(ش0م0ع0ق) الدوحـة ـ قطــر
تأسست بموجب المرسوم األميري رقم ( )1لسنة 1964م سجل تجاري رقم ( )20رأس المال المدفوع ( )2.411.386.590ريال قطري

دعوة لحضور اجتماعي الجمعية العامة غير العادية والعادية
يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماعي الجمعية العامة غير العادية و العادية
اللذين سيعقدا بمشيئة اهلل تعالى
يوم األحد الموافق 2017/2/19م الساعة الرابعة عصرًا بفندق فورسيزونز ـ قاعة المرقاب ـ وفي حالة عدم توافر نصاب الحضور سيكون موعد االجتماع الثاني هو
مساء  ،وذلك للنظر فيما يلي :
يوم الثالثاء الموافق 2017/2/28م  ،في نفس المكان الساعة الخامسة
ً

أو ً
ال  :جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية :

ثانيًا  :جدول أعمال الجمعية العامة العادية :

 )1المصادقة على زيادة عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة اعتبارًا من دورته القادمة ( 2017ــ 2019م) ليصبح ( )11أحد عشر عضوًا  ،وتعديل نص المادة ( )36من النظام األساسي
المعدل للشركة بما يتوافق مع هذه الزيادة  ،ليقرأ كما يلي :
َّ
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من أحد عشر عضوًا ُتعيِّن حكومة قطر واحدًا منهم ممث ً
ال لحصتها في رأس المال  ،والعشرة الباقين تنتخبهم الجمعية
العامة العادية بطريقة التصويت السري 0
وال يجوز للعضو المعين عن حكومة قطر االشتراك في التصويت على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة الباقيين 0
 )2المصادقة على زيادة رأسمال الشركة بنسبة ( )%15وذلك بتوزيع أسهم مجانية بقيمة الزيادة  ،بواقع ( )3ثالثة أسهم لكل ( )20عشرين 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  ،مع تعديل نص
المعدل للشركة ليعكس تلك الزيادة 0
المادة ( )7من النظام األساسي
ّ
المعدل للشركة بإضافة الفقرة التالية إلى التمهيد :
 )3المصادقة على تعديل النظام األساسي
َّ
ومع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية رقم ( )11لسنة 2015م  ،تسري على الخدمات المالية التي تقدمها الشركة  ،وكذا حال اندماجها أو تصفيتها  ،األحكام
الواردة بقانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم ( )13لسنة 2012م 0
 )4تفويض سعادة رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه في التوقيع منفردًا على كافة المحررات الالزمة لتعديل النظام األساسي للشركة بما تقدم 0

 - 1سماع تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خالل السنة المنتهية
في 2016/12/31م والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليه 0
 - 2سماع تقرير مراقبي الحسابات عن البيانات المالية للشركة لسنة 2016م  ،والمصادقة
عليه 0
 - 3مناقشة ميزانية الشركة وحساب األرباح والخسائر لسنة 2016م  ،والمصادقة
عليهمـا 0
 - 4إعتماد التوزيع المقترح لألرباح بنسبة ( )%15خمسة عشر بالمائة من القيمة اإلسمية
للسهم أرباح نقدية بواقع ( )1.5ريال ونصف الريال لكل سهم  ،وتحديد موعد
صرفها  ،باإلضافة إلى توزيع أسهم مجانية بنسبة ( )%15من رأس المال بواقع ثالث
أسهم لكل عشرين سهم 0
 - 5إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة واعتماد مكافآتهم 0
 - 6النظر في تقرير الحوكمة لعام 2016م واعتماده 0
 - 7تعيين مراقبين للحسابات للسنة المالية (2017م) وتحديد أتعابهم 0
 - 8إنتخاب أعضاء مجلس اإلدارة للفترة (2019-2017م) 0

المالحظات :

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 .
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 0 www.qatarinsurance.com
إذا كان المساهم شخصية اعتبارية (شركة ـ هيئة ـ مؤسسة) فيلزم تقديم تفويض كتابي موقع ومختوم من المساهم 0
ُّ
الترشح (أفراد ـ شركات) في الموقع اإللكتروني للشركة  www.qatarinsurance.comوفي الموقع اإللكتروني لبورصة قطر 0 companynews@qe.qa
تم نشر هذه الدعوة والبيانات الملحقة بها وتقرير الحوكمة وصيغة التوكيل  /التفويض ونموذجي طلب
تعتبر هذه الدعوة بدي ً
ال 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
خالد بن محمد بن علي آل ثاني
تم نشر هذه الدعوة والبيانات المالية والتقارير أعاله عم ً
ال بنصوص قانون الشركات التجارية ونظام طرح وإدراج األوراق المالية وقانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية 0

رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب

بيــــــــان المركــــــــز المــالـــــــي الموحــــــــد

بيــــــــان الدخــــــل الموحــــــــد
إيضاحات

إيضاحات

(معدله)

الموجودات
النقد وشبه النقد
ذمم تأمين مدينة وذمم مدينة أخرى
موجودات عقود إعادة تأمين
إستثمارات بطريقة حقوق الملكية
إستثمارات
إستثمارات عقارية
ممتلكات ومعدات
شهرة وموجودات غير ملموسة
مجموع الموجودات

5
6
7
8
9
10
11
12

6.962.310
6.652.577
2.493.439
138.841
11.435.065
575.818
40.300
417.114
28.715.464

3.518.760
6.481.460
2.128.405
83.125
10.593.623
407.988
41.406
418.560
23.673.327

المطلوبات
قروض قصيرة األجل
مخصصات وذمم إعادة تأمين دائنة وذمم دائنة أخرى
مطلوبات عقود تأمين
قروض طويلة األجل
مجموع المطلوبات

13
14
7
15

4.065.311
2.471.451
13.583.283
127.196
20.247.241

3٫543٫243
2٫367٫934
11٫768٫077
-17.679.254

16
17
18
19
20
21

2.411.387
3.145.623
287.000
110.870
329.526
()15.133
1.966.833
8.236.106
232.117
8.468.223
28.715.464

1.846.214
1.514.143
287.000
139.198
277.344
-1.748.389
5.812.288
181.785
5.994.073
23.673.327

حقوق الملكية
رأس المال
إحتياطي قانوني
إحتياطي عام
إحتياطي القيمة العادلة
إحتياطي خاص للكوارث
احتياطي تحويل عمالت أجنبية
أرباح مدورة
مجموع حقوق الملكية لمساهمي الشركة
حقوق األقلية الغير مسيطرة
مجموع حقوق الملكية
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

بيــــــــان الدخــــــل الشامـــــل الموحــــــــد

تم إعتماد هذه البيانات المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة وتمت الموافقة عليها بالنيابة عنه
من قبل المخولين بالتوقيع التالية أسماؤهم بتاريخ  24يناير :2017

إجمالي أقساط التأمين
أقساط محولة لدى أطراف إعادة التأمين
صافي أقساط التأمين
التغير في إحتياطي األخطار السارية
صافي إقساط التأمين المكتسبة

�( 22أ)
�( 22أ)

9.901.394
()1.323.307
8.578.087
()218.200
8.359.887

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

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

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

23
23
23

856.260
()44.798
811.462
51.286
39.417
4.424
1.750.272

739.537
()27.441
712.096
123.063
45.506
3.371
1.809.779

24

()684.904
()32.052
1.033.316
18.262
1.051.578

()731.121
()29.229
1.049.429
14.560
1.063.989

1.034.018
17.560
1.051.578

1.043.636
20.353
1.063.989

�( 22أ)

إجمالي المطالبات المدفوعة
المبالغ المستردة من إعادة التأمين
الحركة في المطالبات القائمة
مصروف العمولة  -بالصافي
إيرادات التأمين األخرى
صافي نتائج االكتتاب
إيرادات اإلستثمارات
تتكاليف تمويلية
صافي ايرادات االستثمارات
إيرادات أتعاب إستشارات
إيرادات اإليجارات
إيرادات أخرى
إجمالي اإليرادات
المصاريف التشغيلية واإلدارية
اإلستهالك و اإلطفاء
الربح قبل الحصة من نتائج اإلستثمارات بطريقة حقوق الملكية
الحصة من نتائج اإلستثمارات بطريقة حقوق الملكية
ربح السنة

(معدله)

8.347.210
()1.189.778
7.157.432
()1.370.259
5.787.173

ربح السنة
بنود الدخل الشامل األخرى
إعادة تصنيف بنود الدخل الشامل األخرى إلى الربح أو الخسارة في الفترات الالحقة
صافي التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية المتاحة للبيع
فروق تحويل العمالت األجنبية للعمليات األجنبية
إجمالي الدخل الشامل المعاد تصنيغه إلى الربح أو الخسارة في الفترات الالحقة
إجمالي الدخل الشامل للسنة

1.051.578

1.063.989

()26.702
()15.133
()41.835
1.009.743

()469.815
-()469.815
594.174

مجموع الدخل الشامل موزع على:
مساهمي الشركة األم
حقوق األقلية غير المسيطرة
إجمالي الدخل الشامل للسنة

989.332
20.411
1.009.743

العائد على السهم
العائد األساسي والمعدل للسهم الواحد الموزع على مساهمي الشركة
األم بالريال  : 2015معدله نتيجة أسهم مجانية وأسهم حقوق األولوية
التوزيعات النقدية للسهم الواحد (ريـال قطري)

إيضاحات

(معدله)

األنشطة التشغيلية

1.051.578

ربح السنة
تعديالت:
إستهالك ممتلكات ومعدات واستثمارات عقارية
إطفاء موجودات غير ملموسة -بالصافي
خسائر تدني في قيمة إستثمارات
الحصة من نتائج اإلستثمارات بطريقة حقوق الملكية
إيرادات اإلستثمارات وإيرادات تمويل أخرى

25
26

4٫48
1٫50

مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
صافي خسارة فرق العمالت األجنبية من الممتلكات والمعدات
أرباح بيع إستثمارات عقارية
خسارة بيع ممتلكات ومعدات

4٫84
2٫50

صافي أرباح غير محققة من اإلستثمارات
األرباح التشغيلية قبل 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 األنشطة التشغيلية

تحويل عمالت
أجنبية

مدفوعات إلى األنشطة اإلجتماعية والرياضية

الشركة األم

الرصيد في  1يناير 2015
إجمالي ربح السنة
صافي الخسارة الغير محققة لإلستثمارات المتاحة للبيع
إجمالي الدخل الشامل للسنة
توزيعات أرباح نقدية لسنة 2014
اصدار أسهم مجانية
محول إلى اإلحتياطي القانوني
الزيادة في حقوق األقلية الغير المسيطرة
مساهمة في صندوق األنشطة اإلجتماعية والرياضية
محول لإلحتياطي الخاص للكوارث
تأثير االستحواذ على  /بيع حصة في شركة
تابعة من قبل حقوق األقلية غير المسيطرة

1.605.404
----240.810
-----

1.408.179
-----104.553
----

287.000
----------

601.000
-()461.671
()461.671
-------

227.251
--------50.093

--

1.411

--

()131

--

الرصيد في  31ديسمبر 2015

1.846.214

1.514.143

287.000

139.198

277.344

الرصيد في  1يناير 2016
إجمالي ربح السنة
صافي الخسارة الغير محققة لالستثمارات المتاحة للبيع
تحويل عمالت أجنبية
إجمالي الدخل الشامل للسنة
توزيعات أرباح لسنة 2015
اصدرا أسهم مجانية
إصدار أسهم حقوق األولوية
محول إلى اإلحتياطي القانوني
الزيادة في حقوق األقلية الغير مسيطرة
مساهمة في صندوق األنشطة اإلجتماعية والرياضية
محول لإلحتياطي الخاص للكوارث
تأثير االستحواذ على  /بيع حصة في شركة
تابعة من قبل حقوق األقلية الغير مسيطرة
الرصيد في  31ديسمبر 2016

1.846.214
-----184.621
380.552
-----

1.514.143
------1.521.431
108.891
----

287.000
------------

139.198
-()29.553
-()29.553
--------

277.344
----------52.182

-2.411.387

1.158
3.145.623

-287.000

1.225
110.870

-329.526

1.575.949
1.043.636
-1.043.636
()401.351
()240.810
()104.553
-()6.272
()50.093

5.704.783
1.043.636
()461.671
581.965
()401.351
---()6.272
--

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

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

----------

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

()68.117

()66.837

()50.090

()116.927

1.748.389

5.812.288

181.785

5.994.073

1.748.389
1.034.018
--1.034.018
()461.554
()184.621
-()108.891
-()6.207
()52.182

5.812.288
1.034.018
()29.553
()15.133
989.332
()461.554
-1.901.983
--()6.207
--

181.785
17.560
2.851
-20.411
----31.015
---

5.994.073
1.051.578
()26.702
()15.133
1.009.743
()461.554
-1.901.983
-31.015
()6.207
--

-()15.133

()2.119
1.966.833

264
8.236.106

()1.094
232.117

()830
8.468.223

--

مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

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

()3.804.672
4.560.116
852.165
1.990.686
()12.848
()11.918
1.965.920

()901.808
()17.627
()232.264
()48.654
11.200
619.770
360.000
()209.383

()2.442.811
()18.129
()45.564
-8.500
857.060
-()1.640.944

األنشطة االستثمارية
صافي الحركة النقدية في اإلستثمارت
شراء ممتلكات ومعدات
شراء إستثمارات عقارية
صافي الحركة في استثمارات بطريقة حقوق الملكية
توزيعات أرباح من استثمارات بطريقة حقوق الملكية
إيرادات فوائد وايرادات تمويل أخرى
متحصالت من بيع إستثمارات عقارية
صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية
األنشطة التمويلية
توزيعات أرباح مدفوعة لحقوق األقلية غير المسيطرة
استحواذ على حقوق األقلية غير المسيطرة  -بالصافي
الزيادة في حقوق األقلية الغير مسيطرة
الزيادة في رأس المال من خالل أسهم حقوق األولوية
صافي الحركة في القروض
توزيعات أرباح مدفوعة
صافي النقد الناتج من األنشطة التمويلية
صافي الزيادة في النقد وشبه النقد
النقد وشبه النقد في بداية السنة
النقد وشبه النقد في نهاية السنة

5

1.063.989
27.783
1.446
144.891
()14.560
()857.060
7.503
8.761
251
--73
383.077

التغير في رأس المال العامل

بيــــــــان التغيـــــــرات في حقـــــــــوق الملكيـــــــــة الموحــــــــد

581.965
12.209
594.174

بيــــــــان التدفقــــــــات النقديــــــــة الموحــــــــد

خسائر التدني في الذمم المدينة المشكوك في تحصيلها

موزع على:
مساهمي الشركة األم
حقوق األقلية الغير مسيطرة

(معدله)

-32.304
732
1.901.983
699.237
()453.053
2.181.203

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

3.443.550
3.518.760
6.962.310

871.853
2.646.907
3.518.760

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
 - 1الشركة والنشاط
شركة قطر للتأمين (ش.م.ق) («الشركة األم») هي شركة مساهمة قطرية تأسست في دولة قطر في سنة  1964وفقًا ألحكام قانون الشركات التجارية القطري تحت
السجل التجاري رقم ( )20و تعليمات مصرف قطر المركزي .تقوم الشركة األم وشركاتها التابعة («المجموعة») بمزاولة أعمال التأمين وإعادة التأمين وإدارة العقارات وخدمات
اإلستشارات المالية.
تعمل المجموعة في دولة قطر واإلمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان ودولة الكويت والمملكة المتحدة وسويسرا برمودا وسنغافورة وماليزيا ومالطا.
فيما يلي شركات المجموعة التابعة:
الشركة التابعة
شركة قطر للتأمين كابيتال (ذ.م.م) (كيو أي سي سي)
شركة قطر للتأمين الدولية (ذ.م.م) ( «الدولية» )

الملكية
) %91،79 :2015( ٪96٫74
 %100مملوكة من كيو أي سي سي

الشركة العمانية القطرية للتأمين
الشركة الكويتية القطرية للتأمين
شركة قطر إلعادة التأمين (ذ.م.م) («كيو ري»)
خدمات قطر إلعادة التأمين (ذ.م.م)

( %70مملوكة بواسطة الدولية)
( %82،04مملوكة بواسطة الدولية)
 %100مملوكة من كيو أي سي سي
( %100مملوكة لكيو ري)

قطر 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 لإلكتتاب المحدودة
انتاريس كابيتال  Iالمحدودة
انتاريس كابيتال  IIIالمحدودة
انتاريس كابيتال  IVالمحدودة
مجموعة انتاريس القابضة المحدودة
شركة قطر للتأمين – أوروبا  -المحدودة
كانيت ليمتد
شركة قطر للتأمين العقارية
قطر لالستشارات االقتصادية («قطر لإلستشارات»)
مجموعة قطر للتأمين
كاتكو إلدارة االستثمارات ليمتد («كاتكو لإلدارة»)
كاتكو ري ليمتد
كيو أي سي إلدارة األصول المحدودة
شركة التعليم المحدودة
ابيكور منجرز قطر ليمتد
تاليم لالستشارات المحدودة
أرنيب لالستثمارات القعارية المحدودة
سنيرجي فرايملي المحدودة

 %100مملوكة من كيو أي سي سي
%85
 %100مملوكة من كيو أي سي سي
( %100مملوكة بواسطة انتاريس إلعادة التأمين)
( %100مملوكة بواسطة انتاريس إلعادة التأمين)
( %100مملوكة بواسطة انتاريس إلدارة التوكيل المحدودة )
( %100مملوكة بواسطة انتاريس القابضة المحدودة )
( %100مملوكة بواسطة انتاريس إلعادة التأمين)
( %100مملوكة بواسطة انتاريس إلعادة التأمين)
( %100مملوكة بواسطة انتاريس إلعادة التأمين)
%100
%100
مملوكة  %100للدولية
%100
%100
%100
%100
 %100كاتكو إلدارة االستثمارات ليمتد
%100
%100
%100
 %100بواسطة قطر لإلستشارات اإلقتصادية
%100
 %100مملوكة من أرنيب لإلستثمارات العقارية المحدودة

األنشطة الرئيسية
بلد التأسيس
تعمل كشركة قابضة إلجراء حصة ملكية المجموعة الدولية وشركات التأمين األقليمية.
دولة قطر
تعمل بصفة أساسية في مجال التأمين وإعادة التأمين .تدير الدولية العمليات التشغيلية العالمية للمجموعة
دولة قطر
ولديها فرعين خارجيين في دبي وأبو ظبي (بدولة اإلمارات العربية المتحدة).
تعمل بصفة أساسية في مجال التأمين وإعادة التأمين.
سلطنة عمان
تعمل بصفة أساسية في مجال التأمين وإعادة التأمين.
دولة الكويت
تعمل بصفة أساسية في مجال إعادة التأمين .تقوم كيو ري بأنشطة إعادة التأمين للمجموعة ولديها أفرع
برمودا
في سويسرا ودبي وسنغافورة و مكتب تمثيل في المملكة المتحدة.
دولة قطر
تعمل بصفة أساسية لتقديم خدمات لكيو ري.
تعمل بصفة أساسية لتوفير رأس المال لدعم أنشطة اإلكتتاب في لويدز
المملكة المتحدة
تعمل الشركة في مجال التأمين الصحي والتأمين على الحياة ولديها فرع في لبوان ،ماليزيا.
دولة قطر
تأسست كشركة قابضة.
المملكة المتحدة
تأسست لتقديم دعم رأسمالي لحجم اإلكتتاب في انتاريس سينديكايت .1274
المملكة المتحدة
تأسست إلدارة التوكيل في انتاريس سسينديكايت .1274
المملكة المتحدة
تعمل للمشاركة في مشروع لويدز في أسيا
سنغافورة
تأسست لتقديم دعم رأسمالي لحجم اإلكتتاب في انتاريس إلدارة التوكيل المحدودة وانتاريس سينديكايت .1274
المملكة المتحدة
تأسست لتقديم دعم رأسمالي لحجم اإلكتتاب في انتاريس سينديكايت .1274
المملكة المتحدة
تأسست لتقديم دعم رأسمالي لحجم اإلكتتاب في انتاريس سينديكايت .1274
المملكة المتحدة
تأسست لتقديم دعم رأسمالي لحجم اإلكتتاب في انتاريس سينديكايت .1274
المملكة المتحدة
تأسست كشركة قابضة.
برمودا
تعمل بصفة أساسية في أعمال التأمين.
مالطا
اإلمارات العربية المتحدة تعمل بصفة أساسية في األنشطة العقارية في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
تعمل بصفة أساسية في األنشطة العقارية في دولة قطر.
دولة قطر
تعمل بصفة أساسية في مجال تقديم خدمات االستشارات المالية واألخرى.
دولة قطر
تعمل بصفة أساسية في إدارة مجموعة شركات قطر للتأمين.
دولة قطر
تعمل بصفة أساسية في تقديم خدمات إدارة االستثمارات.
برمودا
تعمل بصفة أساسية في إصدار عقود إعادة التأمين بضمانات إضافية لصندوق كاتكو ري.
برمودا
تعمل بصفة أساسية في الخدمات واإلستشارات المالية.
جزر كايمان
تعمل بصفة أساسية في الخدمات واإلستشارات المالية.
جزر الكايمن
تعمل بصفة أساسية في تقديم خدمات اإلستشارات
جزر بي في أي
تعمل بصفة أساسية في الخدمات واإلستشارات المالية.
جزر الكايمن
تعمل بصفة أساسية في مجال اإلستثمارات العقارية.
جيرسي
تعمل بصفة أساسية في مجال اإلستثمارات العقارية.
جيرسي

*خالل الفترة ،كجزء من إعادة هيكلة المجموعة ،قامت الشركة األم بتحويل إستثماراتها في الشركة التابعة  ،مجموعة انتاريس القابضة (المملكة المتحدة) إلى شركة
قطر للتأمين كابيتال (ذ.م.م) بالقيمة الدفترية مقابل أسهم حقوق ملكية إضافية لشركة قطر للتأمين كابيتال (ذ.م.م) .تم إعتبار التحويل كتحويل يقع ضمن الرقابة
العامة حيث لم يتم اإلعتراف بربح أو خسارة ضمن أرباح أو خسائر المجموعة.
 - 2تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة
والمعدلة خالل السنة المالية الحالية وهي:
قامت المجموعة بتطبيق عدد من المعايير والتفسيرات الجديدة
ّ
إن التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )11يتطلب دمج العمليات المحاسبية إلستحواذ الفائدة
في العمليات المشتركة  ،تتضمن أنشطة العمليات المشتركة حيث ينتج عنها إيضاحات إضافية عن التقديرات
المعنية في تحديد ما أن يتم أو ال يتم تجميع القطاعات التشغيلية.

معيار الدولي للتقارير المالية رقم ()11

المعدلة الصادرة من مجلس معايير المحاسبة الدولية ولجنة تفسير المعايير الدولية للتقارير المالية سارية المفعول للفترات المحاسبية التي تبدأ في أو
كانت تلك المعايير
ّ
بعد  1يناير  .2016لم يكن لتطبيق هذه المعايير أي تأثير جوهري على البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المالة المنتهية في  31ديسمبر .2016
فيما يلي المعايير الدولية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية ولجنة تفسير المعايير الدولية للتقارير المالية والتي لم تصبح سارية المفعول للسنة المنتهية في
 31ديسمبر  2016ولم تقم المجموعة بتطبيقها:
• تم إصدار المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( ، )9األدوات المالية  ،إلستبدال معيار المحاسبة الدولي رقم ( ، )39األدوات المالية  :اإلعتراف والقياس .يبسط هذا المعيار
نموذج القياس المزدوج وهو ينشئ فئتين أساسيتين لقياس الموجودات المالية :التكلفة المطفأة والقيمة العادلة .يعتمد أساس التصنيف على نمط األعمال لدى الشركة
وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات المالية .اإلعفاء المؤقت :بالنسبة للشركة التي يوجد بها عقود تأمين وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية ( )4و تماشيًا
مع مبدأ أغلبية الشركات المتعاملة في أنشطة التأمين (مبدأ األغلبية) ،فإن التعديل في عام  2016أعطى الخيار إما لتطبيق المعيار الحالي للمعايير الدولية للتقارير المالية
وتأجيل تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )9حتى إخطار أخر أو حتى الفترة التي تبدأ في أو بعد  1يناير “ ( 2021شرط شرط إنتهاء المدة في تاريخ معين”) .أو أن شركات
التأمين التي تقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )4لديها خيار تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )9بشكل كامل بإجراء التعديالت الالزمة على
الربح أو الخسارة إللغاء أثر المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (( )9نهج موحد) .سيتم تقييم مبدأ أغلبية الشركات المتعاملة في أنشطة التأمين من المتوقع أن يكون على
مستوى التقارير المالية للشركات و كذلك التقارير المالية السنوية مباشرة قبل تاريخ  1أبريل ( 2016على سبيل المثال :الفترة المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر  ،)2015وبذلك
ال ينبغي اعادة التقييم ،إال إذا كان هنالك تغيير جوهري في أنشطة المنشأة من شأنه أن يؤدي الى تقييم إلزامي .وفقا للتقييم األولي للشركة ،سوف يصبح المعيار الدولي
للتقارير المالية رقم (“ )9األدوات المالية” ساري المفعول على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير .2018
• المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )15إيرادات من عقود مع العمالء “في مايو  ،2014تم إصدار المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  15يقدم المعيار منهاج من خمس
خطوات لإلعتراف باإليرادات ،إن المبدأ األساسي للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  15هو أنه على المنشأة اإلعتراف باإليرادات لتصف تحويل السلع أو الخدمات المتفق
عليها إلى العمالء بمبلغ يعكس البدل المقابل الذي تتوقع المنشأة الحصول عليه مقابل تلك السلع أو الخدمات.
• تم إصدار تعديالت واضحة للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم (« )7إيضاحات عن األدوات المالية» ومعيار المحاسبة الدولي رقم (( )39المعدل) وذلك بتطبيق المعيار
الدولي للتقارير المالية رقم ( ،)9المفصلة أعاله.
• التحسينات السنوية  2014 - 2012على المعايير الدولية للتقارير المالية التي تتضمن التعديالت على المعايير الدولية للتقارير المالية أرقام ( )5الموجودات غير المتداولة
المحتفظ بها بغرض البيع والعمليات المتوقفة و ( )7األدوات المالية  -اإلفصاحات ،والمعايير المحاسبية الدولية أرقام ( )19منافع الموظفين و ( )34التقارير المالية المرحلية.
• تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )10البيانات المالية الموحدة والمعيار المحاسبي الدولي رقم ( )28استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة
لتوضيح بعض الجوانب المتعلقة بتطبيق إستثناءات التوحيد لوحدات اإلستثمار.
إن المجموعة اآلن بصدد تقييم األثر المحتمل لهذه التعديالت على عرض البيانات المالية الموحدة.
باإلضافة إلى ذلك ،لم يتم تطبيق عدد من المعايير والتعديالت والتفسيرات التي لم تصبح سارية المفعول للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2016عند إعداد هذه البيانات
المالية الموحدة .ال تتوقع المجموعة بأن يكون للتعديالت على المعايير أو على التفسيرات المقترحة والتي ستصبح إلزامية للبيانات المالية الموحدة لسنة  2017أو بعدها
تأثير هام على البيانات المالية الموحدة.
 - 3أسس اإلعداد
(أ) بيان االلتزام
تم إعداد البيانات المالية الموحدة وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية ،ومتطلبات قانون الشركات التجارية القطري.
(ب) أسس 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 .باإلضافة إلى ذلك  ،قامت المجموعة بعرض بيان مركز مالي إضافي لبداية الفترة السابقة
والذي يتم عرضه عند وجود تطبيق بأثر رجعي  ،تعديل بأثر رجعي أو إعادة تبويب لبنود ضمن البيانات المالية .تم عرض بيان مركز مالي إضافي كما في  1يناير  2015ضمن
البيانات المالية الموحدة وذلك إلعادة تبويب بعض بنود البيانات المالية (إيضاح .)38
(ج) العملة التشغيلية وعملة العرض
تم عرض هذه البيانات المالية الموحدة بالريـال القطري مقربًا إلى ألف ريـال قطري ،ما لم تتم اإلشارة إلى خالف ذلك.
(د) األحكام والتقديرات المحاسبية الهامة
تقوم المجموعة بوضع أحكام وتقديرات تؤثر على المبالغ المفصح عنها للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات واإللتزامات العرضية كما في تاريخ التقرير .يتم
تقييم التقديرات واألحكام بصفة مستمرة وهي تستند إلى الخبرة التاريخية وعوامل أخرى ،متضمنة توقع أحداث مستقبلية يُرى أنها معقولة في ضوء الظروف.
تتم مراجعة تلك التقديرات واالفتراضات على نحو مستمر .يتم إدراج التعديالت على التقديرات المحاسبية في السنة التي تتم فيها مراجعة التقديرات أو في أية سنوات
مستقبلية تتأثر بذلك .إن أهم األحكام والتقديرات للمجموعة مبينة في إيضاح رقم ( )33و(.)34
 - 4السياسيات المحاسبية الهامة
(أ) التوحيد وتحويل العمالت األجنبية واألدوات المالية
[ ]1أسس التوحيد
الشركات التابعة
تشتمل البيانات المالية الموحدة على البيانات المالية الخاصة بالشركة األم والشركات التي تسيطر عليها الشركة األم بصفة مباشرة أو غير مباشرة كما في  31ديسمبر
من كل سنة.
الشركات التابعة هي الشركات التي تسيطر عليها الشركة األم بصفة مباشرة أو غير مباشرة .يتم توحيد البيانات المالية كاملة مع البيانات المالية للمجموعة من تاريخ
اإلستحواذ  ،كونه التاريخ الذي حصلت المجموعة فيه على السيطرة  ،حتى تاريخ خسارة هذه السيطرة .يتم إعداد البيانات المالية للشركات التابعة لنفس فترة التقرير المالي
للشركة األم بإستخدام سياسات محاسبية بشكل متناسق ،عند الضرورة ،يتم إجراء تعديالت لجعل السياسات المحاسبية تتماشى مع سياسات المجموعة.
يتم تحقيق السيطرة عندما يكون للشركة األم القدرة على فرض السيطرة على الشركة المستثمر بها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وأن تكون معرضة لعوائد متغيرة أو
لديها حقوق في هذه العائدات الناشئة من تدخلها في الشركة التابعة وتملك القدرة على إستخدام سيطرتها للتأثير على تلك العائدات.
تقوم الشركة األم بإعادة تقييم ما إذا كانت تملك القدرة على التحكم في اإلستثمار والحقائق والظروف التي تشير إلى وجود تغييرات في واحد أو أكثر من العناصر الثالثة
للتحكم المبينة أعاله.
يتم توزيع األرباح أو الخسائر وجميع عناصر بيان الدخل الشامل على مساهمي الشركة األم وحقوق األقلية غير المسيطرة .كما يتم توزيع الدخل الناشئ من الشركات
التابعة على مساهمي الشركة األم وحقوق األقلية غير المسيطرة حتى لو ترتب على ذلك عجز في رصيد حقوق األقلية غير المسطيرة.
يتم إلغاء جميع معامالت األصول والمطلوبات وحقوق الملكية واإليرادات والمصروفات والتدفقات النقدية التي تمت بين شركات المجموعة عند توحيد البيانات المالية.
يتم تسجيل التغير في نسبة مساهمة المجموعة في الشركات التابعة الذي ال ينتج عنه فقدان المجموعة للسيطرة على الشركات التابعة ضمن حقوق الملكية .يتم تعديل
القيمة الدفترية لحقوق المجموعة وحقوق األقلية الغير مسيطرة لتعكس حقوق الملكية في الشركات التابعة .في حال وجود أي إختالف بين القيمة التي تم تعديلها في
حقوق األقلية الغير مسيطرة والقيمة العادلة للمبلغ الذي تم تحصيله أو دفعه يتم اإلعتراف به مباشرة في حقوق الملكية العائد للمساهمين في الشركة األم.
تمثل حقوق األقلية غير المسطيرة الحصة من األرباح أو الخسائر وصافي األصول الغير مملوكة من المجموعة ويتم عرضها منفصلة في بيان األرباح أو الخسائر الموحد
وضمن حقوق الملكية في بيان المركز المالي الموحد منفصلة عن حقوق الملكية لمساهمي الشركة األم.
عند فقدان المجموعة للسيطرة  ،يتم إعادة تقييم القيمة العادلة للحصة المتبقية كما في تاريخ فقدان السيطرة  ،ويتم اإلعتراف بالتغير في القيمة الدفترية في بيان األرباح
أو الخسائر .تعتبر القيمة العادلة هي القيمة األولية ألغراض اإلعتراف الالحق بالحصة المتبقية كإستثمار في شركة تابعة  ،شركة مشروع مشترك أو أصل مالي  ،باإلضافة إلى
ذلك  ،يتم معاملة المبالغ المعترف بها سابقًا ضمن بنود الدخل الشامل األخرى كما لو أن المجموعة قامت بإستبعاد األصول أو تسوية اإللتزامات المتعلقة بهذه المبالغ.
وهذا يعني أن المبالغ المعترف بها سابقًا هي بنود الدخل الشامل األخرى ينم تصنيفها ضمن بيان الدخل الموحد.
اإلستثمارات في الشركات الزميلة والشركات المشتركة
الشركات الزميلة هي الشركات التي يكون للمجموعة تأثير هام عليها  ،بدون سيطرة ،على سياساتها المالية والتشغيلية .التأثير الهام هو القدرة على المشاركة في القرارات الخاصة
بالسياسات المالية والتشغيلية للشركة وليست السيطرة على تلك السياسات ،عند الضرورة ،يتم إجراء تعديالت لجعل السياسات المحاسبية تتماشى مع سياسات المجموعة.

المشاريع المشتركة هي تلك المشاريع التي تملك المجموعة سيطرة مشتركة على أنشطتها ويتم إنشاؤها بإتفاق تعاقدي مشترك وتتطلب القرارات المالية والتشغيلية
اإلستراتيجية موافقة الشركاء باإلجماع .السيطرة المشتركة هي المشاركة التعاقدية المتفق عليها على السيطرة ،والتي توجد فقط عند القرارات المتطلبة لألنشطة ذات
الصلة والمتفق عليها من قبل األطراف المسيطرة.
يتم تسجيل اإلستثمارات في الشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة بإستخدام طريقة حقوق الملكية.
وفقا لطريقة حقوق الملكية  ،يتم اإلعتراف باإلستثمارات ضمن بيان المركز المالي مبدئيًا بالتكلفة ويتم تعديل أرصدة هذه اإلستثمارات الحقًا بحصة المجموعة في األرباح
والخسائر وبنود الدخل الشامل األخرى .عندما تزيد حصة الخسائر للمجموعة على مساهمتها في الشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة يتم تخفيض القيمة الدفترية
لتلك المساهمة ،متضمنة أية استثمارات طويلة األجل إلى الصفر ويتوقف اإلعتراف بالمزيد من الخسائر بإستثناء إذا كان لدى المجموعة إلتزام أو تقوم فيه بسداد مدفوعات
بالنيابة عن تلك الشركة المستثمر فيها.
تتضمن البيانات المالية الموحدة حصة المجموعة من األرباح أو الخسائر والدخل الشامل ،بعد إجراء التعديالت لتتماشى السياسات المحاسبية مع سياسات المجموعة ،حيث
تبدأ من تاريخ التاثير المشترك حتى تاريخ إنتهاء ذلك .إن الفترة المالية للشركات الزميلة تتفق مع الفترة المالية للمجموعة.
األرباح أو الخسائر الناتجة من المعامالت النهائية بين المجموعة و شركاتها الزميلة والشركات المشتركة يتم االعتراف بها في البيانات المالية للمنشأة فقط الى حد الجزء
المخصص لألطراف األخرى من مستثمري الشركات الزميلة أو الشركات المشتركة.
دمج األعمال
يتم إحتساب دمج األعمال بإستخدام طريقة اإلستحواذ .يتم قياس المقابل المالي المنقول في دمج األعمال بالقيمة العادلة ويتم إحتسابه بإجمالي القيمة العادلة
للموجودات والمطلوبات المحولة للمجموعة في تاريخ اإلستحواذ من المالك السابق للشركة المستحوذ عليها في مقابل السيطرة على الشركة المستحوذ عليها .يتم
اإلعتراف بالتكاليف المتعلقة مباشرة باإلستحواذ ضمن بيان الدخل الموحد عند تحققها.
عند تاريخ اإلستحواذ يتم اإلعتراف بالموجودات المستحوذ عليها والمطلوبات المفترضة على أساس القيمة العادلة.
يتم قياس الشهرة بالفائض من مجموع المقابل المالي المنقول وحقوق األقلية الغير مسيطرة في الشركة المستحوذ عليها والقيمة العادلة لحقوق الملكية المملوكة
في السابق في الشركة التابعة المستحوذ عليها (في حالة تواجدها) ،على صافي قيمة الموجودات المحدودة ،والمطلوبات المفترضة في تاريخ اإلستحواذ .يتم اإلعتراف
فورًا بالفائض من تجاوز قيمة صافي الموجودات المحددة والمطلوبات المفترضة على مجموع المقابل المالي المنقول وحقوق األقلية الغير مسيطرة في الشركة
المستحوذ عليها (في حالة تواجدها) في األرباح أو الخسائر كربح ناتج عن عمليات شراء.
الشهرة
يتم تسجيل الشهرة الناتجة من عملية اإلستحواذ بالتكلفة كما في تاريخ اإلستحواذ مطروحًا منها خسائر تدني القيمة المتراكمة ،إذا وجدت.
بغرض فحص تدني القيمة ،يتم توزيع الشهرة على كل وحدة نقد في المجموعة (أو مجموعة وحدات نقد) والتي من المتوقع أن تستفيد من عملية دمج األعمال.
يتم فحص تدني قيمة وحدة النقد التي تم توزيع الشهرة عليها بشكل سنوي أو بشكل متكرر إذا كان هنالك مؤشر على تدني قيمة الوحدة .إذا كانت القيمة القابلة
للتحصيل لوحدات النقد أقل من قيمتها الدفترية ،فإنه يتم توزيع خسارة تدني القيمة أو ً
ال لتخفيض القيمة الدفترية للشهرة الموزعة على وحدات النقد ومن ثم
للموجودات األخرى للوحدات بشكل تناسبي على أساس القيمة الدفترية لكل أصل من أصول الوحدة .يتم اإلعتراف بخسارة تدني القيمة في قيمة الشهرة مباشرة في بيان
الدخل الموحد .ال يتم في فترات الحقة عكس خسارة التدني في قيمة الشهرة التي تم اإلعتراف بها.
في حال إستبعاد وحدة نقد معينة  ،فإن قيمة الشهرة الموزعة على تلك الوحدة تدخل في تحديد الربح أو الخسارة من اإلستبعاد
الموجودات غير الملموسة
يتم اإلعتراف بالموجودات غير الملموسة التي يتم اإلستحواذ عليها من خالل دمج األعمال والتي يتم اإلعتراف بها بصورة منفصلة عن الشهرة مبدئيًا بالتكلفة والتي تمثل
قيمتها العادلة في تاريخ اإلستحواذ عليها.
يتم عرضها الحقًا كما يلي:
• يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة ذات األعمار المحددة على مدى أعمارها اإلنتاجية اإلقتصادية ويعاد النظر فيها لتحديد التدني في أي وقت يظهر فيه دليل على
إحتمال تدني قيمة الموجودات غير الملموسة .تتم مراجعة فترة اإلطفاء وطريقة اإلطفاء للموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة في نهاية كل سنة
مالية .تحتسب التغيرات في األعمار اإلنتاجية المتوقعة أو الطريقة المتوقعة إلستهالك المنافع اإلقتصادية المستقبلية التي تتضمنها الموجودات بتعديل فترة اإلطفاء أو
الطريقة ،أيهما أنسب  ،وتعامل كتغيرات في التقديرات المحاسبية .تدرج مصاريف اإلطفاء للموجودات غير الملموسة محددة األعمار في بيان الدخل الموحد.
• يتم فحص الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة سنويًا لتحديد التدني (إن وجد) إما فرديًا أو على مستوى وحدة المولدة للنقد .ال يتم إطفاء هذه
الموجودات غير الملموسة .تتم مراجعة سنوية للموجودات غير الملموسة غير محددة العمر اإلنتاجي وذلك إلقرار إستمرارية الموجودات بدون عمر إنتاجي محدد .وإذا لم
تقرر اإلستمرارية يتم تطبيق التغيير في العمر اإلنتاجي من عمر غير محدد إلى محدد للفترات المستقبلية.
يتم قياس األرباح أو الخسائر الناتجة من إلغاء موجودات غير ملموسة بالفرق بين صافي عائدات اإلستبعاد والقيمة الدفترية للموجودات ويتم إدراجها في بيان الدخل
الموحد عند إلغاء الموجودات.
تطبّق المجموعة حاليًا السياسة على الموجودات غير الملموسة كما يلي:
العمر اإلقتصادي
فترة غير محددة
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موجودات غير ملموسة مستحوذ عليها
سينديكيت كاباسيتي
خدمات  – Run offووتمبرغيتش فيرستشيرنغ أي جي

[ ]2العمالت األجنبية
العمليات الخارجية
يتم عرض البيانات المالية الفردية للشركات التابعة والفروع بالمجموعة بعملة البيئة االقتصادية األساسية التي تزاول فيها كل شركة من شركات المجموعة أنشطتها
(العملة التشغيلية) .ألغراض هذه البيانات المالية الموحدة  ،يتم عرض النتائج والمركز المالي لكل شركة بالعملة التشغيلية للشركة األم.
يتم تحويل موجودات ومطلوبات العمليات التشغيلية األجنبية إلى الريـال القطري بإستخدام معدالت الصرف السائدة في تاريخ التقرير .كما يتم أيضًا تحويل اإليرادات
والمصروفات إلى الريـال القطري بمعدالت الصرف السائدة في تاريخ التقرير وهي ال تختلف اختالفًا كبيرًا عن متوسط معدالت الصرف للسنة .فروقات تحويل العمالت األجنبية
التي تنتج من عملية التوحيد يتم إدراجها في بيان الدخل الشامل.
يتم اإلعتراف بالشهرة الناتجة من دمج عمليات أجنبية وأي تعديالت القيمة العادلة للموجودات واإللتزامات الناتجة من دمج األعمال كموجودات وإلتزامات للعمليات األجنبية
ويتم إعادة تمويلها للريال القطري بإستخدام سعر الصرف كما في تاريخ التقرير .يتم اإلعتراف بالفروق من إعادة التحويل في بنود الدخل الشامل األخرى.
التعامالت بعمالت أجنبية
تسجل المعامالت بعمالت أجنبية بالعملة التشغيلية لشركات المجموعة وفقًا ألسعار الصرف السائدة في تاريخ إجراء كل معاملة .تحول أرصدة الموجودات والمطلوبات المالية
المسجلة بالعمالت األجنبية في تاريخ التقرير إلى العملة التشغيلية بأسعار الصرف السائدة في نهاية السنة ،وتدرج جميع الفروق الناتجة عن التحويل في بيان الدخل الموحد.
[ ]3األدوات المالية
تمثل األدوات المالية الموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة .تتضمن الموجودات المالية النقد وشبه النقد وذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى واإلستثمارات.
تتضمن المطلوبات المالية القروض والذمم الدائنة األخرى.
يتم القياس المبدئي للموجودات والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة مضافًا إليها التكاليف المباشرة القتنائها أو إصدارها بإستثناء الموجودات أو المطلوبات المالية بالقيمة
العادلة من خالل الربح أو الخسارة  ،حيث يتم اإلعتراف بهذه التكاليف لتلك األدوات مباشرة في بيان الدخل الموحد.
اإلعتراف
تعترف المجموعة مبدئيًا بالنقد وشبه النقد وذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى والقروض قصيرة األجل والذمم الدائنة األخرى في التاريخ الذي تنشأ فيه .يتم
اإلعتراف مبدئيًا بجميع الموجودات والمطلوبات المالية األخرى في تاريخ المعاملة أو التسوية والذي تصبح فيه المجموعة طرفًا للترتيبات التعاقدية لألداة.
إلغاء االعتراف
تقوم المجموعة بإلغاء اإلعتراف بالموجود المالي عند إنتهاء الحقوق التعاقدية في إستالم تدفقات نقدية من ذلك الموجود أو عند تحويل الحق في قبض التدفقات
النقدية لذلك الموجود في معاملة يتم فيها تحويل جميع المخاطر والعوائد المتعلقة بملكية الموجودات المالية .يتم اإلعتراف بأية منفعة يتم إيجادها أو اإلحتفاظ
بها من قبل المجموعة في تلك الموجودات المالية المحولة على أنها موجود أو مطلوب منفصل .تقوم المجموعة بإلغاء اإلعتراف بالمطلوب المالي عند تسديد ،إنتهاء،
أو إلغاء إلتزاماتها التعاقدية.
القياس
يتم اإلفصاح عن قياس الموجودات والمطلوبات المالية تحت السياسة المحاسبية للموجودات والمطلوبات المالية ذات الصلة.
القيمة العادلة لألدوات المالية
القيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن من خالله مبادلة الموجود أو سداد المطلوب بين طرفين مطلعين وراغبين على أسس تجارية بحته في تاريخ القياس .بالتالي يمكن أن
تنشأ فروق بين القيم الدفترية بموجب التكلفة التاريخية وتقديرات القيمة العادلة.
يفترض تعريف القيمة العادلة ضمنيًا بأن الشركة هي عمل مستمر بدون أية نية أو حاجة لتصفيتها أو الحد بشكل كبير من مقدار عملياتها التشغيلية أو القيام بإجراء
معامالت ببنود ضارة.
يتم اإلعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة لألدوات المالية المشتقة الغير مصنفة كأدوات تحوط في الربح أو الخسارة عند نشوئها.
يتم تحديد القيم العادلة لإلستثمارات التي تتم المتاجرة بها بالرجوع إلى أسعار عرضها في تاريخ إقفال النشاط التجاري في تاريخ التقرير .فيما يتعلق بالموجودات المالية
المتاحة للبيع غير المدرجة يتم تحديد القيمة العادلة بمختلف تقنيات التثمين ،حسبما يعتبر ضروريًا .ال تختلف القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية األخرى
للمجموعة إختالفًا جوهريًا عن قيمها الدفترية.
تدني الموجودات المالية
تقوم المجموعة في تاريخ كل تقرير مالي بتقدير ما إذا كان هناك دليل موضوعي على أن أي موجود مالي قد تدنت قيمته .تتدنى قيمة الموجودات المالية عندما يظهر
دليل موضوعي على أنه قد وقع حدث يؤدي إلى خسارة بعد اإلعتراف المبدئي بالموجود وأن ذلك الحدث يؤثر على التدفقات النقدية المستقبلية من ذلك الموجود يمكن
تقديرها بصورة موثوق بها.
قد يتضمن الدليل الموضوعي على تدني قيمة الموجود المالي تقصير أو تأخير من جانب عميل أو مؤمن أو معيد تأمين أو إحتمال دخول العميل أو المؤمن أو معيد التأمين
في إفالس أو إختفاء سوق نشط للورقة المالية .باإلضافة إلى ذلك ،فإن اإلنخفاض الجوهري أو المطول في القيمة العادلة لإلستثمار في حقوق الملكية دون التكلفة يعتبر
دلي ً
ال موضوعيًا على تدني القيمة .يتم االعتراف بخسارة التدني في قيمة الموجودات في بيان الدخل الموحد وإظهاره في المخصص في مقابل الذمم المدينة أو اإلستثمارات.
ب) عمليات التأمين
[ ]1ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى
يتم اإلعتراف بذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى عند إستحقاقها بالقيمة العادلة للمقابل المقبوض أو المستحق القبض .تتم مراجعة القيمة الدفترية للذمم
المدينة للوقوف على وجود تدني في قيمتها متى تشير األحداث أو الظروف إلى شكوك حول قابلية إسترداد القيمة الدفترية مع تسجيل خسارة التدني في القيمة في
بيان الدخل الموحد .عقب القياس المبدئي يتم قياس ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى بالتكلفة مطروحًا مها خسائر التدني في القيمة إن اعتبر ذلك مناسبًا.
يتم إلغاء اإلعتراف بذمم التأمين المدينة عندما تتحقق معايير إلغاء اإلعتراف بالموجودات المدينة كما تم بيانه في إيضاح رقم (.)III 4
[ ]2موجودات عقود إعادة التأمين
تقوم المجموعة بتحويل مخاطر التأمين في إطار النشاط العادي ألعمالها .تمثل موجودات عقود إعادة التأمين األرصدة القابلة لإلسترداد من شركات إعادة التأمين .يتم
تقدير المبالغ القابلة لإلسترداد من معيدي التأمين بصورة متوافقة مع مخصص المطالبات القائمة أو المطالبات المسددة المرتبطة بوثائق معيدي التأمين وفقًا لعقد
إعادة التأمين ذي الصلة.
يتم مراجعة موجودات إعادة التأمين في تاريخ تقرير أو أكثر في بعض األحيان عند ظهور مؤشر للتدني خالل فترة التقرير .يحدث التدني في القيمة عند وجود دليل
موضوعي ناتج عن وقوع حدث بعد اإلعتراف المبدئي لموجودات إعادة التأمين والتي قد تؤدي إلى عدم قدرة المجموعة على إستالم المبالغ المستحقة والواجب سدادها
بموجب شروط العقد من معيدي التأمين .يتم تسجيل تدني القيمة في بيان الدخل.
[ ]3ذمم إعادة التأمين الدائنة والذمم الدائنة األخرى
يتم اإلعتراف بذمم إعادة التأمين الدائنة والذمم الدائنة األخرى عند إستحقاقها بالقيمة العادلة للمقابل المقبوض ناقصًا التكاليف المباشرة للمعاملة .بعد اإلعتراف
المبدئي يتم قياس ذمم إعادة التأمين والذمم الدائنة األخرى بالتكلفة المطفأة ،إن اعتبر ذلك مناسبًا.
[ ]4إجمالي أقساط التأمين
يتم اإلعتراف بإجمالي أقساط التأمين عند إستحقاقها من حاملي الوثائق والذي يتضمن توقع ألقساط التأمين الصادرة كما في نهاية الفترة .يمثل إجمالي أقساط التأمين
مجموع أقساط التأمين المدينة لطول فترة التغطية كما هو مذكور في العقود المبرمة خالل الفترة المحاسبية .كما ويتضمن إجمالي أقساط التأمين أية تعديالت ألقساط
التأمين المدينة بالنسبة لألعمال المرتبطة بالفترات المحاسبية السابقة .يتم االعتراف بوثائق التأمين كإيراد (أقساط مكتسبة) بالتناسب على مدى فترة تغطية التأمين .يتم
تسجيل الحصة من الوثيقة المستلمة عن عقود سارية المفعول المتعلقة بمخاطر غير منتهية في تاريخ التقرير كإحتياطي أقساط تأمين غير مستحقة.
[ ]5أقساط التأمين المحولة إلى أطراف إعادة التأمين
تتمثل أقساط التأمين لدى أطراف إعادة التأمين بمجموع أقساط التأمين الدائنة مقابل تغطية إعادة التأمين إستنادًا إلى العقود المبرمة خالل الفترة .يتم اإلعتراف بهذه
األقساط عند تاريخ إبرام العقد .كما وتتضمن أقساط التأمين لدى أطراف إعادة التأمين أية تعديالت من الفترة المحاسبية والمتعلقة بعقود إعادة تأمين مبرمة خالل فترات
محاسبية سابقة .تمثل أقساط إعادة التأمين الغير مستحقة تلك النسب من أقساط التأمين المرتبطة بفترات خطر الحقة لفترة التقرير.
[ ]6مطلوبات عقود التأمين
تتضمن مطلوبات عقود التأمين مخصص المطالبات القائمة ومخصص عقود التأمين الغير مستحقة .يتم اإلعتراف بمطلوبات عقود التأمين عندما يتم إبرام العقود
وإحتساب األقساط.

بآالف الرياالت القطرية
 -5النقد وشبه النقد

بآالف الرياالت القطرية

 31ديسمبر 2016

 31ديسمبر 2015

1.051.817
5.910.493
6.962.310

809.796
2.708.964
3.518.760

نقد لدى البنوك
ودائع قصيرة األجل
مجموع النقد والودائع قصيرة األجل

 - 8إستثمارات بطريقة حقوق الملكية

 31ديسمبر 2016

شركة الضمان للتأمين اإلسالمي
أستيكو قطر (ذ.م.م)
الليوان للعقارات (ذ.م.م)
ماسوون لخدمات التأمين ليمتد (ذ.م.م)

 -6ذمم تأمين مدينة وذمم مدينة أخرى

 31ديسمبر 2016

 31ديسمبر 2015
(معدله)

1.406.505
()35.091
1.371.414

1.106.444
()27.504
1.078.940

2.808.121
()15.494
2.792.627

3.067.764
()10.989
3.056.775

42.291
621.775
1.824.470
2.488.536
6.652.577

40.469
749.150
1.556.126
2.345.745
6.481.460

ذمم تأمين من حاملي الوثائق
مستحقات من حاملي الوثائق
خسائر التدني في قيمة ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها
ذمم تأمين من إعادة التأمين
مستحقات من شركات تأمين
خسائر التدني في قيمة ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها
ذمم مدينة أخرى
سلف موظفين مقابل مكافأة نهاية الخدمة
تكاليف إستحواذ مؤجلة
مدفوعات مقدمة وأخرى

 -7مطلوبات عقود تأمين وموجودات عقود إعادة تأمين

 31ديسمبر 2016

إجمالي مطلوبات عقود التأمين
مطالبات مبلغ عنها وغير مسددة
مطالبات متكبدة ولم يبلغ عنها
أقساط تأمين غير مستحقة
إجمالي حصة أطراف 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

3.838.858
2.909.119
5.020.100
11.768.077

1.129.879
723.609
639.951
2.493.439

971.786
334.935
821.684
2.128.405

3.953.041
2.898.100
4.238.703
11.089.844

2.867.072
2.574.184
4.198.416
9.639.672

كانت الحركة في مطلوبات عقود التأمين وموجودات عقود إعادة التأمين خالل السنة كما يلي:
بآالف الرياالت القطرية
( 2015معدلة•)

2016
مطلوبات حصة أطراف
عقود تأمين إعادة تأمين
في  1يناير
مطالبات متكبدة
مطالبات مدفوعة خالل السنة
تحويالت وحركات أخرى
في  31ديسمبر

1.306.721 6.747.977
1.322.349 7.088.480
()813.629( )4.817.792
(38.047 )314.036
8.704.629

1.853.488

الصافي

5.441.256
5.766.131
()4.004.163
()352.083
6.851.141

مطلوبات حصة أطراف
عقود تأمين إعادة تأمين

532.672 3.389.858
1.451.211 5.325.727
()708.667( )2.973.946
31.505 1.006.338
1.306.721

6.747.977

الصافي

2.857.186
3.874.516
()2.265.279
974.833
5.441.256

*إن الحركات أعاله في مطلوبات عقود التأمين تمثل تحويل بعض المحافظ خالل عام .2015
كانت الحركة في مخصص األقساط غير المستحقة خالل السنة على النحو التالي:
بآالف الرياالت القطرية
2016
مطلوبات
عقود تأمين

حصة إعادة
تأمين

( 2015معدلة•)
الصافي

4.198.416
821.684 5.020.100
في  1يناير
أقساط مكتتب بها خالل السنة 8.578.087 1.323.307 9.901.394
أقساط مكتسبة خالل السنة ()8.359.887( )1.511.112( )9.870.999
()177.913
تحويالت وحركات أخرى (6.072 )171.841
في  31ديسمبر

4.878.654

639.951

4.238.703

مطلوبات
عقود تأمين

حصة إعادة
تأمين

الصافي

2.222.370
706.186 2.928.556
7.157.432 1.189.778 8.347.210
()5.790.179( )1.120.263( )6.910.442
608.793
45.983
654.776
5.020.100

821.684

4.198.416

إن الحركات أعاله في مخصص األقساط غير المستحقة تمثل تحويل بعض المحافظ خالل عام .2015
* بعض المبالغ الموضحة هنا ال تتوافق مع البيانات المالية لسنة  2015وتعكس تعديالت تم إجرائها (إيضاح .)38

 - 10إستثمارات عقارية (تتمة)
بلغ إيراد اإليجار خالل السنة  39.417ألف ريـال قطري ( 45.506 : 2015ألف ريـال قطري) بينما بلغت
المصاريف التشغيلية المباشرة (المصنفة ضمن المصاريف العمومية واإلدارية) لتلك العقارات 5.562
ألف ريـال قطري ( 6.464 : 2015ألف ريـال قطري).
تم رهن أحد اإلستثمارات العقارية المملوكة للمجموعة في المملكة المتحدة بصافي قيمة
دفترية  208مليون ريال قطري كما في  31ديسمبر 2016مقابل قروض طويلة األجل (إيضاح رقم .)15
 -11ممتلكات ومعدات
بآالف الرياالت القطرية

فيما يلي تفاصيل الشركات بطريقة حقوق الملكية:
الشركة الزميلة
شركة الضمان للتأمين اإلسالمي
أستيكو قطر (ذ.م.م) ( ايضاح)
ماسوون لخدمات التأمين
المنهل للعقارات
الليوان للعقارات (ذ.م.م)

بلد التأسيس والنشاط
دولة قطر
دولة قطر
دولة قطر
دولة قطر
دولة قطر

نسبة الملكية والتصويت
 %12،5بصورة مباشرة و %12،5من خالل «الدولية»
 %20مباشرة
 %50مباشرة
 %25،5مباشرة
 %38٫46مباشرة

األنشطة الرئيسية
التكافل وإعادة لبتكافل
إدارة عقارات وسمسرة
تسويق وتوزيع التأمين
شركة غرض خاص :إدارة عقارات لصالح صندوق
إدارة عقارات وسمسرة

إيضاح :تمت تصفية أستيكو قطر ذ.م.م في  30أبريل .2016
فيما يلي تفاصيل البيانات المالية للشركات بطريقة حقوق الملكية:
بآالف الرياالت القطرية
 31ديسمبر 2016
الموجودات المتداولة
الموجودات غير المتداولة
المطلوبات المتداولة
المطلوبات غير المتداولة
النتائج للسنة

بآالف الرياالت القطرية
 31ديسمبر 2015
(معدله)

76.363
1.246
-5.516
83.125

82.358
-49.891
6.592
138.841

بآالف الرياالت القطرية

 31ديسمبر 2015

مخصص المطالبات القائمة
يتم اإلعتراف بمخصص المطالبات القائمة في تاريخ العلم بالمطالبات باإلضافة إلى الحد الذي يغطي اإللتزام بالخسائر ومصروفات تسوية الخسائر إستنادًا إلى تقارير
الخسائر الصادرة من مقيمي الخسائر المستقلين وتقديرات اإلدارة.
يتضمن مخصص المطالبات أيضًا المطلوبات المتكبدة وغير المسجلة كما في تاريخ التقرير .يتم إحتساب اإللتزام في تاريخ التقرير بإستخدام مجموعة من مؤشرات اإللتزام
التاريخية والبيانات التجريبية والتقنيات التقليدية للمطالبات المتوقعة .اإلفتراضات الحالية قد تتضمن هامشًا لإلنحرافات السلبية .ال يتم خصم المخصص مقابل القيمة
الزمنية للنقود.
مخصص األخطار غير المنتهية
يمثل إحتياطي األخطار غير المنتهية الجزء المقدر من صافي إيراد قسط التأمين بعد خصم حصة إعادة التأمين المتعلقة بفترات التأمين الالحقة لتاريخ التقرير .يتم تسجيل
إحتياطي األخطار غير المنتهية عند إبرام العقود وإحتساب األقساط ويتم تحويله إلى اإليرادات على طول فترة العقد بما يتماشى مع نمط خدمات التأمين المقدمة بحسب
العقد.
يتم إلغاء اإلعتراف عن مطلوبات عقد التأمين عند إنتهاء العقد أو التفرغ منه أو إلغائه من قبل أي طرف من أطراف عقد التأمين.
في تاريخ كل تقرير ،تقوم المجموعة بمراجعة األخطار الغير منتهية وكفاية المطلوبات وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )4لتقيد ما إذا كان هناك فائض
للمطلوبات المتوقعة وتكاليف الشراء المؤجلة على أقساط غير مكتسبة .تستخدم هذه العملية التقديرات المالية للنفقات المستقبيلية بعد األخذ بعين اإلعتبار عائد
اإلستثمار المتوقع .تظهر هذه التقديرات القيمة الدفترية لألقساط الغير مكتسبة ،يتم حسب العجز في بيان الدخل من خالل إنشاء مخصص للنقص.
[ ]7إجمالي المطالبات المدفوعة
يتضمن إجمالي المطالبات جميع المطالبات المدفوعة خالل السنة والتكاليف المباشرة المتعلقة لمعالجة وسداد المطالبات.
[ ]8العمولة المكتسبة والمدفوعة
يتم اإلعتراف بالعموالت المكتسبة والمدفوعة في الوقت الذي يتم فيه إبرام العقود لألعمال المباشرة أو يتم تأجيلها وإطفاؤها على فترة أقساط التأمين المرتبطة بها
والتي يتم اإلعتراف بها بما يتماشى مع نمط خدمات التأمين المقدمة حسب العقد.
(ج) أنشطة اإلستثمار
تقوم المجموعة بتصنيف إستثماراتها إلى موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة وموجودات مالية متاحة للبيع .يعتمد التصنيف على الغرض الذي تم
من أجله إقتناء اإلستثمار أو نشوئه.
[ ]1األدوات المالية غير المشتقة
مبدئيًا يتم إثبات جميع اإلستثمارات بالتكلفة وهي عبارة عن القيمة العادلة للمقابل المدفوع متضمنًا مصروفات المعاملة المصاحبة لإلستثمار.
الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة (المحتفظ بها للمتاجرة)
األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة هي تلك اإلستثمارات المشتراة بهدف المتاجرة أو تلك المصنفة عند اإلعتراف المبدئي بالقيمة العادلة من خالل
الربح أو الخسارة .يتم شراء هذه اإلستثمارات عادة بهدف بيعها في المستقبل القريب .يتم تسجيل هذه اإلستثمارات بالقيمة العادلة (بأسعار السوق) مع اإلعتراف بأي ربح أو
خسارة ناتجة من التغير في القيمة العادلة في الربح أو الخسارة في السنة التي ينشأ فيها.
اإلستثمارات المتاحة للبيع  -مدرجة
بعد اإلعتراف المبدئي فإنه يتم إعادة قياس اإلستثمارات المصنفة على أنها «متاحة للبيع  -مدرجة» بالقيمة العادلة .يتم اإلعتراف باألرباح والخسائر غير المحققة عن إعادة
التقييم للقيمة العادلة في قائمة بيان الدخل الشامل الموحد ويتم تجميعها تراكميًا تحت بند إحتياطي القيمة العادلة حتى يتم بيع اإلستثمار أو تحصيله أو إستبعاده أو
عند تحديد تدني في قيمته ففي ذلك الوقت يتم تسجيل الربح أو الخسارة المتراكمة المسجلة سابقًا في بيان حقوق الملكية  ،في بيان الدخل الموحد للسنة.
اإلستثمارات المتاحة للبيع  -األسهم غير المدرجة وحقوق الملكية الخاصة
ال يمكن إعادة تقييم القيمة العادلة لهذه اإلستثمارات بشكل موثوق وذلك بسبب طبيعة تدفقاتها النقدية .لذا يتم تسجيل هذه اإلستثمارات بالتكلفة ناقصًا أي مخصص
لخسائر التدني في القيمة.
[ ]2األدوات المالية المشتقة
مبدئيًا يتم اإلعتراف باألدوات المالية المشتقة بالتكلفة وهي القيمة العادلة للمقابل المعروض أو المقبوض في تاريخ اإلقتناء ويتم قياسها في وقت الحق بقيمتها العادلة.
تمثل القيمة العادلة لألدوات المالية المشتقة ما قيمته الربح أو الخسارة غير المتحققة من إعادة تقييم المشتقات بإستخدام األسعار السائدة في السوق أو أساليب تسعير
داخلية.
يتم اإلعتراف بالمكاسب والخسائر الناشئة من المشتقات المحتفظ بها ألغراض المتاجرة في بيان الدخل الموحد.
يتم اإلعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة للمشتقات المصنفة كتحوط قيمة عادلة في بيان الربح أو الخسارة ،باإلضافة إلى أية تغيرات في القيمة العادلة للموجودات
والمطلوبات ذات الصلة والمتعلقة بأخطار التحوط.
[ ]3إحتياطي القيمة العادلة
يمثل هذا اإلحتياطي الربح أو الخسارة غير المحققة عن إعادة تقييم اإلستثمارات المتاحة للبيع كما في نهاية السنة .في حالة البيع أو تدني القيمة يتم إدراج األرباح أو الخسائر
المتراكمة المعترف بها ضمن إحتياطي القيمة العادلة لإلستثمارات في بيان الدخل الموحد للسنة.
[ ]4إيراد االستثمار
إيراد الفائدة
الفعال بإستثناء الذمم المدينة قصيرة األجل بحيث يكون أثر الخصم عليها غير جوهري.
يتم اإلعتراف بإيراد الفائدة على أساس سعر الفائدة
ّ
إيراد توزيعات األرباح
يتم اإلعتراف بإيراد توزيعات األرباح عند إستالمها أو عند نشوء الحق في إستالم تلك التوزيعات.
[ ]5إيراد الرسوم اإلستشارية
تؤجل الرسوم المبدئية والالحقة األخرى المستلمة من تقديم خدمات مالية وإستشارية أخرى وتدرج كإيراد عند تقديم الخدمات ذات الصلة.
[ ]6إيراد اإليجار
يُدرج إيراد إيجار اإلستثمارات العقارية في بيان الدخل الموحد بطريقة القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار التشغيلي بينما تدرج الحصة غير المستحقة من إيراد اإليجار
كمطلوب.
د ) عام
[ ]1النقد وشبه النقد
يشتمل النقد وشبه النقد على النقد لدى البنوك وفي الصندوق وودائع قصيرة األجل ذات فترات إستحقاق أصلية لثالث أشهر أو أقل في بيان المركز المالي الموحد .شبه
النقد يكون قابل للتحويل إلى نقد بسهولة.
[ ]2القروض
يتم اإلعتراف بالقروض قصيرة األجل مبدئيًا بالقيمة العادلة بالصافي بعد خصم تكاليف المعاملة المتكبدة ويتم اإلعتراف بها الحقًا بالتكلفة المطفأة ،ويتم إدراج الفرق
بين العائدات (بعد خصم تكاليف المعاملة) وقيمة اإلسترداد في بيان الدخل الموحد على مدى فترة القرض بإستخدام طريقة الفائدة الفعالة.
[ ]3اإلستثمارات العقارية
تتمثل اإلستثمارات العقارية بتلك العقارات المملوكة بهدف تحقيق إيراد إيجار و  /أو زيادة القيمة في المستقبل .يتم قياس اإلستثمارات العقارية مبدئيًا بالتكلفة متضمنة
تكاليف المعاملة .يتم تسجيل اإلستثمارات العقارية الحقًا بالتكلفة ناقصًا اإلستهالك المتراكم ومخصص تدني القيمة المتراكم.
يتم إلغاء اإلعتراف باإلستثمارات العقارية عندما يتم إستبعادها أو عندما يتم سحب اإلستثمار العقاري بصورة دائمة من الخدمة وتوقع عدم الحصول على منافع إقتصادية
مستقبلية من إستبعادها .يتم اإلعتراف بأي ربح أو خسارة من عزل أو إستبعاد إستثمار عقاري في بيان الدخل الموحد في سنة العزل أو اإلستبعاد.
[ ]4ممتلكات ومعدات
تدرج الممتلكات والمعدات ،متضمنة العقارات التي يشغلها المالك ،بالتكلفة التاريخية ناقصًا اإلستهالك المتراكم وأي تدني في القيمة .تتم رسملة التكاليف الالحقة فقط
عندما يكون من المحتمل تدفق المنافع االقتصادية المستقبلية المصاحبة لهذه التكاليف للمجموعة.
يتم تحميل جميع اإلصالحات والصيانة خالل السنة المالية في بيان الدخل الموحد عند تكبدها.
تتم مراجعة قيمة المتبقية وفترات اإلستخدام المتوقعة وطرق اإلستهالك في نهاية كل سنة مالية ويتم تعديلها بأثر مستقبلي .تتم مراجعة تدني قيمة الممتلكات
والمعدات إذا كان هناك مؤشرات تدل على عدم إمكانية تحصيل القيم الدفترية .يتم اإلعتراف بخسائر التدني في القيمة في بيان الدخل كمصروف.
يتم إلغاء اإلعتراف ببند الممتلكات والمعدات عند إستبعاده أو عندما يكون من غير المتوقع الحصول على منافع إقتصادية مستقبلية من إستخدامه .يتم إدراج أي ربح أو
خسارة ناشئة عن إستبعاد األصل (على أنها الفرق بين صافي المبلغ المتحصل والقيمة الدفترية للموجود) في بيان الدخل الموحد في السنة التي يتم فيها إستبعاد األصل.
[ ]5اإلستهالك
يتم إحتساب مخصص اإلستهالك بطريقة القسط الثابت لجميع الممتلكات والمعدات واإلستثمارات العقارية ،بخالف األرض بالملكية الحرة  ،بحيث أن ليس لها فترة
إستخدام محددة .يتم إستهالك األصول على األعمار اإلنتاجية المقدرة التالية:
سنة
30 - 15
المباني
سنوات
5-2
األثاث والتركيبات
سنوات
3
السيارات
تتم مراجعة القيمة المتبقية للموجودات واألعمار اإلنتاجية وطرق اإلستهالك  ،إن كان ذلك مالئمًا ،في نهاية كل سنة مالية.
[ ]6تدني قيمة الموجودات غير المالية
يتم إجراء تقدير في تاريخ كل تقرير مالي لتحديد ما إذا كان هناك مؤشر موضوعي على تدني قيمة أحد أو مجموعة من الموجودات .في حالة وجود مثل ذلك المؤشر يتم
تحديد القيمة القابلة لإلسترداد لذلك األصل .يتم إدراج خسارة التدني في قيمة األصل وهو الفرق بين القيمة القابلة لإلسترداد وصافي القيمة الدفترية .يتم إثبات خسائر
التدني في القيمة في بيان الدخل الموحد.
[ ]7المخصصات
تعترف المجموعة بالمخصصات في البيانات المالية الموحدة عندما يكون لدى المجموعة إلتزام قانوني أو إستداللي (نتيجة لحدث سابق) يمكن قياسه بصورة موثوق بها
ومن المحتمل أن تكون المجموعة مطالبة بسداد ذلك اإللتزام .يتم تكوين المخصصات بتحميل بيان الدخل الموحد أي إلتزام كما تم إحتساب قيمته وتوقعات تحققه
كما في تاريخ التقرير.
[ ]8مكافأة نهاية خدمة الموظفين
يتم تكوين مخصص للمبالغ المستحقة الدفع فيما يتعلق بمكافأة نهاية خدمة الموظفين إستنادًا إلى اإللتزامات التعاقدية أو إلى قوانين العمل المحلية لشركات
المجموعة ،أيهما أعلى  ،وتحتسب بإستخدام راتب الموظف ومدة الخدمة كما في تاريخ التقرير.
[ ]9المساهمة في صندوق األنشطة اإلجتماعية والرياضية
وفقًا للقانون القطري رقم ( )13لسنة  2008والتوضيحات المرتبطة الصادرة في  2012والمطبقة على شركات المساهمة العامة المدرجة في قطر والتي تتم المتاجرة
المعدل لصندوق إجتماعي حكومي.
بأسهمها في السوق العام فقد قامت المجموعة بتخصيص مبلغ بنسبة  %2،5من صافي ربحها السنوي
ّ
[ ]10رأس المال
أصدرت المجموعة أسهم عادية مصنفة على أنها أدوات حقوق الملكية .يتم إدراج التكاليف الخارجية اإلضافية التي تنسب مباشرة إلى إصدار هذه األسهم في حقوق
الملكية.
[ ]11توزيع األرباح
يتم إحتساب توزيع األرباح لمساهمي الشركة األم كإلتزام في البيانات المالية الموحدة للشركة األم في الفترة التي يتم فيها إعتماد هذه التوزيعات من قبل مساهمي
الشركة األم.
[ ]12العائد للسهم
تقوم المجموعة بعرض العوائد األساسية والمخففة ألسهمها العادية .يتم إحتساب العائد األساسي للسهم بقسمة الربح أو الخسارة العائد إلى مساهمي الشركة
األم على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة .يحتسب العائد المخفف للسهم بتعديل األرباح وعدد األسهم لتأثير جميع األسهم الحاملة آلثار مخففة.
[ ]13إيجارات
إن تحديد فيما إذا كان تعاقد يمثل إيجار  ،أو يتضمن إيجار  ،فإنه يعتمد على الترتيبات الجوهرية في تاريخ البدء حيث يتطلب تقييم فيما إذا تنفيذ التعاقد يعتمد على
إستخدام ألصل أو أصول محددة وأن التعاقد قد حول الحق إلستخدام األصل  ،حتى إذا كان ذالك األصل لم يحدد صراحة في التعاقد.
المجموعة كمستأجر
تنقسم عقود اإليجار في تاريخ نشأته إلى عقود إيجار تمويلية أو عقود إيجار تشغيلية .عقود اإليجار التي ال تحيل بشكل جوهري كافة المخاطر والمنافع المتعلقة بملكية
األصل و قد يتم أو ال يتم تحويل حق الملكية في نهاية األمر للمجموعة تعتبر عقود إيجار تشغيلي .مدفوعات عقود اإليجار التشغيلية يتم تسجيلها كمصروف في بيان
الدخل على أقساط متساوية على مدة فترة اإليجار
[ ]14تقارير القطاعات
إن القطاع التشغيلي هو أحد أنشطة المجموعة الذي يعمل على تحقيق إيرادات وتكبد مصروفات ،بما في ذلك اإليرادات والمصروفات المتعلقة بمعامالت مع أي من
القطاعات التشغيلية األخرى للمجموعة .تتم مراجعة نتائج تشغيل جميع القطاعات التشغيلية بصورة منتظمة من جانب اإلدارة إلتخاذ القرارات بشأن الموارد التي يجب
تخصيصها للقطاع والذي تتوفر له معلومات مالية منفصلة وتقييم أدائه.

400.970
409.124
105.723
240.000
64.772

 31ديسمبر 2015

818.042
42.829
550.456
1.707
52.322

بآالف الرياالت القطرية
 31ديسمبر 2016
الرصيد في  1يناير
إضافات خال السنة
توزيعات أرباح
حصة في األرباح للسنة
تصفية
الرصيد في  31ديسمبر

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

 31ديسمبر 2015

77.065
-()8٫500
14٫560
-83٫125

 -9إستثمارات
كانت القيم الدفترية لإلستثمارات في نهاية السنة المالية كما يلي:
بآالف الرياالت القطرية
 31ديسمبر 2016

 31ديسمبر 2015
معدلة

•

إستثمارات محتفظ بها للمتاجرة
صناديق مدارة وأسهم
سندات
مجموع اإلستثمارات محتفظ بها للمتاجرة

926.879
1.942.882
2.869.761

إستثمارات متاحة للبيع
شركات مساهمة عامة قطرية
سندات
أسهم مدرجة عالميًا
أسهم غير مدرجة وأسهم شركات خاصة
مجموع اإلستثمارات المتاحة للبيع
مجموع اإلستثمارات

1.468.750
6.347.007
213.553
535.994
8.565.304
11.435.065

 - 10إستثمارات عقارية

التكلفة
كما في  1يناير 2015
إضافات
تاثير التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية
إستبعادات
كما في  31ديسمبر 2015
إضافات
تاثير التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية
إستبعادات
كما في  31ديسمبر 2016
االستهالك المتراكم
كما في  1يناير 2015
استهالك السنة
تاثير التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية
إستبعادات
كما في  31ديسمبر 2015
استهالك السنة
تاثير التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية
إستبعادات
كما في  31ديسمبر 2016
صافي القيم الدفترية
كما في  31ديسمبر 2016
كما في  31ديسمبر 2015

1.893.992
4.836.581
425.869
473.922
7.630.364
10.593.623

بآالف الرياالت القطرية
 31ديسمبر 2015

صافي القيمة الدفترية كما في  1يناير
إضافات خالل السنة
أثار التغيرات في اسعار صرف العمالت االجنبية
استبعادات خالل السنة
إستهالك السنة
صافي القيمة الدفترية كما في  31ديسمبر

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

375.070
45.564
--()12.646
407.988

إستثمارات عقارية
بالتكلفة
اإلستهالك المتراكم
صافي القيمة الدفترية كما في  31ديسمبر

678.188
()102.370
575.818

510.576
()102.588
407.988

تم تقدير اإلستثمارات العقارية من قبل اإلدارة بالرجوع إلى المعامالت الحديثة للعقارات المشابهة.
لقد تم تقدير القيمة العادلة لإلستثمارات العقارية كما في  31ديسمبر  2016بمبلغ  1.354،46مليون
ريـال قطري ( 1.135،80 : 2015مليون ريـال قطري).

مباني

سيارات

اإلجمالي

9.709
---9.709
---9.709

40.352
---40.352
---40.352

84.880
16.526
()542
()96
100.768
16.973
()1.511
()244
115.986

13.255
1.603
-()1.210
13.648
654
-()1.733
12.569

148.196
18.129
()542
()1.306
164.477
17.627
()1.511
()1.977
178.616

----------

39.748
604
--40.352
---40.352

60.527
12.242
()291
()96
72.382
14.589
436
()109
87.298

9.256
2.291
-()1.210
10.337
1.746
-()1.417
10.666

109.531
15.137
()291
()1.306
123.071
16.335
436
()1.526
138.316

9.709
9.709

---

28.688
28.386

1.903
3.311

40.300
41.406

 - 12شهرة وموجودات غير ملموسة
إن التغيرات في الشهرة والموجودات الغير ملموسة كانت على النحو اآلتي:
بآالف الرياالت القطرية

664.518
2.298.741
2.963.259

* بعض المبالغ الموضحة هنا ال تتوافق مع البيانات المالية لسنة  2015وتعكس تعديالت تم إجرائها (إيضاح .)38
 31ديسمبر 2016

أرضي

أثاث
وتركيبات

لويدز
سينديكيت

شهرة
عند اإلستحواذ على انتاريس القابضة المحدودة
مصاريف اإلطفاء
في  31ديسمبر 2015
االستحواذ على شركة تابعة (ايضاح)37
مصاريف اطفاء
في  31ديسمبر 2016

145.111
-145.111
--145.111

266.222
-266.222
--266.222

خدمات الفترة
األخيرة دبليو -ڤي

10.119
()2.892
7.227
-()1.446
5.781

إجمالي

421.452
()2.892
418.560
-()1.446
417.114

في  1يناير  ،2014قامت المجموعة باإلستحواذ على  %100من رأس مال شركة أنتاريس المحدودة
وشركاتها التابعة .تم اإلنتهاء من وثيقة الشراء في  25يناير .2014
شهرة
بلغت قيمة الشهرة  145،11مليون ريال قطري الناتجة عن اإلستحواذ على شركة أنتاريس القابضة
المحدودة والتي خصصت إلنتاريس القابضة المحدودة في المملكة المتحدة لوحدة اإليرادات
النقدية .القيمة القابلة لإلسترداد لوحدة االيرادات النقدية تسدد على أساس نهج القيمة السوقية.
تفترض الطريقة أن وحدة اإليراد النقدية ألنتاريس تنتج عن القيمة الرأسمالية السوقية للشركات
المدرجة للويدز سينديكيت المشابهة ولنفس القيمة الدفترية.
موجودات غير ملموسة
الجدول أدناه يلخص الموجودت الغير ملموسة فيما يتعلق باإلستحواذ:
بآالف الرياالت القطرية
المبلغ
لويدز سينديكيت كاباسيتي
خدمات الفترة األخيرة
موجودات غير ملموسة في تاريخ االستحواذ
مجمع مصاريف اإلطفاء
صافي الموجودات الغير ملموسة في  31ديسمبر 2016

266.222
10.119
276.341
()4٫338
272٫003

العمر االنتاجي

غري حمدد
� 7سنوات

(أ) لويدز سينديكيت كاباسيتي ورخصة تأمين
تقدر القيمة العادلة للويدز سينديكيت كاباسيتي 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 النقابة 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 نقابة لويدز.
(ب) خدمات الفترة األخيرة
إن القيمة العادلة إلتفاقية إدارة ووتمبرغيتش فيرستشيرنغ أي جي تشمل المبلغ المقدر لخدمات الفترة األخيرة من خالل
الفرع السابق في المملكة المتحدة الذي يتيح توفيره من قبل أنتاريس لخدمات اإلكتتاب .إن القيمة العادلة لإلتفاقية
تم رسملتها وإطفائها على أساس القسط الثابت على العمر اإلنتاجي المقدر بسبع سنوات .يتم تحديد المبلغ القابل
لإلسترداد على أساس القيمة المحتسبة في الموازنة المالية والتي تغطي الفترة المتبقية من إتفاقية اإلدارة وسعر
خصم .)%11،16 :2015( %10،72
تعتقد اإلدارة أن أي تغيرات محتملة في اإلفتراضات األساسية من حيث المبلغ القابل لإلسترداد ال يتسبب لزيادة
قيمة الشهرة اإلجمالي عن المبالغ القابلة لإلسترداد وحدة االيرادات النقدية ألنتاريس وقيمة موجودات الغير
ملموسة في نهاية السنة.
قامت المجموعة خالل السنة باإلستحواذ على سينيرجي فرايملي المحدودة ،جيرسي ،المملكة المتحدة عن
طريق الشركة األم أرنيب للعقارات المحدودة ،جيرسي ،المملكة المتحدة .لم تنتج عن هذه العملية شهرة أو
إستحواذ على موجودات غير ملموسة.
قامت المجموعة بتقييم المبلغ القابل لالسترداد للشهرة باستخدام اإلفتراضات األساسية المبينة في إيضاح ،33
كما في  31ديسمبر  ،2016ووجدت أنه أعلى من القيمة الدفترية.

بآالف الرياالت القطرية

 - 13قروض قصيرة األجل

 31ديسمبر 2016

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

 31ديسمبر  2015معدله

364.000
3.084.486
94.757
3.543.243

364.000
3.683.649
17.662
4.065.311

 - 30حقوق األقلية غير المسيطرة

قطاعات التشغيل (تتمة)
بيان دخل قطاع التأمين
عالمي
2016

قطر
2016

9.901.394 8.240.676
إجمالي أقساط التأمين 1.660.717
()1.323.307( )825.184
أقساط محولة إلى أطراف إعادة التأمين ()498.123
8.578.087 7.415.493
صافي أقساط التأمين المستحقة 1.162.594
()218.200( )155.308
الحركة في إحتياطي األقساط غير المنتهية ()62.892
8.359.887 7.260.185
1.099.702
صافي األقساط المستحقة
()4.817.792( )3.690.289( )1.127.503
إجمالي مطالبات مدفوعة
813.629
425.368
مستردات إعادة تأمين 388.261
()1.764.855( )1.633.807
()131.048
الحركة في المطالبات القائمة
()1.754.717( )1.739.708
()15.009
صافي العمولة
7.531
6.855
676
إيرادات تأمين أخرى
843.683
628.604
صافي نتائج اإلكتتاب 215.079

بآالف الرياالت القطرية

 -14مخصصات 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
مخصص مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
أرصدة دائنة أخرى

 31ديسمبر  2015معدله

574.212
811.184

 -14مكافأة نهاية خدمة الموظفين

76.532
7.703
()3.955
80.280

المخصص كما في  1يناير
المصروف خالل السنة
المدفوعات خالل السنة
المخصص كما في  31ديسمبر

 31ديسمبر 2015

79.689
8.761
()11.918
76.532

 -15قروض طويلة األجل

 -16رأس المال
يتكون رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل في  31ديسمبر  2016من  241.138.659سهم بقيمة
 10رياالت قطرية للسهم الواحد ( 31ديسمبر  184.621.437 :2015سهم بقيمة  10رياالت قطرية للسهم الواحد).
 -17إحتياطي قانوني
يتم إحتساب اإلحتياطي القانوني وفقًا لتعليمات مصرف قطر المركزي وأحكام قانون الشركات التجارية القطري
والنظام األساسي للشركة بنسبة  %10من صافي ربح السنة .قامت الجمعية العمومية غير العادية في إجتماعها بتاريخ 23
نوفمبر  2014بتعديل الفقرة األولى من المادة رقم ( )66من النظام األساسي للشركة لإلحتفاظ بإحتياطي قانوني ليصل
إلى نسبة  %100من 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.

 - 20إحتياطي خاص للكوارث
قامت المجموعة بتخصيص مبلغ إضافي بقيمة  52،18مليون ريـال قطري ( 50،09 :2015مليون 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  25يناير  .2011يمكن إستخدام هذا اإلحتياطي
بتوصية من مجلس اإلدارة وبعد الموافقة عليها من قبل الجمعية العمومية في حالة حدوث كارثة.

 - 21إحتياطي تحويل العمالت األجنبية
يشتمل إحتياطي التحويل على فروقات العمالت األجنبية الناشئة من تحويل البيانات المالية للعمليات األجنبية.
 - 22قطاعات التشغيل
أ) معلومات القطاع
تم تقسيم المجموعة ألغراض اإلدارة إلى ستة قطاعات تشغيل وهي قطاع التأمين البحري
والطيران وقطاع الممتلكات والخسائر وقطاع التأمين الصحي و على الحياة وقطاع العقارات
وقطاع اإلستثمار وقطاع اإلستشارات .تعتبر هذه القطاعات األساس الذي تقوم المجموعة من
خالله باإلفصاح عن قطاعاتها التشغيلية.
لم يتم تجميع أي من القطاعات التشغيلية لحين الوصول إلى تقرير القطاعات لدى المجموعة.
بيان دخل القطاع للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
بآالف الرياالت القطرية
التأمين إجمالي العقارات
الصحي وعلى التأمين
الحياة

1.259.286 7.471.503
()42.985( )977.700
1.216.301 6.493.803
()30.650( )113.944
1٫185.651 6.379.859
()1.130.534( )3.235.910
298.461 418.137
()181.737( )1.421.025
()77.561( )1.517.093
--94.280 623.968

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
---

-----------

استشارات استثمارات

-----------

-----------

-----------

(مصروفات)
 /إيرادات غير
موزعة

-- 868.535
--(-- )52.649
------ 39.417
--- 51.286
--- 815.886 51.286 39.417
()657.976
(-- )21.366( )5.562
()17.619
(-- )162( )14.271

إجمالي

 31ديسمبر 2016

108٫968
390٫132
102.906
190.674
20.682
44.419
()1٫521
856٫360
()44٫708
811٫462

أرباح بيع إستثمارات (أ)
إيرادات فوائد
توزيعات أرباح
أرباح بيع استثمارات عقارية
إيرادات أخرى
يطرح :خسائر التدني

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
868.535
()52.649
39.417
51.286
1.750.272
()684.904
()32.052

843.683

19.584

29.758

)675.595( 815.886

-843.683

-19.584

-29.758

18.262
-)657.333( 815.886

18.262
1.051.578

إجمالي أقساط التأمين 942.991
أقساط محولة لدى ألطراف إعادة التأمين ()215.143
صافي أقساط التأمين 727.848
التغير في إحتياطي األخطار غير المنتهية ()20.840
صافي أقساط التأمين المستحقة 707.008
إجمالي مطالبات مدفوعة ()531٫091
198٫626
مستردات إعادة تأمين
التغير في المطالبات القائمة ()108.344
()126.007
صافي العمولة
إيرادات تأمين أخرى (غير موزعة) --
صافي نتائج اإلكتتاب 140.192
إيراد إستثمار وإيرادات أخرى
مصروفات تمويلية
إيراد إيجار
إيراد رسوم إستشارات
إجمالي اإليرادات
مصروفات تشغيلية وإدارية
إستهالك
الربح قبل الحصة من نتائج اإلستثمارات
بطريقة حقوق الملكية
الحصة من نتائج اإلستثمارات بطريقة
حقوق الملكية
نتائج القطاعات

915.495
()31.742
883.753
()110.916
772.837
()766٫267
212٫267
()57.198
()79.848
-81.791

434٫235
288٫469
120٫563
-()73
41٫234
()144٫891
739٫537
()27٫441
712٫096

بآالف الرياالت القطرية

 - 24المصروفات التشغيلية واإلدارية

 31ديسمبر 2016

432.661
234.243
18.000
684.904

تكاليف متعلقة بالموظفين
مصروفات تشغيلية أخرى
مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

 31ديسمبر 2015

362.800
345.821
22.500
731.121

 - 25العائد األساسي والمخفف للسهم الواحد

-----------

-----------

(مصروفات) /
إيرادات غير
موزعة

-----------

-- 742٫908
--(-- )27٫441
------ 45.506
--- 123.063
--- 715.467 123.063 45.506
()646.931
(-- )77.726( )6.464
()16.278
(-- )156( )12.795

1.034.018
230.908
4٫48

الربح الموزع على مساهمي الشركة األم
المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية
العائد األساسي والمخفف للسهم الواحد (ريـال قطري) ( ،2015معدلة)

إجمالي

8.347.210
()1.189.778
7.157.432
()1.370.259
5.787.173
()2٫973٫946
708٫667
()1.606.230
()999.317
9.396
925.743
742٫908
()27٫441
45.506
123.063
1.809.779
()731.121
()29.229

925.743

45.181 26.247

)663.209( 715.467

1.049.429

-925.743

--45.181 26.247

14.560
-)648.649( 715.467

14.560
1.063.989

* بعض المبالغ الموضحة هنا ال تتوافق مع البيانات المالية لسنة  2015وتعكس تعديالت تم إجرائها (إيضاح .)38
بيان المركز المالي للقطاع
يتم إستخدام موجودات ومطلوبات المجموعة بصورة مشتركة بين القطاعات األساسية.
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:

 31ديسمبر 2015

1.043.636
215.563
4٫84

قامت المجموعة بتعديل العائد للسهم الواحد نتيجة إلصدار أسهم مجانية بنسبة  1( %10سهم لكل  10أسهم)
والعامل المجاني في إصدار أسهم حقوق األولوية خاص خالل الفترة .تمت الموافقة على إصدار األسهم المجانية
في إجتماع الجمعية العمومية المنعقد بتاريخ  21فبراير .2016

بآالف الرياالت القطرية

 - 26توزيعات األرباح واألسهم المجانية

 31ديسمبر 2016

361٫708
241٫138
1٫5

توزيعات أرباح نقدية نهائية (ألف ريـال قطري)
متوسط المرجع لعدد األسهم العادية (باأللف)
العائد األساسي والمخفف للسهم الواحد (ريـال قطري) ( ،2015معدلة)

 31ديسمبر 2015

461٫553
184٫521
2٫5

إقترح مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية نهائية بواقع  1٫50ريال قطري لكل سهم ( 2٫50 :2015ريال قطري لكل
سهم) وتوزيع أسهم مجانية بواقع  3( %15أسهم لكل  20سهم) ( 1 :2015سهم لكل  10أسهم) .سيتم طرح
توزيع األرباح النقدية المقترحة والبالغة  361٫708ريال قطري ( 461٫553 :2015ريال قطري) في اجتماع الجمعية
العمومية للموافقة.
قام مجلس اإلدارة بعد اإلجتماع السنوي العام في  21فبراير  2016بطرح أسهمم لإلكتتاب لعدد 40.616.716
سهم بواقع  50ريال قطري لكل سهم بمعدل  1سهم لكل  5أسهم مملوكة كما في  1مارس  2016بعد
األسهم المجانية .تمت عملية التداول عن طريق بورصة قطر خالل الفترة من  20مارس  2016إلى  30مارس .2016
فترة اإلشتراك بدأت بتاريخ  10أبريل  2016إلى  1مايو  2016حيث تم اإلنتهاء من تخصيص وإدراج األسهم في 25
مايو  .2016إن عدد األسهم المشاركة هي  38.055.079سهم .إن عالوة اإلصدار الناتجة من اإلكتتاب بالصافي
من المصاريف بقيمة  1.521.431ريال قطري كانت مدرجة ضمن اإلحتياطي القانوني كما هو مطلوب بموجب
البند  154من قانون الشركات التجارية القطري رقم  11لسنة .2015

بآالف الرياالت القطرية

 - 27المطلوبات الطارئة واإللتزامات

2.165.700
123.656
2.289.356

ضمانات بنكية
إلتزامات في إستثمارات مستقبلية موافق عليها

 31ديسمبر 2015

1.467.507
71.538
1.539.045

اإليجارات التشغيلية
إن الحد األدنى للذمم الدائنة المستقبلية بموجب عقود إيجارات تشغيلية غير قابلة لإللغاء كما في  31ديسمبر هي كما يلي:

بآالف الرياالت القطرية
 31ديسمبر 2016

13.734
48.391
5٫038
67.163

خالل سنة واحدة
بعد سنة وقبل خمس سنوات
بعد خمس سنوات

 31ديسمبر 2015

6.372
24.957
-31.329

 - 28تحديد القيمة العادلة وهرمية القيم العادلة لإلستثمارات
يوضح الجدول أدناه تحلي ً
ال لألدوات المالية المسجلة بالقيمة العادلة حسب ترتيب هرمية القيمة
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.
مدخالت بخالف األسعار المدرجة في المستوى  1أعاله والتي يمكن
مالحظتها للموجود أو المطلوب إما بصورة مباشرة (مثل األسعار) أو
بصورة غير مباشرة (أي مشتقة من األسعار).
مدخالت للموجود أو المطلوب ال تستند على بيانات سوق يمكن
مالحظتها (أي مدخالت ال يمكن مالحظتها).
بآالف الرياالت القطرية
المستوى 1

بآالف الرياالت القطرية
التأمين البحري تأمين الممتلكات التأمين إجمالي العقارات إستثمارات استثمارات
والخسائر الصحي وعلى التأمين
والطيران
الحياة

8.347.210
()1.189.778
7.157.432
()1.370.259
5.787.173
()2٫973٫946
708٫667
()1.606.230
()999.317
9.396
925.743
----925.743
---

 31ديسمبر 2015

يتضمن الربح من بيع إسثمار خالل سنة  2015مبلغ  338.980الف ريال قطري ( 93.126الف دوالر أمريكي)
والذي يمثل الربح في بيع الحقوق اإلقتصادية لكاتكو.

 31ديسمبر 2016

1.033.316

-----------

23.673.327

بآالف الرياالت القطرية

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

6.488.724
()942.893
5.545.831
()1.238.503
4.307.328
()1٫676٫588
297٫774
()1.440.688
()793.462
-694.364

23.673.327

28.715.464

 31ديسمبر 2016

 - 19إحتياطي القيمة العادلة

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 وإيرادات أخرى
مصروفات تمويلية
إيراد إيجار
إيراد رسوم إستشارات
إجمالي اإليرادات
مصروفات تشغيلية وإدارية
إستهالك
الربح قبل الحصة من نتائج اإلستثمارات
بطريقة حقوق الملكية
الحصة من نتائج اإلستثمارات بطريقة
حقوق الملكية
نتائج القطاعات

7.819.541
15.853.786

9.117.279
19.598.185

9.585.674
14.087.653

بآالف الرياالت القطرية

ينشأ إحتياطي القيمة العادلة من إعادة تقييم اإلستثمارات المتاحة للبيع  ،وذلك حسب السياسة
المحاسبية الموضحة في إيضاح رقم (.)4

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

قطر
عالمي

2016

 2015معدله

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

 - 18إحتياطي عام
لم يتم تحويل أي مبلغ إلى االحتياطي العام خالل السنة.

التأمين
البحري
والطيران

11.321.588
17.393.876

 2015معدله

تكاليف مالية
صافي ايرادات االستثمارات

تمثل قروض طويلة األجل قروض رهن عقاري تستحق معدل فائدة ثابت بمقدار  ٪2.775سنويًا .القروض
مضمونة باالستثمارات العقارية (إيضاح  ،)10وسيتم سداد ذلك القرض في .2021

تأمين
الممتلكات
والخسائر

6.915.130
()650.563
6.264.567
()1.294.617
4.969.950
()2.211.196
444.974
()1.562.636
()981.085
8.668
668.675

المطلوبات وحقوق الملكية

 - 23إيرادات اإلستثمارات

بآالف الرياالت القطرية
 31ديسمبر 2016

2016

28.715.464

679.665
76.532
22.500
203.841
2.367.934

225.755
80.280
18.000
632.404
2.471.451

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

بآالف الرياالت القطرية
الموجودات

776.551
738.461

عالمي
(2015معدله)

1.432.080
()539.215
892.865
()75.642
817.223
()762.750
263.693
()43.594
()18.232
728
257.068

المجموع
(2015معدله)

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

إن القروض قصيرة األجل تحمل متوسط سعر فائدة بنسبة  %2،02سنويًا.

 31ديسمبر 2016

بآالف الرياالت القطرية
قطر
المجموع
(2015معدله)
2016

 31ديسمبر 2016
إستثمارات  -محتفظ بها للمتاجرة
إستثمارات  -متاحة للبيع
 31ديسمبر 2015
إستثمارات  -محتفظ بها للمتاجرة
إستثمارات  -متاحة للبيع

إجمالي

المستوى 2

المستوى 3

1.942.882
8.029.310
9.972.192

926.879
-926.879

-535.994
535.994

2.869.761
8.565.303
11.435.065

2.298.740
7.156.444
9.455.184

664.519
-664.519

-473.920
473.920

2.963.259
7.630.364
10.593.623

 - 29األطراف ذات العالقة
إيضاح رقم ( )1يقدم معلومات حول هيكل المجموعة  ،والذي يتضمن تفاصيل الشركات التابعة 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
وهي تمثل التعامالت مع األطراف ذات العالقة ،وهي تلك األطراف التي يكون ألحدها السيطرة على 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:

بآالف الرياالت القطرية
أقساط تأمين
مطالبات
شراء خدمات
ايرادات أخرى

 31ديسمبر 2016

 31ديسمبر 2015

23.598
22.634
40
190.674

26.469
13.712
36
-بآالف الرياالت القطرية

ب) المطلوب من أطراف ذات عالقة
ج ) المطلوب إلى أطراف ذات عالقة
ج ) مكافآت كبار موظفي اإلدارة
رواتب ومنافع أخرى قصيرة األجل
مكافأة نهاية الخدمة

 31ديسمبر 2015

 31ديسمبر 2014

1.692
19.941

4.442
6.018

53.443
1.490

49.649
1.345

إن األرصدة القائمة لألطراف ذات العالقة في تاريخ التقرير هي بدون ضمان وال يحتسب عليها فوائد ولم يتم أخذ
مخصص ديون مشكوك في تحصيلها مقابل هذه األرصدة خالل السنة ( :2015ال شيء).

تمثل حقوق األقلية غير المسيطرة الحصة في شركة قطر للتأمين كابيتال (ذ.م.م)
بنسبة  %4.26من رأس المال  %30 ،في الشركة العمانية القطرية للتأمين  %17،96 ،في
الشركة الكويتية القطرية للتأمين و  %15في قطر لتأمينات الحياة والتأمين الصحي
(ذ.م.م).
 - 31األدوات المالية وإدارة المخاطر
تقوم المجموعة ،في إطار نشاطات أعمالها اإلعتيادية ،بتوليد إيراداتها بصفة أساسية من
القيام بأنشطة التأمين واإلستثمار وإدارتهما .من خالل هيكل حوكمة متين ،يتم تقييم
المخاطر والعائدات من أجل توليد إيرادات مستدامة بغرض تخفيض تقلبات العوائد وزيادة
العائد للمساهمين .تتعرض 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 مجموعة من أهداف التشغيل المالي بصورة
مستدامة .تدرك اإلدارة العليا مدى أهمية إمتالك أنظمة إدارة مخاطر تتسم بالفعالية والكفاءة.
قامت المجموعة بوضع قسم إلدارة المخاطر بمرجعيات واضحة لمجلس اإلدارة واللجان
المنبثقة عنه وللجان اإلدارة التنفيذية ذات الصلة .باإلضافة إلى ذلك  ،تم وضع هيكل تنظيمي
واضح مع توثيق تفويض السلطات والمسؤوليات من مجلس اإلدارة للجان اإلدارة التنفيذية وكبار
المديرين .كما تم 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
لدى المجموعة إطار لتحديد المخاطر الداخلية التي تتعرض لها وحدات العمل والمجموعة
ككل  ،باإلضافة إلى تحديد كمية األثر على رأس المال اإلقتصادي .تشير تقديرات اإلطار الداخلي
إلى مستوى رأس المال المطلوب للحؤول 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 بضمان إحتفاظ المجموعة بمركز مالءة مناسب لمقابلة اإللتزامات غير
المنظورة التي قد تنشأ من الهزات اإلقتصادية أو الكوارث الطبيعية.
تخضع العمليات التشغيلية للمجموعة أيضًا لمتطلبات تشريعية في مراكز السلطة التي
تمارس 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 بسبب طبيعة إستثماراتها ومطلوباتها هو خطر معدالت الفائدة .تدير المجموعة
هذه المعامالت 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 األخرى للمجموعة والتي ال ترتبط بصورة مباشرة مع مطلوبات التأمين
واإلستثمار.
كما تشكل إدارة موجودات ومطلوبات المجموعة جزءًا مكم ً
ال لسياسة إدارة مخاطر التأمين
لتضمن توفر تدفق نقدي كافي في كل فترة معينة لمقابلة المطلوبات التي تنشأ من عقود
التأمين واإلستثمار.
هـ) مخاطر التأمين
تتمثل المخاطر الرئيسية التي تواجهها المجموعة بموجب عقود التأمين في إختالف المطالبات
الفعلية ومدفوعات المنافع أو توقيتها عن التوقعات .يتأثر ذلك بتكرار المطالبات ومدى خطورة
المطالبات والمنافع الفعلية المدفوعة والتطورات الالحقة للمطالبات طويلة األجل .لذا تهدف
المجموعة إلى ضمان توفر اإلحتياطيات الكافية لتغطية هذه المطلوبات.
تدير المجموعة مخاطر التأمين من خالل اإلختيار الدقيق والتنفيذ إلستراتيجية اإلكتتاب
وخطوطها اإلرشادية لدى المجموعة إلى جانب ترتيبات إعادة التأمين المناسبة والمعالجة
النشيطة للمطالبات.
تقوم المجموعة بصفة أساسية بإصدار عقود تأمين عامة متمثلة بالتأمين البحري والجوي
والحريق ومخاطر التأمين الصحي وعلى الحياة.
يتم تخفيف تركيز التعرض لمخاطر اإلئتمان من خالل اإلختيار الدقيق لتنفيذ إستراتيجية اإلكتتاب
لدى المجموعة والتي تسعى لضمان تنوع المخاطر المكتتب فيها عبر محفظة كبيرة متنوعة
ومستوى المنافع المؤمنة ومقدار المخاطر ومجال النشاط والنطاق الجغرافي .هناك حدود
موضوعة لإلكتتاب بغرض قابلية تفعيل معيار إختيار المخاطر.
في إطار نشاطها اإلعتيادي ،وبغرض تقليص المخاطر المالية الناشئة عن مطالبات ضخمة،
تدخل المجموعة في عقود مع أطراف أخرى ألغراض إعادة التأمين .تنص ترتيبات إعادة التأمين
المذكورة على التنوع في النشاط التجاري وتسمح لإلدارة بالسيطرة على التعرض للخسائر
المحتملة التي تنشأ 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.
بالرغم من وجود ترتيبات إعادة تأمين لدى المجموعة إال أن هذه العقود ال تعفيها من إلتزاماتها
المباشرة تجاه حاملي الوثائق وبالتالي تتعرض المجموعة لمخاطر اإلئتمان فيما يتعلق بالتأمين
المحول إلى الحد الذي يكون فيه كل معيد تأمين غير قادر عن الوفاء بإلتزاماته المنصوص
عليها في ترتيبات 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
إن اإلفتراض األساسي لتقديرات اإلتزامات هو إفتراض أن تطورات المطالبات للمجموعة سوف
تتبع سلوك مشابه للسلوك التاريخي .يتضمن ذلك اإلفتراض متوسط تكاليف المطالبة وتكاليف
معالجة المطالبة وعوامل تضخم المطالبة وأرقام المطالبة لكل سنة حوادث .يتم أيضًا
إستخدام أحكام كمية إضافية لتقييم المدى الذي قد ال تنطبق عليه السلوكيات التاريخية في
المستقبل ،وكمثال ،الحدوث لمرة واحدة ،التغيرات في عوامل السوق مثل مواقف العمالء تجاه
المطالبات واألحوال االقتصادية إضافة إلى عوامل داخلية مثل مزيج المحفظة وشروط الوثيقة
وإجراءات معالجة 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 مقدار حساسية بعض اإلفتراضات مثل التغييرات في التشريعات أو الشكوك حول
عملية التقدير.
تم أداء التحليل أدناه للتحركات المحتملة على نحو معقول في اإلفتراضات الرئيسية مع بقاء جميع
اإلفتراضات األخرى ثابتة والتي توضح التأثير على إجمالي وصافي المطلوبات وصافي األرباح وحقوق
الملكية.

بآالف الرياالت القطرية
التغير في
االفتراضات
 31ديسمبر 2016
تكلفة مطالبات متكبدة
تكلفة مطالبات متكبدة
 31ديسمبر 2015
تكلفة مطالبات متكبدة
تكلفة مطالبات متكبدة

التأثير علي
المطلوبات

التأثير على
صافي الربح

التأثير على
حقوق الملكية

%10 +
%10 -

576٫902
()576٫902

()576٫902
576٫902

---

%10 +
%10 -

387.151
()387.151

()387.151
387.151

---

جدول تطور المطالبات
تحتفظ المجموعة بمستوى إحتياطيات قوية فيما يتعلق بعمليات التأمين من
أجل الحماية ضد سلبية خبرات وتطورات المطالبات المستقبلية .يبين الجداول
أدناه توقعات المطالبات المتكبدة المتراكمة بما في ذلك المطالبات المبلغ عنها
والمطالبات المتكبدة وغير المسجلة لكل سنة متوالية لسنة الحوادث كما في
تاريخ التقرير .يبين القسم األعلى لكل جدول كيفية تغيير 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.
بإستثناء تناسب وعدم تناسب أنشطة إعادة التأمين  ،تم إعتبار أساس سنة الحادث
كأفضل أساس ألنشطة اإلكتتاب للمجموعة .نظرًا لطبيعة مطالبات إعادة التأمين
وصعوبة التعرف على سنة الحادث لكل مطالبة مبلغ عنها  ،تم اإلعتراف بهذه
المطالبات بصفة فردية وتم تجميعها 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 المجموعة  ،حيث كانت اإلشارة إلى التاريخ الفعلي لهذا
الحدث الذي تسبب بالمطالبة (حدث أساس السنة).

األدوات المالية وإدارة المخاطر (تتمة)

األدوات المالية وإدارة المخاطر (تتمة)
بآالف الرياالت القطرية

بآالف الرياالت القطرية
2012

2011

1.321.630
1.279.764
1.330.732
1.349.170
1.395.907
--

في نهاية سنة الحادث 1.528.828
1.613.829
بعد سنة
1.550.628
بعد سنتين
1.581.236
بعد ثالثة سنوات
بعد أربعة سنوات 1.601.924
بعد خمسة سنوات 1.571.683

2014

2013

2.344.870
2.231.312
2.244.121
----

1.856.416
1.770.884
1.782.539
1.764.349
---

التقدير الحالي للمطالبات

1.764.349 1.395.907 1.571.683
المتكبدة المتراكمة
الدفعات المتراكمة لتاريخه ()1.424.743( )1.196.728( )1.471.048
339.606
199.179
مخصص صافي المطالبات القائمة 100.635

إحتياطي خاص بالسنوات
السابقة (قبل )2010
إجمالي مخصص صافي
-المطالبات القائمة
التقدير الحالي للفائض ( /العجز) ()42.855
نسبة الفائض ( /العجز)
()%3
لإلحتياطي األساسي

--

2.244.121
()1.582.797
661.324

2015

2016

4.632.474
4.514.694
-----

المجموع

5.522.794
------

17.013.548 5.522.794 4.514.694
()10.322.168( )2.117.513( )2.529.339
6.691.380 3.405.281 1.985.355

--

--

--

--

--

-()74.277

-92.067

-100.749

-117.780

--

6.851.141

()%5

%5

%4

%3

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
بالنسبة للمجموعة كما تم وضع السياسات واإلجراءات التالية لتخفيف تعرض
المجموعة لمخاطر االئتمان:
يتم رصد اإللتزام بسياسة إدارة الذمم وتتم مراجعة حاالت التعرض والخرق بصورة
منتظمة لمعرفة مدى صلتها بالتغيرات في بيئة المخاطر.
بالنسبة لجميع فئات الموجودات المالية التي تحتفظ بها المجموعة بخالف تلك
المتعلقة بعقود إعادة التأمين ،فإن أقصى حد لتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان
هو القيمة الدفترية كما هي مسجلة في البيانات المالية الموحدة كما في تاريخ
التقرير.
تتم إعادة التأمين مع معيدي تأمين معتمدين من قبل اإلدارة .بغرض تقليل تعرضها
للخسائر الكبيرة من حاالت عجز معيدي التأمين عن الوفاء  ،تقوم المجموعة بإجراء
تقييم للوضع المالي لمعيدي تأمينها وترصد تركيزات اإلئتمان الناشئة عن 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
لتدني القيمة.
إن مخاطر اإلئتمان محدودة بالقيمة الدفترية للموجودات المالية في تاريخ التقرير.

التعرض لمخاطر اإلئتمان حسب تصنيف اإلئتمان
يبين الجدول أدناه المعلومات المتعلقة بتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان عن
طريق تصنيف الموجودات وفقًا لتصنيفات اإلئتمان التي تضعها المجموعة لألطراف
المقابلة:

بآالف الرياالت القطرية
 31ديسمبر 2016

موجودات مالية غير مشتقة
استثمارات محتفظ بها للمتاجرة  -سندات دين
إستثمارات متاحة للبيع  -سندات دين
ذمم تأمين مدينة
موجودات عقود إعادة تأمين
النقد وشبه النقد
 31ديسمبر ( 2015معدلة•)
موجودات مالية غير مشتقة
استثمارات محتفظ بها للمتاجرة  -سندات دين
إستثمارات متاحة للبيع  -سندات دين
ذمم تأمين مدينة
موجودات عقود إعادة تأمين
النقد وشبه النقد

1.942.882
6.347.007
3.807.116
1.853.488
6.962.310
20.912.803
2.298.741
4.836.581
4.045.566
1.306.722
3.518.760
16.006.370

--356.925
--356.925

مستحقة
ومتدنية
القيمة

--50.585
--50.585

--90.148
--90.148

اإلجمالي

1.942.882
6.347.007
4.214.626
1.853.488
6.962.310
21.320.313

--38.494
--38.494

2.298.741
4.836.581
4.174.208
1.306.722
3.518.760
16.135.012

* بعض المبالغ الموضحة هنا ال تتوافق مع البيانات المالية لسنة  2015وتعكس تعديالت تم إجرائها
(إيضاح .)38
تحليل إعمار الموجودات المالية

 31ديسمبر 2016

أقل من 30
يومًا

60-31
يومًا

بآالف الرياالت القطرية
ما يزيد عن المجموع
120-91
90-61
 121يومًا
يومًا
يومًا

34.969 1.590.389 2.332.457 2.954.823

النقد وشبه النقد
ذمم تأمين مدينة
وذمم مدينة أخرى 2.131.428
5.086.251
المجموع

454.495
921.034
342.450
489.464 2.511.423 2.674.907

49.672

6.962.310

407.510
457.182

4.256.917
11.219.227

 31ديسمبر 2015

952.954 1.370.520

النقد وشبه النقد
ذمم تأمين مدينة
وذمم مدينة أخرى 1.801.423
3.171.943
المجموع

839.738

128.084

227.464

3.518.760

147.614
893.086 1.243.912
275.698 1.732.824 2.196.866

128.642
356.106

4.214.677
7.733.437

الموجودات المالية متدنية القيمة
بلغت موجودات إعادة التأمين متدنية القيمة مبلغ  15.494ألف ريـال قطري كما في
 31ديسمبر  10.989 :2015( 2016ألف ريـال قطري) وذمم تأمين مدينة وذمم مدينة أخرى
متدنية القيمة مبلغ  35.091ألف ريـال قطري ( 27.504 :2015ألف ريـال قطري).
تقوم المجموعة بتسجيل جميع مخصصات خسائر التدني في القيمة في حسابات
تدني قيمة منفصلة .فيما يلي الحركة على جميع مخصصات خسائر تدني القيمة:

تدني قيمة ذمم التأمين وإعادة التأمين المدينة
بآالف الرياالت القطرية
 31ديسمبر 2016

في  1يناير
مصروف خالل السنة
اإلجمالي

38.494
12.091
50.585

 31ديسمبر 2016

دون سنة
واحدة

11٫684٫218

159.761

لم تستحق مستحقة وغير
متدنية
بعد وغير
القيمة
متدنية القيمة

األدوات المالية وإدارة المخاطر (تتمة)

 31ديسمبر 2015

30.911
7.503
38.494

ز ) مخاطر السيولة
مخاطر السيولة هي المخاطر المتمثلة في الصعوبات التي تواجهها المجموعة
للوفاء بإلتزاماتها المصاحبة لمطلوباتها المالية.
يتم مراقبة متطلبات السيولة بشكل دوري على أساس يومي /أسبوعي /شهري
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
الدفع والذمم المدينة .بالنسبة لمطلوبات عقود التأمين وموجودات إعادة التأمين،
فإنه يتم تحديد فترات إستحقاقها إستنادًا إلى التقدير الزمني لصافي التدفقات
النقدية الخارجة من مطلوبات التأمين المعترف بها .تم إستبعاد األقساط غير
المستحقة وحصة معيدي التأمين من األقساط غير المستحقة من التحليل إذ أنها
ليست إلتزامات تعاقدية.

موجودات مالية
موجودات مالية غير مشتقة
إستثمارات محتفظ بها للمتاجرة
موجودات مالية متاحة للبيع
أسهم حقوق ملكية
سندات دين إستثمارية
ذمم تأمين مدينة  -صافي
موجودات عقود إعادة تأمين
النقد وشبه النقد
اإلجمالي
مطلوبات مالية
مطلوبات مالية غير مشتقة
ذمم تجارية وأرصدة دائنة أخرى
إلتزامات عقود تأمين
ذمم تأمين دائنة
قروض قصيرة األجل
قروض طويل األجل
اإلجمالي

من 5 -1
سنوات

بآالف الرياالت القطرية

أكثر من 5
سنوات

المجموع
التغير في
المتغيرات

2.869.761

--

--

2.869.761

2.218.297
385.762
4.164.041
1٫129٫879
6.962.310
17٫730٫050

-2.709.969
---2.709.969

-3.251.276
---3.251.276

2.218.297
6.347.007
4.164.041
1٫129٫879
6.962.310
23٫691٫295

856.831
5082٫920
738.461
4.065.311
-10٫793٫523

----127.196
127.196

-------

856.831
8.704.629
738.461
4.065.311
127.196
10٫870٫719

بآالف الرياالت القطرية
 31ديسمبر ( 2015معدله)

دون سنة
واحدة

موجودات مالية
موجودات مالية غير مشتقة
إستثمارات محتفظ بها للمتاجرة
موجودات مالية متاحة للبيع
أسهم حقوق ملكية
سندات دين إستثمارية
ذمم تأمين مدينة  -صافي
موجودات عقود إعادة تأمين
النقد وشبه النقد
اإلجمالي
مطلوبات مالية
مطلوبات مالية غير مشتقة
ذمم تجارية وأرصدة دائنة أخرى
إلتزامات عقود تأمين
ذمم تأمين دائنة
قروض قصيرة األجل
اإلجمالي

أكثر من 5
سنوات

من 5 -1
سنوات

 31ديسمبر 2016

المجموع

العملة
ريال قطري
ريال قطري

األثر على
الربح أو
الخسارة

 50+نقطة �أ�سا�س ()23.317
 50-نقطة �أ�سا�س 23.317

 31ديسمبر 2015
األثر على
الربح أو
الخسارة

األثر على
حقوق
الملكية

()106.313
106.313

()34.510
34.510

األثر على
حقوق
الملكية

()67.712
67.712

فيما يلي مخاطر معدالت الفائدة للمجموعة إستنادًا إلى ترتيباتها التعاقدية:
بآالف الرياالت القطرية
 31ديسمبر 2016

دون سنة
واحدة

من
 5-1سنوات

نقد وشبه النقد
إستثمارات
المجموع

6.962.310
2.328.644
9.290.954

-2.709.969
2.709.969

أكثر
من 5
سنوات

-3.251.276
3.251.276

المجموع

6.962.310
8.289.889
15.252.199

معدل
الفائدة
الفعلي ()%

%2.19
%3.63

بآالف الرياالت القطرية
دون سنة
 31ديسمبر (2015معدله) واحدة

3.518.760
2.070.869
5.589.629

نقد وشبه النقد
إستثمارات
المجموع

من
 5-1سنوات

-2.545.697
2.545.697

أكثر
من 5
سنوات

-2.518.756
2.518.756

المجموع

3.518.760
7.135.322
10.654.082

معدل
الفائدة
الفعلي ()%

%1.34
%4.41

* بعض المبالغ الموضحة هنا ال تتوافق مع البيانات المالية لسنة  2015وتعكس تعديالت تم إجرائها

2.963.259

--

--

2.963.259

2.793.783
349.410
4.135.715
971.786
3.518.760
14.732.713

-2.545.697
---2.545.697

-1.941.474
---1.941.474

2.793.783
4.836.581
4.135.715
971.786
3.518.760
19.219.884

650.744
3.838.858
811.184
3.543.243
8.844.029

------

------

650.744
3.838.858
811.184
3.543.243
8.844.029

(إيضاح .)38
[ ]3مخاطر السعر
مخاطر السعر هي المخاطر التي تنشأ عن تقلبات القيمة العادلة أو االيرادات لألداة المالية بسبب
التغييرات في األسعار بالسوق (بخالف تلك التي تنشأ من مخاطر معدالت الفائدة أو مخاطر
العمالت) ،سواء كانت تلك التغيرات ناتجة عن عوامل خاصة باألداة المالية المحددة أو ُمصدرها أو
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
متعلق بوحدة نشاط.
تتطلب سياسة مخاطر السعر قيام المجموعة بإدارة هذه المخاطر بوضع األهداف ورصد العقبات
أمام اإلستثمارات وخطط التنويع وحدود اإلستثمار في كل بلد وقطاع وسوق واإلستخدام الحريص
والمخطط لألدوات المالية المشتقة .ليس هناك تركيز جوهري لمخاطر السعر بالمجموعة.
يبين الجدول أدناه التحركات الممكنة على نحو معقول في المتغيرات األخرى ثابتة مما يوضح االثر
على الربح (الخسارة) حقوق الملكية
بآالف الرياالت القطرية

* بعض المبالغ الموضحة هنا ال تتوافق مع البيانات المالية لسنة  2015وتعكس
تعديالت تم إجرائها (إيضاح .)38
ح) مخاطر السوق
مخاطر السوق هي المخاطر المتمثلة في تقلب القيمة العادلة أو اإليرادات لألداة المالية نتيجة
التغيرات في أسعار السوق( ،مثل معدالت الفوائد وأسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار
حقوق الملكية) سواء كانت هذه التغييرات ناتجة عن عوامل محددة خاصة بورقة مالية معينة
أو ُمصدرها أو عوامل تؤثر على جميع األوراق المالية المتداولة في السوق .تحد المجموعة من
مخاطر السوق من خالل اإلحتفاظ بمحفظة متنوعة والرصد المستمر للتطورات في أسواق
األسهم والسندات العالمية والمحلية .كما تقوم المجموعة وبشكل نشط بمراقبة العوامل
الرئيسية التي تؤثر على حركة سوق األسهم والسندات ،والقيام بتحليل دوري للعمليات واألداء
المالي للشركات المستثمر فيها.
[ ]1مخاطر العمالت
مخاطر العمالت هي المخاطر المتمثلة في تقلب القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية
لألداة المالية بسبب التغييرات في أسعار صرف العمالت األجنبية.
تقوم المجموعة بإستخدام مختلف األدوات المالية خارج بيان المركز المالي بما فيها العقود
اآلجلة لصرف العمالت األجنبية والخيارات إلدارة بعض مخاطر العمالت األجنبية وللمتاجرة.
يلخص الجدول أدناه تعرض المجموعة لمخاطر سعر صرف العمالت األجنبية في تاريخ التقرير
وذلك بتصنيف األصول والمطلوبات بعمالت رئيسية.
 31ديسمبر 2016

دوالر
أمريكي
ألف

النقد وشبه النقد
ذمم تأمين وأرصدة مدينة أخرى
إستثمارات
إجمالي الموجودات
قروض قصيرة األجل
قروض طويلة األجل
مخصصات وذمم إعادة تأمين
دائنة وذمم دائنة أخرى
667.766
إجمالي المطلوبات
4.733.077

412.610
1.762.507
8.176.850
10.351.967
4.065.311
--

 31ديسمبر  2015معدله
النقد وشبه النقد
ذمم تأمين وأرصدة مدينة أخرى
إستثمارات
إجمالي الموجودات
قروض قصيرة األجل
مخصصات وذمم إعادة تأمين
دائنة وذمم دائنة أخرى
إجمالي المطلوبات

دوالر
أمريكي
ألف

492.341
1.712.782
6.704.845
8.909.968
3.543.243
1.013.072
4.556.315

يورو
ألف

جنيه
إسترليني
ألف

أخرى
ألف

المجموع
ألف

227.819
318.889
228.252
774.960
---

195.713
2.891.592
753.086
3.840.391
-127.196

6.126.168
1.679.589
2.276.877
10.082.634
---

6.962.310
6.652.577
11.435.065
25.049.952
4.065.311
127.196

90.483
90.483

583.700
710.896

1.129.502
1.129.502

2.471.451
6.663.958

يورو
ألف

جنيه
إسترليني
ألف

29.887
112.144
112.806
254.837
-47.078

205.392
584.403
1.176.874
1.966.669
-438.456

47.078

438.456

أخرى
ألف

المجموع
ألف

2.791.140
4.072.131
2.599.098
9.462.369
-869.328

3.518.760
6.481.460
10.593.623
20.593.843
3.543.243
2.367.934

869.328

5.911.177

* بعض المبالغ الموضحة هنا ال تتوافق مع البيانات المالية لسنة  2015وتعكس تعديالت
تم إجرائها (إيضاح .)38
ليس لدى المجموعة تركيزات هامة في مخاطر العمالت.
تم القيام بالتحليل أدناه للتحركات الممكنة في المتغيرات الرئيسية مع بقاء جميع
المتغيرات األخرى ثابتة مما يوضح األثر على الربح أو الخسارة وحقوق الملكية بسبب
التغيرات في القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية الحساسة للعمالت
متضمنة مطالبات عقود التأمين:
بآالف الرياالت القطرية
 31ديسمبر 2016
التغير في
المتغيرات
العملة
يورو
جنيه إسترليني

%10+
%10+

يورو
جنيه إسترليني

%10%10-

األثر على
الربح
والخسارة

27.246
36.122
63.368
()36.294
()94.492
()130.786

األثر على
حقوق
الملكية

-------

3.540
20.128
23.668
()3.540
()20.128
()23.668

التغير في
المتغيرات
السوق القطري
السوق العالمي
السوق القطري
السوق العالمي

%10+
%10+
%10%10-

األثر على
الربح أو
الخسارة

-92.127
-()92.127

146.875
21.355
()146.875
()21.355

األثر على
الربح أو
الخسارة

-66.452
-()66.452

189.399
42.587
()189.399
()42.587

لم تتغير الطريقة المستخدمة في التوصل إلى معلومات الحساسية والمتغيرات الهامة منذ الفترة
السابقة.
ط) المخاطر التشغيلية
وهي مخاطر الخسارة التي تنشأ بسبب فشل النظام أو الخطأ البشري أو اإلحتيال أو من أحداث
خارجية .في حالة فشل ضوابط الرقابة في األداء قد تتسبب المخاطر التشغيلية في أضرار للسمعة
وقد يكون لها عواقب قانونية أو تشريعية أو قد تؤدي إلى خسارة مالية .ال يمكن للمجموعة أن
تتوقع إزالة جميع المخاطر التشغيلية إال أنه وعن طريق وضع نظام رقابة صارم ومن خالل الرصد
ومعالجة المخاطر المحتملة تتمكن المجموعة من إدارة هذه المخاطر.
لدى المجموعة أنظمة مفصلة وإجراءات موثقة فيها فصل فعال للمهام وضوابط للولوج وإجراءات
التفويض والتسوية وأساليب لتدريب وتقييم الموظفين وخالفها ،إضافة إلى إطار عمل تدقيق
داخلي فعال .يتم رصد مخاطر العمل مثل التغيرات في البيئة والتقنية والصناعة عبر التخطيط
اإلستراتيجي للمجموعة وعملية رصد الموازنة.
ي) إدارة رأس المال
إن متطلبات رأس المال مفروضة ومنظمة من قبل قانون الشركات التجارية القطري وبورصة قطر
كاف .كما قامت المجموعة بوضع أهداف أخرى من جانبها
من أجل الحفاظ على هامش سيولة
ٍ
بغرض المحافظة على تصنيف إئتماني قوي ومعدالت رأسمال قوية بغرض دعم أهداف نشاطها
التجاري وزيادة القيمة لمساهميها.
تدير المجموعة متطلبات رأسمالها عن طريق تقييم النقص ما بين مستويات رأس المال المصرح عنه
والمطلوب على نحو منتظم .إلتزمت المجموعة بكامل المتطلبات المفروضة من أطراف خارجية
أثناء السنة المالية الصادر عنها التقرير ولم تجري تغييرات على قاعدة رأسمالها أو أهدافها أو
سياساتها أو أساليبها عما كانت عليه في السنة السابقة.
ك) التصنيف والقيم العادلة
يبين الجدول التالي مقارنة للقيم العادلة لألدوات المالية مع قيمها الدفترية:
بآالف الرياالت القطرية
 31ديسمبر 2015

 31ديسمبر 2016
القيمة
الدفترية

القيمة
العادلة

القيمة
الدفترية
معدله

القيمة
العادلة
معدله

النقد وشبه النقد
قروض وذمم مدينة
ذمم تأمين مدينة
موجودات عقود إعادة تأمين
إستثمارات محتفظ بها للمتاجرة
إستثمارات متاحة للبيع

6.962.310
4.164.041
1.129.879
2.869.761
8.565.304
23.691.295

6.962.310
4.164.041
1.129.879
2.869.761
8.565.304
23.691.295

3.518.760
4.135.715
971.786
2.963.259
7.630.364
19.219.884

3.518.760
4.135.715
971.786
2.963.259
7.630.364
19.219.884

قروض قصيرة األجل
ذمم تأمين دائنة وذمم دائنة أخرى
مطلوبات عقود تأمين
قروض طويلة األجل

4.065.311
2.471.451
5.082.920
127.196
11.746.878

4.065.311
2.471.451
5.082.920
127.196
11.746.878

3.543.243
2.367.934
3.838.858
-9.750.035

3.543.243
2.367.934
3.838.858
-9.750.035

* بعض المبالغ الموضحة هنا ال تتوافق مع البيانات المالية لسنة  2015وتعكس تعديالت تم إجرائها

 31ديسمبر 2015
األثر على
الربح
والخسارة

 31ديسمبر 2016
األثر على
حقوق
الملكية

 31ديسمبر 2015
األثر على
حقوق
الملكية

األثر على
حقوق
الملكية

8
-8
()8
-()8

(إيضاح .)34
 - 32األدوات المالية المشتقة
تدخل المجموعة في أنواع مختلفة من المعامالت التي تتضمن أدوات مالية مشتقة ضمن نطاق
االعمال العادية األداة المالية المشتقة تمثل عقد مالي بين طرفين حيث تتغير قيمته استجابة
للتغير في سعر واحدة أو أكثر من األدوات المالية المشتقة أو السعر المرجعي أو المؤشر .وتشمل
األدوات المالية المشتقة العقود اآلجلة والمقايضات و هيكلة رأس المال.
يبين الجدول أدناه القيم األسمية حسب فترة االستحقاق .تمثل القيمة األسمية مبلغ األداة
المشتقة ،أو أو السعر المرجعي أو المؤشر ويعد هو أساس قياس التغييرات في قيمة المشتقات
المالية وتشير القيم األسمية إلى حجم المعامالت القائمة في نهاية السنة وهي ليست مؤشرا
على مخاطر السوق أو مخاطر االئتمان.

لم تتغير الطريقة المستخدمة في التوصل إلى معلومات الحساسية والمتغيرات
الهامة منذ الفترة السابقة.
[ ]2مخاطر معدالت الفائدة
مخاطر معدالت الفائدة هي المخاطر الناتجة عن تقلبات قيمة التدفقات النقدية
المستقبلية من أداة مالية بسبب التغيرات في معدالت الفائدة بالسوق.
تستثمر المجموعة في أوراق مالية ولديها ودائع تخضع لمخاطر معدالت الفائدة .إن
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.
تحد المجموعة من مخاطر معدالت الفائدة برصد التغيرات في معدالت الفائدة
بعمالت النقد واإلستثمار والتي ليس لها تركيز كبير في مخاطر معدالت الفائدة.
يبين الجدول أدناه التحركات الممكنة على نحو معقول في المتغيرات الرئيسية مع
بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابته مما يوضح األثر على الربح أو الخسارة وحقوق الملكية:

بآالف الرياالت القطرية
 31ديسمبر 2016

القيمة
اإلسمية

القيمة
العادلة

في خالل
 3أشهر

من  3أشهر
إلى  12شهر

مشتقات متبادلة بين طرفين (من دون وسيط)
عقود الصرف األجنبي التراكمي
عقود الصرف األجنبي األجلة
اتفاقية تبادل معدالت الفائدة
اتفاقية تبادل عجز االئتمان
اتفاقية تبادل مؤشر
اتفاقية هيكلة خيارات أسهم

479.991
666.386
182.000
1.092.000
221.788
378.560

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

-447.986
--221.788
21.840

479.991
218.400
182.000
1.092.000
-356.720

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

 - 33األحكام المؤثرة المستخدمة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة
عند إعداد هذه البيانات المالية الموحدة قامت اإلدارة بإستخدام عدد من األحكام المؤثرة عند
تطبيق السياسات المحاسبية الوارد وصفها باإليضاح رقم (« 3د») .تم إدراج تلك األحكام التي لها
التأثير األكبر على مبالغ الموجودات والمطلوبات والدخل والمصروف فيما يلي (بخالف تلك التي
تشتمل على تقديرات والتي تم التعامل معها في اإليضاح رقم .)31
تستند تلك األحكام إلى الخبرة التاريخية وعوامل أخرى منها التوقعات ألحداث مستقبلية يُرى أنها
معقولة في ضوء الظروف .ترى اإلدارة بأن ما هو موضح أدناه يعالج السياسات المحاسبية التي تحتاج
إلى هذه األحكام.
تصنيف االستثمارات
يمكن تصنيف اإلستثمارات المدرجة إما على أنها محتفظ بها للمتاجرة أو متاحة للبيع .تقوم
المجموعة باإلستثمار بشكل كبير في األوراق المالية المدرجة إما محليًا أو خارجيًا .قررت اإلدارة تصنيف
تلك اإلستثمارات بصفة أساسية على أساس إحتمال نموها على المدى الطويل بد ً
ال من تصنيفها
على أساس ربحها قصير األجل .نتيجة لذلك فقد تم إدراج مثل تلك اإلستثمارات كإستثمارات متاحة
للبيع بد ً
ال عن القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
صنفت الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا كان الهدف من تلك
ُ
اإلستثمارات المتاجرة أو تم تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
تستثمر المجموعة في صناديق مشتركة ومدارة ألغراض المتاجرة.
تدني قيمة الموجودات المالية
تحدد المجموعة ما إذا كان قد حدث تدني في قيمة الموجودات المالية في حقوق الملكية
المتاحة للبيع عندما يكون هناك إنخفاض 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 تدني 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.
تدني قيمة الشهرة و الموجودات الغير ملموسة
تقوم المجموعة بإجراء إختبار انخفاض القيمة سنويا فيما يتعلق بالشهرة الناشئة من اإلستحواذ
على شركات تابعة .وإلجراء تحليل اختبار انخفاض القيمة  ،تقوم المجموعة بعمل التقديرات التالية
والتي تعتبر هامة:
معدل النمو واإلفتراضات األساسية أخرى
تستخدم اإلدارة التدفقات النقدية المتوقعة على مدى  5سنوات أفقيًا .العائد على القدرة بنسبة
 ٪3.6كل عام لقدرة لويد ،السعر إلى القيمة الدفترية ومتوسط حقوق المساهمي بيتا (.0.46 )Beta
ويستخدم معدل النمو في تحديد التدفقات النقدية الدائمة و العائد على القدرة و السعر إلى
القيمة الدفترية ومتوسط حقوق المساهمي  بيتا ( )Betaمع األخذ بعين اإلعتبار طبيعة الصناعة
والنمو العام في النشاط االقتصادي الذي شهدته المنطقة التي تعمل فيها المجموعة.
سعر الخصم
تقوم اإلدارة بخصم التدفقات النقدية باستخدام متوسط التكلفة المرجح من رأس المال بنسبة
 %10،72والذي يأخذ بعين االعتبار نسب الدين وحقوق الملكية المتوقعة إستنادًا على نموذج تقييم
األصول الرأسمالية وكلفة الدين طويل األجل المتوقعة.
تقوم اإلدارة بتحليل الحساسية على االفتراضات أعاله في التحقق من مدى تأثيرها على القيمة
الدفترية للشهرة في البيانات المالية الموحدة .إن التغييرات في االفتراضات أعاله قد يكون له تأثير
مادي على المبالغ القابلة لالسترداد للشهرة.
 - 34المصادر الرئيسية للشكوك حول التقديرات
فيما يلي بيان اإلفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى للشكوك حول
التقدير في تاريخ التقرير والتي لها مخاطر كبيرة تتسبب في تسويات جوهرية للقيم الدفترية
للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية التالية  ،كما يلي:
المطالبات المقدمة بموجب عقود تأمين
يتم تحميل مصروفات المطالبات وتقدير الخسائر على الربح أو الخسارة عند تكبدها إستنادًا إلى
اإللتزام المقدر للتعويض المستحق لحامل العقد أو أطراف أخرى متضررة من جانب حاملي العقد.
يتم تقدير مطلوبات المطالبات غير المدفوعة بإستخدام مدخالت التقديرات لحاالت فردية ُم َب ّلغ
عنها للمجموعة وتقديرات اإلدارة للمطالبات المتكبدة ولكن غير مب َّلغ عنها .تتم مراجعة طريقة
وضع مثل هذه التقديرات وتكوين اإللتزام الناتج عنها بصفة مستمرة .يتم إدراج أية فروق بين
المطالبات الفعلية والمخصصات الموضوعة في الربح أو الخسارة في سنة السداد .تم صافي تقدير
المطالبات غير المدفوعة كما في  31ديسمبر  2016بمبلغ  6.851.141ألف ريـال قطري (5.441.255 :2015
ألف ريـال قطري).
تدني قيمة ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى
يتم وضع تقدير مبلغ التأمين القابل لإلسترداد عندما يصبح من غير المحتمل تحصيل كامل المبلغ.
يستدعي هذا التحديد أن تقوم المجموعة بتقييم مركز اإلئتمان والسيولة لدى حاملي الوثائق
وشركات التأمين ومعدالت اإلسترداد التاريخية و التحقيقات المفصلة التي تم القيام بها خالل سنة
 2014باإلضافة إلى رأي الدائرة القانونية .يتم إدراج الفرق بين القيمة القابلة لإلسترداد المقدرة والقيمة
الدفترية في الربح أو الخسارة كمصروف .يتم إدراج أي فرق بين المبالغ التي يتم تحصيلها فعليًا
في الفترات المستقبلية والمبالغ المتوقعة في الربح أو الخسارة في وقت تحصيلها .بلغت القيم
الدفترية لذمم التأمين المدينة وذمم إعادة التأمين المدينة مبلغ  1.406.505ألف ريـال قطري كما في
 31ديسمبر  1.106.444 : 2015( 2016ألف ريـال قطري) و  2.808.121ألف ريـال قطري ( 3.067.764 : 2015ألف ريـال
قطري) على التوالي وبلغت المخصصات المكونة لتدني قيمة ذمم التأمين المدينة وذمم إعادة
التأمين المدينة  35.091ألف ريـال قطري ( 27.054 : 2015ألف ريـال قطري) و  15.494ألف ريـال قطري (2015
 10.989 :ألف ريـال قطري) على التوالي.
إختبار كفاية اإللتزام
في تاريخ كل تقرير يتم إجراء إختبارات لكفاية اإللتزام للتأكد من كفاية مطلوبات عقود التأمين.
تقوم المجموعة بإستخدام أفضل التقديرات للتدفقات النقدية التعاقدية المستقبلية ومعالجة
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.
 - 35ضمانات الشركة األم
قدمت الشركة األم ضمانات غير مشروطة لبعض شركاتها التابعة وهي شركة قطر للتأمين
الدولية (ذ.م.م) و شركة قطر إلعادة التأمين (ذ.م.م) وشركة قطر لتأمينات الحياة و التأمين
الصحي(ذ.م.م) والشركة الكويتية القطرية للتأمين وشركة قطر للتأمين – أوروبا – المحدودة
(مالطا) بغرض الحصول على تقييم مالي من مؤسسات تقييم دولية.
 - 36إعادة هيكلة المجموعة
خالل العام ،قامت المجموعة بإعادة هيكليتها حيث قامت بتعيين شركة قطر لتأمين كابيتال إلدارة
وبناء على ذلك ،ليست هناك
بعض الشركات الدولية .أي نقل لحصة أو تنازل يعتبر « سيطرة مشتركة».
ً
أي شهرة أو ربح أو خسارة على خالل هذه السنة فى هذة البيانات المالية الموحدة.
باإلضافة الى ذلك  ،ليس هناك أية شهرة أو ربح أو خسارة على صفقة شراء معترف بها خالل هذا
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.
 - 37دمج األعمال
اإلستحواذ على سينرجي فريملي المحدودة من قبل المجموعة
في  3فبراير  2016قامت المجموعة باالستحواذ على  %100من رأس مال شركة سينرجي فريملي
المحدودة  ،جيرسي المملكة المتحدة .تم عمل جميع المتطلبات القانونية إلنهاء هذه المعاملة
في  3فبراير  .2016تملك شركة سينرجي فريملي المحدودة استثمارات عقارية في المملكة التحدة.
قامت المجموعة بالستحواذ على هذه الشركة كجزء من استراتيجيتها التي تهدف إلى توسيع
وتنويع أنشطتها االستثمارية العقارية.
القيمة العادلة لموجودات ومطلوبات شركة المحدودة سينرجي فريملي المحدودة كما في تاريخ
االستحوا حسب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  3هي كما يلي:

الموجودات
استثمارات عقارية
إجمالي الموجودات
صافي الموجودات المستحوذ عليها

القيمة العادلة
المعترف بها
بآالف الرياالت
القطرية

251.370
251.370
251.370

ربح من صفقة شرائية أو الشهرة النانتجة من عملية دمج األعمال
الشهرة المحتسبة من عملية دمج األعمال تم احتسابها كما يلي:
كما في  3فبراير
الموجودات
القيمة العادلة للمقابل المالي المحول لالستحواذ على حقوق الملكية المسيطرة
القيمة العادلة في تاريخ اإلستحواذ لحصة حقوق ملكية
مطروحًا منه  :صافي الموجودات المستحوذ عليها حسب المعيار الدولي
للتقارير المالية رقم 3
الشهرة النانتجة من عملية دمج األعمال ( إيضاح )12

بآالف الرياالت
القطرية

251.370
251.370
-ال �شيء

وحيث أن الهدف من االستحواذ في المقام األول هو الحصول على استثمار عقاري ،فإنه ال يوجد أية
أصول 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 الدخل الموحدة و كجزء من التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية في قائمة
التفقات النقدية الموحدة.
ساهمت شركة سينرجي فريملي المحدودة بما يعادل  15.155ألف ريال قطري من إيرادات اإليجارات ،
و 5.105ألف ريال قطري في صافي ربح للمجموعة.
 - 38أرقام المقارنة وتعديل المعلومات المالية لسنوات السابقة
تم تعديل البيانات المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2015وأثر هذه التعديالت موضحة أدناه.
فيما عدا التعديالت المبينة ،تمت إعادة تصنيف أرقام المقارنة للعام السابق متى كان ذلك ضروريًا
للمحافظة على الثبات مع أرقام السنة الحالية .برغم ذلك ،ليس إلعادة التبويب أي أثر على صافي
الربح أو إجمالي حقوق الملكية للمجموعة.
[ ]1اإلستثمارات والقروض قصيرة األجل
كجزء من إستراتيجية التداول بالهامش للمجموعة  ،قامت المجموعة باإلقتراض لتمويل األوراق
المالية ذات الدخل الثابت ،وكانت المجموعة تتبع سياسة محاسبية يتم بموجبها اجراء مقاصة بين
القروض قصيرة األجل ومجموع إستثمارات الدخل الثابت في عرض البيانات المالية.
في عام  ،2016قامت المجموعة بعرض إستثمارات الدخل الثابت والقروض باإلجمالي في بيان
المركز المالي ،نتيجة لذلك تم تعديل أرقام المقارنة بأثر رجعي .ليس للتعديل المذكور أعاله أي أثر
مالي على صافي الدخل للمجموعة وحصة السهم من األرباح واألرباح المدورة و وإجمالي حقوق
المساهمين والدخل الشامل األخر للسنة والتدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية
واالستثمارية والتمويلية للمجموعة.

تقرير مدقق الحسابات المستقل

 - 38أرقام المقارنة وتعديل المعلومات المالية لسنوات السابقة ( تتمة )
[ ]2عقود التأمين الدائنة وموجودات عقود إعادة التأمين
خالل السنة ،قامت المجموعة بإعادة تبويب وإلغاء بعض من موجودات عقود إعادة التأمين وعقود
التأمين الدائنة .قامت المجموعة بإعادة التبويب إللغاء آثر األعمال المشتركة بين حصص المجموعة،
نتج عن ذلك تعديل أرقام المقارنة المبينة في هذه البيانات المالية الموحدة .ليس للتعديل المذكور
أعاله أي أثر مالي على صافي الدخل للمجموعة وحصة السهم من األرباح و األرباح المدورة و
وإجمالي حقوق المساهمين و الدخل الشامل األخر للسنة أو التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة
التشغيلية و االستثمارية و التمويلية للمجموعة.
المذكور أعاله في البندين [ ]1و [ ]2تم إعادة تبويبها من خالل تعديل البيانات المالية لجميع البنود
المتأثرة للفترات السابقة على النحو التالي
بآالف الرياالت القطرية

كما في  31ديسمبر 2015
كما تم بياتها
سابقا

بنود بيان المركز المالي الموحد
االستثمارات
القروض – قصير األجل
عقود التأمين الدائنة
موجودات عقود إعادة التأمين

التعديل

3.179.243
3.179.243
()3.478.169
()3.478.169

7.414.380
364.000
15.246.247
5.606.574

المعدلة

10.593.623
3.543.243
11.768.078
2.128.405

المحترمين
السادة  /المساهمين
شركة قطر للتأمين (ش.م.ق)
الدوحة  -قطر
الـرأي
لقد قمنا بتدقيق البيانات المالية الموحدة لشركة قطر للتأمين (ش.م.ق) ( «الشركة األم») وشركاتها
التابعة (ويشار إليها مجتمعة بـ»المجموعة») ،والتي تتكون من بيان المركز المالي الموحد كما في 31
ديسمبر  2016وكل من البيانات المالية الموحدة للدخل والدخل الشامل والتغيرات في حقوق الملكية
والتدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ ،وملخصًا للسياسات المحاسبية الهامة وإيضاحات
تفسيرية أخرى.
في رأينا ،أن البيانات المالية الموحدة المرفقة تظهر بصورة عادلة ،من كافة النواحي الجوهرية ،المركز
المالي للمجموعة كما في  31ديسمبر  2016وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك
التاريخ وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية.
أساس الـرأي
لقد قمنا بتدقيقنا وفقًا للمعايير الدولية للتدقيق .إن مسؤوليتنا بموجب تلك المعايير موضحة في فقرة
«مسوؤلية مدقق الحسابات» حول تدقيق البيانات المالية الموحدة ضمن تقريرنا .كما أننا مستقلون عن
المجموعة وفقًا لمعايير السلوك الدولية لمجلس المحاسبين «قواعد السلوك للمحاسبين المهنيين»
وقواعد السلوك المهني والمتعلقة بتدقيقنا للبيانات المالية الموحدة في قطر .هذا وقد إلتزمنا
بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقًا لهذه المتطلبات .نعتقد أن بيّنات التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها
كافية ومناسبة لتوفر أساسًا لرأينا حول التدقيق.
أمور التدقيق الرئيسية
أمور التدقيق الرئيسية هي تلك األمور التي ،بحسب تقديرنا المهني ،هي األكثر أهمية في تدقيقنا لهذه
البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر  .2016وتم تناول األمور في سياق تدقيقنا للبيانات
المالية الموحدة ككل ،وفي تكوين رأينا حولها ،وال نبدي رأيًا منفص ً
ال بشأنها.
أمور التدقيق الرئيسية

بآالف الرياالت القطرية

كما في  1يناير 2015
كما تم بياتها
سابقا

بنود بيان المركز المالي الموحد
االستثمارات
القروض – قصير األجل
عقود التأمين الدائنة
موجودات عقود إعادة التأمين

التعديل

2.247.536
2.247.536
()2.012.600
()2.012.600

6.468.082
182.000
8.331.014
3.251.457

المعدلة

8.715.618
2.429.536
6.318.414
1.238.857

[ ]3تعديالت أخرى
خالل السنة ،تم تعديل بعض أرقام سنة  2015وذلك بسبب عملية التدقيق التي تمت للشركات التابعة ،قامت اإلدارة بعمل هذه
التعديالت والتي لم يكون لها أي تأثير على صافي حقوق الملكية أو حساب األرباح والخسائر وإضافتها للبيانات المالية المجمعة
كالتالي:

بآالف الرياالت القطرية

كما في  1يناير 2015
بنود بيان المركز المالي الموحد
عقود التأمين وأرصدة مدينة أخرى
مخصصات وإعادة تأمين وأرصدة دائنة أخرى

كما تم بياتها
سابقا

6.617.197
2.503.671

التعديل

المعدلة

()135.737
135.737

6.481.460
2.367.934

تقرير مجلس اإلدارة
يسر مجلس إدارة شركة قطر للتأمين أن يقدم تقريره السنوي الثاني والخمسين عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة
المنتهية في  31ديسمبر 2016م والخطة المستقبلية للشركة 0
تواصل الرياح المعاكسة على االقتصاد الكلي
كما هو الحال في السنوات السابقة  ،واجه االقتصاد العالمي عدة تحديات قوية في هذا العام 2016م  ،نظرًا لتزايد حدة
التقلبات السياسية واآلثار السلبية على بيئة االستثمار وانخفاض حركة التجارة الدولية  .ووفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي
 ،فقد نمت االقتصاديات المتقدمة في العالم بنسبة ( )%1.6في عام  ،2016مقابل ( )%2.1في العام السابق  .وبينما كان الضعف
في إجمالي الطلب هو المصدرالرئيسي للقلق في االقتصاديات المتقدمة  ،إال أن تذبذب أسعار السلع األساسية (بما في ذلك
النفط والغاز) وأيضًا التغيرات السياسية قد أضاف موجة من عدم اليقين في األسواق الناشئة  .وكان هذا على الرغم من
المحاوالت المستمرة من قبل البنوك المركزية الرائدة لتحريك النمو االقتصادي من خالل التخفيف الكمي .
إستراتيجية التنويع  ،وأثرها اإايجابي على أداء نشاط التأمين والعوائد االستثمارية
نجحت شركة قطر للتأمين في تحقيق كل من التنويع الجغرافي والتنويع في المنتجات  ،والتي استفادت منه المجموعة عن
طريق القدرة على التنقل في عالم مضطرب  .وقد تحقق تنويع األعمال التجارية العالمية في عمليات المجموعة من خالل
تركيزنا على إعادة التأمين من خالل شركة قطر إلعادة للتأمين (قطر ري)  ،والوصول إلى سوق لويدز من خالل صندوق أنتاريس
 ،والحصول على نشاط تأمين مباشر في قارة أوروبا من خالل شركة قطر األوروبية المحدودة ( ، )QELوتعزيز أعمال التأمين
اإلقليمية في دول مجلس التعاون من خالل شركة قطر لتأمينات الحياة والتأمين الطبي ( )QLMوأيضًا شركاتها وفروعها
اإلقليمية .
لقد شهدت المجموعة خالل هذه الفترة نموًا قويًا في أنشطتها التشغيلية  ،فقد بلغ إجمالي األقساط المكتتبة ( )9901مليون
ريال بزيادة نسبتها ( )%19عما سبق تحقيقه خالل عام 2015م  ،ونظرًا للزيادة في عدد من الحوادث الكبيرة في قطاع التأمين،
فقد تأثر صافي النشاط التأميني سلبًا بهذه األحداث  ،حيث بلغ صافي النشاط التأميني ( )844مليون ريال مسج ً
ال إنخفاضًا
نسبته ( )%9عما سبق تحقيقه خالل عام 2015م .
وكانت إدارة االستثمار دائمًا هي حجر األساس لالستقرار والمحرك الهام في أداء المجموعة  .ومن خالل خبراتنا الواسعة في
مجال االستثمار وإدارة المخاطر  ،بلغ إجمالي إيرادات اإلستثمارات واإليرادات األخرى للمجموعة في عام 2016م مبلغ ()925
مليون ريال قطري وذلك مقابل ( )899مليون ريال في عام 2015م  .وفي ضوء بيئة السوق اإلقليمية والعالمية الصعبة  ،فإن هذه
النتائج تعتبر قوية وتعكس المبادئ الحكيمة التي يتم تطبيقها باستمرار من قبل فريق االستثمار لدينا في إدارة المحفظة
االستثمارية للمجموعة  .ومن خالل التركيز على قدراتنا وإمكاناتنا  ،حققت قطر للتأمين أرباحًا صافية قدرها ( )1034مليون
ريال  ،مقابل ( )1044مليون ريال في عام 2015م بانخفاض نسبته ( ، )%1وذلك بعد احتساب مبلغ ( )18مليون ريال مكافأة ألعضاء
مجلس اإلدارة وكانت ( )22.5مليون ريال في عام 2015م  ،محققة بذلك عائدًا مقداره ( )4.48ريا ًال على السهم الواحد مقابل
( )4.84ريا ًال في عام 2015م 0
وباإلضافة إلى خبرتنا االستثمارية القوية  ،تكمن نقاط القوة األساسية لدينا في قوة رأس المال المعدل حسب المخاطر ،وأداء
االكتتاب المستقر والقوي وتنوع أعمال التأمين العالمية  .وقد مكن كل هذا شركة قطر للتأمين وشركاتها التابعة من الحفاظ
على تصنيفها  A/stableمن (ستاندرد اند بورز) و  A Excellentمن ( (.A.M. Best
قطر ري وأنتاريس  :محركات النمو العالمي
وقد كانت الخطوة التي رحب بها شركائنا في األمريكتين وأوروبا  -هي نقل قطر إلعادة التأمين (قطر ري) إلى برمودا – وهي
واحدة من مراكز إعادة التأمين األكثر أهمية في العالم  .إن برمودا ال تقدم فقط القرب الجغرافي من الواليات المتحدة ،
والتي تعد أكبر سوق إلعادة التأمين في العالم  ،بل أيضًا تقدم امتياز الوصول إلى أسواق التأمين األوروبية من خالل االمتثال
لنظام المالءة ( )2األوروبي  .وجدير بالذكر أن التزام شركة قطر ري والمجموعة ككل بمتطلبات نطام المالءة ( )2قد ساهم
فعال إلدارة المخاطر ُتمكننا من تحديد وتقييم المخاطر على أساس مستقبلي  .وقد انعكس هذا النهج في
في تنفيذ نظام َّ
األداء المالي للمجموعة خالل الفترة المشمولة بهذا بالتقرير .
لقد بلغ إجمالي األقساط المكتتبة لشركة قطر ري خالل عام 2016م مبلغ ( (4.5مليار ريال قطري بزيادة نسبتها ( )%8عما سبق
تحقيقه خالل عام 2015م مستفيدة من النمو في نشاطها الجغرافي  .وقد احتلت شركة قطر ري المرتبة ( )35بين أعلى
شركات إعادة التأمين العالمية وفقا إلحصائيات وكالة التصنيف اإلئتماني ( .)A.M. Bestوتنفيذًا لمهمتها في توسيع نشاط
أعمالها  ،فإن قطر ري تعمل اآلن في جميع مراكز إعادة التأمين الرئيسية من خالل فروع لها مرخصة بالكامل في دبي
وزيوريخ وسنغافورة  ،ومكتب تمثيلي في لندن  ،وشركة خدمات في الدوحة .
وعلى صعيد آخر ،إستمرت شركة أنتاريس (صندوق اللويدز) في تحقيق النمو المخطط لها  .ففي عام 2016م إنضمت الشركة
إلى منصة اللويدز بالصين في شنغهاي  ،وكانت هذه نقطة تحول رئيسية للمجموعة كما أنها خطوة هامة نحو تزايد وجودنا
وترسيخ عالمتنا التجارية في الشرق األقصى .
االستفادة من التطور التكنولوجي في نمو نشاط التأمينات الشخصية للمجموعة
لق��د اس��تثمرت ش��ركة قط��ر للتأمي��ن إل��ى ح��د كبي��ر لتعزي��ز مكانته��ا ف��ي منطق��ة الش��رق األوس��ط  .عل��ى س��بيل المثال،
ف��ي ع��ام 2016م  ،قام��ت المجموع��ة بتحوي��ل ش��امل ف��ي منتج��ات التأمين��ات الش��خصية م��ن حي��ث تحس��ين المنت��ج،
وتحس��ين مس��توى الخدم��ات وتحدي��ث قن��وات التوزي��ع وإضاف��ة المواه��ب والخب��رات  .وق��د أخ��ذ الفري��ق خط��وات
مهم��ة لخل��ق بيئ��ة تكنولوجي��ة س��هلة  ،مم��ا ع��زز التجرب��ة للعمي��ل وجع��ل ش��راء التأمي��ن وإدارة المطالب��ات مريح��ة
وسريعة وسلسة .
كما قامت الشركة بتعزيز موقفها التنافسي في دولة اإلمارات العربية المتحدة ودولة الكويت وسلطنة عمان من خالل
عروض التأمين الشخصي  ،ومن خالل التحول والتحديث في قنوات التوزيع  ،فقد سجلت المجموعة نموًا قياسيًا في مجال
التأمينات الشخصية .
ومن خالل االستفادة من الزخم في أسواق الرعاية الصحية في المنطقة  ،سجلت شركة قطر لتأمينات الحياة والتأمين الطبي
( – )QLMشركة تابعة لمجموعة قطر للتأمين – سجلت نموًا سريعًا في عام 2016م  .وقد وفرت الشركة لعمالئها مجموعة
من األدوات والحلول التكنولوجية مثل تطبيق الهواتف النقالة لشركة ( )QLMوالذي يضمن أن يظل عمالئها في أيد أمينة ،
باإلضافة إلى التمتع بإمكانية الوصول إلى شبكة واسعة من مقدمي الخدمات الطبية .
إدارة المخاطر ( )ERMأساس النمو المربح :
تضع المجموعة أهمية قصوى للمسائل المتعلقة بإدارة المخاطر المؤسسية ( ،)ERMكأساس ال غنى عنه في استراتيجية
النمو للمجموعة  .فقد أدخلت شركة قطر للتأمين العديد من التحسينات في رفع مستوى الكفاءة في عمليات االمتثال
والمنهجيات المتبعة  ،كما عملت المجموعة على تضمين إدارة المخاطر ( )ERMفي مجاالت رئيسية مثل اإلبالغ عن المخاطر
والرصد  ،والتخفيف من حدة المخاطر ،مع العناية الواجبة في االلتزام بأعلى مستويات حوكمة الشركات  .كما أدخلت
المجموعة إصالحات هيكلية هامة لتسهيل العمليات  .وقد أدى ذلك إلى زيادة الكفاءة التشغيلية ،وتحسين خطوط اإلبالغ
المستقلة والشفافية والمساءلة الواضحة  ،وتعزيز المسؤولية المشتركة بين كافة األنشطة على مستوى المجموعة  .إن
تنفيذ هذه المنهجيات ساعد أيضًا على السيطرة واحتواء التكاليف التشغيلية واستبعاد غير األكفاء  .ونتيجة لذلك  ،كنا قادرين
على احتواء المصروفات العمومية واإلدارية إلى حد كبير .
وقد اتخذت شركة قطر للتأمين خطوة أخرى نحو مواءمة عملية االنضباط في إدارة المخاطر مع الخطط االستراتيجية
للمجموعة  .وهذه الخطوة ساعدت في توجيه المجموعة نحو االتجاه المطلوب مع فرض ثقافة حوكمة الشركات  .وبهذه
الطريقة  ،سوف تستمر الشركة لتركيز جهودها على تحقيق أهداف المجموعة وتنفيذها وفقًا للخطط االستراتيجية التي تم
وضعها  ،لضمان النمو المستدام للمجموعة .
قواعد ومبادئ الحوكمة
لقد التزمت شركة قطر للتأمين بمتطلبات ومبادئ الحوكمة وفقًا لنظم حوكمة الشركات المدرجة في بورصة قطر
ــ الصادرة عن هيئة قطر لألسواق المالية  ،والتي آخرها نظام حوكمة الشركات المدرجة في السوق الرئيسية  ،ومبادئ
الحوكمة لشركات التأمين ــ الصادرة عن مصرف قطر المركزي  ،ويشتمل التقرير السنوي للحوكمة لعام 2016م  ،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 التقيُّد أو عدم التقيُّد بقواعد ومبادئ الحوكمة  ،ومبررات عدم التقيُّد إن كان 0
نهج متوازن في عملية استقطاب المواهب الوطنية وتطويرها
وكخطوة أخرى إلى األمام  ،في سعينا الستقطاب المواهب الوطنية  ،فقد طورنا عمليات التدريب والتطوير الداخلي  ،وأدخلنا
تحسينات على عملية اكتساب المهارات ونقل الخبرات  ،كما وفرنا فرص وأدوار محورية هامة للمهنيين من الشباب لقيادة
العمليات  ،وذلك لضمان استمرار تقدم وازدهار المجموعة .
وكمجموعة تعمل على الصعيد العالمي  ،فقد نجحنا أيضًا في بناء فريق متعدد الجنسيات والخبرات القوية في هذا القطاع،
وتوفير المناخ المالئم لهم لصنع القرار في المستقبل .
مواصلة تدعيم القاعدة الرأسمالية وتقديم عوائد قوية للمساهمين
في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لعام 2016م  ،تقرر زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم جديدة لالكتتاب
لمساهمي الشركة الحاليين  .وقد تمت عملية االكتتاب بنجاح  ،وكانت الشركة قد تلقت الطلبات لحوالي  38مليون سهم
جديد تمت إضافتها إلى رأسمال الشركة ليصبح إجمالي رأس المال بعد عملية االكتتاب ( )2.411.386.590ريال قطري 0
ويوصي المجلس  ،بتوزيع أرباح نقدية بنسبة ( )%15من القيمة اإلسمية للسهم بواقع ( )1.5ريال ونصف الريال لكل سهم ،
باإلضافة إلى توزيع أسهم مجانية بنسبة ( )%15من رأس المال بواقع ثالث أسهم لكل عشرين سهم  ،مقابل أرباح نقدية بنسبة
( )%25وأسهم مجانية بنسبة ( )%10عن عام 2015م 0
و ُتولي قطر للتأمين عناية خاصة لمسؤوليتها االجتماعية وتقـدِّ م الدعم للجهود المجتمعية في المجاالت الثقافية
والرياضية والتعليمية  ،وقد تم تخصيص مبلغ ( )6.2مليون ريال يمثل نسبة قدرها ( )%2.5من صافي األرباح الناتجة عن النشاط
داخل دولة قطر للصندوق المخصص لهذا الغرض  ،كما تم تخصيص نسبة ( )%5من صافي األرباح لتعزيز مخصص حماية
الشركة من األخطار الطارئة ـ وذلك طبقًا لما سبقت الموافقة عليه في اجتماع الجمعية العمومية للشركة في فبراير 2010م،
وتخصيص نسبة ( )%10من صافي األرباح لالحتياطي القانوني 0
نظرة إيجابية حذرة لعام 2017م
على الرغم من أنه لم يطرأ تغيير كبير على معنويات السوق  ،فإن توقعاتنا لعام 2017م هي توقعات إيجابية بحذر  .في حين
ال تزال التوقعات االقتصادية العالمية لعام 2017م صامتة  ،وإن الزيادة المتوقعة في أسعار الطاقة والسلع  ،حتى ولو كانت
ضئيلة  ،فقد َّ
توفر حافزًا اقتصاديًا للدول واالقتصاديات المصدرة للنفط  .وعلى هذه الخلفية  ،سنستمر بثبات على استراتيجيتنا
المنهجية ومواصلة استكشاف فرص في نشاط التأمين وفرص استثمارية لتحقيق معدالت نمو معقولة ومستدامة وعوائد
مجزية لمساهمينا .
نود أن ُنعرب عن تقديرنا إلدارة المجموعة وموظفيها على عزمهم وجهودهم المتواصلة  .كما نتقدم بخالص الشكر أيضًا
لمساهمينا الكرام  ،لدعمهم المتواصل للمجموعة لضمان تقدمها 0
وأخيرًا نود أن ُنعرب عن عميق تقديرينا وامتناننا للقيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ،أمير دولة
قطر على توجيهاته ودعمه المتواصل.

خليفة عبداهلل تركي السبيعي
الرئيس التنفيذي

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

كيف تناول تدقيقنا أمور التدقيق الرئيسية

تقييم الشهرة والموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة
كما جاء في إيضاح رقم ( ، )7على المجموعة الحفاظ
على ثالثة أنواع رئيسية من مطلوبات عقود التأمين
ضمن سير األعمال العادية للمهنة ،كما يلي:
 -1مطالبات التأمين القائمة :يتم تقدير المطالبة
إستنادًا إلى تقدير داخلي و/أو محكمين خسائر
محليين ودوليين ،متضمنة مطالبات تكاليف التعامل.
 - 2المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها :تقدر اإلدارة
المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها بإستخدام
نسبة معينة مقرره من خالل إستخدام البيانات
التاريخية وتحليالت أخرى.
بالنسبة ألنواع معينة من التأمين و ألنشطة إعادة
التأمين المكتتبة ووثائق اإلئتمان الطويلة األجل،
يتم تقدير المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها
بإستخدام إفتراضات إكتوارية.
 - 3إحتياطي أقساط تأمين غير مكتسبة :بالنسبة
للشركات التي تعمل في منطقة الشرق األوسط ،
تم إنشاء اإلحتياطي بإستخدام سياسة المجموعة
لتكوين اإلحتياطيات.
تراجع هذه النسبة داخليًا عن طريق تحليل حساسية
اإلفتراضات وتحليل األداء التاريخي.
يتم إستخدام اإلفتراضات اإلكتوارية عندما يكون
الخطر الكامن طويل األجل بطبيعته أو لتلبية
المتطلبات التنظيمية .بالنسبة للشركات التي تعمل
في أوروبا ،يتم اإلعتراف باإليرادات من أعمال تأمين
معينة بإستخدام االفتراضات اإلكتوارية التي يقوم
بها اإلكتواريين الداخليين.
إن تقييم المطالبات القائمة ،وإحتياطي أقساط
تأمين غير المستحقة ،والمطالبات المتكبدة وغير
المبلغ عنها يخضع إلفتراضات اإلدارة وتقديرات
أساسية تتضمن تحليالت للمعامالت التاريخية
والوقائع األخرى وتقنيات توقع المطالبات اإلكتوارية
التقليدية .تجدر اإلشارة إلى أنه قد ينتج عن تعديالت
طفيفة في اإلفتراضات ،ومعدالت الخصم والبيانات
أو النسبة المستخدمة تغيرات جوهرية لإلحتياطيات
المعترف بها من قبل المجموعة.

لقد قمنا بإجراءات تدقيقنا ،والتي تمثل مزيجًا من
إستراتيجية اإلعتماد على الرقابة الداخلية وإجراءات
التدقيق المختارة والتي ترتكز على تقييم المخاطر
الجوهرية وهي تتضمن:
• تقييم مالئمة وإتساق المنهجيات المتبعة في
إحتساب اإلحتياطيات المسجلة من قبل المجموعة
والتي تتضمن تحليل الحساسية لتلك اإلحتياطيات
بالرجوع للتغيرات في التقديرات واألحكام الرئيسية؛
• تقيي��م مالئم��ة المطالب��ات القائم��ة والمطالب��ات
المتكبدة وغير المبلغ عنها ع��ن طريق إجراء مراجعة
األداء التاريخ��ي بأث��ر رجع��ي للتقدي��رات واألح��كام
الصادرة من قبل المجموعة؛ و
• عند الحاجة ،إشراك الخبير اإلكتواري من قبلنا
لفحص اإلفتراضات اإلحصائية التي قام بها خبير
اإلدارة للشركات التابعة الجوهرية للمجموعة.

كما جاء في إيضاح رقم ( ، )12قامت المجموعة
بتسجيل الشهرة والموجودات غير الملموسة
بعمر إفتراضي غير محدد عند اإلستحواذ على
مجموعة انتاريس -المملكة المتحدة خالل عام
 .2014قامت المجموعة بإجراء إختبار تدني القيمة
للشهرة والموجودات غير الملموسة ذات الصلة،
وفقًا للمعايير المحاسبية المطبقه لتقييم إمكانية
إسترداد القيمة الدفترية كما في نهاية السنة .إن
اإلجراءات التي تقوم بها المجموعة تشمل:
• تحديد القيمة القابلة لإلسترداد للشهرة على
أساس نهج القيمة السوقية (القيمة الرأسمالية
السوقية).
• تحديد القيمة القابلة لإلسترداد للويدز سينديكيت
كاباسيتي بإستخدام سعر السوق على أساس تحليل
يعتمد على المتوسط العائد على رأس المال وبعض
البيانات المتوفرة من خالل لويدز سينديكيت.
إن اإلجراءات المذكورة أعاله التي تقوم بها اإلدارة
تنطوي على أحكام رئيسية وتحاليل إحصائية.
عينت المجموعة خبير داخلي إلجراء إختبار التدني
على قيمة الشهرة والموجودات غير الملموسة ذات
الصلة.

تركزت إجراءات التدقيق التي قمنا بها في المقام
األول على اإلفتراضات الرئيسية من قبل المجموعة.
وتم إشراك خبرائنا للمساعدة على األعمال التالية
التي قام بها خبير اإلدارة الداخلي؛
• التحقق من صحة اإلفتراضات واألحكام الرئيسية
التي تطبقها اإلدارة؛
• ما إذا كان النموذج المطبق لوحدة توليد النقد
مناسبًا وفقًا لمتطلبات المعايير المحاسبية ذات
الصلة؛
• تحليل الحساسية والمتوسط العائد على رأس
المال؛ و
• إستخدام البيانات المالحظة المتوفرة في سوق
لويدز.

كما جاء في إيضاح رقم ( ، )12فإن المجموعة لديها
استثمارات في محافظ استثمارية مختلفة .إن تقييم
وقياس االستثمارات المتداولة وغير المتداولة كما في
 31ديسمبر  2016ينطوي على قدر كبير من األحكام بما
في ذلك فحص تدني القيمة لإلستثمارات المتاحة
للبيع واألسهم الغير متداولة ،وإستثمارات في رأس
المال الخاص.

لقد قمنا بفحص مدى دقة تقييم اإلستثمارات من
خالل التالي:
 - 1فيما يخص اإلستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة،
لقد قمنا بإختبار أسعار التقييم المتاحة والمعترف
بها في السوق المتداول كما في  31ديسمبر 2016؛ و
 - 2ما بالنسبة لإلستثمارات المتاحة للبيع  ،فإنه
باإلضافة إلى فحص التقييم فقد قمنا بفحص
إفتراضات اإلدارة الخاصة باالنخفاض الجوهري
وطويل األجل في اإلستثمارات المتاحة للبيع سواء
في السوق المدرجة أو الغير مدرجة وذلك للتأكد
من إذا كان هناك ضرورة لإلعتراف بأي إنخفاض في
قيمة أي استثمار.

معلومات أخرى
إن مجلس اإلدارة هو المسؤول عن المعلومات األخرى .تتكون المعلومات األخرى من تقرير مجلس
اإلدارة ،الذي تم الحصول عليه قبل تاريخ تقرير مراقب الحسابات باإلضافة إلى التقرير السنوي الذي نتوقع
الحصول عليه بعد ذلك التاريخ .إن المعلومات األخرى ال تتضمن البيانات المالية وتقرير مراقب الحسابات
حولها.
إن رأينا حول البيانات المالية الموحدة ال يشمل المعلومات األخرى ،وال نبدي بأي شكل عن تأكيد وإستنتاج
بشأنها.
تتمثل مسؤوليتنا بالنسبة ألعمال تدقيقنا للبيانات المالية في االطالع على المعلومات األخرى ،وفي
سبيل ذلك نقوم بتحديد ما إذا كانت هذه المعلومات األخرى غير متوافقة جوهريًا مع البيانات المالية
الموحدة أو المعلومات التي حصلنا عليها أثناء قيامنا بأعمال التدقيق ،أو تلك التي يتضح بطريقة أخرى
أخطاء مادية.
أنها تتضمن
ً
إذا استنتجنا وجود أي أخطاء مادية في المعلومات األخرى ،فإنه يتعين علينا اإلفصاح عن ذلك ،استنادً ا
إلى األعمال التي قمنا بها فيما يتعلق بهذه المعلومات األخرى التي حصلنا عليها قبل تاريخ هذا التقرير.
فصح عنه في هذا الشأن.
ليس لدينا ما ُن ِ
مسؤولية مجلس اإلدارة و القيمين على الحوكمة التي يرفع لها التقارير حول البيانات المالية الموحدة
إن مجلس اإلدارة هو المسؤول عن إعداد هذه البيانات المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة وفقًا
للمعايير الدولية للتقارير المالية وأحكام قانون الشركات التجارية القطري ،وكذلك من وضع نظام
الرقابة الداخلية التي يجدها مجلس االدارة ضرورية لتمكنها من اعداد البيانات المالية الموحدة بصورة
عادلة خالية من أخطاء جوهرية ،سواء كانت ناشئة عن احتيال أو خطأ.
عند إعداد البيانات المالية الموحدة ،فإن مجلس االدارة المسؤول عن تقييم قدرة المجموعة على
االستمرار كمجموعة مستمرة واالفصاح متى كان مناسبًا ،عن المسائل المتعلقة باالستمراريـــة واعتماد
مبــــدأ االستمراريـــــة المحاسبي ،ما لم ينوي مجلس اإلدارة تصفية المجموعة أو وقف عملياتها ،أو ال
يوجد لديها بديل واقعي اال القيام بذلك.
ويعتبر مجلس اإلدارة المسؤول عن اإلشراف على مسار إعداد التقارير المالية للمجموعة.
مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية الموحدة
إن غايتنا تتمثل بالحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات المالية الموحدة خالية بصورة عامة
من أخطاء جوهرية ،سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ ،وإصدار تقرير المدقق الذي يشمل رأينا.
تمت وفقا للمعايير
ان التأكيد المعقول هو مستوى
ٍ
عال من التأكيد ،وال يضمن أن عملية التدقيق التي ّ
دائما أي خطأ جوهري في حال وجوده .وقد تنشأ االخطاء عن االحتيال
الدولية للتدقيق سوف تكشف
ً
جمع فيما إذا كان من المتوقع تأثيرها على القرارات
أو عن الخطأ ،وتعتبر جوهرية بشكل فردي أو ُم ّ
بناء على هذه البيانات المالية الموحدة.
االقتصادية المتخذة من المستخدمين ً
كجزء من عملية التدقيق وفقا لمعايير التدقيق الدولية ،فإننا نمارس التقدير المهني ونحافظ على
الشك المهني طوال فترة التدقيق .كما نقوم أيضا:
• تحديد وتقييم مخاطر االخطاء الجوهرية في البيانات المالية الموحدة ،سواء كانت ناشئة عن احتيال
أو عن خطأ ،من خالل التقييم والقيام بإجراءات التدقيق بما ينسجم مع تلك المخاطر والحصول على
أدلة تدقيق كافية ومناسبة توفر أساسا لرأينا .ان مخاطر عدم اكتشاف خطأ جوهري ناتج عن االحتيال
تفوق تلك الناتجة عن الخطأ ،حيث يشمل االحتيال التواطؤ ،التزوير ،الحذف المتعمد ،سوء التمثيل أو
تجاوز نظام الرقابة الداخلي.
• باإلطالع على نظام الرقابة الداخلي ذات الصلة بالتدقيق من أجل تصميم إجراءات تدقيق مناسبة
حسب الظروف ،ولكن ليس بغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية.
• بتقييم مالءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية واإليضاحات المتعلقة
بها المعدة من قبل اإلدارة.
• بإستنتاج مدى مالءمة إستخدام اإلدارة لمبدأ االستمرارية المحاسبي ،وبناء على أدلة التدقيق التي
تم الحصول عليها ،في حال وجود حالة جوهرية من عدم اليقين متعلقة بأحداث أو ظـــروف قد تثير
شكوكًا جوهرية حول قدرة المجموعة على االستمرار .وفي حال اإلستنتاج بوجود حالة جوهرية من
عدم اليقين ،يتوجب علينا لفت اإلنتباه في تقريرنا إلى اإليضاحات ذات الصلة الواردة في البيانات المالية
الموحدة ،أو ،في حال كانت هذه اإليضاحات غير كافية يتوجب علينا تعديل رأينا .هذا ونعتمد في
استنتاجاتنا على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا .ومع ذلك ،قد تؤدي األحداث أو
الظروف المستقبلية بالمجموعة إلى توقف أعمال المجموعة على أساس مبدأ االستمرارية.
• تقييم العرض الشامل للبيانات المالية الموحدة وهيكلها والبيانات المتضمنة فيها ،بما في ذلك
اإليضاحات ،وفيما إذا كانت البيانات المالية الموحدة تظهر العمليات واالحداث ذات العالقة بطريقة
تحقق العرض العادل.
• الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة فيما يتعلق بالمعلومات المالية من الجهات أو األنشطة
التجارية داخل المجموعة إلبداء الرأي حول القوائم المالية الموحدة .نحن مسؤولون عن التوجيه
واإلشراف وإجراء المراجعة للمجموعة .ونحن ال نزال المسؤولين الوحيدين عن رأينا حول التدقيق.
نقوم بالتواصل مع القيمين على الحوكمة فيما يتعلق ،على سبيل المثال ال الحصر ،بنطاق وتوقيت
ونتائج التدقيق الهامة ،بما في ذلك أي خلل جوهري في نظام الرقابة الداخلي يتبين لنا من خالل
تدقيقنا.
كما نقوم باطالع القيمين على الحوكمة ببيان يظهر امتثالنا لقواعد السلوك المهني المتعلقة
باالستقاللية ،والتواصل معهم بخصوص جميع العالقات وغيرها من المسائل التي يحتمل االعتقاد أنها
قد تؤثر تأثيرًا معقو ًلا على استقالليتنا وإجراءات الحماية ذات الصلة متى كان مناسبًا.
من االمور التي تم التواصل بشأنها مع القيمين على الحوكمة ،نقوم بتحديد هذه االمور التي كان
لها األثر األكبر في تدقيق البيانات المالية الموحدة للفترة الحالية ،والتي تعد أمور تدقيق رئيسية .نقوم
باإلفصاح عن هذه االمور في تقريرنا حول التدقيق إال إذا حال القانون أو األنظمة دون االفصاح العلني
عنها ،أو عندما نقرر في حاالت نادرة للغاية ،أن ال يتم اإلفصاح عن أمر معين في تقريرنا في حال ترتب
على اإلفصاح عنه عواقب سلبية قد تفوق المنفعة العامة المتحققة منه.
تقرير حول المتطلبات القانونية والتشريعية األخرى
برأينا أيضًا ،إن المجموعة تحتفظ بسجالت محاسبية منتظمة .كما وقد حصلنا على كافة المعلومات
واإلفصاحات التي رأيناها ضرورية ألغراض تدقيقنا وأن محتويات تقرير مجلس اإلدارة متفقة مع البيانات
المالية الموحدة للمجموعة ،وبحسب علمنا وفي حدود المعلومات التي توافرت لدينا ،لم تقع خالل
السنة المالية مخالفات ألحكام قانون البنك المركزي القطري أو قانون الشركات التجارية القطري أو
ألحكام النظام األساسي للشركة األم على وجه قد يؤثر بشكل جوهري في نشاط المجموعة أو في
مركزها المالي الموحد.
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