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  أشهر المنتهية ة عستاللفترة  المجمعةالبيانات المالية المرحلية 

  ) غير مدققة( م ١٠٠٢سبتمبر  ٠٣في 
  

  م١٠٢٠ سبتمبر ٠٣كما في الموحدة المرحلية الميزانية العمومية 

  ٣٠/٩/٢٠١٠  المبالغ باأللف ريال قطري
  )غير مدققة(

٣١/١٢/٢٠٠٩  
  )ةمدقق(

      :الموجودات 
  ٢،٢٠٣،٢٠٠  ٢،٢٢٩،١١٧  النقد مافي حكمنقد وال

  ٤٦٦،٥٧٣  ٦٢٩،٩٣٣  ذمم تأمين مدينة وأخرى
  ١،٠٧٩،٢٩٢  ١،٤٢٢،٦٣٩  موجودات عقود إعادة التأمين

  ٥٠،٥٠٠  ٥٠،٥٠٠  في شركات زميله استثمارات
  ٢،٥٦٩،٩٨٧  ٢،٧٣٢،٧٦٤  استثمارات

  ٣٩٥،١٤٨  ٣٨٧،٣٣٣  استثمارات عقارية
  ٣٠،٩٢٢  ٣٠،١٤٦  اتممتلكات ومعد

    ٦،٧٩٥،٦٢٢      ٧،٤٨٢،٤٣٢    الموجوداتمجموع 

              

              المطلوبات

  ٩٢٢،٦٢٠  ٨٩٠،٥٥٨  قروض قصيرة األجل
  ٢،٠٩٨،٥٧٥  ٢،٥٦٨،٤٨٦  مطلوبات عقود التأمين

مخصصات وذمم إعادة تأمين دائنة وذمم 
  ٧٩٥،٤٠٠  ٨١٣،١١٠  أخرىدائنة 

    ٣،٨١٦،٥٩٥      ٤،٢٧٢،١٥٤    المطلوباتمجموع 

              : حقوق المساهمين

  ٧٤٣،٢٤٣  ٧٤٣،٢٤٣  س المالأر
  ٤٦٦،٧٠٢  ٤٦٢،٢١٥  احتياطي قانوني

  ٢٨٧،٠٠٠  ٢٨٧،٠٠٠  احتياطي عام
  ـ      ١٠٠،٠٠٠  احتياطي أخطار طارئة
  ٤٨٩،٤٧٤  ٥٩٧،٧٢٣  إحتياطي القيمة العادلة

  ٨٦٧،٦٥٦  ٨٤٦،٤٣٩  مـدورة أرباح 
مجموع الحقوق المنسوية إلى مسـاهمي  

  الشركة األم
  

٣،٠٣٦،٦٢٠  
    

٢،٨٥٤،٠٧٥  
  

    ١٢٤،٩٥٢      ١٧٣،٦٥٨    حقوق االقلية
    ٢،٩٧٩،٠٢٧      ٣،٢١٠،٢٧٨    حقوق المساهمينمجموع 
    ٦،٧٩٥،٦٢٢      ٧،٤٨٢،٤٣٢    المطلوبات وحقوق المساهمينمجموع 

              
 : مالحظـات

   ٠بورصة قطر من الالئحة الداخلية ل) ٥١(نات للنشر وفقاً للمادة تم إعداد هذه البيا* 
  ٠تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتناسب مع أرقام الفترة الحالية  * 
  ٠المدقق الخارجي م مراجعة هذه البيانات من قبل تتلم  * 

  
  خلف أحمد المناعي    عبداهللا بن خليفة العطية

      

  عضو مجلس اإلدارة    ةرئيس مجلس اإلدارنائب 
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  الموحد عن التسعة شهور المنتهية روفات حسـاب اإليرادات والمص

  م١٠٢٠ سبتمبر ٠٣في 

  ٣٠/٩/٢٠١٠  المبالغ باأللف ريال قطري
  )مراجعة(

٣٠/٩/٢٠٠٩  
  )مراجعة(

  :اإليرادات 

    ١،٧٨٦،٩٩٠   ١٧٩٢،٢٣١     إجمالي أقساط التأمين

    )٨٨٠،٠٦٥(      )٨٢٣،٩٣٥(    حصة معيدي التأمين في إجمالي أقساط التأمين

    ٩٠٦،٩٢٥       ٩٦٨،٢٩٦     صافي أقساط التأمين

    )٨٤،٥٤١(  )٩٠،٦٥٦(    الحركة على األقساط غير المكتسبة

              

    ٨٢٢،٣٨٤   ٨٧٧،٦٤٠     صافي األقساط المكتسبة

          

    )٧٦٩،٩٩٩(  )٧٥٤،٩٥١(    إجمالي المطالبات المدفوعة

    ٤٣٩،٣٨٣   ٣٥١،٩٧٢     المبالغ المستردة من شركات إعادة التأمين وأخرى

    )٨٩،٨١٧(  )٣٥،٩٠٧(    الحركة على المطالبات القائمة

    )٦٩،٩٢٦(  )٨٦،٠٣٣(    صافي العمولة

    ٣٣٢،٠٢٥   ٣٥٢،٧٢١     صافي نتائج االكتتاب

              

    ٢٢٥،٢٤٧   ٢٣٩،٤١٩     إيرادات االستثمارات 

    ٢٩،٨٣٧   ٢٨،١٣٠     إيرادات اإليجارات

    ١،١٦٥   ٢،٧٨١     إيرادات أخرى

    ٥٨٨،٢٧٤   ٦٢٣،٠٥١     إجمالي الدخل

              : اتفروالمص

    )١٠١،١٩١(  )١٢١،٦٤٣(    المصروفات اإلدارية والعمومية

    )٤،٧٦٦(  )٢،٧٨٣(    مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 

    )١٤،٠١٥(  )١٤،٣١٩(    اتاإلهالك

    ٤٦٨،٣٠٢  ٤٨٤٣٠٦     ربح الفترة

          منسوب إلى

    ٤٤٧،٢٩١  ٤٦١،٧٨٦     مساهمي الشركة األم

    ٢١،٠١١  ٢٢،٥٢٠     أسهم األقلية

    ٤٦٨،٣٠٢  ٤٨٤،٣٠٦     ربح الفترة

    ال قطريري ٦،٠٢      ريال قطري ٦،٢١     )ريال قطري(العائد األساسي والمعدل للسهم الواحد 
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  بيان الدخل الشامل الموحد المرحلي المختصر

  م٢٠١٠سبتمبر  ٣٠لفترة الشهور التسعة المنتهية في 

  الشهور التسعة المنتهية في   

  
  م٣٠/٩/٢٠١٠

  غير مدققة 
  ألف ريال قطري

٣٠/٩/٢٠٠٩  
  غير مدققة 

  ألف ريال قطري
      

  ٤٦٨،٣٠٢  ٤٨٤،٣٠٦   بح الفترةر

      ت شاملة أخرىإيرادا

 ةـة العادلـقيمالة في ـر محققـغيالصافي التغيرات 

  ٤٤،٠٤٨  ١١٠،٩٧٠   للموجودات المالية المتاحة للبيع

    ٥١٢،٣٥٠    ٥٩٢،٢٧٦  إجمالي الدخل الشامل للفترة

     عائد إلى

  ٤٨٧،٥٢٦  ٥٧٠،٣٦٦ مساهمي الشركة األم

  ٢٤،٨٢٤  ٢٤،٩١٠  حقوق األقلية

    ٥١٢،٣٥٠      ٥٩٥،٢٧٦    
      

      


