
للتأمينالشركة القطرية العامة

ق.م.شوإعادة التأمين 

الموحدةالمرحلية المختصرةالبيانات المالية
٢٠١٤مارس ٣١



إلى السادة المختصرة الموحدة حول مراجعة البيانات المالية المرحليةتقرير مراقبي الحسابات

الكرامش.م.قوإعادة التأمين للتأمين القطرية العامةشركة المساهمي 

مقدمةال
لقد راجعنا البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة للشركة القطرية العامة للتأمين وإعـادة التـأمين   

٢٠١٤مـارس ٣١المجموعة") كما فـي  "ـ ("الشركة") وشركاتها التابعة (ويشار إليهم جميعاً بش.م.ق 

والبيانـات المرحليـة   ٢٠١٤مـارس ٣١الموحد كما فـي  المرحلي والتي تتضمن بيان المركز المالي 

أشهر المنتهيـة  الثالثةوالتدفقات النقدية لفترة الملكيةالموحدة للدخل والدخل الشامل والتغيرات في حقوق 

. إن مجلس اإلدارة مسؤول عـن إعـداد وعـرض هـذه     األخرىفي ذلك التاريخ واإليضاحات المتممة 

التقـارير الماليـة   ٣٤رقـم  لمعيار المحاسبة الـدولي وفقاً الموحدة المختصرةالمرحلية البيانات المالية 

المختصرة الموحدة المرحلية لمالية . إن مسؤوليتنا هي إصدار نتيجة مراجعة حول هذه البيانات االمرحلية

إستناداً إلى أعمال المراجعة التي قمنا بها.

نطاق المراجعة  

المتعلق بإجراءات المراجعة "مراجعـة البيانـات الماليـة    ٢٤١٠لقد تمت مراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي 

المرحلية من قبل المدقق المستقل للمؤسسة". تتضمن مراجعـة المعلومـات الماليـة المرحليـة إجـراء      

ق إجـراءات تحليليـة   إستفسارات مبدئياً من األشخاص المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية ، وتطبي

وإجراءات أخرى. إن نطاق المراجعة يقل كثيراً عن نطاق تدقيق يتم وفقـاً لمعـايير التـدقيق الدوليـة ،     

وبالتالي ال نستطيع الحصول على التأكيد الذي يمكن أن نحصل عليه عن كافـة األمـور الهامـة خـالل     

بيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة.أعمال التدقيق. وعليه فإننا ال نبدي رأياً حول تدقيق هذه ال

نتيجة المراجعة

إستناداً إلى مراجعتنا ، لم يرد إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد بأن البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحـدة  

.٣٤المرفقة لم يتم إعدادها ، من كافة النواحي المادية ، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

عن إرنست ويونـغ

زيـــاد نــادر  
٢٥٨سجل مراقبي الحسابات رقم 

٢٠١٤أبريل ٢٣الدوحة في 



ش.م.قوإعادة التأمينللتأمينالقطرية العامة شركة ال

ة المرحلية المختصرة الموحدة.جزءاً من هذه البيانات المالي٣٣إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 

-٣-

الموحد المرحليبيان المركز المالي
٢٠١٤مارس ٣١في ا مك

٢٠١٣ديسمبر٢٠١٤٣١مارس ٣١

ألف ريال قطريألف ريال قطريإيضاحات

(مدققة)(غير مدققة)

الموجودات 

٦٧,١٩٤٦٣,٦٢٦عقارات ومعدات

٣٤,٢٧٧,٢٣٩٤,٢٧٧,١٩٩عقارات استثمارية

٤٣٩٨,٧٥٧٣٩٢,٣٦٦شركات مستثمر فيها بحقوق الملكية

موجودات مالية:

١,٠٩٧,٠٠١١,٠٢٣,١٨٤(أ)٥موجودات مالية متاحة للبيع 

١٨٥,٨٦٠١٧١,٦٢٣(ب)٥موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أوالخسارة

٨,٧٤٧٩,١٤١(ج)٥أرصدة مدينة من أطراف ذات عالقة 

٢٥٩,٠٣٨٢٢٨,٨٤٣(د)٥ذمم تأمين مدينة 

٥٢٨,٩٥٠٤٨٣,٧٧٠موجودات إعادة التأمين

٢٣١,٩٠٥٢٠٥,١١٩(أ)٦موجودات مشاركي التكافل

٧١٢٣,٠١٤١١٧,٦٥٠موجودات أخرى 

٨٨٧,٩٥١١٥١,٠٨٣النقد وما في حكمه

٧,٢٦٥,٦٥٦٧,١٢٣,٦٠٤الموجوداتإجمالي

حقوق الملكية والمطلوبات

حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة األم

٩٦٩١,٧٥٣٥٧٦,٤٦١رأس المال المصدر

٣,٠٦٩,٧٣٣٣,٢٢٤,١٩٢أرباح مدورة

٣٤٨,٤٩٧٣٤٨,٤٩٧احتياطي قانوني 

١٠٧٠١,٩٥٤٦٢٨,٤٣٣احتياطيات إعادة التقييم 

٤,٨١١,٩٣٧٤,٧٧٧,٥٨٣

١,٩٧٤١,٨٤٧ةحقوق غير مسيطر

٤,٨١٣,٩١١٤,٧٧٩,٤٣٠إجمالي حقوق الملكية



ش.م.قوإعادة التأمينللتأمينالقطرية العامة شركة ال

ة المرحلية المختصرة الموحدة.جزءاً من هذه البيانات المالي٣٣إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 

-٤-

تتمة-الموحد المرحليالماليبيان المركز 
٢٠١٤مارس ٣١في كما

٢٠١٣ديسمبر٢٠١٤٣١مارس ٣١

ألف ريال قطريلف ريال قطريأإيضاحات

(مدققة)(غير مدققة)

المطلوبات

١٢٧٦١,٧٧١٦٨٨,٣٢٢مطلوبات عقود التأمين

مطلوبات مالية:

١,٠٢٠,٣٥٧٩٨٢,٩٩٤قروض سلف و

١٣٣٩,٤٧٩٣٩,١٢٩مشتقات أدوات مالية 

١٤١٠٨٥٣ذو عالقة إلى طرف أرصدة دائنة 

١٥٢٨٠,٧٠٠٢٩٥,٦٥٣ذمم تأمين دائنة  

١٦٢٩,٤٧٠٢٨,٩٠٨مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 

٢٣١,٩٠٥٢٠٥,١١٩(أ)٦مطلوبات مشاركي التكافل 

١٧٨٧,٩٥٥١٠٣,٩٩٦مطلوبات أخرى 

٢,٤٥١,٧٤٥٢,٣٤٤,١٧٤إجمالي المطلوبات

٧,٢٦٥,٦٥٦٧,١٢٣,٦٠٤إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

...................................................................................
جمال كامل أبو نحل بن سعود آل ثانييناصر بن عل

عضو مجلس اإلدارةالرئيس التنفيذي ووالعضو المنتدبرئيس مجلس اإلدارة



ش.م.قوإعادة التأمينللتأمينالقطرية العامة شركة ال

ة المرحلية المختصرة الموحدة.جزءاً من هذه البيانات المالي٣٣إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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الموحد المرحليبيان الدخل
٢٠١٤مارس ٣١أشهر المنتهية فيللثالثة

للثالثة أشهر المنتهية 

٢٠١٤مارس ٣١في 

للثالثة أشهر المنتهية 

٢٠١٣مارس ٣١في
ألف ريال قطريألف ريال قطريإيضاحات

(غير مدققة)(غير مدققة)

١٩٧,٥٥٨١٩٦,٢٦٥(أ)١٩إجمالي أقساط التأمين
)٤٧,٥٥٣()٥٩,٥٦٥((أ)١٩التغير في مخصص أقساط التأمين غير المكتسبة 

١٣٧,٩٩٣١٤٨,٧١٢(أ)١٩إجمالي أقساط التأمين المكتسبة
)٩٧,٣٠٢((٨٧,٨٤٠)(ب)١٩أقساط التأمين المحولة إلى معيدي التأمين 

٥٠,١٥٣٥١,٤١٠صافي أقساط التأمين المكتسبة

٢٠٥,١٩٦١,٨١١عموالت ورسوم إيرادات 
٢١٤٠,٩٤٣٣٩,٢٦٣إيرادات االستثمار 
٢٢٣١٧١٤,١٠٦صافي أرباح محققة
٢٣١٤,٢٣٧٣,١٣٣أرباح القيمة العادلة 

٢٤٣,٧٩٨٢,٥٨٩إيرادات تشغيلية أخرى 

٦٤,٤٩١٦٠,٩٠٢إيرادات أخرى

١١٤,٦٤٤١١٢,٣١٢إجمالي اإليرادات 

)٤٩,٥٥٨()٤٦,٠٩٠((أ)٢٥إجمالي المطالبات المدفوعة 
١٤,٣٩٢١٥,٨٣١(ب)٢٥المطالبات المحولة إلى معيدي التأمين  

٢٩,٩٩٨)١٣,٨٨٤((ج)٢٥إجمالي التغير في مطلوبات عقود التأمين
التغير في مطلوبات عقود التأمين المحولة إلى معيدي 

)٣٣,٢٢٤(٨,٠٦١(د)٢٥التأمين 

)٣٦,٩٥٣()٣٧,٥٢١(صافي المطالبات

)٣,٨٥٠()٩,٤١٦(٢٦تكاليف تمويل 
)٢٦,٢٦٧()٢٧,٨٥٤(٢٧مصاريف تشغيلية وإدارية أخرى  

)٣٠,١١٧()٣٧,٢٧٠(مصاريف أخرى

(٦٧,٠٧٠))٧٤,٧٩١(إجمالي المصاريف 

٣٩,٨٥٣٤٥,٢٤٢الربح قبل الحصة في أرباح شركات زميلة 

)٩٧٥(٧,٥٧٦حصة في أرباح شركات زميلة 

٤٧,٤٢٩٤٤,٢٦٧ربح الفترة

:الربح العائد إلى
٤٧,٣٠٢٤٤,١٤٣مساهمي الشركة األم 

١٢٧١٢٤عليهاحقوق غير مسيطر

٤٧,٤٢٩٤٤,٢٦٧

العائد على السهم 
الفترة األساسي والمخفف العائد إلى حاملي األسهم ربح 

٢٨٠,٦٨٠,٦٤العادية في الشركة األم (بالريال القطري للسهم)



ش.م.قوإعادة التأمينللتأمينالقطرية العامة شركة ال

ة المرحلية المختصرة الموحدة.جزءاً من هذه البيانات المالي٣٣إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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الموحد المرحلي الدخل الشاملبيان 
٢٠١٤مارس ٣١أشهر المنتهية في للثالثة

للثالثة أشهر المنتهية 

٢٠١٤مارس ٣١في 

للثالثة أشهر المنتهية 

٢٠١٣مارس ٣١في
ألف ريال قطريألف ريال قطري

(غير مدققة)(غير مدققة)

٤٧,٤٢٩٤٤,٢٦٧ربح الفترة

إيرادات شاملة أخرى

-)٢,٠٢٤(فروقات تحويل عمالت من العمليات األجنبية

-)٣٥٠(صافي خسارة تحوط التدفق النقدي

٧٥,٨٩٥١٧,٧١٠صافي ربح موجودات مالية متاحة للبيع 

٧٣,٥٢١١٧,٧١٠إيرادات شاملة أخرى للفترة

١٢٠,٩٥٠٦١,٩٧٧إجمالي الدخل الشامل للفترة

:إجمالي الدخل الشامل العائد إلى

١٢٠,٨٢٣٦١,٨٥٣مساهمي الشركة األم

١٢٧١٢٤عليهامسيطرغير حقوق

١٢٠,٩٥٠٦١,٩٧٧



ش.م.قوإعادة التأمينللتأمينالقطرية العامة شركة ال

ة المرحلية المختصرة الموحدة.جزءاً من هذه البيانات المالي٣٣إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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الموحد المرحليحقوق الملكيةالتغيرات في بيان 
٢٠١٤مارس ٣١المنتهية في أشهرللثالثة

حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة األم

احتياطيات إعادة التقييم

رأس المال

أرباح مدورةالمصدر

احتياطي 

قانوني

موجودات 

مالية متاحة 

للبيع

فائض إعادة 

التقييم

تحوط التدفق 

النقدي

احتياطي  

تحويل عمالت 

جمالي اإلأجنبية

حقوق غير 

عليهامسيطر

إجمالي حقوق 

الملكية

إيضاحات

ألف 

ريال قطري

ألف 

ريال قطري

ألف 

ريال قطري

ألف 

ريال قطري

ألف

ريال قطري

ألف

ريال قطري

ألف

ريال قطري

ألف

ريال قطري

ألف 

ريال قطري

ألف

ريال قطري

٤,٧٧٧,٥٨٣١,٨٤٧٤,٧٧٩,٤٣٠)٤٧,٣٤٢()٣٩,١٢٩(٢٠١٤٥٧٦,٤٦١٣,٢٢٤,١٩٢٣٤٨,٤٩٧٦٣٧,٥٤٩٧٧,٣٥٥يناير ١في 

٤٧,٣٠٢١٢٧٤٧,٤٢٩-----٤٧,٣٠٢-ربح الفترة
٧٣,٥٢١-٧٣,٥٢١)١,٩٥٣()٣٥٠(-٧٥,٨٢٤---إيرادات شاملة أخرى 

١٢٠,٨٢٣١٢٧١٢٠,٩٥٠)١,٩٥٣()٣٥٠(-٧٥,٨٢٤-٤٧,٣٠٢-إجمالي الدخل الشامل 

خالل مصدرة أسهم مجانية 
--------)١١٥,٢٩٢(٩١١٥,٢٩٢الفترة  

توزيعات أرباح مدفوعة خالل 
)٨٦,٤٦٩(-)٨٦,٤٦٩(-----)٨٦,٤٦٩(-١١الفترة  

٤,٨١١,٩٣٧١,٩٧٤٤,٨١٣,٩١١)٤٩,٢٩٥()٣٩,٤٧٩(٢٠١٤٦٩١,٧٥٣٣,٠٦٩,٧٣٣٣٤٨,٤٩٧٧١٣,٣٧٣٧٧,٣٥٥مارس ٣١في 



ش.م.قوإعادة التأمينللتأمينالقطرية العامة شركة ال

ة المرحلية المختصرة الموحدة.جزءاً من هذه البيانات المالي٣٣إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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التغيرات في حقوق الملكية المرحلي الموحد بيان 
٢٠١٤مارس ٣١ثة أشهر المنتهية في لثالل

حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة األم

إعادة التقييماحتياطيات 

رأس المال

أرباح مدورةالمصدر

احتياطي 

قانوني

موجودات 

مالية متاحة 

للبيع

فائض إعادة 

التقييم

تحوط التدفق 

النقدي

احتياطي  

تحويل عمالت 

اإلجمالي أجنبية

حقوق غير 

مسيطر عليها

إجمالي حقوق 

الملكية

إيضاحات

ألف 

ريال قطري

ألف 

ريال قطري

ألف 

ريال قطري

ألف 

ريال قطري

ألف

ريال قطري

ألف

ريال قطري

ألف

ريال قطري

ألف

ريال قطري

ألف 

ريال قطري

ألف

قطريريال 

٢,٥٧٦,٨٨٠١,٢٩٥٢,٥٧٨,١٧٥)٢٦,٧٤٢()٥١,٠٢٩(٢٠١٣٥٠١,٢٧٠١,٤٣٣,٦٤٨١٣٥,٣٩٩٥٠٦,٩٧٩٧٧,٣٥٥يناير ١في 

٤٤,١٤٣١٢٤٤٤,٢٦٧-----٤٤,١٤٣-ربح الفترة

١٧,٧١٠-١٧,٧١٠---١٧,٧١٠---إيرادات شاملة أخرى 

٦١,٨٥٣١٢٤٦١,٩٧٧---١٧,٧١٠-٤٤,١٤٣-إجمالي الدخل الشامل 
خالل مصدرة أسهم مجانية 

--------)٧٥,١٩١(٩٧٥,١٩١الفترة
توزيعات أرباح مدفوعة 

(٥٠,١٢٧)-)٥٠,١٢٧(-----)٥٠,١٢٧(-١١خالل الفترة

٢,٥٨٨,٦٠٦١,٤١٩٢,٥٩٠,٠٢٥)٢٦,٧٤٢()٥١,٠٢٩(٢٠١٣٥٧٦,٤٦١١,٣٥٢,٤٧٣١٣٥,٣٩٩٥٢٤,٦٨٩٧٧,٣٥٥مارس٣١في 



الشركة القطریة العامة للتأمین وإعادة التأمین ش.م.ق

ة المرحلية المختصرة الموحدة.جزءاً من هذه البيانات المالي٣٣إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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الموحدالمرحليبيان التدفقات النقدية
٢٠١٤مارس ٣١شهر المنتهية في ألثالثة ل

للثالثة أشهر المنتهية 

٢٠١٤مارس ٣١في 

للثالثة أشهر المنتهية 

٢٠١٣مارس ٣١في
ألف ريال قطريألف ريال قطريإيضاحات

(غير مدققة)(غير مدققة)

األنشطة التشغيلية 

٤٧,٤٢٩٤٤,٢٦٧ربح الفترة 

:تعديالت

)٢٨٢()٨٠,٣٦٩(٢٩صافي التغير في الموجودات التشغيلية 

٢٩٤٢,٥٠٨٩,٦٠٤صافي التغير في المطلوبات التشغيلية 

بنود غير نقدية مدرجة في ربح الفترة: 
)٣,١٣٣()١٤,٢٣٧(٢٣أرباح القيمة العادلة 

)٢٥(٢٧٢٥(مبالغ مستردة)قيمة الخسائر إنخفاض 

٩٧٥)٧,٥٧٦(٤شركات زميلة ) خسائرأرباح(حصة في 

-)١٥(ومعدات عقاراتحصة من بيع 

١,٠٥٦١,١٨٣إستهالك عقارات ومعدات 

٥٦٢٣٦٦مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 

٥٢,٩٥٥)١٠,٦١٧(نشطة التشغيليةمن األ(المستخدمة في) التدفقات النقدية صافي 

األنشطة االستثمارية 

٢,٠٠٧١٥,٩٠٠صافي الحركة في الموجودات المالية المتاحة للبيع 

)٣٤٢((٤,٦٣٣)شراء عقارات ومعدات

-٢٤ومعدات عقاراتمتحصالت من بيع 

)٩,٥٩٥()٤٠(٣شراء عقارات استثمارية 

-)٧٦٨(٤استثمارات في شركات مستثمر فيها بحقوق الملكية

٥,٩٦٣)٣,٤١٠(األنشطة االستثمارية ) منالمستخدمة في(يةالنقدالتدفقاتصافي
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تتمة-الموحد المرحليبيان التدفقات النقدية
٢٠١٤مارس ٣١شهر المنتهية في ألثالثة ل

للثالثة أشهر المنتهية 

٢٠١٤مارس ٣١في 

للثالثة أشهر المنتهية 

٢٠١٣مارس ٣١في
ألف ريال قطريألف ريال قطريإيضاحات

(غير مدققة)(غير مدققة)

يةالتمويلنشطةاأل

٣٢,٤٩١١١,٢٧٠قروض بنكيةفيالحركة 

)٣,٤٨٤()٩,٠٢٠(٢٦تكاليف تمويل مدفوعة على قروض بنكية

)٥٠,١٢٧()٨٦,٤٦٩(١١توزيعات أرباح مدفوعة إلى مساهمي الشركة األم

)٤٢,٣٤١()٦٢,٩٩٨(األنشطة التمويليةالمستخدمة فيالتدفقات النقدية صافي 

١٦,٥٧٧)٧٧,٠٢٥(وما في حكمهفي النقد الزيادة صافي (النقص) 

١٥٤,٦٧٦٤٢,٢٥٦الفترةوما في حكمه في بداية النقد 

٨٧٧,٦٥١٥٨,٨٣٣الفترةوما في حكمه في نهاية النقد 

التدفقات النقدية التشغيلية من الفوائد وتوزيعات األرباح

٢٦٩,٠٢٩٣,٥٥٩فوائد مدفوعة

٢,٤٠٣٢,٣١٢فوائد مستلمة 

٣٦,٣٨٠٣٤,٠٤٧توزيعات أرباح مستلمة
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الشركةمعلومات عن١

بموجب عامة مساهمة قطرية شركة ك) أو "الشركة األم"("الشركة"الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين ش.م.قتأسست 

رقم القطريالتجاريةقانون الشركاتوتخضع ألحكام٧٢٠٠ورقم سجلها التجاري هو١٩٧٨لسنة ٥٢المرسوم األميري رقم 

وإعادة التأمين العام بمزاولة أنشطة التأمين بـ "المجموعة") وشركاتها التابعة (يشار إليها جميعاًتقوم الشركة .٢٠٠٢لسنة٥

.بورصة قطرمدرجة في الشركة . أسهم اتستثماروإدارة العقارات واالوتأمين التكافل اإلسالمي 

تتضمن البيانات دبي).في (دولة اإلمارات العربية المتحدةواحد في فرع خارجيوقطر دولةفيفروع محلية ٧لدى الشركة 

التابعة وحصة المجموعة في الشركات الزميلة.للشركة وشركاتها المرحلية الموحدة البيانات الماليةالمرحلية المختصرة المالية 

الشركات التابعة هي:

الملكيةالشركة التابعة
د لب

الرئيسيةاألنشطة التأسيس
محفظة إدارة فيتعمل بصفة أساسية دولة قطر%١٠٠ش.ش.والشركة القطرية العامة القابضة

لمجموعةاات استثمار
التأمينتعمل بصفة أساسية في مجال دولة قطر%١٠٠ش.ش.وتكافل العامة للشركة ال

اإلسالمي
وإدارة استثمارتعمل بصفة أساسية في مجال دولة قطر%١٠٠ش.ش.والشركة العامة للعقارات 

العقارات
مركز التجارة إتحادشركة مرخصة من دولة قطر%١٠٠و.شمركز التجارة العالمي ش.

العالمي
التسويق التأميني تعمل في خدمات دولة قطر%١٠٠شركة مزون لخدمات التسويق التأميني ش.ش.و

العقاريستثمارتعمل في التطوير واالقطردولة %٥٠شركة مزون العقارية ذ.م.م
تعبئة المياه وتجارة المواد الغذائية دولة قطر%٦٠الشركة العامة للمياه والمرطباتّ ذ.م.م 

٢٠١٤مارس ٣١المنتهية في للثالثة أشهرللمجموعة الموحدة المرحلية المختصرةالبيانات الماليةتمت الموافقة على إصدار

.٢٠١٤أبريل ٢٣اإلدارة فيمن قبل مجلس 

أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة٢

أسس اإلعداد٢/١

وفقاً لمعيار المحاسبة ٢٠١٤مارس٣١أشهر المنتهية في المرحلية المختصرة الموحدة للثالثةأعدت البيانات المالية

تم بالريال القطري وهو العملة المستخدمة ألعمال المجموعة ، ووتم عرضها"المرحليةالتقارير المالية"٣٤الدولي رقم 

.ما لم يشار إلى خالف ذلكجميع المبالغ إلى أقرب ألف ريال قطريتقريب 

لبيانات المالية في االمعلومات واإليضاحات المطلوبة جميعالمختصرة الموحدة على المرحلية ال تحتوي البيانات المالية 

. إضافة الى ٢٠١٣مارس٣١للسنة المنتهية في الموحدة، وبالتالي يجب أن تقرأ مع البيانات الماليةالسنوية الموحدة 

مؤشراً للنتائج المتوقعة للسنة التي ٢٠١٤مارس ٣١المنتهية في الثالثة أشهرليس بالضرورة أن تعطي نتائج ، ذلك 

.٢٠١٤ديسمبر ٣١ستنتهي في 
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تتمة –أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة ٢

تتمة –أسس اإلعداد ٢/١

اإلدارة في تطبيق أتخذتهاالهامة التي القراراتالمختصرة الموحدة كانت المرحلية عند إعداد هذه البيانات المالية 

التقديرات هي نفسها المطبقة على البيانات المالية لعدم التيقن منالسياسات المحاسبية للمجموعة والمصادر الرئيسية 

.٢٠١٣ديسمبر ٣١سنة المنتهية في لالموحدة كما في ول

مع تلك المفصح عنها في البيانات المالية الموحدة كما في وللسنة تتوافقإن أهداف وسياسات إدارة مخاطر المجموعة 

.٢٠١٣ديسمبر ٣١المنتهية في 

التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات المحاسبية٢/٢

مع تلك المتبعة في إعداد تتوافقالمختصرة الموحدة المرحلية السياسات المحاسبة المتبعة في إعداد هذه البيانات المالية 

المعايير والتفسيرات الجديدة التي فيما عدا، ٢٠١٣ديسمبر ٣١سنة المنتهية في للالموحدة السنوية البيانات المالية 

ليس لها أثر على البيانات المالية التي إال أن هذه المعايير والتفسيرات الجديدة .٢٠١٤يناير ١يسري مفعولها في 

الموحدة السنوية أو البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة للمجموعة.

موضحة أدناة:أو التعديالت إن طبيعة وتأثير كل من المعايير الجديدة 

ومعيار ١٢للتقارير المالية والمعيار الدولي١٠للتقارير المالية تعديالت على المعيار الدولي- مؤسسات االستثمار 

٢٧الدولي المحاسبة 
تعريف مؤسسة استثمار وفقاً للمعيار الدوليتستوفىهذه التعديالت تعطي استثناء من متطلبات التوحيد للمؤسسات التي 

إن االستثناء للتوحيد تتطلب من مؤسسات االستثمار أن تحتسب الشركات توحيد البيانات المالية.١٠للتقارير المالية 
هذه التعديالت تأثير على المجموعة.ليس لالتابعة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 

٣٢ت على معيار المحاسبه الدولي تعديال- المالية والمطلوبات المالية تسوية الموجودات
هذه التعديالت توضح معنى "لديه حالياً حق قانوني للتسوية قابل للتنفيذ" والمعايير آلليات التسوية غير المتزامنة الخاصة 

.المجموعةليس لهذه التعديالت تأثير على المقاصة لتكون مؤهلة إلجراء التسوية. فبغر

٣٩ت على معيار المحاسبه الدولي تعديال–تجديد المشتقات واستمرارية محاسبة التحوط 
داة تحوط معايير أهذه التعديالت توفر إعفاء من إيقاف محاسبة التحوط عندما يستوفي تجديد أي مشتقات مخصصة ك

السابقة. الفتراتالمجموعة مشتقاتها خالل الفترة أوتجددلم هذه التعديالت تأثير على المجموعة حيث ليس لمعينة. 
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تتمة –أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة ٢

تتمة –التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات المحاسبية ٢/٢

٣٦على معيار المحاسبة الدولي تتعديال–للموجودات غير المالية القابلة لإلستردادإفصاحات المبالغ 
على االفصاحات قياس القيمة العادلة١٣للتقارير الماليةغير المرغوبة للمعاير الدوليالنتائجتبعدهذه التعديالت 

باإلضافة إلى ذلك ، تتطلب هذه التعديالت إنخفاض قيمة الموجودات.٣٦وبة بموجب معيار المحاسبة الدولي المطل
أدرجت أو عكست لها خسارة والتييرادات النقدية للموجودات أو وحدات اإلالقابلة لإلسترداداالفصاح عن المبالغ 

انخفاض قيمة خالل الفترة. 

الرسوم: ٢١تفسير لجنة المعايير الدولية ِإلعداد التقارير المالية 
بخالف التدفقات النقدية التي تندرج في نطاق معايير أخرى (مثل: معيار المحاسبة الدولي الرسوميطبق التفسير على كل 

كمطلوبات عند وقوع الرسومالقوانين. يوضح التفسير أن تقوم المؤسسة بتحقيق والغرامات والجزاءات لمخالفة ) ١٢
لصلة. كما يوضح التفسير أن إستحقاق مطلوبات كما هو محدد من قبل التشريعات ذات االرسومالنشاط المنشئ الستحقاق 

فترة من الزمن وفقاً للتشريعات ذات الصلة. أما بالنسبة خالل هذا النشاط حدثفقط إذا تكون مستحقة مستقبالًالرسوم
ية المكتسبة عند تحقيق أو الوصول للحد األدنى من أعمال هذا النشاط ، فإن التفسير يوضح أنه ال يتم تحقيق أللرسوم

ليس لهذا التفسير أثر على المجموعة.قبل الوصول للحد األدنى المحدد. مطلوبات

ستثمارية اعقارات ٣
٢٠١٣ديسمبر ٢٠١٤٣١مارس ٣١

ألف ريال قطريألف ريال قطري
(مدققة)(غير مدققة)

٤,٢٧٧,١٩٩٢,١٣٩,١٧٣يناير١في 
٤٠٩٦,٧٤٥إضافات 

٣٩,٤٤٩-إعادة تصنيف 
٢,٠٠١,٨٣٢-أرباح القيمة العادلة 

٤,٢٧٧,٢٣٩٤,٢٧٧,١٩٩في نهاية الفترة / السنة 

شركات مستثمر فيها بحقوق الملكية٤
٢٠١٣ديسمبر ٢٠١٤٣١مارس ٣١

ألف ريال قطريألف ريال قطري
(مدققة)(غير مدققة)

٣٩٢,٣٦٦٢٨٨,٩٠٣يناير ١في 
٧٦٨١١,٦٦٨شركات مستثمر فيها بحقوق الملكية    

٩٨,٦١٦-زيادة في االستثمار في شركة مستثمر فيها بحقوق الملكية 
٧,٥٧٦٢٤,٦٤٦أرباح شركات زميلةمنحصة 

)١٠,٨٦٧(-توزيعات أرباح مستلمة من شركات مستثمر فيها بحقوق ملكية
)٢٠,٦٠٠()١,٩٥٣(فروقات تحويل عمالت من العمليات األجنبية 

٣٩٨,٧٥٧٣٩٢,٣٦٦في نهاية الفترة / السنة
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مالية موجودات٥
٢٠١٣ديسمبر ٢٠١٤٣١مارس ٣١

ألف ريال قطريألف ريال قطريإيضاحات
(مدققة)(غير مدققة)

١,٠٩٧,٠٠١١,٠٢٣,١٨٤(أ)موجودات مالية متاحة للبيع 
١٨٥,٨٦٠١٧١,٦٢٣(ب)موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أوالخسارة

٨,٧٤٧٩,١٤١(ج)أرصدة مدينة من أطراف ذات عالقة  
٢٥٩,٠٣٨٢٢٨,٨٤٣(د)مدينة تأمين ذمم 

١,٥٥٠,٦٤٦١,٤٣٢,٧٩١

موجودات مالية متاحة للبيع)أ
٢٠١٣ديسمبر ٢٠١٤٣١مارس ٣١

ألف ريال قطريألف ريال قطري
(مدققة)(غير مدققة)

٩١٣,٧٧٧٨٣٥,٨٥١أسهم ملكية 
١٤٤,١٩٢١٤٨,١١٢أدوات دين 

٣٩,٠٣٢٣٩,٢٢١صناديق مدارة 

١,٠٩٧,٠٠١١,٠٢٣,١٨٤

مليون ريال قطري). ٢,٩٢: ٢٠١٣(ريال قطري مليون ٢,٩٩ت متاحة للبيع بالتكلفة بمبلغ استثمارا

الخسارةأوالربحموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل )ب
٢٠١٣ديسمبر ٢٠١٤٣١مارس ٣١

ألف ريال قطريألف ريال قطري
(مدققة)(غير مدققة)

١٨٥,٨٦٠١٧١,٦٢٣أسهم مكلية 

عالقةمن أطراف ذاتأرصدة مدينة)ج
٢٠١٣ديسمبر ٢٠١٤٣١مارس ٣١

ألف ريال قطريألف ريال قطري
(مدققة)(غير مدققة)

٣,٧٩٨٣,٧٩٨عمان–شركة ترست للتأمين 
٣,٥٧١٣,٥٧١الخليج للبترول المحدودة 

٧٧الدولية لألوراق المالية
١,٣٧١١,٧٦٥أخرى

٨,٧٤٧٩,١٤١
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تتمة -موجودات مالية ٥

ذمم تأمين مدينة)د
٢٠١٣ديسمبر ٢٠١٤٣١مارس ٣١

ألف ريال قطريألف ريال قطري
(مدققة)(غير مدققة)

٢٠٤,٣٠٤٢٠٢,٢٢٢التأمينمن حاملي وثائقمستحقات
٤١,٤٧٠١٦,٠٥٣من شركات التأمين ومعيدي التأمين مستحقات
٥,١٢٥٤,٧٩٤وكالء وسماسرة ووسطاء من مستحقات
٨,١٣٩٥,٧٧٤مستردةمطالبات

٢٥٩,٠٣٨٢٢٨,٨٤٣

القيمة العادلة وتدرج القيمة العادلةتحديد)ه

من تـدرج القيمـة   ١المستوى يتم تصنيف كافة األدوات المالية التي يتم تحقيق أو اإلفصاح عن قيمتها العادلة في 

) لموجـودات أو  غير معدلةالعادلة والذي تحدد القيمة العادلة خالله وفقاً لألسعار المدرجة بالسوق في سوق نشط (

.)٣٢(إيضاح مطلوبات مماثلة

المشاركين في صندوق التكافل  اتحساب٦

حاملي وثائق التأمين–بيان المركز المالي )أ(
٢٠١٣ديسمبر ٢٠١٤٣١مارس ٣١

ألف ريال قطريألف ريال قطري

(مدققة)(غير مدققة)

الموجودات

٩٨,٣٨٣٩٨,٣٨٣عقارات استثمارية

٣,١١٩٢,٧٢٠أثاث ومعدات 

٣٠,٠٩٠٢٨,٢٨٨موجودات مالية متاحة للبيع 

٢,٤٨٠١٢,٢٣٢أرصدة مدينة من أطراف ذات عالقة 

٤٨,٧١٩٣٨,١٥٩ذمم تأمين مدينة 

٢٤,٢٩٨١٣,٧٠٥تأمينالموجودات إعادة 

٧,٣٨٤٧,١٤٠موجودات أخرى 

١٧,٤٣٢٤,٤٩٢النقد وما في حكمه

٢٣١,٩٠٥٢٠٥,١١٩
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تتمة –حسابات المشاركين في صندوق التكافل ٦

تتمة –حاملي وثائق التأمين –بيان المركز المالي )أ(
٢٠١٣ديسمبر ٢٠١٤٣١مارس ٣١

ألف ريال قطريألف ريال قطري

(مدققة)(غير مدققة)

المطلوبات

١٧٨,٩٧٠١٥١,٨١٣مطلوبات عقود التأمين

٨٣٠٦٠٤ذو عالقةإلى طرفأرصدة دائنة 

٣٠,٦٢٥٢٤,٨٧٠ذمم تأمين دائنة

٣,٥١٢٣,٣٩٣الخدمة للموظفينمكافآت نهاية 

٦,٩٢٥٩,٧٣٩مطلوبات أخرى

)٦٤٠(١,١٦٣احتياطي القيمة العادلة

٢٢٢,٠٢٥١٨٩,٧٧٩

٩,٨٨٠١٥,٣٤٠الفائض في نهاية الفترة / السنة

٢٣١,٩٠٥٢٠٥,١١٩

مينأحاملي وثائق الت-الدخل الشاملبيان )ب(

للثالثة أشهر المنتهية 

٢٠١٤مارس ٣١في 

للثالثة أشهر المنتهية 

٢٠١٣مارس ٣١في
ألف ريال قطريألف ريال قطري
(غير مدققة)(غير مدققة)

٦٦,٧١٧٤٦,٧٨٣المكتتبةالمشاركات إجمالي 
)٤,٢٢٥()١٠,٩٨١(المشاركات المحولة إلى معيدي التأمين 

)٧,٠٢٠()١٠,٠٠٨(رسوم وكالة

٤٥,٧٢٨٣٥,٥٣٨محتفظ بهامشاركات
)١٠,٠٨٠()١٠,٢٠١(غير المكتسبة المشاركاتتعديالت على 

)١,٢٤٥()٣,٦٦٤(، صافيمصاريف عمولة
٦٥٤٤إيرادات أخرى

٣١,٩٢٨٢٤,٢٥٧المشاركاتصافي 

)٢٦,٦٩١()٣٦,٧٧٤(مطالبات مدفوعة
٤,٥٩٦٣,٦٦٤مستردةمطالبات

٩٥٧٤٥٣مطالبات محولة إلى معيدي التأمين 
)٦,٨٣٣()٦,٣٦٢(تعديل مطالبات قائمة

)٢٩,٤٠٧()٣٧,٥٨٣(صافي المطالبات

)٥,١٥٠()٥,٦٥٥(التأمينخسائر
١٩٥١٣٢إيرادات أخرى

)٥,٠١٨()٥,٤٦٠(للفترةالعجز
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خرى أموجودات ٧
٢٠١٣ديسمبر ٢٠١٤٣١مارس ٣١

ألف ريال قطريألف ريال قطريإيضاح
(مدققة)(غير مدققة)

١,٢٠١١,٠٩٧ذمم موظفين مدينة
١,٧٥٢٩٢١مبالغ مدفوعة مقدماًً

٣,٠٩٩١,٨٨٤فوائد مستحقة
٦٨,٦٢١٦٣,٤٥٢مبالغ مدفوعة مقدماً مقابل استثمارات

٤٨,٣٤١٥٠,٢٩٦(أ)ذمم مدينة أخرى 

١٢٣,٠١٤١١٧,٦٥٠

قطـري)  مليون ريـال ١٣,٦٧: ٢٠١٣مليون ريال قطري (١٣,٦٧تتضمن الذمم المدينة األخرى مبلغاً وقدره )أ(

. ٢٠١١المجموعة في البنك اللبناني الكندي في سنة استثمارمن بيع المبالغ المستحقةويمثل

النقد وما في حكمه٨

:كما يليبعد خصم السحب على المكشوف من البنوكومافي حكمهبيان التدفق النقدي يعرض النقد بغرض

٢٠١٣ديسمبر ٢٠١٤٣١مارس ٣١
ألف ريال قطريألف ريال قطري
(مدققة)(غير مدققة)

٨٧,٩٥١١٥١,٠٨٣النقد وما في حكمه
٣,٥٩٣)١٠,٣٠٠(من البنوك) تسهيالت نقدية(سحب على المكشوف

٧٧,٦٥١١٥٤,٦٧٦

المصدررأس المال٩

الواحد للسهمريال قطري١٠سهم بقيمة ٦٩,١٧٥,٢٦٠من رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل يتكون 
للسهم الواحد).ريال قطري١٠سهم بقيمة ٥٧,٦٤٦,٠٥٠: ٢٠١٣(

٢٠١٣ديسمبر ٢٠١٤٣١مارس ٣١
ألف ريال قطريألف ريال قطري
(مدققة)(غير مدققة)

٦٩١,٧٥٣٥٧٦,٤٦١

للسـهم الواحـد   قطريـة ريـاالت ١٠سهم بقيمة ١١,٥٢٩,٢١٠أصدرت المجموعة أسهم مجانية بعدد ، خالل السنة 
.رياالت قطرية للسهم الواحد)١٠سهم بقيمة ٧,٥١٩,٠٥٠: ٢٠١٣(
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تقييم العادة إاتاحتياطي١٠
٢٠١٣ديسمبر ٢٠١٤٣١مارس ٣١

ألف ريال قطريألف ريال قطريإيضاحات
(مدققة)(غير مدققة)

٧١٣,٣٧٣٦٣٧,٥٤٩(أ)موجودات مالية متاحة للبيع 
٧٧,٣٥٥٧٧,٣٥٥(ب)فائض إعادة التقييم 

)٣٩,١٢٩()٣٩,٤٧٩((ج)تحوط التدفق النقدي 
)٤٧,٣٤٢()٤٩,٢٩٥((د)احتياطي تحويل عمالت أجنبية

٧٠١,٩٥٤٦٢٨,٤٣٣

متاحة للبيعموجودات مالية )أ(
يتم حتىللبيعالمتاحة على صافي التغير التراكمي في القيمة العادلة للموجودات المالية القيمة العادلة احتياطييشتمل 
الحركة في األرصدة كما يلي:كانت . قيمتهاانخفاضات أو ستثماراالتحقيق إلغاء 

٢٠١٣ديسمبر ٢٠١٤٣١مارس ٣١
ألف ريال قطريألف ريال قطري
(مدققة)(غير مدققة)

٦٣٧,٥٤٩٥٠٦,٩٧٩يناير١في 

٧٥,٨٢٤١٥٢,٢١٩الفترة / السنةالقيمة العادلة خالل تغيرات

)٢١,٦٤٩(-بيع استثمارات دعنالموحد محول لبيان الدخل 

٧١٣,٣٧٣٦٣٧,٥٤٩في نهاية الفترة / السنة 

إعادة التقييم فائض)ب(
إعادة تقييم مباشرة فـي بيـان   تحقيق فائضقامت إحدى الشركات الزميلة للمجموعة بإعادة تقييم عقاراتها وقد تم 

المجموعة حصتها التناسبية من فائض إعادة التقييم بمبلـغ  حققتالزميلة. بيان الدخل الشامل للشركةالتغيرات في 
إعادة التقييم.احتياطيمليون ريال قطري في حقوق الملكية تحت ٧٧,٣٦

نقديالتدفق التحوط )ج(
الجزء الفعال من صافي التغير التراكمي للقيمة العادلة لتحوطات التدفق تدفق النقدي علىالاتطتحواحتياطييشتمل 

النقدي المتعلقة بمعاملة التحوط التي لم تؤثر بعد على الربح أو الخسارة.

تحويل عمالت أجنبية احتياطي)د(
ـ تحويل العمالت األجنبية على جميع فروق العمالت األجنبية الناتجة من تحويل االاحتياطي يشتمل  ات فـي  تثمارس

.االغالقشركات زميلة أجنبية بأسعار صرف العمالت في وقت 

األرباح توزيعات١١

أسهم مجانية وريال قطري للسهم) ١,٥٠% من القيمة االسمية للسهم (١٥توزيع أرباح نقدية بنسبةوتمت الموافقة على
أرباح نقدية تمت الموافقة على وتوزيع :٢٠١٢(٢٠١٣ديسمبر٣١% من رأس المال في السنة المنتهية في ٢٠بنسبة 
).% من رأس المال١٥أسهم مجانية بنسبة ريال قطري للسهم) و١% من القيمة االسمية للسهم (١٠بنسبة 
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تأمينالعقودمطلوبات١٢

٢٠١٣ديسمبر ٢٠١٤٣١مارس ٣١

عقودمطلوبات

تأمينال

إعادةمطلوبات 

يصافتأمينال

عقودمطلوبات

تأمينال

إعادةمطلوبات

يصافالتأمين

ألف ريال قطريألف ريال قطريريال قطريألفريال قطريألفريال قطريألفألف ريال قطريإيضاحات

(مدققة)(مدققة)(مدققة)(غير مدققة)(غير مدققة)(غير مدققة)

٨٤,٤٤٥)٣١٩,٢٢٦(٩٠,٢٦٩٤٠٣,٦٧١)٣٢٧,٢٨٧(٤١٧,٥٥٦مخصص مطالبات مبلغ عنها من قبل حاملي الوثائق 

٢٧,٦٣٢)٢٥,٤٤٤(٢٧,٦٣١٥٣,٠٧٦)٢٥,٤٤٤(٥٣,٠٧٦مخصص مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها 

١١٢,٠٧٧)٣٤٤,٦٧٠(١١٧,٩٠٠٤٥٦,٧٤٧)٣٥٢,٧٣١(٤٧٠,٦٣١(أ)مخصص مطالبات قائمة 

٩٢,٤٧٥)١٣٩,١٠٠(١١٤,٩٢١٢٣١,٥٧٥)١٧٦,٢١٩(٢٩١,١٤٠(ب)مخصص أقساط تأمين غير مكتسبة  

٢٠٤,٥٥٢)٤٨٣,٧٧٠(٢٣٢,٨٢١٦٨٨,٣٢٢)٥٢٨,٩٥٠(٧٦١,٧٧١
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تتمة–تأمينالعقودمطلوبات١٢

قائمة مطالباتمخصص )أ(

٢٠١٣ديسمبر ٢٠١٤٣١مارس ٣١

عقودمطلوبات

تأمينال

إعادةمطلوبات 

يصافتأمينال

عقودمطلوبات

تأمينال

إعادةمطلوبات

يصافالتأمين

ألف ريال قطريألف ريال قطريريال قطريألفريال قطريألفريال قطريألفف ريال قطريألإيضاح

(مدققة)(مدققة)(مدققة)(غير مدققة)(غير مدققة)(غير مدققة)

٩٦,١٩٠)٣٣٧,٤٠٥(١١٢,٠٧٧٤٣٣,٥٩٥)٣٤٤,٦٧٠(٤٥٦,٧٤٧يناير ١في 

إجمالي / التغير في مطالبات عقود التأمين 

١٥,٨٨٧)٧,٢٦٥(٥,٨٢٣٢٣,١٥٢)٨,٠٦١(٢٥١٣,٨٨٤المحولة إلى معيدي التأمين 

١١٢,٠٧٧)٣٤٤,٦٧٠(١١٧,٩٠٠٤٥٦,٧٤٧)٣٥٢,٧٣١(٤٧٠,٦٣١في نهاية الفترة / السنة 
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تتمة–تأمينالعقودمطلوبات١٢

مكتسبة مخصص أقساط تأمين غير )ب(

٢٠١٣ديسمبر ٢٠١٤٣١مارس ٣١

عقودمطلوبات

تأمينال

إعادةمطلوبات 

يصافتأمينال

عقودمطلوبات

تأمينال

إعادةمطلوبات

يصافالتأمين

ألف ريال قطريألف ريال قطريريال قطريألفريال قطريألفريال قطريألفألف ريال قطريإيضاح

(مدققة)(مدققة)(مدققة)(غير مدققة)(غير مدققة)(غير مدققة)

٩٠,٦٦٨)٩٨,٨٠٤(٩٢,٤٧٥١٨٩,٤٧٢)١٣٩,١٠٠(٢٣١,٥٧٥يناير ١في 

٢٠٧,٧٩٦)٣٥٢,٤٥٩(٧٢,٥٩٩٥٦٠,٢٥٥)١٢٤,٩٥٩(١٩١٩٧,٥٥٨السنة قساط تأمين مكتتبة خالل الفترة / أ

)٢٠٥,٩٨٩(٣١٢,١٦٣)٥١٨,١٥٢()٥٠,١٥٣(٨٧,٨٤٠)١٣٧,٩٩٣(١٩السنة ساط تأمين مكتسبة خالل الفترة / أق

٩٢,٤٧٥)١٣٩,١٠٠(١١٤,٩٢١٢٣١,٥٧٥)١٧٦,٢١٩(٢٩١,١٤٠في نهاية الفترة / السنة 
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مشتقات أدوات مالية    ١٣

٢٠١٣ديسمبر ٢٠١٤٣١مارس ٣١
القيمة اإلسميةمطلوباتموجوداتالقيمة اإلسميةمطلوباتموجودات

الف ريال قطريالف ريال قطريالف ريال قطريالف ريال قطريالف ريال قطريالف ريال قطري

(مدققة)(مدققة)(مدققة)(غير مدققة)(غير مدققة)(غير مدققة)
مشتقات محتفظ بها كتحوطات تدفقات نقدية: 

٣٩,١٢٩٤٥٦,٢٥٠-٣٩,٤٧٩٤٩٢,٧٥٠-عقود تبادل أسعار الفائدة 
:مشتقات محتفظ بها للمتاجرة

٤,٩٤٤-----خيارات شراء

عقود تبادل أسعار الفائدة
عائمة. تم ليبور التقديرية المستقبلية الدائنة. وفقاً لبنود عقود تبادل أسعار الفائدة ، تدفع المجموعة معدل ثابت للفائدة وتتسلم أسعار ليبورفائدة دخلت المجموعة في عقود تبادل أسعار الفائدة كتحوط ألسعار 

مليون ٣٩,١٣: ٢٠١٣مليون ريال قطري (٣٩,٤٨عادلة للتحوط مبلغ قياس القيمة ال، نتج عن٢٠١٤مارس ٣١التفاوض حول بنود عقود تبادل أسعار الفائدة لتتفق مع بنود اإللتزامات األساسية. كما في 
.تحوط التدفق النقدياحتياطي كريال قطري) تم تسجيلها في حقوق الملكية

الخيارات 
رة محددة. تالمالية بسعر ثابت سواء في تاريخ محدد في المستقبل أو في أي وقت خالل فراء أو بيع قيمة محددة من األداةللمشتري إما لش، الخيارت هي إتفاقيات تعاقدية تحول الحقوق ، وليس اإللتزامات 

تفق األساسية بقيمة م) الموجودات بيع) أو بيع (خيارات شراءلشراء (خيارات الفرصةالخيارات المشتراة من المجموعة تعطيفي أسواق مفتوحة. بورصاتتقوم المجموعة بشراء أو بيع الخيارات خالل 
وهي القيمة العادلة. الدفتريةيمتها قلمخاطر اإلئتمان من الخيارات المشتراة فقط إلى حد في أو قبل نهاية فترة صالحية الخيار. تتعرض المجموعة عليها

في أو قبل نهاية فترة صالحية الخيار.عة سواءللمجمواألساسية بقيمة متفق عليهاالخيارات المكتتبة من قبل المجموعة المشتري فرصة شراء من أو بيع الموجودات تعطي

ولم تقم المجموعة بإستخدامها.٢٠١٤يناير فيالبيعاتإنتهت صالحية خيار



ش.م.قالشركة القطریة العامة للتأمین وإعادة التأمین 
الموحدةالمرحلية المختصرةإيضاحات حول البيانات المالية

٢٠١٤مارس ٣١للثالثة أشهر المنتهية في

-٢٣-

عالقةدائنة إلى طرف ذو أرصدة١٤

٢٠١٣ديسمبر ٢٠١٤٣١مارس ٣١
قطريألف ريال ألف ريال قطري
(مدققة)(غير مدققة)

١٠٨٥٣البحرين-شركة ترست للتأمين 

ذمم تأمين دائنة  ١٥

٢٠١٣ديسمبر ٢٠١٤٣١مارس ٣١
ألف ريال قطريألف ريال قطري
(مدققة)(غير مدققة)

١١٤,٨١١١٣٩,٧٨٥التأمينحاملي وثائقإلى مستحقات 
١٤٩,٢٥١١٤٠,٠٩٧شركات تأمين وإعادة تأمينإلى مستحقات 
١٦,٦٣٨١٥,٧٧١سرة ووسطاء ماإلى وكالء وسمستحقات 

٢٨٠,٧٠٠٢٩٥,٦٥٣

موظفين للخدمة النهاية مكافآت١٦

٢٠١٣ديسمبر ٢٠١٤٣١مارس ٣١
ألف ريال قطريألف ريال قطري
(مدققة)(غير مدققة)

٢٨,٩٠٨٢٦,٨٧٥يناير ١في 

٦٢٤٢,٥٦٠السنةالفترة /مخصص خالل

)٥٢٧()٦٢(السنةالفترة /خاللمدفوعال

٢٩,٤٧٠٢٨,٩٠٨نهاية الفترة / السنة في 

ىأخرمطلوبات١٧

٢٠١٣ديسمبر ٢٠١٤٣١مارس ٣١
ألف ريال قطريألف ريال قطري
(مدققة)(غير مدققة)

٧,٣٥٩٥,٢٧٢ذمم موظفين دائنة
١,٧٠٤٣,٢١٠مستحقةفوائد

٣,٤٧٤٨,٧٥١مصاريف مستحقة
٧٥,٤١٨٨٦,٧٦٣ى أخرذمم دائنة

٨٧,٩٥٥١٠٣,٩٩٦



ش.م.قالشركة القطریة العامة للتأمین وإعادة التأمین 
الموحدةالمرحلية المختصرةإيضاحات حول البيانات المالية

٢٠١٤مارس ٣١للثالثة أشهر المنتهية في

-٢٤-

المعلومات القطاعية١٨

:٢٠١٤مارس ٣١كما في المرحلي الموحدالقطاعيبيان المركز المالي 

تأمين تكافليتأمين
ات استثمار

متضمنة عقارات
تعديالت 
جمالياإلواستبعادات

ألف ريال قطريألف ريال قطريألف ريال قطريألف ريال قطريألف ريال قطري
(غير مدققة)(غير مدققة)(غير مدققة)(غير مدققة)(غير مدققة)

الموجودات 
٦٧,١٩٤-٥١,٨٤١-١٥,٣٥٣عقارات ومعدات 
٤,٢٧٧,٢٣٩-٤٣,٣٦٦٣٤,١٧٨٤,١٩٩,٦٩٥عقارات استثمارية

شركات مستثمر فيها بحقوق 
٣٩٨,٧٥٧-٣٩٣,٩١٤-٤,٨٤٣الملكية

-)١٣٠,٠٠٠(--١٣٠,٠٠٠استثمارات في شركات تابعة 
موجودات مالية:

١,٠٩٧,٠٠١-٦٦٤,٢٥٤١٦,١٥٥٤١٦,٥٩٢للبيعموجودات مالية متاحة 
موجودات مالية بالقيمة 

العادلة من خالل الربح أو 
١٨٥,٨٦٠-٦٦,٨٩١-١١٨,٩٦٩الخسارة

أرصدة مدينة من أطراف ذات 
٨,٧٤٧-٤,٣٧٦-٤,٣٧١عالقة 

٢٥٩,٠٣٨---٢٥٩,٠٣٨ذمم تأمين مدينة  
٥٢٨,٩٥٠---٥٢٨,٩٥٠موجودات إعادة التأمين

٢٣١,٩٠٥--٢٣١,٩٠٥-موجودات مشاركي التكافل
١٢٣,٠١٤-)١,٣٤٨,٧٦٨(١,٤٦٩,٧٧٥٢,٠٠٧موجودات أخرى 
٨٧,٩٥١-٦٤,٧٨٦١٧,٤٣٢٥,٧٣٣النقد وما في حكمه

٧,٢٦٥,٦٥٦)١٣٠,٠٠٠(٣,٣٠٣,٧٠٥٣٠١,٦٧٧٣,٧٩٠,٢٧٤الموجوداتإجمالي

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية العائدة إلى 

مساهمي الشركة األم
٦٩١,٧٥٣)١٣٠,٠٠٠(٦٩١,٧٥٣٣٠,٠٠٠١٠٠,٠٠٠رأس المال المصدر

٣,٠٦٩,٧٣٣)١٢١,٧٦٣(٢٨٩,٢٨٥٢٨,٦٢١٢,٨٧٣,٥٩٠أرباح مدورة
٣٤٨,٤٩٧---٣٤٨,٤٩٧احتياطي قانوني 

٣٩٨,٤١٤٤,٦٠٠١٧٧,١٧٧١٢١,٧٦٣٧٠١,٩٥٤إعادة تقييم احتياطيات 

٤,٨١١,٩٣٧)١٣٠,٠٠٠(١,٧٢٧,٩٤٩٦٣,٢٢١٣,١٥٠,٧٦٧
١,٩٧٤-١,٩٧٤--ر عليها حقوق غير مسيط

٤,٨١٣,٩١١)١٣٠,٠٠٠(١,٧٢٧,٩٤٩٦٣,٢٢١٣,١٥٢,٧٤١إجمالي حقوق الملكية



ش.م.قالشركة القطریة العامة للتأمین وإعادة التأمین 
الموحدةالمرحلية المختصرةإيضاحات حول البيانات المالية

٢٠١٤مارس ٣١للثالثة أشهر المنتهية في

-٢٥-

تتمة–المعلومات القطاعية ١٨

تتمة:–٢٠١٤مارس ٣١بيان المركز المالي القطاعي المرحلي الموحد كما في 

تأمين تكافليتأمين

استثمارات 
متضمنة 
عقارات

تعديالت 
اإلجماليواستبعادات

ألف ريال قطريألف ريال قطريألف ريال قطريقطريألف ريالألف ريال قطري

(غير مدققة)(غير مدققة)(غير مدققة)(غير مدققة)(غير مدققة)

المطلوبات

٧٦١,٧٧١---٧٦١,٧٧١مطلوبات عقود التأمين

مطلوبات مالية: 

١,٠٢٠,٣٥٧-٥٢٦,٠٦٥-٤٩٤,٢٩٢سلف وقروض 

٣٩,٤٧٩-٣٩,٤٧٩--مشتقات أدوات مالية 

أرصدة دائنة إلى طرف ذو 

١٠٨---١٠٨عالقة 

٢٨٠,٧٠٠---٢٨٠,٧٠٠ذمم تأمين دائنة 

٢٩,٤٧٠-٢,٧٧٦-٢٦,٦٩٤مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 

٢٣١,٩٠٥--٢٣١,٩٠٥-مطلوبات مشاركي التكافل 

٨٧,٩٥٥-١٢,١٩١٦,٥٥١٦٩,٢٣١مطلوبات أخرى 

٢,٤٥١,٧٤٥-١,٥٧٥,٧٥٦٢٣٨,٤٥٦٦٣٧,٥٣٣إجمالي المطلوبات

إجمالي حقوق الملكية 

٧,٢٦٥,٦٥٦)١٣٠,٠٠٠(٣,٣٠٣,٧٠٥٣٠١,٦٧٧٣,٧٩٠,٢٧٤والمطلوبات



ش.م.قالشركة القطریة العامة للتأمین وإعادة التأمین 
الموحدةالمرحلية المختصرةإيضاحات حول البيانات المالية

٢٠١٤مارس ٣١للثالثة أشهر المنتهية في

-٢٦-

تتمة-المعلومات القطاعية ١٨

:٢٠١٣ديسمبر٣١في كما القطاعي الموحدالمركز المالي بيان

تأمين تكافليتأمين
استثمارات 

متضمنة عقارات
تعديالت 
اإلجماليواستبعادات

ألف ريال قطريريال قطريألف ألف ريال قطريألف ريال قطريألف ريال قطري

(مدققة)(مدققة)(مدققة)(مدققة)(مدققة)

الموجودات 

٦٣,٦٢٦-٤٩,٧٥٢-١٣,٨٧٤عقارات ومعدات

٤,٢٧٧,١٩٩-٤٣,٣٦٧٣٤,١٧٨٤,١٩٩,٦٥٤عقارات استثمارية

شركات مستثمر فيها بحقوق 

٣٩٢,٣٦٦-٣٨٨,٢٩٢-٤,٠٧٤الملكية

-)١٣٠,٠٠٠(--١٣٠,٠٠٠استثمارات في شركات تابعة 

الموجودات المالية:

١,٠٢٣,١٨٤-٦١٨,٥٤٠١٤,٦٩٧٣٨٩,٩٤٧موجودات مالية متاحة للبيع

موجودات مالية بالقيمة العادلة 

١٧١,٦٢٣-٦١,٥٩٥-١١٠,٠٢٨من خالل الربح أو الخسارة 

من أطراف ذات أرصدة مدينة

٩,١٤١-٤,٧٧٠-٤,٣٧١عالقة 

٢٢٨,٨٤٣---٢٢٨,٨٤٣ذمم تأمين مدينة

٤٨٣,٧٧٠---٤٨٣,٧٧٠موجودات إعادة التأمين

٢٠٥,١١٩--٢٠٥,١١٩-موجودات مشاركي التكافل

١١٧,٦٥٠-)١,٣٤٦,٢٣٤(١,٤٥٨,٤٤٨٥,٤٣٦موجودات أخرى 

١٥١,٠٨٣-١٢٧,٨٩٧٢٠,١٤٢٣,٠٤٤في حكمهالنقد وما

٧,١٢٣,٦٠٤)١٣٠,٠٠٠(٣,٢٢٣,٢١٢٢٧٩,٥٧٢٣,٧٥٠,٨٢٠الموجوداتإجمالي

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي 

الشركة األم

٥٧٦,٤٦١)١٣٠,٠٠٠(٥٧٦,٤٦١٣٠,٠٠٠١٠٠,٠٠٠رأس المال المصدر

٣,٢٢٤,١٩٢)١٢١,٧٦٣(٤٧٤,٠٤٨١٥,١٥٩٢,٨٥٦,٧٤٨أرباح مدورة

٣٤٨,٤٩٧---٣٤٨,٤٩٧احتياطي قانوني 

٣٤٧,٠٥٣٣,١٤٢١٥٦,٤٧٥١٢١,٧٦٣٦٢٨,٤٣٣احتياطيات إعادة تقييم 

٤,٧٧٧,٥٨٣)١٣٠,٠٠٠(١,٧٤٦,٠٥٩٤٨,٣٠١٣,١١٣,٢٢٣

١,٨٤٧-١,٨٤٧--حقوق غير مسيطرعليها 

٤,٧٧٩,٤٣٠)١٣٠,٠٠٠(١,٧٤٦,٠٥٩٤٨,٣٠١٣,١١٥,٠٧٠إجمالي حقوق الملكية



ش.م.قالشركة القطریة العامة للتأمین وإعادة التأمین 
الموحدةالمرحلية المختصرةإيضاحات حول البيانات المالية

٢٠١٤مارس ٣١للثالثة أشهر المنتهية في

-٢٧-

تتمة–المعلومات القطاعية ١٨

تتمة:–٢٠١٣ديسمبر ٣١في كما القطاعي الموحدالمركز المالي بيان

تأمين تكافليتأمين
استثمارات 

متضمنة عقارات
تعديالت 
اإلجماليواستبعادات

ألف ريال قطريألف ريال قطريقطريألف ريال ألف ريال قطريألف ريال قطري

(مدققة)(مدققة)(مدققة)(مدققة)(مدققة)

المطلوبات

٦٨٨,٣٢٢---٦٨٨,٣٢٢مطلوبات عقود تأمين

مطلوبات مالية: 

٩٨٢,٩٩٤-٥٢٠,٧٣٩-٤٦٢,٢٥٥سلف وقروض 

٣٩,١٢٩-٣٩,١٢٩--دوات مالية أمشتقات 

٥٣---٥٣أرصدة دائنة إلى طرف ذو عالقة 

٢٩٥,٦٥٣---٢٩٥,٦٥٣ذمم تأمين دائنة 

٢٨,٩٠٨-٢,٧٠٦-٢٦,٢٠٢نهاية الخدمة للموظفين مكافآت

٢٠٥,١١٩--٢٠٥,١١٩-مشاركي التكافل مطلوبات

١٠٣,٩٩٦-٤,٦٦٨٢٦,١٥٢٧٣,١٧٦مطلوبات أخرى 

٢,٣٤٤,١٧٤-١,٤٧٧,١٥٣٢٣١,٢٧١٦٣٥,٧٥٠إجمالي المطلوبات

٧,١٢٣,٦٠٤)١٣٠,٠٠٠(٣,٢٢٣,٢١٢٢٧٩,٥٧٢٣,٧٥٠,٨٢٠إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات



ش.م.قالشركة القطریة العامة للتأمین وإعادة التأمین 
الموحدةالمرحلية المختصرةإيضاحات حول البيانات المالية

٢٠١٤مارس ٣١للثالثة أشهر المنتهية في

-٢٨-

تتمة–المعلومات القطاعية ١٨

:٢٠١٤مارس ٣١في لمنتهية الثالثة أشهرلالمرحلي الموحد القطاعيالدخلبيان 

فليتكاتأمين تأمين
استثمارات 

متضمنة عقارات
تعديالت 
جمالياإلواستبعادات

ألف ريال قطريألف ريال قطريألف ريال قطريألف ريال قطريألف ريال قطري
(غير مدققة)(غير مدققة)(غير مدققة)(غير مدققة)(غير مدققة)

١٩٧,٥٥٨---١٩٧,٥٥٨إجمالي أقساط التأمين 
التغير في مخصص أقساط 

)٥٩,٥٦٥(---)٥٩,٥٦٥(التأمين غير المكتسبة
إجمالي أقساط التأمين 

١٣٧,٩٩٣---١٣٧,٩٩٣المكتسبة
ٌأقساط التأمين المحولة إلى 

)٨٧,٨٤٠(---)٨٧,٨٤٠(معيدي التأمين

٥٠,١٥٣---٥٠,١٥٣صافي أقساط التأمين 

٥,١٩٦---٥,١٩٦عموالتوإيرادات رسوم 
٤٠,٩٤٣)٤٦٢(٢١,٤٤٨١١٦١٩,٨٤١ستثمار إيرادات اال

٣١٧---٣١٧صافي أرباح محققة
١٤,٢٣٧-٥,٢٩٦-٨,٩٤١أرباح القيمة العادلة 

٣,٧٩٨--٥٠٢٣,٢٩٦إيرادات تشغيلية أخرى 

٦٤,٤٩١)٤٦٢(٣٦,٤٠٤٣,٤١٢٢٥,١٣٧إيرادات أخرى 

١١٤,٦٤٤)٤٦٢(٨٦,٥٥٧٣,٤١٢٢٥,١٣٧إجمالي اإليرادات 
)٤٦,٠٩٠(---)٤٦,٠٩٠(إجمالي المطالبات المدفوعة 

المطالبات المحولة إلى معيدي 
١٤,٣٩٢---١٤,٣٩٢التأمين  

إجمالي التغير في مطلوبات 
)١٣,٨٨٤(---)١٣,٨٨٤(عقود التأمين

التغير في مطلوبات عقود 
التأمين المحولة إلى معيدي 

٨,٠٦١---٨,٠٦١التأمين 

)٣٧,٥٢١(---)٣٧,٥٢١(صافي المطالبات 

)٩,٤١٦(-)٨,٣٠٤()١٦١()٩٥١(تكاليف تمويل 
مصاريف تشغيلية وإدارية 

)٢٧,٨٥٤(٤٦٢)٧,٤٤٠(-)٢٠,٨٧٦(أخرى  

)٣٧,٢٧٠(٤٦٢)١٥,٧٤٤()١٦١()٢١,٨٢٧(مصاريف أخرى

)٧٤,٧٩١(٤٦٢)١٥,٧٤٤()١٦١()٥٩,٣٤٨(إجمالي المصاريف 

الربح قبل الحصة في أرباح 
٣٩,٨٥٣-٢٧,٢٠٩٣,٢٥١٩,٣٩٣شركات زميلة 

٧,٥٧٦-٧,٥٧٦--حصة في أرباح شركات زميلة 

٤٧,٤٢٩-٢٧,٢٠٩٣,٢٥١١٦,٩٦٩ربح الفترة



ش.م.قالشركة القطریة العامة للتأمین وإعادة التأمین 
الموحدةالمرحلية المختصرةإيضاحات حول البيانات المالية

٢٠١٤مارس ٣١للثالثة أشهر المنتهية في

-٢٩-

تتمة–المعلومات القطاعية ١٨

:٢٠١٣مارس٣١لثالثة أشهر المنتهية في لبيان الدخل القطاعي المرحلي الموحد 

تأمين تكافليتأمين

استثمارات 

متضمنة عقارات

تعديالت 

إجماليواستبعادات

ألف ريال قطريألف ريال قطريقطريألف ريال ألف ريال قطريألف ريال قطري

(غير مدققة)(غير مدققة)(غير مدققة)(غير مدققة)(غير مدققة)

١٩٦,٢٦٥---١٩٦,٢٦٥إجمالي أقساط التأمين 
التغير في مخصص أقساط 

)٤٧,٥٥٣(---)٤٧,٥٥٣(التأمين غير المكتسبة

١٤٨,٧١٢---١٤٨,٧١٢إجمالي أقساط التأمين المكتسبة
أقساط التأمين المحولة إلى 

)٩٧,٣٠٢(---)٩٧,٣٠٢(معيدي التأمين

٥١,٤١٠---٥١,٤١٠صافي أقساط التأمين المكتسبة

١,٨١١---١,٨١١عموالتوإيرادات رسوم 
٣٩,٢٦٣)٤٦٢(١٩,٤٧٧-٢٠,٢٤٨إيرادات االستثمار 
١,٦٧٩١,٣١٦٧,٨٢٣٣,٢٨٨١٤,١٠٦صافي أرباح محققة
٣,١٣٣-٦٩١-٢,٤٤٢أرباح القيمة العادلة 

٢,٥٨٩--٢٤٢٢,٣٤٧إيرادات تشغيلية أخرى 

٢٦,٤٢٢٣,٦٦٣٢٧,٩٩١٢,٨٢٦٦٠,٩٠٢إيرادات أخرى 

٧٧,٨٣٢٣,٦٦٣٢٧,٩٩١٢,٨٢٦١١٢,٣١٢إجمالي اإليرادات 

)٤٩,٥٥٨(---)٤٩,٥٥٨(إجمالي المطالبات المدفوعة 
المطالبات المحولة إلى معيدي 

١٥,٨٣١---١٥,٨٣١التأمين  
إجمالي التغير في مطلوبات 

٢٩,٩٩٨---٢٩,٩٩٨عقود التأمين
التغير في مطلوبات عقود 

التأمين المحمولة إلى معيدي 
)٣٣,٢٢٤(---)٣٣,٢٢٤(التأمين 

)٣٦,٩٥٣(---)٣٦,٩٥٣(صافي المطالبات

)٣,٨٥٠(-)٢,٤٢٥()٩٥()١,٣٣٠(تكاليف تمويل 
مصاريف تشغيلية وإدارية 

)٢٦,٢٦٧(٤٦٢)٧,١٣٠(-)١٩,٥٩٩(أخرى  

)٣٠,١١٧(٤٦٢)٩,٥٥٥()٩٥()٢٠,٩٢٩(مصاريف أخرى

)٦٧,٠٧٠(٤٦٢)٩,٥٥٥()٩٥()٥٧,٨٨٢(إجمالي المصاريف 

الربح قبل الحصة في أرباح 
١٩,٩٥٠٣,٥٦٨١٨,٤٣٦٣,٢٨٨٤٥,٢٤٢شركات زميلة 

)٩٧٥(-)٩٧٥(--حصة في أرباح شركات زميلة 

١٩,٩٥٠٣,٥٦٨١٧,٤٦١٣,٢٨٨٤٤,٢٦٧الفترةربح 



ش.م.قالشركة القطریة العامة للتأمین وإعادة التأمین 
الموحدةالمرحلية المختصرةإيضاحات حول البيانات المالية

٢٠١٤مارس ٣١للثالثة أشهر المنتهية في

-٣٠-

المكتسبةتأمينالأقساط صافي١٩

إجمالي أقساط التأمين (أ) 
لثالثة أشهر المنتهية ل

٢٠١٤مارس ٣١في 
ثالثة أشهر المنتهية لل

٢٠١٣مارس ٣١في 
ألف ريال قطريألف ريال قطريإيضاح

(غير مدققة)(غير مدققة)

١٩٧,٥٥٨١٩٦,٢٦٥(ب)١٢عقود تأمين 
)٤٧,٥٥٣()٥٩,٥٦٥(مين غير مكتسبة  أالتغير في مخصص أقساط الت

١٣٧,٩٩٣١٤٨,٧١٢(ب)١٢

معيدي التأمينى لإمحولةالتأمينال(ب) أقساط 
لثالثة أشهر المنتهية ل

٢٠١٤مارس ٣١في 
ثالثة أشهر المنتهية لل

٢٠١٣مارس ٣١في 
ألف ريال قطريألف ريال قطريإيضاح

(غير مدققة)(غير مدققة)

)١١٩,٦٦٢()١٢٤,٩٥٩((ب)١٢عقود تأمين 
٣٧,١١٩٢٢,٣٦٠مين غير مكتسبة  أالتغير في مخصص أقساط الت

)٩٧,٣٠٢()٨٧,٨٤٠((ب)١٢

٥٠,١٥٣٥١,٤١٠المكتسبةتأمينالصافي أقساط 

عموالتورسومإيرادات٢٠

لثالثة أشهر المنتهية ل
٢٠١٤مارس ٣١في 

ثالثة أشهر المنتهية لل
٢٠١٣مارس ٣١في 

ألف ريال قطريألف ريال قطري
(غير مدققة)(غير مدققة)

٥,٠٨٤١,٧١٧إيرادات عموالت إعادة التأمين
١١٢٩٤حاملي الوثائق–رسوم إدارية 

٥,١٩٦١,٨١١



ش.م.قالشركة القطریة العامة للتأمین وإعادة التأمین 
الموحدةالمرحلية المختصرةإيضاحات حول البيانات المالية

٢٠١٤مارس ٣١للثالثة أشهر المنتهية في

-٣١-

ستثماراالإيرادات ٢١

لثالثة أشهر المنتهية ل
٢٠١٤مارس ٣١في 

ثالثة أشهر المنتهية لل
٢٠١٣مارس ٣١في 

ألف ريال قطريألف ريال قطري
(غير مدققة)(غير مدققة)

عقارات استثمارية 

٢,١٦٠٢,٩٠٤إيرادات إيجار 

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

٨,٣٧٠٥,٦٧٠إيرادات توزيعات أرباح 

موجودات مالية متاحة للبيع

٢,١١٩٢,٠٢٠إيرادات فوائد 

٢٨,٠١٠٢٨,٣٧٧إيرادات توزيعات أرباح

النقد وما في حكمه

٢٨٤٢٩٢إيرادات فوائد

٤٠,٩٤٣٣٩,٢٦٣

محققةأرباح صافي٢٢

لثالثة أشهر المنتهية ل
٢٠١٤مارس ٣١في 

ثالثة أشهر المنتهية لل
٢٠١٣مارس ٣١في 

ألف ريال قطريألف ريال قطري
(غير مدققة)(غير مدققة)

موجودات مالية متاحة للبيع

٣١٦١٢,٤٣٤بعد طرح انخفاض القيمةأسهم ملكية

١١,٦٧٢أدوات دين 

٣١٧١٤,١٠٦



ش.م.قالشركة القطریة العامة للتأمین وإعادة التأمین 
الموحدةالمرحلية المختصرةإيضاحات حول البيانات المالية

٢٠١٤مارس ٣١للثالثة أشهر المنتهية في

-٣٢-

أرباح القيمة العادلة٢٣

لثالثة أشهر المنتهية ل
٢٠١٤مارس ٣١في 

ثالثة أشهر المنتهية لل
٢٠١٣مارس ٣١في 

ألف ريال قطريألف ريال قطري
(غير مدققة)(غير مدققة)

أرباح القيمة العادلة لموجودات مالية بالقيمة العادلة من 
١٤,٢٣٧٣,١٣٣خالل الربح أو الخسارة ما عدا المشتقات

أخرىتشغيلية إيرادات٢٤

لثالثة أشهر المنتهية ل
٢٠١٤مارس ٣١في 

ثالثة أشهر المنتهية لل
٢٠١٣مارس ٣١في 

ألف ريال قطريألف ريال قطري
(غير مدققة)(غير مدققة)

٣,٢٩٦٢٤٢إيرادات المساهمين من عمليات التكافل

٥٠٢٢,٣٤٧متنوعةإيرادات

٣,٧٩٨٢,٥٨٩

المطالباتصافي٢٥

لثالثة أشهر المنتهية ل
٢٠١٤مارس ٣١في 

ثالثة أشهر المنتهية لل
٢٠١٣مارس ٣١في 

ألف ريال قطريألف ريال قطريإيضاح
(غير مدققة)(غير مدققة)

إجمالي المطالبات المدفوعة)أ(
٥٢,٤١٢٥٥,٥٧١إجمالي المطالبات المدفوعة

)٦,٠١٣()٦,٣٢٢(المطالبات المستردة 
٤٦,٠٩٠٤٩,٥٥٨

المطالبات المحولة إلى معيدي التأمين)ب(
)١٥,٨٣١()١٤,٣٩٢(المطالبات المحولة إلى معيدي التأمين

(ج) إجمالي التغير في مطلوبات عقود التأمين
)٢٩,٩٩٨(١٣,٨٨٤(أ)١٢التأمينوثائقمخصص المطالبات المبلغ عنها من قبل حاملي 

(د) التغير في مطلوبات عقود التأمين المحولة إلى معيدي التأمين
٣٣,٢٢٤)٨,٠٦١((أ)١٢التأمينوثائقمخصص للمطالبات المبلغ عنها من قبل حاملي 

٣٧,٥٢١٣٦,٩٥٣صافي المطالبات 



ش.م.قالشركة القطریة العامة للتأمین وإعادة التأمین 
الموحدةالمرحلية المختصرةإيضاحات حول البيانات المالية

٢٠١٤مارس ٣١للثالثة أشهر المنتهية في

-٣٣-

تمويل تكاليف٢٦

لثالثة أشهر المنتهية ل
٢٠١٤مارس ٣١في 

ثالثة أشهر المنتهية لل
٢٠١٣مارس ٣١في 

ألف ريال قطريألف ريال قطري
(غير مدققة)(غير مدققة)

٩,٠٢٠٣,٤٨٤مصاريف فوائد
٩٧٥فوائد على احتياطي أقساط إعادة التأمين

٩,٠٢٩٣,٥٥٩

٣٨٧٢٩١رسوم بنكية

٩,٤١٦٣,٨٥٠

مصاريف تشغيلية وإدارية أخرى٢٧

لثالثة أشهر المنتهية ل
٢٠١٤مارس ٣١في 

ثالثة أشهر المنتهية لل
٢٠١٣مارس ٣١في 

ألف ريال قطريألف ريال قطري
(غير مدققة)(غير مدققة)

٢٠,٢٧٠١٩,٨١١مصاريف منافع الموظفين 

١,٠٥٦١,١٨٣إستهالك عقارات ومعدات 

١,٠٠٠١,٣٨٠مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

٩٩٩٨٠٢مصاريف إشغال العقارات 

٧٢٣٢٤٤مصاريف استشارات 

٤٦٤٢٠٧مصاريف سفر 

٢٦١٢٧٩مصاريف تسويق 

)١٩١(١٠١صافي تعديالت تحويل العمالت األجنبية

)٢٥(٢٥القيمة (مبالغ مستردة)خسارة إنخفاض 

٢,٩٥٥٢,٥٧٧أخرىمصاريف

٢٧,٨٥٤٢٦,٢٦٧



ش.م.قالشركة القطریة العامة للتأمین وإعادة التأمین 
الموحدةالمرحلية المختصرةإيضاحات حول البيانات المالية

٢٠١٤مارس ٣١للثالثة أشهر المنتهية في

-٣٤-

لسهم اعلىالعائد ٢٨

لثالثة أشهر المنتهية ل
٢٠١٤مارس ٣١في 

ثالثة أشهر المنتهية لل
٢٠١٣مارس ٣١في 

ألف ريال قطريألف ريال قطري
(غير مدققة)(غير مدققة)

٤٧,٣٠٢٤٤,١٤٣عائد على حاملي األسهم العادية في الشركة األم الربح ال

٦٩,١٧٥٦٩,١٧٥المتوسط المرجح لعدد األسهم 

٠,٦٨٠,٦٤العائد على السهم (بالريال القطري)

التشغيليةالموجودات والمطلوبات النقد المتوفر من ٢٩

٢٠١٣مارس٢٠١٤٣١مارس ٣١
ألف ريال قطريألف ريال قطري 

(غير مدققة)(غير مدققة)

)٣,٨١٢()٣٩٤(صافي التغير في أرصدة مدينة من أطراف ذات عالقة 

٣٠,٢٢٠٤,٦٣٢صافي التغير في ذمم تأمين مدينة

)١٢,٧٣٤(٤٥,١٨٠صافي التغير في موجودات إعادة التأمين

٥,٣٦٣١٢,١٩٦صافي التغير في موجودات أخرى 

٨٠,٣٦٩٢٨٢صافي التغير في الموجودات التشغيلية

٧٣,٤٤٩١٥,٦٨١صافي التغير في مطلوبات عقود التأمين 

-٥٥صافي التغير في أرصدة دائنة إلى طرف ذو عالقة 

١٦,٩٠٤)١٤,٩٥٣(صافي التغير في ذمم تأمين دائنة

)٢٢,٩٨١()١٦,٠٤٣(صافي التغير في مطلوبات أخرى

٤٢,٥٠٨٩,٦٠٤صافي التغير في المطلوبات التشغيلية



ش.م.قالشركة القطریة العامة للتأمین وإعادة التأمین 
الموحدةالمرحلية المختصرةإيضاحات حول البيانات المالية

٢٠١٤مارس ٣١للثالثة أشهر المنتهية في

-٣٥-

أطراف ذات عالقةإفصاحات حول ٣٠
عالقة معامالت مع أطراف ذات 

عالقـة واإلدارة العليـا   الذات والشـركات المساهمونهذه المعامالت تمثل معامالت مع أطراف ذات عالقة مثل 

. إن سياسـات  التي لهذه األطراف تأثير كبير عليهـا بشكل مشترك أو الشركات التي تداروالمؤسساتللمجموعة 

تم المصادقة عليها من قبل إدارة المجموعة.توشروط تسعير هذه المعامالت 

مكافآت كبار المسؤولين باإلدارة

كالتالي:باإلدارة خالل السنةبلغت مكافآت كبار المسؤولين 

لثالثة أشهر المنتهية ل
٢٠١٤مارس ٣١في 

ثالثة أشهر المنتهية في لل
٢٠١٣مارس ٣١

ألف ريال قطريألف ريال قطري
(غير مدققة)(غير مدققة)

١,٠٠٠١,٣٨٠مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 

٨,٦٦٧١١,٧٧٩رواتب ومنافع قصيرة األجل 

٩٦٩٠مكافآت نهاية الخدمة

٩,٧٦٣١٣,٢٤٩

عالقة طراف ذات األأرصدة 

١٤اإليضاح(ج) و٥اإليضاحمبينة في الوالدائنة المتعلقة بالمعامالت مع أطراف ذات عالقة األرصدة المدينة إن 

المدينـة  لألرصدةأي ضمانات غير مضمونة وال تحمل فوائد ويتم تسديدها نقداً. ال توجد على التوالي. هذه المبالغ 

ذات عالقة. من األطراف

المحتملة واإللتزامات التعاقديةالمطلوبات ٣١

٢٠١٣مارس٢٠١٤٣١مارس ٣١
ألف ريال قطريألف ريال قطري 

(مدققة)(غير مدققة)
المطلوبات المحتملة:

١٢,٠٧٥١١,٤٣٠خطابات الضمان



ش.م.قالشركة القطریة العامة للتأمین وإعادة التأمین 
الموحدةالمرحلية المختصرةإيضاحات حول البيانات المالية

٢٠١٤مارس ٣١للثالثة أشهر المنتهية في

-٣٦-

تتمة - التعاقديةالمطلوبات المحتملة واإللتزامات٣١

:تعاقديةالاإللتزامات 

مليون ريال ٥٢٠إجمالي إلتزامات العقد يبلغإرتبطت المجموعة بعقد بناء برج مركز التجارة العالمي بدولة قطر. 

. التقريرخــا بتاريـكممليون ريال قطري) ٤٦٨: ٢٠١٣مليون ريال قطري (٤٦٨وقد سدد منها مبلغقطري 

مليون ريال قطري).٢٠١٣:٥٢مليون ريال قطري (٥٢القائم اإللتزاميبلغ قيمة 

التصنيف والقيم العادلة٣٢
بين طرفين مطلعين وراغبين فـي معاملـة   مطلوبأو سداد موجودمبادلة بهالقيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن 

الموحدة المرفقة على أساس مبدأ التكلفـة  المرحلية المختصرة تجارية حرة. وحيث أنه قد تم إعداد البيانات المالية 

القيم ال تختلف اإلدارة لكن في رأين القيمة العادلة. عقد تختلف القيمة الدفترية لألدوات المالية المسجلة التاريخية

عن قيمها الدفترية حيث أن معظم هذه البنود إما أنها قصيرة جوهرياًالعادلة للموجودات والمطلوبات المالية اختالفاً

األجل بطبيعتها أو يعاد تسعيرها على نحو متكرر. 

القيمة العادلة:تدرج

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

النحو التالي:

نشطة لموجودات أو مطلوبات مطابقة(غير معدلة) في أسواق المتداولة: األسعار ١وى المست·

يمكن مالحظتها للموجود أو المطلوب إما ١في المستوى المتداولةبخالف األسعار معطيات: ٢المستوى ·

ة غير مباشرة (مشتقة من األسعار)بصورة مباشرة (مثل األسعار) أو بصور

)معطيات غير واضحة(واضحةللموجود أو المطلوب ال تستند إلى بيانات سوق معطيات: ٣المستوى ·



ش.م.قالشركة القطریة العامة للتأمین وإعادة التأمین 
الموحدةالمرحلية المختصرةإيضاحات حول البيانات المالية

٢٠١٤مارس ٣١للثالثة أشهر المنتهية في

-٣٧-

تتمة–التصنيف والقيم العادلة٣٢

تتمة-القيمة العادلةتدرج

جمالياإل٣المستوى ٢المستوى ١المستوى 

ريال قطريألفريال قطريألفريال قطريألفريال قطريألفإيضاحات٢٠١٤مارس ٣١

(غير مدققة)(غير مدققة)(غير مدققة)(غير مدققة)

موجودات مالية

١,٠٩٤,٠٠٨-١,٠٧٢,٣٨٤٢١,٦٢٤(أ)٥متاحة للبيع

بالقيمة العادلة من خالل 

١٨٥,٨٦٠--١٨٥,٨٦٠(ب)٥الربح أو الخسارة 

١,٢٧٩,٨٦٨-١,٢٥٨,٢٤٤٢١,٦٢٤

مطلوب مالي

٣٩,٤٧٩-٣٩,٤٧٩-١٣مشتقات أدوات مالية

جمالياإل٣المستوى ٢المستوى ١المستوى 

ألف ريال قطريألف ريال قطريألف ريال قطريألف ريال قطريإيضاحات٢٠١٣ديسمبر ٣١

(مدققة)(مدققة)(مدققة)(مدققة)

موجودات مالية

١,٠٢٠,٢٦٤-٩٩٨,٤٦٤٢١,٨٠٠(أ)٥متاحة للبيع

بالقيمة العادلة من خالل 

١٧١,٦٢٣--١٧١,٦٢٣(ب)٥الربح أو الخسارة 

١,١٩١,٨٨٧-١,١٧٠,٠٨٧٢١,٨٠٠

مطلوب مالي

٣٩,١٢٩-٣٩,١٢٩-١٣مشتقات أدوات مالية

إعادة تصنيف أرقام المقارنة٣٣

المرحلية المختصرة الموحدة أعيد تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتفق مع طريقة العرض المتبعة في البيانات المالية 

.. ليس إلعادة التصنيف المذكورة أي أثر على صافي الربح وحقوق الملكية لفترة المقارنةللفترة الحالية


