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  تقرير مدقق الحسابات المستقل
  
  

  المحترمين     أعضاء مجلس اإلدارة/ السادة
 )ق.م.ش(شركة قطر للتأمين 

  قطر  –الدوحة 
  
  

  الموحدة تقرير عن البيانات المالية
 ")المجموعة"(التابعة  وشركاتها " )األم الشركة) ( "ق.م.ش(لشركة قطر للتأمين  لقد قمنا بتدقيق البيانات المالية الموحدة المرفقة

 الدخل الشاملات المالية الموحدة للدخل و بيانالمن  وكل ٢٠١٢ديسمبر  ٣١موحد كما في والتي تتكون من بيان المركز المالي ال
التدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ، وملخصًا للسياسات المحاسبية الهامة وٕايضاحات و  التغيرات في حقوق الملكيةو 

  .يرية أخرىتفس
  

  دةالموح مسؤولية اإلدارة عن البيانات المالية
إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه البيانات المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية ، 

نات المالية الموحدة بصورة عادلة ارة ضرورية لغرض إعداد وعرض البيادواإلحتفاظ بأنظمة الرقابة الداخلية التي تعتبرها اإل
  .خالية من أخطاء جوهرية ، سواء كانت ناشئة عن إحتيال أو عن خطأ

  
    مسؤولية مدقق الحسابات

لقد قمنا بتدقيقنا وفقًا للمعايير الدولية للتدقيق، . إن مسؤوليتنا هي إبداء رأي حول هذه البيانات المالية الموحدة إستنادًا إلى تدقيقنا
لك المعايير أن نتقيد بمتطلبات قواعد السلوك المهني وأن نقوم بتخطيط وٕاجراء التدقيق للحصول على تأكيد معقول وتتطلب ت

  .خالية من اخطاء جوهرية الموحدةفيما إذا كانت البيانات المالية 

تستند . الموحدة ت الماليةيتضمن التدقيق القيام باجراءات للحصول على بّينات تدقيق ثبوتية للمبالغ واإلفصاحات في البيانا
 اإلجراءات المختارة إلى التقدير المهني لمدقق الحسابات ، بما في ذلك تقييم مخاطر االخطاء الجوهرية في البيانات المالية

وعند القيام بتقييم تلك المخاطر ، يأخذ مدقق الحسابات في اإلعتبار . ، سواء كانت ناشئة عن إحتيال أو عن خطأ الموحدة
، وذلك لغرض تصميم إجراءات  الموحدة والمتعلقة باإلعداد والعـرض العادل للبيانات المالية للمجموعةات الرقابة الداخلية إجراء

يتضمن التدقيق كذلك . المجموعةالتدقيق المناسبة حسب الظروف ، وليس لغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية لدى 
المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية المعدة من قبل اإلدارة ، وكذلك تقييم العرض االجمالي  تقييم مالئمة السياسات المحاسبية

  .الموحدة للبيانات المالية

  .نعتقد أن بّينات التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفر أساسًا لرأينا حول التدقيق
  

  الـرأي
ة المرفقة تظهر بصورة عادلة ، من كافة النواحي الجوهرية ، المركز المالي لشركة قطر في رأينا، أن البيانات المالية الموحد

وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقًا للمعايير  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في ) ق.م.ش(للتأمين 
  .الدولية للتقارير المالية

  
 رأم تأكيد على



  

من قبل مدقق حسابات آخر والذي  ٢٠١١ديسمبر  ٣١ات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في لقد تم تدقيق البيان
 .٢٠١٢يناير  ٢٤أصدر تقرير تدقيق غير متحفظ على البيانات المالية الموحدة بتاريخ 

  
  متطلبات قانونية وتشريعية أخرى

والنظام  ٢٠٠٢لسنة ) ٥(ت قانون الشركات التجارية القطري رقم متطلبامع  برأينا أيضًا ، أن البيانات المالية الموحدة تتفق
وحسب إعتقادنا . لقد حصلنا على جميع المعلومات واإليضاحات التي رأيناها ضرورية ألغراض تدقيقنا. األم األساسي للشركة

) ٥(شركات التجارية القطري رقم وفي حدود المعلومات التي توافرت لدينا، لم تقع خالل السنة الحالية مخالفات ألحكام قانون ال
وأحكام النظام األساسي للشركة على وجه قد يؤثر بشكل  ٢٠٠٦لسنة ) ٣٣(وقانون مصرف قطر المركزي رقم  ٢٠٠٢لسنة 

 .جوهري في نشاط الشركة أو في مركزها المالي
  
  
  

  ديلويت آند توش عن  
  
  
  

  محمدعثمان باهيميا  
  )١٠٣(سجل مراقبي الحسابات رقم    

  ٢٠١٣ نايري ٢٢  
  قطر –الدوحة   

  

  



 

  

  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في  البيانات المالية الموحدة مع تقرير مدقق الحسابات المستقل
  ٢٠١١  ٢٠١٢  إيضاحات  
  قطريريـال ألف   قطريريـال ألف     

        الموجودات
  ٢,٠٨٠,٧٢٠  ٢,١٢٣,٨٧٦  ٥  وشبه النقدالنقد 

  ٦٢٩,٧٣٧  ٧٠٣,٣٩٥  ٦  ذمم تأمين مدينة وذمم مدينة أخرى
  ١,٨٠٥,٤٢٩  ١,٩٥٠,٢٧٨  ٧  موجودات عقود إعادة تأمين

  ٦٣,٧٩٧  ٧٠,٤٠٣  ٨  ستثمارات بطريقة حقوق الملكية إ
  ٢,٧١٨,١٧٢  ٢,٩٣٣,١٠٣  ٩  ستثماراتإ
  ٤٥٣,٢٢٣  ٤٣٨,٦٣٦  ١٠  ستثمارات عقاريةإ

  ٢٦,١٤٢  ٣١,٨٩٠  ١١  ممتلكات ومعدات
  ٧,٧٧٧,٢٢٠  ٨,٢٥١,٥٨١    مجموع الموجودات

        
        حقوق الملكيةو المطلوبات 
        المطلوبات

  ١٨٢,٠٠٠  --  ١٢  قروض قصيرة األجل
  ٨٠٦,٦٥٨  ٨١٧,٩٨٢  ١٣  مخصصات وذمم إعادة تأمين دائنة وذمم دائنة أخرى

  ٣,٢٥٩,٧٠١  ٣,٦٤٠,٩٨٦  ٧  مطلوبات عقود تأمين
  ٤,٢٤٨,٣٥٩  ٤,٤٥٨,٩٦٨    مجموع المطلوبات

        
        حقوق الملكية

  ٧٤٣,٢٤٣  ٨٩١,٨٩١  ١٤  رأس المال
  ٤٧٣,١٢١  ٤٦٤,٣٦٠  ١٥  حتياطي قانونيإ
  ٢٨٧,٠٠٠  ٢٨٧,٠٠٠  ١٦  حتياطي عامإ
  ٦٧٤,١٦٣  ٦٦٣,٤٩٦  ١٧ حتياطي القيمة العادلة إ
  ١٢٩,٤٩٨  ١٥٩,٠٩٠  ١٨  حتياطي خاص للكوارثإ

  ١,٠٣٢,٣٣٥  ١,١٥٤,٥١٧    أرباح مدورة
  ٣,٣٣٩,٣٦٠  ٣,٦٢٠,٣٥٤    الشركة األملمساهمي مجموع حقوق الملكية 

  ١٨٩,٥٠١  ١٧٢,٢٥٩    حقوق األقلية غير المسيطرة
  ٣,٥٢٨,٨٦١  ٣,٧٩٢,٦١٣    مجموع حقوق الملكية

  ٧,٧٧٧,٢٢٠  ٨,٢٥١,٥٨١    مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
  

  بيان الدخل الموحد
  ٢٠١١  ٢٠١٢  إيضاحات  
  قطريريـال ألف   قطريريـال ألف     
        

  ٢,٣٨٣,٠٥١  ٢,٥٥٨,٥٩٧  )أ( ١٩  إجمالي أقساط التأمين
  )٩٩٩,٦٦٢(  )١,٠٠٧,٥١٨(  )أ( ١٩  إجمالي أقساط التأمين من حصة معيدي التأمين 
  ١,٣٨٣,٣٨٩  ١,٥٥١,٠٧٩    صافي أقساط التأمين

  )٦٢,٤٩١(  )٥٦,٤٤٠(  )أ( ١٩  التغير في إحتياطي األخطار السارية
  ١,٣٢٠,٨٩٨  ١,٤٩٤,٦٣٩    المحققةصافي األقساط 

  )١,١٢٢,٦٥٢(  )١,٤٠٤,٩٧١(  )أ( ١٩  وعةإجمالي المطالبات المدف
  ٥٣١,٥٢٢  ٥٦٣,٦٣٠  )أ( ١٩  المبالغ المستردة من إعادة التأمين 

  )٢٦٨,٢٦٧(  )١٧٩,٩٩٦(  )أ( ١٩  الحركة على المطالبات القائمة



 

  

  )١٢٣,٠٧٢(  )١٣٠,٠٧٩(  )أ( ١٩  صافي العمولة
  ٣٣٨,٤٢٩  ٣٤٣,٢٢٣  )أ( ١٩  صافي نتائج االكتتاب
  ٤٣٥,٢٤١  ٤٤٠,٠١٩  ٢٠  إيرادات االستثمارات

  ٢١,٧٣٦  ٥٦,٢٣٣    أتعاب إستشاراتإيرادات 
  ٤٦,٦٢٥  ٤٩,١٢٥    إيرادات اإليجارات

  ٣,٠٣٨  ٣,٣٨٤    إيرادات أخرى
  ٨٤٥,٠٦٩  ٨٩١,٩٨٤    اتإجمالي اإليراد

  )٢٢٠,٩٢٢(  )٢٥٥,٩٦٦(  ٢١  التشغيلية واإلدارية  يفر االمص
  )٢٢,٩٩٣(  )٢٢,٩٦٩(    هالكستاإل

  ٦٠١,١٥٤  ٦١٣,٠٤٩    ستثمارات بطريقة حقوق الملكيةاإل عائد منالالربح قبل حصة 
  ١,٩٠٢  ٦,٦٠٦    ستثمارات بطريقة حقوق الملكيةإ حصة عائد األرباح من

  ٦٠٣,٠٥٦  ٦١٩,٦٥٥    ربح السنة
        

        :يوزع العائد على
  ٥٩١,٨٤٣  ٦١٠,٣٢٣    الشركة األم مساهمي

  ١١,٢١٣  ٩,٣٣٢    حقوق األقلية غير المسيطرة
    ٦٠٣,٠٥٦  ٦١٩,٦٥٥  
        

معّدلة كنتيجة : ٢٠١١( العائد األساسي والمعدل للسهم الواحد
  ٦،٦٤  ٦،٨٤  ٢٢   )ريـال قطري( )لألسهم المجانية الموزعة

  ٤،٠٠  ٢,٥٠  ٢٣   )ريـال قطري(للسهم الواحد  التوزيعات النقدية
  

  الموحدالشامل بيان الدخل 
    ٢٠١١  ٢٠١٢  
  قطري ألف ريـال  قطريريـال ألف     
        

  ٦٠٣,٠٥٦  ٦١٩,٦٥٥    ربح السنة
        ىخر الدخل الشامل األبنود 

في القيمة العادلة  الغير محققة) الخسارة/ (الربح صافي 
  )١٠٩,٣٤١(  ٨٦٠    للموجودات المالية المتاحة للبيع

  ٤٩٣,٧١٥  ٦٢٠,٥١٥    إجمالي الدخل الشامل للسنة
        

        :الشامل على الدخل يوزع
  ٤٨٥,٨٣٩  ٥٩٩,٦٥٦    ركة األمالش مساهمي

  ٧,٨٧٦  ٢٠,٨٥٩    حقوق األقلية غير المسيطرة
  ٤٩٣,٧١٥  ٦٢٠,٥١٥    إجمالي الدخل الشامل للسنة



  بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد

  

  حتياطي عامإ  حتياطي قانونيإ  س المالأر   
حتياطي القيمة إ

  العادلة
حتياطي خاص إ

  رباح مدورةأ  للكوارث
 حصة المساهمين

  الشركة األمب
حقوق األقلية 
  رةغير المسيط

إجمالي حقوق 
  الملكية

  
ألف ريـال 
  ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري  قطري ألف ريـال  ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري  قطري

                    
  ٣,٥٢٢,١٤٨  ١٨٣,٥٣٢  ٣,٣٣٨,٦١٦  ٩٦٤,٧٨١  ١٠٠,٠٠٠  ٧٨٠,١٣٠  ٢٨٧,٠٠٠  ٤٦٣,٤٦٢  ٧٤٣,٢٤٣   ٢٠١١يناير  ١الرصيد في 
  ٦٠٣,٠٥٦  ١١,٢١٣  ٥٩١,٨٤٣  ٥٩١,٨٤٣  --   --   --   --   --   ربح السنة

في القيمة العادلة  الغير محققة الخسارةصافي 
  )١٠٩,٣٤١(  )٣,٣٣٧(  )١٠٦,٠٠٤(  --   --   )١٠٦,٠٠٤(  --   --   --   لالستثمارات المتاحة للبيع
  ٤٩٣,٧١٥  ٧,٨٧٦  ٤٨٥,٨٣٩  ٥٩١,٨٤٣  --   )١٠٦,٠٠٤(  --   --   --   إجمالي الدخل الشامل للسنة
  )٥٠٥,١٥٥(  )٢٢,٠٤٧(  )٤٨٣,١٠٨(  )٤٨٣,١٠٨(  --   --   --   --   --   ٢٠١٠توزيعات أرباح نقدية لسنة 

  ٢٩,٣٥٠  ٢٠,١٤٠  ٩,٢١٠  ١,٢٣٨  --   ٣٧  --   ٧,٩٣٥  --   تأثير األسهم المصدرة من قبل شركة تابعة
  --   --   --   )١,٧٢٤(  --   --   --   ١,٧٢٤  --   محول إلى االحتياطي القانوني

  )١١,١٩٧(  --   )١١,١٩٧(  )١١,١٩٧(  --   --   --   --   --   والرياضية همة في صندوق األنشطة االجتماعيةمسا
  --   --   --   )٢٩,٤٩٨(  ٢٩,٤٩٨  --   --   --   --    للكوارثمحول لالحتياطي الخاص 

  ٣,٥٢٨,٨٦١  ١٨٩,٥٠١  ٣,٣٣٩,٣٦٠  ١,٠٣٢,٣٣٥  ١٢٩,٤٩٨  ٦٧٤,١٦٣  ٢٨٧,٠٠٠  ٤٧٣,١٢١  ٧٤٣,٢٤٣  ٢٠١١ديسمبر  ٣١الرصيد في 
  ٦١٩,٦٥٥  ٩,٣٣٢  ٦١٠,٣٢٣  ٦١٠,٣٢٣  --   --   --   --   --   إجمالي ربح السنة

في القيمة  الغير محققة )الخسارة/ (الربح صافي 
  ٨٦٠  ١١,٥٢٧  )١٠,٦٦٧(  --   --   )١٠,٦٦٧(  --   --   --   العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع

  ٦٢٠,٥١٥  ٢٠,٨٥٩  ٥٩٩,٦٥٦  ٦١٠,٣٢٣  --   )١٠,٦٦٧(  --   --   --   إجمالي الدخل الشامل للسنة
  )٣٠٥,٤٦١(  )٨,١٦٤(  )٢٩٧,٢٩٧(  )٢٩٧,٢٩٧(  --   --   --   --   --   ٢٠١١توزيعات أرباح نقدية لسنة 

  --   --   --   )١٤٨,٦٤٨(  --   --   --   --   ١٤٨,٦٤٨  أسهم مجانية مصدرة 
تأثير اإلستحواذ على حصة من حقوق األقلية في شركة 

  )٤٠,٩٨٩(  )٢٩,٩٣٧(  )١١,٠٥٢(  )١١,٠٥٢(  --   --   --   --   --   تابعة
  --   --   --   ٨٥,١٠٣  --   --   --   )٨٥,١٠٣(  --   االحتياطي القانوني منمحول 

  --   --   --   )٧٦,٣٤٢(  --   --   --   ٧٦,٣٤٢  --   محول إلى اإلحتياطي القانوني
  )١٠,٣١٣(  --   )١٠,٣١٣(  )١٠,٣١٣(  --   --   --   --   --   والرياضية مساهمة في صندوق األنشطة االجتماعية

  --   --   --   )٢٩,٥٩٢(  ٢٩,٥٩٢  --   --   --   --   ثللكوار محول لالحتياطي الخاص 
  ٣,٧٩٢,٦١٣  ١٧٢,٢٥٩  ٣,٦٢٠,٣٥٤  ١,١٥٤,٥١٧  ١٥٩,٠٩٠  ٦٦٣,٤٩٦  ٢٨٧,٠٠٠  ٦٤٦,٣٦٠  ٨٩١,٨٩١  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١الرصيد في 



  

  

 بيان التدفقات النقدية الموحد

  ٢٠١١  ٢٠١٢  إيضاح  
  قطريريـال ألف   قطريريـال ألف     

        األنشطة التشغيلية
  ٦٠٣,٠٥٦  ٦١٩,٦٥٥    ربح السنة
        :تعديالت

  ٢٢,٩٩٣  ٢٢,٩٦٩    هالك استثمارات عقارية وممتلكات ومعدات ستإ
  )١,٩٠٢(  )٦,٦٠٦(    حصة ربح اإلستثمارات بطريقة حقوق الملكية

  )٥١٣,٧٢٦(  )٥٤٣,٨٢١(    إيرادات التمويل واإلستثمارات
  ٢١,٥٦٧  ٦,٩٧٢    لموظفينلخدمة المخصص مكافآت نهاية 

  ١,٢٦٤  )٦,٧٥٦(    في الذمم المشكوك في تحصيلها تدنيالخسائر 
  ١٠,١٢٤  )١,٥٥٦(    ستثماراتإلخسائر غير محققة من ا) / أرباح(صافي 

  ١٤٣,٣٧٦  ٩٠,٨٥٧    التغير في رأس المال العامل
  )٨١,٨٥٤(  )٦٦,٩٠٢(    في ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى التغير
  ٣٣٠,٧٥٨  ٢٣٦,٤٣٦    بالصافي - في احتياطيات التأمين  التغير
  ٣٨,٩١٤  ٥,٥١٢    دائنة وذمم دائنة أخرىالتأمين الفي المخصصات وذمم إعادة  التغير

 ٤٣١,١٩٤  ٢٦٥,٩٠٣   النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
  )٩,٦٥٥(  )١١,١٩٧(    مدفوعات إلى األنشطة اإلجتماعية والرياضية

  )١,٣٦٢(  )٣٧٢(    لموظفين ل مدفوعةالخدمة المكافآت نهاية 
  ٤٢٠,١٧٧  ٢٥٤,٣٣٤    صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

        
        األنشطة االستثمارية

  ٢٢,٧٤٤   )٢١٢,٥١٥(    صافي الحركة النقدية في االستثمارت
  ٢٩,٣٥٠  --    األسهم من قبل حقوق األقلية غير المسيطرة أثر شراء

  --   )٤٠,٩٨٩(    كة تابعةاإلستحواذ على حصة من حقوق األقلية في شر 
  )٦,٦٧٠(  )١٤,٥٢٦(    ممتلكات ومعدات شراء
  )٨٣,٠٧٣(  --    استثمارات عقارية شراء

  ٥١٣,٧٢٦  ٥٤٣,٨٢١    إيرادات مستلمة من التمويل واإلستثمارات
  ٧٠٤  ٣٩٦    المتحصالت من بيع ممتلكات ومعدات
  ٤٧٦,٧٨١  ٢٧٦,١٨٧    النقد الناتج من األنشطة االستثمارية  

        

        األنشطة التمويلية 
  )٢٢,٠٤٧(  )٨,١٦٤(    توزيعات أرباح مدفوعة لحصة األقلية غير المسيطرة

  )٤٧,٢٠٠(  )١٨٢,٠٠٠(    المدفوعات من قروض قصيرة األجل
  )٤٨٣,١٠٨(  )٢٩٧,٢٠١(    توزيعات أرباح مدفوعة

 )٥٥٢,٣٥٥(  )٤٨٧,٣٦٥(   صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية  
      
 ٣٤٤,٦٠٣  ٤٣,١٥٦   وشبه النقدافي الزيادة في النقد ص

  ١,٧٣٦,١١٧  ٢,٠٨٠,٧٢٠    بداية السنةالنقد في  وشبهالنقد 
  ٢,٠٨٠,٧٢٠  ٢,١٢٣,٨٧٦  ٥  نهاية السنةالنقد في  وشبهالنقد 



  

  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

  
  الشركة والنشاط .١

وفقًاألحكــام  ١٩٦٤شــركة مسـاهمة قطريــة تأسسـت فــي دولـة قطــر فـي ســنة هـي ") األم الشــركة(" )ق.م.ش(للتـأمين  شـركة قطــر
بمزاولـة أعمـال ") المجموعـة("تقـوم الشـركة وشـركاتها التابعـة ). ٢٠(قانون الشركات التجارية القطري تحت السجل التجاري رقم 

  .التأمين وٕاعادة التأمين وٕادارة العقارات وخدمات االستشارات المالية

تتضــمن البيانــات . مالطــاو دولــة قطــر واإلمــارات العربيــة المتحــدة وســلطنة عمــان ودولــة الكويــت وبرمــودا  تعمــل المجموعــة فــي
شــركاتها . ديســمبر ٣١كمــا فــي الماليــة الموحــدة البيانــات الماليــة للشــركة وشــركاتها التابعــة والتــي تنتهــي ســنواتها الماليــة جميعــًا 

  :ما يليكالتابعة 
  األنشطة الرئيسية  تأسيسبلد ال  الملكية  الشركة التابعة

. تعمل بصفة أساسية في مجال التأمين وٕاعادة التأمين  دولة قطر  %٨٤,٦٠  )م.م.ذ(شركة قطر للتأمين الدولية 
تدير الدولية العمليات التشغيلية العالمية للمجموعة ولديها 

بدولة اإلمارات (فرعين خارجيين في دبي وأبو ظبي 
مالطا وأربع شركات  ومكتب تمثيل في) العربية المتحدة

  :تابعة كما هو مفصل أدناه
 مملوكة بواسطة(% ٧٠  الشركة العمانية القطرية للتأمين

  )الدولية
  .تعمل بصفة أساسية في مجال التأمين وٕاعادة التأمين  سلطنة عمان

: ٢٠١١( %٨٢،٠٤  الشركة الكويتية القطرية للتأمين
مملوكة ( %)٤٠

  )بواسطة الدولية

  .ل بصفة أساسية في مجال التأمين وٕاعادة التأمينتعم  دولة الكويت

    مباشرة % ٥٥،٦٤  )م.م.ذ( ريكيو 
بواسطة %(٣٩،٧٤و 

  )الدولية

  تعمل بصفة أساسية في مجال إعادة التأمين  دولة قطر

مملوكة % (١٠٠  كانيت ليمتد
  )بواسطة الدولية

اإلمارات 
  العربية

ة تعمل بصفة أساسية في األنشطة العقارية في دول
  اإلمارات العربية المتحدة

  .تعمل بصفة أساسية في األنشطة العقارية في دولة قطر  دولة قطر  %١٠٠  شركة قطر للتأمين العقارية
تعمل بصفة أساسية في مجال تقديم خدمات االستشارات   دولة قطر  %١٠٠  قطر لالستشارات االقتصادية

  .المالية واألخرى
تعمل بصفة أساسية في إدارة مجموعة شركات قطر   ردولة قط  %١٠٠  مجموعة قطر للتأمين

  للتأمين
مملوكة %(١٠٠  ليمتد كاتكو إلدارة االستثمارات

  )بواسطة االقتصادية
  تعمل بصفة أساسية في تقديم خدمات إدارة االستثمارات   برمودا

مملوكة %(١٠٠  كاتكو ري ليمتد
بواسطة كاتكو إلدارة 

  )االستثمارات

ية في إصدار عقود إعادة التأمين تعمل بصفة أساس  برمودا
  بضمانات إضافية لصندوق كاتكو ري

كيو للتأمين على الحياة والطبي 
  )م.م.ذ(

تعمل الشركة في مجال التأمين الصحي والتأمين على   دولة قطر  %٨٥
  .الحياة

  .تقديم خدمات إدارة اإلستثمارات تعمل بصفة أساسية في  دولة قطر  %١٠٠  ليمتد ابيكور قطر
  %٨٤,٦  ة قطر للتأمين الدوليةشرك

  
تم ادراج هذه الشركة التابعة تحت نظام وزارة التجارة   دولة قطر

  .ولم تبدأ عملها بعد. والعمل
ولم ) QFCRA(تم إدراج هذه الشركة التابعة بحت نظام   دولة قطر  %١٠٠  )Capital(شركة قطر للتأمين 

  .تبدأ عملها بعد
  

 ر المالية الجديدة والمعدلةتطبيق المعايير الدولية للتقاري .٢

إن المعايير الدولية المعّدلة الصادرة من مجلس معايير المحاسبة الدولية ولجنة تفسير المعايير الدولية للتقارير المالية سارية 
هام على والتي ال تتوقع المجموعة بأن يكون لتلك التعديالت تأثير  ٢٠١٢يناير  ١المفعول على الفترات السنوية التي تبدأ في 
  .٢٠١٢ديسمبر  ٣١البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 



  

  

فيما يلي المعايير الدولية الصادرة من مجلس معايير المحاسبة الدولية ولجنة تفسير المعايير الدولية للتقارير المالية والتي لم 
  :بتطبيق المعايير التالية ولم تقم المجموعة ٢٠١٢ديسمبر  ٣١تصبح سارية المفعول للسنة المنتهية في 

من المعايير الدولية للتقارير المالية ، األدوات المالية ، إلستبدال معيار المحاسبة الدولية رقم ) ٩(تم إصدار المعيار رقم  .١
التكلفة المطفأة : فئتين أساسيتين لقياس الموجودات الماليةيبسط هذا المعيار نموذج القياس المزدوج وهو تنشئ ). ٣٩(
وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات  لدى الشركةعمال األ نمطيعتمد أساس التصنيف على . قيمة العادلةوال

لفترات السنوية على ا "األدوات المالية"من المعايير الدولية للتقارير المالية  )٩(سيطبق معيار التقارير المالية رقم . المالية
 .٢٠١٥يناير  ١التي تبدأ في أو بعد 

والشركات الزميلة وٕافصاحات متضمنة المشتركة  واإلتفاقيات لتوحيد البياناتخمسة معايير  تم إصدار،  ٢٠١١في مايو  .٢
كما هو معّدل في ) (٢٧(ومعايير المحاسبة الدولية رقم ) ١٢(و ) ١١(و ) ١٠(المعايير الدولية للتقارير المالية رقم 

  .٢٠١٣يناير  ١للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  يذتكون قيد التنفالخمسة معايير  تلك). ٢٠١١

  .البيانات المالية الموحدة عرض المجموعة اآلن بصدد تقييم األثر المحتمل لهذا التعديل على

 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١لم يتم تطبيق عدد من المعايير والتعديالت والتفسيرات التي لم تصبح سارية المفعول للسنة المنتهية في 
ال تتوقع المجموعة بأن يكون للتعديالت المقترحة والتي ستصبح إلزامية للبيانات . داد هذه البيانات المالية الموحدةعند إع

  .تأثير هام على البيانات المالية الموحدة ٢٠١٣المالية الموحدة لسنة 
  

  أسس اإلعداد .٣

  فقرة االلتزام  ) أ (
 )٥(ومتطلبــات قــانون الشــركات التجاريــة القطــري رقــم  ، لتقــارير الماليــةأعــدت البيانــات الماليــة الموحــدة وفقــًا للمعــايير الدوليــة ل

  .٢٠٠٢لسنة 

  أساس القياس  ) ب (
أعــدت البيانــات الماليــة الموحــدة المرفقــة وفقــًا لمبــدأ التكلفــة التاريخيــة فيمــا عــدا قيــاس االســتثمارات المصــنفة بالقيمــة العادلــة مــن 

  .للبيع واألدوات المالية المشتقة المسجلة بالقيمة العادلةخالل الربح أو الخسارة وبعض االستثمارات المتاحة 

المـالي الموحـد فقـط عنـدما  تتم مقاصة الموجودات الماليـة والمطلوبـات الماليـة ويـتم التقريـر عـن صـافي المبلـغ فـي بيـان المركـز
أســاس الصــافي أو فــي  يكــون هنــاك حــق قــانوني يمكــن تطبيقــه لمقاصــة المبــالغ المعتــرف بهــا وتتــوفر الرغبــة فــي الســداد علــى

لـن تـتم مقاصـة اإليـراد والمصـروف فـي بيـان الـدخل الموحـد مـا لـم يكـن ذلـك . تحقيق الموجود وسداد المطلـوب فـي نفـس الوقـت
مطلوبـــًا أو مســـموحا بـــه بموجـــب أي معيـــار محاســـبي أو تفســـير لـــه، حســـبما تمـــت مناقشـــته تحديـــدًا فـــي السياســـات المحاســـبية 

  .للمجموعة
  

  ةالعملة المستخدم  ) ج (
  .ال، ما لم تتم اإلشارة إلى خالف ذلكـالقطري مقربًا إلى أقرب ألف ريريـال تم عرض هذه البيانات المالية الموحدة بال

  األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة  ) د (
واإليـرادات  طلوبـاتتقوم المجموعة بوضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على المبـالغ الصـادر عنهـا التقريـر للموجـودات والم

يتم تقييم التقديرات واألحكام بصفة مستمرة وهي تستند إلـى . والمصروفات واإلفصاح عن االلتزامات العرضية في تاريخ التقرير
  .الخبرة التاريخية وعوامل أخرى، متضمنة توقع أحداث مستقبلية ُيرى أنها معقولة في ضوء الظروف

يــتم إدراج التعــديالت علــى التقــديرات المحاســبية فــي الســنة . لمتعلقــة بهــا علــى نحــو مســتمرتـتم مراجعــة التقــديرات واالفتراضــات ا
إن أهم األحكام والتقديرات للمجموعة مبينة فـي إيضـاح . ي أية سنوات مستقبلية تتأثر بذلكالتي تتم فيها مراجعة التقديرات أو ف

  ).٣٠(رقم 



  

  

  
  السياسات المحاسبية الهامة .٣

  ت األجنبية واألدوات الماليةالتوحيد وتحويل العمال  ) أ (

  أساس التوحيد  ]١[

  الشركات التابعة
توجـد السـيطرة عنـدما يكـون لـدى المجموعـة السـلطة، المباشـرة أو . الشركات التابعة هي الشركات التي تسـيطر عليهـا المجموعـة

يـتم توحيـد البيانـات . أنشـطتهاغير المباشرة، للـتحكم فـي السياسـات الماليـة والتشـغيلية للشـركة بغـرض الحصـول علـى منـافع مـن 
  . المالية للشركات التابعة من تاريخ تحويل السيطرة إلى المجموعة وتتم إزالة التوحيد في تاريخ توقف تلك السيطرة

         ق وشــــركاتها التابعــــة كمــــا فــــي.م.تشــــتمل البيانــــات الماليــــة الموحــــدة علــــى البيانــــات الماليــــة الخاصــــة بشــــركة قطــــر للتــــأمين ش
يـــتم إعـــداد البيانـــات الماليـــة للشـــركات التابعـــة لـــنفس ســـنة التقريـــر للشـــركة األم باســـتخدام سياســـات . مبر مـــن كـــل ســـنةديســـ ٣١

  . محاسبية تتسم بالثبات

يتم توحيد الشركات التابعة بالكامل بـدءًا مـن تـاريخ التملـك وهـو التـاريخ الـذي تحصـل فيـه المجموعـة علـى السـيطرة وتسـتمر فـي 
  .يخ الذي تتوقف فيه تلك السيطرةتوحيدها إلى التار 

جميـــع األرصـــدة والمعـــامالت والـــدخل والمصـــروفات واإليـــرادات والخســـائر غيـــر المحققـــة والمصـــروفات غيـــر المحققـــة واألربـــاح 
والخســـائر غيـــر المحققـــة الناتجـــة مـــن التعـــامالت بـــين شـــركات المجموعـــة والتـــي يـــتم االعتـــراف بهـــا فـــي الموجـــودات يـــتم حـــذفها 

  .بالكامل

ل األســـهم التـــي ال تتمتـــع بالســـيطرة حصـــة مـــن الـــربح أو الخســـارة وصـــافي الموجـــودات التـــي ال تحـــتفظ بهـــا المجموعـــة ويـــتم تمثـــ
عرضــها بصــفة منفصــلة فــي الــربح أو الخســارة ومــن خــالل حقــوق الملكيــة فــي بيــان المركــز المــالي الموحــد بصــفة منفصــلة عــن 

  .حقوق مساهمي الشركة األم

  والشركات التي تتم السيطرة المشتركة عليها الزميلةاالستثمارات في الشركات 
  .الشركات الزميلة هي الشركات التي يوجد للمجموعة تأثير هام، بدون سيطرة، على سياساتها المالية والتشغيلية

طلــب الكيانــات الشــركة هــي تلــك الشــركات التــي تملــك المجموعــة ســيطرة مشــتركة علــى أنشــطتها ويــتم إنشــاؤها بإتفــاق تعاقــدي وتت
 .موافقة باإلجماع على القرارات المالية والتشغيلية اإلستراتيجية

باسـتخدام طريقـة حقـوق الملكيـة ويـتم  أو التـي يـتم السـيطرة المشـتركة عليهـا تتم المحاسبة عـن االسـتثمارات فـي الشـركات الزميلـة
  .تتضمن تكلفة االستثمارات تكاليف المعاملة. االعتراف بها مبدئيا بالتكلفة

ن البيانات المالية الموحدة حصة المجموعة في األرباح والخسائر واإليرادات الشاملة األخـرى بعـد إجـراء التعـديالت لجعـل تتضم
سياساتها المحاسبية تتماشى مع تلك الخاصة بالمجموعة وذلك من تاريخ بدايـة التـأثير الهـام أو السـيطرة المشـتركة وحتـى تـاريخ 

  . المشتركةتوقف التأثير الهام أو السيطرة 

عنــدما تزيــد حصــة الخســائر للمجموعــة عــن مســاهمتها فــي الشــركات الزميلــة أو الكيانــات المشــتركة يــتم تخفــيض القيمــة الدفتريــة 
لتلك المساهمة، متضـمنة أيـة اسـتثمارات طويلـة األجـل إلـى الصـفر ويتوقـف االعتـراف بالمزيـد مـن الخسـائر فيمـا عـدا إلـى الحـد 

  .عة التزام أو تقوم فيه بسداد مدفوعات بالنيابة عن تلك الشركة المستثمر فيهاالذي يكون فيه لدى المجمو 



  

  

  

  العمالت األجنبية  ]٢[

  العمليات الخارجية
يتم عرض البيانات المالية الفرديـة للشـركات التابعـة والفـروع بالمجموعـة بعملـة البيئـة االقتصـادية األساسـية التـي تـزاول فيهـا كـل 

ألغــراض البيانــات الماليــة الموحــدة يــتم التعبيــر عــن النتــائج والمركــز ). العملــة الوظيفيــة(أنشــطتها  شــركة مــن شــركات المجموعــة
  .المالي لكل شركة بالعملة الوظيفية للشركة األم

القطـري باسـتخدام معـدالت الصـرف السـائدة فـي تـاريخ ريــال يتم تحويل موجودات ومطلوبات العمليات التشـغيلية األجنبيـة إلـى ال
القطــري بمعــدالت الصــرف الســائدة فــي تــاريخ التقريــر وهــي ال ريـــال كمــا يــتم أيضــا تحويــل الــدخل والمصــروفات إلــى ال. رالتقريــ

ال يــتم إظهــار احتيــاطي تحويــل العمــالت األجنبيــة بصــورة منفصــلة . تختلــف اختالفــا كبيــرا عــن متوســط معــدالت الصــرف للســنة
  .تحت حقوق الملكية بسبب صغر حجم المبلغ

  ت بعمالت أجنبيةالتعامال
تســجل المعــامالت بعمــالت أجنبيــة بالعملــة الوظيفيــة لشــركات المجموعــة ذات الصــلة وفقــًا ألســعار الصــرف الســائدة فــي تــاريخ 

ــة تحــول أرصــدة الموجــودات والمطلوبــات الماليــة المســجلة بــالعمالت األجنبيــة فــي تــاريخ التقريــر إلــى العملــة . إجــراء كــل معامل
بيــان الــدخل ســعار الصــرف الســائدة فــي نهايــة الســنة، وتــدرج جميــع الفــروق الناتجــة عــن التحويــل فــي الوظيفيــة ذات الصــلة بأ

  .الموحد

  األدوات المالية  ]٣[
تتضــمن الموجــودات الماليــة النقــد ومــا فــي حكــم النقــد والــذمم . تمثــل األدوات الماليــة الموجــودات والمطلوبــات الماليــة للمجموعــة

  .تتضمن المطلوبات المالية قروضًا قصيرة األجل وذمم دائنة أخرى. االستثماراتالمدينة من التأمين واألخرى و 
  .يتم القياس المبدئي للموجود أو المطلوب المالي بالقيمة العادلة مضافًا إليها التكاليف المنسوبة القتنائه أو صرفه

  االعتراف
ينـة والـذمم المدينـة األخـرى والقـروض قصـيرة األجـل والـذمم تعترف المجموعة مبدئيًا بالنقـد ومـا فـي حكـم النقـد وذمـم التـأمين المد

يــتم االعتــراف مبــدئيًا بجميــع الموجــودات والمطلوبــات الماليــة األخــرى فــي تــاريخ المتــاجرة أو . الدائنــة فــي التــاريخ الــذي تنشــأ فيــه
  .التسوية الذي تصبح فيه المجموعة طرفًا لنصوص تعاقدية لألداة

  االعتراف إلغاء
االعتراف عن الموجود المالي عند انتهاء الحقوق التعاقدية في استالم تدفقات نقديـة مـن ذلـك الموجـود أو  بإلغاءعة تقوم المجمو 

عند تحويل الحق في قبض التدفقات النقدية لذلك الموجود في معاملـة يـتم فيهـا تحويـل جميـع المخـاطر والعوائـد المتعلقـة بملكيـة 
ة منفعة يتم خلقها أو االحتفاظ بها من قبل المجموعـة فـي تلـك الموجـودات الماليـة المحولـة يتم االعتراف بأي. الموجودات المالية

  .على أنها موجود أو مطلوب منفصل

  .االعتراف عن المطلوب المالي عندما يتم التفرغ من أو إلغاء أو انتهاء التزاماتها التعاقدية بإلغاءتقوم المجموعة 

  القياس
  .دات والمطلوبات المالية تحت السياسة المحاسبية للموجودات والمطلوبات المالية ذات الصلةيتم اإلفصاح عن قياس الموجو 

  القيم العادلة لألدوات المالية
القيمــة العادلــة هــي المبلــغ الــذي يمكــن فــي مقابلــه مبادلــة الموجــود أو ســداد المطلــوب بــين طــرفين مطلعــين وراغبــين علــى أســاس 

بالتالي يمكن أن تنشأ الفروق بين القيم الدفترية بموجب طريقة التكلفـة التاريخيـة وتقـديرات . اسمعاملة تجارية حرة في تاريخ القي
  .القيمة العادلة



  

  

وضــمن تعريــف القيمــة العادلــة يوجــد االفتــراض بــأن الشــركة هــي عمــل مســتمر بــدون أيــة نيــة أو حاجــة لتصــفيتها أو الحــد بشــكل 
  .بإجراء معامالت بموجب بنود ضارةكبير من مقدار عملياتها التشغيلية أو القيام 

التغيرات في القيمة العادلة لألدوات المالية المشتقة التي ال تؤهل لمحاسبة التغطية يتم االعتـراف بهـا فـي الـربح أو الخسـارة عنـد 
  .نشوئها

ل النشــاط التجــاري فــي يــتم تحديــد القــيم العادلــة لالســتثمارات التــي تــتم المتــاجرة بهــا بــالرجوع إلــى أســعار عرضــها فــي تــاريخ إقفــا
فيمــا يتعلــق بــالموجودات الماليــة المتاحــة للبيــع غيــر المدرجــة يــتم تحديــد القيمــة العادلــة بمختلــف تقنيــات التثمــين، . تــاريخ التقريــر

ال تختلــف القيمــة العادلـة للموجــودات والمطلوبــات الماليــة األخــرى للمجموعـة اختالفــا جوهريــا عــن قيمهــا . حسـبما يعتبــر ضــرورياً 
  .فتريةالد

  تحديد وقياس انخفاض القيمة
تقــوم المجموعــة بتقــدير مــا إذا كــان هنــاك دليــل موضــوعي علــى أن أي موجــود مــالي قــد انخفضــت  مــالي فــي تــاريخ كــل تقريــر

تنخفض قيمة الموجودات المالية عندما يظهر الدليل الموضوعي على أنه قد وقع حدث مؤدي إلى خسارة بعد االعتـراف . قيمته
لموجود وأن ذلــك الحــدث المــؤدي إلــى الخســارة يــؤثر علــى التــدفقات النقديــة المســتقبلية مــن ذلــك الموجــود والتــي يمكــن المبــدئي بــا

  .تقديرها بصورة موثوق بها

قد يتضمن الـدليل الموضـوعي علـى أنـه قـد انخفضـت قيمـة الموجـود المـالي التقصـير أو التـأخير مـن جانـب عميـل أو مـؤمن أو 
رات علــى أن العميــل أو المــؤمن أو معيــد التــأمين ســيدخل فــي إفــالس أو اختفــاء ســوق نشــط للورقــة معيــد تــأمين أو وجــود مؤشــ

باإلضافة إلى ذلك، بالنسبة لالستثمار في ورقة ماليـة فـإن االنخفـاض الهـام أو المطـول فـي القيمـة العادلـة إلـى أقـل مـن . المالية
  .التكلفة يعتبر دليال موضوعيا على انخفاض القيمة

وٕاظهـاره فـي المخصـص فـي مقابـل الـذمم المدينـة بيـان الـدخل الموحـد تراف بخسارة االنخفاض في قيمة الموجـودات فـي يتم االع
  .أو االستثمارات

  أعمال التأمين  ) ب (

  ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى  ]١[
وتقــاس عنــد االعتــراف المبــدئي بالقيمــة  يــتم االعتــراف بــذمم التــأمين المدينــة والــذمم المدينــة األخــرى عنــد حلــول موعــد اســتحقاقها

تتم مراجعة القيمة الدفترية للذمم المدينة للوقوف على وجود انخفـاض فـي قيمتهـا . العادلة للمقابل المقبوض أو المستحق القبض
القيمـة متى تشير األحـداث أو الظـروف إلـى أن القيمـة الدفتريـة قـد ال تصـبح قابلـة لالسـترداد مـع تسـجيل خسـارة االنخفـاض فـي 

عقــب القيــاس المبــدئي يــتم قيــاس ذمــم التــأمين المدينــة والــذمم المدينــة األخــرى بالتكلفــة المطفئــة إن اعتبــر . فــي الــربح أو الخســارة
  .ذلك مناسبا

  موجودات عقود إعادة التأمين  ]٢[
ين األرصـــدة القابلـــة تمثـــل موجـــودات إعـــادة التـــأم. تتنـــازل المجموعـــة عـــن مخـــاطر التـــأمين فـــي إطـــار النشـــاط العـــادي ألعمالهـــا

يــتم تقــدير المبــالغ القابلــة لالســترداد مــن معيــدي التــأمين بالصــورة التــي تتســم بالثبــات مــع . لالســترداد مــن شــركات إعــادة التــأمين
  .مخصص المطالبات القائمة أو سداد المطالبات المصاحبة لوثائق معيدي التأمين وفقًا لعقد إعادة التأمين ذي الصلة

  لتأمين الدائنة والذمم الدائنة األخرىذمم إعادة ا  ]٣[
يتم االعتراف بذمم إعادة التأمين الدائنة والذمم الدائنة األخرى عند حلول موعد استحقاقها وتقاس عند االعتراف المبدئي بالقيمة 

يــتم قيــاس ذمــم فــي أعقــاب االعتــراف المبــدئي . العادلــة للمقابــل المقبــوض ناقصــًا التكــاليف التــي تنســب صــورة مباشــرة للمعاملــة
  .إعادة التأمين والذمم الدائنة األخرى بالتكلفة المطفأة، إن اعتبر ذلك مناسبا



  

  

  

 إجمالي األقساط  ]٤[ 
يـتم اإلبـالغ عـن الحصـة مـن . بالتناسـب علـى مـدى فتـرة التغطيـة التأمينيـة) أقسـاط مكتسـبة(يتم االعتراف بوثائق التأمين كـإيراد 
المطلـوب علـى المفعول متعلقة بمخاطر غير منتهية في تـاريخ بيـان المركـز المـالي علـى أنهـا الوثيقة المستلمة عن عقود سارية 

  .أقساط غير مكتسبة

  مطلوبات عقود التأمين  ]٥[
  .يتم االعتراف بعقود التأمين عندما يتم الدخول في العقود واحتساب األقساط

  مخصص المطالبات القائمة
فــي تــاريخ العلــم بالمطالبــات وهــو يغطــي االلتــزام عــن الخســارة ومصــروفات تســوية يــتم االعتــراف بمخصــص المطالبــات القائمــة 

  .الخسائر استنادًا إلى تقارير الخسائر الصادرة من مقيمي خسائر مستقلين وأفضل تقديرات اإلدارة

وب فـي تـاريخ يحتسـب المطلـ. يتضمن مخصص المطالبات أيضًا المطلوبات المتكبدة وغيـر المبلـغ عنهـا كمـا فـي تـاريخ التقريـر
اإلبالغ باستخدام مجموعة من االتجاهات التاريخية والبيانات التجريبية واالفتراضات الحالية التي قد تتضمن هامشًا لالنحرافـات 

  .ال يتم خصم المطلوب مقابل القيمة الزمنية للنقود. السلبية

  مخصص األخطار السارية
إيـراد قسـط التـأمين بعـد خصـم حصـة إعـادة التـأمين المتعلقـة بفتـرات يمثل مخصص األخطار السارية الجـزء المقـدر مـن صـافي 

مــن صــافي أقســاط فئــة جميــع األنشــطة غيــر البحريــة % ٤٠يحتســب المخصــص علــى أســاس . التــأمين الالحقــة لتــاريخ التقريــر
ابعـة فـي عمـان ووفقـًا في حالـة الشـركة الت. بالنسبة لفئة األنشطة البحرية وعلى األساس الفعلي لجميع األنشطة العالمية% ٢٥و

 مـن صـافي أقسـاط التـأمين %٤٥بنسـبة  أو ١/٣٦٥علـى أسـاس  لمـا هـو مطلـوب بموجـب القـانون المحلـي يحتسـب االحتيـاطي
  . لجميع الفئات

  .االعتراف عن مطلوبات عقد التأمين عند انتهاء العقد أو التفرغ منه أو إلغائه إلغاءيتم 

  إجمالي المطالبات المدفوعة  ]٦[
جمــالي المطالبــات جميــع المطالبــات المدفوعــة خــالل الســنة والتكــاليف المصــاحبة لهــا المتعلقــة بالمعالجــات الخارجيــة يتضــمن إ

  .للمطالبات التي تتعلق بصورة مباشرة بمعالجة وسداد المطالبات

  العمولة المكتسبة والمدفوعة  ]٧[
  .ب فيه بالوثائقيتم إثبات العموالت المكتسبة والمدفوعة في الوقت الذي يتم االكتتا

  أنشطة االستثمار  ) ب (
تقــوم المجموعــة بتصــنيف اســتثماراتها إلــى موجــودات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الــربح أو الخســارة وموجــودات محــتفظ بهــا 

  .يعتمد التصنيف على الغرض الذي تم من اجله اقتناء االستثمار أو نشوئه. لتاريخ أستحقاقها وموجودات مالية متاحة للبيع

  األدوات المالية غير المشتقة  ]١[ 
مبـــدئيًا يـــتم إثبـــات جميـــع االســـتثمارات بالتكلفـــة وهـــي عبـــارة عـــن القيمـــة العادلـــة للمقابـــل المـــدفوع متضـــمنًا مصـــروفات االقتنـــاء 

  .المصاحبة لالستثمار

  )المحتفظ بها للمتاجرة(الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
مـع إدراج أي مكسـب أو خسـارة ناتجـة مـن التغيـر فـي القيمـة ) المخصصـة للسـوق(هـذه االسـتثمارات بالقيمـة العادلـة  يتم تسجيل

  .العادلة في الربح أو الخسارة في السنة التي ينشأ فيها



  

  

  مدرجة - االستثمارات المتاحة للبيع 
يـتم . بالقيمـة العادلـة" مدرجـة -متاحـة للبيـع "لى أنهـا في أعقاب االعتراف المبدئي فإنه يتم إعادة قياس االستثمارات المصنفة ع

اإلبالغ عن المكاسب والخسائر غير المحققة عن إعادة القيـاس للقيمـة العادلـة علـى أنهـا أحـد مكونـات حقـوق الملكيـة إلـى حـين 
ســب أو الخســارة بيــع االســتثمار أو تحصــيله أو اســتبعاده أو عنــد تحديــد انخفــاض فــي قيمتــه ففــي ذلــك الوقــت يــتم تســجيل المك

  . التراكمية المبلغ عنها سابقًا في حقوق الملكية في الربح أو الخسارة للسنة

  األسهم غير المدرجة وحقوق الملكية الخاصة - االستثمارات المتاحة للبيع 
يــتم تســجيل هــذه لــذا . القيمــة العادلــة لهــذه االســتثمارات ال يمكــن قياســها بصــورة موثــوق بهــا وذلــك بســبب طبيعــة تــدفقاتها النقديــة

  .االستثمارات بالتكلفة ناقصًا أي مخصص لخسائر االنخفاض في القيمة

  األدوات المالية المشتقة  ]٢[
مبــدئيا يــتم االعتــراف بــاألدوات المشــتقة بالتكلفــة وهــي القيمــة العادلــة للمقابــل المعــروض أو المقبــوض فــي تــاريخ االقتنــاء ويــتم 

  .قياسها في وقت الحق بقيمتها العادلة

يــتم تســجيل . يعــاد تثمــين عقــود صــرف العمــالت األجنبيــة اآلجلــة القائمــة بمعــدالت الصــرف اآلجلــة الســائدة فــي تــاريخ التقريــر
  .المكاسب والخسائر الناشئة من إعادة التثمين إلى الربح أو الخسارة

  .بح أو الخسارةالمكاسب والخسائر الناشئة من المشتقات المحتفظ بها ألغراض المتاجرة يتم إدراجها في الر 

  احتياطي القيمة العادلة  ]٣[
فـي حالـة البيـع أو . يمثل هذا االحتياطي المكاسب أو الخسائر غير المحققة عن تثمين نهاية السـنة لالسـتثمارات المتاحـة للبيـع

ارات فـي الـربح انخفاض القيمة يتم تضمين المكاسب أو الخسائر التراكمية المعترف بها ضمن احتياطي القيمـة العادلـة لالسـتثم
  .أو الخسارة للسنة

  إيراد االستثمار  ]٤[ 
  إيراد الفائدة

  .يتم االعتراف بإيراد الفائدة على أساس التناسب الزمني بأخذ المبلغ األصلي المستثمر ومعدالت الفائدة المطبقة في االعتبار

  إيراد توزيعات األرباح
  .افي استالم تلك التوزيعات أو استالمهيتم االعتراف بإيراد توزيعات األرباح عند نشوء الحق 

 إيراد الرسوم االستشارية  ]٥[
تؤجــل الرســوم المبدئيــة والالحقــة األخــرى المســتلمة عــن تقــديم خــدمات ماليــة واستشــارية أخــرى وتــدرج كــإيراد عنــد تقــديم الخــدمات 

  .ذات الصلة

 إيراد اإليجار  ]٦[
و الخسارة بطريقة القسط الثابت على مدى فترة العقـد بينمـا تـدرج الحصـة غيـر ُيدرج إيراد إيجار االستثمارات العقارية في الربح أ

  .المكتسبة من إيراد اإليجار كمطلوب

  عام  ) ب (
  وشبه النقدالنقد   ]١[

النقد علـى النقـد لـدى البنـوك وبالصـندوق وودائـع قصـيرة األجـل ذات فتـرات اسـتحقاق لسـتة أشـهر أو أقـل مـن  وشبهيشتمل النقد 
  .معادالت النقد قابلة للتحويل إلى نقد. ز الماليتاريخ بيان المرك

  االستثمارات العقارية  ]٢[



  

  

تتضـــمن القيمـــة الدفتريـــة تكلفـــة اســـتبدال جـــزء مـــن . مبـــدئيا يـــتم قيـــاس االســـتثمارات العقاريـــة بالتكلفـــة متضـــمنة تكـــاليف المعاملـــة
وباســتبعاد تكــاليف الخدمــة اليوميــة لالســتثمار اســتثمار عقــاري قــائم فــي وقــت تكبــد التكلفــة فــي حالــة الوفــاء بمعــايير االعتــراف 

  .في أعقاب االعتراف المبدئي يتم تسجيل االستثمارات العقارية بالتكلفة ناقصًا اإلهالك المتراكم. العقاري
دمـة االعتراف باالستثمارات العقارية عندما يتم استبعادها أو عندما يتم سحب االستثمار العقاري بصورة دائمـة مـن الخ إلغاءيتم 

يتم االعتراف بأي مكسب أو خسارة من االستغناء عن أو استبعاد اسـتثمار . وعدم توقع منافع اقتصادية مستقبلية من استبعادها
  .عقاري في الربح أو الخسارة في سنة االستغناء أو االستبعاد

  ممتلكات ومعدات  ]٣[
تـــتم رســـملة . تكلفـــة التاريخيـــة ناقصـــًا اإلهـــالك المتـــراكمتـــدرج ممتلكـــات والمعـــدات، متضـــمنة العقـــارات التـــي يشـــغلها المالـــك، بال

يــتم تحميــل . التكــاليف الالحقــة فقــط عنــدما يكــون مــن المحتمــل تــدفق المنــافع االقتصــادية المســتقبلية المصــاحبة للبنــد للمجموعــة
  .جميع اإلصالحات والصيانة خالل السنة الماليةفي الربح أو الخسارة عند تكبدها

عن بند الممتلكات والمعدات عند استبعاده أو عندما يكون من غير المتوقع الحصول علـى منـافع اقتصـادية  االعتراف إلغاءيتم 
محسوبة على أنها الفرق بـين (أي مكسب أو خسارة ناشئة عن نزع االعتراف عن الموجود . مستقبلية من استخدامه أو استبعاده

االعتـراف  إلغـاءإدراجهـا فـي الـربح أو الخسـارة فـي السـنة التـي يـتم فيهـا  يـتم) صافي حصـيلة االسـتبعاد والقيمـة الدفتريـة للموجـود
  .بالموجود

  اإلهالك  ]٤[ 
يتم تكوين مخصص اإلهالك بطريقة القسط الثابت لجميع الممتلكات والمعدات واالستثمارات العقارية، بخـالف األرض بالملكيـة 

  :األعمار اإلنتاجية المقدرة التالية تستند معدالت اإلهالك على. الحرة والتي لها عمر غير محدد

  سنة  ٢٠-١٥  االستثمارات العقارية
  سنة  ٢٠  المباني

  سنوات   ٥ - ٢  األثاث والتركيبات
  سنوات   ٣  السيارات

تــتم مراجعــة القيمــة الباقيــة للموجــودات واألعمــار اإلنتاجيــة وطــرق اإلهــالك وتســويتها، إن كــان ذلــك مالئمــًا، فــي نهايــة كــل ســنة 
  . مالية

  انخفاض قيمة الموجودات غير المالية  ]٥[
لتحديد ما إذا كـان هنـاك مؤشـر موضـوعي علـى انخفـاض قيمـة أحـد أو مجموعـة مـن  مالي يتم إجراء تقدير في تاريخ كل تقرير

يـتم إدراج خسـارة االنخفـاض فـي . في حالة وجود مثل ذلك المؤشر يتم تحديد القيمة القابلة لالسـترداد لـذلك األصـل. الموجودات
يــتم إثبــات خســائر االنخفــاض فــي القيمــة فــي الــربح أو . قيمــة األصــل وهــو الفــرق بــين المبلــغ القابــل لالســترداد والقيمــة الدفتريــة

  .الخسارة

  المخصصات  ]٦[
نتيجــة لحــدث (تعتــرف المجموعــة بالمخصصــات فــي البيانــات الماليــة عنــدما يكــون لــدى المجموعــة التــزام قــانوني أو اســتداللي 

يـتم تكـوين . اسه بصورة موثوق بهـا ومـن المحتمـل أن ُيطلـب تـدفق خـارج للمنـافع االقتصـادية لسـداد ذلـك االلتـزاميمكن قي )سابق
  .المخصصات بتحميل الربح أو الخسارة أي التزام كما تم احتساب قيمته وتوقعات استحقاقه في تاريخ التقرير

  مكافأة نهاية خدمة الموظفين  ]٧[
تحقة الدفع فيما يتعلـق بمكافـأة نهايـة خدمـة المـوظفين اسـتنادًا إلـى االلتزامـات التعاقديـة أو إلـى يتم تكوين مخصص للمبالغ المس

  .قوانين العمل المحلية لشركات المجموعة، أيهما أكثر، وتحتسب باستخدام راتب الموظف ومدة الخدمة في تاريخ التقرير

  صندوق األنشطة اإلجتماعية والرياضيةالمساهمة في   ]٨[



  

  

والتــي تطبــق علــى شــركات المســاهمة  ٢٠١١والتوضــيحات ذات الصــلة المصــدرة فــي  )١٣/٢٠٠٨(للقــانون القطــري رقــم  وفقــاً 
مــن صــافي ربحهــا % ٢،٥القطريــة العامــة المدرجــة والتــي تــتم المتــاجرة بأســهمها فقــد قامــت المجموعــة بتخصــيص مبلــغ بنســبة 

  . لصندوق اجتماعي حكومي لالمعدّ السنوي 

  مطلوبات األخرىالموجودات وال  ]٩[
ُتدرج جميع الموجودات والمطلوبات األخـرى والتـي هـي أدوات ماليـة بالتكلفـة، كونهـا القيمـة العادلـة، ويـتم االعتـراف بهـا بالمبـالغ 

  .مها أو سيتم دفعها في المستقبلالتي سيتم استال

  العائد للسهم  ]١٠[ 
يــتم احتســاب العائــد األساســي للســهم بقســمة . مها العاديــةتقــوم المجموعــة بعــرض بيانــات عائــدات أساســية ومخففــة للســهم ألســه

يحتســب العائــد . الــربح المنســوب لحــاملي األســهم العاديــة بالمجموعــة علــى المتوســط المــرجح لعــدد األســهم القائمــة خــالل الســنة
ألســهم العاديــة المــرجح ل المخفــف للســهم بتســوية توزيــع الــربح المنســوب إلــى حــاملي األســهم العاديــة للمجموعــة ومتوســط العــدد

  .ثر األسهم العادية المخففة المحتملةألالقائمة 

  تقارير القطاعات  ]١١[
منهـا إيـرادات  تحقـققطاع نشـاط العمـل هـو أحـد مكونـات المجموعـة الـذي يعمـل فـي أنشـطة األعمـال التـي يمكـن للمجموعـة أن 

تــتم . مــع أي مــن المكونــات األخــرى للمجموعــةوتتكبــد فيهــا مصــروفات، متضــمنة اإليــرادات والمصــروفات المتعلقــة بالمعــامالت 
مراجعـــة نتـــائج تشـــغيل جميـــع قطاعـــات التشـــغيل بصـــورة منتظمـــة مـــن جانـــب اإلدارة التخـــاذ القـــرارات عـــن المـــوارد التـــي يجـــب 

  .تخصيصها للقطاع الذي تتوفر له معلومات مالية منفصلة وتقييم أدائه
  

 وشبه النقدالنقد  .٤
  ٢٠١١  ٢٠١٢  
  ريـال قطري ألف  قطريريـال ألف   
    ١,٨١٢,٤٢٦  

  ٢٣٨,٢٩٤  ١٤٧,٣٦٤  ودائع عند الطلبو نقد 
  ١,٨١٢,٤٢٦  ١,٩٧٦,٥١٢  أشهر ٦تستحق في خالل ودائع ألجل 

  ٢,٠٨٠,٧٢٠  ٢,١٢٣,٨٧٦  

محــتفظ بــه لــدى بنــوك كضــمانة ) ألــف ريـــال قطــري ٦٩,٣٠١:  ٢٠١١(لــف ريـــال قطــري أ ٥٤,٠٦٢ تشــمل الودائــع ألجــل مبلــغ
  .مة بالنيابة عن المجموعةمقابل ضمانات مقد

 ذمم تأمين مدينة وذمم مدينة أخرى .٥
  ٢٠١١  ٢٠١٢  
  ألف ريـال قطري  قطريريـال ألف   

        ذمم تأمين مدينة
  ٢٦٣,٩٤٤  ٢٥٠,٦٧٩  مستحقات من حاملي الوثائق

  )١٠,٩٩٣(  )٤,٢٣٧(  في قيمة ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها التدنيخسائر 
  ٢٥٢,٩٥١  ٢٤٦,٤٤٢  

      ادة التأمينذمم من إع
  ٣٤٥,١٢٨  ٣٨٦,٤٤٩  مستحقات من شركات تأمين

  )٢٣,١٣٤(  )١٤,٤٤٥(  في قيمة ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها التدنيخسائر 
  ٣٢١,٩٩٤  ٣٧٢,٠٠٤  

      ذمم مدينة أخرى



  

  

  ٣٨,٨٨٠  ٤٤,٤١١  سلف مقابل تعويضات
  ١٥,٩١٢  ٤٠,٥٣٨  مدفوعات مقدما وأخرى

  ٥٤,٧٩٢  ٨٤,٩٤٩  
  ٦٢٩,٧٣٧  ٧٠٣,٣٩٥  
 

 إعادة تأمين تأمين وموجودات عقود طلوبات عقودم .٦
  ٢٠١١  ٢٠١٢  
  ألف ريـال قطري  قطريريـال ألف   

      إجمالي مطلوبات عقود التأمين
  ٢,٠١٨,٢٢٠  ٢,٣٤٢,٥٣٣  مطالبات مبلغ عنها وغير مسددة
  ١٦١,٨٤٧  ١٩٦,٩٣١  مطالبات متكبدة ولم يبلغ عنها

  ١,٠٧٩,٦٣٤  ١,١٠١,٥٢٢  أقساط غير مكتسبة
  ٣,٢٥٩,٧٠١  ٣,٦٤٠,٩٨٦  

      إجمالي حصة معيدي التأمين في مطلوبات التأمين
  ١,٢٣٨,٩٤٠  ١,٣٨٣,٠٨٥  مطالبات مبلغ عنها وغير مسددة
  ٤٣,٠٢٧  ٧٨,٢٨٣  مطالبات متكبدة ولم يبلغ عنها

  ٥٢٣,٤٦٢  ٤٨٨,٩١٠  أقساط غير مكتسبة
  ١,٨٠٥,٤٢٩  ١,٩٥٠,٢٧٨  

      صافي مطلوبات التأمين
  ٧٧٩,٢٨٠  ٩٥٩,٤٤٨  لغ عنها وغير مسددةمطالبات مب

  ١١٨,٨٢٠  ١١٨,٦٤٨  مطالبات متكبدة ولم يبلغ عنها
  ٥٥٦,١٧٢  ٦١٢,٦١٢  أقساط غير مكتسبة

  ١,٤٥٤,٢٧٢  ١,٦٩٠,٧٠٨  

  :الحركة في مخصص المطالبات خالل السنة كما يلي

  ٢٠١١  ٢٠١٢  

  
مطلوبات عقود 

  تأمين

إعادة حصة 
تأمين لمطلوبات 
  يالصاف  عقود تأمين

مطلوبات عقود 
  تأمين

إعادة  حصة
تأمين لمطلوبات 
  الصافي  عقود تأمين

  
   ريـال ألف 

  قطري
 ريـال ألف 

  قطري
ريـال ألف 

  قطري
 ريـال ألف 

  قطري
 ريـال ألف 

  قطري
ريـال ألف 

  قطري
              

  ٦٢٩,٨٣٣  ١,١٥٩,٥٣٦  ١,٧٨٩,٣٦٩  ٨٩٨,١٠٠  ١,٢٨١,٩٦٧  ٢,١٨٠,٠٦٧  يناير ١في 
 ركاتوحمطالبات متكبدة 

  ٨٥٩,٣٩٧  ٦٥٣,٩٥٣  ١,٥١٣,٣٥٠  ١,٠٢١,٣٣٧  ٧٤٣,٠٣١  ١,٧٦٤,٣٦٨  أخرى خالل السنة
  )٥٩١,١٣٠(  )٥٣١,٥٢٢(  )١,١٢٢,٦٥٢(  )٨٤١,٣٤١(  )٥٦٣,٦٣٠(  )١,٤٠٤,٩٧١(  مطالبات مدفوعة خالل السنة

 ٨٩٨,١٠٠  ١,٢٨١,٩٦٧ ٢,١٨٠,٠٦٧ ١,٠٧٨,٠٩٦  ١,٤٦١,٣٦٨ ٢,٥٣٩,٤٦٤  ديسمبر  ٣١في 

  :ألقساط غير المكتسبة خالل السنة على النحو التاليالحركة في مخصص ا

  ٢٠١١  ٢٠١٢  
  الصافيإعادة تأمين مطلوبات عقود   الصافيإعادة تأمين مطلوبات عقود   



  

  

لمطلوبات عقود   تأمين
  تأمين

لمطلوبات   تأمين
  عقود تأمين

  
   ريـال ألف 

  قطري
   ريـال ألف 

  قطري
   ريـال ألف 

  قطري
 ريـال ألف 

  قطري
ـال ريألف 

  قطري
 ريـال ألف 

  قطري
              

  ٤٩٣,٦٨١  ٤٥٦,٧٥١  ٩٥٠,٤٣٢  ٥٥٦,١٧٢  ٥٢٣,٤٦٢  ١,٠٧٩,٦٣٤  يناير ١في 
  ١,٣٨٣,٣٨٩  ٩٩٩,٦٦٢  ٢,٣٨٣,٠٥١  ١,٥٥١,٠٧٩  ١,٠٠٧,٥١٨  ٢,٥٥٨,٥٩٧ أقساط مكتتب بها خالل السنة
  )١,٣٢٠,٨٩٨(  )٩٣٢,٩٥١(  )٢,٢٥٣,٨٤٩(  )١,٤٩٤,٦٣٩(  )١,٠٤٢,٠٧٠(  )٢,٥٣٦,٧٠٩(  أقساط مكتسبة خالل السنة

 ٥٥٦,١٧٢  ٥٢٣,٤٦٢ ١,٠٧٩,٦٣٤ ٦١٢,٦١٢  ٤٨٨,٩١٠ ١,١٠١,٥٢٢  ديسمبر  ٣١في 
  
 ستثمارات بطريقة حقوق الملكيةإ .٧

  ٢٠١١  ٢٠١٢  
  ألف ريـال قطري  قطريريـال ألف   
      

  ٥١,٩٥٠  ٥٦,٩٨٢  للتأمين اإلسالميشركة الضمان 
  ١,٣٤٦  ١,٢٩٣  )م.م.ذ(أستيكو قطر 

  ١٠,٥٠١  ١٢,١٢٨  التأمين ليمتد ماسوون لخدمات
  ٦٣,٧٩٧  ٧٠,٤٠٣  

  :ديسمبر على النحو التالي ٣١تفاصيل الشركات الزميلة في 

 الشركة الزميلة
بلد التأسيس 

  األنشطة الرئيسية نسبة الملكية وقوة التصويت  والعمل
من خالل % ١٢,٥بصورة مباشرة و% ١٢,٥  دولة قطر شركة الضمان للتأمين اإلسالمي

 طر للتأمين الدوليةشركة ق
 تأمين واعادة تأمين

 عقاراتو سمسرة  ادارة مباشرة% ٢٠  دولة قطر )م.م.ذ(أستيكو قطر 
 تسويق وتوزيع التأمين مباشرة% ٥٠  دولة قطر  ماسوون لخدمات التأمين ليمتد

  :ديسمبر على النحو التالي ٣١لشركات الزميلة في البيانات المالية ل تفاصيل

  ٢٠١١  ٢٠١٢  
  ألف ريـال قطري  قطريريـال  ألف  
      

  ٦٣١,٦٦٤  ٤٣٠,٠٠٨  الموجودات المتداولة
  ٤,٨١٠  ٣,٨١٥  الموجودات غير المتداولة

  ١٣٠,٣٦٠  ١٦٥,٤٣٠  المطلوبات المتداولة
  ٣٤٧  ٢٣٣  المطلوبات غير المتداولة

  ٥,٨٢٦  ٢٤,٧٦٤  لسنةلج اتنال
  
  ٢٠١١  ٢٠١٢  
  ألف ريـال قطري  قطريريـال ألف   
      

  ٦١,٨٩٥  ٦٣,٧٩٧  يناير ١يد في الرص



  

  

  ١,٩٠٢  ٦,٦٠٦  حصة في األرباح للسنة
  ٦٣,٧٩٧  ٧٠,٤٠٣  ديسمبر ٣١الرصيد في 

  

 ستثماراتإ .٨

  :ديسمبر كما يلي ٣١كانت القيم الدفترية لالستثمارات في 

  ٢٠١١  ٢٠١١  ٢٠١٢  ٢٠١٢  
  قطريريـال ألف   قطريريـال ألف   قطريريـال ألف   قطريريـال ألف   

          محتفظ بها للمتاجرة استثمارات
  ١١٠,٤٥٢    ١٤٢,٣٢٢    صناديق مدارة

          االستثمارات المتاحة للبيع
  ١,٣٩٨,٣٨٣    ١,٤٣٠,١٩١    شركات مساهمة عامة قطرية

   ١,٤٧٢,٢٤٤   ١,٩٨٨,٩١٩  سندات
  ٤٩٧,٤٣١  )٩٧٤,٨١٣(  ٦٧٦,٩٩٤  )١,٣١١,٩٢٥(   ضمانات نقدية محتجزة: ناقص

  ٣١٦,٣٤٦    ٣٠٨,٠٣٦    أسهم متداولة
  ٣٩٥,٥٦٠    ٣٧٥,٥٦٠    أسهم غير متداولة وأسهم خاصة

  ٢,٦٠٧,٧٢٠    ٢,٧٩٠,٧٨١    بالصافي -ستثمارات المتاحة للبيعاإل مجموع
  ٢,٧١٨,١٧٢    ٢,٩٣٣,١٠٣    المجموع

  
 ستثمارات عقاريةإ .٩

  ٢٠١١  ٢٠١٢  
  ألف ريـال قطري  قطريريـال ألف   

      

  ٣٨٤,٧٢٥  ٤٥٣,٢٢٣  يناير ١الرصيد في 
  ٨٣,٠٧٤  --  خالل السنةإضافات 

  )١٤,٥٧٦(  )١٤,٥٨٧(  هالك السنةستإ
  ٤٥٣,٢٢٣  ٤٣٨,٦٣٦  ديسمبر بالصافي  ٣١الرصيد في 

 

  ٢٠١١  ٢٠١٢  
  ألف ريـال قطري  قطريريـال ألف   
      ستثمارات عقاريةإ

  ٥١٢,١٩٣  ٥١٢,١٩٣  بالتكلفة
  )٥٨,٩٧٠(  )٧٣,٥٥٧(  اإلهالكمجمع 

  ٤٥٣,٢٢٣  ٤٣٨,٦٣٦  صافي القيمة الدفترية

إن اإلستثمارات العقارية تم إعادة تقييمها من قبل مقيم مستقل ليس له عالقة بالمجموعة ومتخصص في مجـال تقيـيم هـذا النـوع 
لقـد تـم تقـدير القيمـة العادلـة لإلسـتثمارات العقاريـة . من اإلستثمارات العقارية ، وذلك باإلستثناء إلى إثباتات سوق العقارات حالياً 

  .)قطريريـال مليون  ٧٠٣:  ٢٠١١(قطري ريـال مليون  ١,١٠٩,٣ بمبلغ ٢٠١٢مبر ديس ٣١كما في 
  

 المصـــاريفبينمـــا بلغـــت ) قطـــريريــــال ألـــف  ٤٦,٦٢٥:  ٢٠١١(قطـــري ريــــال ألـــف  ٤٩,١٢٥بلـــغ إيـــراد اإليجـــار خـــالل الســـنة 
قطـري ريــال ألـف  ٥,٩٦١ك العقـارات التـي نشـأت فيمـا يتعلـق بتلـ) العموميـة واإلداريـة المتضمنة المصـاريف(التشغيلية المباشرة 

  ).قطريريـال ألف  ٥,٢١٤ : ٢٠١١(



  

  

 معداتممتلكات و  .١٠

  
أرض بملكية 

  حرة
  
  مباني

أثاث 
  وتركيبات

  
  سيارات

  اإلجمالي 
٢٠١٢  

اإلجمالي 
٢٠١١  

  
ريـال ألف 

  قطري
ريـال ألف 

  قطري
ريـال ألف 

  قطري
ريـال ألف 

  قطري
ريـال ألف 

  قطري
ألف ريـال 
  قطري

              التكلفة
  ١٠٣,٥٦٤  ١٠٧,٨٦٥  ١٠,٠٦٧  ٤٧,٧٣٧  ٤٠,٣٥٢  ٩,٧٠٩  يناير  ١كما في 

  ٦,٦٧٠  ١٤,٥٢٦  ١,١٠٣  ١٣,٤٢٣  - -  - -  إضافات خالل السنة
  )٢,٣٦٩(  )٣,٠٦٧(  )١,٤٥٣(  )١,٦١٤(  - -  - -  استبعادات

  ١٠٧,٨٦٥  ١١٩,٣٢٤  ٩,٧١٧  ٥٩,٥٤٦  ٤٠,٣٥٢  ٩,٧٠٩  ديسمبر  ٣١في كما 
              

              اإلهالك المتجمع
  ٧٤,٩٧١  ٨١,٧٢٣  ٧,٣٧٤  ٣٨,٠٤٢  ٣٦,٣٠٧  - -  يناير  ١كما في 
  ٨,٤١٧  ٨,٣٨٢  ١,٤٥٢  ٥,٧٨٣  ١,١٤٧  - -  خالل السنة مخصص
  )١,٦٦٥(  )٢,٦٧١(  )١,١٦٢(  )١,٥٠٩(  --   - -  استبعادات

  ٨١,٧٢٣  ٨٧,٤٣٤  ٧,٦٦٤  ٤٢,٣١٦  ٣٧,٤٥٤  - -  ديسمبر  ٣١في كما 
              

              صافي القيم الدفترية
  --  ٣١,٨٩٠  ٢,٠٥٣  ١٧,٢٣٠  ٢,٨٩٨  ٩,٧٠٩  ٢٠١٢سمبر دي ٣١في كما 

  - -  ٢٦,١٤٢  ٢,٦٩٣  ٩,٦٩٥  ٤,٠٤٥  ٩,٧٠٩  ٢٠١١ديسمبر  ٣١في كما 
  قروض قصيرة األجل .١١

 ٢٠١١  ٢٠١٢  
  ألف ريـال قطري  قطريريـال ألف  
   

 ١٨٢,٠٠٠ -- قروض قصيرة األجل
  وذمم إعادة تأمين دائنة وذمم دائنة أخرىمخصصات  .١٢

  ٢٠١١  ٢٠١٢  
  ألف ريـال قطري  قطريريـال ألف   
      

  ١٥٥,٨٣٧  ٢١٣,٤٧١  ذمم تجارية دائنة
  ٤٣٥,٨٩٠  ٣٧٨,١٥٢  مستحقات لشركات إعادة تأمين

      :ذمم دائنة أخرى
  ٧٥,٣٠٨  ٧٩,١٧٨  مصروفات مستحقة

  ٥٥,٧٤٧  ٦٢,٣٤٧  )١٣،١أنظر إيضاح (نهاية خدمة الموظفين  مكافأة
  ١٨,٠٠٠  ١٨,٠٠٠  لدفعمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة مستحقة ا

  ٦٥,٨٧٦  ٦٦,٨٣٤  أخرى دائنةأرصدة 
  ٨٠٦,٦٥٨  ٨١٧,٩٨٢  

  مكافأة نهاية خدمة الموظفين  ١٣،١
  ٢٠١١  ٢٠١٢  



  

  

  ألف ريـال قطري  قطريريـال ألف   
      

  ٣٥,٥٤٢  ٥٥,٧٤٧  يناير ١المخصص في 
  ٢١,٥٦٧  ٦,٩٧٢  المصروفات المعترف بها خالل السنة

  )١,٣٦٢(  )٣٧٢(  مبالغ مدفوعة خالل السنة
  ٥٥,٧٤٧  ٦٢,٣٤٧  ديسمبر  ٣١المخصص في 

  رأس المال .١٣

 ١٠ســهم بقيمــة  ٨٩,١٨٩,١٦٠كــان رأس المــال المصــرح بــه والمصــدر والمــدفوع بالكامــل يتكــون مــن  ٢٠١٢ديســمبر  ٣١فــي 
  ).رياالت قطرية للسهم ١٠سهم بقيمة  ٧٤,٣٢٤,٣٠٠:  ٢٠١١(رياالت قطرية للسهم 

  
  حتياطي قانونيإ .١٤

والنظــام األساســي  ٢٠٠٢لســنة  )٥(ب االحتيــاطي القــانوني وفقــًا لنصــوص قــانون الشــركات التجاريــة القطــري رقــم يجــب احتســا
مـن رأس المـال المـدفوع وهـو % ٥٠يجب االحتفاظ بهذا االحتيـاطي إلـى أن يعـادل . من صافي ربح السنة% ١٠للشركة بنسبة 

وحيـث أن الشـركة . عليهـا فـي قـانون الشـركات التجاريـة القطـري احتياطي غير متوفر للتوزيع فيما عدا في الحـاالت المنصـوص
لــم يــتم إجــراء تحويــل لهــذه الســنة مــا عــدا التــأثر الحاصــل مــن حصــة المجموعــة مــن االحتيــاطي % ٥٠قــد تجــاوزت حــدود نســبة 

إلحتيــاطي يتضــن حصــة المجموعــة فــي احتيــاطي القــانوني اإل إن .القــانوني المحــول مــن الشــركات التابعــة فــي عمــان والكويــت
  .القانوني للشركات التابعة

  
  حتياطي عامإ .١٥

  .خالل السنة لم يتم تحويل أي مبلغ إلى االحتياطي العام
  

  حتياطي القيمة العادلةإ .١٦

، وذلك حسب السياسة المحاسـبية الموضـحة فـي إيضـاح  نشأ احتياطي القيمة العادلة من إعادة تقييم االستثمارات المتاحة للبيع
  .)٤(رقم 
  

  كوارثخاص لل حتياطيإ .١٧

مـن األربـاح المـدورة  )مليـون ريــال قطـري ٢٩،٥٠:  ٢٠١١( قطـريريـال مليون  ٢٩،٥٩قامت المجموعة بتجنيب مبلغ ٍاضافي 
ســــيتم اســــتخدام هــــذه . ٢٠١١ينــــاير  ٢٥كاحتياطيــــات كــــوارث وقــــد اعتمــــدها اجتمــــاع الجمعيــــة العموميــــة الــــذي عقــــد بتــــاريخ 

  .والموافقة عليها من قبل الجمعية العمومية في حالة حدوث إحدى الكوارثاالحتياطيات بتوصية من مجلس اإلدارة 
  



  

  

 

  قطاعات التشغيل .١٨

  معلومات القطاع  ) أ 
ه القطاعـات هـي األسـاس الـذي تقـوم المجموعـة هـذ. القطـاع االستشـاري واالسـتثمارألغراض اإلدارة تم تنظيم المجموعة فـي أربعـة قطاعـات نشـاط وهـي قطـاع التـأمين البحـري والطيـران وقطـاع الحرائـق والعـام والقطـاع العقـاري و 

  .بتقديم معلوماتها القطاعية عنه
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١بيان دخل القطاع للسنة المنتهية في 

  
البحرية 
  اتستثمار إ  إستشارات  العقارات  إجمالي التأمين  الحريق والعام  والطيران

    )مصروفات(
إيرادات غير / 

  إجمالي  مخصصة
  ألف ريـال  قطري  ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري  ريـال قطريألف   ألف ريـال قطري  
                  

  ٢,٥٥٨,٥٩٧  --  --  --  --  ٢,٥٥٨,٥٩٧  ٢,٢٢٧,٠٦٥  ٣٣١,٥٣٢  إجمالي أقساط التأمين
  )١,٠٠٧,٥١٨(  --  --  --  --  )١,٠٠٧,٦١٨(  )٨٣٢,٩٥٣(  )١٧٤,٥٦٥(  أقساط متنازل عنها إلى معيدي التأمين

  ١,٥٥١,٠٧٩  --  --  --  --  ١,٥٥١,٠٧٩  ١,٣٩٤,١١٢  ١٥٦,٩٦٧  المكتسبة صافي أقساط التأمين
  )٥٦,٤٤٠(  --  --  --  --  )٥٦,٤٤٠(  )٦٠,٣٨٥(  ٣,٩٤٥  التغير في إحتياطي األخطار السارية

  ١,٤٩٤,٦٣٩  --  --  --  --  ١,٤٩٤,٦٣٩  ١,٣٣٣,٧٢٧  ١٦٠,٩١٢  أقساط التأمين المكتسبةصافي 
  )١,٤٠٤,٩٧١(  --  --  --  --  )١,٤٠٤,٩٧١(  )١,٢٨٧,٦١٠(  )١١٧,٣٦١(  إجمالي مطالبات مدفوعة
  ٥٦٣,٦٣٠  --  --  --  --  ٥٦٣,٦٣٠  ٥٠٦,١٣٠  ٥٧,٥٠٠  مستردات إعادة تأمين

  )١٧٩,٩٩٦(  --  --  --  --  )١٧٩,٩٩٦(  )١٤١,٨٤٩(  )٣٨,١٤٧(  التغير في المطالبات القائمة
  )١٣٠,٠٧٩(  --  --  --  --  )١٣٠,٠٧٩(  )١٢٢,٣٣٤(  )٧,٧٤٥(  صافي العمولة
  ٣٤٣,٢٢٣  --  --  --  --  ٣٤٣,٢٢٣  ٢٨٨,٠٦٤  ٥٥,١٥٩  التأمينصافي نتائج 

  ٤٤٣,٤٠٣  --  ٤٤٣,٤٠٣  --  --  --      إيراد استثمار وٕايرادات أخرى
  ٤٩,١٢٥  --  --  --  ٤٩,١٢٥  --      إيراد إيجار

 ٥٦,٢٣٣  --  -- ٥٦,٢٣٣  --  --      إستشارات إيراد
  ٨٩١,٩٨٤  --  ٤٤٣,٤٠٣  ٥٦,٢٣٣  ٤٩,١٢٥  ٣٤٣,٢٢٣      اداتإجمالي اإلير 

  )٢٥٥,٩٦٦(  )٨٧,٠٩٣(  --  )٣٤,٧٤٦(  )٥,٩٦١(  )١٢٨,١٦٦(      مصروفات تشغيلية وٕادارية
  )٢٢,٩٦٩(  --  --  )١٠٣(  )١٤,٥٧٨(  )٨,٢٧٩(      هالكستإ

  ٦١٣,٠٤٩  )٨٧,٠٩٣(  ٤٤٣,٤٠٣  ٢١,٣٨٤  ٢٨,٥٧٧  ٢٠٦,٧٧٨      بطريقة حقوق الملكية الربح من اإلستثماراتالربح قبل حصة 
  ٦,٦٠٦  ٦,٦٠٦  --  --  --  --      حصة ربح اإلستثمارات بطريقة حقوق الملكية

  ٦١٩,٦٥٥  )٨٠,٤٨٧(  ٤٤٣,٤٠٣  ٢١,٣٨٤  ٢٨,٥٧٧  ٢٠٦,٧٧٨      يةنتائج القطاعال
  

  



  

  

  ٢٠١١ديسمبر  ٣١بيان دخل القطاع للسنة المنتهية في 

  اتستثمار إ  إستشارات  العقارات  إجمالي التأمين  الحريق والعام  البحرية والطيران  

)/ مصروفات(
إيرادات غير 
  إجمالي  مخصصة

  ألف ريـال  قطري  ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري  
                  

  ٢,٣٨٣,٠٥١  --  --  --  --  ٢,٣٨٣,٠٥١  ٢,٠٤٢,٦٦٦  ٣٤٠,٣٨٥  إجمالي أقساط التأمين
  )٩٩٩,٦٦٢(  --  --  --  --  )٩٩٩,٦٦٢(  )٨٠٩,٧٢٢(  )١٨٩,٩٤٠(  أقساط متنازل عنها إلى معيدي التأمين

  ١,٣٨٣,٣٨٩  --  --  --  --  ١,٣٨٣,٣٨٩  ١,٢٣٢,٩٤٤  ١٥٠,٤٤٥  المكتسبة صافي أقساط التأمين
  )٦٢,٤٩١(  --  --  --  --  )٦٢,٤٩١(  )٦٨,٧٣٧(  ٦,٢٤٦  التغير في إحتياطي األخطار السارية

  ١,٣٢٠,٨٩٨  --  --  --  --  ١,٣٢٠,٨٩٨  ١,١٦٤,٢٠٧  ١٥٦,٦٩١  المكتسبة صافي أقساط التأمين
  )١,١٢٢,٦٥٢(  --  --  --  --  )١,١٢٢,٦٥٢(  )٩٧١,٥٨٢(  )١٥١,٠٧٠(  إجمالي مطالبات مدفوعة
  ٥٣١,٥٢٢  --  --  --  --  ٥٣١,٥٢٢  ٤٤٢,١٧٢  ٨٩,٣٥٠  مستردات إعادة تأمين

  )٢٦٨,٢٦٧(  --  --  --  --  )٢٦٨,٢٦٧(  )٢٥٠,٦٧١(  )١٧,٥٩٦(  التغير في المطالبات القائمة
  )١٢٣,٠٧٢(  --  --  --  --  )١٢٣,٠٧٢(  )١١٥,٤٢٣(  )٧,٦٤٩(  صافي العمولة
  ٣٣٨,٤٢٩  --  --  --  --  ٣٣٨,٤٢٩  ٢٦٨,٧٠٣  ٦٩,٧٢٦  التأمينصافي نتائج 
  ٤٦,٦٢٥  --  --  --  ٤٦,٦٢٥  --      إيراد إيجار

  ٤٣٨,٢٧٩  --  ٤٣٨,٢٧٩  --  --  --      إيراد استثمار وٕايرادات أخرى
 ٢١,٧٣٦  --  -- ٢١,٧٣٦  --  --      إستشارات إيراد

  ٨٤٥,٠٦٩  --  ٤٣٨,٢٧٩  ٢١,٧٣٦  ٤٦,٦٢٥  ٣٣٨,٤٢٩      إجمالي اإليرادات
  )٢٢٠,٩٢٢(  )٨٣,٧٣٤(  --  )٢٤,١٠٠(  )٥,٢١٤(  )١٠٧,٨٧٤(      مصروفات تشغيلية وٕادارية

  )٢٢,٩٩٣(  --  --  )١٦١(  )١٤,٥٧٦(  )٨,٢٥٦(      هالكستإ
  ٦٠١,١٥٤  )٨٣,٧٣٤(  ٤٣٨,٢٧٩  )٢,٥٢٥(  ٢٦,٨٣٥  ٢٢٢,٢٩٩      بطريقة حقوق الملكية اإلستثماراتمن الربح بح قبل حصة الر 

  ١,٩٠٢  ١,٩٠٢  --  --  --  --      حصة ربح اإلستثمارات بطريقة حقوق الملكية
  ٦٠٣,٠٥٦  )٨١,٨٣٢(  ٤٣٨,٢٧٩  )٢,٥٢٥(  ٢٦,٨٣٥  ٢٢٢,٢٩٩      يةنتائج القطاعال

  للقطاع بيان المركز المالي
  .يتم استخدام موجودات ومطلوبات المجموعة بصورة مشتركة عبر القطاعات األساسية

  المعلومات الجغرافية     ) أ 
  :ع الجغرافييوضح الجدول التالي توزيع إجمالي موجودات ومطلوبات المجموعة حسب القطا. تزاول المجموعة أنشطتها في سوقين جغرافيين وهما السوق المحلي في قطر واألسواق العالمية



  

  

  بيان دخل القطاع
  المجموع  عالمي  قطر  المجموع  عالمي  قطر  
  ٢٠١١  ٢٠١١  ٢٠١١  ٢٠١٢  ٢٠١٢  ٢٠١٢  
  ألف ريـال  قطري  ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري  قطري ألف ريـال  ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري  
              

  ٢,٣٨٣,٠٥١ ١,٢٩٠,٠٢٥ ١,٠٩٣,٠٢٧  ٢,٥٥٨,٥٩٧ ١,٣٢٥,٩٧٨ ١,٢٣٢,٦١٩  إجمالي األقساط
  )٩٩٩,٦٦٢( )٥٠٢,١٢٥( )٤٩٧,٥٣٧(  )١,٠٠٧,٥١٨( )٢٧٠,٨٨٧( )٧٣٦,٦٣١(  أقساط متنازل عنها إلى معيدي التأمين

  ١,٣٨٣,٣٨٩ ٧٨٧,٩٠٠ ٥٩٥,٤٨٩  ١,٥٥١,٠٧٩ ١,٠٥٥,٠٩١ ٤٩٥,٩٨٨  التأمين المكتسبة صافي أقساط
  )٦٢,٤٩١( )٣٦,١٨٧( )٢٦,٣٠٤(  )٥٦,٤٤٠( )٣٢,٢٣٩( )٢٤,٢٠١(  الحركة في األقساط غير المنتهية

  ١,٣٢٠,٨٩٨ ٧٥١,٧١٣ ٥٦٩,١٨٥  ١,٤٩٤,٦٣٩ ١,٠٢٢,٨٥٢ ٤٧١,٧٨٧  صافي األقساط المكتسبة
  )١,١٢٢,٦٥٢( )٦٥٩,١٠٧( )٤٦٣,٥٤٥(  )١,٤٠٤,٩٧١( )٩١٥,٤٣٢( )٤٨٩,٥٣٩(  إجمالي مطالبات مدفوعة

  ٥٣١,٥٢٢ ٢٩٤,٢٣٩ ٢٣٧,٢٨٣  ٥٦٣,٦٣٠ ٣٢٨,١٢٧ ٢٣٥,٥٠٣  مستردات إعادة تأمين 
  )٢٦٨,٢٦٧( )٢٠٥,٠٩٥( )٦٣,١٧٢(  )١٧٩,٩٩٦( )١٥٨,٢٢٣( )٢١,٧٧٣(  الحركة في المطالبات القائمة

  )١٢٣,٠٧٢( )١١٥,٩١٥( )٧,١٥٧(  )١٣٠,٠٧٩( )١٣٩,٢٤٠( ٩,١٦١  صافي العمولة
  ٣٣٨,٤٢٩ ٦٥,٨٣٤ ٢٧٢,٥٩٤  ٣٤٣,٢٢٣ ١٣٨,٠٨٤ ٢٠٥,١٣٩  صافي نتائج االكتتاب



  

  

  اعللقط معلومات جيوغرافية
  المطلوبات وحقوق الملكية  الموجودات  
  ٢٠١١  ٢٠١٢  ٢٠١١  ٢٠١٢  
  ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري  
          

  ٥,٦٠٨,١٧٢  ٥,٩١١,٨٨٦  ٥,٣٦٩,٥٢٧  ٥,٤٣٥,٥١٩  قطر
  ٢,١٦٩,٠٤٨  ٢,٣٣٩,٦٩٥  ٢,٤٠٧,٦٩٣  ٢,٨١٦,٠٦٢  عالمي
  ٧,٧٧٧,٢٢٠  ٨,٢٥١,٥٨١  ٧,٧٧٧,٢٢٠  ٨,٢٥١,٥٨١  إجمالي

  
  ستثماراتإيرادات اإل .١٩

  ٢٠١١  ٢٠١٢  
  ألف ريـال قطري  قطريريـال ألف   
      

  ٩٢,٤٦٦  ١٢٤,٤٩٤  إيرادات فوائد
  ٨٧,٣٣٤  ٨٦,٧١٥  توزيعات أرباح

  ٢٦١,٥٨٢  ٢٠٧,٢١٧  أرباح بيع استثمارات
  )١٠,١٢٤(  ١,٥٥٦  محتفظ بها للمتاجرة ستثماراتإغير محققة من  )خسارة/ (ربح 
  ٣,٩٨٣  ٢٠,٠٣٨  ت أخرىإيرادا

  ٤٣٥,٢٤١  ٤٤٠,٠١٩  
 

  داريةاإلتشغيلية و المصروفات ال .٢٠
  ٢٠١١  ٢٠١٢  
  ألف ريـال قطري  قطريريـال ألف   
      

  ١٢٧,٨٥٩  ١٣٤,٩٥٠  تكاليف متعلقة بالموظفين
  ٧٥,٠٦٣  ١٠٣,٠١٦  مصروفات تشغيلية أخرى

  ١٨,٠٠٠  ١٨,٠٠٠  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
  ٢٢٠,٩٢٢  ٢٥٥,٩٦٦  
 

  للسهم الواحد والمعّدلالعائد األساسي  .٢١

  .العائد األساسي هو نفسه العائد المخفف للسهم الواحد إذ أنه ليس هناك آثار مخففة على األرباح

  ٢٠١١  ٢٠١٢  
  ألف ريـال قطري  قطريريـال ألف   

      
  ٥٩١,٨٤٣  ٦١٠,٣٢٣  صافي الربح المنسوب إلى مساهمي الشركة األم

  ٨٩,١٨٩  ٨٩,١٨٩  سهم العاديةالمتوسط المرجح لعدد األ
  ٦،٦٤  ٦،٨٤  )معّدلة: ٢٠١١() قطريريـال (العائد األساسي والمعدل للسهم الواحد 



  

  

سـهم واحـد لكـل % (٢٠قامت المجموعة بتعديل العائد األساسي والعائد المخفف للسهم الواحد نتيجة إصـدار أسـهم منحـة بنسـبة 
  .٢٠١٢فبراير  ١٩نحة في إجتماع الجمعية العمومية بتاريخ تمت الموافقة على إصدار أسهم الم). خمسة أسهم

 
  توزيعات األرباح واألسهم المجانية .٢٢

  ٢٠١١  ٢٠١٢  
  ألف ريـال قطري  قطريريـال ألف   
      

 ٢٩٧,٢٩٦  ٢٢٢,٩٧٣  نهائية  نقدية توزيعات أرباح
  ٧٤,٣٢٤  ٨٩,١٨٩  المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية

  ٤،٠٠  ٢,٥٠  )قطريريـال (احد توزيعات األرباح للسهم الو 

ريـــاالت قطريـــة للســـهم  ٤:  ٢٠١١(ريـــاالت قطـــري للســـهم الواحـــد للســـنة  2.5اقتـــرح مجلـــس اإلدارة توزيـــع أربـــاح نهائيـــة بواقـــع 
كمـا  ).سـهم واحـد لكـل خمسـة أسـهم% ٢٠:  ٢٠١١( سهم واحد لكـل خمسـة أسـهم %20وتوزيعات أسهم مجانية بواقع ) الواحد

لایر  ٣٥إصـدار قـدرها  بعـالوة من االسهم الحاليـة للمسـاهمين% ٢٠بما يعادل نسبة  ة زيادة رأس مال الشركةإقترح مجلس اإلدار 
 ٢٢٢،٩٧٣ سيتم تقديم مقترح توزيعات األرباح النقدية بمبلـغ .لایر قطري ١٠ لقيمة اإلسمية للسهم البالغ قدرهقطري إضافة إلى ا
العتمـــاده بصـــفة  و زيـــادة رأس المـــال وتوزيعـــات األســـهم المجانيـــة) طـــريألـــف ريــــال ق ٢٩٧,٢٩٦:  ٢٠١١(ألـــف ريــــال قطـــري 

  .رسمية في اجتماع الجمعية العامة السنوية

  
  االلتزامات العرضية واالرتباطات الرأسمالية .٢٣

  ٢٠١١  ٢٠١٢  
  ألف ريـال قطري  قطريريـال ألف   
      

  ٣٣,٢٩٦  ٤٠,٨٠٦  ضمانات بنكية
  ٥٦,٢٠٧  ٦٨,١٤٩  رتباطات استثمار مستقبلية مصرح بهاإ
  ٨٩,٥٠٣  ١٠٨,٩٥٥  

  اإليجارات التشغيلية
  :ديسمبر كما يلي ٣١الحد األدنى للذمم المستقبلية المدينة بموجب عقود إيجارات تشغيلية غير قابلة لإللغاء كما في 

  ٢٠١١  ٢٠١٢  
  ألف ريـال قطري  قطريريـال ألف   

      

  ٤,٦٧٢ ٩,٥٦٦  مستحقة خالل سنة واحدة
  ٢,٧٢٦ ٢٠,٥٢٠  ة وأقل من خمس سنواتمستحقة بعد سن

  -- ٢٧,٣٦٠   مستحقة بعد خمس سنوات
  ٧,٣٩٨ ٩١,٤٢٦  
  

  األدوات المالية المشتقة .٢٤

األداة الماليـة . في إطار نشاطها االعتيادي تدخل المجموعة في مختلف أنواع التعامالت التـي تشـتمل علـى أدوات ماليـة مشـتقة
فيـه المـدفوعات علـى الحركـات فـي سـعر واحـدة أو أكثـر مـن األدوات الماليـة أو سـعر المشتقة هي عقد مالي بـين طـرفين تعتمـد 

  .تتضمن األدوات المالية المشتقة عقود آجلة وخيارات. المرجعية أو المؤشر



  

  

قة أو المبلــغ التقــديري هــو مبلــغ الموجــودات المشــت. يوضــح الجــدول أدنــاه المبــالغ التقديريــة التــي تــم تحليلهــا وفقــًا لفتــرة االســتحقاق
تشـــير المبـــالغ التقديريـــة إلـــى حجـــم . ســـعر المرجعيـــة أو المؤشـــر وهـــو األســـاس الـــذي تقـــاس عليـــه التغيـــرات فـــي قيمـــة المشـــتقات

  . التعامالت القائمة في نهاية السنة وهي ليست استداللية على مخاطر السوق وال مخاطر االئتمان

  شهراً  ١٢-٣  أشهر ٣خالل   القيمة العادلة  مبلغ تقديري  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١

  
ريـال ألف 

  قطري
ريـال ألف 

  قطري
ريـال ألف 

  قطري
ريـال ألف 

  قطري
          :خيارات متاجر بها في أسواق المال
  ١٦,٩٣٢  ٣,٢٧٤  ١٥٦  ١٩,٦٦٦  شراء حق بيع حقوق ملكية مباع

          : خيارات عمالت أجنبية
  --   ١٢,٣٧٦  )٢٨(  ١٢,٣٧٦  شراء حق بيع عمالت أجنبية مباع

  ٤٠,٨٩٣  ٦٠,٠٣٨  )٦٠(  ١٠٠,٩٣١  
  )١٤,٢٤٧(  )٣٨,٧٧٣(  )٢٤٤(  )٥٣,٠٢٠(  شراء اختياري لعمالت أجنبية في المستقبل مباع

  
 

  شهراً  ١٢- ٣  أشهر ٣خالل   القيمة العادلة  مبلغ تقديري  ٢٠١١ديسمبر  ٣١

  
ألف ريـال 
  قطري

ألف ريـال 
  قطري

ألف ريـال 
  قطري

ألف ريـال 
  قطري

          :لخيارات متاجر بها في أسواق الما
  ٣,٢٩٠  ٣٠,٧٠٣  ٥٠٦  ٣٣,٩٩٣  شراء حق بيع حقوق ملكية مباع

  --   ١٠,٠١٠  ١  ١٠,٠١٠  شراء اختياري لحقوق ملكية في المستقبل مباع
          : خيارات عمالت أجنبية

  --   ٨٧,٣٠٥  ٥٥٤  ٨٧,٣٠٥  شراء حق بيع عمالت أجنبية مباع
  --   ٢٢,٠٠٤  ٥٩  ٢٢,٠٠٤  شراء اختياري لعمالت أجنبية في المستقبل مباع

جميـــع حـــاالت الشـــراء االختيـــاري فـــي . تـــم اســـتخدام مختلـــف إســـتراتيجيات الخيـــارات فـــي التغطيـــة وٕادارة المخـــاطر وزيـــادة الـــدخل
  .المستقبل المباعة هي في موجودات تحتفظ بها المجموعة

  
 تحديد القيمة العادلة وترتيب القيم العادلة لالستثمارات  .٢٥

ــةيقــدم الجــدول أدنــاه تحلــيال لــألد تــم تعريــف مختلــف . وات الماليــة المســجلة بالقيمــة العادلــة حســب مســتوى ترتيــب القيمــة العادل
  :المستويات على النحو التالي

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

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

  مدخالت ال يمكن مالحظتها(مدخالت للموجود أو المطلوب ال تستند إلى بيانات سوق يمكن مالحظتها : ٣المستوى(. 



  

  

 

  إجمالي ٣المستوى  ٢المستوى  ١المستوى   
 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري ٢٠١٢ديسمبر  ٣١
      

 ١٤٢,٣٢٢ --  ١٤٢,٣٢٢ --   محتفظ بها للمتاجرة -استثمارات 
  ٢,٤١٥,٢٢١ --  --  ٢,٤١٥,٢٢١  متاحة للبيع -استثمارات 

  ٢,٥٥٧,٥٤٣  --  ١٤٢,٣٢٢  ٢,٤١٥,٢٢١  
     ٢٠١١ديسمبر  ٣١

 ١١٠,٤٥٢ --  ١١٠,٤٥٢ - -  محتفظ بها للمتاجرة -استثمارات 
  ٢,٢١٢,١٦٠ --  --  ٢,٢١٢,١٦٠  متاحة للبيع -استثمارات 

  ٢,٣٢٢,٦١٢  --   ١١٠,٤٥٢  ٢,٢١٢,١٦٠  
  

  األطراف ذات العالقة .٢٦

  معامالت مع أطراف ذات عالقة  ) أ 
قــدرة علــى وهــي تمثــل التعــامالت مــع األطــراف ذات العالقــة، أي أن األطــراف تعتبــر ذات عالقــة إذا كــان لــدى أحــد األطــراف الم

الســـيطرة علـــى الطـــرف اآلخـــر أو ممارســـة نفـــوذ هـــام علـــى ذلـــك الطـــرف اآلخـــر فـــي إصـــدار قراراتـــه الماليـــة والتشـــغيلية ومـــديري 
يـتم اعتمـاد سياسـات التسـعير وشـروط هـذه المعـامالت مـن . المجموعة والشركات التي يعملـون فيهـا ضـمن كبـار مـوظفي اإلدارة

  :كانت المعامالت الهامة على النحو التالي. عليها وفقًا للبنود التجارية االعتياديةجانب إدارة المجموعة ويتم التفاوض 

  ٢٠١١  ٢٠١٢  
  ألف ريـال قطري  قطريريـال ألف   
      

  ٢٤,٩٩٨  ٣٣,٣٤٦  أقساط
  ٢,٣٦٥  ٦,٦٥٥  مطالبات

  ٩,٥٣٤  ١٠,٨٥٠  شراء خدمات
  
  ٢٠١١  ٢٠١٢  
  ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري  
      

 ١٣,٩٠٧ ١٤,٨٣١  طراف ذات عالقةالمستحق من أ  ) ب 
  - -  ٢,١٤١  المستحق إلى أطراف ذات عالقة  ) ج 
    مكافآت كبار موظفي اإلدارة  ) د 

  ٢٤,٩٥٣  ٣٠,٩١٠  رواتب ومنافع أخرى قصيرة األجل
 ١,٢٧٤ ١,٢٨٧  نهاية الخدمة مكافأة

ئــد ولــيس هنــاك مصــروف للــديون األرصــدة القائمــة لألطــراف ذات العالقــة فــي تــاريخ التقريــر بــدون ضــمان وال تحتســب عنهــا فوا
  ).٢٠١١ال شيء في سنة (المعدومة في السنة 

  
  األدوات المالية وٕادارة المخاطر .٢٧



  

  

ـــأمين واالســـتثمار  ـــام بأنشـــطة الت فـــي إطـــار نشـــاط أعمالهـــا االعتياديـــة تقـــوم المجموعـــة بجنـــي إيراداتهـــا بصـــفة أساســـية مـــن القي
خاطر والعائـدات لجنـي إيـرادات مسـتدامة بغـرض تخفـيض تقلبـات العائـدات من خالل هيكل تقارير متين يتم تقييم الم. وٕادارتهما

  :تتعرض خطوط أعمال المجموعة بصفة أساسية إلى المخاطر التالية. وزيادة العائد للمساهمين

 مخاطر التأمين 
 مخاطر االئتمان  
 مخاطر السيولة 
 مخاطر السوق 
 المخاطر التشغيلية  

  ضوابط الرقابة إطار  ) أ 
جموعــة مــن إطــار إدارة المخــاطر والماليــة هــو حمايــة مســاهمي المجموعــة مــن األحــداث التــي تعــوق تحقيــق الهــدف األساســي للم

تــدرك اإلدارة العليـا األهميــة الحرجـة المـتالك أنظمــة إدارة مخـاطر تتســم . مجموعـة مـن أهــداف التشـغيل المــالي بصـورة مسـتدامة
  .بالفعالية والكفاءة

ر ذات شروط مرجعية واضحة من مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه ولجـان اإلدارة قامت المجموعة بوضع وظيفة إدارة مخاط
تــم تزويــد تلــك اللجــان بهيكــل تنظيمــي واضــح مــع تفــويض ســلطات ومســؤوليات موثــق مــن مجلــس اإلدارة . التنفيذيــة ذات الصــلة

اطر للمجموعـــة يـــورد مالمـــح المخـــاطر كمـــا تـــم أيضـــًا وضـــع إطـــار سياســـة إدارة مخـــ. للجـــان اإلدارة التنفيذيـــة وكبـــار المـــديرين
  .المجموعة وٕادارة المخاطر والرقابة ومعايير تسيير النشاط لعمليات المجموعة

  إطار إدارة رأس المال    ) ب 
لدى المجموعة إطار إلدارة المخاطر الداخلية لتحديد المخاطر التي تتعرض لها كل وحدة عمل والمجموعة في مجملهـا وتحديـد 

تشــير تقــديرات اإلطــار الــداخلي إلــى مســتوى رأس المــال الــذي يكــون هنــاك حاجــة لــه . المــال االقتصــاديكميــة األثــر علــى رأس 
الماليــة منهــا وغيــر (لتخفيــف مخــاطر اإلعســار إلــى مســتوى مســتبعد مختــار مــن المخــاطر المطبقــة علــى عــدد مــن االختبــارات 

  .على مركز رأس المال بالنسبة للنشاط) المالية

  اإلطار التشريعي    ) ج 
م المشرعون في األساس بحماية حقوق حاملي الوثائق ورصدهم عـن كثـب لضـمان أن المجموعـة تقـوم بـإدارة األمـور بصـورة يهت

فـي نفـس الوقـت فـإن المشـرعين مهتمـون أيضـًا بضـمان أن المجموعـة تحـتفظ بمركـز مـالءة . مرضية من أجل تحقيق مصلحتهم
  .أ من التقلبات االقتصادية أو الكوارث الطبيعيةمناسب لمقابلة االلتزامات غير المنظورة التي قد تنش

ال . كمــا تخضــع العمليــات التشــغيلية للمجموعــة أيضــًا إلــى اشــتراطات تشــريعية فــي إطــار االختصــاص الــذي تمــارس عملهــا فيــه
مثــل كفايــة رأس (تــنص هــذه التشــريعات فقــط علــى الموافقــات والرصــد لألنشــطة ولكنهــا تفــرض أيضــًا بعــض النصــوص المقيــدة 

  .بغرض تقليص مخاطر التقصير واإلعسار من جانب شركات التأمين في الوفاء بالتزاماتها غير المنظورة عند نشوئها) لمالا

  إطار إدارة الموجودات والمطلوبات    ) د 
تنشأ المخاطر المالية من المراكز المفتوحة لمعـدل الفائـدة والعمـالت ومنتجـات حقـوق الملكيـة وجميعهـا معرضـة لتحركـات عامـة 

. الخطر الرئيسي الذي تواجهه المجموعة بسبب طبيعة استثماراتها ومطلوباتهـا هـو مخـاطر معـدالت الفائـدة. حددة في السوقوم
تدير المجموعة هذه المراكـز داخـل إطـار إدارة الموجـودات والمطلوبـات الـذي تـم وضـعه لتحقيـق عائـدات اسـتثمارية علـى المـدى 

  . تأمين واالستثمارالطويل تتجاوز مطلوباتها بموجب عقود ال

كمــا أن إدارة الموجــودات والمطلوبــات بالمجموعــة تتكامــل أيضــًا مــع إدارة المخــاطر الماليــة المصــاحبة للموجــودات والمطلوبــات 
  .األخرى للمجموعة والتي ال ترتبط بصورة مباشرة مع مطلوبات التأمين واالستثمار

جـزءًا مكمـًال لسياسـة إدارة مخـاطر التـأمين لتضـمن تـوفر تـدفق نقـدي كما أن إدارة موجودات ومطلوبات المجموعـة تشـكل أيضـًا 
  .كافي في كل فترة معينة لمقابلة المطلوبات التي تنشأ من عقود التأمين واالستثمار



  

  

  مخاطر التأمين    ) ه 
لمنــافع أو تتمثــل المخــاطر الرئيســية التــي تواجههــا المجموعــة بموجــب عقــود التــأمين فــي اخــتالف المطالبــات الفعليــة ومــدفوعات ا

يتــأثر ذلـــك بتكــرار المطالبــات ومـــدى خطــورة المطالبـــات والمنــافع الفعليــة المدفوعـــة والتطــورات الالحقـــة . توقيتهــا عــن التوقعـــات
  .لذا تهدف المجموعة إلى ضمان توفر االحتياطيات الكافية لتغطية هذه المطلوبات. للمطالبات طويلة األجل

االختيــار الــدقيق والتنفيــذ إلســتراتيجية والخطــوط اإلرشــادية لالكتتــاب لــدى المجموعــة تــدير المجموعــة مخــاطر التــأمين مــن خــالل 
  .بجانب ترتيبات إعادة التأمين المناسبة والمعالجة النشيطة للمطالبات

  .تقوم المجموعة بصفة أساسية بإصدار عقود تأمين عام تشكل بصفة رئيسية مخاطر التأمين البحري والجوي والحريق والعام
تخفيف تركيز التعرض لمخاطر االئتمان من خالل االختيار الدقيق لتنفيذ إستراتيجية االكتتاب لـدى المجموعـة والتـي تسـعى يتم 

لضــمان تنــوع المخــاطر المكتتــب فيهــا بشــكل جيــد عبــر محفظــة كبيــرة مــن حيــث نــوع ومســتوى المنــافع المؤمنــة ومقــدار المخــاطر 
 .موضوعة لالكتتاب بغرض إنفاذ معيار اختيار المخاطر هناك حدود. ومجال النشاط والنطاق الجغرافي

في إطار نشاطها االعتيادي، وبغـرض تقلـيص المخـاطر الماليـة الناشـئة عـن مطالبـات ضـخمة، تـدخل المجموعـة فـي عقـود مـع 
ي وتســمح تــنص ترتيبــات إعــادة التــأمين المــذكورة علــى التنــوع الكبيــر فــي النشــاط التجــار . أطــراف أخــرى ألغــراض إعــادة التــأمين

يـتم إنفـاذ . لإلدارة بالسيطرة على التعرض للخسائر المحتملة التي تنشأ من المخاطر الكبيرة كمـا تـوفر مقـدرة إضـافية علـى النمـو
يتم تقدير المبالغ القابلة لالسـترداد مـن . جزء كبير من إعادة التأمين بموجب عقود إعادة تأمين تفاوضية واختيارية وخسارة زائدة

  .ين بصورة تنسجم مع مخصص المطالبات القائمة وهي وفقًا لعقود إعادة التأمينمعيدي التأم
بــالرغم مــن وجــود ترتيبــات إعــادة تــأمين لــدى المجموعــة إال أنهــا غيــر مبــرأة مــن التزاماتهــا المباشــرة تجــاه حــاملي وثائقهــا وبالتــالي 

يكــون فيــه كــل معيــد تــأمين غيــر قــادر عــن الوفــاء يوجــد تعــرض لالئتمــان فيمــا يتعلــق بالتــأمين المتنــازل عنــه إلــى الحــد الــذي 
تم إعداد إعادة تأمين المجموعـة بصـورة متنوعـة بحيـث ال يـتم االعتمـاد . بمطلوباته المنصوص عليها في ترتيبات إعادة التأمين

  .على معيد تأمين واحد كما أن عمليات المجموعة ال تعتمد بشكل كبير على أي عقد إعادة تأمين فردي
وعــة سياســات صــارمة لمراجعــة المطالبــات لتقيــيم جميــع المطالبــات الجديــدة والمســتمرة مــع مراجعــة مفصــلة منتظمــة لــدى المجم

كمـا . إلجراءات معالجات المطالبات وتحقيقات متكررة عن المطالبات االحتياليـة المحتملـة لتخفيـف تعـرض المجموعـة للمخـاطر
لمتابعـة المطالبـات وذلـك بغـرض تخفيـف تعرضـها لمخـاطر التطـورات  تقوم المجموعة أيضًا بفـرض سياسـة إدارة نشـطة وسـريعة

  .المستقبلية التي ال يمكن التنبؤ بها والتي من الممكن أن تؤثر سلبا على المجموعة

  

  االفتراضات الرئيسية
علـق بمتوسـط يتضـمن ذلـك االفتـراض فيمـا يت. االفتراض األساسي للتقديرات هو خبرة المجموعـة فـي تطـورات المطالبـات السـابقة

يتم أيضـًا اسـتخدام أحكـام . تكاليف المطالبة وتكاليف معالجة المطالبة وعوامل تضخم المطالبة وأرقام المطالبة لكل سنة حوادث
كميــة إضــافية لتقيــيم المــدى الــذي قــد ال تنطبــق عليــه االتجاهــات فــي الماضــي علــى المســتقبل، وكمثــال، الحــدوث لمــرة واحــدة، 

وق مثــل مواقــف النــاس تجــاه المطالبــات واألحــوال االقتصــادية إضــافة إلــى عوامــل داخليــة مثــل مــزيج التغيــرات فــي عوامــل الســ
كمــا يــتم اســتخدام األحكــام أيضــًا لتقيــيم المــدى الــذي تــؤثر فيــه العوامــل . المحفظــة وشــروط الوثيقــة وٕاجــراءات معالجــة المطالبــات

  .لتقديراتالخارجية مثل القرارات القضائية والتشريعات الحكومية على ا

تتضــمن االفتراضــات الرئيســية األخــرى التغيــرات فــي معــدالت الفائــدة وحــاالت التــأخير فــي الســداد والتغيــر فــي أســعار صــرف 
  .العمالت األجنبية

  الحساسيات
لـم يكـن باإلمكـان تحديـد مقـدار حساسـية . إن مخصص مطالبات التأمين العام حساس لالفتراضات الرئيسـية الـوارد ذكرهـا أعـاله

  .ض االفتراضات مثل التغييرات في التشريعات أو الشكوك حول عملية التقديربع

تـــم أداء التحليـــل أدنـــاه للتحركـــات المحتملـــة علـــى نحـــو معقـــول فـــي االفتراضـــات الرئيســـية مـــع بقـــاء جميـــع االفتراضـــات األخـــرى 
  .رباح وحقوق الملكيةالمحتفظ بها بصورة ثابتة والتي توضح التأثير على إجمالي وصافي المطلوبات وصافي األ



  

  

  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١
التغير في 
  االفتراضات

التأثير على 
  المطلوبات

التأثير على 
  صافي الربح

التأثير على 
  حقوق الملكية

  ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري  
          

  --  )١٠٢,١٣٤(  ١٠٢,١٣٤  %١٠+   تكلفة مطالبات متكبدة
  --  ١٠٢,١٣٤  )١٠٢,١٣٤(  %١٠ -  ت متكبدةتكلفة مطالبا

          ٢٠١١ديسمبر  ٣١
  --  )٨٥,٩٤٠(  ٨٥,٩٤٠  %١٠+   تكلفة مطالبات متكبدة
  --  ٨٥,٩٤٠  )٨٥,٩٤٠(  %١٠ -  تكلفة مطالبات متكبدة

  تطور المطالبات
لمطالبــات المســتقبلية تحـتفظ المجموعــة باحتيــاطي قــوي فيمــا يتعلـق بنشــاط التــأمين لــديها بغــرض الحمايـة مــن تجــارب وتطــورات ا

  .يتم حل الشكوك عن مبلغ وتوقيت دفعات المطالبات في العادة خالل سنة واحدة. السلبية

  مخاطر االئتمان    ) ه 
مخاطر االئتمان هي المخاطر التـي تنشـأ عـن عجـز أحـد أطـراف األداة الماليـة عـن الوفـاء بمطلوباتـه بالصـورة التـي تتسـبب فـي 

  :السياسات واإلجراءات التالية لتخفيف تعرض المجموعة لمخاطر االئتمانتتوفر .خسارة مالية للطرف اآلخر

تم وضع سياسـة إدارة مخـاطر ائتمـان تـورد تقييمـًا وتحديـدًا لمـا يشـكل مخـاطر ائتمـان بالنسـبة للمجموعـة كمـا أن هنـاك سياسـات 
  .وٕاجراءات لتخفيف تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان

لــذمم وتــتم مراجعـة حــاالت التعــرض والخــرق بصـورة منتظمــة لمعرفــة مـدى صــلته وللتغيــرات فــي يـتم رصــد االلتــزام بسياسـة ادارة ا
  .بيئة المخاطر

بالنسبة لجميع فئات الموجودات المالية التي تحتفظ بها المجموعـة، بخـالف تلـك المتعلقـة بعقـود إعـادة التـأمين، فـإن أقصـى حـد 
  . حسبما هي مفصح عنها في البيانات المالية في تاريخ التقرير لتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان هو القيمة الدفترية

بغرض تقليـل تعرضـها للخسـائر الكبيـرة مـن حـاالت إعسـار معيـدي .تتم إعادة التأمين مع معيدي تأمين معتمدين من قبل اإلدارة
الناشـئة عـن أقـاليم جغرافيـة مماثلـة التأمين تقوم المجموعة بإجراء تقييم للوضع المالي لمعيدي تأمينها وترصـد تركيـزات االئتمـان 

  .واألنشطة أو الخصائص االقتصادية لمعيدي التأمين

فــي تــاريخ كــل تقريــر تقــوم اإلدارة بــإجراء تقيــيم لمــدى الجــدارة االئتمانيــة لمعيــدي التــأمين وتقــوم بتحــديث إســتراتيجية شــراء إعــادة 
  .التأمين والتحقق من وجود مخصص مناسب النخفاض القيمة

  .ئتمان محدود بالقيمة الدفترية للموجودات المالية في تاريخ التقريرتعرض اال

  التعرض لمخاطر االئتمان حسب تصنيف االئتمان
ــا لتصــنيفات  ــاه المعلومــات المتعلقــة بتعــرض المجموعــة لمخــاطر االئتمــان عــن طريــق تصــنيف المجــودات وفق يــورد الجــدول أدن

  :لةاالئتمان التي تضعها المجموعة لألطراف المقاب

  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١
لم تتجاوز موعد 
استحقاقها أو 
  تنخفض قيمتها

تجاوزت موعد 
استحقاقها ولم 
  تنخفض قيمتها

تجاوزت موعد 
استحقاقها 

  اإلجمالي  وانخفضت قيمتها
  ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري  

          مالية متاحة للبيع موجودات
  ٦٧٦,٩٩٤  --  --  ٦٧٦,٩٩٤  أوراق مالية مدينة
  ٦١٨,٤٤٦  )١٨,٦٨٢(  ٦٣,٠٧٤  ٥٧٤,٠٥٤  ذمم تأمين مدينة



  

  

  ١,٩٥٠,٢٧٨  --  --  ١,٩٥٠,٢٧٨  موجودات عقود إعادة تأمين
  ٢,١٢٣,٨٧٦  --  --  ٢,١٢٣,٨٧٦  النقد وشبهالنقد 

  ٥,٣٦٩,٥٩٤  )١٨,٦٨٢(  ٦٣,٠٧٤  ٥,٣٢٥,٢٠٢  المجموع
          

          مالية متاحة للبيع موجودات
  ٤٩٧,٤٣١  --   --   ٤٩٧,٤٣١  مالية مدينة أوراق

  ٥٧٤,٩٤٥  )٣٤,١٢٧(  ٥٢,٩٤٧  ٥٥٦,١٢٥  ذمم تأمين مدينة
  ١,٨٠٥,٤٢٩  --   --   ١,٨٠٥,٤٢٩  موجودات عقود إعادة تأمين

  ٢,٠٨٠,٧٢٠  --   --   ٢,٠٨٠,٧٢٠  النقد وشبهالنقد 
  ٤,٩٥٨,٥٢٥  )٣٤,١٢٧(  ٥٢,٩٤٧  ٤,٩٣٩,٧٠٥  المجموع

  اليةللموجودات الم التعميريالتحليل 

  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١

  
 ٣٠أقل من 
  يوما

٦٠-٣١ 
  يوما

٩٠-٦١ 
  يوما

١٢٠-٩١ 
  يوما

ما يزيد عن 
  المجموع  يوما ١٢١

  
ألف ريـال 
  قطري

ألف ريـال 
  قطري

ألف ريـال 
  قطري

ألف ريـال 
  قطري

ألف ريـال 
  قطري

ألف ريـال 
  قطري

              
  ٢,١٢٣,٨٧٦  ٧١,٢٣٣  --  ٦٤٨,٧٨٨  ٦٦١,٠٧٦  ٧٤٢,٧٧٩  النقد وشبهالنقد 

  ٦٣٧,١٢٨  ٧٦,٣٨٢  ١١٣,٦٩٦  ١٢٣,٩٨٥  ١٣١,٥٦٨  ١٩١,٤٩٧  ذمم تأمين مدينة
  ٢,٧٦١,٠٠٤  ١٤٧,٦١٥  ١١٣,٦٩٦  ٧٧٢,٧٧٣  ٧٩٢,٦٤٤  ٩٣٤,٢٧٦  المجموع

  ٢٠١١ديسمبر  ٣١

  
 ٣٠أقل من 
  يوما

٦٠-٣١ 
  يوما

٩٠-٦١ 
  يوما

١٢٠-٩١ 
  يوما

ما يزيد عن 
  المجموع  يوما ١٢١

  
ألف ريـال 
  قطري

ألف ريـال 
  قطري

ريـال  ألف
  قطري

ألف ريـال 
  قطري

ألف ريـال 
  قطري

ألف ريـال 
  قطري

              
  ٢,٠٨٠,٧٢٠  ٦٣,٢٧٠  - -  ٥١٩,٥٤٧  ٧٧٥,١٥٠  ٧٢٢,٧٥٣  النقد وشبهالنقد 

  ٦٠٩,٠٧٢  ٨٧,٠٧٣  ٩١,٩٤٧  ٩٥,٦٢٢  ١٠٣,٩٢٩  ٢٣٠,٥٠١  ذمم تأمين مدينة
  ٢,٦٨٩,٧٩٢  ١٥٠,٣٤٣  ٩١,٩٤٧  ٦١٥,١٦٩  ٨٧٩,٠٧٩  ٩٥٣,٢٥٤  المجموع

  

  ات المالية التي انخفضت قيمتهاالموجود
:  ٢٠١١(قطـري ريــال ألـف  ١٤,٤٤٥كانـت هنـاك موجـودات إعـادة تـأمين قـد انخفضـت قيمتهـا بمبلـغ  ٢٠١٢ديسـمبر  ٣١في 

قطـــري ريــــال ألـــف  ٤,٢٣٧ وذمـــم تـــأمين مدينـــة وذمـــم مدينـــة أخـــرى قـــد انخفضـــت قيمتهـــا بمبلـــغ) قطـــريريــــال ألـــف  ٢٣,١٣٤
  ).طريقريـال ألف  ١٠,٩٩٣: ٢٠١١(

التسـويات لجميـع . تقوم المجموعة بتسجيل جميع مخصصات خسائر االنخفاض في القيمة في حسابات انخفاض قيمة منفصـلة
  :مخصصات خسائر االنخفاض في القيمة على النحو التالي

  
انخفاض قيمة ذمم التأمين وٕاعادة التأمين 

  انخفاض قيمة االستثمارات  المدينة



  

  

  ٢٠١١  ٢٠١٢  ٢٠١١  ٢٠١٢  
  ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري  لف ريـال قطريأ  
          

  ١٢,٢٠١  --  ٣٢,٨٦٣  ٣٤,١٢٧  يناير ١في 
  )١٢,٢٠١(  --  ١,٢٦٤  )١٥,٤٤٥(  السنة خالل) مستخدم/(مكون

  --  --  ٣٤,١٢٧  ١٨,٦٨٢  اإلجمالي

  مخاطر السيولة    ) و 
  .ها المجموعة للوفاء بارتباطاتها المصاحبة لمطلوباتها الماليةمخاطر السيولة هي المخاطر المتمثلة في الصعوبات التي تواجه

شــهري وتضــمن اإلدارة تــوفر أمــوال كافيــة للوفــاء بأيــة ارتباطــات عنــد / أســبوعي/ يــتم رصــد متطلبــات الســيولة علــى أســاس يــومي
  .نشوئها

  ستحقاقاإل فترات
اليــة للمجموعــة اســتنادًا إلــى المطلوبــات التعاقديــة غيــر ســتحقاق الموجــودات الماليــة والمطلوبــات المإ فتــراتيلخــص الجــدول أدنــاه 

بالنسـبة لمطلوبـات عقـود التـأمين وموجـودات إعـادة التـأمين . المخصومة المتبقية متضمنة الفائدة المستحقة الـدفع والـذمم المدينـة
ة مـن مطلوبـات التـأمين المعتـرف ستحقاق يتم تحديدها استنادا إلى للتقدير الزمني لصافي التـدفقات النقديـة الخارجـاإل فتراتفإن 
تم استبعاد األقساط غير المكتسبة وحصة معيدي التـأمين مـن األقسـاط غيـر المكتسـبة مـن التحليـل إذ أنهـا ليسـت التزامـات . بها

  .تعاقدية

  حتى سنة واحدة  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١
 ٥-١من 

  سنوات
 ٥أكثر من 
  المجموع  سنوات

  ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري  قطري ألف ريـال  ألف ريـال قطري  موجودات مالية
          موجودات مالية غير مشتقة
  ١٤٢,٣٢٢  --  --  ١٤٢,٣٢٢  استثمارات محتفظ بها للمتاجرة
          موجودات مالية متاحة للبيع

  ٢,١١٣,٧٨٧  --  --  ٢,١١٣,٧٨٧  أسهم حقوق ملكية
  ٦٧٦,٩٩٤  ٨٧,٦٩٧  ١٣٨,٣٦١  ٤٥٠,٩٣٦  أوراق مالية مدينة
  ٦١٨,٤٤٦  --  --  ٦١٨,٤٤٦  ةذمم تأمين مدين

  ١,٩٥٠,٢٧٨  --  --  ١,٩٥٠,٢٧٨  موجودات عقود إعادة تأمين
  ٢,١٢٣,٨٧٦  --  --  ٢,١٢٣,٨٧٦  النقد وما في حكم النقد

  ٧,٦٢٥,٧٠٣  ٨٧,٦٩٧  ١٣٨,٣٦١  ٧,٣٩٩,٦٤٥  اإلجمالي
          

  حتى سنة واحدة  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١
 ٥-١من 

  سنوات
 ٥أكثر من 
  المجموع  سنوات

  ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري  يةمطلوبات مال
          مطلوبات مالية غير مشتقة

  ٢٧٥,٨١٨  --  --  ٢٧٥,٨١٨  ذمم تجارية وأخرى دائنة
  ٣,٦٤٠,٩٨٦  --  --  ٣,٦٤٠,٩٨٩  مطلوبات عقود إعادة تأمين

  ٣٧٨,١٥٢  --  --  ٣٧٨,١٥٢  ذمم تأمين دائنة
  --  --  --  --  قروض قصيرة األجل

  ٤,٢٩٤,٩٥٦  --  --  ٤,٢٩٤,٩٥٦  اإلجمالي
  



  

  

  ٢٠١١ديسمبر  ٣١
  حتى سنة

  سنوات ٥- ١من   واحدة 
 ٥أكثر من 
  المجموع  سنوات

  ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري  موجودات مالية
          موجودات مالية غير مشتقة

  ١١٠,٤٥٢  --  --  ١١٠,٤٥٢  استثمارات محتفظ بها للمتاجرة
          موجودات مالية متاحة للبيع

  ٢,١١٠,٢٨٩  --  --  ٢,١١٠,٢٨٩  أسهم حقوق ملكية
  ٤٩٧,٤٣١  ٢٢,٤٢٤  ١١١,٨٢٦  ٣٦٣,١٨١  أوراق مالية مدينة
  ٥٧٤,٩٤٥  --  --  ٥٧٤,٩٤٥  ذمم تأمين مدينة

  ١,٨٠٥,٤٢٩  --  --  ١,٨٠٥,٤٢٩  موجودات عقود إعادة تأمين
  ٢,٠٨٠,٧٢٠  --  --  ٢,٠٨٠,٧٢٠  النقد وشبهالنقد 

  ٧,١٧٩,٢٦٦  ٢٢,٤٢٤  ١١١,٨٢٦  ٧,٠٤٥,٠١٦  اإلجمالي
          

  سنوات ٥- ١من   حتى سنة واحدة  
 ٥أكثر من 
  المجموع  سنوات

  ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري  مطلوبات مالية
          مطلوبات مالية غير مشتقة
  ٢١١,٥٨٤  --  --  ٢١١,٥٨٤  ذمم تجارية وأخرى دائنة

  ٣,٢٥٩,٧٠١  --  --  ٣,٢٥٩,٧٠١  مطلوبات عقود إعادة تأمين
  ٤٣٥,٨٩٠  --  --  ٤٣٥,٨٩٠  ذمم تأمين دائنة

  ١٨٢,٠٠٠  --  --  ١٨٢,٠٠٠  قروض قصيرة األجل
  ٤,٠٨٩,١٧٥  --   --   ٤,٠٨٩,١٧٥  اإلجمالي

  مخاطر السوق  ) ز 
لــألداة الماليــة نتيجــة للتغيــرات فــي أســعار الســوق،  مخــاطر الســوق هــي المخــاطر المتمثلــة فــي تقلــب القيمــة العادلــة أو اإليــرادات

ســواء كانــت هــذه التغييــرات ناتجــة عــن عوامــل محــددة خاصــة بورقــة ماليــة ) مثــل، معــدالت فوائــد وتحويــل وأســعار حقــوق ملكيــة(
ـــة المتداولـــة فـــي الســـوق ـــى جميـــع األوراق المالي ـــة أو مصـــدرها أو عوامـــل تـــؤثر عل  تحـــد المجموعـــة مـــن مخـــاطر الســـوق. معين

باإلضـافة إلـى ذلـك تقـوم . باالحتفاظ بمحفظة متنوعة والرصد المستمر للتطورات في أسـواق األسـهم والسـندات العالميـة والمحليـة
المجموعــة بالرصــد النشــط للعوامــل الرئيســية التــي تــوثر علــى تحركــات أســواق األســهم والســندات، متضــمنًا إجــراء تحليــل لــألداء 

  . مر فيهاالتشغيلي والمالي للشركات المستث

  مخاطر العمالت  ]١[
مخاطر العمالت هي المخاطر المتمثلـة فـي تقلـب القيمـة العادلـة للتـدفقات النقديـة المسـتقبلية لـألداة الماليـة بسـبب التغييـرات فـي 

  .معدالت صرف العمالت األجنبية

اآلجلـة لصــرف العمـالت األجنبيــة  تقـوم المجموعـة باســتخدام مختلـف األدوات الماليــة خـارج بيــان المركـز المــالي متضـمن العقــود
  .والخيارات إلدارة بعض مخاطر االستثمار بعمالت أجنبية وللمتاجرة

يلخــص الجــدول أدنــاه تعــرض المجموعــة لمخــاطر ســعر صــرف العمــالت األجنبيــة فــي تــاريخ التقريــر وذلــك بتصــنيف األصــول 
  .والمطلوبات بعمالت رئيسية

  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١
  

  يورو  دوالر أمريكي
 جنيه

  المجموع  إسترليني



  

  

  

  ٢٠١١ديسمبر  ٣١
  المجموع  جنيه إسترليني  يورو  دوالر أمريكي  

 ألف ألف ألف ألف  
      

 112,682 ١٠,٠٣١ ٢٥,٣٤٨ ٧٧,٣٠٣  النقد  وشبهالنقد 
 158,886 ٢,١٥١ ٨,٠٥٠ ١٤٨,٦٨٥  ذمم تأمين وأخرى مدينة 

 ١،١٢٥،٠١٣ ١٧,٤٣٧ ٧٢,٤٥٨ ١,٠٣٥,١١٨  استثمارات
 1,396,581 ٢٩,٦١٩ ١٠٥,٨٥٦ ١,٢٦١,١٠٦  إجمالي الموجودات

 ١٨٢,٠٠٠ --  --  ١٨٢,٠٠٠  قروض قصيرة األجل
مخصصات وذمم إعادة تأمين دائنة وذمم 

 ١٠٨،٢٧٢ ١,٣٨٧ ٢٧,٨١١ ٧٩,٠٧٤  دائنة أخرى
 ٢٩٠،٢٧٢ ١,٣٨٧ ٢٧,٨١١ ٢٦١,٠٧٤  إجمالي المطلوبات

  .ليس لدى المجموعة تركيزات هامة في مخاطر العمالت

تم القيام بالتحليل أدنـاه للتحركـات المعقولـة الممكنـة فـي المتغيـرات الرئيسـية مـع بقـاء المتغيـرات األخـرى ثابتـة ممـا يوضـح األثـر 
ة بســـبب التغيـــرات فـــي القيمـــة العادلـــة للموجـــودات والمطلوبـــات الماليـــة الحساســـة للعمـــالت متضـــمنة علـــى الـــربح وحقـــوق الملكيـــ

  :مطالبات عقود التأمين

 ألف ألف ألف ألف  
          

  ١٦٤,٥٨٥ ٨,٨٤٤ ٢٧,٧٨٩ ١٢٧,٩٥٢  النقد وشبهالنقد 
  ١٦٤,٥٨٥ ٣,٥٢٣ ١٢,١٥٢ ١٦٧,٩٠٤  ذمم تأمين وأخرى مدينة 

 ١،٢٦٨،٥٩٤ ٥,٩٢٨ ٦٨,٩٢٥ ١,١٩٣,٧٤١  استثمارات
 ١،٦١٦،٧٥٨ ١٨,٢٩٥ ١٠٨,٨٦٦ ١,٤٨٩,٥٩٧  إجمالي الموجودات

 -- -- -- --  قروض قصيرة األجل
مخصصات وذمم إعادة تأمين دائنة وذمم 

 ٣٠٢،٥٢٢ ٣,١٦٢ ٥٢,٥٢٦ ٢٤٦,٨٣٤  دائنة أخرى
 ٣٠٢،٥٢٢ ٣,١٦٢ ٥٢,٥٢٦ ٢٤٦,٨٣٤  إجمالي المطلوبات



  

  

  

  ٢٠١١ديسمبر  ٣١  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١    

  
التغير في 
  المتغيرات

األثر على الربح 
  والخسارة

األثر على حقوق 
  الملكية

األثر على الربح 
  والخسارة

األثر على حقوق 
  كيةالمل

 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري   
       العملة
 ٥٥٩ ٥٥٩ )١,٢٥٩( )١,٢٥٩( %١٠+  يورو

 ١,٠٨٠ ١,٠٨٠ ٩٢١ ٩٢١ %١٠+  جنيه إسترليني
   )٣٣٨( (338) ١،٦٣٩ 1,639 
            

 )٥٥٩( )٥٥٩( ١,٢٥٩ ١,٢٥٩ %١٠-  يورو
 )١,٠٨٠( )١,٠٨٠( )٩٢١( )٩٢١( %١٠-  جنيه إسترليني

   338 338 (1,639) (1,639) 

  .لم تتغير الطريقة المستخدمة في التوصل إلى معلومات الحساسية والمتغيرات الهامة منذ الفترة السابقة

  مخاطر معدالت الفائدة  ]٢[
لتغيـرات فـي معـدالت الفائـدة مخاطر معدالت الفائدة هي المخاطر الناتجة عن تقلبات القيمـة أو االيـرادات األداة الماليـة بسـبب ا

  .بالسوق

مخــاطر معــدالت الفائــدة بالنســبة للمجموعــة . تســتثمر المجموعــة فــي أوراق ماليــة ولــديها ودائــع تخضــع لمخــاطر معــدالت الفائــدة
  .هي مخاطر التغيرات في معدالت الفائدة بالسوق التي تخفض العائد الكلي على أوراقها المالية التي تحتسب عنها فوائد

رط سياســة معــدالت الفائــدة لــدى المجموعــة إدارة مخــاطر معــدالت الفائــدة باالحتفــاظ بمــزيج مــن األدوات ذات ســعر الفائــدة تشــت
كما تتطلب السياسة أيضًا من المجموعة إدارة استحقاقات الموجودات المالية والمطلوبات المالية التـي تحتسـب . الثابت والمتغير

  .عليها فوائد

طر معدالت الفائدة برصـد التغيـرات فـي معـدالت الفائـدة فـي العمـالت التـي يـتم تحويـل نقـدها واسـتثمارها تحد المجموعة من مخا
  . بها وليس هناك تركيز كبير في مخاطر معدالت الفائدة

 تــم أداء التحليــل أدنــاه للتحركــات الممكنــة علــى نحــو معقــول فــي المتغيــرات الرئيســية مــع االحتفــاظ بجميــع المتغيــرات األخــرى فــي
  :ثبات مما يوضح األثر على صافي الربح وحقوق الملكية

  ٢٠١١ديسمبر  ٣١  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١    

  التغير في المتغيرات  
األثر على الربح 

  والخسارة
األثر على 
  حقوق الملكية

األثر على الربح 
  والخسارة

األثر على 
  حقوق الملكية

 لف ريـال قطريأ ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري   العملة
       

 )٣١,٨١٢( ٢,٧٤٠ )٤٥,٥٤٤( ١,٠٠٦ نقطة أساس ٥٠+  ريـال قطري
       

 ٣١,٨١٢ )٢,٧٤٠( ٤٥,٥٤٤ )١,٠٠٦( نقطة أساس ٥٠-  ريـال قطري

  :مخاطر معدالت الفائدة للمجموعة استنادًا إلى ترتيبات تعاقدية كما يلي

  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١
معدل الفائدة   المجموع ٥من  أكثر ٥-١من   حتى سنة واحدة  



  

  

  (%)الفعلي   سنوات  سنوات
  ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري  

       

  ٢,١٢٣,٨٧٦ -- -- ٢,١٢٣,٨٧٦  النقد وشبهنقد 
 %٢،٥٤ ٦٧٦,٩٩٤ ٨٧,٦٩٧ ١٣٨,٣٦١ ٤٥٠,٩٣٦  استثمارات
 %٤،٣٥ ٢,٨٠٠,٨٧٠ ٨٧,٦٩٧ ١٣٨,٣٦١ ٢,٥٧٤,٨١٢  المجموع

  ٢٠١١ديسمبر  ٣١

  سنوات ٥- ١من   حتى سنة واحدة  
 ٥أكثر من 
  المجموع  سنوات

معدل الفائدة 
  (%)الفعلي 

  ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري  
            

 %١،٨٥ ٢,٠٨٠,٧٢٠ --  --  ٢,٠٨٠,٧٢٠  النقد وشبهنقد 
 %٣،٧٤ ٥٨٤,٧٧٤ ٣٥,٧٥١ ١٤٩,٤٦٠ ٣٠٨,٦٣١  استثمارات
  ٢,٦٦٥,٤٩٤ ٣٥,٧٥١ ١٤٩,٤٦٠ ٢,٣٨٩,٣٥١  المجموع

  مخاطر السعر  ]٣[ 
مخــاطر الســعر هــي المخــاطر التــي تنشــأ عــن تقلبــات القيمــة العادلــة أو االيــرادات لــألداة الماليــة بســبب التغييــرات فــي األســعار 

تلـك التغييـرات قـد تسـببت فيهـا  ، سـواء كانـت)بخالف تلك التي تنشـأ مـن مخـاطر معـدالت الفائـدة أو مخـاطر العمـالت(بالسوق 
  .عوامل خاصة باألداة المالية المحددة أو مصدرها أو عوامل تؤثر على جميع األدوات المالية المماثلة المتداولة في السوق

تتعلق مخاطر سعر سهم المجموعة بالموجودات والمطلوبات المالية التي تتقلب قيمها نتيجة للتغيرات في أسعار السوق وبصـفة 
  .اسية األوراق المالية االستثمارية التي ال يحتفظ بها لحساب نشاط تجاري متعلق بالوحدةأس

تتطلب سياسة مخاطر السعر بالمجموعة قيامها بإدارة هذه المخاطر بوضـع األهـداف ورصـد العقبـات أمـام االسـتثمارات وخطـط 
لـيس هنـاك تركيـز .والمخطـط لـألدوات الماليـة المشـتقةالتنويع وحدود االستثمار في كل بلد والقطاع والسـوق واالسـتخدام بحـرص 

  .جوهري لمخاطر السعر بالمجموعة

تــم أداء التحليــل أدنــاه للتحركــات الممكنــة علــى نحــو معقــول فــي المتغيــرات الرئيســية مــع االحتفــاظ بجميــع المتغيــرات األخــرى فــي 
  .ثبات مما يوضح األثر على صافي الربح والخسارة وحقوق الملكية

  ٢٠١١ديسمبر  ٣١  ٢٠١٢سمبر دي ٣١    
التغير في   

  المتغيرات
األثر على الربح 

  والخسارة
األثر على حقوق 

  الملكية
األثر على الربح 

  والخسارة
األثر على 
  حقوق الملكية

 ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري ألف ريـال قطري   
          

 ١٣٩,٨٣٨ - - ١٤٣,٠١٩ -- %١٠+  السوق القطري
 ٣١,٦٣٥ ١١,٠٤٥ ٣٠,٨٠٤ ١٤,٢٣٢ %١٠+  لسوق العالميا
        

 )١٣٩,٨٣٨( - - )١٤٣,٠١٩( -- %١٠-  السوق القطري
 )٣١,٦٣٥( )١١,٠٤٥( )٣٠,٨٠٤( )١٤,٢٣٢( %١٠-  السوق العالمي

  .لم تتغير الطريقة المستخدمة في التوصل إلى معلومات الحساسية والمتغيرات الهامة منذ الفترة السابقة

  اطر التشغيليةالمخ    ) ح 



  

  

فـي حالـة فشـل ضـوابط . وهي مخاطر الخسارة التي تنشأ من فشل النظام أو الخطأ البشـري أو االحتيـال أو مـن أحـداث خارجيـة
الرقابة في األداء قد تتسبب المخاطر التشغيلية في مخاطر للسمعة وقد يكون لها مدلوالت قانونيـة أو تشـريعية أو قـد تـؤدي إلـى 

ن للمجموعة أن تتوقع إزالة جميع المخاطر التشغيلية إال أنـه وعـن طريـق وضـع نظـام رقابـة صـارم وبالرصـد ال يمك.خسارة مالية
  .ومعالجة المخاطر المحتملة تتمكن المجموعة من إدارة المخاطر

لـــدى المجموعـــة أنظمـــة مفصـــلة وكتيبـــات إجـــراءات بهـــا فصـــل فعـــال للمهـــام وضـــوابط للوصـــول وٕاجـــراءات التفـــويض والتســـوية 
يـتم رصـد مخـاطر العمـل مثـل التغيـرات فـي . اليب لتدريب وتقييم الموظفين وخالفها إضافة إلى إطار عمل تدقيق داخليفعالوأس

  .البيئة والتقنية والصناعة عبر التخطيط اإلستراتيجي للمجموعة وأسلوب رصد الموازنة

  إدارة رأس المال    ) ط 
كمـا أنـه . قبـل قـانون الشـركات التجاريـة القطـري وبورصـة قطـر اشتراطات رأس المال المفروضة خارجيـًا موضـوعة ومنظمـة مـن

وضــعت أهــداف أخــرى مــن جانــب المجموعــة بغــرض المحافظــة علــى تــأمين ائتمــاني قــوي ومعــدالت رأســمال قويــة بغــرض دعــم 
  .أهداف نشاطها التجاري ومضاعفة القيمة لمساهميها

ن مســتويات رأس المــال المبلــغ عنــه والمطلــوب علــى نحـــو تــدير المجموعــة متطلبــات رأســمالها عــن طريــق تقيــيم الــنقص مــا بــي
التزمـــت المجموعـــة بالكامـــل باالشـــتراطات المفروضـــة خارجيـــًا أثنـــاء الفتـــرات الماليـــة الصـــادر عنهـــا التقريـــر ولـــم تجـــرى . منـــتظم

كـان رأس  ٢٠١٢ديسـمبر  ٣١كمـا فـي .تغييرات على قاعـدة رأسـمالها وأهـدافها وسياسـاتها وأسـاليبها عمـا هـي فـي السـنة السـابقة
  ).قطريريـال ألف  ١١,٥٠٠:  ٢٠١١(قطري ريـال ألف  ١١,٥٠٠المال المطلوب للشركة 

  التصنيف والقيم العادلة
  :يعطي الجدول التالي مقارنة للقيم العادلة لألدوات المالية مع قيمها الدفترية

  ٢٠١١ديسمبر  ٣١  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١  
  القيمة العادلة  الدفترية القيمة  القيمة العادلة  القيمة الدفترية  
  ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري  
          
  ٢,٠٨٠,٧٢٠  ٢,٠٨٠,٧٢٠  ٢,١٢٣,٨٧٦  ٢,١٢٣,٨٧٦  النقد وما في حكم النقد

          قروض وذمم مدينة
  ٥٧٤,٩٤٥  ٥٧٤,٩٤٥  ٦١٨,٤٤٦  ٦١٨,٤٤٦  ذمم تأمين مدينة

  ١,٨٠٥,٤٢٩  ١,٨٠٥,٤٢٩  ١,٩٥٠,٢٧٨  ١,٩٥٠,٢٧٨  موجودات عقود إعادة تأمين
  ١١٠,٤٥٢  ١١٠,٤٥٢  ١٤٢,٣٢٢  ١٤٢,٣٢٢  استثمارات محتفظ بها للمتاجرة

  ٢,٦٠٧,٧٢٠  ٢,٦٠٧,٧٢٠  ٢,٧٩٠,٧٨١  ٢,٧٩٠,٧٨١  استثمارات متاحة للبيع
  ٧,٢٣٤,٠٥٨  ٧,٢٣٤,٠٥٨  ٧,٦٢٥,٧٠٣  ٧,٦٢٥,٧٠٣  
          

  
  ١٨٢,٠٠٠  ١٨٢,٠٠٠  --  --  قروض قصيرة األجل

  ٨٠٦,٦٥٨  ٨٠٦,٦٥٨  ٨١٧,٩٨٢  ٨١٧,٩٨٢  تأمين دائنة وذمم دائنة أخرىذمم 
  ٣,٢٥٩,٧٠٢  ٣,٢٥٩,٧٠٢  ٣,٦٤٠,٩٨٦  ٣,٦٤٠,٩٨٦  مطلوبات عقود تأمين

  ٤,٢٤٨,٣٥٩  ٤,٢٤٨,٣٥٩  ٤,٤٥٨,٩٦٨  ٤,٤٥٨,٩٦٨  
 

  التقديرات المؤثرة المستخدمة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة .٢٨



  

  

ليــة الموحــدة قامــت اإلدارة باســتخدام عــدد مــن التقــديرات المــؤثرة عنــد تطبيــق السياســات المحاســبية عنــد إعــداد هــذه البيانــات الما
تـم إدراج تلـك األحكـام التـي لهـا التـأثير الهـام األكبـر علـى مبـالغ الموجـودات والمطلوبـات ). "د" ٢(الوارد وصـفها باإليضـاح رقـم 

ك التي تشتمل على تقديرات والتي تم التعامل معها في اإليضاح رقم بخالف تل(والدخل والمصروف الصادر عنها التقرير أدناه 
٢٩.(  

تســـتند تلـــك األحكـــام إلـــى الخبـــرة التاريخيـــة وعوامـــل أخـــرى متضـــمنة التوقعـــات ألحـــداث مســـتقبلية ُيـــرى أنهـــا معقولـــة فـــي ضـــوء 
  .كامترى اإلدارة بأن النقاش التالي يعالج السياسات المحاسبية التي تحتاج إلى األح. الظروف

  تصنيف االستثمارات
تقــوم المجموعــة باالســتثمار بشــكل كبيــر فــي . يمكــن تصــنيف االســتثمارات المدرجــة إمــا علــى أنهــا محــتفظ بهــا أو متاحــة للبيــع

األوراق المالية المدرجة إما محليًا أو خارجيا كما أن اإلدارة قد قررت بصـفة أساسـية المحاسـبة عنهـا علـى أسـاس احتمـال نموهـا 
نتيجــة لــذلك فقــد تــم إدراج مثــل تلــك االســتثمارات . جــل بــدًال عــن المحاســبة عنهــا علــى أســاس ربحهــا قصــير األجــلالطويــل األ

  .كاستثمارات متاحة للبيع ومحتفظ بها لتاريخ االستحقاق بدًال عن بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

الخســارة فــي الوقــت الــذي تكــون فيــه الموجــودات إمــا محــتفظ بهــا  ُصــنفت الموجــودات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الــربح أو
  .للمتاجرة أو مخصصة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

  .تستثمر المجموعة في صناديق مشتركة ومدارة ألغراض المتاجرة

  انخفاض قيمة الموجودات المالية
دات الماليـة فـي حقـوق الملكيـة المتاحـة للبيـع عنـدما يكـون هنـاك تحدد المجموعة ما إذا كان قد حدث انخفاض في قيمـة الموجـو 
يتطلــب هــذا التحديــد لمــا هــو مهــم أو مســتمر إلــى القيــام بحكــم . انخفــاض هــام أو مســتمر فــي قيمتهــا العادلــة ألدنــى مــن تكلفتهــا

. أي انخفـاض فـي القيمـةفي سـبيل الوصـول إلـى هـذا الحكـم التقـديري ولتسـجيل مـا إذا كـان قـد حـدث . تقديري من جانب اإلدارة
تقــوم المجموعــة ضــمن عوامــل أخــرى، بتقيــيم التقلبــات االعتياديــة فــي ســعر الســهم والموقــف المــالي للشــركة المســتثمر فيهــا وأداء 

  .الصناعة والقطاع، والتغييرات في التقنية والتدفقات النقدية التشغيلية والمالية
  

  المصادر الرئيسية للشكوك حول التقديرات .٢٩

ضات الرئيسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى للشـكوك حـول التقـدير فـي تـاريخ التقريـر والتـي لهـا مخـاطر االفترا
  :كبيرة تتسبب في تسويات جوهرية للقيم الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية التالية تمت مناقشتها أدناه

  المطالبات المقدمة بموجب عقود تأمين
يـــتم تحميـــل مصـــروفات المطالبـــات وتقـــدير الخســـائر علـــى الـــربح والخســـارة عنـــد تكبـــدها اســـتنادًا إلـــى االلتـــزام المقـــدر للتعـــويض 

يــتم تقــدير مطلوبــات المطالبــات غيــر المدفوعــة . المســتحق لحامــل العقــد أو األطــراف الثالثــة المتضــررة مــن جانــب حــاملي العقــد
تـتم . يـة مبلـغ عنهـا للمجموعـة وتقـديرات اإلدارة للمطالبـات المتكبـدة ولكـن لـم يبلـغ عنهـاباستخدام مدخالت التقديرات لحاالت فرد

يـتم إدراج أيـة فـروق بـين المطالبـات الفعليـة . مراجعة طريقة وضع مثل هذه التقديرات وتكوين االلتزام الناتج عنها بصفة مستمرة
ـــربح والخســـارة فـــي ســـنة الســـداد كـــان تقـــدير المطالبـــات غيـــر  ٢٠١٢ديســـمبر  ٣١ كمـــا فـــي. والمخصصـــات الموضـــوعة فـــي ال

  ).قطريريـال ألف ٨٩٨,١٠٠:  ٢٠١١ (قطري ريـال ألف  ١,٠٧٨,٠٩٧ المدفوعة بمبلغ



  

  

  انخفاض قيمة ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى
. ل الكامــل لــذلك المبلــغيــتم وضــع تقــدير لكامــل مبلــغ التــأمين القابــل للتحصــيل عنــدما يصــبح مــن غيــر المحتمــل القيــام بالتحصــي

يســتدعي هــذا التحديــد لمــا إذا كانــت ذمــم التــأمين المدينــة والــذمم المدينــة األخــرى قــد انخفضــت قيمتهــا أن تقــوم المجموعــة بتقيــيم 
مركز االئتمان والسيولة لدى حـاملي الوثـائق وشـركات التـأمين ومعـدالت االسـترداد التاريخيـة متضـمنة التحقيقـات المفصـلة التـي 

يتم إدراج الفرق بـين القيمـة القابلـة لالسـترداد . والمعلومات الراجعة المستلمة من إدارتها القانونية ٢٠١١قيام بها خالل سنة تم ال
ســيتم إدراج أي فــرق بــين المبــالغ التــي يــتم تحصــيلها فعليــا فــي الفتــرات . المقــدرة والقيمــة الدفتريــة فــي الــربح والخســارة كمصــروف

ــذمم  ٢٠١٢ديســمبر  ٣١كمــا فــي . فــي وقــت تحصــيلها توقعــة فــي الــربح والخســارةالمســتقبلية والمبــالغ الم كانــت القــيم الدفتريــة ل
      ) قطـــريريــــال ألـــف  ٢٦٣,٩٤٤:  ٢٠١١(قطـــري ريــــال ألـــف  ٢٥٠,٦٧٩ التـــأمين المدينـــة وذمـــم إعـــادة التـــأمين المدينـــة بمبلـــغ

ى التـوالي وبلغـت المخصصـات المكونـة النخفـاض علـ) قطريريـال ألف  ٣٤٥,١٢٨:  ٢٠١١(قطري ريـال ألف  ٣٨٦,٤٤٩ و
 و) قطـــريريــــال ألـــف  ١٠,٩٩٣:  ٢٠١١(قطـــري ريــــال ألـــف  ٤,٢٣٧قيمـــة ذمـــم التـــأمين المدينـــة وذمـــم إعـــادة التـــأمين المدينـــة 

  .على التوالي) قطريريـال ألف  ٢٣,١٣٤:  ٢٠١١(قطري ريـال ألف  ١٤,٤٤٥

  ختبار كفاية االلتزامإ
تقــوم المجموعــة باســتخدام . تم إجــراء اختبــارات لكفايــة االلتــزام للتأكــد مــن كفايــة مطلوبــات عقــود التــأمينفــي كــل تــاريخ التقريــر يــ

أفضل التقديرات للتدفقات النقدية التعاقدية المستقبلية ومعالجة المطالبات والمصروفات اإلدارية إضـافة إلـى إيـراد االسـتثمار مـن 
  .يتم تحميل أي قصور مباشرة في الربح والخسارة. سبيل تقييم كفاية المطلوبالموجودات التي تعزز مثل هذه المطلوبات في 

  
  أرقام المقارنة .٣٠

  . أعيـــد تصـــنيف أرقـــام المقارنـــة للســـنة الســـابقة، متـــى كـــان ذلـــك ضـــروريا، لتتفـــق مـــع طريقـــة العـــرض المتبعـــة فـــي الســـنة الحاليـــة
  .ر عنها التقرير سابقاال تؤثر إعادة التصنيف على صافي الموجودات أوحقوق الملكية الصاد


