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 الكرام   المساهمينالمستقلين إلى السادة  تقرير مراقبي الحسابات
عادة التأمين ش.م.ق  الشركة القطرية العامة للتأمين وا 

 
 الموحدة تقرير حول البيانات المالية

عادة التأمين ش.م.ق  لقد دققنا البيانات المالية الموحدة المرفقة للشركة القطرية العامة للتأمين وا 
"المجموعة"( والتي تتضمن بيان المركز المالي يشار إليهم جميعًا بـ )"الشركة"( وشركاتها التابعة )

 بيان الدخل الشامل األخر الموحدو الموحد  لربح أو الخسارةا وبيان 2015ديسمبر  31الموحد كما في 
ي ذلك التاريخ للسنة المنتهية فالموحد  التدفقات النقديةبيان و الموحد التغيرات في حقوق الملكية بيان و 

 المتممة األخرى.  والمعلوماتمحاسبية ، وملخص ألهم السياسات ال
 

 ةمسؤولية مجلس اإلدارة عن البيانات المالية الموحد
وعرضــــها ب ــــورة عادلة وفقًا للمعايير الموحدة إن مســــؤولية مجلس اإلدارة هي إعداد البيانات المالية 

عداد إل ةيضــــــــرور  التي يراهاالدولية للتقارير المالية وتشــــــــمل هذل المســــــــؤولية أيضــــــــًا الرقابة الداخلية 
 اإلختالس أو الخطأ. عنبيانات مالية موحدة خالية من أخطاء مادية سواء الناتجة 

 
 الحسابات يمسؤولية مراقب

إن مســــؤوليتنا هي إبداء رأل حول البيانات المالية الموحدة اســــتنادًا إلا أعمال التدقيق التي قمنا بها. 
ام بتخطيط التي تتطلب التقيد بمتطلبات آداب المهنة والقي الدولية لقد تم تدقيقنا وفقًا لمعايير التدقيق

ن أخطاء خالية مالموحدة وتنفيذ أعمال التدقيق للح ــــــــــول علا تأكيدات معقولة بأن البيانات المالية 
 .مادية

 
يشـــتمل التدقيق علا القيام باجراءات للح ـــول علا أدلة بشـــأن المبالا واإلف ـــاحات التي تتضـــمنها 

علا تقــديرنــا بمــا في ذلــك تقييم مخــاطر  بنــاءً ة الموحــدة. تم اختيــار هــذل اإلجراءات البيــانــات المــاليــ
، ســــــــواء الناتجة عن اختالس أو خطأ. عند إجراء تقييم  في البيانات المالية الموحدة الماديةاألخطاء 

لمالية ا المخاطر نأخذ في االعتبار أنظمة الضبط والرقابة الداخلية المتعلقة باعداد الشركـــــــــــــة للبيانات
الموحدة وعرضها ب ورة عادلة ، وذلك لغايات إعداد إجراءات تدقيق مناسبة ، وليس لغرض إبـــــــــــداء 

دى . ويشتمل التدقيق أيضًا علا تقييم مللشركةرأينا حـــــــــــــول فعاليـــــــــــــة أنظمة الضبط والرقابة الداخلية 
ارة وكذلك اإلد عدة من قبلمالئمة الســياســات المحاســبية المســتخدمة ومعقولية التقديرات المحاســبية الم

 تقييم العرض العام للبيانات المالية الموحدة.



 

  
 
 

 الكرام   المساهمينتقرير مراقبي الحسابات المستقلين إلى السادة 
عادة التأمين ش.م.ق   تتمة -الشركة القطرية العامة للتأمين وا 

 
من  وتوفر أســـــــاســـــــًا معقواًل يمكننا باعتقادنا أن األدلة التي ح ـــــــلنا عليها خالل أعمال التدقيق كافية

 إبداء رأينا.
 

 الرأل
ــانــات المــاليــة الموحــدة تظهر بعــدالــة ، من كــافــة النواحي المــاديــة ، المركز المــالي  في رأينــا أن البي

وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للســــــــــــــنة المنتهية في ذلك  2015ديســــــــــــــمبر  31للمجموعة كما في 
 .الدولية للتقارير الماليةللمعايير التاريخ وفقًا 

 
 تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى

تراعا ة الموحدتحتفظ بســـــجالت محاســـــبية منتظمة وأن البيانات المالية  الشـــــركةأن أيضـــــًا وفي رأينا 
والنظام األســاســي للشــركة. لقد ح ــلنا  2015لســنة  11رقم القطرل أحكام قانون الشــركات التجارية 

علا جميع المعلومات واإليضـــــــــــــاحات التي طلبناها ألداء مهمتنا ، وحســـــــــــــب علمنا واعتقادنا لم تقع 
خالل الســنة مخالفات ألحكام القانون المذكور أعالل أو النظام األســاســي علا وجك قد يكون لك تأ ير 

 أو مركزها المالي. الشركةمادل علا نشاط 
 
 
 

 ن إرنست ويونـاع 
 
 
 

 زيـــاد نـــادر 
 258سجل مراقبي الحسابات رقم  
 2016فبراير  10 الدوحة في 



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

 الموحدة.ة جزءًا من هذل البيانات المالي 43إلا  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 بيان المركز المالي الموحد 
 2015ديسمبر  31في ا مك
 
  2015  2014 

 إيضاحات 
 ألف
  قطري لاير

 ألف
 قطرل لاير

     الموجودات 
 70.220  84.582 4 عقارات ومعدات
 5.005.196  5.936.607 5 عقارات است مارية

 370.711  324.749 6 في شركات زميلة  است مار
     موجودات مالية:

 1.176.331  1.057.424 )أ( 7 موجودات مالية متاحة للبيع 
 199.396  167.618 )ب( 7 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 804  874 )ج( 7 أر دة مدينة من أطراف ذات عالقة 
 198.331  201.399 )د( 7 ذمم تأمين مدينة 

 545.776  859.870 8 موجودات إعادة التأمين
 298.464  281.001 )أ( 9 موجودات مشاركي التكافل

 186.882  264.190 10 موجودات أخرى 
 501.627  231.202 11 أر دة لدى البنوكو نقد 
     

 8.553.738  9.409.516  إجمالي الموجودات
     

     والمطلوباتحقوق الملكية 
     حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة األم

 691.753  795.515 12 رأس المال الم در
 3.844.630  4.431.958  أرباح مدورة

 440.499  533.079 13 احتياطي قانوني 
 698.919  529.693 14 احتياطيات إعادة التقييم 

     
  6.290.245  5.675.801 

 2.114  2.209 17 حقوق غير مسيطر عليها
     

 5.677.915  6.292.454  إجمالي حقوق الملكية
  



عادة التأمين للتأمينالقطرية العامة شركة ال  ش.م.ق وا 
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 )تتمة(بيان المركز المالي الموحد 
  2015ديسمبر  31في  كما
 
  2015  2014 
 إيضاحات 

 ألف
  قطري لاير

 ألف
 قطرل لاير

     المطلوبات
 769.321  1.101.580 18 مطلوبات عقود التأمين

     مطلوبات مالية:
 1.303.680  1.172.590 19 سلف وقروض 

 34.853  28.515 20 مشتقات أدوات مالية 
 3.360  57.461 21 أر دة دائنة إلا أطراف ذات عالقة 

 240.875  241.185 22 ذمم تأمين دائنة
 27.584  33.942 23 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 

 298.464  281.001 )أ( 9 مطلوبات مشاركي التكافل 
 197.686  200.788 24 مطلوبات أخرى 

     
 2.875.823  3.117.062  إجمالي المطلوبات

     
 8.553.738  9.409.516  إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

 

 .............................................       ............................................. 
  جمال كامل أبو نحل        بن سعود آل ثاني يناصر بن عل

   عضو مجلس اإلدارةالرئيس التنفيذل و        رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب
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  الربح أو الخسارة الموحدبيان 
 2015 ديسمبر 31المنتهية في للسنة 

 
  2015  2014 

 إيضاحات 
 ألف
  قطري لاير

 ألف
 قطرل لاير

     
 616.454  627.256 )أ( 26 المكتتبة إجمالي أقساط التأمين

 (56.053)  (34.319) )أ( 26 التغير في مخ ص أقساط التأمين غير المكتسبة 
     

 560.401  592.937 )أ( 26 إجمالي أقساط التأمين المكتسبة
 (362.396)  (405.776) )ب( 26 أقساط التأمين المحولة إلا معيدل التأمين 

     

 198.005  187.161  صافي أقساط التأمين المكتسبة
     

 21.722  21.695 27 إيرادات رسوم وعموالت
 192.450  245.916 28 إيرادات االست مار 

 64.981  (2.392) 29 أرباح محققة)خسائر(  افي 
 724.273  746.494 30 أرباح القيمة العادلة 
 -  10.592  نشاءات إيرادات أنشطة اإل

 14.364  17.495 31 إيرادات تشغيلية أخرى 
     

 1.017.790  1.039.800  إيرادات أخرى
     

 1.215.795  1.226.961  إجمالي اإليرادات 
     

 (206.019)  (218.147) )أ( 32 إجمالي المطالبات المدفوعة 
 87.989  112.837 )ب( 32 المطالبات المحولة إلا معيدل التأمين

 (24.946)  (297.940) )ج( 32 التأمين إجمالي التغير في مطلوبات عقود
 (1.304)  293.320 )د( 32 التغير في مطلوبات عقود التأمين المحولة إلا معيدل التأمين 

     

 (144.280)  (109.930)  صافي المطالبات
     

 (39.868)  (42.883) 33 تكاليف تمويل 
 -  (10.981)  اإلنشاءاتأنشطة تكاليف 

دارية أخرىم اريف   (130.511)  (156.240) 34 تشغيلية وا 
     

 (170.379)  (210.104)  مصاريف أخرى
     

 (314.659)  (320.034)  إجمالي المصاريف 
     

 901.136  906.927  الربح قبل الحصة في أرباح شركات زميلة 
 18.887  18.877 6 ح ة في أرباح شركات زميلة 

     

 920.023  925.804  ربح السنة
     

     :الربح العائد إلى
 919.756  925.709  مساهمي الشركة األم 

 267  95  حقوق غير مسيطر عليها
     

  925.804  920.023 
     العائد على السهم 

ربح السنة األساسي والمخفف العائد إلا حاملي األسهم العادية في الشركة 
 11.56  11.64 35 للسهم(األم )باللاير القطرل 
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 الموحد الدخل الشامل األخربيان 
 2015ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
  2015  2014 

 إيضاحات 
 ألف
  قطري لاير

 ألف
 قطرل لاير

     
 920.023  925.804  ربح السنة

     
     دخل شامل أخر( خسارة)

 (36.352)  (53.404) 6 فروقات تحويل عمالت من العمليات األجنبية
 4.276  6.338   افي ربح تحوط التدفق النقدل

 102.562  (122.160)  ربح من موجودات مالية متاحة للبيع )خسارة(  افي 
     

 70.486  (169.226)  للسنة)خسارة( دخل شامل أخر 
     

 990.509  756.578  للسنةاألخر إجمالي الدخل الشامل 
     

     :العائد إلىاألخر إجمالي الدخل الشامل 
 990.242  756.483  مساهمي الشركة األم

 267  95  حقوق غير مسيطر عليها 
     
  756.578  990.509 
 



عادة التأمين للتأمينالقطرية العامة شركة ال  ش.م.ق وا 
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 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
 2015ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
     حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة األم  

               
       احتياطيات إعادة التقييم        

  
رأس المال 

  أرباح مدورة  المصدر
احتياطي  

  قانوني

موجودات 
مالية متاحة 

  للبيع
فائض إعادة 

  التقييم
تحوط التدفق 

  النقدي

احتياطي  
تحويل عمالت 

  أجنبية

إجمالي حقوق 
ملكية المساهمين 

  العاديين

حقوق غير 
مسيطر 
  عليها

إجمالي حقوق 
 الملكية

 
 إيضاحات

 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
 قطري لاير

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

 925.804  95  925.709  -  -  -  -  -  925.709  -  ربح السنة
 (169.226)  -  (169.226)  (53.404)  6.338  -  (122.160)  -  -  -  رة( دخل شامل أخر)خسا

                     
 756.578  95  756.483  (53.404)  6.338  -  (122.160)  -  925.709  - إجمالي الدخل )الخسارة( الشامل األخر 

                     
 -  -  -  -  -  -  -  -  (103.762)  103.762 12 هم مجانية م درة أس

المحول إلا االحتياطي 
 -  -  -  -  -  -  -  92.580  (92.580)  - 13 القانوني 

 (138.351)  -  (138.351)  -  -  -  -  -  (138.351)  - 15 زيعات أرباح مدفوعة تو 
مة في  ندوق مساه

األنشطة اإلجتماعية 
 (3.688)  -  (3.688)  -  -  -  -  -  (3.688)  - 16 والرياضية 

                     
 6.292.454  2.209  6.290.245  (137.098)  (28.515)  77.355  617.951  533.079  4.431.958  795.515  2015ديسمبر  31في 
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 )تتمة( الملكية الموحدبيان التغيرات في حقوق 
 2015ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
     حقوق الملكية العائدة إلا مساهمي الشركة األم  

               
       احتياطيات إعادة التقييم        

  
رأس المال 

  أرباح مدورة  الم در
احتياطي  

  قانوني

 موجودات 
مالية متاحة 

  للبيع
فائض إعادة 

  التقييم
تحوط التدفق 

  النقدل

احتياطي  
تحويل عمالت 

  أجنبية

إجمالي حقوق 
ملكية المساهمين 

  العاديين

حقوق غير 
 مسيطر 

  عليها
إجمالي حقوق 

 الملكية
 

 إيضاحات
 ألف
  قطرل لاير

 ألف
  قطرل لاير

 ألف
  قطرل لاير

 ألف
  قطرل لاير

 ألف
  قطرل لاير

 ألف
  قطرل لاير

 ألف
  قطرل لاير

 ألف
  قطرل لاير

 ألف
  قطرل لاير

 ألف
 قطرل لاير

                     
 4.779.430  1.847  4.777.583  (47.342)  (39.129)  77.355  637.549  348.497  3.224.192  576.461  2014يناير  1 في
                     
 920.023  267  919.756  -  -  -  -  -  919.756  -  ح السنةرب

 70.486  -  70.486  (36.352)  4.276  -  102.562  -  -  -  )خسارة( شامل أخردخل 
                     

 990.509  267  990.242  (36.352)  4.276  -  102.562  -  919.756  - إجمالي الدخل )الخسارة( الشامل األخر 
                     
 -  -  -  -  -  -  -  -  (115.292)  115.292 12 هم مجانية م درة أس

المحول إلا االحتياطي 
 -  -  -  -  -  -  -  92.002  (92.002)  - 13 القانوني 

 (86.469)  -  (86.469)  -  -  -  -  -  (86.469)  - 15 زيعات أرباح مدفوعة تو 
مساهمة في  ندوق 
األنشطة اإلجتماعية 

 (5.555)  -  (5.555)  -  -  -  -  -  (5.555)  - 16 والرياضية 
                     

 5.677.915  2.114  5.675.801  (83.694)  (34.853)  77.355  740.111  440.499  3.844.630  691.753  2014ديسمبر  31في 
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  التدفقات النقدية الموحدبيان 
 2015ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
  2015  2014 
 

 إيضاحات
 ألف
  قطري لاير

 ألف
 قطرل لاير

     األنشطة التشغيلية 
 920.023  925.804  ربح السنة 
     : للبنود التالية تعديالت

 (104.484)  (333.549) 36  افي التغير في الموجودات التشغيلية 
 129.374  352.573 36  افي التغير في المطلوبات التشغيلية 

     

     بنود غير نقدية مدرجة في ربح السنة: 
 (724.273)  (746.494) 30 أرباح القيمة العادلة 

 382  (1.089) 34 للذمم المدينةخسائر إنخفاض القيمة )مبالا مستردة( 
 (18.887)  (18.877) 6 ح ة في أرباح شركات زميلة 

 (12)  11  من بيع عقارات ومعدات (ربحخسارة )
 (5.210)  (3.961) 29 ربح من بيع است مار في شركات زميلة

 (29.275)  - 29 ربح من بيع عقارات است مارية 
 4.632  7.989 34 إستهالك عقارات ومعدات 
 -  977 10  إطفاء موجود غير ملموس

 (1.324)  (136)  مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 
     

 170.946  183.248  صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
     

     األنشطة االستثمارية 
 -  (88.938) 3 ،  افي من النقد المستحوذ عليك استحواذ علا شركة تابعة

 (11.238)  (7.191) 4 شراء عقارات ومعدات
 24  -  متح الت من بيع عقارات ومعدات 

 (62.004)  (108.193) 5 شراء عقارات است مارية 
 61.089  -  متح الت من بيع عقارات است مارية 

 5.255  3.961  متح الت من بيع است مار في شركات زميلة
 17.038  11.294 6 توزيعات أرباح مستلمة من شركات زميلة

 (12.785)  - 6 في شركات زميلة اتاست مار 
 (50.691)  5.421   افي الحركة في الموجودات المالية المتاحة للبيع 

 (1.307)  -   افي الحركة في الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
     

 (54.619)  (183.646)  صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية 



 الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ق

 ة الموحدة.جزءًا من هذل البيانات المالي 43إلا  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 )تتمة( التدفقات النقدية الموحدبيان 
 2015ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
  2015  2014 
 

 إيضاحات
 ألف
  قطري لاير

 ألف
 قطرل لاير

     يةنشطة التمويلاأل 
 357.159  (94.820)  ألجلالحركة في قروض  افي 

 (38.126)  (40.748) 33 ألجلتكاليف تمويل مدفوعة علا قروض 
 (86.469)  (138.351) 15 توزيعات أرباح مدفوعة إلا مساهمي الشركة األم

     
 232.564  (273.919)  من األنشطة التمويلية)المستخدمة في( صافي التدفقات النقدية 

     
 348.891  (274.317)  الزيادة في النقد وما في حكمك)النقص(  افي 

 154.676  503.567  يناير  1النقد وما في حكمك في 
     

 503.567  229.250 11 ديسمبر 31النقد وما في حكمه في 
     

     التدفقات النقدية التشغيلية من الفوائد وتوزيعات األرباح
 38.367  41.026 33 فوائد مدفوعة
 11.739  16.340  فوائد مستلمة 

 44.163  47.561  توزيعات أرباح مستلمة
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 الشركة معلومات عن 1
 

عادة التأمين ش.م.قتأســـــســـــت  بموجب عامة مســـــاهمة قطرية شـــــركة ك( أو "الشـــــركة األم" )"الشـــــركة" الشـــــركة القطرية العامة للتأمين وا 
 لسنة 11رقم  القطرل التجارية قانون الشركات وتخضع ألحكام 7200 ورقم سجلها التجارل هو 1978لسنة  52المرسوم األميرل رقم 

عادة التأمين العام بمزاولة أنشطة التأمين بــــ "المجموعة"(  وشركاتها التابعة )يشار إليها جميعاً تقوم الشركة  .2015 تأمين مل ذلك ويشوا 
 .بور ة قطرمدرجة في الشركة . أسهم والمقاوالت اتست مار العقارات واالو التكافل اإلسالمي 

 

انات المالية تتضــمن البي دبي(.في ) دولة اإلمارات العربية المتحدةواحد في  خارجيفرع و قطر  دولة فيفروع محلية  ســبعةلدى الشــركة 
 الشركات التابعة هي: التابعة وح ة المجموعة في الشركات الزميلة.الموحدة البيانات المالية للشركة وشركاتها 

 

 األنشطة الرئيسية د التأسيسلب الملكية الشركة التابعة
 .ات المجموعةاست مار إدارة  دولة قطر ٪100 ش.ش.و القابضةالشركة القطرية العامة 

 .اإلسالمي التأمين دولة قطر ٪100 ذ.م.متكافل العامة للشركة ال
دارة  است مار دولة قطر ٪100 ش.ش.و يةلعقار االشركة العامة   .العقاراتوا 

دارة المؤتمرات دولة قطر ٪100 و.شش.قطر  -مركز التجارة العالمي   .والمناسبات الضيافة وا 
 .التسويق التأمينيخدمات  دولة قطر ٪100 شركة مزون لخدمات التسويق التأميني ش.ش.و

 .تطوير العقاراتاست مار و  دولة قطر ٪100 برج العامة لالست مار العقارل ش.ش.وشركة 
 المقاوالت واإلنشاءات دولة قطر ٪100 شركة الشرقيون للمشاريع ش.ش.و

 .المرطباتتعبئة الميال وتجارة  دولة قطر ٪60 .م.مللميال والمرطبات ذالشركة العامة 
 .است مار وتطوير العقارات دولة قطر ٪50 شركة مزون العقارية ذ.م.م

 

 10 من قبل مجلس اإلدارة في 2015ديســــــمبر  31للســــــنة المنتهية في للمجموعة البيانات المالية الموحدة  تمت الموافقة علا إ ــــــدار
 .2016فبراير 

 

 الهامة السياسات المحاسبية 2
 

 اإلعداد أساس
 

 االلتزام بيان
 . 2015لسنة  11م رق م قانون الشركات التجارية القطرلوأحكا عايير الدولية للتقارير الماليةوفقًا للمالموحدة البيانات المالية هذل أعدت 
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 )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة  2
 

 )تتمة( اإلعدادأساس 
 

 القياسأساس 
القيمة المســــجلة ب وحدالم الماليد الهامة التالية في بيان المركز أعدت البيانات المالية الموحدة وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا البنو 

 :العادلة
  

 مشتقات األدوات المالية؛ -
 األدوات المالية غير المشتقات المسجلة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة؛ -
 الموجودات المالية المتاحة للبيع؛ -
 .العقارات االست مارية -

 

 إليضاح.اهذا  ضمنتم اإلف اح عن الطرق المستخدمة في قياس القيم العادلة 
 

  وعملة العرض الوظيفيةعملة ال
قرب ألف أ للمجموعة. تم تقريب جميع المعلومات المالية إلا الوظيفية، وهو العملة  القطرليال  بالرتم عرض البيانات المالية الموحدة ي
 إلا خالف ذلك. رايش، ما لم  قطرل لاير

 

 والقرارات استخدام التقديرات
افتراضــات تؤ ر وضــع تقديرات و اتخاذ قرارات و  اإلدارةللمعايير الدولية للتقارير المالية يتطلب من  إن إعداد البيانات المالية الموحدة وفقاً 

 لمحتملةاواإلف ــاح عن االلتزامات  والمطلوبات واإليرادات والم ــاريف والمبالا المدرجة للموجوداتتطبيق الســياســات المحاســبية علا 
نة توقع أحداث متضــــم ، ب ــــفة مســــتمرة وهي تســــتند إلا الخبرة التاريخية وعوامل أخرى والقراراتفي تاريخ التقرير. يتم تقييم التقديرات 

 ُيرى أنها معقولة في ضوء الظروف. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذل التقديرات. مستقبلية
 

ك ر أهمية علا األتأ ير الالضــــرورية لتطبيق الســــياســــات المحاســــبية والتي لها  والقراراتالتقديرات الهامة  نواحيمعلومات عن تم إدراج 
 .42و  41ات المالية الموحدة في اإليضاح في البيان المسجلةالمبالا 

 

ـــــــــــــــنحو مســتمر. يتم إدراج التعديالت علا التقديرات المحاســبية في الســ الهامة علااالفتراضــات التقديرات و تتم مراجعة  ة التي تتم فيها نـ
 مراجعة التقديرات.

 

 التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات
 السياسات المحاسبية المستخدمة متطابقة مع تلك المستخدمة للسنة المالية السابقة باست ناء ما يلي: إن
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 2
 

 )تتمة( التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات
 

 المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة
. 2015 يناير 1والتي يســـرل مفعولها للســـنوات المالية التي تبدأ في أو بعد معينة تفســـيرات معايير و قامت المجموعة ألول مرة بتطبيق 

 بتطبيق أية معايير أو تفسيرات أخرى والتي قد أ درت ولم يسرل مفعولها بعد. لم تقم المجموعة مبكراً 
 

ي ن هذل المعايير والتعديالت الجديدة تطبق ألول مرة فأدنال. علا الرغم من أهذل التغييرات تم اإلف ـــــــــــــاح عنها طبيعة وتأ ير كل من 
 ، إال أن هذل المعايير والتفسيرات الجديدة ليس لها أ ر علا البيانات المالية الموحدة السنوية للمجموعة. 2015سنة 

 

 مشاركات الموظفينبرامج المنافع المحددة:  19تعديالت معيار المحاسبة الدولي 
 احتســـــابخرى عند األطراف األمن المؤســـــســـــات األخذ في االعتبار المشـــــاركات من الموظفين أو  19يتطلب معيار المحاســـــبة الدولي 

برامج المنافع المحددة. عند ارتباط المنافع بالخدمة ، يجب عليها أن تعود علا فترات الخدمة كمنافع سـلبية. توضـح هذل التعديالت أنك 
كلفة مشــاركات كخ ــومات من تمشــاركات تعتمد علا عدد ســنوات الخدمة ، فانك يســمح للمؤســســة بتحقيق هذل الفي حال كانت مبالا ال

ات فترات الخدمة. يســــــرل مفعول هذل التعديالت للفتر  إلاخالل الفترة التي تقدم فيها الخدمة ، بداًل من تخ ــــــيص المشــــــاركات  الخدمة
من  ليس أللغير المتوقع أن تكون هذل التعديالت ذات  ــــــــــــــلة بالمجموعة ، حيث  . من2014يوليو  1المالية التي تبدأ في أو بعد 

 خرى.األطراف األشركات المجموعة برامج منافع محددة ذات مشاركات من الموظفين أو 
 

 التحسينات السنوية
 

 2012 - 2010دورة التحسينات 
المدفوعات بناًء علا األســــــهم والذل يطبق علا معامالت المدفوعات  2باســــــت ناء التحســــــينات المتعلقة بالمعيار الدولي للتقارير المالية 

 1، فان جميع التحســـينات األخرى يســـر مفعولها للفترات المحاســـبية التي تبدأ في أو بعد  2014يوليو  1بناًء علا األســـهم في أو بعد 
 البيانات المالية الموحدة ، وهي تشمل: في هذلامت المجموعة بتطبيق هذل التحسينات للمرة األولا . ق2014يوليو 

 

 المدفوعات بناءً على األسهم 2المعيار الدولي للتقارير المالية 
تطبيق هذا التحســــين مســــتقباًل ، ويقوم بتوضــــيح العديد من الموضــــوعات المتعلقة بتعريف شــــروط األداء والخدمة والتي تعد شــــروط  يتم

االســـتحقاق. تتفق التوضـــيحات مع كيفية قيام المجموعة بتعريف أية شـــروط لدداء والخدمة والتي تعد شـــروط االســـتحقاق خالل الفترات 
 ل التعديالت تأ ير علا البيانات المالية الموحدة أو السياسات المحاسبية للمجموعة.السابقة. وعليك ، ليس لهذ

 

 تجميع األعمال 3المعيار الدولي للتقارير المالية 
يتم تطبيق التعديل مستقباًل ويوضح أن جميع اتفاقيات المبالا المحتملة الم نفة كمطلوبات )أو موجودات( الناشئة من تجميع األعمال 

اســــها الحقًا بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخســــارة ســــواًء اندرجت أو لم تندرج ضــــمن نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية يجب قي
 . يتوافق ذلك مع السياسة المحاسبية الحالية للمجموعة وعليك فليس لهذا التعديل تأ ير علا السياسة المحاسبية للمجموعة.39
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 )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة  2
 

 )تتمة(لتحسينات السنوية ا
 

 )تتمة( 2012 – 2010دورة التحسينات 
 

 القطاعات التشغيلية 8المالية المعيار الدولي للتقارير 
 وضح أن: وت التعديالت بأ ر رجعي تطبيقيتم 

 

من المعيار الدولي للتقارير  12في الفقرة  التجميعاإلدارة عند تطبيق معيار  تخذتهااالتي  القراراتيجب علا المؤسسة اإلف اح عن  -
، متضمنًا ذلك و ف موجز حول القطاعات التشغيلية التي تم دمجها والخ ائص االقت ادية )م ل المبيعات أو إجمالي  8المالية 

 هامش الربح( المستخدمة في تقييم ما إذا كانت العقارات "متما لة". 
الموجودات مطلوب اإلف اح عنها فقط في حالة ما إذا كانت التسوية قد تم تقديمها  تكون تسوية موجودات القطاعات مع إجمالي -

 . اتالتخاذ القرار حولها وبالم ل فيما يتعلق بمطلوبات القطاع
 

 الموجودات غير الملموسة 38ومعيار المحاسبة الدولي  العقارات واآلالت والمعدات 16معيار المحاسبة الدولي 
موجود  تقييميجوز إعادة  38ومعيار المحاســــــبة الدولي  16يتم تطبيق التعديل بأ ر رجعي ويوضــــــح أنك وفقًا لمعيار المحاســــــبة الدولي 

من خالل اإلشـــــارة إلا البيانات التي يمكن مالحظتها ســـــواء من خالل تعديل إجمالي القيمة الدفترية للموجود إلا ســـــعر الســـــوق أو من 
لسوقية للقيمة الدفترية وتعديل إجمالي القيمة الدفترية تناسبيًا حتا ينتج عن ذلك أن تتساوى كاًل من القيمة الدفترية خالل تحديد القيمة ا

والقيمة الســــــــــوقية. إضــــــــــافة إلا ذلك ، فان االســــــــــتهالك واإلطفاء المتراكم هو الفارق بين اإلجمالي والقيمة الدفترية للموجود. ليس لهذا 
 يالت إعادة التقييم المسجلة من قبل المجموعة خالل السنة الحالية.التعديل تأ ير علا تعد

 

  إفصاحات حول األطراف ذات العالقة 24معيار المحاسبة الدولي 
يتم تطبيق التعديل بأ ر رجعي ويوضح أن مؤسسة اإلدارة )المؤسسة التي تقدم خدمات موظفي اإلدارة الرئيسية( هي طرف ذات عالقة 

األطراف ذات العالقة. إضــافة إلا ذلك ، فانك علا المؤســســة التي تســتخدم مؤســســة اإلدارة أن تقوم باإلف ــاح عن تخضــع إلف ــاحات 
الم ــــــــاريف المتكبدة مقابل خدمات اإلدارة المقدمة. ال يتعلق التعديل بالمجموعة حيث انها ال تتلقا أية خدمات إدارة من مؤســــــــســــــــات 

 أخرى.
 

 2013 – 2011دورة التحسينات السنوية 
وقد طبقت المجموعة هذل التعديالت للمرة األولا علا هذل البيانات المالية  2014يوليو  1يســـــــــرل مفعول هذل التحســـــــــينات ابتداًء من 

 الموحدة. تشمل ما يلي:
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 )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة  2
 

 )تتمة(التحسينات السنوية 
 

 )تتمة( 2013 – 2011 التحسيناتدورة 
 

 تجميع األعمال 3المعيار الدولي للتقارير المالية 
 :3يطبق هذا التعديل مستقباًل ويوضح نطاق االست ناءات في المعيار الدولي للتقارير المالية 

 

 . 3أن الترتيبات المشتركة ، وليس فقط المشاريع المشتركة ، هي خارج نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية  -
 النطاق فقط علا المحاسبة في البيانات المالية للترتيب المشترك نفسك.ينطبق است ناء هذا  -
 

 المجموعة ليست ترتيبًا مشتركًا وعليك فال يتعلق هذا التعديل بالمجموعة أو شركاتها التابعة.
 

 قياس القيمة العادلة 13الدولي للتقارير المالية  المعيار
ليس فقط علا  13يق اســـــــــــــت ناء المحفظة في المعيار الدولي للتقارير المالية تطبق هذل التعديالت مســـــــــــــتقباًل وتوضـــــــــــــح أن يجوز تطب

المالية والمطلوبات المالية ولكن أيضــــــــــــــًا تطبق علا العقود األخرى التي تندرج تحت نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية  الموجودات
 .13. لم تطبق المجموعة است ناء المحفظة وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية 39

 

  العقارات االستثمارية 40المحاسبة الدولي  معيار
أل ) مالكوهايوضـــح الفارق بين العقار االســـت مارل والعقارات التي يشـــغلها  40ســـاعدة في معيار المحاســـبة الدولي و ـــف الخدمات الم

وليس و ـــــــف  3العقارات واآلالت والمعدات(. يتم تطبيق التعديل مســـــــتقباًل ويوضـــــــح أنك يتم اســـــــتخدام المعيار الدولي للتقارير المالية 
األعمال.  تجميعلتحديد ما إذا كانت المعاملة هي معاملة شـــراء لموجود أو معاملة  40الدولي  الخدمات المســـاعدة في معيار المحاســـبة

، لتحديد ما إذا  40، وليس معيار المحاسـبة الدولي  3خالل الفترات السـابقة ، اعتمدت المجموعة علا المعيار الدولي للتقارير المالية 
 مال. وعليك ، ليس لهذا التعديل أ ر علا السياسة المحاسبية للمجموعة.كانت االستحواذ هو علا موجود أو استحواذ علا أع

 

 المعايير المصدرة ولم يسري مفعولها بعد
،  قابلة للتطبيق كانت إنالمجموعة تطبيق هذل المعايير ،  تنولفيما يلي المعايير والتفســــــيرات التي أ ــــــدرت ولم يســــــرل مفعولها بعد. 

 .عندما ت بح سارية المفعول
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 )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة  2
 

 )تتمة(المعايير المصدرة ولم يسري مفعولها بعد 
 

  األدوات المالية 9للتقارير المالية  الدولي المعيار
والتي األدوات المالية  9، أ ــدر مجلس معايير المحاســبة الدولية النســخة النهائية من المعيار الدولي للتقارير المالية  2014في يوليو 

. يجمع 9األدوات المالية: التحقيق والقياس وكافة النســخ الســابقة للمعيار الدولي للتقارير المالية  39تحل محل معيار المحاســبة الدولي 
جميع العنا ـــــــــــــر ال ال ة لمشـــــــــــــروع األدوات المالية: الت ـــــــــــــنيف والقياس ، واالنخفاض في القيمة ،  9المعيار الدولي للتقارير المالية 

، مع السماح  2018يناير  1للفترات المحاسبية التي تبدأ في أو بعد  9بة التحوط. يسرل مفعول المعيار الدولي للتقارير المالية ومحاس
بالتطبيق المبكر. باســــــــــــــت ناء محاســــــــــــــبة التحوط ، فانك يجب التطبيق بأ ر رجعي إال أن تقديم بيانات المقارنة ليس إلزاميًا. فيما يتعلق 

، يتم تطبيق المتطلبات مســـــــتقباًل ب ـــــــورة عامة مع وجود بعض االســـــــت ناءات المحددة. تنول المجموعة تطبيق هذا  بمحاســـــــبة التحوط
 المعيار الجديد في تاريخ سريانك المحدد.

  

  العمالء مع عقودالمن  اإليرادات 15للتقارير المالية  الدولي المعيار
، ويضع نموذج من خمسة خطوات لحساب اإليرادات الناشئة من العقود  2014مايو في  15تم إ دار المعيار الدولي للتقارير المالية 

، تحقق اإليرادات بالقيمة التي تعكس المبلا الذل تتوقع المؤســســة تح ــيلك مقابل  15مع العمالء. وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية 
لجديد محل جميع متطلبات تحقيق اإليرادات المتداولة وفقًا للمعايير تحويل البضــــــــــــــائع أو الخدمات إلا العميل. يحل معيار اإليرادات ا

يناير  1الدولية للتقارير المالية. يجب إما التطبيق بأ ر رجعي ب ـــــورة كاملة أو ب ـــــورة معدلة للفترات المحاســـــبية التي تبدأ في أو بعد 
لســــنة  15يل تاريخ الســــريان للمعيار الدولي للتقارير المالية ، عندما ينتهي مجلس المعايير المحاســــبية الدولية من تعديالتك لتأج 2018

تخطط المجموعة لتطبيق المعيار الجديد في تاريخ ســــــــــــــريانك. ال يتوقع أن يكون لهذل  .واحدة. يســــــــــــــمح بتطبيق المعيار بشــــــــــــــكل مبكر
عقود التأمين مســـــت ناة  4للتقارير المالية المعيار الدولي ن عقود التأمين الواقعة في نطاق التعديالت تأ ير هام علا المجموعة ، حيث أ

 . اإليرادات من العقود مع العمالء 15المعيار الدولي للتقارير المالية من نطاق 
 

 يضاح الطرق المقبولة لالستهالك واإلطفاءإ 38ومعيار المحاسبة الدولي  16معيار المحاسبة الدولي  تعديالت
بأن اإليرادات تعكس نمطا من الفوائد االقت ادية  38ومعيار المحاسبة الدولي  16الدولي توضح التعديالت المبدأ في معيار المحاسبة 

ود. خالل اســـــــتخدام الموج منالتي تنشـــــــأ من األعمال )التي يعد الموجود جزًء منها( بدال من الفوائد االقت ـــــــادية التي يتم اســـــــتهالكها 
في  والمعدات ، وال يمكن أن تســتخدم إالواآلالت ســتخدامها الســتهالك العقارات ونتيجة لذلك ، الطريقة القائمة علا اإليرادات ال يمكن ا

يناير  1إلطفاء الموجودات غير الملموســة. يســرل مفعول التعديالت مســتقباًل للفترات الســنوية التي تبدأ في أو بعد  ظروف محدودة جداً 
التعديالت تأ ير مادل علا المجموعة حيث لم تقم المجموعة ، مع الســــــــــــماح بالتطبيق المبكر. ليس من المتوقع أن يكون لهذل  2016

 باستخدام طريقة االستهالك بناًء علا االيرادات علا موجوداتها غير المتداولة.
 

 طريقة حقوق الملكية في البيانات المالية المنفصلة 27المحاسبة الدولي  معيار تعديالت
لمشــــتركة ا والمشــــاريعســــوف تســــمح التعديالت للمؤســــســــات باســــتخدام طريقة حقوق الملكية لحســــاب االســــت مارات في الشــــركات التابعة 

قل نوالشـــركات الزميلة في البيانات المالية المنف ـــلة. للمؤســـســـات التي تقوم بالفعل بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية وتختار أن ت
 قة حقوق الملكية في بياناتها المالية المنف لة عليها أن تطبق هذا التغيير بأ ر رجعي. إلا استخدام طري
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 )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة  2
 

 )تتمة(ولم يسري مفعولها بعد  المصدرةالمعايير 
 

 )تتمة( طريقة حقوق الملكية في البيانات المالية المنفصلة 27المحاسبة الدولي  معيار تعديالت
حقوق الملكية  ريقةطبالنسبة للمؤسسات التي تقوم باعداد بياناتها المالية وفقًا للمعاييـــر الدولية للتقارير المالية ألول مرة واختارت تطبيق 

ى مفعول ر في بياناتها المالية المنف ــــلة ، ينبغي عليها تطبيق هذل الطريقة ابتداًء من تاريخ تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية. يســــ
، مع الســـــــــــــماح بالتطبيق المبكر. لن يكون لهذل التعديالت أل تأ ير 2016يناير  1هذل التعديالت للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 

 علا البيانات المالية الموحدة للمجموعة.
 

مستثمر وشركته بيع او المساهمة في موجودات بين ال 28ومعيار المحاسبة الدولي  10المعاير الدولي للتقارير المالية  تعديالت
 الزميلة أو مشروعه المشترك

في التعامل مع خســــــارة الســــــيطرة  28ومعيار المحاســــــبة الدولي  10بين المعيار الدولي للتقارير المالية  التعارضتعالج هذل التعديالت 
ن بيع أو الناتجة ع ةر ضـــح التعديالت أن الربح أو الخســـامشـــترك. تو علا شـــركة تابعة بيعت أو ســـوهم بها في شـــركة زميلة أو مشـــروع 

، بين مســــت مر وشــــركة زميلة أو  3مســــاهمة في موجودات لتشــــكيل أعمال جديدة ، كما هو موضــــح في المعيار الدولي للتقارير المالية 
فقط  شـــــكل أعمال فانها تحققتعن بيع أو مســـــاهمة في موجودات ال تنتج  ربح أو خســـــارةمشـــــروعك المشـــــترك يتم تحقيقها بالكامل. أية 

 يســـرلو بحدود أســـهم المســـت مرين من غير ذو العالقة في الشـــركة الزميلة أو المشـــروع المشـــترك. يجب تطبيق هذل التعديالت مســـتقباًل 
ذل ، مع الســــــــــــــماح بالتطبيق المبكر. ليس من المتوقع أن يكون له 2016يناير  1مفعولها للفترات المحاســــــــــــــبية التي تبدأ في أو بعد 

 التعديالت تأ ير علا المجموعة. 
 

 

  2014 – 2012السنوية  التحسينات دورة
 وتشمل: 2016يناير  1و بعد أهذل التحسينات للفترات المحاسبية التي تبدأ في  مفعوليسرل 

 

 الموجودات غير المتداولة المحتفظ بها للبيع والعمليات المتوقفة  5الدولي للتقارير المالية  المعيار
من خالل البيع أو التوزيع للمالكين. يوضــــــح التعديل أن التحويل من إحدى  اســــــتبعاد الموجودات )أو مجموعات االســــــتبعاد( عموماً يتم 

نما هو اســــــتمرار للخطة األ ــــــلية. وبالتالي ، ال يتم التوقف عن تطبيق  طرق االســــــتبعاد إلا أخرى ال يعتبر خطة اســــــتبعاد جديدة ، وا 
 . يجب تطبيق هذا التعديل بأ ر رجعي. 5للتقارير المالية متطلبات المعيار الدولي 

 

 اإلفصاحات األدوات المالية: 7الدولي للتقارير المالية  المعيار
 )أ( عقود الخدمات

ييم في االرتباط بالموجود المالي. يجب علا المؤسسة تق اً تتضمن رسوم يمكن أن تشكل استمرار يوضح التعديل أن عقود الخدمات التي 
لتقييم ما إذا كانت  7للتقارير المالية  الدوليطبيعة الرســـــــوم والترتيب مقابل اإلرشـــــــاد التوجيهي الخاص باســـــــتمرار االرتباط في المعيار 

 تقديم اً بوبالرغم من ذلك ، قد ال يكون مطلو ف ــاحات. يجب تقييم العقود التي تشــكل اســتمرار في االرتباط بأ ر رجعي. لإلهناك حاجة 
 إف احات ألل فترة مالية تبدأ قبل السنة التي تطبق فيها المؤسسة هذل التعديالت ألول مرة. 
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 )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة  2
 

 )تتمة(المعايير المصدرة ولم يسري مفعولها بعد 
 

 )تتمة( 2014 – 2012السنوية  التحسينات دورة
 

 )تتمة( اإلفصاحات األدوات المالية: 7الدولي للتقارير المالية  المعيار
 علا البيانات المالية المرحلية المخت رة  7)ب( إمكانية تطبيق التعديالت للمعيار الدولي للتقارير المالية 

 اً ات تحدي ما لم توفر هذل اإلف ــــاح المخت ــــرةيوضــــح التعديل أن متطلبات إف ــــاح التســــوية ال تنطبق علا البيانات المالية المرحلية 
 للمعلومات الواردة في التقرير السنول األخير. يجب تطبيق هذا التعديل بأ ر رجعي.  هاماً 

 

 منافع الموظفين 19معيار المحاسبة الدولي 
يها علا عملة تقويم االلتزام وليس البلد التي نشــــــأ ف يوضــــــح التعديل أن عمق الســــــوق لســــــندات الشــــــركات عالية الجودة يتم تقييمك بناءً 

ية. أســــعار الســــندات الحكوم اســــتخدامااللتزام. عندما ال يكون هناك ســــوق عميقة لســــندات الشــــركات عالية الجودة بهذل العملة ، ينبغي 
 أل تأ ير علا المجموعة.  للتعديلوليس من المتوقع أن يكون  .مستقبالً يجب تطبيق هذا التعديل 

 

 التقارير المالية المرحلية 34معيار المحاسبة الدولي 
اإلسناد  طريقةبيوضح التعديل أن اإلف احات المرحلية المطلوبة يجب أن تكون مرفقة إما بالبيانات المالية المرحلية أو أن يتم إدراجها 

الترافقي في البيانات المالية المرحلية أو في أل مكان آخر في البيانات المالية المرحلية )علا ســــــــبيل الم ال ، ضــــــــمن تعليق اإلدارة أو 
تقرير المخاطر(. يجب أن تكون المعلومات األخرى ضــــــــــــــمن التقرير المالي المرحلي متاحة للمســــــــــــــتخدمين بنفس بنود البيانات المالية 

 موعة. أل تأ ير علا المج لهذل التعديالتال يتوقع أن يكون . ية وفي نفس الوقت. يجب تطبيق هذا التعديل بأ ر رجعيالمرحل
 

  فصاحاإل مبادرات 1تعديالت معيار المحاسبة الدولي 
. 1عرض البيانات المالية ، بخالف التغير المادل ، متطلبات معيار المحاســــــــبة الدولي  1تعديالت معيار المحاســــــــبة الدولي  توضــــــــح

  :توضح التعديالت ما يلي
   

 . 1متطلبات تحديد األهمية في معيار المحاسبة الدولي  -
  .وبيان المركز المالي الدخل الشامل األخروبيان بيان الربح أو الخسارة  البنود المحددة في إمكانية تجميع بعض -
 أن لدى المؤسسات مرونة حول ترتيب عرض اإليضاحات حول البيانات المالية.  -
للشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة التي تحتسب وفقًا لمبدأ الملكية يجب عرضها في بند  الدخل الشامل األخرأن الح ة في  -

 حقًا في الربح أو الخسارة. التي سوف أو لن يعاد ت نيفها ال واحد مجمع وت نف بين تلك البنود
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 )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة  2
 

 المعايير المصدرة ولم يسري مفعولها بعد )تتمة(
 

 )تتمة( 2014 – 2012السنوية  التحسينات دورة
 

 )تتمة(االفصاح  مبادرات 1معيار المحاسبة الدولي  تعديالت
التعديالت المتطلبات الواجب تطبيقها عند عرض مجموع إضـــــــافي في بيان المركز المالي وبيان الربح أو الخســـــــارة  وأيضـــــــًا ، توضـــــــح

، مع الســــــــماح بالتطبيق  2016يناير  1التي تبدأ في أو بعد  الســــــــنوية. يســــــــرل مفعول هذل التعديالت للفترات الدخل الشــــــــامل األخرو 
  .تأ ر علا المجموعة المبكر. ال يتوقع ان يكون لهذل التعديالت

 

 مؤسسات االستثمار 28سبة الدولي اومعيار المح 12والمعيار الدولي للتقارير المالية  10المعيار الدولي للتقارير المالية  تعديالت
  تطبيق استثناء التوحيد

. توضح تعديالت 10خالل تطبيق است ناء مؤسسات االست مار وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية عالج التعديالت األمور التي تنشأ ت
المعيار أن اإلعفاء من عرض البيانات المالية الموحدة ينطبق علا شــركة أم هي شــركة تابعة لمؤســســة اســت مار ، عندما تقوم مؤســســة 

 ادلة. االست مار بقياس جميع شركاتها التابعة بالقيمة الع
 

أن الشركة التابعة لمؤسسة است مار ولكنها ليست مؤسسة است مار بذاتها  10وأيضًا ، توضح تعديالت المعيار الدولي للتقارير المالية 
ة اســت مار األخرى لمؤســســ التابعةوتقدم خدمات مســاندة لمؤســســة االســت مار هي فقط يتم توحيدها في البيانات المالية. جميع الشــركات 

ر ، عند تطبيق طريقة حقوق الملكية ، االحتفاظ بقياس ــــــــــــــــــللمســـت م 28تقاس بالقيمة العادلة. تســـمح تعديالت معيار المحاســـبة الدولي 
القيمة العادلة المطبق من قبل الشــركة التابعة أو المشــروع المشــترك لمؤســســة اســت مار علا ح ــ ــها في شــركات تابعة. يجب تطبيق 

، مع الســــماح بالتطبيق المبكر. ال  2016يناير  1ذل التعديالت بأ ر رجعي ويســــرل مفعولها للفترات المحاســــبية التي تبدأ في أو بعد ه
 يتوقع أن يكون لهذل التعديالت تأ ير علا المجموعة.

 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة
نب المجموعة علا جميع الفترات المضـمنة في هذل البيانات المالية الموحدة تم تطبيق السـياسـات المحاسـبية الواردة أدنال بانتظام من جا

 وقد تم تطبيقها بانتظام من جانب شركات المجموعة. 
 

 التوحيد  أساس
 .2015ديسمبر  31وشركاتها التابعة كما في للشركةية الموحدة البيانات المال المالية البياناتتتضمن 

 

المجموعة يطرة سواذ وهو التاريخ الذل تبدأ فيك للشركات التابعة في البيانات المالية الموحدة من تاريخ االستحيتم توحيد البيانات المالية 
التاريخ التي تنتهي فيك الســـيطرة. يتم إعداد البيانات المالية للشـــركات التابعة لنفس الفترة المالية للشـــركة األم وباســـتخدام ســـياســـات  حتا

المعامالت وتوزيعات أل أرباح أو خســـــــائر محققة من و عاد األر ـــــــدة والمعامالت بين شـــــــركات المجموعة محاســـــــبية مما لة. يتم إســـــــتب
 عند إعداد البيانات المالية الموحدة.المجموعة شركات األرباح بين 
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 )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة  2
 

 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامةملخص 
 

 )تتمة(التوحيد أساس 
 

ن نتج عن ذلك عجز عليها في شركة تابعة إلا الح ة غير المسيطراألخر  الشامليعود إجمالي الدخل   .في الر يد حتا وا 
 

علا شركة  فقدت المجموعة السيطرة إذاطرة يتم إحتسابك كمعاملة ملكية. إن أل تغيير في ح ة ملكية الشركة التابعة بدون فقدان السي
 :بما يليتقوم فسوف تابعة 

    

 الشهرة( ومطلوبات الشركة التابعة. وتشملإلغاء تحقيق موجودات ) -
 .عليها إلغاء تحقيق القيمة الدفترية ألل من الح ص غير المسيطر -
 .حقوق الملكيةالمدرجة في  راكمة من تحويل العمالت األجنبيةإلغاء تحقيق الفروقات المت -
 تحقيق القيمة العادلة للمبالا المستلمة. -
 يحتفظ بك. است مارتحقيق القيمة العادلة ألل  -
 تحقيق أل فائض أو عجز في الربح أو الخسارة. -
ما الخسارة أو األرباح المدورة أيه أو إلا الربح الدخل الشامل األخرإعادة تبويب البنود الخا ة بالشركة األم المدرجة سابقًا في  -

  .أنسب
 

 األعمال والشهرة تجميع
باســتخدام طريقة االســتحواذ. يتم قياس تكلفة أل عملية اســتحواذ باجمالي المبلا المحول بالقيمة العادلة في  األعمالتجميع يتم احتســاب 

 ــــة إما أن تقيس الحتختار المجموعة  لكل تجميع أعمال. المســــتحوذ عليكفي  الســــتحواذ وقيمة أل ح ــــة غير مســــيطر عليهاتاريخ ا
 ي يمكن تعيينهاالتالمســتحوذ عليها لقيمة العادلة أو بالح ــة النســبية من  ــافي الموجودات با المســتحوذ عليكفي  غير المســيطر عليها

 لدعمال المستحوذ عليها.
 

 .كم اريف وتدرج في الم اريف اإلدارية عند تكبدهاتكاليف االستحواذ تدرج 
 

عندما تستحوذ المجموعة علا أل أعمال تقوم بت نيف الموجودات المالية والمطلوبات المالية المستلمة وفقًا للشروط التعاقدية واألحوال 
  .ذ عليهالمستحو لاالقت ادية والظروف الخا ة في تاريخ االستحواذ. وهذا يشمل ف ل المشتقات الضمنية في العقود األساسية 

 

يرغب المالك في تحويلها يتم إدراجها بالقيمة العادلة في تاريخ االســــــــــــــتحواذ. المبالا المحتملة الم ــــــــــــــنفة كموجود أو أية مبالا محتملة 
األدوات المالية: التحقيق والقياس ، يتم قياســـــــــها بالقيمة  39معيار المحاســـــــــبة الدولي ي هي أداة مالية وتقع ضـــــــــمن نطاق مطلوب والت

دراج التغيرات في القي  الموحد.  مة العادلة في بيان الربح أو الخسارةالعادلة وا 
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 )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة  2
 

 )تتمة(ملخص السياسات المحاسبية الهامة 
 

 )تتمة(التوحيد  أساس
 

  )تتمة(األعمال والشهرة  تجميع
ة منافع ســــــــابقة ( وأيللح ــــــــة غير المســــــــيطر عليهاالمبلا المدرج و  بالتكلفة )وهي زيادة إجمالي المبلا المحولالشــــــــهرة مبدئيًا يتم قياس 

مملوكة علا  ـــافي الموجودات المحددة المســـتحوذ عليها والمطلوبات المتكبدة. إذا كانت القيمة العادلة ل ـــافي الموجودات المســـتحوذ 
يها الموجودات المســــــــــــــتحوذ عل عليها تزيد علا مجموع المبلا المحول ، تقوم المجموعة باعادة تقييم ما إذا كانت قد قامت بتحديد كافة

والمطلوبات المتكبدة بشكل  حيح وتقوم بمراجعة اإلجراءات المستخدمة لقياس المبالا المحققة في تاريخ االستحواذ. إذا أسفرت عملية 
في الربح  الربحإعادة التقييم عن وجود زيادة في القيمة العادلة ل ــــافي الموجودات المســــتحوذ عليها عن إجمالي المبلا المحول ، يدرج 

 .أو الخسارة
 

ي أية خســــــائر متراكمة لالنخفاض في القيمة. لغرض فحص االنخفاض فم قياس الشــــــهرة بالتكلفة بعد خ ــــــم ق المبدئي ، يتيبعد التحق
وعة م، منذ تاريخ االســــــتحواذ ، علا جميع وحدات اإليرادات النقدية للمج تجميع األعمالالقيمة ، يتم توزيع الشــــــهرة المكتســــــبة ضــــــمن 

 وحدات.مستحوذ عليها إلا تلك الللوالتي يتوقع أن تستفيد من تجميع األنشطة بغض النظر عن تحويل موجودات أو مطلوبات أخرى 
 

وحدة إيرادات نقدية ويتم اســـــــــتبعاد جزء من العملية داخل تلك الوحدة ، تدرج الشـــــــــهرة المتعلقة بالعملية لالشـــــــــهرة  يتم تخ ـــــــــيصعندما 
لحالة علا ســتبعاد. يتم قياس الشــهرة المســتبعدة في هذل ااالمة الدفترية للعملية وذلك عند تحديد الربح أو الخســارة من المســتبعدة في القي

 .نقديةاليرادات اإلأساس القيم النسبية للعملية المستبعدة والجزء المحتفظ بك من وحدة 
 

 في شركات تابعة االستثمار
 لتحكماتعرف الشــــــــــــــركات التابعة علا أنها الشــــــــــــــركات التي تســــــــــــــيطر عليها المجموعة وهي تحديدًا التي يكون للمجموعة القدرة علا 

 بسياساتها المالية والتشغيلية بغرض الح ول علا منافع من أنشطتها.
 

عادة للتأمين ش.م.ق وشـــركاتها   لتابعةاتشـــتمل البيانات المالية الموحدة علا البيانات المالية الخا ـــة بالشـــركة القطرية العامة للتأمين وا 
. يتم إعداد البيانات المالية للشـــركات التابعة لنفس ســـنة التقرير للشـــركة األم باســـتخدام ســـياســـات محاســـبية 2015ديســـمبر  31كما في 
  ابتة.

  

وأية إيرادات وم ــــاريف غير محققة ناتجة من معامالت بين شــــركات المجموعة شــــركات بين  يتم إســــتبعاد جميع المعامالت واألر ــــدة
 عند إعداد البيانات المالية الموحدة.يتم استبعادها المجموعة 
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 )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة  2
 

 )تتمة(ملخص السياسات المحاسبية الهامة 
 

 )تتمة( التوحيد أساس
 

 )تتمة( في شركات تابعة ستثماراال
مبادئ الشـــــــــــريعة ل فقاً ، تعمل في مجال التأمين اإلســـــــــــالمي و  ذ.م.مللتكافل  شـــــــــــركة العامةالإحدى الشـــــــــــركات التابعة للمجموعة وهي 

 لة عن أموال ( ب ورة منفالتكافل وفقًا لمبادئ الشريعة اإلسالمية المطبقة يتم االحتفاظ بأموال المشاركين )حاملي و ائقو مية. الاإلس
علا أنها موجودات  أر ــــدة ال ــــندوق، يتم إظهار موجودات ومطلوبات المشــــاركين متضــــمنة  علا ذلك بناءً )المســــاهمين(.  المشــــغل

لمشــــاركين في ا. حســــابات كمعلومات تكميلية بيان المركز المالي الموحدعلا التوالي في  التكافل مشــــاركي التكافل ومطلوبات مشــــاركي
تقوم  .9إليضاح افي  تظهر (التكافلو ائق حاملي ) اإليرادات والم اريفوبيان بيان المركز المالي التي تشتمل علا   ندوق التكافل

 .كمشغل المختلطبالنموذج  التكافلو ائق حاملي التكافل نيابًة عن  أموالبادارة  مجموعةال
 

: 2014) ٪15بموجبها رســــوم وكالة  ابتة بنســــبة  المشــــغليســــتلم  وعليك والمضــــاربة.يســــتخدم النموذج المختلط أســــس كل من الوكالة 
. إن التكافلحاملي و ائق  مشــاركاتمن  ســت مارمن أرباح اال ٪70باإلضــافة إلا ح ــة قدرها  المشــاركات المكتتبةمن إجمالي ( 15٪

 .ونالمساهم ويتحملهابرسوم الوكالة  اتغطالتكافلي  لإلكتتابالتكاليف اإلدارية 
 

 في شركات زميلة ستثماراال
بيانات علا ســياســاتها المالية والتشــغيلية. تتضــمن ال ، ســيطرة ، بدون هاماً  المجموعة تأ يراً  تمارسالشــركات الزميلة هي الشــركات التي 

للشــركات الزميلة علا أســاس حقوق الملكية من تاريخ بداية  المســجلةح ــة المجموعة من إجمالي المكاســب والخســائر الموحدة المالية 
 . الهامتاريخ توقف ذلك التأ ير  حتاالتأ ير الهام 

 

ات المجموعة. مار ســت الشــقيقة في القيمة الدفترية ال اتالتغييرات الالحقة في ح ــة المجموعة من المســاهمة في الشــرك جميع تحقيقيتم 
 في تؤ رفهي  وبالتالي بيان الربح أو الخســــــارة الموحدجة من الربح والخســــــارة الناتجة من الشــــــركة الشــــــقيقة في التغييرات النات إدراجيتم 

  افي نتائج المجموعة.
 

ية التي مع الســــياســــات المحاســــب لضــــمان االنســــجام ضــــرورياً  أينما كانالبيانات المالية للشــــركات الشــــقيقة في  المدرجةالمبالا  عديلتم ت
ي الشركة المجموعة ف ح ةيتم استبعادها إلا حد الزميلة غير المحققة الناشئة عن التعامالت مع الشركات  األرباح تتبعها المجموعة.
 المست مر فيها.

 

متضــمنة أية  ، لتلك المســاهمة يتم تخفيض القيمة الدفترية ،الزميلة عندما تتجاوز ح ــة المجموعة في الخســائر مســاهمتها في الشــركة 
في و أ حد وجود التزامات علا المجموعةخســـائر أخرى فيما عدا إلا تحقيق أية إلا ال ـــفر كما يتم إيقاف  ، ات طويلة األجلاســـت مار 

 حالة قيامها بسداد مدفوعات بالنيابة عن الشركة المست مر فيها.
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 )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة  2
 

 )تتمة(ملخص السياسات المحاسبية الهامة 
 

 األجنبية العملة
 

 الخارجية العمليات
بســـــــــــعر  األم المســـــــــــتخدمة ألعمال الشـــــــــــركةبالعملة ومركزل المالي لفرع األجنبي انتائج عرض يتم ، ألغراض البيانات المالية الموحدة 

كل بمتوســط أســعار ال ــرف للســنة ما لم تتقلب أســعار ال ــرف بشــ والم ــاريف اتال ــرف الســائد في تاريخ التقرير. يتم تحويل اإليراد
ركات الزميلة في الشـــــ اتســـــت مار اال يتم تحويل كبير خالل الســـــنة ففي تلك الحالة يتم اســـــتخدام أســـــعار ال ـــــرف في تواريخ المعامالت.

. عند استبعاد الدخل الشامل األخرتحويل العمالت األجنبية مباشرة في  تحقيق فروقاتيتم األجنبية بأسعار ال رف في تاريخ اإلقفال. 
 للفترة. بيان الربح أو الخسارة الموحد إلا حتياطيفي االذل ال لة يتم تحويل المبلا  أو كلياً  عملية أجنبية جزئياً 

 

 بعمالت أجنبية المعامالت
أر ـــــــدة  . تحولالمعامالتفي تاريخ إجراء  ةال ـــــــرف الســـــــائد ألســـــــعاريال القطرل وفقًا  بالرمبدئيًا بعمالت أجنبية  المعامالتتســـــــجل 

 ك التاريخ.ي ذلف يال القطرل بسعر ال رف السائد إلا الرفي تاريخ التقرير الموجودات والمطلوبات المالية المسجلة بالعمالت األجنبية 
 

 ـــرف في تاريخ ال بســـعريال القطرل  المالية المســـجلة بالعملة األجنبية بالقيمة العادلة يتم تحويلها إلا الر غير الموجودات والمطلوبات
في تاريخ ال رف  راسعأل التاريخية يتم تحويلها وفقاً  قيمة بالتكلفةموالتحديد القيمة العادلة. البنود غير المالية المسجلة بالعملة األجنبية 

 .بيان الربح أو الخسارة الموحدالفروق الناتجة عن ال رف في . يتم إدراج المعامالت
 

 ألدوات الماليةا
ذمم و نة مديتأمين ذمم و  وما في حكمكالمالية النقد  الموجوداتتم ل األدوات المالية الموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة. تتضـــمن 

ســـــــــــلف ذمم تأمين دائنة و  لوبات الماليةالتأمين. تتضـــــــــــمن المطوموجودات إعادة من أطراف ذات عالقة  وأر ـــــــــــدة مدينة أخرى مدينة
 أخرى. عالقة ومطلوبات أطراف ذاتإلا  وأر دة دائنةمطلوبات عقود التأمين و  ومشتقات أدوات مالية وقروض

  

 التحقيق
ي شروط عقد األداة فتاريخ الذل ت بح فيك المجموعة طرفًا الفي و  في التاريخ الذل تنشأ فيكوالمطلوبات المالية  تحقيق الموجوداتيتم 

  المالية.
 

دات المالية الموجو  ، باســــــــــت ناء في حالةتكاليف المعامالت  زائدعلا أســــــــــاس القيمة العادلة مبدئيًا جميع الموجودات المالية  تحقيقيتم 
 الخسارة. وأح الرب خالل من القيمة العادلةبالمسجلة 
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 )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة  2
 

 )تتمة(المحاسبية الهامة  السياساتملخص 
 

  )تتمة( األدوات المالية
 

 التحقيق إلغاء
ند تحويل أو ع ذلك الموجودعند انتهاء الحقوق التعاقدية في اســــــــــــــتالم تدفقات نقدية من  موجود الماليتحقيق الالغاء تقوم المجموعة ب

 المالي. الموجودمخاطر ومنافع تحويل جميع إلا حد كبير في معاملة يتم فيها  ذلك الموجودمن التدفقات النقدية  إستالمالحق في 
 

بالموجودات التي تعتبر غير قابلة لقة تقوم بشــــــــــــــطب األر ــــــــــــــدة المتععندما  وجوداتالمبعض  تحقيق الغاءبأيضــــــــــــــا تقوم المجموعة 
 أو إلغاء أو انتهاء التزاماتها التعاقدية. سداديتم عندما  مطلوب ماليتحقيق للتح يل. تقوم المجموعة بالغاء 

 

 القياس
 

 متاحة للبيع ماليةموجودات 
 التحقيق بعدمالية متاحة للبيع.  كموجودات الدين أوراقوبعض الملكية وحســـــابات ال ـــــناديق ات المجموعة في أســـــهم اســـــت مار ت ـــــنف 

، بخالف خســــــائر االنخفاض في القيمة ومكاســــــب  ــــــرف العمالت األجنبية  التغييرات عليهاتحقيق يتم المبدئي تقاس بالقيمة العادلة و 
. عند لةالقيمة العاد احتياطيلكية في حقوق الم ضــــــمنوعرضــــــها  الدخل الشــــــامل األخرمباشــــــرة في  ، لا البنود المالية المتاحة للبيعع

جميع مشتريات  حقيقتيتم  .إلا الربح أو الخسارة حقوق الملكيةلم بتة في اأو الخسارة التراكمية  الربح حويليتم ت ست ماراال إلغاء تحقيق
 ات في تاريخ السداد.ست مار ومبيعات اال

 

 الخسارة وأمالية بالقيمة العادلة من خالل الربح  موجودات
 التحقيقند بهذل ال ــفة ع م ــنفةخالل الربح أو الخســارة إذا كان يتم االحتفاظ بها للمتاجرة أو من ت ــنف األداة المالية بالقيمة العادلة 

ادا إلا قيمها وتتخذ قرارات البيع والشراء استن اتست مار إذا كانت المجموعة تدير هذل االللمتاجرة األدوات المالية ب االحتفاظالمبدئي. يتم 
ســـــــــــارة عند المعاملة في الربح أو الختكاليف  تحقيقيتم ، المبدئي  التحقيقلدى المجموعة. عند  ســـــــــــت مارالعادلة وفقًا إلســـــــــــتراتيجية اال

لربح أو التغييرات فيهــا في ا رة بــالقيمــة العــادلــة ويتم تحقيقتكبــدهــا. تقــاس األدوات المــاليــة بــالقيمــة العــادلــة من خالل الربح أو الخســـــــــــــــا
 الخسارة.

 

 النقد وما في حكمه
حكمك من أر ــــدة لدى البنوك ونقد في ال ــــندوق وودائع ق ــــيرة األجل ذات فترات اســــتحقاق ل ال ة أشــــهر أو أقل  يتكون النقد وما في

 ، يتكون النقد وما في حكمك من النقد وما في حكمك دــــــــبغرض إعداد بيان التدفقات النقدية الموح من تاريخ بيان المركز المالي الموحد.
 علا المكشوف من البنوك.كما هو موضح أعالل ، بعد خ م السحب 
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 )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة  2
 

 )تتمة(ملخص السياسات المحاسبية الهامة 
 

 )تتمة(القياس 
 

 أخرى مدينة وذمم مدينةذمم تأمين 
خدام طريقة ذلك تقاس بالتكلفة المطفأة باســــــــت وبعدالمبدئي بالقيمة العادلة  التحقيقوالذمم المدينة األخرى عند ذمم التأمين المدينة  تقاس

 أو الخســــارة الموحد بيان الربحغير القابلة لالســــترداد المقدرة في التقديرية مخ ــــ ــــات مناســــبة للمبالا تحقيق معدل الفائدة الفعلي. يتم 
 .قد إنخفضت الموجودقيمة  أنعندما يكون هناك دليل موضوعي علا 

 

 تأمينال إعادة موجودات
موجودات إعادة التأمين األر ـــــدة القابلة لالســـــترداد من شـــــركات في إطار نشـــــاطها االعتيادل. تم ل  المجموعة مخاطر التأمين تحول

 مع مخ ـــــــص المطالبات القائمة أو المطالبات ب ـــــــورة تنســـــــجمإعادة التأمين. يتم تقدير المبالا القابلة لالســـــــترداد من معيدل التأمين 
 إعادة التأمين ذل ال لة. وفقًا لعقدعيدل التأمين المسددة الم احبة لو ائق م

 

 تأمينالعقود  مطلوبات
 لتأمينا أقســاطغير المبلا عنها ومخ ــص ومخ ــص المطالبات المتكبدة  القائمةتشــمل مطلوبات عقود التأمين مخ ــص المطالبات 

 .مكتسبةالغير 
 

ا هالمبالا المســـــتحقة الدفع لمطالبات التأمين المبلا عنها حتا نهاية الفترة المالية والمبالا المســـــتحقة لشـــــركات إعادة التأمين يتم تســـــجيل
ة من قبل الم ــــدر  و ائق التأمينس الخســــائر الفعلية المســــجلة مقابل ا. تســــجل مطالبات التأمين علا أســــكمخ ــــص للمطالبات القائمة

 .السنةالمجموعة خالل 
 

ريخية بعد دراسة اإلفتراضات الحالية واإلتجاهات التا ةإكتواري مراجعةعلا  عنها بناءً  غير المبلالمطالبات المتكبدة يحتسب مخ ص ا
 مقابل القيمة الزمنية للمال. خ مهاوالبيانات التجريبية وال يتم 

 

تســبة بطريقة فيما يتعلق بالفترة غير المنتهية للتغطية التأمينية محبة تتلجزء من  ــافي األقســاط المكمكتســبة الغير التأمين أقســاط تم ل 
ربح أو الخســـارة بيان الإلا  مكتســـبةالغير التأمين أقســـاط  مخ ـــص)أســـاس النســـبة اليومية(. يتم تحويل التغيير في  الفعليةعدد األيام 

  تحقيق اإليرادات علا مدى فترة المخاطر. في الترتيب الذل يتم فيك الموحد
 

  وقروض سلف
 المبدئي بعد التحقيق. املةبالمعمباشرة  المتعلقةبالقيمة العادلة للمقابل المستلم ناق ا التكاليف  مبدئياً  والقروض سلفالجميع تحقيق يتم 

 الخســــارةبح أو اســــب والخســــائر في الر المكتحقيق . يتم الفعليالفائدة  معدلبالتكلفة المطفأة باســــتخدام طريقة والقروض ســــلف ال، تقاس 
 المطلوبات. إلغاء تحقيقعند 
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 )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة  2
 

 )تتمة(ملخص السياسات المحاسبية الهامة 
  

 )تتمة(القياس 
 

 أخرى
تقاس األدوات المالية األخرى غير المشـــــــتقات بالتكلفة المطفأة باســـــــتخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي ناق ـــــــًا أية خســـــــائر انخفاض في 

 القيمة.
 

 

 ماليةال دواتاأل مشتقات
ض قر لا ع لمخاطرها الم ـــــــاحبة لتقلبات أســـــــعار الفائدة علا مدفوعات الفوائد أســـــــعار الفائدة للتحوطتســـــــتخدم المجموعة عقود تبادل 

لتدفق ل طتحو  التحوط علا أنهاالفائدة هذل بالقيمة العادلة. تقوم المجموعة بت ـــــــــــنيف  . يتم إدراج عقود تبادل أســـــــــــعارألجل المجموعة
 المطلوبو أمخاطر معينة م ـــــاحبة للموجود ب متعلقةتغيرات التدفقات النقدية التي هي إما لتعرضـــــها  وم بالتحوط ضـــــدالنقدل حيث تق

 .طالتحو شروط محاسبة  نقدل ويستوفيالتدفق للأسعار الفائدة كتحوط أو معاملة متوقعة. تم ت نيف عقد تبادل  المحقق
 

ي تاريخ كل بيان بقيمها العادلة فويعاد قياســــــها الحقا  المشــــــتقاتمبدئيا بالقيمة العادلة في تاريخ الدخول في عقد المشــــــتقات يتم تحقيق 
تحوط أداة ككانت المشــتقات مدرجة في الربح أو الخســارة مباشــرة إال في حال  الناتجتينأو الخســارة  تحقيق الربح. يتم موحد مركز مالي

 التحوط.في هذل الحالة في الربح أو الخسارة علا طبيعة عالقة  التحقيقحيث يعتمد توقيت  وفعالة
 

 التدفق النقدي تحوط
. يتم األخر الدخل الشـــاملتدفق نقدل في  والمؤهلة كتحوطات المخ ـــ ـــةيتم تأجيل الجزء الفعال من تغيرات القيمة العادلة للمشـــتقات 

 .بيان الربح أو الخسارة الموحدمباشرة في الربح أو الخسارة المتعلقة بالجزء غير الفعال تحقيق 
 

 قياس القيمة العادلة
المشــــــــــــــتقــات غير المــاليــة بــالقيمــة العــادلــة في تــاريخ كــل بيــان مركز مــالي موحــد. تتلخص  وبعضتقيس المجموعــة األدوات المــاليــة 

 المتعلقة بالقيمة العادلة لددوات المالية في االيضاحات التالية: اإلف احات
 

 .5االست مارية في االيضاح العقارات  -
 )ب(. )أ( و 7الموجودات المالية المتاحة للبيع والموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في االيضاح  -
 .20مشتقات األدوات المالية في االيضاح  -
 .39االف احات الكمية حول تدرج قياس القيمة العادلة في االيضاح  -
 . 42رق التقييم والتقديرات واالفتراضات الهامة في االيضاح طحول االف احات  -
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 )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة  2
 

 )تتمة(المحاسبية الهامة  السياساتملخص 
 

 )تتمة(قياس القيمة العادلة 
اريخ القياس. في الســوق في ت متعاملينفي معاملة بين  مطلوبأو يدفع لتحويل  ل من الذل ســوف يســتلم لبيع موجودالقيمة العادلة هي ا

 :إما تحدث فتراض أن المعاملة لبيع الموجود أو لتحويل المطلوبعلا إ إن قياس القيمة العادلة يتم بناءً 
 

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

من قبل المجموعة. يتم قياس القيمة العادلة ألل موجود أو مطلوب ســـــية أو األفضـــــل يمكن الو ـــــول إليها يجب أن تكون الســـــوق الرئي
عاملين أو مطلوب ، بافتراض أن المت بتســعير موجودباســتخدام االفتراضــات التي ســوف يســتخدمها متعاملون في الســوق عندما يقومون 

 يت رفون لم لحتهم االقت ادية األفضل.
 

الموجودات والمطلوبات التي يتم قياس قيمتها العادلة أو االف ـــــــاح عنها في البيانات المالية الموحدة ضـــــــمن تدرج يع جم يتم ت ـــــــنيف
 علا أدنا مستوى من المعطيات الهامة لقياس القيمة العادلة ككل: بناءً ،  كما يليالقيمة العادلة ، وو فها 

 

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

 مباشرة.
 ر واضحة.تقنيات التقييم التي يكون أدنا مستوى من المعطيات الهامة لقياس القيمة العادلة غي: 3 المستوى -
 

علا أســـاس متكرر ، تحدد المجموعة ما إذا تمت تحويالت بين الموحدة بالنســـبة للموجودات والمطلوبات التي تدرج في البيانات المالية 
ادلة علا أدنا مســـتوى من المعطيات الهامة لقياس القيمة الع فئات الت ـــنيف )بناءً تقييم المســـتويات في هيكل التدرج عن طريق إعادة 

 ككل( في نهاية كل فترة تقرير.
 

م ل الموجودات المالية المتاحة للبيع غير المتداولة ،  الســـــــــــــياســـــــــــــات واالجراءات لكل من قياس القيمة العادلة المتكرر المجموعةتحدد 
 وللقياس غير المتكرر.

 

تقييم الموجودات الهامة ، م ل العقارات االســــــــــــــت مارية ، والمطلوبات الهامة. إن إشــــــــــــــتراك الم منين  يشــــــــــــــترك الم منون الخارجيون في
الســـوق والســـمعة  خبرة اإلختيارالخارجيين يتم إقرارل ســـنويًا من قبل المجموعة بعد نقاش وموافقة لجنة التدقيق للمجموعة. تشـــمل معايير 

نية. تقرر اإلدارة بعد النقاش مع الم منين الخارجيين للمجموعة تقنيات ومعطيات التقييم التي واالستقاللية وما إذا كانت لديهم معايير مه
 تستخدم لكل حالة.
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 )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة  2
 

 )تتمة(المحاسبية الهامة  السياساتملخص 
 

 )تتمة(قياس القيمة العادلة 
قييمها وفقًا أو إعادة ت قياســــــــــــــهاتقوم المجموعة بتحليل الحركة في قيم الموجودات والمطلوبات التي يراد أن يعاد  ، في تاريخ كل تقرير

تقوم المجموعة بمراجعة المعطيات الرئيســـــية المســـــتخدمة في آخر تقييم عن ، للســـــياســـــات المحاســـــبية للمجموعة. من أجل هذا التحليل 
 قييم مع العقود وغيرها من الو ائق ذات ال لة.طريق مطابقة المعلومات في حسابات الت

 

بالتعاون مع الم منين الخارجيين للمجموعة أيضًا بمقارنة كل تغير في القيمة العادلة لكل موجود ومطلوب مع الم ادر  المجموعةتقوم 
 الخارجية ذات ال لة وذلك لتحديد ما إذا كان التغير معقواًل.

 

ومخاطر الموجود أو  وخ ــائصحددت المجموعة فئات الموجودات والمطلوبات علا أســاس طبيعة لغرض إف ــاحات القيمة العادلة ، 
 المطلوب ومستوى تدرج القيمة العادلة حسبما تم إيضاحك أعالل.

 

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة وموجودات مالية متاحة للبيع 
جودات وأسعار للمو في السوق المدرجة  الشراءيتم تحديد القيمة العادلة لددوات المالية المتداولة في األسواق المالية بالرجوع إلا أسعار 

. في حالة عدم إمكانية قياس القيمة العادلة ب ــــورة مو وق الموحد العروض للمطلوبات عند إغالق العمل في تاريخ بيان المركز المالي
ء ، وهي القيمة العادلة للمقابل المدفوع القتنا ســــــــــــــتخدام الطرق المذكورة أعالل عندها يمكن قياس هذل األدوات المالية بالتكلفةبها با

االست مار أو المبلا المستلم عند إ دار المطلوب المالي إلا حين توفر قياس مو وق بك للقيمة العادلة. يتم أيضا إدراج جميع التكاليف 
 ة مباشرة بالشراء في تكلفة االست مار.المتعلقة ب ور 

 

 عقارات استثمارية
يتم تحديد القيمة العادلة للعقار االســـــت مارل من قبل خبراء تقييم عقارات مســـــتقليين لديهم خبرة حدي ة عن موقع وفئة العقار الذل يجرل 

ين مشـــــترل راغب مبادلة العقار مقابلك في تاريخ التقييم بتقييمك. تســـــتند القيم العادلة إلا القيم الســـــوقية وهي المبلا التقديرل الذل يمكن 
 وبائع راغب في معاملة تجارية حرة بعد تسويق  حيح حيث يت رف كل منها بعلم تام.

 
لا العقارات االســت مارية فقط عندما يكون هنالك تغير في اإلســتخدام يتم إ باتك بانتهاء اشــغال المالك أو ببدء إيجار  تتم تحويالت من وا 
تشـــــــغيلي لطرف آخر أو باكتمال اإلنشـــــــاء أو التطوير. للتحويل من عقار اســـــــت مارل إلا عقار يشـــــــغلك المالك تكون التكلفة التي تؤخذ 
للمحاســــــــبة الالحقة هي القيمة العادلة في تاريخ تغيير االســــــــتخدام. إذا تم تحويل عقار يشــــــــغلك المالك إلا عقار اســــــــت مارل تحتســــــــب 

 ًا للسياسة المستخدمة للعقارات والمعدات حتا تاريخ التغير في االستخدام.المجموعة هذا العقار وفق
 

 اتفاقيات تبادل أسعار الفائدة
تحتســب القيمة العادلة لعقود تبادل أســعار الفائدة بخ ــم التدفقات النقدية المســتقبلية المتوقعة بســعر الفائدة الســائد وتســتند علا عروض 

 أسعار الوسيط.
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 )تتمة(محاسبية الهامة السياسات ال 2
 

 )تتمة(المحاسبية الهامة  السياساتملخص 
 

 انخفاض القيمة
 

 ماليةال موجوداتال
ت قيمتك. قد انخفضـــــــ نكهناك دليل موضـــــــوعي علا ألتحديد ما إذا كان  بيان للمركز الماليفي تاريخ كل مالي  موجودليتم إجراء تقييم 

بيان ي القيمة ف من انخفاضأية خســــــــــارة  وتحقيق ذلك الموجودالمســــــــــتردة من القابلة  القيمة يتم تحديد،  الدليلهذا  وجود م ل في حال
 .الربح أو الخسارة الموحد

 

فان انخفاض القيمة هو الفرق بين التكلفة والقيمة العادلة ناق ـــا أية خســـارة انخفاض في ، بالنســـبة للموجودات المســـجلة بالقيمة العادلة 
هام النخفاض اال عتبريللبيع  كمتاحةم نفة  ملكيةالأسهم في  ست مارلال. بالنسبة يان الربح أو الخسارة الموحدبسابقا في  محققةالقيمة 

خفاض في خســـائر االن يعامل عكس .علا أنك دليل موضـــوعي علا انخفاض قيمتها مســـتمر في القيمة العادلة إلا أقل من تكلفتهاالأو 
 تعكس. حدالمو األخر  الدخل الشـــــاملبيان خالل من القيمة العادلة  للبيع علا أنها زيادة فيمتاحة كالم ـــــنفة  اســـــت مارات الملكيةقيمة 

وقع  حدثبالزيادة في القيمة العادلة  ربطعندما يمكن  بيان الربح أو الخســارة الموحد خاللمن خســائر االنخفاض في قيمة أدوات الدين 
 .أو الخسارة الموحدبيان الربح خسارة االنخفاض في القيمة في  تحقيقبعد 

 

ة يبالنســـــبة للموجودات المســـــجلة بالتكلفة ، فان خســـــارة االنخفاض في القيمة هي الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقد
 المستقبلية مخ ومة بمعدل الفائدة الحالي في السوق لموجود مالي مما ل.

 

المطفأة ، يتم احتســـــاب خســـــارة االنخفاض في القيمة علا أنها الفرق بين قيمتها الدفترية والقيمة بالنســـــبة للموجودات المســـــجلة بالتكلفة 
 الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية التقديرية مخ ومة بمعدل الفائدة الفعلي األ لي للموجودات المالية.

 

 الموجودات غير المالية
مة. لتحديد ما إذا كان هناك مؤشـــــــــر علا انخفاض القي تقريرتتم مراجعة القيم الدفترية للموجودات غير المالية للمجموعة في تاريخ كل 

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

 موجودات ومطلوبات أخرى
ت األخرى والتي هي أدوات مالية بالتكلفة ، باعتبارها القيمة العادلة ويتم إدراجها بالمبالا التي يتم إدراج جميع الموجودات والمطلوبا
 سوف تستلم أو تدفع في المستقبل.
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 )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة  2
 

 )تتمة(ملخص السياسات المحاسبية الهامة 
 

 غير الملموسة الموجودات
يتم قياس الموجودات غير الملموســـة المســـتحوذ عليها بشـــكل منف ـــل مبدئيًا بالتكلفة. تكلفة الموجودات غير الملموســـة المســـتحوذ عليها 

التكلفة غير الملموســــــــــــــة ب الموجوداتاألعمال يم ل القيمة العادلة في تاريخ االســــــــــــــتحواذ. بعد التحقيق المبدئي ، يتم إدراج  تجميعفي 
عمار االنتاجية للموجودات غير الملموســـة كمحدودة أو غير يتم تقدير األ طفاء المتراكم وخســـائر االنخفاض المتراكمة.مطروحًا منها اال

 .محدودة
 

د قت ادية ويتم تقييم االنخفاض في القيمة عناإلاإلنتاجية الموجودات الملموسة التي لها أعمار محدودة يتم اطفاؤها علا مدى األعمار 
ذو  موسملغير  موجودطفاء لأن الموجود غير الملموس قد انخفضــــــت قيمتك. تتم مراجعة فترة اإلطفاء وطريقة اإل وجود مؤشــــــرات علا

اإلقت ــــــادية  اســــــتهالك المنافعأو طريقة  وقعالمت نتاجير اإلعمعلا األقل. التغيرات في ال تقريرنهاية كل فترة في  دمحدو  نتاجير إعم
ي فترة اإلطفاء أو طريقة اإلطفاء ، كما هو مناســـب ، وتعامل كتغيرات ف أخذها باإلعتبار لتعديليتم  المســـتقبلية المتضـــمنة في الموجود

التقديرات المحاســــــــــبية. يتم تحقيق م ــــــــــروف اإلطفاء للموجودات غير الملموســــــــــة ذات األعمار اإلنتاجية المحدودة في بيان الربح أو 
 . ةغير الملموس اتالموجودضمن فئة الم روف المناسبة لطبيعة الموحد الخسارة 

 

غير الملموســة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحدودة ال يتم إطفاؤها ولكن يتم اختبارها بشــكل ســنول لدارســة االنخفاض في  الموجودات
القيمة إما بشـــــكل فردل أو علا مســـــتوى وحدة اإليرادات النقدية. تتم مراجعة تقدير العمر االنتاجي غير المحدود بشـــــكل ســـــنول لتحديد 

 س ذلك ، يتم تغيير العمر اإلنتاجي من غير محدود إلا محدود علا أساس مستقبلي.  حة استمراريتك. اذا ظهر عك
 

أو الخســــــــائر الناتجة من إلغاء تحقيق موجود غير ملموس يتم قياســــــــها بالفرق بين  ــــــــافي عائدات االســــــــتبعاد والقيمة الدفترية  األرباح
 يق الموجود. للموجود ، وتدرج في بيان الربح أو الخسارة الموحد عند إلغاء تحق

 

إن الســـــياســـــة المطبقة حاليًا علا الموجود غير الملموس للمجموعة هي حق اســـــتخدام الموجود غير الملموس )المســـــتحوذ عليها( بعمر 
 سنًة يتم إطفاؤل علا أساس القسط ال ابت خالل فترة حق االستخدام.  13انتاجي يبلا 

 

 العقارات اإلستثمارية
العقار اإلســـــت مارل هو العقار الذل يتم االحتفاظ بك إما للح ـــــول علا إيرادات إيجار أو لزيادة قيمتك الرأســـــمالية أو للغرضـــــين ، ولكن 
ليس للبيع في إطار النشـــــــــــــاط االعتيادل أو يســـــــــــــتخدم في إنتاج أو توفير بضـــــــــــــاعة أو خدمات أو في أغراض إدارية. تقاس العقارات 

 وذج القيمة العادلة. اإلست مارية بتطبيق نم
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 )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة  2
 

 )تتمة(المحاسبية الهامة  السياساتملخص 
 

 )تتمة( العقارات اإلستثمارية
تكلفة المواد  لياً المشـــــيدة داخالعقارات اإلســـــت مارية . تتضـــــمن تكلفة العقار اإلســـــت مارلمباشـــــرة بشـــــراء  المتعلق اإلنفاقتكلفة التتضـــــمن 

 ق ـــــودفي االســـــتخدام المللعمل   ـــــالحةفي حالة العقار اإلســـــت مارل والعمالة المباشـــــرة وأية تكاليف تنســـــب ب ـــــورة مباشـــــرة إلا جعل 
وتتم  رات اســت ماريةوبالتالي فهي تعتبر عقا كعقارات اســت ماريةوتكاليف االقتراض المرســملة. يتم إنشــاء هذل العقارات لتســتخدم مســتقباًل 

 لمحاسبة لها بالقيمة العادلة.ا
 

)محســـــوبة علا أنها الفرق بين  ـــــافي متح ـــــالت االســـــتبعاد والقيمة  عقار اســـــت مارل أل ســـــتبعادا يتم تحقيق أل ربح أو خســـــارة من
 الدفترية للعقار( في الربح أو الخسارة.

 

ابة تكلفتك قيمتك العادلة في تاريخ إعادة الت ــنيف بم ت ــبح ، ومعدات  اتعقار كعندما يتغير اســتخدام العقار بحيث يتم إعادة ت ــنيفك 
 بغرض المحاسبة الالحقة.

 

 العقارات والمعدات
 

 التحقيق والقياس
تدرج العقارات والمعدات بالتكلفة ناق ــًا اإلســتهالك المتراكم وخســائر االنخفاض في القيمة. تتضــمن التكلفة الم ــاريف المتعلقة مباشــرة 

تكلفة الموجودات المنشــــأة داخليًا تكلفة المواد والعمالة المباشــــرة وأية تكاليف تنســــب ب ــــورة مباشــــرة إلا جعل بشــــراء الموجود. تتضــــمن 
رجاع الموقع الكائنة عليك إلا وضــــــعك  زالة الموجودات وا  الموجودات  ــــــالحة للعمل في أغراض االســــــتخدام المطلوبة وتكاليف تفكيك وا 

 السابق.
 

ســــــتبعاد أحد بنود العقارات والمعدات يتم تحديدها بمقارنة متح ــــــالت البيع مع القيمة الدفترية للعقارات األرباح والخســــــائر الناتجة من ا
 والمعدات ويتم تحقيقها بال افي في اإليرادات األخرى في الربح أو الخسارة.

 

 التكاليف الالحقة
 ــــــادية فترية للبند إذا كان من المحتمل تدفق المنافع االقتيتم تحقيق تكلفة اســــــتبدال جزء من أحد بنود العقارات والمعدات في القيمة الد

مكانية قياس تكلفتها ب ـــــــــورة مو وق بها. يتم إلغاء تحقيق القيمة الدفترية للجزء  المســـــــــتقبلية المضـــــــــمنة في ذلك الجزء إلا المجموعة وا 
 عند تكبدها. المستبدل. يتم تحقيق تكاليف الخدمة اليومية للعقارات والمعدات في الربح أو الخسارة
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 اإلستهالك
والتي لها  يضــــــابخالف األر  عقارات والمعداتلل علا مدى األعمار اإلنتاجية التقديريةبطريقة القســــــط ال ابت الســــــتهالك ا احتســــــابيتم 

 :كما يلي عمر غير محدد
 

 سنة 20 مباني
 سنوات 4 أ اث وتركيبات
 سنوات 5 - 3 أجهزة الكمبيوتر

 سنوات 5 - 3 سيارات
 سنوات 5 - 3  أدوات ومعدات

 

 . مالئماً  كان ذلك إنوتعديلها ،  للموجودات في نهاية كل سنة مالية المتبقية القيمو واألعمار اإلنتاجية  طرق اإلستهالك تتم مراجعة
 

 المخصصات
قياسـك  نتيجة لحدث سـابق يمكن حكميلمجموعة التزام قانوني أو لكون يعندما  الموحد بيان المركز الماليمخ ـ ـات في التحقيق يتم 

 لسداد االلتزام. تتدفق منافع إقت ادية من المجموعةأن  ومن المحتمل، ب ورة مو وق بها 
 

 منافع الموظفين 
 

 المحليين  الموظفين
المجموعة بالمســـاهمة في  ـــندوق المعاشـــات الحكومي لدى الســـلطات التنظيمية المحلية كنســـبة فيما يتعلق بالموظفين المحليين ، تقوم 

مئوية من رواتب الموظفين وفقًا لشـــــــــــروط القوانين المحلية المتعلقة بالتقاعد والمعاشـــــــــــات ، حي ما يقتضـــــــــــي األمر ذلك. تدرج ح ـــــــــــة 
منافع الموظفين ، في بيان الربح  - 19ار المحاســــبة الدولية المجموعة في هذل البرامج ، وهي مســــاهمة معرفة بموجب معي اتمســــاهم

 أو الخسارة الموحد في السنة التي تتعلق بها.
 

 األجانب  الموظفين
بالنســــــبة للموظفين األجانب ، تقوم المجموعة بتكوين مخ ــــــص لمكافأة نهاية خدمة الموظفين وفقًا لشــــــروط القوانين المحلية لشــــــركات 

تقاعد والمعاشــــات ، حي ما يقتضــــي األمر ذلك. تقوم المجموعة بدفع هذل المبالا غير الممولة علا أســــاس رواتب المجموعة المتعلقة بال
الموظفين وعدد سنوات الخدمة في تاريخ بيان المركز المالي الوحد. بالرغم من أن التكاليف المتوقعة لهذل المنافع تسجل علا مدى فترة 

 عند إكمال فترة خدمتهم لدى المجموعة. الخدمة إال أنها تدفع فقط للموظفين
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 رأس المال
 

 العادية رأس المال أسهم
ة الم ــــدرة خالل الســــنة علا أنها إضــــافة لرأس المال جانيســــهم الماألســــهم العادية علا أنها حقوق ملكية. يتم إظهار األيتم ت ــــنيف 

 األرباح المدورة المتراكمة للمجموعة. من  وتخ م
 

 ألسهم رأس المال العاديةاألرباح  توزيعات
ويتم خ ــــــــــــــمها من األرباح المدورة عندما يتم اعتمادها من جانب مســــــــــــــاهمي  كمطلوبتوزيعات األرباح لدســــــــــــــهم العادية  تحقيقيتم 

يان المركز ب تعامل كحدث الحق لتاريخ الموحد المجموعة. توزيعات األرباح للســــــــــــــنة التي يتم اعتمادها بعد تاريخ بيان المركز المالي
 .الموحد المالي

 

 القيمة العادلة احتياطي
يم ل هذا االحتياطي أرباح أو خســــــــــائر غير محققة في التقييم العادل في نهاية الســــــــــنة لالســــــــــت مارات المتاحة للبيع. في حالة البيع أو 

ســــــارة القيمة العادلة لالســــــت مارات إلا بيان الربح أو الخ احتياطيانخفاض القيمة يتم تحويل األرباح أو الخســــــائر التراكمية المحققة في 
 نة.الموحد للس

 

 تحقيق اإليرادات
 

 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
 ةيشتمل إجمالي أقساط التأمين المكتتبة علا إجمالي األقساط المكتسبة لفترة تغطية العقود التي يتم الدخول فيها خالل الفترات المحاسبي

 المحققة في التاريخ الذل تبدأ فيك و يقة التأمين. 
 

 صافي أقساط التأمين المكتسبة
يتم تحقيق أقســـــاط التأمين ، بال ـــــافي من إعادة التأمين ، في بيان الربح أو الخســـــارة الموحد علا مدى فترات العقود أو و ائق التأمين 
ذات ال ـــلة. يتم إدراج الجزء من القســـط المســـتلم عن عقود ســـارية المفعول المتعلق بمخاطر غير منتهية في تاريخ بيان المركز المالي 

نك مطلوب أقســــاط التأمين غير المكتســــبة. تحتســــب أقســــاط التأمين غير المكتســــبة علا أســــاس قاعدة عدد األيام الفعلية الموحد علا أ
 )أساس النسبة اليومية(.
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 تحقيق اإليرادات
 

 إعادة التأمين ترتيبات
تدخل المجموعة في عقود مع معيدل تأمين آخرين للتعويض عن الخســـــــــــــــائر الناتجة من عقود ، كجزء من إدارتها لمخاطر التأمين 
ا وبالتناســـــــب مع مبلا الخطر المعاد تأمينك علالتأمين أقســـــــاط م دفع مبلا بالتناســـــــب مع إجمالي التأمين التي ت ـــــــدرها المجموعة. يت

كأقســـــاط إعادة  ، إلا شـــــركات إعادة التأمين وفقا للمعدالت التي يتم االتفاق عليها في عقود إعادة التأمين الفردية التأمين و يقةأســـــاس 
تدخل المجموعة في عقود إعادة التأمين. توفر ترتيبات إعادة التأمين المذكورة تنوعا أكبر في ، في إطار نشــــــــــــــاطها االعتيادل  تأمين.

 للخســائر المحتملة التي تنشــأ من المخاطر الكبيرة كما توفر مقدرة إضــافية علا النمو. عرضــهاعلا تاألعمال وتســمح لإلدارة بالســيطرة 
الدفع  كتســــــبةميتم تنفيذ جزء كبير من إعادة التأمين بموجب عقود إعادة تأمين تفاوضــــــية واختيارية وفائض خســــــارة. تســــــتحق المبالا ال

 مكتسبةلاالفردية. أقساط إعادة التأمين غير  التأمين و ائقمستحقة الدفع علا دة التأمين اللشركات إعادة التأمين علا أساس أقساط إعا
لها علا مدى فترة ويتم تأجي الموحد بفترات مخاطر بعد تاريخ بيان المركز المالي سنة تتعلققساط التأمين المكتتبة في أهي النسب من 

 و ائق التأمين المباشرة المتعلقة بها.
 

 العمولة اتإيراد صافي
لشــــركات إعادة التأمين مرة أخرى للمجموعة كعمولة أعمال. يتم االتفاق  ةإعادة التأمين المدفوع أقســــاطيتم إســــترداد مبلا بالتناســــب من 

أمين مع شـــــــركات إعادة الت عملكل خط لعقود إعادة التأمين الذل يتم الدخول فيك علا أســـــــاس  علا هذل النســـــــبة المئوية للعمولة وفقاً 
 علا عمولة إعادة التأمين المدينة علا أساس و ائق التأمين الفردية. تحقيق مبلا العمولة بناءً المختلفة. يتم 

 

 الرسوم
يتم احتساب مبلا من حاملي و ائق عقود التأمين مقابل خدمات إدارة و ائق التأمين وخدمات اإلدارة ورسوم عقود أخرى. يتم تحقيق هذل 

 إكتتاب و يقة التأمين أو تقديم الخدمة.اإليرادات خالل الفترة التي يتم فيها 
 

 االستثمار  إيرادات
يتم تحقيق إيرادات اإليجار من العقارات االســـــــــت مارية في بيان الربح أو الخســـــــــارة الموحد علا أســـــــــاس القســـــــــط ال ابت علا مدى فترة 

تم تحقيق يعلن عن الوقت الستالم التوزيعات. ياإليجار. كما تتضمن إيرادات االست مار أيضا توزيعات األرباح التي يتم تحقيقها عندما 
 مإيرادات الفائدة في بيان الربح أو الخســــارة الموحد عند اســــتحقاقها. يتم تحقيق االيرادات من الشــــركات الزميلة بطريقة حقوق الملكية. يت

 رة الموحد.تحقيق التغييرات الناتجة من الربح أو الخسارة من الشركات الزميلة ضمن بيان الربح أو الخسا
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 والمصاريف ذات الصلة المطالبات
 

 المطالبات المدفوعة إجمالي
إلا التقارير المســـتلمة والمراجعة الالحقة علا أســـاس كل حالة علا حدة. يتم  ذات ال ـــلة اســـتناداً  المطالبات والم ـــاريفمحاســـبة تتم 

ضمنة الخسائر ، مت نهاية السنة المالية في وقعتتكوين مخ ص لتغطية التكلفة النهائية المقدرة لسداد المطالبات الناشئة عن أحداث 
 معالجة المطالبات.  عنها وم اريفغير المبلا 

 

 المطالبات غير المبلغ عنها مخصص
من الشــك  واســتخدام تقديرات االكتتاب فيما يتعلق بمدىيتم تكوين مخ ــص للمطالبات غير المبلا عنها اســتنادا إلا التحليل اإلكتوارل 

 النهائية لكل فئة من فئات األعمال. في الح يلة
 

 أخرى و من إعادة التأمين  المبالغ المستردة
امات الناشــــــــئة االلتز تحقيق . يتم مطلوب التأمين المقابليتم تقدير التعويضــــــــات المدينة من شــــــــركات إعادة التأمين بطريقة تنســــــــجم مع 

ذات ال ـــلة في الذمم المدينة أو يتم خ ـــمها من ح ـــة  المطلوبات تحقيقبينما يتم  الربح أو الخســـارةبموجب عقود إعادة التأمين في 
بات للمطال احتياطيك الدائنةيتم وضــــــــــع مخ ــــــــــص لح ــــــــــة من أقســــــــــاط إعادة التأمين  لذلكالفنية.  حتياطياتاالالتأمين في  لمعيد

 في نهاية فترة إعادة التأمين. المستقبلية بغرض توفير سيولة إضافية للمجموعة والتي يتم سدادها نهائياً 
 

 ة في المطالبات القائمةكالحر 
 

 المبلغ عنها ولكن لم تسدد  المطالبات
يتم تحقيق مخ ـص للمطالبات القائمة في تاريخ العلم بالمطالبات وهو يغطي مطلوب الخسـارة وم ـاريف تسـوية الخسـائر اسـتنادًا إلا 

 تقارير الخسائر ال ادرة من مقيمي خسائر مستقلين وأفضل تقديرات لإلدارة.
 

 المتكبدة غير المبلغ عنها المطالبات
للمطالبات المتكبدة غير المبلا عنها كما في تاريخ بيان المركز المالي الموحد. يتم تعيين  يتضــــمن مخ ــــص المطالبات أيضــــًا مطلوباً 

مؤســـــســـــة تقييم أكتوارل مســـــتقلة في كل ســـــنة الحقة لتقييم كفاية االحتياطيات لمقابلة االلتزامات المســـــتقبلية القائمة. يحتســـــب المطلوب 
راضـــــات ير التقييم االكتوارل المســـــتقل واالتجاهات التاريخية والبيانات التجريبية واالفتعمومًا في تاريخ التقرير ، بعد األخذ باإلعتبار تقر 

 الحالية التي قد تتضمن هامشًا لالنحرافات السلبية. ال يتم خ م المطلوبات مقابل القيمة الزمنية للمال.
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 )تتمة( ة في المطالبات القائمةكالحر 
 

 المخاطر السارية مخصص
يم ل مخ ــــص المخاطر الســــارية الجزء المقدر من  ــــافي إيرادات أقســــاط التأمين المتعلقة بفترات التأمين الالحقة لتاريخ بيان المركز 

 باستخدام طريقة عدد األيام الفعلي.المالي الموحد. يحتسب المخ ص 
 

يتم ت ـــــــــنيف ح ـــــــــة معيدل التأمين من المطالبات المبلا عنها ولكن لم تســـــــــدد ، والمطالبات المتكبدة غير المبلا عنها ومخ ـــــــــص 
 المخاطر السارية منف لة كموجودات إعادة التأمين في بيان المركز المالي الموحد.

 

 لسهمعلى ا العائد
إلا  لعائداللســهم ألســهمها العادية. يتم احتســاب العائد األســاســي للســهم بقســمة الربح  العائد األســاســي والمخففتقوم المجموعة بعرض 
 القائمة خالل السنة. العادية علا المتوسط المرجح لعدد األسهم في الشركة األمحاملي األسهم العادية 

 

 تقارير القطاعات
تتضـــــمن نتائج القطاع التي يتم إعداد تقارير عنها إلا اإلدارة العليا بنودًا تعود ب ـــــفة مباشـــــرة إلا القطاع إضـــــافة إلا تلك التي يمكن 

إلدارة ، لغرض اتخ ـــي ـــها للقطاع ب ـــورة معقولة. تشـــتمل البنود غير المخ ـــ ـــة أســـاســـًا لموجودات وم ـــاريف المركز الرئيســـي. 
قطاعين لدعمال: التأمين واالســت مار. تقوم المجموعة باعداد تقارير بيانات التشــغيل القطاعي الخا ــة بها يتكون هيكل المجموعة من 

 القطاعي للمجموعة.  التقرير إلا و ولللعلا هذا التقسيم القطاعي. لم يتم دمج أل قطاع تشغيلي  بناءً 
 

 تمويلالتكاليف 
األخرى في لتمويل اجميع تكاليف  تحقيقمؤهلة كجزء من تكلفة اإلنشاء. يتم  موجوداتالتي يتم تكبدها علا  التمويلتتم رسملة تكاليف 

 تمويل خالل السنة التي تنشأ فيها علا أساس مبدأ االستحقاق. م اريفك بيان الربح أو الخسارة الموحد
 

 األحداث الالحقة لفترة التقرير
 تم فيك الموافقةتوالتاريخ الذل  الموحد البيانات المالية الموحدة لتعكس األحداث التي وقعت بين تاريخ بيان المركز المالي عديلت تمي

بيان المركز المالي الموحد. لم تكن تاريخ تلك األحداث علا ظروف وجدت في  تدلشـــــريطة أن الموحدة البيانات المالية  علا إ ـــــدار
 إف احات في البيانات المالية الموحدة فيما عدا توزيعات األرباح المقترحة. أوإجراء تعديالت  هناك أحداث الحقة تتطلب
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 األعمال تجميع 3
 

لشــــرقيون للمشــــاريع ش.ش.و وســــيطرت علا شــــركة افي من أســــهم الت ــــويت  ٪100علا  2015 يونيو 2اســــتحوذت المجموعة في 
تأســســت شــركة الشــرقيون للمشــاريع ش.ش.و كشــركة شــخص واحد وتم تســجيلها تحت الســجل التجارل رقم  .األنشــطة المالية والتشــغيلية

. األنشــــــــطة الرئيســــــــية لشــــــــركة الشــــــــرقيون للمشــــــــاريع هي التجارة في الفوالذ والمواد العازلة باإلضــــــــافة إلا أنشــــــــطة المقاوالت 21830
 خل.داللعقارية ولتنويع م ادر االمجموعة  أنشطة ش.ش.و لدعماستحوذت المجموعة علا شركة الشرقيون للمشاريع واإلنشاءات. 

 

 المتكبدةالمستحوذ عليها والمطلوبات  الموجودات
 العادلة للموجودات والمطلوبات المحددة لشركة الشرقيون للمشاريع ش.ش.و كما في تاريخ االستحواذ كما يلي:  القيمكانت 

 

 
القيمة العادلة 
المدرجة عند 

 االستحواذ
 ألف 

 قطري لاير
  الموجودات

 21.789 (10)إيضاح  موجود غير ملموس
 15.171 عقارات ومعدات
 44.946 (5)إيضاح  عقارات است مارية

 8.533 موجودات مالية متاحك للبيع
 20.905 موجودات أخرى 

 2.664 نقد وما في حكمكال
  
 114.008 

  المطلوبات
 586 سلف وقروض
 2.718 (23)إيضاح  الخدمة للموظفينمكافآت نهاية 

   33.511 مطلوبات أخرى 
 36.815   

 77.193 إجمالي صافي الموجودات المحددة بالقيمة العادلة
 14.409 (10)إيضاح الشهرة المؤقتة الناشئة عن عملية االستحواذ 

  
 91.602 مقابل الشراء المحول 

  
  :االستحواذتحليل التدفقات النقدية من عملية 

 (91.602) تكلفة االستحواذ )مدرجة في التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االست مارية( 
 2.664  افي النقد المستحوذ عليك مع الشركة التابعة )مدرج في التدفقات النقدية من األنشطة االست مارية(

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

حيث أمكن تحديد القيمة العادلة للموجودات  الســـــــــــنةإن المحاســـــــــــبة األولية لعملية االســـــــــــتحواذ الموضـــــــــــحة أعالل مؤقتة فقط في نهاية 
للشــركة المســتحوذ عليها بشــكل مؤقت فقط. ســتقوم المجموعة بادراج أل تعديالت علا هذل القيم المؤقتة بعد إجراء المحددة  والمطلوبات

 .شهر من تاريخ االستحواذ 12خالل عملية تقييم القيمة العادلة 
 

 ت المشـــــــتركة ، وقيمة عقودخالل العمليامن قطرل تم ل التعاون المســـــــتقبلي المتوقع أن ينشـــــــأ  لايرمليون  14.41 البالغةإن الشـــــــهرة 
 ـــــيص التي ال يتم تحقيقها ب ـــــورة منف ـــــلة. يتم تخالمقاوالت المســـــتقبلية الجديدة وقيمة العمالة واإلدارة واألعمال المســـــتقبلية األخرى 

 الشهرة بالكامل لقطاع االست مار. 
 

 .جها في الم اريف التشغيلية واإلدارية األخرىتم تحقيق التكاليف ذات العالقة بعملية االستحواذ في الربح أو الخسارة وتم إدرا
 

. منذ تاريخ اإلســـــتحواذ ، ســـــاهمت 2015يونيو  2تم االســـــتحواذ علا شـــــركة الشـــــرقيون للمشـــــاريع ش.ش.و ودمجها في المجموعة في 
قطرل لدرباح العائدة للمجموعة.  لايرألف  945قطرل لإليرادات ومبلا  لايرمليون  30.03بمبلا ش.ش.و شركة الشرقيون للمشاريع 

قطرل ومبلا  لايرمليون  48.70في حال تم التجميع في بداية الســـــنة لبلغت مســـــاهمة شـــــركة الشـــــرقيون للمشـــــاريع ش.ش.و لإليرادات 
 قطرل للخسارة العائدة للمجموعة. لايرمليون  17.44
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 داتعومعقارات  4
 

 
أراضي بملكية 

  حرة
 

  أثاث وتركيبات  مباني
 

  أجهزة كمبيوتر
 

  أدوات ومعدات  سيارات
 اإلجمالي
2015  

 اإلجمالي
2014 

 
 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
 قطرل لاير

                
                التكلفة:

 107.826  118.922  -  643  16.215  13.731  49.179  39.154 يناير  1في 
مستحوذ عليها من خالل االستحواذ علا شركة 

 -  49.871  28.526  9.660  386  2.258  9.041  - تابعة
 11.238  7.191  53  132  2.166  1.517  3.323  - إضافات 
 (142)  (101)  -  -  (101)  -  -  - استبعادات

 118.922  175.883  28.579  10.435  18.666  17.506  61.543  39.154 ديسمبر  31في 
                

                اإلستهالك المتراكم:
 44.200  48.702  -  468  12.566  12.773  22.895  - يناير  1في 

 -  34.700  21.821  7.885  193  1.753  3.048  - متكبدة من خالل االستحواذ علا شركة تابعة
 4.632  7.989  1.634  527  2.178  599  3.051  - إستهالك للسنة

 (130)  (90)  -  -  (90)  -  -  - استبعادات
 48.702  91.301  23.455  8.880  14.847  15.125  28.994  - ديسمبر  31في 
                

                صافي القيمة الدفترية:
   84.582  5.124  1.555  3.819  2.381  32.549  39.154 2015ديسمبر  31في 
 70.220    -  175  3.649  958  26.284  39.154 2014ديسمبر  31في 
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  عقارات استثمارية 5
 

  2015  2014 
 

 إيضاحات
 ألف
  قطري لاير

 ألف
 قطرل لاير

     
 4.277.199  5.005.196  يناير 1في 

 -  44.946 3 مستحوذ عليها من خالل االستحواذ علا شركة تابعة
 62.004  108.193  إضافات 
 (31.814)  -  استبعادات

 697.807  778.272 30 أرباح القيمة العادلة 
     

 5.005.196  5.936.607  ديسمبر  31في 
 

علا تقييمات قام بها م منون مســــتقلون معتمدون متخ ــــ ــــون في  بناءً تحتســــب القيم العادلة للعقارات ،  2015ديســــمبر  31كما في 
قيود علا لمجموعة لليس  .القطاعمارســة المعتمدة في م. تكون نماذج التقييم المســتخدمة وفقًا للالعقارات االســت ماريةتقييم هذا النوع من 

الحات أو لل يانة إل لأو  عقارات است ماريةإمكانية تخفيف عقاراتها اإلست مارية وال توجد إلتزامات تعاقدية لشراء أو لبناء أو لتطوير 
معامالت  علا تقنيات تقدير القيم العادلة وعلا إفتراضـــات تســـتند إلا بناءً تم تقدير القيمة العادلة للعقارات االســـت مارية  تحســـينات.للأو 

ارات العق. تم االف ـــــــاح عن إيرادات اإليجار التي نشـــــــأت خالل الســـــــنة المالية من شـــــــطنبيع منذ مدة قريبة لعقارات مما لة في ســـــــوق 
األخرى  اريفقطرل تم إدراجها كجزء من الم  لايرمليون  7.48بمبلا المباشرة ، والم اريف التشغيلية  28في اإليضاح اإلست مارية 

 .34اإليضاح  عنها المف ح
 

من  رهنك قد تمقطرل(  لاير مليار 2.80: 2014قطرل ) لايرمليار  2.99 الدفتريةقيمتك عقار علا  ات االســـــــــــــت ماريةعقار ال تشـــــــــــــتمل
 .مقابل قرض بنكي لعقارا لهذااإليجار من المستقبلية عائدات الحوالة حق إلا جانب  الدرجة األولا
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 استثمار في شركات زميلة 6
 

 :زميلةشركات مجموعة االست مارات التالية في لدى ال
 

 2014  2015 الملكية 
 

٪ 
 ألف
  قطري لاير

 ألف
 قطرل لاير

     
 145.012  125.033 ٪20 ترست بنك الجزائر

 109.621  92.674 ٪20 القابضة لالست مار الجزائر ترست 
 60.824  57.492 ٪25 الشركة العمانية إلعادة التأمين ش.م.ع.م

عادة الت  25.782  22.767 ٪23 أيك. ي.ب أس. مينأترست الجزائر للتأمين وا 
 10.114  9.072 ٪12 الشركة العالمية لدوراق المالية ش.م.ق.خ

 5.719  4.968 ٪15 ليبيا  -شركة ال قة للتأمين 
 4.939  4.927 ٪21 ش.م.س.ممعهد التأمين العربي 

 5.950  4.584 ٪32 شركة ال قة السورية للتأمين ش.م.س.م
 1.402  2.378 ٪20 المكتب الموحد القطرل للتأمين ذ.م.م

 1.186  854 ٪8 شركة الخليج للمساعدة ش.م.ب
 162  - ٪20 للبترول المحدودة ذ.م.مشركة الخليج 

     
  324.749  370.711 
 
 2015  2014 
 ألف 

  قطري لاير
 ألف
 قطرل لاير

    
 392.366  370.711 يناير  1في 

 12.785  - زميلةاست مارات في شركات 
 (45)  - زميلةبيع ح ة في شركة 

 18.887  18.877 ح ة في أرباح شركات زميلة
 108  (141) لشركات زميلة دخل شامل أخر (خسارة) ح ة في

 (17.038)  (11.294) زميلةشركات  توزيعات أرباح مستلمة من
 (36.352)  (53.404) فروقات تحويل عمالت من العمليات األجنبية 

    

 370.711  324.749 ديسمبر  31في 
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 )تتمة( في شركات زميلة استثمار 6
 

 :زميلة المجموعة في شركات است ماريوضح الجدول التالي المعلومات المالية حول 
 

 2015  2014 
 ألف 

  قطري لاير
 ألف
 قطرل لاير

    
    ح ة في بيان المركز المالي لشركات زميلة:

 334.876  464.817 موجودات غير متداولة 
 499.376  269.032 موجودات متداولة 

 (54.779)  (49.095) مطلوبات غير متداولة 
 (408.762)  (360.005) مطلوبات متداولة 

    
 370.711  324.749 صافي الموجودات 

    
    أرباح شركات زميلة:إيرادات و ح ة في 

 58.005  31.902 إيرادات
    

 18.887  18.877 أرباح
 
 مالية  موجودات 7
 

  2015  2014 
 

 إيضاحات
 ألف
  قطري لاير

 ألف
      قطرل لاير

 1.176.331  1.057.424 )أ( موجودات مالية متاحة للبيع 
 199.396  167.618 )ب( لخسارةا موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو

 804  874 )ج( أر دة مدينة من أطراف ذات عالقة
      198.331  201.399 )د( ذمم تأمين مدينة 

  1.427.315  1.574.862 
 

 موجودات مالية متاحة للبيع (أ)
 

 2015  2014 

 
 ألف
  قطري لاير

 ألف
     قطرل لاير

 952.110  839.044 أسهم ملكية
 192.422  189.182 أوراق دين 

     31.799  29.198  ناديق مدارة 
 1.057.424  1.176.331 
 

 قطرل(. مليون لاير 2.99: 2014مليون لاير قطرل ) 6.64المدرجة بالتكلفة بقيمة الموجودات المالية المتاحة للبيع 
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  )تتمة(مالية  موجودات 7
 

 الخسارة أو الربحموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل  (ب)
 

 2015  2014 
 ألف 

  قطري لاير
 ألف
     قطرل لاير

 199.396  167.618 أسهم ملكية
 

 عالقة من أطراف ذات أرصدة مدينة (ج)
 
 2015   2014 
 ألف 

  قطري لاير
 ألف
     قطرل لاير

 253  767 نست إنفستمنتس )هولدينجز( المحدودة
 54  54 شركة ال قة السورية للتأمين ش.م.س.م

عادة التأمين أس. بي. أيك.  39  39 ترست الجزائر للتأمين وا 
 -  14 البحرين -شركة ترست رل 

 9  - العالمية لدوراق المالية ش.م.ق.خالشركة 
     449  - عّمان –شركة ترست الدولية للتأمين )قبرص( المحدودة 

 874  804 
 

 األر دة أعالل تتعلق بمعامالت غير معامالت التأمين.
   

 تأمين مدينةذمم  (د)
 
 2015  2014 
 ألف 

  قطري لاير
 ألف
     قطرل لاير

 149.070  151.015 التأمينمستحقات من حاملي و ائق 
 39.383  33.016 مستحقات من شركات التأمين ومعيدل التأمين

 5.046  11.257 مستحقات من وكالء وسماسرة ووسطاء
     4.832  6.111 مطالبات مستردة

 201.399  198.331 
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  )تتمة( مالية موجودات 7
 

 )تتمة( مدينةن تأميذمم   (د)
 :كما يلي غير منخفضة القيمةالمدينة التأمين ذمم إن أعمار ،  التقريركما في تاريخ 

 

غير متأخرة    
وغير منخفضة 

 القيمة

 متأخرة في السداد ولكن غير منخفضة القيمة  

   اإلجمالي 
 3أقل من 
  أشهر

3 – 9 
  أشهر

 9أكثر من 
 أشهر

 
 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
           قطري لاير

 24.610  64.649  60.760  51.380  201.399 2015ديسمبر  31
 61.353  54.989  28.396  53.593  198.331 2014ديسمبر  31

 

منخفضــــــــة القيمة. ال تقوم المجموعة عادة بطلب أية ضــــــــمانات مقابل الذمم المدينة المدينة غير التأمين ذمم ترد بالكامل يتوقع أن تســــــــ
 غير مضمونة. هاوبالتالي فان معظم

 
 تأمين الموجودات إعادة  8
 

  2015  2014 

 إيضاح 
 ألف
  قطري لاير

 ألف
      قطرل لاير

 306.507  600.104  التأمين و ائقمطالبات مبلا عنها من حاملي 
 202.410  223.184  أقساط تأمين غير مكتسبة

 36.859  36.582  غير مبلا عنهامطالبات متكبدة 
     
 18 859.870  545.776 
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 المشاركين في صندوق التكافل اتحساب 9
 

  التكافل ثائقو حاملي  –بيان المركز المالي  (أ)
 

 2015  2014 

 
 ألف
  قطري لاير

 ألف
     قطرل لاير

    الموجودات
 2.611  3.074 أ اث ومعدات 

 65.961  73.826 عقارات است مارية
    مالية:موجودات 

 65.270  57.362 موجودات مالية متاحة للبيع 
 43.865  4.927 أر دة مدينة من أطراف ذات عالقة 

 48.308  44.610 ذمم تكافل مدينة 
 57.456  32.126 موجودات إعادة التكافل

 6.160  12.182 موجودات أخرى 
 8.833  52.894 النقد وما في حكمك

    
 281.001  298.464 
    

    المطلوبات
 222.034  217.227 مطلوبات عقود التكافل

    مطلوبات مالية:
 266  807 أر دة دائنة إلا أطراف ذات عالقة

 45.069  56.721 ذمم تكافل دائنة
 22.568  36.653 مطلوبات أخرى

 3.661  (60) احتياطي القيمة العادلة
    
 311.348  293.598 

 4.866  (30.347) ديسمبر 31في  )العجز( الفائض
    
 281.001  298.464 
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 )تتمة(المشاركين في صندوق التكافل  اتحساب 9

 

 وثائق التكافلحاملي  - مصاريفالرادات و اإليبيان  (ب)
 

 2015  2014 

 
 ألف
  قطري لاير

 ألف
     قطرل لاير

 248.303  231.267 بةتالمكت إجمالي المشاركات
     (20.150)  6.445 غير المكتسبةالمشاركات التغير في مخ ص 

 228.153  237.712 إجمالي المشاركات المكتسبة 
     (28.722)  (31.304) التكافلالمشاركات المحولة إلا معيدل 

     199.431  206.408 المكتسبةالمشاركات صافي 
 (11.124)  (8.143) م اريف رسوم وعموالت 

 4.480  2.581 إيرادات االست مار 
     835  576 إيرادات تشغيلية أخرى

     (5.809)  (4.986) أخرى اريفمص
     193.622  201.422 إجمالي اإليرادات 

 (156.896)  (212.910) إجمالي المطالبات المدفوعة
 3.938  36.089 التكافلالمطالبات المحولة إلا معيدل 

 (50.072)  (1.637) التكافلإجمالي التغير في مطلوبات عقود 
     37.208  (24.196) التكافلالمحولة إلا معيدى التكافل التغير في مطلوبات عقود 

     (165.822)  (202.654) صافي المطالبات
     (1.029)  (46) خسارة انخفاض قيمة ذمم مدينة

 26.771  (1.278) الفائض للسنة قبل رسوم الوكالة )العجز( 
     (37.245)  (33.935) رسوم وكالة

 (10.474)  (35.213) للسنةالعجز 
     

 خرى أموجودات  10
 
  2015  2014 

 إيضاحات 
 ألف
  قطري لاير

 ألف
      قطرل لاير

 84.176  84.551  مقابل است مارات مبالا مدفوعة مقدماً 
 79.387  54.899 (أ) ايجارات مستحقة 

 3.439  27.292  ودفعات مقدمة مبالا مدفوعة مقدماً 
 -  20.812 (ب) موجود غير ملموس

 -  14.409 (ب) الشهرة 
 -  3.760  المخزون

 2.564  2.750  فوائد مستحقة
 402  850  ذمم موظفين مدينة
      16.914  54.867  ذمم مدينة أخرى 

  264.190  186.882 
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  )تتمة(موجودات أخرى  10

 

قطرل( والذل يتعلق بتأجير البرج  لايرمليون  79.24: 2014قطرل ) لايرمليون  54.86)أ( تتضـــــــــــــمن االيجارات المســـــــــــــتحقة مبلا 
 الواقع في منطقة كورنيش الدوحة.

 

 :كما يليهي غير الملموس  الموجود( الحركة في الشهرة و ب)
 

 
 

 
 الشهرة

(1) 

 موجود غير 
 ملموس

(2) 
 

 إيضاح
 ألف
  قطري لاير

 ألف
 قطرل لاير

     

 21.789  14.409 3 الشرقيون للمشاريع ش.ش.و شركة عند االستحواذ علا
 (977)  -  إطفاء اريفم 

     

 20.812  14.409  2015ديسمبر  31في 
 

 من أسهم شركة الشرقيون للمشاريع ش.ش.و.  ٪100، استحوذت المجموعة علا  2015يونيو  2من  اً اعتبار 
 

 الشهرة (1)
 

قطرل التي نشـــأت من االســـتحواذ علا شـــركة الشـــرقيون للمشـــاريع ش.ش.و تم تخ ـــي ـــها لوحدة  لايرمليون  14.4إن الشـــهرة البالغة 
يرادات النقدية اإلوحدة من رقيون للمشاريع ش.ش.و(. يحدد المبلا القابل لالسترداد لشركة الش اإليرادات النقدية)وحدة  يةالنقد اإليرادات

 القيمة السوقية. طريقة علا  بناءً هذل 
 

 غير ملموس موجود (2)
 

شـــركة الشـــرقيون للمشـــاريع ش.ش.و في المنطقة ال ـــناعية  حق اســـتخدام العقارات المســـتأجرة من قبلفي غير الملموس  الموجوديم ل 
 13غير الملموس علا أســاس منتظم خالل الفترة المتبقية من عقد اإليجار التي تبلا  الموجودبدولة قطر. يتم إطفاء حق اســتخدام هذل 

 .سنةً 
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 النقد وما في حكمه 11

 

 :كما يلي بعد خ م السحب علا المكشوف من البنوك ومافي حكمكبغرض بيان التدفق النقدل يعرض النقد 
 

  2015  2014 
 

 إيضاح
 ألف
  قطري لاير

 ألف
      قطرل لاير

 501.627  231.202  نقد وأر دة لدى البنوك
      1.940  (1.952) 19 سحب علا المكشوف من البنوك

 503.567  229.250  النقد وما في حكمه
    

 المصدر رأس المال 12
 

: 2014)للســــــــهم الواحد  قطرل لاير 10ســــــــهم بقيمة  79.551.549يتكون رأس المال الم ــــــــرح بك والم ــــــــدر والمدفوع بالكامل من 
 للسهم الواحد(. قطرل لاير 10سهم بقيمة  69.175.260

 

 2015  2014 
 ألف 

  قطري لاير
 ألف
     قطرل لاير

 795.515  691.753 
 

: 2014للســــــــــــهم الواحد ) قطرية رياالت 10ســــــــــــهم بقيمة  10.376.289أســــــــــــهم مجانية بعدد  الشــــــــــــركةأ ــــــــــــدرت  ، خالل الســــــــــــنة
  .للسهم الواحد( قطرل لاير 10سهم بقيمة  11.529.210

   
 قانونياحتياطي  13

 

قانوني إلا  احتياطيإلا ســـنة كل من  ـــافي أرباح  ٪10نســـبة تحويل  2015لســـنة  11قانون الشـــركات التجارية القطرل رقم  يتطلب
قطرل  لاير مليون 92.58خالل الســــــنة قامت المجموعة بتحويل مبلا  .من رأس المال المدفوع ٪50 حتياطيهذا االر ــــــيد يعادل أن 
 ٪50 بةنس قد تجاوزالحتياطي القانوني للمجموعة ا القانوني. حتياطيقطرل( من األرباح المدورة إلا اال لايرمليون  92.00 :2014)

من  افي ربح  ٪10 نسبة يجب تحويل، المعدل  2012لسنة  13من رأس المال. ومع ذلك ، وفقا لقانون م رف قطر المركزل رقم 
حتياطي غير متوفر للتوزيع إال اال وهذا من رأس المال المدفوع. ٪100الســـــنة إلا االحتياطي القانوني حتا يعادل االحتياطي القانوني 

 .لعليها في القانون أعالل وبعد موافقة م رف قطر المركز في الحاالت المن وص 
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 تقييم العادة إ اتاحتياطي 14

 

  2015  2014 
 

 إيضاحات
 ألف
  قطري لاير

 ألف
      قطرل لاير

 740.111  617.951 )أ( موجودات مالية متاحة للبيع 
 77.355  77.355 )ب( فائض إعادة التقييم 
 (34.853)  (28.515) )ج( تحوط التدفق النقدل 

      (83.694)  (137.098) )د( احتياطي تحويل عمالت أجنبية
  529.693  698.919 

 

 
 متاحة للبيع موجودات مالية  (أ)
 

تحقيق لغاء إالقيمة العادلة علا  ـــافي التغير التراكمي في القيمة العادلة للموجودات المالية المتاحة للبيع إلا أن يتم  احتياطييشـــتمل 
 قيمتها. كانت الحركة في األر دة كما يلي: انخفاضات أو ست مار اال
 

 2015  2014 

 
 ألف
  قطري لاير

 ألف
     قطرل لاير

 637.549  740.111 يناير 1في 
 72.493  (115.807) تغيرات القيمة العادلة خالل السنة

 30.141  5.201  عند البيعمحول لبيان الربح أو الخسارة الموحد 
     (72)  (11.554) انخفاض القيمة  بسببمحول لبيان الربح أو الخسارة الموحد 

 740.111  617.951 ديسمبر  31في  
 
 فائض إعادة التقييم   (ب)
 

تها بنســـبة ملكيلدى المجموعة اســـت مار في حقوق  والتيلالســـت مار القابضـــة الجزائر ، ترســـت  قامت إحدى الشـــركات الزميلة للمجموعة
المجموعة  ققتحالزميلة.  للشــركة األخر بيان الدخل الشــاملإعادة تقييم مباشــرة في  تحقيق فائضباعادة تقييم عقاراتها وقد تم  ، 20%

 إعادة التقييم. احتياطيقطرل في حقوق الملكية تحت  لايرمليون  77.36ح تها التناسبية من فائض إعادة التقييم بمبلا 
 

 

 نقديالتدفق التحوط  (ج)
 

نقدل المتعلقة ت التدفق التحوط التدفق النقدل علا الجزء الفعال من  ـــــــــــافي التغير التراكمي للقيمة العادلة لتحوطا احتياطييشـــــــــــتمل 
 التحوط التي لم تؤ ر بعد علا الربح أو الخسارة. بمعامالت
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 )تتمة(احتياطيات إعادة التقييم  14

 
 

 تحويل عمالت أجنبية  احتياطي (د)
 

ميلة أجنبية ات في شـركات ز سـت مار تحويل العمالت األجنبية علا جميع فروق العمالت األجنبية الناتجة من تحويل اال احتياطييشـتمل 
 .االغالقبأسعار  رف العمالت في وقت 

 
 توزيعات األرباح 15

  

 أســـهم مجانية بنســـبة وتوزيعقطرل للســـهم(  لاير 1.50ســـمية للســـهم )من القيمة اإل ٪15بنســـبة اإلدارة توزيع أرباح نقدية اقترح مجلس 
ســــمية للســــهم من القيمة اإل ٪20أرباح نقدية بنســــبة  توزيع :2014) 2015ديســــمبر  31في الســــنة المنتهية في  من رأس المال 10٪
للموافقة عليها من قبل  هذل المبالا تخضــــــــع .(من رأس المال المدفوع ٪15توزيع أســــــــهم مجانية بنســــــــبة و  قطرل للســــــــهم( لاير 2.00)

 الجمعية العمومية. 
  

 مساهمة في صندوق األنشطة االجتماعية والرياضية  16
 

والمطبقة علا جميع شــــركات المســــاهمة  2012 ــــدرت في ســــنة أالتي علا القانون إليضــــاحات وا 2008لســــنة  13للقانون رقم  وفقاً 
باســــت ناء أرباح  لســــنةربح امن  ــــافي  ٪2.5مخ ــــص بنســــبة بتكوين قامت المجموعة  ، في أســــواق األوراق الماليةالقطرية المدرجة 

كمســــــاهمة في  ــــــندوق األنشــــــطة قطرل  لاير مليون 3.69 ــــــافي مبلا وذلك ب العقارات االســــــت ماريةغير المحققة من  القيمة العادلة
 (.قطرل لايرمليون  5.56: 2014) 2015اإلجتماعية والرياضية لسنة 

  
  عليها مسيطرغير حقوق  17

 

 ..مذ.م العامة للميال والمرطبات شركةالو  ، شركة مزون العقارية ذ.م.م التابعة بالشركات المسيطر عليهاغير  حقوقالتتعلق 
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 تأمين المطلوبات عقود  18

 

  2015  2014 

 

 
مطلوبات 

  عقود التأمين

إعادة تأمين 
مطلوبات 

  صافي  عقود التأمين
مطلوبات 

  عقود التأمين

إعادة تأمين 
مطلوبات 

  افي  عقود التأمين

 إيضاحات 
 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطرل لاير

 ألف
  قطرل لاير

 ألف
 قطرل لاير

             

 110.988  (306.507)  417.495  116.955  (600.104)  717.059  مخ ص مطالبات مبلا عنها من قبل حاملي و ائق التأمين 
 27.339  (36.859)  64.198  25.992  (36.582)  62.574  مخ ص مطالبات متكبدة غير مبلا عنها 

 138.327  (343.366)  481.693  142.947  (636.686)  779.633 )أ( مخ ص مطالبات قائمة 
)مخ ص المخاطر  مكتسبةالتأمين غير المخ ص أقساط 

 85.218  (202.410)  287.628  98.763  (223.184)  321.947 )ب( السارية(
             

  1.101.580  (859.870)  241.710  769.321  (545.776)  223.545 
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 )تتمة(مطلوبات عقود التأمين  18

 

 قائمة  مطالبات مخصص (أ)
 

 2015  2014 

 
مطلوبات 

  عقود التأمين

إعادة تأمين 
مطلوبات 

  صافي  عقود التأمين
مطلوبات 

  عقود التأمين

إعادة تأمين 
مطلوبات 

  افي  عقود التأمين

 
 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطرل لاير

 ألف
  قطرل لاير

 ألف
 قطرل لاير

            

 112.077  (344.670)  456.747  138.327  (343.366)  481.693 يناير 1في 
 26.250  1.304  24.946  4.620  (293.320)  297.940 التغير اإلجمالي / المحول في مطالبات عقود التأمين 

            

 138.327  (343.366)  481.693  142.947  (636.686)  779.633 ديسمبر  31في 
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 )تتمة(مطلوبات عقود التأمين  18

 

 )مخصص المخاطر السارية( مكتسبةالتأمين غير الأقساط  مخصص (ب)
 

 2015  2014 

 
مطلوبات 

 عقود التأمين

إعادة تأمين  
مطلوبات 

 عقود التأمين

 

 صافي

 
مطلوبات 

 عقود التأمين

إعادة تأمين  
مطلوبات 

 عقود التأمين

 

  افي

 
 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطرل لاير

 ألف
  قطرل لاير

 ألف
 قطرل لاير

            

 92.475  (139.100)  231.575  85.218  (202.410)  287.628 يناير 1في 
 190.748  (425.706)  616.454  200.706  (426.550)  627.256 أقساط التأمين المكتتبة خالل السنة 
 (198.005)  362.396  (560.401)  (187.161)  405.776  (592.937) أقساط التأمين المكتسبة خالل السنة 

            

 85.218  (202.410)  287.628  98.763  (223.184)  321.947 ديسمبر  31في 
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 )تتمة(تأمين المطلوبات عقود  18

 

  2015تطور المطالبات 
 

ع إجمالي المدفوعات حتا ما والمطالبات المتكبدة غير المبلا عنها للسنوات المتتالية في نهاية كل سنة هنعكل من المطالبات المبلا  ويتضمن التراكمية التقديرية لمطالبات المتكبدةاالجدول التالي  يظهر
 تاريخ بيان المركز المالي الموحد:

 سنة الحادث 
 اإلجمالي  2015  2014  2013  2012  وما قبلها 2011 

 
 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
 قطري لاير

            ة متقدير المطالبات المتراك
   156.754  162.598  160.031  143.924  1.100.698 في نهاية سنة الحادث

   -  136.241  149.219  134.317  1.087.621 بعد سنة 
   -  -  142.206  130.865  1.124.092 بعد سنتين 

   -  -  -  130.526  1.127.617 بعد  ال ة سنوات 
   -  -  -  -  1.128.575 بعد أربع سنوات 

            

 1.694.302  156.754  136.241  142.206  130.526  1.128.575 التقدير الحالي للمطالبات المتراكمة 
 (1.551.355)  (67.682)  (110.789)  (130.079)  (124.183)  (1.118.622) بيان المركز المالي الموحدالمدفوعات المتراكمة حتا تاريخ 

            

 إجمالي المطلوبات المتراكمة المسجلة في بيان المركز المالي
 142.947  89.072  25.452  12.127  6.343  9.953 2015ديسمبر  31كما في  الموحد

 

 مين ، إلعطاء رؤية أك ر وضوحًا حول التأ ير علا النتائج التشغيلية. أتم عرض تطور المطالبات بالجدول بعد خ م تخفيض المخاطر من خالل إعادة الت
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 )تتمة(تأمين المطلوبات عقود  18

  

  2014تطور المطالبات 
 

كل من المطالبات المبلا عنها والمطالبات المتكبدة غير المبلا عنها للسنوات المتتالية في نهاية كل سنة مع إجمالي المدفوعات حتا  ويتضمنيظهر الجدول التالي المطالبات المتكبدة التراكمية التقديرية 
 تاريخ بيان المركز المالي الموحد:
 سنة الحادث 

 اإلجمالي  2014  2013  2012  2011  وما قبلها 2010 

 
 ألف
  قطرل لاير

 ألف
  قطرل لاير

 ألف
  قطرل لاير

 ألف
  قطرل لاير

 ألف
  قطرل لاير

 ألف
 قطرل لاير

            تقدير المطالبات المتراكمة
   162.598  160.031  143.924  125.565  873.906 في نهاية سنة الحادث 

   -  149.219  134.317  120.741  875.204 بعد سنة 
   -  -  130.865  119.647  866.955 بعد سنتين 

   -  -  -  120.257  904.520 بعد  ال ة سنوات 
   -  -  -  -  907.436 بعد أربع سنوات 

            

 1.470.375  162.598  149.219  130.865  120.257  907.436 التقدير الحالي للمطالبات المتراكمة 
 (1.332.048)  (76.124)  (124.872)  (121.465)  (117.042)  (892.545) المدفوعات المتراكمة حتا تاريخ بيان المركز المالي الموحد

            

ما ك الموحد إجمالي المطلوبات المتراكمة في بيان المركز المالي
 138.327  86.474  24.347  9.400  3.215  14.891 2014ديسمبر  31في 

 

 لتشغيلية. تم عرض تطور المطالبات بالجدول بعد خ م تخفيض المخاطر من خالل إعادة التامين ، إلعطاء رؤية أك ر وضوحًا حول التأ ير علا النتائج ا
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 سلف وقروض 19

 
  2015  2014 
 

 إيضاح
 ألف
  قطري لاير

 ألف
      قطرل لاير

 1.305.620  1.170.638  قروض ألجل 
 (1.940)  1.952 11 سحب علا المكشوف من البنوك

     
  1.172.590  1.303.680 

  

 متداولة سلف وقروض (أ)
 

  2015  2014 

 إيضاح 
 ألف
  قطري لاير

 ألف
      قطرل لاير

 360.205  744.123  قروض ألجل 
 (1.940)  1.952 11 سحب علا المكشوف من البنوك

     
  746.075  358.265 
 

 متداولةغير  سلف وقروض (ب)
 

 2015  2014 

 
 ألف
  قطري لاير

 ألف
     قطرل لاير

 945.415  426.515 قروض ألجل 
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 ماليةمشتقات أدوات  20

 

 2015   2014  
 القيمة اإلسمية  مطلوبات  موجودات  القيمة اإلسمية  مطلوبات  موجودات 
 ألف 

  قطري لاير
 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطرل لاير

 ألف
  قطرل لاير

 ألف
 قطرل لاير

      

 

     

            : كتحوط للتدفق النقديمشتقات محتفظ بها 
 526.969  34.853  -  479.063  28.515  - عقود تبادل أسعار الفائدة 

            :مشتقات محتفظ بها للمتاجرة
 -  -  -  3.650  -  - بيعخيارات 

 

 عقود تبادل أسعار الفائدة
المســـــتقبلية الدائنة. وفقًا لبنود عقود تبادل أســـــعار الفائدة ، تدفع المجموعة معدل  ابت للفائدة وتتســـــلم أســـــعار ليبور  المتوقعةليبور فائدة دخلت المجموعة في عقود تبادل أســـــعار الفائدة كتحوط ألســـــعار 

قطرل  لايرمليون  28.52مبلا قياس القيمة العادلة للتحوط  ، نتج عن 2015ديســــــــــمبر  31عائمة. تم التفاوض حول بنود عقود تبادل أســــــــــعار الفائدة لتتفق مع بنود اإللتزامات األســــــــــاســــــــــية. كما في 
 .تحوط التدفق النقدل احتياطيك قطرل( تم تسجيلها في حقوق الملكية لايرمليون  34.85: 2014)
 

 الخيارات 
رة تالمالية بســــــعر  ابت ســــــواًء في تاريخ محدد في المســــــتقبل أو في أل وقت خالل ف راء أو بيع قيمة محددة من األداةللمشــــــترل إما لشــــــ، الخيارت هي إتفاقيات تعاقدية تحول الحقوق ، وليس اإللتزامات 

 محددة. 
 

األســاســية دات ( الموجو بيع( أو بيع )خيارات شــراءلشــراء )خيارات  الفر ــةالمجموعة  قبل الخيارات المشــتراة من تعطيفي أســواق مفتوحة. و  بور ــاتالخالل من تقوم المجموعة بشــراء أو بيع الخيارات 
 وهي القيمة العادلة.  الدفتريةيمتها قلمخاطر اإلئتمان من الخيارات المشتراة فقط إلا حد في أو قبل نهاية فترة  الحية الخيار. تتعرض المجموعة  بقيمة متفق عليها

 

 للمجموعة سواء في أو قبل نهاية فترة  الحية الخيار. تفق عليهااألساسية بقيمة مالخيارات المكتتبة من قبل المجموعة المشترل فر ة شراء من أو بيع الموجودات  تعطي
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 عالقة أطراف ذاتأرصدة دائنة إلى  21
 2015  2014 

 
 ألف
  قطري لاير

 ألف
     قطرل لاير

 1.949  134 عّمان –شركة ترست الدولية للتأمين )قبرص( المحدودة 
 148  - البحرين -ترست رل شركة 

     1.263  57.327 ذ.م.مشركة ال ارل التجارية 
 57.461  3.360 
 

 األر دة أعالل تتعلق بمعامالت غير معامالت التأمين.
 

 ذمم تأمين دائنة 22
 2015  2014 

 
 ألف
  قطري لاير

 ألف
     قطرل لاير

 71.966  97.414 مستحقات إلا حاملي و ائق التأمين
عادة التأمين  154.699  125.413 مستحقات إلا شركات التأمين وا 

     14.210  18.358 مستحقات إلا وكالء وسماسرة ووسطاء
 241.185  240.875 

  
 موظفين للخدمة المكافآت نهاية  23

  2015  2014 

 إيضاح 
 ألف
  قطري لاير

 ألف
      قطرل لاير

 28.908  27.584  يناير  1في  
 -  2.718 3 تابعةمتكبدة من خالل االستحواذ علا شركة 

 2.519  5.701  المخ ص خالل السنة
 -  3.776  التكافلوق  ندات المشاركين في محول من حساب

      (3.843)  (5.837)  المدفوع خالل السنة
 27.584  33.942  ديسمبر  31في  
 

 مطلوبات أخرى 24
 2015  2014 

 
 ألف
  قطري لاير

 ألف
     قطرل لاير

 54.744  58.568 م اريف مستحقة
 3.132  3.184 مستحقة فوائد

 3.393  2.413 ذمم موظفين دائنة
     136.417  136.623 ذمم دائنة أخرى 

 200.788  197.686 
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 المعلومات القطاعية 25

 

  :2015ديسمبر  31للسنة المنتهية في  القطاعيبيان الربح أو الخسارة الموحد 
 

 2015  2014 
 اإلجمالي  االست مارات  التأمين  اإلجمالي  االستثمارات  التأمين 

 
 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطرل لاير

 ألف
  قطرل لاير

 ألف
 قطرل لاير

            

 616.454  -  616.454  627.256  -  627.256 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
 (56.053)  -  (56.053)  (34.319)  -  (34.319) التغير في مخ ص أقساط التأمين غير المكتسبة 

            
 560.401  -  560.401  592.937  -  592.937 إجمالي أقساط التأمين المكتسبة

 (362.396)  -  (362.396)  (405.776)  -  (405.776) أقساط التأمين المحولة إلا معيدل التأمين 
            

             198.005  -  198.005  187.161  -  187.161 صافي أقساط التأمين المكتسبة
 21.722  -  21.722  21.695  -  21.695 إيرادات رسوم وعموالت

 192.450  192.450  -  245.916  245.916  - إيرادات االست مار 
 64.981  64.981  -  (2.392)  (2.392)  -  افي )خسائر( أرباح محققة

 724.273  724.273  -  746.494  746.494  - أرباح القيمة العادلة 
 -  -  -  10.592  10.592  - إيرادات أنشطة اإلنشاءات 

 14.364  -  14.364  17.495  -  17.495 إيرادات تشغيلية أخرى 
            

             1.017.790  981.704  36.086  1.039.800  1.000.610  39.190 إيرادات أخرى
 1.215.795  981.704  234.091  1.226.961  1.000.610  226.351 إجمالي اإليرادات 
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 )تتمة(المعلومات القطاعية  25

 

 : )تتمة( 2015ديسمبر  31بيان الربح أو الخسارة الموحد القطاعي للسنة المنتهية في 
 
 2015  2014 
 اإلجمالي  االست مارات  التأمين  اإلجمالي  االستثمارات  التأمين 

 
 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطرل لاير

 ألف
  قطرل لاير

 ألف
 قطرل لاير

            
 (206.019)  -  (206.019)  (218.147)  -  (218.147) إجمالي المطالبات المدفوعة 

 87.989  -  87.989  112.837  -  112.837 المطالبات المحولة إلا معيدل التأمين
 (24.946)  -  (24.946)  (297.940)  -  (297.940) إجمالي التغير في مطلوبات عقود التأمين

 (1.304)  -  (1.304)  293.320  -  293.320 التغير في مطلوبات عقود التأمين المحولة إلا معيدل التأمين 
            

             (144.280)  -  (144.280)  (109.930)  -  (109.930) صافي المطالبات
 (39.868)  (38.126)  (1.742)  (42.883)  (40.748)  (2.135) تكاليف تمويل 

 -  -  -  (10.981)  (10.981)  - أنشطة اإلنشاءاتتكاليف 
دارية أخرى  (130.511)  (55.047)  (75.464)  (156.240)  (74.523)  (81.717) م اريف تشغيلية وا 

            
             (170.379)  (93.173)  (77.206)  (210.104)  (126.252)  (83.852) مصاريف أخرى

 (314.659)  (93.173)  (221.486)  (320.034)  (126.252)  (193.782) إجمالي المصاريف 
            

 901.136  888.531  12.605  906.927  874.358  32.569 الربح قبل الحصة في أرباح شركات زميلة 
 18.887  18.887  -  18.877  18.877  - ح ة في أرباح شركات زميلة 

            
 920.023  907.418  12.605  925.804  893.235  32.569 ربح السنة
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 )تتمة(القطاعية  المعلومات 25
 

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

 

 جغرافيةمعلومات 
تعمل المجموعة في قطاعين جغرافيين في دولة قطر ودولة اإلمارات العربية المتحدة. بلا إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في دولة قطر 

: 2014قطرل ) لايرمليون  47.64قطرل( وفي اإلمارات العربية المتحدة  لايرمليون  577.06: 2014قطرل ) لايرمليون  579.62
 قطرل(. لايرمليون  39.39

 

  تأمينالصافي أقساط  26
 

  المكتسبة إجمالي أقساط التأمين (أ)
 

   2015  2014 
 

 إيضاح
 ألف
  قطري لاير

 ألف
 قطرل لاير

     

 616.454  627.256 )ب( 18 بةإجمالي أقساط التأمين المكتت
 (56.053)  (34.319)   مكتسبةالي مخ ص أقساط التأمين غير التغير ف

     

 560.401  592.937 )ب( 18 
 

 معيدي التأمينى لإ محولةالتأمين الأقساط  (ب)
 

  2015  2014 

 إيضاح 
 ألف
  قطري لاير

 ألف
 قطرل لاير

     

 (425.706)  (426.550) )ب( 18 تأمين العقود 
 63.310  20.774  مكتسبة الالتغير في مخ ص أقساط التأمين غير 

     

 (362.396)  (405.776) )ب( 18 
 

 198.005  187.161 صافي أقساط التأمين المكتسبة
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 وعموالت رسومإيرادات  27
 

 2015  2014 

 
 ألف
  قطري لاير

 ألف
 قطرل لاير

    

 20.792  21.043 إيرادات عموالت إعادة التأمين
 930  652 رسوم إدارية لحاملي و ائق التأمين

    

 21.695  21.722   
 

 

 ستثماراالإيرادات  28
 

 2015  2014 

 
 ألف
  قطري لاير

 ألف
 قطرل لاير

    

    عقارات استثمارية 
 136.548  182.015 إيرادات إيجار 

    موجودات مالية متاحة للبيع
 35.645  38.914 إيرادات توزيعات أرباح

 10.394  12.621 إيرادات فوائد 
    موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 8.518  8.647 إيرادات توزيعات أرباح 
    النقد وما في حكمه

 1.345  3.719 إيرادات فوائد
    

 245.916  192.450 
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  محققةأرباح )خسائر( صافي  29
 

 2015  2014 

 
 ألف
  قطري لاير

 ألف
 قطرل لاير

    

 29.275  - عقارات استثمارية 
    موجودات مالية متاحة للبيع

 28.182  3.658 أسهم ملكية 
 1.959  1.543 دين  أوراق

    موجودات مالية بالقيمة العادلة خالل من الربح أو الخسارة
 427  - أسهم ملكية 

 5.210  3.961 استثمار في شركات زميلة
 (72)  (11.554) خسائر انخفاض قيمة االستثمارات

    

 (2.392)  64.981 
  

 أرباح القيمة العادلة 30
 
  2015  2014 

 
 

 إيضاح
 ألف
  قطري لاير

 ألف
 قطرل لاير

     

 697.807  778.272 5 عقارات است مارية 
 26.466  (31.778)  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

     

  746.494  724.273 
 

 أخرىتشغيلية إيرادات  31
 
 2015  2014 

 
 ألف
  قطري لاير

 ألف
 قطرل لاير

    

 12.523  10.840 إيرادات المساهمين من عمليات التكافل
 1.841  6.655 إيرادات متنوعة

    

 17.495  14.364 
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 المطالبات صافي 32
 

  2015  2014 

 إيضاح 
 ألف
  قطري لاير

 ألف
 قطرل لاير

     

     مدفوعةال المطالباتإجمالي )أ( 
 238.858  247.294  إجمالي المطالبات المدفوعة

 (32.839)  (29.147)  المطالبات المستردة  
  218.147  206.019 

     

     المطالبات المحولة إلى معيدي التأمين)ب( 
 (87.989)  (112.837)  المطالبات المحولة إلا معيدل التأمين

     

     
     إجمالي التغير في مطلوبات عقود التأمين)ج( 

 13.823  299.563  مخ ص المطالبات المبلا عنها من قبل حاملي و ائق التأمين
 11.123  (1.623)  مبلا عنها المخ ص المطالبات المتكبدة غير 

     

 24.946  297.940 )أ( 18 
     المحولة إلى معيدي التأمين التغير في مطلوبات عقود التأمين)د( 

 12.720  (293.597)  لمطالبات المبلا عنها من قبل حاملي و ائق التأمينمخ ص ا
 (11.416)  277  مبلا عنهاالمخ ص المطالبات المتكبدة غير 

     

 1.304  (293.320) )أ( 18 
     

 144.280  109.930  صافي المطالبات 
  

 تمويل تكاليف  33
 

 2015  2014 

 
 ألف
  قطري لاير

 ألف
 قطرل لاير

    

 38.126  40.748 م اريف فوائد
 241  278 فوائد علا احتياطيات أقساط إعادة التأمين

 41.026  38.367 
 1.501  1.857 رسوم بنكية

    

 42.883  39.868 
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دارية أخرى  34  مصاريف تشغيلية وا 
 

  2015  2014 

 إيضاحات 
 ألف
  قطري لاير

 ألف
 قطرل لاير

     

 82.810  89.402  م اريف منافع الموظفين 
 5.483  8.961  م اريف إشغال العقارات 

 5.368  8.740 37 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 
 4.632  7.989 4 إستهالك عقارات ومعدات 

 3.315  5.568  م اريف استشارات 
 4.140  4.413   افي تعديالت تحويل العمالت األجنبية

 4.306  2.974  م اريف تسويق 
 2.158  1.612  م اريف سفر 

 382  (1.089)  إنخفاض القيمة )مبالا مستردة( خسائر 
 17.917  27.670  م اريف أخرى

     

  156.240  130.511 
 

 لسهم ا علىالعائد  35
 

 2015  2014 
    

 919.756  925.709 قطرل( لايرالربح العائد علا حاملي األسهم العادية في الشركة األم )باأللف 
 79.552  79.552 المتوسط المرجح لعدد األسهم )باأللف(

    

 11.56  11.64 يال القطري( العائد على السهم )بالر
 

 :)باأللف( تسوية عدد األسهم العادية القائمة
 

 2015  2014 
    

 57.646  69.175 يناير 1عدد األسهم القائمة في 
 11.529  10.377 أسهم مجانية م درة خالل السنة 

    

 69.175  79.552 ديسمبر  31عدد األسهم القائمة في 
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 التشغيليةالموجودات والمطلوبات النقد المتوفر من  36
 

 2015  2014 
 ألف 

  قطري لاير
 ألف
 قطرل لاير

    

 (4.549)  70  افي التغير في أر دة مدينة من أطراف ذات عالقة 
 (34.419)  1.979  افي التغير في ذمم تأمين مدينة

 62.006  314.094  افي التغير في موجودات إعادة التأمين
 81.446  17.406  افي التغير في موجودات أخرى 

    

 104.484  333.549 صافي التغير في الموجودات التشغيلية
    

 80.999  332.259  افي التغير في مطلوبات عقود التأمين 
 3.307  54.101  افي التغير في أر دة دائنة إلا أطراف ذات عالقة

 (19.884)  310  افي التغير في ذمم تأمين دائنة
 64.952  (34.097)  افي التغير في مطلوبات أخرى

    

 129.374  352.573 التغير في المطلوبات التشغيليةصافي 
  

 إفصاحات حول أطراف ذات عالقة 37
 

 معامالت مع أطراف ذات عالقة 
اإلدارة العليا للمجموعة والمؤسسات المسيطر عليها أو وموظفي ن والشركات ذات العالقة طراف ذات العالقة م ل المساهمياأل تتضمن

الشــركات التي لهذل األطراف تأ ير كبير عليها. إن ســياســات وشــروط تســعير هذل المعامالت تتم الم ــادقة التي تدار بشــكل مشــترك أو 
 عليها من قبل إدارة المجموعة.
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 )تتمة( إفصاحات حول أطراف ذات عالقة 37
 

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

 

 2015  2014 

 
 ألف
  قطري لاير

 ألف
 قطرل لاير

    الشركة األم وشركاتها التابعة

 13.565  13.272 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
 (68.594)  (74.850) أقساط التأمين المحولة إلا معيدل التأمين 

 (9.799)  (5.847) إجمالي المطالبات المدفوعة
 30.617  41.758 المطالبات المحولة إلا معيدل التأمين 

 1.463  1.993 إيرادات رسوم وعموالت 
 (1.702)  1.641 إيرادات )م اريف( تشغيلية أخرى 

 
 ناركيمشال اتحساب ضمن التكافل حاملي و ائق – والم اريفالمعامالت مع األطراف ذات العالقة المدرجة في بيان االيرادات كانت 

 التكافل كما يلي:في  ندوق 
 

 2015  2014 

 
 ألف
  قطري لاير

 ألف
 قطرل لاير

    الشركة العامة للتكافل
 -  62 إجمالي المشاركات المكتتبة

 (20.060)  (21.715) المشاركات المحولة إلا معيدل التكافل 
 3.024  35.555 المطالبات المحولة إلا معيدل التكافل

 3.900  4.315 وعموالتإيرادات رسوم 
دارية أخرى  -  (40) م اريف تشغيلية وا 

 

 أرصدة األطراف ذات العالقة 
 21)ج( واإليضاح  7يتم اإلف اح عن األر دة المدينة والدائنة مع األطراف ذات العالقة للشركة األم وشركاتها التابعة في اإليضاح 

 .علا التوالي. إن هذل الر دة المدينة والدائنة هي لمعامالت ال تتعلق بالتأمين
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 )تتمة(أطراف ذات عالقة إفصاحات حول  37
 

 )تتمة(أرصدة األطراف ذات العالقة 
ي ه التأمين الدائنةذمم و ذمم التأمين المدينة  ضـــــــمنمع األطراف ذات العالقة المدرجة في بيان المركز المالي الموحد  أر ـــــــدة التأمين

 كما يلي:
 

 2015  2014 

 
 ألف
  قطري لاير

 ألف
     قطرل لاير

    الشركة األم وشركاتها التابعة
 1.043  8.030 البحرين -شركة ترست رل 

 (3.934)  (103) عّمان* –شركة ترست الدولية للتأمين )قبرص( المحدودة 
 (640)  513 رىأخ

    

 8.440  (3.531) 
 

ذمم و التكافل المدينة  ذممالتكافل ضــــــــــــمن و ائق حاملي  –األطراف ذات العالقة المدرجة في بيان المركز المالي أر ــــــــــــدة التأمين مع 
 : كما يليالدائنة هي التكافل 

 

 2015  2014 

 
 ألف
  قطري لاير

 ألف
     قطرل لاير

    الشركة العامة للتكافل
 (6.116)  (968) عّمان* –المحدودة شركة ترست الدولية للتأمين )قبرص( 

 (81)  (147) البحرين -شركة ترست رل 
 (312)  (153) شركة الخليج للمساعدة ش.م.ب

 -  8 شركة ترست العالمية للتأمين فلسطين
    

 (1.260)  (6.509) 
 

الت إلا المعام من خاللها توجيةكمشــــغل إلعادة التأمين والتي يتم  عّمان –تعمل شــــركة ترســــت الدولية للتأمين )قبرص( المحدودة *  
 العديد من مقدمي خدمات إعادة التأمين.

 

ل من ألال يوجد أل ضمانات مقدمة أو مستلمة جميع األر دة الموضحة أعالل غير مؤمنة وال تحمل فوائد وغالبًا ما يتم سدادها نقدًا. 
 قة.ألطراف ذات العالمن ااألر دة المدينة 
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 )تتمة(إفصاحات حول أطراف ذات عالقة  37
 

 مكافآت كبار المسؤولين باإلدارة
 :كما يليكانت خالل السنة كبار المسؤولين باإلدارة مكافآت 

 

 2015  2014 

 
 ألف
  قطري لاير

 ألف
 قطرل لاير

    

 5.368  8.740 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 
 33.809  27.408 رواتب ومنافع أخرى ق يرة األجل 

 564  1.392 مكافآت نهاية الخدمة
    

 37.540  39.741 
 

 وااللتزاماتالمحتملة المطلوبات  38
 

 2015  2014 

 
 ألف
  قطري لاير

 ألف
 قطرل لاير

    

    المطلوبات المحتملة (أ)
 10.753  15.188 خطابات الضمان

    اإليجاراتالتزامات  (ب)
    :كما يليالتزامات اإليجارات التشغيلية  يتم دفع

 5.073  4.899 أقل من سنة واحدة
 2.549  983 سنوات خمسبين سنة و 

    

 5.882  7.622 
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  قياس القيمة العادلة 39
 

  :المالية للمجموعةيوضح الجدول التالي قياس القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات 
 

    

أسعار مدرجة 
بأسواق نشطة 

  1مستوى 

مدخالت 
ملحوظة هامة 

  2مستوى 

مدخالت غير 
ملحوظة هامة 

 إجمالي  3مستوى 

  تاريخ التقييم إيضاحات 2015ديسمبر  31
 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
 قطري لاير

           

           موجودات تقاس بالقيمة العادلة: 
 5.936.607  5.936.607  -  -  2015ديسمبر  31 5 ست مارية عقارات ا

 1.050.781  -  18.410  1.032.371  2015ديسمبر  31 )أ( 7 متاحة للبيع 
 167.618  -  -  167.618  2015ديسمبر  31 )ب( 7 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 20.812  20.812  -  -  2015يونيــو  2 )ب( 10 غير ملموس  موجود
           

    1.199.989  18.410  5.957.419  7.175.818 
           

           مطلوب يقاس بالقيمة العادلة: 

 28.515  -  28.515  -  2015ديسمبر  31 20 مشتقات األدوات المالية 
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 )تتمة(قياس القيمة العادلة  39
 

    

أسعار مدرجة 
بأسواق نشطة 

  1مستوى 

مدخالت 
ملحوظة هامة 

  2مستوى 

مدخالت غير 
ملحوظة هامة 

 إجمالي  3مستوى 

  تاريخ التقييم إيضاحات 2014ديسمبر  31
 ألف
  قطرل لاير

 ألف
  قطرل لاير

 ألف
  قطرل لاير

 ألف
 قطرل لاير

           

           موجودات تقاس بالقيمة العادلة: 
 5.005.196  5.005.196  -  -  2014ديسمبر  31 5 ست مارية عقارات ا

 1.173.338  -  21.724  1.151.614  2014ديسمبر  31 )أ( 7 متاحة للبيع 
 199.396  -  -  199.396  2014ديسمبر  31 )ب( 7 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 -  -  -  -  - )ب( 10 موجود غير ملموس 
           

    1.351.010  21.724  5.005.196  6.377.930 
           

           مطلوب يقاس بالقيمة العادلة: 

 34.853  -  34.853  -  2014ديسمبر  31 20 مشتقات األدوات المالية 
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 إدارة المخاطر 40
 

رات واإلســــــت ماالتأمين  بادارة أنشــــــطةإيراداتها ب ــــــفة أســــــاســــــية من القيام  علاالمجموعة  تح ــــــلفي إطار نشــــــاط أعمالها االعتيادية 
 . تتعرض أعمال المجموعة ب فة أساسية إلا المخاطر التالية:والعقارات االست مارية

 

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

دارة  أعالليعرض هذا اإليضـــــاح معلومات عن تعرض المجموعة لكل من المخاطر  وأهداف وســـــياســـــات ومعالجات المجموعة لقياس وا 
دارة المجموعة لرأس المال. هناك المزيد من اإلف احات الكمية األخرى المضمنة في هذل البيانات المالية الموحدة. المخاطر  وا 

 

لمجموعة. يقوم مجلس اإلدارة باعتماد اإلشـــــــــــــراف علا إطار إدارة مخاطر او  تأســـــــــــــيستقع علا مجلس اإلدارة المســـــــــــــؤولية الكلية عن 
تها تحديد المجموعة للمخاطر وتفســيرا إلا علا نحو منتظم. تعرف هذل الســياســات يقوم باإلجتماعو ســياســات إدارة المخاطر بالمجموعة 

عادة التأمين مع أهداف الشـــــركة والحد من هيكلها لضـــــمان الج ودة المناســـــبة وتنويع الموجودات وتوحيد عمليات إســـــتراتيجية االكتتاب وا 
لمجموعة لتحديد وتحليل المخاطر التي تواجهها المجموعة ووضــع حدود لوتحديد احتياجات التقارير. تم وضــع ســياســات إدارة المخاطر 

لمخاطر علا نحو منتظم لتعكس بالحدود. تتم مراجعة ســــــياســــــات وأنظمة إدارة ا وضــــــوابط مناســــــبة للمخاطر ور ــــــد المخاطر وااللتزام
 يرات في ظروف السوق وأنشطة المجموعة. التغ

 

جراءات إدارة المخاطر  لمجموعة وتقوم افي تشـــرف لجنة التدقيق وااللتزام بالمجموعة علا كيفية قيام اإلدارة بر ـــد االلتزام بســـياســـات وا 
 ي المجموعةفارة المخاطر فيما يتعلق بالمخاطر التي تواجهها المجموعة. يســـــــاعد التدقيق الداخلي لجنة التدقيق إطار إد ءةبمراجعة كفا

جراءات إدارة المخا اإلعتيادية وألغراض مخ ــ ــةفي دورها اإلشــرافي. يقوم التدقيق الداخلي بكل من عمليات المراجعة   طرلضــوابط وا 
 إلا لجنة التدقيق.، والتي يتم تقديم تقرير عن نتائجها 

 

 مخاطر التأمين
يكمن الخطر من أل عقد تأمين في احتمال وقوع الحاد ة المؤمن عليها ووجود شـــــكوك حول مبلا المطالبة الناتجة. بســـــبب طبيعة عقد 

 متجانسة. رعقود التأمين التي ت درها المجموعة لمختلف المخاطإن التأمين فان هذا الخطر عشوائي وبالتالي ال يمكن التنبؤ بك. 
 

تأمين التي يتم فيها تطبيق نظرية االحتماالت في التســـعير ووضـــع المخ ـــ ـــات فان الخطر الرئيســـي هو أن البالنســـبة لمحفظة عقود 
تواجك المجموعة تحت عقودها للتأمين هو أن المطالبات الفعلية ومدفوعات المنافع قد تتجاوز القيمة الدفترية لمطلوبات التأمين. قد 

ا لاتختلف األرقام الفعلية ومبعند تكرار أو شـــــــــــــدة المطالبات والمنافع أك ر مما هو مقدر. أحداث التأمين عشـــــــــــــوائية وســـــــــــــ يحدث ذلك
 المطالبات والمنافع من سنة ألخرى من المستوى الموضوع باستخدام تقنيات إح ائية.
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 )تتمة(إدارة المخاطر  40
 

 )تتمة( مخاطر التأمين
محفظة عقود التأمين المتما لة كبيرة كلما كان مقدار االختالف النســـــبي في الح ـــــيلة المتوقعة أ ـــــغر.  توضـــــح الخبرة أنك كلما كانت

مجموعة لمحفظة. قامت العة ب ـورة أكبر من التغير في وضـع افان االحتمال األرجح أن ال تتأ ر المحفظة المتنو  ، باإلضـافة إلا ذلك
ت مخاطر التأمين المقبولة وفي كل من هذل الفئات لتحقيق أكبر عدد من المخاطر لتنويع فئا إلكتتاب التأمينبوضـــــــــــــع إســـــــــــــتراتيجيتها 

 بغرض تخفيض تقلبات الح يلة المتوقعة.
 

 لتأمينتاب اكتإل الهامة للخطوط اإلرشــــــــــــادية وفقاً  التأمينإكتتاب إلا تقييم الســــــــــــعر والخبرة الســــــــــــابقة في  يتم قبول المخاطر اســــــــــــتناداً 
والفرص  ورات السوق واألداءب ورة  ابتة وتحدي ها ألخذ تطإلكتتاب التأمين كل خط عمل. تتم مراجعة الخطوط اإلرشادية لالموضوعة 

 التأمين كتتابإ عتبار. يتم وضــــــــــــــع حدود تراكمية للرقابة علا التعرض لدخطار والكوارث الطبيعية. يتم تحديد العديد من حدودفي اإل
 المجموعة للوقاية من التعرض للمخاطر الفردية ومن األحداث استناداً في ت ميم إستراتيجية إعادة التأمين  والموافقة لقبول المخاطر. تم

 عيدل التأمينمإلا التعرض الحالي للمخاطر عبر ترتيبات إعادة تأمين فعالة من حيث التكلفة. يتم تقدير المبالا القابلة لالســـــــترداد من 
 لعقود إعادة التأمين. خ ص المطالبات القائمة ووفقاً بال ورة التي تتسم باالنسجام مع م

 

 ظهـارلإقـد تم التـأمين الخـاص بهـا  لتزام المبـاشــــــــــــــر تجـال حـاملي و ـائقفـان اإل، تـأمين البـالرغم من أنـك لـدى المجموعـة ترتيبـات إعـادة 
لا الحــد الــذل ال يتمكن فيــك معيــد التــأمين من الوفــاء بــ كمطلوب يوجــد خطر  ، بموجــب ترتيــب إعــادة التــأمينلتزامــاتــك اوبــالتــالي فــانــك وا 
إعادة التأمين الخا ـــــــــــــــة بالمجموعة متنوعة داخل مجموعة من معيدل التأمين وال علا أن تكون توظيفات اإلدارة  تحرصاالئتمان. 

 . واحدتتركز أو تعتمد علا معيد تأمين 
 

 تكرار ودرجة شدة المطالبات
 :كما يليوضع عدة عوامل في االعتبار يمكن تحديد تكرار ودرجة شدة المطالبات بعد 

 

 الخبرة السابقة عن المطالبات؛ -
 المستوى االقت ادل؛ -
 القوانين والتشريعات؛ و -
 ي العام الوع -
 

تدير المجموعة هذل المخاطر من خالل إســـــــــتراتيجيتها للتأمين وترتيبات إعادة تأمين مناســـــــــبة والمعالجة الفعالة والســـــــــريعة للمطالبات. 
إســتراتيجية إكتتاب التأمين أن تضــمن تنوع المخاطر المكتتبة فيها بشــكل جيد من حيث النوع ومقدار الخطر وال ــناعة والمكان تســعا 

 الجغرافي.
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 )تتمة(إدارة المخاطر  40
 

 )تتمة(مخاطر التأمين 
 

 )تتمة( تكرار ودرجة شدة المطالبات
معينة ين تأم، يحق للمجموعة عدم تجديد و ائق  الختيار المخاطر. كم البغرض فرض معايير مناســــــــــــبة إلكتتاب التأمين هناك حدود 

. يحق للمجموعة إعادة تســـــــــعير الخطر عند باالحتيالكما أن لديها الحق في رفض دفع أية مطالبة  تفرض خ ـــــــــوماتويمكن لها أن 
رف حق الرجوع علا ط ميع التكاليف )م الاد بعض أو جلســد أخرى أطرافبمطالبة المجموعة  التجديد. كما تخول عقود التأمين أيضــاً 

  الث مسبب للضرر(.
 

تكبد المجموعة خسائر ال ت لكيتتضمن ترتيبات إعادة التأمين تغطية بالتناسب وبغير التناسب. أ ر ترتيبات إعادة التأمين المذكورة هو 
 .كبيرةتأمين 

 

ي . تقوم هذل الوحدة بالتحقيق فةالمخاطر المحيطة بمطالبات التأمين العام تعمل لتخفيفلدى المجموعة وحدات مطالبات متخ ــــ ــــة 
ا لتعكس أحدث وتســويته ودوريةب ــورة فردية  ة. تتم مراجعة مطالبات التأمين العاموتســويتهاوت ــحيحها ة جميع مطالبات التأمين العام

 ـــورة المجموعة ب تقومالشـــروط التعاقدية والعوامل األخرى. و واألحكام والقانون الحالي واالخت ـــاص  األســـاســـيةالمعلومات عن الحقائق 
 ال يمكن التنبؤ بها. لتطوراتالتعرض  لتقليل ةمطالبات التأمين العام وياتالسيطرة علا تسبنشطة 

 

 مصادر الشكوك حول تقديرات مدفوعات المطالبات المستقبلية
التي حد ت خالل  ةالمجموعة مسؤولة عن جميع األحداث المؤمنإن . علا أساس حدوث المطالبات ةتدفع مطالبات عقود التأمين العام

، حتا ولو تم اكتشــــــاف الخســــــارة بعد انتهاء فترة العقد. نتيجة لذلك يتعلق مكون كبير من مخ ــــــص المطالبات بالمطالبات  فترة العقد
 متوسطة. إلاعنها والتي يتم سدادها خالل فترات زمنية ق يرة  غير المبلاالمتكبدة 

 

هناك عدد من المتغيرات التي تؤ ر علا مبلا وتوقيت التدفقات النقدية من هذل العقود. يتعلق ذلك ب ــفة رئيســية بالمخاطر الم ــاحبة 
جراءات إدارة المخاطر المتبعة. التعويض المدفوع مقابل هذل  ألنشـــــــــطة األعمال التي تتم مزاولتها من جانب أ ـــــــــحاب العقود الفردية وا 

نقدية يتم منحها مقابل الخســـارة المتكبدة من قبل حاملي و ائق التأمين أو األطراف األخرى )بالنســـبة للتغطية التأمينية العقود هي حوافز 
 للطرف األخر(.

 

 تتضمن التكاليف المقدرة للمطالبات الم اريف المباشرة المتكبدة في سداد المطالبات ، بعد خ م قيم الرجوع المتوقعة والمبالا المستردة
األخرى. تقوم المجموعة باتخاذ جميع الخطوات المعقولة لضــمان توفر المعلومات ال ــحيحة بخ ــوص التعرض للمطالبات. برغم ذلك 
، وبسبب الشكوك في وضع مخ  ات للمطالبات ، من المحتمل أن ت بت النتيجة النهائية علا أنها مختلفة من المطلوبات األ لية 

م ل هذل العقود مخ ـــــص المطالبات المتكبدة غير المبلا عنها ومخ ـــــص المطالبات المبلا  المخ ـــــ ـــــة. تتضـــــمن المطلوبات تجال
 عنها ولكن لم تدفع بعد ومخ ص للمخاطر السارية كما في تاريخ بيان المركز المالي الموحد.
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 )تتمة(مخاطر التأمين 
 

 )تتمة(مصادر الشكوك حول تقديرات مدفوعات المطالبات المستقبلية 
للمطالبات غير المدفوعة )ســـــــــواء كان مبلا عنها أم ال( تكون تقنيات التقدير لدى المجموعة مزيجا من  التقديريةعند احتســـــــــاب التكلفة 

أقســـاط معدل بين التكلفة النهائية لمطالبات التأمين و التقديرات المســـتندة إلا معدل الخســـارة )حيث يتم تعريف معدل الخســـارة علا أنك ال
 عادلةمالمطالبات( وتقدير يســــتند إلا الخبرة الفعلية في المطالبات باســــتخدام  بتلكخالل ســــنة مالية معينة فيما يتعلق  مكتســــبةالتأمين ال
ســــنة للتأكد  تم القيام باجراء تقييم اكتوارل في كلمنح الوزن األكبر للخبرة الفعلية في المطالبات بمرور الزمن. يحيث يتم  مســــبقاً محددة 

 .االحتياطياتمن كفاية 
 

 تطور المطالبات
 لية الضـــــارة.المطالبات المســـــتقب تطوراتن لديها بغرض الحماية من تجارب و قول فيما يتعلق بنشـــــاط التأمي احتياطيب المجموعةتحتفظ 

 .(18)إيضاح  العادة خالل سنة واحدةتوقيت دفعات المطالبات في يتم حل الشكوك عن مبلا و 
 

 األسلوب المستخدم في اتخاذ قرار حول االفتراضات
تعرض  .إلا تعقيد تحليل الحســــــاســــــية الكمي المخاطر الم ــــــاحبة لهذل العقود التأمينية معقدة وتخضــــــع لعدد من المتغيرات التي تؤدل

 هذا التعرض في دولة قطر حيث تتم معظم التعامالت الهامة.المجموعة لمطالبات م احبة للتأمين العام يعد جوهريًا. ويتركز 
 

ت اتســـتخدم المجموعة افتراضـــات تســـتند إلا مزيج من التقارير الداخلية واالكتوارية لقياس المطالبات المتعلقة بالتأمين العام. تؤخذ البيان
لح ــول ن الفعلية التي تم تنفيذها خالل نهاية الســنة لالداخلية في الغالب من تقارير المطالبات الشــهرية بالمجموعة وفحص عقود التأمي

علا بيانات عن عقود التأمين. قامت المجموعة بمراجعة العقود الفردية وتعرضــــــــــــــها الفعلي للمطالبات. يتم اســــــــــــــتخدام هذل المعلومات 
 لوضع سيناريوهات بخ وص غياب مطالبات مستخدمة في توقعات العدد النهائي للمطالبات.

 

 ل التالي تركيز مخ ص المطالبات القائمة من حيث نوع العقد:يوضح الجدو 
 
 2015  2014 

 
إجمالي 

  االحتياطيات
احتياطيات 

  إعادة التأمين 
صافي 

  االحتياطيات
إجمالي 

  االحتياطيات
احتياطيات 

  إعادة التأمين 
 افي 

 االحتياطيات

 
 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطرل لاير

 ألف
  قطرل لاير

 ألف
             قطرل لاير

 105.898  (7.776)  113.674  106.116  (8.585)  114.701 عقود السيارات
 32.429  (335.590)  368.019  36.831  (628.101)  664.932 عقود بخالف السيارات

             

 779.633  (636.686)  142.947  481.693  (343.366)  138.327 
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 )تتمة(مخاطر التأمين 
 

 تحليل الحساسية
 مختلف السيناريوهات. حساسية إيرادات المجموعة لمخاطر التأمين الحساسية يتم اختبار مدى معقولية أسلوب التقدير عن طريق تحليل

 :كما يلي
 
 

التغير في 
 االفتراضات

  2015    2014 

 
األثر على 
 صافي الربح

األثر على  
  حقوق الملكية

األ ر علا 
  افي الربح

األ ر علا  
 حقوق الملكية

  
 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطرل لاير

 ألف
          قطرل لاير

   معدل الخسارة
+5٪ (9.358)  (9.358)  (9.900)  (9.900)         
-5٪ 9.358  9.358  9.900  9.900 

 

جمالي إعادة التأمين  ٪5نســبة بالحســاســية  نتج ال ي حيثبالزيادة / النق ــان في إجمالي معدالت الخســائر هو نفســك لكل من  ــافي وا 
 عن هذل الزيادة أية زيادة هامة في الخسارة المتم لة في الو ول إلا حدود إعادة التأمين.

 

 مخاطر االئتمان 
األداة المالية عن الوفاء بالتزامك بما يؤدل إلا خســـــــــارة مالية للطرف مخاطر االئتمان هي المخاطر التي تنشـــــــــأ عن عجز أحد أطراف 

 اآلخر.
 

تعرض المجموعــة لمخــاطر االئتمــان محــدود بــالقيم الــدفتريــة للموجودات المــاليــة المحققــة في تــاريخ بيــان المركز المــالي الموحــد. تقوم 
 ح أدنال.المجموعة بالسيطرة علا والحد من تعرضها لمخاطر االئتمان كما هو موض

 

لجنة  تضـــــع ســـــياســـــة مراقبة االئتمان للمجموعة حدود التعرض للمخاطر من قبل الطرف المقابل، والتي يتم مراجعتها ومراقبتها من قبل
 .التي قد يتم االحتفاظ بها اإلدارة التنفيذية. يتم وضع حدود لالست مارات والحد األدنا للت نيفات االئتمانية لالست مارات

 

عادة التأمين مع األطراف المقابلة التي لديها ت ـــــــــــنيف ائتماني جيد وتركيز المخاطر يتم تجنبك من خالل إتباع المبادئ تتم أنشـــــــــــطة إ
التوجيهية للســــــياســــــة فيما يتعلق بالحدود االئتمانية لدطراف المقابلة التي تخضــــــع لعمليات مراجعة منتظمة. في تاريخ كل تقرير ، تقوم 

تكوين مخ ـــــص مناســـــب  ةً إعادة التأمين، مؤكد دارة االئتمانية لمعيدل التأمين وتقوم بتحديث اســـــتراتيجية شـــــراءاإلدارة باجراء تقييم الج
 .النخفاض القيمة
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 )تتمة(إدارة المخاطر  40
 

 مخاطر االئتمان )تتمة(
قســــاط أالعمالء المترتبة علا عدم دفع تحدد المجموعة مبالا االئتمان الق ــــوى والشــــروط لعمالئها. مخاطر االئتمان بالنســــبة ألر ــــدة 

 أو إنهاؤها. تخ ــــــم العموالت المدفوعة للوســــــطاء مقابل و يقة التأمينتســــــتمر فقط خالل فترة الســــــماح المحددة، عندما يتم دفع التأمين 
 مبالا المستحقة منهم للحد من مخاطر الديون المشكوك في تح يلها.

 

والتي تدخل لة المقاباالئتمان عن طريق الدخول في ترتيبات ت ــــــفية رئيســــــية مع األطراف  كما تقوم المجموعة بتقييد التعرض لمخاطر
إلا تســــــــــــــوية الموجودات والمطلوبات في بيان  معها المجموعة في معامالت هامة. علا الرغم من ذلك، ال تؤدل هذل الترتيبات عموماً 

، يتم تقليل مخاطر االئتمان المرتبطة بهذل  س اإلجمالي. ومع ذلكالمركز المالي الموحد ، وعادة ما يتم تســـــــــوية المعامالت علا أســـــــــا
 األر دة في حال العجز عن السداد، وتتم تسوية هذل األر دة علا أساس ال افي.

 

 في مخاطر االئتمان. كبيرز يترك عدم وجودمزيج منتجاتها لضمان  بفعاليةتدير المجموعة 
 

نوك ذات هي بالمقابلة تعتبر مخاطر االئتمان لدموال السائلة وغيرها من الموجودات المالية ق يرة األجل ال تذكر، حيث أن األطراف 
 سمعة جيدة وت نيف ائتماني ذو جودة عالية.

 

 يوضح الجدول التالي الحد األق ا للتعرض لمخاطر االئتمان لبنود بيان المركز المالي الموحد:
 
 2015  2014 
 ألف 

  قطري لاير
 ألف
     قطرل لاير

    مخاطر االئتمان حسب نوع الموجودات المالية:
 306.507  600.104 مبالا إعادة التأمين المستردة من المطالبات القائمة 

 501.392  230.759 أر دة لدى البنوك 
 198.331  201.399 ذمم تأمين مدينة

 192.422  189.182 )أوراق دين(موجودات مالية متاحة للبيع 
 89.309  122.648 موجودات أخرى 

     804  874 مبالا مدينة من أطراف ذات عالقة
 1.288.765  1.344.966 إجمالي مخاطر االئتمان
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 )تتمة(إدارة المخاطر  40
 

 )تتمة(مخاطر االئتمان 
 

 منخفضة القيمةالالموجودات المالية 
عادة الموجودات  بلغت،  2015ديســــــمبر  31في   37.15: 2014)قطرل  لاير مليون 36.06مبلا  منخفضــــــة القيمةتأمين التأمين وا 

تســــــــجل  .قطرل( لاير مليون 9.03: 2014قطرل ) لاير مليون 20.32قطرل( وموجودات أخرى انخفضــــــــت قيمتها بمبلا  لاير مليون
 المجموعة جميع مخ  ات انخفاض القيمة في حسابات انخفاض قيمة منف لة.

 

 :هي كما يليالتسويات لجميع مخ  ات خسائر االنخفاض في القيمة 
 

 2015  2014  2015  2014 

 
انخفاض قيمة موجودات التأمين 

عادة التأمين  ذمم مدينة أخرىإنخفاض قيمة   وا 

 
 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطرل لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
         قطرل لاير

 4.738  9.028  41.053  37.145 يناير 1في 
 -  11.295  -  - متكبدة من خالل االستحواذ علا شركة تابعة

 4.290  -  1.691  50 مخ ص للسنة
 -  -  (5.599)  (1.139) مبالا مستردة

        
 9.028  20.323  37.145  36.056 ديسمبر 31في 

 

 مخاطر السيولة
مخاطر الســـيولة هي المخاطر المتم لة في عدم توفر النقد لدفع االلتزامات عند حلول موعدها. تدير المجموعة احتياجات الســـيولة لديها 

 بر د جدول المدفوعات بعناية بالنسبة للمطلوبات المالية والتدفقات النقدية الخارجة المستحقة في العمل اليومي.
 

يومًا. يتم توفير التمويل الحتياجات الســيولة  90المجموعة بنقد وأوراق مالية متداولة لمقابلة متطلبات الســيولة لديها لفترات حتا تحتفظ 
 طويلة األجل بقدر مناسب من التسهيالت االئتمانية المعاقد عليها وبامكانية بيع موجودات مالية متوسطة إلا طويلة األجل.
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 ة()تتمإدارة المخاطر  40
 

 )تتمة( مخاطر السيولة
 ملخ ة أدنال: 2015ديسمبر  31االستحقاقات التعاقدية لمطلوبات المجموعة كما في 

 

  غير متداولة متداولة 

 
 6خالل 
 أشهر

 12إلى  6
 شهراً 

اإلجمالي 
 المتداول

 5إلى  1
 سنوات

 5أكثر من 
 سنوات

غير اإلجمالي 
 اإلجمالي المتداول

 
 ألف
 قطري لاير

 ألف
 قطري لاير

 ألف
 قطري لاير

 ألف
 قطري لاير

 ألف
 قطري لاير

 ألف
 قطري لاير

 ألف
         قطري لاير

ذمم تأمين دائنة 
 441.973 147.755 - 147.755 294.218 90.747 203.471 ومطلوبات أخرى 

 28.515 - - - 28.515 28.515 - مشتقات األدوات المالية 
 1.101.580 440.631 14.896 425.735 660.949 304.036 356.913 مطلوبات عقود التأمين

أر دة دائنة إلا 
 57.461 57.327 57.327 - 134 134 - أطراف ذات عالقة

 1.213.483 449.424 62.970 386.454 764.059 498.093 265.966 سلف وقروض 
        
 826.350 921.525 1.747.875 959.944 135.193 1.095.137 2.843.012 
  

 ملخ ة أدنال: 2014ديسمبر  31الستحقاقات التعاقدية لمطلوبات المجموعة كما في 
 

  غير متداولة متداولة 

 
 6خالل 
 أشهر

 12إلا  6
 شهراً 

اإلجمالي 
 المتداول

 5إلا  1
 سنوات

 5أك ر من 
 سنوات

اإلجمالي غير 
 اإلجمالي المتداول

 
 ألف
 قطرل لاير

 ألف
 قطرل لاير

 ألف
 قطرل لاير

 ألف
 قطرل لاير

 ألف
 قطرل لاير

 ألف
 قطرل لاير

 ألف
         قطرل لاير

ذمم تأمين دائنة 
 438.561 68.788 5.489 63.299 369.773 42.967 326.806 ومطلوبات أخرى 

 34.853 - - - 34.853 34.853 - مشتقات األدوات المالية 
 769.321 307.727 10.403 297.324 461.594 212.333 249.261 مطلوبات عقود التأمين

أر دة دائنة إلا 
 3.360 1.263 1.263 - 2.097 2.097 - أطراف ذات عالقة

 1.360.992 982.416 63.642 918.774 378.576 37.752 340.824 سلف وقروض 
        
 916.891 330.002 1.246.893 1.279.397 80.797 1.360.194 2.607.087 
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 )تتمة(إدارة المخاطر  40
 

 مخاطر السيولة )تتمة(
تعكس االســــــــــــــتحقاقات التعاقدية المذكورة أعالل إجمالي التدفقات النقدية والتي قد تختلف عن القيم الدفترية للمطلوبات في تاريخ بيان 

 المركز المالي الموحد.
 

 مخاطر السوق
الســوق تتم ل في التغيرات بأســعار الســوق م ل أســعار  ــرف العمالت األجنبية ومعدالت الفائدة وأســعار األســهم ب ــورة تؤ ر مخاطر 

علا دخل المجموعة أو قيمة ما تحتفظ بك من أدوات مالية. إن الهدف من إدارة مخاطر السوق هو إدارة والتحكم في التعرض لمخاطر 
 وزيادة العائدات في نفس الوقت.السوق في إطار الحدود المعقولة 

 

 العملةمخاطر 
ات المجموعة اســــــــت مار  ــــــــرف العمالت األجنبية من  أســــــــعاريال القطرل. ينشــــــــأ التعرض لمخاطر  تتم معظم تعامالت المجموعة بالر

فقط بالعمالت األخرى بخالف الدوالر  تتعلقيال القطرل بالدوالر األمريكي وبالتالي فان مخاطر العمالت  الريرتبط ســــــــــــــعر  بالخارج.
 األمريكي. 

 

 :كما يليبسعر االغالق يال القطرل  الموجودات والمطلوبات المالية بالعمالت األجنبية والتي تم تحويلها إلا الر
 

 2015  2014 
 عمالت أخرى  يورو  عمالت أخرى  يورو المبالا اإلسمية

 
 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطرل لاير

 ألف
         قطرل لاير

 42.321  1.283  45.725  688 ماليةموجودات 
        

 42.321  1.283  45.725  688 األجل قصير تعرض
        

 -  7.532  -  6.767 ماليةموجودات 
 -  (8.460)  -  (7.755) ماليةمطلوبات 

        
 -  (928)  -  (988) األجل طويلتعرض 

 

ب ورة مكنة التحليل أدنال للحركات الم إجراء. تم نتائج المجموعة غير هام  افيعلا  ال رفعتبر التأ ير الناتج عن تغيرات أسعار ي
ات في األ ر علا الربح وحقوق الملكية نتيجة للتغير  موضـــــــــــــحاً المتغيرات األخرى  ابتة  بقاء جميعفي المتغيرات الرئيســـــــــــــية مع  معقولة

 .عقود التأمين مطلوباتالقيمة العادلة للموجودات والمطلوبات النقدية الحساسة للعمالت متضمنة 



  ش.م.قالشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 2015ديسمبر  31 للسنة المنتهية في

 

-81- 

  

 )تتمة(إدارة المخاطر  40
 

 )تتمة(مخاطر السوق 
 

 )تتمة(العملة مخاطر 
 

  2015  2014 
التغير في  

  األثر على الربح المتغيرات
األثر على 

  األ ر علا الربح  حقوق الملكية
األ ر علا 

 حقوق الملكية
  

 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطرل لاير

 ألف
 قطرل لاير

         العمالت
 35  35  (30)  (30) ٪10+ يورو
 4.232  4.232  4.572  4.572 ٪10+ أخرى

         
 4.267  4.267  4.542  4.542  اإلجمالي

         
 (35)  (35)  30  30 ٪10- يورو
 (4.232)  (4.232)  (4.572)  (4.572) ٪10- أخرى

         
 (4.267)  (4.267)  (4.542)  (4.542)  اإلجمالي

 

 عدالت الفائدةمخاطر م
ســــــياســــــة المجموعة هي تقليص التعرض لمخاطر معدالت الفائدة علا القروض ألجل. تتعرض المجموعة للتغيرات في معدالت الفائدة 

 بالسوق من خالل موجوداتها ومطلوباتها المالية التي تخضع لمعدالت فائدة متغيرة.
 

 القيم الدفترية 
 2015  2014 

 
 ألف
  قطري لاير

 ألف
 قطرل لاير

    أدوات بمعدالت ثابتة ومتغيرة
 704.876  426.551 موجودات مالية

    
 1.338.533  1.201.105 مطلوبات مالية
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 )تتمة(إدارة المخاطر  40
 

 )تتمة(مخاطر السوق 
 

 لقيمة العادلة لددوات ذات المعدل ال ابتتحليل حساسية ا
المجموعة أية موجودات مالية ذات معدل  ابت بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة كما ال تقوم المجموعة بتخ يص  تحتسبال 

التحوط بالقيمة العادلة. لذا فان التغير في معدل الفائدة في تاريخ كأدوات تحوط بموجب نموذج محاســــــــــــبة عقود تبادل أســــــــــــعار الفائدة 
 أو الخسارة. التقرير لن يؤ ر علا الربح

 

 تحليل حساسية التدفق النقدل لددوات ذات المعدل المتغير
. أو الخســارة بالمبلا الموضــح أدنال الربح( انخفاضالفائدة في تاريخ التقرير إلا زيادة ) نقطة أســاس في معدل 50ســيؤدل التغير بـــــــــــــــــ 
 . أن تبقا  ابتة،  األجنبية العمالت رف  أسعاروخا ة ،  جميع المتغيرات األخرى أنيفترض هذا التحليل 

  

 الربح أو الخسارة 

 
 50زيادة بـ 

  نقطة أساس
 50بـ  إنخفاض

 نقطة أساس

 
 ألف
  قطري لاير

 ألف
 قطرل لاير

    2015ديسمبر  31
 5.853  (5.853) أدوات ذات أسعار متغيرة
 (2.395)  2.395 عقود تبادل أسعار الفائدة

    

 3.458  (3.458) )بالصافي(حساسية التدفق النقدي 
    

    2014ديسمبر  31
 6.528  (6.528) أدوات ذات أسعار متغيرة
 (2.635)  2.635 عقود تبادل أسعار الفائدة

    
 3.893  (3.893) حساسية التدفق النقدل )بال افي(
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 )تتمة(إدارة المخاطر  40
 

 مخاطر السوق )تتمة(
 

 أسعار السهممخاطر 
فيما يتعلق بأوراقها المالية وســـــنداتها في الشـــــركات المدرجة. مخاطر  خرىفي األســـــواق األ أســـــعار األســـــهمتتعرض المجموعة لمخاطر 

يمة األســـــهم وق حقوق الملكيةهي المخاطر التي تنشـــــأ من انخفاض القيمة العادلة لدســـــهم نتيجة للتغير في مســـــتويات  أســـــعار األســـــهم
مع االحتفاظ  ٪10/+( -بســـــــبب التغيير المحتمل علا نحو معقول في مؤشـــــــرات األســـــــهم بنســـــــبة ) الملكيةحقوق الفردية. األ ر علا 

 :كما يليبجميع المتغيرات األخرى  ابتة 
 

    2015    2014 

 
التغير في 
 األثر على الربح المتغيرات

األثر على الدخل  
 الشامل األخر

 
 األ ر علا الربح

األ ر علا الدخل  
 األخرالشامل 

 ألف  
  قطري لاير

 ألف
  قطري لاير

 ألف
  قطرل لاير

 ألف
 قطرل لاير

         

 82.595  19.688  79.346  16.519 ٪10+ السوق القطرل
 5.024  252  23.891  242 ٪10+ األسواق العالمية

         
 (82.595)  (19.688)  (79.346)  (16.519) ٪10- السوق القطرل

 (5.024)  (252)  (23.891)  (242) ٪10- العالميةاألسواق 
  

 مخاطر التشغيل
التي ينتج عنها  و البشــــرل الخطأو  االحتيال و ضــــوابط الرقابة واألنظمة  فشــــل من تنشــــأ التي الخســــارة مخاطر مخاطر التشــــغيل هي

 وترسيخالمناسبة الرقابية من خالل الضوابط  التشغيلية تدير المجموعة المخاطر ونتائج قانونية وتنظيمية. وخسائر سمعةخسائر مالية 
 لتزام.التدقيق الداخلي واإل لمهام وعمليات الفحص الداخلية متضمنةً اف ل 

 

 إدارة رأس المال
سياسة مجلس اإلدارة هي االحتفاظ بقاعدة رأس مال قوية بغرض المحافظة علا  قة المست مر والدائن والسوق والمحافظة علا استدامة 
التطور المســـــتقبلي لدعمال. يقوم مجلس اإلدارة بمراقبة العائد علا رأس المال والذل تعرفك المجموعة علا أنك  ـــــافي دخل التشـــــغيل 

 مقسومًا علا إجمالي حقوق ملكية المساهمين. أهداف المجموعة من إدارة رأس المال هي:
 

 توفير عائدات لمساهميها ومنافع للمعنيين اآلخرين؛ و مقدرة المجموعة علا االستمرار في أعمالها بحيث يمكنهاحماية  -
 عائد مناسب للمساهمين عن طريق تسعير عقود التأمين واالست مار بما يتناسب مع مستوى المخاطر. توفير -
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 )تتمة(إدارة المخاطر  40
 

 )تتمة( إدارة رأس المال
واألر ـــدة لنقد اباســـت ناء احتياطي تحوط التدفقات النقدية و  الملكيةلحقوق رأس المال علا أســـاس القيمة الدفترية  تقوم المجموعة بمراقبة

 رأس نســــــــــــــبة تمويل. هدف المجموعة من إدارة رأس المال هو المحافظة علا معدل الموحد المركز المالي في بيان المدرج لدى البنوك
 :كما يلي. تم تلخيص رأس المال لفترات التقارير قيد المراجعة 1.5: 1 بنسبةمال كلي 

 

 2015  2014 

 
 ألف
  قطري لاير

 ألف
     قطرل لاير

 5.677.915  6.292.454 حقوق الملكية 
 (466.774)  (202.687) األر دة لدى البنوك و النقد و  تدفق النقدلتحوط الاحتياطي  يخ م:

    
 5.211.141  6.089.767 رأس المال

    
 5.712.768  6.320.969 باست ناء احتياطي تحوط التدفق النقدل الملكيةحقوق 

 1.303.680  1.172.590 يضاف: سلف وقروض
    

 7.016.448  7.493.559 التمويل الكلي
    

 1:1.35  1:1.23 نسبة رأس المال إلا التمويل الكلي
 

 في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة الهامة القرارات 41
 

وارد و ـــفها ية التطبيق الســـياســـات المحاســـبعند قامت اإلدارة باســـتخدام عدد من التقديرات الموحدة في أ ناء إعداد هذل البيانات المالية 
 اجها أدنالتم إدر  والم ـــــــاريف راداتيواإلوالمطلوبات الموجودات  قيمالتي لها التأ ير الهام األكبر علا لقرارات اتلك  .2باإليضـــــــاح رقم 

 (.42اإليضاح  التعامل معها فيتم )بخالف تلك التي تشتمل علا تقديرات والتي 
 

متضــــمنة التوقعات ألحداث مســــتقبلية ُيرى أنها معقولة في ضــــوء الظروف.  ، إلا الخبرة التاريخية وعوامل أخرى القراراتاســــتندت تلك 
 .تتطلب تقديراتالسياسات المحاسبية التي  يتناولالشرح التالي ترى اإلدارة بأن 
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 )تتمة( الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة القرارات 41
 

 اتستثمار تصنيف اال
خالل الربح أو الخســــــــــــــارة. تقوم المجموعة من أو بالقيمة العادلة  متاحة للبيعإما علا أنها  المتداولةات ســــــــــــــت مار يمكن ت ــــــــــــــنيف اال

ـــــــــــــفي األوراق الم ب ورة ملحوظة ست مارباال ـــــــــــــالمالية ـ تلك  المحاسبة عنوب فة أساسية  قررت اإلدارةوقد  إما محليًا أو خارجياً  تداولةـ
إدارج م تفقد  ، . نتيجة لذلكاإلســـــــــت مارات بناًء علا إمكانية نموها علا المدى الطويل وليس علا أســـــــــاس الربح علا المدى الق ـــــــــير

دات المالية الموجو  تم ت ـــــنيفخالل الربح أو الخســـــارة. من بالقيمة العادلة  منات متاحة للبيع بداًل اســـــت مار ات كســـــت مار اال هذل أغلب
القيمة العادلة ب مبدئياً  محددأو  محتفظ بها للمتاجرةخالل الربح أو الخســارة في الوقت الذل تكون فيك الموجودات إما من بالقيمة العادلة 

 خالل الربح أو الخسارة.من 
 

 انخفاض قيمة الموجودات المالية
ن " في القيم العادلة ألقل ممســــــــــــتمر" أو "هاماإلنخفاض في قيم الموجودات المالية المتاحة للبيع عند حدوث إنخفاض "تحدد المجموعة 

 ا حدة.متاح للبيع عل موجود مادلحكم يتم تباعًا علا عوامل نوعية وكمية لكل إلا  "مســــــــــتمر"أو  "هام"هو  تكلفتها. يتطلب تحديد ما
تأخر  يروتأ  للمؤســــــــســــــــةمن بين عوامل أخرى بتقييم المؤشــــــــرات علا التدهور المالي بانخفاض القيمة ، تقوم الجموعة الحكم  جلأمن 

 .داء ال ناعة والقطاع والتغيرات في التكنولوجيا والتدفقات النقدية التشغيلية والتمويليةأو التنفيذ 
 

 شكوك والتقديرات للالمصادر الرئيسية  42
 

والتي لموحد ااالفتراضــات الرئيســية المتعلقة بالمســتقبل والم ــادر الرئيســية األخرى للشــكوك حول التقدير في تاريخ بيان المركز المالي 
 :تمت مناقشتها أدنالالدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية التالية  في القيم ةمادي حداث تعديالتإلها مخاطر 

 

 المطالبات المقدمة بموجب عقود التأمين
يتم تحميل م ــاريف المطالبات وتســوية الخســائر في بيان الربح أو الخســارة الموحد عند تكبدها اســتنادًا إلا المطلوب المقدر للتعويض 
المســتحق أل ــحاب العقود أو األطراف األخرى المتضــررة من أ ــحاب العقود. يتم تقدير مطلوبات المطالبات غير المدفوعة باســتخدام 

االت فردية مبلا عنها للمجموعة وتقديرات اإلدارة للمطالبات المتكبدة غير المبلا عنها. تتم مراجعة طريقة وضـــــع مدخالت التقديرات لح
هذل التقديرات وتكوين المطلوب الناتج عنها ب ــفة مســتمرة. يتم إدراج أية فروق بين المطالبات الفعلية والمخ ــ ــات المكونة في بيان 

 السداد. الربح أو الخسارة الموحد في سنة 
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 )تتمة(المصادر الرئيسية للتقديرات والشكوك  42
 

 مكتسبة أقساط التأمين غير ال
تا والتي تتعلق بالمخاطر التي لم تنتك ح المدينةالمح ـــــلة أو أقســـــاط التأمين جزء من  مكتســـــبةغير ال أقســـــاط التأمينيم ل مخ ـــــص 

ي الحســــابات ف تدرجوتفرض أقســــاط التأمين و العقود  فيالدخول . يتم تحقيق المخ ــــ ــــات عندما يتم الموحد تاريخ بيان المركز المالي
لا حتساب أقساط التأمين غير المكتسبة عاعلا مدة العقد طبقًا لنموذج خدمة التأمين المقدمة تحت هذا العقد. يتم تأمين أقساط  دخلك

 .النسبة اليوميةأساس 
 

 المدينة والذمم المدينة األخرىانخفاض قيمة ذمم التأمين 
إن . بالكامل المبلا تح ـــــــيليتم وضـــــــع تقدير لمبلا التأمين والذمم المدينة األخرى القابلة للتح ـــــــيل عندما ي ـــــــبح من غير المحتمل 

 المجموعة بتقييم مركز االئتمان ، يتضــــــــــــــمن قيامإذا كانت ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى قد انخفضــــــــــــــت قيمتها  تحديد ما
وشركات التأمين ومعدالت االسترداد التاريخية متضمنة التحقيقات المف لة التي تم القيام بها خالل سنة التأمين حاملي و ائق ل والسيولة
بيان الربح رية في والقيمة الدفت للتح ـــــيلالقابلة التقديرية القانونية. يتم إدراج الفرق بين القيمة  والمعلومات المســـــتلمة من اإلدارة 2015

يان الربح أو بفي الفترات المسـتقبلية والمبالا المتوقعة في  كم ـروف. يتم إدراج أل فرق بين المبالا المح ـلة فعلياً  أو الخسـارة الموحد
 وقت تح يلها.  الخسارة الموحد

 

 والمعداتليف اإلستهالك للعقارات األعمار اإلنتاجية والقيمة المتبقية وتكا
هذل التقديرات بعد  . يتم تحديدتقوم المجموعة بتحديد تقديرات األعمار اإلنتاجية والقيمة المتبقية وتكاليف اإلســــــــتهالك لعقاراتها ومعداتها

 التجارل. وأالفني  والتقادم والتآكل الطبيعيللموجود في اإلعتبار اإلستخدام المتوقع  األخذ
 

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

ن مباستخدام أفضل التقديرات للتدفقات النقدية التعاقدية المستقبلية ومعالجة المطالبات والم اريف اإلدارية إضافة إلا إيراد االست مار 
 المساندة لهذل المطلوبات في سبيل تقييم كفاية المطلوب. يتم تسجيل أل عجز مباشرة في بيان الربح أو الخسارة الموحد. الموجودات

 

 تقييم عقود تبادل أسعار الفائدة
تســـــــتند القيمة العادلة لعقود تبادل أســـــــعار الفائدة إلا عروض أســـــــعار الوســـــــيط. يتم اختبار عروض األســـــــعار هذل للوقوف علا مدى 

داة معقوليتها وذلك بخ م التدفقات النقدية المستقبلية التقديرية استنادًا إلا فترات واستحقاق كل عقد باستخدام معدالت الفائدة بالسوق أل
مما لة في تاريخ القياس. تعكس القيم العادلة مخاطر االئتمان لددوات وهي تتضــــــــــــــمن إجراء تســــــــــــــويات لدخذ في االعتبار مخاطر 

 .متا كان ذلك مالئماً  المجموعة والطرف المقابلاالئتمان علا 
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 )تتمة(المصادر الرئيسية للشكوك حول التقديرات  42
 

 العقارات االستثماريةتقييم 
تســـــــتند  .تقييم عقارات ذو خبرة حدي ة بموقع وفئة العقار الذل يتم تقييمك راءاإلســـــــت مارية عن طريق خب للعقاراتيتم تحديد القيم العادلة 

شترل بم ابة المبلا المقدر الذل يمكن في مقابلك مبادلة العقار في تاريخ التقييم بين بائع وم والتي تكون. القيم السوقيةالقيم العادلة علا 
طالع.األطراف  فيك ت رفيراغبين في معاملة تجارية حرة بعد التسويق المناسب الذل   عن معرفة وا 

 

 إعادة تصنيف أرقام المقارنة 43
 

ورة أل للسنة الحالية. ليس إلعادة الت نيف المذكالموحدة البيانات المالية  عرضمع طريقة  للتماشاأعيد ت نيف بعض أرقام المقارنة 
  .المقارنة لسنةأ ر علا  افي الربح وحقوق الملكية 

 

 أرقام المقارنة: ت نيف يلخص الجدول التالي إعادة 
 

 بيان الربح أو الخسارة الموحد
  المعاد ت نيفك

2014  
 الت نيف قبل إعادة
 مبلا إعادة الت نيف  2014

 
 ألف
  قطرل لاير

 ألف
  قطرل لاير

 ألف
 قطرل لاير

      
 3.796  17.926  21.722 رسوم وعموالتإيرادات 

دارية أخرى        (3.796)  (126.715)  (130.511) م اريف تشغيلية وا 
 (108.789)  (108.789)  - 

 

 بيان المركز المالي الموحد
 المعاد ت نيفك 

2014  
الت نيف  قبل إعادة
 مبلا إعادة الت نيف  2014

 
 ألف
  قطرل لاير

 ألف
  قطرل لاير

 ألف
 قطرل لاير

      
 31.570  (272.445)  (240.875) ذمم تأمين دائنة
       (31.570)  (166.116)  (197.686) مطلبوات أخرى

 (438.561)  (438.561)  - 
 


