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 مستقل عن مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة  تقرير

 مجلس اإلدارة حضرات السادة أعضاء
 ق.م.شرآة قطر للتأمين ش

  الدوحة
 دولة قطر

 مقدمة

وشرآاتها ") شرآةال("ق .م.شبيان المرآز المالي المختصر الموحد المرفق لشرآة قطر للتأمين لقد قمنا بمراجعة 
حقوق  يوالتغيرات فوالدخل الشامل وبيانات الدخل  2010يونيو  30 يآما ف") المجموعة"يشار إليها بـ (التابعة 

المعلومات المالية (" ذلك التاريخبشهر المنتهية ستة ألفترة الالمختصرة الموحدة المساهمين والتدفقات النقدية 
المختصرة المالية  هذه المعلومات عداد وعرضإمسئولة عن  رآةإدارة الشن إ"). المختصرة الموحدة المرحلية

ن إ. الخاص بإعداد التقارير المالية المرحلية 34رقم  يةالدولالمحاسبة وفقًا للمعيار بشكل عادل المرحلية الموحدة 
قمنا  يالمراجعة التلى إالمرحلية استنادا المختصرة الموحدة المالية  معلوماتال هحول هذإصدار تقرير  يمسئوليتنا ه

 . بها

 نطاق المراجعة

ة ف    رة التالي دا الفق دول      فيما ع ار ال ًا للمعي ا وفق د تمت مراجعتن م      يق ة رق إجراءات المراجع ة  " 2410الخاص ب مراجع
ة ال تشتمل ". المستقل للمنشأة المدقق المعلومات المالية المرحلية من قبل  ات أعمال مراجع ة    بيان ة المرحلي ى المالي  عل

بية بال  ستاال ة والمحاس ة      شرآة فسار من المسئولين عن األمور المالي ة تحليلي ق إجراءات مراجع ى   وتطبي باإلضافة إل
دقيق  الإن نطاق المراجعة يقل آثيرًا عن نطاق . إجراءات أخرى ذي  ت ال      ال ة وبالت دقيق الدولي ايير الت ًا لمع تم وفق ال  يي

ذ   يمكننا من  د ال ى التأآي ى   ي يالحصول عل ا عل ة    بم ل عجعلن ة األمور الهام دها من     كاف ي يمكن تحدي ال   الت خالل أعم
 .يندققآم ًارأيبدي فإننا ال نه وعلي. التدقيق

 رأي المراجعة

ى  تنادًا إل ا ب اس ا قمن ال  هم ن أعم ة، الم همراجع ادر  فإن م يتب ة    إل ات المالي أن المعلوم د ب ا نعتق ا يجعلن ا م ى علمن ل
دادها  ل 2010يونيو  30آما في  المرحلية المرفقةالمختصرة الموحدة  تم إع ع   ، م ي ًا    من جمي ة، وفق الجوانب الجوهري

 .الخاص بالتقارير المالية المرحلية 34رقم  يالدول يللمعيار المحاسب

 

 

  أحمد حسين 2010يوليو  15
 آي بي أم جي   الدوحة

 ) 197(سجل مراقبي الحسابات رقم  دولة قطر
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 ق.م.للتأمين ششرآة قطر 
 بيان المرآز المالي المختصر الموحد 

 بآالف الرياالت القطرية 2010يونيو  30آما في 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

يونيو  30 إيضاحات 
2010  

ديسمبر  31
2009  

 مدققة مراجعة  
    الموجودات

 2,203,200 2,805,077 3 النقد وما في حكم النقد
 466,573 663,981  ذمم تأمين مدينة وذمم مدينة أخرى

 1.079,292 1,419,415 4 موجودات عقود إعادة تأمين
 50,500 50,500  استثمارات في شرآات تابعة

 2,569,987 2,542,942 5 استثمارات
 395,148 389,941 6 عقاريةاستثمارات 

 30,922 31,111 7 ممتلكات ومعدات

 6,795,622 7,902,967  مجموع الموجودات

    المطلوبات
 922,620 1,429,758  قروض قصيرة األجل
 2,098,575 2,592,909 4 مطلوبات عقود تأمين

 795,400 889,838  مخصصات وذمم إعادة تأمين دائنة وذمم دائنة أخرى
 3,816,595 4,912,505  مجموع المطلوبات

    حقوق المساهمين
 743,243 743,243  رأس المال

 466,702 462,215  احتياطي قانوني
 287,000 287,000  احتياطي عام

 - 100,000  االحتياطي الخاص للكوارث
 489,474 511,482  احتياطي القيمة العادلة

 867,656 720,371  أرباح مدورة

 2,854,075 2,824,311  مجموع الحقوق المنسوبة إلى مساهمي الشرآة األم
 124,952 166,151  حقوق األقلية

 2,979,027 2,990,462  مجموع حقوق المساهمين

 6,795,622 7,902,967  مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

ووقعها بالنيابة عن  2010يوليو  15المرحلية الموحدة المختصرة في  اعتمد مجلس اإلدارة هذه البيانات المالية
 :المجلس آل من

   _______________________                                              ______________________
 السيـد خلف احمد المناعي                          علي آل ثانيمحمد بن بن  خالدالشيخ سعادة 

  و العضو المنتدب                              عضو مجلس االدارة اإلدارة مجلس رئيس    
_____________________ 

 خليفة عبد اهللا ترآي السبيعي
 الرئيس والمدير التنفيذي

 .المرحلية البيانات المالية المختصرة الموحدة جزءًا من هذه تشكل 13إلى  1اإليضاحات المرفقة من 
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 ق.م.شرآة قطر للتأمين ش
 بيان الدخل المختصر الموحد 

 بآالف الرياالت القطرية 2010يونيو  30 المنتهية فيأشهر ة تلسفترة ال
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 يونيو 30للستة أشهر المنتهية في   
 2009 2010 إيضاحات 
 مراجعة مراجعة  
    

 1,261,992 1,277,147 9 إجمالي أقساط التأمين
 )613,654( )550,252( 9 حصة معيدي التأمين في إجمالي أقساط التأمين 

 648,338 726,895  صافي أقساط التأمين
 )75,200( )105,706( 9 األقساط غير المكتسبةالحرآة على 

 573,138 621,189  صافي األقساط المكتسبة

 )428,359( )480,671( 9 إجمالي المطالبات المدفوعة
 218,701 213,761 9 المبالغ المستردة من شرآات إعادة التأمين وأخرى

 )70,197( )48,505( 9 الحرآة على المطالبات القائمة
 )51,101( )61,127( 9 العمولة صافي

 242,182 244,647 9 االآتتاب صافي نتائج

 166,192 181,845  إيرادات االستثمارات
 20,111 19,030  تاإيرادات اإليجار
 943 2,094  إيرادات أخرى

 429,428 447,616  إجمالي الدخل
 )66,518(  )83,257(  المصروفات اإلدارية والعمومية

 )3,191(  )1,855(  مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
 )9,048(  )9,417(  اإلهالك

 350,671 353,087  فترةربح ال
 

    منسوب إلى
 334,275 335,717  مساهمي الشرآة األم

 16,396 17,370  أسهم األقلية

 350,671 353,087  ربح الفترة
 

 4.50 4.52 10 )ريال قطري(الواحد العائد األساسي والمعدل للسهم 

 

 

 .المرحلية جزءًا من هذه البيانات المالية المختصرة الموحدة تشكل 13إلى  1اإليضاحات المرفقة من 
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 ق.م.شرآة قطر للتأمين ش
 بيان الدخل الشامل المختصر الموحد 

 بآالف الرياالت القطرية 2010يونيو  30 المنتهية فيأشهر ة تلسفترة ال
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 يونيو 30للستة أشهر المنتهية في   
 2009 2010 إيضاحات 
 مراجعة مراجعة  
    

 350,671 353,087  ربح الفترة
    

    الشامل اآلخر الدخل
    

التغير غير المحقق في القيمة العادلة للموجودات صافي 
 )267,835( 22,371  المالية المتاحة للبيع

 82,836 375,458  إجمالي الدخل الشامل

    منسوب إلى
 66,221  358,055  مساهمي الشرآة األم

 16,615  17,403  أسهم األقلية

 82,836 375,458  إجمالي الدخل الشامل للفترة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .المرحلية جزءًا من هذه البيانات المالية المختصرة الموحدة تشكل 13إلى  1اإليضاحات المرفقة من 
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 ق.م.شرآة قطر للتأمين ش
 بيان التغيرات في حقوق المساهمين المختصر الموحد

 الرياالت القطريةبآالف  2010يونيو  30أشهر المنتهية في ة تلسفترة ال
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
 

رأس المال

 
احتياطي 
 قانوني

 
 

احتياطي عام

االحتياطي 
الخاص 
 للكوارث

احتياطي القيمة
العادلة 

لالستثمارات

 
 

 أرباح مدورة

منسوب إلى 
حاملي أسهم 
 الشرآة األم

 
 

 حقوق األقلية

 
إجمالي حقوق 

 المساهمين
 2,689,394 126,203 612,326637,3012,563,191-287,000 2009424,710601,854يناير  1الرصيد في 
 350,671 16,396 334,275334,275-----ربح الفترة

صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات 
---المتاحة للبيع

-
)268,054(-)268,054( 219 )267,835( 

 82,836 16,615 334,27566,221)268,054(----إجمالي الدخل الشامل للفترة
 )127,413( - )127,413( )127,413(-----2008توزيعات أرباح مدفوعة لسنة 

توزيعات أرباح مدفوعة لمساهمين ال يتمتعون 
---بالسيطرة في شرآات تابعة

-
--- )8,244( )8,244( 

 - - ----- )318,533(318,533إصدار أسهم مجانية
 - - - )178,325(--- 178,325-محول إلى االحتياطي القانوني

2,6361,573 134,574 344,272665,8382,501,999-287,000 2009743,243461,646يونيو  30الرصيد في 

 2,979,027 124,952 489,474867,6562,854,075-287,000 2010743,243466,702يناير  1الرصيد في 
 353,087 17,370 335,717335,717-----ربح الفترة

صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات 
 22,371 33 22,338-22,338----المتاحة للبيع

 375,458 17,403 22,338335,717358,055----إجمالي الدخل الشامل للفترة
 )384,683( )13,062( )371,621( )371,621(-----2009توزيعات أرباح مدفوعة لسنة 

 20,660 36,858 )16,198( )11,381()330(-- )4,487(-الحرآة في حقوق األقلية
 - - - )100,000(-100,000---محول لالحتياطي الخاص للكوارث

 2,990,462 287,000100,000511,482720,3712,824,311166,151 2010743,243462,215يونيو  30الرصيد في 

 .المرحلية المختصرة الموحدةجزءًا من هذه البيانات المالية  تشكل 13إلى  1اإليضاحات المرفقة من 
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 ق.م.شرآة قطر للتأمين ش
 بيان التدفقات النقدية المختصرة الموحدة

 بآالف الرياالت القطرية 2010يونيو  30 المنتهية فيأشهر ة فترة الستل
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 يونيو 30للستة أشهر المنتهية في  
 2010 2009 
 مراجعة مراجعة 
   التشغيل ةطأنش

 350,671 353,087 الفترة صافي ربح
   :تسويات لـ

 9,048 9,417 إهالك ممتلكات وآالت ومعدات واستثمارات عقارية
 )180,614( )158,785( إيرادات الفوائد واالستثمارات

 8 4 خسارة استبعاد ممتلكات ومعدات
 179,113 203,723 ربح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل

 )164,926( )197,408( الزيادة في ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى
 145,397 154,212 الزيادة في صافي احتياطي التأمين

 101,224 94,437 وذمم إعادة تأمين دائنة وذمم دائنة أخرىالزيادة في المخصصات 
 260,808 254,964 التشغيلأنشطة  النقد الناتج منصافي 

 
   االستثمار ةنشطأ

 )26,187( 49,418 صافي الحرآة النقدية في االستثمارات
 )5,566( )4,394( شراء ممتلكات ومعدات

 )3,122( )9( شراء استثمارات عقارية 
 180,614 158,785 إيراد فوائد واستثمارات مستلم

 890 - ممتلكات ومعدات  حصيلة بيع
 146,629 203,800 أنشطة االستثمارالنقدي من التدفق 

 
   التمويل ةشطأن

 )8,025( 7,596 الحرآة في حقوق األقلية
 )49,600( 507,138 حصيلة قروض قصيرة األجل

 )127,413( )371,621( توزيعات أرباح مدفوعة
 )185,038( 143,113 أنشطة التمويل) المستخدم في/ (التدفق النقدي الناتج من 

 

 222,399 601,877 النقدالزيادة في النقد وما في حكم 
 1,541,872 2,203,200 في بداية الفترة النقد وما في حكم النقد 

 1,764,271 2,805,077 نهاية الفترةفي  النقد النقد وما في حكم

 

 

 .جزءًا من هذه البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية تشكل 13إلى  1اإليضاحات المرفقة من 



 ق.م.شرآة قطر للتأمين ش
 إيضاحات حول البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية

   2010يونيو  30لفترة للستة أشهر المنتهية في 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 نشاطوال ةرآشال 1

ة تأسست  هي شرآة مساهمة    ") الشرآة ("ق .م.للتأمين ش شرآة قطر ي      عام ة قطر ف ي دول نة ف  1964 س
م   ألحكام  وفقًا ة رق ة القطري       20الالئحة التجاري انون الشرآات التجاري ا نصوص ق وم  ت. وتحكمه الشرآة  ق

ة  رآاتها التابع ة("وش ارات  ") المجموع دمات االستش ارات وخ أمين والعق ادة الت أمين وإع ال الت ة أعم بمزاول
 .المالية

 .كويت ودولة مالطاتعمل المجموعة في دولة قطر واإلمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان ودولة ال

ي تنتهي        ة والت ة للشرآة وشرآاتها التابع تتضمن البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية البيانات المالي
 :الشرآات التابعة هي. ديسمبر 31سنواتها جميعا في 

 األنشطة الرئيسية بلد التأسيس الملكية الشرآة التابعة

شرآة قطر للتأمين
 م.م.الدولية ذ

84.60 %
)88.90 %

في سنة 
2009( 

ادة      دولة قطر أمين وإع ال الت ي مج ية ف فة أساس ل بص تعم
ة      . التأمين غيلية العالمي ات التش ة العملي دير الدولي ت

و    ي وأب للشرآة ولديها ثالثة فروع خارجية في دب
ي  دة(ظب ة المتح ارات العربي ة اإلم ومكتب ) بدول

ي    ا ه ة آم رآات تابع ا وش ي مالط ل ف تمثي
 :بالتفاصيل أدناه

الشرآة العمانية 
 القطرية للتأمين

مملوآة % 70
بواسطة الدولية

ادة      سلطنة عمان أمين وإع ال الت ي مج ية ف فة أساس ل بص تعم
 .التأمين

الشرآة الكويتية 
 **القطرية للتأمين 

مملوآة % 40
بواسطة الدولية

ادة      دولة الكويت أمين وإع ال الت ي مج ية ف فة أساس ل بص تعم
 .التأمين

شرآة قطر العادة 
 م.م.التأمين ذ

مباشرة % 12
)80 %

مملوآة 
بواسطة 
 )الدولي

.تعمل بصفة أساسية في مجال إعادة التأميندولة قطر

شرآة قطر للتأمين 
 العقارية

ي      دولة قطر 100% ة ف طة العقاري ي األنش ية ف فة أساس ل بص تعم
 .دولة قطر

قطر لالستشارات 
 االقتصادية

دمات  قطردولة  100% ديم خ ال تق ي مج ية ف فة أساس ل بص تعم
 .االستشارات المالية واألخرى

مجموعة قطر 
 للتأمين

رآات     دولة قطر 100% ة الش ية ادارة  مجموع فة أساس ل بص تعم
 .التابعة لشرآة قطر للتأمين

دة     ** ة الموح ات المالي داد البيان ى أساس أن    تعتبر الشرآة الكويتية القطرية للتأمين شرآة تابعة عند إع عل
ق    للمجموعة السلطة في التحكم بالسياسات المالية والتشغيلية للشرآة الكويتية القطرية للتأمين عن طري

 .اتفاقية إدارة

 السياسات المحاسبية الهامة 2
 فقرة االلتزام )أ(

ار  أعدت  ًا للمعي دة المختصرة وفق ة الموح ة المرحلي ات المالي بة  34البيان ايير المحاس ن مع ول م ة ح الدولي
تتفق السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد البيانات المالية المختصرة الموحدة   . التقارير المالية المرحلية

 .2009ديسمبر  31المرحلية مع تلك المستخدمة في إعداد البيانات المالية السنوية للسنة المنتهية في 



 ق.م.شرآة قطر للتأمين ش
 إيضاحات حول البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية

   2010يونيو  30لفترة للستة أشهر المنتهية في 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 )تابع(السياسات المحاسبية الهامة  2

 )تابع( االلتزامفقرة  )أ(

ي             ة ف ات واإلفصاحات المطلوب ع المعلوم ى جمي ة عل ة المختصرة الموحدة المرحلي ات المالي ال تحتوي البيان
ع       ى جنب م ًا إل رأ جنب البيانات المالية الموحدة التامة المعدة وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية ويجب أن تق

ة الموحدة الم    ة المرحلي ي        البيانات المالي ة ف نة المنتهي ي وللس ا ف . 2009ديسمبر   31ختصرة للمجموعة آم
ائج    2010يونيو  30باإلضافة إلى ذلك، فإن نتائج فترة الستة أشهر المنتهية في  ى النت ال تشير بالضرورة إل
 .2010ديسمبر  31التي قد تكون متوقعة بالنسبة للسنة المالية التي ستنتهي في 

ة  ات المالي ذه البيان ة تتضمن ه رآاتها التابع رآة وش ة للش ات المالي ة البيان دة المرحلي تم . المختصرة الموح ي
 .استبعاد جميع التعامالت واألرصدة الهامة بين شرآات المجموعة عند التوحيد

ى أقرب          يم إل ع الق م تقريب جمي د ت تم إعداد البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية بالريال القطري وق
 .ما لم تتم اإلشارة إلى خالف ذلك ألف ريال قطري

  األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة )ب(

يتطلب إعداد البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية من اإلدارة أن تقوم بوضع أحكام وتقديرات 
. وجودات والمطلوباتوافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ الصادر عنها التقرير للم

 .قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات

عند إعداد هذه البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية آانت األحكام الهامة التي وضعتها اإلدارة عند 
على تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والمصادر الرئيسية للشكوك حول التقديرات مماثلة لتلك المطبقة 

 .2009ديسمبر  31البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية آما في السنة المنتهية في 

  تطبيق المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات )ج(

تم إصدار المعايير الجديدة التالية والتعديالت والتفسيرات على تلك المعايير ولكنها لم تصبح سارية المفعول 
 :ولم يتم إتباعها بشكل مبكر من قبل المجموعة 2009ديسمبر 31نة المالية المنتهية في للس

يبسط . 39معيار المحاسبة الدولية رقم  ليحل محل من المعايير الدولية للتقارير المالية 9إصدار المعيار تم 
مة ية والقأالقيمة المطف: المالية أوليتين للموجودات فئتي قياسالمختلط وهو يؤسس ل القياسنموذج  9المعيار 
. التصنيف على النموذج التجاري للشرآة وخصائص التدفق النقدي التعاقدي للموجود المالييعتمد . العادلة
 1من المعايير الدولية للتقارير المالية قابال للتطبيق لفترات التقارير التي تبدأ في أو بعد  9لمعيار يصبح ا
.عة حاليا بتقييم التأثير المحتمل لهذا التعديل على عرض البيانات المالية الموحدةتقوم المجمو. 2013 يناير  
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 النقد وما في حكم النقد 3
 2009ديسمبر  31  2010يونيو  30 
 مدققة  مراجعة 
    

 88,588  267,192 وودائع عند الطلبنقد 
 2,114,612  2,537,885 ودائع ألجل 
 2,203,200  2,805,077 المجموع

 مطلوبات عقود تأمين وموجودات عقود إعادة تأمين 4

 2009ديسمبر  31 2010يونيو  30 
 مدققة مراجعة 

   إجمالي مطلوبات عقود التأمين
   

 1,160,711 1,452,832 مطالبات مبلغ عنها وغير مسددة
 83,676 190,953 يبلغ عنهامطالبات متكبدة ولم 
 854,188 949,124 أقساط غير مكتسبة

 2,098,575 2,592,909 المجموع

   التأمين حصة معيدي التأمين في مطلوبات
   

 652,441 916,746 مطالبات مبلغ عنها وغير مسددة
 18,018 104,606 مطالبات متكبدة ولم يبلغ عنها

 408,833 398,063 أقساط غير مكتسبة
 1,079,292 1,419,415 المجموع

   صافي مطلوبات التأمين
   

 508,270 536,086 مطالبات مبلغ عنها وغير مسددة
 65,658 86,347 مطالبات متكبدة ولم يبلغ عنها

 445,355 551,061 أقساط غير مكتسبة
 1,019,283 1,173,494 المجموع
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 استثمارات 5
يونيو  30 

2010 
يونيو  30

2010 
ديسمبر  31

2009 
ديسمبر  31

2009 
 مدققة مدققة مراجعةمراجعة 

    محتفظ بها للمتاجرة استثمارات
 143,773  147,491 صناديق مدارة

    استثمارات محتفظ بها لتاريخ االستحقاق
  171,667 231,387 سندات
 87,516 )84,151( 148,197 )83,190(سندات إعادة شراء ةقروض بموجب اتفاقي: ناقصا

    االستثمارات المتاحة للبيع
1,193,830 1,265,794 شرآات مساهمة عامة قطرية

  530,228 354,170 سندات
 324,728)205,500( 148,064)206,106(سندات تفاقية إعادة شراءا بموجبقروض : ناقص

 215,156  246,525 أسهم متداولة
 604,984  586,871 أسهم غير متداولة وأسهم خاصة

2,338,698 2,247,254 إجمالي االستثمارات المتاحة للبيع
2,569,987 2,542,942  جمالي اإل

 استثمارات عقارية 6
2009ديسمبر  31 2010يونيو  30 
 مدققة  مراجعة 
    

 401,102  395,148 يناير 1الرصيد آما في 
 4,101  9 إضافات 
 )10,055(  )5,216( إهالك

 395,148  389,941 ديسمبر 31/ يونيو 30صافي القيمة الدفترية في 

ي  اإلدارة قامت  ة   بإجراء تقييم داخل تثمارات العقاري ة      لالس تثمارات العقاري ة لالس ة العادل در أن القيم ا  وتق آم
ي  و  30ف ي  2010يوني ال قطري 616ه ون ري نة . ملي ة لس تثمارات العقاري ن  2006االس ا م م تقييمه ت

 .2006ديسمبر  31جانب مقيم مستقل آما في 

 الممتلكات والمعدات 7
2009ديسمبر  31 2010يونيو  30 
 مدققة  مراجعة 
    

 33,153  30,922 يناير 1صافي القيمة الدفترية في 
 7,835  4,394 إضافات 
 )8,885(  )4,201( إهالك

 )1,181(  )4( )بالصافي(استبعادات 
 30,922  31,111 ديسمبر 31/ يونيو 30صافي القيمة الدفترية في 
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 األطراف ذات العالقة 8
 المعامالت مع األطراف ذات العالقة )أ(

د          دى أح ان ل و آ ة ل ر ذات عالق راف تعتب ة، أي أن األط راف ذات العالق ع األط امالت م ل التع ي تمث وه
ي    األطراف  ر ف ك الطرف اآلخ ى ذل ام عل وذ ه ة نف ر أو ممارس ى الطرف اآلخ يطرة عل ى الس درة عل المق

وظفي    ار م ا ضمن آب ون فيه ي يعمل رآات الت ة والش ديري المجموع غيلية وم ة والتش ه المالي إصدار قرارات
ا . اإلدارة ا  يتم اعتماد سياسات التسعير وشروط هذه المعامالت من جانب إدارة المجموعة ويتم التف وض عليه

 :آانت المعامالت الهامة على النحو التالي. وفقًا للبنود التجارية االعتيادية

 2009يونيو  30  2010يونيو  30 
 مراجعة  مراجعة 
    

 22,975  23,586 اآتتاب
 8,291  7,930 مطالبات ومصروفات أخرى

 
2009ديسمبر  31 2010يونيو  30 
 مدققة  مراجعة 
    
 9,942  16,419 المستحق من أطراف ذات عالقة )ب(
 
2009ديسمبر  31 2010يونيو  30 
 مدققة  مراجعة 
    
 0  497طراف ذات عالقةأل المستحق )ج(
 
 
 2009يونيو  30  2010يونيو  30 
 مراجعة  مراجعة 
   مكافآت آبار موظفي اإلدارة )د (

 17,494  20,188 رواتب ومنافع أخرى قصيرة األجل
 271  271 منافع نهاية الخدمة

 20,459  17,765 

 .األرصدة القائمة لألطراف ذات العالقة في تاريخ الميزانية العمومية بدون ضمان وال تحتسب عنها فوائد

فيما يتعلق بأرصدة طرف ذي عالقة لم يتم تكوين مخصص للديون المشكوك في تحصيلها في تاريخ 
ال شيء في سنة (العمومية آما أنه ليس هناك مصروف دين مشكوك في تحصيلها خالل الفترة الميزانية 

2009.( 
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 صافي نتائج االآتتاب 9

 المجموع الحريق والعامالبحرية والطيران 

 
يونيو  30

2010
يونيو  30

2009 
يونيو 30

2010 
يونيو  30

2009  
يونيو  30

2010  
يونيو  30

2009  
 مراجعة مراجعة مراجعةمراجعةمراجعةمراجعة 
       

176,712143,1601,100,4351,118,8321,277,1471,261,992إجمالي أقساط التأمين
)613,654()550,252()527,973()456,149()85,681()94,103(حصة معيدي التأمين
 648,338 726,895 82,60957,479644,286590,859صافي أقساط التأمين
الحرآة في األقساط 

 )75,200()105,706( )70,026()94,727()5,174()10,979(غير المنتهية
صافي األقساط 

 573,138 621,189 71,63052,305549,559520,833 المكتسبة
إجمالي مطالبات 

)428,359()480,671()372,208()439,722()56,151()40,949( مدفوعة
تأمين مستردات إعادة 

 218,701 213,761 23,76443,978189,997174,723 وأخرى
الحرآة في المطالبات 

 )70,197( )48,505( )58,188()44,277()12,009()4,228( القائمة
 )51,101( )61,127( )50,571()55,368()530()5,759(صافي العمولة

 242,182 244,647 44,45827,593200,189214,589صافي نتائج االآتتاب

 العائد األساسي والعائد المعدل للسهم الواحد 10

ى   رآة األم عل اهمي الش ى مس نة المنسوب إل ح الس مة صافي رب د بقس هم الواح د األساسي للس ُيحتسب العائ
 .المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة في تاريخ الميزانية العمومية

 .المعدل للسهم الواحد إذ أنه ليس هناك آثار مخففة على األرباحالعائد األساسي هو نفسه العائد 

يونيو 30 
2010  

يونيو 30
2009  

 مراجعة مراجعة 
   

 334,275 335,718 صافي الربح المنسوب إلى مساهمي الشرآة األم

 74,324 74,324 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية

 4.50 4.52 )ريال قطري(الواحد العائد األساسي والمعدل للسهم 
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 توزيعات األرباح 11

غ   ة بمبل اح نهائي ات أرب اد توزيع م اعتم نة  371,621,500ت ري لس ال قط ل ( 2009ري مقاب
 . في الجمعية العامة العادية وتم دفعها من جانب المجموعة) 2008ريال قطري لسنة   127.413.000

 الرأسماليةااللتزامات العرضية واالرتباطات  12

 2009ديسمبر  31  2010يونيو  30 
 مدققة  مراجعة 
    

 25,231  29,286 ضمانات بنكية
 36,959  67,201 ارتباطات استثمار مستقبلية مصرح بها

 3,969  - ارتباطات رأسمالية
 66,159  96,487 المجموع

 اإليجار التشغيلي

 30الدفع بموجب عقود إيجار تشغيلي غير قابلة لإللغاء آما في الحد األدنى لإليجارات المستقبلية المستحقة 
 :يونيو على النحو التالي

 2010  2009  
    

 4,261  7,261 خالل سنة واحدة
 11,008  13,772 بعد سنة ولكن بما ال يزيد عن خمس سنوات

 21,033  15,269 

 القطاع التشغيلي 13

ام        تم تنظيم المجموعة في قطاعات نشاط وهي  ق والع ران وقطاع الحرائ أمين البحري والطي ذه  . قطاع الت ه
ه    ة عن ة األولي غيلية    . القطاعات هي األساس الذي تقوم الشرآة بتقديم معلوماتها القطاعي ات التش تشتمل العملي

 .ليست هناك تعامالت بين القطاعات. األخرى للشرآة على االستثمار وإدارة النقد للحساب الخاص للشرآة

رض  م ع م      ت اح رق ت اإليض ي تح اع األساس ات القط دة     9معلوم ة الموح ة الملخص ات المالي ن المعلوم م
 . المرحلية

 . تزاول المجموعة أنشطتها في سوقين جغرافيين وهما السوق المحلي في قطر واألسواق العالمية


