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

٢٠١٣ ٣١ مارس كما في
ألف لایر قطري

٣١ ديسمبر ٣١٢٠١٢ مارس ٢٠١٣
(مدققة)(غير مدققة)

المـــوجــودات :

٨٥,٧٢٨٥٥,٠٥٥النقد وما في حكمه

٦,٠٠٠٦,٠٠٠ودائع قانونية

٥٦٤,٥٩٢٤٢١,٤٧٠ذمم عقود تأمين مدينة وذمم مدينة أخرى

٦٩,٣٦٩٧٣,٣٣٥مستحقات من أطراف ذات عالقة

٤٢٠,٤١٤٤٣٢,٦١٩موجودات عقود اعادة تأمين

بغرض المتاجرة - ١٣٤,٩٦٤١٣١,٨٣٢استثمارات

متوفرة للبيع – ٨٨٠,٢٦٥٨٧٨,٤٥٥استثمارات

٢,١٤٨,٧٥٧٢,١٣٩,١٧٨استثمارات عقارية

٢٨٧,٩٢٩٢٨٨,٩٠٣استثمارات في شركات زميلة

٩٩,١٧٤٩٩,٩٩٩ممتلكات ومعدات

١٨٧,٩٠٦١٩١,١٨٥موجودات مشاركي التكافل

٤,٨٨٥,٠٩٨٤,٧١٨,٠٣١مجموع الموجودات

: المــطــلــوبـات

٣٣٠,٢٢٣١٨٧,٥٢٥ذمم دائنة

٦٣٠,١٦٧٦١٤,٠٨٦مطلوبات عقود تأمين

٩١٦,١٩٠٨٩٧,٣١٥قروض بنوك

١٦٩,٠٠١١٨٩,٢٠٦مطلوبات أخرى

٢٧,٢٤١٢٦,٨٧٥مكافآت نھاية خدمة موظفين

٣٤,٣٤٦٣٣,٦٦٥مستحقات  ألطراف ذات عالقة

١٨٧,٩٠٦١٩١,١٨٥مطلوبات صندوق التكافل والمشاركين

٢,٢٩٥,٠٧٤٢,١٣٩,٨٥٧مجموع المطلوبات

حقوق الملكية
٥٧٦,٤٦١٥٠١,٢٧٠رأس المال

١٣٥,٣٩٩١١٧,٨٤٣احتياطي قانوني

٥٢٤,٦٠٧٥٠٦,٨٩٧احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات

٧٧,٣٥٥٧٧,٣٥٥احتياطي إعادة تقييم

(٢٦,٦٦١)(٢٦,٦٦١)احتياطى تحويل عمالت أ جنبية

(٥١,٠٢٩)(٥١,٠٢٩)احتياطي تغطية التدفقات النقدية

١,٣٥٢,٤٧٣١,٤٥١,٢٠٤أرباح مدورة

٢,٥٨٨,٦٠٥٢,٥٧٦,٨٧٩مجموع حقوق الملكية المنسوب لحاملى أسھم حقوق الملكية

١,٤١٩١,٢٩٥أسھم ال تتمتع بالسيطرة

٢,٥٩٠,٠٢٤٢,٥٧٨,١٧٤مجموع حقوق الملكية
٤,٨٨٥,٠٩٨٤,٧١٨,٠٣١مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

ة االدا ل عض
 ناصر بن علي بن سعود آل ثاني
نتد ال ض ال ة اإلدا ل عضو مجلس االدارةئ  رئيس مجلس اإلدارة و العضو المنتدب



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

بيان الدخل المختصر الموحد
للفترة المنتھية في ٣١ مارس ٢٠١٣

ألف لایر قطري
٣١ مارس ٣١٢٠١٢ مارس ٢٠١٣

(غير مدققة)(غير مدققة)
١٩٦,٢٦٥١٧٢,٠٣٥إجمالي األقساط

(١٠٢,٢٥٧)(١١٩,٦٦٢)أقساط إعادة التأمين

٧٦,٦٠٣٦٩,٧٧٨صافي االقساط

(١٦,٣٢٣)(٢٥,١٩٢)تسوية األقساط غير المكتسبة

٥١,٤١١٥٣,٤٥٥صافي األقساط المكتسبة خالل الفترة

١,٧١٧٦,٩٧٥صافي ايرادات العموالت

١٩٤٩ايرادات فنية اخرى

٥٣,١٤٧٦٠,٤٧٩إجمالي ايرادات إكتتاب التأمين

(٥٥,٠٩٠)(٥٥,٥٧١)إجمالي المطالبات المدفوعة

٢١,٧١٣٢٦,٢١٣المستردات من شركات إعادة التأمين  وأخرى

(٤,١٤٤)(٣,٠٩٦)تسوية المطالبات تحت التسوية 

(٣٣,٠٢١)(٣٦,٩٥٤)صافي المطالبات المتكبدة

١٦,١٩٢٢٧,٤٥٨ صافي إيرادات اإلكتتاب

٥٤,٠٩٢٣٦,٦١٨صافي إيرادات اإلستثمار

٨,٨٢٧٧,٠٢٨ايرادات أخرى

٧٩,١١١٧١,١٠٤اجمالى االيرادات 
(٣,٦٨٩)(٣,٤٨٦)تكاليف التمويل

(٢٩,٧٢٧)(٣١,٣٥٩)المصروفات اإلدارية والعمومية

٤٤,٢٦٧٣٧,٦٨٨صافي أرباح الفترة

٠.٧٧٠.٦٥العائد األساسى و المخفف للسھم - لایر قطري 

- : مالحظات

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

٣. 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 

      البيانات للسنة المنتھية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٢ .



الشركة الـقـطـرية الــعامة لــلـتـأمــيـن وإعادة الــتـأمـيــن ( ش.م.ق )
بيان الدخل الشامل المختصر الموحد
للفترة المنتھية في ٣١ مارس ٢٠١٣

ألف لایر قطري
٣١ مارس ٣١٢٠١٢ مارس ٢٠١٣

(غير مدققة)(غير مدققة)

٤٤,٢٦٧٣٧,٦٨٨

٢٧,١٢٩٤,٧١٤

(٩,٤٢١)٤,٥٢٧

٦١,٩٧٥٤٦,٩٢٩

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


