
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )ق.م.ش(شركة قطر للتأمين 

  قطر –الدوحة 

  

  المرحلية المختصرة الموحدة البيانات المالية 

 لمدقق الحسابات المستقل تقرير المراجعةمع 

  ٢٠١٢يونيو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 



  )ق.م.ش(شركة قطر للتأمين 

  المالية الموحدة المرحلية المختصرة مع تقرير المراجعة لمدقق الحسابات المستقلالبيانات 

 ٢٠١٢ يونيو ٣٠في  لفترة الستة أشهر المنتهية

  

  

  --  تقرير المراجعة لمدقق الحسابات المستقل

  

  

  ةـصفح                                                                            الفهرس

  

  

  ١  المرحلي المختصرالموحد بيان المركز المالي 

  

  

  ٢  المرحلي المختصرالموحد بيان الدخل 

  

  

  ٣  المرحلي المختصرالموحد بيان الدخل الشامل 

  

  

  ٥ - ٤  المرحلي المختصرالموحد  الملكيةبيان التغيرات في حقوق 

  

  

  ٦  المرحلي المختصرالموحد لنقدية بيان التدفقات ا

  

  

  ١٦ - ٧  المرحلية المختصرةالموحدة إيضاحات حول البيانات المالية 

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  ٨-٩٩ر . ق 

  

  تقرير المراجعة لمدقق الحسابات المستقل

  

  

  المحترمين     أعضاء مجلس اإلدارة/ السادة

  )ق.م.ش(شركة قطر للتأمين 

  قطر -الدوحة 

  

  المقدمـة
والتي " ) الشركة) ( "ق.م.ش(المرحلية المختصرة المرفقة لشركة قطر للتأمين الموحدة بمراجعة البيانات المالية  قمنا لقد

، وكل من بيانات الدخل والدخل الشامل  ٢٠١٢يونيو  ٣٠كما في  المرحلي المختصرالموحد  تتضمن بيان المركز المالي
المرحلية المختصرة لفترة الستة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ ، الموحدة والتدفقات النقدية  الملكيةالتغيرات في حقوق و

المرحلية الموحدة إن إدارة الشركة مسؤولة عن إعداد وعرض هذه البيانات المالية . وبعض اإليضاحات التفسيرية
إن مسؤوليتنا هي إبداء إستنتاج حول هذه ". التقارير المالية المرحلية ) " ٣٤(المختصرة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

  .المرحلية المختصرة إستناداً إلى مراجعتناالموحدة البيانات المالية 

  

 نطاق المراجعة 
مراجعة البيانات المالية المرحلية من قبل ) " ٢٤١٠(قمنا بمراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي المتعلق بعمليات المراجعة رقم  لقد

المرحلية المختصرة القيام بإجراء اإلستفسارات الموحدة تتضمن مراجعة البيانات المالية ". مدقق الحسابات المستقل للمنشأة 
سؤولين عن األمور المالية والمحاسبية ، وإتباع إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة ، بشكل رئيسي من األشخاص الم

إن نطاق المراجعة يقل جوهرياً عن نطاق القيام بالتدقيق وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق ، وبالتالي ، فإنها ال تمكننا من . أخرى
  .ها التدقيق وتبعاً لذلك ، فإننا ال نبدي رأي تدقيق بشأنهاالحصول على تأكيد حول جميع األمور الهامة التي يمكن أن يبين

  

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

  ".التقارير المالية المرحلية) "٣٤(المحاسبة الدولي رقم المرفقة لم يتم إعدادها ، من جميع النواحي الجوهرية ، وفقاً لمعيار 

  

  ديلويت آند توشعن 

  

  

  

  باهيمياعثمان محمد 

  )١٠٣(سجل مراقبي الحسابات رقم 

  ٢٠١٢ يوليو ٣١

  قطر -الدوحة



  )ق.م.ش(قطر للتأمين شركة 

  بيان المركز المالي الموحد المرحلي المختصر 

 ٢٠١٢ يونيو ٣٠في  كما

   المختصرة المرحلية الموحدة المالية من هذه البيانات اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً إن

- ١ -  

  

  ٢٠١١ديسمبر  ٣١  ٢٠١٢يونيو  ٣٠   
  )مدققة(  )مراجعة( إيضاحات 
ألف ريـال    

  قطري
ألف ريـال 

  قطري
        الموجودات

  ٢,٠٨٠,٧٢٠  ٢,٤٧٩,٥٦٩  ٣  نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك
  ٦٢٩,٧٣٧  ٨٦٥,٧٦٣    ذمم التأمين وأرصدة مدينة أخرى

  ١,٨٠٥,٤٢٩  ٢,١٠٠,٨٠١  ٤  موجودات عقود إعادة تأمين
  ٦٣,٧٩٧  ٦٦,٩٦٦    بطريقة حقوق الملكيةاستثمارات 
  ٢,٧١٨,١٧٢  ٢,٧٦١,٧٥٠  ٥  استثمارات

  ٤٥٣,٢٢٣  ٤٤٥,٩٤٧  ٦  استثمارات عقارية
  ٢٦,١٤٢  ٢٥,٩١١  ٧  ممتلكات ومعدات

  ٧,٧٧٧,٢٢٠  ٨,٧٤٦,٧٠٧   مجموع الموجودات
       

       وحقوق الملكية المطلوبات
        المطلوبات

  ١٨٢,٠٠٠  ٦٦٤,٠٠٠    قروض قصيرة األجل
  ٨٠٦,٦٥٨  ٨٨٢,١٩٢    مخصصات وذمم إعادة تأمين دائنة وذمم دائنة أخرى

  ٣,٢٥٩,٧٠١  ٣,٨٠٧,٨٠٩  ٤  مطلوبات عقود تأمين
  ٤,٢٤٨,٣٥٩  ٥,٣٥٤,٠٠١    مجموع المطلوبات

       
        الملكيةحقوق 

  ٧٤٣,٢٤٣  ٨٩١,٨٩١    رأس المال
  ٤٧٣,١٢١  ٥٤٧,٤٤٦    احتياطي قانوني
  ٢٨٧,٠٠٠  ٢٨٧,٠٠٠    احتياطي عام

  ٦٧٤,١٦٣  ٥٧٧,٨٨٩    احتياطي القيمة العادلة
  ١٢٩,٤٩٨  ١٥٩,٠٩٠    للكوارثاالحتياطي الخاص 

  ١,٠٣٢,٣٣٥  ٧٧٤,١٨٥    أرباح مدورة
  ٣,٣٣٩,٣٦٠  ٣,٢٣٧,٥٠١   مساهمي الشركة األمحقوق الملكية لمجموع 

  ١٨٩,٥٠١  ١٥٥,٢٠٥    حقوق األقلية غير المسيطرة
  ٣,٥٢٨,٨٦١  ٣,٣٩٢,٧٠٦   الملكيةمجموع حقوق 

  ٧,٧٧٧,٢٢٠  ٨,٧٤٦,٧٠٧   الملكيةمجموع المطلوبات وحقوق

ووقعها بالنيابة عن المجلس كل  ٢٠١٢يوليو  ٣١ فيالمختصرة المرحلية الموحدة البيانات المالية عتمد مجلس اإلدارة هذه إ

  :من

  
  

  خليفة عبد اهللا تركي السبيعي    آل ثانيمحمد بن علي خالد بن / الشيخ

  رئيس المجموعة والمدير التنفيذي    والعضو المنتدب رئيس مجلس اإلدارة



  )ق.م.ش(شركة قطر للتأمين 

  بيان الدخل الموحد المرحلي المختصر 

 ٢٠١٢ يونيو ٣٠في  لفترة الستة أشهر المنتهية

   المختصرة المرحلية الموحدة المالية من هذه البيانات اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً إن

- ٢ -  

  

  يونيو ٣٠للستة أشهر المنتهية في     

    ٢٠١١  ٢٠١٢  

  )مراجعة(  )مراجعة(  إيضاحات  

ألف ريـال     

  قطري

ألف ريـال 

  قطري

        

  ١,٤٥٢,٠٣٠  ١,٤٦٨,٨٨٣  ٩  أقساط التأمين إيرادات إجمالي

  )٦٢٥,٤٥٣(  )٦٣٩,٩٩٣(  ٩  حصة معيدي التأمين من إجمالي أقساط التأمين

  ٨٢٦,٥٧٧  ٨٢٨,٨٩٠    أقساط التأمين صافي

  )٨٨,٩٦٥(  )٩٢,٠٦٠(  ٩  ةريالساالتغير في إحتياطي األخطار 

  ٧٣٧,٦١٢  ٧٣٦,٨٣٠    أقساط التأمين المكتسبة

  )٥٧١,٠٧٧(  )٦٦٢,٨٩٩(  ٩  إجمالي المطالبات المدفوعة

  ٢٨٨,٦٥٠  ٢٧٣,٦١٥  ٩  التأمين  إعادةالمبالغ المستردة من 

  )١٧٩,٨٦١(  )١٦٠,٦٧٦(  ٩  الحركة على المطالبات القائمة

  )٧٢,٦٨١(  )٧٧,٥٦٩(  ٩  العموالتصافي 

  ٢٠٢,٦٤٣  ١٠٩,٣٠١  ٩  التأمينصافي نتائج 

  ٢٢١,١٥٩  ٢٨٦,٣٢٧    ستثماراتإيرادات اإل

  ٢٣,٦٤١  ٢٣,٥٤٩    إيرادات اإليجارات

  ١,٨٨٩  ١,٩٦٥    إيرادات أخرى

  ٤٤٩,٣٣٢  ٤٢١,١٤٢    اإليراداتإجمالي 

  )٨٩,٠١٩(  )١١٠,٧٥٠(    المصروفات التشغيلية واإلدارية 

  )١١,٣٨٩(  )١١,٢٥٣(    اإلستهالك

  ٣٤٨,٩٢٤  ٢٩٩,١٣٩    بطريقة حقوق الملكيةاالستثمارات  من أرباححصة الالربح قبل 

  ٣٩١  ٣,١٦٩    بطريقة حقوق الملكيةاالستثمارات  الحصة من أرباح

  ٣٤٩,٣١٥  ٣٠٢,٣٠٨    ربح الفترة

        

        :على يوزع العائد

  ٣٤١,٨٦٩  ٣٠٢,٧٦٤    مساهمي الشركة األم

  ٧,٤٤٦  )٤٥٦(    حقوق األقلية غير المسيطرة

  ٣٤٩,٣١٥  ٣٠٢,٣٠٨    ربح الفترة

        

معدل     ( -ريـال قطري –) األساسي والمعدل(على السهم العائد 

  ١٠  )أسهم مجانيةصدار كنتيجة إل ٢٠١١لسنة 

ريـال  ٣،٣٩

  قطري

ريـال  ٣،٨٣

  قطري



  )ق.م.ش(شركة قطر للتأمين 

  بيان الدخل الشامل الموحد المرحلي المختصر 

 ٢٠١٢ يونيو ٣٠في  لفترة الستة أشهر المنتهية

   المختصرة المرحلية الموحدة المالية من هذه البيانات اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً إن

- ٣ -  

  

  يونيو ٣٠للستة أشهر المنتهية في   

  ٢٠١١  ٢٠١٢  

  )مراجعة(  )مراجعة(  

ألف ريـال   

  قطري

ألف ريـال 

  قطري

      

  ٣٤٩,٣١٥  ٣٠٢,٣٠٨  ربح الفترة

      

     ىخراألالدخل الشامل بنود 

      

  )١٣١,١٢١(  )٩٢,٠١٣(  صافي التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية المتاحة للبيع

  ٢١٨,١٩٤  ٢١٠,٢٩٥  الدخل الشامل للفترة إجمالي

      

      :يوزع العائد على

  ٢١١,١٥٣  ٢٠٦,٤٩٠  مساهمي الشركة األم

  ٧,٠٤١  ٣,٨٠٥  حقوق األقلية غير المسيطرة

  ٢١٨,١٩٤  ٢١٠,٢٩٥  الشامل للفترةإجمالي الدخل 



  )ق.م.ش(شركة قطر للتأمين 

  بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد المرحلي المختصر 

 ٢٠١٢ يونيو ٣٠في  لفترة الستة أشهر المنتهية

   المختصرة المرحلية الموحدة المالية من هذه البيانات اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً إن

- ٤ -  

  

  احتياطي عام  احتياطي قانوني  رأس المال  

احتياطي القيمة 

  العادلة

االحتياطي 

الخاص 

  أرباح مدورة  للكوارث

حصة المساهمين 

  األمبالشركة 

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 

 قطري

ألف ريـال 

 قطري

                    

  ٣,٥٢٢,١٤٨  ١٨٣,٥٣٢  ٣,٣٣٨,٦١٦  ٩٦٤,٧٨١  ١٠٠,٠٠٠  ٧٨٠,١٣٠  ٢٨٧,٠٠٠  ٤٦٣,٤٦٢ ٧٤٣,٢٤٣  )مدققة( ٢٠١١يناير  ١الرصيد في 

  ٣٤٩,٣١٥  ٧,٤٤٦  ٣٤١,٨٦٩  ٣٤١,٨٦٩  - -  - -  --  - -  - -  ربح الفترة

صافي التغير في القيمة العادلة 

  )١٣١,١٢١(  )٤٠٥(  )١٣٠,٧١٦(  - -  - -  )١٣٠,٧١٦(  - -  - -  - -  لالستثمارات المتاحة للبيع

  ٢١٨,١٩٤  ٧,٠٤١  ٢١١,١٥٣  ٣٤١,٨٦٩  - -  )١٣٠,٧١٦(  - -  - -  - -  الشامل للفترةإجمالي الدخل 

لسنة  مدفوعةنقدية توزيعات أرباح 

٥٠٣,١٩٩(  )٢٠,٠٩١(  )٤٨٣,١٠٨(  )٤٨٣,١٠٨(  - -  - -  - -  - -  - -  ٢٠١٠(  

األسهم المصدرة من قبل شركة  تأثير

  ١٤,٣٤٧  ٥,١٣٥  ٩,٢١٢  ١,٢٣٩  - -  ٣٧  - -  ٧,٩٣٦  - -  تابعة

  - -  - -  - -  )١٤٠(  - -  - -  - -  ١٤٠  - -  القانونيمحول لالحتياطي ال

  - -  - -  - -  )٢٩,٤٩٨(  ٢٩,٤٩٨  - -  - -  - -  - -  لالحتياطي الخاص للكوارثمحول ال

  ٣,٢٥١,٤٩٠  ١٧٥,٦١٧  ٣,٠٧٥,٨٧٣  ٧٩٥,١٤٣  ١٢٩,٤٩٨  ٦٤٩,٤٥١  ٢٨٧,٠٠٠  ٤٧١,٥٣٨ ٧٤٣,٢٤٣  )مراجعة( ٢٠١١يونيو  ٣٠الرصيد في 

 
 
 



  )ق.م.ش(شركة قطر للتأمين 

  بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد المرحلي المختصر 

 ٢٠١٢ يونيو ٣٠في  لفترة الستة أشهر المنتهية

   المختصرة المرحلية الموحدة المالية من هذه البيانات اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً إن

- ٥ -  

  
 

  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 

 ريـال قطريألف  قطري

ألف ريـال 

 ألف ريـال قطري قطري

           

  ٣,٥٢٨,٨٦١  ١٨٩,٥٠١  ٣,٣٣٩,٣٦٠  ١,٠٣٢,٣٣٥  ١٢٩,٤٩٨  ٦٧٤,١٦٣  ٢٨٧,٠٠٠  ٤٧٣,١٢١ ٧٤٣,٢٤٣  )مدققة( ٢٠١٢يناير  ١الرصيد في 

  ٣٠٢,٣٠٨  )٤٥٦(  ٣٠٢,٧٦٤  ٣٠٢,٧٦٤  --   --   --   --   --   ربح الفترة

صافي التغير في القيمة العادلة 

  )٩٢,٠١٣(  ٤,٢٦١  )٩٦,٢٧٤(  --   --   )٩٦,٢٧٤(  --   --   --   لالستثمارات المتاحة للبيع

  ٢١٠,٢٩٥  ٣,٨٠٥  ٢٠٦,٤٩٠  ٣٠٢,٧٦٤  --   )٩٦,٢٧٤(  --   --   --   إجمالي الدخل الشامل للفترة

لسنة مدفوعة نقدية توزيعات أرباح 

٣٠٥,٤٦١(  )٨,١٦٤(  )٢٩٧,٢٩٧(  )٢٩٧,٢٩٧(  --   --   --   --   --   ٢٠١١(  

  --   --   --   )١٤٨,٦٤٨(  --   --   --   --   ١٤٨,٦٤٨  مجانيةإصدار أسهم 

تأثير اإلستحواذ على جزء من حصة 

  )٤٠,٩٨٩(  )٢٩,٩٣٧(  )١١,٠٥٢(  )١١,٠٥٢(  --   --   --   --   --   حقوق األقلية غير المسيطرة

  --   --   --   )٧٤,٣٢٥(  --   --   --   ٧٤,٣٢٥  --   القانونيمحول لالحتياطي ال

  --   --   --   )٢٩,٥٩٢(  ٢٩,٥٩٢  --   --   --   --   محول لالحتياطي الخاص للكوارثال

  ٣,٣٩٢,٧٠٦  ١٥٥,٢٠٥  ٣,٢٣٧,٥٠١  ٧٧٤,١٨٥  ١٥٩,٠٩٠  ٥٧٧,٨٨٩  ٢٨٧,٠٠٠  ٥٤٧,٤٤٦ ٨٩١,٨٩١  )مراجعة( ٢٠١٢يونيو  ٣٠الرصيد في 
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  يونيو ٣٠للستة أشهر المنتهية في     
    ٢٠١١  ٢٠١٢  
  )مراجعة(  )مراجعة( إيضاحات 
ألف ريـال    

  قطري
ألف ريـال 

  قطري
        األنشطة التشغيلية

  ٣٤٩,٣١٥  ٣٠٢,٣٠٨    ربح الفترة
        :تعديالت
  ١١,٣٨٩  ١١,٢٥٣    الك ممتلكات ومعدات واستثمارات عقاريةإسته

  )٣٩١(  )٣,١٦٩(    بطريقة حقوق الملكيةحصة ربح االستثمارات 
  )٢٢٤,٠٣٢(  )٣٠٩,٨٧٦(    واالستثمارات اإليجاراتإيرادات 

  ٤,٩٤٧  ٣,٥٣٩    مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
 )٣٠٧( --     ربح بيع ممتلكات ومعدات

   ١٤٠,٩٢١  ٤,٠٥٥  
       :ر في رأس المال العامليالتغ

  )٢٢٧,١٠٣(  )٢٣٦,٠٢٦(    وأرصدة مدينة أخرىذمم التأمين 
٢٦٨,٨٢٥  ٢٥٢,٧٣٦    بالصافي - التأمين اتفي احتياطير التغي  
١١٣,٧٢٦  ٧٣,١٣٢  مخصصات وذمم إعادة تأمين دائنة وذمم دائنة أخرىر في التغي  

 ٢٩٦,٣٦٩ ٩٣,٨٩٧   يةنشطة التشغيلاألالنقد من 
  )٤٨٥( )١,١٣٧(    للموظفينمكافأة نهاية الخدمة المدفوعة 

  ٢٩٥,٨٨٤  ٩٢,٧٦٠   من األنشطة التشغيليةالناتج صافي النقد
       
       يةنشطة االستثماراأل

  ١١٦,٤٢٥  )١٣٥,٥٩١(    صافي الحركة النقدية في االستثمارات
 )٢,٤٩١( )٤,٠١٥(    شراء ممتلكات ومعدات

  )٨٣,٠٧٤(  --     شراء استثمارات عقارية 
  ٢٢٤,٠٣٢  ٣٠٩,٨٧٦    واستثمارات إيجارات من مستلمة إيرادات

  ٤٢٣  ٢٦٩    بيع ممتلكات ومعدات متحصالت من
  ٢٥٥,٣١٥  ١٧٠,٥٣٩   األنشطة اإلستثماريةمنالناتج النقد  صافي

      
      يةنشطة التمويلاأل

 )٢٠,٤٩٦( )٨,١٦٤(    حصة األقلية غير المسيطرةصافي الحركة في 
 --   )٤٠,٩٨٩(    األقلية في شركة تابعةاإلستحواذ على حصة من حقوق 
  ١٤,٣١٠  --     تابعة ةأثر األسهم المصدرة من قبل شرك

  ٤٥,٨٠٠  ٤٨٢,٠٠٠    قصيرة األجل المستلم كقروضصافي 
  )٤٨٣,١٠٨(  )٢٩٧,٢٩٧(    توزيعات أرباح مدفوعة

 )٤٤٣,٤٩٤( ١٣٥,٥٥٠   يةنشطة التمويلاأل)المستخدم في/ (النقد الناتج من صافي
 ١٠٧,٧٠٥ ٣٩٨,٨٤٩   وشبه النقدي النقد فزيادة ال

  ١,٧٣٦,١١٧  ٢,٠٨٠,٧٢٠    يناير  ١في  وشبه النقدالنقد 
  ١,٨٤٣,٨٢٢  ٢,٤٧٩,٥٦٩  ٣ يونيو٣٠في  وشبه النقدالنقد 
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  نشاطوال ةركشال .١

ألحكـام   وفقاً ١٩٦٤ سنةفي في دولة قطر  تأسستعامة مساهمة هي شركة )  "األم الشركة" (ق .م.شللتأمين  شركة قطر

") المجموعة("ة اتها التابعشركوالشركة قوم ت. القطري ةقانون الشركات التجاريوتحكمها نصوص  ٢٠الالئحة التجارية رقم 

  .بمزاولة أعمال التأمين وإعادة التأمين والعقارات وخدمات االستشارات المالية

مالطاوبرمودا مان ودولة الكويت وتعمل المجموعة في دولة قطر واإلمارات العربية المتحدة وسلطنة ع.  

  البيانات المالية للشركة وشركاتها التابعة والتي تنتهي سنواتها جميعا في المختصرةالمرحلية الموحدة  تتضمن البيانات المالية

% ٤٠مـن  ) .K.Q.I.C(بزيادة إستثمارها في الشركة الكويتية القطرية للتأمين  المجموعة، قامت  الفترةخالل . ديسمبر ٣١

  :وفيما يلي عرض للشركات التابعة .وما تزال تسيطر على الشركة% ٨٢,٠٤إلى 

  الملكية  التابعة الشركة

بلد 

  األنشطة الرئيسية  التأسيس

شركة قطر للتأمين الدولية 

  )م.م.ذ(

تدير . تعمل بصفة أساسية في مجال التأمين وإعادة التأمين  دولة قطر  %٨٤,٦٠

 فرعين خارجيينولديها  مجموعةالعمليات التشغيلية العالمية لل

ومكتب ) بدولة اإلمارات العربية المتحدة(في دبي وأبو ظبي 

بالتفاصيل  هو موضحكما  تين تابعتينوشرك تمثيل في مالطا

  :أدناه

شركة قطر مملوكة بواسطة (%٧٠  مانية القطرية للتأمينالشركة الع

  )الدوليةللتأمين 

سلطنة 

  عمان

  .تعمل بصفة أساسية في مجال التأمين وإعادة التأمين

شركة مملوكة بواسطة (% ٨٢،٠٤  الشركة الكويتية القطرية للتأمين 

  )الدوليةقطر للتأمين 

  .تعمل بصفة أساسية في مجال التأمين وإعادة التأمين  دولة الكويت

% ٣٩،٧٤(مباشرة % ٥٥،٦٤  )م.م.ذ( كيو ري

 شركة قطر للتأمين مملوكة بواسطة

  )ةالدولي

  .إعادة التأمينتعمل بصفة أساسية في مجال   دولة قطر

شركة قطر مملوكة بواسطة % (١٠٠  ليمتد كانيت

  )الدوليةللتأمين 

اإلمارات 

العربية 

  المتحدة

تعمل بصفة أساسية في مجال األنشطة العقارية في اإلمارات 

  العربية المتحدة 

  

  .قطر تعمل بصفة أساسية في األنشطة العقارية في دولة  دولة قطر  %١٠٠  شركة قطر للتأمين العقارية

تعمل بصفة أساسية في مجال تقديم خدمات االستشارات   دولة قطر  %١٠٠  قطر لالستشارات االقتصادية

  .المالية واألخرى

التابعة شركات المجموعة   في إدارةتعمل بصفة أساسية   دولة قطر  %١٠٠  مجموعة قطر للتأمين

  .لشركة قطر للتأمين

شركة قطر مملوكة بواسطة ( %١٠٠  إلدارة االستثمارات ليمتد كاتكو 

  )لإلستشارات اإلقتصادية

  تعمل بصفة أساسية في تقديم خدمات إدارة االستثمارات  برمودا

كاتكو مملوكة بواسطة ( %١٠٠  ري ليمتدكاتكو 

  )المحدودة إلدارة االستثمارات

إعادة التأمين المضمون  عقود تعمل بصفة أساسية في إصدار  برمودا

  .ري بالكامل لصندوق كاتكو

 كيو للتأمين على الحياة و الطبي

  )م.م.ذ(

  .الصحيتعمل بصفة أساسية في مجال تأمين الحياة والتأمين   دولة قطر  %٨٥

وال والتجارة وزارة األعمال  نظامالشركة تحت تم إدراج هذه   دولة قطر  %٨٤،٦  الدوليةلتأمين لشركة قطر 

  .تمارس الشركة أي نشاط حالياً
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  .تعمل بصفة أساسية على تقديم خدمات إدارة اإلستثمارات  دولة قطر  %١٠٠  إيبيكور قطر

  

  السياسات المحاسبية الهامةأسس اإلعداد و .٢

. "التقارير المالية المرحلية" )٣٤(رقم  ر المحاسبة الدوليامعيلوفقاً المرحلية المختصرة الموحدة البيانات المالية هذه  ادعدتم إ

مع تلك المسـتخدمة فـي    منسجمةالمختصرة المرحلية  الموحدةالبيانات المالية السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد  إن

، ما عدا تطبيق بعض المعـايير والتفسـيرات المعدلـة     ٢٠١١ديسمبر  ٣١إعداد البيانات المالية السنوية للسنة المنتهية في 

أداء المجموعة أو لم يكن لتبني هذه المعايير أي تأثير جوهري على . ٢٠١٢يناير  ١والتي أصبحت سارية المفعول كما في 

  .مركزها المالي

 المطلوبة في البيانـات الماليـة  على جميع المعلومات واإلفصاحات المختصرة الموحدة المرحلية البيانات المالية  تتضمنال 

للسنة  المالية للشركة البياناتويجب أن تقرأ جنباً إلى جنب مع  ، الماليةالمعدة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير  كاملةال الموحدة

 عـد تال  ٢٠١٢يونيـو   ٣٠باإلضافة إلى ذلك، فإن نتائج فترة الستة أشهر المنتهيـة فـي   . ٢٠١١ديسمبر  ٣١المنتهية في 

  .٢٠١٢ديسمبر  ٣١في تي ستنتهي النتائج التي قد تكون متوقعة للسنة المالية ال  إلى مؤشراً بالضرورة

يتم تقدير القيمة العادلة لألسهم من خالل الرجوع إلى آخر سعر تداول كما في تاريخ اإلغالق بدون مخصصات مقابل آخـر  

  .من مخصصات مخاطر السيولة% ١٠عملية تقييم بنسبة 

وقد تم تقريـب   والتي تمثل العملة الوظيفية للشركة ال القطريـبالريالمختصرة الموحدة المرحلية البيانات المالية تم إعداد 

  .ما لم تتم اإلشارة إلى خالف ذلك ، ال قطريـجميع القيم إلى أقرب ألف ري

  

 وشبه النقد نقدال .٣

  ٢٠١١ديسمبر  ٣١  ٢٠١٢يونيو  ٣٠  

  )مدققة(  )مراجعة(  

  ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري  
      

  ٢٦٨,٢٩٤  ٤٠٤,٢٣٢  نقد وودائع عند الطلب

  ١,٨١٢,٤٢٦  ٢,٠٧٥,٣٣٧  ودائع ألجل 

  ٢,٠٨٠,٧٢٠  ٢,٤٧٩,٥٦٩  نقد في الصندوق ولدى البنوك
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 تأمينال مطلوبات عقودو تأمينالعقود إعادة  موجودات .٤

  ٢٠١١ديسمبر  ٣١  ٢٠١٢يونيو  ٣٠  

  )مدققة(  )مراجعة(  

  ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري  

      مطلوبات عقود التأمينإجمالي 

  ٢,٠١٨,٢٢٠  ٢,٤٨٦,٣٠٢  مطالبات مبلغ عنها وغير مسددة

  ١٦١,٨٤٧  ١٨٦,٢٦٥  لم يبلغ عنها مطالبات

  ١,٠٧٩,٦٣٤  ١,١٣٥,٢٤٢  غير مكتسبة تأمين أقساط

  ٣,٢٥٩,٧٠١  ٣,٨٠٧,٨٠٩  

      

      التأمين عقود مطلوبات منحصة معيدي التأمين 

  ١,٢٣٨,٩٤٠  ١,٥٣٢,٥٥٤  مطالبات مبلغ عنها وغير مسددة

  ٤٣,٠٢٧  ٨١,٢٣٧  مطالبات لم يبلغ عنها

  ٥٢٣,٤٦٢  ٤٨٧,٠١٠  غير مكتسبة تأمين أقساط

  ١,٨٠٥,٤٢٩  ٢,١٠٠,٨٠١  

      

      التأمين عقود صافي مطلوبات

  ٧٧٩,٢٨٠  ٩٥٣,٧٤٨  مطالبات مبلغ عنها وغير مسددة

  ١١٨,٨٢٠  ١٠٥,٠٢٨  مطالبات لم يبلغ عنها

  ٥٥٦,١٧٢  ٦٤٨,٢٣٢  غير مكتسبة تأمينأقساط 

  ١,٤٥٤,٢٧٢  ١,٧٠٧,٠٠٨  
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  ستثماراتإ .٥

  ٢٠١١ديسمبر  ٣١    ٢٠١٢يونيو  ٣٠    

  )مدققة(    )مراجعة(    

  ألف ريـال قطري    ألف ريـال قطري    

          استثمارات محتفظ بها للمتاجرة

  ١١٠,٤٥٢    ١٤١,٢٣٠    مدارةصناديق 

          متاحة للبيعاستثمارات 

  ١,٣٩٨,٣٨٣    ١,٣٧٦,٥٩٠    شركات قطرية مساهمة

    ١,٤٧٢,٢٤٤    ١,٦٤١,٩٤٨  سندات

  ٤٩٧,٤٣١  )٩٧٤,٨١٣(  ٥٠٩,٣٣٤ )١,١٣٢,٦١٤(  ضمانات نقدية محتجزة: ناقصا

  ٣١٦,٣٤٦    ٣٤٧,٨٦٠    أسهم متداولة

 أسهم غير متداولة وأسهمإستثمارات في 

    خاصة

٣٩٥,٥٦٠    ٣٨٦,٧٣٦  

  ٢,٦٠٧,٧٢٠    ٢,٦٢٠,٥٢٠    إجمالي االستثمارات المتاحة للبيع

  --     --     خسائر اإلنخفاض في القيمة: ناقصا

 -االستثمارات المتاحة للبيع  مجموع

  صافيبال

  ٢,٦٠٧,٧٢٠    ٢,٦٢٠,٥٢٠  

  ٢,٧١٨,١٧٢    ٢,٧٦١,٧٥٠    المجموع

  

 ستثمارات عقاريةإ .٦

  ٢٠١١ديسمبر  ٣١   ٢٠١٢يونيو  ٣٠  

  )مدققة(    )مراجعة(  

ألف ريـال   

  قطري

ألف ريـال   

  قطري
        

  ٣٨٤,٧٢٥    ٤٥٣,٢٢٣  يناير ١الرصيد في 

  ٨٣,٠٧٤    --   إضافات خالل السنة

  )١٤,٥٧٦(    )٧,٢٧٦(  السنة/ صافي القيمة الدفترية في نهاية الفترة 

  ٤٥٣,٢٢٣    ٤٤٥,٩٤٧  

:  ٢٠١١يونيو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في (ألف ريـال قطري  ٢٣,٥٤٩إيرادات اإليجارات خالل هذه الفترة  بلغت

) التي تظهر ضمن المصاريف اإلدارية والعمومية(المصاريف التشغيلية المباشرة  بلغتكما ) ألف ريـال قطري ٢٣,٦٤١

يونيو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في (ألف ريـال قطري  ٢,٨٨٠الممتلكات لتبلغ هذه خالل هذه الفترة فيما يتعلق ب

  ).ألف ريـال قطري ٢,٢٧٢:  ٢٠١١
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 ممتلكات ومعدات .٧

  ٢٠١١ديسمبر  ٣١  ٢٠١٢يونيو  ٣٠  

  )مدققة(  )مراجعة(  

  ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري  
      

  ٢٨,٥٩٣  ٢٦,١٤٢  يناير ١القيمة الدفترية في  صافي

  ٦,٦٧٠  ٤,٠١٥  إضافات 

  )٨,٤١٧(  )٣,٩٧٧(  اإلستهالك

  )٧٠٤(  )٢٦٩(  )بالصافي( اإلستبعادات

  ٢٦,١٤٢  ٢٥,٩١١  السنة/ صافي القيمة الدفترية في نهاية الفترة 

 

  األطراف ذات العالقة .٨

  عالقةالطراف ذات األمعامالت مع   )أ(

األطراف المقدرة على  عندما يكون ألحدوهي تمثل التعامالت مع األطراف ذات العالقة، أي أن األطراف تعتبر ذات عالقة 

علـى  السيطرة على الطرف اآلخر أو ممارسة نفوذ هام على ذلك الطرف اآلخر في إصدار قراراته الماليـة والتشـغيلية و  

يتم اعتماد سياسات التسعير وشروط هذه المعـامالت  . كبار موظفي اإلدارةكفيها  يري المجموعة والشركات التي يعملونمد

كانت المعامالت الهامـة علـى النحـو     وقد .من جانب إدارة المجموعة ويتم التفاوض عليها وفقاً للبنود التجارية االعتيادية

  :التالي

  يونيو ٣٠ستة أشهر المنتهية في لفترة ال  

  ٢٠١١  ٢٠١٢  

  )مراجعة(  )مراجعة(  

  ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري  
      

  ١٧,٢١٠  ٣,٨٩٩  أقساط تأمين

  ٥,٨٥٥  ٦,٣٣٥  شراء خدمات

 ٩٣٦  ٦١٥  مطالبات

  

  ٢٠١١ديسمبر  ٣١  ٢٠١٢يونيو  ٣٠  

  )مدققة(  )مراجعة(  

  ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري  
      

 ١٣,٩٠٧  ٤,٣٧٢  من أطراف ذات عالقة المطلوب  )ب(



  )ق.م.ش(شركة قطر للتأمين 

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة 

 ٢٠١٢ يونيو ٣٠في  لفترة الستة أشهر المنتهية

- ١٢  -  

  

  

  

  )تتمة( ذات العالقة األطراف .٨

  يونيو ٣٠أشهر المنتهية في لفترة الستة   

  ٢٠١١  ٢٠١٢   

  )مراجعة(  )مراجعة(  

  ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري  

     العليا إلدارةامكافآت   )ج(

 ٢,٣١٤ ٢,٦٣١  رواتب ومنافع قصيرة األجل

 ٤٠١ ٥٦٥  نهاية الخدمة مكافأة

  ٢,٥٣٥  ٣,١٩٦  

هنـاك   كما أنه ليس .وال تحتسب عنها فوائد إعداد التقارير غير مضمونةاألرصدة القائمة لألطراف ذات العالقة في تاريخ 

  ).٢٠١١ال شيء في (خالل الفترة  بهذه األرصدة تحصيلها تتعلقمشكوك في  لمخصص ديونمصروف 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  )ق.م.ش(شركة قطر للتأمين 

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة 

 ٢٠١٢ يونيو ٣٠في  لفترة الستة أشهر المنتهية

- ١٣  -  

  

  

  

 قطاع التشغيل .٩

  يةمعلومات القطاعال  )أ(

 -العـام  والحريـق   -لبحرية والطيـران  ا: ضمن أربعة قطاعات عمل –  التقارير اإلداريةلغايات  –تم تنظيم المجموعة 

  .المعلومات القطاعية الخاصة بهاالمجموعة تقارير  تبني عليههذه القطاعات هي األساس الذي . االستثمارات -العقارات 

 ٢٠١٢يونيو  ٣٠للفترة المنتهية في  الدخل بحسب القطاعبيان   

  

البحرية 

  الحريق والعام  والطيران

إجمالي 

  االستثمار  العقارات  التأمين

 )مصروفات(

إيرادات / 

غير 

  إجمالي  مخصصة

  

ألف ريـال 

 قطري

ألف ريـال 

 قطري

ألف ريـال 

 قطري

ألف 

ريـال 

  قطري

ألف ريـال 

  قطري

ألف ريـال 

  قطري

ألف ريـال 

  قطري

              

  ١,٤٦٨,٨٨٣  --   --   --   ١,٤٦٨,٨٨٣  ١,٢٧٧,٠٣١  ١٩١,٨٥٢  إجمالي أقساط التأمين

متنازل عنها إلى معيدي أقساط 

  )٦٣٩,٩٩٣(  --   --   --   )٦٣٩,٩٩٣( )٥٤٢,٤١٠(  )٩٧,٥٨٣(  التأمين

 ٨٢٨,٨٩٠  --   --   --   ٨٢٨,٨٩٠  ٧٣٤,٦٢١  ٩٤,٢٦٩  التأمين صافي أقساط

  )٩٢,٠٦٠(  --   --   --   )٩٢,٠٦٠(  )٧٩,٣٨٠(  )١٢,٦٨٠(  األخطار السارية تغيير في احتياطي

  ٧٣٦,٨٣٠  --   --   --   ٧٣٦,٨٣٠  ٦٥٥,٢٤١  ٨١,٥٨٩  المكتسبة التأمين أقساطصافي 

  )٦٦٢,٨٩٩(  --   --   --   )٦٦٢,٨٩٩(  )٦١٣,٣٠٦(  )٤٩,٥٩٣(  المدفوعة المطالباتإجمالي 

  ٢٧٣,٦١٥  --   --   --   ٢٧٣,٦١٥  ٢٤٥,٨٤٤  ٢٧,٧٧١  المسترد من إعادة التأمين

  )١٦٠,٦٧٦(  --   --   --   )١٦٠,٦٧٦(  )١١٩,٥٧٩(  )٤١,٠٩٧(  في المطالبات القائمة التغير

  )٧٧,٥٦٩(  --   --   --   )٧٧,٥٦٩(  )٧١,٣٩٨( )٦,١٧١(  صافي العمولة

  ١٠٩,٣٠١  --   --   --  ١٠٩,٣٠١  ٩٦,٨٠٢ ١٢,٤٩٩  التأمينصافي نتائج 

  ٢٣,٥٤٩  --   --   ٢٣,٥٤٩  --      يجاراإل اتإيراد

  ٢٨٨,٢٩٢  --   ٢٨٨,٢٩٢  --   --       أخرى ستثمار وإيراداتاإل اتإيراد

  ٤٢١,١٤٢  --   ٢٨٨,٢٩٢  ٢٣,٥٤٩ ١٠٩,٣٠١    اتإجمالي اإليراد

  )١١٠,٧٥٠(  )١٨,١٢٣(  )١٥,١٣٧(  )٢,٨٨٠(  )٧٤,٦١٠(    مصروفات تشغيلية وإدارية

  )١١,٢٥٣(  )١,١٢٣(  )٥٠(  )٧,٢٧٦(  )٢,٨٠٤(    هالكستإ

ستثمارات الربح قبل حصة ربح اإل

  ٢٩٩,١٣٩  )١٩,٢٤٦(  ٢٧٣,١٠٥  ١٣,٣٩٣ ٣١,٨٨٧    الملكيةبطريقة حقوق 

بطريقة حصة ربح االستثمارات 

  ٣,١٦٩  ٣,١٦٩  --   --   --      حقوق الملكية

  ٣٠٢,٣٠٨  )١٦,٠٧٧(  ٢٧٣,١٠٥  ١٣,٣٩٣  ٣١,٨٨٧   يةنتائج القطاعال

  



  )ق.م.ش(شركة قطر للتأمين 

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة 

 ٢٠١٢ يونيو ٣٠في  لفترة الستة أشهر المنتهية

- ١٤  -  

  

 

 )تتمة( قطاع التشغيل .٩

  )تتمة( معلومات القطاع  )أ(

  ٢٠١١يونيو  ٣٠بيان دخل القطاع للفترة المنتهية في 

 

البحرية 

  والطيران

الحريق 

  والعام

إجمالي 

  االستثمار  العقارات  التأمين

/  )مصروفات(

إيرادات غير 

  إجمالي  مخصصة

 

ألف ريـال 

 قطري

ألف ريـال 

 قطري

ألف ريـال 

 قطري

ألف ريـال 

  قطري

ألف ريـال 

  قطري

ألف ريـال 

  قطري

ألف ريـال 

  قطري

         

  ١,٤٥٢,٠٣٠  - -  - -  - -  ١,٤٥٢,٠٣٠  ١,٢٦٧,٦٠٥  ١٨٤,٤٢٥  إجمالي أقساط التأمين

متنازل عنها إلى معيدي أقساط 

  )٦٢٥,٤٥٣(  - -  - -  - -  )٦٢٥,٤٥٣(  )٥٣٦,٤٠٥(  )٨٩,٠٤٨(  التأمين

  ٨٢٦,٥٧٧  - -  - -  - -  ٨٢٦,٥٧٧  ٧٣١,٢٠٠  ٩٥,٣٧٧  التأمين صافي أقساط

األخطار  تغيير في احتياطي

  )٨٨,٩٦٥(  - -  - -  - -  )٨٨,٩٦٥(  )٧٩,٩٨٥(  )٨,٩٨٠(  السارية

  ٧٣٧,٦١٢  - -  - -  - -  ٧٣٧,٦١٢  ٦٥١,٢١٥  ٨٦,٣٩٧  المكتسبة التأمين صافي أقساط

  )٥٧١,٠٧٧(  - -  - -  - -  )٥٧١,٠٧٧(  )٥١٦,٤٢٢(  )٥٤,٦٥٥(  المطالبات المدفوعةإجمالي 

  ٢٨٨,٦٥٠  - -  - -  - -  ٢٨٨,٦٥٠  ٢٥٥,٨٢٢  ٣٢,٨٢٨  المسترد من إعادة التأمين

  )١٧٩,٨٦١(  - -  - -  - -  )١٧٩,٨٦١(  )١٧٤,٠٨٦(  )٥,٧٧٥(  في المطالبات القائمة التغير

  )٧٢,٦٨١(  - -  - -  - -  )٧٢,٦٨١(  )٦٧,٣١٨(  )٥,٣٦٣(  صافي العمولة

  ٢٠٢,٦٤٣  - -  - -  - -  ٢٠٢,٦٤٣  ١٤٩,٢١١  ٥٣,٤٣٢  التأمينصافي نتائج 

  ٢٣,٦٤١  --   --   ٢٣,٦٤١  --       يجاراإل اتإيراد

ستثمار وإيرادات اإل اتإيراد

  ٢٢٣,٠٤٨  - -  ٢٢٣,٠٤٨  - -  - -      أخرى

  ٤٤٩,٣٣٢  - -  ٢٢٣,٠٤٨  ٢٣,٦٤١ ٢٠٢,٦٤٣    اتإجمالي اإليراد

  )٨٩,٠١٩(  )١٣,١٨٧(  )١١,٩١٥(  )٢,٢٧٢(  )٦١,٦٤٥(      مصروفات تشغيلية وإدارية

  )١١,٣٨٩(  )١,١٦٨(  )٩٨(  )٧,٢٦٦(  )٢,٨٥٧(      هالكستإ

ستثمارات الربح قبل حصة ربح اإل

  ٣٤٨,٩٢٤  )١٤,٣٥٥(  ٢١١,٠٣٥  ١٤,١٠٣ ١٣٨,١٤١      بطريقة حقوق الملكية

بطريقة حصة ربح االستثمارات 

  ٣٩١  ٣٩١  --  - -  - -     حقوق الملكية

  ٣٤٩,٣١٥  )١٣,٩٦٤(  ٢١١,٠٣٥  ١٤,١٠٣  ١٣٨,١٤١     يةنتائج القطاعال

  اتموجودات ومطلوبات القطاع

  بشكل مشترك بين القطاعات الرئيسية اتموجودات ومطلوبات القطاعيتم إستخدام 

  معلومات جغرافية  )ب(



  )ق.م.ش(شركة قطر للتأمين 

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة 

 ٢٠١٢ يونيو ٣٠في  لفترة الستة أشهر المنتهية

- ١٥  -  

  .تمارس المجموعة أنشطتها في سوقين جغرافيين وهما السوق المحلية في قطر والسوق العالمية

  

  

 

  

  لسهم على ا لعدالموالعائد األساسي  .١٠

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

  يونيو ٣٠أشهر المنتهية في لفترة الستة   

  ٢٠١١  ٢٠١٢  

  )مراجعة(  )مراجعة(  

  ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري  
      

  ٣٤١,٨٦٩  ٣٠٢,٧٦٤  إلى مساهمي الشركة األم العائدصافي الربح 

  ٨٩,١٨٩  ٨٩,١٨٩  )٢٠١١معدل في ( المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية

  ٣،٨٣  ٣،٣٩  )٢٠١١معدل في ( )ال قطريـري(العائد األساسي والمعدل للسهم 

% ٢٠قامت المجموعة بتعديل إحتساب العائد على السهم للفترة السابقة ، وذلك نتيجة لتأثير إصدار األسهم المجانية بواقـع  

تمت الموافقة على إصدار األسهم المجانية في إجتماع الجمعية العموميـة  ). أي سهم مجاني واحد لكل خمسة أسهم مملوكة(

  .٢٠١٢فبراير  ١٩السنوي الذي إنعقد بتاريخ 

  

  واألسهم المجانيةتوزيعات األرباح  .١١

 ١٤٨,٦٤٨,٥٠٠بمبلغ  مجانية أسهمتوزيعات و ال قطريـري ٢٩٧,٢٩٧,٠٠٠ نهائية بمبلغ نقدية تم اعتماد توزيعات أرباح

 :مجانية  ريـال قطري وتوزيعات أسهم ٤٨٣,١٠٧,٦٢٥بمبلغ  نقدية توزيعات أرباح : ٢٠١٠( ٢٠١١لسنة  ال قطريـري

  .المجموعةقبل من  إصدارها/  دية وتم دفعهافي الجمعية العامة العا) الشئ

 

  واالرتباطات الرأسمالية محتملةاللتزامات الا .١٢

  ٢٠١١ديسمبر  ٣١  ٢٠١٢يونيو  ٣٠  

  )مدققة(  )مراجعة(  

  ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري  
      

  ٣٣,٢٩٦  ٢٧,٠٠٠  ضمانات بنكية

  ٥٦,٢٠٧  ٥٨,٤٩٨  ارتباطات استثمار مستقبلية مصرح بها

  ٨٩,٥٠٣  ٨٥,٤٩٨  

  

  



  )ق.م.ش(شركة قطر للتأمين 

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة 

 ٢٠١٢ يونيو ٣٠في  لفترة الستة أشهر المنتهية

- ١٦  -  

  

  

  

  

  )تتمة( اللتزامات المحتملة واالرتباطات الرأسماليةا .١٢

  اإليجار التشغيلي

يونيو على  ٣٠بموجب عقود إيجار تشغيلي غير قابلة لإللغاء كما في الحد األدنى لإليجارات المستقبلية المستحقة الدفع كان 

  :النحو التالي

  يونيو ٣٠أشهر المنتهية في لفترة الستة   

  ٢٠١١  ٢٠١٢ 

  )مراجعة(  )مراجعة(  

  ألف ريـال قطري  ألف ريـال قطري  
      

  ٤,٦٧٢  ٤,٦٧٢  خالل سنة واحدة

  ٥,٠٦٢  ٢,٧٢٦  بعد سنة ولكن بما ال يزيد عن خمس سنوات

  ٩,٧٣٤  ٧,٣٩٨  

   
 رقام المقارنةأ .١٣

ومثل تلك التعديالت لن يكون لها  الحالية الفترةتم اعادة تصنيف بعض ارقام المقارنة لتتناسب مع طريقة العرض المتبعة في 

  .أثر على صافي الموجودات أو حقوق الملكية التي تم اإلفصاح عنها سابقاً


