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

  قطر - الدوحة 
  

  المقدمـة
") الشركة) ("ق.م.ش(لشركة قطر للتأمين  المرفق المرحلي المختصرالموحد  بيان المركز الماليبمراجعة  قمنا لقد

من بيانات الدخل والدخل الشامل  ، وكالً 2013يونيو  30كما في  ")المجموعة"يشار إليهم جميعاً بـ (وشركاتها التابعة 
المرحلية المختصرة لفترة الستة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ، الموحدة والتدفقات النقدية  الملكيةالتغيرات في حقوق و

المرحلية المختصرة الموحدة دارة مسؤولة عن إعداد وعرض هذه البيانات المالية اإلإن . وبعض اإليضاحات التفسيرية
إن مسؤوليتنا هي إبداء إستنتاج حول هذه البيانات ". لتقارير المالية المرحليةا) "34(وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

  .المرحلية المختصرة إستناداً إلى مراجعتناالموحدة المالية 
  

 نطاق المراجعة 
ة من مراجعة البيانات المالية المرحلي) " 2410(قمنا بمراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي المتعلق بعمليات المراجعة رقم  لقد

ختصرة القيام بإجراء المرحلية المالموحدة تتضمن مراجعة البيانات المالية ". قبل مدقق الحسابات المستقل للمنشأة 
، وإتباع إجراءات تحليلية ين عن األمور المالية والمحاسبية، بشكل رئيسي من األشخاص المسؤولاإلستفسارات

جوهرياً عن نطاق القيام بالتدقيق وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق، إن نطاق المراجعة يقل . وإجراءات مراجعة أخرى
وبالتالي ، فإنها ال تمكننا من الحصول على تأكيد حول جميع األمور الهامة التي يمكن أن يبينها التدقيق وتبعاً لذلك، فإننا 

  .ال نبدي رأي تدقيق بشأنها
  

 اإلستنتاج 
المرحلية المختصرة الموحدة لى علمنا ما يدعونا إلى اإلعتقاد بأن البيانات المالية لم يرد إ مراجعتنا، أعمال إستناداً إلى

التقارير المالية ) "34(المرفقة لم يتم إعدادها ، من جميع النواحي الجوهرية ، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 
  ".المرحلية

  
  ديلويت آند توشعن 

  
  

  باهيمياعثمان محمد 
  )103(الحسابات رقم سجل مراقبي 
  2013 يوليو 23

  قطر -الدوحة



  )ق.م.ش(شركة قطر للتأمين 

  بيان المركز المالي الموحد المرحلي المختصر 

 2013 يونيو 30في  كما

   المختصرة المرحلية الموحدة المالية من هذه البيانات اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً إن
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  2012ديسمبر  31  2013يونيو  30    
  )مدققة(  )مراجعة(  إيضاحات  
  ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري    

        الموجودات
  2.123.876  4.230.659  3  نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك

  703.395  1.480.939    مدينة أخرىذمم التأمين وأرصدة 
  1.950.278  2.395.653  4  موجودات عقود إعادة تأمين

  70.403  72.404    بطريقة حقوق الملكيةاستثمارات 
  2.933.103  3.531.200  5  استثمارات

  438.636  393.677  6  استثمارات عقارية
  31.890  35.369  7  ممتلكات ومعدات

  8.251.581  12.139.901    مجموع الموجودات
        

        وحقوق الملكية المطلوبات
        المطلوبات

  --  1.446.000    قروض قصيرة األجل
  817.982  984.237    مخصصات وذمم إعادة تأمين دائنة وذمم دائنة أخرى

  3.640.986  4.774.484  4  مطلوبات عقود تأمين
  4.458.968  7.204.721    مجموع المطلوبات

        
        الملكيةحقوق 

  891.891  1.284.323  12  رأس المال
  464.360  1.301.982    احتياطي قانوني

  287.000  287.000    احتياطي عام
  663.496  640.608    احتياطي القيمة العادلة

  159.090  189.606    االحتياطي الخاص للكوارث
  1.154.517  1.048.931    أرباح مدورة

  3.620.354  4.752.450    مساهمي الشركة األمحقوق الملكية لمجموع 
  172.259  182.730    حقوق األقلية غير المسيطرة

  3.792.613  4.935.180    الملكيةمجموع حقوق 
  8.251.581  12.139.901    الملكيةمجموع المطلوبات وحقوق 

  :بالنيابة عن المجلس كل منووقعها  2013 يوليو 23في المختصرة المرحلية الموحدة البيانات المالية عتمد مجلس اإلدارة هذه إ

 
  

  

  خليفة عبد اهللا تركي السبيعي    آل ثانيمحمد بن علي خالد بن 
  رئيس المجموعة والمدير التنفيذي    والعضو المنتدب رئيس مجلس اإلدارة



  )ق.م.ش(شركة قطر للتأمين 

  بيان الدخل الموحد المرحلي المختصر 

 2013 يونيو 30في  لفترة الستة أشهر المنتهية

   المختصرة المرحلية الموحدة المالية من هذه البيانات اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً إن
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  يونيو 30للستة أشهر المنتهية في     
    2013  2012  
  )مراجعة(  )مراجعة(  إيضاحات  
ألف ريـال   ألف ريـال قطري    

  قطري
        

  1.468.883  2.051.149  9  أقساط التأمين إيرادات إجمالي
  )639.993(  )583.817(  9  حصة معيدي التأمين من إجمالي أقساط التأمين

  828.890  1.467.332    أقساط التأمينإيرادات  صافي
  )92.060(  )590.772(  9  التغير في إحتياطي األخطار السارية

  736.830  876.560    صافي األقساط المحققة
  )662.899(  )722.129(  9  إجمالي المطالبات المدفوعة

  273.615  285.023  9  التأمين  إعادةالمبالغ المستردة من 
  )160.676(  )97.352(  9  الحركة على المطالبات القائمة

  )77.569(  )96.869(  9  العموالتصافي 
  109.301  245.233  9  التأمينصافي نتائج 

  286.327  342.294    ستثماراتإيرادات اإل
  23.549  24.127    إيرادات اإليجارات

  1.965  1.278    إيرادات أخرى
  421.142  612.932    اإليراداتإجمالي 

  )110.750(  )169.410(    المصروفات التشغيلية واإلدارية 
  )11.253(  )11.017(    اإلستهالك
  299.139  432.505    بطريقة حقوق الملكيةاالستثمارات  من أرباححصة الالربح قبل 

  3.169  2.002    بطريقة حقوق الملكيةاالستثمارات  الحصة من أرباح
  302.308  434.507    ربح الفترةصافي 

        
        :يوزع العائد على

  302.764  415.275    مساهمي الشركة األم
  )456(  19.232    حقوق األقلية غير المسيطرة

  302.308  434.507    ربح الفترة
        

لسنة  معدل( -ريـال قطري –) األساسي والمعدل(العائد على السهم 
  2,78  3,48  10  )الحقوق والعالوةكنتيجة ألثر  2012



  )ق.م.ش(شركة قطر للتأمين 

  بيان الدخل الشامل الموحد المرحلي المختصر 

 2013 يونيو 30في  المنتهيةلفترة الستة أشهر 

   المختصرة المرحلية الموحدة المالية من هذه البيانات اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً إن
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  يونيو 30المنتهية في للستة أشهر   
  2013  2012  
  )مراجعة(  )مراجعة(  
  ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري  
      

  302.308  434.507  ربح الفترةصافي 
      

      ىخرالدخل الشامل األبنود 
  )92.013(  )30.288(  صافي التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية المتاحة للبيع

  210.295  404.219  للفترةإجمالي الدخل الشامل 
      

      :يوزع العائد على
  206.490  392.387  مساهمي الشركة األم

  3.805  11.832  حقوق األقلية غير المسيطرة
  210.295  404.219  إجمالي الدخل الشامل للفترة



  )ق.م.ش(شركة قطر للتأمين 

  بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد المرحلي المختصر 

 2013 يونيو 30في  أشهر المنتهيةلفترة الستة 

   المختصرة المرحلية الموحدة المالية من هذه البيانات اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً إن
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  احتياطي عام  احتياطي قانوني  رأس المال  
 احتياطي 

  القيمة العادلة
االحتياطي 

  الخاص للكوارث
  

  أرباح مدورة
حصة المساهمين 

  بالشركة األم
حقوق األقلية 
  غير المسيطرة

 إجمالي 
  حقوق الملكية

  
ألف ريـال 

 قطري
ألف ريـال 

 قطري
ألف ريـال 

 قطري
ألف ريـال 

 قطري
ألف ريـال 

 قطري
ألف ريـال 

 ألف ريـال قطري قطري
ألف ريـال 

 ألف ريـال قطري قطري
           

  3.528.861  189.501  3.339.360  1.032.335  129.498  674.163  287.000  473.121 743.243  )مدققة( 2012يناير  1الرصيد في 
  302.308  )456(  302.764  302.764  --  --  --  --  --  ربح الفترةصافي 

صافي التغير في القيمة العادلة 
  )92.013(  4.261  )96.274(  --  --  )96.274(  --  --  --  لالستثمارات المتاحة للبيع
  210.295  3.805  206.490  302.764  --  )96.274(  --  --  --  إجمالي الدخل الشامل للفترة

لسنة مدفوعة نقدية توزيعات أرباح 
2011  --  --  --  --  --  )297.297(  )297.297(  )8.164(  )305.461(  

  --  --  --  )148.648(  --  --  --  --  148.648  إصدار أسهم مجانية
تأثير اإلستحواذ على جزء من حصة 

  )40.989(  )29.937(  )11.052(  )11.052(  --  --  --  --  --  حقوق األقلية غير المسيطرة
  --  --  --  )74.325(  --  --  --  74.325  --  القانونيمحول لالحتياطي ال
  --  --  --  )29.592(  29.592  --  --  --  --  محول لالحتياطي الخاص للكوارثال

  3.392.706  155.205  3.237.501  774.185  159.090  577.889  287.000  547.446 891.891  )مراجعة( 2012يونيو  30الرصيد في 
 
 
 
  



  )ق.م.ش(شركة قطر للتأمين 

  بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد المرحلي المختصر 

 2013 يونيو 30في  أشهر المنتهيةلفترة الستة 

   المختصرة المرحلية الموحدة المالية من هذه البيانات اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً إن
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  احتياطي عام  احتياطي قانوني  رأس المال  
 احتياطي 

  القيمة العادلة
االحتياطي 

  الخاص للكوارث
  

  أرباح مدورة
حصة المساهمين 

  بالشركة األم
حقوق األقلية 
  غير المسيطرة

 إجمالي 
  حقوق الملكية

  
ألف ريـال 

 قطري
ألف ريـال 

 قطري
ألف ريـال 

 قطري
ألف ريـال 

 قطري
ألف ريـال 

 قطري
ألف ريـال 

 ألف ريـال قطري قطري
ألف ريـال 

 ألف ريـال قطري قطري
           

  3.792.613  172.259  3.620.354  1.154.517  159.090  663.496  287.000  464.360 891.891  )مدققة( 2013يناير  1الرصيد في 
  434.507  19.232  415.275  415.275  --  --  --  --  --  ربح الفترةصافي 

صافي التغير في القيمة العادلة 
  )30.288(  )7.400(  )22.888(  --  --  )22.888(  --  --  --  لالستثمارات المتاحة للبيع
  404.219  11.832  392.387  415.275  --  )22.888(  --  --  --  إجمالي الدخل الشامل للفترة

لسنة مدفوعة نقدية توزيعات أرباح 
2012  --  --  --  --  --  )222.972(  )222.972(  )9.796(  )232.768(  

  --  --  --  )178.379(  --  --  --  --  178.379  إصدار أسهم مجانية
  8.435  8.435  --  --  --  --  --  --  --  حقوق األقلية غير المسيطرة الزيادة في

  --  --  --  )88.994(  --  --  --  88.994  --  القانونيمحول لالحتياطي ال
  962.681  --  962.681  --  --  --  --  748.628  214.053  إصدار حقوق اولوية

  --  --  --  )30.516(  30.516  --  --  --  -  للكوارثمحول لالحتياطي الخاص ال
  4.935.180  182.730  4.752.450  1.048.931  189.606  640.608  287.000  1.301.982 1.284.323  )مراجعة( 2013يونيو  30الرصيد في 



  )ق.م.ش(شركة قطر للتأمين 

  بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد المرحلي المختصر 

 2013 يونيو 30في  أشهر المنتهيةلفترة الستة 

   المختصرة المرحلية الموحدة المالية من هذه البيانات اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً إن
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  )ق.م.ش(شركة قطر للتأمين 

  بيان التدفقات النقدية الموحدة المرحلية المختصرة 

 2013 يونيو 30في  لفترة الستة أشهر المنتهية

   المختصرة المرحلية الموحدة المالية من هذه البيانات اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً إن
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  يونيو 30للستة أشهر المنتهية في     
    2013  2012  
  )مراجعة(  )مراجعة(  إيضاحات  
  ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري    

        األنشطة التشغيلية
  302.308  434.507    ربح الفترة

        :تعديالت
  11.253  11.017    واستثمارات عقاريةإستهالك ممتلكات ومعدات 

  )3.169(  )2.002(    بطريقة حقوق الملكيةحصة ربح االستثمارات 
  )309.876(  )347.957(    واالستثمارات اإليجاراتإيرادات 

    1.324    مخصص الذمم المدينة المشكوك في تحصيلها
  3.539  4.454    مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 -- )18.464(    ومعداتربح بيع ممتلكات 
    82.879  4.055  

        :ر في رأس المال العامليالتغ
  )236.026(  )778.868(    ذمم التأمين وأرصدة مدينة أخرى

252.736  688.124    بالصافي - التأمين اتر في احتياطيالتغي  
73.132  163.488    ر في مخصصات وذمم إعادة تأمين دائنة وذمم دائنة أخرىالتغي  

 93.897 155.623    النقد من األنشطة التشغيلية
 )1.137( )1.685(    مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

  92.760  153.938    من األنشطة التشغيليةالناتج  صافي النقد
        
        يةنشطة االستثماراأل

  )135.591(  )628.385(    صافي الحركة النقدية في االستثمارات
  )40.989(  --     حصة من حقوق األقلية في شركة تابعةاإلستحواذ على 

 )4.015( )8.104(    صافي الحركة في الحصص غير المسيطرة
  --  )1.283(    حيازة غير مسيطرة في شركة تابعة

  309.876  347.957    واستثمارات إيجارات إيرادات مستلمة من
  269  58.313    بيع ممتلكات ومعدات متحصالت من

  129.550  )231.502(    األنشطة اإلستثمارية منالناتج  ) /المستخدم في( صافي النقد
        
      يةنشطة التمويلاأل

 )8.164( )9.796(    حصة األقلية غير المسيطرةصافي الحركة في 
  --  8.435    الزيادة في حقوق األقلية

  --  962.681    متحصالت من إصدار حقوق أولوية
  482.000  1.446.000    قصيرة األجل المستلم كقروضصافي 

  )297.297(  )222.973(    توزيعات أرباح مدفوعة
 176.539 2.184.347    يةنشطة التمويلاألالنقد الناتج من  صافي

 398.849 2.106.783    وشبه النقدي النقد فزيادة ال
  2.080.720  2.123.876    يناير  1في  وشبه النقدالنقد 
  2.479.569  4.230.659  3  يونيو 30في  وشبه النقدالنقد 



  )ق.م.ش(شركة قطر للتأمين 

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة 

 2013 يونيو 30في  لفترة الستة أشهر المنتهية
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  نشاطوال ةركشال .1

ألحكـام   وفقـاً  1964 سنةفي في دولة قطر  تأسستعامة مساهمة هي شركة )  "األم الشركة" (ق .م.شللتأمين  شركة قطر
") المجموعـة ("ة اتها التابعشركوالشركة قوم ت. القطري ةقانون الشركات التجاريوتحكمها نصوص  20الالئحة التجارية رقم 

  .بمزاولة أعمال التأمين وإعادة التأمين والعقارات وخدمات االستشارات المالية

  .مالطاو ولندن وسويسرامان ودولة الكويت واإلمارات العربية المتحدة وسلطنة عتعمل المجموعة في دولة قطر 

    البيانات المالية للشركة وشركاتها التابعة والتي تنتهي سنواتها جميعا في المختصرةالمرحلية الموحدة  تتضمن البيانات المالية
  :وفيما يلي عرض للشركات التابعة .رديسمب 31

  

  األنشطة الرئيسية  بلد التأسيس  الملكية  الشركة التابعة
تدير . تعمل بصفة أساسية في مجال التأمين وإعادة التأمين  دولة قطر  %84.60  )م.م.ذ(شركة قطر للتأمين الدولية

 فرعين خارجيينولديها  مجموعةالعمليات التشغيلية العالمية لل
ومكتب ) بدولة اإلمارات العربية المتحدة(في دبي وأبو ظبي 

بالتفاصيل  هو موضحكما  تين تابعتينوشرك تمثيل في مالطا
  :أدناه

مملوكة بواسطة ( %70  مانية القطرية للتأمينالشركة الع
  )الدوليةشركة قطر للتأمين 

  .تعمل بصفة أساسية في مجال التأمين وإعادة التأمين  سلطنة عمان

مملوكة بواسطة (% 82,04  الشركة الكويتية القطرية للتأمين 
  )الدوليةشركة قطر للتأمين 

  .تعمل بصفة أساسية في مجال التأمين وإعادة التأمين  دولة الكويت

%) 39،74% (95،38  )م.م.ذ(كيو ري 
شركة قطر  مملوكة بواسطة

  )ةالدولي للتأمين

  .التأمينتعمل بصفة أساسية في مجال إعادة   دولة قطر

مملوكة بواسطة % (100  كانيت المحدودة
  )الدوليةشركة قطر للتأمين 

اإلمارات 
  العربية المتحدة

تعمل بصفة أساسية في مجال األنشطة العقارية في اإلمارات 
  العربية المتحدة 

  .قطرتعمل بصفة أساسية في األنشطة العقارية في دولة   دولة قطر  %100  شركة قطر للتأمين العقارية
تعمل بصفة أساسية في مجال تقديم خدمات االستشارات المالية   دولة قطر  %100  قطر لالستشارات االقتصادية

  .واألخرى
التابعة لشركة شركات المجموعة   في إدارةتعمل بصفة أساسية   دولة قطر  %100  مجموعة قطر للتأمين

  .قطر للتأمين
  تعمل بصفة أساسية في تقديم خدمات إدارة االستثمارات  برمودا  %100  إلدارة االستثمارات  المحدودةكاتكو 
إعادة التأمين المضمون  عقود تعمل بصفة أساسية في إصدار  برمودا  %100  المحدودة إلعادة التأمين كاتكو

  .إلعادة التأمين كاتكوبالكامل لصندوق 
شركة قطر للتأمين الصحي 

  )م.م.ذ(والتأمين على الحياة 
  .الصحيتعمل بصفة أساسية في مجال تأمين الحياة والتأمين   دولة قطر  85%

  .تعمل بصفة أساسية على تقديم خدمات إدارة اإلستثمارات BVI  %100  إيبيكور قطر
تأسست الشركة تحت إشراف وزارة األعمال والتجارة وال   دولة قطر  %84,6  الدوليةلتأمين لشركة قطر 

  .تمارس الشركة أي نشاط حالياً
تأسست الشركة تحت إشراف هيئة تنظيم مركز قطر للمال وال   دولة قطر  %100  قطر للتأمين كابيتالشركة 

  .تمارس الشركة إي نشاط حالياً
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تقع تحت إشراف هيئة تنظيم مركز قطـر  ) م.م.ذ(بتأسيس شركة إدارة أصول تحت إسم قطر للتأمين إلدارة األصول إن المجموعة تقوم 
    .للمال



  )ق.م.ش(شركة قطر للتأمين 

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة 

 2013 يونيو 30في  لفترة الستة أشهر المنتهية

- 10 -  

  
  السياسات المحاسبية الهامةأسس اإلعداد و .2

تم إعدادها وفقاً لمعيار المحاسبة  2013يوليو  30إن البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة للستة أشهر المنتهية في 
جها تحت مبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا بعض الموجودات المالية التي تم إدرا" التقارير المالية المرحلية) "34(الدولي رقم 

  .بالقيمة العادلة

إن البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة ال تحتوي على كل المعلومات واإليضاحات المطلوبة للتقـارير السـنوية   
، باإلضافة إلى ذلك ، النتائج للسـتة   2012ديسمبر  31ويجب قرائتها بالمقارنة مع التقرير السنوي للمجموعة في تاريخ 

  .2013ديسمبر  31ال تعبر بالضرورة على النتائج المتوقعة للسنة المنتهية في  2013يونيو  30أشهر المنتهية في 

إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة تتفق مع تلك المتبعة في إعداد القوائم 
، وبإستثناء تطبيق المعايير والتفسيرات الجديـدة   2012ديسمبر  31المالية السنوية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 

  .2013إعتباراً من يناير 

  :بتطبيق بعض المعايير والتعديالت الجديدة التي تشمل المعايير الدولية اآلتيةت المجموعة خالل السنة المالية الحالية ماق

IAS 1 عرض البيانات في بيان الدخل الشامل المرحلي  
IFRS 10  البيانات المالية الموحدة  

IAS 27 البيانات المالية المنفصلة  
IFRS 11  العقود المشتركة  

IAS 28 إستثمارات في شركات زميلة والعقود المشتركة  
IFRS 12  اإلفصاح عن حقوق شركات أخرى  
IFRS 13  قياس القيمة العادلة  

يكن له أي تأثير على البيانات المالية أو على أداء الشركة في تاريخ المعدلة لم / التفسيرات الجديدة وإن تطبيق تلك المعايير 
باإلضافة إلى ما سبق، فقد اعتمدت المجموعة أيضاً السياسة المحاسـبية الجديـدة    .2013يونيو  30 الفترة حتى أو خالل

  .التالية

لمجموعة في حال إستالم تبليغ من قبـل  من عقود إعادة التأمين تمت المحاسبة عنها من قبل ا تبةتالمكقساط األإن إجمالي 
تم إستالمه يتم اإلعتراف به على  الذي التأمين األدنى لإليداع النقدي لبوالصحد الإن . الوسطاء أو شركات اإلعادة األخرى

ها حتى إن تكاليف اإلستحواذ يتم تأجيل. مدى فترة التغطية من شركات اإلعادة مع إجراء تعديالت لكل فترة لألقساط المتغيرة
  .في المستقبلللسياسات تعتبر محصلة من إجمالي األرباح 

  .تم إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة باآلالف والعملة هي الريـال القطري
  
 وشبه النقد نقدال .3

  2012ديسمبر  31  2013يونيو  30  
  )مدققة(  )مراجعة(  
  ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري  

      

  147.364  268.320  وودائع عند الطلبنقد 
  1.976.512  3.962.339  ودائع ألجل 
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  2.123.876  4.230.659  نقد في الصندوق ولدى البنوك
  

 تأمينال مطلوبات عقودو تأمينالعقود إعادة  موجودات .4
  2012ديسمبر  31  2013يونيو  30  
  )مدققة(  )مراجعة(  
  ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري  

      مطلوبات عقود التأمينإجمالي 
  2.342.533  2.458.902  مطالبات مبلغ عنها وغير مسددة

  196.931  290.244  مطالبات لم يبلغ عنها
  1.101.522  2.025.338  غير مكتسبة تأمين أقساط

  4.774.484  3.640.986  
      

      التأمين عقود مطلوبات منحصة معيدي التأمين 
  1.383.085  1.437.723  مطالبات مبلغ عنها وغير مسددة

  78.283  135.977  مطالبات لم يبلغ عنها
  488.910  821.953  غير مكتسبة تأمين أقساط

  2.395.653  1.950.278  
      

      التأمين عقود صافي مطلوبات
  959.448  1.021.179  مطالبات مبلغ عنها وغير مسددة

  118.648  154.267  مطالبات لم يبلغ عنها
  612.612  1.203.385  غير مكتسبة تأمينأقساط 

  2.378.831  1.690.708  
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  ستثماراتإ .5
يونيو  30    

2013  
  2012ديسمبر  31  

  )مدققة(    )مراجعة(    
ألف ريـال     

  قطري
ألف ريـال   

  قطري
          استثمارات محتفظ بها للمتاجرة

  142.322    111.023    صناديق مدارة
          متاحة للبيعاستثمارات 

  1.430.191    1.724.724    شركات قطرية مساهمة
   1.988.919    2.480.535  سندات
  676.994  )1.311.925(  876.550 )1.603.985(  ضمانات نقدية محتجزة: ناقص

  308.036    419.500    أسهم متداولة
أسهم غير متداولة وأسهم إستثمارات في 

    خاصة
399.403    375.560  

          المتاحة للبيعإجمالي االستثمارات 
 - االستثمارات المتاحة للبيع  مجموع

  صافيبال
  3.420.177    

2.790.781  
  2.933.103    3.531.200    المجموع

  
 ستثمارات عقاريةإ .6

يونيو  30  
2013  

  2012ديسمبر  31  

  )مدققة(    )مراجعة(  
ألف ريـال   

  قطري
  ألف ريـال قطري  

        

  453.223    438.636  يناير 1الرصيد في 
  --    1.283  إضافات

  )14.587(    )6.416(  اإلستهالك
  --    )39.826(  )الصافي( اإلستبعادات

  438.636    393.677  السنة/ صافي القيمة الدفترية في نهاية الفترة 

: 2012يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في (ألف ريـال قطري  24.127إيرادات اإليجارات خالل هذه الفترة  بلغت
) التي تظهر ضمن المصاريف اإلدارية والعمومية(المصاريف التشغيلية المباشرة  تزايدتكما ) ألف ريـال قطري 23.549
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: 2012يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في (ألف ريـال قطري  2.185الممتلكات لتبلغ هذه خالل هذه الفترة فيما يتعلق ب
  ).ألف ريـال قطري 2.880

  

  

  

  

  
 ممتلكات ومعدات .7

  2012ديسمبر  31  2013يونيو  30  
  )مدققة(  )مراجعة(  
  ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري  

      

  26.142  31.890  يناير 1كما في صافي القيمة الدفترية 
  14.526  8.104  إضافات خالل

  )8.382(  )4.601(  اإلستهالك
  )396(  )24(  )الصافي(اإلستبعادات 

  31.890  35.369  ديسمبر 31/ يونيو  30كما في صافي القيمة الدفترية 
 

  األطراف ذات العالقة .8

  عالقةالطراف ذات األمعامالت مع   )أ(
األطراف المقدرة علـى   عندما يكون ألحدن األطراف تعتبر ذات عالقة إوهي تمثل التعامالت مع األطراف ذات العالقة، 

علـى  السيطرة على الطرف اآلخر أو ممارسة نفوذ هام على ذلك الطرف اآلخر في إصدار قراراته المالية والتشـغيلية و 
يتم اعتماد سياسات التسعير وشروط هذه المعامالت . كبار موظفي اإلدارةكفيها  يري المجموعة والشركات التي يعملونمد

كانت المعامالت الهامة علـى النحـو    وقد .ويتم التفاوض عليها وفقاً للبنود التجارية االعتياديةمن جانب إدارة المجموعة 
  :التالي

  يونيو 30ستة أشهر المنتهية في لفترة ال  
  2013  2012   
  )مراجعة(  )مراجعة(  
  ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري  

      

  3.899  13.391  أقساط تأمين
  6.335  4.050  شراء خدمات

  615  1.768  مطالبات
  

  2012ديسمبر  31  2013يونيو  30  



  )ق.م.ش(شركة قطر للتأمين 

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة 

 2013 يونيو 30في  لفترة الستة أشهر المنتهية

- 14 -  

  )مدققة(  )مراجعة(  
  ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري  

      

 14.831  7.907  من أطراف ذات عالقة المطلوب  )ب(
  
  
  
  
  
  
  )تتمة( األطراف ذات العالقة .8

  يونيو 30أشهر المنتهية في لفترة الستة   
  2013  2012   
  )مراجعة(  )مراجعة(  
  ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري  

     العليا إلدارةامكافآت   )ج(
 2.631 4.082  رواتب ومنافع قصيرة األجل

 565 2.049  نهاية الخدمة مكافأة
  6.131  3.196 

 كما أنه ليس .وال تحتسب عنها فوائد غير مضمونةالمالية إعداد التقارير األرصدة القائمة لألطراف ذات العالقة في تاريخ 
  ).2012ال شيء في (خالل الفترة  بهذه األرصدة تحصيلها تتعلقمشكوك في  لمخصص ديونهناك مصروف 
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 قطاع التشغيل .9

  يةمعلومات القطاعال  )أ(
 العقارات –العام والحريق  -لبحرية والطيران ا: ضمن أربعة قطاعات عمل، التقارير اإلداريةلغايات  ،تم تنظيم المجموعة

  .المعلومات القطاعية الخاصة بهاالمجموعة تقارير  تبني عليههذه القطاعات هي األساس الذي . االستثماراتو

 2013يونيو  30للفترة المنتهية في  الدخل بحسب القطاعبيان   

  
البحرية 
  والطيران

الحريق 
  والعام

إجمالي 
  االستثمار  العقارات  التأمين

 )مصروفات(
غير مصنفة 

  إجمالي  إيرادات/ 

  
ألف ريـال 

  قطري
ألف ريـال 

  قطري
ألف ريـال 

  قطري

ألف 
ريـال 
  قطري

ألف ريـال 
  قطري

ألف ريـال 
  قطري

ألف ريـال 
  قطري

                
  2.051.149  --  --  --  2.051.149  1.880.676  170.473  إجمالي أقساط التأمين

متنازل عنها إلى معيدي أقساط 
  )583.817(  --  --  --  )583.817( )500.351(  )83.466(  التأمين

 1.467.332  --  --  --  1.467.332  1.380.325  87.007  التأمين صافي أقساط
  )590.772(  --  --  --  )590.772(  )578.848(  )11.924(  األخطار السارية تغيير في احتياطي

  876.560  --  --  --  876.560  801.477  75.083  المكتسبة التأمين صافي أقساط
  )722.129(  --  --  --  )722.129(  )596.789(  )125.340(  إجمالي المطالبات المدفوعة
  285.023  --  --  --  285.023  208.905  76.118  المسترد من إعادة التأمين

  )97.352(  --  --  --  )97.352(  )103.528(  6.176  في المطالبات القائمة التغير
  )96.869(  --  --  --  )96.869(  )91.223( )5.646(  صافي العمولة
  245.233  --   --   --   245.233  218.842 26.391  التأمينصافي نتائج 

  24.127  --  --  24.127  --     يجاراإل اتإيراد
  343.572  1.278  342.294  --  --      ستثمار وإيرادات أخرىاإل اتإيراد

  612.932  1.278  342.294  24.127  245.233      اتإجمالي اإليراد
  )169.410(  )49.705(  )24.893(  )2.185(  )92.627(      مصروفات تشغيلية وإدارية

  )11.017(  )1.649(  )51(  )7.217(  )2.100(      هالكستإ
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ستثمارات الربح قبل حصة ربح اإل
  432.505  )50.076(  317.350  14.725  150.506      بطريقة حقوق الملكية
بطريقة حصة ربح االستثمارات 

  2.002  2.002  --  --  --     حقوق الملكية
  434.507  )48.074(  317.350  14.725  150.506     يةنتائج القطاعال
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 )تتمة( قطاع التشغيل .9

  )تتمة( معلومات القطاع  )أ(

  2012يونيو  30بيان دخل القطاع للفترة المنتهية في 

  
البحرية 
  الحريق والعام  والطيران

إجمالي 
  االستثمار  العقارات  التأمين

) مصروفات(
غير مصنفة 

  إجمالي  إيرادات/ 

  
ألف ريـال 

  قطري
ألف ريـال 

  قطري
ألف ريـال 

  قطري

ألف 
ريـال 
  قطري

ألف ريـال 
  قطري

ألف ريـال 
  قطري

ألف ريـال 
  قطري

                
  1.468.883  --  --  --  1.468.883  1.277.031  191.852  إجمالي أقساط التأمين

متنازل عنها إلى معيدي أقساط 
  )639.993(  --  --  --  )639.993( )542.410(  )97.583(  التأمين

 828.890  --  --  --  828.890  734.621  94.269  التأمين صافي أقساط
  )92.060(  --  --  --  )92.060(  )79.380(  )12.680(  األخطار السارية تغيير في احتياطي

  736.830  --  --  --  736.830  655.241  81.589  المكتسبة التأمين صافي أقساط
  )662.899(  --  --  --  )662.899(  )613.306(  )49.593(  إجمالي المطالبات المدفوعة
  273.615  --  --  --  273.615  245.844  27.771  المسترد من إعادة التأمين

  )160.676(  --  --  --  )160.676(  )119.579(  )41.097(  في المطالبات القائمة التغير
  )77.569(  --  --  --  )77.569(  )71.398( )6.171(  صافي العمولة
  109.301  --   --   --   109.301  96.802 12.499  التأمينصافي نتائج 

  23.549  --  --  23.549  --     يجاراإل اتإيراد
  288.292  --  288.292  --  --      ستثمار وإيرادات أخرىاإل اتإيراد

  421.142  --   288.292  23.549  109.301      اتإجمالي اإليراد
  )110.750(  )18.123(  )15.137(  )2.880(  )74.610(      تشغيلية وإداريةمصروفات 

  )11.253(  )1.123(  )50(  )7.276(  )2.804(      هالكستإ
ستثمارات الربح قبل حصة ربح اإل
  299.139  )19.246(  273.105  13.393  31.887      بطريقة حقوق الملكية
بطريقة حصة ربح االستثمارات 

  3.169  3.169  --  --  --     حقوق الملكية
  302.308  )16.077(  273.105  13.393  31.887     يةنتائج القطاعال

  اتموجودات ومطلوبات القطاع
  بشكل مشترك بين القطاعات الرئيسية اتموجودات ومطلوبات القطاعيتم إستخدام 

  معلومات جغرافية  )ب(
  .والسوق العالميةتمارس المجموعة أنشطتها في سوقين جغرافيين وهما السوق المحلية في قطر 
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  لسهم على ا لعدالموالعائد األساسي  .10

  .المعدلللسهم يساوي العائد  األساسي، فإن العائد  تأثيرات تؤدي إلى تعديل العائد ولذلكلم يتم تحديد أية إحتمالية لوجود 

  يونيو 30أشهر المنتهية في لفترة الستة   
  2013  2012 
  )مراجعة(  )مراجعة(  
  ألف ريـال قطري  قطري ألف ريـال  

      

  302.764  415.275  إلى مساهمي الشركة األم العائدصافي الربح 
  108.996  119.294  )2012معدل في ( المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية

  2,78  3،48  )2011معدل في ( )ال قطريـري(العائد األساسي والمعدل للسهم 

% 20على السهم للفترة السابقة ، وذلك نتيجة لتأثير إصدار األسهم المجانية بواقع قامت المجموعة بتعديل إحتساب العائد 
تمت الموافقة . وتأثير الجانب المجاني ألسهم األولوية المصدرة خالل الفترة )أي سهم مجاني واحد لكل خمسة أسهم مملوكة(

  .2013فبراير  17عقد بتاريخ على إصدار األسهم المجانية في إجتماع الجمعية العمومية السنوي الذي إن
  

  واألسهم المجانيةتوزيعات األرباح  .11
بمبلـغ   مجانيـة  أسـهم توزيعات و ال قطريـري 222.972.000 نهائية بمبلغ نقدية توزيعات أرباح ت الموافقة علىتم

ريــال قطـري    297.297.000بمبلـغ   نقديـة  توزيعات أرباح :2011( 2012لسنة  ال قطريـري 178.379.000
  .المجموعةقبل من  إصدارهادية وتم في الجمعية العامة العا) ريـال قطري 148.648.500 :مجانية وتوزيعات أسهم

سـهم   21.405.384 إلصـدار مجلس اإلدارة بالتصويت أعضاء ، قام الجمعية العمومية السنوية إلنعقادفي تاريخ الحق 
، بعد إصدار أسهم 2013فبراير  14تفظ بها في تاريخ ريـال قطري للسهم نسبة سهم واحد لكل خمسة أسهم مح 45بتكلفة 

 25حتـى   2013مـارس   4من الممتدة ريـال قطري للسهم في أثناء فترة اإلكتتاب  35المنحة تم عرض األسهم بقيمة 
المصـاريف يبلـغ    مـن  صـافي صدار األسهم المجمل من إ. في تلك الفترة إجراءات التسجيلقد أنهيت و 2013مارس 

) 154(ريـال قطري تم إدراجه في مخصص اإلحتياطي القانوني كما هو منصوص عليه في بند رقـم   748.628.000
  .2002لسنة ) 5(لقانون الشركات التجاري رقم 

 
 رأس المال .12

أسمية سهم بقيمة  128.434.304من  2013يونيو  30كما في  امليتكون رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالك
  ).ريـال قطري للسهم 10سهم بقيمة أسمية  89.189.160: 2012(ريـال قطري للسهم  10
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  واالرتباطات الرأسمالية محتملةاللتزامات الا .13

  2012ديسمبر  31  2013يونيو  30  
  )مدققة(  )مراجعة(  
  ريـال قطري ألف  ألف ريـال قطري  

      

  40.806  39.989  ضمانات بنكية
  68.149  64.930  ارتباطات استثمار مستقبلية مصرح بها

  104.919  108.955  

  اإليجار التشغيلي
يونيو على  30غير قابلة لإللغاء كما في  ةالحد األدنى لإليجارات المستقبلية المستحقة الدفع بموجب عقود إيجار تشغيليكان 

  :النحو التالي
  يونيو 30أشهر المنتهية في لفترة الستة   
  2013  2012 
  )مراجعة(  )مراجعة(  
  ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري  

      

  9.566  3.420  خالل سنة واحدة
  20.520  20.520  بعد سنة ولكن بما ال يزيد عن خمس سنوات

  27.360  27.360  سنواتأكثر من خمس 
  51.300  57.446  

   
 رقام المقارنةأ .14

ومثل تلك التعديالت لن يكون  الحالية الفترةتم اعادة تصنيف بعض ارقام المقارنة لتتناسب مع طريقة العرض المتبعة في 
  .لها أثر على صافي الموجودات أو حقوق الملكية التي تم اإلفصاح عنها سابقاً


