
 القطرية العامة للتأمينشركة ال
  وٕاعادة التأمين (ش.م.ق)

  

 المختصرة الموحدة المرحلية البيانات المالية 

 ٢٠١٣يونيو  ٣٠



  (ش.م.ق) وٕاعادة التأمين للتأمينالقطرية العامة شركة ال

  
  البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة 

  ٢٠١٣يونيو  ٣٠كما في ولفترة الستة أشھر المنتھية في 

  

  
  
  ةـصفح                                                                               رسالفه

  
  ١         المراجعة من مراقب الحسابات المستقل تقرير 

      
  ٣ - ٢    بيان المركز المالي المرحلي الموحد 

      
  ٤    الدخل المرحلي الموحد بيان 

      
  ٥    المرحلي الموحد  بيان الدخل الشامل

      
    ٧ - ٦    بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي الموحد 

      
  ٩ - ٨    المرحلي الموحد  بيان التدفقات النقدية

  
      
  ٤٠ – ١٠    ة الموحدالمرحلية  يةماليضاحات حول البيانات الإ
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خة ل
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  المختصرة الموحدة  المرحليةمراجعة البيانات المالية  حول تقرير مراقبي الحسابات
  )ش.م.قوٕاعادة التأمين (للتأمين  القطرية العامةشركة ال أعضاء مجلس إدارةإلى السادة 

  
  مقدمة

وٕاعـــادة التـــأمين للتـــأمين القطريـــة العامـــة شـــركة للالمختصـــرة الموحـــدة المرحليـــة البيانـــات الماليـــة  راجعنـــالقـــد 
والتــي  ٢٠١٣يونيــو  ٣٠كمــا فــي بالمجموعــة") " جميعــاً  وشركاتها التابعة (ويشــار إلــيهمش.م.ق ("الشركة") 

للــدخل الموحــدة المرحليــة والبيانــات  ٢٠١٣يونيو  ٣٠كما في  الموحد المرحليبيان المركز المالي تتضمن 
والتـــدفقات النقديـــة لفتـــرة الســـتة أشـــهر المنتهيـــة فـــي ذلـــك والتغيـــرات فـــي حقـــوق المســـاهمين لـــدخل الشـــامل وا

مســـؤول عـــن إعـــداد وعـــرض هـــذه البيانـــات الماليـــة  مجلـــس اإلدارةالتـــاريخ واإليضـــاحات المتممـــة لهـــا. إن 
والمتعلــق بالتقــارير الماليــة المرحليــة. إن  ٣٤وفقــًا للمعيــار الــدولي للتقــارير الماليــة رقــم  المختصــرة المرحليــة

إســتنادًا إلــى  المختصــرة الموحــدة المرحليــةؤوليتنا هــي إصــدار نتيجــة مراجعــة حــول هــذه البيانــات الماليــة ســم
  التي قمنا بها.أعمال المراجعة 

  
  نطاق المراجعة 

الماليـــة  البيانـــات المتعلــق بـــإجراءات المراجعـــة  "مراجعـــة  ٢٤١٠الـــدولي  للمعيـــارلقــد تمـــت مراجعتنـــا وفقـــًا 
المرحليـــــة مـــــن قبـــــل المـــــدقق المســـــتقل للمؤسســـــة". تتضـــــمن مراجعـــــة المعلومـــــات الماليـــــة المرحليـــــة إجـــــراء 
إستفســارات مبــدئيًا مــن األشــخاص المســؤولين عــن األمــور الماليــة والمحاســبية ، وتطبيــق إجــراءات تحليليــة 

لمعـــايير التـــدقيق الدوليـــة ، وٕاجـــراءات أخـــرى. إن نطـــاق المراجعـــة يقـــل كثيـــرًا عـــن نطـــاق تـــدقيق يـــتم وفقـــًا 
وبالتــالي ال نســتطيع الحصــول علــى التأكيــد الــذي يمكــن أن نحصــل عليــه عــن كافــة األمــور الهامــة خــالل 

  .المختصرة الموحدةالمرحلية تدقيق. وعليه فإننا ال نبدي رأيًا حول تدقيق هذه البيانات المالية الأعمال 
  

  نتيجة المراجعة
الموحــدة المختصــرة المرحليــة ما يجعلنا نعتقد بــأن البيانــات الماليــة  علمنايرد إلى إستنادًا إلى مراجعتنا ، لم 

  .٣٤، وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم  الماديةالمرفقة لم يتم إعدادها ، من كافة النواحي 
  

  عن إرنست ويونـغ                
  
  

  ادر ـــــــــــــــــــاد نـــــــــــــــزي  
  ٢٥٨سجل مراقبي الحسابات رقم   
  ٢٠١٣يوليو  ٢٨الدوحة في   



  ش.م.ق وٕاعادة التأمين للتأمينالقطرية العامة شركة ال
  

  ة المرحلية المختصرة الموحدة.جزءًا من هذه البيانات المالي ٣١إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
  -٢ - 

  الموحد المرحلي بيان المركز المالي 
  ٢٠١٣يونيو  ٣٠في كما 

  
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١    ٢٠١٣يونيو  ٣٠    
  ألف لایر قطري    لف لایر قطريأ  إيضاحات  
  (مدققة)    (غير مدققة)    

          الموجودات 
  ١٠٠,٠٧٩    ٩٩,٦٥٣    ومعداتعقارات 

  ٢,١٣٩,١٧٣    ٢,٨١٩,٥٩٣  ٣  إستثمارت عقارية
  ٢٨٨,٩٠٤    ٢٧٥,٣٣٦  ٤  بحقوق ملكية بهاشركات مستثمر 
          موجودات مالية:

  ٨٧٨,٤٥٦    ٩٢٤,٥٥٥  (أ) ٥  موجودات مالية متاحة للبيع     
  ١٦٠,٤٧٥    ١٨٩,٠٤١  (ب) ٥  من خالل األرباح والخسائر بالقيمة العادلةموجودات مالية   
  ٥٣,٩٧٠    ٥٠,١٢٨  (ج) ٥  أطراف ذات عالقة  من اتمستحق    
  ٢٣٦,٨٨٧    ٢٦١,٧٢٤  (د) ٥  عقود تأمين مدينة ذمم    

  ٤٣٤,١٥١    ٤٥٩,٥٢٥  ٦  موجودات إعادة تأمين 
  ١٩٥,٠٦١    ٢٢٩,٤٤٩  (أ) ٧  موجودات مشاركي التكافل 
  ١٩٧,٤١٣    ٢٢٠,٥٦٣  ٨  موجودات أخرى  
  ٢٩,٩٧٩    ٢٣,٩٠٩  ٩  في حكمهوما النقد  

  ٤,٧١٤,٥٤٨    ٥,٥٥٣,٤٧٦    الموجودات إجمالي
          

          وباتلالمطو  حقوق الملكية
          إجمالي حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة األم

  ٥٠١,٢٧٠    ٥٧٦,٤٦١    رأس المال المصدر
  ١,٤٣٣,٦٤٨    ٢,٠٥٠,٣٠٨    أرباح مدورة

  ١٣٥,٣٩٩    ١٣٥,٣٩٩    إحتياطي قانوني 
  ٥٠٦,٥٦٣    ٥٧٥,١٤٨    تقييم الإعادة  اتإحتياطي

    ٢,٥٧٦,٨٨٠    ٣,٣٣٧,٣١٦  
  ١,٢٩٥    ١,٥٦٥    عليها حقوق غير مسيطر

          
  ٢,٥٧٨,١٧٥    ٣,٣٣٨,٨٨١    حقوق الملكية إجمالي

  



  ش.م.ق وٕاعادة التأمين للتأمينالقطرية العامة شركة ال
  

  ة المرحلية المختصرة الموحدة.جزءًا من هذه البيانات المالي ٣١إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
  -٣ - 

  
  

  تتمة -الموحد المرحلي بيان المركز المالي 
   ٢٠١٣يونيو  ٣٠كما في 

 

  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١    ٢٠١٣يونيو  ٣٠    
  ألف لایر قطري    الف لایر قطري  إيضاحات  
  (مدققة)    (غير مدققة)    

          المطلوبات
  ٦٢٠,٧١٨    ٦٧٨,٥٦١  ١٠  مطلوبات عقود التأمين

          
          :مطلوبات مالية

  ٨٩٩,٤٠٦    ٨٩٥,٣٨٠  ١١  سلف     
  ٥١,٠٢٩    ٣٩,٣٩٣  ١٢  مشتقات ادوات مالية    
  ٦٨    ٦٨  ١٣  مستحقات ألطراف ذات عالقة    
  ٢٢٧,١١٥    ٢٥٨,٨٠١  ١٤  مطلوبات عقود التأمين    

  ٢٦,٨٧٤    ٢٧,٦٦٦    مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 
  ١٩٥,٠٦١    ٢٢٩,٤٤٩  (أ) ٧  مطالبات صندوق التكافل والمشاركين

  ١١٦,١٠٢    ٨٥,٢٧٧  ١٥  مطلوبات أخرى 
          

  ٢,١٣٦,٣٧٣    ٢,٢١٤,٥٩٥    المطلوبات إجمالي

  ٤,٧١٤,٥٤٨    ٥,٥٥٣,٤٧٦    المطلوباتو حقوق الملكية  إجمالي
  

.......................................  ...................................  
    آل ثانيالشيخ / ناصر بن على بن سعود 

  عضو مجلس اإلدارة  والعضو المنتدب رئيس مجلس اإلدارة



  ش.م.ق وٕاعادة التأمين للتأمينالقطرية العامة شركة ال
  

  ة المرحلية المختصرة الموحدة.جزءًا من هذه البيانات المالي ٣١إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
  -٤ - 

  
  الموحد المرحلي بيان الدخل 

  ٢٠١٣يونيو  ٣٠للستة أشهر المنتهية في 
  يونيو  ٣٠    

٢٠١٣  
  يونيو  ٣٠  

٢٠١٢  
  لایر قطريف أل    لایر قطريألف   اتإيضاح  
  (غير مدققة)    (غير مدققة)    
          

  ٢٣٥,٥٨٨    ٢٧١,٨٣٦  (أ) ١٧  إجمالي أقساط التأمين
  )١٣٧,٦٤٠(    )١٧١,٥٨٣(  (ب) ١٧  أقساط التأمين المحولة إلى معيدي التأمين 

          
  ٩٧,٩٤٨    ١٠٠,٢٥٣    صافي أقساط التأمين 

          
  ٣٦,١٣٩    ٢٥,٢٤٩  ١٨  العموالت األتعاب و إيرادات 
  ٤٣,٩٢٢    ٥٤,٨٧٨  ١٩  اإلستثمار  إيرادات

  ٣,١٢٩    ٢٤,٦٧٧  ٢٠  صافي اإليرادات والخسائر المحققة
  )٩,٨٩٦(    ٦٨٣,٧٠٠  ٢١  أرباح وخسائر القيمة العادلة 

  ٤,٦٨٩    ٧٠١    إيرادات تشغيلية أخرى 
          

  ٧٧,٩٨٣    ٧٨٩,٢٠٥    إيرادات أخرى
          

  ١٧٥,٩٣١    ٨٨٩,٤٥٨    إجمالي اإليرادات 
          

  )٨٩,٤٨٨(    )١١٥,٧٧٨(  (أ) ٢٢  إجمالي التعويضات المدفوعة 
  ٣٥,٦٧٠    ٥٢,٩١٨  (ب) ٢٢  التعويضات المحولة إلى معيدي التأمين  

  )٩,٤٩٨(    )٢,٧٦٣(  (ج) ٢٢  التغير في متطلبات عقود التأمينإجمالي 
  )٥,٩٣١(    )٥,٦١٢(  (د) ٢٢  التغير في مطلوبات عقود التأمين المحمولة إلى معيدي التأمين 

          
  )٦٩,٢٤٧(    )٧١,٢٣٥(    الطالباتصافي 

          
 )٧,٧٣٧(   )٧,٦٣٣(  ٢٣ تكاليف التمويل 

  )٥٦,٥٤٣(    )٦٥,٢٠١(  ٢٤المصاريف التشغيلية واإلدارية األخرى  
          

 )٦٤,٢٨٠(   )٧٢,٨٣٤(   مصاريف أخرى
          

  )١٣٣,٥٢٧(    )١٤٤,٠٦٩(  إجمالي المصاريف 
          

  ٤٢,٤٠٤    ٧٤٥,٣٨٩  شركات زميلة في نتائج األرباح قبل حصة 
          

 ٢٥,٤٥٤   )٣,١٤١(  ٤حصة في نتائج شركات زميلة 
          

  ٦٧,٨٥٨   ٧٤٢,٢٤٨  ربح الفترة
          

       :الربح لــــــــــــ
  ٦٧,٥٧٦   ٧٤١,٩٧٨    المساهمين بالشركة األم 
  ٢٨٢    ٢٧٠  حقوق غير مسيطر عليها

          
    ٦٧,٨٥٨    ٧٤٢,٢٤٨  
          

          عائد األسهم 
  ١,١٨    ١٢,٨٨  ٢٦لشركة األما لحاملي األسهم العادية فيالعائد األساسي والمخفف للفترة 

  



  ش.م.ق وٕاعادة التأمين للتأمينالقطرية العامة شركة ال
  

  ة المرحلية المختصرة الموحدة.جزءًا من هذه البيانات المالي ٣١إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
  -٥ - 

  
  الموحد المرحلي الشامل الدخل بيان 
  ٢٠١٣يونيو  ٣٠لستة أشهر المنتهية في لفترة ا

  
  الستة أشهر المنتهية في     
  يونيو  ٣٠  إيضاحات  

٢٠١٣  
  يونيو  ٣٠  

٢٠١٢  
  لایر قطريألف     لایر قطريألف     
  (غير مدققة)    (غير مدققة)    
          

  ٦٧,٨٥٨    ٧٤٢,٢٤٨    لفترةا ربح
          

         إيرادات شاملة أخرى
  )٦,٧٦٠(    )١٠,٢٨٩(  ٢٧  العمليات األجنبيةفروقات تحويل عمالت من 

  )٣,٧١٤(    ١١,٦٣٦  ٢٧  صافي خسائر التحوط في التدفقات النقدية
  )٥١,٥٤٧(    ٦٧,٢٣٨  ٢٧  لموجودات مالية متاحة للبيع  أرباحصافي 

          
  )٦٢,٠٢١(    ٦٨,٥٨٥   إيرادات شاملة أخرى للفترة

          
  ٥,٨٣٧   ٨١٠,٨٣٣   إجمالي الدخل الشامل للفترة

          
         :الدخل الشامل العائد إلى

  ٥,٥٥٥    ٨١٠,٥٦٣   األمالمساهمين بالشركة 
  ٢٨٢    ٢٧٠    حقوق غير مسيطر عليها

          
  ٥,٨٣٧    ٨١٠,٨٣٣    إجمالي الدخل الشامل للفترة

  



  ش.م.ق وٕاعادة التأمين للتأمينالقطرية العامة شركة ال
  

  ة المرحلية المختصرة الموحدة.جزءًا من هذه البيانات المالي ٣١إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
  -٦ - 

  الموحد المرحلي التغيرات في حقوق المساهمين بيان 
  ٢٠١٣يونيو  ٣٠للستة أشهر المنتهية في 

  
          مألاالحقوق العائدة إلى مساهمي الشركة   
              التقييماحتياطي إعادة               

  
 رأس المال
    أرباح مدورة    المصدر

حتياطي إ
    قانوني

متاحة للبيع 
موجودات  –

    مالية 
فائض إعادة
  التقييم

التحوط في   
التدفقات 
    النقدية

إحتياطي تحويل
   عمالت أجنبية

إجمالي 
المساهمين 
    العاديين 

حقوق غير 
  مسيطر عليها

إجمالي حقوق 
  الملكية

  ألف   
  لایر قطري

  ألف   
  لایر قطري

  ألف   
  لایر قطري

  ألف   
  لایر قطري

  ألف  
 لایر قطري 

  ألف  
 لایر قطري 

  ألف  
  لایر قطري 

  ألف  
  لایر قطري

  ألف   
  لایر قطري

  ألف  
  لایر قطري 

٢,٥٧٨,١٧٥    ١,٢٩٥  ٢,٥٧٦,٨٨٠    )٢٦,٧٤٢(    )٥١,٠٢٩(    ٧٧,٣٥٥    ٥٠٦,٩٧٩    ١٣٥,٣٩٩  ١,٤٣٣,٦٤٨    ٥٠١,٢٧٠  (مدققة) ٢٠١٣يناير  ١الرصيد في 
                                        

  ٧٤٢,٢٤٨    ٢٧٠    ٧٤١,٩٧٨    -    -    -    -    -    ٧٤١,٩٧٨    -  ربح الفترة
  ٦٨,٥٨٥    -    ٦٨,٥٨٥    )١٠,٢٨٩(    ١١,٦٣٦    -    ٦٧,٢٣٨    -    -    -  للفترة األخر الدخل شامل

                                        

  ٨١٠,٨٣٣    ٢٧٠    ٨١٠,٥٦٣    )١٠,٢٨٩(    ١١,٦٣٦    -    ٦٧,٢٣٨    -    ٧٤١,٩٧٨    -  إجمالي الدخل الشامل 
  -    -    -    -    -    -    -    -    )٧٥,١٩١(    ٧٥,١٩١  إصدار أسهم مجانية 

  )٥٠,١٢٧(    -    )٥٠,١٢٧(    -    -    -    -    -    )٥٠,١٢٧(    -  خالل الفترة أرباح مدفوعةتوزيعات 
                                        

٣,٣٣٨,٨٨١    ١,٥٦٥  ٣,٣٣٧,٣١٦    )٣٧,٠٣١(    )٣٩,٣٩٣(    ٧٧,٣٥٥    ٥٧٤,٢١٧    ١٣٥,٣٩٩  ٢,٠٥٠,٣٠٨    ٥٧٦,٤٦١  (غير مدققة) ٢٠١٣يونيو  ٣٠الرصيد في 
  



  ش.م.ق وٕاعادة التأمين للتأمينالقطرية العامة شركة ال
  

  ة المرحلية المختصرة الموحدة.جزءًا من هذه البيانات المالي ٣١إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
  -٧ - 

  
  تتمة -الموحد المرحلي التغيرات في حقوق المساهمين بيان 

  ٢٠١٣يونيو  ٣٠للستة أشهر المنتهية في 
          ألماالحقوق العائدة إلى مساهمي الشركة   
              احتياطي إعادة التقييم              

  
 رأس المال
    أرباح مدورة    المصدر

حتياطي إ
    قانوني

متاحة للبيع 
موجودات  –

    مالية 
فائض إعادة 

  التقييم

التحوط في   
التدفقات 
    النقدية

إحتياطي تحويل
   عمالت أجنبية

إجمالي 
المساهمين 
    العاديين 

حقوق غير 
  مسيطر عليها

إجمالي حقوق 
  الملكية

  ألف   
  لایر قطري

  ألف   
  لایر قطري

  ألف   
  لایر قطري

  ألف   
  لایر قطري

  ألف  
  لایر قطري 

  ألف  
  قطريلایر  

  ألف  
  لایر قطري 

  ألف  
  لایر قطري

  ألف   
  لایر قطري

  ألف  
  لایر قطري 

  ٢,٥٤٨,١٣٦    ٧٣٤    ٢,٥٤٧,٤٠٢    )١٦,٦١٨(    )٤٩,٧٥٢(    ٧٧,٣٥٥    ٥٧٨,٥٢٨    ١١٧,٨٤٣    ١,٣٩٢,٤٨٤    ٤٤٧,٥٦٢  (مدققة) ٢٠١٢يناير  ١الرصيد في 
                                        

  ٦٧,٨٥٨    ٢٨٢    ٦٧,٥٧٦    -    -    -    -    -    ٦٧,٥٧٦    -  ربح الفترة
  )٦٢,٠٢١(    -    )٦٢,٠٢١(    )٦,٧٦٠(    )٣,٧١٤(    -    )٥١,٥٤٧(    -    -    -  للفترة إيرادات شاملة أخرى

                                        
  ٥,٨٣٧    ٢٨٢    ٥,٥٥٥    )٦,٧٦٠(    )٣,٧١٤(    -    )٥١,٥٤٧(    -    ٦٧,٥٧٦    -  إجمالي الدخل الشامل 
  -    -    -    -    -    -    -   -    )٥٣,٧٠٨(    ٥٣,٧٠٨  إصدار أسهم مجانية 

  )٥٨,١٨٣(    -    )٥٨,١٨٣(    -    -    -    -    -    )٥٨,١٨٣(    -  خالل الفترةمدفوعة ال األرباحتوزيعات 
                                        

  ٢,٤٩٥,٧٩٠    ١,٠١٦    ٢,٤٩٤,٧٧٤    )٢٣,٣٧٨(    )٥٣,٤٦٦(    ٧٧,٣٥٥    ٥٢٦,٩٨١    ١١٧,٨٤٣    ١,٣٤٨,١٦٩    ٥٠١,٢٧٠  (غير مدققة) ٢٠١٢يونيو  ٣٠الرصيد في 



  ش.م.ق وٕاعادة التأمين للتأمينالقطرية العامة شركة ال
  

  ة المرحلية المختصرة الموحدة.جزءًا من هذه البيانات المالي ٣١إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
  -٨ - 

  
   ةالموحد المرحلي  بيان التدفقات النقدية

  ٢٠١٣يونيو  ٣٠للستة أشهر المنتهية في 
 ستة أشهر المنتهية فيال 

  يونيو ٣٠   يونيو ٣٠    
    ٢٠١٢   ٢٠١٣  
  ألف لایر قطري   لایر قطريألف   اتإيضاح  
  (غير مدققة)    (غير مدققة)    
          

          األنشطة التشغيلية 
  ٦٧,٨٥٨    ٧٤٢,٢٤٨    ربح الفترة 

          التعديالت للبنود التالية :
  )٢١٥,٨٧٧(    )٧٣,٦٦٦(  ٢٨ التشغيلية صافي التغير في الموجودات 
  ٤٩,٩٥٢    ٥٨,٧٠٤  ٢٨ لتشغيلية اصافي التغير في المطلوبات 

          في بيان الدخل للفترة مدرجةمعامالت غير نقدية 
  ٩,٨٩٦    )٦٨٣,٧٠٠(  ٢١  أرباح وخسائر القيمة العادلة 

  )٢٥,٤٥٤(    ٣,١٤١  ٤  شركات زميلة  في نتائجحصة 
  ٢,٦٦٠    ٢,٥٥٦     عقارات ومعداتإستهالك 

  ٦٨٢    ٧٩٠    مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 
          

  )١١٠,٢٨٣(    ٥٠,٠٧٣    نشطة التشغيليةاأل (المستخدم في) التدفقات النقدية من صافي 
          

          التدفق النقدي من أنشطة اإلستثمار 
  )٥٩٩(    )٢,١٢٨(  ٤  ومعدات عقاراتشراء 

  )١١,١٢١(    -     بحقوق الملكيةإستثمارات في شركات مستثمر فيها 
  ٤,٠٠٠    ١٣٨  ٤  مستلمة من المستثمرين في حقوق الملكية  توزيعات

          
  )٧,٧٢٠(    )١,٩٩٠(    أنشطة اإلستثمار  )المستخدم في(صافي النقد 

  



  ش.م.ق وٕاعادة التأمين للتأمينالقطرية العامة شركة ال
  

  ة المرحلية المختصرة الموحدة.جزءًا من هذه البيانات المالي ٣١إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
  -٩ - 

  
   تتمة -  ةالموحد المرحليبيان التدفقات النقدية 

  ٢٠١٣يونيو  ٣٠للستة أشهر المنتهية في 
 المنتهية فيستة أشهر  

  يونيو ٣٠   يونيو ٣٠    
    ٢٠١٢   ٢٠١٣  
  لایر قطريألف    لایر قطريألف     
  (غير مدققة)    (غير مدققة)  إيضاحات  
          

          التمويل أنشطةالتدفق النقدي من 
  ١٤٦,٩٦٧    ١٩,٢٧٠    بنكيةالمتحصالت من قروض 

  )٦,٩١٢(    )٦,٩٨٢(    بنكيةمدفوعة على قروض  تمويلمصاريف 
  )٥٨,١٨٣(    )٥٠,١٢٧(  ٢٥  توزيعات أرباح مدفوعة إلى مساهمي الشركة األم

          
  ٨١,٨٧٢    )٣٧,٨٣٩(    أنشطة التمويلمن  )المستخدم في(التدفقات النقدية صافي 

          
  )٣٦,١٣١(    ١٠,٢٤٤    وما في حكمهفي النقد النقص) (الزيادة صافي 

  ١٧,٧٨٤    ١,١١٦    وما في حكمه في بداية الفترةالنقد 
          

  )١٨,٣٤٧(    ١١,٣٦٠  ٩  وما في حكمه في نهاية الفترةالنقد 
          

          التدفقات النقدية التشغيلية من فوائد وتوزيعات
  ٧,٣٦٨    ٧,٠٥٦  ٢٣  فوائد مدفوعة
  ٤,١٣٢    ٥,٢٨٢    فوائد مستلمة 

  ٣٤,٠٨٢    ٤٣,٧٤٧    مستلمةأرباح توزيعات 
  



  ش.م.ق وٕاعادة التأمين للتأمينالقطرية العامة شركة ال
  

  الموحدة المختصرة إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية 
  ٢٠١٣يونيو  ٣٠في لفترة الستة أشهر المنتهية 

  -١٠- 

  
  تأسيس الشركة ونشاطها  ١

) كشــركة مســاهمة عامــة أو "الشــركة األم" تأسست الشركة القطرية العامــة للتــأمين وٕاعــادة التــأمين ش.م.ق ("الشــركة"
وينظمهــا قــانون الشــركات  ٧٢٠٠ورقــم ســجلها التجــاري هــو  ١٩٧٨لســنة  ٥٢قطريــة بموجــب المرســوم األميــري رقــم 

بـــ "المجموعــة") بمزاولــة  جميعــاً . تقــوم الشــركة وشــركاتها التابعــة (ويشــار إليهــا ٢٠٠٢ لســنة ٥التجاريــة القطــري رقــم 
 المجموعـــة أســـهم أنشــطة التـــأمين العـــام متضـــمنا تـــأمين تكافـــل إســالمي وٕاعـــادة التـــأمين والعقـــارات وٕادارة االســـتثمار. 

  مدرجة في بورصة قطر.

دبــي). إمــارة فــي فــروع محليــة فــي قطــر وفــرع خــارجي واحــد فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ( ســبعةلــدى الشــركة 
نتــائج  المجموعــة فــي وحصــةالبيانــات الماليــة للشــركة وشــركاتها التابعــة  كــًال مــنالماليــة الموحــدة  البيانــاتتتضــمن 
  الشركات التابعة هي:. الزميلةالشركات 

  النشاط الرئيسي  بلد التأسيس  الملكية  اسم الشركة التابعة

  دولة قطر  ٪١٠٠  شركة قطر العامة القابضة ش.م.خ
تقوم بصفة أساسية بإدارة استثمارات 

  المجموعة

  دولة قطر  ٪١٠٠  شركة تكافل العامة ش.م.خ
تقوم بصفة أساسية بمزاولة التأمين 

  اإلسالمي.

  دولة قطر  ٪١٠٠  خالعامة العقارية ش.م.الشركة 
بإدارة وٕاستثمار تقوم بصفة أساسية 

   العقارات

  دولة قطر  ٪١٠٠  خمركز التجارة العالمي ش.م.
من مركز التجارة  مرخص رسمياً 

  العالمي
  خدمات تسويق التأمين  دولة قطر  ٪١٠٠  لخدمات تسويق التأمين ش.م.خشركة مازون 

  دولة قطر  ٪٥٠  شركة مازون العقارية ذ.م.م
 والتطوير  بمزاولة أنشطة اإلستثمارتقوم 

  العقاري
  تقوم بتصنيع ومعالجة منتجات األلبان  دولة قطر  ٪٦٠  ذ.م.م الشركة العربية الدنماركية لأللبان

  
 ٣٠أشهر المنتهية في  للمجموعة لفترة الستةالمختصرة الموحدة المرحلية تمت الموافقة على إصدار البيانات المالية 

  .٢٠١٣يوليو  ٢٨بقرار من مجلس اإلدارة بتاريخ  ٢٠١٣يونيو 



  ش.م.ق وٕاعادة التأمين للتأمينالقطرية العامة شركة ال
  

  الموحدة المختصرة إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية 
  ٢٠١٣يونيو  ٣٠في لفترة الستة أشهر المنتهية 

  -١١- 

  

 الهامةأسس اإلعداد والسياسات المحاسبية   ٢
  

  أسس اإلعداد  ٢/١  
وفقًا  ٢٠١٣يونيو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في المختصرة الموحدة  المرحلية أعدت البيانات المالية  

المختصرة المرحلية يتم إعداد البيانات المالية  ."المرحلية التقارير المالية" ٣٤لمعيار المحاسبة الدولي رقم 
وتم تقريب جميع المبالغ إلى أقرب باللایر القطري وهو العملة المستخدمة ألعمال المجموعة ، الموحدة 

  بخالف ذلك.األف لایر قطري بإستثناء ما إشير إليه 
  

المعلومات واإليضاحات المطلوبة  جميععلى المختصرة الموحدة المرحلية ال تحتوي البيانات المالية   
السنوية ، وبالتالي يجب أن تقرأ هذه البيانات المالية مع البيانات المالية للسنة  الموحدة للبيانات المالية

  ٢٠١٣يونيو  ٣٠المنتهية في  فإن نتائج الستة اشهر . إضافة الى ذلك٢٠١٢ديسمبر  ٣١المنتهية في 
  .٢٠١٣ديسمبر  ٣١في  المنتهيةليس بالضرورة مؤشرًا للنتائج المتوقعة للسنة 

  

المختصرة الموحدة كانت األحكام الهامة التي أطلقتها اإلدارة في المرحلية المالية  البياناتعند إعداد هذه     
لشك في التقديرات هي نفسها المطبقة على تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والمصادر الرئيسية ل

  .٢٠١٢ديسمبر  ٣١البيانات المالية الموحدة كما في 
  

المالية الموحدة كما  البياناتمع تلك المفصح عنها في  تتفقإن أهداف وسياسات إدارة مخاطر المجموعة   
  .٢٠١٢ديسمبر  ٣١في وللسنة المنتهية في 

  

  الهامةالسياسات المحاسبية   ٢/٢  
مع السياسات  تتفقالموحدة  المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة السياساتإن     

،  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في  البياناتالمحاسبية المتبعة في إعداد 
  ، كالتالي: ٢٠١٣يناير  ١معايير وتفسيرات جديدة إعتبارًا من  تطبيقستثناء إب

  

يناير  ١المفعول للفترة المالية التي تبدأ في أو بعد  المعايير التالية الساريةخالل الفترة طبقت المجموعة   
٢٠١٣.  

  

  : األدوات المالية (اإلفصاحات) ٧المعيار الدولي للتقارير المالية 
 المالية عندما:تتعلق بتحويالت الموجودات إضافية التعديل إفصاحات كمية ونوعية  يتطلب  

  
  موجودات مالية بكاملها ، ولكن للمؤسسة إرتباط مستمر بها (مثال: وجود خيارات  إلغاء تحقيقيتم

 أو ضمانات على الموجودات المحولة).
  

 .ال يتم إلغاء تحقيق موجودات مالية بكاملها 



  ش.م.ق وٕاعادة التأمين للتأمينالقطرية العامة شركة ال
  

  الموحدة المختصرة إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية 
  ٢٠١٣يونيو  ٣٠في لفترة الستة أشهر المنتهية 

  -١٢- 

  
 تتمة -أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة   ٢

  

  تتمة - المحاسبية الهامة السياسات   ٢/٢  
من اإلفصاحات السابقة. لم يكن لهذا التعديل أي تأثير على  وتعقيداً إن اإلفصاحات المعدلة أكثر توسعًا 

  المجموعة.

، ولكن لم يكن لها أي تأثير على  ٢٠١٣التعديالت التالية على المعايير أصبحت سارية المفعول في سنة 
  مالي للمجموعة أو أدائها:المحاسبية أو المركز ال السياسات

  المحتوى  المعيار / التفسير
    

  (تعديل) الهامةإسترداد الضريبة الخاصة بالموجودات  –ضرائب الدخل   ١٢ الدولي المحاسبة معيار

بالنسبة  ةالتضخم الحاد وٕالغاء التواريخ الثابت –التطبيق ألول مرة   ١المعيار الدولي للتقارير المالية 
  للمؤسسات التي تقوم بالتطبيق للمرة األولى (تعديل)

  ٢٠١٣يناير  ١  الموحدة  البيانات المالية  ١٠المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

  ٢٠١٣يناير  ١  الترتيبات المشتركة   ١١المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

  ٢٠١٣يناير  ١  اإلفصاحات عن الحقوق في مؤسسات أخرى   ١٢المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

  ٢٠١٣يناير  ١  قياس القيمة العادلة   ١٣المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

  ٢٠١٣يناير  ١  عرض بنود اإليرادات الشاملة األخرى (تعديل)  ١معيار المحاسبة الدولي رقم  

  ٢٠١٣يناير  ١  (معدل)منافع الموظفين   ١٩معيار المحاسبة الدولي رقم  

  
تدرس المجموعة اآلثار الناتجة عن تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والتي يسري مفعولها   

  للفترات المالية المستقبلية ، كما لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر ألي من المعايير الجديدة التالية:
  

  سريانتاريخ ال  المحتوى  المعيار / التفسير 
      

  ٢٠١٥يناير  ١  األدوات المالية: التصنيف والقياس (الجزء األول)  ٩المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  



  ش.م.ق وٕاعادة التأمين للتأمينالقطرية العامة شركة ال
  

  الموحدة المختصرة إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية 
  ٢٠١٣يونيو  ٣٠في لفترة الستة أشهر المنتهية 

  -١٣- 

  
  

   إستثمارات عقارية  ٣
  ديسمبر ٣١    يونيو ٣٠  
  ٢٠١٢    ٢٠١٣  
  ألف لایر قطري    ألف لایر قطري  
  (مدققة)    )غير مدققة(  
        

  ١,٨٥٧,٤٤٦    ٢,١٣٩,١٧٣ يناير ١كما في 
  ٢٤١,٨٦٧    ٩,٨٦٦  )٢٨(إيضاح  إضافات
  ٣٩,٨٦٠    ٦٧٠,٥٥٤ )٢١(إيضاح  أرباح القيمة العادلةو خسائر 

        
  ٢,١٣٩,١٧٣    ٢,٨١٩,٥٩٣  ديسمبر  ٣١يونيو /  ٣٠في 

  
    شركات مستثمر بها بحقوق ملكية   ٤
  

  

  

  ديسمبر ٣١    يونيو ٣٠  
  ٢٠١٢    ٢٠١٣  
  ألف لایر قطري    ألف لایر قطري  
  (مدققة)    )غير مدققة(  
        

  ٢١٥,٦٠٦    ٢٨٨,٩٠٤ يناير  ١الرصيد في 
  ٣٩,٩١٧    -   ملكيةحقوق في إستثمارات 

  ٥٦,٥٢٩    )٣,١٤١(  حصة في نتائج شركات زميلة
  )١٣,٠٢٤(    )١٣٨(  حقوق ملكيةمستلمة من شركات أرباح توزيعات 

  )١٠,١٢٤(    )١٠,٢٨٩(  )٢٧(إيضاح من العمليات األجنبية  فروقات تحويل العمالت
        

  ٢٨٨,٩٠٤    ٢٧٥,٣٣٦  ديسمبر  ٣١يونيو /  ٣٠في 



  ش.م.ق وٕاعادة التأمين للتأمينالقطرية العامة شركة ال
  

  الموحدة المختصرة إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية 
  ٢٠١٣يونيو  ٣٠في لفترة الستة أشهر المنتهية 

  -١٤- 

  

   والقيمة العادلة لألدوات المالية  مشتقات األدوات الماليةأدوات مالية غير   ٥
  
  ديسمبر ٣١    يونيو ٣٠    
  ٢٠١٢    ٢٠١٣  
  ألف لایر قطري    ألف لایر قطري  
  (مدققة)    (غير مدققة)  
        

  ٨٧٨,٤٥٦    ٩٢٤,٥٥٥موجودات مالية متاحة للبيع (إيضاح (أ))
  ١٦٠,٤٧٥    ١٨٩,٠٤١(إيضاح (ب))الخسائرو لقيمة العادلة من خالل األرباح باموجودات مالية 

  ٥٣,٩٧٠    ٥٠,١٢٨ إيضاح (ج)) (مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 
  ٢٣٦,٨٨٧    ٢٦١,٧٢٤ إيضاح (د))(مدينة تأمين عقود  ذمم
        

١,٣٢٩,٧٨٨    ١,٤٢٥,٤٤٨  
  

  :موجودات مالية متاحة للبيع  )أ 
  ديسمبر ٣١    يونيو ٣٠  
  ٢٠١٢    ٢٠١٣  
  ألف لایر قطري    ألف لایر قطري  
  (مدققة)    (غير مدققة)  
        

  ٦٦٤,٩٩٨    ٧٣٣,٥٦٨ ملكية أسهم –أدوات مالية 
  ١٤٤,٦٩٩    ١٢٢,٣٥٦  سندات   –أدوات دين 
  ٦٨,٧٥٩    ٦٨,٦٣١  رة اصناديق مد

        
  ٨٧٨,٤٥٦    ٩٢٤,٥٥٥  

  

  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر  )ب 
  ديسمبر ٣١    يونيو ٣٠   

  ٢٠١٢    ٢٠١٣  
  ألف لایر قطري    ألف لایر قطري  
  (مدققة)    (غير مدققة)  
        

  ١٣١,٨٣٢    ١٥١,٥٥٩ ملكية أسهم –أدوات مالية 
  ٢٨,٦٤٣    ٣٧,٤٨٢  مؤسسات إئتمان ىلدودائع 

        
  ١٦٠,٤٧٥    ١٨٩,٠٤١  



  ش.م.ق وٕاعادة التأمين للتأمينالقطرية العامة شركة ال
  

  الموحدة المختصرة إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية 
  ٢٠١٣يونيو  ٣٠في لفترة الستة أشهر المنتهية 

  -١٥- 

  

  تتمة  -أدوات مالية غير مشتقات األدوات المالية والقيمة العادلة لألدوات المالية   ٥
 

  من أطراف ذات عالقة: اتمستحق  )ج 
  ديسمبر ٣١    يونيو ٣٠  
  ٢٠١٢    ٢٠١٣  
  ألف لایر قطري    ألف لایر قطري  
  (مدققة)    (غير مدققة)  
        

  ٣٧,٠٦٤    ٣٧,٠٦٤الجزائر - ترست لإلستثمار 
  ٤,٠٤٠    ٣,٨٩٤  عمان –ترست للتأمين 

  ٣,٦٨٠    ٣,٦٨٠  الجزائر  –ترست للتأمين وٕاعادة التأمين 
  ٣,٧٣٢    ٣,٤٣٣  شركة الخليج للبترول المحدودة ذ.م.م

  ٥٩٥    ٧٢٦  شركة نست لإلستثمارات 
  ٥٨٠    ٥٨٠  شركة الصاري للتجارة
  ٤٤٨    ٤٤٨  قبرص –شركة ترست للتأمين 
  ٢٧١    ٢٧١  سوريا -شركة ترست للتأمين 
  ٣٢    ٣٢  مصر -شركة تأمين الحياة 

  ٣,٥٢٨    -   العاليمة لألوراق المالية
        
  ٥٣,٩٧٠    ٥٠,١٢٨  

 
  :مدينة تأمين عقود ذمم  )د 

  ديسمبر ٣١    يونيو ٣٠  
  ٢٠١٢    ٢٠١٣  
  ألف لایر قطري    ألف لایر قطري  
  (مدققة)    (غير مدققة)  
        

  ١٨٨,٠٠٦    ٢٠٤,٢٩٧المستحق من حاملي الوثائق
  ٣٤,٢٥٤    ٤٣,٣٩٢  التأمين  ومعيديالتأمين المستحق من شركات 

  ٩,٢٣٧    ٧,٠٨٣  السماسرة والوكالءو المستحق من الوسطاء 
  ٥,٣٩٠    ٦,٩٥٢  مستردةتعويضات 

        
  ٢٣٦,٨٨٧    ٢٦١,٧٢٤  

      إنخفاض القيمة  مخصص
  ٤٢,٦٠١    ٤٩,١٥٦يناير ١كما في 

  ٦,٥٥٥    -   مخصص إنخفاض القيمة للفترة / للسنة
  -    )٢٥(  المبالغ المستردة 

        
  ٤٩,١٥٦    ٤٩,١٣١  ديسمبر  ٣١يونيو /  ٣٠في كما 

 
 تحديد القيمة العادلة وتدرج القيمة العادلة    )ه 

من تدرج  ١العادلة لها في المستوى  قيمتهايتم تصنيف كافة األدوات المالية التي يتم تحقيق أو اإلفصاح عن 
وق في سوق نشط (ال يتم تعديلها) القيمة العادلة والذي تحدد القيمة العادلة خالله وفقًا لألسعار المدرجة بالس

  لموجودات أو مطلوبات مماثلة.



  ش.م.ق وٕاعادة التأمين للتأمينالقطرية العامة شركة ال
  

  الموحدة المختصرة إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية 
  ٢٠١٣يونيو  ٣٠في لفترة الستة أشهر المنتهية 

  -١٦- 

   
  موجودات إعادة التأمين   ٦

  ديسمبر ٣١    يونيو ٣٠  
  ٢٠١٢    ٢٠١٣  
  قطريألف لایر     ألف لایر قطري  
  (مدققة)    (غير مدققة)  
        

 ٤٣٤,١٥١  ٤٥٩,٥٢٥ )١٠التأمين (إيضاح  ٕاعادة تأمين عقودعقود التأمين و 

  
  حساب المشاركين في صندوق التكافل    ٧
  

  حاملي وثائق التأمين –بيان المركز المالي   ) أ(
  ديسمبر ٣١    يونيو ٣٠  
  ٢٠١٢    ٢٠١٣  
  ألف لایر قطري    ألف لایر قطري  
  (مدققة)    مدققة)(غير   
        

       موجودات
  -    ٦٨,٣٥٦  إستثمارات عقارية

  ٢,٢٩٦    ٢,٥٠٢  أثاث ومعدات 
  ٣٣,٣٩٩    ٣٤,٠٣٦  إستثمارات متاحة للبيع 

  ٥٦,٤٨٥    ٦٢,٤٧١   مدينة ذمم عقود تأمين
  ٣,٧٢٣    ٣,٧٧٦  موجودات أخرى 
  ٩٩,١٥٨    ٥٨,٣٠٨  أرصدة بنكية ونقد

        
  ١٩٥,٠٦١    ٢٢٩,٤٤٩  



  ش.م.ق وٕاعادة التأمين للتأمينالقطرية العامة شركة ال
  

  الموحدة المختصرة إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية 
  ٢٠١٣يونيو  ٣٠في لفترة الستة أشهر المنتهية 

  -١٧- 

  

  تتمة -حساب المشاركين في صندوق التكافل   ٧
  

  تتمة -حاملي وثائق التأمين  –بيان المركز المالي   ) أ(
  ديسمبر ٣١    يونيو ٣٠  
  ٢٠١٢    ٢٠١٣  
  ألف لایر قطري    ألف لایر قطري  
  (مدققة)    (غير مدققة)  

       مطلوبات
  ١١٨,٦٠٢    ١٤٠,٦٨١  مطلوبات عقود التأمين

  ١٤٣    ٢٦٨  ألطراف ذات عالقة  اتمستحق
  ٢٧,٩٢٩    ٢٩,٧٩٧  ذمم تأمين دائنة

  ٣,٠٣٠    ٣,٢١٤  نهاية الخدمة للموظفين مكافآت
  ٣١,٨١٠    ٤٥,٩٤٧  مطلوبات أخرى

  )١٧٤(    )٧٤٧(  إحتياطي قيمة عادلة
        
 ١٨١,٣٤٠    ٢١٩,١٦٠  

  ١٣,٧٢١    ١٠,٢٨٩ نهاية الفترةفائض 
        
  ١٩٥,٠٦١    ٢٢٩,٤٤٩  

  

  وثائق التامينحاملي  -  بيان إيرادات ومصروفات  ) ب(
  يونيو  ٣٠    يونيو ٣٠  
  ٢٠١٢    ٢٠١٣  
  ألف لایر قطري    ألف لایر قطري  
  مدققة)(     (غير مدققة)  
        

  ١٥٢,٨٠٣    ٩٧,٢١٢  اإلشتراكاتإجمالي 
  )٢٢,٧٧٦(    )٨,٦٦٢(  أقساط إعادة تأمين

  )٣٠,٥٦١(    )١٤,٥٨٢(  أتعاب وكالة
        

  ٩٩,٤٦٦    ٧٣,٩٦٨  أقساط محتفظ بها
  )٢٨,٨٤٩(    )١٩,٦٠٧(  شتراكات غير المكتسبةتعديالت على اإل

  )٢,١٦٠(    )٢,٩٩١(  العمولة مصروفصافي 
  ١٩١    ٩٤  أخرى تقنيةإيرادات 

        
  ٦٨,٦٤٨    ٥١,٤٦٤  شتراكاتإلصافي ا

        
  )٧١,٢٠٠(    )٥٨,٦٩٧(  مدفوعة تعويضات
  ١٤,٠٠٦    ٧,٣١١  مستردة تعويضات

  ٤٤٣    ١,٩٧٣  التأمين لمعيديأقساط متنازل عنها 
  )١٣,٣١١(    )٦,١٢٦(  القائمة تعويضاتعلى  تسوية

        
  )٧٠,٠٦٢(    )٥٥,٥٣٩(  التعويضاتصافي 

        
  )١,٤١٤(    )٤,٠٧٥(  التأمين خسائر

  ٥٧٧    ٦٤٣  إيرادات أخرى
        

  )٨٣٧(    )٣,٤٣٢(  لفترةعجز ا



  ش.م.ق وٕاعادة التأمين للتأمينالقطرية العامة شركة ال
  

  الموحدة المختصرة إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية 
  ٢٠١٣يونيو  ٣٠في لفترة الستة أشهر المنتهية 

  -١٨- 

  
  موجودات أخرى   ٨

  ديسمبر ٣١    يونيو ٣٠  
  ٢٠١٢    ٢٠١٣  
  ألف لایر قطري    ألف لایر قطري  
  (مدققة)    (غير مدققة)  
        

  ١,١٢٨   ١,٠٥٥ موظفين مدينة من ذمم 
  ٨٩٩   ١,٤٩١  مدفوعات مقدمة 

  ١,١٢٧   ٩٥٩  فوائد مستحقة
 ١٩٤,٢٥٩  ٢١٧,٠٥٨ )١(إيضاح  أخرىمدينة ذمم 

        
 ١٩٧,٤١٣  ٢٢٠,٥٦٣ 

  
مليـــون لایر قطـــري)  ٤٦,٩٦: ٢٠١٢مليـــون لایر قطـــري ( ٤٦,٩٦تتضـــمن الـــذمم المدينـــة األخـــرى مبلغـــًا وقـــدره  )١(

. باإلضــافة ٢٠١١والتي تمثل الرصيد المستحق من بيع إستثمار المجموعة في البنك اللبناني الكندي في ســنة 
ـــالغ فـــإن هـــذا الحســـاب  ـــة الب ـــادة رأس المـــال فـــي الشـــركات الزميل مليـــون لایر قطـــري  ٩٨,٦٢يتضـــمن ســـلف لزي

  مليون لایر قطري). ٩٨,٦٢: ٢٠١٢(
  
  وما في حكمهالنقد   ٩
  

  بغرض بيان التدفق النقدي يعرض النقد والبنود المماثلة للنقد بعد خصم السحب على المكشوف من البنوك:  
  

  ديسمبر ٣١    يونيو ٣٠  
  ٢٠١٢    ٢٠١٣  
  لایر قطريألف     لایر قطريألف   
  (مدققة)    (غير مدققة)  
        

  ٢٩,٩٧٩   ٢٣,٩٠٩ النقد والبنود المماثلة للنقد
 )٢٨,٨٦٣(  )١٢,٥٤٩( )١١سحب على المكشوف من البنوك (إيضاح 

        
 ١,١١٦  ١١,٣٦٠ 



  ش.م.ق وٕاعادة التأمين للتأمينالقطرية العامة شركة ال
  

  الموحدة المختصرة إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية 
  ٢٠١٣يونيو  ٣٠في لفترة الستة أشهر المنتهية 

  -١٩- 

  

   تأمين عقود مطلوبات   ١٠
 (مدققة) ٢٠١٢ديسمبر  ٣١  (غير مدققة) ٢٠١٣ يونيو ٣٠ 

 

 عقود إلتزامات
 تأمين

 تأمين إعادةحصة 
 عقود من إلتزامات
 صافى تأمين

 عقود لتزاماتإ
 تأمين

 تأمين إعادةحصة 
 عقود لتزاماتإمن 

 صافى تأمين

  
  ألف 
  لایر قطري

  ألف 
  لایر قطري

  ألف 
  لایر قطري

  ألف 
  لایر قطري

  ألف 
  لایر قطري

  ألف 
  لایر قطري

 ٦٩,٣٩٢ )٣٠٧,٨٨٢( ٣٧٧,٢٧٤ ٧٧,٧٦٥ )٣٠٠,٨٢٧( ٣٧٨,٥٩٢ حاملي الوثائق تعويضات مطلوبة من قبل مخصص 

 ٢٦,٥٠٧ )٢٧,٤٦٥( ٥٣,٩٧٢ ٢٦,٥٠٩ )٢٨,٩٠٨( ٥٥,٤١٧ مطالب بها متكبدة غير  تعويضاتمخصص 

 ٩٥,٨٩٩ )٣٣٥,٣٤٧( ٤٣١,٢٤٦ ١٠٤,٢٧٤ )٣٢٩,٧٣٥( ٤٣٤,٠٠٩ ))ب( ١٠إيضاح ( قائمةتعويضات مخصص 

  ٩٠,٦٦٨ )٩٨,٨٠٤(  ١٨٩,٤٧٢ ١١٤,٧٦٢ )١٢٩,٧٩٠( ٢٤٤,٥٥٢  )(ب) ١٠إيضاح (مخصص أقساط تأمين غير مكتسبة 
 ١٨٦,٥٦٧ )٤٣٤,١٥١( ٦٢٠,٧١٨ ٢١٩,٠٣٦ )٤٥٩,٥٢٥( ٦٧٨,٥٦١ 



  ش.م.ق وٕاعادة التأمين للتأمينالقطرية العامة شركة ال
  

  الموحدة المختصرة إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية 
  ٢٠١٣يونيو  ٣٠في لفترة الستة أشهر المنتهية 

  -٢٠- 

  

  تتمة – تأمين عقود مطلوبات   ١٠

   تعويضات قائمةمخصص   )أ (
 (مدققة) ٢٠١٢ديسمبر  ٣١  (غير مدققة) ٢٠١٣يونيو  ٣٠ 

 

 عقودمطلوبات 
 تأمين

 تأمين إعادةحصة 
 عقود من إلتزامات
 صافى تأمين

 عقود لتزاماتإ
 تأمين

 تأمين إعادةحصة 
 عقود لتزاماتإمن 

 صافى تأمين

  
  ألف 
  لایر قطري

  ألف 
  لایر قطري

  ألف 
  لایر قطري

  ألف 
  لایر قطري

  ألف 
  لایر قطري

  ألف 
  لایر قطري

 ٧٩,٣٣٢ )٣٠٠,٧٨٠( ٣٨٠,١١٢ ٩٥,٨٩٩ )٣٣٥,٣٤٧( ٤٣١,٢٤٦ يناير  ١في كما 

 ١٦,٥٦٧ )٣٤,٥٦٧( ٥١,١٣٤ ٨,٣٧٥ ٥,٦١٢ ٢,٧٦٣ ) ٢٢(إيضاح  في مطالبات عقود تأمين متنازل عنها لمعيدي التأمينإجمالي / التغير 

 ٩٥,٨٩٩ )٣٣٥,٣٤٧( ٤٣١,٢٤٦ ١٠٤,٢٧٤ )٣٢٩,٧٣٥( ٤٣٤,٠٠٩ ديسمبر  ٣١يونيو /  ٣٠في كما 

  



  ش.م.ق وٕاعادة التأمين للتأمينالقطرية العامة شركة ال
  

  الموحدة المختصرة إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية 
  ٢٠١٣يونيو  ٣٠في لفترة الستة أشهر المنتهية 

  -٢١- 

  

  تتمة – تأمين عقود مطلوبات   ١٠

  مخصص أقساط تأمين غير مكتسبة   )ب (
 (مدققة) ٢٠١٢ديسمبر  ٣١  (غير مدققة) ٢٠١٣يونيو  ٣٠ 

 

 عقودمطلوبات 
 تأمين

 تأمين إعادةحصة 
 عقود من إلتزامات
 صافى تأمين

 عقود لتزاماتإ
 تأمين

 تأمين إعادةحصة 
 عقود لتزاماتإمن 

 صافى تأمين

  
  ألف 
  لایر قطري

  ألف 
  لایر قطري

  ألف 
  لایر قطري

  ألف 
  لایر قطري

  ألف 
  لایر قطري

  ألف 
  لایر قطري

 ٨٣,٧٦٢ )٧٩,٥٠٣( ١٦٣,٢٦٥ ٩٠,٦٦٨ )٩٨,٨٠٤( ١٨٩,٤٧٢ يناير  ١في كما 

 ٢٠٢,٥٣٤ )٢٩٧,٦٤٦( ٥٠٠,١٨٠ ١٢٤,٣٤٧ )٢٠٢,٥٦٩( ٣٢٦,٩١٦ )١٧(إيضاح  السنةأقساط تأمين مكتتبة خالل 

 )١٩٥,٦٢٨( ٢٧٨,٣٤٥ )٤٧٣,٩٧٣( )١٠٠,٢٥٣( ١٧١,٥٨٣ )٢٧١,٨٣٦( )١٧أقساط تأمين مكتسبة خالل السنة (إيضاح 

 ٩٠,٦٦٨ )٩٨,٨٠٤( ١٨٩,٤٧٢ ١١٤,٧٦٢ )١٢٩,٧٩٠( ٢٤٤,٥٥٢ ديسمبر  ٣١يونيو /  ٣٠في كما 

  



  ش.م.ق وٕاعادة التأمين للتأمينالقطرية العامة شركة ال
  

  الموحدة المختصرة إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية 
  ٢٠١٣يونيو  ٣٠في لفترة الستة أشهر المنتهية 

  -٢٢- 

  
   قروض  ١١

  ديسمبر ٣١    يونيو ٣٠  
  ٢٠١٢    ٢٠١٣  
  ألف لایر قطري    ألف لایر قطري  
  (مدققة)    )مدققةغير (  
        

  ٢٨,٨٦٣    ١٢,٥٤٩ )٩سحب على المكشوف من البنوك (إيضاح 
  ٨٧٠,٥٤٣    ٨٨٢,٨٣١  ض ألجل و قر 
        
  ٨٩٩,٤٠٦    ٨٩٥,٣٨٠  

    
 متداولة قروض  ) أ

  ديسمبر ٣١    يونيو ٣٠  
  ٢٠١٢    ٢٠١٣  
  ألف لایر قطري    ألف لایر قطري  
  (مدققة)    (غير مدققة)  
        

  ٢٨,٨٦٣    ١٢,٥٤٩ )٩البنوك (إيضاح سحب على المكشوف من 
  -    ٤٢٤,٥٩١  قروض ألجل 

        
  ٢٨,٨٦٣    ٤٣٧,١٤٠  

  
 المتداولةغير  قروض  ) ب

  ديسمبر ٣١    يونيو ٣٠  
  ٢٠١٢    ٢٠١٣  
  ألف لایر قطري    ألف لایر قطري  
  (مدققة)    (غير مدققة)  
        

  ٨٧٠,٥٤٣    ٤٥٨,٢٤٠  قروض ألجل 



  ش.م.ق وٕاعادة التأمين للتأمينالقطرية العامة شركة ال
  

  الموحدة المختصرة إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية 
  ٢٠١٣يونيو  ٣٠في لفترة الستة أشهر المنتهية 

  -٢٣- 

  
     مشتقات أدوات مالية   ١٢
  

  (مدققة) ٢٠١٢ديسمبر  ٣١ (غير مدققة) ٢٠١٣يونيو  ٣٠

 القيمة اإلسمية  مطلوبات  موجوداتالقيمة اإلسمية مطلوبات موجودات إيضاح
 الف ألف الفالفالفالف

 لایر قطري لایر قطري لایر قطريلایر قطريلایر قطريلایر قطري

مشتقات أدوات مالية محتجزة كتحوطات 
 تدفقات نقدية 

        

 ٣٠٠,٣٠٠  )٥١,٠٢٩(  -  ٣٢٢,١٤٠ )٣٩,٣٩٣( - عقود تبادل أسعار الفائدة 
  

  
دة ، تــدفع المجموعــة معــدل ثابــت للفائــدة وتتســلم أســعار ليبــور دخلت المجموعة في عقود تبادل أسعار الفائدة كتحوط ألسعار ليبور التقديريــة المســتقبلية الدائنــة. وفقــًا لبنــود عقــود تبــادل أســعار الفائــ

مليــون لایر قطــري  ٣٩,٣٩، نــتج عنــه قيــاس القيمــة العادلــة للتحــوط مبلــغ  ٢٠١٣. كما في يونيــو األساسية وذلكت مع بنود اإللتزاما لتتفقعائمة. تم التفاوض حول بنود عقود تبادل أسعار الفائدة 
  كإحتياطي تحوط التدفقات النقدية.  الملكيةفي حقوق  تسجيلهامليون لایر قطري) تم  ٥١,٠٣: ٢٠١٢(



  ش.م.ق وٕاعادة التأمين للتأمينالقطرية العامة شركة ال
  

  الموحدة المختصرة إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية 
  ٢٠١٣يونيو  ٣٠في لفترة الستة أشهر المنتهية 

  -٢٤- 

  
  العالقة مستحقات ألطراف ذات  ١٣

  ديسمبر ٣١    يونيو ٣٠  
  ٢٠١٢    ٢٠١٣  
  ألف لایر قطري    ألف لایر قطري  
  (مدققة)    (غير مدققة)  
        

  ٦٨    ٦٨ البحرين -شركة ترست للتأمين 
  

    ذمم تأمين دائنة  ١٤
  ديسمبر ٣١    يونيو ٣٠  
  ٢٠١٢    ٢٠١٣  
  ألف لایر قطري    ألف لایر قطري  
  (مدققة)    (غير مدققة)  
        

  ١١١,٥٣٧    ١١٦,٢٢٠ لحاملي الوثائق اتمستحق
  ١٠٩,٥٧٤    ١٣٣,١٢٤ لشركات تأمين وٕاعادة تأمين اتمستحق
  ٦,٠٠٤    ٩,٤٥٧ السماسرة والوكالءو للوسطاء  مستحق

        
  ٢٢٧,١١٥    ٢٥٨,٨٠١  

 ىمطلوبات أخر   ١٥

  ديسمبر ٣١    يونيو ٣٠  
  ٢٠١٢    ٢٠١٣  
  ألف لایر قطري    ألف لایر قطري  
  (مدققة)    مدققة)(غير   
        

  ١١,٥٤٢   ١,٥٤٦  للموظفين  ذمم دائنة
 ٧,٤٩٤  ٣,٥١١ مصاريف مستحقة

 ٩٧,٠٦٦  ٨٠,٢٢٠  ىمطلوبات أخر 
 ١١٦,١٠٢  ٨٥,٢٧٧ 



  ش.م.ق وٕاعادة التأمين للتأمينالقطرية العامة شركة ال
  

  الموحدة المختصرة إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية 
  ٢٠١٣يونيو  ٣٠في لفترة الستة أشهر المنتهية 

  -٢٥- 

  

  المعلومات القطاعية  ١٦
  ٢٠١٣يونيو  ٣٠في كما المركز المالي  بيان –المعلومات القطاعية   

  
    عمليات تأمين

إستثمارات 
    تعديالت وشطب    متضمنة عقارات

  إجمالي
  (غير مدققة)

  ألف لایر قطري    ألف لایر قطري    ألف لایر قطري    ألف لایر قطري  
                الموجودات 

  ٩٩,٦٥٣    -    ٨٢,٨٠٩    ١٦,٨٤٤  معدات عقارات و 
  ٢,٨١٩,٥٩٣    -    ٢,٨٠٩,٥٦٥    ١٠,٠٢٨  إستثمارات عقارية

  ٢٧٥,٣٣٦    -    ٢٧٢,٠٩٠    ٣,٢٤٦  ملكيةشركات مستثمر فيها بحقوق 
  -    )٦٢٠(    )٩٩,٣٨٠(    ١٠٠,٠٠٠  إستثمارات في شركات تابعة 

                موجودات مالية:
  ٩٢٤,٥٥٥    -    ٣٤٢,٤٤٢    ٥٨٢,١١٣  متاحة للبيع – موجودات مالية     
  موجودات مالية بالقيمة العادلة        
  ٤٩,٨٨٩    ١٣٩,١٥٢  من خالل األرباح والخسائر    

  
-  

  
١٨٩,٠٤١  

  ٥٠,١٢٨    -    ٤٥,٦٦١    ٤,٤٦٧  من أطراف ذات عالقة  اتمستحق    
  ٢٦١,٧٢٤    -    -    ٢٦١,٧٢٤   مدينة  ذمم عقود تأمين     
  ٤٥٩,٥٢٥    ١٦,٠٣٤    -    ٤٤٣,٤٩١  موجودات إعادة تأمين 

  ٢٢٩,٤٤٩    ١٤,٠٧٧    -    ٢١٥,٣٧٢  موجودات مشاركي التكافل
  ٢٢٠,٥٦٣    ٧٩    )١,٣٣٨,٠٦٨(    ١,٥٥٨,٥٥٢  موجودات أخرى 

  ٢٣,٩٠٩    -    ٣,٨٦٢    ٢٠,٠٤٧  وما في حكمهالنقد 
  ٥,٥٥٣,٤٧٦    ٢٩,٥٧٠    ٢,١٦٨,٨٧٠    ٣,٣٥٥,٠٣٦  الموجودات إجمالي

                
                وباتلالمطو  حقوق الملكية

العائدة لحاملي أسهم حقوق الملكية 
  الشركة األم

              

  ٥٧٦,٤٦١    -    -    ٥٧٦,٤٦١  رأس المال المصدر
  ٢,٠٥٠,٣٠٨    )٩٩,٤٠٠(    ١,٤٨٦,٧٩١    ٦٦٢,٩١٧  أرباح مدورة

  ١٣٥,٣٩٩    )٢٧,٣٨٩(    ٢٢,٣٧٠    ١٤٠,٤١٨  إحتياطي قانوني 
  ٥٧٥,١٤٨    ١٣٣,٤٠٠    ١١٠,٥٦٣    ٣٣١,١٨٥  إحتياطي إعادة تقييم 

                
  ٣,٣٣٧,٣١٦    ٦,٦١١    ١,٦١٩,٧٢٤    ١,٧١٠,٩٨١  

  ١,٥٦٥    ٩٥    ١,٤٧٠    -  عليها حقوق غير مسيطر

  ٣,٣٣٨,٨٨١    ٦,٧٠٦    ١,٦٢١,١٩٤    ١,٧١٠,٩٨١  إجمالي حقوق الملكية



  ش.م.ق وٕاعادة التأمين للتأمينالقطرية العامة شركة ال
  

  الموحدة المختصرة إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية 
  ٢٠١٣يونيو  ٣٠في لفترة الستة أشهر المنتهية 

  -٢٦- 

  

  تتمة –المعلومات القطاعية   ١٦
 تتمة   – ٢٠١٣يونيو  ٣٠في كما المركز المالي بيان  –المعلومات القطاعية 

  
    عمليات تأمين

إستثمارات متضمنة 
    تعديالت وشطب    عقارات

  إجمالي
  (غير مدققة)

  ألف لایر قطري    ألف لایر قطري    ألف لایر قطري    ألف لایر قطري  
                

                المطلوبات
  ٦٧٨,٥٦١    ١٦,٠٣٧    -    ٦٦٢,٥٢٤  مطلوبات عقود تأمين

                
                 :مطلوبات مالية

  ٨٩٥,٣٨٠    -    ٤٢٤,٥٩١    ٤٧٠,٧٨٩   سلف   
  ٣٩,٣٩٣    )١١,٦٣٦(    ٥١,٠٢٩    -  مشتقات ادوات مالية    
  ٦٨    -    -    ٦٨  مستحقات ألطراف ذات عالقة    
  ٢٥٨,٨٠١    -    -    ٢٥٨,٨٠١  مطلوبات عقود تأمين    

  ٢٧,٦٦٦    -    ٢,٥٥٦    ٢٥,١١٠  مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 
  ٢٢٩,٤٤٩    ١٤,٠٧٧    -    ٢١٥,٣٧٢  صندوق التكافل مشاركي مطالبات 

  ٨٥,٢٧٧    ٤,٣٨٦    ٦٩,٥٠٠    ١١,٣٩١  مطلوبات أخرى 
  ٢,٢١٤,٥٩٥    ٢٢,٨٦٤    ٥٤٧,٦٧٦    ١,٦٤٤,٠٥٥  المطلوبات إجمالي

                

  ٥,٥٥٣,٤٧٦    ٢٩,٥٧٠    ٢,١٦٨,٨٧٠    ٣,٣٥٥,٠٣٦  المطلوباتو  حقوق الملكية إجمالي
  
  
 



  ش.م.ق وٕاعادة التأمين للتأمينالقطرية العامة شركة ال
  

  الموحدة المختصرة إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية 
  ٢٠١٣يونيو  ٣٠في لفترة الستة أشهر المنتهية 

  -٢٧- 

  

  تتمة - المعلومات القطاعية  ١٦
  ٢٠١٢ ديسمبر ٣١في كما المركز المالي  بيان –المعلومات القطاعية 

  
    عمليات تأمين

إستثمارات 
    تعديالت وشطب    متضمنة عقارات

  إجمالي
  )مدققة(

  ألف لایر قطري    لایر قطريألف     ألف لایر قطري    ألف لایر قطري  
                الموجودات 

  ١٠٠,٠٧٩    -    ٨٢,٣٩٤    ١٧,٦٨٥  معداتعقارات 
  ٢,١٣٩,١٧٣    -    ٢,١٢٩,٣٩٥    ٩,٧٧٨  إستثمارات عقارية

  ٢٨٨,٩٠٤    -    ٢٨٢,٤٩٥    ٦,٤٠٩  شركات مستثمر فيها بحقوق ملكية
  -    )٦٢٠(    )٩٩,٣٨٠(    ١٠٠,٠٠٠  إستثمارات في شركات تابعة 

                مالية:موجودات 
  ٨٧٨,٤٥٦    -    ٣١٤,٧٧٤    ٥٦٣,٦٨٢  متاحة للبيع – موجودات مالية     
  لقيمة العادلة   باموجودات مالية      
  ٤٤,٧٠٧    ١١٥,٧٦٨  من خالل األرباح والخسائر    

  -    ١٦٠,٤٧٥  

  ٥٣,٩٧٠    -    ٤٩,٣٥٧    ٤,٦١٣  من أطراف ذات عالقة  اتمستحق    
  ٢٣٦,٨٨٧    -    -    ٢٣٦,٨٨٧  مدينةذمم عقود تأمين     

  ٤٣٤,١٥١    ٩,٣١٩    -    ٤٢٤,٨٣٢  موجودات إعادة تأمين
  ١٩٥,٠٦١    ١٧,٧٣١    -    ١٧٧,٣٣٠  موجودات مشاركي التكافل

  ١٩٧,٤١٣    ١٨٩    )١,٣٥٦,٩٧٩(    ١,٥٥٤,٢٠٣  موجودات أخرى 
  ٢٩,٩٧٩    -    ١٢,٤٠٤    ١٧,٥٧٥  وما في حكمهالنقد 

  ٤,٧١٤,٥٤٨    ٢٦,٦١٩    ١,٤٥٩,١٦٧    ٣,٢٢٨,٧٦٢  الموجودات إجمالي
                

                وباتلالمطو  حقوق الملكية
حقوق الملكية العائدة لحاملي أسهم 

  الشركة األم
              

  ٥٠١,٢٧٠    -    -    ٥٠١,٢٧٠  رأس المال المصدر
  ١,٤٣٣,٦٤٨    )١٣٣,٥٠٢(    ٧٩٦,٤٧٢    ٧٧٠,٦٧٨  أرباح مدورة

  ١٣٥,٣٩٩    )٨,٧٥١(    ٢٢,٧٠٤    ١٢١,٤٤٦  إحتياطي قانوني 
  ٥٠٦,٥٦٣    ١٢٥,٠٥١    ٨٣,٢٢١    ٢٩٨,٢٩١  إحتياطي إعادة تقييم 

                
  ٢,٥٧٦,٨٨٠    )١٧,٢٠٢(    ٩٠٢,٣٩٧    ١,٦٩١,٦٨٥  

  ١,٢٩٥    )٤٦٦(    ١,٧٦١    -  حقوق غير مسيطر عليها

  ٢,٥٧٨,١٧٥    )١٧,٦٦٨(    ٩٠٤,١٥٨    ١,٦٩١,٦٨٥  إجمالي حقوق الملكية



  ش.م.ق وٕاعادة التأمين للتأمينالقطرية العامة شركة ال
  

  الموحدة المختصرة إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية 
  ٢٠١٣يونيو  ٣٠في لفترة الستة أشهر المنتهية 

  -٢٨- 

  
  

  تتمة –المعلومات القطاعية   ١٦
 تتمة  - ٢٠١٢ديسمبر  ٣١قائمة المركز المالي في  –المعلومات القطاعية              

  
    عمليات تأمين

إستثمارات متضمنة 
    تعديالت وشطب    عقارات

  إجمالي
  (مدققة)

  ألف لایر قطري    ألف لایر قطري    ألف لایر قطري    ألف لایر قطري  
                

                المطلوبات
  ٦٢٠,٧١٨    ٩,٣١٩    -    ٦١١,٣٩٩  مطلوبات عقود تأمين

                
                 :مطلوبات مالية

  ٨٩٩,٤٠٦    -    ٤١٢,٢١٣    ٤٨٧,١٩٣   سلف  
  ٥١,٠٢٩    -    ٥١,٠٢٩    -  ادوات مالية مشتقات   
  ٦٨    -    -    ٦٨  مستحقات ألطراف ذات عالقة   
  ٢٢٧,١١٥    -    -    ٢٢٧,١١٥  مطلوبات عقود تأمين   

  ٢٦,٨٧٤    -    ٢,٤٠٥    ٢٤,٤٦٩  مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 
  ١٩٥,٠٦١    ١٧,٧٣١    -    ١٧٧,٣٣٠  صندوق التكافل مشاركي مطالبات 

  ١١٦,١٠٢    ١٧,٢٣٧    ٨٩,٣٦٢    ٩,٥٠٣  مطلوبات أخرى 
  ٢,١٣٦,٣٧٣    ٤٤,٢٨٧    ٥٥٥,٠٠٩    ١,٥٣٧,٠٧٧  المطلوبات إجمالي

  ٤,٧١٤,٥٤٨    ٢٦,٦١٩    ١,٤٥٩,١٦٧    ٣,٢٢٨,٧٦٢  المطلوباتو  حقوق الملكية إجمالي
  



  ش.م.ق وٕاعادة التأمين للتأمينالقطرية العامة شركة ال
  

  الموحدة المختصرة إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية 
  ٢٠١٣يونيو  ٣٠في لفترة الستة أشهر المنتهية 

  -٢٩- 

  

  تتمة –المعلومات القطاعية   ١٦
 ٢٠١٣يونيو  ٣٠في كما بيان الدخل للفترة المنتهية  –المعلومات القطاعية              

  
    عمليات تأمين

إستثمارات متضمنة 
    تعديالت وشطب    عقارات

  إجمالي
  (غير مدققة)

  ألف لایر قطري    ألف لایر قطري    قطريألف لایر     ألف لایر قطري  
                

  ٢٧١,٨٣٦    -    -    ٢٧١,٨٣٦  إجمالي أقساط التأمين
  )١٧١,٥٨٣(    -    -    )١٧١,٥٨٣(  أقساط التأمين المحولة إلى معيدي التأمين 

                
  ١٠٠,٢٥٣    -    -    ١٠٠,٢٥٣  صافي أقساط التأمين 

                
  ٢٥,٢٤٩    -    -    ٢٥,٢٤٩   وأتعاب  إيرادات عموالت

  ٥٤,٨٧٨    )٩٢٣(    ٢٥,٦٩٨    ٣٠,١٠٣  اإلستثمار  إيرادات
  ٢٤,٦٧٧    ٣,٢٨٨    ١٥,٤٥٣    ٥,٩٣٦  صافي اإليرادات والخسائر المحققة

  ٦٨٣,٧٠٠    -    ٦٧٠,٥٥٤    ١٣,١٤٦  أرباح وخسائر القيمة العادلة 
  ٧٠١    -    -    ٧٠١  أخرى  تشغيليةإيرادات 

                
  ٧٨٩,٢٠٥    ٢,٣٦٥    ٧١١,٧٠٥    ٧٥,١٣٥  إيرادات أخرى 

                
  ٨٨٩,٤٥٨    ٢,٣٦٥    ٧١١,٧٠٥    ١٧٥,٣٨٨  إجمالي اإليرادات 

                
  )١١٥,٧٧٨(    -    -    )١١٥,٧٧٨(  إجمالي تعويضات مدفوعة 

  ٥٢,٩١٨    -    -    ٥٢,٩١٨  تعويضات محولة إلى معيدي تأمين  
  )٢,٧٦٣(    -    -    )٢,٧٦٣(  التغير في متطلبات عقود التأمينإجمالي 

التغير في مطلوبات عقود تأمين المحمولة 
  -    )٥,٦١٢(  دي التأمين يإلى مع

  
-  

  
)٥,٦١٢(  

                
  )٧١,٢٣٥(    -    -    )٧١,٢٣٥(  صافي المطلوبات المتكبدة

                
  )٧,٦٣٣(    -    )٤,٨٥٥(    )٢,٧٧٨(تكاليف التمويل 

  )٦٥,٢٠١(    ٩٢٣    )١٣,٤١٤(    )٥٢,٧١٠(المصاريف العمومية واإلدارية األخرى  
                

  )٧٢,٨٣٤(    ٩٢٣    )١٨,٢٦٩(    )٥٥,٤٨٨( المصاريف األخرى
                

  )١٤٤,٠٦٩(    ٩٢٣    )١٨,٢٦٩(    )١٢٦,٧٢٣( إجمالي المصاريف 
                

  ٧٤٥,٣٨٩    ٣,٢٨٨    ٦٩٣,٤٣٦    ٤٨,٦٦٥شركات زميلة في نتائج األرباح قبل حصة 
                

  )٣,١٤١(    -    )٣,٧٤١(    ٦٠٠ حصة في نتائج شركات زميلة 
  ٧٤٢,٢٤٨    ٣,٢٨٨    ٦٨٩,٦٩٥    ٤٩,٢٦٥ ربح الفترة



  ش.م.ق وٕاعادة التأمين للتأمينالقطرية العامة شركة ال
  

  الموحدة المختصرة إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية 
  ٢٠١٣يونيو  ٣٠في لفترة الستة أشهر المنتهية 

  -٣٠- 

  

  تتمة –المعلومات القطاعية   ١٦
 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في كما بيان الدخل للسنة المنتهية  –المعلومات القطاعية              

  
    عمليات تأمين

إستثمارات متضمنة 
    تعديالت وشطب    عقارات

  إجمالي
  (غير مدققة)

  ألف لایر قطري    ألف لایر قطري    ألف لایر قطري    ألف لایر قطري  
                

  ٢٣٥,٥٨٨    -    -    ٢٣٥,٥٨٨  إجمالي أقساط تأمين
  )١٣٧,٦٤٠(    -    -    )١٣٧,٦٤٠(  أقساط تأمين محولة إلى معيدي التأمين 

                
  ٩٧,٩٤٨    -    -    ٩٧,٩٤٨  صافي أقساط التأمين 

                
  ٣٦,١٣٩    -    -    ٣٦,١٣٩  إيرادات عموالت وأتعاب  

  ٤٣,٩٢٢    )٩٢٣(    ٢٤,٨٨٢    ١٩,٩٦٣  إيرادات اإلستثمار 
  ٣,١٢٩    )٣٢٢(    )١,١١٥(    ٤,٥٦٦  صافي اإليرادات والخسائر المحققة

  )٩,٨٩٦(    -    -    )٩,٨٩٦(  أرباح وخسائر القيمة العادلة 
  ٤,٦٨٩    )١٥,٠٦٤(    ٧    ١٩,٧٤٦  إيرادات عاملة أخرى 

                
  ٧٧,٩٨٣    )١٦,٣٠٩(    ٢٣,٧٧٤    ٧٠,٥١٨  إيرادات أخرى 

                
  ١٧٥,٩٣١    )١٦,٣٠٩(    ٢٣,٧٧٤    ١٦٨,٤٦٦  إجمالي اإليرادات 

                
  )٨٩,٤٨٨(    -    -    )٨٩,٤٨٨(  المدفوعة  تعويضاتإجمالي 

  ٣٥,٦٧٠    -    -    ٣٥,٦٧٠  محولة إلى معيدي التأمين  تعويضات 
  )٩,٤٩٨(    -    -    )٩,٤٩٨(  التغير في متطلبات عقود التأمينإجمالي 

التغير في مطلوبات عقود التأمين المحمولة 
  -    )٥,٩٣١(  دي التأمين يإلى مع

  
-  

  
)٥,٩٣١(  

                
  )٦٩,٢٤٧(    -    -    )٦٩,٢٤٧(  صافي المطلوبات المتكبدة

                
  )٧,٧٣٧(    -    )٤,٩٣٨(    )٢,٧٩٩(تكاليف التمويل 

  )٥٦,٥٤٣(    ٩٢٤    )١١,٤٦٨(    )٤٥,٩٩٩(المصاريف العمومية واإلدارية األخرى  
                

  )٦٤,٢٨٠(    ٩٢٤    )١٦,٤٠٦(    )٤٨,٧٩٨( المصاريف األخرى
                

  )١٣٣,٥٢٧(    ٩٢٤    )١٦,٤٠٦(    )١١٨,٠٤٥( إجمالي المصاريف 
                

  ٤٢,٤٠٤    )١٥,٣٨٥(    ٧,٣٦٨    ٥٠,٤٢١شركات زميلة في نتائج األرباح قبل حصة 
                

  ٢٥,٤٥٤    -    ٢٥,٠٧٢    ٣٨٢ شركات زميلة في نتائج حصة 
  ٦٧,٨٥٨    )١٥,٣٨٥(    ٣٢,٤٤٠    ٥٠,٨٠٣ الفترة ربح



  ش.م.ق وٕاعادة التأمين للتأمينالقطرية العامة شركة ال
  

  الموحدة المختصرة إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية 
  ٢٠١٣يونيو  ٣٠في لفترة الستة أشهر المنتهية 

  -٣١- 

  
   تتمة -المعلومات القطاعية   ١٦

  

  الجغرافية المعلومات  
  

اإلمارات العربية   قطر 
 المتحدة

إجمالي غير   
  مدقق

  ألف  ٢٠١٣يونيو  ٣٠للفترة المنتهية في 
  لایر قطري

  ألف  
  لایر قطري

    

     

 ٢٧١,٨٣٦  ٢٦,٢٧٦  ٢٤٥,٥٦٠ من عمالء خارجيين  أقساطإجمالي 

 ٤,١١٩,١٣٧  ٩,٨٧٣  ٤,١٠٩,٢٦٤  موجودات غير متداولة

      

      ٢٠١٢يونيو  ٣٠للفترة المنتهية في 

 ٢٣٥,٥٨٨  ١٦,٥١٠  ٢١٩,٠٧٨ من عمالء خارجيين  أقساطإجمالي 

 ٣,٤٠٦,٦١٢  ٨,١٧٥  ٣,٣٩٨,٤٣٧  موجودات غير متداولة

  

  صافي أقساط تأمين  ١٧
  :إجمالي أقساط التأمين على عقود التأمين(أ)      

  يونيو ٣٠     يونيو ٣٠  
  ٢٠١٢    ٢٠١٣  
  ألف لایر قطري    ألف لایر قطري  
  (غير مدققة)    (غير مدققة)  
        

  ٢٩٧,٢٣٣    ٣٢٦,٩١٦ ))ب( ١٠عقود تأمين (إيضاح 
  )٦١,٦٤٥(    )٥٥,٠٨٠( ))ب( ١٠غير مكتسبة (إيضاح  أقساطالتغير في مخصص 

  ٢٣٥,٥٨٨    ٢٧١,٨٣٦  

  :(ب) أقساط تأمين متنازل عنها لمعيدي التأمين على عقود تأمين  

  يونيو ٣٠    يونيو ٣٠  
  ٢٠١٢    ٢٠١٣  
  ألف لایر قطري    ألف لایر قطري  
  (غير مدققة)    (غير مدققة)  
        

  )١٧٦,٦٧٩(    )٢٠٢,٥٦٩( عقود تأمين 
  ٣٩,٠٣٩    ٣٠,٩٨٦ غير مكتسبةأقساط التغير في مخصص 

  )١٣٧,٦٤٠(    )١٧١,٥٨٣(  
 

  ٩٧,٩٤٨    ١٠٠,٢٥٣  إجمالي صافي أقساط تأمين



  ش.م.ق وٕاعادة التأمين للتأمينالقطرية العامة شركة ال
  

  الموحدة المختصرة إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية 
  ٢٠١٣يونيو  ٣٠في لفترة الستة أشهر المنتهية 

  -٣٢- 

  

     إيرادات عموالت وأتعاب   ١٨
  يونيو ٣٠    يونيو ٣٠  
  ٢٠١٢    ٢٠١٣  
  ألف لایر قطري    ألف لایر قطري  
  (غير مدققة)    مدققة)(غير   
        

  ٢٠,١٧٨    ١٠,٤٨٢ إعادة التأمينإيرادات عموالت 
  ١٥,٩٦١    ١٤,٧٦٧ حاملي الوثائق –رسوم إدارية 

  ٣٦,١٣٩    ٢٥,٢٤٩  
 

  إيرادات إستثمار  ١٩
  يونيو ٣٠    يونيو ٣٠ 
 ٢٠١٢    ٢٠١٣  
  ألف  

  لایر قطري
  (غير مدققة)

  ألف  
  لایر قطري

  (غير مدققة)
    

 ٥,٧٠٨  ٥,٨٤٩ عقارات إستثمارية منإيراد 

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر (محتفظ بها 
  للمتاجرة)

   

 ٩٤٦  ٩٩١ ات فوائد إيراد

 ٦,٠١٧  ٦,٤١٧ أرباح  إيرادات توزيعات

    

   متاحة للبيع موجودات مالية

 ٣,٠١٧  ٤,٢٣٠ ات فوائد إيراد

 ٢٨,٠٦٥  ٣٧,٣٣٠ إيرادات توزيعات 

 ١٦٩  ٦١ فوائد بنكية

 ٤٣,٩٢٢  ٥٤,٨٧٨ 



  ش.م.ق وٕاعادة التأمين للتأمينالقطرية العامة شركة ال
  

  الموحدة المختصرة إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية 
  ٢٠١٣يونيو  ٣٠في لفترة الستة أشهر المنتهية 

  -٣٣- 

  

  صافي األرباح والخسائر المحققة   ٢٠
  يونيو ٣٠   يونيو ٣٠ 
 ٢٠١٢   ٢٠١٣  
  ألف  

  لایر قطري
  (غير مدققة)

  ألف  
  لایر قطري

  (غير مدققة)
    

     موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر

 )٤,٢٦٣(  ٧,٦٢٩ وخسائر محققةأرباح 

       
 متاحة للبيع مالية موجودات

   

    أرباح محققة

 ٧,٢٤٠  ١٣,٦٣١ ملكية أسهم -  مالية أدوات   

  ٢٠٥   ٣,٤١٧  دين  أدوات    
       خسائر محققة

 )٥٣(  -  أدوات دين     

 ٧,٣٩٢  ١٧,٠٤٨ 

    

 ٣,١٢٩  ٢٤,٦٧٧ المحققةالخسائر  األرباحصافي 

  

  القيمة العادلة أرباح وخسائر  ٢١
  يونيو  ٣٠    يونيو ٣٠  
  ٢٠١٢    ٢٠١٣  
  ألف لایر قطري    ألف لایر قطري  
  غير مدققة(  

(  
  (غير مدققة)  

        
  -    ٦٧٠,٥٥٤ )٣العادلة (إيضاح القيمة خالل من  إستثمارات عقارية أرباح

 خالل القيمة العادلةمالية / على أساس الموجودات الخسائر و أرباح 
  ١٣,١٤٦  األرباح والخسائر ما عدا المشتقات

  
)٩,٨٩٦(  

        
  ٩,٨٩٦(    ٦٨٣,٧٠٠(  

  



  ش.م.ق وٕاعادة التأمين للتأمينالقطرية العامة شركة ال
  

  الموحدة المختصرة إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية 
  ٢٠١٣يونيو  ٣٠في لفترة الستة أشهر المنتهية 

  -٣٤- 

  

  تعويضاتصافي    ٢٢
  يونيو  ٣٠  يونيو ٣٠     
     ٢٠١٢  ٢٠١٣  
 

  إيضاح
 ألف لایر قطري   

  (غير مدققة)
  ألف لایر قطري 

  (غير مدققة)
     

    مدفوعة تعويضاتإجمالي   ) أ(

 ٩٩,٠٩٩  ١٢٨,٢٠١    مدفوعة تعويضاتإجمالي      

 )٩,٦١١(  )١٢,٤٢٣(    مستردة  تعويضات     

      ٨٩,٤٨٨  ١١٥,٧٧٨ 

     

 متنازل عنها لمعيدي التأمين تعويضات  ) ب(
   

 )٣٥,٦٧٠(  )٥٢,٩١٨(    متنازل عنها لمعيدي التأمينتعويضات       

     

    إجمالي التغير في مطالبات عقود تأمين(ج) 

     

 ٤,٦٦٧  ٢,٧٦٣    من قبل حاملي الوثائق تعويضاتمخصص     

 ٤,٨٣١ -       مطلوبةمتكبدة غير  تعويضاتمخصص      

 ٩,٤٩٨  ٢,٧٦٣    )أ( ١٠  

     

إجمالي التغير في مطالبات عقود تأمين متنازل (د) 
 عنها لمعيدي التأمين

    

من قبل حاملي المبلغ عنها مخصص تعويضات     
 الوثائق

    (أ) ١٠
٥,٩٣١  ٥,٦١٢ 

      

 ٦٩,٢٤٧  ٧١,٢٣٥     صافي تعويضات 
  

  تمويل التكاليف    ٢٣
  يونيو  ٣٠  يونيو ٣٠ 
 ٢٠١٢  ٢٠١٣  
 ألف لایر قطري  

  (غير مدققة)
  ألف لایر قطري 

  (غير مدققة)
    

 ٧,٢٧٧  ٦,٩٤١فوائدمصاريف 

 ٩١  ١١٥  لمعيدي تأمينفوائد على إحتياطي أقساط تأمين متنازل عنها 

  ٧,٣٦٨   ٧,٠٥٦  
 ٣٦٩  ٥٧٧ رسوم بنكية

  ٧,٧٣٧  ٧,٦٣٣ 



  ش.م.ق وٕاعادة التأمين للتأمينالقطرية العامة شركة ال
  

  الموحدة المختصرة إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية 
  ٢٠١٣يونيو  ٣٠في لفترة الستة أشهر المنتهية 

  -٣٥- 

  

  المصاريف التشغيلية واإلدارية األخرى  ٢٤

  يونيو  ٣٠  يونيو ٣٠ 
 ٢٠١٢  ٢٠١٣  
 ألف لایر قطري   

  (غير مدققة)
  ألف لایر قطري 

  (غير مدققة)
    

 ٣٦,٥٣٩  ٤١,٢٠٥ الموظفينبة متعلق فيلاتك

  ٣,٨١٩   ٥,٣٣٩   وأتعاب عموالتو  مصاريف
  ٢,٣١٥   ٢,٦٣٣  مصاريف أشغال 

  ٢,٦٦٠   ٢,٥٥٦ معدات عقارات و إستهالك 
  ٢,٦٠٠   ٢,٢٣٣  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 

  ٩٧٠   ١,٣٣٢  مصاريف إستشارات 
  ١,١٣٠   ١,١٢٧  مصاريف سفر 

 ٨٦٥  ١,٠٢٧  مصاريف التسويق 

 )١٧٤(  )٢٤٨( األجنبيةصافي تعديالت تحويل العمالت 

 ٥,٨١٩  ٧,٩٩٧ مصروفات أخرى

 ٥٦,٥٤٣  ٦٥,٢٠١ 

  
  توزيعات مدفوعة  ٢٥     

لایر قطري للسهم) ،  ١للسهم ( األسمية٪ من القيمة ١٠إقترح مجلس إدارة المجموعة توزيعات نقدية بنسبة   
  .٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في  من رأس المال ٪١٥ باإلضافة إلى توزيع أسهم مجانية بنسبة

  
  . ٢٠١٣مارس  ١٣ قد تم الموافقة على التوزيعات المقترحة في إجتماع الجمعية العمومية بتاريخ  



  ش.م.ق وٕاعادة التأمين للتأمينالقطرية العامة شركة ال
  

  الموحدة المختصرة إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية 
  ٢٠١٣يونيو  ٣٠في لفترة الستة أشهر المنتهية 

  -٣٦- 

  

 العائد األساسي للسهم   ٢٦

  يونيو  ٣٠  يونيو ٣٠ 
 ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  ألف لایر قطري  

  (غير مدققة)
  ألف لایر قطري 

  (غير مدققة)
    

 ٦٧,٨٥٨  ٧٤٢,٢٤٨ الفترة ربح

 ٥٧,٦٤٦  ٥٧,٦٤٦ المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية (باأللف سهم)

 ١,١٨  ١٢,٨٨ العائد األساسي للسهم (باللایر القطري)

  

  األخر مكونات الدخل الشامل  ٢٧

  يونيو  ٣٠  يونيو ٣٠ 
 ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  ألف لایر قطري  

  (غير مدققة)
  ألف لایر قطري 

  (غير مدققة)
    

 )٦,٧٦٠(  )١٠,٢٨٩( )٤(إيضاح  فروقات تحويل عمالت من العمليات األجنبية

 )٣,٧١٤(  ١١,٦٣٦   الناشئة خالل الفترة  )الخسائرح (تحوط التدفقات النقدية: األربا
       

     موجودات مالية متاحة للبيع

 )٥١,٥٤٧(  ٦٧,٢٣٨  ناشئة خالل الفترة  )خسائر(أرباح 
       

 )٦٢,٠٢١(  ٦٨,٥٨٥  األخر خالل الفترةالدخل الشامل 

  



  ش.م.ق وٕاعادة التأمين للتأمينالقطرية العامة شركة ال
  

  الموحدة المختصرة إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية 
  ٢٠١٣يونيو  ٣٠في لفترة الستة أشهر المنتهية 

  -٣٧- 

  

  المتوفر من األنشطة التشغيلية النقد  ٢٨

  يونيو  ٣٠  يونيو ٣٠ 
 ٢٠١٢  ٢٠١٣  
 ألف لایر قطري  

  (غير مدققة)
  ألف لایر قطري 

  (غير مدققة)
    

  ١٠٦,٣٣٩   ٩,٨٦٦   )٣(إيضاح  اإلستثمارات العقاريةصافي التغير في 
  ٢٧,٩٤٢   )٢١,١٣٩(  صافي التغير في الموجودات المالية المتاحة للبيع 

  )٥٤,٢٨٦(   ١٥,٤٢٠  بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر صافي التغير في الموجودات المالية 
  ٢٩,٧٧٩   )٣,٨٤٢(  من أطراف ذات عالقة  اتمستحقصافي التغير في 

  ٦٣,٧٩٩   ٢٤,٨٣٧  مدينة مينأصافي التغير في ذمم الت
  ٣٥,١١٨   ٢٥,٣٧٤  صافي التغير في موجودات إعادة التأمين

  ٧,١٨٦   ٢٣,١٥٠  صافي التغير في الموجودات األخرى 
  ٢١٥,٨٧٧   ٧٣,٦٦٦ التشغيليةصافي التغير في الموجودات 

       
  ٧٣,١٥٢   ٥٧,٨٤٣  صافي التغير في مطلوبات عقود التأمين 

 )١١(  - صافي التغير في مستحقات ألطراف ذات عالقة 

 ٤٣,٣٦٩  ٣١,٦٨٦ دائنةصافي التغير في ذمم التأمين 

 )٦٦,٥٥٨(  )٣٠,٨٢٥( صافي التغير في المطلوبات األخرى

  ٤٩,٩٥٢   ٥٨,٧٠٤  المطلوبات التشغيليةصافي التغير في 

  

  ذات عالقةإفصاحات حول األطراف   ٢٩

  معامالت مع األطراف ذات العالقة 

هذه المعامالت تمثل معامالت مع أطراف ذات عالقة مثل الشركاء ، شراكات ذات عالقة ، واإلدارة العليا 
للمجموعة والمؤسسات المسيطرة عليها بشكل مشترك أو الشركات المتأثرة بشكل كبير. إن سياسات وشروط تسعير 

  المجموعة.إدارة ا من قبل هذه المعامالت يتم المصادقة عليه



  ش.م.ق وٕاعادة التأمين للتأمينالقطرية العامة شركة ال
  

  الموحدة المختصرة إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية 
  ٢٠١٣يونيو  ٣٠في لفترة الستة أشهر المنتهية 

  -٣٨- 

  

  تتمة -إفصاحات حول األطراف ذات عالقة   ٢٩

  مكافآت كبار المسؤولين باإلدارة

 بلغت مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار المسؤولين بإدارة الشركة للسنة كالتالي:

  يونيو  ٣٠  يونيو ٣٠ 
 ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  ألف لایر قطري  

  (غير مدققة)
  ألف لایر قطري 

  (غير مدققة)
    

 ٩,٤٦٠  ١٠,٠٧٤ رواتب ومنافع قصيرة األجل 

  ٥٩   ٨٣  مكافآت نهاية الخدمة
  ٩,٥١٩   ١٠,١٥٧  

  

  معامالت مع األطراف ذات العالقة أرصدة ال

على التوالي.  ١٣(ج) و  ٥إن الذمم المدينة والدائنة المتعلقة بالمعامالت مع أطراف ذات عالقة مبينة في إيضاح 
إن هذه المبالغ ال يوجد عليها ضمانات وال فوائد ويتم تسديدها نقدًا ال يوجد أي ضمانات للذمم المدينة المتعلقة 

  بالمعامالت مع أطراف ذات عالقة. 

 المحتملة واإللتزامات التعاقديةالمطلوبات   ٣٠

  يونيو  ٣٠  يونيو ٣٠ 
 ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  ألف لایر قطري  

  (غير مدققة)
  ألف لایر قطري 

  (غير مدققة)
    

 ١٣,٨٣٣  ١٢,٨٦٨ خطابات الضمان 

  اإللتزامات تعاقدية:
مليون لایر قطري وتم دفع  ٥٢٠إلتزامات العقد بقيمة إرتبطت المجموعة بعقد بناء برج مركز التجارة العالمي بدولة قطر. حيث أن إجمالي 

مليون لایر قطري) كما بتاريخ بيان المركز المالي. يبلغ قيمة اإللتزام  ٣١٣,٣٦:  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١مليون لایر قطري ( ٤٠٧ما قيمته 
  قطري). مليون لایر ٢٠٦,٦٤: ٢٠١٢ديسمبر  ٣١مليون لایر قطري ( ١١٣كما بتاريخ المركز المالي القائم 

  



  ش.م.ق وٕاعادة التأمين للتأمينالقطرية العامة شركة ال
  

  الموحدة المختصرة إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية 
  ٢٠١٣يونيو  ٣٠في لفترة الستة أشهر المنتهية 

  -٣٩- 

  

 إعادة تصنيف أرقام المقارنة   ٣١

أعيد تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتفق مع طريقة العرض المتبعة في البيانات المالية للسنة الحالية. ليس إلعــادة التصــنيف المــذكورة أي 
  .أثر على صافي الربح أو إجمالي الموجودات وحقوق الملكية لفترة المقارنة

  التصنيف كما يلي:تم تلخيص إعادات 

 

  أعيد تصنيفها  
  ٢٠١٢يونيو  ٣٠

 ٢٠١٢يونيو  ٣٠  
  السابق

المبلغ المعاد   
  تصنيفه

  ألف لایر قطري    ألف لایر قطري    الف لایر قطري  
            

  ٣٦,١٣٩    -    ٣٦,١٣٩  عمولةإيراد أتعاب و 
  )١٦,٣٥٨(    ١٦,٣٥٨    -   العموالتصافي إيرادات 

  )١٧,٣٩١(    ١٧,٣٩١    -  إيراد أخر 
  )١٤٥(    ١٤٥    -  تقني  –إيراد أخر 

            
  ٢,٢٤٥    ٣٣,٨٩٤    ٣٦,١٣٩  حصة األرباح في شركة زميلة

            
  )٢١,٨٥٢(    ٦٥,٧٧٤    ٤٣,٩٢٢  دخل اإلستثمار 

  ٢٥,٤٥٤    -    ٢٥,٤٥٤  حصة الشركة الزميلة من األرباح
  ٣,٦٠٢    ٦٥,٧٧٤    ٦٩,٣٧٦  
            

  ٣,١٢٩    -    ٣,١٢٩  صافي األرباح والخسائر المحققة
  )٩,٨٩٦(    -    )٩,٨٩٦(  أرباح وخسائر القيمة العادلة

  ٤,٦٨٩    -    ٤,٦٨٩  أخرى  تشغيليةإيرادات 
            

  )٤٥٧(    )٧,٢٨٠(    )٧,٧٣٧(   التمويلتكاليف 
  )٣,٣١٢(    )٥٣,٢٣١(    )٥٦,٥٤٣(  المصاريف العمومية واإلدارية 

  -    ٣٩,١٥٧    ٣٩,١٥٧  اإلجمالي 

  



  ش.م.ق وٕاعادة التأمين للتأمينالقطرية العامة شركة ال
  

  الموحدة المختصرة إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية 
  ٢٠١٣يونيو  ٣٠في لفترة الستة أشهر المنتهية 

  -٤٠- 

  

  تتمة - أرقام المقارنةإعادة تصنيف   ٣١

  أعيد تصنيفها  
  ٢٠١٢ ديسمبر ٣١

  ٢٠١٢ ديسمبر ٣١  
  السابق

المبلغ المعاد   
  تصنيفه

  ألف لایر قطري    ألف لایر قطري    الف لایر قطري  
            

  ٨٠    ٩٩,٩٩٩    ١٠٠,٠٧٩  ومعدات  موجودات
            

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح 
  ٢٨,٦٤٣    ١٣١,٨٣٢    ١٦٠,٤٧٥  والخسارة

  )١٩,٣٦٥(    ٧٣,٣٣٥    ٥٣,٩٧٠  المستحق من أطراف ذات عالقة 
            

  )١٨٤,٥٨٣(    ٤٢١,٤٧٠    ٢٣٦,٨٨٧  ذمم تأمين مدينة 
  ١٩٧,٤١٣    -    ١٩٧,٤١٣  موجودات أخرى 

  ١٢,٨٣٠    ٤٢١,٤٧٠    ٤٣٤,٣٠٠  
            

  ١,٥٣٢    ٤٣٢,٦١٩    ٤٣٤,١٥١  موجودات إعادة التأمين 
            

  ٣,٨٧٦    ١٩١,١٨٥    ١٩٥,٠٦١  موجودات مشاريكي تكافل 
  )٣,٨٧٦(    )١٩١,١٨٥(    )١٩٥,٠٦١(  مطلوبات مشاريكي تكافل 

            
  )٢٥,٠٧٦(    ٥٥,٠٥٥    ٢٩,٩٧٩  النقد والبنود المماثلة للنقد

  )٦,٠٠٠(    ٦,٠٠٠    -  وديعة نظامية 
            
  ٣١,٠٧٦(    ٦١,٠٥٥    ٢٩,٩٧٩(  
            

  )٦,٦٣٢(    )٦١٤,٠٨٦(    )٦٢٠,٧١٨(  مطلوبات عقود التأمين 
  )٢,٠٩١(    )٨٩٧,٣١٥(    )٨٩٩,٤٠٦(  لفس

  )٥١,٠٢٩(    -    )٥١,٠٢٩(  مشتقات أدوات مالية 
  ٣٣,٥٩٧    )٣٣,٦٦٥(    )٦٨(  طراف ذات عالقة ألمستحقات 

  )٣٩,٥٩٠(    )١٨٧,٥٢٥(    )٢٢٧,١١٥(  مطلوبات التأمين 
  ٧٣,١٠١    )١٨٩,٢٠٣(    )١١٦,١٠٢(  مطلوبات أخرى

            
  )٧,٣٥٦    )١,٩٢١,٧٩٤(    )١,٩١٤,٤٣٨  
            

  -    )٧٠١,٤٨٤(    )٧٠١,٤٨٤(  اإلجمالي
 
 




