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    ق.م.شركة قطر للتأمين ش

    الموحد لماليا المركز بيان
 بآالف الرياالت القطرية  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١في  كما

  
  
  ٢٠٠٩   ٢٠١٠  إيضاحات  

         الموجودات 
  ٢،٢٠٣،٢٠٠   ١،٧٣٦،١١٧  ٤  النقد وما يعادله

  ٤٦٦،٥٦٥   ٥٤٩،٢١٥  ٥  مدينة وذمم مدينة أخرى ذمم تأمين
  ١،٠٧٩،٣٠٠   ١،٦١٦،٢٨٧  ٦  موجودات عقود إعادة تأمين

  ٥٠،٥٠٠   ٦١،٨٩٥  ٧  استثمارات في شركات 
  ٢،٥٦٩،٩٨٧   ٢،٨٦٠،٣١٤  ٨  استثمارات

  ٣٩٥،١٤٨   ٣٨٤،٧٢٥  ٩  استثمارات عقارية
  ٣٠،٩٢٢   ٢٨،٥٩٣  ١٠  ممتلكات ومعدات

  ٦،٧٩٥،٦٢٢   ٧،٢٣٧،١٤٦    مجموع الموجودات

         المطلوبات
  ٩٢٢،٦٢٠   ٢٢٩،٢٠٠  ١١  قروض قصيرة األجل

  ٧٩٥،١٨٠   ٧٤٥،٩٩٧  ١٢  مخصصات وذمم إعادة تأمين دائنة وذمم دائنة أخرى
  ٢،٠٩٨،٧٩٥   ٢،٧٣٩،٨٠١  ٦  مطلوبات عقود تأمين
  ٣،٨١٦،٥٩٥   ٣،٧١٤،٩٩٨    مجموع المطلوبات

         لكيةحقوق الم
  ٧٤٣،٢٤٣   ٧٤٣،٢٤٣  ١٣  رأس المال

  ٤٦٦،٧٠٢   ٤٦٣،٤٦٢  ١٤  احتياطي قانوني
  ٢٨٧،٠٠٠   ٢٨٧،٠٠٠  ١٥  احتياطي عام

  ٤٨٩،٤٧٤   ٧٨٠،١٣٠  ١٦  احتياطي القيمة العادلة
  -  ١٠٠،٠٠٠  ١٧  احتياطي خاص للكوارث

  ٨٦٧،٦٥٦   ٩٦٤،٧٨١    أرباح مدورة

  ٢،٨٥٤،٠٧٥   ٣،٣٣٨،٦١٦    مجموع الحقوق المنسوبة إلى مساھمي الشركة األم

  ١٢٤،٩٥٢   ١٨٣،٥٣٢    مساھمات ال تتمتع بالسيطرة

  ٢،٩٧٩،٠٢٧   ٣،٥٢٢،١٤٨    لكيةمجموع حقوق الم

  ٦،٧٩٥،٦٢٢   ٧،٢٣٧،١٤٦    لكيةمجموع المطلوبات وحقوق الم

  :ووقعھا بالنيابة عن المجلس كل من ٢٠١١يناير   ٢٥في الموحدة المالية  البياناتاعتمد مجلس اإلدارة ھذه 
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    التنفيذي  و المديرالمجموعة  رئيس  إلدارةا مجلس رئيس

 .جزءاً من ھذه البيانات المالية الموحدة تشكل ٣٠إلى  ١اإليضاحات المرفقة من 
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  ق.م.للتأمين ششركة قطر 

  الموحددخل ال بيان
بآالف الرياالت القطرية ٢٠١٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  

  ٢٠٠٩   ٢٠١٠ إيضاحات  
  )معدلة(       

  ٢،١٤٩،٧٤٢   ٢،١٥٣،٠٨٠  )أ( ١٨  إجمالي أقساط التأمين
  )١،٠١٣،٩٠١(   )٩٨٧،٠٤٢(  )أ( ١٨  حصة معيدي التأمين في إجمالي أقساط التأمين 

  ١،١٣٥،٨٤١   ١،١٦٦،٠٣٨    التأمين أقساطصافي 
  )٨٠،١٦٦(   )٤٨،١٦٨(  )أ( ١٨  الحركة على األقساط غير المكتسبة

  ١،٠٥٥،٦٧٥   ١،١١٧،٨٧٠    صافي األقساط المكتسبة

  )٩٧٣،٠٠٨(   )٩٧٦،٣٠٨(  )أ( ١٨  إجمالي المطالبات المدفوعة
  ٥٠٨،٢٨٣   ٤٤٧،٣٠٢  )أ( ١٨  المبالغ المستردة من شركات إعادة التأمين 

  )١٠٧،٧٦٤(   )٥٥،٨٥١(  )أ( ١٨  الحركة على المطالبات القائمة
  )٨٨،٣٨٠(   )١٠٧،٢٧٣(  )أ( ١٨  صافي العمولة

  ٣٩٤،٨٠٦   ٤٢٥،٧٤٠  )أ( ١٨  االكتتاب صافي نتائج

  ٣٠٣،٨٢٦   ٣٦٩،٦٩٩  ١٩  إيرادات االستثمارات
  ٤٠،٤٥٨   ٣٨،٢٢٦    تاإيرادات اإليجار
  ١،٧١٢   ٢،٣٠٥    إيرادات أخرى
  ٧٤٠،٨٠٢   ٨٣٥،٩٧٠    إجمالي اإليراد

  )١٦١،١٥٢(   )١٩٤،٦٨٨(  ٢٠  اإلدارية التشغيلية والمصروفات 
  )١٨،٩٤٠(   )١٩،١١٠(    اإلھالك

الربح قبل الحصة من أرباح االستثمارات المحاسب عنھا 
  بطريقة حقوق الملكية

  ٥٦٠،٧١٠   ٦٢٢،١٧٢  

  -   ٣٩٥    ح استثمارات اربأحصة من ال

  ٥٦٠،٧١٠   ٦٢٢،٥٦٧    ربح السنة

         

         

         منسوب إلى
  ٥٤١،٠٤٤   ٥٨٩،٩٥٠    الشركة األم مالكي

  ١٩،٦٦٦   ٣٢،٦١٧    مساھمات ال تتمتع بالسيطرة

  ٥٦٠،٧١٠   ٦٢٢،٥٦٧    ربح السنة

         

 )لایر قطري(العائد األساسي والمعدل للسھم الواحد 
  )معدل(

٧٫٢٨   ٧٫٩٤  ٢١  

  ٥،٠٠   ٦٫٥٠  ٢٢  )لایر قطري(الواحد توزيعات األرباح للسھم 

  .جزءاً من ھذه البيانات المالية الموحدة تشكل ٣٠إلى  ١اإليضاحات المرفقة من 
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  ق.م.شركة قطر للتأمين ش

  الموحددخل الشامل ال بيان
بآالف الرياالت القطرية ٢٠١٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
 
  ٢٠٠٩    ٢٠١٠  

  )معدلة(      

        

  ٥٦٠،٧١٠    ٦٢٢،٥٦٧  السنةربح 

        الدخل الشامل اآلخر

  )١٢٠،٠٧١(    ٢٩٢،٩٤٢  صافي التغير غير المحقق في القيمة العادلة للموجودات المالية المتاحة للبيع

  ٤٤٠،٦٣٩    ٩١٥،٥٠٩  إجمالي الدخل الشامل للسنة

        

        :منسوب إلى

  ٤١٧،٦٠٩    ٨٨٠،٩٣٧  الشركة األم حاملي أسھم حقوق ملكية

  ٢٣،٠٣٠    ٣٤،٥٧٢  مساھمات ال تتمتع بالسيطرة

  ٤٤٠،٦٣٩    ٩١٥،٥٠٩  إجمالي الدخل الشامل للسنة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 .تشكل جزءاً من ھذه البيانات المالية الموحدة ٣٠إلى  ١اإليضاحات المرفقة من 



  

٦  

  


