
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 مجموعة اإلسالمیة القطریة للتأمین ش.م.ع.ق.
 (المعروفة سابقاً باسم "الشركة اإلسالمیة القطریة للتأمین ش.م.ع.ق.")

  البیانات المالیة
 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱

 
 
 



 مجموعة اإلسالمیة القطریة للتأمین ش.م.ع.ق.
 (المعروفة سابقاً باسم "الشركة اإلسالمیة القطریة للتأمین ش.م.ع.ق.")

 البیانات المالیة

 

  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

 

 
 
 
 

 الصفحات المحتویات
 
 

 ۲-۱ الحسابات المستقل تقریر مدقق

 البیانات المالیة:

 ٤-۳ بیان المركز المالي

 ٥  بیان اإلیرادات والمصروفات لحملة وثائق التأمین

 ٦  بیان الفائض لحملة وثائق التأمین

 ۷  بیان الدخل

 ۸ المساھمینبیان التغیرات في حقوق 

 ۱۰-۹ بیان التدفقات النقدیة

 ٤۸–۱۱ یضاحات حول البیانات المالیةإ

 
 



 

 

 تقریر مدقق الحسابات المستقل
 

 مجموعة اإلسالمیة القطریة للتأمین ش.م.ع.ق.إلى السادة المساھمین في 
 

 البیانات المالیةتدقیق تقریر حول 
 

اإلسالمیة القطریة للتأمین ش.م.ع.ق. ("الشركة") (المعروفة سابقاً باسم  للمجموعة البیانات المالیة المرفقة دققنالقد 
 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱والتي تتكون من بیان المركز المالي كما في "الشركة اإلسالمیة القطریة للتأمین ش.م.ع.ق.") 

بیان الدخل للمساھمین ووبیان اإلیرادات والمصروفات لحملة وثائق التأمین وبیان الفائض لحملة وثائق التأمین وبیان 
حول البیانات التدفقات النقدیة للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ واإلیضاحات بیان  التغیرات في حقوق المساھمین و

 األخرى.واإلیضاحات التفسیریة السیاسات المحاسبیة الھامة  المالیة، بما في ذلك
 

 الحسابات مدقق مسؤولیة مجلس اإلدارة و
قواعد ومبادئ الشریعة اإلسالمیة ھي من مسؤولیة مجلس إدارة ل وفقًاإن ھذه البیانات المالیة وتعھد الشركة بالعمل 

 ھذه البیانات المالیة وفقاً لما قمنا بھ من أعمال التدقیق. حولالشركة. إن مسؤولیتنا ھي إبداء الرأي 
 

 أساس الرأي
ً لمعاییر التدقیق للم ؤسسات المالیة اإلسالمیة الصادرة عن ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات لقد تم تدقیقنا وفقا

المالیة اإلسالمیة. تتطلب منا تلك المعاییر القیام بتخطیط وتنفیذ أعمال التدقیق بھدف الحصول على تأكیدات معقولة 
ت فحص، على أساس اختباري، عن خلو البیانات المالیة من أیة معلومات جوھریة خاطئة. یشمل التدقیق القیام بإجراءا

وأدلة تدقیق مؤیدة للمبالغ واإلیضاحات الواردة بالبیانات المالیة. كما یشمل التدقیق أیضا تقییماً لمدى مالءمة المبادئ 
اإلدارة باإلضافة إلى تقییم العرض مجلس جریھا یالمحاسبیة المطبقة ومدى معقولیة التقدیرات المحاسبیة الھامة التي 

یانات المالیة. إننا نرى أن أدلة التدقیق التي حصلنا علیھا كافیة ومناسبة لتكوین أساس للرأي الذي توصلنا العام للب
 إلیھ.

 
 الرأي

البیانات و ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱بصورة صحیحة وعادلة المركز المالي للشركة كما في  تعرضبرأینا أن البیانات المالیة 
 ،الفائض لحملة وثائق التأمینلمساھمین، وبیان لالدخل إلیرادات والمصروفات لحملة وثائق التأمین وذات الصلة ل

ریخ وفقا لقواعد ومبادئ الشریعة التدفقات النقدیة للسنة المنتھیة بذلك التابیان التغیرات في حقوق المساھمین وبیان و
اإلسالمیة التي تحددھا ھیئة الرقابة الشرعیة بالشركة ولمعاییر المحاسبة الصادرة عن ھیئة المحاسبة والمراجعة 

 .للمؤسسات المالیة اإلسالمیة
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 (تابع) -تقریر مدقق الحسابات المستقل 
 

 المتطلبات القانونیة والتنظیمیة األخرى حولالتقریر 
 

لقد حصلنا على جمیع المعلومات والتوضیحات التي نعتبرھا ضروریة ألغراض أعمال التدقیق. تمسك الشركة 
بسجالت محاسبیة منتظمة وتتفق البیانات المالیة مع تلك السجالت. قمنا بقراءة تقریر مجلس اإلدارة والذي سوف 

لم یرد إلى علمنا  الشركة،والمعلومات المالیة الواردة فیھ تتفق مع دفاتر وسجالت  نوي،السیعرض ضمن التقریر 
) ۱۱قانون الشركات التجاریة القطري رقم (و ۲۰۱۲لسنة  ۱۳قانون مصرف قطر المركزي رقم ل وقوع أیة مخالفات

جوھري على المركز المالي أو لبنود النظام األساسي وتعدیالتھ خالل السنة یمكن أن یكون لھا أثر  ۲۰۱٥لسنة 
 .۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للشركة أو أدائھا كما في وللسنة المنتھیة في 

 
 
 
 

 

 

 یعقوب حبیقة                                                     ۲۰۲۰فبرایر  ۲٦
 الدوحة                                                                  كي بي إم جي  

 )۲۸۹قطر                                                               سجل مراقبي الحسابات رقم (دولة 
بترخیص من ھیئة قطر لألسواق المالیة: مدقق 

  ۱۲۰۱٥۳خارجي، رخصة رقم 
 



 مجموعة اإلسالمیة القطریة للتأمین ش.م.ع.ق.
 "الشركة اإلسالمیة القطریة للتأمین ش.م.ع.ق.")(المعروفة سابقاً باسم 

  بیان المركز المالي

 

 باللایر القطري ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱كما في 
 

 .البیانات المالیة جزًءا ال یتجزأ من ھذه ۳۷إلى  ۱المرفقة من اإلیضاحات تشكل 
- ۳ - 

 ۲۰۱۸  ۲۰۱۹ إیضاحات 
     

     موجودات حملة الوثائق 
 ۱۰۷٬۸٦۰٬۸٦٦  ۱۱٥٬۷۲۹٬۸۷۷ ٦ نقد وأرصدة لدى البنوك

 ٥۱٬٥۰٥٬٦۳۰  ٥۲٬٦۳۷٬٤۸٤ ۷ اشتراكات مدینة
 ۳۰٬۷۹۱٬۳٤٤  ۲۹٬۸٦۹٬۱۷٤ ۱۲ مصاریف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى

 ۲۹٬٦٦٦٬۰٦۱  ٤٤٬۰٦۹٬٦۲۱  معیدي التأمینمطلوبات من 
 ۱٦٥٬٥۷٤٬۲۰٤  ۳۱۷٬۸۳٤٬۷٤٥ ۸ موجودات عقود إعادة التأمین

 ٤۲٬۹٦۹٬۹۰۲  ۳٤٬۱٦۷٬۰۳۰ (أ)۹ استثمارات بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة
 ۱٬۰٤۲٬٥۷۰  ۱٬۰۱۲٬۳۱٦ (ب)۹ بیان الدخل استثمار بالقیمة العادلة من خالل

 ٦٬۳٦۰٬٥۸۰  ۷٬٥٥۹٬۷۰۱ ۱۰ ثابتةموجودات 
 ۱۲۱٬۳۹۳٬٤۷٥  ۱۱٦٬۲۷۰٬۲۰۹ (أ)۱۱ استثمارات عقاریة

 ۳۳٬٦۲۰٬۸٤۱  ۳۳٬٦۲۰٬۸٤۱ ۱۳ استثمارات في شركات زمیلة
 ٥۹۰٬۷۸٥٬٤۷۳  ۷٥۲٬۷۷۰٬۹۹۸  مجموع موجودات حملة الوثائق 

     
     موجودات المساھمین

 ۱٦٦٬٦۱۹٬٤۰۹  ۱۸٦٬٥۰٤٬۹۰٦ ٦ نقد وأرصدة لدى البنوك
 ۸٬۸۲٤٬۸۰۳  ۷٬۳۳۷٬۷۳۱ (أ)۹ استثمارات بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة

 ۱٬۰٤۲٬٥۷۰  ۱٬۰۱۲٬۳۱٦ (ب)۹ بیان الدخل استثمار بالقیمة العادلة من خالل
 ۱۳۲٬۲٤۹٬۰۷٦  ۱۲٦٬٦۷۹٬٥۱۸ (ب)۱۱ استثمارات عقاریة

 ۱۰٥٬۸٤۷٬٦۸۹  ۹٥٬۸٤۷٬٦۸۹ ۱۳ استثمارات في شركات زمیلة
 ٤۱٤٬٥۸۳٬٥٤۷  ٤۱۷٬۳۸۲٬۱٦۰  مجموع موجودات المساھمین

 ۱٬۰۰٥٬۳٦۹٬۰۲۰  ۱٬۱۷۰٬۱٥۳٬۱٥۸  مجموع الموجودات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بیان المركز المالي یتبع في الصفحة التالیة
 
 
   
 
 
 
 
   



 مجموعة اإلسالمیة القطریة للتأمین ش.م.ع.ق.
 (المعروفة سابقاً باسم "الشركة اإلسالمیة القطریة للتأمین ش.م.ع.ق.")

 (تابع) بیان المركز المالي

 

 باللایر القطري ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱كما في 
 

 .البیانات المالیة جزًءا ال یتجزأ من ھذه ۳۷إلى  ۱المرفقة من اإلیضاحات تشكل 
- ٤ - 

 ۲۰۱۸  ۲۰۱۹ إیضاحات 
     

     التأمین وثائقحملة مطلوبات 
 ۳۰٬۳٤۳٬۸۹٤  ۳٤٬۱۰۲٬٦٥۸  مطلوبات لمعیدي التأمین

 ۳٦٤٬٦۸٦٬۸۲٥  ٥۲۳٬۷۸۷٬۸۰۷ ۸ مطلوبات عقود التأمین
 ٤۷٬۷۸٥٬۰۹۳  ٤٦٬۹٤۸٬۸۳٦ ۱٤ ذمم دائنة ومطلوبات أخرى

 ۳۹٬٥۱۸٬۷٤٦  ۱۰٬۲۳۹٬۲۹٦ ۱۷ فائض غیر مطالب بھ
 ٤۸۲٬۳۳٤٬٥٥۸  ٦۱٥٬۰۷۸٬٥۹۷  مطلوبات حملة وثائق التأمینمجموع 

     
     التأمین حقوق حملة وثائق

 ٥٬۹۳۱٬۰۷۰  ۱۰٬٤٥۸٬۳۹۷ (ج)۹ احتیاطي القیمة العادلة
احتیاطي تقییم عمالت أجنبیة من استثمارات بالقیمة 

 )۲٬۲۷۲٬٦٤۱(  العادلة من خالل حقوق الملكیة
 

)۲٬۰۹۱٬٦٦٦( 
 ۱۰٤٬٦۱۱٬٥۱۱  ۱۲۹٬٥۰٦٬٦٤٥  فائض مدور 

 ۱۰۸٬٤٥۰٬۹۱٥  ۱۳۷٬٦۹۲٬٤۰۱  التأمین حقوق حملة وثائقمجموع 
 ٥۹۰٬۷۸٥٬٤۷۳  ۷٥۲٬۷۷۰٬۹۹۸  مجموع مطلوبات وحقوق حملة وثائق التأمین

     
     مطلوبات المساھمین
 ۳۷٬٦۲۳٬۸۹۱  ۲۰٬٥۳٥٬۹٦۸  توزیعات أرباح دائنة

 ۱۷٬۱۷٦٬۰٦۳  ۱۹٬۱۸٤٬٤۲۹ ۱۸ دائنة أخرىمطلوبات وذمم 
 ٥٤٬۷۹۹٬۹٥٤  ۳۹٬۷۲۰٬۳۹۷  مجموع مطلوبات المساھمین

     
     حقوق المساھمین

 ۱٥۰٬۰۰۰٬۰۰۰  ۱٥۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۹ رأس المال
 ۱۱۲٬۲۷۱٬۹٦۸  ۱۱۹٬٥۳۹٬٤۹۳ ۲۰ احتیاطي قانوني

 ۱٬٥٤۰٬۸۸۸  ۱٬٥٤۰٬۸۸۸  احتیاطي عام
أجنبیة من استثمارات بالقیمة احتیاطي تقییم عمالت 

 )۲٬۲۷۲٬٦٤۱(  العادلة من خالل حقوق الملكیة
 

)۲٬۰۹۱٬٦٦٦( 
 ٤۱۸٬۱٦۲  ۱۱۸٬۹۳٥ (ج)۹ احتیاطي القیمة العادلة

 ۹۷٬٦٤٤٬۲٤۱  ۱۰۸٬۷۳٥٬۰۸۸  أرباح مدورة
 ۳٥۹٬۷۸۳٬٥۹۳  ۳۷۷٬٦٦۱٬۷٦۳  مجموع حقوق المساھمین

 ٤۱٤٬٥۸۳٬٥٤۷  ٤۱۷٬۳۸۲٬۱٦۰  مجموع مطلوبات وحقوق المساھمین
مجموع مطلوبات وحقوق حملة وثائق التأمین 

 ۱٬۱۷۰٬۱٥۳٬۱٥۸  والمساھمین
 

۱٬۰۰٥٬۳٦۹٬۰۲۰ 
 

 ووقع علیھا بالنیابة عنھم: ۲۰۲۰ فبرایر ۲٦ بتاریخ من قبل مجلس اإلدارة ھذه البیانات المالیة اعتماد تم
 
 
 
 
 

 
 
 بن ثاني آل ثاني هللاعبد  /الشیخ
 مجلس اإلدارةرئیس 

 

 عبدالغنيال إبراھیمالسید/ علي  
 رئیس المجموعة والرئیس التنفیذي



 مجموعة اإلسالمیة القطریة للتأمین ش.م.ع.ق.
 (المعروفة سابقاً باسم "الشركة اإلسالمیة القطریة للتأمین ش.م.ع.ق.")

 بیان اإلیرادات والمصروفات لحملة وثائق التأمین 

 

 القطريباللایر  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

 .البیانات المالیة جزًءا ال یتجزأ من ھذه ۳۷إلى  ۱المرفقة من اإلیضاحات تشكل 
- ٥ - 

 ۲۰۱۸  ۲۰۱۹ إیضاحات 
     

     التأمین ایرادات
 ۳۸۲٬۳۷۳٬٦۱۹  ٤۰٥٬٤۲۸٬۰۷٤ (ج)۲۲ إجمالي اشتراكات التأمین

 )۹٥٬٥۹۳٬٤۰٥(  )۱۰۱٬۳٥۷٬۰۲۰( ۲۳(ج)، ۲۲ أجر الوكالة
 )۱۰٤٬۹٦۹٬۸٤۳(  )۱۲٦٬۰۷۰٬۷٦٥( (ج)۲۲ حصة إعادة التأمین من إجمالي االشتراكات

 ۱۸۱٬۸۱۰٬۳۷۱  ۱۷۸٬۰۰۰٬۲۸۹  صافي االشتراكات المدورة
 )۳٦٬٦٥۷٬۱۲۳(  ۲۰٬٦۳۲٬٥۸۲ (ج)۲۲ التغیرات في االشتراكات غیر المحققة

 ۱٤٥٬۱٥۳٬۲٤۸  ۱۹۸٬٦۳۲٬۸۷۱  االشتراكات المكتسبة
 )۱۳٬٤٤۲٬٤۰۲(  )۱٤٬۲٤۸٬۳۰۱( ۲٤(ج)، ۲۲ العموالتصافي مصروف 

 ۱۳۱٬۷۱۰٬۸٤٦  ۱۸٤٬۳۸٤٬٥۷۰  التأمین إیرادات صافي
     

     مصروفات التأمین
 ۱٤۸٬۹۰۹٬۰۹٥  ۲۰۸٬۱٦۲٬٦۲۲ (ج)۲۲ إجمالي المطالبات المدفوعة

 )٤٦٬۰۱۷٬۸۰۰(  )٦٦٬۸۷۷٬۸۹۳( (ج)۲۲ حصة إعادة التأمین في المطالبات المدفوعة
 ۷٬٥۱۱٬۹۱۸  ۲۷٬٤۷۳٬۰۲۳ (ج)۲۲ التغیرات في المطالبات القائمة

 ۱۱۰٬٤۰۳٬۲۱۳  ۱٦۸٬۷٥۷٬۷٥۲  إجمالي مصروفات التأمین
     

 ۲۱٬۳۰۷٬٦۳۳  ۱٥٬٦۲٦٬۸۱۸  صافي الفائض من عملیات التأمین
 ۹٬۱۷۲٬٤٤۱  ۱۸٬٦٤٦٬۰۰٤ ۲٥ إیرادات االستثمارات صافي 

 )۷٬۳۳۷٬۹٥۲(  )۱٤٬۹۱٦٬۸۰۳( ۲٥ أتعاب مضارب
انخفاض قیمة االستثمارات بالقیمة العادلة  خسارة

 )٥۰۸٬۱۰۰(  )۱٬۰۲۷٬۸۰٥( (أ)۹ من خالل حقوق الملكیة 
 )۱٬٥۱۲٬٥۸٦(  )۲٬۳۹۸٬۰۲۸( ۷ معدومةمخصص دیون 

 -  )٤۷٦٬۰۲۰( ۷ معدومة مشطوبةدیون 
 -  )۳٬۲۸۰٬٥٥۳( ۱۱ خسائر انخفاض قیمة استثمارات عقاریة

 ۲۱٬۱۲۱٬٤۳٦  ۱۲٬۱۷۳٬٦۱۳  صافي الفائض للسنة
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 مجموعة اإلسالمیة القطریة للتأمین ش.م.ع.ق.
 ش.م.ع.ق.")(المعروفة سابقاً باسم "الشركة اإلسالمیة القطریة للتأمین 

  بیان الفائض لحملة وثائق التأمین

 

 باللایر القطري ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

 .البیانات المالیة جزًءا ال یتجزأ من ھذه ۳۷إلى  ۱المرفقة من اإلیضاحات تشكل 
- ٦ - 

 ۲۰۱۸  ۲۰۱۹ إیضاحات 
     
     

 ۸۳٬٤۹۰٬۰۷٥  ۱۰٤٬٦۱۱٬٥۱۱  رصید الفائض المدور في بدایة السنة
 ۲۱٬۱۲۱٬٤۳٦  ۱۲٬۱۷۳٬٦۱۳  الفائض السنة

 ۱۰٤٬٦۱۱٬٥۱۱  ۱۱٦٬۷۸٥٬۱۲٤  إجمالي الفائض في نھایة السنة
     

 -  )۱۸٬۲۲۷٬۳٥۸( ۱٥ خالل السنةالموزع لحملة وثائق التأمین 
 -  ۳۰٬۹٤۸٬۸۷۹  المحول من الفائض الغیر مطالب بھ 

 ۱۰٤٬٦۱۱٬٥۱۱  ۱۲۹٬٥۰٦٬٦٤٥  رصید الفائض المدّور في نھایة السنة
 
 
 
 
 
 
 



 مجموعة اإلسالمیة القطریة للتأمین ش.م.ع.ق.
 (المعروفة سابقاً باسم "الشركة اإلسالمیة القطریة للتأمین ش.م.ع.ق.")

 بیان الدخل

 

 باللایر القطري ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

 .البیانات المالیة جزًءا ال یتجزأ من ھذه ۳۷إلى  ۱المرفقة من اإلیضاحات تشكل 
- ۷ - 

 ۲۰۱۸  ۲۰۱۹ إیضاحات 
     

     اإلیرادات
 ۱٬۸۹۸٬٤٤۹  ۳٬٦٦۱٬٥۷۷ ۱٦ إیرادات من استثمارات المساھمین

 ٦۰۰٬۱۱۷  - ۱۳ الحصة في أرباح شركات زمیلة
 ۹٥٬٥۹۳٬٤۰٥  ۱۰۱٬۳٥۷٬۰۲۰ ۲۳ أجر الوكالة

 ۷٬۸۱۹٬۸۰۰  ٦٬۲۳۹٬٥۰۰  إیراد إیجارات
رسوم مضاربة للمساھمین من إدارة محفظة استثمار 

 لحملة الوثائق 
 
۲٥ ۱٤٬۹۱٦٬۸۰۳  ۷٬۳۳۷٬۹٥۲ 

 ۹٤٬۳۷٤  ۷٤٬٤۹٥  إیرادات أخرى
 )٦۲۲٬۲۱۹(  -  خسارة من بیع استثمارات عقاریة

 ۱۱۲٬۷۲۱٬۸۷۸  ۱۲٦٬۲٤۹٬۳۹٥  أجمالي اإلیرادات
     

     المصروفات
 )۲٬۷۸۹٬۰۰٤(  )۲٬۷۹۰٬۹۱٤( (ب)۱۱ إھالك استثمارات عقاریة

 )۳۲٬۷٦٦٬٤۹۰(  )۳۳٬۹٦۸٬۷٦۸( ۲٦ مصاریف إداریة وعمومیة
 )۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰(  )۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰(  استثمار في شركات زمیلةانخفاض قیمة 

قیمة استثمارات بالقیمة العادلة من انخفاض خسارة 
 )۱٬٦۳٦٬٤٦۲(  )٥۸۱٬۸۰٤( (أ)۹ خالل حقوق الملكیة

 -  )۳٬۲۸۰٬٥٥۳( ۱۱ خسارة انخفاض قیمة استثمارات عقاریة
 )۲٬٥۰۷٬٦۰۷(  )۲٬۹٥۲٬۱۰۳( ۲۷ مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

 )٤۹٬٦۹۹٬٥٦۳(  )٥۳٬٥۷٤٬۱٤۲(  إجمالي المصاریف
     

 ٦۳٬۰۲۲٬۳۱٥  ۷۲٬٦۷٥٬۲٥۳  صافي الدخل
     

 ۰٫٤۲  ۰٫٤۸ ۲۹ العائد األساسي للسھم (لایر قطري)



 مجموعة اإلسالمیة القطریة للتأمین ش.م.ع.ق.
 للتأمین ش.م.ع.ق.")(المعروفة سابقاً باسم "الشركة اإلسالمیة القطریة 

 لمساھمینالتغیرات في حقوق ابیان 

 

 باللایر القطري ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

 .البیانات المالیة جزًءا ال یتجزأ من ھذه ۳۷إلى  ۱المرفقة من اإلیضاحات تشكل 
- ۸ - 

  احتیاطي عام  احتیاطي قانوني  رأس المال 
 احتیاطي

  القیمة العادلة

احتیاطي تقییم 
عمالت أجنبیة من 
استثمارات بالقیمة 

العادلة من خالل 
 المجموع  أرباح مدورة  حقوق الملكیة

              
 ۳٥۰٫۳۷۳٫٦۷٤  ۹٤٬۹۹۹٬۷۱٦  )۲٬۰۹۱٬٦٦٦(  )٤٥٬۰۰۰(  ۱٬٥٤۰٬۸۸۸  ۱۰٥٫۹٦۹٫۷۳٦  ۱٥۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲۰۱۸ینایر  ۱الرصید في 

 ٦۳٬۰۲۲٬۳۱٥  ٦۳٬۰۲۲٬۳۱٥  -  -  -  -  - صافي الدخل للسنة
 -  )٦٬۳۰۲٬۲۳۲(  -  -  -  ٦٬۳۰۲٬۲۳۲  - المحول إلى االحتیاطي القانوني

 ٤٦۳٬۱٦۲  -  -  ٤٦۳٬۱٦۲  -  -  - الحركة على احتیاطي القیمة العادلة
المساھمة في صندوق دعم األنشطة 

 )۱٬٥۷٥٬٥٥۸(  )۱٬٥۷٥٬٥٥۸(  -  -  -  -  - )۲۸االجتماعیة والریاضیة (إیضاح 
 )٥۲٬٥۰۰٬۰۰۰(  )٥۲٬٥۰۰٬۰۰۰(  -  -  -  -  - *۲۰۱۷توزیعات أرباح لسنة 

 ۳٥۹٬۷۸۳٬٥۹۳  ۹۷٬٦٤٤٬۲٤۱  )۲٬۰۹۱٬٦٦٦(  ٤۱۸٬۱٦۲  ۱٬٥٤۰٬۸۸۸  ۱۱۲٬۲۷۱٬۹٦۸  ۱٥۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱الرصید في 
 ۷۲٬٦۷٥٬۲٥۳  ۷۲٬٦۷٥٬۲٥۳  -  -  -  -  - صافي الدخل للسنة

 -  )۷٬۲٦۷٬٥۲٥(  -  -  -  ۷٬۲٦۷٬٥۲٥  - المحول إلى االحتیاطي القانوني
 )۲۹۹٬۲۲۷(  -  -  )۲۹۹٬۲۲۷(  -  -  - الحركة على احتیاطي القیمة العادلة

تحویل عمالت تغیر في احتیاطي 
 )۱۸۰٬۹۷٥(  -  )۱۸۰٬۹۷٥(  -  -  -   أجنبیة

المساھمة في دعم صندوق األنشطة 
 )۱٬۸۱٦٬۸۸۱(  )۱٬۸۱٦٬۸۸۱(  -  -  -  -  - )۲۸االجتماعیة والریاضیة (إیضاح 

 )٥۲٬٥۰۰٬۰۰۰(  )٥۲٬٥۰۰٬۰۰۰(  -  -  -  -  - **۲۰۱۸توزیعات أرباح لسنة 
 ۳۷۷٬٦٦۱٬۷٦۳  ۱۰۸٬۷۳٥٬۰۸۸  )۲٬۲۷۲٬٦٤۱(  ۱۱۸٬۹۳٥  ۱٬٥٤۰٬۸۸۸  ۱۱۹٬٥۳۹٬٤۹۳  ۱٥۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱الرصید في 

              
 لایر قطري لكل سھم. ۰٫۳٥لایر قطري بما یعادل  ٥۲٫٥۰۰٫۰۰۰على توزیع أرباح نقدیة بقیمة  ۲۰۱۸مارس  ۲٦وافق مساھمي الشركة خالل اجتماع الجمعیة العمومیة المنعقد في  *
  .لایر قطري لكل سھم ۰٫۳٥لایر قطري بما یعادل  ٥۲٫٥۰۰٫۰۰۰بقیمة أرباح نقدیة  على توزیع ۲۰۱۹مارس  ۳۱وافق مساھمي الشركة خالل اجتماع الجمعیة العمومیة المنعقد في * *



 مجموعة اإلسالمیة القطریة للتأمین ش.م.ع.ق.
 (المعروفة سابقاً باسم "الشركة اإلسالمیة القطریة للتأمین ش.م.ع.ق.")

 التدفقات النقدیةبیان 

 

 باللایر القطري ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

 .البیانات المالیة جزًءا ال یتجزأ من ھذه ۳۷إلى  ۱المرفقة من اإلیضاحات تشكل 
- ٩ - 

 ۲۰۱۸  ۲۰۱۹ إیضاحات 
     

     التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة
 ٦۳٬۰۲۲٬۳۱٥  ۷۲٬٦۷٥٬۲٥۳  صافي دخل السنة

 ۲۱٬۱۲۱٬٤۳٦  ۱۲٬۱۷۳٬٦۱۳  وثائق التأمین  لحملةالفائض 
  ۸٤٬۸٤۸٬۸٦٦  ۸٤٬۱٤۳٬۷٥۱ 

     التعدیالت:
 ۲٬۱۲۲٬۱٦۰  ۱٬۷٤٥٬۳۹۸ ۲٦ إھالك موجودات ثابتة

 ٥٬۱۳۱٬۷۱٦  ٥٬۱۳۳٬٦۲۷  إھالك استثمارات عقاریة
استثمارات بالقیمة العادلة من خالل حقوق  ربح من بیع

 )۱٬٥٥٤٬۹٦٤(  )۱۰٬۱۰۷٬۹۷٤(  الملكیة
 ۸۰۰٬۷۷۹  ۸۷۹٬٦۸۲  الخدمة للموظفین مخصص مكافأة نھایة

 -  ٤۷٦٬۰۲۰ ۷ معدومة مشطوبةدیون 
 ۱٬٥۱۲٬٥۸٦  ۲٬۳۹۸٬۰۲۸ ۷ معدومةمخصص دیون 

 ٦۲۲٬۲۱۹  -  خسارة من بیع استثمارات عقاریة
 )٦۰۰٬۱۱۷(  - ۱۳ حصة في أرباح شركات زمیلةال

 -  ٦٬٥٦۱٬۱۰٦  انخفاض قیمة استثمارات عقاریةخسارة 
انخفاض قیمة استثمارات بالقیمة العادلة من خسارة 

 ۲٬۱٤٤٬٥٦۲  ۱٬٦۰۹٬٦۰۹ (أ)۹ خالل حقوق الملكیة
 ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰  ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰  استثمار في شركات زمیلة انخفاض قیمة

(خسائر) / أرباح القیمة العادلة من استثمار بالقیمة 
 -  ٦۰٬٥۰۸  العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 ۱۰٤٬۳۲۲٬٦۹۲  ۱۰۳٬٦۰٤٬۸۷۰  العامل التغیرات في رأس المال أرباح التشغیل قبل
     تغیرات في:

 )٤٬۳۷۹٬٥۹۱(  )٤٬۰۰٥٬۹۰۲(  اشتراكات مدینة 
 )۱٬۷۱٤٬۹٥٥(  ۹۲۲٬۱۷۰  مصاریف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى

 )٤۳٬٦۲۷٬۰٥۸(  )۱٥۲٬۲٦۰٬٥٤۱(  إعادة التـامینموجودات عقود 
 ۱٬٦۹۳٬۲۰۰  -  توزیعات أرباح مدینة

 )٥٬۹٦۸٬۷۱۷(  )۱۰٬٦٤٤٬۷۹٦(  مطلوب من / إلى من معیدي التامین
 ۸۷٬۷۹٦٬۰۹۹  ۱٥۹٬۱۰۰٬۹۸۲  مطلوبات عقود التأمین

 ۱۳٬۳۱۷٬۳۳۸  )۱٬۳۱۸٬۹۹۳(  ذمم دائنة ومطلوبات أخرى
 ۱٥۱٬٤۳۹٬۰۰۸  ۹٥٬۳۹۷٬۷۹۰  األنشطة التشغیلیةالنقد من 

 )٦۰۹٬۷۱۰(  )۲۰٥٬٤٦۱(  مكافأة نھایة الخدمة المدفوعة للموظفین
 ۱٥۰٬۸۲۹٬۲۹۸  ۹٥٬۱۹۲٬۳۲۹  صافي النقد من األنشطة التشغیلیة

     التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة
 )٤۸۹٬۹۰۲(  )۲٬۹٤٤٬٥۱۹( ۱۰ شراء موجودات ثابتة

 -  )۱٬۰۰۱٬۹۰۹(  شراء استثمارات عقاریة 
 )٥۰٬۰۰۰٬۰۰۰(  )۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰(  استثماریةالحركة على ودائع 

 ٤٬٦۹۳٬۲۰۰  -  من شركات زمیلة توزیعات أرباح محصلة
صافي الحركة في استثمارات بالقیمة العادلة من خالل 

 ٥٬٦٦٦٬۲۰٤  ۲۲٬٦٥٤٬٤٥۹  حقوق الملكیة
 )٤۰٬۱۳۰٬٤۹۸(  )۸۱٬۲۹۱٬۹٦۹(  النقد المستخدم في األنشطة االستثماریةصافي 

 
 
 

 بیان التدفقات النقدیة یتبع في الصفحة التالیة



 مجموعة اإلسالمیة القطریة للتأمین ش.م.ع.ق.
 ش.م.ع.ق.")(المعروفة سابقاً باسم "الشركة اإلسالمیة القطریة للتأمین 

 التدفقات النقدیة (تابع)بیان 

 

 باللایر القطري ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

 .البیانات المالیة جزًءا ال یتجزأ من ھذه ۳۷إلى  ۱المرفقة من اإلیضاحات تشكل 
- ١٠ - 

 ۲۰۱۸  ۲۰۱۹ إیضاحات 
     

     األنشطة التمویلیةالتدفقات النقدیة من 
 )۱۱٬۹۸٤٬۹۱۹(  )۱٦٬٥٥۷٬۹۲۹( ۱۷ وثائق التأمین لحملةفائض موزع 

 )٥۱٬۸۲۹٬۳۱۲(  )٦۹٬٥۸۷٬۹۲۳(  توزیعات أرباح مدفوعة 
 )٦۳٬۸۱٤٬۲۳۱(  )۸٦٬۱٤٥٬۸٥۲(  في األنشطة التمویلیة ةالمستخدم التدفقات النقدیةصافي 

     
 ٤٦٬۸۸٤٬٥٦۹  )۷۲٬۲٤٥٬٤۹۲(   ما في حكمھالزیادة في النقد و صافي
 ۱۷٦٬۹۷۷٬۹۰۱  ۲۲۳٬۸٦۲٬٤۷۰  ینایر ۱في  وما في حكمھالنقد 
 ۲۲۳٬۸٦۲٬٤۷۰  ۱٥۱٬٦۱٦٬۹۷۸ ٦ دیسمبر ۳۱في  وما في حكمھالنقد 

 
 
 



 مجموعة اإلسالمیة القطریة للتأمین ش.م.ع.ق.
 (المعروفة سابقاً باسم "الشركة اإلسالمیة القطریة للتأمین ش.م.ع.ق.")

 إیضاحات حول البیانات المالیة

 

  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

- ١١ - 

 التأسیس واألنشطة .۱

ً باسم "الشركة اإلسالمیة تأسست  مجموعة اإلسالمیة القطریة للتأمین ش.م.ع.ق. ("الشركة") (المعروفة سابقا
قانون  وفقاً ألحكام۱۹۹۳أكتوبر ۳۰في مساھمة قطریة مقفلة في دولة قطر  كشركةالقطریة للتأمین ش.م.ع.ق.") 

دیسمبر  ۱۲بتاریخ  ).۱٦٥۸٤تجاري رقم (تحت سجل وقیدت  ۱۹۸۱ ) لسنة۱۱القطري رقم (التجاریة الشركات 
وبناًء علیھ تم إدراج أسھمھا في ، شركة مساھمة عامة مدرجة القانوني لتصبحالوضع غیرت الشركة  ،۱۹۹۹

، ۲۲٦۷٦صندوق برید رقم:  ،سنیما الخلیج أمام الثالثعنوان الشركة المسجل ھو الطریق الدائري  بورصة قطر.
 الدوحة.

(التأمن  الصحيوالتأمین والتكافل والسیارات  العامة والممتلكاتالتأمینات ة بصفة أساسیة في أعمال تعمل الشرك
. تستثمر الشركة رأسمالھا كما تحددھا ھیئة الفتوى والرقابة الشرعیة فقاً لنصوص الشریعة اإلسالمیةو على الحیاة)

 موارد أخرى في جمیع األنشطة ذات الصلة.استثمارات إسالمیة وأیضاً في 

الموافقة على تغییر اسم  ۲۰۱۹سبتمبر  ۱۱عادیة المنعقد في القرر المساھمون في اجتماع الجمعیة العمومیة غیر 
شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة لغرض  ركة إلى "المجموعة اإلسالمیة القطریة للتأمین ش.م.ع.ق." وتأسیسشال

 .۲۰۱۹ سنةوتم االنتھاء من اإلجراءات القانونیة والموافقة خالل ، إدارة االستثمارات

، فإن الشركة بصدد دمج شركة تابعة مملوكة بالكامل "الشركة اإلسالمیة القطریة لالستثمار ما ذكر أعالهبناًء على 
 حتى االنتھاء من المتطلبات التنظیمیة. ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ كما فياتھا العقاري" والتي لم تبدأ بعد عملی

 اإلعداد ساأس .۲

 االلتزامبیان  
ً لمعاییر المحاسبة المالیة الصادرة عن ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة  تم إعداد البیانات المالیة وفقا

وبالنسبة للمواضیع التي ال تغطیھا معاییر المحاسبة  المعمول بھا.اإلسالمیة وأحكام لوائح مصرف قطر المركزي 
معاییر الدولیة بال باالسترشادالمالیة الصادرة عن ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة تقوم الشركة 

 للتقاریر المالیة ذات الصلة الصادرة عن مجلس معاییر المحاسبة الدولیة.

 البیانات المالیة الرئیسیة 
اإلسالمیة" والصادرة  ي القوائم المالیة لشركات التكافل) "العرض واإلفصاح ف۱۲وفقاً لمعیار المحاسبة المالیة رقم (

عن ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة، یجب على الشركة تقدیم بیان المركز المالي موضحاً 
اإلیرادات والمصروفات لحملة ت للمساھمین وحملة الوثائق، بیان الدخل للمساھمین وبیان الموجودات والمطلوبا

 ، بیان الفائض أو العجز لحملة الوثائق، بیان التغیرات في حقوق المساھمین وبیان التدفقات النقدیة.وثائق التأمین
 أساس اإلعداد 

 ،المعامالت والحسابات بین المساھمین وحملة الوثائقوفقاً ألحكام النظام األساسي للشركة، والتي تتطلب فصل 
على ذلك،  وبناءً یمكن أن یتحملھا حملة الوثائق،  والتي تأمینالن أعمال یجب الفصل بین جمیع المخاطر والمنافع م

 القوائم المالیة. إعدادتم 
لبعض االستثمارات قیاس بالقیمة العادلة التم إعداد البیانات المالیة استناًدا إلى طریقة التكلفة التاریخیة فیما عدا 

، و"استثمارات بالقیمة العادلة من المالیة المصنفة على أنھا "استثمارات بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة"
 خالل بیان الدخل".

تم تقریب المبالغ  لة الوظیفیة وعملة العرض للشركة.البیانات المالیة بالریاالت القطریة وھي العمتم عرض ھذه 
 المعروضة ألقرب لایر قطري.

 األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة
م والتقدیرات یتطلب إعداد البیانات المالیة بما یتوافق مع معاییر المحاسبة المالیة من اإلدارة إصدار األحكا

واإلیرادات  المطلوباتو عن الموجودات واردةواالفتراضات التي تؤثر على تطبیق السیاسات المحاسبیة والمبالغ ال
 والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلیة عن ھذه التقدیرات.

التقدیرات المحاسبیة بأثر تتم مراجعة التقدیرات واالفتراضات األساسیة بشكل مستمر. یتم االعتراف بمراجعة 
 مستقبلي.
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 أساس اإلعداد (تابع) .۲

 األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة (تابع)
في  للشكوكتتوافق األحكام الھامة التي اتخذتھا اإلدارة في تطبیق السیاسات المحاسبیة للشركة والمصادر الرئیسیة 

 .۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱المالیة السنویة كما في  مع تلك المطبقة على البیانات اتالتقدیر
لى البیانات التأثیر األھم عالمعلومات حول األحكام الصادرة في تطبیق السیاسات المحاسبیة التي لھا  إدراجیتم 

في  ت الجوھریةتعدیالمن الالتي تنطوي على مخاطر كبیرة  اتالتقدیرفي  الشكوكالمالیة واالفتراضات وأوجھ 
 .٥اإلیضاح 

 المعاییر والتفسیرات والتعدیالت على المعاییر المحاسبیة ومعاییر إصدار التقاریر الصادرة .۳

 ۲۰۱۹ینایر  ۱من  التنفیذالجدید الذي دخل حیز ار یالمع

: المرابحة ومبیعات الدفع المؤجل األخرى۲۸معیار المحاسبة المالیة رقم   
على مبادئ محاسبة وتقاریر مناسبة لالعتراف والقیاس واإلفصاحات التي سیتم الھدف من ھذا المعیار ھو النص 

تطبیقھا فیما یتعلق بمعامالت المرابحة ومبیعات الدفع المؤجل األخرى بالنسبة للبائعین والمشترین في ھذه 
بالنسبة لطالب الشراء"  السابق حول "المرابحة والمرابحة ۲معیار معیار المحاسبة المالیة رقم ھذا الیلغي  المعامالت.

یسري ھذا المعیار على المحاسبة عن المرابحة ". البیع اآلجل مدفوعاتحول " ۲۰ومعیار المحاسبة المالیة رقم 
ومدفوعات معامالت البیع اآلجلة األخرى المدرجة وفقا لمبادئ الشریعة، باستثناء معامالت التورق ومرابحة السلع. 

أثًرا على البیانات  ۲۸. لم یكن لتطبیق معیار المحاسبة المالیة رقم ۲۰۱۹ینایر  ۱من  ساریًاالمعیار أصبح ھذا 
 المالیة للشركة.

 المعاییر والتعدیالت والتفسیرات الجدیدة الصادرة ولكنھا لم تصبح ساریة بعد

 وكالة االستثمار (الوكالة باالستثمار) ۳۱معیار المحاسبة المالیة رقم 

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

مع السماح بالتطبیق المبكر  ۲۰۲۰ ینایر ۱سیصبح ھذا المعیار ساري المفعول للفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد 
  .للمعیار

 تقوم الشركة حالیا بتقییم أثر ھذا المعیار.

  : احتیاطیات الخسائر۳٥معیار المحاسبة المالیة رقم 

"احتیاطیات  ۳٥أصدرت ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة معیار المحاسبة المالیة رقم 
یة ئتمان"انخفاض القیمة والخسائر اال ۳۰معیار بجانب معیار المحاسبة المالیة رقم . ھذا ال۲۰۱۸المخاطر" في 

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

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

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

 طریقة "وكالة مشروع مشترك".

. مع السماح بتطبیقھ مبكرا ۲۰۲۰ینایر  ۱سیصبح ھذا المعیار ساري المفعول للفترات المالیة التي تبدأ في أو بعد 
 ثر ھذا المعیار.تقوم الشركة حالیا بتقییم أ
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 المعاییر والتفسیرات والتعدیالت على المعاییر المحاسبیة ومعاییر إصدار التقاریر الصادرة (تابع) .۳

 المعاییر الجدیدة والتعدیالت والتفسیرات الصادرة ولكنھا لم تصبح ساریة بعد

 وااللتزامات ذات المخاطر العالیةیة ئتمان: انخفاض القیمة والخسائر اال۳۰معیار المحاسبة المالیة رقم 

حول انخفاض  ۳۰أصدرت ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة معیار المحاسبة المالیة رقم 
. یھدف ھذا المعیار إلى وضع المبادئ ۲۰۱۷یة وااللتزامات ذات المخاطر العالیة في ئتمانالقیمة والخسائر اال

یة لمختلف الموجودات اإلسالمیة ئتمانبیة ومالیة حول انخفاض القیمة والخسائر االالخاصة بإعداد تقاریر محاس
التمویلیة واالستثماریة وبعض الموجودات األخرى للمؤسسات المالیة اإلسالمیة (المؤسسات)، وتكوین مخصصات 

الخصوص من تقییم  مقابل االلتزامات ذات المخاطر العالیة من أجل تمكین مستخدمي البیانات المالیة على وجھ
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  ۲٥المالیة رقم  واالحتیاطیات، وأجزاء من معیار المحاسبة

 المماثلة فیما یتعلق بانخفاض القیمة.

الموجودات والتعرض للمخاطر إلى ثالث فئات على أساس طبیعة المخاطر  ۳۰یُصنّف معیار المحاسبة المالیة رقم 
) ۱ومخاطر أخرى) ویُحدد ثالث طرق لتقییم خسائر كل فئة من فئات الموجودات:  ئتمانالمشمولة (مثل مخاطر اال

 ) طریقة انخفاض القیمة.۳) طریقة صافي القیمة القابلة للتحقق، ۲یة، ئتمانطریقة الخسائر اال

یة نئتمایة مع نموذج استشرافي عن "الخسائر االئتمانطریقة الخسائر اال ۳۰یدخل معیار المحاسبة المالیة رقم 
یة للذمم المدینة والتعرض للمخاطر خارج المیزانیة العمومیة طریقة ئتمانالمتوقعة". تستخدم طریقة الخسائر اال

یة متوقعة على مدار اثني عشر شھراً أو ائتمانقیاس مزدوجة، یتم وفقًا لھا قیاس مخصص الخسارة إما كخسارة 
نخفاض القیمة الجدید على الموجودات المالیة التي تتعرض . سیطبق نموذج ائتمانیة على مدى عمر االائتمانخسارة 

یة ئتمانیة، ویجب إجراء العدید من األحكام الھامة عند تطبیق المتطلبات المحاسبیة لقیاس الخسائر االئتمانللمخاطر اال
 :المتوقعة مثل

 یة؛ئتمانتحدید معاییر الزیادة الكبیرة في المخاطر اال •

 یة المتوقعة؛ئتمانواالفتراضات المناسبة لقیاس الخسائر االاختیار النماذج  •

وضع الرقم والترجیحات النسبیة للسیناریوھات المستقبلیة لكل نوع من أنواع مخاطر المنتجات/ السوق  •
 یة المتوقعة؛ وئتمانوالمخاطر المصاحبة للخسائر اال

 .یة المتوقعةئتمانئر االإنشاء مجموعة من موجودات مالیة متماثلة ألغراض قیاس الخسا •

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

 الشركةتقوم  .یسمح بالتطبیق المبكر للمعیار ۲۰۲۰ینایر  ۱یسري المعیار من الفترات المالیة التي تبدأ في أو بعد 
 .حالیا بتقییم أثر ھذا المعیار

 "االستثمارات في صكوك وأسھم وأدوات مماثلة" ۳۳معیار المحاسبة المالیة رقم 

، أصدرت ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة معیار المحاسبة المالیة رقم ۲۰۱۸في دیسمبر 
 ۲٥المحاسبة المالیة رقم " االستثمارات في صكوك وأسھم وأدوات مماثلة"، الذي یحسن ویتخطى معیار  ۳۳

حول "االستثمارات في الصكوك  ۲۰۱۰الصادر عن ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة في 
واألسھم واألدوات المماثلة". یھدف ھذا المعیار إلى وضع مبدأ لتصنیف واالعتراف وقیاس وعرض وإفصاحات 

رى المماثلة لالستثمارات التي تقوم بھا المؤسسات المالیة اإلسالمیة. االستثمار في الصكوك واألسھم واألدوات األخ
یعرف ھذا المعیار األنواع الرئیسیة لالستثمارات المتوافقة مع الشریعة ویعرف المعالجات المحاسبیة األساسیة 

 المتناسبة مع خصائص المؤسسة ونموذج عملھا التي تتم االستثمارات وتدار ویحتفظ بھا وفقا لھ.

. یمسح بتطبیقھ مبكرا. تقوم اإلدارة ۲۰۲۰ینایر  ۱صبح المعیار ساریا من الفترات المالیة التي تبدأ في أو بعد ی
 .للشركةعلى البیانات المالیة  ۳۳بتقییم أثر تطبیق معیار المحاسبة المالیة رقم 
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 اریر الصادرة (تابع)المعاییر والتفسیرات والتعدیالت على المعاییر المحاسبیة ومعاییر إصدار التق .۳

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

 التقاریر المالیة لحاملي الصكوك – ۳٤معیار المحاسبة المالیة رقم 

تعتمد على الصكوك الھدف من ھذا المعیار ھو وضع مبادئ التقاریر المحاسبیة والمالیة للموجودات واألعمال التي 
 لضمان تقدیم تقاریر شفافة وعادلة لجمیع أصحاب المصلحة المعنیین، وحاملي الصكوك على وجھ التحدید.

یطبق ھذا المعیار على الصكوك وفقا لمبادئ وأحكام الشریعة عن طریق المؤسسات المالیة اإلسالمیة أو مؤسسة 
 كیان ألغراض خاصة أو طریقة مماثلة.أخرى ("المنشئ")، بشكل مباشر أو من خالل استخدام 

فیما یتعلق بالصكوك، التي یتم اإلبقاء علیھا في المیزانیة العمومیة عن طریق المنشئ وفقا لمتطلبات معیار المحاسبة 
"الصكوك في سجالت المنشئ"، یجوز للمنشئ أال یختار تطبیق ھذا المعیار. یصبح المعیار ساریا  ۲۹المالیة رقم 

. یسمح بتطبیقھ مبكرا. لم تطبق اإلدارة معیار المحاسبة ۲۰۲۰ینایر  ۱لمالیة التي تبدأ في أو بعد من الفترات ا
 مبكرا وتقوم حالیا بتقییم أثره على البیانات المالیة للشركة. ۳٤المالیة رقم 

 السیاسات المحاسبیة الھامة .٤

لیة مع تلك المستخدمة في إعداد البیانات المالیة للسنة تتفق السیاسات المحاسبیة الھامة المتبعة في إعداد البیانات الما
"المرابحة ومبیعات الدفعات المؤجلة  ۲۸، فیما عدا معیار المحاسبة المالیة رقم ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱المنتھیة في 

 األخرى".

 الزمیلةفي الشركات  االستثمارات أ.

 النفوذفي مشروع مشترك. حصة كبیر علیھ وال یمثل شركة تابعة أو  نفوذالشركة الزمیلة ھي كیان یكون للشركة 
الھام ھو القدرة على المشاركة في القرارات المتعلقة بالسیاسات المالیة والتشغیلیة للشركة المستثمر فیھا ولكن لیس 

حصة الشركة في نتائج وموجودات ومطلوبات الشركات  سیطرة أو سیطرة مشتركة على ھذه السیاسات. یتم دمج
الزمیلة في ھذه البیانات المالیة باستخدام طریقة حقوق الملكیة. بموجب طریقة حقوق الملكیة، یتم إدراج االستثمارات 

لشركة تغیرات ما بعد االستحواذ في حصة اتعكس تعدیلھا لبعد في الشركات الزمیلة في بیان المركز المالي بالتكلفة 
 الشركة الزمیلة، ناقًصا أي انخفاض في قیمة االستثمارات الفردیة. موجوداتمن صافي 

في  تھاحص بمقداریتم استبعاد األرباح والخسائر غیر المحققة الناتجة عن المعامالت بین الشركة والشركة الزمیلة 
 الشركة الزمیلة.
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 موجودات ثابتة ب.
. تتضمن ، إن وجدتالقیمة نخفاض فياالالمتراكم وخسائر  ھالكاإلبالتكلفة ناقصاً  ثابتةالموجودات ال عرضیتم 

أحد  استبدالبالتكالیف الالحقة بتكلفة  االعتراف األصل. یتم اقتناءإلى بصفة مباشرة  تتعلقالتكلفة المصروفات التي 
 االقتصادیةإذا كان من المحتمل تدفق المنافع  أو كبند منفصل مكونات العقارات والمعدات في القیمة الدفتریة للبند

القیمة الدفتریة  استبعادالمستقبلیة المضمنة في ذلك المكون للشركة وإمكانیة قیاس تكلفتھا بصورة موثوق بھا. یتم 
 عند تكبدھا. الدخلبیان الیومیة للعقارات والمعدات في  الصیانةبتكالیف  االعترافللجزء المستبدل. یتم 

تتم مراجعة األعمار بالمعدالت المذكورة أدناه. طریقة القسط الثابت في بیان الدخل باستخدام  ھالكاإل یتم تسجیل
، مع المتبعة في تاریخ كل مركز مالي ھالكاإلمتھا الدفتریة المتبقیة وطرق وقیموجودات ثابتة اإلنتاجیة المقدرة لل

 على أسس متوقعة. بناءاتتأثیر أي من التغییرات الحاصلة على التقدیرات المتبعة  احتمال

 على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجیة للموجودات كالتالي: ھالكیحتسب اإل

 %٤ انيبم
 %۲٥ ومعدات أجھزة كمبیوتر

 %۲٥ أثاث وتركیبات           
 %۲٥ سیارات

على أساس الفرق بین  موجودات ثابتةبند من بنود  حذف أيیتم تحدید الربح أو الخسارة الناتجة عن استبعاد أو 
 .الدخلعائدات البیع والقیمة الدفتریة لألصل، حیث یتم االعتراف بھ في بیان 

فورا  الدفتریة لألصل تخفیض القیمةالقابلة لالسترداد المقدرة فیتم  ةإذا كانت القیمة الدفتریة لألصل أكبر من القیم
 إلى قیمتھ القابلة لالسترداد.

 االستثمارات العقاریة ج.
تعتبر األرضي والمباني على أنھا استثمارات عقاریة فقط عندما یتم االحتفاظ بھا بغرض تحصیل إیجارات أو 

 للزیادة الرأسمالیة طویلة األجل أو لكال الغرضین معاً.

. ال ، إن وجدتاإلھالك المتراكم وأیة خسارة انخفاض في القیمةیتم تسجیل االستثمارات العقاریة بالتكلفة ناقصاً 
یحتسب إھالك على األرض. تتضمن تكلفة العقارات جمیع التكالیف المنسوبة بصفة مباشرة متضمنة تكالیف 

 العقاریة.االقتراض التي تنسب بصفة مباشرة إلى إنشاء الموجودات وباستثناء تكلفة الخدمة الیومیة لالستثمارات 

 سنة. ۲٥یحتسب إھالك المباني بطریقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر بـ 

تتم مراجعة القیم الدفتریة لالستثمارات العقاریة لتحدید وجود مؤشر على االنخفاض في قیمتھا عندما تشیر األحداث 
عند وجود ھذه المؤشرات على االنخفاض في القیمة  أو الظروف إلى أن القیمة الدفتریة قد ال تصبح قابلة لالسترداد

 وعندما تزید القیمة الدفتریة عن المبلغ القابل لالسترداد المقدر یتم تخفیض الموجودات إلى مبلغھا القابل لالسترداد.

تصادیة یتم إلغاء االعتراف باالستثمار العقاري عند استبعاده أو عندما یكون من غیر المتوقع الحصول على منافع اق
مستقبلیة من استخدامھ أو استبعاده. أي ربح أو خسارة ناشئة عن استبعاد االستثمار العقاري یتم إدراجھا في بیان 

 الدخل في السنة التي یتم فیھا االستبعاد.

 قید اإلنشاء ممتلكات 
. تشمل التكلفة األتعاب اإلنشاء لغرض التأجیر بالتكلفة ناقصا أي خسارة من انخفاض في القیمة قیدتسجل الممتلكات 

االستشاریة والمھنیة، وبالنسبة إلى األصول المؤھلة تتم رسملة تكالیف االقتراض وفقا للسیاسة المحاسبیة للشركة. 
یتم إھالك ھذه األصول باستخدام أسس مماثلة لالستثمارات العقاریة األخرى، ویبدأ إھالكھا عندما تكون جاھزة 

 لالستخدام.
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  قیمةالانخفاض  د.
تتم مراجعة القیمة الدفتریة للموجودات في تاریخ كل میزانیة عمومیة لتحدید ما إذا كان ھناك أي مؤشر على 
انخفاض قیمة أي موجود أو مجموعة من الموجودات. في حالة وجود مثل ھذا المؤشر، یتم تقدیر القیمة القابلة 

عندما موجود للوحدات المولدة للنقد التي ینتمي لھا ال قابلة لالسترداد. تقوم الشركة بتقدیر القیمة الللموجودلالسترداد 
وثابتة، یتم تحدید أصول  یةقطنالمستردة ألصل معین. عندما یمكن تحدید أسس مال یكون من الممكن تقدیر القیمة 

توزیعھا على مجموعة من وحدات تولید النقد التي یمكن  مأو خالف ذلك یت للنقد،أیضاً للوحدات المولدة  الشركة
 منھا تحدید أسس منطقیة وثابتة.

ً  كالً من القیمة المستردة ھي األعلى بین  المستخدمة،تكلفة البیع والقیمة المستخدمة. لتحدید القیمة  القیمة العادلة ناقصا
قدیرات السوق الحالیة معدل خصم یعكس ت باستخدامات النقدیة المشتقة المقدرة إلى قیمتھا المالیة یتم خصم التدفق

 ة للنقد والمخاطر المحددة لألصل.للقیمة الزمنی

القیمة الدفتریة  أقل من القیمة الدفتریة، فإن ویتضمنھاعند تقدیر القیمة المستردة لألصل (أو وحدات تولید النقد) 
في القیمة على الفور  انخفاضعتراف بخسائر االتولید النقد) یتم تخفیضھا لقیمتھا المستردة. یتم  لألصل (وحدات

إال إذا كان األصل بالقیمة المعاد تقییمھا، في ھذه الحالة یتم معالجة خسارة انخفاض القیمة كانخفاض  الدخلبیان في 
 .إعادة التقییم

 المخصصات ھـ.
یتم تكوین مخصصات عندما یكون لدى الشركة التزام حالي (قانوني أو فعلي) نتیجة لحدث في الماضي، ومن 

  ویمكن إجراء تقدیر موثوق لمبلغ االلتزام.من الشركة تسویة التزام المحتمل أن یطلب 
، التقریرلتسویة االلتزامات الحالیة كما في تاریخ للمقابل المطلوب أفضل تقدیر المبلغ المعترف بھ كمخصص مثل ی

 بااللتزام. عندما یتم قیاس مخصص باستخدام التدفقات النقدیة الشكوك المحیطةفي االعتبار المخاطر و مع األخذ
 .تكون قیمتھ الدفتریة ھي القیمة الحالیة لتلك التدفقات النقدیة، المقدرة لتسویة التزام حالي

یتم االعتراف  ،طرف ثالثلتسویة مخصص من لمنافع االقتصادیة المطلوبة اكل أو  بعض اد في حال توقع استرد
ستحق بطریقة ممبلغ الالبالمبلغ المستحق كأصل إذا كان من المؤكد حدوث عملیة السداد وكان من الممكن قیاس 

 وثوقة.م
 مخصص المطالبات القائمة

مصروفات الالمتعلقة ب المطلوباتغطي یتاریخ معرفة المطالبات ولمطالبات القائمة في لمخصص االعتراف بیتم 
تقدیر أفضل الخسائر من خبراء تسویة مستقلین والخسائر بناءات على تقاریر  سویاتالناشئة عن الخسائر أو ت

 الناتج باستمرار. المطلوبإلدارة. تتم مراجعة طریقة عمل ھذه التقدیرات وتحدید ل
ت لكل من التكلفة النھائیة المتوقعة للمطالبات المبلغ عنھا في نھایة فترة التقریر، بصفة خاصة یتم عمل تقدیرا

) كما في تاریخ المركز المالي. إن الطریقة IBNRوالتكلفة النھائیة المتوقعة للمطالبات المتكبدة التي لم یبلّغ عنھا (
المبلغ عنھا وغیر المبلغ عنھا ھي استخدام طریقة تسویة األساسیة التي تستخدمھا اإلدارة بتقدیر تكلفة المطالبات 

 المطالبات السابقة للتنبؤ بطرق تسویة المطالبات المستقبلیة.
 مكافأة نھایة الخدمة للموظفین

مكافأة نھایة الخدمة للموظفین والتي تدفع عند االنتھاء من العمل. یتم حساب المخصص وفقا لقانون العمل القطري 
 ب الموظفین وفترات الخدمة المتراكمة.على أساس روات

بشأن التقاعد والمعاشات، یتعین على الشركة أن تقدم مساھمات إلى صندوق  ۲۰۰۲) لسنة ۲٤بموجب القانون رقم (
التقاعد والمعاشات عن الموظفین القطریین حیث تحتسب كنسبة مئویة من رواتب الموظفین القطریین. وتقتصر 

 المساھمات، والتي یتم دفعھا عند االستحقاق.التزامات الشركة على ھذه 
ال تتوقع الشركة أن تقوم بتسویة مكافآت نھایة الخدمة للموظفین في األجل القریب. ال یتم خصم المخصص نظرا  

 ألن الفرق بین المخصص الوارد في بیان المركز المالي وصافي القیمة الحالیة ال یتوقع أن یكون فرقا جوھریا.
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 احتیاطي مخاطر الوثائق غیر منتھیة الصالحیة و.
التي تتعلق  الوثیقةالتأمین على مدى فترة التكافل من تاریخ بدء  وثیقةبموجب  االشتراكاتیتم االعتراف بإیرادات 

 إیراداتالجزء المقدر من صافي الصالحیة نتھیة مغیر الوثائق بانتھاء صالحیتھا. یمثل احتیاطي مخاطر 
 االشتراكات، بعد خصم حصة إعادة التكافل المتعلقة بالفترة الالحقة لتاریخ التقریر.

 الموجودات المالیة .ز
الذي تصبح فیھ الشركة طرفًا في األحكام التعاقدیة لألداة ویتم في الوقت  الموجودات المالیةبجمیع  االعترافیتم 

االعتراف بھا عندما تفقد الشركة السیطرة على الحقوق التعاقدیة التي تشمل الموجودات المالیة. أي ربح أو خسائر 
 عند االعتراف بالموجودات المالیة یتم تحویلھ إلى الدخل مباشرة.

 الدخلن المجموعات التالیة: موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل بیان یتم تصنیف الموجودات المالیة ضم
 القروض و الذمم المدینة (اشتراكات مدینة و نقد لدى البنوك) .استثمارات بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیةو

األولي بھذه  االعترافیعتمد تصنیف الموجودات المالیة على طبیعة الغرض من ھذه الموجودات، ویتم تحدیده عند 
 الموجودات.

 الدخلمالیة بالقیمة العادلة من خالل بیان ال موجوداتال
بھا لغایات  االحتفاظعندما یتم الدخل من خالل بیان  بالقیمة العادلة كاستثماراتالمالیة  الموجوداتیتم تصنیف 

 .الدخلبالقیمة العادلة من خالل بیان  كاستثماراتالمتاجرة أو أنھا تم تصنیفھا 
 عندما: الدخلبالقیمة العادلة من خالل بیان یتم تصنیف الموجودات المالیة المحتفظ بھا 

 لغرض بیعھا في المستقبل القریب. تم الحصول علیھا بغرض أساسي وھو (أ)
في نمط  الشركة ولھاالمالیة التي تدیرھا  األدواتالمبدئي كانت جزء من محفظة محددة من  االعترافعند  (ب)

 القصیر. على المدىتحصیل األرباح 
 أنھا مشتقات محتفظ بھا لغایات أخرى تختلف عن التحوط. (ج)

والمطلوبات المالیة ویتم عرض المبلغ الصافي في بیان المركز المالي عندما یكون تتم مقاصة الموجودات المالیة 
للشركة حالیًا حق قابل للتنفیذ قانونیًا في تسویة المبالغ وتعتزم تسویتھا على أساس الصافي أو تحقیق الموجود 

 وتسویة المطلوب في نفس الوقت.
 مدرجة - الملكیةاستثمارات بالقیمة العادلة من خالل حقوق 

تستند القیمة العادلة  ویتم تقدیرھا بالقیمة العادلة.االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة یتم تصنیف 
 األرباحتدرج  .وكیلالتقییمات المحددة من قبل  متوسطأسواق األوراق المالیة على سعر أو  فيالمالي  للموجود

الملكیة منفصل ضمن بیان التغیرات في حقوق  الموجودات كبندوالخسائر الناتجة عن التغیر في القیمة العادلة لھذه 
الفعال طریقة معّدل الفائدة  باستخدامالفائدة المحتسبة . انخفاض القیمةخسائر  باستثناءالقیمة العادلة  احتیاطيفي 

. الدخلالنقدیة والتي تم إدراجھا مباشرة في بیان  أجنبیة للموجوداتواألرباح الناتجة من تحویل عمالت  والخسائر
 احتیاطيفإنھ یتم تحویل المجموع التراكمي للربح والخسارة المدرجة سبقاً في  انخفاض،أو  استبعادفي حال وجود 

 .اإلیرادات والمصروفات لحملة وثائق التأمینالقیمة العادلة إلى بیان 
 غیر مدرجة – بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیةاستثمارات 

ال یمكن قیاس القیمة العادلة لھذه الموجودات بشكل موثوق فیھ نظرا لطبیعة تدفقاتھا النقدیة، لذلك یتم تسجیل تلك 
 .انخفاض القیمةاألصول بالتكلفة مطروحاً منھا مخصص 
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 (تابع) لمالیةالموجودات ا .ز
 لنقد وشبھ النقدا

 .قصیرة األجل تستحق خالل ثالثة أشھر أو أقل والبنوك وودائعد من نقدیة في الصندوق یتكون النقد وشبھ النق
 بعد خصم السحب على المكشوف من البنوك.شبھ النقد النقد و عرض، یتم ةالنقدی اتلغرض التدفق

 مدینة اشتراكات
یتم إدراج االشتراكات المدینة عند استحقاقھا بالتكلفة وھي القیمة العادلة للمقابل المدفوع ناقًصا مخصص انخفاض 
القیمة، إن وجد. إذا كان ھناك دلیل موضوعي على انخفاض قیمة اشتراكات مدینة نتیجة لحدث واحد أو أكثر حدث 

ً لذلك بعد االعتراف األولي، فإن الشركة تخفض القیمة الدفتر بخسارة انخفاض  وتعترفیة لالشتراك المدین وفقا
 .اإلیرادات والمصروفات لحملة وثائق التأمینبیان  القیمة في

 یتم تقدیر مخصص انخفاض قیمة االشتراكات المدینة على أساس منتظم بعد تحلیل الذمم المدینة وفقًا ألعمارھا.
 قیمة الموجودات المالیةانخفاض 

 تھا.انخفاض قیمدلیل موضوعي على  أيلتحدید فیما إذا كان ھنالك  تقریریتم تقییم الموجودات المالیة في تاریخ كل 
یعتبر الموجود المالي منخفض القیمة إذا كان ھناك دلیل موضوعي على أن حدثًا واحًدا أو أكثر كان لھ تأثیر سلبي 

المقدرة لذلك الموجود. في حالة وجود مثل ھذا الدلیل، یتم االعتراف بأي خسارة على التدفقات النقدیة المستقبلیة 
 القیمة على النحو التالي:انخفاض یتم تحدید . انخفاض في القیمة في بیان الدخل

بالنسبة للموجودات المدرجة بالقیمة العادلة، یكون االنخفاض ھو الفرق بین التكلفة والقیمة العادلة، بعد  (أ)
 .الدخلي خسارة انخفاض مدرجة سابقاً في بیان خصم أ

بالنسبة للموجودات المدرجة بالتكلفة، یكون االنخفاض ھو الفرق بین القیمة الدفتریة والقیمة الحالیة للتدفقات  (ب)
 النقدیة المستقبلیة مخصومة بمعدل العائد السوقي لموجودات مالیة مماثلة.

بالتكلفة المطفأة، یكون االنخفاض ھو الفرق بین القیمة الدفتریة والقیمة الحالیة بالنسبة للموجودات المدرجة  (ج)
 .عليللتدفقات النقدیة المستقبلیة مخصومة بسعر الفائدة الف

بصورة  انخفاض القیمةالمالیة مثل الذمم المدینة التجاریة والتي ال یتم تقدیر  الموجوداتبالنسبة لفئات أخرى من 
قیمة المحفظة المدینة یشمل  انخفاض فيقدیرھا بصورة جماعیة. إن الدلیل الموضوعي على وجود فإنھ یتم ت فردیة،

إضافة إلى تغیرات  ،ئتماناالخبرة الشركة السابقة في تحصیل الدفعات، زیادة الدفعات المتأخرة بعد متوسط فترة 
 المحلیة أو الوطنیة والتي لھا تأثیر على الذمم المدینة. االقتصادیةممكن مالحظتھا في الظروف 

حیث  التجاریة،الذمم المدینة  باستثناء القیمة نخفاض فيیتم تخفیض القیمة الدفتریة لجمیع األصول المالیة بخسارة اال
ھا سابقاً فإنھ أي من المبالغ التي تم حذف استردادوعند  ،المكون لھایتم تخفیض القیمة الدفتریة من خالل المخصص 

بیان  بھا في االعترافیتم  بھا من خالل المخصص. إن التغیرات في القیمة الدفتریة للمخصص االعترافیتم 
 .بیان اإلیرادات والمصروفات لحملة وثائق التأمین  /الدخل

في القیمة  المستمرالجوھري أو  انخفاض القیمةفإن الملكیة حقوق  االستثمارات بالقیمة العادلة من خاللفي حالة 
 لسھم قد تعرض النخفاض في قیمتھ.العادلة للسھم لما دون تكلفتھ یعتبر مؤشر على أن ا

یتم إعادة تصنیف األرباح أو الخسائر المتراكمة  القیمة، نخفاض فيأن الموجودات المالیة تعرضت ال اعتبارعند 
 للسنة.التأمین وثائق إیرادات ومصروفات حملة  دخل /ال بیانفي  الملكیةالمعترف بھا سابقاً في حقوق 

 انخفاض قیمةقیمة خسائر  انخفضتفإنھ في حالة  االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة باستثناء
 االعترافبشكل موضوعي لحدث ما وقع بعد  االنخفاضفي الفترة الالحقة وكان من الممكن ربط ھذا  الموجود

ً في بیان  بعد  االستثماروبحیث ال تتجاوز قیمة  الدخلبالخسائر، فإنھ یتم عكس قیمة الخسارة المعترف بھا سابقا
 .انخفاض القیمةبخسائر  االعترافعكس الخسارة قیمتھ وفقاً لطریقة التكلفة المطفأة فیما لو لم یتم 
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 المحاسبیة الھامة (تابع)السیاسات  .٤

 الموجودات المالیة (تابع) .ز
 ة (تابع)انخفاض قیمة الموجودات المالی

فیما یتعلق باالستثمارات بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة، إن خسارة االنخفاض في القیمة المعترف بھا مسبقاً 
أي زیادة في القیمة العادلة الحقاً لتدني خسارة تدرج من خالل بیان الدخل، ال یتم عكسھا من خالل بیان الدخل. إن 

تحت عنوان احتیاطي القیمة العادلة. وفیما یتعلق باالستثمارات بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة في استثمارات 
ة العادلة أوراق مدیونیة، یتم عكس تدني خسارة في القیمة الحقاً من خالل بیان الدخل في حال حدوث زیادة في القیم

 لالستثمار التي یمكن أن تكون ذات صلة موضحة إلى حدث وقع بعد االعتراف بخسارة االنخفاض في القیمة.
 المالیة إلغاء االعتراف بالموجودات

 الموجودالحقوق التعاقدیة التي تشمل غیر مسیطرة على الشركة تصبح  عندما االعتراف بموجود ماليیتم إلغاء 
إلى طرف  موجودتمریر جمیع التدفقات النقدیة المنسوبة إلى ال عند، أو موجودعادةً عند بیع ال المالي، وھو ما یحدث

 .مستقل
 دائنة ذمم .ح

بغض النظر  استحقاقھاوالمتعلقة بالبضائع والخدمات المستلمة بمجرد  مستقبالً  المستحقة الدفع االلتزاماتیتم تسجیل 
 الفواتیر المؤیدة لھا. استالمأو عدم  استالمعن 

 التكافلإعادة  .ط

عقود إعادة التكافل  موجوداتتتنازل الشركة عن مخاطر التكافل في سیاق األعمال العادیة لجمیع أعمالھا. تمثل 
األرصدة المستحقة من شركات إعادة التكافل. یتم تقدیر المبالغ القابلة لالسترداد بطریقة تتوافق مع مخصص 

 تتوافق مع عقد إعادة التكافل.ھي و القامةالمطالبات 
عندما یوجد أو بصورة أكثر تكراًرا  التقریرلتحدید انخفاض قیمتھا في تاریخ  إعادة التأمینموجودات  تم مراجعةت

. یحدث االنخفاض عند وجود دلیل فعلي نتیجة لحدث معین بعد خالل البیانات السنویة في القیمةمؤشر لالنخفاض 
مستحقة بموجب شروط یشیر إلى أن الشركة قد ال تحصل جمیع المبالغ ال إعادة التأمینالتحقیق المبدئي لموجودات 

. إعادة التأمینالعقد وأن الحدث لھ تأثیر یمكن قیاسھ بصورة موثوقة على المبالغ التي تتسلمھا الشركة من شركة 
 .اإلیرادات والمصروفات لحملة وثائق التأمینبیان تدرج خسارة االنخفاض في 

 .الوثائقال تعفي الشركة من التزاماتھا تجاه حملة  إعادة التأمینإن ترتیبات عقود 
كإیرادات ومصروفات بالطریقة نفسھا  تي تتحملھا الشركةمطالبات على إعادة التكافل الالو االشتراكاتیتم إدراج 

 المعاد تأمینھ. نشاطكما لو كانت إعادة التكافل تعتبر نشاًطا تجاریًا مباشًرا، مع مراعاة تصنیف منتجات ال
تمثل مطلوبات إعادة التكافل أرصدة مستحقة لشركات إعادة التكافل. یتم تقدیر المبالغ المستحقة بطریقة تتفق مع 

 .ذو الصلةعقد إعادة التكافل 
 یتم تقدیم المساھمات والمطالبات على أساس إجمالي لكل من عملیات إعادة التكافل التي تم التنازل عنھا والمفترض.

 حساب حاملي وثائق التأمینالفائض في  .ي
یمثل الفائض في حساب حاملي وثائق التأمین األرباح المتراكمة عن أنشطة تأمین وتوزع بین المشاركین في تاریخ 

 تعھد التأمین وفقا لتطور األعمال. تقرر ھیئة الرقابة الشرعیة بالشركة توقیت التوزیع وكمیتھ وأساسھ.
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 بع)السیاسات المحاسبیة الھامة (تا .٤

 اإلیرادات ب االعتراف .ك
 وسوف تتدفق للشركة. االقتصادیةباإلیرادات عندما یتم تحویل المنافع  االعترافیتم 

 االشتراكاتإجمالي  
 اتوالخصوم المردودة المبالغ بعد الوثائق المكتتب بھا خالل السنة بالصافي(االشتراكات)  االشتراكاتیمثل إجمالي 

 .عند استحقاقھاأنشطة التكافل  اشتراكاتبإجمالي  االعترافیتم  .الممنوحة
فظ واألسھم عند إثبات الحق في تلقي المبلغ. یتم احتساب الدخل من في المحاالدخل من االستثمارات ب االعترافیتم 

 البنوك اإلسالمیة مع مراعاة أصل المبلغ المستحق. تعلنھا الودائع لدى البنوك اإلسالمیة على أساس األرباح التي
 إیرادات االستثمار

إیراد الودائع  إدراج اإلیرادات. یتمعند نشوء الحق في تلك  في محافظ وأسھم االستثماراتبإیرادات  االعترافیتم 
المبلغ األصلي  االعتبارلدى بنوك إسالمیة على أساس الربح المعلن عنھ من جانب البنوك اإلسالمیة باألخذ في 

 القائم.

 إعادة التأمین اشتراكاتحصة  
ً لعقود  التأمینھي المبالغ المدفوعة إلى معیدي  إعادة التأمین اشتراكاتحصة  للشركة. یتم  إعادة التأمینوفقا

 في التاریخ الذي تبدأ فیھ الوثیقة. إعادة التأمینبحصة  االعتراف

 صافي مصاریف العموالت ورسوم العموالت المقدمة 
ذات الصلة. تدرج صافي إیراد  االشتراكاتیتم إطفاء صافي نفقات العموالت على الفترة التي یتم تحقیق إیرادات 

"ذمم تكافل مدینة وذمم مدینة  اسمالعموالت والتي تتعلق بفترة المخاطر التي تمتد إلى ما بعد السنة المالیة تحت 
 " في بیان المركز المالي.أخرى

 أجر الوكالة 
المحققة خالل السنة. یتم  التأمین اشتراكاتمن  احتسابھایستحق صندوق حملة األسھم مصاریف إدارة سنویة یتم 

. یتم تحدید أجر الوكالة من قبل ھیئة الرقابة الشرعیة التأمین اشتراكاتمن  %۲٥أجر الوكالة بنسبة  احتساب
 .الشركةبالتنسیق مع مجلس إدارة 

 حصة المضارب 
 استثماراتتمثل حصة المضارب مصاریف إداریة مدفوعة لحملة األسھم من قبل حملة الوثائق في مقابل إدارة 

لحملة الوثائق. یتم تحدید النسبة سنویاً من  االستثمارمن صافي إیرادات  %۸۰بنسبة  احتسابھایتم و حملة الوثائق
 قبل ھیئة الرقابة الشرعیة بالتنسیق مع مجلس إدارة الشركة.

 إیراد توزیعات األرباح 
  تلك التوزیعات. استالمالحق في  عند نشؤبإیراد توزیعات األرباح  االعترافیتم 

 فوائد إیراد
وھو  المطبق،المبلغ المتبقي وسعر الفائدة الفعلي  االعتباردوریة مع األخذ في  بصورةإیرادات الفوائد  استحقاقیتم 

 .المعّدل الذي یضم اإلیرادات النقدیة المستقبلیة المتوقعة لألصول المالیة إلى صافي القیمة الدفتریة لتلك األصول
 

 إیراد اإلیجار 
 القسط الثابت على مدى فترة اإلیجار. بطریقة الدخلبیان العقاریة في  االستثماراتبإیراد اإلیجار من  االعترافیتم 
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 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع) .٤

 المطالبات .ل
المطالبات تمثل ذمم دائنة لحاملي الوثائق وأطراف أخرى ومصاریف تعدیل الخسائر ذات الصلة، مطروح منھا 

إجمالي التعویضات غیر  وتقید في بیان الدخل عند تكبدھا. مستردة،قیمة المستردات من الحادث وأي مبالغ أخرى 
تسدد كما في نھایة الفترة المالیة سواء تم التبلیغ عنھا أم  المدفوعة تمثل التكلفة التقدیریة للمطالبات المتكبدة والتي لم

 لم یتم.

تحتسب المخصصات للمطالبات المبلّغ عنھا وغیر المسددة كما في نھایة فترة التقریر على أساس تقدیر فردي لكل 
تقییمات للخسائر، یتم تستند تقدیرات الحالة إلى المبالغ المقدرة للخسائر الفردیة وإذا لم یتم إجراء  حالة بمفردھا.

وضع التقدیرات في ضوء المعلومات المتوفرة حالیًا، والخبرة السابقة للمطالبات المماثلة وفي بعض الحاالت فیما 
یتعلق بالمبالغ المؤمنة. تتم مراجعة تقدیرات الحالة بشكل دوري للتأكد من أن مبالغ المطالبات المعلقة المعترف بھا 

المستقبلیة المتوقعة بما في ذلك تكالیف تسویة المطالبات المتوقعة ویتم تحدیثھا عند توفر  كافیة لتغطیة المدفوعات
 معلومات جدیدة.

 اثنيالمتعلقة بالمطالبات غیر المسددة حیث یتوقع سداد جمیع المطالبات خالل  مطروباتھاال تقوم الشركة بخصم 
 .المركز الماليعشر شھراً من نھایة 

 واإلداریة العمومیةالمصاریف  .م
 .للمساھمین الدخللبیان واإلداریة یتم تحمیل المصاریف العمومیة 

 العمالت األجنبیة .ن
ً بسعر الصرف كما في تاریخ  المعامالت فيإن  إن الموجودات  المعاملة،عملیات أجنبیة یتم تسجیلھا مبدئیا

والمطلوبات النقدیة یتم تحویلھا في سعر الصرف السائد كما في تاریخ البیانات المالیة. إن البنود الغیر نقدیة یتم 
معدل سعر الصرف كما في التاریخ المبدئي للعملیة  باستخداممبدأ التكلفة التاریخیة یتم إعادة تقییمھا  باستخدامقیاسھا 

إذا كانت  إال الدخلبیان في تاریخ الحق. إن جمع فروق إعادة التغیر یتم إدراجھا ضمن وال یتم إعادة تعدیلھا 
 باألرباح والخسائر االعترافیتم عندھا  ،بھا ضمن حقوق الملكیة االعترافیتم  وخسائرھاأرباحھا مرتبطة ببنود 

 مطروحاً منھا بند فروقات العمالت المدرجة في حقوق الملكیة. الدخلفي بیان 

 العادلة القیم .س
المالیة التي یتم تداولھا في سوق نشط ومنتظم یتم تقدیرھا بالرجوع إلى أسعار السوق  للموجوداتإن القیمة العادلة 

 المركزالمدرجة لشراء الموجودات واألسعار المعروضة للمطلوبات في تاریخ إغالق األسواق في نھایة تاریخ 
 المالي.

تقنیات تقییم وتلك التقنیات  باستخدامیتم تحدید القیمة العادلة  نشط،یوجد لھا سوق المالیة التي ال  الموجوداتإن 
تختلف عنھا بصورة  للموجودات الأساس تجاري بحت وقیم سوقیة حالیة  قائمة علىمعامالت  استخدامتتضمن 

تحلیل التدفقات النقدیة المخصومة. إن تقنیات التدفقات النقدیة المخصومة للتدفقات النقدیة  باستخدامجوھریة أو 
 الستثماراتعلى أفضل تقدیرات لإلدارة ومعدل الخصم المستخدم ھو معدل السوق  بناءاتالمستقبلیة المقدرة تتم 

 مشابھة.

 .االستثمار مدیر صندوقإلى تقییم  باالستناددلة العا بالنسبة للموجودات المالیة غیر المدرجة، یتم تحدید القیمة

 فإنھ یتم قیاس تلك األدوات المالیة بالتكلفة. موثوقة،إذا تعذر قیاس القیمة العادلة بصورة 

 إدارة المخاطر المالیة .ع
المالیة كما في تتوافق أھداف وسیاسات إدارة المخاطر المالیة للشركة مع تلك التي تم اإلفصاح عنھا في البیانات 

 .۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱وفي السنة المنتھیة في 

 ھیئة الرقابة الشرعیة .ف
الرقابة الشرعیة  ھیئةؤدي تة التي یعینھا المساھمون. یالشرع ھیئة الرقابةتخضع أنشطة الشركة التجاریة إلشراف 

 الشرعیة.دوًرا إشرافیًا لتحدید ما إذا كانت عملیات الشركة تتم وفقًا للقواعد والمبادئ 
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 والمصادر الرئیسیة للشكوك في التقدیرات الھامةاألحكام  .٥

)، یتوجب على اإلدارة عمل أحكام ٤، والظاھرة ضمن اإلیضاح رقم (للشركةتطبیق السیاسات المحاسبیة  لغرض
معینة خاصة بالقیمة الدفتریة للموجودات والمطلوبات التي ال یمكن الحصول علیھا من  وافتراضاتوتقدیرات 

مبنیة على الخبرات السابقة وعلى عوامل أخرى ذات عالقة. ومن  واالفتراضاتمصادر أخرى. إن التقدیرات 
المتعلقة بھا بشكل مستمر  واالفتراضاتیتم مراجعة التقدیرات  الممكن أن تختلف النتائج الحقیقیة عن تلك التقدیرات.

بالتعدیالت على التقدیرات  االعترافیتم  ویتم تعدیل التقدیرات المحاسبیة خالل السنة التي تتم فیھا المراجعة.
المحاسبیة في السنة التي یتم فیھا تعدیل التقدیر إذا كان التعدیل یؤثر فقط في تلك السنة أو في سنة التعدیل والسنوات 

 على كل من السنوات الحالیة والمستقبلیة. المقبلة المؤثرة
والتي قد تؤدي  المالي، المركزفیما یلي االفتراضات الرئیسیة، وغیرھا من المصادر الرئیسیة للتقدیرات في تاریخ 

 .الالحقةعلى القیمة الدفتریة للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالیة  جوھریةإلى تعدیالت 
 االستثماراتتصنیف  

تقرر اإلدارة عند شرائھا وتملكھا للموجودات المالیة فیما إذا كان سیتم تصنیفھا كاستثمارات بالقیمة العادلة من خالل 
حقوق الملكیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل. تقوم الشركة بتصنیف ھذه االستثمارات بقیمتھا العادلة من خالل بیان 

ض المتاجرة بھا أو تم تصنیفھا كاستثمارات بالقیمة العادلة من خالل الدخل بواسطة الدخل إذا كانت مشتراه بغر
الشركة عند االعتراف المبدئي. وتصنف كافة االستثمارات األخرى كاستثمارات بالقیمة العادلة من خالل حقوق 

 الملكیة.
 الموجودات الملموسة انخفاض قیمة
ً للسیاسات المحاسبیة  والغیر ملموسة الموجودات الملموسةبمراجعة تعرض شركة تقوم إدارة ال للتدني وفقا

 .االستخدامیتم تحدیدھا وفقاً لطریقة القیمة قید  الستردادالقابلة  قیمة األصل). إن ٤المنصوص علیھا في إیضاح رقم (
أسعار  باستخداملألصل تستخدم ھذه الطریقة توقعات التدفقات النقدیة المقدرة على مدى العمر اإلنتاجي المقدر 

 السوق.
 األعمار اإلنتاجیة للموجودات الملموسة

أو اإلطفاء  ھالكاإلفإن قیمة  اإلطفاء،أو  ھالكاإل تحدد إدارة الشركة األعمار اإلنتاجیة وما یتصل بھا من قیمة
 للسنة تتغیر بشكل ملحوظ إذا كان العمر الفعلي یختلف عن العمر اإلنتاجي المقدر لألصل.

 المدینة االشتراكات انخفاض قیمة
انخفاض یدعو لتسجیل خسارة  حدثتقوم إدارة الشركة بمراجعة دوریة على الذمم المدینة حتى تقیّم ما إذا كان ھناك 

وتقدیر اإلدارة المبلغ وتوقیت للتدفقات النقدیة المستقبلیة عندما تقوم بتحدید المخصص المطلوب،  الدخلقائمة  في
 عدة عوامل تتضمن درجات مختلفة من الحكم وعدم التأكد.ل افتراضاتتلك التقدیرات تقوم بصفة أساسیة على 

 ستثمارات بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیةاال انخفاض قیمة
لتقییم  "االستثمار في الصكوك واألسھم واألدوات المماثلة ") ۲٥تتبع الشركة متطلبات معیار المحاسبة الدولي رقم (

. تقوم الشركة بتقییم وجود دلیل االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیةقیمة  انخفاض فيوجود 
یتطلب التقییم تقدیرات مؤثرة أثناء القیام بتلك التقدیرات. للقیام بذلك التقدیر،  .انخفاض القیمةموضوعي على حدوث 

 .انخفاض قیمة تقوم الشركة بتقییم العوامل األخرى إلمكانیة وجود دلیل موضوعي على وجود
 كافلالتلعقود  مطالبات القائمةال

عند تكبدھا بیان اإلیرادات والمصروفات لحملة وثائق التأمین في المطالبات وتسویة الخسارة مصاریف یتم تسجیل 
لحملة الوثائق أو أطراف أخرى تعرضوا للضرر نتیجة لحدث قام بھ حملة على أساس االلتزام المقدر للتعویضات 

المعطیات الفردیة التي تم إبالغھا للشركة وتقدیرات  بناء علىغیر المدفوعة یتم تقدیرھا الوثائق. إن المطالبات 
اإلدارة للمطالبات المتكبدة والغیر مبلغ عنھا. إن الطریقة المتبقیة لتحدید تلك التقدیرات وتكوین تلك المطالبات یتم 

یرادات اإلبھا في بیان  االعترافالمكون یتم  صتقییمھا بصفة دوریة. أي فروق ناتجة بین التعویض الفعلي والمخص
 في سنة الدفع. والمصروفات لحملة وثائق التأمین
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 األحكام الھامة والمصادر الرئیسیة للشكوك في التقدیرات .٥

 ختبار كفایة االلتزاما
في تاریخ كل مركز مالي یتم القیام باختبار كفایة االلتزام للتأكد من دقة مطالبات التأمین. في إجراء ذلك االختبار 

استخدام التقدیرات الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة ومصاریف اإلداریة للمطالبات، أي عدم كفایة یتم یراعى 
 عرضھا بجودة منفصلة تحت حقوق ملكیة حملة الوثائق في بیان المركز المالي.

 مبدأ االستمراریة
ً لقدرة الشركة على االستمرار  أن الشركة لدیھا الموارد ترى وھي  وفقا لمبدأ االستمراریةأجرت اإلدارة تقییما

ورأس مال عامل  موجوداتولدیھا صافي أرباًحا الشركة  تجنيي المستقبل المنظور. أعمالھا فالالزمة لمواصلة 
وفقًا  لى قدرة الشركة على االستمرارعإیجابي. عالوة على ذلك، فإن اإلدارة لیست على درایة بأي شكوك جوھریة 

 االستمراریة.مبدأ یستمر إعداد البیانات المالیة على أساس  ثم ومن. لمبدأ االستمراریة

 وأرصدة لدى البنوكنقد  .٦

ودائع ألجل مع والنقد في الصندوق ولدى البنوك  أرصدة ألغراض بیان التدفقات المالیة، النقد وشبھ النقد تتضمن
وشبھ النقد في نھایة السنة المالیة في بیان التدفقات النقدیة ویمكن  یظھر النقدل. لثالثة أشھر أو أق ةأصلی استحقاقمدة 

 تسویتھ مع بنود ذات الصلة في بیان المركز المالي كما یلي:

 ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
    

    حملة الوثائق:
 ۳٦٥٬٤۰٦  - النقد في الصندوق

 ٥٦٬٦۸۷٬۲۰۲  ٥٦٬٦۸۷٬۲۰۲ )۱ودائع استثماریة (بنوك إسالمیة) (
 ٦٬۳٤٦٬۰۹۱  ٤٬۷۸۷٬۷٥۱ )۲حسابات جاریة (

 ٤٤٬٤٦۲٬۱٦۷  ٥٤٬۲٥٤٬۹۲٤ حسابات توفیر (بنوك إسالمیة)
 ۱۰۷٬۸٦۰٬۸٦٦  ۱۱٥٬۷۲۹٬۸۷۷ المجموع

    
    المساھمین:

 -  ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ودائع استثماریة (بنوك إسالمیة)
 ۱٦٦٬٦۱۹٬٤۰۹  ۸٦٬٥۰٤٬۹۰٦ )حسابات توفیر (بنوك إسالمیة

 ۱٦٦٬٦۱۹٬٤۰۹  ۱۸٦٬٥۰٤٬۹۰٦ المجموع
    

 ۲۷٤٬٤۸۰٬۲۷٥  ۳۰۲٬۲۳٤٬۷۸۳ إجمالي النقد وأرصدة البنوك
ً  ۹۰یطرح: ودائع تستحق ألكثر من   )٥۰٬٦۱۷٬۸۰٥(  )۱٥۰٬٦۱۷٬۸۰٥( یوما

 ۲۲۳٬۸٦۲٬٤۷۰  ۱٥۱٬٦۱٦٬۹۷۸ إجمالي النقد وشبھ النقد في نھایة السنة

 ).%۲إلى  %۱٫٥: ۲۰۱۸( %۲إلى  %۱٫٥أرباح بنسبة تتراوح من  االستثماریةتكتسب الودائع  )۱(

التي تتم من خالل حملة الوثائق  باشتراكاتتتعلق بنكیة غیر إسالمیة في الحسابات الجاریة حسابات مدرج  )۲(
 .یةائتمانبطاقات 
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 مدینة اشتراكات .۷

 ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
    
    

 ٥۷٬٥٤۳٬۱۳٥  ٦۱٬۰۷۳٬۰۱۷ اشتراكات مدینة 
 )٦٬۰۳۷٬٥۰٥(  )۸٬٤۳٥٬٥۳۳( یطرح: مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا

 ٥۱٬٥۰٥٬٦۳۰  ٥۲٬٦۳۷٬٤۸٤ الصافي

أربع شركات من الذمم المدینة تمثل من عدد كبیر من العمالء معظمھم من داخل قطر.  االشتراكات المدینةتتكون 
 ).%۲۸: ۲۰۱۸( ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱كما في من إجمالي رصید االشتراكات المدینة القائم  ۲۹%

 ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
    أعمار الذمم المدینة الغیر متأخرة والغیر متدنیة القیمة

    
 ۷٬۱۸۱٬٦۲۹  ۹٬۸٦٥٬۷٤٥ یوم ۳۰أقل من 

 ٥٬۱۸٥٬۲۱٦  ۷٬۲۱٥٬٥٥۱ یوم ٦۰ – ۳۱
 ٥٬٤٥٦٬۷۷۸  ٥٬۰٦۱٬۲٦٦ یوم ۹۰ – ٦۱
 ۳۳٬٦۸۲٬۰۰۷  ۳۰٬٤۹٤٬۹۲۲ یوم ۱۲۰أكثر من  – ۹۱

 ٥۱٬٥۰٥٬٦۳۰  ٥۲٬٦۳۷٬٤۸٤ المجموع
 

    :القیمة والمنخفضة أعمار الذمم المدینة المتأخرة
    

 ٦٬۰۳۷٬٥۰٥  ۸٬٤۳٥٬٥۳۳ یوم ۳٦٥أكثر من 
 

 ھي كما یلي: إن الحركة على مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا

 ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
    

 ٤٬٥۲٤٬۹۱۹  ٦٬۰۳۷٬٥۰٥ ینایر ۱الرصید في 
 ۱٬٥۱۲٬٥۸٦  ۲٬۳۹۸٬۰۲۸ المكون للفترة
 ٦٬۰۳۷٬٥۰٥  ۸٬٤۳٥٬٥۳۳ دیسمبر ۳۱الرصید في 

 لایر قطري. ٤۷٦٫۰۲۰ بمبلغمنذ فترة طویلة في الدفاتر  القائمة المستحقات* شطبت الشركة مباشرة 
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 التأمینعقود ومطلوبات  إعادة التأمینموجودات عقود  .۸
 ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
    

    التأمینإجمالي مطلوبات عقود 
 ۱۳۹٬۸۹۱٬۰٤٦  ۲۱۹٬٤۹٤٬۰۰٦ مطالبات مبلغ عنھا غیر مسددة

 ۲۸٬٥۸۰٬٤۹۰  ۱۲۸٬۸۹٦٬۱٦۷ واحتیاطیات أخرى مطالبات متكبدة وغیر مبلغ عنھا
 ۱۹٦٬۲۱٥٬۲۸۹  ۱۷٥٬۳۹۷٬٦۳٤ اشتراكات غیر مكتسبة

 ٥۲۳٬۷۸۷٬۸۰۷  ۳٦٤٬٦۸٦٬۸۲٥ 
    

    حصة إعادة التأمین من مطلوبات عقود التأمین
 ۱۰۹٬۲٦۳٬۰۷۹  ۱۹۲٬۱۲۲٬٥۷۹ مطالبات مبلغ عنھا غیر مسددة

 ۹٬۰۷۱٬۱۹۲  ۷۸٬٦٥۷٬۳۰٦ واحتیاطیات أخرى مطالبات متكبدة وغیر مبلغ عنھا
 ٤۷٬۲۳۹٬۹۳۳  ٤۷٬۰٥٤٬۸٦۰ اشتراكات غیر مكتسبة

 ۳۱۷٬۸۳٤٬۷٤٥  ۱٦٥٬٥۷٤٬۲۰٤ 
    

    صافي مطالبات التأمین
 ۳۰٬٦۲۷٬۹٦۷  ۲۷٬۳۷۱٬٤۲۷ مطالبات مبلغ عنھا غیر مسددة

 ۱۹٬٥۰۹٬۲۹۸  ٥۰٬۲۳۸٬۸٦۱ مطالبات متكبدة وغیر مبلغ عنھا
 ۱٤۸٬۹۷٥٬۳٥٦  ۱۲۸٬۳٤۲٬۷۷٤ اشتراكات غیر مكتسبة

 ۲۰٥٬۹٥۳٬۰٦۲  ۱۹۹٬۱۱۲٬٦۲۱ 

 ھي عقود مستحقة خالل مدة أقصاھا ثالث شھور من تاریخ دفع المطلوبات. التأمینالمبالغ المستحق من معیدي إن 
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 (تابع) موجودات عقود إعادة التأمین ومطلوبات عقود التأمین .۸

 جدول تطور المطالبات أ.
یوضح الجدول التالي المطالبات المقدرة المتراكمة، بما في ذلك المطالبات التي تم اإلبالغ عنھا لكل سنة حادث 

 في نھایة كل فترة تقریر، باإلضافة إلى المدفوعات التراكمیة حتى اآلن: تالیة
 ۲۰۱۹ – اتر المطالبوجدول تط

 سنة الحادث  
 اإلجمالي  ۲۰۱۹  ۲۰۱۸  ۲۰۱۷  
 لایر قطري  لایر قطري  لایر قطري  لایر قطري  
         

         تقدیر المطالبات التراكمیة
   ۲۰٥٬٤۲۸٬۰۱٥  ۱۳٥٬۲٥۹٬۹۱۱  ۷۲٬۳۹۲٬۷٦٥  كما في نھایة سنة الحادث

     ۲۱۸٬۳۹٦٬۷٦۲  ۱۱۷٬۷۸۰٬۷۳٦  بعد سنة
       ۱۰٥٬۲۳۷٬۳۹۷  بعد سنتین

         
للمطالبات التقدیر الحالي 

 ٥۲۹٬۰٦۲٬۱۷٤  ۲۰٥٬٤۲۸٬۰۱٥  ۲۱۸٬۳۹٦٬۷٦۲  ۱۰٥٬۲۳۷٬۳۹۷  التراكمیة
المدفوعات التراكمیة حتى 

 )۳۲۳٬۹۰۱٬۷۲۹(  )۹۸٬۳۹۰٬٤٥٦(  )۱٤۰٬٤۷۳٬۸٥٤(  )۸٥٬۰۳۷٬٤۱۹(  تاریخھ
إجمالي المطالبات التراكمیة 

المعترف بھا في بیان المركز 
دیسمبر  ۳۱المالي كما في 

۲۰۱۹  ۲۰٬۱۹۹٬۹۷۸  ۷۷٬۹۲۲٬۹۰۸  ۱۰۷٬۰۳۷٬٥٥۹  ۲۰٥٬۱٦۰٬٤٤٥ 
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 (المعروفة سابقاً باسم "الشركة اإلسالمیة القطریة للتأمین ش.م.ع.ق.")

 إیضاحات حول البیانات المالیة

 

 باللایر القطري ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

- ٢٧ - 

 مالیةاستثمارات  .۹
 استثمارات بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة أ.

 
 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱
 المساھمین حملة الوثائق المساھمین حملة الوثائق

     
  ٦٬۹۳۰٬۸۷٥  ٤٤٬٤۹۸٬۹٦۲   ۳٬٥۰٦٬۳۱٤ ٤۱٬۳۸۰٬۳۱۹ استثمارات مدرجة (أ)

 )۱٬٦۳٦٬٤٦۲( )٥۰۸٬۱۰۰( )٥۸۱٬۸۰٤( ) ۱٬۰۲۷٬۸۰٥( یطرح: خسارة انخفاض القیمة للسنة
یطرح: التغیر التراكمي في القیمة 

 )٤٦۳٬۱٦۲( )٦٬۲۳٥٬۳۱۲( ) ۱٦۳٬۹۳٥( ) ۱۰٬۷٦۲٬٦۳۹( العادلة
بالقیمة العادلة  –استثمارات مدرجة 

)۱( ۲۹٬٥۸۹٬۸۷٥  ۲٬۷٦۰٬٥۷٥  ۳۷٬۷٥٥٬٥٥۰   ٤٬۸۳۱٬۲٥۱  

  ٦٬۳۸۹٬٤٦۰   ۷٬٦۱۰٬۲٦۰  ۷٬۱٥٤٬۰۳۹  ۷٬۱٥٤٬۰۳۸ استثمارات غیر مدرجة (ب)
یطرح: التغیر التراكمي في 

احتیاطي العمالت األجنبیة من 
استثمارات بالقیمة العادلة من خالل 

 )۲٬۰۹۱٬٦٦٦( )۲٬۰۹۱٬٦٦٦( ) ۲٬۲۷۲٬٦٤۱( )۲٬۲۷۲٬٦٤۱( حقوق الملكیة
یطرح: التغیر التراكمي في القیمة 

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

 ۳٬۹۹۳٬٥٥۲  ٥٬۲۱٤٬۳٥۲  ٤٬٥۷۷٬۱٥٦   ٤٬٥۷۷٬۱٥٥ )۲( اإلجمالي
إجمالي االستثمارات بالقیمة العادلة 

 ۸٬۸۲٤٬۸۰۳ ٤۲٬۹٦۹٬۹۰۲ ۷٬۳۳۷٬۷۳۱ ۳٤٬۱٦۷٬۰۳۰ )۲+۱( من خالل حقوق الملكیة

 من أوراق مالیة مدرجة في بورصة قطر. بصقة رئیسیة كونالمدرجة تت االستثمارات (أ)

تمثل االستثمارات غیر المدرجة استثمارات في الشركات التي تكون فیھا الشركة أحد المساھمین المؤسسین.  (ب)
بالتكلفة مطروحاً منھا انخفاض القیمة، حیث ال یمكن تحدید القیمة العادلة لھذه یتم إدراج ھذه االستثمارات 
  االستثمارات بشكل موثوق.

 ھي كما یلي: االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة على كةرحإن ال
 ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
    

 ٥۱٬۳٥۲٬۰۳۳  ٥۱٬۷۹٤٬۷۰٥ ینایر ۱الرصید في 
 ۳٬۰۹۸٬۸۹۹  ۷٬۹۷۸٬۸۸۷ اإلضافات

 )۷٬۲۱۰٬۱۳۹(  )۲۰٬٥۲٥٬۳۷۲( اتاستبعاد
 )۲٬۱٤٤٬٥٦۲(  )۱٬٦۰۹٬٦۰۹( للسنة ر انخفاض القیمةئخسا

 ٦٬٦۹۸٬٤۷٤  ٤٬۲۲۸٬۱۰۰ في القیمة العادلةالتراكمي التغیر 
التغیر في احتیاطي العمالت األجنبیة الستثمارات بالقیمة 

 -  )۳٦۱٬۹٥۰( للسنة العادلة من خالل حقوق الملكیة
 ٥۱٬۷۹٤٬۷۰٥  ٤۱٬٥۰٤٬۷٦۱ )۱دیسمبر (إیضاح  ۳۱الرصید في 

 :۱إیضاح 
 االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة في بیان المركز المالي كما یلي:یتم عرض 

 
 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱

 المساھمین حملة الوثائق المساھمین حملة الوثائق
     

 ۸٬۸۲٤٬۸۰۳ ٤۲٬۹٦۹٬۹۰۲ ۷٬۳۳۷٬۷۳۱ ۳٤٬۱٦۷٬۰۳۰ دیسمبر ۳۱
 



 مجموعة اإلسالمیة القطریة للتأمین ش.م.ع.ق.
 (المعروفة سابقاً باسم "الشركة اإلسالمیة القطریة للتأمین ش.م.ع.ق.")

 إیضاحات حول البیانات المالیة

 

 باللایر القطري ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

- ٢٨ - 

 مالیة (تابع)استثمارات  .۹
 بیان الدخلبالقیمة العادلة من خالل مصنفة استثمارات  ب.

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

 
 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱

 المساھمین حملة الوثائق المساھمین حملة الوثائق
     

 ۱٬۰٤۲٬٥۷۰ ۱٬۰٤۲٬٥۷۰ ۱٬۰۱۲٬۳۱٦ ۱٬۰۱۲٬۳۱٦ *دیسمبر ۳۱

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

 ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
    

 ۲٬۰۸٥٬۱٤۰  ۲٬۰۸٥٬۱٤۰ ینایر ۱الرصید في 
 -  )٦۰٬٥۰۸( خسائر القیمة العادلة

 ۲٬۰۸٥٬۱٤۰  ۲٬۰۲٤٬٦۳۲ دیسمبر ۳۱الرصید في 

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

 
 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱
 المساھمین حملة الوثائق المساھمین حملة الوثائق

     استثمارات مدرجة
 - - ٤٦۳٬۱٦۲ ٦٬۲۳٥٬۳۱۲ ینایر ۱الرصید في 

 ٤٦۳٬۱٦۲ ٦٬۲۳٥٬۳۱۲ )۲۹۹٬۲۲۷( ٤٬٥۲۷٬۳۲۷ صافي الحركة خالل السنة
 ٤٦۳٬۱٦۲ ٦٬۲۳٥٬۳۱۲ ۱٦۳٬۹۳٥ ۱۰٬۷٦۲٬٦۳۹ )۱دیسمبر ( ۳۱الرصید في 

     
     استثمارات غیر مدرجة

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

دیسمبر  ۳۱الرصید في 
)۱+۲( ۱۰٬٤٥۸٬۳۹۷ )۱٤۰٬۳۰۷( ٥٬۹۳۱٬۰۷۰ ۱٥۸٬۹۲۰ 

 التغیر في احتیاطي القیمة العادلة من االستثمارات في شركات زمیلة: )ب
استثمارات في شركات 

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

 دیسمبر ۳۱الرصید في 
)۱+۲+۳( ۱۰٬٤٥۸٬۳۹۷ ۱۱۸٬۹۳٥٬ ٥۹۳۱٬۰۷۰ ٤۱۸٬۱٦۲    



 مجموعة اإلسالمیة القطریة للتأمین ش.م.ع.ق.
 (المعروفة سابقاً باسم "الشركة اإلسالمیة القطریة للتأمین ش.م.ع.ق.")

 إیضاحات حول البیانات المالیة

 

 باللایر القطري ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

- ٢٩ - 

 موجودات ثابتة .۱۰

 المجموع
أعمال تحت  

 التنفیذ
 

 سیارات
 

 أثاث وتركیبات
 أجھزة  

 كمبیوتر ومعدات
 

 مباني
 

  أراضي
 التكلفة:             

 ۲۰۱۸ینایر  ۱في  ۲٬۰۹۷٬۰۹۳  ٦٬۲۳٥٬۸٥۳  ۹٬۷۸۳٬۲٥۹  ۳٬۷٥۸٬۸۳۱  ٥٤٥٬٦۹۹  ۱۷٬۱٥٥  ۲۲٬٤۳۷٬۸۹۰
 إضافات خالل السنة -  -  ۳٥٦٬۱۹۳  ۲۲٬۲۲٥  -  ۱۱۱٬٤۸٤  ٤۸۹٬۹۰۲

 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في  ۲٬۰۹۷٬۰۹۳  ٦٬۲۳٥٬۸٥۳  ۱۰٬۱۳۹٬٤٥۲  ۳٬۷۸۱٬۰٥٦  ٥٤٥٬٦۹۹  ۱۲۸٬٦۳۹  ۲۲٬۹۲۷٬۷۹۲
 تحویالت -  -  ۱۳٥٬۹۳۹  -  -  )۱۳٥٬۹۳۹(  -

 إضافات خالل السنة -  ۱٫۰۹۹٬۰۷٤  ۱٬٥۲٦٬۹۳۹  ۳۱۱٬۲۰٦  -  ۷٬۳۰۰  ۲٬۹٤٤٬٥۱۹
 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في  ۲٬۰۹۷٬۰۹۳  ۷٬۳۳٤٬۹۲۷  ۱۱٬۸۰۲٬۳۳۰  ٤٬۰۹۲٬۲٦۲  ٥٤٥٬٦۹۹  -  ۲٥٬۸۷۲٬۳۱۱

              
 اإلھالك المتراكم:             

 ۲۰۱۸ینایر  ۱في  -  ۳٬٦۷٦٬۱۰۷  ۷٬٤۳٤٬۰٤۰  ۳٬۰۳۲٬۸۱۷  ۳۰۲٬۰۸۸  -  ۱٤٬٤٤٥٬۰٥۲
 )۲٦(إیضاح   إھالك السنة -  ۲٤۹٬۲۲۷  ۱٬۳٤۳٬۳۹۳  ٤۰۳٬٦۱٦  ۱۲٥٬۹۲٤  -  ۲٬۱۲۲٬۱٦۰

 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في  -  ۳٬۹۲٥٬۳۳٤  ۸٬۷۷۷٬٤۳۳  ۳٬٤۳٦٬٤۳۳  ٤۲۸٬۰۱۲  -  ۱٦٬٥٦۷٬۲۱۲
 )۲٦(إیضاح إھالك السنة  -  ۲٤۹٬۲۲۷  ۱٬۱۰٦٬۸۷۰  ۲۷۹٬۷۳۱  ۱۰۹٬٥۷۰  -  ۱٬۷٤٥٬۳۹۸

 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في  -  ٤٬۱۷٤٬٥٦۱  ۹٬۸۸٤٬۳۰۳  ۳٬۷۱٦٬۱٦٤  ٥۳۷٬٥۸۲  -  ۱۸٬۳۱۲٬٦۱۰
              
 صافي القیمة الدفتریة:             

 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في  ۲٬۰۹۷٬۰۹۳  ۳٫۱٦۰٫۳٦٦  ۱٫۹۱۸٫۰۲۷  ۳۷٦٫۰۹۸  ۸٫۱۱۷  -  ۷٫٥٥۹٫۷۰۱
 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في  ۲٬۰۹۷٬۰۹۳  ۲٬۳۱۰٬٥۱۹  ۱٬۳٦۲٬۰۱۹  ۳٤٤٬٦۲۳  ۱۱۷٬٦۸۷  ۱۲۸٬٦۳۹  ٦٬۳٦۰٬٥۸۰



 اإلسالمیة القطریة للتأمین ش.م.ع.ق.مجموعة 
 (المعروفة سابقاً باسم "الشركة اإلسالمیة القطریة للتأمین ش.م.ع.ق.")

 إیضاحات حول البیانات المالیة

 

 باللایر القطري ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

- ٣٠ - 

 عقاریةال ستثماراتاال ۱۱

في األراضي والمباني في قطر لكسب إیرادات اإلیجار وتحقیق أرباح  االستثمارالعقاریة تشمل  اتاالستثمار
 على النحو التالي: سنةالعقاریة خالل ال االستثماراترأسمالیة من ھذه الممتلكات. إن الحركة في 

 حملة الوثائق أ)

 المجموع  المباني  أراضي 
      

      التكلفة:
 دیسمبر ۳۱/  ۲۰۱۸ینایر  ۱في 

 ۷٤٫٥٥۰٫۲۰۹ ۲۰۱۹ینایر  ۱/  ۲۰۱۸
 

٦٦٬۱۳۹٬۰۹٤ 
 

۱٤۰٬٦۸۹٬۳۰۳ 
 ٥۰۰٫۰۰۰  -  ٥۰۰٫۰۰۰ إضافات خالل السنة

 ۱٤۱٬۱۸۹٬۳۰۳  ٦٦٬۱۳۹٬۰۹٤  ۷٥٬۰٥۰٬۲۰۹ ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في 
      
      

      اإلھالك المتراكم:
 ۱٦٬۹٥۳٬۱۱٦  ۱٦٬۹٥۳٬۱۱٦  - ۲۰۱۸ینایر  ۱في 

 ۲٬۳٤۲٬۷۱۲  ۲٬۳٤۲٬۷۱۲  - )۲٥(إیضاح إھالك للسنة 
 ۱۹٬۲۹٥٬۸۲۸  ۱۹٬۲۹٥٬۸۲۸  - ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 

  ۲٬۳٤۲٬۷۱۳   ۲٬۳٤۲٬۷۱۳  - )۲٥(إیضاح إھالك للسنة 
 ۳٬۲۸۰٬٥٥۳  ۳٬۲۸۰٬٥٥۳  - خسارة انخفاض القیمة

 ۲٤٬۹۱۹٬۰۹٤  ۲٤٬۹۱۹٬۰۹٤  - ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في 

  القیمة الدفتریة
 

 
 

 
 ۱۱٦٫۲۷۰٫۲۰۹  ٤۱٫۲۲۰٫۰۰۰  ۷٥٬۰٥۰٬۲۰۹ ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في 
 ۱۲۱٬۳۹۳٬٤۷٥  ٤٦٬۸٤۳٬۲٦٦  ۷٤٫٥٥۰٫۲۰۹ ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 

 المساھمین ب)
 مجموع  المباني  أراضي 
      

      التكلفة:
 ۱٥۷٬۸٤۲٬۱۹۷  ۷۸٬۷٥٤٬۳٥۰  ۷۹٬۰۸۷٬۸٤۷ ۲۰۱۸ینایر  ۱في 

 )۱٬۱٦٦٬٦٦۷(  )۱٬۱٦٦٬٦٦۷(  - استبعاد خالل السنة
 ۱٥٦٬٦۷٥٬٥۳۰  ۷۷٬٥۸۷٬٦۸۳  ۷۹٬۰۸۷٬۸٤۷ ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 

 ٥۰۱٬۹۰۹  -  ٥۰۱٬۹۰۹ خالل السنة إضافات
 ۱٥۷٬۱۷۷٬٤۳۹  ۷۷٬٥۸۷٬٦۸۳  ۷۹٬٥۸۹٬۷٥٦ ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في 

  اإلھالك المتراكم:
 

 
 

 
 ۲۲٬۱۸۱٬۸۹۸  ۲۲٬۱۸۱٬۸۹۸  - ۲۰۱۸ینایر  ۱في 

 ۲٬۷۸۹٬۰۰٤  ۲٬۷۸۹٬۰۰٤  - اإلھالك خالل السنة
 )٥٤٤٬٤٤۸(  )٥٤٤٬٤٤۸(  - استبعاد خالل السنة

 ۲٤٬٤۲٦٬٤٥٤  ۲٤٬٤۲٦٬٤٥٤  - ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 
 ۲٬۷۹۰٬۹۱٤  ۲٬۷۹۰٬۹۱٤  - إھالك للسنة

 ۳٬۲۸۰٬٥٥۳  ۳٬۲۸۰٬٥٥۳  - خسارة انخفاض القیمة
 ۳۰٬٤۹۷٬۹۲۱  ۳۰٬٤۹۷٬۹۲۱  - ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في 

  القیمة الدفتریة
 

 
 

 
 ۱۲٦٬٦۷۹٬٥۱۸  ٤۷٬۰۸۹٬۷٦۲  ۷۹٬٥۸۹٬۷٥٦ ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في 
 ۱۳۲٬۲٤۹٬۰۷٦  ٥۳٬۱٦۱٬۲۲۹  ۷۹٬۰۸۷٬۸٤۷ ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 



 اإلسالمیة القطریة للتأمین ش.م.ع.ق.مجموعة 
 (المعروفة سابقاً باسم "الشركة اإلسالمیة القطریة للتأمین ش.م.ع.ق.")

 إیضاحات حول البیانات المالیة

 

 باللایر القطري ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

- ٣١ - 

 االستثمارات العقاریة (تابع) ۱۱

على أساس التقییم الذي تم من  بناءالعقاریة الشركة  الستثماراتالقیمة العادلة تم تقییم  ،۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱كما في 
مقیمین خارجیین ومستقلین، لدیھم مؤھالت مھنیة معترف بھا وخبرة حدیثة في موقع وفئة العقار الذي یتم قبل 

 الستثماراتالتي حدثت مؤخرا السوق لعملیات نھج السعر السوقي  أساسلة على وتم تحدید القیمة العادتقییمھ. 
بھ ما بین معرفة واستعداد المشتري ومعرفة  األصلمشابھھ. تمثل القیمة العادلة المبلغ الذي یتم استبدال عقاریة 

 ۳۲۹٫٤۳القیمة العادلة  تبلغ، ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱كما في وفي تاریخ التقییم.  تجاري بحت أساسعلى ورغبة البائع 
 .للمساھمین وحملة الوثائقلالستثمارات العقاریة  )۲۰۱۸في  ملیون لایر قطري ۳۳۷٫٥٥( لایر قطريملیون 

 مصاریف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى ۱۲

 ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
    

 ۳٬٦۲۳٬۸٥۸  ۳٬٤٥۱٬٦۸٤ أرصدة وسطاء وأخرى
 ً  ٤٬۷۸۸٬۱٥۲  ٦٬۳٦۰٬۲٦۱ مصاریف مدفوعة مقدما

 ٤٬۰٤۱٬۸۸٤  ٤٦۲٬۸۱۷ ذمم مدینة من وسیط استثماري
 ۷۸٥٬۳۰۰  - مستردات وحطام سیارات

 ۷۱٥٬۲۷۸  ۳٬۲٤۰٬۹۷۳ إیرادات استثمارات مستحقة
 ٦٬۱۳٤٬۲۱۱  ٥٬۲۰٥٬۷۲۷ شیكات تحت التحصیل

 ٦٬۹۱۳٬۸۲۲  ٦٬۸٤۰٬۲۰۰ عموالت مؤجلة
 ۳٬۳۲۲٬٤۳۹  ۳٬٤۷۷٬۰٦۲ أرصدة موظفین مدینة

 ٤٦٦٬٤۰۰  ۸۳۰٬٤٥۰ إیرادات إیجارات مستحقة
 ۲۹٬۸٦۹٬۱۷٤  ۳۰٬۷۹۱٬۳٤٤ 
    

 في شركات زمیلة استثمارات ۱۳
 :كما یليفي شركات زمیلة  االستثماراتتمتلك الشركة 

 ۲۰۱۸  ۲۰۱۹ بلد التأسیس النشاط األساسي اسم الشركة الزمیلة
      

شركة التسھیالت اإلسالمیة 
 %٥۱ قطر التمویل اإلسالمي (ذ.م.م)

 
٥۱% 

 %٥۱  %٥۱ قطر المقاوالت (ذ.م.م)شركة المقاول 
المكتب القطري الموحد للتأمین 

 %۲٥ قطر تأمین تكافلي (ذ.م.م) 
 

۲٥% 
 %۱۰  %۱۰ قطر استثمار عقاري شركة مكین القابضة (ش.م.خ)

الذي أظھره تمثیل الشركة في الكبیر  نفوذ٪ من أسھمھا في شركة مكین القابضة، ولكن نظًرا لل۱۰* تمتلك الشركة 
 شركة زمیلة للشركة. عتبارھامجلس اإلدارة، 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  بدمجھافقط، وبالتالي، فإن الشركة ال تقوم  نفوذ كبیرسیطرة على عملیات الشركة. ھناك 

 میلة.كشركات ز
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 إیضاحات حول البیانات المالیة

 

 باللایر القطري ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

- ٣٢ - 

 استثمارات في شركات زمیلة (تابع) ۱۳
 إن الحركة على استثمارات في شركات زمیلة كانت كما یلي:

 ۲۰۱۹ ۲۰۱۸ 
 المساھمین حملة الوثائق المساھمین حملة الوثائق

     
 ۱۱۹٬۹٤۰٬۷۷۲ ۳۳٬٦۲۰٬۸٤۱ ۱۰٥٬۸٤۷٬٦۸۹ ۳۳٬٦۲۰٬۸٤۱ ینایر ۱الرصید في 

 ٦۰۰٬۱۱۷ - - - حصة من األرباح خالل السنة
توزیعات أرباح مستلمة خالل 

 )٤٬٦۹۳٬۲۰۰( - - - السنة
في  استثمار انخفاض قیمةناقصا: 

 )۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰( - )۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰( - )۱شركات زمیلة (
 ۱۰٥٬۸٤۷٬٦۸۹ ۳۳٬٦۲۰٬۸٤۱ ۹٥٬۸٤۷٬٦۸۹ ۳۳٬٦۲۰٬۸٤۱ دیسمبر  ۳۱الرصید في 

 

 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱االستثمارات في الشركات الزمیلة كما في  أداءقامت اإلدارة بتقییم ، ۲۰۱۹سنة خالل  )۱(
 لایر قطري على القیمة الدفتریة الستثمارات الشركة في الشركات الزمیلة ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ قررت تسجیلو

 .ستثمارات في شركات زمیلةلالكاحتیاطي 

 زمیلة:الشركات الفي  ستثماراتحصة الشركة في االلالیة المختصرة مفیما یلي جدول یوضح المعلومات ال

 ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
    

 ۱٬۱۱۰٬٤٤٥٬٦۰۸  ۱٬۰٤۳٬٥۰۲٬۰۹٦ مجموع الموجودات
 ۳۷۰٬٥۷۱٬۹٥۱  ۳٤۸٬٤۲۱٬٥۰۸ مجموع المطلوبات

    
 ۷۳۹٬۸۷۳٬٦٥۷  ٦۹٥٬۰۸۰٬٥۸۸ صافي الموجودات

 ۱٥۳٬٥٦۱٬٦۱۳  ۱٤۹٬٤٦۸٬٥۳۰ الزمیلةحصة الشركة في صافي موجودات الشركات 
    

 ۱٤٬۲۸٥٬۱۲٥  ۱٬۰۲٤٬٥۷۲ اإلیرادات
 ٦۰۰٬۱۱۷  - حصة الشركة من أرباح الشركات الزمیلة

 ومطلوبات أخرىذمم دائنة  .۱٤
 ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
    

 ۳۰٬٦۷۸٬۲۹٦  ۲۷٬۹۹۷٬٦۲۸ ذمم دائنة لموردین
 ۱٦٬٦۰۹٬۸۹۷  ۱۸٬۲۹۹٬۸۰۸ أرصدة دائنة لحملة الوثائق

 ٤۹٦٬۹۰۰  ٦٥۱٬٤۰۰ ذمم دائنة أخرى
 ٤٦٬۹٤۸٬۸۳٤  ٦۷٬۷۸٥٬۰۹۳ 

 فائض قابل التوزیع .۱٥

قطري  لایر ۱۸٫۲۰۳٫۲۳۱مبلغ على أن یتم تخصیص  ۲۰۲۰فبرایر  ۲٦بتاریخ مجلس اإلدارة  ررق
كفائض قابل للتوزیع للسنة المنسوبة  كافل) من إجمالي نتائج عملیات الت۲۰۱۸في  طري قلایر ۱۸٬۲۲۷٬۳٥۸(

 .ھیئة الرقابة الشرعیةوفقاً لقرار  الوثائقعلى حملة 
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 إیضاحات حول البیانات المالیة

 

 باللایر القطري ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

- ٣٣ - 

 مساھمینال استثمارات إیرادات من.    ۱٦
 ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 

    

أرباح محققة من بیع استثمارات بالقیمة العادلة من خالل 
 ٦۸٬٦٦۳ حقوق الملكیة

 
۲٦٦٬۸٤۹ 

 ۱۰۹٬٦٦۳  ۱۷٦٬۳۲۳ توزیعات أرباح مستلمة
 ۱٬٥۲۱٬۹۳۷  ۳٬٤٤٦٬۸٤٥ أرباح ودائع

 -  )۳۰٬۲٥٤( خسارة غیر محققة من استثمار
 ۳٬٦٦۱٬٥۷۷  ۱٬۸۹۸٬٤٤۹ 

 مطالب بھفائض غیر  .۱۷
 ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 

    

 ۳٥٬۲۲۷٬۹۲۹  ۳۹٬٥۱۸٬۷٤٦ الرصید في بدایة السنة
 ۱٦٬۲۷٥٬۷۳٦  ۱۸٬۲۲۷٬۳٥۸ محول خالل السنة

 -  )۳۰٬۹٤۸٬۸۷۹( الفائض المدورالمحول إلى 
 )۱۱٬۹۸٤٬۹۱۹(  )۱٦٬٥٥۷٬۹۲۹( موزع خالل السنة 

 ۱۰٬۲۳۹٬۲۹٦  ۳۹٬٥۱۸٬۷٤٦ 

 دائنة أخرى ذمممطلوبات و .۱۸
 ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
    

 ۳٬٥٤۲٬۹۲۱  ٤٬۰۱٥٬۰٤۸ مخصص حوافز الموظفین
 ۸٬۱٤٥٬۹۸۲  ۸٬۸۲۰٬۲۰۳ )۱مكافأة نھایة خدمة للموظفین (

 ۲٬٥۰۷٬٦۰۷  ۲٬۹٥۲٬۱٥۰ )۲۷أعضاء مجلس اإلدارة (إیضاح مكافآت 
 ۲٬۹۷۹٬٥٥۳  ۳٬۳۹۷٬۰۲۸ ذمم دائنة أخرى

 ۱۷٬۱۷٦٬۰٦۳  ۱۹٬۱۸٤٬٤۲۹ اإلجمالي
 

 ۲۰۱۸  ۲۰۱۹ ) مكافأة نھایة خدمة الموظفین۱(
    

 ۷٬۹٥٤٬۹۱۳  ۸٬۱٤٥٬۹۸۲ الرصید في بدایة السنة
 ۸۰۰٬۷۷۹  ۸۷۹٬٦۸۲ المحمل للسنة

 )٦۰۹٬۷۱۰(  )۲۰٥٬٤٦۱( مدفوعة –مكافآت نھایة الخدمة للموظفین 
 ۸٬۱٤٥٬۹۸۲  ۸٬۸۲۰٬۲۰۳ الرصید في نھایة السنة

 رأس المال .۱۹
 ۲۰۱۸  ۲۰۱۹ :مصرح بھ ومصدر ومدفوع بالكامل

    
 ۱٥۰٫۰۰۰٫۰۰۰  ۱٥۰٫۰۰۰٫۰۰۰ رأس المال 

 ۱٥۰٫۰۰۰٫۰۰۰  ۱٥۰٫۰۰۰٫۰۰۰ لایر قطري للسھم ۱عدد األسھم بقیمة 

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  ۱٥٫۰۰۰٫۰۰۰وزاد إجمالي عدد األسھم من  ۲۰۱۹یونیو  ۳۰األسھم في تجزئة 

 عادي. ومن ثم، تم تعدیل العائد األساسي للسھم لفترات المقارنة إلظھار ھذا التعدیل.
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 إیضاحات حول البیانات المالیة

 

 باللایر القطري ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

- ٣٤ - 

 القانوني االحتیاطي .۲۰

ً لتعلیمات االحتیاطي احتساب یتم ون الشركات التجاریة القطري وأحكام قان المركزي قطر مصرف القانوني وفقا
من راس المال المدفوع وھو  %۱۰۰حتى یصل إلى  من صافي ربح السنة %۱۰والنظام األساسي للشركة بنسبة 

المركزي وأحكام قانون الحاالت المنصوص علیھا في تعلیمات مصرف قطر في غیر قابل للتوزیع فیما عدا 
 من صافي الدخل لالحتیاطي القانوني. %۱۰خالل السنة قامت الشركة بتحویل  الشركات التجاریة القطري.

 أرباح مقترح توزیعھا .۲۱

، االقتراح على الجمعیة العامة القادمة للمساھمین ۲۰۲۰فبرایر  ۲٦قرر مجلس اإلدارة في اجتماعھ المنعقد في 
دیسمبر  ۳۱لایر قطري لكل سھم للسنة المنتھیة في  ××و تبلغ من رأس المال % ××بتوزیع أرباح نقدیة بنسبة 

ن التوزیعات المقترحة تخضع لموافقة المساھمین في اجتماع الجمعیة إ. لایر قطري ××وبقیمة اجمالیة تبلغ  ۲۰۱۹
 القادم. العمومیة

على اقتراح مجلس اإلدارة لتوزیعات  ۲۰۱۹مارس  ۳۱وافقت الجمعیة العمومیة للمساھمین المنعقدة في تاریخ 
وبقیمة  ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱لایر قطري لكل سھم للسنة المنتھیة في  ۰٫۳٥وتبلغ من رأس المال  %۳٥نقدیة بنسبة 

 لایر قطري.  ٥۲٫٥۰۰٫۰۰۰تبلغ  اجمالیة
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 إیضاحات حول البیانات المالیة

 

 باللایر القطري ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

- ٣٥ - 

 معلومات القطاعات .۲۲

 ات األعمالقطاع أ)

 ھي كما یلي: للمساھمین وحملة الوثائق قطاعات أعمال الشركةإن 

  ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
 المجموع  غیر محددة  عقارات  استثمارات  التكافل  المجموع  غیر محددة  عقارات  استثمارات  التكافل  
                     

صافي 
 الدخل

 
۱٥٬٦۲٦٬۸۱۸  ۱۰٬٦۹۷٬۹۷۲  )۳٬۲۷٥٬٥۳۲(  ٦۱٬۷۹۹٬٦۰۸  ۸٤٬۸٤۸٬۸٦٦ 

 
۲۱٬۳۰۷٬٦۳۳ 

 
)٤۷۳٬٥٥٥( 

 
٤٬۲۰۹٬۰٤۳ 

 
٥۹٬۱۰۰٬٦۳۰ 

 
۸٤٬۱٤۳٬۷٥۱ 

إجمالي 
 الموجودات

 
٥٥۰٬۷۰٤٬٤۳۷  ۳٦۸٬۹۳۹٬۲۹۳  ۲٤۲٬۹٤۹٬۷۲۷  ۷٬٥٥۹٬۷۰۱  ۱٬۱۷۰٬۱٥۳٬۱٥۸ 

 
۳۹۰٬۳۹٥٬٤٥٥ 

 
۳٥٤٬۹۷۰٬٤۳٤ 

 
۲٥۳٬٦٤۲٬٥٥۱ 

 
٦٬۳٦۰٬٥۸۰ 

 
۱٬۰۰٥٬۳٦۹٬۰۲۰ 

إجمالي 
 المطلوبات

 
۷٤٤٬٥۸٥٬۲٤۲  ۲۸٬۷۲۱٬۷۲٤  -  ۱۹٬۱۸٤٬٤۲۹  ۷۹۲٬٤۹۱٬۳۹٥ 

 
٥۸٦٬۹٤٦٬۰٦۹ 

 
٤۱٬٤٦۳٬۲۹٥ 

 
- 

 
۱۷٬۱۷٦٬۰٦۳ 

 
٦٤٥٬٥۸٥٬٤۲۷ 

 القطاعات الجغرافیة ب)

 تزاول الشركة أعمالھا في دولة قطر فقط.
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 إیضاحات حول البیانات المالیة

 

 باللایر القطري ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
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 معلومات القطاعات (تابع) .۲۲
 تكافلصافي إیرادات ال ج)

 ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 

 اإلجمالي التكافل والصحي الحوادث العامة السیارات البحري والجوي 
 

 اإلجمالي التكافل والصحي الحوادث العامة السیارات البحري والجوي
            

 ۳۸۲٬۳۷۳٬٦۱۹ ۱۰۹٬٦۹۹٬۳٤٥ ۷۱٬٤۷٦٬۹٥٥ ۱۹۳٬٤۹۷٬۹۹۲ ۷٬٦۹۹٬۳۲۷  ٤۰٥٬٤۲۸٬۰۷٤  ۱۲۳٬۳۷۷٬۲۱٥ ۹۰٬۰٥۹٬٤۳۸ ۱۸۳٬۷۲۲٬۰٥۸ ۸٬۲٦۹٬۳٦۳ إجمالي االشتراكات
 )۹٥٬٥۹۳٬٤۰٥( )۲۷٬٤۲٤٬۸۳٦( )۱۷٬۸٦۹٬۲۳۹( )٤۸٬۳۷٤٬٤۹۸( )۱٬۹۲٤٬۸۳۲(  )۱۰۱٬۳٥۷٬۰۲۰( )۳۰٬۸٤٤٬۳۰٤( )۲۲٬٥۱٤٬۸٦۰( )٤٥٬۹۳۰٬٥۱٥( )۲٬۰٦۷٬۳٤۱( ناقص: أجر الوكالة
 )۱۰٤٬۹٦۹٬۸٤۳( )۳۳٬٥۷۱٬٥۷۱( )٤۹٬٦۲۰٬۲۳۲( )۱٥٬۲۰۷٬٥۲۳( )٦٬٥۷۰٬٥۱۷(  )۱۲٦٬۰۷۰٬۷٦٥( )۳٤٬۷۹۹٬۷۸۱( )٦۹٬۱۳٤٬۸۳٥( )۱٤٬۸٥۰٬٤٤٦( )۷٬۲۸٥٬۷۰۳( حصة إعادة التأمین
 ۱۸۱٬۸۱۰٬۳۷۱ ٤۸٬۷۰۲٬۹۳۸ ۳٬۹۸۷٬٤۸٤ ۱۲۹٬۹۱٥٬۹۷۱ )۷۹٦٬۰۲۲(  ۱۷۸٬۰۰۰٬۲۸۹ ٥۷٬۷۳۳٬۱۳۰ )۱٬٥۹۰٬۲٥۷( ۱۲۲٬۹٤۱٬۰۹۷ )۱٬۰۸۳٬٦۸۱( صافي االشتراكات

الحركة على 
االشتراكات الغیر 

 ۲۰٫٦۳۲٫٥۸۲ ٥٬٦۰۳٬۷٤۸ ۱۲٬۲۹٤٬۱۲۷ ۱٬٦۲۱٬٦۹۰ ۱٬۱۱۳٬۰۱۷ مكتسبة

 

)۹۹٦٬۱۷۰( )۱۲٬۰۰۸٬٦۲٦( )۹٬٥۰۹٬٤٦۲( )۱٤٬۱٤۲٬۸٦٥( )۳٦٬٦٥۷٬۱۲۳( 
صافي االشتراكات 

 ۱۹۸٫٦۳۲٫۸۷۱ ٦۳٬۳۳٦٬۸۷۸ ۱۰٬۷۰۳٬۸۷۰ ۱۲٤٬٥٦۲٬۷۸۷ ۲۹٬۳۳٦ المكتسبة
 

)۱٬۷۹۲٬۱۹۲( ۱۱۷٬۹۰۷٬۳٤٥ )٥٬٥۲۱٬۹۷۸( ۳٤٬٥٦۰٬۰۷۳ ۱٤٥٬۱٥۳٬۲٤۸ 
صافي مصروف 

 )۱٤٬۲٤۸٫۳۰۱( )۱۲٬٦۸۹٬۰۲۹( ۱۱٫۱٤۲٫٤۸٤ )۱٤٫۰٦۲٫٦۱۷( ۱٫۳٦۰٫۸٦۱ العمالت
 

۸٦۷٬٥۲۷ )۸٬۲٥٥٬۹۱۷( ٤٬۱۹۱٬۲۳٤ )۱۰٬۲٤٥٬۲٤٦( )۱۳٬٤٤۲٬٤۰۲( 
إجمالي إیرادات 

 ۱۸٤٫۳۸٤٫٥۷۰ ٥۰٬٦٤۷٬۸٤۹ ۲۱٬۸٤٦٬۳٥٤ ۱۱۰٫٥۰۰٫۱۷۰ ۱٬۳۹۰٬۱۹۷ )۱التكافل (
 

)۹۲٤٬٦٦٥( ۱۰۹٬٦٥۱٬٤۲۸ )۱٬۳۳۰٬۷٤٤( ۲٤٬۳۱٤٬۸۲۷ ۱۳۱٬۷۱۰٬۸٤٦ 
إجمالي المطالبات 

 ۲۰۸٬۱٦۲٬٦۲۲ ۳۳٬۲٦۹٬۱٥۳ ۳۷٬۸۹٤٬۳۹۲ ۱۳٦٬۸۷٤٬۲۳۸ ۱۲٤٬۸۳۹ المدفوعة
 

۱۲۲٬۸۱۲ ۹٤٬٥۹۰٬۸٥٤ ۲۱٬۸۹٥٬۳٥۰ ۳۲٬۳۰۰٬۰۷۹ ۱٤۸٬۹۰۹٬۰۹٥ 
المسترد من إعادة 

 )٦٦٬۸۷۷٬۸۹۳( )۲۱٬٥۲٥٬۷۹۱( )۳۳٬۸۰٤٬۳۲۷( )۱۱٬٤٥٤٬٥۱۳( )۹۳٬۲٦۲( التأمین
 

)۸۰٬۳٦۷( )۸٬٤۱٥٬۸۲۱( )۱۷٬۲۰۳٬٦۸٤( )۲۰٬۳۱۷٬۹۲۸( )٤٦٬۰۱۷٬۸۰۰( 
الحركة على 

 ۲۷٫٤۷۳٫۰۲۳ - ٤٬۰۰٦٬۸۷۸ ۲۳٫٥۹۰٫۷٥۱ )۱۲٤٬٦۰٦( المطالبات القائمة
 

)۱٤۲٬۰۰٥( ۱٤٬٦۰٥٬۹٥٤ )٦٬۹٥۲٬۰۳۱( - ۷٬٥۱۱٬۹۱۸ 
صافي المطالبات 

 ۱٦۸٫۷٥۷٫۷٥۲ ۱۱٬۷٤۳٬۳٦۲  ۸٬۰۹٦٬۹٤۳ ۱٤۹٫۰۱۰٫٤۷٦ )۹۳٬۰۲۹( )۲المتكبدة (
 

)۹۹٬٥٦۰( ۱۰۰٬۷۸۰٬۹۸۷ )۲٬۲٦۰٬۳٦٥( ۱۱٬۹۸۲٬۱٥۱ ۱۱۰٬٤۰۳٬۲۱۳ 
صافي الفائض / 

(العجز) من عملیات 
 ۱٥٫٦۲٦٫۸۱۸ ۳۸٬۹۰٤٬٤۸۷ ۱۳٬۷٤۹٬٤۱۱ )۳۸٫٥۱۰٫۳۰٦( ۱٬٤۸۳٬۲۲٦ )۲-۱التأمین (

 

)۸۲٥٬۱۰٥( ۸٬۸۷۰٬٤٤۱ ۹۲۹٬٦۲۱ ۱۲٬۳۳۲٬٦۷٦ ۲۱٬۳۰۷٬٦۳۳ 



 مجموعة اإلسالمیة القطریة للتأمین ش.م.ع.ق.
 (المعروفة سابقاً باسم "الشركة اإلسالمیة القطریة للتأمین ش.م.ع.ق.")

 إیضاحات حول البیانات المالیة

 

 باللایر القطري ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

- ٣٧ - 

  أجر الوكالة .۲۳

بعد موافقة مجلس اإلدارة  االشتراكاتمالي من إج )%۲٥: ۲۰۱۸( %۲٥ یبلغأجر الوكالة المقدم للمساھمین  إن
 .وھیئة الرقابة الشرعیة للشركة

  وثائق التأمینحملة  – صافي العموالت .۲٤

 ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
    

 ٥٬۰٥۸٬۷٦۱  ۳٥٦٬۷٤۲ أرباح من معیدي التكافل
 )۱۸٬٥۰۱٬۱٦۳(  )۱٤٬٥۳۱٬٤۲۱( الوكالء ومعیدي التكافلعموالت مدفوعة إلى 

 )۱۳٬٤٤۲٬٤۰۲(  )۱٤٬۱۷٤٬٦۷۹( المجموع
 

 وثائق التأمینحملة  – االستثماراتصافي إیرادات .    ۲٥

 ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
    

 ٦٬۱۳۹٬۲۰۰  ٥٬٤۲۱٬٦٥۰ إیرادات اإلیجار
 ۲٬۳۰۹٬٦٦۳  ۲٬۲۰٥٬۳۲٤ إیرادات توزیع األرباح

محققة من بیع استثمارات بالقیمة العادلة من خالل حقوق أرباح 
 ۱۰٬۰۳۹٬۳۱۱ الملكیة

 
۱٬۲۸۸٬۱۱٥ 

 ۱٬٥۲۱٬۹۳۷  ۳٬٤٤٦٬۸٤٦ إیرادات من الودائع االستثماریة
 )۱٤۸٬٤۲۸(  )۹۸٬٤۱۲( نفقات الصیانة
 ٤۰٤٬٦٦٦  ٤٬۲٥۲ إیرادات أخرى

 -  )۳۰٬۲٥٤( خسارة غیر محققة من استثمار
 )۲٬۳٤۲٬۷۱۲(  )۲٬۳٤۲٬۷۱۳( )۱۱االستثمارات العقاریة (إیضاح إھالك 

 ۹٬۱۷۲٬٤٤۱  ۱۸٬٦٤٦٬۰۰٤ إیرادات من استثمارات حاملي الوثائق 
 حصة المساھمین من إیرادات االستثمارات لحاملي الوثائق

 ) ۱٤٬۹۱٦٬۸۰۳( *(أتعاب مضارب)
 

)۷٬۳۳۷٬۹٥۲( 
 ۱٬۸۳٤٬٤۸۹  ۳٬۷۲۹٬۲۰۱ صافي اإلیرادات من استثمارات حاملي الوثائق 

. ستثماراتاالمقابل إدارة من حملة الوثائق مستحقة للمساھمین  حصة مضارب وھي أتعاب إدارةیمثل ھذا المبلغ * 
لكل  حملة الوثائق. إن النسبة الفعلیة استثمارات) من صافي ربح %۸۰ :۲۰۱۸( %۸۰تحتسب ھذه األتعاب بنسبة 

 .یتم تحدیدھا بواسطة ھیئة الرقابة الشرعیة بالتنسیق مع مجلس إدارة الشركة سنة

 ت عمومیة وإداریةامصروف .۲٦

 ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
    

 ۲۳٬٤۷۲٬۱۱۲  ۲٤٬۸۸٥٬۹۱۹ موظفینتكالیف 
 ۲٬۱۲۲٬۱٦۰  ۱٬۷٤٥٬۳۹۸ )۱۰إھالك موجودات ثابتة (إیضاح 

 ٥٦٦٬۷۹٥  ٥۰۳٬۳۸۰ دعایة وتسویق
 ٦٬٦۰٥٬٤۲۳  ٦٬۸۳٤٬۰۷۱ مصروفات أخرى

 ۳۳٬۹٦۸٬۷٦۸  ۳۲٬۷٦٦٬٤۹۰ 

 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة .۲۷

اقترح مجلس اإلدارة في اجتماعھ ، ۲۰۱٥لسنة  ۱۱الشركات رقم  قانون ولوائح بموجب النظام األساسي للشركة
لایر قطري  ۲٫۹٥۲٫۱۰۳بمبلغ  ۲۰۱۹لسنة ألعضاء مجلس اإلدارة آت مكاف ۲۰۲۰فبرایر  ۲٦بتاریخ 

 ).۲۰۱۸في   قطريلایر ۲٫٥۰۷٫٦۰۷(

 ن مخصص مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة خاضع لموافقة المساھمین في اجتماع الجمعیة العمومیة القادم.إ



 مجموعة اإلسالمیة القطریة للتأمین ش.م.ع.ق.
 (المعروفة سابقاً باسم "الشركة اإلسالمیة القطریة للتأمین ش.م.ع.ق.")

 إیضاحات حول البیانات المالیة

 

 باللایر القطري ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

- ٣٨ - 

 األنشطة االجتماعیة والریاضیةالمساھمة في الصندوق  .۲۸

جمیع  فإنھ یتوجب على ۲۰۱۰والتوضیحات التابعة التي أصدرت في  ۲۰۰۸) لسنة ۱۳رقم ( بموجب القانون
وق األنشطة صند لدعممن صافي الربح  %۲،٥أن تدفع نسبة  في بورصة قطرالشركات القطریة المدرجة 

 .والریاضیة االجتماعیة

 للسھم والمخفف العائد األساسي .۲۹

إلى المساھمین على المتوسط المرجح لعدد األسھم العائد  بقسمة الربحللسھم  والمخفف العائد األساسي احتسابیتم 
 .خالل السنة القائمة

 ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
    

 ٦۳٬۰۲۲٬۳۱٥  ۷۲٫٦۷٥٫۲٥۳ الربح العائد إلى المساھمین
 ۱٥۰٬۰۰۰٬۰۰۰  ۱٥۰٬۰۰۰٬۰۰۰ المرجح لعدد األسھم القائمةالمتوسط 

 ۰٫٤۲  ۰٫٤۸ العائد األساسي للسھم
 

 .للسھم للسھم الواحد یساوي العائد األساسي لذلك فإن العائد المخفف ،خالل السنة ال توجد أسھم مخففة محتملة

 الرأسمالیة واالرتباطاتالمحتملة  االلتزامات .۳۰

 ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
    

 ٥۸۰٬۰۰۰  ۱٬۳۱۰٬۰۰۰ خطابات ضمانات بنكیة
 ۱۰٬٤۳٤٬۹۹٤  ٤٬٥۹٦٬۸۷۱ ضمانات مقابل تنفیذ أعمال
 ٥۸۸٬٥۰۰  ٤۲۱٬۰۹۲ ضمانات مقابل مناقصات

 األطراف ذات العالقة .۳۱

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة أ)

ن األطراف تعتبر ذات عالقة لو كان لدى أحد األطراف المقدرة إالتعامالت مع األطراف ذات العالقة،  لوھي تمث
على السیطرة على الطرف اآلخر أو ممارسة نفوذ ھام على ذلك الطرف اآلخر في إصدار قراراتھ المالیة والتشغیلیة 

سیاسات التسعیر وشروط ھذه  اعتمادرة. یتم ومدیري الشركة والشركات التي یعملون فیھا ضمن كبار موظفي اإلدا
. وعلى أساس تجاري بحت االعتیادیةالمعامالت من جانب إدارة الشركة ویتم التفاوض علیھا وفقاً للبنود التجاریة 

 كانت المعامالت الھامة على النحو التالي:

 ۲۰۱۸  ۲۰۱۹ طبیعة المعامالت اسم الطرف ذو عالقة
     

 ۳٫۸۸٤  ۷٬۱۲۷ تأمین ومطالبات القابضة ش.م.قشركة مكین 
 ۱۱٫٤۸۱٫٤٤۱  ۷٬۷۲۳٬۸۸٤ تأمین ومطالبات شركة إزدان القابضة ش.م.ع.ق

 ۳٫۲٦۲٫۲۷٥  ۸۲٬۲۲٤٬۹٤۹ تأمین ومطالبات بنك قطر الدولي اإلسالمي ش.م.ع.ق
 ۸٫٤٥٦  - تأمین ومطالبات شركة التسھیالت اإلسالمیة ذ.م.م

 ٦۲٫۹۹٤٫۰۳۰  ٦٬۷٤۹٬۹۱۲ تأمین ومطالبات الغني وإخوانھ ذ.م.مشركة عبد هللا عبد 
 ٦٦۳٫۳۱۷  ۹۲۸٬۱۸٤ تأمین ومطالبات شركة مجموعة صك القابضة ذ.م.م

 ۱۱٫۹۳۲٫۷۱٤  ۱۳٬۸۱٤٬٥۱٤ تأمین ومطالبات المجموعة للرعایة الطبیة ش.م.ع.ق. 



 مجموعة اإلسالمیة القطریة للتأمین ش.م.ع.ق.
 (المعروفة سابقاً باسم "الشركة اإلسالمیة القطریة للتأمین ش.م.ع.ق.")

 إیضاحات حول البیانات المالیة

 

 باللایر القطري ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

- ٣٩ - 

 األطراف ذات العالقة (تابع)  .۳۱

 :المتضمنة في االشتراكات المدینة واألرصدة الدائنةأرصدة األطراف ذات العالقة )    ب

 ۲۰۱۸  ۲۰۱۹ سماال
    

 ۲٫٤۲۹  ۷٬۱۲۷ شركة مكین القابضة ش.م.ق
 ۲٬٦۰۷٬۹۸۸  ٥٬۸۸۸٬۱۱۱ شركة إزدان القابضة ش.م.ع.ق

 )۱٬۳۳۳٬٦۹٦(  ٥۹۳٬٥۱۲ بنك قطر الدولي اإلسالمي ش.م.ع.ق
 ۱۰٬٥۰۱  - التسھیالت اإلسالمیة ذ.م.مشركة 

 )٤٦۸٬٤۳۳(  - شركة عبد هللا عبد الغني وإخوانھ ذ.م.م
 ٦٬۱۳۰٬۱۸۳  ۲٬۸۳۳٬۳۳۹ المجموعة للرعایة الطبیة ش.م.ع.ق. 

 ٥٥۳٬۸٤۸  ۳۱۲٬۳۷۹ شركة مجموعة صك القابضة ذ.م.م

 مكافآت ومنافع اإلدارة العلیا)    ج

 ۲۰۱۹  ۲۰۱۸ 
    

 ۲٬٥۰۷٬٦۰۷  ۲٬۹٥۲٬۱۰۳ )۲۷مكافآت مجلس اإلدارة (إیضاح 
 ٥٬٤۹۲٬٥۰۸  ٥٬۸٦۰٬۳۸۰ رواتب ومنافع أخرى قصیرة األجل

 ۱۹۱٬۰٦۹  ٦۷٤٬۲۲۱ مخصص نھایة خدمة الموظفین
 ۹٬٤۸٦٬۷۰٤  ۸٬۱۹۱٬۱۸٤ 

 مقابلھا على أي ضمانات.ل الشركة إن األرصدة المطلوبة من أطراف ذات عالقة ال تحمل أي فوائد ولم تحص

 القیمة العادلة لألدوات المالیة .۳۲

وبعض  استثمارات مالیة ومدینین ودائنیناألدوات المالیة تشتمل على ودائع لدى البنوك ونقد في الصندوق و
 الموجودات والمطلوبات األخرى.

 ستثمارات بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیةإن القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة، ما عدا بعض اال
 ، ال تختلف جوھریاً عن قیمتھا الدفتریة.العادلة ةلقیمالمدرجة با

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

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

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

 على بیانات السوق.



 مجموعة اإلسالمیة القطریة للتأمین ش.م.ع.ق.
 (المعروفة سابقاً باسم "الشركة اإلسالمیة القطریة للتأمین ش.م.ع.ق.")

 إیضاحات حول البیانات المالیة

 

 باللایر القطري ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

- ٤٠ - 

 القیمة العادلة لألدوات المالیة (تابع) .۳۲
 یوضح الجدول التالي تحلیل األدوات المالیة المسجلة بالقیمة العادلة عن طریق تدرج القیمة العادلة:

 :۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱كما في 
   القیمة العادلة      القیمة الدفتریة   

  القیمة العادلة 
 بالتكلفة
  مطلوبات مالیة  المطفأة

اجمالي القیمة 
 ۳المستوى   ۲المستوى   ۱المستوى   الدفتریة

موجودات مالیة تقاس بالقیمة العادلة (حملة وثائق 
              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 بیان الدخلبالقیمة العادلة من خالل مصنفة استثمارات 

موجودات مالیة ال تقاس بالقیمة العادلة (حملة وثائق 
              التأمین)

       ٥۲٬٦۳۷٬٤۸٤  -  ٥۲٬٦۳۷٬٤۸٤  - اشتراكات مدینة
       ٤٤٬۰٦۹٬٦۲۱  -  ٤٤٬۰٦۹٬٦۲۱  - من معیدي التأمین مستحقات

       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  -  - التأمینمستحقات لمعیدي 
       ٤٦٬۹٤۸٬۸۳٦  ٤٦٬۹٤۸٬۸۳٦  -  - ذمم دائنة ومطلوبات أخرى

       ٤۱٬۱۸۸٬۱۷٥  ٤۱٬۱۸۸٬۱۷٥  -  - فائض غیر مطالب بھ
              موجودات مالیة تقاس بالقیمة العادلة (المساھمین)

 ٤٬٥۷۷٬۱٥٦    ۲٬۷٦۰٬٥۷٥  ۷٬۳۳۷٬۷۳۱  -  -  ۷٬۳۳۷٬۷۳۱ حقوق الملكیةاستثمارات بالقیمة العادلة من خالل 
     ۱٬۰۱۲٬۳۱٦  ۱٬۰۱۲٬۳۱٦  -  -  ۱٬۰۱۲٬۳۱٦ بیان الدخلبالقیمة العادلة من خالل مصنفة استثمارات 

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

             - مطلوبات مالیة ال تقاس بالقیمة العادلة (المساھمین)
       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  ۱٦۱٬۹٦۰٬۰٦  ٦٦۳٤٬۳۰۰٬٥۲۱       
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 إیضاحات حول البیانات المالیة
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 القیمة العادلة لألدوات المالیة (تابع) .۳۲
 :۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱كما في 

   القیمة العادلة      القیمة الدفتریة   

  القیمة العادلة 
 بالتكلفة
  مطلوبات مالیة  المطفأة

اجمالي القیمة 
 ۳المستوى   ۲المستوى   ۱المستوى   الدفتریة

ودات مالیة تقاس بالقیمة العادلة (حملة وثائق موج
              التأمین)

 ٥٬۲۱٤٬۳٥۲    ۳۷٬۷٥٥٬٥٥۰  ٤۲٬۹٦۹٬۹۰۲  -  -  ٤۲٬۹٦۹٬۹۰۲ استثمارات بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة
     ۱٬۰٤۲٬٥۷۰  ۱٬۰٤۲٬٥۷۰  -  -  ۱٬۰٤۲٬٥۷۰ بیان الدخلبالقیمة العادلة من خالل مصنفة استثمارات 

موجودات مالیة ال تقاس بالقیمة العادلة (حملة وثائق 
 التأمین)

 
            

       ٥۱٬٥۰٥٬٦۳۰  -  ٥۱٬٥۰٥٬٦۳۰  - اشتراكات مدینة
       ۲۹٬٦٦٦٬۰٦۱  -  ۲۹٬٦٦٦٬۰٦۱  - من معیدي التأمین مستحقات

       ۲٦٬۰۰۳٬۱۹۲  -  ۲٦٬۰۰۳٬۱۹۲  - موجودات أخرى
       ۱۰۷٬۸٦۰٬۸٦٦  -  ۱۰۷٬۸٦۰٬۸٦٦  - وأرصدة لدى البنوكنقد 

مطلوبات مالیة ال تقاس بالقیمة العادلة (حملة وثائق 
 التأمین)

 
            

       ۳۰٬۳٤۳٬۸۹٤  ۳۰٬۳٤۳٬۸۹٤  -  - مستحقات لمعیدي التأمین
       ٤۷٬۷۸٥٬۰۹۳  ٤۷٬۷۸٥٬۰۹۳  -  - ذمم دائنة ومطلوبات أخرى

       ۳۹٬٥۱۸٬۷٤٦  ۳۹٬٥۱۸٬۷٤٦  -  - غیر مطالب بھفائض 
              موجودات مالیة تقاس بالقیمة العادلة (المساھمین)
 ۳٬۹۹۳٬٥٥۲    ٤٬۸۳۱٬۲٥۱  ۸٬۸۲٤٬۸۰۳  -  -  ۸٬۸۲٤٬۸۰۳ استثمارات بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة

     ۱٬۰٤۲٬٥۷۰  ۱٬۰٤۲٬٥۷۰  -  -  ۱٬۰٤۲٬٥۷۰ بیان الدخلبالقیمة العادلة من خالل مصنفة استثمارات 
              موجودات مالیة ال تقاس بالقیمة العادلة (المساھمین)

       ۱٦٦٬٦۱۹٬٤۰۹  -  ۱٦٦٬٦۱۹٬٤۰۹  - نقد وأرصدة لدى البنوك
              (المساھمین)مطلوبات مالیة ال تقاس بالقیمة العادلة 

       ۳۷٬٦۲۳٬۸۹۱  ۳۷٬٦۲۳٬۸۹۱  -  - توزیعات أرباح دائنة
       ۱۷٬۱۷٦٬۰٦۳  ۱۷٬۱۷٦٬۰٦۳  -  - ذمم دائنة ومطلوبات أخرى

 ٥۳٬۸۷۹٬۸٤٥  ۳۸۱٬٦٥٥٬۱٥۸  ۱۷۲٬٤٤۷٬٦۸۷  ٦۰۷٬۹۸۲٬٦۹۰       

من قیاسات القیمة  ۳تحویالت بین المستوى األول والمستوى الثاني من قیاسات القیمة العادلة خالل الفترة، ولم یتم إجراء عملیات نقل إلى أو من المستوى ، لم تكن ھناك ۲۰۱۸و ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱كما في 
العادلة.
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 إیضاحات حول البیانات المالیة

 

 باللایر القطري ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
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 القیمة العادلة لألدوات المالیة (تابع) .۳۲
 التصنیف المحاسبي والقیم العادلة

 والمدخالت الھامة غیر المالحظةتقنیات التقییم 

دیسمبر  ۳۱من ترتیب القیمة العادلة في  ۳والمستوى  ۲یوضح الجدول التالي تقنیات التقییم باستخدام المستوى 
للموجودات والمطلوبات المالیة المقاسة بالقیمة العادلة في بیان المركز المالي، إضافة  ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱و ۲۰۱۹

 تي ال یتم مالحظتھا المستخدمة.إلى المدخالت الھامة ال

 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 
مدرجة داخلیا بصافي قیمة 

 نطبقغیر م نطبقغیر م الموجودات المعدلة 

 األدوات المالیة وإدارة المخاطر .۳۳

 الحوكمةإطار  

حمایة مساھمي الشركة من األحداث التي تعوق تحقیق الھدف األساسي للشركة من إطار إدارة المخاطر المالیة ھو 
أنظمة إدارة مخاطر  امتالكأھمیة مدى یل المالیة بصورة مستدامة. تدرك اإلدارة العلیا غمجموعة من أھداف التش

 تتسم بالفعالیة والكفاءة.

 المجلس یجتمعشركة. ف على إطار إدارة المخاطر للعن الوضع واإلشرا الكاملةتقع على مجلس اإلدارة المسؤولیة 
المناسبة وتنویع الموجودات وتوحید عملیات لضمان الجودة  أثرھاعلى نحو منتظم لتحدید مخاطر الشركة والحد من 

مع أھداف وسیاسات الشركة. تقع على مجلس اإلدارة المسؤولیة الكلیة  لتتالءم إعادة التأمینو االستراتیجیة االكتتاب
 المخاطر التي تواجھھا الشركة ووضع حدود وضوابط مناسبة للمخاطر ورصد المخاطر.لتحدید وتحلیل 

 إطار إدارة رأس المال 

والسوق والمحافظة على  والدائنینللمحافظة على ثقة المستثمرین  ةبقاعدة رأسمال قوی االحتفاظسیاسة الشركة ھي 
لى رأس المال والذي تعرفھ الشركة على أنھ صافي التطور المستقبلي لألعمال. یقوم مجلس اإلدارة برصد العائد ع

 حقوق المساھمین. إن ھدف الشركة عند إدارة رأس المال ھو: إجماليمقسوماً على  یةالتشغیل اتیراداإل

في تقدیم عائدات لمساھمیھا  االستمرارفي أعمالھا بحیث یمكن لھا  االستمراریةحمایة مقدرة الشركة على  •
 .لألطراف األخرىوالمنفعة 

 الخطر.لتتناسب مع مستوى  واالستثمار كافلتقدیم عائد مناسب للمساھمین عن طریق تسعیر عقود الت •

 واألرباح المدورة. واالحتیاطیاتھیكل رأس مال الشركة من رأس المال المصدر  یتكون

العادیة إیراداتھا بشكل رئیسي من تحمل وإدارة مخاطر التكافل واالستثمارات من تستمد الشركة في سیاق أعمالھا 
 أجل الربح. تتعرض خطوط عمل الشركة بشكل رئیسي للمخاطر التالیة؛
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 األدوات المالیة وإدارة المخاطر (تابع) .۳۳

 إطار إدارة رأس المال (تابع) 

 .كافلمخاطر الت •
 .إعادة التأمینمخاطر  •
 .ئتماناالمخاطر  •
 .مخاطر السیولة •
 .مخاطر السوق •
 مخاطر أسعار األسھم. •

 مخاطر التكافل

المطالبات الفعلیة أو توقیتھا  اختالف احتمالفي  كافلتتمثل المخاطر الرئیسیة التي تواجھھا الشركة بموجب عقود الت
عن التوقعات. یتأثر ذلك بتكرار المطالبات ومدى خطورة المطالبات والمنافع الفعلیة المدفوعة والتطورات الالحقة 

 الكافیة لتغطیة ھذه المطلوبات. االحتیاطیاتللمطالبات طویلة األجل. لذا تھدف الشركة إلى ضمان توفر 

 كافلوالخطوط اإلرشادیة للت الشركة الستراتیجیةالدقیق والتنفیذ  االختیارمن خالل  كافلتدیر الشركة مخاطر الت
 المناسبة والمتابعة الجدیة للمطالبات. إعادة التأمینلدى الشركة بجانب ترتیبات 

البحري والجوي والحریق  كافلبصفة رئیسیة مخاطر الت تشمل كافلتتقوم الشركة بصفة أساسیة بإصدار عقود 
 االكتتاب استراتیجیةالدقیق لتنفیذ  االختیارمن خالل  كافلالتواألخطار العامة. یتم تخفیف تركیز التعرض لمخاطر 

المخاطر المكتتب فیھا بشكل جید عبر محفظة كبیرة من حیث نوع ومستوى  لضمان تنویعلدى الشركة والتي تسعى 
 ر ومجال النشاط.المنافع المؤمنة ومقدار المخاط

، تدخل الشركة في عقود عن مطالبات ضخمة تخفیف المخاطر الناشئة، وبغرض تقلیص االعتیاديفي إطار نشاطھا 
النشاط في المذكورة على التنوع الكبیر  إعادة التأمین. تنص ترتیبات إعادة التأمینمع أطراف أخرى ألغراض 

كما توفر مقدرة خسائر المحتملة التي تنشأ من المخاطر الكبیرة التجاري وتسمح لإلدارة بالسیطرة على التعرض لل
بصورة تنسجم مع مخصص المطالبات  كافلمن معیدي الت لالسترداد. یتم تقدیر المبالغ القابلة إضافیة على النمو

 .إعادة التأمینالقائمة وھي وفقاً لعقود 

وبالتالي یوجد  المؤّمنینالمباشرة تجاه  بالتزاماتھاتفظ تحلدى الشركة إال أنھا  كافلبالرغم من وجود ترتیبات إعادة ت
الوفاء  لىغیر قادر ع كافلالمتنازل عنھ إلى الحد الذي یكون فیھ كل معید ت كافلفیما یتعلق بالت ئتمانلالتعرض 

واحد كما أن عملیات الشركة  كافلعلى معید ت االعتماد. ال یتم إعادة التأمینالمنصوص علیھا في ترتیبات  بمطلوبات
 فردي. كافلال تعتمد بشكل كبیر على أي عقد إعادة ت

لدى الشركة سیاسات صارمة لمراجعة المطالبات لتقییم جمیع المطالبات الجدیدة والمستمرة مع مراجعة مفصلة 
لتخفیف تعرض الشركة المحتملة  االحتیالیةمنتظمة إلجراءات معالجات المطالبات وتحقیقات متكررة عن المطالبات 

ً بفرض سیاسة إدار ، وذلك بغرض تخفیف ة نشطة وسریعة لمتابعة المطالباتللمخاطر. كما تقوم الشركة أیضا
 تعرضھا لمخاطر التطورات المستقبلیة التي ال یمكن التنبؤ بھا والتي من الممكن أن تؤثر سلباً على الشركة.

بأعمال التكافل حیث یتم  الشركة طبقا لنظام التكافل للمخاطر المرتبطة ال یتحمل مساھميوفقا إلطار عمل التكافل، 
فإن  التزاماتھ،داد ستحمیلھا لصندوق التكافل والفائض المدور ومعیدي التأمین. في حالة عدم عجز الصندوق عن 

ة الفتوي ئمع ھیبالتشاور ت یحددھا مجلس إدارة الشركة عدد من السنوا علىالشركة تقوم بمنحھ قرض حسن ویسدد 
 والرقابة الشرعیة.
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 مخاطر التكافل (تابع)

 مخاطر التكافل –الرئیسیة االفتراضات

فیما یتعلق  االفتراضالمطالبات السابقة. یتضمن ذلك  تقدیراألساسي للتقدیرات ھو خبرة الشركة في  االفتراض
لكل سنة حوادث. یتم أیضاً والخبرة السابقة المتعلقة بالمطالبات بمتوسط تكالیف المطالبة وتكالیف معالجة المطالبة 

ثال، في الماضي على المستقبل، وكم االتجاھاتأحكام كمیة إضافیة لتقییم المدى الذي قد ال تنطبق علیھ  استخدام
إضافة  االقتصادیةالتغیرات في عوامل السوق مثل مواقف الناس تجاه المطالبات واألحوال  واحدة،الحدوث لمرة 

األحكام أیضاً  استخدامإلى عوامل داخلیة مثل مزیج المحفظة وشروط الوثیقة وإجراءات معالجة المطالبات. كما یتم 
ل القرارات القضائیة والتشریعات الحكومیة على التقدیرات. تتضمن لتقییم المدى الذي تؤثر فیھ العوامل الخارجیة مث

الرئیسیة األخرى التغیرات في معدالت الفائدة وحاالت التأخیر في السداد والتغیر في أسعار صرف  االفتراضات
 العمالت األجنبیة.

 تحلیل الحساسیة

الرئیسیة الوارد ذكرھا أعاله. لم یكن باإلمكان تحدید مقدار  لالفتراضاتالعام حساس  كافلإن مخصص مطالبات الت
 مثل التغییرات في التشریعات أو الشكوك حول عملیة التقدیر. االفتراضاتحساسیة بعض 

 :تطور المطالبات

لدیھا بغرض الحمایة من تجارب وتطورات المطالبات  كافلفیما یتعلق بنشاط الت كافي باحتیاطيتحتفظ الشركة 
بلیة الضارة. یتم التأكد من العوامل الغیر مؤكدة والمتعلقة بمبلغ وتوقیت دفعات المطالبات في العادة خالل المستق

 سنة واحدة.

 كافلإعادة التمخاطر 

الكبیرة وضمن أعمالھا  كافلیةتقوم الشركة لغرض تخفیض مخاطر التعرض إلى خسائر مالیة ناتجة عن المطالبات الت
توفر تنوع أكبر في األنشطة،  التكافلإعادة . إن عقود التكافلإعادة االعتیادیة، بالدخول مع أطراف أخرى في عقود 

بما یسمح لإلدارة بالتحكم بعملیة التعرض لمخاطر الخسارة الناتجة عن مخاطرة كبیرة ال یمكن للشركة تحملھا، كما 
مختلفة  كافلتإعادة متمثل باتفاقیات  التكافلإعادة نمو والتوسع. إن جزء جوھري من تمنح الشركة قدرة على ال

 ومتنوعة.
، بتقییم الوضع المالي لشركات التكافلإعادة شركات  لتعثرخسائر كبیرة نتیجة تقوم الشركة لتقلیل تعرضھا لمخاطر 

جة من المناطق الجغرافیة واألنشطة والسمات النات ئتمانالتي تتعامل معھا ورصد تركیزات مخاطر اال إعادة التأمین
 االقتصادیة المماثلة لتلك الشركات.
والتي تكون مصنفة من قبل وكاالت  اإلدارةالموافق علیھا من قبل  إعادة التأمینتقوم الشركة بالتعامل مع شركات 

 التصنیف العالمي أو وكاالت دول مجلس التعاون الخلیجي.
فان الشركة تبقى ملزمة بمبالغ  الوثائق وبالتاليال تعفي الشركة من التزاماتھا اتجاه حملة التكافل إعادة إن عقود 

 .التكافلوفقا لعقد إعادة  التأمین إعادةوالتي لم یتم تغطیتھا من قبل شركات  كافلھاالمطالبات المعاد ت
 ئتماناالمخاطر 

داة المالیة عن الوفاء بمطلوباتھ بالصورة التي األھي المخاطر التي تنشأ عن عجز أحد أطراف  ئتماناالمخاطر 
النسبة لجمیع فئات الموجودات المالیة التي تحتفظ بھا الشركة، بخالف تلك ب تتسبب في خسارة مالیة للطرف اآلخر.

ھو القیمة الدفتریة حسبما ھي مفصح  ئتماناال، فإن أقصى حد لتعرض الشركة لمخاطر إعادة التأمینالمتعلقة بعقود 
 عنھا في البیانات المالیة في تاریخ المركز المالي.

للشركة، كما تم وضع سیاسات  ئتمانالتي تحدد تقییم وتحدید ما یشكل مخاطر اال ئتمانتم وضع سیاسة مخاطر اال
 ئتمانوإجراءات للحد من تعرض الشركة لمخاطر اال

بصورة منتظمة ومراجعة مخاطر التعرض وعدم االلتزام بشكل منتظم  ئتمانااللتزام بسیاسة مخاطر اال مراجعةیتم 
 لمخاطر.التغیرات في بیئة ا مالئمتھاللتأكد من 
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 مخاطر االئتمان (تابع)

 :تحلیل أعمار الموجودات المالیة
 

 یوم ۳۰أقل من  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱
۳۱ – ٦۰ 
 یوم ۹۰ – ٦۱ یوم

 إلى أكثر ۹۱من 
 المجموع یوم ۱۲۰ن م

      
 اشتراكات مدینة

 ٦۱٬۰۷۳٬۰۱۷ ۳۸٬۹۳۰٬٤٥٥ ٥٬۰٦۱٬۲٦٦ ۷٬۲۱٥٬٥٥۱ ۹٬۸٦٥٬۷٤٥ )۷(إیضاح 
من معیدي  مستحقات

 ٤٤٬۰٦۹٬٦۲۱ - ٤٤٬۰٦۹٬٦۲۱ - - تأمین
 ۱۰٥٬۱٤۲٬٦۳۸ ۳۸٬۹۳۰٬٤٥٥ ٤۹٬۱۳۰٬۸۸۷ ۷٬۲۱٥٬٥٥۱ ۹٬۸٦٥٬۷٤٥ المجموع

 

 یوم ۹۰ – ٦۱ یوم ٦۰ – ۳۱ یوم ۳۰أقل من  ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱

إلى ما  ۹۱من 
 ۱۲۰یزید عن 

 المجموع یوم
مدینة اشتراكات 

 ٥۷٬٥٤۳٬۱۳٥ ۳۹٬۷۱۹٬٥۱۲ ٥٬٤٥٦٬۷۷۸ ٥٬۱۸٥٬۲۱٦ ۷٬۱۸۱٬٦۲۹ )۷(إیضاح 
من  مستحقات

 ۲۹٬٦٦٦٬۰٦۱ - ۲۹٬٦٦٦٬۰٦۱ - - معیدي تأمین
 ۸۷٬۲۰۹٬۱۹٦ ۳۹٬۷۱۹٬٥۱۲ ۳٥٬۱۲۲٬۸۳۹ ٥٬۱۸٥٬۲۱٦ ۷٬۱۸۱٬٦۲۹ المجموع

 مخاطر السیولة
وفاء ا الشركة من الحصول على أموال للتواجھھمخاطر السیولة ھي المخاطر المتمثلة في الصعوبات التي 

 المصاحبة لمطلوباتھا المالیة. بارتباطاتھا
یومي / أسبوعي / شھري وتضمن اإلدارة توفر أموال كافیة للوفاء بأیة  یتم رصد متطلبات السیولة على أساس

 عند نشوئھا. ارتباطات
 االستحقاق تواریخ

إلى المطلوبات التعاقدیة غیر  استناداالموجودات والمطلوبات المالیة للشركة  استحقاق تواریخیلخص الجدول أدناه 
إعادة وموجودات  كافلالمخصومة المتبقیة متضمنة الفائدة المستحقة الدفع والذمم المدینة. بالنسبة لمطلوبات عقود الت

في التدفقات النقدیة الخارجة من مطلوبات للتقدیر الزمني لصا استنادایتم تحدیدھا  االستحقاقتواریخ فإن  التأمین
غیر المكتسبة  شتراكاتمن اال كافلغیر المكتسبة وحصة معیدي الت شتراكاتاال استبعادالمعترف بھا. تم  كافلالت

 تعاقدیة. التزاماتمن التحلیل إذ أنھا لیست 



 مجموعة اإلسالمیة القطریة للتأمین ش.م.ع.ق.
 (المعروفة سابقاً باسم "الشركة اإلسالمیة القطریة للتأمین ش.م.ع.ق.")

 إیضاحات حول البیانات المالیة

 

 باللایر القطري ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

- ٤٦ - 
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 مخاطر السیولة (تابع)

 المجموع  سنوات ٥ – ۱  حتى سنة واحدة ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱
      

      موجودات مالیة
 ٦۱٬۰۷۳٬۰۱۷  -  ٦۱٬۰۷۳٬۰۱۷ اشتراكات مدینة

 ٥٬۲۰٥٬۷۲۷  -  ٥٬۲۰٥٬۷۲۷ شیكات تحت التحصیل
 ۳۱۷٬۸۳٤٬۷٤٥  -  ۳۱۷٬۸۳٤٬۷٤٥ موجودات عقود إعادة التأمین

 ٤٤٬۰٦۹٬٦۲۱  -  ٤٤٬۰٦۹٬٦۲۱ مطلوب من معیدي التأمین
 ۳۰۲٬۲۳٤٬۷۸۳  ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰  ۲۰۲٬۲۳٤٬۷۸۳ النقد وأرصدة البنوك

 ۷۳۰٬٤۱۷٬۸۹۳  ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰  ٦۳۰٬٤۱۷٬۸۹۳ اإلجمالي
      

 المجموع  سنوات ٥ – ۱  حتى سنة واحدة ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱
      

      مطلوبات مالیة
  ۳٤٬۱۰۲٬٦٥۸  -   ۳٤٬۱۰۲٬٦٥۸ مطلوب لمعیدي التأمین
 ٥۲۳٬۷۸۷٬۸۰۷  -  ٥۲۳٬۷۸۷٬۸۰۷ مطلوبات عقود التأمین

 ٤٦٬۹٤۸٬۸۳٦  -  ٤٦٬۹٤۸٬۸۳٦ مطلوبات وذمم دائنة أخرى
 ٦۰٤٬۸۳۹٬۳۰۱  -  ٦۰٤٬۸۳۹٬۳۰۱ اإلجمالي

 

 المجموع  سنوات ٥ – ۱  حتى سنة واحدة ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱
      

      موجودات مالیة
 ٥۷٬٥٤۳٬۱۳٥  -  ٥۷٬٥٤۳٬۱۳٥ اشتراكات مدینة

 ٦٬۱۳٤٬۲۱۱  -  ٦٬۱۳٤٬۲۱۱ شیكات تحت التحصیل
 ۱٥٦٬٥۰۳٬۰۱۲  -  ۱٥٦٬٥۰۳٬۰۱۲ موجودات عقود إعادة التأمین

 ۲۹٬٦٦٦٬۰٦۱  -  ۲۹٬٦٦٦٬۰٦۱ مطلوب من معیدي التأمین
 ۲۷٤٬٤۸۰٬۲۷٥  ٥۰٬۰۰۰٬۰۰۰  ۲۲٤٬٤۸۰٬۲۷٥ النقد وأرصدة البنوك

 ٥۲٤٬۳۲٦٬٦۹٤  ٥۰٬۰۰۰٬۰۰۰  ٤۷٤٬۳۲٦٬٦۹٤ اإلجمالي
      

 المجموع  سنوات ٥ – ۱  حتى سنة واحدة ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱
      

      مطلوبات مالیة
 ۳۰٬۳٤۳٬۸۹٤  -  ۳۰٬۳٤۳٬۸۹٤ مطلوب لمعیدي التأمین
 ۳٥٥٬٦۱٥٬٦۳۳  -  ۳٥٥٬٦۱٥٬٦۳۳ مطلوبات عقود التأمین

 ٤۷٬۷۸٥٬۰۹۳  -  ٤۷٬۷۸٥٬۰۹۳ مطلوبات وذمم دائنة أخرى
 ٤۳۳٬۷٤٤٬٦۲۰  -  ٤۳۳٬۷٤٤٬٦۲۰ اإلجمالي
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 مخاطر السوق

مخاطر السوق ھي المخاطر المتمثلة في تقلب القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة المستقبلیة لألداة المالیة نتیجة للتغیرات 
في أسعار السوق، سواء كانت ھذه التغیرات ناتجة عن عوامل محددة خاصة بورقة مالیة معینة أو مصدرھا أو 

بمحفظة  باالحتفاظفي السوق. تحد الشركة من مخاطر السوق عوامل تؤثر على جمیع األوراق المالیة المدرجة 
متنوعة والرصد المستمر للتطورات في أسواق األسھم والسندات العالمیة والمحلیة. باإلضافة إلى ذلك تقوم الشركة 

ً إجراء تحلیل لألدا ء بالرصد النشط للعوامل الرئیسیة التي تؤثر على تحركات أسواق األسھم والسندات، متضمنا
 التشغیلي والمالي للشركات المستثمر فیھا.

 مخاطر العمالت. ۱

تقلب القیمة العادلة للتدفقات النقدیة المستقبلیة لألداة المالیة بسبب الناتجة عن مخاطر العمالت في المخاطر تمثل ت
الریـال القطري مربوط بصورة فعالة بالدوالر األمریكي وبالتالي  في معدالت صرف العمالت األجنبیة. التغیرات

تعرض الشركة لمخاطر  . إنالدوالر األمریكيت األخرى بخالف فإن مخاطر العمالت تحدث فقط فیما یتعلق بالعمال
 بالدوالر األمریكي.محدود ألن معظم العملیات تتم بالریـال القطري أو  العمالت األجنبیة

 الت الربح. مخاطر معد۲

 .إن الشركة معرضة لمخاطر معدالت ربح فیما یخص الودائع اإلسالمیة

 لمعدالت الربح المتغیرةتحلیل حساسیة القیمة العادلة 

حقوق في أو (نقص)  إلى زیادة سیؤديفي تاریخ التقریر  ربحال معدالتنقطة أساس في  ۱۰۰تغییر لو  حدث 
 بالمبالغ الموضحة أدناه. یفترض ھذا التحلیل أن جمیع المتغیرات األخرى تظل ثابتة. ةأو الخسار لربحالملكیة وا

 الربح أو (الخسارة) 
 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ 
    

 ٥٦٦٫۸۷۲  ۱٫٥٦٦٫۸۷۲ حساسیة التدفقات النقدیة

في تاریخ التقریر سیكون لھ نفس التأثیر المعاكس تماماً  معدالت الربح نقطة أساس في ۱۰۰انخفاض حدوث إن 
 والربح أو الخسارة. حقوق الملكیةفي 

 مخاطر أسعار األسھم. ۳

تتمثل مخاطر أسعار األسھم في الخطر من تقلبات القیمة العادلة ألداة مالیة بسبب تغیرات األسعار بالسوق (غیر 
سواء حدثت تلك التغیرات بسبب عوامل تتعلق باألداة  )،مخاطر العمالتتلك الناتجة من مخاطر أسعار الفائدة أو 

 المالیة المعینة أو بمستخدمھا أو عوامل تؤثر على جمیع األدوات المالیة المماثلة المتداولة في السوق.

 أسعار السوق.تتعلق مخاطر أسعار األسھم لدى الشركة بموجودات مالیة تتقلب قیمتھا العادلة نتیجة للتغیرات في 

تحد الشركة من مخاطر أسعار األسھم عن طریق االحتفاظ بمحفظة استثماریة متنوعة وعن طریق مراقبة التطورات 
 في األسواق المالیة. تتكون معظم االستثمارات الرأسمالیة للشركة من أوراق مالیة متداولة في بورصة قطر.
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 (تابع) مخاطر أسعار األسھم .۳

الجـدول التالي یعكس حساسیة تأثیر مجموع التغیرات في القیمة العادلة بالشركة لتغیرات معقولة محتملة في أسعار 
األسھم، مع ثبات جمیع المتغیرات األخرى. یتوقع أن یكون تأثیر النقص في أسعار األسھم معادالً ومعاكساً لتأثیر 

 الزیادة المبینة.

 
غیرات في أسعار ت

 األسھم
التأثیر على حقوق 

 الدخلالتأثیر على  الملكیة
 ریـال قطري ریـال قطري  

۲۰۱۹    
استثمارات بالقیمة العادلة من خالل حقوق 

 - ۱٫٤۷۹٫٤۹٤ %٥± الملكیة
    

۲۰۱۸    
استثمارات بالقیمة العادلة من خالل حقوق 

 - ۱٬۸۹٥٬۷۲۰ %٥± الملكیة

 الزكاة .۳٤

 عاتقال تفوض بنود النظام األساسي للشركة اإلدارة بدفع زكاة بالنیابة عن المساھمین. تقع مسؤولیة دفع الزكاة على 
 المساھمین.

 أرقام المقارنة .۳٥

الحالیة. بالرغم من ذلك  السنةبحیث تظل متفقة مع أرقام  الضرورةتم إعادة تصنیف أرقام المقارنة المعروضة عند 
تمت إعادة تصنیف  .المقارنة لسنة لكیةلم یكن إلعادة التصنیف تلك أي أثر على صافي الربح أو إجمالي حقوق الم

، وھي غیر جوھریة ولیس لھا أي تأثیر على النتائج المالیة أو حقوق الملكیة ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱بعض البنود كما في 
أجل أن تكون متوافقة مع عرض السنة الحالیة. في السنوات السابقة، أفصحت اإلدارة عن الواردة سابقًا للشركة من 

مقدار االحتیاطیات التقنیة التي تشمل احتیاطیات األقساط غیر المكتسبة والمطالبات المتكبدة ولكن لم یتم اإلبالغ 
نیف كل ھذه األرصدة على أساس بالصافي من أرصدة إعادة التأمین. أعادت اإلدارة تصاحتیاطیات أخرى عنھا، و
 إجمالي.

 كالتالي: ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱كان أثر إعادة التصنیف كما في 

  

كما وردت سابقا 
 ۳۱كما في 
  إعادة التصنیف  ۲۰۱۸دیسمبر 

كما أعید 
تصنیفھا كما في 

دیسمبر  ۳۱
۲۰۱۸  

المعاد تصنیفھا 
ینایر  ۱كما في 
۲۰۱۸ 

         
موجودات عقود 

 ۱۱۳٬۲٤٤٬٦۲٦  ۱٦٥٬٥۷٤٬۲۰٤  ۹٬۰۷۱٬۱۹۲  ۱٥٦٬٥۰۳٬۰۱۲  تأمینإعادة 
مطلوبات عقود 

 ۲٦۸٬۱۸۸٬۲۰٦  ۳٦٤٬٦۸٦٬۸۲٥  )۹٬۰۷۱٬۱۹۲(  ۳٥٥٬٦۱٥٬٦۳۳  إعادة تأمین

 أحداث الحقة .۳٦

 لم تكن ھناك أحداث الحقة ھامة بعد تاریخ التقریر یمكن أن یكون لھا أثر على فھم ھذه البیانات المالیة.

 المالیة الموافقة على البیانات .۳۷

 .۲۰۲۰ فبرایر ۲٦بتاریخ  واعتمد إصدارھاالبیانات المالیة ھذه مجلس اإلدارة وافق 


