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عادة التأمين للتأمينالقطرية العامة شركة ال  ش.م.ع.ق. وا 

 ة الموحدة.جزءًا من هذه البيانات المالي 42إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
 8 

 بيان المركز المالي الموحد 
 2017ديسمبر  31في ا مك
 
  2017  2016 

 إيضاحات 
 ألف
  قطري لاير

 ألف
 قطري لاير

     الموجودات 
 104.013  158.904 3 عقارات ومعدات
 6.064.376  5.638.381 4 عقارات استثمارية

 345.225  942.591 5 في شركات زميلة  اتاستثمار 
 779.723  771.433 6 موجودات إعادة التأمين

     موجودات مالية:
 217.287  204.506 7 ذمم تأمين مدينة 

 252  166 )ب( 35 أرصدة مدينة من أطراف ذات عالقة 
 1.016.777  905.356 8 موجودات مالية متاحة للبيع 

 164.129  129.148 9 الربح أو الخسارةموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
 286.600  296.263 10 موجودات مشاركي التكافل

 232.759  208.012 11 موجودات أخرى 
 303.287  260.056 12 نقد وأرصدة لدى البنوك

     
 9.514.428  9.514.816  إجمالي الموجودات

     
     والمطلوباتحقوق الملكية 
     حقوق الملكية

 875.067  875.067 13 رأس المال
 558.904  584.995 14 احتياطي قانوني 

 4.421.367  4.570.656  أرباح مدورة
 512.599  165.773 15 مكونات حقوق الملكية األخرى

     
 6.367.937  6.196.491  حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة األم

 41.122  (5.346) 18 حقوق غير مسيطرة
     

 6.409.059  6.191.145  إجمالي حقوق الملكية
  





عادة التأمين للتأمينالقطرية العامة شركة ال  ش.م.ع.ق. وا 

 ة الموحدة.جزءًا من هذه البيانات المالي 42إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
 10 

  الربح أو الخسارة الموحدبيان 
 2017 ديسمبر 31المنتهية في للسنة 

 
  2017  2016 

 إيضاحات 
 ألف
  قطري لاير

 ألف
 قطري لاير

     
 629.949  566.971 ()ب 20 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 (415.179)  (387.282) )ب( 20 أقساط التأمين المحولة إلى معيدي التأمين
 (11.109)  3.585  التغير في مخصص أقساط التأمين غير المكتسبة  صافي

     

 203.661  183.274 )ب( 20 صافي أقساط التأمين المكتسبة
     

 (314.417)  (240.431)  إجمالي المطالبات المدفوعة 
 205.739  147.086  المطالبات المحولة إلى معيدي التأمين

 96.450  (49.770)  إجمالي التغير في مطلوبات عقود التأمين
 (102.665)  39.205  التغير في مطلوبات عقود التأمين المحولة إلى معيدي التأمين 

     

 (114.893)  (103.910) 26 صافي المطالبات
     

 18.301  26.282 27 والتأمين األخرىعموالت الإيرادات صافي 
     

 107.069  105.646  نتائج اكتتاب التأمين
     

 236.534  200.025 28 إيرادات االستثمار 
 18.336  2.656 29 محققة صافي أرباح

 56.600  (642.697) 30 أرباح القيمة العادلة  )خسائر(
 34.406  41.894  ءاتإيرادات أنشطة اإلنشا

 69.687  942  إيرادات أخرى 
     

 415.563  (397.180)  نتائج االستثمار والعمليات األخرى
     

 (47.993)  (54.131) 31 تكاليف تمويل 
 (29.161)  (41.778)  أنشطة اإلنشاءاتتكاليف 

دارية أخرى  (189.251)  (190.007) 32 مصاريف تشغيلية وا 
     

 (266.405)  (285.916)  جمالي المصاريف إ
     

 256.227  (577.450)   التشغيلية من العملياتالربح )الخسارة( 
 2.027  838.363  انخفاض القيمة ، صافي منحصة في أرباح شركات زميلة

     

 258.254  260.913  ربح السنة
     

     :الربح العائد إلى
 219.341  307.381  مساهمي الشركة األم 
 38.913  (46.468)  حقوق غير مسيطرة

     

  260.913  258.254 
     العائد على السهم 

 2.51  3.51 33 يال القطري للسهم( العائد على السهم األساسي والمخفف )بالر



عادة التأمين للتأمينالقطرية العامة شركة ال  ش.م.ع.ق. وا 

 ة الموحدة.جزءًا من هذه البيانات المالي 42إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 الموحدالدخل الشامل بيان 
 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
  2017  2016 

 إيضاح 
 فأل

  قطري لاير
 ألف
 قطري لاير

     
 258.254  260.913  ربح السنة

     
     ىأخر  ةخسارة شامل

     يتم إعادة تصنيفها إلى الربح أو الخسارة في فترات الحقة قد بنود
 (5.021)  (218.048) 5 فروقات تحويل عمالت من العمليات األجنبية

 8.695  11.228  صافي ربح تحوط التدفق النقدي
 (20.768)  (121.262)  صافي خسارة من موجودات مالية متاحة للبيع 

     
  (328.082)  (17.094) 
     
     إلى الربح أو الخسارة في فترات الحقة هيتم إعادة تصنيف ال دبن

 -  (18.744)  فائض إعادة التقييم صافي التغير في
     

 (17.094)  (346.826)  للسنة ىأخر  ةخسارة شامل
     

 241.160  (85.913)  الدخل الشامل للسنة)الخسارة( إجمالي 
     

     :الدخل الشامل العائد إلى)الخسارة( إجمالي 
 202.247  (39.445)  مساهمي الشركة األم
 38.913  (46.468)  حقوق غير مسيطرة 

     
  (85.913)  241.160 
 



عادة التأمين ش.م.الشركة القطرية الع  ع.ق.امة للتأمين وا 

 ة الموحدة.جزءًا من هذه البيانات المالي 42إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 لملكية الموحدحقوق ا يبيان التغيرات ف
 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
     حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة األم  

               
       مكونات حقوق الملكية األخرى        

  رأس المال   
احتياطي  

  أرباح مدورة  قانوني

موجودات 
مالية متاحة 

  للبيع
فائض إعادة 

  التقييم
دفق تحوط الت
  النقدي

احتياطي  
تحويل عمالت 

  أجنبية

إجمالي حقوق 
ملكية المساهمين 

  العاديين
حقوق غير 

  مسيطرة
إجمالي حقوق 

 الملكية
 

 إيضاحات
 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
  طريق 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   2017يناير  1في 
                     

 260.913  (46.468)  307.381  -  -  -  -  307.381  -  -  السنة)خسارة( ربح 
 (346.826)  -  (346.826)  (218.048)  11.228  (18.744)  (121.262)  -  -  -  ارة( دخل شامل أخر)خس

                     

 (85.913)  (46.468)  (39.445)  (218.048)  11.228  (18.744)  (121.262)  307.381  -  - إجمالي الدخل )الخسارة( الشامل
                     

ول إلى االحتياطي المح
 -  -  -  -  -  -  -  (26.091)  26.091  - 14 القانوني 

 (131.260)  -  (131.260)  -  -  -  -  (131.260)  -  - 16  المساهمينتوزيعات أرباح 
األنشطة  مساهمة في صندوق

 (741)  -  (741)  -  -  -  -  (741)  -  - 17 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 



عادة التأمين ش.م.الشركة القطرية الع  ع.ق.امة للتأمين وا 

 ة الموحدة.جزءًا من هذه البيانات المالي 42إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 )تتمة( بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
     حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة األم  

               
       مكونات حقوق الملكية األخرى        

  رأس المال   
احتياطي  

  أرباح مدورة  قانوني

 موجودات 
مالية متاحة 

  للبيع
فائض إعادة 

  التقييم
تحوط التدفق 

  النقدي

احتياطي  
تحويل عمالت 

  أجنبية

إجمالي حقوق 
ملكية المساهمين 

  العاديين
حقوق غير 

  مسيطرة
جمالي حقوق إ

 الملكية
 

 إيضاحات
 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
 قطري لاير

                     

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

 258.254  38.913  219.341  -  -  -  -  219.341  -  -  ربح السنة
 (17.094)  -  (17.094)  (5.021)  8.695  -  (20.768)  -  -  -  )خسارة( دخل شامل أخر

                     

 241.160  38.913  202.247  (5.021)  8.695  -  (20.768)  219.341  -  - لدخل )الخسارة( الشاملإجمالي ا
                     

 -  -  -  -  -  -  -  (79.552)  -  79.552 13 أسهم مجانية مصدرة
المحول إلى االحتياطي 

 -  -  -  -  -  -  -  (25.825)  25.825  - 14 القانوني
 (119.327)  -  (119.327)  -  -  -  -  (119.327)  -  - 16  المساهمينعات أرباح توزي

األنشطة  مساهمة في صندوق
 (5.228)  -  (5.228)  -  -  -  -  (5.228)  -  - 17 اإلجتماعية والرياضية 

                     

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



عادة التأمين ش.م.ع.ق.  الشركة القطرية العامة للتأمين وا 

 ة الموحدة.جزءًا من هذه البيانات المالي 42إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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  التدفقات النقدية الموحدبيان 
 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
  2017  2016 
 اتإيضاح 

 ألف
  قطري لاير

 ألف
 قطري لاير

     
     

     األنشطة التشغيلية 
 258.254  260.913  ربح السنة 
      :تعديالت

 7.288  15.307 34 افي التغير في الموجودات التشغيلية ص
 (43.523)  (50.829) 34 صافي التغير في المطلوبات التشغيلية 

     

     بنود غير نقدية مدرجة في ربح السنة: 
 (56.600)  642.697 30 خسائر )أرباح( القيمة العادلة 

 (1.392)  6.222 32 خسائر انخفاض قيمة )استردادات( ذمم مدينة
 26.751  12.026 29 موجودات مالية متاحة للبيعخسائر انخفاض قيمة 

 5.765  62.503 5 خسائر انخفاض قيمة استثمارات في شركات زميلة
 -  14.409 32 خسائر انخفاض قيمة شهرة

 (7.792)  (900.866) 5 حصة في أرباح شركات زميلة 
 8.409  10.469 3 استهالك عقارات ومعدات 
 1.676  1.676 32 إطفاء موجود غير ملموس

 (216)  (68)  ربح من بيع عقارات ومعدات
 (1.314)  - 29 زميلة ةربح من بيع استثمار في شرك

 (42.538)  (14.453) )أ( 15 موجودات مالية متاحة للبيع ربح من بيع
 (1.235)  (229) 29 خسارةموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو ال ربح من بيع

 6.215  10.565 )أ( 20 صافي الحركة في مخصص المطالبات القائمة
 11.109  (3.585)  صافي الحركة في مخصص أقساط التأمين غير المكتسبة       

 47.993  54.131 31 تكاليف تمويل
 5.723  4.922 19 مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 

     

 224.573  125.810  التشغيلية اتج من العملياتالنقد الن
 (1.921)  (1.617) 19 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة

     

 222.652  124.193 نشطة التشغيليةالتدفقات النقدية من األ صافي 



عادة التأمين ش.م.ع.ق.  الشركة القطرية العامة للتأمين وا 

 ة الموحدة.جزءًا من هذه البيانات المالي 42إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
15 

 )تتمة( التدفقات النقدية الموحدبيان 
 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
  2017  2016 
 اتإيضاح 

 ألف
  قطري لاير

 ألف
 قطري لاير

     
     

     األنشطة االستثمارية
 (28.263)  (38.245) 3 إضافات إلى عقارات ومعدات

 639  75  متحصالت من بيع عقارات ومعدات
 1.314  -  زميلة ةبيع استثمار في شرك متحصالت من

 (76.987)  (197.976)  إضافات إلى عقارات استثمارية
 11.577  3.407 5 توزيعات أرباح مستلمة من شركات زميلة 

 (34.229)  - 5 في شركات زميلةشراء أسهم إضافية 
 (63.015)  (107.087)  موجودات مالية متاحة للبيع شراء

 97.863  100.471  متحصالت من بيع موجودات مالية متاحة للبيع
 -  (1.186)  الل الربح أو الخسارةبالقيمة العادلة من خموجودات مالية  شراء

 12.192  4.008 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةمتحصالت من بيع موجودات مالية 
     

 (78.909)  (236.533)  التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثماريةصافي 
     

     يةالتمويل األنشطة
 395.747  584.890  سلف وقروضمتحصالت من 

 (300.095)  (327.475)  سلف وقروضسداد 
 (48.742)  (54.335)  تكاليف تمويل مدفوعة

 (119.327)  (131.260)  توزيعات أرباح مدفوعة إلى مساهمي الشركة األم
     

 (72.417)  71.820  التدفقات النقدية من )المستخدمة في( األنشطة التمويليةصافي 
     

 71.326  (40.520)  وما في حكمهفي النقد الزيادة النقص( )صافي 
 229.250  300.576  السنةوما في حكمه في بداية النقد 

     

 300.576  260.056 12 وما في حكمه في نهاية السنةالنقد 
     

     التدفقات النقدية التشغيلية من الفوائد وتوزيعات األرباح
 (46.590)  (51.528)  فوائد مدفوعة
 17.722  16.785  فوائد مستلمة 

 36.543  29.407  توزيعات أرباح مستلمة
 



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

 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

16 
 

  

 الشركة معلومات عن     1
 

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

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

 أسهم الشركة مدرجة في بورصة قطر.
 

لدى الشركة سبعة فروع محلية في دولة قطر وفرع خارجي واحد في دولة اإلمارات العربية المتحدة )في دبي(. تتضمن البيانات المالية 
 للشركة وشركاتها التابعة وحصة المجموعة في الشركات الزميلة. الشركات التابعة هي: الموحدة البيانات المالية

 

 األنشطة الرئيسية بلد التأسيس الملكية الشركة التابعة

 إدارة استثمارات المجموعة دولة قطر ٪100 الشركة القطرية العامة القابضة ذ.م.م
 ين اإلسالميالتأم دولة قطر ٪100 الشركة العامة للتكافل ذ.م.م
دارة العقارات دولة قطر ٪100 الشركة العامة العقارية ذ.م.م  استثمار وا 

دارة المؤتمرات والمناسبات دولة قطر ٪100 قطر ذ.م.م -مركز التجارة العالمي   الضيافة وا 
 خدمات التسويق التأميني دولة قطر ٪100 شركة مزون لخدمات التسويق التأميني ذ.م.م

 استثمار وتطوير العقارات دولة قطر ٪100 مة لالستثمار العقاري ذ.م.مشركة برج العا
 المقاوالت واإلنشاءات دولة قطر ٪100 شركة الشرقيون للمشاريع ذ.م.م

 تصنيع حديد التسليح دولة قطر ٪100 ذ.م.م المصنع الوطني لتشكيل حديد التسليح
 العازله للحراره تصنيع المواد دولة قطر ٪100 ذ.م.م مصنع الشرق للعوازل

 تصليح المركبات دولة قطر ٪100 ذ.م.م كراج الشرقيون
 تعبئة المياه وتجارة المرطبات دولة قطر ٪60 الشركة العامة للمياه والمرطبات ذ.م.م

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

 14 من قبل مجلس اإلدارة في 2017ديسمبر  31الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في البيانات المالية هذه تمت الموافقة على إصدار 
 .2018فبراير 

    

 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 
 
 
 



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

 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة     2
 

 اإلعداد )تتمة( أساس
التي ي الموحد فيما عدا البنود الهامة التالية في بيان المركز المال ،التكلفة التاريخيةاالستحقاق و أعدت البيانات المالية الموحدة وفقًا لمبدأ 

 بالقيمة العادلة: تم قياسها
  

 المالية األدواتمشتقات  -
 غير المشتقات المسجلة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة الماليةاألدوات  -
 المتاحة للبيع الماليةالموجودات  -
  االستثماريةالعقارات  -
 

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

 الموجودات تسوية أو استخدام حول تم عرض تحليل. للسيولة الموحد وفقا   المالي امركزه بيان بصورة عامة بعرض المجموعة تقوم

 .38في اإليضاح  (متداولة يرغ) التقرير تاريخ من شهرا   12 من وأكثر( متداولة) التقرير تاريخ من شهرا   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

 

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

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

 

 على التقديرات الهامة لتطبيق السياسات المحاسبية والتي لها التأثير األكثر أهميةو 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.

 

 التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات
 تلك المستخدمة للسنة المالية السابقة بإستثناء ما يلي: معسياسات المحاسبية المستخدمة متطابقة إن ال

 

 المطبقة خالل السنة المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة
. 2017يناير  1المالية التي تبدأ في أو بعد  ةديالت والتي يسري مفعولها للسنقامت المجموعة ألول مرة بتطبيق بعض المعايير والتع

إن طبيعة وتأثير بتطبيق أي من المعايير أو التفسيرات أو التعديالت األخرى التي أصدرت ولم يسر مفعولها بعد.  مبكراً  المجموعةلم تقم 
 كل معيار وتعديل جديد موضح أدناه.
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة     2
 

 )تتمة( التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات
 

 المطبقة خالل السنة )تتمة( المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة
 

 تعديالت   -مبادرة اإلفصاح  7معيار المحاسبة الدولي 
عن مجلس معايير المحاسبة الدولية،  ةمبادرة اإلفصاح الصادر  بيان التدفقات النقدية هي جزء من 7إن تعديالت معيار المحاسبة الدولي 

، يةالتمويل نشطةاألالمؤسسة بتقديم إفصاحات تمكن مستخدمي البيانات المالية من تقييم التغيرات في المطلوبات الناتجة عن  امقيوتتطلب 
"بيان التدفقات  7تتطلب التعديالت على معيار المحاسبة الدولي بما في ذلك التغيرات الناتجة عن التدفقات النقدية والتغيرات غير النقدية. 

 يم إفصاحات عن التغييرات في المطلوبات من األنشطة التمويلية.تقد من المجموعة 2017يناير  1من  تسري مفعولهاالتي النقدية" 
 هذه البيانات المالية الموحدة.حول قامت المجموعة بعمل إيضاح كافي ضمن إيضاحات 

 

 تعديالت  -ققة تحقيق موجودات الضريبة المؤجلة للخسائر غير المح 12معيار المحاسبة الدولي 
توضح التعديالت أنه يجب على المؤسسة تحديد ما إذا كان قانون الضرائب يفرض قيودًا على مصادر أرباحها الخاضعة للضريبة والتي 

 الفروقات المؤقتة القابلة للخصم. باإلضافة إلى ذلك، تقدم هذه التعديالت إرشادات عكسالمؤسسة بالخصم عند  تقومعلى أساسها قد 
الظروف التي قد يشمل الربح الخاضع للضريبة فيها استرداد  وتوضحاألرباح الخاضعة للضريبة في المستقبل المؤسسة كيفية تحديد حول 

 2017يناير  1بعض الموجودات مقابل مبالغ تزيد عن قيمتها الدفترية. يسري مفعول هذه التعديالت للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 
هذه البيانات المالية على أي أثر لهذه التعديالت  بما أن المجموعة غير خاضعة لضريبة الدخل فليس بيق المبكر.مع السماح بالتط

 الموحدة.
 

 2016-2014دورة التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية 
معداًل المعيار  2016 - 2014دولية للتقارير المالية دورة التحسينات السنوية على المعايير ال مجلس معايير المحاسبة الدوليةأصدر 

 إيضاحات المصالح في الكيانات األخرى. 12الدولي للتقارير المالية 
 

على عدم حاجة الكيانات لتقديم معلومات مالية موجزة عن حقوقهم في الشركات التابعة  12ينص المعيار الدولي للتقارير المالية 
وعات المشتركة المصنفة )أو المتضمنة في المجموعة المستبعدة المصنفة كذلك( كمحتفظ بها بغرض البيع. والشركات الزميلة أو المشر 

يسري مفعول هذه لهذه المصالح.  12توضح التعديالت أن هذا هو اإلمتياز الوحيد من متطلبات إفصاح المعيار الدولي للتقارير المالية 
ليس لهذه التعديالت أي أثر هام على البيانات المالية الموحدة . 2017يناير  1تبدأ في أو بعد  التي المحاسبيةللفترات السنوية التعديالت 
 .للمجموعة
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 غير سارية المفعول بعد المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة
 

بيع أو المساهمة بموجودات بين مستثمر وشركته  28ومعيار المحاسبة الدولي  10ة التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالي
 الزميلة أو مشروعه المشترك

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

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

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

 

 اإليرادات من العقود مع العمالء  15المعيار الدولي للتقارير المالية 
من خمس خطوات لحساب اإليرادات الناشئة من  والذي وضع نموذجاً  2014في مايو  15تم إصدار المعيار الدولي للتقارير المالية 

، يتم تحقيق اإليرادات بالقيمة التي تعكس المبلغ الذي تتوقع المؤسسة الحصول 15العقود مع العمالء. وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية 
وفقًا للمعايير  الحاليةيار اإليرادات الجديد محل جميع متطلبات تحقيق اإليرادات عليه مقابل تحويل البضائع أو الخدمات للعميل. يحل مع

يناير  1التي تبدأ في أو بعد  السنويةالدولية للتقارير المالية. يجب إما التطبيق بأثر رجعي بصورة كاملة أو بصورة معدلة للفترات 
 مفعوله. سريانعند المعيار الجديد تنوي المجموعة تطبيق  .للمعيار المبكر. يسمح بالتطبيق 2018

 

 األدوات المالية  9المعيار الدولي للتقارير المالية 
األدوات المالية والتي  9، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية النسخة النهائية من المعيار الدولي للتقارير المالية 2014في يوليو 

. 9السابقة للمعيار الدولي للتقارير المالية  اإلصداراتالتحقيق والقياس وكافة : ةاألدوات المالي 39تحل محل معيار المحاسبة الدولي 
واالنخفاض في  ،التصنيف والقياس: مشروع األدوات الماليةمحاسبة جميع العناصر الثالثة ل 9 الماليةيجمع المعيار الدولي للتقارير 

، مع 2018يناير  1التي تبدأ في أو بعد  السنويةللفترات  9ر المالية ومحاسبة التحوط. يسري مفعول المعيار الدولي للتقاري ،القيمة
التطبيق بأثر رجعي، إال أن تقديم بيانات المقارنة ليس إلزاميًا. فيما يتعلق  يجبفإنه  ،السماح بالتطبيق المبكر. باستثناء محاسبة التحوط

 مع وجود بعض االستثناءات المحددة. بمحاسبة التحوط، يتم تطبيق المتطلبات بأثر مستقبلي بصورة عامة، 
 

، أجرت المجموعة تقييمًا عالي المستوى ألثر العوامل 2017 سنة. خالل مفعوله تعتزم المجموعة تطبيق المعيار الجديد في تاريخ سريان
قد تكون عرضة لتغيرات تنشأ من  . اعتمد التقييم األولي على المعلومات المتوفرة حاليًا والتي9الثالثة للمعيار الدولي للتقارير المالية 

 هامؤيدة إضافية تتاح للمجموعة في المستقبل. وبصورة عامة، ال تتوقع المجموعة تأثيرًا ماديًا على مركز  معلوماتتفصيلية أو  تحليالت
 . 9المالية الملكية باستثناء تأثير تطبيق متطلبات االنخفاض في القيمة وفقًا للمعيار الدولي للتقارير  هاو حقوقالمالي 
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 )تتمة(األدوات المالية  9المعيار الدولي للتقارير المالية 
 

 التصنيف والقياس أ()
االستمرار في قياس جميع الموجودات المالية المحتفظ بها حاليًا بالقيمة العادلة. إن أسهم الملكية المدرجة المحتفظ بها  المجموعة تتوقع

 الدخلستصنف كأدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل  شامل األخرال الدخلحاليًا كمتاحة للبيع مع تسجيل األرباح والخسائر في 
. أي أرباح أو خسائر محققة من إلغاء تحقيق شامل األخرال الدخلمع استمرار إدراج التغيرات في القيمة العادلة ضمن  رشامل األخال

 األرباح أو الخسائر. إلىهذه األدوات لن يعاد تصنيفها 
 

حيث تتوقع المجموعة  9للتقارير المالية وفقاً للمعيار الدولي  شامل األخرال الدخليتوقع أن يتم قياس أوراق الدين بالقيمة العادلة من خالل 
أي أرباح أو إن بالموجودات ليس فقط لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية ولكن أيضًا لبيع مبلغ هام على أساس متكرر نسبيًا.  تحتفظأن 

 األرباح أو الخسائر. سيتم إعادة تصنيفها إلىخسائر محققة من إلغاء تحقيق هذه األدوات 
 

االحتفاظ بأسهم الملكية في الشركات غير المدرجة في المستقبل المنظور. تتوقع المجموعة تطبيق الخيار الخاص  من المخطط أن يتم
لن يكون له  9، وعليه تعتقد المجموعة أن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية شامل األخرال الدخلفي  العادلةبعرض تغيرات القيمة 

 مادي.  تأثير
 

في المدفوعات  متمثالً ويتوقع أن يزيد ذلك من التدفقات النقدية  لقروض والذمم المدينة لتحصيل تدفقات نقدية تعاقديةيتم االحتفاظ با
ذلك، تتوقع المجموعة أن يستمر قياس هذه األدوات بالتكلفة المطفأة وفقًا للمعيار الدولي للتقارير ولوالفوائد.  ةاألساسي للمبالغالمنفصلة 

قبل اتخاذ القرار حول بتفصيل أكثر ، سوف تقوم المجموعة بتحليل سمات التدفقات النقدية التعاقدية لهذه األدوات لكومع ذ. 9 المالية
 . 9في المعيار الدولي للتقارير المالية  ما إذا كانت هذه األدوات تلبي معايير قياس التكلفة المطفأة

 

 )ب( االنخفاض في القيمة 
أن تقوم المجموعة بتسجيل خسائر االئتمان المتوقعة من جميع أوراق الدين والقروض والذمم  9ر المالية يتطلب المعيار الدولي للتقاري

أو على أساس أعمارها. تتوقع المجموعة تأثيرًا ماديًا على حقوق الملكية نتيجة الطبيعة غير المؤمنة  شهراً  12المدينة سواء على أساس 
بما فيها البنود  ،حتاج إلى القيام بتحليل أكثر تفصياًل يراعي جميع المعلومات المعقولة المؤيدةالمدينة، ولكنها سوف ت وذممهالقروضها 

 االستشرافية لتحديد مدى التأثير.
 

 ج( محاسبة التحوط)
ظل مؤهلة كانت ست لتحديد ما إذاتحوط فعالة  كعالقات حالياً  تصنيفهاالتحوط القائمة التي يتم  عالقاتتعتزم المجموعة مراجعة جميع 

 .9لمحاسبة التحوط بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية 
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عقود التأمين )تعديالت على المعيار  4األدوات المالية مع المعيار الدولي للتقارير المالية  9لمالية تطبيق المعيار الدولي للتقارير ا
 (4الدولي للتقارير المالية 

عقود التأمين تتيح خيارين للمؤسسات التي تصدر  4تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية  أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية
 ؛4ن ضمن نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية عقود تأمي

 

خيار يسمح للمؤسسات بإعادة تصنيف، من الربح أو الخسارة إلى الدخل الشامل االخر، بعض من اإليرادات و المصروفات الناتجة  -
 عن موجودات مالية محددة، ويعرف بطريقة الغطاء؛

للمؤسسات التي غالبًا ما تتضمن أنشطتها إصدار عقود ضمن  9لمالية خيار إعفاء مؤقت من تطبيق المعيار الدولي للتقارير ا -
 ، وهو ما يعرف بطريقة التأجيل4نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية 

 

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

 التعديالتا قبل تطبيق معايير عقود التأمين الجديدة. تنوي المجموعة تطبيق مالتوقف عن تطبيقهللمؤسسة اختياري، ويسمح  الطريقتين
 مفعولها. خ سريانتاري في ةالجديد

 

 (9لمعيار الدولي للتقارير المالية مقدمة مع التعويض السلبي )تعديالت على اخصائص الدفعات ال
األدوت المالية المتعلق بسمات الدفعات  9قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بإصدار تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 

ممكن أن تتسبب في استالم مالك ختيار الدفع المقدم التي من اللتعديالت للموجودات المالية ذات اتسمح االمقدمة مع التعويض السلبي. 
فقط إذا تم الوفاء بمعايير خاصة. يطبق التعديل للفترات  والفوائدختيار تعويض لإلنهاء المبكر إلستيفاء شرط مدفوعات أصل الدين اال

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

 

 اإليجارات  16المعيار الدولي للتقارير المالية 
ة تفسيرات لجن 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
دولي التأجير. يحدد المعيار ال دتقييم محتوى العمليات التي تتضمن الصيغة القانونية لعق 27 الحوافز، وتفسير لجنة التفسيرات القائمة

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

إيجارات موجودات "منخفضة القيمة" )مثل أجهزة الكمبيوتر الشخصية( واإليجارات  ن يجوز فيهما اإلعفاء من تحقيق اإليجارات وهيحالتي
 لسداد دفعات مطلوب تسجيلأو أقل(. في تاريخ بداية عقد التأجير، يجب على المستأجر  اً هر ش 12قصيرة المدى )أي اإليجارات لفترة 

 خالل فترة اإليجار )أي حق استخدام الموجود(. الموجود يمثل الحق في استخدام وموجوديجار( اإلمطلوب  اإليجار )أي
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  )تتمة( اإليجارات 16لي للتقارير المالية المعيار الدو 
اإليجار ومصروف االستهالك على حق استخدام الموجود بشكل منفصل. يجب  مطلوبالفائدة على  سجيليجب على المستأجرين ت

إليجار أحداث معينة )مثل تغيير مدة اإليجار أو تغيير مدفوعات ا وقوعاإليجار عند  مطلوبعلى المستأجرين إعادة قياس  أيضاً 
بتحقيق مبلغ إعادة  المعدل المستخدم في تحديد تلك المدفوعات(. سوف يقوم المستأجر عموماً  أوالمستقبلية نتيجة تغير أحد المؤشرات 

 اإليجار كتعديل في حق استخدام الموجود.  مطلوبقياس 
 

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

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

المبكر، ولكن ليس دون قيام المؤسسة  . يسمح بالتطبيق2019يناير  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 

على  16للتقارير المالية شروط التحول إلى المعيار ببعض اإلعفاءات المحددة. تقوم المجموعة بتقييم التأثير المحتمل للمعيار الدولي 
 مفعوله. تاريخ سريان فيتنوي تطبيق المعيار الجديد و  بياناتها المالية الموحدة

 

 (عقارات استثمارية 40)تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  عقارات استثماريةتحويل 
من حيث متى يجب على عقارات استثمارية  40قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بتعديل المتطلبات في معيار المحاسبة الدولي 

تخدام، سهناك دليل على وجود تغيير في اال . يتم التحويل فقط عندما يكونعقار استثماريالشركة تحويل الموجود العقاري من أو إلى 
التغير في رغبة اإلدارة وهناك دليل على التغيير في االستخدام.  ستثمارياالعقار الإذا كان العقار يستوفي أو ال يستوفي تعريف أي 

 لوحده ال يدعم التحويل. 
 

هناك أدلة أخرى تدعم أي أن هي غير شاملة  40إن أمثلة دليل تغير االستخدام الواردة في النسخة المعدلة من معيار المحاسبة الدولي 
 التحويل.

 

 مبكر. للشركة الخيار عند التطبيق المبدئي لتطبيق:مع السماح بالتطبيق ال .2018يناير  1تبدأ في أو بعد  سنويةيسري التعديل لفترات 
 

عادة تقييم التصنيفحدث بعد تاريخ التطبيق المبدئي و تطبيق التعديالت للتحويالت التي ت أيطريقة التطبيق المستقبلي  - للموجود  ا 
 العقاري في ذلك التاريخ؛ أو

 الة عدم استخدام االدراك المتأخر. ولكن فقط في ح ،تطبيق التعديالت بأثر رجعيأي طريقة األثر الرجعي  -
 

 مفعولها. تاريخ سريان في ةالجديد التعديالتتطبيق المجموعة تنوي 
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 معامالت بالعمالت األجنبية والدفعات المقدمة 22لتقارير المالية لتفسيرات المعايير الدولية 
الذي يتناول مسألة تحديد تاريخ تحويل المعامالت بالعمالت  22لتقارير المالية بإصدار التفسير لقامت لجنة تفسيرات المعايير الدولية 

أن تاريخ  22لتقارير المالية ل. يوضح تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية التحصيل أو الدفعأو الدفع مقدمًا األجنبية التي تشمل 
عتراف بالدفعات المقدمة أو الدخل المؤجل الناتج من المقابل المقدم. بالنسبة الشركة مبدئيًا باالالمعاملة هو التاريخ الذي تقوم فيه 

كل مبلغ مدفوع أو محصل ُينشأ تاريخ معاملة منفصل. يسري العمل  للمعامالت التي تشمل مدفوعات أو متحصالت متعددة، فإن
قع تطبيق التفسير في وتتو تقوم المجموعة بتقييم األثر المحتمل لهذا التعديل على بياناتها المالية الموحدة . 2018يناير  1بالتفسير من 

 .تاريح سريان مفعوله
 

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

 عقود التأمين. 4المعيار الدولي للتقارير المالية  مستبدالً  واإلفصاح،القياس والعرض مل لعقود التأمين يغطي التحقيق و ومتكا
 

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

بعقود خدمات استثمار وطريقة توزيع األقساط هي بشكل رئيسي لفترة قصيرة والتي  تتعلق أساساً ة والتي للعقود بخصائص مشاركة مباشر 
 على عقود تأمين غير الحياة محددة. تطبق عادةً 

 

 لي:ية للنموذج المحاسبي الجديد هي كما يإن الخصائص األساس 
 

نقدية التدفقات الكل فترة تقرير )لمعاد قياسها الة المخاطر الصريحة قياس القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية متضمنة تسوي -
 (المستوفية

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

يتم تسوية تغييرات محددة في القيمة الحالية المتوقعة للتدفقات النقدية المستقبلية مقابل هامش الخدمات التعاقدية وبالتالي تحقق في  -
 ترة الخدمات التعاقدية المتبقيةالربح أو الخسارة على ف

 الختيار السياسة المحاسبية تبعاً  الدخل الشامل األخر يأو فالخسارة أو في معدل الخصم إما في الربح  يتم إدارج تأثير التغير -
 على مفهوم الخدمات المؤداة خالل الفترة بناءً  الدخل الشامليتم تحقيق ايراد التأمين ومصاريف خدمات التأمين في بيان  -
 للتأمين المصروف التمويليد أو ( بشكل منفصل عن االيرامتكبدةلبات يتم عرض نتائج خدمات التأمين )ايراد مكتسب ناقص مطا -
 من عقود التأمين وطبيعة ومدى المخاطر الناتجة عن هذه العقود المسجلةشاملة لتعطي معلومات عن المبالغ  إفصاحات -
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 عقود التأمين )تتمة( 17المعيار الدولي للتقارير المالية 
مع وجوب توافر بيانات ، 2021يناير  1لتي تبدأ في أو بعد لفترات التقارير السنوية ا 17يسري مفعول المعيار الدولي للتقارير المالية 

في أو قبل تاريخ تطبيق المعيار الدولي  15و 9مع تطبيق المؤسسة للمعيار الدولي للتقارير المالية  ،لمقارنة. يسمح بالتطبيق المبكرا
، ثر رجعي لمجموعة من عقود التأمين. ويجب التطبيق بأثر رجعي. إال أنه في حالة عدم امكانية التطبيق الكامل بأ17للتقارير المالية 

الجديد في على المؤسسة االختيار بين طريقة أثر رجعي معدلة أو طريقة القيمة العادلة. تنوي المجموعة تطبيق المعيار  فعندئذ يجب
 .تاريخ سريان مفعوله

 

تتوقع المجموعة أن ينتج عن المعيار الجديد تغيير هام للسياسات المحاسبية لمطلوبات عقود التأمين للمجموعة ومن المرجح أن تؤثر 
جمالي حقوقرئيسي على كل من الربح بشكل   .واإلفصاحاتالعرض  وكذلكالملكية  وا 

 

 2017-2015التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية دورة 
ار معي معدالً  2017-2015قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بإصدار تحسينات سنوية على دورة المعايير الدولية للتقارير المالية 

الصلة لإلستخدام  الموجود ذاقتراض محدد قائمًا بعد جاهزية توضح التعديالت أنه إذا كان أي ا تكاليف االقتراض. 23المحاسبة الدولي 
حتساب معدل الرسملة المؤسسة بوجه عام عند اقترضها مقصود منه أو للبيع، يصبح ذلك االقتراض جزء من األموال التي تللغرض ال

تنوي المجموعة تطبيق  .2019يناير  1. تسري هذه التحسينات السنوية للفترات المحاسبية التي تبدأ في أو بعد مةالعاعلى القروض 
 .سريان مفعولهاالتعديالت الجديدة في تاريخ 

 

 في الشركات الزميلة والمشروعات المشتركة المصالح طويلة األجل 28التعديالت على معيار المحاسبة الدولي 
األدوات المالية على المصالح طويلة األجل في شركة زميلة  9ق المعيار الدولي للتقارير المالية يتطببالمؤسسة ت قيام التعديالتوضح 

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

 .سريان مفعولهاالجديدة في تاريخ 
 

 غير سارية المفعول بعدخرى األمعدلة الجديدة و التفسيرات الو معايير ال
 

التطبيق األولي  1: المعيار الدولي للتقارير المالية 2016–2014 دورة التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية -
 2018يناير  1ية، تسري من تاريخ للمعايير الدولية للتقارير المال

استثمارات في شركات  28: معيار المحاسبة الدولي 2016–2014دورة التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية  -
 2018يناير  1كة ، تسري من تاريخ ر زميلة ومشاريع مشت

 2018يناير  1ت، تسري من تاريخ تعديال –قياس معامالت مدفوعات باألسهم تصنيف و  2ير المالية المعيار الدولي للتقار  -
 2019يناير  1خل، تسري من تاريخ عدم التأكد من معالجة ضريبة الد 23لتقارير المالية لتفسيرات المعايير الدولية  -
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تجميع األعمال  3الية عيار الدولي للتقارير الم: الم2017–2015التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية دورة  -
 2019يناير  1كة، تسري من تاريخ الترتيبات المشتر  11والمعيار الدولي للتقارير المالية 

خل، تسري ضريبة الد 12: معيار المحاسبة الدولي 2017–2015التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية دورة  -
 2019يناير  1من تاريخ 

 

 .حولهاأخرى  إفصاحاتللمجموعة ، وبالتالي فلم يتم إعداد  الموحدة عاله ليس لها تأثير هام على البيانات الماليةإن التعديالت أ
 

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

 شركات المجموعة.  قبلتم تطبيقها بإنتظام من 
 

 التوحيد  أساس
 .2017ديسمبر  31البيانات المالية للشركة وشركاتها التابعة كما في الموحدةتتضمن البيانات المالية 

 

وحدة من تاريخ االستحواذ وهو التاريخ الذي تبدأ فيه سيطرة المجموعة المالية الم 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

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

 

ن نتج عن ذلك عجز في الرصيد. الحقوقيعود إجمالي الدخل الشامل في شركة تابعة إلى   غير المسيطرة حتى وا 
 

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

    

 ؛إلغاء تحقيق موجودات )وتشمل الشهرة( ومطلوبات الشركة التابعة -
 ؛غير المسيطرة الحقوقإلغاء تحقيق القيمة الدفترية ألي من  -
 ؛راكمة من تحويل العمالت األجنبية المدرجة في حقوق الملكيةإلغاء تحقيق الفروقات المت -
 ؛تحقيق القيمة العادلة للمبالغ المستلمة -
 ؛تحقيق القيمة العادلة ألي استثمار يحتفظ به -
 ؛تحقيق أي فائض أو عجز في الربح أو الخسارة -
إلى الربح أو الخسارة أو األرباح المدورة أيهما أنسب. الخاصة بالشركة األم المدرجة سابقًا في الدخل الشامل األخر البنودتبويب  إعادة -
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة     2
 

 والتقديرات الهامة )تتمة(والقرارات  ملخص السياسات المحاسبية الهامة
 

 )تتمة( التوحيد أساس
 

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

غير  الحقوقفي المستحوذ عليه. لكل تجميع أعمال تختار المجموعة إما أن تقيس  مسيطرةغير  حقوقتاريخ االستحواذ وقيمة أي 
لموجودات المستحوذ عليها التي يمكن تعيينها لألعمال المسيطرة في المستحوذ عليه بالقيمة العادلة أو بالحصة النسبية من صافي ا

 المستحوذ عليها.
 

 .تدرج تكاليف االستحواذ عند تكبدها كمصاريف وتدرج في المصاريف اإلدارية
 

حوال عندما تستحوذ المجموعة على أي أعمال تقوم بتصنيف الموجودات المالية والمطلوبات المالية المستلمة وفقًا للشروط التعاقدية واأل
 .قتصادية والظروف الخاصة في تاريخ االستحواذ. وهذا يشمل فصل المشتقات الضمنية في العقود األساسية للمستحوذ عليهااإل
 

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

 التغيرات في القيمة العادلة في بيان الربح أو الخسارة الموحد.
 

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

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

 .ربح في الربح أو الخسارةزيادة في القيمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ عليها عن إجمالي المبلغ المحول، يدرج ال
 

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

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

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

 النسبية للعملية المستبعدة والجزء المحتفظ به من وحدة اإليرادات النقدية.
 
 
 
 



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

 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

27 
 

 

 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة     2
 

 والقرارات والتقديرات الهامة )تتمة( هامةملخص السياسات المحاسبية ال
 

 )تتمة( التوحيد أساس
 

 عمليات التأمين اإلسالمي
الشركة العامة للتكافل ذ.م.م، تعمل في مجال التأمين اإلسالمي وفقًا لمبادئ الشريعة اإلسالمية. ووفقًا ، للمجموعةإحدى الشركات التابعة 

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

 .(10)اإليضاح  ز المالي الموحد كمعلومات تكميليةمطلوبات مشاركي التكافل على التوالي في بيان المركصندوق و مشاركي التكافل و 
 تقوم المجموعة بإدارة أموال التكافل نيابًة عن حاملي وثائق التكافل بالنموذج المختلط كمشغل.

 

٪(  15: 2016٪ )15يستخدم النموذج المختلط أسس كل من الوكالة والمضاربة. وعليه يستلم المشغل بموجبها رسوم وكالة ثابتة بنسبة 
٪( من أرباح االستثمار من مشاركات حاملي وثائق  70: 2016) ٪70من إجمالي المشاركات المكتتبة باإلضافة إلى حصة قدرها 

 برسوم الوكالة ويتحملها المساهمون.خرى األدارية اإلتشغيلية و المصاريف ال يتم تغطيةالتكافل. 
 

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

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

 

يتم تحقيق جميع التغييرات الالحقة في حصة المجموعة من المساهمة في الشركات الشقيقة في القيمة الدفترية الستثمارات المجموعة. 
صافي يتم إدراج التغييرات الناتجة من الربح والخسارة الناتجة من الشركة الشقيقة في بيان الربح أو الخسارة الموحد وبالتالي فهي تؤثر في 

 تائج المجموعة.ن
 

ها تم تعديل المبالغ المدرجة في البيانات المالية للشركات الشقيقة أينما كان ضروريًا لضمان االنسجام مع السياسات المحاسبية التي تتبع
 ة المستثمر فيها.المجموعة. األرباح غير المحققة الناشئة عن التعامالت مع الشركات الزميلة يتم استبعادها إلى حد حصة المجموعة في الشرك

 

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

 ة قيامها بسداد مدفوعات بالنيابة عن الشركة المستثمر فيها.حال
 

 ةبعد تطبيق طريقة حقوق الملكية، تقوم المجموعة بتحديد ما اذا كان من الضروري تحقيق خسائر االنخفاض الستثماراتها في الشرك
في حالة وجود دليل  الزميلة. ةتثمار في الشركاالسقيمة انخفاض  على، تقوم المجموعة بتحديد وجود دليل التقريرالزميلة. في كل تاريخ 

ومن  ،للشركة الزميلة وقيمتها الدفترية لالستردادوهو الفرق بين القيمة القابلة 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
 

 األجنبية العملةتحويل 
 

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

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

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

 

 بعمالت أجنبية المعامالت
يال القطري وفقًا ألسعار الصرف السائدة في تاريخ إجراء المعامالت. تحول أرصدة  مالت أجنبية مبدئيًا بالرتسجل المعامالت بع

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

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

 األدوات المالية
مدينة التأمين الالمالية للمجموعة. تتضمن الموجودات المالية النقد وما في حكمه وذمم  والمطلوباتتمثل األدوات المالية الموجودات 

ذمم تأمين دائنة وسلف وقروض ومشتقات و  ادة التأمينمدينة من أطراف ذات عالقة وموجودات إع وأرصدةخرى األمدينة الذمم الو 
 مالية ومطلوبات عقود التأمين وأرصدة دائنة إلى أطراف ذات عالقة ومطلوبات أخرى.الدوات األ

  

 التصنيف والقياس الالحق للموجودات المالية
التحقيق  عندات تحوط ، تصنف ضمن الفئات التالية أدو ك أيضًا فعالة، غير تلك التي تعتبر وهي القياس الالحق للموجودات الماليةض اغر أل

 المبدئي:
 

 مدينة وذممقروض  -
 مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة موجودات -
 ستحقاقاستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اال -
 متاحة للبيع ماليةموجودات  -
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة     2
 

 والقرارات والتقديرات الهامة )تتمة( اسبية الهامةملخص السياسات المح
 

 )تتمة( األدوات المالية
 

 التصنيف والقياس الالحق للموجودات المالية )تتمة(
جميع الموجودات المالية عدا تلك التي تصنف كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة يتم مراجعة انخفاض قيمتها 

قرير على األقل لتحديد ما إذا كان هنالك أي دليل موضوعي على أن موجود مالي أو مجموعة من الموجودات المالية في كل تاريخ ت
 قد انخفضت قيمتها. يتم تطبيق معايير مختلفة لتحديد انخفاض القيمة لكل فئة من الموجودات المالية.

 

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

 

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

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

 

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

 االئتمان المشتركة. وغيرها من خصائص مخاطر المقابلطرف التحديدها بالرجوع إلى صناعة ومنطقة 
 لكل مجموعة محددة.  المقابلطرف للاالنخفاض على أحدث معدل عدم الوفاء  خسارةيعتمد تقييم 

 

 مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة موجودات
أو مصنفة بهذه الصفة عند التحقيق تصنف األداة المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا كان يتم االحتفاظ بها للمتاجرة 

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

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

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

إذا كان للمجموعة النية واإلمكانية  حتى تاريخ االستحقاقغير القروض واألرصدة المدينة. تصنف االستثمارات على أنها محتفظ بها 
باستخدام طريقة  بالتكلفة المطفأة الحقاً  يخ االستحقاقحتى تار يتم قياس استثمارات محتفظ بها  .حتى تاريخ االستحقاقلالحتفاظ بها 

فيتم  ،يحدد بالرجوع إلى تصنيفات ائتمانية خارجية ،إذا كان هنالك دليل موضوعي على انخفاض قيمة االستثمار .معدل الفائدة الفعلي
متضمنة خسائر  ،في القيمة الحالية لالستثمارات التقديرية. أي تغييرالمستقبلية قياس الموجود المالي بالقيمة الحالية للتدفقات النقدية 

 .الخسارةأو  الربحفي  يتم تسجيلهااالنخفاض 
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة     2
 

 والقرارات والتقديرات الهامة )تتمة( ملخص السياسات المحاسبية الهامة
 

 )تتمة( األدوات المالية
 

 متاحة للبيع ماليةموجودات 
كموجودات مالية متاحة  أسهم الملكيةاستثماراتها في  جزء منو وأوراق الدين مدارة الصناديق الستثمارات المجموعة في ايتم تصنيف 

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

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

 

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

 المالية. 
 

في حالة الموجودات المالية على أساس القيمة العادلة زائد تكاليف المعامالت، بإستثناء  مبدئياً يتم تحقيق جميع الموجودات المالية 
 المسجلة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

 

 التحقيق إلغاء
 تقوم المجموعة بإلغاء تحقيق الموجود المالي عند انتهاء الحقوق التعاقدية في استالم تدفقات نقدية من ذلك الموجود أو عند تحويل الحق

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

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

 

 مقاصة األدوات المالية
يتم إجراء مقاصة للموجودات المالية والمطلوبات المالية ويدرج صافي المبلغ في بيان المركز المالي الموحد في حال وجود حق قانوني 

افي لتحقيق الموجودات وسداد المطلوبات في المبالغ المحققة وحال توفرت الرغبة في التسوية على أساس الص لتسوية المفعولساري 
 نفس الوقت.

 

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

قدية الموحـد، يتكون النقد وما في حكمه من النقد وما في حكمه . بغرض إعداد بيان التدفقات النالموحدأقل من تاريخ بيان المركز المالي 
 كما هو موضح أعاله، بعد خصم السحب على المكشوف من البنوك.
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة     2
 

 والقرارات والتقديرات الهامة )تتمة( ملخص السياسات المحاسبية الهامة
 

 )تتمة( األدوات المالية
 

 خرىاألمدينة 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 

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

 

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

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

 

 التصنيف والقياس الالحق للمطلوبات المالية
 التجارية واألخرى ومشتقات األدوات المالية. الذمم الدائنةوالقروض و تتضمن المطلوبات المالية للمجموعة السلف 

 

ويحقق  تقاس المطلوبات المالية الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام معدل الفائدة الفعلي باستثناء المشتقات والتي تقاس الحقا بالقيمة العادلة
 لتحوط(.أدوات لوذو فاعلية ك تصنفالتي غير مشتقات االدوات المالية الخسارة ) الربح أوفي  األرباح أو الخسائر

 

، تدرج ضمن إن وجدت، الخسارة الربح أوضمن  والتي يتم ادراجهاالقيمة العادلة  كافة التكاليف المتعلقة بالفوائد والتغيرات فييتم ادراج 
 أو ايرادات التمويل. التمويل تكاليف

 

 قروضو  سلف
التكاليف المتعلقة مباشرة بالمعاملة. بعد التحقيق المبدئي،  العادلة للمقابل المستلم ناقصاً  السلف مبدئيًا بالقيمةو  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 األخرىمالية تقاس األدوات ال

 

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

مجموعة ألجل. يتم إدراج عقود تبادل أسعار الفائدة هذه بالقيمة العادلة. تقوم المجموعة بتصنيف التحوط على أنها تحوط للتدفق النقدي ال
ضد تعرضها لتغيرات التدفقات النقدية التي هي إما متعلقة بمخاطر معينة مصاحبة للموجود أو المطلوب المحقق أو  بالتحوطحيث تقوم 
 عة. تم تصنيف عقد تبادل أسعار الفائدة كتحوط للتدفق النقدي ويستوفي شروط محاسبة التحوط.معاملة متوق
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 ة )تتمة(األدوات المالي مشتقات
بقيمها العادلة في تاريخ كل بيان  بالقيمة العادلة في تاريخ الدخول في عقد المشتقات ويعاد قياسها الحقاً  مبدئياً المشتقات  يتم تحقيق

مركز مالي موحد. يتم تحقيق الربح أو الخسارة الناتجتين في الربح أو الخسارة مباشرة إال في حال كانت المشتقات مدرجة كأداة تحوط 
 توقيت التحقيق في هذه الحالة في الربح أو الخسارة على طبيعة عالقة التحوط. وفعالة حيث يعتمد

 

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

 لفعال مباشرة في بيان الربح أو الخسارة الموحد.تحقيق الربح أو الخسارة المتعلقة بالجزء غير ا
 

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

 غير المكتسبة.
 

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

 المجموعة خالل السنة.
 

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

 

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

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

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

 يضاحات التالية:في اإل لتلك األدواتالمتعلقة بالقيمة العادلة 
 

 .4يضاح العقارات االستثمارية في اإل -
 .8يضاح الموجودات المالية المتاحة للبيع في اإل -
 .9يضاح خالل الربح أو الخسارة في اإلالموجودات المالية بالقيمة العادلة من  -
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 .22يضاح مشتقات األدوات المالية في اإل -
 .37يضاح ي اإلاالفصاحات الكمية حول تدرج قياس القيمة العادلة ف -
  ضمن هذا اإليضاح.االفصاحات حول طرق التقييم والتقديرات واالفتراضات الهامة  -
 

القيمة العادلة هي الثمن الذي سوف يستلم لبيع موجود أو يدفع لتحويل مطلوب في معاملة بين متعاملين في السوق في تاريخ القياس. 
 المعاملة لبيع الموجود أو لتحويل المطلوب تحدث إما:إن قياس القيمة العادلة يتم بناًء على إفتراض أن 

 

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

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

 يتصرفون لمصلحتهم االقتصادية األفضل.
 

ات المالية الموحدة ضمن تدرج القيمة فصاح عنها في البيانيتم 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 -
أدنى مستوى من المعطيات الهامة لقياس القيمة العادلة واضحة بصورة مباشرة أو غير تقنيات التقييم التي يكون : 2 المستوى -

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

ساس متكرر، تحدد المجموعة ما إذا تمت تحويالت بين التي تدرج في البيانات المالية الموحدة على أ 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.
 

لة المتكرر مثل الموجودات المالية المتاحة للبيع غير المتداولة، وللقياس جراءات لكل من قياس القيمة العادواإل السياساتتحدد المجموعة 
 غير المتكرر.

 

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

كانت لديهم معايير مهنية. تقرر اإلدارة بعد النقاش مع المثمنين الخارجيين للمجموعة تقنيات ومعطيات التقييم التي تستخدم لكل حالة.
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 قياس القيمة العادلة )تتمة(
في تاريخ كل تقرير، تقوم المجموعة بتحليل الحركة في قيم الموجودات والمطلوبات التي يراد أن يعاد قياسها أو إعادة تقييمها وفقًا 

ل هذا التحليل، تقوم المجموعة بمراجعة المعطيات الرئيسية المستخدمة في آخر تقييم عن طريق . من أجللمجموعةللسياسات المحاسبية 
 مطابقة المعلومات في حسابات التقييم مع العقود وغيرها من الوثائق ذات الصلة.

 

كل موجود ومطلوب مع المصادر الخارجيين للمجموعة أيضًا بمقارنة كل تغير في القيمة العادلة ل المثمنينتقوم المجموعة بالتعاون مع 
 الخارجية ذات الصلة وذلك لتحديد ما إذا كان التغير معقواًل.

 

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

 

 متاحة للبيع المالية الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة و الموجودات ال
المتداولة في األسواق المالية بالرجوع إلى أسعار الشراء المدرجة في السوق للموجودات وأسعار  الماليةيتم تحديد القيمة العادلة لألدوات 

تاريخ بيان المركز المالي الموحد. في حالة عدم إمكانية قياس القيمة العادلة بصورة موثوق العروض للمطلوبات عند إغالق العمل في 
عندها يمكن قياس هذه األدوات المالية بالتكلفة، وهي القيمة العادلة للمقابل المدفوع القتناء االستثمار  ،بها باستخدام الطرق المذكورة أعاله

إدراج جميع التكاليف المتعلقة  لمالي إلى حين توفر قياس موثوق به للقيمة العادلة. يتم أيضاً أو المبلغ المستلم عند إصدار المطلوب ا
 بصورة مباشرة بالشراء في تكلفة االستثمار.

 

 ستثماريةاالعقارات ال
ئة العقار الذي يجري يتم تحديد القيمة العادلة للعقار االستثماري من قبل خبراء تقييم عقارات مستقليين لديهم خبرة حديثة عن موقع وف

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

 

لى العقارات اال شغال المالك أو ببدء إيجار تشغيلي إبستثمارية فقط عندما يكون هنالك تغير في اإلستخدام يتم إثباته تتم تحويالت من وا 
اإلنشاء أو التطوير. للتحويل من عقار استثماري إلى عقار يشغله المالك تكون التكلفة التي تؤخذ للمحاسبة  كتمالابلطرف آخر أو 

الستخدام. إذا تم تحويل عقار يشغله المالك إلى عقار استثماري تحتسب المجموعة هذا الالحقة هي القيمة العادلة في تاريخ تغيير ا
 العقار وفقًا للسياسة المستخدمة للعقارات والمعدات حتى تاريخ التغير في االستخدام.

 

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

أسعار الوسيط.
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 انخفاض القيمة
 

 الموجودات المالية
لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي على أنه قد انخفضت قيمته. في حال وجود  ريرتقيتم 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  انخفاض القيمة هو الفرق بين التكلفة والقيمة العادلة ناقصاً الموحد. بالنسبة للموجودات المسجلة بالقيمة العادلة، فإن 
في بيان الربح أو الخسارة الموحد. بالنسبة لالستثمار في أسهم الملكية مصنفة كمتاحة للبيع يعتبر االنخفاض  في القيمة محققة سابقاً 

أنه دليل موضوعي على انخفاض قيمتها. يعامل عكس خسائر االنخفاض  الهام أو المستمر في القيمة العادلة إلى أقل من تكلفتها على
 يتم عكسفي قيمة استثمارات الملكية المصنفة كمتاحة للبيع على أنها زيادة في القيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل الموحد. 

ندما يمكن ربط الزيادة في القيمة العادلة بحدث وقع خسائر االنخفاض في قيمة أدوات الدين من خالل بيان الربح أو الخسارة الموحد ع
 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. مخصومةً المستقبلية 

 

حالية بالنسبة للموجودات المسجلة بالتكلفة المطفأة، يتم احتساب خسارة االنخفاض في القيمة على أنها الفرق بين قيمتها الدفترية والقيمة ال
 األصلي للموجودات المالية.بمعدل الفائدة الفعلي  التقديرية مخصومةً  المستقبليةللتدفقات النقدية 

 

 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.
 

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

مطروحًا العادلة في تاريخ االستحواذ. بعد التحقيق المبدئي، يتم إدراج الموجودات غير الملموسة بالتكلفة  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 
وجود مؤشرات على أن الموجود غير الملموس قد انخفضت قيمته. تتم مراجعة فترة اإلطفاء وطريقة اإلطفاء لموجود غير ملموس ذو 
عمر إنتاجي محدود في نهاية كل فترة تقرير على األقل. التغيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو طريقة استهالك المنافع اإلقتصادية 

في الموجود يتم أخذها باإلعتبار لتعديل فترة اإلطفاء أو طريقة اإلطفاء، كما هو مناسب، وتعامل كتغيرات في  المستقبلية المتضمنة
التقديرات المحاسبية. يتم تحقيق مصروف اإلطفاء للموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحدودة في بيان الربح أو الخسارة 

 ة لطبيعة الموجودات غير الملموسة. الموحد ضمن فئة المصروف المناسب
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 )تتمة( الموجودات غير الملموسة
اختبارها بشكل سنوي لدارسة االنخفاض في  الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحدودة ال يتم إطفاؤها ولكن يتم

القيمة إما بشكل فردي أو على مستوى وحدة اإليرادات النقدية. تتم مراجعة تقدير العمر االنتاجي غير المحدود بشكل سنوي لتحديد صحة 
  استمراريته. اذا ظهر عكس ذلك، يتم تغيير العمر اإلنتاجي من غير محدود إلى محدود على أساس مستقبلي.

 

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 إحق استخدام الموجود غير الملموس )المستحوذ عليها( بعمر هي 
 حق االستخدام. 

 

 العقارات اإلستثمارية
أو للغرضين، ولكن ليس الذي يتم االحتفاظ به إما للحصول على إيرادات إيجار أو لزيادة قيمته الرأسمالية  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
 بتطبيق نموذج القيمة العادلة.

 

 

إلستثمارية المشيدة داخليًا تكلفة المواد والعمالة مباشرة بشراء العقار اإلستثماري. تتضمن تكلفة العقارات ا المتعلقتتضمن التكلفة اإلنفاق 
المباشرة وأية تكاليف تنسب بصورة مباشرة إلى جعل العقار اإلستثماري في حالة صالحة للعمل في االستخدام المقصود وتكاليف االقتراض 

 المرسملة. 
 

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

 

بحيث يتم إعادة تصنيفه كعقارات ومعدات، تصبح قيمته العادلة في تاريخ إعادة التصنيف بمثابة تكلفته  العقارعندما يتغير استخدام 
 بغرض المحاسبة الالحقة.

 

 العقارات والمعدات
 

 اسالتحقيق والقي
شراء تدرج العقارات والمعدات بالتكلفة ناقصًا اإلستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة. تتضمن التكلفة المصاريف المتعلقة مباشرة ب

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

 

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

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

مكانية قياس تكلفتها بصورة موثوق بها. يتم إلغاء تحقيق القيمة الدفترية للجزء  المستقبلية المضمنة في ذلك الجزء إلى المجموعة وا 
 والمعدات في الربح أو الخسارة عند تكبدها. المستبدل. يتم تحقيق تكاليف الخدمة اليومية للعقارات

 

 اإلستهالك
بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية التقديرية للعقارات والمعدات بخالف األراضي والتي لها عمر  االستهالكيتم احتساب 
 :كما يليغير محدد 

 

 سنة 20 مباني
 سنوات 4 أثاث وتركيبات
 تسنوا 5 - 3 أجهزة الكمبيوتر

 سنوات 5 - 3 سيارات
 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  يةاريف التشغيلمصوال اإلنشاءاتأنشطة  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  موجوديعتمد على استغالل  التعاقدي عبارة عن )أو يحتوي على( إيجار إذا كان تنفيذ الترتيب التعاقدي الترتيبيكون 
 ( بشكل صريح في الترتيب التعاقدي. تلك الموجودات)أو  الموجود( حتى إذا لم يتم تحديد هذه الموجودات)أو  الموجودويمنح حق استغالل 

 

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

 إلى ملكية المجموعة يتم تصنيفها كإيجار تمويلي. 
 

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

ستهلك يفائدة ثابت على الرصيد المتبقي من المطلوب. تدرج مصاريف التمويل في تكاليف التمويل في بيان الربح أو الخسارة الموحد. 
عند انتهاء  للموجودالمجموعة  إمتالكرية للموجود. ولكن عند عدم اليقين حول المستأجر على مدى األعمار اإلنتاجية التقدي الموجود

 أو مدة اإليجار، أيهما أقل. للموجودالمستأجر يستهلك على مدى العمر اإلنتاجي التقديري  الموجودفإن  ،اإليجار فترة
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة     2
 

 قرارات والتقديرات الهامة )تتمة(وال ملخص السياسات المحاسبية الهامة
 

 اإليجارات )تتمة(
 

 )تتمة( كمستأجر المجموعة
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.
 

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

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

 

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

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

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

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

 منافع الموظفين 
 

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

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

 في السنة التي تتعلق بها.
 

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

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

 
 
 

 



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

 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

39 
 

 

 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة     2
 

 والقرارات والتقديرات الهامة )تتمة( ملخص السياسات المحاسبية الهامة
 

 رأس المال
 

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

 وتخصم من األرباح المدورة المتراكمة للمجموعة. 
 

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

 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
جمالي األقساط المكتسبة لفترة تغطية العقود التي يتم الدخول فيها خالل الفترات المحاسبية يشتمل إجمالي أقساط التأمين المكتتبة على إ

 تبدأ فيه وثيقة التأمين.  الذيالمحققة في التاريخ 
 

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

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

 اليومية(.
 

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

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

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

تسبة هي النسب من أقساط التأمين المكتتبة في . أقساط إعادة التأمين غير المكن تفاوضية واختيارية وفائض خسارةبموجب عقود إعادة تأمي
 سنة تتعلق بفترات مخاطر بعد تاريخ بيان المركز المالي الموحد ويتم تأجيلها على مدى فترة وثائق التأمين المباشرة المتعلقة بها.
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة     2
 

 قديرات الهامة )تتمة(والقرارات والت ملخص السياسات المحاسبية الهامة
 

 )تتمة( تحقيق اإليرادات
 

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

عمل مع شركات إعادة التأمين  قطاعالدخول فيه على أساس كل وفقًا لعقود إعادة التأمين الذي يتم  للعمولةعلى هذه النسبة المئوية 
 المختلفة. يتم تحقيق مبلغ العمولة بناًء على عمولة إعادة التأمين المدينة على أساس وثائق التأمين الفردية.

 

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

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

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

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

 ناتجة من الربح أو الخسارة من الشركات الزميلة ضمن بيان الربح أو الخسارة الموحد.التغييرات ال
 

 أنشطة اإلنشاءات كاليفإيرادات / ت
 إدراجالسعر الثابت بصورة موثوقة، يتم  ويتم إدراج تكاليف أنشطة اإلنشاءات عند تكبدها. عندما ال يمكن تقدير الناتج من عقد البناء ذ

 نشاءات فقط بقدر تكاليف العقد المتكبدة والتي يكون استردادها محتماًل.أنشطة اإل إيرادات
 

السعر الثابت بصورة موثوقة ويكون محتماًل تحقيق أرباح من العقد، يتم احتساب إيرادات  وعندما يمكن تقدير الناتج من عقد البناء ذ
المتوقعة  رةتكاليف العقد إجمالي إيرادات العقد، تدرج الخساعلى مدى فترة العقد. عندما يكون من المحتمل أن يتجاوز إجمالي  العقد
 . فوراً ف رو كمص

 

تستخدم المجموعة طريقة نسبة اإلنجاز لتحديد المبلغ المناسب لإليرادات التي يجب تسجيلها في فترة معينة. يتم قياس مرحلة اإلنجاز 
التقديرية لكل عقد. التكاليف المتكبدة خالل السنة والمتعلقة  تكاليفالالمتكبدة كنسبة مئوية من إجمالي  التكاليفبالرجوع إلى إجمالي 

 باألنشطة المستقبلية بموجب العقد يتم استبعادها من تكاليف العقد عند تحديد مرحلة اإلنجاز. 
 

 المطالبات والمصاريف ذات الصلة
 

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

التكلفة النهائية المقدرة لسداد المطالبات الناشئة عن أحداث وقعت في نهاية السنة المالية، متضمنًة الخسائر  لتغطيةتكوين مخصص 
 غير المبلغ عنها ومصاريف معالجة المطالبات. 
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 )تتمة( لمحاسبية الهامةالسياسات ا     2
 

 والقرارات والتقديرات الهامة )تتمة( ملخص السياسات المحاسبية الهامة
 

 )تتمة( المطالبات والمصاريف ذات الصلة
 

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

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

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

 ة في المطالبات القائمةكالحر 
 

 مخصص مطالبات مبلغ عنها من قبل حاملي وثائق التأمين 

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

 

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

كتواري المستقل واالتجاهات التاريخية والبيانات التجريبية واالفتراضات عتبار تقرير اإلالمطلوب عمومًا في تاريخ التقرير، بعد األخذ باال
 . ال يتم خصم المطلوبات مقابل القيمة الزمنية للمال.المعاكسةالحالية التي قد تتضمن هامشًا لالنحرافات 

 

 تأمينمخصص عجز أقساط ال
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 بتلك الوثائق التأمينيةالمسجلة فيما يتعلق  اتمطالبالبات ومطلو 

 كتوارية.إعلى تقديرات  في تاريخ بيان المركز المالي الموحد بناءً 
 

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

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

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

 كتواري للمجموعة.بشكل منتظم من قبل الخبير اإل
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة     2
 

 والقرارات والتقديرات الهامة )تتمة( ملخص السياسات المحاسبية الهامة
 

 المطالبات والمصاريف ذات الصلة
 

 )تتمة( ئمةة في المطالبات القاكالحر 
 

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

ا ولكن لم تسدد حصة معيدي التأمين من المطالبات المبلغ عنه 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 القطاع إضافة إلى تلك التي يمكن  تتضمن نتائج القطاع التي يتم إعداد تقارير عنها إلى اإلدارة العليا بنودًا تعود بصفة مباشرة

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

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

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

 في الشركة األم على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة. العاديةم حاملي األسه
 

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

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

 أخرى، متضمنةً التوقعات ألحداث مستقبلية ُيرى أنها معقولة في ضوء الظروف. ترى اإلدارة بأن الشرح التالي يتناول السياسات المحاسبية
 .قراراتالتي تتطلب 

 

 تصنيف االستثمارات
ح أو الخسارة. تقوم المجموعة باالستثمار يمكن تصنيف االستثمارات المتداولة إما على أنها متاحة للبيع أو بالقيمة العادلة من خالل الرب

قررت اإلدارة وبصفة أساسية المحاسبة عن تلك اإلستثمارات بناًء وقد بصورة ملحوظة في األوراق المـالية المـتداولة إما محليًا أو خارجيًا 
د تم إدارج أغلب هذه االستثمارات على إمكانية نموها على المدى الطويل وليس على أساس الربح على المدى القصير. نتيجة لذلك، فق

كاستثمارات متاحة للبيع بداًل من بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. تم تصنيف الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل 
 عادلة من خالل الربح أو الخسارة.الربح أو الخسارة في الوقت الذي تكون فيه الموجودات إما محتفظ بها للمتاجرة أو محدد مبدئيًا بالقيمة ال
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة     2
 

 والقرارات والتقديرات الهامة )تتمة( ملخص السياسات المحاسبية الهامة
 

 )تتمة( الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة القرارات
 

 انخفاض قيمة الموجودات المالية
قيم الموجودات المالية المتاحة للبيع عند حدوث إنخفاض "هام" أو "مستمر" في القيم العادلة ألقل من  تحدد المجموعة اإلنخفاض في

على عوامل نوعية وكمية لكل موجود مادي متاح للبيع على حدة. من  بناءً تكلفتها. يتطلب تحديد ما هو "هام" أو "مستمر" إلى حكم يتم 
من بين عوامل أخرى بتقييم المؤشرات على التدهور المالي للمؤسسة وتأثير تأخر التنفيذ  جموعةمأجل الحكم بانخفاض القيمة، تقوم ال

 وأداء الصناعة والقطاع والتغيرات في التكنولوجيا والتدفقات النقدية التشغيلية والتمويلية.
 

 شكوك والتقديرات للالمصادر الرئيسية 
رئيسية األخرى للشكوك حول التقدير في تاريخ بيان المركز المالي الموحد والتي لها االفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر ال

 .مخاطر إحداث تعديالت مادية في القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية التالية تمت مناقشتها أدناه
 

 المطالبات المقدمة بموجب عقود التأمين
تسوية الخسائر في بيان الربح أو الخسارة الموحد عند تكبدها استنادًا إلى المطلوب المقدر للتعويض يتم تحميل مصاريف المطالبات و 

المستحق ألصحاب العقود أو األطراف األخرى المتضررة من أصحاب العقود. يتم تقدير مطلوبات المطالبات غير المدفوعة باستخدام 
ة وتقديرات اإلدارة للمطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها. تتم مراجعة طريقة وضع مدخالت التقديرات لحاالت فردية مبلغ عنها للمجموع

هذه التقديرات وتكوين المطلوب الناتج عنها بصفة مستمرة. يتم إدراج أية فروق بين المطالبات الفعلية والمخصصات المكونة في بيان 
 الربح أو الخسارة الموحد في سنة السداد. 

 

 المكتسبة أقساط التأمين غير 
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 كدخل 

ين على مدة العقد طبقًا لنموذج خدمة التأمين المقدمة تحت هذا العقد. يتم احتساب أقساط التأمين غير المكتسبة على أساس أقساط تأم
  النسبة اليومية.

 

 انخفاض قيمة ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى
يصبح من غير المحتمل تحصيل المبلغ بالكامل. إن تحديد  يتم وضع تقدير لمبلغ التأمين والذمم المدينة األخرى القابلة للتحصيل عندما

ملي ما إذا كانت ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى قد انخفضت قيمتها، يتضمن قيام المجموعة بتقييم مركز االئتمان والسيولة لحا
والمعلومات  2017المفصلة التي تم القيام بها خالل سنة وثائق التأمين وشركات التأمين ومعدالت االسترداد التاريخية متضمنةً التحقيقات 

الموحد  المستلمة من اإلدارة القانونية. يتم إدراج الفرق بين القيمة التقديرية القابلة للتحصيل والقيمة الدفترية في بيان الربح أو الخسارة
ية والمبالغ المتوقعة في بيان الربح أو الخسارة الموحد وقت كمصروف. يتم إدراج أي فرق بين المبالغ المحصلة فعليًا في الفترات المستقبل

 تحصيلها. 
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة     2
 

 والقرارات والتقديرات الهامة )تتمة( ملخص السياسات المحاسبية الهامة
 

 )تتمة(شكوك والتقديرات للالمصادر الرئيسية 
 

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

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

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

االستثمار من  باستخدام أفضل التقديرات للتدفقات النقدية التعاقدية المستقبلية ومعالجة المطالبات والمصاريف اإلدارية إضافة إلى إيراد
 الموجودات المساندة لهذه المطلوبات في سبيل تقييم كفاية المطلوب. يتم تسجيل أي عجز مباشرة في بيان الربح أو الخسارة الموحد.

 

 تقييم عقود تبادل أسعار الفائدة
عار هذه للوقوف على مدى معقوليتها تستند القيمة العادلة لعقود تبادل أسعار الفائدة إلى عروض أسعار الوسيط. يتم اختبار عروض األس

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

 .المجموعة والطرف المقابل متى كان ذلك مالئماً 
 

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

مبادلة العقار في تاريخ التقييم بين بائع ومشتري راغبين به التي تكون بمثابة المبلغ المقدر الذي يمكن القيم العادلة على القيم السوقية و 
طالع.  في معاملة تجارية حرة بعد التسويق المناسب الذي يتصرف فيه األطراف عن معرفة وا 
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 داتعومعقارات      3
 

 
أراضي 

  بملكية حرة
 

  مباني
أثاث 

  وتركيبات
أجهزة 
  تركمبيو 

 
  سيارات

أدوات 
  ومعدات

 اإلجمالي
2017  

 اإلجمالي
2016 

 
 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:
 175.883  202.954  42.726  11.060  21.967  18.196  69.851  39.154 يناير  1في 

 -  27.122  -  -  -  -  11.700  15.422 (4)اإليضاح  ستثماريةاالعقارات محولة من ال
 28.263  38.245  28.416  861  1.152  551  7.265  - إضافات 
 (1.192)  (2.855)  -  (633)  (1.453)  (769)  -  - استبعادات

                

 202.954  265.466  71.142  11.288  21.666  17.978  88.816  54.576 ديسمبر  31في 
                

                ستهالك المتراكم:اال
 91.301  98.941  25.671  9.684  16.557  16.030  30.999  - يناير  1في 

 8.409  10.469  4.187  847  2.178  990  2.267  - *ستهالك للسنةا
 (769)  (2.848)  -  (631)  (1.448)  (769)  -  - استبعادات

                

 98.941  106.562  29.858  9.900  17.287  16.251  33.266  - ديسمبر  31في 
                

                صافي القيمة الدفترية:
   158.904  41.284  1.388  4.379  1.727  55.550  54.576 2017ديسمبر  31في 

                

 104.013    17.055  1.376  5.410  2.166  38.852  39.154 2016ديسمبر  31في 
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 )تتمة( عقارات ومعدات     3
 

 ي:كما يل الموحد تم توزيع االستهالك للسنة ضمن بيان الربح أو الخسارة*
 

  2017  2016 
 

 إيضاح
 ألف
  طريق لاير

 ألف
 قطري لاير

     

دارية أخرى  7.765  6.285 32 مصاريف تشغيلية وا 
 644  4.184  تكاليف أنشطة اإلنشاءات

     

  10.469  8.409 
 
  عقارات استثمارية     4
 

  2017  2016 
 

 اتإيضاح
 ألف
  قطري لاير

 ألف
 قطري لاير

     

 5.936.607  6.064.376  يناير 1في 
 78.637  211.436  إضافات 
 -  (27.122) 3 معداتالالعقارات و  إلىمحولة 

 49.132  (610.309) 30 للسنةأرباح القيمة العادلة )خسائر( 
     

 6.064.376  5.638.381  ديسمبر  31في 
 

لون معتمدون متخصصون في على تقييمات قام بها مثمنون مستق بناءً القيم العادلة للعقارات  تم احتساب، 2017ديسمبر  31كما في 
تم تقدير القيمة العادلة  .القطاعمارسة المعتمدة في م. تكون نماذج التقييم المستخدمة وفقًا للالعقارات االستثماريةتقييم هذا النوع من 
يبة لعقارات مماثلة في سوق فتراضات تستند إلى معامالت بيع منذ مدة قر 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
 

( تم طريق لايرمليون  182.69: 2016) قطري لايرمليون  152.42خالل السنة ستثمارية العقارات االإيرادات اإليجار من  بلغت
مليون  17.33: 2016) قطري لايرمليون  21.19 بقيمة مباشرةتشغيلية ومصاريف ( 28)اإليضاح إيرادات االستثمار إدراجها ضمن 

 (.32اح ضاإلي) خرىاألدارية اإلتشغيلية و المصاريف ضمن التم إدراجها ( قطري لاير
 

 قد تمقطري(  لاير مليار 2.98: 2016)قطري  لايرمليار  3.79بلغت قيمة دفترية إجمالي ب اتعقار على  االستثماريةات عقار ال تشتمل
 .ةبنكي مقابل قروض اتلعقار ا هذهإيجار من المستقبلية  عائداتالحوالة حق إلى جانب  الدرجة األولىمن  ارهنه

 

 (.قطري لاير نمليو  8.67 :2016) قطري لايرمليون  18.15 بقيمة السنةمرسملة خالل  قروض فيتکالتشتمل اإلضافات على 
 

 ستخدام.االلكات والمعدات بسبب التغير في قامت المجموعة بتحويل بعض العقارات بقيمتها العادلة إلى الممت ،السنة اللخ
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 في شركات زميلة اتاستثمار      5
 

 :زميلةشركات مجموعة االستثمارات التالية في لدى ال
 

 2017  2016  2017  2016 
 

 الملكية
 

 الملكية
 فأل 

  قطري لاير
 ألف
 قطري لاير

        

 113.095  751.876  ٪20.00  ٪20.00 ترست الجزائر القابضة لالستثمار 
 123.192  123.206  ٪20.00  ٪20.00 *ترست بنك الجزائر

 52.392  33.510  ٪24.58  ٪24.58 الشركة العمانية إلعادة التأمين ش.م.ع.م
عادة ال  23.181  24.033  ٪22.50  ٪22.50 تأمين أس. بي. أيه.ترست الجزائر للتأمين وا 

 9.166  9.061  ٪12.00  ٪12.00 الشركة العالمية لألوراق المالية ش.م.ع.ق.خ
 868  905  ٪8.00  ٪8.00 شركة الخليج للمساعدة ش.م.ب

 7.558  -  ٪25.00  ٪25.00 المكتب الموحد القطري للتأمين ذ.م.م
 5.942  -  ٪32.00  ٪32.00 تأمين ش.م.س.مشركة الثقة السورية لل

 5.061  -  ٪20.90  ٪20.90 معهد التأمين العربي ش.م.س.م
 4.770  -  ٪15.00  ٪15.00 ليبيا  -شركة الثقة للتأمين 

        

     942.591  345.225 
 

٪ في 20حصة المجموعة بنسبة  هالنهائية واعتماد هتموافق( "بنك الجزائر")المعروف بــ السنة، أصدر البنك المركزي الجزائري  *خالل
 .ترست بنك الجزائررأس مال 

 

  2017  2016 
 

 إيضاحات
 ألف
  قطري لاير

 ألف
 قطري لاير

     

 324.749  345.225  يناير  1في 
 7.792  900.866 )أ( حصة في أرباح شركات زميلة

 34.229  -  في شركات زميلةأسهم إضافية 
 (11.577)  (3.407)  رباح مستلمة من شركات زميلةتوزيعات أ

 818  (19.542)  حصة في )خسارة( دخل شامل أخر لشركات زميلة
 (5.021)  (218.048)  فروقات تحويل عمالت من العمليات األجنبية 

     

  1.005.094  350.990 
 (5.765)  (62.503) )ب( ناقص: انخفاض القيمة

     

 345.225  942.591  ديسمبر  31في 
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 )تتمة( في شركات زميلة اتاستثمار      5
 

قطري من عقار  لايرمليون  841.59بقيمة  قيمة عادلة أرباح الشـــــركات الزميلة أرباح في، شـــــملت حصـــــة كبيرة خالل الســـــنة (أ)
نوات الســــــابقة، فقد مارســــــت قيد التطوير في الســــــ زالاســــــتثماري يقع في الجزائر. وبالنظر إلى أن جزًءا كبيًرا من المشــــــروع ال 

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

 

وقد نتج عن التقييم خسارة  رشركات الزميلة في تاريخ التقريها في الاتستثمار السترداد قامت المجموعة بمراجعة القيمة القابلة لال (ب)
  قطري( لايرمليون  5.77: 2016) قطري لايرمليون  62.50انخفاض بقيمة 

 

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

 2017  2016 
 ألف 

  قطري لاير
 ألف
 قطري لاير

    

    ت زميلة:حصة في بيان المركز المالي لشركا
 454.752  1.209.342 موجودات غير متداولة 

 273.361  403.915 موجودات متداولة 
 (44.662)  (103.974) مطلوبات غير متداولة 

 (338.226)  (566.692) مطلوبات متداولة 
    

 345.225  942.591 صافي الموجودات 
 
 موجودات إعادة التأمين      6
 

  2017  2016 

 يضاحإ 
 ألف
  قطري لاير

 ألف
 قطري لاير

     

 479.772  524.681  حاملي وثائق التأمينقبل مطالبات مبلغ عنها من 
 245.702  198.207  مكتسبةالتأمين غير الأقساط 

 54.249  48.545  مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها
     

 20 771.433  779.723 
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 نةذمم تأمين مدي     7

 
  2017  2016 
 

 إيضاح
 ألف
  قطري لاير

 ألف
 قطري لاير

     

 125.324  119.724  مستحقات من شركات التأمين ومعيدي التأمين
 108.224  107.532  مستحقات من حاملي وثائق التأمين

 13.511  11.580  مستحقات من وكالء وسماسرة ووسطاء
 5.284  8.099  مطالبات مستردة

     

  246.935  252.343 
 (35.056)  (42.429) 38 انخفاض القيمة ناقص: مخصص

     

  204.506  217.287 
 

 كما يلي:هي كما في تاريخ التقرير، أعمار ذمم التأمين المدينة غير منخفضة القيمة 
 

   
غير متأخرة وغير 
 منخفضة القيمة

 متأخرة في السداد ولكن غير منخفضة القيمة  

 أشهر 9أكثر من   أشهر 9 – 3  أشهر 3أقل من    لياإلجما 

 
 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
 قطري لاير

          

2017 204.506  50.721  26.286  45.450  82.049 
2016 217.287  57.295  8.640  36.979  114.373 

 

. ال تقوم المجموعة عادة بطلب أية ضمانات سترداد بالكاملالأمين غير منخفضة القيمة قابلة لمدينة للتمن المتوقع أن تكون الذمم ال
 العادلة.ها ميلق معقولة ومقاربة نةيالمد نيلذمم التأم ةيالدفتر  ميصافي الق عتبري مقابل الذمم المدينة وبالتالي فإن معظمها غير مضمونة.

 
 عمتاحة للبيمالية  موجودات     8
 

 2017  2016 

 
 ألف
  قطري لاير

 ألف
 قطري لاير

    

 814.785  681.217 أسهم ملكية
 180.885  202.432 أوراق دين 

 21.107  21.707 صناديق مدارة 
    

 905.356  1.016.777 
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 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة     9
 

 2017  2016 
 ألف 

  يقطر  لاير
 ألف
 قطري لاير

    

 164.129  129.148 أسهم ملكية
   

 المشاركين في صندوق التكافل اتحساب    10
 

  التكافل ثائقو حاملي  –بيان المركز المالي   (أ)
 

 2017  2016 

 
 ألف
  قطري لاير

 ألف
 قطري لاير

    

    مشاركي التكافل موجودات
 3.356  2.379 أثاث ومعدات 
 81.821  100.688 ريةعقارات استثما

 39.261  34.876 موجودات إعادة التكافل
    موجودات مالية:

 64.141  67.128 ذمم تكافل مدينة 
 1.232  992 أرصدة مدينة من أطراف ذات عالقة 

 48.399  45.657 موجودات مالية متاحة للبيع 
 6.809  3.257 موجودات أخرى 

 41.581  41.286 النقد وما في حكمه
    

 296.263  286.600 
    

    مشاركي التكافلمطلوبات و صندوق 
 5.669  11.099 المدورالفائض 

 128  (1.160) احتياطي القيمة العادلة
 229.938  225.794 مطلوبات عقود التكافل

    مطلوبات مالية:
 45.487  52.389 ذمم تكافل دائنة

 1.370  597 أرصدة دائنة إلى أطراف ذات عالقة
 4.008  7.544 مطلوبات أخرى

    

 296.263  286.600 
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 )تتمة( حسابات المشاركين في صندوق التكافل    10

 

 وثائق التكافلحاملي  - الربح أو الخسارةبيان   (ب)
 

 2017  2016 

 
 ألف
  قطري لاير

 ألف
 قطري لاير

    

 207.644  229.056 إجمالي المشاركات المكتتبة
 (28.393)  (36.833) شاركات المحولة إلى معيدي التكافلالم

 7.875  (8.576) التغير في مخصص المشاركات غير المكتسبةصافي 
    

 187.126  183.647 صافي المشاركات المكتسبة
    

 (135.829)  (165.306) إجمالي المطالبات المدفوعة
 6.917  19.859 المطالبات المحولة إلى معيدي التكافل

 (23.505)  17.435 إجمالي التغير في مطلوبات عقود التكافل
 10.053  (9.098) التكافل يالتغير في مطلوبات عقود التكافل المحولة إلى معيد

    

 (142.364)  (137.110) صافي المطالبات
    

 (6.286)  (9.884) خرىاألتكافل الو عموالت ال صافي مصاريف
    

 38.476  36.653 التكافل نتائج اكتتاب
 (1.280)  4.472 االستثمار )خسائر( إيرادات 

 (937)  (1.688) خسارة انخفاض قيمة ذمم مدينة
    

 36.259  39.437 الفائض للسنة قبل رسوم الوكالة 
 (30.590)  (34.007) رسوم وكالة

    

 5.669  5.430 للسنةالفائض 
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 ى خر أموجودات     11

 

  2017  2016 

 إيضاحات 
 ألف
  قطري لاير

 ألف
 قطري لاير

     

 70.949  79.412 )ه( 35 إلى طرف ذو عالقة مبالغ مدفوعة مقدمًا مقابل استثمارات
 30.347  30.347 )أ( مشاركين في صندوق التكافلقرض حسن لل

 21.529  19.385  ودفعات مقدمة اً مبالغ مدفوعة مقدم
 19.135  17.459 )ب( موسموجود غير مل

 8.299  7.976  مخزون
 30.509  6.248  ايجارات مستحقة

 2.334  3.751  فوائد مستحقة
 800  1.004  ذمم موظفين مدينة

 14.409  - )ج( شهرة
 34.448  42.430  ذمم مدينة أخرى 

     

  208.012  232.759 
   

 تكافل ذ.م.م لتغطية العجز المتراكم في صـــندوق مشـــاركي التكافل وفقاً امة للالشـــركة العالقرض الحســـن من قبل مســـاهمي  منح (أ)
 دارة وموافقة هيئة الرقابة الشرعية.اإللقرار مجلس 

 

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

 

قطري التي نشأت من االستحواذ على شركة الشرقيون للمشاريع ذ.م.م تم تخصيصها  لايرمليون  14.41إن الشهرة البالغة  (ج)
ختبار انخفاض قيمة الشهرة السنوي كجزء من او  لوحدة اإليرادات النقدية )وحدة اإليرادات النقدية لشركة الشرقيون للمشاريع(.

المالية وخطة العمل  الموازنةنة، قامت المجموعة بمراجعة توقعات التدفقات النقدية المستقبلية من سال اللالذي تم إجراؤه خ
فاض العام في نخالعوامل أخرى مثل افي  ونظرت أيضاً  وحدة اإليرادات النقدية لشركة الشرقيون للمشاريعلالمعتمدة السنوية 
أن الشهرة المخصصة بدارة إلختبار، ترى االعلى ا . بناءً عدم اليقين االقتصادي المستمر وكذلكوالتطوير  اإلنشاءاتأنشطة 

تم تسجيل خسارة قيمتها بالكامل.  ضيخفتم تسترداد وبالتالي الوحدة اإليرادات النقدية لشركة الشرقيون للمشاريع لم تعد قابلة لل
 (.32 يضاحاإل)خرى األدارية اإلضمن المصاريف التشغيلية و قطري  لايرمليون  14.41 بمقدار القيمة نخفاض فيالا
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 النقد وما في حكمه    12

 

 غراض التدفقات النقدية، بعد خصم السحب على المكشوف هو كما يلي:ألإن النقد وما في حكمه 
 

  2017  2016 
 

 إيضاح
 ألف
  قطري لاير

 ألف
 طريق لاير

     

 303.287  260.056  نقد وأرصدة لدى البنوك
 (2.711)  - 21 سحب على المكشوف من البنوك

     

 300.576  260.056  النقد وما في حكمه
 

 قطري(. لاير ونيمل 246.69: 2016قطري ) لاير ونيمل 176.70األجل بمبلغ  رةيتتضمن النقد واألرصدة لدى البنوك ودائع قص
 

 أس المالر     13
 

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 :2016)
 

 2017  2016 
    

    تسوية عدد األسهم العادية القائمة
 79.552  87.507 ير )باآلالف(ينا 1عدد األسهم القائمة في 

 7.955  - أسهم مجانية صادرة خالل السنة )باآلالف(
    

 87.507  87.507 )باآلالف( ديسمبر 31عدد األسهم القائمة في 
    

 875.067  875.067 قطري( لايرلف )باأل ديسمبر  31الرصيد في 
 

 قانونياحتياطي     14
 

قانوني إلى أن  احتياطيإلى سنة كل من صافي أرباح  ٪10نسبة تحويل  2015لسنة  11لقطري رقم قانون الشركات التجارية ا يتطلب
قطري  لاير مليون 26.09قامت المجموعة بتحويل مبلغ  ،خالل السنة .من رأس المال المدفوع ٪50 حتياطيهذا االرصيد يعادل 

٪ 50 نسبةالحتياطي القانوني للمجموعة اتجاوز ي القانوني. طيحتياقطري( من األرباح المدورة إلى اال لايرليون م 25.83: 2016)
٪ 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 هذا رصيد ٪ من رأس المال المدفوع.100السنة إلى االحتياطي القانوني حتى يعادل االحتياطي القانوني 
 .يإال في الحاالت المنصوص عليها في القانون أعاله وبعد موافقة مصرف قطر المركز 
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  مكونات حقوق الملكية األخرى    15

 

  2017  2016 
 

 إيضاحات
 ألف
  قطري لاير

 ألف
 قطري لاير

     

 597.183  475.921 )أ( موجودات مالية متاحة للبيع
 77.355  58.611 )ب( ائض إعادة التقييم ف

 (19.820)  (8.592) )ج( تحوط التدفق النقدي 
 (142.119)  (360.167) )د( احتياطي تحويل عمالت أجنبية

     

  165.773  512.599 
 

 متاحة للبيع موجودات مالية )أ(      
 

تحقيق إلغاء القيمة العادلة للموجودات المالية المتاحة للبيع إلى أن يتم القيمة العادلة على صافي التغير التراكمي في  احتياطييشتمل 
 قيمتها. كانت الحركة في األرصدة كما يلي: تخفيضات أو ستثمار اال
 

  2017  2016 

 إيضاح 
 ألف
  قطري لاير

 ألف
 قطري لاير

     

 617.951  597.183  يناير 1في 
 26.751  12.026 29 انخفاض القيمة  دعنمحول لبيان الربح أو الخسارة الموحد 
 (42.538)  (14.453)   عند البيعمحول لبيان الربح أو الخسارة الموحد 

 (4.981)  (118.835)  تغير القيمة العادلة خالل السنة
     

 597.183  475.921  ديسمبر  31في  
 

 فائض إعادة التقييم  )ب(    
 

 ٪20ترست الجزائر القابضة لالستثمار والتي لدى المجموعة استثمار في حقوق ملكيتها بنسبة ، وعةالزميلة للمجم الشركاتقامت إحدى 
، 2017ديسمبر  31كما في بإعادة تقييم عقاراتها وقد تم تحقيق فائض إعادة تقييم مباشرة في بيان الدخل الشامل للشركة الزميلة. ، 

 (.قطري لايرمليون  77.36: 2016)قطري  لايرمليون  58.61ييم المجموعة التناسبية من فائض إعادة التق بلغت حصة
 

 تحوط التدفق النقدي )ج(    
 

يشتمل احتياطي تحوط التدفق النقدي على الجزء الفعال من صافي التغير التراكمي للقيمة العادلة لتحوطات التدفق النقدي المتعلقة 
 ارة.التي لم تؤثر بعد على الربح أو الخس التحوطبمعامالت 
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  )تتمة( مكونات حقوق الملكية األخرى    15

 
 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     16

  

ديسمبر  31لسنة المنتهية في ل قطري للسهم( لاير 2.2)سمية للسهم من القيمة اإل %22اإلدارة توزيع أرباح نقدية بنسبة اقترح مجلس 
لسنة ل (قطري للسهم لاير 1.50سمية للسهم )من القيمة اإل ٪15بنسبة أرباح نقدية ودفع توزيع تمت الموافقة على  :2016) 2017

  موافقة الجمعية العمومية.ل المقترحة رباحتوزيعات األ تخضع .(2016ديسمبر  31منتهية في ال
  

 مساهمة في صندوق األنشطة االجتماعية والرياضية     17
 

 شركات المساهمة القطريةالعلى 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 لايرمليون  5.23: 2016) 2017جتماعية والرياضية لسنة كمساهمة في صندوق األنشطة االقطري  لاير ألف 741

  
 حقوق غير مسيطرة    18

 

 .ذ.م.م العامة للمياه والمرطبات شركةالو  شركة مزون العقارية ذ.م.م، التابعة بالشركات المسيطرةغير  حقوقالتتعلق 
 

 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين     19
 

  2017  2016 

  
 ألف
  قطري لاير

 ألف
 قطري لاير

     

 33.942  37.744  يناير  1في 
 5.723  4.922  المخصص خالل السنة

 (1.921)  (1.617)  المدفوع خالل السنة
     

 37.744  41.049  ديسمبر  31في  
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 تأمين المطلوبات عقود     20

 

  2017  2016 

 

 
مطلوبات 
  أمينعقود الت

إعادة تأمين 
مطلوبات 

  صافي  عقود التأمين
مطلوبات 

  عقود التأمين

إعادة تأمين 
مطلوبات 

 صافي  عقود التأمين

 إيضاحات 
 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
 قطري لاير

             

 119.081  (479.772)  598.853  125.095  (524.681)  649.776  وثائق التأمين  مخصص مطالبات مبلغ عنها من قبل حاملي
 24.466  (54.249)  78.715  28.969  (48.545)  77.514  مخصص مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها 

 2.932  -  2.932  4.473  -  4.473  مخصص مصاريف تسوية خسائر غير مخصصة
 2.683  -  2.683  1.190  -  1.190  مخصص عجز أقساط التأمين

             

 149.162  (534.021)  683.183  159.727  (573.226)  732.953 )أ( مخصص مطالبات قائمة 
 109.872  (245.702)  355.574  106.287  (198.207)  304.494 )ب( مخصص أقساط التأمين غير المكتسبة )مخصص المخاطر السارية(

             

  1.037.447  (771.433)  266.014  1.038.757  (779.723)  259.034 
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  )تتمة( مطلوبات عقود التأمين    20

 

 قائمة  مطالباتمخصص   (أ)
 

 2017  2016 

 
مطلوبات 

  عقود التأمين

إعادة تأمين 
مطلوبات 

  صافي  عقود التأمين
مطلوبات 

  عقود التأمين

إعادة تأمين 
مطلوبات 

 صافي  لتأمينعقود ا

 
 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
 قطري لاير

            

 142.947  (636.686)  779.633  149.162  (534.021)  683.183 يناير 1في 
 6.215  102.665  (96.450)  10.565  (39.205)  49.770 التغير اإلجمالي / المحول في مطالبات عقود التأمين 

            

 149.162  (534.021)  683.183  159.727  (573.226)  732.953 ديسمبر  31في 
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  )تتمة( مطلوبات عقود التأمين    20

 

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

 2017  2016 

 
مطلوبات 

 عقود التأمين

تأمين  إعادة 
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

            

 98.763  (223.184)  321.947  109.872  (245.702)  355.574 يناير 1في 
 214.770  (415.179)  629.949  179.689  (387.282)  566.971 أقساط التأمين المكتتبة خالل السنة 
 (203.661)  392.661  (596.322)  (183.274)  434.777  (618.051) أقساط التأمين المكتسبة خالل السنة 

            

 109.872  (245.702)  355.574  106.287  (198.207)  304.494 ديسمبر  31في 
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  )تتمة( مطلوبات عقود التأمين    20

 

  2017تطور المطالبات 
 

مع إجمالي المدفوعات  ترة تقريرفا والمطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها للسنوات المتتالية في نهاية كل هنعكل من المطالبات المبلغ  متضمناً  التراكمية التقديرية لمطالبات المتكبدةاالجدول التالي  يظهر
 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

            

            راكمة تقدير المطالبات المت
   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

            

كما في  الموحد إجمالي المطلوبات المتراكمة المسجلة في بيان المركز المالي
 154.064  96.250  27.372  13.005  6.787  10.650 2017ديسمبر  31
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  )تتمة( مطلوبات عقود التأمين    20

  

  2016تطور المطالبات 
 

مع إجمالي المدفوعات  فترة تقريركل من المطالبات المبلغ عنها والمطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها للسنوات المتتالية في نهاية كل  متضمناً لتقديرية يظهر الجدول التالي المطالبات المتكبدة التراكمية ا
 حتى تاريخ بيان المركز المالي الموحد:

 

 سنة الحادث 
 اإلجمالي  2016  2015  2014  2013  وما قبلها 2012 

 
 ألف
  ريقط لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
 قطري لاير

            

            تقدير المطالبات المتراكمة 
   152.356  156.754  162.598  160.031  1.231.545 في نهاية سنة الحادث

   -  128.364  136.241  149.219  1.258.409 بعد سنة 
   -  -  128.798  142.206  1.258.482 سنتين بعد 

   -  -  -  139.427  1.259.101 بعد ثالثة سنوات 
   -  -  -  -  1.257.528 بعد أربع سنوات 

            

 1.806.473  152.356  128.364  128.798  139.427  1.257.528 التقدير الحالي للمطالبات المتراكمة 
 (1.662.926)  (63.343)  (102.708)  (116.510)  (132.973)  (1.247.392) كمة حتى تاريخ بيان المركز المالي الموحدالمدفوعات المترا

            

كما في  الموحد إجمالي المطلوبات المتراكمة المسجلة في بيان المركز المالي
 143.547  89.013  25.656  12.288  6.454  10.136 2016ديسمبر  31

 

 مين إلعطاء رؤية أكثر وضوحًا حول التأثير على النتائج التشغيلية. أالمخاطر من خالل إعادة الت فخصم تخفي
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 سلف وقروض    21

 

  2017  2016 
 

 إيضاح
 ألف
  قطري لاير

 ألف
 قطري لاير

     

 1.267.940  1.538.815  قروض ألجل 
 2.711  - 12 سحب على المكشوف من البنوك

     

  1.538.815  1.270.651 
   

 متداولال الجزء (أ)
 

  2017  2016 

 إيضاح 
 ألف
  قطري لاير

 ألف
 قطري لاير

     

 309.040  193.716  قروض ألجل 
 2.711  - 12 سحب على المكشوف من البنوك

     

  193.716  311.751 
 

 متداولغير ال الجزء (ب)
 

 2017  2016 

 
 ألف
  قطري لاير

 ألف
     طريق لاير

 958.900  1.345.099 قروض ألجل 
 

 هي كما يلي: ألجل القروضإن شروط وأحكام 
    2017  2016 

 االستحقاق معدل الفائدة العملة 
 ألف
  قطري لاير

 ألف
        قطري لاير

 456.250  456.250 2019سبتمبر  19 أشهر 3زائد سعر ليبور  ٪2.625 دوالر أمريكي  (1
 68.026  379.253 2030سبتمبر  30 زائد سعر االقتراض لمصرف قطر المركزي  ٪0.25 قطري لاير  (2
 421.361  345.610 2021أبريل  30 أشهر 3زائد سعر ليبور  ٪2.25 دوالر أمريكي  (3
 91.817  256.232 2026مارس  31 أشهر 3زائد سعر ليبور  ٪2.50 دوالر أمريكي  (4
 223.271  101.470 سقف دوار شهرأ 3زائد سعر ليبور  ٪2.45 دوالر أمريكي  (5
 7.215  - مسدد أشهر 6 يوريبورسعر زائد  ٪0.50 يورو  (6
       
    1.538.815  1.267.940 
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 مشتقات أدوات مالية    22

 

 2017  2016 
 القيمة اإلسمية  مطلوب  القيمة اإلسمية  مطلوب 
 ألف 

  قطري لاير
 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
 قطري لاير

        

        مشتقات محتفظ بها كتحوط للتدفق النقدي
 417.469  19.820  342.188  8.592 عقود تبادل أسعار الفائدة 

 
 عقود تبادل أسعار الفائدة

عقود تبادل أسعار  المستقبلية الدائنة. وفقًا لبنود 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. 
 

 ألداة التحوط والبند المغطى. الهامة تم 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
في القيمة العادلة للبند المغطى  ةمئويتغير كنسبة عقود تبادل أسعار الفائدة لساب التغير في القيمة العادلة تحا خاللأساس تراكمي من 

 .ددالمح
 

 لايرمليون  8.70: صافي ربح بقيمة 2016) قطري لايرمليون  11.23بقيمة السنة، نتج عن قياس القيمة العادلة للتحوط صافي ربح  خالل
 .لتدفق النقديايتم إدراجه في حقوق الملكية كاحتياطي تحوط و ( قطري

  
 ذمم تأمين دائنة    23

 

 2017  2016 

 
 ألف
  قطري لاير

 ألف
     قطري لاير

 161.425  206.819 التأمين ومعيديمستحقات إلى شركات التأمين 
 40.634  19.536 مستحقات إلى حاملي وثائق التأمين

     18.437  19.041 مستحقات إلى وكالء وسماسرة ووسطاء
 245.396  220.496 

 

 .العادلة هاميلق معقولة ومقاربةدائنة الين تأمالذمم ل ةيالدفتر  ميتعتبر الق
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 مطلوبات أخرى    24

 

 2017  2016 

 
 ألف
  قطري لاير

 ألف
 قطري لاير

    

 48.778  41.456 مقدماً  مستلمةايجارات 
 47.532  28.194 حسابات ذمم دائنة
 16.802  24.170 مصاريف مستحقة

 2.435  2.231 فوائد مستحقة
 6.216  677 دائنةذمم موظفين 

 27.546  37.408 ذمم دائنة أخرى 
    

 134.136  149.309 
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 المعلومات القطاعية    25

 

  :القطاعيبيان الربح أو الخسارة الموحد 
 

 2017    2016 
 اإلجمالي   االستثمارات  التأمين  اإلجمالي   االستثمارات  التأمين 

 
 ألف 
  قطري لاير

 ألف 
  طريق لاير

 ألف 
  قطري لاير

 ألف 
  قطري لاير

 ألف 
  قطري لاير

 ألف 
 قطري لاير

            

 629.949  -  629.949  566.971  -  566.971 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
 (415.179)  -  (415.179)  (387.282)  -  (387.282) أقساط التأمين المحولة إلى معيدي التأمين

 (11.109)  -  (11.109)  3.585  -  3.585 في مخصص أقساط التأمين غير المكتسبة التغير  صافي
            

 203.661  -  203.661  183.274  -  183.274 صافي أقساط التأمين المكتسبة
            

 (314.417)  -  (314.417)  (240.431)  -  (240.431) إجمالي المطالبات المدفوعة 
 205.739  -  205.739  147.086  -  147.086 ات المحولة إلى معيدي التأمينالمطالب

 96.450  -  96.450  (49.770)  -  (49.770) إجمالي التغير في مطلوبات عقود التأمين
 (102.665)  -  (102.665)  39.205  -  39.205 التغير في مطلوبات عقود التأمين المحولة إلى معيدي التأمين 

            

 (114.893)  -  (114.893)  (103.910)  -  (103.910) صافي المطالبات
            

 18.301  -  18.301  26.282  -  26.282 والتأمين األخرىعموالت الإيرادات صافي 
            

 107.069  -  107.069  105.646  -  105.646 نتائج اكتتاب التأمين
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 )تتمة( ومات القطاعيةالمعل    25

 

  )تتمة( :بيان الربح أو الخسارة الموحد القطاعي
 

 2017    2016 
 اإلجمالي   االستثمارات  التأمين  اإلجمالي   االستثمارات  التأمين 

 
 ألف 
  قطري لاير

 ألف 
  قطري لاير

 ألف 
  قطري لاير

 ألف 
  قطري لاير

 ألف 
  قطري لاير

 ألف 
 قطري لاير

            

 236.534  236.534  -  200.025  200.025  - إيرادات االستثمار 
 18.336  18.336  -  2.656  2.656  - محققة صافي أرباح

 56.600  56.600  -  (642.697)  (642.697)  - أرباح القيمة العادلة  )خسائر(
 34.406  34.406  -  41.894  41.894  - إيرادات أنشطة اإلنشاءات

 69.687  69.687  -  942  942  - يرادات أخرى إ
            

 415.563  415.563  -  (397.180)  (397.180)  - نتائج االستثمار والعمليات األخرى
            

 (47.993)  (46.031)  (1.962)  (54.131)  (51.916)  (2.215) تكاليف تمويل 
 (29.161)  (29.161)  -  (41.778)  (41.778)  - أنشطة اإلنشاءاتتكاليف 

دارية أخرى  (189.251)  (107.211)  (82.040)  (175.598)  (82.112)  (93.486) مصاريف تشغيلية وا 
 -  -  -  (14.409)  (14.409)  - انخفاض قيمة شهرة

            

 (266.405)  (182.403)  (84.002)  (285.916)  (190.215)  (95.701) إجمالي المصاريف 
            

 256.227  233.160  23.067  (577.450)  (587.395)  9.945  )الخسارة( من العمليات الربح
 7.792  7.792  -  900.866  900.866  - حصة في أرباح شركات زميلة

 (5.765)  (5.765)  -  (62.503)  (62.503)  - شركات زميلة انخفاض قيمة
            

 258.254  235.187  23.067  260.913  250.968  9.945 ح السنةرب
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 )تتمة( المعلومات القطاعية    25

 

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

 

 معلومات جغرافية
 قطرإلمارات العربية المتحدة. بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في دولة جغرافيين في دولة قطر ودولة ا سوقينفي  المجموعةتعمل 

قطري  لايرمليون  61.76اإلمارات العربية المتحدة دولة قطري( وفي  لايرمليون  574.29: 2016قطري ) لايرمليون  505.21
 قطري(. لايرمليون  55.66: 2016)
 

 المطالبات صافي    26
 

  2017  2016 

 إيضاح 
 ألف
  قطري لاير

 ألف
 قطري لاير

     

     إجمالي المطالبات المدفوعة      )أ( 
 339.320  264.550  إجمالي المطالبات المدفوعة

 (24.903)  (24.119)  المطالبات المستردة 
     

  240.431  314.417 
     

     المطالبات المحولة إلى معيدي التأمين     )ب(
 (205.739)  (147.086)  محولة إلى معيدي التأمينالمطالبات ال

     

     إجمالي التغير في مطلوبات عقود التأمين     )ج(
 (118.205)  50.923  مخصص المطالبات المبلغ عنها من قبل حاملي وثائق التأمين

 2.932  1.541  مخصص مصاريف تسوية خسائر غير مخصصة
 16.140  (1.201)  لمبلغ عنها مخصص المطالبات المتكبدة غير ا

 2.683  (1.493)  مخصص عجز أقساط التأمين
     

 (96.450)  49.770 )أ( 20 
     

     التغير في مطلوبات عقود التأمين المحولة إلى معيدي التأمين      )د(
 (17.667)  5.704  مخصص المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها

 120.332  (44.909)  لغ عنها من قبل حاملي وثائق التأمينمخصص المطالبات المب
     

 102.665  (39.205) )أ( 20 
     

 114.893  103.910  صافي المطالبات 
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 التأمين األخرىو صافي إيرادات العموالت     27

 

 2017  2016 

 
 ألف
  قطري لاير

 ألف
 قطري لاير

    

 11.618  21.383 وأخرى إيرادات عموالت إعادة التأمين
 2.928  3.435 إيرادات المساهمين من عمليات التكافل

 3.755  1.464 إيرادات متنوعة
    

 26.282  18.301 
 

 ستثماراالإيرادات     28
 

 2017  2016 

 
 ألف
  قطري لاير

 ألف
 قطري لاير

    

    عقارات استثمارية 
 182.686  152.416 إيرادات إيجار 

    جودات مالية متاحة للبيعمو 
 30.666  24.606 إيرادات توزيعات أرباح

 13.071  13.295 إيرادات فوائد 
    موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 5.877  4.801 إيرادات توزيعات أرباح 
    النقد وما في حكمه

 4.234  4.907 إيرادات فوائد
    

 200.025  236.534 
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  محققة صافي أرباح    29

 

  2017  2016 

 
 

 إيضاح
 ألف
  قطري لاير

 ألف
 قطري لاير

     

     موجودات مالية متاحة للبيع
 41.246  12.753  أسهم ملكية 
 1.292  1.700  أوراق دين 

     موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 1.235  229  أسهم ملكية 

 1.314  -  في شركات زميلة اتاستثمار 
 (26.751)  (12.026) )أ(15 خسائر انخفاض قيمة االستثمارات

     
  2.656  18.336 
  

 أرباح القيمة العادلة)خسائر(     30
 

  2017  2016 

 
 

 إيضاح
 ألف
  قطري لاير

 ألف
 قطري لاير

     

 49.132  (610.309) 4 عقارات استثمارية 
 7.468  (32.388)  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

     

  (642.697)  56.600 
 

 تمويل  تكاليف    31
 

  2017  2016 

  
 ألف
  قطري لاير

 ألف
 قطري لاير

     

 54.215  69.196  مصاريف فوائد
 (8.665)  (18.150)  ناقص: تكاليف تمويل مرسملة

     

  51.046  45.550 
 291  278  فوائد على احتياطيات أقساط إعادة التأمين

     

  51.324  45.841 
 2.152  2.807  رسوم بنكية

     

  54.131  47.993 
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 )تتمة( تمويل تكاليف    31

  

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

دارية أخرى  مصاريف    32  تشغيلية وا 
 

  2017  2016 

 إيضاحات 
 ألف
  قطري لاير

 ألف
 قطري لاير

     

 116.119  97.608  مصاريف منافع الموظفين 
 17.333  21.187 4 ستثماريةالمصاريف تشغيل العقارات ا

 -  14.409 )ج(  11 انخفاض قيمة شهرة
 12.916  12.328  إشغال العقارات مصاريف 

 8.310  10.250 )أ(  35 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 
 7.765  6.285 3 ستهالك عقارات ومعدات ا

 (1.392)  6.222  انخفاض قيمة )استردادات( ذمم مدينة
 4.855  5.024  مصاريف استشارات 

 6.306  4.236  مصاريف تسويق 
 1.676  1.676  إطفاء موجود غير ملموس

 15.363  10.782  مصاريف أخرى
     

  190.007  189.251 
 

 لسهم ا على العائد    33
 

 2017  2016 
    

 219.341  307.381 قطري( لايرالربح العائد على حاملي األسهم العادية في الشركة األم )باأللف 
 87.507  87.507 المتوسط المرجح لعدد األسهم )باأللف(

    

 2.51  3.51 للسهم( يال القطري العائد على السهم )بالر
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 التشغيليةالموجودات والمطلوبات  الناتج من )المستخدم في(النقد     34

 

 2017  2016 
 ألف 

  قطري لاير
 ألف
 قطري لاير

    

 24.858  (5.408) صافي التغير في ذمم تأمين مدينة
 (688)  (86) من أطراف ذات عالقة  صافي التغير في أرصدة مدينة

 (31.458)  (9.813) صافي التغير في موجودات أخرى 
    

 (7.288)  (15.307) صافي التغير في الموجودات التشغيلية
    

 (15.361)  24.900 صافي التغير في ذمم تأمين دائنة
 24.531  (60.019) صافي التغير في أرصدة دائنة إلى أطراف ذات عالقة

 (52.693)  (15.710) صافي التغير في مطلوبات أخرى
    

 (43.523)  (50.829) صافي التغير في المطلوبات التشغيلية
 

 إفصاحات حول أطراف ذات عالقة    35
 

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

 من قبل إدارة المجموعة.
 

 معامالت األطراف ذات العالقة )أ(     

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

 فأل
 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

 

شأ البحرين، وسيتم تسوية أي مبالغ تن -، قامت المجموعة بإنهاء جميع عقودها مع شركة ترست ري 2017يونيو  30اعتبارًا من *
 .للشروط المتفق عليها عن المعامالت التي وقعت قبل التاريخ المذكور وفقاً 
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 )تتمة( إفصاحات حول أطراف ذات عالقة    35

 

 معامالت األطراف ذات العالقة )تتمة()أ(      

 
 2016 

 

إجمالي 
أقساط 
 التأمين

 المكتتبة

أقساط التأمين 
المحولة إلى 

معيدي 
 التأمين 

إجمالي 
ت المطالبا
 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

       

 (406) 3.153 10.514 - (74.129) - البحرين -شركة ترست ري 
 (2.750) - - (8.371) (5) 11.580 أخرى

  

 كما يلي: السنةالمسؤولين باإلدارة خالل  كباركانت مكافآت 
 

  2017  2016 
 

 إيضاح
 ألف
  قطري لاير

 ألف
 قطري لاير

     

 38.613  19.497  رواتب ومنافع أخرى قصيرة األجل 
 8.310  10.250 32 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 

 1.522  1.034  مكافآت نهاية الخدمة
     

  30.781  48.445 
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 )تتمة( إفصاحات حول أطراف ذات عالقة    35

 

  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
 

 

  2017  2016 

 العالقة 
 ألف
  قطري لاير

 ألف
 قطري لاير

     

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

عادة التأمين أس.بي.أية  52  41 شركة زميلة ترست الجزائر للتأمين وا 
 5  1 شركة شقيقة البحرين -شركة ترست ري 

 76  - شركة شقيقة شركة ترست القابضة المحدودة
 11  - شركة زميلة الشركة العالمية لألوراق المالية ش.م.ق.خ

     

  166  252 
 

 أرصدة دائنة إلى أطراف ذات عالقة
 

  2017  2016 
 

 العالقة
 ألف
  قطري لاير

 ألف
 قطري لاير

     

 73.141  13.407 شركة شقيقة شركة الصاري التجارية ذ.م.م
 6.260  4.442 شركة شقيقة شركة فالكون للخرسانة الجاهزة ذ.م.م

 2.591  3.940 شركة شقيقة نست إنفستمنتس )هولدينجز( المحدودة 
 -  184 شركة شقيقة شركة ترست القابضة المحدودة

     

  21.973  81.992 
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 والدائنة مدينةال تأمينالذمم  )ج(     
 المتعلقة بالتأمين مع األطراف ذات العالقة المدرجة في بيان المركز المالي الموحد هي كما يلي: األرصدة

 

  2017  2016 

 العالقة 
 ألف
  قطري لاير

 ألف
 قطري لاير

     

 21.196  (13.080) شركة شقيقة البحرين - شركة ترست ري
 3.494  3.281 أخرى ذمم تأمين مدينة أخرى
 (1.086)  (1.098) أخرى ذمم تأمين دائنة أخرى

 

 عقارات استثمارية       )د(
اد تم توريدها وهي تمثل مو ل قطري(  مليون ريا 18.93: 2016)ل قطري  مليون ريا 27.13مبلغ  تتضمن إضافات العقارات االستثمارية

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

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

 

  2017  2016 
 

 إيضاح
 ألف
  قطري لاير

 ألف
 قطري لاير

     

 70.949  79.412 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
 : ال شيء(.2016، لم تقم المجموعة بتسجيل أية خسائر انخفاض قيمة أرصدة مدينة لمبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة )خالل السنة

  

 وااللتزاماتالمحتملة المطلوبات     36
 

 2017  2016 
 ألف 

  قطري لاير
 ألف
 قطري لاير

    

 428.593  251.880 تزامات رأسماليةال)أ(      
    

    مطلوبات محتملة )ب(    
 116.751  116.031 خطابات الضمان
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 2017  2016 
 لفأ 

  قطري لاير
 ألف
 قطري لاير

    

    التزامات اإليجارات )ج(     

    تستحق التزامات اإليجار التشغيلي الدفع كما يلي:
 6.204  5.358 أقل من سنة واحدة

 6.701  2.995 بين سنة وخمس سنوات
    

 8.353  12.905 
    

الدعاوى القضائية   )د(       
 

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

 12.59: 2016قطري ) لايرمليون  8.03بقيمة  2017ديسمبر  31في دعاوى قضائية تتعلق بغير التأمين بصافي تعرض كما 
المجموعة مخصصات كافية بناًء على أفضل تقديرات عندما يمكن  سجلتقطري( مقابل جميع هذه الدعاوى القضائية.  لايرمليون 

ضع بالمقابل لقضايا من أطراف توقع االحتماالت. باإلضافة إلى ذلك، قامت المجموعة وشركات شقيقة لها برفع دعاوى قضائية وتخ
 كما في القضايا. ال يمكن التنبؤ بنتائج اإلجراءات من هذه والتي هي قيد التصفية بأحد الشركات الزميلة للمجموعة مختلفة فيما يتعلق

 .النزاعبموقف أطراف  اإلضرارالمذكورة لتجنب  القضائيةعن الدعاوى أكثر فصاح تاريخ التقرير. لم يتم اإل
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 قياس القيمة العادلة     37

 

 .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 
 

 متاريخ التقيي
 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  8 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  22 مشتقات أدوات مالية 
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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: 
 6.064.376  6.064.376  -  -  2016ديسمبر  31  4 عقارات استثمارية 

 1.013.127  -  21.107  992.020  2016ديسمبر  31  8 موجودات مالية متاحة للبيع 
 164.129  -  -  164.129  2016مبر ديس 31  9 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

            

     1.156.149  21.107  6.064.376  7.241.632 
            

            مطلوب يقاس بالقيمة العادلة: 
 19.820  -  19.820  -  2016ديسمبر  31  22 مشتقات أدوات مالية 

 

 .: ال شيء(2016) 3المستوى و  2والمستوى  1لم يتم التحويل بين المستوى ، السنةخالل قطري(.  لاير مليون 3.65: 2016قطري ) لايرمليون  3.65 التكلفةالموجودات المالية المتاحة للبيع المدرجة بتبلغ 
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 المخاطرإدارة     38

 

ستثمارات والعقارات ة التأمين واالالقيام بإدارة أنشطمن  رئيسي بشكلعلى إيراداتها  ،في إطار نشاط أعمالها االعتيادية، تحصل المجموعة
 . تتعرض أعمال المجموعة بصفة أساسية إلى المخاطر التالية:االستثمارية

 

 مخاطر التأمين -
 مخاطر االئتمان -
 مخاطر السيولة -
 مخاطر السوق، و -
 مخاطر التشغيل -
 

دارة  ياتوعملمعلومات عن تعرض المجموعة لكل من المخاطر أعاله وأهداف وسياسات  اإليضاحيعرض هذا  المجموعة لقياس وا 
دارة المجموعة لرأس المال.   هذه البيانات المالية الموحدة. ضمنتم إدراج إفصاحات كمية إضافية المخاطر وا 

 

. تعرف هذه السياسات تحديد المجموعة ف على إطار إدارة مخاطر المجموعةواإلشرا وضععن  العامةالمسؤولية  اإلدارةمجلس  يتحمل
عادة التأمين مع ااتها والحد من هيكلها لضمان الجودة المناسبة وتنويع الموجودات وتوحيد عمليات للمخاطر وتفسير  ستراتيجية االكتتاب وا 

لمجموعة لتحديد وتحليل المخاطر التي تواجهها المجموعة لأهداف الشركة وتحديد احتياجات التقارير. تم وضع سياسات إدارة المخاطر 
للمخاطر ورصد المخاطر وااللتزام بالحدود. تتم مراجعة سياسات وأنظمة إدارة المخاطر على نحو منتظم ووضع حدود وضوابط مناسبة 

 لتعكس التغيرات في ظروف السوق وأنشطة المجموعة. 
 

جراءات إدارة المخاطر في ال لجنة المخاطرتشرف لجنة التدقيق و  مجموعة بالمجموعة على كيفية قيام اإلدارة برصد االلتزام بسياسات وا 
بمساعدة اللجان التدقيق الداخلي يقوم قسم إدارة المخاطر فيما يتعلق بالمخاطر التي تواجهها المجموعة.  إطار ءةبمراجعة كفا انوتقوم

جراءات إدارة داخلي بكل من عمليات المراجعة االالتدقيق القسم في دورها اإلشرافي. يقوم  عتيادية وألغراض مخصصة لضوابط وا 
 لتي يتم تقديم تقرير عن نتائجها إلى لجنة التدقيق.المخاطر، وا

 

 مخاطر التأمين
يكمن الخطر من أي عقد تأمين في احتمال وقوع الحادثة المؤمن عليها ووجود شكوك حول مبلغ المطالبة الناتجة. بسبب طبيعة عقد 

 ي تصدرها المجموعة لمختلف المخاطر متجانسة.عقود التأمين التإن عشوائي وبالتالي ال يمكن التنبؤ به.  الخطرالتأمين فإن هذا 
 

فإن الخطر الرئيسي هو أن  ،تأمين التي يتم فيها تطبيق نظرية االحتماالت في التسعير ووضع المخصصاتالبالنسبة لمحفظة عقود 
ية لمطلوبات التأمين. قد يحدث تواجه المجموعة تحت عقودها للتأمين هو أن المطالبات الفعلية ومدفوعات المنافع قد تتجاوز القيمة الدفتر 

غ المطالبات الذلك عند تكرار أو شدة المطالبات والمنافع أكثر مما هو مقدر. أحداث التأمين عشوائية وستختلف األرقام الفعلية ومب
 والمنافع من سنة ألخرى من المستوى الموضوع باستخدام تقنيات إحصائية.

 

كلما كان مقدار االختالف النســــبي في الحصــــيلة المتوقعة أصــــغر.  ،تأمين المتماثلة كبيرةتوضــــح الخبرة أنه كلما كانت محفظة عقود ال
 باإلضافة إلى ذلك ، فإن االحتمال األرجح أن ال تتأثر المحفظة المتنوعة بصورة أكبر من التغير في وضع المحفظة. 
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 )تتمة( المخاطرإدارة     38

 

 )تتمة( مخاطر التأمين
إســــــتراتيجيتها إلكتتاب التأمين لتنويع فئات مخاطر التأمين المقبولة وفي كل من هذه الفئات لتحقيق أكبر عدد  قامت المجموعة بوضــــــع

كتتاب اوالخبرة الســــــــابقة في  التســــــــعيريتم قبول المخاطر اســــــــتنادًا إلى تقييم  من المخاطر بغرض تخفيض تقلبات الحصــــــــيلة المتوقعة.
كتتاب التأمين تم مراجعة الخطوط اإلرشــــــادية العمل. ت قطاعكتتاب التأمين الموضــــــوعة لكل ال وفقًا للخطوط اإلرشــــــادية الهامةالتأمين 

التعرض لألخطار والكوارث  لضبطتطورات السوق واألداء والفرص. يتم وضع حدود تراكمية  لألخذ في االعتباربصورة ثابتة وتحديثها 
 للحمايةلمجموعة لســـــتراتيجية إعادة التأمين ا. تم تصـــــميم المخاطروافقة لقبول كتتاب التأمين والمايعية. يتم تحديد العديد من حدود الطب

اســــــــــــــتنادًا إلى التعرض الحالي للمخاطر عبر ترتيبات إعادة تأمين فعالة من حيث التكلفة. يتم  والحدثيةمن التعرض للمخاطر الفردية 
 وفقًا لعقود إعادة التأمين.يتم مع مخصص المطالبات القائمة و  سقتتتقدير المبالغ القابلة لالسترداد من معيدي التأمين بالصورة التي 

 

 بالرغم من أنه لدى المجموعة ترتيبات إعادة التأمين، فإن اإللتزام المباشر تجاه حاملي وثائق التأمين الخاص بها قد تم إظهاره كمطلوب
لى الحد الذي ال يتمكن فيه معيد التأمين من الوفاء بإل  تقومتزاماته بموجب ترتيب إعادة التأمين، يوجد خطر االئتمان. وبالتالي فإنه وا 

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 فيبعد شدة المطالبات و يمكن تحديد تكرار 

 

 الخبرة السابقة عن المطالبات؛ -
 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. كما 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 أطرافتخول عقود التأمين أيضا المجموعة بمطالبة 
 

 .كبيرة. أثر 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 
 جميع مطالبات التأمين العامة وتصحيحها وتسويتها. 
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 )تتمة( المخاطرإدارة     38

 

 مخاطر التأمين )تتمة(
األســـاســـية والقانون الحالي  الحقائقلتعكس أحدث المعلومات عن  ويتم تعديلهاتتم مراجعة مطالبات التأمين العامة بصـــورة فردية ودورية 

بات التأمين العامة لتقليل المجموعة بصــــــورة نشــــــطة تســــــويات مطال تديرواالختصــــــاص واألحكام والشــــــروط التعاقدية والعوامل األخرى. 
 لتطورات ال يمكن التنبؤ بها. هاتعرض

 

 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 بالمطالبات  ،نتيجة لذلكو العقد.  مدةاكتشاف الخسارة بعد انتهاء خالل فترة العقد، حتى ولو تم 
 المتكبدة غير المبلغ عنها والتي يتم سدادها خالل فترات زمنية قصيرة إلى متوسطة.

 

ة رئيسية بالمخاطر المصاحبة ألنشطة متغيرات تؤثر على مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية من هذه العقود. يتعلق ذلك بصف عدةهناك 
جراءات إدارة المخاطر المتبعة.  التعويض المدفوع مقابل هذه العقود إن األعمال التي تتم مزاولتها من جانب أصحاب العقود الفردية وا 

ة للتغطية التأمينية للطرف )بالنسب ثالثةأطراف من قبل حاملي وثائق التأمين أو نقدية يتم منحها مقابل الخسارة المتكبدة  تعويضاتهي 
 (.الثالث

 

المطالبات، بعد خصم قيم الرجوع المتوقعة والمبالغ المستردة  تسويةللمطالبات المصاريف المباشرة المتكبدة في  التقديرية لفةتتضمن التك
للمطالبات. برغم ذلك، األخرى. تقوم المجموعة باتخاذ جميع الخطوات المعقولة لضمان توفر المعلومات الصحيحة بخصوص التعرض 

. المطلوب األصلي المخصص عنمختلفة النتيجة النهائية  تكونالمحتمل أن  فمنفي وضع مخصصات للمطالبات،  عدم اليقينوبسبب 
تضمن المطلوب تجاه مثل هذه العقود مخصص المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها ومخصص المطالبات المبلغ عنها ولكن لم تدفع ي

 ص للمخاطر السارية كما في تاريخ بيان المركز المالي الموحد.بعد ومخص
 

مزيج من هي تقنيات التقدير لدى المجموعة  فإنعند احتساب التكلفة التقديرية للمطالبات غير المدفوعة )سواء كان مبلغ عنها أم ال( 
عدل بين التكلفة النهائية لمطالبات التأمين وأقساط التقديرات المستندة إلى معدل الخسارة )حيث يتم تعريف معدل الخسارة على أنه الم

 التأمين المكتسبة خالل سنة مالية معينة فيما يتعلق بتلك المطالبات( وتقدير يستند إلى الخبرة الفعلية في المطالبات باستخدام معادلة
يتم القيام بإجراء تقييم اكتواري في كل سنة للتأكد مرور الزمن. مع بر للخبرة الفعلية في المطالبات محددة مسبقًا حيث يتم منح الوزن األك

 من كفاية االحتياطيات.
 

 تطور المطالبات
. السلبيةالحماية من تجارب وتطورات المطالبات المستقبلية  من أجلفيما يتعلق بنشاط التأمين لديها  ةقوي اتتحتفظ المجموعة باحتياطي

 (.20يضاح اإلالمطالبات خالل سنة واحدة )مبلغ وتوقيت دفعات  حولالشكوك  إزالةعادًة يتم 
 

 االفتراضاتلتحديد  ةالمستخدم العملية
المخاطر المصــاحبة لهذه العقود التأمينية معقدة وتخضــع لعدد من المتغيرات التي تؤدي إلى تعقيد تحليل الحســاســية الكمي. تعرض إن 

  ا التعرض في دولة قطر حيث تتم معظم التعامالت الهامة.المجموعة لمطالبات مصاحبة للتأمين العام يعد جوهريًا. ويتركز هذ
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 مخاطر التأمين )تتمة(
 

 )تتمة( االفتراضاتلتحديد  ةالمستخدم العملية
عام. تؤخذ البيانات تســـتند إلى مزيج من التقارير الداخلية واالكتوارية لقياس المطالبات المتعلقة بالتأمين ال افتراضـــاتتســـتخدم المجموعة 

نهاية الســـــنة للحصـــــول  فيلمجموعة وفحص عقود التأمين الفعلية التي تم تنفيذها لمن تقارير المطالبات الشـــــهرية  معظمهاالداخلية في 
ذه . قامت المجموعة بمراجعة العقود الفردية وتعرضـــــــــــــها الفعلي للمطالبات. يتم اســـــــــــــتخدام هالتي تم عقدهاعقود متعلقة بالعلى بيانات 
 مستخدمة في توقعات العدد النهائي للمطالبات.المطالبات تتعلق بطول السيناريوهات  لتطويرالمعلومات 

 

 نوع العقد: حسبتركيز مخصص المطالبات القائمة  التالييوضح الجدول 
 

 2017  2016 

 
إجمالي 

  االحتياطيات

احتياطيات 
إعادة 

  التأمين 
صافي 

  االحتياطيات
إجمالي 
اتاالحتياطي   

احتياطيات 
إعادة 

  التأمين 
صافي 

 االحتياطيات

 
 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
 قطري لاير

            

 108.296  (10.466)  118.762  108.651  (10.627)  119.278 عقود السيارات
 40.866  (523.555)  564.421  51.076  ( 562.599)   613.675 عقود بخالف السيارات

            

 732.953  (573.226)  159.727  683.183  (534.021)  149.162 
 

 تحليل الحساسية
حساسية إيرادات المجموعة لمخاطر إن سيناريوهات.  حول عدةالتقدير عن طريق تحليل الحساسية  عملية معقوليةيتم اختبار مدى 

 :كما يلي هي 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

         

2017         

 مخصص مطالبات قائمة
+5٪ (36.588)  28.661  (7.927)  (7.927) 

        

-5٪ 36.588  (28.661)  7.927  7.927 
         

2016         

 مخصص مطالبات قائمة
+5٪ (34.025)  26.701  (7.324)  (7.324) 

        

-5٪ 34.025  (26.701)  7.324  7.324 
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 مخاطر االئتمان 
 لتزامه بما يؤدي إلى خسارة مالية للطرف اآلخر.اطراف األداة المالية عن الوفاء بالمخاطر التي تنشأ عن عجز أحد أ هيمخاطر االئتمان 

 

ن المركز المالي الموحد. تقوم الدفترية للموجودات المالية المحققة في تاريخ بيا ةتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان محدود بالقيم
 المجموعة بالسيطرة على والحد من تعرضها لمخاطر االئتمان كما هو موضح أدناه.

 

لجنة  سياسة مراقبة االئتمان للمجموعة حدود التعرض للمخاطر من قبل الطرف المقابل، والتي يتم مراجعتها ومراقبتها من قبل تحدد
 .االحتفاظ بها يمكنالتي  ستثمارات والحد األدنى للتصنيفات االئتمانية لالستثماراتحدود لال وضعاإلدارة التنفيذية. يتم 

 

تباع المبادئ التوجيهية للسياسة امن خالل تركيز المخاطر تجنب تم إعادة التأمين مع األطراف المقابلة التي لديها تصنيف ائتماني جيد و ي
جراء تقييم الجدارة االئتمانية اتاريخ كل تقرير، تقوم اإلدارة ب منتظمة. في اتجعمرالألطراف المقابلة التي تخضع يتعلق بحدود ا فيما

  .تكوين مخصص مناسب النخفاض القيمة ةً إعادة التأمين، مؤكد بتحديث استراتيجية شراءو لمعيدي التأمين 
 

على عدم دفع  المتكبدةأرصدة العمالء بفيما يتعلق مخاطر االئتمان إن تحدد المجموعة مبالغ االئتمان القصوى والشروط لعمالئها. 
ل أقساط التأمين تستمر فقط خالل فترة السماح المحددة، عندما يتم دفع وثيقة التأمين أو إنهاؤها. تخصم العموالت المدفوعة للوسطاء مقاب

 مبالغ المستحقة منهم للحد من مخاطر الديون المشكوك في تحصيلها.ال
 

رئيسية مع األطراف المقابلة والتي تدخل  مقاصةرض لمخاطر االئتمان عن طريق الدخول في ترتيبات كما تقوم المجموعة بتقييد التع
. على الرغم من ذلك، ال تؤدي هذه الترتيبات عمومًا إلى تسوية الموجودات والمطلوبات في بيان كميات كبيرة من المعامالتمعها في 

مخاطر االئتمان المرتبطة بهذه  تخفيضمالت على أساس اإلجمالي. ومع ذلك، يتم ما يتم تسوية المعا المركز المالي الموحد، وعادةً 
مزيج منتجاتها  بفعاليةتدير المجموعة  تتم تسوية هذه األرصدة على أساس الصافي.ذلك عندما األرصدة في حال العجز عن السداد، و 

موال السائلة وغيرها من الموجودات المالية قصيرة األجل ال تعتبر مخاطر االئتمان لأل مخاطر االئتمان.ل كبيرز يلضمان عدم وجود ترك
 .خارجي عالي الجودةائتماني  وتصنيفتذكر، حيث أن األطراف المقابلة هي بنوك ذات سمعة جيدة 

 

 الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان لبنود بيان المركز المالي الموحد: التالييوضح الجدول 
 

 2017  2016 
 ألف 

  طريق لاير
 ألف
 قطري لاير

    

    مخاطر االئتمان حسب نوع الموجودات المالية:التعرض ل
 479.772  524.681 من مطالبات قائمة  القابلة لالستردادمبالغ إعادة التأمين 
 302.877  259.337 أرصدة لدى البنوك 

 217.287  204.506 ذمم تأمين مدينة
 180.885  202.432 دين(موجودات مالية متاحة للبيع )أوراق 

 189.992  182.805 موجودات أخرى 
 252  166 مبالغ مدينة من أطراف ذات عالقة

    

 1.371.065  1.373.927 التعرضإجمالي 
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 مخاطر االئتمان )تتمة(
 

 الموجودات المالية المنخفضة القيمة
مليون  35.06: 2016قطري ) لايرمليون  42.43القيمة  عادة التأمين المدينة منخفضةا  أمين و ذمم الت، بلغت 2017ديسمبر  31في 
قطري(. تسجل المجموعة  لايرمليون  23.06: 2016قطري ) لايرمليون  21.91 بقيمةأخرى انخفضت قيمتها  وذمم مدينة( قطري لاير

لجميع مخصصات خسائر االنخفاض في  ةالتسوي لة.انخفاض قيمة منفصمخصصات جميع مخصصات انخفاض القيمة في حسابات 
 القيمة هي كما يلي:

 

 2017  2016  2017  2016 

 
 انخفاض قيمة

عادة التأمين ذمم    المدينة التأمين وا 
 نخفاض قيمةا
 ذمم مدينة أخرى 

 
 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
 قطري لاير

        

 23.447  23.056  36.057  35.056 يناير 1في 
 80  73  1.839  7.726 للسنةخسائر انخفاض القيمة 

 (471)  (1.224)  (2.840)  (353) لخسائر انخفاض القيمة خالل السنة مبالغ مستردة
        

 23.056  21.905  35.056  42.429 ديسمبر 31في 
 

 مخاطر السيولة
ن م. تدير المجموعة احتياجات السيولة لديها استحقاقهادم توفر النقد لدفع االلتزامات عند مخاطر السيولة هي المخاطر المتمثلة في ع

 اليومي. األعمالوالتدفقات النقدية الخارجة المستحقة في بعناية لمطلوبات المالية ا دفعاتخالل مراقبة 
 

يتم توفير التمويل الحتياجات كما يومًا.  90 تصل إلى لمدةيها لمقابلة متطلبات السيولة لد قابلة للتداولتحتفظ المجموعة بنقد وأوراق مالية 
 بيع موجودات مالية متوسطة إلى طويلة األجل. الملتزمة بها والقدرة علىالتسهيالت االئتمانية  خالل من كافالسيولة طويلة األجل بقدر 
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 )تتمة( مخاطر السيولة
 ملخصة أدناه: 2017ديسمبر  31لمطلوبات المجموعة كما في  يةالتعاقداالستحقاقات 

 

   غير متداولة   متداولة 

 
 6خالل 
 أشهر

 12إلى  6 
 شهرا  

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 
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 )تتمة( مخاطر السيولة
 ملخصة أدناه: 2016ديسمبر  31الستحقاقات التعاقدية لمطلوبات المجموعة كما في ا
 

   غير متداولة   متداولة 

 
 6خالل 
 أشهر

 12إلى  6 
 شهراً 

اإلجمالي  
 المتداول

 5إلى  1 
 سنوات

 5أكثر من  
 سنوات

الي اإلجم 
 غير المتداول

 
 اإلجمالي

 
 ألف
 قطري لاير

 ألف 
 قطري لاير

 ألف 
 قطري لاير

 ألف 
 قطري لاير

 ألف 
 قطري لاير

 ألف 
 قطري لاير

 ألف 
 قطري لاير

              

 369.805  9.257  62  9.195  360.548  154.720  205.828 ذمم تأمين دائنة ومطلوبات أخرى 
 19.820  -  -  -  19.820  19.820  -  مشتقات األدوات المالية
 1.038.757  -  -  -  1.038.757  623.254  415.503 مطلوبات عقود التأمين

 81.992  73.079  -  73.079  8.913  8.913  - أرصدة دائنة إلى أطراف ذات عالقة
 1.347.873  1.005.054  135.448  869.606  342.819  57.203  285.616 سلف وقروض 

              

 906.947  863.910  1.770.857  951.880  135.510  1.087.390  2.858.247 
 

 الموحد. الماليتعكس االستحقاقات التعاقدية أعاله إجمالي التدفقات النقدية والتي قد تختلف عن القيم الدفترية للمطلوبات في تاريخ بيان المركز 
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)تتمة( مخاطر السيولة  
 .لموجودات والمطلوباتل ةتسوية المتوقعاليلخص الجدول أدناه االستخدام أو 

 

 2017  2016 
 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

            

 104.013  104.013  -  158.904  158.904  - عقارات ومعدات
 6.064.376  6.064.376  -  5.638.381  5.638.381  - عقارات استثمارية

 345.225  345.225  -  942.591  942.591  - في شركات زميلة  اتاستثمار 
 779.723  -  779.723  771.433  -  771.433 موجودات إعادة التأمين

            موجودات مالية:
 217.287  -  217.287  204.506  -  204.506 ذمم تأمين مدينة 

 252  -  252  166  -  166 أرصدة مدينة من أطراف ذات عالقة 
 1.016.777  1.016.777  -  905.356  905.356  - موجودات مالية متاحة للبيع 

 164.129  -  164.129  129.148  -  129.148 العادلة من خالل الربح أو الخسارة موجودات مالية بالقيمة
 286.600  135.686  150.914  296.263  150.988  145.275 موجودات مشاركي التكافل

 232.759  152.329  80.430  208.012  143.610  64.402 موجودات أخرى 
 303.287  -  303.287  260.056  -  260.056 نقد وأرصدة لدى البنوك

            

 9.514.428  7.818.406  1.696.022  9.514.816  7.939.830  1.574.986 إجمالي الموجودات
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)تتمة( مخاطر السيولة  
 

 2017  2016 
 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

            

 37.744  37.744  -  41.049  41.049  - مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 
 1.038.757  -  1.038.757  1.037.447  -  1.037.447 مطلوبات عقود التأمين

            مطلوبات مالية:
 1.270.651  958.900  311.751  1.538.815  1.345.099  193.716 سلف وقروض 

 19.820  -  19.820  8.592  -  8.592 مشتقات أدوات مالية 
 220.496  -  220.496  245.396  -  245.396 ذمم تأمين دائنة

 81.992  73.079  8.913  21.973  13.327  8.646 أرصدة دائنة إلى أطراف ذات عالقة 
 286.600  5.797  280.803  296.263  9.939  286.324 مشاركي التكافل  ومطلوبات صندوق

 149.309  9.257  140.052  134.136  11.750  122.386 مطلوبات أخرى 
            

 3.105.369  1.084.777  2.020.592  3.323.671  1.421.164  1.902.507 إجمالي المطلوبات
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 )تتمة( المخاطرإدارة     38

 

 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 

 والتحكم في التعرض لمخاطر السوق في إطار الحدود المعقولة وزيادة العائدات في نفس الوقت. من إدارة مخاطر السوق هو إدارة
 

 مخاطر العملة
الر األمريكي وبالتالي فإن بالدو مرتبط فعاًل يال القطري  الخارج. الرفي األجنبية من استثمارات المجموعة لمخاطر أسعار صرف العمالت  اتنشأ التعرضتيال القطري.  تتم معظم تعامالت المجموعة بالر

 الدوالر األمريكي.  غيرتتعلق فقط بالعمالت األخرى  ةر العملمخاط
 

 كما يلي: اإلقفاليال القطري بسعر  األجنبية والتي تم تحويلها إلى الر ةبالعملالمسجلة والمطلوبات المالية  الموجوداتإن 
 

 2017  2016 
 عمالت أخرى  يورو  جزائري دينار  عمالت أخرى  يورو  دينار جزائري 

 
 ألف
 قطري لاير

 ألف 
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
 قطري لاير

 ألف 
  قطري لاير

 ألف
 قطري لاير

            

 57.591  1.719  -  42.810  3.457  - موجودات مالية
 69.033  -  259.468  34.415  -  899.115 استثمارات في شركات زميلة

            

 899.115  3.457  77.225  259.468  1.719  126.624 
            

 -  (7.216)  -  -  -  - مطلوبات مالية
            

 -  -  -  -  (7.216)  - 
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 )تتمة( المخاطرإدارة     38

 

 مخاطر السوق )تتمة(
 

 مخاطر العملة )تتمة(
موضحًا  ،جميع المتغيرات األخرى ثابتةاالحتفاظ بالرئيسية مع  المتغيراترة معقولة في تم إجراء التحليل أدناه للحركات الممكنة بصو 

 .حقوق الملكيةاألثر على الربح و 
 
 

  2017  2016 
في  اتالتغير  

  األثر على الربح المتغيرات
األثر على 

  األثر على الربح  حقوق الملكية
األثر على 

 حقوق الملكية
 

 
 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
 قطري لاير

         

         العمالت
 25.947  -  89.912  - ٪10+ دينار جزائري

 (550)  (550)  346  346 ٪10+ يورو
 12.662  5.759  7.723  4.281 ٪10+ أخرى

         

 38.059  5.209  97.981  4.627  اإلجمالي
         

 (25.947)  -  (89.912)  - ٪10- دينار جزائري
 550  550  (346)  (346) ٪10- يورو
 (12.662)  (5.759)  (7.723)  (4.281) ٪10- أخرى

         

 (38.059)  (5.209)  (97.981)  (4.627)  اإلجمالي
 

 مخاطر معدالت الفائدة
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 

 2017  2016 

 
 ألف
  قطري لاير

 ألف
 قطري لاير

    

    أدوات بمعدالت ثابتة ومتغيرة
 452.065  409.834 موجودات مالية

    

 1.290.471  1.547.407 مطلوبات مالية
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 مخاطر السوق )تتمة(
 

 ةالثابت تتحليل حساسية القيمة العادلة لألدوات ذات المعدال
وعة بتخصيص كما ال تقوم المجم ،ال تحتسب المجموعة أية موجودات مالية ذات معدل ثابت بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

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  المبينفي معدل الفائدة في تاريخ التقرير إلى زيادة )انخفاض( الربح أو الخسارة بالمبلغ نقطة أساس  50سيؤدي التغير بـ 

 أسعار صرف العمالت األجنبية، أن تبقى ثابتة.  ال سيماهذا التحليل أن جميع المتغيرات األخرى، 
  

 الربح أو الخسارة 

 

 50زيادة بـ 
  نقطة أساس

 50إنخفاض بـ 
 نقطة أساس

 
 ألف
  قطري لاير

 ألف
 قطري لاير

    

2017    
 8.105  (8.105) أدوات ذات أسعار متغيرة

 (1.846)  1.846 الفائدة أسعارعقود تبادل 
    

 6.259  (6.259) حساسية التدفق النقدي )بالصافي(
    

2016    
 8.284  (8.284) أدوات ذات أسعار متغيرة

 (2.784)  2.784 الفائدة أسعارعقود تبادل 
    

 5.500  (5.500) حساسية التدفق النقدي )بالصافي(
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 تتمة()مخاطر السوق 
 

 مخاطر أسعار السهم
 طروسنداتها المدرجة. مخاطر أسعار األسهم هي مخا 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 
 ٪ مع االحتفاظ بجميع المتغيرات األخرى ثابتة كما يلي:10+(/-المحتمل على نحو معقول في مؤشرات األسهم بنسبة )

 

  2017  2016 

 
 التغير في
 األثر على الربح المتغيرات

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

         

 78.300  16.149  66.153  12.683 ٪10+ السوق القطري
 20.902  264  21.847  232 ٪10+ األسواق العالمية

         

 (78.300)  (16.149)  (66.153)  (12.683) ٪10- السوق القطري
 (20.902)  (264)  (21.847)  (232) ٪10- األسواق العالمية

 

 مخاطر التشغيل
 قد تؤدي إلى خسارةالتي و  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 نيعمال التأملمجموعة ألاإدارة رأس المال  اسةيإن س
ثقة المستثمر والدائن  یوکذلك للحفاظ عل ةيمالتنظي الجهةمطلوبة من قبل  ةيأي مبالغ إضاف متضمنةً مصرف قطر المرکزي،  ماتيتعل

جارية. تقوم المجموعة بمراقبة العائد على رأس المال الذي يعرف بأنه ربح السنة على التنمية المستقبلية لألعمال الت اظوالسوق والحف
 . إن أهداف المجموعة عند إدارة رأس المال هي:الملكيةعلى إجمالي حقوق  مقسوماً 

 

 اآلخرين؛ و ب المصلحةألصحاتوفير 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 النقديتقوم المجموعة بمراقبة رأس المال على أساس القيمة الدفترية لحقوق الملكي
في بيان المركز المالي الموحد. هدف المجموعة من إدارة رأس المال هو المحافظة على معدل نسبة تمويل رأس مال كلي  البنوك المدرج

 :كما يلي للفترات المشمولة بالتقرير. تم تلخيص رأس المال 1.5:1بنسبة 
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 )تتمة( إدارة رأس المال
 

 2017  2016 

 
 ألف
  قطري لاير

 ألف
 قطري لاير

    

 6.409.059  6.191.145 حقوق الملكية 
 (283.467)  (251.464) يخصم: احتياطي تحوط التدفق النقدي والنقد واألرصدة لدى البنوك 

    

 6.125.592  5.939.681 رأس المال
    

 6.428.879  6.199.737 حقوق الملكية باستثناء احتياطي تحوط التدفق النقدي
 1.270.651  1.538.815 ف: سلف وقروضيضا

    

 7.699.530  7.738.552 التمويل الكلي
    

 1:1.26  1:1.30 نسبة رأس المال إلى التمويل الكلي
 

القضائية التي تعمل فيها. وال تقتصر هذه اللوائح على الموافقة  ضمن النطاقللمتطلبات التنظيمية  إن عمليات المجموعة تخضع أيضاً 
نما تفرض أيضاً على  بعض األحكام التقييدية )مثل كفاية رأس المال( لتقليل مخاطر التخلف عن السداد  األنشطة ورصدها فحسب، وا 

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 ت على مدار السنة المالية. للمتطلبابشكل 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 فظةالمتحالمال وسلسلة من االفتراضات 
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 إعادة تصنيف أرقام المقارنة    39

 

لم يكن إلعادة التصنيف ، البيانات المالية الموحدة للسنة الحالية. على الرغم من ذلكفي عرض المع  للتوافقعيد تصنيف بعض أرقام المقارنة أ
 :بيان المركز المالي الموحد بنود ضمن تصنيفعادة إلفيما يلي تلخيص  لسنة المقارنة. على صافي الربح وحقوق الملكية هذه تأثير

 
 

 

كما ورد في 
 السابق التقرير
2016  

 الزيادة 
  )النقص(

 المعاد الرصيد
 تصنيفه
2016  

 
 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
 قطري لاير

      

 217.287  (16.802)  234.089 ذمم تأمين مدينة 
 286.600  (9.895)  296.495 موجودات مشاركي التكافل

 232.759  (10.250)  243.009 موجودات أخرى 
 (220.496)  10.783  (231.279) ذمم تأمين دائنة

 (286.600)  9.895  (296.495) مشاركي التكافل  ومطلوبات صندوق
 (149.309)  16.269  (165.578) مطلوبات أخرى 

      

 80.241  -  80.241 
 

 عمليات فرع دبي    40
 

من الجهات الرقابية  الالزمةالخروج من سوق التأمين في دبي بعد الحصول على الموافقات  قراره اإلدارة، أصدر مجلس السنة خالل
 المعنية.

 
 الرئيس التنفيذي للمجموعةأتعاب     41

 

تنفيذي للمجموعة وفقًا لشروط عقد العمل الخاص به والذي تم اعتماده من يقوم مجلس اإلدارة بمراجعة طرق احتساب أتعاب الرئيس ال
 قبل مجلس اإلدارة. ستقوم المجموعة بتسجيل أي تسويات تراكمية، إن وجدت، نتيجة لهذه المراجعة في الفترات الالحقة.

 
 األحداث الالحقة لفترة التقرير    42

 

حداث التي وقعت بين تاريخ بيان المركز المالي الموحد والتاريخ الذي تتم فيه الموافقة على يتم تعديل البيانات المالية الموحدة لتعكس األ
إصدار البيانات المالية الموحدة شريطة أن تدل تلك األحداث على ظروف وجدت في تاريخ بيان المركز المالي الموحد. لم تكن هناك 

 .(16 اإليضاح) ما عدا توزيعات األرباح المقترحةنات المالية الموحدة فيأحداث الحقة تتطلب إجراء تعديالت أو إفصاحات في البيا
 


