
 

  ركة قطر للتأمین ش.م.قش

  المختصر الموحد  ركز الماليالمبیان 
  بآالف الریاالت القطریة  ٢٠١٥ سبتمبر ٣٠  كما في

 --------------------------- ----------------------------------- ---------------------------- ----------------  

دیسمبر  ٣١     ٢٠١٥ سبتمبر ٣٠    
٤٢٠١   

    مدققة    قةغیر مدق    
          الموجودات

 ٢،٦٤٦،٩٠٧   ٤٫١٠٥٫٨٤٧    النقد وما في حكم النقد
 ٢،٨٢٠،٠٢٨   ٤٫٣٥٦٫٦٨٩    ذمم تأمین مدینة وذمم مدینة أخرى

 ٣،٢٥١،٤٥٧   ٤٫٠٩٧٫٨٦٨    موجودات عقود إعادة تأمین
 ٧٧،٠٦٥   ٨٠٫٠٥١    استثمارات محاسب عنھا كحقوق مساھمین

 ٦،٤٦٨,٠٨٢   ٧٫٢٩٤٫١٦٤    استثمارات
 ٣٧٥،٠٧٠   ٣٦٥٫٨٩١    استثمارات عقاریة
 ٣٨،٦٦٥   ٧٧٫٠٢١    ممتلكات ومعدات

 ٢٧٤،٨٩٥   ٢٧٣٫٨١١    موجودات غیر ملموسة
 ١٤٥،١١١   ١٤٥٫١١١    شھـرة

 ١٦،٠٩٧،٢٨٠   ٢٠٫٧٩٦٫٤٥٣    مجموع الموجودات

          المطلوبات
 ١٨٢،٠٠٠   ٨٦٨٫٨٠٠    قروض قصیرة األجل

 ١،٦٦٠،٧٥٩   ١٫٧٦٨٫٢٢٠    نة وذمم دائنة أخرىمخصصات وذمم إعادة تأمین دائ
 ٨،٣٣١،٠١٤   ١٢٫٣٠٣٫٦٥٠    مطلوبات عقود تأمین

 ١٠،١٧٣،٧٧٣   ١٤٫٩٤٠٫٦٧٠    مجموع المطلوبات

          حقوق المساھمین
 ١،٦٠٥،٤٠٤   ١٫٨٤٦٫٢١٤    رأس المال

 ١،٤٠٨،١٧٩   ١٫٥٠٩٫٢٧٢    احتیاطي قانوني
 ٢٨٧،٠٠٠   ٢٨٧٫٠٠٠    احتیاطي عام

 ٢٢٧،٢٥١   ٢٧٧٫٣٤٤    ي الخاص للكوارثاالحتیاط
 ٦٠١،٠٠٠   ٢٢٧٫٩٨٣    حتیاطي القیمة العادلةا

 ١،٥٧٥،٩٤٩   ١٫٤٧٥٫٨٢٥    أرباح مدورة

 ٥،٧٠٤،٧٨٣   ٥٫٦٢٣٫٦٣٨    مجموع الحقوق المنسوبة إلى مساھمي الشركة األم

 ٢١٨،٧٢٤   ٢٣٢٫١٤٥    مساھمات ال تتمتع بالسیطرة

 ٥،٩٢٣،٥٠٧   ٥٫٨٥٥٫٧٨٣    مجموع حقوق المساھمین

 ١٦،٠٩٧،٢٨٠   ٢٠٫٧٩٦٫٤٥٣    مجموع المطلوبات وحقوق المساھمین

 

ً لباقي العامومن العام النتائج الموضحھ اعاله تمثل نتائج الربع الثالث  -   لیست مقیاسا
  قد نشرت ھذة النتائج وفقا لنظام طرح و إدراج األواق المالیة الصادر عن ھیئة قطر لألسواق المالیة. -
  من قبل المدقق الخارجي. ٥٢٠١سبتمبر  ٣٠تم مراجعة البیانات المالیة المنتھیة في لم ت -

  
 

  

  تم التوقیع            تم التوقیع             

_________________________  _____________________    

  عيیخلیفة عبد هللا تركي السب  خالد بن محمد بن علي آل ثاني

 التنفیذي  والمدیرالمجموعة  رئیس  المنتدبو العضو  اإلدارة مجلس رئیس



 

  شركة قطر للتأمین ش.م.ق

  الموحد المختصر بیان الدخل 
  بآالف الریاالت القطریة  ٢٠١٥ سبتمبر ٣٠ في المنتھیةأشھر  التسعةفترة ل

 ------------------------------------------- ------------------------------------------------------ -- ----- --  

  سبتمبر ٣٠أشھر المنتھیة في  للتسعة    
    ٢٠١٤    ٢٠١٥  
  مراجعةغیر     مراجعةغیر     
          

 ٤٫٤٦٤٫٨٦٤   ٥٫٣٧٥٫٧٢٢    إجمالي أقساط التأمین
 )١٫٠٦٧٫٦١١(   )٩٩٢٫٤١٦(    أقساط متنازل عنھا لمعیدي التأمین 

 ٣٫٣٩٧٫٢٥٣   ٤٫٣٨٣٫٣٠٦    صافي أقساط التأمین
 )٧٩٥٫٣٥١(   )٩٧٨٫٣٦٠(    غیر المنتھیة الحركة على األقساط

 ٢٫٦٠١٫٩٠٢   ٣٫٤٠٤٫٩٤٦    صافي األقساط المكتسبة

 )٢٫١٦٤٫٧٧٧(   )٢٫٤٤٧٫٠٢٥(    إجمالي المطالبات المدفوعة
 ٩٤٦٫٨٣١   ٩٠١٫٥٦٥    المبالغ المستردة من شركات إعادة التأمین 

 )٤٧٤٫٠٧٧(   )٦٣٥٫٨٠٧(    الحركة على المطالبات القائمة
 )٤١٠٫٩٣٣(   )٥٩٣٫٨٤٦(    ولةصافي العم

 ٩٫٠٦٦   ٧٫٤٠٣    إیرادات تأمین أخرى 

 ٥٠٨٫٠١٢   ٦٣٧٫٢٣٦    صافي نتائج االكتتاب

 ٦٧٩٫٦٥٩   ٤٥٧٫٣٦٥    إیرادات االستثمارات
 ٧٣٫٤٩١   ٨١٫٣٠٨    إیرادات أتعاب اإلستشارات

 ٣٢٫٥١٠   ٣٤٫٥١٧    إیرادات اإلیجارات
 ١٫٥٤١   ٢٫٣٨٢    إیرادات أخرى

 ١٫٢٩٥٫٢١٣   ١٫٢١٢٫٨٠٨    لإجمالي الدخ

 )٤٨٣٫٦٧٠(   )٤٨٧٫٨٩٦(    المصروفات التشغیلیة واإلداریة 
 )٢٠٫٨٤٦(   )٢١٫٦٩٤(    اإلھالك

  
  

  الربح قبل الحصة من أرباح اإلستثمارات  بطریقة حقوق

  
 

  
 

٧٩٠٫٦٩٧ ٧٠٣٫٢١٨ 
  الملكیة

  الحصة من أرباح اإلستثمارات بطریقة حقوق الملكیة 
  

١١٫٥١٤ 
  

١٠٫١٧٤ 
        

 ٨٠٠٫٨٧١   ٧١٤٫٧٣٢    ربح الفترة
 

          منسوب إلى

 ٧٧٩٫٧٥٤   ٦٩٣٫٢١٧    مساھمي الشركة األم
 ٢١٫١١٧   ٢١٫٥١٥    مساھمات ال تتمتع بالسیطرة

 ٨٠٠٫٨٧١   ٧١٤٫٧٣٢    ربح الفترة
 

  ٤٫٢٢    ٣٫٧٥    (لایر قطري) المعدل للسھم الواحد خففالعائد األساسي والم

  



 

  .قشركة قطر للتأمین ش.م

  بیان الدخل الشامل المختصر الموحد 
  بآالف الریاالت القطریة  ٢٠١٥سبتمبر  ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- --  

  سبتمبر ٣٠للتسعة أشھر المنتھیة في     
    ٢٠١٤    ٢٠١٥  
  مراجعةغیر     مراجعةغیر     
          

 ٨٠٠٫٨٧١   ٧١٤٫٧٣٢    ربح الفترة
          

          الدخل الشامل اآلخر
          

صافي التغیر غیر المحقق في القیمة العادلة للموجودات المالیة 
 ٦٨٫٧٤٤   )٣٨٢٫٠٥٦(    المتاحة للبیع

 ٨٦٩٫٦١٥   ٣٣٢٫٦٧٦    إجمالي الدخل الشامل للفترة

          منسوب إلى
 ٨٤٢٫٦١٠   ٣٢٠٫١٩٧    مساھمي الشركة األم

  ٢٧٫٠٠٥   ١٢٫٤٧٩    مساھمات ال تتمتع بالسیطرة

 ٨٦٩٫٦١٥   ٣٣٢٫٦٧٦    إجمالي الدخل الشامل للفترة

  

  


