أساس قياس التغييرات في قيمة المشتقات 

السنة وهي ليست مؤشرا  القائمة في نهاية  المعامالت  إلى حجم  القيم األسمية  المالية وتشير 

على مخاطر السوق أو مخاطر االئتمان.

جميع  الدخل.  وتحسين  المخاطر  إدارة  و   ، التحوط  لعملية  مختلفة  استراتيجيات  استخدام  تم 
الخيارات المباعة على موجودات مملوكة من المجموعة.

بآالف الرياالت القطرية

بآالف الرياالت القطرية

من 3 أشهر 
إلى 12 شهر

من 3 أشهر 
إلى 12 شهر

في خالل 
3 أشهر

في خالل 
3 أشهر

المطلوبات
المشتقة

المطلوبات
المشتقة

الموجودات 
المشتقة

الموجودات 
المشتقة

القيمة 
اإلسمية

القيمة 
اإلسمية

مشتقات السوق الرسمي 

مشتقات ائتمانية ومعدالت فائدة

مشتقات حقوق الملكية

مشتقات صرف عمالت أجنبية

31 ديسمبر 2017

31 ديسمبر 2017

2.639.546

163.800

505.056

3.308.402

1.274.000

356.720

698.391

2.329.111

-

218.763

1.418.528

1.637.291

-

243.628

477.986

721.614

1.501

387

6.738

8.626

977

8.366

16.913

26.256

4.846

8.363

3.892

17.101

-

6.357

-

6.357

2.639.546

382.563

1.923.584

4.945.693

1.274.000

600.348

1.146.377

3.020.725

31 ديسمبر 2017

31 ديسمبر 2016

بآالف الرياالت القطرية

بآالف الرياالت القطرية

معدل 
الفائدة 

الفعلي )%(

معدل 
الفائدة 

الفعلي )%(

المجموع

المجموع

أكثر
من 5 
سنوات

أكثر
من 5 
سنوات

من
1-5 سنوات

من
1-5 سنوات

دون سنة 
واحدة

دون سنة 
واحدة

نقد ومافي حكمه
إستثمارات
المجموع

نقد ومافي حكمه
إستثمارات
المجموع

%2.64
%3.33

%2.19
%3.63

7.914.054
10.735.911
18.649.965

6.962.310
8.289.889

15.252.199

-
5.342.931
5.342.931

--
3.251.276
3.251.276

-
3.344.563
3.344.563

--
2.709.969
2.709.969

7.914.054
2.048.417
9.962.471

6.962.310
2.328.644
9.290.954

المجموع
ألف

أخرى
ألف

جنيه 
إسترليني

ألف

يورو
ألف

دوالر 
أمريكي

ألف
31 ديسمبر 2017

النقد وشبه النقد
ذمم تأمين وأرصدة مدينة  أخرى

إستثمارات
إجمالي الموجودات

قروض قصيرة األجل
قروض طويلة األجل

تأمين  إعادة  وذمم  مخصصات 
دائنة وذمم دائنة أخرى

إجمالي المطلوبات

7.914.054
8.194.344

13.654.503
29.762.901

3.975.446
138.795

3.012.867
7.127.108

6.906.200
5.977.170
1.760.764

14.644.134
-
-

1.052.629
1.052.629

29.736
922.449
651.078

1.603.263
-

138.795

457.237
596.032

142.804
174.178
340.257
657.239

-
-

66.598
66.598

835.314
1.120.547

10.902.404
12.858.265

3.975.446
-

1.436.403
5.411.849

ح( مخاطر السوق
نتيجة  المالية  اإليرادات لألداة  أو  العادلة  القيمة  المتمثلة في تقلب  المخاطر  مخاطر السوق هي 
وأسعار  األجنبية  العمالت  صرف  وأسعار  الفوائد  معدالت  )مثل  السوق،  أسعار  في  التغيرات 
حقوق الملكية( سواء كانت هذه التغييرات ناتجة عن عوامل محددة خاصة بورقة مالية معينة 
من  المجموعة  تحد  السوق.  في  المتداولة  المالية  األوراق  جميع  على  تؤثر  عوامل  أو  ُمصدرها  أو 
أسواق  في  للتطورات  المستمر  والرصد  متنوعة  بمحفظة  اإلحتفاظ  خالل  من  السوق  مخاطر 
العوامل  بمراقبة   نشط  وبشكل  المجموعة  تقوم  كما  والمحلية.  العالمية  والسندات  األسهم 
واألداء  للعمليات  دوري  بتحليل  والقيام  والسندات،  األسهم  سوق  حركة  على  تؤثر  التي  الرئيسية 

المالي للشركات المستثمر فيها. 
]1[  مخاطر العمالت

مخاطر العمالت هي المخاطر المتمثلة في تقلب القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية 
لألداة المالية بسبب التغييرات في أسعار صرف العمالت.

العقود  فيها  بما  المالي  المركز  بيان  خارج  المالية  األدوات  مختلف  بإستخدام  المجموعة  تقوم 
اآلجلة لصرف العمالت األجنبية والخيارات إلدارة بعض مخاطر العمالت األجنبية وللمتاجرة.

التقرير  تاريخ  في  األجنبية  العمالت  صرف  سعر  لمخاطر  المجموعة  تعرض  أدناه  الجدول  يلخص 
وذلك بتصنيف الموجودات والمطلوبات بعمالت رئيسية.

المجموع من 1- 5
 سنوات

أكثر من 5 
سنوات

دون سنة 
واحدة

31 ديسمبر 2016

موجودات مالية
موجودات مالية مشتقة

موجودات مالية غير مشتقة
إستثمارات محتفظ بها للمتاجرة

موجودات مالية متاحة للبيع
أسهم حقوق ملكية

سندات دين
ذمم تأمين مدينة - صافي

موجودات عقود إعادة تأمين
النقد وما في حكمه

اإلجمالي
مطلوبات مالية 

مطلوبات مالية مشتقة
مطلوبات مالية غير مشتقة

ذمم تجارية وأرصدة دائنة أخرى
إلتزامات عقود تأمين

ذمم تأمين دائنة
قروض قصيرة األجل
قروض قصيرة األجل

اإلجمالي

6.357

2.869.761

2.218.297
6.347.007
4.164.041
1.853.488
6.962.310

24.421.261

26.256

856.831
8.704.629

738.461
3.746.109

151.069
14.223.355

-

1.066.454

-
2.709.969

-
-
-

3.776.423

-

-
-
-
-

150.454
150.454

-

582.679

-
3.251.276

-
-
-

3.833.955

-

-
-
-
-
-
-

6.357

1.220.628

2.218.297
385.762

4.164.041
1.853.488
6.962.310

16.810.883

26.256

856.831
8.704.629

738.461
3.746.109

615
14.072.901

بآالف الرياالت القطرية

المجموع من 1- 5
 سنوات

أكثر من 5 
سنوات

دون سنة 
واحدة

31 ديسمبر 2017

موجودات مالية
موجودات مالية مشتقة

إستثمارات محتفظ بها للمتاجرة
موجودات مالية متاحة للبيع

أسهم حقوق ملكية
سندات دين 

ذمم تأمين مدينة - صافي
موجودات عقود إعادة تأمين

النقد ومافي حكمه
اإلجمالي

مطلوبات مالية
مطلوبات مالية مشتقة

ذمم تجارية وأرصدة دائنة أخرى
إلتزامات عقود تأمين

ذمم تأمين دائنة
قروض قصيرة األجل
قروض طويل  األجل

اإلجمالي

17.101
3.148.461
1.778.314
8.710.627
4.893.307
3.052.970
7.914.054

29.514.834

8.626
794.190

12.008.844
1.529.358
4.044.248

150.454
18.535.720

1.058.430

--
2.286.134

--
--
--

3.344.564

--
--
--
--
--

146.568
146.568

361.891

--
4.981.039

--
--
--

5.342.930

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

17.101
1.728.140
1.778.314
1.443.454
4.893.307
3.052.970
7.914.054

20.827.340

8.626
794.190

12.008.844
1.529.358
4.044.248

3.886
18.389.152

بآالف الرياالت القطرية

المجموع 2017 2016 2015 2014 2013 2012
في نهاية سنة الحادث

بعد سنة
بعد سنتين

بعد ثالثة سنوات
بعد أربعة سنوات

بعد خمسة سنوات
للمطالبات  الحالي  التقدير 

المتكبدة  المتراكمة
الدفعات المتراكمة لتاريخه
مخصص صافي المطالبات القائمة

بالسنوات  خاص  إحتياطي 
السابقة )قبل 2012(

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

التقدير الحالي للفائض / )العجز(
)العجز(   / الفائض  نسبة 

إلجمالي اإلحتياطي األولى

10.080.922
-
-
-
-
-

22.147.068
)13.404.912(

8.742.156

213.718
8.955.874

7.108.406
-
-
-
-
-

7.108.406
)2.075.371(

5.033.035

-
-

5.404.227
5.304.732

-
-
-
-

5.304.732
)4.148.880(

1.155.852

-
-

99.495

%2

4.558.006
4.333.414
4.384.932

-
-
-

4.384.932
)2.952.179(

1.432.753

-
-

173.074

%4

2.344.870
2.219.487
2.222.858
2.268.450

-
-

2.268.450
)1.610.763(

657.687

-
-

76.420

%3

1.856.416
1.770.884

1.778144
1.758.649
1.679.859

-

1.679.859
)1.354.083(

325.776

-
-

176.557

%11

1.321.630
1.279.764
1.330.732
1.347.383
1.393.414
1.400.689

1.400.689
)1.263.636(

137.053

-
-

)79.059(

)%6(

بآالف الرياالت القطرية

و ( مخاطر اإلئتمان
مخاطر اإلئتمان هي المخاطر التي تنشأ عن عجز أحد أطراف األداة المالية عن الوفاء 
بمطلوباته مما يؤدي إلى خسارة مالية للطرف اآلخر. فيما يلي السياسات واإلجراءات 

النافذة لتخفيف تعرض المجموعة لمخاطر اإلئتمان.
تم وضع سياسة إدارة مخاطر إئتمان تورد تقييمًا وتحديدًا لما يشكل مخاطر إئتمان 
تعرض  لتخفيف  التالية  واإلجراءات  السياسات  وضع  تم  كما  للمجموعة  بالنسبة 

المجموعة لمخاطر االئتمان:
• يتم رصد اإللتزام بسياسة إدارة الذمم وتتم مراجعة حاالت التعرض والخرق بصورة 

منتظمة لمعرفة مدى صلتها بالتغيرات في بيئة المخاطر.
تلك  بخالف  المجموعة  بها  تحتفظ  التي  المالية  الموجودات  فئات  لجميع  بالنسبة   •
االئتمان  المجموعة لمخاطر  التأمين، فإن أقصى حد لتعرض  إعادة  المتعلقة بعقود 
تاريخ  في  كما  الموحدة  المالية  البيانات  في  مسجلة  هي  كما  الدفترية  القيمة  هو 

التقرير. 
تقليل  بغرض  اإلدارة.  قبل  من  معتمدين  تأمين  معيدي  مع  التأمين  إعادة  تتم   •
تعرضها للخسائر الكبيرة من حاالت عجز معيدي التأمين عن الوفاء ، تقوم المجموعة 
عن  الناشئة  اإلئتمان  تركيزات  وترصد  تأمينها  لمعيدي  المالي  للوضع  تقييم  بإجراء 

أقاليم جغرافية مماثلة واألنشطة أو الخصائص اإلقتصادية لمعيدي التأمين.
في تاريخ كل تقرير تقوم اإلدارة بإجراء تقييم لمدى المالءة اإلئتمانية لمعيدي التأمين 
وتقوم بتحديث إستراتيجية شراء إعادة التأمين والتحقق من وجود مخصص مناسب 

إلنخفاض القيمة.
إن مخاطر اإلئتمان محدودة بالقيمة الدفترية للموجودات المالية في تاريخ التقرير.

خطورة االئتمان حسب التصنيف االئتماني 
عن  االئتمان  لمخاطر  المجموعة  بتعرض  المتعلقة  المعلومات  أدناه  الجدول  يبين 

طريق تصنيف الموجودات وفقًا لتواريخ االستحقاق للمجموعة:
)أ( الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان 

الجدول التالي يوضح أقصى تعرض لمخاطر االئتمان لبنود بيان المركز المالي الموحد. 

موجودات مالية مشتقة )إيضاح 9( 
محتفظ بها للمتاجرة - سندات دين )إيضاح 9( 

متاحة للبيع - سندات دين )إيضاح 9( 
ذمم تأمين مدينة وأخرى )إيضاح 6(

موجودات عقود إعادة تأمين )إيضاح 7( 
الودائع قصيرة األجل )إيضاح 5(

6.357
1.942.882
6.347.007
5.425.998
1.853.488
5.910.493

21.486.225

بآالف الرياالت القطرية

2016 2017
17.101

2.025.284

8.710.627

6.462.352

3.052.970

6.726.954

26.995.288

)ب( جودة االئتمان 

مشتقات السوق الرسمي 

مشتقات ائتمانية ومعدالت فائدة

مشتقات حقوق الملكية

مشتقات صرف عمالت أجنبية

بآالف الرياالت القطرية

األثر على 
حقوق 
الملكية

31 ديسمبر 2016

األثر على
الربح أو 
الخسارة

األثر على 
حقوق 
الملكية

31 ديسمبر 2017

األثر على
الربح أو 
الخسارة

التغير في 
المتغيرات

ريال قطري

ريال قطري

)106.313(

106.313

)23.317(

23.317

)184.770(

184.770

10.681

)10.681(

+50 نقطة �أ�سا�س

-50 نقطة �أ�سا�س

العملة



المحترمين  السادة / المساهمين   
شركة قطر للتأمين )ش.م.ق( وشركاتها التابعة

الدوحة - قطر

تقرير حول أعمال تدقيق البيانات المالية الموحدة 
الرأي 

األم«(  )»الشركة  ش.م.ق.  للتأمين  قطر  لشركة  المرفقة  الموحدة  المالية  البيانات  دققنا  لقد 
وشركاتها التابعة )يشار إليهم جميعـًا بـ »المجموعـة«( والتـي تتضمــن بيان المركــز المالــي الموحد 
التدفقات  وبيان  الموحد،  الشامل  الدخل  وبيان  الموحد،  الدخل  وبيان   ،2017 ديسمبر   31 في  كمــا 
النقدية الموحدة، وبيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، 

وإيضاحات حول البيانات المالية الموحدة تتضمن ملخصًا للسياسات المحاسبية الهامة. 
المادية،  النواحي  جميع  من  عادلـة،  بصورة  تظهـر  المرفقة  الموحدة  الماليـة  البيانـات  أن  رأينـا  في 
المركز المالي الموحد للشركة كما في 31 ديسمبر 2017 وأداءها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية 

 .)IFRSs( الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية
أساس الرأي

بيان  التقرير  هذا  في  الحقًا  ويرد   .)ISAs( لقد قمنا بأعمال التدقيق وفقًا للمعايير الدولية للتدقيق
تدقيق  أعمال  حول  الحسابات  مراقب  مسؤولية  فقرة  في  المعايير  تلك  بموجب  لمسؤولياتنا 
البيانات المالية الموحدة. وفقًا لمعايير أخالقيات المحاسبين المهنيين الصادرة عن مجلس المعايير 
بتلبية مسؤولياتنا  الدولية )IESBA Code(، فإننا كيان مستقل عن المجموعة، وقد قمنا  األخالقية 
األخالقية األخرى ذات الصلة المتعلقة بتدقيقنا للبيانات المالية الموحدة وفقًا للمتطلبات المهنية 
أخالقيات  لمعايير  وفقًا  األخرى  األخالقية  مسؤولياتنا  وفينا  وقد  قطر،  دولة  في  الصلة  ذات 
المحاسبين المهنيين الصادرة عن مجلس المعايير األخالقية الدولية. في رأينا أن أدلة التدقيق التي 

حصلنا عليها كافية وتوفر أساسًا مالئمًا يمكننا من إبداء رأينا.
األمور الهامة حول أعمال التدقيق

إن األمور الهامة حول أعمال التدقيق، في تقديرنا المهني، هي تلك األمور األكثر أهمية خالل تدقيق 
البيانات المالية الموحدة للسنة الحالية. وقد تم تناول هذه األمور خالل إجراء أعمال التدقيق للبيانات 
المالية ككل وفي تكوين رأينا حولها، كما وأننا ال نقدم رأيا منفصال بشأن هذه االمور. وفيما يلي 

بيان لكيفية تناول كل أمر من هذه األمور خالل أعمال التدقيق. 
لقد وفينا بالمسؤوليات الموضحة في فقرة مسؤولية مراقب الحسابات حول أعمال تدقيق البيانات 
المالية الموحدة في تقريرنا هذا، بما فيها ما يتعلق بهذه األمور. وبناًء عليه، تضمنت أعمال التدقيق 
البيانات  في  المادية  األخطاء  لمخاطر  لتقييمنا  االستجابة  إلى  تهدف  إجراءات  تنفيذ  بها  قمنا  التي 
المتخذة  اإلجراءات  ذلك  في  بما  بها،  قمنا  التي  التدقيق  إجراءات  نتائج  وتقدم  الموحدة.  المالية 

لمعالجة األمور الموضحة أدناه، أساسًا لرأينا حول تدقيق البيانات المالية الموحدة المرفقة.

األمور الهامة حول أعمال التدقيق

تقييم انخفاض قيمة الموجودات المالية المتاحة للبيع 
كما في 31 ديسمبر 2017 كان لدى المجموعة موجودات مالية 
مصنفة كـ “متاحة للبيع” كما هو مبين في اإليضاح 9 للبيانات 
قطري.  ريال  مليار   10.5 بمبلغ  للمجموعة  الموحدة  المالية 
من  تتكون  للبيع  المتاحة  المالية  االستثمارات  تلك  تتكون 
سندات وأسهم )أوراق مالية مدرجة وغير مدرجة(. يتم قياس 
بالتغير  االعتراف  ويتم  العادلة  بالقيمة  المالية  الموجودات 

المقابل في القيمة العادلة ضمن اإليرادات الشاملة األخرى.
سندات  في  استثمارات  للبيع  المتاحة  االستثمارات  تتضمن 
القيمة  تدرج  من   )1( للمستوى  مصنفة  مدرجة  مالية  وأوراق 
العادلة  القيم  استخراج  يتم  حيث  المالية،  لألدوات  العادلة 
يؤدي  مما  السوق  في  مالحظتها  يمكن  أسعار  باستخدام 
للبيع  المتاحة  االستثمارات  التقييم.  مخاطر  انخفاض  إلى 
حقوق  أدوات  هي   )3( المستوى  ضمن  المصنفة  المتبقية 
ملكية غير مدرجة. إن تقييم هذه األدوات ينطوي على تقييم 
السوق  مضاعفات  مثل  مالحظتها  يمكن  ال  مدخالت  ذو 

والخصم لضعف التسويق والتقلبات. 
باإلضافة إلى ذلك، يتطلب من المجموعة بموجب متطلبات 
إذا  ما  حول  مالي  تقرير  كل  تاريخ  في  تقييم  إجراء  المعايير 
استثمارات  قيمة  انخفاض  على  موضوعي  دليل  هناك  كان 
الستثمارات  الموضوعي  الدليل  إن  استثمارات.  مجموعة  أو 
أو  جوهريًا  انخفاضًا  يتضمن  قد  للبيع  المتاحة  الملكية 
متواصاًل في القيمة العادلة لالستثمارات إلى أقل من التكلفة. 
في حالة استثمارات الدين المتاحة للبيع يتم االعتراف بخسارة 
انخفاض القيمة إذا كان هناك دليل موضوعي نتيجة للتدهور 

االئتماني. 
إلى  باإلضافة  المدرجة  غير  المالية  األوراق  تقييم  يعتبر 
الهامة حول  المالية ضمن األمور  انخفاض قيمة االستثمارات 
واستخدام  التقديرات  من  التأكد  لعدم  نظرًا  التدقيق  أعمال 
قدر كبير من األحكام والتقديرات في قياس قيمتها العادلة 
االنخفاض  مثل  القيمة  في  االنخفاض  مؤشرات  وتحديد 
رصيد  وحجم  العادلة  القيمة  في  المتواصل  أو  الجوهري 

الحساب.

تقدير مطلوبات عقود التامين 
المطالبات  احتياطي  الفنية  التأمين  احتياطيات  تتضمن 
واحتياطي  المكتسبة،  غير  األقساط  واحتياطي  القائمة، 
 31 في  كما  عنها.  يبلغ  لم  ولكن  المتكبدة  التعويضات 
كبيرًا  جزءًا  الفنية  التأمين  احتياطيات  تمثل   ،2017 ديسمبر 
الوارد  لإلفصاح  ووفقًا  المجموعة.  مطلوبات  إجمالي  من 
باإليضاح رقم 7 للبيانات المالية الموحدة، يتطلب تحديد هذه 
غير  المستقبلية  للنتائج  هامة  تقديرات  ممارسة  االحتياطيات 
المؤكدة المتعلقة بتسوية المطالبات وتغير مخاطر األعمال، 
طويلة  للمطلوبات  النهائية  التسويات  ومبالغ  توقيت  السيما 
عديدة  طرقًا  المجموعة  تستخدم  الوثائق.  لحاملي  األجل 
للتقييم لتأييد احتياطيات التأمين الفنية التي يتم احتسابها. 
حدوث  عنه  ينتج  قد  المستخدمة  التقييم  طرق  تعقيد  إن 
أو  مكتملة  غير   / مالئمة  غير  معلومات  توفر  نتيجة  أخطاء 
استخدام نماذج وافتراضات غير مناسبة أو نتيجة لتصميم أو 

تطبيق تلك النماذج. 
هذه  تقدير  في  المستخدمة  الهامة  المدخالت  تشمل 
مثل  اقتصادية  افتراضات  األجل  الطويلة  المطلوبات 
الفائدة،  وأسعار  التضخم،  ومعدالت  االستثمار،  على  العائد 
ومعدل  المطالبات،  أنماط  تتضمن  اكتوارية  وافتراضات 
بيانات  التكرار ومستوى الخطورة، وسلوك العمالء، إلى جانب 
عدم  االعتبار  في  وباألخذ  للمجموعة.  التاريخية  الخسارة 
احتياطيات  بتحديد  المتعلقة  الهامة  التقديرات  حول  اليقين 
التدقيق  أمور  أحد  المسألة  هذه  اعتبرنا  لذلك  الفنية،  التأمين 

الهامة.

خطوات التدقيق المتبعة لألمور الهامة حول أعمال التدقيق

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

ومدى  منهجية  لتقييم  بإجراءات  القيام   •
مالءمة طرق التقييم والمدخالت المستخدمة 

لتقييم األوراق المالية غير المدرجة.
في  المستخدمة  المدخالت  بتقييم  قمنا   •

التقييم والتحقق من الفروقات الهامة.
في  لمساعداتنا  بخبير  باالستعانة  قمنا   •
في  المستخدمة  التقييم  نماذج  مراجعة 

تقييم األوراق المالية الغير مدرجة.
حول  االيضاحات  واكتمال  كفاية  مدى  تقييم   •
األوراق المالية الغير مدرجة. الواردة في اإليضاح 

رقم 9 حول البيانات المالية الموحدة.
انخفاض قيمة االستثمارات في األوراق المالية

• اختيار عينة من االستثمارات في اوراق مالية بناًء 
على تقديرنا والتحقق مما إذا كان هناك دليل 
موضوعي على وجود انخفاض في قيمة هذه 
الكمية  والعوامل  االستثمارية  المالية  األوراق 
المالي  األداء  مثل  المستخدمة  والنوعية 
للشركة المستثمر فيها، بما في ذلك توزيعات 
والسوق  والعمليات  المالي  والوضع  األرباح 

والبيئة االقتصادية التي تعمل فيها.
قيمة  النخفاض  اإلدارة  تقدير  تقييم   •
أوراق  من  لكل  المالية  األوراق  في  االستثمارات 

الملكية والدين.
القيمة  انخفاض  خسائر  مبلغ  احتساب  إعادة 
االستثمارات  قيمة  في  لالنخفاض  المطلوب 
في األوراق المالية وتقييم ما إذا قد تم تكوينه 
للتقارير  الدولية  المعايير  لمتطلبات  وفقًا 

المالية. 
حول  اإلفصاحات  واكتمال  مالءمة  تقييم   •
المالية  األوراق  في  االستثمارات  قيمة  انخفاض 
المالية  للبيانات   9 اإليضاح رقم  المعروضة في 

الموحدة.

األساس  تحليل  على  تدقينا  إجراءات  ركزت 
واالكتوارية  االقتصادية  لالفتراضات  المنطقي 
مع  ومقارنتها  اإلدارة  قبل  من  المستخدمة 
لتقدير  القطاع  في  بها  المعمول  المعايير 
كفاءة  مدى  وتقييم  التأمين  عقود  مطلوبات 
قبل  من  المعنيين  الخبراء  وموضوعية  وقدرة 

اإلدارة للقيام بعمل هذا التقدير
االكتواريين  بخبرائنا  باالستعانة  أيضًا  قمنا 
الداخليين لمساعدتنا في تقييم مدى معقولية 
قمنا  لقد  الهامة.  واالفتراضات  المدخالت  تلك 
لكفاية  اإلدارة  فحص  صحة  مدى  بتقييم 
قمنا  التي  اإلجراءات  شملت  كما  المطلوبات. 
مدى  تقييم  المطلوبات  كفاية  لفحص  بها 
ومعقولية  المستخدمة  التاريخية  البيانات  دقة 
واالفتراضات  المتوقعة  النقدية  التدفقات 
مبالغ  احتساب  وإعادة  المستخدمة، 
الحياة  غير  على  للتأمين  الفنية  االحتياطيات 
التاريخية  الخبرة  سياق  في  العينة  أساس  على 
منتج.  كل  وخصائص  والقطاع  للمجموعة 
كفاية  مدى  بتقييم  قمنا  ذلك،  إلى  باإلضافة 
اإلفصاحات المتعلقة باالحتياطيات المشار إليها 

في اإليضاح رقم 7 للبيانات المالية الموحدة. 

تقرير مدقق الحسابات المستقل

أمر آخر 
تم تدقيق البيانات المالية الموحدة للمجموعة كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 من قبل 
بتاريخ 16  الموحدة في تقريره  المالية  البيانات  رأيًا غير متحفظ على هذه  أبدى  مكتب تدقيق آخر والذي 

فبراير 2017.
المعلومات األخرى 

إن اإلدارة مسؤولة عن المعلومات األخرى. تتكون المعلومات األخرى من المعلومات الواردة في تقرير 
الحسابات  مراقب  وتقرير  الموحدة  المالية  البيانات  تشمل  ال  ولكنها  السنوي،  والتقرير  اإلدارة  مجلس 

حولها. يتوقع أن يتم تزويدنا بالتقرير السنوي للمجموعة بعد تاريخ تقرير مراقب الحسابات. 
إن رأينا حول البيانات المالية ال يتضمن المعلومات األخرى، وال نبدي أي شكل من أشكال التأكيد حولها.

فيما يتعلق بقيامنا بتدقيق البيانات المالية الموحدة، فإن مسؤوليتنا هي االطالع على المعلومات األخرى 
المذكورة أعاله عندما يتم تزويدنا بها، وعند القيام بذلك، األخذ في االعتبار ما إذا كانت هذه المعلومات 
أعمال  خالل  عليها  حصلنا  التي  المعلومات  أو  الموحدة  المالية  البيانات  مع  مادية  بصورة  تتماشي  ال 
األخرى  المعلومات  حول  مادي  خطأ  وجود  إلى  توصلنا  حال  في  مادية.  كأخطاء  تبدو  أنها  أو  التدقيق، 
بناًء على أعمال التدقيق التي قمنا بها، فإن علينا حينها اإلبالغ عن ذلك في التقرير. ليس لدينا ما يجب 

اإلبالغ عنه في هذا الشأن.  
مسؤولية اإلدارة والمكلفين بالحوكمة حول البيانات المالية 

الدولية  للمعايير  وفقًا  عادلة  بصورة  وعرضها  الموحدة  المالية  البيانات  إعداد  عن  مسؤولة  اإلدارة  إن 
أنها  اإلدارة  تحدد  التي  الداخلية  الرقابة  أنظمة  أيضًا  المسؤولية  هذه  وتشمل   ،)IFRSs( المالية  للتقارير 
إعداد  عند  خطأ.  أو  احتيال  عن  الناتجة  سواء  المادية،  األخطاء  من  خالية  مالية  بيانات  إلعداد  ضرورية 
البيانات المالية الموحدة ، تكون اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة المجموعة على االستمرار في عملياتها 
وفقًا لمبدأ االستمرارية وكذلك اإلفصاح، عند الحاجة، حول األمور المتعلقة بمبدأ االستمرارية واستخدام 
أساس مبدأ االستمرارية المحاسبي، إال إذا كانت اإلدارة تنوي تصفية المجموعة أو إنهاء عملياتها، أو أنه 

ليس لديها بديل واقعي غير ذلك. 
تتمثل مسؤولية األشخاص المكلفين بالحوكمة في اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية للمجموعة. 

مسؤولية مراقب الحسابات حول أعمال تدقيق البيانات المالية الموحدة
البيانات المالية الموحدة ككل خالية من األخطاء  تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول بأن 
إن  رأينا.  يتضمن  الذي  الحسابات  مراقب  تقرير  إصدار  وكذلك  خطأ،  أو  احتيال  عن  الناتجة  سواء  المادية، 
التأكيد المعقول هو تأكيد عالي المستوى، ولكنه ال يعد ضمانًا بأن أعمال التدقيق التي تم القيام بها 
وفقًا للمعايير الدولية للتدقيق )ISAs( سوف تقوم دائما بتبيان األخطاء المادية عند وقوعها. قد تنشأ 
األخطاء من االحتيال أو الخطأ وينظر فيها كأخطاء مادية، بصورة فردية أو إجمالية، إذا كان من المحتمل 

أن تؤثر على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناًء على هذه البيانات المالية الموحدة.
التقديرات  بممارسة  نقوم  فإننا   ،)ISAs( للتدقيق  الدولية  للمعايير  وفقًا  التدقيق  أعمال  من  وكجزء 

المهنية ونحافظ على التزامنا المهني خالل جميع مراحل التدقيق. كما نقوم أيضا بما يلي:
• تحديد وتقييم مخاطر األخطاء المادية في البيانات المالية، سواًء الناتجة عن احتيال أو خطأ، والقيام 
بإجراءات التدقيق استجابة لهذه المخاطر وكذلك الحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة توفر أساسًا 
إلبداء رأينا. تعد مخاطر عدم تحديد األخطاء المادية الناتجة عن االحتيال أعلى من المخاطر الناتجة عن 
الخطأ، حيث قد يشمل االحتيال التواطؤ أو التزوير أو الحذف المتعمد أو العرض الخاطئ أو تجاوز الرقابة 

الداخلية.
• فهم أنظمة الرقابة الداخلية ذات الصلة بأعمال التدقيق بغرض إعداد إجراءات تدقيق مناسبة، وليس 

لغرض إبـداء رأينا حـول فعاليـة أنظمة الضبط والرقابة الداخلية للمجموعة.
• تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية واالفصاحات ذات الصلة المستخدمة ومعقولية التقديرات 

المحاسبية المعدة من قبل اإلدارة.
لمبدأ االستمرارية المحاسبي، بناًء على أدلة التدقيق  اإلدارة  نتيجة حول مدى مالءمة استخدام  • إصدار 
المقدمة، وكذلك تحديد ما إذا كان هناك أحداث أو ظروف مادية تلقي بالشك على قدرة المجموعة 
االنتباه في  لنا وجود شك مادي، فإن علينا لفت  اتضح  لمبدأ االستمرارية. في حال  على االستمرار وفقًا 
هذه  كانت  إذا  رأينا  تعديل  أو  الموحدة  المالية  البيانات  في  الصلة  ذات  االفصاحات  إلى  التدقيق  تقرير 
التي تم الحصول عليها حتى  التدقيق  أدلة  المراجعة على  نتيجة  االفصاحات غير كافية. كما وتعتمد 
التاريخ إلى  تاريخ تقرير مراقب الحسابات. وعلى الرغم من ذلك، قد تؤدي األحداث أو الظروف بعد ذلك 

عدم استمرار المجموعة وفقًا لمبدأ االستمرارية.
البيانات المالية الموحدة، بما في ذلك االفصاحات، وتحديد ما إذا  • تقييم العرض العام وبنية ومحتوى 

كانت البيانات المالية الموحدة تظهر المعامالت واألحداث الهامة بصورة عادلة.
الحصول على أدلة تدقيق كافية بشأن المعلومات المالية للمؤسسات أو األنشطة التجارية للشركة   •
التدقيق  أعمال  وتنفيذ  واإلشراف  التوجيه  عن  مسؤولون  إننا  الموحدة.  المالية  البيانات  حول  رأي  إلبداء 

للمجموعة، ونبقى نحن مسؤولون فقط عن رأينا حول أعمال التدقيق.
بنطاق  أخرى،  أمور  ضمن  يتعلق،  فيما  المجموعة  بحوكمة  المكلفين  األشخاص  مع  بالتواصل  قمنا   

العمل المحدد وتوقيت التدقيق ونتائج أعمال التدقيق الهامة. 
كما نقدم لألشخاص المكلفين بالحوكمة بيانًا يفيد بأننًا قد التزمنا بأخالقيات المهنة بشأن االستقاللية، 
وكذلك  استقالليتنا  على  تؤثر  أنها  يعتقد  قد  األخرى  أمور  أو  عالقات  أية  حول  معهم  بالتواصل  وقمنا 

تقديم اإلجراءات الوقائية ذات الصلة، عند الضرورة. 
ومن بين األمور التي تم التواصل حولها مع األشخاص المكلفين بالحوكمة ،  قمنا بتحديد األمور التي 
التدقيق  أمور  نعتبرها  وبالتالي  الحالية،  للفترة  الموحدة  المالية  البيانات  تدقيق  خالل  أهمية  أكثر  تعد 
الهامة. ونقوم بإيضاح هذه األمور في تقرير مراقب الحسابات إال في حال وجود قانون أو حكم يمنع 
العلني  أنه ال يجب االفصاح  للغاية،  أو عندما نقرر، في حاالت استثنائية  األمور  العلني عن هذه  االفصاح 

عن أمر في تقريرنا ألنه من المحتمل أن تفوق اآلثار السلبية لذلك أهداف المصلحة العامة من اإلفصاح.
تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى

علمنا  وحسب  تدقيقنا،  ألغراض  ضرورية  رأيناها  التي  وااليضاحات  المعلومات  كافة  على  حصلنا  لقد 
واعتقادنا لم تقع خالل السنة أي مخالفات للنظام األساسي للشركة األم أو األحكام السارية لقانون 
الشركات التجارية القطري رقم 11 لسنة 2015 على وجه قد يكون له تأثير مادي على األنشطة أو المركز 

المالي للمجموعة. 

عن إرنست ويونغ
فراس قسوس
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الدوحة – قطر

عن  والخمسين  الثالث  السنوي  تقريره  يقدم  أن  للتأمين  قطر  شركة  إدارة  مجلس  يسر 
المستقبلية  والخطة  2017م  ديسمبر   31 في  المنتهية  للسنة  المالي  ومركزها  الشركة  نشاط 

للمجموعة 0
قدرة الشركة على مواجهة الكوارث الطبيعية والتحديات التي تواجه نشاط التأمين 
كان عام 2017م عاما مليئًا بالتحديات بالنسبة لصناعة التأمين العالمية بسبب الكوارث الطبيعية 
التي ضربت الواليات المتحدة األمريكية والتي كان لها تأثيرًا ضخمًا على نشاط التأمين العالمي 
وتسببت في خسارة إجمالية بلغت حوالي )100( مليار دوالر أمريكي مما كان لها األثر القوي على 

نتائج مجموعة قطر للتأمين من خالل عملياتها الدولية. 
أثَّر سلبًا على شركات التأمين هو التعديل غير المتوقع في  وكان الحدث الرئيسي اآلخر الذي 
الربع  في  تم  والذي  المتحدة  المملكة  في   )Ogden( السيارات  تأمين  مطالبات  خصم  معدل 
بالمملكة  السيارات  بسوق  العاملة  التأمين  شركات  معه  واضطرت   ، 2017م  عام  من  األول 
المتحدة ومن بينها مجموعة قطر للتأمين )العمليات الدولية( إلى زيادة احتياطيات مطالبات 

السيارات ، وتحملها نحو )10( مليار دوالر أمريكي زيادة في احتياطيات الخسارة 0
بسبب  واجهتها  التي  التحديات  تفاقمت   ، التحديات  تلك  فبجانب   ، للتأمين  لقطر  بالنسبة  أما 
َـّر على العالقات مع بعض دول مجلس التعاون الخليجي ، حيث  الحصار على دولة قطر الذي أثـ
 0 الماضية  الخمسين عامًا  المنطقة على مدار  للتأمين بحضور قوي داخل  تتمتع شركة قطر 
المالية  قوتها  العام  هذا  قطرللتأمين  شركة  أثبتت   ، التحديات  هذه  كل  من  الرغم  وعلى 

والمرونة التي تتمع بها في عملياتها العالمية واإلقليمية 0
، وسجلت نموًا قويًا  التوسع عالميًا  المجموعة إستراتيجيتها في  ، واصلت  الفترة  وخالل هذه 
عن   )%18( قدرها  بزيادة   ، قطري  ريال  مليار   )11.7( إلى  المكتتبة  األقساط  إجمالي  ارتفع  حيث   ،
عام 2016م ، كما نجحت المجموعة في تسجيل فائض في نشاطها التأميني على الرغم من 
صعوبة عام 2017م  ، لتحافظ على سجلها التأميني بدون خسائر وذلك منذ تأسيسها قبل أكثر 
بلغ   ، الطبيعية  الكوارث  عن  الناتجة  الخسائر  المجموعة  تكبدت  أن  فبعد   ،ً عاما  خمسين  من 
الفائض التأميني للمجموعة مبلغ )115( مليون ريال بانخفاض قدره )86%( عن الفائض المحقق 

في عام 2016م 0
تنفيذ استراتيجيتنا العالمية للتوسع والتنويع ؛ والحفاظ على المكانة الرائدة إقليميًا
، والحفاظ على مكانتها  واصلت المجموعة سعيها إلى تحقيق استراتيجية التوسع العالمية 
كشركة رائدة في السوق اإلقليمية من حيث القيمة السوقية والربحية والدخل المتميز 0  ومن 
إستطاعت   ،  )QEL( المحدودة  أوروبا  قطر  شركة  و  أنتاريس  و  ري  قطر  التابعة  شركاتها  خالل 
المجموعة تأسيس حضور هام في مراكز التأمين وإعادة التأمين الدولية الرئيسية  مثل برمودا 
وزيورخ ولندن ومالطا وسنغافورة وشنغهاي 0 وتمثل العمليات  الدولية ما يقرب  من )75%( من 
ضمن  نكون  بأن  الثابت  التزامنا  نواصل  وسوف   ، للمجموعة  المكتتبة  التأمين  أقساط  إجمالي 

أفضل خمسين شركة تأمين على مستوى العالم 0
توسيع قاعدة أعمالنا بالمملكة المتحدة

خالل األشهر األخيرة من عام 2017م ، دخلت مجموعة قطر للتأمين في اتفاقيات االستحواذ 
تغطي  والتي  المتحدة  بالمملكة  ماركرستادي  لمجموعة  المملوكة  التأمين  شركات  على 
سنوية  أقساط  وتكتتب   ، المتحدة  المملكة  في  السيارات  على  التأمين  سوق  من   )%5( حوالي 
تبلغ حوالي )750( مليون جنيه إسترليني 0 وستوفر هذه الصفقة لشركة قطر للتأمين االكتتاب 
في أعمال تأمينية تتسم بالتقلب المنخفض ، وهو ما يؤدي إلى تحقيق التوازن في محفظة 
في  الدولية  أعمالها  استمرار  من  للتأمين  قطر  تمكين  مع   ، للمجموعة  التأمينية  األعمال 

 .)Brexit( المملكة المتحدة في بعد خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي
 علمًا بأن هذه الصفقة تخضع لموافقة الجهات الرقابية والتنظيمية 0

توسيع قاعدة المستثمرين لدينا
استقطاب  في  ري  قطر  شركة  نجاح   ، 2017م  عام  في  تحققت  التي  البارزة  األحداث  ومن 
مليون   )450( بقيمة  الثانية  الشريحة  من  رأسمال  سندات  إصدار  طريق  عن  دوليين  مستثمرين 
في  للمجموعة  إصدار  أول  الصفقة   هذه  وتعتبر   0 للتأمين  قطر  شركة  بضمان  أمريكي  دوالر 
 0 لديها  المستثمرين  قاعدة  نطاق  توسيع  لها  وتتيح   ، للسندات  الدولي  المال  رأس   أسواق 
العالم قيمتها  أنحاء  )290( طلبًا من مستثمرين من مختلف  وقد جذب هذا اإلصدار أكثر من 

أكثر من )6.5( مليار دوالر أمريكي.
إستمرار قوة إدارة اإلستثمار

ألعمالنا  األهمية  بالغ  أمر  للمساهمين  الملكية  وحقوق  النقدية  للتدفقات  الفعالة  اإلدارة  إن 
من  الرغم  على  وذلك   ، للمجموعة  مستقرة  عوائد  تقديم  اإلستثماري  الجانب  واصل  وقد   ،
أداء  تحقيق  االستثمارمن  فريق  تمكن  لقد   ، المحلية  األسهم  سوق  في  الكبيرة  االضطرابات 
لما  ونظرًا   0 االستثمارت  إدارة  نجاح  في  الثابت  للتأمين  قطر  سجل  إلى  يضاف  جديد  استثنائي 
على  الحصول  للتأمين  قطر  شركة  إستطاعت   ، متميزة  مهنية  مهارات  من  الفريق  به  يتمتع 
العديد من الجوائز واأللقاب المرموقة ، ومنها »اإلصدار األكثر اكتتابًا في منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا«، وأعلى تصنيف لرأس المال من الشريحة الثانية في المنطقة ، وأول إصدار في 
سوق رأس المال المقومة بالدوالر األمريكي من شركة تأمين مقرها منطقة الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا 0
وقد بلغ إجمالي إيرادات اإلستثمارات واإليرادات األخرى للمجموعة في عام 2017م مبلغ )986( 

مليون ريال قطري وذلك مقابل )925( مليون ريال في عام 2016م 0
وبذلك حققت قطر للتأمين أرباحًا صافية قدرها )418( مليون ريال ، مقابل )1034( مليون ريال في 
عام 2016م بانخفاض نسبته )60%( ، وذلك بعد احتساب مبلغ )21.5( مليون ريال مكافأة ألعضاء 
مجلس اإلدارة وكانت )18( مليون ريال في عام 2016م ، محققة بذلك عائدًا مقداره )1.28( ريااًل 

على السهم الواحد مقابل )3.73( ريااًل في عام 2016م 0
مزيد من التقدم في تعزيز قدرات إدارة المخاطر المؤسسية 

تعتبر إدارة المخاطر المؤسسية عنصرًا أساسيًا لتحقيق النجاح المستدام ، ومن أجل بناء أساس 
والنظم  المخاطر  وإدارة  االمتثال  في  قدراتنا  بتعزيز  قمنا   ، المستقبل  في  المربح  للنمو  قوي 
المخاطر  إدارة  وتستند   0 العالمية  المعايير  مع  لتتناسب  المجموعة  نطاق  على  االكتوارية 

المؤسسية على ثالث ركائز وهي :
• إدارة المخاطر 0

• إدارة التعرض للمخاطر 0
• إدارة رأس المال« 0

وخالل عام 2017م ، حققنا تقدمًا ملحوظًا في تعزيز اإلطار الشامل إلدارة المخاطر المؤسسية 
في جميع أنحاء المجموعة 

تعزيز الكفاءة والفعالية التنظيمية والتشغيلية
خالل  تنفيذها  تم  التي  المجموعة  لعمليات  التنظيمية  الهيكلة  إعادة  عملية  بدأت  لقد 
المحلية  عملياتنا  جميع  في  بوضوح  ظهر  ما  وهو   ، المرجوة  نتائجها  تحقيق  في  العام  هذا 
واإلقليمية التي تفوقت على مستويات الربحية على الرغم من التحديات غير المسبوقة التي 
حققت   ، للمجموعة  اإلقليمي  التميز  على  وكدليل   0 2017م  يونيو  شهر  منذ  الحصار  فرضها 
إجمالي  من   )%25( بنسبة  األولي  الطرح  في  كبيرًا  نجاحًا  للتأمين  القطرية  العمانية  الشركة 

رأسمالها في سوق األوراق المالية العمانية 0
المعايير  مع  لتتوافق  للتأمين  قطر  في  المعلومات  تقنية  لنظم  الناجح  التحول  كان  وقد 
العالمية معلمًا بارزًا في رحلة الشركة المستمرة نحو تحسين الكفاءة التشغيلية 0 فمن أجل 
أن نقدم لعمالئنا  أفضل تجربة للعمليات الرقمية ، تعاقدنا مع شركة دولية للتطوير التقني 
فعالية  من  عززنا   ، عملياتنا  إطار  في  االصطناعي  أوالذكاء  اآللية  العمليات  تقنيات  وباعتماد   ،

العمليات التشغيلية لدينا 0
قواعد ومبادئ الحوكمة 

لقد التزمت شركة قطر للتأمين بمتطلبات ومبادئ الحوكمة وفقًا للنظام الجديد لحوكمة 
الصادر عن هيئة قطر لألسواق  ــ  الرئيسية  السوق  المدرجة في  القانونية  الشركات والكيانات 
عن  الصادرة  ــ  التأمين  شركات  حوكمة  لمبادئ  ووفقًا   ، 2016م(  لسنة   )5( رقم  )القرار  المالية 
مصرف قطر المركزي ، ويشتمل التقرير السنوي للحوكمة لعام 2017م، والذي سوف يتم عرضه 
على الجمعية العامة العادية للشركة العتماده ومن ثم رفعه إلى هيئة قطر لألسواق المالية ، 

والمرفق صورته مع هذا التقرير ، يشتمل على موقف الشركة من نظام ومبادئ الحوكمة 0
إعادة التأكيد على القوة المالية مع عوائد قوية للمساهمين

 A« و)   ) بورز”  آند  ستاندرد   “ من   ”A/Stable«  ( تصنيف  على  مجددًا  للتأمين  قطر  حافظت  وقد 
Excellent” من “ إيه إم.بست« ( ، وهو ما يعكس القوة المالية للمجموعة ،

واألداء القوي لألعمال ، واألداء التشغيلي القوي واإلطار المناسب إلدارة المخاطر المؤسسية 0
ويوصي المجلس بتوزيع أرباح نقدية بنسبة )15%( من القيمة اإلسمية للسهم بواقع )1.5( ريال 
ونصف الريال لكل سهم ، باإلضافة إلى توزيع أسهم مجانية بنسبة )15%( من رأس المال بواقع 
ثالثة أسهم لكل عشرين سهم ، يتم توزيعها عن طريق رسملة جزء من االحتياطيات القابلة 
للتوزيع )حساب عالوة اإلصدار( ، مقابل أرباح نقدية بنسبة )15%( وأسهم مجانية بنسبة )15%( عن 

عام 2016م 0
م الدعم للجهود المجتمعية  وُتولي قطر للتأمين عناية خاصة لمسؤوليتها االجتماعية وتقـدِّ
ريال يمثل  )9.4( مليون  ، وقد تم تخصيص مبلغ  الثقافية والرياضية والتعليمية  المجاالت  في 
نسبة قدرها )2.5%( من صافي األرباح الناتجة عن النشاط داخل دولة قطر للصندوق المخصص 

لهذا الغرض ، كما تم تخصيص نسبة )10%( من صافي األرباح لالحتياطي القانوني 0
نظرة إيجابية حذرة لعام 2018م

ومع توقعات صناعة التأمين العالمية في النمو المتسارع وتحسين الربحية ، فإننا نتطلع إلى 
عام 2018م مع تفاؤل حذر لتحسين الظروف المستقبلية ، وعلى هذه الخلفية ، سنستمر بثبات 
التأمين وفرص استثمارية  المنهجية ومواصلة استكشاف فرص في نشاط  استراتيجيتنا  على 

لتحقيق معدالت نمو معقولة ومستدامة وعوائد مجزية لمساهمينا .
نود أن ُنعرب عن تقديرنا إلدارة المجموعة وموظفيها على عزمهم وجهودهم  المتواصلة 0 
كما نتقدم بخالص الشكر أيضًا لمساهمينا وعمالئنا الكرام ، على دعمهم للمجموعة لضمان 

تقدمها 0
وأخيرًا نود أن ُنعرب عن عميق تقديرينا وامتناننا للقيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ 
تميم بن حمد آل ثاني، أمير البالد المفدى ـ حفظه اهلل ـ وحكومته الرشيدة على توجيهاتهم 

الكريمة ودعمهم المتواصل 0

تقرير مجلس اإلدارة

 خالد بن محمد بن علي آل ثاني
 رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب

خليفة عبداهلل تركي السبيعي
 الرئيس التنفيذي

وحيث أن الهدف من االستحواذ في المقام األول هو الحصول على استثمار عقاري، فإنه ال يوجد أية 

موجودات غير ملموسة، أو 

زيادة على صفقة شرائية أو شهرة تم تحديدها من قبل اإلدارة.

المعامالت والتكاليف المتعلقة باالستحواذ

المعامالت والتكاليف المتعلقة باالستحواذ  تم تسجيلها في المصروفات اإلدارية والعمومية في 

قائمة  في  التشغيلية  األنشطة  من  الناتجة  النقدية  التدفقات  من  كجزء  و  الموحدة  الدخل  قائمة 

التدفقات النقدية الموحدة.

39. أرقام المقارنة 

أعيد تصنيف بعض أرقام المقارنة للسنة السابقة لتتماشى مع عرض السنة الحالية. على الرغم من 

ذلك لم يكن إلعادة التصنيف أثر مادي على الفائض أو صافي الموجودات المدرج سابقًا.

33. األدوات المالية المشتقة – تتمة 
مشتقات الصرف األجنبي

تتضمن مشتقات صرف العمالت األجنبية العقود اآلجلة والخيارات وهي عبارة عن اتفاقيات تعاقدية 
يمنح  تعاقدية  اتفاقات  هي  الخيارات  المستقبل.  في  محددين  وتاريخ  بسعر  محددة  بعملة  تتعلق 
تاريخ  في  البيع  أو  الشراء  في  االلتزام،  وليس  الحق،  )الحائز(  للمشتري  )الكاتب(  البائع  بموجبها 
مستقبلي محدد أو في أي وقت خالل فترة محددة، مبلغ محدد من العملة، بسعر محدد سلفا. 
إن أسعار الفائدة وعقود مشتقات االئتمان هي عقود غير مباشرة يتم التعامل بها في السوق غير 

الرسمية، ويتم تسوية التغيرات في قيم العقود يوميا.
مشتقات األسهم

ملكية  حقوق  بأداة  تتعلق  تعاقدية  اتفاقيات  وهي  وتبادالت  خيارات  األسهم  مشتقات  تتضمن 
محددة بسعر وتاريخ محددين في المستقبل. إن عقود مشتقات األسهم هي عقود غير مباشرة 

يتم التعامل بها في السوق غير الرسمية، ويتم تسوية التغيرات في قيم العقود يوميا.
معدل الفائدة ومشتقات االئتمان

النقدية  التدفقات  من  مجموعة  لتبادل  مقايضة  عقود  االئتمان  ومشتقات  الفائدة  معدل  تتضمن 
حالة  في  الدين.  أصل  تبادل  دون  واحدة  بعملة  عام  بشكل  وعائمة  ثابتة  فوائد  مدفوعات  األخرى، 
باألحداث  يتعلق  فيما  دفعات  إجراء  على  األخرى  األطراف  تتفق  السداد،  عن  التخلف  مقايضات 
االئتمانية المحددة بناء على مبالغ أسمية محددة. إن عقود مشتقات الصرف اآلجلة هي عقود غير 

مباشرة يتم التعامل بها في السوق غير الرسمية، ويتم تسوية التغيرات في قيم العقود يوميا.
34.  األحكام المؤثرة المستخدمة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة

عند  المؤثرة  األحكام  من  عدد  بإستخدام  اإلدارة  قامت  الموحدة  المالية  البيانات  هذه  إعداد  عند 
لها  التي  األحكام  تلك  إدراج  تم  »د«(.   3( رقم  باإليضاح  وصفها  الوارد  المحاسبية  السياسات  تطبيق 
التي  تلك  )بخالف  يلي  فيما  والمصروف  والدخل  والمطلوبات  الموجودات  مبالغ  على  األكبر  التأثير 

تشتمل على تقديرات والتي تم التعامل معها في اإليضاح رقم 34(.
تستند تلك األحكام إلى الخبرة التاريخية وعوامل أخرى منها التوقعات ألحداث مستقبلية ُيرى أنها 
معقولة في ضوء الظروف. ترى اإلدارة بأن ما هو موضح أدناه يعالج السياسات المحاسبية التي تحتاج 

إلى هذه األحكام.
تصنيف االستثمارات

تقوم  للبيع.  متاحة  أو  للمتاجرة  بها  محتفظ  أنها  على  إما  المدرجة  اإلستثمارات  تصنيف  يمكن 
المجموعة باإلستثمار بشكل كبير في األوراق المالية المدرجة إما محليًا أو خارجيًا. قررت اإلدارة تصيف 
تصنيفها  من  بداًل  الطويل  المدى  على  نموها  إحتمال  أساس  على  أساسية  بصفة  اإلستثمارات  تلك 
على أساس ربحها قصير األجل. نتيجة لذلك فقد تم إدراج مثل تلك اإلستثمارات كإستثمارات متاحة 

للبيع بداًل عن القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
تلك  من  الهدف  كان  إذا  الخسارة  أو  الربح  خالل  من  العادلة  بالقيمة  المالية  الموجودات  ُصنفت 
اإلستثمارات المتاجرة أو تم تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. تستثمر المجموعة 

في صناديق مشتركة ومدارة ألغراض المتاجرة.
 انخفاض قيمة الموجودات المالية

الملكية  المالية في حقوق  الموجودات  انخفاض في قيمة  إذا كان قد حدث  المجموعة ما  تحدد 
المتاحة للبيع عندما يكون هناك انخفاض هام أو مستمر في قيمتها العادلة إلى ما دون تكلفتها. 
يتطلب التحديد لما هو هام أو مستمر إلى القيام بحكم تقديري من جانب اإلدارة. في سبيل الوصول 
إلى هذا الحكم التقديري ولتسجيل ما إذا كان قد حدث أي انخفاض في القيمة، تقوم المجموعة ، 
بتقييم التقلبات اإلعتيادية في سعر السهم والمركز المالي للشركة المستثمر فيها وأداء الصناعة 

والقطاع، والتغييرات في التقنية والتدفقات النقدية التشغيلية والمالية باإلضافة إلى عوامل أخرى.
انخفاض قيمة الشهرة

الناشئة من اإلستحواذ  بالشهرة  القيمة سنويا فيما يتعلق  تقوم المجموعة بإجراء إختبار انخفاض 
على شركات تابعة. وإلجراء تحليل اختبار انخفاض القيمة ، تقوم المجموعة بعمل التقديرات التالية 

والتي تعتبر هامة:
معدل النمو 

النقدية المتوقعة على مدى 5 سنوات أفقيًا. العائد على القدرة بنسبة  التدفقات  تستخدم اإلدارة 
 .0.46 )Beta( 3.6% كل عام لقدرة لويد، السعر إلى القيمة الدفترية ومتوسط حقوق المساهمي   بيتا
إلى  السعر  و  القدرة  على  العائد  و  الدائمة  النقدية  التدفقات  تحديد  في  النمو  معدل  ويستخدم 
الصناعة  طبيعة  اإلعتبار  بعين  األخذ  مع   )Beta( بيتا  المساهمي    حقوق  ومتوسط  الدفترية  القيمة 

والنمو العام في النشاط االقتصادي الذي شهدته المنطقة التي تعمل فيها المجموعة.
سعر الخصم

بنسبة  المال  رأس  من  المرجح  التكلفة  متوسط  باستخدام  النقدية  التدفقات  بخصم  اإلدارة  تقوم 
تقييم  إستنادًا على نموذج  المتوقعة  الملكية  الدين وحقوق  االعتبار نسب  بعين  يأخذ  والذي   %10،72

األصول الرأسمالية وكلفة الدين طويل األجل المتوقعة.
القيمة  على  تأثيرها  مدى  من  التحقق  في  أعاله  االفتراضات  على  الحساسية  بتحليل  اإلدارة  تقوم 
الدفترية للشهرة في البيانات المالية الموحدة. إن التغييرات في االفتراضات أعاله قد يكون له تأثير 

مادي على المبالغ القابلة لالسترداد للشهرة.
35.  المصادر الرئيسية للشكوك حول التقديرات

فيما يلي بيان اإلفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى للشكوك حول 
الدفترية  للقيم  جوهرية  تسويات  في  تتسبب  كبيرة  مخاطر  لها  والتي  التقرير  تاريخ  في  التقدير 

للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية التالية ، كما يلي:
المطالبات المقدمة بموجب عقود تأمين

إلى  إستنادًا  تكبدها  عند  الخسارة  أو  الربح  على  الخسائر  وتقدير  المطالبات  مصروفات  تحميل  يتم 
اإللتزام المقدر للتعويض المستحق لحامل العقد أو أطراف أخرى متضررة من جانب حاملي العقد. 
ُمَبّلغ  التقديرات لحاالت فردية  بإستخدام مدخالت  المدفوعة  المطالبات غير  يتم تقدير مطلوبات 
عنها للمجموعة وتقديرات اإلدارة للمطالبات المتكبدة ولكن غير مبلَّغ عنها. تتم مراجعة طريقة 
بين  فروق  أية  إدراج  يتم  مستمرة.  بصفة  عنها  الناتج  اإللتزام  وتكوين  التقديرات  هذه  مثل  وضع 
بيان الدخل الموحد في سنة السداد. تم صافي  المطالبات الفعلية والمخصصات الموضوعة في 
 :2016( قطري  ريـال  ألف   8.955.874 بمبلغ   2017 ديسمبر   31 في  كما  المدفوعة  غير  المطالبات  تقدير 

6.851.141 ألف ريـال قطري(.
اختبار انخفاض قيمة الشهرة

األقل. يتطلب ذلك تقدير  انخفضت قيمتها سنويا على  الشهرة قد  إذا كانت  المجموعة ما  تحدد 
القيمة في حال االستخدام لوحدات توليد النقد التي يتم تخصيص الشهرة لها.  تم إيضاح تفاصيل 

االفتراضات الرئيسية المستخدمة في تقدير المبالغ القابلة لالستراد في االيضاح 12.
انخفاض قيمة ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى

يتم وضع تقدير مبلغ التأمين القابل لإلسترداد عندما يصبح من غير المحتمل تحصيل كامل المبلغ. 
الوثائق  حاملي  لدى  والسيولة  اإلئتمان  مركز  بتقييم  المجموعة  تقوم  أن  التحديد  هذا  يستدعي 
وشركات التأمين ومعدالت اإلسترداد التاريخية و التحقيقات المفصلة التي تم القيام بها خالل سنة 
2014 باإلضافة إلى رأي الدائرة القانونية. يتم إدراج الفرق بين القيمة القابلة لإلسترداد المقدرة والقيمة 
الدفترية في بيان الدخل الموحد كمصروف. يتم إدراج أي فرق بين المبالغ التي يتم تحصيلها فعليًا 
بلغت  تحصيلها.  وقت  في  الموحد  الدخل  بيان  في  المتوقعة  والمبالغ  المستقبلية  الفترات  في 
القيم الدفترية لذمم التأمين المدينة وذمم إعادة التأمين المدينة مبلغ 1.684.421 ألف ريـال قطري 
كما في 31 ديسمبر 2017 )2016 : 1.406.505  ألف ريـال قطري( و 3.267.674 ألف ريـال قطري )2016 : 2.808.121 
المدينة  التأمين  المكونة إلنخفاض قيمة ذمم  التوالي وبلغت المخصصات  ريـال قطري( على  ألف 
وذمم إعادة التأمين المدينة 35.379 ألف ريـال قطري )2016 : 35.091 ألف ريـال قطري( و 23.409 ألف ريـال 

قطري )2016. 15.494 ألف ريـال قطري( على التوالي.
إختبار كفاية اإللتزام

التأمين.  للتأكد من كفاية مطلوبات عقود  اإللتزام  إختبارات لكفاية  إجراء  يتم  تقرير  تاريخ كل  في 
المستقبلية ومعالجة  التعاقدية  النقدية  للتدفقات  التقديرات  بإستخدام أفضل  المجموعة  تقوم 
المطالبات والمصروفات اإلدارية إضافة إلى إيراد اإلستثمار التي تعزز مثل هذه المطلوبات في سبيل 

تقييم كفاية المطلوب. يتم تحميل أي قصور مباشرة في بيان الدخل الموحد.
36.  ضمانات الشركة األم

للتأمين  قطر  شركة  وهي  التابعة  شركاتها  لبعض  مشروطة  غير  ضمانات  األم  الشركة  قدمت 
التأمين  و  الحياة  لتأمينات  قطر  وشركة  )ذ.م.م(  التأمين  إلعادة  قطر  شركة  و  )ذ.م.م(  الدولية 
المحدودة   – أوروبا   – للتأمين  قطر  وشركة  للتأمين  القطرية  الكويتية  والشركة  الصحي)ذ.م.م( 

)مالطا( بغرض الحصول على تقييم مالي من مؤسسات تقييم دولية.
37.  إعادة هيكلة المجموعة

على  السيطرة  تحويل  خالل  من  موجوداتها  بنية  هيكلة  بإعادة  السنة  خالل  المجموعة  قامت 
المنفعة  ملكية  ذلك  في  بما  للتأمين،  القطرية  الكويتية  والشركة  للتأمين  قطر  العمانية  الشركة 
لفرع دبي وفرع أبوظبي، إلى الشركة األم من شركة قطر للتأمين الدولية وذلك نتيجة إلغاء تصريح 
شركة قطر للتأمين الدولية من قبل هيئة تنظيم مركز قطر للمال. وهذه العملية حاليًا في المرحلة 

النهائية. تعتبر هذه المعاملة هي معاملة تحت سيطرة مشتركة. 
ربح أو خسارة على صفقة شراء معترف بها خالل هذا  أو  أية شهرة  ، ليس هناك  الى ذلك  باإلضافة 
السنة في هذه البيانات المالية الموحدة. تم اإلعتراف بعدد قليل من إعادة الترتيب التي نتجت عن 

نسب الملكية المملوكة من حقوق األقلية الغير مسيطرة في حقوق الملكية مباشرًا.
38.دمج األعمال

اإلستحواذ على سينرجي فريملي المحدودة من قبل المجموعة
كما في 3 فبراير 2016، قامت المجموعة باالستحواذ على 100% من رأس مال شركة سينرجي فريملي 
المعاملة  هذه  إلنهاء  القانونية  المتطلبات  جميع  عمل  تم  المتحدة.  المملكة  جيرسي  المحدودة، 
في 3 فبراير 2016. تملك شركة سينرجي فريملي المحدودة استثمارات عقارية في المملكة المتحدة. 
توسيع  إلى  تهدف  التي  استراتيجيتها  من  كجزء  الشركة  هذه  على  باالستحواذ  المجموعة  قامت 

وتنويع أنشطتها االستثمارية العقارية.
القيمة العادلة لموجودات ومطلوبات شركة المحدودة سينرجي فريملي المحدودة كما في تاريخ 

االستحوا حسب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 3 هي كما يلي:

251.370

251.370

251.370

251.370

251.370

ال �شيء

بآالف الرياالت القطرية

بآالف الرياالت القطرية

القيمة العادلة المعترف بها

كما في 3 فبراير

الموجودات
استثمارات عقارية

إجمالي الموجودات
صافي الموجودات المستحوذ عليها

ربح  من صفقة شرائية أو الشهرة النانتجة من عملية دمج األعمال
الشهرة المحتسبة من عملية دمج األعمال تم احتسابها كما يلي:

الموجودات
القيمة العادلة للمقابل المالي المحول لالستحواذ على حقوق الملكية المسيطرة

القيمة العادلة في تاريخ اإلستحواذ 
الشهرة النانتجة من عملية دمج األعمال 


