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 تقرير المراجعة لمدقق الحسابات المستقل
 
 

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

 قطر -الدوحة 
 

 المقدمـة
وشركاتها التابعة لشركة قطر للتأمين )ش.م.ق( )"الشركة"(  ةالمختصر  ةالمرحلي هالموحد البيانات الماليةبمراجعة  قمنا لقد

التغيرات في ، الدخل الشامل ، من بيانات الدخل  ، وكلً  1325يونيو  03كما في  )يشار إليهم جميعًا بـ "المجموعة"(
المرحلية المختصرة لفترة الستة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ، وبعض اإليضاحات الموحدة والتدفقات النقدية  الملكيةحقوق 

المرحلية المختصرة وفقًا لمعيار المحاسبة الموحدة دارة مسوولة عن إعداد وعرض ذذه البيانات المالية اإلالتفسيرية. إن 
المرحلية الموحدة ( "التقارير المالية المرحلية". إن مسووليتنا ذي إبداء إستنتاج حول ذذه البيانات المالية 04ولي رقم )الد

 المختصرة إستنادًا إلى مراجعتنا.
 

 نطاق المراجعة 
( " مراجعة البيانات المالية المرحلية من قبل 1423قمنا بمراجعتنا وفقًا للمعيار الدولي المتعلق بعمليات المراجعة رقم ) لقد

، ختصرة القيام بإجراء اإلستفساراتالمرحلية المالموحدة مدقق الحسابات المستقل للمنشأة ". تتضمن مراجعة البيانات المالية 
جراءات مراجعة أخرى. ين عن األمور المالية والمحاسبيةوولبشكل رئيسي من األشخاص المس تباع إجراءات تحليلية وا  ، وا 

إن نطاق المراجعة يقل جوذريًا عن نطاق القيام بالتدقيق وفقًا للمعايير الدولية للتدقيق، وبالتالي، فإنها ال تمكننا من 
 لتدقيق وتبعًا لذلك، فإننا ال نبدي رأي تدقيق بشأنها.الحصول على تأكيد حول جميع األمور الهامة التي يمكن أن يبينها ا

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

 ( "التقارير المالية المرحلية".04لي رقم )، وفقًا لمعيار المحاسبة الدو ، من جميع النواحي الجوذريةالمرفقة لم يتم إعدادذا
 

 قطر في –الدوحة 

 5302يو يول 05
 عن ديلويت آند توش

 فــــرع قطــــــر

  محمد عثمان باهيميا 

 شـــــريــــــــك
 (030سجل مراقبي الحسابات رقم )



 شركة قطر للتأمين )ش.م.ق(

 بيان المركز المالي الموحد المرحلي المختصر 

 1325 يونيو 03في  كما

  المختصرة المرحلية الموحدة المالية من ذذه البيانات اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً  إن
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  1324ديسمبر  02  5302يونيو  03  
 (مدققة) (مراجعة) إيضاحات 
 ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري   

    الموجودات
 146464637 038083852 0 وشبه النقدنقد 

 142134312 130883113  ذمم التأمين وأرصدة مدينة أخرى 
 041524457 038003098 4 موجودات عقود إعادة تأمين

 774365 383588  بطريقة حقوق الملكيةاستثمارات 
 644624321 930003589 5 استثمارات

 0754373 0983830 6 استثمارات عقارية
 024665 133985 7 ممتلكات ومعدات

 1744265 5313035  موجودات غير ملموسة
 2454222 0123000  شهرة

 2643674123 0833883830  مجموع الموجودات
    

    وحقوق الملكية المطلوبات
    المطلوبات
 2214333 033233833  قصيرة األجلقروض 

 246634756 033383082  مخصصات وذمم إعادة تأمين دائنة وذمم دائنة أخرى 
 240024324 0335813180 4 مطلوبات عقود تأمين

 2342704770 0030503939  مجموع المطلوبات
    

    الملكيةحقوق 
 246354434 038193501 21 رأس المال

 244324276 032383535  احتياطي قانوني
 1274333 5833333  احتياطي عام

 6324333 1903151  احتياطي القيمة العادلة
 1174152 5333015  االحتياطي الخاص للكوارث

 245754646 030933033  مدورةأرباح 
 547344720 233103025  مساهمي الشركة األمحقوق الملكية لمجموع 

 1224714 5013332  حقوق األقلية غير المسيطرة
 546104537 238393053  الملكيةمجموع حقوق 

 2643674123 0833883830  الملكيةمجموع المطلوبات وحقوق 

 ووقعها بالنيابة عن المجلس كل من: 1325 يوليو 21في المختصرة المرحلية الموحدة البيانات المالية عتمد مجلس اإلدارة ذذه إ 
 
 
 

 خليفة عبد هللا تركي السبيعي  ثانيآل محمد بن علي خالد بن 
 رئيس المجموعة والمدير التنفيذي  والعضو المنتدب رئيس مجلس اإلدارة



 شركة قطر للتأمين )ش.م.ق(

 بيان الدخل الموحد المرحلي المختصر 

 1325 يونيو 03في  لفترة الستة أشهر المنتهية

  المختصرة المرحلية الموحدة المالية من ذذه البيانات اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً  إن
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 يونيو 03للستة أشهر المنتهية في   
  5302 1324 
 (مراجعة) (مراجعة) إيضاحات 
 ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري   
    

 041224423 038053801 6 أقساط التأمين إيرادات إجمالي
 (7754162) (9953330) 6 التأمين من إجمالي أقساط التأمينحصة معيدي 

 144064221 030233500  أقساط التأمينإيرادات  صافي
 (2324242) (8193030) 6 التغير في إحتياطي األخطار السارية

 246054342 535313058  صافي األقساط المحققة
 (240754616) (030313031) 6 إجمالي المطالبات المدفوعة

 5774316 1303139 6 التأمين  إعادةالمبالغ المستردة من 
 (1364736) (1023925) 6 الحركة على المطالبات القائمة

 (1064651) (1193921) 6 العموالتصافي 
 54662 23305 6 إيرادات تأمين أخرى 

 0614724 1513909 6 التأمينصافي نتائج 
 5214367 1393928  ستثماراتإيرادات اإل

 534713 283180  ب استشاراتااتع
 124266 503820  إيرادات اإليجارات

 212 880  إيرادات أخرى 
 6724165 8053950  اإليراداتإجمالي 

 (0264225) (0013305)  المصروفات التشغيلية واإلدارية 
 (204512) (013281)  واإلطفاء اإلستهلك
 6474221 2813303  بطريقة حقوق الملكيةاالستثمارات  من أرباححصة الالربح قبل 

 24547 83393  بطريقة حقوق الملكيةاالستثمارات  الحصة من أرباح
 6564416 2803333  ربح الفترةصافي 

    
    يوزع العائد على:

 6054426 2333189  مساذمي الشركة األم
 134640 093580  حقوق األقلية غير المسيطرة

 6564416 2803333  ربح الفترة
    

االسهم كنتيجة ألثر  معّدل: 1324ريـال قطري )بالالعائد على السهم 
 0،44 0،00 23 (المجانية



 شركة قطر للتأمين )ش.م.ق(

 بيان الدخل الشامل الموحد المرحلي المختصر 

 1325 يونيو 03في  أشهر المنتهيةلفترة الستة 

  المختصرة المرحلية الموحدة المالية من ذذه البيانات اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً  إن
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 يونيو 03المنتهية في للستة أشهر  
 5302 1324 
 (مراجعة) (مراجعة) 
 ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري  
   

 6564416 2803333 ربح الفترةصافي 
   

   ى خر الدخل الشامل األبنود 
 (1374636) (0133321) صافي التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية المتاحة للبيع

 4424513 1203350 الشامل للفترةإجمالي الدخل 
   

   يوزع العائد على:
 4164125 1033853 مساذمي الشركة األم

 114035 023030 حقوق األقلية غير المسيطرة
 4424513 1203350 إجمالي الدخل الشامل للفترة



 شركة قطر للتأمين )ش.م.ق(

 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المرحلي المختصر 

 1325 يونيو 03في  لفترة الستة أشهر المنتهية

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

االحتياطي الخاص 
 للكوارث

 
 مدورةأرباح 

حصة المساذمين 
 بالشركة األم

حقوق األقلية غير 
 المسيطرة

 إجمالي 
 حقوق الملكية

 
ألف ريـال 
 ألف ريـال قطري  قطري 

ألف ريـال 
 قطري 

ألف ريـال 
 ألف ريـال قطري  قطري 

ألف ريـال 
 ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري  قطري 

ألف ريـال 
 قطري 

          
 540224622 2644104 542274454 240724064 2264636 7534262 1274333 240344160 241244010 )مدققة( 1324يناير  2الرصيد في 

 6564416 134640 6054426 6054426 -- -- -- -- -- ربح الفترةصافي 
صافي التغير في القيمة العادلة للستثمارات 

 (1374636) 24061 (1364172) -- -- (1364172) -- -- -- المتاحة للبيع
 4424513 114035 4164125 6054426 -- (1364172) -- -- -- إجمالي الدخل الشامل للفترة

 (0174167) (64226) (0124322) (0124322) -- -- -- -- -- 1320لسنة مدفوعة نقدية توزيعات أرباح 
 -- -- -- (0124322) -- -- -- -- 0124322 إصدار أسهم مجانية

 24360 24360 -- -- -- -- -- -- -- الزيادة في حقوق األقلية غير المسيطرة
 -- -- -- (754164) -- -- -- 754164 -- القانونيمحول للحتياطي ال

تأثير االستحواذ علىظبيع حصه فى شركة 
 04657 24606 14312 (24574) -- 752 -- 14207 -- تابعه من قبل حقوق غير المسيطرة

 -- -- -- (074647) 074647 -- -- -- -- محول للحتياطي الخاص للكوارثال
 545244662 1134321 541644636 241534270 1174150 5414055 1274333 240214414 246354434 )مراجعة( 1324يونيو  03الرصيد في 

 

 

 



 شركة قطر للتأمين )ش.م.ق(

 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المرحلي المختصر 

 1325 يونيو 03في  لفترة الستة أشهر المنتهية

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

 القيمة العادلة

االحتياطي 
الخاص 
 للكوارث

 
 مدورةأرباح 

حصة المساهمين 
 بالشركة األم

حقوق األقلية 
 غير المسيطرة

 إجمالي 
 حقوق الملكية

 
ألف ريـال 

 ألف ريـال قطري  قطري 
ألف ريـال 

 قطري 
ألف ريـال 

 قطري 
ألف ريـال 

 قطري 
ألف ريـال 

 ألف ريـال قطري  قطري 
ألف ريـال 

 ألف ريـال قطري  قطري 
          

 546104537 1224714 547344720 245754646 1174152 6324333 1274333 244324276 246354434 )مدققة( 1325يناير  2الرصيد في 
 5604777 264122 5774466 5774466 -- -- -- -- -- ربح الفترةصافي 

صافي التغير في القيمة العادلة 
 (2434754) (24272) (2064576) -- -- (2064576) -- -- -- للستثمارات المتاحة للبيع
 4504310 254230 4074613 5774466 -- (2064576) -- -- -- إجمالي الدخل الشامل للفترة

 (4324714) (74070) (4324052) (4324052) -- -- -- -- -- 1324لسنة مدفوعة نقدية توزيعات أرباح 
 -- -- -- (1434223) -- -- -- -- 1434223 إصدار أسهم مجانية

 24012 24012 -- -- -- -- -- -- -- حقوق األقلية غير المسيطرة الزيادة في
 -- -- -- (2324360) -- -- -- 2324360 -- القانونيمحول للحتياطي ال
 -- -- -- (534362) 534362 -- -- -- -- محول للحتياطي الخاص للكوارثال

 238393053 5013332 233103025 030933033 5333015 1903151 5833333 032383535 038193501 )مراجعة( 5302يونيو  03الرصيد في 
 



 شركة قطر للتأمين )ش.م.ق(

 بيان التدفقات النقدية الموحدة المرحلية المختصرة 

 1325 يونيو 03في  لفترة الستة أشهر المنتهية

  المختصرة المرحلية الموحدة المالية من ذذه البيانات اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً  إن
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 يونيو 03للستة أشهر المنتهية في   
  5302 1324 
 (مراجعة) (مراجعة) إيضاح 
 ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري   

    األنشطة التشغيلية
 6564416 2803333  ربح الفترة
    تعديلت:

 204512 015281  و إطفاء إستهلك
 (24547) (23352)  بطريقة حقوق الملكيةحصة ربح االستثمارات 

يراداتو  االستثمارات إيرادات  (5244620) (1893881)  مالية اخرى  ا 
 24527 03885  مخصص الذمم المدينة المشكوك في تحصيلها

 54664 03938  مكافأة نهاية الخدمة للموظفينمخصص 
 -- 088  بالصافي - بيع ممتلكات ومعدات خسائر

  050,350 244332 
    :في رأس المال العامل تعديالت
 (2544177) (030303100)  ر في ذمم التأمين وأرصدة مدينة أخرى التغيّ 
 243264630 030803322  يبالصاف - التأمين اتر في احتياطيالتغيّ 
 204,552 0533200  ر في مخصصات وذمم إعادة تأمين دائنة وذمم دائنة أخرى التغيّ 

 020,261 5253238  النقد من األنشطة التشغيلية
 (24560) (83308)  مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

 0214166 5103228  من األنشطة التشغيليةالناتج  صافي النقد
    

    يةاالستثمار  نشطةاأل 
 6314763 (03898)  صافي الحركة النقدية في االستثمارات

 (24621) (035308)  شراء عقارات ومعدات
 (025) --  شراء إستثمارات عقارية

يراداتو  االستثمارات إيرادات  5244620 1893881  مالية اخرى  ا 
 (243254222) --  شركة تابعةحواذ على اإلست

 64253 13185  مستلمة من إستثمارات بطريقة حقوق الملكيةتوزيعات أرباح 
 74533 --  مسحوبات إستثمارات بطريقة حقوق الملكية

 2234162 1335188  األنشطة اإلستثمارية منالناتج  صافي النقد
    

    يةنشطة التمويلاأل 
 (64226) (33030)  االقلية غير المسيطرة توزيعات ارباح لحصة

 24360 83050  في حقوق األقليةالزيادة 
 5464233 8983833  قصيرة األجل قروضمن  المتحصلتصافي 

 (0304615) (0883888)  توزيعات أرباح مدفوعة
 1474721 1333893  يةنشطة التمويلاأل النقد الناتج من  صافي

    
 2234046 030803808  وشبه النقدي النقد فزيادة ال

 040524635 539193833  يناير  2في  وشبه النقدالنقد 
 442614154 038083852 0 يونيو 03في  وشبه النقدالنقد 



 شركة قطر للتأمين )ش.م.ق(

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة 

 1325 يونيو 03في  لفترة الستة أشهر المنتهية
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 نشاطوال ةركشال .0

اللئحـة ألحكـام  وفقـاً  2664 سـنةفـي في دولة قطـر  تأسستعامة مساذمة ( ذي شركة  "األم "الشركة ) (ش.م.ق)للتأمين  شركة قطر
)"المجموعـة"( بمزاولـة أعمـال ة اتها التابعـشـركو األم الشـركة قـوم . تالقطـري  ةقانون الشـركات التجاريـوتحكمها نصوص  13التجارية رقم 

 والعقارات وخدمات االستشارات المالية.التأمين وا عادة التأمين 

 مالطا.و  وبرمودا وسويسرا المملكة المتحدةو مان ودولة الكويت تعمل المجموعة في دولة قطر واإلمارات العربية المتحدة وسلطنة ع  

 جميعـا فـيالماليـه البيانـات الماليـة للشـركة وشـركاتها التابعـة والتـي تنتهـي سـنواتها  المختصـرةالمرحليـة الموحـدة  تتضمن البيانـات الماليـة
 :وفيما يلي عرض للشركات التابعة .رديسمب 02

 

 الملكية الشركة التابعة
بلد 

 األنشطة الرئيسية التأسيس
    

التأمين وا عادة التأمين. تعمل بصفة أساسية في مجال  دولة قطر %24463 )ذ.م.م( شركة قطر للتأمين الدولية
ولديها  مجموعةتدير العمليات التشغيلية العالمية لل

في دبي وأبو ظبي )بدولة اإلمارات  فرعين خارجيين
 .العربية المتحدة(

شركة مملوكة بواسطة ) %73 مانية القطرية للتأمينالشركة الع  
 (الدوليةقطر للتأمين 

سلطنة 
 عمان

 التأمين وا عادة التأمين.تعمل بصفة أساسية في مجال 

شركة مملوكة بواسطة ) %21,34 الشركة الكويتية القطرية للتأمين 
 الدولية(قطر للتأمين 

 تعمل بصفة أساسية في مجال التأمين وا عادة التأمين. دولة الكويت

 %43 و مباشرة %55,02  )ذ.م.م( لتأمينا عادةإل شركة قطر
شركة قطر  مملوكة بواسطة

 الدولية( للتأمين

قطر  إعادة التأمين. مجالتعمل بصفة أساسية في  دولة قطر
للمجموعة ولديها فرع  إعادة التأمين عملياتتدير ري 

مكتب تمثيلي في المملكة سرا وبرمودا و في سوي
 .المتحدة

شركة قطر للتأمين الصحي والتأمين 
 على الحياة

الصحي تعمل بصفة أساسية في مجال التأمين  دولة قطر 25%
 والتأمين على الحياة.

في أنتاريس  كشركة قابضة للمشاركة تأسست برمودا %233 المحدودة القابضةأنتاريس 
 .2174سينديكيت 

أنتاريس  مملوكة بواسطة) %233  لتأمينا عادةإل المحدودة أنتاريس
 (المحدودة القابضة

 عادة التأمينمن الفئة الثالثة إل كشركة سستأت برمودا
 .2174في أنتاريس سينديكيت  للمشاركة

 أنتاريس مملوكة بواسطة) %233 كتتابلال المحدودة أنتاريس
 (لتأمينا عادةإل المحدودة

المملكة 
 المتحدة

 دعم قدرات االكتتابل لتوفير رأس المالسست أت
 .2174ألنتاريس سينديكيت 

 أنتاريس مملوكة بواسطة) %233 دارة المحدودةلإل أنتاريس وكالة
 (لتأمينا عادةإل المحدودة

المملكة 
 المتحدة

ألنتاريس  محدودةسست لتكون وكالة إدارة أت
 .2174سينديكيت 

 أنتاريس مملوكة بواسطة) %233 أنتاريس لخدملت االكتتاب المحدودة
 (لتأمينا عادةإل المحدودة

المملكة 
 المتحدة

خدملت االكتتاب  سست لتكون شركة خدمية لتوفرأت
 .2174ألمال و أنتاريس سينديكيت 

 أنتاريس مملوكة بواسطة) %233 2أنتاريس لرأس المال المحدودة 
 (لتأمينا عادةإل المحدودة

المملكة 
 المتحدة

 دعم قدرات االكتتابل لتوفير رأس المالتأسست 
 .2174ألنتاريس سينديكيت 

 أنتاريس مملوكة بواسطة) %233 0أنتاريس لرأس المال المحدودة 
 (لتأمينا عادةإل المحدودة

المملكة 
 المتحدة

 دعم قدرات االكتتابل لتوفير رأس المالتأسست 
 .2174ألنتاريس سينديكيت 
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 )تتمة( الشركة والنشاط .0

 الملكية الشركة التابعة
بلد 

 األنشطة الرئيسية التأسيس
    

 أنتاريس بواسطةمملوكة ) %233 4ة المال المحدودأنتاريس لرأس 
 (لتأمينا عادةإل المحدودة

المملكة 
 المتحدة

 دعم قدرات االكتتابل لتوفير رأس المالتأسست 
 .2174ألنتاريس سينديكيت 

 تعمل بصفة أساسية في مجال أعمال التأمين مالطا %233 أوروبا -شركة قطر للتأمين 
شركة مملوكة بواسطة ) %233 كانيت المحدودة

 الدولية(قطر للتأمين 
اإلمارات 
العربية 
 المتحدة

تعمل بصفة أساسية في مجال األنشطة العقارية في 
 اإلمارات العربية المتحدة 

تعمل بصفة أساسية في األنشطة العقارية في دولة  دولة قطر %233 شركة قطر للتأمين العقارية
 قطر.

مجال تقديم خدمات  تعمل بصفة أساسية في دولة قطر %233 قطر للستشارات االقتصادية
 االستشارات المالية واألخرى.

شركات المجموعة  في إدارةتعمل بصفة أساسية  دولة قطر %233 مجموعة قطر للتأمين
 التابعة لشركة قطر للتأمين.

تعمل بصفة أساسية في تقديم خدمات إدارة  برمودا %233 إلدارة االستثمارات  المحدودةكاتكو 
 االستثمارات

إعادة التأمين  عقود تعمل بصفة أساسية في إصدار برمودا %233 المحدودة إلعادة التأمين كاتكو
 .إلعادة التأمين كاتكوالمضمون بالكامل لصندوق 

جزر  %233 إلدارة األصولشركة قطر للتأمين 
 الكايمن

 الخدمات المالية. تعمل بصفة أساسية في مجال

جزر  %233 المحدودة التعليمشركة 
 الكايمن

 الخدمات المالية. تعمل بصفة أساسية في مجال

)بواسطة ال سي بي  %233 الجون كابيتال بارتنر
 (القابضه

االمارات 
العربية 
 المتحدة

 الخدمات المالية. تعمل بصفة أساسية في مجال

)بواسطة شركة قطر  %233 قطر ري كابيتال
 للتأمين كابيتال(

المملكة 
 المتحدة

 الخدمات المالية. مجالتعمل بصفة أساسية في 

تعمل بصفة أساسية على تقديم خدمات إدارة  BVI %233 إيبيكور قطر
 اإلستثمارات.

والتجارة  األقتصادتأسست الشركة تحت إشراف وزارة  دولة قطر %24,6 الدوليةلتأمين لشركة قطر 
 وال تمارس الشركة أي نشاط حاليًا.

تأسست الشركة تحت إشراف ذيئة تنظيم مركز قطر  دولة قطر %233 شركة قطر للتأمين كابيتال
 للمال وال تمارس الشركة إي نشاط حاليًا.

شركة )مملوكة بواسطة  %52 ل.س.ب القابضة المحدودة
 (كابيتالقطر للتأمين 

جزر 
 الكايماين 

الخدمات المالية واإلستشارية  تعمل بصفة أساسية في
 االخرى.

)مملوكة بواسطة قطر  %233 تاليم للستشارات المحدودة
  (للستشارات االقتصادية

جزر 
 الكايماين

الخدمات المالية واإلستشارية  تعمل بصفة أساسية في
 االخرى.
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 السياسات المحاسبية الهامةأسس اإلعداد و  .5

تـم إعـدادذا وفقـًا لمعيـار المحاسـبة الـدولي  1325يوليـو  03المرحلية المختصرة للستة أشهر المنتهية في  الموحدة إن البيانات المالية
 ( "التقارير المالية المرحلية" تحت مبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا بعض الموجودات المالية التي تم إدراجها بالقيمة العادلة.04رقم )

تهـا ءلوبة للتقارير السنوية ويجـب قراالمرحلية المختصرة ال تحتوي على كل المعلومات واإليضاحات المط الموحدة إن البيانات المالية
 03، باإلضــافة إلــى ذلــك، النتــائأ للســتة أشــهر المنتهيــة فــي 1324ديســمبر  02بالمقارنــة مــع التقريــر الســنوي للمجموعــة فــي تــاريخ 

 .1325ديسمبر  02ال تعبر بالضرورة على النتائأ المتوقعة للسنة المنتهية في  1325يونيو 

المرحلية المختصرة تتفق مع تلك المتبعـة فـي إعـداد القـوائم الماليـة الموحدة إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية 
  .1324ديسمبر  02السنوية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 

 ت الجديدة التي تشمل المعايير الدولية اتآتية:بتطبيق بعض المعايير والتعديلت المجموعة خلل السنة المالية الحالية ماق

الفتـرة  التفسيرات المعّدلة لم يكن له أي تأثير على البيانـات الماليـة أو علـى أداء الشـركة فـي تـاريخ أو خـللو إن تطبيق تلك المعايير 
   .1325يونيو  03 حتى

 المرحلية المختصرة باتآالف والعملة ذي الريـال القطري.الموحدة تم إعداد البيانات المالية 
 
 وشبه النقد نقدال .0

  1324ديسمبر  02  5302يونيو  03 
 (مدققة) (مراجعة) 
 ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري  
   

 2044202 8393938 نقد وودائع عند الطلب
 242214776 033053503 أشهر 0خلل تستحق ودائع ألجل 

 038083852 146464637 
  

لمعايير ل السنوية تحسيناتال
دورة  المالية تقاريرللالدولية 
1323-1321 

4 1 المالية لتقاريرل الدولي: المعيار المالية لتقاريرلالمعايير الدولية توضيحات علي إلصدار ت تعديل
 المالية لتقاريرل الدولي4 المعيار 2 المالية لتقاريرل الدولي4 المعيار 0 المالية لتقاريرل الدوليالمعيار 

 .02ومعيار المحاسبة الدولي  414 معيار المحاسبة الدولي 426 معيار المحاسبة الدولي 20
دورة السنوية التحسينات 

1322-1320 
4 2 المالية لتقاريرل الدولي: المعيار المالية لتقاريرلالمعايير الدولية توضيحات علي  إلصدارت تعديل

 .43ومعيار المحاسبة الدولي  20 المالية لتقاريرل الدولي4 المعيار 0 المالية لتقاريرل الدوليالمعيار 
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 تأمينال مطلوبات عقودو  تأمينالعقود إعادة  موجودات .1

  1324ديسمبر  02  5302يونيو  03 
 ()مدققة (مراجعة) 
 ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري  

   مطلوبات عقود التأمينإجمالي 
 041264531 031033039 مطالبات مبلغ عنها وغير مسددة

 244674266 038853823 مطالبات لم يبلغ عنها
 046444020 138803052 غير مكتسبة تأمين أقساط

 0335813180 240024324 
   التأمين عقود مطلوبات منحصة معيدي التأمين 

 244204722 032303803 مطالبات مبلغ عنها وغير مسددة
 4254767 9383088 مطالبات لم يبلغ عنها

 244124641 033553820 غير مكتسبة تأمين أقساط
 038003098 041524457 

   التأمين عقود صافي مطلوبات
 242354724 038383039 مطالبات مبلغ عنها وغير مسددة

 243524431 030813195 مطالبات لم يبلغ عنها
 141114072 030983131 غير مكتسبة تأمينأقساط 

 931903005 543764557 
 

 ستثماراتإ .2
 1324ديسمبر  02  5302يونيو  03  
 (مدققة)  (مراجعة)  
 ألف ريـال قطري   ألف ريـال قطري   

     استثمارات محتفظ بها للمتاجرة
 245124611  032833530  صناديق مدارة

     متاحة للبيعاستثمارات 
 242624222  038233803  شركات قطرية مساذمة

  441214256  1,280,100 سندات
 246644613 (141474506) 033353223 (5,8835880) ضمانات نقدية محتجزةناقص: 

 6564432  9053852  عالمية أسهم متداولة
 4124350  1813300  وأسهم خاصة درجهأسهم غير مإستثمارات في 

 446404225  133203352  إجمالي االستثمارات المتاحة للبيع
 644714237  930003589  اإلستثماراتمجموع 

 (44315)  --  يطرح: خسارة تدني القيمة
 644624321  930003589  المجموع
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 ستثمارات عقاريةإ .9

  1324ديسمبر  02  5302يونيو  03 
 ()مدققة (مراجعة) 
 ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري  
   

 0274267 0323333 يناير 2في  صافي القيمة الدفترية
 662 -- إضافات

 (214765) (93593) اإلستهلك
 0754373 0983830 ديسمبر 00يونيو /  03صافي القيمة الدفترية في نهاية 

المصاريف  تزايدتألف ريـال قطري( كما  124266: 1324ألف ريـال قطري ) 124250إيرادات اإليجارات خلل ذذه الفترة  بلغت
ألف  14377الممتلكات لتبلغ هذه التشغيلية المباشرة )التي تظهر ضمن المصاريف اإلدارية والعمومية( خلل ذذه الفترة فيما يتعلق ب

 ألف ريـال قطري(. 24675: 1324ريـال قطري )
 

 ممتلكات ومعدات .3
  1324ديسمبر  02  5302يونيو  03 
 ()مدققة (مراجعة) 
 ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري  
   

 004561 083992 يناير 2كما في صافي القيمة الدفترية 
 244715 035308 إضافات

 04626 -- الالمستحوذ عليه من خلل دمأ االعم
 (155) 13 تأثير الفروق من صرف العملت االجنبية 

 (204320) (35931) اإلستهلك
 -- (108) )الصافي(اإلستبعادات 

 024665 133985 ديسمبر 00يونيو /  03كما في صافي القيمة الدفترية 
 

 األطراف ذات العالقة .8

 عالقةالطراف ذات األمعامالت مع  )أ(
األطراف المقدرة على السيطرة على  عندما يكون ألحدن األطراف تعتبر ذات علقة إوذي تمثل التعاملت مع األطراف ذات العلقة، 

يري المجموعـة والشـركات مـدعلـى الطرف اتآخر أو ممارسة نفوذ ذام على ذلـك الطـرف اتآخـر فـي إصـدار قراراتـه الماليـة والتشـغيلية و 
ويتم التفـاوض كبار موظفي اإلدارة. يتم اعتماد سياسات التسعير وشروط ذذه المعاملت من جانب إدارة المجموعة كفيها  التي يعملون 

 عليها وفقًا للبنود التجارية االعتيادية.
   1324يونيو  03   5302يونيو  03 
 (مراجعة) (مراجعة) 
 ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري  

   

 134212 093181 أقساط تأمين
 237 053 شراء خدمات

 44234 33095 مطالبات
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 )تتمة( األطراف ذات العالقة .8

  1324ديسمبر  02  5302يونيو  03 
 ()مدققة (مراجعة) 
 ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري  
   

 44021 003501 من أطراف ذات عالقة المطلوب )ب(
 24640 583531 أطراف ذات عالقة إلى المطلوب (ج)
 

  
  1324يونيو 03  5302يونيو  03 
 (مراجعة) (مراجعة) 
 ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري  

   العليا إلدارةامكافآت  (د)
 22,624 523032 رواتب ومنافع قصيرة األجل

 727 312 نهاية الخدمة مكافأة
 525823 264432 

ذنــاك  كمــا أنــه لــيس وال تحتســب عنهــا فوائــد. غيــر مضــمونةالماليــة إعــداد التقــارير األرصــدة القائمــة لفطــراف ذات العلقــة فــي تــاريخ 
 (.ال شيء: 1324خلل الفترة ) بهذه األرصدة تحصيلها تتعلقمشكوك في  لمخصص ديون مصروف 
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 قطاع التشغيل .8

 يةمعلومات القطاعال )أ(
المجموعـة  تبني عليـهاالستثمارات. ذذه القطاعات ذي األساس الذي و  العقارات –العام و الحريق  -التأمين الصحي وعلى الحياة  –لبحرية والطيران ضمن أربعة قطاعات عمل: ا، التقارير اإلداريةلغايات  ،تم تنظيم المجموعة

 .بهاالمعلومات القطاعية الخاصة تقارير 
 5302يونيو  03للفترة المنتهية في  الدخل بحسب القطاعبيان  

 

 والطيران ي البحر  
الممتلكات و 

 الخسائر
التأمين الصحي 

 اتاالستشار   االستثمار  العقارات إجمالي التأمين وعلى الحياة
( غير مصروفات)

 إجمالي مصنفة / إيرادات
 ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري  

          

 038053801 -- -- -- -- 038053801 1883912 533993135 2193803 إجمالي أقساط التأمين
 (9953330) -- -- -- -- (9953330) (83109) (2003530) (0503309) متنازل عنها إلى معيدي التأمينأقساط 

 030233500 -- -- -- -- 030233500 1803558 535003530 1523830 التأمين صافي أقساط
 (8193030) -- -- -- -- (8193030) (893388) (3303330) (323210) األخطار السارية تغيير في احتياطي

 535313058 -- -- -- -- 535313058 0813113 031283158 0233593 المكتسبة التأمين صافي أقساط
 (030313031) -- -- -- -- (030313031) (0033389) (8303180) (5133039) إجمالي المطالبات المدفوعة
 1303139 -- -- -- -- 1303139 823023 0333215 383333 المسترد من إعادة التأمين

 (1023925) -- -- -- -- (1023925) (013200) (0923502) (223859) في المطالبات القائمة التغير
 (1193921) -- -- -- -- (1193921) (883231) (5833539) (933831) صافي العمولة

 23305 -- -- -- -- 23305 -- -- -- ايرادات تامين اخرى )غير مصنفة(
 1513909 -- -- -- -- 1513909 123353 0383399 925005 األكتتابصافي نتائج 

 503820 -- -- -- 503820 --    يجاراإل اتإيراد
 283180 -- 283180 -- -- --    ايراردات اتعاب استشارات

يرادات أخرى اإل اتإيراد  1333920 -- -- 1333920 -- --    ستثمار وا 
 8053950 -- 283180 1333920 503820 1513909    اتإجمالي اإليراد

دارية  (0015305) (5315033) (095509) -- (03188) --    مصروفات تشغيلية وا 
 (015281) (85389) (85) -- (93109) --    هلكستإ

 2813303 (5855130) 555082 1333920 003818 1513909    بطريقة حقوق الملكيةستثمارات الربح قبل حصة ربح اإل
 83393 83393 -- -- -- --    بطريقة حقوق الملكيةحصة ربح االستثمارات 

 2803333 (5355910) 555082 1335920 003818 1513909    يةنتائج القطاعال
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 )تتمة( قطاع التشغيل .8
 )تتمة( يةمعلومات القطاعال )أ(

  

 1324يونيو  03للفترة المنتهية في  الدخل بحسب القطاعبيان 

 والطيرانى البحر  
الممتلكات و 

 الخسائر
التأمين الصحي 
  اتاالستشار   االستثمار العقارات التأمينإجمالي  وعلى الحياة

( 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  ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري  
          

 041224423 -- -- -- -- 041224423 0604021 141624266 5264171 إجمالي أقساط التأمين
 (7754162) -- -- -- -- (7754162) (244254) (5604000) (2674222) متنازل عنها إلى معيدي التأمينأقساط 

 144064221 -- -- -- -- 144064221 0764252 247354560 0524462 التأمين صافي أقساط
 (2324242) -- -- -- -- (2324242) (664640) (6564072) (754217) األخطار السارية تغيير في احتياطي

 246054342 -- -- -- -- 246054342 0214525 243464261 1764004 المكتسبة التأمين صافي أقساط
 (240754616) -- -- -- -- (240754616) (1254721) (2524661) (1024451) إجمالي المطالبات المدفوعة
 5774316 -- -- -- -- 5774316 214752 4374471 264766 المسترد من إعادة التأمين

 (1364736) -- -- -- -- (1364736) (024242) (2724252) 64633 في المطالبات القائمة التغير
 (1064651) -- -- -- -- (1064651) (064023) (2564702) (464542) صافي العمولة

 54662 -- -- -- -- 54662 -- -- -- )غير مصنفة( ايرادات تامين اخرى 
 0614724 -- -- -- -- 0614724 044660 1674320 244743 اإلكتتابصافي نتائج 

 124266 -- -- -- 124266 --    يجاراإل اتإيراد
 534713 -- 534713 -- -- --    ايراردات اتعاب استشارات

يرادات أخرى اإل اتإيراد  5214265 -- -- 5214265 -- --    ستثمار وا 
 6724165 -- 534713 5214265 124266 0614724    اتإجمالي اإليراد

دارية  (0264225) (120,735) (03,262) -- (14026) --    مصروفات تشغيلية وا 
 (204512) (74240) (17) -- (64052) --    هلكستإ

 6474221 (163,242) 26,201 521,265 204126 0614724    بطريقة حقوق الملكيةستثمارات الربح قبل حصة ربح اإل
 24547 24547 -- -- -- --    بطريقة حقوق الملكيةحصة ربح االستثمارات 

 6564416 (121,032) 26,201 521,265 204126 0614724    يةنتائأ القطاعال
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 )تتمة( قطاع التشغيل .8

 )تتمة( القطاعمعلومات  )أ(

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

 معلومات جغرافية )ب(
 .تمارس المجموعة أنشطتها في سوقين جغرافيين وذما السوق المحلية في قطر والسوق العالمية

 
 لسهم على ا لعد  المو العائد األساسي  .03

 .يوجد تغيير في الربح األساسي والمخفف للسهم ، لعدم وجود أي تأثير مخفف على األرباحال 

 يونيو 03 يونيو 03 
 5302 1324 
 (مراجعة) (مراجعة) 
 ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري  
   

 6054426 2333189 إلى مساذمي الشركة األم العائدصافي الربح 
 2244611 0813955 (1324)معّدل في  العاديةالمتوسط المرجح لعدد األسهم 

ل في  ال قطري(ـالعائد األساسي والمعدل للسهم )ري  0،44 0،00 (5301)معد 

)أي  %25قامت المجموعة بتعديل إحتساب العائد على السهم للفترة السابقة ، وذلك نتيجة لتأثير إصدار األسهم المجانية بواقـع 
. تمـت الموافقـة علـى وتأثير الجانب المجاني ألسهم األولويـة المصـدرة خـلل الفتـرة أسهم مملوكة( 13واحد لكل  ةسهم مجانيأ 0

 .1325فبراير  22إنعقد بتاريخ إصدار األسهم المجانية في إجتماع الجمعية العمومية السنوي الذي 
 

 واألسهم المجانيةتوزيعات األرباح  .00

 للســـهم 1,5الجمعيـــة العموميـــة الســـنوية علـــى توزيـــع أربـــاح نقديـــة نهائيـــة بقيمـــة تمـــت الموافقـــة مـــن قبـــل المســـاذمين فـــي إجتمـــاع 
أســهم( والتــي أصــدرتها الشــركة  13ســهم لكــل أ 0) %25وتــم إصــدار أســهم مجانيــة بنســبة  (للســهم 1,5أربــاح نقديــة : 1324)

 .1325يونيو  03أشهرة المنتهية في  خلل فترة الستة
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 رأس المال .05

أســمية ســهم بقيمــة  22446124407مــن  1325يونيــو  03كمــا فــي  المــال المصــرح بــه والمصــدر والمــدفوع بالكامــليتكــون رأس 
 ريـال قطري للسهم(. 23سهم بقيمة أسمية  26345434023: 1324ديسمبر  02ريـال قطري للسهم ) 23

 
 واالرتباطات الرأسمالية محتملةاللتزامات الا .00

  1324ديسمبر  02  5302يونيو  03 
 ()مدققة (مراجعة) 
 ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري  
   

 6434746 033083113 ضمانات بنكية
 664247 203385 ارتباطات استثمار مستقبلية مصرح بها

 033803508 243374560 

 اإليجار التشغيلي
 \نهايــة الفتــرة غيــر قابلــة لإللغــاء كمــا فــي  ةالحــد األدنــى لإليجــارات المســتقبلية المســتحقة الــدفع بموجــب عقــود إيجــار تشــغيليكـان 
 على النحو التالي:السنة 
 يونيو 03المنتهية في أشهر لفترة الستة  
 5302 1324 
 (مراجعة) (مراجعة) 
 ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري  
   

 64626 95328 خلل سنة واحدة
 164477 535300 بعد سنة ولكن بما ال يزيد عن خمس سنوات

 64362 55809 أكثر من خمس سنوات
 095933 064264 

  


