الشركة االسالمية القطرية للتأمين
بيان المركز المالي المختصر كما في  31مارس 2014
2014/03/31
غير مراجعه

2013/12/31
مدققه

موجودات عمليات التأمين
النقد وما يعادله
اشتراكات مدينة
موجودات عقود إعادة التأمين
مستحق من إعادة التأمين
استثمارات في أسهم متاحة للبيع
مدفوعات مقدماً وموجودات أخرى
استثمارات عقارية
ممتلكات ومعدات

ريال قطري
45,221,560
36,209,283
87,412,694
6,980,582
102,876,095
33,369,419
80,976,823
9,359,708

ريال قطري
76,280,998
25,664,487
81,945,246
5,490,990
113,555,111
6,387,243
81,517,201
8,964,899

مجموع موجودات عمليات التأمين

402,406,164

399,806,175

72,767,462
68,245,124
75,946,565
94,685,529

107,778,508
64,909,111
73,446,565
95,349,147

311,644,680

341,483,331

714,050,844

741,289,506

الشركة االسالمية القطرية للتأمين
31

2014

2014/03/31
(غير مراجعة)
المطلوبات والفائض من عمليات التأمين
ذمم إعادة التأمين دائنة
مطلوبات عقود إعادة التأمين
ذمم دائنة ومطلوبات أخرى
فوائض قابل للتوزيع
احتياطي القيمة العادلة

ريال قطري
27,294,054
198,126,249
30,445,599
)(3,393,962
)(5,196,634
39,352,824
115,778,034

2013/12/31
مدققه
ريال قطري
22,510,047
188,850,855
42,925,353
15,896,189
)(1,196,189
)(5,196,634
26,121,550
109,895,004

مجموع المطلوبات وفائض عمليات التأمين

402,406,164

399,806,175

مطلوبات المساهمين
توزيعات أرباح مستحقة الدفع
مخصصات

37,632,706
13,985,390

26,902,394
20,705,719

إجمالي مطلوبات المساهمين

51,618,096

47,608,113

احتياطي العمالت االجنبية لالستثمارات المتاحه للبيع

فائض غير مطالب به
فوائض مدوّره

حقوق المساهمين
رأس المال
احتياطي قانوني
احتياطي عام
احتياطي القيمة العادلة

150,000,000
75,000,000
1,540,888
)(2,631,562
)(5,196,635
41,313,892

150,000,000
75,000,000
1,540,888
)(2,251,146
)(5,196,635
74,782,111

إجمالي حقوق المساهمين

260,026,584

293,875,218

إجمالي مطلوبات وحقوق المساهمين

311,644,680

341,483,331

مجموع المطلوبات والفائض وحقوق المساهمين

714,050,844

741,289,506

احتياطي العمالت االجنبية لالستثمارات المتاحه للبيع

أرباح مدوّره

تمت الموافقه على هذه البيانات المالية من قبل مجلس االدارة بتاريخ  2014/4/21ووقع عليها نيابة عنهم:

السيد  /علي ابراهيم العبدالغني
الرئيس التنفيذي

الشيخ /عبداهلل بن ثاني بن عبداهلل آل ثاني
رئيس مجلس االدارة

الشركة االسالمية القطرية للتأمين

2014/3/31
2014/3/31

2013/3/31

68,951,092
)(15,169,240
)(24,851,798

64,686,748
)(12,356,081
)(19,910,741

28,930,053

32,419,926

)(2,369,283

)(4,264,108

26,560,770
)(1,973,228
24,587,543

28,155,818
)(1,692,746
26,463,072

)(23,770,245

)(23,676,000

2,815,067

2,282,192

)(20,955,177

)(21,393,808

3,632,365

5,069,264

2,250,665

1,552,000

5,883,030

6,621,265

2014/3/31
2013/3/31

2014/3/31

12,356,080
2,380,830
1,500,000
2,295,000
4,657,000
524,220

15,169,241
2,156,385
2,500,000
2,159,160
6,751,994
714,610

23,713,130

29,451,390

(648,874)
(5,820,000)

(676,116)
(5,936,749)

(41)

(57,161)

(6,468,915)

(6,670,026)

17,244,215

22,781,364

1.15

1.52

15,000,000

15,000,000

