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  ق.م.شركة قطر للتأمين ش السادة المساهمين ىإل مدققي الحسابات تقرير
  قطردولة  - الدوحة

  تقرير عن البيانات المالية الموحدة

ويشار (التابعة  اوشركاته") الشركة(" )ق.م.ش(تأمين للقطر شركة ل ةلقد دققنا البيانات المالية الموحدة المرفق
وبيان الدخل  ٢٠١١ديسمبر  ٣١الموحد كما في  بيان المركز الماليوالتي تتكون من ") المجموعة"إليها معا بـ 

والتدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك  لكيةالمحقوق  يالتغيرات فو لدخل الشاملل ات الموحدةبيانالوالموحد 
  .لسياسات المحاسبية الهامة واإليضاحات التفسيرية األخرىالتاريخ باإلضافة إلى ملخص ل

  مجلس اإلدارة عن البيانات المالية الموحدةأعضاء ليات مسؤو

البيانات المالية الموحدة وعرضها بشكل عادل وفقاً هذه لون عن إعداد مسؤو المجموعة إدارةأعضاء مجلس  إن
التي يحدد أعضاء مجلس اإلدارة أنها ضرورية داخلية الرقابة الأنظمة  وعن للمعايير الدولية للتقارير المالية

سواء كانت ناتجة عن  بصورة خالية من أية معلومات جوهرية خاطئةالموحدة  المالية لبياناتالتمكينهم من إعداد 
  .اختالسات أو أخطاء

  لية مدققي الحساباتمسؤو

لقد تم . ما قمنا به من أعمال التدقيق بناء علىحدة ليتنا هي إبداء الرأي عن هذه البيانات المالية المومسؤوإن 
تدقيقنا وفقاً لمعايير التدقيق الدولية، والتي تتطلب منا اإللتزام بأخالقيات المهنة ذات العالقة وتخطيط وتنفيذ 

جوهرية المعلومات الأعمال التدقيق بهدف الحصول على تأكيدات معقولة عن خلو البيانات المالية الموحدة من 
  .خاطئةلا

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

وعند تقييم هذه المخاطر فإننا نأخذ . تالسات أو أخطاءخاطئة بالبيانات المالية الموحدة سواء كانت ناتجة عن اخ
بصورة الموحدة بإعداد وعرض البيانات المالية ذات الصلة بقيام المجموعة في االعتبار أنظمة الرقابة الداخلية 

عادلة وذلك بهدف تصميم إجراءات التدقيق المناسبة في ظل األوضاع القائمة وليس بغرض إبداء رأي عن مدى 
كما يشمل التدقيق أيضاً تقييماً لمدى مالءمة المبادئ المحاسبية المتبعة . أنظمة الرقابة الداخلية للمجموعة فاعلية

 . الموحدة معقولية التقديرات المحاسبية التي تجريها اإلدارة باإلضافة إلى تقييم عام لعرض البيانات الماليةمدى و

  .ية ومناسبة لتكوين أساس سليم للرأي الذي توصلنا إليهإننا نرى أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كاف

  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  ٢٠١١ديسمبر  ٣١للمجموعة كما في 

  .التاريخ وذلك وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية



٢ 
  

  

  

  التقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى

المجموعة تمسك سجالت  إن .غراض التدقيقألعلى جميع اإليضاحات والمعلومات التي طلبناها لقد حصلنا 
لقد قمنا بمراجعة تقرير مجلس اإلدارة . البيانات المالية الموحدة تتفق مع تلك السجالت إنمحاسبية منتظمة و

لم يرد إلى علمنا وقوع أية . البيانات المالية الموحدةالمرفق ونؤكد على أن المعلومات الواردة فيه تتفق مع 
أو لبنود النظام األساسي خالل السنة  ٢٠٠٢لسنة ) ٥(جارية القطري رقم لشركات التقانون امخالفات ألحكام 

 .٢٠١١ديسمبر  ٣١يمكن أن يكون لها أثر جوهري على أعمال المجموعة أو مركزها المالي الموحد كما في 

  

  

  جوبال باالسوبرامانيام   ٢٠١٢يناير  ٢٤
  كي بي إم جي  الدوحة

  )٢٥١(القطري رقم  راقبي الحساباتسجل م  دولة قطر
  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  ) تابع(مدققي الحسابات إلى السادة المساهمين  تقرير
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  ق.م.شركة قطر للتأمين ش

    ق.م.شركة قطر للتأمين ش

   الموحدلماليا المركز بيان
  بآالف الرياالت القطرية  ٢٠١١ديسمبر  ٣١في  كما

  
  ٢٠١٠    ٢٠١١  إيضاحات  

          الموجودات 
  ١,٧٣٦,١١٧    ٢,٠٨٠,٧٢٠  ٤  في حكم النقدالنقد وما 

  ٥٤٩,٢١٥    ٦٢٩,٧٣٧  ٥  ذمم تأمين مدينة وذمم مدينة أخرى
  ١,٦١٦,٢٨٧    ٦١,٨٠٥,٤٢٩  موجودات عقود إعادة تأمين

  ٦١,٨٩٥    ٦٣,٧٩٧  ٧  استثمارات محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية 
  ٢,٨٦٠,٣١٤    ٢,٧١٨,١٧٢  ٨  استثمارات

  ٣٨٤,٧٢٥    ٤٥٣,٢٢٣  ٩  استثمارات عقارية
  ٢٨,٥٩٣    ٢٦,١٤٢  ١٠  ممتلكات ومعدات

  ٧,٢٣٧,١٤٦    ٧,٧٧٧,٢٢٠    مجموع الموجودات

          المطلوبات
  ٢٢٩,٢٠٠    ١٨٢,٠٠٠  ١١  قروض قصيرة األجل

  ٧٤٥,٩٩٧    ٨٠٦,٦٥٨  ١٢  مخصصات وذمم إعادة تأمين دائنة وذمم دائنة أخرى
  ٢,٧٣٩,٨٠١    ٣,٢٥٩,٧٠١  ٦  مطلوبات عقود تأمين
  ٣,٧١٤,٩٩٨    ٤,٢٤٨,٣٥٩    مجموع المطلوبات

          لكيةحقوق الم
  ٧٤٣,٢٤٣    ٧٤٣,٢٤٣  ١٣  رأس المال

  ٤٦٣,٤٦٢    ٤٧٣,١٢١  ١٤  احتياطي قانوني
  ٢٨٧,٠٠٠    ٢٨٧,٠٠٠  ١٥  احتياطي عام

  ٧٨٠,١٣٠    ٦٧٤,١٦٣  ١٦ احتياطي القيمة العادلة
 ١٠٠,٠٠٠   ١٢٩,٤٩٨  ١٧  احتياطي خاص للكوارث

  ٩٦٤,٧٨١    ١,٠٣٢,٣٣٥    أرباح مدورة

  ٣,٣٣٨,٦١٦    ٣,٣٣٩,٣٦٠    الشركة األم الكيمجموع الحقوق المنسوبة إلى م

  ١٨٣,٥٣٢    ١٨٩,٥٠١    مساهمات ال تتمتع بالسيطرة

  ٣,٥٢٢,١٤٨    ٣,٥٢٨,٨٦١    لكيةمجموع حقوق الم

  ٧,٢٣٧,١٤٦    ٧,٧٧٧,٢٢٠    لكيةمجموع المطلوبات وحقوق الم

  :ووقعها بالنيابة عن المجلس كل من ٢٠١٢يناير   ٢٤في الموحدة المالية  البياناتاعتمد مجلس اإلدارة هذه 

_________________________  _____________________    

  عييخليفة عبد اهللا تركي السب  علي آل ثانيمحمد بن بن  خالدالشيخ سعادة 

    التنفيذي  والرئيسالمجموعة  رئيس  والعضو المنتدب إلدارةا مجلس رئيس

 .من هذه البيانات المالية الموحدة جزء ال يتجزأ تشكل ٣٠إلى  ١اإليضاحات المرفقة من 
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 ق.م.شركة قطر للتأمين ش
 الموحددخل ال بيان

بآالف الرياالت القطرية٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  ٢٠١٠    ٢٠١١  إيضاحات  
          

  ٢,١٥٣,٠٨٠    ٢,٣٨٣,٠٥١  )أ( ١٨  إجمالي أقساط التأمين
  )٩٨٧,٠٤٢(    )٩٩٩,٦٦٢(  )أ( ١٨  حصة معيدي التأمين في إجمالي أقساط التأمين 

  ١,١٦٦,٠٣٨    ١,٣٨٣,٣٨٩    التأمين أقساطصافي 
  )٤٨,١٦٨(    )٦٢,٤٩١(  )أ( ١٨  الحركة على األقساط غير المكتسبة

  ١,١١٧,٨٧٠    ١,٣٢٠,٨٩٨    صافي األقساط المكتسبة

  )٩٧٦,٣٠٨(    )١,١٢٢,٦٥٢(  )أ( ١٨  المدفوعة إجمالي المطالبات
  ٤٤٧,٣٠٢    ٥٣١,٥٢٢  )أ( ١٨  المبالغ المستردة من شركات إعادة التأمين 

  )٥٥,٨٥١(    )٢٦٨,٢٦٧(  )أ( ١٨  الحركة على المطالبات القائمة
  )١٠٧,٢٧٣(    )١٢٣,٠٧٢(  )أ( ١٨  صافي العمولة

  ٤٢٥,٧٤٠    ٣٣٨,٤٢٩  )أ( ١٨  االكتتاب صافي نتائج

  ٣٦١,٨٨١    ٤٣٥,٢٤١  ١٩  إيرادات االستثمارات
  ٧,٨١٨    ٢١,٧٣٦    رسوم استشارية إيرادات

  ٣٨,٢٢٦    ٤٦,٦٢٥    تاإيرادات اإليجار
  ٢,٣٠٥    ٣,٠٣٨    إيرادات أخرى
  ٨٣٥,٩٧٠    ٨٤٥,٠٦٩    إجمالي اإليراد

  )١٩٤,٦٨٨(    )٢٢٠,٩٢٢(  ٢٠  اإلدارية التشغيلية والمصروفات 
  )١٩,١١٠(    )٢٢,٩٩٣(    اإلهالك

االستثمارات المحاسب عنها  نتائجالربح قبل الحصة من 
  بطريقة حقوق الملكية

  ٦٢٢,١٧٢    ٦٠١,١٥٤  

المحاسب عنها بطريقة حقوق ح استثمارات اربأحصة من ال
  ٣٩٥    ١,٩٠٢    الملكية

  ٦٢٢,٥٦٧    ٦٠٣,٠٥٦    ربح السنة

          

          منسوب إلى
  ٥٨٩,٩٥٠    ٥٩١,٨٤٣    الشركة األم مالكي

  ٣٢,٦١٧    ١١,٢١٣    مساهمات ال تتمتع بالسيطرة

  ٦٢٢,٥٦٧    ٦٠٣,٠٥٦    ربح السنة

          

  ٧.٩٤    ٧.٩٦  ٢١  )ريال قطري(العائد األساسي والمعدل للسهم الواحد 

  ٦.٥٠        )ريال قطري(توزيعات األرباح للسهم الواحد 

  

  .المالية الموحدةجزءاً من هذه البيانات  تشكل ٣٠إلى  ١اإليضاحات المرفقة من 
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 ق.م.شركة قطر للتأمين ش
 الموحددخل الشاملال بيان

بآالف الرياالت القطرية٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
 
  ٢٠١٠    ٢٠١١  

        

  ٦٢٢,٥٦٧    ٦٠٣,٠٥٦  ربح السنة

        الدخل الشامل اآلخر

  المتاحة للبيعصافي التغير غير المحقق في القيمة العادلة للموجودات المالية 
)١٠٩,٣٤١(  

  ٢٩٢,٩٤٢  

  ٩١٥,٥٠٩    ٤٩٣,٧١٥  إجمالي الدخل الشامل للسنة
        

        :منسوب إلى

  ٨٨٠,٩٣٧    ٤٨٥,٨٣٩  الشركة األم لكيام

  ٣٤,٥٧٢    ٧,٨٧٦  مساهمات ال تتمتع بالسيطرة

  ٩١٥,٥٠٩    ٤٩٣,٧١٥  إجمالي الدخل الشامل للسنة
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 .جزء ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة تشكل ٣٠إلى  ١اإليضاحات المرفقة من 
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 ق.م.شركة قطر للتأمين ش
 الموحدتغيرات في حقوق الملكيةبيان ال

بآالف الرياالت القطرية٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  

  احتياطي عاماحتياطي قانوني  رأس المال  
احتياطي القيمة

  العادلة 
احتياطي خاص

  أرباح مدورة   للكوارث
منسوب إلى حاملي حقوق

  ملكية الشركة األم
مساهمات ال 

 تتمتع بالسيطرة
إجمالي حقوق 

  الملكية
  ٢,٩٧٩,٠٢٧  ١٢٤,٩٥٢  ٢,٨٥٤,٠٧٥  ٨٦٧,٦٥٦  -  ٤٨٩,٤٧٤  ٢٨٧,٠٠٠  ٤٦٦,٧٠٢  ٧٤٣,٢٤٣  ٢٠١٠يناير  ١الرصيد في 
  ٦٢٢,٥٦٧  ٣٢,٦١٧  ٥٨٩,٩٥٠  ٥٨٩,٩٥٠  -  -  -  -  -  ربح السنة 

صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات 
  ٢٩٢,٩٤٢  ١,٩٥٥  ٢٩٠,٩٨٧  -  -  ٢٩٠,٩٨٧  -  -  -  المتاحة للبيع

  ٩١٥,٥٠٩  ٣٤,٥٧٢  ٨٨٠,٩٣٧  ٥٨٩,٩٥٠  -  ٢٩٠,٩٨٧  -  -  -  إجمالي الدخل الشامل للسنة
  )٣٨٦,٦٣٣(  )١٥,٠١٢(  )٣٧١,٦٢١(  )٣٧١,٦٢١(  -  -  -  -  -  ٢٠٠٩لسنة توزيعات أرباح نقدية 

أثر استبعاد مساهمة في شركة تابعة على 
  ٢٣,٩٠٠  ٣٩,٠٢٠  )١٥,١٢٠(  )١٠,٢٨٧(  -  )٣٣١(  -  )٤,٥٠٢(  -  المساهمات التي ال تتمتع بالسيطرة

  -  -  -  )١,٢٦٢(  -  -  -  ١,٢٦٢  -  محول إلى االحتياطي القانوني
  )٩,٦٥٥(  -  )٩,٦٥٥(  )٩,٦٥٥(  -  -  -  -  -  األنشطة االجتماعيةمساهمة في صندوق 

  -  -  -  )١٠٠,٠٠٠(  ١٠٠,٠٠٠  -  -  -  -  لطوارئلخاص لحتياطي االمحول ل
  ٣,٥٢٢,١٤٨  ١٨٣,٥٣٢  ٣,٣٣٨,٦١٦  ٩٦٤,٧٨١  ١٠٠,٠٠٠  ٧٨٠,١٣٠  ٢٨٧,٠٠٠  ٤٦٣,٤٦٢  ٧٤٣,٢٤٣  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١الرصيد في 
  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  -  -  -  -  -  إجمالي ربح السنة
صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات 

  )١٠٩,٣٤١(  )٣,٣٣٧(  )١٠٦,٠٠٤(  -  -  )١٠٦,٠٠٤(  -  -  -  المتاحة للبيع
  ٤٩٣,٧١٥  ٧,٨٧٦  ٤٨٥,٨٣٩  ٥٩١,٨٤٣  -  )١٠٦,٠٠٤(  -  -  -  للسنةإجمالي الدخل الشامل 

  )٥٠٥,١٥٥(  )٢٢,٠٤٧(  )٤٨٣,١٠٨(  )٤٨٣,١٠٨(  -  -  -  -  -  ٢٠١٠توزيعات أرباح نقدية لسنة 
أثر استبعاد مساهمة في شركة تابعة على 

  ٢٩,٣٥٠  ٢٠,١٤٠  ٩,٢١٠  ١,٢٣٨  -  ٣٧  -  ٧,٩٣٥  -  المساهمات التي ال تتمتع بالسيطرة
  -  -  -  )١,٧٢٤(  -  -  -  ١,٧٢٤  -  االحتياطي القانونيمحول إلى 

  )١١,١٩٧(  -  )١١,١٩٧(  )١١,١٩٧(  -  -  -  -  -  مساهمة في صندوق األنشطة االجتماعية
  -  -  -  )٢٩,٤٩٨(  ٢٩,٤٩٨  -  -  -  -  لطوارئ لخاص لالحتياطي المحول 

  ٣,٥٢٨,٨٦١  ١٨٩,٥٠١  ٣,٣٣٩,٣٦٠ ١,٠٣٢,٣٣٥ ١٢٩,٤٩٨ ٦٧٤,١٦٣ ٢٨٧,٠٠٠  ٤٧٣,١٢١ ٧٤٣,٢٤٣ ٢٠١١ديسمبر٣١الرصيد في

  

 .جزء ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة تشكل ٣٠إلى  ١اإليضاحات المرفقة من 



٧ 
  

  
 ق.م.شركة قطر للتأمين ش

 الموحديةدتدفقات النقبيان ال
بآالف الرياالت القطرية٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  ٢٠١٠    ٢٠١١  إيضاحات 

          يةالتشغيل ةطاألنش
  ٦٢٢,٥٦٧    ٦٠٣,٠٥٦    السنة ربح

          :تسويات لـ
  ١٩,١١٠    ٢٢,٩٩٣  ١٠ و ٩  إهالك استثمارات عقارية وممتلكات ومعدات 

  )٤٠٧,٠٩٤(    )٥١٣,٧٢٦(      واالستثمارات والرسوم االستشارية إيرادات الفوائد
  ١٢,٢٠١    -    خسارة االنخفاض في قيمة استثمارات

  ٢٥,١٩٤    ١٠,١٢٤    خسائر غير محققة من استثمارات
  ٥,٦٩٤    ٢١,٥٦٧    مخصص مكافآت نهاية خدمة الموظفين

  )٣٩٥(    )١,٩٠٢(    الحصة من أرباح استثمارات
  ٤,٩٩٣    ١,٢٦٤    خسائر انخفاض قيمة ديون مشكوك في تحصيلها

  ١٦٨    -    خسارة بيع ممتلكات ومعدات
  ٢٨٢,٤٣٨    ١٤٣,٣٧٦   التغيرات في رأس المال العاملربح التشغيل قبل 

  )٨٧,٦٤٧(    )٨١,٨٥٤(    الزيادة في ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى
  ١٠٤,٠١٩    ٣٣٠,٧٥٨    بالصافي -الزيادة في احتياطيات التأمين 

  )٦٣,٨٥٠(    ٢٩,٢٥٩   الزيادة في المخصصات وذمم إعادة تأمين دائنة وذمم دائنة أخرى
 ٢٣٤,٩٦٠   ٤٢١,٥٣٩   يةالتشغيلاألنشطة  النقد الناتج من

  )٦٨٢(    )١,٣٦٢(    مكافآت نهاية خدمة الموظفين المدفوعة
  ٢٣٤,٢٧٨    ٤٢٠,١٧٧    يةنشطة التشغيلاألصافي النقد الناتج من 

          
          يةاالستثمار ةنشطاأل

  )٣٦,٧٣٥(    ٢٢,٧٤٤     صافي الحركة النقدية في االستثمارت
  )١١,٠٠٠(    -  ٧  اقتناء شركة شقيقة

  )٦,٦٦٠(    )٦,٦٧٠(  ١٠  اقتناء ممتلكات ومعدات
  )٩(    )٨٣,٠٧٣(  ٩  اقتناء استثمارات عقارية

  ١٤٣    ٧٠٤    المتحصالت من بيع ممتلكات ومعدات
  ٤٠٧,٠٩٤    ٥١٣,٧٢٦      إيرادات الفوائد والرسوم االستشارية واالستثمارات

  ٣٥٢,٨٣٣    ٤٤٧,٤٣١      يةنشطة االستثماراأل الناتج منالنقدي التدفق 
          
           يةالتمويل ةشطاألن

  ١٠,٨٤٧    ٧,٣٠٣    صافي الحركة في مساهمات ال تتمتع بالسيطرة
  )٦٩٣,٤٢٠(    )٤٧,٢٠٠(  ١١  المدفوعات من قروض قصيرة األجل

  )٣٧١,٦٢١(    )٤٨٣,١٠٨(    توزيعات أرباح مدفوعة
 )١,٠٥٤,١٩٤(   )٥٢٣,٠٠٥(     يةالتمويل ةنشطالمستخدم في األالتدفق النقدي 

      
 )٤٦٧,٠٨٣(   ٣٤٤,٦٠٣   النقدفي النقد وما في حكم  )النقص/(الزيادة صافي

  ٢,٢٠٣,٢٠٠    ١,٧٣٦,١١٧    يناير ١النقد وما في حكم النقد في 
  ١,٧٣٦,١١٧    ٢,٠٨٠,٧٢٠  ٤  ديسمبر ٣١في  النقد النقد وما في حكم

 .جزء ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة تشكل ٣٠ إلى ١اإليضاحات المرفقة من 



  

 ق.م.شركة قطر للتأمين ش
 ة الموحدةإيضاحات حول البيانات المالي
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٨ 
  

  نشاطوال ةركشال  ١

 وفقـاً  ١٩٦٤ سنةفي في دولة قطر  تأسستمساهمة قطرية هي شركة ") الشركة("ق .م.شللتأمين  شركة قطر
تقوم الشـركة وشـركاتها التابعـة    . )٢٠(لسجل التجاري رقم االقطري تحت  ةألحكام قانون الشركات التجاري

   .وخدمات االستشارات الماليةبمزاولة أعمال التأمين وإعادة التأمين وإدارة العقارات ") المجموعة("

  .ودولة مالطا برموداو تعمل المجموعة في دولة قطر واإلمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان ودولة الكويت

. كنهايـة للسـنة   ديسمبر ٣١انات المالية للشركة وشركاتها التابعة كما في تتضمن البيانات المالية الموحدة البي
  :الشركات التابعة هي

  األنشطة الرئيسية  بلد التأسيس  الملكية  الشركة التابعة
شركة قطر للتأمين 

   م.م.الدولية ذ
تعمل بصفة أساسية في مجال التـأمين وإعـادة     دولة قطر  % ٨٤.٦٠

تدير الدولية العمليات التشغيلية العالميـة  . التأمين
في دبي وأبو  ين خارجيينعفرولديها  مجموعةلل

ومكتـب  ) بدولة اإلمارات العربية المتحدة(ظبي 
وأربع شركات تابعة كمـا هـو    تمثيل في مالطا

  :مفصل أدناه
الشركة العمانية 

  مينالقطرية للتأ
مملوكة (% ٧٠

  سلطنة عمان  )بواسطة الدولية
تعمل بصفة أساسية في مجال التـأمين وإعـادة   

  .التأمين
الشركة الكويتية 
  * القطرية للتأمين

مملوكة (% ٤٠
  دولة الكويت  )بواسطة الدولية

تعمل بصفة أساسية في مجال التـأمين وإعـادة   
  .التأمين

مباشرة % ٦,٣٨٢  م .م.كيو آر ئي ذ
بواسطة %(٦٥,٩٥و

  )الدولية

  تعمل بصفة أساسية في مجال إعادة التأمين  دولة قطر

مملوكة % (١٠٠  كانيت ليمتد
  )بواسطة الدولية

اإلمارات 
  العربية 

تعمل بصفة أساسية في األنشطة العقارية في دولة 
  اإلمارات العربية المتحدة

شركة قطر للتأمين 
  العقارية

األنشطة العقارية في دولة تعمل بصفة أساسية في   دولة قطر  %١٠٠
  .قطر

قطر لالستشارات 
  االقتصادية

تعمل بصفة أساسية في مجال تقديم خدمات   دولة قطر  %١٠٠
  .االستشارات المالية واألخرى

مجموعة قطر 
  للتأمين

تعمل بصفة أساسية في إدارة مجموعة شركات   دولة قطر  %١٠٠
  قطر للتأمين

كاتكو إلدارة 
  ليمتد االستثمارات

مملوكة (%١٠٠
  )بواسطة االقتصادية

تعمل بصفة أساسية في تقديم خدمات إدارة   برمودا
  االستثمارات 

مملوكة (%١٠٠  كاتكو ري ليمتد
كاتكو إلدارة بواسطة 

  )االستثمارات

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

كيو للتأمين على 
 م .م.الحياة والطبي ذ

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

شركة قطر للتأمين 
  الدولية 

٨٤.٦%  
  

وزارة  نظام تم ادراج هذه الشركة التابعة تحت  دولة قطر
  .ولم تبدأ عملها بعد. التجارة والعمل

القطرية للتأمين شركة تابعة عند إعداد البيانات المالية الموحـدة علـى أسـاس أن    تعتبر الشركة الكويتية   
 .لشركة عن طريق اتفاقية إدارةتلك اللمجموعة السلطة في التحكم بالسياسات المالية والتشغيلية ل
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  عداداإلس أس  ٢

  فقرة االلتزام  )أ(

ومتطلبات قانون الشركات التجارية القطري  ،للتقارير الماليةلمعايير الدولية لوفقاً  الموحدة أعدت البيانات المالية
  .٢٠٠٢ سنةلل ٥رقم 

  أساس القياس  )ب(

أعدت البيانات المالية الموحدة المرفقة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا قياس االستثمارات المصنفة بالقيمـة  
المتاحة للبيع واألدوات المالية المشتقة المسجلة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة وبعض االستثمارات 

  .العادلة

الموحد  لماليا زركالمبيان والمطلوبات المالية ويتم التقرير عن صافي المبلغ في المالية تتم مقاصة الموجودات 
رغبة في السداد على تتوفر القانوني يمكن تطبيقه لمقاصة المبالغ المعترف بها وحق فقط عندما يكون هناك 

لن تتم مقاصة اإليراد والمصروف في . تحقيق الموجود وسداد المطلوب في نفس الوقتفي أساس الصافي أو 
به بموجب أي معيار محاسبي أو تفسير له، حسبما تمت  اما لم يكن ذلك مطلوباً أو مسموح الموحد بيان الدخل

  .مناقشته تحديداً في السياسات المحاسبية للمجموعة

  ستخدمةالعملة الم  )ج(

تم عرض هذه البيانات المالية الموحدة بالريال القطري مقرباً إلى أقرب ألف ريال، ما لم تتم اإلشارة إلى خالف 
  .ذلك

  فتراضات المحاسبية الهامةالتقديرات واالاألحكام و  )د(

 موجوداتالتقرير لل لغ الصادر عنهااتقوم المجموعة بوضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على المب
يتم تقييم . واإليرادات والمصروفات واإلفصاح عن االلتزامات العرضية في تاريخ التقرير مطلوباتوال

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

التعديالت على التقديرات  دراجيتم إ. التقديرات واالفتراضات المتعلقة بها على نحو مستمرتتم مراجعة 
  .مراجعة التقديرات أو في أية سنوات مستقبلية تتأثر بذلكالمحاسبية في السنة التي تتم فيها 

  التعديالت والتفسيرات الجديدة التي لم يتم تبنيها بعد  )ـه(

الصادرة من لجنة تفسير والتعديالت والتفسيرات من مجلس معايير المحاسبة الدولية التالية تم إصدار المعايير 
تبنيها بعد لم يتم و ٢٠١١ديسمبر  ٣١ولكنها لم تصبح إلزامية للسنة المنتهية في  الماليةتقارير لالمعايير الدولية ل

  :من جانب المجموعة

ل معيار المحاسبة الدولية الستبدا ، األدوات المالية،الماليةالمعايير الدولية للتقارير من  ٩المعيار رقم تم إصدار 
: فئتين أساسيتين لقيـاس الموجـودات الماليـة    وهو ينشيء يبسط هذا المعيار نموذج القياس المزدوج. ٣٩رقم 

 يعتمد أساس التصنيف على نمط األعمال لدى الشركة وخصائص التدفقات النقدية. التكلفة المطفأة والقيمة العادلة
، األدوات الماليـة  من المعايير الدولية للتقـارير  ٩رقم التقارير المالية معيار سيطبق . التعاقدية للموجود المالي
المجموعة اآلن بصدد تقييم األثر المحتمل لهذا . ٢٠١٥يناير  ١التي تبدأ في أو بعد  سنويةالمالية على الفترات ال

 .الموحدة التعديل على عرض البيانات المالية

 ٣١لم يتم تطبيق عدد من المعايير والتعديالت والتفسيرات التي لم تصبح سارية المفعول للسنة المنتهيـة فـي   
أن يكون للتعديالت المقترحة والتي بال تتوقع المجموعة . عند إعداد هذه البيانات المالية الموحدة ٢٠١١ديسمبر 

  .ر هام على البيانات المالية الموحدةتأثي ٢٠١٢ستصبح إلزامية للبيانات المالية الموحدة لسنة 
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١٠ 
  

  السياسات المحاسبية الهامة  ٣

  .ة السابقة في السنبانتظام من جانب المجموعة وهي تتسم بالثبات مع ما أستخدم السياسات المحاسبية  تم تطبيق
  واألدوات المالية التوحيد وتحويل العمالت األجنبية  )أ(

  أساس التوحيد  ]١[

  الشركات التابعة

توجد السيطرة عندما يكون لدى المجموعة السلطة، . الشركات التابعة هي الشركات التي تسيطر عليها المجموعة
المباشرة أو غير المباشرة، للتحكم في السياسات المالية والتشغيلية للشركة بغرض الحصول على منافع من 

تم إزالة التوحيد توإلى المجموعة السيطرة تحويل لشركات التابعة من تاريخ لبيانات المالية ليتم توحيد ا. أنشطتها
  . في تاريخ توقف تلك السيطرة

ق وشركاتها التابعة كما في .م.تشتمل البيانات المالية الموحدة على البيانات المالية الخاصة بشركة قطر للتأمين ش
تقرير للشركة األم باستخدام يتم إعداد البيانات المالية للشركات التابعة لنفس سنة ال. ديسمبر من كل سنة ٣١

  . سياسات محاسبية تتسم بالثبات

التابعة بالكامل بدءاً من تاريخ التملك وهو التاريخ الذي تحصل فيه المجموعة على السيطرة  اتيتم توحيد الشرك
  .وتستمر في توحيدها إلى التاريخ الذي تتوقف فيه تلك السيطرة

اإليرادات والخسائر غير المحققة والمصروفات غير المحققة فات وجميع األرصدة والمعامالت والدخل والمصرو
التعامالت بين شركات المجموعة والتي يتم االعتراف بها في غير المحققة الناتجة من األرباح والخسائر و

  .الموجودات يتم حذفها بالكامل

ات التي ال تحتفظ بها المجموعة حصة من الربح أو الخسارة وصافي الموجوداألسهم التي ال تتمتع بالسيطرة تمثل 
ومن خالل حقوق الملكية في بيان المركز المالي الموحد بصفة  الربح أو الخسارةويتم عرضها بصفة منفصلة في 

  .منفصلة عن حقوق مساهمي الشركة األم

  الشركات الزميلة والشركات التي تتم السيطرة المشتركة عليها االستثمارات في 

 .سياساتها المالية والتشغيليةعلى ، بدون سيطرة ،تأثير هام ةات التي يوجد للمجموعهي الشرك زميلةال الشركات

المشتركة هي تلك الشركات التي تملك المجموعة سيطرة مشتركة على أنشطتها ويتم إنشاؤها باتفاق  الكيانات
  .يةتعاقدي وتتطلب موافقة باإلجماع على القرارات المالية والتشغيلية اإلستراتيج

أو التي تتم السيطرة المشتركة عليها باستخدام طريقة حقوق  زميلةتتم المحاسبة عن االستثمارات في الشركات ال
  .تكاليف المعاملةستثمارات تكلفة االتتضمن . مبدئيا بالتكلفة االعتراف بهاالملكية ويتم 

بعد إجراء واإليرادات الشاملة األخرى خسائر الرباح واألحصة المجموعة في تتضمن البيانات المالية الموحدة 
التعديالت لجعل سياساتها المحاسبية تتماشى مع تلك الخاصة بالمجموعة وذلك من تاريخ بداية التأثير الهام أو 

  . توقف التأثير الهام أو السيطرة المشتركةتاريخ السيطرة المشتركة وحتى 

الشركات الزميلة أو الكيانات المشتركة يتم تخفيض لمجموعة عن مساهمتها في الخسائر ل عندما تزيد حصة
القيمة الدفترية لتلك المساهمة، متضمنة أية استثمارات طويلة األجل إلى الصفر ويتوقف االعتراف بالمزيد من 
الخسائر فيما عدا إلى الحد الذي يكون فيه لدى المجموعة التزام أو تقوم فيه بسداد مدفوعات بالنيابة عن تلك 

  .المستثمر فيها ةالشرك

  



  

 ق.م.شركة قطر للتأمين ش
 ة الموحدةإيضاحات حول البيانات المالي

بآالف الرياالت القطرية٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

١١ 
  

  )تابع( السياسات المحاسبية الهامة  ٣

  )تابع(واألدوات المالية  التوحيد وتحويل العمالت األجنبية  )أ(

  جنبيةاألعمالت ال  ]٢[

  العمليات الخارجية

يتم عرض البيانات المالية الفردية للشركات التابعة والفروع بالمجموعة بعملة البيئة االقتصادية األساسية التي 
ألغراض البيانات المالية الموحدة يتم ). العملة الوظيفية(تزاول فيها كل شركة من شركات المجموعة أنشطتها 
  .الوظيفية للشركة األمالتعبير عن النتائج والمركز المالي لكل شركة بالعملة 

يتم تحويل موجودات ومطلوبات العمليات التشغيلية األجنبية إلى الريال القطري باستخدام معدالت الصرف 
كما يتم أيضا تحويل الدخل والمصروفات إلى الريال القطري بمعدالت الصرف . التقريرالسائدة في تاريخ 
ال يتم إظهار . كبيرا عن متوسط معدالت الصرف للسنة ال تختلف اختالفا وهي التقريرالسائدة في تاريخ 

  .بسبب صغر حجم المبلغ حقوق الملكيةاحتياطي تحويل العمالت األجنبية بصورة منفصلة تحت 

  التعامالت بعمالت أجنبية
وفقاً ألسعار الصرف السـائدة  ذات الصلة  وظيفية لشركات المجموعةلعملة الابأجنبية بعمالت ل المعامالت سجت

في تاريخ  رصدة الموجودات والمطلوبات المالية المسجلة بالعمالت األجنبيةتحول أ. معاملةكل إجراء  تاريخ في
جـة  اتالن بأسعار الصرف السائدة في نهاية السنة، وتدرج جميع الفروقذات الصلة الوظيفية لعملة اإلى  التقرير

  .الربح أو الخسارة في عن التحويل

  دوات الماليةاأل  ]٣[

في حكم المالية النقد وما الموجودات تتضمن . تمثل األدوات المالية الموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة
تتضمن المطلوبات المالية قروضاً قصيرة األجل وذمم . والذمم المدينة من التأمين واألخرى واالستثمارات النقد

  .دائنة أخرى

  .الي بالقيمة العادلة مضافاً إليها التكاليف المنسوبة القتنائه أو صرفهلموجود أو المطلوب المالمبدئي ليتم القياس 

  االعتراف
وذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى والقروض قصيرة  في حكم النقدتعترف المجموعة مبدئياً بالنقد وما 

الموجودات والمطلوبات المالية يتم االعتراف مبدئياً بجميع . األجل والذمم الدائنة في التاريخ الذي تنشأ فيه
  .الذي تصبح فيه المجموعة طرفاً لنصوص تعاقدية لألداة أو التسوية األخرى في تاريخ المتاجرة

  نزع االعتراف
تقوم المجموعة بنزع االعتراف عن الموجود المالي عند انتهاء الحقوق التعاقدية في استالم تدفقات نقدية من 

الحق في قبض التدفقات النقدية لذلك الموجود في معاملة يتم فيها تحويل جميع ذلك الموجود أو عند تحويل 
يتم االعتراف بأية منفعة يتم خلقها أو االحتفاظ بها من قبل . المخاطر والعوائد المتعلقة بملكية الموجودات المالية

  .المجموعة في تلك الموجودات المالية المحولة على أنها موجود أو مطلوب منفصل

  .العتراف عن المطلوب المالي عندما يتم التفرغ من أو إلغاء أو انتهاء التزاماتها التعاقديةوم المجموعة بنزع اتق

  القياس
يتم اإلفصاح عن قياس الموجودات والمطلوبات المالية تحت السياسة المحاسبية للموجودات والمطلوبات المالية 

  .ذات الصلة

  القيم العادلة لألدوات المالية
يمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن في مقابله مبادلة الموجود أو سداد المطلوب بين طرفين مطلعين وراغبين الق

بالتالي يمكن أن تنشأ الفروق بين القيم الدفترية بموجب . على أساس معاملة تجارية حرة في تاريخ القياس
  .طريقة التكلفة التاريخية وتقديرات القيمة العادلة



  

 ق.م.شركة قطر للتأمين ش
 ة الموحدةإيضاحات حول البيانات المالي

بآالف الرياالت القطرية٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

١٢ 
  

  )تابع(لمحاسبية الهامة السياسات ا  ٣

  )تابع(التوحيد وتحويل العمالت األجنبية واألدوات المالية   )أ(

  )تابع(األدوات المالية   ]٣[

  )تابع( القيم العادلة لألدوات المالية

وضمن تعريف القيمة العادلة يوجد االفتراض بأن الشركة هي عمل مستمر بدون أية نية أو حاجة لتصفيتها أو 
  .كبير من مقدار عملياتها التشغيلية أو القيام بإجراء معامالت بموجب بنود ضارةالحد بشكل 

الربح التي ال تؤهل لمحاسبة التغطية يتم االعتراف بها في  المشتقة التغيرات في القيمة العادلة لألدوات المالية
  .عند نشوئها أو الخسارة

يتم تحديد القيم العادلة لالستثمارات التي تتم المتاجرة بها بالرجوع إلى أسعار عرضها في تاريخ إقفال النشاط 
الموجودات المالية المتاحة للبيع غير المدرجة يتم تحديد القيمة العادلة بفيما يتعلق . التقريرالتجاري في تاريخ 

 تختلف القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية األخرى ال. بمختلف تقنيات التثمين، حسبما يعتبر ضرورياً
  .للمجموعة اختالفا جوهريا عن قيمها الدفترية

  تحديد وقياس انخفاض القيمة

أي موجود مالي قد أن تقوم المجموعة بتقدير ما إذا كان هناك دليل موضوعي على  تقريركل  في تاريخ
مالية عندما يظهر الدليل الموضوعي على أنه قد وقع حدث مؤدي تنخفض قيمة الموجودات ال. انخفضت قيمته

إلى خسارة بعد االعتراف المبدئي بالموجود وأن ذلك الحدث المؤدي إلى الخسارة يؤثر على التدفقات النقدية 
  .المستقبلية من ذلك الموجود والتي يمكن تقديرها بصورة موثوق بها

الدليل الموضوعي على أنه قد انخفضت قيمة الموجود المالي التقصير أو التأخير من جانب عميل أو قد يتضمن 
مؤمن أو معيد تأمين أو وجود مؤشرات على أن العميل أو المؤمن أو معيد التأمين سيدخل في إفالس أو اختفاء 

الهام أو المطول  االنخفاضمالية فإن باإلضافة إلى ذلك، بالنسبة لالستثمار في ورقة . سوق نشط للورقة المالية
  .في القيمة العادلة إلى أقل من التكلفة يعتبر دليال موضوعيا على انخفاض القيمة

في المخصص في مقابل  وإظهاره الربح أو الخسارةيتم االعتراف بخسارة االنخفاض في قيمة الموجودات في 
  .الذمم المدينة أو االستثمارات

  أعمال التأمين  )ب(

  المدينة والذمم المدينة األخرى التأمينذمم   ]١[

يتم االعتراف بذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى عند حلول موعد استحقاقها وتقاس عنـد االعتـراف   
تتم مراجعة القيمة الدفترية للذمم المدينة للوقـوف  . المبدئي بالقيمة العادلة للمقابل المقبوض أو المستحق القبض
ف إلى أن القيمة الدفتريـة قـد ال تصـبح قابلـة     على وجود انخفاض في قيمتها متى تشير األحداث أو الظرو

عقب القياس المبدئي يتم قيـاس ذمـم    .الربح أو الخسارةلالسترداد مع تسجيل خسارة االنخفاض في القيمة في 
  .إن اعتبر ذلك مناسبا المطفئة التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى بالتكلفة

  موجودات عقود إعادة التأمين  ]٢[

تمثل موجودات إعادة التأمين األرصدة . جموعة عن مخاطر التأمين في إطار النشاط العادي ألعمالهاتتنازل الم
يتم تقدير المبالغ القابلة لالسترداد من معيدي التأمين بالصورة التي . القابلة لالسترداد من شركات إعادة التأمين

لمصاحبة لوثائق معيدي التأمين وفقاً لعقد إعادة تتسم بالثبات مع مخصص المطالبات القائمة أو سداد المطالبات ا
  .التأمين ذي الصلة

  



  

 ق.م.شركة قطر للتأمين ش
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بآالف الرياالت القطرية٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

١٣ 
  

  )تابع(السياسات المحاسبية الهامة   ٣

  )تابع( أعمال التأمين  )ب(

  التأمين الدائنة والذمم الدائنة األخرىإعادة ذمم   ]٣[

استحقاقها وتقاس عند االعتراف التأمين الدائنة والذمم الدائنة األخرى عند حلول موعد إعادة يتم االعتراف بذمم 
فـي أعقـاب    .المبدئي بالقيمة العادلة للمقابل المقبوض ناقصاً التكاليف التي تنسب صورة مباشـرة للمعاملـة  

  .االعتراف المبدئي يتم قياس ذمم إعادة التأمين والذمم الدائنة األخرى بالتكلفة المطفأة، إن اعتبر ذلك مناسبا

  األقساطإجمالي   ]٤[
يتم اإلبالغ عن  .التناسب على مدى فترة التغطية التأمينيةب) أقساط مكتسبة(التأمين كإيراد  بوثائقالعتراف يتم ا

 بيان المركز الماليالحصة من الوثيقة المستلمة عن عقود سارية المفعول متعلقة بمخاطر غير منتهية في تاريخ 
  .على أنها مطلوب وثيقة غير مجني

  التأمينمطلوبات عقود   ]٥[

  .عندما يتم الدخول في العقود واحتساب األقساطالتأمين  يتم االعتراف بعقود

  مخصص المطالبات القائمة
يتم االعتراف بمخصص المطالبات القائمة في تاريخ العلم بالمطالبات وهو يغطـي االلتـزام عـن الخسـارة     

مقيمي خسائر مستقلين وأفضل تقـديرات  ومصروفات تسوية الخسائر استناداً إلى تقارير الخسائر الصادرة من 
  .اإلدارة

يحتسـب  . التقريـر يتضمن مخصص المطالبات أيضاً المطلوبات المتكبدة وغير المبلغ عنها كما فـي تـاريخ   
المطلوب في تاريخ اإلبالغ باستخدام مجموعة من االتجاهات التاريخية والبيانات التجريبية واالفتراضات الحالية 

  .ال يتم خصم المطلوب مقابل القيمة الزمنية للنقود. هامشاً لالنحرافات السلبيةالتي قد تتضمن 

  مخصص األخطار السارية
يمثل مخصص األخطار السارية الجزء المقدر من صافي إيراد قسط التأمين بعد خصم حصة إعـادة التـأمين   

من صافي أقسـاط فئـة   % ٤٠ يحتسب المخصص على أساس. التقريرالمتعلقة بفترات التأمين الالحقة لتاريخ 
. بالنسبة لفئة األنشطة البحرية وعلى األساس الفعلي لجميع األنشطة العالمية% ٢٥جميع األنشطة غير البحرية و

% ٤٥في حالة الشركة التابعة في عمان ووفقاً لما هو مطلوب بموجب القانون المحلي يحتسب االحتياطي بنسبة 
  . لجميع الفئات

  .عن مطلوبات عقد التأمين عند انتهاء العقد أو التفرغ منه أو إلغائهيتم نزع االعتراف 

  إجمالي المطالبات المدفوعة  ]٦[

يتضمن إجمالي المطالبات جميع المطالبات المدفوعة خالل السنة والتكاليف المصاحبة لها المتعلقة بالمعالجـات  
  .طالباتالخارجية للمطالبات التي تتعلق بصورة مباشرة بمعالجة وسداد الم

  العمولة المكتسبة والمدفوعة  ]٧[

  .يتم إثبات العموالت المكتسبة والمدفوعة في الوقت الذي يتم االكتتاب فيه بالوثائق

  أنشطة االستثمار  )ج(

 موجوداتتقوم المجموعة بتصنيف استثماراتها إلى موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة و
يعتمد التصنيف على الغرض الذي تم من اجله اقتناء . موجودات مالية متاحة للبيعمحتفظ بها لتاريخ أستحقاقها و

  .االستثمار أو نشوئه



  

 ق.م.شركة قطر للتأمين ش
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بآالف الرياالت القطرية٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

١٤ 
  

  )تابع(السياسات المحاسبية الهامة   ٣

  )تابع(أنشطة االستثمار  )ج(

  األدوات المالية غير المشتقة  ]١[

فات بالتكلفة وهي عبارة عن القيمة العادلة للمقابل المدفوع متضمناً مصـرو مبدئياً يتم إثبات جميع االستثمارات 
  .اراالقتناء المصاحبة لالستثم

  )ةرجتالمبها ل المحتفظ(الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
مع إدراج أي مكسب أو خسـارة ناتجـة مـن    ) المخصصة للسوق(بالقيمة العادلة ستثمارات سجيل هذه االيتم ت

  .في السنة التي ينشأ فيها الربح أو الخسارةالتغير في القيمة العادلة في 

  االستثمارات المحتفظ بها لتاريخ استحقاقها

بتة يتم تصنيفها علـى أنهـا   الموجودات المالية ذات المدفوعات الثابتة أو التي يمكن تحديدها واالستحقاقات الثا
استثمارات محتفظ بها لتاريخ استحقاقها إذا كان لدى المجموعة النية الموجبة والمقدرة على االحتفاظ بها حتـى  

يتم االعتراف المبدئي بهذه االستثمارات بالتكلفة، وهي القيمة العادلـة للمقابـل المـدفوع القتنـاء     . استحقاقها
محتسبة  المبدئي تقاس االستثمارات المحتفظ بها لتاريخ االستحقاق بالتكلفة المطفأةفي أعقاب القياس . االستثمار

  .إن اعتبر ذلك مناسبا خفاض القيمة،إنعلى طريقة الفائدة الفعلية، ناقص أي خسائرمن 

  مدرجة -ة للبيع حتااالستثمارات الم

بالقيمـة  " مدرجة - متاحة للبيع "في أعقاب االعتراف المبدئي فإنه يتم إعادة قياس االستثمارات المصنفة على أنها 
يتم اإلبالغ عن المكاسب والخسائر غير المحققة عن إعادة القياس للقيمة العادلة على أنها أحـد مكونـات   . العادلة

استبعاده أو عند تحديد انخفاض في قيمته ففي ذلك الوقت يـتم   حين بيع االستثمار أو تحصيله أو ىإل حقوق الملكية
  . للسنة الربح أو الخسارةفي  حقوق الملكيةتسجيل المكسب أو الخسارة التراكمية المبلغ عنها سابقاً في 

  األسهم غير المدرجة وحقوق الملكية الخاصة -ة للبيع حتااالستثمارات الم

لـذا يـتم   . يمكن قياسها بصورة موثوق بها وذلك بسبب طبيعة تدفقاتها النقديـة  القيمة العادلة لهذه االستثمارات ال
  .تسجيل هذه االستثمارات بالتكلفة ناقصاً أي مخصص لخسائر االنخفاض في القيمة

  القيمة العادلة

يتم تحديد القيمة العادلة لالستثمارات المتداولة بالرجوع إلى سعر آخر متاجرة بها في تاريخ إقفال األعمـال فـي   
  .لمقابلة مخاطر التسييل% ١٠تاريخ التقرير بعد وضح مخصص بنسبة 

  األدوات المالية المشتقة  ]٢[

للمقابل المعروض أو المقبوض فـي تـاريخ    مبدئيا يتم االعتراف باألدوات المشتقة بالتكلفة وهي القيمة العادلة
  .االقتناء ويتم قياسها في وقت الحق بقيمتها العادلة

يتم . التقريرلة السائدة في تاريخ جيعاد تثمين عقود صرف العمالت األجنبية اآلجلة القائمة بمعدالت الصرف اآل
  .رةالربح أو الخساتسجيل المكاسب والخسائر الناشئة من إعادة التثمين إلى 

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

  احتياطي القيمة العادلة  ]٣[

فـي  . يمثل هذا االحتياطي المكاسب أو الخسائر غير المحققة عن تثمين نهاية السنة لالستثمارات المتاحة للبيـع 
حالة البيع أو انخفاض القيمة يتم تضمين المكاسب أو الخسائر التراكمية المعترف بها ضمن احتيـاطي القيمـة   

  . للسنة الربح أو الخسارةالعادلة لالستثمارات في 
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بآالف الرياالت القطرية٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

١٥ 
  

  )تابع(ت المحاسبية الهامة السياسا  ٣

  )تابع(أنشطة االستثمار  )ج(

  إيراد االستثمار  ]٤[

  إيراد الفائدة

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

  إيراد توزيعات األرباح

  .أو استالمه األرباح عند نشوء الحق في استالم تلك التوزيعاتيتم االعتراف بإيراد توزيعات 

 الستشاريةا إيراد الرسوم  ]٥[
وتدرج كإيراد عنـد   مالية واستشارية أخرىتؤجل الرسوم المبدئية والالحقة األخرى المستلمة عن تقديم خدمات 

  .تقديم الخدمات ذات الصلة

 إيراد اإليجار  ]٦[
بطريقة القسط الثابت على مدى فترة العقد بينمـا   الربح أو الخسارةيدرج إيراد إيجار االستثمارات العقارية في 

  .تدرج الحصة غير المكتسبة من إيراد اإليجار كمطلوب

  عام  )د(

  في حكم النقدالنقد وما   ]١[

قصيرة األجل ذات فترات استحقاق الصندوق وودائع لدى البنوك وبعلى النقد في حكم النقد النقد وما شتمل ي
  .معادالت النقد قابلة للتحويل إلى نقد .بيان المركز الماليأشهر أو أقل من تاريخ ستة ل

  االستثمارات العقارية  ]٢[

تتضمن القيمة الدفترية تكلفة استبدال . مبدئيا يتم قياس االستثمارات العقارية بالتكلفة متضمنة تكاليف المعاملة
ار عقاري قائم في وقت تكبد التكلفة في حالة الوفاء بمعايير االعتراف وباستبعاد تكاليف الخدمة جزء من استثم

في أعقاب االعتراف المبدئي يتم تسجيل االستثمارات العقارية بالتكلفة ناقصاً . اليومية لالستثمار العقاري
  .اإلهالك المتراكم

استبعادها أو عندما يتم سحب االستثمار العقاري بصورة  يتم نزع االعتراف باالستثمارات العقارية عندما يتم
يتم االعتراف بأي مكسب أو خسارة من . ادائمة من الخدمة وعدم توقع منافع اقتصادية مستقبلية من استبعاده

  .في سنة االستغناء أو االستبعاد الربح أو الخسارةاالستغناء عن أو استبعاد استثمار عقاري في 

  ومعدات ممتلكات  ]٣[

تم ت. ريخية ناقصاً اإلهالك المتراكموالمعدات، متضمنة العقارات التي يشغلها المالك، بالتكلفة التا ممتلكاتتدرج 
من المحتمل تدفق المنافع االقتصادية المستقبلية المصاحبة للبند فقط عندما يكون الالحقة رسملة التكاليف 

  .عند تكبدهافي الربح أو الخسارة  خالل السنة المالية ةيتم تحميل جميع اإلصالحات والصيان. للمجموعة

عند استبعاده أو عندما يكون من غير المتوقع الحصول على والمعدات يتم نزع االعتراف عن بند الممتلكات 
أي مكسب أو خسارة ناشئة عن نزع االعتراف عن . منافع اقتصادية مستقبلية من استخدامه أو استبعاده

يتم إدراجها في ) على أنها الفرق بين صافي حصيلة االستبعاد والقيمة الدفترية للموجودمحسوبة (الموجود 
  .في السنة التي يتم فيها نزع االعتراف بالموجود الربح أو الخسارة
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١٦ 
  

  )تابع(السياسات المحاسبية الهامة   ٣

  )تابع(عام   )د(

  اإلهالك  ]٤[

الممتلكات والمعدات واالستثمارات العقارية، بخالف يتم تكوين مخصص اإلهالك بطريقة القسط الثابت لجميع 
  :تستند معدالت اإلهالك على األعمار اإلنتاجية المقدرة التالية. األرض بالملكية الحرة والتي لها عمر غير محدد

  سنة  ٢٠-١٥  االستثمارات العقارية
  سنة  ٢٠  المباني

  سنوات  ٥-٢  األثاث والتركيبات
  سنوات  ٣  السيارات

تتم مراجعة القيمة الباقية للموجودات واألعمار اإلنتاجية وطرق اإلهالك وتسويتها، إن كان ذلك مالئمـاً، فـي   
  . نهاية كل سنة مالية

  موجودات غير الماليةانخفاض قيمة ال  ]٥[

أو ا كان هناك مؤشر موضوعي على انخفاض قيمة أحد إذلتحديد ما  تقريركل يتم إجراء تقدير في تاريخ 
يتم . ألصلذلك احالة وجود مثل ذلك المؤشر يتم تحديد القيمة القابلة لالسترداد لي ف. موجوداتعة من المجمو

يتم إثبات . إدراج خسارة االنخفاض في قيمة األصل وهو الفرق بين المبلغ القابل لالسترداد والقيمة الدفترية
  .الربح أو الخسارة خسائر االنخفاض في القيمة في

  المخصصات  ]٦[

عندما يكون لدى المجموعة التزام قانوني أو استداللي  ةالماليات بيانالتعترف المجموعة بالمخصصات في 
ومن المحتمل أن يطلب تدفق خارج للمنافع االقتصادية يمكن قياسه بصورة موثوق بها  )نتيجة لحدث سابق(

وتوقعات  هكما تم احتساب قيمت التزامأي بتحميل الربح أو الخسارة  اتيتم تكوين المخصص. لسداد ذلك االلتزام
  .التقريرتاريخ  في هاستحقاق

  مكافأة نهاية خدمة الموظفين  ]٧[

يتم تكوين مخصص للمبالغ المستحقة الدفع فيما يتعلق بمكافأة نهاية خدمة الموظفين استناداً إلى االلتزامات 
التعاقدية أو إلى قوانين العمل المحلية لشركات المجموعة، أيهما أكثر، وتحتسب باستخدام راتب الموظف ومدة 

  .التقريرالخدمة في تاريخ 
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١٧ 
  

  )تابع( الهامةالسياسات المحاسبية   ٣

  )تابع( عام  )د(

  المساهمة في الصندوق االجتماعي  ]٨[

على شركات والتي تطبق  ٢٠١١والتوضيحات ذات الصلة المصدرة في  ١٣/٢٠٠٨لقانون القطري رقم ل وفقا
نسبة فقد قامت المجموعة بتخصيص مبلغ ببأسهمها  ةتاجرتتم المالمدرجة والتي العامة المساهمة القطرية 

  . حكومي لصندوق اجتماعيالمعدل ربحها السنوي صافي من % ٢.٥

  الموجودات والمطلوبات األخرى  ]٩[

القيمة العادلة، ويتم  كونهاتُدرج جميع الموجودات والمطلوبات األخرى والتي هي أدوات مالية بالتكلفة، 
  . االعتراف بها بالمبالغ التي سيتم استالمها أو سيتم دفعها في المستقبل

  د للسهمالعائ  ]١٠[

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

الربح المنسوب إلى حاملي األسهم العادية للمجموعة يحتسب العائد المخفف للسهم بتسوية توزيع . السنة
  .ومتوسط العدد المرجح لألسهم العادية القائمة بآثار جميع األسهم العادية المخففة المحتملة

  تقارير القطاعات  ]١١[

أحد مكونات المجموعة الذي يعمل في أنشطة األعمال التي يمكن للمجموعة أن تجني قطاع نشاط العمل هو 
مصروفات، متضمنة اإليرادات والمصروفات المتعلقة بالمعامالت مع أي من  رادات وتتكبد فيهامنها إي

تتم مراجعة نتائج تشغيل جميع قطاعات التشغيل بصورة منتظمة من جانب . المكونات األخرى للمجموعة
وتقييم  الية منفصلةاإلدارة التخاذ القرارات عن الموارد التي يجب تخصيصها للقطاع الذي تتوفر له معلومات م

  .أدائه
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١٨ 
  

 في حكم النقدالنقد وما   ٤
  ٢٠١٠    ٢٠١١  

  ٢٣٦,٣٥٦    ٦٣٨,٨٥٧  ودائع عند الطلبنقد 
  ١,٤٩٩,٧٦١    ١,٤٤١,٨٦٣  ودائع ألجل 

  ١,٧٣٦,١١٧    ٢,٠٨٠,٧٢٠  المجموع

محتفظ ) ٢٠١٠في سنة قطري ألف ريال  ٦٠,٧١٥ مبلغ(ريال قطري  الف ٦٩,٣٠١ تشمل الودائع ألجل مبلغ
  .انات مقدمة بالنيابة عن المجموعةكضمانة مقابل ضمك ولدى بنبه 

 مدينة وذمم مدينة أخرىتأمين ذمم   ٥

  ٢٠١٠    ٢٠١١  
       مدينة  تأمين ذمم

  ٢١٩,٦٤٤    ٢٦٣,٩٤٤  مستحقات من حاملي الوثائق
  )٩,٢١٥(    )١٠,٩٩٣(  خسائر انخفاض في قيمة ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها

  ٢١٠,٤٢٩    ٢٥٢,٩٥١  

  ٢٥٤,٦٨٢    ٣٤٥,١٢٨  مستحقات من شركات تأمين
  )٢٣,٦٤٨(    )٢٣,١٣٤(  خسائر انخفاض في قيمة ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها

  ٢٣١,٠٣٤    ٣٢١,٩٩٤  
        ذمم مدينة أخرى

  ١٤,٤٤٣    ٣٨,٨٨٠  سلف مقابل تعويضات
  ٩٣,٣٠٩    ١٥,٩١٢  مدفوعات مقدما وأخرى

  ١٠٧,٧٥٢    ٥٤,٧٩٢  

  ٥٤٩,٢١٥    ٦٢٩,٧٣٧  المجموع

 عقود إعادة تأمين موجوداتعقود تأمين و مطلوبات       ٦
  ٢٠١٠    ٢٠١١  

        إجمالي مطلوبات عقود التأمين
  ١,٦٣٧,٣٦٠    ٢,٠١٨,٢٢٠  مطالبات مبلغ عنها وغير مسددة
  ١٥٢,٠٠٩    ١٦١,٨٤٧  مطالبات متكبدة ولم يبلغ عنها

  ٩٥٠,٤٣٢    ١,٠٧٩,٦٣٤  أقساط غير مكتسبة

  ٢,٧٣٩,٨٠١    ٣,٢٥٩,٧٠١  المجموع
        التأمين إجمالي حصة معيدي التأمين في مطلوبات

  ١,٠٩٥,٠٣٧    ١,٢٣٨,٩٤٠  مطالبات مبلغ عنها وغير مسددة
  ٦٤,٤٩٩    ٤٣,٠٢٧  مطالبات متكبدة ولم يبلغ عنها

  ٤٥٦,٧٥١    ٥٢٣,٤٦٢  أقساط غير مكتسبة

  ١,٦١٦,٢٨٧    ١,٨٠٥,٤٢٩  المجموع
        مطلوبات التأمينصافي 

  ٥٤٢,٣٢٣    ٧٧٩,٢٨٠  مطالبات مبلغ عنها وغير مسددة
  ٨٧,٥١٠    ١١٨,٨٢٠  مطالبات متكبدة ولم يبلغ عنها

  ٤٩٣,٦٨١    ٥٥٦,١٧٢  أقساط غير مكتسبة
  ١,١٢٣,٥١٤    ١,٤٥٤,٢٧٢  المجموع
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١٩ 
  

 )تابع(مطلوبات عقود تأمين وموجودات عقود إعادة تأمين       ٦

  :المطالبات خالل السنة كما يليالحركة في مخصص 

  ٢٠١٠  ٢٠١١  

  
مطلوبات عقود

  تأمين

إعادة تأمين 
لمطلوبات 
  الصافي  عقود تأمين

مطلوبات 
  عقود تأمين

إعادة تأمين 
لمطلوبات 
  الصافي  عقود تأمين

              
  ٥٧٣,٩٨٢  ٦٧٠,٤٥٩ ١,٢٤٤,٤٤١  ٦٢٩,٨٣٣  ١,١٥٩,٥٣٦  ١,٧٨٩,٣٦٩  يناير ١في 

 مطالبات متكبدة وتحركات
  ٥٨٤,٨٥٧  ٩٣٦,٣٧٩ ١,٥٢١,٢٣٦  ٨٥٩,٣٩٧  ٦٥٣,٩٥٣  ١,٥١٣,٣٥٠  أخرى خالل السنة

مطالبات مدفوعة خالل 
  )٥٢٩,٠٠٦(  )٤٤٧,٣٠٢(  )٩٧٦,٣٠٨( )٥٩١,١٣٠(  )٥٣١,٥٢٢(  )١,١٢٢,٦٥٢(  السنة

 ٦٢٩,٨٣٣ ٢,١٨٠,٠٦٧١,٢٨١,٩٦٧٨٩٨,١٠٠١,٧٨٩,٣٦٩١,١٥٩,٥٣٦  ديسمبر  ٣١في 

  :المكتسبة خالل السنة على النحو التالي حركة في مخصص األقساط غيرال

  ٢٠١٠  ٢٠١١  

  
مطلوبات 

  عقود تأمين

إعادة تأمين
لمطلوبات 
  الصافي  عقود تأمين

مطلوبات 
  عقود تأمين

إعادة تأمين 
لمطلوبات 
  الصافي  عقود تأمين

              
  ٤٤٥,٥١٣  ٤٠٨,٨٤١  ٨٥٤,٣٥٤  ٤٩٣,٦٨١  ٤٥٦,٧٥١  ٩٥٠,٤٣٢  يناير ١في 

خالل أقساط مكتتب بها 
 ١,١٦٦,٠٣٨  ٩٨٧,٠٤٢ ٢,١٥٣,٠٨٠ ١,٣٨٣,٣٨٩  ٩٩٩,٦٦٢ ٢,٣٨٣,٠٥١  السنة

)١,١١٧,٨٧٠(  )٩٣٩,١٣٢()٢,٠٥٧,٠٠٢()١,٣٢٠,٨٩٨(  )٩٣٢,٩٥١()٢,٢٥٣,٨٤٩(  أقساط مكتسبة خالل السنة

 ٤٩٣,٦٨١  ٤٥٦,٧٥١ ٩٥٠,٤٣٢ ٥٥٦,١٧٢  ١,٠٧٩,٦٣٤٥٢٣,٤٦٢  ديسمبر  ٣١في 
  

 تتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية استثمارات  ٧
  ٢٠١٠    ٢٠١١  
        

  ٥٠,٥٠٠    ٦١,٨٩٥  يناير  ١الرصيد في 
  ١١,٠٠٠    -  استثمارات خالل السنة
  ٣٩٥    ١,٩٠٢  حصة في األرباح للسنة

  ٦١,٨٩٥    ٦٣,٧٩٧  ديسمبر ٣١الرصيد في 

  :على النحو التالي ديسمبر ٣١في  وشركات المشاريع المشتركة الزميلةتفاصيل الشركات 

التأسيس  بلد الزميلةالشركة 
  والعمل

  ةالرئيسي ةطاألنش وقوة التصويت  الملكيةنسبة 

شركة الضمان للتأمين 
 اإلسالمي

من % ١٢.٥بصورة مباشرة و% ١٢.٥  دولة قطر
 خالل شركة قطر للتأمين الدولية

 تأمين واعادة تأمين

 وسمسرة عقاراتادارةمباشرة% ٢٠  دولة قطرم.م.أستيكو قطر ذ
لخدمات  ماسوون

  التأمين ليمتد
 تسويق وتوزيع التأمينمباشرة% ٥٠  دولة قطر
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٢٠ 
  

 استثمارات  ٨

  :كما يليديسمبر  ٣١القيم الدفترية لالستثمارات في كانت 

  ٢٠١٠  ٢٠١٠    ٢٠١١  ٢٠١١  
         محتفظ بها للمتاجرة استثمارات

  ١٣٨,٥٢٣      ١١٠,٤٥٢    صناديق مدارة

            استثمارات محتفظ بها لتاريخ االستحقاق
    ٢٥٧,٨٩٨      -   سندات
  ١٢٤,٩٢٠  )١٣٢,٩٧٨(    -  -    إعادة شراء ةقروض بموجب اتفاقي: ناقصا

            االستثمارات المتاحة للبيع
  ١,٣٨٨,٥٦٠      ١,٣٩٨,٣٨٣    شركات مساهمة عامة قطرية

   ٨٩٥,١٥٩    ١,٤٧٢,٢٤٤  سندات
  ٢٩٤,٦٢٧  )٦٠٠,٥٣٢(    ٤٩٧,٤٣١  )٩٧٤,٨١٣(   تفاقية إعادة شراءا بموجبقروض : ناقص

  ٣٧١,٦٧٤      ٣١٦,٣٤٦    أسهم متداولة
  ٥٥٤,٢١١      ٣٩٥,٥٦٠    أسهم غير متداولة وأسهم خاصة

  ٢,٦٠٩,٠٧٢      ٢,٦٠٧,٧٢٠    إجمالي االستثمارات المتاحة للبيع
  )١٢,٢٠١(      -     خسارة انخفاض في القيمة مثبتة: ناقصاً

  ٢,٥٩٦,٨٧١    ٢,٦٠٧,٧٢٠    بالصافي-االستثمارات المتاحة للبيعإجمالي 

  ٢,٨٦٠,٣١٤    ٢,٧١٨,١٧٢    إجمالي االستثمارات

 استثمارات عقارية  ٩
  ٢٠١٠    ٢٠١١  

        
  ٣٩٥,١٤٨    ٣٨٤,٧٢٥  يناير ١الرصيد في 

  ٩    ٨٣,٠٧٤  إضافات خالل السنة
  )١٠,٤٣٢(    )١٤,٥٧٦(  إهالك عن السنة

  ٣٨٤,٧٢٥    ٤٥٣,٢٢٣  ديسمبر بالصافي من اإلهالك المتجمع ٣١الرصيد في 

        
        استثمارات عقارية

  ٤٢٩,١١٩    ٥١٢,١٩٣  بالتكلفة
  )٤٤,٣٩٤(    )٥٨,٩٧٠(  اإلهالك المتجمع

  ٣٨٤,٧٢٥    ٤٥٣,٢٢٣  صافي القيمة الدفترية

لالستثمارات العقارية كما فـي   قامت اإلدارة بإجراء تقييم داخلي لالستثمارات العقارية وتقدر أن القيمة العادلة
  . )٢٠١٠مليون ريال قطري في سنة  ٦١٦( مليون ريال قطري ٧٠٣هي  ٢٠١١ديسمبر  ٣١

) ٢٠١٠ألف ريال قطري في سنة   ٣٨,٢٢٦مقابل (ألف ريال قطري  ٤٦,٦٢٥بلغ إيراد اإليجار خالل السنة 
التـي نشـأت فيمـا    ) المضمنة في المصروفات العمومية واإلدارية(بينما بلغت المصروفات التشغيلية المباشرة 

  ).٢٠١٠ريال قطري في سنة ألف  ٥,٠٧٤مقابل (ألف ريال قطري  ٥,٢١٤يتعلق بتلك العقارات 
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بآالف الرياالت القطرية٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

٢١ 
  

 الممتلكات والمعدات  ١٠

  
أرض بملكية 

  حرة
  

  مباني
أثاث 

  وتركيبات
  

  سيارات
  اإلجمالي 
٢٠١١  

اإلجمالي 
٢٠١٠  

              التكلفة
  ٩٨,٤١٧  ١٠٣,٥٦٤  ٩,٥١٩  ٤٣,٩٨٤  ٤٠,٣٥٢  ٩,٧٠٩  يناير ١

  ٦,٦٦٠  ٦,٦٧٠  ٢,٢٠٧  ٤,٤٦٣  -  -  إضافات خالل السنة
  )١,٥١٣(  )٢,٣٦٩(  )١,٦٥٩(  )٧١٠(  -  -  استبعادات

  ١٠٣,٥٦٤  ١٠٧,٨٦٥  ١٠,٠٦٧  ٤٧,٧٣٧  ٤٠,٣٥٢  ٩,٧٠٩  ديسمبر ٣١في 
              

              اإلهالك المتجمع
  ٦٧,٤٩٥  ٧٤,٩٧١  ٦,٧٠٤  ٣٣,١٠٧  ٣٥,١٦٠  -  يناير ١

  ٨,٦٧٨  ٨,٤١٧  ١,٩٦١  ٥,٣٠٩  ١,١٤٧  -  مكون خالل السنة
  )١,٢٠٢(  )١,٦٦٥(  )١,٢٩١(  )٣٧٤(  -  -  استبعادات

  ٧٤,٩٧١  ٨١,٧٢٣  ٧,٣٧٤  ٣٨,٠٤٢  ٣٦,٣٠٧  -  ٢٠١١ديسمبر  ٣١في 

              صافي القيم الدفترية

  -  ٢٦,١٤٢  ٢,٦٩٣  ٩,٦٩٥  ٤,٠٤٥  ٩,٧٠٩  ٢٠١١ ديسمبر ٣١في 

  ٢٨,٥٩٣  -  ٢,٨١٥  ١٠,٨٧٧  ٥,١٩٢  ٩,٧٠٩  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١في 

    القروض قصيرة األجل  ١١
 ٢٠١٠    ٢٠١١  
   

 ٢٢٩,٢٠٠ ١٨٢,٠٠٠قروض قصيرة األجل
  

قروضاً قصيرة األجل من بنوك في قطر ذات فترات تتراوح مـا   ٢٠١١رة األجل لسنة يتتضمن القروض قص
تحتسب الفائدة على الرصـيد القـائم   . مليون دوالر أمريكي ٥٠بين شهر إلى ثالثة أشهر بعمالت أجنبية بمبلغ 

  ).٢٠١٠في سنة % ٣,٠إلى % ٢,٥(في السنة % ١,٥للقروض بنسبة 

  والذمم الدائنة األخرىالمخصصات والذمم الدائنة إلعادة التأمين   ١٢

  ٢٠١٠    ٢٠١١  
        

  ١٨٧,٤٣٢    ١٥٥,٨٣٧  ذمم تجارية دائنة
  ٣٨٩,٥٠٥    ٤٣٥,٨٩٠  مستحقات لشركات إعادة تأمين

        :ذمم دائنة أخرى
  ٦٥,٠٣٧    ٧٥,٣٠٨  مصروفات مستحقة

  ٣٥,٥٤٢    ٥٥,٧٤٧  )١٢/١أنظر إيضاح (منافع نهاية خدمة الموظفين 
  ١٨,٠٠٠    ١٨,٠٠٠  مستحقة الدفع مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

  ٥٠,٤٨١    ٦٥,٨٧٦  أرصدة ائتمانية أخرى
  ٧٤٥,٩٩٧    ٨٠٦,٦٥٨  اإلجمالي
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٢٢ 
  

  المخصصات والذمم الدائنة إلعادة التأمين والذمم الدائنة األخرى  ١٢

  نهاية خدمة الموظفين مكافأة  ١٢/١
  ٢٠١٠    ٢٠١١  
        

  ٣٠,٥٣٠    ٣٥,٥٤٢  يناير ١المخصص في 
  ٥,٦٩٤    ٢١,٥٦٧  المعترف بها خالل السنةالمصروفات 

  )٦٨٢(    )١,٣٦٢(  مبالغ مدفوعة خالل السنة
  ٣٥,٥٤٢    ٥٥,٧٤٧  ديسمبر  ٣١المخصص في 

  رأس المال  ١٣

 ٧٤,٣٢٤,٣٠٠كان رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل يتكـون مـن    ٢٠١١ديسمبر  ٣١في 
ديسـمبر   ٣١رياالت قطرية للسهم فـي   ١٠سهم بقيمة  ٧٤,٣٢٤,٣٠٠(رياالت قطرية للسهم  ١٠سهم بقيمة 

٢٠١٠.(  

  حتياطي قانونيا  ١٤

والنظام  ٢٠٠٢لسنة  ٥رقم قانون الشركات التجارية القطري يجب احتساب االحتياطي القانوني وفقاً لنصوص 
مـن  % ٥٠يجب االحتفاظ بهذا االحتياطي إلى أن يعادل . من صافي ربح السنة% ١٠األساسي للشركة بنسبة 

رأس المال المدفوع وهو احتياطي غير متوفر للتوزيع فيما عدا في الحاالت المنصـوص عليهـا فـي قـانون     
ما  لسنةلهذه ا تحويللم يتم إجراء % ٥٠حدود نسبة  وحيث أن الشركة قد تجاوزت. الشركات التجارية القطري

التأثر الحاصل من حصة المجموعة من االحتياطي القانوني المحول من الشـركات التابعـة فـي عمـان     عدا 
حصة المجموعة من عالوة األسهم المتحصلة من كيو آر ئـي  كما يتضمن االحتياطي القانوني أيضاً  .والكويت

  .نتيجة اصدار أسهم م.م.ذ

  االحتياطي العام  ١٥

  .خالل السنة لم يتم تحويل أي مبلغ إلى االحتياطي العام

  احتياطي القيمة العادلة  ١٦

  .نشأ احتياطي القيمة العادلة من إعادة تقييم االستثمارات المتاحة للبيع

  احتياطيات كوارث  ١٧

 ٢٩,٤٩٨اضـافي   بتجنيـب مبلـغ  قامت المجموعة  ,مليون ريال قطري ١٠٠ بإلضافة الى مبلغ السنة السابقة
من األرباح المدورة كاحتياطيات كوارث وقد اعتمدها اجتماع الجمعية العمومية الذي عقـد  مليون ريال قطري 

ا مـن قبـل   هسيتم استخدام هذه االحتياطيات بتوصية من مجلس اإلدارة والموافقة علي. ٢٠١١ يناير ٢٥بتاريخ 
  .لكوارثالعمومية في حالة حدوث إحدى ا ةالجمعي
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٢٣ 
  

  قطاعات التشغيل  ١٨

  القطاعمعلومات   )أ(

قطاع التأمين البحري والطيـران وقطـاع    ينشاط وه اتقطاعأربعة ألغراض اإلدارة تم تنظيم المجموعة في 
هذه القطاعات هـي األسـاس الـذي تقـوم     . االستثماراالستشاري و قطاعالو والقطاع العقاري الحرائق والعام

  .معلوماتها القطاعية عنهالمجموعة بتقديم 

   ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في  بيان دخل القطاع

  
البحرية 
  االستثمار  يإستشار العقارات إجمالي التأمين الحريق والعام والطيران

)/ مصروفات(
إيرادات غير 

  إجمالي  مخصصة
  ٢,٣٨٣,٠٥١  -  -  -  -  ٢,٣٨٣,٠٥١  ٢,٠٤٢,٦٦٦  ٣٤٠,٣٨٥  إجمالي أقساط التأمين

  )٩٩٩,٦٦٢(  -  -  -  -  )٩٩٩,٦٦٢(  )٨٠٩,٧٢٢(  )١٨٩,٩٤٠(  معيدي التأمين حصة
  ١,٣٨٣,٣٨٩  -  -  -  -  ١,٣٨٣,٣٨٩  ١,٢٣٢,٩٤٤  ١٥٠,٤٤٥  صافي أقساط التأمين
الحركة في األقساط 

  )٦٢,٤٩١(  -  -  -  -  )٦٢,٤٩١(  )٦٨,٧٣٧(  ٦,٢٤٦  غير المنتهية
صافي األقساط 

  ١,٣٢٠,٨٩٨  -  -  -  -  ١,٣٢٠,٨٩٨  ١,١٦٤,٢٠٧  ١٥٦,٦٩١ المكتسبة
إجمالي مطالبات 

  )١,١٢٢,٦٥٢(  -  -  -  -  )١,١٢٢,٦٥٢(  )٩٧١,٥٨٢(  )١٥١,٠٧٠(  مدفوعة
  ٥٣١,٥٢٢  -  -  -  -  ٥٣١,٥٢٢  ٤٤٢,١٧٢  ٨٩,٣٥٠  مستردات إعادة تأمين
الحركة في المطالبات 

  )٢٦٨,٢٦٧(  -  -  -  -  )٢٦٨,٢٦٧(  )٢٥٠,٦٧١(  )١٧,٥٩٦(  القائمة
  )١٢٣,٠٧٢(  -  -  -  -  )١٢٣,٠٧٢(  )١١٥,٤٢٣(  )٧,٦٤٩(  صافي العمولة

  ٣٣٨,٤٢٩  -  - - - ٣٣٨,٤٢٩ ٢٦٨,٧٠٣ ٦٩,٧٢٦  صافي نتائج االكتتاب
  ٤٦,٦٢٥  -  -  -  ٤٦,٦٢٥ - -  -  إيراد إيجار

إيراد استثمار 
  ٤٣٨,٢٧٩  -  ٤٣٨,٢٧٩  -  -  -  -  -  وإيرادات أخرى

 ٢١,٧٣٦  -  - ٢١,٧٣٦  -  -  -  -  ياستشار إيراد
  ٨٤٥,٠٦٩  -  ٤٣٨,٢٧٩  ٢١,٧٣٦  ٤٦,٦٢٥  ٣٣٨,٤٢٩  ٢٦٨,٧٠٣  ٦٩,٧٢٦  إجمالي اإليرادات

مصروفات تشغيلية 
  )٢٢٠,٩٢٢(  )٢٢٠,٩٢٢(  -  -  -  -  -  -  وإدارية
  )٢٢,٩٩٣(  )٢٢,٩٩٣(  -  -  -  -  -  -  إهالك

الربح قبل حصة من 
أرباح شركات 

مستثمر فيها بطريقة 
  ٦٠١,١٥٤  )٢٤٣,٩١٥(  ٤٣٨,٢٧٩  ٢١,٧٣٦  ٤٦,٦٢٥  ٣٣٨,٤٢٩  ٢٦٨,٧٠٣  ٦٩,٧٢٦  حقوق الملكية

حصة من أرباح 
شركات مستثمر فيها 
  ١,٩٠٢  ١,٩٠٢  -  -  -  -  -  -  بطريقة حقوق الملكية

  ٦٠٣,٠٥٦  )٢٤٢,٠١٣(  ٤٣٨,٢٧٩  ٢١,٧٣٦ ٤٦,٦٢٥ ٣٣٨,٤٢٩ ٢٦٨,٧٠٣ ٦٩,٧٢٦  نتائج القطاع
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٢٤ 
  

  )تابع(التشغيل ات قطاع  ١٨

  )تابع( القطاعمعلومات   )أ(

   ٢٠١٠ديسمبر  ٣١في بيان دخل القطاع للسنة المنتهية 

  
البحرية 
  االستثمار  إستشاري  العقارات التأمينإجمالي   الحريق والعام  والطيران

)/ مصروفات(
إيرادات غير 

  إجمالي  مخصصة
إجمالي أقساط 

  ٢,١٥٣,٠٨٠  -  -  -  -  ٢,١٥٣,٠٨٠  ١,٨٢٨,٨٨٩  ٣٢٤,١٩١  التأمين
  )٩٨٧,٠٤٢(  -  -  -  -  )٩٨٧,٠٤٢(  )٨٠٧,١٥٢(  )١٧٩,٨٩٠(  حصة معيدي التأمين
  ١,١٦٦,٠٣٨  -  -  -  -  ١,١٦٦,٠٣٨  ١,٠٢١,٧٣٧  ١٤٤,٣٠١  صافي أقساط التأمين
الحركة في األقساط 

  )٤٨,١٦٨(  -  -  -  -  )٤٨,١٦٨(  )٤٥,١٤٠(  )٣,٠٢٨(  غير المنتهية
صافي األقساط 

  ١,١١٧,٨٧٠  -  -  -  -  ١,١١٧,٨٧٠  ٩٧٦,٥٩٧  ١٤١,٢٧٣  المكتسبة
إجمالي مطالبات 

  )٩٧٦,٣٠٨(  -  -  -  -  )٩٧٦,٣٠٨(  )٨٧٧,٢٩٠(  )٩٩,٠١٨(  مدفوعة
مستردات إعادة 
  ٤٤٧,٣٠٢  -  -  -  -  ٤٤٧,٣٠٢  ٣٩٧,٣١٩  ٤٩,٩٨٣  تأمين وأخرى
الحركة في 

  )٥٥,٨٥١(  -  -  -  -  )٥٥,٨٥١(  )٣٧,٨٤٧(  )١٨,٠٠٤(  المطالبات القائمة
  )١٠٧,٢٧٣(  -  -  -  -  )١٠٧,٢٧٣(  )٩٦,٣٥١(  )١٠,٩٩٢(  صافي العمولة
صافي نتائج 

  ٤٢٥,٧٤٠  -  -  -    ٤٢٥,٧٤٠  ٣٦٢,٤٢٨  ٦٣,٣١٢  االكتتاب
  ٣٨,٢٢٦  -  -  -  ٣٨,٢٢٦  -  -  -  إيراد إيجار

إيراد استثمار 
  ٣٧٢,٠٠٤  -  ٣٧٢,٠٠٤  -  -  -  -  -  وإيرادات أخرى

  ٧,٨١٨  -  - ٧,٨١٨  -  -  -  -  ياستشار إيراد
  ٨٣٥,٩٧٠  -  ٣٧٢,٠٠٤ ٧,٨١٨  ٣٨,٢٢٦  ٤٢٥,٧٤٠  ٣٦٢,٤٢٨  ٦٣,٣١٢  اتإجمالي اإليراد

مصروفات تشغيلية 
  )١٩٤,٦٨٨(  )١٩٤,٦٨٨(  -  -  -  -  -  -  وإدارية
  )١٩,١١٠(  )١٩,١١٠(  -  -  -  -  -  -  إهالك

الربح قبل حصة من 
أرباح شركات 

مستثمر فيها بطريقة 
  ٦٢٢,١٧٢  )٢١٣,٧٩٨(  ٣٧٢,٠٠٤ ٧,٨١٨  ٣٨,٢٢٦  ٤٢٥,٧٤٠  ٣٦٢,٤٢٨  ٦٣,٣١٢  حقوق الملكية

حصة من أرباح 
شركات مستثمر فيها 

حقوق بطريقة 
  ٣٩٥  ٣٩٥  -  -  -  -  -  -  الملكية

  ٦٢٢,٥٦٧  )٢١٣,٤٠٣(  ٣٧٢,٠٠٤ ٢١,٧٣٦  ٣٨,٢٢٦  ٤٢٥,٧٤٠  ٣٦٢,٤٢٨  ٦٣,٣١٢  نتائج القطاع

  للقطاع لياالم زركالمبيان 

  .يةبصورة مشتركة عبر القطاعات األساس المجموعة مطلوباتو موجوداتيتم استخدام 

  جغرافية معلومات الال  )ب(

يوضح الجدول . أنشطتها في سوقين جغرافيين وهما السوق المحلي في قطر واألسواق العالميةتزاول المجموعة 
  :التالي توزيع إجمالي موجودات ومطلوبات المجموعة حسب القطاع الجغرافي
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٢٥ 
  

  )تابع( التشغيلات قطاع  ١٨

  )تابع( جغرافيةالمعلومات ال  )ب(

  بيان دخل القطاع
  المجموع  عالمي  قطر  المجموع  عالمي  قطر  
  ٢٠١٠  ٢٠١٠  ٢٠١٠  ٢٠١١  ٢٠١١  ٢٠١١  

 ٢,١٥٣,٠٨٠ ١,١٦٨,٠٢٥  ٩٨٥,٠٥٥ ١,٠٩٣,٠٢٧١,٢٩٠,٠٢٥٢,٣٨٣,٠٥١  إجمالي األقساط
  )٩٨٧,٠٤٢(  )٤٦٩,٣٨٧(  )٥١٧,٦٥٥(  )٩٩٩,٦٦٢((٥٠٢,١٢٥)(٤٩٧,٥٣٧)  حصة معيدي التأمين

 ١,١٦٦,٠٣٨  ٦٩٨,٦٣٨  ٤٦٧,٤٠٠ ٥٩٥,٤٨٩٧٨٧,٩٠٠١,٣٨٣,٣٨٩  صافي األقساط
الحركة في األقساط غيـر  

  )٤٨,١٦٨(  )٤٢,٦٣٣(  )٥,٥٣٥(  )٦٢,٤٩١((٣٦,١٨٧)(٢٦,٣٠٤)  المنتهية
 ١,١١٧,٨٧٠  ٦٥٦,٠٠٥  ٥٦٩,١٨٥٧٥١,٧١٣١,٣٢٠,٨٩٨٤٦١,٨٦٥ صافي األقساط المكتسبة
  )٩٧٦,٣٠٨(  )٥٥٣,٣٢٨(  )٤٢٢,٩٨٠()١,١٢٢,٦٥٢((٦٥٩,١٠٧)(٤٦٣,٥٤٥)  إجمالي مطالبات مدفوعة
  ٤٤٧,٣٠٢  ٢٤٩,٢٨٢  ١٩٨,٠٢٠  ٢٣٧,٢٨٣٢٩٤,٢٣٩٥٣١,٥٢٢  مستردات إعادة تأمين 

الحركة فـي المطالبـات   
  )٥٥,٨٥١(  )٦٢,٤٣٢(  ٦,٥٨١  )٢٦٨,٢٦٧((٢٠٥,٠٩٥)(٦٣,١٧٢)  القائمة

  )١٠٧,٢٧٣(  )١١٦,٢٣٣(  ٨,٩٦٠  )١٢٣,٠٧٢((١١٥,٩١٥)(٧,١٥٧)  صافي العمولة
  ٤٢٥,٧٤٠  ١٧٣,٢٩٤  ٢٥٢,٤٤٦ ٢٧٢,٥٩٤٦٥,٨٣٤٣٣٨,٤٢٩ صافي نتائج االكتتاب

  لقطاعل الميزانية العمومية
  لكيةالمطلوبات وحقوق الم  الموجودات  
  ٢٠١٠  ٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠١١  

  ٥,٣٠٥,٦٦١  ٥,٦٠٨,١٧٢  ٥,١٠٤,٠٢٥  ٥,٣٦٩,٥٢٧  قطر
  ١,٩٣١,٤٨٥  ٢,١٦٩,٠٤٨  ٢,١٣٣,١٢١  ٢,٤٠٧,٦٩٣  عالمي
  ٧,٢٣٧,١٤٦  ٧,٧٧٧,٢٢٠  ٧,٢٣٧,١٤٦ ٧,٧٧٧,٢٢٠  إجمالي

  تاإيرادات االستثمار  ١٩
  ٢٠١٠    ٢٠١١  
        

  ١١٨,٨٥١    ٧٣,٧٦٠  إيرادات فوائد
  ٧٦,٤٢٨    ٨٧,٣٣٤  توزيعات أرباح

  ١٩٢,٨٩٣    ٢٦١,٥٨٢  أرباح بيع استثمارات
  )٢٥,١٩٤(    )١٠,١٢٤(  من استثمارات ةخسارة غير محقق
  ١١,١٠٤    ٢٢,٦٨٩  إيرادات أخرى

  ٣٧٤,٠٨٢    ٤٣٥,٢٤١  
  )١٢,٢٠١(    -  معترف بها من استثماراتالخسائر انخفاض في القيمة 

  ٣٦١,٨٨١    ٤٣٥,٢٤١  إجمالي
  وإدارية تشغيليةمصروفات   ٢٠

  ٢٠١٠    ٢٠١١  
        

  ٩٧,٩٥٩    ١٢٧,٨٥٩  تكاليف متعلقة بالموظفين
  ٧٨,٧٢٩    ٧٥,٠٦٣  مصروفات تشغيلية أخرى

  ١٨,٠٠٠    ١٨,٠٠٠  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
  ١٩٤,٦٨٨    ٢٢٠,٩٢٢  إجمالي
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٢٦ 
  

  للسهم الواحدخفف العائد األساسي والعائد الم  ٢١ 

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

  ٢٠١٠    ٢٠١١  
        

  ٥٨٩,٩٥٠    ٥٩١,٨٤٣  صافي الربح المنسوب إلى مساهمي الشركة األم
  ٧٤,٣٢٤    ٧٤,٣٢٤  لعدد األسهم العاديةالمتوسط المرجح 

  ٧.٩٤    ٧.٩٦   )ريال قطري(العائد األساسي والمعدل للسهم الواحد 

  واألسهم المجانية توزيعات األرباح  ٢٢
  ٢٠١٠    ٢٠١١  
        

 ٤٨٣,١٠٨     توزيعات أرباح نهائية 
  ٧٤,٣٢٤    ٧٤,٣٢٤  المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية

  ٦.٥٠      )ريال قطري(الواحد  للسهمتوزيعات األرباح 

 ترياال ٦.٥٠ مقابل(للسنة قطري للسهم الواحد  ترياال×× اقترح مجلس اإلدارة توزيعات أرباح نهائية بواقع 
ريال قطري ××  وسيتم تقديم مقترح توزيعات األرباح النهائية التي تبلغ) ٢٠١٠للسهم الواحد في سنة  ةقطري

  .العتماده بصفة رسمية في اجتماع الجمعية العامة السنوية) ٢٠١٠في سنة  ريال قطري ألف  ٤٨٣,١٠٨(

  ية واالرتباطات الرأسماليةضرااللتزامات الع  ٢٣
  ٢٠١٠    ٢٠١١  
        

  ٢٥,٣٠٩    ٣٣,٢٩٦  ضمانات بنكية
  ٦٤,٧٩١    ٥٦,٢٠٧  ارتباطات استثمار مستقبلية مصرح بها

  ١٠٧    -  ارتباطات رأسمالية
  ٩٠,٢٠٧    ٨٩,٥٠٣  المجموع

  اإليجارات التشغيلية

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

  ٢٠١٠    ٢٠١١  
        

  ٤,٨٦٧    ٤,٦٧٢  مستحقة خالل سنة واحدة
  ١١,٢٤٣    ٢,٧٢٦  مستحقة بعد سنة وأقل من خمس سنوات

  ١٦,١١٠    ٧,٣٩٨  اإلجمالي

  األدوات المالية المشتقة  ٢٤

األداة . في إطار نشاطها االعتيادي تدخل المجموعة في مختلف أنواع التعامالت التي تشتمل على أدوات مالية مشتقة
المالية المشتقة هي عقد مالي بين طرفين تعتمد فيه المدفوعات على الحركات في سعر واحدة أو أكثر مـن األدوات  

  .تتضمن األدوات المالية المشتقة عقود آجلة وخيارات. أو المؤشرالمالية أو سعر المرجعية 
المبلغ التقديري هـو مبلـغ الموجـودات    . يوضح الجدول أدناه المبالغ التقديرية التي تم تحليلها وفقاً لفترة االستحقاق

تشـير المبـالغ   . المشتقة أو سعر المرجعية أو المؤشر وهو األساس الذي تقاس عليه التغيرات في قيمة المشـتقات 
  . سنة وهي ليست استداللية على مخاطر السوق وال مخاطر االئتمانالتقديرية إلى حجم التعامالت القائمة في نهاية ال
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٢٧ 
  

  )تابع( األدوات المالية المشتقة  ٢٤

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

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

  -   -   -   -   حق بيع حقوق ملكية مشترى شراء
  -   ١٠,٠١٠  ١  ١٠,٠١٠  شراء اختياري لحقوق ملكية في المستقبل مباع

  -   -   -   -   شراء حق  بيع أسهم مشترى

          : 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
          
  شهراً ١٢-٣  أشهر ٣خالل   القيمة العادلة  مبلغ تقديري  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١

          :خيارات متاجر بها في أسواق المال
  -   ١٨,٢٥٥  ٢١١  ١٨,٢٥٥  شراء حق بيع حقوق ملكية مباع

  -   )٥,٢١٨(  )٣١٨(  )٥,٢١٨(  شراء حق بيع حقوق ملكية مشترى
  ١,٣٥٦  ٩٥٤  ٤٦  ٢,٣١٠  المستقبل مباعشراء اختياري لحقوق ملكية في 

  -   )٧٤٧(  )٣(  )٧٤٧(  شراء حق  بيع أسهم مشترى

          : خيارات عمالت أجنبية
  ٣,٦٣٩  ٢٢,٦١٥  ٣٠٣  ٢٦,٢٥٤  شراء حق بيع عمالت أجنبية مباع

  )٣,٥١٩(  -   ٣٦  )٣,٥١٩(  شراء اختياري لعمالت أجنبية في المستقبل مباع

جميع حـاالت الشـراء   . الخيارات في التغطية وإدارة المخاطر وزيادة الدخلتم استخدام مختلف إستراتيجيات 
  .االختياري في المستقبل المباعة هي في موجودات تحتفظ بها المجموعة

تدخل المجموعة في عقود مالية مع مختلف المؤسسات المالية عبر اتفاقيات مقايضة خارج الميزانية العموميـة  
تدفع سعراً غير محدد أو فرق بين سعرين استناداً إلى حد فاصل محدد سلفاً على بحيث تعد فيها المجموعة بأن 

  .مبلغ تقديري شريطة تحقق شروط معينة

كانـت القيمـة    ٢٠١١ديسـمبر   ٣١كما فـي   .تخضع هذه العقود إلى لوائح االتحاد الدولي للتبادل والمشتقات
  ).٢٠١٠مليون قطري في  ٥٠(مليون ريال قطري  ٣٨,٥ التقديرية للتبادالت القائمة

 وترتيب القيم العادلة لالستثمارات العادلة  ةالقيمتحديد   ٢٥

تم تعريف . يقدم الجدول أدناه تحليال لألدوات المالية المسجلة بالقيمة العادلة حسب مستوى ترتيب القيمة العادلة
  :التالي مختلف المستويات على النحو

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

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

مدخالت ال يمكن (مدخالت للموجود أو المطلوب ال تستند إلى بيانات سوق يمكن مالحظتها : ٣المستوى  •
 )مالحظتها
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٢٨ 
  

 )تابع(وترتيب القيم العادلة لالستثمارات العادلة  ةالقيمتحديد   ٢٥

  إجمالي ٣المستوى  ٢المستوى ١المستوى   
    ٢٠١١ديسمبر  ٣١

 ١١٠,٤٥٢ - ١١٠,٤٥٢-  محتفظ بها للمتاجرة -استثمارات 
  ٢,٦٠٧,٧٢٠ ٣٩٥,٥٦٠ - ٢,٢١٢,١٦٠  متاحة للبيع -استثمارات 

  ٢,٧١٨,١٧٢  ٣٩٥,٥٦٠  ١١٠,٤٥٢  ٢,٢١٢,١٦٠  

     ٢٠١٠ديسمبر  ٣١
 ١٣٨,٥٢٣ - ١٣٨,٥٢٣ -  محتفظ بها للمتاجرة -استثمارات 
  ١٢٤,٩٢٠  -  -  ١٢٤,٩٢٠ محتفظ بها لتاريخ استحقاقها -استثمارات 
  ٢,٥٩٦,٨٧١ ٥٥٥,٢١١ - ٢,٠٤١,٦٦٠  للبيعمتاحة  -استثمارات 

  ٢,٨٦٠,٣١٤  ٥٥٥,٢١١  ١٣٨,٥٢٣  ٢,١٦٦,٥٨٠  

من الموجودات المالية المسجلة  ٣يوضح الجدول التالي تسوية لمبلغ االفتتاح ومبلغ اإلقفال المسجل للمستوى 
  :بالقيمة العادلة

 ٣المستوى   
    

  ٥٥٥,٢١١  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١في 
  )٢,٩٧٣(  بسبب توفر أسعار مدرجة بالسوق ١المستوى إلى  ٣محول من المستوى 
  -  الموازي بسبب توفر أسعار مدرجة بالسوق ٢إلى المستوى  ٣محول من المستوى 

  )٢١٤,٧٤٥(  حصيلة المبيعات خالل الفترة
  ٥٨,٠٦٧  المشتريات التي تمت خالل الفترة

  ٣٩٥,٥٦٠  ٢٠١١ديسمبر  ٣١في 

  األطراف ذات العالقة  ٢٦

  معامالت مع أطراف ذات عالقة  )أ(

كان لدى أحد األطـراف   إذاوهي تمثل التعامالت مع األطراف ذات العالقة، أي أن األطراف تعتبر ذات عالقة 
المقدرة على السيطرة على الطرف اآلخر أو ممارسة نفوذ هام على ذلك الطرف اآلخر في إصـدار قراراتـه   

يـتم اعتمـاد   . كات التي يعملون فيها ضمن كبار مـوظفي اإلدارة المالية والتشغيلية ومديري المجموعة والشر
سياسات التسعير وشروط هذه المعامالت من جانب إدارة المجموعة ويتم التفاوض عليها وفقاً للبنود التجاريـة  

   :كانت المعامالت الهامة على النحو التالي. االعتيادية

  ٢٠١٠    ٢٠١١  
        

  ٢٩,٥٣٤    ٢٤,٩٩٨  أقساط
  ١,١٣٧    ٢,٣٦٥  مطالبات

  ١٣,٤٣٢    ٩,٥٣٤  شراء خدمات
  ٤٤,١٠٣    ٣٦,٨٩٧  اإلجمالي
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٢٩ 
  

  )تابع(العالقة إفصاحات األطراف ذات   ٢٦
  ٢٠١٠    ٢٠١١  
      

 ١٢,٨٧٤   ١٣,٩٠٧ المستحق من أطراف ذات عالقة  )ب(
  ١,٢٩٣    -   المستحق إلى أطراف ذات عالقة  )ج(

      مكافآت كبار موظفي اإلدارة  )د(
 ٢١,٩٥٠   ٢٤,٩٥٣  ومنافع أخرى قصيرة األجلرواتب 

 ٥٤٢   ١,٢٧٤  منافع نهاية الخدمة
  ٢٢,٤٩٢    ٢٦,٢٢٧  اإلجمالي

ولـيس هنـاك   بدون ضمان وال تحتسب عنها فوائـد   التقريراألرصدة القائمة لألطراف ذات العالقة في تاريخ 
  ).٢٠١٠ال شيء في سنة (مصروف للديون المعدومة في السنة 

  إدارة المخاطرالمالية واألدوات   ٢٧

أعمالها االعتيادية تقوم المجموعة بجني إيراداتها بصفة أساسية من القيام بأنشطة التأمين نشاط في إطار 
من خالل هيكل تقارير متين يتم تقييم المخاطر والعائدات لجني إيرادات مستدامة بغرض . امواالستثمار وإدارته

تتعرض خطوط أعمال المجموعة بصفة أساسية إلى المخاطر . العائد للمساهمينتخفيض تقلبات العائدات وزيادة 
  :التالية

 مخاطر التأمين ▪
  مخاطر االئتمان ▪
 مخاطر السيولة ▪
 مخاطر السوق ▪
  المخاطر التشغيلية ▪

  الرقابة ضوابط إطار  )أ(
ألحداث التـي  الهدف األساسي للمجموعة من إطار إدارة المخاطر والمالية هو حماية مساهمي المجموعة من ا

تدرك اإلدارة العليا األهمية الحرجة المتالك . تعوق تحقيق مجموعة من أهداف التشغيل المالي بصورة مستدامة
  .أنظمة إدارة مخاطر تتسم بالفعالية والكفاءة

قامت المجموعة بوضع وظيفة إدارة مخاطر ذات شروط مرجعية واضحة من مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنـه  
ليات مسـؤو بهيكل تنظيمي واضح مع تفويض سـلطات و تلك اللجان  تم تزويد. اإلدارة التنفيذية ذات الصلة ولجان

كما تم أيضاً وضع إطـار سياسـة إدارة مخـاطر    . موثق من مجلس اإلدارة للجان اإلدارة التنفيذية وكبار المديرين
  .معايير تسيير النشاط لعمليات المجموعةلمجموعة وإدارة المخاطر والرقابة والمجموعة يورد مالمح المخاطر ل

  إدارة رأس المالإطار   )ب(
لدى المجموعة إطار إلدارة المخاطر الداخلية لتحديد المخاطر التي تتعرض لها كل وحدة عمـل والمجموعـة فـي    

الداخلي إلى مستوى رأس المال الذي  تشير تقديرات اإلطار. مجملها وتحديد كمية األثر على رأس المال االقتصادي
مختار من المخاطر المطبقـة علـى عـدد مـن      مستبعدون هناك حاجة له لتخفيف مخاطر اإلعسار إلى مستوى يك

  .على مركز رأس المال بالنسبة للنشاط) المالية منها وغير المالية(االختبارات 

  التشريعيطار اإل  )ج(
حاملي الوثائق ورصدهم عن كثب لضمان أن المجموعـة تقـوم بـإدارة    يهتم المشرعون في األساس بحماية حقوق 

في نفس الوقت فإن المشـرعين مهتمـون أيضـاً بضـمان أن     . األمور بصورة مرضية من أجل تحقيق مصلحتهم
المجموعة تحتفظ بمركز مالءة مناسب لمقابلة االلتزامات غير المنظورة التي قد تنشأ من التقلبـات االقتصـادية أو   

  .رث الطبيعيةالكوا



  

 ق.م.شركة قطر للتأمين ش
 ة الموحدةإيضاحات حول البيانات المالي

٢٠١١ديسمبر  ٣١المنتهية في للسنة 

 

٣٠ 
  

  )تابع( األدوات المالية وإدارة المخاطر  ٢٧

  )تابع( اإلطار التشريعي  )ج(
للمجموعة أيضاً إلى اشتراطات تشريعية في إطار االختصاص الـذي تمـارس   كما تخضع العمليات التشغيلية 

ال تنص هذه التشريعات فقط على الموافقات والرصد لألنشطة ولكنها تفرض أيضاً بعض النصوص . عملها فيه
بغرض تقليص مخاطر التقصير واإلعسار من جانب شركات التأمين في الوفاء ) كفاية رأس المالمثل (المقيدة 

  .لتزاماتها غير المنظورة عند نشوئهابا

  إطار إدارة الموجودات والمطلوبات  )د(
وجميعها معرضـة   لكيةالمتنشأ المخاطر المالية من المراكز المفتوحة لمعدل الفائدة والعمالت ومنتجات حقوق 

ا الخطر الرئيسي الذي تواجهـه المجموعـة بسـبب طبيعـة اسـتثماراته     . لتحركات عامة ومحددة في السوق
تدير المجموعة هذه المراكز داخل إطار إدارة الموجودات والمطلوبات . ومطلوباتها هو مخاطر معدالت الفائدة

ـ  الذي تم وضعه لتحقيق عائدات استثمارية عل ا بموجـب عقـود التـأمين    ى المدى الطويل تتجـاوز مطلوباته
  . واالستثمار

يضاً مع إدارة المخاطر المالية المصاحبة للموجودات كما أن إدارة الموجودات والمطلوبات بالمجموعة تتكامل أ
  .والمطلوبات األخرى للمجموعة والتي ال ترتبط بصورة مباشرة مع مطلوبات التأمين واالستثمار

كما أن إدارة موجودات ومطلوبات المجموعة تشكل أيضاً جزءاً مكمالً لسياسة إدارة مخاطر التـأمين لتضـمن   
  .فترة معينة لمقابلة المطلوبات التي تنشأ من عقود التأمين واالستثمار توفر تدفق نقدي كافي في كل

  مخاطر التأمين  )هـ(
تتمثل المخاطر الرئيسية التي تواجهها المجموعة بموجب عقود التأمين في اختالف المطالبات الفعلية ومدفوعات 

خطورة المطالبات والمنافع الفعلية المدفوعة يتأثر ذلك بتكرار المطالبات ومدى . المنافع أو توقيتها عن التوقعات
لذا تهدف المجموعة إلى ضمان توفر االحتياطيات الكافية لتغطيـة  . والتطورات الالحقة للمطالبات طويلة األجل

  .هذه المطلوبات

 الكتتـاب والخطوط اإلرشـادية ل تدير المجموعة مخاطر التأمين من خالل االختيار الدقيق والتنفيذ إلستراتيجية 
  .بجانب ترتيبات إعادة التأمين المناسبة والمعالجة النشيطة للمطالباتلدى المجموعة 

تقوم المجموعة بصفة أساسية بإصدار عقود تأمين عام تشكل بصفة رئيسية مخاطر التأمين البحـري والجـوي   
  .والحريق والعام

يـذ إسـتراتيجية االكتتـاب لـدى     يتم تخفيف تركيز التعرض لمخاطر االئتمان من خالل االختيار الـدقيق لتنف 
المجموعة والتي تسعى لضمان تنوع المخاطر المكتتب فيها بشكل جيد عبر محفظة كبيـرة مـن حيـث نـوع     

هناك حدود موضوعة لالكتتـاب  . ومستوى المنافع المؤمنة ومقدار المخاطر ومجال النشاط والنطاق الجغرافي
 .بغرض إنفاذ معيار اختيار المخاطر

عن مطالبات ضخمة، تدخل المجموعـة   ةالناشئ ةالمالي مخاطرا االعتيادي، وبغرض تقليص الفي إطار نشاطه
تنص ترتيبات إعادة التأمين المذكورة على التنوع الكبيـر  . في عقود مع أطراف أخرى ألغراض إعادة التأمين

من المخاطر الكبيـرة  في النشاط التجاري وتسمح لإلدارة بالسيطرة على التعرض للخسائر المحتملة التي تنشأ 
يتم إنفاذ جزء كبير من إعادة التأمين بموجب عقود إعادة تأمين تفاوضـية  . كما توفر مقدرة إضافية على النمو

مـع مخصـص   يتم تقدير المبالغ القابلة لالسترداد من معيدي التأمين بصورة تنسجم  .واختيارية وخسارة زائدة
  .التأمينالمطالبات القائمة وهي وفقاً لعقود إعادة 

بالرغم من وجود ترتيبات إعادة تأمين لدى المجموعة إال أنها غير مبرأة من التزاماتها المباشرة تجاه حـاملي  
وثائقها وبالتالي يوجد تعرض لالئتمان فيما يتعلق بالتأمين المتنازل عنه إلى الحد الذي يكون فيه كل معيد تأمين 

تم إعداد إعادة تـأمين المجموعـة   . ها في ترتيبات إعادة التأمينغير قادر عن الوفاء بمطلوباته المنصوص علي
بصورة متنوعة بحيث ال يتم االعتماد على معيد تأمين واحد كما أن عمليات المجموعة ال تعتمد بشـكل كبيـر   

  .على أي عقد إعادة تأمين فردي



  

 ق.م.شركة قطر للتأمين ش
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بآالف الرياالت القطرية٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

٣١ 
  

  )تابع( األدوات المالية وإدارة المخاطر  ٢٧

  )تابع( مخاطر التأمين  )هـ(

لدى المجموعة سياسات صارمة لمراجعة المطالبات لتقييم جميع المطالبات الجديدة والمسـتمرة مـع مراجعـة    
وتحقيقات متكررة عن المطالبات االحتيالية المحتملـة لتخفيـف   مفصلة منتظمة إلجراءات معالجات المطالبات 

كما تقوم المجموعة أيضاً بفرض سياسة إدارة نشطة وسريعة لمتابعة المطالبـات  . تعرض المجموعة للمخاطر
وذلك بغرض تخفيف تعرضها لمخاطر التطورات المستقبلية التي ال يمكن التنبؤ بها والتي من الممكن أن تؤثر 

  .المجموعة سلبا على

  االفتراضات الرئيسية

يتضمن ذلك االفتراض فيما . االفتراض األساسي للتقديرات هو خبرة المجموعة في تطورات المطالبات السابقة
يتعلق بمتوسط تكاليف المطالبة وتكاليف معالجة المطالبة وعوامل تضخم المطالبة وأرقام المطالبة لكـل سـنة   

كمية إضافية لتقييم المدى الذي قد ال تنطبق عليه االتجاهات في الماضي على  يتم أيضاً استخدام أحكام. حوادث
المستقبل، وكمثال، الحدوث لمرة واحدة، التغيرات في عوامل السوق مثل مواقـف النـاس تجـاه المطالبـات     

ـ  لواألحوال االقتصادية إضافة إلى عوام وشـروط الوثيقـة وإجـراءات معالجـة      ةداخلية مثل مزيج المحفظ
كما يتم استخدام األحكام أيضاً لتقييم المدى الذي تؤثر فيه العوامل الخارجية مثل القرارات القضائية . مطالباتال

  .والتشريعات الحكومية على التقديرات

تتضمن االفتراضات الرئيسية األخرى التغيرات في معدالت الفائدة وحاالت التأخير في السـداد والتغيـر فـي    
  .جنبيةأسعار صرف العمالت األ

  الحساسيات
لم يكن باإلمكان تحديـد   .مطالبات التأمين العام حساس لالفتراضات الرئيسية الوارد ذكرها أعاله مخصصإن 

  .مقدار حساسية بعض االفتراضات مثل التغييرات في التشريعات أو الشكوك حول عملية التقدير

جميع االفتراضـات  بقاء تم أداء التحليل أدناه للتحركات المحتملة على نحو معقول في االفتراضات الرئيسية مع 
 صـافي األربـاح  والمطلوبـات  على إجمالي وصافي تأثير الاألخرى المحتفظ بها بصورة ثابتة والتي توضح 

  .حقوق الملكيةو

  ٢٠١١ديسمبر  ٣١

التغير في   
  االفتراضات

التأثير على 
  مطلوباتال

التأثير على صافي 
  الربح

التأثير على حقوق 
  لكيةالم

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

  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١

التغير في   
  االفتراضات

التأثير على 
  المطلوبات

التأثير على صافي 
  الربح

على حقوق التأثير 
  لكيةالم

  )٥٨,٤٨٥(  )٥٨,٤٨٥(  ٥٨,٤٨٥  %١٠+  تكلفة مطالبات متكبدة

  ٥٨,٤٨٥  ٥٨,٤٨٥  )٥٨,٤٨٥(  %١٠ - تكلفة مطالبات متكبدة

  المطالبات تطور
تحتفظ المجموعة باحتياطي قوي فيما يتعلق بنشاط التأمين لديها بغرض الحمايـة مـن تجـارب وتطـورات     

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



  

 ق.م.شركة قطر للتأمين ش
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بآالف الرياالت القطرية٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

٣٢ 
  

 )تابع(إدارة المخاطر األدوات المالية و  ٢٧

  مخاطر االئتمان  )و(

مخاطر االئتمان هي المخاطر التي تنشأ عن عجز أحد أطراف األداة المالية عن الوفاء بمطلوباته بالصورة التي 
تتوفر السياسات واإلجراءات التالية لتخفيف تعرض المجموعة لمخاطر  .للطرف اآلخرتتسبب في خسارة مالية 

  :االئتمان

تم وضع سياسة إدارة مخاطر ائتمان تورد تقييماً وتحديداً لما يشكل مخاطر ائتمان بالنسبة للمجموعـة كمـا أن   
  .هناك سياسات وإجراءات لتخفيف تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان

وتتم مراجعة حاالت التعرض والخرق بصورة منتظمة لمعرفة مدى صلته  ادارة الذمم سياسةتزام بيتم رصد االل
  .وللتغيرات في بيئة المخاطر

بالنسبة لجميع فئات الموجودات المالية التي تحتفظ بها المجموعة، بخالف تلك المتعلقة بعقود إعادة التأمين، فإن 
هو القيمة الدفترية حسبما هي مفصح عنها في البيانات الماليـة   أقصى حد لتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان

  . التقريرفي تاريخ 

بغرض تقليل تعرضها للخسائر الكبيرة من حاالت  .تتم إعادة التأمين مع معيدي تأمين معتمدين من قبل اإلدارة
وترصد تركيـزات االئتمـان   إعسار معيدي التأمين تقوم المجموعة بإجراء تقييم للوضع المالي لمعيدي تأمينها 

  .الناشئة عن أقاليم جغرافية مماثلة واألنشطة أو الخصائص االقتصادية لمعيدي التأمين

في تاريخ كل تقرير تقوم اإلدارة بإجراء تقييم لمدى الجدارة االئتمانية لمعيدي التأمين وتقوم بتحديث إستراتيجية 
  .النخفاض القيمةشراء إعادة التأمين والتحقق من وجود مخصص مناسب 

  .بالقيمة الدفترية للموجودات المالية في تاريخ التقريرتعرض االئتمان محدود 

  التعرض لمخاطر االئتمان حسب تصنيف االئتمان

يورد الجدول أدناه المعلومات المتعلقة بتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان عن طريق تصنيف المجودات وفقـا  
  :المجموعة لألطراف المقابلةلتصنيفات االئتمان التي تضعها 

لم تتجاوز موعد   ٢٠١١ديسمبر  ٣١
استحقاقها أو 
  تنخفض قيمتها

تجاوزت موعد 
استحقاقها ولم 
 تنخفض قيمتها

تجاوزت موعد 
استحقاقها 

  اإلجمالي وانخفضت قيمتها

          المشتقة غير  الموجودات المالية
  ١١٠,٤٥٢  -  -  ١١٠,٤٥٢  محتفظ بها للمتاجرة

          مالية متاحة للبيعمجودات 
  ٤٩٧,٤٣١  -  -  ٤٩٧,٤٣١  أوراق مالية مدينة

  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 وما في حكم النقد
  ٥,٠٦٨,٩٧٧  )٣٤,١٢٧(  ٥٢,٩٤٧  ٥,٠٥٠,١٥٧  المجموع



  

 ق.م.شركة قطر للتأمين ش
 ة الموحدةإيضاحات حول البيانات المالي

بآالف الرياالت القطرية٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

٣٣ 
  

 )تابع( األدوات المالية وإدارة المخاطر  ٢٧

  )تابع( مخاطر االئتمان  )و(

لم تتجاوز موعد   ٢٠١٠ديسمبر  ٣١
استحقاقها أو 
  تنخفض قيمتها

تجاوزت موعد 
استحقاقها ولم 
  تنخفض قيمتها

تجاوزت موعد 
استحقاقها 

  اإلجمالي  وانخفضت قيمتها

          الموجودات المالية غير  المشتقة
  ١٣٨,٥٢٣  -  -  ١٣٨,٥٢٣  للمتاجرةمحتفظ بها 

  ١٢٤,٩٢٠  -  -  ١٢٤,٩٢٠  محتفظ بها لتاريخ االستحقاق
          مجودات مالية متاحة للبيع

  ٢٩٤,٦٢٧  -  -  ٢٩٤,٦٢٧  أوراق مالية مدينة
  ٤٤١,٤٦٣  )٣٢,٨٦٣(  ٨٧,٣٥٦  ٣٨٦,٩٧٠  ذمم تأمين مدينة

  ١,٦١٦,٢٨٧  -  -  ١,٦١٦,٢٨٧  موجودات عقود إعادة تأمين
  ١,٧٣٦,١١٧  -  -  ١,٧٣٦,١١٧  حكم النقد يفنقد وما ال

  ٤,٣٥١,٩٣٧  )٣٢,٨٦٣(  ٨٧,٣٥٦  ٤,٢٩٧,٤٤٤  المجموع

  التحليل العمري للموجودات المالية

   ٢٠١١ديسمبر  ٣١

  
 ٣٠أقل من 

يوما ١٢٠-٩١يوما ٩٠-٦١يوما ٦٠-٣١  يوما
ما يزيد عن 

  المجموع  يوما ١٢١

  ٢,٠٨٠,٧٢٠  ٦٣,٢٧٠  -   ٥١٩,٥٤٧  ٧٧٥,١٥٠  ٧٢٢,٧٥٣ في حكم النقدالنقد وما 
  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

   ٢٠١٠ديسمبر  ٣١

  
 ٣٠أقل من 

 يوما ١٢٠- ٩١  يوما ٩٠- ٦١  يوما ٦٠- ٣١  يوما
ما يزيد عن 

  المجموع  يوما ١٢١

  ١,٧٣٦,١١٧  ٣٦,٠٣٥  ١٠٠,٣٥٠  ١٢,٠٢٩  ٦٣,٩٨٥  ١,٥٢٣,٧١٨ حكم النقدفي النقد وما 
  ٤٧٤,٣٢٦  ١٢١,٨١٣  ٤٢,٠٢٤  ٤٤,٨٧٦  ٣٩,٠٨١  ٢٢٦,٥٣٢  ذمم تأمين مدينة

  ٢,٢١٠,٤٤٣  ١٥٧,٨٤٨  ١٤٢,٣٧٤  ٥٦,٩٠٥  ١٠٣,٠٦٦  ١,٧٥٠,٢٥٠  المجموع

  الموجودات المالية التي انخفضت قيمتها

ريال قطري  ألف ٢٣,١٣٤كانت هناك موجودات إعادة تأمين قد انخفضت قيمتها بمبلغ  ٢٠١١ديسمبر  ٣١في 
 بمبلـغ وذمم تأمين مدينة وذمم مدينة أخرى قد انخفضت قيمتهـا  ) ٢٠١٠ريال قطري في سنة  ألف ٢٣,٦٤٨(

ـ    )٢٠١٠ريال قطري في سنة  ألف ٩,٢١٥( ألف ريال قطري  ١٠,٩٩٣ ال واستثمارات انخفضـت قيمتهـا ب
  ).٢٠١٠في سنة ألف ريال قطري  ١٢,٢٠١(شيء



  

 ق.م.شركة قطر للتأمين ش
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بآالف الرياالت القطرية٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

٣٤ 
  

 )تابع( األدوات المالية وإدارة المخاطر  ٢٧

  )تابع( مخاطر االئتمان  )و(

  )تابع( الموجودات المالية التي انخفضت قيمتها

. تقوم المجموعة بتسجيل جميع مخصصات خسائر االنخفاض في القيمة في حسابات انخفاض قيمـة منفصـلة  
  :خسائر االنخفاض في القيمة على النحو التالي التسويات لجميع مخصصات

  
انخفاض قيمة ذمم التأمين وإعادة 

  انخفاض قيمة االستثمارات  التأمين المدينة
  ٢٠١٠  ٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠١١  

  -  ١٢,٢٠١  ٢٧,٨٧٠  ٣٢,٨٦٣  يناير ١في 
 خـالل ) مستخدم/(مكون

  ١٢,٢٠١  )١٢,٢٠١(  ٤,٩٩٣  ١,٢٦٤  لسنةا
  ١٢,٢٠١  -  ٣٢,٨٦٣  ٣٤,١٢٧  اإلجمالي

  مخاطر السيولة  )ز(

للوفـاء بارتباطاتهـا المصـاحبة     مجموعةمخاطر السيولة هي المخاطر المتمثلة في الصعوبات التي تواجهها ال
  .لمطلوباتها المالية

شهري وتضمن اإلدارة توفر أموال كافية للوفاء بأيـة  / أسبوعي/ يتم رصد متطلبات السيولة على أساس يومي
  .نشوئهاارتباطات عند 

  ملمح االستحقاق
يلخص الجدول أدناه ملمح استحقاق الموجودات المالية والمطلوبات المالية للمجموعة استناداً إلـى المطلوبـات   

بالنسبة لمطلوبات عقود التأمين . التعاقدية غير المخصومة المتبقية متضمنة الفائدة المستحقة الدفع والذمم المدينة
ن مالمح االستحقاق يتم تحديدها استنادا إلى للتقدير الزمني لصافي التدفقات النقديـة  وموجودات إعادة التأمين فإ

تم استبعاد األقساط غير المكتسبة وحصة معيـدي التـأمين مـن    .  الخارجة من مطلوبات التأمين المعترف بها
  .التزامات تعاقديةليست األقساط غير المكتسبة من التحليل إذ أنها 

 ٢٠١١ديسمبر  ٣١
  

حتى سنة
  واحدة

 ٥- ١من
  سنوات

 ٥أكثر من 
  المجموع  سنوات

          موجودات مالية

          مشتقةغير موجودات مالية 

  ١١٠,٤٥٢  -  -  ١١٠,٤٥٢  محتفظ بها للمتاجرةاستثمارات 

          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  في حكم النقدنقد وما ال
٧,١٧٩,٢٦٦  ٢٢,٤٢٤  ٧,٠٤٥,٠١٦١١١,٨٢٦  اإلجمالي
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٣٥ 
  

 )تابع( األدوات المالية وإدارة المخاطر  ٢٧
  مخاطر السيولة  )ز(

حتى سنة   ٢٠١١ديسمبر  ٣١
  واحدة

 ٥- ١من 
  سنوات

 ٥أكثر من 
  المجموع  سنوات

          مطلوبات مالية
          مطلوبات مالية غير مشتقة
  ٣٧٠,٧٦٨  -  -  ٣٧٠,٧٦٨  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  األجل قروض قصيرة

 ٤,٢٤٨,٣٥٩  -   -  ٤,٢٤٨,٣٥٩  اإلجمالي
          
  حتى سنة  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١

  واحدة 
 ٥-١من 

  سنوات
 ٥أكثر من 
  المجموع  سنوات

          موجودات مالية
          موجودات مالية غير مشتقة

  ١٣٨,٥٢٣  -  -  ١٣٨,٥٢٣  استثمارات محتفظ بها للمتاجرة
  ١٢٤,٩٢٠  ١٢٤,٩٢٠  -  -  لتاريخ االستحقاقاستثمارات محتفظ بها 

          موجودات مالية متاحة للبيع
  ٢,٣١٤,٤٤٥  -  -  ٢,٣١٤,٤٤٥  أسهم حقوق ملكية
  ٢٩٤,٦٢٧  ١٣٩,٧٢٤  ٥٠,٥٩٨  ١٠٤,٣٠٥  أوراق مالية مدينة

  ٤٤١,٤٦٣  -  -  ٤٤١,٤٦٣  ذمم تأمين مدينة
  ١,٦١٦,٢٨٧  -  -  ١,٦١٦,٢٨٧  موجودات عقود إعادة تأمين

  ١,٧٣٦,١١٧  -  -  ١,٧٣٦,١١٧  في حكم النقد النقد وما
  ٦,٦٦٦,٣٨٢  ٢٦٤,٦٤٤  ٥٠,٥٩٨  ٦,٣٥١,١٤٠  اإلجمالي

        
حتى سنة   

  واحدة
 ٥-١من 

  سنوات
 ٥أكثر من 
  المجموع  سنوات

          مطلوبات مالية
          مطلوبات مالية غير مشتقة
  ٣٥٦,٤٩٢  -  -  ٣٥٦,٤٩٢  ذمم تجارية وأخرى دائنة

  ٢,٧٣٩,٨٠١  -  -  ٢,٧٣٩,٨٠١  تأمينمطلوبات عقود إعادة 
  ٣٨٩,٥٠٥  -  -  ٣٨٩,٥٠٥  ذمم تأمين دائنة

  ٢٢٩,٢٠٠  -  -  ٢٢٩,٢٠٠  قروض قصيرة األجل
  ٣,٧١٤,٩٩٨  -  -  ٣,٧١٤,٩٩٨  اإلجمالي

  مخاطر السوق  )ح(

لألداة المالية نتيجـة للتغيـرات فـي     اإليراداتمخاطر السوق هي المخاطر المتمثلة في تقلب القيمة العادلة أو 
سواء كانت هذه التغييرات ناتجة عن عوامل  )مثل، معدالت فوائد وتحويل وأسعار حقوق ملكية( أسعار السوق،

. محددة خاصة بورقة مالية معينة أو مصدرها أو عوامل تؤثر على جميع األوراق المالية المتداولة في السـوق 
باالحتفاظ بمحفظة متنوعة والرصد المستمر للتطورات في أسـواق األسـهم    تحد المجموعة من مخاطر السوق

باإلضافة إلى ذلك تقوم المجموعة بالرصد النشط للعوامل الرئيسية التي توثر على . والسندات العالمية والمحلية
  . مر فيهاتحركات أسواق األسهم والسندات، متضمناً إجراء تحليل لألداء التشغيلي والمالي للشركات المستث
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٣٦ 
  

 )تابع(األدوات المالية وإدارة المخاطر   ٢٧
  )تابع( مخاطر السوق  )ح(

   مخاطر العمالت  ]١[

مخاطر العمالت هي المخاطر المتمثلة في تقلب القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية لألداة الماليـة بسـبب   
  .التغييرات في معدالت صرف العمالت األجنبية

متضمن العقـود اآلجلـة لصـرف     بيان المركز الماليتقوم المجموعة باستخدام مختلف األدوات المالية خارج 
  .العمالت األجنبية والخيارات إلدارة بعض مخاطر االستثمار بعمالت أجنبية وللمتاجرة

لك بتصنيف وذ التقريريلخص الجدول أدناه تعرض المجموعة لمخاطر سعر صرف العمالت األجنبية في تاريخ 
  .األصول والمطلوبات بعمالت رئيسية

   ٢٠١١ديسمبر  ٣١
  المجموع  أخرىجنيه إسترليني  يورو  دوالر أمريكي  

 ٢,٠٨٠,٧٢٠ ١,٩٦٨,٠٣٨ ١٠,٠٣١ ٢٥,٣٤٨ ٧٧,٣٠٣  النقد وما في حكم النقد 
 ٦٢٩,٧٣٧ ٤٧٠,٨٥١ ١٤٨,٦٨٥٨,٠٥٠٢,١٥١  ذمم تأمين وأخرى مدينة 

 ١,٨٠٥,٤٢٩ ١,٨٠٥,٤٢٩ - - -   موجودات عقود إعادة تأمين
 ٢,٧١٨,١٧٢ ١,٥٩٣,١٥٩ ١,٠٣٥,١١٨٧٢,٤٥٨١٧,٤٣٧  استثمارات

استثمارات في شركات مستثمر فيها 
 ٦٣,٧٩٧ ٦٣,٧٩٧ -  -  -   بطريقة حقوق الملكية
 ٤٥٣,٢٢٣ ٤٥٣,٢٢٣ - - -   استثمارات عقارية
 ٢٦,١٤٢ ٢٦,١٤٢ - - -   ممتلكات ومعدات

٦,٣٨٠,٦٣٩٧,٧٧٧,٢٢٠ ١,٢٦١,١٠٦١٠٥,٨٥٦٢٩,٦١٩ إجمالي الموجودات

 ١٨٢,٠٠٠ -  -  -  ١٨٢,٠٠٠  قروض قصيرة األجل
 ٣,٢٥٩,٧٠١ ٣,٢٥٩,٧٠١ - -   -   مطلوبات عقود تأمين

مخصصات وذمم إعادة تأمين دائنة 
 ٨٠٦,٦٥٨ ٦٩٨,٣٨٦ ١,٣٨٧ ٢٧,٨١١ ٧٩,٠٧٤  وذمم دائنة أخرى
٣,٩٥٨,٠٨٧٤,٢٤٨,٣٥٩ ٢٦١,٠٧٤٢٧,٨١١١,٣٨٧  إجمالي المطلوبات

   ٢٠١٠ديسمبر  ٣١
  المجموع  أخرى  جنيه إسترليني  يورو  دوالر أمريكي  

 ١,٧٣٦,١١٧ ١,٥٩٩,٦٤٠ ٧,٨٢٩ ١٦,٤٤٢ ١١٢,٢٠٦  النقد وما في حكم النقد 
 ٥٤٩,٢١٥ ٤٠٠,٠٧٠ ١٣٩,٩٢٥٩,٢٠٦١٤  ذمم تأمين وأخرى مدينة 

 ١,٦١٦,٢٨٧ ١,٦١٦,٢٨٧ - - -   موجودات عقود إعادة تأمين
 ٢,٨٦٠,٣١٤ ١,١٩٠,٠٣٩ ١,٥١٤,٧٤٣١٢١,٣٣١٣٤,٢٠١  استثمارات

استثمارات في شركات مستثمر فيها 
 ٦١,٨٩٥ ٦١,٨٩٥ -  -  -   بطريقة حقوق الملكية
 ٣٨٤,٧٢٥ ٣٨٤,٧٢٥ - - -   استثمارات عقارية
 ٢٨,٥٩٣ ٢٨,٥٨٥ - - ٨  ممتلكات ومعدات
 ٧,٢٣٧,١٤٦ ٥,٢٨١,٢٤١ ١,٧٦٦,٨٨٢١٤٦,٩٧٩٤٢,٠٤٤  إجمالي الموجودات

 ٢٢٩,٢٠٠ -  -  -  ٢٢٩,٢٠٠  قروض قصيرة األجل
 ٢,٧٣٩,٨٠١ ٢,٧٣٩,٨٠١ - -   -   مطلوبات عقود تأمين

مخصصات وذمم إعادة تأمين دائنة 
 ٧٤٥,٩٩٧ ٣٨٧,٠٤٢ ٤,٤٥٢ ١٢,٢٣٣ ٣٤٢,٢٧٠  وذمم دائنة أخرى
 ٣,٧١٧,٩٩٨ ٣,١٢٦,٨٤٣ ٥٧١,٤٧٠١٢,٢٣٣٤,٤٥٢  إجمالي المطلوبات



  

 ق.م.شركة قطر للتأمين ش
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بآالف الرياالت القطرية٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

٣٧ 
  

 )تابع(األدوات المالية وإدارة المخاطر   ٢٧

  )تابع(مخاطر السوق   )ح(

  )تابع(مخاطر العمالت   ]١[

  .ليس لدى المجموعة تركيزات هامة في مخاطر العمالت

تم القيام بالتحليل أدناه للتحركات المعقولة الممكنة في المتغيرات الرئيسية مع بقاء المتغيرات األخرى ثابتة مما 
بسبب التغيرات في القيمة العادلة للموجـودات والمطلوبـات الماليـة     حقوق الملكيةالربح و يوضح األثر على

  :الحساسة للعمالت متضمنة مطالبات عقود التأمين

  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١  ٢٠١١ديسمبر  ٣١    
التغير في   

  المتغيرات
 األثر على الربح

  والخسارة
األثر على 

  حقوق الملكية
األثر على 

الربح 
  والخسارة

حقوق األثر على 
  الملكية

       العملة 
 ٩,٦٠٤٩,٦٠٤١٣,٤٧٥١٣,٤٧٥%١٠+  يورو

 ٣,٧٥٩ ٢,٦٧٢٢,٦٧٢٣,٧٥٩%١٠+  جنيه إسترليني
 ٣٣٦,٧٠٤ ٣٣٦,٧٠٤ ٣٤٠,٦١٠٣٤٠,٦١٠%١٠+  أخرى

 ٣٥٣,٩٣٨ ٣٥٣,٩٣٨ ٣٥٢,٨٨٦٣٥٢,٨٨٦   اإلجمالي
            

 )١٣,٤٧٥( )١٣,٤٧٥()٩,٦٠٤()٩,٦٠٤(%١٠-  يورو
 )٣,٧٥٩( )٣,٧٥٩()٢,٦٧٢()٢,٦٧٢(%١٠-  جنيه إسترليني

 )٣٣٦,٧٠٤( )٣٣٦,٧٠٤( )٣٤٠,٦١٠()٣٤٠,٦١٠(%١٠-  أخرى
 )٣٥٣,٩٣٨( )٣٥٣,٩٣٨( )٣٥٢,٨٨٦()٣٥٢,٨٨٦(   اإلجمالي

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

  مخاطر معدالت الفائدة  ]٢[

ـ  أو االيرادات األداة الماليةقيمة المخاطر معدالت الفائدة هي المخاطر الناتجة عن تقلبات  رات فـي  بسبب التغي
  .معدالت الفائدة بالسوق

مخاطر معدالت الفائدة بالنسبة . تستثمر المجموعة في أوراق مالية ولديها ودائع تخضع لمخاطر معدالت الفائدة
هي مخاطر التغيرات في معدالت الفائدة بالسوق التي تخفض العائد الكلي على أوراقها المالية التـي  للمجموعة 

  .تحتسب عنها فوائد

تشترط سياسة معدالت الفائدة لدى المجموعة إدارة مخاطر معدالت الفائدة باالحتفاظ بمزيج مـن األدوات ذات  
أيضاً من المجموعة إدارة اسـتحقاقات الموجـودات الماليـة    كما تتطلب السياسة . سعر الفائدة الثابت والمتغير

  .والمطلوبات المالية التي تحتسب عليها فوائد

تحد المجموعة من مخاطر معدالت الفائدة برصد التغيرات في معدالت الفائدة في العمالت التي يتم تحويل نقدها 
   .واستثمارها بها وليس هناك تركيز كبير في مخاطر معدالت الفائدة

  



  

 ق.م.شركة قطر للتأمين ش
 ة الموحدةإيضاحات حول البيانات المالي

بآالف الرياالت القطرية٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

٣٨ 
  

 )تابع(األدوات المالية وإدارة المخاطر   ٢٧

  )تابع(مخاطر السوق   )ح(

  )تابع( مخاطر معدالت الفائدة  ]٢[

تم أداء التحليل أدناه للتحركات الممكنة على نحو معقول في المتغيرات الرئيسية مع االحتفاظ بجميع المتغيرات 
  :الملكيةاألخرى في ثبات مما يوضح األثر على صافي الربح وحقوق 

  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١  ٢٠١١ديسمبر  ٣١    
التغير في   

  المتغيرات
األثر على الربح 

  والخسارة
األثر على 

  حقوق الملكية
األثر على 

  الربح والخسارة
األثر على 

  حقوق الملكية

       العملة
 ٢,٧٠٣٢٢,٢٤٨ )٣١,٨١٢(٢,٧٤٠نقطة أساس ٥٠+  ريال قطري

       
 )٢٢,٢٤٨( )٢,٧٠٣( ٣١,٨١٢)٢,٧٤٠(نقطة أساس ٥٠-  ريال قطري

  :مخاطر معدالت الفائدة للمجموعة استناداً إلى ترتيبات تعاقدية كما يلي

  ٢٠١١ديسمبر  ٣١

أشهر إلى ٦  أشهر ٦حتى   
  سنة

 ٥سنة إلى 
  سنوات

ما يزيد عن
  سنوات ٥

معدل الفائدة   المجموع
  (%)الفعلي 

 %٢,٠٨٠,٧٢٠١,٨٥ - - - ٢,٠٨٠,٧٢٠ نقد وما في حكم النقد
 %٣,٧٤ ٥٨٤,٧٧٤ ٣٠٨,٦٣١٩٠,٩٢٣١٤٩,٤٦٠٣٥,٧٥١  استثمارات
 ٢,٦٦٥,٤٩٤ ٢,٣٨٩,٣٥١٩٠,٩٢٣١٤٩,٤٦٠٣٥,٧٥١  المجموع

  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١

أشهر إلى  ٦  أشهر ٦حتى   
  سنة

 ٥سنة إلى 
  سنوات

ما يزيد عن 
  سنوات ٥

معدل الفائدة   المجموع
  (%)الفعلي 

 %١,٧٣٦,١١٧٤,٩٧ - - - ١,٧٣٦,١١٧ نقد وما في حكم النقد
 %٥,١٧ ٤٣١,٦٠٦ ٢٧٣,٠٠٠٥٠,٤٣٣٥٠,٥٩٨٥٧,٥٧٥  استثمارات
 ٢,١٦٧,٧٢٣ ٢,٠٠٩,١١٧٥٠,٤٣٣٥٠,٥٩٨٥٧,٥٧٥  المجموع

  مخاطر السعر  ]٣[

لألداة المالية بسبب التغييرات فـي   أو االيراداتن تقلبات القيمة العادلة عسعر هي المخاطر التي تنشأ المخاطر 
، سـواء كانـت تلـك    )بخالف تلك التي تنشأ من مخاطر معدالت الفائدة أو مخاطر العمالت(األسعار بالسوق 

التغييرات قد تسببت فيها عوامل خاصة باألداة المالية المحددة أو مصدرها أو عوامل تؤثر على جميع األدوات 
  .السوق المالية المماثلة المتداولة في

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



  

 ق.م.شركة قطر للتأمين ش
 ة الموحدةإيضاحات حول البيانات المالي

بآالف الرياالت القطرية٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

٣٩ 
  

 )تابع(األدوات المالية وإدارة المخاطر   ٢٧

  )تابع( السعر مخاطر  ]٣[

تتطلب سياسة مخاطر السعر بالمجموعة قيامها بإدارة هذه المخاطر بوضع األهداف ورصـد العقبـات أمـام    
االستثمارات وخطط التنويع وحدود االستثمار في كل بلد والقطاع والسوق واالسـتخدام بحـرص والمخطـط    

  .بالمجموعةليس هناك تركيز جوهري لمخاطر السعر  .لألدوات المالية المشتقة

تم أداء التحليل أدناه للتحركات الممكنة على نحو معقول في المتغيرات الرئيسية مع االحتفاظ بجميع المتغيرات 
  .حقوق الملكيةو والخسارة األخرى في ثبات مما يوضح األثر على صافي الربح

  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١  ٢٠١١ديسمبر  ٣١    
التغير في   

  المتغيرات
 األثر على الربح

  والخسارة
األثر على 

  حقوق الملكية
األثر على 

  والخسارة الربح
األثر على 

  حقوق الملكية

 ١٣٨,٨٥٦ - ١٣٩,٨٣٨ - %١٠+  السوق القطري
 ٣٥,٩٤٧ ١٣,٨٥٢ ١١,٠٤٥٣١,٦٣٥%١٠+  السوق العالمي

        
 )١٣٨,٨٥٦( - )١٣٩,٨٣٨(-%١٠-  السوق القطري
 )٣٥,٩٤٧( )١٣,٨٥٢( )٣١,٦٣٥()١١,٠٤٥(%١٠-  السوق العالمي

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

  المخاطر التشغيلية  )ط(

في حالة . وهي مخاطر الخسارة التي تنشأ من فشل النظام أو الخطأ البشري أو االحتيال أو من أحداث خارجية
األداء قد تتسبب المخاطر التشغيلية في مخاطر للسمعة وقد يكون لها مدلوالت قانونيـة  فشل ضوابط الرقابة في 

إزالة جميع المخاطر التشغيلية إال أنـه  أن تتوقع لمجموعة يمكن لال  .أو تشريعية أو قد تؤدي إلى خسارة مالية
ـ     ة مـن إدارة  وعن طريق وضع نظام رقابة صارم وبالرصد ومعالجة المخـاطر المحتملـة تـتمكن المجموع

  .المخاطر

لدى المجموعة أنظمة مفصلة وكتيبات إجراءات بها فصل فعال للمهام وضوابط للوصول وإجراءات التفـويض  
يتم رصد مخاطر . فعال والتسوية وأساليب لتدريب وتقييم الموظفين وخالفها إضافة إلى إطار عمل تدقيق داخلي

  .ة عبر التخطيط اإلستراتيجي للمجموعة وأسلوب رصد الموازنةالعمل مثل التغيرات في البيئة والتقنية والصناع

  إدارة رأس المال  )ي(

قـانون الشـركات التجاريـة القطـري     اشتراطات رأس المال المفروضة خارجياً موضوعة ومنظمة من قبل 
كما أنه وضعت أهداف أخرى من جانب المجموعة بغرض المحافظة على تأمين ائتماني قـوي  . وبورصة قطر

  .الت رأسمال قوية بغرض دعم أهداف نشاطها التجاري ومضاعفة القيمة لمساهميهاومعد

تدير المجموعة متطلبات رأسمالها عن طريق تقييم النقص ما بين مستويات رأس المال المبلغ عنه والمطلـوب  
ة الصادر عنها التزمت المجموعة بالكامل باالشتراطات المفروضة خارجياً أثناء الفترات المالي. على نحو منتظم

كمـا   .التقرير ولم تجرى تغييرات على قاعدة رأسمالها وأهدافها وسياساتها وأساليبها عما هي في السنة السابقة
ريـال   ألـف  ١١,٥٠٠(ريال قطري  ألف ١١,٥٠٠كان رأس المال المطلوب للشركة  ٢٠١١ديسمبر  ٣١في 

  ).٢٠١٠ديسمبر  ٣١قطري في 



  

 ق.م.شركة قطر للتأمين ش
 ة الموحدةإيضاحات حول البيانات المالي

بآالف الرياالت القطرية٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

٤٠ 
  

 )تابع(األدوات المالية وإدارة المخاطر   ٢٧
  التصنيف والقيم العادلة

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

  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١  ٢٠١١ديسمبر  ٣١  
  القيمة العادلة  القيمة الدفترية  القيمة العادلة القيمة الدفترية  
          

  ١,٧٣٦,١١٧  ١,٧٣٦,١١٧  ٢,٠٨٠,٧٢٠  ٢,٠٨٠,٧٢٠  النقدفي حكم النقد وما 
          قروض وذمم مدينة
  ٤٤١,٤٦٣  ٤٤١,٤٦٣  ٦٢٩,٧٣٧  ٦٢٩,٧٣٧  ذمم تأمين مدينة

  ١,٦١٦,٢٨٧  ١,٦١٦,٢٨٧  ١,٨٠٥,٤٢٩  ١,٨٠٥,٤٢٩  موجودات عقود إعادة تأمين
  ١٣٨,٥٢٣  ١٣٨,٥٢٣  ١١٠,٤٥٢  ١١٠,٤٥٢  استثمارات محتفظ بها للمتاجرة

  ٩٦,٢٥٤  ١٢٤,٩٢٠  -  -  محتفظ بها لتاريخ استحقاقهااستثمارات 
  ٢,٦٠٩,٠٧٢  ٢,٦٠٩,٠٧٢  ٢,٦٠٧,٧٢٠  ٢,٦٠٧,٧٢٠  استثمارات متاحة للبيع

  ٦,٦٣٧,٧١٦  ٦,٦٦٦,٣٨٢  ٧,٢٣٤,٠٥٨  ٧,٢٣٤,٠٥٨  
          

  ٢٢٩,٢٠٠  ٢٢٩,٢٠٠  ١٨٢,٠٠٠  ١٨٢,٠٠٠  قروض قصيرة األجل
  ٧٤٥,٩٩٧  ٧٤٥,٩٩٧  ٨٠٦,٦٥٨  ٨٠٦,٦٥٨  ذمم تأمين دائنة وذمم دائنة أخرى

  ٢,٧٣٩,٨٠١  ٢,٧٣٩,٨٠١  ٣,٢٥٩,٧٠٢  ٣,٢٥٩,٧٠٢  مطلوبات عقود تأمين
  ٣,٧١٤,٩٩٨  ٣,٧١٤,٩٩٨  ٤,٢٤٨,٣٥٩  ٤,٢٤٨,٣٥٩  

  التقديرات المؤثرة المستخدمة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة  ٢٨

إعداد هذه البيانات المالية الموحدة قامت اإلدارة باستخدام عدد من التقديرات المؤثرة عند تطبيق السياسات  عند
تم إدراج تلك األحكام التي لها التأثير الهام األكبر على مبـالغ  ). د( ٢المحاسبية الوارد وصفها باإليضاح رقم 

بخالف تلك التي تشتمل على تقديرات (لتقرير أدناه الموجودات والمطلوبات والدخل والمصروف الصادر عنها ا
  ).٢٩والتي تم التعامل معها في اإليضاح رقم 

ستند تلك األحكام إلى الخبرة التاريخية وعوامل أخرى متضمنة التوقعات ألحداث مستقبلية يرى أنها معقولة في ت
  .ية التي تحتاج إلى األحكامترى اإلدارة بأن النقاش التالي يعالج السياسات المحاسب. ضوء الظروف

  تصنيف االستثمارات •

أو متاحة أو محتفظ بها لتاريخ االستحقاق يمكن تصنيف االستثمارات المدرجة إما على أنها محتفظ بها للمتاجرة 
تقوم المجموعة باالستثمار بشكل كبير في األوراق المالية المدرجة إما محلياً أو خارجيا كما أن اإلدارة قد . للبيع
ررت بصفة أساسية المحاسبة عنها على أساس احتمال نموها الطويل األجل بدالً عن المحاسـبة عنهـا علـى    ق

ومحتفظ بها نتيجة لذلك فقد تم إدراج مثل تلك االستثمارات كاستثمارات متاحة للبيع . أساس ربحها قصير األجل
  .ارةبدالً عن بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسلتاريخ االستحقاق 

صنفت الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في الوقت الذي تكون فيه الموجودات إمـا  
  .محتفظ بها للمتاجرة أو مخصصة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

  .مدارة ألغراض المتاجرةمشتركة وتستثمر المجموعة في صناديق 

  



  

 ق.م.شركة قطر للتأمين ش
 ة الموحدةإيضاحات حول البيانات المالي

بآالف الرياالت القطرية٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

٤١ 
  

  )تابع( المستخدمة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعةالتقديرات المؤثرة   ٢٨

  انخفاض قيمة الموجودات المالية •

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

في سبيل الوصول إلى هذا الحكم التقديري ولتسجيل ما إذا . من جانب اإلدارة حكم تقديريالقيام بمستمر إلى 
ضمن عوامل أخرى، بتقييم التقلبات االعتيادية في سعر  تقوم المجموعة. كان قد حدث أي انخفاض في القيمة

السهم والموقف المالي للشركة المستثمر فيها وأداء الصناعة والقطاع، والتغييرات في التقنية والتدفقات النقدية 
  .التشغيلية والمالية

  المصادر الرئيسية للشكوك حول التقديرات  ٢٩

 التقريـر والمصادر الرئيسية األخرى للشكوك حول التقدير في تـاريخ  االفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمستقبل 
والتي لها مخاطر كبيرة تتسبب في تسويات جوهرية للقيم الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة الماليـة  

  :مناقشتها أدناه تالتالية تم

  المطالبات المقدمة بموجب عقود تأمين •

عند تكبدها استناداً إلى االلتزام المقـدر   ربح والخسارةير الخسائر على اليتم تحميل مصروفات المطالبات وتقد
يـتم تقـدير مطلوبـات    . للتعويض المستحق لحامل العقد أو األطراف الثالثة المتضررة من جانب حاملي العقد

إلدارة المطالبات غير المدفوعة باستخدام مدخالت التقديرات لحاالت فردية مبلغ عنها للمجموعـة وتقـديرات ا  
تتم مراجعة طريقة وضع مثل هذه التقديرات وتكوين االلتزام الناتج عنها . للمطالبات المتكبدة ولكن لم يبلغ عنها

فـي   ربح والخسارةاليتم إدراج أية فروق بين المطالبات الفعلية والمخصصات الموضوعة في . بصفة مستمرة
ألف ريال قطري  ٨٩٨,١٠٠ كان تقدير المطالبات غير المدفوعة بمبلغ ٢٠١١ديسمبر  ٣١كما في . سنة السداد

  ).٢٠١٠ديسمبر  ٣١ريال قطري في  ألف ٦٢٩,٨٣٣(

  انخفاض قيمة ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى •

لذلك التحصيل الكامل يتم وضع تقدير لكامل مبلغ التأمين القابل للتحصيل عندما يصبح من غير المحتمل القيام ب
هذا التحديد لما إذا كانت ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى قد انخفضت قيمتها أن تقوم  يستدعي. المبلغ

المجموعة بتقييم مركز االئتمان والسيولة لدى حاملي الوثائق وشركات التأمين ومعدالت االسـترداد التاريخيـة   
لومات الراجعة المسـتلمة مـن إدارتهـا    والمع ٢٠١١متضمنة التحقيقات المفصلة التي تم القيام بها خالل سنة 

. كمصروف ربح والخسارةاليتم إدراج الفرق بين القيمة القابلة لالسترداد المقدرة والقيمة الدفترية في . القانونية
ـ فعليا في الفترات المستقبلية والمبالغ المتوقعـة فـي    تي يتم تحصيلهاسيتم إدراج أي فرق بين المبالغ ال ربح ال

كانت القيم الدفترية لذمم التأمين المدينة وذمم إعـادة   ٢٠١١ديسمبر  ٣١كما في . قت تحصيلهافي و والخسارة
) ٢٠١٠ديسـمبر   ٣١ألف ريال قطـري فـي    ٢١٩,٦٤٤(ألف ريال قطري  ٢٦٣,٩٤٤ التأمين المدينة بمبلغ

علـى التـوالي وبلغـت    ) ٢٠١٠ديسمبر  ٣١ألف ريال قطري في  ٢٥٤,٦٨٢(ألف ريال قطري  ٣٤٥,١٢٨و
ألف ريال قطري  ١٠,٩٩٣لمخصصات المكونة النخفاض قيمة ذمم التأمين المدينة وذمم إعادة التأمين المدينة ا
ريال قطري  ألف ٢٣,٦٤٨(ألف ريال قطري  ٢٣,١٣٤و) ٢٠١٠ديسمبر  ٣١في  ألف ريال قطري  ٩,٢١٥(

  .على التوالي) ٢٠١٠ديسمبر  ٣١في 

  االلتزاماختبار كفاية  •

تقـوم  . يتم إجراء اختبارات لكفاية االلتزام للتأكد من كفايـة مطلوبـات عقـود التـأمين     تاريخ التقريرفي كل 
المجموعة باستخدام أفضل التقديرات للتدفقات النقدية التعاقدية المستقبلية ومعالجـة المطالبـات والمصـروفات    

ـ  ي سـبيل تقيـيم كفايـة    اإلدارية إضافة إلى إيراد االستثمار من الموجودات التي تعزز مثل هذه المطلوبات ف
  .ربح والخسارةاليتم تحميل أي قصور مباشرة في . المطلوب



  

 ق.م.شركة قطر للتأمين ش
 ة الموحدةإيضاحات حول البيانات المالي

بآالف الرياالت القطرية٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

٤٢ 
  

  أرقام المقارنة  ٣٠

، متى كان ذلك ضروريا، لتتفق مع طريقة العرض المتبعة في السـنة  أعيد تصنيف أرقام المقارنة للسنة السابقة
  .الصادر عنها التقرير سابقا أوحقوق الملكية اتال تؤثر إعادة التصنيف على صافي الموجود. الحالية


