
 العامة للتأمين  القطرية شركةال
 )ق.م.ش(وإعادة التأمين 

  الموحدة البيانات المالية 

  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  



 

  

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

    البيانات المالية الموحدة 
     ٢٠١٠ديسمبر   ٣١للسنة المنتھية في 

  

  الصفحة  توياتالمح

  ٢-١  المستقلين إلى المساھمين الحسابات يمدققتقرير 

    الموحدة البيانات المالية 

  ٣   الموحد بيان المركز المالي

  ٤  الموحد  بيان الدخل

  ٥  بيان الدخل الشامل الموحد 

  ٧-٦  الموحد لكيةبيان التغيرات في حقوق الم

  ٨  الموحد  ن التدفقات النقديةبيا

  ٤٨-٩  الموحدة البيانات المالية  حول اإليضاحات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  



 

  مراجعي الحسابات المستقلين تقرير

  المساھمين الكرام حضرات السادة إلى 

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

   الدوحة

  قطردولة 

  تقرير عن البيانات المالية الموحدة

") الشركة) ("ق.م.ش(للشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين  ةلقد دققنا البيانات المالية الموحدة المرفق
 ٣١الموحد كما في  والتي تتكون من بيان المركز المالي") المجموعة"ويشار إليھا معا بـ (وشركاتھا التابعة 

والتدفقات النقدية للسنة  الملكيةوالبيانات الموحدة للدخل والدخل الشامل والتغيرات في حقوق  ٢٠١٠ديسمبر 
  .المنتھية بذلك التاريخ باإلضافة إلى ملخص للسياسات المحاسبية الھامة واإليضاحات التفسيرية األخرى

  لموحدةمسئوليات مجلس اإلدارة عن البيانات المالية ا

ً للمعايير  إن أعضاء مجلس اإلدارة مسئولون عن إعداد ھذه البيانات المالية الموحدة وعرضھا بشكل عادل وفقا
ووفقا ألنظمة الرقابة الداخلية التي تحدد اإلدارة أنھا ضرورية بغرض إعداد البيانات الدولية للتقارير المالية 

  .سواء كانت ناتجة عن اختالسات أو أخطاء ة خاطئةخالية من أية معلومات جوھريالمالية الموحدة ال

  مسئولية مدققي الحسابات

ً لما قمنا به من أعمال التدقيق لقد تم تدقيقنا . إن مسئوليتنا ھي إبداء الرأي عن ھذه البيانات المالية الموحدة وفقا
ً لمعايير التدقيق الدولية، والتي تتطلب منا  بأخالقيات المھنة ذات العالقة وتخطيط وتنفيذ أعمال  االلتزاموفقا

  .التدقيق بھدف الحصول على تأكيدات معقولة عن خلو البيانات المالية الموحدة من أية معلومات جوھرية خاطئة

 يشمل التدقيق القيام بإجراءات بھدف الحصول على أدلة تدقيق مؤيدة للمبالغ واإليضاحات الواردة بالبيانات المالية
تعتمد إجراءات التدقيق المختارة على تقديراتنا، بما فيھا تقييم مخاطر وجود معلومات جوھرية خاطئة . الموحدة

وعند تقييم ھذه المخاطر فإننا نأخذ في . بالبيانات المالية الموحدة سواء كانت ناتجة عن اختالسات أو أخطاء
البيانات المالية الموحدة بصورة عادلة وذلك بھدف تصميم االعتبار أنظمة الرقابة الداخلية المعنية بإعداد وعرض 

إجراءات التدقيق المناسبة في ظل األوضاع القائمة وليس بغرض إبداء رأي عن مدى فاعلية أنظمة الرقابة 
ً لمدى مالءمة المبادئ المحاسبية المتبعة ومدى معقولية . الداخلية للمجموعة ً تقييما كما يشمل التدقيق أيضا

 . ات المحاسبية التي تجريھا اإلدارة باإلضافة إلى تقييم عام لعرض البيانات المالية الموحدةالتقدير

  .إننا نرى أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليھا كافية ومناسبة لتكوين أساس سليم للرأي الذي توصلنا إليه

 



 

  مراقبي الحسابات المستقلين تقرير

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

  الرأي 

برأينا أن البيانات المالية الموحدة تظھر بصورة عادلة، في كل الجوانب الجوھرية، المركز المالي الموحد 
خ وأدائھا المالي الموحد وتدفقاتھا النقدية الموحدة للسنة المنتھية بذلك التاري ٢٠١٠ديسمبر  ٣١للمجموعة كما في 

  .وذلك وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية

  التقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى

لقد . برأينا أيضاً أن المجموعة تمسك سجالت محاسبية منتظمة وأن البيانات المالية الموحدة تتفق مع تلك السجالت
. الدفاتر والسجالتالواردة فيه تتفق مع المالية معلومات قمنا بمراجعة تقرير مجلس اإلدارة المرفق ونؤكد على أن ال

أو لبنود النظام  ٢٠٠٢لسنة ) ٥(لم يرد إلى علمنا وقوع أية مخالفات ألحكام قانون الشركات التجارية القطري رقم 
 ٣١األساسي خالل السنة يمكن أن يكون لھا أثر جوھري على أعمال المجموعة أو مركزھا المالي الموحد كما في 

 .ولقد حصلنا من اإلدارة على جميع اإليضاحات والمعلومات التي طلبناھا إلغراض التدقيق. ٢٠١٠ديسمبر 

  

  

  أحمد حسين  ٢٠١١فبراير  ٥
  كي بي إم جي  الدوحة

  )١٩٧(القطري رقم  راقبي الحساباتسجل م  دولة قطر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٣  

  

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

    بيان المركز المالي الموحد
 بآالف الرياالت القطرية   ٢٠١٠ديسمبر   ٣١كما في 

  
  ٢٠٠٨   ٢٠٠٩   ٢٠١٠إيضاحات  
  * )معدلة(    * )معدلة(       

              الموجودات 
  ١٦٢،٣٢٨    ١١٠،٠٠٧    ٥٤،٤٠٢  ٥  النقد وما في حكمه

  ٦،٠٠٠    ٦،٠٠٠    ٦،٠٠٠  ٦  ودائع قانونية
  ١٥٩،٢١١    ١٩١،٨٠٥    ٢٧٢،٩٢١  ٧  ذمم عقود تأمين وذمم مدينة أخرى
  ٢٠،٠٥٧    ١١٦،٣٩٥    ١٤٠،٤٦٥  )أ( ٨  مستحقات من أطراف ذات عالقة

  ٤٣٥،٦٨٣    ٣٥٤،٨٢٢    ٤٠٢،٣٤٢  ٩  موجودات عقود إعادة تأمين
  ٤٢،٢٩٨    ٤٤،٩٩١    ٧٠،٠٩٣  ١٠  بغرض المتاجرة -استثمارات 
  ٧٤٤،٧١١    ٧٠٩،٩٠٧    ٩٠٩،٣٩٨  ١٠  متاحة للبيع –استثمارات 

  ١،٥٥٢،٣٢٣    ١،٦١٧،٨٥٠    ١،٦٦٧،٨٣٢  ١١  استثمارات عقارية
  ١٨٣،٦٦٩    ٢٣١،٥٢٤    ٢٣٨،٣٨٦  ١٢  استثمارات في شركات زميلة
  ٢٥،٩٤٥    ٥٩،٠٩٥    ٩٢،٧٢٢  ١٣  موجودات مشاركي التكافل

  ١٧،٨٢٦    ٢٠،٩٥٩    ٢١،٣١٧  ١٤  ممتلكات ومعدات
  ٣،٣٥٠،٠٥١    ٣،٤٦٣،٣٥٥    ٣،٨٧٥،٨٧٨    مجموع الموجودات

           
              المطلوبات
  ١٣٩،٠٧٣    ١٦٧،١٠٣    ١٧٢،٤٦٠  ١٥  ذمم دائنة

  ٦٤٥،٩٦٦    ٥٥٨،٧٢١    ٥٩٨،٤٣٤  ٩  مطلوبات عقود تأمين
  ١٥٨،٣٨٥    ٢٦٢،٩٦٢    ٣٥٧،١٤٣  ١٦  قروض قصيرة األجل

  ١٥٨،٥٠٦    ١٣٧،٢٤٠    ١٢٠،٨٨٠  ١٧  مطلوبات أخرى
  ١٩،٢٩٤    ٢٠،٢٨٤    ١٨،٨٩٨  ١٨  مكافآت نھاية خدمة موظفين

  ١،١٣٧    ١١،١٦٧    ٢٩،١٤٨  )ب( ٨  مستحقات ألطراف ذات عالقة
  ٢٥،٩٤٥    ٥٩،٠٩٥    ٩٢،٧٢٢  ١٣  مطلوبات صندوق التكافل والمشاركين

  ١،١٤٨،٣٠٦    ١،٢١٦،٥٧٢    ١،٣٨٩،٦٨٥    مجموع المطلوبات
           

              حقوق الملكية 
  ٢٠٤،٦٠٠    ٢٥٥،٧٥٠    ٣١٩،٦٨٨  ١٩  رأس المال

  ٥٧،٦٣٣    ٨٠،٢٦٠    ٨٨،٨٦٧  ٢٠  احتياطي قانوني
  ٤١٠،٥٣٦    ٣٨٣،١٧٨    ٥٨١،٤٦٩  ٢١  احتياطي القيمة العادلة 
  ٧٧،٣٥٥    ٧٧،٣٥٥    ٧٧،٣٥٥  ٢٢  احتياطي إعادة تقييم

  )٩٢٤(    )١،٦٦٣(    )١٣،٠٦٥(  ٢٣  احتياطي تحويل عمالت أجنبية
  ١،٤٥٢،٥٤٥    ١،٤٥١،٤٠٣    ١،٤٣١،٤٦٥    أرباح مدورة

الملكية المنسوب لحاملي أسھم حقوق  مجموع حقوق
  الملكية

  
٢،٤٨٥،٧٧٩  

  
٢،٢٤٦،٢٨٣  

  
٢،٢٠١،٧٤٥  

  -    ٥٠٠    ٤١٤  ٢٦  سيطرةأسھم ال تتمتع بال
  ٢،٢٠١،٧٤٥    ٢،٢٤٦،٧٨٣    ٢،٤٨٦،١٩٣    مجموع حقوق الملكية

  ٣،٤٦٣،٣٥٥    ٣،٨٧٥،٨٧٨    مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
  

٣،٣٥٠،٠٥١  

  :وتم التوقيع عليھا نيابة عن المجلس من قبل ٢٠١١ فبراير ٥من قبل مجلس اإلدارة في البيانات المالية اعتمدت 

___________________________  ______________________  
    انيــث لآالشيخ ناصر بن علي بن سعود 

  مجلس اإلدارة عضو  المنتدب والعضو مجلس اإلدارةرئيس 

  
  )ھـ( ٢راجع إيضاح رقم *  
  

    .الموحدةالبيانات المالية جزءاً من ھذه  تشكل ٣٦إلى  ١اإليضاحات المرفقة من 



٤  

 

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

    بيان الدخل الموحد
 بآالف الرياالت القطرية   ٢٠١٠ديسمبر   ٣١في  للسنة المنتھية

 
  ٢٠٠٩   ٢٠١٠  إيضاحات  
  * )معدلة(       
         

  ٥٠٤،٥٥٠   ٥١٨،٥٦٥  ٤  إجمالي األقساط  
  )٢٩٥،٠٦٧(    )٣١٧،٠٧٢(  ٤  أقساط إعادة التأمين

  ٢٠٩،٤٨٣   ٢٠١،٤٩٣    صافي األقساط
  ٥،٨٢٠    )٦،٠٦٧(  ٤  الحركة في األقساط غير المكتسبة

  ٢١٥،٣٠٣   ١٩٥،٤٢٦  ٤  صافي األقساط المكتسبة
  ٢٧،١٤٤   ٢٩،٦٢٦  ٤  صافي إيرادات العموالت

  ١،٠٦٨   )١،٢١٤(  ٤  فنية أخرىإيرادات 

  ٢٤٣،٥١٥   ٢٢٣،٨٣٨    إجمالي إيرادات اكتتاب التأمين

  )٢٩٢،٣٢٧(    )٣٧٢،٨٣٨(    إجمالي المطالبات المدفوعة
  ١٢٢،٥٨٧   ٢٣٥،٢٩٠    المستردات من شركات إعادة التأمين وأخرى

  ٥٦٤    ١٣،٨٧٤  ٩  الحركة في المطالبات تحت التسوية

  )١٦٩،١٧٦(    )١٢٣،٦٧٤(  ٤  صافي المطالبات المتكبدة

  ٧٤،٣٣٩   ١٠٠،١٦٤  ٤  صافي إيرادات االكتتاب

  ١١١،٦١٨   ١٢٨،٠٦٦  ٢٧  صافي إيرادات االستثمار

  ٤٥،٢٥٨   ٢،٠٧٦  ١١  ربح قيمة عادلة من استثمارات عقارية
  ٦،٢٠٩    ٢،١٧٧  ٢٨  إيرادات أخرى
  ٢٣٧،٤٢٤   ٢٣٢،٤٨٣    إجمالي الدخل

  )١٥،٠٣٠(    )٢٦،٩٤٧(    تكاليف التمويل
  )٨٦،١٧٢(    )٨٦،٠٩٢(  ٢٩  المصروفات اإلدارية والعمومية 

  ١٣٦،٢٢٢   ١١٩،٤٤٤    صافي ربح السنة
         

         :الربح المنسوب إلى
  ١٣٦،٢٢٢   ١١٩،٥٣٠    حاملي أسھم الشركة األم
  -   )٨٦(    أسھم ال تتمتع بالسيطرة

  ١٣٦،٢٢٢   ١١٩،٤٤٤    صافي أرباح السنة
         

  ٤٫٢٦   ٣،٧٤  ٣٠  )لایر قطري(األساسي والمخفف للسھم العائد 
  
  
  

  ٢٤وإيضاح رقم ) ھـ( ٢راجع إيضاح رقم *  

  .الموحدةالبيانات المالية جزءاً من ھذه  تشكل ٣٦إلى  ١اإليضاحات المرفقة من 
   



٥  

 

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

    الموحدالشامل بيان الدخل 
 بآالف الرياالت القطرية   ٢٠١٠ديسمبر   ٣١في  للسنة المنتھية

 
  ٢٠٠٩   ٢٠١٠  
  * )معدلة(     
       

  ١٣٦،٢٢٢   ١١٩،٤٤٤  ربح السنة
       

       اإليرادات الشاملة األخرى
       

  )٧٣٩(   )١١،٤٠٢(  فرق صرف عمالت أجنبية لعمليات تشغيلية أجنبية
  ٤،٥٨٢   ٢٣٦،٣٠٠  للموجودات المالية المتاحة للبيعصافي التغيرات في القيمة العادلة 

صافي التغيرات في القيمة العادلة للموجودات المالية المتاحة للبيع المحولة 
  )٣١،٩٤٠(   )٣٨،٠٠٩(  للربح أو الخسارة

  ١٠٨،١٢٥   ٣٠٦،٣٣٣  إجمالي الدخل الشامل للسنة

       

       :الدخل الشامل المنسوب إلى
  ١٠٨،١٢٥   ٣٠٦،٤١٩  األمحاملي أسھم الشركة 

  -   )٨٦(  أسھم ال تتمتع بالسيطرة
  ١٠٨،١٢٥   ٣٠٦،٣٣٣  إجمالي الدخل الشامل للسنة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  

  )ھـ( ٢راجع إيضاح رقم *  

  .جزءاً من ھذه البيانات المالية الموحدة تشكل ٣٦إلى  ١اإليضاحات المرفقة من 



٦  

  

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

    بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
بآالف الرياالت القطرية   ٢٠١٠ديسمبر   ٣١للسنة المنتھية في 

 

  
  

  رأس المال
احتياطي 
  قانوني

احتياطي 
 القيمة العادلة 

فائض إعادة 
  التقييم

احتياطي 
تحويل عمالت 

  اإلجمالي  أرباح مدورة  أجنبية
 حقوق غير 

  ينسيطرمال
إجمالي حقوق 

  لكيةالم

  ١،١٦٠،٠٩٣  -  ١،١٦٠،٠٩٣  ٤١٠،٨٩٣  )٩٢٤(  ٧٧،٣٥٥  ٤١٠،٥٣٦  ٥٧،٦٣٣  ٢٠٤،٦٠٠  )قبل التعديل( ٢٠٠٩يناير  ١الرصيد كما في 
تحويل األرباح المتراكمة من القيمة العادلة 

عقارية إلى األرباح المدورة الستثمارات 
  ١،٠٤١،٦٥٢  -  ١،٠٤١،٦٥٢ ١،٠٤١،٦٥٢  -  -  -  -  -  )ھـ/٢ إيضاح(

  ٢،٢٠١،٧٤٥  -  ٢،٢٠١،٧٤٥ ١،٤٥٢،٥٤٥  )٩٢٤(  ٧٧،٣٥٥  ٤١٠،٥٣٦  ٥٧،٦٣٣  ٢٠٤،٦٠٠  )معدل( ٢٠٠٩يناير  ١الرصيد في 
                    للسنةإجمالي الدخل الشامل 

  ١٣٦،٢٢٢  -  ١٣٦،٢٢٢  ١٣٦،٢٢٢  -  -  -  -  -  السنة ربح

                    دخل شامل آخر
  )٧٣٩(  -  )٧٣٩(  -  )٧٣٩(  -  -  -  -  فروق صرف عمالت أجنبية

  ٤،٥٨٢  -  ٤،٥٨٢  -  -  -  ٤،٥٨٢  -  -  التغير في القيمة العادلة الستثمارات متاحة للبيع
تحويالت إلى بيان الدخل من بيع استثمارات 

  )٣١،٩٤٠(  -  )٣١،٩٤٠(  -  -  -  )٣١،٩٤٠(  -  -  متاحة للبيع
  -  -  )١٠٨،١٢٥  -  ١٠٨،١٢٥  ١٣٦،٢٢٢  )٧٣٩(  -  )٢٧،٣٥٨  

التعامالت مع المالكين المسجلة مباشرة في 
                    حقوق الملكية

  -  -  -  )٥١،١٥٠(  -  -  -  -  ٥١،١٥٠  )٢٥إيضاح ( ٢٠٠٩ –إصدار أسھم مجانية 
  )٦١،٣٨٠(  -  )٦١،٣٨٠(  )٦١،٣٨٠(  -  -  -  -  -  )٢٥إيضاح ( ٢٠٠٩-توزيعات أرباح مدفوعة 

 –مساھمة في الصندوق االجتماعي الرياضي 
  )٢،٢٠٧(  -  )٢،٢٠٧(  )٢،٢٠٧(  -  -  -  -  -  )٢٤إيضاح ( ٢٠٠٩

  -  -  -  )٢٢،٦٢٧(  -  -  -  ٢٢،٦٢٧  -  )٢٠إيضاح (تحويل لالحتياطي القانوني 
  ٥٠٠  ٥٠٠  -  -  -  -  -  -  -  اقتناء أسھم ال تتمتع بالسيطرة

  ٢،٢٤٦،٧٨٣  ٥٠٠  ٢،٢٤٦،٢٨٣ ١،٤٥١،٤٠٣  )١،٦٦٣(  ٧٧،٣٥٥  ٣٨٣،١٧٨  ٨٠،٢٦٠  ٢٥٥،٧٥٠  )معدل( ٢٠٠٩ديسمبر   ٣١الرصيد في 

    .جزءاً من ھذه البيانات المالية الموحدة تشكل ٣٦إلى  ١اإليضاحات المرفقة من 



٧  

  

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

  بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
بآالف الرياالت القطرية   ٢٠١٠ديسمبر   ٣١للسنة المنتھية في 

  

  
  

  رأس المال
احتياطي 
  قانوني

احتياطي القيمة
  العادلة 

فائض إعادة 
  التقييم

احتياطي 
تحويل عمالت 

  اإلجمالي  أرباح مدورة  أجنبية
حقوق غير  
  المسيطرين

إجمالي حقوق 
  الملكية

  ٢،٢٤٦،٧٨٣  ٥٠٠  ٢،٢٤٦،٢٨٣  ١،٤٥١،٤٠٣  )١،٦٦٣(  ٧٧،٣٥٥  ٣٨٣،١٧٨  ٨٠،٢٦٠  ٢٥٥،٧٥٠  ٢٠٠٩يناير  ١الرصيد كما في 
                    للسنةإجمالي الدخل الشامل 

  ١١٩،٤٤٤  -  ١١٩،٤٤٤  ١١٩،٤٤٤  -  -  -  -  -  ح السنةرب
                    
                    خراآلشامل الدخل ال

  )١١،٤٠٢(  -  )١١،٤٠٢(  -  )١١،٤٠٢(  -  -  -  -  فروق صرف عمالت أجنبية
لالستثمارات  في القيمة العادلة التغير

  ٢٣٦،٣٠٠  -  ٢٣٦،٣٠٠  -  -  -  ٢٣٦،٣٠٠  -  -  المتاحة للبيع
تحويالت إلى بيان الدخل من استبعاد 

  )٣٨،٠٠٩(  -  )٣٨،٠٠٩(  -  -  -  )٣٨،٠٠٩(  -  -  استثمارات متاحة للبيع
  -  -  ٣٠٦،٣٣٣  -  ٣٠٦،٣٣٣  ١١٩،٤٤٤  )١١،٤٠٢(  -  ١٩٨،٢٩١  
                    

المالكين المسجلة مباشرة التعامالت مع 
                    في حقوق الملكية

  -  -  -  )٦٣،٩٣٨(  -  -  -  -  ٦٣،٩٣٨  )٢٥إيضاح ( 2010 –إصدار أسھم منحة 
إيضاح ( 2010-توزيعات أرباح مدفوعة 

٦٣،٩٣٨(  -  )٦٣،٩٣٨(  )٦٣،٩٣٨(  -  -  -  -  -  )٢٥(  
المساھمة في الصندوق االجتماعي 

  )٢،٩٨٥(  -  )٢،٩٨٥(  )٢،٩٨٥(  -  -  -  -  -  )٢٤إيضاح ( ٢٠١٠ -الرياضي
 2010 –تحويل لالحتياطي القانوني 

  -  -  -  )٨،٦٠٧(  -  -  -  ٨،٦٠٧  -  )٢٠إيضاح (
  -  )٨٦(  ٨٦  ٨٦  -  -  -  -  -  التغيرات في أسھم ال تتمتع بالسيطرة

  ٢،٤٨٦،١٩٣  ٤١٤  ٢،٤٨٥،٧٧٩ ١،٤٣١،٤٦٥  )١٣،٠٦٥(  ٧٧،٣٥٥  ٥٨١،٤٦٩  ٨٨،٨٦٧  ٣١٩،٦٨٨  ٢٠١٠ديسمبر   ٣١الرصيد في 

 .الموحدةالبيانات المالية جزءاً من ھذه  تشكل ٣٦إلى  ١من مرفقة اإليضاحات ال



٨  

 

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

    الموحد التدفقات النقديةبيان 
 القطريةبآالف الرياالت    ٢٠١٠ديسمبر   ٣١في  للسنة المنتھية

  
  ٢٠٠٩    ٢٠١٠  إيضاحات  
  ) *معدلة(        

          أنشطة التشغيل
  ١٣٦،٢٢٢    ١١٩،٤٤٤    صافي ربح السنة

          :تسويات لـ
  ٢،٣٩٤    ٣،٣٩٩  ١٤  إھالك 
  )٢٤(    ٦١    من بيع أو شطب ممتلكات ومعدات) ربح/ (خسارة

  )٣١،١٥٤(    )٣٨،١٧٠(  ٢٧  ربح بيع استثمارات
  )٣،٠٨٩(    )١٦،٥٢٩(  ٢٧  مالية متداولةإعادة تقييم أوراق ربح 

  )٤٥،٢٥٨(    )٢،٠٧٦(  ١١  ربح إعادة تقييم عقارات استثمارية
  )١٩،٦٧٩(    )١٧،٧٩٨(  ٢٧  إيراد من استثمار في شركات زميلة

  ٦٢٨    -    خسارة انخفاض قيمة استثمارات 
          

          التغيرات في الموجودات والمطلوبات العاملة
  )١٥٩،٦٦٢(    )١٠٥،١٨٦(    وذمم مدينة أخرى ذمم عقود تأمين مدينة

  ٨٠،٨٦١    )٤٧،٥٢٠(    موجودات عقود إعادة تأمين
  )٨٧،٢٤٥(    ٣٩،٧١٣    مطلوبات عقود تأمين

  ٢٨،٠٣٠    )١٣،٩٨٨(    ذمم دائنة
  ١٨،٢٧٧    ١٦،٥٩٥    مطلوبات أخرى

 )٧٩،٦٩٩(   )٦٢،٠٦٣(   صافي المستخدم في أنشطة التشغيل
          

          أنشطة االستثمار
  )٢،٨٣٨(    )٢،٧٣٦(  ١٤  شراء ممتلكات ومعدات

  )٣٩،٨٩٨(    )٦١،٨٧١(    شراء أوراق مالية استثمارية
  )٣٤،٤٧٦(    )٦،١٠٥(    في شركات زميلة استثمارات

  )٣٢٣(    -    شراء استثمارات عقارية
  )٥٠٠(    -    استثمار في شركة تابعة

  )٢٢،٦٣٦(    )٤٨،٩٨٠(    إضافات للمباني قيد اإلنشاء
  ٧٩،٢٦٦    ٩٠،٢٦٨    متحصالت من بيع أوراق مالية استثمارية

  ٥،٥٦٢    ٥،٦٣٩    توزيعات أرباح من شركات زميلة
  ٢٤    -    متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات

  )١٥،٨١٩(    )٢٣،٧٨٥(    التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة االستثمار
          

          أنشطة التمويل
  )٦١،٣٨٠(    )٦٣،٩٣٨(  ٢٥  توزيعات أرباح مدفوعة

  ١٠٤،٥٧٧    ٩٤،١٨١    الحركة في القروض قصيرة األجل
 ٤٣،١٩٧   ٣٠،٢٤٣   التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التمويل

        
 )٥٢،٣٢١(   )٥٥،٦٠٥(   النقص في النقد وما يعادله 

  ١٦٢،٣٢٨    ١١٠،٠٠٧    النقد وما يعادله في بداية السنة
  ١١٠،٠٠٧    ٥٤،٤٠٢  ٥  النقد وما يعادله في نھاية السنة 

  
  )ھـ( ٢راجع إيضاح رقم *  

 .جزءاً من ھذه البيانات المالية الموحدة تشكل ٣٦إلى  ١اإليضاحات المرفقة من 



  

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

   ة الموحدةإيضاحات حول البيانات المالي
    ٢٠١٠ديسمبر   ٣١في  للسنة المنتھية

 

٩  

  نشاطوال ةركشال  ١

أمين تأسست  ادة الت أمين وإع ة للت ة العام ة مساھمة شركة ك") الشركة(" )ق.م.ش(الشركة القطري ة عام قطري
م  م س ١٩٧٨لسنة  ٥٢بموجب المرسوم األميري رق انون  ٧٢٠٠جلھا التجاري ھو ورق ا نصوص ق وتحكمھ

وم الشركة  .الشركات القطري ة تق ـ (وشركاتھا التابع ا ب ا جميع واع ") المجموعة"يشار إليھ ع أن ة جمي بمزاول
مدرجة في سوق الدوحة  مجموعةأسھم ال. دارة العقارات واالستثماراتوإ أنشطة التأمين وإعادة التأمين العامة

  .لألوراق المالية

  ).دبي( دولة اإلمارات العربية المتحدةواحد في  فرع خارجيوقطر  فيفروع محلية  ٥لدى الشركة 

ا في تتضمن البيانات المالية الموحدة البيانات المالية للشركة وشركاتھا التابعة والتي تنتھي  نواتھا جميع  ٣١س
  :الشركات التابعة ھي. ديسمبر

  األنشطة الرئيسية د التأسيسلب  الملكية  الشركة التابعة

 الشركة القطرية العامة القابضة
  دولة قطر %١٠٠  و.ش.ش

ية  فة أساس ل بص يتعم تثمارات  ف إدارة اس
  .المجموعة

  اإلسالميتعمل بصفة أساسية في مجال التأمين   دولة قطر %١٠٠  و.ش.شتكافل العامة للشركة ال

        
   اإلعداد ساسأ  ٢

  فقرة االلتزام  )أ(

ة الموحدة البيانات المالية ھذه أعدت  انون الشركات التجاري ات ق ة، ومتطلب ارير المالي وفقاً للمعايير الدولية للتق
  .التأمينالممارسات السائدة في مجال مع وھي تتفق . ٢٠٠٢للسنة  ٥القطري رقم 

  أساس القياس  )ب(

  : البنود الھامة التالية في بيان المركز الماليأعدت البيانات المالية الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا 

  العادلة؛القيمة األدوات المالية المشتقة بقياس  

 لربح أو الخسارة بالقيمة العادلة؛قياس األدوات المالية من خالل ا  

  األدوات المالية المتاحة للبيع بالقيمة العادلةقياس. 

  ؛)ھـ( ٢قياس االستثمارات العقارية باستخدام نموذج القيمة العادلة كما ھو مذكور باإليضاح  

  ).٤) (ج( ٣تم تقديم المزيد من اإلفصاح عن الطرق المستخدمة في قياس القيم العادلة باإليضاح 

  العملة المستخدمة  )ج(

تم تقريب جميع . ، وھو العملة العملية للمجموعةالبيانات المالية الموحدة باللایر القطريتم عرض ھذه 
  .أقرب ألف لایر، ما لم تتم اإلشارة إلى خالف ذلك المعلومات المالية إلى

  التقديراتاألحكام واستخدام   )د(

التقرير للموجودات  تقوم المجموعة بوضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على المبالغ الصادر عنھا
يتم تقييم . في تاريخ التقرير طارئةوالمطلوبات واإليرادات والمصروفات واإلفصاح عن االلتزامات ال

التقديرات واألحكام بصفة مستمرة وھي تستند إلى الخبرة التاريخية وعوامل أخرى، متضمنة توقع أحداث 
  .مستقبلية ُيرى أنھا معقولة في ضوء الظروف



  

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

   الموحدةة إيضاحات حول البيانات المالي
 بآالف الرياالت القطرية   ٢٠١٠ديسمبر   ٣١في  للسنة المنتھية

 

١٠  

  )تابع(أساس اإلعداد   ٢

  )تابع(استخدام األحكام والتقديرات   )د(

واألحكام الضرورية لتطبيق السياسات المحاسبية والتي لھا تم إدراج المعلومات عن مجاالت التقديرات الھامة 
  .٣٥و  ٣٤تأثير أكثر أھمية على المبالغ المعترف بھا في البيانات المالية الموحدة في اإليضاحات 

يتم إدراج التعديالت على التقديرات . تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المتعلقة بھا على نحو مستمر
  .ة تتأثر بذلك ينة التي تتم فيھا مراجعة التقديرات أو في أية سنوات مستقبلالمحاسبية في الس

  محاسبيةة سياسالتغييرات في   )ھـ(

ما يتعلق بالقياس الالحق لالستثمارات العقارية من قامت المجموعة بتغيير سياستھا المحاسبية فيالسنة  خالل
ترى . بالتغيير في القيمة العادلة في الربح أو الخسارةمع االعتراف نموذج التكلفة إلى نموذج القيمة العادلة 

بأن القياس الالحق باستخدام نموذج القيمة العادلة يوفر معلومات أكثر عالقة باألداء المالي لتلك مجموعة ال
  . الموجودات

في األرباح تم إجراء التغيير بأثر رجعي بتعديل أرصدة المقارنة واالعتراف بالمكسب التراكمي للقيمة العادلة 
. يتم تحديد القيم العادلة استنادا إلى التقييم الذي يتم إجراؤه من جانب مقيمين خارجيين مستقلين. المدورة

المباني قيد اإلنشاء ھي عقارات سيتم استخدامھا في المستقبل كاستثمارات عقارية وبالتالي فھي تعتبر كجزء 
  .من االستثمارات العقارية

يلخص الجدول التالي التعديالت . ادة تقييم االستثمارات العقارية في نھاية كل سنةسياسة المجموعة ھي إع
  :المرحلية التي تمت على بيان المركز المالي الموحد عند تنفيذ ھذه السياسة المحاسبية الجديدة

استثمارات   
  عقارية

 /أرباح مدورة  
الربح أو الخسارة

        
  ٤١٠،٨٩٣    ٤٥٥،٢٣٨  ٢٠٠٨ديسمبر  ٣١الرصيد الصادر عنه التقرير في 

  -    ٥٥،٤٣٣  مباني قيد اإلنشاء
  ١،٠٤١،٦٥٢    ١،٠٤١،٦٥٢  أول المدةأثر التعديل على أرصدة 

  ١،٤٥٢،٥٤٥    ١،٥٥٢،٣٢٣  ٢٠٠٨ديسمبر  ٣١الرصيد المعدل في 
        

  ٣٦١،٨٠٥    ٤٥٢،٩٤٤  ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١الرصيد الصادر عنه التقرير في 
  -    ٧٥،٣٠٨  مباني قيد اإلنشاء

  ١،٠٤١،٦٥٢    ١،٠٤١،٦٥٢  أثر التعديل على أرصدة أول المدة
        

        األثر على صافي الربح للسنة
  ٤٥،٢٥٨    ٤٥،٢٥٨  ٢٠٠٩الزيادة في القيمة العادلة لالستثمارات العقارية في سنة 

  ٢،٦٨٨    ٢،٦٨٨  استرجاع إھالك على االستثمار العقاري

  ١،٤٥١،٤٠٣    ١،٦١٧،٨٥٠  ٢٠١٠يونيو  ٣٠االستثمارات العقارية كما في 

 ١٫٨٧بمبلغ على السھم تم تطبيق ھذا التغيير على السياسة المحاسبية بأثر رجعي وكان له أثر على العائدات 
  .٢٠٠٩خالل سنة لایر قطري للسھم 



  

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

   ة الموحدةإيضاحات حول البيانات المالي
  بآالف الرياالت القطرية   ٢٠١٠ديسمبر   ٣١في  للسنة المنتھية

 

١١  

  )تابع(أساس اإلعداد   ٢

  التغييرات في سياسة محاسبية  )ھـ(

  

 ٨٦،٠٦٩        )قبل التعديل( ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١صافي الربح للسنة النتھية في 

 ٤٥،٢٥٨         
 

العادلة لإلستثمارات العقارية المسجلة في بيان الدخل كما ھو  الزيادة في القيمة
)ھـ( ٢موضح بإيضاح رقم 

 
٢،٦٨٨            

  
إسترجاع إھالك بسبب تغيير السياسة المحاسبية كما ھو موضح بإيضاح 

 )ھـ( ٢رقم 

 
٢،٢٠٧              ٢٤مساھمة في الصندوق اإلجتماعي الرياضي كما ھو موضح بإيضاح رقم 

          
١٣٦،٢٢٢  )بعد التعديل( ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١صافي الربح للسنة النتھية في 

  

  

   ٢٠١٠يناير  ١المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة التي يسري مفعولھا من   )و(

على عدد من التعديالت  ٢٠٠٩الدولية للتقارير المالية الصادرة في إبريل تشتمل التحسينات على المعايير 
التي تؤدي إلى تغييرات محاسبية على أغراض العرض أو االعتراف أو القياس إضافة إلى تعديالت 

يسري مفعول التعديالت على الفترات . إصطالحية أو تحريرية متعلقة بمختلف المعايير الدولية للتقارير المالية
إجراء تغييرات على  لم يطلب. ع السماح بتبنيھا في وقت مبكرم ٢٠١٠يناير  ١السنوية التي تبدأ في أو بعد 

  .السياسات المحاسبية نتيجة لتلك التعديالت

ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في تصبح سارية المفعول لم المعايير والتعديالت والتفسيرات الصادرة التي   )ز(
  تطبيقھاولم يتم  ٢٠١٠

ولكنھا لم تصبح سارية المفعول بعد للسنة المنتھية جديدة المعايير والتعديالت والتفسيرات العدد من تم إصدار 
  . الموحدةالبيانات المالية ھذه ولم يتم تطبيقھا عند إعداد  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١في 

ار  )١( م المعي ة ٩رق ارير المالي ة للتق ايير الدولي ن المع ة: م تم إصداره : األدوات المالي ار ي و أول معي ھ
اس . ٣٩معيار المحاسبة الدولية رقم كجزء من المشروع الكبير الستبدال  يبسط ھذا المعيار نموذج القي

ة. المزدوج اس الموجودات المالي يتين لقي ين أساس ة: يتضمن المعيار فئت ة العادل أة والقيم ة المطف . التكلف
دى  ة للموجود يعتمد أساس التصنيف على نمط األعمال ل ة التعاقدي دفقات النقدي الشركة وخصائص الت

ي  ايمكن تبني المعيار مبكر. المالي وبأثر مستقبلي وال تحتاج الفترات السابقة إلى تعديالت في حالة تبن
 .٢٠١٢يناير  ١الشركة للمعيار على فترات التقارير التي تبدأ قبل 

م إصداره ، األطراف ذات العالقة، اإلفصاحات عن )المنقح( ٢٤معيار المحاسبة الدولي  )٢( وفمبر ت في ن
م . ٢٠٠٩ ة الصادر ٢٤يلغي ھذا المعيار معيار المحاسبة الدولي رق ، إفصاحات األطراف ذات العالق

دولي . ٢٠٠٣في سنة  ار المحاسبة ال نقح( ٢٤معي د ) الم دأ في أو بع ي تب رات الت اير  ١إلزامي للفت ين
نقح ويبسط تعريف . فة كلية أو جزئيةويسمح بتطبيقه مبكرا، سواء كان بص ٢٠١١ يوضح المعيار الم
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١٢  

الطرف ذي العالقة ويستبعد اشتراط قيام الشركات ذات العالقة بالحكومة باإلفصاح عن تفاصيل جميع 
ة ة والشركات األخرى ذات الصلة بالحكوم ار . معامالتھا مع الحكوم ق المعي تقوم المجموعة بتطبي س

ى اإلفصاح عند ت. ٢٠١١يناير  ١المنقح من  نقح ستحتاج المجموعة والشركة األم إل طبيق المعيار الم
 .عن أية تعامالت

  التبني المبكر للمعايير  )ح(

  .٢٠١٠لم تتبنى المجموعة ھذه المعايير الجديدة أو المعدلة مبكرا في سنة 

  السياسات المحاسبية الھامة  ٣

ميع الفترات المعروضة في جعلى نب المجموعة بانتظام من جاالواردة أدناه تم تطبيق السياسات المحاسبية 
ھذه البيانات المالية الموحدة وقد تم تطبيقھا بانتظام من جانب شركات المجموعة، فيما عدا ما ھو موضح 

تمت إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة . الذي يعالج التغيرات في السياسات المحاسبية) ھـ( ٢باإليضاح رقم 
  ).٣٦راجع إيضاح (العرض المتبعة في السنة الحالية  ةلتتفق مع طريق

  التوحيد أساس  )أ(

  في شركات تابعة اتاالستثمار

يتم تعريف الشركات التابعة على أنھا تلك الشركات التي تتم السيطرة عليھا من جانب المجموعة وھي تحديدا 
والتشغيلية بغرض الحصول على منافع التي يكون للمجموعة قوة تصويت للتحكم في سياساتھا المالية 

  .اقتصادية من أنشطتھا
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١٣  

  )تابع(السياسات المحاسبية الھامة   ٣

  )تابع(أساس التوحيد   )أ(

  )تابع(االستثمارات في شركات تابعة 

تشتمل البيانات المالية الموحدة على البيانات المالية الخاصة بالشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة للتأمين 
يتم إعداد البيانات المالية للشركات التابعة لنفس سنة . ٢٠١٠ديسمبر  ٣١وشركاتھا التابعة كما في ) ق.م.ش(

  . لثباتالتقرير للشركة األم باستخدام سياسات محاسبية تتسم با

المجموعة  اتيتم حذف جميع تعامالت وأرصدة وفوائض وعجز التعامالت غير المحققة فيما بين شرك
متى كان ذلك ضروريا تم تعديل الحسابات بين الشركات التابعة لضمان . بالكامل بدءاً من تاريخ التوحيد

  .الثبات مع السياسات المحاسبية التي تتبعھا المجوعة

 فقا، تعمل في مجال التأمين اإلسالمي وو.ش.ش التابعة للمجموعة وھي شركة التكافل العامةإحدى الشركات 
ً لمبادئ الشريعة اإلسالمية المطبقة يتم االحتفاظ بأموال المشاركين و. ميةالمبادئ الشريعة اإلسل حاملي (وفقا

إظھار موجودات ومطلوبات  بناء على ذلك، يتم). المساھمين(بصورة منفصلة عن أموال المشغلين ) الوثائق
مطلوبات "و" مشاركي التكافل"المشاركين متضمنة رصيد األموال بصورة منفصلة على أنھا موجودات 

  . بيان المركز المالي الموحدعلى التوالي في " صندوق التكافل والمشاركين

واردة  )المشاركين( شاملالدخل الوبيان بيان المركز المالي التي تشتمل على حسابات أموال مشاركي التكافل 
  .حاملي الوثائق بأسلوب المضاربة التكافل نيابًة عن  أموالبإدارة  مجموعةتقوم ال .١٣باإليضاح رقم 

  االستثمارات في شركات زميلة

الشركات الزميلة ھي الشركات التي تملك المجموعة تأثيرا ھاما عليھا وليست سيطرة على سياساتھا المالية 
تتضمن البيانات المالية حصة المجموعة من إجمالي المكاسب والخسائر المعترف بھا للشركات . والتشغيلية

  . تاريخ توقف ذلك التأثير الھامالزميلة على أساس حقوق الملكية من تاريخ بداية التأثير الھام وإلى 

يتم االعتراف بجميع التغييرات الالحقة في حصة المجموعة من المساھمة في الشركة الشقيقة في القيمة 
يتم التقرير عن التغييرات الناتجة من الربح والخسارة الناتجة من الشركة . الدفترية الستثمارات المجموعة

  .بيان الدخل وبالتالي فھي تؤثر على صافي نتائج المجموعةفي " إيراد االستثمار"الشقيقة تحت 

المبالغ الصادر عنھا التقرير في البيانات المالية الموحدة للشركات الشقيقة متى كان ذلك ضروريا  عديلتم تي
المكاسب غير المحققة الناشئة عن التعامالت  .لضمان الثبات مع السياسات المحاسبية التي تتبعھا المجموعة

مع الشركات المستثمر فيھا بطريقة حقوق الملكية يتم استبعادھا إلى حد مساھمة المجموعة في الشركة 
  .المستثمر فيھا

عندما تتجاوز حصة المجموعة في الخسائر مساھمتھا في الشركة المستثمر فيھا بطريقة حقوق الملكية يتم 
الدفترية لتلك المساھمة، متضمنة أية استثمارات طويلة األجل، إلى الصفر كما يتم إيقاف تخفيض القيمة 

االعتراف بأية خسائر أخرى فيما عدا إلى الحد الذي يكون فيه لدى المجموعة التزام أو في حالة قيامھا بسداد 
  .مدفوعات بالنيابة عن الشركة المستثمر فيھا

  العمالت األجنبية  )ب(

  لخارجيةالعمليات ا

نتائج والمركز المالي للفرع األجنبي بالعملة الوظيفية للشركة عرض ألغراض البيانات المالية الموحدة يتم 
والمصروفات بمتوسط أسعار الصرف  اتيتم تحويل اإليراد. األم بسعر الصرف السائد في تاريخ التقرير

للسنة ما لم تتقلب أسعار الصرف بشكل كبير خالل السنة ففي تلك الحالة يتم استخدام أسعار الصرف في 
يتم االعتراف . يتم تحويل في الشركات الزميلة األجنبية بأسعار الصرف في تاريخ اإلقفال .تواريخ المعامالت

عند استبعاد عملية أجنبية جزئيا أو كليا يتم . الدخل الشامل اآلخرشرة في بفروق تحويل العمالت األجنبية مبا
  .تحويل المبلغ ذي الصلة في االحتياطي إلى بيان الدخل للفترة ذات الصلة به
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١٤  

  )تابع(السياسات المحاسبية الھامة   ٣

  )تابع(العمالت األجنبية   )ب(

  التعامالت بعمالت أجنبية

. بعمالت أجنبية باللایر القطري وفقاً لسعر الصرف السائد في تاريخ إجراء كل معاملةمبدئيا تسجل التعامالت 
تحول أرصدة الموجودات والمطلوبات المالية المسجلة بالعمالت األجنبية إلى اللایر القطري بأسعار الصرف 

  .السائدة في نھاية السنة، وتدرج الفروق الناتجة عن التحويل في بيان الدخل الموحد

  األدوات المالية  )ج(

المالية النقد وما يعادله  الموجوداتتتضمن . تمثل األدوات المالية الموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة
وموجودات عقود إعادة التأمين والمستحقات من أطراف ذات عالقة والذمم المدينة من التأمين واألخرى 

ً قصيرة األجل ومطلوبات عقود التأمين وذمم تتضمن المطلوبات المالية ذمما دا. واالستثمارات ئنة وقروضا
  .دائنة أخرى

  االعتراف  ]١[ 

تاريخ الذي تصبح فيه الفي و في التاريخ الذي تنشأ فيهبالموجودات والمطلوبات المالية ف اعتريتم اال
  .المجموعة طرفاً لنصوص تعاقدية لألداة

  االعتراف إلغاء  ]٢[

االعتراف عن الموجود المالي عند انتھاء الحقوق التعاقدية في استالم تدفقات نقدية من إلغاء تقوم المجموعة ب
ذلك الموجود أو عند تحويل الحق في قبض التدفقات النقدية لذلك الموجود في معاملة يتم فيھا تحويل جميع 

  . المخاطر والعوائد المتعلقة بملكية الموجودات المالية

لقة تقوم بشطب األرصدة المتععندما  ةالمالي وجوداتالمبعض االعتراف عن  إلغاءبأيضا تقوم المجموعة 
يتم عن مطلوب مالي عندما تقوم المجموعة بإلغاء االعتراف . بالموجودات التي تعتبر غير قابلة للتحصيل

  .التفرغ من أو إلغاء أو انتھاء التزاماتھا التعاقدية

  القياس  ]٣[

  األدوات المالية غير المشتقة
من االستثمارات في األسھم واألوراق المالية المدينة وذمم عقود التأمين األدوات المالية غير المشتقة  تكونت

المدينة والذمم المدينة األخرى والنقد وما في حكم النقد والمستحقات لبنوك وذمم عقود التأمين الدائنة والذمم 
  .الدائنة األخرى

ً إليھا، بالنسبة لألدوات التي ليست يتم االعتراف باألدوات المالية غير ا ً بالقيمة العادلة مضافا لمشتقة مبدئيا
تحدد اإلدارة التصنيف . بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل، أية تكاليف منسوبة بصفة مباشرة للمعاملة

ر المشتقة في أعقاب االعتراف المبدئي يتم قياس األدوات المالية غي. المناسب لالستثمارات في وقت الشراء
  .حسب الوصف الوارد أدناه

  االستثمارات المتاحة للبيع
وبعض األوراق المالية المدينة على حقوق الملكية وحسابات الصناديق تصنف استثمارات المجموعة في أسھم 

ات التغييريتم االعتراف بفي أعقاب االعتراف المبدئي تقاس بالقيمة العادلة و. أنھا موجودات مالية متاحة للبيع
 لى البنود المالية المتاحة للبيععليھا، بخالف خسائر االنخفاض في القيمة ومكاسب صرف العمالت األجنبية ع

عتراف عند نزع اال. لكية في احتياطي القيمة العادلةحقوق المالدخل الشامل اآلخر وعرضھا في مباشرة في 
يتم  .إلى الربح أو الخسارةالدخل الشامل المثبتة في المكسب أو الخسارة التراكمية  حويليتم ت عن االستثمار

  .االعتراف بجميع مشتريات ومبيعات االستثمارات في تاريخ السداد
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١٥  

  )تابع(السياسات المحاسبية الھامة   ٣

  )تابع(األدوات المالية   )ج(

  الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة
مة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا كان يتم االحتفاظ بھا للمتاجرة أو مخصصة تصنف األداة المالية بالقي

إذا كانت المجموعة تدير ھذه للمتاجرة األدوات المالية ب االحتفاظيتم . بھذه الصفة عند االعتراف المبدئي
ً إلسترات يجية االستثمار لدى االستثمارات وتتخذ قرارات البيع والشراء استنادا إلى قيمھا العادلة وفقا

عند االعتراف المبدئي يتم االعتراف بالتكاليف المنسوبة إلى المعاملة مباشرة في الربح أو . المجموعة
تقاس األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة ويتم . الخسارة عند تكبدھا

  .خسارةاالعتراف بالتغييرات فيھا في الربح أو ال

  يعادلهالنقد وما 
من أرصدة نقدية ولدى البنوك وودائع قصيرة األجل ذات فترات استحقاق لثالثة أشھر  يعادلهيتكون النقد وما 

  .تاريخ بيان المركز الماليأو أقل في 

  ذمم المدينة األخرىالالمدينة وذمم عقود التأمين 
يتم تكوين مخصص . نخفاض القيمةالمخصص تكوين بعد  سجيل ذمم التأمين المدينة بالتكلفة المطفأةيتم ت

عندما يوجد دليل على أن المجموعة لن تتمكن من تحصيل جميع أو  عمار الديونأالنخفاض القيمة استنادا إلى 
. يتم شطب الديون الرديئة خالل السنة التي يتم تحديدھا فيھا. على مدد الذمم المدينة المبالغ المستحقة بناء

  .تحديد الديون الرديئة على تحليل للمركز المالي للطرف المقابليستند 

  موجودات عقود إعادة تأمين
موجودات عقود إعادة تمثل . تتنازل المجموعة عن مخاطر التأمين في إطار نشاطھا االعتيادي عن أعمالھا

لقابلة لالسترداد من معيدي يتم تقدير المبالغ ا. التأمين األرصدة القابلة لالسترداد من شركات إعادة التأمين
التأمين بالصورة التي تتسم باالنسجام مع مخصص المطالبات القائمة أو المطالبات المسددة المصاحبة لوثائق 

  .معيدي التأمين والتي تكون بموجب عقد إعادة التأمين ذي الصلة

  تأمين مطلوبات عقود 
الدفع بموجب مطالبات التأمين المبلغ عنھا حتى نھاية فترة التقرير والمبلغ المستحق  ستحقةتستحق المبالغ الم

تستحق مطالبات التأمين على أساس الخسائر الفعلية . الدفع إلى شركات إعادة التأمين كالتزام مستحق الدفع
لتزام إعادة التأمين بناًء يحتسب ا. المبلغ عنھا في مقابل الوثائق المكتتب بھا من جانب المجموعة خالل الفترة

  .على المطلوب التعاقدي المتفق عليه مع شركة إعادة التأمين على أساس المطالبات الفردية

  القروض التي تحتسب عنھا فوائد
يتم االعتراف بجميع القروض التي تحتسب عنھا فوائد مبدئيا بالقيمة العادلة للمقابل المستلم ناقصا التكاليف 

في أعقاب االعتراف المبدئي، تقاس القروض التي تحتسب عنھا فوائد . مباشرة للمعاملةالتي تنسب بصورة 
يتم االعتراف بالمكاسب والخسائر في الربح أو الخسائر . بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعال

  .عند نزع االعتراف عن المطلوبات

  أخرى
ً أية تقاس األدوات المالية غير المشتقة  األخرى بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة سعر الفائدة الفعال ناقصا

  .خسائر انخفاض في القيمة

  األدوات المالية المشتقة
المحاسبة عنھا بصورة منفصلة إذا لم تكن تتم يتم فصل المشتقات المضمنة عن العقد المضيف لھا و

لمضمنة مترابطة بصورة لصيقة، ستفي أداة تقة العقد المضيف والمشلالخصائص والمخاطر االقتصادية 
منفصلة لھا نفس بنود المشتقة المضمنة بتعريف المشتقة وال يتم قياس األداة المجمعة بالقيمة العادلة عبر الربح 

يتم االعتراف بالتغييرات في القيمة العادلة لألدوات المشتقة المفصولة مباشرة في الربح أو . أو الخسارة
  .الخسارة
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١٦  

  )تابع(السياسات المحاسبية الھامة   ٣

  )تابع(األدوات المالية   )ج(

  القيم العادلة  ]٤[

القيمة العادلة ھي المبلغ الذي يمكن في مقابله مبادلة الموجود أو سداد المطلوب بين طرفين مطلعين وراغبين 
لقيم الدفترية بموجب بالتالي يمكن أن تنشأ الفروق بين ا. على أساس معاملة تجارية حرة في تاريخ القياس
  .طريقة التكلفة التاريخية وتقديرات القيمة العادلة

ضمن تعريف القيمة العادلة يوجد االفتراض بأن الشركة ھي كيان مستمر بدون أية نية أو حاجة لتصفيتھا أو 
حديد القيم يتم ت. الحد بشكل كبير من مقدار عملياتھا التشغيلية أو القيام بإجراء معامالت بموجب بنود ضارة

العادلة لالستثمارات التي يتم تداولھا بشكل نشط في أسواق مالية نظامية بالرجوع إلى أسعار شراء 
في . الموجودات أو عروض سعر المطلوبات في تاريخ إقفال النشاط التجاري في تاريخ بيان المركز المالي

  .لوسطاء أو التجارحالة عدم توفر أسعار عرض يتم الرجوع إلى األسعار المعروضة من ا

في حالة  .تستند القيمة العادلة للمشتقات المضمنة المنفصلة على القيمة السوقية ألداة حقوق الملكية األساسية
عدم إمكانية قياس القيمة العادلة بصورة موثوق بھا باستخدام الطرق المذكورة أعاله عندھا يمكن قياس ھذه 

العادلة للمقابل المدفوع القتناء االستثمار أو المبلغ المستلم عند إصدار األدوات المالية بالتكلفة، وھي القيمة 
يتم أيضا إدراج جميع التكاليف المنسوبة . المطلوب المالي إلى حين توفر قياس موثوق به للقيمة العادلة

  .بصورة مباشرة لالقتناء في تكلفة االستثمار

م المتاجرة النشطة بھا في أسواق مالية منظمة بالرجوع إلى يتم تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية التي تت
أسعار العرض المدرجة بالسوق بالنسبة للموجودات وأسعار العرض بالنسبة للمطلوبات، عند إقفال األعمال 

في حالة عدم إمكانية قياس القيمة العادلة بصورة موثوق بھا باستخدام أي من . في تاريخ بيان المركز المالي
المذكورة أعاله عندھا يتم قياس ھذه األدوات المالية بالتكلفة، بصفتھا القيمة العادلة للمقابل المدفوع الطرق 

. القتناء االستثمار أو المبالغ المستلم عن إصدار المطلوب المالي إلى حين توفر قياس موثوق به للقيمة العادلة
راجع إيضاح ( شرة لالقتناء في تكلفة االستثماريتم أيضا إدراج جميع تكاليف المعاملة التي تنسب بصفة مبا

  .)لترتيب القيمة العادلة ٣١

من جانب شركتي تقييم مستقلتين ال تربطھما صلة  ةمتوسط القيم العادلة المحددضع المجموعة اعتبارا لت
شركات التقييم الخارجي المستقلة  لدى. بالمجموعة على أنھا القيمة العادلة لالستثمارات العقارية الفردية

تستند القيم العادلة إلى القيم السوقية . عن موقع وفئة العقار الذي يجري تقييمه ةمعرفة مناسبة وخبرة حديث
وھي المبلغ المقدر الذي يمكن مبادلة العقار في مقابله في تاريخ التقييم بين مشتري راغب وبائع راغب في 

ترى إدارة . يام بالتسويق الصحيح الذي يتصرف فيه كل طرف بصورة مطلعةمعاملة تجارية حرة بعد الق
معادلة لتكلفة اإلنشاء حيث أن تلك المباني ھي في مراحل  اإلنشاءالمجموعة أن القيم العادلة للمباني قيد 

  .ولى لإلنشاءاألنشطة األ

  انخفاض القيمة  )د(

  الموجودات المالية

قد  نهھناك دليل موضوعي على أتقرير لتحديد ما إذا كان في تاريخ كل يتم إجراء تقييم للموجود المالي 
القابلة لالسترداد لذلك الموجود واالعتراف  القيمة يتم تحديدالدليل ھذا  في حالة وجود مثل. انخفضت قيمته

  .بأية خسارة في القيمة في بيان الدخل
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١٧  

  )تابع(السياسات المحاسبية الھامة   ٣

  )تابع(انخفاض القيمة   )د(

  )تابع(الموجودات المالية 

بالنسبة للموجودات المسجلة بالقيمة العادلة فإن انخفاض القيمة ھو الفرق بين التكلفة والقيمة العادلة   )أ (
في أوراق  الستثمارلبالنسبة . ناقصا أية خسارة انخفاض في القيمة معترف بھا سابقا في بيان الدخل

مستمر في القيمة العادلة إلى أقل من الھام أو النخفاض اال يعتبرمتاحة للبيع مالية مصنفة على أنھا 
رد خسائر االنخفاض في قيمة األوراق المالية  .على أنه دليل موضوعي على انخفاض قيمتھا تكلفتھا

القيمة العادلة من خالل بيان  االستثمارية المصنفة على أنھا متاحة للبيع يتم معاملتھا على أنھا زيادة في
يتم القيام برد خسائر االنخفاض في قيمة أدوات الدين عبر بيان الدخل عندما يمكن أن . الشاملالدخل 

تتعلق الزيادة في القيمة العادلة بصورة موضوعية بحدث وقع بعد االعتراف بخسارة االنخفاض في 
  .القيمة في بيان الدخل

يمة ھي الفرق بين القيمة الدفترية بالنسبة للموجودات المسجلة بالتكلفة فإن خسارة االنخفاض في الق  )ب (
 .السعر الحالي بالسوق لموجود مالي مماثلوالقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية مخصومة ب

بالنسبة للموجودات المسجلة بالتكلفة المطفأة يتم احتساب خسارة االنخفاض في القيمة على أنھا الفرق   )ج (
ل اتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة مخصومة بمعدل الفائدة الفعالدفترية والقيمة الحالية لل قيمتھابين 

 .األصلي للموجود

  الموجودات غير المالية

تتم مراجعة القيم الدفترية للموجودات غير المالية للمجموعة في تاريخ كل تقرير لتحديد ما إذا كان ھناك 
  .تقدير القيمة القابلة لالسترداد لذلك الموجودفي حالة وجود مثل ھذا المؤشر يتم . مؤشر على انخفاض قيمتھا

  الموجودات والمطلوبات األخرى  )ھـ(

يتم إدراج جميع الموجودات والمطلوبات األخرى والتي ھي أدوات مالية بالتكلفة، وھي القيمة العادلة ويتم 
  .االعتراف بھا بالمبالغ التي سيتم استالمھا أو دفعھا في المستقبل

  لعقاريةاالستثمارات ا  )و(

العقار االستثماري ھو العقار الذي يتم االحتفاظ به إما لجني إيراد إيجار أو لزيادة رأس مالية أو لكال 
دمات في إنتاج أو تقديم بضائع أو خالغرضين ولكنه ال يحتفظ به للبيع في إطار النشاط االعتيادي أو يستخدم 

  . نموذج القيمة العادلةتقاس االستثمارات في العقارات بتطبيق . أغراض إداريةفي أو 

تتضمن المباني قيد اإلنشاء تكلفة الموجودات المكونة داخليا والتي تتضمن تكلفة المواد والعمالة المباشرة وأية 
تم إنشاء ھذه ي. تكاليف تنسب بصورة مباشرة إلى جعل الموجود في حالة العمل في الغرض المنشود منه

العقارات لالستخدام المستقبلي كاستثمارات عقارية وبالتالي فھي تعتبر كاستثمارات عقارية وتتم المحاسبة 
  .عنھا بالقيمة العادلة

تنظر المجموعة في متوسط القيم العادلة المحددة من جانب شركتي تقييم مستقلتين ال تربطھما صلة 
يتم االعتراف بالزيادة أو النقصان في القيمة . لالستثمارات العقارية الفرديةبالمجموعة على أنھا القيمة العادلة 

  .العادلة لالستثمارات العقارية مباشرة في الربح أو الخسارة
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١٨  

  )تابع(السياسات المحاسبية الھامة   ٣

  عقارات ومعدات  )ز(

  قياسالواالعتراف 

تتضمن التكلفة . اإلھالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة اتدرج العقارات والمعدات بالتكلفة ناقص
تتضمن تكلفة الموجودات المكونة داخليا تكلفة . المصروفات التي تنسب بصورة مباشرة القتناء الموجود

المواد والعمالة المباشرة وأية تكاليف منسوبة بصفة مباشرة لجعل الموجودات في حالة عمل في أغراض 
  .مطلوبة منھا وتكاليف تفكيك وإزالة البنود وإرجاع الموقع الكائنة عليه إلى وضعه السابقاالستخدام ال

المكاسب والخسائر الناتجة عن استبعاد أحد بنود العقارات والمعدات يتم تحديدھا بمقارنة متحصالت البيع مع 
  .ر في الربح أو الخسارةفي اإليراد اآلخبالصافي القيمة الدفترية للعقار والمعدة ويتم االعتراف بھا 

  التكاليف الالحقة

والمعدات في القيمة الدفترية للبند إذا كان من المحتمل عقارات يتم االعتراف بتكلفة استبدال أحد مكونات ال
تدفق المنافع االقتصادية المستقبلية المضمنة في ذلك المكون للمجموعة وإمكانية قياس تكلفتھا بصورة موثوق 

عقارات يتم االعتراف بتكاليف الخدمة اليومية لل. عتراف بالقيمة الدفترية للجزء المستبدليتم نزع اال. بھا
  .والمعدات في الربح أو الخسارة عند تكبدھا

  اإلھالك

، بخالف األرض والتي عقارات والمعداتبطريقة القسط الثابت لجميع البالتكلفة يتم تكوين مخصص اإلھالك 
وتسجيله في بيان الدخل بمعدالت سنوية بغرض شطب تكلفة الموجودات على مدى  لھا عمر غير محدد

  :أعمارھا اإلنتاجية المقدرة على النحو التالي

  سنة  ٢٠  لمبانيا
  سنوات  ٤  األثاث والتركيبات
  سنوات  ٤  أجھزة الكمبيوتر

  سنوات  ٤  السيارات

، إن كان ذلك مالئماً، في نھاية كل سنة اإلھالكرق الباقية للموجودات واألعمار اإلنتاجية وط تتم مراجعة القيم
  . ، وتسويتھا إن كان ذلك مالئمامالية

  المخصصات  )ح(

عندما يكون لدى المجموعة التزام قانوني أو استداللي بيان المركز المالي يتم االعتراف بالمخصصات في 
تدفقات لمنافع اقتصادية خارجة ومن المحتمل أن يطلب يمكن قياسه بصورة موثوق بھا نتيجة لحدث سابق 
  .لسداد ذلك االلتزام

  منافع الموظفين  )ط(

  )خطط المساھمات المحددة(الموظفين المحليين   ]١[

فيما يتعلق بالموظفين المحليين تقوم المجموعة بالمساھمة في صندوق التقاعد الحكومي إلى الجھات التنظيمية 
فين وفقا الشتراطات القوانين المحلية ذات الصلة بالتقاعد المحلية المعنية كنسبة مئوية من رواتب الموظ

حصة المجموعة في المساھمات في ھذه البرامج، وھي خطة مساھمة محددة . والمعاشات، متى طلب ذلك
منافع الموظفين، يتم تحميلھا على بيان الدخل الموحد في  -من معايير المحاسبة الدولية  ١٩بموجب المعيار 
  .ق بھاالسنة التي تتعل
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١٩  

  )تابع(السياسات المحاسبية الھامة   ٣

  منافع الموظفين  )ط(

  )خطط المنافع المحددة(الموظفين األجانب   ]٢(

بالنسبة للموظفين األجانب، تقوم المجموعة بتكوين مخصص لمكافأة نھاية خدمة الموظفين وفقا الشتراطات 
تقوم المجموعة بدفع ھذه . بالتقاعد والمعاشات، متى طلب ذلكلشركات المجموعة المتعلقة القوانين المحلية 

بالرغم . بيان المركز الماليالمبالغ غير الممولة على أساس رواتب الموظفين وعدد سنوات الخدمة في تاريخ 
ة من أن التكاليف المتوقعة لھذه المنافع تستحق على مدى فترة العمل إال أنھا تدفع فقط للموظفين عند إكمال فتر

  .عملھم مع المجموعة

  رأس المال  )ي(

  األسھم العادية

يتم إظھار أسھم المنحة المصدرة خالل السنة على أنھا . سھم العادية على أنھا حقوق ملكيةاأليتم تصنيف 
  . األرباح المدورة المتراكمة للمجموعةإضافة لرأس المال ويتم خصمھا من 

  توزيعات األرباح لألسھم العادية

ويتم خصمھا من األرباح المدورة عندما يتم  التزاميتم االعتراف بتوزيعات األرباح لألسھم العادية على أنھا 
توزيعات األرباح للسنة التي يتم اعتمادھا بعد تاريخ بيان المركز . اعتمادھا من جانب مساھمي المجموعة

  .ركز الماليبيان المالمالي يتم التعامل معھا على أنھا حدث وقع بعد تاريخ 

  احتياطي القيمة العادلة  )ك(

في حالة . يمثل ھذا مكسب أو خسارة غير محققة في التقييم العادل في نھاية السنة لالستثمارات المتاحة للبيع
البيع أو انخفاض القيمة يتم تدوير المكاسب أو الخسائر التراكمية المعترف بھا تحت احتياطي القيمة العادلة 

  .بيان الدخل الموحد للسنةلالستثمارات في 

  تحقق اإليرادات  )ل(

  إجمالي األقساط  ]١[

فترة التغطية التي يشتمل إجمالي األقساط المكتتب بھا على إجمالي األقساط المتعلقة بإصدار العقود خالل 
. الوثيقةتوفرھا العقود التي يتم الدخول فيھا خالل الفترات المحاسبية المعترف بھا في التاريخ الذي تبدأ فيه 

تعديالت تنشأ في السنة المالية على األقساط المدينة فيما يتعلق باألعمال المكتتب بھا في تتضمن األقساط 
  .السنوات المالية السابقة

بيان الدخل على مدى فترات العقود أو الوثائق ذات  فييتم تسجيل األقساط، بالصافي من إعادة التأمين، 
من القسط المستلم عن عقود سارية المفعول متعلق بمخاطر غير منتھية في يتم التقرير عن الجزء . الصلة
تحتسب األقساط غير المكتسبة في األساس على . على أنه التزام قسط غير مكتسب بيان المركز الماليتاريخ 

  ).أساس التناسب اليومي(عدد األيام الفعلية أساس قاعدة 

  ترتيبات إعادة التأمين  ]٢[

لمخاطر التأمين تدخل المجموعة في عقود مع معيدي تأمين آخرين للتعويض عن الخسائر  كجزء من إدارتھا
يتم دفع مبلغ بالتناسب مع إجمالي األقساط وبالتناسب مع . الناتجة من عقود التأمين التي تصدرھا المجموعة

للمعدالت التي يتم االتفاق مبلغ الخطر المعاد تأمينه على أساس الوثيقة الفردية إلى شركات إعادة التأمين وفقا 
  .عليھا في عقود إعادة التأمين، كأقساط إعادة تأمين

توفر ترتيبات إعادة التأمين المذكورة . في إطار نشاطھا االعتيادي تدخل المجموعة في عقود إعادة التأمين
تنوعا أكبر في األعمال وتسمح لإلدارة بالسيطرة على التعرض للخسائر المحتملة التي تنشأ من المخاطر 

  . الكبيرة كما توفر مقدرة إضافية على النمو
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٢٠  

  )تابع(الھامة السياسات المحاسبية   ٣

  )تابع(تحقق اإليرادات   )م(

  )تابع( إعادة التأمين ترتيبات  ]٢[

تستحق . خسارةفائض جزء كبير من إعادة التأمين بموجب عقود إعادة تأمين تفاوضية واختيارية و تنفيذيتم 
على الوثائق  المبالغ المستحقة الدفع لشركات إعادة التأمين على أساس أقساط إعادة التأمين المستحقة الدفع

  .الفردية

أقساط إعادة التأمين غير المكتسبة ھي النسب من األقساط التي يتم االكتتاب بھا في السنة فيما يتعلق بفترات 
  .مخاطر بعد تاريخ بيان المركز المالي ويتم تأجيلھا على مدى فترة وثائق التأمين المباشرة المتعلقة بھا

  صافي إيراد العمولة  ]٣[

غ بالتناسب من قسط إعادة التأمين المدفوع لشركة إعادة التأمين مرة أخرى للمجموعة كعمولة للقيام يتم دفع مبل
يتم االتفاق على ھذه النسبة المئوية للعمولة وفقا لعقد إعادة التأمين الذي يتم الدخول فيه فيما يتعلق . بالعمل

تراف بمبلغ العمولة بناء على عمولة إعادة يتم االع. بخط العمل الفردي مع شركات إعادة التأمين المختلفة
  .التأمين المدينة على أساس الوثيقة الفردية

  )اإليرادات الفنية األخرى(األتعاب   ]٤[

مقابل خدمات إدارة وثائق التأمين وخدمات اإلدارة وأتعاب من حاملي وثائق عقود التأمين مبلغ يتم احتساب 
  .اإليراد خالل الفترة التي يتم فيھا االكتتاب بالوثيقة أو تقديم الخدمةيتم االعتراف بھذا . أخرى عن العقود

  إيراد االستثمار   ]٥[

يتم االعتراف بإيراد االستثمار من االستثمارات العقارية في بيان الدخل الموحد بطريقة القسط الثابت على 
تي يتم االعتراف بھا عندما يعلن عن كما يتضمن إيراد االستثمار أيضا توزيعات األرباح ال. مدى فترة اإليجار

  .يتم االعتراف بإيراد الفائدة في بيان الدخل الموحد عند استحقاقه. الوقت الستالم التوزيعات

يتم اإلبالغ عن التغييرات الناتجة من . يتم االعتراف باإليراد من الشركات الزميلة بطريقة حقوق الملكية
  .الشقيقة تحت إيراد االستثمارالربح أو الخسارة الناتجة من الشركات 

  المطالبات والمصروفات ذات الصلة  )ن(

  إجمالي المطالبات المدفوعة  ]١[

ى  ة عل ة الالحق تلمة والمراجع ارير المس ى التق تتم المحاسبة عن المطالبات والمصروفات ذات الصلة استنادا إل
ات الناشئة . أساس كل حالة فردية على حدة درة لسداد المطالب ة المق ة النھائي يتم تكوين مخصص لتغطية التكلف

داث،  ن أح تع ول ب وقع ائر غحل منة الخس ة، متض نة المالي ة الس غ نھاي ر المبل ة ي روفات معالج ا ومص عنھ
ات دير . المطالب ق تق واري وتطبي ل اإلكت ى التحلي تنادا إل ا اس غ عنھ ر المبل ات غي وين مخصص للمطالب تم تك ي

  .حصيلة النھائية لكل فئة من فئات األعمالالمتعلق بالاكتتاب بخصوص مدى من الشك 

اب مخصص للمطالبات غير المبلغ عنھا استنادا إلى ا تكوينيتم  لتحليل األكتواري وتطبيق أحكام متعلقة باالكتت
  .عن مدى عدم التأكد بخصوص النتائج النھائية لكل قطاع أعمال

  المستردات من مبالغ إعادة التأمين والمبالغ األخرى   ]٢[

ة ة ذات العالق وب المطالب تم. يتم تقدير التعويضات المدينة من شركات إعادة التأمين بطريقة تنسجم مع مطل  ي
ات ذات  راف بالمطلوب تم االعت ا ي دخل بينم ي ال أمين ف ادة الت ود إع ئة بموجب عق ات الناش راف بااللتزام االعت

ة ات الفني ي االحتياطي أمين ف د الت تم خصمھا من حصة معي ة أو ي ذمم المدين ي ال تم وضع . الصلة ف ه ي ذا فإن ل
وفير سيولة مخصص لحصة من أقساط إعادة التأمين المستحقة الدفع كاحتياطي للمطا لبات المستقبلية بغرض ت
  .إضافية للمجموعة والتي يتم سدادھا نھائيا في نھاية فترة إعادة التأمين
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٢١  

  )تابع(السياسات المحاسبية الھامة   ٣

  )تابع(المطالبات والمصروفات ذات الصلة   )ن(

  الحركة في المطالبات القائمة  ]٣[

  مبلغ عنھا غير المسددةالمطالبات ال

تم  ارة ي ن الخس زام ع و يغطي االلت ات وھ م بالمطالب اريخ العل ي ت ة ف ات القائم راف بمخصص المطالب االعت
ديرات  ومصروفات تسوية الخسائر استناداً إلى تقارير الخسائر الصادرة من مقيمي خسائر مستقلين وأفضل تق

  .اإلدارة

  المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنھا

ً ا . بيان المركز الماليلمطلوبات المتكبدة وغير المبلغ عنھا كما في تاريخ يتضمن مخصص المطالبات أيضا
يتم تعيين مقيم أكتواري مستقل في كل سنة الحقة لتقييم كفاية االحتياطيات لمقابلة االلتزامات المستقبلية 

، بعد ةمن المطالبات القائم% ١٥ما يقع في مدى  ، وھوفي تاريخ التقريرعموما يحتسب المطلوب . القائمة
مجموعة من االتجاھات التاريخية والبيانات و وضع اعتبار لتقرير التقييم االكتواري من المقيمين المستقلين

لوب مقابل القيمة ال يتم خصم المط. التجريبية واالفتراضات الحالية التي قد تتضمن ھامشاً لالنحرافات السلبية
  .الزمنية للنقود

  مخصص األخطار السارية

يمثل مخصص األخطار السارية الجزء المقدر من صافي إيراد قسط التأمين بعد خصم حصة إعادة التأمين 
باستخدام طريقة العدد الفعلي يحتسب المخصص . بيان المركز الماليالمتعلقة بفترات التأمين الالحقة لتاريخ 

  .لأليام

المسددة، والمطالبات المتكبدة غير المبلغ يتم تصنيف حصة معيدي التأمين في المطالبات المبلغ عنھا غير 
  .عنھا ومخصص األخطار السارية على أنھا موجودات عقد إعادة تامين في بيان المركز المالي الموحد

  العائد للسھم  )س(

يتم احتساب العائد األساسي . تقوم المجموعة بعرض بيانات عائدات أساسية ومخففة للسھم ألسھمھا العادية
للسھم بقسمة الربح المنسوب لحاملي األسھم العادية بالمجموعة على المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة 

  . خالل السنة

  قطاعات التشغيل  )ع(

جني إيرادات أو تكبد  ايمكن منھأنشطة أعمال موعة التي تقوما بمزاولة قطاع التشغيل ھو أحد مكونات المج
تتم . مصروفات متضمنة اإليرادات والمصروفات المتعلقة بأية تعامالت مع المكونات األخرى للمجموعة

جانب الرئيس التنفيذي للمجموعة مراجعة جميع النتائج التشغيلية لقطاعات التشغيل بصورة منتظمة من 
تتوفر له  للقطاع وتقييم أدائه والذي ھاتخصيصبخصوص الموارد التي ينبغي القرارات خاذ ات بغرض

  .معلومات مالية منفصلة

  تكاليف االقتراض  )ف(

يتم االعتراف بجميع . تتم رسملة تكاليف االقتراض التي يتم تكبدھا على أصول مؤھلة كجزء من تكلفة اإلنشاء
الخسارة كمصروفات تمويل خالل السنة التي تنشأ فيھا على أساس  تكاليف االقتراض األخرى في الربح أو

  .مبدأ االستحقاق
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٢٢  

  )تابع(السياسات المحاسبية الھامة   ٣

  األحداث الالحقة لفترة التقرير  )ص(

ذي  اريخ ال الي والت تمت تسوية البيانات المالية الموحدة لتعكس األحداث التي وقعت بين تاريخ بيان المركز الم
ان تم التصري ى ظروف وجدت في بي يال عل ك األحداث دل ح فيه بإصدار البيانات المالية شريطة أن تعطي تل

ة . المركز المالي الموحد ات المالي ديالت وال إفصاحات في البيان ة تتطلب إجراء تع لم تكن ھناك أحداث الحق
  .٢٥الموحدة فيما عدا توزيعات األرباح المقترحة حسب اإليضاح رقم 

  شغيلقطاعات الت  ٤

دى ة  ل ةالمجموع ات  ثالث ال قطاع دات األعم ي وح اه وھ و وارد أدن بما ھ ر حس ا التقري ية تصدر عنھ رئيس
ال وھي . اإلستراتيجية للمجموعة تراتيجية للمجموعة في مختلف خطوط األعم ال اإلس تشترك وحدات األعم

ا رادات خاصة بھ تج إي ة . تن ذي للمجموع رئيس التنفي وم ال بةيق تراتيجية ل بالنس ال إس دة أعم ل وح ة ك بمراجع
نة ع س ل كل رب ى األق رة واحدة عل ة م ات التشغيلية لكل . تقارير اإلدارة الداخلي الي العملي يلخص الموجز الت

  :قطاع من قطاعات المجموعة التي تصدر عنھا التقارير

  دسي وأخرىالحريق والھنھو التأمين العام على الحوادث والتأمين البحري وتأمينات و(التأمين(،  

  وتتضمن األسھم والسندات والشركات الزميلة(االستثمارات(،  

  والمباني األراضيالممتلكات من (العقارات(،  

  العمليات التكافلية ومركز التجارة العالمية وأخرى(أخرى.(  

كل قطاع تم تقديم المعلومات الخاصة بنتائج . مستوى االندماج بين القطاعات قليل إذ أنھا خطوط عمل مستقلة
تم . يصدر عنه التقرير أدناه ي ت ة الت ارير اإلدارة الداخلي يستند قياس األداء على ربح القطاع، كما ھو وارد بتق

ل .مراجعتھا من جانب الرئيس التنفيذي للمجموعة رى اإلدارة أن مث اس األداء إذ ت يتم استخدام ربح القطاع لقي
ي ھذه المعلومات ھي أكثر تقييم ذي صلة في تقييم  ة مع الشركات األخرى الت نتائج بعض القطاعات بالمقارن

  .تعمل في ھذه المجاالت
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٢٣  

  )تابع(لتشغيل اقطاعات   )٤( 

    التأمين 
إجمالي 
   ٢٠١٠  أخرى  عقارات  استثمارات  التأمين

الحوادث 
 الحريق العامة

البحري 
 والحرب

الھندسي 
   وأخرى

           
  ٥١٨،٥٦٥  -  -  -  ٥١٨،٥٦٥    ٢٩٧،١٤٦  ٢٤،٥٠٥  ٢٤،٩٣٤  ١٧٠،٩٨٠  إجمالي أقساط التأمين
 )٣١٧،٠٧٢(  -  -  - )٣١٧،٠٧٢(   )٢٦١،٧٠٩( )٢٠،٤٥٣( )٢٢،٨٦٣( )١٢،٠٤٧( أقساط إعادة التامين

 ٢٠١،٤٩٣  -  -  - ٢٠١،٤٩٣   ٣٥،٤٣٧ ٥،٠٥٢ ٢،٠٧١ ١٥٨،٩٣٣  صافي األقساط
  )٦،٠٦٧(  -  -  - )٦،٠٦٧(   )٩،٤٠٦( )٦٣٤( ٧٧ ٣،٨٩٦ في األقساط غير المكتسبةتغير ال

 ١٩٥،٤٢٦  -  -  - ١٩٥،٤٢٦   ٢٦،٠٣١ ٤،٤١٨ ٢،١٤٨ ١٦٢،٨٢٩ صافي األقساط المكتسبة
 ٢٩،٦٢٦  -  -  - ٢٩،٦٢٦   ٢٠،٠٦١ ٤،٠٤٣ ٥،٣٥٧ ١٦٥  صافي العموالت

 )١،٢١٤(  -  -  - )١،٢١٤(   )١،٣٦٨( ٢٩ )٣٣٦( ٤٦١  إيرادات فنية أخرى
 )١٢٣،٦٧٤(  -  -  - )١٢٣،٦٧٤(   )١١،٩٣٢( )١،٢٢٦( )٧٤٤( )١٠٩،٧٧٢( صافي مطالبات متكبدة

  ١٠٠،١٦٤  -  -  - ١٠٠،١٦٤   ٣٢،٧٩٢ ٧،٢٦٤ ٦،٤٢٥ ٥٣،٦٨٣ االكتتاب إيراداتصافي 

 )٢٦،٩٤٧( - )١٤،١٢٣( )١٢،٠١٠( )٨١٤(   -  -  -  - مصروف الفائدة
  ١٧،٧٩٨  -  -  ١٧،٩٢٦  )١٢٨(    -  -  -  -  زميلةحصة من أرباح شركات 

  ١١٠،٢٦٨  -  ١٠،٣٣٢  ٣٠،٦١٤  ٦٩،٣٢٢    -  -  -  - إيرادات من استثمارات أخرى
  ٢،٠٧٦  -  ٢،٠٧٦  -  -    -  -  -  -  عقاريةمكسب قيمة عادلة من استثمارات 

  ٢،١٧٧  ١،٩٨٠  -  -  ١٩٧    -  -  -  - إيرادات أخرى
  )٣،٣٩١(  -  )٢٠٦(  -  )٣،١٨٥(    -  -  -  - إھالك

  )٨٢،٧٠١(  )١٥١(  -  )١٥،٦٦١(  )٦٦،٨٨٩(    -  -  -  - مصروفات عمومية وإدارية 
  ١١٩،٤٤٤  ١،٨٢٩  )١،٩٢١(  ٢٠،٨٦٩  ٩٨،٦٦٧   - - - - صافي ربح السنة
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٢٤  

  )تابع(قطاعات التشغيل   )٤(

    التأمين 
إجمالي 
   ٢٠٠٩  أخرى  عقارات  استثمارات  التأمين

الحوادث 
 الحريق العامة

البحري 
 والحرب

الھندسي 
   وأخرى

           
  ٥٠٤،٥٥٠  -  -  -  ٥٠٤،٥٥٠    ٢٧١،٠١٥  ١٧،٢٥٤  ٢٥،٣٨٠  ١٩٠،٩٠١  إجمالي أقساط التأمين
 )٢٩٥،٠٦٧(  -  -  - )٢٩٥،٠٦٧(   )٢٤٢،٨٢٨( )١٣،٣٢٠( )٢٢،٩٦٣( )١٥،٩٥٦( أقساط إعادة التامين

 ٢٠٩،٤٨٣  -  -  - ٢٠٩،٤٨٣   ٢٨،١٨٧ ٣،٩٣٤ ٢،٤١٧ ١٧٤،٩٤٥  صافي األقساط
  ٥،٨٢٠  -  -  - ٥،٨٢٠   )٣،١٣٩( ١،٦١٢ )٤١٠( ٧،٧٥٧ التغير في األقساط غير المكتسبة

 ٢١٥،٣٠٣  -  -  - ٢١٥،٣٠٣   ٢٥،٠٤٨ ٥،٥٤٦ ٢،٠٠٧ ١٨٢،٧٠٢ صافي األقساط المكتسبة
 ٢٧،١٤٤  -  -  - ٢٧،١٤٤   ١٨،٨٥٣ ٣،٠٤٣ ٥،٣١٧ )٦٩(  صافي العموالت

 ١،٠٦٨  -  -  - ١،٠٦٨   ٤٤٥ ٥٩ ٤ ٥٦٠  إيرادات فنية أخرى
 )١٦٩،١٧٦(  -  -  -)١٦٩،١٧٦(   )١٤،٦٨٣( )٢،٤٣٢( )٣،٠١٥( )١٤٩،٠٤٦( صافي مطالبات متكبدة
  ٧٤،٣٣٩  -  -  - ٧٤،٣٣٩   ٢٩،٦٦٣ ٦،٢١٦ ٤،٣١٣ ٣٤،١٤٧ صافي إيرادات االكتتاب

 )١٥،٠٣٠( - )١١،٤٥٧( )٢،٢٤٣( )١،٣٣٠(   -  -  -  - مصروف الفائدة
  ١٩،٦٧٩  -  -  ١٩،٦٧٩  -    -  -  -  -  حصة من أرباح شركات زميلة
  ٩١،٩٤٠  -  ١١،٠٤٠  ٢٤،٤٠٨  ٥٦،٤٩٢    -  -  -  - إيرادات من استثمارات أخرى

  ٦،٢٠٩  ٤،٢٦٩  -  ١٢٣  ١،٨١٧    -  -  -  - إيرادات أخرى
  ٤٥،٢٥٨  -  ٤٥،٢٥٨  -  -    -  -  -  -  قيمة عادلة من استثمارات عقاريةمكسب 
  )٢،٣٩٤(  )٥٤(  )١٠٤(  )٤(  )٢،٢٣٢(    -  -  -  - إھالك

  )٨٣،٧٧٨(  )٦،١٠٤(  )٣،٩٧٥(  )٨،٣٦٢(  )٦٥،٣٣٨(    -  -  -  - مصروفات عمومية وإدارية 
  ١٣٦،٢٢٢  )١،٨٨٩(  ٤٠،٧٦٢  ٣٣،٦٠١  ٦٣،٧٤٨    -  -  -  - صافي ربح السنة

   

  

  



 

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

   ة الموحدةإيضاحات حول البيانات المالي
 بآالف الرياالت القطرية   ٢٠١٠ديسمبر   ٣١في  للسنة المنتھية

 

٢٥  

  )تابع( الموجودات القطاعية  ٤

 تزامات و حقوق الملكيةلاال الموجودات 
 ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ 

     
     التأمين

 ١،١٠٢،٠٥٨ ١،٢٤٣،٨٠٥ ١،١٠٢،٠٥٨ ١،٢٤٣،٨٠٥ التأمين التقليدى   -
 ٥٩،٠٩٥ ١٠٥،٥٣٢ ٥٩،٠٩٥ ١٠٥،٥٣٢ التكافل   -

 ٧١٨،٥٦٣ ٨٦٦،٤٥٢ ٧١٨،٥٦٣ ٨٦٦،٤٥٢ االستثمارات
 ١،٥٨١،٧٢٥ ١،٦٥٩،٨٣٧ ١،٥٨١،٧٢٥ ١،٦٥٩،٨٣٧ اتالعقار
 ١،٩١٤ ٢٥٢ ١،٩١٤ ٢٥٢ آخرى

 ٣،٤٦٣،٣٥٥ ٣،٨٧٥،٨٧٨ ٣،٤٦٣،٣٥٥ ٣،٨٧٥،٨٧٨ اإلجمالى

 يعادله النقد وما  ٥

 ٢٠٠٩ ٢٠١٠ 
    

 ٣٣٠  ١٣٩ نقد بالصندوق
 ١٠٩،٦٧٧  ٥٤،٢٦٣ نقد لدى البنوك

 ١١٠،٠٠٧  ٥٤،٤٠٢ يعادله وما النقد إجمالي

 ودائع قانونية  ٦

بموجب متطلبات القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية من قبل فرع دبي الودائع القانونية يتم االحتفاظ ب
ال يمكن سحب ھذه الودائع قبل الموافقة المسبقة من وزارة التجارة و ،المتحدة المتعلق بشركات ووكالء التأمين

  ،دولة اإلمارات العربية المتحدةفي 

 مدينة وأخرى ذمم عقود تأمين   ٧
 ٢٠٠٩ ٢٠١٠ 
    

 ١٧٤،١١٢  ٢٠٤،٥٨٤ الوثائقمستحق من حاملي 
 ٦٢،٢٤١  ٨٠،١٩٢ إعادة تأمين/ مستحق من شركات تأمين

 )٥٩،٧١٧(  )٦٤،٠٨٤( مخصص الذمم المدينة المشكوك في تحصيلھا
 ١٧٦،٦٣٦  ٢٢٠،٦٩٢  التأمين عقود من المدينة الذمم صافي

    
 ٥،٢٨٧  ٩٨٧ قروض موظفين

 ٥،٥٣١  ٥،١٨٠ إيراد إيجار مستحق
 )٤،٢٥٧(  )٤،٢٨٩( الذمم المدينة المشكوك في تحصيلھامخصص 

  -   ٤٩،٣٣٦  مبلغ مدفوع مقدما لمقاول إنشاءات
 ٨،٦٠٨  ١،٠١٥ خرىأمصروفات مدفوعة مقدما و

 ١٩١،٨٠٥  ٢٧٢،٩٢١ األخرى المدينة الذمم صافي
  

  



 

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

   ة الموحدةإيضاحات حول البيانات المالي
 بآالف الرياالت القطرية   ٢٠١٠ديسمبر   ٣١في  للسنة المنتھية

 

٢٦  

  تعامالت األطراف ذات العالقة  ٨

ة،  أي المساھمين والشركات ذات الصلة بالمساھمين وأعضاء وھي تمثل التعامالت مع األطراف ذات العالق
ا يين فيھ اھمين رئيس رون مس ي يعتب ركات الت ة والش وظفي اإلدارة بالمجموع ار م س اإلدارة وكب ت . مجل كان
  :المعامالت الھامة مع األطراف ذات العالقة خالل السنة بصفة أساسية فيما يتعلق بترتيبات إعادة تأمين

اسم الطرف ذي 
  ٢٠٠٩ ٢٠١٠  نوع المعاملطبيعة العالقة  العالقة

الشركة العامة للتكافل 
  شركة تابعة  و،ش،ش

مصروفات متكبدة بالنيابة عن 
  ٣٤٩  ٨٤٤  الشركة األم

  
مصروفات متكبدة بالنيابة عن 

  -  ١،١٥٠  شركة تابعة

  
بيع وثائق تأمين فيما بين شركات 

  -  ٢،٥٩٤  المجموعة

  
خدمة موظفين تحويل منافع نھاية 

  ٦٩٦  -  محولة

الشركة القطرية العامة 
  شركة تابعة  ق،م،القابضة ش

تكاليف تمويل مدفوعة من جانب 
الشركة األمل بالنيابة عن الشركة 

  -  ٢١،٠٣٣  التابعة

    
تحويل مشروع قيد التشغيل إلى 

  ٦٠،٦٦٨  -  شركة تابعة

    
بالتكلفة  ةعقاري اتتحويل استثمار
  ٢٣٤،٧٦٦  ٥٢١،٧٣٢  من الشركة األم

    
تحويل منافع نھاية خدمة 

  -  ٩٩٧  لموظفين منقولين
  ٢٣،٧٥٢  -  مبلغ مدفوع لزيادة رأس المال  شركة زميلة  بنك ترست الجزائر

    

مبلغ مدفوع لزيادة رأس المال 
خاضع لموافقة البنك المركزي 

  ٨٥،٧٤٨  -  الجزائري
شركة ترست 

  -  ٦،٠٢٢  لزيادة رأس المال مبلغ مدفوع  شركة زميلة  لالستثمار الجزائر

  :كانت أرصدة األطراف ذات العالقة على النحو التالي

 مستحقات من أطراف ذات عالقة  )أ(
  ٢٠٠٩  ٢٠١٠ 
        

  ٢٧٠    ٢١٦  ترست سوريا للتأمين
  ١٧،٢٢١    ٢٣،٢٤٣  الجزائر -ترست لالستثمار 

  ٣،٦٨٠    ٣،٦٤١  الجزائر - ترست للتأمين وإعادة التأمين 
  ٣،٦٥٠    ٣،٦٥٠  م.م.الخليج للبترول ذشركة 

  -    ٢،٩٥٠  البنك اللبناني الكندي
  ٨٥،٧٤٨    ٨٠،٢٠٨  الجزائر –بنك ترست 

  -    ٣،٧٥٧  ق.م.الشركة العالمية لألوراق المالية ش
  ٥،٣٢٦    ١٩،٧٣١  شركة ترست للتأمين 
  ٥٠٠    ٣،٠٦٩ شركة الصاري للتجارة

 ١١٦،٣٩٥    ١٤٠،٤٦٥  



 

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

   ة الموحدةإيضاحات حول البيانات المالي
 بآالف الرياالت القطرية   ٢٠١٠ديسمبر   ٣١في  للسنة المنتھية

 

٢٧  

  )تابع(ذات العالقة تعامالت األطراف   ٨

 مستحقات ألطراف ذات عالقة  )ب(

 ٢٠٠٩ ٢٠١٠ 

    

 ٩،٢٢٠  - البنك اللبنانى الكندى

 ١،٤٧٦  ٦١٦ البحرين –شركة ترست للتأمين 

  -   ٢٨،٤٣٧  عمان –شركة ترست للتأمين 

 ٤٧١  ٩٥ نست لإلستثمارات

 ١١،١٦٧  ٢٩،١٤٨ 

    مكافآت مدفوعة لإلدارة العليا  )ج(

  ٤،٠٠٠  ٤،٠٠٠  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

 ١٣،١٩٦  ١٥،٦٠٨ رواتب و منافع قصيرة األجل

 ١٠٩  ٩٢ التقاعد مكافآت

  التأمين إعادة عقود موجودات و التأمين عقود مطالبات   ٩

 ٢٠٠٩ ٢٠١٠ 
    مجمل مطالبات عقود التأمين

 ٣٩٤،٧٢٤  ٣٥٥،٦٤٩ المطالبات المبلغ عنھا غير المسددة

 ٣٤،٦٦٧  ٣٣،٨٧٥ المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنھا

 ١٢٩،٣٣٠  ٢٠٨،٩١٠ أقساط غير مكتسبة

 ٥٥٨،٧٢١  ٥٩٨،٤٣٤ إجمالى مطالبات عقود التأمين
    

    حصة إعادة التأمين من إلتزامات عقود التأمين

 ٢٩٢،٨٦١  ٢٦٧،٦٦٠ المطالبات المبلغ عنھا غير المسددة

 ٢٢،٩٩٢  ٢٢،٢٠٠ غير المبلغ عنھاالمطالبات المتكبدة 

 ٣٨،٩٦٩  ١١٢،٤٨٢ أقساط غير مكتسبة

 ٣٥٤،٨٢٢  ٤٠٢،٣٤٢ حصة إعادة التأمين من إلتزامات عقود التأمينإجمالى 

    
    صافى مطالبات عقود التأمين

 ١٠١،٨٦٣  ٨٧،٩٨٩ المطالبات المبلغ عنھا غير المسددة

 ١١،٦٧٥  ١١،٦٧٥ المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنھا

 ٩٠،٣٦١  ٩٦،٤٢٨ أقساط غير مكتسبة

 ٢٠٣،٨٩٩  ١٩٦،٠٩٢ التأمين عقود مطالبات صافى إجمالى

  
  
  
  



 

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

   ة الموحدةإيضاحات حول البيانات المالي
 بآالف الرياالت القطرية   ٢٠١٠ديسمبر   ٣١في  للسنة المنتھية

 

٢٨  

  )تابع( التأمين إعادة عقود موجودات و التأمين عقود مطالبات   ٩

  :يلى كما موضح السنة خالل المطالبات مخصص فى التغير

 ٢٠٠٩ ٢٠١٠ 
 التزامات 

 عقود
 التأمين

 تأمين إعادة
 التزامات
 الصافى التأمين عقود

 عقود التزامات
 التأمين

 تأمين إعادة
 التزامات
 الصافى التأمين عقود

 ١١٤،١٠٢ )٢٤٦،٣٥٨( ٣٦٠،٤٦٠ ١١٣،٥٣٨ )٣١٥،٨٥٣( ٤٢٩،٣٩١  يناير ١ في
 )٥٦٤( )٦٩،٤٩٥( ٦٨،٩٣١)١٣،٨٧٤(٢٥،٩٩٣)٣٩،٨٦٧(السنة خالل التغيرات

 ١١٣،٥٣٨ )٣١٥،٨٥٣( ٤٢٩،٣٩١ ٩٩،٦٦٤ ٢٨٩،٨٦٠ ٣٨٩،٥٢٤ ديسمبر ٣١ في

  :يلى كما موضح السنة خالل المكتسبة غير األقساط مخصص فى التغير

 ٢٠٠٩ ٢٠١٠ 

 
 التزامات
 التأمين عقود

 تأمين إعادة
 التزامات
 الصافى التأمين عقود

 التزامات
 التأمين عقود

 تأمين إعادة
 التزامات
 الصافى التأمين عقود

 ٩٦،١٨١ )١٨٩،٣٢٥( ٢٨٥،٥٠٦ ٩٠،٣٦١ )٣٨،٩٦٩( ١٢٩،٣٣٠  يناير ١ في
 خالل فيھا مكتتب أقساط
 ٢٠٩،٤٨٣ )٢٩٥،٠٦٧( ٥٠٤،٥٥٠ ٢٠١،٤٩٣ )٣١٧،٠٧٢( ٥١٨،٥٦٥ السنة
 خالل مكتسبة أقساط
 )٢١٥،٣٠٣( ٤٤٥،٤٢٣)٦٦٠،٧٢٦( )١٩٥،٤٢٦(٢٤٣،٥٥٩)٤٣٨،٩٨٥( السنة
 ٩٠،٣٦١ )٣٨،٩٦٩( ١٢٩،٣٣٠ ٩٦،٤٢٨ )١١٢،٤٨٢( ٢٠٨،٩١٠ ديسمبر ٣١ في

  مالية أوراق فى استثمارات  ١٠

  :يلى كما موضحة ديسمبر ٣١ فى كما لالستثمارات الدفترية القيمة

 ٢٠٠٩ ٢٠١٠ 
    

    موجودات مالية محتفظ بھا بغرض المتاجرة
 ٤٤،٩٩١  ٧٠،٠٩٣ أسھم مدرجة

 ٤٤،٩٩١  ٧٠،٠٩٣ مالية محتفظ بھا بغرض المتاجرة أوراقإجمالى 
    

    موجودات مالية متاحة للبيع
 ٥٥٥،٩٧٥  ٧٤٦،٧٣٨ مدرجة  - محافظ محلية 
 ١٤،٤٥٠  ٩،٣٢٦ غير مدرجة - محافظ محلية 
 ٤٤،٩٨١  ٣٦،٤٨٦ أسھم أجنبية

 ٣٢،٥٣١  ٣٧،٠٩٨ صناديق مدارة 
 ٦١،٩٧٠  ٧٩،٧٥٠ أدوات الدين –سندات 

 ٧٠٩،٩٠٧  ٩٠٩،٣٩٨ إجمالى الموجودات المالية المتاحة للبيع
 ٧٥٤،٨٩٨  ٩٧٩،٤٩١ في األوراق المالية ستثماراتإجمالى اال

  ١٥٠٫٧٥(مليون لایر قطرى  ٢١٤٫٨٣قدمت المجموعة ما قيمته من إجمالي االستثمارات المذكورة أعاله 
  .كضمانات لعدة تسھيالت مقدمة لھا) ٢٠٠٩في سنة  مليون لایر قطرى



 

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

   ة الموحدةإيضاحات حول البيانات المالي
 بآالف الرياالت القطرية   ٢٠١٠ديسمبر   ٣١في  للسنة المنتھية

 

٢٩  

 استثمارات عقارية  ١١

  :االستثمارات العقارية مما يليتتكون 

 ٢٠٠٩  ٢٠١٠ 
 )معدلة(   
    

 ١،٥٤٢،٥٤٢  ١،٥٤٥،٩٦٧ استثمارات عقارية
 ٧٥،٣٠٨  ١٢١،٨٦٥ نشاءاستثمارات عقارية قيد اإل

 ١،٦١٧،٨٥٠ ١،٦٦٧،٨٣٢ ديسمبر  ٣١في 

    :الحركة في االستثمارات العقارية على النحو التالي
 ٢٠٠٩  ٢٠١٠ 
 )معدلة(   

    ):قبل التعديل(صافي القيمة الدفترية 
 ٤٥٢،٩٤٤  ١،٥٤٢،٥٤٢ استثمارات عقارية
 ٧٥،٣٠٨  ٧٥،٣٠٨ مباني قيد اإلنشاء

 ١،٠٤١،٦٥٢  - **مكسب قيمة عادلة عن استثمارات عقارية 
 -  ٤٦،٥٥٧ إضافات خالل السنة

 -  ٢،٤٢٣ إعادة تصنيف تمت خالل السنة
 -  )١،٠٧٤( عقارية إلى ممتلكات ومعداتتحويل استثمارات 

 ٤٥،٢٥٨  ٢،٠٧٦ الزيادة في القيمة العادلة الستثمارات عقارية خالل السنة
 ٢،٦٨٨  - إضافة إھالك استثمارات عقارية

 ١،٦١٧،٨٥٠ ١،٦٦٧،٨٣٢ )بعد التعديل(ديسمبر  ٣١صافي القيمة الدفترية في 

لقياس االستثمارات العقارية من المحاسبية قامت المجموعة بتغيير سياستھا ) ھـ( ٢حسب اإليضاح رقم ** 
نموذج التكلفة إلى نموذج القيمة العادلة بأثر رجعي وتعديل أرصدة المقارنة واالعتراف بالمكسب التراكمي 

إلى التقييم الذي يتم إجراؤه من جانب مقيمين  يتم تحديد القيم العادلة استنادا. للقيمة العادلة في األرباح المدورة
  . خارجيين مستقلين

مكتب الحق لإليجارات من جانب  بقيمة ٢٠١٠ديسمبر  ٣١في كما  ٢٠١٠لسنة تم تقييم االستثمارات العقارية 
عالقة بالمجموعة  ت لھمليس ينمستقل ينمثمنوالعقارات وشركة عقار لتطوير العقارات واالستثمار وھما 

  .وبالرجوع إلى اإلثبات السوقي لمعامالت حديثة في عقارات مماثلة

ترى إدارة المجموعة بأن القيم العادلة للمباني قيد اإلنشاء مساوية لتكلفة اإلنشاء إذ أن ھذه المباني في مراحل 
  .األنشطة األولية لإلنشاء

مليون لایر قطري  ١٠٫٢٩(مليون لایر قطري  ١٠٫٣٣قارية بلغ إيراد اإليجار الناتج من تلك االستثمارات الع
لایر قطري  ٢٤٧،٩٤١(لایر قطري  ٢٦٤،٨٤٧المصروفات التشغيلية المباشرة  بينما بلغت) ٢٠٠٩في سنة 
  .خالل السنةف بھا في بيان الدخل اعتراالوقد تم ) ٢٠٠٩في سنة 

  



 

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

   ة الموحدةإيضاحات حول البيانات المالي
 بآالف الرياالت القطرية   ٢٠١٠ديسمبر   ٣١في  للسنة المنتھية

 

٣٠  

 استثمارات في شركات زميلة  ١٢

 :التالية في الشركات الزميلةلدى المجموعة االستثمارات 

 ٢٠٠٩ ٢٠١٠  نسبة التملك  

         

  ٦٤٤   ١،٩٨٥  %٢٥،٠٠  م.م.ذ الموحد للتأمينالقطري المكتب 

  ٧،٥٧٨   ٦،٧٦٩  %١٢،٠٠  ١ ق.م.ش العالمية لألوراق المالية

  ٩٠٣   ٩٣١  %٢٠،٠٠  م.م.ذ شركة الخليج للبترول 

  ٢٤،٦٦٢   ٢٤،٣٩٧  %٢٢،٥٠   الجزائر –ترست للتأمين 

  ٨٧،٧٩٩   ٨٣،٠٨٥  %٢٠،٠٠  ٣ الجزائر –ترست لالستثمار 

  ٤٣،٠٧٠   ٥٠،٥٧١  %٨،٠٠   ٢-١الجزائر  –بنك ترست 

  ٢٢،٧١٣   ٢٠،٧٥٦  %٣٢،٠٠  ع.س.م.ش ترست سوريا للتأمينشركة 

  ١،٦٦٦   ٣،٧٣١  %١٥،٠٠  ١ ترست ليبيا للتأمين

  ٤،٦١٤   ٩،٣١٣  %١٠،٠٠   ١ُعمان إلعادة التأمين

  ٢،٥٠٨   ١،٧٣٧  %٨،٠٠  )م(ب .م.ش الخليج للمساعدة

  ٣٠،٧٦٩   ٣٠،٦٤١  %٣،٠٠ ٢-١ل .م.ش البنك اللبناني الكندي

  ٣،٠١٤   ٢،٨٨٦  %١٦،٢٥ ١ سوريا – المعھد العربي للتأمين

  ١،٥٨٤   ١،٥٨٤  %٣،٠٠ ١ م.م.ذ –تبادل لألسھم و السندات 

  ٢٣١،٥٢٤   ٢٣٨،٣٨٦   االستثمارات في الشركات الزميلة مجموع

قامت المجموعة بالمحاسبة عن ھذه االستثمارات بموجب طريقة حقوق الملكية بالرغم من أن النسبة   -١
إذ أن لديھا ممثلين في مجلس إدارة جميع ھذه الشركات الزميلة و لديھا تأثير % ٢٠المئوية لالمتالك تقل عن 

توزيعات أرباح بفت المجموعة عترخالل السنة ا. تلك الشركاتجوھري علي السياسات المالية والتشغيلية ل
  ).٢٠٠٩لایر قطري في سنة  ١٩٫٦٧٩(لایر قطري مليون  ١٧٫٧٩بمبلغ 

من أسھم البنك اللبناني الكندي عن طريق اتفاقية تبادل موجودات % ٣اقتنت المجموعة مساھمة بنسبة  -٢
المبادلة م نقض اتفاقية ت خالل السنة. من أسھم بنك تراست الجزائر وتم تسديد المبلغ نقدا% ٤،٣مقابل نسبة 
ذات العالقة بالقيمة السوقية لألسھم  ةاعترفت المجموع قدو من قبل البنك المركزي الجزائريالمذكورة 
 ٩يضاح رقم للبنك اللبناني الكندي كما في إعن المبالغ المستحقة ) مليون لایر قطري ٩٫٢(كمقابل الممنوحة 

  ).ب(

الجزائر بتغيير ھيكلھا القانوني إلى شركة قابضة تحت اسم  –خالل السنة قامت شركة ترست لالستثمار  -٣
تعمل الشركة الجديدة اآلن في إعادة ھيكلة محفظة استثماراتھا . الجزائر –شركة ترست لالستثمار القابضة 

الجزائر  –ائر وبنك ترست الجز –في الجزائر وتصبح الشركة القابضة النھائية لشركة ترست للتأمين 
  .وشركات تابعة أخرى في الجزائر

في % ٢٠(وبدون تغيير % ٢٠سيظل استثمار المجموعة في شركة ترست االستثمار القابضة الجزائر بنسبة 
  ).٢٠٠٩سنة 

  



 

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

   ة الموحدةإيضاحات حول البيانات المالي
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٣١  

 حسابات أموال حاملي وثائق التكافل  ١٣

  بيان المركز المالي
  ٢٠٠٩ ٢٠١٠ 

        الموجودات
  ٣٤،١٣٦   ٥٧،٠٥٠  ولدى البنكنقد بالصندوق 

  -    ٧٦٧  مستحق من طرف ذي عالقة
  ١٥،٥٣٥    ٢٢،٨٤٤  ذمم مدينة من عقود تأمين 
  ٤،٩٠٤    ١٠،١١٧  موجودات عقود إعادة تأمين

  ٣،١٦٤    ٩٥  موجودات أخرى
  ١،٣٥٦    ١،١١٢  أثاثات ومعدات

  -    ٧٣٧  استثمارات متاحة للبيع
  ٥٩،٠٩٥    ٩٢،٧٢٢  

        المطلوبات
  ٩،٢٨٤    ١٥،٤٤٠  دائنةذمم 

  ١،٢١٠    -  عالقة يمستحق إلي طرف ذ
  ٤١،٠٦٧    ٦١،١٤٩  ذمم دائنة لعقود تأمين

  ١،١٥٧    ١،٩٢٨  ذمم دائنة أخرى
  -    ٧٦  احتياطي القيمة العادلة

  ٥٢،٧١٨  ٧٨،٥٩٣ 
  ٦،٣٧٧    ١٤،١٢٩ السنة فائض

 ٥٩،٠٩٥    ٩٢،٧٢٢  
  بيان إيرادات و مصروفات حاملي الوثائق

  ٢٠٠٩ ٢٠١٠ 
        

  ٥٤،٤١٩    ٧٧،٩٧٨  إجمالي االشتراكات
  )٧،٧٨٥(    )١٣،٣٥٦(  أقساط إعادة تأمين
  ٤٦،٦٣٤    ٦٤،٦٢٢  صافي االشتراكات

  )٨،١٢٦(    )٦،٥٨٥(  تعديالت على االشتراكات غير المكتسبة
  ١،٥٨٢    ٢،٣٠١  صافي إيراد العمولة
  ١،٠٦٢    ١،٠٧٨  إيرادات فنية أخرى
  ٤١،١٥٢    ٦١،٤١٦  صافي االشتراكات

  )٢٥،٩١٠(    )٤٤،٥٤٥(  مدفوعة مطالبات
  ٤،٨٥٧    ٧،٦٧٠  مطالبات مستردة

  )٧،٧٢٢(    )٨،٢٨٣(  مطالبات تحت تسوية
  )٢٨،٧٧٥(    )٤٥،١٥٨(  صافي المطالبات
  ١٢،٣٧٧    ١٦،٢٥٨  إيرادات التأمين
  ٢٢١    ٥٤٣  إيرادات أخري

  )٦،١٦٧(    )٩،٠٤٩(  مصرفات إدارية وعمومية
  ٦،٤٣١    ٧،٧٥٢  السنة فائض

  



 

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

   ة الموحدةإيضاحات حول البيانات المالي
 بآالف الرياالت القطرية   ٢٠١٠ديسمبر   ٣١في  للسنة المنتھية

 

٣٢  

 الممتلكات والمعدات  ١٤

  أراضي بملكية حرة  
  

  وتركيباتأثاث   مباني
  

  سيارات
  

  أجھزة كمبيوتر
  اإلجمالي 
٢٠١٠  

  اإلجمالي
٢٠٠٩  

                التكلفة
                
  ٤٣،٧٤٤  ٤٩،٠٨٩  ٨،٥٠٧  ٦٥١  ٩،٨٢٨  ٢٢،٨٧٣  ٧،٢٣٠  يناير ١

  )٧١(  ١،٠٧٤  -  -  -  ١،٠٧٤  -  محول لالستثمارات العقارية

  ٥،٥٨٤  ٢،٧٣٦  ١،٤٤٢  -  ٩٤٢  ٣٥٢  -  إضافات خالل السنة

  )١٦٨(  )٤٣٨(  )٦(  )١٠٢(  )٣٣٠(  -  -  استبعادات

  ٤٩،٠٨٩  ٥٢،٤٦١  ٩،٩٤٣  ٥٤٩  ١٠،٤٤٠  ٢٤،٢٩٩  ٧،٢٣٠  ديسمبر ٣١في 

                
                اإلھالك المتجمع

  ٢٥،٩١٨  ٢٨،١٣٠  ٥،٤٠٩  ٥٢٧  ٨،٢٠٦  ١٣،٩٨٨  -  يناير ١

  ٢،٣٩٤  ٣،٣٩١  ١،١٤٣  ٥٤  ١،٠٢٩  ١،٦٦٥  -  خالل السنةمحول / مكون 

  )١٨٢(  )٣٧٧(  -  )١٠٢(  )٢٧٥(  -  -  تحويالت/ استبعادات

  ٢٨،١٣٠  ٣١،١٤٤  ٦،٥٥٢  ٤٧٩  ٨،٩٦٠  ١٥،١٥٣  -  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١في 

                
                صافي القيمة الدفترية

  -  ٢١،٣١٧  ٣،٣٩١  ٧٠  ١،٤٨٠  ٩،١٤٦  ٧،٢٣٠  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١في 

  ٢٠،٩٥٩    ٣،٠٩٨  ١٢٤  ١،٦٢٢  ٨،٨٨٥  ٧،٢٣٠  ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١في 



 

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

   ة الموحدةإيضاحات حول البيانات المالي
 بآالف الرياالت القطرية   ٢٠١٠ديسمبر   ٣١في  للسنة المنتھية

 

٣٣  

 ذمم دائنة  ١٥

  ٢٠٠٩ ٢٠١٠ 
    

  ٧٣،٧٣٥   ٣٢،٢٢١  مستحق لحاملي الوثائق
  ٩٣،٣٦٨   ١٤٠،٢٣٩  تأمينمستحق لشركات تأمين و إعادة 

  ١٦٧،١٠٣   ١٧٢،٤٦٠  

  قروض قصيرة األجل  ١٦

  ٢٠٠٩ ٢٠١٠ 
       

  ٢٦٢،٩٦٢   ٣٥٧،١٤٣  مستحقات لبنوك

 %٨،٠٠ شھرا بمتوسط معدل فائدة يبلغ ١٢قصيرة األجل من بنوك بفترات تقل عن  وھي قروض
مليون  ٢١٤،٨٣قامت المجموعة برھن جزء من محفظة استثماراتھا بمبلغ ). ٢٠٠٩في سنة % ٧،٧٩(

لضمان التسھيالت المذكورة أعاله حسب إيضاح ) ٢٠٠٩مليون لایر قطري في سنة  ١٥٠،٧٥(لایر قطري 
١٠.  

 مطلوبات أخري  ١٧

  ٢٠٠٩ ٢٠١٠ 
    

  ١،٨٤٤   ٢،١٦٩  إيجارات مستلمة مقدما
  ١٠٦،٩٥٧   ٧٥،٩٧٦  مطلوبات عن استثمارات عقارية

  ٢،٦٩٢   ٤١٠  مصاريف مستحقة
  ٤،٠٠٠   ٤،٠٠٠  مخصص مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

  -   ٣،٠٢٥  مبلغ محتجز عن مشروع إنشاء
  ٢،٢٠٧   ٢،٩٨٥  مخصص للمساھمة في صندوق األنشطة االجتماعية والرياضية

  ١٩،٥٤٠   ٣٢،٣١٥  مطلوبات أخري
  ١٣٧،٢٤٠   ١٢٠،٨٨٠  إجمالي مطلوبات أخري

 منافع نھاية خدمة الموظفين  ١٨

  ٢٠٠٩ ٢٠١٠ 
       

  ١٩،٢٩٤   ٢٠،٢٨٤  يناير  ١الرصيد في 
  ٢،٥٧٩   ٢،٧٣١  مخصص خالل السنة
  )١،٥٨٩(   )٤،١١٧(  مدفوعات خالل السنة

  ٢٠،٢٨٤   ١٨،٨٩٨  ديسمبر  ٣١الرصيد في 

  رأس المال  ١٩

رياالت قطرية  ١٠سھم بقيمة  ٣١،٩٦٨،٨٠٠رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل ھو 
 ).٢٠٠٩في سنة  رياال قطرية للسھم الواحد ١٠سھم بقيمة  ٢٥،٥٧٥،٠٠٠(

  ٢٠٠٩ ٢٠١٠ 
       

  ٢٥٥،٧٥٠   ٣١٩،٦٨٨  ديسمبر  ٣١الرصيد في 

  



 

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

   ة الموحدةإيضاحات حول البيانات المالي
 بآالف الرياالت القطرية   ٢٠١٠ديسمبر   ٣١في  للسنة المنتھية

 

٣٤  

  احتياطي قانوني  ٢٠

م  ة القطري رق انون الشركات التجاري اً لنصوص ق نة  ٥وفق اطي ٢٠٠٢لس انوني  يجب احتساب االحتي الق
بة  اطي % ١٠بنس ذا االحتي ادل ھ ى أن يع نة إل اح الس ن صافي أرب و % ٥٠م دفوع وھ ال الم ن رأس الم م

  .احتياطي غير متوفر للتوزيع فيما عدا في الحاالت المنصوص عليھا في قانون الشركات التجارية القطري

  احتياطي القيمة العادلة  ٢١

  :الحركة في األرصدة كما يلي. م االستثمارات المتاحة للبيعنشأ احتياطي القيمة العادلة من إعادة تقيي

 ٢٠٠٩ ٢٠١٠ 
   

 ٤١٠،٥٣٦ ٣٨٣،١٧٨ يناير ١الرصيد في 
 ٤،٥٨٢ ٢٣٦،٣٠٠ تسويات القيمة العادلة خالل السنة

 )٣١،٩٤٠(  )٣٨،٠٠٩( محول لبيان الدخل عن بيع استثمارات 
 ٣٨٣،١٧٨ ٥٨١،٤٦٩ ديسمبر  ٣١الرصيد في 

  

   احتياطي إعادة التقييم  ٢٢

بإعادة تقييم عقاراتھا وقد تم االعتراف بفائض إعادة تقييم مباشرة قامت إحدى الشركات الزميلة للمجموعة 
اعترفت المجموعة بحصتھا التناسبية من فائض إعادة . في بيان التغيرات في حقوق ملكية الشركة الزميلة

  .حقوق الملكية تحت احتياطي إعادة التقييممليون لایر قطري في  ٧٧،٣٦التقييم بمبلغ 

  

  تحويل العمالت األجنبية احتياطي   ٢٣

يشتمل احتياطي تحويل العمالت األجنبية على جميع فروق العمالت األجنبية الناتجة من تحويل االستثمارات 
  .في شركات زميلة أجنبية بأسعار صرف العمالت في وقت اإلقفال

  

  المساھمة في صندوق األنشطة االجتماعية والرياضية   ٢٤

قامت المجموعة بوضع مخصص الصادر عن وزارة االقتصاد والمالية  ٢٠٠٨لسنة  ١٣وفقا للقانون رقم 
 من صافي ربح المجموعة% ٢٫٥لدعم األنشطة الرياضية واالجتماعية والثقافية والخيرية بمبلغ يعادل 

في . كمخصص من األرباح المدورة) ٢٠٠٩لایر قطري في سنة  ٢،٢٠٧مقابل (لایر قطري  ٢،٩٨٥ويبلغ 
تم  ٢٠١٠وفقا لإليضاحات التي صدرت للقانون في سنة . السابق تم االعتراف بھذا المبلغ في بيان الدخل
. ٢٠٠٩تم إجراء تعديل متعلق بذلك في بيان الدخل لسنة . االعتراف بالمبلغ كمخصص من األرباح المدورة

بمبلغ  ٢٠٠٩برغم ذلك تمت زيادة صافي ربح سنة . ل أثر على إجمالي حقوق ملكية الشركةليس للتعدي
  . لایر قطري ٢،٢٠٧
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٣٥  

  المقترحة المدفوعة وتوزيعات األرباح   ٢٥

)  لایر قطري للسھم ١٫٥(من القيمة االسمية للسھم % ١٥اقترح مجلس اإلدارة توزيع أرباح نقدية بنسبة 
وتلك  .٢٠١٠ديسمبر  ٣١لسنة المنتھية في في امن رأس المال % ٤٠سھم مجانية بنسبة وتوزيعات أ

  . ةالمبالغ خاضعة لموافقة الجمعية العمومي

  

   األسھم التي ال تتمتع بالسيطرةحقوق   ٢٦

 لم تبدأ العملوھي شركة . م.م.العقارية ذ ونمزتتعلق حقوق غير المسيطرين بالشركة التابعة، شركة 
المملوكة بالكامل، الشركة من خالل شركتھا التابعة  همن ھذ% ٥٠ نسبة تمتلك المجموعة. خالل السنة

  .و .ش.العامة القابضة ش يةقطرالشركة ال

  

 إيرادات االستثمارات  ٢٧

  ٢٠٠٩ ٢٠١٠ 
       

  ١٠،٢٩٤   ١٠،٣٣٢  إيجارات
  ٤٢،١٨٨   ٣٨،٠٤٦  توزيعات أرباح

  ٣١،٩٤٠   ٣٨،١٧٠  أرباح من بيع استثمارات
  ١٩،٦٧٩   ١٧،٧٩٨  إيرادات من شركات زميلة

  )٦٢٨(   -  خسائر انخفاض قيمة استثمارات متاحة للبيع
  ٣،٠٨٩   ١٦،٥٢٩  أوراق مالية للمتاجرة -التغيرات في القيمة العادلة 
  ايرادات فوائد من السندات

  إيرادات أخرى 
٤،٤٨٢  
٢،٧٠٩  

  

 ٢،٤٢٤  
٢،٦٣٢  

  ١١١،٦١٨   ١٢٨،٠٦٦  صافي إيرادات االستثمار

 إيرادات أخرى  ٢٨

 ٢٠٠٩ ٢٠١٠ 
   

 ٨٩٣ ١،٥٠٧ عمليات التكافلالمساھمين من إيرادات 
 )٣٥٤( )١،٤٣٦( العمالت األجنبية تقييم خسائر

 ٥،٦٧٠ ٢،١٠٦ إيرادات متنوعة
 ٦،٢٠٩ ٢،١٧٧ إجمالي اإليرادات األخرى

  

  

  

  

  

  



 

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

   ة الموحدةإيضاحات حول البيانات المالي
 بآالف الرياالت القطرية   ٢٠١٠ديسمبر   ٣١في  للسنة المنتھية

 

٣٦  

  

 مصروفات عمومية وإدارية  ٢٩

 ٢٠٠٩ ٢٠١٠ 
 )معدلة(  
   

 ٥٥،٩٧٨ ٥٩،٩٨٢ تكلفة الموظفين
 ٢،٣٩٤ ٣،٣٩١ إھالك

 ٤،٠٠٠ ٤،٠٠٠ مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
 ٢٣،٨٠٠ ١٨،٧١٩ مصروفات أخرى

 ٩٦،١٧٢ ٨٦،٠٩٢ إجمالي المصروفات العمومية واإلدارية

  

  

  العائد األساسي والعائد المخفف للسھم الواحد  ٣٠

على متوسط المنسوب إلى مساھمي الشركة األم يحتسب مبلغ العائد األساسي للسھم بقسمة صافي ربح السنة 
  .القائمة في تاريخ بيان المركز الماليالعادية العدد المرجح لألسھم 

إن  ذا ف ات خالل السنة ل دليست ھناك أسھم مخففة قائمة في أي وقت من األوق المخفف للسھم الواحد  العائ
  .األساسي للسھم الواحد مساوي للعائد

 ٢٠٠٩ ٢٠١٠ 
 )معدلة(  
   

 ١٣٦،٢٢٢ ١١٩،٤٤٤ صافي الربح المنسوب لحاملي أسھم حقوق ملكية الشركة األم
 ٣١،٩٦٩ ٣١،٩٦٩ )باأللف سھم(المتوسط المرجح لعدد األسھم العادية 

 ٤٫٢٦ ٣٫٧٤ )لایر قطري(الواحد العائد األساسي والمعدل للسھم 
  



 

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

   ة الموحدةإيضاحات حول البيانات المالي
 بآالف الرياالت القطرية   ٢٠١٠ديسمبر   ٣١في  للسنة المنتھية

 

٣٧  

  التصنيف والقيم العادلة  ٣١

  :قيمھا الدفتريةمع لقيم العادلة لألدوات المالية االجدول التالي  ارنيق

  ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١  

  
إجمالي القيمة 

  القيمة العادلة  الدفترية
إجمالي القيمة 

  القيمة العادلة  الدفترية
          الموجودات

  ١١٠،٠٠٧  ١١٠،٠٠٧  ٥٤،٤٠٢  ٥٤،٤٠٢  يعادلهنقد وما 
  ١٩١،٨٠٥  ١٩١،٨٠٥  ٢٧٢،٩٢١  ٢٧٢،٩٢١  ذمم عقود تأمين وذمم مدينة أخري

  ٣٥٤،٨٢٢  ٣٥٤،٨٢٢  ٤٠٢،٣٤٢  ٤٠٢،٣٤٢  موجودات عقود إعادة تأمين
  ٤٤،٩٩١  ٤٤،٩٩١  ٧٠،٠٩٣  ٧٠،٠٩٣  محتفظ بھا للمتاجرة -استثمارات 
  ٧٠٩،٩٠٧  ٧٠٩،٩٠٧  ٩٠٩،٣٩٨  ٩٠٩،٣٩٨  متاحة للبيع -استثمارات 

  ١،٤١١،٥٣٢  ١،٤١١،٥٣٢  ١،٧٠٩،١٥٦  ١،٧٠٩،١٥٦  

          المطلوبات
  ١٦٧،١٠٣  ١٦٧،١٠٣  ١٧٢،٤٦٠  ١٧٢،٤٦٠  ذمم دائنة 

  ٥٥٨،٧٢١  ٥٥٨،٧٢١  ٥٩٨،٤٣٤  ٥٩٨،٤٣٤  مطلوبات عقود تأمين 
  ٢٦٢،٩٦٢  ٢٦٢،٩٦٢  ٣٥٧،١٤٣  ٣٥٧،١٤٣  قروض قصيرة األجل

  ٩٨٨،٧٨٦  ٩٨٨،٧٨٦  ١،١٢٨،٠٣٧  ١،١٢٨،٠٣٧  

  :ترتيب القيمة العادلة

تم تعريف مختلف . يقدم الجدول التالي تحليال لألدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة بطريقة التقييم
  :التالي المستويات على النحو

  مطلوبات مطابقة وأفي أسواق نشطة لموجودات ) غير معدلة(األسعار المدرجة : ١المستوى. 

  يمكن مالحظتھا للموجود أو  ١مدخالت بخالف األسعار المدرجة مضمنة في المستوى : ٢المستوى
 ).مشتقة من األسعار(أو بصورة غير مباشرة ) مثل األسعار(المطلوب إما بصورة مباشرة 

  مدخالت ال (مدخالت للموجود أو المطلوب ال تستند إلى بيانات سوق يمكن مالحظتھا : ٣المستوى
  )مالحظتھايمكن 

  إجمالي ٣المستوى  ٢المستوى  ١المستوى   
     ٢٠١٠ديسمبر  ٣١

 ٩٠٩،٣٩٨ ٤٦،٤٢٤ - ٨٦٢،٩٧٤  متاحة للبيع -استثمارات 
  ٧٠،٠٩٣ - - ٧٠،٠٩٣  محتفظ بھا للمتاجرة -استثمارات 

  ٩٧٩،٤٩١  ٤٦،٤٢٤  -  ٩٣٣،٠٦٧  
     ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١

  ٧٠٩،٩٠٧ ٤٦،٩٨١ - ٦٦٢،٩٢٦  متاحة للبيع –استثمارات 
 ٤٤،٩٩١ - - ٤٤،٩٩١  محتفظ بھا للمتاجرة -استثمارات 

  ٧٥٤،٨٩٨  ٤٦،٩٨١  -  ٧٠٧،٩١٧  



 

    )ق.م.ش(طرية العامة للتأمين وإعادة التأمين الشركة الق

   ة الموحدةإيضاحات حول البيانات المالي
    ٢٠١٠ديسمبر   ٣١في  للسنة المنتھية

 

٣٨  

  إدارة المخاطر  ٣٢

في إطار نشاط أعمالھا االعتيادية تقوم المجموعة بجني إيراداتھا بصفة أساسية من القيام بأنشطة التأمين 
  :تتعرض أعمال المجموعة بصفة أساسية إلى المخاطر التالية. واالستثمار وإدارتھا

 مخاطر التأمين ▪

  مخاطر االئتمان ▪

 السيولةمخاطر  ▪

 مخاطر السوق ▪

  المخاطر التشغيلية ▪

اإليضاح معلومات عن تعرض المجموعة لكل من المخاطر السابقة وأھداف وسياسات ھذا يعرض 
ھناك المزيد من اإلفصاحات . ومعالجات المجموعة لقياس وإدارة الخطر وإدارة المجموعة لرأس المال

  .موحدةالكمية األخرى المضمنة في ھذه البيانات المالية ال

يقوم . على مجلس اإلدارة المسئولية الكلية عن وضع واإلشراف على إطار إدارة المخاطر للمجموعةتقع 
تعرف ھذه . مجلس اإلدارة باعتماد سياسات إدارة المخاطر بالمجموعة وھو يجتمع على نحو منتظم

السياسات تحديد المجموعة للمخاطر وتفسيراتھا والحد من ھيكلھا لضمان الجودة المناسبة وتنويع 
حديد احتياجات الموجودات وتوحيد عمليات إستراتيجية االكتتاب وإعادة التأمين مع أھداف الشركة وت

وضع سياسات إدارة المخاطر بالمجموعة لتحديد وتحليل المخاطر التي تواجھھا المجموعة تم . التقارير
تتم مراجعة سياسات وأنظمة . ووضع حدود وضوابط مناسبة للمخاطر ورصد المخاطر وااللتزام بالحدود

   .شطة المجموعةإدارة المخاطر على نحو منتظم لتعكس التغييرات في ظروف السوق وأن

رصد االلتزام بسياسات وإجراءات إدارة بدارة قيام اإلبالمجموعة على كيفية وااللتزام تشرف لجنة التدقيق 
المخاطر بالمجموعة وتقوم بمراجعة كفاية إطار إدارة المخاطر فيما يتعلق بالمخاطر التي تواجھھا 

يقوم التدقيق الداخلي . دارة في دورھا اإلشرافييساعد التدقيق الداخلي لجنة التدقيق بمجلس اإل. المجموعة
بكل من عمليات المراجعة المنتظمة وألغراض خاصة لضوابط وإجراءات إدارة المخاطر، والتي يتم تقديم 

  .تقرير عن نتائجھا إلى لجنة التدقيق

  مخاطر التأمين  )أ(

جود شكوك حول مبلغ المطالبة يكمن الخطر من أي عقد تأمين في احتمال وقوع الحادثة المؤمن عليھا وو
عقود التأمين التي . ھذا الخطر عشوائي وبالتالي ال يمكن التنبؤ بهفإن بسبب طبيعة عقد التأمين . الناتجة

  .تصدرھا المجموعة لمختلف المخاطر متجانسة

طر تأمين يتم فيھا تطبيق نظرية االحتماالت في التسعير ووضع المخصصات فإن الخبالنسبة لمحفظة عقود 
الرئيسي ھو أن تواجه المجموعة تحت عقودھا للتأمين ھو أن المطالبات الفعلية ومدفوعات المنافع قد 

قد يحدث ذلك بسبب أن تكرار أو شدة المطالبات والمنافع  .تتجاوز القيمة الدفترية لمبلغ مطلوبات التأمين
ومبلغ المطالبات والمنافع من سنة  أحداث التأمين عشوائية وستختلف األرقام الفعلية. أكبر مما ھو مقدر

  .ألخرى من المستوى الموضوع باستخدام تقنيات فنية

االختالف النسبي في توضح الخبرة أنه كلما كانت محفظة عقود التأمين المتماثلة كبيرة كلما كان مقدار 
المتنوعة بصورة باإلضافة إلى ذلك فإن االحتمال األرجح أن ال تتأثر المحفظة . قعة أصغرالحصيلة المتو

قامت المجموعة بوضع إستراتيجيتھا لالكتتاب لتنويع فئات مخاطر . أكبر من التغير في وضع للمحفظة
التأمين المقبولة وفي كل من ھذه الفئات لتحقيق أكبر عدد من المخاطر بغرض تخفيض تقلبات الحصيلة 

  .المتوقعة



 

    )ق.م.ش(طرية العامة للتأمين وإعادة التأمين الشركة الق

   ة الموحدةإيضاحات حول البيانات المالي
    ٢٠١٠ديسمبر   ٣١في  للسنة المنتھية

 

٣٩  

  )تابع(إدارة المخاطر   ٣٢

  )تابع(مخاطر التأمين   )أ(

يتم قبول المخاطر استنادا إلى تقييم السعر والخبرة السابقة في االكتتاب وفقا للخطوط اإلرشادية لالكتتاب 
تتم مراجعة الخطوط اإلرشادية لالكتتاب بصورة ثابتة وتحديثھا ألخذ . عمل خطالموضوعة من جانب كل 

لألخطار  تعرضقابة على اليتم وضع حدود تراكمية للر. تطورات السوق واألداء والفرص في االعتبار
تم تصميم إستراتيجية . يتم تحديد العديد من حدود االكتتاب والموافقة لقبول المخاطر. الطبيعيةوالكوارث 

إعادة التأمين بالمجموعة للوقاية من التعرض للمخاطر الفردية ومن األحداث استنادا إلى التعرض الحالي 
يتم تقدير المبالغ القابلة لالسترداد من شركات  .من حيث التكلفةللمخاطر عبر ترتيبات إعادة تأمين فعالة 

  .إعادة التأمين بالصورة التي تتسم باالنسجام مع مخصص المطالبات القائمة ووفقا لعقود إعادة التأمين

تم بالرغم من أنه لدى المجموعة ترتيبات إعادة تأمين فإن االلتزامات المباشرة تجاه حاملي وثائقھا قد 
توضيحھا كالتزام وبالتالي فإنه وإلى الحد الذي ال يتمكن فيه معيد التأمين من الوفاء بالتزاماته بموجب 

تضمن اإلدارة بأن وديعة إعادة التأمين الخاصة بالمجموعة . ترتيب إعادة التأمين، يوجد خطر االئتمان
  . تأمين واحد أو فرديمتنوعة داخل مجموعة من معيدي التأمين وال تتركز أو تعتمد على معيد 

  تكرار ودرجة شدة المطالبات

  :يمكن تحديد تكرار ودرجة شدة المطالبات بعد وضع عدة عوامل في االعتبار على النحو التالي

  الخبرة السابقة عن المطالبات ▪
 المستوى االقتصادي ▪
 التشريعات والقوانين ▪
  الوعي العام لدى الجمھور ▪

ن خالل  اطر م ذه المخ ة ھ دير المجموع ة ت بة والمعالج أمين مناس ادة ت ات إع اب وترتيب تراتيجيتھا لالكتت إس
د . الفعالة والسريعة للمطالبات تسعى إستراتيجية االكتتاب لضمان أن المخاطر المكتتب بھا متنوعة بشكل جي

  .من حيث النوع ومقدار الخطر والصناعة والمكان الجغرافي

ايير مناسبة الخ ار المخاطرھناك حدود لالكتتاب بغرض فرض مع د . تي ال، يحق للمجموعة عدم تجدي كمث
ة يحق . وثائق معينة ويمكن لھا أن تخصم مبالغ مشاركة كما أن لديھا الحق في رفض دفع أية مطالبة احتيالي

د د التجدي ة األطراف . للمجموعة إعادة تسعير الخطر عن أمين أيضا المجموعة بمالحق ود الت ا تخول عق كم
  ).حق الرجوع على طرف ثالث مسبب للضرر -:مثال(يع التكاليف الثالثة لسداد بعض أو جم

وارث ب وللك ر التناس ب وبغي ة بالتناس أمين تغطي ادة الت ات إع من ترتيب أمين . تتض ادة الت ات إع ر ترتيب أث
  .المذكورة ھو أنه يجب أن ال تتكبد المجموعة خسائر تأمين رئيسية

املدى المجموعة وحدات مطالبات متخصصة تتعامل مع  أمين الع ات الت . تخفيف المخاطر المحيطة بمطالب
ام أمين الع ات الت ع مطالب وية جمي ي وتس التحقيق ف دة ب ذه الوح وم ھ ام . تق أمين الع ات الت ة مطالب تم مراجع ت

بصورة فردية وعلى أساس شھري وتسويتھا لتعكس أحدث المعلومات عن الحقائق الرئيسية والقانون الحالي 
ات . شروط التعاقدية والعوامل األخرىواالختصاص والبنود وال تدير المجموعة بصورة نشطة تسوية مطالب

  .التأمين العام لتخفيض التعرض للتطورات التي ال يمكن التنبؤ بھا

  مصادر الشكوك حول تقديرات مدفوعات المطالبات المستقبلية

لة عن جميع األحداث المؤمن المجموعة مسئو. تدفع مطالبات عقود التأمين العام على أساس حدوث المطالبة
د رة العق اء فت د انتھ م اكتشاف الخسارة بع ق . عنھا التي حدثت خالل فترة العقد، حتى ولو ت ذلك يتعل نتيجة ل

رات  تم سدادھا خالل فت ا والتي ي غ عنھ مكون كبير من مخصص المطالبات بالمطالبات المتكبدة ولكن لم يبل
 .زمنية قصيرة أو متوسطة



 

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

   ة الموحدةإيضاحات حول البيانات المالي
 بآالف الرياالت القطرية   ٢٠١٠ديسمبر   ٣١في  للسنة المنتھية

 

٤٠  

  )تابع(إدارة المخاطر   ٣٢

  )تابع(مخاطر التأمين   )أ(

  )تابع( مصادر الشكوك حول تقديرات مدفوعات المطالبات المستقبلية

ود ذه العق ة من ھ دفقات النقدي ك بصفة . ھناك العديد من المتغيرات التي تؤثر على مبلغ وتوقيت الت ق ذل يتعل
رديين وإجراءات  د الف رئيسية بالمخاطر المصاحبة ألنشطة األعمال التي تتم مزاولتھا من جانب حاملي العق

ة اطر المتبع وا. إدارة المخ ود ھي ح ذه العق ل ھ دفوع مقاب ويض الم ارة التع ل الخس ا مقاب تم منحھ ة ي فز نقدي
  ).بالنسبة للتغطية التأمينية للطرف الثالث(المتكبدة من جانب حاملي الوثائق أو األطراف الثالثة 

تتضمن التكاليف المقدرة للمطالبات المصروفات المباشرة التي يجب تكبدھا في سداد المطالبات بالصافي من 
ة لضمان . مستردة األخرىقيم الحلول في االلتزام والمبالغ ال ع الخطوات المعقول اذ جمي تقوم المجموعة باتخ

ات رض للمطالب ديھا بخصوص التع بة ل ات المناس وفر المعلوم ي وضع . ت كوك ف بب الش ك، وبس رغم ذل ب
لي  زام األص ن االلت ة م ا مختلف ى أنھ ة عل ة النھائي ت النتيج ل أن تثب ن المحتم ات، م ات للمطالب مخصص

تزام تجاه مثل ھذه العقود مخصص المطالبات المتكبدة ولم تتم المطالبة بھا ومخصص يشتمل االل. الموضوع
  .بيان المركز الماليللمطالبات المبلغ عنھا ولكنھا لم تدفع بعد ومخصص للمخاطر السارية كما في تاريخ 

دى تكون تق) سواء كان مبلغ عنھا أم ال(عند احتساب التكلفة المقدرة للمطالبات غير المدفوعة  دير ل ات التق ني
ارة  دل الخس ى مع تندة إل ديرات المس ن التق ا م ة مزيج ه (المجموع ى أن ارة عل دل الخس تم تعريف مع حيث ي

ل  ق بمث المعدل بين التكلفة النھائية لمطالبات التأمين وأقساط التأمين المكتسبة خالل سنة مالية معينة فيما يتعل
نح وتقدير يستند إلى الخبرة الفع) تلك المطالبات تم م دما ي لفا عن ات باستخدام صيغة محددة س لية في المطالب

ة  .الوزن األكبر للخبرة الفعلية في المطالبات بمرور الزمن يتم القيام بإجراء تقييم اكتواري في كل سنة الحق
  .للتأكد من كفاية االحتياطيات

  األسلوب المستخدم في اتخاذ قرار حول االفتراضات

ذه ا ل المخاطر المصاحبة لھ د تحلي ى تعقي ؤدي إل ي ت رات الت دد من المتغي دة وتخضع لع ة معق ود التأميني لعق
يتركز ھذا التعرض في قطر . تعرض المجموعة لمطالبات مصاحبة للتأمين العام جوھري. الحساسية الكمية

  .حيث تتم معظم التعامالت

ة واالكتو ارير الداخلي زيج من التق ة تستخدم المجموعة افتراضات تستند إلى م ات المتعلق اس المطالب ة لقي اري
ات الشھرية بالمجموعة وفحص . بالتأمين العام ارير المطالب ة في الغالب من تق ات داخلي تم استخراج بيان ي

اظ  تم االحتف ي ي ود الت ات عن العق ى بيان ة السنة للحصول عل عقود التأمين الفعلية التي تم تنفيذھا خالل نھاي
اتقامت المجموعة بمراجعة العق. بھا ي للمطالب ة وتعرضھا الفعل تم استخدام المعلومات لوضع . ود الفردي ي

  .سيناريوھات بخصوص استتار المطالبات المستخدمة في توقعات العدد النھائي للمطالبات

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

    )ق.م.ش(الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين 
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٤١  

  )تابع(إدارة المخاطر     ٣٢

  )تابع(مخاطر التأمين   )أ(

  

  تحليل الحساسية

دير ة أسلوب التق يناريوھات يتم اختبار مدى معقولي ل حول مختلف الس ق تحلي رادات . عن طري حساسية إي
  :المجموعة لمخاطر التأمين على النحو التالي

التغير في  
 االفتراضات

٢٠٠٩ ٢٠١٠ 
األثر على  

 صافي الربح
األثر على 
حقوق الملكية

األثر على 
 صافي الربح

األثر على 
 حقوق الملكية

      
 )١٠٤٧٤( )١٠٤٧٤( )٩،٧٧١( )٩،٧٧١( %٥+ معدل الخسارة

 -١٠،٤٧٤ ١٠،٤٧٤ ٩،٧٧١ ٩،٧٧١ %٥ 

  

  

الي  /بالزيادة % ٥الحساسية تجاه نسبة  النقصان في إجمالي معدالت الخسائر ھو نفسه لكل من صافي وإجم
ى حدود خسارة الھذه الزيادة أية زيادة ھامة في  ه ال ينتج عننألإعادة التأمين  ادة المتمثلة في الوصول إل إع

  .التأمين



 

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

   ة الموحدةإيضاحات حول البيانات المالي
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٤٢  

  )تابع(إدارة المخاطر   ٣٢

  )تابع(مخاطر التأمين   )أ(

  مخاطر االئتمان   )١(

ه بالصورة  اء بمطلوبات مخاطر االئتمان ھي المخاطر التي تنشأ عن عجز أحد أطراف األداة المالية عن الوف
  .التي تتسبب في خسارة مالية للطرف اآلخر

دي ع معي أمين م ادة ت ات إع ام بترتيب تم القي أمين ي د  ت ى أساس التصنيف بالح ة عل تھم االئتماني يم أھلي تم تقي ي
أمين بغرض . األدنى المرضي ومعايير القوة المالية ادة الت أمين مع مختلف شركات إع تتم عمليات إعادة الت

ز اطر التركي ف مخ ة  .تخفي ودات المالي ة للموج القيم الدفتري دود ب ان مح اطر االئتم ة لمخ رض المجموع تع
  :والتي تم تلخيصھا في التحليل العمري أدناه بيان المركز الماليا في تاريخ المعترف بھ

   ٢٠١٠ديسمبر  ٣١

 
 ٣٠أقل من 
 يوما

٦٠- ٣١ 
 يوما

٩٠- ٦١ 
 يوما

١٢٠- ٩١ 
 يوما

ما يزيد عن 
 المجموع يوما ١٢١

 ٥٤،٤٠٢ ٨٨٠ ١٥،٠٠٠ ٤١٩ ١٣،٤٠٢ ٢٤،٧٠١ يعادلهالنقد وما 
 ٦،٠٠٠ ٦،٠٠٠ - - - - ودائع قانونية

وأخرى ذمم تأمين 
 ٢٧٢،٩٢١ ٦٣،٠٣٣ ٤٧،٧٢٢ ٥٦،٨٦٨ ٥٣،٦٥٥ ٥١،٦٤٣ مدينة 

موجودات عقود 
 ٤٠٢،٣٤٢ ٢٨٤،٠٣٩ ٢٣،٠٧٤ ٣٥،٧١٣ ٣١،١٣٢ ٢٨،٣٨٤ إعادة تأمين
٣٥٣،٩٥٢٧٣٥،٦٦٥ ٨٥،٧٩٦ ٩٣،٠٠٠ ١٠٤،٧٢٨٩٨،١٨٩ المجموع

  ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١

 
 ٣٠أقل من 
 يوما

٦٠-٣١ 
 يوما

٩٠-٦١ 
 يوما

١٢٠-٩١ 
 يوما

ما يزيد عن 
 المجموع يوما ١٢١

 ١١٠،٠٠٧ - ١٤،٧٥٨ ٣٠،٩٣٤ ٦٠،٠٠٠ ٤،٣١٥ يعادلهالنقد وما 
 ٦،٠٠٠ ٦،٠٠٠ - - - - ودائع قانونية

وأخرى ذمم تأمين 
 ١٩١،٨٠٥ ٤٤،٢٩٩ ٣٣،٥٣٨ ٣٩،٩٦٦ ٣٧،٧٠٨ ٣٦،٢٩٤ مدينة 

موجودات عقود 
 ٣٥٤،٨٢٢ ٢٥٠،٤٩٢ ٢٠،٣٤٨ ٣١،٤٩٥ ٢٧،٤٥٥ ٢٥،٠٣٢ إعادة تأمين
 ٦٦٢،٦٣٤ ٣٠٠،٧٩١ ٦٨،٦٤٤ ١٠٢،٣٩٥ ١٢٥،١٦٣ ٦٥،٦٤١ المجموع

تقوم المجموعة بالرصد المستمر لحاالت التقصير من جانب العمالء واألطراف المقابلة األخرى وإدراج 
عندما يكون ذلك متوفرا بتكلفة معقولة يتم الحصول على . ھذه المعلومات في ضوابط مخاطر االئتمان لديھا

 ھي سياسة المجموعة. أو تقارير خارجية الئتمان العمالء واألطراف المقابلة األخرى/ تصنيفات وواستخدام 
  .التعامل مع أطراف مقابلة تتمتع باألھلية االئتمانية

ترى إدارة المجموعة أن جميع الموجودات المالية أعاله التي لم تنخفض قيمتھا في أي من تواريخ التقرير 
فيما يتعلق بالذمم التجارية المدينة والذمم المدينة . جيدة يةات ذات جودة ائتمانقيد المراجعة ھي موجود

األخرى ال تتعرض المجموعة ألي مخاطر ائتمان ھامة تجاه أي طرف مقابل أو أية شركة ألطراف مقابلة 
ألجل تعتبر مخاطر االئتمان بالنسبة لألموال السائلة والموجودات المالية قصيرة ا. لھا نفس الخصائص

تمانية خارجية ئاألخرى غير ھامة إذ أن األطراف المقابلة ھي بنوك تتمتع بالسمعة الطيبة ولھا تصنيفات ا
  .ذات جودة عالية
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٤٣  

  )تابع(إدارة المخاطر   ٣٢

  )تابع(مخاطر االئتمان   )١(

  الموجودات المالية التي انخفضت قيمتھا

غ تأمين و كانت ھناك موجودات ٢٠١٠ديسمبر  ٣١في  ا بمبل د انخفضت قيمتھ أمين ق لایر  ٦٤،٠٨٤إعادة ت
ري  نة  ٥٩،٧١٦(قط ي س ري ف غ ) ٢٠٠٩لایر قط ا بمبل رى انخفضت قيمتھ ودات أخ لایر  ٤،٢٨٩وموج
ري  نة  ٤،٢٥٧(قط ي س ري ف ي ). ٢٠٠٩لایر قط ة ف اض القيم ع مخصصات انخف ة جمي جل المجموع تس

  :خسائر االنخفاض في القيمة على النحو التاليالتسويات لجميع مخصصات . حسابات انخفاض قيمة منفصلة

انخفاض قيمة موجودات  
 التأمين وإعادة التأمين 

انخفاض قيمة 
 االستثمارات 

انخفاض قيمة 
 الموجودات األخرى

 ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ 

 ٤،٢٨٩ ٤،٢٥٧ - - ٥٤،٨٠٧ ٥٩،٧١٦ يناير ١في 
 - ٣٢ ٦٢٨ - ٥،٠٤٨ ٤،٣٧٥ مخصص مكون للسنة

 )٣٢( - )٦٢٨( - )١٣٩( )٧( مبالغ مشطوبة
 ٤،٢٥٧ ٤،٢٨٩ - - ٥٩،٧١٦ ٦٤،٠٨٤ ديسمبر ٣١في 

  مخاطر السيولة  )٢(

دھا ول موع د حل ات عن دفع االلتزام د ل وفر النق دم ت ي ع ة ف اطر المتمثل ي المخ يولة ھ اطر الس دير . مخ ت
بة ة  المجموعة احتياجات السيولة لديھا برصد جدول الدفعات بعناية بالنس دفقات النقدي ة والت ات المالي للمطلوب

  .الخارجة المستحقة في األعمال اليومية

رات  ى فت ا ٩٠تحتفظ المجموعة بنقد وأوراق مالية متداولة لمقابلة متطلبات السيولة لديھا حت أمين . يوم تم ت ي
رتبط  ة الم ى التمويل الحتياجات السيولة طويلة األجل بمبلغ مناسب من التسھيالت االئتماني درة عل ا والمق بھ

ة األجل ى طويل ة متوسطة إل ا في  .بيع موجودات مالي ات المجموعة كم ة لمطلوب  ٣١االستحقاقات التعاقدي
  :ملخصة أدناه ٢٠١٠ديسمبر 

 المجموع غير متداولة متداولة 
 ٦خالل  

 شھرا ١٢-٦ أشھر
 ٥إلى ١

 سنوات
 ٥أكثر من 
 سنوات

      
 ٣٥٧،١٤٣ - - ٣٥٧،١٤٣ - قروض قصيرة األجل

 ١٧٢،٤٦٠ - ٢١،١٣١ ٦٥،٠٩٩ ٨٦،٢٣٠ ذمم دائنة
 ٥٩٨،٤٣٤ ٣٧،١٣١ ٢٢٨،١٤٤ ١٥٠،١٧٨ ١٨٢،٩٨١ مطلوبات عقود تأمين

 ١٢٠،٨٨٠ - ١٨،٨٩٨ ٥٠،٨٠٩ ٥١،١٧٣ ذمم دائنة أخرى
 ١،٢٤٨،٩١٧ ٣٧،١٣١ ٢٦٨،١٧٣ ٦٢٣،٢٢٩ ٣٢٠،٣٨٤ 
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٤٤  

  )تابع(إدارة المخاطر   ٣٢

  )تابع( مخاطر السيولة  )٢(

  :ملخصة أدناه ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١االستحقاقات التعاقدية لمطلوبات المجموعة كما في 

 المجموع غير متداولة متداولة 
 ٦خالل  

 شھرا ١٢-٦ أشھر
 ٥إلى ١

 سنوات
 ٥أكثر من 
 سنوات

      
 ٢٦٢،٩٦٢ - - ٢٠٢،٩٦٢ ٦٠،٠٠٠ قروض قصيرة األجل

 ١٦٧،١٠٣ - ٧٩،٣٧٨ ٤٥،٣٦٠ ٤٢،٣٦٥ ذمم دائنة
 ٥٥٨،٧٢١ ٣٤،٦٦٧ ٢١٣،٠٠٤ ١٤٠،٢١٢ ١٧٠،٨٣٨ مطلوبات عقود تأمين

 ١٣٧،٢٤٠ - ٩٠،٤٥٤ ٢٤،٢٥٠ ٢٢،٥٣٦ ذمم دائنة أخرى
 ١،١٢٦،٠٢٦ ٣٤،٦٦٧ ٣٨٢،٨٣٦ ٤١٢،٧٨٤ ٢٩٥،٧٣٩ 

تعكس االستحقاقات التعاقدية المذكورة أعاله إجمالي التدفقات النقدية والتي قد تختلف عن القيم الدفترية 
  .لاللتزامات في تاريخ بيان المركز المالي

  مخاطر السوق  )٣(

ة ومعدالت مخاطر السوق ھي المخاطر المتمثلة في  ى أسعار صرف العمالت األجنبي التغيرات بالسوق عل
ي  ى  الفائدة وأسعار األسھم بالصورة الت ؤثر عل ةت ه من أدوات مالي ا تحتفظ ب ة م راد الشركة أو قيم إن . إي

ن  دف م ة الھ دود المعقول ار الح ي إط اطر السوق ف التعرض لمخ تحكم ب و إدارة وال وق ھ اطر الس إدارة مخ
  .المجموعة في نفس الوقت اتومضاعفة عائد

  مخاطر العمالت

اللایر القطري ة من . تتم معظم تعامالت المجموعة ب أ التعرض لمخاطر سعر صرف العمالت األجنبي ينش
ود  ارج وعق ة بالخ تثمارات المجموع ي اس دوالر األمريك ية بال فة أساس ي بص أمين وھ ادة الت أمين وإع الت

  .واليورو

ق  ا يتعل اللایر القطري مربوط بصورة فعالة بالدوالر األمريكي وبالتالي فإن مخاطر العمالت تحدث فقط فيم
ات في أسعار صرف العمالت . األمريكي ردوالبالعمالت األخرى بخالف ال ع إدارة المجموعة تقلب ال تتوق

ةا العمالت األجنبي ا ب ا ومطلوباتھ ى موجوداتھ ر عل ى نحو كبي ؤثر عل ي ت الموجودات . ألجنبية بالصورة الت
  :على النحو التالي اللایر القطريوالمطلوبات المالية بالعمالت األجنبية والتي تم تحويلھا إلى 

 ٢٠٠٩ ٢٠١٠ 

 
دوالر 
 يورو أمريكي

عمالت 
 أخرى

دوالر 
 يورو أمريكي

عمالت 
 أخرى

       
 ٣٤،١٠١ ٤٢٥ ٧٥٢ ٣،٢١١ ١٣٦،٩١٣٥٠٧ الموجودات المالية
 - - )٤٧١( - - )٧٦،٠٠٤( المطلوبات المالية

 ٣٤،١٠١ ٤٢٥ ٢٨١ ٣،٢١١ ٥٠٧ ٦٠،٩٠٩ المخاطر قصيرة األجل
        

 ٥٨،٥٩٦ ٢٧٠،٩٧٠٢١٥،١١٣١٠،٧٠٤ ١١٣،٠٩٥٩،٢٩٢ الموجودات المالية
 - )٩،٩٦٢( )٩،٢٤٩( - )٩،٤٢٨( )٧،١٥٠( المطلوبات المالية

 ٥٨،٥٩٦ ٢٧٠،٩٧٠٢٠٥،٨٦٤٧٤٢ )١٣٦(١٠٥،٩٤٥ المخاطر طويلة األجل
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٤٥  

  )تابع(إدارة المخاطر   ٣٢

  )تابع( مخاطر السوق  )٣(

دل  ة للمجموعة ومع ات المالي ة بخصوص الموجودات والمطلوب وق الملكي حساسية صافي النتائج للسنة وحق
ل دوالر األمريكي مقاب رة صرف ال ن تكون كبي اه . اللایر القطري والعمالت األخرى ل ل أدن م أداء التحلي ت

ة  رات األخرى ثابت ع المتغي اظ بجمي رات الرئيسية مع االحتف ول في المتغي ى نحو معق للحركات الممكنة عل
ات النقدي ة للموجودات والمطلوب ة العادل رات في القيم ة نتيجة للتغي ة يوضح األثر على الربح وحقوق الملكي

  :الحساسة للعمالت متضمنة التزامات مطالبات عقود التأمين

 ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١ ٢٠١٠ديسمبر  ٣١  
التغير في  

 المتغيرات
األثر على حقوق  األثر على الربح

 الملكية
األثر على حقوق  األثر على الربح

 الملكية
      العمالت
 ٧٤ ٧٤ ٣٧ ٣٧ %١٠+ يورو
 ٥،٨٦٠ ٥،٨٦٠ ٢٧،٠٩٧ ٣٢١ %١٠+ أخرى

 ٥،٩٣٤ ٥،٩٣٤ ٢٧،١٣٤ ٣٥٨  اإلجمالي
       

 )٧٤( )٧٤( )٣٧( )٣٧( %١٠- يورو
 )٥،٨٦٠( )٥،٨٦٠( )٢٧،٠٩٧( )٣٢١( %١٠- أخرى

 )٥،٩٣٤( )٥،٩٣٤( )٢٧،١٣٤( )٣٥٨(  اإلجمالي

  معدالت الفائدةمخاطر 

تتعرض . واالستثماراتمخاطر معدالت الفائدة على القروض ألجل التعرض لسياسة المجموعة ھي تقليص 
ي تخضع  ة الت ا المالي المجموعة للتغيرات في معدالت أسعار الفائدة بالسوق من خالل موجوداتھا ومطلوباتھ

  .لمعدالت فائدة متغيرة

ول  ى نحو معق ة عل رات المحتمل يوضح الجدول التالي حساسية صافي النتائج وحقوق الملكية للسنة إلى التغي
بة دة بنس دالت الفائ ي مع نة% ١-+/ ف ة الس دءا من بداي ى نحو . ب ة عل ا ممكن ى أنھ رات عل ذه التغي ر ھ تعتب

وق ة بالس روف الحالي ة الظ ى مالحظ تنادا إل ول اس ة . معق ى األدوات المالي اب إل ات االحتس تند عملي تس
  .تم االحتفاظ بجميع المتغيرات األخرى ثابتة. للمجموعة المحتفظ بھا كما في تاريخ بيان المركز المالي

  :معدالت الفائدة المتغيرةأدوات تحليل حساسية 

 ٢٠٠٩ ٢٠١٠ 
 +١- %١+ %١- %١% 
     

 )١،٥٣٣( )١،٥٣٣(    ٣،٣٩٣  )٣،٣٩٣( صافي نتائج السنة
 ١،٥٣٣  )١،٥٣٣(  ٣،٣٩٣   )٣،٣٩٣(  حقوق الملكية

  السھم مخاطر سعر

. تتعرض المجموعة لمخاطر سعر السھم بالسوق فيما يتعلق بأوراقھا المالية وسنداتھا في الشركات المدرجة
أ من السھم سعر مخاطر  ي تنش اضھي المخاطر الت ة لأل انخف ة العادل ر القيم في مستويات سھم نتيجة للتغي

لى نحو معقول في مؤشرات األسھم األثر على السھم بسبب التغيير المحتمل ع. األسھم وقيمة األسھم الفردية
  :مع االحتفاظ بجميع المتغيرات األخرى ثابتة على النحو التالي% ١٠/+) -(بنسبة 
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٤٦  

  )تابع(إدارة المخاطر   ٣٢

  )تابع( مخاطر السوق  )٣(

  )تابع(السھم  مخاطر سعر

 ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١ ٢٠١٠ديسمبر  ٣١  
التغير في  

 المتغيرات
األثر على 

 الربح
األثر على 

الدخل الشامل 
 اآلخر

األثر على 
 الربح

األثر على 
الدخل الشامل 

 اآلخر
      

 ٦٠،٠٣٥ ٤،٤٣٨ ٧٧،٢٥٢ ٦،٤٠٥ %١٠+ السوق القطرية
 ١٠،٧٥٦ ٦١ ١٣،٦٨٨ ٦٠٤ %١٠+ األسواق العالمية

       
 )٦٠،٠٣٥( )٤،٤٣٨( )٧٧،٢٥٢( )٦،٤٠٥( %١٠- السوق القطرية
 )١٠،٧٥٦( )٦١( )١٣،٦٨٨( )٦٠٤( %١٠- األسواق العالمية

       

  مخاطر التشغيل  )٤(

 أو البشري الخطأ أو ة أو ضوابط الرقابةنظماأل فشل من تنشأ التي الخسارة مخاطر ھيمخاطر التشغيل 
 التشغيلية المخاطرتدير المجموعة  .ونتائج قانونية وتنظيمية التي ينتج عنھا خسائر مالية وللسمعة االحتيال

الضوابط المناسبة ووضع فصل مناسب للمھام وعمليات الفحص والمراقبة الداخلية متضمنة من خالل 
  .التدقيق الداخلي وااللتزام

  إدارة رأس المال  )٥(

قوية بغرض المحافظة على ثقة المستثمر والدائن رأس مال  بقاعدةھي االحتفاظ مجلس اإلدارة سياسة 
يقوم مجلس اإلدارة برصد العائد على رأس . المستقبلي لألعمالوالسوق والمحافظة على استدامة التطور 

غايات . المال والذي تعرفه المجموعة على أنه صافي إيراد التشغيل مقسوما على إجمالي عدد المساھمين
  :الشركة من إدارة رأس المال ھي

  لمساھميھا حماية مقدرة المجموعة على االستمرار كمؤسسة عاملة بحيث يمكنھا توفير عائدات
  ومنافع للمعنيين اآلخرين؛ و

  توفير عائد مناسب للمساھمين عن طريق تسعير عقود التأمين واالستثمار بما يتناسب مع مستوى
  .الخطر

ترصد المجموعة رأس المال على أساس القيمة الدفترية لألسھم ناقصا النقد وما يعادله المعروض في بيان 
دارة رأس المال ھو المحافظة على معدل تمويل رأس مال كلي بمعدل ھدف المجموعة من إ. المركز المالي

  :تم تلخيص رأس المال لفترات التقارير قيد المراجعة على النحو التالي. ١٫٥: ١إلى  ١:١يتراوح ما بين 

 ٢٠٠٩  ٢٠١٠ 
    

 ٢،٢٤٦،٢٨٣  ٢،٤٨٥،٧٧٩ حقوق الملكية
 )١١٠،٠٠٧(  )٥٤،٤٠٢( النقد وما يعادله: يخصم
 ٢،١٣٦،٢٧٦  ٢،٤٣١،٣٧٧ المال رأس

 ٢،٢٤٦،٢٨٣  ٢،٤٨٥،٧٧٩ حقوق الملكية
 ٢٦٢،٩٦٢  ٣٥٧،١٤٣ القروض: يضاف

 ٢،٥٠٩،٢٤٥  ٢،٨٤٢،٩٢٢ التمويل الكلي
 ١٫١٧: ١  ١٫١٧: ١ رأس المال إلى التمويل الكلي
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٤٧  

  مطلوبات طارئة  ٣٣

 ٢٠٠٩ ٢٠١٠ 
    

 ٥،٢٦١ ٤،٠٥٠ خطابات ضمان

  الرأسماليةاالرتباطات 

إنشاء برج مركز  م بغرض.م.خالل السنة دخلت المجموعة في عقد إنشاءات مع شركة أرابتيك لإلنشاءات ذ
مليون لایر قطري منھا مبلغ  ٥٢٠دخلت الشركة في ارتباطات رأسمالية بمبلغ . في الدوحة التجارة العالمي

االلتزام القائم كما في تاريخ بيان المركز المالي بمبلغ . مليون لایر قطري تم دفعه خالل السنة ٧٥،٧٩
  .مليون لایر قطري ٤٤٤،٠٣

  بية للمجموعةالتقديرات المؤثرة المستخدمة في تطبيق السياسات المحاس  ٣٤

ق  د بتطبي ؤثرة عن ديرات الم في أثناء إعداد ھذه البيانات المالية الموحدة قامت اإلدارة باستخدام عدد من التق
ر ). د( ٢السياسات المحاسبية الوارد وصفھا باإليضاح رقم  ام األكب تم إدراج تلك األحكام التي لھا التأثير الھ

دخل  ات وال ودات والمطلوب الغ الموج ى مب اه عل ر أدن ا التقري ي (والمصروف الصادر عنھ ك الت بخالف تل
  ).٣٥تشتمل على تقديرات والتي تم التعامل معھا في اإليضاح رقم 

ا  رى أنھ تقبلية ُي ة وعوامل أخرى متضمنة التوقعات ألحداث مس رة التاريخي ى الخب ام إل ك األحك استندت تل
روف ي ضوء الظ ة ف الي. معقول اش الت أن النق رى اإلدارة ب ى  ت اج إل ي تحت بية الت ات المحاس الج السياس يع

  .األحكام

 تصنيف االستثمارات  

اجرة أو  ا للمت ا محتفظ بھ ة من خالل حساب يمكن تصنيف االستثمارات المدرجة إما على أنھ ة العادل بالقيم
ا  .الربح أو الخسارة اً أو خارجي ا محلي تقوم المجموعة باالستثمار بشكل كبير في األوراق المالية المدرجة إم

دالً عن  ل األجل ب ا الطوي ال نموھ ى أساس احتم ا عل كما أن اإلدارة قد قررت بصفة أساسية المحاسبة عنھ
ل ير األج ا قص اس ربحھ ى أس ا عل بة عنھ م . المحاس د ت ذلك فق ة ل رافنتيج ك االب االعت ل تل تثمارات مث س

ربح أو الخسارة ة من خالل ال ة العادل دالً عن بالقيم ع ب ة  .كاستثمارات متاحة للبي نفت الموجودات المالي ُص
اجرة أو  ا للمت بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في الوقت الذي تكون فيه الموجودات إما محتفظ بھ

  .مخصصة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 انخفاض قيمة الموجودات المالية  

ع  ة المتاحة للبي وق الملكي ة في حق ة الموجودات المالي تحدد المجموعة ما إذا كان قد حدث انخفاض في قيم
ا ى من تكلفتھ ة ألدن ا العادل ا ھو . عندما يكون ھناك انخفاض ھام أو مستمر في قيمھ د لم ذا التحدي يتطلب ھ

ع  إلى حكم تقديري "مستمر"أو  "مھم" اح للبي تثمار مت ة لكل اس ة وكمي ويتم تقييمه على أساس عوامل نوعي
د حدث أي انخفاض في . بصورة منفصلة ان ق ا إذا ك في سبيل الوصول إلى ھذا الحكم التقديري ولتسجيل م

الي  ي سعر السھم والموقف الم ة ف ات االعتيادي يم التقلب وم بالمجموعة، ضمن عوامل أخرى، بتقي ة تق القيم
  .لمستثمر فيھا وأداء الصناعة والقطاع، والتغييرات في التقنية والتدفقات النقدية التشغيلية والماليةللشركة ا

  المصادر الرئيسية للشكوك حول التقديرات  ٣٥

اريخ  دير في ت ان االفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى للشكوك حول التق بي
ات والتي لھ المركز المالي ة للموجودات والمطلوب يم الدفتري ة للق ا مخاطر كبيرة تتسبب في تسويات جوھري

  :مناقشتھا أدناه تخالل السنة المالية التالية تم
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٤٨  

  )تابع( المصادر الرئيسية للشكوك حول التقديرات  ٣٥

 المطالبات المقدمة بموجب عقود تأمين  

در  زام المق ى االلت تناداً إل دھا اس د تكب دخل عن ى ال ائر عل دير الخس ات وتق روفات المطالب ل مص تم تحمي ي
د ات . للتعويض المستحق لحامل العقد أو األطراف الثالثة المتضررة من جانب حاملي العق دير مطلوب تم تق ي

ديرات اإلدارة المطالبات غير المدفوعة باستخدام مدخالت التقديرات لحاالت فردية مبلغ ع نھا للمجموعة وتق
اتج . للمطالبات المتكبدة ولكن لم يبلغ عنھا زام الن وين االلت ديرات وتك ذه التق ل ھ تتم مراجعة طريقة وضع مث

دخل . عنھا بصفة مستمرة ان ال ة والمخصصات الموضوعة في بي ات الفعلي يتم إدراج أية فروق بين المطالب
  . في سنة السدادالموحد 

 ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى انخفاض قيمة  

ام  ر المحتمل القي دما يصبح من غي يتم وضع تقدير لمبلغ التأمين والذمم المدينة األخرى القابلة للتحصيل عن
د . بالتحصيل الكامل لذلك المبلغ يستتبع ھذا التحديد لما إذا كانت ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى ق

أمين انخفضت ق ائق وشركات الت دى حاملي الوث ان والسيولة ل يم مركز االئتم وم المجموعة بتقي ا أن تق يمتھ
ا خالل سنة  ام بھ والمعلومات  ٢٠٠٩ومعدالت االسترداد التاريخية متضمنة التحقيقات المفصلة التي تم القي

ان يتم إدراج الفرق بين القيمة القابلة لالسترد. المستلمة من إدارتھا القانونية ة في بي اد المقدرة والقيمة الدفتري
الغ . كمصروفالموحد الدخل  تقبلية والمب رات المس ا في الفت الغ المحصلة فعلي ين المب سيتم إدراج أي فرق ب

  . في وقت تحصيلھاالموحد المتوقعة في بيان الدخل 

 اختبار كفاية االلتزام  

أمينيتم إجراء اختبارات لكفاية االتاريخ كل بيان مركز مالي في  ود الت ات عق ة مطلوب د من كفاي . لتزام للتأك
ات  ة المطالب تقبلية ومعالج ة المس ة التعاقدي دفقات النقدي ديرات للت ل التق تخدام أفض ة باس وم المجموع تق
ات في سبيل  ذه المطلوب والمصروفات اإلدارية إضافة إلى إيراد االستثمار من الموجودات التي تعزز مثل ھ

  .الموحد تم تحميل أي نقص مباشرة في بيان الدخلي. تقييم كفاية المطلوب

  أرقام المقارنة وتعديل تصنيفإعادة   ٣٦

 .المقارنة لتتفق مع طريقة العرض المتبعة في البيانات المالية للسنة الحاليةبعض أرقام وتعديل أعيد تصنيف 
ذكورة  ادة التصنيف الم يس إلع ربح أو أي ل ى صافي ال ر عل ودات وأث الي الموج ة لإجم وق الملكي رة حق فت

تثمارات  بية لالس المقارنة فيما عدا أثر إعادة التصنيف في األرباح المدورة بسبب التغيير في السياسة المحاس
م  ي اإليضاح رق ذكور ف و م ا ھ ة كم ـ/ (٢العقاري ة  )ھ طة االجتماعي ي صندوق األنش اھمة ف ديل المس وتع

  .٢٤الرياضية حسب التفاصيل الوارد باإليضاح رقم 

  

  


