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  مدققي الحسابات المستقلينتقرير

 إلى حضرات السادة المساهمين الكرام 
 الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين (ش.م.ق)

  الدوحة
 دولة قطر

 تقرير عن البيانات المالية الموحدة

 للشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين (ش.م.ق) ("الشركة") ةلقد دققنا البيانات المالية الموحدة المرفق
 ديسمبر 31وشركاتها التابعة (ويشار إليها معا بـ "المجموعة") والتي تتكون من بيان المركز المالي الموحد كما في 

 والتدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك الملكية والبيانات الموحدة للدخل والدخل الشامل والتغيرات في حقوق 2011
 التاريخ باإلضافة إلى إيضاحات تشكل ملخص للسياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التفسيرية األخرى.

 مسؤوليات مجلس اإلدارة عن البيانات المالية الموحدة

 أعضاء مجلس اإلدارة مسؤولون عن إعداد هذه البيانات المالية الموحدة وعرضها بشكل عادل وفقاً للمعايير إن
ووفقا ألنظمة الرقابة الداخلية التي تحدد اإلدارة أنها ضرورية بغرض إعداد البيانات المالية الدولية للتقارير المالية 

 سواء كانت ناتجة عن اختالسات أو أخطاء. خالية من أية معلومات جوهرية خاطئةالموحدة ال

 مسؤولية مدققي الحسابات

إن مسؤوليتنا هي إبداء الرأي عن هذه البيانات المالية الموحدة وفقاً لما قمنا به من أعمال التدقيق. لقد تم تدقيقنا وفقاً 
لمعايير التدقيق الدولية، والتي تتطلب منا االلتزام بأخالقيات المهنة ذات العالقة وتخطيط وتنفيذ أعمال التدقيق 

 بهدف الحصول على تأكيدات معقولة عن خلو البيانات المالية الموحدة من أية معلومات جوهرية خاطئة.

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

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

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

 المحاسبية التي تجريها اإلدارة باإلضافة إلى تقييم عام لعرض البيانات المالية الموحدة. 

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

 الرأي 

برأينا أن البيانات المالية الموحدة تظهر بصورة عادلة، في كل الجوانب الجوهرية، المركز المالي الموحد 
 وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية بذلك التاريخ 2011 ديسمبر 31للمجموعة كما في 

 وذلك وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية.

 



 

 

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

 
 التقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى

لقد حصلنا على جميع اإليضاحات والمعلومات التي رأيناها ضرورية ألغراض التدقيق. لقد قمنا بمراجعة تقرير 
مجلس اإلدارة المرفق ونؤكد على أن المعلومات المالية الواردة فيه تتفق مع دفاتر وسجالت المجموعة. إن 

المجموعة تمسك سجالت محاسبية مناسبة وأن البيانات المالية الموحدة تتفق مع تلك السجالت. لم يرد إلى علمنا 
 أو لبنود النظام األساسي خالل 2002) لسنة 5وقوع أية مخالفات ألحكام قانون الشركات التجارية القطري رقم (

 . 2011 ديسمبر 31السنة يمكن أن يكون لها أثر جوهري على أعمال المجموعة أو مركزها المالي الموحد كما في 

 

 

  جوبال باالسوبرامانيام2012 فبراير 1
 كي بي إم جي الدوحة
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0B(ش.م.ق) الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين  
1Bبيان المركز المالي الموحد  
2B 3  2011 ديسمبر  31كما فيBبآالف الرياالت القطرية 

 
 8Bإيضاحات 

9B2011  10B2010 
     

48B  الموجودات    
49B54,402  149,790 5 النقد وما يعادله 
50B6,000  6,000 6 وديعة قانونية 
51B272,921  281,364 7 ذمم عقود تأمين وذمم مدينة أخرى 
52B140,465  136,346  (أ)8 مستحقات من أطراف ذات عالقة 
53B402,342  369,544 9 موجودات عقود إعادة تأمين 
54B70,093  157,493 10 استثمارات - بغرض المتاجرة 
55B 909,398  891,320 10  متاحة للبيع–استثمارات 
56B1,667,832  1,857,446 11 استثمارات عقارية 
57B238,386  215,606 12 شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية 
58B92,722  114,113 13 موجودات مشاركي التكافل 
59B21,317  103,946 14 ممتلكات ومعدات 
60B 3,875,878  4,282,968 مجموع الموجودات 

     
     المطلوبات
 11B15 12B157,412  13B172,460 ذمم دائنة

 14B9 15B532,930  16B598,434 مطلوبات عقود تأمين
 17B16 18B631,111  19B357,143 قروض وسلف

 20B17 21B247,477  22B120,880 مطلوبات أخرى
 23B18 24B20,073  25B18,898 مكافآت نهاية خدمة موظفين

 27B31,716  28B29,148  (ب)26B8 مستحقات ألطراف ذات عالقة
61B92,722  114,113 13 مطلوبات صندوق التكافل والمشاركين 

 1,389,685  1,734,832  مجموع المطلوبات
     

     حقوق الملكية 
 319,688  447,563 19 رأس المال

62B88,867  100,811 20 احتياطي قانوني 
 581,469  578,446 21 احتياطي القيمة العادلة 

 77,355  77,355 22 احتياطي إعادة تقييم ممتلكات
 )13,065(  )16,537( 23 احتياطي تحويل عمالت أجنبية
  -  )49,752( 24 احتياطي تغطية التدفقات النقدية

 1,431,465  1,409,516  أرباح مدورة
 2,485,779  2,547,402  مجموع حقوق الملكية المنسوب لحاملي أسهم حقوق الملكية

 414  734 27 أسهم ال تتمتع بالسيطرة
 2,486,193  2,548,136  مجموع حقوق الملكية

 3,875,878  4,282,968  مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

  وتم التوقيع عليها نيابة عن المجلس من قبل:2012 فبراير  1 اعتمدت البيانات المالية من قبل مجلس اإلدارة في

_____________ __________________________ __________
 الشيخ ناصر بن علي بن سعود آل ثــاني 

 مجلس اإلدارة  والعضو المنتدب عضومجلس اإلدارةرئيس 

 
 

 جزًء ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.  تشكل37 إلى 1اإليضاحات المرفقة من 
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4B(ش.م.ق) الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين  

5Bبيان الدخل الموحد  
6B7  2011 ديسمبر  31 في للسنة المنتهيةBبآالف الرياالت القطرية 

 
 29B30 إيضاحاتB2011  31B2010 
     
     

63B  518,565  471,325 4 إجمالي األقساط 
 )317,072(  )285,156( 4 أقساط متنازل عنها لمعيدي التأمين

 201,493  186,169  صافي األقساط
 )6,067(  12,666  4 الحركة في األقساط غير المكتسبة

 195,426  198,835 4 صافي األقساط المكتسبة
 29,626  23,503 4 صافي إيرادات العموالت

 )1,214(  470  4 إيرادات أخرى - فنية

 223,838  222,808  إجمالي إيرادات اكتتاب التأمين

 )372,838(  )242,663(  إجمالي المنافع والمطالبات المدفوعة
 235,290  117,500  مطالبات متنازل عنها لمعيدي التأمين

الحركة في المطالبات القائمة والمطالبات المتكبدة غير 
 13,874  20,041 9 المبلغ عنها

 )123,674(  )105,122( 4 صافي المنافع والمطالبات المتكبدة

 100,164  117,686 4 صافي إيرادات االكتتاب
 128,066  169,263 28 إيرادات االستثمار

 2,076  30,375 11 ربح قيمة عادلة من استثمارات عقارية
 2,177  18,423 29 إيرادات أخرى
 232,483  335,747  إجمالي الدخل

  -  )21,744( 10 خسارة انخفاض قيمة االستثمارات المتاحة للبيع

 )26,947(  )32,779(  تكاليف التمويل
 )86,092(  )110,902( 30 المصروفات اإلدارية والعمومية 

 119,444  170,322  صافي ربح السنة
     

     الربح المنسوب إلى:
 119,530  170,082  حاملي أسهم الشركة 

 )86(  240  أسهم ال تتمتع بالسيطرة

 119,444  170,322  صافي أرباح السنة
     

 2.67  3.80 31 العائد األساسي والمخفف للسهم (لایر قطري)
 
 
 

 جزًء ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.  تشكل37 إلى 1اإليضاحات المرفقة من 
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  الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين (ش.م.ق)

  بيان الدخل الشامل الموحد
 بآالف الرياالت القطرية  2011 ديسمبر  31 في للسنة المنتهية

 
 32B2011  33B2010 
    
    

 119,444  170,322 ربح السنة
    

    الدخل الشامل اآلخر
    

 )11,402(  )3,472( فرق صرف عمالت أجنبية لعمليات تشغيلية أجنبية
 236,300  30,716 صافي التغيرات في القيمة العادلة للموجودات المالية المتاحة للبيع

صافي التغيرات في القيمة العادلة للموجودات المالية المتاحة للبيع معاد 
 )38,009(  )33,739( تصنيفها للربح أو الخسارة

  -  )49,752( الجزء الفعال من تغيرات القيمة العادلة لتحوطات التدفقات النقدية
 306,333  114,075 إجمالي الدخل الشامل للسنة

    

    الدخل الشامل المنسوب إلى:
 306,419  113,835 حاملي أسهم الشركة 

 )86(  240 أسهم ال تتمتع بالسيطرة
 306,333  114,075 إجمالي الدخل الشامل للسنة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 جزًء ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.  تشكل37 إلى 1اإليضاحات المرفقة من 
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  الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين (ش.م.ق)

  بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
 بآالف الرياالت القطرية  2011 ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 
 

 احتياطي قانوني رأس المال
احتياطي القيمة 

 العادلة 
فائض إعادة 

 التقييم
احتياطي تحويل 

 عمالت أجنبية
احتياطي تغطية 

 اإلجمالي أرباح مدورة التدفق النقدية
مساهمات ال 

 تتمتع بالسيطرة
إجمالي حقوق 

 الملكية

 2,246,783 500 2,246,283 1,451,403  )1,663( 77,355 383,178 80,260 255,750  2010 يناير 1الرصيد كما في 
           إجمالي الدخل الشامل للسنة

 119,444 - 119,444 119,444  - - - - - صافي ربح السنة

      الدخل الشامل اآلخر
 

    
 )11,402( - )11,402( - - )11,402( - - - - فروق صرف عمالت أجنبية

صافي التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية 
 - - 236,300 - - المتاحة للبيع

 
- - 236,300 - 236,300 

صافي التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية 
 - - )38,009( - - المتاحة للبيع المعاد تصنيفها من للربح أو الخسارة

 
 
- - )38,009( - )38,009( 

           
 306,333 - 306,333 119,444 - )11,402( - 198,291  - - إجمالي الدخل اآلخر للسنة

التعامالت مع حاملي أسهم الشركة المسجلة مباشرة 
      في حقوق الملكية

 
    

 - - - )63,938(  - - - - 63,938 )27 (إيضاح 2010 –إصدار أسهم مجانية 
 )63,938( - )63,938( )63,938(  - - - - - )27 (إيضاح 2010توزيعات أرباح مدفوعة -

 2010 –مساهمة في الصندوق االجتماعي الرياضي 
 - - - - - )26(إيضاح 

 
- )2,985( )2,985( - )2,985( 

 - - - )8,607( - - - - 8,607 - )21(إيضاح 2010تحويل لالحتياطي القانوني 
 - )86( 86 86 - - - - - - الحركة في أسهم ال تتمتع بالسيطرة

 2,486,193 414 2,485,779 1,431,465 - )13,065( 77,355 581,469 88,867 319,688 2010 ديسمبر  31الرصيد في 
 
 
 
 
 
 
 

 جزًء ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.  تشكل37 إلى 1اإليضاحات المرفقة من 
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  الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين (ش.م.ق)

  بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد

 بآالف الرياالت القطرية  2011 ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 
 

 احتياطي قانوني رأس المال
احتياطي القيمة 

 العادلة 
فائض إعادة 

 التقييم
احتياطي تحويل 

 عمالت أجنبية

 
احتياطي تغطية 

 اإلجمالي أرباح مدورة التدفق النقدي
حقوق غير  
 المسيطرين

إجمالي حقوق 
 الملكية

 )13,065( 77,355 581,469 88,867 319,688 2011 يناير 1الرصيد كما في 
- 

1,431,465 2,485,779 414 2,486,193 
           إجمالي الدخل الشامل للسنة

 170,322 240 170,082 170,082 - - - - - - صافي ربح السنة
           

           الدخل الشامل اآلخر
 )3,472( - )3,472( - - )3,472( - - - - فروق صرف عمالت أجنبية

صافي التغير في القيمة العادلة للموجودات 
 - - 30,716 - - المالية المتاحة للبيع

 
- 30,716 - 30,716 

صافي التغير في القيمة العادلة للموجودات 
المالية المتاحة للبيع معاد تصنيفها للربح أو 

 - - )33,739( - - الخسارة

 
 
- - )33,739( - )33,739( 

الجزء الفعال من تغيرات القيمة العادلة من 
 - - - - - تغطية التدفقات النقدية

 
)49,752( - 

 
)49,752( - 

 
)49,752( 

 114,075 240 113,835 170,082 )49,752( )3,472( - )3,023( - - إجمالي الدخل الشامل اآلخر للسنة
           

التعامالت مع حاملي أسهم الشركة المسجلة 
      مباشرة في حقوق الملكية

 
    

 - - - )127,875(  - - - - 127,875 )27 (إيضاح 2011 –إصدار أسهم منحة 
 )47,954( - )47,954( )47,954(  - - - - - )27 (إيضاح 2011توزيعات أرباح مدفوعة - 

المساهمة في الصندوق االجتماعي الرياضي- 
 - - - - - )26 (إيضاح 2011

 
)4,258( )4,258( - )4,258( 

 (إيضاح 2011 –تحويل لالحتياطي القانوني 
21( - 11,944 - - - 

 
)11,944( - - - 

 80 80 - -  - - - - - الزيادة في حقوق األقلية
 2,548,136 734 2,547,402 1,409,516 )49,752( )16,537( 77,355 578,446 100,811 447,563 2011 ديسمبر  31الرصيد في 

 
 
 
 
 

 جزًء ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.  تشكل37 إلى 1اإليضاحات المرفقة من 
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  الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين (ش.م.ق)
  بيان الدخل الشامل الموحد

 بآالف الرياالت القطرية  2011 ديسمبر  31 في للسنة المنتهية
 
 2010  2011 إيضاحات 
     

64Bالتدفق النقدي من أنشطة التشغيل     
 119,444  170,322  ربح السنة
     تسويات لـ:

 3,391  5,132 31 إهالك وإطفاء
 61  -  خسارة من بيع أو شطب ممتلكات ومعدات

 )38,170(  )33,739( 29 ربح بيع استثمارات
 )16,529(  )19,538( 29 ربح إعادة تقييم أوراق مالية متداولة

 )2,076(  )30,375( 11 التغير في القيمة العادلة لالستثمارات العقارية
 )17,798(  )8,486( 29 حصة في ربح من شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية

 -  21,744  خسارة انخفاض قيمة استثمارات 
 -  )51,264(  ربح من بيع استثمار عقاري

  53,796  48,323 
     التغيرات في:

 )105,186(  )5,871(  ذمم تأمين مدينة وذمم مدينة أخرى
 -  4,119  مستحقات من أطراف ذات عالقة

 )47,520(  32,798  موجودات عقود إعادة تأمين
 39,713  )65,504(  مطلوبات عقود تأمين

 )13,988(  )15,048(  ذمم دائنة
 16,595  73,762  مطلوبات أخرى

 -  2,568  مستحقات ألطراف ذات عالقة
 )62,063(  80,620   صافي النقد الناتج من/ (المستخدم في) أنشطة التشغيل

     
65Bالتدفق النقدي من أنشطة االستثمار     

 )2,736(  )3,099( 14 اقتناء ممتلكات ومعدات
 )61,871(  )112,349(  اقتناء أوراق مالية استثمارية

 )6,105(  22,482   استثمارات في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية
 )48,980(  )305,229( 11 إضافات إلى استثمارات عقارية
 90,268   71,537  متحصالت من بيع استثمارات

66B110,000 11 متحصالت من بيع استثمار عقاري  - 
67B5,639  5,073  توزيعات أرباح من شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية 
68B19  متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات  - 
69B320  صافي التغيرات في حقوق األقلية  - 

 )23,785(  )211,246(  صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار
     

70Bالتدفق النقدي من أنشطة التمويل     
71B63,938(  )47,954( 26 توزيعات أرباح مدفوعة( 
72B94,181  273,968  صافي الحركة في القروض قصيرة األجل 

 30,243  226,014  صافي النقد الناتج من أنشطة التمويل
     

73B 55,605(  95,388   صافي الزيادة/ (النقص) في النقد وما يعادله( 
74B 110,007  54,402   يناير1النقد وما يعادله في 

 54,402  149,790 5  ديسمبر 31النقد وما يعادله في 
 

 جزًء ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.  تشكل37 إلى 1اإليضاحات المرفقة من 
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  الشركة والنشاط1

تأسست الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين (ش.م.ق) ("الشركة") كشركة مساهمة عامة قطرية 
 وتحكمها نصوص قانون 7200 ورقم سجلها التجاري هو 1978 لسنة 52بموجب المرسوم األميري رقم 

. تقوم الشركة وشركاتها التابعة (يشار إليها جميعا بـ "المجموعة") 2002 لعام 5الشركات القطري رقم 
بمزاولة أنشطة التأمين العام  والتكافل وإعادة التأمين وإدارة العقارات واالستثمارات. أسهم المجموعة مدرجة 

 في بورصة قطر.

  فروع محلية في قطر وفرع خارجي واحد في دولة اإلمارات العربية المتحدة (دبي).7لدى الشركة 

قامت المجموعة خالل السنة بتغيير نموذج تأمين التكافل اإلسالمي الخاص بها من المضاربة إلى النموذج 
الهجين. يستخدم النموذج الهجين مبادئ كل من الوكالة والمضاربة حيث يستلم المساهم رسوم وكالة ثابتة 

% من إجمالي أقساط التأمين، إضافة إلى الحصة في األرباح المحققة من االستثمار في مساهمات 20بنسبة 
 حاملي الوثائق. إن التكاليف اإلدارية لالكتتاب مغطاة برسوم الوكالة ويتحملها المساهم. 

 31تتضمن البيانات المالية الموحدة البيانات المالية للشركة وشركاتها التابعة والتي تنتهي سنواتها جميعا في 
 . الشركات التابعة هي:2011ديسمبر 

 األنشطة الرئيسية بلد التأسيس الملكية الشركة التابعة
الشركة القطرية العامة القابضة 

 دولة قطر %100 ش.ش.و
تعمل بصفة أساسية في إدارة محفظة 

 استثمارات المجموعة.
 تعمل بصفة أساسية في مجال التكافل اإلسالمي دولة قطر %100 الشركة العامة للتكافل ش.ش.و

 تعمل بصفة أساسية في مجال العقارات دولة قطر %100 الشركة العامة للعقارات ش.م.ق

 دولة قطر %100 مركز التجارة العالمي ش.م.ق
شركة مرخصة بشكل رسمي من هيئة مركز 

 التجارة العالمي

 دولة قطر %50 شركة مازون العقارية ذ.م.م
امتالك وتطوير الممتلكات والعمل في مجال 

 العقارات
 الدانمركية ةشركة األلبان العربي

 تصنيع ومعالجة منتجات األلبان دولة قطر %60 ذ.م.م

  أساس اإلعداد 2

 (أ) فقرة االلتزام

 أعدت هذه البيانات المالية الموحدة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية.

 (ب) أساس القياس

 أعدت البيانات المالية الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا البنود الهامة التالية في بيان المركز المالي: 

 تقاس األدوات المالية المشتقة بالقيمة العادلة؛ 
 تقاس األدوات المالية غير المشتقة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة؛ 
 .تقاس الموجودات المالية المتاحة للبيع بالقيمة العادلة 
 .تقاس االستثمارات العقارية باستخدام نموذج القيمة العادلة 

 ).4 (ج) (3تم تقديم المزيد من اإلفصاح عن الطرق المستخدمة في قياس القيم العادلة باإليضاح 
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  (ج) العملة الوظيفية

تم عرض هذه البيانات المالية الموحدة باللایر القطري، وهو العملة الوظيفية للمجموعة. تم تقريب جميع 
 المعلومات المالية إلى أقرب ألف لایر، ما لم تتم اإلشارة إلى خالف ذلك.

  أساس اإلعداد (تابع)2

 (د) استخدام األحكام والتقديرات

إن إعداد البيانات المالية الموحدة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية يتطلب من المجموعة وضع أحكام 
وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ الصادر عنها التقرير للموجودات 

والمطلوبات واإليرادات والمصروفات واإلفصاح عن االلتزامات الطارئة في تاريخ التقرير. يتم تقييم 
التقديرات واألحكام بصفة مستمرة وهي تستند إلى الخبرة التاريخية وعوامل أخرى، متضمنة توقع أحداث 

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

تم إدراج المعلومات عن نواحي التقديرات الهامة واألحكام الضرورية لتطبيق السياسات المحاسبية والتي لها 
 .37 و 36تأثير أكثر أهمية على المبالغ المعترف بها في البيانات المالية الموحدة في اإليضاحات 

تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المتعلقة بها على نحو مستمر. يتم إدراج التعديالت على التقديرات 
 المحاسبية في السنة التي تتم فيها مراجعة التقديرات أو في أية سنوات مستقبلية تتأثر بذلك .

  2011 يناير 1(هـ) المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة التي يسري مفعولها من 

 هي ذات صلة 2011 يناير 1إن المعايير والتعديالت والتفسيرات التالية والتي يسري مفعولها اعتبارا من 
 بالمجموعة.

"24) معيار المحاسبة الدولي 1( "إفصاحات األطراف ذات العالقة   (المنقح)، 

. يوضح هذا المعيار المنقح ويبسط تعريف الطرف ذي العالقة ويلغي 2009تم إصدار هذا المعيار في نوفمبر 
االشتراط الخاص بقيام الشركات ذات العالقة بالحكومة باإلفصاح عن تفاصيل جميع المعامالت مع الحكومة 

 والشركات األخرى ذات الصلة بالحكومة. 

 لم يكن لتبني هذا المعيار أي أثر هام على إفصاح األطراف ذات العالقة للمجموعة.

 )2010)     التحسينات على المعايير الدولية للتقارير المالية (2(

 على عدد من التعديالت على 2010احتوت التحسينات على المعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة في 
المعايير الدولية للتقارير المالية التي يرى مجلس معايير المحاسبة الدولية أنها غير عاجلة ولكنها ضرورية. 
تشتمل التحسينات على المعايير الدولية للتقارير الدولية على تعديالت ينتج عنها تغييرات محاسبية ألغراض 

العرض واالعتراف والقياس إضافة إلى تعديالت اصطالحية وتحريرية متعلقة بتشكيلة فردية من المعايير 
 الدولية للتقارير المالية. لم تقع تغييرات هامة على السياسات المحاسبية نتيجة لهذه التعديالت.

  (ز) المعايير والتعديالت والتفسيرات الصادرة ولم تصبح سارية المفعول بعد

المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة التالية ذات الصلة بالمجموعة والتي صدرت ولم تصبح سارية 
  لم يتم تطبيقها في إعداد هذه البيانات المالية الموحدة:2011 ديسمبر 31المفعول بعد للسنة المنتهية في 

  عرض بنود الدخل الشامل اآلخر – (تعديل) 1) معيار المحاسبة الدولي 1(

  مع السماح بالتطبيق المبكر له.2012 يوليو 1يسري مفعول التعديل للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

 ليس لتطبيق هذا المعيار أثر هام على البيانات المالية الموحدة للمجموعة.

  االستثمار في شركة زميلة والمشاريع المشتركة– 28) معيار المحاسبة الدولي 2(

 ويطبق بأثر رجعي. يسمح بالتبني 2013المعيار ساري المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد يناير 
 المبكر بشرط أن يتم تبني معايير مجموعة التوحيد الكاملة في نفس الوقت.
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  أساس اإلعداد (تابع)2
 (ز) المعايير والتعديالت والتفسيرات الصادرة ولم تصبح سارية المفعول بعد (تابع)

  اإلفصاحات: تحويل الموجودات المالية– (تعديل) 7) المعيار الدولي للتقارير المالية 3(

اشتراطات جديدة لإلفصاح عن تحويل الموجودات   تقدم7التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية  
المالية بما في ذلك اإلفصاحات عن الموجودات المالية التي لم يتم نزع االعتراف عنها بالكامل والموجودات 
المالية التي تم نزع االعتراف عنها بالكامل لكن يستمر الكيان باالرتباط بها. التعديل ساري المفعول للفترات 

، لكن ال يشترط بالكيانات تقديم إفصاحات عن أية فترة تم 2011 يوليو 1السنوية التي تبدأ في أو بعد 
 عرضها وتبدأ قبل تاريخ التطبيق األولي للتعديالت. يسمح بالتبني المبكر.

 : األدوات المالية9) المعيار الدولي للتقارير المالية 4(

 2009المعيار الصادر في نوفمبر 
) "األدوات المالية" هو أول معيار يتم إصداره كجزء من 2009 (9معيار التقارير المالية الدولية رقم  

معيار  "األدوات المالية: االعتراف والقياس". يحتفظ 39مشروع شامل الستبدال معيار المحاسبة الدولية رقم 
فئتين أساسيتين لقياس الموجودات  ويبسط نموذج القياس المزدوج وهو ينشئ 9 الدولية رقمتقارير المالية ال

يعتمد أساس التصنيف على نمط األعمال لدى الشركة وخصائص المالية: التكلفة المطفأة والقيمة العادلة. 
 بخصوص 39التدفقات النقدية التعاقدية للموجود المالي. يستمر تطبيق إرشادات معيار المحاسبة الدولية رقم 

  ال يعالج المطلوبات المالية.2009تدني القيمة والتغطية. المعيار الصادر في 

 2010المعيار الصادر في أكتوبر 
يضيف هذا المعيار اشتراطات تتعلق بتصنيف وقياس المطلوبات المالية ونزع االعتراف عن الموجودات 

. كما يتضمن المعيار أيضا الفقرات الواردة في 2009والمطلوبات المالية إلى النسخة الصادرة في نوفمبر 
 التي تتعامل مع كيفية قياس القيمة العادلة والمحاسبة عن المشتقات المضمنة 39معيار المحاسبة الدولية رقم 

 من لجنة تفسير 9في العقد والتي تحتوي على مضيف ال يعتبر أصال ماليا إضافة إلى اشتراطات التفسير رقم 
 معايير المحاسبة الدولية "إعادة تقييم المشتقات المضمنة".

 تدرس المجموعة توابع المعيار وأثره عليها وزمن تبنيه من قبلها.

 إال أنه 2013 يناير 1 إلزاميا بدءا من 9في الوقت الذي يعتبر فيه أن تبني معيار التقارير المالية الدولية رقم 
يسمح بتطبيقه مبكرا. ال تحتاج الفترات السابقة إلى إعادة إثبات في حالة تبني الشركة للمعيار لفترات التقارير 

 أن يؤجل 2011. قرر المجلس الدولي لمعايير المحاسبة في اجتماعه في نوفمبر 2012 يناير 1التي تبدأ قبل 
 .2015 يناير 1تاريخ التطبيق اإللزامي مؤقتا إلى 

 البيانات المالية 27 البيانات المالية الموحدة ومعيار المحاسبة الدولي – 10) المعيار الدولي للتقارير المالية 5(
 )2011المنفصلة (

 منهجا جديدا لتحديد أي من الشركات المستثمر فيها يجب توحيدها 10يقدم المعيار الدولي للتقارير المالية  
ويقدم نموذجا واحدا ليتم تطبيقه في تحليل السيطرة لكافة الشركات المستثمر فيها. يسيطر المستثمر على 

الشركة التي يستثمر فيها في حال كان مكشوفا أو له حقوق في العوائد المتغيرة من ارتباطه مع تلك الشركة أو 
لديه القدرة على التأثير على تلك العوائد من خالل سلطته على تلك الشركة وأن يكون هناك صلة بين السلطة 

 والعوائد. تتم إعادة تقييم السيطرة عند تغير الوقائع والظروف.

) أو تفسير لجنة التفاسير 2008 (27 يحل محل معيار المحاسبة الدولي 10المعيار الدولي للتقارير المالية 
: الكيانات ذات الغرض الخاص. ما زال على المجموعة أن تقيم األثر الكامل للمعيار الدولي 12القائمة 

. يسمح بالتبني 2013 يناير 1. يسري مفعول المعيار للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 10للتقارير المالية 
المبكر بشرط أن يتم تبني مجموعة معايير التوحيد كاملة في نفس الوقت. يطبق المعيار بأثر رجعي عندما 

 والمعيار الدولي 12/ تفسير لجنة التفاسير القائمة 27تتغير نتيجة السيطرة بين معيار المحاسبة الدولي 
). 2008 (27) يحل محل معيار المحاسبة الدولي 2011 (27. معيار المحاسبة الدولي 10للتقارير المالية 

 بتدوير اشتراطات المحاسبة واإلفصاحات الحالية للبيانات المالية المنفصلة 27يقوم معيار المحاسبة الدولي 
 مع بعض التوضيحات البسيطة.
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  أساس اإلعداد (تابع)2

 (ز) المعايير والتعديالت والتفسيرات الصادرة ولم تصبح سارية المفعول بعد (تابع)

  المشاريع المشتركة– 11) المعيار الدولي للتقارير المالية 6(

يركز هذا المعيار على حقوق والتزامات االتفاقيات المشتركة عوضا عن الشكل القانوني (كما هي الحالة  
اآلن). فهو يفرق بين االتفاقيات المشتركة بين العمليات المشتركة والمشاريع المشتركة ويشترط دائما طريقة 
حقوق الملكية للكيانات ذات السيطرة المشتركة التي يطلق عليها اآلن مشاريع مشتركة، فقد تم تجريدهم من 

 االختيار الحر ما بين طريقة حقوق الملكية أو التوحيد المتناسب.

: 13 و تفسير لجنة التفاسير القائمة 31 يحل محل معيار المحاسبة الدولي 11 المعيار الدولي للتقارير المالية 
 المساهمات غير المالية من قبل أصحاب المشروع. ما زال على –الكيانات ذات السيطرة المشتركة 

. يسري مفعول المعيار للفترات السنوية التي 11المجموعة أن تقيم األثر الكلي للمعيار الدولي للتقارير المالية 
. يسمح بالتبني المبكر بشرط أن يتم تبني مجموعة معايير التوحيد كاملة في نفس 2013 يناير 1تبدأ في أو بعد 

 الوقت.

  اإلفصاح عن المساهمات في كيانات أخرى– 12) المعيار الدولي للتقارير المالية 7(

يحتوي هذا المعيار على اشتراطات اإلفصاح بالنسبة للشركات التي لديها مساهمات في شركات تابعة 
وترتيبات مشتركة (مثل العمليات المشتركة والمشاريع المشتركة) وشركات زميلة و/ أو كيانات منظمة غير 
موحدة، بهدف تقديم معلومات لتمكين المستخدمين من تقييم طبيعة والمخاطر المصاحبة لمساهمة الشركة في 

 كيانات أخرى وآثار تلك المساهمات على المركز المالي للكيان وأدائه المالي وتدفقاته النقدية. 

يسري مفعول المعيار للفترات . 12لم تقم المجموعة بعد بتقييم األثر الكلي للمعيار الدولي للتقارير المالية 
. يسمح بالتبني المبكر بشرط أن يتم تبني مجموعة معايير التوحيد 2013 يناير 1السنوية التي تبدأ في أو بعد 

 12كاملة في نفس الوقت. تشجع الكيانات لتقديم المعلومات المطلوبة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية 
 بكامله أو معايير التوحيد األخرى 12قبل تاريخ نفاذه لكن هذا التبني المبكر ال يلزم الكيان بتطبيق المعيار 

 الجديدة.

  قياس القيمة العادلة– 13) المعيار الدولي للتقارير المالية 8(

يحل هذا المعيار محل التوجيه الخاص بقياس القيمة العادلة الذي تحتوي عليه المعايير الدولية للتقارير المالية 
بصورة فردية التي يوجد بها مصدر فردي لتوجيه قياس القيمة العادلة. يعرف هذا المعيار القيمة العادلة 

ويضع إطار عمل لقياس القيمة العادلة ويورد اشتراطات اإلفصاح لقياسات القيمة العادلة. يوضح المعيار 
كيفية قياس القيمة العادلة عند طلب ذلك أو السماح به بموجب معايير أخرى من المعايير الدولية للتقارير 

المالية. ال يدخل هذا المعيار اشتراطات جديدة لقياس األصول أو االلتزامات بالقيمة العادلة كما أنه ال يزيل 
 االستثناءات التي يمكن إجراؤها لقياسات القيمة العادلة الموجودة حاليا في بعض المعايير.

ال توجد تفسيرات أخرى للمعايير الدولية للتقارير المالية أو للجنة أمور التقارير المالية الدولية لم تصبح سارية 
 المفعول بعد والتي يتوقع أن يكون لها أثر جوهري على المجموعة.

 (ح) التبني المبكر للمعايير

 .2011لم تتبنى المجموعة أية معايير جديد أو معدلة بشكل مبكر في سنة  

  السياسات المحاسبية الهامة3

تم تطبيق السياسات المحاسبية الواردة أدناه بانتظام من جانب المجموعة على جميع الفترات المعروضة في 
 هذه البيانات المالية الموحدة وقد تم تطبيقها بانتظام من جانب شركات المجموعة.
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  السياسات المحاسبية الهامة (تابع)3
 (أ) أساس التوحيد

 االستثمارات في شركات تابعة
يتم تعريف الشركات التابعة على أنها تلك الشركات التي تتم السيطرة عليها من جانب المجموعة وهي تحديدا 

التي يكون للمجموعة القدرة على التحكم بسياساتها المالية والتشغيلية بغرض الحصول على منافع من 
 أنشطتها.

تشتمل البيانات المالية الموحدة على البيانات المالية الخاصة بالشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة للتأمين 
. يتم إعداد البيانات المالية للشركات التابعة لنفس سنة 2011 ديسمبر 31(ش.م.ق) وشركاتها التابعة لغاية 

 التقرير للشركة األم باستخدام سياسات محاسبية تتسم بالثبات. 

 اتيتم حذف جميع تعامالت وأرصدة وأية إيرادات ومصاريف غير محققة ناتجة من معامالت بين شرك
 المجموعة عند إعداد البيانات المالية الموحدة.

إحدى الشركات التابعة للمجموعة وهي شركة التكافل العامة ش.ش.و، تعمل في مجال التأمين اإلسالمي وفقا 
لمبادئ الشريعة اإلسالمية. ووفقاً لمبادئ الشريعة اإلسالمية المطبقة يتم االحتفاظ بأموال المشاركين (حاملي 
الوثائق) بصورة منفصلة عن أموال المشغلين (المساهمين). بناء على ذلك، يتم إظهار موجودات ومطلوبات 

المشاركين متضمنة رصيد األموال على أنها موجودات "مشاركي التكافل" و"مطلوبات صندوق التكافل 
والمشاركين" على التوالي في بيان المركز المالي الموحد. حسابات أموال مشاركي التكافل التي تشتمل على 

. تقوم المجموعة بإدارة 13بيان المركز المالي وبيان الدخل الشامل (حاملي الوثائق) واردة باإليضاح رقم 
 أموال التكافل نيابًة عن حاملي الوثائق بالنموذج الهجين.

 االستثمارات في شركات زميلة
الشركات الزميلة هي الشركات التي تملك المجموعة تأثيرا هاما عليها وليست سيطرة على سياساتها المالية 
والتشغيلية. تتضمن البيانات المالية حصة المجموعة من إجمالي المكاسب والخسائر المعترف بها للشركات 

 الزميلة على أساس حقوق الملكية من تاريخ بداية التأثير الهام وإلى تاريخ توقف ذلك التأثير الهام. 

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

 الشقيقة تحت "إيراد االستثمار" في بيان الدخل وبالتالي فهي تؤثر على صافي نتائج المجموعة.

يتم تعديل المبالغ الصادر عنها التقرير في البيانات المالية الموحدة للشركات الشقيقة متى كان ذلك ضروريا 
لضمان الثبات مع السياسات المحاسبية التي تتبعها المجموعة. المكاسب غير المحققة الناشئة عن التعامالت 

مع الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية يتم استبعادها إلى حد مساهمة المجموعة في الشركة 
 المستثمر فيها.

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

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

 (ب) العمالت األجنبية

 العمليات الخارجية
ألغراض البيانات المالية الموحدة يتم عرض نتائج الفرع األجنبي ومركزه المالي بالعملة الوظيفية للشركة 
األم بسعر الصرف السائد في تاريخ التقرير. يتم تحويل اإليرادات والمصروفات بمتوسط أسعار الصرف 
للسنة ما لم تتقلب أسعار الصرف بشكل كبير خالل السنة ففي تلك الحالة يتم استخدام أسعار الصرف في 

تواريخ المعامالت. يتم تحويل في الشركات الزميلة األجنبية بأسعار الصرف في تاريخ اإلقفال. يتم االعتراف 
بفروق تحويل العمالت األجنبية مباشرة في الدخل الشامل اآلخر. عند استبعاد عملية أجنبية جزئيا أو كليا يتم 

 تحويل المبلغ ذي الصلة في االحتياطي إلى بيان الدخل للفترة ذات الصلة به.
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  السياسات المحاسبية الهامة (تابع)3

 (ب) العمالت األجنبية (تابع)

 التعامالت بعمالت أجنبية

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

 بأسعار الصرف السائدة في ذاك التاريخ.

الموجودات والمطلوبات المالية المسجلة بالعملة األجنبية والتي تقاس بالقيمة العادلة يتم تحويلها إلى اللایر 
القطري بمعدل الصرف في تاريخ تحديد القيمة العادلة. البنود غير المالية المسجلة بالعملة األجنبية والمقاسة 
بناء على التكلفة التاريخية يتم تحويلها وفقا لمعدل الصرف في تاريخ المعامالت. يتم إدراج الفروق الناتجة 

 عن الصرف في بيان الدخل.

 (ج) األدوات المالية

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

التأمين واالستثمارات. تتضمن المطلوبات المالية ذمما دائنة وقروضا وسلف واتفاقيات تبادل معدالت فائدة 
 ومطلوبات عقود التأمين ومستحقات ألطراف ذات عالقة ومطلوبات أخرى.

 ] االعتراف1[

يتم االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية في التاريخ الذي تنشأ فيه وفي التاريخ الذي تصبح فيه 
 المجموعة طرفاً لنصوص تعاقدية لألداة.

 ] إلغاء االعتراف2[

تقوم المجموعة بإلغاء االعتراف عن الموجود المالي عند انتهاء الحقوق التعاقدية في استالم تدفقات نقدية من 
ذلك الموجود أو عند تحويل الحق في قبض التدفقات النقدية من ذلك الموجود في معاملة يتم فيها تحويل جميع 

 المخاطر والعوائد المتعلقة بملكية الموجودات المالية. 

تقوم المجموعة أيضا بإلغاء االعتراف عن بعض الموجودات المالية عندما تقوم بشطب األرصدة المتعلقة 
بالموجودات التي تعتبر غير قابلة للتحصيل. تقوم المجموعة بإلغاء االعتراف عن مطلوب مالي عندما يتم 

 سداد أو إلغاء أو انتهاء التزاماتها التعاقدية.

 ] القياس3[

 االستثمارات المتاحة للبيع

تصنف استثمارات المجموعة في أسهم حقوق الملكية وحسابات الصناديق وبعض األوراق المالية المدينة على 
أنها موجودات مالية متاحة للبيع. في أعقاب االعتراف المبدئي تقاس بالقيمة العادلة ويتم االعتراف بالتغييرات 
عليها، بخالف خسائر االنخفاض في القيمة ومكاسب صرف العمالت األجنبية على البنود المالية المتاحة للبيع 
مباشرة في الدخل الشامل اآلخر وعرضها في حقوق الملكية في احتياطي القيمة العادلة. عند نزع االعتراف 
عن االستثمار يتم تحويل المكسب أو الخسارة التراكمية المثبتة في الدخل الشامل إلى الربح أو الخسارة. يتم 

 االعتراف بجميع مشتريات ومبيعات االستثمارات في تاريخ السداد.
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  السياسات المحاسبية الهامة (تابع)3

 (ج) األدوات المالية (تابع)

 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة

تصنف األداة المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا كان يتم االحتفاظ بها للمتاجرة أو مخصصة 
بهذه الصفة عند االعتراف المبدئي. يتم االحتفاظ باألدوات المالية للمتاجرة إذا كانت المجموعة تدير هذه 

االستثمارات وتتخذ قرارات البيع والشراء استنادا إلى قيمها العادلة وفقاً إلستراتيجية االستثمار لدى 
المجموعة. عند االعتراف المبدئي يتم االعتراف بالتكاليف المنسوبة إلى المعاملة مباشرة في الربح أو 

الخسارة عند تكبدها. تقاس األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة ويتم 
 االعتراف بالتغييرات فيها في الربح أو الخسارة.

 النقد وما يعادله

يتكون النقد وما يعادله من أرصدة لدى البنوك و نقد في الصندوق وودائع قصيرة األجل ذات فترات استحقاق 
 لثالثة أشهر أو أقل في تاريخ بيان المركز المالي.

 ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى

تقاس ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى عند االعتراف المبدئي بالقيمة العادلة وفي أعقاب ذلك تقاس 
بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. يتم االعتراف بمخصصات مناسبة للمبالغ غير القابلة 

 لالسترداد المقدرة في بيان الدخل عندما يكون هناك دليل موضوعي على أنه قد انخفضت قيمة ذلك األصل.

 موجودات عقود إعادة تأمين 

تتنازل المجموعة عن مخاطر التأمين في إطار نشاطها االعتيادي عن أعمالها. تمثل موجودات عقود إعادة 
التأمين األرصدة القابلة لالسترداد من شركات إعادة التأمين. يتم تقدير المبالغ القابلة لالسترداد من معيدي 

التأمين بالصورة التي تتسم باالنسجام مع مخصص المطالبات القائمة أو المطالبات المسددة المصاحبة لوثائق 
 معيدي التأمين والتي تكون بموجب عقد إعادة التأمين ذي الصلة.

 مطلوبات عقود تأمين 

تستحق المبالغ المستحقة الدفع بموجب مطالبات التأمين المبلغ عنها حتى نهاية فترة التقرير والمبلغ المستحق 
الدفع إلى شركات إعادة التأمين كالتزام مستحق الدفع. تستحق مطالبات التأمين على أساس الخسائر الفعلية 

 المبلغ عنها في مقابل الوثائق المكتتب بها من جانب المجموعة خالل الفترة.

 القروض والسلف

يتم االعتراف بجميع القروض والسلف مبدئيا بالقيمة العادلة للمقابل المستلم ناقصا التكاليف التي تنسب 
بصورة مباشرة للمعاملة. في أعقاب االعتراف المبدئي، تقاس القروض والسلف بالتكلفة المطفأة باستخدام 

طريقة معدل الفائدة الفعال. يتم االعتراف بالمكاسب والخسائر في الربح أو الخسائر عند نزع االعتراف عن 
 المطلوبات.

 أخرى

تقاس األدوات المالية غير المشتقة األخرى بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة سعر الفائدة الفعال ناقصاً أية 
 خسائر انخفاض في القيمة.
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  السياسات المحاسبية الهامة (تابع)3

 (ج) األدوات المالية (تابع)

 األدوات المالية المشتقة

تستخدم المجموعة عقود تبادل معدالت الفائدة لتغطية مخاطرها المصاحبة لتقلبات معدالت الفائدة المتعلقة 
بدفعات الفائدة على القرض ألجل للمجموعة. يتم إدراج عقود تبادل معدالت الفائدة هذه بالقيمة العادلة. تقوم 
المجموعة بتصنيف التغطية على أنها تغطية التدفق النقدي حيث تقوم بتغطية تعرضها إلى تغيرات التدفقات 

النقدية التي هي إما منسوبة إلى مخاطر معينة مصاحبة للموجود أو المطلوب المعترف به أو المعاملة 
 المتوقعة. تم تصنيف عقد تبادل معدالت الفائدة كتغطية تدفق نقدي ويحقق شروط محاسبة التغطية.

يتم االعتراف بالمشتقات مبدئيا بالقيمة العادلة في تاريخ الدخول في عقد مشتق ويعاد قياسها الحقا بقيمها 
العادلة في تاريخ كل بيان مركز مالي. يتم االعتراف بالربح أو الخسارة الناتجين في الربح أو الخسارة مباشرة 

إال في حال كان المشتق مسجال وفعاال كأداة تغطية حيث يعتمد توقيت االعتراف في هذه الحالة في الربح أو 
 الخسارة على طبيعة عالقة التغطية.

 تغطية التدفق النقدي

يتم تأجيل الجزء الفعال من تغيرات القيمة العادلة للمشتقات المسجلة والتي تعمل عمل تغطيات تدفق نقدي في 
بيان الدخل الشامل اآلخر. يتم االعتراف بالربح أو الخسارة المتعلقة بالجزء غير الفعال مباشرة في بيان 

 الدخل.

تتوقف عملية محاسبة التغطية عندما تنهي المجموعة عالقة التغطية. تنتهي أداة التغطية أو تباع أو تلغى أو 
 تستخدم أو ال تعمل في محاسبة التغطية.

تحتسب القيمة العادلة لعقود تبادل معدالت الفائدة بخصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بمعدالت الفائدة 
 السائدة.

  القيم العادلة

القيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن في مقابله مبادلة الموجود أو سداد المطلوب بين طرفين مطلعين وراغبين 
على أساس معاملة تجارية حرة في تاريخ القياس. بالتالي يمكن أن تنشأ الفروق بين القيم الدفترية بموجب 

 طريقة التكلفة التاريخية وتقديرات القيمة العادلة.

ضمن تعريف القيمة العادلة يوجد االفتراض بأن الشركة هي كيان مستمر بدون أية نية أو حاجة لتصفيتها أو 
 الحد بشكل كبير من مقدار عملياتها التشغيلية أو القيام بإجراء معامالت بموجب بنود ضارة. 

 استثمارات متاحة للبيع

يتم تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية المتداولة بشكل نشط في األسواق المالية بالرجوع إلى أسعار السوق 
المدرجة للموجودات وأسعار العروض للمطلوبات عند إغالق العمل في تاريخ بيان المركز المالي. في حالة 
عدم إمكانية قياس القيمة العادلة بصورة موثوق بها باستخدام الطرق المذكورة أعاله عندها يمكن قياس هذه 
األدوات المالية بالتكلفة، وهي القيمة العادلة للمقابل المدفوع القتناء االستثمار أو المبلغ المستلم عند إصدار 

المطلوب المالي إلى حين توفر قياس موثوق به للقيمة العادلة. يتم أيضا إدراج جميع التكاليف المنسوبة 
  لترتيب القيمة العادلة).33بصورة مباشرة لالقتناء في تكلفة االستثمار (راجع إيضاح 
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  السياسات المحاسبية الهامة (تابع)3

 (ج) األدوات المالية (تابع)

 األدوات المالية المشتقة (تابع)

 االستثمارات العقارية

تضع المجموعة اعتبارا لمتوسط القيم العادلة المحددة من جانب شركتي تقييم مستقلتين ال تربطهما صلة 
بالمجموعة على أنها القيمة العادلة لالستثمارات العقارية الفردية. لدى شركات التقييم الخارجي المستقلة 

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

 معاملة تجارية حرة بعد القيام بالتسويق الصحيح الذي يتصرف فيه كل طرف بصورة مطلعة.

 اتفاقيات تبادل معدل الفائدة

تحتسب القيمة العادلة لعقود تبادل معدالت الفائدة بخصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بمعدل الفائدة 
 السائد وتستند على عروض أسعار الوسطاء.

 (د) انخفاض القيمة

 الموجودات المالية

يتم إجراء تقييم للموجود المالي في تاريخ كل تقرير لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي على أنه قد 
انخفضت قيمته. في حالة وجود مثل هذا الدليل يتم تحديد القيمة القابلة لالسترداد لذلك الموجود واالعتراف 

 بأية خسارة في القيمة في بيان الدخل.

بالنسبة للموجودات المسجلة بالقيمة العادلة فإن انخفاض القيمة هو الفرق بين التكلفة والقيمة العادلة  )أ(
في أوراق الستثمار ناقصا أية خسارة انخفاض في القيمة معترف بها سابقا في بيان الدخل. بالنسبة ل

مستمر في القيمة العادلة إلى أقل من الهام أو النخفاض اال يعتبرمتاحة للبيع مالية مصنفة على أنها 
 رد خسائر االنخفاض في قيمة األوراق المالية . على أنه دليل موضوعي على انخفاض قيمتهاتكلفتها

االستثمارية المصنفة على أنها متاحة للبيع يتم معاملتها على أنها زيادة في القيمة العادلة من خالل بيان 
الدخل الشامل. يتم القيام برد خسائر االنخفاض في قيمة أدوات الدين عبر بيان الدخل عندما يمكن أن 
تتعلق الزيادة في القيمة العادلة بصورة موضوعية بحدث وقع بعد االعتراف بخسارة االنخفاض في 

 القيمة في بيان الدخل.

بالنسبة للموجودات المسجلة بالتكلفة فإن خسارة االنخفاض في القيمة هي الفرق بين القيمة الدفترية  )ب(
 والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية مخصومة بالسعر الحالي بالسوق لموجود مالي مماثل.

بالنسبة للموجودات المسجلة بالتكلفة المطفأة يتم احتساب خسارة االنخفاض في القيمة على أنها الفرق  )ج(
بين قيمتها الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة مخصومة بمعدل الفائدة الفعال 

 األصلي للموجود.

 الموجودات غير المالية

تتم مراجعة القيم الدفترية للموجودات غير المالية للمجموعة في تاريخ كل تقرير لتحديد ما إذا كان هناك 
 مؤشر على انخفاض قيمتها. في حالة وجود مثل هذا المؤشر يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد لذلك الموجود.

 (هـ) الموجودات والمطلوبات األخرى

يتم إدراج جميع الموجودات والمطلوبات األخرى والتي هي أدوات مالية بالتكلفة، وهي القيمة العادلة ويتم 
 االعتراف بها بالمبالغ التي سيتم استالمها أو دفعها في المستقبل.
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  السياسات المحاسبية الهامة (تابع)3

 (و) االستثمارات العقارية

االستثمار العقاري هو العقار الذي يتم االحتفاظ به إما لجني إيراد إيجار أو لزيادة رأس مالية أو لكال 
الغرضين ولكنه ال يحتفظ به للبيع في إطار النشاط االعتيادي أو يستخدم في إنتاج أو تقديم بضائع أو خدمات 

 أو في أغراض إدارية. تقاس االستثمارات في العقارات بتطبيق نموذج القيمة العادلة. 

تتضمن التكلفة المصروفات المنسوبة بصفة مباشرة إلى اقتناء االستثمار العقاري. تتضمن تكلفة االستثمارات 
العقارية المكونة داخليا تكلفة المواد والعمالة المباشرة وأية تكاليف تنسب بصورة مباشرة إلى جعل االستثمار 

العقاري في حالة العمل في الغرض المنشود منه وتكاليف االقتراض المرسملة. يتم إنشاء هذه العقارات 
لالستخدام المستقبلي كاستثمارات عقارية وبالتالي فهي تعتبر كاستثمارات عقارية وتتم المحاسبة عنها بالقيمة 

 العادلة.

يتم االعتراف بأي مكسب أو خسارة من أية استثمارات عقارية (محسوبة على أنها الفرق بين صافي 
 متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية للبند) في الربح أو الخسارة.

عند تغيير استخدام العقار بالصورة التي يتم إعادة تصنيفه معها كعقار ومعدات تصبح قيمته العادلة في تاريخ 
 إعادة التصنيف بمثابة تكلفته بغرض المحاسبة الالحقة.

تعتبر المجموعة متوسط القيم العادلة المحددة من جانب أثنين من المقيمين المستقلين الذين ال تربطهم صلة 
بالمجموعة على أنه القيمة العادلة الستثمارات عقارية فردية. يتم االعتراف بالزيادة أو النقصان الناتج على 

 القيم العادلة لالستثمارات العقارية مباشرة في الربح أو الخسارة.

 (ز) عقارات ومعدات

 االعتراف والقياس

تدرج العقارات والمعدات بالتكلفة ناقصا اإلهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة. تتضمن التكلفة 
المصروفات التي تنسب بصورة مباشرة القتناء الموجود. تتضمن تكلفة الموجودات المكونة داخليا تكلفة 

المواد والعمالة المباشرة وأية تكاليف منسوبة بصفة مباشرة لجعل الموجودات في حالة عمل في أغراض 
 االستخدام المطلوبة منها وتكاليف تفكيك وإزالة البنود وإرجاع الموقع الكائنة عليه إلى وضعه السابق.

المكاسب والخسائر الناتجة عن استبعاد أحد بنود العقارات والمعدات يتم تحديدها بمقارنة متحصالت البيع مع 
 القيمة الدفترية للعقار والمعدة ويتم االعتراف بها بالصافي في اإليراد اآلخر في الربح أو الخسارة.

 التكاليف الالحقة

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

بها. يتم نزع االعتراف بالقيمة الدفترية للجزء المستبدل. يتم االعتراف بتكاليف الخدمة اليومية للعقارات 
 والمعدات في الربح أو الخسارة عند تكبدها.

 اإلهالك

بطريقة القسط الثابت لجميع العقارات والمعدات، بخالف األرض والتي بالتكلفة يتم تكوين مخصص اإلهالك 
لها عمر غير محدد وتسجيله في بيان الدخل بمعدالت سنوية بغرض شطب تكلفة الموجودات على مدى 

 أعمارها اإلنتاجية المقدرة على النحو التالي:
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  السياسات المحاسبية الهامة (تابع)3

 (ز) عقارات ومعدات (تابع)

 اإلهالك (تابع)

  سنة20المباني 
  سنوات4األثاث والتركيبات 

  سنوات5-3أجهزة الكمبيوتر 
  سنوات5-3السيارات 

تتم مراجعة القيم الباقية للموجودات واألعمار اإلنتاجية وطرق اإلهالك، إن كان ذلك مالئماً، في نهاية كل سنة 
 مالية، وتسويتها إن كان ذلك مالئما. 

 (ح) المخصصات

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

 لسداد ذلك االلتزام.

  (ط) منافع الموظفين 

 ] الموظفين المحليين (خطط المساهمات المحددة)1[

فيما يتعلق بالموظفين المحليين تقوم المجموعة بالمساهمة في صندوق التقاعد الحكومي إلى الجهات التنظيمية 
المحلية المعنية كنسبة مئوية من رواتب الموظفين وفقا الشتراطات القوانين المحلية ذات الصلة بالتقاعد 

والمعاشات، متى طلب ذلك. حصة المجموعة في المساهمات في هذه البرامج، وهي خطة مساهمة محددة 
 من معايير المحاسبة الدولية - منافع الموظفين، يتم تحميلها على بيان الدخل الموحد في 19بموجب المعيار 

 السنة التي تتعلق بها.

  الموظفين األجانب (خطط المنافع المحددة) ]2[ 

بالنسبة للموظفين األجانب، تقوم المجموعة بتكوين مخصص لمكافأة نهاية خدمة الموظفين وفقا الشتراطات 
القوانين المحلية لشركات المجموعة المتعلقة بالتقاعد والمعاشات، متى طلب ذلك. تقوم المجموعة بدفع هذه 

المبالغ غير الممولة على أساس رواتب الموظفين وعدد سنوات الخدمة في تاريخ بيان المركز المالي. بالرغم 
من أن التكاليف المتوقعة لهذه المنافع تستحق على مدى فترة العمل إال أنها تدفع فقط للموظفين عند إكمال فترة 

 عملهم مع المجموعة.

 (ي) رأس المال

 األسهم العادية

يتم تصنيف األسهم العادية على أنها حقوق ملكية. يتم إظهار األسهم المجانية المصدرة خالل السنة على أنها 
 إضافة لرأس المال ويتم خصمها من األرباح المدورة المتراكمة للمجموعة. 

 توزيعات األرباح لألسهم العادية

 ويتم خصمها من األرباح المدورة عندما يتم التزاميتم االعتراف بتوزيعات األرباح لألسهم العادية على أنها 
اعتمادها من جانب مساهمي المجموعة. توزيعات األرباح للسنة التي يتم اعتمادها بعد تاريخ بيان المركز 

 المالي يتم التعامل معها على أنها حدث وقع بعد تاريخ بيان المركز المالي.
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  السياسات المحاسبية الهامة (تابع)3

 (ك) احتياطي القيمة العادلة

يمثل هذا االحتياطي مكسب أو خسارة غير محققة في التقييم العادل في نهاية السنة لالستثمارات المتاحة للبيع. 
في حالة البيع أو انخفاض القيمة يتم تدوير المكاسب أو الخسائر التراكمية المعترف بها تحت احتياطي القيمة 

 العادلة لالستثمارات في بيان الدخل الموحد للسنة.

 (ل) تحقق اإليرادات

 ] إجمالي األقساط1[

يشتمل إجمالي األقساط المكتتب بها على إجمالي األقساط المتعلقة بإصدار العقود خالل فترة التغطية التي 
توفرها العقود التي يتم الدخول فيها خالل الفترات المحاسبية المعترف بها في التاريخ الذي تبدأ فيه الوثيقة. 

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

يتم تسجيل األقساط، بالصافي من إعادة التأمين، في بيان الدخل على مدى فترات العقود أو الوثائق ذات 
الصلة. يتم التقرير عن الجزء من القسط المستلم عن عقود سارية المفعول متعلق بمخاطر غير منتهية في 

تاريخ بيان المركز المالي على أنه التزام قسط غير مكتسب. تحتسب األقساط غير المكتسبة في األساس على 
 أساس قاعدة عدد األيام الفعلية (أساس التناسب اليومي).

 ] ترتيبات إعادة التأمين2[

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

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

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

 الكبيرة كما توفر مقدرة إضافية على النمو. 

يتم تنفيذ جزء كبير من إعادة التأمين بموجب عقود إعادة تأمين تفاوضية واختيارية وفائض خسارة. تستحق 
المبالغ المستحقة الدفع لشركات إعادة التأمين على أساس أقساط إعادة التأمين المستحقة الدفع على الوثائق 

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

 ] صافي إيراد العمولة3[

يتم دفع مبلغ بالتناسب من قسط إعادة التأمين المدفوع لشركة إعادة التأمين مرة أخرى للمجموعة كعمولة للقيام 
بالعمل. يتم االتفاق على هذه النسبة المئوية للعمولة وفقا لعقد إعادة التأمين الذي يتم الدخول فيه فيما يتعلق 
بخط العمل الفردي مع شركات إعادة التأمين المختلفة. يتم االعتراف بمبلغ العمولة بناء على عمولة إعادة 

 التأمين المدينة على أساس الوثيقة الفردية.

 ] األتعاب (اإليرادات الفنية األخرى)4[

يتم احتساب مبلغ من حاملي وثائق عقود التأمين مقابل خدمات إدارة وثائق التأمين وخدمات اإلدارة وأتعاب 
 أخرى عن العقود. يتم االعتراف بهذا اإليراد خالل الفترة التي يتم فيها االكتتاب بالوثيقة أو تقديم الخدمة.
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 (ل) تحقق اإليرادات (تابع)

 ] إيراد االستثمار 5 [

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

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

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

 (م) المطالبات والمصروفات ذات الصلة

 ] إجمالي المطالبات المدفوعة1[

تتم المحاسبة عن المطالبات والمصروفات ذات الصلة استنادا إلى التقارير المستلمة والمراجعة الالحقة على 
أساس كل حالة فردية على حدة. يتم تكوين مخصص لتغطية التكلفة النهائية المقدرة لسداد المطالبات الناشئة 

عن أحداث، وقعت بحلول نهاية السنة المالية، متضمنة الخسائر غير المبلغ عنها ومصروفات معالجة 
المطالبات. يتم تكوين مخصص للمطالبات غير المبلغ عنها استنادا إلى التحليل اإلكتواري وتطبيق تقدير 

 اكتتاب بخصوص مدى من الشك المتعلق بالحصيلة النهائية لكل فئة من فئات األعمال.

يتم تكوين مخصص للمطالبات غير المبلغ عنها استنادا إلى التحليل األكتواري وتطبيق أحكام متعلقة باالكتتاب 
 عن مدى عدم التأكد بخصوص النتائج النهائية لكل قطاع أعمال.

 ] المستردات من مبالغ إعادة التأمين والمبالغ األخرى 2[

يتم تقدير التعويضات المدينة من شركات إعادة التأمين بطريقة تنسجم مع التزام المطالبة ذات العالقة. يتم 
االعتراف بااللتزامات الناشئة بموجب عقود إعادة التأمين في الدخل بينما يتم االعتراف بالمطلوبات ذات 
الصلة في الذمم المدينة أو يتم خصمها من حصة معيد التأمين في االحتياطيات الفنية. لذا فإنه يتم وضع 

مخصص لحصة من أقساط إعادة التأمين المستحقة الدفع كاحتياطي للمطالبات المستقبلية بغرض توفير سيولة 
 إضافية للمجموعة والتي يتم سدادها نهائيا في نهاية فترة إعادة التأمين.

 ] الحركة في المطالبات القائمة3 [

 المطالبات المبلغ عنها غير المسددة

يتم االعتراف بمخصص المطالبات القائمة في تاريخ العلم بالمطالبات وهو يغطي االلتزام عن الخسارة 
ومصروفات تسوية الخسائر استناداً إلى تقارير الخسائر الصادرة من مقيمي خسائر مستقلين وأفضل تقديرات 

 اإلدارة.

 المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها

يتضمن مخصص المطالبات أيضاً االلتزام للمطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها كما في تاريخ بيان المركز 
المالي. يتم تعيين مؤسسة تقييم أكتواري مستقلة في كل سنة الحقة لتقييم كفاية االحتياطيات لمقابلة االلتزامات 

% 15% إلى 13المستقبلية القائمة. يحتسب المطلوب عموما في تاريخ التقرير، وهو ما يقع في مدى ما بين 
من المطالبات القائمة، بعد وضع اعتبار لتقرير التقييم االكتواري المستقل ومجموعة من االتجاهات التاريخية 

والبيانات التجريبية واالفتراضات الحالية التي قد تتضمن هامشاً لالنحرافات السلبية. ال يتم خصم المطلوب 
 مقابل القيمة الزمنية للنقود.
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  السياسات المحاسبية الهامة (تابع)3

 (م) المطالبات والمصروفات ذات الصلة (تابع)

 ] الحركة في المطالبات القائمة (تابع)3[

 مخصص األخطار السارية

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

 لأليام.

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

 (ن) العائد للسهم

تقوم المجموعة بعرض بيانات عائدات أساسية ومخففة للسهم ألسهمها العادية. يتم احتساب العائد األساسي 
للسهم بقسمة الربح المنسوب لحاملي األسهم العادية بالمجموعة على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة 

 خالل السنة. 

 (س) تقارير القطاعات

تتضمن نتائج القطاع التي يتم التقرير عنها للرئيس التنفيذي بندا ينسب بصفة مباشرة إلى القطاع إضافة إلى 
تلك التي يمكن تخصيصها على أساس معقول. تشتمل البنود غير المخصصة بصفة أساسية موجودات الشركة 

 ومصروفات المركز الرئيسي. 

 (ع) تكاليف االقتراض

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

 مبدأ االستحقاق.

 (ف) األحداث الالحقة لفترة التقرير

تمت تسوية البيانات المالية الموحدة لتعكس األحداث التي وقعت بين تاريخ بيان المركز المالي والتاريخ الذي 
تم التصريح فيه بإصدار البيانات المالية شريطة أن تعطي تلك األحداث دليال على ظروف وجدت في بيان 
المركز المالي الموحد. لم تكن هناك أحداث الحقة تتطلب إجراء تعديالت وال إفصاحات في البيانات المالية 

 .27الموحدة فيما عدا توزيعات األرباح المقترحة حسب اإليضاح رقم 

  قطاعات التشغيل4

رئيسية تصدر عنها التقرير حسبما هو وارد أدناه وهي وحدات األعمال  قطاعات أربعة المجموعة لدى
اإلستراتيجية للمجموعة. تشترك وحدات األعمال اإلستراتيجية للمجموعة في مختلف خطوط األعمال وهي 

تنتج إيرادات خاصة بها. يقوم الرئيس التنفيذي للمجموعة بالنسبة لكل وحدة أعمال إستراتيجية بمراجعة 
تقارير اإلدارة الداخلية مرة واحدة على األقل كل ربع سنة. يلخص الموجز التالي العمليات التشغيلية لكل 

 قطاع من قطاعات المجموعة التي تصدر عنها التقارير:
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  قطاعات التشغيل (تابع)4

  وهو التأمين العام على الحوادث والتأمين البحري والحرب وتأمينات الحريق والهندسي التأمين)
 وأخرى)،

 ،(وتتضمن األسهم والسندات والشركات الزميلة) االستثمارات 

 ،(الممتلكات من األراضي والمباني) العقارات 

 .(العمليات التكافلية ومركز التجارة العالمية وأخرى) أخرى 

مستوى االندماج بين القطاعات قليل إذ أنها خطوط أعمال مستقلة. تم تقديم المعلومات الخاصة بنتائج كل 
قطاع يصدر عنه التقرير أدناه. يستند قياس األداء على ربح القطاع، كما هو وارد بتقارير اإلدارة الداخلية 

التي تتم مراجعتها من جانب الرئيس التنفيذي للمجموعة.يتم استخدام ربح القطاع لقياس األداء إذ ترى اإلدارة 
أن مثل هذه المعلومات هي أكثر تقييم ذي صلة في تقييم نتائج بعض القطاعات بالمقارنة مع الشركات 

 األخرى التي تعمل في هذه المجاالت.
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 ) قطاعات التشغيل (تابع)4(

  التأمين 
إجمالي 
  2011 أخرى عقارات استثمارات التأمين

الحوادث 
 الحريق العامة

البحري 
 والحرب

الهندسي 
  وأخرى

           
 471,325 - - - 471,325  265,880 20,663 24,110 160,672 إجمالي أقساط التأمين

 )285,156( - - - )285,156(  )233,102( )16,535( )22,082( )13,437( أقساط إعادة التامين
 186,169 - - - 186,169  32,778 4,128 2,028 147,235 صافي األقساط

 12,666 - - - 12,666  10,749 558 )26( 1,385 التغير في األقساط غير المكتسبة
 198,835 - - - 198,835  43,527 4,686 2,002 148,620 صافي األقساط المكتسبة

 23,503 - - - 23,503  16,335 3,712 4,657 )1,201( صافي العموالت
 470 - - - 470  420 5 )15( 60 إيرادات فنية أخرى

 )105,122( - - - )105,122(  )14,829( 487 723 )91,503( صافي مطالبات متكبدة
 117,686 - - - 117,686  45,453 8,890 7,367 55,976 صافي إيرادات االكتتاب

 )32,779( - )10,769( )18,674( )3,336(  - - - - مصروف الفائدة
 8,486 - - 8,486 -  - - - - حصة من أرباح شركات زميلة
 160,777 - 63,248 50,082 47,447  - - - - إيرادات من استثمارات أخرى

 30,375 - 30,375 - -  - - - - مكسب قيمة عادلة من استثمارات عقارية
 )21,744(  - )21,744( -  - - - - خسارة انخفاض في القيمة

 18,423 - 1,707 145 16,571  - - - - إيرادات أخرى
 )5,132( - )1,611( )74( )3,447(  - - - - إهالك

 )105,770( - - )22,898( )82,872(  - - - - مصروفات عمومية وإدارية 
 170,322 - 82,950 )4,677( 92,049  45,453 8,890 7,367 55,976 صافي ربح السنة
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 ) قطاعات التشغيل (تابع)4(

  التأمين 
إجمالي 
  2010 أخرى عقارات استثمارات التأمين

الحوادث 
 الحريق العامة

البحري 
 والحرب

الهندسي 
  وأخرى

           
 518,565 - - - 518,565  297,146 25,505 24,934 170,980 إجمالي أقساط التأمين

 )317,072( - - - )317,072(  )261,709( )20,453( )22,863( )12,047( أقساط إعادة التامين
 201,493 - - - 201,493  35,437 5,052 2,071 158,933 صافي األقساط

 )6,067( - - - )6,067(  )9,406( )634( 77 3,896 التغير في األقساط غير المكتسبة
 195,426 - - - 195,426  26,031 4,418 2,148 162,829 صافي األقساط المكتسبة

 29,626 - - - 29,626  20,061 4,043 5,357 165 صافي العموالت
 )1,214( - - - )1,214(  )1,368( 29 )336( 461 إيرادات فنية أخرى

 )123,674( - - - )123,674(  )11,932( )1,226( )744( )109,772( صافي مطالبات متكبدة
 100,164 - - - 100,164  32,792 7,264 6,425 53,683 صافي إيرادات االكتتاب

 )26,947( - )14,123( )12,010( )814(  - - - - مصروف الفائدة
 17,798 - - 17,926 )128(  - - - - حصة من أرباح شركات زميلة
 110,268 - 10,332 30,614 69,322  - - - - إيرادات من استثمارات أخرى

 2,076 - 2,076 - -  - - - - مكسب قيمة عادلة من استثمارات عقارية
 2,177 1,980 - - 197  - - - - إيرادات أخرى

 )3,391( - )206( - )3,185(  - - - - إهالك
 )82,701( )151( - )15,661( )66,889(  - - - - مصروفات عمومية وإدارية 

 119,444 1,829 )1,921( 20,869 98,667  - - - - صافي ربح السنة
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 ات التشغيل (تابع)قطاع 4

 تزامات و حقوق الملكيةلاال34B الموجودات 
 2011 2010 2011 2010 

     
75Bالتأمين     

76B - 1,243,805 1,344,812 1,243,805 1,344,812 يالتأمين التقليد 
77B -105,784 144,240 105,784 144,240  التكافل 

78B866,452 944,438 866,452 944,438 االستثمارات 
79B1,659,837 1,849,478 1,659,837 1,849,478 اتالعقار 

 3,875,878 4,282,968 3,875,878 4,282,968 ياإلجمال

  يعادله النقد وما5
 2011  35B2010 
    

80B139  205 نقد بالصندوق 
81B نقد لدى البنوك   

- 82B39,039  45,585 حسابات جارية وعند الطلب 
- 83B 15,224  104,000  أشهر3ودائع تستحق خالل 

 54,402  149,790 يعادله وما النقد إجمالي

  ودائع قانونية6

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

 .دولة اإلمارات العربية المتحدةفي 

 مدينة وأخرى ذمم عقود تأمين  7
 2011  36B2010 
    

84B204,584  147,417 مستحق من حاملي الوثائق 
85B80,192  85,584 مستحق من شركات تأمين/ إعادة تأمين 
86B64,084(  )42,601( مخصص الذمم المدينة المشكوك في تحصيلها( 

 220,692  190,400  التأمين عقود من المدينة الذمم صافي
    

87B987  1,110 قروض موظفين 
88B5,180  - إيراد إيجار مستحق 
89B49,336  20,664 مبلغ مدفوع مقدما لمقاول إنشاءات 
90B1,015  73,192 خرىأمصروفات مدفوعة مقدما و 
91B4,289(  )4,002( مخصص الذمم المدينة المشكوك في تحصيلها( 

 272,921  281,364 األخرى المدينة الذمم صافي
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  األطراف ذات العالقة8

وهي تمثل التعامالت مع األطراف ذات العالقة، أي المساهمين والشركات ذات الصلة بالمساهمين وأعضاء 
مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة بالمجموعة والشركات التي يعتبرون مساهمين رئيسيين فيها. كانت 
 المعامالت الهامة مع األطراف ذات العالقة خالل السنة بصفة أساسية فيما يتعلق بترتيبات إعادة تأمين:

 (أ) مستحقات من أطراف ذات عالقة
 2011  37B2010 
    

 216  270 ترست سوريا للتأمين
 23,243  26,770 ترست لالستثمار - الجزائر

 3,641  3,641 ترست للتأمين وإعادة التأمين - الجزائر
 3,650  3,670 شركة الخليج للبترول ذ.م.م

 2,950  - البنك اللبناني الكندي
 80,208  80,123  الجزائر–بنك ترست 

 3,757  - الشركة العالمية لألوراق المالية ش.م.ق
 19,731  20,945 شركة ترست للتأمين - عمان

 -  127  البحرين–شركة ترست للتأمين 
 3,069  580 شركة الصاري للتجارة

 -  220 شركة نست لالستثمارات القابضة المحدودة
 136,346  140,465 

 (ب) مستحقات ألطراف ذات عالقة

 2011  38B2010 
    

92B616  - شركة ترست للتأمين – البحرين 
93B– 28,437  31,716  عمانشركة ترست للتأمين 
94B95  - نست لالستثمارات 

 31,716  29,148 
95B)(مكافآت مدفوعة لإلدارة العليا ج    

96B4,000  5,200 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 
97B15,608  22,360 رواتب و منافع قصيرة األجل 

 92  262 التقاعد مكافآت
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 التأمين إعادة عقود موجودات و التأمين عقود مطالبات  9

 2011  39B2010 
98Bمجمل مطالبات عقود التأمين    
99B355,649  325,286 المطالبات المبلغ عنها غير المسددة 
100B33,875  44,379 المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها 
101B208,910  163,265 أقساط غير مكتسبة 
102B598,434  532,930 إجمالى مطالبات عقود التأمين 

    
103B لتزامات عقود التأميناحصة إعادة التأمين من    
104B267,660  267,338 المطالبات المبلغ عنها غير المسددة 
105B22,200  22,704 المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها 
106B112,482  79,502 أقساط غير مكتسبة 
107B402,342  369,544 لتزامات عقود التأمينا حصة إعادة التأمين من يجمالإ 

    
108Bصافى مطالبات عقود التأمين    
109B87,989  57,948 المطالبات المبلغ عنها غير المسددة 
110B11,675  21,675 المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها 
111B96,428  83,761 أقساط غير مكتسبة 

 196,092  163,384 التأمين عقود مطالبات صافى إجمالى

: يلى كما موضح السنة خالل المطالبات مخصص يف التغير

 2011 2010 
 التزامات 

 عقود
 التأمين

 تأمين إعادة
 التزامات

 الصافى التأمين عقود
 عقود التزامات

 التأمين

 تأمين إعادة
 التزامات

 الصافى التأمين عقود

 113,538 )315,853( 429,391 99,664 )289,860( 389,524  يناير 1 في
 خالل التغيرات

 )13,874( 25,993 )39,867( )20,041( )182( )19,859( السنة
 99,664 289,860 389,524 79,623 )290,042( 369,665 ديسمبر 31 في
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  (تابع)التأمين إعادة عقود موجودات و التأمين عقود مطالبات  9

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

 2011 2010 

 
 عقود التزامات
 التأمين

 تأمين إعادة
 عقود التزامات
 الصافى التأمين

 عقود التزامات
 التأمين

 تأمين إعادة
 عقود التزامات

 الصافى التأمين

 90,361 )38,969( 129,330 96,428 )112,482( 208,910  يناير 1 في
 فيها مكتتب أقساط
 201,493 )317,072( 518,565 186,169 )285,156( 471,325 السنة خالل
 خالل مكتسبة أقساط
 )195,426( 243,559 )438,985( )198,836( 318,134 )516,970( السنة

 96,428 )112,482( 208,910 83,761 (79,504) 163,265 ديسمبر 31 في

 مالية أوراق فى  استثمارات10

: يلى كما موضحة ديسمبر 31 فى كما لالستثمارات الدفترية القيمة

 2011  40B2010 
    

112Bموجودات مالية محتفظ بها بغرض المتاجرة    
113B70,093  157,493 أسهم مدرجة 
114B 70,093  157,493  مالية محتفظ بها بغرض المتاجرةأوراقإجمالى 

    
115Bموجودات مالية متاحة للبيع    
116B746,738  740,286 محافظ محلية -  مدرجة 
117B9,326  2,920 محافظ محلية - غير مدرجة 
118B36,486  30,302 أسهم أجنبية 
119B 37,098  33,047 صناديق مدارة 
120B79,750  84,765 سندات – أدوات الدين 

121B909,398  891,320 إجمالى الموجودات المالية المتاحة للبيع 

122B979,491  1,048,813  في األوراق الماليةإجمالى االستثمارات 

خالل السنة اعترفت المجموعة بخسائر انخفاض في قيمة أوراق مالية مدرجة وأوراق مالية غير مدرجة 
  مليون لایر قطري على التوالي في بيان الدخل الموحد. 6.40 مليون لایر قطري و 15.34بمبلغ 
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  استثمارات عقارية11

 تتكون االستثمارات العقارية مما يلي:

 2011  2010 
    

 1,545,967  1,405,669 استثمارات عقارية
 121,865  451,777 استثمارات عقارية قيد اإلنشاء

 1,677,832  1,857,446  ديسمبر 31في 

    الحركة في االستثمارات العقارية على النحو التالي:
 2011  2010 
    

 1,617,850  1,667,832  يناير1الرصيد في 
 2,076  30,376 التغير في القيمة العادلة (أ)

 46,557  305,229 إضافة إلى استثمارات عقارية قيد اإلنشاء (ب)
 2,423  )3,303( إعادة تصنيف تمت خالل السنة

 )1,074(  )84,352( تحويل استثمارات عقارية إلى ممتلكات ومعدات (ج)
 -  )58,336( استبعادات 

 1,677,832  1,857,446  ديسمبر31صافي القيمة الدفترية في 

تشتمل االستثمارات العقارية على عدد من قطع األراضي والعقارات التجارية في دولة قطر. هذه المباني 
مؤجرة إلى أطراف ثالثة ويحتوي كل إيجار من هذه اإليجارات إلى فترات مبدئية غير قابلة لإللغاء بمدة سنة 

مع إيجار سنوي ثابت. يتم التفاوض على التجديدات الالحقة مع المستأجرين ويتم تثبيت مبلغ اإليجار وفقا 
 لذلك التفاوض.

 من جانب مثمنين 2011 ديسمبر 31تم تقييم االستثمارات العقارية متضمنة مباني قيد اإلنشاء كما في  )أ(
مستقلين أثنين ليست لهم عالقة بالمجموعة وذلك بالرجوع إلى اإلثبات السوقي لمعامالت حديثة في 

 عقارات مماثلة.

يمثل هذا المبلغ مصروفات إضافية متعلقة بمباني قيد التشييد (برج مركز التجارة العالمي) بمبلغ  )ب(
 مليون لایر قطري. بلغت تكاليف االقتراض المرسملة ذات الصلة بإنشاء المبنى قيد التشييد 305.23

 ).2010 مليون لایر قطري في سنة 10.91 مليون لایر قطري (10.26مبلغ 

 مليون 61.42خالل السنة تم تحويل استثمارات عقارية تشتمل على أرض ومبنى بقيمة عادلة تبلغ  )ج(
 مليون لایر قطري على التوالي من االستثمارات العقارية إلى العقارات 22.93لایر قطري و

 والمعدات حيث أنه لم تعد المباني مؤجرة ألطراف ثالثة وسيتم استخدامها من جانب المجموعة.
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  شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية12

 :3لدى المجموعة االستثمارات التالية في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية 

 2010  2011 نسبة التملك 
     

 1,985  1,326 %25,00 المكتب القطري الموحد للتأمين ذ.م.م
 6,769  7,245 %12,00 العالمية لألوراق المالية ش.م.ق (أ)

 931  479 %20,00 شركة الخليج للبترول  ذ.م.م
 24,397  23,359 %22,50  الجزائر –ترست للتأمين 

 83,085  83,112 %20,00  الجزائر–ترست لالستثمار 
 50,571  50,023 %8,00   الجزائر (أ)–بنك ترست 

 20,756  21,412 %32,00 شركة ترست سوريا للتأمين ش.م.س.ع
 3,731  3,432 %15,00 ترست ليبيا للتأمين (أ)

 9,313  18,372 %10,00 ُعمان إلعادة التأمين (أ)
 1,737  818 %8,00 الخليج للمساعدة ش.م.ب (م) (أ)

 30,641  - %3,00 البنك اللبناني الكندي ش.م.ل (أ) و (ب)
 2,886  6,028 %16,52  - سوريا (أ)المعهد العربي للتأمين

 1,584  - %3,00  ذ.م.م (أ)–تبادل لألسهم و السندات 

 238,386  215,606  مجموع االستثمارات في الشركات الزميلة

قامت المجموعة بالمحاسبة عن هذه االستثمارات بموجب طريقة حقوق الملكية بالرغم من أن النسبة  )أ(
% إذ أن لديها ممثلين في مجلس إدارة جميع هذه الشركات الزميلة و 20المئوية لالمتالك تقل عن 

 لديها تأثير جوهري علي السياسات المالية والتشغيلية لتلك الشركات. 

 مليون لایر قطري في البنك 35.55خالل السنة قامت المجموعة باستبعاد مساهمتها بقيمة دفترية تبلغ  )ب(
 مليون لایر قطري. خالل سنة 46.96اللبناني الكندي إلى سوسيتيه جينيرال دو بانك أو ليبان بمبلغ 

  تم التوقيع على صفقة االقتناء بين البنك اللبناني الكندي وسوسيتيه جينيرال دو بانك أو ليبان2011
وقد تم اعتمادها من جانب مصرف لبنان المركزي كما تم أيضا التوقيع على اتفاقية البيع والشراء من 

 جانب غالبية مساهمي البنك اللبناني الكندي. 

 17.92 مليون لایر قطري (8.50خالل السنة اعترفت المجموعة بإيراد من شركات زميلة بمبلغ  )ج(
 ).2010مليون لایر قطري في سنة 
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  حسابات أموال حاملي وثائق التكافل13

 بيان المركز المالي
 2011  2010 

    الموجودات
 57,050  55,022 نقد بالصندوق ولدى البنك

 767  1,584 مستحق من طرف ذي عالقة
 22,844  23,248 ذمم مدينة من عقود تأمين 

 10,117  8,107 موجودات عقود إعادة تأمين
 95  1,247 موجودات أخرى

 1,112  728 أثاثات ومعدات
 737  24,177 استثمارات متاحة للبيع

 114,113  92,722 
    المطلوبات
 15,440  14,789 ذمم دائنة

 61,149  66,817 ذمم دائنة لعقود تأمين
 1,928  18,045 ذمم دائنة أخرى

 76  )96( احتياطي القيمة العادلة
 99,555  78,593 

 14,129  14,558 فائض السنة
 114,113  92,722 

 بيان إيرادات و مصروفات حاملي الوثائق
 2011  2010 
    

 77,978  75,917 إجمالي االشتراكات
 -  )15,183( أتعاب وكالة

 )13,356(  )14,485( أقساط إعادة تأمين
 64,622  46,249 صافي االشتراكات

 )6,585(  )3,634( تعديالت على االشتراكات غير المكتسبة
 2,301  1,502 صافي إيراد العمولة
 1,078  206 إيرادات فنية أخرى
 61,416  44,323 صافي االشتراكات

 )44,545(  )47,414( مطالبات مدفوعة
 7,670  7,263 مطالبات مستردة

 )8,283(  )4,046( مطالبات تحت تسوية
 )45,158(  )44,197( صافي المطالبات

 16,258  127 إيرادات التأمين
 543  552 إيرادات أخري

 )9,049(  - مصرفات إدارية وعمومية
 7,752  679 فائض السنة
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 الممتلكات والمعدات 14

 أراضي بملكية حرة 
 

 أثاث وتركيبات41B مباني
 

42Bسيارات 
 

43Bأجهزة كمبيوتر 
44B اإلجمالي 
45B2011 

46Bاإلجمالي 
47B2010 

123Bالتكلفة        
        

124B149089 52,461 9,943 549 10,440 24,299 7,230  يناير 
125B1,074 84,352 - - - 22,933 61,419 محول لالستثمارات العقارية 
126B 2,736 3,099 2,258 - 695 146 - إضافات 
127B438( )357( )203( )42( )112( - - استبعادات( 
128B 52,461 139,555 11,998 507 11,023 47,378 68,649  ديسمبر31الرصيد في 

        
129Bاإلهالك المتجمع        
130B 28,130 31,144 6,552 479 8,960 15,153 -  يناير1الرصيد في 
131B3,391 4,803 1,502 30 1,011 2,260 - إهالك مكون للسنة 
132B377( )338( )199( )42( )97( - - استبعادات/ تحويالت( 
133B 31,144 35,609 7,855 467 9,874 17,413 -  ديسمبر 31الرصيد في 

        
134Bصافي القيمة الدفترية        

135B 103,946 4,143 40 1,149 29,665 68,649 2011 ديسمبر 31في - 

 21,317 - 3,391 70 1,480 9,146 7,230 2010 ديسمبر 31في 
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  ذمم دائنة15

 2011  2010 
  

 32,221  30,411 مستحق لحاملي الوثائق
 140,239  127,001 مستحق لشركات تأمين و إعادة تأمين

 157,412  172,460 

  قروض واستدانة16

 2011  2010 
    مطلوبات غير متداولة

 -  179,437 1القرض 
 -  439,825 2القرض 
 -  16,878 3القرض 

    
 -  )5,029( ناقصا: تكاليف معاملة غير مطفأة مصاحبة للحصول على التمويل*

 631,111  - 

 مطلوبات متداولة

 2011  2010 
    

 357,143  - قروض واستدانة
 -  357,143 

 1القرض رقم 

 بمعدل الليبور زائدا الهامش ويسدد وفقا لجداول سداد محددة بداًء من 1تحتسب الفائدة على القرض رقم 
. القرض ألجل مضمون برهن على موجودات المشروع وضمانة شركة مقدمة من الشركة اكتمال المشروع

 األم.

 2القرض رقم 

 .2014تحتسب الفائدة على القرض بمعدل الليبور زائدا الهامش ويسدد في دفعة واحدة في عام 

 3القرض رقم 

 تحتسب الفائدة على القرض بمعدل الليبور لستة أشهر زائدا الهامش 

تمثل تكاليف المعاملة التكاليف التي تم تكبدها في سبيل الحصول على تسهيل القرض ويتم إطفاؤها  *
 مليون لایر 0.627 بلغ اإلطفاء 2011 ديسمبر 31على مدى فترة القروض. للسنة المنتهية في 

 قطري وقد تمت رسملته كتكاليف اقتراض لالستثمارات العقارية قيد اإلنشاء.
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  مطلوبات أخري17

 2011  2010 
  

 2,169  2,173 إيجارات مستلمة مقدما
 75,976  103,511 مطلوبات عن استثمارات عقارية

 410  2,589 مصاريف مستحقة
 4,000  5,200 مخصص مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

 3,025  31,783 مبلغ محتجز عن مشروع إنشاء
 -  49,752 مطلوبات مشتقة-تبادل معدل الفائده

 2,985  4,258 مخصص للمساهمة في صندوق األنشطة االجتماعية والرياضية
 32,315  48,211  *مطلوبات أخري

 120,880  247,477 إجمالي مطلوبات أخري

* دخلت الشركة في ثالثة عقود تبادل معدالت فائدة مخصصة للتحوط للمدفوعات المستقبلية لمعدالت 
الفائدة بالليبور المستحقة الدفع. بموجب بنود عقود تبادل معدالت الفائدة تدفع الشركة معدل فائدة ثابت 

وتتلقى معدالت ليبور المتغيرة. تم التفاوض على عقود تبادل معدالت الفائدة لمضاهاة االرتباطات. كما 
 مليون لایر 49.75 نتج عن قياس القيمة العادلة للتحوط االعتراف بمبلغ 2011 ديسمبر 31في 

 .احتياطى تغطية التدفقات النقديةقطري في حقوق الملكية ك

  منافع نهاية خدمة الموظفين18

 2011  2010 
    

 20,284  18,898  يناير 1الرصيد في 
 2,731  1,856 مخصص خالل السنة
 )4,117(  )681( مدفوعات خالل السنة

 18,898  20,073  ديسمبر 31الرصيد في 

  رأس المال19

 رياالت 10 سهم بقيمة 44,756,300من رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل يتكون 
). 2010 رياالت قطرية للسهم الواحد في سنة 10 سهم بقيمة 31,968,800الواحد ( قطرية للسهم

 2011  2010 
    

 319,688  447,563  ديسمبر 31الرصيد في 

  احتياطي قانوني20

سنة كل % من صافي أرباح 10نسبة تحويل  2002 لسنة 5 قانون الشركات التجارية القطري رقم يتطلب
% من رأس المال المدفوع وهو احتياطي غير 50هذا االحتياطي رصيد يعادل إلى احتياطي قانوني إلى أن 

 خالل السنة متوفر للتوزيع فيما عدا في الحاالت المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية القطري.
) من 2010 لایر قطري في سنة 8,607 لایر قطري (مبلغ 11,944قامت المجموعة بتحويل مبلغ 

 األرباح المدورة إلى االحتياطي القانوني.
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 احتياطي القيمة العادلة 21

 المتاحة للبيععلى صافي التغير التراكمي في القيمة العادلة للموجودات المالية احتياطي القيمة العادلة يشتمل 
الحركة في األرصدة كما يلي: كانت . إلى أن يتم نزع االعتراف عن االستثمارات أو تنخفض قيمتها

 2011  2010 
    

 383,178  581,469  يناير1الرصيد في 
 236,300  30,715 تسويات القيمة العادلة خالل السنة

 )38,009(  )33,739( محول لبيان الدخل عن بيع استثمارات 
 581,469  578,446  ديسمبر 31الرصيد في 

 العقارات احتياطي إعادة تقييم 22

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

 مليون لایر قطري في حقوق الملكية تحت احتياطي إعادة التقييم. 77.36التقييم بمبلغ 

 احتياطي تحويل العمالت األجنبية  23

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

  تحوط تدفق نقدي احتياطي 24

تدفق النقدي على الجزء الفعال من صافي التغير التراكمي للقيمة العادلة لتحوطات  الطيشتمل احتياطي تحو
 التدفق النقدي المتعلقة بمعاملة التحوط التي لم تؤثر بعد على الربح أو الخسارة.

 المساهمة في صندوق األنشطة االجتماعية والرياضية  25

والمطبقة على  2011صدرت في سنة أالتي على القانون إليضاحات وا 2008 لسنة 13وفقا للقانون رقم 
جميع شركات المساهمة القطرية المدرجة التي تتم المتاجرة بأسهمها فقد قامت المجموعة بوضع مخصص 

 لایر 4,258% من صافي ربحها المعدل إلى صندوق حكومي لألنشطة االجتماعية وذلك بمبلغ 2.5بنسبة 
 ).2010 لایر قطري في سنة 2,985قطري (

 توزيعات األرباح المدفوعة والمقترحة  26

 لایر قطري للسهم)  (×× من القيمة االسمية للسهم ××%اقترح مجلس اإلدارة توزيع أرباح نقدية بنسبة 
 (مقابل 2011 ديسمبر 31 من رأس المال في السنة المنتهية في ××%وتوزيعات أسهم مجانية بنسبة 

 لایر قطري للسهم) و توزيعات أسهم 2.5% من القيمة االسمية للسهم (25توزيعات أرباح نقدية بنسبة 
عليها من قبل لموافقة ل) وتلك المبالغ خاضعة 2010 في سنة % من رأس المال المدفوع25مجانية بنسبة 

الجمعية العمومية.  

 حقوق األسهم التي ال تتمتع بالسيطرة  27

تتعلق حقوق غير المسيطرين بالشركة التابعة، شركة مزون العقارية ذ.م.م. وهي شركة لم تبدأ العمل 
هذه الشركة من خالل شركتها التابعة المملوكة أسهم % من 50خالل السنة. تمتلك المجموعة نسبة 

بالكامل، الشركة القطرية العامة القابضة ش.ش.و . 
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  إيرادات االستثمارات28

 2011  2010 
    

 10,332  10,904 إيجارات
 38,046  38,521 توزيعات أرباحإيراد 

 38,170  33,739 أرباح من بيع استثمارات
 -  51,264 أرباح من بيع استثمارات عقارية

 17,798  8,486 حصة من أرباح شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية
 16,529  19,538  للمتاجرةمن استثمارات محتفظ بهاقيمة عادلة مكاسب 

 4,482  5,957  - سنداتات فوائدإيرا
 2,709  854 إيرادات أخرى 

 128,066  169,263 صافي إيرادات االستثمار

  إيرادات أخرى29

 2011  2010 
    

 1,507  16,844 إيرادات المساهمين من عمليات التكافل
 )1,436(  )410(  العمالت األجنبيةخسائر تقييم

 2,106  1,989 إيرادات متنوعة
 2,177  18,423 إجمالي اإليرادات األخرى

  مصروفات عمومية وإدارية30

 2011  2010 
    
 59,982  69,763 الموظفينبة  متعلقفيلاتك

 3,391  5,132 إهالك
 4,000  5,200 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

 18,719  30,807 مصروفات أخرى
 86,092  110,902 إجمالي المصروفات العمومية واإلدارية

  العائد األساسي والعائد المخفف للسهم الواحد31

يحتسب مبلغ العائد األساسي للسهم بقسمة صافي ربح السنة المنسوب إلى مساهمي الشركة األم على متوسط 
العدد المرجح لألسهم العادية القائمة في تاريخ بيان المركز المالي. 

ليست هناك أسهم مخففة قائمة في أي وقت من األوقات خالل السنة لذا فإن العائد المخفف للسهم الواحد 
مساوي للعائد األساسي للسهم الواحد. 
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  (تابع) العائد األساسي والعائد المخفف للسهم الواحد31

 2011  2010 
 (معدلة)   
    

 119,444  170,082 صافي الربح المنسوب لحاملي أسهم حقوق ملكية الشركة األم
 44,756  44,756 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية (باأللف سهم)

 2,67  3.80 العائد األساسي والمعدل للسهم الواحد (لایر قطري)

 التصنيف والقيم العادلة 32

القيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن في مقابله مبادلة أصل أو سداد التزام بين طرفين مطلعين وراغبين في 
معاملة تجارية حرة. وحيث أنه قد تم إعداد البيانات المالية الموحدة المرفقة على أساس مبدأ التكلفة 

/ب، لذا فقد تختلف القيمة الدفترية لألدوات المالية 2التاريخية، فيما عدا البنود المذكورة في اإليضاح رقم 
المسجلة من القيمة العادلة. برغم ذلك وفي رأي اإلدارة فإن القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية ال 

تعتبر مختلفة اختالفا جوهريا عن قيمها الدفترية حيث أن معظم هذه البنود هي إما أنها قصيرة األجل 
 بطبيعتها أو أنه يعاد تسعيرها على نحو متكرر. 

ترتيب القيمة العادلة: 

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

: األسعار المدرجة (غير معدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مطابقة. 1المستوى  •

 يمكن مالحظتها للموجود أو 1: مدخالت بخالف األسعار المدرجة مضمنة في المستوى 2المستوى  •
 المطلوب إما بصورة مباشرة (مثل األسعار) أو بصورة غير مباشرة (مشتقة من األسعار).

: مدخالت للموجود أو المطلوب ال تستند إلى بيانات سوق يمكن مالحظتها (مدخالت ال 3المستوى  •
 يمكن مالحظتها)

 إجمالي 3المستوى  2المستوى  1المستوى  
     2011 ديسمبر 31

 891,320 36,967 - 855,353 استثمارات - متاحة للبيع
 157,493 - - 157,493 استثمارات - محتفظ بها للمتاجرة

 
 اصول ماليه 

 مطلوبات مشتقة-تبادل معدل الفائده

1,012,846 - 36,967 1,048,813 
 
- 

 
49,752 

 
- 

 
49,752 

     2010 ديسمبر 31

 909,398 46,424 - 862,974 استثمارات – متاحة للبيع
 70,093 - - 70,093 استثمارات - محتفظ بها للمتاجرة

 933,067 - 46,424 979,491 
 



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

  ة الموحدةإيضاحات حول البيانات المالي
 بآالف الرياالت القطرية  2011 ديسمبر  31 في للسنة المنتهية

 

39 

 إدارة المخاطر 33

في إطار نشاط أعمالها االعتيادية تقوم المجموعة بجني إيراداتها بصفة أساسية من القيام بأنشطة التأمين 
واالستثمار وإدارتها. تتعرض أعمال المجموعة بصفة أساسية إلى المخاطر التالية: 

مخاطر التأمين  ▪
 مخاطر االئتمان ▪

مخاطر السيولة  ▪
 مخاطر السوق ▪

 المخاطر التشغيلية ▪

يعرض هذا اإليضاح معلومات عن تعرض المجموعة لكل من المخاطر السابقة وأهداف وسياسات 
ومعالجات المجموعة لقياس وإدارة الخطر وإدارة المجموعة لرأس المال. هناك المزيد من اإلفصاحات 

الكمية األخرى المضمنة في هذه البيانات المالية الموحدة. 

تقع على مجلس اإلدارة المسؤولية الكلية عن وضع واإلشراف على إطار إدارة المخاطر للمجموعة. يقوم 
مجلس اإلدارة باعتماد سياسات إدارة المخاطر بالمجموعة وهو يجتمع على نحو منتظم. تعرف هذه 

السياسات تحديد المجموعة للمخاطر وتفسيراتها والحد من هيكلها لضمان الجودة المناسبة وتنويع 
الموجودات وتوحيد عمليات إستراتيجية االكتتاب وإعادة التأمين مع أهداف الشركة وتحديد احتياجات 

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

إدارة المخاطر على نحو منتظم لتعكس التغييرات في ظروف السوق وأنشطة المجموعة.  

تشرف لجنة التدقيق وااللتزام بالمجموعة على كيفية قيام اإلدارة برصد االلتزام بسياسات وإجراءات إدارة 
المخاطر بالمجموعة وتقوم بمراجعة كفاية إطار إدارة المخاطر فيما يتعلق بالمخاطر التي تواجهها 

المجموعة. يساعد التدقيق الداخلي لجنة التدقيق بمجلس اإلدارة في دورها اإلشرافي. يقوم التدقيق الداخلي 
بكل من عمليات المراجعة المنتظمة وألغراض خاصة لضوابط وإجراءات إدارة المخاطر، والتي يتم تقديم 

تقرير عن نتائجها إلى لجنة التدقيق. 

 مخاطر التأمين )1(

يكمن الخطر من أي عقد تأمين في احتمال وقوع الحادثة المؤمن عليها ووجود شكوك حول مبلغ المطالبة 
الناتجة. بسبب طبيعة عقد التأمين فإن هذا الخطر عشوائي وبالتالي ال يمكن التنبؤ به. عقود التأمين التي 

تصدرها المجموعة لمختلف المخاطر متجانسة. 

بالنسبة لمحفظة عقود تأمين يتم فيها تطبيق نظرية االحتماالت في التسعير ووضع المخصصات فإن الخطر 
الرئيسي هو أن تواجه المجموعة تحت عقودها للتأمين هو أن المطالبات الفعلية ومدفوعات المنافع قد 

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

. إحصائيةألخرى من المستوى الموضوع باستخدام تقنيات 

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

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

المتوقعة. 
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 إدارة المخاطر (تابع) 33

 مخاطر التأمين (تابع) )1(

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

تطورات السوق واألداء والفرص في االعتبار. يتم وضع حدود تراكمية للرقابة على التعرض لألخطار 
والكوارث الطبيعية. يتم تحديد العديد من حدود االكتتاب والموافقة لقبول المخاطر. تم تصميم إستراتيجية 
إعادة التأمين بالمجموعة للوقاية من التعرض للمخاطر الفردية ومن األحداث استنادا إلى التعرض الحالي 
للمخاطر عبر ترتيبات إعادة تأمين فعالة من حيث التكلفة. يتم تقدير المبالغ القابلة لالسترداد من شركات 

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

بالرغم من أنه لدى المجموعة ترتيبات إعادة تأمين فإن االلتزامات المباشرة تجاه حاملي وثائقها قد تم 
توضيحها كالتزام وبالتالي فإنه وإلى الحد الذي ال يتمكن فيه معيد التأمين من الوفاء بالتزاماته بموجب 
ترتيب إعادة التأمين، يوجد خطر االئتمان. تضمن اإلدارة بأن وديعة إعادة التأمين الخاصة بالمجموعة 

متنوعة داخل مجموعة من معيدي التأمين وال تتركز أو تعتمد على معيد تأمين واحد أو فردي.  

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 الجمهور ▪

تدير المجموعة هذه المخاطر من خالل إستراتيجيتها لالكتتاب وترتيبات إعادة تأمين مناسبة والمعالجة 
الفعالة والسريعة للمطالبات. تسعى إستراتيجية االكتتاب لضمان أن المخاطر المكتتب بها متنوعة بشكل جيد 

من حيث النوع ومقدار الخطر والصناعة والمكان الجغرافي. 

هناك حدود لالكتتاب بغرض فرض معايير مناسبة الختيار المخاطر. كمثال، يحق للمجموعة عدم تجديد 
وثائق معينة ويمكن لها أن تخصم مبالغ مشاركة كما أن لديها الحق في رفض دفع أية مطالبة احتيالية. يحق 

للمجموعة إعادة تسعير الخطر عند التجديد. كما تخول عقود التأمين أيضا المجموعة بمالحقة األطراف 
الثالثة لسداد بعض أو جميع التكاليف (مثال:- حق الرجوع على طرف ثالث مسبب للضرر). 

تتضمن ترتيبات إعادة التأمين تغطية بالتناسب وبغير التناسب وللكوارث. أثر ترتيبات إعادة التأمين 
المذكورة هو أنه يجب أن ال تتكبد المجموعة خسائر تأمين رئيسية. 

لدى المجموعة وحدات مطالبات متخصصة تتعامل مع تخفيف المخاطر المحيطة بمطالبات التأمين العام. 
تقوم هذه الوحدة بالتحقيق في وتسوية جميع مطالبات التأمين العام. تتم مراجعة مطالبات التأمين العام 

بصورة فردية وعلى أساس شهري وتسويتها لتعكس أحدث المعلومات عن الحقائق الرئيسية والقانون الحالي 
واالختصاص والبنود والشروط التعاقدية والعوامل األخرى. تدير المجموعة بصورة نشطة تسوية مطالبات 

التأمين العام لتخفيض التعرض للتطورات التي ال يمكن التنبؤ بها. 

مصادر الشكوك حول تقديرات مدفوعات المطالبات المستقبلية 
تدفع مطالبات عقود التأمين العام على أساس حدوث المطالبة. المجموعة مسؤولة عن جميع األحداث 

المؤمن عنها التي حدثت خالل فترة العقد، حتى ولو تم اكتشاف الخسارة بعد انتهاء فترة العقد. نتيجة لذلك 
يتعلق مكون كبير من مخصص المطالبات بالمطالبات المتكبدة ولكن لم يبلغ عنها والتي يتم سدادها خالل 

فترات زمنية قصيرة أو متوسطة. 
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  إدارة المخاطر (تابع)33

 مخاطر التأمين (تابع) )1(

مصادر الشكوك حول تقديرات مدفوعات المطالبات المستقبلية (تابع) 

هناك العديد من المتغيرات التي تؤثر على مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية من هذه العقود. يتعلق ذلك بصفة 
رئيسية بالمخاطر المصاحبة ألنشطة األعمال التي تتم مزاولتها من جانب حاملي العقد الفرديين وإجراءات 

إدارة المخاطر المتبعة. التعويض المدفوع مقابل هذه العقود هي حوافز نقدية يتم منحها مقابل الخسارة 
المتكبدة من جانب حاملي الوثائق أو األطراف الثالثة (بالنسبة للتغطية التأمينية للطرف الثالث). 

تتضمن التكاليف المقدرة للمطالبات المصروفات المباشرة التي يجب تكبدها في سداد المطالبات بالصافي من 
قيم الحلول في االلتزام والمبالغ المستردة األخرى. تقوم المجموعة باتخاذ جميع الخطوات المعقولة لضمان 

توفر المعلومات المناسبة لديها بخصوص التعرض للمطالبات. برغم ذلك، وبسبب الشكوك في وضع 
مخصصات للمطالبات، من المحتمل أن تثبت النتيجة النهائية على أنها مختلفة من االلتزام األصلي 

الموضوع. يشتمل االلتزام تجاه مثل هذه العقود مخصص المطالبات المتكبدة ولم تتم المطالبة بها ومخصص 
للمطالبات المبلغ عنها ولكنها لم تدفع بعد ومخصص للمخاطر السارية كما في تاريخ بيان المركز المالي. 

عند احتساب التكلفة المقدرة للمطالبات غير المدفوعة (سواء كان مبلغ عنها أم ال) تكون تقنيات التقدير لدى 
المجموعة مزيجا من التقديرات المستندة إلى معدل الخسارة (حيث يتم تعريف معدل الخسارة على أنه 

المعدل بين التكلفة النهائية لمطالبات التأمين وأقساط التأمين المكتسبة خالل سنة مالية معينة فيما يتعلق بمثل 
تلك المطالبات) وتقدير يستند إلى الخبرة الفعلية في المطالبات باستخدام صيغة محددة سلفا عندما يتم منح 

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

األسلوب المستخدم في اتخاذ قرار حول االفتراضات 
المخاطر المصاحبة لهذه العقود التأمينية معقدة وتخضع لعدد من المتغيرات التي تؤدي إلى تعقيد تحليل 

الحساسية الكمية. تعرض المجموعة لمطالبات مصاحبة للتأمين العام جوهري. يتركز هذا التعرض في قطر 
حيث تتم معظم التعامالت. 

تستخدم المجموعة افتراضات تستند إلى مزيج من التقارير الداخلية واالكتوارية لقياس المطالبات المتعلقة 
بالتأمين العام. يتم استخراج بيانات داخلية في الغالب من تقارير المطالبات الشهرية بالمجموعة وفحص 
عقود التأمين الفعلية التي تم تنفيذها خالل نهاية السنة للحصول على بيانات عن العقود التي يتم االحتفاظ 
بها. قامت المجموعة بمراجعة العقود الفردية وتعرضها الفعلي للمطالبات. يتم استخدام المعلومات لوضع 

سيناريوهات بخصوص استتار المطالبات المستخدمة في توقعات العدد النهائي للمطالبات. 

تحليل الحساسية 

يتم اختبار مدى معقولية أسلوب التقدير عن طريق تحليل حول مختلف السيناريوهات. حساسية إيرادات 
المجموعة لمخاطر التأمين على النحو التالي: 

التغير في  
 االفتراضات

2011 2010 
األثر على  

 صافي الربح
األثر على 

 حقوق الملكية
األثر على 
 صافي الربح

األثر على 
 حقوق الملكية

      
 )9,771( )9,771( )9,942( )9,942( %5+ معدل الخسارة

 -5% 9,942 9,942 9,771 9,771 

% بالزيادة / النقصان في إجمالي معدالت الخسائر هو نفسه لكل من صافي وإجمالي 5نسبة بالحساسية 
إعادة التأمين ألنه ال ينتج عن هذه الزيادة أية زيادة هامة في الخسارة المتمثلة في الوصول إلى حدود إعادة 

التأمين. 
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 مخاطر االئتمان  )2(

مخاطر االئتمان هي المخاطر التي تنشأ عن عجز أحد أطراف األداة المالية عن الوفاء بمطلوباته بالصورة 
التي تتسبب في خسارة مالية للطرف اآلخر. 

 يتم تقييم أهليتهم االئتمانية على أساس التصنيف بالحد  تأمينيتم القيام بترتيبات إعادة تأمين مع معيدي
األدنى المرضي ومعايير القوة المالية. تتم عمليات إعادة التأمين مع مختلف شركات إعادة التأمين بغرض 

تخفيف مخاطر التركيز. تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان محدود بالقيم الدفترية للموجودات المالية 
 .المعترف بها في تاريخ بيان المركز المالي والتي تم تلخيصها في التحليل العمري أدناه

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

  هيواستخدام تصنيفات و/ أو تقارير خارجية الئتمان العمالء واألطراف المقابلة األخرى. سياسة المجموعة
التعامل مع أطراف مقابلة تتمتع باألهلية االئتمانية. 

ترى إدارة المجموعة أن جميع الموجودات المالية أعاله التي لم تنخفض قيمتها في أي من تواريخ التقرير 
قيد المراجعة هي موجودات ذات جودة ائتمانية جيدة. فيما يتعلق بالذمم التجارية المدينة والذمم المدينة 

األخرى ال تتعرض المجموعة ألي مخاطر ائتمان هامة تجاه أي طرف مقابل أو أية شركة ألطراف مقابلة 
لها نفس الخصائص. تعتبر مخاطر االئتمان بالنسبة لألموال السائلة والموجودات المالية قصيرة األجل 

األخرى غير هامة إذ أن األطراف المقابلة هي بنوك تتمتع بالسمعة الطيبة ولها تصنيفات ائتمانية خارجية 
ذات جودة عالية. 

الموجودات المالية التي انخفضت قيمتها 

 لایر 64,084 كانت هناك موجودات تأمين وإعادة تأمين قد انخفضت قيمتها بمبلغ 2010 ديسمبر 31في 
 لایر 4,289) وموجودات أخرى انخفضت قيمتها بمبلغ 2009 لایر قطري في سنة 59,716قطري (
). تسجل المجموعة جميع مخصصات انخفاض القيمة في 2009 لایر قطري في سنة 4,257قطري (

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

 
انخفاض قيمة موجودات التأمين 

 انخفاض قيمة الموجودات األخرى وإعادة التأمين 
 2011 2010 2011 2010 

 4,257 4,289 59,716 64,084  يناير1في 
 32 - 4,375 176 مخصص مكون للسنة

 - )287( )7( )21,659( مبالغ مشطوبة
 4,289 4,002 64,084 42,601  ديسمبر31في 

) مخاطر السيولة 3(

مخاطر السيولة هي المخاطر المتمثلة في عدم توفر النقد لدفع االلتزامات عند حلول موعدها. تدير 
المجموعة احتياجات السيولة لديها برصد جدول الدفعات بعناية بالنسبة للمطلوبات المالية والتدفقات النقدية 

الخارجة المستحقة في األعمال اليومية. 
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  (تابع)) مخاطر السيولة3(

 يوما. يتم تأمين 90تحتفظ المجموعة بنقد وأوراق مالية متداولة لمقابلة متطلبات السيولة لديها حتى فترات 
التمويل الحتياجات السيولة طويلة األجل بمبلغ مناسب من التسهيالت االئتمانية المرتبط بها والمقدرة على 

 31بيع موجودات مالية متوسطة إلى طويلة األجل. االستحقاقات التعاقدية لمطلوبات المجموعة كما في 
 ملخصة أدناه: 2011ديسمبر 

 غير متداولة متداولة 

  المجموع
 6خالل 
  شهرا12-6 أشهر

 5إلى 1
 سنوات

 5أكثر من 
 سنوات

      
 157,412 - 15,741 62,965 78,706 ذمم دائنة

مطلوبات مشتقة - مبادلة 
 49,752 49,752 - - - معدالت فائدة

 532,930 33,067 203,172 133,739 162,952 مطلوبات عقود تأمين
مستحق ألطراف ذات 

 31,716 - - 31,716 - عالقة
 247,477 49,752- 50,550 95,886 51,289 ذمم دائنة أخرى
 631,111 174,408 456,703 - - قروض واستدانة

 292,947 324,306 726,166 306,979 1,650,398 

 ملخصة أدناه: 2010 ديسمبر 31االستحقاقات التعاقدية لمطلوبات المجموعة كما في 

 غير متداولة متداولة 

  المجموع
 6خالل 
  شهرا12-6 أشهر

 5إلى 1
 سنوات

 5أكثر من 
 سنوات

      
 172,460 - 21,131 65,099 86,230 ذمم دائنة

 598,434 37,131 228,144 150,178 182,981 مطلوبات عقود تأمين
مستحق ألطراف ذات 

 29,148 - - 29,148 - عالقة
 120,880 - 18,898 50,809 51,173 ذمم دائنة أخرى
 357,143 - - 357,143 - قروض واستدانة

 320,384 652,377 268,173 37,131 1,278,065 

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

) مخاطر السوق 4(

مخاطر السوق هي المخاطر المتمثلة في التغيرات بالسوق على أسعار صرف العمالت األجنبية ومعدالت 
الفائدة وأسعار األسهم بالصورة التي  تؤثر على إيراد الشركة أو قيمة ما تحتفظ به من أدوات مالية. إن 
الهدف من إدارة مخاطر السوق هو إدارة والتحكم بالتعرض لمخاطر السوق في إطار الحدود المعقولة 

ومضاعفة عائدات المجموعة في نفس الوقت. 
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  (تابع)) مخاطر السوق4(

مخاطر العمالت 

تتم معظم تعامالت المجموعة باللایر القطري. ينشأ التعرض لمخاطر سعر صرف العمالت األجنبية من 
اللایر القطري مربوط بصورة فعالة بالدوالر األمريكي وبالتالي فإن مخاطر  استثمارات المجموعة بالخارج.

العمالت تحدث فقط فيما يتعلق بالعمالت األخرى بخالف الدوالر األمريكي.  

الموجودات والمطلوبات المالية بالعمالت األجنبية والتي تم تحويلها إلى اللایر القطري على النحو التالي: 

 2011 2010 
 عمالت أخرى يورو عمالت أخرى يورو المبالغ االسمية

     
 3,211 507 2,671 - الموجودات المالية
 - - )23,470( )389( المطلوبات المالية

 3,211 507 )20,799( )389( المخاطر قصيرة األجل
     

 270,970 9,292 255,631 9,122 الموجودات المالية
 - )9,428( - )9,384( المطلوبات المالية

 270,970 )136( 255,631 )262( المخاطر طويلة األجل

حساسية صافي النتائج للسنة وحقوق الملكية بخصوص الموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة ومعدل 
صرف الدوالر األمريكي مقابل اللایر القطري والعمالت األخرى لن تكون كبيرة. تم أداء التحليل أدناه 
للحركات الممكنة على نحو معقول في المتغيرات الرئيسية مع االحتفاظ بجميع المتغيرات األخرى ثابتة 

يوضح األثر على الربح وحقوق الملكية نتيجة للتغيرات في القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات النقدية 
الحساسة للعمالت متضمنة التزامات مطالبات عقود التأمين: 

 2010 ديسمبر 31 2011 ديسمبر 31  
التغير في  

 المتغيرات
األثر على حقوق  األثر على الربح

 الملكية
األثر على حقوق  األثر على الربح

 الملكية
      العمالت

 37 37 13 13 %10+ يورو
 27,097 321 22,930 244 %10+ أخرى

 27,134 358 22,943 257  اإلجمالي
      

 )37( )37( )13( )13( %10- يورو
 )27,097( )321( )22,930( )244( %10- أخرى

 )27,134( )358( )22,943( )257(  اإلجمالي

مخاطر معدالت الفائدة 

سياسة المجموعة هي تقليص التعرض لمخاطر معدالت الفائدة على القروض ألجل واالستثمارات. تتعرض 
المجموعة للتغيرات في معدالت أسعار الفائدة بالسوق من خالل موجوداتها ومطلوباتها المالية التي تخضع 

لمعدالت فائدة متغيرة. 
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  (تابع)) مخاطر السوق4(

  (تابع)مخاطر معدالت الفائدة

 
 القيم الدفترية

 
2011  2010 

 أدوات بمعدالت ثابتة ومتغيرة
 

 
     

 15,224  104,000 موجودات مالية
 357,143  631,111 مطلوبات مالية

  
 

 تحليل الحساسية للقيمة العادلة لألدوات ذات المعدل الثابت 

ال تحاسب المجموعة عن أية موجودات مالية ذات معدل ثابت بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
كما ال تقوم المجموعة بتخصيص (تبادالت معدالت الفائدة) كأدوات تحوط بموجب نموذج محاسبة التحوط 

 بالقيمة العادلة. لذا فإن التغير في معدل الفائدة في تاريخ التقرير لن يؤثر على الربح أو الخسارة.

 تحليل حساسية التدفق النقدي لألدوات ذات المعدل المتغير

 نقطة أساس في معدالت الفائدة في تاريخ التقرير إلى زيادة (تخفيض) الربح أو 100سيؤدي التغير بـ 
الخسارة بالمبلغ الموضح أدناه. يفترض هذا التحليل بقاء جميع المتغيرات األخرى، ومعدالت صرف 

 العمالت األجنبية على وجه الخصوص، ثابتة. 

 
 القيم الدفترية

 

 100زيادة بـ 
 نقطة أساس 

 100تخفيض  بـ  
 نقطة أساس 

 2011 ديسمبر 31
 

 
     

 1,345  )1,345(  أدوات ذات معدالت متغيرة
 )1,345(  1,345 تبادل معدالت الفائدة

 -  - حساسية التدفق النقدي (بالصافي)

  
 

 2010 ديسمبر 31 
 

 
     

 -  -  أدوات ذات معدالت متغيرة
 -  - تبادل معدالت الفائدة

 -  - حساسية التدفق النقدي (بالصافي)
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) مخاطر السوق (تابع) 4(

مخاطر سعر السهم 

تتعرض المجموعة لمخاطر سعر السهم بالسوق فيما يتعلق بأوراقها المالية وسنداتها في الشركات المدرجة. 
مخاطر سعر السهم هي المخاطر التي تنشأ من انخفاض القيمة العادلة لألسهم نتيجة للتغير في مستويات 

األسهم وقيمة األسهم الفردية. األثر على السهم بسبب التغيير المحتمل على نحو معقول في مؤشرات األسهم 
% مع االحتفاظ بجميع المتغيرات األخرى ثابتة على النحو التالي: 10بنسبة (-/+) 

 2009 ديسمبر 31 2010 ديسمبر 31  
التغير في  

 المتغيرات
األثر على 

 الربح
األثر على 

الدخل الشامل 
 اآلخر

األثر على 
 الربح

األثر على 
الدخل الشامل 

 اآلخر
      

 77,252 6,405 74,539 14,563 %10+ السوق القطرية
 13,688 604 12,415 961 %10+ األسواق العالمية

      
 )77,252( )6,405( )74,539( )14,563( %10- السوق القطرية

 )13,688( )604( )12,415( )961( %10- األسواق العالمية
      

) مخاطر التشغيل 5(

 أو البشري الخطأ أو األنظمة أو ضوابط الرقابة فشل من تنشأ التي الخسارة مخاطر مخاطر التشغيل هي
 التشغيلية المخاطرتدير المجموعة   ونتائج قانونية وتنظيمية.التي ينتج عنها خسائر مالية وللسمعة االحتيال

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

) إدارة رأس المال 6(

سياسة مجلس اإلدارة هي االحتفاظ بقاعدة رأس مال قوية بغرض المحافظة على ثقة المستثمر والدائن 
والسوق والمحافظة على استدامة التطور المستقبلي لألعمال. يقوم مجلس اإلدارة برصد العائد على رأس 
المال والذي تعرفه المجموعة على أنه صافي إيراد التشغيل مقسوما على إجمالي عدد المساهمين. غايات 

الشركة من إدارة رأس المال هي: 

  حماية مقدرة المجموعة على االستمرار كمؤسسة عاملة بحيث يمكنها توفير عائدات لمساهميها
ومنافع للمعنيين اآلخرين؛ و 

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

ترصد المجموعة رأس المال على أساس القيمة الدفترية لألسهم ناقصا النقد وما يعادله المعروض في بيان 
المركز المالي. هدف المجموعة من إدارة رأس المال هو المحافظة على معدل تمويل رأس مال كلي بمعدل 

. تم تلخيص رأس المال لفترات التقارير قيد المراجعة على النحو التالي: 1.5: 1 إلى 1:1يتراوح ما بين 
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  (تابع)) إدارة رأس المال6(

 2011  2010 
    

 2,485,779  2,597,154  باستبعاد احتياطي تحوط التدفق النقديحقوق الملكية
 )54,402(  )149,790( يخصم: النقد وما يعادله

 2,431,377  2,447,364 رأس المال
 2,485,779  2,597,154 حقوق الملكية

 357,143  631,111  واالستدانةيضاف: القروض
 2,842,922  3,228,265 التمويل الكلي

 1.17: 1  1.32: 1 رأس المال إلى التمويل الكلي
 

  وارتباطات رأسمالية مطلوبات طارئة34

 2010  2011 مطلوبات طارئة
    

 4,050  2,654 خطابات ضمان

االرتباطات الرأسمالية 

دخلت المجموعة في عقد إنشاءات مع شركة أرابتيك  2011 ديسمبر 31المنتهية في خالل السنة 
 مليون لایر 520إجمالي ارتباط العقد بمبلغ . دولة قطر في مشروع عقارىلإلنشاءات ذ.م.م بغرض إنشاء 

 مليون لایر 206.7 بمبلغ التقريرااللتزام القائم كما في تاريخ قطري وقد تم دفعه في تاريخ التقرير. 
قطري. 

 التقديرات المؤثرة المستخدمة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة 35

في أثناء إعداد هذه البيانات المالية الموحدة قامت اإلدارة باستخدام عدد من التقديرات المؤثرة عند بتطبيق 
 (د). تم إدراج تلك األحكام التي لها التأثير الهام األكبر 2السياسات المحاسبية الوارد وصفها باإليضاح رقم 

على مبالغ الموجودات والمطلوبات والدخل والمصروف الصادر عنها التقرير أدناه (بخالف تلك التي 
). 37تشتمل على تقديرات والتي تم التعامل معها في اإليضاح رقم 

استندت تلك األحكام إلى الخبرة التاريخية وعوامل أخرى متضمنة التوقعات ألحداث مستقبلية ُيرى أنها 
معقولة في ضوء الظروف. ترى اإلدارة بأن النقاش التالي يعالج السياسات المحاسبية التي تحتاج إلى 

األحكام. 

تصنيف االستثمارات  •

يمكن تصنيف االستثمارات المدرجة إما على أنها محتفظ بها للمتاجرة أو بالقيمة العادلة من خالل حساب 
الربح أو الخسارة. تقوم المجموعة باالستثمار بشكل كبير في األوراق المالية المدرجة إما محلياً أو خارجيا 

كما أن اإلدارة قد قررت بصفة أساسية المحاسبة عنها على أساس احتمال نموها الطويل األجل بدالً عن 
المحاسبة عنها على أساس ربحها قصير األجل. نتيجة لذلك فقد تم االعتراف بمثل تلك االستثمارات 

كاستثمارات متاحة للبيع بدالً عن بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. ُصنفت الموجودات المالية 
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في الوقت الذي تكون فيه الموجودات إما محتفظ بها للمتاجرة أو 

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. مبدئيا مخصصة 
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  (تابع) التقديرات المؤثرة المستخدمة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة35

انخفاض قيمة الموجودات المالية  •

تحدد المجموعة ما إذا كان قد حدث انخفاض في قيمة الموجودات المالية في حقوق الملكية المتاحة للبيع 
عندما يكون هناك انخفاض هام أو مستمر في قيمها العادلة ألدنى من تكلفتها. يتطلب هذا التحديد لما هو 

"مهم" أو "مستمر" إلى حكم تقديري ويتم تقييمه على أساس عوامل نوعية وكمية لكل استثمار متاح للبيع 
بصورة منفصلة. في سبيل الوصول إلى هذا الحكم التقديري ولتسجيل ما إذا كان قد حدث أي انخفاض في 

القيمة تقوم بالمجموعة، ضمن عوامل أخرى، بتقييم التقلبات االعتيادية في سعر السهم والموقف المالي 
للشركة المستثمر فيها وأداء الصناعة والقطاع، والتغييرات في التقنية والتدفقات النقدية التشغيلية والمالية. 

 المصادر الرئيسية للشكوك حول التقديرات 

االفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى للشكوك حول التقدير في تاريخ بيان 
المركز المالي والتي لها مخاطر كبيرة تتسبب في تسويات جوهرية للقيم الدفترية للموجودات والمطلوبات 

خالل السنة المالية التالية تمت مناقشتها أدناه: 

المطالبات المقدمة بموجب عقود تأمين  •

يتم تحميل مصروفات المطالبات وتقدير الخسائر على الدخل عند تكبدها استناداً إلى االلتزام المقدر 
للتعويض المستحق لحامل العقد أو األطراف الثالثة المتضررة من جانب حاملي العقد. يتم تقدير مطلوبات 

المطالبات غير المدفوعة باستخدام مدخالت التقديرات لحاالت فردية مبلغ عنها للمجموعة وتقديرات اإلدارة 
للمطالبات المتكبدة ولكن لم يبلغ عنها. تتم مراجعة طريقة وضع مثل هذه التقديرات وتكوين االلتزام الناتج 
عنها بصفة مستمرة. يتم إدراج أية فروق بين المطالبات الفعلية والمخصصات الموضوعة في بيان الدخل 

الموحد في سنة السداد.  

انخفاض قيمة ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى  •

يتم وضع تقدير لمبلغ التأمين والذمم المدينة األخرى القابلة للتحصيل عندما يصبح من غير المحتمل القيام 
بالتحصيل الكامل لذلك المبلغ. يستتبع هذا التحديد لما إذا كانت ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى قد 

انخفضت قيمتها أن تقوم المجموعة بتقييم مركز االئتمان والسيولة لدى حاملي الوثائق وشركات التأمين 
 والمعلومات 2009ومعدالت االسترداد التاريخية متضمنة التحقيقات المفصلة التي تم القيام بها خالل سنة 

المستلمة من إدارتها القانونية. يتم إدراج الفرق بين القيمة القابلة لالسترداد المقدرة والقيمة الدفترية في بيان 
الدخل الموحد كمصروف. سيتم إدراج أي فرق بين المبالغ المحصلة فعليا في الفترات المستقبلية والمبالغ 

المتوقعة في بيان الدخل الموحد في وقت تحصيلها.  

اختبار كفاية االلتزام  •

في تاريخ كل بيان مركز مالي يتم إجراء اختبارات لكفاية االلتزام للتأكد من كفاية مطلوبات عقود التأمين. 
تقوم المجموعة باستخدام أفضل التقديرات للتدفقات النقدية التعاقدية المستقبلية ومعالجة المطالبات 

والمصروفات اإلدارية إضافة إلى إيراد االستثمار من الموجودات التي تعزز مثل هذه المطلوبات في سبيل 
تقييم كفاية المطلوب. يتم تحميل أي نقص مباشرة في بيان الدخل الموحد. 
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 المصادر الرئيسية للشكوك حول التقديرات 36

 تقييم مبادلة معدالت الفائدة •

تستند القيمة العادلة لمبادالت معدالت الفائدة إلى عروض أسعار الوسيط. يتم اختبار عروض األسعار هذه 
للوقوف على مدى معقوليتها وذلك بخصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة استنادا إلى فترات واستحقاق 

كل عقد باستخدام معدالت الفائدة بالسوق ألداة مماثلة في تاريخ القياس. تعكس القيم العادلة مخاطر االئتمان 
لألدوات وهي تتضمن إجراء تسويات لألخذ في االعتبار مخاطر االئتمان على المجموعة والطرف المقابل، 

 متى كان ذلك مالئما.

 تقييم االستثمارات العقارية •

تعتبر المجموعة متوسط القيم العادلة التي يتم تحديدها من جانب شركتي تقييم مستقلتين ال تربطهما عالقة 
بالمجموعة على أنه القيمة العادلة لعقار استثماري محدد. لدى شركات التقييم الخارجي المستقلة المعرفة 

المناسبة والخبرة الحديثة المتعلقة بموقع وفئة العقار الذي يجري تقييمه. تستند القيم العادلة على قيم السوق. 
سيكون ذلك بمثابة المبلغ المقدر الذي يمكن في مقابله مبادلة العقار في تاريخ التقييم بين بائع ومشتري 
 راغبين في معاملة تجارية حرة بعد التسويق المناسب الذي تتصرف األطراف بموجبه بصورة مطلعة.

 إعادة تصنيف أرقام المقارنة 37

أعيد تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتفق مع طريقة العرض المتبعة في البيانات المالية للسنة الحالية. ليس 
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