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

بيان المركز المالى المختصر الموحد
كما في 31 مارس 2011

ألف لایر قطري

٣١ ديسمبر ٣١٢٠١٠ مارس ٢٠١١
(مدققة)(غير مدققة)

المـــوجــودات :

43,61054,402النقد وما في حكمه
6,0006,000ودائع قانونية

275,541272,921ذمم عقود تأمين مدينة وذمم مدينة أخرى
144,543140,465مستحقات من أطراف ذات عالقة

424,000402,342موجودات عقود اعادة تأمين
70,72770,093استثمارات - بغرض المتاجرة

888,101909,398استثمارات – متوفرة للبيع
1,704,0201,667,832استثمارات عقارية

236,373238,386استثمارات في شركات زميلة
90,19292,722موجودات مشاركي التكافل

20,97321,317ممتلكات ومعدات

3,904,0803,875,878مجموع الموجودات

المــطــلــوبـات :

163,723172,460ذمم دائنة
619,230598,434مطلوبات عقود تأمين

427,692357,143قروض بنوك
115,315120,880مطلوبات أخرى

18,72218,898مكافآت نهاية خدمة موظفين
26,36029,148مستحقات  ألطراف ذات عالقة

90,19292,722مطلوبات صندوق التكافل والمشاركين

1,461,2341,389,685مجموع المطلوبات

حقوق الملكية
447,563319,688رأس المال

100,81188,867احتياطي قانوني
552,602581,469احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات

77,35577,355احتياطي إعادة تقييم
(13,065)(13,065)احتياطى تحويل عمالت أ جنبية

1,277,1861,431,465أرباح مدورة

مجموع حقوق الملكية المنسوب لحاملى 
2,442,4522,485,779أسهم حقوق الملكية
394414أسهم ال تتمتع بالسيطرة
2,442,8462,486,193مجموع حقوق الملكية

3,904,0803,875,878مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

عضو مجلس االدارة
ناصر بن علي بن سعود آل ثاني  الشيخ/ 
 رئيس مجلس اإلدارة و العضو المنتدب 



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

بيان الدخل المختصر الموحد
للفترة المنتهية في 31 مارس 2011

ألف لایر قطري

٣١ مارس ٣١٢٠١٠ مارس ٢٠١١
(غير مدققة)(غير مدققة)

154,244186,104إجمالي األقساط
(118,681)(88,516)أقساط إعادة التأمين

65,72867,423صافي االقساط

4,372(7,010)تسوية األقساط غير المكتسبة

58,71871,795صافي األقساط المكتسبة خالل الفترة
6,6916,433صافي ايرادات العموالت

3,9042,252ايرادات فنية اخرى

69,31380,480إجمالي ايرادات إكتتاب التأمين

(60,186)(65,845)إجمالي المطالبات المدفوعة
30,25922,901المستردات من شركات إعادة التأمين  وأخرى

7,8716,428تسوية المطالبات تحت التسوية 

(30,857)(27,715)صافي المطالبات المتكبدة

41,59849,623

32,34452,695صافي إيرادات اإلستثمار
264100ايرادات أخرى

74,206102,418اجمالى االيرادات 
(5,176)(11,302)تكاليف التمويل

(27,660)(29,430)المصروفات اإلدارية والعمومية
33,47469,582صافي أرباح الفترة

0.751.55العائد األساسى و المخفف للسهم - لایر قطري 

مالحظات : - 

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

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

 رئيس مجلس اإلدارة و العضو المنتدب 
ناصر بن علي بن سعود آل ثاني  الشيخ/ 

صافي إيرادات اإلكتتاب

       في اعداد البيانات للسنة المنتهية في 31 / 12 / 2010 .

عضو مجلس االدارة



الشركة الـقـطـرية الــعامة لــلـتـأمــيـن وإعادة الــتـأمـيــن ( ش.م.ق )
بيان الدخل الشامل المختصر الموحد

للفترة المنتهية في 31 مارس 2011
ألف لایر قطري

٣١ مارس ٣١٢٠١٠ مارس ٢٠١١
(غير مدققة)(غير مدققة)

33,47469,582

(28,866)63,425

-(16,682)

4,608116,325

صافى التغيرات فى القيمة العادلة للموجودات المالية المتاحة للبيع المحولة للربح أو 
الخسارة

اجمالى الدخل الشامل للفترة

ربح الفترة

االيرادات الشاملة االخرى

صافى التغيرات فى القيمة العادلة للموجودات المالية المتاحة للبيع
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