
الشركة الـقـطـرية الــعامة لــلـتـأمــيـن وإعــادة الــتـأمـيــن ( ش.م.ق )
بيان المركز المالى المختصر الموحد

كما في 31 مارس 2010
ألف لایر قطري

٣١ ديسمبر ٣١٢٠٠٩ مارس ٢٠١٠
(مدققة)(غير مدققة)

(معدلة )
المـــوجــودات :

140,225110,007النقد وما في حكمه
6,0006,000ودائع قانونية

291,584191,805ذمم عقود تأمين مدينة وذمم مدينة أخرى
114,346116,395مستحقات من أطراف ذات عالقة

452,705354,822موجودات عقود اعادة تأمين
48,82844,991استثمارات - بغرض المتاجرة

750,230709,907استثمارات – متوفرة للبيع
1,533,3781,533,378استثمارات عقارية (1)

231,571231,524استثمارات في شركات زميلة
59,68956,675موجودات مشاركي التكافل

81,21775,308مباني قيد التشييد
21,16220,959ممتلكات ومعدات

3,730,9353,451,771مجموع الموجودات
المــطــلــوبـات :

227,675167,103ذمم دائنة
645,804558,721مطلوبات عقود تأمين
340,594262,962قروض قصيرة األجل

138,381137,240مطلوبات أخرى
18,94120,284مكافآت نهاية خدمة موظفين

9,63811,167مستحقات  ألطراف ذات عالقة
59,68956,675مطلوبات صندوق التكافل والمشاركين

1,440,7221,214,152مجموع المطلوبات

حقوق الملكية
319,687255,750رأس المال

88,86780,260احتياطي قانوني
429,921383,178احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات

77,35577,355احتياطي إعادة تقييم
(1,663)(1,663)احتياطى تحويل عمالت أ جنبية

1,375,5461,442,239أرباح مدورة

مجموع حقوق الملكية المنسوب لحاملى أسهم 
2,289,7132,237,119حقوق الملكية

500500أسهم ال تتمتع بالسيطرة
2,290,2132,237,619مجموع حقوق الملكية

3,730,9353,451,771مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

أيضاح(1)
قامت الشركة خالل الربع األول من 2010 بتغيير سياستها المحاسبية  لألصول االسثمارية من نموذج التكلفة الى نموذج القيمة العادلة

ولذلك قامت الشركة بتعديل بيان المركز المالى لعام 2009 ألغراض المقارنة

عضو مجلس االدارة
ناصر بن علي بن سعود آل ثاني

 رئيس مجلس اإلدارة  



الشركة الـقـطـرية الــعامة لــلـتـأمــيـن وإعادة الــتـأمـيــن ( ش.م.ق )

بيان الدخل المختصر الموحد
للفترة المنتهية في 31 مارس 2010

ألف لایر قطري
٣١ مارس ٣١٢٠٠٩ مارس ٢٠١٠
(غير مدققة)(غير مدققة)

186,104207,406إجمالي األقساط
(131,889)(118,681)أقساط إعادة التأمين

67,42375,517صافي االقساط

4,3721,976تسوية األقساط غير المكتسبة

71,79577,493صافي األقساط المكتسبة خالل الفترة
6,4338,582صافي ايرادات العموالت

2,252367ايرادات فنية اخرى

80,48086,442إجمالي ايرادات إكتتاب التأمين

(78,726)(60,186)إجمالي المطالبات المدفوعة
22,90131,804المستردات من شركات إعادة التأمين  وأخرى

6,4281,660تسوية المطالبات تحت التسوية 

(45,262)(30,857)صافي المطالبات المتكبدة

49,62341,180

52,69530,660صافي إيرادات اإلستثمار
100222ايرادات أخرى

102,41872,062اجمالى االيرادات 
(26,615)(32,836)المصروفات اإلدارية والعمومية

69,58245,447صافي أرباح الفترة

2.181.42العائد األساسى و المخفف للسهم - لایر قطري 

مالحظات : - 

السياسات المحاسبية المتبعة في اعداد هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة متفقة مع السياسات المحاسبية المتبعة في اعداد   .1  

لم تتم مراجعة هذه البيانات من قبل المدقق الخارجي .  .2
تم نشر هذه البيانات بناء على تعليمات بورصة قطر .  .3

عضو مجلس االدارة
ناصر بن علي بن سعود آل ثاني

 رئيس مجلس اإلدارة  

صافي إيرادات اإلكتتاب

      البيانات للسنة المنتهية في 31 / 12 / 2009 .



الشركة الـقـطـرية الــعامة لــلـتـأمــيـن وإعادة الــتـأمـيــن ( ش.م.ق )
بيان الدخل الشامل المختصر الموحد
للفترة المنتهية في 31 مارس 2010

ألف لایر قطري
٣١ مارس ٣١٢٠٠٩ مارس ٢٠١٠

(غير مدققة)(غير مدققة)

69,58245,447

63,425(170,035)
(16,682)(786)

116,325(125,374)

صافى التغيرات فى القيمة العادلة للموجودات المالية المتاحة للبيع 

اجمالى الدخل الشامل للفترة

ربح الفترة

االيرادات الشاملة االخرى

صافى التغيرات فى القيمة العادلة للموجودات المالية المتاحة للبيع


	الميزانية
	الدخل
	الدخل الموحد

