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  لفترة الثالثة أشهر المنتهية  المجمعةالبيانات المالية المرحلية 

  )غير مدققة ( م ١٠٢٠مارس  ٣١في 
  

  م١٠٢٠مارس  ٣١كما في المجمعة المرحلية الميزانية العمومية 

  ٣١/٣/٢٠١٠  المبالغ باأللف ريال قطري
  )غير مدققة(

٣١/١٢/٢٠٠٩  
  )مدققـــة(

      :الموجودات 
  ٢,٢٠٣,٢٠٠  ٢,٣٥٦,٨٣٨  البنوكرصدة لدى أنقد و

  ٢,٥٦٩,٩٨٧  ٢,٧٩٩,١١١  استثمارات
  ٥٠,٥٠٠  ٥٠,٥٠٠  استثمارات في شركات زميله

  ٤٦٦,٥٧٣  ٦٥٢,٢٥٥  ذمم تأمين مدينة وأخرى
  ١,٠٧٩,٢٩٢  ١,١٦٧,٩٤٤  موجودات عقود إعادة التأمين

  ٣٩٥,١٤٨  ٣٩٢,٥٤٠  عقارات استثمارية
  ٣٠,٩٢٢  ٢٩,٧٦٠  ممتلكات ومعدات

    ٦,٧٩٥,٦٢٢      ٧,٤٤٨,٩٤٨    الموجودات إجمالي

      : حقوق المساهمينو المطلوبات

      المطلوبات

  ٩٢٢,٦٢٠  ١,٤٢٩,٧٥٨  فروض قصيرة األجل
  ٧٩٥,٤٠٠  ٨٧٠,٤١٢  مطلوبات عقود التأمين

  ٢,٠٩٨,٥٧٥  ٢,٢٧١,٥٩١  مخصصات وذمم تأمين دائنة وأخرى
    ٣,٨١٦,٥٩٥      ٤,٥٧١,٧٦١    المطلوباتإجمالي 

      : اهمينحقوق المس

  ٧٤٣,٢٤٣  ٧٤٣,٢٤٣  س المالأر
  ٤٦٦,٧٠٢  ٤٦٢,٢٠٠  احتياطي قانوني

  ٢٨٧,٠٠٠  ٢٨٧,٠٠٠  احتياطي عام
  ــ      ١٠٠,٠٠٠  احتياطي األخطار الطارئة

  ٤٨٩,٤٧٤  ٥٣٧,٢٠٢  إحتياطي القيمة العادلة
  ٨٦٧,٦٥٦  ٦٠٢,٤٢٢  مـدورة أرباح 

    ٢,٨٥٤,٠٧٥      ٢,٧٣٢,٠٦٧    المجموع 
    ١٢٤,٩٥٢      ١٤٥,١٢٠    حقوق االقلية

    ٢,٩٧٩,٠٢٧      ٢,٨٧٧,١٨٧    مجموع حقوق المساهمين 

    ٦,٧٩٥,٦٢٢      ٧,٤٤٨,٩٤٨    المطلوبات وحقوق المساهمينإجمالي 
            

 : مالحظـات
  ٠نتائـج الربـع األول من العـام ليست مقياسـاً لباقـي فتـرات العام * 
   ٠الخارجي  لم تتم مراجعة هذه البيانات من قبل المدقق * 
  ٠تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتناسب مع أرقام الفترة الحالية  * 
  ٠الداخلية  تهامن الئح) ٥١(عمالً بنص المادة بورصة قطر تم نشر هذه البيانات بناء على تعليمات  * 

  
  خليفة عبداهللا تركي السبيعي      خالد بن محمد بن علي آل ثاني

    
  ذيـس التنفيـالرئي      رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب
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  م١٠٢٠مارس  ٣١حسـاب اإليرادات والمصـروفات المجمع كمـا في 

  ٣١/٣/٢٠١٠  المبالغ باأللف ريال قطري
  )غير مدققة(

٣١/٣/٢٠٠٩  
  )غير مدققة(

      :اإليرادات 

  ١٤٧,٨٩٤  ١٥١,١٧٧  صافي إيرادات التأمين

  ١٠٣,٨٨١  ١١٠,٠١٦  راتإيرادات االستثما

  ١٠,٣٠١  ٩,٧٥٩  إيرادات اإليجارات

  ٣٧٤  ٩٥١  إيرادات أخرى

    ٢٦٢,٤٥٠      ٢٧١,٩٠٣    اإليرادات إجمالي 

      : اتفروالمص

  ) ٣٤,١٧١(  )٤٠,٦٦٢(  داريةإمصاريف عمومية و

  ) ١,٦٤٩(  )٩٢٨(  مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

  )  ٥,٠٣٠(  )٤,٦٩٣(  اإلهالكات

    )٤٠,٨٥٠(      )٤٦.٢٨٣(     مصروفات إجمالي ال

  ٢٢١,٦٠٠  ٢٢٥,٦٢٠  صافي الدخل قبل حقوق األقلية
    )٩,٥١٠(      )٨,٩٧١(    حقوق األقلية

  ٢١٢,٠٩٠      ٢١٦,٦٤٩    صافي ربح الفترة

  ريال قطري ٢,٨٥       ريال قطري ٢,٩١    همعلـى السد األساسي ائالعـ
                

  "غير المدقق " المختصر بيان الدخل الشامل الموحد المرحلي 

  م٢٠١٠مارس  ٣١عن الثالثة أشهر المنتهية في 

  قطرياألرقام باأللف ريال 
  الثالثة أشهر المنتهية

     ٣١/٣/٢٠١٠في 
  الثالثة أشهر المنتهية 

   ٣١/٣/٢٠٠٩في

      

  ٢٢١,٦٠٠  ٢٢٥,٦٢٠    أرباح الفترة

      :بنود الدخل الشامل األخرى 

      ققة في القيمة العادلة صافي التغيرات غير المح

  )٤٢٦,٠٤٣(   ٤٨,١١٠   لألصول المالية المتوفرة للبيع

    )٢٠٤,٤٤٣(    ٢٧٣,٧٣٠  مجموع النتائج الشاملة للفترة

     :مجموع النتائج الشاملة العائدة إلى 

  )٢١١,٩١٥(  ٢٦٤,٣٧٨  مساهمي الشركة األم

  ٧,٤٧٢   ٩,٣٥٢   حقوق األقلية

    ٢٠٤,٤٤٣(      ٢٧٣,٧٣٠(    
      

    


