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  الكرام المستقلين إلى السادة المساهمين  مراقبي الحساباتتقرير 

  ق.م.شالشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين 
  

  تقرير حول البيانات المالية
  ق.م.شلقد دققنا البيانات المالية الموحدة المرفقة للشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين 

والتي تتضـمن بيـان المركـز    ") المجموعة"يشار إليهم جميعاً بـ (وشركاتها التابعة ") الشركة("
والبيانات الموحدة للدخل والدخل الشامل والتغيرات في  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١المالي الموحد كما في 

للسنة المنتهية في ذلـك التـاريخ ، وملخـص ألهـم السياسـات       حقوق الملكية والتدفقات النقدية
  . األخرى المحاسبية واإليضاحات المتممة

  
  ةمسؤولية مجلس اإلدارة عن البيانات المالية الموحد

إن مسؤولية مجلس اإلدارة هي إعداد البيانات المالية وعرضها بصورة عادلـة وفقـاً للمعـايير    
عـداد  إل ةالتي يراها ضروريالدولية للتقارير المالية وتشمل هذه المسؤولية أيضاً الرقابة الداخلية 

  .اإلختالس أو الخطأ عنخالية من أخطاء مادية سواء الناتجة بيانات مالية موحدة 
  

  مسؤولية مراقب الحسابات
إن مسؤوليتنا هي إبداء رأي حول البيانات المالية الموحدة استناداً إلى أعمال التدقيق التـي قمنـا   

التي تتطلب التقيد بمتطلبات آداب المهنـة والقيـام    ةالدولي لقد تم تدقيقنا وفقاً لمعايير التدقيق. بها
بتخطيط وتنفيذ أعمال التدقيق للحصول على تأكيدات معقولة بأن البيانات المالية خالية من أخطاء 

  .مادية
  

يشتمل التدقيق على القيام بإجراءات للحصول على أدلة بشأن المبالغ واإلفصاحات التي تتضـمنها  
تم اختيار هذه اإلجراءات بناء على تقديرنا بما في ذلك تقيـيم مخـاطر   . ةالبيانات المالية الموحد

عند إجراء تقييم . في البيانات المالية الموحدة، سواء الناتجة عن اختالس أو خطأ الماديةاألخطاء 
المخاطر نأخذ في االعتبار أنظمة الضبط والرقابة الداخلية المتعلقة بإعـداد الشركــة للبيانـات    

لموحدة وعرضها بصورة عادلة ، وذلك لغايات إعداد إجراءات تدقيق مناسـبة ، ولـيس   المالية ا
ويشتمل التـدقيق  . للمجموعهلغرض إبـداء رأينا حـول فعاليـة أنظمة الضبط والرقابة الداخلية 

أيضاً على تقييم مدى مالئمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومعقولية التقديرات المحاسبية المعدة 
  .اإلدارة وكذلك تقييم العرض العام للبيانات المالية الموحدة مجلس بلمن ق



 

  

   
  
  

  الكرام مساهمين تقرير مراقبي الحسابات المستقلين إلى السادة ال
  تتمة -  ق.م.شالشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين 

  
وتوفر أساساً معقوالً يمكننا مـن  باعتقادنا أن األدلة التي حصلنا عليها خالل أعمال التدقيق كافية 

  .إبداء رأينا
  

  الرأي
في رأينا أن البيانات المالية الموحدة تظهر بعدالة ، من كافة النواحي الماديـة ، المركـز المـالي    

وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية فـي ذلـك    ٢٠١٢ديسمبر  ٣١للمجموعة كما في 
  .ية للتقارير الماليةللمعايير الدولالتاريخ وفقاً 

  
  أمر آخر

مـن قبـل مكتـب     ٢٠١١ديسمبر  ٣١ق البيانات المالية الموحدة للمجموعة كما في ـتم تدقيلقد 
ياً بدون تحفظ حول تلك البيانات أر ٢٠١٢فبراير  ١تدقيق آخر ، والذي أبدى في تقريره المؤرخ 

  .المالية الموحدة
  

  والتنظيمية األخرىتقرير حول المتطلبات القانونية 
وفي رأينا أن المجموعة تحتفظ بسجالت محاسبية منتظمة وأن البيانات المالية تراعى أحكام قانون 

لقـد حصـلنا علـى جميـع     . والنظام األساسي للشركة ٢٠٠٢لسنة ) ٥(الشركات التجارية رقم 
م تقع خـالل السـنة   المعلومات واإليضاحات التي طلبناها ألداء مهمتنا ، وحسب علمنا واعتقادنا ل

على وجه قد يكون لـه تـأثير    للشركةمخالفات ألحكام القانون المذكور أعاله أو النظام األساسي 
  .أو مركزها الماليالمجموعه مادي على نشاط 

  
  
  

  عن إرنست ويونـغ  
  
  
  

  زيـــاد نـــادر  
  ٢٥٨سجل مراقبي الحسابات رقم   
  ٢٠١٣فبراير  ٥الدوحة في   



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

  

 

  .من هذه البيانات المالية الموحدة جزء ال يتجزأ تشكل ٣٦إلى  ١اإليضاحات المرفقة من 
  

-٣-  

  
  بيان المركز المالي الموحد

  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في 
 
    ٢٠١١    ٢٠١٢  
  ألف ريال قطري    الف ريال قطري  إيضاحات  

          الموجودات 
  ١٤٩,٧٩٠    ٥٥,٠٥٥  ٤  والبنود المماثلة للنقدالنقد 

  ٦,٠٠٠    ٦,٠٠٠  ٤  الودائع القانونية
  ٣٦١,٤٨٧    ٤٢١,٤٧٠  ٥  ذمم عقود تأمين وذمم مدينة أخرى
  ٥٦,٢٢٣    ٧٣,٣٣٥  ٦  مستحقات من أطراف ذات عالقة

  ٣٦٩,٥٤٤    ٤٣٢,٦١٩  ٧  موجودات عقود إعادة تأمين
  ١٥٧,٤٩٣    ١٣١,٨٣٢  ٨  بغرض المتاجرة -استثمارات 
  ٨٩١,٣٢٠    ٨٧٨,٤٥٥  ٨  متاحة للبيع –استثمارات 

  ١,٨٥٧,٤٤٦    ٢,١٣٩,١٧٨  ٩  عقارات استثمارية
  ٢١٥,٦٠٦    ٢٨٨,٩٠٣  ١٠  شركات مستثمر فيها بحقوق ملكية

  ١٠٣,٩٤٦    ٩٩,٩٩٩  ١١  عقارات ومعدات
  ١١٤.١١٣    ١٩١,١٨٥  ١٢  موجودات مشاركي التكافل

  ٤,٢٨٢,٩٦٨    ٤,٧١٨,٠٣١    مجموع الموجودات
          

          المطوبات وحقوق الملكية
          المطلوبات
  ١٥٧,٤١٢    ١٨٧,٥٢٥  ١٣  ذمم دائنة

  ٥٣٢,٩٣٠    ٦١٤,٠٨٦  ٧  مطلوبات عقود تأمين
  ٦٣١,١١١    ٨٩٧,٣١٥  ١٤  قروض وسلف
  ٢٤٧,٤٧٧    ١٨٩,٢٠٦  ١٥  مطلوبات أخرى

  ٢٠,٠٧٣    ٢٦,٨٧٥  ١٦  مكافآت نهاية خدمة موظفين
  ٣١,٧١٦    ٣٣,٦٦٥  ٦  مستحقات ألطراف ذات عالقة

  ١١٤,١١٣    ١٩١,١٨٥  ١٢  مطلوبات صندوق التكافل والمشاركين
  ١,٧٣٤,٨٣٢    ٢,١٣٩,٨٥٧    مجموع المطلوبات

  



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

  

 

  .من هذه البيانات المالية الموحدة جزء ال يتجزأ تشكل ٣٦إلى  ١اإليضاحات المرفقة من 
  

-٤-  

  
  

  تتمة - المركز المالي الموحدبيان 
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في 

 
    ٢٠١١    ٢٠١٢  
  ألف ريال قطري    الف ريال قطري  إيضاحات  

          حقوق الملكية 
  ٤٤٧,٥٦٣    ٥٠١,٢٧٠  ١٧  رأس المال

  ١٠٠,٨١١    ١١٧,٨٤٣  ١٨  احتياطي قانوني
  ٥٧٨,٤٤٦    ٥٠٦,٨٩٧  ١٩  احتياطي القيمة العادلة 
  ٧٧,٣٥٥    ٧٧,٣٥٥  ٢٠   العقارات  احتياطي إعادة تقييم

  )١٦,٥٣٧(    )٢٦,٦٦١(  ٢١  احتياطي تحويل عمالت أجنبية
  )٤٩,٧٥٢(    )٥١,٠٢٩(  ٢٢  تحوط تدفق نقدياحتياطي 

  ١,٤٠٩,٥١٦    ١,٤٥١,٢٠٤    أرباح مدورة
  ٢,٥٤٧,٤٠٢    ٢,٥٧٦,٨٧٩    مجموع حقوق الملكية للمساهمين بالشركة األم

  ٧٣٤    ١,٢٩٥  ٢٥  عليها غير مسيطر حقوق
  ٢,٥٤٨,١٣٦    ٢,٥٧٨,١٧٤    مجموع حقوق الملكية

  ٤,٢٨٢,٩٦٨    ٤,٧١٨,٠٣١    مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
  

___________________________  ______________________  
    انيــث لآالشيخ ناصر بن علي بن سعود 

  مجلس اإلدارة عضو  المنتدب والعضو مجلس اإلدارةرئيس 



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

  

 

  .من هذه البيانات المالية الموحدة جزء ال يتجزأ تشكل ٣٦إلى  ١اإليضاحات المرفقة من 
  

-٥-  

  الموحدبيان الدخل 
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

    ٢٠١١    ٢٠١٢  
  ألف ريال قطري    الف ريال قطري  إيضاحات  

  ٤٧١,٣٢٥    ٥٠٠,١٨٠  ٢٦  إجمالي األقساط  
  )٢٨٥,١٥٦(    )٢٩٧,٦٤٦(  ٢٦  أقساط متنازل عنها لمعيدي التأمين

          
  ١٨٦,١٦٩    ٢٠٢,٥٣٤  ٢٦  صافي األقساط

  ١٢,٦٦٦     )٦,٩٠٥(    المكتسبةالحركة في األقساط غير 
          

  ١٩٨,٨٣٥    ١٩٥,٦٢٩  ٢٦  صافي األقساط المكتسبة
  ٢٣,٥٠٣    ٢٢,٨٧٦  ٢٦  صافي إيرادات العموالت

  ٤٧٠     ١,٤٨٨  ٢٦  فنية -إيرادات أخرى 
  ٢٢٢,٨٠٨    ٢١٩,٩٩٣    إجمالي إيرادات اكتتاب التأمين

  )٢٤٢,٦٦٣(    )٢١٧,٩٢٤(    إجمالي المطالبات المدفوعة
  ١١٧,٥٠٠    ١٠٠,٠٩٧    مطالبات متنازل عنها لمعيدي التأمين

الحركة في المطالبات القائمة والمطالبات المتكبدة غير 
  ٢٠,٠٤١    )١١,١٧٦(    المبلغ عنها

  )١٠٥,١٢٢(    )١٢٩,٠٠٣(  ٢٦  صافي المطالبات المتكبدة
          

  ١١٧,٦٨٦    ٩٠,٩٩٠  ٢٦  التأمينصافي إيرادات 
  ٨,٤٩٢    ٥٦,٥٢٩ ١٠  شركات زميلة  أرباحص من صحال

  ١٦٠,٧٧١    ١٠٤,٩٧٤  ٢٧   إيرادات االستثمار
  ٣٠,٣٧٦    ٣٩,٨٦٠  ٩   لعقارات اإلستثماريةأرباح تقييم ا

  ١٨,٤٢٢    ٣٢,٩٧٩  ٢٨  إيرادات أخرى
  ٣٣٥,٧٤٧    ٣٢٥,٣٣٢    إجمالي الدخل

  )٢١,٧٤٤(    )٥,٧٥٦(  ١٩  خسارة انخفاض قيمة االستثمارات المتاحة للبيع
  )٣٢,٧٧٩(    )١٤,٩٥٩(    تكاليف التمويل

  )١١٠,٩٠٢(    )١٢٩,٠٥٧(  ٢٩  المصروفات اإلدارية والعمومية 
  ١٧٠,٣٢٢    ١٧٥,٥٦٠    صافي ربح السنة

          
          :إلى العائدالربح 

  ١٧٠,٠٨٢    ١٧٤,٩٩٩     األم المساهمين بالشركة
  ٢٤٠    ٥٦١     المسيطر عليهاالحصص غير 

    ١٧٠,٣٢٢    ١٧٥,٥٦٠  
          

  ٣,٣٩    ٣,٥٠  ٣٠  )ريال قطري(العائد األساسي والمخفف للسهم 



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

  

 

  .من هذه البيانات المالية الموحدة جزء ال يتجزأ تشكل ٣٦إلى  ١اإليضاحات المرفقة من 
  

-٦-  

  
  بيان الدخل الشامل الموحد

  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 
  ٢٠١١    ٢٠١٢  
  ألف ريال قطري    الف ريال قطري  
        

  ١٧٠,٣٢٢    ١٧٥,٥٦٠  ربح السنةصافي 
        

        إيرادات شاملة أخرى
        

  )٣,٤٧٢(    )١٠,١٢٤(  العمالت أجنبيةلتحويل إستثمارات سعر صرف  فرق
صافي التغيرات في القيمة العادلة للموجودات المالية المتاحة للبيع المحولة 

  )١٢,٠٣٣(    )٤٦,٨٠٢(  الى بيان الدخل
  ٩,٠١٠    )٢٤,٧٤٧(  صافي التغيرات في القيمة العادلة للموجودات المالية المتاحة للبيع

  )٤٩,٧٥٢(    )١,٢٧٧(  تغيرات القيمة العادلة لتحوطات التدفقات النقديةالجزء الفعال من 
  )٥٦,٢٤٧(    )٨٢,٩٥٠(  إيرادات شاملة أخرى للسنة

        
  ١١٤,٠٧٥    ٩٢,٦١٠  إجمالي الدخل الشامل للسنة

        

        :إلى العائدالدخل الشامل 
  ١١٣,٨٣٥    ٩٢,٠٤٩  المساهمين بالشركة األم

  ٢٤٠    ٥٦١  المسيطر عليهاالحصص غير 
  ١١٤,٠٧٥    ٩٢,٦١٠  إجمالي الدخل الشامل للسنة



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

  

 

  .من هذه البيانات المالية الموحدة جزء ال يتجزأ تشكل ٣٦إلى  ١اإليضاحات المرفقة من 
  

-٧-  

  الملكية الموحدبيان التغيرات في حقوق 
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
  حقوق الملكية للمساهمين بالشركة األم  

حقوق غير  
  المسيطر عليها

حقوق  مجموع
    الملكية

  
  احتياطي قانوني  رأس المال

احتياطي القيمة 
  العادلة

إحتياطي إعادة 
  تقييم العقارات

احتياطي تحويل 
  عمالت أجنبية

احتياطي 
 تحوطات

  المجموع  أرباح مدورة  النقدية اتالتدفق

  
  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
  ٢,٥٤٨,١٣٦  ٧٣٤  ٢,٥٤٧,٤٠٢  ١,٤٠٩,٥١٦  )٤٩,٧٥٢(  )١٦,٥٣٧(  ٧٧,٣٥٥  ٥٧٨,٤٤٦  ١٠٠,٨١١  ٤٤٧,٥٦٣   ٢٠١٢يناير  ١الرصيد كما في 

                      إجمالي اإليرادات الشاملة األخرى للسنة
  ١٧٥,٥٦٠  ٥٦١  ١٧٤,٩٩٩  ١٧٤,٩٩٩  -  -  -  -  -  -  صافي ربح السنة

                      الدخل الشامل اآلخر
  )١٠,١٢٤(  -  )١٠,١٢٤(  -  -  )١٠,١٢٤(  -  -  -  -  صرف عمالت أجنبية فرق

  )٢٤,٧٤٧(  -  )٢٤,٧٤٧(  -  -  -  -  )٢٤,٧٤٧(  -  -  القيمة العادلة للموجودات المالية المتاحة للبيع صافي التغير في
صافي التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية المتاحة للبيع المحولة 

  -  -  )٤٦,٨٠٢(  -  -  إلى الربح أو الخسارة
-  

-  )٤٦,٨٠٢(  -  )٤٦,٨٠٢(  
  )١,٢٧٧(  -  )١,٢٧٧(  -  )١,٢٧٧(  -  -  -  -  -  الجزء الفعال من تغيرات القيمة العادلة من تحوطات التدفق النقدي 

  ٩٢,٦١٠  ٥٦١  ٩٢,٠٤٩  ١٧٤,٩٩٩  )١,٢٧٧(  )١٠,١٢٤(  -  )٧١,٥٤٩(  -  -  إجمالي اإليرادات الشاملة األخرى 
                      المسجلة مباشرة في حقوق الملكية المجموعةالتعامالت مع مساهمي 

  -  -  -  )٥٣,٧٠٧(  -  -  -  -  -  ٥٣,٧٠٧   ٢٠١٢ –إصدار أسهم مجانية 
  )٥٨,١٨٣(  -  )٥٨,١٨٣(  )٥٨,١٨٣(  -  -  -  -  -  -  )٢٣إيضاح ( ٢٠١٢ -توزيعات أرباح مدفوعة 

إيضاح ( ٢٠١٢ –مساهمة في صندوق األنشطة اإلجتماعية والرياضية 
٢٤(  -  -  -  -  -  

-  
)٤,٣٨٩(  -  )٤,٣٨٩(  )٤,٣٨٩(  

  -  -  -  )١٧,٠٣٢(  -  -  -  -  ١٧,٠٣٢  -  )١٨إيضاح ( ٢٠١٢لالحتياطي القانوني  تحويل
  ٢,٥٧٨,١٧٤  ١,٢٩٥  ٢,٥٧٦,٨٧٩  ١,٤٥١,٢٠٤  )٥١,٠٢٩(  )٢٦,٦٦١(  ٧٧,٣٥٥  ٥٠٦,٨٩٧  ١١٧,٨٤٣  ٥٠١,٢٧٠  ٢٠١٢ديسمبر   ٣١الرصيد في 

 



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

  

 

  .من هذه البيانات المالية الموحدة جزء ال يتجزأ تشكل ٣٦إلى  ١اإليضاحات المرفقة من 
  

-٨-  

تتمة -بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد  
٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في   

  حقوق الملكية للمساهمين بالشركة األم  

حقوق غير 
  المسيطر عليها

مجموع حقوق 
    الملكية

  
  احتياطي قانوني  رأس المال

احتياطي القيمة 
  العادلة

إحتياطي إعادة 
  تقييم العقارات

احتياطي تحويل 
  عمالت أجنبية

احتياطي 
 تحوطات

  المجموع  أرباح مدورة  النقدية التدفقات

  
  ألف

  قطريريال 
  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
  ٢,٤٨٦,١٩٣  ٤١٤  ٢,٤٨٥,٧٧٩  ١,٤٣١,٤٦٥  -  )١٣,٠٦٥(  ٧٧,٣٥٥  ٥٨١,٤٦٩  ٨٨,٨٦٧  ٣١٩,٦٨٨  ٢٠١١يناير  ١الرصيد كما في 

                      للسنةإجمالي الدخل الشامل 
  ١٧٠,٣٢٢  ٢٤٠  ١٧٠,٠٨٢  ١٧٠,٠٨٢  -  -  -  -  -  -  ربح السنةصافي 

                      
                      اإليرادات الشاملة األخرى

  )٣,٤٧٢(  -  )٣,٤٧٢(  -  -  )٣,٤٧٢(  -  -  -  -  ق صرف عمالت أجنبيةفر
  ٩,٠١٠  -  ٩,٠١٠  -    -  -  ٩,٠١٠  -  -  صافي التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية المتاحة للبيع

صافي التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية المتاحة للبيع المحولة إلى 
  )١٢,٠٣٣(  -  )١٢,٠٣٣(  -  -  -  -  )١٢,٠٣٣(  -  -  الربح أو الخسارة

  )٤٩,٧٥٢(  -  )٤٩,٧٥٢(  -  )٤٩,٧٥٢(  -  -  -  -  -  تحوطات التدفق النقديالجزء الفعال من تغيرات القيمة العادلة من 
  ١١٤,٠٧٥  ٢٤٠  ١١٣,٨٣٥  ١٧٠,٠٨٢  )٤٩,٧٥٢(  )٣,٤٧٢(  -  )٣,٠٢٣(  -  -  إجمالي الدخل الشامل اآلخر للسنة

                      
                      مباشرة في حقوق الملكية المسجلة المجموعة مساهميالتعامالت مع 

  -  -  -  )١٢٧,٨٧٥(  -  -  -  -  -  ١٢٧,٨٧٥   ٢٠١١ –إصدار أسهم منحة 
  )٤٧,٩٥٤(  -  )٤٧,٩٥٤(  )٤٧,٩٥٤(  -  -  -  -  -  -  )٢٣إيضاح ( ٢٠١١ -توزيعات أرباح مدفوعة 

  )٤,٢٥٨(  -  )٤,٢٥٨(  )٤,٢٥٨(  -  -  -  -  -  -  )٢٤إيضاح ( ٢٠١١ –مساهمة في صندوق األنشطة اإلجتماعية والرياضية 
  -  -  -  )١١,٩٤٤(  -  -  -  -  ١١,٩٤٤  -  )١٨إيضاح ( ٢٠١١ –تحويل لالحتياطي القانوني 

  ٨٠  ٨٠  -  -  -  -  -  -  -  -  الزيادة في حقوق األقلية
  ٢,٥٤٨,١٣٦  ٧٣٤  ٢,٥٤٧,٤٠٢  ١,٤٠٩,٥١٦  )٤٩,٧٥٢(  )١٦,٥٣٧(  ٧٧,٣٥٥  ٥٧٨,٤٤٦  ١٠٠,٨١١  ٤٤٧,٥٦٣  ٢٠١١ديسمبر   ٣١الرصيد في 



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

  

 

  .من هذه البيانات المالية الموحدة جزء ال يتجزأ تشكل ٣٦إلى  ١اإليضاحات المرفقة من 
  

-٩-  

  بيان التدفقات النقدية الموحد
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
    ٢٠١١    ٢٠١٢  
  ألف ريال قطري    ألف ريال قطري  إيضاحات  
          

          التدفق النقدي من أنشطة التشغيل
  ١٧٠,٣٢٢    ١٧٥,٥٦٠    ربح السنة

          :تسويات لـ
  ٤,٨٠٣    ٤,٨٤٧    اإلستهالك 

  -    )٢(    أرباح محققة من بيع عقارات و معدات 
  )٣٣,٧٣٩(    )٥٥,٠٥٩(    ستثماراتإبيع من ربح 

  )٦,٦١٩(    )٨,١٧٦(    إيرادات الفوائد
  ٣٠,١٤٥    ١٤,٩٥٩    مصروفات الفوائد

  )١٩,٥٣٨(    ١١,٢٤١    مالية الوراق األ اإلستثمارات في  إعادة تقييم )ربح( ةخسار
  )٣٠,٣٧٥(    )٣٩,٨٦٠(  ٩  للعقارات اإلستثمارية التغير في القيمة العادلة 

  )٨,٤٨٦(    )٥٦,٥٢٩(  ١٠  ملكية  بحقوقحصة في ربح من شركات مستثمر فيها 
  ١٧٦    ٦,٥٥٥  ٣٣  ذمم عقود التأمين و ذمم مدينة أخري خسارة انخفاض قيمة

  ٢١,٧٤٤    ٥,٧٥٦    خسارة انخفاض قيمة استثمارات 
  ١,٨٥٦    ٧,٢٣٢  ١٦  مكافآت نهاية خدمة موظفين

  )٥١,٢٦٤(    -    عقار إستثماريربح من بيع 
          

  ٧٩,٠٢٥    ٦٦,٥٢٤    :التشغيل تاإيرادات التشغيل قبل التغيرات في موجودات ومطلوب
  )٥,٢٢٣(    )٤٩,٥٥٤(    ذمم تأمين مدينة وذمم مدينة أخرى
  ٤,١١٩    )٣٤,١٨٢(    مستحقات من أطراف ذات عالقة

  ٣٢,٧٩٨    )٦٣,٠٧٥(    موجودات عقود إعادة تأمين
  )١٥,٠٤٨(    ٣٠,١١٣    ذمم دائنة

  )٦٥,٥٠٤(    ٨١,١٥٦    مطلوبات عقود تأمين
  ٧٠,٩٢٤    )٦٣,٨٥٠(    مطلوبات أخرى

  ٢,٥٦٨    ١,٩٤٩    مستحقات ألطراف ذات عالقة
  ١٠٣,٦٥٩    )٣٠,٩١٩(    النقد من أنشطة التشغيل

  )٦٨١(    )٤٣٠(  ١٦  المدفوعة مكافآت نهاية خدمة موظفين
 ١٠٢,٩٧٨   )٣١,٣٤٩(   من أنشطة التشغيل ) /المستخدم في( صافي النقد

  



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

  

 

  .من هذه البيانات المالية الموحدة جزء ال يتجزأ تشكل ٣٦إلى  ١اإليضاحات المرفقة من 
  

-١٠-  

  

  تتمة -بيان التدفقات النقدية الموحد 
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
    ٢٠١١    ٢٠١٢  
  ألف ريال قطري    ألف ريال قطري    

          التدفق النقدي من أنشطة االستثمار
  )٣,٠٩٩(    )٩٠٠(  ١١  ممتلكات ومعدات شراء
  )١١٢,٣٤٩(    )١٦٦,٦٢١(    أوراق مالية استثمارية شراء

  ٢٢,٤٨٢     )٣٨,٥٩٠(    حقوق ملكيةباستثمارات في شركات مستثمر فيها 
  )٣٠٥,٢٢٩(    )٢٤١,٩٥١(  ٩  العقارات اإلستثمارية إضافات إلى 

   ٧١,٥٣٧    ١٧١,٦٦٠    أوراق مالية إستثمارية متحصالت من بيع 
  ١١٠,٠٠٠    -    عقار إستثماريمتحصالت من بيع 

  ٥,٠٧٣    ١١,٦٩٨    حقوق ملكيةبتوزيعات أرباح من شركات مستثمر فيها 
  ١٩    ٢    ومعدات عقاراتمتحصالت من بيع 

  ٥,٧٩٥    ٨,٣٤١    فوائد مستلمة
  ٣٢٠    -    الحقوق الغير مسيطرة عليهاصافي التغير في 

  )٢٠٥,٤٥١(    )٢٥٦,٣٦١(    صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار
          

          التدفق النقدي من أنشطة التمويل
  )٤٧,٩٥٤(    )٥٨,١٨٣(    توزيعات أرباح مدفوعة

  )٢٨,١٥٣(    )١٥,٠٤٦(   فوائد مدفوعة 
  ٢٧٣,٩٦٨    ٢٦٦,٢٠٤    قروض الصافي الحركة في 

 ١٩٧,٨٦١   ١٩٢,٩٧٥   صافي النقد الناتج من أنشطة التمويل

       

 ٩٥,٣٨٨    )٩٤,٧٣٥(    والبنود المماثلة للنقدفي النقد  الزيادة )النقص( صافي
  ٥٤,٤٠٢    ١٤٩,٧٩٠    أول السنةفي  والبنود المماثلة للنقدالنقد 
  ١٤٩,٧٩٠    ٥٥,٠٥٥     نهاية السنةفي  والبنود المماثلة للنقدالنقد 

 



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

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في  كما

-١١-  

  

  أنشطة الشركة  ١
قطريـة  عامة مساهمة شركة ك") الشركة(" )ق.م.ش(الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين تأسست 

وتحكمها نصوص قـانون   ٧٢٠٠ ورقم سجلها التجاري هو ١٩٧٨لسنة  ٥٢بموجب المرسوم األميري رقم 
") المجموعـة "بــ   يشار إليها جميعاً(وشركاتها التابعة تقوم الشركة  .٢٠٠٢لعام  ٥رقم  الشركات القطري

مدرجة  مجموعةأسهم ال. وإدارة العقارات واالستثماراتوإعادة التأمين والتكافل العام بمزاولة أنشطة التأمين 
  .بورصة قطرفي 

  ).دبي( دولة اإلمارات العربية المتحدةواحد في  فرع خارجيوقطر  فيفروع محلية  ٧لدى الشركة 

التابعة وحصة المجموعة فـي الشـركات   تتضمن البيانات المالية الموحدة البيانات المالية للشركة وشركاتها 
  :الشركات التابعة هي .الزميلة

  الرئيسية األنشطة  د التأسيسلب  الملكية  الشركة التابعة
  استثمارات المجموعةمحفظة إدارة  فيتعمل بصفة أساسية   دولة قطر  %١٠٠  و.ش.ش الشركة القطرية العامة القابضة

  اإلسالمي التكافلتعمل بصفة أساسية في مجال   دولة قطر  %١٠٠  و.ش.شتكافل العامة للشركة ال
   العقاراتوإدارة إستثمار تعمل بصفة أساسية في مجال   دولة قطر  %١٠٠  و.ش.شالشركة العامة للعقارات 
  مركز التجارة العالمي إتحادشركة مرخصة من   دولة قطر  %١٠٠  و.ش.مركز التجارة العالمي ش

  التسويق التأميني  تعمل في خدمات  دولة قطر  %١٠٠  و.ش.لخدمات التسويق التأميني شزون شركة م
  تعمل في التطوير واإلستثمار العقاري  قطردولة   %٥٠  م.م.زون العقارية ذشركة م

  تصنيع ومعالجة منتجات األلبان  دولة قطر  %٦٠  م.م.الدانمركية ذ ةشركة األلبان العربي

  ٢٠١٣فبراير  ٥في ٢٠١٢ديسمبر  ٣١إعتمد مجلس اإلدارة البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

   أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية  ٢

  أسس اإلعداد ٢/١  

  االلتزام بيان   

  .عايير الدولية للتقارير الماليةوفقاً للمالموحدة البيانات المالية هذه أعدت     

  أساس القياس     

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

  ؛األدوات المالية مشتقات  �
  لربح أو الخسارة ؛من خالل ابالقيمة العادلة  المسجلة المشتقاتغير األدوات المالية  �
 ؛المالية المتاحة للبيع الموجودات �
 ؛باستخدام نموذج القيمة العادلة العقارات اإلستثمارية �

 .٣ي قياس القيم العادلة باإليضاح اإلفصاح عن الطرق المستخدمة فتم تقديم المزيد من 



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

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في  كما

-١٢-  

  

  تتمة –أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية   ٢

  تتمة –أسس اإلعداد ٢/١  

  المستخدمة عملة ال

. للمجموعة المستخدمة ألعمال، وهو العملة تم عرض هذه البيانات المالية الموحدة بالريال القطريي
  .إلى خالف ذلك يشارأقرب ألف ريال، ما لم  تم تقريب جميع المعلومات المالية إلى

  
  واإلفتراضات استخدام التقديرات  ٢/٢   

وضع إن إعداد البيانات المالية الموحدة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية يتطلب من المجموعة 
والمطلوبات  والمبالغ المدرجة للموجوداتتطبيق السياسات المحاسبية تقديرات وافتراضات تؤثر على 

يتم تقييم التقديرات . في تاريخ التقرير طارئةواإليرادات والمصروفات واإلفصاح عن االلتزامات ال
بصفة مستمرة وهي تستند إلى الخبرة التاريخية وعوامل أخرى، متضمنة توقع أحداث  واإلفتراضات

  .قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديراتو. ها معقولة في ضوء الظروفيرى أن مستقبلية

التقديرات الهامة واألحكام الضرورية لتطبيق السياسات المحاسبية  نواحيتم إدراج المعلومات عن 
  .٣٥ات المالية الموحدة في اإليضاح والتي لها تأثير أكثر أهمية على المبالغ المعترف بها في البيان

يتم إدراج التعديالت على . مراجعة التقديرات واالفتراضات المتعلقة بها على نحو مستمرتتم 
ة تتأثر ينة التي تتم فيها مراجعة التقديرات أو في أية سنوات مستقبلـالتقديرات المحاسبية في الس

  .بذلك 
  

  التغير في السياسات المحاسبية واإلفصاحات  ٢/٣
  

إن السياسات المحاسبية المستخدمة متطابقة مع تلك المستخدمة للسنة المالية السابقة بإستثناء التعديالت 
  :  ٢٠١٢يناير  ١التالية للمعايير الدولية للتقارير المالية التي يسري مفعولها إعتباراً من 

  
  المحتوى    المعيار

ضرائب الدخل ، تعديل الضرائب  -١٢معيار المحاسبة الدولي     ١٢معيار المحاسبة الدولي 
  .إسترداد الموجودات األساسية: المؤجلة 

تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية ألول مرة  -١المعيار الدولي     ١المعيار الدولي للتقارير المالية 
تعديل التضخم اإلقتصادي الحاد وإلغاء التواريخ المحددة بالنسبة (

: األدوات المالية -٧ولي للتقارير المالية للذين يطبقون المعيار الد
  ).تعديالت(اإلفصاحات 

المتطلبات المعدلة لإلفصاح الخاص  –اإلفصاحات : األدوات المالية     ٧المعيار الدولي للتقارير المالية 
  .بإلغاء التحقيق



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

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في  كما

-١٣-  

  

  تتمة - السياسات المحاسبية وأسس اإلعداد   ٢
  

  تتمة - واإلفصاحاتالتغير في السياسات المحاسبية   ٢/٣
  

  :فبما يلي وصف لتطبيق المعايير أو التفسيرات
  

إسترداد الموجودات : الضرائب المؤجلة  –) تعديل(، ضرائب الدخل  ١٢معيار المحاسبة الدولي 
  األساسية

 ويقدمأوضح التعديل تحديد الضريبة المؤجلة على العقار اإلستثماري الذي يقاس بالقيمة العادلة 
إفتراضاً جدلياً بأن الضريبة المؤجلة على العقارات اإلستثمارية التي تقاس بإستخدام نموذج القيمة 

ويجب تحديده على أساس أن قيمتها الدفترية سوف تسترد  ٤٠العادلة في معيار المحاسبة الدولي 
التي تقاس  ويشمل التعديل شرط ان الضريبة المؤجلة على الموجودات غير المستهلكة. خالل البيع

. يجب أن تقاس دائماً على أساس البيع ١٦في معيار المحاسبة الدولي  إعادة التقييمبإستخدام نموذج 
، وليس له تاثير  ٢٠١٢يناير  ١يكون التعديل ساري المفعول للفترات المالية التي تبدا في او بعد 

  .إيضاحاتهاعلى المركز المالي للمجموعة أو على إدارتها أو 
  

 االقتصاديالتضخم ) : تعديل( تطبيق المعايير الدولية الول مرة  -١المعيار الدولي للتقارير المالية 
  الحاد وإلغاء المحددة بالنسبة للذين يطبقون المعيار الول مرة

وفرت لجنة المعايير المحاسبية الدولية توجيهاً إرشادياً حول كيف يجب على مؤسسة أن تستانف 
يسري مفعول . بالمعايير الدولية عندما يتوقف تأثر عملتها الرسمية بالتضخم الحاد عرض بيانات مالية

  .على المجموعة تأثيرلم يكن للتعديل . ٢٠١١يوليو  ١التعديل للفترات مالية التي تبدأ في او بعد 
  

اح المتطلبات المعدلة لإلفص –اإلفصاحات : األدوات المالية -٧المعيار الدولي للتقارير المالية 
  .الخاص بإلغاء التحقيق

 إستبعادها بكاملها مولكن لم يت موجودات المالية التي تم تحويلهايتطلب التعديل إفصاحاً إضافياً حول ال
لتمكين مستخدم البيانات المالية للمجموعة لكي يفهم العالقة بتلك الموجودات التي لم يلغي تحقيقها 

لك يتطلب التعديل إفصاحات عن إرتباط المؤسسة المستمر باإلضافة  إلى ذ. والمطلوبات المرتبطة بها
بالموجودات التي يلغى تحقيقها لتمكين المستخدمين من تقييم طبيعة هذا اإلرتباط والمخاطر المتعلقة 

ليس لدى المجموعة . ٢٠١١يوليو  ١يسري مفعول التعديل للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد . بها
  .لخصائص وبالتالي لم يكن هنالك أي تاثير على عرض بياناتها الماليةأية موجودات لها هذه ا

  
  المفعولالمعايير المصدرة ولكن لم تصبح سارية   ٢/٤

إصدار البيانات المالية المعايير والتفسيرات المصدرة، ولكن لم تصبح سارية المفعول حتى تاريخ         
هذه القائمة من المعايير والتفسيرات المصدرة هي تلك التي . بالمجموعة نوضحها فيما يلي الخاصة

بصورة معقولة أن يكون لها تأثير على اإلفصاحات أو المركز المالي أو األداء عندما تتوقع المجموعة 
  .لتنوي المجموعة أن تطبق هذه المعايير عندما تصبح سارية المفعو. يتم تطبيقها مستقبالً

  
      



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

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في  كما

-١٤-  

  

  تتمة - أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية   ٢
  
  تتمة -المفعول المعايير المصدرة ولكن لم تصبح سارية   ٢/٤
  

تدرس المجموعة حالياً أثار المعايير الدولية الجديدة التي يسري مفعولها لفترات محاسبية مستقبلية ، 
  :أدناهولم تطبق مبكراً أي من المعايير الجديدة المذكورة 

  
  )تعديالت(عرض بنود اإليرادات الشاملة األخرى : ١معيار المحاسبة الدولي         
تغير من تصنيف البنود التي  تعرض في اإليرادات  ١إن التعديالت في معيار المحاسبة الدولي         

ي تاريخ ربح أو الخسارة فسوف تعرض البنود التي يمكن إعادة تبويبها إلى ال. الشاملة األخرى
مثالًُ ، صافي الخسارة أو الربح من (منفصلة عن البنود التي سوف لن يعاد تبويبها أبداً  مستقبلي

يؤثر التعديل على العرض فقط وليس له أي تأثير على المركز المالي ). موجودات مالية متاحة للبيع
يوليو  ١بدأ في أو بعد ي تيصبح التعديل ساري المفعول للفترات المالية الت. أو أداء المجموعة 

٢٠١٢.  
  

  )معدل(مكافاَت الموظفين :  ١٩معيار المحاسبة الدولي        
تتراوح هذه . ١٩لقد أصدرت لجنة معايير المحاسبة الدولية تعديالت عديدة لمعيار المحاسبة الدولي        

ومفهوم العائدات المتوقعة من موجودات برنامج مكافاَت إلى  اإلدارة العلياالتعديالت من إزالة اَلية 
يناير  ١أو بعد  يصبح التعديل ساري المفعول للفترات المالية. توضيحات بسيطة وإعادة صياغة

٢٠١٣.  
  

في المعدل (ميلة والمشاريع المشتركة اإلستثمارات في الشركات الز:  ٢٨معيار المحاسبة الدولي        
٢٠١١(  

اإلفصاح عن  ١٢الترتيبات المشتركة والمعيار الدولي  ١١نتيجة للمعيار الدولي للتقارير المالية        
اإلستثمارات في  ٢٨تسمية معيار المحاسبة الدولي إعادة الحصص في مؤسسات أخرى ، تمت 

والمشاريع المشتركة ويصف تطبيق طريقه إلى اإلستثمارات في الشركات الزميلة الشركات الزميلة 
يصبح المعيار . الملكية على اإلستثمارات في المشاريع المشتركة باإلضافة إلى الشركات الزميلة

  .٢٠١٣يناير  ١المعدل ساري الفعول للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 
  

تعديالت على معيار  –تسوية الموجودات المالية والمطلوبات المالية :  ٣٢معيار المحاسبة الدولي        
  ٢٣لمحاسبة الدولي ا
وتوضح التعديالت أيضاً ". لديه حالياً حق قانوني للتسوية قابل للتنفيذ " هذه التعديالت توضح معنى        

) مثل نظم غرف  المقاصة المركزية( على نظم السداد  ٣٢تطبيق معايير التسوية في معيار المحاسبة 
هذه التعديالت ال يتوقع أن تؤثر على المركز . نةوالتي تطبق اَليات التسوية اإلجمالية غير المتزام

يناير  ١المالي او على أداء المجموعة وتصبح سارية المفعول للفترات المالية التي تبدأ في او بعد 
٢٠١٤ .  



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

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في  كما

-١٥-  

  

  تتمة - أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية   ٢
  
  تتمة -المفعول المعايير المصدرة ولكن لم تصبح سارية   ٢/٤
  

  ١تعديالت على المعيار الدولي  –القروض الحكومية :  ١المعيار الدولي للتقارير المالية        
هذه التعديالت تتطلب من المطبقين للمعايير الدولية ألول مرة أن يطبقوا متطلبات معيار المحاسبة        

ى المنح الحكومية المحاسبة للمنح الحكومية واإلفصاح عن المساعدة الحكومية مستقبالً عل ٢٠الدولي 
يجوز للمؤسسات أن تختار تطبيق . الموجودة في تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقارير المالية

ومعيار المحاسبة الدولي ) ، حسب الحال ٣٩ر المحاسبة الدولي أو معيا( ٩متطلبات المعيار الدولي 
على المنح الحكومية بأثر رجعي اذا كانت المعلومات المطلوبة لذلك قد تم الحصول عليها في  ٢٠

 من القياسإعفاء هذا اإلستثناء سوف يعطي المطبقين ألول مره . وقت المحاسبة مبدئياً لذلك القرض
يسري مفعول التعديل للفترات المالية . بأثر رجعي للمنح الحكومية بسعر فائدة يقل عن سعر السوق

  . ٢٠١٣يناير  ١التي تبدأ في أو بعد 
  

 –اإلفصاحات ، تسوية الموجودات المالية والمطلوبات المالية :  ٧المعيار الدولي للتقارير المالية        
   ٧تعديالت على المعيار الدولي 

مات حول الحق إلجراء مقاصه والترتيبات هذه التعديالت تتطلب من المؤسسة اإلفصاح عن المعلو       
سوف تزود اإلفصاحات  المستخدمين بمعلومات ). مثالً ، ترتيبات الضمانات اإلضافية(المتعلقة بذلك 

اإلفصاحات الجديدة . لمركز المالي للمؤسسةعلى امفيدة في تقييم تأثير ترتيبات حساب الصافي 
ق اإلفصاحات أيضاً على األدوات للمالية الخاضعة العرض تنطب: مطلوبة لجميع األدوات  المالية 

لترتيبات إجمالي الصافي نافذة أو إتفاقية مماثلة  بغض النظر عن أن تسويتها تتم وفقاً لمعايير 
هذه التعديالت سوف لن تؤثر على المركز المالي للمجموعة او ادائها وتصبح . ٣٢المحاسبة الدولي 

  .٢٠١٣يناير  ١لتي تبدأ في أو بعد سارية المفعول للفترات المالية ا
  

  التصنيف والقياس –األدوات المالية : ٩المعيار الدولي للتقارير المالية        
الذي تم إصداره يعكس المرحلة األولى من عمل لجنة معايير المحاسبة الدولية حول  ٩المعيار الدولي        

كان المعيار يسري مفعوله مبدئياً للفترات المالية التي تبدا في أو . ٣٩استبدال معيار المحاسبة الدولي 
 ٩ان الملزم للمعيار الدولي تاريخ السري ٩، ولكن التعديالت على المعيار الدولي  ٢٠١٣يناير  ١بعد 

يناير  ١قدمت تاريخ السريان الملزم إلى  ٢٠١١واإلفصاحات اإلنتقالية والتي صدرت في ديسمبر 
في مراحل الحقة سوف تعالج لجنة معايير المحاسبة الدولية محاسبة التحوط وإنخفاض قيمة . ٢٠١٥

له تأثير على تصنيف وقياس  ٩دولي ن تطبيق المرحلة األولى من المعيار الإ. الموجودات المالية
. تأثير على تصنيف وقياس المطلوبات المالية له الموجودات المالية للمجموعة ، ولكن سوف لن يكون

النهائي شامالً جميع  المعيارسوف تقوم المجموعة بتقييم التأثير مع المراحل األخرى عندما يتم إصدار 
  .المراحل



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

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في  كما

-١٦-  

  

  تتمة - المحاسبية أسس اإلعداد والسياسات   ٢
  
  تتمة -المفعول المعايير المصدرة ولكن لم تصبح سارية   ٢/٤
  

:  ٢٧البيانات المالية الموحده ، معيار المحاسبة الدولي :  ١٠المعيار الدولي للتقارير المالية       
  .البيانات المالية المنفصلة

البيانات المالية الموحدة والمنفصلة  ٢٧دولي يحل محل الجزء من معيار المحاسبة ال ١٠المعيار الدولي       
وكذلك يتناول المعيار األمور التي أثيرت في لجنة . الذي يتناول المحاسبة للبيانات المالية الموحدة

  .مؤسسات األغراض الخاصة –تفسير المعايير التوحيد 
  

ؤسسات بما فيها ينشئء نموذجاً وحيداً للسيطرة وينطبق على جميع الم ١٠إن المعيار الدولي   
من اإلدارة أن تمارس  ١٠تتطلب التغيرات التي أدخلها المعيار الدولي . مؤسسات األغراض الخاصة 

تقديرا عاماً لتحديد أن المؤسسات تقع تحت السيطرة وبالتالي ينبغي توحيدها من قبل األم ، مقارنة 
لمعيار ساري المفعول للفترات يصبح هذا ا. ٢٧بالمتطلبات التي كانت في معيار المحاسبة الدولي 

  .٢٠١٣يناير  ١المالية التي تبدأ في او بعد 
  

  الترتيبات المشتركة:  ١١المعيار الدولي للتقارير        
الحصص في المشاريع المشتركة والتفسير  ٣١معيار المحاسبة الدولي  محل يحل ١١المعيار الدولي        

 ١١المعيار الدولي . المساهمات غير النقدية من قبل الشركاء –المؤسسات تحت إدارة مشتركة  ١٣
فإن ذلك بدالً من . دارة مشتركة بإستخدام التوحيد التناسبيإيستبعد الخيار لمحاسبة المؤسسات تحت 

 بإستخدامالمؤسسات تحت إدارة مشتركة التي تستوفي تعريف المشروع المشترك يجب المحاسبة لها 
 ٢٠١٣يناير  ١ذا المعيار ساري المفعول للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد يصبح ه. طريقة الملكية

  .ويتم تطبيقه بأثر رجعي للترتيبات المشتركة المملوكة في تاريخ التطبيق المبدئي
  

  اإلفصاح عن الحصص في مؤسسات أخرى :  ١٢المعيار الدولي للتقارير المالية        
فيما يتعلق  ٢٧جميع اإليضاحات التي كانت سابقاً في معيار المحاسبة الدولي  ١٢يضم المعيار الدولي        

بالبيانات المالية الموحدة ، وكذلك جميع اإليضاحات التي  كانت سابقاً ضمن معيار المحاسبة الدولي 
تتعلق هذه اإليضاحات بحصص أي مؤسسة في الشركات التابعة . ٢٨اسبة الدولي حومعيار الم ٣١

يصبح هذا المعيار ساري المفعول . ت المشتركة والشركات الزميلة والمؤسسات الهيكليةوالترتيبا
  .٢٠١٣يناير  ١للفترات المالية التي تبدأ في أو 

  
  قياس القيمة العادلة: ١٣المعيار الدولي للتقارير المالية        
ينشىء مصدراً وحيداً للتوجيه بموجب المعايير الدولية للتقارير المالية لجميع  ١٣المعيار الدولي        

يتعين على المؤسسة ان تستخدم القيمة  عندما يغيرال  ١٣المعيار الدولي إن . قياسات القيمة العادلة
الدولية للتقارير المالية  العادلة ، ولكن يقدم توجيهاً عن كيفية قياس القيمة العادلة بموجب المعايير

تقوم المجموعة حالياً بتقييم التأثير الذي . وذلك عندما يكون القيمة العادلة مطلوبة أو مسموح بها 
يحدثه هذا المعيار على المركز المالي واألداء ، ولكن بناء على التحليل األولي ، ال يتوقع تأثير 

  .  ٢٠١٣يناير  ١المالية التي تبدا في او بعد  يصبح هذا المعيار ساري المفعول للفترات. جوهري
  

    



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

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في  كما

-١٧-  

  

  تتمة - أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية   ٢
                

  ٢٠١٢مايو  –التحسينات السنوية   ٢/٥
سوف لن يكون . ٢٠١٣يناير  ١هذه التحسينات يسري مفعولها للفترات المالية التي تبدا في او بعد        

  :تأثير على المجموعة ، ولكنها تشمللهذه التحسينات 
  

  تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الول مره: ١لمعيار الدولي للتقارير المالية ا  
يوضح هذا التفسير أن المؤسسة التي توقفت عن تطبيق المعايير الدولية في السابق ، وتختار أو يجب   

إذا لم يعاد تطبيق . ١خيار إلعادة تطبيق المعيار الدولي عليها أن تطبق المعايير الدولية ، يكون لها ال
ن يجب على المؤسسة أن تعدل بياناتها المالية بأثر رجعي كما لو لم تتوقف أبداً \ ١المعيار الدولي 

  . عن تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية
  

  عرض البيانات المالية : ١معيار المحاسبة الدولي   
ين الفرق بين بيانات المقارنة اإلضافية الطوعية والحد األدنى من بيانات المقارنة يوضح هذا التحص  

  .عموماً فإن الحد االدنى المطلوب من بيانات المقارنة هو الفترة السابقة. المطلوبة
  

  العقارات واالَالت والمعدات :  ١٦معيار المحاسبة الدولي   
العقارات واالَالت  فومعدات الخدمة التي تستوفي تعرييوضح هذا التحسين أن قطع الغيار الكبرى   

  .والمعدات ال تعتبر بضاعة
  

  
  العرض –األدوات المالية :  ٣٢معيار المحاسبة الدولي   
يوضح هذا التحسين أن ضرائب الدخل الناشئة من التوزيعات لمالكي الحقوق يتم الحساب لها وفقاً   

  .ضرائب الدخل ١٢لمعيار المحاسبة الدولي 
    

  
  :التقارير المالية المرحلية:  ٣٤ معيار المحاسبة الدولي  
جمالي مطلوبات القطاع في إعن إجمالي موجودات القطاع مع  اإلفصاحيجمع هذا التعديل متطلبات   

صاحات فهذا التعديل يضمن ايضاً أن اإلفصاحات المرحلية منسجمة مع اإل. البيانات المالية المرحلية
  .السنوية
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في  المضمنةميع الفترات جعلى بانتظام من جانب المجموعة الواردة أدناه تم تطبيق السياسات المحاسبية 
  .من جانب شركات المجموعة بإستخدامهذه البيانات المالية الموحدة وقد تم تطبيقها 

  
 

  أسس اإلعداد والتوحيد   
  .٢٠١٢ديسمبر  ٣١للمجموعة ولشركاتها التابعة كما فيتتضمن البيانات المالية الموحدة 

يتم تضمين البيانات المالية للشركات التابعة من تاريخ اإلستحواذ وهو التاريخ الذي تحصل فيه مجموعة 
تعد البيانت المالية للشركات التابعة بنفس السنة . على السيطرة ويستمر تضمينها حتى تاريخ فقدان السيطرة

يتم إستبعاد جميع األرصدة والمعامالت فيما بين . ة األم بإستخدام سياسات محاسبية متطابقةالمالية للشرك
بين شركات  المعامالتشركات المجموعة وكذلك تستبعد بالكامل جميع األرباح والخسائر الناتجة عن 

  .المجموعة واألرباح الموزعة
حتى إذا نتج عن ذلك عجز  مسيطر عليهافي أي شركة تابعة إلى الحصة الغير ينسب إجمالي الدخل الشامل 

  .الرصيد
 

وإذا . إن أي تغير في حصة ملكية الشركة التابعة بدون فقدان السيطرة يتم احتسابه كمعاملة حقوق ملكية
  :التابعة، تقوم المجموعة باآلتي الشركةفقدت المجموعة السيطرة على 

  
 ومطلوبات الشركة التابعة) الشهرةوتشمل ( إلغاء تحقيق موجودات •

 فترية ألي حصة غير مسيطرةإلغاء تحقيق القيمة الد •

 إلغاء تحقيق الفروقات المتراكمة من تحويل العمالت األجنبية ، المدرجة ضمن حقوق الملكيه •

 القيمة العادلة للمبالغ المستلمةتحقيق  •

 تحقيق القيمة العادلة ألي استثمار يحتفظ به •

 فائض أو عجز في الربح أو الخسارةتحقيق أي  •

ة الخسار/إعادة تبويب البنود الخاصة بالشركة األم المدرجة سابقاً في إيرادات شاملة أخرى إلى الربح •

 أو األرباح المدورة أيهما أنسب
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  تتمة - التوحيداإلعداد و أساس  

  في شركات تابعة اتاالستثمار

المجموعة وهي تحديدا التي يكون للمجموعة  تسيطر عليهاالشركات التابعة على أنها الشركات التي  تعرف
  .سياساتها المالية والتشغيلية بغرض الحصول على منافع من أنشطتهابلتحكم على ا القدرة

ة القطرية العامة للتأمين وإعادة للتأمين تشتمل البيانات المالية الموحدة على البيانات المالية الخاصة بالشرك
يتم إعداد البيانات المالية للشركات التابعة لنفس سنة . ٢٠١٢ديسمبر  ٣١ لغايةوشركاتها التابعة ) ق.م.ش(

  . ثابتةالتقرير للشركة األم باستخدام سياسات محاسبية 

ناتجة من محققة غير  مصاريفو أية إيراداتو بين الشركات وأرصدة المعامالتجميع  إستبعاديتم 
  .عند إعداد البيانات المالية الموحدةالمجموعة  اتبين شرك معامالت

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

مطلوبات صندوق "و" مشاركي التكافل"على أنها موجودات  أرصدة الصندوقومطلوبات المشاركين متضمنة 
حسابات أموال . كمعلومات تكميلية بيان المركز المالي الموحدعلى التوالي في " فل والمشاركينالتكا

 وتظهر )حاملي الوثائق( الدخل الشاملوبيان بيان المركز المالي التي تشتمل على مشاركي التكافل 
  .بالنموذج الهجينحاملي الوثائق التكافل نيابةً عن  أموالبإدارة  مجموعةتقوم ال .١٢باإليضاح رقم 

والمضاربة ، حيث يستلم المساهم بموجبها رسوم وكالة ثابتة يستخدم النموذج المختلط أسس كل من الوكالة 
من أرباح اإلستثمار المحققة من % ٧٠من إجمالي أقساط التأمين باإلضافة إلى حصة قدرها % ٢٠بنسبة 

  .برسوم الوكالة ويتحمل المساهم ىلتأمين تغطإن التكاليف اإلدارية ل. إشتراكات حاملي وثائق التأمين

  االستثمارات في شركات زميلة
على سياساتها المالية  ، سيطرة ، بدون الشركات الزميلة هي الشركات التي تملك المجموعة تأثيرا هاما عليه

للشركات  المحققةتتضمن البيانات المالية حصة المجموعة من إجمالي المكاسب والخسائر . والتشغيلية
  . الهامالزميلة على أساس حقوق الملكية من تاريخ بداية التأثير الهام وإلى تاريخ توقف ذلك التأثير 

التغييرات الالحقة في حصة المجموعة من المساهمة في الشركة الشقيقة في القيمة الدفترية  تحقيقيتم 
الخسارة الناتجة من الشركة الشقيقة في بيان التغييرات الناتجة من الربح و إدراجيتم . الستثمارات المجموعة

  .صافي نتائج المجموعة تدرج فيوبالتالي فهي  الموحد الدخل

مع  لكي تنسجمالبيانات المالية الموحدة للشركات الشقيقة متى كان ذلك ضروريا  المدرجةالمبالغ  عديلتم تي
المكاسب غير المحققة الناشئة عن التعامالت مع الشركات  .السياسات المحاسبية التي تتبعها المجموعة

  .حقوق الملكية يتم استبعادها إلى حد مساهمة المجموعة في الشركة المستثمر فيهابالمستثمر فيها 

حقوق الملكية يتم تخفيض بعندما تتجاوز حصة المجموعة في الخسائر مساهمتها في الشركة المستثمر فيها 
تحقيق أية ك المساهمة، متضمنة أية استثمارات طويلة األجل، إلى الصفر كما يتم إيقاف القيمة الدفترية لتل

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

  العمليات الخارجية

المستخدمة ألعمال بالعملة ومركزه المالي لفرع األجنبي انتائج عرض ألغراض البيانات المالية الموحدة يتم 
والمصروفات بمتوسط أسعار  اتيتم تحويل اإليراد. األم بسعر الصرف السائد في تاريخ التقرير الشركة

شكل كبير خالل السنة ففي تلك الحالة يتم استخدام أسعار الصرف للسنة ما لم تتقلب أسعار الصرف ب
في الشركات الزميلة األجنبية بأسعار الصرف في  اإلستثمارات يتم تحويل .الصرف في تواريخ المعامالت

عند . اإليرادات الشاملة األخرىتحويل العمالت األجنبية مباشرة في  تحقيق فروقاتيتم . تاريخ اإلقفال
  .بيان الدخل للفترة إلىذي الصلة استبعاد عملية أجنبية جزئيا أو كليا يتم تحويل المبلغ في االحتياطي 

  

  بعمالت أجنبية المعامالت

مبدئيا تسجل التعامالت بعمالت أجنبية بالريال القطري وفقاً لسعر الصرف السائد في تـاريخ إجـراء كـل    
إلـى  في تاريخ التقريـر  تحول أرصدة الموجودات والمطلوبات المالية المسجلة بالعمالت األجنبية . معاملة

  .في ذاك التاريخ الريال القطري بأسعار الصرف السائدة

والمطلوبات المالية المسجلة بالعملة األجنبية بالقيمة العادلة يتم تحويلها إلـى الريـال القطـري    الموجودات 
البنود غير المالية المسجلة بالعملة األجنبية والمقاسـة بنـاء   . بمعدل الصرف في تاريخ تحديد القيمة العادلة

يتم إدراج الفروق الناتجة عـن  . التفي تاريخ المعامالصرف  لسعر على التكلفة التاريخية يتم تحويلها وفقا
  .الصرف في بيان الدخل

  األدوات المالية  

والبنود المالية النقد  الموجوداتتتضمن . تمثل األدوات المالية الموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة
وموجودات  والمستحقات من أطراف ذات عالقةاألخرى  والذمم المدينةالمدينة التأمين ذمم و المماثلة للنقد

اتفاقيات تبادل و وسلف لوبات المالية ذمما دائنة وقروضاتتضمن المط. عقود إعادة التأمين واالستثمارات
  .أخرى ومستحقات ألطراف ذات عالقة ومطلوباتمطلوبات عقود التأمين فائدة و أسعار

  التحقيق  

تاريخ الذي تصبح فيه المجموعة الفي و في التاريخ الذي تنشأ فيهوالمطلوبات المالية  تحقيق الموجوداتيتم 
   .في شروط عقد األداة الماليةطرفاً 

يتم إظهار جميع الموجودات المالية على أساس القيمة العادلة إضافة إلى تكاليف المعامالت إال بحالة 
  .الموجودات المالية المسجلة على أساس القيمة العادلة في قائمة األرباح والخسارة
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  التحقيق إلغاء  

عند انتهاء الحقوق التعاقدية في استالم تدفقات نقدية من  تحقيق بند الموجودات الماليةإلغاء تقوم المجموعة ب
في معاملة يتم فيها  تلك الموجوداتمن أو عند تحويل الحق في قبض التدفقات النقدية  تلك الموجودات

  . الموجودات الماليةمخاطر ومنافع تحويل جميع 

لقة تقوم بشطب األرصدة المتععندما  ةالمالي وجوداتالمبعض  تحقيق إلغاءبأيضا تقوم المجموعة 
أو  سداديتم عندما  تحقيق بند مطلوباتتقوم المجموعة بإلغاء . بالموجودات التي تعتبر غير قابلة للتحصيل

  .إلغاء أو انتهاء التزاماتها التعاقدية

  القياس  

  االستثمارات المتاحة للبيع

وبعض األوراق المالية المدينة حقوق الملكية وحسابات الصناديق تصنف استثمارات المجموعة في أسهم 
التغييرات عليها، بخالف تحقيق يتم المبدئي تقاس بالقيمة العادلة و بعد التحقيق. مالية متاحة للبيع كموجودات

مباشرة في  ، لى البنود المالية المتاحة للبيعومكاسب صرف العمالت األجنبية عخسائر االنخفاض في القيمة 
عن  عند إلغاء تحقيق. لكية في احتياطي القيمة العادلةحقوق الموعرضها في  اإليرادات الشاملة األخرى

يتم  .سارةإلى الربح أو الخالدخل الشامل المثبتة في أو الخسارة التراكمية  األرباح حويليتم ت االستثمار
  .جميع مشتريات ومبيعات االستثمارات في تاريخ السداد تحقيق

  الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة

 مصنفةتصنف األداة المالية بالقيمة العادلة خالل الربح أو الخسارة إذا كان يتم االحتفاظ بها للمتاجرة أو 
إذا كانت المجموعة تدير هذه للمتاجرة األدوات المالية ب االحتفاظيتم . المبدئي التحقيقبهذه الصفة عند 

االستثمارات وتتخذ قرارات البيع والشراء استنادا إلى قيمها العادلة وفقاً إلستراتيجية االستثمار لدى 
ربح أو الخسارة عند إلى المعاملة مباشرة في ال التكاليف المتعلقة تحقيقالمبدئي يتم  التحقيقعند . المجموعة

 رة بالقيمة العادلة ويتم تحقيقتقاس األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسا. تكبدها
  .التغييرات فيها في الربح أو الخسارة
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  والبنود المماثلة للنقدالنقد 

وودائع قصيرة األجل ذات فترات و نقد في الصندوق من أرصدة لدى البنوك  المماثلةوالبنود يتكون النقد 
  .تاريخ بيان المركز المالياستحقاق لثالثة أشهر أو أقل في 

  ذمم المدينة األخرىالالمدينة وذمم التأمين 
ذلك تقاس بالتكلفة  وبعدالمبدئي بالقيمة العادلة  التحقيقوالذمم المدينة األخرى عند ذمم التأمين المدينة  تقاس

مخصصات مناسبة للمبالغ غير القابلة لالسترداد تحقيق يتم . المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي
  .قد إنخفضت قيمة ذلك األصل أنالمقدرة في بيان الدخل عندما يكون هناك دليل موضوعي على 

  موجودات عقود إعادة تأمين 
موجودات عقود إعادة تمثل . في إطار نشاطها االعتيادي عن أعمالها نالمجموعة مخاطر التأمي تحول

يتم تقدير المبالغ القابلة لالسترداد من معيدي . التأمين األرصدة القابلة لالسترداد من شركات إعادة التأمين
مع مخصص المطالبات القائمة أو المطالبات المسددة المصاحبة لوثائق معيدي التأمين  بصورة تنسجمالتأمين 
  .إعادة التأمين ذي الصلة وفقاً لعقد

  تأمينمطلوبات عقود 
تشمل مطلوبات عقود التأمين مخصص المطالبات قيد التسوية ومخصص المطالبات المتكبدة ولكن لم يبلغ  

  .عنها ومخصص لألقساط غير المكتسبة
المبالغ المستحقة الدفع لمطالبات التأمين المبلغ عنها حتى نهاية الفترة المالية والمبالغ المستحقة لشركات 

تسجل مطالبات التأمين على أسس الخسائر الفعلية . إعادة التأمين يتم تسجيلها كمطلوبات مستحقة الدفع
  .المسجلة مقابل البوالص المصدرة من قبل المجموعة خالل الفترة

يحتسب المخصص للمطالبات المتكبدة ولكن لم يبلغ عنها بناء على تقرير إكتواري بعد دراسة اإلفتراضات 
  .الحالية واإلتجاهات التاريخية والبيانات التجريبية وال يتم فهمها مقابل القيمة الزمنية للمال

فترة غير المنتهية للتغطية فيما يتعلق بالبة تتتمثل األقساط غير المكتسبة الجزء من صافي األقساط المك
يتم تحويل التغيير في تامخصص ). أساس النسبة اليومية(التأمينية محتسبة بطريقة عدد األيام العقلية 

   .لألقساط غير المكتسبة إلى بيانات الدخل حتى يتم تحقيق اإليرادات على مدى فترة المخاطر

  والتسهيالتالقروض 

بصورة  المتعلقةمبدئيا بالقيمة العادلة للمقابل المستلم ناقصا التكاليف  والتسهيالتجميع القروض تحقيق يتم 
الفائدة  سعربالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة  والسلفالمبدئي، تقاس القروض  بعد التحقيق. مباشرة للمعاملة

  .المطلوبات إلغاء تحقيقالمكاسب والخسائر في الربح أو الخسائر عند تحقيق يتم . الفعال

  ىأخر

ناقصاً أية  الفعليبالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة سعر الفائدة  غير المشتقات تقاس األدوات المالية األخرى
  .خسائر انخفاض في القيمة
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  تتمة -القياس   

  األدوات الماليةمشتقات 

لمخاطرها المصاحبة لتقلبات أسعار الفائدة على  أسعار الفائدة للتحوطتستخدم المجموعة عقود تبادل 
. الفائدة هذه بالقيمة العادلة يتم إدراج عقود تبادل أسعار. وعةعلى القرض ألجل للمجم مدفوعات الفوائد

تعرضها إلى  وم بالتحوط ضدالتدفق النقدي حيث تق التحوط على أنها تحوطتقوم المجموعة بتصنيف 
أو  ات المحققةأو المطلوب اتمخاطر معينة مصاحبة للموجودب متعلقةهي إما  تغيرات التدفقات النقدية التي

  .شروط محاسبة التغطية أسعار الفائدة كتحوط تدفق نقدي ويستوفيتم تصنيف عقد تبادل . المعاملة المتوقعة

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

في هذه الحالة في  التحقيقحيث يعتمد توقيت كأداة تغطية  كانت المشتقات مدرجة وفعليةمباشرة إال في حال 
  .تحوطالالربح أو الخسارة على طبيعة عالقة 

  التدفق النقدي تحوطات

تدفق نقدي في  المصنفة والمؤهلة كتحوطاتيتم تأجيل الجزء الفعال من تغيرات القيمة العادلة للمشتقات 
مباشرة في بيان الربح أو الخسارة المتعلقة بالجزء غير الفعال تحقيق يتم . اإليرادات الشاملة األخرىبيان 
  .الموحد الدخل

اإليرادات الشاملة األخرى يتم تحويلها إلى بيان الدخل في الفترات التي يدرج فيها بند المبالغ المؤجلة في 
  .التحوط في بيان الدخل الموحد

 خدمأو تست أو تباع أو تلغى تنتهي أداة التحوط. عالقة التحوطعندما تنهي المجموعة  توقف محاسبة التحوط
  .أو ال تعمل في محاسبة التغطية

  القيم العادلة  

بين طرفين مطلعين  مطلوباتأو سداد  موجوداتيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن في مقابله مبادلة الق
بين القيم  فروقاتبالتالي يمكن أن تنشأ . معاملة تجارية حرة في تاريخ القياس في الدخول فيوراغبين 
  .التكلفة التاريخية وتقديرات القيمة العادلةبالدفترية 

حاجة  العادلة على إفتراض بأن مؤسسة ما عي أعمال مستمرة وال توجد نية أوريف القيمة تع يستند
  .م بإجراء معامالت بشروط سالبةأو القيا فيتها أو تقليص عملياتهالتص
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  تتمة - القيم العادلة    
  

  بغرض المتاجرة ومتاحة للبيع – استثمارات متاحة للبيع

يتم تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية المتداولة بشكل نشط في األسواق المالية بالرجوع إلى أسعار السوق 
في حالة  .في تاريخ بيان المركز الماليالمدرجة للموجودات وأسعار العروض للمطلوبات عند إغالق العمل 

الطرق المذكورة أعاله عندها يمكن قياس هذه عدم إمكانية قياس القيمة العادلة بصورة موثوق بها باستخدام 
األدوات المالية بالتكلفة، وهي القيمة العادلة للمقابل المدفوع القتناء االستثمار أو المبلغ المستلم عند إصدار 

يضا إدراج جميع التكاليف المتعلقة يتم أ. إلى حين توفر قياس موثوق به للقيمة العادلة ةالمالي اتالمطلوب
  .)القيمة العادلة لتدرج ٣٢أنظر إيضاح ( في تكلفة االستثمار شرة بالشراءبصورة مبا

  االستثمارات العقارية

شركتي تقييم مستقلتين ال تربطهما صلة بالمجموعة  قبلالقيم العادلة المحددة من  تأخذ المجموعة متوسط
معرفة مناسبة  لديها المستقلة ةالخارجيركات التقييم ش. الفردية للعقارات اإلستثماريةعلى أنها القيمة العادلة 

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

  .ح حيث يتصرف بعلم تامتسويق صحيتجارية حرة بعد 

  معدل الفائدة أسعار اتفاقيات

الفائدة  بسعرالفائدة بخصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة  أسعارتحتسب القيمة العادلة لعقود تبادل 
  .عروض أسعار الوسطاءالسائد وتستند على 
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  انخفاض القيمة

  الماليةالموجودات 

هناك دليل موضوعي لتحديد ما إذا كان  بيان للمركز الماليفي تاريخ كل  ةالمالي اتيتم إجراء تقييم للموجود
لتلك  القابلة لالسترداد القيمة يتم تحديدالدليل هذا  في حالة وجود مثل. قد انخفضت قيمته نهعلى أ

  .أية خسارة في القيمة في بيان الدخل الموجودات وتحقيق

بالنسبة للموجودات المسجلة بالقيمة العادلة فإن انخفاض القيمة هو الفرق بين التكلفة والقيمة العادلة ناقصا 
في أوراق مالية مصنفة على  الستثمارلبالنسبة . سابقا في بيان الدخل محققةأية خسارة انخفاض في القيمة 

على أنه دليل  القيمة العادلة إلى أقل من تكلفتهامستمر في الهام أو النخفاض اال يعتبرمتاحة للبيع أنها 
خسائر االنخفاض في قيمة األوراق المالية االستثمارية  يعامل عكس .موضوعي على انخفاض قيمتها

خسائر االنخفاض  تعكس. القيمة العادلة خالل بيان الدخل الشامل المصنفة متاحة للبيع على أنها زيادة في
 تحقيقوقع بعد  بحدثالزيادة في القيمة العادلة  ربطبيان الدخل عندما يمكن  خاللفي قيمة أدوات الدين 

  .خسارة االنخفاض في القيمة في بيان الدخل

بالنسبة للموجودات المسجلة بالتكلفة فإن خسارة االنخفاض في القيمة هي الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة 
 .لموجودات مالية مماثلةالسعر الحالي بالسوق الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية مخصومة ب

بالنسبة للموجودات المسجلة بالتكلفة المطفأة يتم احتساب خسارة االنخفاض في القيمة على أنها الفرق بين 
األصلي الفعلي الفائدة  بسعرمخصومة  التقديريةالدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية  قيمتها

 .للموجود

  موجودات غير الماليةال

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

  .اتالموجود لتلك

  األخرىالموجودات والمطلوبات   

يتم إدراج جميع الموجودات والمطلوبات األخرى والتي هي أدوات مالية بالتكلفة، وهي القيمة العادلة ويتم 
  .بالمبالغ التي سيتم استالمها أو دفعها في المستقبل إدراجها
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  االستثمارات العقارية  

أو  قيمة الرأسماليةأو لزيادة  للحصول على إيراداتهو العقار الذي يتم االحتفاظ به إما  العقار اإلستثماري
 توفير بضاعة أوولكن ال يحتفظ به للبيع في إطار النشاط االعتيادي أو يستخدم في إنتاج أو  ، غرضينلل

  . دلةبتطبيق نموذج القيمة العا العقارات اإلستثماريةتقاس   .خدمات أو في أغراض إدارية

 العقارات اإلستثماريةتتضمن تكلفة . شراء العقار اإلستثماريمباشرة  المتعلقةالتكلفة المصروفات تتضمن 
العقار المكونة داخليا تكلفة المواد والعمالة المباشرة وأية تكاليف تنسب بصورة مباشرة إلى جعل 

يتم إنشاء هذه العقارات . ةوتكاليف االقتراض المرسمل في حالة العمل في الغرض منهاإلستثماري 
وتتم المحاسبة عنها بالقيمة  عقارات إستثماريةوبالتالي فهي تعتبر  كعقارت إستثماريةلالستخدام المستقبلي 

  .العادلة

محسوبة على أنها الفرق بين صافي متحصالت (مكسب أو خسارة من أية استثمارات عقارية  تحقيق أييتم 
  .أو الخسارةفي الربح ) نداالستبعاد والقيمة الدفترية للب

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

  معداتالعقارات وال  

  قياسالو التحقيق

تتضمن التكلفة . المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة اإلستهالك اتدرج العقارات والمعدات بالتكلفة ناقص
تتضمن تكلفة الموجودات المكونة . بشراء الموجوداتالتي تنسب بصورة مباشرة  المتعلقة المصروفات

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

استبعاد أحد بنود العقارات والمعدات يتم تحديدها بمقارنة متحصالت البيع مع  منوالخسائر الناتجة  األرباح
  .بح أو الخسارةفي الر ىخراأل اتفي اإليرادبالصافي  تحقيقهاالقيمة الدفترية للعقار والمعدة ويتم 
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  تتمة -  معداتالعقارات وال

  التكاليف الالحقة

والمعدات في القيمة الدفترية للبند إذا كان من المحتمل تدفق عقارات ال بنودتكلفة استبدال أحد تحقيق يتم 
. المنافع االقتصادية المستقبلية المضمنة في ذلك المكون للمجموعة وإمكانية قياس تكلفتها بصورة موثوق بها

في  والمعداتعقارات تكاليف الخدمة اليومية للتحقيق يتم . بالقيمة الدفترية للجزء المستبدل إلغاء تحقيقيتم 
  .الربح أو الخسارة عند تكبدها

  اإلستهالك

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

  :ى النحو التاليعل التقديريةمدى أعمارها اإلنتاجية 

  سنة  ٢٠  لمبانيا
  سنوات  ٤  األثاث والتركيبات
  سنوات  ٥- ٣  أجهزة الكمبيوتر

  سنوات  ٥- ٣  السيارات
  

، إن كان ذلك مالئماً، في نهاية اإلستهالكرق للموجودات واألعمار اإلنتاجية وط المتبقية تتم مراجعة القيم
  . وتعديلها إذا لزم األمر، كل سنة مالية

  المخصصات  

مخصصات في بيان المركز المالي عندما يكون لدى المجموعة التزام قانوني أو استداللي نتيجة تحقيق يتم 
لسداد  تتدفق منافع إقتصادية من المجموعةلحدث سابق يمكن قياسه بصورة موثوق بها ومن المحتمل أن 

  .ذلك االلتزام
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   منافع الموظفين  

  الموظفين المحليين   

فيما يتعلق بالموظفين المحليين تقوم المجموعة بالمساهمة في صندوق التقاعد الحكومي كنسبة مئوية من 
حصة . بالتقاعد والمعاشات، متى طلب ذلك المتعلقةالقوانين المحلية  لشروطرواتب الموظفين وفقا 

من معايير  ١٩المجموعة في المساهمات في هذه البرامج، وهي خطة مساهمة محددة بموجب المعيار 
  .بيان الدخل الموحد في السنة التي تتعلق بها فيا إدراجهمنافع الموظفين، يتم  -المحاسبة الدولية 

  الموظفين األجانب   

 لشروطجانب، تقوم المجموعة بتكوين مخصص لمكافأة نهاية خدمة الموظفين وفقا بالنسبة للموظفين األ
تقوم المجموعة بدفع هذه . بالتقاعد والمعاشات، متى طلب ذلكلشركات المجموعة المتعلقة القوانين المحلية 

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

  .إكمال فترة عملهم مع المجموعة

  رأس المال  

  األسهم العادية

ة المصدرة خالل السنة على أنها جانيسهم الماأليتم إظهار . سهم العادية على أنها حقوق ملكيةاأليتم تصنيف 
  . األرباح المدورة المتراكمة للمجموعةمن  وتخصمإضافة لرأس المال 

  توزيعات األرباح لألسهم العادية

ويتم خصمها من األرباح المدورة عندما يتم  التزامتوزيعات األرباح لألسهم العادية على أنها  تحقيقيتم 
وزيعات األرباح للسنة التي يتم اعتمادها بعد تاريخ بيان المركز ت. اعتمادها من جانب مساهمي المجموعة

  .بيان المركز المالي تعامل كحدث الحق لتاريخالمالي 
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  احتياطي القيمة العادلة  

أو خسارة غير محققة في التقييم العادل في نهاية السنة لالستثمارات المتاحة  أرباحاالحتياطي يمثل هذا 
احتياطي القيمة  المحققة فيأو الخسائر التراكمية  تحويل األرباحفي حالة البيع أو انخفاض القيمة يتم . للبيع

  .بيان الدخل الموحد للسنة إلىالعادلة لالستثمارات 

  اإليرادات تحقيق  

  األقساطإجمالي   

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

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

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

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

  ترتيبات إعادة التأمين  

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

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

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

  . الكبيرة كما توفر مقدرة إضافية على النمو



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

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في  كما

-٣٠-  

  
  تتمة  –السياسات المحاسبية الهامة   ٣

  تتمة - تحقيق اإليرادات 
  

  تتمة - ترتيبات إعادة التأمين  

تستحق . خسارةفائض جزء كبير من إعادة التأمين بموجب عقود إعادة تأمين تفاوضية واختيارية و تنفيذيتم 
المستحقة الدفع لشركات إعادة التأمين على أساس أقساط إعادة التأمين المستحقة الدفع على الوثائق المبالغ 
أقساط إعادة التأمين غير المكتسبة هي النسب من األقساط التي يتم االكتتاب بها في السنة فيما  .الفردية

دى فترة وثائق التأمين المباشرة يتعلق بفترات مخاطر بعد تاريخ بيان المركز المالي ويتم تأجيلها على م
  .المتعلقة بها

  صافي إيراد العمولة  

يتم دفع مبلغ بالتناسب من قسط إعادة التأمين المدفوع لشركة إعادة التأمين مرة أخرى للمجموعة كعمولة 
ول فيه فيما يتم االتفاق على هذه النسبة المئوية للعمولة وفقا لعقد إعادة التأمين الذي يتم الدخ. للقيام بالعمل

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

  )اإليرادات الفنية األخرى(األتعاب   

مقابل خدمات إدارة وثائق التأمين وخدمات اإلدارة وأتعاب من حاملي وثائق عقود التأمين مبلغ يتم احتساب 
  .خالل الفترة التي يتم فيها االكتتاب بالوثيقة أو تقديم الخدمة تحقيق هذه اإليراداتيتم . أخرى عن العقود

  إيراد االستثمار   

في بيان الدخل الموحد بطريقة القسط الثابت على  العقارات اإلستثماريةمن  اإليجاريتم االعتراف بإيراد 
عندما يعلن عن تحقيقها كما يتضمن إيراد االستثمار أيضا توزيعات األرباح التي يتم . مدى فترة اإليجار

  .إيراد الفائدة في بيان الدخل الموحد عند استحقاقهتحقيق  يتم. الوقت الستالم التوزيعات

يتم اإلبالغ عن التغييرات الناتجة من الربح . الزميلة بطريقة حقوق الملكيةباإليراد من الشركات  تحقيقيتم 
  .أو الخسارة الناتجة من الشركات الشقيقة تحت إيراد االستثمار



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

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في  كما

-٣١-  

  
  تتمة  –السياسات المحاسبية الهامة   ٣

  

  ذات الصلةالمطالبات والمصروفات   

  إجمالي المطالبات المدفوعة  

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

عنهـا ومصـروفات معالجـة    المبلـغ  نهاية السنة المالية، متضمنة الخسائر غيـر   في وقعتعن أحداث، 
يتم تكوين مخصص للمطالبات غير المبلغ عنها استنادا إلى التحليل اإلكتواري وتطبيـق تقـدير   . المطالبات

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

مخصص للمطالبات غير المبلغ عنها استنادا إلى التحليل األكتـواري وتطبيـق أحكـام متعلقـة      تكوينيتم 
  .عن مدى عدم التأكد بخصوص النتائج النهائية لكل قطاع أعمالباالكتتاب 

  المستردات من مبالغ إعادة التأمين والمبالغ األخرى   

تحقيق يتم . مطالبة التأمين المقابلةيتم تقدير التعويضات المدينة من شركات إعادة التأمين بطريقة تنسجم مع 
بالمطلوبات ذات الصلة في الـذمم   تحقيقااللتزامات الناشئة بموجب عقود إعادة التأمين في الدخل بينما يتم 

لذا فإنه يتم وضع مخصص لحصة من . الفنية المدينة أو يتم خصمها من حصة معيد التأمين في االحتياطيات
أقساط إعادة التأمين المستحقة الدفع كاحتياطي للمطالبات المستقبلية بغرض توفير سيولة إضافية للمجموعـة  

  .والتي يتم سدادها نهائيا في نهاية فترة إعادة التأمين



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

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في  كما

-٣٢-  

  
  تتمة  –السياسات المحاسبية الهامة   ٣

  تتمة -الصلة ذات المطالبات والمصروفات   

  الحركة في المطالبات القائمة  

   ولكن لم تسدد مبلغ عنهاالمطالبات ال

الخسـارة   مطلوبـات مطالبات القائمة في تاريخ العلـم بالمطالبـات وهـو يغطـي     للمخصص تحقيق يتم 
ومصروفات تسوية الخسائر استناداً إلى تقارير الخسائر الصادرة من مقيمـي خسـائر مسـتقلين وأفضـل     

  .تقديرات اإلدارة

  المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها

بيان المركز لبات المتكبدة غير المبلغ عنها كما في تاريخ المطل إلتزاميتضمن مخصص المطالبات أيضاً 
في كل سنة الحقة لتقييم كفاية االحتياطيات لمقابلة  ةيم أكتواري مستقليقؤسسة تتعيين ميتم . المالي

بين  بنسبة تتراوح، بيان المركز الماليفي تاريخ عموما  اتالمطلوب حتسبت. االلتزامات المستقبلية القائمة
مجموعة من و لمستقل، بعد وضع اعتبار لتقرير التقييم االكتواري امن المطالبات القائمة% ١٥ إلى% ١٣

ال . االتجاهات التاريخية والبيانات التجريبية واالفتراضات الحالية التي قد تتضمن هامشاً لالنحرافات السلبية
  .للمال مقابل القيمة الزمنية اتلوبيتم خصم المط

  
  مخصص األخطار السارية

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

  .الفعلي

مسددة، والمطالبات المتكبدة غير المبلغ المطالبات المبلغ عنها غير ال منيتم تصنيف حصة معيدي التأمين 
  .إعادة تامين في بيان المركز المالي الموحد عقودعنها ومخصص األخطار السارية على أنها موجودات 

  العائد للسهم  

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

  .السنة



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

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في  كما

-٣٣-  

  
  تتمة  –السياسات المحاسبية الهامة   ٣

  رير القطاعاتاتق  

بندا ينسب بصفة مباشرة إلى القطاع التنفيذي  إعداد تقارير عنها إلى الرئيسي يتم قطاع التتتضمن نتائج ال
موجودات  أساساًتشتمل البنود غير المخصصة . إضافة إلى تلك التي يمكن تخصيصها على أساس معقول

  . ومصروفات المركز الرئيسي

  تكاليف االقتراض  

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

  .مبدأ االستحقاق

  األحداث الالحقة لفترة التقرير  

البيانات المالية الموحدة لتعكس األحداث التي وقعت بين تاريخ بيان المركز المالي والتاريخ الـذي   تعديلت تم
تلك األحداث على ظروف وجدت في بيان المركـز   تدلبإصدار البيانات المالية شريطة أن  الموافقةتتم فيه 

لم تكن هناك أحداث الحقة تتطلب إجراء تعديالت وال إفصاحات في البيانات المالية الموحدة . المالي الموحد
  .فيما عدا توزيعات األرباح المقترحة

  والبنود المماثلة للنقدالنقد   ٤
 ٢٠١١  ٢٠١٢ 
  ألف  

  ريال قطري
  ألف  

  ريال قطري
    

 ٢٠٥  ٢٣٨ نقد بالصندوق

  ١٤٩,٥٨٥   ٥٤,٨١٧  نقد لدى البنوك
       
 ١٤٩,٧٩٠  ٥٥,٠٥٥ 
  

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

  .دولة اإلمارات العربية المتحدةفي التجارة 



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

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في  كما

-٣٤-  

  
 أخرى مدينة وذممذمم عقود تأمين   ٥

 ٢٠١١  ٢٠١٢ 
  ألف  

  ريال قطري
  ألف  

  ريال قطري
    

 ١٤٧,٤١٧  ١٦٠,٧٨٩ مستحق من حاملي الوثائق
 ٨٥,٥٨٤  ١١٦,٦٨٦ إعادة تأمين/ تأمينمستحق من شركات 

 )٤٢,٦٠١(  )٤٩,١٥٦( )٣٣إيضاح ( المدينة المشكوك في تحصيلها التأمين  الذممإنخفاض مخصص 
 ١٩٠,٤٠٠  ٢٢٨,٣١٩  التأمين عقود من المدينة الذمم

    
  ٨٠,١٢٣   ٩٨,٦١٦  )أ(مبالغ مدفوعة مقدماً لزيادة رأس مال شركة زميلة 

  ١٥,٨٤٩   ٣٠,٧٦٩  مصاريف وكالة المستحقة 
  ٢٠,٦٦٤   ٦,٠٦٢  مبلغ مدفوع مقدما لمقاول إنشاءات

 ١,١١٠  ١,١٢٨ قروض موظفين
 ٥٧,٣٤٣  ٦٠,٥٧٨ )ب( خرىأمصروفات مدفوعة مقدما و

 )٤,٠٠٢(  )٤,٠٠٢( )٣٣إيضاح ( األخرىالذمم المدينة إنخفاض مخصص 

 ٣٦١,٤٨٧  ٤٢١,٤٧٠ 

  
 .المبالغ المدفوعة مقدماً زيادة في حصة المجموعة في شركة زميلةتمثل هذه   ) أ(

مليون ريـال   ٤٦,٩٦: ٢٠١١(مليون ريال قطري  ٤٦,٩٦تتضمن الذمم المدينة األخرى مبلغاً وقدره   ) ب(
إستثمار المجموعة في البنك اللبناني الكنـدي فـي سـنة     بيعوالتي تمثل الرصيد المستحق من ) قطري
٢٠١١.  

  :كالتالي ديسمبر ٣١الذمم المدينة التجارية التي لم تنخفض قيمتها كما في إن أعمار      
  

  متأخرة في السداد ولكن غير منخفضة القيمة     

  اإلجمالي 
غير متأخرة أو 
  منخفضة القيمة

 ٣أقل من 
 أشهر

 
  أشهر ٩ – ٣

 ٩أكثر من 
 أشهر

 الف  ألف  الف  الف  الف 
 ريال قطري  ريال قطري  ريال قطري  ريال قطري  ريال قطري 

          
١١,٩٣٨  ٤٢,٣١٠  ١١١,٢٢٠  ٦٢,٨٥١  ٢٢٨,٣١٩ ٢٠١٢ 
٣١,٤٢٠  ٥٠,٦١٦  ٦٥,٩٥٦  ٤٢,٤٠٨  ١٩٠,٤٠٠ ٢٠١١ 

  
ال تقـوم المجموعـة   . بناء على خبرة اإلدارة ، يتوقع أن تسترد بالكامل الذمم المدينة غير المنخفضة القيمة

  .الذمم المدينة وبالتالي فإن معظم الذمم المدينة غير مضمونةعادة بطلب أية ضمانات مقابل 



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

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في  كما

-٣٥-  

  

  إلى أطراف ذات عالقة/ مستحقات من   ٦
  :بيان المركز المالي كما يلي فييتم إدارج األرصدة الخاصة باألطراف ذات العالقة 

 مستحقات من أطراف ذات عالقة  )أ( 

  
 مستحقات ألطراف ذات عالقة  )ب(

 ٢٠١١  ٢٠١٢ 

  ألف  
  ريال قطري

  ألف  
  ريال قطري

    

  ٣١,٧١٦  ٢٨,٧٩٧ قبرص - شركة ترست للتأمين 
 -  ٤,٨٦٨ البحرين –شركة ترست للتأمين 

 ٣١,٧١٦   ٣٣,٦٦٥  
  

  ٢٠١١  ٢٠١٢ 

  ألف   
  ريال قطري

  ألف  
  ريال قطري

        
  ٢٦,٧٧٠    ٣٧,٠٦٤  الجزائر - ترست لالستثمار 

  ٢٠,٩٤٥    ٢٢,٤٦٠  عمان - شركة ترست للتأمين 
  ٣,٦٧٠    ٣,٧٣٢  م.م.شركة الخليج للبترول ذ

  ٣,٦٤١    ٣,٦٨٤  الجزائر -ترست للتأمين وإعادة التأمين 
  -    ٣,٥٢٨  ق.م.الشركة العالمية لألوراق المالية ش

  ٥٨٠    ٢,٠٠٣  شركة الصاري للتجارة
  ٢٢٠    ٥٩٤ شركة نست لالستثمارات القابضة المحدودة

  ٢٧٠    ٢٧٠  ترست سوريا للتأمين
  ١٢٧    -  البحرين –شركة ترست للتأمين 

 ٥٦,٢٢٣    ٧٣,٣٣٥  



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

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في  كما

-٣٦-  

  

  تتمة –األطراف ذات العالقة   ٦

 لإلدارة العليامدفوعة المكافآت   )ج(

  :من السنةكون المكافآت المدفوعة لإلدارة العليا خالل تت

 ٢٠١١  ٢٠١٢ 

  ألف 
  ريال قطري

  ألف 
  ريال قطري

    

  ٥,٢٠٠  ٦,٠٠٠ مجلس اإلدارةلألعضاء مكافآت مدفوعة        
 ٢٢,٣٦٠  ٢٤,٦٦٤ رواتب و منافع قصيرة األجل

 ٢٦٢  ٤٨٢ نهاية الخدمة مكافآت

 ٢٧,٨٢٢  ٣١,١٤٦ 

  التأمين إعادة عقود موجودات و التأمين عقود مطلوبات   ٧

 ٢٠١١  ٢٠١٢ 
  ألف  

  ريال قطري
  ألف  

  ريال قطري
    عقود التأمين مطلوباتمجمل 

 ٣٢٥,٢٨٦  ٣٦٩,٠٠٠ المبلغ عنها غير المسددةالمطالبات 
 ٤٤,٣٧٩  ٥٥,٦١٥ المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها

 ١٦٣,٢٦٥  ١٨٩,٤٧١ أقساط غير مكتسبة

 ٥٣٢,٩٣٠  ٦١٤,٠٨٦ 
    

    لتزامات عقود التأميناحصة إعادة التأمين من 
 ٢٦٧,٣٣٨  ٣٠٤,٧٠٧ المطالبات المبلغ عنها غير المسددة
 ٢٢,٧٠٤  ٢٩,١٠٩ المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها

 ٧٩,٥٠٢  ٩٨,٨٠٣ أقساط غير مكتسبة

 ٣٦٩,٥٤٤  ٤٣٢,٦١٩ 
    

    عقود التأمين مطلوباتصافى 
 ٥٧,٩٤٨  ٦٤,٢٩٣ المطالبات المبلغ عنها غير المسددة
 ٢١,٦٧٥  ٢٦,٥٠٦ المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها

 ٨٣,٧٦٣  ٩٠,٦٦٨ أقساط غير مكتسبة
 ١٦٣,٣٨٦  ١٨١,٤٦٧ 



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

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في  كما

-٣٧-  

  

  تتمة - التأمين إعادة عقود وموجودات التأمين عقود مطلوبات   ٧

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

 ٢٠١١ديسمبر  ٣١  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١ 

 

 عقود التزامات
 التأمين

 تأمين إعادةحصة 
 عقود التزاماتمن 

 الصافى التأمين
 عقود التزامات

 التأمين

 تأمين إعادةحصة 
 عقود التزاماتمن 

 الصافى التأمين

  
  ألف 

  ريال قطري
  ألف 

  ريال قطري
  ألف 

  ريال قطري
  ألف 

  ريال قطري
  ألف 

  ريال قطري
  ألف 

  ريال قطري

 ٩٦,٤٢٩ )١١٢,٤٨٢( ٢٠٨,٩١١ ٨٣,٧٦٣ )٧٩,٥٠٢( ١٦٣,٢٦٥  يناير ١ في

 ١٨٦,١٦٩ )٢٨٥,١٥٦( ٤٧١,٣٢٥ ٢٠٢,٥٣٤ )٢٩٧,٦٤٦( ٥٠٠,١٨٠ السنة خالل التأمين المكتتبة أقساط

 )١٩٨,٨٣٥( ٣١٨,١٣٦ )٥١٦,٩٧١( )١٩٥,٦٢٩( ٢٧٨,٣٤٥ )٤٧٣,٩٧٤( السنة خالل مكتسبة أقساط

  )١٢,٦٦٦( ٣٢,٩٨٠  )٤٥,٦٤٦( ٦,٩٠٥ )١٩,٣٠١( ٢٦,٢٠٦  الحركةصافي 
 ٨٣,٧٦٣  (٧٩,٥٠٢) ١٦٣,٢٦٥ ٩٠,٦٦٨ )٩٨,٨٠٣( ١٨٩,٤٧١ ديسمبر ٣١ في

  :يلى كما موضح السنة خالل المطالبات مخصص يف التغير

 ٢٠١١ديسمبر  ٣١  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١ 
 

 التزامات
 التأمين عقود

 تأمين إعادةحصة 
 عقود التزاماتمن 

 الصافى التأمين
 عقود التزامات

 التأمين

 تأمين إعادةحصة 
 عقود التزاماتمن 

 الصافى التأمين

  
  ألف 

  ريال قطري
  ألف 

  ريال قطري
  ألف 

  ريال قطري
  ألف 

  ريال قطري
  ألف 

  ريال قطري
  ألف 

  ريال قطري

 ٩٩,٦٦٤ )٢٨٩,٨٦٠( ٣٨٩,٥٢٤ ٧٩,٦٢٣ )٢٩٠,٠٤٢(  ٣٦٩,٦٦٥  يناير ١ في

 السنة خالل الحركة
٢٠,٠٤١( )١٨٢( )١٩,٨٥٩( ١١,١٧٦ )٤٣,٧٧٤( ٥٤,٩٥٠( 

 ٧٩,٦٢٣ )٢٩٠,٠٤٢( ٣٦٩,٦٦٥ ٩٠,٧٩٩ )٣٣٣,٨١٦( ٤٢٤,٦١٥ ديسمبر ٣١ في



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

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في  كما

-٣٨-  

  

  مالية أوراق فى استثمارات  ٨

  :يلى كما موضحةفي األوراق المالية  لالستثمارات الدفترية القيمة

 ٢٠١١  ٢٠١٢ 
  ألف  

  ريال قطري
  ألف  

  ريال قطري
    

    بغرض المتاجرة –إستثمارات 

 ١٤٨,٢٦٨  ١٣١,٨٣٢ أسهم مدرجة

 ٩,٢٢٥  - أدوات الدين –سندات 
    
  ١٥٧,٤٩٣  ١٣١,٨٣٢ 

    متاحة للبيع –إستثمارات 
 ٧٤٠,٢٨٦  ٦٥٦,٨٧٩ مدرجة  - محافظ محلية 

 ٢,٩٢٠  ٢,٩٢٠ غير مدرجة - محافظ محلية 

 ٣٠,٣٠٢  ٣٠,٥٤٩ أسهم أجنبية

 ٣٣,٠٤٧  ٤٣,٤٠٨ صناديق مدارة 

 ٨٤,٧٦٥  ١٤٤,٦٩٩ أدوات الدين –سندات 

 ٨٩١,٣٢٠  ٨٧٨,٤٥٥ 

 ١,٠٤٨,٨١٣  ١,٠١٠,٢٨٧ 



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

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في  كما

-٣٩-  

 عقارات إستثمارية  ٩

 ٢٠١١  ٢٠١٢ 
  ألف  

  ريال قطري
  ألف  

  ريال قطري
    

 ١,٤٠٥,٦٦٩  ١,٤٦٩,١٧٨ استثمارات عقارية
 ٤٥١,٧٧٧  ٦٧٠,٠٠٠ استثمارات عقارية قيد اإلنشاء

 ١,٨٥٧,٤٤٦  ٢,١٣٩,١٧٨ 

    :الحركة في االستثمارات العقارية على النحو التالي

 ٢٠١١  ٢٠١٢ 

 

  ألف 
  قطريريال 

  ألف  
  ريال قطري

    
 ١,٦٦٧,٨٣٢  ١,٨٥٧,٤٤٦ يناير ١في 

 ٣٠,٣٧٦  ٣٩,٨٦٠ التغير في القيمة العادلة 
 ٣٠٥,٢٢٩  ٢٤١,٩٥١ إضافة إلى استثمارات عقارية 
 )٣,٣٠٣(  )٧٩( إعادة تصنيف تمت خالل السنة

 )٨٤,٣٥٢(  - تحويل استثمارات عقارية إلى ممتلكات ومعدات
 )٥٨,٣٣٦(  - استبعادات 

 ١,٨٥٧,٤٤٦  ٢,١٣٩,١٧٨ ديسمبر ٣١في 

  

من جانب شركتي تقييم على أعمال تقييم  تدرج العقارات اإلستثمارية بالقيمة العادلة ، والتي تم تحديدها بناءاً
.٢٠١٢و ٢٠١١ديسمبر  ٣١كما في  مستقلتين



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

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في  كما

-٤٠-  

   

 ملكيةشركات مستثمر فيها بطريقة حقوق   ١٠

 :مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكيةلدى المجموعة االستثمارات التالية في شركات 

 ٢٠١١  ٢٠١٢  نسبة التملك  
  ألف     

  ريال قطري
  ألف  

  ريال قطري
          

  ٨٣,١١٢    ١١٥,٠٠٤  %٢٠,٠٠  الجزائر –ترست لالستثمار 
  ٥٠,٠٢٣    ٦٣,٥١١  %٨,٠٠   )أ(الجزائر  –بنك ترست 

  ٢٣,٣٥٩    ٢٧,٦١٩  %٢٢,٥٠  الجزائر  – وإعادة التأمين ترست للتأمين
  ٢١,٤١٢    ١٦,٣٨٩  %٣٢,٠٠  ع.س.م.شركة ترست سوريا للتأمين ش

  ٣,٤٣٢    ٣,٧٠٥  %١٥,٠٠  )أ(ترست ليبيا للتأمين 
  ١٨,٣٧٢    ٤٦,٨٠٩  %٢٤,٦٠  عمان إلعادة التأمين 
  ٦,٠٢٨    ٦,٤٠٩  %١٦,٥٢ )أ(سوريا  -  المعهد العربي للتأمين

  ٨١٨    ١,٠٠٣  %٨,٠٠  )أ(ب  .م.للمساعدة شالخليج 
  ٧,٢٤٥    ٦,٩٠٦  %١٢,٠٠  )أ(ق .م.العالمية لألوراق المالية ش

  ١,٣٢٦    ١,٢٢٧  %٢٥,٠٠  م.م.المكتب القطري الموحد للتأمين ذ
  ٤٧٩    ٣٢١  %٢٠,٠٠  م.م.شركة الخليج للبترول  ذ

   ٢١٥,٦٠٦    ٢٨٨,٩٠٣  

بموجب طريقة حقوق الملكية بالرغم من أن النسبة  قامت المجموعة بالمحاسبة عن هذه االستثمارات  )أ (
إذ أن لديها ممثلين في مجلس إدارة جميع هذه الشركات الزميلة و % ٢٠المئوية لالمتالك تقل عن 

  . تلك الشركاتالسياسات المالية والتشغيلية ل ىلديها تأثير جوهري عل

  



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

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في  كما

-٤١-  

  
 تتمة -  ملكيةشركات مستثمر فيها بطريقة حقوق   ١٠

 : التغير في اإلستثمار في شركة زميلة هو على الشكل التالي

  ٢٠١١  ٢٠١٢ 

  ألف   
  ريال قطري

  ألف  
  ريال قطري

        
  ٢٣٨,٣٨٦    ٢١٥,٦٠٦  يناير  ١كما في 
  ٨,٤٩٢    ٥٦,٥٢٩  من األرباح  حصة

  ٨,٠١٧    ٢٦,٨٩٢   إضافيةإستثمارات 
  )٣٥,٨١٧(    -  مباعةإستثمارات 

  )٣,٤٧٢(    )١٠,١٢٤(  فروقات العمالت األجنبية 

  ٢١٥,٦٠٦    ٢٨٨,٩٠٣ ديسمبر ٣١كما في 
  

 التيتعديالت تتعلق بنتائج الفترة السابقة من بعض الشركات الزميلة  األرباحتتضمن حصة المجموعة من 
  .تم تسجيلها هذه السنة بعد اإلنتهاء من العمليات المعلقة والحصول على جميع الموافقات القانونية المحلية

  



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

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في  كما

-٤٢-  

 داتعومعقارات   ١١

  أراضي بملكية حرة  
  

  أثاث وتركيبات  مباني
  

  سيارات
  

  أجهزة كمبيوتر
  اإلجمالي 
٢٠١٢  

  اإلجمالي
٢٠١١  

  
  ألف 

  ريال قطري
  ألف 

  ريال قطري
  ألف 

  ريال قطري
  ألف 

  ريال قطري
  ألف 

  ريال قطري
  ألف 

  ريال قطري
  ألف 

  ريال قطري
                التكلفة

                
  ٥٢,٤٦١  ١٤٠,١٤٠  ١١,٩٧٦  ٥٠٨  ١١,٦٣١  ٤٧,٣٧٦  ٦٨,٦٤٩  ٢٠١٢ يناير ١ في

  ٨٤,٣٥٢  -  -  -  -  -  -  الستثمارات العقاريةمن ا محول
  ٣,٠٩٩  ٩٠٠  ٦٠٨  ٢٤  ٢٦٨  -  -  إضافات 
  )٣٥٧(  )٣٣(  )٦(  -  )٢٧(  -  -  استبعادات

  ١٣٩,٥٥٥  ١٤١,٠٠٧  ١٢,٥٧٨  ٥٣٢  ١١,٨٧٢  ٤٧,٣٧٦  ٦٨,٦٤٩  ٢٠١٢ ديسمبر ٣١في 
                

                المتجمعاإلهالك 
  ٣١,١٤٤  ٣٦,١٩٤  ٧,٨٣٦  ٤٦٦  ١٠,٤٨٤  ١٧,٤٠٨  -  ٢٠١٢ يناير ١في 
  ٤,٨٠٣  ٤,٨٤٧  ١,٥٣٨  ٥٥  ٩٦٧  ٢,٢٨٧  -  لسنةلمكون هالك ستإ

  )٣٣٨(  )٣٣(  )٦(  -  )٢٧(  -  -  تحويالتال/ ستبعاداتالمتعلق في اال
  ٣٥,٦٠٩  ٤١,٠٠٨  ٩,٣٦٨  ٥٢١  ١١,٤٢٤  ١٩,٦٩٥  -  ٢٠١٢ ديسمبر ٣١في الرصيد 

                
                القيمة الدفترية صافي

    ٩٩,٩٩٩  ٣,٢١٠  ١١  ٤٤٨  ٢٧,٦٨١  ٦٨,٦٤٩  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في 
  ١٠٣,٩٤٦    ٤,١٤٠  ٤٢  ١,١٤٧  ٢٩,٩٦٨  ٦٨,٦٤٩  ٢٠١١ديسمبر  ٣١في 



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

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في  كما

-٤٣-  

  

 حسابات أموال حاملي وثائق التكافل  ١٢

  
  حاملي الوثائق بيان المركز المالي

  ٢٠١١  ٢٠١٢ 

  ألف   
  ريال قطري

  ألف  
  ريال قطري

        الموجودات
 ٥٥,٠٢٢   ١٠٠,٢٥٤  النقد والبنود المماثلة للنقد

  ١,٥٨٤    ١,٢٣١  مستحق من طرف ذي عالقة
  ٢٣,٢٤٨    ٣٤,٨٧٩  ذمم مدينة من عقود تأمين 
  ٨,١٠٧    ١٧,٧٣٠  موجودات عقود إعادة تأمين

  ١,٢٤٧    ٢,٦٢٧  موجودات أخرى
  ٧٢٨    ١,٠٦٥  عقارات ومعدات

  ٢٤,١٧٧    ٣٣,٣٩٩  استثمارات متاحة للبيع
  ١١٤,١١٣    ١٩١,١٨٥  

        المطلوبات
  ١٤,٧٨٩    ٢٨,٠٧٢  ذمم دائنة

  ٦٦,٨١٧    ١١٤,٧٢٦  مطلوبات عقود تأمين 
  ١٨,٠٤٥    ٣٤,٨٤٠  مطلوبات أخرى

  )٩٦(    )١٧٤(  احتياطي القيمة العادلة
  ٩٩,٥٥٥  ١٧٧,٤٦٤ 

  ١٤,٥٥٨    ١٣,٧٢١  فائض السنة
 ١١٤,١١٣    ١٩١,١٨٥  

  



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

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في  كما

-٤٤-  

  

 تتمة - حسابات أموال حاملي وثائق التكافل  ١٢

  بيان إيرادات و مصروفات حاملي الوثائق
  ٢٠١١  ٢٠١٢ 

  ألف   
  ريال قطري

  ألف  
  ريال قطري

        
  ٧٥,٩١٧    ١٥٢,٨٠٣  إجمالي االشتراكات
  )١٤,٤٨٥(    )٢٢,٧٧٦(  أقساط إعادة تأمين

  )١٥,١٨٣(    )٣٠,٥٦١(  أتعاب وكالة
  ٤٦,٢٤٩    ٩٩,٤٦٦  صافي اإلشتراكات

  )٣,٦٣٤(    )٢٨,٨٤٩(  تعديالت على االشتراكات غير المكتسبة
  ١,٥٠٢    )٢,١٦٠(  العمولة) مصروف(صافي إيراد 

  ٢٠٦    ١٩١  إيرادات فنية أخرى
  ٤٤,٣٢٣    ٦٨,٦٤٨  صافي االشتراكات

  )٤٧,٤١٤(    )٦١,٠٦٨(  مطالبات مدفوعة
  ٧,٢٦٣    ٤٤٣  مطالبات مستردة

  )٤,٠٤٦(    )٩,٤٣٥(  مطالبات تحت تسوية
  )٤٤,١٩٧(    )٧٠,٠٦٠(  صافي المطالبات

  ١٢٦    )١,٤١٢(  التأمين) خسائر(إيرادات 
  ٥٥٢    ٥٧٦  أخرىإيرادات 

  ٦٧٨    )٨٣٦(  السنة )عجز( فائض
  

 ذمم دائنة  ١٣

  ٢٠١١  ٢٠١٢ 

  ألف 
  ريال قطري

  ألف 
  ريال قطري

    
  ٣٠,٤١١    ٢٨,٤٧٣  مستحق لحاملي الوثائق

  ١٢٧,٠٠١    ١٥٩,٠٥٢  مستحق لشركات تأمين و إعادة تأمين
  ١٥٧,٤١٢    ١٨٧,٥٢٥  



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

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في  كما

-٤٥-  

  

  وسلفقروض   ١٤

  ٢٠١١  ٢٠١٢ 

  ألف   
  ريال قطري

  ألف  
  ريال قطري

        
  ١٧٤,٤٠٨    -  )أ( ١القرض 
 -  ٤١٢,١٨٣  )ب( ٢القرض 
 ٤٣٩,٨٢٥    ٤٥٦,٢٥٠  )ج( ٣القرض 

  ١٦,٨٧٨    ٢٨,٨٨٢  )د(تسهيالت دائنة أخرى 
  ٦٣١,١١١    ٨٩٧,٣١٥  

ء ابدبمعدل الليبور زائدا الهامش ويسدد وفقا لجداول سداد محددة  ١تحتسب الفائدة على القرض رقم   )أ (
وضمانة شركة  عقاري موجودات مشروعالقرض ألجل مضمون برهن على . اكتمال المشروعمن 

  .مقدمة من الشركة األم

تحسب الفائدة على القرض بمعدل الليبور  ١قامت المجموعة بإستبدال القرض ألجل  ٢٠١٢في عام    )ب (
 ن موجوداتالقرض مضمون بره .وفقاً لجداول سداد محددة من إكمال المشروعالهامش ويسدد زائداً 

  .مشروع عقاري

  .ائدا الهامش ويسدد في دفعة واحدةتحتسب الفائدة على القرض بمعدل الليبور ز  )ج (

   .زائداً الهامش ألغراض اإلستثمار الليبور بمعدل القروض األخرىتحتسب الفائدة على   )د (



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

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في  كما

-٤٦-  

  

 ىمطلوبات أخر  ١٥

 ٢٠١١  ٢٠١٢ 

  ألف  
  ريال قطري

  ألف 
  ريال قطري

      
  ٤٩,٧٥٢   ٥١,٠٢٩  معدل الفائده عقود تحوطمطلوبات 

 ٣١,٧٨٣  ٤٩,١٣٢ مبلغ محتجز عن مشروع إنشاء
 ١٠٣,٥١١  ٢٨,١٥٩ عقارية مطلوبات عن استثمارات

 ٥,٢٠٠  ٦,٠٠٠ مخصص مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
 ٤,٢٥٨  ٤,٣٨٩ مخصص للمساهمة في صندوق األنشطة االجتماعية والرياضية

 ٢,٥٨٩  ٢,٦٢١ مصاريف مستحقة
 ٢,١٧٣  ٨٩٨ إيجارات مستلمة مقدما

 ٤٨,٢١١  ٤٦,٩٧٨  ىمطلوبات أخر
 ٢٤٧,٤٧٧  ١٨٩,٢٠٦ 

في عقود تبادل معدالت فائدة مخصصة للتحوط للمدفوعات المستقبلية لمعدالت  المجموعةدخلت   )١(
بموجب بنود عقود تبادل معدالت الفائدة تدفع الشركة معدل فائدة . الفائدة بالليبور المستحقة الدفع

ع لتتماشى متم التفاوض على عقود تبادل معدالت الفائدة . ثابت وتتلقى معدالت ليبور المتغيرة
نتج عن قياس القيمة العادلة للتحوط االعتراف  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في . القرض محل التحوط

في حقوق الملكية ) مليون ريال قطري ٤٩,٧٥: ٢٠١١( مليون ريال قطري ٥١,٠٣بمبلغ 
  .التدفقات النقدية تحوطاحتياطى ك

  مكافآت نهاية خدمة موظفين   ١٦

 :في قائمة المركز المالي هي على التواليإن حركة مخصص نهاية الخدمة المحققة   

 ٢٠١١  ٢٠١٢ 
  ألف  

  ريال قطري
  ألف  

  ريال قطري
    
 ١٨,٨٩٨  ٢٠,٠٧٣ يناير  ١في  

 ١,٨٥٦  ٧,٢٣٢ مخصص خالل السنة
 )٦٨١(  )٤٣٠( مدفوعات خالل السنة

 ٢٠,٠٧٣  ٢٦,٨٧٥ ديسمبر  ٣١في  



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

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في  كما

-٤٧-  

  

 رأس المال  ١٧

رياالت  ١٠سهم بقيمة  ٥٠,١٢٧,٠٠٠من رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل يتكون 
  ).٢٠١١رياالت قطرية للسهم الواحد في سنة  ١٠سهم بقيمة  ٤٤,٧٥٦,٣٠٠(الواحد  قطرية للسهم

 ٢٠١١  ٢٠١٢ 

  ألف  
  ريال قطري

  ألف  
  ريال قطري

    
 ٤٤٧,٥٦٣  ٥٠١,٢٧٠ 

  

رياالت للسـهم الواحـد    ١٠سهم بقيمة  ٥,٣٧٠,٧٠٠المجموعة أسهم مجانية بعدد ل السنة أصدرت خال
   .)٢٠١١رياالت قطرية للسهم الواحد في سنة  ١٠سهم بقيمة  ١٢,٧٨٧,٥٠٠(

 احتياطي قانوني  ١٨
سنة كل من صافي أرباح % ١٠نسبة تحويل  ٢٠٠٢لسنة  ٥قانون الشركات التجارية القطري رقم  يتطلب

من رأس المال المدفوع وهـو احتيـاطي   % ٥٠هذا االحتياطي رصيد يعادل إلى احتياطي قانوني إلى أن 
خـالل   .غير متوفر للتوزيع فيما عدا في الحاالت المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية القطري

ل قطري في ريامليون  ١١,٩٤٤مبلغ (ريال قطري  مليون ١٧,٠٣٢السنة قامت المجموعة بتحويل مبلغ 
  .من األرباح المدورة إلى االحتياطي القانوني) ٢٠١١سنة 

  احتياطي القيمة العادلة  ١٩
المتاحـة  على صافي التغير التراكمي في القيمة العادلة للموجودات الماليـة  احتياطي القيمة العادلة يشتمل 
الحركة في األرصدة كمـا  نت كا. عن االستثمارات أو تنخفض قيمتها باألرباح إلى أن يتم االعتراف للبيع
  :يلي
 ٢٠١١  ٢٠١٢ 
  ألف  

  ريال قطري
  ألف  

  ريال قطري
    

 ٥٨١,٤٦٩  ٥٧٨,٤٤٦ يناير ١الرصيد في 
 ٩,٠١٠  )٢٤,٧٤٧( تسويات القيمة العادلة خالل السنة

  ٢١,٧٤٤  ٥,٧٥٦  محول لبيان الدخل الموحد إلنخفاض قيمته
 )٣٣,٧٧٧(  )٥٢,٥٥٨( عن بيع استثمارات الموحد محول لبيان الدخل 

 ٥٧٨,٤٤٦  ٥٠٦,٨٩٧ ديسمبر  ٣١في  



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

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في  كما

-٤٨-  

  

  تقييم الاحتياطي إعادة   ٢٠

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

  .مليون ريال قطري في حقوق الملكية تحت احتياطي إعادة التقييم ٧٧,٣٦التقييم بمبلغ 

  احتياطي تحويل عمالت أجنبية   ٢١

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

   تحوط تدفق نقدياحتياطي   ٢٢

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

  توزيعات األرباح المدفوعة والمقترحة   ٢٣

)  ريال قطري للسهم ١(من القيمة االسمية للسهم % ١٠اقترح مجلس اإلدارة توزيع أرباح نقدية بنسبة 
مقابل ( ٢٠١٢ديسمبر  ٣١من رأس المال في السنة المنتهية في % ١٥وتوزيعات أسهم مجانية بنسبة 

و توزيعات أسهم ) ريال قطري للسهم ١,٣(السمية للسهم من القيمة ا% ١٣توزيعات أرباح نقدية بنسبة 
عليها من لموافقة لوتلك المبالغ خاضعة ) ٢٠١١في سنة  من رأس المال المدفوع% ١٢مجانية بنسبة 

  . الجمعية العموميةقبل 

  المساهمة في صندوق األنشطة االجتماعية والرياضية   ٢٤

والمطبقة على  ٢٠١١صدرت في سنة أالتي على القانون إليضاحات وا ٢٠٠٨لسنة  ١٣وفقا للقانون رقم 
مخصص  أخذفقد قامت المجموعة ب في أسواق األوراق الماليةجميع شركات المساهمة القطرية المدرجة 

 ٤,٣٨٩من صافي ربحها المعدل إلى صندوق حكومي لألنشطة االجتماعية وذلك بمبلغ % ٢,٥بنسبة 
  ).ريال قطريمليون  ٤,٢٥٨: ٢٠١١(ريال قطري  مليون

  حقوق غير مسيطر عليها  ٢٥

ولشركة األلبان  .م.م.التابعة، شركة مزون العقارية ذ اتبالشرك ر عليهاغير المسيط الملكية تتعلق حقوق
  .العربية الدنماركية



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

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في  كما

-٤٩-  

  

  قطاعات التشغيل  ٢٦

. للمجموعةرئيسية تصدر عنها التقرير وهي وحدات األعمال اإلستراتيجية قطاعات  أربعةالمجموعة  لدى
تشترك وحدات األعمال اإلستراتيجية للمجموعة في مختلف خطوط األعمال وهي تنتج إيـرادات خاصـة   

يقوم الرئيس التنفيذي للمجموعة بالنسبة لكل وحدة أعمال إستراتيجية بمراجعة تقارير اإلدارة الداخلية . بها
التشغيلية لكل قطـاع مـن قطاعـات     يلخص الموجز التالي العمليات. مرة واحدة على األقل كل ربع سنة
  :المجموعة التي تصدر عنها التقارير

وهو التأمين العام على الحوادث والتأمين البحري والحرب وتأمينات الحريـق والهندسـي   (التأمين  �
  ،)وأخرى

  ،)وتتضمن األسهم والسندات والشركات الزميلة(االستثمارات  �

  ،)الممتلكات من األراضي والمباني(العقارات  �

  ).العمليات التكافلية ومركز التجارة العالمية وأخرى(أخرى  �

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

يتم استخدام ربح القطاع لقيـاس األداء إذ تـرى   .تتم مراجعتها من جانب الرئيس التنفيذي للمجموعة التي
اإلدارة أن مثل هذه المعلومات هي أكثر تقييم ذي صلة في تقييم نتائج بعض القطاعـات بالمقارنـة مـع    

  .الشركات األخرى التي تعمل في هذه المجاالت



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

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في  كما

-٥٠-  

  

  تتمة -قطاعات التشغيل   ٢٦
    التأمين 

  عقارات  استثمارات  التأمينإجمالي 
إجمالي
 الهندسي وأخرى البحري والحرب الحريق الحوادث العامة   ٢٠١٢

إستثمارات 
  وأخرى

  

 
  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
           

  ٥٠٠,١٨٠  -  -  ٥٠٠,١٨٠    -  ٢٦١,١٩٩  ٢٦,٢٨١  ٣٨,٧٠٩  ١٧٣,٩٩١  إجمالي أقساط التأمين
 )٢٩٧,٦٤٦(  -  - )٢٩٧,٦٤٦(    - )٢٢٣,١٥٩( )٢٢,٣٨٥( )٣٦,٢٢٦( )١٥,٨٧٦( أقساط إعادة التامين

                      
 ٢٠٢,٥٣٤  -  - ٢٠٢,٥٣٤    - ٣٨,٠٤٠ ٣,٨٩٦ ٢,٤٨٣ ١٥٨,١١٥  صافي األقساط

 )٦,٩٠٥(  -  - )٦,٩٠٥(    - ٣,٤٩٨ )١٢٦( )٢٧٨( )٩,٩٩٩( التغير في األقساط غير المكتسبة
                      

 ١٩٥,٦٢٩  -  - ١٩٥,٦٢٩    - ٤١,٥٣٨ ٣,٧٧٠ ٢,٢٠٥ ١٤٨,١١٦ صافي األقساط المكتسبة
 ٢٢,٨٧٦  -  - ٢٢,٨٧٦    - ١٣,٨١٩ ٥,٤٥٠ ٦,٩٧١ )٣,٣٦٤(  صافي العموالت

 ١,٤٨٨  -  - ١,٤٨٨    - ٩٠٦ ١٩ ٢٧ ٥٣٦  إيرادات فنية أخرى
 )١٢٩,٠٠٣(  -  - )١٢٩,٠٠٣(    - )٨,٥٩٤( )٧٥٢( )١,٠٥٩( )١١٨,٥٩٨( صافي مطالبات متكبدة

                      
 ٩٠,٩٩٠  -  - ٩٠,٩٩٠    - ٤٧,٦٦٩ ٨,٤٨٧ ٨,١٤٤ ٢٦,٦٩٠ صافي إيرادات االكتتاب

               
 )١٤,٩٥٩( - )١٠,٠٢٩( )٤,٩٣٠(  )٤,٩٣٠(  -  -  -  - تكاليف التمويل

  ٥٦,٥٢٩  -  ٥٦,١٤٨  ٣٨١    ٣٨١  -  -  -  -  حصة من أرباح شركات زميلة
  ١٠٤,٩٧٤  ١٢,٩٢٢  ٤٢,٧٧٦  ٤٩,٢٧٦    ٤٩,٢٧٦  -  -  -  - إيرادات من استثمارات أخرى

  ٣٩,٨٦٠  ٣٨,٠٥٠  -  ١,٨١٠    ١,٨١٠  -  -  -  -  مكسب قيمة عادلة من استثمارات عقارية
  )٥,٧٥٦(  -  )١,٣٢٥(  )٤,٤٣١(    )٤,٤٣١(  -  -  -  -  خسارة انخفاض في القيمة

  ٣٢,٩٧٩  -  ٣٧٨  ٣٢,٦٠١    ٣٢,٦٠١  -  -  -  - إيرادات أخرى
  )٤,٨٤٧(  )١,٢٨٦(  )٣٣(  )٣,٥٢٨(    )٣,٥٢٨(  -  -  -  - هالكستإ

  )١٢٤,٢١٠(  )٦,٠٨٦(  )٢١,٣٣٨(  )٩٦,٧٨٦(    )٩٦,٧٨٦(  -  -  -  - مصروفات عمومية وإدارية 
                 

  ١٧٥,٥٦٠  ٤٣,٦٠٠  ٦٦,٥٧٧  ٦٥,٣٨٣    )٢٥,٦٠٧( ٤٧,٦٦٩ ٨,٤٨٧ ٨,١٤٤ ٢٦,٦٩٠ صافي ربح السنة



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

  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في  كما

-٥١-  

  

  تتمة -قطاعات التشغيل   )٢٦( 
    التأمين 

إجمالي 
  عقارات  استثمارات  التأمين

إجمالي
٢٠١١   

الحوادث 
 الحريق العامة

البحري 
 والحرب

الهندسي 
 وأخرى

إستثمارات 
    وأخرى

 

  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

           
  ٤٧١,٣٢٥  -  -  ٤٧١,٣٢٥    -  ٢٦٥,٨٨٠  ٢٠,٦٦٣  ٢٤,١١٠  ١٦٠,٦٧٢  إجمالي أقساط التأمين
 )٢٨٥,١٥٦(  -  - )٢٨٥,١٥٦(    - )٢٣٣,١٠٢( )١٦,٥٣٥( )٢٢,٠٨٢( )١٣,٤٣٧( أقساط إعادة التامين

 ١٨٦,١٦٩  -  - ١٨٦,١٦٩    - ٣٢,٧٧٨ ٤,١٢٨ ٢,٠٢٨ ١٤٧,٢٣٥  صافي األقساط
 ١٢,٦٦٦  -  - ١٢,٦٦٦    - ١٠,٧٤٩ ٥٥٨ )٢٦( ١,٣٨٥ التغير في األقساط غير المكتسبة

 ١٩٨,٨٣٥  -  - ١٩٨,٨٣٥    - ٤٣,٥٢٧ ٤,٦٨٦ ٢,٠٠٢ ١٤٨.٦٢٠ صافي األقساط المكتسبة
 ٢٣,٥٠٣  -  - ٢٣,٥٠٣    - ١٦,٣٣٥ ٣,٧١٢ ٤,٦٥٧ )١,٢٠١(  صافي العموالت

 ٤٧٠  -  - ٤٧٠    - ٤٢٠ ٥ )١٥( ٦٠  إيرادات فنية أخرى
 )١٠٥,١٢٢(  -  - )١٠٥,١٢٢(    - )١٤,٨٢٩( ٤٨٧ ٧٢٣ )٩١,٥٠٣( صافي مطالبات متكبدة
 ١١٧,٦٨٦  -  - ١١٧,٦٨٦    - ٤٥,٤٥٣ ٨,٨٩٠ ٧,٣٦٧ ٥٥,٩٧٦ صافي إيرادات االكتتاب

 )٣,٣٣٦(  -  -  -  - تكاليف التمويل
 )٣٢,٧٧٩( )١٠.٧٦٩( )١٨,٦٧٤( )٣,٣٣٦( 

  ٨,٤٩٢  -  ٨,٤٩٢  -    -  -  -  -  -  حصة من أرباح شركات زميلة
  ١٦٠,٧٧٧  ٦٣,٢٤٨  ٥٠,٠٨٢  ٤٧,٤٤٧    ٤٧,٤٤٧  -  -  -  - إيرادات من استثمارات أخرى

  ٣٠,٣٧٦  ٣٠,٣٧٦  -  -    -  -  -  -  -  مكسب قيمة عادلة من استثمارات عقارية
  )٢١,٧٤٤(  -  )٢١,٧٤٤(  -    -  -  -  -  -  في القيمةخسارة انخفاض 
  ١٨,٤٢٢  ١,٧٠٦  ١٤٥  ١٦.٥٧١    ١٦,٥٧١  -  -  -  - إيرادات أخرى

  )٤,٨٠٣(  )١,٢٨٢(  )٧٤(  )٣,٤٤٧(    )٣,٤٤٧(  -  -  -  - هالكستإ
  )١٠٦,٠٩٩(  )٣٢٩(  )٢٢,٨٩٨(  )٨٢,٨٧٢(    )٨٢,٨٧٢(  -  -  -  - مصروفات عمومية وإدارية 

  ١٧٠,٣٢٢  ٨٢,٩٥٠  )٤,٦٧٧(  ٩٢,٠٤٩    )٢٥,٦٣٧( ٤٥,٤٥٣ ٨,٨٩٠ ٧,٣٦٧ ٥٥,٩٧٦ صافي ربح السنة



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

  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في  كما

-٥٢-  

  

  تتمة -قطاعات التشغيل   )٢٦(

  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١  

  اإلجمالي    عقاراتال    ستثماراتاإل    سالميالتأمين اإل    اإلعتياديالتأمين   
  ريال قطريألف     ريال قطريألف     ريال قطريألف     ريال قطريألف     ريال قطريألف   

                    
                    الموجودات 

  ٤٥٠,٣٤٩    -    -    ١٧,٧٣٠    ٤٣٢,٦١٩  موجودات عقود إعادة التأمين 
  ٤,٢٦٧,٦٨٢    ٢,٢٢٧,٦٠٥    ٨٤٢,٧١١    ٢٢٠,٠٩٧    ٩٧٧,٢٦٩  )عقود إعادة التأمينغير موجودات (الموجودات 

                    
                    المطلوبات 

  )٧٢٨,٨١٢(    -    -    )١١٤,٧٢٦(    )٦١٤,٠٨٦(  أموال التأمين 
  )١,٤١١,٠٤٥(    )٥٤٣,٥٩٥(    )١٤,١٣٨(    )٧٦,٨١٣(    )٧٧٦,٤٩٩(  )غير أموال التأمين(المطلوبات 

                    
  ٢,٥٧٨,١٧٤    ١,٦٨٤,٠١٠    ٨٢٨,٥٧٣    ٤٦,٢٨٨    ١٩,٣٠٣  صافي الموجودات 

  



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

  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في  كما

-٥٣-  

  
  تتمة -قطاعات التشغيل   )٢٦(

  ٢٠١١ديسمبر  ٣١  

  اإلجمالي    العقارات    اإلستثمارات    التأمين اإلسالمي    التأمين اإلعتيادي  
  ريال قطريألف     ريال قطريألف     ريال قطريألف     ريال قطريألف     ريال قطريألف   

                    
                    الموجودات 

  ٣٧٧,٦٥١    -    -    ٨,١٠٧    ٣٦٩,٥٤٤  موجودات عقود إعادة التأمين 
  ٣,٩٠٥,٣١٧    ١,٩٦٠,٩٥٠    ٨٣٢,٩٦٤    ١٣٥,٣٧٥    ٩٧٦,٠٢٨  )غير موجودات عقود إعادة التأمين(الموجودات 

                    
                    المطلوبات 

  )٥٩٩,٧٤٧(    -    -    )٦٦,٨١٧(    )٥٣٢,٩٣٠(  أموال التأمين 
  )١,١٣٥,٠٨٥(    )٣٦٣,١٧٧(    )١١,٨٤٢(    )٤٧,٣٠٠(    )٧١٢,٧٦٦(  )غير أموال التأمين(المطلوبات 

                    
  ٢,٥٤٨,١٣٦    ١,٥٩٧,٧٧٣    ٨٢١,١٢٢    ٢٩,٣٦٥    ٩٩,٨٧٦  صافي الموجودات 



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

  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في  كما

-٥٤-  

  

  تتمة -قطاعات التشغيل   )٢٦(

  البيانات الجغرافية  
  

  أقساط التأمين من عمالء خارجيينإجمالي   
    

 ٢٠١١  ٢٠١٢ 
  ألف  

  ريال قطري
  ألف  

  ريال قطري
    

 ٤٤٦,٤٨٦  ٤٤٩,١٩٠ قطر 
 ٢٤,٨٣٩  ٥٠,٩٩٠ اإلمارات العربية المتحدة

 ٤٧١,٣٢٥  ٥٠٠,١٨٠ 

  

  .الجغرافي العمالءإن بيانات إجمالي اقساط التأمين أعاله مبينة على أساس موقع   

    المتداولةالموجودات غير       
 ٢٠١١  ٢٠١٢ 
  ألف  

  ريال قطري
  ألف  

  ريال قطري
    

 ١,٩٥٣,١١١  ٢,٢٢٩,٢٤٧ قطر 
 ٨,٢٨١  ٩,٩٣٠ اإلمارات العربية المتحدة

 ١,٩٦١,٣٩٢  ٢,٢٣٩,١٧٧ 

  

  لهذه الغاية تتألف من عقارات ومعدات وعقارات إستثمارية المتداولةإن الموجودات غير   

   



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

  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في  كما

-٥٥-  

  

  إيرادات اإلستثمار  ٢٧
 ٢٠١١  ٢٠١٢ 
  ألف  

  ريال قطري
  ألف  

  ريال قطري
    

 ٣٣,٧٣٩  ٥٥,٠٥٩ أرباح من بيع استثمارات

 ٣٨,٥٢١  ٣٧,٥٢٥ توزيعات أرباحإيراد 

 ١٠,٩٠٤  ١١,٨٤٢ إيجاراتإيراد 

 ٥,٩٥٧  ٨,١٧٦  فوائد إيرادات

 ١٩,٥٣٨  )١١,٢٤١( للمتاجرة من استثمارات محتفظ بهاقيمة عادلة  )خساره( مكاسب

 ٥١,٢٦٤  -  أرباح من بيع استثمارات عقارية

 ٨٤٨  ٣,٦١٣ إيرادات أخرى 

 ١٦٠,٧٧١  ١٠٤,٩٧٤ 

 إيرادات أخرى  ٢٨

 ٢٠١١  ٢٠١٢ 
  ألف  

  ريال قطري
  ألف  

  ريال قطري
    

  ١٦,٨٤٤  ٣١,٩٥٢ إيرادات المساهمين من عمليات التكافل
 )٤١٠(  )٣٩( العمالت األجنبية خسائر تقييم

 ١,٩٨٨  ١,٠٦٦ إيرادات متنوعة

 ١٨,٤٢٢  ٣٢,٩٧٩ 



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

  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في  كما

-٥٦-  

  

 عمومية وال داريةاإلمصروفات ال  ٢٩

 ٢٠١١  ٢٠١٢ 
  ألف  

  ريال قطري
  ألف  

  ريال قطري
    
 ٦٩,٧٦٣  ٨٧,٥٣٤ الموظفينبة متعلق فيلاتك

  ١٧٦   ٦,٥٥٥  مخصص إنخفاض ذمم مدينة
 ٥,٢٠٠  ٦,٠٠٠ اإلدارةمكافآت أعضاء مجلس 

 ٤,٨٠٣  ٤,٨٤٧ ات هالكستإ

 ٣٠,٩٦٠  ٢٤,١٢١ مصروفات أخرى

 ١١٠,٩٠٢  ١٢٩,٠٥٧ 

 المخفف للسهم الواحدوالعائد األساسي   ٣٠

يحتسب مبلغ العائد األساسي للسهم بقسمة صافي ربح السنة على متوسط العدد المرجح لألسـهم العاديـة   
ليست هناك أسهم مخففة قائمة في أي وقت من األوقات خالل السنة  .الماليالقائمة في تاريخ بيان المركز 

  .لذا فإن العائد المخفف للسهم الواحد مساوي للعائد األساسي للسهم الواحد

 ٢٠١١  ٢٠١٢ 
  ألف  

  ريال قطري
  ألف  

  ريال قطري
    

 ١٧٠,٠٨٢  ١٧٥,٥٦٠ الربح خالل الفترة
 ٥٠,١٢٧  ٥٠,١٢٧ )باأللف سهم(العادية المتوسط المرجح لعدد األسهم 

 ٣,٣٩  ٣,٥٠ ريال قطري للسهم  ١٠العائد على أساس 

  
، وبنـاءاً  ) ١٧إيضـاح  (خالل السنة قامت المجموعة بزيادة رأس المال من خالل توزيعات أسهم مجانية 

أسهم مجانية خـالل  عليه تم تعديل العائد األساسي للسهم الواحد والصادر عنه التقرير بما تم إصداره من 
  العام

 



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

  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في  كما

-٥٧-  

  

  المحتملة واإللتزامات التعاقديةالمطلوبات   ٣١

 المحتملةالمطلوبات 
 ٢٠١١  ٢٠١٢ 
  ألف  

  ريال قطري
  ألف  

  ريال قطري
    

 ٢,٦٥٤  ١٣,٨٣٣ خطابات الضمان

  
  مطالبات قضائية

وبناء على مشورة . العاديةإن المجموعة مثل غالبية شركات التأمين معرضة للقضايا خالل أعمالها 
قانونية مستقلة ال تعتقد المجموعة أن لنتائج هذه القضايا تأثير جوهري على إيرادات المجموعة أو حالتها 

  .المالية

  :تعاقديةاإللتزامات 
حيث أن إجمالي إلتزامات العقد بقيمة . إرتبطت المجموعة بعقد بناء برج مركز التجارة العالمي بدولة قطر

 ٣١٣,٣٦:  ٢٠١١ديسمبر  ٣١(مليون ريال قطري  ٤٠٧مليون ريال قطري وتم دفع ما قيمته  ٥٢٠
القائم  المركز المالي كما بتاريخ يبلغ قيمة اإللتزام. بيان المركز المالي كما بتاريخ) مليون ريال قطري

  ).مليون ريال قطري ٢٠٦,٦٤ :٢٠١١ديسمبر  ٣١(مليون ريال قطري  ١١٣
  

  التصنيف والقيم العادلة  ٣٢
القيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن في مقابله مبادلة أصل أو سداد التزام بين طرفين مطلعين وراغبين في 

ات المالية الموحدة المرفقة على أساس مبدأ التكلفة وحيث أنه قد تم إعداد البيان. معاملة تجارية حرة
برغم ذلك وفي رأي . فقد تختلف القيمة الدفترية لألدوات المالية المسجلة من القيمة العادلة التاريخية

اإلدارة فإن القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية ال تعتبر مختلفة اختالفا جوهريا عن قيمها الدفترية 
  . اد تسعيرها على نحو متكررحيث أن معظم هذه البنود هي إما أنها قصيرة األجل بطبيعتها أو أنه يع

  :ترتيب القيمة العادلة
تم تعريف مختلف . يقدم الجدول التالي تحليال لألدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة بطريقة التقييم

  :المستويات على النحو التالي
  .في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مطابقة) غير معدلة(األسعار المدرجة : ١المستوى  •
يمكن مالحظتها للموجود أو  ١مدخالت بخالف األسعار المدرجة مضمنة في المستوى : ٢لمستوى ا •

 ).مشتقة من األسعار(أو بصورة غير مباشرة ) مثل األسعار(المطلوب إما بصورة مباشرة 
مدخالت ال (مدخالت للموجود أو المطلوب ال تستند إلى بيانات سوق يمكن مالحظتها : ٣المستوى  •

 .)حظتهايمكن مال



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

  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في  كما

-٥٨-  

  
  تتمة – التصنيف والقيم العادلة  ٣٢
  

  تتمة - ترتيب القيمة العادلة
  

 إجمالي ٣المستوى  ٢المستوى  ١المستوى  
  ألف  

  ريال قطري
  ألف 

  ريال قطري
  ألف 

  ريال قطري
  ألف 

  ريال قطري
     ٢٠١٢ديسمبر  ٣١

      موجودات مالية

 ٨٧٨,٤٥٥ ٢,٩٢٠ ٤٣,٤٠٨ ٨٣٢,١٢٧ متاحة للبيع -استثمارات 
 ١٣١,٨٣٢ - - ١٣١,٨٣٢ محتفظ بها للمتاجرة -استثمارات 

  ١,٠١٠,٢٨٧ ٢,٩٢٠ ٤٣,٤٠٨ ٩٦٣,٩٥٩  
   مالية مطلوبات

  ٥١,٠٢٩  - ٥١,٠٢٩  - مطلوبات مشتقة
  

     ٢٠١١ديسمبر  ٣١

      موجودات مالية

 ٨٩١,٣٢٠ ٢,٩٢٠ ٣٣,٠٤٧ ٨٥٥,٣٥٣ متاحة للبيع -استثمارات 
 ١٥٧,٤٩٣ - - ١٥٧,٤٩٣ محتفظ بها للمتاجرة - استثمارات

 
١,٠٤٨,٨١٣ ٢,٩٢٠ ٣٣,٤٠٧ ١,٠١٢,٨٤٦ 

          
  مطلوبات مالية

 
  ٤٩,٧٥٢  -  ٤٩,٧٥٢  - مطلوبات مشتقة        

  



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

  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في  كما

-٥٩-  

  
  إدارة المخاطر  ٣٣

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

  مخاطر التأمين ▪

 مخاطر االئتمان ▪

  مخاطر السيولة ▪

 مخاطر السوق ▪

 المخاطر التشغيلية ▪

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

  .الكمية األخرى المضمنة في هذه البيانات المالية الموحدة

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

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

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

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

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

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

  .تقرير عن نتائجها إلى لجنة التدقيق
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  مخاطر التأمين  

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

  .تصدرها المجموعة لمختلف المخاطر متجانسة

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

ر أو شدة المطالبات أن تكرا عندماقد يحدث ذلك . قد تتجاوز القيمة الدفترية لمبلغ مطلوبات التأمين
أحداث التأمين عشوائية وستختلف األرقام الفعلية ومبلغ المطالبات والمنافع . والمنافع أكبر مما هو مقدر

  .إحصائيةمن سنة ألخرى من المستوى الموضوع باستخدام تقنيات 

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

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

  .المتوقعة

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

يتم وضع حدود تراكمية للرقابة على التعرض لألخطار . الفرص في االعتبارتطورات السوق واألداء و
تم تصميم إستراتيجية . يتم تحديد العديد من حدود االكتتاب والموافقة لقبول المخاطر. والكوارث الطبيعية

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

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

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

تضمن اإلدارة بأن وديعة إعادة التأمين الخاصة بالمجموعة . ترتيب إعادة التأمين، يوجد خطر االئتمان
  . دي التأمين وال تتركز أو تعتمد على معيد تأمين واحد أو فرديمتنوعة داخل مجموعة من معي
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  تكرار ودرجة شدة المطالبات

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

  الخبرة السابقة عن المطالبات ▪
  المستوى االقتصادي ▪
 والقوانينالتشريعات  ▪

 الوعي العام لدى الجمهور ▪

تدير المجموعة هذه المخاطر من خالل إستراتيجيتها لالكتتاب وترتيبات إعادة تأمين مناسـبة والمعالجـة   
تسعى إستراتيجية االكتتاب لضمان أن المخاطر المكتتب بها متنوعة بشـكل  . الفعالة والسريعة للمطالبات

  .والصناعة والمكان الجغرافيجيد من حيث النوع ومقدار الخطر 

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

تخول عقود التـأمين أيضـا المجموعـة بمالحقـة      كما. يحق للمجموعة إعادة تسعير الخطر عند التجديد
  ).حق الرجوع على طرف ثالث مسبب للضرر -:مثال(األطراف الثالثة لسداد بعض أو جميع التكاليف 

أثر ترتيبـات إعـادة التـأمين    . تتضمن ترتيبات إعادة التأمين تغطية بالتناسب وبغير التناسب وللكوارث
  .جموعة خسائر تأمين رئيسيةالمذكورة هو أنه يجب أن ال تتكبد الم

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

دث المعلومات عن الحقائق الرئيسـية والقـانون   بصورة فردية وعلى أساس شهري وتسويتها لتعكس أح
تدير المجموعة بصورة نشطة تسـوية  . الحالي واالختصاص والبنود والشروط التعاقدية والعوامل األخرى

  .مطالبات التأمين العام لتخفيض التعرض للتطورات التي ال يمكن التنبؤ بها

  مصادر الشكوك حول تقديرات مدفوعات المطالبات المستقبلية
المجموعة مسؤولة عـن جميـع األحـداث    . تدفع مطالبات عقود التأمين العام على أساس حدوث المطالبة

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

  .فترات زمنية قصيرة أو متوسطة
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  تتمة -مصادر الشكوك حول تقديرات مدفوعات المطالبات المستقبلية 
يتعلق ذلك بصفة . هناك العديد من المتغيرات التي تؤثر على مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية من هذه العقود

المصاحبة ألنشطة األعمال التي تتم مزاولتها من جانب حاملي العقد الفرديين وإجراءات  رئيسية بالمخاطر
التعويض المدفوع مقابل هذه العقود هي حوافز نقدية يتم منحها مقابـل الخسـارة   . إدارة المخاطر المتبعة

  ).رف الثالثبالنسبة للتغطية التأمينية للط(المتكبدة من جانب حاملي الوثائق أو األطراف الثالثة 
  

تتضمن التكاليف المقدرة للمطالبات المصروفات المباشرة التي يجب تكبدها في سداد المطالبات بالصـافي  
تقوم المجموعة باتخاذ جميع الخطـوات المعقولـة   . من قيم الحلول في االلتزام والمبالغ المستردة األخرى

برغم ذلك، وبسبب الشـكوك فـي   . للمطالباتلضمان توفر المعلومات المناسبة لديها بخصوص التعرض 
وضع مخصصات للمطالبات، من المحتمل أن تثبت النتيجة النهائية على أنها مختلفة من االلتزام األصـلي  

يشتمل االلتزام تجاه مثل هذه العقود مخصص المطالبات المتكبدة ولـم تـتم المطالبـة بهـا     . الموضوع
تدفع بعد ومخصص للمخاطر السارية كما في تـاريخ بيـان    ومخصص للمطالبات المبلغ عنها ولكنها لم

  .المركز المالي
تكون تقنيـات التقـدير   ) سواء كان مبلغ عنها أم ال(عند احتساب التكلفة المقدرة للمطالبات غير المدفوعة 

حيث يتم تعريف معدل الخسارة على أنه (لدى المجموعة مزيجا من التقديرات المستندة إلى معدل الخسارة 
المعدل بين التكلفة النهائية لمطالبات التأمين وأقساط التأمين المكتسبة خالل سنة مالية معينة فيمـا يتعلـق   

وتقدير يستند إلى الخبرة الفعلية في المطالبات باستخدام صيغة محددة سلفا عندما يتم ) بمثل تلك المطالبات
يتم القيام بإجراء تقييم اكتواري في كل سنة . نمنح الوزن األكبر للخبرة الفعلية في المطالبات بمرور الزم

  .الحقة للتأكد من كفاية االحتياطيات
  المطالباتتطور 

  تحتفظ الشركة بإحتياطي قوي فيما يتعلق بنشاط التأمين لديها بغرض الحماية من تجارب و تطورات  
  يتم حل الشكوك عن مبلغ و توقيت دفعات المطالبات في العادة خالل سنة .المطالبات المستقبلية الضارة   
  .واحدة  

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

يتركز هذا التعـرض فـي   . تعرض المجموعة لمطالبات مصاحبة للتأمين العام جوهري. ميةالحساسية الك
  .قطر حيث تتم معظم التعامالت

تستخدم المجموعة افتراضات تستند إلى مزيج من التقارير الداخلية واالكتوارية لقياس المطالبات المتعلقـة  
تقارير المطالبات الشهرية بالمجموعة وفحـص   يتم استخراج بيانات داخلية في الغالب من. بالتأمين العام

عقود التأمين الفعلية التي تم تنفيذها خالل نهاية السنة للحصول على بيانات عن العقود التي يتم االحتفـاظ  
يتم استخدام المعلومات لوضـع  . قامت المجموعة بمراجعة العقود الفردية وتعرضها الفعلي للمطالبات. بها

  .تار المطالبات المستخدمة في توقعات العدد النهائي للمطالباتسيناريوهات بخصوص است
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  تحليل الحساسية

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

التغير في  
 االفتراضات

٢٠١١ ٢٠١٢ 
األثر على  

 صافي الربح
األثر على 
حقوق 
 الملكية

األثر على 
 صافي الربح

األثر على 
 حقوق الملكية

 
 

  ألف 
  ريال قطري

  ألف 
  ريال قطري

  ألف 
  ريال قطري

  ألف 
  ريال قطري

      
 )٩,٩٤٢( )٩,٩٤٢( )٩,٧٨١( )٩,٧٨١( %٥+ معدل الخسارة

 -٩,٩٤٢ ٩,٩٤٢ ٩,٧٨١ ٩,٧٨١  %٥ 

النقصان في إجمالي معدالت الخسائر هو نفسه لكل من صافي وإجمـالي  / بالزيادة % ٥نسبة بالحساسية 
ال ينتج عن هذه الزيادة أية زيادة هامة في الخسارة المتمثلة في الوصـول إلـى حـدود     كماإعادة التأمين 
  .إعادة التأمين
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  مخاطر االئتمان   

االئتمان هي المخاطر التي تنشأ عن عجز أحد أطـراف األداة الماليـة عـن الوفـاء بمطلوباتـه      مخاطر 
  .بالصورة التي تتسبب في خسارة مالية للطرف اآلخر

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

  . تخفيف مخاطر التركيز

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

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

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

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

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

األجل األخرى غير هامة إذ أن األطراف المقابلة هي بنوك تتمتع بالسمعة الطيبة ولها تصنيفات ائتمانية 
  .خارجية ذات جودة عالية
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  الموجودات المالية التي انخفضت قيمتها

  ٤٩,١٥٦كانت هناك موجودات تأمين وإعادة تأمين قد انخفضت قيمتهـا بمبلـغ    ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في 
 ٤,٠٠٢وموجودات أخرى انخفضت قيمتها بمبلغ ) ريال قطريألف  ٤٢,٦٠١: ٢٠١١(ريال قطري ألف 
تسجل المجموعة جميع مخصصات انخفاض القيمة  )ريال قطريألف  ٤,٠٠٢: ٢٠١١(ريال قطري ألف 

  .في حسابات انخفاض قيمة منفصلة

  :التسويات لجميع مخصصات خسائر االنخفاض في القيمة على النحو التالي

 

انخفاض قيمة موجودات التأمين 
 أخرى ذمم مدينة نخفاض قيمةإ وإعادة التأمين

 ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٢ 
  ألف  

  ريال قطري
  ألف 

  قطريريال 
  ألف 

  ريال قطري
  ألف 

  ريال قطري

 ٤,٢٨٩ ٤,٠٠٢ ٦٤,٠٨٤ ٤٢,٦٠١ يناير ١في 
 - - ١٧٦ ٦,٥٥٥ مخصص مكون للسنة

 )٢٨٧( - )٢١,٦٥٩( - مبالغ مشطوبة

 ٤,٠٠٢ ٤,٠٠٢ ٤٢,٦٠١ ٤٩,١٥٦ ديسمبر ٣١في 

  مخاطر السيولة  

تـدير  . االلتزامات عنـد حلـول موعـدها   مخاطر السيولة هي المخاطر المتمثلة في عدم توفر النقد لدفع 
المجموعة احتياجات السيولة لديها برصد جدول الدفعات بعناية بالنسبة للمطلوبات المالية والتدفقات النقدية 

  .الخارجة المستحقة في األعمال اليومية



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

  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في  كما

-٦٦-  

  
  تتمة -إدارة المخاطر   ٣٣

  تتمة - مخاطر السيولة  

يتم تأمين . يوما ٩٠متداولة لمقابلة متطلبات السيولة لديها حتى فترات تحتفظ المجموعة بنقد وأوراق مالية 
التمويل الحتياجات السيولة طويلة األجل بمبلغ مناسب من التسهيالت االئتمانية المرتبط بها والمقدرة على 

  .بيع موجودات مالية متوسطة إلى طويلة األجل

  :ملخصة أدناه ٢٠١٢ديسمبر  ٣١االستحقاقات التعاقدية لمطلوبات المجموعة كما في 

  غير متداولة  متداولة 

  المجموع

 ٦خالل 
 أشهر

١٢-٦ 
 شهرا

الجموع 
  المتداول

 ٥إلى ١
 سنوات

 ٥أكثر من 
 سنوات

المجموع غير 
 المتداول

 

  ألف 
  ريال قطري

  ألف 
  ريال قطري

  ألف 
  ريال قطري

  ألف 
  ريال قطري

  ألف 
  ريال قطري

  ألف 
  ريال قطري

  ألف 
  ريال قطري

        
 ١٨٧,٥٢٥ ١٨,٧٥٢ - ١٨,٧٥٢ ١٦٨,٧٧٣ ٧٥,٠١١ ٩٣,٧٦٢ ذمم دائنة

ــتقة  ــات مش  -مطلوب
  ٥١,٠٢٩  ٥١,٠٢٩  ٥١,٠٢٩  -  -  - -  مبادلة معدالت فائدة
 ٦١٤,٠٨٦ ٢٧٢,٢١٤  ٣٨,١٠٢ ٢٣٤,١١٢ ٣٤١,٨٧٢ ١٥٤,١٠٥ ١٨٧,٧٦٧  مطلوبات عقود تأمين

مستحق ألطـراف ذات  
 ٣٣,٦٦٥ - - - ٣٣,٦٦٥ ٣٣,٦٦٥ - عالقة

 ٨٩٧,٣١٥ ٨٩٧,٣١٥ - ٨٩٧,٣١٥ - - - وسلفقروض 

 ١,٧٨٣,٦٢١ ١,٢٣٩,٣١٠ ٨٩,١٣١ ١,١٥٠,١٧٩ ٥٤٤,٣١٠ ٢٦٢,٧٨١ ٢٨١,٥٢٩ 



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

  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في  كما

-٦٧-  

  
  تتمة -إدارة المخاطر   ٣٣

  :ملخصة أدناه ٢٠١١ديسمبر  ٣١االستحقاقات التعاقدية لمطلوبات المجموعة كما في 

  غير متداولة  متداولة 

  المجموع

 ٦خالل 
 شهرا ١٢- ٦ أشهر

الجموع 
  المتداول

 ٥إلى ١
 سنوات

 ٥أكثر من 
 سنوات

المجموع غير 
 المتداول

 

  ألف 
  ريال قطري

  ألف 
  ريال قطري

  ألف 
  ريال قطري

  ألف 
  ريال قطري

  ألف 
  ريال قطري

  ألف 
  ريال قطري

  ألف 
  ريال قطري

        
 ١٥٧,٤١٢ ١٥,٧٤١ - ١٥,٧٤١ ١٤١,٦٧١ ٦٢,٩٦٥ ٧٨,٧٠٦ ذمم دائنة

مبادلة  -مطلوبات مشتقة 
  ٤٩,٧٥٢  ٤٩,٧٥٢  ٤٩,٧٥٢  -  -  -  -  معدالت فائدة

 ٥٣٢,٩٣٠ ٢٣٦,٢٣٩  ٣٣,٠٦٧ ٢٠٣,١٧٢ ٢٩٦,٦٩١ ١٣٣,٧٣٩ ١٦٢,٩٥٢  مطلوبات عقود تأمين
مستحق ألطـراف ذات  

 ٣١,٧١٦ - - - ٣١,٧١٦ ٣١,٧١٦ -  عالقة
 ٦٣١,١١١ ٦٣١,١١١ ١٧٤,٤٠٨ ٤٥٦,٧٠٣ - - - وسلفقروض 

 ١,٤٠٢,٩٢١ ٩٣٢,٨٤٣ ٢٥٧,٢٢٧ ٦٧٥,٦١٦ ٤٧٠,٠٧٨ ٢٢٨,٤٢٠ ٢٤١,٦٥٨ 

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

  مخاطر السوق  

على أسعار صرف العمالت األجنبية ومعدالت مخاطر السوق هي المخاطر المتمثلة في التغيرات بالسوق 
إن . الفائدة وأسعار األسهم بالصورة التي  تؤثر على إيراد الشركة أو قيمة ما تحتفظ به من أدوات ماليـة 

الهدف من إدارة مخاطر السوق هو إدارة والتحكم بالتعرض لمخاطر السوق في إطار الحـدود المعقولـة   
  .الوقتومضاعفة عائدات المجموعة في نفس 



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

  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في  كما

-٦٨-  

  
  تتمة -إدارة المخاطر   ٣٣

  تتمة - مخاطر السوق  

  مخاطر العمالت

ينشأ التعرض لمخاطر سعر صرف العمالت األجنبية مـن  . تتم معظم تعامالت المجموعة بالريال القطري
الريال القطري مربوط بصورة فعالة بالدوالر األمريكـي وبالتـالي فـإن     .استثمارات المجموعة بالخارج

  . مخاطر العمالت تحدث فقط فيما يتعلق بالعمالت األخرى بخالف الدوالر األمريكي

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

 ٢٠١١  ٢٠١٢  
 عمالت أخرى يورو عمالت أخرى يورو المبالغ االسمية

     
 ٢,٦٧١ - ٩٩١ - الموجودات المالية
  )٢٣,٤٧٠( )٣٨٩( )٢٠٤( ٧٤٢ المطلوبات المالية

 )٢٠,٧٩٩( )٣٨٩( ٧٨٧ ٧٤٢ المخاطر قصيرة األجل
     

 ٢٥٥,٦٣١ ٩,١٢٢ ٢٩٩,٢٥٠ ٩,٣٦٩ الموجودات المالية
 - )٩,٣٨٤( - )١٠,١٥٨( المطلوبات المالية

 ٢٥٥,٦٣١ )٢٦٢( ٢٩٩,٢٥٠ )٧٨٩( المخاطر طويلة األجل

حساسية صافي النتائج للسنة وحقوق الملكية بخصوص الموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة ومعدل 
تم أداء التحليل أدنـاه  . صرف الدوالر األمريكي مقابل الريال القطري والعمالت األخرى لن تكون كبيرة

الممكنة على نحو معقول في المتغيرات الرئيسية مع االحتفاظ بجميع المتغيرات األخرى ثابتـة  للحركات 
يوضح األثر على الربح وحقوق الملكية نتيجة للتغيرات في القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات النقديـة  

  .الحساسة للعمالت متضمنة التزامات مطالبات عقود التأمين



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

  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في  كما

-٦٩-  

  
  تتمة -إدارة المخاطر   ٣٣

  تتمة – مخاطر السوق  

  تتمة - مخاطر العمالت

 ٢٠١١ديسمبر  ٣١ ٢٠١٢ديسمبر  ٣١  
التغير في  

 المتغيرات
األثر على  األثر على الربح

 حقوق الملكية
األثر على حقوق  األثر على الربح

 الملكية
  ألف    

  ريال قطري
  ألف 

  ريال قطري
  ألف 

  ريال قطري
  ألف 

  ريال قطري
      العمالت

 ١٣ ١٣ ٨١ )٥( %١٠+ يورو

 ٢٢,٩٣٠ ٢٤٤ ٣٠,٠١٨ ٧٩ %١٠+ أخرى

 ٢٢,٩٤٣ ٢٥٧ ٣٠,٠٩٩ ٧٤  اإلجمالي
      

 )١٣( )١٣( )٨١( ٥ %١٠- يورو

 )٢٢,٩٣٠( )٢٤٤( )٣٠,٠١٨( )٧٩( %١٠- أخرى

 )٢٢,٩٤٣( )٢٥٧( )٣٠,٠٩٩( )٧٤(  اإلجمالي

  

. الفائدة علـى القـروض ألجـل واالسـتثمارات    سياسة المجموعة هي تقليص التعرض لمخاطر معدالت 
تتعرض المجموعة للتغيرات في معدالت أسعار الفائدة بالسوق من خالل موجوداتها ومطلوباتهـا الماليـة   

  .التي تخضع لمعدالت فائدة متغيرة



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

  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في  كما

-٧٠-  

  
  تتمة –إدارة المخاطر   ٣٣

  أدوات بمعدالت ثابتة ومتغيرة

 القيم الدفترية
٢٠١١   ٢٠١٢ 

  ألف 
  ريال قطري

  ألف   
  ريال قطري

 
  

    
 ١٠٤,٠٠٠   ٢١,٠٠٠ موجودات مالية

 ٦٣١,١١١   ٨٩٧,٣١٥ مطلوبات مالية

  

  تحليل الحساسية للقيمة العادلة لألدوات ذات المعدل الثابت

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

  .ر على الربح أو الخسارةلذا فإن التغير في معدل الفائدة في تاريخ التقرير لن يؤث. بالقيمة العادلة

  تحليل حساسية التدفق النقدي لألدوات ذات المعدل المتغير

الـربح أو  ) تخفـيض (نقطة أساس في معدالت الفائدة في تاريخ التقرير إلى زيادة  ٥٠سيؤدي التغير بـ 
يفترض هذا التحليل بقاء جميع المتغيرات األخـرى، ومعـدالت صـرف    . الخسارة بالمبلغ الموضح أدناه

  . العمالت األجنبية على وجه الخصوص، ثابتة



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

  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في  كما

-٧١-  

  
  تتمة -إدارة المخاطر   ٣٣

  تتمة - مخاطر السوق  

 أو الخسارةالربح 
 ٥٠زيادة بـ 

 نقطة أساس
 ٥٠تخفيض  بـ   

 نقطة أساس

  ألف 
  ريال قطري

  ألف   
  ريال قطري

   ٢٠١٢ديسمبر  ٣١
    
 ٤,٤٨٧    )٤,٤٨٧( أدوات ذات معدالت متغيرة 

 )٢,٠٦١(   ٢,٠٦١  تبادل معدالت الفائدة

 ٢,٤٢٦   )٢,٤٢٦( )بالصافي(حساسية التدفق النقدي 

 
  

 ٢٠١١ديسمبر  ٣١
 

  
    
 ١,٣٤٥   )١,٣٤٥( أدوات ذات معدالت متغيرة 

 )١,٣٤٥(   ١,٣٤٥  تبادل معدالت الفائدة

 -   - )بالصافي(حساسية التدفق النقدي 



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

  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في  كما

-٧٢-  

  
  تتمة -إدارة المخاطر   ٣٣

  مخاطر سعر السهم

فـي الشـركات   تتعرض المجموعة لمخاطر سعر السهم بالسوق فيما يتعلق بأوراقها الماليـة وسـنداتها   
مخاطر سعر السهم هي المخاطر التي تنشأ من انخفاض القيمة العادلة لألسهم نتيجة للتغير فـي  . المدرجة

األثر على السهم بسبب التغيير المحتمل على نحـو معقـول فـي    . مستويات األسهم وقيمة األسهم الفردية
  :خرى ثابتة على النحو التاليمع االحتفاظ بجميع المتغيرات األ% ١٠/+) -(مؤشرات األسهم بنسبة 

 ٢٠١١ديسمبر  ٣١ ٢٠١٢ديسمبر  ٣١  
التغير في  

 المتغيرات
األثر على 

 الربح
األثر على 

الدخل الشامل 
 اآلخر

األثر على 
 الربح

األثر على 
الدخل الشامل 

 اآلخر
      

 ٧٤,٥٣٩ ١٤,٥٦٣ ٦٥,٦٠٢ ١٢,٩٠٩ %١٠+ السوق القطرية
 ١٢,٤١٥ ٩٦١ ١٨,٧٣٧ ٤٤ %١٠+ األسواق العالمية

      
 )٧٤,٥٣٩( )١٤,٥٦٣( )٦٥,٦٠٢( )١٢,٩٠٩( %١٠- السوق القطرية
 )١٢,٤١٥( )٩٦١( )١٨,٧٣٧( )٤٤( %١٠- األسواق العالمية

      

  مخاطر التشغيل  

 أو البشري الخطأ أو األنظمة أو ضوابط الرقابة فشل من تنشأ التي الخسارة مخاطر مخاطر التشغيل هي

 التشغيلية المخاطرتدير المجموعة  .ونتائج قانونية وتنظيمية التي ينتج عنها خسائر مالية وللسمعة االحتيال
من خالل الضوابط المناسبة ووضع فصل مناسب للمهام وعمليات الفحص والمراقبة الداخلية متضمنة 

  .التدقيق الداخلي وااللتزام



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

  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في  كما

-٧٣-  

  
  تتمة -إدارة المخاطر   ٣٣

  إدارة رأس المال

مجلس اإلدارة هي االحتفاظ بقاعدة رأس مال قوية بغرض المحافظة على ثقة المستثمر والدائن سياسة 
يقوم مجلس اإلدارة برصد العائد على رأس . والسوق والمحافظة على استدامة التطور المستقبلي لألعمال

غايات . ساهمينالمال والذي تعرفه المجموعة على أنه صافي إيراد التشغيل مقسوما على إجمالي عدد الم
  :الشركة من إدارة رأس المال هي

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

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

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

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

  

 ٢٠١١  ٢٠١٢ 
  ألف  

  ريال قطري
  ألف  

  ريال قطري
    

 ٢,٥٩٧,١٥٤  ٢,٥٢٧,١٤٥ باستبعاد احتياطي تحوط التدفق النقدي حقوق الملكية
 )١٤٩,٧٩٠(  )٥٥,٠٥٥( النقد وما يعادله: يخصم

 ٢,٤٤٧,٣٦٤  ٢,٤٧٢,٠٩٠ رأس المال

 ٢,٥٩٧,١٥٤  ٢,٥٧٨,١٧٤ حقوق الملكية
 ٦٣١,١١١  ٨٩٧,٣١٥ واالستدانة القروض: يضاف

 ٣,٢٢٨,٢٦٥  ٣,٤٧٥,٤٨٩ التمويل الكلي

 ١,٣٢: ١  ١,٤١: ١ رأس المال إلى التمويل الكلي

  



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

  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في  كما

-٧٤-  

  

  التقديرات المؤثرة المستخدمة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة  ٣٤

عدد من التقديرات المؤثرة عند بتطبيق في أثناء إعداد هذه البيانات المالية الموحدة قامت اإلدارة باستخدام 
تم إدراج تلك األحكام التي لها التأثير الهام األكبـر  . ٢السياسات المحاسبية الوارد وصفها باإليضاح رقم 

بخالف تلـك التـي   (على مبالغ الموجودات والمطلوبات والدخل والمصروف الصادر عنها التقرير أدناه 
  ).٣٥مل معها في اإليضاح رقم تشتمل على تقديرات والتي تم التعا

استندت تلك األحكام إلى الخبرة التاريخية وعوامل أخرى متضمنة التوقعات ألحداث مستقبلية يـرى أنهـا   
ترى اإلدارة بأن النقاش التالي يعالج السياسات المحاسبية التـي تحتـاج إلـى    . معقولة في ضوء الظروف

  .األحكام

  تصنيف االستثمارات

يمكن تصنيف االستثمارات المدرجة إما على أنها محتفظ بها للمتاجرة أو بالقيمة العادلة من خالل حسـاب  
تقوم المجموعة باالستثمار بشكل كبير في األوراق الماليـة المدرجـة إمـا محليـاً أو     . الربح أو الخسارة

تمال نموها الطويـل األجـل   خارجيا كما أن اإلدارة قد قررت بصفة أساسية المحاسبة عنها على أساس اح
نتيجة لذلك فقـد تـم االعتـراف بمثـل تلـك      . بدالً عن المحاسبة عنها على أساس ربحها قصير األجل

صـنفت  . االستثمارات كاستثمارات متاحة للبيع بدالً عن بالقيمة العادلة من خـالل الـربح أو الخسـارة   
سارة في الوقت الذي تكون فيه الموجـودات إمـا   الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخ

  .بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةمبدئيا محتفظ بها للمتاجرة أو مخصصة 
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  تتمة - التقديرات المؤثرة المستخدمة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة  ٣٤

  انخفاض قيمة الموجودات المالية        

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

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

القيمة تقوم بالمجموعة، ضمن عوامل أخرى، بتقييم التقلبات االعتيادية في سعر السهم والموقـف المـالي   
  .ية والتدفقات النقدية التشغيلية والماليةللشركة المستثمر فيها وأداء الصناعة والقطاع، والتغييرات في التقن

  المصادر الرئيسية للشكوك حول التقديرات  ٣٥

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

  :خالل السنة المالية التالية تمت مناقشتها أدناه

  المطالبات المقدمة بموجب عقود تأمين       

يتم تحميل مصروفات المطالبات وتقدير الخسائر على الدخل عند تكبدها اسـتناداً إلـى االلتـزام المقـدر     
يتم تقدير مطلوبات . من جانب حاملي العقدللتعويض المستحق لحامل العقد أو األطراف الثالثة المتضررة 

المطالبات غير المدفوعة باستخدام مدخالت التقديرات لحاالت فردية مبلغ عنهـا للمجموعـة وتقـديرات    
تتم مراجعة طريقة وضع مثل هـذه التقـديرات وتكـوين    . اإلدارة للمطالبات المتكبدة ولكن لم يبلغ عنها

تم إدراج أية فروق بين المطالبات الفعلية والمخصصات الموضـوعة  ي. االلتزام الناتج عنها بصفة مستمرة
  . في بيان الدخل الموحد في سنة السداد

  أقساط التأمين غير المكتسبة       

يمثل مخصص األقساط غير المكتسبة جزء من األقساط المحصلة أو الدينة والتي تتعلق بالمخاطر التي لم   
يتم تحقيق المخصصات عندما يتم إدخال العقود ويتوجب دفع . يتنته حتى تاريخ بيان المركز المال

  .في الحسابات كإيرادات أقساط التأمسن الغير مكتسبة على أساس يوحي تناسبي األقساط وتدرج
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  تتمة - المصادر الرئيسية للشكوك حول التقديرات  ٣٥

  انخفاض قيمة ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى

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

ة لدى حاملي الوثائق وشركات التأمين قد انخفضت قيمتها أن تقوم المجموعة بتقييم مركز االئتمان والسيول
والمعلومات  ٢٠١٢ومعدالت االسترداد التاريخية متضمنة التحقيقات المفصلة التي تم القيام بها خالل سنة 

يتم إدراج الفرق بين القيمة القابلة لالسترداد المقدرة والقيمة الدفتريـة فـي   . المستلمة من إدارتها القانونية
سيتم إدراج أي فرق بين المبالغ المحصلة فعليا في الفتـرات المسـتقبلية   . صروفبيان الدخل الموحد كم

  . والمبالغ المتوقعة في بيان الدخل الموحد في وقت تحصيلها

  :األعمار اإلنتاجية والقيمة المتبقية وتكاليف اإلستهالك للعقارات والمعدات

. المتبقية وتكاليف اإلستهالك لعقاراتها ومعداتهاتقوم المجموعة بتحديد تقديرات األعمار اإلنتاجية والقيمة 
  .يتم تحديد هذه التقديرات بعد األخذ في اإلعتبار اإلستخدام المتوقع للموجودات والتقدم الفني والتجاري

  اختبار كفاية االلتزام

. د التأمينفي تاريخ كل بيان مركز مالي يتم إجراء اختبارات لكفاية االلتزام للتأكد من كفاية مطلوبات عقو
تقوم المجموعة باستخدام أفضل التقديرات للتدفقات النقديـة التعاقديـة المسـتقبلية ومعالجـة المطالبـات      
والمصروفات اإلدارية إضافة إلى إيراد االستثمار من الموجودات التي تعزز مثل هـذه المطلوبـات فـي    

  .خل الموحديتم تحميل أي نقص مباشرة في بيان الد. سبيل تقييم كفاية المطلوب

  تقييم مبادلة معدالت الفائدة       

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

تعكـس القـيم العادلـة مخـاطر     . معدالت الفائدة بالسوق ألداة مماثلة في تاريخ القياسكل عقد باستخدام 
االئتمان لألدوات وهي تتضمن إجراء تسويات لألخذ في االعتبار مخـاطر االئتمـان علـى المجموعـة     

  .والطرف المقابل، متى كان ذلك مالئما
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  تتمة - المصادر الرئيسية للشكوك حول التقديرات  ٣٥

 االستثمارات العقاريةتقييم 

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

تستند القـيم العادلـة علـى قـيم     . تقييمه المناسبة والخبرة الحديثة المتعلقة بموقع وفئة العقار الذي يجري
سيكون ذلك بمثابة المبلغ المقدر الذي يمكن في مقابله مبادلة العقار في تاريخ التقيـيم بـين بـائع    . السوق

ومشتري راغبين في معاملة تجارية حرة بعد التسويق المناسب الذي تتصرف األطراف بموجبه بصـورة  
  .مطلعة

  المقارنةإعادة تصنيف أرقام   ٣٦

ليس . أعيد تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتفق مع طريقة العرض المتبعة في البيانات المالية للسنة الحالية
  .إلعادة التصنيف المذكورة أي أثر على صافي الربح أو إجمالي الموجودات وحقوق الملكية لفترة المقارنة


