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  )المشتركين( الموحدالمختصر  بيان الدخل
  4201 مارس 31ي المنتهية ف لثالثة أشهر

  
  مارس 31    مارس 31    

  3201    4201    المشتركينإيرادات ومصاريف 
  لایر قطري    لایر قطري    
          

  95,021,570    97,940,835    إجمالى اإلشتراكات
  )0,160,9286(    )62,479,683(    التكافلحصة معيدي 
          

  34,860,642    35,461,152    االشتركات المحتجزة
 )818,524(  )280,454(    حركة في االشتراكات غير المكتسبة

          
 34,042,118  35,180,698    المحتجزة صافي االشتركات

        7,379,890  8,768,971    عموالت من معيدي التكافل وٕايرادات تكافل أخرى
 41,422,008 43,949,669    مجموع إيرادات التكافل

       
 33,015,948  34,811,906  تعويضات متكبدة مسددة

 )12,018,940(  )10,384,443(  حصة معيدي التكافل من التعويضات المتكبدة
       

  20,997,008   24,427,463    صافي التعويضات المتكبدة
 (4,633,902)  (2,374,119)    حركة في التعويضات تحت التسوية 

         6,745,868   7,356,208    عموالت ومصروفات أخرى
  23,108,974   29,409,552    التكافلمصاريف مجموع 

         
  18,313,034   14,540,117    لفائض من عمليات التكاف

         
         649,834   927,995    لمشتركين ل اتارباح االستثمار 

    15,468,112   18,962,868  
         

         مصروفات أخرى
  )10,035,002(   )10,145,108(    اجر الوكالة
 )46,218(  )39,035(    االستهالك
        (760,428)  (1,195,717)    تكاليف تمويل

    )11,379,860( )10,841,648( 
          

 8,121,220 4,088,252    فائض للفترة محول إلى صندوق المشتركين



  

  

  
     
 
  
 

  لمساهمين)االموحد ( المختصر بيان الدخل
  4201 مارس 31المنتهية في  لثالثة أشهر

  
  

  مارس 31    مارس 31    
    4201    3201  
  لایر قطري    لایر قطري    
          
         المساهمين اتفإيرادات ومصرو 

  
  10,035,002   10,145,108    إيرادات الوكالة
  423,246   415,720    إيرادات المضاربة

  13,567,555   24,874,802    صافي أرباح محققة من استثمارات متاحة للبيع
 1,467,690  1,428,989    إيرادات إيجارات

الحركة في التعويضات عن سنوات قبل التحول الى 
  215,109   147,409    كافليالنشاط الت

         274,539   273,696    إيرادات أخرى
  25,983,141   37,285,724    إجمالي االستثمارات واإليرادات األخرى

         
  )8,746,116(   )9,624,140(    مصاريف عمومية وٕادارية
  -  (2,584,398)    مصاريف استثماريه

 )684,249( )745,739(    استهالكات
       

 )9,430,365( )12,954,277(    الي المصروفاتإجم
          

 16,552,776 24,331,447    ربح الفترة للمساهمين
          

 0,97 1,10    العائد األساسي أو المخفف للسهم
  



  

  

  
  
  
  

  الموحد المختصر المالي بيان المركز   
  4201 مارس 31في كما 

  
  ديسمبر 31    مارس 31    
    4201    3201  
  لایر قطري    لایر قطري    
  (مدققه)    (غير مدققة)    

          الموجودات
          المشتركينموجودات 

  47,866,488  52,879,287    أرصدة لدى البنوك ونقد 
 4,206,258  49,186,371    ماليةاستثمارات 

 63,395,890  94,972,212    أرصدة تكافل مدينة
 50,400,504  38,118,621    أرصدة معيدي التكافل مدينة

 62,671,878  66,605,273    غير المكتسبة شتركاتصة معيدي التكافل من االح
 79,461,146  94,939,895    حصة معيدي التكافل من إجمالي التعويضات تحت التسوية

 32,612,053  21,924,658    ذمم مدينة أخرى ومصاريف مدفوعة مقدماً 
  88,073,516   5,617,840    عقارات استثمارية

       451,587  427,817    عداتو معقارات 
 429,139,320  424,671,974    المشتركينموجودات إجمالي 

          
          موجودات المساهمين

 43,955,793  27,796,904    أرصدة لدى البنوك ونقد 
 100,000  100,000    ودائع ألجل
 390,825,021  430,840,578    ماليهاستثمارات 

 21,454,007  21,454,007    الموجودات المتاحة للبيع
 1,072,106  3,293,429    أرصدة تكافل مدينة

 3,533,682  3,236,520    أرصدة معيدي التكافل مدينة
 4,270,197  4,563,652    حصة معيدي التكافل من إجمالي التعويضات تحت التسوية

 16,519,154  10,242,219    ذمم مدينة أخرى ومصاريف مدفوعة مقدماً 
 170,736,738  176,648,627    استثمارية عقارات

 9,036,739  8,866,455    عقارات ومعدات
       4,633,200  5,785,200    عقارات قيد التطوير

       666,136,637  692,827,591    موجودات المساهمينإجمالي 
1,095,275,957 1,117,499,565    إجمالي الموجودات



  

  

       
        

  تتمة - الموحد  المختصر بيان المركز المالي
  4201 ملرس 31في كما 

  
  ديسمبر 31    مارس 31    
    4201    3201  
  لایر قطري    لایر قطري    
  (مدققه)    (غير مدققة)    

     والمطلوبات  و أموال المشتركينحقوق المساهمين 
          

          حقوق المساهمين
 221,981,760170,755,200   رأس المال

 81,921,532  221,981,760   احتياطي قانوني
 48,971 48,971   احتياطي عام

 - -   أرباح نقدية مقترح توزيعها
 157,366,120144,237,518   القيمة العادلة إحتياطي

     224,566,448 52,704,108   أرباح مدورة
 654,082,719621,529,669   إجمالي حقوق المساهمين

          
          المساهمين مطلوبات

      :كافلذمم دائنة ناشئة من عقود الت

 5,916,521  6,073,836   إجمالي تعويضات تحت التسوية

          
        

 30,916,297  24,778,275   ذمم دائنة ومطلوبات أخرى

 1,144,049  1,144,049   لمعيدي التكافل وأنشطة التكافلأرصدة دائنة 

 6,630,101  6,748,712   مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
     
   32,671,036  38,690,447 
     
 44,606,968  38,744,872   المساهمين إجمالي مطلوبات

      

 666,136,637 692,827,591   المساهمين حقوق ومطلوباتإجمالي 

  



  

  

  
  
  
  
   

  تتمة - الموحد  المختصر بيان المركز المالي
  4201 مارس 31في كما 

  
  ديسمبر 31    مارس 31    
    4201    3201  
  لایر قطري    لایر قطري    
  (مدققه)    (غير مدققة)    

          ركينتالمشأموال 
 )58,625,181(  )49,537,259(  ركينفي أموال المشت عجز 

      304,357  183,600  تغيرات تراكمية في القيمة العادلة
  )49,353,659(  )58,320,824( 

          المشتركينمطلوبات 
      :من عقود التأمينئة ناشذمم 

 126,563,516  130,239,000   اشتركات غير مكتسبة

 103,839,999  116,910,133   إجمالي تعويضات تحت التسوية

 5,712,605  5,711,445   تعويضات متكبدة ولكن لم يبلغ عنها
     
    252,860,578    236,116,120  
          

  97,849,379   73,729,347   تسهيالت بنكية إسالمية
 105,989,783  99,138,908   ذمم دائنة ومطلوبات أخرى

 45,825,819  46,605,808   لمعيدي التكافل وأنشطة التكافلأرصدة دائنة 

 1,679,043  1,690,992   مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
     
   221,165,055  251,344,024 
     

 429,139,320  424,671,974   مطلوبات المشتركين

      

1,095,275,957  1,117,499,565   إجمالي حقوق المساهمين وأموال المشتركين والمطلوبات

  
  

           ...............................                           ...............................                                

                جاسم علي عبد الرحمن المفتاح                           ل ثانيمد جبر اعبد اهللا مح سعود         
                          

  الرئيس التنفيذي                               العضو المنتدب               
            


