
 العامة للتأمين  الشركة القطرية

 )ق.م.ش(وإعادة التأمين 
 المختصرة الموحدة المرحليةالمالية  المعلومات

 ۲۰۱۰ يونيو ۳۰لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 



 

 
 )ق.م.ش(العامة للتأمين وإعادة التأمين  الشركة القطرية

 المعلومات المالية المختصرة الموحدة المرحلية

 ۲۰۱۰ يونيو ۳۰المنتهية في أشهر ة تلسفترة ال

 

 الصفحة توياتالمح

 ۱ لمجلس اإلدارةمراجعة تقرير 

  المختصرة الموحدة المرحليةالمالية  المعلومات

 ۲ المرحليالمختصر الموحد  بيان المركز المالي

 ۳ المختصر الموحد المرحلي بيان الدخل

 ٤ الشامل المختصر الموحد المرحليبيان الدخل 

 ٦-۵ المختصر الموحد المرحلي لكيةبيان التغيرات في حقوق الم

 ۷ المختصر الموحد المرحلي ن التدفقات النقديةبيا

 ۱۸-۸ المختصرة الموحدة المرحليةالمالية  المعلومات حول اإليضاحات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 

 المختصرة الموحدة المرحليةعن مراجعة المعلومات المالية  ينمستقلالمدققين ال تقرير

 مجلس اإلدارة حضرات السادة أعضاء
 )ق.م.ش(الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين 

  الدوحة
 قطردولة 

 مقدمة

وإعادة  لشركة القطرية العامة للتأمينلالمرفق  المرحلي المختصر الموحدالمالي بيان المركز لقد قمنا بمراجعة 
 ۲۰۱۰يونيو  ۳۰كما في ") المجموعة"يشار إليها مجتمعة بـ (وشركاتها التابعة ") الشركة(" )ق.م.ش(التأمين 

المختصرة الموحدة  لكيةالتغيرات في حقوق المبيان التدفقات النقدية ووبيان الدخل الشامل وبيان الدخل  وبيان
المختصرة الموحدة المعلومات المالية ("واإليضاحات ذات الصلة ذلك التاريخ بلفترة الستة أشهر المنتهية  المرحلية
بشكل  المختصرة الموحدة المرحليةإن إدارة الشركة مسئولة عن إعداد وعرض المعلومات المالية "). المرحلية

أن مسئوليتنا هي إصدار . الخاص بإعداد التقارير المالية المرحلية ۳٤رقم الدولي المحاسبي معيار لعادل وفقاً ل
 . تقرير حول هذه المعلومات المالية المرحلية استنادا إلى المراجعة التي قمنا بها

 نطاق المراجعة

المالي��ة مراجع��ة المعلوم��ات " ۲٤۱۰لق��د تم��ت مراجعتن��ا وفق��اً للمعي��ار ال��دولي الخ��اص ب��إجراءات المراجع��ة رق��م 
المالي�ة المرحلي�ة عل�ى االستفس�ار م�ن  معلوماتتشتمل أعمال مراجعة ال. "المرحلية من قبل المدقق المستقل للمنشأة 

. المسئولين عن األمور المالية والمحاسبية بالشركة وتطبيق إجراءات مراجعة تحليلية باإلضافة إلى إجراءات أخ�رى
دقيق الذي يتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية وبالتالي ال يمكننا من الحص�ول إن نطاق المراجعة يقل كثيراً عن نطاق الت

وعلي�ه فإنن�ا ال . على التأكيد الذي يجعلنا على علم بكافة األمور الهامة التي يمكن تحدي�دها م�ن خ�الل أعم�ال الت�دقيق
 .نبدي رأياً كمدققين

 رأي المراجعة

إل��ى م��ا قمن��ا ب��ه م��ن أعم��ال المراجع��ة، فإن��ه ل��م يتب��ادر إل��ى علمن��ا م��ا يجعلن��ا نعتق��د ب��أن المعلوم��ات المالي��ة اس��تنادا 
لم يتم إعدادها، م�ن جمي�ع الجوان�ب الجوهري�ة، وفق�اً  ۲۰۱۰ يونيو ۳۰كما في المرحلية المرفقة المختصرة الموحدة 

 ."ةالتقارير المالية المرحلي" ۳٤للمعيار المحاسبي الدولي رقم 

 
 

 أحمد حسين  ۲۰۱۰ يوليو ۲۰
 كي بي أم جي   الدوحة

 ) ۱۹۷(سجل مراقبي الحسابات رقم  دولة قطر
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 )ق.م.ش(الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين 

0Bالمختصر الموحد المرحلي بيان المركز المالي 
 بآالف الرياالت القطرية  ۲۰۱۰يونيو  ۳۰في  كما

 
 17Bإيضاحات 

18B۳۰ 19  ۲۰۱۰ يونيوB۳۱   ۲۰۰۹ديسمبر 

 )معدلة) (مدققة(  )مراجعة (  
48B الموجودات     
49B۰۰۷،۱۱۰  ٦۸۳،٤٤ ٤ النقد وما في حكمه 
50B۰۰۰،٦  ۰۰۰،٦  ودائع قانونية 
51B۸۰۵،۱۹۱  ۳۵۳،۲۰۰ ۵ عقود تأمين مدينة وذمم مدينة أخرى 
52B۳۹۵،۱۱٦  ٦۲۲،۱۳۸ )أ( ٦ مستحق من أطراف ذات عالقة 
53Bموجودات عقود إعادة تأمين 

20B۷ ۵۳۲،٤۸۰  ۸۲۲،۳۵٤ 
54B بغرض المتاجرة -استثمارات 

21B۸ ۲۲۷،۵۵  ۹۹۱،٤٤ 
55B متوفرة للبيع –استثمارات 

22B۸ ۸۰۷،۷٤۵  ۹۰۷،۷۰۹ 
56Bاستثمارات عقارية 

23B۹ ٤٦۸،۵٤۱،۱  ۵٤۲،۵٤۲،۱ 
57B۵۲٤،۲۳۱  ۸۸۵،۲۲۲  استثمارات في شركات زميلة 
58Bموجودات مشاركي التكافل 

24B۱۰ ۹۷۸،۷٦  ٦۷۵،۵٦ 
59B۳۰۸،۷۵  ۰٦٤،۱۳٤  مباني قيد التشييد 
60B۹۵۹،۲۰  ۸۹٤،۲۱  ممتلكات ومعدات 
61B۹۳۵،٤٦۰،۳  ۵۱۳,٦٦۸،۳  مجموع الموجودات 

     
     المطلوبات
 ۱۳۸  ۱۰۳،۱٦۷،25B۷۳٦  ذمم دائنة

 ٦۸۹  ۷۲۱،۵۵۸،26B۷ 27B۲۱۰ مطلوبات عقود تأمين
 ۹٦۲،۲٦۲  ۳۱٦،28B۳۵٦  قروض قصيرة األجل

 ۲٤۰،۱۳۷       ۸۳۲،۱۲٦  أخرىمطلوبات 
 ۲۸٤،۲۰  ۳٤۱،۱۹  مكافآت نهاية خدمة موظفين

 ۱٦۷،۱۱  ۳۵۷،۳۲ )ب( ٦ مستحقات ألطراف ذات عالقة
62B٦۷۵،۵٦  ۹۷۸،۷٦  مطلوبات صندوق التكافل والمشاركين 

 ۱۵۲،۲۱٤،۱  ۸۱۰،۳۹۹،۱  مجموع المطلوبات

     حقوق الملكية
 ۷۵۰،۲۵۵  ٦۸۸،۳۱۹  رأس المال

63B ۲٦۰،۸۰  ۸٦۷،۸۸  قانونياحتياطي 
 ۱۷۸،۳۸۳  ۸۰۳،٤۱۵  احتياطي القيمة العادلة

 ۳۵۵،۷۷  ۳۵۵،۷۷  احتياطي إعادة تقييم
 )٦٦۳،۱(  )۳۱۵،۱٤(  احتياطي تحويل عمالت أجنبية

 ٤۰۳،٤۵۱،۱  ۸۰۵،۳۸۰،۱  أرباح مدورة
 ۲۸۳،۲٤٦،۲  ۲۰۳،۲٦۸،۲  لكية المنسوب لحاملي األسهممجموع حقوق الم

 ۵۰۰  ۵۰۰  تتمتع بالسيطرة أسهم ال
 ۷۸۳،۲٤٦،۲  ۷۰۳،۲٦۸،۲  لكيةمجموع حقوق الم

 ۹۳۵،٤٦۰،۳  ۵۱۳,٦٦۸،۳  لكيةمجموع المطلوبات وحقوق الم

 :وتم التوقيع عليها نيابة عن المجلس من قبل ۲۰۱۰يوليو  ۲۰المالية من قبل مجلس اإلدارة في  المعلوماتاعتمدت 
_________________________       ____________________ 

 عضو مجلس اإلدارة   مجلس اإلدارة نائب رئيس
 الشيخ محمد بن علي بن سعود آل ثاني

 
 .المختصرة الموحدة المرحليةجزءاً من هذه المعلومات المالية  تشكل ۱۳إلى  ۱اإليضاحات المرفقة من 
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 )ق.م.ش(الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين 
1B بيان الدخل المختصر الموحد المرحلي 

 بآالف الرياالت القطرية   ۲۰۱۰يونيو  ۳۰للفترة المنتهية في 

 

  29B يونيو ۳۰للستة أشهر المنتهية في 
 30B31 إيضاحاتB۲۰۱۰  32B۲۰۰۹ 
)معدلة( مراجعة  مراجعة    
     

64B  ۸۵۵،۳۱٦  ۱۲۸،۲۹۷ ۳ إجمالي األقساط  

)۷۷۰،۱۸۱(  )۹۹٦،۱۷۸( ۳ أقساط متنازل عنها لمعيدي التأمين  

۰۸۵،۱۳۵  ۱۳۲،۱۱۸  صافي األقساط  

)۳۰۰،۱٤(  )۹۸۳،۱٦( ۷ الحركة في األقساط غير المكتسبة  

۷۸۵،۱۲۰  ۱٤۹،۱۰۱ ۳ صافي األقساط المكتسبة   
۲۸۳،۱٤  ۵۱۱،۱٤  صافي إيرادات العموالت  

 ٤۷۸  ۲٦۰ ۳ إيرادات فنية أخرى

۵٤٦،۱۳۵  ۹۲۰،۱۱۵  اكتتاب التأمينإيرادات   

)۳۳٤،۱۵۸(  )٤۰۱،۱٦۸(  إجمالي المطالبات المدفوعة  

۰۲۷،٦۷  ۹۹۳،۹٤  المستردات من شركات إعادة تأمين وأخرى  

 ۵۳۳  ۲۰٤،۱۲ ۷ الحركة في المطالبات قيد التسوية

)۷۷٤،۹۰(  )۲۰٤،٦۱(  صافي المطالبات المتكبدة  

۷۷۲،٤٤  ۷۱٦،۵٤ ۳ صافي إيراد االكتتاب  
۳۹۹،٦۹  ۹٦۲،٦۸  االستثمارصافي إيرادات   
۷۷٤،۳  ۳۵۸،۱  إيرادات أخرى  
۹٤۵،۱۱۷  ۰۳٦،۱۲۵  إجمالي اإليراد  

)۸٦۱،٤٦(  )۱۵۱،۵۹(  مصروفات عمومية وإدارية  
۰۸٤،۷۱  ۸۸۵،٦۵  الفترةصافي أرباح   

۲۲,۲  ۰٦,۲ ۱۱ )لایر قطري (العائد األساسي والمخفف للسهم الواحد   
 
 
 
 

 .المختصرة الموحدة المرحليةجزءاً من هذه المعلومات المالية  تشكل ۱۳إلى  ۱اإليضاحات المرفقة من 
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 )ق.م.ش(الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين 
2B بيان الدخل الشامل المختصر الموحد المرحلي 

 بآالف الرياالت القطرية ۲۰۱۰يونيو  ۳۰المنتهية في فترة لل
 

 33B يونيو ۳۰للستة أشهر المنتهية في 
 34B۲۰۱۰  35B۲۰۰۹ 
 )معدلة(  مراجعة  مراجعة 
    

65B۰۸٤،۷۱  ۸۸۵،٦۵ ربح الفترة 
    

66Bالشاملة األخرىيرادات اإل    

67B۵۸۰،۵(  )٦۵۲،۱۲( فرق تحويل عمالت أجنبية من عمليات خارجية( 
 )۲۵۲،٤۵(  ۵۸۳،٤۷ للبيعصافي التغيرات في القيمة العادلة للموجودات المالية المتاحة 

صافي التغيرات في القيمة العادلة للموجودات المالية المتاحة للبيع 
 )۷۰٦،۲۰(  )۹۵۸،۱٤( المحولة إلى الربح أو الخسارة

 )٤۵٤(  ۸۵۸،۸۵ الشامل للفترة) الخسارة(/ الدخلإجمالي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 .المعلومات المالية المختصرة الموحدة المرحليةجزءاً من هذه  تشكل ۱۳إلى  ۱اإليضاحات المرفقة من 
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 )ق.م.ش(الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين 

3Bالموحدالمرحلي المختصر  لكيةبيان التغيرات في حقوق الم 
 الرياالت القطريةبآالف  ۲۰۱۰يونيو  ۳۰للفترة المنتهية في 

 

 
 

 رأس المال
احتياطي 

 قانوني
احتياطي القيمة 

 العادلة 
فائض إعادة 

 تقييم
احتياطي تحويل 

 اإلجمالي أرباح مدورة  عمالت أجنبية
أسهم ال تتمتع 

 بالسيطرة
إجمالي حقوق 

 الملكية

قبل ( ۲۰۰۹يناير  ۱الرصيد كما في 
 ۰۹۳،۱٦۰،۱-  ۰۹۳،۱٦۰،۱ ۸۹۳،٤۱۰ )۹۲٤( ۳۵۵،۷۷ ۵۳٦،٤۱۰ ٦۳۳،۵۷ ٦۰۰،۲۰٤ )التعديل

تحويل مكسب قيمة عادلة متراكم من 
 ٦۵۲،۰٤۱،۱-  ٦۵۲،۰٤۱،۱ ٦۵۲،۰٤۱،۱- - - - -  استثمارات عقارية إلى األرباح المدورة

 ۷٤۵،۲۰۱،۲-  ۷٤۵،۲۰۱،۲ ۵٤۵،٤۵۲،۱ )۹۲٤( ۳۵۵،۷۷ ۵۳٦،٤۱۰ ٦۳۳،۵۷ ٦۰۰،۲۰٤ ۲۰۰۹يناير  ۱الرصيد في 

          للفترةإجمالي الدخل الشامل 
 ۰۸٤،۷۱-  ۰۸٤،۷۱ ۰۸٤،۷۱- - - - -  ربح الفترة

          
          الدخل الشامل اآلخر

محول إلى بيان الدخل من استبعاد 
 )۵۸۰،۵(- - -  )۵۸۰،۵(- - - -  استثمارات متاحة للبيع
 )۲۵۲،٤۵(- - - - -  )۲۵۲،٤۵(- -  التغير في القيمة العادلة

 )۷۰٦،۲۰(- - - - -  )۷۰٦،۲۰(- -  عمالت أجنبيةفروق تحويل 
  - -)۹۵۸،٦۵(  -)۵۸۰،۵( ۰۸٤،۷۱ ۰۸٤،۷۱  -)٤۵٤( 
          

التعامالت مع المالكين المسجلة مباشرة 
    في حقوق الملكية

  
 

  
 

- - -  )۱۵۰،۵۱(- - - -  ۱۵۰،۵۱ ۲۰۰۸ -إصدار أسهم مجانية سنة 
 )۳۸۰،٦۱(-  )۳۸۰،٦۱( )۳۸۰،٦۱(- - - - -  ۲۰۰۸سنة  –توزيعات أرباح مدفوعة 

- - -  )٦۲۷،۲۲(- - -  ٦۲۷،۲۲-  محول لالحتياطي القانوني
- - -  - - - - -  اقتناء أسهم ال تتمتع بالسيطرة

 ۹۱۱،۱۳۹،۲-  ۹۱۱،۱۳۹،۲ ٤۷۲،۳۸۸،۱ )۵۰٤،٦( ۳۵۵،۷۷ ۵۷۸،۳٤٤ ۲٦۰،۸۰ ۷۵۰،۲۵۵ )مراجع( ۲۰۰۹يونيو  ۳۰الرصيد في 

 .جزءاً من هذه المعلومات المالية المختصرة الموحدة المرحلية تشكل ۱۳إلى  ۱اإليضاحات المرفقة من 
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 )ق.م.ش(الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين 
4Bالموحدالمرحلي المختصر  لكيةبيان التغيرات في حقوق الم 

 القطريةبآالف الرياالت    ۲۰۱۰يونيو  ۳۰للفترة المنتهية في 

 

 
 

 رأس المال
احتياطي 

 قانوني
احتياطي القيمة 

 العادلة 
فائض إعادة 

 تقييم
احتياطي تحويل 

 اإلجمالي أرباح مدورة  عمالت أجنبية
أسهم ال تتمتع 

 بالسيطرة
إجمالي حقوق 

 الملكية
          

 ۱۸۵،۱۵۷،۱ ۵۰۰ ٦۸۵،۱۵٦،۱ ۸۰۵،۳٦۱ )٦٦۳،۱( ۳۵۵،۷۷ ۱۷۸،۳۸۳ ۲٦۰،۸۰ ۷۵۰،۲۵۵ )قبل التعديل( ۲۰۰۹يناير  ۱الرصيد في 
أثر التغير في السياسة المحاسبية للعام 

 ٦۵۲،۰٤۱،۱-  ٦۵۲،۰٤۱،۱ ٦۵۲،۰٤۱،۱- - - - -  أ-۲إيضاح  -۲۰۰۸
أثر التغير في السياسة المحاسبية للعام 

۲۰۰۹  - - - - -۹٤٦،٤۷ ۹٤٦،٤۷  -۹٤٦،٤۷ 
 ۷۸۳،۲٤٦،۲ ۵۰۰ ۲۸۳،۲٤٦،۲ ٤۰۳،٤۵۱،۱ )٦٦۳،۱( ۳۵۵،۷۷ ۱۷۸،۳۸۳ ۲٦۰،۸۰ ۷۵۰،۲۵۵ ۲۰۰۹يناير  ۱الرصيد في 

       إجمالي الدخل الشامل للفترة
  

 
 ۸۸۵،٦۵-  ۸۸۵،٦۵ ۸۸۵،٦۵- - - - -  ربح الفترة

          
          الدخل الشامل اآلخر

محول إلى بيان الدخل من استبعاد 
- - - -  استثمارات متاحة للبيع

)٦۵۲،۱۲( 
 -

)٦۵۲،۱۲(  -
)٦۵۲،۱۲( 

 ۵۸۳،٤۷-  ۵۸۳،٤۷- - -  ۵۸۳،٤۷- -  التغير في القيمة العادلة
 )۹۵۸،۱٤(-  )۹۵۸،۱٤(- - -  )۹۵۸،۱٤(- -  فروق تحويل عمالت أجنبية

  - -٦۲۵،۳۲  -)٦۵۲،۱۲( ۸۸۵،٦۵ ۸۵۸،۸۵  -۸۵۸،۸۵ 
          

التعامالت مع المالكين المسجلة مباشرة 
    في حقوق الملكية

  
 

  
 

- - -  )۹۳۸،٦۳(- - - -  ۹۳۸،٦۳ ۲۰۰۹سنة  -إصدار أسهم مجانية 
 )۹۳۸،٦۳(-  )۹۳۸،٦۳( )۹۳۸،٦۳(- - - - -  ۲۰۰۹سنة  –توزيعات أرباح مدفوعة 

- - -  )٦۰۷،۸(- - -  ٦۰۷،۸-  محول لالحتياطي القانوني
- - - - - - - - -  اقتناء أسهم ال تتمتع بالسيطرة

 ۷۰۳،۲٦۸،۲ ۵۰۰ ۲۰۳،۲٦۸،۲ ۸۰۵،۳۸۰،۱ )۳۱۵،۱٤( ۳۵۵،۷۷ ۸۰۳،٤۱۵ ۸٦۷،۸۸ ٦۸۸،۳۱۹ )مراجع( ۲۰۱۰يونيو  ۳۰الرصيد في 

 .جزءاً من هذه المعلومات المالية المختصرة الموحدة المرحلية تشكل ۱۳إلى  ۱اإليضاحات المرفقة من 
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 )ق.م.ش(الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين 

5B المختصرة الموحدة المرحليةبيان التدفقات النقدية 
 بآالف الرياالت القطرية   ۲۰۱۰يونيو  ۳۰للفترة المنتهية في 

 
 36B يونيو ۳۰للستة أشهر المنتهية في 
 ۲۰۱۰  37B۲۰۰۹ 
 )مراجعة(  )مراجعة( 

68Bأنشطة التشغيل    
 ۰۸٤,۷۱  ۸۸۵،٦۵ صافي ربح الفترة

    :تسويات لـ
 ۳۵٦,۲  ۵۳۰،۱ إهالك

    الزيادة في احتياطي تحويل العمالت
 )۸( -  خسارة بيع عقارات وممتلكات)/ ربح(

    عقارية ربح بيع استثمارات
 )٦۲۵,۱۷(  )۹۵۸،۱٤( ربح بيع استثمارات

 ۳۵۰  )۹۷۵،۳( إعادة تقييم أوراق مالية متداولة خسارة ) /ربح(
 )٦۷۱,٤(  )۷۲٦،٦( إيراد من استثمارات في شركات شقيقة

 ٦۲۸ -   خسارة انخفاض قيمة استثمارات
    موجودات ومطلوبات التشغيلالتغيرات في 

 )۲٤۵،۹(  )۵٤۸،۸( ذمم تأمين وأخرى مدينة
 )۸۷۵،۱۱(  )۲۲۷،۲۲( مستحقات من أطراف ذات عالقة

 )٤٦۰،۱۵۹(  )۷۱۰،۱۲۵( موجودات عقود إعادة تأمين
 ۲۲۷،۱۷۳  ٤۸۹،۱۳۰ عقود تأمينمطلوبات 
 )٦٤۸،٤۰(  )۳٦۷،۲۸( ذمم دائنة

 )۸۷۲،٤(  )۳۵۱،۱۱( مطلوبات أخرى
 ٦۵۹  ۱۹۰،۲۱ مستحقات ألطراف ذات عالقة

 )۱۰۰(  )۷٦۸،۲( الناتج من أنشطة التشغيل)/ المستخدم في(صافي النقد 
    

69Bأنشطة االستثمار    
 )۳۸۳,۱(  )۳۹۱،۱( مشتريات عقارات ومعدات

 )۵٦۲,۱۸(  )۸۷٤،۲۵( استثماريةمشتريات أوراق مالية 
 ۸۵۰ -  شراء أسهم في شركات شقيقة

 )۱۹۷,۳( -  شراء استثمارات عقارية
 )۵۰۲,۱۵(  )۷۵٦،۵۸( إضافات إلى مباني قيد التشييد

 ۳۲۹،۳۱  ۲۹٦،۳۱ حصيلة بيع أوراق مالية استثمارية
70B۸ -  عقارات ومعدات حصيلة بيع 

 )٤۵۷,٦(  )۷۲۵،۵٤( االستثمارصافي النقد المستخدم في أنشطة 
    

71Bأنشطة التمويل    
72B۳۸۰,٦۱(  )۹۳۸،٦۳( توزيعات أرباح مدفوعة( 
73B۱۳۰،۵  ۷۱۳،۲ توزيعات أرباح مستلمة من شركات شقيقة 
74B٦۷۵,٤٦(  ۳۹٤،۵۳ في القروض قصيرة األجلحركة ال( 

 )۹۲۵,۱۰۲(  )۸۳۱،۷( أنشطة التمويل )المستخدم في/ (الناتج منصافي النقد 
    

75B)٤۸۲,۱۰۹(  )۳۲٤،٦۵( خالل الفترة يعادلهالزيادة في النقد وما )/ النقص( 
76B ۳۲۸,۱٦۲  ۰۰۷،۱۱۰ في بداية الفترة  يعادلهالنقد وما 

 ۸٤٦,۵۲  ٦۸۳،٤٤ )٤إيضاح (في نهاية الفترة  يعادلهالنقد وما 

 .المالية المختصرة الموحدة المرحليةجزءاً من هذه المعلومات  تشكل ۱۳إلى  ۱اإليضاحات المرفقة من 
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 )ق.م.ش(الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين 
6Bإيضاحات حول المعلومات المالية المختصرة الموحدة المرحلية 

  ۲۰۱۰يونيو  ۳۰للفترة المنتهية في 

 نشاطوال ةركشال ۱

ش��ركة ك) "الش��ركة األم"أو  "الش��ركة(" )ق.م.ش(الش��ركة القطري��ة العام��ة للت��أمين وإع��ادة الت��أمين تأسس��ت 
 ۷۲۰۰ورق�م س��جلها التج�اري ه��و  ۱۹۷۸لس��نة  ۵۲بموج�ب المرس��وم األمي�ري رق�م قطري��ة عام�ة مس�اهمة 

ويش��ار إليه��ا مجتمع��ة ب��ـ (وش��ركاتها التابع��ة تق��وم الش��ركة . وينظمه��ا ق��انون الش��ركات التجاري��ة القط��ري
أس�هم الش�ركة . والعقارات وإدارة االس�تثمار وإعادة التأمين العامةالعام بمزاولة أنشطة التأمين ") المجموعة"

 .بورصة قطرمدرجة في 

). دب�ي( دول�ة اإلم�ارات العربي�ة المتح�دةواح�د ف�ي  ف�رع خ�ارجيوقط�ر  فيفروع محلية  أربعةلدى الشركة 
الت��ي وش��ركاتها التابع��ة وتتض��من المعلوم��ات المالي��ة المختص��رة الموح��دة المرحلي��ة البيان��ات المالي��ة للش��ركة 

 :الشركات التابعة هي. ديسمبر ۳۱جميعا في المالية سنواتها تنتهي 

 النشاط الرئيسي بلد التأسيس الملكية اسم الشركة التابعة
تق����وم بص����فة أساس����ية ب����إدارة محفظ����ة  دولة قطر %۱۰۰ خ.م.شركة قطر العامة القابضة ش

 استثمارات المجموعة
تق���وم بص���فة أساس���ية بمزاول���ة الت���أمين  دولة قطر %۱۰۰ خ.م.ششركة تكافل العامة 

 .اإلسالمي

  أساس اإلعداد ۲
 فقرة االلتزام

ح��ول  ۳٤ المحاس�بي ال�دولي رق�م وفق�اً للمعي��ار المختص��رة الموح�دة المرحلي�ةالمالي�ة  ه�ذه المعلوم�اتأع�دت 
ال تضمن هذه المعلومات المالية جميع المعلومات المطلوبة بموجب البيانات المالية . التقارير المالية المرحلية

 ۳۱السنوية الكاملة ويجب أن تقرأ جنبا إلى جنب مع البيانات المالية للمجموعة كما ف�ي وللس�نة المنتهي�ة ف�ي 
ال تش��ير  ۲۰۱۰يوني��و  ۳۰باإلض��افة إل��ى ذل��ك ف��إن نت��ائج فت��رة الس��تة أش��هر المنتهي��ة ف��ي . ۲۰۰۸ديس��مبر 

 . ۲۰۱۰ديسمبر  ۳۱إلى النتائج التي يمكن توقعها للسنة المالية المنتهية في بالضرورة 

المالي��ة للش�ركة وفروعه��ا وش��ركاتها  بيان�اتال المختص�رة الموح��دة المرحلي��ةالمالي��ة  المعلوم�اتتتض�من ه��ذه 
 .ين فروعها عند التوحيدب/ يتم استبعاد جميع التعامالت واألرصدة الهامة داخل الشركة . التابعة

باللایر القطري وقد تم تقريب جميع القيم إل�ى أق�رب  المختصرة الموحدة المرحليةالمالية  المعلوماتتم إعداد 
 .ألف لایر قطري ما لم تتم اإلشارة إلى خالف ذلك

المالي��ة المختص��رة الموح��دة المرحلي��ة م��ع تل��ك معلوم��ات تتف��ق السياس��ات المحاس��بية المس��تخدمة ف��ي إع��داد ال
فيم�ا  ۲۰۰۹ديس�مبر  ۳۱للسنة المنتهي�ة ف�ي للمجموعة السنوية الموحدة المستخدمة في إعداد البيانات المالية 

 :عدا ما يلي

 المحاسبة عن االستثمارات العقارية )۱(

المحاس��بية المتعلق��ة بالقي��اس قام��ت المجموع��ة بتغيي��ر سياس��تها  ۲۰۱۰يوني��و  ۳۰خ��الل الفت��رة المنتهي��ة ف��ي 
الالحق لالستثمارات العقارية من نموذج التكلفة إلى نموذج القيمة العادلة مع االعتراف بالتغيرات ف�ي القيم�ة 

ت��رى المجموع��ة ب��أن القي��اس الالح��ق باس��تخدام نم��وذج القيم��ة العادل��ة ي��وفر . العادل��ة ف��ي ال��ربح أو الخس��ارة
 .مالي لتلك الموجوداتمعلومات أكثر مالءمة عن األداء ال
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 )ق.م.ش(الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين 

7Bإيضاحات حول المعلومات المالية المختصرة الموحدة المرحلية 
  ۲۰۱۰يونيو  ۳۰للفترة المنتهية في 

 )تابع(أساس اإلعداد  ۲

 )تابع( فقرة االلتزام

 )تابع( المحاسبة عن االستثمارات العقارية )۱(

ولم يكن له أثر الربح العائد على السهم حيث أن  تطبيق هذا التغيير في السياسة المحاسبية بأثر رجعيتم 
التعديالت االنتقالية التي  يلخص الجدول التالي .االستثمارات العقارية لم يتم اعادة تقييمها في فترات التقارير

 . عند تنفيذ السياسة المحاسبية الجديدة رحليتمت على بيان المركز المالي المختصر الموحد الم

االستثمارات  
 العقارية

/ األرباح المدورة 
 الربح أو الخسارة

    
 ۸۹۳،٤۱۰  ۲۳۸،٤۵۵ ۲۰۰۸ديسمبر  ۳۱الرصيد الصادر عنه التقرير في

 ٦۵۲،۰٤۱،۱  ٦۵۲،۰٤۱،۱ األرصدة اإلفتتاحيةاألثر على 

 ۵٤۵،٤۵۲،۱  ۸۹۰،٤۹٦،۱ ۲۰۰۹ديسمبر  ۳۱الرصيد المعدل كما في 

    
 ۸۰۵،۳٦۱  ۹٤٤،٤۵۲ ۲۰۰۹ديسمبر  ۳۱في  الصادر عنه التقرير الرصيد

 ٦۵۲،۰٤۱،۱  ٦۵۲،۰٤۱،۱ األرصدة اإلفتتاحيةاألثر على 
    :األرباح المدورة للسنةاألثر على 

 ٦۵۲،٤۵  ٦۵۲،٤۵  ۲۰۰۹في  الزيادة في القيمة العادلة لالستثمارات العقارية
 )۳۹٤(  )۳۹٤( الضافات على استثمارات عقاريةالتعديل 
 ٦۸۸،۲  ٦۸۸،۲ استهالك يخص استثمارات عقارية إضافة

 ۲۰۰۹ديسمبر  ۳۱الرصيد المعدل كما في 
 المحول االستثمارات العقارية الى عقارات وآالت ومعدات

۵٤۲،۵٤۲،۱ 
)۰۷٤،۱( 

 ٤۰۳،٤۵۱،۱ 
 -

-   ٤٦۸،۵٤۱،۱ ۲۰۱۰يونيو  ۳۰استثمارات عقارية في 

 ٤۰۳،۵٤۱،۱ -  ۲۰۱۰يناير  ۱أرباح مدورة معدلة في 

 
 .ليس هناك أثرا على بيان الدخل الشامل المختصر الموحد المرحلي خالل الفترة الحالية أو الفترة الماضية
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 )ق.م.ش(الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين 
8B الموحدة المرحليةإيضاحات حول المعلومات المالية المختصرة 

  ۲۰۱۰يونيو  ۳۰للفترة المنتهية في 
 

 رة ولكنها لم تصبح سارية المفعولالمعايير والتعديالت والتفسيرات المصد )۲(

 
والتعديالت والتفسيرات التالية ذات الصلة بالمجموعة ولكنها لم تصبح سارية المفعول ر يياتم إصدار المع

ولم يتم تطبيقها عند إعداد هذه البيانات المالية المختصرة الموحدة  ۲۰۱۰مارس  ۳۱للفترة المنتهية في 
 :المرحلية

 

أول هو  ۲۰۰۹في نوفمبر هذا المعيار الصادر : من المعايير الدولية للتقارير المالية ۹المعيار رقم  )أ(
عيار يعالج هذا الم. ۳۹معيار يصدر كجزء من مشروع شامل الستبدال معيار المحاسبة الدولية رقم 

ومن المرجح أن يؤثر على محاسبة المجموعة عن موجوداتها  تصنيف وقياس الموجودات المالية
ولكنه يبسط نموذج القياس من المعايير الدولية للتقارير المالية  ۹يحتفظ المعيار رقم . المالية

يعتمد . العادلةالتكلفة المطفأة والقيمة : المشترك ويضع فئتين أوليتين لقياس الموجودات المالية أي
ال ينطبق . أساس التصنيف على نموذج أعمال الشركة وخصائص التدفقات النقدية للموجود المالي

 .ولكن يمكن تبنيه في وقت مبكر ۲۰۱۳يناير  ۱المعيار حتى 
 
 

المصدر " إفصاحات األطراف ذات العالقة: "من معايير المحاسبة الدولية ۲٤يلغي المعيار المنقح  )ب(
يعدل المعيار المنقح تعريف الطرف ذي . ۲۰۰۳المعيار السابق الصادر في سنة  ۲۰۰۹في نوفمبر 

. العالقة كما يحسن بعض اشتراطات اإلفصاح عن األطراف ذات العالقة بالنسبة للشركات الحكومية
يطلب تطبيق . لمنقح بعض اإلفصاحات ذات الصلة باألطراف ذات العالقةسينتج عن المعيار ا

إال أنه من الجائز أن يتم تطبيق المعيار، جزئيا أو كليا، في  ۲۰۱۱يناير  ۱المعيار المنقح بدءا من 
 .وقت مبكر
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 )ق.م.ش(وإعادة التأمين الشركة القطرية العامة للتأمين 

9Bإيضاحات حول المعلومات المالية المختصرة الموحدة المرحلية 
 بآالف الرياالت القطرية   ۲۰۱۰يونيو  ۳۰للفترة المنتهية في 

 قطاعات التشغيل ۳
  التأمين 

إجمالي 
 أخرى عقارات استثمارات التأمين

يونيو  ۳۰
۲۰۱۰ 

  )مراجع(
الحوادث 

 الحريق العامة
 البحري
 والحرب

الهندسي 
  وأخرى

           
 ۱۲۸،۲۹۷ - - - ۱۲۸،۲۹۷  ۸٦۲،۱٦۸ ٦۸۰،۱۰ ۲۷۷،۱۲ ۳۰۹،۱۰۵ إجمالي أقساط التأمين

 )۹۹٦،۱۷۸( - - - )۹۹٦،۱۷۸(  )۳۰۹،۱۵٤( )۰۵۸،۸( )۲۹٤،۱۱( )۳۳۵،۵( أقساط إعادة التامين
 ۱۳۲،۱۱۸ - - - ۱۳۲،۱۱۸  ۵۵۳،۱٤ ٦۲۲،۲ ۹۸۳ ۹۷٤،۹۹ صافي األقساط

 )۹۸۳،۱٦( - - - )۹۸۳،۱٦(  )۰۷۹،۱( ۳۵۸ )۳۵( )۲۲۷،۱٦( التغير في األقساط غير المكتسبة
 )۱٤۹،۱۰۱( - - - ۱٤۹،۱۰۱  ٤۷٤،۱۳ ۹۸۰،۲ ۹٤۸ ۷٤۷،۸۳ صافي األقساط المكتسبة

 ۵۱۱.۱٤ - - - ۵۱۱،۱٤  ۷۲٦،۹ ۷۳٤،۱ ۷۳۵،۲ ۳۱٦ صافي العموالت
 ۲٦۰ - - - ۲٦۰  ۱ ۱۹ ۵۱ ۱۸۹ إيرادات فنية أخرى

 )۲۰٤،٦۱( - - - )۲۰٤،٦۱(  )۵۲۳،٤( )٦٤٤( )۸۸٤( )۱۵۳،۵۵( صافي مطالبات متكبدة
 ۷۱٦،۵٤ - - - ۷۱٦،۵٤  ٦۷۸،۱۸ ۰۸۹،٤ ۸۵۰،۲ ۰۹۹،۲۹ صافي إيرادات االكتتاب

 )۹۷۲،۱۳( - )۹۷۲،۱۳( - -  - - - - مصروف الفائدة
 ۷۲٦،٦ - - ۷۲٦،٦ -  - - - - حصة من أرباح شركات زميلة
 ۲۳٦،٦۲ - ٤۲۳،۵ ۸۰۳،۵٦ -  - - - - إيرادات من استثمارات أخرى

 ۳۵۸،۱ ۳۵۸،۱ - - -  - - - - إيرادات أخرى
 )۵۳۰،۱( - - )۷۰( )٤٦۰،۱(  - - - - إهالك

 )٦٤۹،٤۳( )٦٤۹،٤۳( - - -  - - - - مصروفات عمومية وإدارية 
 ۸۸۵،٦۵ )۲۹۱،٤۲( )۵٤۹،۸( ٤٦۹،٦۳ ۲۵٦،۵۳  - - - - صافي ربح الفترة
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 )ق.م.ش(الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين 

10Bإيضاحات حول المعلومات المالية المختصرة الموحدة المرحلية 
 بآالف الرياالت القطرية   ۲۰۱۰يونيو  ۳۰للفترة المنتهية في 

 قطاعات التشغيل ۳
  التأمين 

إجمالي 
 أخرى عقارات استثمارات التأمين

يونيو  ۳۰
۲۰۰۹ 

  )مراجع(
الحوادث 

 الحريق العامة
البحري 
 والحرب

الهندسي 
  وأخرى

           
 ۸۵۵،۳۱٦ - - - ۸۵۵،۳۱٦  ۳۲۷،۱۷۲ ۹۳۸،۷ ۸٦۳،۱۳ ۷۲۷،۱۲۲ إجمالي أقساط التأمين

 )۷۷۰،۱۸۱( - - - )۷۷۰،۱۸۱(  )۱٦۰،۱۵۸( )۹۹۲،۵( )۱۸۸،۱۲( )٤۳۰،۵( أقساط إعادة التامين
 ۰۸۵،۱۳۵ - - - ۰۸۵،۱۳۵  ۱٦۷،۱٤ ۹٤٦،۱ ٦۷۵،۱ ۲۹۷،۱۱۷ األقساطصافي 

 )۳۰۰،۱٤( - - - )۳۰۰،۱٤(  )٤٤۷،۲( ۵۰۵،۱ )۹۳۷( )٤۲۱،۱۲( التغير في األقساط غير المكتسبة
 ۷۸۵،۱۲۰ - - - ۷۸۵،۱۲۰  ۷۲۰،۱۱ ٤۵۱،۳ ۷۳۸ ۸۷٦،۱۰٤ صافي األقساط المكتسبة

 ۲۸۳،۱٤ - - - ۲۸۳،۱٤  ۱۹۸،۱۰ ٤۵٦،۱ ۹۳۵،۲ )۳۰٦( صافي العموالت
 ٤۷۸ - - - ٤۷۸  ۱۹۸ ٤۳ ۳ ۲۳٤ إيرادات فنية أخرى

 )۷۷٤،۹۰( - - - )۷۷٤،۹۰(  )٦۱۸،٦( )۰٤۱،۲( )۰٤۰،۲( )۰۷۵،۸۰( صافي مطالبات متكبدة
 ۷۷۲،٤٤ - - - ۷۷۲،٤٤  ٤۹۸،۱۵ ۹۰۹،۲ ٦۳٦،۱ ۷۲۹،۲٤ صافي إيرادات االكتتاب

 )۷۷۰،۳( - )۷۷۰،۳( - -  - - - - مصروف الفائدة
 ٦۷۱،٤ - - ٦۷۱،٤ -  - - - - حصة من أرباح شركات زميلة
 ۷۲۸،٦٤ - ۵۷۵،۵ ۱۵۳،۵۹ -  - - - - إيرادات من استثمارات أخرى

 ۷۷٤،۳ ۷۷٤،۳ - - -  - - - - إيرادات أخرى
 )۳۵٦،۲( - )۱۷۰،۱( - )۱۸٦،۱(  - - - - إهالك

 )۷۳۵،٤۰( )۷۳۵،٤۰( - - -  - - - - مصروفات عمومية وإدارية 
 ۰۸٤،۷۱ )۹٦۱،۳٦( ٦۳۵ ۸۲٤،٦۳ ۵۸٦،٤۳  - - - - صافي ربح الفترة
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 )ق.م.ش(الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين 

11Bإيضاحات حول المعلومات المالية المختصرة الموحدة المرحلية 
 الرياالت القطريةبآالف  ۲۰۱۰يونيو  ۳۰للفترة المنتهية في 

 )تابع( قطاعات التشغيل ۳

 االلتزامات و حقوق الملكية38B الموجودات 
يونيو  ۳۰ 

۲۰۱۰ 
ديسمبر  ۳۱

۲۰۰۹ 
يونيو  ۳۰

۲۰۱۰ 
ديسمبر  ۳۱

۲۰۰۹ 
     

77Bالتأمين     
78B- ٦۵٦،۱۹۱،۲ ۰۳۷،۵۰۰،۲ ۹۸۸،۷۹۹ ۰۸٤،۸۹۲ التأمين التقليدي 
79B- ٦۷۵،۵٦ ۹۷۸،۷٦ ٦۷۵،۵٦ ۹۷۸،۷٦ التأمين اإلسالمي 
80B۵٦۳،۷۱۸ ۱۵۸،٤۹۳ ٤۲۲،۹۸٦ ۹۱۹،۰۲۳،۱ االستثمارات 
81B۰٤۱،٤۹٤ ۳۵۰،۵۹۸ ۸۵۰،٦۱۷،۱ ۵۳۲،٦۷۵،۱ اتالعقار 

 ۹۳۵،٤٦۰،۳ ۵۱۳،٦٦۸،۳ ۹۳۵،٤٦۰،۳ ۵۱۳،٦٦۸،۳ اإلجمالي

 النقد وما يعادله ٤
يونيو  ۳۰ 

۲۰۱۰ 
 39B۳۱  ديسمبر

۲۰۰۹ 
    

82B۳۳۰  ۲۱۲ نقد بالصندوق 
83B٦۷۷,۱۰۹  ٤۷۱،٤٤ نقد لدى البنوك 

 ۰۰۷,۱۱۰  ٦۸۳،٤٤ يعادلهإجمالي النقد وما 

 خرى ذمم عقود تأمين مدينة وأ ۵
يونيو  ۳۰ 

۲۰۱۰ 
 40B۳۱  ديسمبر

۲۰۰۹ 
 )مدققة(  )مراجعة( 
    

84B۱۱۲,۱۷٤  ۱۰۰،۱۸۳ مستحق من حاملي الوثائق 
85B۲٤۱,٦۲  ٦٤٤،۷۲ إعادة تأمين/ مستحق من شركات تأمين 
86B ۷۱۷,۵۹(  )٦۲۱،٦۲( المشكوك في تحصيلهاالذمم المدينة انخفاض قيمة مخصص( 

 ٦۳٦,۱۷٦  ۱۲۳،۱۹۳ صافي الذمم المدينة من عقود التأمين 
    

87B۲۸۷,۵  ۱٦۹،۱ قروض موظفين 
88B۵۳۱،۵  - إيراد إيجار مستحق 
89B٦۰۸،۸  ۳٤۸،٦ خرىفات مدفوعة مقدما وأمصرو 
90B ۲۵۷,٤(  )۲۸۷( الذمم المدينة المشكوك في تحصيلهاانخفاض قيمة مخصص( 

 ۸۰۵,۱۹۱  ۳۵۳،۲۰۰ المدينة األخرىالتأمين صافي ذمم 
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 )ق.م.ش(الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين 

12Bإيضاحات حول المعلومات المالية المختصرة الموحدة المرحلية 
 بآالف الرياالت القطرية ۲۰۱۰يونيو  ۳۰للفترة المنتهية في 

 تعامالت األطراف ذات العالقة ٦

وهي تمثل التعامالت مع األطراف ذات العالق�ة، أي المس�اهمين والش�ركات ذات الص�لة بالمس�اهمين وأعض�اء 
كان��ت . مجل��س اإلدارة وكب��ار م��وظفي اإلدارة بالمجموع��ة والش��ركات الت��ي يعتب��رون مس��اهمين رئيس��يين فيه��ا

 :علق بترتيبات إعادة تأمينالمعامالت الهامة مع األطراف ذات العالقة خالل السنة بصفة أساسية فيما يت

91Bنوع المعامل طبيعة العالقة اسم الطرف ذي العالقة 

يونيو  ۳۰
۲۰۱۰ 

 )مراجعة(

ديسمبر  ۳۱
۲۰۰۹ 

 )مدققة(
92B شركة التكافل العامة

 شركة تابعة و.ش.ش
مصروفات متكبدة بالنيابة عن الشركة 

 ۳٤۹-  األم
-  ۵۹٤،۲ مبيعات التامين فيما بين الشركات  

  
متكبدة بالنيابة عن شركة مصروفات 

-  ۲۰۲ تابعة

 ٦۹٦-  تحويل منافع نهاية خدمة موظفين محولة  
93B شركة قطر العامة

 شركة تابعة ق.م.القابضة ش
تحويل مشروع قيد التشغيل إلى شركة 

 ٦٦۸,٦۰-  تابعة

  
مصروفات متكبدة بالنيابة عن شركة 

-  ۰۳۷،۱٤ تابعة
94B۷۵۲،۲۳-  مدفوع لزيادة رأس المالمبلغ  شركة زميلة بنك ترست الجزائر 

 
  

مبلغ مدفوع لزيادة رأس المال خاضع 
 ۷٤۸،۸۵ ۹٤۳،۳ لموافقة البنك المركزي الجزائري

95B ترست لالستثمار- 
 - ۰۲۸،٤ دفعة لزيادة رأس المال شركة زميلة الجزائر

 :كانت أرصدة األطراف ذات العالقة على النحو التالي

 عالقةمستحقات من أطراف ذات  )أ(

 ۲۰۱۰يونيو  ۳۰ 
 )مراجعة(

 41B۳۱  ۲۰۰۹ديسمبر 
 )مدققة(

    
 ۲۷۰  ۲۷۰ ترست سوريا للتأمين

 ۲۲۱,۱۷  ۲٤۹،۲۱ الجزائر -ترست لالستثمار 
 ٦۸۰,۳  ۷٦٦،۳ الجزائر -ترست للتأمين وإعادة التأمين 

 ٦۵۰,۳  ٦۵۰،۳ م.م.شركة الخليج للبترول ذ
-   ۱۹٦ البنك اللبناني الكندي

 ۷٤۸,۸۵  ۷۲۰،۸۱ الجزائر –ترست بنك 
 ۳۲٦,۵  ۷٦۲،۲۳ شركة ترست للتأمين عمان

 ۵۰۰  ۰٦۸،۳ ي للتجارةشركة السار
-   ٤۹ ترست فلسطين

-   ۸۹۲ البحرين -شركة ترست للتأمين 
 ۳۹۵,۱۱٦  ٦۲۲،۱۳۸ المجموع
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 )ق.م.ش(الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين 
13B المعلومات المالية المختصرة الموحدة المرحليةإيضاحات حول 

 بآالف الرياالت القطرية ۲۰۱۰يونيو  ۳۰للفترة المنتهية في 

 )تابع( تعامالت األطراف ذات العالقة ٦

 مستحقات ألطراف ذات عالقة )ب(

يونيو  ۳۰ 
۲۰۱۰ 

 42B۳۱  ديسمبر
۲۰۰۹ 

 )مدققة(  )مراجعة( 
    

96B۲۲۰,۹  - البنك اللبنانى الكندى 
97B۵۰۵،۳۰ عمان - شركة ترست للتأمين   -
98B ٤۷٦,۱  ٤۸۰،۱ البحرين –شركة ترست للتأمين 
99B٤۷۱  ۳۷۲ نست لإلستثمارات 

 ۳۵۷،۳۲  ۱٦۷,۱۱ 

 مكافآت مدفوعة لإلدارة العليا )ج(

    
100B۱۹٦,۱۳  ۹۵۵،۷ رواتب و منافع قصيرة األجل 

 ۱۰۹  ٤۰۲،۱ مكافآت التقاعد

 موجودات عقود إعادة التأمينمطالبات عقود التأمين و   ۷

يونيو  ۳۰ 
۲۰۱۰ 

 43B۳۱  ديسمبر
۲۰۰۹ 

 )مدققة(  )مراجعة( 
101Bمجمل مطالبات عقود التأمين    
102B۷۲٤,۳۹٤  ۱۰۷،۳۹٤ المطالبات المبلغ عنها غير المسددة 
103B٦٦۷,۳٤  ٦٦۷،۳٤ المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها 
104B۳۳۰,۱۲۹  ٤۳٦،۱٦۱ أقساط غير مكتسبة 
105B۷۲۱,۵۵۸  ۲۱۰،٦۸۹ مطالبات عقود التأمين إجمالي 

    
106B لتزامات عقود التأميناحصة إعادة التأمين من    
107B۸٦۱,۲۹۲  ٤٤۸،٤۰۳ المطالبات المبلغ عنها غير المسددة 
108B۹۹۲,۲۲  ۹۹۲،۲۲ المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها 
109B۹٦۹,۳۸  ۰۹۲،۵٤ أقساط غير مكتسبة 
110B۸۲۲,۳۵٤  ۵۳۲،٤۸۰ لتزامات عقود التأميناحصة إعادة التأمين من  يجمالإ 

    
111Bصافى مطالبات عقود التأمين    
112B۸٦۳,۱۰۱  ٦۵۹،۸۹ المطالبات المبلغ عنها غير المسددة 
113B٦۷۵,۱۱  ٦۷۵،۱۱ المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها 
114B۳٦۱,۹۰  ۳٤٤،۱۰۷ أقساط غير مكتسبة 
 ۸۹۹,۲۰۳  ٦۷۸،۲۰۸ صافى مطالبات عقود التأمين يجمالإ
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 )ق.م.ش(الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين 
14Bإيضاحات حول المعلومات المالية المختصرة الموحدة المرحلية 

 بآالف الرياالت القطرية ۲۰۱۰يونيو  ۳۰للفترة المنتهية في 

 )تابع(مطالبات عقود التأمين و موجودات عقود إعادة التأمين  ۷
 :ليي كما موضح السنة خالل المطالبات مخصص يف التغير

 ۲۰۰۹ديسمبر  ۳۱ ۲۰۱۰يونيو  ۳۰ 
 )مدققة( )مراجعة( 
التزامات  

عقود 
 التأمين

إعادة تأمين 
التزامات 

 الصافي عقود التأمين
التزامات عقود 

 التأمين

إعادة تأمين 
التزامات 

 الصافي عقود التأمين
 ۱۰۲,۱۱٤ )۳۵۸,۲٤٦( ٤٦۰,۳٦۰ ۵۳۸،۱۱۳ )۸۵۳،۳۱۵( ۳۹۱،٤۲۹ يناير  ۱في 

 )۵٦٤( )٤۹۵,٦۹( ۹۳۱,٦۸ )۲۰٤،۱۲( )۵۸۷،۱۱۰( ۳۸۳،۹۸ فترةالتغيرات خالل ال
 ۵۳۸,۱۱۳ )۸۵۳,۳۱۵( ۳۹۱,٤۲۹ ۳۳٤،۱۰۱ )٤٤۰،٤۲٦( ۷۷٤،۵۲۷ يونيو ۳۰في 

 :ييل كما موضح السنة خالل المكتسبة غير األقساط مخصص يف التغير

 ۲۰۰۹ديسمبر  ۳۱ ۲۰۱۰يونيو  ۳۰ 
 )مدققة( )مراجعة( 

 
التزامات 

 عقود التأمين

إعادة تأمين 
التزامات 

 الصافي عقود التأمين
التزامات 

 عقود التأمين

إعادة تأمين 
التزامات 

 الصافي عقود التأمين
 ۱۸۱,۹٦ )۳۲۵,۱۸۹( ۵۰٦,۲۸۵ ۳٦۱،۹۰ )۹٦۹،۳۸( ۳۳۰،۱۲۹ يناير  ۱في 

أقساط مكتتب فيها خالل 
 ٤۸۳,۲۰۹ )۰٦۷,۲۹۵( ۵۵۰,۵۰٤ ۱۳۲،۱۱۸ )۹۹٦،۱۷۸( ۱۲۸،۲۹۷ فترةال

أقساط مكتسبة خالل 
 )۳۰۳,۲۱۵( ٤۲۳,٤٤۵ )۷۲٦,٦٦۰( )۱٤۹،۱۰۱( ۸۷۳،۱٦۳ )۰۲۲،۲٦۵( فترةال

 ۳٦۱,۹۰ )۹٦۹,۳۸( ۳۳۰,۱۲۹ ۳٤٤،۱۰۷ )۰۹۲،۵٤( ٤۳٦،۱٦۱ يونيو ۳۰في 

 أوراق مالية ياستثمارات ف ۸

 :ييل كما موضحة ديسمبر ۳۱ يف كما لالستثمارات الدفترية القيمة

يونيو  ۳۰ 
۲۰۱۰ 

 44B۳۱  ديسمبر
۲۰۰۹ 

 )مدققة(  )مراجعة( 
    

115B مالية محتفظ بها بغرض المتاجرةأوراق    
116B۹۹۱,٤٤  ٦۰۸،۵۱ أسهم مدرجة 
117B ٦۱۹،۳ أدوات الدين –سندات   -
118B۹۹۱,٤٤  ۲۲۷،۵۵ مالية محتفظ بها بغرض المتاجرةأوراق  ليإجما 

    
119B مالية متاحة للبيعاستثمارات    
120B ۹۷۵,۵۵۵  ٤۲٦،۵۸٤ مدرجة  -محافظ محلية 
121B ٤۵۰,۱٤  ٤۰۰،۹ غير مدرجة -محافظ محلية 
122B۹۸۱,٤٤  ۵٦۲،۳٦ أسهم أجنبية 
123B ۵۳۱,۳۲  ۵۲۸،٤۱ صناديق مدارة 
124B ۹۷۰,٦۱  ۸۹۱،۷۳ أدوات الدين –سندات 
125B۹۰۷,۷۰۹  ۸۰۷،۷٤۵ الموجودات المالية المتاحة للبيع يإجمال 
126B۸۹۸,۷۵٤  ۰۳٤،۸۰۱ في األوراق المالية ستثماراتاال إجمالي 
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 )ق.م.ش(الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين 
15Bإيضاحات حول المعلومات المالية المختصرة الموحدة المرحلية 

 بآالف الرياالت القطرية ۲۰۱۰يونيو  ۳۰للفترة المنتهية في 

 استثمارات عقارية ۹

يونيو  ۳۰ 
۲۰۱۰ 

 45B۳۱  ديسمبر
۲۰۰۹ 

 )مدققة(  )مراجعة( 
    

127B ۹٤٤،٤۵۲  ۵٤۲،۵٤۲،۱ يناير ۱صافي القيمة الدفترية في 

128B۵۹۸،۰۸۹،۱  - إضافات 
129B۰۷٤،۱( إهالك(  - 
130B۵٤۲،۵٤۲،۱  ٤٦۸،۵٤۱،۱ صافي القيمة الدفترية 

نموذج غيرت المجموعة سياستها المحاسبية لقياس االستثمارات العقارية من ) ۱) (أ( ۲حسب اإليضاح رقم 
التكلفة إلى نموذج القيمة العادلة وذلك بأثر رجعي وقامت بتعديل أرصدة المقارنة واالعتراف بالمكسب 

 .التراكمي للقيمة العادلة في األرباح المدورة

تعتقد ادارة المجموعة أن القيمة . سياسة االدراة ان تقوم باعادة تقييم االستثمارات العقارية عند كل فترة تقرير
 .۲۰۱۰يونيو  ۳۰مقاربة للقيمة العادلة كما في  ۲۰۰۹ديسمبر  ۳۱ة لالستثمارات العقارية كما في العادل

 حسابات أموال حاملي وثائق التكافل ۱۰

 بيان المركز المالي
يونيو  ۳۰ 

۲۰۱۰ 
 46B۳۱  ديسمبر

۲۰۰۹ 
 )مدققة(  )مراجعة( 
    

    الموجودات
 ۱۳٦,۳٤  ۵۲٦،٤۲ نقد بالصندوق ولدى البنك

   ۷۵٦،۵ استثمارات متاحة للبيع
 ۵۳۵,۱۵  ۰٤۰،۲۳ ذمم مدينة من عقود تأمين 

   ٦۲۷،۱ مستحقات من أطراف ذات عالقة
 ٤۸٤,۲  ۹۹٤،۱ موجودات عقود إعادة تأمين

 ۱٦٤,۳  ٦۹٤ موجودات أخرى
 ۳۵٦,۱  ۳٤۱،۱ ممتلكات وآالت ومعدات

 ۹۷۸،۷٦  ٦۷۵,۵٦ 
    المطلوبات
 ۲۸٤,۹  ۸۲٦،۱۰ ذمم دائنة

 ۲۱۰,۱ -  طراف ذات عالقةمستحق إلي أ
 ۳۰۸,۱۵  ۵۵٤،۱۷ ذمم دائنة لعقود تأمين

 ۳۳۹,۲۳  ۲۱۵،۳۳ مساهمات غير مكتسبة
 ۱۵۷,۱  ۸۱٦،۱ ذمم دائنة أخرى

 ٤۱۱،٦۳  ۲۹۸,۵۰ 
 ۳۷۷,٦  ۵٦۷،۱۳ فائض الفترة

 ۹۷۸،۷٦  ٦۷۵,۵٦ 
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 )ق.م.ش(الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين 
16Bإيضاحات حول المعلومات المالية المختصرة الموحدة المرحلية 

 بآالف الرياالت القطرية   ۲۰۱۰يونيو  ۳۰للفترة المنتهية في 

 )تابع( حسابات أموال حاملي وثائق التكافل ۱۰

 بيان إيرادات و مصروفات حاملي الوثائق
 يونيو ۳۰الستة أشهر المنتهية في  
 ۲۰۱۰  ۲۰۰۹ 
 )مراجعة(  )مراجعة( 
    

 ۱۳۳،۲۹  ٤۱٦،٤٤ إجمالي االشتراكات
 )۷۹٦،۳(  )٤٦٤،۵( قساط إعادة تأمينأ

 ۳۳۷،۲۵  ۹۵۲،۳۸ أقساط محتفظ بها
 )۰۸۳،۸(  )۸۷٦،۹( تعديالت على االشتراكات غير المكتسبة

 ۰۱۱،۱  ۸۷٤ صافي إيراد العمولة
 ٤٦۵  ۹۱٤ إيرادات فنية أخرى
 ۷۳۰،۱۸  ۸٦٤،۳۰ صافي االشتراكات

 )٤۲٤،۱۰(  )۹٦۷،۲۰( مطالبات
 ۹۳۷،۱  ۰٤۲،٤ مطالبات مستردة

 )٦۳٤،٦(  )۷۳٦،۲( مطالبات تحت تسوية
 )۱۲۱،۱۵(  )٦٦۱،۱۹( صافي المطالبات
 ٦۰۹،۳  ۲۰۳،۱۱ إيرادات التأمين
 )۸۷۳،۲(  ۲۲۸ إيرادات أخري

 ٦٦  )۲٤۱،٤( مصرفات إدارية وعمومية
 ۸۰۲  ۱۹۰،۷ فترةال) عجز/ (فائض

 العائد األساسي والعائد المخفف للسهم الواحد ۱۱

العادي�ة عل�ى متوس�ط الع�دد الم�رجح لألس�هم  فت�رةللس�هم بقس�مة ص�افي رب�ح ال ةاألساسي اتيحتسب مبلغ العائد
 العائد األساسي هو نفسه العائد المخفف للسهم الواحد إذ أن�ه ليس�ت هن�اك .القائمة في تاريخ بيان المركز المالي

 .آثار مخففة على األرباح
 يونيو ۳۰الستة أشهر المنتهية في  
 ۲۰۱۰  ۲۰۰۹ 
 )معدلة()مراجعة(  )مراجعة( 
    

131B ۰۸٤،۷۱  ۸۸۵،٦۵ فترةربح الصافي 
132B ۹٦۹،۳۱  ۹٦۹،۳۱ )باأللف سهم(المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية 
133B ۲۲,۲  ۰٦,۲ )قطرياللایر بال(للسهم الواحد بعشرة رياالت قطرية العائد 

 توزيعات األرباح المدفوعة  ۱۲

لایر قطري  ۰۰۰,۳۸۰,٦۱( ۲۰۰۹لایر قطري لسنة  ۵۰۰،۹۳۷،٦۳تم اعتماد توزيعات أرباح نهائية بمبلغ
 ۷٤۰،۳۹۳،٦بجانب توزيعات أسهم مجانية بعدد سهم واحد لكل أربعة أسهم بإجمالي عدد ) ۲۰۰۸لسنة 

 .المجموعة بدفع ذلكوقد قامت  ۲۰۱۰ مارس ۱سهم في اجتماع الجمعية العمومية السنوية الذي عقد بتاريخ 

 مطلوبات طارئةارتباطات رأسمالية و ۱۳
يونيو  ۳۰ 

۲۰۱۰ 
 47B۳۱  ديسمبر

۲۰۰۹ 
 )مدققة(  )مراجعة( 
    

 ۲۹۷،۵  ۰۱۸،۸ خطابات ضمان
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