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 بيان المركز المالي الموحد 
 2018ديسمبر  31في ا مك
 
  2018  2017 

 إيضاحات 
 ألف
  قطري  لاير

 ألف
 قطري  لاير

     الموجودات
 158.904  116.331 3 عقارات ومعدات

 5.638.381  6.032.217 4 عقارات استثمارية
 942.591  955.634 5 في شركات زميلة اتاستثمار 

 771.433  1.036.590 6 موجودات إعادة التأمين
     موجودات مالية:

 204.506  161.312 7 ذمم تأمين مدينة 
 166  164 )ب(36 أرصدة مدينة من أطراف ذات عالقة 

 905.356  1.079.695 8 الدخل الشامل اآلخر موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
 129.148  106.520 9 مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةموجودات 

 296.263  355.679 10 موجودات مشاركي التكافل
 208.012  176.148 11 موجودات أخرى 

 260.056  149.318 12 نقد وأرصدة لدى البنوك
     
  10.169.608  9.514.816 

 -  84.259 )أ(13 عمليات متوقفةكالموجودات المصنفة 
     

 9.514.816  10.253.867  إجمالي الموجودات
     

     والمطلوباتحقوق الملكية 
     حقوق الملكية

 875.067  875.067 14 رأس المال
 584.995  612.386 15 احتياطي قانوني 

 -  500.000  مخاطرال احتياطي
 4.570.656  4.112.417 44 أرباح مدورة

 165.773  207.414 16 مكونات حقوق الملكية األخرى 
      

 6.196.491  6.307.284  حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة األم
 (5.346)  22.756 19 حقوق غير مسيطرة

     
 6.191.145  6.330.040  إجمالي حقوق الملكية
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  الربح أو الخسارة الموحدبيان 
 2018 ديسمبر 31المنتهية في للسنة 

 
  2018  2017* 

 إيضاحات 
 ألف
  قطري  لاير

 ألف
 قطري  لاير

     

 505.207  546.604  إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
 (369.660)  (413.951)  إلى معيدي التأمين أقساط التأمين المحولة

 4.500  (1.065)  التغير في مخصص أقساط التأمين غير المكتسبة  صافي
     

 140.047  131.588  صافي أقساط التأمين المكتسبة
     

 (194.018)  (218.099)  إجمالي المطالبات المدفوعة 
 133.335  151.486  المطالبات المحولة إلى معيدي التأمين

 (55.512)  (273.759)  إجمالي التغير في مطلوبات عقود التأمين
 46.351  274.910  التغير في مطلوبات عقود التأمين المحولة إلى معيدي التأمين 

     

 (69.844)  (65.462) 27 صافي المطالبات
     

 29.342  22.873 28 والتأمين األخرى عموالت الإيرادات صافي 
     

 99.545  88.999  نتائج اكتتاب التأمين
     

 152.416  126.559  اإليجار إيرادات
 47.318  57.068 29 إيرادات االستثمار 

 2.656  4.727 30 محققة صافي أرباح
 (642.867)  167.205 31 القيمة العادلة  أرباح )خسائر(

 41.894  12.518  البناءالمبيعات وأنشطة إيرادات 
 942  1.161  أخرى  إيرادات

     

 (397.641)  369.238  نتائج االستثمار والعمليات األخرى 
     

 (51.291)  (67.514) 32 تكاليف تمويل 
 (41.778)  (12.627)  البناءالمبيعات وأنشطة تكاليف 

 (180.927)  (171.367) 33 مصاريف تشغيلية وإدارية أخرى 
     

 (273.996)  (251.508)  إجمالي المصاريف 
     

 (572.092)  206.729   التشغيلية )الخسارة( من العملياتالربح 
 838.363  65.305  والخسائر انخفاض القيمة بعدصافي بال حصة في أرباح شركات زميلة

     

 266.271  272.034   المستمرة من العمليات الربح
 (5.358)  1.878 )ج(13  المتوقفة العمليات)الخسارة( من الربح 

     

 260.913  273.912  ربح السنة
     

     :الربح العائد إلى
 307.381  245.810  مساهمي الشركة األم 

 (46.468)  28.102  حقوق غير مسيطرة
     

  273.912  260.913 
     العائد على السهم 

 3.51  2.81 34 ال القطري للسهم(ير والمخفف )بالالعائد على السهم األساسي 
     

     المستمرة عملياتللالعائد على السهم 
 3.57  2.79 34 ال القطري للسهم(ير العائد على السهم األساسي والمخفف )بال

(.13 اإليضاح" )المتوقفة"الربح )الخسارة( من العمليات  ضمنبعض أرقام المقارنة تم إعادة تصنيف *
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 الموحدالدخل الشامل بيان 
 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
  2018  2017 

 إيضاحات 
 ألف
  قطري  لاير

 ألف
 قطري  لاير

     

 260.913  273.912  ربح السنة
     

     خرآشامل ( خسارةدخل )
     يتم إعادة تصنيفها إلى الربح أو الخسارة في فترات الحقة قد بنود

 (218.048)  (46.708) 5 فروقات تحويل عمالت من العمليات األجنبية
 11.228  6.402  صافي ربح تحوط التدفق النقدي

 -  (17.214) 8 أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرمن صافي خسارة 
 (120.464)  - 8 صافي خسارة من موجودات مالية متاحة للبيع 

 (798)  -  زميلة ةلشرك ى أخر  ةشامل خسارة حصة في
     

  (57.520)  (328.082) 
     

     تصنيفها إلى الربح أو الخسارة في فترات الحقةيتم إعادة  ال بنود
بالقيمة العادلة من خالل الدخل  الملكيةحقوق من أدوات  ربحصافي 

 -  131.839 8 الشامل اآلخر
 (18.744)  3.956  زميلة ةلشركآخر شامل حصة في دخل )خسارة( 

     

  135.795  (18.744) 
     

 (346.826)  78.275  خر للسنةآشامل )خسارة( دخل 
     

 (85.913)  352.187  خر للسنةاآلشامل الخسارة( ال)دخل الإجمالي 
     

     :الشامل العائد إلى)الخسارة( إجمالي الدخل 
 (39.445)  324.085  مساهمي الشركة األم
 (46.468)  28.102  حقوق غير مسيطرة 

     

  352.187  (85.913) 
     :من مساهمي الشركة األم الشامل العائد إلى)الخسارة( إجمالي الدخل 

 (34.087)  322.207   العمليات المستمرة
 (5.358)  1.878  العمليات المتوقفة

     

  324.085  (39.445) 
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 حقوق الملكية الموحد يبيان التغيرات ف
 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
     حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة األم  
                       
       مكونات حقوق الملكية األخرى           

  
 رأس 
  المال 

  احتياطي
 قانوني

 
  احتياطي
  المخاطر

 أرباح 
  مدورة

 احتياطي 
 قيمة 
  عادلة

 فائض 
 إعادة 
  التقييم

 تحوط 
 التدفق 
  النقدي

 احتياطي 
 تحويل 

  عمالت أجنبية

 إجمالي 
حقوق ملكية 

  المساهمين العاديين
 حقوق 

  غير مسيطرة
 إجمالي 

 حقوق الملكية
 

 اتإيضاح
 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

 ألف
 قطري  لاير

                       

 6.191.145  (5.346)  6.196.491  (360.167)  (8.592)  58.611  475.921  4.570.656  -  584.995  875.067  2017ديسمبر  31في 
تعديالت تطبيق المعيار الدولي 

 (19.027)  -  (19.027)  -  -  -  (36.184)  17.157  -  -  - 39 9للتقارير المالية 
                       

 6.172.118  (5.346)  6.177.464  (360.167)  (8.592)  58.611  439.737  4.587.813  -  584.995  875.067  )معدلة( 2018يناير  1في 
                       

 273.912  28.102  245.810  -  -  -  -  245.810  -  -  -  السنة ربح
 78.275  -  78.275  (46.708)  6.402  5.636  112.945  -  -  -  -  خرآدخل )خسارة( شامل 

                       

 352.187  28.102  324.085  (46.708)  6.402  5.636  112.945  245.810  -  -  - إجمالي الدخل )الخسارة( الشامل
نتيجة استبعاد جزء من  محققة
 -  -  -  -  -  (450)  -  450  -  -  -  في شركة زميلة حصة

 -  -  -  -  -  -  -  (27.391)  -  27.391  - 15 المحول إلى االحتياطي القانوني 
 -  -  -  -  -  -  -  (500.000)  500.000  -  -   *المخاطرالمحول إلى احتياطي 

 (192.515)  -  (192.515)  -  -  -  -  (192.515)  -  -  - 17  المساهمينتوزيعات أرباح 
األنشطة  مساهمة في صندوق 

 (1.750)  -  (1.750)  -  -  -  -  (1.750)  -  -  - 18 اإلجتماعية والرياضية 
                       

 6.330.040  22.756  6.307.284  (406.875)  (2.190)  63.797  552.682  4.112.417  500.000  612.386  875.067  2018ديسمبر  31في 
  

. 2018ديسمبر  31في كما إلى احتياطي المخاطر  المدورةمن األرباح  قطري  يال مليون ر 500، قامت المجموعة بتحويل مبلغ 2019أبريل  10 بتاريختعليمات مصرف قطر المركزي على  *بناءً 
المركزي.قطر مصرف ال يجوز استخدام هذا االحتياطي دون موافقة مسبقة من 
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 )تتمة( بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
     حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة األم  

               
       مكونات حقوق الملكية األخرى         

  
 رأس 

  المال 
  احتياطي

  قانوني
 أرباح 
  مدورة

 احتياطي 
 قيمة 
  عادلة

 فائض 
 إعادة 
  التقييم

 تحوط 
 التدفق 
  النقدي

 احتياطي 
 تحويل 

  عمالت أجنبية

 إجمالي 
حقوق ملكية 

  المساهمين العاديين
 حقوق 

  غير مسيطرة
 إجمالي 

 حقوق الملكية
 

 اتإيضاح
 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

                     

 6.409.059  41.122  6.367.937  (142.119)  (19.820)  77.355  597.183  4.421.367  558.904  875.067 2016ديسمبر  31 في
                    

 260.913  (46.468)  307.381  -  -  -  -  307.381  -  -  سنة)خسارة( ال ربح
 (346.826)  -  (346.826)  (218.048)  11.228  (18.744)  (121.262)  -  -  -  خرآ)خسارة( دخل شامل 

                     

 (85.913)  (46.468)  (39.445)  (218.048)  11.228  (18.744)  (121.262)  307.381  -  - الدخل )الخسارة( الشامل إجمالي
 -  -  -  -  -  -  -  (26.091)  26.091  - 15 المحول إلى االحتياطي القانوني 

 (131.260)  -  (131.260)  -  -  -  -  (131.260)  -  - 17  المساهمينعات أرباح توزي
األنشطة  مة في صندوق مساه

 (741)  -  (741)  -  -  -  -  (741)  -  - 18 اإلجتماعية والرياضية 
                     

 6.191.145  (5.346)  6.196.491  (360.167)  (8.592)  58.611  475.921  4.570.656  584.995  875.067 2017ديسمبر  31في 
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  التدفقات النقدية الموحدبيان 
 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
  2018  2017 
 إيضاحات 

 ألف
  قطري  لاير

 ألف
 قطري  لاير

     

     األنشطة التشغيلية 
 260.913  273.912  ربح السنة 

      :تعديالت
 15.307  30.063 35 صافي التغير في الموجودات التشغيلية 
 (54.516)  (2.517) 35 صافي التغير في المطلوبات التشغيلية 

     

     : السنةبنود غير نقدية مدرجة في ربح 
 642.697  (165.854)  )أرباح( خسائر القيمة العادلة 

 -  743 39 إعادة التأمينموجودات خسائر انخفاض قيمة 
 6.222  2.844  وموجودات أخرى   خسائر انخفاض قيمة ذمم مدينة

 12.026  -  موجودات مالية متاحة للبيعخسائر انخفاض قيمة 
بالقيمة العادلة من خالل  أدوات الدينعكس خسائر انخفاض قيمة 

 -  (395)  الدخل الشامل اآلخر
 (838.363)  (65.305)  والخسائر انخفاض القيمة بالصافي بعد حصة في أرباح شركات زميلة

 6.285  8.811 3 استهالك عقارات ومعدات 
 14.409  - 33 انخفاض قيمة شهرة

 1.676  1.676 33 إطفاء موجود غير ملموس
 (68)  1  عقارات ومعدات خسارة )ربح( من بيع

 (14.453)  -  موجودات مالية متاحة للبيع ربح من بيع
 -  (696)  الدخل الشامل اآلخر بالقيمة العادلة من خالل أدوات دين ربح من بيع
 (229)  (3.636) 30 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ربح من بيع

 10.565  (9.839) )أ(21 صافي الحركة في مخصص المطالبات القائمة
 (3.585)  (3.466)  صافي الحركة في مخصص أقساط التأمين غير المكتسبة 

 51.324  67.554  تكاليف تمويل
 4.922  5.796 20 مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 

     

 115.132  139.692  النقد من العمليات التشغيلية
 (1.617)  (3.060) 20 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة

     

 113.515  136.632  نشطة التشغيليةالتدفقات النقدية من األ صافي 
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 )تتمة( التدفقات النقدية الموحدبيان 
 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
  2018  2017 
 اتإيضاح 

 ألف
  قطري  لاير

 ألف
 قطري  لاير

     

     األنشطة االستثمارية
 (38.245)  (19.606) 3 إضافات إلى عقارات ومعدات

 75  6  متحصالت من بيع عقارات ومعدات
 (193.134)  (190.460)  إضافات إلى عقارات استثمارية

 3.407  8.998  توزيعات أرباح مستلمة من شركات زميلة 
 (107.087)  (114.910)  الدخل الشامل اآلخر موجودات مالية بالقيمة العادلة من خاللشراء 
 (1.186)  (3.249)  خالل الربح أو الخسارةموجودات مالية بالقيمة العادلة من شراء 

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خاللمتحصالت من بيع 
 100.471  87.502  الدخل الشامل اآلخر

بالقيمة العادلة من خالل متحصالت من بيع موجودات مالية 
 4.008  25.617  الربح أو الخسارة

 -  (14.653) 12 الحركة في ودائع ألجلصافي 
     

 (231.691)  (220.755)  التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثماريةصافي 
     

     يةالتمويل األنشطة
 584.232  458.305  سلف وقروضمتحصالت من 

 (327.475)  (223.066)  سلف وقروضسداد 
 (51.528)  (67.873)  تكاليف تمويل مدفوعة

 (127.573)  (186.887)  توزيعات أرباح مدفوعة إلى مساهمي الشركة األم
     

 77.656  (19.521)  التدفقات النقدية )المستخدمة في( من األنشطة التمويليةصافي 
     

 (40.520)  (103.644)  وما في حكمهفي النقد النقص  صافي
 300.576  260.056  السنة وما في حكمه في بدايةالنقد 

     

 260.056  156.412 12 السنةوما في حكمه في نهاية النقد 
     

     التدفقات النقدية التشغيلية من الفوائد وتوزيعات األرباح
 (51.528)  (67.873)  فوائد مدفوعة

 16.785  18.494  فوائد مستلمة 
 29.407  38.965  توزيعات أرباح مستلمة
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 الشركة معلومات عن     1
 

تأسست الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ع.ق )"الشركة" أو "الشركة األم"( كشركة مساهمة عامة بموجب المرسوم 
 2015لسنة  11وتخضع ألحكام قانون الشركات التجارية القطري رقم  7200ورقم سجلها التجاري هو  1978لسنة  52األميري رقم 

جميعًا بـ "المجموعة"(  متقوم الشركة وشركاتها التابعة )يشار إليه ذات الصلة. 2012 لسنة 13ركزي رقم وأحكام قانون مصرف قطر الم
والمقاوالت. والتصنيع والتجارة بمزاولة أنشطة التأمين العام وإعادة التأمين ويشمل ذلك تأمين التكافل اإلسالمي والعقارات واالستثمارات 

 أسهم الشركة مدرجة في بورصة قطر.
 

 قفةومت تکعمليا فهتصني متوالذي  دةلمتحا بيةرلعا راتإلماادولة  في رجلخاا في دحوا رعفو طرقدولة  في محلية روعف سبعة کةرلشا دىل
، ذ.م.م.، الشركة العامة للمياه والمرطبات عام ، بدأت إحدى الشركات التابعةخالل ال (.13 حيضااإل) 2018 رفمبون 26 نم راً عتباا

. تتضمن البيانات المالية الموحدة البيانات المالية للشركة "الروضة"تحت العالمة التجارية المسماة  ربالتجاري لمياه الشفي اإلنتاج 
 المجموعة في الشركات الزميلة. الشركات التابعة هي: وحصةوشركاتها التابعة 

 

 األنشطة الرئيسية بلد التأسيس الملكية الشركة التابعة

 إدارة استثمارات المجموعة دولة قطر ٪100 .العامة القابضة ذ.م.مالشركة القطرية 
 التأمين اإلسالمي دولة قطر ٪100 ش.م.ق.خ.الشركة العامة للتكافل 

 استثمار وإدارة العقارات دولة قطر ٪100 .الشركة العامة العقارية ذ.م.م
 المؤتمرات والمناسبات الضيافة وإدارة دولة قطر ٪100 .قطر ذ.م.م -مركز التجارة العالمي 

 خدمات التسويق التأميني دولة قطر ٪100 .شركة مزون لخدمات التسويق التأميني ذ.م.م
 استثمار وتطوير العقارات دولة قطر ٪100 .شركة برج العامة لالستثمار العقاري ذ.م.م

 والبناءالمقاوالت  دولة قطر ٪100 .شركة الشرقيون للمشاريع ذ.م.م
 تصنيع حديد التسليح دولة قطر ٪100 .ذ.م.م الوطني لتشكيل حديد التسليحالمصنع 

 تصنيع المواد العازله للحراره دولة قطر ٪100 .ذ.م.م مصنع الشرق للعوازل
 تصليح المركبات دولة قطر ٪100 .ذ.م.م كراج الشرقيون 

 وتجارة المرطباتتعبئة المياه  دولة قطر ٪60 .الشركة العامة للمياه والمرطبات ذ.م.م
 استثمار وتطوير العقارات دولة قطر ٪50 .شركة مزون العقارية ذ.م.م

 

 من قبل مجلس اإلدارة في 2018ديسمبر  31البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في هذه تمت الموافقة على إصدار 
 500، قامت المجموعة بتحويل مبلغ 2019أبريل  10 بتاريختعليمات مصرف قطر المركزي على  بناءً ، و الحقاً  .2019 مارس 4

. ال يجوز استخدام هذا االحتياطي دون 2018ديسمبر  31في كما إلى احتياطي المخاطر  المدورةمن األرباح  قطري  يال مليون ر
 .2019ريل أب 14تمت الموافقة على هذا التعديل من قبل مجلس اإلدارة في  قطر المركزي.مصرف موافقة مسبقة من 
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 السياسات المحاسبية الهامة     2
 

 اإلعداد أساس
 2015 لسنة 11وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية وأحكام قانون الشركات التجارية القطري رقم  الموحدةأعدت هذه البيانات المالية 

 ذات الصلة. 2012 لسنة 13وأحكام قانون مصرف قطر المركزي رقم 
 

التي فيما عدا البنود الهامة التالية في بيان المركز المالي الموحد  ،التكلفة التاريخيةاالستحقاق و أعدت البيانات المالية الموحدة وفقًا لمبدأ 
 بالقيمة العادلة: تم قياسها

  

 العقارات اإلستثمارية  -
 الدخل الشامل اآلخر العادلة من خالل المسجلة بالقيمة  المالية موجوداتال -
 المسجلة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةالمالية  موجوداتال -
 مشتقات األدوات المالية -
 

 .المرفقة بهذه البيانات المالية الموحدة اإليضاحات ضمنتم مناقشة الطرق المستخدمة لقياس القيم العادلة بالتفصيل 
 

 الموجودات تسوية أو استخدام حول تم عرض تحليل. للسيولة الموحد وفقاً  المالي مركزها بيان بصورة عامة بعرض المجموعة تقوم
 .40في اإليضاح  (متداولة غير) التقرير تاريخ من شهراً  12 من وأكثر( متداولة) التقرير تاريخ من شهراً  12 خالل المطلوباتو 
 

يال القطري، وهو العملة الوظيفية للمجموعة. تم تقريب جميع المعلومات المالية إلى أقرب ألف  بالر الموحدةيتم عرض البيانات المالية 
 إلى خالف ذلك. رايشقطري، ما لم  لاير

 

الدولية للتقارير المالية يتطلب من اإلدارة اتخاذ قرارات ووضع تقديرات وافتراضات تؤثر  إن إعداد البيانات المالية الموحدة وفقًا للمعايير
على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف واإلفصاح عن االلتزامات المحتملة 

بصفة مستمرة وهي تستند إلى الخبرة التاريخية وعوامل أخرى، متضمنًة توقع أحداث  والقراراتفي تاريخ التقرير. يتم تقييم التقديرات 
 أنها معقولة في ضوء الظروف. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. مستقبلية ُيرى 

 

 التقديرات الهامة لتطبيق السياسات المحاسبية والتي لها التأثير األكثر أهمية علىو تم إدراج معلومات عن نواحي القرارات الضرورية 
 .اإليضاح ضمن هذا الموحدةالمبالغ المسجلة في البيانات المالية 

 

يتم إدراج التعديالت على التقديرات المحاسبية في السـنة التي تتم فيها  .تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات الهامة على نحو مستمر
 مراجعة التقديرات.

 

 الهامةفي السياسات المحاسبية التغيرات 
 

 المطبقة خالل السنة المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة
مطابق للسنة السابقة بإستثناء اعتماد المعايير إعداد هذه البيانات المالية الموحدة وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية على أساس تم 

   والتفسيرات الجديدة أو المعدلة التالية.
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة     2
 

 )تتمة( الهامةفي السياسات المحاسبية التغيرات 
 

 المطبقة خالل السنة )تتمة( المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة
 

 األدوات المالية 9تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 
يناير  1 طبيق مبدئيبتاريخ ت 2014دوات المالية الصادر في يوليو ألا 9المعيار الدولي للتقارير المالية  تطبيققامت المجموعة ب

 التحقيق دوات المالية:ألا 39ن معيار المحاسبة الدولي عتغييرًا جوهريًا  9. تمثل متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية 2018
تم . لماليةا تباولطالم محاسبة بنواج ضبعو لماليةا لموجوداتا محاسبةطريقة  علی جوهريةرات تغييد يدلجر المعيادم ايق س.والقيا

 .39يضاح إلفي االمحاسبية آثار التغيير في السياسة  فصاح عناإل
 

 تصنيف وقياس الموجودات المالية 
إن تاريخ التطبيق المبدئي )أي تاريخ قيام المجموعة بتقييم موجوداتها المالية والمطلوبات المالية الحالية من حيث متطلبات المعيار 

على  9لتقارير المالية ل، قامت المجموعة بتطبيق متطلبات المعيار الدولي وبناء عليه .2018يناير  1( هو 9تقارير المالية للالدولي 
. 2018يناير  1ولم تطبق المتطلبات على األدوات التي تم استبعادها بالفعل في  2018يناير  1دوات التي لم يتم استبعادها كما في ألا

التعديالت تسجيل ، تم وبداًل من ذلك. 2018يناير  1حتى  استبعادهالم يتم  المقارنات فيما يتعلق باألدوات التي تعديل أرقاملم يتم 
 .2018 يناير 1في كما  دورةفي األرباح الم دورةالتراكمية لألرباح الم

  

 تصنيف موجوداتها المالية وفقًا لفئات القياس التالية:تقوم المجموعة ب ،2018 يناير 1عتبارًا من ا 
 

 و ،و الخسارة(أو من خالل الربح أالشامل اآلخر  دخلمن خالل الإما بالقيمة العادلة )الحقًا وجودات مالية يتم قياسها م -
 مالية يتم قياسها بالتكلفة المطفأة. موجودات -
 

لنسبة للموجودات ية. باالمالية والشروط التعاقدية للتدفقات النقد موجوداتإدارة الالخاص ب المنشأةيعتمد التصنيف على نموذج أعمال 
  .الربح أو الخسارة أو الدخل الشامل اآلخر إما في بيان، يتم تسجيل األرباح والخسائر بالقيمة العادلة

 
 تتلخص متطلبات القياس فيما يلي: 

 

 من الشرطين التاليين: فقط في حال استيفائها لكلتقاس أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
 

 و ؛والذي يتحقق هدفه من خالل كل من تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وموجودات ماليةأن يتم االحتفاظ بها ضمن نموذج األعمال  -
أن تؤدي الشروط التعاقدية للموجودات المالية الى نشوء تدفقات نقدية في تواريخ محددة تمثل فقط المدفوعات للمبلغ األصلي والفوائد  -

 .على المبلغ المتبقي
 

مار في غير قابل لاللغاء أن تختار عرض التغيرات الالحقة في القيمة العادلة لإلستث بشكليمكن للمجموعة عند اإلعتراف المبدئي و 
 والتيغير محتفظ به بغرض المتاجرة أو غير معترف بها بشكل مشروط بواسطة المستحوذ في تجميع االعمال هي حقوق الملكية والتي 

 في الدخل الشامل اآلخر. 3المعيار الدولي للتقارير المالية  اينطبق عليه
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة     2
 

 )تتمة( الهامةفي السياسات المحاسبية التغيرات 
 

 المطبقة خالل السنة )تتمة( المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة
 

 تصنيف وقياس الموجودات المالية )تتمة( 
يمكن للمجموعة وبشكل غير قابل لاللغاء تصنيف إستثمار دين والذي يستوفي شرط التكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل 
الشامل اآلخر كإستثمار بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا كان القيام بذلك ُيلغي أو ُيخفض بشكل كبير عدم التطابق 

 المحاسبي. 
 

خر، فإن الربح أو الخسارة التراكمية المعترف بها سابقًا في مقاس بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآل دينإستثمار استبعاد عند 
إلستثمار لعلى العكس بالنسبة و  من حقوق الملكية إلى الربح أو الخسارة كتسوية إعادة تصنيف يتم إعادة تصنيفهاخر الدخل الشامل اآل

خر، فإن الربح أو الخسارة التراكمية المعترف بها سابقًا في الدخل المصنف بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلو كية حقوق الملفي 
  لربح أو الخسارة.في االحقًا  ال يتم إعادة تصنيفها الشامل األخر

 

أدوات الدين التي يتم قياسها الحقًا بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر تخضع لشروط جديدة لمخصصات 
 . 39انخفاض القيمة بإستخدام نموذج الخسارة المتوقعة. وهذا على العكس من نموذج الخسارة المتكبدة بمعيار المحاسبة الدولي 

 

إستنادًا على الحقائق والظروف الموجودة بذلك  2018يناير  1وعة بمراجعة وتقييم الموجودات المالية القائمة كما في قامت إدارة المجم
كان له أثر على الموجودات المالية من ناحية التصنيف  9التاريخ، وخلصت إلى أن التطبيق المبدئي للمعيار الدولي التقارير المالية 

 حول هذه البيانات المالية الموحدة.  39 اإليضاحفي اس والوارد والقي
 

 ستثمارات في أدوات حقوق الملكيةاال
ناتج عن تجميع االعمال( والتي  إستثمارات المجموعة في أدوات حقوق الملكية )غير المحتفظ بها للمتاجرة أو مقابل طارئ أو مشروط

قد تم  39لة في تاريخ كل تقرير بموجب معيار المحاسبة الدولي نفت مسبقًا كموجودات مالية متاحة للبيع وتم قياسها بالقيمة العادص
ق تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. التغير في القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية هذه ما زال يتم إثباته في حقو 

تصنيفه إلى الربح أو الخسارة في حالة استبعاد إستثمارات  عادةلم يتم إ الملكية. على الرغم من ذلك، فإن المبلغ المتراكم في حقوق الملكية 
حقوق الملكية. توزيعات األرباح من هذه اإلستثمارات مستمر االعتراف بها في الربح أو الخسارة كإيراد إستثمار عندما يكون حق 

 المجموعة في استالم المدفوعات متاح. 
 

الملكية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة يتم االعتراف بها في إن التغيرات في القيمة العادلة ألدوات حقوق 
 بيان الربح أو الخسارة الموحد كما هو معمول به.
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 أدوات الدينستثمارات في اال
. تقوم للموجودوخصائص التدفقات النقدية  موجودة المتعلق بإدارة المجموعلى نموذج أعمال الع القياس الالحق ألدوات الدين يعتمد

 :بتصنيف أدوات الدين على أساس ثالث فئات للقياس وهي مجموعةال
 

مدفوعات أصل الدين فقط هذه التدفقات النقدية  مثلوت ،التكلفة المطفأة: الموجودات المحتفظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقديةب -
مثل يال الذي قاس الحقًا بالتكلفة المطفأة و يي ذيتم قياسها بالتكلفة المطفأة. الربح أو الخسارة من استثمار الدين ال والتي والفائدة

الموجود  امن هذ ةدرج إيراد الفائدينخفاض قيمته. إأو  صلجزءًا في عالقة تحوط يتم تحقيقه في الربح أو الخسارة عند استبعاد اال
 .باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي بيان الربح أو الخسارة المرحلي الموحدالمالي في 

 ،المالية الموجوداتالشامل اآلخر: الموجودات المحتفظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية ولبيع  الدخلالقيمة العادلة من خالل ب -
الشامل اآلخر. تدرج  لدخليتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل او  مدفوعات أصل الدين والفائدة فقطهذه التدفقات النقدية  مثلتو 

الشامل اآلخر، باستثناء في حالة تحقيق أرباح أو خسائر انخفاض القيمة وإيرادات الفوائد.  دخلفي القيمة الدفترية في ال اتالحرك
الشامل اآلخر يتم إعادة تصنيفها  دخلالموجود المالي، فإن األرباح أو الخسائر المتراكمة المسجلة سابقًا في الاستبعاد عندما يتم 

بطريقة معدل الفائدة  االستثمارمن حقوق الملكية إلى الربح أو الخسارة. تدرج إيرادات الفوائد من هذه الموجودات المالية في إيرادات 
 .الفعلي

تستوفي معايير التكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من ال : يتم قياس الموجودات التي ةح أو الخسار الربالقيمة العادلة من خالل ب -
األرباح أو الخسائر الناتجة عن استثمار الدين  تسجيل. يتم ةخالل الدخل الشامل اآلخر بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسار 

ويتم اظهارها  تحوط في الربح أو الخسارة من عالقة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة وليس جزءاً الحقًا  والتي يتم قياسها
يتم إدراج إيرادات الفوائد من هذه الموجودات المالية ا. الموحد في الفترة التي نشأت فيهالربح أو الخسارة المرحلي في بيان  بالصافي

 .االستثمارفي إيرادات 
 

 خسائر صرف العمالت األجنبيةأو رباح أ
ويتم تحويلها بسعر الصرف السائد في  االجنبية بالعمالت األجنبية بتلك العملةالمعترف بها الدفترية للموجودات المالية  القيمةيتم تحديد 

 وجه التحديد:. وعلى نهاية كل فترة تقرير
 

الصرف في الربح  اتوقتسجيل فر يتم فإنه تحوط، عالقة من  بالتكلفة المطفأة والتي ال تمثل جزءاً  ةقاسالم للموجودات المالية بالنسبة -
 أو الخسارة.

 دخلفروقات الصرف في التسجيل يتم فإنه المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر،  الملكيةبالنسبة ألدوات حقوق  -
 .ةالشامل اآلخر في احتياطي القيمة العادل
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة     2
 

 )تتمة( الهامةفي السياسات المحاسبية التغيرات 
 

 المطبقة خالل السنة )تتمة( المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة
 

 انخفاض قيمة الموجودات المالية 
نموذج خسارة إئتمانية متوقعة كمقابل لنموذج  9للتقارير المالية فيما يتعلق بانخفاض قيمة الموجودات المالية، يتطلب المعيار الدولي 

. يتطلب نموذج الخسارة اإلئتمانية المتوقعة من الشركة احتساب الخسائر 39الخسارة اإلئتمانية المتكبدة بموجب معيار المحاسبة الدولي 
خ كل تقرير لتعكس تغيرات مخاطر اإلئتمان منذ اإلعتراف المبدئي اإلئتمانية المتوقعة والتغيرات في تلك الخسائر اإلئتمانية المتوقعة بتاري

 ل اإلعتراف بالخسائر اإلئتمانية.للموجودات المالية. بمعنى آـخر، لم يعد من الضروري حدوث حدث إئتماني قب
 

من المنشأة اإلعتراف بمخصص خسارة للخسائر اإلئتمانية المتوقعة إلستثمارات الدين  9تحديدًا، يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية 
 اتوالتزامالمقاسة الحقًا بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والذمم المدينة لعقود اإليجار وعقود الموجودات 

بشكل خاص، يتطلب عليهم.  9القروض وعقود الضمان المالي حيث تنطبق متطلبات انخفاض القيمة للمعيار الدولي للتقارير المالية 
من المنشأة قياس مخصص الخسارة لألداة المالية بمبلغ مساوي للخسائر اإلئتمانية المتوقعة على مدار  9المعيار الدولي للتقارير المالية 

إذا زادت مخاطر اإلئتمان على األدوات المالية بشكل كبير منذ اإلعتراف المبدئي، أو إذا كانت األداة المالية عبارة عن عمر الدين 
موجود مالي مشترى او منخفض القيمة اإلئتمانية عند نشأته. على الجانب اآلخر، إذا لم تزداد المخاطر اإلئتمانية ألداة مالية بشكل 

قياس مخصص  نشأةعلى المف فض القيمة اإلئتمانية عند نشأته(الموجود المالي المشترى أو منخ دئي )بإستثناءمنذ اإلعتراف المب كبير
على نهج مبسط  9شهر خسائر إئتمانية متوقعه. ينص المعيار الدولي للتقارير المالية  12الخسارة لتلك األداة المالية بمبلغ مساوي 

إئتمانية متوقعة على مدار عمر الدين للذمم التجارية المدينة وموجودات العقود والذمم  لقياس مخصص الخسارة بمبلغ مساوي لخسارة
قامت اإلدارة بمراجعة وتقييم الموجودات المالية الحالية للمجموعة. ، 2018يناير  1كما في  نة لعقود اإليجار في ظروف معينة.المدي

 نات المالية الموحدة.  لهذه البيا 39اإليضاح نتيجة التقييم في  تم اإلفصاح عن
 

 تصنيف وقياس المطلوبات المالية
تغيير أساسي وحيد في تصنيف وقياس المطلوبات المالية متعلق بالمحاسبة عن التغيرات في  9عيار الدولي للتقارير المالية أدخل الم

 القيمة العادلة لمطلوب مالي والمصنف بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة تعزى إلى التغيرات في مخاطر اإلئتمان للُمصدر. 
 

التغيرات في القيمة العادلة للمطلوب المالي التي ترجع إلى التغيرات في مخاطر أن  9تحديدًا، يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية 
اإلئتمان لذلك المطلوب يتم عرضها في الدخل الشامل اآلخر، إال إذا كان ذلك االعتراف لتأثيرات تغيرات مخاطر اإلئتمان للمطلوب في 

ق المحاسبي في الربح أو الخسارة. التغيرات في القيمة العادلة التي بيان الدخل الشامل اآلخر من الممكن أن يخلق او يزيد عدم التطاب
رباح ترجع إلى مخاطر إئتمان المطلوب المالي ال يتم إعادة تصنيفها الحقًا إلى الربح أو الخسارة ولكنها بداًل من ذلك يتم تحويلها إلى األ

فإن المبلغ الكلي للتغير في القيمة العادلة  39ار المحاسبة الدولي المدورة عند إلغاء اإلعتراف بالمطلوب المالي. سابقًا، وبموجب معي
 للموجود المالي المصنف بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة كان يتم عرضه في بيان الربح أو الخسارة. 
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 )تتمة( تصنيف وقياس المطلوبات المالية
أي أثر على تصنيف وقياس المطلوبات المالية للمجموعة. يتم قياس كافة المطلوبات  9ليس لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 

 مالية والتيالمالية مبدئيًا بقيمها العادلة والحقًا يتم قياسها بالتكلفة المطفأة بإستخدام طريقة الفائدة الفعلي بإستثناء مطلوبات المشتقات ال
 تخضغ للتحوط.  

 

 محاسبة التحوط 
األنواع الثالثة آلليات محاسبة التحوط في معيار تبقي على  9لمعيار الدولي للتقارير المالية في االمتطلبات العامة لمحاسبة التحوط إن 

توسيع  وبالتحديدمرونة ألنواع المعامالت المؤهلة لمحاسبة التحوط، ال إدخال قدر أكبر من، تم على الرغم من ذلك. 39المحاسبة الدولي 
غير المالية المؤهلة لمحاسبة التحوط. باإلضافة إلى ذلك، تم  في البنود المخاطرأنواع األداوت المؤهلة كأدوات تحوط وأنواع مكونات 

 ييم بأثر رجعي لفعالية التحوط مطلوبًا."العالقة االقتصادية". لم يعد التق بمبدأتعديل واستبدال اختبار الفعالية 
 

لمحاسبة التحوط، قامت الشركة بتطبيق متطلبات محاسبة التحوط للمعيار  9وفقًا ألحكام اإلنتقال الواردة بالمعيار الدولي للتقارير المالية 
قات التحوط المؤهلة التي تخص إن عال .2018يناير  1بدون أثر رجعى من تاريخ التطبيق المبدئي في  9الدولي للتقارير المالية 

 وعليه تم إعتبارها 9ارير المالية كما أنها مؤهلة لمحاسبة التحوط وفقًا للمعيار الدولي للتق 2018يناير  1كما في  موجودةالمجموعة 
لمعقدة ألدوات . بما أن األحكام ا2018يناير  1توازن ألي من عالقات التحوط في العالقات تحوط مستمرة. من غير الضروري إعادة 

التحوط تتوافق مع البنود المتحوطة المماثلة، فإن جميع عالقات التحوط تستمر في السريان بموجب متطلبات تقييم الفعالية للمعيار 
وفي التي لم تست 9. لم تقم المجموعة أيضًا بتخصيص أي عالقات تحوط بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية 9الدولي للتقارير المالية 

 . 39معايير محاسبة التحوط التأهيلية بموجب معيار المحاسبة الدولي 
 

 إيرادات من العقود مع العمالء 15تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 
( 2016اإليرادات من العقود مع العمالء )المعدل في أبريل  15قامت المجموعة في العام الحالي بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 

محل معيار  15الناتجة على المعايير الدولية للتقارير المالية األخرى. يحل المعيار الدولي للتقارير المالية ذات العالقة والتعديالت 
 13ر المالية تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقاريو  اإليرادات 18معيار المحاسبة الدولي عقود اإلنشاء و  11اسبة الدولي لمحا

تفسير لجنة تفسيرات المعايير و  إتفاقيات إنشاء العقارات 15تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية برامج والء العميل و 
معامالت المقايضة التي تشمل على  –اإليرادات  31تفسير لجنة المعايير تحويل الموجودات من العمالء و  18للتقارير المالية  الدولية

 خدمات اإلعالن.
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 )تتمة( إيرادات من العقود مع العمالء 15تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 
منهاج من خمس خطوات لإلعتراف باإليراد. تم إضافة دليل نظرى بالمعيار الدولي للتقارير  15يقدم المعيار الدولي للتقارير المالية 

 1بتاريخ تطبيق مبدئي في  15للتعامل مع سيناريوهات محددة. قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  15المالية 
ًا لطريقة األثر التراكمي. لدى المجموعة إيرادات غير كبيرة من عقود اإلنشاء واإليرادات من بيع منتجات إلى عمالء وفق 2018يناير 

 خارجيين، لم يتسبب تبني المعيار في أي أثر جوهري على البيانات المالية للمجموعة. 
 

 2016-2014المعايير الدولية للتقارير المالية دورة التحسينات السنوية على  28ى معيار المحاسبة الدولي التعديالت عل
صندوق االستثمار أو مؤسسة مشابهة بإختيار قياس اإلستثمارات أو من الممكن أن تقوم أي منشأة مثل مؤسسة رأس المال االستثماري 

بداًل من  9الدولي للتقارير المالية  في الشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة وفقًا للمعيار
اإلستثمار في شركات زميلة أو المشروعات المشتركة يحدد حاليًا  28تطبيق طريقة حقوق الملكية. التعديل على معيار المحاسبة الدولي 

 ستثمار.أن اإلختيار البد أن يتم بشكل منفصل لكل شركة زميلة أو مشروع مشترك وفي وقت اإلعتراف المبدئي لهذا اإل
  

عالوة على ذلك، إذا كانت منشأة ما ليست منشأة إستثمارية ولكن لديها حصص في شركة زميلة أو مشروع مشترك والتي هي منشأة 
 إستثمارية، يمكن للمنشأة اإلحتفاظ بقياس القيمة العادلة للشركة الزميلة أو المشروع المشترك. ينص التعديل اآلن على أن هذا اإلختيار

 ي أو شركة زميلة أو مشروع مشترك.ن يتم بشكل منفصل لكل منشأة إستثمار البد وأ
 

. قامت المجموعة بتبني التعديل ألول مرة في البيانات المالية 2018يناير  1تاريخ سريان التعديل هو للسنوات التي تبدأ في أو بعد 
 . أثر التعديل غير جوهري. 2018لسنة 

 

  2016- 2014دورة التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية  1للتقارير المالية ر الدولي التعديالت على المعيا
التطبيق األولي للمعايير الدولية للتقارير الدولية قد حذف إستثناءات محددة قصيرة  1إن التعديل على المعيار الدولي للتقارير المالية 

 .1لمالية ومنافع الموظفين والمنشآت اإلستثمارية من المعيار الدولي للتقارير المالية األجل تتعلق باإلفصاحات عن الموجودات ا
  

. أثر التعديل 2018 . قامت المجموعة بتبني التعديل ألول مرة في2018يناير  1تاريخ سريان التعديل هو للسنوات التي تبدأ في أو بعد 
  غير جوهري.  

 

 تحويل عقارات استثمارية - عقارات استثمارية 40تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 
من حيث متى يجب على المنشأة عقارات استثمارية  40معيار المحاسبة الدولي متطلبات قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بتعديل 

الستخدام، أي إذا كان العقار . يتم التحويل فقط عندما يكون هناك تغيير فعلي في اعقار استثماري تحويل الموجود العقاري من أو إلى 
 وهناك دليل على التغيير في اإلستخدام. التغير في رغبة اإلدارة فقط ال يدعم التحويل. ستثماري االعقار يستوفي أو ال يستوفي تعريف ال
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 )تتمة( تحويل عقارات استثمارية - عقارات استثمارية 40تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 
 أخرى تدعم التحويل.هي غير شاملة أي أن هناك أدلة  40إن أمثلة دليل تغير االستخدام الواردة في النسخة المعدلة من معيار المحاسبة الدولي 

 

 . مع السماح بالتطبيق المبكر. للشركة اختيار تطبيق:2018يناير  1يسري التعديل لفترات سنوية تبدأ في أو بعد 
 

طريقة التطبيق المستقبلي أي تطبيق التعديالت للتحويالت التي تحدث بعد تاريخ التطبيق المبدئي وإعادة تقييم التصنيف للموجود  -
 التاريخ؛ أو العقاري في ذلك

 طريقة التطبيق بأثر رجعي أي تطبيق التعديالت بأثر رجعي، ولكن فقط في حالة عدم استخدام اإلدراك المتأخر.  -
 

. قامت المجموعة بتبني التعديل ألول مرة في البيانات المالية 2018يناير  1تاريخ سريان التعديل هو للسنوات التي تبدأ في أو بعد 
 ديل غير جوهري.. أثر التع2018لسنة 

 

 معامالت بالعمالت األجنبية والدفعات المقدمة 22تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية 
الذي يتناول مسألة تحديد التاريخ الذي ُيستخدم لتحويل  22قامت لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية بإصدار التفسير 

 22تي تشمل المقدم أو الدفع أو التحصيل. يوضح تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية المعامالت بالعمالت األجنبية ال
. أن تاريخ المعاملة هو التاريخ الذي تقوم فيه الشركة مبدئيًا باالعتراف بالدفعات المقدمة أو الدخل المؤجل الناتج من المقابل المقدم

عات أو متحصالت متعددة، فإن كل مبلغ مدفوع أو محصل ُينشأ تاريخ معاملة منفصل. يسري العمل بالنسبة للمعامالت التي تشمل مدفو 
 . أثر التفسير غير جوهري. 2018قامت المجموعة بتبني التفسير ألول مرة في . 2018يناير  1بالتفسير من 

 

 عقود التأمين 4التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 
األدوات  39يقدم التعديل إستثناء مؤقت يسمح "ولكن ال يتطلب" لشركات التأمين بموجب معايير محددة تطبيق معيار المحاسبة الدولي 

. 2022يناير  1األدوات المالية للفترات السنوية التي تبدأ قبل  9المالية: اإلعتراف والقياس بداًل من المعيار الدولي للتقارير المالية 
)مع بعض اإلستثناءات( وأن  9اء متاح فقط شريطة عدم تطبيق شركة التأمين سابقًا أي إصدار للمعيار الدولي للتقارير المالية اإلستثن

 تكون األنشطة متصلة بالدرجة األولى بالتأمين. 
 

مشتركة. يتعلق االستثناء بأن شركة اإلستثمار في الشركات الزميلة والمشاريع ال 28تم تقديم إستثناء أخر من قبل معيار المحاسبة الدولي 
 39التأمين معفاة من تطبيق سياسات محاسبية موحدة عند تطبيق طريقة حقوق الملكية، بمقدار تطبيق إستثناء معيار المحاسبة الدولي 

لمشترك مستمرة إذا كانت . وعليه، فإن السياسات المحاسبية ذات الصلة للشركة الزميلة أو المشروع ا9والمعيار الدولي للتقارير المالية 
وال تطبق الشركة الزميلة أو المشروع المشترك  39ومعيار المحاسبة الدولي  9المنشأة تطبق إستثناء المعيار الدولي للتقارير المالية 

 اإلستثناء أو العكس. 
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 عقود التأمين )تتمة( 4التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 
. تقيم اإلدارة 2018. قامت المجموعة بتبنى التعديل ألول مرة في 2018يناير  1تاريخ سريان التعديل هو للسنوات التي تبدأ في أو بعد 

 1من  9اإلستثناءات الواردة بالتعديالت وتخلص إلى ان المجموعة غير مؤهلة لإلستثناءات وبهذا تبنت المعيار الدولي للتقارير المالية 
 . 2018يناير 

 

عقود التأمين )التعديالت على معيار  4األدوات المالية مع المعيار الدولي للتقارير المالية  9تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 
 (4الدولي للتقارير المالية 

يح خيارين للمؤسسات التي عقود التأمين تت 4تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية  أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية
 وهي: 4تصدر عقود تأمين ضمن نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية 

 

بعض من اإليرادات و المصروفات الناتجة  (خرأو الخسارة إلى الدخل الشامل اآل من الربحيار يسمح للمؤسسات بإعادة تصنيف )خ -
 عن موجودات مالية محددة، ويعرف بطريقة الغطاء؛

للمؤسسات التي غالبًا ما تتضمن أنشطتها إصدار عقود ضمن  9من تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  مؤقتخيار إعفاء  -
 .، وهو ما يعرف بطريقة التأجيل4نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية 

 

لة تقوم بذلك عندما تطبق المعيار الدولي للتقارير المؤسسة التي تختار تطبيق طريقة الغطاء بأثر رجعي على الموجودات المالية المؤه
تطبيق كال . 2018يناير  1ألول مرة. المؤسسة التي تختار طريقة التأجيل تقوم بذلك للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  9المالية 

. قامت اإلدارة بتقييم طريقتي اإلحالل ديدةا قبل تطبيق معايير عقود التأمين الجمالتوقف عن تطبيقهللمؤسسة اختياري، ويسمح  الطريقتين
والتأجيل المنصوص عليها في التعديالت وتم التوصل إلى أن المجموعة غير مؤهلة لتبني أي من الطريقتين وعليه تبنت المعيار الدولي 

 .2018يناير  1من  بدأ 9للتقارير المالية 
 

 وقياس معامالت الدفع على أساس األسهم تصنيف 2التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 
يحدد المعيار اآلن معالجة شروط االستحقاق وعدم االستحقاق فيما يتعلق بمعامالت الدفع على أساس األسهم المسدد نقدًا. المعالجة 

سوقية تؤخذ في  تشبه بشكل أساسي معالجة شروط معامالت الدفع على أساس األسهم التي تسوى بحقوق الملكية. شروط استحقاق غير
اإلعتبار عند تقدير عدد مكافآت المتوقع استحقاقها )والمستحقة بشكل نهائي( بينما يؤخذ في اإلعتبار شروط السوق وشروط عدم 

 االستحقاق األخرى عند تحديد القيمة العادلة لمطلوب الدفع على أساس األسهم مبدئيًا والحقًا. 
 

. أثر التعديل 2018. قامت المجموعة بتبني التعديل ألول مرة في 2018 يناير 1 تبدأ في أو بعدتاريخ سريان التعديل هو للسنوات التي 
 . جوهري غير 

 



 الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ع.ق.
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

26 
 

 

 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة     2
 

 )تتمة( الهامةفي السياسات المحاسبية التغيرات 
 

 والتفسيرات الجديدة والمعدلة األخرى غير سارية المفعول بعدمعايير ال
 

بيع أو المساهمة بأصول فيما بين مستثمر وشركته  28ومعيار المحاسبة الدولي  10التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 
 الزميلة أو المشروع المشترك

سيطرة على شركة فقد الفي التعامل مع  28ومعيار المحاسبة الدولي  10تعالج التعديالت التعارض بين المعيار الدولي للتقارير المالية 
 مساهمةالالناتجة عن بيع أو  ةر اربح أو الخسالأن بتابعة تم بيعها أو المساهمة بها لشركة زميلة أو مشروع مشترك. توضح التعديالت 

زميلة أو مشروعه المشترك يتم ال ته، بين مستثمر وشرك3المعيار الدولي للتقارير المالية في  عرفموجودات تشكل أعمال، كما هو مفي 
. أي ربح أو خسارة تنتج عن بيع أو مساهمة بموجودات ال تشكل أعمال يتم تحقيقها فقط بقدر حصص المستثمرين غير بالكامل تحقيقها

ديالت ألجل غير ذوي العالقة في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك. قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بإرجاء تاريخ سريان هذه التع
فيجب أن يتم التطبيق بأثر مستقبلي. تنوي المجموعة تطبيق  التي تنوي تطبيق هذه التعديالت مبكراً  نشآتمسمى، إال أنه بالنسبة للم

 مفعوله. تاريخ سريان فيالمعيار الجديد 
 

 (9لية الدفعات المقدمة مع التعويض السلبي )تعديالت على المعيار الدولي للتقارير الما مزايا
الدفعات  مزايااألدوت المالية المتعلق ب 9قام مجلس معايير المحاسبة الدولي بإصدار تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 

الدفع المقدم التي من الممكن أن تتسبب في استالم مالك  خيارالمقدمة مع التعويض السلبي. تسمح التعديالت للموجودات المالية ذات 
تعويض لإلنهاء المبكر إلستيفاء شرط مدفوعات أصل الدين والفوائد فقط إذا تم الوفاء بمعايير خاصة. يطبق التعديل للفترات  خيارال

، مع السماح بالتطبيق المبكر. تنوي المجموعة تطبيق التعديالت الجديدة في تاريخ سريان 2019يناير  1المحاسبية التي تبدأ في أو بعد 
  مفعولها.

 

 عقود التأمين 17معيار الدولي للتقارير المالية ال
عقود التأمين كمعيار محاسبي جديد  17، قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بإصدار المعيار الدولي للتقارير المالية 2017في مايو 

 عقود التأمين. 4رير المالية ومتكامل لعقود التأمين يغطي التحقيق والقياس والعرض واإلفصاح، مستبداًل المعيار الدولي للتقا
 

، والذي يعتمد بشكل كبير على تجميع السياسات المحاسبية المحلية السابقة 4بما يتناقض ومتطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية 
يقة الرسوم المتغيرة نموذج شامل )النموذج العام( لعقود التأمين، يكمل بطر  17ألغراض القياس، يعطي المعيار الدولي للتقارير المالية 

تتعلق أساسًا بعقود خدمات استثمار وطريقة توزيع األقساط هي بشكل رئيسي لفترة قصيرة والتي للعقود بخصائص مشاركة مباشرة والتي 
 تطبق عادة على عقود تأمين غير الحياة محددة.
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 )تتمة( والتفسيرات الجديدة والمعدلة األخرى غير سارية المفعول بعدمعايير ال
 

 عقود التأمين )تتمة(  17المعيار الدولي للتقارير المالية 
 إن الخصائص األساسية للنموذج المحاسبي الجديد هي كما يلي:

 

النقدية المستقبلية متضمنة تسوية المخاطر الصريحة المعاد قياسها لكل فترة تقرير )التدفقات النقدية قياس القيمة الحالية للتدفقات  -
 المستوفية(

هامش خدمات تعاقدي والذي يساوي ويقابل ألي يوم ربح واحد في التدفقات النقدية المستوفية لمجموعة من العقود. يمثل هامش  -
 لعقود التأمين ويتم تحقيقها في الربح أو الخسارة على مدى فترة الخدمة )أي فترة التغطية( الخدمات التعاقدي الربحية غير المكتسبة

يتم تسوية تغييرات محددة في القيمة الحالية المتوقعة للتدفقات النقدية المستقبلية مقابل هامش الخدمات التعاقدية وبالتالي تحقق في  -
 لمتبقيةالربح أو الخسارة على فترة الخدمات التعاقدية ا

 يتم إدارج تأثير التغير في معدل الخصم إما في الربح أو الخسارة أو في الدخل الشامل األخر تبعًا الختيار السياسة المحاسبية -
 يتم تحقيق ايراد التأمين ومصاريف خدمات التأمين في بيان الدخل الشامل بناًء على مفهوم الخدمات المؤداة خالل الفترة -
 التأمين )ايراد مكتسب ناقص مطالبات متكبدة( بشكل منفصل عن االيراد أو المصروف التمويلي للتأمين يتم عرض نتائج خدمات -
 إفصاحات شاملة لتعطي معلومات عن المبالغ المسجلة من عقود التأمين وطبيعة ومدى المخاطر الناتجة عن هذه العقود -
 

، مع وجوب توافر بيانات 2022يناير  1ارير السنوية التي تبدأ في أو بعد لفترات التق 17يسري مفعول المعيار الدولي للتقارير المالية 
في أو قبل تاريخ تطبيق المعيار الدولي  15و 9المقارنة. يسمح بالتطبيق المبكر، مع تطبيق المؤسسة للمعيار الدولي للتقارير المالية 

امكانية التطبيق الكامل بأثر رجعي لمجموعة من عقود التأمين،  . ويجب التطبيق بأثر رجعي. إال أنه في حالة عدم17للتقارير المالية 
فعندئذ يجب على المؤسسة االختيار بين طريقة أثر رجعي معدلة أو طريقة القيمة العادلة. تنوي المجموعة تطبيق المعيار الجديد في 

 تاريخ سريان مفعوله.
 

سات المحاسبية لمطلوبات عقود التأمين للمجموعة ومن المرجح أن تؤثر تتوقع المجموعة أن ينتج عن المعيار الجديد تغيير هام للسيا
 بشكل رئيسي على كل من الربح وإجمالي حقوق الملكية وكذلك العرض واإلفصاحات.

 

  2017-2015دورة التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية 
معداًل معيار  2017-2015دورة التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية  مجلس معايير المحاسبة الدوليةأصدر 

أن يصبح األصل ذات الصلة قائمًا بعد يبقى تكاليف االقتراض. توضح التعديالت أنه إذا كان أي اقتراض محدد  23المحاسبة الدولي 
ذلك االقتراض جزء من األموال التي تقترضها المؤسسة بوجه عام عند  أو للبيع، يصبحسواء لالستخدام للغرض المقصود منه جاهزا 

يناير  1التي تبدأ في أو بعد  المحاسبيةللفترات السنوية يسري مفعول هذه التعديالت احتساب معدل الرسملة على القروض العامة. 
 . تنوي المجموعة تطبيق التعديالت الجديدة في تاريخ سريان مفعولها.2019
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 اإليجارات  16المعيار الدولي للتقارير المالية 
لجنة تفسيرات  اإليجارات، وتفسير 17ليحل محل معيار المحاسبة الدولي  2016في يناير  16تم إصدار المعيار الدولي للتقارير المالية 

 -اإليجارات التشغيلية  15 ما إذا كان الترتيب يتضمن عقود تأجير، وتفسير لجنة التفسيرات القائمة محددةً  4 التقارير المالية الدولية
التأجير. يحدد المعيار الدولي  دات التي تتضمن الصيغة القانونية لعقتقييم محتوى العملي 27 الحوافز، وتفسير لجنة التفسيرات القائمة

جميع عقود اإليجار  احتسابمبادئ التحقيق والقياس والعرض واإلفصاح لعقود التأجير ويتطلب من المستأجرين  16للتقارير المالية 
. يتضمن 17لمعيار المحاسبة الدولي  لتمويلي وفقاً عقود التأجير امحاسبة كما هو الحال في  وفقًا لنموذج فردي ضمن المركز المالي

إيجارات موجودات "منخفضة القيمة" )مثل أجهزة الكمبيوتر الشخصية(  المعيار حالتين يجوز فيهما اإلعفاء من تحقيق اإليجارات وهي
 مطلوب تسجيلجب على المستأجر أو أقل(. في تاريخ بداية عقد التأجير، ي اً هر ش 12واإليجارات قصيرة المدى )أي اإليجارات لفترة 

 خالل فترة اإليجار )أي حق استخدام الموجود(. الموجود يمثل الحق في استخدام وموجوداإليجار( مطلوب  اإليجار )أي لسداد دفعات
 

اإليجار ومصروف االستهالك على حق استخدام الموجود بشكل منفصل. يجب  مطلوبالفائدة على  سجيليجب على المستأجرين ت
أحداث معينة )مثل تغيير مدة اإليجار أو تغيير مدفوعات اإليجار  وقوعاإليجار عند  مطلوبعلى المستأجرين إعادة قياس  أيضاً 

بتحقيق مبلغ إعادة  (. سوف يقوم المستأجر عموماً المعدل المستخدم في تحديد تلك المدفوعات أوالمستقبلية نتيجة تغير أحد المؤشرات 
 اإليجار كتعديل في حق استخدام الموجود.  مطلوبقياس 

 

مقارنة بالمعالجة المحاسبية  إلى حد كبيركما هي  16للمعيار الدولي للتقارير المالية  تبقى المعالجة المحاسبية بالنسبة للمؤجر وفقاً 
في معيار المحاسبة الدولي  التصنيفلمبدأ  ويستمر المؤجر في تصنيف جميع اإليجارات وفقاً  .17ولي لمعيار المحاسبة الد وفقاً الحالية 

أيضًا  16اإليجارات التشغيلية واإليجارات التمويلية. يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية نوعين من اإليجارات: مع التمييز بين  17
. يسري مفعول المعيار 17لمعيار المحاسبة الدولي  مما هو مطلوب وفقاً  أكثر تفصيالً  بشكلأن يقوم المستأجرين والمؤجرين باإلفصاح 

قيام المؤسسة  قبل. يسمح بالتطبيق المبكر، ولكن ليس 2019يناير  1التي تبدأ في أو بعد  السنويةللفترات  16الدولي للتقارير المالية 
المعيار إما بأثر رجعي كامل أو بأثر رجعي معدل. تسمح  . يجوز للمستأجر اختيار تطبيق15بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 

 .شروط التحول إلى المعيار ببعض اإلعفاءات المحددة
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 )تتمة(اإليجارات  16المعيار الدولي للتقارير المالية 
(. من المرجح أن يكون األثر المتوقع للمعيار 2019يناير  1تتوقع المجموعة تبني التعديل بأثر رجعى كما في تاريخ التطبيق المبدئي )

 على البيانات المالية الموحدة للمجموعة كما يلي: 
 

 
 ألف
 قطري  لاير

  الموجودات 
 83.544 ستخدام الموجودات احق 

  

   المطلوبات 
 (83.544) اتاإليجار مطلوبات 

  

 - حقوق الملكية 
 

 المصالح طويلة األجل في الشركات الزميلة والمشروعات المشتركة 28التعديالت على معيار المحاسبة الدولي 
زميلة األدوات المالية على المصالح طويلة األجل في شركة  9توضح التعديالت قيام المؤسسة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 

أو مشروع مشترك التي تشكل جزء من صافي اإلستثمار في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك ولكن ال تنطبق عليها طريقة حقوق 
. يسمح بالتطبيق المبكر. تنوي المجموعة تطبيق التعديالت 2019يناير  1الملكية. يسري التعديل للفترات المحاسبية التي تبدأ في أو بعد 

 ي تاريخ سريان مفعولها.الجديدة ف
 

 المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة األخرى غير سارية المفعول بعد
 .2019يناير  1عدم التأكد من معالجة ضريبة الدخل، تسري من تاريخ  23تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية  -
تجميع األعمال  3: المعيار الدولي للتقارير المالية 2017–2015ة دورة التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالي -

 .2019يناير  1الترتيبات المشتركة، تسري من تاريخ  11والمعيار الدولي للتقارير المالية 
سري ضريبة الدخل، ت 12: معيار المحاسبة الدولي 2017–2015دورة التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية  -

 .2019يناير  1من تاريخ 
منافع الموظفين المتعلقة بتعديل خطة المنافع المحددة أو تقليصها أو تسويتها، تسرى  19التعديالت على معيار المحاسبة الدولي  -

 . 2019يناير  1من 
 1، تسرى من 28التعديالت على معيار المحاسبة الدولي  –المصالح طويلة األجل في الشركات الزميلة أو المشروعات المشتركة  -

 . 2019يناير 
 11: التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 2017–2015دورة التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية  -

 . 2019يناير  1الترتيبات المشتركة، تسرى من 
 

 ليس للتعديالت أعاله أثر هام على البيانات المالية الموحدة للمجموعة، وعليه لم يتم القيام بعمل إفصاحات أخرى. 
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة     2
 

 والقرارات والتقديرات الهامة ملخص السياسات المحاسبية الهامة
المجموعة على جميع الفترات المضمنة في هذه البيانات المالية الموحدة وقد  قبلأدناه بانتظام من  الواردةتم تطبيق السياسات المحاسبية 

 شركات المجموعة.  قبلتم تطبيقها بإنتظام من 
 

 التوحيد  أساس
 .2018ديسمبر  31البيانات المالية للشركة وشركاتها التابعة كما في الموحدةتتضمن البيانات المالية 

 

المالية الموحدة من تاريخ االستحواذ وهو التاريخ الذي تبدأ فيه سيطرة المجموعة  البياناتيتم توحيد البيانات المالية للشركات التابعة في 
ات حتى التاريخ التي تنتهي فيه السيطرة. يتم إعداد البيانات المالية للشركات التابعة لنفس الفترة المالية للشركة األم وبإستخدام سياس

والمعامالت بين شركات المجموعة وأي أرباح أو خسائر محققة من المعامالت وتوزيعات األرباح  األرصدةمحاسبية مماثلة. يتم إستبعاد 
 عند إعداد البيانات المالية الموحدة.بالكامل بين شركات المجموعة 

 

 إن نتج عن ذلك عجز في الرصيد.غير المسيطرة حتى و  الحقوق يعود إجمالي الدخل الشامل في شركة تابعة إلى 
 

إن أي تغيير في حصة ملكية الشركة التابعة بدون فقدان السيطرة يتم إحتسابه كمعاملة ملكية. إذا فقدت المجموعة السيطرة على شركة 
 تابعة فسوف تقوم بما يلي:

 

 ؛إلغاء تحقيق موجودات )وتشمل الشهرة( ومطلوبات الشركة التابعة -
 ؛غير المسيطرة الحقوق إلغاء تحقيق القيمة الدفترية ألي من  -
 ؛إلغاء تحقيق الفروقات المتراكمة من تحويل العمالت األجنبية المدرجة في حقوق الملكية -
 ؛تحقيق القيمة العادلة للمبالغ المستلمة -
 ، تحقيق القيمة العادلة ألي إستثمار غير موزع، تحقيق القيمة العادلة ألي استثمار يحتفظ به -
 ؛تحقيق أي فائض أو عجز في الربح أو الخسارة -
 خر إلى الربح أو الخسارة أو األرباح المدورة أيهما أنسب.اآل الخاصة بالشركة األم المدرجة سابقًا في الدخل الشامل البنودتبويب  إعادة -
 

 األعمال والشهرة تجميع
يتم احتساب تجميع األعمال باستخدام طريقة االستحواذ. يتم قياس تكلفة أي عملية استحواذ بإجمالي المبلغ المحول بالقيمة العادلة في 

غير  الحقوق في المستحوذ عليه. لكل تجميع أعمال تختار المجموعة إما أن تقيس  مسيطرةغير  حقوق تاريخ االستحواذ وقيمة أي 
ذ عليه بالقيمة العادلة أو بالحصة النسبية من صافي الموجودات المستحوذ عليها التي يمكن تعيينها لألعمال المسيطرة في المستحو 

 .تدرج تكاليف االستحواذ عند تكبدها كمصاريف وتدرج في المصاريف اإلدارية المستحوذ عليها.
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة     2
 

 والقرارات والتقديرات الهامة )تتمة( الهامةملخص السياسات المحاسبية 
 

 )تتمة( التوحيد أساس
 

 )تتمة( األعمال والشهرة تجميع
عندما تستحوذ المجموعة على أي أعمال تقوم بتصنيف الموجودات المالية والمطلوبات المالية المستلمة وفقًا للشروط التعاقدية واألحوال 

 .االستحواذ. وهذا يشمل فصل المشتقات الضمنية في العقود األساسية للمستحوذ عليهاقتصادية والظروف الخاصة في تاريخ اإل
 

لوب أية مبالغ محتملة يرغب المالك في تحويلها يتم إدراجها بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ. المبالغ المحتملة المصنفة كموجود أو مط
األدوات المالية: التحقيق والقياس، يتم قياسها بالقيمة العادلة وإدراج  39الدولي والتي هي أداة مالية وتقع ضمن نطاق معيار المحاسبة 

 التغيرات في القيمة العادلة في بيان الربح أو الخسارة الموحد.
 

مملوكة على  غير المسيطرة( وأية منافع سابقة للحقوق يتم قياس الشهرة مبدئيًا بالتكلفة )وهي زيادة إجمالي المبلغ المحول والمبلغ المدرج 
صافي الموجودات المحددة المستحوذ عليها والمطلوبات المتكبدة. إذا كانت القيمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ عليها تزيد على 

بدة مجموع المبلغ المحول، تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت قد قامت بتحديد كافة الموجودات المستحوذ عليها والمطلوبات المتك
بشكل صحيح وتقوم بمراجعة اإلجراءات المستخدمة لقياس المبالغ المحققة في تاريخ االستحواذ. إذا أسفرت عملية إعادة التقييم عن وجود 

 .الربح في الربح أو الخسارة يسجلزيادة في القيمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ عليها عن إجمالي المبلغ المحول، 
 

بدئي، يتم قياس الشهرة بالتكلفة بعد خصم أية خسائر متراكمة لالنخفاض في القيمة. لغرض فحص االنخفاض في بعد التحقيق الم
القيمة، يتم توزيع الشهرة المكتسبة ضمن تجميع األعمال، منذ تاريخ االستحواذ، على جميع وحدات اإليرادات النقدية للمجموعة والتي 

 النظر عن تحويل موجودات أو مطلوبات أخرى للمستحوذ عليها إلى تلك الوحدات. يتوقع أن تستفيد من تجميع األعمال بغض
 

دة عندما يتم تخصيص الشهرة لوحدة إيرادات نقدية ويتم استبعاد جزء من العملية داخل تلك الوحدة، تدرج الشهرة المتعلقة بالعملية المستبع
ارة من االستبعاد. يتم قياس الشهرة المستبعدة في هذه الحالة على أساس القيم في القيمة الدفترية للعملية وذلك عند تحديد الربح أو الخس

 النسبية للعملية المستبعدة والجزء المحتفظ به من وحدة اإليرادات النقدية.
 

 عمليات التأمين اإلسالمي
تعمل في مجال التأمين اإلسالمي وفقًا لمبادئ الشريعة اإلسالمية. ، ش.م.ق.خ.الشركة العامة للتكافل ، للمجموعةإحدى الشركات التابعة 

ووفقًا لمبادئ الشريعة اإلسالمية المطبقة يتم االحتفاظ بأموال المشاركين )حاملي وثائق التكافل( بصورة منفصلة عن أموال المشغل 
موجودات بشكل منفصل كمنًة أرصدة الصندوق )المساهمين(. بناًء على ذلك، يتم إظهار موجودات ومطلوبات مشاركي التكافل متض

 .(10)اإليضاح  مطلوبات مشاركي التكافل على التوالي في بيان المركز المالي الموحد كمعلومات تكميليةصندوق و مشاركي التكافل و 
 تقوم المجموعة بإدارة أموال التكافل نيابًة عن حاملي وثائق التكافل بالنموذج المختلط كمشغل.
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة     2
 

 والقرارات والتقديرات الهامة )تتمة( ملخص السياسات المحاسبية الهامة
 

 )تتمة( التوحيد أساس
 

 )تتمة( سالميعمليات التأمين اإل
٪( 15: 2017٪ )15يستخدم النموذج المختلط أسس كل من الوكالة والمضاربة. وعليه يستلم المشغل بموجبها رسوم وكالة ثابتة بنسبة 

من مشاركات حاملي المحققة ٪( من أرباح االستثمار 70: 2017) ٪70من إجمالي المشاركات المكتتبة باإلضافة إلى حصة قدرها 
 خرى برسوم الوكالة ويتحملها المساهمون.األدارية اإلتشغيلية و المصاريف ال يتم تغطيةوثائق التكافل. 

 

 في شركات زميلة اتاالستثمار 
الية الشركات الزميلة هي الشركات التي تمارس المجموعة تأثيرًا هامًا، بدون سيطرة، على سياساتها المالية والتشغيلية. تتضمن البيانات الم

الموحدة حصة المجموعة من إجمالي المكاسب والخسائر المسجلة للشركات الزميلة على أساس حقوق الملكية من تاريخ بداية التأثير 
 ذلك التأثير الهام. توقفتاريخ  الهام حتى

 

عن ناتجة أرباح االعتراف بأية ومع ذلك، يتم  ستثمار،لإلشركة زميلة في القيمة الدفترية على  االستحواذيتم إدراج أي شهرة ناتجة عن 
 .في الربح أو الخسارة االستحواذ

 

في الدخل  تغيراتعتراف بحصتها في الالأو الخسائر، ويتم ارباح األستحواذ في االرباح أو الخسائر بعد األمن حصتها المجموعة  تسجل
 .ستثمارإلخر مع إجراء تعديل مقابل على القيمة الدفترية لآلخر في الدخل الشامل اآلالشامل ا

 

المحاسبية التي تتبعها أينما كان ضروريًا لضمان االنسجام مع السياسات  الزميلةتم تعديل المبالغ المدرجة في البيانات المالية للشركات 
 ها.المجموعة. األرباح غير المحققة الناشئة عن التعامالت مع الشركات الزميلة يتم استبعادها إلى حد حصة المجموعة في الشركة المستثمر في

 

، متضمنًة أية عندما تتجاوز حصة المجموعة في الخسائر مساهمتها في الشركة الزميلة، يتم تخفيض القيمة الدفترية لتلك المساهمة
استثمارات طويلة األجل، إلى الصفر كما يتم إيقاف تحقيق أية خسائر أخرى فيما عدا إلى حد وجود التزامات على المجموعة أو في 

 حالة قيامها بسداد مدفوعات بالنيابة عن الشركة المستثمر فيها.
 

 ةالضروري تحقيق خسائر االنخفاض الستثماراتها في الشرك بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية، تقوم المجموعة بتحديد ما اذا كان من
الزميلة. في حالة وجود دليل  ةاالستثمار في الشركقيمة ، تقوم المجموعة بتحديد وجود دليل على انخفاض التقريرالزميلة. في كل تاريخ 

ومن  ،سترداد للشركة الزميلة وقيمتها الدفتريةالقابلة لإلوهو الفرق بين القيمة في القيمة كهذا، تقوم المجموعة باحتساب قيمة االنخفاض 
 .الربح أو الخسارة الموحد" في بيان شركات زميلةثم تعترف بالخسارة ضمن "حصة من أرباح 
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة     2
 

 والقرارات والتقديرات الهامة )تتمة( ملخص السياسات المحاسبية الهامة
 

 )تتمة( التوحيد أساس
 

 )تتمة( في شركات زميلة اتاالستثمار 
تناسبيًا بإعادة تبويب البنود ذات الصلة التي تراكمت عندما تخفض المجموعة مستوى التأثير الهام أو تفقد التأثير الهام، تقوم المجموعة 

سابقًا في حقوق الملكية من خالل الدخل الشامل اآلخر إلى الربح أو الخسارة كتسوية إعادة التصنيف. في مثل هذه الحاالت، إذا بقى 
 الخسارة كجزء من الربح أو الخسارة عند االستبعاد.  اإلستثمار يتم قياسه بالقيمة العادلة، ويتم اإلعتراف بتعديل القيمة العادلة في الربح أو

 

 األجنبية العملةتحويل 
 

 العمليات الخارجية
ألغراض البيانات المالية الموحدة، يتم عرض نتائج الفرع األجنبي ومركزه المالي بالعملة المستخدمة ألعمال الشركة األم بسعر الصرف 

اإليرادات والمصاريف بمتوسط أسعار الصرف للسنة ما لم تتقلب أسعار الصرف بشكل كبير خالل السائد في تاريخ التقرير. يتم تحويل 
السنة ففي تلك الحالة يتم استخدام أسعار الصرف في تواريخ المعامالت. يتم تحويل االستثمارات في الشركات الزميلة األجنبية بأسعار 

خر. عند استبعاد عملية أجنبية عمالت األجنبية مباشرة في الدخل الشامل اآلالصرف في تاريخ اإلقفال. يتم تحقيق فروقات تحويل ال
 جزئيًا أو كليًا يتم تحويل المبلغ ذي الصلة في االحتياطي إلى بيان الربح أو الخسارة الموحد للفترة.

 

 المعامالت بعمالت أجنبية
الصرف السائدة في تاريخ إجراء المعامالت. تحول أرصدة  يال القطري وفقًا ألسعار تسجل المعامالت بعمالت أجنبية مبدئيًا بالر

 يال القطري بسعر الصرف السائد في ذلك التاريخ. الموجودات والمطلوبات المالية المسجلة بالعمالت األجنبية في تاريخ التقرير إلى الر
 

يال القطري بسعر الصرف في تاريخ  تحويلها إلى الرالموجودات والمطلوبات غير المالية المسجلة بالعملة األجنبية بالقيمة العادلة يتم 
في تاريخ تحديد القيمة العادلة. البنود غير المالية المسجلة بالعملة األجنبية والمقيمة بالتكلفة التاريخية يتم تحويلها وفقًا ألسعار الصرف 

 د.المعامالت. يتم إدراج الفروق الناتجة عن الصرف في بيان الربح أو الخسارة الموح
 

 9السياسات المحاسبية وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية 
 األدوات المالية.  9وفقًا ألحكام المعيار الدولي للتقارير المالية  المجموعةيتم إعادة تبويب األدوات المالية المحتجزة من قبل 

 بوجه عام، التصنيف الذي تتبناه المجموعة، حسب االقتضاء، هو كما يلي:      
 

 الموجودات المالية التي هي أدوات حقوق الملكية:
 إلزاميًا بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، أو  -
أو التي محتفظ بها للمتاجرة المعينة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. هذا التعيين غير متاح ألدوات حقوق الملكية  -

 هي مبالغ طارئة في تجميع األعمال. 
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 والقرارات والتقديرات الهامة )تتمة( ملخص السياسات المحاسبية الهامة
 

 )تتمة( 9السياسات المحاسبية وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية 
 

 الموجودات المالية التي هي أدوات الدين:
  

فقط التكلفة المطفأة. تطبق هذه الفئة فقط عند نشوء األحكام التعاقدية لألداة، بتواريخ محددة، على التدفقات النقدية التي هي  -
مدفوعات أصل الدين والفائدة على المبلغ الرئيسي، وحيث تكون األداة محجوزة بموجب نموذج أعمال الغرض منه مستوفى بواسطة 

 فقات النقدية التعاقدية، أو حيازة األداة لتحصيل التد
القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. تطبق هذه الفئة فقط عند نشوء األحكام التعاقدية لألداة على التدفقات النقدية التي  -

محقق هي فقط مدفوعات أصل الدين والفائدة على المبلغ الرئيسي، وحيث تكون األداة محجوزة بموجب نموذج أعمال الغرض منه 
 بواسطة كاًل من تحصيل التدفقات النقدية وبيع األدوات، أو 

إلزاميًا بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. يطبق هذا التصنيف بشكل تلقائي على جميع أدوات الدين غير المؤهلة بالتكلفة  -
 المطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، أو

العادلة من خالل الربح أو الخسارة. يمكن تطبيق خيار التصنيف هذا فقط عندما يقوم بإلغاء أو تخفيض بشكل كبير المعينة بالقيمة  -
 التباين المحاسبي. 

 

 المطلوبات المالية:
 التكلفة المطفأة.  -
 

عتيادية على أساس تاريخ المتاجرة. إن اإلت الموجودات المالية بالطريقة ابكافة مشتريات أو مبيعااإلعتراف وإلغاء اإلعتراف يتم 
اإلطار الزمني ضمن المشتريات أو المبيعات بالطرق المعتادة هي مشتريات أو مبيعات الموجودات المالية التي تتطلب تسليم الموجودات 

 اتفاقية في السوق.أو الئحة المحدد بموجب 
 

 نوع من األدوات المالية المحتجزة من قبل المجموعة معروضه أدناه: السياسات المحاسبية المحددة للتصنيف واإلعتراف والقياس لكل 
 

 اآلخرأدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
 (.8 يضاحمن خالل الدخل الشامل اآلخر )اإل تحتفظ المجموعة بإستثمارات محددة في سندات والتي تصنف ويتم قياسها الحقًا بالقيمة العادلة

ت تم تصنيفهم بهذه الطريقة بسبب نشوء األحكام التعاقدية لهذه األدوات المالية، في تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي هي فقط مدفوعا
أصل الدين والفائدة على المبلغ الرئيسي المستحق، وتم تحقيق أهداف نموذج أعمال المجموعة بواسطة كاًل من تحصيل وبيع التدفقات 

 لتعاقدية على هذه األدوات. النقدية ا
 

عتراف المبدئي بالقيمة العادلة زائد يتم قياسهم عند اإل يتم اإلعتراف بأدوات الدين هذه عندما تصبح المجموعة طرف في أحكام تعاقدية.
 بالقيمة العادلة.  الحقاً  ويتم قياسهم، تكاليف المعاملة، إن وجد
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة     2
 

 والقرارات والتقديرات الهامة )تتمة( ملخص السياسات المحاسبية الهامة
 

 )تتمة( 9السياسات المحاسبية وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية 
 

 أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر )تتمة(
اإلعتراف  رغم أنه يتم قياسهم بالقيمة العادلة، تقوم المجموعة بتحديد التكلفة المطفأة لكل أداة كما لو أنهم تم قياسهم بالتكلفة المطفأة. يتم

إحتياطي باإلختالف بين التكلفة المطفأة والقيمة العادلة ألدوات الدين بتاريخ التقرير بالدخل الشامل اآلخر ويتراكم في حقوق الملكية في 
  القيمة العادلة.

 

الفائدة  التكلفة المطفأة هي المبلغ المعترف به بالقرض مبدئيًا، ناقص التسديدات الرئيسية، زائد اإلطفاء )الفائدة( المتراكمة بإستخدام طريقة
 الفعلية ألي فرق بين المبلغ المبدئي ومبلغ اإلستحقاق المعدل ألي مخصص خسارة. 

 

 (. 29ضاح يتم إحتساب دخل الفوائد بإستخدام طريقة الفائدة الفعلية ويتم ادراجها في بيان الربح أو الخسارة الموحد في إيرادات اإلستثمار )اإلي
 

مة الدفترية يتم تطبيق معدل الفائدة الفعلي على القيمة الدفترية الكلية لألداة، شريطة أن تكون األداة غير منخفضة القيمة اإلئتمانية. القي
 الكلية هي التكلفة المطفأة قبل تعديل مخصص الخسارة. 

 

تثمار عندما تقاس أداة الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بعملة أجنبية، يتم تحديد التكلفة المطفأة والقيمة العادلة لإلس
عد ذلك إلى الريال القطري المالئم بإستخدام المعدل السائد بنهاية كل تاريخ بالعملة األجنبية. يتم تحويل التكلفة المطفأة والقيمة العادلة ب

تقرير. يتم اإلعتراف بأرباح أو خسائر الصرف األجنبي بالتكلفة المطفأة لألداة في الربح أو الخسارة. أرباح أو خسائر الصرف األجنبي 
 اآلخر وتتراكم في حقوق الملكية في إحتياطي القيمة العادلة.  المتبقية المتعلقة بتعديل التقييم يتم ادراجها في الدخل الشامل

 

تقوم المجموعة باإلعتراف بمخصص الخسارة للخسائر اإلئتمانية المتوقعة على جميع أدوات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل 
ر لعكس تغيرات مخاطر اإلئتمان منذ اإلعتراف الدخل الشامل اآلخر. يتم تحديث مبلغ الخسائر اإلئتمانية المتوقعة بتاريخ كل تقري

 المبدئي لألدوات ذات الصلة. 
 

تقوم المجموعة بقياس مخصص الخسارة بمبلغ مساوي للخسائر اإلئتمانية المتوقعة مدى الحياة )خسارة إئتمانية متوقعة مدى الحياة( 
. إذا لم تزيد مخاطر اإلئتمان على أداة الدين بشكل كبير منذ عندما يكون هناك زيادة كبيرة في مخاطر اإلئتمان منذ اإلعتراف المبدئي

 شهر.  12اإلعتراف المبدئي، يتم قياس مخصص الخسارة لتلك األداة بخسائر إئتمانية متوقعة لمدة 
 

ما إن كان هناك  شهر، بشكل أخر 12لتقييم ما إن يتم تطبيق الخسائر اإلئتمانية المتوقعة مدى الحياة أو خسائر إئتمانية متوقعة لمدة 
زيادة كبيرة في مخاطر اإلئتمان منذ التاريخ المبدئي، تقوم المجموعة باألخذ في اإلعتبار ما أن كان هناك زيادة كبيرة في مخاطر 

 . التقصير التي تحدث منذ األعتراف المبدئي بداًل من دليل انخفاض القيمة اإلئتمانية بتاريخ التقرير أو بوقت حدوث التقصير الفعلي
 

عدم )أي مقدار الخسارة إذا كان هناك  التقصير في السدادخسارة ، التعسرحتمالية ئتمانية المتوقعة هو داللة على اإن قياس الخسائر اإل
 . السدادلعدم ( والتعرض سداد
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة     2
 

 والقرارات والتقديرات الهامة )تتمة( ملخص السياسات المحاسبية الهامة
 

 )تتمة( 9السياسات المحاسبية وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية 
 

 أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر )تتمة(
المعلومات التطلعية كما هو موصوف يستند تقييم إحتمالية التقصير وتقصير الخسارة المعطاة على البيانات التاريخية المعدلة بواسطة 

 أعاله. التعرض للتقصير هو القيمة الدفترية الكلية لألداة بتاريخ التقرير. 
 

لتقييم ما إن كانت المخاطر اإلئتمانية على إستثمار الدين قد زادت بشكل كبير منذ التاريخ المبدئي، تقوم المجموعة بمقارنة مخاطر 
 التقصير الذي يحدث على األداة كما في تاريخ التقرير مع مخاطر التقصير التي تحدث كما في تاريخ اإلعتراف المبدئي. 

 

اإلعتبار كاًل من المعلومات الكمية والنوعية التي هي معقولة ومحتملة بما في ذلك الخبرة التاريخية والمعلومات باألخذ في  المجموعةتقوم 
 التطلعية المتاحة بدون تكلفة غير مستحقة أو مجهود غير مستحق. 

 

كل كبير منذ اإلعتراف المبدئي إذا كانت بغض النظر عن ناتج التقييم أعاله، فإن مخاطر اإلئتمان على أداة الدين دائمًا مفترض زيادتها بش
 لذلك.  اً ت معقولة ومحتملة التي توضح خالفيومًا، ما لم يكن لدى المجموعة معلوما 90المدفوعات التعاقدية مستحقة السداد ألكثر من 

 

ترض أن مخاطر اإلئتمان على على العكس، إذا تم تقييم أداة الدين على أن لها مخاطر إئتمان منخفضة بتاريخ التقرير، يكون من المف
 األداة لم تزيد بشكل كبير منذ اإلعتراف المبدئي. 

 

تقوم المجموعة بشكل منتظم برصد فعالية المعايير المستخدمة لتحديد ما إن كان هناك زيادة كبيرة في مخاطر اإلئتمان وتقوم بمراجعتهم 
 في مخاطر اإلئتمان قبل أن يصبح المبلغ مستحق السداد. حسب األصول لضمان قدرة المعايير على تحديد الزيادات الكبيرة

 

ألغراض إدارة مخاطر اإلئتمان الداخلية، تقوم المجموعة باألخذ في اإلعتبار وجود حدث إفتراضي إذا كان هناك إما خرق المواثيق 
طرف المقابل من غير المرجح أن يدفع لدائنيه المالية من قبل الطرف المقابل، أو إذا كانت المعلومات الداخلية والخارجية تشير إلى ان ال

 الضمانات في الحسبان(. كليًا )بدون أخذ 
 

بغض النظر عن التحليل الوارد أعاله، تقوم المجموعة باألخذ في اإلعتبار أن التقصير قد حدث عندما يكون قسط ما مستحق السداد 
 ضيح أن معيار إفتراضي متأخر أكثر هو أكثر مالئمة.يوم ما لم يكن هناك معلومات معقولة ومحتملة لتو  90ألكثر من 

 

بقًا عند استبعاد أداة الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، فإن األرباح أو الخسائر التراكمية على األداة التي تراكمت مس
 ة. في حقوق الملكية في إحتياطي تقييم اإلستثمارات يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسار 
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة     2
 

 والقرارات والتقديرات الهامة )تتمة( ملخص السياسات المحاسبية الهامة
 

 )تتمة( 9السياسات المحاسبية وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية 
 

 أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
في أدوات الدين مصنفة بشكل إلزامي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. هذه اإلستثمارات غير مؤهلة بعض اإلستثمارات 

للتصنيف بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ألن األحكام التعاقدية لهذه األدوات ال تنشأ في تواريخ 
فقط مدفوعات مبلغ األصل والفائدة على المبلغ الرئيسي المستحق أو إستيفاء أهداف نموذج العمل محددة للتدفقات النقدية التي هي 

 للمجموعة من خالل بيع األدوات بدال من اإلحتفاظ بهم لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية.
  

عندما تصبح المنشأة طرف في األحكام التعاقدية  يتم اإلعتراف باإلستثمارات في أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 لألداة. يتم قياس اإلستثمارات باإلعتراف المبدئي والحقًا بالقيمة العادلة. يتم اإلعتراف بتكاليف المعاملة في الربح أو الخسارة. 

 

 (.29يضاح اإلدات اإلستثمارات )تدرج الفائدة المستلمة على أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في إيرا
 

المعدل  يتم تحويل أداة الدين بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة السائدة بالعملة األجنبية إلى ما يعادلها بالريال القطري بإستخدام
رة السائد بنهاية كل فترة تقرير. يتم اإلعتراف بأية أرباح أو خسائر من الصرف األجنبي كجزء من تعديل القيمة العادلة في الربح أو الخسا

يخضع اإلستثمار في أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ألحكام انخفاض ال ضمن أرباح وخسائر القيمة العادلة. 
  القيمة.

 

 ستثمارات في أدوات حقوق الملكية اال
أدوات حقوق الملكية مصنفة بشكل إلزامي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. كإستثناء لهذا التصنيف، يمكن للمجموعة القيام 

الملكية بالقيمة العادلة من  بإختيار غير قابل لإللغاء على لكل أداة، وباإلعتراف المبدئي لتصنيف إستثمارات محددة ضمن أدوات حقوق 
خالل الدخل الشامل اآلخر. فإن التصنيف بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ال يتم على اإلستثمارات التي إما تكون محجوزة 

 للمتاجرة أو مقابل طارئ في تجميع األعمال. 
 

يتم اإلعتراف باإلستثمارات في حقوق الملكية عندما تصبح المنشأة طرف باألحكام التعاقدية لألداة. يتم قياس اإلستثمارات باإلعتراف 
ادلة المبدئي بالقيمة العادلة. يتم إضافة تكاليف المعامالت إلى القيمة الدفترية المبدئية لتلك اإلستثمارات التي تم تخصيصها بالقيمة الع

 خالل الدخل الشامل اآلخر. كافة تكاليف المعامالت األخرى يتم االعتراف بها في الربح أو الخسارة. من 
 

ج أرباح وخسائر القيمة العادلة المعترف بها على اإلستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في أرباح وخسائر القيمة تدر 
  (.31العادلة )اإليضاح 
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 )تتمة( ياسات المحاسبية الهامةالس     2
 

 والقرارات والتقديرات الهامة )تتمة( ملخص السياسات المحاسبية الهامة
 

 )تتمة( 9السياسات المحاسبية وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية 
 

 )تتمة(ستثمارات في أدوات حقوق الملكية اال
يتم اإلعتراف بدخل توزيعات األرباح من إستثمارات حقوق الملكية في الربح أو الخسارة عندما يكون حق المجموعة في إستالم توزيعات 
األرباح متاح، ما لم تمثل توزيعات األرباح بشكل واضح إسترداد جزء من تكلفة اإلستثمار. يتم ادراج التوزيعات األرباح ضمن ايرادات 

  (.29إليضاح االستثمار )ا
 

ترة يتم تحويل اإلستثمار في أداة حقوق الملكية السائدة بالعملة األجنبية إلى الريال القطري المعادل بإستخدام السعر السائد بنهاية كل ف
ات المصنفة تقرير. أية أرباح أو خسائر للصرف األجنبي ناتجة يعترف بها في الربح و الخسارة كجزء من تعديل القيمة العادلة لإلستثمار 

 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. يتم اإلعتراف بأرباح وخسائر الصرف األجنبي الناجمة على اإلستثمارات بالقيمة العادلة من
 خالل الدخل الشامل اآلخر في الدخل الشامل اآلخر وتتراكم في حقوق الملكية في إحتياطي تقييم اإلستثمارات. ال تخضع اإلستثمارات

 في أدوات حقوق الملكية ألحكام انخفاض القيمة. 
 

 خرى األمدينة الذمم المدينة و التأمين الذمم 
يقة معدل تقاس ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى عند التحقيق المبدئي بالقيمة العادلة وبعد ذلك تقاس بالتكلفة المطفأة باستخدام طر 

تقوم المجموعة باإلعتراف بمخصص الخسارة وذلك للخسائر اإلئتمانية المتوقعة على ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة  الفائدة الفعلي.
ح األخرى. يتم تحديث مبلغ الخسائر اإلئتمانية المتوقعة بتاريخ كل تقرير. يتم اإلعتراف بعكس االنخفاض أو خسائر انخفاض القيمة في الرب

ل مقابل على القيمة الدفترية لذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى، من خالل إستخدام حساب مخصص الخسارة. أو الخسارة مع تعدي
 (. 33يضاح اإلتدرج خسارة انخفاض القيمة في المصاريف التشغيلية في الربح أو الخسارة في مخصص الخسارة اإلئتمانية )

 

 موجودات إعادة التأمين
في إطار نشاطها االعتيادي. تمثل موجودات إعادة التأمين األرصدة القابلة لالسترداد من شركات إعادة  التأمينتحول المجموعة مخاطر 

يتم تقدير المبالغ القابلة لالسترداد من معيدي التأمين بصورة تنسجم مع مخصص المطالبات القائمة أو المطالبات المسددة التأمين. 
تعترف المجموعة بمخصص الخسارة للخسائر اإلئتمانية المتوقعة  لوثائق معيدي التأمين وفقًا لعقد إعادة التأمين ذي الصلة.المصاحبة 

نخفاض لذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى. يتم تحديث مبلغ الخسائر اإلئتمانية المتوقعة بتاريخ كل تقرير. يتم اإلعتراف بعكس اال
فاض القيمة ببيان الربح أو الخسارة مع تعديل مقابل على القيمة الدفترية لذمم التأمين المدينة، من خالل إستخدام حساب أو خسائر انخ

مخصص الخسارة. تدرج خسارة انخفاض القيمة في المصاريف التشغيلية األخرى في بيان الربح أو الخسارة كحركة في مخصص الخسارة 
  (.33يضاح اإلاإلئتمانية )
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة     2
 

 (والقرارات والتقديرات الهامة )تتمة ملخص السياسات المحاسبية الهامة
 

 )تتمة( 9السياسات المحاسبية وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية 
 

 النقد وما في حكمه
يتكون النقد وما في حكمه من أرصدة لدى البنوك ونقد في يتم اثبات النقد وما في حكمه بالقيمة الدفترية والتي تعتبر قيمة عادلة. 

. بغرض إعداد بيان الموحدلثالثة أشهر أو أقل من تاريخ بيان المركز المالي أصلية الصندوق وودائع قصيرة األجل ذات فترات استحقاق 
دية الموحـد، يتكون النقد وما في حكمه من النقد وما في حكمه كما هو موضح أعاله، بعد خصم السحب على المكشوف التدفقات النق
 من البنوك.

 

 انخفاض قيمة الموجودات المالية
 على مدىئتمان المتوقعة خسائر االلمنهج  لموجودات إعادة التأمين وأدوات الدين بقيمة تساوي  رةلخساا صمخص ديدبتح عةولمجما ومتق

العمر  على مدىتمثل خسائر اإلئتمان المتوقعة . لماليةا للموجودات قعةولمتا نالئتماا رخسائ ديدلتح شهراً  رعش ثنیلمدة إالعمر أو 
داة المالية. المتوقع لأل لعمرعلى مدى ا عجز عن السدادللخسائر االئتمان المتوقعة التي ستنتج عن جميع األحداث االفتراضية المحتملة 

عن األحداث  تنتجالعمر المتوقع أن  على مدىتمثل جزء من خسائر اإلئتمان المتوقعة  شهراً  رعش ثنیإخسائر االئتمان المتوقعة لمدة 
 ئتمانيةإلا رلخسائا مبالغ ثيدتح ميتبعد تاريخ التقرير.  شهراً  رعش ثنیإداة مالية ممكنة في غضون أل عجز عن السدادللاالفتراضية 

 . لماليةا داة لأل ئيدلمباالتحقيق  ذمن نالئتماا طرمخا في راتلتغيا سلتعک ريرتق لک يخرتا في قعةولمتا
 

 وغيرهم نلتأميا دةعاإ تکارشو نلتأميا تکارشو قثائولا حاملي نم اتقلمستحا كلذ في بما رى ألخا لماليةا وداتجولما لجميع بالنسبة
 رةکبي دةيازهناك  تکان مادعنالعمر  على مدىتسجيل خسائر اإلئتمان المتوقعة ب عةولمجما ومتق، نبالتأمي نلمتعلقيا غير نينيدلما نم

لمجموعة، بااإلئتمان  سائرخلتاريخية الخبرة الباستخدام مصفوفة تستند إلى  المبدئي التحقيق ذمن العجز عن السداد طرخأو  حتماليةا في
لشروط في تاريخ لتصادية العامة وتقييم كل من االتجاه الحالي وكذلك التوقعات قاالمع تعديلها للعوامل الخاصة بالمدينين والظروف 

 .حسبما يكون مالئماً  للنقدالتقرير، بما في ذلك القيمة الزمنية 
 

 العجز عن السدادتعريف 
أن الذمم المدينة  ىالسابقة إلإدارة مخاطر االئتمان الداخلية حيث تشير الخبرة بمثابة العجز عن السداد ألهداف ة ما يلي لمجموعتعتبر ا

 بشكل عام: التي تستوفي أيًا من المعايير التالية ليست قابلة لالسترداد
 

 أو ؛يكون هناك خرق للتعهدات المالية من قبل الطرف المقابل عندما -
أو تم الحصول عليها من مصادر خارجية إلى أنه من غير المحتمل أن يقوم المدين بدفع المبالغ  ثها داخلياً استحداالتي تم  المعلومات -

 بالكامل )دون األخذ بعين االعتبار أي ضمانات محتفظ بها من قبل المجموعة(. ،، بما في ذلك المجموعةلدائنيه المستحقة
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 )تتمة( العجز عن السدادتعريف 
المالي أكثر من  موجودعن السداد قد حدث عندما يكون عمر ال عجزأن التعتبر المجموعة ب، المذكور أعالهبغض النظر عن التحليل 

يومًا عندما يتعلق  90يومًا للذمم المدينة غير المتعلقة بالتأمين، و 180 في حالة الذمم المدينة المتعلقة بالتأمين ومستحقاً  يوماً  365
  األمر بأدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.

 

 سياسة الشطب
مالي عندما تكون هناك معلومات تشير إلى أن الطرف المقابل يواجه صعوبات مالية حادة وليس هناك  موجودبشطب  المجموعةتقوم 

وقد تظل . احتمال واقعي للتعافي، على سبيل المثال، عندما يكون الطرف المقابل قد وضع تحت التصفية أو دخل في إجراءات اإلفالس
ستشارة عتبار االسترداد، مع األخذ في االفى اال المجموعةبموجب إجراءات  ذاإلنفاالموجودات المالية المشطوبة خاضعة إلجراءات 

 .ارةأو الخس الربحأية مبالغ مستردة في  تسجيلتم االقتضاء و القانونية عند 
 

 ذات ائتمان منخفض القيمة  ةالماليالموجودات 
حدث واحد أو أكثر يكون له تأثير ضار على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة وقوع عند ذو ائتمان منخفض القيمة  الماليالموجود  يعتبر
 األحداث التالية: بيانات يمكن مالحظتها حولالمالي  لموجودئتمانية لانخفاض القيمة اال تتضمن اإلثباتات علىالمالي.  الموجودلذلك 

 

 صعوبة مالية كبيرة للمدين؛ -
 ؛التأخرأو  دعجز عن السداخرق العقد، مثل حدث  -
 فالس أو إعادة تنظيم مالي آخر؛ أواإلصبح من المحتمل أن يدخل المدين في أ -
 الموجود المالي بسبب الصعوبات المالية. ذلكاختفاء سوق نشط ل -

 

 الموجودات المالية استبعاد
 الموجودأو عندما تقوم بتحويل  الموجوداستبعاد موجود مالي فقط عندما تنتهي الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من ب المجموعةتقوم 

بتحويل أو االحتفاظ بكافة مخاطر ومزايا  المجموعةإلى طرف آخر. إذا لم تقم  الموجودالمالي وكافة المخاطر والمنافع المرتبطة بملكية 
المبالغ بود والمطلوب المرتبط بإثبات حصتها المحتفظ بها في الموج المجموعةالمحول، تقوم  الموجودالملكية واستمرت في السيطرة على 

الموجود  تسجيلفي  المجموعةالمالي المحول، تستمر  الموجودبكافة مخاطر ومنافع ملكية  المجموعةالتي قد تضطر لدفعها. إذا احتفظت 
 لعائدات المستلمة.لمضمون القتراض اال المالي وتسجل أيضاً 

 

المستلم والذمم  المقابلومجموع  موجودالفرق بين القيمة الدفترية لل تسجيل، يتم بالتكلفة المطفأة المقاسموجود المالي العند استبعاد 
المبدئي  التحقيقعند  المجموعةالتي اختارت و حقوق الملكية  اة ستثمار في أدا، عند استبعاد في المقابلالمدينة في الربح أو الخسارة. 

في احتياطي  المتراكمة التي سبق تجميعها رةبح أو الخسار بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، ال يتم إعادة تصنيف ال قياسها
 الربح أو الخسارة. القيمة العادلة في
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 المطلوبات المالية 
يتم اإلعتراف بالسلف والقروض عندما تصبح المجموعة طرف باالحكام التعاقدية للقرض. يتم قياس القروض باإلعتراف المبدئي بالقيمة 

 العادلة زائد تكاليف المعاملة، إن وجد. يتم قياسهم الحقًا بالتكلفة المطفأة بإستخدام طريقة الفائدة الفعلية. 
 

حول الفترة ذات الصلة. معدل ة إحتساب التكلفة المطفأة للمطلوب المالي وتخصيص مصاريف الفائدة طريقة الفائدة الفعلية هي طريق
أو الفائدة الفعلي هو المعدل الذي يقوم بالضبط بخصم المدفوعات النقدية المستقبلية المقدرة )بما في ذلك كافة الرسوم والنقاط المدفوعة 

ة الفعلي، تكاليف المعاملة واألقساط األخرى أو الخصومات( من خالل العمر المتوقع المستلمة من جزء ال يتجزء من معدل الفائد
 للمطلوب المالي أو )عند اللزوم( فترة أقصر للتكلفة المطفأة للمطوب المالي. 

 

إن (. 32يضاح اإل) أو الخسارة الموحد ضمن تكاليف التمويلتدرج مصاريف الفائدة المحتسبة على طريقة الفائدة الفعلية في بيان الربح 
 .القروض والسلفيات تعرض المجموعة لمخاطر السيولة ومخاطر سعر الفائدة

 

بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. تقوم الشركة بإلغاء اإلعتراف بالمطلوبات يتم قياسها خرى ألجميع المطلوبات المالية ا
المالية المالية فقط عندما يتم إبراء ذمة التزامات الشركة أو إلغائها أو انتهاء صالحيتها. يتم إثبات الفرق بين القيمة الدفترية للمطلوبات 

المدفوع، بما في ذلك أي موجودات غير نقدية محولة أو مطلوبات تم تحملها ، في بيان الربح أو المستحق و التي تم استبعادها والمبلغ 
 .الخسارة الموحد

 

 مشتقات األدوات المالية
تستخدم المجموعة عقود تبادل أسعار الفائدة للتحوط لمخاطرها المصاحبة لتقلبات أسعار الفائدة على مدفوعات الفوائد على قرض 

. يتم إدراج عقود تبادل أسعار الفائدة هذه بالقيمة العادلة. تقوم المجموعة بتصنيف التحوط على أنها تحوط للتدفق المجموعة ألجل
ضد تعرضها لتغيرات التدفقات النقدية التي هي إما متعلقة بمخاطر معينة مصاحبة للموجود أو المطلوب  بالتحوطالنقدي حيث تقوم 

 ف عقد تبادل أسعار الفائدة كتحوط للتدفق النقدي ويستوفي شروط محاسبة التحوط.المحقق أو معاملة متوقعة. تم تصني
 

بقيمها العادلة في تاريخ كل بيان  بالقيمة العادلة في تاريخ الدخول في عقد المشتقات ويعاد قياسها الحقاً  مبدئياً يتم تحقيق المشتقات 
مركز مالي موحد. يتم تحقيق الربح أو الخسارة الناتجتين في الربح أو الخسارة مباشرة إال في حال كانت المشتقات مدرجة كأداة تحوط 

 وفعالة حيث يعتمد توقيت التحقيق في هذه الحالة في الربح أو الخسارة على طبيعة عالقة التحوط.
 

 النقدي تحوط التدفق
خر. يتم آليتم تأجيل الجزء الفعال من تغيرات القيمة العادلة للمشتقات المخصصة والمؤهلة كتحوطات تدفق نقدي في الدخل الشامل ا

 تحقيق الربح أو الخسارة المتعلقة بالجزء غير الفعال مباشرة في بيان الربح أو الخسارة الموحد.
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 بعض الشركات الزميلةب فيما يتعلق 9تعديالت المعيار الدولي للتقارير المالية عدم القدرة على تطبيق 
لهذه البيانات المالية الموحدة  5يضاح إلكإطار عمل للمحاسبة. كما هو مشار إليه في االدولية للتفارير المالية معايير التتبع المجموعة 

 شركة ترست لالستثمار القابضة الجزائر ، ترست بنك الجزائر و ترست الجزائر للتأمين و إعادة التأمين كال من لمجموعة مصالح فيل، 
 للتقاريرلي دولر المعيااعة ولمجمدت اعتم، ا 2018ر يناي 1ن م راً عتباا. المعايير المحاسبية الجزائرية تركاالشذه تبع هت. أس.بي.أيه

األدوات المالية:  39تغييراً جوهريًا من معيار المحاسبة الدولي  9تمثل متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية  ،لماليةدوات األا 9لمالية ا
 تباولطالم محاسبة بنواج ضبعو لماليةا الموجودات محاسبةطريقة علی  جوهرية راتتغييد يدلجر المعيادم ايقاالعتراف والقياس. 

 ونموذج العمل نموذج مراجعة المنشآت من المعيار يتطلب. المذكرة هذه في الرئيسية التغييرات على الضوء تسليط تم وقد. لماليةا
 ذات نظرة مستقبلية مبنيالمالية وإصدار حكم وتقدير  الموجوداتتصنيف عملية الية أثناء الم والمطلوبات للموجودات النقدية التدفقات

 .ة.مستأجر الصول و األعلى التقدير النوعي والكمي التاريخي لتقييم خسارة االئتمان المتوقعة على الذمم المدينة والقروض والسلف والعقود 
 

ي الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة ، يجب إجراء تسويات لجعل ف االستثمارات 28 الدولي المحاسبة معيار من 36وفًقا للفقرة 
ات المحاسبية للشركة الزميلة أو المشروع المشترك متوافقة مع السياسات المحاسبية للمجموعة. ينطبق هذا على االستثمار في السياس

 . على سبيل المثال ، لدى9سياساتها المحاسبية مع المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  تتطابقالتي ال  الجزائرالشركات الزميلة في 
لتقارير المالية لمن منظور المعايير الدولية والتي ضمانات و ال أصول مالية جوهرية مثل القروض والسلف للعمالءئر ترست بنك الجزا

تخضع الختبارات انخفاض القيمة باستخدام نهج خسارة االئتمان المتوقعة. يتطلب نهج خسارة االئتمان المتوقعة بموجب يجب أن  9
التوقعات الخاصة بانخفاض القيمة  العدادوجود بيانات تاريخية عن االنخفاضات والمبالغ المستردة  9لتقارير المالية لالمعيار الدولي 

نخفاض في القيمة باستخدام نهج المستقباًل باستخدام البيانات المالية واإلحصائية ، وإصدار أحكام وتقديرات معقدة. قد ينتج عن تقييم ا
يكون لها تأثير على حصة الشركة في ست جوهرية على صافي حقوق ملكية الشركة الزميلة وبالتالي التمان المتوقعة تعديالئخسارة ا

صافي حقوق الملكية المسجلة. في غياب البيانات النوعية والكمية التاريخية المناسبة وعدم القدرة على إصدار أحكام وتقديرات معقدة 
ت المالية للشركة الزميلة ، فإنه من غير العملي للمجموعة النظر في أي الموجودات والمطلوبا و انخفاضقياس  ،لتحديد تصنيف

 .هذه البيانات المالية الموحدةالمتعلقة بمن معايير التقارير المالية الدولية  9تعديالت ذات صلة بالمعيار 
 

 ألرقام المقارنة  39السياسات المحاسبية وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي 
 

 األدوات المالية
مدينة التأمين الالمالية للمجموعة. تتضمن الموجودات المالية النقد وما في حكمه وذمم  والمطلوباتمثل األدوات المالية الموجودات ت
ذمم تأمين دائنة وسلف وقروض ومشتقات و  مدينة من أطراف ذات عالقة وموجودات إعادة التأمين وأرصدةخرى األمدينة الذمم الو 

 ومطلوبات عقود التأمين وأرصدة دائنة إلى أطراف ذات عالقة ومطلوبات أخرى.مالية الدوات األ
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 التصنيف والقياس الالحق للموجودات المالية
ألغراض القياس الالحق للموجودات المالية، غير تلك التي تعتبر وهي أيضًا فعالة كأدوات تحوط ، تصنف ضمن الفئات التالية عند 

 التحقيق المبدئي:
 

 قروض وذمم مدينة -
 الربح أو الخسارةموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل  -
 استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق -
 موجودات مالية متاحة للبيع -

 

جميع الموجودات المالية عدا تلك التي تصنف كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة يتم مراجعة انخفاض قيمتها 
أي دليل موضوعي على أن موجود مالي أو مجموعة من الموجودات المالية قد  في كل تاريخ تقرير على األقل لتحديد ما إذا كان هناك

 انخفضت قيمتها. يتم تطبيق معايير مختلفة لتحديد انخفاض القيمة لكل فئة من الموجودات المالية.
 

ن تكاليف التمويل و جميع اإليرادات والمصاريف التي تتعلق بالموجودات المالية التي تسجل في الربح أو الخسارة يتم عرضها ضم
 إيرادات االستثمار والبنود المالية األخرى ما عدا انخفاض األرصدة المدينة والتي تعرض ضمن المصاريف التشغيلية واإلدارية.

 

 قروض وأرصدة مدينة
التحقيق  نشط. بعد القروض واألرصدة المدينة هي موجودات مالية غير المشتقات بدفعات ثابتة أو يمكن تحديدها وغير متداولة في سوق 

يلغى الخصم عندما  .ناقصا أي مخصصات النخفاض القيمة بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي يتم قياسها ،المبدئي
 يكون تأثيره غير هام.

 

لى أن أحد أطراف العالقة تخضع األرصدة المدينة الفردية الهامة النخفاض القيمة عندما تستحق أو عندما يكون هناك دليل موضوعي ع
م التعاقدية قد ال يفي بالتزاماته. األرصدة المدينة الفردية التي ال تعتبر منخفضة القيمة يتم مراجعة انخفاض قيمتها كمجموعة والتي يت

 تحديدها بالرجوع إلى الصناعة ومنطقة الطرف المقابل وغيرها من خصائص مخاطر االئتمان المشتركة.
 رة االنخفاض على أحدث معدل عدم الوفاء للطرف المقابل لكل مجموعة محددة. يعتمد تقييم خسا
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 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
ق تصنف األداة المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا كان يتم االحتفاظ بها للمتاجرة أو مصنفة بهذه الصفة عند التحقي

إلى قيمها  المالية للمتاجرة إذا كانت المجموعة تدير هذه االستثمارات وتتخذ قرارات البيع والشراء استناداً  باألدواتالمبدئي. يتم االحتفاظ 
ها. العادلة وفقًا إلستراتيجية االستثمار لدى المجموعة. عند التحقيق المبدئي، يتم تحقيق تكاليف المعاملة في الربح أو الخسارة عند تكبد

 قيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة ويتم تحقيق التغييرات فيها في الربح أو الخسارة.تقاس األدوات المالية بال
 

 استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
ثابت هي موجودات مالية غير المشتقات بدفعات ثابتة أو يمكن تحديدها وتاريخ استحقاق  حتى تاريخ االستحقاقاستثمارات محتفظ بها 

إذا كان للمجموعة النية واإلمكانية  حتى تاريخ االستحقاقغير القروض واألرصدة المدينة. تصنف االستثمارات على أنها محتفظ بها 
 .حتى تاريخ االستحقاقلالحتفاظ بها 

 

. إذا كان هنالك دليل ائدة الفعليباستخدام طريقة معدل الف الحقًا بالتكلفة المطفأة حتى تاريخ االستحقاقيتم قياس استثمارات محتفظ بها  
 موضوعي على انخفاض قيمة االستثمار، يحدد بالرجوع إلى تصنيفات ائتمانية خارجية، فيتم قياس الموجود المالي بالقيمة الحالية للتدفقات

 جيلها في الربح أو الخسارة.النقدية المستقبلية التقديرية. أي تغيير في القيمة الحالية لالستثمارات، متضمنة خسائر االنخفاض يتم تس
 

 موجودات مالية متاحة للبيع
كموجودات مالية  الملكية أدوات حقوق استثماراتها في  جزء منو مدارة وأوراق الدين الصناديق الاستثمارات المجموعة في يتم تصنيف 

تحقيق التغييرات عليها، بخالف خسائر االنخفاض في القيمة ومكاسب  ويتممتاحة للبيع. بعد التحقيق المبدئي تقاس بالقيمة العادلة 
خر وعرضها ضمن حقوق الملكية في احتياطي صرف العمالت األجنبية على البنود المالية المتاحة للبيع، مباشرة في الدخل الشامل اال

كمية المثبتة في حقوق الملكية إلى الربح أو الخسارة. يتم يتم تحويل الربح أو الخسارة الترا ،القيمة العادلة. عند إلغاء تحقيق االستثمار
 تحقيق جميع مشتريات ومبيعات االستثمارات في تاريخ السداد.

 

 التحقيق
يتم تحقيق الموجودات والمطلوبات المالية في التاريخ الذي تنشأ فيه وفي التاريخ الذي تصبح فيه المجموعة طرفًا في شروط عقد األداة 

 المالية. 
 

على أساس القيمة العادلة زائد تكاليف المعامالت، بإستثناء في حالة الموجودات المالية  مبدئياً يتم تحقيق جميع الموجودات المالية 
 المسجلة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
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 إلغاء التحقيق
الموجود أو عند تحويل الحق تقوم المجموعة بإلغاء تحقيق الموجود المالي عند انتهاء الحقوق التعاقدية في استالم تدفقات نقدية من ذلك 

 في إستالم التدفقات النقدية من ذلك الموجود في معاملة يتم فيها إلى حد كبير تحويل جميع مخاطر ومنافع الموجود المالي.
 

بعض الموجودات عندما تقوم بشطب األرصدة المتعلقة بالموجودات التي تعتبر غير قابلة للتحصيل.  تحقيقبإلغاء  اً تقوم المجموعة أيض
 مطلوب مالي عندما يتم سداد أو إلغاء أو انتهاء التزاماتها التعاقدية. تحقيقتقوم المجموعة بإلغاء 

 

 النقد وما في حكمه
لثالثة أشهر أو أصلية صندوق وودائع قصيرة األجل ذات فترات استحقاق يتكون النقد وما في حكمه من أرصدة لدى البنوك ونقد في ال

. بغرض إعداد بيان التدفقات النقدية الموحـد، يتكون النقد وما في حكمه من النقد وما في حكمه الموحدأقل من تاريخ بيان المركز المالي 
 كما هو موضح أعاله، بعد خصم السحب على المكشوف من البنوك.

 

 خرى األمدينة الذمم المدينة و المين تأالذمم 
يقة تقاس ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى عند التحقيق المبدئي بالقيمة العادلة وبعد ذلك تقاس بالتكلفة المطفأة باستخدام طر 

مناسبة للمبالغ التقديرية غير القابلة لالسترداد المقدرة في بيان الربح أو الخسارة الموحد  مخصصاتمعدل الفائدة الفعلي. يتم تحقيق 
 خفضت.انعندما يكون هناك دليل موضوعي على أن قيمة الموجود قد 

 

 موجودات إعادة التأمين
دة القابلة لالسترداد من شركات إعادة في إطار نشاطها االعتيادي. تمثل موجودات إعادة التأمين األرص التأمينتحول المجموعة مخاطر 

التأمين. يتم تقدير المبالغ القابلة لالسترداد من معيدي التأمين بصورة تنسجم مع مخصص المطالبات القائمة أو المطالبات المسددة 
 المصاحبة لوثائق معيدي التأمين وفقًا لعقد إعادة التأمين ذي الصلة.

 

 الماليةالتصنيف والقياس الالحق للمطلوبات 
 تتضمن المطلوبات المالية للمجموعة السلف والقروض والذمم الدائنة التجارية واألخرى ومشتقات األدوات المالية.

 

ويحقق  تقاس المطلوبات المالية الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام معدل الفائدة الفعلي باستثناء المشتقات والتي تقاس الحقا بالقيمة العادلة
 الخسائر في الربح أو الخسارة )غير مشتقات االدوات المالية التي تصنف وذو فاعلية كأدوات للتحوط(.األرباح أو 

 

من يتم ادراج كافة التكاليف المتعلقة بالفوائد والتغيرات في القيمة العادلة والتي يتم ادراجها ضمن الربح أو الخسارة، إن وجدت، تدرج ض
 تكاليف التمويل أو ايرادات التمويل.
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 قروضو سلف 
التكاليف المتعلقة مباشرة بالمعاملة. بعد التحقيق المبدئي،  بالقيمة العادلة للمقابل المستلم ناقصاً السلف مبدئيًا و  القروضيتم تحقيق جميع 
السلف بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. يتم تحقيق المكاسب والخسائر في الربح أو الخسارة عند و تقاس القروض 

 إلغاء تحقيق المطلوبات.
 

 أخرى 
 ناقصًا أية خسائر انخفاض في القيمة. ،غير المشتقات بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي األخرى دوات المالية تقاس األ

 

 إنخفاض القيمة 
 

 الموجودات المالية
لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي على أنه قد انخفضت قيمته. في حال وجود  تقريريتم إجراء تقييم لموجود مالي في تاريخ كل 

من ذلك الموجود وتحقيق أية خسارة من انخفاض القيمة في بيان الربح أو الخسارة  لإلستردادمثل هذا الدليل، يتم تحديد القيمة القابلة 
أية خسارة انخفاض  فاض القيمة هو الفرق بين التكلفة والقيمة العادلة ناقصاً الموحد. بالنسبة للموجودات المسجلة بالقيمة العادلة، فإن انخ

الملكية مصنفة كمتاحة للبيع يعتبر  أدوات حقوق في بيان الربح أو الخسارة الموحد. بالنسبة لالستثمار في  في القيمة محققة سابقاً 
على أنه دليل موضوعي على انخفاض قيمتها. يعامل عكس خسائر االنخفاض الهام أو المستمر في القيمة العادلة إلى أقل من تكلفتها 

االنخفاض في قيمة استثمارات الملكية المصنفة كمتاحة للبيع على أنها زيادة في القيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل الموحد. 
د عندما يمكن ربط الزيادة في القيمة العادلة خسائر االنخفاض في قيمة أدوات الدين من خالل بيان الربح أو الخسارة الموح يتم عكس

 بحدث وقع بعد تحقيق خسارة االنخفاض في القيمة في بيان الربح أو الخسارة الموحد.
 

ة بالنسبة للموجودات المسجلة بالتكلفة، فإن خسارة االنخفاض في القيمة هي الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدي
 بمعدل الفائدة الحالي في السوق لموجود مالي مماثل. ية مخصومةً المستقبل

 

حالية بالنسبة للموجودات المسجلة بالتكلفة المطفأة، يتم احتساب خسارة االنخفاض في القيمة على أنها الفرق بين قيمتها الدفترية والقيمة ال
 لي األصلي للموجودات المالية.بمعدل الفائدة الفع التقديرية مخصومةً  المستقبليةللتدفقات النقدية 
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 الماليةمشتقات األدوات 
تستخدم المجموعة عقود تبادل أسعار الفائدة للتحوط لمخاطرها المصاحبة لتقلبات أسعار الفائدة على مدفوعات الفوائد على قرض 
المجموعة ألجل. يتم إدراج عقود تبادل أسعار الفائدة هذه بالقيمة العادلة. تقوم المجموعة بتصنيف التحوط على أنها تحوط للتدفق 

ضد تعرضها لتغيرات التدفقات النقدية التي هي إما متعلقة بمخاطر معينة مصاحبة للموجود أو المطلوب  بالتحوطقوم النقدي حيث ت
 المحقق أو معاملة متوقعة. تم تصنيف عقد تبادل أسعار الفائدة كتحوط للتدفق النقدي ويستوفي شروط محاسبة التحوط.

 

بقيمها العادلة في تاريخ كل بيان  بالقيمة العادلة في تاريخ الدخول في عقد المشتقات ويعاد قياسها الحقاً  مبدئياً يتم تحقيق المشتقات 
مركز مالي موحد. يتم تحقيق الربح أو الخسارة الناتجتين في الربح أو الخسارة مباشرة إال في حال كانت المشتقات مدرجة كأداة تحوط 

 هذه الحالة في الربح أو الخسارة على طبيعة عالقة التحوط. وفعالة حيث يعتمد توقيت التحقيق في
 

 تحوط التدفق النقدي
خر. يتم يتم تأجيل الجزء الفعال من تغيرات القيمة العادلة للمشتقات المخصصة والمؤهلة كتحوطات تدفق نقدي في الدخل الشامل اآل

 يان الربح أو الخسارة الموحد.تحقيق الربح أو الخسارة المتعلقة بالجزء غير الفعال مباشرة في ب
 

 المطلوبات المالية وأدوات حقوق الملكية 
 

 التصنيف كدين أو حق ملكية 
تصنف أدوات الدين وحقوق الملكية الصادرة من قبل المجموعة كمطلوبات مالية أو كحقوق ملكية وفقًا لمضمون الترتيبات التعاقدية 

 الملكية.طلوب المالي وأداة حقوق وتعريفات الم
 

 أدوات حقوق الملكية
إن أداة حقوق الملكية هي أي عقد يثبت حصة متبقية في موجودات المنشأة بعد خصم كافة مطلوباتها. ويتم االعتراف بأدوات حقوق 

 الملكية الصادرة من قبل المجموعة  في العائدات المستلمة بعد خصم تكاليف اإلصدار المباشرة. 
 

وق الملكية الخاصة بالشركة يتم االعتراف بها و خصمها مباشرة في حقوق الملكية. وال يتم اإلعتراف بأية أرباح إن إعادة شراء أدوات حق
 أو خسائر عند شراء أو بيع أو إصدار أو إلغاء أدوات حقوق الملكية الخاصة بالشركة. 
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 مقاصة األدوات المالية
المالي الموحد في حال وجود حق قانوني يتم إجراء مقاصة للموجودات المالية والمطلوبات المالية ويدرج صافي المبلغ في بيان المركز 

ساري المفعول لتسوية المبالغ المحققة وحال توفرت الرغبة في التسوية على أساس الصافي لتحقيق الموجودات وسداد المطلوبات في 
 .نفس الوقت

 

 مطلوبات عقود التأمين 
كبدة غير المبلغ عنها ومخصص أقساط التأمين مخصص المطالبات القائمة ومخصص المطالبات المت التأمينتشمل مطلوبات عقود 

 غير المكتسبة.
 

ها المبالغ المستحقة الدفع لمطالبات التأمين المبلغ عنها حتى نهاية الفترة المالية والمبالغ المستحقة لشركات إعادة التأمين يتم تسجيل
لمسجلة مقابل وثائق التأمين المصدرة من قبل كمخصص للمطالبات القائمة. تسجل مطالبات التأمين على أساس الخسائر الفعلية ا

 المجموعة خالل السنة.
 

يحتسب مخصص المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها بناًء على مراجعة إكتوارية بعد دراسة اإلفتراضات الحالية واإلتجاهات التاريخية 
 والبيانات التجريبية وال يتم خصمها مقابل القيمة الزمنية للمال.

 

لجزء من صافي األقساط المكتتبة فيما يتعلق بالفترة غير المنتهية للتغطية التأمينية محتسبة بطريقة اتمثل أقساط التأمين غير المكتسبة 
بيان الربح أو الخسارة الموحد  فيالتغير في مخصص أقساط التأمين غير المكتسبة  تحقيقعدد األيام الفعلية )أساس النسبة اليومية(. يتم 

 الترتيب الذي يتم فيه تحقيق اإليرادات على مدى فترة المخاطر. في 
 

 قياس القيمة العادلة
تقيس المجموعة األدوات المالية وبعض المشتقات غير المالية بالقيمة العادلة في تاريخ كل بيان مركز مالي موحد. تتلخص اإلفصاحات 

 التالية:يضاحات في اإل لتلك األدواتبالقيمة العادلة المتعلقة 
 

 .4يضاح العقارات االستثمارية في اإل -
 .8يضاح اإل بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرالموجودات المالية  -
 .9يضاح الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في اإل -
 .23يضاح مشتقات األدوات المالية في اإل -
 .38يضاح قياس القيمة العادلة في اإلاالفصاحات الكمية حول تدرج  -
  ضمن هذا اإليضاح.االفصاحات حول طرق التقييم والتقديرات واالفتراضات الهامة  -
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 )تتمة( قياس القيمة العادلة
العادلة هي الثمن الذي سوف يستلم لبيع موجود أو يدفع لتحويل مطلوب في معاملة بين متعاملين في السوق في تاريخ القياس. القيمة 

 إن قياس القيمة العادلة يتم بناًء على إفتراض أن المعاملة لبيع الموجود أو لتحويل المطلوب تحدث إما:
 

 في السوق الرئيسي للموجود أو المطلوب؛ أو -
 غياب سوق رئيسية، في السوق األفضل بالنسبة للموجود أو المطلوب.في  -
 

الوصول إليها من قبل المجموعة. يتم قياس القيمة العادلة ألي موجود أو مطلوب  ممكنيجب أن تكون السوق الرئيسية أو األفضل 
ود أو مطلوب، بإفتراض أن المتعاملين التي سوف يستخدمها متعاملون في السوق عندما يقومون بتسعير موج االفتراضاتبإستخدام 

 يتصرفون لمصلحتهم االقتصادية األفضل.
 

فصاح عنها في البيانات المالية الموحدة ضمن تدرج القيمة يتم تصنيف جميع الموجودات والمطلوبات التي يتم قياس قيمتها العادلة أو اإل
 كما يلي، بناًء على أدنى مستوى من المعطيات الهامة لقياس القيمة العادلة ككل: ووصفهاالعادلة، 

 

 أسعار السوق المتداولة )غير المعدلة( في األسواق النشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة.: 1 المستوى  -
واضحة بصورة مباشرة أو غير  تقنيات التقييم التي يكون أدنى مستوى من المعطيات الهامة لقياس القيمة العادلة: 2 المستوى  -

 مباشرة.
 تقنيات التقييم التي يكون أدنى مستوى من المعطيات الهامة لقياس القيمة العادلة غير واضحة.: 3 المستوى  -

 

التي تدرج في البيانات المالية الموحدة على أساس متكرر، تحدد المجموعة ما إذا تمت تحويالت بين  والمطلوباتبالنسبة للموجودات 
المستويات في هيكل التدرج عن طريق إعادة تقييم فئات التصنيف )بناًء على أدنى مستوى من المعطيات الهامة لقياس القيمة العادلة 

 ككل( في نهاية كل فترة تقرير.
 

بالقيمة العادلة من خالل الدخل جراءات لكل من قياس القيمة العادلة المتكرر مثل الموجودات المالية واإل السياساتتحدد المجموعة 
 غير المتداولة، وللقياس غير المتكرر. الشامل اآلخر

 

. إن إشتراك المثمنين الخارجيين يتم المثمنون الخارجيون في تقييم الموجودات الهامة، مثل العقارات االستثمارية، والمطلوبات الهامة يتم إشراك
وما إذا  إقراره سنويًا من قبل المجموعة بعد نقاش وموافقة لجنة التدقيق للمجموعة. تشمل معايير اإلختيار خبرة السوق والسمعة واالستقاللية

 طيات التقييم التي تستخدم لكل حالة.كانت لديهم معايير مهنية. تقرر اإلدارة بعد النقاش مع المثمنين الخارجيين للمجموعة تقنيات ومع
 

في تاريخ كل تقرير، تقوم المجموعة بتحليل الحركة في قيم الموجودات والمطلوبات التي يراد أن يعاد قياسها أو إعادة تقييمها وفقًا 
المستخدمة في آخر تقييم عن طريق . من أجل هذا التحليل، تقوم المجموعة بمراجعة المعطيات الرئيسية للمجموعةللسياسات المحاسبية 

 مطابقة المعلومات في حسابات التقييم مع العقود وغيرها من الوثائق ذات الصلة.
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 )تتمة( قياس القيمة العادلة
الخارجيين للمجموعة أيضًا بمقارنة كل تغير في القيمة العادلة لكل موجود ومطلوب مع المصادر  المثمنينتقوم المجموعة بالتعاون مع 

 الخارجية ذات الصلة وذلك لتحديد ما إذا كان التغير معقواًل.
 

اس طبيعة وخصائص ومخاطر الموجود أو لغرض إفصاحات القيمة العادلة، حددت المجموعة فئات الموجودات والمطلوبات على أس
 حسبما تم إيضاحه أعاله. العادلةالمطلوب ومستوى تدرج القيمة 

 

 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر/ الربح أو الخسارة
 

 أدوات حقوق الملكية المدرجة
يتم تحديد القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية التي يتم تداولها في األسواق المالية بالرجوع إلى أسعار الشراء المدرجة في السوق 

 للموجودات وأسعار العروض للمطلوبات، عند إغالق العمل بتاريخ بيان المركز المالي الموحد. 
 

 الصناديق المدارة
اديق المدارة التي يتم تداولها في األسواق المالية الثانوية بالرجوع إلى قيم األصل الصافية المدرجة وأسعار يتم تحديد القيمة العادلة للصن

 المالي الموحد.    إغالق العمل بتاريخ بيان المركز العرض عند
 

 أدوات حقوق الملكية غير المدرجة
وات حقوق الملكية غير المدرجة بإستخدام طريقة قيمة األصل الصافية بكل تاريخ تقرير، تقوم اإلدارة داخليًا بتقدير القيم العادلة ألد

 . 13المعدلة والتي هي تقنية تقييم مسموح بها من قبل المعيار الدولي للتقارير المالية 
 

 السندات المدرجة وأدوات الدين 
وية بالرجوع إلى عروض أسعار السوق المدرجة لألصول يتم تحديد القيمة العادلة ألدوات الدين التي يتم تداولها في األسواق المالية الثان

 وأسعار العروض للمطلوبات عند إغالق العمل بتاريخ بيان المركز المالي الموحد. 
 

 العقارات اإلستثمارية 
العقار الذي يجري يتم تحديد القيمة العادلة للعقار االستثماري من قبل خبراء تقييم عقارات مستقليين لديهم خبرة حديثة عن موقع وفئة 

اغب تقييمه. تستند القيم العادلة إلى القيم السوقية وهي المبلغ التقديري الذي يمكن مبادلة العقار مقابله في تاريخ التقييم بين مشتري ر 
 ا بعلم تام.موبائع راغب في معاملة تجارية حرة بعد تسويق صحيح حيث يتصرف كل منه

 

 إتفاقيات تبادل أسعار الفائدة 
تحتسب القيمة العادلة لعقود تبادل أسعار الفائدة بخصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بسعر الفائدة السائد وتستند على عروض 

 أسعار الوسيط.
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 )تتمة( القيمة العادلةقياس 
 

 الموجودات غير المالية
لتحديد ما إذا كان هناك مؤشر على انخفاض القيمة.  تقريرغير المالية للمجموعة في تاريخ كل  للموجوداتتتم مراجعة القيم الدفترية 

 في حالة وجود مثل هذا المؤشر يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد لذلك الموجود.
 

 غير الملموسةالموجودات 
يتم قياس الموجودات غير الملموسة المستحوذ عليها بشكل منفصل مبدئيًا بالتكلفة. تكلفة الموجودات غير الملموسة المستحوذ عليها في 

وحًا العادلة في تاريخ االستحواذ. بعد التحقيق المبدئي، يتم إدراج الموجودات غير الملموسة بالتكلفة مطر  القيمةتجميع األعمال يمثل 
 .نتاجية للموجودات غير الملموسة كمحدودة أو غير محدودةطفاء المتراكم وخسائر االنخفاض المتراكمة. يتم تقدير األعمار اإلمنها اإل

 

طفاؤها على مدى األعمار اإلنتاجية اإلقتصادية ويتم تقييم االنخفاض في القيمة عند إالموجودات الملموسة التي لها أعمار محدودة يتم 
د مؤشرات على أن الموجود غير الملموس قد انخفضت قيمته. تتم مراجعة فترة اإلطفاء وطريقة اإلطفاء لموجود غير ملموس ذو وجو 

عمر إنتاجي محدود في نهاية كل فترة تقرير على األقل. التغيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو طريقة استهالك المنافع اإلقتصادية 
الموجود يتم أخذها باإلعتبار لتعديل فترة اإلطفاء أو طريقة اإلطفاء، كما هو مناسب، وتعامل كتغيرات في  المستقبلية المتضمنة في

التقديرات المحاسبية. يتم تحقيق مصروف اإلطفاء للموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحدودة في بيان الربح أو الخسارة 
 طبيعة الموجودات غير الملموسة. الموحد ضمن فئة المصروف المناسبة ل

    

الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحدودة ال يتم إطفاؤها ولكن يتم اختبارها بشكل سنوي لدارسة االنخفاض في 
القيمة إما بشكل فردي أو على مستوى وحدة اإليرادات النقدية. تتم مراجعة تقدير العمر االنتاجي غير المحدود بشكل سنوي لتحديد 

 ذا ظهر عكس ذلك، يتم تغيير العمر اإلنتاجي من غير محدود إلى محدود على أساس مستقبلي. صحة استمراريته. ا
 

د، األرباح أو الخسائر الناتجة من إلغاء تحقيق موجود غير ملموس يتم قياسها بالفرق بين صافي عائدات االستبعاد والقيمة الدفترية للموجو 
الموجود غير الملموس للمجموعة  علىأو الخسارة الموحد عند إلغاء تحقيق الموجود. إن السياسة المطبقة حاليًا  الربحوتدرج في بيان 

سنًة يتم إطفاؤه على أساس القسط الثابت خالل فترة  13 هونتاجي إهي حق استخدام الموجود غير الملموس )المستحوذ عليها( بعمر 
 حق االستخدام. 

 

 العقارات اإلستثمارية
الذي يتم االحتفاظ به إما للحصول على إيرادات إيجار أو لزيادة قيمته الرأسمالية أو للغرضين، ولكن ليس  العقارالعقار اإلستثماري هو 

عتيادي أو يستخدم في إنتاج أو توفير بضاعة أو خدمات أو في أغراض إدارية. تقاس العقارات اإلستثمارية للبيع في إطار النشاط اإل
 نموذج القيمة العادلة.بتطبيق 
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 )تتمة( العقارات اإلستثمارية
مباشرة بشراء العقار اإلستثماري. تتضمن تكلفة العقارات اإلستثمارية المشيدة داخليًا تكلفة المواد والعمالة  المتعلقتتضمن التكلفة اإلنفاق 

المباشرة وأية تكاليف تنسب بصورة مباشرة إلى جعل العقار اإلستثماري في حالة صالحة للعمل في االستخدام المقصود وتكاليف االقتراض 
 المرسملة. 

 

أو خسارة من استبعاد أي عقار استثماري )محسوبة على أنها الفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية يتم تحقيق أي ربح 
 للعقار( في الربح أو الخسارة.

 

إشغال المالك أو ببدأ إيجار تشغيلي تتم التحويالت إلى ومن العقارات اإلستثمارية فقط عندما يكون هناك تغير في اإلستخدام يتم إثباته ب
لطرف أخر أو إكمال البناء أو التطوير. للتحويل من العقار اإلستثماري إلى العقار المشغول من قبل المالك تكون التكلفة المعتبرة 

ثماري تقوم المجموعة بقيد للمحاسبة الالحقة هي القيمة العادلة بتاريخ تغير اإلستخدام. إذا تم تحويل عقار يشغله المالك إلى عقار إست
 هذا العقار وفقًا للسياسة المنصوص عليها تحت بند العقارات والمعدات حتى تاريخ التغير في اإلستخدام. 

 

 العقارات والمعدات
 

 التحقيق والقياس
المصاريف المتعلقة مباشرة بشراء  تدرج العقارات والمعدات بالتكلفة ناقصًا اإلستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة. تتضمن التكلفة

 الموجود. تتضمن تكلفة الموجودات المنشأة داخليًا تكلفة المواد والعمالة المباشرة وأية تكاليف تنسب بصورة مباشرة إلى جعل الموجودات
 إلى وضعه السابق.صالحة للعمل في أغراض االستخدام المطلوبة وتكاليف تفكيك وإزالة الموجودات وإرجاع الموقع الكائنة عليه 

 

األرباح والخسائر الناتجة من استبعاد أحد بنود العقارات والمعدات يتم تحديدها بمقارنة متحصالت البيع مع القيمة الدفترية للعقارات 
 والمعدات ويتم تحقيقها بالصافي في اإليرادات األخرى في الربح أو الخسارة.

 

 التكاليف الالحقة
جزء من أحد بنود العقارات والمعدات في القيمة الدفترية للبند إذا كان من المحتمل تدفق المنافع االقتصادية يتم تحقيق تكلفة استبدال 

المستقبلية المضمنة في ذلك الجزء إلى المجموعة وإمكانية قياس تكلفتها بصورة موثوق بها. يتم إلغاء تحقيق القيمة الدفترية للجزء 
 ة اليومية للعقارات والمعدات في الربح أو الخسارة عند تكبدها.المستبدل. يتم تحقيق تكاليف الخدم
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 اإلستهالك
بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية التقديرية للعقارات والمعدات بخالف األراضي والتي لها عمر  االستهالكيتم احتساب 
 :كما يليغير محدد 

 

 العمر االنتاجي المقدر الفئة
 سنة 20 مباني

 سنوات 4 أثاث وتركيبات
 سنوات 5 – 3 أجهزة الكمبيوتر

 سنوات 5 – 3 سيارات
 بناء على تقدير الوحدات المنتجة في معمل تعبئة المياه /سنوات 10 - 3 أدوات ومعدات

 

واألعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية للموجودات في نهاية كل سنة مالية، وتعديلها إن كان ذلك مالئمًا. يتم  اإلستهالكتتم مراجعة طرق 
  األخرى. اإلداريةو  يةمصاريف التشغيلوال البناءأنشطة  تكاليف الموحد ضمنتخصيص االستهالك ضمن بيان الربح أو الخسارة 

 

 اإليجارات 
اإليجار.  بدأعلى طبيعة الترتيب التعاقدي عند  إن تحديد ما إذا كان الترتيب التعاقدي هو عبارة عن )أو يحتوي على( عقد إيجار يتم بناءً 

( موجوداتمحدد )أو  موجوديكون الترتيب التعاقدي عبارة عن )أو يحتوي على( إيجار إذا كان تنفيذ الترتيب التعاقدي يعتمد على استغالل 
 . ( بشكل صريح في الترتيب التعاقديتلك الموجودات)أو  الموجود( حتى إذا لم يتم تحديد هذه الموجودات)أو  الموجودويمنح حق استغالل 

 

 المجموعة كمستأجر
 والمنافعجميع المخاطر  الذي ينتقل بموجبهاإليجار  اإليجار التشغيلي. اإليجار التمويلي أو في تاريخ بداية عقود اإليجارتصنيف يتم 

 إلى ملكية المجموعة يتم تصنيفها كإيجار تمويلي. 
 

المستأجر أو، إن كانت أقل، بالقيمة الحالية للحد  عقاربالقيمة العادلة للتتم رسملة اإليجارات التمويلية عند بداية العمل بعقد اإليجار 
التمويل وخفض قيمة مطلوب اإليجار وذلك من أجل تحقيق سعر تكاليف من مدفوعات اإليجار. توزع مدفوعات اإليجار بين  األدنى

 لتمويل في بيان الربح أو الخسارة الموحد.فائدة ثابت على الرصيد المتبقي من المطلوب. تدرج مصاريف التمويل في تكاليف ا
 

عند  للموجودالمجموعة  إمتالكالمستأجر على مدى األعمار اإلنتاجية التقديرية للموجود. ولكن عند عدم اليقين حول  الموجودستهلك ي
 أو مدة اإليجار، أيهما أقل. للموجودالمستأجر يستهلك على مدى العمر اإلنتاجي التقديري  الموجودفإن  ،انتهاء فترة اإليجار
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة     2
 

 (والقرارات والتقديرات الهامة )تتمة ملخص السياسات المحاسبية الهامة
 

 )تتمة( اإليجارات
 

 )تتمة( المجموعة كمستأجر
في بيان الربح أو الخسارة  روف تشغيلياإليجار التمويلي. يتم تحقيق مدفوعات اإليجار التشغيلي كمص هو إيجار غيراإليجار التشغيلي 

 الموحد بأقساط ثابتة على مدى فترة اإليجار.
 

 المجموعة كمؤجر
الموجود. التكاليف  يتم إدراج اإليجارات ضمن اإليجارات التشغيلية في الحاالت التي ال تحول فيها المجموعة جميع مخاطر ومنافع ملكية

ويتم تحقيقها على مدى المؤجر  لموجودفي التفاوض والترتيب حول اإليجار التشغيلي تتم إضافتها إلى القيمة الدفترية ل المتكبدةالمبدئية 
 فيها.  استحقاقهافترة اإليجار على نفس أسس إيرادات اإليجارات. تحقق مبالغ اإليجار المحتملة كإيرادات في الفترة التي يتم 

 

 المخصصات
في بيان المركز المالي الموحد عندما يكون للمجموعة التزام قانوني أو حكمي نتيجة لحدث سابق يمكن قياسه  المخصصاتيتم تحقيق 

 بصورة موثوق بها، ومن المحتمل أن تتدفق منافع إقتصادية من المجموعة لسداد االلتزام.
 

 تكاليف التمويل
التي يتم تكبدها على موجودات مؤهلة كجزء من تكلفة اإلنشاء. يتم تحقيق جميع تكاليف التمويل األخرى في تتم رسملة تكاليف التمويل 

 بيان الربح أو الخسارة الموحد كمصاريف تمويل خالل السنة التي تنشأ فيها على أساس مبدأ االستحقاق.
 

 منافع الموظفين 
 

 الموظفين المحليين 
ن، تقوم المجموعة بالمساهمة في صندوق المعاشات الحكومي لدى السلطات التنظيمية المحلية كنسبة فيما يتعلق بالموظفين المحليي

 اتوفقًا لشروط القوانين المحلية المتعلقة بالتقاعد والمعاشات، حيثما يقتضي األمر ذلك. تدرج حصة مساهم الموظفينمئوية من رواتب 
منافع الموظفين، في بيان الربح أو الخسارة  19وجب معيار المحاسبة الدولية معرفة بم اتالمجموعة في هذه البرامج، وهي مساهم

 الموحد في السنة التي تتعلق بها.
 

 الموظفين األجانب 
لمتطلبات االلتزام التعاقدي وقوانين العمل بالنسبة للموظفين األجانب، تقوم المجموعة بتكوين مخصص لمكافأة نهاية خدمة الموظفين وفقًا 

. بالرغم من أن التقريرفي تاريخ  الخدمةعلى أساس رواتب الموظفين وعدد سنوات  يتم تكوين المخصصات لهذه المنافع. بها المعمول
 المجموعة. معفترة خدمتهم  انتهاءإال أنها تدفع فقط للموظفين عند  ،على مدى فترة الخدمة تستحقالتكاليف المتوقعة لهذه المنافع 
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 )تتمة( المحاسبية الهامةالسياسات      2
 

 والقرارات والتقديرات الهامة )تتمة( ملخص السياسات المحاسبية الهامة
 

 رأس المال
 

 أسهم رأس المال العادية
يتم تصنيف األسهم العادية على أنها حقوق ملكية. يتم إظهار األسهم المجانية المصدرة خالل السنة على أنها إضافة لرأس المال 

 وتخصم من األرباح المدورة المتراكمة للمجموعة. 
 

 توزيعات األرباح ألسهم رأس المال العادية
خصمها من األرباح المدورة عندما يتم اعتمادها من جانب مساهمي المجموعة.  يتم تحقيق توزيعات األرباح لألسهم العادية كمطلوب ويتم

 للسنة التي يتم اعتمادها بعد تاريخ بيان المركز المالي الموحد تعامل كحدث الحق لتاريخ بيان المركز المالي الموحد. األرباحتوزيعات 
 

 تحقيق اإليرادات
 

 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
ة يشتمل إجمالي أقساط التأمين المكتتبة على إجمالي األقساط المكتسبة لفترة تغطية العقود التي يتم الدخول فيها خالل الفترات المحاسبي

 تبدأ فيه وثيقة التأمين.  الذيالمحققة في التاريخ 
 

 صافي أقساط التأمين المكتسبة
يتم تحقيق أقساط التأمين، بالصافي من إعادة التأمين، في بيان الربح أو الخسارة الموحد على مدى فترات العقود أو وثائق التأمين ذات 

من القسط المستلم عن عقود سارية المفعول المتعلق بمخاطر غير منتهية في تاريخ بيان المركز المالي الموحد  الجزءالصلة. يتم إدراج 
مطلوب أقساط التأمين غير المكتسبة. تحتسب أقساط التأمين غير المكتسبة على أساس قاعدة عدد األيام الفعلية )أساس النسبة على أنه 
 اليومية(.

 

 ترتيبات إعادة التأمين
التأمين التي  ، تدخل المجموعة في عقود مع معيدي تأمين آخرين للتعويض عن الخسائر الناتجة من عقودالتأمينكجزء من إدارتها لمخاطر 

تصدرها المجموعة. يتم دفع مبلغ بالتناسب مع إجمالي أقساط التأمين وبالتناسب مع مبلغ الخطر المعاد تأمينه على أساس وثيقة التأمين 
إطار نشاطها في  للمعدالت التي يتم االتفاق عليها في عقود إعادة التأمين، كأقساط إعادة تأمين. الفردية إلى شركات إعادة التأمين وفقاً 

أكبر في األعمال وتسمح لإلدارة بالسيطرة  االعتيادي، تدخل المجموعة في عقود إعادة التأمين. توفر ترتيبات إعادة التأمين المذكورة تنوعاً 
ادة التأمين يتم تنفيذ جزء كبير من إع على تعرضها للخسائر المحتملة التي تنشأ من المخاطر الكبيرة كما توفر مقدرة إضافية على النمو.

بموجب عقود إعادة تأمين تفاوضية واختيارية وفائض خسارة. أقساط إعادة التأمين غير المكتسبة هي النسب من أقساط التأمين المكتتبة في 
 ا.سنة تتعلق بفترات مخاطر بعد تاريخ بيان المركز المالي الموحد ويتم تأجيلها على مدى فترة وثائق التأمين المباشرة المتعلقة به
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة     2
 

 والقرارات والتقديرات الهامة )تتمة( ملخص السياسات المحاسبية الهامة
 

 )تتمة( تحقيق اإليرادات
 

 صافي إيرادات العمولة
ى يتم إسترداد مبلغ بالتناسب من أقساط إعادة التأمين المدفوعة لشركات إعادة التأمين مرة أخرى للمجموعة كعمولة أعمال. يتم االتفاق عل

عمل مع شركات إعادة التأمين المختلفة.  قطاعوفقًا لعقود إعادة التأمين الذي يتم الدخول فيه على أساس كل  للعمولةهذه النسبة المئوية 
 يتم تحقيق مبلغ العمولة بناًء على عمولة إعادة التأمين المدينة على أساس وثائق التأمين الفردية.

 

 الرسوم
هذه  يتم احتساب مبلغ من حاملي وثائق عقود التأمين مقابل خدمات إدارة وثائق التأمين وخدمات اإلدارة ورسوم عقود أخرى. يتم تحقيق

 يتم فيها إكتتاب وثيقة التأمين أو تقديم الخدمة. التياإليرادات خالل الفترة 
 

 إيرادات االستثمار 
 يتم تحقيق إيرادات اإليجار من العقارات االستثمارية في بيان الربح أو الخسارة الموحد على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.

ا توزيعات األرباح التي يتم تحقيقها عندما يعلن عن الوقت الستالم التوزيعات. يتم تحقيق إيرادات كما تتضمن إيرادات االستثمار أيض
يرادات من الشركات الزميلة بطريقة حقوق الملكية. يتم تحقيق أو الخسارة الموحد عند استحقاقها. يتم تحقيق اإل الربحالفائدة في بيان 

 ن الشركات الزميلة ضمن بيان الربح أو الخسارة الموحد.التغييرات الناتجة من الربح أو الخسارة م
 

 البناءأنشطة  كاليفإيرادات / ت
لقياس التقدم نحو الرضاء التام للخدمة  المدخالتبمرور الوقت باستخدام طريقة  المدني البناءاإليرادات من خدمات المجموعة  تسجل

ينشئ أو يحسن األصول الخاضعة لسيطرة العميل. يتم قياس مرحلة اإلنجاز حسب نسبة تكاليف العقد المتكبدة  المنشأة أداءحيث أن 
عن العمل المنجز حتى اآلن بالنسبة إلى إجمالي تكاليف العقد المقدرة لكل عقد. يتم استبعاد التكاليف المتكبدة في السنة فيما يتعلق 

العقد في تحديد مرحلة اإلنجاز. يتم إثبات تكلفة أنشطة البناء عند تكبدها. عندما يتعذر تقدير ناتج لعقد من تكاليف لبالنشاط المستقبلي 
فقط في حدود تكاليف العقد المتكبدة والتي من المحتمل  البناء، يتم إثبات الدخل من أنشطة بناء ذي السعر الثابت بشكل موثوق عقد ال

 أن تكون قابلة لالسترداد.
 

السعر الثابت بصورة موثوقة ويكون محتماًل تحقيق أرباح من العقد، يتم احتساب إيرادات  وتقدير الناتج من عقد البناء ذعندما يمكن 
المتوقعة  رةالعقد على مدى فترة العقد. عندما يكون من المحتمل أن يتجاوز إجمالي تكاليف العقد إجمالي إيرادات العقد، تدرج الخسا

  .فوراً ف رو كمص
 

 المياة المعبأةمن بيع  إيرادات
يتم اإلعتراف باإليرادات من بيع المياة المعبأة في الوقت عندما يتم تحويل السيطرة على البضائع إلى العميل، بوجه عام عند تسليم 

 يوم عند التسليم. 90إلى  30البضائع. فترة اإلئتمان العادية هي 
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة     2
 

 والقرارات والتقديرات الهامة )تتمة( السياسات المحاسبية الهامةملخص 
 

 المخزون 
تكلفة المواد يتم ادراج المواد الخام والمخازن والعمل قيد التنفيذ والبضائع الجاهزة وفقًا للحد األدنى للتكلفة والقيمة القابلة للتحقق. تشمل ال

ادية. يتم المباشرة والعمالة المباشرة والحصة المالئمة للنفقات المتغيرة والعامة، تخصص النفقات العامة على أساس القدرة التشغيلية الع
تحميل التكاليف المعينة للبنود الفردية للمخزون على أساس متوسط التكاليف المرجح. يتم تحديد تكاليف المخزون المشتراة بعد خصم 

. صافي القيمة القابلة للتحقق هي سعر البيع المقدر في سير األعمال العادي مطروحًا منه التكاليف المقدرة والمسترداتالخصومات 
 والتكاليف المقدرة الالزمة إلتمام عملية البيع.   لإلنجاز

 

 المطالبات والمصاريف ذات الصلة
 

 إجمالي المطالبات المدفوعة
تتم محاسبة المطالبات والمصاريف ذات الصلة استنادًا إلى التقارير المستلمة والمراجعة الالحقة على أساس كل حالة على حدة. يتم 

التكلفة النهائية المقدرة لسداد المطالبات الناشئة عن أحداث وقعت في نهاية السنة المالية، متضمنًة الخسائر  لتغطيةتكوين مخصص 
 غير المبلغ عنها ومصاريف معالجة المطالبات. 

 

 من إعادة التأمين وأخرى  المبالغ المستردة
مطلوب التأمين المقابل. يتم تحقيق االلتزامات الناشئة بموجب يتم تقدير التعويضات المدينة من شركات إعادة التأمين بطريقة تنسجم مع 

التأمين في الربح أو الخسارة بينما يتم تحقيق المطلوبات ذات الصلة في الذمم المدينة أو يتم خصمها من حصة معيدي  إعادةعقود 
ائنة كاحتياطي للمطالبات المستقبلية بغرض التأمين في االحتياطيات الفنية. لذلك يتم وضع مخصص لحصة من أقساط إعادة التأمين الد

 توفير سيولة إضافية للمجموعة والتي يتم سدادها نهائيًا في نهاية فترة إعادة التأمين.
 

 الحركة في المطالبات القائمة
 

 مخصص مطالبات مبلغ عنها من قبل حاملي وثائق التأمين 

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

 

 مبلغ عنها متكبدة غير مطالباتمخصص 
يحتسب  .المبلغ عنها كما في تاريخ بيان المركز المالي الموحديتضمن مخصص المطالبات أيضًا مطلوبًا للمطالبات المتكبدة غير 

كتواري المستقل واالتجاهات التاريخية والبيانات التجريبية واالفتراضات عتبار تقرير اإلالمطلوب عمومًا في تاريخ التقرير، بعد األخذ باال
 ات مقابل القيمة الزمنية للمال.. ال يتم خصم المطلوبالمعاكسةالحالية التي قد تتضمن هامشًا لالنحرافات 
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة     2
 

 والقرارات والتقديرات الهامة )تتمة( ملخص السياسات المحاسبية الهامة
 

 )تتمة( الحركة في المطالبات القائمة
 

 مخصص عجز أقساط التأمين
تجاوزت القيمة المتوقعة من  في حالعقود التأمين العام عن  الناتج مخصص عجز أقساط التأمين تكوينفي نهاية كل فترة مالية، يتم 

غير المكتسبة التأمين في تاريخ التقرير أقساط  النافذةمنتهية الصالحية وثائق التأمين غير التي تعزى إلى فترات  المصاريفالمطالبات و 
 األعمال قطاعاتمخصص عجز أقساط التأمين بالرجوع إلى  تكوين. يتم لوثائق التأمينيةبتلك االمسجلة فيما يتعلق  اتمطالبالومطلوبات 

 كتوارية.إفي تاريخ بيان المركز المالي الموحد بناء على تقديرات 
 

 مخصص مصاريف تسوية خسائر غير مخصصة
لمطالبات لتسوية ذات الصلة ال مصاريفتقدير المدفوعات النهائية للخسائر و  مخصص مصاريف تسوية خسائر غير مخصصةيمثل 

على  التسوية النهائية وإدارة المطالبات بناءً ستكلفه خسارة هي التوقعات لما ال. تقديرات احتياطي تسددالتي تم اإلبالغ عنها ولكن لم 
تقديرات االتجاهات في و  التاريخية التسويةأنماط  مراجعةو  نهائي. تستند هذه التقديرات على حقائق وظروف معروفة لنا آنذاكالقرار ال

 تكوينمن النظريات القانونية من المسؤولية وعوامل أخرى. في  ةتوقعات تكاليف الخسائر والتفسيرات المتوقعتها و المطالبات وشد تكرار
 المخصص وحق الرجوع على طرف ثالث. تتم مراجعة الحطامو  أخذ بعين االعتبار المبالغ المستردة المقدرة من إعادة التأمينن، المخصص

 كتواري للمجموعة.بشكل منتظم من قبل الخبير اإل
 

 مخصص المخاطر السارية
السارية الجزء المقدر من صافي إيرادات أقساط التأمين المتعلقة بفترات التأمين الالحقة لتاريخ بيان المركز  المخاطريمثل مخصص 

حصة معيدي التأمين من المطالبات المبلغ عنها ولكن لم تسدد  المالي الموحد. يحتسب المخصص بإستخدام طريقة عدد األيام الفعلي.
إعادة التأمين في بيان المركز  كموجوداتمنفصلة بصورة  هاوالمطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها ومخصص المخاطر السارية يتم تصنيف

 المالي الموحد.
 

 تقارير القطاعات
إلى اإلدارة العليا بنودًا تعود بصفة مباشرة إلى القطاع إضافة إلى تلك التي يمكن تتضمن نتائج القطاع التي يتم إعداد تقارير عنها 

موجودات ومصاريف المركز الرئيسي. لغرض اإلدارة، على . تشتمل البنود غير المخصصة أساسًا معقولةتخصيصها للقطاع بصورة 
جموعة بإعداد تقارير بيانات التشغيل القطاعي الخاصة بها يتكون هيكل المجموعة من قطاعين لألعمال: التأمين واالستثمار. تقوم الم

 بناًء على هذا التقسيم القطاعي. لم يتم دمج أي قطاع تشغيلي للوصول إلى التقرير القطاعي للمجموعة. 
 

 العائد على السهم
ي للسهم بقسمة الربح العائد إلى تقوم المجموعة بعرض العائد األساسي والمخفف للسهم ألسهمها العادية. يتم احتساب العائد األساس

 في الشركة األم على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة. العاديةحاملي األسهم 
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة     2
 

 والقرارات والتقديرات الهامة )تتمة( ملخص السياسات المحاسبية الهامة
 

 المستمرةالعمليات غير 
خًطا رئيسًيا منفصاًل للعمل أو منطقة جغرافية  يمثلالذي الذي سيتم التخلص منه و  منشأةهي أحد مكونات ال غير المستمرةإن العملية 

بهدف إعادة  وذلكللعمليات ، كجزء من خطة واحدة منسقة للتخلص من مثل هذا النوع من األعمال أو منطقة العمليات أو شركة تابعة 
 .بشكل منفصل في بيان الربح أو الخسارة الموحد غير المستمرةيتم عرض نتائج العمليات  .بيعها

 

 الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة القرارات
في أثناء إعداد هذه البيانات المالية الموحدة قامت اإلدارة باستخدام عدد من التقديرات عند تطبيق السياسات المحاسبية الوارد وصفها 

رادات والمصاريف تم إدراجها أدناه يالموجودات والمطلوبات واإل قيملقرارات التي لها التأثير الهام األكبر على ا. تلك ضمن هذا اإليضاح
 (.لفقرات الالحقةالتعامل معها في اتم )بخالف تلك التي تشتمل على تقديرات والتي 

 

إلى الخبرة التاريخية وعوامل أخرى، متضمنًة التوقعات ألحداث مستقبلية ُيرى أنها معقولة في ضوء الظروف. ترى  القراراتاستندت تلك 
 .قراراتلي يتناول السياسات المحاسبية التي تتطلب اإلدارة بأن الشرح التا

 

 ، ولكن لها تأثير هام٪ من حقوق التصويت20موعة أقل من التي تمتلك فيها المج منشآتال
ترست في شركة  وذلك ٪ من حقوق التصويت20للمجموعة تأثير كبير على جميع الشركات الزميلة بغض النظر عن امتالكها أقل من 

، ليبيا –شركة الثقة للتأمين و  شركة الخليج للمساعدة ش.م.ب.ق.خ كة العالمية لألوراق المالية ش.مالشر و لالستثمار  الجزائر القابضة
 بتوزيعات األرباح.المشاركة الفعالة في عمليات صنع القرار والقرارات المتعلقة و  بسبب تمثيل المجموعة في مجلس اإلدارة

 

 تصنيف االستثمارات
أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخريمكن تصنيف االستثمارات المتداولة إما على أنها 

قررت اإلدارة وبصفة أساسية وقد الخسارة. تقوم المجموعة باالستثمار بصورة ملحوظة في األوراق المـالية المـتداولة إما محليًا أو خارجيًا 
لمحاسبة عن تلك اإلستثمارات بناًء على إمكانية نموها على المدى الطويل وليس على أساس الربح على المدى القصير. نتيجة لذلك، ا

بداًل من بالقيمة العادلة من خالل الربح  بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرفقد تم إدارج أغلب هذه االستثمارات كاستثمارات 
تم تصنيف الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في الوقت الذي تكون فيه الموجودات إما محتفظ  أو الخسارة.

 بها للمتاجرة أو محدد مبدئيًا بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
 

 شكوك والتقديرات للالمصادر الرئيسية 
بل والمصادر الرئيسية األخرى للشكوك حول التقدير في تاريخ بيان المركز المالي الموحد والتي لها االفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمستق

 .مخاطر إحداث تعديالت مادية في القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية التالية تمت مناقشتها أدناه
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة     2
 

 والقرارات والتقديرات الهامة )تتمة( السياسات المحاسبية الهامةملخص 
 

 )تتمة(شكوك والتقديرات للالمصادر الرئيسية 
 

 المطالبات المقدمة بموجب عقود التأمين
يتم تحميل مصاريف المطالبات وتسوية الخسائر في بيان الربح أو الخسارة الموحد عند تكبدها استنادًا إلى المطلوب المقدر للتعويض 
المستحق ألصحاب العقود أو األطراف األخرى المتضررة من أصحاب العقود. يتم تقدير مطلوبات المطالبات غير المدفوعة باستخدام 

االت فردية مبلغ عنها للمجموعة وتقديرات اإلدارة للمطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها. تتم مراجعة طريقة وضع مدخالت التقديرات لح
هذه التقديرات وتكوين المطلوب الناتج عنها بصفة مستمرة. يتم إدراج أية فروق بين المطالبات الفعلية والمخصصات المكونة في بيان 

 السداد. الربح أو الخسارة الموحد في سنة 
 

 انخفاض قيمة الموجودات المالية
 .تعتمد مخصصات انخفاض قيمة الموجودات المالية على افتراضات حول مخاطر التخلف عن السداد ومعدالت الخسارة المتوقعة

بناًء على تاريخ الشركة السابق، ظروف و ذلك حساب االنخفاض، عند االفتراضات وتحديد المدخالت  لوضع هذهتستخدم الشركة أحكاًما 
لالطالع على تفاصيل االفتراضات والمدخالت الرئيسية تقرير. السوق الحالية باإلضافة إلى التقديرات المستقبلية في نهاية كل فترة 

 .المالية الموجوداتالمستخدمة، يرجى الرجوع إلى المالحظات التي تتناول 
 

 أقساط التأمين غير المكتسبة 
يمثل مخصص أقساط التأمين غير المكتسبة جزء من أقساط التأمين المحصلة أو المدينة والتي تتعلق بالمخاطر التي لم تنته حتى 

تاريخ بيان المركز المالي الموحد. يتم تحقيق المخصصات عندما يتم الدخول في العقود وتفرض أقساط التأمين وتدرج في الحسابات 
العقد طبقًا لنموذج خدمة التأمين المقدمة تحت هذا العقد. يتم احتساب أقساط التأمين غير المكتسبة على  كدخل أقساط تأمين على مدة

 أساس النسبة اليومية
 

 األعمار اإلنتاجية والقيمة المتبقية وتكاليف اإلستهالك للعقارات والمعدات
كاليف اإلستهالك لعقاراتها ومعداتها. يتم تحديد هذه التقديرات بعد تقوم المجموعة بتحديد تقديرات األعمار اإلنتاجية والقيمة المتبقية وت

 األخذ في اإلعتبار اإلستخدام المتوقع للموجود والتآكل الطبيعي والتقادم الفني أو التجاري.
 

 اختبارات كفاية المطلوبات
كفاية مطلوبات عقود التأمين. تقوم المجموعة في تاريخ كل بيان مركز مالي موحد، يتم إجراء اختبارات لكفاية المطلوبات للتأكد من 

من باستخدام أفضل التقديرات للتدفقات النقدية التعاقدية المستقبلية ومعالجة المطالبات والمصاريف اإلدارية إضافة إلى إيراد االستثمار 
 في بيان الربح أو الخسارة الموحد. الموجودات المساندة لهذه المطلوبات في سبيل تقييم كفاية المطلوب. يتم تسجيل أي عجز مباشرة
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 تقييم عقود تبادل أسعار الفائدة
أسعار الفائدة إلى عروض أسعار الوسيط. يتم اختبار عروض األسعار هذه للوقوف على مدى معقوليتها تستند القيمة العادلة لعقود تبادل 

ة في وذلك بخصم التدفقات النقدية المستقبلية التقديرية استنادًا إلى فترات واستحقاق كل عقد باستخدام معدالت الفائدة بالسوق ألداة مماثل
طر االئتمان لألدوات وهي تتضمن إجراء تسويات لألخذ في االعتبار مخاطر االئتمان على تاريخ القياس. تعكس القيم العادلة مخا

 .المجموعة والطرف المقابل متى كان ذلك مالئماً 
 

 تقييم العقارات االستثمارية
الذي يتم تقييمه. تستند  يتم تحديد القيم العادلة للعقارات اإلستثمارية عن طريق خبراء تقييم عقارات ذو خبرة حديثة بموقع وفئة العقار

مبادلة العقار في تاريخ التقييم بين بائع ومشتري راغبين به القيم العادلة على القيم السوقية والتي تكون بمثابة المبلغ المقدر الذي يمكن 
 في معاملة تجارية حرة بعد التسويق المناسب الذي يتصرف فيه األطراف عن معرفة وإطالع.

  

 غير المالية لموجوداتا اختبار انخفاض قيمة
 تقوم إدارة المجموعة بمراجعة واختبار القيمة الدفترية للموجودات عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف إلى أن القيمة الدفترية

مة المستخدمة وحسابات عند وجود هذه المؤشرات ، تحدد اإلدارة المبلغ القابل لالسترداد عن طريق تنفيذ القي .قد ال تكون قابلة لالسترداد
، تقوم اإلدارة لموجود ماعندما يتعذر تحديد القيمة القابلة لالسترداد  .تتطلب هذه الحسابات استخدام تقديرات وافتراضات .القيمة العادلة

 الموجود.بتقييم المبلغ القابل لالسترداد للوحدة المنتجة للنقد التي ينتمي إليها 
 

 غير المتداولةتقييم أدوات حقوق الملكية 
المعدلة، لموجودات باستخدام طريقة قيمة صافي ا المدرجةدارة بتقدير القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية غير إلافي كل فترة تقرير، تقوم 

 .13لتقارير المالية لوهي طريقة تقييم مسموح بها وفًقا للمعايير الدولية 
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 داتعومعقارات      3
 

 
أراضي 

  بملكية حرة
 

  مباني
أثاث 

  وتركيبات
أجهزة 

  كمبيوتر
 

  سيارات
أدوات 
  ومعدات

 اإلجمالي
2018  

 اإلجمالي
2017 

 
 ألف
  قطري  لاير

 ألف
  قطري  لاير

 ألف
  قطري  لاير

 ألف
  قطري  لاير

 ألف
  قطري  لاير

 ألف
  قطري  لاير

 ألف
  قطري  لاير

 ألف
 قطري  لاير

                

                التكلفة:
 202.954  265.466  75.159  11.288  21.666  17.978  84.799  54.576 يناير  1في 

 38.245  19.606  13.100  2.046  1.598  806  2.056  - إضافات 
 27.122  (54.032)  -  -  -  -  (22.109)  (31.923)  ستثماريةاالعقارات المن  / إلىمحولة 

 -  (1.807)  -  (185)  (1.082)  (540)  -  - تصنيفها إلى عمليات متوقفةأعيد 
 (2.855)  (100)  -  -  (100)  -  -  - استبعادات

                

 265.466  229.133  88.259  13.149  22.082  18.244  64.746  22.653 ديسمبر  31في 
                

                ستهالك المتراكم:اال
 98.941  106.562  31.616  9.900  17.287  16.251  31.508  - يناير  1في 

 10.469  14.808  7.958  629  2.273  955  2.993  - *لسنةاستهالك ا
 -  (6.914)  -  -  -  -  (6.914)  - ستثماريةاالعقارات محولة إلى ال

 -  (1.561)  -  (168)  (972)  (421)  -  - أعيد تصنيفها إلى عمليات متوقفة
 (2.848)  (93)  -  -  (93)  -  -  - استبعادات

                

 106.562  112.802  39.574  10.361  18.495  16.785  27.587  - ديسمبر  31في 
                

                صافي القيمة الدفترية:
   116.331  48.685  2.788  3.587  1.459  37.159  22.653 2018ديسمبر  31في 

                

 158.904    43.543  1.388  4.379  1.727  53.291  54.576 2017ديسمبر  31في 
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 )تتمة( عقارات ومعدات     3
 

 ي:كما يللسنة ااستهالك تم توزيع *
 

  2018  2017 
 

 
 ألف
  قطري  لاير

 ألف
 قطري  لاير

     

 6.285  8.811  مصاريف تشغيلية وإدارية أخرى 
 4.184  5.997  العقارات االستثمارية ضمن المرسملةمصاريف االستهالك 

     

  14.808  10.469 
 
  عقارات استثمارية     4

 

  2018  2017 
 

 إيضاح
 ألف
  قطري  لاير

 ألف
 قطري  لاير

     

 6.064.376  5.638.381  يناير 1في 
 211.436  220.304  إضافات 

 (610.309)  143.453  للسنةالقيمة العادلة )خسائر( أرباح 
 (27.122)  47.118  معداتالالعقارات و  إلى / من محولة

 -  (17.039) )أ(13 أعيد تصنيفها إلى عمليات متوقفة
     

 5.638.381  6.032.217  ديسمبر  31في 
 

على تقييمات قام بها مثمنون مستقلون معتمدون متخصصون في  بناءً القيم العادلة للعقارات  تم احتساب، 2018ديسمبر  31كما في 
تم تقدير القيمة العادلة  .القطاعمارسة المعتمدة في م. تكون نماذج التقييم المستخدمة وفقًا للالعقارات االستثماريةتقييم هذا النوع من 
فتراضات تستند إلى معامالت بيع منذ مدة قريبة لعقارات مماثلة في سوق االقيم العادلة وعلى  تقييمعلى تقنيات  بناءً للعقارات االستثمارية 

  .االستثمارية في السعر المقدر للمتر المربع إلى قيمة عادلة أعلى أو أقل بكثير للعقارات جوهري  انخفاضأو  قد يؤدي أي ارتفاع. شطن
 

( قطري  لايرمليون  152.42: 2017) قطري  لايرمليون  126.56خالل السنة ستثمارية العقارات االإيرادات اإليجار من  بلغت
مصاريف ضمن التم إدراجها ( قطري  لايرمليون مليون  21.19: 2017) قطري  لايرمليون  13.21 بقيمة مباشرةتشغيلية ومصاريف 

 (.33اح ضاإلي) خرى األدارية اإلتشغيلية و ال
 

 قد تمقطري(  لاير مليار 3.79 :2017)قطري  لايرمليار  4.04بلغت قيمة دفترية إجمالي ب اتعقار على  االستثماريةات عقار ال تشتمل
تشتمل اإلضافات على  .ةبنكي مقابل قروض اتلعقار ا هذهإيجار من المستقبلية  عائداتالحوالة حق إلى جانب  الدرجة األولىمن  ارهنه
 (.قطري  لاير مليون  18.15 :2017) قطري  لايرمليون  26.04 بقيمة السنةمرسملة خالل  قروض فيتکال
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 في شركات زميلة اتاستثمار      5
 

 :زميلةشركات مجموعة االستثمارات التالية في لدى ال
 

 2018  2017  2018  2017 
 

 الملكية
 

 الملكية
 ألف 

  قطري  لاير
 ألف
 قطري  لاير

        

 751.876  772.188  ٪20.00  ٪19.82 ترست الجزائر القابضة لالستثمار 
 123.206  116.082  ٪20.00  ٪20.00 ترست بنك الجزائر

 33.510  32.394  ٪24.58  ٪24.58 العمانية إلعادة التأمين ش.م.ع.مالشركة 
 24.033  25.740  ٪22.50  ٪22.50 أيهللتأمين وإعادة التأمين أس.بي. ترست الجزائر

 9.061  8.770  ٪12.00  ٪12.00 .ق.خكة العالمية لألوراق المالية ش.مالشر 
 905  460  ٪8.00  ٪8.00 شركة الخليج للمساعدة ش.م.ب

 -  -  ٪25.00  ٪25.00 *المكتب الموحد القطري للتأمين ذ.م.م
 -  -  ٪32.00  ٪32.00 *شركة الثقة السورية للتأمين ش.م.س.م

 -  -  ٪20.90  ٪20.90 *معهد التأمين العربي ش.م.س.م
 -  -  ٪15.00  ٪15.00 *ليبيا –شركة الثقة للتأمين 

        

     955.634  942.591 
 

 في شركة (٪20)المجموعة كامل حصتها  باعت، 2017سنة هذه الشركات الزميلة بالكامل. خالل  بخفض قيمةقامت المجموعة  *
 السنوات السابقة.، والتي انخفضت قيمتها بالكامل في الخليج للبترول المحدودة ذ.م.م.

 

  2018  2017 
 

 إيضاحات
 ألف
  قطري  لاير

 ألف
 قطري  لاير

     

 345.225  942.591  يناير  1في 
 900.866  72.931 )أ( حصة في أرباح شركات زميلة

 (3.407)  (9.510)  توزيعات أرباح من شركات زميلة
 (19.542)  3.956  لشركات زميلة خرآشامل  )خسارة(دخل حصة في 

 (218.048)  (46.708)  فروقات تحويل عمالت من العمليات األجنبية 
     

  963.260  1.005.094 
 (62.503)  -  قيمةناقص: خسائر انخفاض ال

 -  (7.626) )ب( في شركة زميلة حصصاستبعاد  من: خسارة ناقص
     

 942.591  955.634  ديسمبر  31في 
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 )تتمة( في شركات زميلة اتاستثمار      5
 

قطري من  لايرمليون  841.59بقيمة  قيمة عادلة أرباح الشــركات الزميلة أرباح في، شــملت حصــة كبيرة الســابقة خالل الســنة (أ)
قيد التطوير في السنوات السابقة، فقد مارست  زالمن المشروع ال  اً في الجزائر. وبالنظر إلى أن جزءا كبير  عقار استثماري يقع

من مرحلة  قارب المشروعفي الفترة الحالية حيث وإنما اب القيمة العادلة خالل تلك الفترات سمن خالل عدم احت الحيطةاإلدارة 
 االنتهاء من التطوير.

التنفيذي  الرئيسفي شـــــركة ترســـــت الجزائر القابضـــــة لالســـــتثمار إلى  حصـــــتها٪ من 0.2، قامت المجموعة بمنح خالل الســـــنة (ب)
 12العامة للشــــــركة المنعقدة في من قبل الجمعية  ذلك. تمت الموافقة على مجاناً لشــــــركة ترســــــت الجزائر القابضــــــة لالســــــتثمار 

حصة في أرباح شركات  ضمنوالتي تم إدراجها  قطري  مليون ريال 7.63خسائر بقيمة المجموعة  سجلت. وقد 2018مارس 
 .زميلة بالصافي بعد انخفاض القيمة والخسائر

 

 :زميلةال شركاتالالمجموعة في  اتاستثمار مالية حول معلومات ملخص ليوضح الجدول التالي 
 

 2018  2017 
 ألف 

  قطري  لاير
 ألف
 قطري  لاير

    

    حصة في بيان المركز المالي لشركات زميلة:
 1.209.342  1.520.069 موجودات غير متداولة 

 403.915  292.922 موجودات متداولة 
 (103.974)  (304.335) مطلوبات غير متداولة 

 (566.692)  (553.022) مطلوبات متداولة 
    

 942.591  955.634 صافي الموجودات 
 
 موجودات إعادة التأمين      6

 

  2018  2017 

 إيضاح 
 ألف
  قطري  لاير

 ألف
 قطري  لاير

     

 524.681  790.848  حاملي وثائق التأمينقبل مطالبات مبلغ عنها من 
 198.207  204.887  مكتسبةالتأمين غير الأقساط 

 48.545  40.855  مبلغ عنهامطالبات متكبدة غير 
     

 21 1.036.590  771.433 
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 ذمم تأمين مدينة     7

 
  2018  2017 
 

 إيضاح
 ألف
  قطري  لاير

 ألف
 قطري  لاير

     

 107.532  98.111  مستحقات من حاملي وثائق التأمين
 119.724  92.144  مستحقات من شركات التأمين ومعيدي التأمين

 11.580  3.108  من وكالء وسماسرة ووسطاء مستحقات
 8.099  12.653  مطالبات مستردة

     

  206.016  246.935 
 (42.429)  (44.704) 39 انخفاض القيمة خسارةو  اإلئتمان المتوقعة مخصص خسارةناقص: 

     

  161.312  204.506 
 
 الشامل اآلخرموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل      8
 

 2018  2017 

 
 ألف
  قطري  لاير

 ألف
 قطري  لاير

    

    ملكيةال أدوات حقوق 
 677.567  848.751 أسهم مدرجة

 3.650  2.702 مدرجةغير أسهم 
    

 851.453  681.217 
 202.432  228.242 متداولة دين أدوات

 21.707  - غير متداولةصناديق مدارة 
    

 1.079.695  905.356 
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 )تتمة( موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر     8
 

 في بيان الربح أو الخسارة الموحد وفي بيان الدخل الشامل الموحد المسجلةالمبالغ 
 

  2018  2017 

 إيضاح 
 ألف
  قطري  لاير

 ألف
 قطري  لاير

     

 (120.464)  -  لموجودات المالية المتاحة للبيعامن قيمة العادلة صافي خسارة ال
بالقيمة العادلة من  ملكيةال أدوات حقوق من صافي ربح القيمة العادلة 

 خالل الدخل الشامل اآلخر
 

131.839  - 
الدين بالقيمة العادلة من خالل  أدواتمن صافي خسارة القيمة العادلة 

 الدخل الشامل اآلخر
 

(17.214)  - 
 2.427  -  لموجودات المالية المتاحة للبيعاصافي األرباح المحققة من 
الدين بالقيمة العادلة من خالل  أدواتصافي األرباح المحققة من 

 الدخل الشامل اآلخر
 

1.091  - 
 24.606  34.212 29 مدارةالصناديق الو  ملكيةال أدوات حقوق من رباح األإيرادات توزيعات 

 13.295  14.857 29 الدين أدواتمن فوائد الإيرادات 
     

  164.785  (80.136) 
     

 
 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة     9
 

 2018  2017 
 ألف 

  قطري  لاير
 ألف
 قطري  لاير

    

 129.148  95.125 ملكيةال أدوات حقوق 
 -  3.061 دين أدوات

 -  8.334 صناديق مدارة
    

 106.520  129.148 
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 )تتمة( موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة     9
 

 في بيان الربح أو الخسارة الموحد المسجلةالمبالغ 
   

  2018  2017 

 اتإيضاح 
 ألف
  قطري  لاير

 ألف
 قطري  لاير

     

 (32.388)  22.516 31 ملكيةال أدوات حقوق من القيمة العادلة  )خسارة( صافي ربح
 -  (116) 31 من صناديق مدارةالقيمة العادلة  خسارةصافي 

 229  3.636 30 ملكيةال من أدوات حقوق صافي األرباح المحققة 
 4.801  4.753 29 مدارةالصناديق الو  ملكيةال أدوات حقوق من رباح األإيرادات توزيعات 

 -  115 29 الدين أدواتمن فوائد الإيرادات 
     

  30.904  (27.358) 
     

 
 المشاركين في صندوق التكافل اتحساب    10

 

  التكافل ثائقو حاملي  –بيان المركز المالي   (أ)
 

 2018  2017 

 
 ألف
  قطري  لاير

 ألف
 قطري  لاير

    

    مشاركي التكافل موجودات
 2.379  2.360 أثاث ومعدات 

 100.688  100.688 عقارات استثمارية
 34.876  100.716 موجودات إعادة التكافل

    موجودات مالية:
 67.128  83.619 ذمم تكافل مدينة 

 992  1.838 أرصدة مدينة من أطراف ذات عالقة 
 45.657  30.309 الدخل الشامل اآلخر موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل

 3.257  1.175 موجودات أخرى 
 41.286  34.974 النقد وما في حكمه

    

 355.679  296.263 
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 )تتمة( حسابات المشاركين في صندوق التكافل    10

 

 )تتمة(حاملي وثائق التكافل  –بيان المركز المالي   (أ)
 

 2018  2017 

 
 ألف
  قطري  لاير

 ألف
 قطري  لاير

    

    مشاركي التكافلمطلوبات صندوق و 
 11.099  15.095 المدورالفائض 

 (1.160)  (3.747) احتياطي القيمة العادلة
 225.794  279.452 مطلوبات عقود التكافل

    مطلوبات مالية:
 52.389  60.430 ذمم تكافل دائنة

 597  180 أرصدة دائنة إلى أطراف ذات عالقة
 7.544  4.269 مطلوبات أخرى 

    

 355.679  296.263 
 

 وثائق التكافلحاملي  - الربح أو الخسارةبيان   (ب)
 

 2018  2017 

 
 ألف
  قطري  لاير

 ألف
 قطري  لاير

    

 229.056  198.193 إجمالي المشاركات المكتتبة
 (36.833)  (35.000) المشاركات المحولة إلى معيدي التكافل

 (8.576)  13.157 المكتسبةالتغير في مخصص المشاركات غير صافي 
    

 183.647  176.350 صافي المشاركات المكتسبة
    

 (165.306)  (140.120) إجمالي المطالبات المدفوعة
 19.859  8.689 المطالبات المحولة إلى معيدي التكافل

 17.435  (67.805) إجمالي التغير في مطلوبات عقود التكافل
 (9.098)  66.829 التكافل يالتكافل المحولة إلى معيدالتغير في مطلوبات عقود 

    

 (137.110)  (132.407) صافي المطالبات
    

 (9.884)  (9.562) والتكافل األخرى عموالت ال صافي مصاريف
    

 36.653  34.381 نتائج اكتتاب التكافل
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 )تتمة( حسابات المشاركين في صندوق التكافل    10

 

 )تتمة( وثائق التكافلحاملي  - أو الخسارة الربحبيان   (ب)
 

 2018  2017 

 
 ألف
  قطري  لاير

 ألف
 قطري  لاير

    

 4.472  (2.004) االستثمار  إيرادات)خسائر( 
 (1.688)  (1.379) خسائر انخفاض قيمة ذمم مدينة

    

 39.437  30.998 قبل رسوم الوكالة  للسنةالفائض 
 (34.007)  (29.727) رسوم وكالة

    

 5.430  1.271 للسنة الفائض
 

 خرى أموجودات     11
 

  2018  2017 

 إيضاحات 
 ألف
  قطري  لاير

 ألف
 قطري  لاير

     

 79.412  77.043 )ه(36 إلى طرف ذو عالقة مبالغ مدفوعة مقدمًا مقابل استثمارات
 30.347  30.347 )أ( مشاركين في صندوق التكافلقرض حسن لل

 19.385  23.669  ودفعات مقدمة اً مبالغ مدفوعة مقدم
 17.459  15.783 )ب( موجود غير ملموس

 7.976  7.114 (ج) مخزون 
 3.751  3.703  فوائد مستحقة

 1.004  1.363  ذمم موظفين مدينة
 6.248  180  ايجارات مستحقة

 42.430  16.946  ذمم مدينة أخرى 
     

  176.148  208.012 
   

لتغطية العجز المتراكم في صــندوق مشــاركي التكافل  ش.م.ق.خ.الشــركة العامة للتكافل القرض الحســن من قبل مســاهمي  منح (أ)
 دارة وموافقة هيئة الرقابة الشرعية.اإللقرار مجلس  وفقاً 

 

مســــــيعيد شــــــركة الشــــــرقيون للمشــــــاريع ذ.م.م في منطقة  يمثل الموجود غير الملموس حق اســــــتخدام العقار المســــــتأجر من قبل (ب)
 .سنة 13 ةالبالغفترة عقد اإليجار ر الملموس على أساس منتظم خالل الصناعية. يتم إطفاء حق استخدام الموجود غي

 

 بالبناء. المتعلقةالمحتفظ بها للبيع واألنشطة  البضاعة الجاهزةالمواد الخام المستخدمة في اإلنتاج و  المخزون على يشتمل (ج)



 الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ع.ق.
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

 2018ديسمبر  31في  للسنة المنتهية

 

71 
 

   
 النقد وما في حكمه    12

 

 غراض التدفقات النقدية هو كما يلي:ألإن النقد وما في حكمه 
 

  2018  2017 
 

 إيضاح
 ألف
  قطري  لاير

 ألف
 قطري  لاير

     

     من: نقد وأرصدة لدى البنوك
 260.056  149.318   العمليات المستمرة    
 -  21.747 13 العمليات المتوقفة    

 -  (14.653)  أشهر 3ناقص: ودائع ألجل بتاريخ استحقاق يزيد عن 
     

 260.056  156.412  النقد وما في حكمه
 

 قطري(. لاير ون يمل 176.70: 2017قطري ) لاير ون يمل 100.56األجل بمبلغ  رةيتتضمن النقد واألرصدة لدى البنوك ودائع قص
تعتبر منخفضة و والتي يتم تصنيفها من قبل وكاالت التصنيف االئتماني الخارجية  معروفةبنوك تم االحتفاظ بالودائع ألجل لدى ي

 .ئعودالھذه ال قعةولمتا نالئتماا رخسائ صمخصتكوين  ميت مل كلذلالتخلف عن السداد. حيث المخاطر من 
 

 العمليات المتوقفة    13
 

عمليات فرع دبي. نتيجة لذلك،  لتصفيةالمتحدة  العربيةحصلت الشركة على الموافقات الالزمة من هيئة التأمين في دولة اإلمارات 
، يتم 5لدولي إلعداد التقارير المالية لمتطلبات المعيار ا قاً . وف2018نوفمبر  26من  اً ر التأمين اعتباكتتاب وثائق ا عن الفرع توقف

الموجودات بمباشرة  المرتبطةمطلوبات ال" و "جودات المصنفة كعمليات متوقفةومطلوبات فرع دبي ضمن "المو تصنيف موجودات 
فرع في بيان الربح أو الخسارة للالمقارنة السنة نتائج  إعادة تصنيفالموحد. يتم لمركز المالي ابيان " في عمليات متوقفةكالمصنفة 

 " لتتوافق مع عرض السنة الحالية.)الخسارة( من العمليات المتوقفة الربح" ضمنالموحد 
 

 الموجودات المصنفة كعمليات متوقفة (أ)
   2018 

   
 ألف
 قطري  لاير

    

 246   عقارات ومعدات
 17.039   عقارات استثمارية

 23.559   موجودات إعادة التأمين
 20.820   ذمم تأمين مدينة 
 848   موجودات أخرى 

 21.747   نقد وأرصدة لدى البنوك
    

 84.259   الموجودات المصنفة كعمليات متوقفةإجمالي 
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 العمليات المتوقفة )تتمة(    13

 

 المطلوبات المرتبطة مباشرة بالموجودات المصنفة كعمليات متوقفة (ب)
 

   2018 

   
 ألف
 قطري  لاير

    

 2.807   مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 
 75.309   مطلوبات عقود التأمين

 23.909   ذمم تأمين دائنة
 1.546   أخرى مطلوبات 

    

 103.571   المطلوبات المرتبطة مباشرة بالموجودات المصنفة كعمليات متوقفةإجمالي 
    

 
 الربح )الخسارة( من العمليات المتوقفة (ج)
 

  2018  2017 

  
 ألف
  قطري  لاير

 ألف
 قطري  لاير

     

 43.227  44.746  صافي أقساط التأمين المكتسبة
 (34.066)  (25.912)  صافي المطالبات

 (3.060)  (3.398)  والتأمين األخرى عموالت الإيرادات صافي 
     

 6.101  15.436  نتائج اكتتاب التأمين
     

 291  343  إيرادات االستثمار
 170  (1.352)  القيمة العادلةأرباح  )خسائر(

     

 461  (1.009)  نتائج االستثمار والعمليات األخرى 
     

 (11.920)  (12.549)  مصاريف تشغيلية وإدارية أخرى 
     

 (5.358)  1.878  المتوقفة )الخسارة( من العملياتالربح 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ع.ق.
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

 2018ديسمبر  31في  للسنة المنتهية

 

73 
 

 
 العمليات المتوقفة )تتمة(    13

 

 معلومات التدفق النقدي (د)
 

  2018  2017 
  

 ألف
  قطري  لاير

 ألف
 قطري  لاير

     

 (3.779)  1.969  نشطة التشغيليةالتدفقات النقدية من )المستخدمة في( األصافي 
 (2.653)  (14.656)  االستثماريةنشطة األ تدفقات النقدية المستخدمة فيالصافي 

     

 (6.432)  (12.687)  وما في حكمهفي النقد صافي النقص 
 26.213  19.781  وما في حكمه في بداية السنةالنقد 

     

 19.781  7.094  السنةوما في حكمه في نهاية النقد 
 
 إعادة عرض أرقام المقارنة (ه)
 

 

كما ورد في 
 السابق التقرير
2017  

 الزيادة 
  )النقص(

 المعاد الرصيد
 تصنيفه
2017  

 
 ألف
  قطري  لاير

 ألف
  قطري  لاير

 ألف
 قطري  لاير

      

 140.047  (43.227)  183.274 صافي أقساط التأمين المكتسبة
 (69.844)  34.066  (103.910) صافي المطالبات

 29.342  3.060  26.282 والتأمين األخرى عموالت الإيرادات صافي 
 (397.641)  (461)  (397.180) والتأمين األخرى عموالت الإيرادات صافي 

 (273.996)  11.920  (285.916) إجمالي المصاريف
 838.363  -  838.363 والخسائر انخفاض القيمة بالصافي بعد حصة في أرباح شركات زميلة

      

 266.271  5.358  260.913 ربح السنة
 

 رأس المال    14
 

للسهم الواحد  ةقطري ترياال 10سهم بقيمة  87.506.703يتكون رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل من 
 للسهم الواحد(. ةقطري ترياال 10سهم بقيمة  87.506.703 :2017)
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 قانونياحتياطي     15

 

قانوني إلى أن  احتياطيإلى سنة كل من صافي أرباح  ٪10نسبة تحويل  2015لسنة  11قانون الشركات التجارية القطري رقم  يتطلب
قطري  لاير مليون  27.39قامت المجموعة بتحويل مبلغ  ،خالل السنة .من رأس المال المدفوع ٪50 حتياطيهذا االرصيد يعادل 

٪ 50 نسبةالحتياطي القانوني للمجموعة اتجاوز ي القانوني. حتياطيقطري( من األرباح المدورة إلى اال لايرليون م 26.09: 2017)
٪ من صافي ربح 10 نسبة يجب تحويل، المعدل 2012لسنة  13لقانون مصرف قطر المركزي رقم  وفقاً و ، من رأس المال. ومع ذلك

حتياطي غير متوفر للتوزيع اال هذارصيد  ٪ من رأس المال المدفوع.100السنة إلى االحتياطي القانوني حتى يعادل االحتياطي القانوني 
 .ي افقة مصرف قطر المركز إال في الحاالت المنصوص عليها في القانون أعاله وبعد مو 

 
  مكونات حقوق الملكية األخرى     16

 

  2018  2017 
 

 إيضاحات
 ألف
  قطري  لاير

 ألف
 قطري  لاير

     

 475.921  552.682 )أ( احتياطي قيمة عادلة
 58.611  63.797 )ب( فائض إعادة التقييم 

 (8.592)  (2.190) )ج( تحوط التدفق النقدي 
 (360.167)  (406.875) )د( عمالت أجنبيةاحتياطي تحويل 

     

  207.414  165.773 
 

 احتياطي قيمة عادلة)أ(      
 

بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل القيمة العادلة على صافي التغير التراكمي في القيمة العادلة للموجودات المالية  احتياطييشتمل 
 . كانت الحركة كما يلي:اآلخر

 

  2018  2017 

 اتإيضاح 
 ألف
  قطري  لاير

 ألف
 قطري  لاير

     

 597.183  475.921  يناير 1في 
 12.026  (395) 30 انخفاض القيمة )عكس( خسائر  عندمحول لبيان الربح أو الخسارة الموحد 
 (14.453)  (696)   دينال أدوات بيععند محول لبيان الربح أو الخسارة الموحد 

 -  (36.184) 39 9تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية تعديالت 
 (118.835)  114.036  تغير القيمة العادلة خالل السنة

     

 475.921  552.682  ديسمبر  31في  
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  )تتمة( مكونات حقوق الملكية األخرى     16

 

 فائض إعادة التقييم  )ب(    
 

بإعادة تقييم عقاراتها وقد تم تحقيق فائض إعادة تقييم مباشرة في بيان ، الجزائر القابضة لالستثمارترست ، الزميلة الشركاتقامت إحدى 
مليون  63.80المجموعة التناسبية من فائض إعادة التقييم  ، بلغت حصة2018ديسمبر  31كما في الدخل الشامل للشركة الزميلة. 

 (.قطري  لايرمليون  58.61: 2017)قطري  لاير
 

 تحوط التدفق النقدي )ج(    
 

يشتمل احتياطي تحوط التدفق النقدي على الجزء الفعال من صافي التغير التراكمي للقيمة العادلة لتحوطات التدفق النقدي المتعلقة 
 التي لم تؤثر بعد على الربح أو الخسارة. التحوطبمعامالت 

 
 احتياطي تحويل عمالت أجنبية  )د(     
 

العمالت األجنبية على جميع فروق العمالت األجنبية الناتجة من تحويل االستثمارات في شركات زميلة أجنبية  تحويليشتمل احتياطي 
 غالق.بأسعار صرف العمالت في وقت اإل

 
 المساهمين أرباحتوزيعات     17

  

ديسمبر  31لسنة المنتهية في ل قطري للسهم( لاير 1.0)سمية للسهم من القيمة اإل %10نسبة اإلدارة توزيع أرباح نقدية باقترح مجلس 
لسنة ل (قطري للسهم لاير 2.2سمية للسهم )من القيمة اإل٪ 22بنسبة أرباح نقدية ودفع توزيع  تمت الموافقة على :2017) 2018

  موافقة الجمعية العمومية.ل المقترحة رباحتوزيعات األ تخضع .(2017ديسمبر  31المنتهية في 
  

 مساهمة في صندوق األنشطة االجتماعية والرياضية     18
 

شركات المساهمة القطرية العلى جميع  والتي تطبق، 2012في سنة  الصادرة ذات الصلةإليضاحات وا 2008لسنة  13للقانون رقم  وفقاً 
أو خسائر باستثناء أرباح  لسنةربح امن صافي  ٪2.5مخصص بنسبة بتكوين قامت المجموعة ، في أسواق األوراق المالية المدرجة

صافي مبلغ وذلك ب ،لشركاتها الزميلة العقارات االستثماريةمن كذلك و  للمجموعة العقارات االستثماريةغير المحققة من  القيمة العادلة
 (.قطري  لاير ألف 741: 2017) 2018جتماعية والرياضية لسنة كمساهمة في صندوق األنشطة االقطري  لاير مليون  1.75

  
 حقوق غير مسيطرة    19

 

 .ذ.م.م العامة للمياه والمرطبات شركةالو  .شركة مزون العقارية ذ.م.م، التابعة بالشركات المسيطرةغير  حقوق التتعلق 
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 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين     20

 

  2018  2017 

 إيضاح 
 ألف
  قطري  لاير

 ألف
 قطري  لاير

     

 37.744  41.049  يناير  1في 
 4.922  5.796  المخصص خالل السنة

 (1.617)  (3.060)  المدفوع خالل السنة
 -  (2.807) )ب(13 أعيد تصنيفها إلى عمليات متوقفة

     

 41.049  40.978  ديسمبر  31في  
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 تأمين المطلوبات عقود     21

 

  2018  2017 

 

 
مطلوبات 

  التأمينعقود 

إعادة تأمين 
مطلوبات عقود 

  صافي  التأمين
مطلوبات 

  عقود التأمين

إعادة تأمين 
مطلوبات عقود 

 صافي  التأمين

 إيضاحات 
 ألف
  قطري  لاير

 ألف
  قطري  لاير

 ألف
  قطري  لاير

 ألف
  قطري  لاير

 ألف
  قطري  لاير

 ألف
 قطري  لاير

             

 125.095  (524.681)  649.776  103.435  (790.848)  894.283  مخصص مطالبات مبلغ عنها من قبل حاملي وثائق التأمين 
 28.969  (48.545)  77.514  18.570  (40.855)  59.425  مخصص مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها 

 4.473  -  4.473  -  -  -  مخصص مصاريف تسوية خسائر غير مخصصة
 1.190  -  1.190  1.894  -  1.894  مخصص عجز أقساط التأمين

             

 159.727  (573.226)  732.953  123.899  (831.703)  955.602 )أ( مخصص مطالبات قائمة 
مخصص أقساط التأمين غير المكتسبة 

 106.287  (198.207)  304.494  82.427  (204.887)  287.314 )ب( )مخصص المخاطر السارية(
             

  1.242.916  (1.036.590)  206.326  1.037.447  (771.433)  266.014 
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  )تتمة( مطلوبات عقود التأمين    21

 

 قائمة  مطالباتمخصص   (أ)
 

  2018  2017 

  
مطلوبات 

  عقود التأمين

إعادة تأمين 
مطلوبات عقود 

  صافي  التأمين
مطلوبات 

  التأمينعقود 

إعادة تأمين 
مطلوبات عقود 

 صافي  التأمين

 إيضاح 
 ألف
  قطري  لاير

 ألف
  قطري  لاير

 ألف
  قطري  لاير

 ألف
  قطري  لاير

 ألف
  قطري  لاير

 ألف
 قطري  لاير

             

 149.162  (534.021)  683.183  159.727  (573.226)  732.953  السنة بدايةفي 
 -  -  -  4.624  4.624  - 39 9الدولي للتقارير المالية تعديالت تطبيق المعيار 

 10.565  (39.205)  49.770  (9.839)  (282.985)  273.146  التغير اإلجمالي / المحول في مطالبات عقود التأمين 
 -  -  -  743  743  -  صافي الحركة في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

 -  -  -  (31.356)  19.141  (50.497)  متوقفةأعيد تصنيفها إلى عمليات 
             

 159.727  (573.226)  732.953  123.899  (831.703)  955.602  في نهاية السنة 
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  )تتمة( مطلوبات عقود التأمين    21

 

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

 2018  2017 

 
مطلوبات 

 عقود التأمين

إعادة تأمين  
مطلوبات عقود 

 التأمين

 

 صافي

 
مطلوبات 

 عقود التأمين

إعادة تأمين  
مطلوبات عقود 

 التأمين

 

 صافي

 
 ألف
  قطري  لاير

 ألف
  قطري  لاير

 ألف
  قطري  لاير

 ألف
  قطري  لاير

 ألف
  قطري  لاير

 ألف
 قطري  لاير

            

 109.872  (245.702)  355.574  106.287  (198.207)  304.494 السنة بدايةفي 
 179.689  (387.282)  566.971  172.868  (425.133)  598.001 أقساط التأمين المكتتبة خالل السنة 

 (183.274)  434.777  (618.051)  (176.334)  414.035  (590.369) أقساط التأمين المكتسبة خالل السنة 
 -  -  -  (20.394)  4.418  (24.812) أعيد تصنيفها إلى عمليات متوقفة

            

 106.287  (198.207)  304.494  82.427  (204.887)  287.314 في نهاية السنة 
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  )تتمة( مطلوبات عقود التأمين    21

 

  2018تطور المطالبات 
 

مع إجمالي المدفوعات  فترة تقريرا والمطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها للسنوات المتتالية في نهاية كل هنعكل من المطالبات المبلغ  متضمناً  التراكمية التقديرية لمطالبات المتكبدةاالجدول التالي  يظهر
 :للعمليات المستمرة فقط حتى تاريخ بيان المركز المالي الموحد

 

 سنة الحادث 
 اإلجمالي  2018  2017  2016  2015  وما قبلها 2014 

 
 ألف
  قطري  لاير

 ألف
  قطري  لاير

 ألف
  قطري  لاير

 ألف
  قطري  لاير

 ألف
  قطري  لاير

 ألف
 قطري  لاير

            

            تقدير المطالبات المتراكمة 
   120.379  111.568  110.029  121.789  1.080.727 في نهاية سنة الحادث

   -  81.790  78.657  94.328  1.027.246 بعد سنة 
   -  -  71.255  88.482  992.360 بعد سنتين 

   -  -  -  85.199  989.739 بعد ثالثة سنوات 
   -  -  -  -  986.810 بعد أربع سنوات 

            

 1.345.433  120.379  81.790  71.255  85.199  986.810 التقدير الحالي للمطالبات المتراكمة 
 (1.223.428)  (44.822)  (60.088)  (61.639)  (79.463)  (977.416) تاريخ بيان المركز المالي الموحدالمدفوعات المتراكمة حتى 

            

 الموحد إجمالي المطلوبات المتراكمة المسجلة في بيان المركز المالي
 122.005  75.557  21.702  9.616  5.736  9.394 2018ديسمبر  31كما في 
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  2017تطور المطالبات 
 

مع إجمالي المدفوعات  تقرير فترةكل من المطالبات المبلغ عنها والمطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها للسنوات المتتالية في نهاية كل  متضمناً يظهر الجدول التالي المطالبات المتكبدة التراكمية التقديرية 
 حتى تاريخ بيان المركز المالي الموحد:

 

 سنة الحادث 
 اإلجمالي  2017  2016  2015  2014  وما قبلها 2013 

 
 ألف
  قطري  لاير

 ألف
  قطري  لاير

 ألف
  قطري  لاير

 ألف
  قطري  لاير

 ألف
  قطري  لاير

 ألف
 قطري  لاير

            

            تقدير المطالبات المتراكمة 
   150.056  152.356  156.754  162.598  1.418.440 في نهاية سنة الحادث

   -  120.467  128.364  136.241  1.407.702 بعد سنة 
   -  -  120.572  128.798  1.401.308 بعد سنتين 

   -  -  -  125.754  1.396.953 بعد ثالثة سنوات 
   -  -  -  -  1.394.821 بعد أربع سنوات 

            

 1.911.670  150.056  120.467  120.572  125.754  1.394.821 التقدير الحالي للمطالبات المتراكمة 
 (1.757.606)  (53.806)  (93.095)  (107.567)  (118.967)  (1.384.171) المدفوعات المتراكمة حتى تاريخ بيان المركز المالي الموحد

            

 الموحد إجمالي المطلوبات المتراكمة المسجلة في بيان المركز المالي
 154.064  96.250  27.372  13.005  6.787  10.650 2017ديسمبر  31كما في 

 

 رؤية أكثر وضوحًا حول التأثير على النتائج التشغيلية.  ءاطإلع نلتأميا دةعاإ تعمليا لخال نم طرلمخاا نم فلتخفيا نم بالصافي تالباطلما طورت دولج رضع ميت
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 سلف وقروض    22

 
  2018  2017 
 

 
 ألف
  قطري  لاير

 ألف
 قطري  لاير

     

 193.716  709.972  الجزء المتداول
 1.345.099  1.087.929  المتداولغير الجزء 

     

  1.797.901  1.538.815 
   

 هي كما يلي: ألجل القروضإن شروط وأحكام 
    2018  2017 

 االستحقاق معدل الفائدة العملة 
 ألف
  قطري  لاير

 ألف
        قطري  لاير

 379.253  517.700 2031مارس  31 زائد سعر االقتراض لمصرف قطر المركزي  ٪0.25 قطري  لاير  (1
 345.610  256.693 2021أبريل  30 أشهر 3زائد سعر ليبور  ٪3.00 دوالر أمريكي  (2
 456.250  456.250 2019سبتمبر  19 أشهر 3زائد سعر ليبور  ٪2.625 دوالر أمريكي  (3

4)  
 256.232  256.579 2026مارس  31 *أشهر 3زائد سعر ليبور  ٪3.00 دوالر أمريكي

 -  201.179 2026مارس  31 زائد سعر االقتراض لمصرف قطر المركزي*  ٪0.50 قطري  لاير
 101.470  109.500 متجدد أشهر 3زائد سعر ليبور  ٪3.00 دوالر أمريكي  (5
       
    1.797.901  1.538.815 

 

 الريال القطري فقط.ب* خالل السنة، تم االتفاق على استخدام الحد المتبقي من هذا التسهيل 
  

 مشتقات أدوات مالية    23
 

 2018  2017 
 القيمة اإلسمية  مطلوب  القيمة اإلسمية  مطلوب 
 ألف 

  قطري  لاير
 ألف
  قطري  لاير

 ألف
  قطري  لاير

 ألف
 قطري  لاير

        

        مشتقات محتفظ بها كتحوط للتدفق النقدي
 342.188  8.592  253.219  2.190 عقود تبادل أسعار الفائدة 

 
 عقود تبادل أسعار الفائدة

المستقبلية الدائنة. وفقًا لبنود عقود تبادل أسعار  المتوقعةليبور فائدة دخلت المجموعة في عقود تبادل أسعار الفائدة كتحوط ألسعار 
حول بنود عقود تبادل أسعار الفائدة لتتفق مع بنود  التفاوضتدفع المجموعة معدل ثابت للفائدة وتتسلم أسعار ليبور عائمة. تم ، الفائدة

 اإللتزامات األساسية. 
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 2018ديسمبر  31 للسنة المنتهية في
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 )تتمة( مشتقات أدوات مالية    23

 
 )تتمة( عقود تبادل أسعار الفائدة

 ألداة التحوط والبند المغطى. الهامةتم اختبار الفعالية المتوقعة عند بدء التحوط ويتم اختبارها في تاريخ كل تقرير بمقارنة الشروط 
 

التحوط على  فاعليةالتراكمي. يتم تقييم وقياس  الدوالر تعويض قةيتقرير باستخدام طر  انيکل ب خيبأثر رجعي في تار  ةياختبار الفعال تمي
القيمة العادلة للبند المغطى في  مئويةتغير كنسبة عقود تبادل أسعار الفائدة لساب التغير في القيمة العادلة تحا خاللأساس تراكمي من 

 .ددالمح
 

يتم و ( قطري  لايرمليون  11.23 :2017) قطري  لايرمليون  6.40بقيمة السنة، نتج عن قياس القيمة العادلة للتحوط صافي ربح  خالل
 .لتدفق النقدياإدراجه في حقوق الملكية كاحتياطي تحوط 

  
 ذمم تأمين دائنة    24

 

 2018  2017 

 
 ألف
  قطري  لاير

 ألف
     قطري  لاير

 206.819  148.775 التأمين ومعيديمستحقات إلى شركات التأمين 
 19.536  28.653 مستحقات إلى حاملي وثائق التأمين

     19.041  17.833 مستحقات إلى وكالء وسماسرة ووسطاء
 195.261  245.396 

 

 .العادلة هاميلق ومقاربة معقولةدائنة التأمين الذمم ل ةيالدفتر  ميتعتبر الق
 

 مطلوبات أخرى     25
 

 2018  2017 

 
 ألف
  قطري  لاير

 ألف
 قطري  لاير

    

 27.668  39.351 حسابات ذمم دائنة
 24.170  38.596 مصاريف مستحقة

 41.456  26.979 مقدماً  مستلمةايجارات 
 20.909  26.537 دائنةتوزيعات أرباح  ذمم

 677  8.257 ذمم موظفين دائنة
 2.231  1.912 فوائد مستحقة

 17.025  27.287 ذمم دائنة أخرى 
    

 168.919  134.136 
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 2018ديسمبر  31 للسنة المنتهية في
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 المعلومات القطاعية    26

 

  :القطاعيبيان الربح أو الخسارة الموحد 
 

 2018  2017* 
 اإلجمالي   االستثمارات  التأمين  اإلجمالي   االستثمارات  التأمين 

 
 ألف 
  قطري  لاير

 ألف 
  قطري  لاير

 ألف 
  قطري  لاير

 ألف 
  قطري  لاير

 ألف 
  قطري  لاير

 ألف 
 قطري  لاير

            

 505.207  -  505.207  546.604  -  546.604 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
 (369.660)  -  (369.660)  (413.951)  -  (413.951) أقساط التأمين المحولة إلى معيدي التأمين

 4.500  -  4.500  (1.065)  -  (1.065) التغير في مخصص أقساط التأمين غير المكتسبة  صافي
            

 140.047  -  140.047  131.588  -  131.588 صافي أقساط التأمين المكتسبة
            

 (194.018)  -  (194.018)  (218.099)  -  (218.099) إجمالي المطالبات المدفوعة 
 133.335  -  133.335  151.486  -  151.486 المطالبات المحولة إلى معيدي التأمين

 (55.512)  -  (55.512)  (273.759)  -  (273.759) إجمالي التغير في مطلوبات عقود التأمين
 46.351  -  46.351  274.910  -  274.910 التغير في مطلوبات عقود التأمين المحولة إلى معيدي التأمين 

            

 (69.844)  -  (69.844)  (65.462)  -  (65.462) صافي المطالبات
            

 29.342  -  29.342  22.873  -  22.873 والتأمين األخرى عموالت الإيرادات صافي 
            

 99.545  -  99.545  88.999  -  88.999 نتائج اكتتاب التأمين
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

 2018ديسمبر  31 للسنة المنتهية في
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  )تتمة( :بيان الربح أو الخسارة الموحد القطاعي
 

 2018  2017* 
 اإلجمالي   االستثمارات  التأمين  اإلجمالي   االستثمارات  التأمين 

 
 ألف 
  قطري  لاير

 ألف 
  قطري  لاير

 ألف 
  قطري  لاير

 ألف 
  قطري  لاير

 ألف 
  قطري  لاير

 ألف 
 قطري  لاير

            

 152.416  152.416  -  126.559  126.559  - اإليجار إيرادات
 47.318  47.318  -  57.068  57.068  - إيرادات االستثمار 

 2.656  2.656  -  4.727  4.727  - محققة صافي أرباح
 (642.867)  (642.867)  -  167.205  167.205  - القيمة العادلة  أرباح )خسائر(

 41.894  41.894  -  12.518  12.518   البناءالمبيعات وأنشطة إيرادات 
 942  942  -  1.161  1.161  - أخرى  إيرادات

            

 (397.641)  (397.641)  -  369.238  369.238  - نتائج االستثمار والعمليات األخرى 
            

 (51.291)  (51.046)  (245)  (67.514)  (67.268)  (246) تكاليف تمويل 
 (41.778)  (41.778)  -  (12.627)  (12.627)  - البناءالمبيعات وأنشطة تكاليف 

 (166.518)  (82.982)  (83.536)  (171.367)  (96.506)  (74.861) مصاريف تشغيلية وإدارية أخرى 
 (14.409)  (14.409)  -  -  -  - انخفاض قيمة شهرة

            

 (273.996)  (190.215)  (83.781)  (251.508)  (176.401)  (75.107) إجمالي المصاريف 
            

 (572.092)  (587.856)  15.764  206.729  192.837  13.892  التشغيلية )الخسارة( من العملياتالربح 
 900.866  900.866  -  65.305  65.305  - حصة في أرباح شركات زميلة

 (62.503)  (62.503)  -  -  -  - شركات زميلة انخفاض قيمة
            

 266.271  250.507  15.764  272.034  258.142  13.892  المستمرة من العمليات الربح
 (5.358)  461  (5.819)  1.878  (1.008)  2.886  المتوقفة )الخسارة( من العملياتالربح 

            

 260.913  250.968  9.945  273.912  257.134  16.778 ربح السنة
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 2018ديسمبر  31 للسنة المنتهية في
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 )تتمة( المعلومات القطاعية    26

 

 موجودات ومطلوبات القطاعات
 تستخدم موجودات ومطلوبات المجموعة بشكل مشترك بين القطاعات الرئيسية.

 

 (.13 اإليضاح" )المتوقفة"الربح )الخسارة( من العمليات  ضمنبعض أرقام المقارنة تم إعادة تصنيف *
 

 المطالبات صافي    27
 

  2018  2017 

  
 ألف
  قطري  لاير

 ألف
 قطري  لاير

     

     إجمالي المطالبات المدفوعة      )أ( 
 207.839  235.420  إجمالي المطالبات المدفوعة

 (13.821)  (17.321)  المطالبات المستردة 
     

  218.099  194.018 
     

     المطالبات المحولة إلى معيدي التأمين     )ب(
 (133.335)  (151.486)  المطالبات المحولة إلى معيدي التأمين

     

     إجمالي التغير في مطلوبات عقود التأمين     )ج(
 57.760  279.515  مخصص المطالبات المبلغ عنها من قبل حاملي وثائق التأمين

 1.672  (1.626)  مخصص مصاريف تسوية خسائر غير مخصصة
 (3.920)  (4.130)  مخصص المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها 

     

  273.759  55.512 
     

     التغير في مطلوبات عقود التأمين المحولة إلى معيدي التأمين      )د(
 3.875  6.895  غير المبلغ عنهامخصص المطالبات المتكبدة 

 (50.226)  (281.805)  مخصص المطالبات المبلغ عنها من قبل حاملي وثائق التأمين
     

  (274.910)  (46.351) 
     

 69.844  65.462  صافي المطالبات 
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 2018ديسمبر  31 للسنة المنتهية في
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 التأمين األخرى و صافي إيرادات العموالت     28

 

 2018  2017 

 
 ألف
  قطري  لاير

 ألف
 قطري  لاير

    

 23.432  24.770 وأخرى  إيرادات عموالت إعادة التأمين
 3.435  (2.484) إيرادات المساهمين من عمليات التكافل)خسائر( 

 2.475  587 إيرادات متنوعة
    

 22.873  29.342 
 

 ستثماراالإيرادات     29
 

  2018  2017 

 إيضاحات 
 ألف
  قطري  لاير

 ألف
 قطري  لاير

     

      الدخل الشامل اآلخرموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
 24.606  34.212 8 ملكيةال أدوات حقوق من  إيرادات توزيعات أرباح

 13.295  14.857 8 الدين أدواتمن إيرادات فوائد 
     موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 4.801  4.753 9 ملكيةال أدوات حقوق من  توزيعات أرباحإيرادات 
 -  115 9 الدين أدواتمن إيرادات فوائد 

     النقد وما في حكمه
 4.616  3.131  إيرادات فوائد

     

  57.068  47.318 
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 2018ديسمبر  31 للسنة المنتهية في
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  محققة صافي أرباح    30

 

  2018  2017 

 
 
 اتإيضاح

 ألف
  قطري  لاير

 ألف
 قطري  لاير

     

      الدخل الشامل اآلخرموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
 12.753  -  *ملكيةال أدوات حقوق 

 1.700  696  دين  أدوات
     موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 229  3.636 9 ملكيةال أدوات حقوق 
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل انخفاض قيمة  (خسائرعكس )

 (12.026)  395 )أ(16 *الدخل الشامل اآلخر
     

  4.727  2.656 
  
 جةدرلما لملکيةأدوات ا قيمة عدم تخفيض بلطيت ذيلا 9 لماليةا ريرللتقا ليدولا رلمعياابتطبيق  عةولمجماقامت ، لسنةا لخال*

. الموحد رةلخساأو ا بحرلا نبيا فيمحققة  رخسائأو  حباأر ةأي فتصني دةعاإوعدم  رآلخا للشاما لخدلا لخال نم لةدلعاا بالقيمة
والذي يتطلب أن يتم  39معيار المحاسبة الدولي  تطبيق: تم 2017بها في احتياطي القيمة العادلة ) تفاظ، يتم االحوعوضًا عن ذلك

أو  رباحاألصافي  ضمن، على الموجودات المالية المتاحة للبيع بما في ذلك خسائر انخفاض القيمة ،خسائر محققةأو  أرباحإدراج أي 
 .(محققةال الخسائر

 
 القيمة العادلة)خسائر( أرباح     31

 

  2018  2017 

 
 

 إيضاح
 ألف
  قطري  لاير

 ألف
 قطري  لاير

     

 (610.479)  144.805  عقارات استثمارية 
     بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةموجودات مالية 

 (32.388)  22.516 9 ملكيةال أدوات حقوق 
 -  (116) 9 صناديق مدارة

     

  167.205  (642.867) 
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 2018ديسمبر  31 للسنة المنتهية في
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 تمويل  تكاليف    32

 

  2018  2017 

  
 ألف
  قطري  لاير

 ألف
 قطري  لاير

     

 69.196  93.310  مصاريف فوائد
 (18.150)  (26.042)  تكاليف تمويل مرسملةناقص: 

     

  67.268  51.046 
 245  246  فوائد احتياطيات أقساط إعادة التأمين

     

  67.514  51.291 
 

 .ستثماري انشاء عقار إل ئتماني تم الحصول عليه خصيصاً إالمرسملة بتسهيل  التمويلتكاليف  تتعلق
 

 تشغيلية وإدارية أخرى  مصاريف    33
 

  2018  2017 

 إيضاحات 
 ألف
  قطري  لاير

 ألف
 قطري  لاير

     

 89.685  102.400  مصاريف منافع الموظفين 
 21.187  13.208 4 ستثماريةالمصاريف تشغيل العقارات ا
 11.697  12.651  مصاريف إشغال العقارات 

 10.250  10.380 )أ(36 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 
 6.096  8.623  ستهالك عقارات ومعدات ا

 4.762  5.254  مصاريف استشارات 
 4.139  3.812  مصاريف تسويق 

 2.620  2.668  رسوم بنكية
 1.676  1.676  إطفاء موجود غير ملموس

 4.991  1.226  ذمم مدينة انخفاض قيمة
 14.409  -  *انخفاض قيمة شهرة

 9.415  9.469  مصاريف أخرى 
     

  171.367  180.927 
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 2018ديسمبر  31 للسنة المنتهية في
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 )تتمة(تشغيلية وإدارية أخرى  مصاريف    33

 

قطري التي نشأت من االستحواذ على شركة الشرقيون للمشاريع ذ.م.م تم تخصيصها لوحدة  لايرمليون  14.41البالغة إن الشهرة *
قامت المجموعة بمراجعة توقعات التدفقات  خالل السنة السابقة،اإليرادات النقدية )وحدة اإليرادات النقدية لشركة الشرقيون للمشاريع(. 

 ونظرت أيضاً  وحدة اإليرادات النقدية لشركة الشرقيون للمشاريعلالمالية وخطة العمل السنوية المعتمدة  زنةالمواالنقدية المستقبلية من 
كان ختبار، على اال عدم اليقين االقتصادي المستمر. بناءً  وكذلكوالتطوير  البناءنخفاض العام في أنشطة الفي عوامل أخرى مثل ا

ض قيمتها يخفتم تسترداد وبالتالي الاإليرادات النقدية لشركة الشرقيون للمشاريع لم تعد قابلة لوحدة لأن الشهرة المخصصة بدارة اإل رأي
 بالكامل. 

 
 لسهم ا على العائد    34

 

 2018  2017 
    

 307.381  245.810 قطري( لايرالربح العائد على حاملي األسهم العادية في الشركة األم )باأللف 
 87.507  87.507 األسهم )باأللف(المتوسط المرجح لعدد 

    

 3.51  2.81 للسهم( يال القطري ر العائد على السهم )بال
    

 312.739  243.932 قطري( لايرالعائد على حاملي األسهم العادية في الشركة األم )باأللف من العمليات المستمرة الربح 
 87.507  87.507 المتوسط المرجح لعدد األسهم )باأللف(

 3.57  2.79 للسهم( يال القطري ر )بال المستمرة عملياتللالعائد على السهم 
 

 الموجودات والمطلوبات التشغيلية الناتج من والمستخدم فيالنقد     35
 

 2018  2017 
 ألف 

  قطري  لاير
 ألف
 قطري  لاير

    

 5.408  10.080 صافي التغير في ذمم تأمين مدينة
 86  2 صافي التغير في أرصدة مدينة من أطراف ذات عالقة 

 9.813  19.981 صافي التغير في موجودات أخرى 
    

 15.307  30.063 صافي التغير في الموجودات التشغيلية
    

 24.900  (26.226) صافي التغير في ذمم تأمين دائنة
 (60.019)  (5.561) صافي التغير في أرصدة دائنة إلى أطراف ذات عالقة

 (19.397)  29.270 صافي التغير في مطلوبات أخرى 
    

 (54.516)  (2.517) صافي التغير في المطلوبات التشغيلية
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 إفصاحات حول أطراف ذات عالقة    36

 

تتضمن األطراف ذات العالقة المساهمين والشركات ذات العالقة وموظفي اإلدارة العليا للمجموعة والمؤسسات المسيطر عليها أو التي 
سياسات وشروط تسعير هذه المعامالت من  علىتتم المصادقة أو الشركات التي لهذه األطراف تأثير كبير عليها.  مشترك بشكلتدار 

 قبل إدارة المجموعة.
 

 معامالت األطراف ذات العالقة )أ(     

  مع األطراف ذات العالقة المدرجة في بيان الربح أو الخسارة الموحد كما يلي: المعامالتكانت 
 

 2018 

 

إجمالي 
أقساط 
 التأمين

 المكتتبة

أقساط التأمين 
المحولة إلى 

 معيدي التأمين 

إجمالي 
المطالبات 
 المدفوعة

المطالبات 
المحولة إلى 

معيدي 
 التأمين 

إيرادات 
رسوم 

 وعموالت 

 مصاريف
تشغيلية 

 أخرى 

 
 ألف
 قطري  لاير

 ألف
 قطري  لاير

 ألف
 قطري  لاير

 ألف
 قطري  لاير

 ألف
 قطري  لاير

 ألف
 قطري  لاير

       

 - 5.294 11.610 - (118.765) 1 الشركة العمانية إلعادة التأمين ش.م.ع.م
 (2.070) 612 712 (69.753) (2.500) 11.336 أخرى 

 
 2017 

 

إجمالي 
أقساط 
 التأمين

 المكتتبة

أقساط التأمين 
المحولة إلى 

 معيدي التأمين 

إجمالي 
المطالبات 

 المدفوعة

المطالبات 
المحولة إلى 

معيدي 
 التأمين 

إيرادات 
رسوم 

 وعموالت 

 مصاريف
تشغيلية 

 أخرى 

 
 ألف
 قطري  لاير

 ألف
 قطري  لاير

 ألف
 قطري  لاير

 ألف
 قطري  لاير

 ألف
 قطري  لاير

 ألف
 قطري  لاير

       

 (309) 3.311 3.486 - (98.896) - البحرين -شركة ترست ري 
 (1.850) - - (10.318) (13) 11.244 أخرى 

  

 كما يلي: السنةالمسؤولين باإلدارة خالل  كباركانت مكافآت 
 

  2018  2017 
 

 إيضاح
 ألف
  قطري  لاير

 ألف
 قطري  لاير

     

 19.497  28.503  رواتب ومنافع أخرى قصيرة األجل 
 10.250  10.380 33 *مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

 1.034  1.215  مكافآت نهاية الخدمة
     

  40.098  30.781 
 التأمين الطبي. عضاء مجلس اإلدارةألاألخرى  المنافعتشمل *
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 )تتمة( عالقةإفصاحات حول أطراف ذات     36

 

  أطراف ذات عالقة / دائنة إلى نم مدينة أرصدة)ب(     

 بالتأمين مع األطراف ذات العالقة المدرجة في بيان المركز المالي الموحد هي كما يلي: المتعلقةاألرصدة غير 
 

  أرصدة مدينة من أطراف ذات عالقة
 

 

  2018  2017 

 العالقة 
 ألف
  قطري  لاير

 ألف
 قطري  لاير

     

 70  98 شركة شقيقة شركة شمال أفريقيا للطاقة ذ.م.م
 54  63 شركة زميلة شركة الثقة السورية للتأمين ش.م.س.م

 41  2 شركة زميلة أيهللتأمين وإعادة التأمين أس.بي. ترست الجزائر
 -  1 شركة شقيقة شركة ترست القابضة المحدودة

 1  - شركة شقيقة البحرين -شركة ترست ري 
     

  164  166 
 

 أرصدة دائنة إلى أطراف ذات عالقة
 

  2018  2017 
 

 العالقة
 ألف
  قطري  لاير

 ألف
 قطري  لاير

     

 13.407  13.420 شركة شقيقة شركة الصاري التجارية ذ.م.م
 4.442  1.957 شركة شقيقة شركة فالكون للخرسانة الجاهزة ذ.م.م

 3.940  1.035 شركة شقيقة نست إنفستمنتس )هولدينجز( المحدودة 
 184  - شركة شقيقة شركة ترست القابضة المحدودة

     

  16.412  21.973 
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 )تتمة( إفصاحات حول أطراف ذات عالقة    36

 

 والدائنة مدينةال تأمينالذمم  )ج(     
 المتعلقة بالتأمين مع األطراف ذات العالقة المدرجة في بيان المركز المالي الموحد هي كما يلي: األرصدة

 

  2018  2017 

 العالقة 
 ألف
  قطري  لاير

 ألف
 قطري  لاير

     

 (490)  (1.772) شركة زميلة الشركة العمانية إلعادة التأمين ش.م.ع.م
 (13.080)  - شركة شقيقة البحرين -شركة ترست ري 

 3.281  1.873 أخرى  ذمم تأمين مدينة أخرى 
 (608)  (3.891) أخرى  ذمم تأمين دائنة أخرى 

 

 عقارات استثمارية       )د(
وهي تمثل مواد تم توريدها ل قطري(  مليون ريا 27.13: 2017)ل قطري  مليون ريا 6.54مبلغ  تتضمن إضافات العقارات االستثمارية

 للخرسانة الجاهزة ذ.م.م.شركة فالكون من قبل 
 

 موجودات أخرى   )ه(     
 عالقة كما يلي: بالغ مدفوعة مقدمًا إلى طرف ذاتتضمن الموجودات األخرى م

 

  2018  2017 
 

 إيضاح
 ألف
  قطري  لاير

 ألف
 قطري  لاير

     

 79.412  77.043 11 ترست الجزائر القابضة لالستثمار
 

قة. جميع األرصدة المذكورة أعاله غير مضمونة وال تحمل فوائد. ال توجد أي ضمانات مقدمة أو مستلمة لألرصدة المدينة من األطراف ذات العال
مليون ريال قطري  3.02بقيمة خسائر انخفاض قيمة أرصدة مدينة لمبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة عة بتسجيل المجمو  قامت، خالل السنة

 : ال شيء(.2017)
  

 وااللتزاماتالمحتملة المطلوبات     37
 

 2018  2017 
 ألف 

  قطري  لاير
 ألف
 قطري  لاير

    

 5.080  17.690 تزامات رأسماليةال)أ(      
    

    مطلوبات محتملة )ب(    
 16.031  9.355 خطابات الضمان
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 )تتمة( المطلوبات المحتملة وااللتزامات    37

 

 2018  2017 
 ألف 

  قطري  لاير
 ألف
 قطري  لاير

    

    التزامات اإليجارات )ج(     

    تستحق التزامات اإليجار التشغيلي الدفع كما يلي:
 5.358  5.606 أقل من سنة واحدة

 2.995  1.456 بين سنة وخمس سنوات
    

 7.062  8.353 
    

الدعاوى القضائية   )د(       
 

االعتيادية.  ءات قانونية تنشأ عن نشاط أعمالهقضائية وتشارك بشكل مستمر في إجراالتأمين في المجموعة إلى دعاوى يتعرض قطاع 
تحتسب المجموعة مخصصات كافية مقابل تلك الدعاوى والتي تدرج ضمن مطلوبات عقود التأمين. تكون المجموعة أيضًا طرفًا في 

مليون  8.03: 2017قطري ) لايرمليون  8.03بقيمة  2018ديسمبر  31تعرض كما في دعاوى قضائية تتعلق بغير التأمين بصافي 
المجموعة مخصصات كافية بناًء على أفضل تقديرات عندما يمكن توقع  سجلتقطري( مقابل جميع هذه الدعاوى القضائية.  لاير

االحتماالت. باإلضافة إلى ذلك، قامت المجموعة وشركات شقيقة لها برفع دعاوى قضائية وتخضع بالمقابل لقضايا من أطراف مختلفة 
تاريخ  كما في القضايابنتائج اإلجراءات من هذه  . ال يمكن التنبؤوالتي هي قيد التصفية بأحد الشركات الزميلة للمجموعة فيما يتعلق

 .النزاعبموقف أطراف  اإلضرارالمذكورة لتجنب  القضائيةعن الدعاوى أكثر فصاح التقرير. لم يتم اإل
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 قياس القيمة العادلة     38

 

 .بالقيمة العادلة التي يتم قياسها لمجموعةاقياس القيمة العادلة لموجودات ومطلوب  التالييوضح الجدول 
  
 

 
 

 

أسعار مدرجة    
بأسواق نشطة 

 1مستوى 

مدخالت  
ملحوظة هامة 

 2مستوى 

مدخالت غير  
ملحوظة هامة 

 3مستوى 

 

 إجمالي

 إيضاحات 
 

 تاريخ التقييم
 ألف 

 قطري  لاير
 ألف 

 قطري  لاير
 ألف 

 قطري  لاير
 ألف 

 قطري  لاير
            

            موجودات تقاس بالقيمة العادلة: 
 6.049.256  6.049.256  -  -  2018ديسمبر  31   عقارات استثمارية 

            موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
 851.453  2.702  -  848.751  2018ديسمبر  31  8 ملكيةال أدوات حقوق 

 228.242  -  -  228.242  2018ديسمبر  31  8 دين أدوات
            موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 95.125  -  -  95.125  2018ديسمبر  31  9 ملكيةال أدوات حقوق 
 3.061  -  -  3.061  2018ديسمبر  31  9 دين أدوات

 8.334  -  8.334  -  2018ديسمبر  31  9 صناديق مدارة
            

     1.175.179  8.334  6.051.958  7.235.471 
            

            مطلوب يقاس بالقيمة العادلة: 
 2.190  -  2.190  -  2018ديسمبر  31  23 مشتقات أدوات مالية 
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 )تتمة(قياس القيمة العادلة     38

 
  

 
 

 

أسعار مدرجة    
بأسواق نشطة 

 1مستوى 

مدخالت  
ملحوظة هامة 

 2مستوى 

مدخالت غير  
ملحوظة هامة 

 3مستوى 

 

 إجمالي

 إيضاحات 
 

 تاريخ التقييم
 ألف 

 قطري  لاير
 ألف 

 قطري  لاير
 ألف 

 قطري  لاير
 ألف 

 قطري  لاير
            

            موجودات تقاس بالقيمة العادلة: 
 5.638.381  5.638.381  -  -  2017ديسمبر  31  4 عقارات استثمارية 

 901.706  -  21.707  879.999  2017ديسمبر  31   موجودات مالية متاحة للبيع 
 129.148  -  -  129.148  2017ديسمبر  31  9 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

            

     1.009.147  21.707  5.638.381  6.669.235 
            

            مطلوب يقاس بالقيمة العادلة: 
 8.592  -  8.592  -  2017ديسمبر  31  23 مشتقات أدوات مالية 

 

 .: ال شيء(2017) 3المستوى و  2والمستوى  1لم يتم التحويل بين المستوى ، السنةخالل 
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 التغيرات في السياسات المحاسبيةتأثير     39
 

 األدوات المالية  9المعيار الدولي للتقارير المالية تطبيق 
 

 المالية الموجوداتتصنيف وقياس 
تاريخ التطبيق األولي )أي التاريخ الذي قامت فيه المجموعة بتقييم موجوداتها المالية ومطلوباتها المالية الحالية من حيث متطلبات إن 

 7.2.15. قامت المجموعة بتطبيق الطريقة المعدلة بأثر رجعي بموجب الفقرة 2018يناير  1( هو 9الدولي للتقارير المالية المعيار 
 معلومات المقارنة.  تعديلوبالتالي لم يتم  9 من المعيار الدولي للتقارير المالية

 

بالتكلفة المطفأة أو  يجب قياسها الحقاً  9ي للتقارير المالية ضمن نطاق المعيار الدولوالتي تقع  المسجلةإن جميع الموجودات المالية 
 إلدارة الموجودات المالية وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات المالية. المجموعةالقيمة العادلة على أساس نموذج أعمال ب
 

على الحقائق والظروف القائمة في  بناءً  2018يناير  1المالية الحالية للمجموعة كما في  الموجوداتاإلدارة بمراجعة وتقييم  تقام
كان له التأثير التالي على الموجودات المالية  9ذلك التاريخ وتوصلوا إلى أن التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية 

 للمجموعة فيما يتعلق بتصنيفها وقياسها:
 

كانت مصنفة في السابق كموجودات مالية  يالتو أدوات حقوق الملكية )غير المحتفظ بها للمتاجرة(  ياستثمارات المجموعة ف -
تم تصنيفها بالقيمة العادلة من  39 يالدول ةلمعيار المحاسب متاحة للبيع وتم قياسها بالقيمة العادلة في تاريخ كل تقرير وفقاً 

في هذه إدراج التغير المتراكم في القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية . يستمر بشكل ال رجعة فيه خالل الدخل الشامل اآلخر
 احتياطي القيمة العادلة.

عادلة من القيمة بالكانت مصنفة في السابق  يالتو للمتاجرة  سابقاً  استثمارات المجموعة في أدوات حقوق الملكية المحتفظ بها -
 ملكية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.ال، يستمر تصنيفها كأدوات حقوق خالل الربح أو الخسارة

تم إعادة سابقًا بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  هاتم تصنيفأدوات حقوق الملكية  يلمجموعة فمحددة لاستثمارات  -
بالقيمة العادلة من خالل الدخل ملكية الالى أدوات حقوق  9لتقارير المالية لالمعيار الدولي تصنيفها بشكل ال رجعة فيه بموجب 

 الشامل اآلخر.
 متاحةأدوات الدين التي تم تصنيفها في السابق كموجودات مالية  كان يتم قياس، 9لتقارير المالية لالمعيار الدولي  تطبيققبل  -

 دارةإلا تقام، 9لتقارير المالية للمعيار الدولي األولي ل تطبيقال يخرتا في. اآلخرالدخل الشامل  خاللللبيع بالقيمة العادلة من 
 دىلما علی دواتألا وبيع يةدلتعاقا يةدلنقا تفقادلتا لتحصيل لعماأ وذجنم نضم االحتفاظ بها ررلمقا نيدلأدوات ا مبتقيي

 الدخل الشامل اآلخر. موجودات مالية بالقيمة العادلة من خاللـک تصنيفها مت بالتاليو ليطولا
االستحقاق والقروض والذمم المدينة بموجب معيار تاريخ يتم قياس الموجودات المالية المصنفة على أنها محتفظ بها حتى  -

حيث أنها محتفظ  9المطفأة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية يستمر قياسها بالتكلفة  بالتكلفة المطفأة 39ي الدول ةالمحاسب
قدية تعاقدية وهذه التدفقات النقدية تتكون فقط من دفعات أصل الدين والفائدة على المبلغ نتدفقات  لتحصيلبها في نموذج أعمال 

 .األصلي القائم
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 )تتمة( تأثير التغيرات في السياسات المحاسبية    39
 

 )تتمة(األدوات المالية  9المعيار الدولي للتقارير المالية تطبيق 
 

 )تتمة( المالية الموجوداتتصنيف وقياس 
 

 :لمجموعة موضحة أدناهل الملكيةإن اآلثار الرئيسية الناتجة عن إعادة التصنيف وتأثيرها على حقوق 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  مدورة أرباح 

 احتياطي قيمة
  عادلة

 حقوق غير
 مسيطرة

 
 ألف 

  قطري  لاير
 ألف 

  قطري  لاير
 ألف 

 قطري  لاير
      

 (5.346)  475.921  4.570.656 2017ديسمبر  31في 
      9تعديالت تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 

      قياسالتصنيف و تأثير إعادة ال
 -  (36.184)  36.184 ملكيةالأدوات حقوق 

      خسائر االئتمان المتوقعةتأثير 
 -  -  (4.624) موجودات إعادة التأمين

 -  -  (10.171) ذمم تأمين مدينة
 -  -  2.714 دينالأدوات 

 -  -  (6.946) والموجودات األخرى  نبالتأمي متعلقة رغي ينةدم ممذ
      

 (5.346)  439.737  4.587.813 )معدلة( 2018يناير  1في 
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 )تتمة( تأثير التغيرات في السياسات المحاسبية    39
 

 9عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  الموجودات وقياس إعادة تصنيف
 للمجموعة كما يلي: والموجودات األخرى  األدوات الماليةو  موجودات إعادة التأمين، كان تصنيف وقياس 2018يناير  1األولي،  التطبيقفي تاريخ 

 

  9المعيار الدولي للتقارير المالية  تأثير  فئة القياس 

 

 كما طبق في
  2017ديسمبر  31

 كما طبق في
  2018يناير  1

ديسمبر  31
  نخفاض القيمةا  إعادة التصنيف  2017

 2018يناير  1
 )معدلة(

     
 ألف 

  قطري  لاير
 ألف 

  قطري  لاير
 ألف 

  قطري  لاير
 ألف 

 قطري  لاير
            

 موجودات إعادة التأمين
 المعيار الدولي للتقارير المالية

  عقود التأمين – 4
المعيار الدولي للتقارير 

 520.057  (4.624)  -  524.681  عقود التأمين – 4 المالية
            

 ذمم تأمين مدينة 
 39ي الدول ةمعيار المحاسب

  قروض وذمم مدينة -
المعيار الدولي للتقارير 

 194.335  (10.171)  -  204.506  بالتكلفة المطفأة - 9المالية 
            

 أرصدة مدينة من أطراف ذات عالقة 
 39ي الدول ةمعيار المحاسب

  قروض وذمم مدينة -
المعيار الدولي للتقارير 

 166  -  -  166  بالتكلفة المطفأة - 9المالية 
            

 موجودات مالية متاحة للبيع
 39ي الدول ةمعيار المحاسب

  متاحة للبيع -

للتقارير المعيار الدولي 
بالقيمة العادلة من  - 9المالية 

 934.366  2.714  26.296  905.356  خالل الدخل الشامل اآلخر
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 )تتمة( تأثير التغيرات في السياسات المحاسبية    39
 

 )تتمة( 9عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  الموجودات وقياس إعادة تصنيف
 

  9المعيار الدولي للتقارير المالية  تأثير  فئة القياس 

 

 كما طبقت في
  2017ديسمبر  31

 كما طبقت في
  2018يناير  1

ديسمبر  31
  انخفاض القيمة  إعادة التصنيف  2017

 2018يناير  1
 )معدلة(

     
 ألف 

  قطري  لاير
 ألف 

  قطري  لاير
 ألف 

  قطري  لاير
 ألف 

 قطري  لاير
            

بالقيمة العادلة من خالل موجودات مالية 
 الربح أو الخسارة

 39ي الدول ةمعيار المحاسب
بالقيمة العادلة من خالل  -

  الربح أو الخسارة

المعيار الدولي للتقارير 
بالقيمة العادلة من  - 9المالية 

 102.852  -  (26.296)  129.148  خالل الربح أو الخسارة
            

 نبالتأمي متعلقة رغي ينةدم ممذ
 وموجودات أخرى 

 39ي الدول ةمعيار المحاسب
  قروض وذمم مدينة -

المعيار الدولي للتقارير 
 85.893  (6.946)  -  92.839  بالتكلفة المطفأة - 9المالية 

            

 نقد وأرصدة لدى البنوك
 39ي الدول ةمعيار المحاسب

  قروض وذمم مدينة -
المعيار الدولي للتقارير 

 260.056  -  -  260.056  بالتكلفة المطفأة - 9المالية 
            

     2.116.752  -  (19.027)  2.097.725 
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 )تتمة( تأثير التغيرات في السياسات المحاسبية    39
 

 تصنيف وقياس المطلوبات المالية
رات لتغيابمحاسبة يتعلق لمالية ت اباولطلمس اقياف وفي تصني 9لمالية للتقارير الي دولر المعياأدخلها التي ائيسية رلرات التغيد احإن أ
ن الئتماطر افي مخارات لتغيالی تنسب إلتي ل الربح أو الخسارة واخالن لة مدلعاابالقيمة وب مالي مصنف لطلة لمدلعاالقيمة افي 

أن يتم عرض التغيرات في القيمة العادلة للمطلوب المالي التي  9جه التحديد، يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية در. على و للمص
يمكن نسبها إلى التغيرات في مخاطر االئتمان لذلك المطلوب في الدخل الشامل اآلخر، ما لم يكن تسجيل تأثيرات التغيرات في مخاطر 

الشامل اآلخر سينشأ عنه أو يضخم عدم تطابق محاسبي في الربح أو الخسارة. إن التغيرات في القيمة االئتمان للمطلوب في الدخل 
 العادلة المنسوبة لمخاطر اإلئتمان لمطلوب مالي لن يتم إعادة تصنيفها فيما بعد في الربح أو الخسارة، ولكن سيتم تحويلها إلى األرباح

، تم عرض كامل مبلغ التغير في 39 الدوليلمحاسبة ر امعياق، بموجب لسابافي لمالي. المدورة عندما يتم إلغاء تسجيل المطلوب ا
 القيمة العادلة للمطلوب المالي المصنف بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في الربح أو الخسارة.

 

 وعة.ال يؤثر هذا التغير في السياسة المحاسبية على تصنيف وقياس المطلوبات المالية للمجم
 

 القيمة الدفترية  فئة القياس 
 كما في الماليةمطلوبات ال

 2017ديسمبر  31

 ةمعيار المحاسب
  39 يالدول

المعيار الدولي 
  9للتقارير المالية 

 ةمعيار المحاسب
  39 يالدول

المعيار الدولي 
 9للتقارير المالية 

     

 ألف 

  قطري  لاير

 ألف 

 قطري  لاير
        

 1.538.815  1.538.815  بالتكلفة المطفأة  بالتكلفة المطفأة سلف وقروض 
        

 مشتقات أدوات مالية 

بالقيمة العادلة من 
خالل الدخل 
  الشامل اآلخر

بالقيمة العادلة من 
خالل الدخل 
 8.592  8.592  الشامل اآلخر

        

 245.396  245.396  بالتكلفة المطفأة  بالتكلفة المطفأة ذمم تأمين دائنة
        

 21.973  21.973  بالتكلفة المطفأة  بالتكلفة المطفأة أرصدة دائنة إلى أطراف ذات عالقة 
        

 28.194  28.194  بالتكلفة المطفأة  بالتكلفة المطفأة مطلوبات أخرى 
        

     1.842.970  1.842.970 
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 )تتمة( تأثير التغيرات في السياسات المحاسبية    39
 

 )تتمة( تصنيف وقياس المطلوبات المالية
عادلة من خالل الربح أو الخسارة. بموجب المعيار المحاسبي القيمة بتصنيفها بالسابقًا المجموعة  تلم تكن هناك أي مطلوبات مالية قام

. لم 9المعيار الدولي للتقارير المالية نتيجة تطبيق الذي تم إعادة تصنيفه أو الذي قامت المجموعة باختيار إعادة تصنيفه  39الدولي 
عادلة من خالل الربح أو الخسارة القيمة ها بالتصنيفتكن هناك أية موجودات مالية أو مطلوبات مالية والتي قامت المجموعة باختيار 

 .9الدولي للتقارير المالية  يارفي تاريخ التطبيق األولي للمع
 

 ماليةالموجودات الانخفاض قيمة 
ومديني التأمين  التأمين ومعيدي وشركات التأمينحملة وثائق التأمين  منلمستحقة اعلى المبالغ ن الئتماا لمخاطر المجموعة تتعرض

 ستحقاقها.اعند لمستحقة المبالغ افع دلمقابلة في ا األطراف أخفقتإذا وأدوات الدين اآلخرين 
 

زيادة هامة في المخاطر االئتمانية  حدثقيق المبدئي للموجود وما إذا عجز عن السداد عند التحالالمجموعة باالعتبار احتمال  تأخذ
 العجززيادة هامة في المخاطر االئتمانية، تقوم المجموعة بمقارنة مخاطر  حدوثر. ولتحديد تقري فترةكل على أساس مستمر خالل 

وتأخذ باالعتبار المعلومات  .تحقيق المبدئيالالسداد في تاريخ  عن العجزموجود كما في تاريخ التقرير مع مخاطر الالسداد المتعلقة ب عن
 :المعقولة والداعمة المتوفرة للفترات المستقبلية. وعلى وجه الخصوص يتم األخذ باالعتبار المؤشرات التالية

 

 ؛(التصنيف االئتماني الخارجي )حسبما يكون متاحاً  -
عنها تغيرًا  ة أو االقتصادية التي يتوقع أن ينتجالتغيرات السلبية الهامة الفعلية أو المتوقعة في األعمال التجارية أو الظروف المالي -

 ؛على الوفاء بالتزاماته الطرف المقابلهامًا في قدرة 
التأمين ومديني التأمين ومعيدي التغييرات الهامة الفعلية أو المتوقعة في النتائج التشغيلية لحملة وثائق التأمين وشركات التأمين  -

 ومصدري أدوات الدين؛ اآلخرين
ومصدري  التأمين ومديني التأمين اآلخرينومعيدي التغيرات الهامة في األداء والسلوك المتوقع لحملة وثائق التأمين وشركات التأمين  -

 ؛بما في ذلك التغيرات في حالة السداد والتغيرات في نتائج عملياتهم أدوات الدين،
التأمين ومعيدي خرى لنفس حملة وثائق التأمين وشركات التأمين التغيرات الكبيرة في مخاطر االئتمان على األدوات المالية األ -

 .ومصدري أدوات الدين ومديني التأمين اآلخرين
 

ألكثر  تعاقدية عةفي سداد دف بغض النظر عن التحليل أعاله، يفترض أن تكون هناك زيادة هامة بالمخاطر االئتمانية إذا تخلف المدين
من وألكثر  يومًا في حالة الذمم المدينة غير المتعلقة بالتأمين 180من  ألكثرفي حالة الذمم المدينة المتعلقة بالتأمين و  يوماً  365 من
  في حالة أدوات الدين.يومًا  90

 

 .مع المجموعة خطة للسدادالمدين عن الدخول في  إخفاقتشطب الموجودات المالية في حال انعدام التوقعات المعقولة الستردادها، مثل 
تدرج المبالغ المستردة في بيان  .غ المستحقللمحاولة استرداد المب ةتنفيذي اتالمجموعة بإجراء تستمر ،مدينة ةشطب قرض أو ذم عند

 الربح أو الخسارة الموحد عند استردادها.
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 )تتمة(انخفاض قيمة الموجودات المالية 
 :اختارت المجموعة تقدير خسارة االئتمان المتوقعة لمستحقاتها بناًء على النهج التالي

 موجودات إعادة التأمين وأدوات دين :النهج العام -
ذمم و التأمين ومعيدي من حاملي وثائق التأمين وشركات التأمين ذمم مدينة غير متعلقة بالتأمين و  اتمستحق :النهج المبسط -

 مدينة أخرى متعلقة بالتأمين
 

إلى تقييم  استناداً تقوم اإلدارة بتقييم تأثير المعلومات المستقبلية على نموذج انخفاض القيمة الخاص بها مثل مقايضة العجز االئتماني. 
على تقييم  هاملها تأثير  ليسلمعلومات المستقبلية طبيعة أعمال المجموعة، تعتقد اإلدارة أن اوإلى اإلدارة للموجودات المالية للمجموعة 

 انخفاض القيمة.
 

 العامالنهج 
 

 موجودات إعادة التأمين (أ)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

إجمالي 
القيمة 
  الدفترية

خسارة  مخصص 
ئتمان اإل 

  المتوقعة

صافي 
القيمة 
 الدفترية

2018 
 ألف 

  قطري  لاير
 ألف 

  قطري  لاير
 ألف 

 قطري  لاير
      

 552.857  (1.094)  553.951 "أئتماني للطرف المقابل في سلسلة "التأمين ذات التصنيف اإلموجودات إعادة 
 36.728  (148)  36.876 "بئتماني للطرف المقابل في سلسلة "موجودات إعادة التأمين ذات التصنيف اإل
 "جئتماني للطرف المقابل في سلسلة "موجودات إعادة التأمين ذات التصنيف اإل

 201.263  (4.103)  205.366 وغير المصنفة
      

 796.193  (5.345)  790.848 
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 )تتمة( العامالنهج 
 

 أدوات دين (ب)

 

 

 النهج المبسط
ئتمانية المتوقعة المنصوص عليها اإلخسائر ال لتقدير، تطبق المجموعة النهج المبسط بالتأمينالمتعلقة ذمم المدينة المتعلقة وغير للبالنسبة 

 .الذمم المدينةلتلك  العمرمدى  ة، والذي يسمح باستخدام مخصص الخسارة المتوقع9في المعيار الدولي للتقارير المالية 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  التكلفة 
احتياطي 

  القيمة العادلة
 ئتمان المتوقعةخسارة اإل مخصص 

 
القيمة 
 مدى العمر  شهراً  12 العادلة

2018 
 ألف 

  قطري  لاير
 ألف 

  قطري  لاير
 ألف 

  قطري  لاير
 ألف 

  قطري  لاير
 ألف 

 قطري  لاير
          

ئتماني ذات التصنيف اإلأدوات دين 
 40.768  -  -  760  40.008 "أللطرف المقابل في سلسلة "

ئتماني دين ذات التصنيف اإل أدوات
 173.380  -  (439)  (6.337)  180.156 "بللطرف المقابل في سلسلة "
ئتماني اإل أدوات دين ذات التصنيف

 "جللطرف المقابل في سلسلة "
 14.094  (1.066)  -  (6.769)  21.929 وغير المصنفة

          

 242.093  (12.346)  (439)  (1.066)  228.242 
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 )تتمة( النهج المبسط
 

 التأمين ومديني التأمين اآلخرينومعيدي من حاملي وثائق التأمين وشركات التأمين  اتمستحق (أ)

 

 

 وموجودات أخرى  ذمم مدينة غير متعلقة بالتأمين اتمستحق (ب)
 

 
 
 

 

إجمالي 
القيمة 
  الدفترية

خسارة  مخصص 
ئتمان اإل 

  المتوقعة

صافي 
القيمة 
 الدفترية

2018 
 ألف 

  قطري  لاير
 ألف 

  قطري  لاير
 ألف 

 قطري  لاير
      

 40.367  (175)  40.542 يوم  0-60
 1.710  (14)  1.724 يوم  90-61تأخر في السداد لمدة 
 27.327  (222)  27.549 يوم  180-91تأخر في السداد لمدة 
 32.045  (1.244)  33.289 يوم  365-181تأخر في السداد لمدة 

 59.863  (43.049)  102.912 يوم  365تأخر في السداد لمدة أكثر من 
      

 206.016  (44.704)  161.312 

 

إجمالي 
القيمة 
  الدفترية

خسارة مخصص 
 االئتمان
  المتوقعة

صافي 
القيمة 
 الدفترية

2018 
 ألف 

  قطري  لاير
 ألف 

  قطري  لاير
 ألف 

 قطري  لاير
      

 2.923  -  2.923 يوم  0-60
 2.354  (322)  2.676 يوم  90-61تأخر في السداد لمدة 
 1.283  (287)  1.570 يوم  180-91تأخر في السداد لمدة 
 2.714  (1.704)  4.418 يوم  365-181تأخر في السداد لمدة 

 77.043  (26.208)  103.251 يوم  365تأخر في السداد لمدة أكثر من 
      

 114.838  (28.521)  86.317 
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 :9تسوية لجميع مخصصات خسائر انخفاض القيمة بعد تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية فيما يلي 

 

 موجودات إعادة التأمين (أ)
 

  2018  2017 
 

 
 ألف
  قطري  لاير

 ألف
 قطري  لاير

     

 -  -  في بداية السنة
 -  4.624  9تعديالت تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 

 -  743  القيمة خالل السنةخسائر انخفاض 
 -  (22)  أعيد تصنيفها إلى عمليات متوقفة

     

 -  5.345  في نهاية السنة
 

 أدوات دين (ب)
 

  2018  2017 
 

 
 ألف
  قطري  لاير

 ألف
 قطري  لاير

     

 1.150  4.737  في بداية السنة
 -  (2.714)  9تعديالت تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 

 3.587  (395)  خسائر انخفاض القيمة خالل السنة)عكس( 
 -  (123)  عكس عند البيع

     

 4.737  1.505  في نهاية السنة
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 التأمين وشركات التأمين ومعيدي التأمين ومديني التأمين اآلخرينمستحقات من حاملي وثائق  (ج)
 

  2018  2017 
 

 
 ألف
  قطري  لاير

 ألف
 قطري  لاير

     

 35.056  42.429  في بداية السنة
 -  10.171  9تعديالت تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 

 7.373  2.123  خسائر انخفاض القيمة خالل السنة
 -  (10.019)  تصنيفها إلى عمليات متوقفة أعيد

     

 42.429  44.704  في نهاية السنة
 

 ذمم مدينة غير متعلقة بالتأمين اتمستحق (د)
 

  2018  2017 
 

 
 ألف
  قطري  لاير

 ألف
 قطري  لاير

     

 23.056  21.905  في بداية السنة
 -  6.946  9تعديالت تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 

 (1.151)  721  خسائر انخفاض القيمة خالل السنة)عكس( 
 -  (1.051)  خالل السنةمخصصات ذمم مدينة شطب 

     

 21.905  28.521  في نهاية السنة
  

 المخاطرإدارة     40
 

ستثمارات بإدارة أنشطة التأمين واالالقيام من  رئيسي بشكلعلى إيراداتها  ،في إطار نشاط أعمالها االعتيادية، تحصل المجموعة
 . تتعرض أعمال المجموعة بصفة أساسية إلى المخاطر التالية:االستثماريةوالعقارات 

 

 مخاطر التأمين -
 مخاطر االئتمان -
 مخاطر السيولة -
 مخاطر السوق، و -
 مخاطر التشغيل -
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 )تتمة( المخاطرإدارة     40

 

المجموعة لقياس وإدارة  وعملياتمعلومات عن تعرض المجموعة لكل من المخاطر أعاله وأهداف وسياسات  اإليضاحيعرض هذا 
 هذه البيانات المالية الموحدة. ضمنتم إدراج إفصاحات كمية إضافية المخاطر وإدارة المجموعة لرأس المال. 

 

. تعرف هذه السياسات تحديد المجموعة إدارة مخاطر المجموعةف على إطار واإلشرا وضععن  العامةالمسؤولية  اإلدارةمجلس  يتحمل
ستراتيجية االكتتاب وإعادة التأمين اللمخاطر وتفسيراتها والحد من هيكلها لضمان الجودة المناسبة وتنويع الموجودات وتوحيد عمليات 

لتحديد وتحليل المخاطر التي تواجهها  لمجموعةلمع أهداف الشركة وتحديد احتياجات التقارير. تم وضع سياسات إدارة المخاطر 
المجموعة ووضع حدود وضوابط مناسبة للمخاطر ورصد المخاطر وااللتزام بالحدود. تتم مراجعة سياسات وأنظمة إدارة المخاطر على 

 نحو منتظم لتعكس التغيرات في ظروف السوق وأنشطة المجموعة. 
 

بالمجموعة على كيفية قيام اإلدارة برصد االلتزام بسياسات وإجراءات إدارة المخاطر في المجموعة  لجنة المخاطرتشرف لجنة التدقيق و 
بمساعدة اللجان التدقيق الداخلي يقوم قسم إدارة المخاطر فيما يتعلق بالمخاطر التي تواجهها المجموعة.  إطار ءةبمراجعة كفا انوتقوم

عتيادية وألغراض مخصصة لضوابط وإجراءات إدارة لي بكل من عمليات المراجعة االداخالتدقيق القسم في دورها اإلشرافي. يقوم 
 المخاطر، والتي يتم تقديم تقرير عن نتائجها إلى لجنة التدقيق.

 

 مخاطر التأمين
يكمن الخطر من أي عقد تأمين في احتمال وقوع الحادثة المؤمن عليها ووجود شكوك حول مبلغ المطالبة الناتجة. بسبب طبيعة عقد 

 عقود التأمين التي تصدرها المجموعة لمختلف المخاطر متجانسة.إن عشوائي وبالتالي ال يمكن التنبؤ به.  الخطرالتأمين فإن هذا 
 

فإن الخطر الرئيسي هو أن  ،تأمين التي يتم فيها تطبيق نظرية االحتماالت في التسعير ووضع المخصصاتلابالنسبة لمحفظة عقود 
تواجه المجموعة تحت عقودها للتأمين هو أن المطالبات الفعلية ومدفوعات المنافع قد تتجاوز القيمة الدفترية لمطلوبات التأمين. قد 

غ المطالبات النافع أكثر مما هو مقدر. أحداث التأمين عشوائية وستختلف األرقام الفعلية ومبيحدث ذلك عند تكرار أو شدة المطالبات والم
 والمنافع من سنة ألخرى من المستوى الموضوع باستخدام تقنيات إحصائية.

 

المتوقعة أصـــغر.  كلما كان مقدار االختالف النســـبي في الحصـــيلة ،توضـــح الخبرة أنه كلما كانت محفظة عقود التأمين المتماثلة كبيرة
قامت المجموعة ، فإن االحتمال األرجح أن ال تتأثر المحفظة المتنوعة بصورة أكبر من التغير في وضع المحفظة. باإلضافة إلى ذلك

بوضــــــــــع إســــــــــتراتيجيتها إلكتتاب التأمين لتنويع فئات مخاطر التأمين المقبولة وفي كل من هذه الفئات لتحقيق أكبر عدد من المخاطر 
 تخفيض تقلبات الحصيلة المتوقعة.بغرض 

 

كتتاب التأمين كتتاب التأمين وفقًا للخطوط اإلرشـــــــــادية الهامة الاوالخبرة الســـــــــابقة في  التســـــــــعيريتم قبول المخاطر اســـــــــتنادًا إلى تقييم 
تطورات السوق  عتبارلألخذ في االكتتاب التأمين بصورة ثابتة وتحديثها عمل. تتم مراجعة الخطوط اإلرشادية ال قطاعالموضوعة لكل 

كتتاب التأمين االتعرض لألخطار والكوارث الطبيعية. يتم تحديد العديد من حدود  لضــــــــــبطواألداء والفرص. يتم وضــــــــــع حدود تراكمية 
لى اســـــتنادًا إ والحدثيةمن التعرض للمخاطر الفردية  للحمايةلمجموعة لســـــتراتيجية إعادة التأمين ا. تم تصـــــميم المخاطروالموافقة لقبول 

التعرض الحالي للمخاطر عبر ترتيبات إعادة تأمين فعالة من حيث التكلفة. يتم تقدير المبالغ القابلة لالســــــــــــــترداد من معيدي التأمين 
 وفقًا لعقود إعادة التأمين.يتم مع مخصص المطالبات القائمة و  تتسقبالصورة التي 
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 بالرغم من أنه لدى المجموعة ترتيبات إعادة التأمين، فإن اإللتزام المباشر تجاه حاملي وثائق التأمين الخاص بها قد تم إظهاره كمطلوب

 تقوموبالتالي فإنه وإلى الحد الذي ال يتمكن فيه معيد التأمين من الوفاء بإلتزاماته بموجب ترتيب إعادة التأمين، يوجد خطر االئتمان. 
المجموعة متنوعة داخل مجموعة من معيدي التأمين وال تتركز أو تعتمد على في إعادة التأمين أن تكون توظيفات  بالتأكد مناإلدارة 

 معيد تأمين واحد. 
 

 تكرار ودرجة شدة المطالبات
 :كما يليعدة عوامل  النظر فيشدة المطالبات بعد و يمكن تحديد تكرار 

 

 المطالبات؛الخبرة السابقة عن  -
 المستوى االقتصادي؛ -
 ؛ وواللوائحالقوانين  -
 الوعي العام  -
 

. والتعامل االستباقي مع المطالبات كافيةلتأمين وترتيبات إعادة تأمين كتتاب استراتيجيتها الار المجموعة هذه المخاطر من خالل تدي
تنوع المخاطر المكتتبة فيها بشكل جيد من حيث النوع ومقدار الخطر والصناعة والمكان  إلى التأكد منالتأمين  كتتاباستراتيجية اتسعى 

 الجغرافي.
 

كتتاب التأمين بغرض فرض معايير مناسبة الختيار المخاطر. كمثال، يحق للمجموعة عدم تجديد وثائق تأمين معينة هناك حدود ال
. يحق للمجموعة إعادة تسعير الخطر عند التجديد. احتياليةلديها الحق في رفض دفع أية مطالبة و ويمكن لها أن تفرض خصومات 

 حق الرجوع على طرف ثالث(.مثاًل، لسداد بعض أو جميع التكاليف ) ثالثة أطرافالمجموعة بمطالبة  كما تخول عقود التأمين أيضاً 
 .كبيرةأثر ترتيبات إعادة التأمين المذكورة هو لكي ال تتكبد المجموعة خسائر تأمين . نسبيةغير و  نسبيةالتأمين تغطية  إعادةتتضمن ترتيبات 

 

لدى المجموعة وحدات مطالبات متخصصة تعمل لتخفيف المخاطر المحيطة بمطالبات التأمين العامة. تقوم هذه الوحدة بالتحقيق في 
لتعكس  ويتم تعديلهاتتم مراجعة مطالبات التأمين العامة بصورة فردية ودورية جميع مطالبات التأمين العامة وتصحيحها وتسويتها. 

المجموعة  تديراألساسية والقانون الحالي واالختصاص واألحكام والشروط التعاقدية والعوامل األخرى.  الحقائقأحدث المعلومات عن 
 يمكن التنبؤ بها لتطورات ال هابصورة نشطة تسويات مطالبات التأمين العامة لتقليل تعرض

 

 مصادر الشكوك حول تقديرات مدفوعات المطالبات المستقبلية
العامة على أساس حدوث المطالبات. إن المجموعة مسؤولة عن جميع األحداث المؤمنة التي حدثت  التأمينمطالبات عقود  تستحق

يتعلق مكون كبير من مخصص المطالبات  ،لذلكنتيجة و العقد.  مدةخالل فترة العقد، حتى ولو تم اكتشاف الخسارة بعد انتهاء 
 بالمطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها والتي يتم سدادها خالل فترات زمنية قصيرة إلى متوسطة.
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 )تتمة( مصادر الشكوك حول تقديرات مدفوعات المطالبات المستقبلية
متغيرات تؤثر على مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية من هذه العقود. يتعلق ذلك بصفة رئيسية بالمخاطر المصاحبة ألنشطة  عدةهناك 

التعويض المدفوع مقابل هذه العقود إن األعمال التي تتم مزاولتها من جانب أصحاب العقود الفردية وإجراءات إدارة المخاطر المتبعة. 
)بالنسبة للتغطية التأمينية للطرف  ثالثةأطراف من قبل حاملي وثائق التأمين أو ا مقابل الخسارة المتكبدة نقدية يتم منحه تعويضاتهي 

 (.الثالث
 

المطالبات، بعد خصم قيم الرجوع المتوقعة والمبالغ المستردة  تسويةللمطالبات المصاريف المباشرة المتكبدة في  التقديرية لفةتتضمن التك
عة باتخاذ جميع الخطوات المعقولة لضمان توفر المعلومات الصحيحة بخصوص التعرض للمطالبات. برغم ذلك، األخرى. تقوم المجمو 

. المطلوب األصلي المخصص عنمختلفة النتيجة النهائية  تكون المحتمل أن  فمنفي وضع مخصصات للمطالبات،  عدم اليقينوبسبب 
المتكبدة غير المبلغ عنها ومخصص المطالبات المبلغ عنها ولكن لم تدفع تضمن المطلوب تجاه مثل هذه العقود مخصص المطالبات ي

 بعد ومخصص للمخاطر السارية كما في تاريخ بيان المركز المالي الموحد.
 

مزيج من هي تقنيات التقدير لدى المجموعة  فإنعند احتساب التكلفة التقديرية للمطالبات غير المدفوعة )سواء كان مبلغ عنها أم ال( 
لتقديرات المستندة إلى معدل الخسارة )حيث يتم تعريف معدل الخسارة على أنه المعدل بين التكلفة النهائية لمطالبات التأمين وأقساط ا

 التأمين المكتسبة خالل سنة مالية معينة فيما يتعلق بتلك المطالبات( وتقدير يستند إلى الخبرة الفعلية في المطالبات باستخدام معادلة
مرور الزمن. يتم القيام بإجراء تقييم اكتواري في كل سنة مع بر للخبرة الفعلية في المطالبات سبقًا حيث يتم منح الوزن األكمحددة م

 للتأكد من كفاية االحتياطيات.
 

 تطور المطالبات
. السلبيةلمطالبات المستقبلية الحماية من تجارب وتطورات ا من أجلفيما يتعلق بنشاط التأمين لديها  ةقوي اتتحتفظ المجموعة باحتياطي

 (.21يضاح اإلمبلغ وتوقيت دفعات المطالبات خالل سنة واحدة ) حولالشكوك  إزالةعادًة يتم 
 

 االفتراضاتلتحديد  ةالمستخدم العملية
الكمي. تعرض  المخاطر المصاحبة لهذه العقود التأمينية معقدة وتخضع لعدد من المتغيرات التي تؤدي إلى تعقيد تحليل الحساسيةإن 

 المجموعة لمطالبات مصاحبة للتأمين العام يعد جوهريًا. ويتركز هذا التعرض في دولة قطر حيث تتم معظم التعامالت الهامة.
 

تستند إلى مزيج من التقارير الداخلية واالكتوارية لقياس المطالبات المتعلقة بالتأمين العام. تؤخذ البيانات  افتراضاتتستخدم المجموعة 
نهاية الســـنة للحصـــول  فيلمجموعة وفحص عقود التأمين الفعلية التي تم تنفيذها لمن تقارير المطالبات الشـــهرية  معظمهاالداخلية في 
. قامت المجموعة بمراجعة العقود الفردية وتعرضــــــــــها الفعلي للمطالبات. يتم اســــــــــتخدام هذه م عقدهاالتي تعقود متعلقة بالعلى بيانات 

 مستخدمة في توقعات العدد النهائي للمطالبات.المطالبات تتعلق بطول السيناريوهات  لتطويرالمعلومات 
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 نوع العقد: حسبتركيز مخصص المطالبات القائمة  التالييوضح الجدول 
 

 2018  2017 

 
إجمالي 

  االحتياطيات

احتياطيات 
إعادة 

  التأمين 
صافي 

  االحتياطيات
إجمالي 

  االحتياطيات
احتياطيات 

  إعادة التأمين 
صافي 

 االحتياطيات

 
 ألف
  قطري  لاير

 ألف
  قطري  لاير

 ألف
  قطري  لاير

 ألف
  قطري  لاير

 ألف
  قطري  لاير

 ألف
 قطري  لاير

            

 108.651  (10.627)  119.278  71.611  (9.971)  81.582 عقود السيارات
 51.076  ( 562.599)   613.675  52.288  (821.732)  874.020 عقود بخالف السيارات

            

 955.602  (831.703)  123.899  732.953  (573.226)  159.727 
 

 تحليل الحساسية
إيرادات المجموعة لمخاطر حساسية إن سيناريوهات.  حول عدةالتقدير عن طريق تحليل الحساسية  عملية معقوليةيتم اختبار مدى 

 :هي كما يلي التأمين
 

 
التغير في 
 االفتراضات

الزيادة )النقص( 
مطلوبات في 

  عقود التأمين

الزيادة )النقص( 
إعادة تأمين في 

 مطلوبات 
  عقود التأمين

األثر صافي 
على صافي 

 الربح

 
األثر صافي 

على حقوق 
 الملكية

  
 ألف
  قطري  لاير

 ألف
  قطري  لاير

 ألف
  قطري  لاير

 ألف
 قطري  لاير

         

2018         

 مخصص مطالبات قائمة
+5٪ (47.780)  41.585  (6.195)  (6.195) 

        

-5٪ 47.780  (41.585)  6.195  6.195 
         

2017         

 مخصص مطالبات قائمة
+5٪ (36.588)  28.661  (7.927)  (7.927) 

        

-5٪ 36.588  (28.661)  7.927  7.927 
 

 مخاطر االئتمان 
 لتزامه بما يؤدي إلى خسارة مالية للطرف اآلخر.االمخاطر التي تنشأ عن عجز أحد أطراف األداة المالية عن الوفاء ب هيمخاطر االئتمان 

 

الدفترية للموجودات المالية المحققة في تاريخ بيان المركز المالي الموحد. تقوم  ةتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان محدود بالقيم
 المجموعة بالسيطرة على والحد من تعرضها لمخاطر االئتمان كما هو موضح أدناه.
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لجنة  سياسة مراقبة االئتمان للمجموعة حدود التعرض للمخاطر من قبل الطرف المقابل، والتي يتم مراجعتها ومراقبتها من قبل تحدد

 .االحتفاظ بها يمكنالتي  حدود لالستثمارات والحد األدنى للتصنيفات االئتمانية لالستثمارات وضعاإلدارة التنفيذية. يتم 
 

تباع المبادئ التوجيهية امن خالل تركيز المخاطر تجنب اف المقابلة التي لديها تصنيف ائتماني جيد و تم إعادة التأمين مع األطر ي
جراء تقييم الجدارة اتاريخ كل تقرير، تقوم اإلدارة ب منتظمة. في اتمراجعلألطراف المقابلة التي تخضع يتعلق بحدود ا فيماللسياسة 

  .تكوين مخصص مناسب النخفاض القيمة ةً إعادة التأمين، مؤكد جية شراءبتحديث استراتيو االئتمانية لمعيدي التأمين 
 

على عدم دفع  المتكبدةأرصدة العمالء فيما يتعلق بمخاطر االئتمان إن تحدد المجموعة مبالغ االئتمان القصوى والشروط لعمالئها. 
أقساط التأمين تستمر فقط خالل فترة السماح المحددة، عندما يتم دفع وثيقة التأمين أو إنهاؤها. تخصم العموالت المدفوعة للوسطاء 

 مبالغ المستحقة منهم للحد من مخاطر الديون المشكوك في تحصيلها.المقابل 
 

رئيسية مع األطراف المقابلة والتي تدخل  مقاصةريق الدخول في ترتيبات كما تقوم المجموعة بتقييد التعرض لمخاطر االئتمان عن ط
. على الرغم من ذلك، ال تؤدي هذه الترتيبات عمومًا إلى تسوية الموجودات والمطلوبات في بيان كميات كبيرة من المعامالتمعها في 

مخاطر االئتمان المرتبطة بهذه  تخفيضومع ذلك، يتم  ما يتم تسوية المعامالت على أساس اإلجمالي. المركز المالي الموحد، وعادةً 
مزيج منتجاتها  بفعاليةتدير المجموعة  تتم تسوية هذه األرصدة على أساس الصافي.ذلك عندما األرصدة في حال العجز عن السداد، و 

تعتبر مخاطر االئتمان لألموال السائلة وغيرها من الموجودات المالية قصيرة األجل  مخاطر االئتمان.ل كبيرز يلضمان عدم وجود ترك
 .خارجي عالي الجودةائتماني  وتصنيفال تذكر، حيث أن األطراف المقابلة هي بنوك ذات سمعة جيدة 

 

 الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان لبنود بيان المركز المالي الموحد: التالييوضح الجدول 
 
 2018  2017 
 ألف 

  قطري  لاير
 ألف
 قطري  لاير

    

    مخاطر االئتمان حسب نوع الموجودات المالية:التعرض ل
 524.681  790.848 من مطالبات قائمة  القابلة لالستردادمبالغ إعادة التأمين 

 202.432  231.303 دين أدوات
 204.506  161.312 ذمم تأمين مدينة

 259.337  148.791 أرصدة لدى البنوك 
 182.805  142.950 موجودات أخرى 

 166  164 مبالغ مدينة من أطراف ذات عالقة
    

 1.373.927  1.475.368 التعرضإجمالي 
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 )تتمة( المخاطرإدارة     40

 

 مخاطر االئتمان )تتمة(
 

 الموجودات المالية المنخفضة القيمة
لجميع  ةالتسويتم اإلفصاح عن  انخفاض قيمة منفصلة.مخصصات تسجل المجموعة جميع مخصصات انخفاض القيمة في حسابات 

 .39في اإليضاح مخصصات خسائر االنخفاض في القيمة 
 

 مخاطر السيولة
ن م. تدير المجموعة احتياجات السيولة لديها استحقاقهامخاطر السيولة هي المخاطر المتمثلة في عدم توفر النقد لدفع االلتزامات عند 

 .ةاليومي األعمالوالتدفقات النقدية الخارجة المستحقة في بعناية لمطلوبات المالية ا دفعاتخالل مراقبة 
 

يتم توفير التمويل كما يومًا.  90 تصل إلى لمدةلمقابلة متطلبات السيولة لديها  قابلة للتداولتحتفظ المجموعة بنقد وأوراق مالية 
بيع موجودات مالية متوسطة إلى  الملتزمة بها والقدرة علىالتسهيالت االئتمانية  خالل من كافالحتياجات السيولة طويلة األجل بقدر 

 طويلة األجل.
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 )تتمة( المخاطرإدارة     40

 

 )تتمة( مخاطر السيولة
 ملخصة أدناه: 2018ديسمبر  31لمطلوبات المجموعة كما في  التعاقديةاالستحقاقات 

 

   غير متداولة   متداولة 

 
 6خالل 
 أشهر

 12إلى  6 
 شهراً 

اإلجمالي  
 المتداول

 5إلى  1 
 سنوات

 5أكثر من  
 سنوات

اإلجمالي  
 غير المتداول

 
 اإلجمالي

 
 ألف
 قطري  لاير

 ألف 
 قطري  لاير

 ألف 
 قطري  لاير

 ألف 
 قطري  لاير

 ألف 
 قطري  لاير

 ألف 
 قطري  لاير

 ألف 
 قطري  لاير

              

 364.180  16.754  4.534  12.220  347.426  129.559  217.867 ذمم تأمين دائنة ومطلوبات أخرى 
 2.190  -  -  -  2.190  2.190  - مشتقات األدوات المالية 

 1.242.916  -  -  -  1.242.916  745.750  497.166 مطلوبات عقود التأمين
 16.412  13.347  -  13.347  3.065  -  3.065 أرصدة دائنة إلى أطراف ذات عالقة

 2.174.232  1.406.870  526.787  880.083  767.362  649.645  117.717 سلف وقروض 
 103.571  -  -  -  103.571  63.265  40.306 المطلوبات المرتبطة مباشرة بالموجودات المصنفة كعمليات متوقفة

              

 876.121  1.590.409  2.466.530  905.650  531.321  1.436.971  3.903.501 
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 )تتمة( المخاطرإدارة     40

 

 )تتمة( مخاطر السيولة
 ملخصة أدناه: 2017ديسمبر  31الستحقاقات التعاقدية لمطلوبات المجموعة كما في ا
 

   غير متداولة   متداولة 

 
 6خالل 
 أشهر

 12إلى  6 
 شهراً 

اإلجمالي  
 المتداول

 5إلى  1 
 سنوات

 5أكثر من  
 سنوات

اإلجمالي  
 غير المتداول

 
 اإلجمالي

 
 ألف
 قطري  لاير

 ألف 
 قطري  لاير

 ألف 
 قطري  لاير

 ألف 
 قطري  لاير

 ألف 
 قطري  لاير

 ألف 
 قطري  لاير

 ألف 
 قطري  لاير

              

 379.532  11.750  1.767  9.983  367.782  160.056  207.726 ذمم تأمين دائنة ومطلوبات أخرى 
 8.592  -  -  -  8.592  8.592  - مشتقات األدوات المالية 

 1.037.447  -  -  -  1.037.447  622.468  414.979 مطلوبات عقود التأمين
 21.973  13.327  -  13.327  8.646  3.940  4.706 أرصدة دائنة إلى أطراف ذات عالقة

 1.693.898  1.455.915  506.764  949.151  237.983  171.591  66.392 سلف وقروض 
              

 693.803  966.647  1.660.450  972.461  508.531  1.480.992  3.141.442 
 

 الموحد. الماليتعكس االستحقاقات التعاقدية أعاله إجمالي التدفقات النقدية والتي قد تختلف عن القيم الدفترية للمطلوبات في تاريخ بيان المركز 
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 )تتمة( المخاطرإدارة     40

 

)تتمة( مخاطر السيولة  
 :لموجودات والمطلوباتل ةتسوية المتوقعاليلخص الجدول أدناه االستخدام أو 

 

 2018  2017 
 اإلجمالي  غير متداولة  متداولة  اإلجمالي  غير متداولة  متداولة 

 
 ألف
  قطري  لاير

 ألف
 قطري  لاير

 ألف 
 قطري  لاير

 ألف 
 قطري  لاير

 ألف 
 قطري  لاير

 ألف 
 قطري  لاير

            

 158.904  158.904  -  116.331  116.331  - عقارات ومعدات
 5.638.381  5.638.381  -  6.032.217  6.032.217  - عقارات استثمارية

 942.591  942.591  -  955.634  955.634  - في شركات زميلة اتاستثمار 
 771.433  -  771.433  1.036.590  -  1.036.590 موجودات إعادة التأمين

            موجودات مالية:
 204.506  -  204.506  161.312  -  161.312 ذمم تأمين مدينة 

 166  -  166  164  -  164 أرصدة مدينة من أطراف ذات عالقة 
 905.356  905.356  -  1.079.695  1.079.695  - الدخل الشامل اآلخر موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل

 129.148  -  129.148  106.520  -  106.520 مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة موجودات
 296.263  150.988  145.275  355.679  133.357  222.322 موجودات مشاركي التكافل

 208.012  143.610  64.402  176.148  142.081  34.067 موجودات أخرى 
 260.056  -  260.056  149.318  -  149.318 نقد وأرصدة لدى البنوك

 1.710.293  8.459.315  10.169.608  1.574.986  7.939.830  9.514.816 
 -  -  -  84.259  -  84.259 الموجودات المصنفة كعمليات متوقفة

            

 9.514.816  7.939.830  1.574.986  10.253.867  8.459.315  1.794.552 إجمالي الموجودات



 الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ع.ق.
 نات المالية الموحدةإيضاحات حول البيا

 2018ديسمبر  31 للسنة المنتهية في

 

117 

 
 )تتمة( المخاطرإدارة     40

 

)تتمة( مخاطر السيولة  
 

 2018  2017 
 اإلجمالي  غير متداولة  متداولة  اإلجمالي  غير متداولة  متداولة 

 
 ألف
  قطري  لاير

 ألف
 قطري  لاير

 ألف 
 قطري  لاير

 ألف 
 قطري  لاير

 ألف 
 قطري  لاير

 ألف 
 قطري  لاير

            

 41.049  41.049  -  40.978  40.978  - مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 
 1.037.447  -  1.037.447  1.242.916  -  1.242.916 مطلوبات عقود التأمين

            مطلوبات مالية:
 1.538.815  1.345.099  193.716  1.797.901  1.087.929  709.972 سلف وقروض 

 8.592  -  8.592  2.190  -  2.190 مشتقات أدوات مالية 
 245.396  -  245.396  195.261  -  195.261 ذمم تأمين دائنة

 21.973  13.327  8.646  16.412  13.347  3.065 أرصدة دائنة إلى أطراف ذات عالقة 
 296.263  9.939  286.324  355.679  83.036  272.643 مشاركي التكافل  ومطلوبات صندوق 

 134.136  11.750  122.386  168.919  16.754  152.165 مطلوبات أخرى 
 2.578.212  1.242.044  3.820.256  1.902.507  1.421.164  3.323.671 

 -  -  -  103.571  -  103.571 المطلوبات المرتبطة مباشرة بالموجودات المصنفة كعمليات متوقفة
            

 3.323.671  1.421.164  1.902.507  3.923.827  1.242.044  2.681.783 إجمالي المطلوبات
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 )تتمة( المخاطرإدارة     40

 

 مخاطر السوق 
أو قيمة ما تحتفظ به من أدوات مالية. إن الهدف  المجموعةمخاطر السوق تتمثل في التغيرات بأسعار السوق مثل أسعار صرف العمالت األجنبية ومعدالت الفائدة وأسعار األسهم بصورة تؤثر على دخل 

 عقولة وزيادة العائدات في نفس الوقت.من إدارة مخاطر السوق هو إدارة والتحكم في التعرض لمخاطر السوق في إطار الحدود الم
 

 مخاطر العملة
بالدوالر األمريكي وبالتالي فإن مرتبط فعاًل يال القطري  الخارج. الرفي األجنبية من استثمارات المجموعة لمخاطر أسعار صرف العمالت  اتنشأ التعرضتالقطري. يال  بالرتتم معظم تعامالت المجموعة 

 الدوالر األمريكي.  غيرتتعلق فقط بالعمالت األخرى  ةر العملمخاط
 

 كما يلي: اإلقفاليال القطري بسعر  األجنبية والتي تم تحويلها إلى الر ةبالعملالمسجلة والمطلوبات المالية  واالستثمارات في الشركات الزميلة المالية الموجوداتإن 
 

 2018  2017 
 عمالت أخرى   يورو  دينار جزائري   عمالت أخرى   يورو  دينار جزائري  

 
 ألف
 قطري  لاير

 ألف 
  قطري  لاير

 ألف
  قطري  لاير

 ألف
 قطري  لاير

 ألف 
  قطري  لاير

 ألف
 قطري  لاير

            

 36.167  57.085  10.546  17.076  56.290  9.061 موجودات مالية
 905  -  899.115  460  -  914.010 استثمارات في شركات زميلة

            

 923.071  56.290  17.536  909.661  57.085  37.072 
            

 (46.552)  (38.234)  -  (14.660)  (47.025)  - مطلوبات مالية
            

 (9.480)  18.851  909.661  2.876  9.265  923.071 التعرضإجمالي 
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 )تتمة( المخاطرإدارة     40

 

 مخاطر السوق )تتمة(
 

 مخاطر العملة )تتمة(
موضحًا  ،جميع المتغيرات األخرى ثابتةاالحتفاظ بالرئيسية مع  المتغيراتتم إجراء التحليل أدناه للحركات الممكنة بصورة معقولة في 

 .حقوق الملكيةاألثر على الربح و 
 

 

  2018  2017 
في  اتالتغير  

 المتغيرات
األثر على 

  الربح
األثر على 

  حقوق الملكية
األثر على 

  الربح
األثر على 

 حقوق الملكية
 

 
 ألف
  قطري  لاير

 ألف
  قطري  لاير

 ألف
  قطري  لاير

 ألف
 قطري  لاير

         

         العمالت
 90.966  1.055  92.307  906 ٪10+ دينار جزائري 

 1.885  1.885  927  927 ٪10+ يورو
 (948)  (1.039)  288  242 ٪10+ أخرى 

         

 91.903  1.901  93.522  2.075  ياإلجمال
         

 (90.966)  (1.055)  (92.307)  (906) ٪10- زائري دينار ج
 (1.885)  (1.885)  (927)  (927) ٪10- يورو

 948  1.039  (288)  (242) ٪10- أخرى 
         

 (91.903)  (1.901)  (93.522)  (2.075)  ياإلجمال
 

 عدالت الفائدةمخاطر م
ألجل. تتعرض المجموعة للتغيرات في معدالت الفائدة  التمويلسياسة المجموعة هي تقليص التعرض لمخاطر معدالت الفائدة على إن 

 من خالل موجوداتها ومطلوباتها المالية التي تخضع لمعدالت فائدة متغيرة. السوقية
 

 القيم الدفترية 

 2018  2017 

 
 ألف
  قطري  لاير

 ألف
 قطري  لاير

    

    أدوات بمعدالت ثابتة ومتغيرة
 409.834  347.164 موجودات مالية

    

 1.547.407  1.800.091 مطلوبات مالية
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 )تتمة( المخاطرإدارة     40

 

 مخاطر السوق )تتمة(
 

 ةالثابت تتحليل حساسية القيمة العادلة لألدوات ذات المعدال
كما ال تقوم المجموعة بتخصيص  ،موجودات مالية ذات معدل ثابت بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةال تحتسب المجموعة أية 

ير عقود تبادل أسعار الفائدة كأدوات تحوط بموجب نموذج محاسبة التحوط بالقيمة العادلة. لذا فإن التغير في معدل الفائدة في تاريخ التقر 
 لن يؤثر على الربح أو الخسارة.

 

 ةمتغير الت معدالالسية التدفق النقدي لألدوات ذات تحليل حسا
أدناه. يفترض  المبيننقطة أساس في معدل الفائدة في تاريخ التقرير إلى زيادة )انخفاض( الربح أو الخسارة بالمبلغ  50سيؤدي التغير بـ 

 ، أن تبقى ثابتة. أسعار صرف العمالت األجنبية ال سيماهذا التحليل أن جميع المتغيرات األخرى، 
  

 الربح أو الخسارة 

 

 50زيادة بـ 
  نقطة أساس

 50إنخفاض بـ 
 نقطة أساس

 
 ألف
  قطري  لاير

 ألف
 قطري  لاير

    

2018    
 5.001  (5.001) أدوات ذات أسعار متغيرة

 (1.424)  1.424 الفائدة أسعارعقود تبادل 
    

 3.577  (3.577) حساسية التدفق النقدي )بالصافي(
    

2017    
 8.105  (8.105) أدوات ذات أسعار متغيرة

 (1.846)  1.846 الفائدة أسعارعقود تبادل 
    

 6.259  (6.259) حساسية التدفق النقدي )بالصافي(
 

 مخاطر أسعار السهم
 وسنداتها المدرجة. مخاطر أسعار األسهم هي مخاطر بأسهمهاخرى فيما يتعلق في األسواق األتتعرض المجموعة لمخاطر أسعار األسهم 

انخفاض القيمة العادلة لألسهم نتيجة للتغير في مستويات حقوق الملكية وقيمة األسهم الفردية. األثر على حقوق الملكية بسبب التغيير 
 خرى ثابتة كما يلي:٪ مع االحتفاظ بجميع المتغيرات األ10+(/-المحتمل على نحو معقول في مؤشرات األسهم بنسبة )
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 )تتمة( المخاطرإدارة     40

 

 تتمة()مخاطر السوق 
 

 )تتمة( مخاطر أسعار السهم
 

  2018  2017 

 
التغير في 
 المتغيرات

األثر على 
 الربح

األثر على الدخل  
 الشامل األخر

األثر على  
 الربح

األثر على الدخل  
 الشامل األخر

 ألف  
  قطري  لاير

 ألف
  قطري  لاير

 ألف
  قطري  لاير

 ألف
 قطري  لاير

         

 66.153  12.683  87.388  9.319 ٪10+ السوق القطري 
 21.847  232  20.311  500 ٪10+ األسواق العالمية

         

 (66.153)  (12.683)  (87.388)  (9.319) ٪10- السوق القطري 
 (21.847)  (232)  (20.311)  (500) ٪10- األسواق العالمية

 

 مخاطر التشغيل
 قد تؤدي إلى خسارةوالتي  ة،البشري واألخطاء األنظمة وضوابط الرقابة واالحتيال فشل الناتجة عن الخسارة مخاطر مخاطر التشغيل هي

فصل  وترسيخمن خالل الضوابط الرقابية المناسبة  تشغيلال مخاطرتدير المجموعة  قانونية وتنظيمية. وعواقبسمعة  وخسارةمالية 
 لتزام.لية متضمنًة التدقيق الداخلي وااللمهام وعمليات الفحص الداخا
 

 إدارة رأس المال
 یبناء عل ةيالمتطلبات القانون ةلتغطي کاف   مال برأس االحتفاظ هي نيالتأم ريوغ نيلمجموعة ألعمال التأماإدارة رأس المال  اسةيإن س

ثقة المستثمر والدائن  یوکذلك للحفاظ عل ةيمالتنظي الجهةمطلوبة من قبل  ةيأي مبالغ إضاف متضمنةً مصرف قطر المرکزي،  ماتيتعل
على التنمية المستقبلية لألعمال التجارية. تقوم المجموعة بمراقبة العائد على رأس المال الذي يعرف بأنه ربح السنة  اظوالسوق والحف

 وعة عند إدارة رأس المال هي:. إن أهداف المجمالملكيةعلى إجمالي حقوق  مقسوماً 
 

 اآلخرين؛ و ألصحاب المصلحةتوفير عائدات لمساهميها ومنافع االستمرار في المجموعة على االستمرار في أعمالها بحيث يمكنها  قدرةحماية  -
 توفير عائد مناسب للمساهمين عن طريق تسعير عقود التأمين واالستثمار بما يتناسب مع مستوى المخاطر. -
 

والنقد واألرصدة لدى  ة باستثناء احتياطي تحوط التدفق النقديالمجموعة بمراقبة رأس المال على أساس القيمة الدفترية لحقوق الملكيتقوم 
البنوك المدرج في بيان المركز المالي الموحد. هدف المجموعة من إدارة رأس المال هو المحافظة على معدل نسبة تمويل رأس مال كلي 

 :كما يلي للفترات المشمولة بالتقريرم تلخيص رأس المال . ت1.5:1بنسبة 
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 )تتمة( المخاطرإدارة     40

 

 )تتمة( إدارة رأس المال
 

 2018  2017 

 
 ألف
  قطري  لاير

 ألف
 قطري  لاير

    

 6.191.145  6.330.040 حقوق الملكية 
 (251.464)  (168.875) يخصم: احتياطي تحوط التدفق النقدي والنقد واألرصدة لدى البنوك 

    

 5.939.681  6.161.165 رأس المال
    

 6.199.737  6.332.230 حقوق الملكية باستثناء احتياطي تحوط التدفق النقدي
 1.538.815  1.797.901 يضاف: سلف وقروض

    

 7.738.552  8.130.131 التمويل الكلي
    

 1:1.30  1:1.32 نسبة رأس المال إلى التمويل الكلي
 

القضائية التي تعمل فيها. وال تقتصر هذه اللوائح على الموافقة  ضمن النطاقللمتطلبات التنظيمية  إن عمليات المجموعة تخضع أيضاً 
بعض األحكام التقييدية )مثل كفاية رأس المال( لتقليل مخاطر التخلف عن السداد  على األنشطة ورصدها فحسب، وإنما تفرض أيضاً 

المنظمة . قامت المجموعة والشركات التابعة لها حدوثهاغير المتوقعة عند  بالمطلوباتواإلعسار من جانب شركات التأمين للوفاء 
المالية باستخدام  والمالءةعن القوة المالية، يتم قياس رأس المال  اإلبالغعند للمتطلبات على مدار السنة المالية. بشكل عام باالمتثال 

القواعد التي يحددها مصرف قطر المركزي. تستند اختبارات رأس المال الرقابية هذه إلى المستويات المطلوبة من المالءة المالية ورأس 
 ة.فيما يتعلق بنوع األعمال المكتوب المتحفظةالمال وسلسلة من االفتراضات 

 
 إعادة تصنيف أرقام المقارنة    41

 

بيان الربح أو الخسارة إعادة تصنيف بنود و  البيانات المالية الموحدة للسنة الحاليةفي عرض المع  لتتفقأعيد تصنيف بعض أرقام المقارنة 
  على صافي الربح وحقوق الملكية لسنة المقارنة. هذه تأثيرلم يكن إلعادة التصنيف ، . على الرغم من ذلكفيما يتعلق بالعمليات المتوقفة

 
 سنوات السابقةعن ال عماليةمطالبة     42

 

ستقوم المستحقة من قبل المجموعة.  األتعابخالل السنوات السابقة لم يتم دفع جزء من و بأنه  عماليةبمطالبة إخطار مجلس اإلدارة تم 
 .المطالبةة، إن وجدت، نتيجة لهذه المجموعة بتسجيل أي تسويات تراكمي
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 األحداث الالحقة لفترة التقرير    43

 

على  يتم تعديل البيانات المالية الموحدة لتعكس األحداث التي وقعت بين تاريخ بيان المركز المالي الموحد والتاريخ الذي تتم فيه الموافقة
األحداث على ظروف وجدت في تاريخ بيان المركز المالي الموحد. لم تكن هناك إصدار البيانات المالية الموحدة شريطة أن تدل تلك 

 (17 اإليضاح) ما عدا توزيعات األرباح المقترحةأحداث الحقة تتطلب إجراء تعديالت أو إفصاحات في البيانات المالية الموحدة في
ريال  1إلى  حالياً  ريال قطري للسهم 10سهم عند  87.506.703 أسهمها البالغةوتقسيم السهم اإللزامي الذي يتطلب من الشركة تقسيم 

 .ذلكلتنفيذ  غير العاديةتسعى الشركة للحصول على موافقة المساهمين في الجمعية العامة سو  قطري لكل سهم
 

 األرباح المدورة    44
 

 (.42يضاح اإلموظف )المقدمة من قبل المتنازع عليها العمالية مليون ريال قطري للمطالبة  392 حوالي المدورةتتضمن األرباح 
 

للعقارات  لةدلعاا لقيمةا رخسائأرباح أو  دستبعاا علیينص  زي کرلما طرقمصرف  نم اً تعميم عةولمجما تتلق ك،لذ لیإ باإلضافة
 آتلمکافالمساهمين وعند احتساب ارباح على عند توزيع األ ميلةزلمن االستثمارات في الشركات ا عةوزلما رغي حبارألوا يةرالستثماا
 . لم يتم األخذ في اإلعتبار أثر التعميم في هذه البيانات المالية الموحدة.نفيوظلموا ينيذلتنفيوالمدراء ا دارةإلا سمجل ألعضاء يةولسنا


