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 ش.م.ع.ق. مجموعة اإلسالمیة القطریة للتأمین
 البیانات المالیة المختصرة المرحلیة

 ۲۰۲۰مارس  ۳۱
 

 صفحـة المحتویات

 ۲-۱ البیانات المالیة المختصرة المرحلیةمراجعة الحسابات المستقل عن  مدققتقریر 

 البیانات المالیة المختصرة المرحلیة:

 ٤-۳ المختصربیان المركز المالي 

 ٥ المختصر ملة وثائق التأمینلح  اإلیرادات والمصروفاتبیان 

 ٦ المختصر الفائض لحملة وثائق التأمینبیان 

 ۷ المختصر   الدخلبیان 

 ۸ المختصربیان التغیرات في حقوق المساھمین 

 ۹ المختصر  بیان التدفقات النقدیة

 ۳۱-۱۰ المرحلیة إیضاحات حول البیانات المالیة المختصرة

 

 



 

 

 المستقل عن مراجعة البيانات المالية المختصرة المرحلية  تقرير مدقق الحسابات

 ش.م.ع.ق.  مجموعة اإلسالمية القطرية للتأمينمجلس إدارة  إلى السادة أعضاء

 مقدمـة 

)"الشركة"( والتي   اإلسالمية القطرية للتأمين ش.م.ع.ق.  مجموعةالمرفقة ل البيانات المالية المختصرة المرحليةلقد راجعنا 

 تتضمن: 

 ؛2020 مارس 31بيان المركز المالي المختصر المرحلي كما في  •

 ؛2020 مارس  31الثالثة أشهر المنتهية في  لفترة بيان اإليرادات والمصروفات لحملة وثائق التأمين المختصر •

 ؛2020 سمار  31الثالثة أشهر المنتهية في  لفترة الفائض لحملة وثائق التأمين المختصربيان  •

 ؛2020  مارس 31الثالثة أشهر المنتهية في  لفترة بيان الدخل المختصر •

 ؛ 2020 مارس 31أشهر المنتهية في  الثالثةبيان التغيرات في حقوق الملكية المختصر لفترة  •

 ؛ و2020 مارس 31المنتهية في  الثالثةلفترة  بيان التدفقات النقدية المختصر •

 .المالية المختصرة المرحليةالبيانات إيضاحات حول   •

إن مجلس إدارة الشركة مسؤول عن إعداد وعرض هذه البيانات المالية المختصرة المرحلية وفقاً لمعايير المحاسبة المالية 

الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية. إن مسؤوليتنا هي إصدار تقرير حول هذه البيانات  

 مختصرة المرحلية استناداً إلى المراجعة التي قمنا بها. المالية ال

 نطاق المراجعة 

"مراجعة المعلومات المالية المرحلية من   2410لقد تمت مراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي المتعلق بإجراءات المراجعة رقم 

إجراء استفسارات من األشخاص المسؤولين عن . تتضمن مراجعة المعلومات المالية المرحلية  قبل المدقق المستقل للمنشأة"

األمور المالية والمحاسبية، وتطبيق إجراءات تحليلية باإلضافة إلى إجراءات مراجعة أخرى. إن نطاق المراجعة يقل كثيراً  

التأكيد الذي   عن نطاق التدقيق الذي يتم وفقاً لمعايير التدقيق للمؤسسات المالية اإلسالمية، وبالتالي ال نستطيع الحصول على

 يجعلنا على علم بجميع األمور الهامة التي يمكن تحديدها من خالل أعمال التدقيق. وعليه فإننا ال نبدي رأي تدقيق.

 كي بي ام جي  

 الدائري الثالث 25منطقة رقم 

 ، الدوحة4473ص.ب.: 

 دولة قطر

 +974 44576444تليفون : 

 +974 4442 5626فاكس : 

 home.kpmg/qaالموقع االلكتروني : 

والتجارة، دولة قطر كفرع لكي بي إم جي االقتصادمسجلة لدى وزارة  ،فرع قطركي بي إم جي المحدودة   
 الشرق األوسط وجنوب أسيا المحدودة، وهي عضو في شبكة شركات كي بي إم جي العالمية

 التعاونية ) "كي بي إم جي العالمية"(، مؤسسة سويسرية

 



 

 

 البيانات المالية المختصرة المرحلية )تابع( تقرير مدقق الحسابات المستقل عن مراجعة 

 النتيجة

ولفترة   ما يجعلنا نعتقد بأن البيانات المالية المختصرة المرحلية المرفقة كما في امراجعتنا، لم يتبادر إلى علمنلى استناداً إ

معايير المحاسبة المالية  للم يتم إعدادها، من جميع النواحي الجوهرية، وفقاً  2020مارس  31 الثالثة أشهر المنتهية في 

 . ؤسسات المالية اإلسالميةالصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للم

 أمر  تأكيد على 

والذي يصف األثر المحتمل لوباء   المرحلية حول البيانات المالية المختصرة 22إلى اإليضاح رقم  نود أن نلفت االنتباه

  ة غير معدل نتيجتناة متضمنا نتائجها المرحلية وحاالت عدم اليقين المرتبطة بها . إن شركعلى البيئة التشغيلية لل 19كوفيد 

 . فيما يتعلق بهذا األمر

 

 
 
 

 يعقوب حبيقة  2020أبريل    30
                ( 289جل مراقبي الحسابات القطري رقم ) س  الدوحة 

 كي بي إم جي  دولة قطر 
خارجي  بترخيص من هيئة قطر لألسواق المالية: مدقق 

 120153رخصة رقم  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 . المختصرة المرحلیة المالیة البیاناتمن ھذه ال یتجزأ  اجزءً  ۳۱إلى  ۱۰من صفحة تشكل اإلیضاحات  
۳ 

  ش.م.ع.ق. مجموعة اإلسالمیة القطریة للتأمین
  بیان المركز المالي المختصر

 باللایر القطري ۲۰۲۰مارس  ۳۱كما في 
 

 إیضاحات 
 مارس ۳۱

۲۰۲۰  
 دیسمبر ۳۱

۲۰۱۹ 
 (مدققة)  (مراجعة)  
     

     حملة الوثائقموجودات 
 ۱۱٥٬۷۲۹٬۸۷۷  ۸۹٬۸٤۹٬۰۷٤ ۷ نقد وأرصدة لدى البنوك

 ٥۲٬٦۳۷٬٤۸٤  ۷٦٬۹٦۷٬٤٦٥  اشتراكات مدینة
 ۲۹٬۸٦۹٬۱۷٤  ۲۷٬۳۳٤٬۰٦٤  مصاریف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى 

 ٤٤٬۰٦۹٬٦۲۱  ٤۱٬۱۹٦٬۲٦٥  مطلوبات من معیدي التأمین
 ۳۱۷٬۸۳٤٬۷٤٥  ۲۹۷٬۳۱۲٬٥۹۱ ۸ موجودات عقود إعادة التأمین

 ۳٤٬۱٦۷٬۰۳۰  ۲۹٬۲۳۸٬٦۲٤ (أ)۹ استثمارات بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة
 ۱٬۰۱۲٬۳۱٦  ۹٦۷٬۱۰٥ (ب)۹ بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل  استثمارات 

 ۷٬٥٥۹٬۷۰۱  ۷٬۹۱۰٬٤٤٤  موجودات ثابتة 
 ۱۱٦٬۲۷۰٬۲۰۹  ۱۱٥٬٦۸٤٬٥۳۲ ۱۰ استثمارات عقاریة

 ۳۳٬٦۲۰٬۸٤۱  ۳۳٬٦۲۰٬۸٤۱ ۱۱ استثمارات في شركات زمیلة
 ۷٥۲٬۷۷۰٬۹۹۸  ۷۲۰٬۰۸۱٬۰۰٥  مجموع موجودات حملة الوثائق

     
     موجودات المساھمین 

 ۱۸٦٬٥۰٤٬۹۰٦  ۲۰۷٬٥۲٥٬۳٦۷ ۷ نقد وأرصدة لدى البنوك
 ۷٬۳۳۷٬۷۳۱  ۹٬٤۹٦٬۰۲٥ (أ)۹ استثمارات بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة

 ۱٬۰۱۲٬۳۱٦  ۹٦۷٬۱۰٥ (ب)۹ بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل  استثمارات 
 ۱۲٦٬٦۷۹٬٥۱۸  ۱۲٥٬۹۷۰٬٦۰۱ ۱۰ استثمارات عقاریة

 ۹٥٬۸٤۷٬٦۸۹  ۹٥٬۱۹۹٬۷٥۰ ۱۱ استثمارات في شركات زمیلة
 ٤۱۷٬۳۸۲٬۱٦۰  ٤۳۹٬۱٥۸٬۸٤۸  مجموع موجودات المساھمین

 ۱٬۱۷۰٬۱٥۳٬۱٥۸  ۱٬۱٥۹٬۲۳۹٬۸٥۳  الموجودات مجموع 
 

 
 .بیان المركز المالي المختصر یتبع في الصفحة التالیة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 . المختصرة المرحلیة المالیة البیاناتمن ھذه ال یتجزأ  اجزءً  ۳۱إلى  ۱۰ اإلیضاحات من صفحةتشكل 
٥ 

  ش.م.ع.ق. مجموعة اإلسالمیة القطریة للتأمین
  بیان اإلیرادات والمصروفات لحملة وثائق التأمین المختصر

 باللایر القطري ۲۰۲۰مارس  ۳۱أشھر المنتھیة في  ثالثةلفترة ال
 

 مارس ۳۱المنتھیة في   أشھر ثالثةلفترة ال إیضاحات 
  ۲۰۲۰  ۲۰۱۹ 
 (مراجعة)  (مراجعة)  

     تأمینالإیرادات 
 ۱۲۰٬۰۲٤٬۳٥٦  ۱۲۱٬۹۱۰٬۱۰۷ ۱٥ إجمالي اشتراكات التأمین

 ) ۳۰٬۰۰۳٬٤۰۱(  ) ۳۰٬٤۷۷٬٥۲۸( ۱٥ أجر وكالة
 ) ٤۳٬۹٦۳٬۹۷۷(  ) ٤٥٬۹۲۳٬٤۳۲( ۱٥ حصة إعادة التأمین من إجمالي االشتراكات

 ٤٦٬۰٥٦٬۹۷۸  ٤٥٬٥۰۹٬۱٤۷  صافي االشتراكات المدورة
     

 ۸٬۷۳۲٬٥٤۸  ) ۱۰٬۱۸۰٬۹۹۱( ۱٥ المكتسبةالتغیرات في االشتراكات غیر 
 ٥٤٬۷۸۹٬٥۲٦  ۳٥٬۳۲۸٬۱٥٦  االشتراكات المكتسبة

     
 )۳٬۰۹۸٬٥٥۰(  )۳٬۲۷٦٬٤۲۰(  ت المدفوعةالعموال

 ) ۱۸۲٬۲٦۲(  ) ۱٥۸٬٤٥٦(  التغیرات في عموالت مؤجلة
 ٥۱٬٥۰۸٬۷۱٤  ۳۱٬۸۹۳٬۲۸۰  إجمالي إیرادات التأمین

     
     مصروفات التأمین

 ٤۳٬٤۸۷٬۸۸٦  ٥۹٬۱۸۲٬٤۰٥ ۱٥ إجمالي المطالبات المدفوعة
 ) ۱۱٬٤٦٦٬۲۸۹(  ) ۲٤٬۰٥۸٬۲۲٦( ۱٥ المطالبات المدفوعةحصة إعادة التأمین في 

 ۷٬۰۰۷٬۰۹۱  )۷٬۳۷٥٬۹٤٦( ۱٥ التغیرات في المطالبات القائمة
 ۳۹٫۰۲۸٫٦۸۸  ۲۷٬۷٤۸٬۲۳۳  إجمالي مصروفات التأمین

     
 ۱۲٬٤۸۰٬۰۲٦  ٤٬۱٤٥٬۰٤۷  صافي الفائض من عملیات التأمین

 ۲٬۹۹۹٬٤۳۹  ۲٬۲۸۹٬٦۰٤  إیراد االستثماراتصافي 
 )۲٬۳۹۹٬٥٥۱(  )۱٬۸۳۱٬٦۸۳(  رسوم المضاربة

خسارة انخفاض قیمة استثمارات بالقیمة العادلة من خالل  
 ) ۸۱٬۱٤۱(  ) ۷۱۹٬٥۹۰(  حقوق الملكیة

 -  ) ٤٥٬۲۱۱(  قیمة العادلة  لخسارة ا
 -  )۳٬۳۱۰٬۱۰۱(  موجودات مالیة  انخفاض مخصص  صافي 

 ۱۲٬۹۹۸٬۷۷۳  ٥۲۸٬۰٦٦  للفترة  صافي الفائض 
  



 

 . المختصرة المرحلیة المالیة البیاناتمن ھذه ال یتجزأ  اجزءً  ۳۱إلى  ۱۰ اإلیضاحات من صفحةتشكل 
٦ 

  ش.م.ع.ق. مجموعة اإلسالمیة القطریة للتأمین
  بیان الفائض لحملة وثائق التأمین المختصر

 باللایر القطري ۲۰۲۰مارس  ۳۱أشھر المنتھیة في  ثالثةلفترة ال
 

 مارس ۳۱المنتھیة في   أشھر ثالثةلفترة ال  
  ۲۰۲۰  ۲۰۱۹ 
 (مراجعة)  (مراجعة)  

   
 

 
 ۱۰٤٬٦۱۱٬٥۱۱  ۱۲۹٬٥۰٦٬٦٤٥  في بدایة الفترة المدور رصید الفائض

 -  )۷٬۲٤٦٬٤۹۱(  (أ))۳(إیضاح  ۳۰یار المحاسبة المالیة رقم عأثر تطبیق م
 ۱۰٤٬٦۱۱٬٥۱۱  ۱۲۲٬۲٦۰٬۱٥٤  في بدایة الفترة المدور رصید الفائض

 ۱۲٬۹۹۸٬۷۷۳  ٥۲۸٬۰٦٦  فائض الفترة
 ۱۱۷٬٦۱۰٬۲۸٤  ۱۲۲٬۷۸۸٬۲۲۰  في نھایة الفترة المدور إجمالي الفائض

     
 ) ۱۸٬۲۲۷٬۳٥۸(  ) ۱۸٬۲۰۳٬۲۳۱(  الموزع لحملة وثائق التأمین خالل الفترة
 ۹۹٬۳۸۲٬۹۲٦  ۱۰٤٬٥۸٤٬۹۸۹  رصید الفائض المدور في نھایة الفترة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 . المختصرة المرحلیة المالیة البیاناتمن ھذه ال یتجزأ  اجزءً  ۳۱إلى  ۱۰ اإلیضاحات من صفحةتشكل 
۷ 

 

  ش.م.ع.ق. القطریة للتأمینمجموعة اإلسالمیة 
  المختصر الدخلبیان 

 باللایر القطري ۲۰۲۰مارس  ۳۱أشھر المنتھیة في  ثالثةلفترة ال
 

 مارس ۳۱أشھر المنتھیة في   ثالثةلفترة ال إیضاحات 
  ۲۰۲۰  ۲۰۱۹ 
 (مراجعة)  (مراجعة)  
     

     اإلیرادات
 ۲٥۰٬۷٦۹  ٤۸۹٬۰۹٥  إیرادات من استثمارات المساھمین

 -  ۳۷۲٬۰٦۱  الحصة في أرباح شركات زمیلة
 ۳۰٬۰۰۳٬٤۰۱  ۳۰٬٤۷۷٬٥۲۸ ۱۷ أجر وكالة

 ۱٬٥۸۰٬٤٥۰  ۱٬۲۸٦٬۰۰۰  إیراد إیجارات
رسوم مضاربة للمساھمین من إدارة محفظة استثمار 

 ۲٬۳۹۹٬٥٥۱  ۱٬۸۳۱٬٦۸۳ ۱۷ لحملة وثائق التأمین
 ۱۷٬۰٦۲  ۲۸٬۰۷۰  إیرادات أخرى

 ۳٤٬۲٥۱٬۲۳۳  ۳٤٬٤۸٤٬٤۳۷  إجمالي اإلیرادات 
     

     المصروفات
 ) ۷۰۸٬۹۱۷(  ) ۷۰۸٬۹۱۷(  إھالك استثمارات عقاریة

 )۸٬٥۹۳٬۲۷۷(  )۸٬۲۰۸٬٤۲۷(  مصاریف إداریة وعمومیة
خسارة انخفاض قیمة استثمارات بالقیمة العادلة من خالل  

 ) ۸۱٬۱٤۱(  ) ٥۰۷٬۰۹۰(  حقوق الملكیة
 -  ) ٤٥٬۲۱۱(  خسارة القیمة العادلة  

 -  ) ٤٬٥٥۱(  صافي مخصص انخفاض موجودات مالیة
 )۹٬۳۸۳٬۳۳٥(  )۹٬٤۷٤٬۱۹٦(  إجمالي المصروفات

     
 ۲٤٬۸٦۷٬۸۹۸  ۲٥٬۰۱۰٬۲٤۱  صافي الدخل

     

 ۰٫۱٦  ۰٫۱۷ ۱٦ العائد األساسي للسھم الواحد (لایر قطري)
 

 



 

 . المختصرة المرحلیة المالیة البیاناتمن ھذه ال یتجزأ  اجزءً  ۳۱إلى  ۱۰ تشكل اإلیضاحات من صفحة
۸ 

 
  ش.م.ع.ق. مجموعة اإلسالمیة القطریة للتأمین

  بیان التغیرات في حقوق المساھمین المختصر
 باللایر القطري ۲۰۲۰مارس  ۳۱أشھر المنتھیة في  ثالثةلفترة ال

 احتیاطي عام احتیاطي قانوني رأس المال 
احتیاطي القیمة 

 العادلة

احتیاطي عمالت أجنبیة 
العادلة ستثمارات بالقیمة ال

 اإلجمالي أرباح مدورة من خالل حقوق الملكیة
        

ینایر  ۱الرصید كما في  
 ۳۷۷٬٦٦۱٬۷٦۳ ۱۰۸٬۷۳٥٬۰۸۸ )۲٬۲۷۲٬٦٤۱( ۱۱۸٬۹۳٥ ۱٬٥٤۰٬۸۸۸ ۱۱۹٬٥۳۹٬٤۹۳ ۱٥۰٬۰۰۰٬۰۰۰ (مدقق)  ۲۰۲۰

أثر تطبیق معیار المحاسبة 
 ) ٤۱٬۳٥۲( ) ٤۱٬۳٥۲( - - - - - (أ))۳(إیضاح  ۳۰المالیة رقم 

ینایر  ۱الرصید كما في  
 ۳۷۷٬٦۲۰٬٤۱۱ ۱۰۸٬٦۹۳٬۷۳٦ )۲٬۲۷۲٬٦٤۱( ۱۱۸٬۹۳٥ ۱٬٥٤۰٬۸۸۸ ۱۱۹٬٥۳۹٬٤۹۳ ۱٥۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ) معدل( ۲۰۲۰

 ۲٥٬۰۱۰٬۲٤۱ ۲٥٬۰۱۰٬۲٤۱ - - - - - صافي الدخل للفترة
احتیاطي القیمة التغیر في 

 ۷۹۲٬۳۲۳ - - ۷۹۲٬۳۲۳ - - - العادلة 
ترجمة احتیاطي التغیر في 

 ٦۱٤٬٦۱۸ - ٦۱٤٬٦۱۸ - - - - عمالت أجنبیة 
 ) ٥٦٬۲٥۰٬۰۰۰( ) ٥٦٬۲٥۰٬۰۰۰( - - - - - توزیعات أرباح معلنة*

مارس  ۳۱الرصید كما في 
 ۳٤۷٬۷۸۷٬٥۹۳ ۷۷٬٤٥۳٬۹۷۷ )۱٬٦٥۸٬۰۲۳( ۹۱۱٬۲٥۸ ۱٬٥٤۰٬۸۸۸ ۱۱۹٬٥۳۹٬٤۹۳ ۱٥۰٬۰۰۰٬۰۰۰ (مراجع) ۲۰۲۰

        
ینایر  ۱الرصید كما في  

 ۳٥۹٬۷۸۳٬٥۹۳ ۹۷٬٦٤٤٬۲٤۱ )۲٬۰۹۱٬٦٦٦( ٤۱۸٬۱٦۲ ۱٬٥٤۰٬۸۸۸ ۱۱۲٬۲۷۱٬۹٦۸ ۱٥۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (مدقق) ۲۰۱۹
 ۲٤٬۹۰۷٬٤۹۸ ۲٤٬۸٦۷٬۸۹۸ - ۳۹٬٦۰۰ - - - صافي دخل الفترة 

 ) ٥۲٬٥۰۰٬۰۰۰( ) ٥۲٬٥۰۰٬۰۰۰( - - - - - توزیعات أرباح معلنة*
مارس   ۳۱الرصید كما في  

 ۳۳۲٬۱۹۱٬۰۹۱ ۷۰٬۰۱۲٬۱۳۹ )۲٬۰۹۱٬٦٦٦( ٤٥۷٬۷٦۲ ۱٬٥٤۰٬۸۸۸ ۱۱۲٬۲۷۱٬۹٦۸ ۱٥۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (مراجع) ۲۰۱۹
قطري    ریـال   ۰٫۳٥لایر قطري لكل سھم (  ۰٬۳۷٥یعادل  ) بما  ۲۰۱۹لایر قطري في    ٥۲٫٥۰۰٫۰۰۰لایر قطري (  ٥٦٬۲٥۰٬۰۰۰*أعلنت الشركة توزیعات أرباح نقدیة خالل الفترة بقیمة  

).       ۲۰۱۹في   ۲۰۱۹مارس  ۳۱( ۲۰۲۰أبریل  ۱۲) بعد موافقة المساھمین خالل اجتماع الجمعیة العمومیة الذي عقد في ۲۰۱۹لكل سھم في 



 

 . المختصرة المرحلیة المالیة البیاناتمن ھذه ال یتجزأ  اجزءً  ۳۱إلى  ۱۰ تشكل اإلیضاحات من صفحة
۹ 

  ش.م.ع.ق. مجموعة اإلسالمیة القطریة للتأمین
  المختصر التدفقات النقدیةبیان 

 باللایر القطري ۲۰۲۰مارس  ۳۱أشھر المنتھیة في  ثالثةلفترة ال
 

 مارس ۳۱أشھر المنتھیة في   ثالثةلفترة ال إیضاحات 
  ۲۰۲۰  ۲۰۱۹ 
 (مراجعة)  (مراجعة)  

     التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة
 ۲٤٬۸٦۷٬۸۹۸  ۲٥٬۰۱۰٬۲٤۱  صافي دخل الفترة 

 ۱۲٬۹۹۸٬۷۷۳  ٥۲۸٬۰٦٦  وثائق التأمین للفترة  لحملةالفائض 
  ۲٥٬٥۳۸٬۳۰۷  ۳۷٬۸٦٦٬٦۷۱ 

     التعدیالت:
 ٥٥۲٬۲۹۰  ۲۹۷٬۳٦۸  إھالك موجودات ثابتة

 ۱٬۲۹٤٬٥۹٦  ۱٬۲۹٤٬٥۹٤  إھالك استثمارات عقاریة
 ) ٥٬٦۹۸(  ) ۹۲٬٥٥٦(  إیراد االستثمار

 ۳۷۱٬٦۳٤  ۱۲٦٬۹٥٦  مخصص مكافآت نھایة خدمة الموظفین
 -  ) ۳۷۲٬۰٦۱(  الحصة في أرباح شركات زمیلة

خسارة انخفاض قیمة استثمارات بالقیمة العادلة من خالل  
 حقوق الملكیة

 
۱٬۲۲٦٬٦۸۰  ۱٦۲٬۲۸۲ 

خسارة انخفاض قیمة استثمارات بالقیمة العادلة من خالل  
 بیان الدخل 

 
۹۰٬٤۲۲  - 

 -  ۳٬۳۱٤٬٦٥۲  صافي مخصص انخفاض موجودات مالیة
 ٤۰٬۲٤۱٬۷۷٥  ۳۱٬٤۲٤٬۳٦۲  ربح التشغیل قبل التغیرات في رأس المال العامل

     تغیرات في:
 ) ۱٤٬۳۸٥٬٦۸۷(  ) ۳٤٬۱۰۲٬٦٥۹(  اشتراكات مدینة

 ٤٬٥٤۳٬۹۱۱  ۱٬۷۸۲٬٤۷٤  مصاریف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى 
 ) ٥۱٬۲۸٥٬۱۰۲(  ۲۰٬٥۲۲٬۱٥٤  موجودات عقود إعادة التامین

 ۸٬٦٦۰٬۰٥۳  ٥٬۹۰۳٬٤۸٥  مطلوب من / إلى من معیدي التامین
 ٤۹٬٥٥۹٬٦٤٥  ) ۱۷٬۷۱۷٬۱۰۹(  مطلوبات عقود التامین

 )۷٬۹۷٦٬۳۲۷(  )٤٬۸۸۸٬٦۹۱(  ذمم دائنة ومطلوبات أخرى
 ۲۹٬۳٥۸٬۲٦۸  ۲٬۹۲٤٬۰۱٦  النقد من األنشطة التشغیلیة

 ) ۱۰٤٬۸۸۷(  ) ۳۱٦٬۳۷۸(  للموظفینمكافآت نھایة الخدمة المدفوعة 
 ۲۹٬۲٥۳٬۳۸۱  ۲٬٦۰۷٬٦۳۸  صافي النقد من األنشطة التشغیلیة

     
      التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة

 ) ۸٤۰٬٦٦۷(  ) ٦٤۸٬۱۱۱(  االستحواذ على موجودات ثابتة
صافي الحركة في استثمارات بالقیمة العادلة من خالل  

 الملكیةحقوق 
 

)۲٬٤۲٤٬۳۳۲(  ۱۳٥٬۸٦۹ 
 )۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰(  -  صافي الحركة في ودائع استثماریة

 -  ۱٬۰۲۰٬۰۰۰  توزیعات أرباح مستلمة من شركات زمیلة
 )۱۰۰٬۷۰٤٬۷۹۸(  )۲٬۰٥۲٬٤٤۳(  صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثماریة 

     
     التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة

 )۳٬٦۷۱٬٦۰۰(  )۳٬۷٥۸٬٦۱۸(  وثائق التأمین لحملةفائض موزع 
 ) ۱۲٤٬۰۳۸(  )۱٬٥۹۱٬۳٤۳(  توزیعات أرباح مدفوعة

 )۳٬۷۹٥٬٦۳۸(  )٥٬۳٤۹٬۹٦۱(  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمویلیة
     

 ) ۷٥٬۲٤۷٬۰٥٥(  )٤٬۷۹٤٬۷٦٦(  صافي النقص في النقد وما یعادلھ
 ۲۲۳٬۸٦۲٬٤۷۰  ۱٥۱٬٦۱٦٬۹۷۸  ینایر ۱یعادلھ في  النقد وما 

 ۱٤۸٬٦۱٥٬٤۱٥  ۱٤٦٬۸۲۲٬۲۱۲ ۷ مارس ۳۱النقد وما یعادلھ في 
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۱۰ 

 واألنشطةالتأسیس  ۱

كشركة  في دولة قطر    ۱۹۹۳اكتوبر  ۳۰بتاریخ    ")الشركة (“  ش.م.ع.ق.  مجموعة اإلسالمیة القطریة للتأمینتأسست  
. وفي  ۱٦٥۸٤سجل تجاري رقم    بموجب  ۱۹۸۱لسنة    ۱۱الشركات القطري رقم  مساھمة قطریة مقفلة وفقا لقانون  

، تغیر الشكل القانوني للشركة لتصبح شركة مساھمة عامة وطبقا لذلك أدرجت أسھمھا ۱۹۹۹دیسمبر  ۱۲تاریخ 
،  ۲۲٦۷٦عنوان الشركة المسجل ھو الطریق الدائري الثالث أمام سنیما الخلیج، صندوق برید رقم:   ر.قط  بورصةفي  

 الدوحة. 

  لتكافل (الحیاة) والتأمین الصحي وا، والسیارات ، والعقاریة،تعمل الشركة بصفة أساسیة في أعمال التأمینات العامة
 موارد أخرى في جمیع األنشطة ذات الصلة. والشركة رأسمالھا أیًضا  اإلسالمیة. تستثمرالشریعة  وفقاً ألحكام

شركة تابعة مملوكة بالكامل "الشركة اإلسالمیة القطریة لالستثمار العقاري" والتي لم تبدأ   انشاءإن الشركة بصدد 
 . ۲۰۲۰  مارس ۳۱ا في بعد عملیاتھا كم

 . ۲۰۲۰أبریل  ۳۰ وفقا لقرار مجلس اإلدارة بتاریخ المرحلیةالمختصرة  تم التصریح بإصدار ھذه البیانات المالیة

 س اإلعداد اأس ۲

 بیان االلتزام أ)(

المحاسبة والمراجعة  تم إعداد البیانات المالیة المختصرة المرحلیة وفقاً لمعاییر المحاسبة المالیة الصادرة عن ھیئة 
وبالنسبة للمواضیع التي ال تغطیھا معاییر المحاسبة المالیة تستخدم الشركة إرشادات   .للمؤسسات المالیة اإلسالمیة

المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة ذات الصلة الصادرة عن مجلس معاییر المحاسبة الدولیة. بناء علیھ، تم إعداد  
 "التقاریر المالیة المرحلیة".  -۳٤المرحلیة وفقا إلرشادات معیار المحاسبة الدولي رقم   البیانات المالیة المختصرة

ال تتضمن ھذه البیانات المالیة المختصرة المرحلیة جمیع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في إعداد البیانات المالیة  
. باإلضافة  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للشركة كما في السنویة ویتعین قراءتھا جنبا إلى جنب مع البیانات المالیة السنویة 

ال تعبر بالضرورة عن النتائج التي یمكن  ۲۰۲۰مارس  ۳۱أشھر المنتھیة في  ثالثةإلى ذلك، فإن نتائج فترة ال
 . ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱توقعھا للسنة المالیة التي تنتھي في 

بالقیمة االستثمارات    كلفة التاریخیة فیما عدا قیاستم إعداد البیانات المالیة المختصرة المرحلیة استناًدا إلى طریقة الت
و"استثمارات  " حقوق الملكیةالعادلة لالستثمارات المالیة المصنفة على أنھا "استثمارات بالقیمة العادلة من خالل 

 .بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل" 

.  وعملة العرض للشركة بالریاالت القطریة وھي العملة الوظیفیة  المختصرة المرحلیة  تم عرض ھذه البیانات المالیة  
 . تم تقریب جمیع القیم إلى أقرب لایر قطري

 األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة  ب)(

 یتطلب إعداد البیانات المالیة المختصرة المرحلیة بموجب معاییر المحاسبة المالیة من اإلدارة وضع أحكام وتقدیرات
لموجودات والمطلوبات واإلیرادات ا الواردة عن وافتراضات تؤثر على تطبیق السیاسات المحاسبیة والمبالغ 

 والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلیة عن ھذه التقدیرات. 

 تتم مراجعة التقدیرات واالفتراضات المتعلقة بھا على نحو مستمر. یتم إدراج التعدیالت على التقدیرات المحاسبیة 
 في الفترة التي تتم فیھا مراجعة التقدیرات وفي أیة فترات مستقبلیة تتأثر بذلك.

تتفق األحكام الھامة التي وضعتھا اإلدارة في تطبیق السیاسات المحاسبیة للشركة والمصادر الرئیسیة للشكوك حول 
باستثناء اآلثار الناجمة عن تبني  .۲۰۱۹دیسمبر   ۳۱التقدیرات مع تلك المطبقة في البیانات المالیة السنویة كما في 

البیانات المالیة    حول  ۳كما ھو مذكور في إیضاح    ۳۳ومعیار المحاسبة لدولي رقم    ۳۰معیار المحاسبة الدولي رقم  
 المختصرة المرحلیة. 
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۱۱ 
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة ۳

 التفسیرات الجدیدةالتعدیالت والمعاییر و

المطبقة في إعداد البیانات المالیة المختصرة المرحلیة تتفق مع تلك المستخدمة إلعداد    الھامة  إن السیاسات المحاسبیة
 باستثناء ما ھو مبین أدناه: ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱شركة للسنة المنتھیة في البیانات المالیة السنویة لل

خالل الفترة ، قامت الشركة بتطبیق المعاییر التالیة و التعدیالت على المعاییر المستخدمة في إعداد ھذه البیانات 
المالیة المختصرة المرحلیة. لم ینتج عن تطبیق المعاییر أدناه والتعدیالت على المعاییر تغییرات في صافي النتائج 

(أ) و (ب) والناتجة عن  ۳المذكورة في اإلیضاح استثناء التغییرات أو حقوق الملكیة المعتمدة سابقًا للشركة ، ب
، ولكنھا قد تؤدي إلى المزید من  ) ۳۳رقم ( یة) ومعیار المحاسبة المال۳۰رقم (ة تطبیق معیار المحاسبة المالی
 اإلفصاحات في نھایة السنة. 

 "الئتمانیة وااللتزامات ذات المخاطر العالیةانخفاض القیمة والخسائر ا" – ۳۰معیار المحاسبة المالیة رقم (أ)      

حول انخفاض  ۳۰درت ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة معیار المحاسبة المالیة رقم أص
. یھدف ھذا المعیار إلى وضع المبادئ ۲۰۱۷القیمة والخسائر االئتمانیة وااللتزامات ذات المخاطر العالیة في 

تقاریر محاسبیة ومالیة حول انخفاض القیمة والخسائر االئتمانیة لمختلف الموجودات اإلسالمیة الخاصة بإعداد 
التمویلیة واالستثماریة وبعض الموجودات األخرى للمؤسسات المالیة اإلسالمیة (المؤسسات)، وتكوین مخصصات 

لیة على وجھ الخصوص من تقییم مقابل االلتزامات ذات المخاطر العالیة من أجل تمكین مستخدمي البیانات الما
المبالغ الخاصة بالتدفقات النقدیة المستقبلیة ذات الصلة بتلك الموجودات والمعامالت وتوقیتھا والشكوك حولھا 

الخاص بالمخصصات   ۱۱محل معیار المحاسبة المالیة رقم  ۳۰بصورة عادلة. سیحل معیار المحاسبة المالیة رقم 
حول االستثمار في الصكوك واألسھم واألدوات المالیة  ۲٥ار المحاسبة المالیة رقم واالحتیاطیات، وأجزاء من معی

 المماثلة فیما یتعلق بانخفاض القیمة.

الموجودات والتعرض للمخاطر في ثالث فئات على أساس طبیعة المخاطر   ۳۰یُصنّف معیار المحاسبة المالیة رقم  
حدد ثالث طرق لتقییم خسائر كل فئة من فئات الموجودات:  المشمولة (مثل مخاطر االئتمان ومخاطر أخرى) ویُ 

 ) طریقة انخفاض القیمة.۳) طریقة صافي القیمة القابلة للتحقق، ۲) طریقة الخسائر االئتمانیة، ۱

 لغرض ھذا المعیار ، یتم تصنیف الموجودات والتعرضات للمخاطر على النحو التالي: 

 االئتمان (تخضع لطریقة الخسائر االئتمانیة):الموجودات والتعرضات لمخاطر  أ)(
 الذمم المدینة  )۱(
 التعرض للمخاطر خارج بیان المركز المالي )۲(

 المخزون (تخضع لطریقة صافي القیمة القابلة للتحقق) ب)(
     الموجودات والتعرضات للمخاطر التمویلیة واالستثماریة األخرى خاضعة لمخاطر غیر مخاطر االئتمان ج)(

 (تخضع لطریقة انخفاض القیمة) ، باستثناء المخزون.

تستخدم طریقة الخسائر االئتمانیة للذمم المدینة والتعرض للمخاطر خارج بیان المركز المالي طریقة قیاس مزدوجة، 
على    یتم وفقا لھا قیاس مخصص الخسارة إما كخسارة ائتمانیة متوقعة على مدار اثنى عشر شھًرا أو خسارة ائتمانیة

 مدى عمر اإلئتمان.

 الخسائر االئتمانیة المتوقعة

طریقة الخسائر االئتمانیة مع نموذج استشرافي عن "الخسائر االئتمانیة  ۳۰یقدم معیار المحاسبة المالیة رقم 
المتوقعة". سیطبق نموذج انخفاض القیمة الجدید على الموجودات المالیة التي تتعرض للمخاطر االئتمانیة، ویجب 

 راء العدید من األحكام الھامة عند تطبیق المتطلبات المحاسبیة لقیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة مثل:إج

 



    ش.م.ع.ق. مجموعة اإلسالمیة القطریة للتأمین
  إیضاحات حول البیانات المالیة المختصرة المرحلیة

 باللایر القطري ۲۰۲۰مارس  ۳۱في  الثالثة أشھر المنتھیةلفترة 
 

۱۲ 
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع) ۳

 )المعاییر والتعدیالت والتفسیرات الجدیدة (تابع

 االئتمانیة وااللتزامات ذات المخاطر العالیة"(تابع)"انخفاض القیمة والخسائر    –  ۳۰(أ)      معیار المحاسبة المالیة رقم  

 (تابع)  الخسائر االئتمانیة المتوقعة

 تحدید معاییر الزیادة الكبیرة في المخاطر االئتمانیة •
 اختیار النماذج واالفتراضات المناسبة لقیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة •
 للسیناریوھات المستقبلیة لكل نوع من أنواع مخاطر المنتجات/ السوقوضع الرقم والترجیحات النسبیة  •

 والخسائر 
 االئتمانیة المتوقعة المصاحبة لھا و •
 .إنشاء مجموعة من موجودات مالیة متماثلة ألغراض قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة •

 

ا أقل. یتم تعریف صافي القیمة القابلة  یتم قیاس المخزون علي أساس التكلفة أو صافي القیمة القابلة للتحقق أیھم
للتحقق على أنھا سعر البیع المقدر في سیاق النشاط العادي مطروحا منھ التكالیف المقدرة لإلكمال والتكالیف المقدرة 

 الالزمة إلجراء البیع ، مع مراعاة العوامل الخاصة بالشركة. 

 القیمة الدفتریة للموجودات القیمة القابلة لالسترداد.خسارة انخفاض القیمة ھي المبلغ الذي تتجاوز بھ 

 . ۲۰۲۰ینایر  ۱یسري المعیار من الفترات المالیة التي تبدأ في أو بعد 

  ۳۰تأثیر تطبیق معیار المحاسبة المالیة رقم 

أرقام  ، اختارت الشركة عدم تعدیل  ۳۰حكام االنتقالیة لمعیار المحاسبة المالیة رقم كما ھو مسموح بھ في األ
  األرباح المدورة فائض    انخفاض ھو    ۲۰۲۰ینایر    ۱كما في    ۳۰المقارنة. كان أثر تطبیق معیار المحاسبة المالیة رقم  

 . ملیون لایر قطري  ۰٬۰٤۱واألرباح المدورة بمقدار  ملیون لایر قطري ۷٬۲٤٦بمقدار 

 : ۳۰  یوضح الجدول أدناه تأثیر تطبیق معیار المحاسبة المالیة رقم
  

 ۲۰۱۹مبر دیس ۳۱
الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة 

معیار تأثیر تطبیق (
 )۳۰المحاسبة المالیة رقم 

 ۲۰۲۰ینایر  ۱
 

 (معدل)
 

 لایر قطري لایر قطري لایر قطري 
    حملة الوثائق

 ۱۱٥٬۷۰٤٬٥۳۳ )۲٥٬۳٤٤( ۱۱٥٬۷۲۹٬۸۷۷ بنكیة ةأرصد
 ٤٦٬۳۰٥٬٤۸۱ )٦٬۳۳۲٬۰۰۳( ٥۲٬٦۳۷٬٤۸٤ اشتراكات مدینة

 ٤٤٬۰٥٥٬۲۲۸ )۱٤٬۳۹۳( ٤٤٬۰٦۹٬٦۲۱ المطلوب من معیدي التأمین
 ۲٬٥۷٦٬۹۳۳ )۸۷٤٬۷٥۱( ۳٬٤٥۱٬٦۸٤ موجودات مالیة أخرى

 ۲۱٥٬۸۸۸٬٦٦٦ )۷٬۲٤٦٬٤۹۱( ۲۰۸٬٦٤۲٬۱۷٥ 
    المساھمین

 ۱۸٦٬٤٦۳٬٥٥٤ )٤۱٬۳٥۲( ۱۸٦٬٥۰٤٬۹۰٦ أرصدة بنكیة

مارس   ۳۱و  ۲۰۲۰ینایر  ۱كما في  لضآلتھا المتوقعة المتعلقة بالودائع المستردةتم إھمال الخسائر اإلئتمانیة 
۲۰۱۹ . 



    ش.م.ع.ق. مجموعة اإلسالمیة القطریة للتأمین
  إیضاحات حول البیانات المالیة المختصرة المرحلیة

 باللایر القطري ۲۰۲۰مارس  ۳۱في  الثالثة أشھر المنتھیةلفترة 
 

۱۳ 
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع) ۳
 )المعاییر والتعدیالت والتفسیرات الجدیدة (تابع

 مخاطر العالیة"(تابع)"انخفاض القیمة والخسائر االئتمانیة وااللتزامات ذات ال  –  ۳۰(أ)      معیار المحاسبة المالیة رقم  

 التغییرات الرئیسیة في السیاسات المحاسبیة للشركة 

  ۳۰تم تلخیص التغییرات الرئیسیة في السیاسات المحاسبیة للشركة الناتجة عن تطبیق معیار المحاسبة المالیة رقم 
المحاسبیة المتعلقة باألدوات المالیة للفترات كما یلي. نظًرا لعدم تعدیل المعلومات المالیة المقارنة ، فإن السیاسات 

المقارنة تستند إلى معاییر المحاسبة المالیة الحالیة و تعلیمات بنك قطر المركزي ذات العالقة على النحو المبین في 
 . ۲۰۱۹دیسمبر   ۳۱البیانات المالیة المدققة كما في وللسنة المنتھیة في 

اس الخسائر االئتمانیة المتوقعة عن الموجودات المالیة المدرجة بالتكلفة  تطبق الشركة منھًجا من ثالث مراحل لقی
 المطفأة. تتحرك الموجودات خالل المراحل الثالث التالیة على أساس التغییر في جودة االئتمان منذ التطبیق المبدئي.

 
 شھر ۱۲: الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة خالل  ۱المرحلة 

لتي لم یطرأ علیھا زیادة ملحوظة في مخاطر االئتمان منذ االعتراف المبدئي ، فإن  بالنسبة لتعرضات االئتمان ا
الجزء من الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى عمر اإلئتمان المرتبط باحتمال وقوع أحداث التخلف عن السداد  

یوًما في المدفوعات   ۳۰ة لم تتخلف لمد خالل االثني عشر شھًرا القادمة یتم االعتراف بھ لألصول المالیة التي
 خالل مخصص مجمع.التعاقدیة من 

 لم تنخفض قیمتھا االئتمانیة  -:  الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى عمر اإلئتمان  ۲المرحلة 
بالنسبة لتعرضات االئتمان التي حدثت فیھا زیادة كبیرة في مخاطر االئتمان منذ االعتراف المبدئي ولكن لم یتم 

یوًما في المدفوعات   ۹۰یوًما ولكنھ أقل من  ۳۰مع وجود تخلف یساوي أو یزید عن متھا االئتمانیة ، تخفیض قی
یتم إثبات التعاقدیة أو تلبیة مؤشرات نوعیة أخرى مثل التدھور الكبیر في التصنیف االئتماني أو خرق الشروط، 

 الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى الحیاة من خالل مخصص مجمع.
 انخفضت قیمتھا االئتمانیة -:  الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى عمر اإلئتمان  ۳المرحلة 

یتم تقییم الموجودات المالیة على أنھا منخفضة االئتمان عندما یقع حدث واحد أو أكثر لھ تأثیر سلبي على التدفقات  
عات التعاقدیة. نظراً الستخدام نفس الخصائص كما في النقدیة المستقبلیة المقدرة لھذا الموجود مع التأخیر في المدفو

 ، فإن منھجیة الشركة للمخصصات المحددة تظل إلى حد كبیر دون تغییر. ۱۱معیار المحاسبة المالیة رقم  
تعترف الشركة بمخصصات الخسائر االئتمانیة المتوقعة على األدوات المالیة التالیة التي ال یتم قیاسھا بالقیمة العادلة  

 ن خالل الربح أو الخسارة: م

 ذمم التكافل المدینة  •
 ودائع لدى البنوك والمؤسسات المالیة.  -الموجودات المالیة األخرى  •

تقیس الشركة مخصصات الخسارة بمبلغ یساوي الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر اإلئتماني ، باستثناء 
اطر االئتمان بشكل كبیر منذ االعتراف المبدئي لھا ، والتي یتم  الموجودات المالیة األخرى التي لم ترتفع فیھا مخ

 شھراً من الخسائر االئتمانیة المتوقعة. ۱۲قیاسھا على أنھا 
 

 المدخالت واالفتراضات والطرق المستخدمة لتقدیر خسائر االنخفاض في القیمة  
 الزیادة الكبیرة في المخاطر االئتمانیة

  الشركة ، تأخذ  المبدئيعند تحدید ما إذا كان خطر التخلف عن سداد أداة مالیة قد ازداد بشكل ملحوظ منذ االعتراف  
في االعتبار معلومات معقولة ومدعومة ذات صلة ومتوفرة دون تكلفة أو جھد ال لزوم لھ .وھذا یشمل المعلومات 

، إن   داخلي لمخاطر االئتمان، وتصنیف المخاطر الخارجیةالكمیة والنوعیة والتحلیل بما في ذلك نظام التصنیف ال
 ، وحالة الحسابات المتأخرة في السداد  وحیثما كان ممكنا، الخبرة التاریخیة ذات الصلة .  وجدت

 
 
 



    مجموعة اإلسالمیة القطریة للتأمین ش.م.ع.ق.
  إیضاحات حول البیانات المالیة المختصرة المرحلیة

  ۲۰۲۰مارس  ۳۱في  لفترة الثالثة أشھر المنتھیة
 

۱٤ 
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع) ۳

 المعاییر والتعدیالت والتفسیرات الجدیدة (تابع)

 العالیة"(تابع)"انخفاض القیمة والخسائر االئتمانیة وااللتزامات ذات المخاطر    –  ۳۰(أ)      معیار المحاسبة المالیة رقم  

 (تابع)التغییرات الرئیسیة في السیاسات المحاسبیة للشركة 

عند تحدید ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت بصورة كبیرة منذ االعتراف المبدئي، یتم أخذ المعاییر التالیة في  
 االعتبار

 (بقدر اإلمكان) التصنیف اإلئتماني الخارجي 
   المتوقعة الكبیرة في األعمال أو الظروف المالیة أو االقتصادیة التي من المتوقع أن  التغییرات السلبیة الفعلیة أو

 تتسبب في تغیر كبیر في قدرة الطرف المقابل على الوفاء بالتزاماتھ ؛
  تغیرات كبیرة فعلیة أو متوقعة في نتائج التشغیل لحملة الوثائق ، وشركات التأمین ومعیدي التأمین ، ومدینو

 خرون ومصدرو الدیون ؛ التأمین اآل
  تغیرات كبیرة في األداء والسلوك المتوقعین لحملة الوثائق وشركات التأمین ومعیدي التأمین وغیرھم من المدینین

 ومصدري الدیون ، بما في ذلك التغییرات في القدرة على الدفع والتغیرات في نتائج التشغیل الخاصة بھم ؛ 
   االئتمان على األدوات المالیة األخرى لنفس حملة الوثائق ، وشركات التأمین وشركات تغیرات كبیرة في مخاطر

 إعادة التأمین ، وغیرھم من المدینین ومصدري الدیون. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    ش.م.ع.ق.اإلسالمیة القطریة للتأمین  مجموعة
  إیضاحات حول البیانات المالیة المختصرة المرحلیة

 باللایر القطري ۲۰۲۰مارس  ۳۱في  لفترة الثالثة أشھر المنتھیة
 

۱٥ 
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع) ۳

 المعاییر والتعدیالت والتفسیرات الجدیدة (تابع)

 العالیة"(تابع)"انخفاض القیمة والخسائر االئتمانیة وااللتزامات ذات المخاطر    –  ۳۰(أ)      معیار المحاسبة المالیة رقم  

 مخصصات اإلنخفاض (حملة الوثائق والمساھمین)  /التعرض والتغیر في الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة 
التعرضات التي تخضع للخسائر االئتمانیة في  

 ۲۰۲۰مارس   ۳۱
 

 ۱المستوى  
  

 ۲المستوى  
  

 ۳المستوى  
  

 اإلجمالي 
        حملة الوثائق  

 ۸۹٬۳۷٥٬۳۷۱  -  -  ۸۹٬۳۷٥٬۳۷۱ أرصدة لدى البنوك 
 ٤۱٬۲۰۷٬۸۷۰  -  -  ٤۱٬۲۰۷٬۸۷۰ المطلوب من معیدي التأمین

 ۳٬۰٦۸٬۹۹۹  -  -  ۳٬۰٦۸٬۹۹۹ موجودات مالیة أخرى 
 ۱۳۳٬٦٥۲٬۲٤۰  -  -  ۱۳۳٬٦٥۲٬۲٤۰ 
        

        المساھمین 
 ۲۰۷٬٥۷۱٬۲۷۰  -  -  ۲۰۷٬٥۷۱٬۲۷۰ أرصدة لدى البنوك 

 ۳٤۱٬۲۲۳٬٥۱۰  -  -  ۳٤۱٬۲۲۳٬٥۱۰ 
انخفاض القیمة    اتمخصص -الرصید الختامي 

   ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في 
       

 -  -  -  - حملة الوثائق  
 -  -  -  - أرصدة لدى البنوك 

 -  -  -  - المطلوب من معیدي التأمین
 -  -  -  - موجودات مالیة أخرى 

 -  -  -  - 
        المساھمین 

 -  -  -  - أرصدة لدى البنوك 
        

الرصید االفتتاحي للخسائر االئتمانیة المتوقعة  
 ۲۰۲۰ینایر  ۱(تأثیر الیوم األول) كما في 

       

        حملة الوثائق  
رصدة لدى  لألالخسائر االئتمانیة المتوقعة 

 ۲٥٬۳٤٤  -  -  ۲٥٬۳٤٤ البنوك
للمطلوب من معیدي  لخسائر االئتمانیة المتوقعة 

 ۱٤٬۳۹۳  -  -  ۱٤٬۳۹۳ التأمین
الخسائر االئتمانیة المتوقعة للموجودات المالیة  

 ۸۷٤٬۷٥۱  -  -  ۸۷٤٬۷٥۱ األخرى
 ۹۱٤٬٤۸۸  -  -  ۹۱٤٬٤۸۸ 

        المساھمین 
رصدة لدى  لألالخسائر االئتمانیة المتوقعة 

 ٤۱٬۳٥۲  -  -  ٤۱٬۳٥۲ البنوك
 ۹٥٥٬۸٤۰  -  -  ۹٥٥٬۸٤۰ 

        المحمل / (رد) للفترة (صافي) 
        حملة الوثائق 

 )٥٬٦۷۱(  -  -  )٥٬٦۷۱( أرصدة لدى البنوك 
 )۲٬۷۸۸(  -  -  )۲٬۷۸۸( المطلوب من معیدي التأمین

 )۱۲۲٬۱۱٤(  -  -  )۱۲۲٬۱۱٤( موجودات مالیة أخرى 
 )۱۳۰٬٥۷۳(  -  -  )۱۳۰٬٥۷۳( 
        

        المساھمین 
 ٤٬٥٥۱  -  -  ٤٬٥٥۱ أرصدة لدى البنوك 

 )۱۲٦٬۰۲۲(  -  -  )۱۲٦٬۰۲۲( 
  ۲۰۲۰مارس   ۳۱كما في  -الرصید الختامي 

 (مراجعة) 
       

        حملة الوثائق 
 ۱۹٬٦۷۳  -  -  ۱۹٬٦۷۳ أرصدة لدى البنوك 

 ۱۱٬٦۰٥  -  -  ۱۱٬٦۰٥ المطلوب من معیدي التأمین
 ۷٥۲٬٦۳۷  -  -  ۷٥۲٬٦۳۷ موجودات مالیة أخرى 

 ۷۸۳٬۹۱٥  -  -  ۷۸۳٬۹۱٥ 
        المساھمین 

 ٤٥٫۹۰۳  -  -  ٤٥٬۹۰۳ أرصدة لدى البنوك 
 ۸۲۹٬۸۱۸  -  -  ۸۲۹٬۸۱۸ 

 
 
 



    ش.م.ع.ق. مجموعة اإلسالمیة القطریة للتأمین
  المرحلیةإیضاحات حول البیانات المالیة المختصرة 

 باللایر القطري ۲۰۲۰مارس  ۳۱في  لفترة الثالثة أشھر المنتھیة
 

۱٦ 
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع) ۳

 المعاییر والتعدیالت والتفسیرات الجدیدة (تابع)

 "انخفاض القیمة والخسائر االئتمانیة وااللتزامات ذات المخاطر العالیة"(تابع)  –  ۳۰معیار المحاسبة المالیة رقم  (أ)       

 مخصصات اإلنخفاض (حملة الوثائق والمساھمین)  /التعرض والتغیر في الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة 

ي منھج المراحل الثالث المذكورة أعاله ، یصف المدرجة ف  التأمینبخالف ذمم إعادة  المدینة لالشتراكاتبالنسبة 
 الجدول أدناه أعمار مستحقات التكافل ومخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة.

إجمالي القیمة  
 الدفتریة

مخصص الخسائر  
 االئتمانیة المتوقعة 

 صافي القیمة الدفتریة 

      (مراجعة) ۲۰۲۰مارس  ۳۱
 ۲۸٬۳٥۰٬۰۹۸  )٤٬۳٥۰٬۳۹۸(  ۳۲٬۷۰۰٬٤۹٦ یوم ٦۰-۰

 ۱۸٬۹۷٤٬٦٦۹  )۲٬۳۱۷٬۹۷۷(  ۲۱٬۲۹۲٬٦٤٦ یوم  ٦۱-۹۰
 ۹٬۸۰٦٬٦۸۷  )۳٬۰۱۰٬٦۷٥(  ۱۲٬۸۱۷٬۳٦۲ یوم ۹۱-۱۸۰

 ۱۱٬۳۲٥٬٥٤۰  )۳٬۹۷٤٬۸۱۸(  ۱٥٬۳۰۰٬۳٥۸ یوم  ۱۸۱-۳٦٥
 ۸٬٥۱۰٬٤۷۱  )٤٬٥٥٤٬۳٤۲(  ۱۳٬۰٦٤٬۸۱۳ یوم ۳٦٥أكثر من 

 ۹٥٬۱۷٥٬٦۷٥  )۱۸٬۲۰۸٬۲۱۰ (  ۷٦٬۹٦۷٬٤٦٥ 
 

 موضح أدناه التسویة الخاصة بمخصص الخسائر اإلئتمانیة:

 ۲۰۲۰مارس  ۳۱ 
 (مراجعة) حملة الوثائق

 ۸٬٤۳٥٬٥۳۳ ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في 
 -الرصید االفتتاحي للخسائر االئتمانیة المتوقعة (تأثیر الیوم األول) 

 ۲۰۲۰ینایر  ۱كما في 
 

٦٬۳۳۲٬۰۰۳ 
 ۱٤٬۷٦۷٬٥۳٦ ۲۰۲۰ینایر  ۱الرصید كما في 

 ۳٬٤٤۰٬٦۷٤ للفترة محملال
 ۱۸٬۲۰۸٬۲۱۰ (مراجعة) ۲۰۲۰مارس  ۳۱كما في  –الرصید النھائي 

  



    ش.م.ع.ق. مجموعة اإلسالمیة القطریة للتأمین
  المرحلیةإیضاحات حول البیانات المالیة المختصرة 

 باللایر القطري ۲۰۲۰مارس  ۳۱في  لفترة الثالثة أشھر المنتھیة
 

۱۷ 
 

 (تابع) الھامةالسیاسات المحاسبیة  ۳

 (تابع) المعاییر والتعدیالت والتفسیرات الجدیدة

 : "االستثمار في األسھم والصكوك واألدوات المماثلة"۳۳معیار المحاسبة المالیة رقم    (ب) 

الھدف من ھذا المعیار ھو وضع مبادئ التصنیف واالعتراف والقیاس والعرض واإلفصاح عن االستثمار في 
واألسھم واألدوات المماثلة األخرى التي تقوم بھا المؤسسات المالیة اإلسالمیة. ینطبق ھذا المعیار على  الصكوك 

االستثمار   ۲٥استثمارات المؤسسة سواء في شكل سندات دین أو أسھم. یحل ھذا المعیار محل معیار المحاسبة المالیة  
قحة لتصنیف وقیاس االستثمارات لتتماشى مع في الصكوك واألسھم واألدوات المماثلة ، ویقدم إرشادات من

 الممارسات الدولیة. 

الدین وأدوات االستثمار  واستثمارات في أدواتحقوق الملكیة  إلى استثمارات فيیصنف المعیار االستثمارات 
األخرى. یجب أن تكون االستثمارات في أدوات حقوق الملكیة بالقیمة العادلة ولن تخضع لمخصصات انخفاض  

انخفاض القیمة والخسائر االئتمانیة وااللتزامات ذات المخاطر   "ا  ۳۰المحاسبة المالیى الدولیة رقم  ة وفقًا لمعیار  القیم
العالیة". في ظروف محدودة ، عندما تكون المؤسسة غیر قادرة على تحدید مقیاس موثوق للقیمة العادلة لالستثمارات 

 للقیمة العادلة. في األسھم ، یمكن اعتبار التكلفة أفضل تقریب 

یمكن تصنیف وقیاس االستثمار بالتكلفة المطفأة أو القیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة أو القیمة العادلة من خالل  
اآلن باختبارات نموذج األعمال ولن یُسمح بإعادة التصنیف إال عند تغییر  یتم تحدیدھابیان الدخل. فئات التصنیف 
 ا مستقبلیًا.نموذج األعمال وسیتم تطبیقھ

"االستثمار في األسھم والصكوك واألدوات المماثلة"۳۳معیار المحاسبة المالیة رقم بني ت  : 

"االستثمار في األسھم والصكوك واألدوات المماثلة"  والصادر عن    ۳۳طبقت الشركة معیار المحاسبة المالیة رقم
 . ۲۰۲۰ینایر  ۱اإلسالمیة اعتباًرا من ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة 

سیكون المعیار قابال للتطبیق بأثر رجعي. على الرغم من ذلك فإن األثر التراكمي ، إن وجد ، المنسوب ألصحاب 
المصلحة الذین یتحملون الربح أو الخسارة ، بما في ذلك حاملي حسابات االستثمار للفترات السابقة ، یجب تعدیلھ 

 مة العادلة لالستثمارات المتعلقة بھذه الفئة من أصحاب المصلحة. مع احتیاطي القی

إلى تغییرات في السیاسات المحاسبیة للتقدیر والتصنیف وقیاس االستثمار   ۳۳أدى تطبیق معیار المحاسبة المالیة رقم  
تأثیًرا   ۳۳لیة رقم  في الصكوك واألسھم واألدوات المماثلة األخرى ، ومع ذلك ، لم یكن لتطبیق معیار المحاسبة الما

. فیما یلي  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱على أي مبالغ تم إقرارھا سابقًا في بیان المركز المالي للشركة للسنة المنتھیة في 
 المطبق في الفترة الحالیة.   ۳۳تفاصیل السیاسات المحاسبیة المحددة لـمعیار المحاسبة المالیة رقم 



    ش.م.ع.ق. مجموعة اإلسالمیة القطریة للتأمین
  المرحلیةإیضاحات حول البیانات المالیة المختصرة 

 باللایر القطري ۲۰۲۰مارس  ۳۱في  لفترة الثالثة أشھر المنتھیة
 

۱۸ 
 

 (تابع) السیاسات المحاسبیة الھامة ۳

 (تابع) المعاییر والتعدیالت والتفسیرات الجدیدة

 (تابع) : "االستثمار في األسھم والصكوك واألدوات المماثلة"۳۳معیار المحاسبة المالیة رقم    (ب)

 التصنیف والتبویب
واألدوات على منھج لتصنیف وقیاس االستثمارات في الصكوك واألسھم  ۳۳یحتوي معیار المحاسبة المالیة رقم 

المماثلة التي تعكس نموذج العمل الذي تدار فیھ ھذه االستثمارات والخصائص األساسیة للتدفقات النقدیة. بموجب 
 ھذا المعیار یجب تبویب كل استثمار كاستثمار في:

 أدوات حقوق ملكیة )(أ
 أدوات دین وتتضمن:  )(ب

 أدوات دین نقدیة  )۱(
 أدوات دین غیر نقدیة  )۲(

 ر أخرىأدوات استثما )(ج

من المعیار یجب على المؤسسة   ۱۰ما لم تتم ممارسة خیارات اإلعتراف المبدئي المنصوص علیھا في الفقرة 
) ۳) القیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة؛ أو (۲) بالتكلفة المطفأة؛ (۱تصنیف االستثمارات على أنھا مقاسة إما (

 كل من:  القیمة العادلة من خالل بیان الدخل وذلك على أساس

 نموذج أعمال الشركة إلدارة اإلستثمارات ، و )(أ

 خصائص التدفق النقدي المتوقع لإلستثمار بما یتماشى مع طبیعة عقود التمویل اإلسالمي األساسیة. )(ب

 التغییرات الرئیسیة في التقدیرات واألحكام الھامة
 تصنیف االستثمار

ستثمار تمثل إما إدارة االستثمارات وتقییم ما إذا كانت الشروط التعاقدیة لإلتقییم نموذج العمل الذي یتم من خاللھ 
 أو أداة استثمار أخرى ذات عائد فعال یمكن تحدیده بشكل معقول.  دینأداة 

 

 "الوكالة باالستثمار"وكالة االستثمار : ۳۱معیار المحاسبة المالیة رقم 

الخاصة بإعداد تقاریر محاسبیة ومالیة حول أدوات وكالة االستثمار الھدف من ھذا المعیار ھو وضع المبادئ 
(الوكالة باالستثمار) والموجودات والمطلوبات ذات الصلة بوجھات نظر كل من الموكل (المستثمر) والوكیل. 

 . ۲۰۲۰ینایر  ۱سیصبح ھذا المعیار ساري المفعول للفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد 

 . للشركة  على البیانات المالیةأثر   ۳۱معیار المحاسبة المالیة رقم   ینتج عن تطبیقلم 

 "تقدیم التقاریر المالیة لحاملي الصكوك": ۳٤معیار المحاسبة المالیة رقم 

إن ھدف ھذا المعیار ھو وضع مبادئ تقدیم التقاریر المحاسبیة والمالیة عن الموجودات واألعمال التي تنطوي على 
 اب المصلحة وخصوصا حاملي الصكوك.تقدیم تقاریر شفافة وعادلة لجمیع أصحصكوك لضمان 

ینطبق ھذا المعیار على الصكوك وفقًا لمبادئ وقواعد الشریعة الصادرة عن ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات 
ض خاصة أو  المالیة اإلسالمیة أو المؤسسة األخرى ("المنشئ")، بشكل مباشر أو من خالل استخدام كیان ألغرا

آلیة مماثلة. فیما یتعلق بالصكوك التي یحتفظ بھا المنشئ في المیزانیة العمومیة بما یتماشى مع متطلبات معیار 
"الصكوك في دفاتر المنشئ"، قد یختار المنشئ عدم تطبیق ھذا المعیار. یسري ھذا المعیار    ۲۹المحاسبة المالیة رقم  

على  أثر  ۳٤معیار المحاسبة المالیة رقم ینتج عن تطبیق لم . ۲۰۲۰ینایر  ۱للفترات المالیة التي تبدأ في أو بعد 
 . للشركة البیانات المالیة

 



    ش.م.ع.ق. مجموعة اإلسالمیة القطریة للتأمین
  المرحلیةإیضاحات حول البیانات المالیة المختصرة 

 باللایر القطري ۲۰۲۰مارس  ۳۱في  لفترة الثالثة أشھر المنتھیة
 

۱۹ 
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع) ۳

 المعاییر والتعدیالت والتفسیرات الجدیدة الصادرة ولكنھا لم تصبح ساریة بعد      (د)

 احتیاطیات المخاطر: ۳٥معیار المحاسبة المالیة رقم 

"احتیاطیات  ۳٥أصدرت ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة معیار المحاسبة المالیة رقم 
"انخفاض القیمة والخسائر االئتمانیة  ۳۰. ھذا المعیار بجانب معیار المحاسبة المالیة رقم ۲۰۱۸المخاطر" في 

 "المخصصات واالحتیاطیات". ۱۱یلغیان معیار المحاسبة المالیة رقم  وااللتزامات ذات المخاطر العالیة" اللذان

یھدف ھذا المعیار إلى وضع مبادئ التقاریر المحاسبیة والمالیة حول احتیاطیات الخسائر الموضوعة لتخفیف مختلف 
المالیة  المخاطر التي تواجھ المعنیون، وبصفة أساسیة المستثمرین المتقبلین للربح والخسارة لدى المؤسسات

اإلسالمیة (المؤسسات المالیة اإلسالمیة/ المؤسسات). یقدم ھذا المعیار تصنیفًا واسعًا بحیث یقوم الموكل (المستثمر)، 
كخیار مفضل، أو   –عند بدایة المعاملة، بتقییم طبیعة االستثمار إما "استثمار ذو دخل ثابت یدفع من خالل وسیط" 

 طریقة "وكالة مشروع مشترك".

 مع السماح بتطبیقھ مبكرا ۲۰۲۰ینایر  ۱ھذا المعیار ساري المفعول للفترات المالیة التي تبدأ في أو بعد  سیصبح
انخفاض القیمة والخسائر االئتمانیة وااللتزامات ذات "   ۳۰فقط في حالة تطبیق الشركة لمعیار المحاسبة الدولي رقم  

 المعیار.تقوم الشركة حالیا بتقییم أثر ھذا  " المخاطر العالیة.

  اإلجارة: ۳۲معیار المحاسبة المالیة رقم 

في  "اإلجارة"  ۳۲معیار المحاسبة المالیة رقم أصدرت ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة 
 منتھیة بالتملیك".الجارة اإلجارة واإلالحالي "   ۸معیار المحاسبة المالیة رقم . یحل ھذا المعیار محل ۲۰۲۰

ن ھذا المعیار ھو تحدید مبادئ التصنیف واالعتراف والقیاس والعرض والكشف عن معامالت اإلجارة الھدف م
منتھیة بالتملیك) التي دخلت فیھا المؤسسات المالیة اإلسالمیة  الجارة اإل(األصول بما في ذلك أشكال مختلفة من 

التمویل اإلسالمي فیما یتعلق  قطاعواجھھا یكمؤجر ومستأجر. یھدف ھذا المعیار الجدید إلى معالجة القضایا التي 
سري ھذا المعیار الحالیة بما یتماشى مع الممارسات العالمیة. ی  المعالجاتبالمحاسبة والتقاریر المالیة وكذلك تحسین  
مع السماح بالتطبیق المبكر. تقوم الشركة حالیًا بتقییم أثیر  ۲۰۲۱ینایر  ۱على الفترات المالیة التي تبدأ في أو بعد 

 ھذا المعیار.

 إدارة المخاطر المالیة ٤

المالیة كما في تتفق األھداف والسیاسات المالیة إلدارة المخاطر المالیة للشركة مع تلك المفصح عنھا في البیانات 
 . ۲۰۱۹دیسمبر   ۳۱وللسنة المنتھیة في 

 ھیئة الرقابة الشرعیة ٥
تخضع أنشطة الشركة إلى رقابة لجنة شرعیة یُعینھا المساھمین. تؤدي ھیئة الرقابة الشرعیة دور رقابي من أجل  

 تحدید ما إذا كانت عملیات الشركة تتم بما یتفق مع قواعد ومبادئ الشریعة اإلسالمیة.
 
 



    ش.م.ع.ق.اإلسالمیة القطریة للتأمین  مجموعة
  إیضاحات حول البیانات المالیة المختصرة المرحلیة

 باللایر القطري ۲۰۲۰مارس  ۳۱في  المنتھیةلفترة الثالثة أشھر 
 

۲۰ 
 

 قطاعات التشغیل ٦
یعرض الجدول التالي معلومات عن نتائج تلك القطاعات وموجوداتھا ومطلوباتھا فیما یتعلق بقطاعات الشركة 

 : ۲۰۱۹ مارس ۳۱/  ۲۰۱۹دیسمبر   ۳۱/ السنة المنتھیة في  ۲۰۲۰مارس   ۳۱التشغیلیة للفترة المنتھیة في 
 : ۲۰۲۰مارس  ۳۱للفترة المنتھیة في 

 اإلجمالي  دة غیر محد عقارات استثمارات اكتتاب 
      

 ۲٥٬٥۳۸٬۳۰۷ ۱۹٬۰٤٤٬۳۲٥ ٥۱٥٬۲۷۷ ۱٬۸۳۳٬٦٥۸ ٤٬۱٤٥٬۰٤۷ صافي الدخل 
إجمالي  

 ۱٬۱٥۹٬۲۳۹٬۸٥۳ ۷٬۹۱۰٬٤٤٤ ۲٤۱٬٦٥٥٬۱۳۳ ۳۸۳٬٦۲۳٬۱۳٦ ٥۲٦٬۰٥۱٬۱٤۰ الموجودات 
إجمالي  

 ۸۱۱٬٤٥۲٬۲٦۰ ۱٦٬۱۷٦٬٦۳۰ - ۷۷٬۹۱۳٬۱۲۰ ۷۱۷٬۳٦۲٬٥۱۰ المطلوبات 
 

 :۲۰۱۹دیسمبر   ۳۱للسنة المنتھیة في /  ۲۰۱۹ مارس  ۳۱للفترة المنتھیة في 
 اإلجمالي  محددة غیر  عقارات استثمارات اكتتاب 
      

 صافي الدخل 
 ۱۲٫٤۸۰٫۰۲٦ )۲۰۱۹(مارس 

             
۳٬۰۸۷٬۹۲٦ 

                  
۸۳۳٬۰۸۳ 

             
۲۱٬٤٦٥٬٦۳٦ ۳۷٬۸٦٦٬٦۷۱ 

إجمالي  
الموجودات  

 ۱٬۱۷۰٬۱٥۳٬۱٥۸ ۷٬٥٥۹٬۷۰۱ ۲٤۲٬۹٤۹٬۷۲۷ ۳٦۸٬۹۳۹٬۲۹۳ ٥٥۰٬۷۰٤٬٤۳۷ )۲۰۱۹(دیسمبر 
إجمالي  

 المطلوبات 
 ۷۹۲٬٤۹۱٬۳۹٥ ۱۹٬۱۸٤٬٤۲۹ - ۲۸٬۷۲۱٬۷۲٤ ۷٤٤٬٥۸٥٬۲٤۲ )۲۰۱۹(دیسمبر 

 نقد وأرصدة لدى البنوك ۷
یعادلھ من األرصدة التالیة بفترات استحقاق أقل من ثالثة ، یتكون النقد وما المختصربیان التدفقات النقدیة  لغرض
 أشھر.

 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱  ۲۰۲۰مارس   ۳۱ 
 (مدققة)   (مراجعة)  

    حملة وثائق التأمین
 -  ٤۹۳٬۳۷٦ نقـد في الصندوق

 ٥٦٬٦۸۷٬۲۰۲  ٥٦٬٦۸۷٬۲۰۲ )۱ودائع استثماریة (بنوك إسالمیة) (
 ٤٬۷۸۷٬۷٥۱  ۱۲٬٥٦۹٬۲٤۲ )۲حسابات جاریة (

 ٥٤٬۲٥٤٬۹۲٤  ۲۰٬۱۱۸٬۹۲۷ حسابات توفیر (بنوك إسالمیة)
 ۱۱٥٬۷۲۹٬۸۷۷  ۸۹٬۸٦۸٬۷٤۷ )۱( لحملة الوثائق  اإلجمالي
 -  )۱۹٬٦۷۳( مخصص االنخفاض في األرصدة لدى البنوكناقصا: 

 ۱۱٥٬۷۲۹٬۸۷۷  ۸۹٬۸٤۹٬۰۷٤ المختصر اإلجمالي كما في بیان المركز المالي
    المساھمین

 ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰  ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ )۱ودائع استثماریة (بنوك إسالمیة) (
 ۸٦٬٥۰٤٬۹۰٦  ۱۰۷٬٥۷۱٬۲۷۰ حسابات توفیر (بنوك إسالمیة)

 ۱۸٦٬٥۰٤٬۹۰٦  ۲۰۷٬٥۷۱٬۲۷۰ )۲للمساھمین (  اإلجمالي
 -  )٤٥٬۹۰۳( مخصص االنخفاض في األرصدة لدى البنوكناقصا: 

 ۱۸٦٬٥۰٤٬۹۰٦  ۲۰۷٬٥۲٥٬۳٦۷ اإلجمالي كما في بیان المركز المالي المختصر
    

 ۳۰۲٬۲۳٤٬۷۸۳  ۲۹۷٬٤٤۰٬۰۱۷ )۲+۱قبل المخصص ( إجمالي النقد واألرصدة لدى البنوك
ً  ۹۰ناقصا: ودائع تستحق ألكثر من   )۱٥۰٬٦۱۷٬۸۰٥(  )۱٥۰٬٦۱۷٬۸۰٥( یوما

 ۱٥۱٬٦۱٦٬۹۷۸  ۱٤٦٬۸۲۲٬۲۱۲ كما في بیان التدفقات النقدیھ المختصر إجمالي النقد وما یعادلھ

 . )۲۰۱۹في  ٪۲إلى  ٪ ۱٫٥( ٪۲إلى    ٪۱٫٥ُمعدل ربح بنسبة  البنكیةالودائع تحمل  )۱(
 تتضمن الحسابات الجاریة، حسابات جاریة لدى بنوك غیر إسالمیة تستخدم في تحصیل اشتراكات التأمین )۲(

 . االئتمان بطاقاتالمدفوعة من قبل حملة الوثائق عن طریق 
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۲۱ 
 

 التأمین ومطلوبات عقودإعادة التأمین  موجودات عقود ۸
 

 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱  ۲۰۲۰مارس  ۳۱ 
 (مدققة)  (مراجعة) 

    إجمالي مطلوبات عقود التأمین
 ۲۱۹٬٤۹٤٬۰۰٦  ۱۹٥٬۸٦٥٬۱۲۱ مطالبات قائمة غیر مدفوعة

 ۱۲۸٬۸۹٦٬۱٦۷  ۱۱۸٬۸۹٦٬۱٦۹ واحتیاطیات أخرى متكبدة وغیر مبلغ عنھامطالبات 
 ۱۷٥٬۳۹۷٬٦۳٤  ۱۹۱٬۳۰۹٬٤۰۸ مكتسبةاشتراكات غیر 

 ٥۲۳٬۷۸۷٬۸۰۷  ٥۰٦٬۰۷۰٬٦۹۸ اإلجمالي
    

    مطلوبات عقود التأمین فيحصة معیدي التأمین 
 ۱۹۲٬۱۲۲٬٥۷۹  ۱٦٥٬۸٦۹٬٦٤۲ مطالبات قائمة غیر مدفوعة

 ۷۸٬٦٥۷٬۳۰٦  ۷۸٬٦٥۷٬۳۰٦ ات أخرىیواحتیاط مطالبات متكبدة وغیر مبلغ عنھا
 ٤۷٬۰٥٤٬۸٦۰  ٥۲٬۷۸٥٬٦٤۳ مكتسبةاشتراكات غیر 

 ۳۱۷٬۸۳٤٬۷٤٥  ۲۹۷٬۳۱۲٬٥۹۱ اإلجمالي
    

    صافي مطلوبات التأمین
 ۲۷٬۳۷۱٬٤۲۷  ۲۹٬۹۹٥٬٤۷۹ مطالبات قائمة غیر مدفوعة
 ٥۰٬۲۳۸٬۸٦۱  ٤۰٬۲۳۸٬۸٦۳ عنھامطالبات متكبدة وغیر مبلغ 

 ۱۲۸٬۳٤۲٬۷۷٤  ۱۳۸٬٥۲۳٬۷٦٥ مكتسبةاشتراكات غیر 
 ۲۰٥٬۹٥۳٬۰٦۲  ۲۰۸٬۷٥۸٬۱۰۷ اإلجمالي

   من معیدي التأمین ھي عقود مستحقة خالل مدة أقصاھا ثالث شھور من تاریخ دفع المطلوبات. ةإن المبالغ المستحق
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۲۲ 
 

 مالیة استثمارات ۹

 استثمارات بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة  أ.

 
 ۲۰۲۰مارس   ۳۱

 (مراجعة) 
 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ 

 (مدققة) 

 
 حملة  

  المساھمین   وثائق التأمین 
 حملة  

 المساھمین  التأمینائق ث و
        

   ۳٬٥۰٦٬۳۱٤  ٤۱٬۳۸۰٬۳۱۹  ٥٬۷٦۷٬٦۰۲  ۲۹٬٤٤۷٬۲۰۳ ) ۱استثمارات مدرجة ( 
ناقص: خسارة انخفاض  

 )٥۸۱٬۸۰٤(  )۱٬۰۲۷٬۸۰٥(  )٥۰۷٬۰۹۰(  )۷۱۹٬٥۹۰( القیمة
ناقص: التغیر المتراكم في  

 )۱٦۳٬۹۳٥(  )۱۰٬۷٦۲٬٦۳۹(  )۹٥٦٬۲٥۹(  )٤٬٦۸۰٬۷٦۱( القیمة العادلة 
 ۲٬۷٦۰٬٥۷٥  ۲۹٬٥۸۹٬۸۷٥  ٤٬۳۰٤٬۲٥۳  ۲٤٬۰٤٦٬۸٥۲ ) ۱استثمارات مدرجة ( 

        
 ۷٬۱٥٤٬۰۳۹  ۷٬۱٥٤٬۰۳۸  ۷٬۱٥٤٬۰۳۸  ۷٬۱٥٤٬۰۳۸ ) ۲استثمارات غیر مدرجة (

ناقص: التغیر المتراكم في  
احتیاطي العمالت األجنبیة  
الستثمارات بالقیمة العادلة  

 )۲٬۲۷۲٬٦٤۱(  )۲٬۲۷۲٬٦٤۱(  )۱٬٦٥۸٬۰۲٤(  )۱٬٦٥۸٬۰۲٤( حقوق الملكیة من خالل 
ناقص: التغیر المتراكم في  

 )۳۰٤٬۲٤۲(  )۳۰٤٬۲٤۲(  )۳۰٤٬۲٤۲(  )۳۰٤٬۲٤۲( القیمة العادلة 
  – استثمارات غیر مدرجة 

 ٤٬٥۷۷٬۱٥٦  ٤٬٥۷۷٬۱٥٥  ٥٬۱۹۱٬۷۷۲  ٥٬۱۹۱٬۷۷۲ ) ۲(  -  اإلجمالي
االستثمارات بالقیمة  إجمالي 

العادلة من خالل حقوق  
 ۷٬۳۳۷٬۷۳۱  ۳٤٬۱٦۷٬۰۳۰  ۹٬٤۹٦٬۰۲٥  ۲۹٬۲۳۸٬٦۲٤ ) ۲+ ۱الملكیة ( 

 من أوراق مالیة مدرجة في بورصة قطر. بصورة أساسیة المدرجة  االستثماراتتتكون  )أ(
تمثل االـستثمارات غیر المدرجة اـستثمارات في الـشركات التي تكون فیھا الـشركة أحد المـساھمین المؤـسـسین.  )ب(

یتم إدراج ـھذه االســـــتثـمارات ـبالتكلـفة مطروـحاً منـھا انخـفاض القیـمة، حـیث ال یمكن تـحدـید القیـمة الـعادـلة لـھذه 
  االستثمارات بشكل موثوق.  

 لة ھي كالتالي: إن الحركة في احتیاطي القیمة العاد

 ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ 
 (مدققة) (مراجعة) 

 ٥۱٬۷۹٤٬۷۰٥ ٤۱٬٥۰٤٬۷٦۱ ینایر ۱الرصید في 
 ۷٬۹۷۸٬۸۸۷ ۲٬۸۸۱٬٥۸۲ اإلضافات

 ) ۲۰٬٥۲٥٬۳۷۲( ) ۳٦٤٬٦۹٤( االستبعادات
 )۱٬٦۰۹٬٦۰۹( )۱٬۲۲٦٬٦۸۰( خسارة انخفاض القیمة

 ٤٬۲۲۸٬۱۰۰ )٥٬۲۸۹٬٥٥٥( التغیر المتراكم في القیمة العادلة 
التغیر في احتیاطي العمالت األجنبیة الستثمارات بالقیمة العادلة  

 ) ۳٦۱٬۹٥۰( ۱٬۲۲۹٬۲۳٥ من خالل حقوق الملكیة للسنة 
 ٤۱٬٥۰٤٬۷٦۱ ۳۸٬۷۳٤٬٦٤۹ )۱دیسمبر (إیضاح  ۳۱مارس /  ۳۱الرصید في 

 



    ش.م.ع.ق. للتأمینمجموعة اإلسالمیة القطریة 
  إیضاحات حول البیانات المالیة المختصرة المرحلیة

 باللایر القطري ۲۰۲۰مارس  ۳۱في  لفترة الثالثة أشھر المنتھیة
 

۲۳ 
 

 استثمارات بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة (تابع) ۹
 :۱إیضاح 

 یتم عرض االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة في بیان المركز المالي كما یلي: 

 
 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۰مارس  ۳۱
 المساھمین حملة الوثائق المساھمین حملة الوثائق

     
 ۷٬۳۳۷٬۷۳۱ ۳٤٬۱٦۷٬۰۳۰ ۹٬٤۹٦٬۰۲٥ ۲۹٬۲۳۸٬٦۲٤ دیسمبر  ۳۱/   مارس ۳۱

 
 بیان الدخلاستثمارات بالقیمة العادلة من خالل  ب.

 في بیان المركز المالي على النحو التالي:  بیان الدخلعادلة من خالل القیمة بالیتم عرض االستثمارات المصنفة 

 
 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ ۲۰۲۰ مارس ۳۱
 المساھمین حملة الوثائق المساھمین حملة الوثائق

     
 ۱٬۰۱۲٬۳۱٦ ۱٬۰۱۲٬۳۱٦ ۹٦۷٬۱۰٥ ۹٦۷٬۱۰٥ *دیسمبر ۳۱  /مارس  ۳۱

 * یمثل ھذا استثمار في صكوك محلیة.
 ھي كما یلي:  بیان الدخلإن الحركة على االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل 

 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱  ۲۰۲۰مارس  ۳۱ 
    

 ۲٬۰۸٥٬۱٤۰  ۲٬۰۲٤٬٦۳۲ ینایر ۱الرصید في 
 ) ٦۰٬٥۰۸(  ) ۹۰٬٤۲۲( خسائر القیمة العادلة 

 ۲٬۰۲٤٬٦۳۲  ۱٬۹۳٤٬۲۱۰ دیسمبر  ۳۱مارس /   ۳۱

 احتیاطي القیمة العادلة ج.
 التغیر في احتیاطي القیمة العادلة من االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة:  )أ

 

 ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱
 (مراجعة)

 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱
 (مدققة)

 المساھمین الوثائقحملة  المساھمین حملة الوثائق
     استثمارات مدرجة 

 ٤٦۳٬۱٦۲ ٦٬۲۳٥٬۳۱۲ ۱٦۳٬۹۳٥ ۱۰٬۷٦۲٬٦۳۹ ینایر ۱الرصید في 
 ) ۲۹۹٬۲۲۷( ٤٬٥۲۷٬۳۲۷ ۷۹۲٬۳۲۳ )٦٬۰۸۱٬۸۷۸( صافي الحركة خالل السنة 

 ۳۱/  مارس ۳۱ الرصید في
 ۱٦۳٬۹۳٥ ۱۰٬۷٦۲٬٦۳۹ ۹٥٦٬۲٥۸ ٤٬٦۸۰٬۷٦۱ دیسمبر

     
     مدرجةاستثمارات غیر 

 ۳۱ینایر /  ۱ الرصید في
 ) ۳۰٤٬۲٤۲( ) ۳۰٤٬۲٤۲( )۳۰٤٬۲٤۲( )۳۰٤٬۲٤۲( )۲دیسمبر (

 ۳۱/  مارس ۳۱ الرصید في
 ) ۱٤۰٬۳۰۷( ۱۰٬٤٥۸٬۳۹۷ ٦٥۲٬۰۱٦ ٤٬۳۷٦٬٥۱۹ )۲+۱( دیسمبر
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۲٤ 
 

 استثمارات بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة (تابع) ۹

 (تابع) احتیاطي القیمة العادلة ج.
 التغیر في احتیاطي القیمة العادلة من االستثمارات في شركات زمیلة:  )ب

     استثمارات في شركات زمیلة
 ۲٥۹٬۲٤۲ - ۲٥۹٬۲٤۲ - )۳دیسمبر ( ۳۱ینایر /  ۱ الرصید في

دیسمبر  ۳۱مارس /  ۳۱الرصید في 
)۱+۲+۳( ٤٬۳۷٦٬٥۱۹ ۹۱۱٬۲٥۸ ۱۰٬٤٥۸٬۳۹۷ ۱۱۸٬۹۳٥ 

 عقاریةاستثمارات  ۱۰

 
 ۲۰۲۰مارس  ۳۱

 (مراجعة)
 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ 

 (مدققة)

 
 حملة 

 وثائق التأمین
 

 المساھمین
 حملة   

 وثائق التأمین
 

 المساھمین
        

        التكلفة:
 ۱٥٦٬٦۷٥٬٥۳۰  ۱٤۰٬٦۸۹٬۳۰۳  ۱٥۷٬۱۷۷٬٤۳۹  ۱٤۱٬۱۸۹٬۳۰۳ ینایر ۱في 

استبعادات خالل 
 ٥۰۱٬۹۰۹  ٥۰۰٬۰۰۰  -  - الفترة / السنة 

  ۳۱في كما 
  ۳۱مارس / 
 ۱٥۷٬۱۷۷٬٤۳۹  ۱٤۱٬۱۸۹٬۳۰۳  ۱٥۷٬۱۷۷٬٤۳۹  ۱٤۱٬۱۸۹٬۳۰۳ دیسمبر

        
        

        اإلھالك المتراكم: 
 ۲٤٬٤۲٦٬٤٥٤  ۱۹٬۲۹٥٬۸۲۸  ۳۰٬٤۹۷٬۹۲۱  ۲٤٬۹۱۹٬۰۹٤ ینایر ۱في 

إھالك الفترة /  
 ۲٬۷۹۰٬۹۱٤  ۲٬۳٤۲٬۷۱۳  ۷۰۸٬۹۱۷  ٥۸٥٬٦۷۷ السنة 

استبعاد للفترة / 
 ۳٬۲۸۰٬٥٥۳  ۳٬۲۸۰٬٥٥۳  -  - للسنة 
  ۳۱في كما 

  ۳۱مارس / 
 ۳۰٬٤۹۷٬۹۲۱  ۲٤٬۹۱۹٬۰۹٤  ۳۱٬۲۰٦٬۸۳۸  ۲٥٬٥۰٤٬۷۷۱ دیسمبر

صافي القیمة 
 ۳۱الدفتریة في 

 ۳۱مارس / 
 ۱۲٦٬٦۷۹٬٥۱۸  ۱۱٦٬۲۷۰٬۲۰۹  ۱۲٥٬۹۷۰٬٦۰۱  ۱۱٥٬٦۸٤٬٥۳۲ دیسمبر

تثمارات العقاریة كما في  على أـساس التقییمات التي أجراھا   ۲۰۱۹دیـسمبر   ۳۱تم التوصـل إلى القیمة العادلة لالـس
مقیمو الطرف الثـالـث. یتمتع المقیِّمون الـذین یقومون بـالتقییم بـالمؤھالت والمھـارات والفھم والمعرفـة الالزمـة 

ة في ت ة حـدیـث دیھم خبرة ســـــوقـی اءة وـل ة قطر. المقیمون إلجراء التقییم بكـف ارات في دوـل ة  لیس لھمقییم العـق عالـق
 للشركة.

 



    ش.م.ع.ق. للتأمینمجموعة اإلسالمیة القطریة 
  إیضاحات حول البیانات المالیة المختصرة المرحلیة

 باللایر القطري ۲۰۲۰مارس  ۳۱في  لفترة الثالثة أشھر المنتھیة
 

۲٥ 
 

 في شركات زمیلة استثمارات ۱۱
 :اآلتیة زمیلةالشركات الفي  استثمارلدى الشركة 

 النشاط األساسي اسم الشركة الزمیلة 
بلد 

 ۲۰۱۹  ۲۰۲۰ التأسیس 
      

 ٪ ٥۱  ٪٥۱ قطر تمویل إسالمي ** شركة تسھیالت اإلسالمیة (ذ.م.م.)
 ٪ ٥۱  ٪٥۱ قطر أعمال المقاوالت **شركة المقاول (ذ.م.م.)

 ٪ ۲٥  ٪۲٥ قطر تأمین تكافلي المكتب القطري الموحد للتأمین (ذ.م.م.) 
 ٪ ۱۰  ٪۱۰ قطر استثمار عقاري *شركة مكین القابضة (ش.م.خ.)

الذي أظھره تمثیل الشركة في مجلس  الكبیر  للتأثیر٪ في شركة مكین القابضة، ولكن نظًرا ۱۰* تمتلك الشركة 
 شركة زمیلة للشركة.  عتبارھااإلدارة، یتم ا

٪ في شركة تسھیالت اإلسالمیة ذ.م.م. وشركة المقاوالت ذ.م.م.، ال تملك الشركة ٥۱*على الرغم من امتالكھا 
كشركة تابعة وتعاملھا  بتوحیدھافقط، وبالتالي، فإن الشركة ال تقوم  نفوذ كبیرسیطرة على عملیات الشركة. ھناك 

 كشركات زمیلة.

 ت الزمیلة:االستثمار في الشركا علىفیما یلي الحركة 

 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱  ۲۰۲۰مارس   ۳۱ 
 (مدققة)   (مراجعة)  
 المساھمین  حملة الوثائق   المساھمین   حملة الوثائق  
        

 ۱۰٥٬۸٤۷٬٦۸۹  ۳۳٫٦۲۰٫۸٤۱  ۹٥٬۸٤۷٬٦۸۹  ۳۳٫٦۲۰٫۸٤۱ ینایر ۱في كما 
 -  -  ۳۷۲٬۰٦۱  - حصة من أرباح الفترة / السنة 

مستلمة خالل  توزیعات أرباح 
 -  -  )۱٬۰۲۰٬۰۰۰(  - الفترة / السنة 

  خسارة انخفاض ناقص:  
استثمار في شركات زمیلة  

)۱ ( -  -  -  )۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰( 
 ۹٥٬۸٤۷٬٦۸۹  ۳۳٫٦۲۰٫۸٤۱  ۹٥٬۱۹۹٬۷٥۰  ۳۳٫٦۲۰٫۸٤۱ دیسمبر ۳۱مارس /  ۳۱في 

 رأس المال ۱۲

 مارس ۳۱ 
۲۰۲۰ 

 دیسمبر ۳۱ 
۲۰۱۹ 

 (مدققة)  (مراجعة) 
    رأس المال المصرح بھ والمصدر والمدفوع

 ۱٥۰٫۰۰۰٫۰۰۰  ۱٥۰٫۰۰۰٫۰۰۰ لایر للسھم الواحد ۱۰سھم بقیمة  ۱٥٫۰۰۰٫۰۰۰

 االحتیاطي القانوني ۱۳

من ربح السنة إلى االحتیاطي القانوني   ٪ ۱۰، بجب تحویل  ۲۰۱۲لسنة    ۱۳وفقاً لقانون مصرف قطر المركزي رقم  
مارس  ۳۱من رأس المال المدفوع. لم یتم إجراء أي تحویل للفترة المنتھیة في  ٪۱۰۰حتى یصل االحتیاطي إلى 

 . ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱نظرا ألن الشركة ستُحول المبلغ المطلوب في   ۲۰۲۰



    ش.م.ع.ق. للتأمینمجموعة اإلسالمیة القطریة 
  إیضاحات حول البیانات المالیة المختصرة المرحلیة

 باللایر القطري ۲۰۲۰مارس  ۳۱في  لفترة الثالثة أشھر المنتھیة
 

۲٦ 
 

 األطراف ذات العالقة  ۱٤

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة (أ)

تعتبر ذات عالقة إذا كان لدى أحد األطراف المقدرة   ، ان االطرافتمثل المعامالت مع األطراف ذات العالقةوھي  
على السیطرة على الطرف اآلخر أو ممارسة نفوذ ھام على ذلك الطرف اآلخر في إصدار قراراتھ المالیة والتشغیلیة.  

، یتم اعتماد سیاسات التسعیر وتتضمن أیًضا مدیري الشركة والشركات التي یعملون فیھا ضمن كبار موظفي اإلدارة
شروط ھذه المعامالت من جانب إدارة الشركة ویتم التفاوض علیھا وفقاً للبنود التجاریة االعتیادیة وعلى أساس  و

 كانت المعامالت الھامة على النحو التالي:  تجاري بحت.

 مارس ۳۱  
۲۰۲۰ 

 مارس  ۳۱ 
۲۰۱۹ 

 (مراجعة)  (مراجعة)  
     طرف ذو عالقة

 ۳۰٬۷۳۱٬۰۹٥  ۲۷٬۲۹٥٬۹٥۹  أقساط
 ٥٬۸۲۱٬۳۱٦  ۲٬۲۱٥٬۲٤٥  مطالبات

 :ذات العالقةأرصدة األطراف  (ب)

 تتضمن الذمم المدنیة والذمم الدائنة من / إلى األطراف ذات العالقة المدرجة في بیان المركز المالي:

 
 مارس ۳۱

۲۰۲۰ 
دیسمبر  ۳۱ 

۲۰۱۹ 
 (مدققة)  (مراجعة) 

    من أطراف ذات عالقة اتمستحق
 ۷٬۱۲۷  ۷٬۱۲۷ شركة مكین القابضة ش.م.ق 

 ٥٫۸۸۸٫۱۱۱  ٤٬۳۰۰٬۸۹۳ شركة إزدان القابضة ش.م.ع.ق 
 ٥۹۳٬٥۱۲  ۱۰٬٤۰٦٬۸۰٤ بنك قطر الدولي اإلسالمي ش.م.ع.ق.

 -  ٤٬۳٥٦ شركة التسھیالت اإلسالمیة ذ.م.م 
 ۲٬۸۳۳٬۳۳۹  ۱۱٬٤۱٦٬۱٦۷ المجموعة للرعایة الطبیة ش.م.ق.ع.
 ۳۱۲٬۳۷۹  ٤۱٤٬٥٥۷ شركة مجموعة صك القابضة ذ.م.م 

    

 مكافآت كبار موظفي اإلدارة )(ج
 مارس ۳۱ 

۲۰۲۰ 
 مارس ۳۱ 

۲۰۱۹ 
 (مراجعة)  (مراجعة) 
    

 ۱٬۰۷٥٬٤٤۹  ۱٬٤۸۱٬۷۸٤ رواتب ومنافع أخرى قصیرة األجل
    



 
    ش.م.ع.ق. مجموعة اإلسالمیة القطریة للتأمین

  المالیة المختصرة المرحلیةإیضاحات حول البیانات 
 باللایر القطري ۲۰۲۰مارس  ۳۱في  لفترة الثالثة أشھر المنتھیة

 

۲۷ 

 صافي إیرادات التكافل ۱٥

 
 البحریة والطیران 

 (مراجعة) 
 السیارات 
 (مراجعة) 

 العامة الحوادث 
 (مراجعة) 

 التكافل والصحي 
 (مراجعة) 

 اإلجمالي 
 (مراجعة) 

 
مارس   ۳۱

۲۰۲۰ 
مارس    ۳۱

 ۲۰۲۰مارس  ۳۱ ۲۰۱۹مارس  ۳۱ ۲۰۲۰مارس  ۳۱ ۲۰۱۹مارس  ۳۱ ۲۰۲۰مارس  ۳۱ ۲۰۱۹مارس  ۳۱ ۲۰۲۰مارس  ۳۱ ۲۰۱۹
مارس    ۳۱

۲۰۱۹ 
 (مراجعة)  (مراجعة)  (مراجعة)  (مراجعة)  (مراجعة)  (مراجعة)  (مراجعة)  (مراجعة)  (مراجعة)  (مراجعة)  
           

إجمالي  
 ۱۲۰٬۰۲٤٬۳٥٦ ۱۲۱٬۹۱۰٬۱۰۷ ۳٥٬۸۹۸٬۹۷۲ ۳٤٬٤۷۳٬۳۷۱ ۲۳٬٦۹٤٬٤۹٤ ۲۲٬۹۸۳٬۹۷٦ ٥۹٬۲٥۱٬۱٥۱ ٦۳٬۲۱٦٬۲۱٤ ۱٬۱۷۹٬۷۳۹ ۱٬۲۳٦٬٥٤٦ االشتراكات 

 )۳۰٬۰۰۳٬٤۰۱( )۳۰٬٤۷۷٬٥۲۸( )۸٬۹۷۲٬۰٥٥( )۸٬٦۱۸٬۳٤۳( )٥٬۹۲۳٬٦۲۳( )٥٬۷٤٥٬۹۹٤( )۱٤٬۸۱۲٬۷۸۸( )۱٥٬۸۰٤٬۰٥٤( )۲۹٤٬۹۳٥( )۳۰۹٬۱۳۷( ناقصا: أجر الوكالة
حصة إعادة  

 )٤۳٬۹٦۳٬۹۷۷( )٤٥٬۹۲۳٬٤۳۲( )۱۳٬۲٦۰٬۱۱۳( )۱۲٬٦۱۲٬۱۳۲( )۱۷٬۷۳۷٬٦۳۷( )۱۷٬۷٥٤٬٤۸۲( )۱۲٬۰٦۷٬۸٥۳( )۱٤٬٦۱۷٬۹٥۸( )۸۹۸٬۳۷٤( )۹۳۸٬۸٦۰( التأمین
 ٤٦٬۰٥٦٬۹۷۸ ٤٥٬٥۰۹٬۱٤۷ ۱۳٬٦٦٦٬۸۰٤ ۱۳٬۲٤۲٬۸۹٦ ۳۳٬۲۳٤ )٥۱٦٬٥۰۰( ۳۲٬۳۷۰٬٥۱۰ ۳۲٬۷۹٤٬۲۰۲ )۱۳٬٥۷۰( )۱۱٬٤٥۱( صافي االشتراكات 

التغیر في 
االشتراكات الغیر 

 ۸٬۷۳۲٬٥٤۸ )۱۰٬۱۸۰٬۹۹۱( - - ۹٬٥۰٥٬٦۷۰ )۲٬۸۸۰٬۱۹٤( )۱٬٦٥٥٬٥۹٦( )۷٬۰٤۷٬۳۲۷( ۸۸۲٬٤۷٤ )۲٥۳٬٤۷۰( مكتسبة 
صافي االشتراكات  

 ٥٤٬۷۸۹٬٥۲٦ ۳٥٬۳۲۸٬۱٥٦ ۱۳٬٦٦٦٬۸۰٤ ۱۳٬۲٤۲٬۸۹٦ ۹٬٥۳۸٬۹۰٤ )۳٬۳۹٦٬٦۹٤( )۳۰٫۷۱٤٫۹۱٤( ۲٥٬۷٤٦٬۸۷٥ ۸٦۸٬۹۰٤ )۲٦٤٬۹۲۱( المكتسبة 
 )۳٬۰۹۸٬٥٥۰( )۳٬۲۷٦٬٤۲۰( )۲٬۳۳۳٬۳٦۲( )۲٬۸٤۲٬۱۳۲( ۲٬۰٦۸٬۰۳۱ ۲٬۱۸٤٬۲۹۸ )۳٬۰۷۰٬۸٥۳( )۲٬۸٤۳٬۱٤۸( ۲۳۷٬٦۳٤ ۲۲٤٬٥٦۲ العموالت 

التغیرات في  
 )۱۸۲٬۲٦۲( )۱٥۸٬٤٥٦( - - ٦۹٬٦۲۹ ۳۸۰٬۳۹۱ )٥٤۲٬٤٦٦( )٥۷۹٬٦۱۷( ۲۹۰٬٥۷٥ ٤۰٬۷۷۰ عموالت مؤجلة ال

إجمالي إیرادات 
 ٥۱٬٥۰۸٬۷۱٤ ۳۱٬۸۹۳٬۲۸۰ ۱۱٬۳۳۳٬٤٤۲ ۱۰٬٤۰۰٬۷٦٤ ۱۱٬٦۷٦٬٥٦٤ )۸۳۲٬۰۰٥( ۲۷٬۱۰۱٬٥۹٥ ۲۲٬۳۲٤٬۱۱۰ ۱٬۳۹۷٬۱۱۳ ٤۱۱ )۱التأمین (

اجمالي المطالبات  
 ٤۳٬٤۸۷٬۸۸٦ ٥۹٬۱۸۲٬٤۰٥ ٦٬۷٥۷٬٤۸۹ ۱۰٬۹۹۳٬۳۰۷ ٤٬٦٤۱٬۹۰۰ ۱۸٬۷۳۲٬۸۲۳ ۳۲٬۰۸۳٬۹٤۳ ۲۹٬٤٥٤٬٦۳۰ ٤٬٥٥٤ ۱٬٦٤٥ المدفوعة 

التغیر في 
 ۷٬۰۰۷٬۰۹۱ )۷٬۳۷٥٬۹٤٦( ٦٥۱٬۷۸۳ - ۷۹٥٬۹۲۷ )٥۱٦٬۸٦۸( ٥٬۳۹۲٬۲۰٦ )٦٬۸٥۳٬٦٦۳( ۱٦۷٬۱۷٥ )٥٬٤۱٥( المطالبات القائمة

حصة معیدي 
 )۱۱٬٤٦٦٬۲۸۹( )۲٤٬۰٥۸٬۲۲٦( )۳٬۸٥۱٬٤٤۱( )٦٬٤۷۹٬٦۳۳( )۳٬۱۹٤٬۱۹۰( )۱۷٬۰۲۱٬٤٥۳( )٤٬٤۱٥٬٥۲۸( )٥۷۰٬۷٥۰( )٥٬۱۳۰( ۱۳٬٦۱۰ التأمین
المطالبات صافي 

 ۳۹٬۰۲۸٬٦۸۸ ۲۷٬۷٤۸٬۲۳۳ ۳٬٥٥۷٬۸۳۱ ٤٬٥۱۳٬٦۷٤ ۲٬۲٤۳٬٦۳۷ ۱٬۱۹٤٬٥۰۲ ۳۳٬۰٦۰٬٦۲۱ ۲۲٬۰۳۰٬۲۱۷ ۱٦٦٬٥۹۹ ۹٬۸٤۰ )۲المتكبدة (
صافي  

الفائض/(العجز) 
من عملیات 

 ۱۲٬٤۸۰٬۰۲٦ ٤٬۱٤٥٬۰٤۷ ۷٬۷۷٥٬٦۱۱ ٥٬۸۸۷٬۰۹۰ ۹٬٤۳۲٬۹۲۷ )۲٬۰۲٦٬٥۰۷( )٥٬۹٥۹٬۰۲٦( ۲۹۳٬۸۹۳ ۱٬۲۳۰٬٥۱٤ )۹٬٤۲۹( )۲-۱التأمین(



 
    ش.م.ع.ق. مجموعة اإلسالمیة القطریة للتأمین

  إیضاحات حول البیانات المالیة المختصرة المرحلیة
 باللایر القطري ۲۰۲۰مارس  ۳۱في  لفترة الثالثة أشھر المنتھیة

 

۲۸ 

 للسھم  ةالمخفضو ةاألساسی اتالعائد ۱٦

على المتوسط المرجح لعدد    نمساھمیالالمنسوب إلى    الفترةیُحتسب العائد األساسي للسھم الواحد بقسمة صافي ربح  
 .خالل الفترةاألسھم العادیة القائمة 

 مارس ۳۱ 
۲۰۲۰ 

 مارس ۳۱ 
۲۰۱۹ 

 (مراجعة)  (مراجعة) 
    

 ۲٤٬۸٦۷٬۸۹۸  ۲٥٫۰۱۰٫۲٤۱ إلى المساھمین  الربح العائد
 ۱٥۰٬۰۰۰٬۰۰۰  ۱٥۰٬۰۰۰٬۰۰۰ المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة

 ۰٫۱٦  ۰٫۱۷ للسھم (لایر قطري) ةاألساسی اتالعائد

ساوي  تللسھم الواحد  ةالمخفض اتالعائد لم یكن ھناك أسھم مخفضة قائمة في أي وقت خالل الفترة. وبالتالي، فإن
 . للسھم الواحد ةاألساسی اتالعائد

لایر قطري    ۱، وافقت الھیئة العامة في اجتماعھا الغیر عادي القیمة اإلسمیة للسھم العادي بقیمة  ۲۰۱۹أبریل    ۷في  
لایر قطري وفقا لتعلیمات ھیئة قطر لألسواق المالیة، وتعدیل النظام األساسي في ھذا الشأن. تم تنفیذ  ۱۰بدالً من 

سھم  ۱٥۰٫۰۰۰٫۰۰۰سھم إلى  ۱٥٫۰۰۰٫۰۰۰دد األسھم من وزاد إجمالي ع ۲۰۱۹یونیو  ۳۰تجزئة األسھم في 
 عادي. ومن ثم، تم تعدیل العائد األساسي للسھم لفترات المقارنة إلظھار ھذا التعدیل.  

 ر الوكالة أجحصة المضاربة و ۱۷

تحدید ) من صافي إیرادات االستثمار لحملة الوثائق. یتم ٪۸۰: ۲۰۱۹( ٪۸۰یتم احتساب رسوم المضاربة بنسبة 
 . سنویاً من قبل ھیئة الرقابة الشرعیة بالتنسیق مع مجلس إدارة الشركة الفعلیة النسبة

من قبل   محدد كما ھو للفترة اشتراكات التأمینإجمالي ) من ٪۲٥: ۲۰۱۹( ٪ ۲٥یتم احتساب أجر الوكالة بنسبة 
 ھیئة الرقابة الشرعیة. 

   المحتملةااللتزامات  ۱۸

 
 مارس ۳۱

۲۰۲۰  
 دیسمبر ۳۱

۲۰۱۹ 
 (مدققة)  (مراجعة) 
    

 ۱٬۳۱۰٬۰۰۰  ۸۸۰٬۱۷٤ خطابات ضمان بنكیة
 ٤٬٥۹٦٬۸۷۱  ٥٬۲۷۱٬۰۱٤ ضمانات حسن األداء

 ٤۲۱٬۰۹۲  ۲۱٦٬٥۰۰ عطاء  ضمان

  قیاس القیمة العادلة ۱۹

 تقنیات التقییم:تستخدم الشركة التدرج التالي لتحدید واإلفصاح عن القیمة العادلة لألدوات المالیة حسب 

 األسعار المتداولة (غیر المعدلة) في أسواق عاملة لموجودات أو مطلوبات مماثلة. : ۱المستوى 
تقنیات تقییم أخرى والتي تكون جمیع بیاناتھا التي لھا تأثیر ھام على القیمة العادلة المسجلة،   :  ۲المستوى 

 واضحة بصورة مباشرة أو غیر مباشرة.
لھا تأثیر ھام على القیمة العادلة المسجلة والتي ال   التي تقنیات التقییم التي تستخدم البیانات : ۳المستوى 

 تعتمد على بیانات السوق.
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۲۹ 

 (تابع) قیاس القیمة العادلة ۱۹

 :(مراجعة) ۲۰۲۰ مارس ۳۱كما في 
   القیمة العادلة       القیمة الدفتریة    

  القیمة العادلة  
 بالتكلفة 
  مطلوبات مالیة   المطفأة 

اجمالي القیمة  
 ۳المستوى   ۲المستوى   ۱المستوى   الدفتریة 

وجودات مالیة تقاس بالقیمة العادلة (حملة وثائق  م
              التأمین) 

 ٥٬۱۹۱٬۷۷۲  -  ۲٤٬۰٤٦٬۸٥۲  ۲۹٬۲۳۸٬٦۲٤  -  -  ۲۹٬۲۳۸٬٦۲٤ استثمارات بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة 
 -  -  ۹٦۷٬۱۰٥  ۹٦۷٬۱۰٥  -  -  ۹٦۷٬۱۰٥ استثمارات مصنفة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل 
موجودات مالیة ال تقاس بالقیمة العادلة (حملة وثائق  

              التأمین) 
       ۷٦٬۹٦۷٬٤٦٥  -  ۷٦٬۹٦۷٬٤٦٥  - اشتراكات مدینة

       ٤۱٬۱۹٦٬۲٦٥  -  ٤۱٬۱۹٦٬۲٦٥  - مستحقات من معیدي التأمین
       ۲۷٬۳۳٤٬۰٦٤  -  ۲۷٬۳۳٤٬۰٦٤  - موجودات أخرى 

       ۸۹٬۸٤۹٬۰۷٤  -  ۸۹٬۸٤۹٬۰۷٤  - وأرصدة لدى البنوكنقد 
مطلوبات مالیة ال تقاس بالقیمة العادلة (حملة وثائق  

              التأمین) 
       ۳۷٬۱٤٤٬۳۹۲  ۳۷٬۱٤٤٬۳۹۲  -  - مستحقات لمعیدي التأمین

       ٤٤٬۸۷۸٬٥۲۲  ٤٤٬۸۷۸٬٥۲۲  -  - ذمم دائنة ومطلوبات أخرى 
       ۲٤٬٦۸۳٬۹۰۹  ۲٤٬٦۸۳٬۹۰۹  -  - غیر مطالب بھ فائض 

              موجودات مالیة تقاس بالقیمة العادلة (المساھمین)
 ٥٬۱۹۱٬۷۷۲  -  ٤٬۳۰٤٬۲٥۳  ۹٬٤۹٦٬۰۲٥  -  -  ۹٬٤۹٦٬۰۲٥ استثمارات بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة 

 -  -  ۹٦۷٬۱۰٥  ۹٦۷٬۱۰٥  -  -  ۹٦۷٬۱۰٥ بیان الدخل استثمارات مصنفة بالقیمة العادلة من خالل 
              موجودات مالیة ال تقاس بالقیمة العادلة (المساھمین) 

       ۲۰۷٬٥۲٥٬۳٦۷  -  ۲۰۷٬٥۲٥٬۳٦۷  - نقد وأرصدة لدى البنوك
             - مطلوبات مالیة ال تقاس بالقیمة العادلة (المساھمین) 

       ۷٥٬۱۹٤٬٦۲٥  ۷٥٬۱۹٤٬٦۲٥  -  - أرباح دائنةتوزیعات 
       ۱٦٬۱۷٦٬٦۳۰  ۱٦٬۱۷٦٬٦۳۰  -  - ذمم دائنة ومطلوبات أخرى 

 ٤۰٬٦٦۸٬۸٥۹  ٤٤۲٬۸۷۲٬۲۳٥  ۱۹۸٬۰۷۸٬۰۷۸  ٦۸۱٬٦۱۹٬۱۷۲       
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۳۰ 
 

 (تابع) قیاس القیمة العادلة ۱۹

 القیمة العادلة    ة  دفتریالقیمة ال  :(مدققة) ۲۰۱۹ دیسمبر ۳۱كما في 

  القیمة العادلة  
 بالتكلفة 
  مطلوبات مالیة   المطفأة 

اجمالي القیمة  
 ۳المستوى    ۲المستوى    ۱المستوى    الدفتریة 

جودات مالیة تقاس بالقیمة العادلة (حملة وثائق  مو
              التأمین) 

 ٤٬٥۷۷٬۱٥٥  -  ۲۹٬٥۸۹٬۸۷٥  ۳٤٬۱٦۷٬۰۳۰  -  -  ۳٤٬۱٦۷٬۰۳۰ استثمارات بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة 
 -  -  ۱٬۰۱۲٬۳۱٦  ۱٬۰۱۲٬۳۱٦  -  -  ۱٬۰۱۲٬۳۱٦ استثمارات مصنفة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل 
موجودات مالیة ال تقاس بالقیمة العادلة (حملة وثائق  

              التأمین) 
       ٥۲٬٦۳۷٬٤۸٤  -  ٥۲٬٦۳۷٬٤۸٤  - اشتراكات مدینة 

       ٤٤٬۰٦۹٬٦۲۱  -  ٤٤٬۰٦۹٬٦۲۱  - مستحقات من معیدي التأمین
       ۲۹٬۸٦۹٬۱۷٤  -  ۲۹٬۸٦۹٬۱۷٤  - موجودات أخرى 

       ۱۱٥٬۷۲۹٬۸۷۷  -  ۱۱٥٬۷۲۹٬۸۷۷  - نقد وأرصدة لدى البنوك 
مطلوبات مالیة ال تقاس بالقیمة العادلة (حملة وثائق  

              التأمین) 
       ۳٤٬۱۰۲٬٦٥۸  ۳٤٬۱۰۲٬٦٥۸  -  - مستحقات لمعیدي التأمین

       ٤٦٬۹٤۸٬۸۳٦  ٤٦٬۹٤۸٬۸۳٦  -  - ذمم دائنة ومطلوبات أخرى 
       ۱۰٫۲۳۹٫۲۹٦  ۱۰٫۲۳۹٫۲۹٦  -  - فائض غیر مطالب بھ 

              موجودات مالیة تقاس بالقیمة العادلة (المساھمین) 
 ٤٬٥۷۷٬۱٥٦  -  ۲٬۷٦۰٬٥۷٥  ۷٬۳۳۷٬۷۳۱  -  -  ۷٬۳۳۷٬۷۳۱ استثمارات بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة 

 -  -  ۱٬۰۱۲٬۳۱٦  ۱٬۰۱۲٬۳۱٦  -  -  ۱٬۰۱۲٬۳۱٦ استثمارات مصنفة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل 
              موجودات مالیة ال تقاس بالقیمة العادلة (المساھمین) 

       ۱۸٦٬٥۰٤٬۹۰٦  -  ۱۸٦٬٥۰٤٬۹۰٦  - نقد وأرصدة لدى البنوك 
             - العادلة (المساھمین) مطلوبات مالیة ال تقاس بالقیمة 

       ۲۰٬٥۳٥٬۹٦۸  ۲۰٬٥۳٥٬۹٦۸  -  - توزیعات أرباح دائنة
       ۱۹٬۱۸٤٬٤۲۹  ۱۹٬۱۸٤٬٤۲۹  -  - ذمم دائنة ومطلوبات أخرى 

 ٤۳٬٥۲۹٬۳۹۳  ٤۲۸٬۸۱۱٬۰٦۲  ۱۳۱٫۰۱۱٫۱۸۷  ٦۰۳٫۳٥۱٫٦٤۲       
من المستوى  ، لم تكن ھناك تحویالت بین المستوى األول والمستوى الثاني من قیاسات القیمة العادلة خالل الفترة، ولم یتم إجراء عملیات نقل إلى أو۲۰۱۹مارس  ۳۱و  ۲۰۲۰ مارس ۳۱كما في 

قیاسات القیمة العادلة. من  ۳
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۳۱ 

 قیاس القیمة العادلة (نابع) ۱۹
 التصنیف المحاسبي والقیم العادلة

 تقنیات التقییم والمدخالت الھامة غیر المالحظة

  مارس  ۳۱من ترتیب القیمة العادلة في  ۳والمستوى  ۲یوضح الجدول التالي تقنیات التقییم باستخدام المستوى 
للموجودات والمطلوبات المالیة المقاسة بالقیمة العادلة في بیان المركز المالي، إضافة    ۲۰۱۹دیسمبر   ۳۱و ۲۰۲۰

 إلى المدخالت الھامة التي ال یتم مالحظتھا المستخدمة.

 تقنیة التقییم النوع
المدخالت الھامة التي ال  

 یمكن مالحظتھا

العالقات فیما بین 
المدخالت الھامة التي ال  
یمكن مالحظتھا وقیاس 

 القیمة العادلة

أدوات حقوق ملكیة غیر 
 مدرجة

في تاریخ القوائم المالیة تقوم  
االدارة بتقییم القیمة العادلة  
ألدوات حقوق الملكیة الغیر 

صافي قیمة  مدرجة ب
 نطبقغیر م نطبقغیر م الموجودات المعدلة  

 أرقام المقارنة ۲۰

تم إعادة تصنیف أرقام المقارنة المعروضة عند الضرورة بحیث تظل متفقة مع أرقام السنة الحالیة. بالرغم من ذلك  
 المقارنة لفترةلم یكن إلعادة التصنیف تلك أي أثر على صافي الربح أو إجمالي حقوق الملكیة 

 ۱۹-كوفید تأثیر      ۲۱

عبر مناطق جغرافیة مختلفة على مستوى العالم، مما تسبب في   )" ۱۹-"كوفید(كورونا المستجد  فیروس  انتشر وباء  
 حدوث حالة من عدم الیقین في بیئة االقتصاد العالمي.  ۱۹-تعطیل األنشطة التجاریة واالقتصادیة. ونجم عن كوفید

 الوضع عن كثب وقد قامت بتفعیل خطتھا الستمراریة األعمال  الشركةیتطور الوضع بصورة سریعة وتراقب 
  ۱۹-سات إدارة المخاطر األخرى إلدارة االضطرابات المحتملة في األعمال التي قد یتسبب فیھا تفشي كوفیدوممار

بتحدیث   الشركةقیام    ۱۹-استدعت حالة عدم الیقین الناجمة عن كوفید  وعملیاتھا وأدائھا المالي.  الشركةعلى أعمال  
الحد  ات النقدیة المقدرة ومعدالت الخصم ومعدالتأي التدفق( وإعادة تقییم المدخالت واالفتراضات حیثما أمكن

  المسجلة بالقیمة العادلة استناداً   لموجوداتھالتحدید التقییم العادل    الشركةالمستخدمة من جانب    )األقصى وما إلى ذلك
 . ۲۰۲۰مارس  ۳۱إلى المعلومات المتاحة كما في 
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