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  ١  تقرير المراجعة إلى مجلس اإلدارة
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  مستقل عن مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة  تقرير

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

   الدوحة
  دولة قطر

  مقدمة

وشركاتھا ") الشركة("ق .م.لقد قمنا بمراجعة بيان المركز المالي المختصر الموحد المرفق لشركة قطر للتأمين ش
وبيانات الدخل والدخل الشامل والتغيرات في حقوق  ٢٠١١يونيو  ٣٠كما في ") المجموعة"إليھا بـ يشار (التابعة 

يشار ( وايضاحات تفسيرية المساھمين والتدفقات النقدية المختصرة الموحدة لفترة الستة أشھر المنتھية بذلك التاريخ
  "). المعلومات المالية المختصرة الموحدة المرحلية"اليھما معا 

ن إدارة الشركة مسؤولة عن إعداد وعرض ھذه المعلومات المالية المختصرة الموحدة المرحلية بشكل عادل وفقاً إ
إن مسؤوليتنا ھي إصدار تقرير حول ھذه . الخاص بإعداد التقارير المالية المرحلية ٣٤لمعيار المحاسبة الدولية رقم 

  . دا إلى المراجعة التي قمنا بھاالمعلومات المالية المختصرة الموحدة المرحلية استنا

  نطاق المراجعة

م  ة رق إجراءات المراجع اص ب دولي الخ ار ال اً للمعي ا وفق ت مراجعتن د تم ة " ٢٤١٠لق ات المالي ة المعلوم مراجع
دقق المستقل للشركة  ى االستفسار من ". المرحلية من قبل الم ة عل ة المرحلي ات المالي ة البيان ال مراجع تشتمل أعم

ؤولين  راءات المس ى إج افة إل ة باإلض ة تحليلي راءات مراجع ق إج ركة وتطبي بية بالش ة والمحاس ور المالي ن األم ع
ا من . أخرى الي ال يمكنن ة وبالت دقيق الدولي ايير الت إن نطاق المراجعة يقل كثيراً عن نطاق التدقيق الذي يتم وفقاً لمع

دقيقالحصول على التأكيد الذي يجعلنا على علم بكافة األمور الھام ال الت ه . ة التي يمكن تحديدھا من خالل أعم وعلي
  .فإننا ال نبدي رأياً كمدققين

  نتيجة

ة  ات المالي أن المعلوم د ب ا نعتق ا يجعلن ا م ى علمن ادر إل م يتب ه ل ة، فإن ال المراجع ن أعم ه م ا ب ا قمن ى م تناداً إل اس
اً لم يتم  ٢٠١١يونيو  ٣٠المختصرة الموحدة المرحلية المرفقة كما في  ة، وفق ع الجوانب الجوھري إعدادھا، من جمي

  .الخاص بالتقارير المالية المرحلية ٣٤للمعيار المحاسبي الدولي رقم 

  

  

  أحمد حسين   ٢٠١١يوليو 17
  كي بي أم جي    الدوحة

   )١٩٧(سجل مراقبي الحسابات رقم   دولة قطر
  



٢  

  ق.م.شركة قطر للتأمين ش

  المختصر الموحد بيان المركز المالي 
  بآالف الرياالت القطرية  ٢٠١١يونيو  ٣٠كما في 

  

يونيو  ٣٠ إيضاحات 
٢٠١١  

ديسمبر  ٣١
٢٠١٠  

 مدققة مراجعة  
    الموجودات

 ١،٧٣٦،١١٧ 1,843,822 ٣ النقد وما في حكم النقد
 ٥٤٩،٢١٥ 776,318  ذمم تأمين مدينة وذمم مدينة أخرى

 ١،٦١٦،٢٨٧ 1,509,939 ٤ تأمينموجودات عقود إعادة 
 ٦١،٨٩٥ 62,286  استثمارات محاسب عنھا كحقوق مساھمين

 ٢،٨٦٠،٣١٤ 2,613,210 ٥ استثمارات
 ٣٨٤،٧٢٥ 460,533 ٦ استثمارات عقارية
 ٢٨،٥٩٣ 26,845 ٧ ممتلكات ومعدات

 ٧،٢٣٧،١٤٦ 7,292,953  مجموع الموجودات

    المطلوبات
 ٢٢٩،٢٠٠ 275,000  قروض قصيرة األجل

 ٧٤٥،٩٩٧ 864,184  مخصصات وذمم إعادة تأمين دائنة وذمم دائنة أخرى
 ٢،٧٣٩،٨٠١ 2,902,279 ٤ مطلوبات عقود تأمين
 ٣،٧١٤،٩٩٨ 4,041,463  مجموع المطلوبات

    )٥صفحة رقم (حقوق المساھمين 
 ٧٤٣،٢٤٣ 743,243  رأس المال

 ٤٦٣،٤٦٢ 471,538  احتياطي قانوني
 ٢٨٧،٠٠٠ 287,000  احتياطي عام

 ٧٨٠،١٣٠ 649,451  احتياطي القيمة العادلة
 ١٠٠،٠٠٠ 129,498  االحتياطي الخاص للكوارث

 ٩٦٤،٧٨١ 795,143  أرباح مدورة

 ٣،٣٣٨،٦١٦ 3,075,873  مجموع الحقوق المنسوبة إلى مساھمي الشركة األم

 ١٨٣،٥٣٢ 175,617  مساھمات ال تتمتع بالسيطرة

 ٣،٥٢٢،١٤٨ 3,251,490  مجموع حقوق المساھمين

 ٧،٢٣٧،١٤٦ 7,292,953  مجموع المطلوبات وحقوق المساھمين

ووقعھا بالنيابة عن  ٢٠١١يوليو  17اعتمد مجلس اإلدارة ھذه البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة في 
    :المجلس كل من

________________________  _____________________    

  خليفة عبد هللا تركي السبيعي  ثانيخالد بن محمد بن علي آل 

                  رئيس اجملموعة واملدير التنفيذي   اإلدارة و العضو املنتدب جملس رئيس
 .املرحلية جزًء من هذه البيانات املالية املختصرة املوحدة تشكل 12إىل  ١اإليضاحات املرفقة من 



٣  

  ق.م.شركة قطر للتأمين ش

  بيان الدخل المختصر الموحد 
  بآالف الرياالت القطرية  2011يونيو  ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھية في 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 يونيو ٣٠لمنتھية في للستة أشھر ا  
 ٢٠١٠ ٢٠١١ إيضاحات 
 مراجعة مراجعة  
    

 ١،٢٧٧،١٤٧ 1,452,030 ٩ إجمالي أقساط التأمين
 )٥٥٠،٢٥٢( (625,453) ٩ أقساط متنازل عنھا لمعيدي التأمين 

 ٧٢٦،٨٩٥ 826,577  صافي أقساط التأمين
 )١٠٥،٧٠٦( (88,965) ٩ الحركة على األقساط غير المنتھية

 ٦٢١،١٨٩ 737,612  صافي األقساط المكتسبة

 )٤٨٠،٦٧١( (571,077) ٩ إجمالي المطالبات المدفوعة
 ٢١٣،٧٦١ 288,650 ٩ المبالغ المستردة من شركات إعادة التأمين 

 )٤٨،٥٠٥( (179,861) ٩ الحركة على المطالبات القائمة
 )٦١،١٢٧( (72,681) ٩ صافي العمولة

 ٢٤٤،٦٤٧ 202,643 ٩ نتائج االكتتابصافي 

 ١٨١،٨٤٥ 221,159  إيرادات االستثمارات
 ١٩،٠٣٠ 23,641  إيرادات اإليجارات

 ٢،٠٩٤ 1,889  إيرادات أخرى

 ٤٤٧،٦١٦ 449,332  إجمالي الدخل

 )٨٥،١١٢(  (89,019)  المصروفات التشغيلية واإلدارية 
 )٩،٤١٧(  (11,389)  اإلھالك

قبل حصة الربح من االستثمارات المحاسب عنھا الربح 
 كحقوق مساھمين

 
348,924 ٣٥٣،٠٨٧ 

 - 391  حصة ربح االستثمارات المحاسب عنھا كحقوق مساھمين

 ٣٥٣،٠٨٧ 349,315  ربح الفترة

 

    منسوب إلى

 ٣٣٥،٧١٧ 341,869  مساھمي الشركة األم
 ١٧،٣٧٠ 7,446  مساھمات ال تتمتع بالسيطرة

 ٣٥٣،٠٨٧ 349,315  ربح الفترة

 

 ٤٫٥٢ 60.4 ١٠ )لایر قطري(العائد األساسي والمخفف للسھم الواحد 

 .جزًء من ھذه البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية تشكل 12إلى  ١اإليضاحات المرفقة من 



٤  

  ق.م.شركة قطر للتأمين ش

  بيان الدخل الشامل المختصر الموحد 
  بآالف الرياالت القطرية  2011يونيو  ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھية في 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 يونيو ٣٠المنتھية في  للستة أشھر  
  2011 ٢٠١٠ 
 مراجعة مراجعة  
    

 ٣٥٣،٠٨٧ 349,315  ربح الفترة
    

    الدخل الشامل اآلخر
    

صافي التغير غير المحقق في القيمة العادلة للموجودات 
 ٢٢،٣٧١ (131,121)  المالية المتاحة للبيع

 ٣٧٥،٤٥٨ 218,194  إجمالي الدخل الشامل للفترة

    منسوب إلى
 ٣٥٨،٠٥٥  211,153  مساھمي الشركة األم

 ١٧،٤٠٣  7,041  مساھمات ال تتمتع بالسيطرة

 ٣٧٥،٤٥٨ 218,194  إجمالي الدخل الشامل للفترة

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 .جزًء من ھذه البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية تشكل 12إلى  ١اإليضاحات المرفقة من 

  



٥  

  ق.م.شركة قطر للتأمين ش

  بيان التغيرات في حقوق المساھمين المختصر الموحد
  بآالف الرياالت القطرية  ٢٠١١يونيو  ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھية في 

 ----------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ ----------------------------------------------------  

 

  
  

رأس المال

  
احتياطي 
قانوني

  
  

احتياطي عام
احتياطي القيمة

العادلة 

االحتياطي 
الخاص 
 للكوارث

  
  

أرباح مدورة

منسوب إلى 
حاملي أسھم 
 الشركة األم

مساھمات ال 
تتمتع بالسيطرة

  
إجمالي حقوق 

 المساھمين
 ٨٦٧،٦٥٦٢،٨٥٤،٠٧٥١٢٤،٩٥٢٢،٩٧٩،٠٢٧-٢٨٧،٠٠٠٤٨٩،٤٧٤ ٢٠١٠٧٤٣،٢٤٣٤٦٦،٧٠٢يناير  ١الرصيد في 
 ١٧،٣٧٠٣٥٣،٠٨٧ ٣٣٥،٧١٧٣٣٥،٧١٧-- ---ربح الفترة

صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات 
 ٣٣٢٢،٣٧١ ٢٢،٣٣٨--٢٢،٣٣٨ ---المتاحة للبيع

 ١٧،٤٠٣٣٧٥،٤٥٨ ٣٣٥،٧١٧٣٥٨،٠٥٥-٢٢،٣٣٨ ---إجمالي الدخل الشامل للفترة
 )٣٨٤،٦٨٣()١٣،٠٦٢(  )٣٧١،٦٢١()٣٧١،٦٢١(-- ---٢٠٠٩توزيعات أرباح مدفوعة لسنة 

 ٣٦،٨٥٨٢٠،٦٦٠ )١٦،١٩٨()١١،٣٨١(-)٣٣٠( -)٤،٤٨٧(-الحركة في المساھمات التي ال تتمتع بالسيطرة
 - - -)١٠٠،٠٠٠(١٠٠،٠٠٠ - ---محول لالحتياطي الخاص للكوارث

 ٢٨٧،٠٠٠٥١١،٤٨٢١٠٠،٠٠٠٧٢٠،٣٧١٢،٨٢٤،٣١١١٦٦،١٥١٢،٩٩٠،٤٦٢ ٢٠١٠٧٤٣،٢٤٣٤٦٢،٢١٥يونيو  ٣٠الرصيد في 
 

 ٢٨٧،٠٠٠٧٨٠،١٣٠١٠٠،٠٠٠٩٦٤،٧٨١٣،٣٣٨،٦١٦١٨٣،٥٣٢٣،٥٢٢،١٤٨ ٢٠١١٧٤٣،٢٤٣٤٦٣،٤٦٢يناير  ١الرصيد في 

 7,446349,315 341,869341,869-- ---ربح الفترة
صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات 

 (131,121)(405) (130,716)--(130,716) ---المتاحة للبيع
 7,041218,194 341,869211,153-(130,716) ---إجمالي الدخل الشامل للفترة

 (503,199)(20,091) (483,108)(483,108)-- ---٢٠١٠توزيعات أرباح مدفوعة لسنة 
 5,13514,347 1,2399,212-37 -7,936-تابعة ةأثر األسھم المصدرة من قبل شرك

 - - -(140)-- -140-القانونيمحول لالحتياطي 
 - - -(29,498)29,498- ---محول لالحتياطي الخاص للكوارث

 2011743,243471,538287,000649,451129,498795,1433,075,873175,6173,251,490يونيو  ٣٠الرصيد في 

 .جزًء من ھذه البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية تشكل ١٢إلى  ١اإليضاحات المرفقة من 



 

٦  

  ق.م.شركة قطر للتأمين ش

  بيان التدفقات النقدية المختصرة الموحدة
  بآالف الرياالت القطرية  ٢٠١١يونيو  ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھية في 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------  

 يونيو ٣٠للستة أشھر المنتھية في إيضاحات                                                                       
 ٢٠١٠ ٢٠١١ 
 مراجعة مراجعة 

   أنشطة التشغيل
 ٣٥٣،٠٨٧ ٣٤٩،٣١٥ صافي ربح الفترة

   :لـتسويات 
 ٩،٤١٧ ١١،٣٨٩ إھالك ممتلكات وآالت ومعدات واستثمارات عقارية

 - )٣٩١( حصة ربح االستثمارات المحاسب عنھا كحقوق مساھمين
 )١٥٨،٧٨٥( )٢٢٤،٠٣٢( إيرادات الفوائد واالستثمارات

 ٤ (307) خسارة بيع ممتلكات ومعدات) / ربح(
 ٢٠٣،٧٢٣ 135,974 العامل ربح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال

 )١٩٧،٤٠٨( (227,103) الزيادة في ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى
 ١٥٤،٢١٢ ٢٦٨،٨٢٥ الزيادة في صافي احتياطي التأمين

  الزيادة في المخصصات وذمم إعادة تأمين دائنة 
 وذمم دائنة أخرى

٩٤،٤٣٧ ١١٨،١٨٨ 

 ٢٥٤،٩٦٤ ٢٩٥،٨٨٤ التشغيلصافي النقد الناتج من أنشطة 
 

   أنشطة االستثمار
 ٤٩،٤١٨ ١١٦،٤٢٥ صافي الحركة النقدية في االستثمارات

 )٤،٣٩٤((2,491) شراء ممتلكات ومعدات
 )٩((83,074) شراء استثمارات عقارية 

 ١٥٨،٧٨٥ 224,032 إيراد فوائد واستثمارات محصلة 
 - 423 ممتلكات ومعدات  حصيلة بيع

   
 ٢٠٣،٨٠٠ 255,315 التدفق النقدي من أنشطة االستثمار

 
   أنشطة التمويل

 ٧،٥٩٦  (20,496) صافي الحركة في المساھمات التي ال تتمتع بالسيطرة
 - ١٤،٣١٠تابعة ةأثر األسھم المصدرة من قبل شرك

 ٥٠٧،١٣٨  ٤٥،٨٠٠ صافي حصيلة قروض قصيرة األجل
 )٣٧١،٦٢١(  )٤٨٣،١٠٨( توزيعات أرباح مدفوعة

 ١٤٣،١١٣  )٤٤٣،٤٩٤( أنشطة التمويل) المستخدم في/ (التدفق النقدي الناتج من 
 

 ٦٠١،٨٧٧ ١٠٧،٧٠٥ في النقد وما في حكم النقد) النقص/ (صافي الزيادة 
 ٢،٢٠٣،٢٠٠ ١،٧٣٦،١١٧  يناير ١النقد وما في حكم النقد في 

 ٢،٨٠٥،٠٧٧ ١،٨٤٣،٨٢٢ ٣يونيو                                  ٣٠النقد وما في حكم النقد في 

  

 .جزًء من ھذه البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية تشكل ١٢إلى  ١اإليضاحات المرفقة من 



  ق.م.شركة قطر للتأمين ش

  إيضاحات حول البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية
     ٢٠١١يونيو  ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھية في 

 -------------------------------------------------- -------------------------- --------- ----------------------------- --------- ---------------------------- --------- ---------------------------- --------- ---------------------------- --------- ----- 

٧  

  الشركة والنشاط  ١

وفقاً  ١٩٦٤في دولة قطر في سنة ھي شركة مساھمة عامة تأسست ") الشركة("ق .م.شركة قطر للتأمين ش
م  ة رق ة التجاري ام الالئح ري ٢٠ألحك ة القط ركات التجاري انون الش ا نصوص ق ركة . وتحكمھ وم الش تق

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

ارات ة قطر واإلم ة  تعمل المجموعة في دول ودا ودول ة الكويت وبرم ان ودول ة المتحدة وسلطنة عم العربي
  .مالطا

ة والتي تنتھي  ة للشركة وشركاتھا التابع تتضمن البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية البيانات المالي
  :الشركات التابعة ھي. ديسمبر ٣١سنواتھا جميعا في 

 الرئيسيةاألنشطة  بلد التأسيس الملكية الشركة التابعة

شركة قطر للتأمين 
 دولة قطر %٨٤٫٦٠ *م .م.الدولية ذ

ادة  أمين وإع تعمل بصفة أساسية في مجال الت
أمين غيلية . الت ات التش ة العملي دير الدولي ت

العالمية للمجموعة ولديھا فرعين خارجيين في 
ي  و ظب ي وأب ة (دب ارات العربي ة اإلم بدول

دة ركتين) المتح ا وش ي مالط ل ف ب تمثي  ومكت
 :تابعتين كما ھي بالتفاصيل أدناه

الشركة العمانية 
 القطرية للتأمين

مملوكة بواسطة %(٧٠
 سلطنة عمان )الدولية

ادة  أمين وإع تعمل بصفة أساسية في مجال الت
 .التأمين

الشركة الكويتية 
 القطرية للتأمين 

مملوكة % (٤٠
 دولة الكويت )بواسطة الدولية

أ ادة تعمل بصفة أساسية في مجال الت مين وإع
 .التأمين

شركة قطر إلعادة 
 م.م.التأمين ذ

مباشرة % ٢٦٫٣٨
مملوكة % ٦٥٫٩٥(

 .تعمل بصفة أساسية في مجال إعادة التأمين دولة قطر )بواسطة الدولية

 كانيت المحدودة
مملوكة % (١٠٠

 )بواسطة الدولية

اإلمارات 
العربية 
 المتحدة

تعمل بصفة أساسية في مجال األنشطة العقارية 
  في اإلمارات العربية المتحدة 

 

شركة قطر للتأمين 
 دولة قطر %١٠٠ العقارية

ة في  تعمل بصفة أساسية في األنشطة العقاري
 .دولة قطر

قطر لالستشارات 
 دولة قطر %١٠٠ االقتصادية

دمات  ديم خ ال تق ي مج ية ف فة أساس ل بص تعم
 .المالية واألخرىاالستشارات 

مجموعة قطر 
 دولة قطر %١٠٠ للتأمين

ة  ي إدارة  مجموع ية ف فة أساس ل بص تعم
 .الشركات التابعة لشركة قطر للتأمين

كاتكو المحدودة 
إلدارة 

 برمودا %١٠٠ االستثمارات 
دمات إدارة  ديم خ ي تق ية ف فة أساس ل بص تعم

 االستثمارات
كاتكو المحدودة 
 برمودا %١٠٠ إلعادة التأمين

أمين  ادة الت تعمل بصفة أساسية في إصدار إع
 المضمون بالكامل لصندوق كاتكو

شركة قطر لتأمين 
 دولة قطر %١٠٠ الحياة والصحة

ي  الشركة حصلت رخصة من مركز قطر عل
 .المالي و لم تبدأ عملھا بعد

ات   * ى أساس أن تعتبر الشركة الكويتية القطرية للتأمين شركة تابعة عند إعداد البيان ة الموحدة عل المالي
ق  للمجموعة السلطة في التحكم بالسياسات المالية والتشغيلية للشركة الكويتية القطرية للتأمين عن طري

  .اتفاقية إدارة



  ق.م.شركة قطر للتأمين ش

  إيضاحات حول البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية
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٨  

  السياسات المحاسبية الھامة  ٢

  فقرة االلتزام  )أ(

ة حول من  ٣٤أعدت ھذه البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة وفقاً للمعيار  ايير المحاسبة الدولي مع
تتفق السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد البيانات المالية المختصرة الموحدة . التقارير المالية المرحلية

  .٢٠١٠ديسمبر  ٣١المرحلية مع تلك المستخدمة في إعداد البيانات المالية السنوية للسنة المنتھية في 

ة المخ ات المالي ة في ال تحتوي البيان ع المعلومات واإلفصاحات المطلوب ى جمي ة عل تصرة الموحدة المرحلي
البيانات المالية الموحدة الكاملة المعدة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية ويجب أن تقرأ جنباً إلى جنب مع 

ة الم ة المرحلي ات المالي ي االبيان ا ف ة كم دة المختصرة للمجموع ي وح ة ف نة المنتھي مبر دي ٣١لس . ٢٠١٠س
ائج  ٢٠١١يونيو  ٣٠باإلضافة إلى ذلك، فإن نتائج فترة الستة أشھر المنتھية في  ى النت ال تشير بالضرورة إل
  .٢٠١١ديسمبر  ٣١التي قد تكون متوقعة بالنسبة للسنة المالية التي ستنتھي في 

ة للش ات المالي ة البيان دة المرحلي ة المختصرة الموح ات المالي ذه البيان ةتتضمن ھ ركاتھا التابع تم . ركة وش ي
  .استبعاد جميع التعامالت واألرصدة الھامة بين شركات المجموعة عند التوحيد

ة للشركة  ة الوظيفي ل العمل اللایر القطري والتي تمث ة ب تم إعداد البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلي
  .إلشارة إلى خالف ذلكوقد تم تقريب جميع القيم إلى أقرب ألف لایر قطري ما لم تتم ا

  األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الھامة   )ب(

يتطلب إعداد البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية من اإلدارة أن تقوم بوضع أحكام وتقديرات 
والمطلوبات وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ الصادر عنھا التقرير للموجودات 

  .قد تختلف النتائج الفعلية عن ھذه التقديرات. والدخل والمصاريف

عند إعداد ھذه البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية كانت األحكام الھامة التي وضعتھا اإلدارة عند 
ك المطبقة على تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والمصادر الرئيسية للشكوك حول التقديرات مماثلة لتل

  .٢٠١٠ديسمبر  ٣١لسنة المنتھية في بيانات المالية الموحدة كما في اال

  تطبيق المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات   )ج(

 ٣١ة الدولية التالية ولكنھا لم تصبح سارية المفعول للسنة المالية المنتھية في يتم إصدار المعاييرالمحاسب
 :لم يتم إتباعھا بشكل مبكر من قبل المجموعةو ٢٠١٠ديسمبر

يبسط . ٣٩من المعايير الدولية للتقارير المالية ليحل محل معيار المحاسبة الدولية رقم  ٩تم إصدار المعيار 
القيمة المطفأة والقيمة : نموذج القياس المختلط وھو يؤسس لفئتي قياس أوليتين للموجودات المالية ٩المعيار 
. مد التصنيف على النموذج التجاري للشركة وخصائص التدفق النقدي التعاقدي للموجود المالييعت. العادلة

 ١من المعايير الدولية للتقارير المالية قابال للتطبيق لفترات التقارير التي تبدأ في أو بعد  ٩يصبح المعيار 
  .على عرض البيانات المالية الموحدةتقوم المجموعة حاليا بتقييم التأثير المحتمل لھذا التعديل . ٢٠١٣يناير 

لم يتم تطبيق عدد من المعايير والتعديالت والتفسيرات على المعايير التي لم تصبح سارية المفعول للفترة 
ال تتوقع المجموعة أن يكون . عند إعداد ھذه البيانات المالية الموحدة ٢٠١١يونيو  ٣٠المنتھية في 

ام على البيانات تأثير ھ ٢٠١١إلزامية للبيانات المالية الموحدة لسنة للتعديالت المقترحة والتي ستصبح 
  .الموحدةالمالية 



  ق.م.شركة قطر للتأمين ش
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٩  

  
 النقد وما في حكم النقد  ٣

 ٢٠١٠ديسمبر  ٣١  ٢٠١١يونيو  ٣٠ 
 مدققة  مراجعة 
    

 ٢٣٦،٣٥٦  ٣٨١،٢٣٤ نقد وودائع عند الطلب
 ١،٤٩٩،٧٦١  ١،٤٦٢،٥٨٨ ودائع ألجل 
 ١،٧٣٦،١١٧  ١،٨٤٣،٨٢٢ المجموع

 مطلوبات عقود تأمين وموجودات عقود إعادة تأمين  ٤

 ٢٠١٠ديسمبر  ٣١ ٢٠١١يونيو  ٣٠ 
 مدققة مراجعة 

   التأمين إجمالي مطلوبات عقود
   

 ١،٦٣٧،٣٦٠ ١،٧٠٤،٢٣٣ مطالبات مبلغ عنھا وغير مسددة
 ١٥٢،٠٠٩ ١٦٦،٢٥٠ مطالبات متكبدة ولم يبلغ عنھا

 ٩٥٠،٤٣٢ ١،٠٣١،٧٩٦ أقساط غير مكتسبة
 ٢،٧٣٩،٨٠١ ٢،٩٠٢،٢٧٩ مجموع موجودات عقود إعادة تأمين

   حصة معيدي التأمين في مطلوبات التأمين
   

 ١،٠٩٥،٠٣٧ ١،٠٠٨،٤٤٣ مطالبات مبلغ عنھا وغير مسددة
 ٦٤،٤٩٩ ٥٢،٣٤٧ مطالبات متكبدة ولم يبلغ عنھا

 ٤٥٦،٧٥١ ٤٤٩،١٤٩ أقساط غير مكتسبة
 ١،٦١٦،٢٨٧ ١،٥٠٩،٩٣٩ المجموع

   صافي مطلوبات التأمين
   

 ٥٤٢،٣٢٣ ٦٩٥،٧٩١ مطالبات مبلغ عنھا وغير مسددة
 ٨٧،٥١٠ ١١٣،٩٠٣ يبلغ عنھا مطالبات متكبدة ولم
 ٤٩٣،٦٨١ ٥٨٢،٦٤٦ أقساط غير مكتسبة

 ١،١٢٣،٥١٤ ١،٣٩٢،٣٤٠ المجموع

  



  ق.م.شركة قطر للتأمين ش
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١٠  

  استثمارات  ٥
يونيو  ٣٠ 

٢٠١١ 
يونيو  ٣٠

٢٠١١ 
ديسمبر  ٣١

٢٠١٠ 
ديسمبر  ٣١

٢٠١٠ 
 مدققة مدققة مراجعةمراجعة 

    استثمارات محتفظ بھا للمتاجرة
 ١٣٨،٥٢٣  ١٣٨،١٩١ صناديق مدارة

    استثمارات محتفظ بھا لتاريخ االستحقاق
  ٢٥٧،٨٩٨ ٣٠٠،٥٣٣ سندات
 ١٢٤،٩٢٠ )١٣٢،٩٧٨( 135,551)١٦٤،٩٨٢(قروض بموجب اتفاقية إعادة شراء سندات: ناقصا

     االستثمارات المتاحة للبيع
١،٣٨٨،٥٦٠ 1,311,438 شركات مساھمة عامة قطرية

  ٨٩٥،١٥٩ 1,020,129 سندات

 ٢٩٤،٦٢٧ )٦٠٠،٥٣٢( 299,071(721,058)قروض بموجب اتفاقية إعادة شراء سندات: ناقص
 ٣٧١،٦٧٤  339,306  أسھم متداولة

 ٥٥٤،٢١١  392,535 أسھم غير متداولة وأسھم خاصة

٢،٦٠٩،٠٧٢ 2,342,350 إجمالي االستثمارات المتاحة للبيع

 )١٢،٢٠١(   (2,882) القيمة معترف بھاخسارة انخفاض في : ناقصا

٢،٥٩٦،٨٧١ 2,339,468 صافي -إجمالي االستثمارات المتاحة للبيع 

٢،٨٦٠،٣١٤ 2,613,210  اإلجمالي 

 استثمارات عقارية  ٦
٢٠١٠ديسمبر  ٣١ ٢٠١١يونيو  ٣٠ 
 مدققة  مراجعة 
    

 ٣٩٥،١٤٨  384,725 يناير ١الرصيد كما في 
 ٩  83,074 إضافات 
 )١٠،٤٣٢(  (7,266) إھالك

 ٣٨٤،٧٢٥  460,533 ديسمبر ٣١/ يونيو ٣٠صافي القيمة الدفترية في 

ا في  قامت اإلدارة بإجراء تقييم داخلي لالستثمارات العقارية وتقدر أن القيمة العادلة لالستثمارات العقارية كم
  ). ٢٠١٠مليون لایر قطري لعام  ٦١٦(مليون لایر قطري  699ھي  ٢٠١١يونيو  ٣٠

غ  رة بل ) ٢٠١٠ألف لایر قطري في  19,030(ألف لایر قطري  23,641إيراد اإليجار الناشئ خالل الفت
ا ) متضمنة في المصاريف العمومية واإلدارية(وكانت المصاريف التشغيلية المباشرة  الناشئة خالل السنة فيم

  .)2010ألف لایر قطري في  2,473(ألف لایر قطري  4,386ارات قد بلغت يتعلق بتلك االستثم

  

  

  

  الممتلكات والمعدات  ٧
 ٢٠١٠ديسمبر  ٣١ ٢٠١١يونيو  ٣٠ 
 مدققة  مراجعة 



  ق.م.شركة قطر للتأمين ش
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 ---------------------------------------------------------------------------- --------- -------------------------- --------- -------------------------- --------- -------------------------- --------- -------------------------- ---------------------- - 

١١  

    
 ٣٠،٩٢٢  28,593 يناير ١صافي القيمة الدفترية في 

 ٦،٦٦٠  2,491 إضافات 
 )٨،٦٧٨(  (4,123) إھالك

 )٣١١(  (116) )بالصافي(استبعادات 
 ٢٨،٥٩٣  26,845 ديسمبر ٣١/ يونيو ٣٠صافي القيمة الدفترية في 
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  األطراف ذات العالقة  ٨

  المعامالت مع األطراف ذات العالقة  )أ(

وھي تمثل التعامالت مع األطراف ذات العالقة، أي أن األطراف تعتبر ذات عالقة لو كان لدى أحد األطراف 
ه المقدرة على السيطرة على  ك الطرف اآلخر في إصدار قرارات الطرف اآلخر أو ممارسة نفوذ ھام على ذل

ار موظفي اإلدارة ا ككب ون فيھ ي يعمل ديري المجموعة والشركات الت ى م اد . المالية والتشغيلية وعل تم اعتم ي
ود ا ة سياسات التسعير وشروط ھذه المعامالت من جانب إدارة المجموعة ويتم التفاوض عليھا وفقاً للبن لتجاري

  :كانت المعامالت الھامة على النحو التالي. االعتيادية

 2010يونيو  ٣٠  2011يونيو  ٣٠ 
 مراجعة  مراجعة 
    

 ٢٣،٥٨٦  17,210 أقساط تأمين
 -  5,855 شراء خدمات

 ٧،٩٣٠  936 مطالبات ومصروفات أخرى
 
 ٢٠١٠ديسمبر  ٣١ 2011يونيو  ٣٠ 
 مدققة  مراجعة 
    
 ١٢،٨٧٤  14,831 المستحق من أطراف ذات عالقة  )ب(
  
 ٢٠١٠ديسمبر  ٣١ 2011يونيو  ٣٠ 
 مدققة  مراجعة 
    
 ١،٢٩٣  2,142 المستحق إلى أطراف ذات عالقة  )ج(
  
  ٢٠١٠يونيو  ٣٠  2011يونيو  ٣٠ 
 مراجعة  مراجعة 
    مكافآت كبار موظفي اإلدارة  )د(

 ٢٠،١٨٨  23,146 األجلرواتب ومنافع أخرى قصيرة 
 ٢٧١  401 منافع نھاية الخدمة

 ٢٠،٤٥٩  23,547 المجموع

كما . األرصدة القائمة لألطراف ذات العالقة في تاريخ الميزانية العمومية بدون ضمان وال تحتسب عنھا فوائد
سنة ال شيء في (أنه ليس ھناك مصروف دين مشكوك في تحصيله يتعلق بھذه األرصدة خالل الفترة 

٢٠١٠.(  
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  إيضاحات حول البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية
  بآالف الرياالت القطرية   ٢٠١١يونيو  ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھية في 

 ---------------------------------------------------------------------------- --------- -------------------------- --------- -------------------------- --------- -------------------------- --------- -------------------------- ---------------------- - 

١٣  

 قطاع التشغيل  ٩

  معلومات القطاع  )أ(

البحرية والطيران والحريق : ضمن أربعة قطاعات عمل –لغايات اإلدارة التقريرية   –تم تنظيم المجموعة   
ھذه القطاعات ھي األساس الذي تصدر إليه المجموعة تقارير معلومات . والعام والعقارات واالستثمارات

  .الخاص بھاقطاع التشغيل 

 ٢٠١١يونيو  ٣٠بيان دخل القطاع للفترة المنتھية في   

 
البحرية 
 والطيران

الحريق 
 والعام

إجمالي 
 االستثمار العقارات التأمين

مصروفات غير 
 إجمالي مخصصة

1,452,030 - - -1,267,6051,452,030 184,425 إجمالي أقساط التأمين
 (625,453) - - - (625,453) (536,405) (89,048) حصة معيدي التأمين
 826,577 - - - 826,577 731,200 95,377 صافي أقساط التأمين

 (88,965) - - - (88,965) (79,985) (8,980) الحركة في األقساط غير المنتھية
 737,612 - - - 737,612 651,215 86,397 صافي األقساط المكتسبة
 (571,077) - - - (571,077) (516,422) (54,655) إجمالي مطالبات مدفوعة

 288,650 - - - 288,650 255,822 32,828 مستردات إعادة تأمين 
 (179,861) - - - (179,861) (174,086) (5,775) الحركة في المطالبات القائمة

 (72,681) - - - (72,681) (67,318) (5,363) صافي العمولة
 202,643 - - - 202,643 149,211 53,432 صافي نتائج االكتتاب

 23,641 - - 23,641 - - - إيراد إيجار
 223,048 - 223,048 - - - - إيراد استثمار وإيرادات أخرى

 449,332 - 223,048 23,641 202,643 149,211 53,432 إجمالي اإليراد
 (89,019) (89,019) - - - - - مصروفات تشغيلية وإدارية

 (11,389) (11,389) - - - - - إھالك
تثمارات  ح اآلس ة رب ل حص ربح قب ال

 348,924 (100,408) 223,048 23,641 202,643 149,211 53,432 المحاسب عنھا كحقوق مساھمين
ب  تثمارات المحاس ح االس ة رب حص

 391 391 - - - - - عنھا كحقوق مساھمين
 349,315 (100,017) 223,048 23,641 202,643 149,211 53,432 نتائج القطاع

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ق.م.شركة قطر للتأمين ش

  إيضاحات حول البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية
  بآالف الرياالت القطرية   ٢٠١١يونيو  ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھية في 
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١٤  

 )تابع( قطاع التشغيل  ٩

  )تابع( معلومات القطاع  )أ(

  ٢٠١٠يونيو  ٣٠بيان دخل القطاع للفترة المنتھية في   

 
البحرية 
 والطيران

الحريق 
 والعام

إجمالي 
 االستثمار العقارات التأمين

مصروفات غير 
 إجمالي مخصصة

1,277,147 - - -1,100,4351,277,147 176,712 إجمالي أقساط التأمين
 (550,252) - - - (550,252) (456,149) (94,103) حصة معيدي التأمين
 726,895 - - - 726,895 644,286 82,609 صافي أقساط التأمين

 (105,706) - - - (105,706) (94,727) (10,979) الحركة في األقساط غير المنتھية
 621,189 - - - 621,189 549,559 71,630 صافي األقساط المكتسبة
 (480,671) - - - (480,671) (439,722) (40,949) إجمالي مطالبات مدفوعة

 213,761 - - - 213,761 189,997 23,764 مستردات إعادة تأمين 
 (48,505) - - - (48,505) (44,277) (4,228) الحركة في المطالبات القائمة

 (61,127) - - - (61,127) (55,368) (5,759) صافي العمولة
 244,647 - - - 244,647 200,189 44,458 صافي نتائج االكتتاب

 19,030 - - 19,030 - - - إيراد إيجار
 183,939 - 183,939 - - - - إيراد استثمار وإيرادات أخرى

 447,616 - 183,939 19,030 244,647 200,189 44,458 إجمالي اإليراد
 (85,112) (85,112) - - - - - تشغيلية وإداريةمصروفات 

 (9,417) (9,417) - - - - - إھالك
 353,087 (94,529) 183,939 19,030 244,647 200,189 44,458 نتائج القطاع

  موجودات ومطلوبات القطاع

  موجودات ومطلوبات القطاع تستخدم بشكل مشترك بين القطاعات الرئيسية  

  معلومات جغرافية  )ب(

  تمارس المجموعة أنشطتھا في سوقين جغرافيين وھما السوق المحلية في قطر والسوق العالمية  

  

  العائد األساسي والعائد المعدل للسھم الواحد  ١٠

  .العائد األساسي ھو نفسه العائد المعدل للسھم الواحد إذ أنه ليس ھناك آثار مخففة على األرباح

يونيو  ٣٠ 
٢٠١١  

يونيو  ٣٠
٢٠١٠  

 مراجعة مراجعة 
   

 ٣٣٥،٧١٨ 341,869 صافي الربح المنسوب إلى مساھمي الشركة األم

 ٧٤،٣٢٤ 74,324 المتوسط المرجح لعدد األسھم العادية

 ٤٫٥٢ 4.60 )لایر قطري(العائد األساسي والمعدل للسھم الواحد 

  

  



  ق.م.شركة قطر للتأمين ش

  إيضاحات حول البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية
  بآالف الرياالت القطرية   ٢٠١١يونيو  ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھية في 
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١٥  

  توزيعات األرباح مدفوعة  ١١

غ  ة بمبل اح نھائي ل ( ٢٠١٠لایر قطري لسنة  ٤٨٣،١٠٧،٦٢٥تم اعتماد توزيعات أرب   ٣٧١،٦٢١،٥٠٠مقاب
 . في الجمعية العامة العادية وتم دفعھا من جانب المجموعة) 2009لایر قطري لسنة 

  االلتزامات المحتملة واالرتباطات الرأسمالية  ١٢

 ٢٠١٠ديسمبر  ٣١  2011يونيو  ٣٠ 

 مدققة  مراجعة 
    

 ٢٥،٣٠٩  19,116 ضمانات بنكية

 ٦٤،٧٩١  71,091 ارتباطات استثمار مستقبلية مصرح بھا

 ١٠٧  - ارتباطات رأسمالية

 ٩٠،٢٠٧  90,207 المجموع

  اإليجار التشغيلي

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

 2011  ٢٠١٠ 

    

 ٤،٨٦٧  4,672 خالل سنة واحدة

 ١١،٢٤٣  5,062 بعد سنة ولكن بما ال يزيد عن خمس سنوات

 9,734  ١٦،١١٠ 

   


