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

31 مارس 2012 كما في
ألف لایر قطري

٣١ ديسمبر ٣١٢٠١١ مارس ٢٠١٢
(مدققة)(غير مدققة)

المـــوجــودات :

116,864149,790النقد وما في حكمه

6,0006,000ودائع قانونية

304,766281,364ذمم عقود تأمين مدينة وذمم مدينة أخرى

150,168136,346مستحقات من أطراف ذات عالقة

412,364369,544موجودات عقود اعادة تأمين

بغرض المتاجرة - 139,995157,493استثمارات

– متوفرة للبيع 903,294891,320استثمارات

1,880,4601,857,446استثمارات عقارية

226,002215,606استثمارات في شركات زميلة

123,405114,113موجودات مشاركي التكافل

102,832103,946ممتلكات ومعدات

4,366,1504,282,968مجموع الموجودات

المــطــلــوبـات :

162,881157,412ذمم دائنة

596,218532,930مطلوبات عقود تأمين

710,514631,111قروض بنوك

أخرى 180مطلوبات 648247 477 180,648247,477مطلوبات أخرى

22,12120,073مكافآت نھاية خدمة موظفين

33,73831,716مستحقات  ألطراف ذات عالقة

123,405114,113مطلوبات صندوق التكافل والمشاركين

1,829,5251,734,832مجموع المطلوبات

حقوق الملكية
501,270447,563رأس المال

117,843100,811احتياطي قانوني

587,687578,446احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات

77,35577,355احتياطي إعادة تقييم

(16,537)16,537احتياطى تحويل عمالت أ جنبية

(49,752)49,752احتياطي تغطية التدفقات النقدية

1,317,8841,409,516أرباح مدورة

2,535,7502,547,402مجموع حقوق الملكية المنسوب لحاملى أسھم حقوق الملكية

875734أسھم ال تتمتع بالسيطرة

2,536,6252,548,136مجموع حقوق الملكية
4,366,1504,282,968مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

-                        -                        

االدارة مجلس عضو
 ناصر بن علي بن سعود آل ثاني

المنتدب العضو و اإلدارة مجلس عضو مجلس االدارةرئيس  رئيس مجلس اإلدارة و العضو المنتدب



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

بيان الدخل المختصر الموحد
للفترة المنتھية في 31 مارس 2012

ألف لایر قطري
٣١ مارس ٣١٢٠١١ مارس ٢٠١٢
(غير مدققة)(غير مدققة)

172,035154,244إجمالي األقساط

(88,516)102,257أقساط إعادة التأمين

69,77865,728صافي االقساط

(7,010)(16,323)تسوية األقساط غير المكتسبة

53,45558,718صافي األقساط المكتسبة خالل الفترة

6,9756,691صافي ايرادات العموالت

49106ايرادات فنية اخرى

60,47965,515إجمالي ايرادات إكتتاب التأمين

(65,845)(55,090)إجمالي المطالبات المدفوعة

26,21330,259المستردات من شركات إعادة التأمين  وأخرى

7,871(4,144)تسوية المطالبات تحت التسوية 

(27,715)(33,021)صافي المطالبات المتكبدة

27 45837 800 اإلكتتاب إيرادات 27,45837,800صافي

36,61831,323صافي إيرادات اإلستثمار

7,0285,083ايرادات أخرى

71,10474,206اجمالى االيرادات 
(11,302)(3,689)تكاليف التمويل

(29,430)(29,727)المصروفات اإلدارية والعمومية

37,68833,474صافي أرباح الفترة

0.750.67العائد األساسى و المخفف للسھم - لایر قطري 

مالحظات : - 

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

3. تم نشر ھذه البيانات بناء على تعليمات بورصة قطر .

عضو مجلس االدارة
 ناصر بن علي بن سعود آل ثاني

 رئيس مجلس اإلدارة و العضو المنتدب 

صافي إيرادات اإلكتتاب

      البيانات للسنة المنتھية في 31 / 12 / 2011 .

2. أعيد تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتفق مع طريقة العرض المتبعة في البيانات المالية للفترة الحالية. ليس إلعادة التصنيف 
المذكورة أي أثر على صافي الربح أو إجمالي الموجودات وحقوق الملكية لفترة المقارنة.



الشركة الـقـطـرية الــعامة لــلـتـأمــيـن وإعادة الــتـأمـيــن ( ش.م.ق )
بيان الدخل الشامل المختصر الموحد
للفترة المنتھية في 31 مارس 2012

ألف لایر قطري
٣١ مارس ٣١٢٠١١ مارس ٢٠١٢

(غير مدققة)(غير مدققة)

37,68833,474

4,714(28,866)

4,527-

46,9294,608

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


