
   
 الشركة القطرية العامة للتأمين 

عادة التأمين   ق.م.شوا 
 

 المرحلية المختصرة الموحدة البيانات المالية
2016مارس  31



 

 

 الكرام   دارةاإلمجلس  المختصرة الموحدة إلى السادةتقرير حول مراجعة البيانات المالية المرحلية 
عادة التأمين ش.م.قالقطرية العاالشركة    مة للتأمين وا 

 
 المقدمة

عادة التأمين ش.م.ق  لقد راجعنا البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة المرفقة للشركة القطرية العامة للتأمين وا 
والتي تتضمن بيان  2016مارس  31)"الشركة"( وشركاتها التابعة )ويشار إليهم جميعًا بـ "المجموعة"( كما في 

والدخل  للربح أو الخسارة والبيانات المرحلية الموحدة 2016مارس  31المركز المالي المرحلي الموحد كما في 
واإليضاحات  2016مارس  31أشهر المنتهية في  ثالثةاللفترة التدفقات النقدية و التغيرات في حقوق الملكية و ل الشام

 المتممة األخرى.
 

إن مجلس اإلدارة مسؤول عن إعداد وعـر  ذـ ا البيانـات الماليـة المرحليـة المختصـرة الموحـدة وفقـًا لمعيـار المحاسـبة 
. إن مسؤوليتنا ذي إصدار نتيجة مراجعة حـول ذـ ا البيانـات الماليـة المرحليـة المرحليةالتقارير المالية  34الدولي رقم 

 تنادًا إلى أعمال المراجعة التي قمنا بها.اسالمختصرة الموحدة 
 

 نطاق المراجعة 
المرحلية من قبـل مراجعة البيانات المالية ،  2410المتعلق بإجراءات المراجعة  ت مراجعتنا وفقًا للمعيار الدوليلقد تم

. تتضـــمن مراجعـــة المعلومـــات الماليـــة المرحليـــة إجـــراء إستفســـارات مبـــد يًا مـــن األشـــخا  المـــدقق المســـتقل للمؤسســـة
جــراءات  أخــرى. إن نطــاق المراجعــة مراجعــة المســؤولين عــن األمــور الماليــة والمحاســبية ، وتطبيــق إجــراءات تحليليــة وا 

ايير التـدقيق الدوليـة ، وبالتـالي س نسـتطيح الحصـول علـى التأكيـد الـ   يمكـن يقل كثيرًا عن نطاق تـدقيق يـتم وفقـًا لمعـ
أن نحصــل عليــ  عــن كافــة األمــور الهامــة خــالل أعمــال التــدقيق. وعليــ  فإننــا س نبــد  رأيــًا حــول تــدقيق ذــ ا البيانــات 

 المالية المرحلية المختصرة الموحدة.
 

 نتيجة المراجعة
إلى علمنا مـا يجعلنـا نعتقـد بـأن البيانـات الماليـة المرحليـة المختصـرة الموحـدة المرفقـة لـم  تنادًا إلى مراجعتنا ، لم يرداس

 .34ي رقم ـبة الدولـًا لمعيار المحاسـيتم إعدادذا ، من كافة النواحي المادية ، وفق
  

 عن إرنست ويونـغ          
 
 
 

 
 

 زيـــاد نــادر 
 258سجل مراقبي الحسابات رقم  
 2016أبريل  27 في الدوحة 

 



 الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ق

 ة المرحيلة المختصرة الموحدة.جزءًا من ذ ا البيانات المالي 18إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 بيان المركز المالي المرحلي الموحد
 2016مارس  31ا في مك
 
 مارس  31  

2016  
 ديسمبر  31

2015 

 إيضاحات 
 ألف
  قطري لاير

 ألف
 قطر  لاير

 )مدققة(  )غير مدققة(  
     الموجودات 

 84.582  83.944  عقارات ومعدات
 5.936.607  5.939.224 4 عقارات استثمارية

 324.749  348.461  استثمار في شركات زميلة 
     موجودات مالية:

 1.057.424  1.016.955  موجودات مالية متاحة للبيح 
 167.618  160.239  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 874  1.219 5 أرصدة مدينة من أطراف  ات عالقة 
 201.399  242.145   مم تأمين مدينة 

 859.870  896.125 10 موجودات إعادة التأمين
 281.001  281.074 أ(( 6 موجودات مشاركي التكافل

 264.190  227.488  موجودات أخرى 
 231.202  264.260 7 نقد وأرصدة لدى البنوك

     
 9.409.516  9.461.134  إجمالي الموجودات

     
     والمطلوباتحقوق الملكية 

     حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة األم
 795.515  875.067 8 رأس المال المصدر

 4.431.958  4.286.777  أرباح مدورة
 533.079  533.079  احتياطي قانوني 

 529.693  495.681  احتياطيات إعادة التقييم 
     
  6.190.604  6.290.245 

 2.209  2.254  حقوق غير مسيطر عليها
     

 6.292.454  6.192.858  إجمالي حقوق الملكية
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 )تتمة(بيان المركز المالي المرحلي الموحد 
 2016مارس  31ا في مك
 
 

 
 مارس  31

2016  
 ديسمبر  31

2015 
 

 إيضاحات
 ألف
  قطري لاير

 ألف
 قطر  لاير

 )مدققة(  )غير مدققة(  
     المطلوبات

 1.101.580  1.161.571 10 مطلوبات عقود التأمين
     مطلوبات مالية:

 1.172.590  1.258.560  سلف وقرو  
 28.515  32.099  مشتقات أدوات مالية 

 57.461  61.379 11 أرصدة دا نة إلى أطراف  ات عالقة 
 241.185  209.622   مم تأمين دا نة

 33.942  35.090  مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 
 281.001  281.074 أ(( 6 مطلوبات مشاركي التكافل 

 200.788  228.881  مطلوبات أخرى 
     

 3.117.062  3.268.276  إجمالي المطلوبات
     

 9.409.516  9.461.134  إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات
 

 ..........................................      .......................................... 
  جمال كامل أبو نحل        ناصر بن علي بن سعود آل ثاني

 الر يس التنفي   وعضو مجلس اإلدارة       اإلدارة والعضو المنتدبر يس مجلس 
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 الموحد المرحلي  و الخسارةالربح أبيان 
 2016مارس  31أشهر المنتهية في  ثالثةاللفترة 

 

 
 مارس  31 

2016  
 مارس  31

2015 

 اتإيضاح 
 ألف
  قطري لاير

 ألف
 قطر  لاير

 )غير مدققة(  )غير مدققة(  
     

 202.932  181.865 )ب( 10 المكتتبة إجمالي أقساط التأمين
 (57.278)  (42.391)  التغير في مخص  أقساط التأمين غير المكتسبة 

     
 145.654  139.474 )ب( 10 إجمالي أقساط التأمين المكتسبة

 (101.369)  (92.484) )ب( 10 أقساط التأمين المحولة إلى معيد  التأمين 
     

 44.285  46.990  صافي أقساط التأمين المكتسبة
     

 7.386  6.642  إيرادات رسوم وعموست
 94.362  85.027  إيرادات اسستثمار 

 3.584  (223)  أرباح محققة)خسا ر( صافي 
 (14.732)  (7.379)  القيمة العادلة  خسا ر

 -  5.474  اإلنشاءاتإيرادات أنشطة 
 1.069  3.510  إيرادات تشغيلية أخرى 

     
 91.669  93.051  إيرادات أخرى

     
 135.954  140.041  إجمالي اإليرادات 

     
 (44.444)  (40.484)  إجمالي المطالبات المدفوعة 

 16.827  15.164  المطالبات المحولة إلى معيد  التأمين  
 15.238  (17.600) )أ( 10 التغير في مطلوبات عقود التأمينإجمالي 

 (3.753)  13.710 )أ( 10 التغير في مطلوبات عقود التأمين المحولة إلى معيد  التأمين 
     

 (16.132)  (29.210)  صافي المطالبات
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  )تتمة( المرحلي الموحد الربح أو الخسارةبيان 
 2016مارس  31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 

 

 
 مارس  31 

2016  
 مارس  31

2015 

 إيضاح 
 ألف
  قطري لاير

 ألف
 قطر  لاير

 )غير مدققة(  )غير مدققة(  
     

 (10.638)  (10.942)  تكاليف تمويل 

 -  (5.099)  تكاليف أنشطة اإلنشاءات
دارية أخرى    (36.112)  (41.707)  مصاريف تشغيلية وا 

     
 (46.750)  (57.748)  مصاريف أخرى

     
 (62.882)  (86.958)  إجمالي المصاريف 

     
 73.072  53.083  الربح قبل الحصة في أرباح شركات زميلة 

 4.881  660  حصة في أرباح شركات زميلة 

     
 77.953  53.743  ربح الفترة

     
     :الربح العائد إلى

 77.936  53.698  مساذمي الشركة األم 

 17  45  حقوق غير مسيطر عليها
     
  53.743  77.953 
     

     العائد على السهم 
ربح الفترة األساسي والمخفف العا د إلى حاملي األسهم العادية في 

 0.89  0.61 13 يال القطر  للسهم( الشركة األم )بالر
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 المرحلي الموحدبيان الدخل الشامل 
 2016مارس  31أشهر المنتهية في  ثالثةاللفترة 

 
 مارس  31  

2016  
 مارس  31

2015 
 

 
 ألف
  قطري لاير

 ألف
 قطر  لاير

 )غير مدققة(  )غير مدققة(  
     

 77.953  53.743  ربح الفترة
     

     شاملة أخرىخسائر 
 (29.634)  (3.939)  فروقات تحويل عمالت من العمليات األجنبية

 (2.170)  (3.584)  صافي خسارة تحوط التدفق النقد 
 (48.946)  (26.489)  موجودات مالية متاحة للبيح  صافي خسارة

     
 (80.750)  (34.012)  شاملة أخرى للفترة خسائر

     
 (2.797)  19.731  إجمالي )الخسارة( الدخل الشامل للفترة

     
     :الدخل الشامل العائد إلى)الخسارة( إجمالي 

 (2.814)  19.686  مساذمي الشركة األم
 17  45  حقوق غير مسيطر عليها 

     
  19.731  (2.797) 
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 ة المرحلية المختصرة الموحدة.جزءًا من ذ ا البيانات المالي 18إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي الموحد
 2016مارس  31أشهر المنتهية في  ثالثةاللفترة 

 
     حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة األم  
               
       احتياطيات إعادة التقييم        

  
 رأس المال
  أرباح مدورة  المصدر

 احتياطي 
  قانوني

موجودات 
مالية متاحة 

  للبيع
فائض إعادة 

  التقييم

 
تحوط التدفق 

  النقدي

احتياطي  
تحويل عمالت 

  أجنبية

إجمالي حقوق 
ملكية 

المساهمين 
  العاديين

حقوق غير 
  مسيطر عليها

إجمالي حقوق 
 الملكية

 
 إيضاحات

 ألف 
 قطري لاير

 ألف  
 قطري لاير

 ألف  
 قطري لاير

 ألف  
 قطري لاير

 ألف 
 قطري لاير

 ألف 
 قطري لاير

 ألف 
 قطري لاير

 ألف 
 قطري لاير

 ألف  
 قطري لاير

 ألف 
 قطري لاير

                     
 6.292.454  2.209  6.290.245  (137.098)  (28.515)  77.355  617.951  533.079  4.431.958  795.515  )مدققة( 2016يناير  1في 
                     

 53.743  45  53.698  -  -  -    -  53.698  -  ربح الفترة
 (34.012)  -  (34.012)  (3.939)  (3.584)  -  (26.489)  -  -  -  خسارة شاملة أخرى 

                     
 19.731  45  19.686  (3.939)  (3.584)  -  (26.489)  -  53.698  - إجمالي الدخل )الخسارة( الشاملة 

                     
 -  -  -  -  -  -  -  -  (79.552)  79.552 8 أسهم مجانية مصدرة

 (119.327)  -  (119.327)  -  -  -  -  -  (119.327)  - 9 توزيعات أرباح مدفوعة
                     

 6.192.858  2.254  6.190.604  (141.037)  (32.099)  77.355  591.462  533.079  4.286.777  875.067 )غير مدققة( 2016مارس  31في 
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 ة المرحلية المختصرة الموحدة.جزءًا من ذ ا البيانات المالي 18إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 )تتمة( بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي الموحد
 2016مارس  31أشهر المنتهية في  ثالثةاللفترة 

 
     حقوق الملكية العا دة إلى مساذمي الشركة األم  
               
       احتياطيات إعادة التقييم        

  
 رأس المال
  أرباح مدورة  المصدر

 احتياطي 
  قانوني

موجودات 
مالية متاحة 

  للبيح
فا   إعادة 

  التقييم

 
تحوط التدفق 

  النقد 

احتياطي  
تحويل عمالت 

  أجنبية

إجمالي حقوق 
ملكية 

المساذمين 
  العاديين

حقوق غير 
  مسيطر عليها

إجمالي حقوق 
 الملكية

 
 إيضاحات

 ألف 
 قطر  لاير

 ألف  
 قطر  لاير

 ألف  
 قطر  لاير

 ألف  
 قطر  لاير

 ألف 
 قطر  لاير

 ألف 
 قطر  لاير

 ألف 
 قطر  لاير

 ألف 
 قطر  لاير

 ألف  
 قطر  لاير

 ألف 
 قطر  لاير

                     
 5.677.915  2.114  5.675.801  (83.694)  (34.853)  77.355  740.111  440.499  3.844.630  691.753  )مدققة( 2015يناير  1في 
                     

 77.953  17  77.936  -  -  -  -  -  77.936  -  ربح الفترة
 (80.750)  -  (80.750)  (29.634)  (2.170)  -  (48.946)  -  -  -  خسارة شاملة أخرى 

                     
 (2.797)  17  (2.814)  (29.634)  (2.170)  -  (48.946)  -  77.936  - إجمالي الدخل )الخسارة( الشاملة 

                     
 -  -  -  -  -  -  -  -  (103.762)  103.762 8 أسهم مجانية مصدرة 

 (138.351)  -  (138.351)  -  -  -  -  -  (138.351)  - 9 توزيعات أرباح مدفوعة 
                     

 5.536.767  2.131  5.534.636  (113.328)  (37.023)  77.355  691.165  440.499  3.680.453  795.515 )غير مدققة( 2015مارس  31في 
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 المرحلي الموحد التدفقات النقديةبيان 
 2016مارس  31أشهر المنتهية في  ثالثةاللفترة 

 
  مارس 31  

2016 
  مارس 31 

2015 
 

 إيضاحات
 ألف
  قطري لاير

 ألف
 قطر  لاير

 مدققة()غير   )غير مدققة(  
     األنشطة التشغيلية 

 77.953  53.743  ربح الفترة 
      :تعديالت

 (74.121)  (41.091) 14 صافي التغير في الموجودات التشغيلية 
 27.180  60.439 14 صافي التغير في المطلوبات التشغيلية 

     
     بنود غير نقدية مدرجة في ربح الفترة: 

 14.732  7.379  خسا ر القيمة العادلة 
 (50)  28  مدينةل مم  خسا ر إنخفا  القيمة )مبالغ مستردة(

 (4.881)  (660)  حصة في أرباح شركات زميلة 
 2  (211)  خسارة من بيح عقارات ومعدات)ربح( 

 1.146  1.909  إستهالك عقارات ومعدات 
 -  419  إطفاء موجود غير ملموس

 (449)  1.148  مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 
     

 41.512  83.103  نشطة التشغيليةالتدفقات النقدية من األ صافي 
     

     األنشطة االستثمارية 
 (653)  (1.675)  شراء عقارات ومعدات

 -  615  متحصالت من بيح عقارات ومعدات 
 (816)  (2.617) 4 شراء عقارات استثمارية 

 381  -   شركات زميلةتوزيعات أرباح مستلمة من شركات 
 -  (27.479)  شركة زميلةاستثمارات في 

 19.732  14.468  صافي الحركة في الموجودات المالية المتاحة للبيح 
     

 18.644  (16.688)  األنشطة االستثمارية من  (المستخدمة في) يةالنقد التدفقات صافي
 



 القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين ش.م.قالشركة 

 ة المرحلية المختصرة الموحدة.جزءًا من ذ ا البيانات المالي 18إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
 -10- 

 )تتمة( المرحلي الموحد التدفقات النقديةبيان 
 2016مارس  31أشهر المنتهية في  ثالثةاللفترة 

 
 مارس  31  

2016 
 مارس  31 

2015 
 

 إيضاحات
 ألف
  قطري لاير

 ألف
 قطر  لاير

 )غير مدققة(  )غير مدققة(  
     يةالتمويل نشطةاأل 

 (227.330)  80.050  الحركة في قرو  ألجلصافي 
 (10.156)  (10.422)  قرو  ألجلتكاليف تمويل 

 (138.351)  (119.327) 9 الشركة األمتوزيعات أرباح مدفوعة إلى مساذمي 
     

 (375.837)  (49.699)  التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويليةصافي 
     

 (315.681)  16.716  وما في حكم في النقد )النق ( صافي الزيادة 
 503.568  229.250  يناير 1وما في حكم  في النقد 

     
 187.887  245.966 7  مارس 31وما في حكمه في النقد 

     
     التدفقات النقدية التشغيلية من الفوائد وتوزيعات األرباح

 10.261  10.517  فوا د مدفوعة
 4.268  3.950  فوا د مستلمة 

 44.917  35.017  توزيعات أرباح مستلمة
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 الشركة معلومات عن 1
 

عــادة التــأمين ش.م.قتأسســت  بموجــب عامــة مســاذمة قطريــة شــركة ك( أو "الشــركة األم" )"الشــركة" الشــركة القطريــة العامــة للتــأمين وا 
 11رقـم  القطـر  التجاريـة قـانون الشـركات وتخضـح ألحكـام 7200 ورقم سجلها التجار  ذـو 1978لسنة  52المرسوم األمير  رقم 

عـادة التـأمين العـام بمزاولـة أنشـطة التـأمين بــ "المجموعـة"(  التابعة )يشار إليهـا جميعـاً  وشركاتهاتقوم الشركة  .2015 لسنة ويشـمل وا 
 .بورصة قطرمدرجة في الشركة . أسهم والمقاوست اتستثمار العقارات واسو تأمين التكافل اإلسالمي  لك 

  
تتضـمن البيانـات  دبـي(.فـي ) اإلمـارات العربيـة المتحـدةدولـة واحـد فـي  فـر  خـارجيو قطـر  دولـة فـيفـرو  محليـة  سـبعةلدى الشركة 

ــة.الموحــدة البيانــات الماليــة للشــركة وشــركاتها المرحليــة المختصــرة الماليــة  الشــركات  التابعــة وحصــة المجموعــة فــي الشــركات الزميل
 التابعة ذي:

 

 األنشطة الرئيسية د التأسيسلب الملكية الشركة التابعة

 .إدارة استثمارات المجموعة دولة قطر ٪100 القابضة ش.ش.والشركة القطرية العامة 
 .التأمين اإلسالمي دولة قطر ٪100 الشركة العامة للتكافل  .م.م

دارة العقارات دولة قطر ٪100 الشركة العامة العقارية ش.ش.و  .استثمار وا 
دارة المؤتمرات دولة قطر ٪100 قطر ش.ش.و -مركز التجارة العالمي   والمناسبات. الضيافة وا 

 .خدمات التسويق التأميني دولة قطر ٪100 شركة مزون لخدمات التسويق التأميني ش.ش.و
 .استثمار وتطوير العقارات دولة قطر ٪100 شركة برج العامة لالستثمار العقار  ش.ش.و

 المقاوست واإلنشاءات دولة قطر ٪100 شركة الشرقيون للمشاريح ش.ش.و
 .تعب ة المياا وتجارة المرطبات دولة قطر ٪60 للمياا والمرطبات  .م.مالشركة العامة 

 .استثمار وتطوير العقارات دولة قطر ٪50 شركة مزون العقارية  .م.م
 

مـن قبـل  2016مـارس  31ة في ـالمنتهي للفترةللمجموعة دة ـالموحالمرحلية المختصرة البيانات المالية ذ ا  تمت الموافقة على إصدار
 .2016أبريل  27 اإلدارة في مجلس

 

 السياسات المحاسبية الهامة 2
 

 أسس اإلعداد
 

وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي  2016مارس  31أشهر المنتهية في  ثالثةاللفترة المرحلية المختصرة الموحدة  أعدت البيانات المالية
تم تقريب جميح المبالغ إلى  .الشركةالعملة المستخدمة ألعمال  يال القطر  وذي " وتم عرضها بالرالمرحلية التقارير المالية" 34رقم 

  قطر  ما لم يشار إلى خالف  لك. لايرأقرب ألف 
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة 2
 

 )تتمة( أسس اإلعداد
 

الموحدة س تحتو  البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة على جميح المعلومات واإليضاحات المطلوبة في البيانات المالية 
. إضافة الى  لك ، ليس بالضرورة 2015ديسمبر  31في  كماالسنوية للمجموعة يجب أن تقرأ مح البيانات المالية الموحدة و السنوية 

 .2016ديسمبر  31مؤشرًا للنتا ج المتوقعة للسنة التي ستنتهي في  2016مارس  31أشهر المنتهية في  ثةثالالأن تعطي نتا ج 

 

عند إعداد ذ ا البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة كانت القرارات الهامة التي اتخ تها اإلدارة في تطبيق السياسات 
المحاسبية للمجموعة والمصادر الر يسية لعدم التيقن من التقديرات ذي نفسها المطبقة على البيانات المالية الموحدة كما في وللسنة 

 .2015سمبر دي 31المنتهية في 
 

إن أذداف وسياسات إدارة مخاطر المجموعة تتوافق مح تلك المفصح عنها في البيانات المالية الموحدة كما في وللسنة المنتهية في 
 .2015ديسمبر  31

 

  المطبقة من قبل المجموعة الجديدة والتعديالت المعايير والتفسيرات
 

مح تلك المستخدمة إلعداد البيانات  تتفقإن السياسات المحاسبية المطبقة في إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة 
، باستثناء تطبيق المعايير والتفسيرات الجديدة التي يسر   2015ديسمبر  31للسنة المنتهية في للمجموعة السنوية الموحدة المالية 

 بعد. أصدر ولم يسر  مفعول  . لم تقم المجموعة مبكرًا بتطبيق أ  معيار أو تفسير أخر2016اير ين 1من  مفعولها ابتداءً 
 

، إس أن ذ ا المعايير والتفسيرات الجديدة ليس  2016تطبق ألول مرة في سنة  الجديدةعلى الرغم من أن ذ ا المعايير والتعديالت 
إن طبيعة  أو البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة للمجموعة.للمجموعة ة السنوية على البيانات المالية الموحدماد  لها أثر 

 ذي كما يلي: وتأثير المعيار أو التفسير الجديد
 

   حسابات التأجيل التنظيمية 14عيار الدولي للتقارير المالية الم
باسستمرار في  لتنظيم المعدلذو معيار اختيار  للسماح للمؤسسة التي تخضح نشاطاتها  14إن المعيار الدولي للتقارير المالية 

تطبيق معظم سياساتها المحاسبية الحالية ألرصدة حسابات التأجيل التنظيمية عند تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية للمرة 
د و عر  حسابات التأجيل التنظيمية كبن 14المعيار الدولي للتقارير المالية  بتطبيقمؤسسات التي قامت األولى. ويجب على ال

في بيان الربح أو الخسارة وبيان الدخل الشامل.  ةد منفصلو في بيان المركز المالي وعر  الحركة في ذ ا الحسابات كبن ةمنفصل
المالية. يسر   هابياناتتنظيم المعدل على سسة والمخاطر المرتبطة ب  وتأثير للمؤ السعر طبيعة تنظيم  عنيتطلب المعيار اإلفصاح 

وحيث أن للمجموعة تعد بياناتها  .2016يناير  1التي تبدأ في أو بعد  السنويةللفترات  14مفعول المعيار الدولي للتقارير المالية 
  .شطة  ات معدل منظم، س ينطبق ذ ا المعياروليس لها أية أن المالية وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة 2
 

 المطبقة من قبل المجموعة )تتمة( الجديدة والتعديالت المعايير والتفسيرات
 

 االستحواذ على الحصص محاسبة الترتيبات المشتركة: 11تعديالت المعيار الدولي للتقارير المالية 
،  المشتركةسستحوا  على الحصة في العملية ا محاسبةمن المشغل المشترك  11تتطلب التعديالت للمعيار الدولي للتقارير المالية 

تجميح األعمال  3المعيار الدولي للتقارير المالية مبادئ أعمال تستوجب تطبيق على المشتركة  والتي يشمل فيها نشاط العملية
 إعادة قياسها عندمشتركة س يتم  حصة المحتفظ بها سابقًا في عمليةتوضح التعديالت أيضًا أن الاألعمال.  لمحاسبة تجميح

السيطرة المشتركة. باإلضافة إلى  لك ، تمت إضافة  في حال استمرارالمشتركة    على حصة اضافية في نفس العمليةاسستحوا
للسيطرة المشتركة  األطراف المتقاسمةن التعديالت س تنطبق عندما يكون لتحديد أ 11استثناء نطاق للمعيار الدولي للتقارير المالية 

 ، بما في  لك الكيان محل التقرير ، تحت سيطرة مشتركة من نفس الطرف المسيطر النها ي.
 

 تنطبق التعديالت على كل من اسستحوا  على الحصة المبد ية في عملية مشتركة واسستحوا  على أية حص  إضافية في نفس
، مح السماح بالتطبيق المبكر. ليس له ا  2016يناير  1العملية المشتركة وتطبق مستقباًل للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 

 .لعدم وجود استحوا  على حصة في عملية مشتركة خالل الفترة على المجموعة التعديالت أ  تأثير
 

 ايضاح الطرق المقبولة لالستهالك واإلطفاء 38ومعيار المحاسبة الدولي  16تعديالت معيار المحاسبة الدولي 
الموجودات غير  38ومعيار المحاسبة الدولي العقارات واآلست والمعدات  16 توضح التعديالت المبدأ في معيار المحاسبة الدولي

من الفوا د  ا د اسقتصادية التي تنشأ من األعمال )التي يعد الموجود جزًء منها( بدسً من الفو  بأن اإليرادات تعكس نمطاً الملموسة 
اسقتصادية التي يتم استهالكها من خالل استخدام الموجود. ونتيجة ل لك ، الطريقة القا مة على اإليرادات س يمكن استخدامها 

إلطفاء الموجودات غير الملموسة. يسر   اً في ظروف محدودة جد وس يمكن أن تستخدم إس واآلست والمعداتسستهالك العقارات 
، مح السماح بالتطبيق المبكر. ليس له ا التعديالت  2016يناير  1مفعول التعديالت مستقباًل للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

 موجوداتها غير المتداولة.  سستهالكاسيرادات بناًء على  القا مةطريقة العلى المجموعة حيث لم تقم المجموعة باستخدام  تأثيرأ  
 

 األشجار حامالت المحصول: الزراعة 41ومعيار المحاسبة الدولي  16لي تعديالت معيار المحاسبة الدو 

تقوم التعديالت بتغيير المتطلبات المحاسبية للموجودات البيولوجية التي ينطبق عليها تعريف األشجار حامالت المحصول. بموجب 
ف األشجار حامالت المحصول لم تعد ضمن نطاق معيار المحاسبة ـالتعديالت، فإن الموجودات البيولوجية التي ينطبق عليها تعري

. بعد التحقيق المبد ي، سيتم قياس األشجار 16، سوف يتم تطبيق معيار المحاسبة الدولي  من  لك . وبدسً الزراعة 41الدولي 
بالتكلفة المتراكمة )قبل النضج( وباستخدام طريقة التكلفة أو طريقة إعادة  16لمحاسبة الدولي حامالت المحصول بموجب معيار ا

بقى في نطاق معيار أن تالتي تنمو على األشجار حامالت المحصول  المحاصيلالتقييم )بعد النضج(. كما تتطلب التعديالت 
شجار حامالت ألباى البيح. فيما يتعلق بمنح الحكومة  ات الصلة التكاليف حت وتقاس بالقيمة العادلة ناقصاً  41المحاسبة الدولي 

المنح الحكومية واإلفصاح عن المساعدات الحكومية. يسر   محاسبة 20المحصول ، سوف يتم تطبيق معيار المحاسبة الدولي 
له ا لتطبيق المبكر. ليس ، مح السماح با 2016يناير  1للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد  بأثر رجعيمفعول التعديالت 

 .مجموعة أية أشجار حامالت للمحصولالمجموعة حيث أن  ليس لدى الأ  تأثير على  التعديالت
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة 2
 

 المطبقة من قبل المجموعة )تتمة( الجديدة والتعديالت المعايير والتفسيرات
 

 الملكية في البيانات المالية المنفصلةطريقة حقوق  27معيار المحاسبة الدولي 
اسستثمارات في الشركات التابعة والمشاريح المشتركة  لمحاسبةسوف تسمح التعديالت للمؤسسات باستخدام طريقة حقوق الملكية 

المالية وتختار أن  والشركات الزميلة في البيانات المالية المنفصلة. للمؤسسات التي تقوم بالفعل بتطبيق المعايير الدولية للتقارير
إلى استخدام طريقة حقوق الملكية في بياناتها المالية المنفصلة عليها أن تطبق ذ ا التغيير بأثر رجعي. بالنسبة للمؤسسات  تغير

ي بياناتها التي تقوم بإعداد بياناتها المالية وفقًا للمعاييـر الدولية للتقارير المالية ألول مرة واختارت تطبيق طريقة حقوق الملكية ف
المالية المنفصلة ، ينبغي عليها تطبيق ذ ا الطريقة ابتداًء من تاريخ تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية. يسرى مفعول ذ ا 

على  له ا التعديالت أ  تأثير مح السماح بالتطبيق المبكر. ليس ، 2016يناير  1التعديالت للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 
 لمجموعة.يانات المالية الموحدة لالب
 

  2014–2012دورة التحسينات السنوية 
 وتشمل: 2016يناير  1سر  مفعول ذ ا التحسينات للفترات المحاسبية التي تبدأ في أو بعد ي

 

 الموجودات غير المتداولة المحتفظ بها للبيع والعمليات المتوقفة  5المعيار الدولي للتقارير المالية 
يتم استبعاد الموجودات )أو مجموعات اسستبعاد( عمومًا من خالل البيح أو التوزيح للمالكين. يوضح التعديل أن التحويل من إحدى 
نما ذو استمرار للخطة األصلية. وبالتالي ، س يتم التوقف عن تطبيق  طرق اسستبعاد إلى أخرى س يعتبر خطة استبعاد جديدة ، وا 

 . مستقبالً . يجب تطبيق ذ ا التعديل 5ولي للتقارير المالية متطلبات المعيار الد
 

 اإلفصاحات األدوات المالية: 7المعيار الدولي للتقارير المالية 
 

 )أ( عقود الخدمات
مالي. يجب على المؤسسة تقييم شكل استمرارًا في اسرتباط بموجود يتضمن رسوم يمكن أن ي   د الخدمات اليوضح التعديل أن عق

لتقييم ما إ ا كانت ذناك  7الخا  باستمرار اسرتباط في المعيار الدولي للتقارير المالية  الرسوم والترتيب مقابل اإلرشاد طبيعة
ليس ذناك حاجة في اسرتباط بأثر رجعي. وبالرغم من  لك ،  اً التي تشكل استمرار  الخدمات حاجة لإلفصاحات. يجب تقييم عقود

 ة التي تطبق فيها المؤسسة ذ ا التعديالت ألول مرة.ويالسنالفترة   فترة مالية تبدأ قبل ألالمطلوبة فصاحات اإلتقديم ل
 

 على البيانات المالية المرحلية المختصرة  7لمعيار الدولي للتقارير المالية ا)ب( إمكانية تطبيق تعديالت 
ما لم توفر ذ ا اإلفصاحات ، يوضح التعديل أن متطلبات إفصاح التسوية س تنطبق على البيانات المالية المرحلية المختصرة 

  تحديثًا ذامًا للمعلومات الواردة في التقرير السنو  األخير. يجب تطبيق ذ ا التعديل بأثر رجعي.
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة 2
 

)تتمة(المطبقة من قبل المجموعة  الجديدة والتعديالت والتفسيراتالمعايير   
 

 )تتمة( 2014–2012دورة التحسينات السنوية 
 

 منافع الموظفين 19معيار المحاسبة الدولي 
نشأ فيها يوضح التعديل أن عمق السوق لسندات الشركات عالية الجودة يتم تقييم  بناًء على عملة تقويم اسلتزام وليس البلد التي 

اسلتزام. عندما س يكون ذناك سوق عميقة لسندات الشركات عالية الجودة به ا العملة ، ينبغي استخدام أسعار السندات الحكومية. 
  .يجب تطبيق ذ ا التعديل مستقبالً 

 

 التقارير المالية المرحلية 34معيار المحاسبة الدولي 
يجب أن تكون مرفقة إما بالبيانات المالية المرحلية أو أن يتم إدراجها بطريقة  يوضح التعديل أن اإلفصاحات المرحلية المطلوبة

اإلسناد الترافقي في البيانات المالية المرحلية أو في أ  مكان آخر في البيانات المالية المرحلية )على سبيل المثال ، ضمن تعليق 
التقرير المالي المرحلي متاحة للمستخدمين بنفس بنود البيانات  اإلدارة أو تقرير المخاطر(. يجب أن تكون المعلومات األخرى ضمن

البيانات المالية الموحدة له ا التعديالت أ  تأثير على ليس المالية المرحلية وفي نفس الوقت. يجب تطبيق ذ ا التعديل بأثر رجعي. 
 .لمجموعةل

 

  مبادرات اإلفصاح 1تعديالت معيار المحاسبة الدولي 
. توضح القا مة 1 ، بخالف التغير الماد  ، متطلبات معيار المحاسبة الدولي 1عيار المحاسبة الدولي توضح تعديالت م
  :التعديالت ما يلي

   

  1ذمية في معيار المحاسبة الدولي متطلبات تحديد األ -
 بع  البنود المحددة في بيان الربح أو الخسارة وبيان الدخل الشامل األخر وبيان المركز المالي تفصيلإمكانية  -
 يضاحات حول البيانات الماليةلدى المؤسسات مرونة حول ترتيب عر  اإل -
ب عرضها في الملكية يجحقوق  لطريقةوالمشاريح المشتركة التي تحتسب وفقًا ل الشامل األخر للشركات الزميلة الحصة في الدخ -

 فها سحقًا في الربح أو الخسارةأو لن يعاد تصنييعاد بند واحد مجمح وتصنف بين تلك البنود التي سوف 
 

وأيضًا ، توضح التعديالت المتطلبات الواجب تطبيقها عند عر  مجمو  إضافي في بيان المركز المالي وبيان الربح أو الخسارة 
، مح السماح بالتطبيق  2016يناير  1والدخل الشامل األخر. يسر  مفعول ذ ا التعديالت للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

  .لمجموعةالبيانات المالية الموحدة لر على يتأثأ   له ا التعديالت ليسالمبكر. 
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة 2
 

 المطبقة من قبل المجموعة )تتمة( الجديدة والتعديالت المعايير والتفسيرات
 

 )تتمة( 2014–2012دورة التحسينات السنوية 
 

مؤسسات  28ومعيار المحاسبة الدولي  12والمعيار الدولي للتقارير المالية  10تعديالت المعيار الدولي للتقارير المالية 
  تطبيق استثناء التوحيد :االستثمار

البيانات  10خالل تطبيق استثناء مؤسسات اسستثمار وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية  نشأتتعالج التعديالت األمور التي 
أن اإلعفاء من عر  البيانات المالية الموحدة ينطبق على  10الدولي للتقارير المالية  . توضح تعديالت المعيارالمالية الموحدة

وأيضًا ، شركة أم ذي شركة تابعة لمؤسسة استثمار ، عندما تقوم مؤسسة اسستثمار بقياس جميح شركاتها التابعة بالقيمة العادلة. 
أن الشركة التابعة لمؤسسة استثمار ولكنها ليست مؤسسة استثمار ب اتها وتقدم  10الت المعيار الدولي للتقارير المالية توضح تعدي

يتم توحيدذا. جميح الشركات التابعة األخرى لمؤسسة استثمار تقاس بالقيمة التي خدمات مساندة لمؤسسة اسستثمار ذي فقط 
للمستثمـر ، عند تطبيق اسستثمار في الشركات الزميلة والمشاريح المشتركة تسمح  28دولي العادلة. تعديالت معيار المحاسبة ال

طريقة حقوق الملكية ، اسحتفاظ بقياس القيمة العادلة المطبق من قبل الشركة التابعة أو المشرو  المشترك لمؤسسة استثمار على 
 1ويسر  مفعولها للفترات المحاسبية التي تبدأ في أو بعد  حصصها في شركات تابعة. يجب تطبيق ذ ا التعديالت بأثر رجعي

 .ألن المجموعة س تطبق استثناء التوحيد له ا التعديالت تأثير على المجموعة ليس، مح السماح بالتطبيق المبكر.  2016يناير 
 

 األعمال تجميع 3
 

لشرقيون للمشاريح ش.ش.و وسيطرت على في شركة امن أسهم التصويت  ٪100على  2015يونيو  2استحو ت المجموعة في 
تأسست شركة الشرقيون للمشاريح ش.ش.و كشركة شخ  واحد وتم تسجيلها تحت السجل التجار  رقم  .األنشطة المالية والتشغيلية

وست . األنشطة الر يسية لشركة الشرقيون للمشاريح ذي التجارة في الفوس  والمواد العازلة باإلضافة إلى أنشطة المقا21830
  استحو ت المجموعة على شركة الشرقيون للمشاريح ش.ش.و لدعم أنشطة المجموعة العقارية ولتنويح مصادر الدخل.واإلنشاءات. 
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 )تتمة( تجميع األعمال 3
 

 المتكبدةالمستحوذ عليها والمطلوبات  الموجودات
 لشركة الشرقيون للمشاريح ش.ش.و كما في تاريخ اسستحوا  كما يلي: المحددة العادلة للموجودات والمطلوبات  يمالقكانت 

 

 

القيمة العادلة 
المدرجة عند 

 االستحواذ

 
 ألف
 قطري لاير

  الموجودات

 21.789 غير ملموس موجود

 15.171 عقارات ومعدات

 44.946 (4)إيضاح  عقارات استثمارية

 8.533 موجودات مالية متاح  للبيح

 20.905 موجودات أخرى 

 2.664 النقد وما في حكم  
  

 114.008 

 المطلوبات
 586  سلف وقرو  

 2.718 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 

 33.511 مطلوبات أخرى 

  

 

36.815 

  

 77.193 إجمالي صافي الموجودات المحددة بالقيمة العادلة

 14.409 الناش ة عن عملية اسستحوا  الشهرة 

  

 91.602 مقابل الشراء المحول 

  

   :تحليل التدفقات النقدية من عملية االستحواذ
 (91.602) تكلفة اسستحوا  

 2.664 صافي النقد المستحو  علي  مح الشركة التابعة 

  

 (88.938) صافي التدفقات النقدية من عملية االستحواذ
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 )تتمة( تجميع األعمال 3
 

العمليات المشتركة ، وقيمة عقود خالل من يال قطر  تمثل التعاون المستقبلي المتوقح أن ينشأ  رمليون  14.41 البالغةإن الشهرة 
التي س يتم تحقيقها بصورة منفصلة. يتم تخصي  األخرى  المقاوست المستقبلية الجديدة وقيمة العمالة واإلدارة واألعمال المستقبلية

إدراجها في المصاريف  تم تحقيق التكاليف  ات العالقة بعملية اسستحوا  في الربح أو الخسارة وتم الشهرة بالكامل لقطا  اسستثمار.
  .التشغيلية واإلدارية األخرى

 

  عقارات استثمارية 4
 

 
 

مارس  31
2016 

ديسمبر  31 
2015 

 
 إيضاح

 ألف
  قطري لاير

 ألف
 قطر  لاير

 )مدققة(  )غير مدققة(  
     

 5.005.196  5.936.607  يناير 1في 
 44.946  - 3 مستحو  علي  من خالل اسستحوا  على شركة تابعة 

 108.193  2.617  إضافات 
 778.272  -  أرباح القيمة العادلة 

     
 5.936.607  5.939.224  في نهاية الفترة / السنة  

  

 من أطراف ذات عالقة   رصدة مدينةأ 5
 

مارس  31  
2016 

ديسمبر  31 
2015 

 
 

 ألف
  قطري لاير

 ألف
 قطر  لاير

 )مدققة(  )غير مدققة(  
     

 767  1.126  نست إنفستمنتس )ذولدينجز( المحدودة 
 54  54  شركة الثقة السورية للتأمين ش.م.س.م
عادة التأمين   39  39  أس.بي.أيةترست الجزا ر للتأمين وا 

 14  -  البحرين -ترست ر  شركة 
     
  1.219  874 
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 حسابات المشاركين في صندوق التكافل   6
 

 التكافلحاملي وثائق  – المرحلي بيان المركز المالي (أ)

 

مارس  31  
2016 

ديسمبر  31 
2015 

 ألف  
  قطري لاير

 ألف
 قطر  لاير

 )مدققة(  )غير مدققة(  
     الموجودات 

 3.074  3.507  أثاث ومعدات 
 73.826  74.967  عقارات استثمارية
     موجودات مالية:

 57.362  52.063  موجودات مالية متاحة للبيح     
 4.927  4.652  أطراف  ات عالقة  أرصدة مدينة من     
 44.610  58.593   مم تكافل مدينة     

 32.126  35.660  موجودات إعادة التكافل
 12.182  12.552  موجودات أخرى 

 52.894  39.080  النقد وما في حكم 
     
  281.074  281.001 
     

     المطلوبات
 217.227  232.425  مطلوبات عقود التكافل

     مطلوبات مالية:
 807  785  أطراف  ات عالقةأرصدة دا نة إلى     
 56.721  44.556   مم تكافل دا نة    

 36.653  8.478  مطلوبات أخرى
 (60)  (1.584)  احتياطي القيمة العادلة

     
  284.660  311.348 
 (30.347)  (3.586)  لعجز في نهاية الفترة / السنةا
     
  281.074  281.001 
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 )تتمة( حسابات المشاركين في صندوق التكافل 6
 

 التكافلحاملي وثائق  - المرحلي مصاريفالرادات و اإليبيان  (ب)

 

مارس  31 
2016 

مارس  31 
2015 

 ألف 
  قطري لاير

 ألف
 قطر  لاير

 )غير مدققة(  )غير مدققة( 
    

 62.979  59.745 المكتتبة مشاركاتإجمالي ال
 (2.858)  (2.230) التغير في مخص  المشاركات غير المكتسبة

    

 60.121  57.515 المكتسبة  المشاركاتإجمالي 
 (6.798)  (8.849) المحولة إلى معيد  التكافل المشاركات

    

 53.323  48.666 المكتسبة أقساط التأمينصافي 
    

 (1.680)  (1.748) مصاريف رسوم وعموست 
 924  304 إيرادات اسستثمار 

 140  82 أخرىتشغيلية إيرادات 
    

 (616)  (1.362) مصاريف أخرى 
    

 52.707  47.304 إجمالي اإليرادات 
    

 (82.972)  (35.595) مدفوعةال إجمالي المطالبات
 30.887  1.520 التأمينمعيد   المطالبات المحولة إلى

 21.401  (12.968) إجمالي التغير في مطلوبات عقود التكافل 
 (28.898)  5.102 التغير في مطلوبات عقود التأمين المحولة إلى معيدى التكافل

    

 (59.582)  (41.941) المطالباتصافي 
    

 -  13 مستردة ل مم مدينةمبالغ 
    

 (6.875)  5.376 قبل رسوم الوكالة  فترةلل)العجز( الفا   
 (9.447)  (8.962) وكالةالرسوم 

    

 (16.322)  (3.586) فترةالعجز لل



 .الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ق

 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة
 2016مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

                   

 
-21- 

  

 النقد وما في حكمه 7
 

:كما يلي بعد خصم السحب على المكشوف من البنوك في حكم  ومابغر  بيان التدفق النقد  يعر  النقد   
 

مارس  31 
2016 

 ديسمبر  31 
2015 

 ألف 
  قطري لاير

 ألف
 قطر  لاير

 )مدققة(  )غير مدققة( 
    

 231.202  264.260 نقد وأرصدة لدى البنوك
 (1.952)  (18.294) سحب على المكشوف من البنوك

    
 229.250  245.966 النقد وما في حكمه

 

 المصدر المالرأس  8
 

: 2015)الواحد  للسهم ةقطري رياست 10سهم بقيمة  87.506.703من رأس المال المصرح ب  والمصدر والمدفو  بالكامل يتكون 
 رياست قطرية للسهم الواحد(. 10سهم بقيمة  79.551.549

 

مارس  31 
2016 

 ديسمبر  31 
2015 

 ألف 
  قطري لاير

 ألف
 قطر  لاير

 )مدققة(  )غير مدققة( 
    
 875.067  795.515 

 

 :2015)للسهم الواحد  قطرية رياست 10سهم بقيمة  7.955.154أسهم مجانية بعدد  الشركةأصدرت ،  الفترةخالل 
  .رياست قطرية للسهم الواحد( 10سهم بقيمة  10.376.289

 

 األرباح توزيعات 9
  

وتوزيح قطر  للسهم(  لاير 1.5مية للسهم )سمن القيمة اس ٪15 أرباح نقدية بنسبةودفح توزيح تمت الموافقة على خالل الفترة ، 
أرباح ودفح توزيح تمت الموافقة على  :2015) 2015ديسمبر  31من رأس المال للسنة المنتهية في  ٪10أسهم مجانية بنسبة 

 من رأس المال المدفو  ٪15توزيح أسهم مجانية بنسبة و  قطر  للسهم( لاير 2.00مية للسهم )سمن القيمة اس ٪20نقدية بنسبة 
 . (2014ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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  تأمينال عقود مطلوبات 10
 

 2015ديسمبر  31  2016مارس  31  

 

 
 عقود مطلوبات

 تأمينال

 تأمين إعادة 
عقود مطلوبات 
  التأمين

 

 يصاف

 
 عقود مطلوبات

 تأمينال

 تأمين إعادة 
 عقود  مطلوبات
  التأمين

 

 يصاف

 إيضاحات 
 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطر  لاير

 ألف
  قطر  لاير

 ألف
 قطر  لاير

 )مدققة(  )مدققة(  )مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(  
             

 116.955  (600.104)  717.059  117.134  (613.683)  730.817  مخص  مطالبات مبلغ عنها من قبل حاملي وثا ق التأمين 
 25.992  (36.582)  62.574  26.467  (36.363)  62.830  مخص  مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها 

 -  -  -  2.550  (350)  2.900  مخص  عجز أقساط التأمين
 -  -  -  686  -  686  مخص  مصاريف تسوية خسا ر غير مخصصة

 142.947  (636.686)  779.633  146.837  (650.396)  797.233 )أ( مخص  مطالبات قا مة 
)مخص  المخاطر  مكتسبةالتأمين غير المخص  أقساط 

 98.763  (223.184)  321.947  118.609  (245.729)  364.338 )ب( السارية(
             
  1.161.571  (896.125)  265.446  1.101.580  (859.870)  241.710 
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 )تتمة( تأمينال عقود مطلوبات 10

 

 قائمة  مطالباتمخصص  (أ)
 

 2015ديسمبر  31  2016مارس  31  

 

 
 عقود مطلوبات

 تأمينال

 تأمين إعادة 
مطلوبات عقود 

  التأمين

 

 يصاف

 
 عقود مطلوبات

 تأمينال

 تأمين إعادة 
مطلوبات عقود  

  التأمين

 

 يصاف

  
 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطر  لاير

 ألف
  قطر  لاير

 ألف
 قطر  لاير

 )مدققة(  )مدققة(  )مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(  
             

 138.327  (343.366)  481.693  142.947  (636.686)  779.633  يناير  1في 
 4.620  (293.320)  297.940  3.890  (13.710)  17.600  في مطالبات عقود التأمين  التغير اإلجمالي / المحول

             
 142.947  (636.686)  779.633  146.837  (650.396)  797.233  في نهاية الفترة / السنة 
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 )تتمة( تأمينال عقود مطلوبات 10
 

 المخاطر السارية()مخصص  مكتسبةالتأمين غير المخصص أقساط  (ب)

   

 2015ديسمبر  31  2016مارس  31  

 

 
 عقود مطلوبات

 تأمينال

 تأمين إعادة 
مطلوبات عقود 

  التأمين

 

 يصاف

 
 عقود مطلوبات

 تأمينال

 تأمين إعادة 
مطلوبات عقود  

  التأمين

 

 يصاف

  
 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطر  لاير

 ألف
  قطر  لاير

 ألف
 قطر  لاير

 )مدققة(  )مدققة(  )مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(  
             

 85.218  (202.410)  287.628  98.763  (223.184)  321.947  يناير  1في 
 200.706  (426.550)  627.256  66.836  (115.029)  181.865  مكتتبة خالل الفترة / السنة التأمين الأقساط 
 (187.161)  405.776  (592.937)  (46.990)  92.484  (139.474)  مكتسبة خالل الفترة / السنة التأمين الأقساط 

             
 98.763  (223.184)  321.947  118.609  (245.729)  364.338  في نهاية الفترة / السنة 
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 أرصدة دائنة إلى أطراف ذات عالقة 11
 

   مارس 31 
2016 

ديسمبر  31 
2015 

 ألف 
  قطري لاير

 ألف
 قطر  لاير

 )مدققة(  )غير مدققة( 
    

 57.327  61.241  .م.مشركة الصار  التجارية 
 134  134 عّمان –ترست الدولية للتأمين )قبر ( المحدودة شركة 
 -  4 البحرين -ر   ترستشركة 

    
 61.379  57.461 
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-26- 

 

 المعلومات القطاعية  12
 
 

 :2016مارس  31للفترة المنتهية في  يالقطاعالمرحلي الموحد خسارة الربح أو بيان ال
 

 2015مارس  31  2016مارس  31 
 اإلجمالي   اسستثمارات  التأمين  اإلجمالي   االستثمارات  التأمين 

 
 ألف 
  قطري لاير

 ألف 
  قطري لاير

 ألف 
  قطري لاير

 ألف 
  قطر  لاير

 ألف 
  قطر  لاير

 ألف 
 قطر  لاير

 )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة( 
            

 202.932  -  202.932  181.865  -  181.865 المكتتبةإجمالي أقساط التأمين 
 (57.278)  -  (57.278)  (42.391)  -  (42.391) التغير في مخص  أقساط التأمين غير المكتسبة

 145.654  -  145.654  139.474  -  139.474 إجمالي أقساط التأمين المكتسبة
 (101.369)  -  (101.369)  (92.484)  -  (92.484) أقساط التأمين المحولة إلى معيد  التأمين

            

 44.285  -  44.285  46.990  -  46.990 صافي أقساط التأمين المكتسبة
            

 7.386  -  7.386  6.642  -  6.642 إيرادات رسوم وعموست
 94.362  94.362  -  85.027  85.027  - إيرادات اإلستثمار 

 3.584  3.584  -  (223)  (223)  - أرباح محققة)خسا ر( صافي 
 (14.732)  (14.732)  -  (7.379)  (7.379)  - القيمة العادلة  خسا ر

 -  -  -  5.474  5.474  - إيرادات أنشطة اإلنشاءات
 1.069  -  1.069  3.510  -  3.510 إيرادات تشغيلية أخرى 

            

 91.669  83.214  8.455  93.051  82.899  10.152 إيرادات أخرى 
            

 135.954  83.214  52.740  140.041  82.899  57.142 إجمالي اإليرادات 
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 )تتمة(المعلومات القطاعية  12
 
 

)تتمة(: 2016مارس  31للفترة المنتهية في  يالقطاعالمرحلي الموحد خسارة الربح أو بيان ال  
 

 2015مارس  31  2016مارس  31 
 اإلجمالي   اسستثمارات  التأمين  اإلجمالي   االستثمارات  التأمين 

 
 ألف 
  قطري لاير

 ألف 
  قطري لاير

 ألف 
  قطري لاير

 ألف 
  قطر  لاير

 ألف 
  قطر  لاير

 ألف 
 قطر  لاير

 )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة( 
            

 (44.444)  -  (44.444)  (40.484)  -  (40.484) إجمالي المطالبات المدفوعة 
 16.827  -  16.827  15.164  -  15.164 المطالبات المحولة إلى معيد  التأمين  
 15.238  -  15.238  (17.600)  -  (17.600) إجمالي التغير في مطلوبات عقود التأمين

 (3.753)  -  (3.753)  13.710  -  13.710 التغير في مطلوبات عقود التأمين المحولة إلى معيد  التأمين 
            

 (16.132)  -  (16.132)  (29.210)  -  (29.210) صافي المطالبات 
            

 (10.638)  (10.155)  (483)  (10.942)  (10.611)  (331) تكاليف تمويل 
 -  -  -  (5.099)  (5.099)  -  اإلنشاءاتأنشطة تكاليف 

دارية أخرى    (36.112)  (17.836)  (18.276)  (41.707)  (21.169)  (20.538) مصاريف تشغيلية وا 
            

 (46.750)  (27.991)  (18.759)  (57.748)  (36.879)  (20.869) مصاريف أخرى
            

 (62.882)  (27.991)  (34.891)  (86.958)  (36.879)  (50.079) إجمالي المصاريف
            

 73.072  55.223  17.849  53.083  46.020  7.063 الربح قبل الحصة في أرباح شركات زميلة
 4.881  4.881  -  660  660  - حصة في أرباح شركات زميلة

            

 77.953  60.104  17.849  53.743  46.680  7.063 ربح الفترة
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 )تتمة(القطاعية  المعلومات 12
 

 موجودات ومطلوبات القطاعات
 .الر يسية قطاعاتال بين بشكل مشتركتستخدم موجودات ومطلوبات المجموعة 

 
 

 

 جغرافيةمعلومات 

في دولة قطر ودولة اإلمارات العربية المتحدة. بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في دولة  ،ينتعمل المجموعة في سوقين جغرافي
قطر   لايرمليون  13.6قطر ( وفي اإلمارات العربية المتحدة  لايرمليون  189.7: 2015قطر  ) لايرمليون  168.3قطر 

 قطر (. لايرمليون  13.2: 2015)
 

 لسهم ا علىالعائد  13

 

مارس  31 
2016 

مارس  31 
2015 

 )غير مدققة(  )غير مدققة( 

    
 77.936  53.698 قطر ( لايرالربح العا د على حاملي األسهم العادية في الشركة األم )باأللف 

 87.507  87.507  )باآلسف( المتوسط المرجح لعدد األسهم

    
 0.89  0.61 يال القطري( )بالرالعائد على السهم 

 

 :)باآلالف( العادية القائمة األسهمتسوية عدد 
 

مارس  31 
2016  

ديسمبر  31
2015 

 )مدققة(  )غير مدققة( 
    

 69.175  79.552 يناير 1القا مة في  األسهمعدد 

 10.377  7.955 أسهم مجانية مصدرة خالل الفترة / السنة
    

 79.552  87.507 في نهاية الفترة / السنة  العادية القائمة  األسهمعدد 
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 النقد المتوفر من الموجودات والمطلوبات التشغيلية 14
 

مارس  31 
2016  

مارس  31
2015 

 ألف 
  قطري لاير

 ألف
 قطر  لاير

 )غير مدققة(  )غير مدققة( 
    

 (100)  345 صافي التغير في أرصدة مدينة من أطراف  ات عالقة 
 40.843  40.774 صافي التغير في  مم تأمين مدينة

 29.664  36.225 صافي التغير في موجودات إعادة التأمين
 3.714  (36.283) صافي التغير في موجودات أخرى 

    
 74.121  41.091 صافي التغير في الموجودات التشغيلية

    
 42.040  59.991 صافي التغير في مطلوبات عقود التأمين 

 (80)  3.918 صافي التغير في أرصدة دا نة إلى أطراف  ات عالقة

 (16.538)  (31.563) صافي التغير في  مم تأمين دا نة

 1.758  28.093 صافي التغير في مطلوبات أخرى

    
 27.180  60.439 صافي التغير في المطلوبات التشغيلية

 

  
 أطراف ذات عالقةإفصاحات حول  15

 

 عالقة معامالت مع أطراف ذات 
 المسيطر عليها أو اإلدارة العليا للمجموعة والمؤسساتموظفي عالقة و ال ات  والشركات المساذمينعالقة الطراف  ات األ تتضمن

تم ت. إن سياسات وشروط تسعير ذ ا المعامالت التي له ا األطراف تأثير كبير عليهابشكل مشترك أو الشركات  التي تدار
 صادقة عليها من قبل إدارة المجموعة.الم
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 )تتمة(إفصاحات حول أطراف ذات عالقة  15
 

 )تتمة(معامالت مع أطراف ذات عالقة 
 الموحد كما يلي:المرحلي المعامالت مح األطراف  ات العالقة المدرجة في بيان الربح أو الخسارة كانت 

 

مارس  31 
2016  

مارس  31
2015 

 

 ألف
  قطري لاير

 ألف
 قطر  لاير

 )غير مدققة(  )غير مدققة( 
    الشركة األم وشركاتها التابعة

 393  3.131 المكتتبةإجمالي أقساط التأمين 

 (14.074)  (2.415) أقساط التأمين المحولة إلى معيد  التأمين 
 (2.270)  (2.414) إجمالي المطالبات المدفوعة

 12.309  2.031 المطالبات المحولة إلى معيد  التأمين 

 352  555 إيرادات رسوم وعموست 
 (381)  567 تشغيلية أخرى  (مصاريف)إيرادات 

 

 ضـــمن التكافـــل حـــاملي وثـــا ق –المرحلـــي  والمصـــاريفالمعـــامالت مـــح األطـــراف  ات العالقـــة المدرجـــة فـــي بيـــان اسيـــرادات كانـــت 
 التكافل كما يلي:في صندوق  نمشاركيال اتحساب

 

مارس  31 
2016  

مارس  31
2015 

 

 ألف
  قطري لاير

 ألف
 قطر  لاير

 )غير مدققة(  )غير مدققة( 
    الشركة العامة للتكافل

 (6.678)  (8.032) المشاركات المحولة إلى معيد  التكافل 

 30.676  1.191 المطالبات المحولة إلى معيد  التكافل
 1.364  1.330 إيرادات رسوم وعموست  

 

 أرصدة األطراف ذات العالقة 
 11واإليضاح  5يتم اإلفصاح عن األرصدة المدينة والدا نة مح األطراف  ات العالقة للشركة األم وشركاتها التابعة في اإليضاح 

 .ذ ا األرصدة المدينة والدا نة ذي لمعامالت س تتعلق بالتأمينعلى التوالي. 
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 )تتمة(إفصاحات حول أطراف ذات عالقة  15
 

 )تتمة(أرصدة األطراف ذات العالقة 

 مم التأمين المدينة و مم التأمين ضمن الموحد المرحلي المدرجة في بيان المركز المالي التأمين مح األطراف  ات العالقة  أرصدة
 كما يلي:ذي الدا نة 

 

مارس  31 
2016 

ديسمبر  31 
2015 

 

 ألف
  قطري لاير

 ألف
 قطر  لاير

 )مدققة(  )غير مدققة( 
    الشركة األم وشركاتها التابعة

 8.030  18.975 *البحرين -ترست ر  شركة 
 (103)  3.883  *عّمان –ترست الدولية للتأمين )قبر ( المحدودة شركة 

 3.572  3.417  مم تأمبن مدينة أخرى
 (3.059)  (2.943)  مم تأمبن دا نة أخرى

 

ضمن  مم التكافل التأمين  وثا قحاملي  –المرحلي طراف  ات العالقة المدرجة في بيان المركز المالي مح األأرصدة التأمين 
 كما يلي:ذي  المدينة و مم التكافل الدا نة

 

 
 

مارس  31
2016 

ديسمبر  31 
2015 

 ألف 
  قطري لاير

 ألف
 قطر  لاير

 )مدققة(  )غير مدققة( 
    للتكافل الشركة العامة

 8  24 شركة ترست العالمية للتأمين فلسطين
 (147)  (86) البحرين* -شركة ترست ر  

 (153)  (252) شركة الخليج للمساعدة ش.م.ب
 (968)  (1.633) عّمان* –شركة ترست الدولية للتأمين )قبر ( المحدودة 

 

تم من خاللها توجية المعامالت كمشغل إلعادة التأمين والتي  عّمان –الدولية للتأمين )قبر ( المحدودة  ترستشركة  عملت *
 - ر ترست شركة استلمت  2015ديسمبر  31ابتداًء من  .2015ديسمبر  30حتى  إلى العديد من مقدمي خدمات إعادة التأمين

 وفقاً الم كورة  رصدةاألتسوية  سيتم. عّمان –( المحدودة للتأمين )قبر الدولية من شركة ترست البحرين مهام إدارة إعادة التأمين 
 .بين الشركتينالمبرم تفاق الل
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 )تتمة(إفصاحات حول أطراف ذات عالقة  15
 

 )تتمة(أرصدة األطراف ذات العالقة 

سدادذا نقدًا. س توجد أ  ضمانات مقدمة أو مستلمة عادًة جميح األرصدة الم كورة أعالا غير مضمونة وس تحمل فوا د ويتم 
 المدينة من األطراف  ات العالقة.لألرصدة 

 

 كافآت كبار المسؤولين باإلدارةم

 :كما يلي الفترةباإلدارة خالل مكافآت كبار المسؤولين  كانت

مارس  31 
2016  

مارس  31
2015 

 ألف 
  قطري لاير

 ألف
 قطر  لاير

 )غير مدققة(  )غير مدققة( 
    

 2.462  2.258 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 

 10.996  9.467 رواتب ومنافح أخرى قصيرة األجل 

 142  734 مكافآت نهاية الخدمة
    
 12.459  13.600 
  

 وااللتزاماتالمحتملة المطلوبات  16
 

مارس  31 
2016 

ديسمبر  31 
2015 

 ألف 
  قطري لاير

 ألف
 قطر  لاير

 )مدققة(  )غير مدققة( 
    محتملةالمطلوبات ال (أ)

 15.188  21.438 الضمانخطابات         

    

     اتالتزامات اإليجار  (ب)

    تستحق التزامات اإليجار التشغيلي الدفح كما يلي:

 4.899  3.589 أقل من سنة واحدة
 983  1.876 خمس سنواتبين سنة و 

    

 5.465  5.882 
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 قياس القيمة العادلة 17
 

 يوضح الجدول التالي قياس القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات للمجموعة: 
 

 
 

 

أسعار مدرجة 
بأسواق نشطة 

 1مستوى 

مدخالت 
ملحوظة هامة 

 2مستوى 

مدخالت غير 
ملحوظة هامة 

 إجمالي 3مستوى 

 إيضاح )غير مدققة( 2016مارس  31
 ألف
 قطري لاير

 ألف
 قطري لاير

 ألف
 قطري لاير

 ألف
 قطري لاير

      

      موجودات تقاس بالقيمة العادلة: 
 5.939.224 5.939.224 - - 4 عقارات استثمارية 

 1.010.312 - 17.870 992.442  متاحة للبيح 
 160.239 - - 160.239  بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 20.393 20.393 - -  موجود غير ملموس 
      

  1.152.681 17.870 5.959.617 7.130.168 
      

      مطلوب يقاس بالقيمة العادلة: 
 32.099 - 32.099 -  مشتقات األدوات المالية 

 

 

أسعار مدرجة  
بأسواق نشطة 

 1مستوى 

مدخالت 
ملحوظة ذامة 

 2مستوى 

مدخالت غير 
ملحوظة ذامة 

 إجمالي 3مستوى 

 إيضاح )مدققة( 2015ديسمبر  31
 ألف
 قطر  لاير

 ألف
 قطر  لاير

 ألف
 قطر  لاير

 ألف
 قطر  لاير

      

      موجودات تقاس بالقيمة العادلة: 
 5.936.607 5.936.607 - - 4 عقارات استثمارية 

 1.050.781 - 18.410 1.032.371  متاحة للبيح 
 167.618 - - 167.618  بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 20.812 20.812 - -  موجود غير ملموس 
      

  1.199.989 18.410 5.957.419 7.175.818 
      

      مطلوب يقاس بالقيمة العادلة: 
 28.515 - 28.515 -  مشتقات األدوات المالية 

 

  .: س شيء(2015) 3المستوى و  2والمستوى  1خالل الفترة ، لم يتم التحويل بين المستوى 
 

 أرقام المقارنة تصنيفإعادة  18
 

الحالية. على الرغم من  للسنةعيد تصنيف بع  أرقام المقارنة لتتماشى مح عر  البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة أ
 المقارنة. لسنة لك ، لم يكن إلعادة التصنيف أثر على صافي الربح وحقوق الملكية 


