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

سبتمبر 2012 في30 كما
ألف لایر قطري

٣١ ديسمبر ٣٠٢٠١١ سبتمبر ٢٠١٢
(مدققة)(غير مدققة)

المـــوجــودات :

26,588149,790النقد وما في حكمه

6,0006,000ودائع قانونية

363,610281,364ذمم عقود تأمين مدينة وذمم مدينة أخرى

175,357136,346مستحقات من أطراف ذات عالقة

409,960369,544موجودات عقود اعادة تأمين

135,127157,493استثمارات - بغرض المتاجرة

908,702891,320استثمارات – متوفرة للبيع

2,014,4321,857,446استثمارات عقارية

240,870215,606استثمارات في شركات زميلة

170,923114,113موجودات مشاركي التكافل

100,865103,946ممتلكات ومعدات

4,552,4344,282,968مجموع الموجودات

المــطــلــوبـات :

189,568157,412ذمم دائنة

602,133532,930مطلوبات عقود تأمين

821,427631,111قروض بنوك

170,374247,477مطلوبات أخرى

26,08220,073مكافآت نھاية خدمة موظفين

31,48431,716مستحقات  ألطراف ذات عالقة

170,923114,113مطلوبات صندوق التكافل والمشاركين

2,011,9911,734,832مجموع المطلوبات

الملكية حقوق
501,270447,563رأس المال

117,843100,811احتياطي قانوني

566,886578,446احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات

77,35577,355احتياطي إعادة تقييم

(16,537)(23,297)احتياطى تحويل عمالت أ جنبية

(49,752)(53,466)احتياطي تغطية التدفقات النقدية

1,352,7011,409,516أرباح مدورة

مجموع حقوق الملكية المنسوب 
2,539,2922,547,402لحاملى أسھم حقوق الملكية

1,151734أسھم ال تتمتع بالسيطرة

2,540,4432,548,136مجموع حقوق الملكية

4,552,4344,282,968مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
-                       -                       

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



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

بيان الدخل المختصر الموحد
للفترة المنتھية في 30 سبتمبر 2012

ألف لایر قطري
٣٠ سبتمبر ٣٠٢٠١١ سبتمبر ٢٠١٢

(غير مدققة)(غير مدققة)
414,895390,473إجمالي األقساط

(238,809)(255,158)أقساط إعادة التأمين

159,737151,664صافي االقساط

2,002(15,044)تسوية األقساط غير المكتسبة

144,693153,666صافي األقساط المكتسبة خالل الفترة

19,41019,487صافي ايرادات العموالت

977232ايرادات فنية اخرى

165,081173,385إجمالي ايرادات إكتتاب التأمين

(184,087)(159,172)إجمالي المطالبات المدفوعة

72,86387,121المستردات من شركات إعادة التأمين  وأخرى

11,126(13,743)تسوية المطالبات تحت التسوية 

(85,840)(100,052)صافي المطالبات المتكبدة

65,02987,545

77,04992,434صافي إيرادات اإلستثمار

24,69011,911ايرادات أخرى

166,768191,890اجمالى االيرادات 
(76,908)(83,147)المصروفات اإلدارية والعمومية

(25,250)(11,097)تكاليف التمويل

72,52489,732صافي أرباح الفترة

1.451.79العائد 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 

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

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

صافي إيرادات اإلكتتاب

. 2011 / 12       البيانات للسنة المنتھية في 31 /



الشركة الـقـطـرية الــعامة لــلـتـأمــيـن وإعادة الــتـأمـيــن ( ش.م.ق )
بيان الدخل الشامل المختصر الموحد
للفترة المنتھية في 30 سبتمبر 2012

ألف لایر قطري
٣٠ سبتمبر ٣٠٢٠١١ سبتمبر ٢٠١٢

(غير مدققة)(غير مدققة)

72,52489,732

(6,760)7,408

(19,761)(23,658)

8,201(25,341)

(3,714)0

50,48948,141

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

فرق تحويل عمالت أجنبية من عمليات خارجية

الجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة للتحوط في التدفقات النقدية


